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Ο Ερντογάν, 
το Ιράν 

και η μαντίλα

Άρμεγε λαγούς 
και κούρευε 
χελώνες...
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Ο
τίτλος του editorial θα μπορούσε να είναι η
τελική αποτίμηση για την παρουσία του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομο-

σχεδίου για την ΕΥΠ. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας προετοίμα-
ζε την παρουσία του εδώ και ενάμιση μήνα και είχε
μάλιστα καταθέσει και πέντε ίδιες ερωτήσεις, ζητών-
τας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσέλθει στο
Κοινοβούλιο για να απαντήσει στα φοβερά και τρομε-
ρά που του ετοίμαζε. Πίστεψε όλος ο κόσμος ότι ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην Ολομέλεια φορ-
τσάτος, με στοιχεία, με ακράδαντα ντοκουμέντα και
θα φέρει τα πάνω κάτω. «Θα τον στήσει στον τοίχο»
διέδιδαν οι πάντα… ενημερωμένοι αριστερόστροφοι
ποιητές της δημοσιογραφίας. Αντ’ αυτού τι είδαμε; Τί-
ποτα. Τίποτα με μπόλικο καθόλου. Αντίθετα, ο κ. Μη-
τσοτάκης έβαλε δύο νέες «φωτιές» στο «παιχνίδι»
των υποκλοπών.

Πρώτον, για ποιο λόγο άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα
πέντε ημέρες πριν πάει σε εκλογές το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ,
μέσα στις διατάξεις του οποίου βρισκόταν και η μετα-
τροπή του κακουργήματος της άρσης του τηλεφωνι-
κού απορρήτου σε πλημμέλημα; Ποιους ήθελε να
προστατέψει;

Και δεύτερον, αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να διαβεβαι-
ώσει ότι επί των ημερών του δεν παρακολουθείτο κα-
νένας πολιτικός, δημοσιογράφος ή ανώτατος δικα-
στής. Μάλιστα, η τελευταία αναφορά του σε ανώτατο
δικαστικό λειτουργό φούντωσε τη φημολογία και την
εικοτολογία για το ποιος μπορεί να ήταν ο δικαστής
που βρέθηκε στο… ακουστικό της ΕΥΠ και για ποιον
λόγο. Ποια υπόθεση μπορεί να διερευνούσε ή να ενη-
μερωνόταν για την πορεία της δικογραφίας -ως εκ
της θέσεώς του- που είχε και πολιτικό ενδιαφέρον
την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ; Η δικο-
γραφία της Novartis, των τηλεοπτικών αδειών που

εκκρεμούσε στο ΣτΕ ή η δικογραφία με τις ευθύνες
για την πυρκαγιά στο Μάτι; Ή μήπως επρόκειτο για
δικαστικό λειτουργό ή λειτουργούς που δεν διατη-
ρούσαν εύρυθμες σχέσεις με την τότε ηγεσία του
Αρείου Πάγου;

Η εκτίμηση, πάντως, είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν
έκανε τυχαία αυτήν την αναφορά, ρίχνοντας μία προ-
ειδοποιητική βολή: «Σας ρωτώ λοιπόν, επί των ημε-
ρών σας έγιναν νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ που να
αφορούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους ή ανώτα-
τους δικαστές; Εγώ σας απάντησα. Εσείς θα απαντή-
σετε;». Τρεις φορές τον ρώτησε, αλλά ο κ. Τσίπρας
συνέχισε αμέριμνος να ρεμβάζει στην καρέκλα του
σταυροπόδι. Τα υπόλοιπα τα είδατε: άρμεγε λαγούς
και κούρευε χελώνες… Έχει κάποια στοιχεία, αλλά
δεν τα έχει ο ίδιος, ξέρει κάποια πράγματα, αλλά δεν
τα ξέρει ακριβώς. Μπέρδεμα, θολούρα, ναι μεν αλλά
και λίγη σκορδαλιά… 
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Άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες…

Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έβαλε
δύο νέες «φωτιές» 
στο «παιχνίδι» 
των υποκλοπών
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Στην υπόθεση διαφθοράς Ευρωπαίων αξιωματούχων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρεται να εμπλέκεται, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα, η Εύα Καϊλή. Άμεση ήταν η αντί-
δραση του ΠΑΣΟΚ, που προχώρησε στη διαγραφή της. Σε
ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρεται: «Μετά
τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρ-
χών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η ευρω-
βουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ - Κινήματος
Αλλαγής με απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «Le
Soir», έγινε έρευνα στο σπίτι της ευρωβουλευτού, ενώ
υπάρχουν πληροφορίες για σύλληψη του άντρα της.

Η βελγική «Le Soir» γράφει συγκεκριμένα: «Την Παρα-
σκευή πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες
από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Αντιμετώπισης της
Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, θεωρούμενα
ύποπτα, συνελήφθησαν. Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νε-

οεκλεγείς γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπον-
δίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-
Antonio Panzeri, καθώς και ο F.G., πρώην κοινοβουλευτικός
βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και
σύντροφος της Εύας Καϊλή.

Η Εύα Καϊλή, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνι-
κής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε
επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών. Το σπίτι της ερευνή-
θηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και η ίδια οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα».

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα, αξιωματούχοι του
Κατάρ είχαν προσπαθήσει να δωροδοκήσουν έναν εκλεγ-
μένο Ιταλό σοσιαλιστή, που ήταν ευρωβουλευτής από το
2004 έως το 2019. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, πράξεις
«διαφθοράς» και «ξεπλύματος χρήματος» στο πλαίσιο ορ-
γανωμένης συμμορίας, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της
Εισαγγελίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τη μισή ΕΛΑΣ 

Οι εμμονές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης εναντίον των

αστυνομικών και υπέρ της ανομίας
και της πλήρους ασυδοσίας 

Μ
ε αφορμή την υπόθεση του αστυνομικού που
πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά στο κεφάλι,
κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονί-

κη, έρχονται ξανά στην επιφάνεια οι ιδεοληψίες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ τόσο για τα ζητήματα της αστυνομικής βίας όσο και
γενικότερα για τα θέματα ασφαλείας. Άλλωστε είναι γε-
γονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει
μια απέχθεια τόσο για τα Σώματα Ασφαλείας όσο και για
το δόγμα της εφαρμογής των νόμων, της τάξης και της
προστασίας των πολιτών. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και
ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας υπάρχουν σε εξέλι-
ξη επικίνδυνες διαδηλώσεις Ρομά και αλληλέγγυων, τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνουν λάδι στη φωτιά είτε επικρο-
τώντας αυτού του τύπου τις διαμαρτυρίες είτε βγαίνοντας
μπροστά και ζητώντας να καταργηθούν ομάδες της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. 

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται σε δημόσιες δηλώ-
σεις τους με μανία κατά των Ελλήνων αστυνομικών και
φτάνουν σε λεκτικές ακροβασίες συγκρίνοντάς τους με
εγκληματίες και κακοποιά στοιχεία. Δυστυχώς, σε αυτή
την εξόχως επικίνδυνη ρητορική μπήκε πρόσφατα και η
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, η οποία
σε δηλώσεις της είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την Πα-
νεπιστημιακή Αστυνομία, την Ομάδα Δέλτα, και  τους
Πάνθηρες. Μιλώντας στο Action24 ανέφερε ξεκάθαρα
ότι όλες αυτές οι δομές θα καταργηθούν αμέσως, όταν
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. 

«Άθλια σώματα» οι Έλληνες αστυνομικοί; 
Βεβαίως, πριν από λίγες εβδομάδες ακριβώς την ίδια

δήλωση είχε κάνει και ο Χρήστος Σπίρτζης σε τηλεοπτική
του συνέντευξη. «Θα καταργηθούν τα άθλια σώματα που
έχει ιδρύσει η ΝΔ», είχε πει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο
κανάλι Kontra, δίνοντας τον χαρακτηρισμό «άθλια σώμα-

τα» για την ΕΛΑΣ. Όπως τόνιζε τον Οκτώβριο του 2022 ο
βουλευτής και τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, «θα καταργηθούν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, η
ΟΔΟΣ, η ΔΡΑΣΗ, όλοι οι εσμοί της ακροδεξιάς αντίληψης
στην αστυνομία που θέσπισε η Νέα Δημοκρατία». Μάλι-
στα, σε άλλο σημείο της παρέμβασής του χαρακτήρισε τα
σώματα της αστυνομίας «ακροδεξιά μορφώματα». 

Το μένος του Χρήστου Σπίρτζη δεν είναι βεβαίως κάτι
προσωπικό. Είναι επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και όπως
ο ίδιος είπε στο ραδιόφωνο Στο Κόκκινο 105,5 πριν από
λίγες ημέρες, «συνεχίζεται η τραγική κατάσταση στην
Ελληνική Αστυνομία, υπάρχουν ακροδεξιοί θύλακες και
αστυνομικοί που δεν είναι εκπαιδευμένοι και θέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και συναδέλφων τους», για
να προσθέσει ότι η αίσθηση των συνδικαλιστών της αστυ-
νομίας πως η κυβέρνηση της ΝΔ τούς έλυσε τα χέρια
«αφήνει άσχημο αντιδημοκρατικό αποτύπωμα». «Δεν εί-
ναι αποσπασματικά τα φαινόμενα αστυνομικής βίας,
υπάρχει κλίμα στρατιωτικοποίησης της Ελληνικής Αστυ-

νομίας», συνέχισε ο Χρήστος Σπίρτζης, επικαλούμενος
ακόμη και το γεγονός ότι «προσλήφθηκαν ειδικοί φρου-
ροί με το αδιανόητο κριτήριο να έχουν υπηρετήσει στις
Ειδικές Δυνάμεις».

Ο κ. Σπίρτζης στηλίτευσε ακόμα και το επίδομα των 600
ευρώ που έδωσε ο πρωθυπουργός στα Σώματα Ασφαλεί-
ας και στο Λιμενικό, αναφέροντας ότι είναι προσπάθεια
εξαγοράς ψήφων. Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη
του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προσπα-
θεί να εξαγοράσει ψήφους, όταν υπάρχουν δεκάδες
ανοιχτά θέματα για τους αστυνομικούς». 

Έρευνα των βελγικών αρχών για Καϊλή - Διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ 





O
σοι θεωρούν πως η χρονοτριβή

και ο αυτοεγκλωβισμός σε ατέρ-

μονες διαπραγματεύσεις αποτε-

λούν ίδιον της ευρωπαϊκής πρα-

κτικής δικαιώνονται ακόμη μια φορά στο μέ-

τωπο της ενεργειακής κρίσης.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από τότε

που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν, παραμονές της άτυπης Συνόδου

Κορυφής της ΕΕ στην Πράγα, τάχθηκε υπέρ

της επιβολής πλαφόν στη διεθνή τιμή του

φυσικού αέριου ως ένα ύστατο, πλην όμως

αποτελεσματικό μέτρο για τη συγκράτηση

του υπέρογκου ενεργειακού κόστους ελέω

του συνεχιζόμενου ρωσικού πολέμου στην

Ουκρανία.

Η υλοποίηση πάντως των επί της αρχής

αποφάσεων αποδεικνύεται εκ νέου… σπαζο-

κεφαλιά για τους Ευρωπαίους, καθώς παρά

τις διακηρύξεις σε ρητορικό επίπεδο Γερμα-

νών και Ολλανδών ότι συμφωνούν στην ανα-

γκαιότητα της επιβολής πλαφόν, η πρόταση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή ανώ-

τατης τιμής, ύψους 275 ευρώ, όταν η μέση τι-

μή του καυσίμου τοποθετείται σε αυτήν τη φά-

ση στη ζώνη των 120 ευρώ, αντανακλά κατ’ ου-

σίαν την απροθυμία των χωρών του Βορρά να

ενεργοποιήσουν εγκαίρως τη λύση του πλα-

φόν επιχειρώντας ευσχήμως να καθυστερή-

σουν τις σχετικές αποφάσεις.

Σκαλοπάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει

τις σχετικές διεργασίες προκειμένου να

υπάρξει τις επόμενες μέρες λευκός καπνός

θεωρείται η χθεσινή Ευρωμεσογειακή Διά-

σκεψη στο Αλικάντε της Ισπανίας, καθώς ο

Έλληνας πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να

ανταλλάξει απόψεις τόσο με την πρόεδρο της

Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και

με ηγέτες όπως ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πέ-

δρο Σάντσες.

Αναζητείται η χρυσή τομή
Είναι σαφές ότι αναζητείται χρυσή τομή,

παρά το γεγονός ότι Ελλάδα και Ιταλία βρί-

σκονται στην ίδια όχθη, η Γαλλία επιχειρεί να

κρατήσει ισορροπίες μεταξύ των Μεσόγειων

αλλά και της Γερμανίας, ενώ οι Ίβηρες έχουν

ιδιομορφίες ως προς το ενεργειακό τους μείγ-

μα, εξ ου και δεν λογίζονται στις χώρες που

ασκούν πιέσεις για την επιβολή πλαφόν στη

διεθνή τιμή του φυσικού αερίου.

Στο παρασκήνιο και, σύμφωνα με ασφαλείς

πληροφορίες της «Political», τεχνοκράτες ερ-

γάζονται πυρετωδώς προκειμένου να υπάρξει

ένας συμβιβασμός έως τις 13 Δεκεμβρίου,

οπότε και συνέρχονται εκ νέου στις Βρυξέλ-

λες οι υπουργοί Ενέργειας της Ένωσης για να

επικυρωθεί κατά την τακτική Σύνοδο Κορυφής

το διήμερο 15-16 στη βελγική πρωτεύουσα.

Καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή

τονίζει με νόημα ότι έχει καταγραφεί μια κά-

ποια πρόοδος στις εν εξελίξει διαπραγματεύ-

σεις και ότι η εξεύρεση χρυσής τομής δεν θα

πρέπει να αποκλειστεί. Σύμφωνα με τις ίδιες

πληροφορίες, υπάρχει πλέον ξεκάθαρος κα-

τάλογος των εκκρεμοτήτων, όπως το ύψος του

προτεινόμενου πλαφόν, η διαδικασία επιβο-

λής του, η χρονική διάρκεια εφαρμογής του, η

χρονική διάρκεια δοκιμής της αποτελεσματι-

κότητάς του αλλά και μία ξεκάθαρη διαδικασία

άρσης του (exit strategy), όταν αυτό κριθεί

σκόπιμο. Το τελευταίο αποτελεί πάγιο αίτημα

Βερολίνου και Χάγης, της πλευράς δηλαδή

που εν πολλοίς αντιδρά στην επιβολή πλαφόν

υπό τον φόβο, όπως λέγεται, ότι αυτό θα προ-

καλέσει αναστάτωση στη λειτουργία της διε-

θνούς αγοράς του φυσικού αερίου ή προβλή-

ματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αντιπρόταση
Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιτα-

λία και το Βέλγιο αντιτείνουν ότι η διεθνής

αγορά φυσικού αερίου έχει πάψει εδώ και

καιρό να λειτουργεί ορθολογικά και πως οι

ακραίες διακυμάνσεις και οι σπασμωδικές αν-

τιδράσεις που καταγράφονται έχουν βαρύ κό-

στος στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών

και επιχειρήσεων. Οι προαναφερθείσες χώρες

προκρίνουν έναν συνδυασμό δυναμικού και

στατικού πλαφόν, στη ζώνη πάνω από τα 150

ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμε-

νη νέα «έκρηξη» στην τιμή του φυσικού αε-

ρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια του

περασμένου καλοκαιριού.

Πάντως, στην Αθήνα δεν περισσεύει η

αισιοδοξία ως προς την επίτευξη του πολυ-

πόθητου συμβιβασμού εντός του προκαθο-

ρισμένου χρονοδιαγράμματος και η πιθανό-

τητα εκ νέου παραπομπής του ζητήματος

στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να

μη θεωρείται μια ακραία πιθανότητα.

Σε κάθε περίπτωση, ανώτερο κυβερνητικό

στέλεχος επιμένει πως και μόνο το πολιτικό

μήνυμα που εκπέμπεται από τις εν εξελίξει

διαπραγματεύσεις συμπιέζει προς τα κάτω τη

διεθνή τιμή του φυσικού αέριου και κάνει λόγο

για πολιτική νίκη όλων όσοι εισηγήθηκαν αρ-

χικώς την επιβολή πλαφόν, προεξάρχοντος

του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Διεργασίες στην
Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη
στο Αλικάντε της Ισπανίας -
Τεχνοκράτες εργάζονται
πυρετωδώς προκειμένου να
υπάρξει ένας συμβιβασμός
έως τις 13 Δεκεμβρίου

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Έντονο 
παρασκήνιο
για το πλαφόν
στο φυσικό αέριο



Δεν πέσαμε από τα σύννεφα όσοι πήγαμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ψαρ-
ρά «Μία Καριέρα - Η πολιτική διαδρομή του Κυριάκου Μητσοτάκη». Όπως είχαμε προβλέψει,
ακούσαμε διάφορες γραφικότητες του στιλ ότι ο Κ. Μητσοτάκης είναι ένας «πρίγκιπας» που
πλέον δεν περιβάλλεται από χρυσόσκονη αλλά από σκουριά, ότι έρχεται το τέλος του Μητσο-
τάκη στον κεντρώο χώρο, ότι θα φύγουν βουλευτές από τον Βελόπουλο και θα πάνε στη ΝΔ,
ότι θα έχουμε νέες αποστασίες στη ΝΔ, ενώ παρακίνησε τους συνεργάτες του πρωθυπουργού
να διαβάσουν το μυθιστόρημα του Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά». Το
κακό είναι ότι τα ακούσαμε όλα αυτά από τον Κώστα Λαλιώτη, έναν έξυπνο αλλά απόλυτα κολ-
λημένο πολιτικό που τον έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις… 
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Τελικά δεν είδε την Τζόρτζια Μελόνι ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός, καθώς πριν φύγει
για την Ισπανία η Ιταλίδα πρωθυπουργός
βρέθηκε εμπύρετη, αλλά το πιθανότερο εί-
ναι να τη συναντήσει στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα
είναι το πρώτο τετ α τετ του Έλληνα με τη δε-
ξιά Ιταλίδα ομόλογό του. 

Ο Χαρδαλιάς «τσέκαρε»
τους βατραχανθρώπους
των ΟΥΚ
Ο Νίκος Χαρδαλιάς συμμετείχε σε επιχει-
ρησιακή πλεύση με το σκάφος ανορθόδο-
ξου πολέμου - ταχείας μεταφοράς Mk-V
«Αίολος», της Διοίκησης Υποβρυχίων Κα-
ταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. Στη
συνέχεια, βρέθηκε στο υποβρύχιο «Μα-
τρώζος», όπου παρακολούθησε εκτέλεση
βολής τορπίλης γυμνασίων κατά στόχου
επιφανείας, που προσομοίαζε το πλοίο αλι-
είας τορπιλών «Άραχθος», στο πλαίσιο διε-
ξαγωγής της προγραμματισμένης άσκησης
«Περισκόπιο 19/22». Έμεινε ενθουσιασμέ-
νος αλλά και ικανοποιημένος από την ετοι-
μότητα των «βατράχων» μας… 

Στενεύουν 
τα περιθώρια 

Μου λένε ότι η ένδεια Τσίπρα να βρει κα-
τάλληλα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια αλλά
και για να τρέξουν τις εκλογές είναι χαρα-
κτηριστική. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα
η Κουμουνδούρου είχε προσεγγίσει δημο-
σιογράφο για να αναλάβει την εκπροσώπη-
ση του κόμματος προεκλογικά αλλά και να
τεθεί στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εντέλει,
δεν έγινε τίποτα. Ο Τσίπρας δεν εμπνέει κα-
μία εμπιστοσύνη και ο/η δημοσιογράφος
έκανε πίσω. Ο Ηλιόπουλος σίγουρα θα κα-
τέβει βουλευτής… Τα χρονικά περιθώρια
στενεύουν… 

Γραφικότητα και παραμύθια του Άντερσεν

H
προεκλογική
μάχη έχει ξε-
κινήσει ήδη
και οι βου-

λευτές προσπαθούν σε
κάθε ευκαιρία να επι-
κοινωνούν με τους ψη-
φοφόρους τους. Ένας
από αυτούς ο Βασίλης
Οικονόμου, που στις 2
του Γενάρη του νέου
χρόνου σχεδιάζει μια
μεγάλη συγκέντρωση
των ψηφοφόρων του
στον πολυχώρο KWABA
στο Μαρκόπουλο Με-
σογαίας. Εκεί θα γιορ-
τάσει και την ονομαστι-
κή του εορτή αλλά και
την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας. 

Επειδή έχω ξαναπάει
σε παρόμοιο event, σας
λέω ότι κάθε χρόνο το
κοινό του Βασίλη που
πάει να του ευχηθεί με-
γαλώνει… 

Μου είπε ανώτατη κυβερνητική πηγή
ότι με βάση τα δεδομένα της ελληνι-
κής οικονομίας, υπό κανονικές συν-
θήκες, η επενδυτική βαθμίδα θα είχε
δοθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Ωστόσο, άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο
αυτή τελικά να δοθεί, καθώς οι επεν-
δυτικοί οίκοι κάνουν και εκείνοι με-
τρήσεις γνώμης και εάν δουν ότι η αυ-
τοδυναμία Μητσοτάκη είναι κοντά, τό-
τε η βαθμίδα θα ανακοινωθεί… Λέτε; 

Μεγάλη συγκέντρωση 
στο Μαρκόπουλο ετοιμάζει 
ο Βασίλης Οικονόμου

Μου είπε έγκυρος δημοσκό-
πος ότι έχει βάσιμες ενδεί-

ξεις ότι κάποιοι που είναι
υπουργοί και θα κατέβουν σε πε-
ριφέρειες δεν έχουν σίγουρη την
εκλογή τους. Και δεν είναι μόνο
ένας, είναι περισσότεροι… Οπότε,
για άλλη μία φορά, αν επιβεβαι-
ωθεί αυτό, η εκλογή στηρίζεται
στην προσωπική επαφή και όχι
στην υπουργική καρέκλα… 

Θα τη δει στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο 



«Τ
ρέλα» πούλησε ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραμά-
κης για το επεισόδιο με τη βου-
λευτή της Νέας Δημοκρατίας

Φωτεινή Πιπιλή, κατά τη διάρκεια της αντιπαρά-
θεσης Μητσοτάκη - Τσίπρα στη Βουλή για τις
υποκλοπές. Η βουλευτής της ΝΔ κατήγγειλε ότι
τη ρώτησε «αν είναι πιωμένη». Ο ίδιος προσπα-
θώντας να δικαιολογήσει τα
αδικαιολόγητα σε ραδιο-
φωνική εκπομπή δή-
λωσε ότι της είπε
«σας παρακαλώ
πολύ, αν δεν είστε
καλά και είστε
έτσι, μπορείτε να
βγείτε λίγο έξω να
πιείτε έναν καφέ…». 

Ιδιαίτερα πειστικά τα
όσα είπε ο βουλευτής Σερ-
ρών του ΣΥΡΙΖΑ. Φήμες πάντως που ήθελαν να
την κέρασε και τον καφέ που της πρότεινε ελέγ-
χονται ως ανακριβείς. Η προηγούμενη φορά
που είχε τραβήξει την προσοχή ο Αβραμάκης
ήταν το 2019, όταν κάποιοι εξ αριστερών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ τον είχαν… κρεμάσει στα μανταλάκια για
την παρουσία του σε μια εκδήλωση εμφυλιοπο-
λεμικού μίσους στην οποία είχε παρευρεθεί
στις Σέρρες. Εκδήλωση σαν αυτή για την οποία
διαγράφηκε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος από τη
«συντηρητική» Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, ο
«δικαιωματικός» ΣΥΡΙΖΑ άκουσε με κατανόηση
τις εξηγήσεις του Αβραμάκη, του τύπου «περα-
στικός ήμουν», «είδα φως και μπήκα» και τον
άφησε ήσυχο χωρίς πολλά πολλά.

Παρότι η πανδημία του κορονοϊού έχει υπο-
χωρήσει αισθητά, η Ματίνα Παγώνη πυκνώ-
νει τις εμφανίσεις της στα κανάλια και κά-
ποιοι αρχίζουν να… ψιθυρίζουν ότι έχει βά-
λει πλώρη για τη Βουλή. Οι υποψίες αυτές
ενισχύθηκαν από το γεγονός ότι η δημοφι-
λής γιατρός και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ το τε-
λευταίο διάστημα εμφανίζεται όλο και πιο
συχνά και στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Λέ-
σβο. Για να δούμε… Κάποιοι προεξοφλούν
πως αν κατέβει, θα σαρώσει…

ΘΘα κατέλθει και 
η κυρία Παγώνη; 

Η εκδήλωση του
Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος
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Την επόμενη Τρίτη το Οικονομικό Επιμελη-
τήριο διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα
εκδήλωση. Μεταξύ των ομιλητών ο Γιώρ-
γος Αλογοσκούφης, καθηγητής Οικονομι-
κής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και πρώην υπουργός Οικονο-
μίας και Οικονομικών, η Λούκα Κατσέλη,
ομότιμη καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και πρώην
υπουργός, ο Μιχάλης Αργυρού, καθηγητής
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
και πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομι-
κών Εμπειρογνωμόνων, ο Φραγκίσκος
Κουτεντάκης, επίτιμος καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης και επικεφαλής του
Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους
στη Βουλή, αλλά και ο πρόεδρος του ΟΕΕ,
Κωνσταντίνος Κόλλιας. Θα ειπωθούν μεγά-
λες αλήθειες για την οικονομία. 

Κάτι τρέχει 
με τον Ανδρέα 
Μετά τον σάλο που προκάλεσε με την απο-
στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών,
τώρα ο Ανδρέας Λοβέρδος θα πάει στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο, προκειμένου να διακριβώ-
σει αν έπεσε θύμα τηλεφωνικής παρακο-
λούθησης από το Predator, σύμφωνα με
σχετικό δημοσίευμα. Μιλώντας στη Βουλή
επί του σχετικού νομοσχεδίου, ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ είπε ότι είναι «παθών» και ανα-
ρωτήθηκε πώς θα πρέπει να κινηθεί για να
το επιβεβαιώσει. «Τηλεφωνώ σε συναδέλ-
φους που έχουν το ίδιο πρόβλημα και ρωτώ
τι θα κάνουν και τους λέω τι θα κάνω εγώ»,
είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας σε δημο-
σιογράφους υποστήριξε, μάλιστα, ότι απευ-
θύνθηκε στην ΑΔΑΕ αλλά και στους παρό-
χους κινητής τηλεφωνίας, χωρίς ωστόσο να
καταφέρει να συνεννοηθεί. Αλλού είναι το
πρόβλημα του Ανδρέα, όπως μαθαίνω. Ότι η
Χαριλάου Τρικούπη δεν έβγαλε ανακοίνωση
όταν το όνομά του δημοσιεύθηκε στις λίστες
Βαξεβάνη…

Οι αστείες
δικαιολογίες 
του Λευτέρη
Αβραμάκη

Θα έχει και το ΠΑΣΟΚ τους
δημοσιογράφους του…
Εκτός από τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που θα
κατέβει στις εκλογές υποψήφιος, υπάρχουν
και άλλα ονόματα συναδέλφων που θα τολμή-
σουν να προχωρήσουν στον πολιτικό στίβο…
Στην Αχαΐα ο Γιώργος Καρβουνιάρης (γγ της
ΕΣΗΕΠΗΝ) και η Δήμητρα Αναργύρου (ΕΡΤ).
Στην Άρτα ο Χρήστος Μέγας. Στη Δυτική Αττι-
κή ο Δημήτρης Στάμου, στη Μαγνησία οι δη-
μοσιογράφοι τοπικών Μέσων Δημήτρης Χορ-
ταργιάς και Γιάννης Αναστασίου.
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Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά μου είπαν ότι παραλίγο να πια-
στούν στα χέρια ένας εκδότης και ένας βουλευτής. Την τελευ-

ταία στιγμή τούς χώρισε δημοσιογράφος που ήταν παρών στο επεισό-
διο. Τη γλίτωσε, δηλαδή, ο εκδότης… 

Το
...

 Π
ρό

σω
πο

Τ
α καινούργια δεδομένα που έπεσαν στο τραπέζι των νέων μετόχων της
Παγκρήτιας Τράπεζας δείχνουν να παγώνουν, τουλάχιστον για την ώρα,
τη συγχώνευση με την Τράπεζα Χανίων. Οι νέοι μέτοχοι (της Παγκρήτιας)
εγείρουν ενστάσεις και ερωτήματα αναφορικά με τη δομή και τη σκοπιμό-

τητα της συμφωνίας, ενώ εισπράττουν και την αρνητική στάση των ιθυνόντων της
Τράπεζας Χανίων για περαιτέρω συζητήσεις ώστε να αποσαφηνιστούν θολά σημεία
που θα μπορούσαν να θέσουν εν κιν-
δύνω τα συμφέροντα των μετόχων
της Παγκρήτιας.

Η συμφωνία, λένε παράγοντες της
αγοράς, θα αποτελούσε σανίδα σω-
τηρίας για την Τράπεζα Χανίων κα-
θώς κατατρύχεται από πληθώρα προ-
βλημάτων και έχει να αντιμετωπίσει
και πλήθος αγωγών πελατών της, που
εκτιμάται ότι φτάνουν στο αστρονομι-
κό ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Αυτός είναι και ο λόγος που η στά-
ση της διοίκησής της προκαλεί απο-
ρίες, καθώς η συγχώνευση με την
Παγκρήτια θα έβαζε όλα τα ζητήμα-
τα κάτω από την υγιή ομπρέλα που
βήμα βήμα δημιουργεί το σχήμα των
Μπάκου-Καϋμενάκη-Εξάρχου.

Αντ’ αυτού, στελέχη της Τράπεζας Χανίων φέρονται να διαρρέουν πληροφορίες για
αποζημιώσεις και «διατροφές» από την Παγκρήτια αν χαλάσει το deal, αντί να βά-
λουν νερό στο κρασί τους, καθώς μια συμφωνία θα τους έκανε μετόχους από τη μια
μέρα στην άλλη των assets που διαθέτει το νέο τραπεζικό σχήμα.

Πηγές από την Παγκρήτια, πάντως, ξεκαθαρίζουν ότι πάνω και πρώτα από όλα
μπαίνει η διασφάλιση των συμφερόντων της τράπεζας και των μετόχων της και ξεκα-
θαρίζουν ότι οι όποιες συμφωνίες γίνονται, και θα γίνονται και στο μέλλον, μόνο πά-
νω σε υγιείς οικονομικά και θεσμικά βάσεις.

Τι θα κάνει 
ο Γιώργης;

Ένα από τα ονόματα που παί-
ζουν τα τελευταία χρόνια στις
υποψηφιότητες της ΝΔ είναι βε-
βαίως του πασίγνωστου παρου-
σιαστή Γιώργου Αυτιά. Για αυτές
τις εκλογές ο ίδιος λέει ότι δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να εί-
ναι υποψήφιος στη Σάμο ή στον
Πειραιά… Για Ευρωβουλή δεν ξέ-
ρω… Πάντως στη γενέτειρά του
και στο λιμάνι το αποκλείει… 

Ναυάγιο 
για τον εκπρόσωπο  

Θυμάστε που σε ανύποπτο χρόνο
σας είχαμε γράψει ότι ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ ετοίμαζε για τη θέση του εκ-
προσώπου Τύπου έναν πασίγνωστο
δημοσιογράφο; Ναυάγησε το θέμα.

Δεν γνω-
ρίζω γιατί,
αλλά ο δη-
μοσιογρά-
φος δεν

δέχθηκε, παρά τη δελεαστική πρότα-
ση που του έγινε για εκλόγιμη θέση
στο Επικρατείας… Εκκρεμεί, βέβαια,
και μια απάντηση από μια κυρία δημο-
σιογράφο στην οποία επίσης έχει γίνει
πρόταση… 

Χαμός με τη
συνέντευξη 
του Τσάκα στην «P» 

Περιττό να σας πω ότι την Παρα-
σκευή, χθες δηλαδή, έγινε χαμός με τη
συνέντευξη που παραχώρησε ο παί-
κτης του πρώτου «Big Brother» Γιώρ-
γος Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός Τσά-
κας. Ο νικητής του «Big Brother 1» πε-
ριέγραψε στην εφημερίδα μας τη ζωή
του στη Γερμανία και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισε εξαιτίας της δεύτε-
ρης συζύγου του. Έπαιξε σε όλες τις
τηλεοράσεις και σε όλα τα σάιτ… 

Ο «αόρατος»
πρίγκιψ

Δεν με ενημέρωσε κανείς για
την επίσκεψη του πρίγκιπα Αλ-
βέρτου του Μονακό, ο οποίος ήρ-
θε στη χώρα μας την περασμένη
Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου. Ήταν τιμώμενος καλε-
σμένος και κεντρικός ομιλητής σε
gala dinner και αναφέρθηκε στην
κλιματική αλλαγή και στις δρά-
σεις που πρέπει να αναληφθούν
για να σωθεί ο πλανήτης. Η επί-
σκεψή του, πάντως, πέρασε απα-
ρατήρητη ακόμη και από τα gos-
sip media… Περίεργο… Αν είχε
φέρει και την πριγκίπισσα Σαρλίν,
χαμός θα γινόταν. 

Η επιφύλαξη της Όλγας
Παρότι χθες στη Βουλή τα βλέμματα είχαν στραφεί στην τοποθέτηση της Όλ-
γας Κεφαλογιάννη, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε κρατήσει διακριτή
θέση στο θέμα του απορρήτου για την ΕΥΠ, η βουλευτής της ΝΔ τοποθετήθηκε
με θετικά λόγια για τις νέες ρυθμίσεις. Μάλιστα επαίνεσε την κυβέρνηση ότι
μπήκε σε ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών,
υιοθετώντας πολλά από τα στοιχεία που προτάθηκαν στη διαβούλευση. Η μόνη
επιφύλαξη που εξέφρασε η Όλγα Κεφαλογιάννη αφορούσε τη ρύθμιση για την
τριετία αναφορικά με την ενημέρωση του παρακολουθούμενου εκφράζοντας
μια ανησυχία για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει»,
είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, που υπερψήφισε το νομοσχέδιο και επί της αρ-
χής και επί των άρθρων.

Τράπεζα Χανίων: Ιδανικός 
αυτόχειρας - Στον «αέρα» 
η συμφωνία με την Παγκρήτια P
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Συνέντευξη στη
Δήμητρα

Δάρδα

Σ
φοδρό διαζύγιο με στοιχεία από την
ταινία «Κράμερ εναντίον Κράμερ» για
τον νικητή του πρώτου «Βig Brother»
στην Ελλάδα Γιώργο Τριανταφυλλίδη.

Ο γάμος με την πρώην (δεύτερη) σύζυγό του
τερματίστηκε στις δικαστικές αίθουσες της Γερ-
μανίας, αλλά, όπως μας αποκάλυψε, σήμανε την
αρχή μιας εφιαλτικής απομόνωσης από τα παι-
διά του, τη Μελίνα και τον Παναγιώτη.

Ο πιο διάσημος παίκτης του «Μεγάλου Αδελ-
φού» μίλησε αποκλειστικά στην «Political» για
όσα δραματικά (αλλά και ευχάριστα) συνέβησαν
την τελευταία πενταετία της ζωής του, περιγρά-
φοντας απίστευτα σκηνικά: «Καταστράφηκα
από τη δεύτερη σύζυγό μου. Εκείνη με έφερε
στη Γερμανία για ένα καλύτερο αύριο χωρίς να
μιλάω τη γλώσσα, ξένος ανάμεσα σε ξένους. Ερ-
γάστηκα σκληρά για να ορθοποδήσω και να
προσφέρω στην οικογένειά μου μια άνετη ζωή,
όμως πίσω από την πλάτη μου η πραγματικότητα
ήταν άλλη. Είχε δημιουργήσει έναν άλλον κόσμο
διαφορετικό που συνειδητοποίησα σε βάθος
χρόνου και τρόμαξα», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Ζήτησα διαζύγιο και από εκεί-
νη τη στιγμή η γυναίκα αυτή μεταμορφώθηκε.
Με έτρεχε στα δικαστήρια και, όπως προείπα, τη
γλώσσα δεν τη γνώριζα -σε αντίθεση με εκείνη
που είχε μεγαλώσει εδώ- και δεν μπορούσα να
υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έκανα τέσσερα

χρόνια να δω τα παιδιά μου. Ήταν θάνατος. Ο μο-
ναδικός τρόπος να τα συναντήσω ήταν παρουσία
ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού και αρ-
νιόμουν. Τα παιδιά με αγαπούσαν, αλλά δεν επι-
τρεπόταν νομικά ούτε έξω από το σπίτι τους να
σταθώ».

«Αυτή είναι η κοπελάρα μου»
Η γνωριμία με τη Μαρίνα Κοβουσιάδη που,

όπως ανέφερε, έμελλε να του κλέψει την καρδιά
ήταν λυτρωτική, γιατί τον βοήθησε να τερματίσει
τις δικαστικές αποφάσεις εναντίον του όσον
αφορά τις επαφές με την κόρη και τον γιο του.
«Αν δεν ήταν το Μαρινάκι, το γούρι μου, να μου
διαβάζει τις δικαστικές εντολές και τα νομικά
χαρτιά, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν. Το πιθανό-
τερο ήταν να γύριζα στην Ελλάδα και να με κυνη-
γούσε η αστυνομία. Χάρη σε εκείνη βλέπω τα

παιδιά μου πλέον κάθε Σαββατοκύριακο και
νιώθω ευτυχισμένος και τυχερός», δήλωσε ο
Γιώργος Τριανταφυλλίδης, συστήνοντάς μας τη
νέα σύντροφό του!

«Αυτή είναι η κοπελάρα μου (σ.σ.: φωτογρα-
φία), συγκατοικούμε πέντε χρόνια και περνάμε
υπέροχα. Και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν εγ-
καταστάθηκα στη Γερμανία νοίκιασα ένα δωμά-
τιο στο σπίτι του πατέρα της και όταν χώρισα σε
εκείνο το δωμάτιο επέστρεψα! Ωστόσο, οι γονείς
της δεν ήθελαν με τίποτα αυτήν τη σχέση και
έκαναν και κάνουν τα αδύνατα δυνατά ακόμη και
τώρα να μας χωρίσουν. Η οικογένειά της στρά-
φηκε εναντίον μου. Δεν έχω καμία σχέση μαζί
τους», είπε κοφτά.

«Δεν τον συμπαθούσα!»
Για τη γνωριμία της με τον Τσάκα, που δεν

γνώριζε πόσο διάσημος ήταν, η Μαρίνα Κοβου-
σιάδη αποκάλυψε: «Δεν τον συμπαθούσα αρχι-
κά. Είχα επιστρέψει στο πατρικό μου στη Γερμα-
νία μετά το διαζύγιό μου στην Ελλάδα και συναν-
τιόμασταν όποτε βγαίναμε στον κήπο για τσιγά-
ρο. Ήμασταν δύο χωρισμένοι στην ίδια αυλή!
Απογοητευμένοι από τους γάμους μας, μοιρα-
στήκαμε τον πόνο και καταλήξαμε ζευγάρι!» και
πρόσθεσε ότι χαϊδευτικά τον φωνάζει «εγκυ-
κλοπαίδεια» γιατί, όπως είπε, ο Γιώργος της ξέ-
ρει τα πάντα!

Ο πιο διάσημος παίκτης
του «Μεγάλου Αδελφού» μίλησε
αποκλειστικά στην «Political» 
για όσα δραματικά (αλλά και
ευχάριστα) συνέβησαν 
την τελευταία πενταετία 
της ζωής του

Τσάκας: 
Σκληρό διαζύγιο και νέος έρωτας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



O
γραμματέας της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας
Παύλος Μαρινάκης μιλάει
στην «Political» για τις προετοι-

μασίες του κόμματος για τη μακρά προ-
εκλογική περίοδο. Αναλύει τα διλήμματα
που θα τεθούν αλλά και τις επιτυχίες της
κυβερνητικής θητείας που θα επικοινωνη-
θούν. Θεωρεί κρίσιμο στοίχημα να πει-
στούν οι νέοι να ψηφίσουν τη ΝΔ και πι-
στεύει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει
δρομολογήσει πολλές δράσεις και για τους
νέους και για τις γυναίκες, επίσης κρίσιμο
μέγεθος των επερχόμενων εκλογών. Απο-
καλύπτει επίσης τα παράπονα του κόσμου
στις συχνές περιοδείες που πραγματοποιεί
στην περιφέρεια. Τέλος, αναφέρει ότι η ΝΔ
ποτέ δεν κλείνει τους διαύλους επικοινω-
νίας με άλλα κόμματα και υπογραμμίζει τις
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης που θεω-
ρεί πιο πετυχημένες. 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι μπαίνου-
με σε μια μακρά προεκλογική περίοδο,
αφού η πρόθεση του πρωθυπουργού εί-
ναι να οδηγηθούμε σε εκλογές κοντά
στο τέλος της τετραετίας. Πώς ετοιμάζε-
ται η Πειραιώς για αυτό το ενδεχόμενο;

Η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν
αταλάντευτη ως προς τη διεξαγωγή των
εκλογών στο τέλος της τετραετίας. Όπως
είπε και ο ίδιος στην πρόσφατη συνεδρίαση
της Πολιτικής Επιτροπής, για εμάς η προ-
εκλογική περίοδος ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου
2019. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπενθυμί-
ζουμε καθημερινά το έργο της κυβέρνησης -
και για το έργο μας σε βάθος τετραετίας θέ-
λουμε να μας κρίνουν οι πολίτες. Θα μιλή-
σουμε για όσες μεταρρυθμίσεις έγιναν τα
τελευταία τριάμισι χρόνια, για όλες εκείνες
τις προεκλογικές δεσμεύσεις που υλοποι-
ήθηκαν παρά τις πρωτοφανείς παγκόσμιες
κρίσεις, αλλά θα θέσουμε και τις προτεραι-
ότητές μας για την επόμενη τετραετία. 

Εκτιμάτε ότι τα κόμματα θα αντιπαρατε-
θούν για τα προεκλογικά τους προγράμ-
ματα ή η σκανδαλολογία και ο λαϊκισμός
θα οδηγήσουν αυτό τον προεκλογικό
αγώνα;

Η αιχμή του δόρατος της Νέας Δημοκρα-
τίας στις εκλογές θα είναι ο απολογισμός
των πεπραγμένων της και τα αποτελέσμα-
τα που παρήγαγε για τους πολίτες. 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

«Η αιχμή του δόρατος 
της ΝΔ στις εκλογές είναι
το μετρήσιμο έργο της»
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«
Είναι ίσως η πρώτη 
φορά μεταπολιτευτικά 
που μια κυβέρνηση
αποτυπώνει τέτοια 
δυναμική έπειτα 
από 3,5 χρόνια 
στη διακυβέρνηση 
της χώρας και μάλιστα
έχοντας κληθεί 
να αντιμετωπίσει 
παγκόσμιες 
και πρωτοφανείς 
κρίσεις

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Έχουμε να παρουσιάσουμε ουσιαστικό και
μετρήσιμο έργο. Μεταξύ άλλων, η ανερ-
γία μειώθηκε κατά 6%, δημιουργήθηκε
ένα πλέγμα ψηφιακών υπηρεσιών-πρότυ-
πο που μετρά σχεδόν 1 δισ. συναλλαγές, η
διεθνής εικόνα της χώρας βελτιώθηκε με
ισχυρές συμμαχίες, όπως και η αμυντική
μας θωράκιση.
Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι το μόνο που
έχουν να παρουσιάσουν είναι χάος, όπως
αυτό που δημιούργησαν τα προηγούμενα
χρόνια. Έτσι γνωρίζουν και έτσι θα πορευ-
τούν μέχρι τις εκλογές. Με τη μοναδική
τους «ατζέντα»: τη λάσπη και τις συκο-
φαντίες. 

Ο κόσμος στην περιφέρεια και στους με-
γάλους δήμους που επισκέπτεστε σε τι
εστιάζει ως το μεγάλο του πρόβλημα;

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των πολιτών εί-
ναι οι συνέπειες της πληθωριστικής και
ενεργειακής κρίσης. Η ακρίβεια στα αγαθά,
το ρεύμα και τα καύσιμα. Ό,τι δηλαδή μας
απασχολεί όλους. Γνωρίζουν όμως ότι η κυ-
βέρνηση καθημερινά τους στηρίζει με την
απορρόφηση των αυξήσεων στους λογα-
ριασμούς του ρεύματος (κατά 90% στα οι-
κιακά και 100% στα κοινωνικά τιμολόγια),
με το «καλάθι του νοικοκυριού» που έχει
σταθεροποιήσει -και πολλές φορές μει-
ώσει- τις τιμές των προϊόντων και αναγνωρί-
ζουν αυτή την προσπάθεια. Ένα είναι βέ-
βαιο, δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε
τους Έλληνες πολίτες μέχρι να αφήσουμε
αυτές τις κρίσεις πίσω μας. 

Επειδή θεωρώ ότι έχετε μια σχετική ει-
κόνα, θα ήθελα να μου πείτε σε ποιες
κοινωνικές ομάδες χωλαίνει δημοσκο-
πικά η ΝΔ και ποιες κινήσεις θα κάνετε;
Πχ, πώς πάει το κόμμα στους νέους και
τις γυναίκες;

Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απευθύ-
νεται συνολικά σε όλους τους πολίτες και
είμαστε αισιόδοξοι ότι έτσι θα κερδίσουμε
την εμπιστοσύνη όλων των Ελληνίδων και
των Ελλήνων. Ως νέος πολιτικός είναι και
για εμένα ένα στοίχημα να καταφέρουμε να
μας εμπιστεύονται ακόμη περισσότεροι νέ-
οι. Οι πολιτικές που έχει εφαρμόσει η κυ-
βέρνηση έχουν αποδείξει ότι ενδιαφέρεται
στην πραγματικότητα για τη νέα γενιά. Το
Πρώτο Ένσημο, το σχέδιο «Σπίτι μου», η
«Κοινωνική Αντιπαροχή», η μείωση των φό-
ρων και των ασφαλιστικών εισφορών, οι με-
ταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και η κατάρ-
γηση του φόρου για τη γονική παροχή μέχρι
800.000 ευρώ αποδεικνύουν στην πράξη
ότι η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τους νέ-
ους να οικοδομήσουν το μέλλον τους στην
Ελλάδα. Το ίδιο έχει κάνει και για τις γυναί-
κες, δυναμώνοντας τον ρόλο τους σε κάθε
πτυχή της ζωής τους με την αυξημένη συμ-
μετοχή στα διοικητικά συμβούλια εταιρει-
ών, τις γονικές άδειες, την επέκτασή τους
σε ιδιωτικό και δημόσιο, το ευέλικτο ωρά-
ριο, τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου
Καινοτομίας αλλά και προστατεύοντάς τες

και βοηθώντας τες σε περίπτωση που πέ-
σουν θύματα βίας ή κακοποίησης.

Πώς θα κινηθούν κόμμα και κυβέρνηση
για να πείσουν τους αναποφάσιστους και
απολιτίκ ψηφοφόρους;

Δεν πιστεύω στον όρο «απολιτίκ». Πιστεύω
ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποστασιοποι-
ήθηκαν από την πολιτική επικαιρότητα γιατί
απογοητεύτηκαν από το σύνολο των πολιτι-
κών. Λάθη έχουν γίνει. Και η δική μας παρά-
ταξη τα είδε, έκανε την αυτοκριτική της και
τα διόρθωσε. Στις επερχόμενες εκλογές
έχουν κάθε λόγο να στηρίξουν τη ΝΔ ακόμη
και άνθρωποι που δεν έχουν ξαναψηφίσει
ποτέ. Γιατί αυτά τα τριάμισι χρόνια έχουν γί-
νει βήματα στην Ελλάδα που δεν έχουν ξα-
ναγίνει για ολόκληρες δεκαετίες. 

Θα έχουμε ανανέωση στα πρόσωπα που
θα τεθούν στη μάχη του σταυρού;

Οι αποφάσεις για τους υποψηφίους ανή-
κουν αποκλειστικά και μόνο στον πρωθυ-
πουργό. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι τα
ψηφοδέλτια να αποτελούνται από ανθρώ-
πους που νοιάζονται για τον τόπο τους και
γνωρίζουν σε βάθος τα ζητήματα που απα-
σχολούν τους πολίτες. Σίγουρα θα δούμε
νέα πρόσωπα, νέα όμως όχι μόνο ως προς
την ηλικία αλλά στις ιδέες, τις δράσεις και
την οπτική για το μέλλον της χώρας.

Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε τη ΝΔ να
βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση διαφο-
ράς από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά να μην ακουμ-
πάει την αυτοδυναμία. Ακόμη όμως και
να την κατακτήσει, θα μιλάμε για μια
οριακή αυτοδυναμία, αν μάλιστα έχουμε
εξακομματική και επτακομματική Βου-
λή. Το σχόλιό σας;

Είναι ίσως η πρώτη φορά μεταπολιτευτικά
που μια κυβέρνηση αποτυπώνει τέτοια δυ-
ναμική έπειτα από τριάμισι χρόνια στη δια-
κυβέρνηση της χώρας και μάλιστα έχοντας
κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά από αλ-
λεπάλληλες, παγκόσμιες και πρωτοφανείς
κρίσεις. Η δημοσκοπική εικόνα της κυβέρ-

νησης μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο
αυτής της θητείας της είναι ιδιαίτερα αισιό-
δοξη και μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη
του το γεγονός ότι δεν έχουν προκηρυχθεί
καν εκλογές. Ο στόχος μας είναι μια ακόμη
πιο ισχυρή εντολή από αυτήν που λάβαμε
το 2019. 

Φοβίζει τη «γαλάζια» κομματική βάση η
πιθανότητα να υπάρξει και νέα συγκυ-
βέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ μετά την κυβέρνη-
ση Σαμαρά - Βενιζέλου;

Η συγκυβέρνηση του 2012-2015 συνέβαλε
στο να κρατηθεί η χώρα όρθια. Και απέδει-
ξε πως μπροστά στα κρίσιμα εθνικά ζητήμα-
τα, με μόνο γνώμονα το καλό των πολιτών,
η Νέα Δημοκρατία δεν κλείνει τους διαύ-
λους επικοινωνίας και μπορεί να επιτύχει
συγκλίσεις. Η δική μας όμως συμφωνία εί-
ναι με τον ελληνικό λαό. Αυτόν υπηρετούμε,
για αυτόν θέλουμε να λάβουμε εντολή δια-
κυβέρνησης. Για να πάμε τη χώρα ακόμη
πιο μπροστά, να δημιουργήσουμε ακόμη κα-
λύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό που
επιδιώκουμε είναι να λάβουμε μια ισχυρή
εντολή και να σχηματίσουμε αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Και αυτό δεν είναι προϊόν αλα-
ζονείας, αλλά προκύπτει από το αποτέλε-
σμα των πολιτικών μας, τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης, το αποτύπωμά τους στη ζωή
των Ελλήνων αλλά και από τη στάση και την
ανυπαρξία ουσιαστικών προτάσεων και θέ-
σεων των υπόλοιπων κομμάτων. 

Αν έπρεπε να διαλέξετε τρεις μεταρρυθ-
μίσεις-τομείς της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη που θεωρείτε εσείς ως τις πιο κρί-
σιμες για να αναδείξετε, ποιες θα ήταν
αυτές και γιατί;

Θέλω για αρχή να κάνω μια διάκριση στις
τρεις κατηγορίες μεταρρυθμίσεων που έκα-
νε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η πρώτη κατηγορία είναι εκείνες οι μεταρ-
ρυθμίσεις για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί,
όπως είναι η μείωση φόρων. Κι όμως δεν
σταματήσαμε εκεί. Μέσα σε τρία και πλέον
χρόνια μειώθηκαν πάνω από 50 φορολογι-

κοί συντελεστές, περισσότεροι από όσους
η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει,
ενώ καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης,
μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και
πλέον οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ένα
πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα. Και εγώ ο
ίδιος ως ελεύθερος επαγγελματίας έχω δει
το πώς αντανακλά η μείωση αυτή στη δική
μου φορολογική δήλωση.
Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη όπου μια
μεταρρύθμιση εκπονήθηκε με πιο γρήγο-
ρους ρυθμούς από όσο ήταν προγραμματι-
σμένο εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταχύτατη
και αποτελεσματικότατη διαμόρφωση των
ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους, η δημι-
ουργία του gov.gr και το πρότυπο σύστημα
προγραμματισμού ραντεβού για τον εμβο-
λιασμό. Η χώρα μας δεν ήταν ακριβώς
«μπροστά» σε αυτό τον τομέα, ή μάλλον για
να το θέσω πιο σωστά, είχαμε συμβιβαστεί
με τη γραφειοκρατία και σχεδόν δεν ξέρα-
με από πού πρέπει να ξεκινήσουμε για να
απαλλαγούμε από τις ουρές. Κι όμως, με
σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλ-
λαγές για το 2022 κάθε Ελληνίδα και κάθε
Έλληνας έχουν πρακτικά γλιτώσει κατά μέ-
σο όρο 100 ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες.
Η τρίτη κατηγορία είναι οι μεταρρυθμίσεις
που ήρθαν για να διορθώσουν παθογένειες
που είτε παρέλαβε η κυβέρνηση είτε προ-
έκυψαν από γεγονότα. Η τροποποίηση δια-
τάξεων του Ποινικού Κώδικα, που η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση κράτησε τη Βουλή
ανοιχτή ενώ είχε προκηρύξει εκλογές για
να τον ψηφίσει, η αυστηροποίηση των ποι-
νών ειδικά για ειδεχθή εγκλήματα όπως αυ-
τά κατά της γενετήσιας ελευθερίας, του εμ-
πρησμού, των προϋποθέσεων της υφ’ όρον
απόλυσης κρατουμένων αλλά και η προ-
σθήκη της παραμόρφωσης στο έγκλημα
της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλά-
βης είναι μόνο ορισμένες από τις διατάξεις
που ήρθαν για να προστατεύσουν πιο απο-
τελεσματικά τους πολίτες και να τιμωρή-
σουν τους δράστες ανάλογα με τη βαρύτη-
τα των πράξεών τους.
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Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι
το μόνο που έχουν 

να παρουσιάσουν είναι
χάος, όπως αυτό 

που δημιούργησαν 
τα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι γνωρίζουν και έτσι 

θα πορευτούν μέχρι 
τις εκλογές. Με τη

μοναδική τους «ατζέντα»: τη
λάσπη και τις συκοφαντίες

«
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Συναγερμός 
για πρόσφυγες 
σε νησίδα του  Έβρου
Για ακόμη μια φορά σήμανε συ-
ναγερμός στις αστυνομικές αρ-
χές στη Θράκη, όταν ειδοποιήθη-
καν για την ύπαρξη προσφύγων
σε νησίδα του Έβρου, η οποία
όμως δεν είναι σε ελληνικό έδα-
φος. Όλα έγιναν τις πρώτες
πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν
οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθη-
καν από τη ΜΚΟ «Watch the
Med» για τους μετανάστες. Σύμ-
φωνα με την Ελληνική Αστυνο-
μία, οι μετανάστες δεν ήταν μέσα
στην ελληνική επικράτεια.
Η Αστυνομία με ανακοίνωσή της
χθες ανέφερε τα εξής: «Η Ελλη-
νική Αστυνομία ειδοποιήθηκε
στις 8/12/2022 τις πρώτες πρωι-
νές ώρες από τη ΜΚΟ «Watch the
Med» για ύπαρξη παράνομων με-
ταναστών σε νησίδα του Έβρου.
Οι ελληνικές Αρχές σε συνεργα-
σία με την αρμόδια υπηρεσία του
Γενικού Επιτελείου Στρατού εξέ-
τασαν τις συντεταγμένες που
τους δόθηκαν. Από τον έλεγχο
προέκυψε ότι το σημείο δεν ανή-
κει στην ελληνική επικράτεια.
Αμέσως ενημερώθηκαν η ΜΚΟ,
η Frontex και ειδοποιήθηκαν με
ΝΟΤΑΜ οι τουρκικές Αρχές στον
τριεθνή σταθμό του Καπετάν Αν-
τρέεβο για την περισυλλογή των
μεταναστών».
Σημειώνεται πως τον περασμένο
Αύγουστο είχε γίνει ένα αντί-
στοιχο συμβάν στον Έβρο, με τη
ΜΚΟ «Human Rights» να ενημε-
ρώνει τότε τις ελληνικές Αρχές
για 38 μετανάστες που ήταν σε
νησίδα στην περιοχή. Τότε η ορ-
γάνωση είχε καταγγείλει πως
υπήρχε ένα νεκρό παιδί ανάμεσα
στους πρόσφυγες που εντοπί-
στηκαν. Αυτό αποδείχτηκε fake
news, ενώ οι μετανάστες δεν
βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος
αλλά σε τουρκικό. Αντίστοιχα,
πριν από λίγο καιρό οι τουρκικές
Αρχές είχαν ξυλοκοπήσει, ξεγυ-
μνώσει και αναγκάσει μετανά-
στες να περάσουν από τη γείτονα
στην Ελλάδα μέσω του ποταμού
Έβρου, με το συμβάν να προκαλεί
κατακραυγή.

Μίλτος Σακελλάρης

Μ
ετά τη διπλωματική κρίση που
προκάλεσε με τη Λιβύη η Τουρ-
κία υπαγορεύοντας επί της ου-
σίας την ανακοίνωση και το διά-

βημα της κυβέρνησης της Τρίπολης προς την
Ελλάδα για τις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρή-
της, η Άγκυρα προσπαθεί και πάλι να στήσει
διπλωματικό επεισόδιο και στη Θράκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Με-
βλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε χθες με
σκληροπυρηνικά στελέχη της μειονότητας,
μέλη της λεγόμενης «Ανώτατης Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής Τούρκων Δυτικής Θράκης».
Η αντιπροσωπεία της Συμβουλευτικής, με
επικεφαλής τους δύο ψευτομουφτήδες Ιμ-
πραήμ Σερίφ και Μουσταφά Τράμπα και την
πρόεδρο του μειονοτικού κόμματος Τσιγδέμ
Ασάφογλου, βρέθηκε στην Τουρκία για μια
θρησκευτική γιορτή στη μνήμη του μουσουλ-
μάνου ποιητή Μεβλάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξαπέλυ-
σε επίθεση στην Ελλάδα για την υποτιθέμενη
παραβίαση των δικαιωμάτων της «τουρκικής
μειονότητας», στέλνοντας το μήνυμα ότι η Άγ-

κυρα επιμένει να κρατάει ψηλά στην ατζέντα
το μειονοτικό ζήτημα.

«Φιλοξενήσαμε αξιόλογα μέλη της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής της Τουρκικής Μει-
ονότητας Δυτικής Θράκης στην Άγκυρα. Η Ελ-
λάδα συνεχίζει να παραβιάζει επίμονα τη Συν-
θήκη της Λωζάννης και τα βασικά ανθρώπινα
δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Τα
αδέλφια μας στη Δυτική Θράκη δεν ήταν ποτέ
και δεν θα είναι ποτέ μόνοι!», ήταν η ανάρτηση
του κ. Τσαβούσογλου και παρέθεσε συγχρό-
νως και κατάλογο των «παραβιάσεων» των δι-
καιωμάτων της «τουρκικής μειονότητας».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέ-
δωσε ανακοίνωση-απάντηση στον επικεφα-
λής της τουρκικής διπλωματίας, τη δεύτερη
μέσα σε ένα 24ωρο: «Η Τουρκία για μία ακό-
μη φορά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα
στη Θράκη και την καλούμε, αντί να παραδί-
δει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να
βάλει τάξη στα του οίκου της και να εφαρμό-
σει πολιτικές που θα δώσουν ξανά πνοή και
δυναμισμό στην εκεί Ελληνική Μειονότητα».

Η Αθήνα εκφράζει την απορία πώς η Τουρ-
κία «επικαλείται τη Λωζάννη και κάνει λόγο
για παραβίασή της από την Ελλάδα, τη στιγμή
που στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και
την Τένεδο η Ελληνική Μειονότητα αριθμεί λι-
γότερες από 3.000 ψυχές, ενώ κατά την υπο-
γραφή της Συνθήκης αριθμούσε περί τις
130.000, την ώρα που η μουσουλμανική μει-

ονότητα στη Θράκη αριθμεί περί τα 120.000
μέλη, όσα δηλαδή και την περίοδο κατά την
οποία υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάννης, την
οποία η Τουρκία συστηματικά επικαλείται».

Το θέμα είναι ότι ο Ερντογάν βλέπει ότι πιέ-
ζεται δημοσκοπικά, επομένως χρειάζεται και
την τελευταία ψήφο μουσουλμάνου ψηφο-
φόρου. Και θα συνεχίσει να έχει το θέμα της
Θράκης ψηλά στην προεκλογική του ατζέντα
μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Καλά κρατεί το παζάρι με τα F-16
Μέσα στο κλίμα αυτό δεν διστάζει να επιτε-

θεί και στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. «Δεν τους χαριστήκαμε,
ούτε θα χαριστούμε σε όσους υποστήριξαν
ανυπολόγιστα την Ελλάδα στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο και ενθάρρυναν τις επιθετικές και
προκλητικές πρωτοβουλίες αυτής της χώ-
ρας», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε δηκτικά ότι ενώ
Τουρκία και ΗΠΑ είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η
Αμερική προτιμά να εξοπλίζει την Ελλάδα και
όχι να δίνει στην Τουρκία τα F-16, που έχει
πληρώσει κιόλας.

Το παζάρι είναι σε πλήρη εξέλιξη και η ελ-
ληνική Ομογένεια στηρίζεται πολύ στον πρό-
εδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων
της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος
έχει το όπλο του βέτο και έχει διαμηνύσει ότι
η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τα όπλα όσο
συνεχίζει τις υπερπτήσεις στο Αιγαίο.

Μετά τα νησιά η Τουρκία 
προσπαθεί να στήσει 

νέο διπλωματικό επεισόδιο

Γράφει η 
Αλεξία Τασούλη

H Άγκυρα προκαλεί
και με μειονοτικό
ζήτημα στη Θράκη



«Η
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές της
απλής αναλογικής, ως του μεγάλου
κόμματος της Αριστεράς και της προ-
οδευτικής παράταξης, είναι βασική

προϋπόθεση για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνη-
σης δικαιοσύνης και αλλαγής», κρίνει ο Στέργιος Καλπά-
κης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

Τονίζει, δε, ότι «όταν η αδικία γίνεται νόμος και οι ανισό-
τητες καθεστώς, τότε χρειάζονται αριστερές, προοδευτικές
πολιτικές». Για την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή σχετι-
κά με την ΕΥΠ, θεωρεί πως ο πρωθυπουργός «τράπηκε σε
άτακτη φυγή επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά την ενοχή του».

Εκλογικός συναγερμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να κάνει
ανατροπή, να έρθει πρώτο κόμμα, παρά τις δημοσκο-
πήσεις;
Τις κυβερνήσεις τις βγάζει ο λαός, όχι οι δημοσκοπή-

σεις. Επίσης, τις εκλογές τις κερδίζει αυτός που καταφέρ-
νει να θέσει το δίλημμα και έχει πρόταση διακυβέρνησης.
Για αυτούς τους δύο λόγους είμαι βέβαιος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. 

Διότι, πρώτον, παντού γύρω μας υπάρχει διάχυτο ένα αί-
σθημα αδικίας από τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη και συνεπώς το αίτημα για δικαιοσύνη παντού που έχει
προτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πλειοψηφικό. Δεύτερον, γιατί
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εγγυάται τον σχηματισμό προοδευτικής κυ-
βέρνησης από την κάλπη της απλής αναλογικής εφόσον
κερδίσει τις εκλογές. 

Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης λέει στην ουσία ότι ψήφος
στη ΝΔ είναι χαμένη ψήφος, γιατί δεν πιστεύει στην απλή
αναλογική. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες θα επιλέξουν δι-
καιοσύνη παντού και προοδευτική κυβέρνηση από την
πρώτη Κυριακή.

Ακρίβεια, υγεία, πλειστηριασμοί βρίσκονται στον
αφρό της επικαιρότητας. Τι θα έκανε μια κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δη σε περίοδο οικονομικής κρίσης;
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα στην κοι-

νωνία, αυξήσεις τιμών σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ρα-
γδαία μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση των
επιτοκίων και των κόκκινων δανείων, αύξηση των ακάλυ-
πτων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. 

Την ίδια ώρα που η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αντι-
μετωπίζει όλα αυτά, τα καρτέλ και οι τράπεζες συσσω-
ρεύουν υπερκέρδη, τα «γαλάζια» golden boys απολαμβά-
νουν παχυλούς μισθούς, οι «Πάτσηδες» ευημερούν κυνη-
γώντας να πάρουν τα σπίτια φτωχών ανθρώπων και πριν
από λίγες ημέρες άνοιξε ορθάνοιχτα η πόρτα της ιδιωτικο-
ποίησης της Δημόσιας Υγείας.

Όλα αυτά είναι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη. Άρα, πρώτη προϋπόθεση είναι η πολιτική αλλαγή
και η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και η πολιτική αλλαγή συνο-
δεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για ρυθμιστικές
παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, για πάταξη της αι-
σχροκέρδειας, για μείωση των έμμεσων φόρων, για αύξη-
ση του κατώτατου μισθού και τιμαριθμική αναπροσαρμογή,
για προστασία της πρώτης κατοικίας, για στήριξη και ανα-
μόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Όλα αυτά δεν έχουν μεγάλο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος
και σίγουρα μικρότερο από όσα δίνει η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, προκειμένου να επιδοτεί την αισχροκέρδεια για να θη-
σαυρίζουν οι λίγοι και ισχυροί σε βάρος όλων των υπολοί-
πων. Άρα το ζήτημα είναι αλλαγής μοντέλου, όχι περισσότε-
ρων ή λιγότερων χρημάτων. Το ζήτημα είναι προτεραιοτή-
των, ποιους θα επιλέξεις να στηρίξεις περισσότερο. Και δική
μας προτεραιότητα είναι τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, η
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όχι οι λίγοι και ισχυροί. 

Πώς αποτιμάτε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τη συζήτηση στη Βου-

λή σχετικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις

παρακολουθήσεις;
Αφού κρύφτηκε για πέντε εβδομάδες από τη Βουλή αρ-

νούμενος να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις του Αλέ-
ξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε τελικά την Πέμ-
πτη και αντί να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε
επιτακτικά ο Αλέξης Τσίπρας, αν παρακολουθούνταν από
την ΕΥΠ υπουργοί της κυβέρνησης και η ηγεσία των Ενό-
πλων Δυνάμεων, τράπηκε σε άτακτη φυγή, επιβεβαιώνον-
τας πανηγυρικά την ενοχή του. 

Την ίδια στιγμή, οι «New York Times» δημοσίευσαν ανα-
λυτικό ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Intellexa
έκανε εξαγωγή του παράνομου λογισμικού Predator από
την Ελλάδα σε άλλες χώρες με άδεια που έλαβε από Γενική
Γραμματεία του υπουργείου Εξωτερικών, διαψεύδοντας
τους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη ότι δεν ξέρει τίποτα και
ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη. Κατά τα άλλα, ο

κ. Μητσοτάκης βρέθηκε για ακόμη μία φορά μόνος και
απομονωμένος από όλη την αντιπολίτευση να υπερασπίζε-
ται ένα νομοσχέδιο περαιτέρω συγκάλυψης του σκανδά-
λου και συσκότισης της αλήθειας.

Στα κύρια θέματα της επικαιρότητας, παρατηρείται μια

πολιτική σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τα κόμ-

ματα της Κεντροαριστεράς γενικότερα. Βλέπετε να

μπαίνουν τα θεμέλια μιας μελλοντικής προοδευτικής

διακυβέρνησης;
Τα θεμέλια μπαίνουν καθημερινά ούτως ή άλλως στο πε-

δίο της πραγματικής ζωής. Όταν η αδικία γίνεται νόμος και
οι ανισότητες καθεστώς, τότε χρειάζονται αριστερές, προ-
οδευτικές πολιτικές που θα φέρουν τη δικαιοσύνη παντού
και θα μειώσουν τις ανισότητες. Πολιτικές ενδυνάμωσης
του κοινωνικού κράτους, στήριξης του εισοδήματος των
εργαζομένων και της μεσαίας τάξης. Ρυθμιστικές παρεμ-
βάσεις σε μια αγορά ανεξέλεγκτη που γεννά υπερκέρδη
για τους λίγους και ισχυρούς, φτώχεια και ανασφάλεια για
τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Οι πολιτικές αυτές είναι
ήδη πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Το στοίχημα για
εμάς είναι αυτή η κοινωνική πλειοψηφία να εκφραστεί και
στην κάλπη. Συνεπώς, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές
της απλής αναλογικής, ως του μεγάλου κόμματος της Αρι-
στεράς και της προοδευτικής παράταξης στη χώρα, είναι η
βασική προϋπόθεση για τον σχηματισμό από την πρώτη
Κυριακή μιας προοδευτικής κυβέρνησης της δικαιοσύνης
και της αλλαγής. Σ
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«Προοδευτική κυβέρνηση 
από την κάλπη 

της απλής αναλογικής»
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O
σο πλησιάζουμε στις τουρκικές
εκλογές το ερχόμενο καλοκαίρι,
τα σενάρια δίνουν και παίρνουν,
ενώ οι αρθρογράφοι χύνουν αρ-

κετό μελάνι στις αναλύσεις του για το τι
μέλλει γενέσθαι. Η Τουρκία βιώνει μία από
τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις
στην ιστορία της. Εκλογές που συμπίπτουν
με την επέτειο ενός αιώνα από την εγκαθί-
δρυση της χώρας και λόγω της οικονομι-
κής ύφεσης -κυρίως- δημιουργούν «πονο-
κεφάλους» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το
ερώτημα που ταλανίζει και τους πιο έμπει-
ρους δημοσιογράφους στη γείτονα είναι
ένα: μετά τον Τούρκο πρόεδρο (αν και εφό-
σον αυτό συμβεί) ποιος;

Το τοπίο είναι ζοφερό για τον Ερντογάν, ο
οποίος συνιστά τον μοναδικό επίσημο υπο-
ψήφιο έως σήμερα. Οι δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν ότι το μέλλον του είναι αβέβαιο, κα-
θώς φαίνεται να χάνει με διαφορά και από
τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφί-
ους της αντιπολίτευσης για το χρίσμα της
προεδρίας, οι οποίοι αναζητούν ακόμη τις
συγκλίσεις εκείνες που θα τους επιτρέψουν
να ενώσουν τις δεξαμενές τους στον δρόμο
προς τις κάλπες. Οι βασικοί του αντίπαλοι
είναι οι εξής: οι δημοφιλείς δήμαρχοι
Εκρέμ Ιμάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς, ο
βετεράνος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού
Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, καθώς
και η Μεράλ Ακσενέρ, πρόεδρος του εθνικι-
στικού και συντηρητικού Καλού Κόμματος.

Κακή εικόνα και για το κυβερνών κόμμα
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της

έρευνας της εταιρείας δημοσκοπήσεων
Metropoll τον Αύγουστο του 2022, ο Ερντο-
γάν βρίσκεται σχεδόν 16 μονάδες πίσω από
τον δήμαρχο της Άγκυρας Μανσούρ Για-
βάς, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να αιφ-
νιδιάσει τον Τούρκο πρόεδρο αξιοποιών-
τας στο έπακρο την αυξημένη δημοφιλία
του. Ωστόσο, ακόμη και με τον Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου, τον λιγότερο δημοφιλή αλλά
ενδεχομένως πιο πιθανό υποψήφιο της αν-
τιπολίτευσης, η διαφορά είναι μεγάλη, κα-
θώς κυμαίνεται πάνω από έξι μονάδες.

Βάσει έρευνας της Türkiye Raporu τον
περασμένο Σεπτέμβριο, η υποστήριξη προς
το ΑΚP βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του
22,2%, φανερώνοντας πως αντιστοίχως εί-
ναι κακή και η εικόνα που διαμορφώνεται
και για το κυβερνών κόμμα. Έως σήμερα
συνιστούν «γκρίζα σημεία» ο μη ορισμός
ακόμη προεδρικού υποψηφίου από τη συμ-
μαχία της αντιπολίτευσης, καθώς και η συγ-

κρότηση του μετεκλογικού Κοινοβουλίου.
Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι τα μεγαλύ-
τερα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προ-
σπαθήσουν να κρατήσουν τη συμμαχία τους
για να διεκδικήσουν την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, επεκτείνοντάς την ενδεχομέ-
νως και με άλλα κόμματα, όπως το Κόμμα
Δημοκρατίας και Προόδου (DEVA) -με επι-
κεφαλής τον πρώην υπουργό Οικονομίας
και Εξωτερικών Αλί Μπαμπατζάν- και το
Κόμμα του Μέλλοντος (Gelecek) - με επικε-
φαλής τον πρώην πρωθυπουργό και υπουρ-
γό Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Με τα έως τώρα δεδομένα όλα δείχνουν
ότι κανένα κόμμα δεν θα εξασφαλίσει πλει-
οψηφία στο Κοινοβούλιο, γεγονός που θα
αναγκάσει την αντιπολίτευση να στραφεί σε
έναν μετεκλογικό συνασπισμό, με το σκηνι-
κό να προμηνύεται ιδιαιτέρως περίπλοκο.

Μετά τον Ερντογάν, ποιος;

Χλωμός ο «σουλτάνος» από τις δημοσκοπήσεις - Φαίνεται 
να χάνει και από τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους 

της αντιπολίτευσης για το χρίσμα της προεδρίας

Καθοριστική η «καυτή πατάτα»  της εξωτερικής πολιτικής 

Εκρέμ Ιμάμογλου Μανσούρ Γιαβάς Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου Μεράλ Ακσενέρ

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Εκτός από τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν την
τουρκική κυβέρνηση, καθώς η χώρα βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά
στην ύφεση και ο πληθωρισμός καλπάζει σε υψηλά επίπεδα, σημαν-
τικός παράγοντας που δύναται κάλλιστα να κρίνει το αποτέλεσμα των
εκλογών και την επόμενη μέρα στην Τουρκία είναι αυτός της εξωτε-
ρικής πολιτικής.
Σύμφωνα με ανάλυση που πραγματοποίησαν για λογαριασμό του
think tank «Carnegie Endowment for International Peace» ο Αλπέρ
Κοσκούν, πρώην πρέσβης της Τουρκίας στο Αζερμπαϊτζάν και ερευ-
νητής, και ο Σινάν Ούλγκεν, επίσης συνεργάτης τού εν λόγω think
tank, ο οποίος επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη μελέτη της τουρκι-
κής εξωτερικής πολιτικής, μια νέα κυβέρνηση ίσως επιλέξει να επι-
κεντρωθεί στη διαχείριση του οικονομικού αδιεξόδου και να χαράξει

έναν ήρεμο δρόμο στο Αιγαίο. Η άλλη επιλογή που έχει μια πιθανή
νέα κυβέρνηση είναι με αφορμή την 100ή επέτειο της Συνθήκης της
Λωζάννης και της Τουρκικής Δημοκρατίας να οξύνει την ένταση στο
Αιγαίο, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις στο εσωτερικό.
Όπως αποδείχτηκε από την ίδια έρευνα, μεταξύ πολιτικής ελίτ, κυ-
βερνητικών κύκλων και κοινωνίας η διαφορά του πώς αντιλαμβά-
νονται την κρισιμότητα ζητημάτων που αφορούν (και) την Ελλάδα εί-
ναι πολύ μικρή. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες στη γείτονα θα θέ-
σουν ως πρώτο στόχο τη διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόν-
των της χώρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, παρά τις πιθανές δια-
φοροποιήσεις στην πολιτική που θα χαράξουν, τα ζητήματα της εξω-
τερικής πολιτικής θα παραμείνουν στο επίκεντρο, ανεξάρτητα από το
αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα βρίσκεται ή όχι στο τιμόνι της χώρας.



Ο
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάν-
τζος, λίγες ώρες μετά τη θυελ-
λώδη συνεδρίαση στη Βουλή

για τις υποκλοπές, δεν δηλώνει έκπληκτος
από τα όσα διαδραματίστηκαν και κάνει λό-
γο για «έναν διαγκωνισμό εντυπώσεων και
έναν διαγωνισμό θεσμικής ασυνέπειας».
Με ένα δηκτικό σχόλιο αντιμετωπίζει τις
κυβερνητικές ανακοινώσεις παροχών:
«Φαίνεται, πράγματι, πως εκτός από εκλο-
γές, “μύρισε” και… παροχές!». Κληθείς, δε,
να απαντήσει στο ερώτημα ποιο είναι το
μειονέκτημα του κόμματός του σε αυτή την
προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει,
υποστηρίζει πως η υπευθυνότητα αποδείχ-
θηκε η σοβαρότερη «αδυναμία» του κόμ-
ματος, «είναι το τίμημα που πλήρωσε μια
ιστορική παράταξη για τις αποφάσεις που
πήρε -σε κρίσιμους καιρούς- για να σώσει
τη χώρα από τη χρεοκοπία που άλλοι προ-
κάλεσαν». Ενόψει της αυριανής συνεδρία-
σης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
όπου θα παρουσιαστεί το προεκλογικό
πρόγραμμα, επισημαίνει με νόημα ότι
«δουλεύουμε καθημερινά σε μια προσπά-
θεια που δεν είναι αμιγώς παραταξιακή αλ-
λά πρώτιστα εθνική».

Πώς αξιολογείτε την πρόσφατη συζήτη-
ση στη Βουλή αναφορικά με το νομοσχέ-
διο για τις παρακολουθήσεις; 

Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμή-
σεις μας. Αντί για ουσιαστική συζήτηση,
παρακολουθήσαμε έναν διαγκωνισμό εν-
τυπώσεων και έναν διαγωνισμό θεσμικής
ασυνέπειας. Ένας νυν πρωθυπουργός και
ένας πρώην με μια διαρκή αγωνία συμψη-
φισμού. Και στο φόντο, οι βαρύτατες ευθύ-
νες της ΝΔ για το βαθύ σκοτάδι που καλύ-
πτει την πολιτική ζωή. Οι αποκαλύψεις του

διεθνούς Τύπου, όμως, είναι καθηλωτικές
για την παρουσία του Predator στην Ελλά-
δα. Για αυτό επιμένουμε στην ανάγκη να
αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές αυτής της
νοσηρής υπόθεσης, με θεσμικό τρόπο και
μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Οι πολίτες
δικαιούνται, επιτέλους, να μάθουν όλη την
αλήθεια, πριν από τις εκλογές. 

Παρακολουθούμε το τελευταίο διά-
στημα μια έντονη παροχολογία από
την κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι αντέχει
η οικονομία ή θα τα βρούμε μπροστά
μας μετά τις εκλογές; 

Φαίνεται, πράγματι, πως εκτός από
εκλογές «μύρισε» και… παροχές! Το «με-
γάλο παζάρι» έχει αρχίσει από τη ΔΕΘ, με
εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα, τόσο
από τον κ. Μητσοτάκη όσο και από τον κ.
Τσίπρα. Ιδίως η κυβέρνηση φαίνεται να
αγνοεί επιδεικτικά την προβληματική εικό-
να των δημοσιονομικών μεγεθών, επιμέ-
νοντας σε ένα στρεβλό μοντέλο αντιμετώ-
πισης του αυξανόμενου κόστους διαβίω-
σης. Αντί να προχωρήσει σε ρύθμιση της
αγοράς, με επιβολή πλαφόν στη λιανική τι-
μή του ρεύματος, καθώς και σε δίκαιη φο-
ρολογική πολιτική, επενδύει σε διαρκείς
επιδοτήσεις που επιβαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό, συντηρώντας τα υπερκέρδη των
εταιρειών ενέργειας. Η ανεύθυνη δημοσιο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης κοστίζει
ακριβά, χωρίς να ανακουφίζει επαρκώς
τους πολίτες. Φαίνεται, πλέον, σχεδόν βέ-

βαιο ότι μετά τις εκλογές θα χρειαστούν
μέτρα λιτότητας, που θα επιβαρύνουν τους
πλέον ευάλωτους. 

Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα και
ποιο το μειονέκτημα του ΠΑΣΟΚ σε
αυτή την προεκλογική μάχη; 

Το πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ είναι η σο-
βαρότητα, η μετριοπάθεια και η συνέπεια
στις θέσεις και τις αξίες που διαχρονικά
εξέφρασε. Αυτό φάνηκε πολύ πρόσφατα
και με αφορμή τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους και την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυήθηκε μέ-
σα στη μεγάλη κρίση. Λέμε την αλήθεια
στους πολίτες και αναζητούμε λύσεις, ρεα-
λιστικές και δίκαιες, υπέρ των αδύναμων.
Αυτή η υπευθυνότητα αποδείχθηκε, ωστό-
σο, και η σοβαρότερη «αδυναμία» του κόμ-
ματος. Είναι το τίμημα που πλήρωσε μια
ιστορική παράταξη για τις αποφάσεις που
πήρε -σε κρίσιμους καιρούς- για να σώσει
τη χώρα από τη χρεοκοπία που άλλοι προ-
κάλεσαν. Είναι το δυσανάλογο πολιτικό κό-
στος που της καταλογίστηκε για αμαρτίες
τρίτων. Ήρθε, όμως, η ώρα της συλλογικής
συνειδητοποίησης. Η αλήθεια σώζει και η
ιστορία δικαιώνει. 

Πώς αποτιμάτε τις έως τώρα κινήσεις
στη διπλωματική σκακιέρα; 

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς και σε μια
απρόβλεπτη γεωστρατηγική συγκυρία. Κά-
θε κίνηση στη σκακιέρα των διεθνών σχέ-
σεων πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή
και ιδιαίτερη προετοιμασία. Είτε πρόκειται
για την Τουρκία είτε για τη Λιβύη ή άλλη
εστία έντασης. Ειδικά σήμερα, η εξωτερική
πολιτική οφείλει να είναι μια άσκηση πολι-
τικού ρεαλισμού και όχι πεδίο εντυπωσια-
σμού ή προβολής προσωπικών επιδιώξε-

ων. Η ελληνική διπλωματία οφείλει να μεί-
νει αταλάντευτη στη γραμμή για εφαρμογή
του διεθνούς δικαίου και ενίσχυση των
συμμαχιών της χώρας. Η αναβάθμιση της
αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνά-
μεων αποτελεί εθνικό στόχο, όχι μόνο σε
στρατιωτικό αλλά και σε διπλωματικό επί-
πεδο. Διευκολύνει μια πιο ενεργητική εξω-
τερική πολιτική με αξιοποίηση των οργά-
νων και διαδικασιών της ΕΕ. 

Την επόμενη μέρα του πρώτου γύρου
των εθνικών εκλογών ποιοι θα βρί-
σκονται στην «όχθη των νικητών»
εκτός από το ΠΑΣΟΚ, όπως ισχυρίστη-
κε από το Ρέθυμνο ο κ. Ανδρουλάκης; 

Η κοινωνική επιρροή του Κινήματος είναι
βέβαιο ότι θα ενισχυθεί με τη δημοσιοποίηση
του προγράμματός μας και το πυκνό πρό-
γραμμα δράσεων και παρεμβάσεων που θα
ακολουθήσουν σε όλη τη χώρα. 

Στόχος μας είναι να επικοινωνηθεί παν-
τού το δικό μας θετικό μήνυμα αξιοπρέ-
πειας και αυτοπεποίθησης για τη νέα γε-
νιά, τους ανθρώπους της εργασίας και της
παραγωγής. Εμείς έτσι θέλουμε να αξιο-
λογηθούμε στον δρόμο για τις κάλπες και,
φυσικά, στις ίδιες τις εκλογές: με βάση
την πρότασή μας για αλλαγή πολιτικού πα-
ραδείγματος. Δουλεύουμε καθημερινά σε
μια προσπάθεια που δεν είναι αμιγώς πα-
ραταξιακή αλλά πρώτιστα εθνική. Ώστε
την επόμενη κιόλας ημέρα, στην «όχθη
των νικητών» να βρίσκονται όλοι οι πολί-
τες που θέλουν να ανατρέψουν τη σημερι-
νή αδικία και τα αδιέξοδα. Όλοι όσοι ονει-
ρεύονται μια Ελλάδα που θα δίνει ευκαι-
ρίες στη νέα γενιά, να μείνει και να ευημε-
ρήσει στον τόπο της. Όσοι αγωνίζονται για
μια δημοκρατία πιο ισχυρή, μια χώρα πιο
φωτεινή. Όλοι εμείς. 
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Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜAΝΤΖΟΣ

«Εκτός από 
εκλογές,“μύρισε” 
και… παροχές»
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Οβουλευτής Νοτίου Τομέα
Αθηνών της Νέας Δημο-
κρατίας Κωνσταντίνος Κυ-

ρανάκης είναι ξεκάθαρα μαχητι-
κός χωρίς ποτέ να χάνει την ψυ-
χραιμία του. Όσοι τον γνωρίζουν,
ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μασάει
τα λόγια του, δεν κάνει πίσω και δεν
έχει μάθει να χάνει εύκολα. Από
μικρός, ό,τι κατάφερε, το κατάφε-
ρε μόνος του χωρίς να του χαριστεί
το παραμικρό. 
Οι καθηγητές στο σχολείο τον θεω-
ρούσαν τρομερά αντιδραστικό, αν
και ήταν άριστος μαθητής. Τις δύο
φορές που « έφαγε» αποβολή από
το σχολείο δεν θα τις ξεχάσει ποτέ,
αν όμως δεν είχε αυτό το πάθος για
τη ζωή, δεν θα είχε φτάσει ποτέ
εκεί που ήθελε. Βέβαια, όσο μεγα-
λώνει αντιλαμβάνεται ότι δεν μπο-
ρεί να λειτουργεί σαν ταύρος σε
υαλοπωλείο, γιατί το έχει πληρώ-
σει αρκετές φορές.
Γεννήθηκε το 1987 στο Λουξεμ-
βούργο και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Κατάγεται από τον Βόλο και την
Κρήτη. Ο ίδιος λέει ότι είναι «προ-
ϊόν» ενός καλοκαιρινού έρωτα στη
Σκιάθο. Η μητέρα του -σε μια μετά-
βαση στην καριέρα της- είχε πάει
στο Λονδίνο. Το καλοκαίρι του 1986
επέστρεψε στην Ελλάδα και ενώ
δούλευε στη Σκιάθο, γνώρισε τον
πατέρα του και προέκυψε ο Κων-
σταντίνος. Στη συνέχεια, δυστυ-
χώς οι γονείς του δεν ταίριαξαν και
ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε με τη
μητέρα του. 
Είναι πτυχιούχος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών με μεταπτυχιακές σπουδές
στη Στρατηγική Επικοινωνία στο
Αμερικάνικο Κολλέγιο της Αθή-
νας. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας στον χώρο του μάρ-
κετινγκ. 
Επίσης, υπήρξε συνιδρυτής της
πρώην πλατφόρμας BrainGain για
την επιστροφή των νέων στην Ελ-
λάδα κατά τη διάρκεια της οικονο-
μικής κρίσης. Το 2014 συμμετείχε
και στην καμπάνια του Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ για την προεδρία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Ιανουά-
ριο του 2017 το διεθνές περιοδικό
«Forbes» τον επέλεξε στους 30 νέ-
ους κάτω των 30 ετών με τη μεγα-
λύτερη επιρροή στην Ευρώπη,
στην κατηγορία Law & Policy.

«Ό,τι κατάφερα 
στη ζωή μου 
το κυνηγούσα με 
όλη μου την ψυχή»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κωνσταντίνος Κυρανάκης



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 17

Από τον Γιούνκερ στη ΝΔ και από
τις Βρυξέλλες στο… Πήλιο

Τσολιαδάκι 
στην υποδοχή 

του Οικουμενικού
Πατριάρχη

Νεαρός στις ΒρυξέλλεςΜε τον Γιούνκερ, στον οποίο εργάστηκε Με την κόρη του σε στιγμές ευτυχίας

Πριν από πολλά χρόνια με τον Μανουέλ Μπαρόζο Σε πολύ μικρή ηλικία

Mε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη 
στην προεκλογική
καμπάνια της ΝΔ

Με τον πρώην πρωθυπουργό
Αντώνη Σαμαρά

Α
πό μικρός ασχολήθηκε με τον λεγόμενο μαθη-
τικό συνδικαλισμό ως πρόεδρος του 15μελούς
στο σχολείο του. Δραστηριοποιήθηκε με τη
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ εκλέχθηκε πρόεδρος της Νε-

ολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τον Μάιο
του 2013 μέχρι τον Μάιο του 2017. Στις ευρωεκλογές του
2014 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής και έλαβε 34.232
σταυρούς, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015
(που έγιναν με λίστα) ήταν στην τελευταία θέση του ψηφο-
δελτίου της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών. 

Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μέλος της Πολιτικής Επι-
τροπής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ εργάστηκε για 2,5
χρόνια ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου και αποχώ-
ρησε τον Ιανουάριο του 2019.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής
στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, λαμβάνοντας περισσότε-

ρους από 42.000 σταυρούς. Στις 18 Ιουλίου 2019 εξελέγη
με 238 ψήφους γραμματέας της Βουλής.

Στον ελεύθερο χρόνο του παίζει πολλή μπάλα και
ακούει πολλή μουσική. Εσχάτως ασχολείται πολλές ώρες
και με το παιδί του, αφού το καλοκαίρι έγινε μπαμπάς. Η
αγαπημένη του σύζυγος Ελένη Αθερινού τού χάρισε μια
όμορφη κορούλα. Φυσικά, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος,
επειδή μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια και είχε την
έλλειψη του πατρικού προτύπου, αυτός ήταν και ένας λό-
γος που ήθελε πολύ να κάνει τη δική του οικογένεια. 

Έχει ζήσει δέκα χρόνια στις Βρυξέλλες, αλλά όπως λέει
δεν του αρέσουν, γιατί είναι μια πόλη καταθλιπτική. Προτι-
μά να μιλά για τον Βόλο και το Πήλιο όπου έζησε όμορφα
παιδικά χρόνια διακοπών. Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί
είναι ότι οι μισοί του συγγενείς είναι αριστεροί και όσο και
αν ακούγεται περίεργο, συνεννοείται μια χαρά μαζί τους.

Αν και εντάχθηκε νωρίς στις φοιτητικές νεολαίες, δεν εί-
χε ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτό που λέμε «κομματικός σω-
λήνας». Μπήκε στην πολιτική επί Καραμανλή το 2007, στην
εθνική εκστρατεία των εκλογών για να παρακολουθεί τις
ξένες πολιτικές εκστρατείες και ιδιαίτερα τις αμερικανικές
και τις βρετανικές. Μετά ανέλαβε τα social media του Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ.  Την πρώτη φορά που τον πήρε τηλέφωνο
ο Γιούνκερ, νόμιζε ότι του έκαναν φάρσα… Με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη έχει μια ειλικρινή σχέση, πριν ακόμα ο σημερι-
νός πρωθυπουργός αναλάβει πρόεδρος της ΝΔ. 

Αν τον ρωτήσεις για το όραμά του, θα σου απαντήσει ότι
η Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει χώρα-πρότυπο.
«Όταν χάνεις, γίνεσαι πιο δυνατός» είναι η ατάκα που θυ-
μάται από τον παππού του, στο μαγαζί του οποίου εργαζό-
ταν σε νεαρή ηλικία στον Βόλο, και την οποία ακολουθεί
κατά γράμμα.

Τα χαρούμενα χρόνια 
της παιδικής αθωότητας
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O
σο οι Τούρκοι διατηρούν την πολε-
μική ρητορική εις βάρος της Ελλά-
δας, οι ασκήσεις ετοιμότητας των
Ενόπλων Δυνάμεων σε αέρα, ξηρά

και θάλασσα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό,
με κρίσιμες μονάδες του στόλου να βρίσκονται
σε επιφυλακή στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Από την πλευρά της και η πολιτική
ηγεσία διαμηνύει με κάθε ευκαιρία ότι κυ-
ριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα είναι
αδιαπραγμάτευτα.

Μήνυμα ετοιμότητας στην Άγκυρα έστειλε,
με την παρουσία του στο υποβρύχιο «Ματρώ-
ζος», ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς,
κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότη-
τας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κεν-
τρικού Αιγαίου. Η άσκηση με την ονομασία «Πε-
ρισκόπιο 19/22» έγινε 100 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας και περιλάμβανε μετα-
ξύ άλλων εκτέλεση βολής τορπίλης γυμνασίων
κατά στόχου επιφανείας, που προσομοίαζε το
πλοίο αλιείας τορπιλών «Άραχθος».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
συμμετείχε και σε επιχειρησιακή πλεύση με το
σκάφος ανορθόδοξου πολέμου - ταχείας μετα-
φοράς Mark-V «Αίολος», της Διοίκησης Υπο-
βρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημερώθηκε για την
οργάνωση, την αποστολή, τα κύρια έργα, τις
τρέχουσες επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Αρχηγείου Στόλου, για τις
επιχειρησιακές δυνατότητες του ΣΑΠ-ΤΜ «Αί-
ολος» και του υποβρυχίου «Ματρώζος» και συ-
νομίλησε με τα πληρώματα.

«Mοναδική εμπειρία»
Μετά το πέρας της άσκησης, ο υφυπουργός

Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Τιμώντας τη συμπλή-
ρωση 80 ετών από τη δράση των ελληνικών υπο-
βρυχίων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, βρέθηκα σήμερα με τα εξαίρετα και με
μεγάλη επιχειρησιακή εμπειρία στελέχη του
υποβρυχίου “Ματρώζος” και βίωσα μαζί τους μια
πραγματικά μοναδική εμπειρία, 100 μέτρα κάτω
από τη θάλασσα, κατά τη διάρκεια της άσκησης η

οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία! Στελέχη
δυνατά, πανέτοιμα, ικανότατα, με εξαιρετικά
υψηλό ηθικό και πίστη στην αποστολή τους! Θερ-
μά συγχαρητήρια, είμαστε υπερήφανοι για το έμ-
ψυχο δυναμικό μας, άνδρες και γυναίκες της Δι-
οίκησης Υποβρυχίων, του Πολεμικού Ναυτικού,
των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Δικαιούνται και

έχουν τον απόλυτο σεβασμό και την εμπιστοσύνη
της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας αλλά
και όλων των Ελλήνων».  Θυμίζουμε ότι ο Νίκος
Χαρδαλιάς στην πρώτη του επίσκεψη ως υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας στο Αρχηγείο Στόλου
είχε επισκεφθεί το υποβρύχιο-φάντασμα του
Πολεμικού Ναυτικού, «Παπανικολής».

Και ενώ οι Τούρκοι ακόμα βρίσκονται στο
στάδιο δοκιμών του πρώτου υποβρυχίου τους,
τα ελληνικά «αόρατα» υποβρύχια εκσυγχρονί-
ζονται, αποκτούν νέα ισχυρά όπλα, ενώ δρομο-
λογείται και η αγορά νέων υποβρυχίων, όπως
ανέφερε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού,
αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων: «Δρομολογείται ο σχεδιασμός προγραμ-
μάτων εκσυγχρονισμού των ταχέων περιπολι-
κών κατευθυνόμενων βλημάτων τύπου “Ρούσ-
σεν”, ο εκσυγχρονισμός των υποβρυχίων τύπου
214, καθώς και η πρόσκτηση νέων υποβρυχίων,
τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχει-
ρησιακές μας δυνατότητες. Υλοποιείται παράλ-
ληλα και η προμήθεια νέων τορπιλών βαρέος
τύπου για τα υποβρύχια τύπου 214».

«Τορπίλη» Χαρδαλιά 
100 μέτρα υπό τη θάλασσα! 

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα ότι το
«Piri Reis», το πρώτο από τα έξι τουρκικά υποβρύχια της κατηγο-
ρίας Reis με σύστημα αναερόβιας πρόωσης, ξεκίνησε δοκιμές
στη θάλασσα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία συνοδευό-
ταν από φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν τις δοκιμές: «Ευχόμα-
στε ασφαλείς και επιτυχημένες αποστολές στις επιχειρήσεις που
θα πραγματοποιήσει το υποβρύχιο μας “Piri Reis”».

Μπορεί να ξεκίνησαν οι δοκιμές, ωστόσο, όπως αναφέρουν

τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται
πολλή δουλειά ακόμα για να μπορέσει το τουρκικό υποβρύχιο
να γίνει επιχειρησιακό. Στα τουρκικά υποβρύχια έχουν προστε-
θεί αρκετά συστήματα τουρκικής προέλευσης που καθυστέρη-
σαν ήδη το πρόγραμμα ναυπήγησης. Τούρκοι στρατιωτικοί ανα-
λυτές, πάντως, επεσήμαναν ότι το «Piri Reis» χρειάζεται τουλά-
χιστον άλλα δύο χρόνια δοκιμών για να μπορέσει να ενταχθεί
στον τουρκικό στόλο. 

Οι Τούρκοι ξεκίνησαν δοκιμές στο πρώτο υποβρύχιο «Piri Reis»

Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει όλα τα σενάρια κλιμάκωσης της έν-
τασης που μπορεί να επιχειρήσει η Τουρκία. Σε προηγούμενο ρεπορτάζ είχαμε
αναφέρει ότι Ελλάδα και Αίγυπτος, μετά και την υπογραφή της ελληνοαιγυπτιακής
συμφωνίας για Κοινές Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, βρίσκονται σε ανοι-
χτή γραμμή και προγραμματίζουν σειρά ασκήσεων στις περιοχές δικαιοδοσίας
τους στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου. Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, συνεκ-
παίδευση PASSEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «Σαλαμίς» με την αιγυπτιακή
φρεγάτα «ENS Bernees», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Αλεξάν-
δρειας. Κατά τη διάρκειά της εκτελέστηκαν προχωρητικοί ελιγμοί και άσκηση
εκτέλεσης νηοψίας σε ύποπτο πλοίο.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα 
κατά τη διάρκεια άσκησης

Ασκήσεις με αιγυπτιακές δυνάμεις



Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 

υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

Στην διεύθυνση

www.kokkinosprotathlitis.eu 
μπορείτε να ΞΕΦΥΛΛΙΣΕΤΕ σελίδα σελίδα τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

www.kokkinosprotathlitis.eu

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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ΡOLITICAL ΘΕΣH20

Διεθνή διάσκεψη για τις γερμανικές 
αποζημιώσεις ζητά η Πολωνία

Κ
αι νέα σημαντική πρωτοβουλία από την
Πολωνία για τις γερμανικές αποζημιώ-
σεις. Τη φορά αυτή η Βαρσοβία ζητά τη

σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές
επανορθώσεις που οφείλει να καταβάλει η Γερμα-
νία όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε άλλες χώ-
ρες (www.thetimes.co.uk 6/12/2022). Και φυσικά
εννοείται και στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας
διεκδικεί εδώ και δεκαετίες την καταβολή των πε-
ρίφημων γερμανικών αποζημιώσεων. Ίσως για αυ-
τόν τον λόγο το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ει-
δήσεων Anadolu σε εκτεταμένη ανάλυσή του χύνει
δηλητήριο τονίζοντας με έμφαση: «Πολλοί ειδικοί
θεωρούν αυτή την κίνηση ως μέρος της λαϊκιστι-
κής στρατηγικής του κυβερνώντος Κόμματος Νό-
μου και Δικαιοσύνης της Πολωνίας (PiS). Ωστόσο,
η αναβίωση φαντασμάτων του παρελθόντος και η
ανάφλεξη των “εθνικών συναισθημάτων”, όπως
κάνει το πολωνικό κυβερνών κόμμα, μπορεί να
ισοδυναμεί με παιχνίδι με τη φωτιά»
(www.aa.com.tr 7/12/2022). Η ξεκάθαρη αυτή
τουρκική στήριξη στη Γερμανία δεν είναι τυχαία,
καθώς η Τουρκία είχε συνάψει στις 18/6/1941 Σύμ-
φωνο Φιλίας με τον Χίτλερ.

Από το Βερολίνο, λοιπόν, όπου βρέθηκε στις 6-7
Δεκεμβρίου για επίσημη επίσκεψη ο Πολωνός
υφυπουργός Εξωτερικών Αρκάντιους Μουλάρ-
τσικ, ο οποίος μάλιστα είναι και αρμόδιος για τα θέ-
ματα των πολεμικών επανορθώσεων σε δηλώσεις
του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa,
αφού επισήμανε ότι «το ζήτημα των πολεμικών
επανορθώσεων είναι για την Πολωνία θεμελιώ-
δες», τόνισε: «Η Γερμανία πλέον έχει μόνο μία επι-
λογή: είτε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων με την Πολωνία είτε η Βαρσοβία να θέσει
το θέμα σε όλα τα διεθνή fora -στον ΟΗΕ, στο Συμ-
βούλιο της Ευρώπης, στην ΕΕ» (www.news-
break.gr 8/12/2022). Και κατέληξε προτείνοντας τη
σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές
επανορθώσεις λέγοντας: «Πέραν των διμερών συ-
νομιλιών, θα πρέπει να διεξαχθεί και μια διεθνής

διάσκεψη για το θέμα, διότι αφορά πολλές άλλες
χώρες» (www.newsbreak.gr 8/12/2022).

Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό προ δύο εβδομά-
δων η Πολωνία έστειλε ήδη διπλωματική νότα σε
50 χώρες για το ζήτημα των πολεμικών επανορθώ-
σεων (https://notesfrompoland.com 23/11/2022).
Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και
η Ελλάδα. Έτσι, ενώ η Πολωνία μόλις πρόσφατα
ξεκίνησε τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη
Γερμανία, έκανε μέσα σε ένα τρίμηνο όσα δεν έκα-
νε η Αθήνα τα τελευταία χρόνια. 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε άρθρο μας από
τον Σεπτέμβριο (www.notismarias.gr 12/9/2022),
«με τη συμπλήρωση 83 χρόνων από την εισβολή
του Χίτλερ στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου 1939,
η πολωνική πολιτική ηγεσία ανακοίνωσε με τον πιο
επίσημο τρόπο ότι η Βαρσοβία θα διεκδικήσει από
το Βερολίνο το ποσό των 1,32 τρισεκατομμυρίων
ευρώ ως πολεμικές επανορθώσεις (https://ap-
news.com 1/9/2022)». 

Στο πλαίσιο αυτό ο ηγέτης του κυβερνώντος Κόμ-
ματος Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS) Jaroslaw
Kaczynski (https://www.ft.com 1/9/2022) τόνισε ότι
η Πολωνία με βάση σχετική Έκθεση του Πολωνικού
Κοινοβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η
Σεπτεμβρίου 2022 προχωρά πλέον άμεσα στη διεκ-
δίκηση του παραπάνω αστρονομικού ποσού.

Η Έκθεση του Πολωνικού Κοινοβουλίου για το
«κόστος της ναζιστικής κατοχής της Πολωνίας το
διάστημα 1939-1945» απαρτίζεται από τρεις τό-
μους (https://www.france24.com 1/9/2022) με
αποδεικτό υλικό για τις θηριωδίες των ναζί στην
Πολωνία καθώς και για τις καταστροφές της χώρας
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μάλιστα,
για τον σκοπό αυτόν εργάστηκαν συστηματικά επί
πέντε τουλάχιστον χρόνια 30 ιστορικοί, οικονομο-
λόγοι, νομικοί και άλλοι ειδικοί (https://www.eu-
ronews.com 1/9/2022). 

Βέβαια η Γερμανία, πιστή στην πάγια τακτική της,
διά στόματος Μπέρμποκ (https://www.the-
guardian.com 2/9/2022) αλλά και Σολτς

(https://notesfrompoland.com 7/9/2022), απέρρι-
ψε τις πολωνικές διεκδικήσεις λέγοντας ότι δεν
υφίσταται θέμα καταβολής των πολεμικών επα-
νορθώσεων στην Πολωνία γιατί το θέμα έχει δήθεν
κλείσει νομικά. 

Από πολωνικής πλευράς στη συνέχεια απορρί-
φθηκε ως απαράδεκτη και νομικά αβάσιμη η πα-
ραπάνω δήλωση Σολτς και δηλώθηκε ότι η Πολω-
νία θα προχωρήσει στη διεκδίκηση των πολεμικών
επανορθώσεων με κάθε πολιτικό, διπλωματικό και
νομικό μέσο.

Ακολούθησε στις αρχές Οκτωβρίου η επίδοση
στη Γερμανία της πολωνικής ρηματικής διακοίνω-
σης με την οποία η Βαρσοβία ζητούσε 1,3 τρισ. ευ-
ρώ ως πολεμικές επανορθώσεις (www.dw.com
3/10/2022). Και ενώ η Γερμανία δεν έχει επισήμως
απαντήσει στην πολωνική ρηματική διακοίνωση
(www.euractiv.com 24/11/2022), κύκλοι του Βερο-
λίνου επισήμαναν ότι η Πολωνία ήδη από το 1953
παραιτήθηκε μονομερώς με δήλωση της τότε κομ-
μουνιστικής κυβέρνησης από τη διεκδίκηση των
πολεμικών επανορθώσεων που όφειλε να της κα-
ταβάλει η Γερμανία, με την Πολωνία να ανταπαντά
ότι η εν λόγω παραίτηση είναι παράνομη καθότι
έγινε από την τότε κομμουνιστική κυβέρνηση της
Βαρσοβίας υπό την πίεση της τότε ΕΣΣΔ (www.eu-
ronews.com 4/10/2022).

Σε κάθε περίπτωση, όπως ήδη τονίσαμε, «η επί-
σημη έναρξη της διεκδίκησης των πολεμικών επα-
νορθώσεων εκ μέρους της Πολωνίας επανάφερε
στο προσκήνιο το ζήτημα των πολεμικών επανορ-
θώσεων που οφείλει να καταβάλει η Γερμανία λό-
γω των ναζιστικών θηριωδιών κατά τον Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία εξ
αντικειμένου ενισχύει και τη θέση της χώρας μας
σε σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερ-
μανίας προς την Ελλάδα, οφειλές που ως γνωστόν
αφορούν τις πολεμικές επανορθώσεις, το αναγκα-
στικό κατοχικό δάνειο, την αποζημίωση των συγ-
γενών των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την επιστροφή
των κλαπέντων από τους ναζί αρχαιολογικών θη-
σαυρών καθώς και την καταβολή των πολεμικών
επανορθώσεων λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου» (www.notismarias.gr 12/9/2022).

Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο που δημοσιεύσαμε
τον Αύγουστο του 2017 με τίτλο «Ελλάδα-Πολωνία
συμμαχία για τις γερμανικές αποζημιώσεις»
(https://www.patris.gr 21/8/2017) όπως αποδει-
κνύεται από τις εξελίξεις τελικά παραμένει ακόμη
και σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο.

Καθώς, λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη 13 Δεκεμβρί-
ου συμπληρώνονται 79 χρόνια από τη σφαγή των
Καλαβρύτων που διέπραξαν τα γερμανικά στρα-
τεύματα κατοχής στις 13/12/1943 η Ελλάδα οφείλει
να βρεθεί διεθνώς στην εμπροσθοφυλακή για τη
διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. 
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Η «κατάντια» του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας

«Έμποροι ονείρων» και ελπίδας, ο καρκίνος της κοινωνίας

Σ
ε ένα παλιό βιβλίο του Harold Robbins, με τίτ-
λο «Έμποροι Ονείρων», ο συγγραφέας περιέ-
γραφε μια γενικότερη κατάσταση στο Χόλι-

γουντ όπου σκηνοθέτες, παραγωγοί και παράγοντες
της 7ης Τέχνης πουλούσαν όνειρα και ελπίδες, προ-
κειμένου να εκμεταλλεύονται νέους καλλιτέχνες.

Αυτή η πρακτική εξελίχθηκε σε ανεύθυνη δημαγω-
γία και με τα χρόνια έγινε πραγματική επιστήμη. Και
το όνομα αυτής «λαϊκισμός».

Ο λαϊκισμός στη σύγχρονη πολιτική, στον δημόσιο
λόγο και όχι μόνο είναι ο τρόπος να αυξάνουν τη δη-
μοτικότητά τους μέσω θεωρητικών σχεδίων που, ενώ
ακούγονται θετικά, στην πραγματικότητα είτε είναι
παντελώς ανέφικτα είτε απολύτως καταστροφικά
εφόσον εφαρμοστούν.

Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση που
«θα βαράγαμε τα νταούλια και οι αγορές θα χόρευαν
στον δικό μας τον ρυθμό».

Το άκουσμα αυτό ήταν σαν μελωδία στα αυτιά πολ-
λών, που αν και ήταν προφανώς παρατραβηγμένο,
άρεσε γιατί έκρυβε τους πιο ακραίους και κρυφούς
τους πόθους.

Και αυτό ακριβώς είναι και το χειρότερο. Ότι, δηλα-
δή, ένα μεγάλο μέρος αυτών που αποδέχονται τους
λαϊκιστές με χειροκροτήματα αντιλαμβάνονται την
παρατραβηγμένη ρητορική, αλλά αφήνουν εντέχνως
την παθογένειά τους να υπερέχει της λογικής που συ-
χνά παραμερίζουν για χάριν αυτής της ψυχολογικής
ευχαρίστησης.

Ακούγεται τραγικό, αλλά είναι ακριβώς αυτό.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μπορεί να μην τα εί-

πες με το πρώτο σου το γάλα, αλλά σίγουρα κρύβουν
ανικανότητα, απάτη, ψεύδος, εκμετάλλευση, κατα-
στροφικές λογικές και πατάνε στην άγνοια, τη δυστυ-
χία αλλά και στις παθογένειες του κόσμου.

Αυτοί που λαϊκίζουν είναι όλοι αυτοί που έχουν να
επωφεληθούν από την αρέσκεια του κοινού τους, των
ακροατών τους ή και των συνεργατών τους, έστω και
αν αυτή η αρέσκεια είναι πρόσκαιρη: 
• Πολιτικοί λαϊκίζουν για τη συλλογή ψηφοφόρων.
• Δημοσιογράφοι για τη δημιουργία κοινού.
• Καλλιτέχνες για την αρέσκεια των κοινωνικά «ευαί-
σθητων».

• Επιχειρηματίες για την αρέσκεια του περίγυρού
τους.
• Στελέχη επιχειρήσεων για την αρέσκεια των αφεντι-
κών τους.

και όποιος άλλος τελικά έχει να ωφεληθεί από την
ηχώ θετικών ειδήσεων ή προβλέψεων, έστω και αν
αυτές είναι προφανώς απατηλές, ψευδείς και πρό-
σκαιρες.

Τα παραπάνω είναι μερικά παραδείγματα και, αλί-
μονο, δεν θέλω να εντάξω ολόκληρους κλάδους της
κοινωνίας ή επαγγέλματα σε αυτήν την κατηγορία.

Μερικές φορές οι λαϊκισμοί δεν αποκαλύπτονται
για πολλά χρόνια, οπότε και το κόστος είναι υπέρογ-
κο. Για παράδειγμα, οι λαϊκιστικές πολιτικές της δε-
καετίας του ’80, επί της ουσίας, αποκαλύφθηκαν με
την κρίση του 2010, και όλοι πλέον έχουμε καταλάβει
τι έγινε τότε.

Η δουλειά του πολιτικού, κατά τη γνώμη μου τουλά-
χιστον, είναι: 
• να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών χωρίς
βέβαια να υποθηκεύει το μέλλον τους, και
• παράλληλα όμως να εκπαιδεύει τους πολίτες σε αυ-
τό που λέμε «προσωπική ευθύνη», δηλαδή, στις σω-
στές νοοτροπίες και στις ευθύνες που έχουν απέναντι
στο σύνολο της κοινωνίας.

Και αυτό ακριβώς, το δεύτερο, είναι που δεν έγινε
ποτέ, από τη Μεταπολίτευση και μετά, που συντελεί,
για εμένα, και το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της κοι-
νωνίας.

Η αλήθεια είναι ότι οι περιπτώσεις λαϊκισμού από
την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας δεν χω-
ρούν σε ένα άρθρο. Μάλλον βιβλίο χρειάζεται πολλών
εκατοντάδων σελίδων και σε πολλαπλές εκδόσεις.

Οι δημοσιογράφοι επίσης έχουν την ευθύνη μιας
αντικειμενικής ενημέρωσης, αλλά και το δικαίωμα
του υποκειμενικού σχολιασμού στη συνέχεια και όχι
πριν από την ενημέρωση.

Μερικοί όμως χαϊδεύουν τα αυτιά των αδαών και
των εν αγνοία πολιτών για τα προφανή οφέλη της δη-
μοτικότητας. 

Μερικά στελέχη επιχειρήσεων ή ακόμα και επιχει-
ρηματίες παρουσιάζουν μια στρεβλή και υπερβολικά
θετική εικόνα της επιχείρησης για να είναι αρεστοί

στους γύρω τους αλλά και στον εαυτό τους. Γιατί αυτό

τους αρέσει να ακούν και αυτό τους αρέσει να ακού-

γεται. Και όταν η σκληρή πραγματικότητα χτυπήσει

την πόρτα τους, τότε όλοι ψάχνουν να βρουν υπαίτι-

ους των πεπραγμένων και των αποκλίσεων.

Αρκετοί επώνυμοι καλλιτέχνες «λαϊκίζουν» με

σκοπό τι άλλο, να προκαλέσουν τον θαυμασμό του

κοινού τους, δείχνοντας υπερβολικές ευαισθησίες

για «τον άνθρωπο», όπως λένε, ενώ στην πράξη μετα-

τρέπουν αυτόν τον θαυμασμό σε έσοδα, τα οποία έσο-

δα ενίοτε προβάλλουν προκλητικά. Από τη μία καλούν

τον κόσμο σε αντάρτικο και λαϊκούς αγώνες και από

την άλλη βολτάρουν για ψώνια σε πανάκριβα στέκια

του Λονδίνου.

Το έγκλημα των λαϊκιστών είναι διπλό και είναι κα-

τά ολόκληρης της κοινωνίας. Όχι μόνο ψεύδονται και

υποκρίνονται εις γνώσιν τους, δημιουργώντας ψεύτι-

κες προσδοκίες και ελπίδες, αλλά δημιουργούν και

μακροχρόνιες παθογένειες, με αποτέλεσμα οι κοινω-

νίες να ταλανίζονται σε περιπέτειες, ακριβώς σαν αυ-

τήν που έζησε και η δική μας κατά τη διάρκεια της

κρίσης του 2010.

Ένας δημαγωγός και λαϊκιστής, που έχει δημόσιο

λόγο, λειτουργεί κατά βάση σαν έμπορος ναρκωτικών

και επί της ουσίας είναι πολύ χειρότερος. Προσφέρει

μια πρόσκαιρη ψυχολογική ευχαρίστηση, με κατα-

στροφικά αποτελέσματα 

στο μέλλον, δηλητηριάζοντας το κοινό του και δημι-

ουργώντας παθογένειες που παίρνουν γενεές για να

ξεπεραστούν, αν ξεπεραστούν ποτέ.

Στο τέλος της ημέρας φταίμε όλοι. Και αυτοί που

λαϊκίζουν και αυτοί που δεν καταδικάζουν αυτές τις

λογικές με την εμφάνισή τους.

Δεν έχω απαντήσεις, μόνο ερωτήματα και προβλη-

ματισμούς. Ας αναρωτηθούν οι σοφοί του κράτους για

να βρουν λύσεις. Φαντάζομαι, η σωστή παιδεία θα

μπορούσε να είναι μέρος από τη λύση, καθώς και η τι-

μωρία των λαϊκιστών, όταν η δημαγωγία τους αποκα-

λύπτεται.

Γιατί πάντα αποκαλύπτονται, αργά ή γρήγορα.

του
Κώστα
Αγγελάκη

Aggelakis@pro-visions.gr
www.pro-visions.eu

της
Ελένης 

Μπούρα-Σταύρου

Υποψήφια δήμαρχος 
Μαρκοπούλου-

Μεσογαίας

Κ
αι ο πιο νηφάλιος και ψύχραιμος παρατη-
ρητής της τελευταίας συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρ-

κοπούλου-Μεσογαίας θα ένιωθε ντροπή και αηδία
για το επίπεδο της διεξαγωγής της συζήτησης του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η κατάντια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απά-
θεια και ανικανότητα του δημάρχου και φυσικά
των γνωστών για την ανταλλαγή ύβρεων και διαξι-
φισμών αντιδημάρχων. 

Τα γεγονότα γνωστά… 

Το νοσηρό κλίμα που επικρατεί στον δήμο είναι
ένα ακόμη σύμπτωμα και όχι η πραγματική αιτία
των μεγάλων προβλημάτων που επηρεάζουν αρ-
νητικά τη ζωή των πολιτών. 

Δυστυχώς, η πολιτική ζωή στον δήμο μας διο-
λισθαίνει τραγικά σε αξιοπρέπεια, οργάνωση
και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων,
επιφορτίζοντας τους πολίτες χωρίς λόγο και ευ-
θύνη.

Πολιτική κατάντια, με τη γραφικότητα να χτυπάει
«κόκκινο» και την έκθεση του δήμου στο πανελλήνιο,

για την ανευθυνότητα των τοπικών αρχόντων του. 
Ως επικεφαλής του νέου δημοτικού συνδυασμού

«Ενότητα και Δημιουργία», καλώ όλες και όλους
τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τι συμβαίνει
στη Δημοτική Αρχή και να τους κρίνει ανάλογα στις
ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν τίμησαν
τις «καρέκλες» που κάθισαν.

Στόχος μας δεν είναι να «κοντύνουμε» τη Δημο-
τική Αρχή αλλά με το όραμα και το πρόγραμμά μας
να ψηλώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών για μια
καλύτερη ζωή.



Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής στη Βρε-
τανία οδηγεί όλο και περισσότερες γυναίκες, ακόμη
και μεσοαστές, στη σεξουαλική εργασία. «Η οικονομι-
κή κρίση όμως σημαίνει ότι η ζήτηση για σεξουαλικές
υπηρεσίες μειώνεται, δημιουργώντας πιο επικίνδυνο
εργασιακό περιβάλλον για τις σεξεργάτριες, ανεξαρ-
τήτως του αν αυτές, ή αυτοί, βρίσκουν πελάτες μέσω
Διαδικτύου ή δουλεύουν στον δρόμο», γράφουν οι
«Financial Times».

Η πορνεία απέφερε 4,7 δισ. στερλίνες (5,4 δισ. ευ-
ρώ) στο ΑΕΠ της Βρετανίας το 2021. Η Κολεκτίβα Ιερο-
δούλων Βρετανίας αναφέρει ότι ολοένα και περισσό-
τερες γυναίκες παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες
έναντι αμοιβής, με πολλές να προέρχονται από μεσοα-
στικά στρώματα.

Οι οργανώσεις καταγράφουν αυξημένο κίνδυνο για
τις σεξεργάτριες που δουλεύουν στον δρόμο, καθώς η
οικονομική κρίση έχει αυξήσει τα περιστατικά στα

οποία πελάτες προσπαθούν να ανακτήσουν διά της βίας
τα χρήματά τους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής,
ενώ ο περιορισμός της ζήτησης υποχρεώνει τις εργά-
τριες του σεξ να μειώνουν τις τιμές και να αποδέχονται
υγειονομικά παρακινδυνευμένες σεξουαλικές πράξεις.

Ο βρετανικός νόμος δεν απαγορεύει την πληρωμή για
σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά η άγρα πελατών, τα σπί-
τια-πορνεία και οι ενοικιάσεις χώρων για σεξουαλικές
πράξεις επ’ αμοιβή είναι παράνομα. 

«Ο
Βλαντίμιρ Πούτιν έχει
σχέδιο να αυτοεξοριστεί
στη Νότια Αμερική σε
περίπτωση που χάσει

τον πόλεμο στην Ουκρανία», υποστηρίζει
ο Αμπάς Γκαλιάμοφ, πρώην σύμβουλος
και λογογράφος του Ρώσου προέδρου.
Επικαλούμενος αξιόπιστες πηγές από
τον στενό κύκλο του «νεοτσάρου», τις
οποίες δεν κατονομάζει, ο Γκαλιάμοφ
ανάρτησε μήνυμα στο Telegram ισχυρι-
ζόμενος ότι το Κρεμλίνο άρχισε να επε-
ξεργάζεται την άνοιξη ένα εφεδρικό, μυ-
στικό σχέδιο, το οποίο ονόμασε ανεπίση-
μα «Κιβωτό του Νώε».

«Το περιβάλλον του ηγέτη δεν αποκλεί-
ει ότι ο Πούτιν θα χάσει τον πόλεμο, θα
χάσει την εξουσία και θα πρέπει επειγόν-
τως να εγκαταλείψει τη χώρα», έγραψε ο
πρώην σύμβουλος, ο οποίος έχει να ερ-
γαστεί για τον Πούτιν από το 2010 και ζει
εξόριστος στο Ισραήλ. Ο Γκαλιάμοφ υπο-
στήριξε ότι ο Πούτιν αρχικά εξέτασε ένα
σχέδιο καταφυγής στην Κίνα, αλλά στη
συνέχεια απέρριψε την ιδέα με το σκεπτι-
κό ότι οι πιθανότητες «συνεργασίας» από
τους Κινέζους θα ήταν μάλλον ισχνές.

«Πλέον η Αργεντινή και η Βενεζουέλα
συνιστούν τις δύο κορυφαίες επιλογές
για τον Πούτιν», λέει ο Γκαλιάμοφ, ο
οποίος ισχυρίζεται ότι επικεφαλής του
σχεδίου εκκένωσης έχει τεθεί ο Ρώσος
ολιγάρχης Ιγκόρ Σέτσιν.

Στη Βενεζουέλα
Δεξί χέρι του Πούτιν και επικεφαλής

του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Ros-
neft, ο Σέτσιν φέρεται να έχει καλή σχέση
με τον αριστερό αυταρχικό πρόεδρο της
Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Οι πε-
ρισσότεροι δυτικοί αναλυτές δεν προ-
βλέπουν πάντως ότι ο Πούτιν θα αναγκα-

στεί να εγκαταλείψει την εξουσία, παρά
το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Μόσχας
υφίστανται τώρα ήττες στο πεδίο της μά-
χης και χάνουν εδάφη από τα ουκρανικά
στρατεύματα. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ
έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη σε αμε-
ρικανικά ΜΜΕ ότι ο Πούτιν κρατά ακόμη
σθεναρά την εξουσία και ότι δεν υπάρχει
άμεση προοπτική να την παραδώσει ή να

εκδιωχθεί από το Κρεμλίνο.
Την ίδια ώρα, περίπου 300.000 Ουκρα-

νοί πολίτες έχουν λάβει ρωσικά διαβατή-
ρια μετά την εισβολή του ρωσικού στρα-
τού τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον
ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Medi-
azona, ο οποίος ανήκει στους επικριτές
του Κρεμλίνου.

«Ο πολλαπλασιασμός των αιτήσεων
αποδίδεται στο ότι όσοι ζουν σε ουκρανι-
κές περιοχές υπό ρωσική κατοχή στε-
ρούνται θεμελιωδών δικαιωμάτων»,
αναφέρει το Mediazona, τονίζοντας ότι
αυτοί οι πολίτες δεν δέχονται καν ιατρι-
κές φροντίδες, ούτε υποστήριξη από το
«σύστημα πρόνοιας», αν δεν έχουν ρωσι-
κό διαβατήριο.

ΚΚοινό πλάνο για
αεροπλάνο από
Ιαπωνία, Ιταλία
και Βρετανία

Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
Ιαπωνία, Βρετανία και Ιταλία θα
συνεργαστούν για την ανάπτυξη
μαχητικού αεροσκάφους νέας γε-
νιάς έως το 2035, όπως ανακοίνω-
σαν οι κυβερνήσεις των τριών χω-
ρών, με το Τόκιο, που επιδιώκει
ενίσχυση της άμυνάς του εν μέσω
τεταμένου γεωπολιτικού περιβάλ-
λοντος, να επιλέγει για πρώτη φο-
ρά Ευρωπαίους εταίρους για την
ανάπτυξη πολεμικού αεροπλάνου.
Το πρόγραμμα, ονόματι GCAP
(Global Combat Air Programme),
αναμένεται να βασιστεί εν μέρει
στην έρευνα που έχουν ήδη κάνει
οι τρεις εταίροι στο πεδίο των τε-
χνολογιών αιχμής, ιδίως στα αε-
ροσκάφη χωρίς χειριστές.

Οι λεπτομέρειες, ειδικά το κό-
στος του σχεδίου, δεν έχουν ορι-
στικοποιηθεί ακόμη, όπως δήλω-
σε χθες εκπρόσωπος του ιαπωνι-
κού υπουργείου Άμυνας. Η Ιαπω-
νία, η αμυντική στρατηγική της
οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις ΗΠΑ, τον βασικό σύμ-
μαχό της, επιδιώκει να αυξήσει
δραστικά τις δυνατότητές της σε
αυτό τον τομέα ώστε να αντιμετω-
πίσει τις μεγεθυνόμενες απειλές
στην περιοχή της, από τη Βόρεια
Κορέα έως την Κίνα και τη Ρωσία.

Σχέδιο διαφυγής «Κιβωτός
του Νώε» για τον Πούτιν!
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Καθωσπρέπει Αγγλίδες οδηγούνται στην πορνεία λόγω της οικονομικής κρίσης

Ετοιμάζεται να αυτοεξοριστεί 
στη Λατινική Αμερική 
σε περίπτωση που χάσει 
τον πόλεμο και την εξουσία
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Η
διαφωνία ανακριτή και εισαγγε-
λέα για την ποινική μεταχείριση
του 34χρονου αστυνομικού της
Ομάδας ΔΙΑΣ που πυροβόλησε

και τραυμάτισε βαρύτατα τον 16χρονο Ρομά
μετά την καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη δεν
ικανοποίησε τους ομόφυλους του ανήλικου
που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου.

Την ώρα λοιπόν που ο 34χρονος αστυνομι-
κός θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό
μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών
(εντός 5 ημερών) αν θα προφυλακιστεί ή όχι,
ομάδες Ρομά σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Ατ-
τική συνεχίζουν να προκαλούν επεισόδια σε
μια έξαρση βίας που είχαμε χρόνια να δούμε.
Αυτό παρά τις εκκλήσεις των προέδρων τους,
όπως του Βασίλη Πάντζιου, ο οποίος ηγείται
της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων
Ρομά και δήλωσε: «Οι τσιγγάνοι να διατηρή-
σουν την ψυχραιμία τους, να μην έχουμε αυτά
τα επεισόδια. Μέχρι στιγμής η οικογένεια και
οι φίλοι για το περιστατικό που έχει γίνει αντι-
δρούν και θέλουν να προφυλακιστεί ο αστυ-
νομικός. Σεβόμαστε την ελληνική δικαιοσύ-
νη, έχουμε εμπιστοσύνη. Η κατάσταση δεν θα
πρέπει να ξεφύγει και επιβάλλεται να δια-
σφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη».

Έριχναν στον αέρα με καραμπίνες
Εκκλήσεις που στην πράξη δεν εισακού-

στηκαν, καθώς από νωρίς το μεσημέρι η δυτι-
κή πλευρά της πόλης μετατράπηκε σε πεδίο
μάχης ανάμεσα σε εξαγριωμένους Ρομά και
αστυνομικές δυνάμεις. Χαρακτηριστικό της
έντασης που υπάρχει είναι ότι για σχεδόν
πέντε λεπτά ακούγονταν πυροβολισμοί στον
αέρα από κυνηγετικά όπλα, χωρίς ευτυχώς
να τραυματιστεί κανείς. Μέχρι αργά το βράδυ
της Παρασκευής συγκεντρωμένα άτομα άνα-
βαν φωτιές και έστηναν φλεγόμενα οδο-
φράγματα με κάδους απορριμμάτων και ελα-

στικά, ενώ εκτόξευαν κάθε λογής αντικείμε-
να προς τις διμοιρίες ΜΑΤ που απαντούσαν
με χημικά. Ο οικισμός όπου διαμένει η οικο-
γένεια του 16χρονου έχει μετατραπεί σε προ-
πύργιο επιθέσεων εναντίον των αστυνομι-
κών, ενώ ομάδες Ρομά επιχείρησαν να φτά-
σουν στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικα-
στηρίων Θεσσαλονίκης.

Να θυμίσουμε πάντως ότι λίγες ώρες νω-

ρίτερα ο πατέρας του 16χρονου με δηλώσεις
του στα ΜΜΕ είχε απειλήσει ανοιχτά τα παι-
διά του αστυνομικού της Ομάδας ΔΙΑΣ λέ-
γοντας: «Αν αφήσουν τον αστυνομικό ελεύ-
θερο, δεν ξέρω και εγώ πού θα φτάσω. Με-
γαλώνει δύο παιδιά. Αυτός τι έκανε στο παιδί
μου; Με το ίδιο νόμισμα θα το πληρώσει και
αυτός. Ό,τι έκανε στο παιδί μου θα κάνω στο
παιδί του».

Στους καλύτερους του κόσμου 
ο Γιώργος Τσούκαλης  
Σε μια λαμπρή τελετή, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Οι καλύτεροι του Μεξικού και του κόσμου», τι-
μήθηκε με ειδικό βραβείο στην Πόλη του Μεξικού ο Γιώργος Τσούκαλης για τη μακρόχρονη προ-
σφορά του στον αγώνα ενάντια στην αρχαιοκαπηλία. Μαζί του βραβεύτηκε επίσης και η Santa
Oviedo, ο ζωντανός μύθος των τελευταίων 50 χρόνων για τη μουσική στο Μεξικό. Η Santa Oviedo
ήταν και η οικοδέσποινα μιας λαμπρής γιορτής που διοργάνωσε στην έπαυλή της, η έκταση της
οποίας ξεπερνά τα εκατό εκτάρια και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο ξενοδοχεία, δύο εστιατό-
ρια, γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδα τένις. Ο Γιώργος Τσούκαλης απηύθυνε δημοσίως ένα με-
γάλο «ευχαριστώ» για τη βράβευσή του στο φεστιβάλ και τόνισε ότι ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητι-
κή στιγμή η αναγνώριση του έργου του «Ενάντια στην Αρχαιοκαπηλία» και συμπλήρωσε: «Θεού
θέλοντος, ο αγώνας συνεχίζεται».

Δυτ. Αττική και Θεσσαλονίκη
σε τΡΟΜΑκτική έκρηξη βίας

Eπιχείρηση σε 
καταυλισμούς
Στη Δυτική Αττική συνεχί-
στηκαν οι αστυνομικές επι-
χειρήσεις με εφόδους πά-
νοπλων αστυνομικών της
ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ σε πα-
ραπήγματα και σπίτια στους
καταυλισμούς των Νεόκτι-
στων Ασπροπύργου και του
Μενιδίου. Κατά τη διάρκεια
της επιχείρησης πραγματο-
ποιήθηκαν έρευνες σε 8 οι-
κίες, ενώ προσήχθησαν 15
άτομα και συνελήφθησαν 6,
για τα -κατά περίπτωση-
αδικήματα της απείθειας,
της κλοπής, καθώς και των
νομοθεσιών για τα ναρκωτι-
κά και των κανόνων που
αφορούν την οικοδομή. 

Νέα επεισόδια από Ρομά μετά την ανακοίνωση του κατ’ οίκον περιορισμού
για τον άνδρα της ΔΙΑΣ που τραυμάτισε στο κεφάλι τον 16χρονο
- Σφοδρές συγκρούσεις με τους αστυνομικούς, πυροβολούσαν 

και έβαζαν φωτιές σε κάδους και οδοφράγματα

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ25

Σε ένα σπίτι-τρώγλη διέμενε μια
13χρονη, η οποία κατήγγειλε τον 40χρονο
πατέρας της πως την κακοποιούσε στον
Βόλο. Η ανήλικη έμενε εκεί μαζί με τον
15χρονο αδελφό της και κατήγγειλε τον
40χρονο μαζί με τη μητέρα της. Σύμφωνα
με πληροφορίες, έφερε παλιότερα σημά-
δια ξυλοδαρμού, όπως διαπιστώθηκε κα-
τά την εξέτασή της από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με διάταξη της εισαγγελέως
Ανηλίκων Βόλου, το κορίτσι πρόκειται να
φιλοξενηθεί στο ορφανοτροφείο για 90
μέρες, με ενδεχόμενο η φιλοξενία να πα-
ραταθεί για άλλους τρεις μήνες προκει-
μένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμο-

νής της οικογένειας στο σπίτι του πατέρα
στον Βόλο.

Όπως ανέφεραν χθες τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης, μετά την καταγγελία της
33χρονης πρώην συζύγου (ζει στην Αθή-
να με τον σύντροφό της) και της 13χρονης
κατά του πατέρα της, η Εισαγγελία έδωσε
εντολή στην Αστυνομία να μεταφέρει το
παιδί για εξετάσεις στο νοσοκομείο, ενώ

ζήτησε κοινωνική έρευνα για τις συνθή-
κες διαβίωσης στο σπίτι του πατέρα που
έχει την επιμέλεια των δύο παιδιών και
μένουν μαζί. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν
χθες ότι οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι
ήταν ακατάλληλες, οι χώροι ήταν σε
άθλια κατάσταση με μούχλα, υγρασία,
ακόμη και περιττώματα ζώων. Όταν η ει-
σαγγελέας ενημερώθηκε για την κατά-

σταση αυτή, διέταξε τη φιλοξενία του κο-
ριτσιού στο ορφανοτροφείο.

Παράλληλα, από την έρευνα των αρ-
μόδιων Αρχών διαπιστώθηκε πως ο
ανήλικος, που ήταν επίσης στο ίδιο σπί-
τι, σταμάτησε το σχολείο και εργάζεται
με τον πατέρα του, ενώ το κορίτσι δεν
πήγαινε τακτικά στο σχολείο. Όπως
ανακοινώθηκε, ο πατέρας των δύο παι-
διών συνελήφθη από αστυνομικούς
στις 2 Δεκεμβρίου έπειτα από καταγγε-
λία της 33χρονης πρώην συζύγου του
και φέρεται να χτύπησε τη 13χρονη δύο
μέρες νωρίτερα.

Μίλτος Σακελλάρης 

Εφιάλτης για 13χρονη στον Βόλο!
Την ξυλοφόρτωνε ο πατέρας της

μέσα σε σπίτι-τρώγλη

«Δ
εν κατάφερα να πάω ούτε στην κηδεία
της», είπε συγκλονίζοντας ο μάρτυρας ο
οποίος εξήγησε πως ο ίδιος νοσηλεύτη-
κε καθώς είχε υποστεί εκτεταμένα εγ-

καύματα. Ο Χρήστος Πολίτης φορτισμένος περιέγραψε
στους δικαστές πώς περπάτησε 1,5 χιλιόμετρο, ενώ η φω-
τιά έκαιγε γύρω του, προκειμένου να φτάσει στη θάλασσα,
όπου στη συνέχεια τον βοήθησε ένας πυροσβέστης. Ο
ίδιος αυτός πυροσβέστης, στέλεχος της Πυροσβεστικής
της Νέας Μάκρης, είναι ένας από τους κατηγορούμενους,
ο οποίος λίγο νωρίτερα, ακούγοντας τη συγκλονιστική κα-
τάθεση της κόρης του ηλικιωμένου, σηκώθηκε από το
εδώλιο και της είπε: «Συγκινήθηκα τώρα. Ζει ε; Τον είχα
μαζέψει εγώ, ήταν κρυμμένος. Φοβόταν».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης πατέρα
και κόρης, ο κατηγορούμενος πλησίασε και τους μίλησε σε
ένα συναισθηματικά φορτισμένο στιγμιότυπο.

«Ζητούν 20 χαρτιά για να ξαναφτιάξω το σπίτι μου»
Η μαρτυρία του ηλικιωμένου που έχασε την 78χρονη σύ-

ζυγό του αλλά και το σπίτι του ράγισε καρδιές. «Έχω παρά-
πονο, θα μπορούσε το κράτος να βοηθήσει αντί να μου ζη-
τάει 20 χαρτιά για να ξαναφτιάξω το σπίτι μου. Ευτυχώς δεν
είμαι στον δρόμο γιατί με προστατεύουν τα παιδιά μου», εί-
πε συγκινώντας και έντονα φορτισμένος συνέχισε: «Δεν
μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από τον μεγάλο πόνο. Οι

άνθρωποι δεν γυρίζουν. Αυτός είναι ο μεγάλος καημός που
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Δεν βοηθηθήκαμε, δεν
υπήρχε κανένα σχέδιο, το κράτος ήταν ανύπαρκτο».

Τη δική της ιστορία αφηγήθηκε στο δικαστήριο και η Αλε-
ξάνδρα Νιτσοτόλη, η οποία έχασε τη μητέρα της που ήταν 65
ετών. Η μάρτυρας περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειές
της μέσα στο χάος που επικρατούσε για να φτάσει στο σπίτι
όπου ήταν μόνη η μητέρα της. Κλαίγοντας είπε πως βρήκε
τη μητέρα της απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι τα ξημερώ-
ματα. Είχε περάσει από το ίδιο σημείο τουλάχιστον άλλες
δύο φορές, αλλά δεν κατάλαβε πως εκεί ήταν η μαμά της.

Ο Σάββας Παπαϊωάννου κατέθεσε ότι στις φλόγες έχασε
τον αδελφό του, ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα, και τη
νύφη του. «Η νύφη μου επέμεινε να βοηθήσει τον αδελφό
μου και οι δυο βρήκαν τραγικό θάνατο. Δεν είχε καμία βοή-
θεια για τη διαφυγή του. Η κόρη του, η Άρτεμις, σώθηκε γιατί
της είπε η μητέρα της να τρέξει», ανέφερε. 

Ξεχειλίζουν στο δικαστήριο το παράπονο 
και η οργή για την ολιγωρία του κρατικού

μηχανισμού στις καταθέσεις των ανθρώπων 
που έχασαν τους δικούς τους 

στην πολύνεκρη πυρκαγιά

Μάτι(α) βουρκωμένα
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Γράφει ο Κώστας Καντούρης

Π
όντιοι ομογενείς οι οποίοι στις
αρχές της δεκαετίας του ’90
έκαναν το όνειρό τους πραγμα-
τικότητα και εγκαταστάθηκαν

στην πατρίδα τους από τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης κινδυνεύουν να χά-
σουν τις ελληνικές τους ταυτότητες. Οι ελ-
ληνικές υπηρεσίες σχεδόν 30 χρόνια με-
τά(!) ανακάλυψαν ότι σφραγίδες που μπή-
καν στα σοβιετικά διαβατήριά τους, βεβαι-
ώνοντας πως πρόκειται για παλιννοστούν-
τες, είναι πλαστές. Και κινούν τη διαδικασία
αφαίρεσης ιθαγένειας και της ελληνικής
ταυτότητας. Ορισμένοι, μάλιστα, από αυ-
τούς κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς ιθαγέ-
νεια, καθώς ποτέ δεν είχαν την υπηκοότητα
των χωρών όπου παλαιότερα ζούσαν. 

Ο Βλαντίμιρ είναι 80 χρόνων, μεγάλω-
σε στην Τσάλκα της Γεωργίας και τα τε-
λευταία 29 χρόνια ζει στη Θεσσαλονίκη.
«Στην πατρίδα», όπως λέει ο ίδιος. Είναι
Έλληνας Πόντιος και για αυτό ακόμη και
στο σοβιετικό βιβλιάριο του στρατού, τον
οποίο υπηρέτησε στη Γεωργία, γράφει
ότι η εθνικότητά του είναι ελληνική. Όταν
έφτασε το 1993 στη Θεσσαλονίκη, οι ελ-
ληνικές Αρχές ζήτησαν να επιβεβαιωθεί
από τις ρωσικές Αρχές ότι είναι παλιννο-
στούντας μαζί με τη σύζυγο και τον γιο
τους και να τεθεί στα βιβλιάριά τους η
σχετική σφραγίδα παλιννόστησης από
τις υπηρεσίες του ελληνικού γενικού
προξενείου στη Μόσχα. 

Τους εξαπάτησε το γραφείο
«Δυστυχώς, όμως, αν και Έλληνες στην

καταγωγή δεν γνωρίζαμε καλά την ελληνική
γλώσσα και δεν είχαμε την οικονομική δυ-
νατότητα να επιστρέψουμε στη Ρωσία και να
διεκπεραιώσουμε τη διαδικασία θεώρησης
παλιννόστησης», αναφέρουν στο έγγραφο
των αντιρρήσεων προς τη Γενική Γραμματεία
Ιθαγένειας. Εξηγούν ότι οι ίδιοι και εκατον-
τάδες άλλοι ομογενείς που δεν είχαν τη δυ-
νατότητα να επιστρέψουν απευθύνθηκαν σε
γραφείο που είχε ανοίξει στην πλατεία Αρι-
στοτέλους και με αμοιβή έστειλαν τα διαβα-
τήρια στη Μόσχα, όπου είχαν την εντύπωση
ότι σφραγίστηκαν από τις ελληνικές προξε-
νικές αρχές, αφού προηγουμένως ελέγχθη-
καν όλα τα δικαιολογητικά που προσκόμι-
σαν, μεταξύ των οποίων όλα τα έγγραφα που
αποδείκνυαν την ελληνική καταγωγή τους. 

Όμως το γραφείο αυτό τους εξαπάτησε
και οι σφραγίδες που τέθηκαν ήταν πλα-
στές. Αυτό, ωστόσο, έγινε αντιληπτό για την
οικογένεια του 80χρονου μόλις τον περα-
σμένο Ιούνιο, όταν κατέθεσε αίτηση για να
λάβει το επίδομα των ανασφάλιστων ηλι-
κιωμένων. Όλα, όμως, τα προηγούμενα
χρόνια οι ελληνικές Αρχές είχαν δεχτεί ως

γνήσια τη συγκεκριμένη σφραγίδα, εγκρί-
νοντας δάνεια, επιδόματα και κυρίως δί-
δοντας την ελληνική ιθαγένεια στους ομο-
γενείς Πόντιους. Το εντυπωσιακό είναι πως

τα αδέρφια του 80χρονου και οι οικογένει-
ές τους, όπως και τα άλλα δύο παιδιά του,
ακολούθησαν μόνοι τους τη διαδικασία πα
λιννόστησης στο ελληνικό προξενείο της

Τιφλίδας και πήραν κανονικά τη βίζα πα-
λιννόστησης, αφού η ελληνική καταγωγή
τους ήταν αναμφισβήτητη και για αυτό
έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια. «Δεν είχαν
κανέναν λόγο να εξαπατήσουν το ελληνικό
Δημόσιο, καθώς είναι αναμφίβολα Ελλη-
νοπόντιοι, πράγμα που φαίνεται από την
αναγραφή της ελληνικής τους εθνικότητας
στα έγγραφα από την πρώην Σοβιετική
Ένωση», σημείωσε μιλώντας στην «Politi-
cal» ο συνήγορός τους Αθανάσιος Καμάς. 

«Βρεθήκαμε κατηγορούμενοι και ανιθαγενείς» 
Οι ομογενείς που βρέθηκαν με την πλαστή σφραγίδα των ελληνικών προξενικών

αρχών, την οποία καμία ελληνική υπηρεσία δεν επιβεβαίωσε επί 29 χρόνια, εκτός του
ότι χάνουν την ελληνική τους ταυτότητα, οδηγούνται και κατηγορούμενοι για χρήση
πλαστού εγγράφου που ανάγεται στο… 1994. Ο ένας, μάλιστα, επειδή είχε διακόψει
εντελώς τους δεσμούς του και με τη Γεωργία, κινδυνεύει να μείνει ανιθαγενής στην
ίδια του την πατρίδα. «Εδώ έκτισε τη ζωή του, έφτιαξε την οικογένειά του και έχει την
περιουσία του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα κοινωνικά. Ο πατέρας του που κατη-
γορείται για την πλαστή σφραγίδα ζει από το 1993 στην Ελλάδα, όλη του η οικογένεια
είναι εδώ, πάσχει από άνοια, κινδυνεύουν να απελαθούν εφόσον τους αφαιρεθεί η
ιθαγένεια. Δεν θα μπορούν να ζήσουν εδώ, θα έχουν πρόβλημα», σημείωσε ο κ. Κα-
μάς. «Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, εδώ στην Ελλάδα
ζήσαμε, εργαστήκαμε, αποκτήσαμε περιουσιακά στοιχεία, συνάψαμε κοινωνικές
σχέσεις, εδώ έχουμε τα συμφέροντά μας, εδώ φτιάξαμε τις ζωές μας. Εδώ είναι η πα-
τρίδα μας», αναφέρουν στις αντιρρήσεις τους.

Εκατοντάδες 
Πόντιοι ομογενείς
χάνουν την ιθαγένειά τους

Μεγάλες περιπέτειες για
πολλούς παλιννοστούντες
μετά τον εντοπισμό πλαστής
σφραγίδας που μπήκε 
πριν από 30 χρόνια 
στα σοβιετικά διαβατήριά τους
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27 Eurobank: 
Τα ισχυρά 
κέρδη φέρνουν 
υψηλά μερίσματα

M
ε κατασχέσεις κινητών και ακινή-
των απειλούνται πάνω από
2.000.000 φορολογούμενοι που
έχουν οφειλές άνω των 500 ευρώ

και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση.
Η ΑΑΔΕ επί καθημερινής βάσης... αναζητεί πο-

σά μέσω τραπεζικών λογαριασμών που προέρ-
χονται από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και απο-
ζημιώσεις, ενώ δεν μπορεί να βάλει... χέρι σε μια
σειρά από εισοδήματα που προστατεύονται με
βάση τη νομοθεσία.

Η κατάσχεση χρημάτων δεν είναι νόμιμη όταν
αφορά ποσά διατροφής, τα 4/5 των ημερομι-
σθίων, το 50% των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του
εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιονδήποτε
ασφαλιστικό φορέα λόγω αποχώρησης από την
εργασία, καθώς και την κατάθεση σε ακατάσχετο
λογαριασμό μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ. 

Αν γίνει κατάσχεση σε μια από τις παραπάνω
περιπτώσεις, τότε ο φορολογούμενος μπορεί να
προσφύγει και να ζητήσει την επιστροφή των
χρημάτων που θα έπρεπε να είναι ακατάσχετα.

Από κει και πέρα η εφορία μπορεί να κατασχέ-

σει... άνετα τα ποσά που εισπράττει ο οφειλέτης
από ενοίκια και μάλιστα πριν καν τα δει στον τρα-
πεζικό του λογαριασμό. 

Επιπλέον, μπορεί να γίνει κατάσχεση στις πά-
σης φύσεως αποζημιώσεις λόγω απόλυσης του
οφειλέτη από την εργασία του ή ακόμη και όταν
εισπράττει χρήματα λόγω κάποιου εργατικού
ατυχήματος. 

Εννοείται ότι στην περίπτωση που κάποιος ει-
σπράττει χρήματα από την πώληση ακινήτου, αυ-
τοκινήτου κ.λπ., πρώτα καταβάλλεται το ποσό της
οφειλής στην εφορία και μετά ό,τι περισσέψει το
βάζει στην τσέπη του.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης
μπορεί να προστατευτεί από τις κατασχέσεις και
τους πλειστηριασμούς αφορούν αποκλειστικά
την υπαγωγή σε ρυθμίσεις οφειλών. 

Πριν από την υπαγωγή πρέπει να δηλώσει στο
Taxisnet τον έναν και μοναδικό ακατάσχετο λο-
γαριασμό, όπου τα ποσά έως 1.250 ευρώ είναι
ακατάσχετα. Στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα
υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων
που αφορά τις οφειλές φόρου εισοδήματος, ΕΝ-
ΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ. ή στις 24-48 δόσεις, εφόσον
οφείλει φόρο κληρονομιάς. 

Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό,
απαραίτητη θεωρείται η δήλωση υπαγωγής στις
240 δόσεις προς εφορία και ΕΦΚΑ και στις 420
δόσεις όταν υπάρχουν χρέη προς τις τράπεζες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2023 θα είναι έτος
έντασης των μέτρων για την είσπραξη χρεών, κα-
θώς δεν ισχύει το πλαίσιο της αναβολής πληρω-
μών που ίσχυε μέχρι πέρυσι λόγω της πανδημίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ασπίδα προστασίας 
για τους οφειλέτες η υπαγωγή 
στις ρυθμίσεις για χρέη 

ΕΛΕΝΗ 
ΒΡΕΤΤΟΥ
Τραπεζίτης με
εμπειρία 20 ετών
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Πότε (δεν) γίνονται 
κατασχέσεις από ΑΑΔΕ



Σ
ημαντικά αυξημένο μέρισμα
θα δώσει το 2023 η Eurobank,
κάτι που φαίνεται διά... γυ-
μνού οφθαλμού από τα εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα που πέτυχε η
τράπεζα στο εννεάμηνο.

Ορόσημο για την τράπεζα αποτελεί ο
πενταπλασιασμός των καθαρών κερ-
δών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,1
δισ. ευρώ έναντι 216 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο περσινό εννεάμηνο. Τα προσαρ-
μοσμένα κέρδη τριπλασιάστηκαν φτά-
νοντας τα 932 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά
μετοχή ανήλθαν σε 0,30 ευρώ από 0,06
ευρώ το εννεάμηνο 2021 και η απόδοση
των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε
22% από 7,8% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα
από τόκους διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ.
ευρώ από 1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, με αιχμή τα έσοδα από
ομόλογα, τις χορηγήσεις και τις δραστη-
ριότητες στο εξωτερικό.

Καθαρά έσοδα
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και

προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 21,1% και
διαμορφώθηκαν σε 395 εκατ. ευρώ κυ-
ρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγή-
σεις, τις εργασίες του Δικτύου και τις
υπηρεσίες καρτών. Επιπλέον, τα οργανι-
κά έσοδα των τραπεζών ενισχύθηκαν
κατά 11,3% και ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ
το εννεάμηνο του 2022. Τα λοιπά έσοδα
αυξήθηκαν σε 617 εκατ. ευρώ από 66

εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Έτσι, τα συνολικά έσοδα αυξήθη-
καν κατά 50,4% και διαμορφώθηκαν σε
2,1 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργικές
δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4,7% και δια-
μορφώθηκαν στα 681 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσε-
ων υποχώρησαν σε 203 εκατ. ευρώ και
αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης
επί των μέσων χορηγήσεων το εννεάμη-
νο του 2022. 

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν σε
οργανικά λειτουργικά κέρδη 592 εκατ.
ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κατά
65,9% σε σχέση με το εννεάμηνο του
2021. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα
οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων
αυξήθηκαν κατά 65,9% σε 592 εκατ. ευ-
ρώ το εννεάμηνο του 2022 από 357 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2021.

Δραστηριότητες στο εξωτερικό
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό

ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμέ-
να καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε
153 εκατ. ευρώ τους πρώτους 9 μήνες
του τρέχοντος έτους από 111 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα ορ-
γανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύ-
θηκαν κατά 16,4% και ανήλθαν σε 223
εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά
κέρδη αυξήθηκαν κατά 44,6% στα 197
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022. Το
46% των προσαρμοσμένων καθαρών
κερδών προήλθε από τις δραστηριότη-
τες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές
στην Κύπρο.

Ισχυροί δείκτες
Ιδιαιτέρως ανταγωνιστικοί ήταν οι

δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και οι αντίστοιχοι της κεφαλαι-

ακής επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, ο
δείκτης των «κόκκινων» δανείων μει-
ώθηκε στο 5,6% ή 2,4 δισ. ευρώ επί του
συνόλου. Από την άλλη, οι βασικοί δεί-
κτες κεφαλαιακής επάρκειας διαμορ-
φώθηκαν 14,9% και 17,2% αντίστοιχα στο
τέλος του εννεάμηνου και ήταν αυξημέ-
νοι κατά 160 και 150 μονάδες βάσης
έναντι του αντίστοιχου περυσινού δια-
στήματος. 

Στο τέλος του εννεάμηνου 2022, το
σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθη-
κε στα 42,2 δισ. ευρώ και το σύνολο του
ενεργητικού στα 83,4 δισ. ευρώ. 

Δάνεια
Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο ομίλου

ενισχύθηκαν οργανικά κατά 2,5 δισ. ευ-
ρώ το εννεάμηνο του 2022, εκ των οποί-
ων το 62% προήλθε από την Ελλάδα και
το 38% από το εξωτερικό. Τα συνολικά
υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψε-
ων) διαμορφώθηκαν σε 43,1 δισ. ευρώ
στα τέλη Σεπτεμβρίου, περιλαμβανομέ-
νων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης
ύψους 4,8 δισ. ευρώ. 

Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθη-
καν σε 24,7 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε
10,3 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4
δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις πελατών ενισχύ-
θηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ το εννεάμηνο
του 2022 σε 55,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χο-
ρηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθη-
κε στο 74,3% και ο δείκτης κάλυψης ρευ-
στότητας σε 169% το εννεάμηνο του 2022.
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

E U R O B A N K

Τα ισχυρά 
κέρδη φέρνουν 

υψηλά 
μερίσματα

Ορόσημο το εννεάμηνο 
για καταθέσεις, δάνεια
και προμήθειες



Η
Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος
της Attica Bank, είναι η πρώτη γυναίκα
CEO σε ελληνική τράπεζα. Η κυρία Βρετ-
τού ανέλαβε την Attica Bank σε μια κρί-

σιμη συγκυρία και το στοίχημα που καλείται να κερ-
δίσει είναι να την επαναφέρει σε ορθή πορεία.

Μεθοδική και διορατική, δεν αφήνει τίποτα στην τύ-
χη, οι κινήσεις της είναι σωστά μελετημένες και συνυ-
πολογίζουν τον κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος που την
εμπιστεύονται οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες.

Στα... βαθιά
Η 20ετής καριέρα της νέας διευθύνουσας συμβού-

λου της Attica Bank είναι αξιοζήλευτη. Με την παρό-
τρυνση και στήριξη των γονιών της η Ελένη Βρεττού
φοίτησε στο Wharton School του Πανεπιστημίου της
Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όπου έγινε κάτοχος του Bache-
lor of Science in Economics. Μετά μπήκε στα... βαθιά
ξεκινώντας από ελληνικούς και διεθνείς χρηματοοικο-
νομικούς οργανισμούς σε Νέα Υόρκη και Αθήνα, στους
τομείς Credit and Risk Management και Mediter-
ranean and SubSaharan Africa. Στη συνέχεια ακολού-
θησε μια λαμπρή καριέρα 14 ετών στην HSBC Bank Plc
σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία. Ο πιο πρόσφατος ρό-
λος της στην HSBC ήταν αυτός της Managing Director
and Head of Wholesale Banking Greece, ενώ πρωτύτε-
ρα υπήρξε Head of Multinationals and Business De-
velopment της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS,
Mediterranean and SubSaharan Africa. Ήταν το πρό-
σωπο-κλειδί στην υπόθεση της Folli Follie, καθώς ως
στέλεχος της τράπεζας ανακάλυψε ότι κάτι... δεν πή-
γαινε καλά, κάτι που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με
την αποκάλυψη των πτυχών της πολύκροτης υπόθεσης.

Δεν φοβάται τις προκλήσεις
Η Ελένη Βρεττού δεν φοβάται τις προκλήσεις, πατάει

γερά στα πόδια της και, όπως έχει δηλώσει, ο τραπεζίτης
πρέπει να μετράει σωστά το ρίσκο, όμως χρειάζονται και
γρήγορες αποφάσεις διότι, αν καθυστερείς, κινδυνεύεις
να μην πάρεις απόφαση ποτέ. Είναι παντρεμένη μητέρα
δύο παιδιών, καθώς έχει έναν γιο και μια κόρη ηλικίας 9
και 7 χρόνων αντίστοιχα. Όπως είχε αναφέρει σε συνέν-
τευξή της στο περιοδικό «Harpers Bazaar» πριν από έναν
χρόνο, «ήμουν τυχερή γιατί έκανα οικογένεια όταν βρι-
σκόμουν σε ένα σημείο στην καριέρα μου που μπορούσα
να κάνω delegation. Όταν είσαι 25 ή και 30 χρόνων και
δουλεύεις μέχρι τα μεσάνυχτα, ποια οικογένεια μπορείς
να συντηρήσεις; Όταν έκανα τα παιδιά μου, ήμουν ήδη
επικεφαλής και είχα πολλούς συνεργάτες που μπορούσα

να εμπιστευτώ. Την ίδια πολυτέλεια έχω και τώρα. Έχω
στήσει έναν μηχανισμό που δουλεύει ρολόι. Και εκεί είναι
σημαντική η ανθρώπινη επαφή, γιατί το κάτι παραπάνω το
παίρνεις πάντα από το φιλότιμο. Δίνεις το κάτι παραπάνω
όχι μόνο για την προσωπική σου ανέλιξη και οικονομική
επιβράβευση αλλά και για να στηρίξεις έναν άνθρωπο
που ξέρεις ότι θα το αναγνωρίσει, ότι θα σηκώσει και αυ-
τός μανίκια για εσένα».

Αυθορμητισμός και χιούμορ
Στους τραπεζικούς κύκλους σχολιάζονται με

ιδιαίτερα θετικό τρόπο ο αυθορμητισμός, το χιού-
μορ και η καυστική ατάκα της. Τον Δεκέμβριο του
2021 έληξε ύστερα από τρία σχεδόν χρόνια η
πορεία της στην Τράπεζα Πειραιώς,
στην οποία η Ελένη Βρεττού ήταν
επικεφαλής της εταιρικής τραπεζι-
κής από την 1η Απριλίου 2019. Από
τον Μάιο του 2022 κατείχε τη θέση
της Chief Strategy & IR Officer στη
Lamda Development. Ωστόσο, η
αγάπη της για το banking υπερίσχυ-
σε και αποφάσισε να αφήσει μια σί-
γουρη θέση για το μεγάλο στοίχημα
της καριέρας της.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Τραπεζίτης με εμπειρία 20 ετών 
Ε Λ Ε Ν Η  Β Ρ Ε Τ Τ Ο Υ

Η CEO της Attica Bank
είναι η πρώτη γυναίκα
διευθύνουσα 
σύμβουλος 
σε ελληνική τράπεζα
- Μεθοδική και 
διορατική, δεν αφήνει
τίποτα στην τύχη
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Ω
ς ο «καλύτερος τουριστικός
προορισμός» βραβεύτηκε
η χώρα μας στα GΤ Tested
Reader Survey Awards

2022 των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής, μιας αγοράς που φέτος ει-
σέφερε τα μέγιστα στον εγχώριο του-
ρισμό. 

Οι Αμερικανοί στήριξαν εν τοις
πράγμασι το τουριστικό μας προϊόν με
ενισχυμένο capacity στις 63 απευθεί-
ας πτήσεις την εβδομάδα, οι οποίες
φέτος ξεκίνησαν στις 7 Μαρτίου, νω-
ρίτερα από άλλες σεζόν.

Υπάρχουν μάλιστα αμερικανικές
αεροπορικές εταιρείες, όπως η Delta

AirLines, που επέκτειναν ήδη το πτη-
τικό τους πρόγραμμα και θα προσγει-
ώνονται στο διεθνές αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος» μέχρι τις 10
Γενάρη 2023.

Repeat
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα

βραβεία του περιοδικού «Global Tra-
veler» οι Αμερικανοί ψήφισαν την Ελ-
λάδα, ανακηρύσσοντάς την τοπ τουρι-
στικό προορισμό. Η διάκριση που
απέσπασε η Ελλάδα αποτελεί την πέμ-
πτη κατά σειρά κορυφαία διάκριση
που κερδίζει φέτος στην πλέον απαι-
τητική τουριστική αγορά των ΗΠΑ. Εί-
χαν προηγηθεί τα βραβεία στα Leisu-
re Lifestyle Awards και στα Wherever
Awards τον Ιούνιο, τα βραβεία The

Trazees τον Αύγουστο, καθώς και τα
Travvy Awards και τα Recommend’s
Reader’s Choice Awards μόλις τον
περασμένο Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας Te-
sted Reader Survey, που διοργανώνει
το περιοδικό αδιάλειπτα από το 2004,
πραγματοποιήθηκε και η ψηφοφορία.
Εκεί οι αναγνώστες κλήθηκαν να απο-
τυπώσουν τις προτιμήσεις τους σε πε-
ρισσότερες από 80 επιμέρους κατη-
γορίες, όπως προορισμοί, αεροπορι-
κές εταιρείες, ξενοδοχεία, ταξιδιωτι-
κά προγράμματα και προϊόντα, σε μια
ανοιχτή διαδικασία που διεξήχθη μέ-
σω του περιοδικού, των διαδικτυακών
μέσων του και ειδικών mails που
στάλθηκαν στους συνδρομητές.

Περισσότεροι από 22.000 αναγνώ-

στες έδωσαν συνολικά 1.500.000 ψή-
φους σε όλες τις κατηγορίες, σε μια ψη-
φοφορία στην οποία συμμετείχαν ιδιο-
κτήτες και στελέχη μεγάλων εταιρειών
που ταξιδεύουν αεροπορικώς κατά μέ-
σο όρο 9 φορές τον χρόνο στο εσωτερι-
κό των ΗΠΑ και 11 φορές σε διεθνείς
προορισμούς σε βάθος τριετίας.

«Τα ετήσια βραβεία μας είναι περι-
ζήτητα, με μεγάλη εκτίμηση και αντι-
κατοπτρίζουν αμερόληπτα τους κορυ-
φαίους στον ταξιδιωτικό κλάδο, αφού
βασίζονται αποκλειστικά σε ψήφους
αναγνωστών. Και οι αναγνώστες μας
ψήφισαν τους αληθινούς σταρ της τα-
ξιδιωτικής βιομηχανίας», σημείωσε ο
εκδότης του «Global Traveler» Fran-
cis X. Gallagher. Το ελληνικό βραβείο
παρέλαβε ο αναπληρωτής προϊστάμε-
νος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ & Κανα-
δά Γιάννης Πλεξουσάκης σε ειδική τε-
λετή στο ξενοδοχείο The Ritz-Carlton
του Λος Άντζελες.

Με συντονισμένες ενέργειες το υπουργείο Μετα-
φορών προωθεί τη χρήση του ποδηλάτου, ενός τό-
σο φιλικού για το περιβάλλον μέσου μετακίνησης.
Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανα-
κοινωθεί και ο Οδηγός Δημόσιας Πολιτικής για το
Ποδήλατο, ο οποίος θεμελιώνει τους βασικούς
άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με το οποίο το
σύνολο της κεντρικής διοίκησης θα συνδράμει στην
αύξηση της χρήσης του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Μεταφορών Μι-
χάλης Παπαδόπουλος συνυπέγραψε την Ευρωπαϊκή
Διακήρυξη για το Ποδήλατο με τον Βέλγο υπουργό
Μεταφορών Georges Gilkinet στο περιθώριο της
επίσκεψης του Έλληνα υφυπουργού στις Βρυξέλ-

λες. Η διακήρυξη είναι μια πρωτοβουλία που ξεκί-
νησε από τον υπουργό Μεταφορών του Βελγίου και
την έχουν υιοθετήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι
οποίες προωθούν την ποδηλασία.

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτέλεσε βασικό θέμα
στη συζήτηση που είχαν οι δύο άνδρες. Ο κ. Παπαδό-
πουλος παρουσίασε στον Βέλγο υπουργό την πρό-
οδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στα Σχέδια Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Το υπουργείο Μεταφορών έχει εκδώσει συνολι-
κά 11 υπουργικές αποφάσεις και ακόμη 3 βρίσκον-
ται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Να υπενθυμίσου-
με ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της αναθε-
ώρησης του Κανονισμού για τα Διευρωπαϊκά Δί-
κτυα Μεταφορών, προτείνει την υποχρεωτική εκ-
πόνηση των ΣΒΑΚ στους αστικούς κόμβους των
κρατών-μελών της.

Ρ.Σ.

«Ορθοπεταλιές» από το υπουργείο Μεταφορών με Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Το greek dream
των Αμερικανών

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Η Ελλάδα βραβεύτηκε ως «ο καλύτερος τουριστικός
προορισμός» σε έρευνα περιοδικού στις ΗΠΑ
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του Μιχάλη Μαστοράκη

Σ
την τελική ευθεία για την
οριστικοποίηση των τελευ-
ταίων παραμέτρων του προ-
γράμματος «φωτοβολταϊκά

στις στέγες» βρίσκεται το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νεό-
τερες πληροφορίες να τοποθετούν την
προδημοσίευση του Οδηγού στις αρ-
χές του επόμενου έτους. Στη συνέχεια
το επόμενο βήμα θα είναι η υποβολή
των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμε-
νους για την ένταξή τους στο πρό-
γραμμα μέσω της πλατφόρμας που
αναπτύσσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρος
ο χρονικός ορίζοντας για την «ενεργο-
ποίηση» της κατάθεσης αιτήσεων από
τους ενδιαφερόμενους μετά την προ-
δημοσίευση του Οδηγού. Το βέβαιο
πάντως είναι ότι θα υπάρξει επαρκές
διάστημα ώστε να προετοιμαστούν
όσοι θέλουν να υπαχθούν στο πρό-
γραμμα.

Πρόκειται για την πρώτη από μια
σειρά δράσεων που σχεδιάζει η κυ-
βέρνηση, ώστε να διαδοθεί η αποκεν-
τρωμένη παραγωγή από ΑΠΕ και να
αποτελέσει «ασπίδα» στις υψηλές τι-
μές ρεύματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δρομολογείται
επίσης ένα πρόγραμμα επιδότησης

αποκλειστικά επιχειρήσεων για την
αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω
φωτοβολταϊκών, με σκοπό την απο-
θήκευσή της και την ιδιοκατανάλω-
σή της.

Η παρέμβαση αυτή θα τροφοδοτη-
θεί από την Πρωτοβουλία REPowe-
rEU που προωθεί η ΕΕ. Η ιδιοκατανά-
λωση της «πράσινης» ηλεκτροπαρα-
γωγής θα διασφαλίζει ότι δυνατότητα
ένταξης στο πρόγραμμα θα έχουν
όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από
το αν στην περιοχή όπου βρίσκονται
υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώ-
ρος για σύνδεση στο δίκτυο.

Κονδύλι 700 εκατ. ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι με το πρόγραμμα

θα παρασχεθεί ενίσχυση για την εγκα-
τάσταση τουλάχιστον 100.000 φωτο-
βολταϊκών από νοικοκυριά, 75.000 από
μικρές επιχειρήσεις και 75.000 από
αγρότες.  Για τη χρηματοδότηση των
επιδοτήσεων θα διατεθεί ένα κονδύλι
700 εκατ., όπως αναφέρεται στην ειση-
γητική έκθεση του προϋπολογισμού
του 2023. Για τη σύνδεση των συστημά-
των υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός
χώρος από την ισχύ 10 Μεγαβάτ που
«απελευθερώθηκε» σε κάθε υποσταθ-
μό του ΔΕΔΔΗΕ για εφαρμογές αυτο-

παραγωγής και το πρόγραμμα «φωτο-
βολταϊκά στη στέγη». Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, έως αυτήν τη στιγμή δεν
έχουν «κλειδώσει» τα ακριβή ποσοστά
επιδότησης για κάθε καταναλωτική κα-
τηγορία που θα έχει δυνατότητα υπαγω-
γής στο πρόγραμμα, με την οριστικο-
ποίησή τους να γίνεται μέσα στις επόμε-
νες εβδομάδες. Η γενική κατεύθυνση
πάντως είναι ότι η μέγιστη επιδότηση θα
δοθεί στην περίπτωση συνδυασμού των
φωτοβολταϊκών με μπαταρίες. 

Έτσι, για όσους θελήσουν να εγκα-
ταστήσουν μονάδα αποθήκευσης με
το σύστημα ΑΠΕ η ενίσχυση θα ανέρ-
χεται έως και στο 60%. Αντίθετα, για
τα «απλά» φωτοβολταϊκά η επιδότη-
ση θα είναι μικρότερη, με το «κατώ-
φλι» ενδεχομένως να μειώνεται έως
και στο 15%.

Ξανά στο παιχνίδι, αν και με πα-
ραλλαγές, μπαίνει το προ 20ετίας
σχέδιο του αγωγού «Αλεξανδρού-
πολη - Μπουργκάς», χωρίς ωστόσο
να είναι λίγα τα «αγκάθια» που μπο-
ρούν να ναρκοθετήσουν ξανά την
προοπτική του σχεδίου, όπως επιση-
μαίνουν παράγοντες της αγοράς.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη μεταφορά ρωσι-
κού πετρελαίου από το λιμάνι της Βουλγαρίας σε
εκείνο της Θράκης ώστε να παρακάμπτονται τα στε-
νά του Βοσπόρου. Το πετρέλαιο θα έφτανε με δεξα-
μενόπλοια στο Μπουργκάς και με τον αγωγό που εί-

χαν συμφωνήσει Μόσχα, Σόφια
και Αθήνα θα έφτανε στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης για να ταξιδέ-
ψει στη συνέχεια με τάνκερ.

Το πρώτο «αγκάθι» λοιπόν έχει
να κάνει με την οικονομική βιωσι-
μότητα του αγωγού μεταφοράς πε-

τρελαίου, καθώς με τα σημερινά δεδομένα και την
ανάστροφη πορεία που θα ακολουθεί το πετρέλαιο
προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βουλγα-
ρίας και της Ρουμανίας οι ποσότητες είναι μικρές για
να είναι οικονομικά βιώσιμο. Οι εκτιμήσεις μιλούν
μόλις για 8 εκατ. τόνους.

Το δεύτερο «αγκάθι» αφορά την επόμενη μέρα
των διαταραγμένων σχέσεων Ρωσίας - Δύσης. Ανα-
λυτές σημειώνουν πως στο μέλλον οι κυρώσεις θα
αρθούν σε βάρος της Μόσχας. «Ο αγωγός αυτός θα
έχει τότε κάποιο νόημα;», διερωτώνται.

Το τρίτο «αγκάθι» ακούει στην πράσινη ενεργειακή
μετάβαση. Όλη η Ευρώπη είναι προσανατολισμένη
στις ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Συνεπώς το πρότζεκτ θα συναντήσει δυσκολίες, όπως
σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Επιπλέον, όπως τονίζουν,
ακόμη δεν έχει υπάρξει η σαφής πολιτική βούληση και
στήριξη του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Οι
όποιες δηλώσεις κινούνται με διάθεση προθέσεων. 

Στα σκαριά και ανάλογο πρόγραμμα επιχειρήσεων 
για την αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω φ/β

Τα τρία «αγκάθια» στην αναβίωση του έργου «Αλεξανδρούπολη - Μπουργκάς»

Γενάρη ο οδηγός επιδότησης 250.000
φωτοβολταϊκών
σε στέγες



Αύξηση της τάξης του 7,7% κατέγραψε ο κύ-
κλος εργασιών του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων
στο εννεάμηνο του 2022, σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Αναλυτικά, οι πωλήσεις εντύπων, περιοδικών
και λοιπών ενθέτων σε αυτά εμπορευμάτων
συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, καθώς
στο σύνολο του 9μηνου ήταν μειωμένες κατά
446 χιλ. ευρώ, ήτοι -15% για την εταιρεία και
κατά 148 χιλ. ευρώ, ήτοι -3% για τον όμιλο. Τα
έσοδα υπηρεσιών, δικαιωμάτων και αποθεμά-
των μειώθηκαν για την εταιρεία κατά 293 χιλ.
ευρώ, ήτοι -25,2% και για τον όμιλο κατά 309
χιλ. ευρώ, ήτοι -24,6%, καθώς ολοκληρώθηκαν
συμφωνίες για την πώληση τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων προς τρίτους.
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ε 10 με 12 μετοχές πραγμα-
τοποιείται το 80% των μει-
κτών συναλλαγών σε ημε-
ρήσια βάση, με το μεγαλύ-

τερο μέρος του ταμπλό να παραμέ-
νει στο περιθώριο. Και το αξιοπε-
ρίεργο είναι πως ακόμα και τίτλοι
εταιρειών χαμηλότερων κεφαλαι-
οποιήσεων με ισχυρά θεμελιώδη
μεγέθη δεν προσελκύουν επενδυτι-
κό ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευ-
ρά, το συνεχιζόμενο rotation στις
μετοχές του FTSE25 διατηρεί τον
Γενικό Δείκτη υψηλότερα των 900
μονάδων. Οι εγχώριοι αναλυτές επι-
σημαίνουν πως είναι αναγκαίο να
αυξηθούν οι ημερήσιοι πρωταγωνι-
στές για να υπάρχει ουσιαστική ανο-
δική κίνηση. Τεχνικά, ο Γενικός Δεί-
κτης διατηρεί το αγοραστικό σήμα

που έχει εκπέμψει, το οποίο αναι-
ρείται με επιστροφή χαμηλότερα
των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα των 879 και ακόμα
καλύτερα υψηλότερα των 910 μονά-

δων, δεν μπορεί να αποκλειστεί κί-
νηση προς τις 931, 937-944, 958-
960 και 973 μονάδες. Η επόμενη
στήριξη στις 866-862 μονάδες (συγ-
κλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Attica Bank: Στρατηγικές
συνεργασίες με BNP, 
JP Morgan 

Σε δύο σημαντικές στρατηγικές συνερ-
γασίες προχώρησε η Attica Bank με την
BNP Paribas Asset Management και την
JP Morgan Asset Management για τη
διάθεσή Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ)
των δύο οίκων από το δίκτυό της. Η Attica
Bank θα διαθέτει αρχικά τέσσερα Α/Κ της
BNP Paribas Asset Management και
πέντε Α/Κ της JP Morgan Asset Manage-
ment, δίνοντας την ευχέρεια στους πελά-
τες της να επενδύσουν σε μερίδια Αμοι-
βαίων Κεφαλαίων του εξωτερικού σε συ-
νεργασία με δύο από τους μεγαλύτερους
και εγκυρότερους οίκους παγκοσμίως.

Alumil: Αύξηση +50,8% 
στα EBITDA 9μήνου

Αύξηση 38,4% στον τζίρο του και 50,8%
στα EBITDA του κατέγραψε ο Όμιλος Alu-
mil το εννεάμηνο του 2022, σε συνέχεια
των θετικών αποτελεσμάτων του το 2021,
παρά τις αντίξοες συνθήκες στο μακροοι-
κονομικό περιβάλλον και τις πληθωριστι-
κές πιέσεις, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωσή του. Αναλυτικά, όπως σημει-
ώνεται, «ο όμιλος συνέχισε τη σταθερά
ανοδική του πορεία σημειώνοντας αύξη-
ση κύκλου εργασιών κατά 38,4% και φθά-
νοντας στο εννεάμηνο τα 304,6 εκατ. ευ-
ρώ σε σύγκριση με τα 220,1 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο το 2021».

AVE: Αύξηση 18% στα EBITDA
Μικρή μείωση κατά 1,56% σημείωσε

στο εννεάμηνο του 2022 ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών της AVE ΑΕ με την ει-
σηγμένη να ανακοινώνει ταυτόχρονα αρ-
νητικά EBIT κατά 108,3 χιλ. ευρώ έναντι
ζημιών 498,62 χιλ. ευρώ το εννεάμηνο
της προηγούμενης χρήσης και ενισχυμέ-
να EBITDA σε 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 2,89
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρονική περίο-
δο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18%.

Σε αναβάθμιση του εγχώριου τραπεζικού
τομέα προχώρησε η HSBC, βλέποντας σημαν-
τική ώθηση στα έσοδα τόκων από τις αυξήσεις
επιτοκίων της ΕΚΤ. Βλέπει δύο διαδοχικά τρί-
μηνα εκρηκτικής αύξησης των εσόδων από τό-
κους, εκτιμώντας ότι θα συνεχίσουν το 2023 να
αυξάνουν την κερδοφορία τους. Έτσι, διατηρεί
τη σύσταση «αγορά» και για τους τέσσερις
τραπεζικούς ομίλους, ενώ προχωρά σε ανα-
μόρφωση των τιμών στόχων. Αυξάνει την τιμή-
στόχο για την Alpha Bank στο 1,40 ευρώ από
1,35 ευρώ, για την Εθνική στα 5,20 ευρώ από
4,45 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα
3,30 ευρώ από 2,75 ευρώ. Αντίθετα, μειώνει
ελαφρά στα 1,60 ευρώ, από 1,75 ευρώ, την τι-
μή-στόχο για τη Eurobank. 

ΧΑ: Το rotation στον FTSE 25 δεν φτάνει 

ΗSBC: Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Αύξηση εσόδων για τον όμιλο των Αττικών Εκδόσεων
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ε διάψευση δημοσιεύματος περί υποβο-
λής πρότασης εξαγοράς μετοχών της σε
μετόχους προχώρησε η Κλουκίνας-Λάπ-
πας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναφέρει:

«Η εταιρεία με την επωνυμία “Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάπ-
πας Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία”
(εφεξής η “εταιρεία”), με βάση την κείμενη νομοθε-
σία και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,
ανακοινώνει με την παρούσα σε αυτό σε συνέχεια
σχετικού δημοσιεύματος ότι, όπως την ενημέρω-
σαν μέτοχοι της οικογένειας Λάππα, δεν έχουν
δεχθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν αποδεχθεί ού-
τε απορρίψει πρόταση για την εξαγορά των μετο-
χών τους στην Εταιρεία, διαψεύδοντας καθ’ ον τρό-
πο το εν λόγω δημοσίευμα».

Εθνική Τράπεζα: Στην EVO
Payments το 51% της NBG Pay

Ελινόιλ: Εκτίναξη 
κερδών στα 11,1 εκατ. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομί-
λου της Ελινόιλ ΑΕ ανήλθε κατά το εννεάμηνο
του 2022 σε 2.801 εκατ. ευρώ έναντι 1.084
εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2021, κατα-
γράφοντας αύξηση 159%, γνωστοποιεί η ει-
σηγμένη. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μει-
κτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 45,8 εκατ.
ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου
του 2021 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοι-
κονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε 23,2 εκατ. ευρώ έναντι
12,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος
του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 88%. Τα
ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του
ομίλου (EBT) κατά το εννεάμηνο του 2022
ανήλθαν σε κέρδη 11,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,7
εκατ. ευρώ του εννεαμήνου του 2021.

ΟΤΕ: Στο 50,86% το ποσοστό 
της Deutsche Telekom

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι στις 6 Δεκεμβρίου
2022 η εταιρεία Deutsche Telekom AG (DT),
με έδρα τη Βόννη της Γερμανίας, γνωστοποί-
ησε στην ΟΤΕ ΑΕ ότι στις 29/11/2022 το ποσο-
στό της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψή-
φου της ΟΤΕ ΑΕ ανήλθε σε 50,86%. Επιπλέον
επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής της
DT επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
της ΟΤΕ % ΑΕ, εξαιρουμένων των δικαιωμά-
των ψήφου που συνδέονται με τις ίδιες μετο-
χές, ανήλθε κατά την ίδια ημέρα, ήτοι στις
29/11/2022, σε 51,32%.

Άνοδος τζίρου 23,5% για 
τα ξενοδοχεία της Lamway 

Τη φετινή χρονιά εντάχθηκαν στο portfolio
των εταιρειών Lamway Hotel Management
Group & Hotelising νέα αξιόλογα ξενοδοχεία
της Αθήνας: το Neoma Hotel, στην περιοχή
του Φιλοπάππου, το Athens Flair, στο Κολω-
νάκι και το Altar Suites, στο Μοναστηράκι.
Νέα μέλη αποτελούν επίσης το Archipelagos
Resort στην Πάρο και το Serapias Suites στη
Σαντορίνη. Συνολικά οι εταιρείες Lamway
Hotel Management Group & Hotelising δια-
θέτουν πλέον ένα portfolio 26 ξενοδοχείων σε
12 διαφορετικούς προορισμούς στην Ελλάδα. 

H Alpha Dhabi απέκτησε 
μερίδιο στον  Όμιλο Nammos

Η επενδυτική εταιρεία Alpha Dhabi με έδρα τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέκτησε μερίδιο στον
όμιλο Nammos, στο πλαίσιο των κινήσεων που κά-
νει στις αναπτυσσόμενες αγορές τροφίμων και πο-
τών και lifestyle. Η συμφωνία, της οποίας η αξία δεν
κοινοποιήθηκε, έγινε μέσω κοινοπραξίας της Al-
pha Dhabi με τη Monterock International, μια διε-
θνή επενδυτική εταιρεία με έμφαση στους τομείς
της φιλοξενίας και των τροφίμων/ποτών (F&B),
όπως ενημέρωσε η εταιρεία από τα ΗΑΕ σε χρημα-
τιστηριακή ανακοίνωση. Η κίνηση εντάσσεται στα
σχέδια της Alpha Dhabi να δημιουργήσει ένα παγ-
κόσμιο χαρτοφυλάκιο από μάρκες πολυτέλειας,
lifestyle, F&B και ψυχαγωγίας.

Την ολοκλήρωση της πώλησης του 51% του
μετοχικού κεφαλαίου της NBG Pay AΕ στην EVO
Payments, Inc, έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευ-
ρώ, μετά τη λήψη των απαιτούμενων εποπτικών
εγκρίσεων, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Η
ΕΤΕ προηγουμένως εισέφερε στην NBG Pay τη
δραστηριότητα αποδοχής πράξεων πληρωμής
μέσω απόσχισης κλάδου. Επιπρόσθετα, υπε-
γράφη μια μακροχρόνια αποκλειστική εμπορι-
κή συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕ, της NBG Pay και
της EVO. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να δη-
μιουργήσει σημαντική αξία από συνέργειες που
θα προκύψουν μέσω του συνδυασμού της μεγά-
λης πελατειακής βάσης της ΕΤΕ και της τεχνο-
λογικής εξειδίκευσης της EVO στις υπηρεσίες
πληρωμών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Στρατηγική συνεργασία Volvo
Car Hellas και ElpeFuture
Με κοινό όραμα τη ραγδαία ανάπτυξη της ηλε-
κτροκίνησης στην Ελλάδα, η Volvo Car Hellas και
η ElpeFuture συμπράττουν, προσφέροντας στους
κατόχους των αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in
υβριδικών οχημάτων Volvo προνομιακή πρόσβα-
ση στο πανελλαδικό δίκτυο φόρτισης του κορυ-
φαίου ομίλου ενέργειας HELLENiQ ENERGY.
Όπως αναφέρουν οι δύο εταιρείες σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι οδηγοί των ηλεκτροκίνητων μοντέλων
Volvo θα μπορούν να προμηθεύονται την ειδική
κάρτα φόρτισης, με τα διακριτικά Volvo και Elpe-
Future «ChargenGo». Με τη χρήση της στα σημεία
φόρτισης της ElpeFuture σε όλη την Ελλάδα, θα
απολαμβάνουν προνομιακές υπηρεσίες για τη
φόρτιση του αυτοκινήτου τους.

Κλουκίνας-Λάππας:
Διαψεύδει τα περί πρότασης
εξαγοράς μετοχών



E
ντονη κριτική άσκησε ο πρό-
εδρος και εκτελεστικός διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Ενέργει-
ας Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

Κωστής Σταμπολής, κατά των πολιτικών
ηγεσιών της Ευρώπης, επειδή απέκρυ-
πταν συστηματικά από το εκλογικό σώμα
των χωρών τους τη σοβαρότητα και τη ση-
μασία της ενεργειακής ασφάλειας. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του 26ου
Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια και ανά-
πτυξη» (συμμετείχαν πλέον των 250 συ-
νέδρων), που πραγματοποιήθηκε προ-
σφάτως υπό την αιγίδα του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταμ-
πολής τόνισε: Σήμερα, η ανάγκη ισχυρο-
ποίησης της ενεργειακής ασφάλειας
επανέρχεται ως πρώτη προτεραιότητα
στη χάραξη της πολιτικής, αφού χρει-
άστηκε πρώτα να αλλάξουν πολλά δεδο-
μένα. Και επισήμανε: Η τρέχουσα ενερ-
γειακή κρίση είναι πιθανώς χειρότερη
και πιο ισχυρή σε ένταση και μακροχρό-
νιες επιπτώσεις, από τη μεγάλη πετρε-
λαϊκή κρίση του 1973, επειδή ξέσπασε
με αφορμή την έλλειψη ενεργειακής
προμήθειας σε Ευρώπη και πιθανώς
σταδιακά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο πρόεδρος του ΙΕΝΕ είπε επίσης ότι εί-
ναι επιτακτική η ανάγκη για πιο στενή συ-
νεργασία και συντονισμό μεταξύ των δια-
φόρων χωρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με ιδιαίτερη εστίαση στην περιο-
χή της ΝΑ Ευρώπης. 

Και πρόσθεσε ότι το φυσικό αέριο έχει
αναδειχθεί ως στρατηγικό καύσιμο, αφού
πλέον ένα μεγάλο μερίδιο της παραγωγής
ηλεκτρισμού εξαρτάται από αυτό. Με την
υψηλή ενεργειακή εξάρτηση των περισ-
σότερων χωρών στη ΝΑ Ευρώπη (με έναν
μέσο όρο 50% και με ορισμένες χώρες να
φθάνουν το 80% και 95%), είναι οφθαλμο-
φανές ότι η μείωση των εισαγωγών ενέρ-
γειας πρέπει να αποτελέσει σταθερό στό-
χο τα επόμενα χρόνια. 

Γεωπολιτική αστάθεια
Σε ένα από τα πολλά ενδιαφέροντα

πάνελ του συνεδρίου που παρακολου-
θήσαμε, ο ανεξάρτητος ενεργειακός
σύμβουλος Δρ Μιχάλης Μυριάνθης ανέ-
πτυξε το θέμα της ενεργειακής κρίσης
και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις: Η Ευ-
ρώπη συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε
τρεις διαφορετικούς πολέμους. Τον αμι-
γώς ενεργειακό, τον συμβατικό και τον
γεωπολιτικό. Ο ενεργειακός προηγήθη-
κε των άλλων και αποτελεί άμεση συνέ-
πεια της μάλλον άκριτα σχεδιασμένης
και ίσως μη ρεαλιστικής «πράσινης με-
τάβασης» σε συνδυασμό με την απότομη
οικονομική ανάκαμψη μετά το lock-
down της πανδημίας.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Κωστής Σταμπολής, πρόεδρος του ΙΕΝΕ, 
στο 26ο Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια και ανάπτυξη»: 
Η ανάγκη ισχυροποίησης της ενεργειακής ασφάλειας
επανέρχεται πλέον ως πρώτη προτεραιότητα 
στη χάραξη της πολιτικής
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«Η υψηλή
ενεργειακή
εξάρτηση των
περισσότερων
χωρών στη
Νοτιοανατολική
Ευρώπη φτάνει σε
ορισμένες χώρες 
το 80% έως 
και 95%»

Δρ.  Μιχάλης Μυριάνθης

«Να γίνει στόχος η μείωση 
των εισαγωγών ενέργειας»



Ο συμβατικός ξεκίνησε στις 24 Φε-
βρουαρίου 2022 με την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία. Και ο γεωπολιτικός,
με θύματα κυρίως την Ευρώπη, με υψηλές
τιμές και την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού της σε χαμηλό σημείο. 

«H Ρωσία, βραχυπρόθεσμα, ωφελείται.
Παρακάμπτει τις κυρώσεις της EE εξάγον-
τας αργό προς την Ινδία (από 1% στο 18%), τη
Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, την Κίνα κ.ά. Τα
διυλισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα το diesel,
επανεισάγονται από τις τρίτες χώρες στην
ΕΕ περιγράφοντας νομικά τις κυρώσεις.
Τα μηνιαία κέρδη της Ρωσίας από εξαγω-
γές το 2022 ανέρχονται σε 20 δισ. USD,
έναντι 14,6 δισ. το 2021. Το EBITDA του
ομίλου Gazprom υπερδιπλασιάστηκε στο
α’ εξάμηνο του 2022, στα 52,54 δισ. USD.

Εξάλλου, η ίδια η ΕΕ εισάγει diesel κα-
τευθείαν από τη Ρωσία με δεξαμενόπλοια
που κατευθύνονται στο Ρότερνταμ, το Αμ-
βούργο και την Αμβέρσα, σε μια προσπά-
θεια ταχείας αποθεματοποίησης πριν από
την ημερομηνία ορόσημο του Φεβρουαρίου
2023, που θα ενεργοποιηθούν οι σχετικές
κυρώσεις για τα προϊόντα αυτά. Χαρακτηρι-
στικά, η αύξηση των ποσοτήτων τον Νοέμ-
βριο είναι 126%, έναντι του Οκτωβρίου. 

Οι ΗΠΑ, αν και οικονομικά ωφελημένες
από τις εξαγωγές σχιστολιθικού αργού και
LNG, εντούτοις έχασαν πολιτικά σε κύρος
και επιρροή στον αραβικό κόσμο, ιδιαίτε-
ρα στη Σαουδική Αραβία λόγω της χρόνιας
απαγκίστρωσής τους από τη Μέση Ανατο-
λή, που εισπράχτηκε από τους Άραβες,
αλλά και το Ισραήλ, σαν εγκατάλειψη (σ.σ.
από τοποθέτηση του liberal.gr)».

Ο Δρ  Μιχάλης Μυριάνθης, επεκτείνον-
τας το σκεπτικό του, κωδικοποίησε σε 12
σημεία τα εξής:

1Η ενεργειακή κρίση προ-υπήρξε του
πολέμου στην Ουκρανία. Οφείλεται κυ-

ρίως στη δεκαετή επενδυτική ανυπαρξία
της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων, λόγω της επερχόμενης πρά-
σινης μετάβασης.

2 Η απότομη ανάκαμψη μετά το lock-
down οδήγησε σε περιορισμένη προ-

σφορά και μεγάλη ζήτηση, εκτοξεύοντας
τις τιμές. Το δίπολο επάρκεια-τιμές επι-
δεινώθηκε με τις, χωρίς μελέτη επιπτώσε-
ων, κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία.

3 Το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβα-
σης έχει δρόμο να διανύσει μέχρι το

2050, σύμφωνα με τους χρηματοπιστωτι-
κούς οίκους BlackRock, Vanguard και
Brookfield Asset Management.

4 Ο συνδυασμός ενεργειακής κρίσης
και πολέμου δημιουργεί γεωπολιτική

αστάθεια και ρευστότητα, με παγκόσμια
διάχυση.

5 Η ρωσική εισβολή ενίσχυσε το ΝΑ-
ΤΟ, αποδυνάμωσε τις προοπτικές

συγκρότησης ευρωπαϊκού στρατού και
κατάργησε την ενεργειακή στρατηγική
σχέση Γερμανίας - Ρωσίας, που την
αποτελείωσε τον Σεπτέμβριο 2022 η δο-
λιοφθορά στους αεριαγωγούς Nord
Stream I & IΙ. 

6 Αποτέλεσμα, η εξασθένηση της γερ-
μανικής οικονομίας που προσεγγίζει

το μέγεθος της πολιτείας Καλιφόρνια των
ΗΠΑ. Αντιμετωπίζει τον χειρότερο πλη-
θωρισμό και ενδεχόμενη ύφεση. Ως
ατμομηχανή της ΕΕ, διαμόρφωσε την
ισοτιμία USD vs Euro στον λόγο 1:1 και
χαμηλότερα.

7 Η ενεργειακή και οικονομική κρίση
απειλεί τους λαούς με φτωχοποίηση,

προς όφελος ακροδεξιών πολιτικών σχη-
ματισμών (βλ. εκλογές σε Ιταλία, Σουηδία
και Ισραήλ).

8 Η μετατόπιση από το δόγμα Μπους
του «πόλεμου κατά της τρομοκρα-

τίας» στο δόγμα Ομπάμα των 3D –Defen-
se, Diplomacy & Development– με στόχο:
Η απαγκίστρωση από το Ιράκ το 2011 και το
Αφγανιστάν το 2021, επί προεδρίας
Μπάιντεν, σε συνδυασμό με την αποτυχία
της πολιτικής στη Συρία (το 2011) και την
απαθή στάση των ΗΠΑ στην «Αραβική
Άνοιξη», συγκλόνισε τον Αραβικό κόσμο
και τα συντηρητικά καθεστώτα του Περσι-
κού κόλπου.

9 Η διακηρυγμένη απόσυρση της Αμε-
ρικής από τη Μέση Ανατολή ώθησε τη

Ρωσία στη Συρία και τη Λιβύη, αλλά και
περιφερειακές χώρες, όπως η Τουρκία
και το Ιράν, σε Λίβανο και Υεμένη, να επι-
χειρήσουν κάλυψη του γεωπολιτικού κε-
νού, με αποσταθεροποίηση της Μέσης
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

10 Η Σαουδική Αραβία, έχοντας απο-
λέσει την αμερικανική ασπίδα,

επιδείνωσε τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ,

αγνοώντας επανειλημμένες προσπάθει-
ες επαναπροσέγγισης του πρόεδρου
Μπάιντεν, αρνούμενη την αύξηση της πα-
ραγωγής πετρελαίου, κατά την επίσημη
επίσκεψή του στο βασίλειο, το 2022.
Ήδη, Σαουδική Αραβία και Κίνα διευρύ-
νουν την ενεργειακή συνεργασία με
επενδύσεις στην κινεζική πρωτοβουλία
Belt and Road Initiative.

11 Συνειδητοποιώντας το μέγεθος της
πολιτικής ζημίας, οι ΗΠΑ επιχείρη-

σαν διορθωτική κίνηση στις 25/10/22. Η
υφυπουργός του State Dept, Τζένιφερ
Γκάβιτο, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ δεν θα φύ-
γουν από τη Μέση Ανατολή αφήνοντας κε-
νό που θα καλύψουν Κίνα, Ρωσία και
Ιράν». Η ζημιά, ωστόσο, είχε ήδη συντελε-
στεί.

12 Η ευρασιατική προσέγγιση της
αναθεωρητικής Τουρκίας επιτα-

χύνθηκε με την ισλαμοποίηση και την
απομάκρυνση από το κοσμικό κράτος. Ο
εξευρωπαϊσμός της είναι σχεδόν παρελ-
θόν. Η χώρα επιστρέφει στις ασιατικές κα-
ταβολές. Ενισχύεται η Ένωση Τουρκόφω-
νων Ασιατικών Κρατών, με επιδίωξη περι-
φερειακής ηγεμονίας. Προάγεται σχέση a
la carte με τη Δύση. Η διάρρηξη θα συντε-
λεστεί, όταν, επιλέγοντας το βέλτιστο ti-
ming, προκαλέσει σύρραξη με την Ελλά-
δα, διαλύοντας τη Ν.Α. πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Η Ελλάδα τότε θα καταστεί χώρα 1ης
γραμμής για τη Δύση. Το ενδεχόμενο εί-
ναι υπαρκτό και η απειλή είναι διαρκής,
όσο και αν εξορκίζεται και ανάγονται τα
πάντα στις προσεχείς τουρκικές προεδρι-
κές εκλογές.
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Συνδυασμός πηγών ενέργειας  
Πρόεδρος του ΙΕΝΕ: Να υπάρξει συνδυα-
σμός του φυσικού αερίου και της πυρηνι-
κής ενέργειας με τις ΑΠΕ, προκειμένου
να μειωθεί ή και να μηδενιστεί η χρήση
άνθρακα και πετρελαίου μέσα στα επόμε-
να 40 με 50 χρόνια – το μεγάλο διακύβευ-
μα στην ενεργειακή πολιτική και στον
ενεργειακό σχεδιασμό είναι η αναζήτηση
της χρυσής τομής, δηλαδή μιας ισορρο-
πίας ανάμεσα στην ικανοποίηση βασικών
ενεργειακών αναγκών και στη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Ένα μεγάλο πάρτι για τη δημιουργικότητα θα αποτελέ-
σει η Τελετή Απονομής των Ermis Awards 2022 την Τρίτη
20 Δεκεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών. Κάποια από τα μέλη
της Οργανωτικής Επιτροπής της εκδήλωσης μίλησαν στο
adbusiness και στον Δημήτρη Τσουκαλά για τις προκλή-
σεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, τη δημιουργικό-
τητα και τις τάσεις στη διαφήμιση σε όλο τον κόσμο. 

Χάρης Παριανός, πρόεδρος Ermis Awards, Chief
Executive Officer McCann Worldgroup: «Τα Ermis επι-
στρέφουν live έπειτα από καιρό για να μας θυμίσουν τα
πιο ωραία πράγματα στη δουλειά μας: το ταλέντο, τις
ιδέες, τους φίλους και πάνω από όλα τη δημιουργικό-
τητα. Για τα Ermis Awards αλλά και για εμένα ως πρό-
εδρο της Οργανωτικής Επιτροπής η φετινή οργάνωση
είναι μια τεράστια πρόκληση. Λόγω των δύσκολων
συγκυριών της τελευταίας δεκαετίας και της παν-
δημίας η δημιουργικότητα έχει καταπιεστεί, έχει κατά
κάποιον τρόπο απαξιωθεί. 

Τέτη Κανελλοπούλου, CEO, V+O Greece, πρόεδρος
Ermis PR: «Ο κλάδος του PR παρουσίασε φέτος μια
αύξηση συμμετοχών κατά 13% σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Αυτό το ποσοστό αντανακλά, εκτιμώ,
και την ευρύτερη αύξηση της διείσδυσης του κλάδου
μας στις επιχειρήσεις και την αντίστοιχη αύξηση της
επένδυσης από πλευράς τους σε δράσεις PR».

Για το τι συνδέει τις δουλειές που τελικά κατάφεραν
να διακριθούν στα φετινά Ermis Awards και το αν
υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ των νικητών
απάντησαν ο Πάνος Αλιφραγκής και η Φωτεινή Γερο-
μαλίδου.

Πάνος Αλεφραγκής, Head of Digital, The Newtons
Laboratory, πρόεδρος Ermis Digital: «Έξυπνες και
δημιουργικές δουλειές με σωστή αποτύπωση και
σημαντικά αποτελέσματα. Δουλειές που ήταν στο-
χευμένες να απαντήσουν στο “πρόβλημα” του πελάτη
να αναδείξουν με δημιουργικό τρόπο αυτό που σκέ-
φτεσαι και δεν μπορείς να το εκφράσεις και τελικά να
ξεχωρίσουν εύκολα ή δύσκολα από τον ανταγωνισμό».

Φωτεινή Γερομαλίδου, General Manager, MSPS,
πρόεδρος Ermis Direct: «Νομίζω ότι η απάντηση σε
αυτή την ερώτηση δεν διαφέρει και δεν πρέπει να δια-
φέρει από χρονιά σε χρονιά. Πάντα το έργο των Επιτρο-
πών είναι να επιβραβεύουν τη solid στρατηγική σκέψη
και αυτές τις δημιουργικές ιδέες που είχαν τη δύναμη
να αγγίξουν, να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν το
κοινό το οποίο στόχευσαν, κάτι που αποτυπώνεται και
στα αποτελέσματα της κάθε ενέργειας. Έτσι λοιπόν
επιλέξαμε και εμείς τα έργα που βραβεύσαμε με Ermis
στο Direct φέτος και τελικά να ξεχωρίσουν εύκολα ή
δύσκολα από τον ανταγωνισμό».

Η Ogilvy παρουσιάζει το Influence Offering,
μια ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση
για τον σχεδιασμό, την ενεργοποίηση και τη μέ-
τρηση της αποτελεσματικότητας των καμπα-
νιών με influencers που επιτρέπει στους πελά-
τες να έχουν πρόσβαση στον συνεχώς μετα-
βαλλόμενο κόσμο του influence με τρόπο που
δημιουργεί πραγματικό αντίκτυπο και φέρνει
σημαντικό ROI στα brand τους.

«Το Influencer Marketing έχει έρθει για να

μείνει, διαδραματίζοντας έναν καθοριστικό ρό-
λο στο ευρύτερο marketing mix. Στην Ogilvy,
μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρε-
σιών στο Influencer Marketing, γνωρίζουμε
ακριβώς πώς να σχεδιάζουμε και να υλοποιού-
με καμπάνιες που μπορούν μεταμορφώσουν
την εικόνα ενός brand, οδηγώντας εντέλει σε
πωλήσεις και συνολική ανάπτυξη», δήλωσε η
Βίκυ Φίλη, Head of Influence της Ogilvy
Greece.

Στην παράταση υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό για την παρο-
χή υπηρεσιών προχώρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υπηρεσίες
συνδέονται με τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την αγορά διαφημιστι-
κού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των
συναφών υπηρεσιών για δραστηριότητες επικοινωνίας, εκ μέρους του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων συμμετεχόντων ευρωπαϊκών θε-
σμικών οργάνων ως αναθέτουσες αρχές. Η αξία του έργου ανέρχεται σε
132.820.000 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται έως τις 11/1/2023. Σημει-
ώνεται ότι η σύμβαση αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη σχεδιασμού διαφημιστικού προγράμματος, την αγορά δια-
φημιστικού προγράμματος και την αγορά διαφημιστικού προγράμματος σε μέσα ενημέρωσης.

H στρατηγική 
προσέγγιση

της Ogilvy 
στο Influencer

Μarketing

� Στον... αέρα είναι η νέα τηλεοπτική καμπάνια της εταιρεί-
ας Μουστάκας εδώ και λίγες μέρες, η οποία φέρει τη δη-

μιουργική σφραγίδα της Solid Havas! Με κεντρικό μήνυμα
«Το παιχνίδι είναι Μουστάκας» η νέα αυτή καμπάνια έρχεται
να θυμίσει σε όλους μας, λίγες μόλις μέρες πριν από τα Χρι-
στούγεννα, τι είναι τελικά το παιχνίδι! Ο Αριστοτέλης Μαραγ-
κός τη σκηνοθετεί σε παραγωγή της Newton, ενώ την επιμέ-
λεια της μουσικής και του ήχου έχει η Rabbeats. 

� Τα πλεονεκτήματα του νέου Vodafone One Unlimited πα-
ρουσιάζει η καινούργια καμπάνια που είναι στον αέρα με

την υπογραφή της Wunderman Thompson. Η επικοινωνία
βασίζεται στο δημιουργικό εύρημα της Κυριακής, η οποία εί-
ναι η μέρα που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, στην οικογένειά
μας και σε όλα όσα μας ευχαριστούν και χρησιμοποιείται για
να αντιπροσωπεύσει τις απεριόριστες δυνατότητες του νέου
προγράμματος.

� Νέο σποτ ευαισθητοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που υπογράφει η Choose Strate-

gic Communications Partner φέρνει στο προσκήνιο μια σο-
καριστική έρευνα για τα μικροπλαστικά και τις επιπτώσεις
τους όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο, θέτον-
τας το ερώτημα «Τι περιμένουμε για να μειώσουμε τη χρήση
του πλαστικού;».

� Το Φίλιωμα Λευκό Μαλαματίνα απέκτησε καμπάνια που πα-
ρουσιάζει κρασί με «ρίζες γερές», όπως αναφέρει χαρακτη-

ριστικά το διαφημιστικό, αφού «έτσι φιλιώνουν οι παρέες!». Η
καμπάνια με το tagline «Μια ζωή μαζί, μια ζωή Μαλαματίνα»
τρέχει σε τηλεόραση, digital και social μέσα. Το δημιουργικό
υπογράφει η Admine.

� Διαφημιστικό σποτ κάνει το προϊόν Daflon 500 της φαρ-
μακοβιομηχανίας Servier. Η νέα animation καμπάνια

αποτελεί προσαρμογή του σποτ, το οποίο δημιουργήθηκε από
τα κεντρικά της εταιρείας, σε συνεργασία με την PR Innovate,
η οποία ανέλαβε και την παραγωγή του.

� Η φροντίδα είναι πάντα στην καρδιά κάθε δράσης και κάθε
προϊόντος της οικογένειας SEPTONA. Αυτή η διαχρονική

αλήθεια αποτέλεσε την αφετηρία της ταινίας που δημιούργησε η
4 WiseMonkeys για τη SEPTONA. Με ειλικρίνεια αλλά και αισιο-
δοξία το τηλεοπτικό που είναι ήδη στον αέρα αφηγείται την ιστο-
ρία ενός μικρού αγοριού που δεν σταματάει να ρωτάει.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Παράταση στο spec 133 εκατ. ευρώ

Mικρά - μικρά

Ermis Awards 2022: Στις 20/12 βραβεύεται η δημιουργικότητα στην επικοινωνία 

Τέτη
Κανελλοπούλου

Χάρης 
Παριανός

Φωτεινή
Γερομαλίδου

Πάνος 
Αλεφραγκής
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Παρουσιάστριες δύο εκπομπών που εί-
ναι στο ίδιο κανάλι φαίνεται ότι δεν

αγαπιούνται πολύ… Οι συντελεστές της
μίας εκπομπής θεωρούν ότι υπονομεύον-
ται από την άλλη, καθώς όπως λένε δεν
έχουν στήριξη στο περιεχόμενο, αντίθετα,
δέχονται τρικλοποδιές και εμμέσως βλέ-
πουν τους συναδέλφους τους μέσα στον
σταθμό να «διαφημίζουν» τον ανταγωνι-
σμό. Οι δυο παρουσιάστριες δεν έχουν ιδι-
αίτερες επαφές, ενώ ο εκνευρισμός της
μίας είναι μεγάλος.

�Μέτρηση της τηλεθέασης με
αξιοποίηση του κινητού τηλε-

φώνου φαίνεται πως θα δούμε τα επό-
μενα χρόνια. Το αντάλλαγμα θα είναι
προνόμια και εκπτώσεις από μεγά-
λους διαφημιζόμενους. Οι χρήστες θα
έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο μια
εφαρμογή που θα αναγνωρίζει ποιο
πρόγραμμα αλλά και ποια διαφήμιση
βλέπουν. Αυτό θα επιτρέψει σε διαφη-
μιστές και διαφημιζόμενους να κά-
νουν καλύτερες προβλέψεις για τα
προϊόντα τους, ενώ θα βοηθήσει τους
τηλεοπτικούς σταθμούς να βελτιώ-
σουν τα προγράμματά τους. Ο ορίζον-
τας υλοποίησης είναι στα δύο έτη και ο
φορέας του θα είναι διαφορετικός από
τη Nielsen.

� Στις 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να ρίξει
αυλαία το «Greece’s Next Top Model» και

φαίνεται πως θα κά-
νουμε καιρό να το ξα-
ναδούμε, αφού το πιο
πιθανό σενάριο είναι
πως το πρόγραμμα θα
«ξεκουραστεί» την
επόμενη σεζόν, λόγω
των «χαμηλών πτήσε-
ων» που έκανε φέτος
στους πίνακες τηλε-
θέασης. Πάντως, στον τελικό ίσως δούμε αρ-
κετά πρόσωπα-έκπληξη.

�Προς μείωση των ελληνικών
σειρών κινείται η τηλεοπτική

αγορά, καθώς η διενέργεια εκλογών
μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα σημάνει
ανατροπές στη μετάδοση. Η εκτίμηση
που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι ότι το
MEGA επέστρεψε στον τομέα του και
μόνο ο Alpha, που είχε αξιοποιήσει το
κενό της πτώσης του την προηγούμενη
δεκαετία, μπόρεσε να επενδύσει με
επιτυχία στη μυθοπλασία. Οι υπόλοι-
ποι σταθμοί εξετάζουν το ενδεχόμενο
την επόμενη σεζόν να κινηθούν προς
άλλα είδη προγράμματος.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Η Eurovision… αλλιώς: Πότε θα 
ψηφίσουν οι 77 το ελληνικό τραγούδι

Η
ΕΡΤ προσαρμόζοντας φέτος τη διαδικασία επιλογής της
ελληνικής συμμετοχής στη Εurovision στους νέους κανο-
νισμούς της EBU, αποφάσισε τη συμμετοχή και του κοι-

νού. Συγκεκριμένα, 70 άτομα θα αποτελέσουν τα μέλη της Επιτρο-
πής Κοινού και θα έχουν μαζί με την επταμελή Επιτροπή της ΕΡΤ
τη δυνατότητα να μετάσχουν ενεργά στην τελική φάση της επιλο-
γής του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον προσε-
χή Μάιο στο Λίβερπουλ.

Όσοι ενδιαφέρθηκαν να γίνουν μέλη της Επιτροπής Κοινού και
να ψηφίσουν το τραγούδι, υπέβαλαν αίτημα συμμετοχής σε ειδική
ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία παρέμεινε ανοιχτή τις τελευταίες δύο
ημέρες. Τα 70 μέλη της επιτροπής θα προκύψουν ύστερα από κλή-
ρωση και διαδικασία που διασφαλίζει το αδιάβλητο και την ηλικια-
κή αντιπροσωπευτικότητα του κοινού της Eurovision. Συγκεκριμέ-
να θα κληρωθούν 25 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών, 20
μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 25-34, 15 μέλη στην ηλικιακή κατη-
γορία 35-44 και 10 μέλη στην ηλικιακή κατηγορία 45+. Η ψηφοφο-
ρία θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ μέ-
σα στις επόμενες εβδομάδες πριν από το τέλος του 2022.

Ποιοι είναι οι 7 της επιτροπής
Αρχικά, η επταμελής επιτροπή της ΕΡΤ θα προεπιλέξει από τα

106 τραγούδια αυτά που θα περάσουν στην τελική φάση, δηλαδή,
περίπου 5 με 7 τραγούδια. Τα επτά μέλη της επιτροπής είναι οι:
Δημήτρης Παπαδημητρίου - συνθέτης, μέλος ΔΣ ΕΡΤ ΑΕ (πρό-
εδρος), Πέτρος Αδάμ - μουσικός παραγωγός (μέλος) ,Φώτης
Απέργης - δημοσιογράφος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Ραδιο-
φωνίας ΕΡΑ (μέλος), Γιάννης Πετρίδης - μουσικός παραγωγός

(μέλος), Μαρία Κοζάκου - διευθύντρια Δεύτερου Προγράμμα-
τος της ΕΡΑ, σχολιάστρια του διαγωνισμού (μέλος), Λεωνίδας
Αντωνόπουλος - διευθυντής Kosmos της ΕΡΑ (μέλος), Κων-
σταντίνος Μπουρούνης - αναπλ. γενικός διευθυντής Προγράμ-
ματος της ΕΡΤ (μέλος)

Στη συνέχεια οι 70 θα ακούσουν τα προεπιλεγμένα τραγούδια
με ακουστικά, ο καθένας μόνος του, θα ψηφίσουν και παρουσία
συμβολαιογράφων θα σφραγιστούν οι φάκελοι. Η επταμελής
επιτροπή δεν θα γνωρίζει το αποτέλεσμα του κοινού και θα συ-
ναντηθεί με τους εκπροσώπους των συμμετοχών, θα μιλήσει
μαζί τους για το κόνσεπτ παρουσίασης του τραγουδιού, θα
ακούσει τα τραγούδια και θα ψηφίσει. Το τραγούδι της Ελλάδας
θα προκύψει από συνδυασμό των δύο αποτελεσμάτων, τόσο της
Επιτροπής Κοινού όσο και της 7μελούς Επιτροπής της ΕΡΤ, με
συντελεστή βαρύτητας 50,6% στην ψήφο της Επιτροπής Κοινού,
έναντι 49,4% της ψήφου της Επιτροπής της ΕΡΤ. Δηλαδή, ακρι-
βώς όπως θα προκύψει το νικητήριο τραγούδι στον τελικό της
Εurovision 2023. Το αποτέλεσμα θα το μάθουμε μέσα στο 2022
ή το πρώτο δεκαήμερο του 2023.

Εκπομπή αφιερωμένη στην ιστορία του
ΑΝΤ1 και τα προγράμματα που ξεχώρισαν
ετοιμάζουν η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας
Ράπτης. Η εκπομπή θα είναι χωρισμένη σε
θεματικές ανά επεισόδιο. Κάθε φορά θα μι-
λούν τα πρόσωπα που έχουν πρωταγωνι-
στήσει σε σειρές, εκπομπές και σόου του
καναλιού και εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδια-

φέρον να δούμε ποιοι θα πάρουν μέρος,
καθώς πολλά γνωστά ονόματα βρίσκονται
πλέον σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Η εκπομπή προγραμματίζεται να παίξει σε
πρώτη φάση στο Μακεδονία TV και σε με-
ταγενέστερο χρόνο στον ΑΝΤ1. Ωστόσο, δεν
αποκλείεται να τη δούμε και απευθείας
στον ΑΝΤ1.

Ηλιάκη και Ράπτης παρουσιάζουν τους…
πρωταγωνιστές της ιστορίας του ΑΝΤ1 

Το MadWalk έρχεται την Τρίτη 13/12 στο Τάε κβον ντο
Το MadWalk 2022 by Serkova - The Fashion

Music Project έρχεται για 12η συνεχόμενη
χρονιά και θα μεταδοθεί στο MEGA. Το event
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Δε-
κεμβρίου στο Τάε κβον ντο παρουσία
κοινού. Την εκδήλωση παρουσιάζει
η Μαριέττα Χρουσαλά. Τη βραδιά
ανοίγει ο DJ Αντώνης Δημητριάδης,
δίνοντας τον παλμό με ένα δυναμικό
set. Μοναδικές εκπλήξεις, πρωτότυ-
πα acts, λαμπερά catwalks από δημοφιλείς
καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού

μαζί με τις πρωτοποριακές δημιουργίες κορυ-
φαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion
brands έρχονται στο εντυπωσιακό σκηνικό

του MadWalk 2022.
Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: At-

elier Loukia, Celia Kritharioti,
Dante, Lena Katsanidou, Maison
Faliakos, Nadia Rapti, Parthenis,
Vassilis Zoulias & Pericles Kondy-
latos και τα fashion brands: 5226

by Celia Kritharioti, adidas, answear.gr, Jack
& Jones, MOUTAKI, Pandora, Pink Woman,

Rich Girl Boudoir. Στη σκηνή θα βρεθούν οι:
Μαρία Μπεκατώρου, DJ Αντώνης Δημητριά-
δης, Alcatrash, Danae Livieratou, Daphne
Lawrence, Dat Lilly, Demy, FY, good job nicky,
Josephine, Kid Moxie, KINGS, Klavdia, Leon
of Athens, Marseaux, Mc Daddy, Mente
Fuerte, Stefania, Αναστασία, Δήμος Αναστα-
σιάδης, Έλλη Κοκκίνου, Καλομοίρα, Τάνια
Μπρεάζου. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, o Σά-
κης Ρουβάς, η ΤΑΜΤΑ και ο Μιχάλης Χατζη-
γιάννης θα παρουσιάσουν special acts, ενώ
Grand Finale θα κάνει η Άννα Βίσση.



Η αξιολόγηση της πρόσφατης πρότασης του δημάρ-
χου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για τον καθορισμό
ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων στο κέντρο
του Δήμου Αθηναίων ήταν το αντικείμενο της διευρυ-
μένης σύσκεψης στην Περιφέρεια Αττικής. Στόχος της
συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και τη
συμμετοχή του δημάρχου Αθηναίων, ήταν να διαμορ-
φωθεί η τελική εισήγηση, η οποία και θα τεθεί προς
ψήφιση στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο περιφερειάρχης εξουσιοδότησε τον αρμόδιο αντι-
περιφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Γιώργο Δημόπουλο
να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμέ-
νου να διαμορφωθεί μια πρόταση, σύμφωνα με την
οποία «θα εξασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία του
κέντρου της πόλης και η ομαλή ροή της τροφοδοσίας

των καταστημάτων». Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά
ο κ. Πατούλης, «η πρόταση που θα διαμορφωθεί, πέρα
από το ότι θα είναι προϊόν διαβούλευσης, θα μπορεί σε
βάθος χρόνου να αξιολογηθεί και σε περίπτωση που
διαπιστωθούν δυσλειτουργίες, αυτές να διορθωθούν».

Από την πλευρά του ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε
στην πρόσφατη απόφαση και εισήγηση του Δημοτικού
Συμβουλίου με βάση την οποία ζητά από την Περιφέ-
ρεια Αττικής να προβεί στην αλλαγή του ωραρίου τρο-
φοδοσίας και στην εφαρμογή του από τις 9 το βράδυ
έως τις 9 το πρωί. Μάλιστα, επισήμανε ότι «η πρόταση
δεν λειτουργεί τιμωρητικά, αλλά εξασφαλίζει ότι όλοι
έχουν δικαιώματα».

Το θέμα με βάση τη σχετική εισήγηση θα τεθεί προς
ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου. 

«Μισό δισ. για έργα
τεχνολογίας στην ΤΑ»

Πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα το 7ο Ετήσιο Συνέ-
δριο Smart Cities υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων,
της ΚΕΔΕ και των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.
Κατά την παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημή-
τρης Παπαστεργίου υποστήριξε πως έξυπνη πόλη είναι
«αυτή που έχει διαγνώσει τα συγκριτικά της πλεονεκτή-
ματα και μπορεί πλέον πάνω σε αυτά να δομήσει έξυ-
πνες λύσεις για να δημιουργήσει τον πλούτο». Ο κ. Πα-
παστεργίου χαρακτήρισε εξαιρετικά επίκαιρο το συνέ-
δριο, το οποίο διεξάγεται σε ένα σημαντικό μομέντουμ,
καθώς τα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι σε
εξέλιξη για έργα τεχνολογίας στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση φτάνουν ένα κονδύλι που ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ. 

ΤΤρεις νέες μελέτες για 
κατασκευή σύγχρονων σχολείων

Το πράσινο φως για την κατασκευή τριών νέων σύγχρο-
νων σχολικών κτιρίων στις Αχαρνές, την Ελευσίνα και το
Χαλάνδρι δόθηκε μετά τη σχετική υπογραφή των συμβά-
σεων για την ανάθεση των μελετών ωρίμανσης, οι οποίες
θα εκπονηθούν με χρηματοδότηση της περιφέρειας, με
συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν από τον διευθύνον-
τα σύμβουλο της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Αθανάσιο Γιάν-
ναρη και τους δημάρχους των πόλεων, παρουσία του πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Οι μελέτες αφο-
ρούν το 18ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, συνο-
λικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 515.000 ευρώ, το
1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Ελευσίνας, προϋπολογισμού
505.000 ευρώ, και το 17ο Ολοήμερο Δημοτικό σχολείο
Χαλανδρίου, προϋπολογισμού περίπου 407.000 ευρώ.

!
Συνεργασία ΒΒΒ με το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μια σημαντική συνεργασία ξεκινάει ο Δήμος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με την
υπογραφή μνημονίου από τον πρύτανη Άγγελο Κότιο και τον
δήμαρχο Γρηγόρη Κων-
σταντέλλο. Σκοποί του
μνημονίου είναι η συνερ-
γασία σε ερευνητικό επί-
πεδο με την εξέταση της
δυνατότητας μόχλευσης
πόρων από εθνικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, η επι-
μόρφωση στελεχών του
δήμου και η συνεργασία
προκειμένου από κοινού
να προωθηθούν εφαρμογές τεχνολογικής ανάπτυξης. Όπως
επισήμανε ο κ. Κωνσταντέλλος, «μέσω του μνημονίου συ-
νεργασίας θα δημιουργηθεί μια αμφίδρομη γέφυρα γνώσης
ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να έρθει πιο κοντά στην κοινω-
νία με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και συνεργασιών».

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Περιφέρεια Αττικής

Πώς θα ρυθμιστεί η τροφοδοσία στο κέντρο της Αθήνας

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής προς τα νό-

τια της Αθήνας ο «γαλάζιος» δήμαρ-

χος ετοιμάζεται να ανακοινώσει «κεν-

τροαριστερό άνοιγμα» που ίσως πέσει στο

κενό; Και αυτό γιατί ενώ φαίνεται να έχει εξασφα-

λίσει τη συμμαχία «πασοκογενούς» υποψηφίου,

εκείνος φαίνεται να έχει χάσει μεγάλη δύναμη, η

οποία έχει στραφεί στον έτερο υποψήφιο από τον

ίδιο χώρο. Λογικά λοιπόν κάποιοι υποστηρίζουν ότι

η συμμαχία είναι «πουκάμισο αδειανό», αν και αυ-

τό φαίνεται στην κάλπη. 

Στο νέο τους σπιτικό μπαίνουν οι δικαιού-
χοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργα-
σία» που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου Αττι-
κής σε συνεργασία με το υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμέ-
νου να βοηθήσουν πολίτες που ήταν άστεγοι,
θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή είχαν αντι-
κειμενικά σοβαρούς λόγους να εγκαταλεί-
ψουν την εστία τους ώστε να σταθούν και πά-
λι στα πόδια τους επιδοτώντας τόσο τη νέα
τους κατοικία όσο και την είσοδό τους στην
αγορά εργασίας. Τα συμβόλαια για την επίση-
μη ένταξη της αρχικής ομάδας δικαιούχων
στο πρόγραμμα υπεγράφησαν παρουσία του
υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, κα-
θώς το Ηράκλειο Αττικής είναι από τους πρώ-
τους δήμους που έχουν προχωρήσει στο τε-
λικό στάδιο της πρακτικής εφαρμογής. Όπως
σημείωσε ο υπουργός, «μέσα από το πρό-
γραμμα στοχεύουμε στην επανένταξη των δι-
καιούχων στην ενεργό κοινωνία. Να κάνουμε
μαζί μια επανεκκίνηση στη ζωή τους με προ-
οπτική ενός καλύτερου αύριο».

Απέκτησαν σπίτι
οι δικαιούχοι του
«Στέγαση και Εργασία»
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Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και λοιπών χωρών της Ευρώπης, οι τιμές
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξακολουθούν να είναι πολύ ακριβότερες από τις
αντίστοιχες τιμές των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνη-
σης και της μετάβασης των ευρωπαϊκών χωρών προς τις μηδενικές εκ-
πομπές CO2.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Jato στέφθηκε πρωταθλήτρια
στη διαφορά των τιμών μεταξύ ηλεκτροκίνητων και συμβατικών αυτοκινήτων,
με το ποσοστό της διαφοράς να αγγίζει το 115%! Δηλαδή, οι τιμές των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων είναι πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες των βενζινοκίνητων και
πετρελαιοκίνητων μοντέλων.

Αντίθετα στη Νορβηγία οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι κατά 15%
χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των συμβατικών μοντέλων.
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Πρωταθλήτρια ακρίβειας η Ελλάδα!

H
Mercedes-Benz αποτελεί μία από τις αυ-
τοκινητοβιομηχανίες που εξακολουθούν
να διαθέτουν όλα τα καύσιμα στα μοντέλα
της, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγ-

κες κάθε πελάτη της. Ωστόσο η γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανά-
πτυξη των ηλεκτρικών και plug-in μοντέλων, τα οποία
και αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των χρη-
στών εταιρικών αυτοκινήτων λόγω των φοροαπαλλα-
γών αλλά και των μηδενικών ή πολύ χαμηλών εκπομ-
πών CO2.

Το μικρότερο μοντέλο της Mercedes-Benz που φέ-
ρει τα χαρακτηριστικά των SUV μοντέλων και έχει το
λογότυπο GLA δεν θα μπορούσε να μην εξηλεκτριστεί
και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και
έχει προβληματίσει τους ανταγωνιστές της.

Η τιμή της ξεκινά από τις 46.900 ευρώ, ωστόσο δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε την υψηλή μεταπωλητική αξία
που διαθέτουν όλα τα μοντέλα της γερμανικής αυτο-
κινητοβιομηχανίας που σίγουρα δύσκολα συναντά
κανείς σε άλλη μάρκα…

Παράλληλα τα Τέλη Κυκλοφορίας είναι μηδενικά
ενώ ο ιδιοκτήτης της κυκλοφορεί ελεύθερα στον Δα-
κτύλιο.

Σπορ εμφάνιση
Στη δεύτερη γενιά της πλέον, η Mercedes-Benz

GLA δείχνει πιο ώριμη και διαθέτει πιο έντονα χαρα-
κτηριστικά SUV διευρύνοντας το πεδίο δράσης της,
αλλά και το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Oπτικά, η high-tech αλλά άκρως οικονομική στη
χρήση έκδοση της GLA δεν διαφέρει ουσιαστικά από
τις συμβατικές, αφού μόνο τα λογότυπα EQ Power
στο πλάι και το e στο πίσω μέρος δίνουν το στίγμα του
εξηλεκτρισμού.

Επίσης το αυτοκίνητο διαθέτει δύο τάπες καυσί-
μων, εκ των οποίων η δεξιά κρύβει την πρίζα φόρ-
τισης και η αριστερή το στόμιο του ρεζερβουάρ
βενζίνης.

Υψηλή δόση τεχνολογίας
Στο εσωτερικό, το GLA 250e είναι ακριβώς όπως

οποιοδήποτε άλλο μοντέλο GLA. Συνδυάζει ευρυχω-
ρία, σπορ σχεδίαση και υλικά κορυφαίας ποιότητας,
χωρίς να υστερεί σε λειτουργικότητα. Ωστόσο η υψη-
λή δόση της τεχνολογίας χρειάζεται κάποιο χρόνο
εξοικείωσης…

Οι οθόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, ενώ ο
μοχλός επιλογής ταχυτήτων/κίνησης στο αυτόματο
κιβώτιο βρίσκεται εκεί που οι παραδοσιακοί οδηγοί
είχαν συνηθίσει να έχουν τον διακόπτη για τους καθα-
ριστήρες!

Σε ό,τι αφορά τους χώρους, πέντε ενήλικες θα χω-
ρέσουν με μικρές μόνο παραχωρήσεις, κυρίως για τα
γόνατα αυτού που κάθεται στο μεσαίο κάθισμα. Το
πορτμπαγκάζ έχει πολύ καλή χωρητικότητα στα 420
λίτρα.

Κάτω από το καπό της Mercedes-Benz GLA250e
βρίσκεται ο γνωστός βενζινοκινητήρας χωρητικότη-
τας 1,33 λίτρου με ισχύ 160 ίππων, που συνδυάζεται με
έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 102 ίππων. Συνδυαστι-
κά ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 218 ίππους και 450
Nm ροπής. Η μετάδοση της κίνησης στον εμπρόσθιο
άξονα εξασφαλίζεται από το 8τάχυτο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη. Η εργοστασιακή κατανάλωση δεν ξεπερ-
νά το 1,4 λτ/100 χλμ, με την κατανάλωση ρεύματος να
κυμαίνεται στις 16,8 kWh/100 χλμ. 

Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση των μπαταριών του ηλε-
κτροκινητήρα τώρα, σε wallbox των 7,4 kW, απαι-
τούνται 1 ώρα και 45 λεπτά ενώ σε απλή οικιακή πρίζα

θα πρέπει να υπολογίσετε περίπου 5 ώρες και 30 λε-
πτά για την πλήρη φόρτιση.

Επιδόσεις αλλά και πολυτέλεια
Η Mercedes GLA 250e διαθέτει το γερμανικό πάτη-

μα που διακρίνει όλα τα μοντέλα της πολυτελούς αυ-
τοκινητοβιομηχανίας. 

Στο εθνικό οδικό δίκτυο η Mercedes GLA 250e εμ-
πνέει σιγουριά και ασφάλεια, καθώς παραμένει ευ-
θύβολη και σταθερή ακόμη και όταν το ταχύμετρο
έχει ξεπεράσει τα 200 χλμ/ώρα και πνέουν ισχυροί
πλευρικοί άνεμοι. Βέβαια, αν ο οδηγός κινείται στα
όρια του ΚΟΚ, τότε θα εκτιμήσει δεόντως το χαμηλό
κόστος χρήσης!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
η Mercedes-Benz GLA 250e απέδειξε ότι διαθέτει
πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και κινούμενη
στο όριο εμφανίζει ελάχιστες κλίσεις. Βέβαια, όταν ο
οδηγός το παρακάνει, τότε αναλαμβάνει η τεχνολογία
να τον επαναφέρει στην… τάξη!

Μέσα στην πόλη, το γερμανικό μοντέλο κινείται συνή-
θως από τον ηλεκτροκινητήρα, οπότε ο οδηγός και οι
επιβάτες απολαμβάνουν τις ήσυχες μετακινήσεις, ενώ
οι κακοτεχνίες του οδοστρώματος απορροφούνται τόσο
από την ανάρτηση όσο και από την ηχομόνωση του αυ-
τοκινήτου. Η μεγάλη αυτονομία κίνησης με ρεύμα επί-
σης ρίχνει σε πραγματικά πολύ χαμηλά επίπεδα το κα-
θημερινό κόστος χρήσης. Παράλληλα η ύπαρξη καμε-
ρών κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό. Εκτός δρόμου, η με-
γάλη απόσταση από το έδαφος επιτρέπει στην GLA 250e
να κινείται αξιοπρεπώς σε μέρη με δύσκολο ανάγλυφο,
χωρίς ο οδηγός να έχει το άγχος πως θα «βρει». Βέβαια
τα ασφάλτινα ελαστικά και η προσθιοκίνηση βάζουν
όρια τα οποία ο οδηγός θα πρέπει να σεβαστεί…
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Δοκιμάζουμε τη Mercedes-Benz
GLA 250e με 218 ίππους
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Α
γγλία - Γαλλία θα παίξουν
απόψε στις 9 μμ στον προημι-
τελικό νοκ άουτ αγώνα του
Μουντιάλ του Κατάρ και το

ποδόσφαιρο δεν έχει να διηγηθεί και
πολλά πράγματα για τις μεταξύ τους
αναμετρήσεις. Για αυτό και στο μυαλό
όλων με το άκουσμα της αντιπαλότητας
μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας έρχεται ο
εκατονταετής πόλεμος που ξέσπασε με
αφορμή το γαλλικό στέμμα που διεκδι-
κούσαν οι Άγγλοι μετά τον θάνατο του
βασιλιά της Γαλλίας Καρόλου Δ’ το
1328. Σε Μουντιάλ έχουν αναμετρηθεί
μόλις δύο φορές. 

Η πρώτη το 1966 στα αγγλικά γήπεδα,
όταν οι Άγγλοι νίκησαν 2-0. Και η άλλη
στο Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982,
όταν και πάλι επικράτησαν 3-1.

Αυτήν τη φορά ωστόσο στα γήπεδα

του Κατάρ οι Γάλλοι έχουν τον πρώτο
λόγο, σύμφωνα με τη λογική, η οποία,
ως γνωστόν, δεν υπάρχει στο ποδό-
σφαιρο. Ελπίδα των απανταχού ποδο-
σφαιρόφιλων είναι να νικήσει το ποδό-
σφαιρο και εγγύηση απόλαυσης είναι
δύο σούπερ μικροί, ο 23χρονος Κιλιάν
Εμπαπέ των «τρικολόρ» Γάλλων και ο
19χρονος Τζουντ Μπέλιγχαμ των Άγ-
γλων.

Οι Άγγλοι στους ομίλους συνέτριψαν
6-2 το Ιράν, έφεραν 0-0 με τις ΗΠΑ και
νίκησαν 3-0 την Ουαλία. Στους «16»
απέκλεισαν με 3-0 τη Σενεγάλη. Οι Γάλ-
λοι ξεκίνησαν με νίκη 4-1 επί της Αυ-
στραλίας, νίκησαν 2-1 τη Δανία και έχα-
σαν 1-0, παίζοντας με αναπληρωματι-
κούς, από την Τυνησία. Στους «16» εύ-
κολα νίκησαν 3-1 την Πολωνία.

Στον άλλο προημιτελικό που θα

προηγηθεί (5 μμ), η θαυμαστή Πορτο-
γαλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο
των... θαυμάτων. Τους Πορτογάλους
απασχολούν περισσότερο τα καμώμα-
τα του Κριστιάνο Ρονάλντο παρά το
ίδιο το παιχνίδι. Ο σούπερ σταρ της
Πορτογαλίας το έφερε βαρέως που
έμεινε στον πάγκο με την Ελβετία,
απείλησε να φύγει, έμεινε, αλλά δεν
θα παίξει βασικός, καθότι ο αντικατα-
στάτης του Γκονσάλο Ράμος σκόραρε
χατ τρικ εναντίον της Ελβετίας. Οι
Πορτογάλοι, οι οποίοι παίζουν ωραία
μπάλα χωρίς τον Κριστιάνο, ξεκίνησαν
το Μουντιάλ με νίκη 3-1 επί της Γκά-
νας, μετά 2-0 την Ουρουγουάη και στο
τρίτο ματς ήττα 2-1 από τη Νότια Κο-
ρέα. Στους «16» έπεσαν... κεραυνοί
στο Κατάρ όταν διέλυσαν 6-1 την Ελ-
βετία.

Το Μαρόκο, το οποίο επιδεικνύει
υψηλό πατριωτισμό, καθότι οι 14 από
τους 26 διεθνείς δεν γεννήθηκαν στη
«μαμά πατρίδα», άρχισαν το Μουντιάλ
με 0-0 κόντρα στην Κροατία, μετά κέρ-
δισαν 2-0 το Βέλγιο και στο τρίτο ματς
2-1 τον Καναδά. Στους «16» πέταξαν
έξω την Ισπανία στα πέναλτι (3-0), όταν
ο γκολκίπερ Γιασίν Μπόνο έπιασε τρία
πέναλτι των Ισπανών. Ο νικητής του
αγώνα αυτού θα αντιμετωπίσει τον νι-
κητή του αγώνα Αγγλία - Γαλλία στον
ημιτελικό.

Αγγλία - Γαλλία και  
Πορτογαλία - Μαρόκο 
απόψε στο Μουντιάλ

Προημιτελικοί σαν... τελικοί
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Τα «ανάποδα πόδια»

O
ταν το ποδόσφαιρο ξεφεύγει από τη συμβατική
λογική, ο δεξιοπόδαρος να παίζει στη δεξιά
πλευρά και αντίστοιχα ο αριστεροπόδαρος στην

αριστερή, τότε προκύπτει μια νέα ορολογία: τα «ανάπο-
δα πόδια». Τι νέο φρούτο είναι αυτό; Είναι μια έμπνευση
των προπονητών για να βάλουν δύσκολα στους αμυντι-
κούς. Ας θυμηθούμε κλασικές περιπτώσεις «ανάποδων
ποδιών».
Ο Λίο Μέσι παίζει στη δεξιά πλευρά της Παρί. Ο Εμπαπέ
της Παρί, ο Βραζιλιάνος Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης
και αυτοί δεξιά. Και ο Πορτογάλος της Μάντσεστερ Σίτι
Μπερνάρντο Σίλβα το ίδιο, όπως και ο Βραζιλιάνος Ρα-
φίνια της Μπαρτσελόνα και ο Ολλανδός Άριεν Ρόμπεν.
Και οι δεξιοί; Ο Νεϊμάρ στην αριστερή πλευρά της Παρί,
ο Αζάρ στη Ρεάλ (όποτε παίζει) επίσης. Ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο στη Ρεάλ περισσότερο έπαιζε αριστερά παρά
δεξιά. Και ο Φερνάντο Σάντος, όταν πρωτοκάλεσε τον
Φορτούνη στην Εθνική, αριστερά τον είχε βάλει. Ο τε-
ράστιος Φρανκ Ριμπερί, μέχρι που σταμάτησε, εκεί
έπαιζε. Στα αριστερά. Γενικά εγκαταλείφθηκε ο δογμα-
τισμός του «καλού ποδιού στην ανάλογη θέση». Δεν εί-
ναι πλέον μια ποδοσφαιρική παραδοξότητα αλλά περί-
που ο κανόνας του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
Η ιστορία του «ανάποδου ποδιού» είναι παλιά. Ο Στιβ
Χάιγουεϊ, η πιο «αόρατη ντρίμπλα» που πέρασε ποτέ
από το ποδόσφαιρο, ήταν δεξιοπόδαρος και ο μέγας δι-

δάσκαλος της Λίβερπουλ Μπιλ Σάνκλι τον χρησιμοποι-
ούσε αριστερά στις αρχές δεκαετίας του ’70. Ο άλλος
μέγιστος προφεσόρ, ο Άγγλος Μπράιαν Κλαφ, έβαζε
αριστερό εξτρέμ τον δεξιοπόδαρο Τζόνι Ρόμπερτσον
στη φοβερή και τρομερή Νότιγχαμ Φόρεστ στα τέλη ’70
και αρχές ’80. Και στην Ελλάδα όμως ο Σέρβος ζογκλέρ
του Ολυμπιακού Μίλος Σέστιτς, με αριστερό πόδι που
άφηνε ξερούς τους αντιπάλους, έπαιζε δεξιά, γιατί έτσι
ήθελε ο ίδιος πρώτα απ’ όλα και μετά ο Αντώνης Γεωρ-
γιάδης με τον Αλκέτα Παναγούλια που τον κοουτσάρι-
σαν τη διετία 1985-87. Τι κέρδισαν με το «ανάποδο πό-
δι» οι προπονητές; Πρωταθλήματα και Κύπελλα. Μέγας
θεωρητικός των «ανάποδων ποδιών» είναι ο Ολλανδός
προπονητής Λουίς φαν Γκάαλ και το ανέπτυξε σε σεμι-
νάριο προπονητών από το 1999 ακόμη. Είχε πει τότε ότι
ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί ένας καλός δεξιοπόδα-
ρος παίκτης είναι εύκολος για τον αριστεροπόδαρο
αμυντικό. Αρκεί να του βρει τα βήματα που δεν είναι και
τίποτα το απίθανο. «Εκτός και αν πρόκειται για τον Γκα-
ρίντσα. Αυτός δεν κοβόταν με τίποτα, γιατί δεν είχε βή-
ματα να τα βρει ο αμυντικός», είχε τονίσει γεμάτος θαυ-
μασμό ο Λουίς φαν Γκάαλ για τον παμμέγιστο Βραζιλιά-
νο βιρτουόζο της δεκαετίας του ’60. Τι κερδίζει λοιπόν ο

προπονητής χρησιμοποιώντας «ανάποδα» τους παί-
κτες; Πρώτα απ’ όλα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ο ποδο-
σφαιριστής έχει το «καλό» του πόδι, αλλά το άλλο δεν
είναι εντελώς άχρηστο. Το έχει εκπαιδεύσει σε τέτοιο
βαθμό ώστε να δύναται να βγάλει μια καλή σέντρα ή να
κάνει σουτ.
Το άλλο και το πιο σημαντικό είναι πως όταν το «ανάπο-
δο πόδι» φεύγει από τα αριστερά, παρασύρει μαζί του
τον αμυντικό, αλλά επειδή το πόδι στήριξης του δεξιο-
πόδαρου είναι το αριστερό, το πατάει γερά και κόβει δε-
ξιά. Έτσι, ο αριστεροπόδαρος αμυντικός δεν μπορεί «να
του πάρει τα βήματα» όταν ο αντίπαλος χρησιμοποιεί ως
μοχλό το αριστερό για να στρίψει. Το ίδιο ισχύει και για
τον Μέσι, ο οποίος κάνει κούρσες από τα δεξιά στην
πλάγια γραμμή, πατάει γερά το δεξί, που είναι το πόδι
στήριξης, και κόβει αριστερά.
Ποιος, κατά τον Φαν Γκάαλ, είναι το αντίδοτο στο «ανά-
ποδο πόδι» του επιθετικού; «Είναι το ανάποδο πόδι του
αμυντικού»! Δηλαδή, ένας αριστεροπόδαρος αριστερός
μπακ να παίξει δεξιά και ένας δεξιοπόδαρος... αριστε-
ρά. Μόνο έτσι, είπε, αυξάνονται οι πιθανότητες για τον
αμυντικό να κόψει τον επιθετικό.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα του ποδοσφαιριστή με το
«ανάποδο πόδι» είναι πως, όταν συγκλίνει, έχει μεγα-
λύτερη ευχέρεια να σουτάρει στην αντίπαλη εστία, έχει
καλύτερη οπτική γωνία στην αντίπαλη εστία.

Τα πλεονεκτήματα για τους 
αριστεροπόδαρους που παίζουν

δεξιά  και αντιστρόφως ΕμπαπέΜπερνάρντο Σίλβα

Λίο Μέσι 



Η
sold out αγαπημένη παράσταση των
παιδιών «Τα Χριστούγεννα του
Σκρουτζ» του Κάρολου Ντίκενς επέ-
στρεψε με πρωταγωνιστή τον μοναδι-

κό και αξεπέραστο Τάκη Παπαματθαίου.
Η φαντασμαγορική υπερπαραγωγή της Γιού-

λης Ηλιοπούλου, η οποία υπογράφει τη θεατρική
μεταφορά και τη σκηνοθεσία, σπάει κάθε χρόνο
το ρεκόρ των εισιτηρίων, χαρίζοντας σε μικρούς
και μεγάλους ανεπανάληπτες στιγμές μαγείας με
το παραμυθένιο σκηνικό, τα ονειρικά κοστούμια
του Μιχάλη Σδούγκου, τις απίθανες μουσικές της
Κρίστελ Καπερώνη, τα πρωτότυπα χορευτικά, τα
εντυπωσιακά εφέ και τις εξαιρετικές ερμηνείες
του 15μελούς θιάσου.

Το 2017 το θεαματικό έργο, πασπαλισμένο με
μπόλικη εορταστική αστερόσκονη, κατέκτησε -
με την ψήφο του κοινού- τον τίτλο της δημοφιλέ-
στερης παιδικής παράστασης και συνεχίζει για
έκτη χρονιά παραμένοντας η Νο1 παιδική λατρε-
μένη παράσταση που σήκωσε ήδη αυλαία στον
πολυχώρο Ιντεάλ.

Το αριστουργηματικό παραμύθι
Ο φιλάργυρος Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο θρυλικός

ήρωας του Ντίκενς, είναι ένας πολύ πλούσιος αλ-
λά μίζερος και σκληρός άνθρωπος, δεν γνωρίζει
τι σημαίνουν αγάπη και γενναιοδωρία και θεωρεί

τα Χριστούγεννα μια μεγάλη απάτη.
Την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέ-

πτεται το φάντασμα του παλιού συνεταίρου του
Τζέικομπ Μάρλεϊ και τον προειδοποιεί πως έχει
μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει και να δει τη
ζωή του και τους ανθρώπους με άλλα μάτια.

Την επίσκεψη αυτή θα ακολουθήσουν και άλ-
λοι παράξενοι επισκέπτες, τα πνεύματα των Χρι-
στουγέννων, που θα του δείξουν την αλήθεια και
τα λάθη του. Τον ταξιδεύουν στο παρελθόν, στο
παρόν αλλά και στις άθλιες εικόνες που τον περι-
μένουν στο μέλλον του, αν δεν αποφασίσει να αλ-
λάξει τον τρόπο που σκέπτεται και ενεργεί.

Ένα μοναδικό γιορτινό και λαμπερό θέαμα με
χιουμοριστική διάθεση που μας ταξιδεύει στο
όνειρο και τη φαντασία μαγεύει τις καρδιές μι-
κρών και μεγάλων, μας στέλνει το μήνυμα της χα-
ράς, της γενναιοδωρίας, της προσφοράς και κα-
λεί τους ανθρώπους να έχουν στην καρδιά τους
τα Χριστούγεννα 365 μέρες τον χρόνο.

Η υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία του Ντί-
κενς μάς αποκαλύπτει μέσα από τον διαχρονικό
ήρωά της πως η αγάπη κρύβει τα μυστικά της ευ-
τυχίας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τάκης Παπαματθαίου
(στον ρόλο του Σκρουτζ), ο Αναστάσης Κολοβός
(στον ρόλο του πνεύματος του παρόντος), Τζού-
λια Σπυροπούλου, Σπύρος Κατηφόρης, Ιούλιος
Αθανασίου, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου, Ιάσονας
Μαλτεζόπουλος, Δανάη Καπιτσαλά, Ρένα Κουμ-
παρούλη, Μαρία Παπαϊωάννου και Ιωάννα Προ-
κοπίου.
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Η φαντασμαγορική υπερπαραγωγή
της Γιούλης Ηλιοπούλου, η οποία
υπογράφει τη θεατρική μεταφορά
και τη σκηνοθεσία, σπάει κάθε
χρόνο το ρεκόρ των εισιτηρίων

Χριστούγεννα
με τον Σκρουτζ 



Το πρωί δικηγόρος, το βράδυ συγγραφέας! Η
εντυπωσιακή νομικός Γιώτα Φλέσσα κυκλοφόρη-
σε το 4ο κατά σειρά παιδικό θεατρικό βιβλίο της
με τίτλο «Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πρασινούλη
στη Χώρα των Καλικάντζαρων» ενθουσιάζοντας
τους μικρούς αναγνώστες. Η έκδοση, με σχέδια
του Καλαματιανού εικονογράφου Γιώργου Ντα-
βουτιάν, συνοδεύεται από CD με υπέροχα γιορτινά
τραγούδια, ενώ το παραμύθι με πρωταγωνιστές το
βατραχάκι Πρασινούλη και το πονηρό κοράκι Αρ-
παχτούλη αποτελεί έναν τρυφερό ύμνο στην αγά-
πη και την καλοσύνη.

Ο Πρασινούλης

Φωτιά στα κόκκινα

Η Τόνια Σωτηροπούλου έδωσε μια άλλη διά-
σταση στα Χριστούγεννα! Η σύζυγος του τραγου-
δοποιού Κωστή Μαραβέγια πόζαρε ως σέξι
Αγιοβασιλίτσα μπροστά στο εντυπωσιακά στολι-
σμένο έλατο, πηγαίνοντας το styling των ημερών
ένα βήμα παρακάτω. Το κορίτσι του κινηματο-
γραφικού «Τζέιμς Μπόντ» φωτογραφήθηκε με
κόκκινο δαντελένιο εσώρουχο και καρό Xmas
πιζάμες, παντρεύοντας τη γιορτή του Αγίου Βα-
λεντίνου με την πιο όμορφη γιορτινή περίοδο
του χρόνου, ενώ τα σχόλια κάτω από τη φωτο-
γραφία-κόλαση ήταν άκρως κολακευτικά.

Η Μελίνα Νικολαΐδη το τόλμη-
σε! Η κόρη της Δέσποινας
Βανδή μεταμορφώθηκε σε
ξανθιά καλλονή, εισπράττον-
τας κολακευτικά σχόλια στο
Instagram για τη μεγάλη αλ-
λαγή. Περούκα ή όχι, η νεαρή
φοιτήτρια, η οποία μετακόμισε
φέτος στο Λονδίνο για σπου-
δές υποκριτικής, έκλεψε τις
εντυπώσεις με το νέο look που
της χάρισε λάμψη και στιλ,
μοιάζοντας ακόμη περισσότε-
ρο στη διάσημη μαμά της.

Δοκιμαστικό 
ξανθό

Μαθήματα μουσικής από τον μπαμπά
στον γιο. Ο 71χρονος Νίκος Καρβέλας
μάς σύστησε για πρώτη φορά τον μόλις 8
μηνών μπόμπιρα που απέκτησε με τη
σύντροφό του Έλενα Φερεντίνου, ποζά-
ροντας στον φωτογραφικό φακό μπρο-
στά στο πιάνο. Ο Καρβέλας junior είναι
ένας γλύκας και, όπως φαίνεται, είναι
και φιλόμουσος, με τον εκκεντρικό μου-
σικοσυνθέτη να τον μυεί από τώρα στον
υπέροχο κόσμο του πενταγράμμου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η αυλή της Καμπάκογλου

Το Καρβελάκι

Μ
ια παρέα, μια μεγάλη γιορτή! Λαμπερή πρεμιέρα για τις
μουσικές παραστάσεις της Αθηνάς Καμπάκογλου με θέμα
τη ζωή και τα τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών

της δεκαετίας του ’50. Η τηλεοπτική παρτενέρ του μαέστρου Χρή-
στου Νικολόπουλου στη βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ2 «Αυλή των
Χρωμάτων», σε συνεργασία με τον συγγραφέα και μουσικό Γιώργο
Αλτή, τον κιθαρίστα Γιώργο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Σταθο-
πούλου στην ερμηνεία, έστησε μια σειρά εμβληματικών αφιερωμά-
των σε θρυλικούς καλλιτέχνες του παλιού καλού λαϊκού πεντα-
γράμμου με πολύ τραγούδι, κέφι και χορό! Πρώτος σταθμός ο αξε-
πέραστος Μπέμπης, ο κορυφαίος Πειραιώτης δεξιοτέχνης του
μπουζουκιού που έσβησε άδοξα στα 45 χρόνια του. Ακούστηκαν
μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και τα… τακουνάκια
άναψαν το πάλκο του Πολυχώρου «Το μπαράκι της Διδότου» μέχρι
το πρωί!

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL GOSSIP43

Η Ελένη και ηθοποιός!
Αυτό και αν είναι νέο. Η Ελένη Μενεγάκη φλερτάρει με την υπο-
κριτική! Η οικοδέσποινα του Mega αποκάλυψε στον αέρα της εκ-
πομπής της πως επιθυμεί να παίξει σε σειρά του Χριστόφορου Πα-
πακαλιάτη και απευθυνόμενη στον τηλεοπτικό «Maestro» ανέφε-
ρε όλο γλύκα: «Αυτοπροτείνομαι. Πάρε τον χρόνο σου και το βλέ-
πουμε και σε μια δεκαετία. Δεν βιάζομαι».



Ο
ι δερματοπάθειες στα παιδιά προκα-
λούν στρες και ανησυχία, αφού εκτός
από το καθαρά ιατρικό και πρακτικό
σκέλος αφορούν τον ψυχισμό, τη σχο-

λική πρόοδο, την κοινωνικοποίηση αλλά και την
αυτοεκτίμησή τους. Πολλές φορές νόσοι, όπως το
έκζεμα, η ψωρίαση, η λεύκη αλλά και σπανιότε-
ρες όπως η μολυσματική τέρμινθος ή η ιχθύαση,
έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυ-
χές της ζωής τους.«Μια μελέτη που ενέκυψε στο
θέμα έδειξε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι
σχεδόν το σύνολο των παιδιών καλείται να διαχει-
ριστεί τα συναισθηματικά προβλήματα που προ-
κύπτουν από τέτοιες παθήσεις και μάλιστα χωρίς
βοήθεια. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα έδειξαν ότι
το 98% αντιμετωπίζει ψυχολογικά θέματα και μό-
λις το 18% αυτών υποστηρίζεται από κάποιον ειδι-
κό. Σκληρότερη είναι η κατάσταση κατά την εφη-
βεία», εξηγεί ο δερματολόγος - αφροδισιολόγος,
δρ Χρήστος Στάμου.

Μεταξύ των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη περιλαμβάνεται και μια που διερευνά συγκε-
κριμένα το έκζεμα και την ιχθύαση. Η ατοπική
δερματίτιδα (έκζεμα) είναι μια φλεγμονώδης
δερματοπάθεια που έχει κατ’ εκτίμηση επιπολα-
σμό 15,5% - 20% στα παιδιά και 8% στους ενήλικες.
Εμφανίζεται συνηθέστερα στην πρώιμη παιδική
ηλικία, ακόμη και σε παιδιά ηλικίας 2 ετών. Προ-
καλεί ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που εξαρ-
τώνται από την ηλικία, καθώς και κληρονομικούς
και περιβαλλοντικούς παράγοντες και υπόκεινται

σε υφέσεις και εξάρσεις. Χαρακτηριστικό του εί-
ναι οι κνησμώδεις βλάβες που συχνά επιδεινώ-
νονται τη νύχτα, με συνέπεια τα παιδιά να ανα-
πτύσσουν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους κα-
κή ποιότητα ύπνου, η οποία έχει επιπτώσεις στη
μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση.

Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με έκζεμα έχουν
επίσης άγχος, κατάθλιψη, καθυστέρηση ανάπτυ-
ξης, γνωστικές δυσλειτουργίες και διαταραχή ελ-
λειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η
ιχθύαση είναι μια ομάδα παθήσεων που το σύνο-
λο του δέρματος γίνεται ξηρό και φολιδωτό. Η
απολέπιση είναι συνεχής, εφ’ όρου ζωής και ο
ασθενής δεν διανύει περιόδους υφέσεων και
εξάρσεων. Τα συμπτώματα ωστόσο γίνονται ηπιό-
τερα με την πάροδο του χρόνου.

Η κληρονομικότητα είναι μια αιτία εμφάνισής
της (γενετική) και ξεκινά από τη βρεφική ηλικία.
Θεραπεία δεν υπάρχει. Είναι σπανιότερη από την
επίκτητη ιχθύαση, η οποία εμφανίζεται σε οποι-
αδήποτε ηλικία λόγω άλλων παθήσεων, όπως η
νεφροπάθεια. Όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή
με συνομηλίκους τους, ιδίως κατά την έναρξη της
μαθητικής τους πορείας, αντιμετωπίζουν τις αντι-
δράσεις τους και συχνά χρειάζονται βοήθεια για
να το ξεπεράσουν. Ίδια στάση μπορεί να τηρήσουν
αργότερα και οι έφηβοι συμμαθητές. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Προκαλούν στρες και ανησυχία,
αφού εκτός από το καθαρά ιατρικό
σκέλος αφορούν τον ψυχισμό, 
τη σχολική πρόοδο, την
κοινωνικοποίηση αλλά 
και την αυτοεκτίμησή τους

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης
αυτοάνοση νόσος που εμφανίζεται στο
0,7% των παιδιών και επηρεάζει τόσο τα
ίδια όσο και τις οικογένειές τους. Για τα
παιδιά τα στοιχεία δείχνουν ότι επηρεάζει
τον ψυχικό τους κόσμο περισσότερο απ’
ό,τι η επιληψία ή ο διαβήτης! Η ακμή είναι
η πιο συχνή δερματοπάθεια των εφήβων
και πιστεύεται ότι είναι εκείνη που έχει
τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από κάθε άλλη
στην ποιότητα ζωής τους. Η λεύκη προκα-
λεί αποχρωματισμό του δέρματος σε εμ-
φανή σημεία, όπως στο πρόσωπο, με συ-
νέπεια την έντονη ψυχολογική δυσλει-
τουργία των ασθενών, η οποία χειροτε-
ρεύει όσο πλησιάζουν στην εφηβεία. Η
μολυσματική τέρμινθος είναι μια δερματι-
κή πάθηση ιογενούς αιτιολογίας που προ-
σβάλλει συχνότερα τα παιδιά και είναι με-
ταδοτική. Αυτοϊάται αλλά ο μέσος χρόνος
υποχώρησης των συμπτωμάτων μπορεί να
φτάσει τους 13 μήνες.

Ψωρίαση, ακμή, λεύκη

Ποιες είναι οι χειρότερες για τα παιδιά

Δρ Χρήστος Στάμου, δερματολόγος
- αφροδισιολόγος 
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Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Ξεκινά μια περίοδος που η καριέρα και η
κοινωνική σας ζωή θα σας απασχολήσουν
πολύ έντονα. Αυτό το διήμερο θα κάνετε πε-
ρισσότερα σχέδια για το μέλλον σας, ιδίως
αν ανήκετε στο πρώτο πενθήμερο του ζωδί-
ου σας. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Έχετε μια καλύτερη διάθεση και νιώθετε πε-
ρισσότερο έτοιμοι για να προχωρήσετε σε
ένα σχέδιό σας. Ίσως κάποια ταξιδάκια, μι-
κρά ή μεγαλύτερα, θα έχουν τη δική σας
σφραγίδα, γιατί είναι κάτι που περιμένατε
αρκετό καιρό και δουλέψατε πάνω σε αυτό. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Είστε γεμάτοι προσμονή και πάθος για
πράγματα που θέλετε να κάνετε. Είναι η
στιγμή που θα νιώσετε τα συναισθήματά σας
να φλέγονται για τον σύντροφό σας αλλά και
για τον τρόπο που θα... γεμίσετε το πορτο-
φόλι σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη από σήμερα έως τις 3/1/2023 θα
βρίσκεται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο με
το δικό σας, όπου και θα σας δημιουργήσει
μια καλύτερη εξέλιξη στις σχέσεις σας με
τους άλλους. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι
κομμένο και ραμμένο στα δικά σας μέτρα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Με την Αφροδίτη να περνά στον τομέα της
εργασίας αλλά και της καθημερινότητάς σας,
κάτι καλό θα συμβεί, εφόσον εκείνο που πε-
ριμένατε να ολοκληρωθεί έχει πλέον πάρει
την καλύτερη εξέλιξη. Είναι καιρός επίσης
να βάλετε ένα φρένο στις τοξικές τροφές που
σας έχουν δημιουργήσει μικροπροβλήματα
το τελευταίο διάστημα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολύ ιδιαίτερη περίοδος ανοίγεται μπροστά
σας, με την Αφροδίτη να φροντίζει την προ-
σωπική σας ζωή, τα παιδιά σας, αν είστε γο-
νείς, αλλά και τα δημιουργικά σας ταλέντα.
Έως τις 3/1/2023 ανανεωθείτε και νιώστε
επιτέλους όμορφα, χωρίς μιζέρια.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Από αυτό το Σαββατοκύριακο έως τις
3/1/2023 θα έχετε τη χαρά να έρθετε πιο κον-
τά με πρόσωπα της οικογένειάς σας. Επίσης,
αυτό το διήμερο θα χρειαστεί να βάλετε μια
σειρά σε κάθε επαγγελματική σας εκκρεμό-
τητα.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο για
εσάς, όπου η νέα θέση της Αφροδίτης σάς
κάνει να εκφράσετε τα συναισθήματά σας
με ευκολία στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Από την άλλη, η Σελήνη σήμερα στο ζώδιο
του Καρκίνου θα σας δώσει τρυφερότητα
και γαλήνη που έχετε πολύ καιρό να νιώσε-
τε.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο
του Αιγόκερου είναι μια πολύ καλή στιγμή
για εσάς, όταν τα συναισθήματά σας γίνον-
ται περισσότερο συγκεκριμένα και παίρ-
νονται οι αποφάσεις για το μέλλον μιας
σχέσης σας. Έτσι από αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο έως τις 3/1/2023 θα βάλετε μια σει-
ρά και θα προσπαθήσετε να συμβεί το πο-
θούμενο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Το καλύτερο για εσάς τους Αιγόκερους έχει
έρθει, να έχετε μέσα στις γιορτές την Αφρο-
δίτη κοντά σας. Είναι μια πολύ καλή περίο-
δος για να ανοίξετε τα συναισθηματικά σας
πανιά και να σαλπάρετε εκεί όπου νιώθετε
όμορφα. Νέες συνεργασίες και γνωριμίες
είναι μπροστά σας, κερδίστε τις εντυπώσεις
και προχωρήστε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Από σήμερα έως και τις 3/1/2023 η Αφροδίτη
θα βρίσκεται στον ευαίσθητο 12ο τομέα σας.
Είναι η στιγμή του απολογισμού και της απο-
μάκρυνσης από κάτι που σας έχει πληγώσει.
Ίσως νιώσετε την ανάγκη αυτό το διήμερο να
φροντίσετε περισσότερο τους άλλους από
τον εαυτό σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η νέα θέση της Αφροδίτης σάς βοηθά να
κάνετε δημόσιες σχέσεις, να συναντήσετε
τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να νιώσε-
τε όμορφα με ό,τι αγαπάτε. Αυτό το διήμε-
ρο έχει πολύ συναίσθημα και πολλές αγ-
καλιές. 

HΑφροδίτη αλλάζει θέση και προχωρά
στο ζώδιο του Αιγόκερου. Η πειθαρχία
και η εγκράτεια γίνεται πιο έντονες,
ενώ θα μας απασχολήσουν τα

επαγγελματικά μας με περισσότερη ένταση
λίγο προτού μας αφήσει το 2022. Η νέα αυτή
θέση της Αφροδίτης ευνοεί τα ζώδια της Γης
(Αιγόκερως, Ταύρος και Παρθένος).
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E
να δημοσίευμα του Politico έφερε στο
προσκήνιο τις σχέσεις της Τουρκίας
με το Ιράν, οι οποίες είναι αλληλένδε-
τες σε οικονομικό και πολιτικό επίπε-

δο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία εί-
ναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς
εταίρους του Ιράν και βασίζεται από αυτό στις
εισαγωγές ενέργειας. Η Τουρκία είναι επίσης ο
κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους
Ιρανούς, πολλοί από τους οποίους έχουν επί-
σης ιδιοκτησία στη χώρα.

Ενδεικτική των δεσμών τους είναι η συνάν-
τηση του Ταγίπ Ερντογάν στην Τεχεράνη το κα-
λοκαίρι που μας πέρασε με τον Ιρανό πρόεδρο
Εμπραχίμ Ραΐσι. Οι δύο χώρες σχεδίαζαν να
τετραπλασιάσουν το διμερές τους εμπόριο στα
30 δισ. δολάρια. Και ενώ ο Τούρκος πρόεδρος
βαδίζει προς τις εκλογές ακολουθώντας την
τακτική του Ιράν ετοιμάζεται να καταθέσει στο
Κοινοβούλιο τροπολογία του Συντάγματος που
θα αφορά τη χρήση της ισλαμικής μαντίλας
στην καθημερινή ζωή, στο σχολείο και στη
δουλειά.

Η ιστορία της μαντίλας πάει πολύ πίσω,
όταν οι Αρχές της νεαρής Τουρκικής Δημο-

κρατίας τηρούσαν αρχικά αποθαρρυντική
στάση απέναντι στη χρήση της μαντίλας. Στη
συνέχεια απαγορεύτηκε προοδευτικά στην
εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες, για
να αποκατασταθεί το 2008 υπό την ισλαμο-
συντηρητική διακυβέρνηση του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Το AKP ήρε αρ-
χικά την απαγόρευση στα πανεπιστήμια,
έπειτα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις
δημόσιες υπηρεσίες, στο Κοινοβούλιο, ακό-
μη και στην αστυνομία.

Στο αντίποδα όμως, στο Ιράν παρακολου-
θούμε συγκλονιστικές αλλαγές. Το Ιράν βιώνει
τον μεγαλύτερο ξεσηκωμό από το 1979, ενώ,
σύμφωνα με ΜΚΟ που παρακολουθεί αν τη-
ρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, έχουν σκοτωθεί 215 άνθρω-
ποι και έχουν γίνει χιλιάδες συλλήψεις.

H σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η
δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμίνι από την
τότε αστυνομία ηθικής επειδή δεν φορούσε
σωστά τη μαντίλα της. Οι διαδηλώσεις ξεκίνη-
σαν από Ιρανές νεαρές γυναίκες και με τη βοή-
θεια των κοινωνικών δικτύων συμμετέχουν χι-
λιάδες νέοι πολίτες σε πολλές γειτονιές σε πα-

νεπιστήμια και σχολεία. Πλούσιοι Ιρανοί πολί-
τες και εργάτες κουρδικής καταγωγής, όλοι
κατέβηκαν ενωμένοι με ένα κοινό αίτημα, την
αλλαγή καθεστώτος.

Από το 1979 βέβαια μεσολάβησαν και άλλες
μικρές, δειλές επαναστάσεις. Το 2008 λόγω
των νοθευμένων εκλογών, το 2018 λόγω του
πληθωρισμού και της κακής οικονομικής δια-
χείρισης και το 2019 λόγω της αύξησης της τι-
μής της βενζίνης. Και τότε οι Ιρανοί κατέβηκαν
στους δρόμους, αλλά γρήγορα δόθηκε ένα τέ-
λος σε αυτές τις διαμαρτυρίες.

Οι Ιρανοί σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι το
κλειδί για την πραγματική απελευθέρωση των
γυναικών είναι η νομοθέτηση για το δικαίωμα
των γυναικών να επιλέγουν. Να αποφασίζουν
πότε και αν πρέπει να μείνουν έγκυοι, πόσα
παιδιά να κάνουν, να φορούν ή όχι μαντίλα, οι
γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφα-
σίζουν μόνες τους. Έχει ακόμη δρόμο, αλλά
κάτι κινείται.

Αναρωτιέμαι λοιπόν σε τι αποσκοπεί η τρο-
πολογία που σκέφτεται να φέρει ο Τούρκος
πρόεδρος. Ενδεχομένως για άλλη μια φορά
ερμηνεύει λάθος όσα συμβαίνουν στον κόσμο.

Της 
Αλεξίας 
Τασούλη
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Ετοιμάζεται να καταθέσει στο Κοινοβούλιο
τροπολογία του Συντάγματος που θα αφορά τη

χρήση της ισλαμικής χιτζάμπ στην καθημερινή
ζωή, στο σχολείο και στη δουλειά

Ο Ερντογάν, 
το Ιράν 
και η μαντίλα


