
ΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
POLITICAL

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 521 www.political.gr

EDITORIAL

Η προσοχή 
στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση

O χώρος του Κέντρου
και τα καθρεφτάκια

για ιθαγενείς 

ΑΛΕΞIΑ ΤΑΣΟYΛΗ

ΣΕΛ.  46 ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

«POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΣΕΛ.  13

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Γενικός Γραμματέας 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

«Η ΝΔ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΛΑΟ»
ΣΕΛ.  15

ΠΕΝΝΥ 
ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ
Μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ E I Σ

ΣΕΛ. 28-31

• Τα 13 SOS για την πάγια 
ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ

• ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ: Ο CEO 
που απογείωσε την Alpha Bank

• «Φλέβα χρυσού» οι ΑΠΕ 
για τα μεγέθη της Mytilineos

ΣΥ
Ν

Ε
Ν

ΤΕ
Υ
Ξ
ΗΥφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Το δίλημμα των εκλογών είναι 
σταθερότητα και ανάπτυξη 
ή περιπέτειες με άγνωστη κατάληξη»

ΓΙAΝΝΗΣ ΤΣΑΚIΡΗΣ

Γράφουν

ΣΕΛ. 18-19

ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

Αναγκαία όσο ποτέ 
η ανακεφαλαιοποίηση 
των ασφαλιστικών ταμείων

O Άγιος Βασίλης 
και ο υπουργός Ευτυχίας!

Η εξυγίανση των τραπεζών 
απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖITEΣ

• Ηχηρό μήνυμα του πρωθυπουργού: «Όχι σε νέα γενιά κόκκινων δανείων»
• «Φρένο» στο κόστος προμηθειών • Μείωση επιτοκίων χορηγήσεων

ΣΕΛ. 10-11ΣΕΛ. 16-17

«Θέλω να κοιτάω 
τον κόσμο στα μάτια»

ΑΝΑΣΤΑΣIΑ 
ΣΙΜΗΤΡΟΠΟYΛΟΥ

ΔΥΟ ΧΡOΝΙΑ «POLITICAL» 

Γιορτάσαμε 
τα δεύτερα  
γενέθλιά μας! 

ΣΕΛ. 20-23

Οι «επιτελικοί» 
του Μαξίμου

που είναι μακριά
από την κοινωνία

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟ ΤΗΣ ΝΔ

ΣΕΛ. 24

ΣΕΛ. 29

Μαλλιά κουβάρια 
για την  επόμενη μέρα
ΣΕΛ. 12 ΣΕΛ. 6

ΒΑΘΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΠΙΡΤΖΗ - ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΠΟΝΤAΡΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΜAΡΤΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤI

ΤΑ 12 «ΨΑΛΙΔΙΑ» ΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΣΕΛ. 4

ΣΤΗΡIΞΤΕ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA
ΣΤΗΡIΞΤΕ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA
ΣΤΗΡIΞΤΕ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA
ΣΤΗΡIΞΤΕ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA
ΣΤΗΡIΞΤΕ
ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙA
από τα κέρδη σας



Α
ναμφισβήτητα ο χώρος του λεγόμενου πο-
λιτικού Κέντρου έχει μπει στο στόχαστρο
της ΝΔ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑ-
ΣΟΚ. Είμαστε, βεβαίως, στο τελευταίο κα-

τοστάρι των εκλογών και τα κομματικά επιτελεία
έχουν πέσει με τα μούτρα -επί το λαϊκότερον- στον
μεσαίο χώρο. 

Το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι, βεβαίως,
πολύ μεγάλο, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι του προέρχε-
ται από τον λεγόμενο χώρο του Κέντρου που σχετικά
εύκολα αλλάζει πολιτική ταυτότητα και μετακινείται
δεξιά ή αριστερά ανάλογα με το τι θεωρεί χρήσιμο για
τη χώρα. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κάνουν focus στη συγκεκρι-
μένη εκλογική δεξαμενή με διαφορετικές, όμως,
στρατηγικές. Η ΝΔ επιχειρεί να πείσει τους κεν-
τρώους με θετική ατζέντα και προβάλλοντας-θυμί-
ζοντας τις αρνητικές επιλογές τής προηγούμενης
διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην Πειραιώς
υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγά-

λη διείσδυση στο συγκεκριμένο εκλογικό ακροατή-
ριο και μάλιστα μεγαλύτερη από της Νέας Δημοκρα-
τίας συνολικά. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει και από
αρκετές έρευνες της κοινής γνώμης. Ο πρωθυπουρ-
γός έχει τεράστια αποδοχή στον χώρο του Κέντρου,
διότι μιλά με πραγματικά δεδομένα, είναι θεσμικός,
δεν χαϊδεύει αυτιά και αποφεύγει τον λαϊκισμό άλλων
εποχών. Στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και ειδι-
κά των κεντρώων ψηφοφόρων δίνει μεγάλη σημασία
και ο ΣΥΡΙΖΑ, που όμως έχει διπλό εμπόδιο, αφού θα
πρέπει να αποσπάσει και παραδοσιακούς ψηφοφό-
ρους του ΠΑΣΟΚ, πράγμα αρκετά δύσκολο, αφού η
Χαριλάου Τρικούπη δείχνει ακόμα να βαστά σε διψή-
φια νούμερα. Στην Κουμουνδούρου προβάλλουν πε-
ρισσότερο την αρνητική ατζέντα με έμφαση στα θέ-
ματα διαφάνειας και δημοκρατίας που απασχολούν
και προβληματίζουν τους κεντρώους ψηφοφόρους.
Παράλληλα, αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ
και τριάμισι χρόνια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τα

βήματα ενός πολιτικού μετασχηματισμού του προς
τον χώρο του κέντρου ούτε με το συνέδριό του ούτε
με τις νέες αναδείξεις συλλογικών οργάνων. Άλλω-
στε, ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι και πριν από τέσσερα
χρόνια η λέξη «Κεντροαριστερά» ήταν απαγορευμέ-
νη στην Κουμουνδούρου. Συνεπώς, η σημερινή της
επίκληση είναι μάλλον όψιμη και επίπλαστη. Η αλή-
θεια είναι ότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι, παραδοσιακά,
εμφανίζουν μια ισχυρή συσπείρωση λίγες ημέρες
πριν από τις κάλπες και η συσπείρωση αυτή συνήθως
δεν έχει αντισυστημική χροιά. Σε ένα μεγάλο ποσο-
στό, η εκλογική δεξαμενή του Κέντρου δεν κινείται με
βάση την ψήφο οργής (πλην ορισμένων ιστορικών
εξαιρέσεων), αλλά με βάση τη θετική ψήφο, την
ασφάλεια και τη σιγουριά της διακυβέρνησης. Συμ-
περασματικά, το Κέντρο δεν βγάζει γενικά και αόρι-
στα κυβερνήσεις. Η εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας και σιγουριάς βγάζει κυβερνήσεις… και
όχι τα καθρεφτάκια για ιθαγενείς. 
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Η εκλογική δεξαμενή 
του μεσαίου χώρου δεν κινείται

με βάση την ψήφο οργής, 
αλλά με βάση τη θετική ψήφο, 

την ασφάλεια και 
τη σιγουριά της διακυβέρνησης

O χώρος του Κέντρου και 
τα καθρεφτάκια  για ιθαγενείς 
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Μαθήματα ιστορίας μέσα από 4 νέα 
ντοκιμαντέρ σε συμπαραγωγή COSMOTE TV 

Μ
ε ένα μοναδικό ταξίδι στην

ιστορία, από την Αφροδίτη

της Μήλου και το Μαντείο των

Δελφών έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

και τον πόλεμο της Κορέας, το COSMOTE

HISTORY αποχαιρετά το 2022. Από τις 4

έως τις 25/12, οι Κυριακές του Δεκεμβρί-

ου είναι αφιερωμένες σε 4 συμπαραγω-

γές της  COSMOTE TV, που θα κάνουν Α’

τηλεοπτική πρεμιέρα στο κανάλι.

Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο

Το αφιέρωμα Δεκεμβρίου ξεκινά την

Κυριακή 4/12 (21.00, COSMOTE HISTO-

RY) με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ

«Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο». Μέ-

σα από τις γραπτές μαρτυρίες 9 μαθη-

τών το docudrama, σε σκηνοθεσία της

Alessandra Maioletti, αφηγείται την

ιστορία του Ολοκαυτώματος στην Ελλά-

δα, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσαλο-

νίκη, όπου το 96% των Εβραίων της πό-

λης οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς. Το ντο-

κιμαντέρ έχει λάβει διακρίσεις σε διε-

θνή φεστιβάλ (Los Angeles Greek Film

Festival, San Francisco Greek Film Fe-

stival, London Greek Film Festival),

ενώ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 24o

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Ο μακρύς δρόμος για την Ιθάκη

Την Κυριακή 11/12 (21.00, COSMOTE HI-

STORY) τη σκυτάλη θα πάρει η νέα διε-

θνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV,

«Ο μακρύς δρόμος για την Ιθάκη» σε

σκηνοθεσία Χιούκτζι Παρκ. Τέσσερις

90χρονοι Έλληνες βετεράνοι που έλαβαν

μέρος στον πόλεμο της Κορέας περιγρά-

φουν την εμπειρία τους. Ακριβός Τσολά-

κης, Αριστοφάνης Ανδρουλάκης, Κων-

σταντίνος Φάρος και Εμμανουήλ Ιερωνυ-

μάκης θυμούνται πώς βίωσαν σαν παιδιά

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς επη-

ρέασε στη συνέχεια τη ζωή τους η συμ-

μετοχή τους στον πόλεμο της Κορέας. 

Ο ομφαλός του κόσμου

Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι πήγαιναν

στο μαντείο των Δελφών αναζητώντας

απαντήσεις. Μπορεί αυτό το σύμβολο

σοφίας να είναι επίκαιρο σήμερα; Η

ιστορικός και μουσικός Μπετίνα Τζόι

ντε Γκούζμαν ξεκινά να το ανακαλύψει

στη νέα συμπαραγωγή της COSMOTE

TV, με τίτλο «Ο ομφαλός του κόσμου»

σε σκηνοθεσία Χρήστου Σαγιά Θεοδω-

ρόπουλου. Μέσα από συναντήσεις με

διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ποι-

ητές, φιλοσόφους και καλλιτέχνες, η

Μπετίνα μας παρουσιάζει όλους τους

λόγους που κάνουν τους Δελφούς μο-

ναδικούς μέχρι σήμερα. «Ο ομφαλός

του κόσμου» θα κάνει πρεμιέρα την Κυ-

ριακή 18/12 στις 21.00 στο COSMOTE

HISTORY. 

Αφροδίτη της Μήλου: Η πιο 

όμορφη γυναίκα του κόσμου

Ανήμερα των Χριστουγέννων (Κυριακή

25/12, 21.00, COSMOTE HISTORY) θα

κάνει Α’ τηλεοπτική πρεμιέρα η νέα διε-

θνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV με

το δίκτυο ARTE France, «Αφροδίτη της

Μήλου: Η πιο όμορφη γυναίκα του κό-

σμου» σε σκηνοθεσία Νατάσα Γκιλέρ.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκε-

ται ένα από τα πιο διαχρονικά και παγ-

κόσμια σύμβολα ομορφιάς, η Αφροδίτη.

Διακόσια χρόνια μετά την τοποθέτησή

της στο Λούβρο, το ντοκιμαντέρ θα μας

βοηθήσει να ανακαλύψουμε εκ νέου την

ιστορία της και να αποκαλύψουμε τι βρί-

σκεται πίσω από ένα από τα πιο όμορφα

αινίγματα στην ιστορία της τέχνης.

«Ο μακρύς δρόμος για την Ιθάκη» «Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο»
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Η
χηρή ήταν η χθεσινή παρέμ-
βαση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη προς τις τράπεζες. Κα-
θόλου τυχαίο, δε, πως επέλε-

ξε μια εξόχως θεσμική περίσταση, ήτοι
την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγα-
ρο και τη συνάντησή του με την Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, προκειμένου να εκ-
πέμψει αυστηρό μήνυμα προς τους τρα-
πεζίτες στο φόντο της σημαντικής αύξη-
σης των επιτοκίων και ως εκ τούτου του
κόστους δανεισμού, σε μια περίοδο, μά-
λιστα, που η ενεργειακή κρίση ροκανίζει
το εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο κ. Μη-
τσοτάκης εμφανίζεται ιδιαιτέρως ενο-
χλημένος από τη στάση των τραπεζών
και δη από τις τελευταίες προτάσεις τους
στο πλαίσιο των επαφών που έχουν με
τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα, εξ ου και τους κάλεσε ούτε λίγο
ούτε πολύ να αναλάβουν τις ευθύνες που
τους αναλογούν. Μάλιστα, ο πρωθυ-
πουργός έκανε ειδική αναφορά και σε
άλλες παρεμβάσεις, στις οποίες οι τρά-
πεζες οφείλουν να εμφανιστούν επι-

σπεύδουσες, όπως είναι οι χρεώσεις
στις προμήθειες και στα επιτόκια των κα-
ταθέσεων. Επιχειρώντας, δε, να μην
υπάρξει ουδεμία παρεξήγηση για τις
προθέσεις του από καμία από τις εμπλε-
κόμενες πλευρές, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης διεμήνυσε τη βεβαιότητά του πως «η
συζήτηση θα έχει ευτυχή κατάληξη. Δεν
θα υπάρχει συμμετοχή του κρατικού

προϋπολογισμού και του Έλληνα φορο-
λογούμενου σε μια τέτοια παρέμβαση. Η
χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει από
τις ίδιες τις τράπεζες και από τα υψηλά
κέρδη τα οποία έχουν».

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα έχει
ήδη δοθεί και η κυβέρνηση αναμένει
μια θεαματικά βελτιωμένη πρόταση από
την πλευρά των τραπεζών στο επόμε-

νο… ραντεβού τους με την κυβέρνηση,
που είναι σε δύο εβδομάδες. Στο μετα-
ξύ, βεβαίως, όπως αναφέρουν αρμόδιες
πηγές, ομάδες τεχνοκρατών θα εργά-
ζονται στην κατεύθυνση της εξεύρεσης
της χρυσής τομής. Από την κυβέρνηση
επισημαίνουν, πάντως, πως από τους
τραπεζίτες έχει ζητηθεί η στήριξη των
ευάλωτων δανειοληπτών, η αύξηση στις
εγκρίσεις αιτήσεων εξωδικαστικού μη-
χανισμού, η μείωση των επιτοκίων χο-
ρηγήσεων, καθώς και ένα αποτελεσμα-
τικό «φρένο» στο κόστος των προμηθει-
ών απλών τραπεζικών συναλλαγών.
Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος
επισημαίνει στην «Political» ότι «οι τρά-
πεζες οφείλουν να αξιοποιήσουν την
υπερκερδοφορία τους, ώστε να προστα-
τεύσουν το business τους, αλλά και να
προλάβουν τα δάνεια, ώστε να μην “κοκ-
κινίσουν”. Δεν πρέπει να επαφίενται στο
κρατικό σωσίβιο».

Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε
και στη θετική προοπτική της ελληνικής
οικονομίας, κάνοντας μνεία στον ρυθμό
ανάπτυξης, ύψους 6% του ΑΕΠ, στη μεί-
ωση της ανεργίας, στην αύξηση των
επενδύσεων, για να αναλάβει εκ νέου τη
δέσμευση ότι για όσο διαρκεί η ενεργει-
ακή κρίση η κυβέρνηση θα επιστρατεύει
μια ευρεία γκάμα παρεμβάσεων υπέρ
των πλέον ευάλωτων, των νοικοκυριών
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Να αποτρέψουμε τη δημιουργία
νέας γενιάς κόκκινων δανείων»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να επισημάνει τον κίν-
δυνο δημιουργίας μιας νέας γενιάς δανείων: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με
μια ευρωπαϊκή αύξηση στα επιτόκια. Ενδεχομένως επιβεβλημένη σε επίπεδο
ΕΚΤ, προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, αυτό όμως αναγνωρίζουμε
απόλυτα ότι έχει επιπτώσεις στους δανειολήπτες με αύξηση του κόστους δανει-
σμού. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαστε σε μια συζήτηση με τις ελληνικές
τράπεζες, οι οποίες πρέπει και αυτές να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλο-
γεί, να στηρίξουν συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά καθώς θα έχουν μια υψηλή
κερδοφορία καθώς φαίνεται το 2022, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε
και τη δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Μια τέτοια πολιτική, δη-
λαδή, θα ήταν προς όφελος και των ιδίων των τραπεζών πέραν της επιβεβλημέ-
νης στήριξης που πρέπει να παρέχουμε σε εκείνα τα νοικοκυριά τα οποία δοκι-
μάζονται με την αύξηση της δόσης τους για τα στεγαστικά τους δάνεια».

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη: «Να στηρίξουν 
τα νοικοκυριά από τα κέρδη τους»

Μετωπική με τραπεζίτες





Ο
Μάρτιος φαίνεται πως θα είναι,
όπως όλα δείχνουν, ο μήνας
που θα διεξαχθούν οι εκλογές.
Το ένα μετά το άλλο τα κυβερ-

νητικά στελέχη με δηλώσεις τους «φωτο-
γραφίζουν» τον πρώτο μήνα της άνοιξης
για να στηθούν οι πρώτες κάλπες. «Δεν
νομίζω να μας κατηγορήσει κανείς για
δυο ή τρεις μήνες νωρίτερα», είπε με νόη-
μα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης
Οικονόμου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο
να τονίσει πως δεν θα πρόκειται για πρό-
ωρη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.

Άλλωστε ο πρωθυπουργός, παρά τις ευ-
καιρίες που του δόθηκαν τα τριάμισι τε-
λευταία χρόνια να πάει σε εκλογές νωρί-
τερα, επέμεινε να ακολουθήσει τον θεσμι-
κό δρόμο, καθώς όπως τονίζει οι κυβερ-
νήσεις θα πρέπει να κρίνονται στο τέλος
της τετραετίας. Με όπλο την υπεροχή του
στις δημοσκοπήσεις αλλά και το σημαντι-
κό έργο που έχει γίνει επί κυβέρνησης
ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται
για μια διπλή αναμέτρηση με τον Αλέξη
Τσίπρα λόγω απλής αναλογικής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάρτιος
δεν συγκεντρώνει τυχαία τις περισσότε-
ρες πιθανότητες για να στηθούν οι πρώτες
κάλπες, καθώς στόχος του Μαξίμου είναι
η απόσταση ανάμεσα στις δύο εκλογικές
αναμετρήσεις να είναι η μικρότερη που
επιτρέπει το Σύνταγμα. Με δεδομένο ότι
το Πάσχα πέφτει 16 Απριλίου, υπάρχει το
χρονικό περιθώριο για διπλές κάλπες.
Επόμενο στοίχημα είναι ο Μάιος, αλλά οι
πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια για να διεξαχ-

θούν άμεσα οι εκλογικές διαδικασίες. 

«Κυκλώνουν» τις τρεις 
πρώτες Κυριακές 

Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος τη δε-
δομένη στιγμή φαίνεται να συγκεντρώ-
νουν ελάχιστες πιθανότητες, καθώς προ-

τεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προ-
στασία των πολιτών από την ενεργειακή
κρίση και την ακρίβεια. Άλλωστε τα ζητή-
ματα αυτά προβληματίζουν έντονα τους
πολίτες, κάτι το οποίο καταγράφεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις. Ένα ακόμα θέμα
που δυσκολεύει τη διεξαγωγή των εκλο-

γών τον πρώτο μήνα του 2023 είναι η συγ-
κρότηση των ψηφοδελτίων, τα οποία ακό-
μα δεν είναι έτοιμα. Για αυτό τον λόγο το
Μαξίμου δείχνει να προτιμά τον Μάρτιο
και έχει κυκλώσει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τις τρεις πρώτες Κυριακές, καθώς
το τέταρτο Σαββατοκύριακο είναι η γιορτή
της 25ης Μαρτίου. 

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν με
νόημα πως στην περίπτωση που οι κάλπες
στηθούν τους τρεις πρώτους μήνες του
2023, πιθανότατα οι εκλογές θα διεξαχ-
θούν χωρίς τις αλλαγές που φέρνουν στις
εκλογικές περιφέρειες τα στοιχεία της
απογραφής και αυτό είναι ένα ακόμη
στοιχείο το οποίο δίνει άλλο ένα μπόνους
για τον πρώτο μήνα της άνοιξης. 

Άλλωστε το ζήτημα των μεταβολών που
θα υπάρξουν από την απογραφή για τον
αριθμό των βουλευτών που θα εκλέγει η
κάθε εκλογική περιφέρεια θα δημιουρ-
γούσε αρκετά προβλήματα σε όλα τα κόμ-
ματα, καθώς την τελευταία στιγμή θα πρέ-
πει να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική
για τα ονόματα που θα στελεχώσουν τα
ψηφοδέλτιά τους, ενώ και οι βουλευτές
δεν θα ήθελαν να μπουν σε μια τέτοια δια-
δικασία. Αξίζει να σημειώσουμε πως στις
δεύτερες κάλπες οι εκλογές θα γίνουν με
λίστα, δηλαδή, δεν θα απαιτείται σταυρός
προτίμησης. 
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Γιατί ο Μάρτιος συγκεντρώνει 
τις περισσότερες πιθανότητες 
για να στηθούν οι πρώτες 
κάλπες - Στόχος του Μαξίμου 
είναι η απόσταση ανάμεσα 
στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις
να είναι η μικρότερη 
που επιτρέπει το Σύνταγμα

Το πόκερ με
την ημερομηνία
των εκλογών 

Τον Δήμο Μαρκόπουλου-Μεσογαίας επισκέφτηκε ο γραμ-
ματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον
γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον βουλευτή
Ανατολικής Αττικής Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή Νοτίου
Τομέα Αθηνών και γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΔ Διο-
νύση Χατζηδάκη.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από τα γραφεία της ΔΕΕΠ, όπου ο
γραμματέας συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος από όλη
την Ανατολική Αττική. 

Στη συνέχεια, ο γραμματέας του κόμματος επισκέφτηκε τις
πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Σκοποβολής του Μαρκό-
πουλου όπου σήμερα στεγάζονται η Διεύθυνση Ειδικών Αστυ-
νομικών Δυνάμεων, η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική
Μονάδα, η υπηρεσία εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών

και συνοδών σκύλων και ένα τμήμα της ομάδας ΔΙΑΣ. 
Ο Παύλος Μαρινάκης και τα μέλη της ΝΔ ξεναγήθηκαν στις

εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης, αλλά και στον στίβο μάχης,
όπου ΕΚΑΜ και ελεύθεροι σκοπευτές εκπαιδεύονται σε προ-
σομοιώσεις. 

«Είμαστε περήφανοι για τον πρωθυπουργό, γιατί είναι ο
πρώτος πρωθυπουργός που έδωσε περισσότερα στην κοινω-
νία από αυτά που υποσχέθηκε, στήριξε και στηρίζει καθημερι-
νά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μείωσε περισσότερους
φόρους από όσους είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει, αυξάνει πε-
ρισσότερο τις συντάξεις, μειώνει καθημερινά την ανεργία μέ-
σα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και για τρεις συνεχό-
μενους μήνες έχουμε μία μονάδα χαμηλότερο πληθωρισμό
από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Γαλάζια» περιοδεία στα Μεσόγεια 



Πηγαδάκι έστησαν στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», όπου διεξάγεται
το Delphi Forum, o πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης
American Jewish Committee Ted Deutch και ο διευθυντής του Συμβουλίου
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας Έντι Ζεμενίδης. Η παρέα μίλησε για πολλά αλλά
κυρίως για τις άριστες ελληνοϊσραηλινές σχέσεις που αναθερμάνθηκαν επί
κυβέρνησης Σαμαρά με τον Νετανιάχου και αιχμή του δόρατος τον αγωγό
Eastmed που δεν προχώρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ… 
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Ημερίδα για τον
πρωτογενή τομέα

Ημερίδα στο αμφιθέατρο της Περιφέ-

ρειας στη Χαλκίδα θα πραγματοποιήσει

στις 7 Δεκεμβρίου ο υφυπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης Σίμος

Κεδίκογλου με θέ-

μα τον πρωτογενή

τομέα. Είναι κα-

λεσμένοι όλοι οι

παραγωγικοί φο-

ρείς που ασχο-

λούνται με τον πρωτο-

γενή τομέα, ενώ θα

προλογίσει ο

υπουργός Γιώρ-

γος Γεωργαν-

τάς. Εκτός από

την άριστη σχέση

που έχουν οι δυο

τους, κρίνεται επιτακτικό

να γίνει γνωστό στους αγρότες κ.ά. ότι η

κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από μισό

δισ. ευρώ για έκτακτη στήριξη στον

πρωτογενή τομέα. 

Ειδική σύσκεψη 
τη Δευτέρα για 
το θέμα ΠΑΟ-ΟΑΚΑ
Αναστάτωσε το Μέγαρο Μαξίμου η

ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

για το γήπεδο μπάσκετ, για το οποίο

ακόμα δεν έχει υπογραφεί η σύμβα-

ση που τεκμαίρεται από τον ψηφι-

σθέντα νόμο. Και το αναστάτωσε, διό-

τι αφορά έναν μεγάλο σύλλογο με

πολλούς φιλάθλους που δεν θέλει να

τους έχει προεκλογικά απέναντι…

Ωστόσο, δεν φταίει άμεσα το Μαξίμου

για τη σύμβαση αλλά η διοίκηση του

ΟΑΚΑ και, όπως έμαθα, το θέμα θα τε-

θεί σε ειδική σύσκεψη υπό τον Γ. Γε-

ραπετρίτη, τη Δευτέρα κιόλας, για να

προχωρήσει στην οριστικοποίηση

της σύμβασης. 

Πηγαδάκι Σαμαρά - Κικίλια με Deutch και Ζεμενίδη

Η
δυσαρέσκεια Μητσοτάκη για τους τραπεζίτες δεν ήρθε τυχαία, μου λέ-
νε κυβερνητικές πηγές. Είχε ενημερωθεί πριν από τον αρμόδιο υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα που ήταν παρών στις συναντήσεις
που είχε με τους τραπεζίτες, όπου τους ζήτησε συγκεκριμένες θέσεις,

μεταξύ άλλων, μείωση των προμηθειών στις συναλλαγές, αύξηση επιτοκίων κατα-
θέσεων αλλά κυρίως ρυθμίσεις στα δάνεια των πελατών. Από τη συζήτηση Μητσο-
τάκη - Σταϊκούρα αποφασίστηκε ότι το σωστό και το δίκαιο είναι η κυβέρνηση να
έχει θέση υπέρ των δανειοληπτών και να πιέσει τις τράπεζες για ρυθμίσεις. Εντω-
μεταξύ, βλέποντας ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης τη βγαίνει από τα αριστερά του, ο Αλέξης
Τσίπρας ξυπνά και ρίχνει πρόταση-φωτοβολίδα για έκτακτο φόρο στις τράπεζες και
αναγκαστικές ρυθμίσεις στα δάνεια… 

Όσο περνάει ο καιρός γί-
νεται ξεκάθαρο στους
κόλπους της κυβέρνη-
σης ότι ο Νίκος Χαρδα-
λιάς οδεύει για εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμ-
ματος προεκλογικά και ο
Κυριάκος Πιερρακάκης
οδεύει για πρωτιά στην
A’ Αθήνας… 

Η όχι τυχαία δυσαρέσκεια
Μητσοτάκη και ο μονίμως…
δεύτερος Τσίπρας 

Μου λένε ότι η Πειραιώς είναι ιδιαίτερα θυμωμένη με περιφε-
ρειάρχη που συνέφαγε με υποψήφιο δήμαρχο μεγάλης πόλης

που θα κατέβει με τα χρώματα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και στην παρέα
τους ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό διότι εί-
χαν ενοχλήσεις από την Τοπική του κόμματος αλλά και από τον ση-
μερινό εκλεγμένο δήμαρχο που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρα-
τία. Παιδιά, λίγο προσοχή αυτά πριν από τις εκλογές… 

Ελλάδα - Ιταλία για 
τη λαθρομετανάστευση

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος είχε συνάντηση,
στη Ρώμη, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτε-
ρικών της νέας ιταλικής κυβέρνησης,
Ματέο Πιαντεντόζι. Κύριο θέμα της συ-
νάντησης των δύο υπουργών ήταν η πε-
ραιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συ-
νεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πα-
ράνομης μετανάστευσης και του οργα-
νωμένου εγκλήματος, με έμφαση στο
εμπόριο ναρκωτικών. Με την ευκαιρία ο
κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε στον Ιταλό
ομόλογό του και την απόλυτη καταδίκη
της επίθεσης σε στέλεχος της ιταλικής
πρεσβείας στην Αθήνα και διαβεβαίωσε
πως η Ελληνική Αστυνομία κάνει ό,τι
χρειάζεται ώστε να συλληφθούν το τα-
χύτερο δυνατό οι δράστες αυτής της ει-
δεχθούς επίθεσης. 

Γαμήλιος τουρισμός
στην Ελλάδα 

Στο Λονδίνο βρέθηκε η υφυπουργός
Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη με τον γενικό
γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη και
δημάρχους νησιών, προκειμένου να προ-
ωθήσει στα μεγάλα τουριστικά γραφεία του
Ηνωμένου Βασιλείου τις προοπτικές του
γαμήλιου τουρισμού. Όπως μάθαμε, υπάρ-
χει ραγδαία αύξηση των Άγγλων που έρ-
χονται να παντρευτούν στην πατρίδα μας,
ειδικά στα νησιά όπως Μήλος, Τήνος, Πά-
ρος, Ελαφόνησος κ.ά. Η παρουσίαση έγινε
στην πρεσβευτική κατοικία του Έλληνα
πρέσβη στο Λονδίνο Ιωάννη Ραπτάκη.

(για δυνατούς λύτες) 



«Να φτιάξουμε μια τριμελή επιτροπή από πέντε
άτομα», που έλεγε αστειευόμενος και ο βετεράνος
ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας.
Κάτι τέτοιο θέλει το ΠΑΣΟΚ, αφού η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμ-
ματος σε μια προσπάθεια να δώ-
σει feedback στη δέσμη προτά-
σεων για την αντιμετώπιση της
ακρίβειας που παρουσίασε ο πρό-
εδρος Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε
πρόταση νόμου για τη σύσταση της Αρχής Προστα-
σίας Καταναλωτή. Από Αρχές σε αυτό τον τόπο, να
φάνε και οι κότες, σύντροφοι… 

Ο πρόεδρος Νίκος
θέλει και άλλη
ανεξάρτητη αρχή...

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε χθες από το Κιλκίς (προ-
φανώς έτσι τον συμβούλευσαν οι τεχνοκράτες
σύμβουλοί του από τεράστιο think tank που έχει)
την επιβολή έκτακτου φόρου που θα εξαναγκάσει
τις τράπεζες να προβούν σε ουσιαστικές ρυθμί-
σεις. Λίγο το βλέπω… Μήπως να τις κρατικοποι-
ήσει ο πρόεδρος;

Θέλει φόρους 
στις τράπεζες
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Ο βουλευτής του ΠΑ-
ΣΟΚ, αν και ψήφισε στη
γραμμή του κόμματός
του στο νομοσχέδιο για
την Υγεία, διαφοροποι-
ήθηκε κατά το ήμισυ,
καθώς δεν συναίνεσε
στην υπογραφή για το
αίτημα ονομαστικής
ψηφοφορίας. Μιλών-
τας σε δημοσιογρά-
φους, ο κ. Λοβέρδος εί-
πε ότι του ζητήθηκε η
υπογραφή του αλλά ο
ίδιος δεν συμφώνησε, ωστόσο δεν διαφοροποι-
ήθηκε από τη γραμμή της καταψήφισης των άρ-
θρων για τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να
εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα. Από το ΠΑ-
ΣΟΚ υποστήριζαν ότι «το συγκεκριμένο νομο-
σχέδιο ήταν πολύ σοβαρό και επιδίωξη του κόμ-
ματος ήταν να μπουν οι υπογραφές από όλους
τους βουλευτές», ωστόσο συμπλήρωναν ότι «ο
καθένας κρίνεται από την ψήφο του». Επομένως,
από τη στιγμή που ο άλλοτε υποψήφιος για την
προεδρία του κόμματος συντάχθηκε με την κομ-
ματική γραμμή... προσώρας δεν υπάρχει θέμα.

Τροχιοδεικτική βολή 
από τον Ανδρέα Λοβέρδο

«Πέθανε» τον 
Αυγερινό ο Πολάκης
Τους εμπνευστές του ΕΣΥ θέλησε να μνημο-
νεύσει ο Παύλος Πολάκης, αλλά κατάφερε να
«πεθάνει» τον άλλοτε υπουργό του ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, ο Κρητικός βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ανέφερε στο πλαίσιο της συζήτησης του
νομοσχεδίου για την Υγεία πως «θα τρίζουν τα
κόκαλα τριών ανθρώπων, του Γιώργου Γεννη-
ματά, του Παρασκευά Αυγερινού και του Πέ-
τρου Κόκκαλη». Ο Πέτρος Κόκκαλης, παπ-
πούς του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει
πράγματι πεθάνει. Ο Γιώργος Γεννηματάς,
επίσης. Ο Παρασκευάς Αυγερινός όμως, στα
95 του χρόνια, ζει και... βασιλεύει. Μάλιστα,
συμμετείχε το καλοκαίρι σε εκδήλωση που
διοργάνωσε προς τιμήν του ο Κύκλος Ιδεών
του Ευάγγελου Βενιζέλου. 

Ο Παρασκευάς 
και ο αψύς Σφακιανός
Και αφού ο Πολάκης θυμήθηκε -έστω και αν
τον... πέθανε- τον Παρασκευά Αυγερινό, ας
«κοπιάρει», εκτός από την πρότασή του τη
δεκαετία του ’80 για την Υγεία, και την αυτο-
κριτική του ικανότητα. Έλεγε σε μια αναδρο-
μή στην πολιτική του πορεία ο
Παρασκευάς Αυγερινός το
2013: «Στην ουσία δεν είχαμε
συγκεκριμένο όραμα αλλα-
γής. Ήμασταν ένα πολυσυλ-
λεκτικό κόμμα με πολλές αν-
τιθέσεις, που όμως μας ένωναν
ο Ανδρέας και η εξουσία». Αποτέ-
λεσμα αυτού, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν «να
ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ άτομα με το κίνητρο
της προοπτικής της εξουσίας. Είναι όλοι αυ-
τοί που έφυγαν όταν το ΠΑΣΟΚ έχασε την
εξουσία και πήγαν σε άλλα κόμματα που
υπόσχονται εξουσία». Αν κοιτάξει λίγο γύρω
του ο Κρητικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπο-
ρεί να αναγνωρίσει μερικούς από αυτούς.

Χ
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ο
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Φτάνουν στα αυτιά μου και γκρίνιες με
αυτή την ανανέωση που επιχειρεί στο

ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος Νίκος. Υπάρχουν και
άνθρωποι στο κόμμα με τεράστια πολιτική εμπει-
ρία και ο Νίκος τούς έκανε αναπληρωτές τομεάρ-
χες. Έλεος κάπου… Μου έλεγε παλαιός σύντρο-
φος για την περίπτωση του Μιχάλη Καρχιμάκη,
τον οποίο έκανε απλό τομεάρχη Εργασίας, και μά-
λιστα αναπληρωτή.

Το Πράσινο Κίνημα
στο συνέδριο 
του ευρωπαϊκού
πράσινου κόμματος

Σ
την εναρκτήρια σύνοδο του 6ου Συνεδρίου και
του 36ου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κόμ-
ματος των Πρασίνων συμμετείχε ευρεία απο-

στολή του Πράσινου Κινήματος. Στη συνεδρίαση ήταν
οι δύο συμπρόεδροι Ρία Ακρίβου και Κώστας Καλο-
γράνης, ο περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρό-
εδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης, ο εκπρόσωπος
Τύπου Βασίλης Ρόκος, ο πρόεδρος του Πράσινου Ιδρύ-
ματος «Θεόφραστος» Γιάννης Κυριακόπουλος, η
πρώην βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Ισότητας της Βουλής Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόμου, το μέλος της Επιτροπής Διεθνών
Σχέσεων Βαλέρια Τελικωστόγλου και το μέλος Γιώρ-
γος Ρόκος. Στη σύνοδο χαιρετισμό έκαναν η Mélanie
Vogel, συμπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμματος των
Πρασίνων, ο Thomas Waitz, συμπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κόμματος των Πρασίνων, η Pia Olsen Dyhr,
ηγέτιδα του κόμματος του Socialistisk Folkeparti, η
Sisse Marie Welling, δήμαρχος Υγείας και Φροντίδας
της Κοπεγχάγης, και η Oleksandra Matviichuk, ακτιβί-
στρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διευθύντρια του
Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών. Μετά την εναρκτήρια
συνεδρίαση οι συμπρόεδροι του Πράσινου Κινήματος
Ρία Ακρίβου και Κώστας Καλογράνης, επικεφαλής του
προεκλογικού αγώνα του κόμματος, έκαναν την παρα-
κάτω κοινή δήλωση: «Οι πράσινες πολιτικές είναι το
μεγάλο ζητούμενο για όλες τις ευημερούσες κοινω-
νίες. Όπου κυβερνούν οι “πράσινοι”, οι πολίτες είναι
κερδισμένοι και το περιβάλλον προστατεύεται».
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Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώ-
στας Μπακογιάννης περίμε-
νε με τα απορριμματοφόρα
παρατεταμένα για να υποδε-
χτεί τον Νεοϋορκέζο ομόλο-
γό του Έρικ Άνταμς. Δεν το
λες και συνηθισμένο να βγά-
λει κάποιος τα σκουπιδιάρι-
κα για να υποδεχτεί κάποιον
ομόλογό του. Ευτυχώς, όπως
έμαθα, αυτό δεν ήταν πρωτο-
βουλία του Κώστα Μπακο-
γιάννη. Του το ζήτησε ο ίδιος
ο Αμερικανός. Του είπε δη-
λαδή να του δείξει τα μηχα-
νήματα με τα οποία καθαρί-
ζει την πόλη, όπως και την
ηλεκτρονική πλατφόρμα κα-
ταγραφής και αντιμετώπι-
σης των καθημερινών προ-
βλημάτων στις γειτονιές. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Γ
ια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης διεξήχθη ένα briefing διαφορετικό από τις συ-
νηθισμένες ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου
Τύπου. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος

Γιάννης Οικονόμου υποδέχτηκε μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος «ΠΜΣ Δη-
μοσιογραφία και Νέα Μέσα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις σε ένα «εικονικό» briefing. Έξυ-
πνο ομολογουμένως… 

Ο «σιωπηλός» κύριος Λαλιώτης
Δεύτερη εμφάνιση σε λιγότερο από έναν μήνα από τον

«σιωπηλό» στο προσκήνιο Κώστα Λαλιώτη. Μετά την πα-
ρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη, όπου μαζεύ-
τηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζεται να πάει στην παρουσίαση
του βιβλίου του Δημήτρη Ψαρρά «Μια καριέρα: Η πολιτική
διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη»… Συριζαίικο περιβάλλον
και εκεί. Μαζί με τον Κώστα Λαλιώτη το βιβλίο θα παρουσιάσουν
(Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, στις 19.00, αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20) οι Νίκος Βού-
τσης και Γιώργος Κύρτσος, ενώ θα συντονίζει η εκδότρια Πόλα Καπόλα. Φαντάζομαι
ότι θα παραβρεθεί και ο αρχηγός των ατάκτων, ο Ευάγγελος Αντώναρος… Ωραίο πα-
ρεάκι κάνουν, πάντως. Αριστεροί όλοι τους, από τα γεννοφάσκια τους.

Ο Μητσοτάκης 
και οι μικροί
πρωθυπουργοί  

Αν θέλετε να καταλάβετε γιατί
μύρισε για τα καλά εκλογές, αρκεί
να σας πω ότι τη Δευτέρα 12 Δε-
κεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει καλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου
τους περιφερειάρχες της χώρας.
Θέλει να ρίξει γέφυρες (και καλά
κάνει) στους αποκαλούμενους
«μικρούς πρωθυπουργούς». Θα
πει και θα ακούσει προφανώς... 

Αλλαγές 
στο ΥΠΕΞ 

Ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος
Τύπου του υπουργείου Εξωτερι-
κών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
αποχωρεί αυτή την εβδομάδα από
τη θέση του και πηγαίνει στη Γε-
νεύη για το νέο του πόστο στη μόνι-
μη αντιπροσωπεία μας στον ΟΗΕ.
Στη θέση του καθήκοντα θα αναλά-
βει ένας μάλλον έμπειρος διπλω-
μάτης, ο μέχρι πρότινος αναπλη-
ρωτής του Γιώργος Αρναούτης. 

Ο σύζυγος 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
η κυρία με ΠΑΣΟΚ

Βρε τι μαθαίνει κανείς όταν ψά-
χνει... Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νί-
κος Ανδρουλάκης έχουν ρίξει τα
δίχτυα τους σε παντρεμένο ζευγά-
ρι… Και για να εξηγούμαι: ο Αλέ-
ξης θέλει τον σύζυγο για υποψή-
φιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Αν-
δρουλάκης τη σύζυγο για υποψή-
φια του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για μπέρ-
δεμα τρελό!

Και κατά 
της Motor Oil 
ο ΣΥΡΙΖΑ  
Ε ι λ ι κ ρ ι ν ά
αγνοούσα ότι
στον ΣΥΡΙΖΑ
έχουν τέτοιο
μένος με τις
επιχειρημα-
τικές δρα-
στηριότητες
της οικογέ-
νειας Βαρδινογιάννη… μέχρι που
ένας φίλος μου έστειλε την ανάρτη-
ση του Γιάννη Μπαλάφα κατά της
Motor Oil, η οποία στάζει από επανα-
στατικό οίστρο! Προφανώς αυτή θα
είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ και
του προέδρου Αλέξη Τσίπρα. Λέτε ο
κ. Μπαλάφας μόνος του να ξύπνησε
ένα πρωί και να αποκαλεί ειρωνικά
«βενζινάδικο του νοικοκύρη» την
οικογένεια Βαρδινογιάννη;

Ο Άδωνις και το «καλάθι των εορτών»
Κι όμως, δεν είναι πρωταπριλιάτικο… Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο
ενισχυμένο «καλάθι του νοικοκυριού» θα περιλαμβάνει περισσότερα
προϊόντα, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών την εορτα-
στική περίοδο. «Θα κάνουμε το παν ώστε το εορταστικό τραπέζι φέτος να
μπορούν οι συμπολίτες μας να το βρουν όσο γίνεται με μικρότερη αύξηση
σε σχέση με πέρυσι», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης. Η διάρκεια του εορταστικού καλαθιού θα είναι περίπου
δύο με τρεις εβδομάδες και σε αυτό θα ενταχθούν προϊόντα με αυξημένη
εποχική ζήτηση. Έτσι, στο εορταστικό καλάθι θα μπουν επιπλέον μοσχαρίσιο
κρέας, σοκολατοειδή προϊόντα και γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέδες,
τσουρέκια, βασιλόπιτες).

Ποιος Παύλος; Ο Γερουλάνος. «Εί-
ναι τιμή και πρόκληση η ανάληψη
της θέσης του γραμματέα του Το-
μέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ-Κινή-
ματος Αλλαγής», έγραψε σε ανα-
κοίνωσή του μετά τις θέσεις που
μοίρασε ο Ανδρουλάκης. Καλά,
Παύλο, δεν σε έκανε αντιπρόεδρο,
ηρέμησε… 

Με έκανε και γέλασα 
ο Παύλος

Το διαφορετικό briefing
του Οικονόμου



O
υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης
μιλά στην «Political» για την
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, το

οποίο τρέχει με 80%, κατατάσσοντας τη χώ-
ρα στις πρώτες θέσεις αξιοποίησης πόρων
στην ΕΕ. 

Η κάθε επένδυση, πλέον, σύμφωνα με τον
κ. Τσακίρη έχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης, γίνεται όμως και πιο γρήγορα
και ευέλικτα. Αναφέρεται στους πόρους που
πρέπει να απορροφήσουν οι δήμοι, στα πρό-
σφατα επενδυτικά deals στη βιομηχανία κα-
θώς και στα προσεκτικά βήματα της κυβέρ-
νησης να αναπτύξει βαριά βιομηχανία πέραν
του τουρισμού. 

Τέλος, αναλύει τον ρόλο του Ταμείου Ανά-
καμψης και την επιλεξιμότητα των επιχειρή-
σεων, επισημαίνει τη σημασία της επενδυτι-
κής βαθμίδας στην προσέλκυση ακόμα πε-
ρισσότερο επενδύσεων και προτάσσει το
διακύβευμα των εθνικών εκλογών με το δί-
λημμα «σταθερότητα και ανάπτυξη ή περι-
πέτειες». 

Κύριε υπουργέ, ποια είναι μετά τις πολ-
λαπλές μίνι κρίσεις στην ελληνική οικο-
νομία η απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε σχέση
με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; 

H απορρόφηση του ΕΣΠΑ είναι εξαιρετι-
κά ικανοποιητική και εξελίσσεται όπως
ακριβώς το είχαμε σχεδιάσει. Έχουμε πετύ-
χει απορρόφηση πάνω από 80% αυτή τη
στιγμή που μιλάμε, όταν τον Ιούλιο του
2019 που αναλάβαμε -και με δεδομένο ότι
ξεκίνησε η υλοποίησή του το 2014- ήταν
στο 25%. Έχοντας φτάσει η απορρόφηση
στο 80%, αντιλαμβάνεστε ότι το ισχύον
πρόγραμμα θα κλείσει «ομαλά» και θέλω
στο σημείο αυτό να επισημάνω πως έχουμε
αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία, προκειμένου
να το πετύχουμε αυτό. Επίσης βρισκόμαστε
στις πρώτες θέσεις αξιοποίησης των ευρω-
παϊκών πόρων ανάμεσα σε όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ.

Θεωρείτε ότι ο χρόνος για να υλοποιηθεί
μια επενδυτική πρόταση μέσω ΕΣΠΑ εί-
ναι ελκυστικός πια ή χωρούν διορθώσεις;

Νομίζω ότι πλέον ο χρόνος είναι πραγματι-
κά ελκυστικός, αφού το ΕΣΠΑ, πόσω μάλλον
το νέο ΕΣΠΑ, δεν θυμίζει και δεν θα θυμίζει
τίποτα από αυτά που θυμόμασταν. Το ΕΣΠΑ
είναι γρήγορο και ευέλικτο πλέον. 

ΓΙAΝΝΗΣ ΤΣΑΚIΡΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Το δίλημμα των εκλογών 
είναι σταθερότητα 
και ανάπτυξη ή περιπέτειες 
με άγνωστη κατάληξη»
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«
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η ΝΔ έχουν μπει εδώ
και καιρό στον τέταρτο
χρόνο διακυβέρνησης και
παρά τις τεράστιες κρίσεις
τις οποίες ζήσαμε όλα αυτά
τα χρόνια, δεν υπήρξε
στιγμή που δεν είχαμε 
την πρώτη θέση και 
με μεγάλη διαφορά 
στην πρόθεση ψήφου 
σε όλες τις δημοσκοπήσεις

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Όμως είναι λογικό πως ανάλογα με το εί-
δος της επένδυσης θα παρέχεται και ο αντί-
στοιχος χρόνος έγκρισης. Οι λεπτομέρειες,
φυσικά, για την υλοποίηση κάθε επένδυσης
θα εξαρτώνται από τη δομή και τους κανόνες
της κάθε πρόσκλησης. Φυσικά, όπως ήδη θα
γνωρίζετε, θα υπάρχει πλέον ένα αυστηρό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυ-
σης. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή, το φαινόμενο
της εμπλοκής χρημάτων σε ένα επενδυτικό
σχέδιο που δεν υλοποιείται.

Αλήθεια, οι περιφέρειες και οι δήμοι
απορροφούν γρήγορα τους πόρους ΕΣΠΑ
ή υπάρχει καθυστέρηση; 

Κοιτάξτε να δείτε, τα περιφερειακά προ-
γράμματα είχαν όντως μια σημαντική υστέ-
ρηση, όμως, ευνοήθηκαν από τα μέτρα που
εφαρμόσαμε για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, το ίδιο και οι δήμοι. Από τις μη επι-
στρεπτέες προκαταβολές, δηλαδή. Μπρο-
στά μας, όμως, έχουμε τη νέα προγραμματι-
κή περίοδο, όπου οι πόροι για τα 13 ΠΕΠ εί-
ναι αυξημένοι κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με
αυτά που είχαν να διαχειριστούν την τρέχου-
σα περίοδο, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την
εμπιστοσύνη μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
και να είστε σίγουροι πως θα βοηθήσουμε με
κάθε τρόπο τις περιφέρειες για να καταφέ-
ρουν να απορροφήσουν αυτούς τους αυξη-
μένους πόρους.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην ελληνική
οικονομία είναι πραγματικά το οξυγόνο
της. Σε ποιους κλάδους επικεντρώνονται;
Και βλέπουμε μια ποιοτική αλλαγή στις
επενδύσεις σε κλάδους της βιομηχανίας
αντί των υπηρεσιών; 

Έχουμε επενδύσεις σε όλους τους κλάδους
της οικονομίας. Τελευταίο απτό παράδειγμα, η
επένδυση που πραγματοποιήθηκε από την ADQ
μέσω της DisruptAD (πλατφόρμα επιχειρηματι-
κών συμμετοχών - venture platform), στην
proptech εταιρεία Blueground που παρουσιά-
ζει αξιοσημείωτη οργανική και διεθνή ανάπτυ-
ξη. Η πανδημία, βέβαια, ανέδειξε την ανάγκη η
χώρα μας να στραφεί στρατηγικά στη βιομηχα-
νία και εν γένει σε παραγωγικές δραστηριότη-
τες, που ενισχύουν καθοριστικά το ΑΕΠ και την
απασχόληση. Συνεπώς, η διατήρηση και η ενί-
σχυση παραγωγικών επιχειρήσεων και επενδύ-
σεων αποτελούν για εμάς σημείο-κλειδί για την
ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας
από τις αλλεπάλληλες κρίσεις που βιώνουμε
τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλά ξεχωρι-
στά παραδείγματα βιομηχανικών επιχειρήσεων
που επενδύουν και αναπτύσσουν τη δραστηριό-
τητά τους στη χώρα μας.

Μπορεί η Ελλάδα να αναπτύξει μια βαριά
βιομηχανία πέραν του τουρισμού;

Η Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη να αναπτύσσει
μια βαριά βιομηχανία πέραν του τουρισμού.
Από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησής του ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συ-
ναντήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχα-
νίας και των κατασκευών. Ακριβώς επειδή

ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι βρίσκεται
κοντά στον κόσμο της παραγωγής και αυτό
γιατί ο κόσμος της βιομηχανίας δεν είχε κα-
λή επικοινωνία με την κεντρική εξουσία τα
τελευταία χρόνια. Τρανή απόδειξη, η χαμένη
μάχη του 2013-2014 των ενεργοβόρων βιο-
μηχανιών για τις τιμές του ρεύματος. Η τότε
κυβέρνηση αρνήθηκε να δει το προφανές,
ότι οι ελληνικές βιομηχανίες πλήρωναν ακρι-
βότερα το ρεύμα από τους Ευρωπαίους συ-
ναδέλφους τους, καθιστώντας τους μη αντα-
γωνιστικούς. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις
έκαναν την επιλογή τους, έκλεισαν την πόρ-
τα στη βιομηχανία. Δεν ήθελαν παραγωγή.
Αν ήθελαν, θα έκαναν τελείως διαφορετικά
πράγματα. Η χώρα μας, όμως, και η κυβέρ-
νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν στοι-
χηματίσει στην ανάπτυξη της εγχώριας βιο-
μηχανίας. Τόσο ως αντίδοτο στην κρίση όσο
και προκειμένου να χτιστεί και μια οικονομία
παραγωγική, εξωστρεφής και λιγότερο ευά-
λωτη σε παρόμοιες απειλές στο μέλλον.

Αξίζει αυτή την περίοδο να επενδύσει κά-
ποιος στις εναλλακτικές μορφές ενέργει-
ας, πχ, φωτοβολταϊκά, ή θα αλλάξει το
ενεργειακό μοντέλο τα επόμενα χρόνια; 

Φυσικά και αξίζει! Η αγορά των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας αναμένεται να πρωτα-
γωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στις επενδύ-
σεις, προσελκύοντας τεράστια κεφάλαια, τα
οποία θα αξιοποιηθούν για την πράσινη μετά-
βαση του ενεργειακού συστήματος. Ήδη οι
μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι έχουν δρομολογή-
σει για την επόμενη δεκαετία σημαντικές
επενδύσεις που ξεπερνούν σε εγκατεστημέ-
νη ισχύ τα 16 GW και σε αξία τα 16 δισ. ευ-
ρώ. Πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν
πρωτίστως τις ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ, δη-
λαδή, τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, ενώ
υπάρχουν έτοιμα επενδυτικά πλάνα τόσο για
την αποθήκευση ενέργειας όσο και για τα
υπεράκτια αιολικά πάρκα. Όπως αντιλαμβά-
νεστε, έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές
επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Το

momentum, λοιπόν, είναι εξαιρετικά θετικό
και, φυσικά, υπάρχουν προσκλήσεις μέσω
του νέου ΕΣΠΑ που στοχεύουν στον πράσινο
μετασχηματισμό της χώρας.

Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι στο Ταμείο
Ανάκαμψης η επιλεξιμότητα από τις τρά-
πεζες είναι μικρή και ότι πολλές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις μένουν εκτός των
κονδυλίων; 

Κατ’ αρχάς, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι
πολύ λίγες στη χώρα μας. Όλο αυτό που λέ-
γεται ότι στηρίζουμε μόνον τις μεγάλες είναι
ξεκάθαρα fake news. Τα χρήματα που έχουν
δοθεί τα τελευταία τρία χρόνια για ενίσχυση
των ΜμΕ μέσω του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανά-
καμψης και του νέου ΕΣΠΑ ξεπερνούν τα 10
δισ. ευρώ, αν συμπεριλάβουμε και τη μό-
χλευση των τραπεζών. Θυμίζω, τα εργαλεία
Εγγυοδοτικό και ΤΕΠΙΧ δόθηκαν για πρώτη
φορά εν μέσω πανδημίας και απευθύνθηκαν
αποκλειστικά σε ΜμΕ. Και ας μην το ξεχνά-
με: το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ αφο-
ρούν τις ΜμΕ και δεν μπορούμε εμείς να κά-
νουμε διαφορετικά. Είναι προδιαγεγραμμέ-
νο κανονιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να ενισχύσουν τις ΜμΕ.

Οι οίκοι αξιολόγησης εκφράζουν μια ανη-
συχία για την έλευση της επενδυτικής
βαθμίδας στη χώρα, εάν δεν υπάρξει πο-
λιτική σταθερότητα, άρα μια αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Συμμερίζεστε την άποψη και
τι πιστεύετε ότι θα γίνει μέσα στο 2023 με
τη βαθμίδα αυτή; 

Φυσικά, μια πολιτική αστάθεια θα επηρεά-
σει την επενδυτική βαθμίδα και ό,τι έχουμε
χτίσει ως κυβέρνηση τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Γιατί όπως γνωρίζετε οι οίκοι αξιολό-
γησης αναβάθμισαν την Ελλάδα επειδή βελ-
τίωσε τη διαχείριση του δημόσιου τομέα μέ-
σα σε διαδοχικές κρίσεις, μείωσε τα «κόκκι-
να» δάνεια, ολοκλήρωσε μεταρρυθμίσεις
και, φυσικά, κατάφερε να απαλλαγεί από τα
βάρη της πολυετούς περιόδου των μνημο-

νίων. Τον προηγούμενο Απρίλιο, εξόφλησε
πρόωρα το 1,81 δισ. που ήταν το υπόλοιπο
των δανείων προς το ΔΝΤ, όπως έκαναν και
όλες οι υπόλοιπες χώρες που εφάρμοσαν
προγράμματα διάσωσης. Και φυσικά, η χώ-
ρα μας κατάφερε να πάρει έγκριση για την
έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, ένα κα-
θεστώς που αποτελεί και το τελευταίο «βαρί-
δι» από την εποχή της σκληρής λιτότητας.
Όλα αυτά, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι το
2020 με το ξέσπασμα της πανδημίας το ελ-
ληνικό χρέος έφτασε στο ιστορικό υψηλό
του 206,3% του ΑΕΠ και το έλλειμμα στο
10%. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια αυτοδύνα-
μη κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Μετά την πολιτική σταθερότη-
τα, αυτό που θα μετρήσει είναι η δημοσιονο-
μική προσαρμογή σε έλλειμμα και χρέος, αλ-
λά και η αναπτυξιακή δυναμική της οικονο-
μίας, πράγματα που έχουμε αποδείξει πως
τα γνωρίζουμε και πως τα καταφέρνουμε.

Τελικά, το διακύβευμα αυτών των εθνι-
κών εκλογών ποιο πιστεύετε ότι είναι; 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει με σα-
φήνεια το διακύβευμα των εθνικών εκλογών
και αυτό δεν είναι άλλο από τη φράση «σταθε-
ρότητα και ανάπτυξη ή περιπέτειες με άγνω-
στη κατάληξη;». Και οι εμφανίσεις του κ. Τσί-
πρα τον δικαιώνουν απόλυτα. Ζούμε συνεχώς
ένα déjà vu του «λεφτά υπάρχουν» και, βέ-
βαια, ο κόσμος γνωρίζει πλέον πως πρόκειται
για αντίληψη που οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια σε μνημόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η ΝΔ έχουν μπει εδώ και καιρό στον τέταρ-
το χρόνο διακυβέρνησης και παρά τις τερά-
στιες κρίσεις τις οποίες ζήσαμε όλα αυτά τα
χρόνια, δεν υπήρξε στιγμή που δεν είχαμε την
πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά στην πρό-
θεση ψήφου, σε όλες τις δημοσκοπήσεις,
ακόμη και σε αυτές που φιλοξενούνται σε
ΜΜΕ φιλικά προσκείμενα προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχει ένα «μπετόν» εμ-
πιστοσύνης που αναγνωρίζει τη σημασία μιας
ικανής ηγεσίας σε δύσκολους καιρούς.
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Η αγορά των ΑΠΕ
αναμένεται να
πρωταγωνιστήσει 
τα επόμενα χρόνια 
στις επενδύσεις. 
Ήδη οι μεγάλοι 
ελληνικοί όμιλοι έχουν
δρομολογήσει για 
την επόμενη 10ετία
σημαντικές επενδύσεις
που ξεπερνούν 
σε εγκατεστημένη ισχύ 
τα 16 GW και σε αξία 
τα 16 δισ. ευρώ

«
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Οξεία κριτική προσωπικά κατά του πρωθυ-
πουργού άσκησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με
αφορμή τη συμφωνία που επιδιώκει η κυβέρνη-
ση με τις τράπεζες για τη στήριξη των ευάλωτων
δανειοληπτών. «Ο πρωθυπουργός εμπαίζει εκα-
τομμύρια Έλληνες. Ξαφνικά σήμερα θυμήθηκε
την κερδοσκοπία των τραπεζών, όπως πριν από
μήνες ανακάλυψε την κοινωνική κατοικία. Ο τά-
χα “ενοχλημένος” Κυριάκος Μητσοτάκης ας στα-
ματήσει να κάνει τον τροχονόμο των κερδών των

τραπεζών», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε
πως «από τις 7 Νοεμβρίου τον καλέσαμε να φο-
ρολογήσει με έκτακτη εισφορά τα υπερκέρδη
που συσσώρευσαν οι τράπεζες επωφελούμενες
από το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των επιτο-
κίων καταθέσεων και των επιτοκίων χορηγήσε-
ων, που σημειωτέον είναι το μεγαλύτερο πανευ-
ρωπαϊκά».

Επικαλούμενος τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδας, όπου τον Οκτώβριο το επιτόκιο καταθέ-

σεων ήταν μόλις 0,05% και το επιτόκιο χορηγήσε-
ων έφτασε στο 4,86%, κάλεσε την κυβέρνηση «να
αναλάβει τις ευθύνες της και να ακολουθήσει το
παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε
ανάλογες περιπτώσεις. Και όχι να μένει παρατη-
ρητής της απελπισίας των πολιτών και των κοινω-
νικών ανισοτήτων». Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνε-
χίζει τις εξορμήσεις του στην περιφέρεια και την
Κυριακή θα βρεθεί στο Ρέθυμνο.

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Μ
πορεί οι εθνικές εκλογές να
βρίσκονται προ των πυλών -
πρόωρες ή μη-, στον ΣΥΡΙΖΑ
όμως έχουν άλλες έγνοιες,

όπως φάνηκε και στην πρόσφατη συνε-
δρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του
κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε μεν
επιτάχυνση των διαδικασιών της συμπλή-
ρωσης του προγράμματος και των ψηφο-
δελτίων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για
τις εθνικές κάλπες, η «μάχη» δε μεταξύ
των αντίπαλων στρατοπέδων στη συνε-
δρίαση δόθηκε για τις... αυτοδιοικητικές
εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Ή -εν
πάση περιπτώσει- με αφορμή αυτές.

Συγκεκριμένα, Πάνος Σκουρλέτης και
Χρήστος Σπίρτζης συνέχισαν την κόντρα
που είχε ανοίξει στην Κεντρική Επιτροπή
του κόμματος τον προηγούμενο μήνα σχε-
τικά με το λεγόμενο «Δίκτυο Τοπικής Αυτο-
διοίκησης», μια ομάδα 130 στελεχών που
πρακτικά θα επιλέξει τις υποψηφιότητες
των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Σκουρλέ-
της, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολι-
τευόμενη Ομπρέλα, απαίτησε το μισό σχε-
δόν όργανο να αποτελείται από τους υπευ-
θύνους των τοπικών οργανώσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θέση με την οποία ο εκ των υπευθύ-
νων για τα Αυτοδιοικητικά Χρήστος Σπίρ-
τζης διαφωνεί. Η απαίτηση της Ομπρέλας
μπορεί να πέρασε, όμως ο Σπίρτζης άφησε
την αιχμή του, καλώντας να μην επαναλη-
φθούν τα λάθη του 2019, όταν γραμματέας
του κόμματος ήταν ο Πάνος Σκουρλέτης
και το κόμμα με τις επιλογές του «πάτωσε»
στις αυτοδιοικητικές εκλογές χάνοντας
όλες τις περιφέρειες πλην της «πράσινης»
Κρήτης και εκλέγοντας ελάχιστους δημάρ-
χους. Αιχμή που προκάλεσε την αντίδραση
του τελευταίου.

Ο άλλοτε υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών είναι άλλωστε ο άνθρωπος που μαζί
με τον Κώστα Ζαχαριάδη «πάλευε» για
τρεις μέρες στο πρόσφατο Συνέδριο της
ΚΕΔΕ για να προσεγγίσει αυτοδιοικητι-
κούς με ευρύτερη αναγνώριση. Η επιλογή
των «περιχαρακωμένων» στα όρια του
κόμματος υποψηφίων έδειξε τα όριά της.

Η εσωστρέφεια αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια
περίοδο που στα κομματικά επιτελεία έχει
σημάνει συναγερμός ενόψει των εθνικών
εκλογών, προκαλεί εντύπωση. Δεν θα
έπρεπε όμως. Η «κόντρα» των δύο στελε-
χών έχει πολύ βαθύτερες πολιτικές προ-
εκτάσεις και το βλέμμα στραμμένο στην
επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται ου-
σιαστικά για δύο αντικρουόμενα πολιτικά
σχέδια: εκείνο της διεύρυνσης στη λογική
του 2012, που κάποτε ο Γιάννης Δραγασά-
κης είχε περιγράψει ως «αριστερό είναι
ό,τι ενώνει» και ο Αλέξης Τσίπρας είχε
συμπληρώσει «ό,τι ενώνει και κερδίζει»,
και εκείνο που εν πολλοίς πρεσβεύει η πα-
λιά φρουρά του κόμματος και δίνει περισ-
σότερη βάση στην «ιδεολογική καθαρότη-
τα».

Εκλογικά το δεύτερο σχέδιο που ακο-
λουθείται στις αυτοδιοικητικές εκλογές

αποδείχτηκε προβληματικό. Εκτός από
προβληματικό όμως είναι και όρος επιβίω-
σης για τη συγκεκριμένη ομάδα ηγετικών
στελεχών που έχουν δει τη θέση τους εντός
του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια να υποχω-
ρεί έναντι των -συνήθως προερχόμενων
από το ΠΑΣΟΚ- στελεχών που περιστοιχί-
ζουν τον Αλέξη Τσίπρα και τραβούν το κόμ-
μα προς το Κέντρο.

Η σιωπηρή «μάχη» εντός του κόμματος
Αυτό που πιθανότατα φοβούνται είναι ότι

η επόμενη μέρα μιας ενδεχόμενης νέας
εκλογικής ήττας θα τους βρει ακόμη πιο
μακριά από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
ίσως μάλιστα να θεωρηθούν και «βαρίδια»
του παρελθόντος που δεν αφήνουν το κόμ-
μα -και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα- να τρα-
βήξει μπροστά και να διεκδικήσει την
εξουσία. Επιχειρούν λοιπόν να εδραι-

ώσουν -με όποιον τρόπο μπορούν- τις θέ-
σεις τους στον κομματικό μηχανισμό. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε πως όλες οι αντιπα-
ραθέσεις που προκύπτουν εντός του κόμ-
ματος τα τελευταία χρόνια δεν αφορούν
πολιτικές τοποθετήσεις ή επιλογές του
κόμματος, αλλά θέσεις στα όργανά του,
τρόπους εκλογής κ.λπ. Έτσι, στην πρόταση
του Σπίρτζη η Ομπρέλα είδε να δημιουρ-
γείται ένα «κόμμα μέσα στο κόμμα» και
«περιθωριοποίηση των οργανώσεων με-
λών, των Νομαρχιακών Επιτροπών και του
Οργανωτικού Γραφείου».

Η εσωκομματική μειοψηφία που... στυ-
λώνει τα πόδια στις αλλαγές υποστηρίζει
ότι «η Αριστερά χάνει από τη δύναμή της
όσο η κυβερνησιμότητα την αναγκάζει να
κάνει παραχωρήσεις». Από την άλλη, η
πλειοψηφία -εκφράζεται από τον Σπίρτζη-
απαντά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «οφείλει να εισφέρει
και να στηρίξει σχήματα βάζοντας στην
άκρη κομματικές, οργανωτικές και προ-
σωπικές ιδιοτέλειες». Μπορεί στη συνε-
δρίαση της Πολιτικής Γραμματείας να πέ-
ρασε η απαίτηση Σκουρλέτη και της μει-
οψηφίας, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
δεν είναι αυτή που θα καθορίσει την πολιτι-
κή συμμαχιών που θα ακολουθήσει το
κόμμα στις επόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές.

Ποιοι θεωρούνται «βαρίδια»
του παρελθόντος που 
δεν αφήνουν το κόμμα 
-και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα-
να τραβήξει μπροστά

ΣΥΡΙΖΑ: Μαλλιά κουβάρια
για την επόμενη μέρα 

Νίκος Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός εμπαίζει εκατομμύρια Έλληνες»
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Η συμβολή της πρώιμης παρέμβασης 
στην κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία

του
Γιώργου 
Σταμάτη

Γενικός
Γραμματέας
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης
της Φτώχειας

H
εξασφάλιση της ολιστικής υποστήριξης
των παιδιών με αναπηρία, με στόχο την
παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και

των εφοδίων για την ομαλή κοινωνική τους εν-
σωμάτωση, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση
κάθε σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Η ειδική
μέριμνα που οφείλει να επιδεικνύει η Πολιτεία
για τα παιδιά με αναπηρία εδράζεται στις αρχές
του σεβασμού της εγγενούς αξιοπρέπειας του
ατόμου, του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού
και της ατομικής του ανάπτυξης βάσει των προ-
σωπικών δεξιοτήτων, αναγκών και επιλογών του.

Βασικά προαπαιτούμενα για την ισότιμη συμ-
μετοχή των παιδιών με αναπηρία στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και στη συνακόλουθη κοινωνική
τους ένταξη είναι η έγκαιρη ανίχνευση της ανα-
πηρίας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρώι-
μης παρέμβασης.

Η επιτακτική ανάγκη για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος πρώιμης παρέμ-
βασης αναδείχθηκε ως μείζονα προτεραιότητα
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία.

Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε και υλο-
ποιούμε πολιτικές με στόχο τη σταδιακή διαμόρ-
φωση ενός προοδευτικού και συμπεριληπτικού

πλαισίου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών
πρώιμης παρέμβασης στα βρέφη και τα νήπια με
αναπηρία.

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Κυψέλη
προβλέπονται μεταξύ άλλων στους δημόσιους
και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς η ενίσχυση των δεξιοτήτων και δυνα-
τοτήτων των παιδιών με σεβασμό στον ατομικό
ρυθμό ανάπτυξής τους, καθώς και η τακτική πα-
ρακολούθηση και αξιολόγηση της ανάπτυξης και
της προόδου των βρεφών και των νηπίων, προ-
κειμένου να επιτευχθούν η έγκαιρη ανίχνευση
δυνατοτήτων και αναγκών και η παραπομπή τους
για περαιτέρω διερεύνηση τυχόν μαθησιακών
δυσκολιών, αναπηριών ή άλλων διαταραχών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής
Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση θεσπί-
ζεται με τον ν. 4997/2022 πιλοτικό πρόγραμμα
πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία,
αναπτυξιακή διαταραχή ή πιθανότητα εμφάνισης
αυτών, το οποίο καλύπτει το ηλικιακό φάσμα από
0 έως 6 ετών.

Το πλέγμα των εξατομικευμένων υπηρεσιών
στήριξης του παιδιού παρέχεται από διεπιστημο-
νική ομάδα ιδίως στο οικείο του περιβάλλον, με
βάση την οικογενειοκεντρική προσέγγιση. Η

πρώιμη παρέμβαση έχει ως στόχο την ομαλή ψυ-
χοσυναισθηματική ανάπτυξη και την εξοικείωση
των παιδιών με αναπηρία σε ίση βάση με τους
συνομηλίκους τους με ερεθίσματα που δεν λαμ-
βάνουν λόγω των λειτουργικών τους περιορι-
σμών. Συμβάλλει ουσιωδώς στην άρση των φραγ-
μών και των εμποδίων και την ενίσχυση των δυ-
νατοτήτων των παιδιών στον μέγιστο δυνατό βαθ-
μό. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών πρώιμης παρέμ-
βασης καταρτίζεται από τη διεπιστημονική ομά-
δα, σε συνεργασία με την οικογένεια, σχέδιο
εξατομικευμένης παρέμβασης ανάλογα με τις
εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού, το οποίο
μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές παρεμ-
βάσεις και ειδικές θεραπείες για το παιδί, εκπαι-
δευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με τη
συμμετοχή όλης της οικογένειας, καθώς και εν-
δυνάμωση, συμβουλευτική υποστήριξη και έμ-
πρακτη καθοδήγηση των γονέων και του ευρύτε-
ρου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η διεπιστημονική ομάδα, που διαμορφώνεται
ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, μπορεί να
παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη δια-
μόρφωση προσβάσιμου περιβάλλοντος στο σπίτι
και την ανάπτυξη δράσεων και παιχνιδιών συμ-
περίληψης όλης της οικογένειας. Επιπλέον, ενη-
μερώνει τους γονείς σχετικά με τις υφιστάμενες
κοινωνικές, εκπαιδευτικές και κάθε είδους υπη-
ρεσίες και δραστηριότητες, που συντελούν στην
υποστήριξη, την ανάπτυξη και την ευρύτερη κοι-
νωνική ένταξη του παιδιού.

Περαιτέρω, η πρώιμη παρέμβαση εστιάζει στην
πλήρη αποδοχή και εξοικείωση της οικογένειας
με τη νέα συνθήκη που βιώνει, στοχεύοντας στη
διατήρηση της οικογενειακής συνοχής και την
ενεργή ενσωμάτωση του παιδιού με αναπηρία
στην καθημερινότητα και τις δραστηριότητες της
οικογένειας.

Απώτερος στόχος μας με τη δημιουργία του
πλέγματος των υπηρεσιών πρώιμης παρέμβα-
σης είναι να εξοπλίσουμε το παιδί με αναπηρία
με όλα τα αναγκαία εφόδια και να του παρά-
σχουμε κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε όταν βρεθεί
στο σχολικό περιβάλλον να ξεκινήσει από την
ίδια αφετηρία και με τα ίδια ερεθίσματα με τους
συμμαθητές του τυπικής ανάπτυξης, προκειμέ-
νου να ενταχθεί ενεργά και ισότιμα στη σχολική
κοινότητα.

Επιδίωξή μας στο τέλος της μέρας είναι η ευ-
ρύτερη ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου
πρώιμης παρέμβασης που θα εφαρμοστεί καθο-
λικά και θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ισότητας
και κοινωνικής συμπερίληψης όλων των παιδιών
με αναπηρία, σε μια κοινωνία σχεδιασμένη να
ενσωματώνει τη διαφορετικότητα ως πτυχή της
ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
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Από τη μέρα που υπεγράφη η
δεύτερη συμφωνία Τουρκίας - Λι-
βύης στις 3 Οκτωβρίου, το  ελληνι-
κό υπουργείο Εξωτερικών την εί-
χε καταγγείλει στον ΟΗΕ ως παρά-
νομη και άκυρη. Στις 17 Νοεμβρίου, τη
μέρα του ταξιδιού του Νίκου Δένδια
στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, εστάλη
επιστολή προς τη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, δημοσιεύτηκε ως
επίσημο έγγραφο στις
23 Νοεμβρίου και αναρ-
τήθηκε στην ιστοσελίδα.
Στην επιστολή δηλώνε-
ται ότι η Ελλάδα θεωρεί
άκυρο και το δεύτερο τουρκολιβυκό
μνημόνιο που, όπως επισημαίνεται, δεν
παράγει νομικά αποτελέσματα.

Η Αθήνα στην επιστολή καλεί Λιβύη
και Τουρκία να αποφύγουν κάθε ενέρ-
γεια που θα προσβάλει τα ipso facto και
ab initio δικαιώματα στην υφαλοκρηπί-

δα της και στα κυριαρχικά δι-
καιώματά της στην Αποκλει-
στική Οικονομικής Ζώνη που
έχει ανακηρύξει βάσει της
Συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Θυμίζουμε ότι στις 6 Αυ-
γούστου 2020 Ελλάδα και Αίγυπτος
συμφώνησαν να οριοθετήσουν την
Αποκλειστική Οικονομική ζώνη και

για αυτό έχει η χώρα μας κυριαρχικά
δικαιώματα. Ειδική αναφορά γίνεται
στους όρους της Πολιτικής Συμφω-
νίας στη Λιβύη, που έχουν επιβεβαι-
ωθεί πρόσφατα από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ και από την οποία
αντλεί τη νομιμοποίησή της η κυβέρ-
νηση Ντμπεϊμπά, σύμφωνα με τους
οποίους η κυβέρνηση αυτή δεν έχει
αρμοδιότητα να υπογράφει συμφω-
νίες που δημιουργούν προβλήματα με
άλλες χώρες και δεσμεύουν τη Λιβύη,
κάτι που έχει συμβεί φυσικά με το τε-

λευταίο τουρκολιβυκό μνημό-
νιο της 3ης Οκτωβρίου.

Τονίζεται επίσης ότι Λιβύη και
Τουρκία πρέπει να σεβαστούν τα
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελ-

λάδας και να απόσχουν από κάθε πράξη
που παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα και
αποσταθεροποιεί την ειρήνη και την
ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως και στις προηγούμενες επιστο-
λές που έχουν σταλεί στον ΟΗΕ, η Ελλά-
δα καταλήγει ότι αναλαμβάνει τη δέ-
σμευση για την ειρηνική επίλυση κάθε
ζητήματος που αφορά οριοθετήσεις
θαλάσσιων ζωνών με γειτονικές χώρες
της Ανατολικής Μεσογείου «με ειρηνι-
κά μέσα, καλή τη πίστει και σύμφωνα
με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Το παρασκήνιο της επιστολής στον ΟΗΕ
για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Τ
ην Παρασκευή ολοκληρώθηκε
στο πεδίο βολής «Κατταβιάς»
στη Ρόδο η μεγάλη διακλαδική
άσκηση των Ενόπλων Δυνάμε-

ων με την ονομασία «Κολοσσός 22». Πρό-
κειται για μια άσκηση με πραγματικά πυρά
και σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών
σε αμυντικές επιχειρήσεις στον νησιωτικό
χώρο, συγκεκριμένα στο νότιο φρούριο του
Αιγαίου, τη Ρόδο. 

Στην άσκηση συμμετείχαν ουλαμοί αρμά-
των, ελεύθεροι σκοπευτές, η Αεροπορία
Στρατού, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμι-
κής μας Αεροπορίας, τμήματα Πυροβολικού,
Μηχανοκίνητο Πεζικό, το Πολεμικό Ναυτικό
και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων της ΔΕΠ.

Το σύνθημα της άσκησης ήταν… «βρο-
χή». Βροχή πυρών που άστραψαν στον ου-
ρανό του Αιγαίου και ακούστηκαν μέχρι τα
τουρκικά παράλια, στέλνοντας μήνυμα
ισχύος και αποτροπής. Το σενάριο της
άσκησης προέβλεπε εχθρική δύναμη να
έχει καταλάβει τμήμα των νότιων ακτών
του νησιού, με τις ελληνικές ένοπλες να
προχωρούν σε επιχείρηση ανακατάληψης
εδάφους. Μαζικά πυρά Πυροβολικού, Πυ-
ραυλικού Πυροβολικού, βολές αντιαρματι-
κών πυραύλων έγιναν με στόχο την εξου-
δετέρωση των εχθρικών δυνάμεων. Επιθε-
τικά ελικόπτερα Αpache και Kiowa War-
riors εκτόξευσαν πυραύλους Hellfire, που
είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα της Αε-
ροπορίας Στρατού. Άρματα μάχης Μ48-Α5
συμμετείχαν δυναμικά στην επιχείρηση
εξάλειψης προγεφυρώματος. Την επιχεί-
ρηση υποστήριξαν από αέρος μαχητικά αε-

ροσκάφη F-16 της 340 Μοίρας «Αλεπού»
με προσβολή στόχων.

Μετά το πέρας της άσκησης ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
έδωσε την καλύτερη απάντηση στην… άλ-
λη πλευρά του Αιγαίου. «Είναι γεγονός ότι
τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα είναι δύ-
σκολα για αυτούς που εκφράζουν επιθετι-
κές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι ισχυρές
και είναι εδώ για να διασφαλίσουν την
ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρί-

δας μας. Προετοιμαζόμαστε όπως θα πο-
λεμήσουμε, αν χρειαστεί».

Στην άσκηση «Κολοσσός 22» συμμετεί-
χαν και τα αμερικανικά τροχοφόρα ανα-
γνωρίσεως Μ1117 που οι ελληνικές Ένο-
πλες Δυνάμεις παραλαμβάνουν τους τε-
λευταίους μήνες από το πλεονάζον στρα-
τιωτικό υλικό των ΗΠΑ μέσω της ελληνοα-
μερικανικής συμφωνίας αμυντικής συνερ-
γασίας. Τα Μ1117 έχουν τοποθετηθεί στον
Έβρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου, αντικαθιστώντας τα σοβιετικού τύπου

τεθωρακισμένα BMP-1 που εστάλησαν
στην Ουκρανία, προκαλώντας εκνευρισμό
στην Άγκυρα, που αποτυπώθηκε σε πλή-
θος δημοσιευμάτων στον τουρκικό Τύπο.

Την ώρα που το συμβούλιο εθνικής
ασφάλειας της Τουρκίας επαναλαμβάνει το
αφήγημα της αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών, ο Στρατός Ξηράς δείχνει με ξεκά-
θαρο τρόπο πως τα νησιά αποτελούν φρού-
ρια απέναντι στην τουρκική απειλή. Οι ελ-
ληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ασκούνται συ-
νεχώς από τον Έβρο έως το Καστελόριζο
σε αέρα, ξηρά και θάλασσα, σε συνθήκες
μάχης στέλνοντας το μήνυμα σε αυτούς
που απειλούν ότι «θα έρθουν νύχτα»... ότι
υπάρχει πλήρης ετοιμότητα σε κάθε ση-
μείο της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο και
365 μέρες τον χρόνο. 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Φωτιά και
ατσάλι στη Ρόδο 
Ισχυρή απάντηση στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 

που απαιτεί η Τουρκία έδωσαν οι ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις με μεγάλη διακλαδική άσκηση



Η
Πέννυ Δαλαμπούρα, μέλος
του Πολιτικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ και γιατρός, είναι από
τα πρόσωπα που δίνουν το

στίγμα της ανανέωσης που επιδιώκει ο Νί-
κος Ανδρουλάκης. 

Στις επερχόμενες εκλογές αναμένεται να
δώσει τη μάχη στην Α’ Θεσσαλονίκης. Στην
κριτική της προς την κυβέρνηση δεν «χαρί-
ζεται», ενώ κάνει λόγο για ανευθυνότητα
όσον αφορά την εκλογολογία υποστηρίζον-
τας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο ανά πάσα
στιγμή για εκλογές: «Όσο νωρίτερα τόσο το
καλύτερο για τον τόπο». Όσον αφορά το εν-
δεχόμενο των μετεκλογικών συνεργασιών,
δεν παρεκκλίνει από την κεντρική γραμμή
του ΠΑΣΟΚ: «Δεν μας ενδιαφέρει να σφι-
χταγκαλιαστούμε σε πλατείες με κανέναν
από τους δύο, ούτε και να κάτσουμε σε τρα-
πέζια όπου θα μοιράζεται η εξουσία».

Μετά το πολιτικό υπονοούμενο του
πρωθυπουργού για «άρωμα εκλογών»,
θεωρείτε ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για την προκήρυξη εκλογών;

Νομοτελειακά οι εκλογές θα πραγματο-
ποιηθούν μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Επτά
μήνες πριν από αυτό το απώτατο όριο, είναι
προφανές πως όλοι θεωρούν ότι μπήκαμε
σε προεκλογική περίοδο. Κακώς κατ’ εμέ,
αλλά δυστυχώς έτσι λειτουργεί το ελληνικό
πολιτικό σύστημα. Μάλιστα, με ευθύνη του
ίδιου του πρωθυπουργού άλλες δύο φορές
εκπορεύτηκαν εκλογικά σενάρια εντός της
τετραετίας που διανύουμε. Η ανευθυνότη-
τα στην πράξη δηλαδή. Αυτό που έχουμε
να πούμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής είναι πως είμαστε έτοιμοι για τις εκλο-

γές, όποτε και αν τελικά γίνουν. Όσο νωρί-
τερα τόσο το καλύτερο για τον τόπο.

Με ποιο από τα δύο κόμματα θεωρείτε
ότι είστε πιο κοντά στην επίτευξη μιας
προγραμματικής συμφωνίας μετά τον
πρώτο γύρο των εκλογών;

Για να απαντηθεί αυτό χρειάζεται να κα-
ταθέσουν όλα τα κόμματα τα κυβερνητικά
τους προγράμματα. Εμείς έχουμε αρχίσει
να ξετυλίγουμε τη σοσιαλδημοκρατική μας
πρόταση και σύντομα θα έχει τη δυνατότη-
τα κάθε πολίτης να τη γνωρίσει στο σύνολό
της. Πέρα από αυτό όμως, καταθέτουμε
προτάσεις για όλα τα δύσκολα τρέχοντα
ζητήματα που απασχολούν την ελληνική
κοινωνία, όπως η ακρίβεια, η ενεργειακή
κρίση και η υποβάθμιση της υγείας. Την
ώρα που ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ απλώς πολώνουν
το κλίμα και διχάζουν τον ελληνικό λαό,
εμείς είμαστε πολύ μακριά τόσο από τον
ελιτισμό της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσο-
τάκη όσο και από τον άνευ όρων και φραγ-
μών λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη
Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει να σφιχταγκα-
λιαστούμε σε πλατείες με κανέναν από
τους δύο, ούτε και να κάτσουμε σε τραπέ-
ζια όπου θα μοιράζεται η εξουσία. Το μόνο
μας μέλημα είναι να είμαστε δυνατοί και να
μπορούμε να υπερασπιστούμε καλύτερα
τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, κυ-
ρίως των ευάλωτων ανθρώπων που πλήτ-
τονται βάναυσα αυτήν τη στιγμή από τις πο-
λιτικές της κυβέρνησης και αναζητούν
εναγωνίως άλλες λύσεις από άλλες πολιτι-
κές. Μη βλέπετε τα ποσοστά της πρόθεσης
ψήφου, δείτε στα ποιοτικά στοιχεία των
δημοσκοπήσεων τη δυσαρέσκεια και τη
βαθιά αποστασιοποίηση των πολιτών από
την πολιτική που υπάρχει σήμερα. 

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντέξει το πολιτι-
κό κόστος μιας νέας συγκυβέρνησης;

Το ΠΑΣΟΚ με τη δύναμη που θα του δώ-

σουν οι πολίτες μπορεί να κάνει πράξη τη
σύγχρονη ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική
πρόταση διακυβέρνησης και να λύσει τα
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Όλη
αυτή η συζήτηση, ξέρετε, για εμάς γίνεται
εκ του πονηρού από τους πολιτικούς μας
αντίπαλους. Έχουμε αποδείξει στο παρελ-
θόν ότι πρώτα και πάνω από όλα βάζουμε
το συμφέρον της πατρίδας πάνω από το
κομματικό συμφέρον. Δεν φοβηθήκαμε
ποτέ να αναλάβουμε ευθύνες. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι θα συναινέσουμε ή θα γί-
νουμε συμμέτοχοι σε κυβερνήσεις που
οδηγό τους δεν έχουν το καλό της χώρας
και των πολλών, αλλά ως πρώτιστο και μό-
νο στόχο έχουν τα συμφέροντα των λίγων
και ισχυρών. Σε τέτοιες μελλοντικές κυ-
βερνήσεις όχι απλώς δεν θα γίνουμε συμ-
μέτοχοι, αλλά θα μας βρίσκουν σταθερά
απέναντι.

Όπως όλα δείχνουν, οι εθνικές εκλο-
γές θα γίνουν σε κλίμα ακραίας πόλω-
σης που θα κλιμακωθεί στον δεύτερο
γύρο. Πώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ σε
αυτό το περιβάλλον; 

Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Δεν έχου-
με προεδρικές ή αυτοδιοικητικές εκλογές.
Μπροστά μας είναι οι βουλευτικές εκλο-
γές, οι οποίες για πρώτη φορά θα είναι και
εθνικές, καθότι θα μπορούν να ψηφίσουν
και οι Έλληνες του εξωτερικού. Αν χρει-

αστεί, θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές.
Δεν γίνεται όμως να θεωρούμε δεδομένο
κάτι που η κυβέρνηση θέτει εκβιαστικά
στους πολίτες πριν ακόμη αυτοί τοποθετη-
θούν. Η Κυριακή των εκλογών λοιπόν έχει
μεγάλη σημασία. Ζητούμε από τον ελληνι-
κό λαό να μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε
πράξη τη σοσιαλδημοκρατική πρόταση
διακυβέρνησής μας από την πρώτη Κυρια-
κή, χωρίς πρωθυπουργούς τον κ. Μητσο-
τάκη και τον κ. Τσίπρα, οι οποίοι απέτυχαν.
Ο ελληνικός λαός δεν εκβιάζεται, για αυτό
και θα μας εμπιστευτεί.

Είστε μάχιμη γιατρός. Ποια είναι η ει-
κόνα στον τομέα της Υγείας;

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη καταργεί
το ΕΣΥ, την πιο εμβληματική κοινωνική με-
ταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν το απο-
κούμπι όλων των λαϊκών τάξεων για πολλές
δεκαετίες. Γυρνάμε την ελληνική κοινωνία
στις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Όπως και
με τα θέματα δημοκρατίας, έτσι και με την
υγεία η κυβέρνηση βαδίζει με το σύνθημα
«όπισθεν ολοταχώς». Για αυτό και ο πρό-
εδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε πρό-
σφατα ότι η ευημερία προϋποθέτει ισχυ-
ρούς θεσμούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν σέ-
βεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία και
για αυτό αντιμάχεται και την ευημερία του
λαού καταργώντας το ΕΣΥ. Είναι μια κυβέρ-
νηση που εξυπηρετεί συμφέροντα, είναι μια
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Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΠΕΝΝΥ ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ

«Η ΝΔ είναι 
μια κυβέρνηση που 
δεν αγαπά τον λαό»
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Ηαναπληρώτρια εκπρόσωπος
Τύπου του ΠΑΣΟΚ είναι ο ορι-
σμός αυτού που λέμε νέο αίμα

στην πολιτική. Το τρίπτυχο «έξυπνη,
όμορφη, πετυχημένη» της ταιριάζει
απολύτως. Θα προσθέσουμε ότι είναι
και δυναμική - αν και είναι μάχιμη
δικηγόρος, εκλεγόταν στις πρώτες
θέσεις του ψηφοδελτίου του δημάρ-
χου Ανδρέα Κονδύλη στον Άλιμο,
υπηρετώντας τους συνδημότες της
από τη θέση της αντιδημάρχου με
επιτυχία.
Γεννήθηκε το 1983 και κατάγεται από
τις Κροκεές Λακωνίας. Ο πατέρας
της είναι λογιστής και έχει δύο αδέλ-
φια. Ο άνθρωπος που την επηρέασε
στην πολιτική ζύμωση ήταν βεβαίως
ο μπαμπάς της, μέλος του ΠΑΣΟΚ,
«δαχτυλοδεικτούμενος» στη Σπάρ-
τη, όπως λέει πολλές φορές η ίδια,
αφού στις αρχές της δεκαετίας του
’80 η περιοχή ήταν κάστρο της ΝΔ.
Αργότερα η οικογένειά της ήρθε
στην Αθήνα και στη συνέχεια μετα-
κόμισαν στον Άλιμο.
Η Αναστασία μπήκε πολύ νέα στην
πολιτική -λόγω DNA προφανώς- και
ασχολήθηκε με τα κοινά και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. Έχει σπουδάσει
στη Νομική Σχολή της Αθήνας και
από τον Σεπτέμβριο του 2007 είναι
μάχιμη δικηγόρος, έχοντας από το
2010 δημιουργήσει το δικό της δικη-
γορικό γραφείο στον Άλιμο Αττικής.
Το 2010 εξελέγη δημοτική σύμβου-
λος στον Δήμο Αλίμου. Διετέλεσε αν-
τιδήμαρχος Διεύθυνσης Διοικητι-
κών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, Διαφάνειας και Νομι-
κών Θεμάτων από το 2014 έως το
2017. Έπειτα ανέλαβε αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών
και Νομικής Υπηρεσίας και έχει δια-
τελέσει, μεταξύ άλλων, αντιπρό-
εδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής του Δήμου (2013-2014)
και ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος
«Γρηγόρης Λαμπράκης». Επίσης, εί-
ναι τακτικό μέλος του Συνδέσμου
Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου.
Η επιλογή της στη θέση της αναπλη-
ρώτριας εκπροσώπου Τύπου έγινε
με πρωτοβουλία του ίδιου του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ χωρίς να υπάρχει
προσωπική γνωριμία με την Ανα-
στασία.«Θέλω να κοιτάω 

τον κόσμο στα μάτια»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Αναστασία Σιμητροπούλου
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O
σο ήταν μικρή ασχολούνταν με το μπαλέτο, τις
χορωδίες αλλά και τους παραδοσιακούς χο-
ρούς. Ζει ακόμη, όπως λέει, με τις παιδικές της
αναμνήσεις, τα ωραία χρόνια της νεότητας και

τα παιχνίδια της αλάνας. 
Το μότο της ζωής της είναι «χαμόγελο και αισιοδοξία»,

ενώ δίνει μεγάλη σημασία στους στόχους αλλά και στην
πάλη για τις αξίες και τα ιδανικά. Η ενασχόλησή της με την
κεντρική πολιτική την έχει γοητεύσει και είναι κάτι που τη

γεμίζει απολύτως. 
Ακούει πολύ ελληνική μουσική, έντεχνη, και λα-

τρεύει τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τη Μελίνα Ασλανίδου.
Όταν έχει ελεύθερο χρόνο πηγαίνει στην Εύβοια, όπου
έχει εξοχικό, αλλά και στο Βραχάτι Κορινθίας, στην
αδελφή της.

Οικογένεια δική της δεν έχει κάνει, αλλά έχει ένα σκυ-
λάκι με το οποίο ασχολείται συνέχεια. Δεν της αρέσουν η
υποκρισία και η έπαρση ορισμένων ανθρώπων. Πολιτικά

είναι αισιόδοξη ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Όπως λέει η ίδια,
θέλει πάνω από όλα να μπορεί να κοιτάει τον κόσμο στα
μάτια τόσο τώρα όσο και μετά τις εκλογές.

Επειδή εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με κοινωνικά
ζητήματα, αυτό που τη συγκλονίζει είναι, όπως λέει, ότι
«υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που έχει ανάγκη και ντρέ-
πεται να ζητήσει βοήθεια».

Τα γεγονότα που τη σόκαραν ήταν η φονική πυρκαγιά
στο Μάτι αλλά και οι πυρκαγιές στην Εύβοια...

Το μπαλέτο, η Εύβοια και 
η αγάπη για τα παιχνίδια της αλάνας

Στην παρέλαση με την ελληνική σημαία Νεαρή κοπέλα
Από μικρή είχε ιδιαίτερη
αγάπη στα σκυλιά Με τα αδέλφια της

Εδώ σε βρεφική ηλικία

Στα σχολικά χρόνια με ένα τεράστιο χαμόγελο

Σε αιμοδοσία στον Άλιμο

Σε κοινωνικές δράσεις πάντα πρώτηΤα χρόνια των σπουδών
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O Άγιος Βασίλης και ο υπουργός Ευτυχίας!

Η εξυγίανση των τραπεζών 
απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση

H
ΕΕ δεν πρέπει να εφησυχάζει σε ό,τι
αφορά τη διαχείριση της εκκαθάρισης
προβληματικών τραπεζών εντός της

Ένωσης. Εγρήγορση και ταχύτατα ανακλαστικά
για να μειωθούν οι κίνδυνοι του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την
υποχρέωση να υποβάλλει ετησίως έκθεση σχετι-
κά με τυχόν χρηματοοικονομικούς κινδύνους
που σχετίζονται με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυ-
γίανσης (SRM), το σύστημα της ΕΕ για τη διαχεί-
ριση της εύτακτης εκκαθάρισης τραπεζών που
βρίσκονται στο σημείο πτώχευσης στο πλαίσιο
της Τραπεζικής Ένωσης. 

Για το οικονομικό έτος 2021, η Επιτροπή και το
Συμβούλιο δεν ανέφεραν ενδεχόμενες υποχρε-
ώσεις, ενώ το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (S-
RB) γνωστοποίησε ορισμένες ενδεχόμενες υπο-
χρεώσεις συνδεόμενες με εκκρεμείς δικαστικές
διαφορές με αντικείμενο τις εισφορές τραπεζών
στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF), το ταμείο
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της
εξυγίανσης τραπεζών. Οι ελεγκτές κρίνουν κα-
τάλληλες αυτές τις γνωστοποιήσεις, ωστόσο, συ-
νιστούν βελτιώσεις ως προς την παρακολούθηση
του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη μέθοδο
υπολογισμού των δικαστικών εξόδων που ενδέ-
χεται να χρειαστεί να καταβληθούν.

«Το δικαστήριο της ΕΕ έχει πλέον εκδώσει

αποφάσεις σε πέντε κομβικές υποθέσεις με επί-
μαχο αντικείμενο την πρώτη απόφαση εξυγίαν-
σης του SRB -αυτής της Banco Popular Es-
pañol», δήλωσε ο κ. Rimantas Šadžius, αρμό-
διος για τον έλεγχο κατά τη θητεία του ως μέλους
του ΕΕΣ. «Στην έκθεσή μας σημειώνουμε ότι η
ασφάλεια δικαίου που απορρέει από τις αποφά-
σεις αυτές έχει μειώσει το επίπεδο του χρηματο-
οικονομικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η
τραπεζική ένωση. Παραθέτουμε λεπτομερή επι-
σκόπηση των κινδύνων που εξακολουθούν να
υπάρχουν και συνιστούμε περαιτέρω βελτιώσεις
ως προς την παρακολούθηση και τον υπολογισμό
των ενδεχόμενων χρηματοοικονομικών επιπτώ-
σεων».

Μετά την εξυγίανση της Banco Popular Es-
pañol το 2017, ασκήθηκαν πολλές προσφυγές σε
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Νωρίτερα μέσα
στο 2022, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απέρριψε τις προσφυγές που είχαν ασκηθεί
στο πλαίσιο πέντε κομβικών υποθέσεων εις βά-
ρος της απόφασης εξυγίανσης. Αν και το SRB εί-
χε προηγουμένως αξιολογήσει ως απίθανο το εν-
δεχόμενο αρνητικής έκβασης των εν λόγω υπο-
θέσεων, με την απόρριψη των προσφυγών που
προσέβαλαν την απόφαση εξυγίανσης οι χρημα-
τοοικονομικοί κίνδυνοι για το SRB μειώθηκαν
περαιτέρω. Για το οικονομικό έτος 2021, το SRB
δεν ανέφερε ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να

συνδέονται με υποθέσεις που εκκρεμούν σε επί-

πεδο ΕΕ. Οι ελεγκτές δεν βρήκαν αποδεικτικά

στοιχεία που να έρχονται σε αντίθεση με την εν

λόγω εκτίμηση. 

Όσον αφορά τις αντιδικίες σχετικά με τον υπο-

λογισμό των εισφορών των τραπεζών στο SRF, οι

ελεγκτές σημειώνουν ότι, κατόπιν της σύστασης

της έκθεσης ελέγχου του περασμένου έτους, το

SRB επαναξιολόγησε τις σχετικές ενδεχόμενες

υποχρεώσεις και ανέφερε σημαντικά χαμηλότε-

ρο ποσό σε σχέση με το 2020. 

Για το 2021, το SRB γνωστοποίησε ενδεχόμε-

νες υποχρεώσεις ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ

συνδεόμενες με 63 νομικές υποθέσεις σε επίπε-

δο ΕΕ, ενώ δεν γνωστοποίησε καμία σχετικά με

εθνικές διαδικασίες, σύμφωνα με απόφαση του

δικαστηρίου που έκρινε ότι τα εθνικά δικαστήρια

δεν είναι αρμόδια για τον ακυρωτικό έλεγχο των

οικείων αποφάσεων του SRB. 

Σχετικά με την εξυγίανση της Banco Popular

Español SA, εκκρεμούν σε εθνικό επίπεδο 900

διοικητικές και δικαστικές υποθέσεις. Σε επίπε-

δο ΕΕ, το γενικό δικαστήριο απέρριψε δύο προ-

σφυγές με αίτημα την ακύρωση των αποφάσεων

του SRB περί μη εξυγίανσης της ABLV Bank.

Τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και απαι-

τούν λεπτούς χειρισμούς.

του
Φώτη 
Καρύδα

Δημοσιογράφος 

Ε
τοιμα να υποδεχθούν τα χιλιάδες γράμμα-
τα των παιδιών προς τον Άγιο Βασίλη είναι
και φέτος τα κόκκινα γραμματοκιβώτια

των ΕΛΤΑ. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προτρέπουν
όλους, «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη»,
για 31η συνεχόμενη χρονιά, ενώ φέτος διαθέτουν
περισσότερα κόκκινα γραμματοκιβώτια στο δί-
κτυό τους για να γεμίσουν με τα χιλιάδες γράμ-
ματα μικρών και μεγάλων προς τον αγαπημένο
τους άγιο.

Δημιουργήθηκε ακόμα το ειδικό διαδραστικό
site https://hohoho.elta.gr/ με κατατοπιστικά
βίντεο και οδηγίες, με έτοιμα χριστουγεννιάτικα
επιστολόχαρτα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, το κον-
τινότερο ταχυδρομείο για να αποσταλεί το γράμ-
μα και άλλες εκπλήξεις. Ειδικά για τους παιδα-
γωγούς, το site περιλαμβάνει ιδέες και οδηγίες,
προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δράση των ΕΛ-
ΤΑ μέσα στην τάξη μαζί με τους μαθητές τους.

Μια δράση πολύ σημαντική για μικρούς και με-
γάλους. Πάντα οι καρδιές των ανθρώπων χρει-

άζονται λίγη ζεστασιά. Πόσω μάλλον αυτή την
εποχή. Μια δράση που προάγει θετικά συναισθή-
ματα και βοηθά τους ανθρώπους ανεξαρτήτως
ηλικίας να νιώσουν ευτυχισμένοι.

Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, σκέφτηκα
κάτι που διάβασα και μου έκανε ιδιαίτερα θετική
εντύπωση το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν
χώρες όπως, για παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα που έχουν υπουργείο Ευτυχίας. Ο
σύγχρονος τρόπος ζωής πολλές φορές μας στε-
ρεί τόσο τη χαρά του προσωπικού χρόνου όσο και
τη χαρά της εργασίας. Αυτό το συναίσθημα χαράς
που για πολλά χρόνια το θεωρούσαμε δεδομένο,
είναι πλέον σημαντικό ζητούμενο στην καθημε-
ρινότητα όλων μας. Πόσω μάλλον σήμερα, που
ζούμε μια εποχή αλλεπάλληλων κρίσεων, αφού
μέσα σε μια δεκαετία έχουμε βιώσει οικονομική,
υγειονομική και ενεργειακή κρίση στον πλανήτη.

Ποιο είναι, άραγε, το όραμα της ευτυχίας για
όσους ζουν στην Ελλάδα;

«Ποιο, άραγε, είναι το διακύβευμα για τα επό-

μενα 100 χρόνια; Όταν, λοιπόν, ρώτησα τον Στάθη
Καλύβα, μου απάντησε: “Η ευτυχία”. Συμφωνώ.
Είναι η ευτυχία ως έννοια που συνδέεται με τον
τρόπο που εργαζόμαστε και με τον οποίο ζούμε
την καθημερινότητά μας, συνδυάζοντας όλα όσα
δικαιούμαστε ως πολίτες και ως άτομα και ξεχω-
ριστές προσωπικότητες. Και η Ελλάδα μπορεί να
διεκδικήσει αυτή την “ευτυχία” του μέλλοντος».

Με αυτά τα λόγια είχε αναφερθεί στην ευτυ-
χία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το
2021. Ήρθε η ώρα τόσο η Πολιτεία όσο και η
κοινωνία να δώσει μεγάλη έμφαση στις πολιτι-
κές που σκοπεύουν στη δημιουργία θετικών
συναισθημάτων. Η ευημερία των ανθρώπων
δεν μετριέται μόνο υλικά. Η ψυχική ευημερία
μας αφορά όλους. Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν,
είναι να καταφέρουμε να αισθανόμαστε καλά
για τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας, και
να ζούμε τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς
θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος πως θα το κερδί-
σουμε!

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Αναγκαία όσο ποτέ η ανακεφαλαιοποίηση 
των ασφαλιστικών ταμείων
Μ

παράζ κινητοποιήσεων αναμένεται τις
επόμενες μέρες ενόψει της αύξησης
των ασφαλιστικών εισφορών των

ελεύθερων επαγγελματιών από 1ης/1/2023 και
μάλιστα σε ύψος αντίστοιχο με τον πληθωρισμό
του 2022. Έτσι, η αύξηση στις καταβαλλόμενες
από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες
ασφαλιστικές τους εισφορές κλείδωσε στο 9,9%
(www.capital.gr, 25/11/2022). Πρόκειται για μια
ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση, καθώς η ακρί-
βεια και ο πληθωρισμός έχουν χτυπήσει την ελ-
ληνική οικονομία, με τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες να διαμαρτύρονται ότι πλέον δεν βγαί-
νουν οικονομικά, καθώς η ακριβή ενέργεια αλλά
και οι συνεχείς αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους έχουν κυριολεκτικά γονατί-
σει. Έτσι από την επόμενη εβδομάδα δικηγόροι
και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται
να μπουν στον χορό των κινητοποιήσεων. Όπως
έχει ήδη επισημανθεί, «η αύξηση των ασφαλι-
στικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2023
προβλέπεται από τον ασφαλιστικό “νόμο Βρού-
τση” (ν.4670/20), ο οποίος προβλέπει πως οι ει-
σφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες
θα αναπροσαρμοστούν το 2023, σύμφωνα με τον
μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους»
(www.naftemporiki.gr, 21/9/2022).

Βέβαια, το εύθραυστο ελληνικό ασφαλιστικό σύ-
στημα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντι-
παράθεσης τα τελευταία χρόνια. Αυτό φυσικά δεν
απέτρεψε προ ημερών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να ομονοή-
σουν ψηφίζοντας το νέο μίνι ασφαλιστικό, ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε λευκό (www.protothema.gr,
25/11/2022). Σημειωτέον ότι «πολλά πάντως από τα
72 άρθρα του νομοσχεδίου ψηφίστηκαν με ευρεία
πλειοψηφία, καθώς κόμματα της αντιπολίτευσης
έδωσαν τη θετική τους ψήφο παρά το γεγονός ότι

τα χαρακτήρισαν περιορισμένα και ανεπαρκή»
(www.skai.gr, 25/11/2023).

Το story βέβαια για τη διαχρονική καταλήστευ-
ση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος εί-
ναι γνωστό. Ήδη από τη δεκαετία του ’50 και για
πάνω από 30 χρόνια τα αποθεματικά των ασφαλι-
στικών ταμείων παρέμεναν στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος άτοκα, την ίδια ώρα που οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις δανειοδοτούσαν πλουσιοπάροχα τις
διάφορες εγχώριες βιομηχανίες με τα εν λόγω
αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι,
είχαμε μια μεταφορά πλούτου από τα ασφαλιστι-
κά ταμεία, δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζο-
μένους και τους συνταξιούχους προς την εγχώ-
ρια ελληνική βιομηχανία.

Η δήθεν κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων
αποτέλεσε για όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις
το τέλειο άλλοθι προκειμένου να περικοπούν οι
συντάξεις κατά 40%. Βέβαια, τα προβλήματα των
ασφαλιστικών ταμείων είναι υπαρκτά. Και δεν
επήλθαν ως μοιραίο και φυσικό φαινόμενο. Έχουν
αιτίες και κυρίως έχουν πρωταίτιους. Από την κα-
ταλήστευσή τους με το σκάνδαλο του χρηματιστη-
ρίου και το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων
μέχρι την ουσιαστική τους διάλυση με το κούρεμα
του PSI και τη διαχείριση των αποθεματικών τους
με μηδενικές αποδόσεις από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, η απομείωση της περιουσίας των ασφαλι-
στικών ταμείων έχει το «ονοματεπώνυμο» των ανί-
κανων ηγεσιών που τα διαχειρίστηκαν.

Ήδη ενόψει των τριών μνημονίων από τις αρχές
του 2016 με άρθρα μας και παρεμβάσεις μας είχα-
με ζητήσει την άμεση ανακεφαλαιοποίηση του
ασφαλιστικού συστήματος. Τις παρεμβάσεις μας
αυτές τις συστηματοποιήσαμε με δεκάδες ομιλίες
μας και ερωτήσεις στην Ευρωβουλή.

Οι θέσεις μας αυτές τις οποίες με συνέπεια προ-
ωθεί το Κίνημά μας ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

παραμένουν πάντα επίκαιρες και ιδίως τώρα κα-
θώς λόγω πανδημίας και πολέμου στην Ουκρανία
δοκιμάζονται οι οικονομίες των χωρών και τα δη-
μοσιονομικά των ασφαλιστικών ταμείων κινδυ-
νεύουν με επιδείνωση.

Όπως είχαμε επισημάνει σε μελέτη μας που δη-
μοσιεύτηκε στο περιοδικό «Επίκαιρα» στις
15/1/2016 αλλά και σε άρθρα μας στην «Εφημερίδα
των Συντακτών» στις 8/1/2016 και την «Κυριακάτι-
κη Κόντρα News» στις 11/1/2016, η ανακεφαλαι-
οποιηση των ασφαλιστικών ταμείων ήταν από τότε
αδήριτη ανάγκη.

Αντί λοιπόν για την πλήρη απορρύθμιση του κοι-
νωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστή-
ματος και την ιδιωτικοποίησή του, που περιφέρει
ως «λύση» η περίφημη Έκθεση Πισσαρίδη με στό-
χο να εξασφαλίσει την πολιτική συναίνεση σε ένα
ακόμη μνημονιακό «έγκλημα», εμείς προτείναμε
ξανά με αρθρογραφία μας στα τέλη Φεβρουαρίου
του 2020 κατά την έναρξη της πανδημίας την ανα-
κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων μετά
το «έγκλημα» του PSI και τη συνακόλουθη κατά
τουλάχιστον 12,5 δισ. ευρώ ζημία τους («Κυριακά-
τικη Κόντρα News», 23/2/2020). Μια ανακεφαλαι-
οποίηση που νομιμοποιείτο πλήρως σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο από τις τρεις ανακεφαλαιοποι-
ήσεις των τραπεζών που πραγματοποιήθηκαν με το
πρόσχημα του PSI, αλλά κυρίως νομιμοποιείτο από
τις ανάγκες της κοινωνίας για ένα βιώσιμο ασφαλι-
στικό σύστημα ενόψει πανδημίας. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι τα ασφαλιστικά μας ταμεία ζημιώθηκαν
επιπλέον κατά περίπου 1,5 με 2 δισ. ευρώ από την
τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Έτσι, προτείναμε ότι 14 δισ. ευρώ από τα 19,6 δισ.
ευρώ που ενώ είχαν προβλεφθεί από το τρίτο μνη-
μόνιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
τελικά παρέμειναν ανεκμετάλλευτα (www.in.gr,
6/8/2018) στο περίφημο «μαξιλάρι», θα μπορού-
σαν να αξιοποιηθούν στην ανακεφαλαιοποίηση
των ασφαλιστικών ταμείων, που υπέστησαν, κατά
τα άνω, ζημία τουλάχιστον 14 δισ. ευρώ (www.no-
tismarias.gr, 27/2/2020). 

Την πρόταση αυτή επαναφέρουμε σήμερα ξανά
για άλλη μια φορά, καθώς μπορεί να συμβάλει στην
παραπέρα θωράκιση του ασφαλιστικού μας συστή-
ματος, μιας και ενόψει της αύξησης των αποδόσε-
ων των κρατικών ομολόγων διεθνώς το ποσό των
14 δισ. ευρώ επενδυόμενο σε δεκαετή ομόλογα του
αμερικανικού Δημοσίου με τα σημερινά δεδομένα
θα μπορούσε να έχει απόδοση 4% ετησίως
(www.ot.gr, 28/9/2022 και www.capital.gr,
16/10/2022), ήτοι τουλάχιστον 560 εκατ. ευρώ ετη-
σίως, όταν η παραπάνω αύξηση κατά 9,9% των
ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελ-
ματιών θα αποδώσει για το 2023 το πολύ 200 εκατ.
ευρώ επιπλέον (www.capital.gr, 25/11/2022).
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H
ταν όλοι εκεί, στη λαμπε-
ρή γιορτή της «Political».
Πολιτικοί, εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, του Πολιτισμού και των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας, επιχειρημα-
τίες κ.ά. τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση που οργάνωσαν
την περασμένη Τετάρτη στο ξενοδο-
χείο Marriott Athens η MEDIA
GROUP ΕΠΕ και ο εκδότης Νίκος Κα-
ραμανλής για τον 2ο χρόνο κυκλοφο-
ρίας της πρωτοποριακής, ημερήσιας
ψηφιακής εφημερίδας «Political».

Την καινοτόμο πρωτοβουλία για την
έκδοση της πρώτης ψηφιακής εφη-
μερίδας εξήραν όλοι οι ομιλητές, οι
οποίοι, συγχαίροντας τον εκδότη και
πρόεδρο της MEDIA GROUP Νίκο Κα-
ραμανλή, εστίασαν στην έγκυρη,
άμεση και πλουραλιστική ενημέρω-
ση της «Political». Ιδιαίτερη αναφο-

ρά στο «απολύτως επιτυχημένο εγ-
χείρημα» της κυκλοφορίας σε ψη-
φιακή μορφή τής «Political» έκαναν
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάν-
νης Οικονόμου, οι υπουργοί Άδωνις
Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης,
Τάκης Θεοδωρικάκος, Κυριάκος
Πιερρακάκης, Κώστας Τσιάρας,
Γιάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές
Θοδωρής Ρουσόπουλος, Διονύσης
Χατζηδάκης και Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής, ο περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Πατούλης, ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και η
αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αναστασία Σιμη-
τροπούλου, εκφράζοντας και τις ευ-
χαριστίες του πολιτικού κόσμου,
αφού η εφημερίδα, όπως τόνισαν, δί-
νει τη δυνατότητα στους βουλευτές
όλων των αποχρώσεων να εκφρά-
ζουν σε αυτήν τις απόψεις τους.

Λαμπερή γιορτή 
για τα δύο χρόνια 
της «Political»

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη

Με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ 
και κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής με τον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννη Πλακιωτάκη και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ 
Γιάννη Μπρατάκο και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής με τη σύζυγό του Χρύσα, τη δημοσιογράφο
και παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μάγδα Τσέγκου και τον γιο του Γιώργο

Με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια
της εκδήλωσης Μάγδα Τσέγκου και τον υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη Με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο 

Πολιτικοί, εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
του Πολιτισμού και 
των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας, επιχειρηματίες
κ.ά. τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση 
που οργάνωσαν 
η MEDIA GROUP ΕΠΕ και 
ο εκδότης Νίκος Καραμανλής
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Γ
ια τα δύο χρόνια κυκλοφορίας
της «Political» ο εκδότης και
πρόεδρος της MEDIA GROUP Νί-
κος Καραμανλής είπε:

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι υπουρ-
γοί, κύριοι βουλευτές, κύριε περιφε-
ρειάρχη, αξιότιμοι κύριοι δήμαρχοι,
αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητές
φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και κα-
λές γιορτές να έχουμε.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρ-
διάς μου για τη μεγάλη τιμή που μας κά-
νατε να παρευρεθείτε στη σημερινή,
δεύτερη επετειακή εκδήλωση των γε-
νεθλίων της μοναδικής, πανελλαδικής,
ημερήσιας, ψηφιακής, πολιτικής και

οικονομικής εφημερίδας «Political».
Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από τη μέρα
που κάναμε το παράτολμο όραμά μας
πράξη. Μια πλήρης καθημερινή ψηφια-
κή εφημερίδα, με θέματα πολιτικά, οι-
κονομικά και επιχειρηματικά, έρχεται
κάθε πρωί στα emails πολλών χιλιάδων
αναγνωστών.

Τα δύο χρόνια της «Political» είναι
ένας αντικειμενικός υπολογισμός, αλλά
για εμάς, που τα βιώσαμε, είναι άκρως
υποκειμενικά. Στην κυριολεξία τα ζή-
σαμε αυτά τα δύο χρόνια καθημερινά με
την «Political» και τα χαρήκαμε λόγω
της αγάπης που πήραμε από όλους
εσάς. Δύο χρόνια τώρα στόχος μας είναι

όχι μόνο η καταγραφή των θεμάτων της
επικαιρότητας αλλά και η σοβαρή ανά-
λυση και σωστή αντιμετώπιση των γεγο-
νότων. Με πείσμα και προσήλωση στην
έγκυρη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία,
στις αρχές της δημοσιογραφικής δεον-
τολογίας και αρτιότητας, τις οποίες πι-
στά υπηρετούμε.

Η ψηφιακή εφημερίδα «Political» απο-
δεικνύει καθημερινά ότι σέβεται τον ανα-
γνώστη και υπηρετεί την ενημέρωσή του
με υπευθυνότητα και μαχητικότητα. Πι-
στεύουμε ότι ο σωστά ενημερωμένος πο-
λίτης παίρνει τις πιο σωστές αποφάσεις
σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής
ζωής του.

«Αποδεικνύουμε
καθημερινά
πως σεβόμαστε
τον αναγνώστη»

ΝIΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛHΣ:

Με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου
και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας 
επικοινωνίας VERTICAL SOLUTIONS SA Εδουάρδο Καρρέρ Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής με 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Σίμο Κεδίκογλου και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα
και τον τέως υποδιοικητή ΕΦΚΑ Λευτέρη Κρητικό 

Με τον υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά Με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο

Με την υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως

Ο εκδότης 
Νίκος 
Καραμανλής
και ο γιος του
Γιώργος 
κόβουν
την τούρτα 
για τα δύο
χρόνια της
«Political» 



O
εκδότης της «Political» Νίκος
Καραμανλής στη συνέχεια της
ομιλίας του, αναφερόμενος
στις αρχές και τους στόχους

της πρώτης ψηφιακής εφημερίδας, τόνισε: 
Δύο χρόνια τώρα η «Political» δεν

στρογγυλεύει γωνίες, δεν κάνει εκπτώ-
σεις στις απόψεις της, διεγείρει προβλη-
ματισμούς, σχολιάζει αντικειμενικά τα γε-
γονότα και  με τις δυναμικές παρεμβάσεις
της αρκετές φορές τα διαμορφώνει. Με
άξονα τις ιδεολογικές και πολιτικές της
πεποιθήσεις, με συνεκτική συγκρότηση
λόγου και εκφορά του, με ευπρέπεια και
ήθος, έχει κερδίσει την αποδοχή και επι-
βεβαίωση από το σύνολο του αναγνωστι-
κού κοινού. Με σήμα κατατεθέν το θάρ-
ρος, την παρρησία και την αντικειμενικό-
τητα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή
της επικαιρότητας παρά τις εξαιρετικά αν-
τίξοες συνθήκες της εποχής. Το παράτολ-
μο εγχείρημα της «Political» πριν από δύο
χρόνια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τί-
ποτα δεν είναι αδύνατο!

Ο στόχος ενός επιτυχημένου ειδησεο-
γραφικού και επιχειρηματικού μοντέλου,
δηλαδή μιας ημερήσιας αναπτυσσόμενης
ψηφιακής εφημερίδας και μιας νέας εκ-
δοτικής επιχείρησης βασισμένες πάνω
στον νέο ψηφιακό μετασχηματισμό της
χώρας μας, επετεύχθη και σήμερα νιώ-

θουμε δικαιωμένοι και περήφανοι για το
δημιούργημά μας που ακούει στο όνομα
«Political».

Συνεχίζουμε τον κύκλο της δημιουργι-
κής παρέμβασης στην έγκυρη ενημέρωση
έχοντας πάντα στο επίκεντρό μας τον άν-
θρωπο και όλα αυτά χάρη στη δική σας
υποστήριξη και στο υψηλού επιπέδου
στελεχιακό και δημοσιογραφικό δυναμι-
κό της εφημερίδας μας.

Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω ότι το
πρώτο μας ψηφιακό φύλλο κυκλοφό-
ρησε στις 17 Νοεμβρίου 2020. Σήμερα,
δύο χρόνια μετά, ο αριθμός των αναγνω-
στών μας έχει αυξηθεί με γεωμετρική
πρόοδο και έχουμε ξεπεράσει σε ημε-
ρήσιο αριθμό αναγνωστών κατά πολύ
όλες τις συμβατικές εφημερίδες. Η ψη-
φιακή εφημερίδα «Political» κυκλοφο-

ρεί από Τρίτη έως Σάββατο και διαβάζε-
ται από 45.000 έως 50.000 αναγνώστες
και με στόχο την επόμενη χρονιά, το
2023, μια πολλαπλά εκλογική χρονιά, να
διπλασιάσει τον αριθμό των αναγνω-
στών. Μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά και
η καθημερινή ενημέρωση κινείται σε
ρυθμό «Political»!

Αγαπητές φίλες και φίλοι, ο πολιτικός
κόσμος αγκάλιασε την εφημερίδα «Politi-
cal». Γιατί στην πολλαπλή κρίση που έπλη-
ξε τη χώρα μας, γεωπολιτική, πληθωριστι-
κή, υγειονομική, οικονομική αλλά και πο-
λιτική, βρέθηκε στη σωστή πλευρά της
κοινωνίας με την ψύχραιμη και αντικειμε-
νική ενημέρωση των αναγνωστών της.

Επίσης, ο επιχειρηματικός κόσμος είδε
τη μεγάλη διεύρυνση του αναγνωστικού
κοινού και την αποτελεσματικότητα της

διαφημιστικής επένδυσης στην «Politi-
cal» και ανταποκρίνεται καθημερινά συμ-
μετέχοντας με όλο και μεγαλύτερο διαφη-
μιστικό κονδύλι. Η προβολή στην εφημε-
ρίδα «Political» είναι μια επένδυση που
αποδίδει.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε
με υπευθυνότητα και συνέπεια την καθη-
μερινή ενημέρωση χιλιάδων αναγνωστών.
Με αποκαλύψεις που ξαφνιάζουν, με απο-
κλειστικότητες που προκαλούν, με συνεν-
τεύξεις που συζητιούνται και με πίστη
στην αλήθεια της είδησης. Στη χώρα μας η
εφημερίδα «Political» συνεχίζει πρώτη
να γράφει την ιστορία του ψηφιακού ημε-
ρήσιου Τύπου. Δυναμικά και αταλάντευτα.
Καλές γιορτές και καλή νέα χρονιά! Σας
ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την
αγάπη σας!

««Συνεχίζουμε 
με υπευθυνότητα 
και συνέπεια»

ΝIΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛHΣ:

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής 
με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα 
και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκδήλωσης 
Μάγδα Τσέγκου, τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη
και τον επιχειρηματία Αθηναγόρα Ανδρεάδη

Με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας του υπουργείου Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους 

ΧΡΟΝΙΑ
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Ο εκδότης 
της «Political» 
Νίκος
Καραμανλής 
με τον γιο του
Γιώργο και 
τον διευθυντή
της εφημερίδας 
Κώστα 
Τσιτούνα

Με τη βουλευτή Ηλείας 
Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου 

O εκδότης της «Political» 
Νίκος Καραμανλής με τον γιο του Γιώργο

Με τη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια
της εκδήλωσης Μάγδα Τσέγκου 



Με τον βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθηνών Διονύση Χατζηδάκη, τον Α’ αντιπρόεδρο της Βουλής 
Νικήτα Κακλαμάνη, τον βουλευτή Φθιώτιδας Θέμη Χειμάρα, τον γιο του Γιώργο Καραμανλή, 
τον βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκώρο και τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργο Βλάχο

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής 
με την αντιπρόεδρο του Ζάππειου Μεγάρου Μαριάνθη 
Καφετζή, τη δημοσιογράφο Μάγδα Τσέγκου, 
τον PR Events Χάρη Σιανίδη και την Έλενα Βρεττού

Με τον ICT Sales Director Fixed Mobile OTE Λυκούργο 
Αντωνόπουλο και το στέλεχος του ΟΤΕ Διονύση Μαντά 

Με τη βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον βουλευτή της ΝΔ του Νότιου Τομέα Αθηνών 
Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Οι δημοσιογράφοι της «Political» Γεωργία 
Γαραντζιώτη και Αντώνης Αντωνόπουλος 
με τον βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη 

Με τον γιο του Γιώργο Καραμανλή και τον γενικό
γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης Μιχάλη Χρηστάκη 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον βουλευτή Πιερίας Ξενοφώντα Μπαραλιάκο 
και τον γιο του Γιώργο Καραμανλή

Με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής της ΝΔ Βασίλη Οικονόμου 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής 
με τη βουλευτή Λάρισας Στέλλα Μπίζιου 

Με τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας 
Σπήλιο Λιβανό 

Με τον διευθυντή Επικοινωνίας 
του Ομίλου INTRAKAT Γιώργο Τσαπρούνη

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής με τους Γιώργο
Λυμπέρη και Κωνσταντίνο Λυμπέρη της εταιρείας Palladian 

Ο εκδότης της «Political» Νίκος Καραμανλής
με τον βουλευτή Μεσσηνίας Μιλτιάδη Χρυσομάλλη 

Με τον βουλευτή Πέλλας Λάκη Βασιλειάδη 

ΧΡΟΝΙΑ
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Σ
οβαρά προβλήματα προκαλεί η
αποξένωση ορισμένων «επιτελι-
κών» υπουργών της κυβέρνη-
σης, οι οποίοι ούτε αφουγκρά-

ζονται ούτε έχουν σχέση με τα προβλήμα-
τα της ελληνικής κοινωνίας. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Political»,
για τους συγκεκριμένους εξωκοινοβου-
λευτικούς υπουργούς υπάρχει έντονη δυ-
σαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
της «γαλάζιας» παράταξης για συγκεκρι-
μένα προβλήματα που ταλανίζουν αρκε-
τές κοινωνικές ομάδες και έχουν σχέση
τόσο με τα ζητήματα της αχαλίνωτης ακρί-
βειας όσο και με θέματα όπως η έκδοση
οικοδομικής άδειας στα κατά παρέκκλιση
οικοδομήσιμα ακίνητα αλλά και η λεγόμε-
νη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δυσαρέ-
σκεια που έχει μεταφερθεί και στο Μέγα-
ρο Μαξίμου αλλά και στο περιβάλλον του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Δεν έχουν προσλαμβάνουσες»
Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν στην «Po-

litical» «γαλάζια» στελέχη, οι συγκεκρι-
μένοι υπουργοί «δεν έχουν προσλαμβά-
νουσες παραστάσεις από την κοινωνία και
την πραγματική οικονομία. Ζουν σε ένα
απολύτως αποστειρωμένο περιβάλλον
και κατά συνέπεια δεν μπορούν να διαχει-
ριστούν προβλήματα που αφορούν εκα-
τοντάδες χιλιάδες οικογένειες».

Η εμμονή τους επί συγκεκριμένων δια-
τάξεων δημιουργεί προβλήματα - κοινω-
νικά και πολιτικά. Κοινωνικά διότι προκα-
λούν στους πολίτες οργή, που μεταφέρε-
ται μόνο στους βουλευτές του κόμματος,
και πολιτικά διότι προκαλούν αναστάτωση
στο εκλογικό σώμα λίγους μήνες πριν από
τις εκλογές με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι
τέτοιο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ
της «Political», πάνω από 40 βουλευτές
του κυβερνώντος κόμματος έχουν συντά-
ξει επιστολή καταγράφοντας όλα αυτά τα
προβλήματα και είναι έτοιμοι να την πα-
ραδώσουν στον ίδιο τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ έχουν ενημε-
ρώσει τους αρμόδιους υπουργούς, τα όρ-
γανα της ΚΟ αλλά και το γραφείο του πρω-
θυπουργού.

Οικοδομικές άδειες
Σε αυτή την επιστολή περιγράφονται

πλήρως τα προβλήματα και ζητείται να
δοθεί παράταση προθεσμίας για την έκ-
δοση οικοδομικής άδειας στα κατά πα-
ρέκκλιση οικοδομήσιμα ακίνητα - εκτός
σχεδίου. Όπως επισημαίνουν, η μεταβατι-
κή περίοδος δύο ετών που δόθηκε για την
ισχύ των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδί-
ου δόμηση, ακόμη και για οικόπεδα μι-
κρότερα των 4 στρεμμάτων, λήγει στις
9/12/2022. Μετά τη λήξη της μεταβατικής

περιόδου των δύο ετών θα επιτρέπεται η
δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές μόνο
με ελάχιστη αρτιότητα 4 στρεμμάτων,
όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Αυτό σημαίνει
ότι σε λιγότερο από δύο μήνες καλούνται
δεκάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες να εκ-
δώσουν την απαραίτητη οικοδομική
άδεια, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Ψηφιακή κάρτα
Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και

με την ψηφιακή απογραφική διαδικασία
του ωραρίου απασχόλησης στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» από όλες τις
επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα για το σύνολο των εργαζομένων
τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης
εργασίας. Ήδη είναι στα «κάγκελα» λογι-
στές και επιχειρήσεις, αφού η προθεσμία
λήγει στις 20 Δεκεμβρίου. Το έλλειμμα

ενημέρωσης εντείνει την ανασφάλεια σε
επιχειρήσεις και λογιστές.

Χρέη στο Δημόσιο
Την ίδια ώρα, υπάρχουν εισηγήσεις να

αυξηθούν οι δόσεις για τα χρέη προς το
Δημόσιο, αφού παρατηρείται τρομερή δυ-
στοκία από τους πολίτες να ανταπεξέλ-
θουν στις υποχρεώσεις τους λόγω της
ακρίβειας και των πληθωριστικών τάσεων
που υπάρχουν στην αγορά. Υπάρχει μεγά-
λη ανάγκη να αυξηθούν οι δόσεις σε 48 ή
60 για να μπορέσουν να ανασάνουν οι φο-
ρολογούμενοι, επισημαίνουν με νόημα οι
«γαλάζιοι» βουλευτές και προσθέτουν ότι
για όλα τα παραπάνω ζητήματα οι αρμόδι-
οι υπουργοί δείχνουν να αντιλαμβάνονται
το μέγεθος των προβλημάτων, αλλά δη-
λώνουν ότι τα χέρια τους είναι δεμένα από
τους επιτελικούς του Μεγάρου Μαξίμου,

οι οποίοι υποτίθεται συντονίζουν το κυ-
βερνητικό έργο.

Πάνω σε αυτό τον καμβά και με δεδομέ-
νο ότι το εκλογικό σώμα ξεσπά σε αυτούς
που δίνουν τη «μάχη του σταυρού», οι
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εί-
ναι έτοιμοι να δώσουν μεγαλύτερες δια-
στάσεις στα προβλήματα προκειμένου να
δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις και να
μπορέσουν να ανασάνουν οι πολίτες. Σε
αυτήν τη γραμμή κινούνται πάνω από 40
βουλευτές της ΝΔ -πολλά από τα ονόματα
των οποίων είναι γνωστά στην «Political»-
οι οποίοι υπογράφουν τη συγκεκριμένη
επιστολή. Είναι προφανές ότι το Μέγαρο
Μαξίμου πρέπει να σκύψει πάνω από τα
προβλήματα της κοινωνίας και να αφουγ-
κράζεται τους βουλευτές της κυβέρνη-
σης, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στον λαό,
και όχι συγκεκριμένους τεχνοκράτες, που
ουδεμία σχέση έχουν με τη μέση ελληνική
οικογένεια. Ο ρόλος του αιρετού βουλευ-
τή είναι ιερός και δεν μπορεί να παραγκω-
νίζεται από κανέναν διορισμένο τεχνο-
κράτη, manager, καθηγητή ή οποιονδή-
ποτε άλλον...
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Τεράστια αναστάτωση  στην ΚΟ της ΝΔ για 
συγκεκριμένους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς 

που δεν αντιλαμβάνονται τις αγωνίες των πολιτών

Μακριά από την κοινωνία
οι «επιτελικοί» του Μαξίμου 



Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η 12χρονη η
οποία έπεσε θύμα βιασμού και μαστροπείας από τον Ηλία
Μίχο στον Κολωνό. Η δικηγόρος Ασπασία Ταραχοπούλου,
συνήγορος της 37χρονης μητέρας της, μίλησε χθες για
την υπόθεση αποκαλύπτοντας νέες πτυχές, ενώ αναφέρ-
θηκε και στην κατάσταση που βρίσκεται η 12χρονη. Το
άτυχο κορίτσι έφυγε από Το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως
και τα αδέλφια της και πλέον έχουν επιστρέψει σε οικογε-
νειακό περιβάλλον. «Τώρα συνειδητοποιεί η 12χρονη τι
ακριβώς έχει συμβεί. Κλαίει συνέχεια, δεν θέλει να βγει

από το σπίτι, θέλει να είναι συνέχεια στο σπίτι», είπε χα-
ρακτηριστικά.

«Από την καταγγελία που έχει γίνει μέχρι και σήμερα,
το παιδί αυτό δεν το έχει δει ψυχολόγος. Ούτε στη δομή
που ήταν φιλοξενούμενο, στο Χαμόγελο του Παιδιού, το
είδε παιδοψυχολόγος», είπε η δικηγόρος.

Παράλληλα αποκάλυψε πως το παιδί έχει «ξεκλειδώ-
σει» και πλέον δίνει περισσότερα στοιχεία στις Αρχές:
«Είπε ότι ο 53χρονος είχε και δεύτερο κινητό τηλέφωνο
με ονόματα και τηλέφωνα ανθρώπων που πήγαιναν σε

ενοικιαζόμενο διαμέρισμα με τη 12χρονη και το έχει
εξαφανίσει». Επιπλέον τόνισε: «Μας είπε ότι ανέφερε
στις καταθέσεις της για διάφορα πρόσωπα, αλλά αυτό
δεν έχει καταγραφεί. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, γιατί η
κατάθεση μαγνητοσκοπείται και γίνεται και μια προερ-
γασία πριν από την κατάθεση». Η κ. Ταραχοπούλου κα-
τέληξε: «Είναι λυπηρό να βγαίνουν, να ευαισθητοποι-
ούνται και να κινητοποιούνται οι Αρχές, αφού δημοσιο-
ποιείται μια υπόθεση».

ΜΜίλτος Σακελλάρης

Σ
τα χέρια του εισαγγελέα Ιωάννη
Σέβη πέρασε η δικογραφία για
τα οικονομικά στοιχεία της Κι-
βωτού του Κόσμου, με τον έμ-

πειρο δικαστικό λειτουργό να παραγγέλ-
νει άμεσα γενικευμένο και σε βάθος έλεγ-
χο σε κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Η έρευνα
θα διεξαχθεί από την Οικονομική Αστυνο-
μία, που ήδη έχει κάνει «φύλλο και φτε-
ρό» κάθε παραστατικό που εντοπίστηκε
σε δομές και σπίτια της ΜΚΟ τόσο στην
Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Αυτό σημαίνει ότι στο «μικροσκόπιο»
πέραν των οικονομικών στοιχείων της Κι-
βωτού του Κόσμου θα βρεθούν και αυτά
έντεκα φυσικών προσώπων. Ο λόγος για
τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, την
πρεσβυτέρα του Σταματία Γεωργαντή, τη
86χρονη μητέρα του ιδρυτή της ΜΚΟ και
όλων όσοι βρίσκονταν στο διοικητικό συμ-
βούλιο που αποπέμφθηκε. Τα αδικήματα
που διερευνώνται στο πλαίσιο της εισαγγε-
λικής παραγγελίας αφορούν τέσσερα κα-
κουργήματα: υπεξαίρεση, απιστία, φορο-
διαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Φορολογικός έλεγχος
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγε-

λίας, η Οικονομική Αστυνομία θα διεξα-
γάγει φορολογικό έλεγχο στα οικονομικά
της ΜΚΟ για την τελευταία πενταετία, δια-
χειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της
έκβασής του, έρευνα για τις πάσης φύσε-
ως επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις
από κρατικούς φορείς ή από ευρωπαϊ-
κούς πόρους. Επίσης, οι Αρχές θα προχω-
ρήσουν σε άρση τραπεζικού απορρήτου
και «άνοιγμα» λογαριασμών σε βάθος
πενταετίας τόσο για την Κιβωτό του Κό-
σμου όσο και για τα έντεκα πρόσωπα που

προαναφέραμε. Ο έλεγχος θα αφορά με-
τρητά, κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο
χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα εντοπι-
στεί στην κατοχή τους.

Λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι της
Παρασκευής (2/12) στο κτίριο της Κιβω-
τού του Κόσμου επί της οδού Σαρπηδό-
νος (σ.σ.: εκεί βρίσκεται το διαμέρισμα

όπου ζούσαν ο πατέρας Αντώνιος και η
πρεσβυτέρα του) στον Κολωνό εμφανί-
στηκε η νέα πρόεδρος του ΔΣ, Αλεξάν-
δρα Μαρτίνου, συνοδευόμενη από συ-
νεργάτες της. Η κ. Μαρτίνου εμφανίστη-
κε πεζή, αφού πρώτα είχε επισκεφτεί τα
κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ στην οδό Ζη-
νοδώρου (σ.σ.: οι δύο δομές απέχουν
250-300μ η μία από την άλλη), ενώ η αί-
σθηση που υπήρχε είναι ότι από απόστα-
ση τη συνόδευαν δύο αστυνομικοί με πο-
λιτικά. Η παρουσία της σχετίζεται τόσο
με τον διαχειριστικό έλεγχο και την αξιο-
λόγηση του προσωπικού όσο και με τα
καθημερινά ζητήματα που πρέπει να
τρέξουν, καθώς η Κιβωτός του Κόσμου
συνεχίζει να λειτουργεί και να βοηθά
παιδιά και τις οικογένειές τους.

Λίγη ώρα αργότερα, από την πλαϊνή
πόρτα της δομής εμφανίστηκε η Σταμα-
τία Γεωργαντή, η οποία επιχείρησε να
μπει γρήγορα στο όχημα ενός συνεργάτη
της, φανερά εκνευρισμένη από την πα-
ρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών
συνεργείων. Κάποια στιγμή, μάλιστα,
ακούστηκε να λέει προς την πλευρά των
δημοσιογράφων που την προσέγγισαν
για μια δήλωση: «Ρε, άντε φύγετε από
εδώ». Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι
μυστήριο αποτελεί το πού βρίσκεται ο
πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, καθώς
του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγι-
σης των δομών (σ.σ.: αρχικά για 90 ημέ-
ρες). Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει
εγκαταλείψει τη δομή του Κολωνού και
πιθανότατα φιλοξενείται στο σπίτι συγγε-
νικού ή φιλικού του προσώπου.
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«Ο Μίχος εξαφάνισε το δεύτερο κινητό του», λέει η 12χρονη 
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papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Σφίγγει ο κλοιός για
τον πατέρα Αντώνιο

Έρευνα σε 11 πρόσωπα για 4 κακουργήματα
στην Κιβωτό του Κόσμου
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Υ
πόκλιση στον πόνο και αμέριστος
σεβασμός στη Βαρβάρα Βουκά-
κη-Φύτρου, τη γυναίκα που έχα-
σε τον σύζυγο και τα δυο της παι-

διά στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, από το
ακροατήριο που την υποδέχτηκε όρθιο
την ώρα που έμπαινε στη δικαστική αί-
θουσα. Η μαυροφορεμένη γυναίκα ανέ-
βηκε στο βήμα του μάρτυρα και απαρηγό-
ρητη μίλησε για τις απώλειες, το πένθος
και τη ζωή της που σταμάτησε στις 23 Ιου-
λίου 2018, όταν ξεκληρίστηκε η οικογέ-
νειά της. 

«Θα ήθελα να είμαι και εγώ εκεί, αλλά
εγώ ήμουν στη δουλειά», είπε κλαίγον-
τας. Η συγκλονιστική κατάθεση ράγισε
τις καρδιές όσων την άκουσαν να ζητά
από το δικαστήριο να βρει απάντηση στο
μεγάλο «γιατί» που τη βασανίζει. «Η κόρη
μου Εβίτα, ο γιος μου Ανδρέας και ο σύ-
ζυγός μου Γρηγόρης χάθηκαν στη φονική
πυρκαγιά από τις εγκληματικές παραλεί-
ψεις και τα λάθη όλων των κατηγορουμέ-
νων», ανέφερε και ξέσπασε σε κλάματα
λέγοντας: «Στις 23 Ιουλίου 2018 τελεί-
ωσαν τα πάντα. Δεν είναι ζωή αυτή, όχι
χωρίς αυτούς. Η Εβίτα μου θα έδινε πα-
νελλαδικές και ο Ανδρέας μου θα ήταν

16… Θα τους έβλεπα να μεγαλώνουν, να
ερωτεύονται… Τι έχει μείνει από όλα αυ-
τά; Μόνο εγώ. Σήμερα θα ήθελα να περι-
μένω τα παιδιά μου, να επιστρέψουν από
το σχολείο, αλλά είμαι εδώ, μπροστά
σας, να ζητήσω δικαίωση. Τη μία και μο-
ναδική, απόλυτη δικαίωση για τις ψυχές
τους». Τρέμοντας και με περίσσια αξιο-
πρέπεια, απευθύνθηκε στους δικαστές
ζητώντας να δικαιώσουν τους ανθρώ-
πους που χάθηκαν. «Πιστεύω σε εσάς,
ζητάω, σας παρακαλώ για τα παιδιά μου,
τα παιδιά μας, τους συζύγους μας. Οι
υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Είναι
εγκληματικές κακουργηματικές πράξεις
και παραλείψεις», είπε. 

«Δολοφονίες»
Η αφήγηση της γυναίκας αποτύπωσε

με δραματικό τόνο τις απεγνωσμένες
προσπάθειές της να προσεγγίσει το Μάτι
και να εντοπίσει τα παιδιά και τον σύζυγό
της.  «Οι δολοφονίες των ανθρώπων μας
στο Μάτι βοηθήστε να είναι η τελευταία
τραγωδία σε τούτη τη χώρα», είπε στους
δικαστές, καταχειροκροτούμενη από τους
κατοίκους της περιοχής που έξω από το
δικαστήριο την αγκάλιασαν κλαίγοντας. 

Σπαρακτική ήταν η στιγμή που περιέ-
γραψε πώς έμαθε, από μια φωτογραφία,
για τον θάνατο της κόρης της Εβίτας, η
οποία έπεσε από έναν βράχο κυνηγημένη
από τις φλόγες. «Πίστευα ότι δεν θα είναι
το δικό μου παιδί. Και είδα τη φωτογραφία
και δεν ήταν λάθος, ήταν η Εβίτα μου. Με
το ροζ μπλουζάκι της, όπως μου είχε στεί-
λει λίγες ώρες νωρίτερα ένα βίντεο. Τρα-
γουδούσε και γελούσα. Τώρα δεν είχε
ζωή», είπε με φωνή να σπάει από τον πόνο
και περιέγραψε πώς βρήκε το κουράγιο
και συνέχισε λυσσαλέα την αναζήτηση.
« Έλεγα όχι και το άλλο μου παιδί, δεν
μπορεί… Έπρεπε να συνεχίσω. Η ζωή μου
είχε τελειώσει, αλλά είχα άλλο ένα παιδί
και έναν σύζυγο. Έπρεπε να σταθώ στα
πόδια μου. Να ξανακατέβω στις βάρκες να
τους βρω. Ερχόντουσαν οι βάρκες και οι
δικοί μου δεν κατέβαιναν…».

«Στη φάκα»
Ο σύζυγος και ο γιος της βρέθηκαν στο

οικόπεδο του θανάτου, όπου παγιδεύτηκαν

και άλλοι κάτοικοι οι οποίοι επιχείρησαν να
κατέβουν στη θάλασσα. Η μάρτυρας ανα-
φέρθηκε στο αλαλούμ των υπηρεσιών με το
οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη στη συνέχεια.
«Εγώ η ίδια πήγα στα ψυγεία να δω… Κά-
ποια στιγμή με ειδοποίησαν από την Ιατρο-
δικαστική Υπηρεσία να δώσω DNA για να
γίνει η επίσημη ταυτοποίηση για την Εβίτα.
Ζήτησα να δω. Μου το επέτρεψαν. Τα χερά-
κια της, τα δαχτυλάκια της», είπε συγκλονι-
σμένη και συνέχισε: «Ήξερα για τον άντρα
μου, αλλά ευχόμουν για τον Αντρέα μου.
Μέχρι τελευταία στιγμή ήλπιζα ακόμα. Με
ενημέρωσαν ότι ταυτοποιήθηκε και ο Αν-
τρέας μου και ακολούθησε τον δρόμο που
άνοιξε ο Γρηγόρης και η Εβίτα μου». Η μάρ-
τυρας απηύθυνε δριμύ κατηγορώ στους
αρμόδιους που «έστειλαν στη φάκα» την οι-
κογένειά της. «Δεν μπορείς να πιστέψεις
ότι δεν υπάρχει κανείς για να σε προστα-
τεύσει… Την ώρα που ο άνδρας μου φώνα-
ζε “καιγόμαστε”, εκείνοι πίνανε καφέ…
Ποιον περιμένεις να σου δώσει εντολή, τον
Θεό;», ξέσπασε.

Σπαραγμός και δριμύ κατηγορώ από τη Βαρβάρα Βουκάκη-
Φύτρου στη δίκη για την πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι

«Έπιναν καφέ
ενώ καίγονταν
ο άνδρας και
τα παιδιά μου»!



Τ
η διενέργεια εισαγγελικής έρευνας προκάλεσε το
κλείσιμο της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου λό-
γω πτώσης βράχων. Ο προϊστάμενος της Εισαγγε-
λίας Πρωτοδικών διέταξε προκαταρκτική εξέτα-

ση, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει τε-
λεστεί το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδι-
κή συγκοινωνία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθεί, με-
ταξύ άλλων, γιατί το ανάχωμα που είχε κατασκευαστεί
αποδείχτηκε ανεπαρκές, αν είχε ατέλειες από την αρχή
αλλά και αν υπήρχε υποχρέωση να συντηρείται.

Τι λέει ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού
Την Κυριακή θα δοθεί στην κυκλοφορία η μεσαία λωρίδα

της Αθηνών-Κορίνθου που έκλεισε ύστερα από κατολίσθη-
ση. Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτης Παπανικόλας, πριν
από τις γιορτές αναμένεται να δοθεί πλήρως στην κυκλοφο-
ρία ο δρόμος. «Οι φράχτες στα πρανή είναι από προηγούμε-
νες εργολαβίες από παλιά και το σημείο όπου έγινε η κατο-
λίσθηση είναι εκτός της παραχώρησης του έργου. Ήταν σω-
στά σχεδιασμένοι οι φράχτες, εμείς παρακολουθούμε τις
μετακινήσεις. Η συντήρηση του έργου εντός των ορίων είναι
δική μας. Υπάρχουν όρια παραχώρησης στα οποία έχουμε
βάλει και φράχτες», είπε και πρόσθεσε πως εκτός των ορίων
η ευθύνη είναι του υπουργείου και για να υπάρξει επέμβαση
εκτός ορίων, πρέπει να υπάρξει εντολή από το Δημόσιο.

«Κλειστές είναι οι δύο λωρίδες αυτή τη στιγμή και είναι
ανοιχτή η μία. Αποκαθιστούμε τους φράχτες ανάσχεσης
και τα στηθαία ασφαλείας και την Κυριακή, αν όλα πάνε
καλά, θα δοθεί η μεσαία λωρίδα, ώστε να είναι σε λειτουρ-
γία δυο λωρίδες που επαρκούν, και με στόχο πριν από τις

γιορτές να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία και η αριστερή,
εξωτερική λωρίδα. Εκτός και αν έχουμε “εκπλήξεις” όπως
οι βροχοπτώσεις και οι σεισμοί που είχαμε», είπε χαρα-
κτηριστικά χθες ο κ. Παπανικόλας.

Λέκκας: «Κίνδυνος κατολίσθησης» 
«Υπάρχει μια αυξημένη κατολισθητική επικινδυνότητα

στην περιοχή», επισήμανε μιλώντας στο ertnews o πρό-
εδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας αναφορικά με την κα-
τολίσθηση. Όπως τόνισε, «είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο
που ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλός» και πρόσθεσε «στο
πρανές επάνω υπάρχουν ογκόλιθοι οι οποίοι έχουν μεγά-
λη πιθανότητα να κατολισθήσουν». «Εκείνο το οποίο θα
πρέπει να πούμε είναι ότι κατ’ αρχάς στην Κακιά Σκάλα
από αρχαιοτάτων χρόνων έχουμε μεγάλο κατολισθητικό
κίνδυνο, που σημαίνει ότι έχουμε απότομες πλαγιές και
μορφολογικές ασυνέχειες, κατακερματισμένα πετρώμα-
τα, πετρώματα τα οποία αποκόπτονται σε τεμάχια και ογ-
κόλιθους και μπορούν να καταπέσουν. Όλα αυτά είναι οι
αιτίες των κατολισθήσεων. Τώρα το ποια θα είναι η αφορμή
για να κινηθεί μια κατολίσθηση είναι όπως σε έναν πόλεμο,
αιτίες υπάρχουν, αλλά οι αφορμές δεν υπάρχουν», επισή-
μανε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

Αναφορικά με την απόδοση ευθυνών επισήμανε πως
πρόκειται για κάτι που «θέλει μεγάλη συζήτηση, δεν σπεύ-
δω να αποδώσω ευθύνες από την πρώτη στιγμή ή εν πάση
περιπτώσει να δείξω κάποιους υπεύθυνους, αυτό θα το
δείξει μετά η έρευνα, η οποία θα γίνει. Πάντως εδώ, στην
περιοχή, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με πολύ δύσκο-
λες συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι έχουν κατασκευαστεί
έργα, δίκτυα συγκράτησης, παγίδες συγκράτησης κ.λπ.,
επειδή ήταν μεγάλος όγκος, αυτά δεν λειτούργησαν, κατα-
στράφηκαν όλα και υπάρχει ένας γενικότερος προβλημα-
τισμός για το πώς θα μπορέσουν να πιαστούν όλοι αυτοί οι
ογκόλιθοι στα μεγάλα ύψη που υπάρχουν». 
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Εισαγγελική έρευνα
για την Κακιά Σκάλα

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης 
το ενδεχόμενο να έχει τελεστεί το αδίκημα
της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική
συγκοινωνία - Την Κυριακή 
στην κυκλοφορία και η μεσαία λωρίδα 
της Αθηνών - Κορίνθου 

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ο Γιώργος Τσούκαλης επίσημος προσκεκλημένος στο Φεστιβάλ του Μεξικού
Το Φεστιβάλ Πολιτισμού που πραγματοποιείται στην Πόλη του Μεξικού
άνοιξε τις πύλες του. Στην εντυπωσιακή συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο
«Krystal Satelite» μίλησε για τη σπουδαιότητα και την πρωτοτυπία του φε-
στιβάλ ο Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος βρίσκεται ως επίτιμος προσκεκλη-
μένος στο Μεξικό. Σε ειδική εκδήλωση, ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής

και συγγραφέας πρόκειται να τιμηθεί για τον αγώνα του
ενάντια στην αρχαιοκαπηλία. Ο Γιώργος Τσούκαλης απεύ-
θυνε αρχικά τον χαιρετισμό του στα ισπανικά, τιμώντας τη
χώρα που τον προσκάλεσε: «Buenos días, Mexico. Gra-
cias por la hospitalidad y la honorable invitación. Her-
man’s Oliver Ruiz, gracias desde el fondo de mi corazón.
Grecia y Mexico creen in fuerte cultura!».
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28 «Φλέβα χρυσού» 
οι ΑΠΕ 
για τα μεγέθη 
της Mytilineos

Β
αθιά ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες
οφειλέτες του ΕΦΚΑ δίνει η πάγια
ρύθμιση των 24 δόσεων, η οποία,
ωστόσο, έχει αρκετές παγίδες για

όσους δεν μπορέσουν να είναι συνεπείς. 
Ειδικότερα, τα 13 σημεία που πρέπει να έχουν

υπ’ όψιν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1 Η ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση απαλλάσ-
σει τον οφειλέτη από τις διώξεις και τα

αναγκαστικά μέτρα. 

2 Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και
όσοι εξυπηρετούσαν τις οφειλές τους με

την παλαιά πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, έως τις
28 Νοεμβρίου.

3 Όσοι δεν πληρώσουν μία δόση θα έχουν
προσαύξηση κατά 15%.

4 Με αίτηση του οφειλέτη, οι οφειλές
μπορούν να ρυθμιστούν με την καταβο-

λή 2-24 ισόποσων μηνιαίων δόσεων ή σε 2-48
ισόποσες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφει-
λές που βεβαιώνονται ύστερα από ουσιαστικό
έλεγχο.

5 Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 50 ευ-
ρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται πάντα

την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής

της αίτησης και οι επόμενες στο τέλος του επό-
μενου μήνα από τον χρόνο υπαγωγής, ενώ
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά
του οφειλέτη, καθώς δεν θα λαμβάνει… ιδιαί-
τερη ειδοποίηση. 

6 Το ποσό της οφειλής επιβαρύνεται με το
βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστι-
αίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

7 Η υπαγωγή στη ρύθμιση εξασφαλίζει στον
οφειλέτη τη χορήγηση αποδεικτικού

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

8 Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υπο-
βάλλεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-

στικών Οφειλών και για να είναι ενεργή πρέπει ο
οφειλέτης να πληρώσει την πρώτη δόση.

9 Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών ενημερώνει αμελλητί τον αρμό-

διο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για την απώ-
λεια της ρύθμισης, όταν υπάρχει ποινικός φάκε-
λος και ενεργοποιούνται οι σχετικές διατάξεις
που προβλέπει ο νόμος. 

10 Αν κάποιος οφειλέτης έχασε στο παρελ-
θόν τη ρύθμιση της οφειλής του και προ-

χωρά σε νέα ρύθμιση, προστατεύεται από τον…
εισαγγελέα, ο οποίος αναστέλλει τη δίωξή του. 

11Όταν «τρέχει» εκτέλεση ποινής και ο
οφειλέτης μπαίνει σε ρύθμιση, τότε

παύει η εκτέλεση. 

12Δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση ποσών ή
πλειστηριασμός ακινήτου για κάποιον

που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, ενώ όταν δεν την
εξυπηρετεί, τότε ισχύουν όλα τα αναγκαστικά
μέτρα. 

13Αν κάποιος οφειλέτης εξυπηρετεί άλλη
πάγια ρύθμιση, τότε η δυνατότητα υπα-

γωγής στον μεγαλύτερο αριθμό δόσεων παρέχε-
ται αποκλειστικά για τις οφειλές που είχαν ήδη
ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση.

loukas1972@gmail.com
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ
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Τα 13 SOS για την πάγια
ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ
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Τ
η μείωση των επιβαρύνσεων
από προμήθειες που βαρύ-
νουν νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις ζητεί μετ’ επιτάσεως

η κυβέρνηση από τις τράπεζες, κα-
λώντας να διαθέσουν ένα μικρό μέ-
ρος της κερδοφορίας τους για να στη-
ρίξουν την κοινωνία.

Μετά την προχθεσινή... ζωηρή και
άκαρπη συζήτηση ανάμεσα στον
υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊ-
κούρα και τους εκπροσώπους των δι-
οικήσεων των πιστωτικών ιδρυμά-
των, το ενδιαφέρον μετατίθεται για τα
μέσα Δεκεμβρίου, όταν με τον έναν ή
τον άλλον τρόπο θα υπάρξει παρέμ-
βαση είτε στο θέμα των προμηθειών,
είτε στο θέμα των επιτοκίων, είτε στο
θέμα των καταθέσεων.

Η δημοσιοποίηση της λίστας των 12
χρεώσεων που εφαρμόζουν οι τρά-
πεζες από το υπουργείο Οικονομικών
αποτελεί ένα μέσο πίεσης ώστε να
υπάρξουν κινήσεις και αποφάσεις
που θα δώσουν ανάσα στις καθημερι-
νές συναλλακτικές δραστηριότητες
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Συγ-
κεκριμένα, πρόκειται για τις εξής
χρεώσεις:

1) Προμήθεια εισερχόμενου εμβά-
σματος, 2) Προμήθεια εξερχόμενου
εμβάσματος (χρέωση για μεταφορά
χρημάτων από τον λογαριασμό μιας
τράπεζας σε λογαριασμό άλλης τρά-
πεζας εσωτερικού), 3) Προμήθεια
αποστολής χρημάτων (έμβασμα) σε
τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, 4) Προ-
μήθεια ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ
άλλης τράπεζας, 5) Συνδρομή πιστω-
τικής κάρτας, 6) Προμήθεια επανέκ-
δοσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρ-
τας λόγω λήξης και λόγω κλοπής,
απώλειας ή φθοράς, 7) Προμήθεια
για πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΚΟ,
κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), 8) Προμή-
θεια έκδοσης αντιγράφων κίνησης
λογαριασμών δανείων και πιστωτι-
κών καρτών, 9) Έξοδα αξιολόγησης
αιτημάτων δανείων, 10) Έξοδα νομι-
κού και τεχνικού ελέγχου αιτημάτων
δανείων, 11) Έξοδα συναλλαγών με
πιστωτικές κάρτες στο εξωτερικό
(επιβάρυνση για τη μετατροπή συ-
ναλλαγών εξωτερικού σε ευρώ) και
12) Προμήθεια για αγορά χρεογρά-

φων του ελληνικού Δημοσίου.
Η κυβέρνηση, προκειμένου να πιέ-

σει τις τράπεζες σε ουσιαστικές απο-
φάσεις, ξεκαθάρισε προς τα στελέχη
των διοικήσεών τους ότι δεν πρόκει-
ται να λάβουν μπόνους για την κερδο-
φορία του 2022, ενώ παροτρύνει τη
διανομή μερίσματος προς τους μετό-
χους.

Ισχυρές πιέσεις
Η αύξηση των βασικών επιτοκίων

του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα αποτελεί μια δύσκολη
άσκηση για τις τράπεζες, οι οποίες
έχουν «επενδύσει» στη διατήρηση
της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω
του υψηλού επιτοκιακού περιθωρίου,
δηλαδή της διαφοράς μεταξύ των
επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέ-
σεων. 

Ειδικότερα:
1) Το υπουργείο Οικονομικών έχει

ζητήσει από τις τράπεζες να αυξήσουν
έστω και κατά 0,50% τα επιτόκια των
καταθέσεων, έτσι ώστε να περιορι-
στούν οι απώλειες από τον υψηλό πλη-
θωρισμό. Αντιστοίχως, οι τράπεζες θα
εξετάσουν το συγκεκριμένο θέμα σε
συνάρτηση με τη συνολική ρύθμιση
για τα δάνεια και τις χρεώσεις. 

2) Επιπλέον, το υπουργείο ζητεί
από τις τράπεζες να απορροφήσουν
ένα μέρος της αύξησης των επιτο-
κίων ώστε να περιοριστούν οι επιβα-
ρύνσεις στις μηνιαίες δόσεις ενήμε-
ρων και κόκκινων δανειοληπτών. 

3) Στο θέμα των ρυθμίσεων οι τρά-
πεζες αποδέχονται μόνο τις περιπτώ-
σεις 25.000-30.000 ευάλωτων δανει-
οληπτών, υπό την προϋπόθεση ότι εί-
ναι ενταγμένοι στον εξωδικαστικό

συμβιβασμό. Αντιστοίχως, η κυβέρ-
νηση ζητεί διεύρυνση της περιμέτρου
προστασίας με «πάγωμα» των πλει-
στηριασμών, ξεκαθαρίζοντας προς
τις τράπεζες ότι δεν πρόκειται να δο-
θεί ούτε... σεντ ως επιδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό και, ως εκ
τούτου, να χρηματοδοτήσουν τις
όποιες ελαφρύνσεις μέσα από την
ισχυρή κερδοφορία που θα επιτύ-
χουν τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κυ-
βέρνηση είναι αποφασισμένη να
ασκήσει ισχυρές πιέσεις στις τράπε-
ζες ώστε οι διοικήσεις τους να προ-
σέλθουν με συγκεκριμένο σχέδιο
δράσης και πρωτοβουλιών στη συ-
νάντηση που θα έχουν με τον υπουρ-
γό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα
σε δύο εβδομάδες. Πάντως, πηγές
του υπουργείου εμφανίζονται αισιό-
δοξες ότι λίγο πριν από τις εορτές θα
υπάρξει λύση τόσο για τους τρόπους
χρηματοδότησης ενήμερων και κόκ-
κινων δανείων όσο και για τα επιτόκια
καταθέσεων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
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Ζητά «μαχαίρι»
σε 12 χρεώσεις 

«Κόψτε τις επιβαρύνσεις, ρυθμίστε δάνεια, αυξήστε 
τα επιτόκια καταθέσεων», το μήνυμα Σταϊκούρα
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«Φ
λέβα χρυσού» με
τεράστιες επιδό-
σεις και αποδόσεις
για τα επόμενα

χρόνια αποδεικνύονται για τον Όμιλο
Mytilineos οι επενδύσεις στις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα μεγέθη εννεαμήνου ξεπέρασαν
τις προβλέψεις των αναλυτών με
ισχυρούς πυλώνες, εκτός των ΑΠΕ,
τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και
το αλουμίνιο. Ο ισχυρός άνδρας του
ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε
προϊδεάσει από τον περασμένο Ιού-
λιο για την έκρηξη των μεγεθών κατά
το β’ εξάμηνο του έτους, κάτι που επι-
βεβαιώνεται από τα οικονομικά απο-
τελέσματα που ανακοινώθηκαν πρό-
σφατα. 

Έκρηξη μεγεθών
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου στο

εννεάμηνο εκτινάχθηκαν στα 312
εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη στα
533 εκατ. ευρώ, ενώ ο τζίρος εκτο-
ξεύτηκε στα 4,57 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές είναι υψηλότε-
ρες κατά 169%, 121% και 171% αντίστοι-
χα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα. Ακόμη περισσότερο, η δια-
φορά φαίνεται και από τη σύγκριση
με τα μεγέθη του εξαμήνου. Υπενθυ-
μίζεται πως το α’ εξάμηνο του 2022 ο
όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη 166
εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη
της χρήσης του 2021 ήταν 162 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στο δελτίο με τα οικονομικά μεγέθη,
η έκρηξη των κερδών οφείλεται στην
υψηλή απόδοση των θερμικών μονά-
δων παραγωγής ενέργειας, η προμή-
θεια φυσικού αερίου σε χαμηλές τι-
μές και τα υψηλά περιθώρια κέρδους
EBITDA στην αύξηση κατά 30% στον
τομέα του αλουμινίου και στις επιδό-
σεις του τομέα των ΑΠΕ, ενώ οι επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου ανήλθαν
σε 442 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος λόγω της με-
γάλης βελτίωσης της χρηματοοικο-
νομικής του θέσης προχώρησε σε
μείωση του δανεισμού, ενώ στο δ’
τρίμηνο του έτους αναμένεται περαι-
τέρω εντυπωσιακή αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό εννεα-
μήνου, ο καθαρός δανεισμός διαμορ-
φώθηκε στο 1,398 δισ. ευρώ, ενώ το
ταμείο του ομίλου «ξεχείλιζε» από
χρήμα με ρευστά διαθέσιμα 684 εκατ.
ευρώ. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί
ότι έως το τέλος του έτους οι δαπάνες
για επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα
600 εκατ. ευρώ. 

Ισχυρή ανάπτυξη
Η εμπορική λειτουργία της μονά-

δας ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο
Νικόλαο Βοιωτίας, ισχύος 826MW
(CCGT), η αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητας αλουμινίου και τα
μεγάλα projects σε ΑΠΕ στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό διασφαλίζουν
την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου

Mytilineos για τα επόμενα χρόνια.
Ειδικά στο β’ εξάμηνο του έτους κα-
ταγράφεται για πρώτη φορά σημαν-
τική αύξηση των επιδόσεων του Το-
μέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πη-
γών & Αποθήκευσης Ενέργειας
(RSD).

Οι επιδόσεις αυτές, σύμφωνα με
την εταιρεία, αναμένεται να επιτα-
χυνθούν περαιτέρω το προσεχές διά-
στημα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη
μια σειρά συμφωνιών για την πώληση
φωτοβολταϊκών πάρκων από το διε-
θνές χαρτοφυλάκιο του τομέα. Σύμ-
φωνα με τις οικονομικές καταστάσεις
εννεάμηνου, ο τομέας RSD κατέγρα-
ψε κύκλο εργασιών 395 εκατ. ευρώ, ο
οποίος ήταν αυξημένος κατά 62% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του

2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγ-
κεκριμένος τομέας είχε ολόκληρο το
2021 λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 15
εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο εκτο-
ξεύτηκαν κατά σχεδόν 4,5 φορές, στα
65 εκατ. ευρώ!

Έτσι, ο τομέας RSD, σύμφωνα με
τις αναφορές των αναλυτών, εξελίσ-
σεται σε έναν ισχυρό πυλώνα ανά-
πτυξης του ομίλου, καθώς μέσω της
πλατφόρμας BOT προωθούνται οι
πωλήσεις έργων σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης σε διάφορες αγορές της
Ευρώπης. Η συνολική δυναμικότητα
του χαρτοφυλακίου της Mytilineos
είναι 2.445 μεγαβάτ, εκ των οποίων
τα 233 μεγαβάτ βρίσκονται ήδη σε
λειτουργία, 951 μεγαβάτ βρίσκονται
υπό κατασκευή και τα 1.261 μεγαβάτ
έτοιμα για κατασκευή.
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Τα ρεκόρ του ομίλου 
και οι πυλώνες 

της ισχυρής ανάπτυξης

«Φλέβα χρυσού» οι ΑΠΕ
για τα μεγέθη της Mytilineos
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H
ταν 29 Νοεμβρίου 2018, όταν ο Βασίλης Ψάλ-
της έλαβε ομόφωνα από το διοικητικό συμ-
βούλιο της Alpha Bank την εντολή να αναλάβει
το… τιμόνι του «καραβιού», ώστε να οδηγήσει

την τράπεζα στη νέα, πολλαπλά απαιτητική εποχή. 
Το σοκ της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 είχε ήδη

προκαλέσει δραματικές εξελίξεις στο σύνολο του τραπε-
ζικού συστήματος. Εξαϋλωμένες κεφαλαιοποιήσεις,
«κόκκινα» δάνεια που κάλπαζαν, καταθέσεις που βρί-
σκονταν στο ναδίρ. Η Alpha Bank έπρεπε να επανέλθει σε
τροχιά ανάπτυξης, «σβήνοντας» τις ζημιές της μνημονια-
κής περιόδου. Η «περήφανη διαπραγμάτευση» του 2015
μετέτρεψε τις τράπεζες σε «ασθενή» που βρίσκεται σε
άγρυπνο κώμα.

Η ανάληψη καθηκόντων του κ. Ψάλτη από την
1η/1/2019 συνέπεσε με τις προσδοκίες για αντιστροφή
του κλίματος, λόγω της προεξόφλησης ανόδου στην
εξουσία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν
τέσσερα χρόνια μετά και αφού προηγήθηκαν τρία χρόνια
συνεπούς δημοσιονομικής πολιτικής εν μέσω πρωτοφα-
νών κρίσεων (πανδημία, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία),
η Alpha Bank, υπό την καθοδήγηση του κ. Ψάλτη, επι-
στρέφει στον γνωστό ίσιο δρόμο του παρελθόντος. Η τρά-
πεζα έχει περάσει σε άλλη εποχή και το 2023 θα είναι σε
θέση να διανείμει και μέρισμα!

Ο κ. Ψάλτης κατέχει τη θέση του οικονομικού διευθυν-
τή της Alpha Bank από το 2010, ενώ στην τράπεζα εντάχ-
θηκε το 2007. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968 και είναι κά-
τοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού
διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του University
of St Gallen στην Ελβετία, με ειδίκευση στην Τραπεζική
και στα Οικονομικά. Εργάσθηκε ως αναπληρωτής Chief
Financial Officer στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα
επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο. Τον
Ιούνιο του 2018 στην ετήσια διεθνή δημοσκόπηση της
εταιρείας Extel, που σκοπό έχει την ανάδειξη των κορυ-
φαίων επαγγελματιών στην Ευρώπη στον κλάδο των χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών, ο κ. Ψάλτης ψηφίσθηκε ως
κορυφαίος οικονομικός διευθυντής στην Ελλάδα και
έβδομος πανευρωπαϊκά, σε σύνολο 92 CFO ευρωπαϊκών
τραπεζών.

Με όραμα και πλάνο
Με εξαιρετικά στοχευμένες και αριστοτεχνικές κινή-

σεις, ο κ. Ψάλτης κατάφερε μέσα από τους πρώτους μή-
νες της θητείας του να δείξει αποτελέσματα. 

Από τους πρώτους μήνες του 2019 παρουσίασε το όρα-
μά του για την τράπεζα και με προσεκτικές κινήσεις άρχι-
σε να δίνει πνοή και περιεχόμενο για τη δημι-

ουργία της νέας Alpha Bank. Πρώτα από όλα θα έπρεπε
να δημιουργήσει τη δική του ηγετική ομάδα, για την οποία
δεν επιτρεπόταν το… λάθος, καθώς η αξιολόγηση θα ήταν
ακραία αυστηρή ως προς τα αποτελέσματα της δουλειάς
της. Το επόμενο βήμα ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου, ύψους 800 εκατ. ευρώ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία. Η εθελούσια έξοδος του παλιού «αίματος» της
τράπεζας και η ανανέωση του 20% των διευθυντικών θέ-
σεών της ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Θα έπρεπε να
βρει τα καλύτερα και πιο φιλόδοξα νέα στελέχη, τα οποία
θα ήταν πιστά στην εφαρμογή των αρχών και στην υλο-
ποίηση των στόχων του νέου οργανογράμματος. Σήμερα,
ο κ. Ψάλτης και η ηγετική ομάδα μπορούν να είναι περή-
φανοι για την επίτευξη των στόχων, οι οποίοι συνί-
στανται στο μονοψήφιο ποσοστό «κόκκι-
νων» δανείων, την ενίσχυση των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας, τον ταχύτατο
ψηφιακό μετασχηματισμό και τη γενναία
χρηματοδότηση της οικονομίας.

Τα φετινά μεγέθη θα αποτελέσουν
σταθμό για την τράπεζα, καθώς η επι-
στροφή στην κερδοφορία θα συνδυα-
στεί με τη διανομή ενός μερίσματος το
οποίο δεν έχει μόνο υλική αξία, αλλά
πάνω από όλα αποτελεί το αποτύπωμα
μιας εξαιρετικά δύσκολης και επίπο-
νης προσπάθειας, εν μέσω πολλών αν-
τιξοοτήτων και έκτακτων γεγονότων.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΛΤΗΣ 

Ο CEO που απογείωσε
την Alpha

Τέσσερα χρόνια μετά 
την ανάληψη της θέσης 
και εν μέσω πρωτοφανών
κρίσεων, η τράπεζα 
υπό την καθοδήγησή του 
επιστρέφει στον γνωστό 
ίσιο δρόμο 
του παρελθόντος και 
το ’23 θα είναι σε θέση 
να  διανείμει και μέρισμα

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης



Για τη συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ελλάδας, τον στόχο της χώρας
για διαθεσιμότητα ταχυτήτων 1Gbps σε όλη την επι-
κράτεια μέχρι το 2030 και την ανάγκη διαμόρφωσης
ενός ισότιμου πλαισίου δραστηριοποίησης ανάμε-
σα στους Ευρωπαίους τηλεπικοινωνιακούς παρό-
χους και τις ψηφιακές πλατφόρμες (OTTs) μίλησε ο
Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγι-
κής, Μετασχηματισμού και Παρόχων του Ομίλου
ΟΤΕ, στο 24ο Συνέδριο InfoCom World. Σχετικά με
τον ρόλο του Ομίλου ΟΤΕ και τη διαχρονική του συμ-
βολή στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας, ο κ. Κων-
σταντινίδης ανέφερε ότι ο όμιλος θα καλύψει με οπτική ίνα και ταχύτητες 1Gbps τα δύο τρίτα της χώρας και είναι μα-
κράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες, υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου.
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ε την επιβατική κίνηση εξωτε-
ρικού να έχει φτάσει και ορια-
κά ξεπεράσει τα αντίστοιχα
επίπεδα των τακτικών πτήσεων

του 2019 ολοκληρώθηκε ο Νοέμβριος, κατα-
γράφοντας για την Aegean έναν ακόμη μήνα
σημαντικής ανάκαμψης και μετά την πανδη-
μία της Covid. Ειδικότερα, η Aegean μετέ-
φερε περίπου 560 χιλ. επιβάτες στο δίκτυο
τακτικών πτήσεων εξωτερικού (+50% αύξη-
ση σε σχέση με το 2021) προσφέροντας 680
χιλ. θέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, τον Νοέμβριο του
2022 και κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο διατηρή-
θηκαν 8 προορισμοί που δεν εξυπηρετούνταν τον χειμώ-
να του 2019 από την Αθήνα. Η Βασιλεία, η Κολονία, το
Αϊντχόβεν, η Φλωρεντία, το Όσλο, το Ριάντ, η Πάφος και η
Ποντγκόριτσα αποτελούν προορισμούς στους οποίους η
Aegean επιχειρεί για πρώτη φορά κατά τη χειμερινή πε-
ρίοδο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με θετικά

αποτελέσματα σε πληρότητες. Παράλληλα, διατηρήθη-
καν και τον Νοέμβριο τα 6 νέα επιπλέον διεθνή δρομολό-
για προς Αμβούργο, Βερολίνο, Ζυρίχη, Βρυξέλλες, Μιλά-
νο και Ρώμη που εγκαινιάστηκαν για την απευθείας σύν-
δεση της Θεσσαλονίκης την καλοκαιρινή περίοδο του
2022, συμβάλλοντας στην αύξηση της δραστηριότητας
της εταιρείας στο εξωτερικό από το αεροδρόμιο «Μακε-
δονία» κατά 25%, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2019.

Πάνω από 30 φοιτητές ΑΕΙ στις
Business Days της Vodafone

H Vodafone Ελλάδας, ύστερα από δύο
χρόνια διεξαγωγής διαδικτυακών εκδηλώ-
σεων, άνοιξε ξανά τα γραφεία της σε φοιτη-
τές και φοιτήτριες από ελληνικά πανεπι-
στήμια στο πλαίσιο του θεσμού Business
Days του Πανοράματος Επιχειρηματικότη-
τας και Σταδιοδρομίας που διοργανώνει
από το 2011 ο ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ
κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος. Τους 36 συνολικά
φοιτητές υποδέχθηκαν η διευθύντρια Αν-
θρώπινου Δυναμικού της Vodafone Ελλά-
δας Ηρώ Μέλλιου και στελέχη από διαφο-
ρετικές διευθύνσεις της εταιρείας, οι οποί-
οι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εισή-
γαγαν τους φοιτητές στην κουλτούρα του
οργανισμού, μοιράστηκαν εμπειρίες και
εξήγησαν πώς η συνεργασία του ανθρώπου
με την τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει
ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Ταχύτερα αναπτυσσόμενη γενιά
κινητής τηλεφωνίας το 5G!

Οι 5G συνδέσεις παγκοσμίως συνεχίζουν
να αυξάνονται και αναμένεται να ξεπερά-
σουν το 1 δισ. μέχρι το τέλος του έτους και
τα 5 δισ. μέχρι το τέλος του 2028, παρά τις
τρέχουσες και εξελισσόμενες οικονομικές
προκλήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου.
Στην έκδοση Νοεμβρίου 2022 της έκθεσης
Ericsson Mobility Report επίσης προβλέ-
πεται ότι οι παγκόσμιες συνδέσεις σταθε-
ρής ασύρματης πρόσβασης FWA (Fixed
Wireless Access) θα αυξηθούν ταχύτερα
από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η FWA -ασύρ-
ματη εναλλακτική λύση στην ενσύρματη
ευρυζωνική συνδεσιμότητα για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις- είναι μία από τις χαρα-
κτηριστικότερες πρώιμες περιπτώσεις
χρήσης 5G, ιδιαίτερα σε περιοχές με μη
εξυπηρετούμενες ή υποεξυπηρετούμενες
ευρυζωνικές αγορές.

Μια νέα σημαντική πρωτοβουλία εταιρικής ευθύ-
νης, με σκοπό να έχουμε όλοι ένα ζεστό σπίτι τις
φετινές γιορτές, ανακοίνωσε η Helleniq Energy σε
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
παρουσία του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη και της
υφυπουργού Μαρίας Συρεγγέλα. Ειδικότερα, μέσω
του προγράμματος «Κύμα Ζεστασιάς», η Helleniq
Energy αναλαμβάνει να προσφέρει έως 500 λίτρα
πετρελαίου θέρμανσης ΕΚΟ σε οικογένειες που
έχουν τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και χαμηλό ετή-

σιο οικογενειακό εισόδημα. Η συγκεκριμένη δράση, που θα υλοποιηθεί από τις θυγατρικές εταιρείες της
Helleniq Energy, ΕΚΟ και Ελληνικά Πετρέλαια, επιδιώκει την ανακούφιση όσων πλήττονται ιδιαίτερα αυτήν
την περίοδο, εξαιτίας του ενεργειακά επιβαρυμένου οικογενειακού προϋπολογισμού. Δικαίωμα συμμετο-
χής στο πρόγραμμα προσφοράς δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης έχουν οικογένειες με 4 παιδιά και άνω, που
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης στη φορολογική τους κατοικία.

Aegean: Ξεπέρασε το 2019 η επιβατική 
κίνηση εξωτερικού τον Νοέμβριο

Helleniq Energy: Σε ποιους δίνει δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Ο ΟΤΕ θα καλύψει με οπτική ίνα και ταχύτητες 1Gbps τα 2/3 της χώρας
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Όμιλος Quest ανακοινώνει την έναρξη
του τρίτου κύκλου του προγράμματος
υποτροφιών Mind «the code». Το πρό-
γραμμα παρέχει σε 40 νέους ανθρώ-

πους υποτροφία για να παρακολουθήσουν ένα
πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης γύρω από τις
τεχνολογίες προγραμματισμού Java και .NET, πα-
ρέχοντάς τους, κατόπιν, τη δυνατότητα να μαθητεύ-
σουν και να εργαστούν στο ιδιαίτερα δυναμικό πε-
ριβάλλον των εταιρειών του ομίλου. Οι 40 υποτρο-
φίες προορίζονται για νέους απόφοιτους σχολών
Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών, καθώς και
junior developers, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν
τις γνώσεις τους. Με στόχο την περαιτέρω εμβά-
θυνση και εξειδίκευση, οι υπότροφοι, χωρισμένοι
σε δύο γκρουπ των 20 ατόμων, θα επιλέξουν να πα-
ρακολουθήσουν ένα από τα δύο διαθέσιμα εντατικά
προγράμματα εκπαίδευσης 60 ωρών έκαστο, γύρω
από τις τεχνολογίες προγραμματισμού Java ή .NET,
όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Mytilineos: Πολλαπλάσια 
η κοινωνική αξία 
στο πρόγραμμα «#HoMellon»

Flexopack: Αύξηση κερδών
προ φόρων κατά 62,6% 

Αύξηση άνω του 60% για τα κέρδη προ φόρων
και άνω του 40% για τον κύκλο εργασιών κατέγρα-
ψε η Flexopack στο εννεάμηνο του 2022, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εται-
ρεία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την εν
λόγω περίοδο (εννεάμηνο 2022) ανήλθε σε
114,425 εκατ. ευρώ, έναντι 81,304 εκατ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 40,7%, και
ο εταιρικός σε 91,308 εκατ. ευρώ, έναντι 68,097
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση
κατά 34,1%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν
για τον όμιλο σε 14,295 εκατ. ευρώ, έναντι 8,790
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,6%, και για την εται-
ρεία σε 9,405 εκατ. ευρώ έναντι 6,968 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 35%. Οι συνολικές υποχρεώσεις
του ομίλου στις 30/9/2022 ανήλθαν σε 62,563
εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 102,650
εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 14,029
εκατ. ευρώ.

Μέλος της συμμαχίας RBA 
η United Group

Η United Group ανακοίνωσε ότι έγινε μέλος της
Συμμαχίας Responsible Business Alliance (RBA).
Η RBA είναι βιομηχανική ένωση, αφιερωμένη
στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά σε
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Η United
Group συνδέεται πλέον με περίπου 500 μέλη της
RBA και των πρωτοβουλιών της που έχουν δε-
σμευτεί να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας, τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και τις επιχειρηματι-
κές επιδόσεις μέσω κορυφαίων δεοντολογικών
προτύπων και πρακτικών. Τα μέλη της RBA απα-
σχολούν 21 εκατομμύρια ανθρώπους με συνδυα-
σμένα ετήσια έσοδα 7,7 τρισ. δολάρια.

Quest: Ξεκινά ο νέος
κύκλος υποτροφιών 
για εκμάθηση κώδικα

Παράταση στο exclusivity 
ΤΧΣ - Σαουδαραβών για ΕΤΕ

Παράταση περίπου ενός μήνα δόθηκε, σύμφωνα
με πληροφορίες, στην περίοδο αποκλειστικών δια-
πραγματεύσεων μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και Public Investment Fund
(PIF) of Saudi
Arabia για το ως
20% του μετοχι-
κού κεφαλαίου
της Εθνικής Τρά-
πεζας και μία θέ-
ση στο Διοικητικό
της Συμβούλιο,
επιβεβαιώνοντας
τις εκτιμήσεις
που είχαν διατυπωθεί εξαρχής. Η αρχική περίοδος
αποκλειστικότητας έληξε στις 30 Νοεμβρίου χωρίς
το PIF να επιδείξει ενδιαφέρον για την αξιοποίησή
της, καθώς οι Σαουδάραβες δεν προσκόμισαν τα
απαραίτητα έγγραφα για την προκαταρκτική αξιολό-
γηση καταλληλότητας επενδυτή από τον Ενιαίο Επο-
πτικό Μηχανισμό.

Ολοκληρώθη-
κε ο διετής κύ-
κλος του κοινω-
νικού προγράμ-
ματος της Mytili-
neos «#HoMel-
lon», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με
την Κοινωνική Επιχείρηση knowl. Το πρόγραμ-
μα είχε ως βασικό σκοπό να συμβάλει στην
επανένταξη συμπολιτών μας, που φιλοξενούν-
ταν σε δομές μακράς/βραχείας αστεγίας ή δια-
βιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, στην αγορά
εργασίας. Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων
υλοποίησης του προγράμματος συμμετείχαν
συνολικά 50 άτομα. Τα αποτελέσματα δικαίω-
σαν σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια της Myti-
lineos, αφού 29 από τους 50 συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα έχουν βρει ήδη εργασία, ενώ 7 από
αυτούς ζουν πλέον σε δικό τους σπίτι. Η Mytili-
neos, με την ολοκλήρωση του προγράμματος,
προχώρησε στην ανάλυση της κοινωνικής του
αξίας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ανάλυση,
η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα
«#HoMellon»  παρήγαγε κοινωνική
αξία 222.224 ευρώ, με δείκτη απόδοσης SROI
ίσο με 3,32:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευ-
ρώ που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, παρήχθησαν 3,32 ευρώ κοινωνικής
αξίας, αναδεικνύοντας την κοινωνική και οικο-
νομική αξία του τόσο για τους ωφελούμενους
όσο και για το κοινωνικό σύνολο. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΕΥΑΘ: Μελέτες αντιπλημμυρικών
για τρεις «κόκκινες» περιοχές
Τη σύνταξη μελετών για την αντιπλημμυρική
προστασία τριών κεντρικών, «κόκκινων» περιο-
χών της Θεσσαλονίκης, που πλήττονται καίρια τα
τελευταία χρόνια
ακόμη και από μέ-
τριας έντασης βρο-
χοπτώσεις, αναλαμ-
βάνει η ΕΥΑΘ, στο
πλαίσιο μνημονίου
στρατηγικής συνεργασίας που υπέγραψε χθες
με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα
γραφεία της δεύτερης. Πρόκειται για τις περιο-
χές Εθνικής Αμύνης - Λευκού Πύργου, του λιμα-
νιού και του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης
και για την υπόγεια διάβαση της Αγίων Πάντων.



Ο
ι μεγάλες τσιμεντοβιομηχα-
νίες στην ΕΕ, βάσει στοιχείων
της Κομισιόν, παράγουν περί-
που 4.000 τόνους τσιμέντου

την ημέρα, με το ενεργειακό κόστος να
αντιπροσωπεύει έως και 40% του συνο-
λικού κόστους παραγωγής του υλικού. 

Η διαδικασία παραγωγής είναι ενεργο-
βόρα και παράγει σημαντικές ποσότητες
CΟ2 σκόνης και άλλων ρύπων. Το 2018,
σύμφωνα με τη μελέτη «Κατάσταση και
προοπτικές συν-επεξεργασίας απορριμ-
μάτων σε εργοστάσια τσιμέντου της ΕΕ»,
τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα αντιπρο-
σώπευαν το 52% του μείγματος καυσί-
μων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τσι-
μέντου, ενώ τα εναλλακτικά καύσιμα
από τα απόβλητα αντιστοιχούσαν στο
48%. Έχει υπολογιστεί ότι ο κλάδος έχει
τη δυνατότητα να αντικαταστήσει μεσο-
πρόθεσμα έως και 60% τα παραδοσιακά
καύσιμα που καταναλώνει με προ-επε-
ξεργασμένα απόβλητα. 

Στο μέλλον, αυτό το ποσοστό θα μπο-
ρούσε να ανέλθει ακόμη και στο 95%! Τα
κράτη-μέλη θα μπορούσαν να εξοικονο-
μήσουν έως και 12,2 δισεκατομμύρια
ευρώ, αξιοποιώντας την υπάρχουσα δυ-
ναμικότητα αποβλήτων στη βιομηχανία

τσιμέντου της ΕΕ.  Φιλοδοξία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Τσιμέντου CEMBUREAU
είναι μέχρι το 2030 να έχει μειώσει τις
εκπομπές CO2 κατά 30% για το τσιμέντο
και κατά 40% στην αλυσίδα αξίας. Στην
Ελλάδα, «η τσιμεντοβιομηχανία είναι η
βασική βιομηχανική δραστηριότητα που
υποκαθιστά συμβατικά από δευτερογε-
νή καύσιμα που προέρχονται από αξιο-
ποίηση αποβλήτων».

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός
Με αφορμή το συνέδριο για την

«ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμά-
των - βιομάζα - κυκλική οικονομία» του

A-Energy, μιλήσαμε με τη Λένα Μπέλ-
ση, πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης
και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλή-
των (ΣΕΠΑΝ), για τις εξελίξεις στην
τσιμεντοβιομηχανία πάνω στον τομέα
αυτόν: «Η τσιμεντοβιομηχανία είναι η
βασική βιομηχανική δραστηριότητα
που υποκαθιστά συμβατικά από δευ-
τερογενή καύσιμα που προέρχονται
από αξιοποίηση αποβλήτων. Η ενερ-
γειακή αξιοποίηση των δευτερογενών
καυσίμων, που προέρχονται από την
επεξεργασία αποβλήτων, προσφέρει
σημαντικά περιβαλλοντικά και ανα-
πτυξιακά οφέλη: μεγιστοποίηση της
αξιοποίησης των αποβλήτων, περιορι-
σμό της ποσότητας που διατίθεται με
ταφή, μείωση της χρήσης μη ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, συνεισφορά
στη μείωση εκπομπών που προκα-
λούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
αποτελεσματικότερη προστασία του
περιβάλλοντος. Μέσω της επεξεργα-
σίας των αποβλήτων που οδηγούνται
προς ενεργειακή αξιοποίηση, μπορού-
με να παράγουμε θερμική ή και ηλε-
κτρική ενέργεια».

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

ΣΕΠΑΝ: Στη χώρα μας
η ασφαλής διάθεση (ταφή),
που είναι η λιγότερο
επιθυμητή επιλογή,
παραμένει η κύρια μέθοδος
διαχείρισης των αποβλήτων,
σε ποσοστό 80%!
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Καύσιμα από τα απόβλητα 
της τσιμεντοβιομηχανίας      

«Το ποσοστό 
συν-επεξεργασίας στα
εργοστάσια τσιμέντου 
για διαχείριση αποβλήτων
με ταυτόχρονη ανάκτηση
ενέργειας (δευτερογενή
καύσιμα) και ανακύκλωση
υλικών κυμαίνεται στη
χώρα μας σε 36%, 
ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά
κράτη ο κλάδος
χρησιμοποιεί δευτερογενή
καύσιμα άνω του 90%»



Σας ικανοποιούν τα βήματα που
έχουν γίνει στη χώρα μας συγκριτι-
κά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Συμφωνείτε με τα κίνητρα που πα-
ρέχονται από την ΕΕ;

Στην ΕΕ, η ταφή αποβλήτων που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν είτε απαγορεύεται
(π.χ. Γερμανία) είτε είναι μη ελκυστική
λόγω του υψηλού κόστους της, με συνέ-
πεια τη μετακίνηση προς την ενεργειακή
αξιοποίηση, ως αποτέλεσμα της σταδια-
κής εφαρμογής πολιτικών για τον σκοπό
αυτόν. Συμπληρωματικά προς την ανακύ-
κλωση εφαρμόζεται η ενεργειακή αξιο-
ποίηση, με την οποία ανακτάται ενέργεια
από τα υλικά που δεν μπορούν να ανακυ-
κλωθούν και θα οδηγούνταν στην ταφή.
Ενδεικτικά, στις χώρες της ΕΕ με υψηλά
ποσοστά ανακύκλωσης και χαμηλά ποσο-
στά ταφής, υπάρχουν αντίστοιχα και υψη-
λά ποσοστά ενεργειακής αξιοποίησης. 

Στη χώρα μας η ασφαλής διάθεση (τα-
φή), που είναι η λιγότερο επιθυμητή επι-
λογή, παραμένει η κύρια μέθοδος διαχεί-
ρισης των αποβλήτων (80%). Τα τελευ-
ταία χρόνια γίνεται από την τσιμεντοβιομη-
χανία στην Ελλάδα αξιοποίηση δευτερο-
γενών καύσιμων που προέρχονται από την
επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων αποβλή-
των, συμβάλλοντας στην εκτροπή απο-
βλήτων από την ταφή. Παραμένει όμως η
υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων
από δευτερογενή καύσιμα σε χαμηλά πο-
σοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης. Αυτό οφείλεται κυρίως
στην έλλειψη αντι-κινήτρων στην ταφή.

Η στροφή προς την κυκλική οικονομία
προϋποθέτει αλλαγή του παραγωγικού
και καταναλωτικού μοντέλου, με τη μέγι-
στη δυνατή ανάκτηση υλικών και πόρων.

Ποιο είναι το ποσοστό συν-επεξερ-
γασίας αποβλήτων στην τσιμεντο-
βιομηχανία στην Ελλάδα στον πίνα-
κα κατάταξης της ΕΕ και ποια η συ-
νεισφορά στη μείωση εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου;

Στην παρούσα φάση, το ποσοστό συν-
επεξεργασίας (προσφέρει ουσιαστική
λύση στη διαχείριση αποβλήτων, επιτυγ-
χάνοντας ταυτόχρονα ανάκτηση ενέργει-
ας και ανακύκλωση υλικών) κυμαίνεται
σε 36%, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές χώρες υπάρχουν εργοστάσια παρα-
γωγής τσιμέντου που χρησιμοποιούν
δευτερογενή καύσιμα σε ποσοστό άνω
του 90%. Από την εν λόγω συν-επεξεργα-
σία στην Ελλάδα (σύμφωνα με στοιχεία
για το 2021), οι εκπομπές CO2 μειώθη-
καν κατά 240.000 τν. (σ.σ. η ελληνική

τσιμεντοβιομηχανία αντιμετωπίζει πρό-
βλημα με τις εισαγωγές και τον ανταγω-
νισμό στις εξαγωγές της από χώρες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ.
Τουρκία, Αίγυπτος, Αλγερία κ.ά., οι οποί-
ες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς
εκπομπών CO2 και σε άλλες διατάξεις
προστασίας του περιβάλλοντος).

Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό συν-επε-
ξεργασίας που επιτυγχάνεται σήμερα
στη χώρα υπολείπεται του 50%, το οποίο
προβλέπεται για το έτος 2023 στη σχετι-
κή Εθελοντική Συμφωνία Συνεργασίας
μεταξύ της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχα-
νιών Ελλάδας (ΕΤΕ) και του ΥΠΕΝ. Για
τον σκοπό αυτόν, τα μέλη του ΣΕΠΑΝ
από τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας
προβαίνουν διαρκώς σε επενδύσεις για
την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογε-
νών καυσίμων. 

Ο γενικός γραμματέας Συντονι-
σμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μα-
νώλης Γραφάκος δήλωσε στο συ-
νέδριο ότι η ενεργειακή αξιοποί-
ηση είναι πλέον εδώ και αποτελεί
τον μοναδικό ασφαλή δρόμο για να
περιοριστεί η ταφή στο 10% έως το
2030, όπως προβλέπουν ο Εθνικός
Σχεδιασμός και οι σχετικές ευρω-
παϊκές οδηγίες. Θεωρείτε ότι είναι
εφικτός ο στόχος; Θέλετε να παρα-
τηρήσετε κάτι για το Εθνικό Σχέδιο
για τη Διαχείριση Αποβλήτων; 

Η ενεργειακή αξιοποίηση είναι εδώ
περισσότερα από 10 χρόνια, λόγω της
τσιμεντοβιομηχανίας, και ήρθε η ώρα να
επεκταθεί και στην παραγωγή ηλεκτρι-
κής ή/και θερμικής ενέργειας. 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία αποδεικνύει

ότι ο στόχος της μείωσης της ταφής
στο 10% είναι εφικτός δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τα στοιχεία της EURO-
STAT, σε 7 ευρωπαϊκές χώρες ήδη
από το 2017 η υγειονομική ταφή βρί-
σκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από το
10%, συνεπώς, ως κοινωνία, δεν χρει-
άζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό.
(σ.σ.: Κατά το 2020, το ποσοστό υπο-
κατάστασης των συμβατικών καυσί-
μων από εναλλακτικά καύσιμα στην
τσιμεντοβιομηχανία, στη χώρα μας,
ανερχόταν μόλις στο 7%, ποσοστό δυ-
σανάλογο σε σχέση με το αντίστοιχο
44,4% μέσο ποσοστό στην ΕΕ - 2016.)

Αναγκαία όμως προϋπόθεση είναι να
θελήσουμε να περάσουμε από τη θεω-
ρία στην πράξη και να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι η ταφή αποτελεί τη χειρότε-
ρη επιλογή αναφορικά με τη διαχείριση
αποβλήτων. 

Ανακυκλώσιμο υλικό
Το τσιμέντο και το σκυρόδεμα (100%

ανακυκλώσιμο υλικό) συμβάλλουν και
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Το 75%
του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ζει σε αστικά κέντρα ενώ οι τρέχου-
σες δημογραφικές τάσεις υποδηλώνουν
ότι το ποσοστό αυτό θα εξακολουθήσει
να αυξάνεται.

Οι συμβατικού τύπου κατασκευές,
π.χ. παλαιάς τεχνολογίας κτίρια, κατανα-
λώνουν ενέργεια που υπολογίζεται σε
150-200 kWh/m2 ανά έτος. Αντίθετα,
τα κτίρια νέας τεχνολογίας σκυροδέμα-
τος και νέου σχεδιασμού, λόγω της θερ-
μοχωρητικότητας και άλλων παραμέ-
τρων, μπορούν να καταναλώνουν μόλις
50 kWh/m2 ανά έτος ή και λιγότερες».
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Σεβασμός στην ιεράρχηση 
διαχείρισης αποβλήτων 
Ο ΣΕΠΑΝ, όπως μας είπε η πρόεδρος του

Συνδέσμου, Λένα Μπέλση, έχει ως «βασι-

κή θέση για την προώθηση της κυκλικής

οικονομίας τον σεβασμό στην ιεράρχηση

αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλή-

των: Η ανακύκλωση προηγείται της ενερ-

γειακής αξιοποίησης και η ενεργειακή

αξιοποίηση προηγείται της υγειονομικής

ταφής. Η μετάβαση σε μία κυκλική οικο-

νομία απαιτεί διαφορετική προσέγγιση,

ώστε ήδη από τον σχεδιασμό των προϊόντων

να διευκολύνεται η ανακύκλωση των υλικών, συνεισφέροντας με αυ-

τόν τον τρόπο στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη μείωση

των υλικών που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή». 

Λένα Μπέλση,
πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ 



Χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις εναντίον της
ηγεσίας του Κοσσυφοπεδίου, ο εθνικιστής πρόεδρος
της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι η χώ-
ρα του δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών
Βαλκανίων στις 6 Δεκεμβρίου στα Τίρανα εξαιτίας των
«υποτονικών αντιδράσεων της ΕΕ» για τον διορισμό
στην κυβέρνηση του Κοσόβου ενός Σέρβου υπουργού,
ο οποίος «δεν έχει την εμπιστοσύνη του σερβικού πλη-
θυσμού στο Κοσσυφοπέδιο».

Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι ανέ-
θεσε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εθνικών Κοι-
νοτήτων και Επαναπατρισμού στον Νέναντ Ράσιτς, ο
οποίος προέρχεται από το Προοδευτικό Δημοκρατικό
Κόμμα, σερβικό μειονοτικό κόμμα που δεν έχει την
υποστήριξη του Βελιγραδίου.

Έτσι, οι ηγέτες Σερβίας και Κοσόβου είναι πάλι «στα
μαχαίρια», με τον Βούτσιτς να χαρακτηρίζει τον Κούρτι
«τρομοκρατικό απόβρασμα» και τον Ράσιτς «κατακάθι

από τον πάτο του βαρελιού», ενώ καταφέρθηκε εναν-
τίον της «επαίσχυντης αντισερβικής στάσης» των Ευ-
ρωπαίων αξιωματούχων που «δεν αντέδρασαν».

Μετά το μποϊκοτάζ στη Σύνοδο της ΕΕ ο Βούτσιτς
«τέντωσε το σχοινί» διορίζοντας ως επικεφαλής της
κατασκοπείας της χώρας τον Αλεξάνταρ Βούλιν, ο
οποίος ανήκει στους φιλορώσους πολιτικούς, και είναι
γνωστός ως «άνθρωπος της Μόσχας» στους κόλπους
της πολιτικής τάξης της Σερβίας.

Ο
ι εκατέρωθεν δηλώσεις ΗΠΑ
και Ρωσίας για το ενδεχόμενο
διαπραγματεύσεων «υπό
όρους» προκειμένου να τελει-

ώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε
πολλούς να αναρωτηθούν αν επίκειται
συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαν-
τίμιρ Πούτιν ή πρόκειται για «διπλωματικό
παιχνίδι» μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Είμαι έτοιμος να μιλήσω με τον Πούτιν,
αν αναζητεί πράγματι έναν τρόπο για να
βάλει τέλος στον πόλεμο. Δεν το έχει κά-
νει ακόμη», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρ-
κεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον
Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο
οποίος τάσσεται «υπέρ μιας διπλωματι-
κής λύσης με διαπραγματεύσεις, μόλις η
Ουκρανία θέσει τους όρους της για συμ-
φωνία».

«Ο πρόεδρος Πούτιν παραμένει ανοι-
χτός σε διαπραγματεύσεις, αλλά τονίζει
ότι η Ρωσία δεν θα αποχωρήσει από την
Ουκρανία», απάντησε ο εκπρόσωπος του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μια μέρα μετά
τη δήλωση Μπάιντεν περί ενδεχόμενης
συνάντησης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι «η διπλωματία
είναι η πλέον προτιμητέα επιλογή», αλλά
«η άρνηση της Δύσης να αναγνωρίσει τα
νέα εδάφη» (που έχουν καταληφθεί από
τους Ρώσους στην Ουκρανία) και η χορή-
γηση στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο
«δυσχεραίνουν τις ειρηνευτικές συνομι-
λίες».

«Τι είπε στην ουσία ο Μπάιντεν; Ότι οι
διαπραγματεύσεις είναι πιθανές μόνο με-
τά την αποχώρησή μας από την Ουκρανία.
Δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τους
όρους των ΗΠΑ», τόνισε ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία προσάρτησε στα τέλη Σεπτεμ-
βρίου τέσσερις ουκρανικές περιοχές,
αποκτώντας παράνομα τον έλεγχό τους.
Αλλά εννέα μήνες μετά την εισβολή η Μό-
σχα έχει χάσει πάνω από τη μισή έκταση
των κατεχομένων εδαφών.

Η αποχώρηση των ρωσικών στρατευ-
μάτων από την Ουκρανία είναι ο απαρά-
βατος όρος του Κίεβου, που επιμένει ότι ο
στρατός του θα απελευθερώσει όλα τα
κατεχόμενα εδάφη αλλά και την Κριμαία. 

Η θέση του ΝΑΤΟ
«Είναι σαφές και εμμένουμε σε αυτό ότι

το ίδιο το ΝΑΤΟ δεν θα καταστεί εμπλεκό-
μενο μέρος στον πόλεμο». Κάτι τέτοιο «θα
οδηγούσε σε κλιμάκωση με απρόβλεπτες
συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη»,

δήλωσε χθες ο γγ της Συμμαχίας Γενς
Στόλτενμπεργκ.

«Ένα είναι ξεκάθαρο, μαζί με τους συμ-
μάχους μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και πολύ πιο πέρα θα υποστηρί-
ξουμε την Ουκρανία για όσο χρειαστεί πο-
λιτικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά και με
την προμήθεια των απαραίτητων όπλων»,
τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας
Όλαφ Σολτς. 

ΦΦρίκη! Βρήκαν 
δύο βρέφη
σε καταψύκτη
στη Γαλλία 

Μακάβρια ανακάλυψη έκανε η
αστυνομία στην κοινότητα Μπεν-
τουέν της Νοτιοανατολικής Γαλ-
λίας, όταν έπειτα από τηλεφώνη-
μα εντόπισε δύο νεκρά βρέφη σε
καταψύκτη σπιτιού και συνέλαβε
μια γυναίκα 41 ετών σε σχέση με
την υπόθεση που έχει σοκάρει τη
χώρα.

«Τα γεγονότα είναι ποινικής
φύσης», δήλωσε στο AFP η ει-
σαγγελέας, η οποία αρνήθηκε να
αναφερθεί λεπτομερώς στην ηλι-
κία ή στο φύλο των νεκρών βρε-
φών ή στη σχέση τους με τη γυ-
ναίκα που τέθηκε υπό κράτηση
και είναι κάτοικος της κοινότη-
τας.

«Έχουμε λάβει δείγματα. Η νε-
κροτομή θα μας πει περισσότε-
ρα», τόνισε η εισαγγελέας, προ-
σθέτοντας ότι «έχουν ληφθεί
όλες οι προφυλάξεις για τη δια-
τήρηση των επιστημονικών στοι-
χείων». Η σχέση μεταξύ του ατό-
μου που κάλεσε την αστυνομία
και της γυναίκας που κρατείται
δεν διευκρινίστηκε από την ει-
σαγγελέα.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι
ενδείξεις παραπέμπουν στο ότι η
γυναίκα έδρασε μόνη της και ότι
πρόκειται για νεογέννητα, ωστό-
σο δεν είναι σαφές αν τα παιδιά
ήταν δικά της.

Λευκός Οίκος καλεί Μόσχα
μόνο υπό προϋποθέσεις
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«Στα μαχαίρια» οι πρόεδροι Σερβίας και Κοσόβου

Ο πλανητάρχης απαιτεί 
απόσυρση των Ρώσων από 
την Ουκρανία, κάτι 
που η Μόσχα δεν συζητά

ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΜΠΑΪΝΤΕΝ - ΠΟΥΤΙΝ;
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Επικοινωνιακή συμφόρηση για το ποιος
είχε την πρωτιά τον μήνα Νοέμβριο πα-

ρατηρείται αυτές τις μέρες μεταξύ των τηλεο-
πτικών σταθμών. Το παιχνίδι παίζεται κυρίως
μεταξύ Alpha, Mega και ΑΝΤ1. Ο κάθε σταθ-
μός διεκδικεί την πρωτιά με πονηρές διατυ-
πώσεις και σε διαφορετικά κοινά. Ο ανταγω-
νισμός στα... καλύτερά του.

�Παρουσιάστρια σε μεγάλο κανάλι
προειδοποίησε τους δημοσιογρά-

φους της εκπομπής ότι αν δεν καλημερί-
ζουν πρώτα την ίδια και μετά τον συμπα-
ρουσιαστή της στις ζωντανές συνδέσεις
θα απομακρυνθούν από την εκπομπή.
Πρόκειται για παρουσιάστρια ενημερω-
τικής εκπομπής που έχει άνδρα παρτε-
νέρ με τον οποίο μοιράζονται την παρου-
σίαση. Η ίδια ωστόσο θεωρεί ότι είναι η
κεντρική και απαιτεί από όλους τους συ-
νεργάτες να της το αναγνωρίσουν.

� Με την εκπομπή της Ίνας Ταράντου να
είναι η πρώτη που κόπηκε τη φετινή σε-

ζόν, πολλές είναι οι παρασκηνιακές συζητή-
σεις που γίνονται τε-
λευταία στο Open. Οι
πληροφορίες μιλούν
για μια άτυπη κόντρα
που βρίσκεται σε
εξέλιξη ανάμεσα
στην ψυχαγωγία και
την ενημέρωση και
αφορά την απόδοση ευθυνών για τις χαμη-
λές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Η
ενημέρωση ρίχνει τις ευθύνες στην ψυχα-
γωγία, αν και στο δεύτερο στρατόπεδο θεω-
ρούν ότι έχουν ικανοποιητική πορεία, κυ-
ρίως λόγω του «Έρωτα Φυγά» και κάποιων
καλών ημερών που έχουν οι εκπομπές της
Μπέττυς Μαγγίρα και της Ελένης Τσολάκη.

� Στον Όμιλο ΣΚΑΪ πέρασαν ο Μέντα
88 και ο Pepper 96,6, οι δύο ραδιο-

φωνικοί σταθμοί που έχουν διαμορφώσει
τον δικό τους, ιδιαίτερα αγαπητό χαρακτή-
ρα στην μπάντα των FM, αποτελώντας στα-
θερή επιλογή χιλιάδων πιστών ακροατών.
Στον ΣΚΑΪ ανήκουν ήδη ο ΣΚΑΪ 100,3, ο
αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός b-
winΣπορ FM 94,6, ενώ πρόσφατα αποκτή-
θηκε και η συχνότητα 104 FM.

� Μουντιάλ - Μυθοπλασία, σημειώσατε 1.
Οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλή-

ματος Ποδοσφαίρου αποσπούν το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι της τηλεοπτικής πίτας αυτό το διά-
στημα, με ποσοστά που ξεπερνούν και το 30%.
Οι ελληνικές σειρές παραμένουν δημοφιλείς,
όμως τις ώρες των αγώνων μπαίνουν σε δεύ-
τερη μοίρα.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

«All Star Survivor»: Ποιοι έκαναν δοκιμαστικά
και ποιοι παραμένουν μεγάλα ερωτηματικά...

Η
αναμονή για το «All Star Survivor» φαίνεται πως εί-
ναι πολύ μεγάλη, καθώς τα κανάλια έστησαν καρα-
ούλι έξω από το Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου,

όπου αυτές τις μέρες διεξάγονται τα εργομετρικά τεστ για
τους υποψήφιους παίκτες. 40 άτομα έχουν κάνει προσύμ-
φωνο για το reality επιβίωσης και από αυτά, σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, πέρασαν από τα δοκιμαστικά οι Στάθης Σχίζας,
Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, Περικλής Κονδυλάτος, Κώ-
στας Αναγνωστόπουλος, Βρισηίδα Ανδριώτου, Σπύρος
Μαρτίκας, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, Σάκης Κατσούλης,
Ηλίας Γκότσης, Ορέστης Τσανγκ, Στέλιος Χανταμπάκης,
Κατερίνα Δαλάκα, Καρολίνα Καλύβα.

Η υπογραφή των κανονικών συμβολαίων θα γίνει με
όσους περάσουν με επιτυχία τα τεστ. Στο επόμενο 15νθήμε-
ρο θα κλειδώσουν οι συμμετοχές, ενώ επίσημη ανακοίνω-

ση δεν θα πρέπει να περιμένουμε πριν μπουν όλοι οι παί-
κτες στο αεροπλάνο, κάτι που θα συμβεί μετά τα Χριστού-
γεννα, καθώς η πρεμιέρα είναι στις 8 Ιανουαρίου.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο Άρης Σοϊλέδης
δεν έχει δεχτεί καν πρόταση, παρότι ήταν φιναλίστ. Οι πλη-
ροφορίες μας λένε ότι αιτία για αυτό είναι η περσινή συμ-
μετοχή του στο παιχνίδι, η οποία συνοδεύτηκε με διάφορα
προβλήματα. Ο Τριαντάφυλλος συνοδεύεται από το μεγάλο
ερωτηματικό. Ο τραγουδιστής δεν έχει συμφωνήσει στα οι-
κονομικά, αλλά θεωρείται ότι θα μπει μεταγενέστερα. Ο
Γιώργος Αγγελόπουλος είναι το πρόσωπο για το οποίο
έχουν ακουστεί τα περισσότερα. Αν και ο ίδιος αρνείται με
κάθε τρόπο το ενδεχόμενο συμμετοχής του, οι τελευταίες
πληροφορίες λένε πως θα μπει στο παιχνίδι ως έπαθλο για
την ομάδα που θα νικήσει σε κάποια δοκιμασία.

Δρομολογημένη μετακίνηση χαρα-
κτηρίζεται, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες μας, η ολοκλήρωση της συνεργα-
σίας της Ντόρας Κουτροκόη με την εκ-
πομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ. Από πολύ
νωρίς, στα μέσα Σεπτεμβρίου, είχε απο-
φασιστεί στην πρωινή ενημερωτική εκ-
πομπή να βγάλουν τη δημοσιογράφο
εκτός πλατό στις πολιτικές συζητήσεις
και να μένει μόνο το ανδρικό δίδυμο των
Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλό-
πουλου. Τους μήνες που ακολούθησαν,
παρατηρήθηκε ότι το σχήμα των τριών

δεν απέδιδε ούτε στη ροή της κουβέντας
αλλά κυρίως ούτε στους πίνακες τηλε-
θέασης. Έτσι λήφθηκε η απόφαση να
ολοκληρωθεί η συνεργασία της δημο-
σιογράφου με το «Σήμερα».

Τα σενάρια για την επόμενη μέρα λένε
πως στην Ντόρα Κουτροκόη προτάθηκε
η μετακίνηση είτε στο δελτίο ειδήσεων
είτε σε άλλη ενημερωτική εκπομπή
όπως οι «Δεκατιανοί». Μάλιστα, οι πλη-
ροφορίες μας λένε ότι στο τραπέζι έπεσε
και το ενδεχόμενο να πάρει τη θέση άλ-
λης παρουσιάστριας σε άλλη εκπομπή

και ζώνη. Ωστόσο, τα παραπάνω θα γί-
νουν μόνο αν η ίδια δεχτεί, πράγμα που
μοιάζει αρκετά δύσκολο.

Τα σενάρια της επόμενης μέρας για
την Ντόρα Κουτροκόη, μετά το «Σήμερα»

Τελεσίγραφο σε Μπακοδήμου: Ριζικές αλλαγές ή... Γεια σου
Ολοκληρωτικές αλλαγές έρχονται

στην εκπομπή «Γεια σου», καθώς μετά
την τελευταία συνάντηση που είχε η
Μαρία Μπακοδήμου με κορυφαίο
στέλεχος του ΣΚΑΪ το μήνυμα ήταν...
take it or leave it. Δηλαδή, σύμφωνα
με τις πληροφορίες μας, απαιτήθηκαν
ριζικές αλλαγές σε πρόσωπα μπροστά
και πίσω από τις κάμερες με τελεσί-

γραφο «ή τις δέχεσαι ή τελειώνει η εκ-
πομπή». Η παρουσιάστρια φαίνεται
πως αποδέχτηκε όσα της προτάθηκαν,
έτσι αναμένονται σημαντικές αλλαγές
το επόμενο διάστημα, ακόμη και αλ-
λαγή στην ώρα μετάδοσης στο slot
12.00-14.00. Σε κάθε περίπτωση πάν-
τως κρίσιμο παραμένει το Σαββατοκύ-
ριακο 17-18 Δεκεμβρίου.
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Οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα πρέπει να πληρώνουν ειδικό φόρο κα-
τανάλωσης οχημάτων, πιο γνωστό ως Τέλη Κυκλοφορίας, από το 2025, σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας.

Τα ποσοστά Τελών Κυκλοφορίας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις εκ-
πομπές και την ηλικία του αυτοκινήτου, με όλα τα οχήματα μηδενικών εκπομπών επί
του παρόντος να εξαιρούνται. Τα ηλεκτρικά οχήματα θα χρεώνονται με τη χαμηλότε-
ρη ζώνη για καινούργια αυτοκίνητα τον πρώτο χρόνο -επί του παρόντος 10 λίρες (11,5
ευρώ)- και στη συνέχεια θα πληρώνουν την ίδια ποσά με τα άλλα οχήματα. Οι οδηγοί

των νεότερων αυτοκινήτων diesel ή βενζίνης πληρώνουν συνήθως 120-945 λίρες
(138 - 1.086 ευρώ) τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια 165 λίρες (189 ευρώ) ετησίως
για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα ακριβότερα αυτοκίνητα επιβαρύνονται περαιτέρω,
πλήττοντας έτσι και τα ακριβά ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, το βρετανικό ΥΠΟΙΚ δεν
σταματά μόνο στην επιβολή φόρων στα ηλεκτρικά ΙΧ, καθώς και οι οδηγοί συμβατι-
κών αυτοκινήτων θα δουν το κόστος χρήσης τους με μια προγραμματισμένη αύξηση
του φόρου καυσίμου τον Μάρτιο του 2023 που ενδεχομένως θα προσθέσει 12 πέ-
νες/λίτρο (0,14 ευρώ το λίτρο) στο τρέχον κόστος βενζίνης και diesel.
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Σοκ! Ποια χώρα ανακοίνωσε Τέλη Κυκλοφορίας σε ηλεκτρικά ΙΧ

Δοκιμάζουμε το Citroen C5 Aircross
1,5 BlueHDI EAT8 με 130 ίππους! Ε
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αγορά των SUV είναι γνωστό ότι έχει κερδί-
σει και τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποί-
οι πλέον αναζητούν περισσότερους χώ-
ρους και ανέσεις σε συνδυασμό με πλούσιο

εξοπλισμό, επιδόσεις και χαμηλό κόστος χρήσης αλλά
και κτήσης.

Το ανανεωμένο Citroen C5 Aircross κατέφθασε
στην ελληνική αγορά και είναι γενναιόδωρο σε όλα τα
παραπάνω, ενώ παράλληλα διαθέτει χαρακτηριστικά
που δεν υπάρχουν σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα και
βέβαια αν κάποιος επιλέξει την πετρελαιοκίνητη έκ-
δοση, τότε θα απολαμβάνει και το πραγματικά εξαιρε-
τικά χαμηλό κόστος χρήσης.

Οι τιμές του ξεκινούν από τις 31.500 ευρώ και συ-
νοδεύεται με υπερπλήρες επίπεδο εξοπλισμού
ακόμη και από την αρχική έκδοση Feel. Με το αυτό-
ματο κιβώτιο των 8 ταχυτήτων διατίθεται στην τιμή
των 36.100 ευρώ, μαζί με το σύστημα Grip Control με
Hill Assist Descent και τον ψηφιακό πίνακα οργά-
νων με οθόνη 12,3 ιντσών.

Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, χάρη
στους χαμηλούς ρύπους ανέρχονται σε μόλις 98,7
ευρώ…

Επεμβάσεις ουσίας
Σχεδιαστικά, το C5 Aircross παραμένει πιστό στη

σύγχρονη φιλοσοφία της Citroen, που σερβίρει ελκυ-
στικό στιλ με μοντέρνες γραμμές και ψαγμένες λεπτο-
μέρειες. 

Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, η επανα-
σχεδίαση του εμπρόσθιου τμήματος. Περίτεχνος ο
τρόπος που συνδυάζονται εδώ οι σκουρόχρωμοι νέοι
προβολείς τεχνολογίας LEDVision με τα φώτα ημέρας
και αποτελούν συνέχεια της μάσκας, που απέκτησε
στοιχεία χρωμίου, κατακόρυφη σχεδίαση και νέες
γρίλιες. Στο πίσω μέρος, τα φανάρια τεχνολογίας LED

είναι πλέον κατασκευασμένα από σκουρόχρωμο γυα-
λί και απέκτησαν περίγραμμα χρωμίου, ενώ ελαφρώς
αλλαγμένη είναι και η διαμόρφωση των προστατευτι-
κών Airbump που περιβάλλουν το κάτω τμήμα του
αμαξώματος και των θόλων στα φτερά.

Πολυτέλεια και άνεση
Στο εσωτερικό του ανανεωμένου C5 Aircross, οι αλ-

λαγές εντοπίζονται στην ανασχεδιασμένη κεντρική
κονσόλα με τους οριζόντιους πλέον αεραγωγούς και
τη νέα οθόνη αφής 10 ιντσών του αναβαθμισμένου συ-
στήματος πολυμέσων που διαθέτουν οι εκδόσεις 
C-Series και Shine, καθώς και στον επιλογέα του αυ-
τόματου κιβωτίου, όπου αυτό υπάρχει.

Οι χώροι είναι άνετοι για πέντε ενήλικες κανονι-
κού αναστήματος και αρκετές οι θήκες για μικροαν-
τικείμενα.

Ο χώρος αποσκευών είναι κυριολεκτικά τερά-
στιος με χωρητικότητα από 580 έως 720 λίτρα (ανα-
λόγως της θέσης των πίσω καθισμάτων), πλήρως
εκμεταλλεύσιμος χάρη στην πολύ καλή διαμόρφω-
ση των πλαϊνών τμημάτων, αλλά και ψηλό κατώφλι
φόρτωσης αναπόφευκτα, λόγω του ύψους των 23
εκ. από το έδαφος.

Κάτω από το καπό του Citroen C5 Aircross της δοκι-
μής μας είχε τοποθετηθεί το γνωστό τετρακύλινδρο
πετρελαιοκίνητο μηχανικό σύνολο χωρητικότητας 1,5
λίτρου και απόδοσης 130 ίππων με τα 300 Nm ροπής.
Μαζί με το αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων αποτελούν το
«κλειδί» του χαμηλού κόστους χρήσης.

Άλλωστε η επίτευξη της τιμής της μέσης κατανάλω-
σης στα 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα είναι πραγμα-
τικά εντυπωσιακή για ένα όχημα με βάρος περίπου 1,5
τόνου, ενώ αν ο οδηγός είναι ιδιαίτερα ήπιος με το πεν-
τάλ του γκαζιού, τότε η μέση κατανάλωση πέφτει στα 5
λίτρα για κάθε 100 χλμ.!

Η επανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα μεγάλωσε
σε διαστάσεις, απέκτησε καλύτερη εργονομία και φι-
λοξενεί το startbutton, τον νέο e-Toggle επιλογέα τα-
χυτήτων, τον νέο διακόπτη επιλογής προγραμμάτων
οδήγησης (Eco, Normal, Sport) που διαχειρίζεται επι-
πλέον τη λειτουργία Grip Control και το μπουτόν που
ενεργοποιεί το Hill Descent Control.

Γαλλική λιμουζίνα
Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το γαλλικό μοντέλο απέ-

δειξε ότι ενδείκνυται για πολύωρα ταξίδια, καθώς
οι επιβάτες του θα βγουν από το αυτοκίνητο λες και
ταξίδευαν με λιμουζίνα, ενώ ο ιδιοκτήτης του θα εί-
ναι ιδιαίτερα χαρούμενος από το εξαιρετικά χαμηλό
κόστος κίνησης. Παράλληλα, το ανανεωμένο Citro-
en C5 Aircross απέδειξε επίσης ότι δεν επηρεάζε-
ται από πλευρικούς ανέμους, παραμένοντας σταθε-
ρό ακόμη και όταν το ταχύμετρο ξεπερνά τα 180
χλμ/ώρα! 

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το γαλλικό μοντέλο κινείται με απόλυτη ασφάλεια και
αξιοπρεπώς ακόμη και κάτω από έντονη πίεση.

Μέσα στην πόλη, το Citroen C5 Aircross διατηρεί
τους ενοχλητικούς θορύβους μακριά από την καμπίνα
επιβατών και η ανάρτηση φιλτράρει στον μέγιστο βαθ-
μό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Παράλληλα, η
ύπαρξη του αυτόματου 8τάχυτου κιβωτίου αποτελεί
σύμμαχο του οδηγού στα μποτιλιαρίσματα της πόλης.
Η διαδικασία παρκαρίσματος είναι κυριολεκτικά παι-
χνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό, αφού υπάρ-
χει κάμερα οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρί-
σματος.

Εκτός δρόμου, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος
(23 εκατοστά), η αφράτη απόσβεση και τα λάστιχα με
το υψηλό προφίλ αλλά και το Grip Control εξασφαλί-
ζουν αγόγγυστη κίνηση σε ήπιο χωματόδρομο.
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Α
ρχίζουν σήμερα τα παιχνίδια
της νοκ άουτ φάσης του Μουν-
τιάλ, με το σκάνδαλο για «χαϊ-
δεμένα» παιδιά και μη των

ημερομηνιών να πλανάται πάνω από το
Κατάρ. «Ριγμένη» από το πρόγραμμα είναι
η Αργεντινή, ευνοημένη η Γαλλία και σού-
περ ευνοημένη η Βραζιλία.

Έχουμε και λέμε: Σήμερα, Σάββατο, η
Ολλανδία αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ (17.00)
και η Αργεντινή την Αυστραλία (21.00). Οι
νικητές θα παίξουν μεταξύ τους στα προ-
ημιτελικά. Ο Μέσι και η παρέα του έπαιξαν
το τελευταίο ματς του ομίλου την περα-
σμένη Τετάρτη, κόντρα στην Πολωνία.
Άρα, έχουν δύο ημέρες ξεκούρασης,
όπως και η Αυστραλία. 

Αύριο, Κυριακή, θα γίνουν οι αναμετρή-
σεις της Γαλλίας με την Πολωνία (17.00)
και της Αγγλίας με τη Σενεγάλη (21.00).

Και εδώ οι νικητές θα βρεθούν αντιμέτω-
ποι στα προημιτελικά.  Οι Γάλλοι, ωστόσο,
έδωσαν το τελευταίο τους παιχνίδι επίσης
την περασμένη Τετάρτη, όπως και οι Αρ-
γεντινοί. Γιατί να έχουν μία ημέρα ξεκού-
ρασης παραπάνω;

Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι το πρό-
γραμμα της Αγγλίας. Οι Άγγλοι έπαιξαν το
τελευταίο παιχνίδι του ομίλου τους με την
Ουαλία την περασμένη Τρίτη 29 Νοεμβρί-
ου και παίζουν αύριο, 4 Δεκεμβρίου. Σχε-
δόν μία ολόκληρη εβδομάδα ξεκούρασης.
Ποιος επιμελήθηκε αυτό το πρόγραμμα;

Όσον αφορά τη Βραζιλία, αγγίζει τα όρια
του επιτηδευμένου σκανδάλου. Οι Βραζι-
λιάνοι έπαιξαν για τελευταία φορά στον
όμιλο την περασμένη Δευτέρα 28 Νοεμ-
βρίου και ξαναπαίζουν μεθαύριο, Δευτέ-
ρα, 5 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, ο Μέσι έχει
δύο ημέρες ξεκούρασης και ο Νεϊμάρ μία

ολόκληρη εβδομάδα. Προφανώς και δεν
παίζεται επί ίσοις όροις το «παιχνίδι» του
Μουντιάλ. Δεν υφίσταται κανένα fair play. 

Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τον
παγκόσμιο ντόρο που έγινε για το παιχνίδι
Ισπανία - Ιαπωνία 1-2, που είχε ως αποτέ-
λεσμα τον αποκλεισμό της Γερμανίας, νι-
κήτριας 4-2 επί της Κόστα Ρίκα. Όπως μό-
νο η «Political» έγραψε, οι Ισπανοί ήθελαν
πάση θυσία να αποφύγουν την πρώτη θέ-
ση στον όμιλό τους, γιατί σύμφωνα με τις
διασταυρώσεις θα έπεφταν επάνω στη
Βραζιλία στον προημιτελικό γύρο. Έτσι,
βολεύτηκαν με την ήττα τους, πήραν τη
δεύτερη θέση, αποφεύγουν τη Βραζιλία
και οι Γερμανοί, σπίτι τους. Θα έπρεπε να
είχαν κερδίσει με επτά γκολ διαφορά την
Κόστα Ρίκα για να έπαιρναν αυτοί τη δεύ-
τερη θέση, από τη στιγμή που ηττήθηκε η
Ισπανία. 

Ολλανδία - ΗΠΑ και 
Αργεντινή - Αυστραλία 
απόψε, σκάνδαλο 
με τις ημερομηνίες,
στο σπίτι της η Γερμανία

«Χαϊδεμένη» Βραζιλία, 
«αποπαίδι» ο Μέσι

Σήμερα
17.00: Ολλανδία - ΗΠΑ
21.00: Αργεντινή - Αυστραλία

Κυριακή
17.00: Γαλλία - Πολωνία
21.00: Αγγλία - Σενεγάλη 
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Σ
το φόντο του αηδιαστικά νάρκισσου, ανυπόφο-
ρα εγωκεντρικού, απωθητικά σνομπ και ασύγ-
κριτα πλουσιότερου ποδοσφαιριστή στον κό-
σμο Κριστιάνο Ρονάλντο κρύβεται μια αγχώδης

και υπερευαίσθητη προσωπικότητα, στιγματισμένη από
τρία βαριά τραύματα των παιδικών του χρόνων, δυο δι-
κές του συναντήσεις με τον… θάνατο και μία του πατέρα
του, που τον έχασε στα 20 του χρόνια από αλκοολισμό. 

Ζει από… τύχη
Ναι, ο Κριστιάνο ζει από… τύχη, αφού η πλύστρα μη-

τέρα του Μαρία Ντολόρες ήθελε να κάνει άμβλωση
(«The London Times», 7 Νοεμβρίου 2015) γιατί δεν μπο-
ρούσε να θρέψει ένα ακόμα παιδί, το τέταρτο στην οικο-
γένεια, και τη δεύτερη φορά στα 15, όταν έκανε εγχείρη-
ση ανοιχτής καρδιάς, με τις πιθανότητες να μην είναι
υπέρ του. 

Ο πατέρας του δεν ήταν ποτέ το πρότυπό του, αλλά με-
τά την κατάκτηση του Champions League ο Κριστιάνο
είχε δηλώσει ότι θα τον ήθελε κοντά του και τι στον κό-
σμο. Και ο αδελφός του, Ούγκο, συνομίλησε με τον… θά-
νατο δύο φορές με ναρκωτικές ουσίες και τον έσωσε.
Όπως σώζει πολλές ζωές χρηματοδοτώντας κέντρα
αποτοξίνωσης και έρευνες για την αντιμετώπιση του
καρκίνου του μαστού, ενώ έβγαλε σε δημοπρασία το
«Χρυσό Παπούτσι» για να χτιστούν σχολεία στη Γάζα. 

Πληρώνει για να υπάρχει ζωή
Γενικά πληρώνει για να υπάρχει ζωή. Μάλιστα, αρνεί-

ται να κάνει τατουάζ, για να μπορεί να δίνει αίμα κάθε
εξάμηνο! 

Ποιος, λοιπόν, είναι ο πραγματικός Κριστιάνο Ρονάλν-
το; Είναι αυτός που υποκρίνεται τον «σκληρό», για να
μπορεί να απολαμβάνει την ευαισθησία του; Αυτός που
χρησιμοποιεί μαεστρικά τον Τύπο για να γίνεται επίκεν-
τρο του ενδιαφέροντος, με σκοπό να εξαργυρώνει σε
χρήμα και τις εκτός γηπέδου συμπεριφορές του, που του
αποφέρουν πολύ περισσότερα; Κάτι σαν τον «ευαίσθητο
ληστή» του Χατζιδάκι;

Μερικά χαρακτηριστικά του
Αυτοσαρκάζεται συχνά, καθότι έχει ανεπτυγμένη την

αίσθηση του χιούμορ. Μια φορά στη Μαδρίτη, όταν έπαι-
ζε στη Ρεάλ, ντύθηκε άστεγος και άρχισε να παίζει με
μια μπάλα στην πλατεία Del Sol. Μίλησε με αγνώστους,
ρώτησε τις γυναίκες για τον αριθμό τηλεφώνου τους,
τους είπε αστεία και απόλαυσε τη στιγμή. Ουδείς τον αν-
τιλήφθηκε, όλοι το έμαθαν αργότερα από την τηλεόραση
ότι ήταν αυτός.

Αφιερώνει πολύ χρόνο σε φιλανθρωπίες, χωρίς να
το πολυδιαφημίζει. Δίνει μεγάλα ποσά για χειρουργι-
κές επεμβάσεις παιδιών, την ανοικοδόμηση κατε-
στραμμένων σπιτιών, όπως έκανε μετά τον βομβαρδι-
σμό της Γάζας, ενώ χρηματοδοτεί κέντρα αποτοξίνω-
σης. «Ο πατέρας μου έλεγε ότι, αν κάνεις ένας καλό,
ο Θεός θα σ’ το ανταποδώσει στο διπλάσιο». Μετά
την κατάκτηση ενός τροπαίου Champions Lea-
gue με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έδωσε ολόκληρο το
πριμ των 500.000 ευρώ σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Λατρεύει την οικογένειά του. Η τεράστια
δημοτικότητα, τα εκατομμύρια

οπαδών του στα social media και τα εντυπωσιακά χρη-
ματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του δεν
επηρέασαν το αξιακό του σύστημα. Τον ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο ένα μεγάλο τραπέζι με όλο το σόι του παρά
ένα celebrities party.

Η κυρία που του έδινε στα κρυφά φαγητό
Επικοινωνεί εύκολα και ανοιχτά με τους θαυμαστές του.

Φυσικά, δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει όλους με ένα
αυτόγραφο. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, κατέβηκε
από το πούλμαν της εθνικής για να παρηγορήσει έναν νεα-
ρό Πορτογάλο που έκλαιγε για την ήττα 2-1 από την Ου-
ρουγουάη στη φάση των «16». Αγκάλιασε το νεαρό αγόρι,
το ηρέμησε και του έδωσε αυτόγραφο.

Σε μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στους
«The London Times» είπε ότι ψάχνει να

βρει την κυρία που του έδινε στα κρυφά
φαγητό από τα McDonald’s, όταν πιτσι-
ρίκι ήταν στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ
Λισαβόνας. Η κυρία Πάουλα Λέκα απο-
δέχτηκε την πρόσκλησή του. Εκείνη τη

φορά πλήρωσε ο Κριστιάνο, φυσικά!

Ο Κριστιάνο στον καναπέ του… Φρόιντ

Είναι ένας 
«ευαίσθητος 
ληστής», 
καμία σχέση 
με αυτό που δείχνει



Τ
ο μόνο που θέλετε για τα Χριστούγεν-
να είναι να ακούσετε την Tereza να
τραγουδά με τη μαγική φωνή της το
αξεπέραστο «Jingle Bells» σε ρυθ-

μούς gypsy swing! Η παγκοσμίου φήμης Ελ-
ληνίδα ερμηνεύτρια, που καθήλωσε τον πλα-
νήτη με την επιτυχία «Fly me to the moon» αλ-
λά και τα «It’s impossible» και «Love me
more», επέστρεψε δισκογραφικά με το «Τere-
za: Party Edition», ένα ΕP πασπαλισμένο με
μπόλικη αστερόσκονη! Το υπέροχο κορίτσι
του… Αϊ-Βασίλη επέλεξε την πιο όμορφη εποχή
του χρόνου για να παρουσιάσει τα all time classic
soundtracks των γιορτών γεμάτα ρυθμό και βε-
λούδινες ερμηνείες, όπως το περίφημο «Jingle
Bells» σε gypsy swing, το αγαπημένο «White
Christmas» guitar version, το νέο της single «My
man» feat: DejaVu και «Το Πετεινάρι» feat: Loca
Latina με τον Γιώργο Κατσαρό στο σαξόφωνο.

ΕΕίστε το απόλυτο singer idol των γιορτών και
σας πάει!
Ho Ho Ho! Τα Χριστούγεννα είναι άρρηκτα συν-

δεδεμένα με τα υπέροχα παιδικά μου χρόνια στη
Νέα Υόρκη και νιώθω τόση χαρά και αισιοδοξία
όταν τραγουδώ γιορτινά κομμάτια που αισθάνο-
μαι σαν να γίνεται κάτι μαγικό! 

Παραμυθένιες αναμνήσεις;
Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα μοναδικά με την

αγαπημένη μου μητέρα.
Κάναμε υπέροχα μουσικά βραδάκια μαζί με καλό
φαγητό, πολλά δώρα και ατελείωτη αγάπη.

Τώρα που βρίσκεστε στην Ελλάδα με ποιους τα
γιορτάζετε;
Με τους αγαπημένους μου μαθητές, τραγου-

δάμε όλοι μαζί και νιώθω υπερήφανη. Αλλά και
με τα αγαπημένα μου σκυλάκια που τους κάνω
πολλά δώρα, παιχνίδια και είναι το σπίτι γεμάτο
χαρά, αγάπη και μουσικές.

Χριστούγεννα οn stage;
Το 2005, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσα-

λονίκη με πολικές θερμοκρασίες, τραγούδησα για
πρώτη φορά το «Fly me to the moon» παρέα με χι-
λιάδες κόσμου όλοι έξω στο κρύο! Θυμάμαι μια συ-
ναυλία με τεχνητό χιόνι, όλοι ήμασταν στα λευκά,
αλλά δεν έκανε κρύο και το ευχαριστηθήκαμε. Το
1992, προσκεκλημένη σε αμέτρητες χριστουγεν-
νιάτικες εκπομπές. Τότε εμφανιζόμουν στη «Νε-
ράιδα» με τους αγαπημένους μου Χριστιάνα, Λίτσα
Διαμάντη και Τόλη Βοσκόπουλο. Τραγουδούσαμε
επτά μέρες την εβδομάδα και δεν κοιμόμουνα
εκείνα τα χρόνια. Μεγάλες στιγμές με Μιμή Πλέσσα
στο στούντιο όπου τραγούδησα για τα παιδάκια της
Βοσνίας. Και το καλύτερο, έχω κάνει 6 live σε μία
βραδιά Χριστουγέννων. Μαγεία! Χρόνια ανέμελα!

Φανταστικό γιορτινό σκηνικό;
Στο χωριό του Αϊ-Βασίλη με εορταστικές ταινίες

και τραγούδια ή στα διάσημα Poconos που τόσο
αγαπώ, μα στην πραγματικότητα ονειρεύομαι ζεστά
οικογενειακά βράδια στο σπίτι μου στη Νέα Υόρκη,
παρέα με τους δικούς μου που τόσο μου λείπουν.

Αν ήσασταν η σύζυγος του Santa Claus, τι θα
τον συμβουλεύατε; 
Κατ’ αρχάς να απαντάει σε όλα τα γράμματα!

(γέλια) Να παίζει μουσική πάντα και παντού και
με μαγικό τρόπο να δίνει δώρα σε όλα τα παιδιά
του κόσμου, να χαρίζει υγεία και χαρά εξαφανί-
ζοντας τις ασθένειες, τον πόνο και τον φόβο,
σκορπίζοντας μόνο χαρά. Και όχι πόλεμο, φτώ-
χεια πουθενά, να έσβηνε από το χαρτί κάθε κακό.
Κατά τα άλλα είναι τέλειος! 

Μια αξέχαστη Πρωτοχρονιά;
Στο Little Italy με θέα το Μανχάταν! Ήταν η

πρώτη φορά που ανοίξαμε σαμπάνια και θυμά-
μαι, φορούσα ένα μακρύ, κόκκινο βελούδινο φό-
ρεμα με τα μαλλιά μου μπούκλες και κρατώντας
το ποτήρι για να τσουγκρίσουμε, τραγουδούσαμε
όλοι μαζί το «We wish you a Merry Christmas»! 
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Ιnfo: Γιορτές
με την Tereza
στο LaScala
στην ΚηφισιάTereza:

Το υπέροχο 
κορίτσι 
του Αϊ-Βασίλη!



Μια φωτογραφία με ηχηρό backstage. Η Χριστί-
να Πολίτη δημοσίευσε ένα ενσταντανέ από το πα-
ρελθόν δίπλα στον ισχυρό άντρα των media Γιάννη
Λάτσιο και έσταξε… φαρμάκι για την τότε συνεργα-
σία της με τον Χρήστο Φερεντίνο και τη Σίσσυ Χρη-
στίδου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Δεν μου
έχει ξανατύχει να κάθομαι μουγκή, με εντολή του
αρχισυντάκτη, να μην επισκιάσω την παρουσιά-
στρια. Όχι, δεν πήγαινα με γούνες και ζαρτιέρες
στα γραφεία -τζάμπα τα κονέ!». Για ποιον χτυπάει η
καμπάνα; 

Απανωτές «βόμβες»

Love story;

Το φημολογούμενο ειδύλλιο της Βίκυς Κά-
βουρα με τον Γιώργο Τζαβέλλα κάνει τον γύρο
του διαδικτύου. Η σέξι ηθοποιός δεν έχει επιβε-
βαιώσει ούτε και διαψεύσει όλα όσα λέγονται
για την πιθανή σχέση της με τον ποδοσφαιριστή,
αλλά έκανε κάτι καλύτερο: Εμφανίσθηκε στην
«Opap Arena» για τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι
στον ΟΦΗ στη Super League 1, όπου και την
τσάκωσαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Η ωραία Βί-
κυ συνοδευόταν από την κολλητή της φίλη και
ήταν σε μεγάλες χαρές.

Κούκλα η Αμάλ Κλούνεϊ διά
χειρός του πιο διάσημου hair
stylist του Χόλιγουντ Δημήτρη
Γιαννέτου! Η σύζυγος του γοη-
τευτικού ηθοποιού Τζορτζ
Κλούνεϊ ακολούθησε το παρά-
δειγμα των κορυφαίων σταρ
του θεάματος, όπως της Τζένι-
φερ Λόπεζ, και αφέθηκε στα
έμπειρα χέρια του Έλληνα
κομμωτή για μια XXL λαμπερή
εμφάνιση. Η διάσημη δικηγό-
ρος πόζαρε μαζί του στο Insta-
gram, ευχαριστώντας τον για
τη μεταμόρφωση.

Άσ’ τα 
τα μαλλάκια σου

Η 17χρονη κόρη της διεθνούς φήμης
σχεδιάστριας μόδας Σήλιας Κριθαριώτη
είναι μια θεά! Με αναλογίες top model, η
Ελισάβετ Τσάκου έκανε σούπερ εμφάνι-
ση στο διάσημο λονδρέζικο κλαμπ
«Annabelle’s» με κομψή δημιουργία
της διάσημης μαμάς της και μονοπώλη-
σε τα βλέμματα. Η νεαρή γόνος της εφο-
πλιστικής οικογένειας συνοδευόταν
από τον 20χρονο γοητευτικό αδελφό της
Παναγιώτη, περιζήτητο εργένη στα αρι-
στοκρατικά σαλόνια.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Νέα εποχή για 
τη Δημόσια Τηλεόραση

Super model

Τ
ο Ertflix σπάει καθημερινά όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης! Η
ψηφιακή πλατφόρμα της Δημόσιας Τηλεόρασης μόνο για
τον μήνα Οκτώβριο δέχθηκε 9,7 εκατομμύρια επισκέψεις,
υπερδιπλασιάζοντας τα ποσοστά της Δημόσιας Τηλεόρα-

σης που «πρωταγωνιστεί» στον ανταγωνισμό. 
Αυτό ανακοίνωσε σε ειδική συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της

ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλας. «Από τις 2 εκατ. επισκέψεις που δέχεται
κάθε εβδομάδα το Ertflix, οι 700.000 γίνονται από την τηλεόραση
και οι υπόλοιπες 1,3 εκατ. από άλλες συσκευές και δεν είχαν κατα-
γραφεί ποτέ έως τώρα. Το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα αυ-
ξάνεται κατά 38,5%, ενώ εμφανίζει και μια απροσδόκητη αύξηση τις
Τρίτες. Η εξήγηση είναι απλή. Η πιο δημοφιλής σειρά, το “Κάνε ότι
κοιμάσαι”, προβάλλεται κάθε Δευτέρα βράδυ και την επόμενη μέρα
οι χρήστες παρακολουθούν on demand τα νέα της επεισόδια», ανέ-
φερε, προσθέτοντας πως η νέα σειρά μυθοπλασίας το «Βραχιόλι
της Φωτιάς» θα μεταδοθεί πρώτα στο Ertflix και έπειτα στην ΕΡΤ1. 

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ευχαρίστησε θερμά όσους πρωτοστάτη-
σαν στη δημιουργία της πλατφόρμας και ιδιαίτερα τη διευθύντρια
Εταιρικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων του καναλιού Δώρα
Χειράκη, η οποία είχε αναλάβει προσωπικά την επιμέλεια και τον
συντονισμό της επιτυχημένης παρουσίασης.
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Ε
ίναι μια πραγματικότητα πως οι τρίχες
που βλέπουμε στο μαξιλάρι μας, στη
βούρτσα ή στο μπάνιο μετά το λούσιμο,
ειδικά κάποιες περιόδους, μπορεί να

μας πανικοβάλουν. Οι ειδικοί λένε πως το να χά-
νουμε έναν αριθμό τριχών καθημερινά είναι φυ-
σιολογικό.

«Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες χάνουν
μαλλιά καθημερινά, χωρίς να το συνειδητοποι-
ούν. Πρόκειται για μια διαδικασία που αποτελεί
κομμάτι του κύκλου ανάπτυξης των μαλλιών. Χω-
ρίς αυτήν, ο κύκλος δεν θα επέτρεπε τη γέννηση
νέων και υγιών μαλλιών -οπότε ναι, σε αυτήν την
περίπτωση, η τριχόπτωση είναι μη ανησυχητική»,
αναφέρει η δρ Τάνια Βλαδένη, δερματολόγος, δι-
ευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακής Κλινικής στο
νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» και συμπληρώ-
νει πως «καθένας από τους θύλακες της τρίχας
ζει τον δικό του κύκλο ανάπτυξης, που ακολου-
θείται από μια σύντομη περίοδο ανάπαυσης. Κατά
τη φάση αυτή, ο θύλακας εξακολουθεί να είναι
προσκολλημένος στο τριχωτό της κεφαλής χωρίς
όμως να αναπτύσσεται». Όταν η συγκεκριμένη
φάση ολοκληρώνεται, οι τρίχες πέφτουν, ώστε να
δημιουργηθεί χώρος για την ανάπτυξη νέων. 

«Το ανθρώπινο κεφάλι έχει περίπου 100.000
τριχοθυλάκια και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,
κάθε άνθρωπος έχει μερικούς θύλακες που ει-
σέρχονται στη φάση ανάπαυσης σε καθημερινή
βάση, με αποτέλεσμα την απώλεια των τριχών.
Όσο μεγαλώνουμε, η φάση αυτή διαρκεί για πε-

ρισσότερο χρονικό διάστημα από το κανονικό, για
αυτό και τα μαλλιά εμφανίζουν τάσεις αραίωσης.
Όσο νεότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο εύκολα
η τρίχα που χάθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της
φυσιολογικής διαδικασίας αντικαθίσταται από
μία καινούργια, ενώ μετά τη μέση ηλικία η ανα-

πλήρωση των τριχών γίνεται με πιο αργό ρυθμό»,
εξηγεί η γιατρός. 

Είναι δύσκολο να πει κάποιος ακριβώς πόσες
τρίχες «πρέπει» να χάνουμε κατά το λούσιμο ή το
βούρτσισμα των μαλλιών, καθώς διαφέρει από
άτομο σε άτομο. Σύμφωνα με την Αμερικανική
Ακαδημία Δερματολογίας, ο άνθρωπος χάνει από
60 έως 100 τρίχες σε καθημερινή βάση -υπό φυ-
σιολογικές συνθήκες- και από 100 έως 150 τρίχες
το φθινόπωρο. Σημειωτέον πως δεν γίνεται ανα-
φορά για τις τρίχες που σπάνε, αλλά για εκείνες
που πέφτουν. 

Το σπάσιμο της τρίχας είναι κάτι εντελώς δια-
φορετικό, ένα σημάδι αδυναμίας των μαλλιών.
«Αν παρατηρήσετε ότι οι τρίχες σας σπάνε, τότε
ένα σαμπουάν που τις προστατεύει και τις θωρα-
κίζει είναι απαραίτητο. Όπως επίσης και το να μην
κάνετε βιαστικές, άγαρμπες κινήσεις όταν λούζε-
στε. Ένα τέτοιο φυσικό σαμπουάν παρέχει έως
και 80% προστασία από το σπάσιμο, ενώ ταυτό-
χρονα περιποιείται τις άκρες των μαλλιών», τονί-
ζει η δρ Βλαδένη.
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O άνθρωπος χάνει από 60 έως 100
τρίχες σε καθημερινή βάση 
-υπό φυσιολογικές συνθήκες- 
και από 100 έως 150 τρίχες 
το φθινόπωρο

Αν και η τριχόπτωση μπορεί να φαίνεται
ασήμαντη, αποτελεί ένα σημαντικό κίνη-
τρο για πολλούς να αναζητήσουν συμβου-
λή και θεραπεία, με περίπου 10 εκατομμύ-
ρια ανθρώπους να επηρεάζονται από αυτή.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν όχι μόνο
ένας αλλά αρκετοί διαφορετικοί τύποι τρι-
χόπτωσης, ο καθένας για διαφορετικούς
λόγους και έχουν ταξινομηθεί ως εξής:
Ξαφνική έναρξη περιστασιακής απώλειας
μαλλιών, γνωστή ως οξεία τελογενής αλω-
πεκία, σταδιακή και παρατεταμένη απώ-
λεια μαλλιών, γνωστή ως χρόνια τελογενής
αλωπεκία, τριχόπτωση που σχετίζεται με
ορμονικά ζητήματα σε σχέση με το γενετι-
κό τοπίο, ή αλλιώς ανδρογενετική αλωπε-
κία. Τριχόπτωση που σχετίζεται με την ηλι-
κία, μια απώλεια της πυκνότητας και της
μάζας των μαλλιών, γνωστή ως αλωπεκία
που προκαλείται κατά τη γήρανση.

Κατηγορίες
τριχόπτωσης

Τα μαλλιά που χάνουμε στο λούσιμο

Δρ Τάνια Βλαδένη, δερματολόγος,
διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακής
Κλινικής στο νοσοκομείο 
«Ανδρέας Συγγρός»



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)
Είναι ένα δυσκολονόητο διήμερο, όπου
χρειάζεται να απομακρυνθείτε από ό,τι σας
δημιουργεί ανασφάλεια και περίεργα συναι-
σθήματα, που δεν μπορείτε να τα αποκωδι-
κοποιήσετε. Μια σχέση συναισθηματική,
επαγγελματική ή κοινωνική έχει κακή επιρ-
ροή πάνω σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Τα οικονομικά σας για ακόμη μία φορά έχουν
κάποια θολά σημεία που δεν μπορείτε να τα
διαχειριστείτε, ή δεν σας αφήνουν οι άλλοι
να τα διαχειριστείτε όπως θα θέλατε. Ίσως
μια σχέση αφήνει κάποια κενά, καλλιεργεί
την ανασφάλειά σας ή φροντίζει να σας χει-
ρίζεται συναισθηματικά.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Αφροδίτη που βρίσκεται απέναντί σας,
κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου,
δεν είναι στην κατάλληλη στιγμή να σας δώ-
σει το παραπάνω για την προσωπική σας
ζωή, αλλά και για τις οικονομικές σας υπο-
θέσεις. Μην έχετε εμπιστοσύνη σε επαγ-
γελματικές προτάσεις που είναι πολύ καλές
για να είναι αληθινές.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Δεν είναι το καλύτερο Σαββατοκύριακο για
να κάνετε αλλαγές, είτε στην εργασία σας εί-
τε σε καθημερινές σας συνήθειες. Μπορεί να
νιώσετε κάποια αδιαθεσία ή να σας απογοη-
τεύσουν ορισμένες επιλογές που έχετε κάνει
και αφορούν την υγεία σας. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι σταθερές αξίες και οι σχέσεις που αντέ-
χουν στα δύσκολα δεν έχουν να φοβηθούν
τίποτα αυτές τις μέρες. Αν όμως ζείτε μέσα
σε ανασφάλειες και οικονομικά αλισβερίσια,
όχι και τόσο καθαρά, μία λάθος κίνηση θα εί-
ναι ικανή να σας εκθέσει ανεπανόρθωτα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η οικογένεια, οι σχέσεις σας, ο γάμος σας
βρίσκονται σε μια αρκετά ευαίσθητη στιγμή,
ιδίως αν έχετε γεννηθεί 15, 16 και 17 Σεπτεμ-
βρίου. Καλό είναι να μην εμπιστεύεστε τους
άλλους αυτή τη χρονική περίοδο, ιδίως αν εί-
ναι πρόσωπα που κατά το παρελθόν σάς
έχουν πληγώσει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το ψέμα έχει κοντά πόδια και τώρα θα πρέπει
να έχετε ειλικρίνεια και να μην αφήσετε τις
καταστάσεις να χτιστούν σε σαθρές βάσεις.
Ίσως ακούσετε κάτι που δεν έχει ηθική ή
προσπαθήσουν κάποιοι να σας μπλέξουν σε
δύσκολα μονοπάτια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μια παύση στις αγοραστικές σας επιθυμίες
θα σας κάνει καλό, όπως επίσης να μην
αφήσετε τα συναισθήματά σας ανεξέλεγ-
κτα. Φροντίστε να αποφύγετε αυτό το διήμε-
ρο τους πειρασμούς που θα σας εκθέσουν
και θα σας πληγώσουν. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Όσοι έχετε γεννηθεί 14, 15 και 16 Δεκεμ-
βρίου καλό είναι να μην είστε ευκολόπι-
στοι και απρόσεκτοι το Σαββατοκύριακο,
τόσο με την προσωπική σας ζωή όσο και
με άτομα που θέλετε να εξιδανικεύετε
χωρίς να το αξίζουν. Ίσως να περάσετε μια
δύσκολη κατάσταση στο οικογενειακό σας
περιβάλλον. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Αυτό το διήμερο η προσοχή σας θα είναι
στραμμένη σε συναισθηματικές υποθέσεις.
Βέβαια, μην περιμένετε τώρα να λυθούν οι
καταστάσεις που σας έχουν αναστατώσει.
Μάλλον πρέπει να τις κρατήσετε μακριά από
τους άλλους και τη γνώμη τους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αυτό το διήμερο θα δοκιμαστούν οι αντοχές
σας, αλλά να είστε επίσης έτοιμοι για απο-
γοητεύσεις που θα σας τις προκαλέσουν φι-
λικά σας πρόσωπα. Είναι η στιγμή που θα
νιώσετε σύγχυση για κάποια άτομα που βρί-
σκονται κοντά σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η παραπλανητική γωνία που σχηματίζει ο
Ποσειδώνας με την Αφροδίτη αφορά εσάς
που έχετε γεννηθεί 12, 13 και 14 Μαρτίου.
Οι επαγγελματικοί σας στόχοι θα έχουν
κάποια σημεία που τώρα δεν μπορείτε να
κατανοήσετε. Αφήστε για αργότερα τα ση-
μαντικά που θέλετε να κάνετε.

Συνεχίζει το κλίμα των ημερών γύρω
μας να είναι ταραγμένο, εφόσον αυτό
το διήμερο η Αφροδίτη δημιουργεί μια
γωνία τετραγώνου με τον Ποσειδώνα.

Γινόμαστε επιρρεπείς σε απογοητεύσεις και
διαψεύδονται οι προσδοκίες μας, ενώ οι σχέσεις
που ξεκινούν αυτή τη χρονική περίοδο έχουν
μια θολή εικόνα, κρύβουν κάτι που δεν
φαίνεται εξαρχής ή έχουμε την ανάγκη να
ζήσουμε ένα… παραμύθι. Τα ζώδια του
Μεταβλητού Σταυρού για άλλη μία φορά
βάλλονται, κυρίως όσοι ανήκουν στο τρίτο
δεκαήμερο.
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Υ
πό κατάρτιση είναι τα ψηφοδέλτια της
ΝΔ όπως διαβάζω στην εφημερίδα
μας, χωρίς όμως να κρίνεται σκόπιμο
να υπάρξουν θεαματικές αλλαγές σε

σχέση με το 2019. Αέρας ανανέωσης, όμως, θα
υπάρξει κυρίως από τη δεξαμενή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς αυτοί έχουν πιο άμεση
επαφή με τους πολίτες και άρα φέρνουν μαζί
τους αρκετές προσωπικές ψήφους που είναι
σημαντικές ειδικά την πρώτη Κυριακή της
απλής αναλογικής, ώστε να εξουδετερωθεί η
χαλαρότητα της ψήφου.

Πρόσφατα προέκυψε θέμα συζήτησης σχε-
τικά με την παράδοση της έδρας του βουλευτή
Γρεβενών Ανδρέα Πάτση της ΝΔ μετά τη δια-
γραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα
του κόμματός του. Παρόμοιες συζητήσεις γί-
νονταν και στο παρελθόν, κάθε φορά που προ-
έκυπτε ανάλογο θέμα ύστερα από διαγραφή ή
εθελουσία ανεξαρτητοποίηση βουλευτή. Συν-
ταγματολόγοι διατύπωναν τις θέσεις τους και
οι περισσότεροι κατέληγαν στο συμπέρασμα
ότι η υποχρεωτική παράδοση της έδρας είναι
αντισυνταγματική. Το κύριο επιχείρημα των

υποστηρικτών της άποψης αυτής ήταν ότι ο
βουλευτής ήταν εκλεγμένος από τον λαό, επο-
μένως η βίαιη αποβολή του από το Κοινοβού-
λιο είναι αντισυνταγματική, διότι έτσι παραβιά-
ζεται η λαϊκή βούληση. Δεν είμαι νομικός για
να προβάλω νομικά επιχειρήματα. Κάνω,
όμως, μερικές απλές σκέψεις που, εφόσον εί-
ναι λογικές, μπορεί να οδηγήσουν, αν η Βουλή
το αποφασίσει, σε τροποποίηση του σχετικού
άρθρου του Συντάγματος. Ο βουλευτής εκλέχ-
θηκε γιατί συμπεριλήφθηκε στο ψηφοδέλτιο
του κόμματος, το πρόγραμμα και τις αρχές του
οποίου ασπάσθηκε. Αν δεν είχε συμπεριλη-
φθεί, όσο ικανός και αν ήταν, ό,τι προσόντα και
αν διέθετε, δεν θα μπορούσε να εκλεγεί. Άρα η
επίκληση της λαϊκής ετυμηγορίας είναι σωστή
κατά το ήμισυ. Δεύτερο επιχείρημα των υπο-
στηρικτών της μη αντικατάστασης είναι ότι, σε
περίπτωση τέτοιας ρύθμισης, οι βουλευτές θα
είναι πιόνια του κόμματος, δεν θα τολμούν να
διατυπώνουν αντίθετες απόψεις κ.λπ. Δεκτό
μέχρις ενός σημείου, γιατί αν οι διαφωνούντες
βουλευτές δεν έχουν το θάρρος να παραιτη-
θούν και από την έδρα, όταν διαφωνούν με

κρίσιμες αποφάσεις του κόμματός τους, τότε
δεν αξίζουν να βρίσκονται στη Βουλή. Από την
άλλη πλευρά, υπάρχουν και περιπτώσεις που
τις ζήσαμε στο παρελθόν, ιδίως όταν η κυβερ-
νητική πλειοψηφία ήταν οριακή, 151 ή 152
έδρες, βουλευτές να εκβιάζουν το ίδιο τους το
κόμμα με ανεξαρτητοποίηση, προκειμένου να
πετύχουν κάποιες επιδιώξεις τους. Η κοινο-
βουλευτική μας δημοκρατία λειτουργεί με
κόμματα, προγράμματα και αρχές. Αν ήταν να
εκλέγονται βουλευτές μεμονωμένα άτομα, τό-
τε η Βουλή θα γέμιζε μόνο με πρόσωπα της τη-
λεόρασης ή του χρήματος, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να εί-
ναι το πεδίο ανάδειξης όσων πιστεύουν ότι οι
πολίτες τούς εμπιστεύονται και επιθυμούν να
ασκούν προσωπική πολιτική. Και όσο τα βιο-
γραφικά ξεσκονίζονται, η οδηγία που έχει
στείλει ο πρωθυπουργός προς όλα τα στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να κοιτάξουν
τους πολίτες στα μάτια και να τους πουν ότι, σε
αντίθεση με αυτά τα οποία έκαναν οι προηγού-
μενοι, αυτή η κυβέρνηση ήταν συνεπής στις
δεσμεύσεις της. 

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Η προσοχή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Απαιτείται αέρας
ανανέωσης στα ψηφοδέλτια

από ανθρώπους που 
να μπορούν να κοιτούν 
τους πολίτες στα μάτια


