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Π
αρατηρώντας προσεκτικά τα ευρήματα
των δημοσκοπήσεων εξάγονται αρκετά
συμπεράσματα γύρω από τη συμπεριφορά
του εκλογικού σώματος. Βεβαίως οι δη-

μοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές. Και βεβαίως οι εκλο-
γές δεν κερδίζονται μόνο με τη μελέτη των ερευνών
κοινής γνώμης. Είναι όμως χρήσιμα εργαλεία για να
μπορέσουν τα κομματικά επιτελεία να χαράξουν
στρατηγικές που να αφουγκράζονται το αίσθημα της
κοινωνίας.

Ποιο είναι λοιπόν το αίσθημα της κοινωνίας αυτή
την περίοδο; Διαπιστωμένη απαισιοδοξία για τα ζη-
τήματα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, κυ-
ρίως για τα θέματα της οικονομικής επιβίωσης.
Προβληματισμός για τα θέματα υποκλοπών και δια-
φθοράς υπάρχει, αλλά σίγουρα όχι ρεύμα πολιτικής
ανατροπής. 

Κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται πουθενά. Και βε-
βαίως το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι το
εξής: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να
κεφαλαιοποιήσουν τη φυσιολογική φθορά της κυ-

βέρνησης σε τέτοιο σημείο που να μπορέσουν να
γυρίσουν τούμπα το πολιτικό σκηνικό;

Το ΠΑΣΟΚ αφήστε το, είναι μόνο του μια ιδιάζουσα
περίπτωση που χρήζει ειδικής μελέτης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ
όμως εδώ και τριάμισι χρόνια το ερώτημα παραμένει
«καυτό» και αναπάντητο και στο εσωτερικό της Κου-
μουνδούρου. Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι
ακόμη υπάρχει στην ελληνική κοινωνία το «αντιΣΥΡΙ-
ΖΑ» μέτωπο, υπό την έννοια των επιλογών που πλήγω-
σαν τον ελληνικό λαό όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία.
Αληθές. Είναι όμως μόνο αυτό ή μήπως φταίει και η
μονοθεματική αντιπολιτευτική ατζέντα της Κουμουν-
δούρου, που περιορίζεται στα θέματα των υποκλοπών,
των σκανδάλων τύπου Πάτση και των κατασκοπευτι-
κών μυθιστορημάτων;

Οι παλαιοί πολιτικοί αναλυτές και εκλογολόγοι πι-
στεύουν ότι «τις εκλογές τις κερδίζουν οι στόχοι και όχι
οι φόβοι». Οι «καθαρές υποσχέσεις» επί το λαϊκότερον,
οι μικρές αλήθειες… Σε συνθήκες κανονικότητας ή σχε-
τικής κανονικότητας, αν θέλετε, οι πολίτες επιλέγουν το
κόμμα και τον αρχηγό που πιστεύουν ότι μπορεί να τους

προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Πρακτικά αυτόν
που θα τους εξασφαλίσει θέσεις εργασίας και λιγότερη
φορολογία. Σε συνθήκες «πολεμικής οικονομίας» οι πο-
λίτες συσπειρώνονται γύρω από την υπάρχουσα πολιτική
ηγεσία που κυβερνά. Και στις δύο παραπάνω περιπτώ-
σεις η ΝΔ έχει καλή... μαγιά που δύσκολα μπορεί να αλ-
λοιωθεί. Το «σύνδρομο του δημοψηφίσματος» και το
ιστορικό του προηγούμενο της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης μπερδεύει και τρομάζει το εκλογικό σώμα.

Τα μυθιστορήματα της Κουμουνδούρου, ότι «στη ΝΔ
είναι όλοι διεφθαρμένοι» και ότι «ο Μητσοτάκης παρα-
κολουθεί και τον ψιλικατζή της γειτονιάς», δεν αλλάζουν
προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής του μέσου Έλληνα.
Ο Έλληνας πείθεται με το «πάμε μαζί να κάνουμε αυτό».
Δεν πείθεται πλέον με το «θα τα σβήσουμε όλα με έναν
νόμο» ή με το «θα τα κάνουμε όλα κρατικά και ξεμπερδέ-
ψαμε». Τριάμισι χρόνια τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν μπο-
ρεί να προκαλέσει ανατροπή, αλλά αδυνατεί να επιβάλει
μια στοιχειώδη πολιτική ατζέντα. Ούτε καν να θέσει το
δικό του πολιτικό διακύβευμα για τις κάλπες. 
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Η καλή «μαγιά» της ΝΔ

Οι παλαιοί πολιτικοί
αναλυτές και
εκλογολόγοι

πιστεύουν ότι 
«τις εκλογές τις

κερδίζουν οι στόχοι
και όχι οι φόβοι»





Μ
προστά στη «μουδιασμένη»
Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ εξαιτίας των πολιτικών
παρενεργειών της εμπλοκής

της Εύας Καϊλή στο σκάνδαλο διαφθοράς στο
Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης
επιχείρησε να «σφραγίσει» τα πολιτικά στε-
γανά του κόμματός του και να διώξει τη βαριά
σκιά από το ΠΑΣΟΚ. 

Ο κ. Ανδρουλάκης σε μια προσπάθεια να
επιστρέψει στο «κέντρο του πολιτικού
ρινγκ» και να αποκλιμακώσει την πρωτο-
φανή ένταση με τη ΝΔ, έδωσε διευκρινίσεις
για το τι εννοούσε όταν χαρακτήριζε την Εύα
Καϊλή ως «δούρειο ίππο» της ΝΔ, ενώ πα-
ράλληλα κατήγγειλε την προσπάθεια του
κυβερνητικού μηχανισμού να «εργαλει-
οποιήσει» την υπόθεση της σύλληψης της κ.
Καϊλή με τις υποκλοπές.  

Oι αιχμές Καστανίδη 
Αυτή τη φορά, όμως, ο κ. Ανδρουλάκης  ανέ-

βηκε στο βήμα  της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ έχοντας
«ακούσει» νωρίτερα την πρώτη, έστω και έμ-
μεση, αμφισβήτηση των πολιτικών του από τον
Χάρη Καστανίδη.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτικών στε-

λεχών, αυτά που ζουν για το πολιτικό κόμμα
τους και αυτά που ζουν από το πολιτικό κόμμα
τους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες συνήθως δια-
γραφομένων στελεχών, αυτοί που διαγράφον-
ται γιατί έχουν υψηλές ιδέες και μένουν πιστοί
στις αρχές τους και αυτοί που διαγράφονται
όταν παραβιάζουν τον όρκο τους. Η ευθύνη
των ηγεσιών είναι ότι δεν υποστηρίζουν, ή του-
λάχιστον ανέχονται, αυτούς που ζουν από τα
πολιτικά κόμματα και έκπληκτοι ή τεθλιμμένοι
τους διαγράφουν όταν παραβιάζουν με ατιμω-
τικές πράξεις τον όρκο τους», είπε χαρακτηρι-
στικά ο πρώην υπουργός και εις εκ των διεκδι-
κητών της ηγεσίας του Κινήματος. 

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πάντως, προσπέ-
ρασε τα εσωκομματικά και επιχείρησε να «ξε-
θολώσει» την εικόνα που εκπέμπει το κόμμα
του μετά τις τελευταίες εξελίξεις. 

Μίλησε για μια «νέα κρίση εμπιστοσύνης
απέναντι στο πολιτικό σύστημα και την αξιοπι-
στία της πολιτικής» και αναφερόμενος στην
κρίση που έχει ξεσπάσει εξαιτίας του σκανδά-
λου εξαπέλυσε επίθεση σε δύο μέτωπα:

«Το σκάνδαλο διαφθοράς για το οποίο ερευ-
νάται η εμπλοκή Καϊλή είναι το επεισόδιο αυ-
τής της εβδομάδας. Οι απευθείας αναθέσεις
εκατομμυρίων προς τον “γαλάζιο” βουλευτή

Ανδρέα Πάτση προηγήθηκαν. Δύο προβεβλη-
μένοι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ βρίσκονται ενώπιον του ειδικού δικα-
στηρίου και η χώρα συγκλονίζεται μήνες από
το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθή-
σεων. Και μόλις χθες, η υπόθεση της Μαρίας
Σπυράκη».

Σε μια προσπάθεια να «απεγκλωβιστεί» από
το ασφυκτικό «πρεσάρισμα» που δέχεται τα
τελευταία 24ωρα κυρίως από τη ΝΔ, αφού επι-
καλέστηκε μια ολλανδική παροιμία «η εμπι-
στοσύνη έρχεται με τα πόδια, αλλά φεύγει
καλπάζοντας», πρόσθεσε σε υψηλούς τόνους:
«Δεν θα δεχθώ από κανέναν σκιές σε αυτή την
προσπάθεια. Δεν είμαι εδώ για να υπερασπι-
στώ διεφθαρμένους ημέτερους, αλλά για να
υπερασπιστώ την αξιοπιστία της πολιτικής
απέναντι σε έναν λαό που νιώθει την πολιτική
ως παραγωγό προβλημάτων και όχι λύσεων». 

Φταίει το… «μιντιακό κατεστημένο»
Επιδιώκοντας να βάλει στη σωστή διάσταση

τα λεγόμενά του περί «δούρειου ίππου της
ΝΔ» για την Καϊλή, απέδωσε παρερμηνεία των
δηλώσεών του στο «μιντιακό κατεστημένο που
υπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη» διευκρινί-
ζοντας: «Προφανώς δεν καθοδήγησε η ΝΔ την

κ. Καϊλή να κάνει αυτές τις απαράδεκτες ενέρ-
γειες, αλλά την καθοδήγησε το περιβάλλον
Μητσοτάκη σε κάθε της κίνηση για τη συγκά-
λυψη του σκανδάλου των υποκλοπών στην
Εξεταστική του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
όπου ήταν σκιώδης εισηγήτρια. Αυτό το έχει
καταγράψει πολλές φορές ο διεθνής Τύπος» . 

Επιφανειακές ήταν οι αναφορές του για συ-
νεργασίες: «Δεν θα ασχοληθώ με τις υπαρξια-
κές αναζητήσεις του κ. Μητσοτάκη και του κ.
Τσίπρα. Δεν αφορά τον ελληνικό λαό η αγωνία
τους για την καρέκλα της εξουσίας. Όσο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ παραμένει στην αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, τόσο θα μένει στην εξουσία η Νέα Δημο-
κρατία… Ο Αλέξης Τσίπρας αποδεικνύεται
διαχρονικά ο καλύτερος πελάτης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
επιμένει ότι η Καϊλή 
ήταν καθοδηγούμενη από 
τον Μητσοτάκη για
συγκάλυψη των υποκλοπών 
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε σε δύο βασικές
υπερασπιστικές γραμμές του ιδίου και του κόμματός
του, οι οποίες προκαλούν βραχυκύκλωμα κυρίως στο
εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και συνολικά
στην πολιτική σκακιέρα:

Πρώτον, ισχυρίστηκε ξανά ότι η Καϊλή ήταν καθοδη-
γούμενη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (από το περιβάλ-
λον του πρωθυπουργού, όπως χαρακτηριστικά είπε) για
να καλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεύτερον,
επανέλαβε ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν η διακυ-
βέρνηση Μητσοτάκη.

Βεβαίως, αποτελεί πολιτικό παράδοξο ο κ. Ανδρουλά-
κης να ζητά από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυ-

βέρνηση και ταυτόχρονα να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευ-
ση. Πρακτικά αυτό ερμηνεύεται ως συγκυβέρνηση του-
λάχιστον μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΜέΡΑ25. 

Ακριβώς αυτή την εκτίμηση έκανε και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κάνοντας λόγο για
«πρωτοφανή πολιτική τρικυμία» και «πράγματα ασυ-
νάρτητα και αντιφατικά». «Η τροχιά συμπόρευσης του κ.
Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται ταχύτατα και
κλιμακώνεται», τόνισε ο κ. Οικονόμου, σημείωσε ότι ο κ.

Ανδρουλάκης «ζητά από τη μια να οδηγηθεί η Νέα Δη-
μοκρατία στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα να σχημα-
τισθεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή» και αναρω-
τιέται: «Με ποιον τρόπο άραγε;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε παράλ-
ληλα τον κ. Ανδρουλάκη ότι «παρότι οι απόψεις του
προδίδουν πρωτοφανή πολιτική τρικυμία, η οποία τον
οδηγεί να λέει πράγματα ασυνάρτητα και αντιφατικά,
ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η πρόταση του κ. Αν-
δρουλάκη για το αύριο της χώρας είναι ουσιαστικά η
συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τους κυρίους Τσίπρα
και Βαρουφάκη».

Κ.Τ. 

Σε «τρικυμία»
ο Ανδρουλάκης 

Στα «σχοινιά
του ρινγκ» 
το ΠΑΣΟΚ





Τ
ο αίτημα άρσης ασυλίας της Μα-
ρίας Σπυράκη προκάλεσε προβλη-
ματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, κα-
θώς έρχεται σε μια στιγμή που η

κυβέρνηση φαινόταν να έχει «υπό έλεγχο»
τις παρενέργειες που προκάλεσε το προ-
ηγούμενο διάστημα μια σειρά υποθέσεων
που την έβαζαν στο επίκεντρο.

Παρά τη συγκυρία του Qatargate, με το
οποίο δεν έχει καμία σύνδεση, κυβερνη-
τικά στελέχη ευελπιστούν ότι η άμεση αν-
τίδραση του πρωθυπουργού να αναστεί-
λει την κομματική ιδιότητα και την υπο-
ψηφιότητα της Μαρίας Σπυράκη θα είναι
αρκετή για να βάλει «φρένο» στις όποιες
επιπτώσεις.

Άλλωστε, οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξί-
μου και της Πειραιώς καταρτίζουν ήδη ένα
συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο με σαφή
διλήμματα και αιχμές, ένα σχέδιο που θα
αρχίσει να ξεδιπλώνεται σε όλες τις δημό-
σιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, αλλά και στη ρητορική των υποψηφίων,
στον δρόμο προς τις διπλές κάλπες. Πέρα
από τη συγκυρία που κάθε φορά διαμορφώ-
νεται, οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποί-
ους ο πρωθυπουργός θα κινείται βασίζεται
σε έξι κύρια σημεία.

ΠΠρώτον, για την κυβέρνηση δεν υπάρ-
χουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε κά-
θε του δήλωση, συνέντευξη ή ομιλία, ότι
πρόκειται μόνο για την εθνική κάλπη. Για το
κυβερνητικό επιτελείο είναι σχεδόν αυτο-
νόητο ότι η πρώτη Κυριακή, όπου οι πολίτες
θα ψηφίσουν με το σύστημα της απλής
αναλογικής, δεν θα οδηγήσει στον σχημα-
τισμό κυβέρνησης, καθώς ο πρωθυπουρ-
γός έχει σαφώς δηλώσει ότι θα επιδιώξει
την επανάληψη των εκλογών με το σύστη-
μα της ενισχυμένης αναλογικής, ενώ έχει
χαρακτηρίσει «τερατογένεση» το ενδεχό-
μενο να προκύψει κυβέρνηση συνεργα-
σίας των κομμάτων που σήμερα βρίσκονται
στην αντιπολίτευση. Άλλωστε και ο Αλέξης
Τσίπρας έχει δηλώσει ότι θα διεκδικούσε
τη δημιουργία μιας συγκυβέρνησης μόνο
με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Παρ’ όλα αυ-
τά, στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι
και το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής
μετράει, επιδιώκοντας να μηδενίσουν τη
χαλαρή ψήφο ή την ψήφο διαμαρτυρίας,
κυρίως διότι το ποσοστό που θα επιτύχει η
Νέα Δημοκρατία θα καθορίσει εν πολλοίς
και τις δυνατότητες επίτευξης αυτοδυνα-
μίας στις δεύτερες κάλπες. Ακόμη και στο
επίπεδο της ψυχολογικής «παράστασης νί-
κης», ένα καλό ποσοστό μπορεί να γίνει
υψηλό στην επόμενη αναμέτρηση.

Δεύτερον, ο στόχος της αυτοδυναμίας
παραμένει μονόδρομος. Ακόμη και προ-
τού το προεκλογικό σκηνικό πάρει τη μορ-

φή της ακραίας αντιπαράθεσης όχι μόνο
με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ, όπως προέκυψε στη σκιά του θέμα-
τος των παρακολουθήσεων αλλά και της
υπόθεσης Καϊλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δήλωνε ότι επιδιώκει αυτοδυναμία ταυτί-
ζοντάς τη με τη σταθερότητα. Όπως εκτι-
μούν κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και αν
υπήρχε πεδίο συνεννόησης με μια δύναμη
της σημερινής αντιπολίτευσης, μια κυβέρ-
νηση συνεργασίας μπορεί να παρουσιάσει
έλλειμμα στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων
σε κρίσιμα θέματα ή να οδηγήσει σε «εκ-
πτώσεις» άσκησης πολιτικής, που θα πρέ-
πει να εφαρμόζεται κατόπιν διαβουλεύσε-
ων. Υπό αυτό το πρίσμα, επισημαίνουν, ο

στόχος της αυτοδυναμίας ταυτίζεται με τη
σταθερότητα.

Τρίτον, στον δρόμο προς τις κάλπες ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει ακόμη πε-
ρισσότερο το άνοιγμα προς τους ψηφοφό-
ρους του Κέντρου. Η υπόθεση Καϊλή και ο
χειρισμός της από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο
οποίος μίλησε ξεκάθαρα πλέον για «Νέα
Δημοκρατία στην αντιπολίτευση» και για
«κυβέρνηση από την 1η Κυριακή στη βάση
προγραμματικής συμφωνίας χωρίς τις
εκλογικές περιπέτειες της εξουσιομανίας
του κ. Μητσοτάκη» εκτιμούν στο Μέγαρο
Μαξίμου ότι ανοίγουν τον δρόμο για την
προσέγγιση ψηφοφόρων του Κέντρου που
έως τώρα σκέφτονταν να επιστρέψουν στο

ΠΑΣΟΚ αλλά δεν επιθυμούν να προκύψει
από τις κάλπες μια κυβέρνηση συνεργασίας
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι ψηφοφόροι, ση-
μειώνουν, βλέποντας τη σύμπλευση του
Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα
στραφούν προς τη Νέα Δημοκρατία και θα
απαντήσουν θετικά στο δίλημμα περί αυτο-
δυναμίας. 

Τέταρτον, σε αυτό το πλαίσιο και ενώ οι
παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για την κα-
τάρτιση των ψηφοδελτίων έχουν πάρει
φωτιά, αναζητούνται από την Πειραιώς και
πρόσωπα που θα καταδείξουν στην πράξη
τόσο την κεντρώα προβολή του κόμματος
όσο και τη δήλωση που συχνά συνοδεύει
τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι
«αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας δεν σημαίνει και μονοκομματική».

Πέμπτον, εκτός από την προσέλκυση νέ-
ων ψηφοφόρων, κυρίως από το Κέντρο αλλά
και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας,
στην τελική ευθεία προς τις κάλπες αναμέ-
νεται να αναβιώσει και το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτω-
πο. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα στελέ-
χη του κόμματός του αναμένεται να κλιμα-
κώσουν τον λόγο τους απέναντι στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση, συγκρίνοντας πλέον
τις επιδόσεις των δύο κυβερνήσεων, την τε-
τραετία του ΣΥΡΙΖΑ με την τετραετία της Νέ-
ας Δημοκρατίας. Και η σύγκριση αυτή θα
αφορά τόσο τις κρίσεις που και οι δύο κλή-
θηκαν να αντιμετωπίσουν, πχ μεταναστευτι-
κή κρίση στα νησιά και τον Έβρο αντίστοιχα,
όσο και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τα
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και προφα-
νώς την οικονομία, καθώς μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ
να μιλά για χώρα σε καθεστώς μνημονίων,
αλλά η κυβέρνηση αντιτάσσει ότι οι ρυθμοί
της οικονομίας σήμερα επιτεύχθηκαν εν μέ-
σω πρωτοφανών συνθηκών όπως η πανδη-
μία, ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώ-
πης και η ενεργειακή κρίση.

Έκτον, το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή
Τσίπρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα
επιδιώξει τη σύγκριση όχι μόνο των κυ-
βερνήσεων αλλά και των προσώπων.
Όπως έχει ήδη πει, είναι από τις σπάνιες
φορές που την πρωθυπουργία διεκδι-
κούν δύο άνδρες που έχουν δοκιμαστεί
στη θέση αυτή και οι πολίτες μπορούν να
συγκρίνουν και να επιλέξουν με βάση τα
πεπραγμένα τους στα τέσσερα χρόνια της
διακυβέρνησής τους.

Τα 5+1
«κλειδιά»

της κάλπης 

Για την κυβέρνηση δεν
υπάρχουν δύο εκλογικές
αναμετρήσεις - Μία εθνική
κάλπη σε δύο γύρους
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ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ



Μου λένε ότι η Ανατολική Αττική θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για το ΠΑΣΟΚ, καθώς θα αντιπαρατεθούν δύο φαβορί, ο Μα-
νώλης Χριστοδουλάκης και ο Γιάννης Σμέρος. 

Ουσιαστικά θα αντιπαρατεθoύν ο μηχανισμός των Παπανδρέου
και Γεννηματά υπέρ του Χριστοδουλάκη και ο μηχανισμός του Αν-
δρουλάκη υπέρ Σμέρου. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής,
αλλά η κάθε πλευρά υποστηρίζει ότι θα βγάλει νικητή τον δικό της
υποψήφιο. Θα τα δείξει όλα η κάλπη. 
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Το αυτονόητο είπε 
ο Καιρίδης 
Το αυτονόητο είπε ο Δημήτρης Καιρίδης
πριν λίγο καιρό σε εκπομπή, όταν ρωτήθη-
κε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία εάν και
στις δεύτερες εκλογές δεν πιάσει την αυτο-
δυναμία που θα της επιτρέπει να σχηματί-
σει κυβέρνηση. «Μα φυσικά, θα πάμε σε
τρίτες εκλογές», τόνισε, καθώς, όπως είναι
γνωστό, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν
αδιέξοδα. Και επειδή, ενδεχομένως, να
μην τα βρούνε τα κόμματα στη δεύτερη
εκλογική μάχη, ας είναι ενήμερα ότι στις
τρίτες εκλογές η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη
«ο κόσμος να χαλάσει» και εκείνα θα μει-
ώσουν και άλλο τα ποσοστά τους… 

Φαντασία έχουν
κάποιοι…  

Μιλώντας μετά τη σύγκληση της
ΚΟ με στελέχη του ΠΑΣΟΚ περί προ-
οδευτικής διακυβέρνησης για να δι-
καιολογήσουν τη νέα στροφή Αν-
δρουλάκη, μου έλεγαν κάποιοι «ότι
και στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται
κεντροαριστερά στελέχη» που θα
ήθελαν να κληθούν στο κάλεσμα Αν-
δρουλάκη για προοδευτική διακυ-
βέρνηση. Δηλαδή, ρε μάγκες, κόβετε
τον Πιερρακάκη, τον Σκέρτσο και τον
Γεραπετρίτη να θέλουν να συνεργα-
στούν μαζί σας και με τον Αλέξη Τσί-
πρα; Εντάξει, παιδιά, θα σας ειδοποι-
ήσουμε… 

Στην Πετρούπολη 
ο Μαρινάκης 

Μην περιμένετε πολλές περιοδείες
της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο
διάστημα, διότι έρχονται και οι χρι-
στουγεννιάτικες διακοπές και κάποι-
οι πρέπει να ξεκουραστούν. Γι’ αυτό
στο πρόγραμμα της επόμενης εβδο-
μάδας το «γαλάζιο» δίδυμο Παύλος
Μαρινάκης - Στέλιος Κονταδάκης θα
έχει μόνο μία περιοδεία, αλλά σημαν-
τική, καθώς μιλάει για ιδιαίτερα λαϊκή
συνοικία. Θα επισκεφτούν τον Δήμο
Πετρούπολης στα δυτικά, παρέα με
τους ντόπιους βουλευτές, ενώ στο
κλιμάκιο δεν αναμένονται κυβερνητι-
κοί αξιωματούχοι, όπως σε περιοδεί-
ες στην περιφέρεια ή στις πολιτικές
ακαδημίες. 

Θα συγκρουστούν οι μηχανισμοί 

Γ
εύμα είχαμε εχθές το
μεσημέρι σε γνωστό
κρητικό εστιατόριο
μεταξύ του πρώην

πρωθυπουργού Αντώνη Σαμα-
ρά και του πρώην υπουργού
Ενέργειας Γιάννη Μανιάτη, πα-
ρέα με φίλους και των δύο. Η
παρέα προτίμησε γαμοπίλαφο,
ντολμαδάκια και άλλους εκλεκτούς μεζέδες συνοδεία ρακής και κρασιού. Ωτακου-
στές μού είπαν ότι το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θερμό με πολλά γέλια. O πρώην πρό-
εδρος της ΝΔ εκτιμάει απεριόριστα τον Αργείτη πολιτικό και καθηγητή -αν θυμά-
στε, τον αποθέωσε στην πρόσφατη ομιλία του στα εγκαίνια του Ινστιτούτου- και θα
ήθελε να τον φέρει στη Νέα Δημοκρατία… 

ΑΞΙΖΕΙ…
Αυτή η ιστορία με τα στολίδια στο
υπουργείο του Μηταράκη εκτός
από τα σχόλια στα social media
κατέδειξε και κάτι άλλο. Το πόσο
έχει ευτελιστεί ο θεσμός του συν-
δικαλισμού. Μαθαίνω, δηλαδή,
ότι ένας συνδικαλιστής του
υπουργείου, ενώ εκθείαζε τα
στολίδια και παραβρέθηκε στην
εκδήλωση, μετά την αναστάτωση
που δημιουργήθηκε κατέβασε
την ανάρτησή του. Το περιστατικό
είναι άλλη μία υπενθύμιση πως
πολλοί συνδικαλιστές εκμεταλ-
λεύονται τον ρόλο τους και πάνε
όπου φυσάει ο άνεμος. Και με τον
αστυφύλαξ και με τον χωροφύ-
λαξ, δηλαδή…

Γεύμα Σαμαρά - Μανιάτη
σε κρητικό στέκι 

Μου λένε ότι πέρα από την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη, το
Μαξίμου σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην κατεβάσει στις εθνι-

κές εκλογές και άλλο στέλεχος που είχε ακουστεί ότι θα πάρει το
χρίσμα υποψηφίου… Δεν είναι ώρα για ρίσκα… 



E
ρχομαι στο καυτό θέμα που απασχό-
λησε το οικονομικό ρεπορτάζ. Παρά-
γοντες της Thrivest Holding σχολία-
ζαν με νόημα: «Είναι αληθές ότι το τε-

λευταίο διάστημα παρακολουθούσαμε στα ΜΜΕ
το θέμα της ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, εξετά-
ζοντας αν άξιζε να ασχοληθούμε επενδυτικά, σε
περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς με-
τόχους της τράπεζας δεν συμμετείχε στην επικεί-
μενη ΑΜΚ. Διαβάζοντας όμως σήμερα στα ΜΜΕ
ότι οι βασικοί μέτοχοι δήλωσαν τη δεσμευτική
τους πρόθεση να λάβουν μέρος στην ΑΜΚ και
συνεπώς τη, σύμφωνα με τον νόμο, ενημέρωση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από την Τράπεζα
Αττικής για τη δέσμευση των βασικών μετόχων, η
Thrivest Holding δηλώνει ότι δεν θα ασχοληθεί
περαιτέρω με πιθανή επενδυτική της συμμετοχή
στην Τράπεζα Αττικής». 

Το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» πραγματο-
ποίησε με μεγάλη επιτυχία το 6ο Ετήσιο Συνέ-
δριό της σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών
με θέμα «Η πρόκληση της ενεργειακής κρί-
σης - Ευκαιρίες για τους δήμους». Το συνέ-
δριο παρακολούθησε ένας πολύ μεγάλος
αριθμός αυτοδιοικητικών στελεχών, μέλη, συ-
νεργάτες και φίλοι του Δικτύου Πόλεων. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στη
φωτογραφία ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
και πρώην δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Δη-
μήτρης Καφαντάρης με τον «δικό μας» επι-
κοινωνιολόγο Θανάση Παπαμιχαήλ.

ΗΗ πρόκληση της ενέργειας
και οι ευκαιρίες 
για τους δήμους
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Εκδήλωση με τίτλο «2022: Λογοτεχνικό έτος
Ιάκωβου Καμπανέλλη - 2023: Ελευσίνα Πο-
λιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η πο-
λιτιστική διπλωματία μοχλός εξωστρέφειας
της χώρας» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
20 Δεκεμβρίου στις 19.00 στη Βίλα Κώστα
στη Νέα Ερυθραία. Χαιρετισμό αναμένεται
να απευθύνουν η πρώην πρόεδρος της Βου-
λής και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Άννα
Μπενάκη - Ψαρούδα, η σκηνογράφος-εν-
δυματολόγος Κατερίνα Καμπανέλλη και ο
ηθοποιός-συγγραφέας Γιώργος Αρμένης.
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Μι-
λένα Αποστολάκη και Μιχαήλ Μαρμαρινός.
«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιά-
κωβου Καμπανέλλη, έργο που παίζεται στο
θέατρο Πρόβα, θα παρουσιάσουν οι ηθοποι-
οί Μαίρη Ραζή και Σωτήρης Τσόγκας, ενώ θα
συντονίζει ο δημοσιογράφος-συγγραφέας
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.

Δεν τα λέω εγώ, παιδιά, οι έρευνες τα γράφουν.
Μεγάλη διαφορά στην πρόθεση ψήφου υπέρ της
Νέας Δημοκρατίας δίνει η δημοσκόπηση της
Rass για την Περιφέρεια Αττικής, με τους ψη-
φοφόρους να επιθυμούν και δεύτερη θητεία του
περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη ώστε να ολο-
κληρώσει το έργο του. Οι ψηφοφόροι της περι-
φέρειας φαίνεται να επιθυμούν μια δεύτερη θη-
τεία του Γιώργου Πατούλη σε ποσοστό 52,2%.

Εκδήλωση 
στη Νέα Ερυθραία
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Επανεκλογή Πατούλη και
μεγάλη υπεροχή της ΝΔ

Ο Βαγγέλης 
ο υπερκομματικός

Κύκλοι της 
Thrivest Holding 
για την ΑΜΚ 
της Αττικής

Στην τελευταία του συνέντευξη στην εφημε-
ρίδα «Ελευθερία της Καλαμάτας» ο Ευάγγελος
Βενιζέλος έβγαλε είδηση και δεν το πήρε χαμ-
πάρι κανένας. Παραθέτω αυτούσιες ερώτηση
και απάντηση:

Ερώτηση: Φίλοι και εχθροί συμφωνούν ότι
λείπετε από την πολιτική ζωή και το ελληνικό
Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν σας λείπουν και εσάς,
αλλά, αν υποθέσουμε ότι σας προταθεί από το
ΠΑΣΟΚ η τιμητική θέση του επικεφαλής στο ψη-
φοδέλτιο επικρατείας, θα αρνηθείτε;

Ευάγγ. Βενιζέλος: Αν όντως η δημόσια πα-
ρουσία μου έχει ευρύτερη αποδοχή, γιατί θέλε-
τε να την περιορίσετε στα όρια ενός κόμματος;

Υπερκομματικός ή διακομματικός; Εδώ σας
θέλω… 

Ισραηλινοί στον Έβρο
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης «Κεντρί»,

τρεις Ισραηλινοί αξιωματικοί θα επισκεφτούν τη
Δευτέρα τον Έβρο ως εκπρόσωποι του ισραηλινού
υπουργείου Άμυνας για συναντήσεις στο Δ’ Σώμα
Στρατού. Οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί έχουν προ-
γραμματίσει να επισκεφτούν και το Κέντρο Εξομοι-
ωτών Αρμάτων Μάχης Leopard για να ενημερωθούν
για τη λειτουργία του. Μάλιστα, το Δ’ Σώμα Στρατού
έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή
τους από το πρωί της Παρασκευής.
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Ποιος κορυφαίος υπουργός είπε ότι ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης μουλαρώνει όταν του μιλάς για εκλογές; «Οι εκλογές μπο-
ρεί να έρθουν λίγο νωρίτερα, δεν θα ήταν καλό να πέσουν σε του-
ριστική περίοδο, αλλά όσο του μιλάς για εκλογές του Μητσοτάκη
τόσο μουλαρώνει», ήταν η ατάκα του.

Τα
...

 Π
ρό
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πα

Η
υπόθεση κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. Σας τα γράφαμε
στο χθεσινό φύλλο. Τώρα «σηκώνουν το γάντι» οι δικηγόροι
μετά το πρωτοφανές «κατηγορώ» των δικαστών με το οποίο
συνόδευσαν την «αναγκαστική» αναβολή της δίκης για την

υπόθεση της Folli Follie λόγω της πολύμηνης αποχής που πραγματοποι-
ούν διαμαρτυρόμενοι για τη νομοθετική ρύθμιση που δεν προβλέπει
αναστολή εκτέλεσης ποινής σε καταδίκες για εγκληματική οργάνωση. Σε
ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αντικρούει τις αι-
τιάσεις των δικαστών πως τίθεται θέμα παραγραφής στην υπόθεση ή κιν-
δύνου αποφυλάκισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι άλλωστε είναι
ελεύθεροι, και τονίζει: «Η υπόθεση Folli Follie δεν εμπίπτει στο πλαίσιο
για τη χορήγηση άδειας από την αποχή». Ο ΔΣΑ κατηγορεί τους δικαστές
πως «πουθενά στον νόμο δεν προβλέπεται προβάδισμα των λεγόμενων
“πολύκροτων υποθέσεων” έναντι των άλλων, όπως αξιώνει το συγκεκρι-
μένο δικαστήριο». Με την ανακοίνωσή του ο ΔΣΑ καλεί μάλιστα τους δι-
καστές «να επιδείξουν την ίδια ευαισθησία για τις ποινικές υποθέσεις
που λιμνάζουν επί έτη στα γραφεία ανακριτών και εισαγγελέων και εκδι-
κάζονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της παραγραφής».

Το «no comments» 
του Βορίδη

Στη Βουλή έπεσαν πάνω του οι δημοσιογράφοι
και τον ρωτούσαν για τις εκλογές. Πότε θα γίνουν,
με ποια απογραφή κ.λπ. Ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης διασκέδασε τις εντυπώσεις για
πρόωρη προσφυγή στην κάλπη, λέγοντας ότι η
Βουλή θα ανοίξει μετά τις εκλογές και πως το
υπουργείο έχει ήδη επεξεργασμένα τρία νομο-
σχέδια. Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση σκοπεύει να
φέρει τροπολογία για τον αποκλεισμό του κόμμα-
τος Κασιδιάρη από τις εκλογές, ο υπουργός Εσω-
τερικών απάντησε «no comments». Άσε που πέ-
ταξε και μια άλλη ατάκα φαρμακερή: «Κάτσε να
είμαι υπουργός και το νέο έτος». Ξέρει κάτι που
δεν ξέρουμε; 

Καραμανλικός 
και ο Νίκος; 

Τη μάχη που δόθηκε επί κυβέρνησης Κώστα
Καραμανλή για τον «βασικό μέτοχο» θυμήθηκε ο
Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στη Βουλή για να
επισημάνει την ηθική διάσταση της παράταξης
που κάποτε συγκρούστηκε με τις οικονομικές
ελίτ. «Η ΝΔ είναι ένα βαθύτατα ηθικό και λαϊκό
κόμμα. Συγκρουστήκαμε με οικονομικές ελίτ
στην ιστορία της παράταξής μας και πολλές φο-
ρές ηττηθήκαμε. Οι ήττες αυτές είναι ηθική παρα-
καταθήκη της παράταξής μας. Είμαι περήφανος
για αυτές τις ήττες», είπε με νόημα ο υπουργός
Εξωτερικών θέλοντας προφανώς να απευθυνθεί
στα ανακλαστικά της καραμανλικής πτέρυγας…
Σε άλλο σημείο ζήτησε σύμπνοια στις μεγάλες
εθνικές προκλήσεις, προτρέποντας τους βουλευ-
τές να μείνουν μακριά από μικροπολιτικούς σχε-
διασμούς. Αν μου βγει και αυτός καραμανλικός,
θα πάω σε μοναστήρι, τέλος... 

Μεταγραφές
αεροδρομίου 
μετά τις γιορτές   

Μεταγραφές στο... παρά πέντε της περιό-
δου. Όχι για κάποια ομάδα του ελληνικού
πρωταθλήματος αλλά για το γήπεδο της
Βουλής. Στο ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχει
Κοινοβουλευτική Ομάδα που είναι πολύ πι-
θανό να υποδεχτεί το… 2023 με διαφορετι-
κό αριθμό βουλευτών. Για την ακρίβεια,
μπορεί να φτάσει στο τέλος της θητείας εμ-
φανίζοντας μία ή ακόμη και δύο έδρες πε-
ρισσότερες. Απομένει να φανεί αν θα κατα-
φέρει να κάνει αίσθηση με τις προσθήκες
αυτές ή θα κριθούν «αναμενόμενες» από το
κοινό, δηλαδή τους ψηφοφόρους.

Αποθέωσε τον Κυριάκο 
ο πρόεδρος της Microsoft
Δεν ξέρω αν το μάθατε. Πολύ θερμά λόγια τόσο για τη χώρα μας όσο και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

επιφύλαξε ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ στο podcast «Tools and Weapons», στο οποίο εί-

χε καλεσμένο τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος της Microsoft είπε ότι «είναι μια συναρπαστι-

κή περίοδος για να πάει κανείς στην Ελλάδα. Ύστερα από μια δεκαετία ύφεσης τα τελευταία τρία

χρόνια έχουν φέρει ισχυρή οικονομική ανάκαμψη. Παρά τις αντιξοότητες και την ύφεση στην Ευ-

ρώπη, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται φέτος κατά περίπου 6% και η ψηφιακή τεχνολογία έχει

διαδραματίσει αδιαμφισβήτητο ρόλο». «Πιστεύω ότι θα μπορούσε εύλογα να πει κανείς ότι ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης είναι όντως ένας πρωθυπουργός του 21ου αιώνα», πρόσθεσε ο Μπραντ Σμιθ.

Κόντρα δικαστών - 
δικηγόρων για Folli Follie

Στη Λήμνο 
ο Χαρδαλιάς

Την Τρίτη ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς αναμένεται να επισκεφτεί την
αεροπορική βάση στη Λήμνο για ανταλλαγή
ευχών με τα στελέχη με αφορμή τις εορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
και σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη Λήμνο
αυτό το διάστημα επιχειρεί η 347 Πολεμική
Μοίρα «Περσέας» της Ν. Αγχιάλου, με τους
ιπτάμενους να απογειώνονται καθημερινά
για να αναχαιτίσουν τουρκικά αεροσκάφη,
με τις αναχαιτίσεις σε αρκετές περιπτώσεις
να εξελίσσονται σε σκληρές αερομαχίες.



Σ
υνέντευξη παραχωρεί στην «Politi-

cal» ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-

τερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο

οποίος αναφέρεται εκ πρώτης στο

σκάνδαλο Καϊλή και τονίζει την ανάγκη να προ-

στατεύσουμε την Ευρώπη και τους θεσμούς για-

τί «η Ευρώπη είναι το σπίτι μας». Αναφερόμενος

στο κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και

στην καθυστέρηση της Κομισιόν να αποφασίσει

δέσμη καίριων μέτρων, σημειώνει ότι «δεν υπάρ-

χει άλλος χρόνος για χάσιμο και χρειάζονται γεν-

ναίες αποφάσεις στο Ενεργειακό εδώ και τώ-

ρα». Σχετικά με την εντεινόμενη τουρκική προ-

κλητικότητα επισημαίνει ότι «δεν πέφτουμε στην

παγίδα της πόλωσης του Ερντογάν», αλλά είμα-

στε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά

μας δικαιώματα. Παράλληλα, αναφέρεται στα

κρίσιμα ζητήματα της Αλβανίας, της Ουκρανίας,

του προϋπολογισμού 2023 και μιλάει για τη Δυτι-

κή Αθήνα όπου εκλέγεται.

H υπόθεση Καϊλή και γενικότερα το σκάν-
δαλο Qatargate «αμαυρώνουν» το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, κατ’ επέκταση τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πώς πρέπει να θωρακιστούμε;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουρ-

γεί με όρους διαφάνειας και οι αποφάσεις του

πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το συμφέρον

των πολιτών χωρίς την εξάρτηση από οικονομικά

συμφέροντα. Ιδιαίτερα οι εξωτερικές σχέσεις

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες

δεν πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές με αδια-

φανείς διαδικασίες που αποτελούν προϊόν ύπο-

πτων συναλλαγών με lobbies. Απέναντι σε τέτοια

κρούσματα διαφθοράς απαιτείται ξεκάθαρα να

υπάρξουν αυστηροί κανόνες στο σύστημα δια-

φάνειας των αποφάσεων αλλά και του τρόπου

λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Την ώρα

που πάσης φύσεως ευρωσκεπτικιστές, λαϊκιστές

και ακραίοι καραδοκούν, οφείλουμε να υπερα-

σπιστούμε τις αρχές και τις αξίες του ευρωπαϊ-

κού οικοδομήματος. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας

και πρέπει να το προστατεύσουμε!

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην αντιπολίτευση των
υποκλοπών και μάλιστα πριν από λίγες
μέρες ζήτησε από τους υπουργούς και
βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης να
«ρίξουν» τον Μητσοτάκη…

Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να επεν-

δύει στην πόλωση και την τοξικότητα, αφού μέ-

χρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει

τους πολίτες με τις προγραμματικές του θέσεις.

ΜΙΛΤΙAΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

«Δεν πέφτουμε στην 
παγίδα της πόλωσης 
του Ερντογάν» 
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«
Έχω βαθιά πίστη 
στην κρίση των πολιτών
και είμαι βέβαιος ότι 
με την εμπιστοσύνη 
αλλά και με την ψήφο
τους θα ανάψουν 
το πράσινο φως 
στο σχέδιό μας για 
μια νέα αυτοδύναμη
τετραετία

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Μπροστά, δε, στην πρόκληση να ανακαταλάβει

τους αρμούς της εξουσίας, ξεπερνά πολλές φο-

ρές κάθε όριο και κάθε έννοια δεοντολογίας. Αυ-

τό δεν εκπλήσσει ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε

την κοινή γνώμη. Στην πραγματικότητα ο κ. Τσί-

πρας απέτυχε να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο

για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

πολίτες και επιχειρεί με διαρκείς κραυγές και

εκτόξευση λάσπης να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι εγκλωβισμένος σε βαθιές αγκυλώσεις και

χρεοκοπημένες νοοτροπίες του χθες, ενώ φαίνε-

ται ότι δεν έλαβε το μήνυμα των προηγούμενων

εθνικών εκλογών. Όταν ο ελληνικός λαός βρεθεί

τους επόμενους μήνες μπροστά στην κάλπη, θα

διαλέξει μεταξύ μιας παράταξης που οδηγεί τη

χώρα με ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη

στο μέλλον και ενός κόμματος που θέλει να γυρί-

σει την Ελλάδα προς τα πίσω. Έχω βαθιά πίστη

στην κρίση των πολιτών και είμαι βέβαιος ότι με

την εμπιστοσύνη αλλά και την ψήφο τους θα ανά-

ψουν το πράσινο φως στο σχέδιό μας για μια νέα

αυτοδύναμη τετραετία. 

Για μια στιγμή πιστέψαμε ότι η Τουρκία θα
στραφεί στο ανατολικό της μέτωπο στη
Συρία, αλλά επανήλθε με δριμείες
προκλητικές δηλώσεις, μέχρι και ότι θα
στείλουν πυραύλους Τayfun στην Αθήνα.
Πώς πιστεύετε ότι θα κινηθούν τα
Ελληνοτουρκικά μέχρι τις εκλογές;

Δυστυχώς η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις

και τις απειλές απέναντι στην Ελλάδα, η οποία ας

μην ξεχνάμε ότι αποτελεί σύμμαχο-χώρα στο

πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έχει γίνει ήδη αντιληπτό πως

όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη γείτονα εργαλει-

οποιούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενόψει των

κρίσιμων εκλογών του 2023, σε μια προσπάθεια

να συσπειρώσει και να ενισχύσει η κάθε πλευρά

το εκλογικό της ακροατήριο. Για αυτό εκτιμούμε

ότι το γαϊτανάκι της πόλωσης θα συνεχιστεί για

όσο διάστημα η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογι-

κή τροχιά. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του

Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες

τόνισα στους ομολόγους μου ότι χρειάζεται να

στείλουμε το μήνυμα πως υποψήφιες προς έντα-

ξη χώρες, όπως η Τουρκία, δεν είναι δυνατό να

απειλούν χώρες-μέλη της ΕΕ με επιθέσεις. Στο

πλαίσιο αυτό, έφερα ως παράδειγμα την πρό-

σφατη δήλωση του κ. Ερντογάν ότι πρόκειται να

χρησιμοποιήσει τον πύραυλο μεσαίου βεληνε-

κούς του εναντίον της Αθήνας. Αυτό δεν είναι

ανεκτό. Η Ευρώπη πρέπει να διαμορφώσει μια

συνολική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Δεν

μπορεί από τη μία πλευρά η Τουρκία να αγνοεί τις

ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία επικαλούμενη

το δικό της συμφέρον, ενώ από την άλλη οι Ευ-

ρωπαίοι πολίτες να υποφέρουν από τις υψηλές

τιμές ενέργειας και την ίδια ώρα η Άγκυρα να

απειλεί μια γειτονική χώρα. Επιπλέον, η Ευρώπη

δεν μπορεί να αγνοεί συμπεριφορές που στρέ-

φονται κατά του κράτους δικαίου, όπως παρα-

δείγματος χάριν συνέβη με την περίπτωση της

καταδίκης του δημάρχου της Κωνσταντινούπο-

λης Εκρέμ Ιμάμογλου. Δεν πέφτουμε στην παγί-

δα της πόλωσης του κ. Ερντογάν, αλλά είμαστε

σε πλήρη ετοιμότητα να υπερασπιστούμε τα κυ-

ριαρχικά μας δικαιώματα και την εδαφική μας

ακεραιότητα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Ο πρωθυπουργός σε μια πρόσφατη
επίσκεψη στην τοπική οργάνωση του
Χαϊδαρίου είπε ότι πρέπει να σκύψουμε στα
τοπικά προβλήματα. Έχει δυσκολέψει
πλέον το έργο του βουλευτή στις λαϊκές
συνοικίες, όπως στα δυτικά προάστια της
Αθήνας;

Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, λόγω της πανδη-

μίας και ακολούθως της ενεργειακής κρίσης, η

κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει σκύψει

πάνω στα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους

πολίτες και υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο για τη

βελτίωση της καθημερινότητας, την αύξηση των

ευκαιριών στην εργασία, την εμπέδωση ενός κλί-

ματος ασφάλειας στις γειτονιές. Δεν λέμε ότι λύ-

σαμε όλα τα προβλήματα, αλλά σε σύγκριση με

το 2019 κάναμε σημαντικά άλματα προς τα εμ-

πρός και συνεχίζουμε. Οι δράσεις μας και τα απο-

τελέσματα της πολιτικής μας έχουν σημαντικό

όφελος για τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας,

τους οποίους έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πετύχαμε απτά αποτελέ-

σματα: Σας θυμίζω τη μείωση της ανεργίας, την

υπογειοποίηση των καλωδίων υψηλής τάσης στο

Αιγάλεω και την Αγία Βαρβάρα, την επέκταση του

μετρό, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του Ποι-

κίλου Όρους, τις μεγάλες ευκαιρίες που παρέχει

το Ταμείο Ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις στους δήμους μας. Η προσπάθεια αυτή θα

συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικό-

τητα και ορμή, αφού λάβουμε εκ νέου ισχυρή λαϊ-

κή εντολή, την οποία πιστεύω ακράδαντα ότι ο

ελληνικός λαός θα μας δώσει στις επερχόμενες

εθνικές εκλογές. 

Θεωρείτε ότι έχουμε καταπολεμήσει αρκετά
την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση;
Μπορούμε να συνδράμουμε περισσότερα
από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη
στήριξη των αδύναμων;

Ολόκληρη η Ευρώπη αντιμετωπίζει, κυρίως

λόγω των αναταράξεων που προκάλεσε η ρωσι-

κή εισβολή στην Ουκρανία, σημαντικά προβλήμα-

τα σε επίπεδο ακρίβειας και πληθωρισμού. Χρει-

άζεται να ξεκαθαρίσουμε ότι το φαινόμενο αυτό

δεν είναι ελληνικό αλλά διεθνές. Από την πρώτη

στιγμή που προβλέψαμε τα επακόλουθα μιας πο-

λεμικής σύρραξης στη γειτονιά της Ευρώπης,

δεν μείναμε με σταυρωμένα χέρια, αλλά κινηθή-

καμε άμεσα στην κατεύθυνση προστασίας των

πολιτών με έμφαση σε εκείνους που έχουν μεγα-

λύτερη ανάγκη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιο-

νομικά περιθώρια χτίσαμε σταδιακά ένα δίχτυ

κοινωνικής προστασίας με στοχευμένες δράσεις

που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Να σας

θυμίσω την αύξηση του κατώτατου μισθού, το

ενισχυμένο επίδομα παιδιού, το «καλάθι του νοι-

κοκυριού», την έκτακτη χορήγηση 250 ευρώ που

θα λάβουν άμεσα συμπολίτες μας που τα βγά-

ζουν δύσκολα πέρα, την αύξηση των συντάξεων

που γίνεται πραγματικότητα για πρώτη φορά από

τότε που η χώρα μας μπήκε στην περιπέτεια των

προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη βασική

στρατηγική της κυβέρνησης για μείωση των φό-

ρων, έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του δια-

θέσιμου εισοδήματος σε μια δύσκολη περίοδο. Η

συγκεκριμένη πολιτική συνεχίζεται, όπως αποτυ-

πώνεται και στον προϋπολογισμό του 2023, και

όσο βελτιώνονται οι δείκτες της ελληνικής οικο-

νομίας τόσο θα επιστρέφουμε μέρισμα στην ίδια

την κοινωνία. Κινούμαστε πάντα με σοβαρότητα

και υπευθυνότητα, σύνεση και σχέδιο και αποδει-

κνύουμε στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι

μια μεγάλη φιλελεύθερη και λαϊκή παράταξη που

μάχεται για το συμφέρον όλων των Ελληνίδων

και όλων των Ελλήνων. 

Τελικά ποιες ήταν οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γιατί έχουμε
αυτή την καθυστέρηση της ΕΕ σε ένα τεράστιο
πρόβλημα, αυτό της ενεργειακής κρίσης;

Είναι πραγματικότητα ότι η ΕΕ καθυστέρησε

πολύ στην εξεύρεση ενός κοινού τόπου για την

ολιστική αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

αλλά και για τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώ-

πης από τον ρωσικό παράγοντα. Σας θυμίζω ότι η

Ελλάδα κινήθηκε άμεσα και κατέθεσε μια δέσμη

μέτρων με φόντο ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλ-

λον, που απαντά στις προκλήσεις της επόμενης

μέρας. Το επίμαχο σχέδιο έχει τη στήριξη και άλ-

λων εταίρων στην ΕΕ, οι οποίοι προσεγγίζουν στο

ίδιο μήκος κύματος μια ανθεκτική λύση για ένα

τόσο σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος

για χάσιμο. Οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών-με-

λών οφείλουν κατά τη συνάντησή τους την ερχό-

μενη Δευτέρα να καταλήξουν σε μια κοινή ευρω-

παϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση. Χρει-

άζονται γενναίες αποφάσεις εδώ και τώρα!

Έχουμε πειστεί ως χώρα ότι οι προθέσεις
της Αλβανίας και του Έντι Ράμα για τον
ευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό αλλά και για μια
τελική λύση στις ΑΟΖ βάσει του διεθνούς
δικαίου είναι αληθινές;

Η Ελλάδα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό προσα-

νατολισμό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η

ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας προϋποθέτει

την εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων που

αφορούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελ-

ληνικής μειονότητας και των σχέσεων καλής γει-

τονίας. Η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές προς τη

γειτονική χώρα ότι η επίλυση του θέματος της

οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών περνά μέσα

από την παραπομπή του θέματος στο δικαστήριο

της Χάγης και περιμένουμε από τις αλβανικές Αρ-

χές να προχωρήσουν άμεσα στις προπαρασκευα-

στικές ενέργειες που απαιτούνται. 

Ένα σχόλιο για την ομιλία του Αντώνη
Σαμαρά στα εγκαίνια του Ινστιτούτου.
Απηχούν την αλήθεια όσα είπε;

Οι απόψεις ενός πρώην πρωθυπουργού, στην

προκειμένη περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, είναι

πάντα σεβαστές. Εξάλλου ο ίδιος τις υπερασπί-

στηκε με σθένος αγνοώντας το πολιτικό κόστος.

Ας μην ξεχνάμε ότι την κρίσιμη περίοδο 2012-

2014 η τότε κυβέρνηση, της οποίας ήμουν μέ-

λος, έδωσε μια σκληρή μάχη για να κρατήσει την

Ελλάδα όρθια και μέσα στη ζώνη του ευρώ και τα

κατάφερε. Όσον αφορά την εκδήλωση του Ιδρύ-

ματος Αντώνης Σαμαράς, αυτή έστειλε ένα ξεκά-

θαρο μήνυμα ότι η παράταξή μας πορεύεται ενω-

μένη όσο ποτέ και αποφασισμένη για μια νέα νίκη

στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. 
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Μέσα σε αντίξοες συνθήκες
λόγω πανδημίας και
ενεργειακής κρίσης 

η κυβέρνηση Μητσοτάκη
έχει σκύψει πάνω 

στα σοβαρά θέματα που
απασχολούν τους πολίτες

και υλοποιεί ένα συνεκτικό
σχέδιο για τη βελτίωση της

καθημερινότητας

«



Σ
ε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο του

ΓΕΕΘΑ για την αναβάθμιση του ναυ-

στάθμου της Κρήτης με σκοπό το

«αεροπλανοφόρο Κρήτη» να μετα-

μορφωθεί σε «φρούριο της Μεσογείου» που

θωρακίζει τη χώρα απέναντι οποιαδήποτε

απειλή. Τι σημαίνει αυτό; Θα εκσυγχρονιστούν

οι υφιστάμενες ναυτικές υποδομές μας και θα

επεκταθεί ο ναύσταθμος στη Σούδα ώστε το

«φρούριο Κρήτη» να μπορεί να φιλοξενήσει το

50% του στόλου μας.

Υπουργείο Άμυνας και ΓΕΕΘΑ αποσκοπούν
στη δημιουργία «Στόλου Μεσογείου» και σε
συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπο-
ρίας μελετάται παράλληλα η δημιουργία μιας
νέας Πτέρυγας Μάχης, εκτός από την 115 που
υπάρχει στη Σούδα, η οποία θα φιλοξενεί μία
μοίρα μαχητικών αεροσκαφών αλλά και μία

μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών UAV.
Θυμίζουμε ότι η Αθήνα έχει δηλώσει ενδια-

φέρον για αγορά τριών αμερικανικών μη
επανδρωμένων MQ9 Reaper, αλλά γίνονται
και συζητήσεις και για αγορά μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών από το Ισραήλ.

Εκνευρισμός στην Άγκυρα
Στόχος του ΓΕΕΘΑ είναι η άμεση αντιμετώ-

πιση κάθε πρόκλησης στη Μεσόγειο και στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω των αερο-
μεταφερόμενων ταγμάτων, αλλά κυρίως η
υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διά-
σωσης μετά και την υπογραφή συμφωνίας για
κοινές επιχειρήσεις Ερευνάς και Διάσωσης
Ελλάδας - Αιγύπτου στις περιοχές δικαιοδο-
σίας τους στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής
Μεσογείου. Έτσι, η Κρήτη θα μετατραπεί σε
κέντρο επιτήρησης ολόκληρης της Μεσογεί-

ου, που ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί και τις
ανάγκες των συμμαχικών μας χωρών.

Διεθνολόγοι και αναλυτές εκτιμούν ότι η ανα-
βάθμιση της στρατιωτικής ισχύος της Ελλάδας
μαζί με τις διπλωματικές κινήσεις σε θέματα
θαλάσσιων ζωνών έχει δημιουργήσει εκνευρι-
σμό στην Άγκυρα. Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος
Δεσποτόπουλος αναφέρει: «Η Αθήνα καταφέρ-
νει να ακυρώσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο εν
τοις πράγμασι. Οι Τούρκοι προκαλούν με παρα-
βιάσεις, υπερπτήσεις και απειλές. Καταλαβαί-
νουν ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της
Ελλάδας στα 12 νμ, ειδικά στο κομμάτι από την
Κρήτη έως το Καστελόριζο, θα σημάνει το τέλος
του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Η
επέκταση, δε, των χωρικών υδάτων στα 12 νμ
και στο Αιγαίο και ευρύτερα στη Μεσόγειο θα
σημάνει και το τέλος της Γαλάζιας Πατρίδας. Η
υπεροπλία της Αθήνας ενοχλεί πολύ την Άγκυ-

ρα που πολύ θα ήθελε -αν μπορεί- να απειλεί το
Καστελόριζο, που μας δίνει την ένωση ΑΟΖ Ελ-
λάδας και Κύπρου, αλλά η Κρήτη βρίσκεται κον-
τά στο Καστελόριζο. Η Κρήτη είναι αστακός και
δεν επιτρέπει στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει
την ισχύ της ως μοχλό πίεσης και εκβιασμού της
χώρας μας, όπως και γενικότερα η θωράκιση
της Ελλάδας», επισημαίνει ο κ. Δεσποτόπουλος.

Αντίστροφη μέτρηση για το 10o Rafale
Με γρήγορο ρυθμό συνεχίζεται η ποιοτική και

ποσοτική αναβάθμιση της Πολεμικής μας Αερο-
πορία με την παραλαβή νέων μαχητικών Rafale.
Στις 21 Δεκεμβρίου η 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τα-
νάγρα ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 10ο ελληνικό
Rafale που θα ενταχθεί και αυτό μαζί με τα υπό-
λοιπα στην 332 Μοίρα Γεράκι. Επίσης, μέχρι τον
Ιανουάριο η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει στο
οπλοστάσιό της τουλάχιστον 6 αναβαθμισμένα F-
16 σε έκδοση Viper.
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Αποστάσεις έχουν κρατήσει οι Αμερικανοί
από την απόπειρα περιθωριοποίησης του δη-
μάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος κα-
ταδικάστηκε σε φυλάκιση και στέρηση των πο-
λιτικών του δικαιωμάτων έξι μήνες πριν από τις
κρίσιμες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία και αυτό ο Ταγίπ
Ερντογάν θα πρέπει να το λάβει υπόψη στο παζάρι για τα F-16.
Μια διαπραγμάτευση που φαίνεται να έχει
ολοκληρωθεί για τα μαχητικά, χωρίς όμως να
είναι γνωστό αν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ - Τουρκίας για
τα F-16 ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, στην Ουάσιγκτον και τώρα το επόμενο
στάδιο είναι η ειδοποίηση του Κογκρέσου
γραπτώς προς την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας
και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Στην
πρώτη επιτροπή βέβαια συμμετέχει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ

Μενέντεζ, ο οποίος συνεχίζει να θέτει «βέτο» στην αγορά των
F-16 από την Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι το εμπόδιο

αυτό είναι ήσσονος σημασίας και ότι θα ξεπε-
ραστεί αφού η βούληση του Λευκού Οίκου εί-
ναι να υπάρξει συμφωνία.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά και
ούτε δεδομένη η συμπάθεια της Ουάσιγκτον.
Απόδειξη ήταν η ανακοίνωση των ΗΠΑ και
του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ

Πράις, που εξέφρασαν τη βαθύτατη ανησυχία και την απο-
γοήτευσή τους από την απόφαση για τον Ιμάμογλου. «Καλού-
με την κυβέρνηση να σταματήσει τις ποινικές διώξεις για

“προσβολή” και να σεβαστεί τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των Τούρκων πολιτών»,
επισήμανε ο κ. Πράις.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Βένταντ Πατέλ,
εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών των

ΗΠΑ, που τόνισε: «Αυτή η άδικη ετυμηγορία είναι μια απόφαση
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους
δικαίου. Συνεχίζουμε να ανησυχούμε πολύ για μηνύσεις κατά
μέσων ενημέρωσης και πολιτικών ηγετών στην Τουρκία».

Οι Αμερικανοί βλέπουν επίσης ότι ο Ιμάμογλου δυναμώνει
πολιτικά και στο εσωτερικό και ηρωοποιεί τον δήμαρχο της
Κωνσταντινούπολης και του δίνει προβάδισμα έναντι του Κιλι-
τσντάρογλου. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ερντογάν με δική του
υπαιτιότητα δεν έχει πολλά περιθώρια και θα πρέπει να ανοίξει
όλα του χαρτιά αν θέλει να νικήσει τις προεδρικές εκλογές που
όλα δείχνουν ότι θα γίνουν τον Ιούνιο.

Το παζάρι Ερντογάν με τις ΗΠΑ
και η παράμετρος Ιμάμογλου

Σχέδιο του ΓΕΕΘΑ για δημιουργία 3ης μοίρας μαχητικών 
και drones - Πώς η αναβάθμιση στη Σούδα συνδέεται 

με ακύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου

Γράφει η 
Αλεξία 
Τασούλη

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη

Το «φρούριο Κρήτη» ακυρώνει 
τη Γαλάζια Πατρίδα



«Ε
χουμε αποδείξει ότι στα δύσκολα μπορούμε»,
δηλώνει με βαθιά πεποίθηση ο αναπληρωτής
γραμματέας Γιώργος Βασιλειάδης, προσθέ-
τοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «ούτε έκλεψε κι όσα είχε

τα μοίραζε δίκαια σε καιρούς μνημονιακής επιτήρησης» και
«άφησε χρήματα» στο «εθνικό συρτάρι». «Οι πληγές που έχει
ανοίξει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να επουλωθούν άμεσα», να
υπάρξει «δίχτυ ασφαλείας για τους αδύναμους», επισημαίνει
ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας πως
«οι υπαίτιοι της συνταγματικής κατρακύλας θα λογοδοτήσουν
στον φυσικό τους δικαστή». 

Προϋπολογισμός: «Σφραγίζει μια πολιτική αδικιών και

αδιεξόδων», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου και

καταψηφίζει. Τι διαφορετικό θα υλοποιούσε μια προ-

οδευτική διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη

Τσίπρα;
«Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη». Δεν υπάρχει πιο ταιρια-

στή συγκυρία από τη σημερινή, που το σύνθημα με το οποίο
μεγαλώσαμε να ταιριάζει περισσότερο. Αυτό είναι το διαμε-
τρικά διαφορετικό που θα υλοποιούσαμε ως κυβέρνηση. Με
σοβαρές επενδύσεις στις δημόσιες δομές και υποδομές, με
στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας μέσω νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων και σοβαρών ρυθμίσεων των
χρεών της κρίσης, με ένα ασφαλές περιβάλλον για τη ραχο-
κοκαλιά της οικονομίας, με δίχτυ ασφαλείας για τους αδύνα-
μους. Σήμερα, μετά τα συνεχή σοκ της ελληνικής οικονομίας
που προκάλεσαν η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση
και η αβελτηρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πόσο πιθανόν θεωρείτε να προκύψει μια προοδευτική

διακυβέρνηση στις επερχόμενες εκλογές και γιατί;
Θα έλεγα απολύτως βέβαιο. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην

κάλπη της απλής αναλογικής διασφαλίζει ένα ασφαλές μονο-
πάτι για τη μεγάλη δημοκρατική αλλαγή. Είμαστε βέβαιοι για
την αλλαγή, διότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τέτοια κακοποίηση
στοιχειωδών αξιών. Και τέτοιος διασυρμός δημοκρατικών
αρχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνη-

ση με εφικτό πρόγραμμα, στελεχιακό δυναμικό και κυ-

βερνητικούς εταίρους;  
Γιατί να μην είναι; Το απέδειξε και την πρώτη φορά που δεν

διέθετε εμπειρία. Για πρώτη φορά βρήκε χρήματα στο «εθνι-
κό συρτάρι» η επόμενη κυβέρνηση. Ούτε έκλεψε κι όσα είχε
τα μοίραζε δίκαια σε καιρούς μνημονιακής επιτήρησης.
Έχουμε δηλαδή αποδείξει στα δύσκολα ότι μπορούμε και όρ-
θιοι να σταθούμε και την κοινωνία να βοηθήσουμε. Το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και ρεαλιστικό και κοινωνικά
αναγκαίο. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι δογματικά πα-
ραπλανητική. 

Όσον αφορά το στελεχιακό δυναμικό, εμείς δεν έχουμε
τους άριστους της Νέας Δημοκρατίας. Τους άριστους της
απευθείας ανάθεσης, της μίζας, του κομματικού κράτους, του
πελατειακού κράτους, των συνομιλητών των ελίτ. Το δικό μας
στελεχιακό δυναμικό είναι οι πραγματικά άριστοι με εξαιρετι-
κές σπουδές, νέοι επαγγελματίες που προέρχονται μέσα από
την αγορά, μέσα από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας
και της κοινωνίας. 

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι η εικόνα της έλλειψης στε-
λεχιακού δυναμικού για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι αποτέλεσμα του
προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Ενός
μηχανισμού, ο οποίος για τεσσερσήμισι χρόνια βυσσοδομού-
σε απέναντι σε μια ομάδα ανθρώπων και σε μια ολόκληρη πα-
ράταξη, η οποία κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια
και να ξαναστήσει την οικονομία στα πόδια της. 

Στις πρώτες 100 ημέρες διακυβέρνησης, ποιες θα ήταν

οι προτεραιότητές σας και ποιες αδικίες θα επανορθώ-

νατε από την προηγούμενη διακυβέρνηση; 
Oι προτεραιότητες έχουν με σαφήνεια διατυπωθεί από τον

πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στη φετινή διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης. Συνοψίζονται στις 6 βασικές μας δεσμεύσεις. Αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενίσχυση του εισοδήματος,
στήριξη του κοινωνικού κράτους, παραγωγική ανασυγκρότη-
ση, απάντηση στη δημογραφική πρόκληση και ισχυρό δημο-
κρατικό κράτος. Και στους 6 αυτούς άξονες οι κινήσεις θα εί-
ναι άμεσες. Από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης μέχρι την
αύξηση του κατώτατου μισθού και την επαναφορά των συλ-
λογικών διαπραγματεύσεων. Aπό τη θέσπιση του επιδόματος
μητρότητας και τη στήριξη των νέων νοικοκυριών μέχρι και
τον άμεσο επανασχεδιασμό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, για να μπορέσει να ενισχυθεί ουσιαστικά η μεσαία τάξη
αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο. Οι
πληγές που έχει ανοίξει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να επου-
λωθούν άμεσα. Οι πολίτες πρέπει να βιώσουν από την πρώτη

μέρα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιοσύνη παντού.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κοινωνική
συνοχή και να επουλωθούν και οι όποιες πληγές.

Επί δικής σας διακυβέρνησης θα διαλευκανθεί το σκάν-

δαλο των υποκλοπών; Γενικά, πώς θα εξυγιάνετε τον δη-

μόσιο βίο της χώρας;
Τα σκάνδαλα διαλευκαίνονται από τη Δικαιοσύνη. Εμείς ως

κυβέρνηση το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα
κάνουμε τα πάντα για να έρθουν όλα στο φως και, το σημαντικό-
τερο, θα δημιουργήσουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ού-
τως ώστε αυτές οι δύσοσμες καταστάσεις, αυτός ο βιασμός της
ελληνικής δημοκρατίας να μην επαναληφθεί. Εμείς δεσμευό-
μαστε για ένα πλαίσιο λειτουργίας του κράτους, το οποίο θα αρ-
μόζει σε μια σύγχρονη δυτική δημοκρατία. Δέσμευσή μας ότι
τίποτε δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Οι υπαίτιοι της συνταγματικής
κατρακύλας θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Να λογοδοτήσουν
στον φυσικό τους δικαστή και να λογοδοτήσουν στον ελληνικό
λαό.  Στο ερώτημα για την εξυγίανση του δημόσιου βίου η απάν-
τηση είναι απλή: με θεσμικές τομές. Με μεγάλες αλλαγές ορι-
ζόντια στη δημόσια Διοίκηση. Στον τρόπο λειτουργίας του πολι-
τικού συστήματος. Αλλά, κυριότερα, με θέσπιση κανόνων που
θα ισχύουν για όλους. Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η Ελλάδα δεν χωρίζε-
ται σε δικά μας και δικά τους παιδιά. Δεν χωρίζεται σε «πράσι-
νους» και «γαλάζιους». Θα προχωρήσουμε σε κάθε κίνηση που
θα διασφαλίζει ότι η Ελλάδα θα γίνει επιτέλους μια χώρα στην
οποία θα αξίζει να ζεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει και την εμπειρία και
τη βούληση. Και με τη βοήθεια του λαού θα το πετύχει!Γ
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της απλής αναλογικής 

για δημοκρατική αλλαγή»
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Οι «συγκρούσεις» Ραγκούση - Πικραμμένου με επί-
κεντρο τις παρακολουθήσεις και Σκουρλέτη - Θεοδω-
ρικάκου για τον θάνατο του 16χρονου Κώστα Φραγ-
κούλη και λιγότερο αυτή μεταξύ Δραγασάκη - Σταϊ-
κούρα στις πρώτες μέρες της συζήτησης επί του προ-
ϋπολογισμού δείχνουν πού περίπου θα κινηθεί η αντι-
παράθεση Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη
πριν από την ψήφιση του εμβληματικού νομοσχεδίου.

Η «μάχη» πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες μετά
από εκείνη του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ που χαρακτη-
ρίστηκε από εντάσεις, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί

ιδιαίτερα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει, σε καμία περί-
πτωση, διάθεση να κινηθεί αυστηρά σε κριτική
επί των οικονομικών όπως... προστάζει το
νομοσχέδιο. Αντίθετα, θα αξιοποιήσει στην
αντιπαράθεση όλα τα «όπλα». Από το
Qatargate και την αποπομπή Σπυράκη μέ-
χρι τον Πάτση και τις παρακολουθήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να
αφήσει ασχολίαστη προφανώς ούτε την οι-
κονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς
στην Κουμουνδούρου θεωρούν -και όχι άδικα- πως
μεγαλύτερός τους «σύμμαχος» δεν είναι άλλος από

την ακρίβεια και την οικονομική ανασφάλεια που
νιώθουν οι πολίτες ελέω της πολυεπίπεδης

κρίσης που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη
χώρα. Η δύσκολη εξίσωση, βέβαια, για
τον Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες
του είναι να μπορέσουν να «χωρέσουν»
όλο αυτό το πλέγμα αποδόμησης της

κυβέρνησης και παρουσίασης αντιπρό-
τασης σε μια συνεκτική ομιλία, με την

οποία ο πρόεδρος του κόμματος θα μπορέσει
να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Αντώνης  Αναστασόπουλος

Ν
α καταστήσει ευδιάκριτες τις δια-
φορές ανάμεσα στη γενική εικόνα
της Ελλάδας ύστερα από σχεδόν 4
χρόνια δικής του διακυβέρνησης

και την κατάσταση που παρέλαβε τη χώρα μας
ύστερα από το πέρασμα των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα
επιχειρήσει στην ομιλία του στο πλαίσιο της
σημερινής κοινοβουλευτικής διαδικασίας της
ψήφισης του προϋπολογισμού ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

Με έμφαση στο πλούσιο, όπως το χαρακτη-
ρίζουν κυβερνητικά στελέχη, έργο της κυ-
βέρνησης, ιδίως στο κοινωνικό σκέλος ελέω
των κρίσεων της πανδημίας και της τωρινής
ενεργειακής κρίσης, ο πρωθυπουργός ανα-
μένεται να υπενθυμίσει ενώπιον της ολομέ-
λειας και κατ’ επέκταση των πολιτών τα επι-
τεύγματα της δικής του 4ετίας, ιδίως στην οι-
κονομία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτά-
κης θα επικαλεστεί τις αλλεπάλληλες μει-
ώσεις φόρων, την αποκλιμάκωση της ανερ-
γίας, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
και την αύξηση των συντάξεων, για να επιχει-
ρηματολογήσει πως εν μέσω ενός ασφυκτι-
κού διεθνούς περιβάλλοντος το διαθέσιμο ει-
σόδημα των πολιτών αυξήθηκε, ενώ όταν
χρειάστηκε, η Πολιτεία στάθηκε αρωγός
στους πλέον ευάλωτους. 

Μπαίνοντας, όμως, στην τελική ευθεία πριν
από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις του
2023, ο πρωθυπουργός θα προδιαγράψει και
το όραμά του για τους στόχους των επόμενων
4 χρόνων, αλλά και το πώς βλέπει την Ελλάδα
του 2030. Μάλιστα, στελέχη, που είναι σε θέ-
ση να γνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό,
προϊδεάζουν για… εκπλήξεις κατά την ομιλία
του πρωθυπουργού το βράδυ στη Βουλή, χω-
ρίς, πάντως, έως χθες βράδυ τουλάχιστον να
προβαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. 

To παρασκήνιο της εξπρές καρατόμησης 
Λίγες ώρες μόνο χρειάστηκαν για να ληφθεί

η απόφαση του εξοβελισμού -μέχρι νεωτέρας
ασφαλώς- της Μαρίας Σπυράκη από τη ΝΔ και
της ανάκλησης της υποψηφιότητάς της στην Α’
Θεσσαλονίκης, καθώς η σκιά του Qatargate
πάνω από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν
αφήνει περιθώρια ούτε ψήγματος ανοχής σε
παρατυπίες. 

Μάλιστα, το κλίμα για την ευρωβουλευτή εί-
χε ήδη βαρύνει από το βράδυ της Πέμπτης,
όταν η είδηση του αιτήματος άρσης της ασυ-
λίας της από τον Ευρωπαίο Γενικό Εισαγγελέα
βρήκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα πολύ
δύσκολο και άβολο ρόλο ελέω των καταιγιστι-

κών αποκαλύψεων γύρω από την προσπάθεια
του Κατάρ και του Μαρόκου να εξαγοράσουν
με πλάγιο, αντιθεσμικό και παράνομο τρόπο
την ευρωπαϊκή εύνοια και επιρροή.  Μάλιστα,
σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», ο
πρωθυπουργός είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνι-
κές επικοινωνίες τόσο με ανώτερους παρά-
γοντες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις
Βρυξέλλες, όσο και με συνεργάτες του στην
Αθήνα προκειμένου να αποκομίσει ιδία άποψη
για τη φύση και τη σοβαρότητα της παρατυπίας.
Πάντως, προάγγελος των χθεσινών του απο-
φάσεων ήταν οι δηλώσεις του αμέσως μετά το
πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής
στις Βρυξέλλες -έκανε λόγο για σοβαρή υπό-

θεση-, στις οποίες και αποτυπώθηκε η έντονη
δυσφορία αλλά και ο αιφνιδιασμός του, καθώς
στο σκοτεινό «κάδρο» των ημερών έμπαινε και
ένα δικό του στέλεχος, μολονότι δεν υπάρχει
καμία ένδειξη πως η εν λόγω υπόθεση σχετί-
ζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις «ουρές» του
Qatargate. Επ’ αυτού, ωστόσο, κυβερνητικοί
παράγοντες τόνιζαν πως η Μαρία Σπυράκη
όφειλε να ενημερώσει τον πρωθυπουργό, όταν
στις 24 του περασμένου μήνα ανακοίνωνε την
υποψηφιότητά της στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Και αυτό γιατί βάσει του ρεπορτάζ η έρευνα
της OLAF, της ευρωπαϊκής Αρχής για την κα-
ταπολέμηση της απάτης, στο επιτελείο της κ.
Σπυράκη εξελισσόταν εδώ και περίπου 2 χρό-
νια, κάτι που, όπως προκύπτει, δεν επισημάν-
θηκε ποτέ από την πλευρά της ευρωβουλευ-
τού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα που
τρέχει η διαδικασία κατάρτισης των «γαλά-
ζιων» ψηφοδελτίων.

Το έργο της τετραετίας
και τα μέτρα-έκπληξη

Ελλάδα του 2022 vs Ελλάδας του 2019 - Η ομιλία του πρωθυπουργού
για τον προϋπολογισμό και οι στόχοι για το 2030

Βουλή: Έτοιμος για τη δεύτερη μάχη ο Τσίπρας 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος
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Κατερίνα Μπατζελή, πρώην

υπουργός και ευρωβουλευτής

ΠΑΣΟΚ - μέλος ΚΕ, με περά-

σματα σε δύσκολα πολιτικά

μονοπάτια δίνει μεταξύ άλλων μια άλλη

διάσταση στο σκάνδαλο που έχει προκαλέ-

σει θύελλα στην Ευρώπη αλλά και στο κόμ-

μα της, σημειώνοντας πως «έχει κόστος,

διότι τα πολιτικά κόμματα δείχνουν ότι δεν

έχουν αντανακλαστικά να “σκανάρουν” και

να αντιδράσουν άμεσα σε πρακτικές που

θολώνουν και αποπροσανατολίζουν το πο-

λιτικό τους αφήγημα». Όσο για την Εύα Καϊ-

λή, απαντά με ένα δηκτικό σχόλιο: «Έπεσε

στην περιδίνηση των υποκλοπών που τε-

χνηέντως είχε υποτιμήσει, στη λογική ότι

“όλοι παρακολουθούνται…”. Ενδιαφέρον

ωστόσο προκαλoύν η οπτική της πάνω στο

θέμα των πολιτικών συνεργασιών όσο και

το λακωνικό σχόλιο για το εσωκομματικό

τοπίο στο ΠΑΣΟΚ.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για το μέγε-

θος του πολιτικού κόστους που θα έχει

η «υπόθεση Καϊλή» για το ΠΑΣΟΚ;

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο

στην ΕΕ και εκτιμώ ότι η διαλεύκανσή του

βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διαδρομής

του. Βάσει των άτυπων πληροφοριών που

έχουν έρθει στο φως, το κόστος από την

υπόθεση Qatargate είναι μεγάλο.

Είναι ηθικό, πολιτικό για την Ευρωπαϊκή

Ένωση και ιδιαίτερα για την Επιτροπή και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει κόστος για

τον Νότο, γνωρίζοντας ότι η ΕΕ είναι βορει-

οκεντρική στη λήψη αποφάσεών της, που

κατά κύριο λόγο, μετά τις αλλεπάλληλες

κρίσεις, δεν βασίζονται σε λογική αλληλεγ-

γύης. Έχει κόστος για τη χώρα μας, διότι

εκπρόσωπός της στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο φαίνεται ότι εμπλέκεται σε κύκλωμα

διακίνησης παράνομου χρήματος. Έχει πο-

λιτικό κόστος, διεθνές και εθνικό, διότι μια

χώρα σαν την Ελλάδα που προσπαθεί συλ-

λογικά να απομονώσει κάθε μορφή αναθε-

ωρητισμού και επιθετικότητας της Τουρ-

κίας, οι εκπρόσωποί της δεν μπορεί να δια-

βουλεύονται με χώρες σαν το Κατάρ, που

στηρίζουν επισήμως και με πολλαπλούς

τρόπους τη γείτονα χώρα. Έχει κόστος για

το πολιτικό σύστημα -συμπεριλαμβανομέ-

νου και του ΠΑΣΟΚ- για τον τρόπο ανάδει-

ξης των εκπροσώπων του σε εθνικούς, αυ-

τοδιοικητικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς

μέσω «γκλάμουρ», που τελικά θολώνουν τα

κριτήρια των πολιτών. Έχει κόστος, διότι τα

πολιτικά κόμματα δείχνουν ότι δεν έχουν

αντανακλαστικά να «σκανάρουν» και να αν-

τιδράσουν άμεσα σε πρακτικές που θολώ-

νουν και αποπροσανατολίζουν το πολιτικό

τους αφήγημα. 

Ζούμε σε μια περίοδο που οι ιδεολογικοί

και πολιτικοί διαχωρισμοί για την ευρύτερη

κοινωνία δεν είναι ευδιάκριτοι. Κρίνουν

από την καθημερινότητά τους και από το αί-

σθημα ασφάλειας που το κάθε κόμμα απο-

πνέει. Συνεπώς, το να διαγράψει ή να απο-

μονώσει ένα κόμμα κάποιον διότι οι πρακτι-

κές του δεν «συνάδουν» με τη φιλοσοφία

και τις αρχές του κόμματος, λίγο θα νοιάξει

τους πολίτες. Όταν όμως υπάρχει σκάνδα-

λο, ,αυτό μετράει στην τελική του απόφαση

«πίσω από το παραβάν». 

Θεωρείτε ότι με την πολιτική συμπερι-

φορά της η κ. Καϊλή υπήρξε «δούρειος

ίππος» της ΝΔ;

Η κ. Καϊλή στην υπόθεση «υποκλοπών» σε

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προσπάθησε

επιστάμενα να παρεμποδίσει τη διαλεύκαν-

ση της υπόθεσης. Μια υπόθεση που είχε αρ-

νητικές συνέπειες για την εικόνα της χώρας

μας, αλλά και για τις ευρωπαϊκές διαδικα-

σίες, οι οποίες σέβονται τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και τα προσωπικά δεδομένα. Μια

παρόμοια κατακριτέα πολιτική, που ακολού-

θησε εντός και εκτός Ελλάδας και η ΝΔ. Το

τραγικό για την κ. Καϊλή είναι ότι εκείνη πα-

ρακολουθείτο τουλάχιστον τους τελευταίους

μήνες για το αδίκημα που της προσάπτουν.

Έπεσε στην περιδίνηση των υποκλοπών που

τεχνηέντως είχε υποτιμήσει, στη λογική ότι

«όλοι παρακολουθούνται…».

Μετά τους πολιτικούς κλυδωνισμούς

που προκαλεί η υπόθεση αυτή, αλλά

και γενικότερα το τοξικό κλίμα που κυ-

ριαρχεί στην πολιτική ζωή του τόπου,

θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη πεδία

για πολιτικές συνεργασίες;

Η ύπαρξη «τοξικότητας» στην πολιτική

ζωή του τόπου έχει εφευρεθεί και αναφερ-

θεί ως γεγονός από τον ίδιο τον πρωθυ-

πουργό στην προσπάθειά του να ανακόψει

επικοινωνιακά την κριτική που γινόταν και

γίνεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης,

του ρόλου και των υπερκερδών των ομι-

λών/προμηθευτών και των επιπτώσεων της

πολιτικής αυτής στην ίδια την κοινωνία. Η

κατάσταση αυτή εντάθηκε από τη συμπερι-

φορά του ιδίου του πρωθυπουργού με τη

διαχείριση του θέματος των υποκλοπών,

την αδιανόητη πολιτική απέναντι στον κ. Αν-

δρουλάκη, με την ψήφιση του Νόμου για τη

λειτουργία της ΕΥΠ και την προστασία των

προσωπικών δεδομένων, που αντιβαίνει

ακόμη και ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και

αρχές. Συνεχίζεται, σε θέματα κοινωνικού

κράτους, όπως Δημόσιας Υγείας και Παι-

δείας, εργασιακών σχέσεων, πλειστηρια-

σμών. Εκτιμώ ότι σε κάθε δημοκρατική χώ-

ρα πρέπει να διαμορφώνεται πεδίο προ-

γραμματικών θέσεων και συνεργασιών. Βά-

σει αρχών και ισότιμης συμμετοχής στη

διεργασία αυτών. Αυτές οι θέσεις θα κρί-

νουν εάν μια κυβέρνηση θα έχει προοδευτι-

κό ή συντηρητικό πρόσημο. Εμείς ως ΠΑ-

ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχουμε αποφασίσει για τους

τομείς που θα στηρίξουν τον μετασχηματι-

σμό του κράτους, του παραγωγικού και

αναπτυξιακού μοντέλου. Όπως επίσης, των

γεωπολιτικών συμμαχιών και των αναθεω-

ρήσεων, θεσμικών και λειτουργικών, της

ίδιας της ΕΕ.

Τώρα, εάν ένα κόμμα, όπως η ΝΔ, «τρο-

μοκρατείται» στο άκουσμα του όρου προ-

οδευτικής διακυβέρνησης και αυτομάτως

εξαιρεί τον εαυτό της από τα προοδευτικά

κόμματα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε

κάτι…! Η αποστροφή της αυτή αναδύεται,

πιθανά, από την ψυχολογία τους ιστορικά,

διότι φαίνεται ότι τελικά δεν απαρνούνται

ότι είναι Δεξιά, συντηρητική παράταξη, πα-

ρά τη συνθηματολογία της από το 2019 περί

κεντρώου κόμματος.

Πάντως εμείς ως σοσιαλδημοκρατικό

κόμμα, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνη-

ση και όχι «νεοδημοκρατική», που θα συνε-

χίσει τη λειτουργία του σημερινού «επιτελι-

κού κράτους».

Είμαστε πολύ καθαροί απέναντι, καταρ-

χήν, στους ίδιους τους πολίτες που η στήρι-

ξή τους θα μετρήσει πολύ από την πρώτη

Κυριακή των εκλογών. Βάσει των συνταγ-

ματικών αρχών και νόμων, θα κληθεί να

συγκροτηθεί κυβέρνηση και να οριστεί ο

πρωθυπουργός.

Πώς αποκωδικοποιείτε το αυστηρό μή-

νυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς το

εσωκομματικό του ακροατήριο κατά τη

διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρι-

κής Επιτροπής;

Και άργησε…
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Tρεις νεαροί 
με βαριά ονόματα

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Αλέξανδρος, Κώστας και Κωνσταντίνος: 

Αλέξανδρος Καραμανλής, Κώστας Σαμαράς και

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αναμφίβολα τρεις νεα-

ροί που κουβαλούν στις πλάτες τους τρία βαριά πο-

λιτικά ονόματα, πολιτικών ανδρών που έχουν δια-

τελέσει πρωθυπουργοί, που αγαπούν την πατρίδα

τους, που προσέφεραν ο καθένας από το δικό του

μετερίζι στον τόπο. Ο Αλέξανδρος, ο Κώστας και ο

Κωνσταντίνος είναι πια νεαροί και βρίσκουν σιγά

σιγά ο καθένας τα πατήματά του χωρίς να προκα-

λούν στον δημόσιο βίο, παρά το γεγονός ότι κατά

διαστήματα έχουν δεχθεί επιθέσεις από διάφορα

αήθη παράκεντρα, μόνο γιατί ήταν γιοι πρωθυπουρ-

γών της ΝΔ. Βεβαίως, κανένα από τα τρία παιδιά

δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να απαντήσει σε

αθλιότητες. Αντίθετα, ακολουθούν τις σπουδές

τους, τις παρέες τους και τις επαγγελματικές τους

διαδρομές. Και οι τρεις είναι σοβαροί, ιδιαίτερα

αγαπητοί στο φιλικό τους περιβάλλον. Τρία παιδιά

με ήθος, αξίες και ιδανικά, που ακολουθούν ο καθέ-

νας τον δικό του δρόμο πατώντας με στέρεα βήματα,

χωρίς να «πιάνονται» από τις καριέρες των γονιών

τους. Αποφάσισαν να χαράξουν τη δική τους πορεία

και είναι άξια συγχαρητηρίων που καταφέρνουν και

προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους.
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Ο Αλέξανδρος Καραμανλής κοντεύει πλέον στα 20 έτη και

σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσ-

σαλονίκη. Είναι ένας γοητευτικός νεαρός, πάντα με το χαμόγελο

στα χείλη, ενώ όσο μεγαλώνει μοιάζει περισσότερο στη μητέρα

του. Οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι σπάνιες και συνήθως

έχουν να κάνουν με κάποιες θεατρικές παραστάσεις στις οποίες

πηγαίνει είτε μόνος του είτε με τη μητέρα του και τον πατέρα του.

Η τελευταία φορά που τον συνέλαβε ο φακός ήταν στο θέατρο

Ζήνα, για να παρακολουθήσει την επίσημη πρεμιέρα της θεατρι-

κής παράστασης «Παγίδα» και στο τέλος πλησίασε τους ηθοποι-

ούς για να τους συγχαρεί και να φωτογραφηθεί μαζί τους, σε μία

σπάνια δημόσια εμφάνιση. Πρόσφατα βρέθηκε και στο θεατρικό

ντεμπούτο της μητέρας του Νατάσας. Η Νατάσα Παζαΐτη είχε

αποκαλύψει με ανάρτησή της στο Facebook ότι είναι μέλος της

μη κερδοσκοπικής εταιρείας ARTE μαζί «με μια ομάδα από φί-

λους, ερασιτέχνες, μια παρέα επαγγελματιών, επιστημόνων,

επιχειρηματιών, που αγαπάμε την τέχνη, τη χαρά της δημιουρ-

γίας και ειδικά το θέατρο». Ο νεαρός Αλέξανδρος παρευρέθηκε

στο θέατρο για να χειροκροτήσει την αγαπημένη του μητέρα. Τό-

σο ο Αλέξανδρος όσο και η δίδυμη αδερφή του, η Αλίκη, ακο-

λουθούν ευλαβικά τις συμβουλές του πατέρα και της μητέρας

τους, όπως τις είχε περιγράψει στο παρελθόν η κυρία Παζαΐτη

σε ανάρτησή της στα social media: «Εύχομαι το επόμενο στάδιο

της ζωής σας να είναι γεμάτο με επιτεύγματα, ευτυχία και ονει-

ρεμένες στιγμές. Να μην ξεχνάτε τις παιδικές σας αναμνήσεις

και να συνεχίσετε να κάνετε αυτά που αγαπάτε. Σας εύχομαι

χρόνια πολλά και θέλω να σας πω πως είμαι πολύ περήφανη για

το ήθος σας, τον χαρακτήρα σας, την ευγένειά σας».

H αλήθεια είναι πως ο Κώστας Σαμαράς είναι πολύ νεα-

ρός, μόλις 24 ετών, αλλά και ο πατέρας του εξελέγη

βουλευτής πολύ μικρός, στα 26 του χρόνια. Και μόνο αυτό

φτάνει για να εξάψει τη φαντασία αρκετών δημοσιογράφων,

οι οποίοι πολλές φορές έχουν γράψει ότι ο νεαρός Κώστας

Σαμαράς ενδιαφέρεται να κατέβει στον πολιτικό στίβο. Ο

ίδιος βέβαια και η οικογένειά του δεν έχουν επιβεβαιώσει

ποτέ τα παραπάνω σενάρια. Ο γιος του πρώην πρωθυπουρ-

γού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας πριν από

δύο χρόνια εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Φοιτητών στο

Deree. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει μεγάλη κοινωνι-

κή δράση σε ζητήματα αλληλεγγύης, δηλαδή μπαζάρ ρού-

χων, εθελοντικές αιμοδοσίες και δωρεές σε φορείς που

έχουν ανάγκη. Πλέον είναι ένας κανονικός εργαζόμενος νέ-

ος, με μεγάλες προοπτικές, όπως λένε χαρακτηριστικά

εκείνοι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη μέχρι τώρα δρα-

στηριότητά του. Ο μικρός Σαμαράς πριν από λίγους μήνες

έπιασε δουλειά στην εταιρεία Μακεδονικός Χαλβάς του στε-

νού φίλου του πατέρα του, Κώστα Χαΐτογλου, έχοντας δώσει

εξαιρετικά δείγματα γραφής, τόσο σε επίπεδο ικανοτήτων

όσο και προθυμίας, όπως συνομολογούν άπαντες. Τώρα βε-

βαίως υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και είναι περήφα-

νος που φοράει το εθνόσημο της πατρίδας μας.

Ο Μητσοτάκης junior, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ολοκλή-

ρωση της στρατιωτικής του θητείας, εργάστηκε ως ασκού-

μενος στη θέση του διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού

από τον Ισπανό ευρωβουλευτή και αντιπρόεδρο του ΕΛΚ. Ο Κων-

σταντίνος Μητσοτάκης υπηρέτησε τη θητεία του στο Πυροβολικό,

στον Έβρο. Ο γιος του πρωθυπουργού ολοκλήρωσε τις σπουδές

του και επέλεξε να ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία πριν

να συνεχίσει με το μεταπτυχιακό του. Ο περισσότερος κόσμος τον

«γνώρισε» την ημέρα των εθνικών εκλογών του 2019, όταν δεν

μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στο άκουσμα του πατέρα

του που ευχαρίστησε την οικογένειά του για τη νίκη στις εκλογές.

«Είναι ένα ευαίσθητο παιδί, αλλά ταυτόχρονα δυνατό και συνει-

δητοποιημένο», σχολιάζουν άνθρωποι που γνωρίζουν την οικο-

γένεια Μητσοτάκη. Εξάλλου, είχε την τύχη να μεγαλώσει δίπλα σε

έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτικούς της χώ-

ρας μας και να ακούει τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις και τις ιστορι-

κές αναφορές του. Στον παππού του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

του οποίου έχει και το όνομα, δηλώνοντας πάντα υπερήφανος γι’

αυτό. Το γεγονός αυτό, αλλά και «η συγκροτημένη πολιτική σκέψη

του πατέρα του», όπως αναφέρουν πρόσωπα που τον γνωρίζουν,

τον βοήθησαν να διαμορφώσει και ο ίδιος πολιτική αντίληψη. Δεν

είναι τυχαίο πως ο νεαρός Κωνσταντίνος, σύμφωνα και με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, είναι ο πιο αυστηρός κριτής του.

Αλέξανδρος Καραμανλής Κώστας Σαμαράς Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Με την αγαπημένη του μητέρα στο θέατρο

Με τη δίδυμη αδερφή του Αλίκη

Όλη 
η οικογένεια

Καραμανλή
σε τρυφερές

στιγμές

Πόζα στρατιωτική

Σε παλαιότερη φωτογραφία με τον Αντώνη Σαμαρά

Στη θάλασσα με τον μπαμπά

Με τη μητέρα του και την αδερφή του

Με το πράσινο μπερέ των αλεξιπτωτιστών

Σε τρυφερή φωτογραφία με τον Κυριάκο 
και τον αείμνηστο παππού του Κωνσταντίνο 
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Τ
ο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί δικαίως να μας
συντάραξε και εδώ -λόγω της εμπλοκής σε αυτό

της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή-, δεν είναι
κάτι πρωτοφανές όμως. Παρόμοια -ελάχιστα, βεβαίως-
σκάνδαλα έχουν συμβεί και σε χώρες με μεγάλη δημο-
κρατική παράδοση, όπως η Βρετανία και οι ΗΠΑ. Δυστυ-
χώς έτσι ήταν, έτσι θα είναι. Όπου πολιτικοί αξιωματού-
χοι λαμβάνουν αποφάσεις ή ασκούν επιρροή, πάντα θα
υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που θα επιζητούν
την αθέμιτη ή παράνομη συνεργασία τους. Δεδομένης
της ανθρώπινης φύσης, κάποιοι αξιωματούχοι πάντα θα
ενδίδουν. Από αυτή την υπόθεση, όμως, της «διαφθοράς
των Βρυξελλών» αναδύονται κάποια πραγματικά ερωτή-
ματα, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις.

Και το πραγματικό πρώτο ερώτημα είναι: Πώς θα πρέ-
πει να λειτουργεί το κράτος δικαίου, όταν πολιτικοί
αξιωματούχοι παρανομούν; Οι βελγικές αρχές μάς
έδωσαν την απάντηση. Και αυτό που εντυπωσιάζει, για
τα ελληνικά δεδομένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση,
είναι ο επαγγελματισμός των βελγικών διωκτικών αρ-
χών. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Η ανακοίνωση
της βελγικής εισαγγελίας λιτή και πραγματολογική· η
δράση των διωκτικών αρχών οργανωμένη, μυστική και
ακαριαία. Κατοικίες ύποπτων ευρωβουλευτών ερευνή-
θηκαν, γραφεία σφραγίστηκαν. Η πρόεδρος του Ευρω-
κοινοβουλίου στέρησε άμεσα την αντιπρόεδρο Καϊλή
από τις αρμοδιότητές της -δεν περίμενε να ακούσει ούτε

καν τη δική της εκδοχή! Όταν οι διωκτικές αρχές του
κράτους δικαίου σε θέτουν υπό κράτηση με βάσιμες
υποψίες για διαφθορά, έχεις ήδη υπερβεί την κόκκινη
γραμμή της θεσμικά οφειλόμενης εμπιστοσύνης. Φαν-
τάζεστε, αντιστοίχως, τις ελληνικές διωκτικές αρχές να
ερευνούν την κατοικία εν ενεργεία βουλευτών; Ούτε
καν να το σκεφτείτε. Ακόμα κι αν εύρισκαν το κουράγιο
να το κάνουν, το θέμα θα είχε τάχιστα πολιτικοποιηθεί:
θα είχε ενταχθεί στη συνήθη πολωτική κομματική σύγ-
κρουση, η αμιγώς δικαιοδοτική του διάσταση θα είχε
υποβαθμιστεί και η απόδοση δικαιοσύνης θα είχε χαθεί.

Το δεύτερο, αλλά ρητορικό, ερώτημα: Πώς επιλέγε-
ται κανείς για το αξίωμα του ευρωβουλευτή και πώς
φθάνει σε υψηλό πολιτικό αξίωμα; (Αναφερόμαστε
πάντα στην Ελλάδα, αλλά όχι πως δεν συμβαίνουν και
αλλού). Ποια είναι τα προσόντα του για μια τέτοια υπεύ-
θυνη υψηλού επιπέδου θέση; Τι είδους πολιτικό λόγο
έχει εκφέρει; Τι ιδέες εκπροσωπεί; Αρκεί να έχει κα-
νείς π.χ. τηλεοπτική φήμη και μόνο για να αποκτήσει
αιφνιδίως ευρωπαϊκή μετεωρική άνοδο; Αρκεί να έχει
παίξει τον «νέο και ωραίο» σε κινηματογραφικές ται-
νίες για να φτάσει στο σημείο να καμαρώσει τον εαυτό
του στο Ευρωκοινοβούλιο; Φτάνει να είναι κανείς κα-
λός και μόνο μπαλαδόρος ή συμπαθεστάτη κυρία και να
αποστέλλει κάλεσμα στους υποτίθεται ψηφοφόρους
για την εορτή της αναγράφοντας «Dress code: Busi-
ness», για να λάβει από κόμμα την πολυπόθητη υποψη-
φιότητα για ευρωβουλευτής;

Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ: η ηθικοπολιτική κενότητα
δεν γεμίζει κατά παραγγελία. Ίσως, πρόσκαιρα μόνο, όταν
ο αξιωματούχος (ευρωβουλευτής) ξεγελά τον εαυτό του
με μαύρα (ευρώ) ή πετάγεται και στα πάτρια για μια αρπα-
χτούλα σε τηλεπαιχνίδι ή αγοράζει σπιτάκια στο κέντρο
της Αθήνας σε νταραβέρι με ΜΚΟ. Και για να φτάσουμε
και στα ερωτήματα που αφορούν στους κανόνες λειτουρ-
γίας του Ευρωκοινοβουλίου. Πώς το Ευρωκοινοβούλιο
επιτρέπει στους ευρωβουλευτές να ασκούν παράλληλα το
επάγγελμα του δικηγόρου ή του συμβούλου ή οτιδήποτε
άλλο, που ασκούσαν και πριν τη βουλευτική τους ιδιότητα;
Πώς επέτρεπε στον Ιταλό ευρωβουλευτή, που κατηγορεί-
ται τώρα ως επικεφαλής της εγκληματική οργάνωσης, να
είναι και «ιδιοκτήτης» ΜΚΟ, που συναλλασσόταν και με το
Κατάρ; Γιατί κανένας κανονισμός δεν υποχρεώνει τους
αξιωματούχους της ΕΕ να δηλώνουν τις συναντήσεις τους
με εκπροσώπους ξένων κρατών; Έστω και με καθυστέ-
ρηση, εντάξει είναι η επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» για το
Κατάρ που εξήγγειλε τώρα η κυρία Ρομπέρτα Ματσόλα.
Μήπως όμως η ΕΕ επεκτείνει την έρευνά της και για τους
πιθανούς διαύλους εντός των κόλπων της και άλλων «εχ-
θρών» που επιδιώκουν «να την αγοράσουν»; Γιατί δεν το
λες και εντελώς συμπαγές το μέτωπο που επικρατεί στο
εσωτερικό της απέναντι σε Ρωσία, Κατάρ και, φυσικά,
Τουρκία. Μην καταλήξει όλη αυτή η επιχείρηση «Καθαρά
Χέρια» της ΕΕ στο… ανέκδοτο του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι
ο Εμίρης του Κατάρ εξαγόραζε ευρωβουλευτές γιατί
ήταν… δούρειοι ίπποι της ΝΔ!

Τ
α προβλήματα των πολιτών γίνονται όλο και πιο
έντονα και απαιτούν άμεσες λύσεις. Η ακρίβεια,
η ενέργεια, η ανεργία έχουν αλλάξει τη διάθεσή

τους και ψάχνουν απεγνωσμένα διέξοδο.
Η παιδεία οφείλει να είναι σε προτεραιότητα σε όλα τα

κράτη-μέλη της ΕΕ.
Οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν να έχουν «βλέμμα

στο μέλλον» και να δημιουργούν προϋποθέσεις σύνδε-
σης με την απασχόληση.

Οι εκθέσεις που κατά διαστήματα βλέπουν το φως της
δημοσιότητας είναι ανησυχητικές και συνάμα δίνουν το
στίγμα της επανεκκίνησης σε πολλά επίπεδα.

Ο διάλογος για την παιδεία δεν χωρά κομματικές αν-
τιπαραθέσεις, αλλά προκαλεί για γόνιμες συνθέσεις και
συνεργασίες.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι τα
εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς απο-
τελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς.
Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο
των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινω-
νικοοικονομικό τους υπόβαθρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη, ώστε
να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα
είναι αποτελεσματικά -τα στοιχεία που δημοσιεύονται
στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης

και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου
αυτού. Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα
κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επί-
τευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους
της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της
εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προ-
σπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το διεθνές
πρόγραμμα της ΕΕ για τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο
2021-2027. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει ειδικά τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκτός της ΕΕ
υπό την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητοι φορείς διακυ-
βέρνησης και ανάπτυξης και για τη συμβολή τους
στις συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς δημο-
κρατικές διαδικασίες.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι απα-
ραίτητες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της στα-
θερότητας. Συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην εφαρ-
μογή των εξωτερικών πολιτικών και προγραμμάτων της
ΕΕ για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, τη μείωση
των ανισοτήτων και την τήρηση των δεσμεύσεων της
ατζέντας του 2030.

Ο ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής και ασφάλειας κ. Ζοζέπ Μπορέλ επεσήμανε: «Οι

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις τους και
απαιτώντας από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση
για την προστασία των πολιτών τους. Ωστόσο, το έργο
τους και συχνά οι ίδιες οι οργανώσεις απειλούνται σε
πολλά μέρη του κόσμου. Όχι μόνο γνωρίζουμε τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά τις αφουγκραζόμα-
στε και αναλαμβάνουμε δράση.»

Οι προκλήσεις είναι πολλές μπροστά μας. Να δούμε
χωρίς αγκυλώσεις το «αύριο» της χώρας μας και να δη-
μιουργήσουμε προϋποθέσεις απασχόλησης της νέας
γενιάς.

Τα ΙΕΚ είναι η μεγάλη ευκαιρία για εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό. Οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς
manager, αλλά δεν μπορούν να βρουν στελέχη με ει-
δικές γνώσεις. Αναμόρφωση τώρα των ΙΕΚ και ανα-
σύσταση του οργανισμού με ευελιξία και ευρωπαϊκή
προοπτική. 

Υπάρχουν ευκαιρίες και κοινοτικοί πόροι που παρα-
μένουν αναξιοποίητοι. Στρατηγικός σχεδιασμός και
όραμα για το μέλλον. 

Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο και φιλοσοφία. Επενδύει
στη νέα γενιά και αναζητά προοπτικές αναβάθμισης για
την παιδεία. Χρειάζεται αρκετή δουλειά και επιμονή
στον στόχο. Η νέα γενιά αξίζει πολλά.

Το σκάνδαλο των Βρυξελλών και το… ανέκδοτο με τον δούρειο ίππο

Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ απαιτεί ευελιξία και όραμα

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



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

Κρατικός προϋπολογισμός και γερμανικές αποζημιώσεις

Ψ
ηφίζεται σήμερα Σάββατο 17 Δεκεμβρί-
ου ο κρατικός προϋπολογισμός 2023
μέσα σε κλίμα έντονης κομματικής αν-

τιπαράθεσης. Και ενώ διεθνώς το ζήτημα των πο-
λεμικών επανορθώσεων έχει έρθει στο προσκή-
νιο για άλλη μια φορά λόγω της πρότασης της Πο-
λωνίας για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το
θέμα αυτό, εντούτοις κυβέρνηση, κόμματα και
Βουλή έχασαν μια σημαντική ευκαιρία προκειμέ-
νου να προχωρήσουν στην εγγραφή των γερμανι-
κών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογι-
σμό του 2023, πρόταση την οποία από την πλευρά
μας επαναφέρουμε κάθε χρόνο εδώ και μία δε-
καετία.

Και όλα αυτά τη στιγμή που το ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών σε σχετική ερώτηση από την
«DW» με αφορμή την πολωνική πρόταση για σύγ-
κληση διεθνούς διάσκεψης για τις πολεμικές
επανορθώσεις απάντησε ότι «η θέση της ελληνι-
κής κυβέρνησης για το θέμα των γερμανικών
αποζημιώσεων δεν έχει αλλάξει, το ζήτημα πα-
ραμένει ανοιχτό». (www.capital.gr, 8/12/2022).

Το ζήτημα της συγκρότησης μιας ενδεχόμενης
Ελληνοπολωνικής Συμμαχίας για το θέμα των πο-
λεμικών επανορθώσεων το είχαμε θέσει σε άρ-
θρο μας που δημοσιεύσαμε τον Αύγουστο του
2017 με τίτλο «Ελλάδα - Πολωνία, συμμαχία για
τις γερμανικές αποζημιώσεις» (www.patris.gr,
21/8/2017), άρθρο που, όπως αποδεικνύεται από
τις εξελίξεις, τελικά παραμένει ακόμη και σήμε-
ρα εξαιρετικά επίκαιρο.

Επιπλέον από τη στήλη αυτή την προηγούμενη
εβδομάδα είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε
την πολωνική πρόταση για σύγκληση διεθνούς
διάσκεψης για τις πολεμικές επανορθώσεις, επι-
σημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «η επίσημη έναρ-
ξη της διεκδίκησης των πολεμικών επανορθώσε-
ων εκ μέρους της Πολωνίας επανέφερε στο προ-
σκήνιο το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων
που οφείλει να καταβάλει η Γερμανία λόγω των
ναζιστικών θηριωδιών κατά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εξ αντι-
κειμένου ενισχύει και τη θέση της χώρας μας σε

σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμα-
νίας προς την Ελλάδα, οφειλές που, ως γνωστόν,
αφορούν τις πολεμικές επανορθώσεις, το αναγ-
καστικό κατοχικό δάνειο, την αποζημίωση των
συγγενών των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από
τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, την επιστρο-
φή των κλαπέντων από τους ναζί αρχαιολογικών
θησαυρών, καθώς και την καταβολή των πολεμι-
κών επανορθώσεων λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου». Μάλιστα το άρθρο μας αυτό έτυχε ευρεί-
ας προβολής όχι μόνο σε αγγλόφωνα ΜΜΕ (new-
sunrolled.com, 14/12/2022) αλλά και στην Ου-
κρανία (www.bagnet.org, 15/12/2022), καθώς
επίσης και στη Ρωσία με δημοσίευμα στην ηλε-
κτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ιζβέστια»
(iz.ru, 14/12/2022), καθώς και σε πολλούς ρωσό-
φωνους ιστότοπους (ria.ru, 14/12/2022,
www.gazeta.ru, 14/12/2022), μιας και είναι γνω-
στό ότι πολλά μέλη της ρωσικής Δούμα έχουν θέ-
σει επίσης ζήτημα πολεμικών επανορθώσεων.

Με βάση λοιπόν το ευνοϊκό διεθνές κλίμα που
διαμόρφωσε η πολωνική πρόταση τους τελευταί-
ους μήνες για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για
τις πολεμικές επανορθώσεις, η κυβέρνηση είχε
μια μοναδική ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα βήμα
παραπέρα προχωρώντας στην εγγραφή των γερ-
μανικών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολο-
γισμό 2023, εις μάτην όμως.

Tην πρόταση για εγγραφή των γερμανικών
αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό εί-
χα την ευκαιρία να θέσω στη Βουλή το 2012 και
2013 ως εισηγητής της ελάσσονος μειοψηφίας
κατά τη συζήτηση του σχεδίου κρατικού προϋπο-
λογισμού των ετών 2013 και 2014 αντίστοιχα.

Αναλύοντας την πρότασή μου αυτή ήδη από το
2011 στο βιβλίο μου το «Μνημόνιο της Χρεοκο-
πίας και ο Άλλος Δρόμος» (σελ. 561) είχα επιση-
μάνει: «Επομένως σε πρώτη φάση η κυβέρνηση
οφείλει να εγγράψει το “αντίστοιχο γερμανικό
χρέος προς την Ελληνική Δημοκρατία” στις ανεί-
σπρακτες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και
κατ’ επέκταση στον κρατικό προϋπολογισμό,
αφού πρόκειται για άμεσα απαιτητό ληξιπρόθε-

σμο χρέος. Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί σχε-
τική εντολή από το υπουργείο Οικονομικών στις
υπηρεσίες του να προβούν σε άμεσες ενέργειες
για την είσπραξη του εν λόγω ληξιπρόθεσμου
γερμανικού χρέους.

Η εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό του
“αντίστοιχου γερμανικού χρέους προς την Ελλη-
νική Δημοκρατία” θα έχει ως αποτέλεσμα ο προ-
ϋπολογισμός της χώρας μας να μεταβληθεί σε
πλεονασματικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
έξοδο της Ελλάδας από τη δημοσιονομική επο-
πτεία της ΕΕ, την εκπλήρωση των κριτηρίων του
Μάαστριχτ, την πιστοληπτική ικανότητα της χώ-
ρας, τα spreads κ.λπ.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους κανόνες της Eu-
rostat, η Γερμανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να
εγγράψει το δημόσιο χρέος της προς την Ελλάδα
στον δικό της κρατικό προϋπολογισμό και έτσι να
τεθεί πλέον το Βερολίνο στη βάσανο της πιθανής
δημοσιονομικής επιτήρησης από την ΕΕ, αφού
είναι πλέον σαφές ότι δεν θα εκπληρώνει τα κρι-
τήρια του Μάαστριχτ αλλά ούτε και τους όρους
του Συμφώνου Σταθερότητας».

Και συνέχιζα στην από 3/12/2013 εισήγησή μου
στη Βουλή επισημαίνοντας ότι «αν μετά την εγ-
γραφή στον προϋπολογισμό των παραπάνω κον-
δυλίων για τις γερμανικές αποζημιώσεις υπάρξει
σχετική αμφισβήτηση από την πλευρά της Κομι-
σιόν ή από την πλευρά της Γερμανίας, τότε θα
ανοίξει εντός της ΕΕ ένας σχετικός θεσμικός διά-
λογος από τον οποίο δεν θα μπορεί πλέον να απέ-
χει η Γερμανία. Έτσι θα αναγκαστεί η γερμανική
πλευρά να προσέλθει και να αποδείξει ότι δήθεν
δεν οφείλει» τα ποσά των πολεμικών επανορθώ-
σεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου
στην πατρίδα μας. Και κατέληγα: «Άλλωστε, είναι
γνωστό ότι μέχρι τώρα η Γερμανία αρνείται να
προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου για το ζήτη-
μα των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγ-
καστικού κατοχικού δανείου. Εγγράφοντας όμως
τα παραπάνω κονδύλια στον προϋπολογισμό δη-
μιουργούμε σημαντικές προϋποθέσεις για τη
δρομολόγηση διαδικασιών που θα οδηγήσουν τε-
λικά στην εξόφληση του αναγκαστικού κατοχικού
δανείου και στην καταβολή των πολεμικών επα-
νορθώσεων εκ μέρους της Γερμανίας» (www.no-
tismarias.gr, 3/12/2013).

Δυστυχώς η ελληνική πολιτική τάξη με αφορμή
την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού 2023
για άλλη μια φορά πέταξε την μπάλα στην εξέδρα
σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αντί-
θετα θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση κατά της
γερμανικής κυβέρνησης αν είχε εγγράψει τις
γερμανικές αποζημιώσεις στον κρατικό προϋπο-
λογισμό 2023 προχωρώντας ταυτόχρονα και σε
άμεση τιτλοποίηση του αναγκαστικού κατοχικού
δανείου.



Π Α Λ Α Ι Ω Μ Ε Ν Ο  Τ Σ Ι Π Ο Υ Ρ Ο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Έχει παλαιώσει 

σε καινούργια & μεταχειρισμένα 

γαλλικά δρύινα βαρέλια 

350 lt για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ/ ΣΥΝΔYΑΖΕTAΙ
Mε όμορφες στιγμές!

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αρώματα δρυός, καπνού, καραμέλας,

ώριμων φρούτων του δάσους και μπαχαρικών.

Στο στόμα είναι πλούσιο, λιπαρό, γεμάτο, 

στρογγυλό, αρμονικά συνδεδεμένο με το βαρέλι, φρουτώδες, 

με ελαφριές νότες καπνού, μελιού και καραμέλας.

Χαρακτηρίζεται από βουτυράτη επίγευση μεγάλης διάρκειας.

www.lostlakedistillery.gr

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το 1829, εδώ στον τόπο μας, έγινε η «Μάχη της Πέτρας». Ήταν η τελευταία 

πολεμική συμπλοκή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ως φόρο τιμής στους προγόνους μας δημιουργήσαμε το «Lake Battle».

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ιδανική θερμοκρασία 

σερβιρίσματος 12-15 °C

(όχι πολύ παγωμένο για να μην χαθούν 

τα αρωματικά του στοιχεία).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
LOST LAKE DISTILLERY
Παναγιώτης Α. Ζαχαριάς
Πέτρα Βοιωτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
Aποκλειστική διανομή Trinity wines



T
ο event «2023... Our

Year» της «Karfitsa»

διοργανώθηκε στο Alle-

gro, στο Μέγαρο Μουσι-

κής Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης

της NK Media Group και εκδότης

της «Karfitsa» Νίκος Καραμανλής

και όλα τα στελέχη της εφημερίδας

και της ιστοσελίδας υποδέχτηκαν

τον πολιτικό και επιχειρηματικό

κόσμο της Θεσσαλονίκης και της

Μακεδονίας.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρ-

μόδιος για θέματα Μακεδονίας -

Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης επι-

σήμανε ότι «αξίζουν πολλά συγχα-

ρητήρια για μια μοναδική διαδρομή

δεκατεσσάρων χρόνων με μια πολύ

δημιουργική παρέα ανθρώπων που

δημιούργησε ο Νίκος Καραμανλής

και όλα αυτά τα χρόνια δίνει την ευ-

καιρία στην πόλη να έχει μια ση-

μαντική και πλήρη ενημέρωση για

όλα τα πράγματα όχι μονάχα της

πόλης αλλά και της ευρύτερης πε-

ριοχής. Νομίζω ότι μας κάνει πε-

ρήφανους ως Θεσσαλονικείς που

μαζί με τους συνεργάτες του συνε-

χίζουν αυτή την προσπάθεια».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κων-

σταντίνος Ζέρβας δήλωσε ότι «εί-

ναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς

να έχουμε στα χέρια μας ένα free

press για δεκατέσσερα χρόνια και

αυτό οφείλεται στον Νίκο Καρα-

μανλή και τους συνεργάτες του και 

εύχομαι αυτή η έφηβη εφημερίδα

να ενηλικιωθεί και να συμβάλει στο

καλό της πόλης και της πατρίδας».

Η αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσ-

σαλονίκης Βούλα Πατουλίδου τό-

νισε ότι «δεν υπάρχει χρονιά που

δεν πέφτει φως και αυτό είναι το

βασικότερο! Ό,τι καλύτερο για την

“Karfitsa” και για την ενημέρωση

των πολιτών», η βουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου ευχή-

θηκε «χρόνια πολλά στην “Karfit-

sa” και συγχαρητήρια στους αν-

θρώπους της που κάθε χρόνο δί-

νουν τον καλύτερο εαυτό τους σε

δύσκολες συνθήκες για την ενη-

μέρωση και τον Τύπο», ενώ τις ευ-

χές τους έδωσαν η ευρωβουλευ-

τής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, οι

βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης της

ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας, Στράτος

Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας,

Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδω-

ρος Καράογλου, Σάββας Αναστα-

σιάδης, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς

Γιάννης Δαρδαμανέλης, Πυλαίας -

Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και

Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζα-

ρος Κυρίζογλου. 

ΛΛαμπερό πάρτι 
για τα 14 χρόνια
«Karfitsa»

Οι ευχές των Σταύρου Καλαφάτη και Κωνσταντίνου Ζέρβα στον Νίκο Καραμανλή

Το Νο1 free press 
της Κεντρικής
Μακεδονίας γιόρτασε
τα γενέθλιά του
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Ο Νίκος Καραμανλής με τον υφυπουργό
Μακεδονίας - Θράκης Σταύρο Καλαφάτη 

Ο Νίκος Καραμανλής με τον βουλευτή 
Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρο Καράογλου

Ο Νίκος Καραμανλής με 
τη βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας με τον Νίκο Καραμανλή

Ο σύμβουλος έκδοσης της «Karfitsa» Δημήτρης 
Δραγώγιας με τον εκδότη της Νίκο Καραμανλή 

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ
Δημήτρης Κούβελας με τον Νίκο Καραμανλή

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
Σάββας Αναστασιάδης με τον Νίκο Καραμανλή 

Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος με τον Νίκο Καραμανλή

Η επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου 
Θεσσαλονίκης Μαρία Αντωνίου με τον Νίκο Καραμανλή



««Υποσχόμαστε 
αποκαλυπτική και
μαχητική ενημέρωση»

Ο Νίκος Καραμανλής με τον πρύτανη 
του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου 
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ:

«A
υτή η εφημερίδα συμπλη-

ρώνει 14 χρόνια. Πολλοί

θεωρούν ότι είναι εύκολη

υπόθεση, σας διαβεβαιώ

ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρήσεις

ένα free press τόσα χρόνια», τόνισε ο εκδό-

της της «Karfitsa» Νίκος Καραμανλής προ-

σθέτοντας: «Η “Karfitsa” μπήκε στη συνεί-

δηση χιλιάδων αναγνωστών σε ολόκληρη τη

Θεσσαλονίκη και κινείται σε πολύ υψηλό δη-

μοσιογραφικό επίπεδο. Εμείς σας δίνουμε

την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε να ενημε-

ρώνουμε την πόλη και τους πολυάριθμους

αναγνώστες που μας στηρίζουν με την ίδια

διάθεση, για ένα έντυπο ερευνητικό, μαχητι-

κό και αποκαλυπτικό που θα αναδεικνύει τα

προβλήματα του πολίτη, όσο και αν αυτό δεν

αρέσει σε κάποιους. Σας ευχαριστώ για τη

στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια και που μας

τιμάτε με την παρουσία σας».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ακό-

μη ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου,

η επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφεί-

ου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, ο πρό-

εδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ

Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρό-

εδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος

Μητράκας, οι αντιπεριφερειάρχες Μελίνα

Δερμεντζοπούλου, Κώστας Γιουτίκας, Πά-

ρης Μπίλιας, οι αντιδήμαρχοι Θεσσαλονίκης

Σωκράτης Δημητριάδης, Νίκος Ζεϊμπέκης,

Κωνσταντίνος Ιακώβου, Μιχάλης Κούπκας,

Μάκης Κυριζίδης, ο πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και υποψή-

φιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πέτρος Λε-

κάκης, οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ σε Α’

και Β’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης,

Νίκος Καραγιαννακίδης, Φάνης Παπάς, ο

πρώην αντιδήμαρχος Νεάπολης - Συκεών

και νυν υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-

ΝΑΛ Αντώνης Σαουλίδης, οι υποψήφιοι βου-

λευτές ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας,

Πέννυ Δαλαμπούρα, ο πρόεδρος του Μεγά-

ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Βασίλης Γά-

κης, ο πρόεδρος ΦοΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, ο

ειδικός σύμβουλος Τεχνικών Έργων του Δή-

μου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μήτρου, ο

πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης, τα

μέλη των ΔΣ Επιμελητηρίων Άκης Πούλα-

κας, Κυριάκος Μερελής, καθώς επίσης και

προσκεκλημένοι από τον επιχειρηματικό,

καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιστη-

μονικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και της

Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης
Βούλα Πατουλίδου με τον Νίκο Καραμανλή 

Ο Νίκος Καραμανλής με τον αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών και Δικτύων της ΠΚΜ Πάρη Μπίλια

Ο πρόεδρος της ΝΔ ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Μητράκας, ο Νίκος Καραμανλής
και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς 

Xαλαρό στιγμιότυπο μεταξύ του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα 
με τον Νίκο Καραμανλή

Ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
Βασίλης Γάκης με τον Νίκο Καραμανλή

Ο Νίκος Καραμανλής με τον αντιδήμαρχο ψηφιακής
διακυβέρνησης Θεσσαλονίκης Μιχάλη Κούπκα

Ο Νίκος Καραμανλής μιλά 
στη Φένια Κλιάτση

Ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης 
Δαρδαμανέλης με τον Νίκο Καραμανλή

Ο Ν. Καραμανλής με τον δήμαρχο Πυλαίας - 
Χορτιάτη και πρόεδρο ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιο Καϊτεζίδη 

Ο δήμαρχος Μενεμένης - Αμπελοκήπων 
Λάζαρος Κυρίζογλου με τον Νίκο Καραμανλή 

Party Time! 
Ο Νίκος Καρα-
μανλής, ο Δημή-
τρης Δραγώγιας
και η Κατερίνα
Χαρκιολάκη
σβήνουν 
τα 14 κεράκια
του free press
«Karfitsa» 



Κούρδους αυτονομιστές «δείχνει» η Άγκυρα μετά την
έκρηξη βόμβας πλάι σε κλούβα των ΜΑΤ σε αυτοκινητό-
δρομο στη νοτιοανατολική επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, όπου
ο πληθυσμός είναι κατά πλειονότητα κουρδικός.

Οκτώ Τούρκοι αστυνομικοί και ένας πολίτης τραυματί-
στηκαν ελαφρά από τη βόμβα που εξερράγη χθες σε
σταθμευμένο όχημα στην άκρη του δρόμου, καθώς το μι-
κρό λεωφορείο των ΜΑΤ περνούσε από το σημείο. Ο
Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλω-

σε ότι κρατούνται δύο άτομα που πιστεύεται ότι συνδέον-
ται με την επίθεση.

Η έκρηξη έγινε περίπου 10 χιλιόμετρα νότια από το κέν-
τρο της Ντιγιάρμπακιρ, πρωτεύουσας της ομώνυμης
επαρχίας και μεγαλύτερης πόλης του τουρκικού Κουρδι-
στάν. Ο νομάρχης εκεί μίλησε για «τρομοκρατική επίθε-
ση».

Κουρδικές, ακροαριστερές και ισλαμιστικές οργανώ-
σεις έχουν προχωρήσει στο παρελθόν σε βομβιστικές

ενέργειες στην Τουρκία, αλλά κανείς δεν ανέλαβε αμέ-
σως την ευθύνη για την επίθεση.

Τον Νοέμβριο, η έκρηξη μίας βόμβας σε πεζόδρομο
στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης σκότωσε οκτώ αν-
θρώπους και τραυμάτισε δεκάδες. Δεν υπήρξε ανάληψη
ευθύνης ούτε για εκείνη την επίθεση. Απεναντίας, τόσο το
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), όσο και η κουρ-
δική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG)
της Συρίας αρνήθηκαν κάθε ανάμιξή τους.

Τ
ην ώρα που ο Ερντογάν απειλεί
ανοιχτά για χερσαίες επιχειρή-
σεις κατά των Κούρδων στη βό-
ρεια Συρία, μετά τους αεροπο-

ρικούς βομβαρδισμούς του Νοεμβρίου, η
Μόσχα καλωσόρισε χθες την πρότασή
του να δημιουργηθεί ένας «τριμερής μη-
χανισμός διπλωματίας» ανάμεσα στην
Τουρκία, τη Ρωσία και τη Συρία, μετέδω-
σαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσε-
ων, επικαλούμενα έναν Ρώσο υφυπουρ-
γό Εξωτερικών. 

Με δεδομένη την προηγούμενη σταθε-
ρή αντίθεση της Μόσχας σε οποιαδήποτε
τουρκική επιχείρηση στη Συρία, το ερώ-
τημα είναι τι «μαγειρεύουν» τώρα Τουρ-
κία και Ρωσία για τη Συρία;

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA
Novosti μετέδωσε επίσης ότι η θέση
της Συρίας για την ιδέα αυτή, που μπο-
ρεί να περιλαμβάνει την πραγματοποί-
ηση συνόδου κορυφής των ηγετών των
τριών χωρών, δεν έχει γίνει ακόμη
γνωστή, πρόσθεσε όμως ότι η Μόσχα
«βρίσκεται σε επαφή με αξιωματού-
χους στη Δαμασκό».

Καθώς ο δικτάτορας πρόεδρος της Συ-
ρίας Μπασάρ αλ Άσαντ χρωστά στον Πού-
τιν την επιβίωσή του στον εμφύλιο πόλε-
μο, είναι βέβαιο ότι ο Ρώσος πρόεδρος
μπορεί να ασκήσει έντονες πιέσεις υπέρ
της Τουρκίας στο ζήτημα της «εκκαθάρι-
σης» των Κούρδων μαχητών στα βόρεια
της Συρίας.

Ταυτόχρονα, ο Ερντογάν πραγματοποι-
εί νέα «επίθεση φιλίας» στη Ρωσία, αλλά-
ζοντας άρδην τη στάση του. Μόλις τον Νο-
έμβριο ο νεο-σουλτάνος κατηγόρησε τη
Μόσχα λέγοντας ότι «παρά τις επανει-
λημμένες προειδοποιήσεις μας προς τη
Ρωσία, η οποία είναι υπεύθυνη για την
εκκαθάριση τρομοκρατών από το βόρειο

Ιράκ και τη Συρία βάσει της συμφωνίας
μας στο Σότσι το 2019, η Μόσχα δεν εκ-
πλήρωσε και αρνείται να εκπληρώσει το
καθήκον της».

Τριμερής σύνοδος
Ίσως τώρα, λοιπόν, με όχημα μια τριμε-

ρή σύνοδο με τη Ρωσία και τη Συρία, ο
Ερντογάν επιχειρεί να εξασφαλίσει το

επιθυμητό: την εγγύηση της Μόσχας για
τον σεβασμό της «ζώνης επιρροής» της
Άγκυρας στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορει-
οδυτική Συρία, η οποία είναι το τελευταίο
προπύργιο των Κούρδων ανταρτών και
των βάρβαρων τζιχαντιστών του Ισλαμι-
κού Κράτους (ISIS) στη σπαρασσόμενη
ακόμα από τον εμφύλιο χώρα. 

Όσο για τις ΗΠΑ, έχουν καταδικάσει
σθεναρά τις τουρκικές στρατιωτικές
ενέργειες εναντίον των Κούρδων της βό-
ρειας Συρίας, τονίζοντας ότι «αποσταθε-
ροποιούν τη χώρα». Η Ουάσιγκτον ζητά
μετ’ επιτάσεως από τη σύμμαχο στο ΝΑ-
ΤΟ Τουρκία μια «αποκλιμάκωση, για να
προστατευθεί η ζωή των αμάχων και να
υποστηριχθεί ο κοινός σκοπός να ηττηθεί
το Ισλαμικό Κράτος».

ΣΣε καταφύγιο ο Βέλγος
υπουργός Δικαιοσύνης
λόγω νέων απειλών
κατά της ζωής του

Για δεύτερη φορά μέσα σε
τρεις μήνες μεταφέρθηκε σε
«ασφαλές καταφύγιο» ο Βέλγος
υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος
δέχθηκε ξανά απειλές για τη ζωή
του, σε μια υπόθεση που, σύμ-
φωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, δεν
σχετίζεται με το σκάνδαλο του
Κατάρ στις Βρυξέλλες. 

Το σπίτι του Βίνσεντ βαν Κουί-
κενμπορν, στη δυτική Φλαμαν-
δία, βρίσκεται πάλι υπό αυξημέ-
νη επιτήρηση και ο ίδιος ο
υπουργός έχει μεταφερθεί σε
καταφύγιο, ενώ δεν έχει γίνει
γνωστός ο λόγος για τον οποίο
απειλείται. «Μπορώ μόνο να επι-
βεβαιώσω ότι έχουν αυξηθεί τα
μέτρα ασφαλείας για τον υπουρ-
γό», είπε εκπρόσωπος της Ει-
σαγγελίας.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αστυ-
νομία ενημερώθηκε περί ενδε-
χόμενης απαγωγής του υπουρ-
γού, ο οποίος τέθηκε υπό αυστη-
ρή ασφάλεια και περιόρισε τις
δημόσιες εμφανίσεις του. Ο βαν
Κουίκενμπορν είχε υποστηρίξει
τότε ότι πίσω από το σχέδιο για
την απαγωγή του βρισκόταν η
«μαφία των ναρκωτικών».

Τέσσερις άνθρωποι συνελή-
φθησαν για εκείνη την υπόθεση
και παραμένουν προφυλακισμέ-
νοι εν αναμονή της δίκης.
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Κουρδικό χτύπημα βλέπει η Άγκυρα πίσω από την έκρηξη στο Ντιγιάρμπακιρ

Ο Ερντογάν ποντάρει
στην ευγνωμοσύνη
του Άσαντ στον Πούτιν για
να «εκκαθαριστούν» οι Κούρδοι
στα βόρεια της χώρας

Τι «μαγειρεύουν» Ρωσία
και Τουρκία για τη Συρία
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Π
όνος, απόγνωση, οργή… Συναισθήματα που
εναλλάσσονται στη δικαστική αίθουσα όπου
εκδικάζεται η υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς
στο Μάτι. Τα αναπάντητα «γιατί» εξακολουθούν

να βασανίζουν τους μάρτυρες που έχασαν τους δικούς
τους ανθρώπους κι έμειναν αβοήθητοι από τον κρατικό
μηχανισμό. Άλλωστε, η ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου
έχει, ήδη, αναγνωριστεί από τα διοικητικά δικαστήρια.
Χθες, την ώρα που ακούγονταν οι συγκλονιστικές μαρτυ-
ρίες όσων είδαν τις οικογένειές τους να ξεκληρίζονται,
έγινε γνωστή η απόφαση, με την οποία επιδικάστηκε απο-
ζημίωση ύψους 300.000 ευρώ λόγω ψυχικής οδύνης σε
πέντε συγγενείς θύματος.

Ήταν η ώρα που στην κατάμεστη δικαστική αίθουσα οι νε-
αροί φίλοι του Δημήτρη Κατσουλάκη σηκώνονταν όρθιοι
για να τον υποδεχτούν. Ο 22χρονος, ο οποίος έχασε τους γο-
νείς, τον αδελφό και τη γιαγιά του στη φονική πυρκαγιά στο
Μάτι, είπε στους δικαστές πως το μόνο που του έμεινε ήταν
ένα χαρτί που έλεγε ότι απανθρακώθηκαν... «Δεν είχα δει
κανέναν. Αυτό ήταν το σκληρό. Απλά ήταν ένα χαρτί, τίποτα.
Έπρεπε να αποδεχτώ το γεγονός… έπρεπε να συνεχίσω»,
είπε και πρόσθεσε πως ο ίδιος ζει από τύχη, καθώς τη μοι-
ραία ημέρα βρισκόταν στην Κρήτη.

Η θεία του, η οποία τον στήριξε και τον στηρίζει, κατέθεσε
για τις δραματικές ώρες που έζησαν αναζητώντας την αδελ-
φή, τον ανιψιό, τη μητέρα και τον γαμπρό της. Η φωνή της
Μαρίας Αβραμίδου, η οποία νωρίτερα εκείνο το απόγευμα
είχε βρεθεί μαζί με την κόρη της στο Μάτι, «έσπασε» την

απόλυτη σιωπή που επικρατούσε στη δικαστική αίθουσα
και συγκίνησε, όταν περιέγραψε κλαίγοντας τις απεγνω-
σμένες προσπάθειές της να εντοπίσει την οικογένειά της
αρνούμενη να πιστέψει πως έχει χαθεί. «Εγώ και η κόρη
μου ζούμε από τύχη», είπε, ζητώντας να τιμωρηθούν οι
υπεύθυνοι για την τραγωδία. «Δεν είναι δυνατόν μέσα στην
Αττική να έχουν χαθεί τόσοι άνθρωποι. Και εμείς που ζού-

με, ζωντανοί νεκροί είμαστε... Φύγανε μόνοι, αβοήθητοι...»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάηκαν σαν τα ποντίκια»
Μόνοι και αβοήθητοι έφυγαν και οι συγγενείς των υπόλοι-

πων μαρτύρων που ανέβηκαν στο βήμα. «Τη χτύπησε το θερμι-
κό κύμα στη γωνία του σπιτιού. Τη χτύπησε η φωτιά, δεν πρόλα-
βε… Ήταν 46 ετών, νεότατη, θα μπορούσε να τρέξει, αν είχε ει-
δοποιηθεί», κατέθεσε η Αγγελική Γαβάκη, η οποία έχασε τη
μητέρα της.  Ράγισαν καρδιές όμως και με την κατάθεση της
Ανδριανής Καλεγιαννάκου, η οποία θρηνεί τον 12χρονο γιο της,
τους γονείς και τον αδερφό της. Η μάρτυρας εξέφρασε την πε-
ποίθηση ότι όσα έγιναν τότε δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο κακού
συντονισμού, αλλά υπήρχε και δόλος. Ο Αναστάσιος Αλεξό-
πουλος συγκλόνισε λέγοντας πως όταν το παιδί του ταυτοποι-
ήθηκε ανάμεσα στους νεκρούς, ο ίδιος ζήτησε από το γραφείο
κηδειών να το φωτογραφίσουν, για να είναι σίγουρος... «Κάη-
καν ζωντανοί σαν τα ποντίκια. Γιατί άφησαν τον κόσμο να καεί;
Γιατί; Γιατί; Γιατί;», ρωτούσε και ξαναρωτούσε τους δικαστές.

«Κι εμείς που επιζήσαμε, 
είμαστε ζωντανοί νεκροί»

Σπαρακτικές μαρτυρίες 
στη δίκη για  το Μάτι
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Υπεξαίρεση 
και ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος!

Η Πισπιρίγκου τα λέει
με την ανακρίτρια
για τους θανάτους
Μαλένας και Ίριδας

Το κατώφλι της ανακρίτριας Αθηνών θα
περάσει στις 21 Δεκεμβρίου η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου προκειμένου να καταθέσει για
τους θανάτους των παιδιών της, Ίριδας
και Μαλένας, σε μία υπόθεση που συγ-
κλόνισε όλο το πανελλήνιο.

Όπως προέκυψε χθες, έχει ολοκληρω-
θεί το 90% των εξετάσεων του γονιδιακού
ελέγχου και απομένει ένα 10%! Στην ολο-
κλήρωση του ελέγχου θα προχωρούσε ο
πρώην δικηγόρος της κ. Όθωνας Παπα-
δόπουλος, αλλά η κατηγορούμενη… άλ-
λαξε δικηγόρο!

Έως τώρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει
αν στο 10% που θα ελεγχθεί θα εντοπιστεί
κάποιο άλλο στοιχείο ή αν αυτός ο έλεγ-
χος θα είναι «ανούσιος» για τους ισχυρι-
σμούς της 34χρονης κατηγορούμενης.
Μέχρι και χθες δεν είχε γίνει γνωστό αν
θα προχωρούσε στον έλεγχο ο δικηγόρος
Αλέξης Κούγιας.

Σημειώνεται πως το 18μηνο προφυλά-
κισης της Ρούλας Πισπιρίγκου λήγει τον
Οκτώβριο του 2023 και μέχρι τότε θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δίκη για
την Τζωρτζίνα. Εφόσον αυτό δεν συμβεί,
η κατηγορούμενη για τον θάνατο των
ίδιων των παιδιών της υπάρχει πιθανότη-
τα να βρεθεί εκτός φυλακής.

Πριν από λίγες ημέρες είχε απορριφθεί
από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το
αίτημα ακύρωσης της διαδικασίας, το
οποίο είχε καταθέσει ο νέος δικηγόρος
της Ρούλας Πισπιρίγκου, ισχυριζόμενος
ότι έγιναν λάθη κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας για τη Μαριλένα και την Ίριδα. Οι
αρμόδιοι δικαστές ακολουθώντας την ει-
σαγγελική πρόταση εκτίμησαν πως όλα
όσα υποστήριζε η 34χρονη ήταν έωλα, ως
εκ τούτου θα πραγματοποιηθεί κανονικά
στις 21 Δεκεμβρίου η απολογία της για τη
Μαριλένα και την Ίριδα. Η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου αρνείται όλες τις κατηγορίες. 

Μ. Σ. 

Τ
ον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας
Αντώνιος και η πρεσβυτέρα ζούσαν
με τα λεφτά της Κιβωτού του Κό-
σμου περιγράφει δεκασέλιδο πόρι-

σμα της Αρχής για την καταπολέμηση του ξε-
πλύματος μαύρου χρήματος σχετικά με τα οι-
κονομικά της δομής.

Στην καταγραφή - κόλαφος της αρμόδιας
ανεξάρτητης Αρχής που απεστάλη στον Ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών αναφέρεται πως
υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου
χρήματος, υπεξαίρεση και απιστία, πράξεις
οι οποίες φέρονται να έχουν τελεστεί από τον
πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα και τουλά-
χιστον άλλα δύο άτομα.

Όπως έχει προκύψει από την έρευνα, ο
ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου και η πρε-
σβυτέρα ζούσαν πλουσιοπάροχα από τις δω-
ρεές στις οποίες προχωρούσαν πολίτες, ώστε
να στηρίξουν τα φιλοξενούμενα παιδιά της
δομής. Η έρευνα κατέδειξε ακόμη πως υπάρ-
χουν και ορισμένες δοσοληψίες για κάποια
ακίνητα, οι οποίες δημιουργούν ερωτήματα
και πρόκειται να διερευνηθούν περαιτέρω για
τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα, αλλά
και για δύο ακόμη άτομα. Επιπρόσθετα, το
πόρισμα των κλιμακίων της Αρχής σημειώνει
πως σε λογαριασμούς και ακίνητα εμφανί-
ζονται αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αν-
τώνιο, που θεωρούνται ύποπτες. Όπως ανέ-

φεραν χθες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες
πράξεις όπως όλα δείχνουν βαραίνουν τη σύ-
ζυγο του πατρός Αντωνίου, που είχε τη διαχεί-
ριση της οργάνωσης, ενώ για άλλα δύο πρό-
σωπα φέρεται να προέκυψαν «ύποπτα» ποσά.

Από εδώ και πέρα η υπόθεση βρίσκεται
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, που θα κινήσει
όλες τις διαδικασίες. Το συγκεκριμένο πόρι-
σμα πρόκειται να συσχετιστεί με τη δικογρα-
φία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας
Ιωάννης Σέβης, ενώ παράλληλα διατάχθηκε
οριστική δέσμευση των περιουσιακών τους
στοιχείων. 

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν χθες πως ήταν σε
εξέλιξη και το δεύτερο ποινικό κομμάτι της
υπόθεσης σχετικά με τις καταγγελίες κατά
του πατρός Αντωνίου για ασέλγεια κατά συρ-
ροή εις βάρος ανηλίκων, μετά και τη δεύτερη
κατάθεση ενός ανηλίκου 14 ετών εις βάρος
του πατέρα Αντώνιου. Ο ανήλικος κατέθεσε
δύο φορές στις αστυνομικές αρχές, με τους
αρμόδιους αξιωματικούς να καταφέρνουν να
τον «ξεκλειδώνουν» με συγκεκριμένο τρόπο
για να δώσει όλες τις απαραίτητες λεπτομέ-
ρειες για την υπόθεση. 

Πόρισμα-κόλαφος:
Με τα λεφτά της Κιβωτού 
του Κόσμου ζούσαν 
πλουσιοπάροχα ο πατέρας
Αντώνιος και η πρεσβυτέρα

Το εορταστικό
ωράριο 
των καταστημάτων

Ανοιχτά θα είναι αύριο τα εμ-
πορικά καταστήματα και τα σού-
περ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορ-
ταστικού ωραρίου. Σύμφωνα με
τα όσα ανακοινώθηκαν χθες, τα
Χριστούγεννα Κυριακή 25 Δε-
κεμβρίου και τη Δευτέρα 26 Δε-
κεμβρίου τα καταστήματα θα εί-
ναι κλειστά.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
των εορτών τα εμπορικά κατα-
στήματα σε όλη τη χώρα θα παρα-
μείνουν ανοικτά τις καθημερινές
από τις 9:00 έως τις 21:00, όπως
αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος
(ΣΕΛΠΕ).

Παράλληλα, τα Σάββατα θα εί-
ναι ανοικτά από τις 9:00 έως τις
20:00. Την Κυριακή 18/12/2022
θα είναι ανοικτά από τις 11:00
έως τις 20:00, με την ίδια ανακοί-
νωση να τονίζει πως θα είναι
έτοιμα να υποδεχθούν το κατανα-
λωτικό κοινό για τις αγορές του. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι
εταιρίες-μέλη του ΣΕΛΠΕ έχουν
ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα για την τήρηση των υγειονο-
μικών κανόνων με αυστηρότητα
και μεγάλη προσοχή.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



Μ
ε απόφαση εισαγγελέα και
ανακριτή προφυλακίστηκαν οι
δύο από τους πέντε μαθητές
ηλικίας 13 έως 16 ετών, οι οποί-

οι φέρεται να έχουν εμπλοκή στην απόπει-
ρα βιασμού 14χρονης μέσα σε σχολείο στην
Κόρινθο.

Όπως ανέφεραν χθες πληροφορίες, οι
υπόλοιποι τρεις μαθητές που κατηγορούνται
αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό
όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα
της περιοχής τους, ενώ πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα υπάρξει και αλλαγή σχολικού πε-
ριβάλλοντος.

Οι απολογίες τους ξεκίνησαν το μεσημέρι
της Πέμπτης και συνεχίστηκαν το πρωί της
Παρασκευής. Από την κατάθεση του θύμα-
τος προέκυψε πως η επίθεση έγινε γύρω στις
11 το πρωί της Τετάρτης και ενώ είχε ήδη χτυ-
πήσει το κουδούνι λήξης του διαλείμματος
και οι μαθητές επέστρεφαν στις τάξεις. Ένας
από τους κατηγορούμενους την πλησίασε
και της είπε να μεταφερθούν σε άλλο σημείο
δίπλα στις τουαλέτες προκειμένου να μιλή-
σει με μία φίλη της.

Το ανυποψίαστο κορίτσι ακολούθησε τον
δράστη, ο οποίος τότε της όρμησε, της έκανε
κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να την θωπεύει
στο στήθος και τα γεννητικά της όργανα με
μεγάλη μανία, σύμφωνα με την περιγραφή
της στους αστυνομικούς. Η νεαρή μαθήτρια
τότε αντέδρασε, τον κλώτσησε, αλλά για κα-

κή της τύχη εμφανίστηκε μία ομάδα τεσσά-
ρων μαθητών που της επιτέθηκαν. 

Πάλεψε για να ξεφύγει
Συγκεκριμένα, έπεσαν πάνω της, την

έσπρωξαν και άρχισαν να την θωπεύουν σε
όλο της το σώμα. Κάποιοι από αυτούς προ-
σπάθησαν να της κατεβάσουν το παντελόνι.
Η μαθήτρια κατάφερε να παλέψει με τους
δράστες και να διαφύγει. Μετά από λίγο ενη-
μέρωσε τους γονείς της για την επίθεση και
κατήγγειλε το συμβάν στην ΕΛΑΣ. 

Εκτός από τους μαθητές, συνελήφθησαν
και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων.
Η νεαρή εξετάστηκε από ιατροδικαστή, που
διαπίστωσε πως έφερε μώλωπες σε διάφο-

ρα σημεία του σώματός της, κάτι το οποίο
αποδεικνύει την επίθεση. Η μαθήτρια βρί-
σκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση

και παρακολουθείται από ειδικό ψυχολόγο.
Παράλληλα, αναμένεται να απουσιάσει για
λίγες ημέρες από το σχολείο.
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Τον δρόμο για τη φυλακή με ομόφω-
νη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα
πήρε η 17χρονη, η οποία απολογήθη-
κε κατηγορούμενη για τη δολοφονία
με πολλαπλές μαχαιριές τής 22χρο-
νης φίλης της μέσα στο σπίτι της στο
Μαρούσι.

Συντετριμμένοι οι γονείς της
17χρονης σε ανακοίνωση που εξέδω-
σαν αναφέρουν ότι πρόκειται για απο-
τρόπαιο έγκλημα για το οποίο πρέπει
να αποδοθεί δικαιοσύνη. Τονίζουν ότι
η ανήλικη αντιμετωπίζει έντονα ψυ-
χολογικά προβλήματα και θα παρα-
μείνουν στο πλάι της.

O καβγάς που είχαν μέσα στο διαμέ-
ρισμα του πρώτου ορόφου η 17χρονη

και το θύμα, σε συνάρτηση με τα ψυ-
χολογικά προβλήματα που φέρεται να
αντιμετωπίζει, είχε ως συνέπεια το
στυγερό έγκλημα, σύμφωνα με τον δι-
κηγόρο της ανήλικης.

«Δεν ήταν σε ήρεμη ψυχική διάθε-
ση η δράστιδα, διότι πριν από λίγο είχε
ακολουθήσει αμέσως προηγούμενη
συμπεριφορά της 22χρονης[…] Χωρίς
να θέλουμε να ενοχοποιήσουμε την
22χρονη, θα καταθέσουμε στην ανα-
κρίτρια όλη την αλήθεια[…] Το σοκ
λοιπόν που έχει υποστεί η 17χρονη
την εμποδίζει να αντιληφθεί την πρά-
ξη την οποία έχει τελέσει», τόνισε ο
δικηγόρος της οικογένειας της
17χρονης Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Μαρούσι: Στη φυλακή η 17χρονη για
τη δολοφονία της 22χρονης φίλης της

Τη θώπευαν 
χυδαία και 
ήθελαν να 
τη γδύσουν

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Προφυλακίστηκαν δύο από τους πέντε
ανηλίκους που αποπειράθηκαν 
να βιάσουν 14χρονη μαθήτρια μέσα 
στο σχολείο τους στην Κόρινθο



Με τον πιο ηχηρό τρόπο επιβεβαιώνονται πλέον
οι πληροφορίες που ήθελαν να μην είναι ομαλή η
μετάβαση και η «διαδοχή» στην παράταξη του δη-
μάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη, καθώς
ήδη δύο βασικά στελέχη της διοίκησης ανακοινώ-
νουν υποψηφιότητα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι δεν
θα προκύψουν κι άλλοι… Μάλιστα φαίνεται ότι
έχει ξεκινήσει κι ένας «αγώνας δρόμου» και εντυ-
πώσεων προκειμένου να «τεκμηριώσουν» τη θέση
διαδοχής. Κι αυτό γιατί, ενώ εδώ και μέρες είχαν
κατακλυστεί οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και
όχι μόνο, με την προαναγγελία της εκδήλωσης για
την ανακοίνωση υποψηφιότητας από τον μέχρι
πρότινος αντιδήμαρχο και στενό συνεργάτη του
δημάρχου Γιώργο Κρικρή (θα πραγματοποιηθεί αύ-
ριο σε κλειστό γήπεδο της πόλης), ήρθε μια άλλη

ανακοίνωση να τον προλάβει… Ο λόγος για την
πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κλαίρη Δελη-
γιάννη, η οποία έσπευσε να ανακοινώσει την πρό-
θεσή της να διεκδικήσει τη δημαρχία Νέας Σμύρ-
νης, την οποία συνόδευσε και με μια ισχυρή «συμ-
μαχία», αφού ανακοίνωσε πως θα έχει «άξιο συνο-
δοιπόρο τον Γιώργο Λαρίσση και την παράταξή
του». Εδώ να θυμίσουμε ότι ο κ. Λαρίσσης στις
εκλογές του 2019 ήταν ο επίσημος υποψήφιος της
ΝΔ (τρίτος την πρώτη Κυριακή με 13,92%), ωστόσο
προχώρησε σε επίσημη σύμπραξη με την «πασο-
κογενή» διοίκηση του Σταύρου Τζουλάκη. 

Πάντως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι φήμες
που κυκλοφορούν στην Πλατεία θέλουν κι άλλα
στελέχη της σημερινής διοίκησης, συνεργαζόμε-
να ή μη, να ετοιμάζουν τις κινήσεις τους…  

Ξεμπλοκάρισμα ή
αντιπερισπασμός; 

Στην αντεπίθεση δοκιμάζει να περάσει ο δήμαρ-

χος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς και να δια-

σκεδάσει τις αρνητικές συνέπειες από το «μπλοκά-

ρισμα» του έργου του δημαρχείου με το «ξεμπλοκά-

ρισμα» ενός άλλου μεγάλου έργου που στοιχειώνει

στην πόλη. Ο λόγος για το έργο αποπεράτωσης του

δημοτικού κολυμβητηρίου, για το οποίο η Οικονομι-

κή Επιτροπή του Δήμου έβγαλε κονδύλι ύψους

6.605.000 ευρώ προκειμένου το έργο να ξεκινήσει

και πάλι μετά από 33 ολόκληρα χρόνια!.. Πρέπει να

τονίσουμε πάντως πως η αντιπολίτευση είδε με με-

γάλη δυσπιστία το συγκεκριμένο εγχείρημα (άλλω-

στε δεν το ψήφισε στην Επιτροπή) θεωρώντας ότι

πρόκειται για «προεκλογικό πυροτέχνημα» και «αν-

τιπερισπασμός» για το έργο του δημαρχείου.  

ΝΝέος κανονισμός τροφοδοσίας
Άμεσα υλοποιήθηκε η δέσμευση του περιφερει-

άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλης προς τον δήμαρχο

Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καθώς μόλις μία

εβδομάδα μετά τη συζήτησή τους για την αλλαγή

ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων αυτή εγ-

κρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Μάλιστα ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα και

οι σημαντικές αλλαγές αφορούν την Αθήνα, όπου η

τροφοδοσία θα επιτρέπεται από τις 9 το βράδυ έως

τις 9 το πρωί. Πάντως από τον σχετικό περιορισμό

εξαιρούνται οι μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες θα

επιτρέπεται η τροφοδοσία όλο το 24ωρο, αλλά με

οχήματα μεικτού βάρους δύο τόνων ή 2,5 τόνων αν

πρόκειται για ηλεκτροκίνητα.

!
Νέες δεξιότητες για στελέχη 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το Ειδικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ για τους αιρε-
τούς και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιά-
στηκε σε επιμορφωτική ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από
το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) και την ΚΕΔΕ. Έτσι εγκαινιάστηκε ένας νέος κύ-
κλος επιμόρφω-
σης αιρετών της
Αυτοδιο ίκησης
ΟΤΑ Α’ βαθμού, με
την υλοποίηση
στοχευμένων επι-
μορφωτικών δρά-
σεων σχετικά με
τα βασικά θεματι-
κά αντικείμενα εξειδίκευσης, που αναδύθηκαν μετά από
έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών μέσω ερωτημα-
τολογίου που διεξήγαγε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΕΚΔ-
ΔΑ. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου «για πρώτη φορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα
που υλοποιούνται θα καλύψουν όχι μόνο τις εκπαιδευτικές
και επιμορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, αλλά και των αιρετών στελεχών της».
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Δήμος Νέας Σμύρνης

«Αγώνας δρόμου» υποψηφιοτήτων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, πολύ κοντά
στο κέντρο της Αθήνας, σύσσωμη η

αντιπολίτευση κατηγορεί τη δημοτική
αρχή για «θεσμική εκτροπή»; Αφορμή

ήταν η παραβίαση διαδικασίας σε συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, όταν σε κρίσιμο θέμα για
την πόλη η διοίκηση «έχασε» την ψηφοφορία κι
ενώ η συνεδρίαση συνεχίστηκε, επανέφερε αργό-
τερα το ίδιο θέμα προς ψήφιση(!), θεωρώντας προ-
φανώς ότι πλέον μπορεί να το «περάσει»… Τελικά
η αντιπολίτευση αποχώρησε και ξεσήκωσε «θύελ-
λα» αντιδράσεων!!! 

Η πορεία των έργων που υλοποιούνται
στον Πειραιά με χρηματοδότηση της Περιφέ-
ρειας Αττικής αλλά και ο σχεδιασμός των νέ-
ων έργων στο πλαίσιο της νέας προγραμματι-
κής περιόδου του ΠΕΠ Αττική 2021-2027,
ήταν το βασικό αντικείμενο στη συνάντηση
που είχε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώρα-
λης με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη. Συγκεκριμένα συζητήθηκε η εξέ-
λιξη των έργων που ήδη υλοποιούνται με
χρηματοδότηση της Περιφέρειας, όπως είναι
τα αντιπλημμυρικά, τα έργα οδικής ασφάλει-
ας και ασφαλτοστρώσεων, της αποκατάστα-
σης και ανακατασκευής του Κλειστού Γυμνα-
στηρίου Πέτρος Καπαγέρωφ, η Αστική Ανά-
πλαση Αγίου Διονυσίου, η ανάπλαση του πα-
ραλιακού μετώπου της Ακτής Κουμουνδού-
ρου και η χρηματοδότηση της λειτουργίας
του Κέντρου Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανά-
πτυξη «BlueLab». Ωστόσο ο κ. Μώραλης
επεσήμανε πως «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στα νέα έργα που σχεδιάζει και θα υποβάλει
για χρηματοδότηση ο Δήμος Πειραιά στη νέα
προγραμματική περίοδο του ΠΕΠ Αττικής
2021-2027».

Έργα και παρεμβάσεις
στον Πειραιά
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29 Το άλμα 
της Mytilineos
στην ελίτ 
του πλανήτη

Α
υξήσεις σε μισθούς και συντάξεις,
μείωση επιβαρύνσεων κατά 2,5 δισ.
ευρώ, αρκετά... έξτρα και πολλές προ-
εκλογικές εκπλήξεις φέρνει ο νέος

προϋπολογισμός, ο οποίος ψηφίζεται απόψε το
βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια προβλέπον-
ται εισοδηματικές αυξήσεις σε μισθωτούς και
συνταξιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα
δουν αύξηση των αποδοχών τους μέσω κατάργη-
σης φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσε-
ων. Ειδικότερα: 

1Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συν-
ταξιούχους με εισοδήματα άνω των 12.000 ευ-

ρώ ετησίως, καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης,
η οποία υπολογιζόταν με συντελεστές 2,20%-10,00
και θα οδηγήσει σε ετήσιο όφελος από 22-676 ευ-
ρώ για μισθούς και συντάξεις έως 2.000 ευρώ.
Επιπλέον, η κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του
Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων οδηγεί
σε αύξηση από 7,00-25,00 ευρώ μηνιαίως ή 84-
300 ευρώ ετησίως για 600.000 δημοσίους υπαλ-
λήλους. Επίσης, προβλέπεται μπόνους κατά μέσο
700 ευρώ για 50.000 υπαλλήλους που εργάζονται

σε υπηρεσίες με οικονομικό αποτέλεσμα. Ο συν-
δυασμός της κατάργησης της Εισφοράς Αλληλεγ-
γύης, της κράτησης 1% υπέρ ΤΠΔΥ και του μπόνους
των 700 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει σε ετήσιο όφε-
λος ακόμη και έως 1.500 ευρώ. 

2 Η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
στους συνταξιούχους σε συνδυασμό με τη χο-

ρήγηση αυξήσεων 7,75% σε όσους δεν έχουν προ-
σωπική διαφορά (1.600.000 δικαιούχοι) ισοδυνα-
μεί με ετήσιο όφελος που μπορεί να φτάνει ακόμη
και τα 1.100 ευρώ. Επιπλέον, 500.000 συνταξιούχοι
θα έχουν μικρές αυξήσεις, καθώς θα καλύψουν
την προσωπική διαφορά και το υπόλοιπο ποσοστό
θα οδηγήσει σε πραγματική αύξηση στις μηνιαίες
αποδοχές τους. 

3 Από την 01/01/2023 καταργείται το Τέλος Επι-
τηδεύματος για όσους επιτηδευματίες προσ-

λαμβάνουν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με σύμ-
βαση πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διά-
στημα 3 μηνών, υπό την προϋπόθεση να έχουν τζί-
ρο έως 2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, διατηρείται το μέ-
τρο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, το
οποίο συνεπάγεται όφελος 1,79% για τον εργοδότη
και 1,21% για τον εργαζόμενο. 

4 Διατηρούνται έως 30/06/2023 οι μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, πο-

λιτισμό, ψυχαγωγία. 

5 Τέλος, στο σκέλος των ακινήτων έχει αναστα-
λεί για άλλα 2 χρόνια ο ΦΠΑ στα νεόδμητα και

ο Φόρος Υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινή-
των. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 40% για δαπά-
νες με τιμολόγια έως 16.000 ευρώ και για 4 έτη, σε
όσους προχωρούν στην ενεργειακή, λειτουργική
και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Αυξήσεις μισθών, επιδόματα, 
φοροελαφρύνσεις 
και έξτρα παροχές για όλους

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΝΑΒΟΣ 
Ο Manager of the Year
και το success story 
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Σ
την ελίτ των εταιρειών του
πλανήτη πέρασε ο Όμιλος
Mytilineos, γράφοντας ιστο-
ρία μέσα από τη διάκριση για

τη συμμετοχή της στον δείκτη βιώσιμης
ανάπτυξης του Dow Jones, αλλά και
κερδίζοντας την ψήφο εμπιστοσύνης
του fund Fairfax, ο οποίος καθίσταται
δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος. 

Η ευνοϊκή συγκυρία για τις εταιρείες
ενέργειας ευνοεί θεαματικά τον Όμιλο
Mytilineos, ο οποίος θα κλείσει τη χρο-
νιά με ιστορικό υψηλό κερδών και τζί-
ρου. Πριν από μερικούς μήνες, η φερώ-
νυμη μετοχή εντάχθηκε στον δείκτη
MSCI Greece, με τις μετοχές που έχουν
υψηλή αξία και προοπτικές. Πριν από
μερικά 24ωρα, ο όμιλος καλωσόρισε το
Fund Fairfax του δισεκατομμυριούχου
Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος αποτελεί τον
βασικό μέτοχο της Eurobank και ανα-
κοίνωσε την ενίσχυση της μετοχικής
σχέσης με τη Mytilineos, στον απόηχο
της συμμετοχής στον δείκτη βιωσιμότη-
τας Dow Jones Sustainability από την
προσεχή Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου.

Κορυφαία εταιρεία
Η Mytilineos, με τη συμμετοχή στους

δείκτες Dow Jones Sustainability, για
πρώτη φορά μπαίνει στους κορυφαίους
της παγκόσμιας λίστας των εταιρειών με
υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιωσιμό-
τητας. 

Οι δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones
χαρακτηρίζονται διεθνώς ως το σημείο
αναφοράς για τις επιδόσεις των εταιρει-

ών σε θέματα βιωσιμότητας, Η Mytiline-
os εντάσσεται ως εταιρεία μέλος του
δείκτη DJSI Emerging Markets και ανα-
μένεται να αυξήσει σημαντικά την ανα-
γνωρισιμότητά της σε ολόκληρο τον
πλανήτη, ανάμεσα σε ένα πλήθος επεν-
δυτικών κεφαλαίων που δίνουν ιδιαίτε-
ρο βάρος στις επιδόσεις ESG. Η ανα-
γνώριση αυτή για την εταιρεία έρχεται
ως συνέχεια της σημαντικής βελτίωσης
που κατέγραψε η φετινή της επίδοση,
καλύπτοντας πλήρως τις αυστηρές προ-
ϋποθέσεις που θέτουν οι δείκτες βιωσι-
μότητας Dow Jones. 

Συγκεκριμένα, η Mytilineos κατάφερε
να αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία
(100/100) στο 1/3 σχεδόν των δεικτών
που αξιολογήθηκε και έτσι κατάφερε να
συγκαταλέγεται ανάμεσα στο 10% των

κορυφαίων εταιρειών του κλάδου της,
ενώ μοιράζεται αυτήν τη διάκριση με
παγκόσμιους κολοσσούς, όπως η Enel ή
η Hindalco. που δραστηριοποιούνται σε
αναδυόμενες αγορές. H Mytilineos είναι
η μοναδική ελληνική εταιρεία, από τις
111 εταιρείες συνολικά σε παγκόσμια
κλίμακα, που συμμετέχει στον δείκτη
DJSI Emerging Markets.

Η εφαρμογή της στρατηγικής βιώσι-
μης ανάπτυξης που ακολουθεί η Mytili-
neos είναι προσανατολισμένη στην επί-
τευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, συνδέεται άμεσα με
τους επιχειρηματικούς της στόχους και
εκφράζεται μέσα από 6 στρατηγικές
προτεραιότητες. Η Mytilineos έγινε η
πρώτη βιομηχανία στην Ελλάδα που δε-
σμεύτηκε με σαφείς στόχους μείωσης

των εκπομπών άνθρακα για το 2030 και
απανθρακοποίησης το 2050. 

Με 4,68% η Fairfax
H είσοδος της Mytilineos στους δεί-

κτες βιωσιμότητας του Dow Jones, άνα-
ψε ουσιαστικά το «πράσινο φως» στη
Fairfax, για να προχωρήσει στην αύξηση
του ποσοστού της στο μετοχικό κεφά-
λαιο, στο 4,68%. 

Με βάση τη συμφωνία των δύο πλευ-
ρών, το fund θα αυξήσει τη συμμετοχή
του κατά 50 εκατ. ευρώ, έχοντας τη δυ-
νατότητα για την επένδυση επιπλέον 50
εκατ. ευρώ. 

Το deal των μετοχών έγινε στην τιμή
των 18,50 ευρώ και η Fairfax θα αγορά-
σει 2.702.703 μετοχές το αργότερο έως
τις 9 Ιανουαρίου 2023. Έτσι, θα κατέχει
συνολικά 6.688.047 μετοχές και θα είναι
ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος. Ταυ-
τόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών,
τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν
επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exch-
angeable note) ύψους 50 εκατ. ευρώ, με
το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο
(2) ετών για την απόκτηση επιπλέον
2.500.000 ιδίων μετοχών της Mytilineos
στην τιμή των 20 ευρώ ανά μετοχή. Τόσο
ο Ευάγγελος Μυτιληναίος όσο και ο
Πρεμ Γουάτσα εξέφρασαν την απόλυτη
ικανοποίησή τους για τη συμφωνία, η
οποία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη
σχέση των δύο ομίλων, η οποία έχει ξε-
κινήσει από το 2012. 
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Η κορυφαία διάκριση για τη συμμετοχή της 
στον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης του Dow Jones 

και η ψήφος εμπιστοσύνης από τη Fairfax 

Το άλμα της Mytilineos 
στην ελίτ του πλανήτη

Πριν από μερικά 24ωρα, ο Όμιλος του Ευάγγελου Μυτιληναίου καλωσόρισε το fund Fairfax 
του δισεκατομμυριούχου Πρεμ Γουάτσα, ο οποίος αποτελεί τον βασικό μέτοχο της Eurobank



Ο
Παναγιώτης Τσινάβος, ο νέος «βασιλιάς» του γι-
αουρτιού όπως τον αποκαλούν, διακρίθηκε με
το σημαντικό βραβείο του Manager of the Year
2022 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κρι Κρι διακρίθηκε για το
επίτευγμά του να μετατρέψει μια μικρή οικογενειακή
επιχείρηση στις Σέρρες σε μία σύγχρονη και δυναμικά
αναπτυσσόμενη γαλακτοβιομηχανία παγκόσμιας εμβέ-
λειας. Πλέον, το 50% των πωλήσεων της Κρι Κρι προέρχε-
ται από το εξωτερικό, ενώ καταφέρνει να διπλασιάζει τον
τζίρο και την κερδοφορία της σχεδόν κάθε πέντε χρόνια.

Η επιτυχία
Η επιτυχία του στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα χαρακτηρι-

στικά του ίδιου. Αρχικά, στο να ανακαλύπτει και να αναδει-
κνύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται,
ακόμη και σε περιόδους κρίσεων. Παραδείγματα αποτελούν
η ανάπτυξη των καινοτόμων οικογενειακών συσκευασιών
γιαουρτιού, που πλέον αποτελούν το 50% της αγοράς, η πρω-
τοπόρος ανάπτυξη της αγοράς των private label στην Ελλά-
δα, που πλέον αποτελούν το 20% της αγοράς, η ανάδειξη των
γιαουρτιών από 100% ελληνικό γάλα ημέρας, ως απάντηση
στη διατροφική τάση που επιζητά πλούσια γεύση σε συν-
δυασμό με την εντοπιότητα, η ανάπτυξη των λειτουργικών
γιαουρτιών της σειράς Super Spoon, που ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, καθώς και η ανάπτυξη
νέας κατηγορίας παγωτού, του Greek Frozen Yogurt, που
συνδυάζει την απόλαυση του παγωτού με το αυθεντικό ελ-
ληνικό γιαούρτι.

Ανάπτυξη των εξαγωγών
Η σκληρή δουλειά, η διορατικότητα και οι επιτυχημένες

κινήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την τεράστια ανάπτυξη των
εξαγωγών γιαουρτιού, όπως επίσης και την κατάκτηση της
1ης θέσης στην Ελλάδα (σε όγκο παραγωγής γιαουρτιού),
διατηρώντας παράλληλα μια πολύ υγιή κερδοφορία. Αποτε-
λεί ακράδαντη πεποίθηση του ίδιου του Παναγιώτη Τσινά-
βου ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Κρι Κρι είναι οι άν-
θρωποί της και επιδιώκει, έμπρακτα, να νιώθουν περήφανοι
για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Όραμά του είναι η προβολή της ελληνικής διατροφικής
κληρονομιάς σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και στό-
χος η κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρείας, με σεβασμό
στους καταναλωτές, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η ευαι-
σθησία του αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος
καταδεικνύεται έμπρακτα από την προσφάτως υλοποιηθεί-
σα μονάδα βιοαερίου και το φωτοβολταϊκό πάρκο, που κα-
λύπτουν το 25% των αναγκών της επιχείρησης με «πράσινη»
ενέργεια. Τα οφέλη της καινοτόμας αυτής εφαρμογής κυ-
κλικής οικονομίας είναι πολλαπλά, τόσο για την εταιρεία, την
περιοχή των Σερρών, τη χώρα, αλλά και το περιβάλλον. 

To μικρό ζαχαροπλαστείο και ο Αϊζενχάουερ
Όλα ξεκίνησαν το 1954, όταν ο Ηπειρώτης Γιώργος Τσι-

νάβος άνοιξε στις Σέρρες ένα μικρό ζαχαροπλαστείο. Εκεί
έμαθε την τέχνη του γάλακτος, άρχισε να δημιουργεί μο-
ναδικά παρασκευάσματα, αλλά το μεγάλο του επίτευγμα
ήταν το παγωτό του. Ήταν η εποχή που ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Ντουάιτ Αΐζενχάουερ επισκέφθηκε την Αθήνα και
μεταξύ άλλων δέχθηκε ως δώρο ένα αγριοκάτσικο κρι

κρι. Αυτό ήταν: ο δαιμόνιος επιχειρηματίας Γιώργος Τσι-
νάβος άρπαξε την ευκαιρία που επικοινωνιακά απασχο-
λούσε όλη την Ελλάδα και ονόμασε τα παγωτά του Κρι Κρι.
Λίγο αργότερα έφερε μια ακόμη μικρή επανάσταση στην
αγορά: παρασκεύασε το πρώτο παγωτό κασάτο.

Δυστυχώς, ο δραστήριος επιχειρηματίας πέθανε ξαφνικά
σε ηλικία μόλις 35 ετών το 1963, αφήνοντας την εταιρεία στη
σύζυγό του και στον αδελφό του, αφού ο γιος του Παναγιώ-
της ήταν τότε μόλις έξι ετών. Η εταιρεία που είχε γερές βά-
σεις, παρά τον πρόωρο χαμό του δημιουργού τους, κατόρ-
θωσε να επιβιώσει και μάλιστα το 1971 απόκτησε την πρώτη
αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού. Ακολούθησε στα
τέλη της δεκαετίας του ‘80 η δημιουργία εργοστασίου, που
έβαλε την εταιρεία και στον χώρο παραγωγής γιαουρτιού.

Η νέα εποχή
Για τον Παναγιώτη Τσινάβο ήταν αυτονόητη η ενασχόλησή

του με την οικογενειακή επιχείρηση και γι’ αυτό σπούδασε
χημικός και έκανε μεταπτυχιακά στη γαλακτομία. Τα ηνία
της εταιρείας ανέλαβε στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και την
οδήγησε σε μία νέα εποχή, στη διάρκεια της οποίας η Κρι
Κρι γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε στις αγορές του εξωτερι-
κού. Απόκτησε θυγατρικές στα Σκόπια και τη Βουλγαρία,
ενώ πουλάει προϊόντα της σε Ισραήλ, Ιράκ, Γερμανία, Ιταλία,
Δανία, Γαλλία, Ισπανία κλπ.

Στις δεκαετίες ’80 και ’90 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή της
πορεία, αφενός με την κατασκευή νέου εργοστασίου (1987),
αφετέρου με την παραγωγή γιαουρτιού, όταν ξεκινά η παρα-
γωγή παραδοσιακού πρόβειου και αγελαδινού γιαουρτιού
από φρέσκο γάλα του Νομού Σερρών και, τέλος, με τη δημι-
ουργία υποκαταστήματος στην Αττική, δημιουργώντας έτσι
με σταθερά βήματα ένα πανελλαδικό δίκτυο διανομής των
προϊόντων της. Χρονιά σταθμός για την εταιρεία και τον Πα-
ναγιώτη Τσινάβο είναι το 2000, όταν η Κρι Κρι καινοτομεί
στην αγορά γιαουρτιού, λανσάροντας το «Σπιτικό», το πρώτο
γιαούρτι σε οικογενειακή συσκευασία και γρήγορα κερδίζει
τις πρώτες αναφορές στις έρευνες αγοράς.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Ο διευθύνων σύμβουλος  
της Κρι Κρι  είναι ένας 

επιχειρηματίας  με διορατικότητα 
και καινοτόμες ιδέες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ

Ο Manager of the Year
και το success story 



Σ
τενή χερσόνησος, απόληξη
της ερήμου της Σαουδικής
Αραβίας και στριμωγμένο
ανάμεσα στο Μπαχρέιν και

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το
Κατάρ κατόρθωσε μέσα σε τρεις δε-
καετίες να μετατραπεί σε κεντρικό
παράγοντα της διεθνούς σκηνής,
χρησιμοποιώντας μια στρατηγική
απλή αλλά αποτελεσματική:
εντατική αγορά επιρροής μέσω
των «πετροδόλαρων».

Οικονομικές ή αθλητικές
επενδύσεις στο εξωτερικό ή δι-
πλωματικές καλές υπηρεσίες,
το εμιράτο του Κατάρ δεν παρα-
μελεί κανέναν τομέα για να αυ-
ξήσει την επιρροή του στον κό-
σμο και να υπάρξει σε έναν αραβο-
περσικό περίγυρο που συγκλονίζεται
από κρίσεις.

«Υπάρχει στο Κατάρ αυτή η επιθυ-
μία να έχει θέση στον παγκόσμιο χάρ-
τη, να έχει ειδικό βάρος, να είναι φί-
λος με όλο τον κόσμο, να μιλάει με αν-
θρώπους με τους οποίους οι άλλοι
δεν μιλούν. Κατάφεραν να γίνουν
απαραίτητοι», δηλώνει στο AFP ο
Ζορζ Μαλμπρινό, δημοσιογράφος της
«Le Figaro» και εκ των συγγραφέων
του βιβλίου «Qatar Papers», που εκ-
δόθηκε το 2019 και είναι αφιερωμένο
στις καταριανές χρηματοδοτήσεις ευ-
ρωπαϊκών έργων.

Η στρατηγική «όποιος 
πληρώνει, επηρεάζει»

«Δεν είναι ιδεολόγοι, αλλά πραγμα-
τιστές. Η στρατηγική τους είναι επε-
ξεργασμένη και βασίζεται σε μία κεν-
τρική ιδέα: “ Όποιος πληρώνει, επη-
ρεάζει”. Αυτή η ιδέα μεταφράζεται σε
μια τάση εξαγοράς μεγάλου αριθμού
ανθρώπων και με τη χρησιμοποίηση
αμφισβητούμενων από άποψη νομι-
μότητας μέσων», τονίζει ο Ζορζ
Μαλμπρινό.

Αυτή η ανοιχτοχεριά βρίσκεται σή-
μερα στο επίκεντρο του σκανδάλου
διαφθοράς στις Βρυξέλλες, όπου μέ-
λη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -
ανάμεσά τους και μία εκ των αντιπρο-
έδρων του, η Εύα Καϊλή- κατηγο-
ρούνται για χρηματισμό με μεγάλα
ποσά από το Κατάρ με αντάλλαγμα την
υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Το Κατάρ κυβερνάται αδιατάρακτα
εδώ και δεκαετίες από την οικογένεια
Αλ Θάνι. Η θέση του στις παγκόσμιες
λίστες των στατιστικών στοιχείων εί-
ναι αμελητέα. Ο πληθυσμός του αριθ-

μεί λιγότερο από 3 εκατομμύρια κα-
τοίκους και η έκτασή του των 11.500
τετραγωνικών χιλιομέτρων το κατα-
τάσσει λίγο πριν από την Κορσική.

Στενός σύμμαχος των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Γαλλίας, το Κατάρ
υπηρετεί ένα υπερσυντηρητικό Ισλάμ
και οικονομικά στηρίζεται στα κολοσ-
σιαία εισοδήματά του από τις εξαγω-
γές του πετρελαίου και κυρίως του
φυσικού αερίου. «Έχουν γίνει χρήσι-
μοι και θεωρούνται χρήσιμοι από
πολλές χώρες», δηλώνει στο AFP
πρώην πρεσβευτής της Γαλλίας στο
Κατάρ. «Το ότι έχουν χρήματα είναι
βέβαιο ότι βοηθάει. Αλλά δεν είναι
μόνο αυτό. Έχουν μια μοναδική αί-
σθηση των ευκαιριών και ξέρουν να
διαπραγματεύονται», προσθέτει ο δι-
πλωμάτης.

Το Al Jazeera και 
το... παιχνίδι με τα σπορ

Η πρώτη πανέξυπνη ιδέα των ηγε-
τών του Κατάρ χρονολογείται στη δε-
καετία του ’90 με τη δημιουργία του
τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera. Αρ-
χική του φιλοδοξία ήταν να γίνει το
βήμα που θα δίνει τον λόγο στον αρα-
βικό κόσμο.

Το πρόγραμμα του δικτύου μεταδί-
δεται σε πολλές γλώσσες από τα 80
γραφεία του στον κόσμο. Αποκαλείται
από ορισμένους «αραβικό CNN» και
έγινε το ηχείο των κινημάτων της

Αραβικής Άνοιξης. Ακόμη και αν θε-
ωρήθηκε ότι η γραμμή του παραήταν
ευνοϊκή προς τους ισλαμιστές, αντι-
μετωπίστηκε ως εργαλείο στη διπλω-
ματική υπηρεσία του Κατάρ.

Σε αυτό προστέθηκε μια πολύ
αποτελεσματική «διπλωματία των
σπορ» μέσω της διοργάνωσης μεγά-
λων διεθνών αθλητικών γεγονότων -
το επίμαχο Μουντιάλ του ποδοσφαί-
ρου δεν είναι παρά το τελευταίο-, της
ίδρυσης  το 2010 του πολύ δημοφι-
λούς αθλητικού δικτύου beIN ή της
εξαγοράς ποδοσφαιρικών ομάδων
σε παγκόσμια κλίμακα, όπως η Παρί
Σεν Ζερμέν. Το εμιράτο του Κατάρ
μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για
τη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2036.

Παράλληλα, το πάμπλουτο εμιράτο
έχει επενδύσει σε μεγάλους διεθνείς
ομίλους (Volkswagen, Vinci, Hapag-
Lloyd, Barclays...) ή στον τομέα του
real estate, συνήθως μέσω του κρατι-
κού ταμείου Qatar Investment Au-
thority, ενός από τα σημαντικότερα
στον κόσμο.

Και σε όλα αυτά προστίθεται η χρη-
ματοδότηση τα τελευταία χρόνια 140
σχεδίων μουσουλμανικών τεμενών,
σχολείων και ισλαμικών κέντρων
στην Ευρώπη σε όφελος ενώσεων
που συνήθως συνδέονται με τη Μου-
σουλμανική Αδελφότητα, όπως έχουν
αποκαλύψει τα Qatar Papers.
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Η διπλωματία των πετροδολαρίων

«Συνομιλητές
των πάντων»
Η επιρροή του Κατάρ είναι ακόμη πιο θε-
αματική στη διπλωματική σφαίρα.
«Έχουν γίνει συνομιλητές των πάντων,
των ΗΠΑ και του Ιράν, του Ιράν και του Ισ-
ραήλ, του Ισραήλ και της Χαμάς, των Τα-
λιμπάν και των ΗΠΑ, διότι επιδιώκουν να
αναλάβουν τον ρόλο του αναγκαίου παρά-
γοντα και μεσολαβητή στην περιοχή»,
δηλώνει η Εμά Σουμπριέρ του Institut de
la Paix et du Dévéloppement του Πανεπι-
στημίου της Κυανής Ακτής στη Νίκαια.
Άλλωστε, στην Ντόχα, την πρωτεύουσα
του Κατάρ, διαπραγματεύτηκε η Ουά-
σινγκτον με τους Ταλιμπάν την αποχώρη-
ση των αμερικανικών στρατιωτικών δυ-
νάμεων και εκεί συνεχίζεται ο «διάλο-
γος» των ΗΠΑ με τους νέους κυρίαρχους
του Αφγανιστάν. Η Ντόχα ήταν επίσης ο
κόμβος μέσω του οποίου οργανώθηκε η
έξοδος των Δυτικών και ορισμένων Αφ-
γανών από την Καμπούλ μετά την νίκη
των Ταλιμπάν.Όμως, το βασικό είναι ότι η
στρατηγική του Κατάρ «εντάσσεται στο
πλαίσιο ενός ακραίου ανταγωνισμού με
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ακο-
λουθούν επίσης πολύ επιθετική στρατη-
γική στις επιχειρήσεις επιρροής σε παγ-
κόσμια κλίμακα και, σε μικρότερο βαθμό,
με τη Σαουδική Αραβία», εξηγεί η Εμά
Σουμπριέρ.
Αυτός ο ανταγωνισμός μετατράπηκε πρό-
σφατα σε κρίση: για περισσότερο από τρία
χρόνια, από τον Ιούνιο 2017 μέχρι την επί-
σημη συμφιλίωση τον Ιανουάριο 2021, η
οικονομία του Κατάρ επλήγη από το εμ-
πάργκο που επέβαλε η Σαουδική Αραβία,
το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος. Οι τρεις χώ-
ρες κατηγόρησαν την Ντόχα, παρά τις δια-
ψεύσεις της, ότι υποστηρίζει εξτρεμιστι-
κές οργανώσεις και ότι προσεγγίζει το σιι-
τικό Ιράν, βασικό περιφερειακό ανταγωνι-
στή του Ριάντ. 

Πώς το μικρό Κατάρ διαθέτει
μεγάλη επιρροή στα κέντρα εξουσίας
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Η
δυναμική του κατασκευαστι-
κού κλάδου αποτυπώνεται
στα μετρήσιμα μεγέθη για
την ελληνική οικονομία και η

Ελλάδα κατακτά έναν σταθερό βηματι-
σμό, γεγονός που επιβεβαιώνεται από
το ποσοστό επενδύσεων σε μεγάλα κα-
τασκευαστικά έργα, το οποίο αναμένε-
ται να φτάσει στο 8,1% του ΑΕΠ το 2025,
όταν το 2020 άγγιζε μόλις το 4%.

Οι κατασκευαστικές εργασίες δεν
σταματούν ενόψει εορτών και μάλιστα
αρκετά έργα δημοπρατούνται και άλ-
λα συμβασιοποιούνται το προσεχές
διάστημα. Πριν από λίγες ημέρες ξε-
κίνησε η δεύτερη φάση της παραχώ-
ρησης του ΒΟΑΚ με προϋπολογισμό
1,7 δισ. ευρώ και ο στόχος του υπουρ-
γείου Υποδομών είναι να υποβληθούν
οι δεσμευτικές προσφορές έως τον
Μάρτιο του 2023. 

Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η σύμβα-
ση για το Thessaloniki FlyOver, ένα
από τα πρώτα οδικά έργα που υλοποι-
ήθηκε μέσω ΣΔΙΤ, ύψους 373 εκατ. ευ-
ρώ και τις επόμενες μέρες προκηρύσ-
σεται ο διαγωνισμός για τον Προαστια-
κό Δυτικής Αττικής, με προϋπολογι-
σμό που θα αγγίξει τα 130 εκατ. ευρώ,
ενώ έως το τέλος του έτους ξεκινά ο
διαγωνισμός για την επέκταση της
γραμμής 2 του μετρό προς το Ίλιον,
ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες οδικές παρεμβάσεις
Το αμέσως επόμενο διάστημα θα

υπογραφεί η σύμβαση για το οδικό
έργο της παράκαμψη Χαλκίδας και
Ψαχνών, ύψους 210 εκατ. ευρώ, κα-

θώς και τα έργα Μπράλος - Άμφισσα,
ύψους 265 εκατ. ευρώ, Καλαμάτα -
Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, ύψους
251,8 εκατ. ευρώ, το τμήμα του ΒΟΑΚ
Χερσόνησος - Νεάπολη, ύψους 290
εκατ. ευρώ, καθώς και η επέκταση της
Αττικής Οδού, από τη λεωφόρο Κύμης
έως τη γέφυρα Καλυφτάκη στην Εθνι-
κή Οδό, ύψους 352 εκατ. ευρώ. Το
πρώτο εξάμηνο του 2023 θα «πέσουν»
οι υπογραφές και για 17 σχολικές μο-

νάδες στην Κεντρική Μακεδονία, έργα
ύψους 128,4 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 θα δημο-
πρατηθεί το έργο για τη σύνδεση της
Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την
Εθνική Οδό, καθώς και ο οδικός άξονας
Ιωάννινα - Κακαβιά, με προϋπολογισμό
περίπου 310 εκατ. ευρώ. 

«Εκεί που πραγματικά αλλάζουμε
εντυπωσιακά την εικόνα, είναι στα σι-
δηροδρομικά έργα. Τους πρώτους μή-

νες του 2023 θα συμβασιοποιήσουμε
έξι σιδηροδρομικά έργα, ύψους 4,5
δισ. ευρώ και θα αναβαθμίσουμε ση-
μαντικά τη στρατηγική σημασία των λι-
μένων, δημιουργώντας νέα δεδομένα
στις μεταφορές ανθρώπων και προϊόν-
των», σημείωσε ο υφυπουργός Υποδο-
μών Γιώργος Καραγιάννης, στην τοπο-
θέτησή του κατά τη συζήτηση του προ-
ϋπολογισμού στη Βουλή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώρ-
γος Καραγιάννης στις παρεμβάσεις,
με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων
από τις αυξήσεις των τιμών των πρώ-
των υλών. 

Να «σκεφτούμε ξανά την επιτυχία» (reimagining
success) διεμήνυσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), αξιοποιώντας τις κα-
τευθύνσεις και τις εμπειρίες από διεθνείς και εγχώ-
ριες πρακτικές.

Στο ετήσιο συνέδριό του πολιτικοί και οικονομι-
κοί παράγοντες, εμπλεκόμενοι του τουριστικού
κλάδου, άνθρωποι του πολιτισμού και των εφαρμο-
σμένων τεχνών παρουσίασαν το πλαίσιο για την
επόμενη μέρα του ελληνικού τουριστικού προϊόν-
τος, το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από
τους σπουδαιότερους μοχλούς επιτάχυνσης της

ανταγωνιστικότητας της χώρας. «Μέσα σε μια κρί-
σιμη περίοδο, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να εί-
ναι ένας αξιόπιστος εγγυητής σταθερότητας, ανά-
πτυξης και κοινωνικής συνοχής για όλους. Μπορεί
να σχεδιάζει το μέλλον, αλλά και να αντιμετωπίζει
κάθε δυσκολία στο παρόν», τόνισε ο πρόεδρος του
ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος.

Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες,
εργαζόμενοι αποτελούν τους βασικούς κρίκους της
αλυσίδας για ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

«Ο ΣΕΤΕ παρουσίασε μία ολοκληρωμένη πρόταση
για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα

χρόνια. Σε αυτήν τη φάση γίνεται μία προτεραιοποί-
ηση των έργων που μπορούν να ξεκινήσουν, έτσι
ώστε οι προορισμοί μας να αναβαθμίσουν τις υποδο-
μές τους», επεσήμανε ο υπουργός Τουρισμού Βασί-
λης Κικίλιας από βήματος του Συνεδρίου.

Με βάση τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για
τον Τουρισμό 2030, που έχει θέσει ο ΣΕΤΕ, δρομολο-
γείται η σύσταση κεντρικού οργάνου που θα αναλά-
βει την ωρίμανση 39 κρίσιμων έργων υποδομών,
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, σε 26 προορι-
σμούς με μεγάλη τουριστική κίνηση.

Ρ.Σ.

ΣΕΤΕ: Ο τουρισμός εγγυητής σταθερότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Κατασκευαστικό… μπαράζ
σε ολόκληρη τη χώρα

Στα… high του ο κλάδος,  ποια έργα «τρέχουν» 
και ποια θα γίνουν στο άμεσο μέλλον



Αύξηση εσόδων εμφάνισε ο Όμιλος In-
trakat κατά το 9μηνο του 2022, καθώς οι
πωλήσεις ανήλθαν σε €148,3 εκατ. έναντι
€140,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του
2021. Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι
πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε
€45,2 εκατ. έναντι €53,3 εκατ. την αντίστοι-
χη περίοδο του 2021, το EBITDA σε κέρδη
€5,23 εκατ. έναντι κερδών €2,66 εκατ. και
το EBIT σε κέρδη €3,99 εκατ. έναντι κερ-
δών €1,47 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του
2021. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσε-
ων του ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθε σε
€1,2 δισ.
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πορεί το ελληνικό Χρηματιστή-
ριο να υποαπέδωσε σε απώ-
λειες, έναντι των κύριων ευ-
ρωπαϊκών αγορών στις προ-

ηγούμενες συνεδριάσεις, ωστόσο αν το
διεθνές κλίμα συνεχίσει να επιδεινώνεται,
δεν είναι καθόλου εύκολη η πρόβλεψη,
ακόμα και για την απόλυτα βραχυπρόθε-
σμη τάση. Τεχνικά, το αγοραστικό σήμα
που έχει εκπέμψει ο Γενικός Δείκτης αναι-
ρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 893
μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα
των 893 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα
των 910 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί κίνηση προς τις 931, 937-944, 958-960
και 973 μονάδες. Η επόμενη στήριξη στις
879, 868-861 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ
200 ημερών). Το αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δεί-
κτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με
επιστροφή χαμηλότερα των 2.168 μονάδων. Όσο δίνει
κλεισίματα υψηλότερα των 2.168 και υψηλότερα των

2.200, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, με
απώτερο στόχο τις 2.332 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότε-
ρα των 2.168, μπορεί να πιέσει προς τις 2.132 και 2.100-
2.080 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).

Λάμψα: Σημαντική ενίσχυση
του κύκλου εργασιών 

Αύξηση 124% εμφάνισε ο κύκλος εργα-
σιών του Ομίλου Λάμψα από συνεχιζόμε-
νες δραστηριότητες για την περίοδο 9μή-
νου και ανήλθε σε 70.963χιλ. έναντι
31.644 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο. Παράλληλα, το αποτέλεσμα μετά
φόρων του ομίλου για την περίοδο 1/1-
30/9/2022 ανήλθε σε 9.553 χιλ. έναντι
1.266 χιλ. για την περίοδο 1/1-30/9/2022,
αυξημένο κατά 654%. Το αποτέλεσμα προ
αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και
τόκων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου για την περίο-
δο 1/1-30/9/2022 ανήλθε σε 21.930 χιλ.
έναντι 11.938 χιλ. για την περίοδο 1/1-
30/9/2022, αυξημένο κατά 84%.

Profile: Ισχυρή άνοδος 
σε πωλήσεις και κέρδη 

Ισχυρή αύξηση στις πωλήσεις και στα
κέρδη παρουσίασε η Profile κατά το γ’ τρί-
μηνο 2022. Αναλυτικά, οι ενοποιημένες
πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριό-
τητες του ομίλου ανήλθαν σε €5,8 εκατ.
κατά το γ’ τρίμηνο 2022 και σε €16,0 εκατ.
κατά την περίοδο 01.01-30.09.2022 έναντι
€4,6 εκατ. και €12,3 εκατ. κατά τις αντί-
στοιχες περιόδους της χρήσης 2021, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 30,2% συνολικά. Τα
κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε
€2,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-
30.09.2022 έναντι €1,0 εκατ. κατά την αν-
τίστοιχη περίοδο της χρήσης 2021, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 97%.

Δημητρίου: Τζίρος 
10,37 εκατ. ευρώ

Στα 10,37 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της
εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου στο 9μηνο του
2022, με τα EBITDA να καταγράφουν ζη-
μίες 19.000 ευρώ στο ίδιο διάστημα, αν και
βελτιωμένα σε σχέση με αντίστοιχο διά-
στημα του 2021. Στο γ’ τρίμηνο τα EBITDA
αυξήθηκαν στις 385.000 ευρώ από τις
275.000 πέρυσι.

Ήπια αύξηση κατέγραψε ο τζίρος του
ομίλου Ιατρικού Αθηνών για το 9μηνο του
2022. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του
ομίλου, μετά από rebate & clawback,
ανήλθε σε 169.498 χιλ. ευρώ, έναντι
169.448 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διά-
στημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε
23.257 χιλ. ευρώ έναντι 27.403 χιλ. ευρώ
του 2021 και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε 13.015 χιλ.
ευρώ έναντι 17.677 χιλ. ευρώ του 2021.
Αντίστοιχα, για την εταιρεία ο κύκλος ερ-
γασιών μετά από rebate & clawback
ανήλθε σε 166.230 χιλ. ευρώ έναντι
165.930 χιλ. ευρώ για το αντίστοιχο διά-

στημα του 2021, το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε 18.804 χιλ. ευρώ έναντι 24.222 χιλ. ευρώ του και το ΕΒΙΤ ανήλθε σε
9.051 χιλ. ευρώ έναντι 14.965 χιλ. ευρώ του 2021.

Υπό αμφισβήτηση η τάση στο ΧΑ

Ιατρικό Αθηνών: Μικρή άνοδος του τζίρου 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Intrakat: Αύξηση εσόδων, στο 1,2 δισ. το ανεκτέλεστο
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είωση του κύκλου εργασιών και κέρ-
δη προ φόρων έναντι ζημιών εμφάνι-
σε η Επίλεκτος κατά την περίοδο
01.07.2022-30.09.2022, τόσο σε ενο-

ποιημένη, όσο και σε εταιρική βάση. O όμιλος ταξι-
νόμησε στην παρούσα περίοδο δάνεια ύψους
43,913 εκατ. ευρώ στις βραχυπρόθεσμες τραπεζι-
κές υποχρεώσεις, επειδή κατά την 30.09.2022 εί-
χαν καταστεί ληξιπρόθεσμες τοκοχρεωλυτικές δό-
σεις συνολικού ποσού 1,665 εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στην παρ.74 του ΔΛΠ 1. Κα-
τά τον χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της παρού-
σας έχουν εξοφληθεί όλες οι ληξιπρόθεσμες τοκο-
χρεωλυτικές δόσεις, ο όμιλος έχει εξοφλήσει τό-
κους και δόσεις συνολικού ύψους 2,841 εκατ. ευρώ
και η εταιρεία έχει εξοφλήσει τόκους και δόσεις
συνολικού ύψους 1,665 εκατ. ευρώ.

Στη Hellenic Cables 
η ηλεκτρική διασύνδεση
Ζακύνθου - Κυλλήνης

Ικτίνος: Πτώση τζίρου 
και EBITDA 

Η Ικτίνος Ελλάς ανακοίνωσε πως ο κύκλος ερ-
γασιών διαμορφώθηκε στα 23,2 εκατ. ευρώ
έναντι 27,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιό-
δου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,8% για το
9μηνο του 2022 σε ενοποιημένη βάση. Στο τρίτο
3μηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
6,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το αντίστοι-
χο τρίτο 3μηνο του 2021, ενώ το EBITDA ανήλθε
σε 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το αντί-
στοιχο πρώτο 9μηνο του 2021, παρουσιάζοντας
μείωση κατά 41,2%. 

Alpha Trust: Σε σταθερά
επίπεδα παρέμεινε ο τζίρος 

Σε σταθερά επίπεδα παρέμεινε ο κύκλος εργα-
σιών γ’ τριμήνου του Ομίλου Alpha Trust σε σχέ-
ση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο και
διαμορφώθηκε στα 4,54 εκατ. ευρώ (ποσό 1,51
εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2022),
έναντι 4,49 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2021 (1,57 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο
2021). Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδο-
τικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορ-
φώθηκαν σε 120,74 χιλ. ευρώ (19,84 χιλ. ευρώ
αφορούν το γ’ τρίμηνο του 2022), έναντι 746,53
χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021
(356,64 χιλ. αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2021),
σημειώνοντας μείωση 83,8%.

Trastor: Άνοδος εσόδων 
και κερδών 25% 

Ισχυρή αύξηση σε επίπεδο εσόδων από μισθώ-
ματα και προσαρμοσμένων κερδών EBITDA κατέ-
γραψε η Trastor για το 9μηνο του 2022. Ειδικότε-
ρα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 15,7 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα του 2021. Τα κέρδη προ φόρων,
τόκων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμο-
γή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προ-
βλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμο-
σμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 25%, φτάνοντας
τα 9,6 εκατ. ευρώ.

Επίλεκτος: Κέρδη προ
φόρων, μείωση τζίρου

ΕΥΔΑΠ: Αυξήθηκε ο τζίρος 

Αύξηση κύκλου εργασιών γ’ τριμήνου κατά 1,6% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 ανακοίνω-
σε η ΕΥΔΑΠ, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται
στα 28,4 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το 2021, κα-
θώς, όπως αναφέρει η εταιρεία υδροδότησης, κατά-
φερε να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς της ενερ-
γειακής κρίσης, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνει τους
καταναλωτές.

Ανάθεση από τον ΑΔΜΗΕ έλαβε η Hellenic
Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Hold-
ings, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ζακύνθου -
Κυλλήνης συνολικού μήκους 23 χλμ. Όπως
επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το έρ-
γο είναι «με το κλειδί στο χέρι» («turnkey»),
καθώς περιλαμβάνει τη μελέτη, παραγωγή και
προμήθεια των χερσαίων και υποβρυχίων κα-
λωδίων υψηλής τάσης 150 kV, καθώς και των
παρελκόμενων εξαρτημάτων, την εγκατάσταση,
πόντιση και προστασία των χερσαίων και υπο-
βρυχίων καλωδίων, την πραγματοποίηση των
αναγκαίων συνδέσεων και τερματισμών και την
πραγματοποίηση των τελικών δοκιμών μετά την
εγκατάσταση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

Μπήτρος: Βελτίωση 
της λειτουργικής κερδοφορίας 
Σημαντική βελτίωση της μεικτής και λειτουργι-
κής κερδοφορίας του εμφάνισε στο 9μηνο του
έτους ο όμιλος της Μπήτρος Συμμετοχική, με τα
καθαρά αποτελέσματα ωστόσο να έχουν επηρε-
αστεί αρνητικά από τη μειωμένη συνεισφορά
των αποτελεσμάτων της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική.
Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στα EBIT-
DA εννεαμήνου, τα οποία ανήλθαν σε 1,30 εκατ.
ευρώ έναντι 556 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ σε επί-
πεδο τριμήνου έφτασαν τις 936 χιλ. ευρώ από
243 χιλ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021.



«Ο
ι εκτιμήσεις είναι ότι η
θερμότητα κάτω από τα
πόδια μας έρχεται με
50.000 φορές περισσό-

τερη δύναμη από όλους τους φυσικούς
πόρους, παγκοσμίως, πετρελαίου και
φυσικού αερίου. Γιατί λοιπόν το μεγαλύ-
τερο μέρος της παραμένει ακόμη ανα-
ξιοποίητο;»

Εύλογη η απορία του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας
(EGEC), καθώς η γεωθερμία με τις πάμ-
πολλες χρήσεις παραμένει το παραμε-
λημένο παιδί των ΑΠΕ: Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ψήφισε στις 5 Ιουλίου 2022
ότι το φυσικό αέριο και η πυρηνική
ενέργεια θεωρούνται βιώσιμες επενδύ-
σεις στην Ταξινόμηση της Βιώσιμης
Χρηματοδότησης της ΕΕ (Sustainable
Finance Taxonomy), υπό την προϋπόθε-
ση ότι συμμορφώνονται με ένα σύνολο
κριτηρίων. 

Και με τη γεωθερμική ενέργεια τι γί-
νεται(;) ρωτά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Γεωθερμικής Ενέργειας: «Μια ανανεώ-
σιμη πηγή που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό και
ηλεκτρική ενέργεια για αμέτρητες χρή-

σεις, για κτίρια, βιομηχανικές διεργα-
σίες για τη γεωργία, την τοπική ανάπτυ-
ξη, για τις μπαταρίες σε ηλεκτρικά οχή-
ματα (οι γεωθερμικοί σταθμοί ενέργειας
μπορούν να παράγουν λίθιο ως υποπρο-
ϊόν, το οποίο είναι πρώτη ύλη για την
ηλεκτρική επανάσταση του τομέα των
μεταφορών)».

Παράγοντας μετάβασης 
Η γεωθερμία είναι ο βασικός παρά-

γοντας για την ενεργειακή μετάβαση
της ΕΕ, καθώς μπορεί να προσφέρει:
«Περισσότερο από το 25% της κατανά-
λωσης θέρμανσης και ψύξης στην Ευ-
ρώπη και περισσότερο από το 10% της

ηλεκτρικής ενέργειας».
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό

Ενέργειας IEA, η παγκόσμια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία
ανήλθε στα 92 TWh το 2019, πολύ κάτω
από τα συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία
για την υδροηλεκτρική ενέργεια (4333
TWh), την αιολική ενέργεια (1390 TWh)
και την ηλιακή ενέργεια (720 TWh).

Το World Geothermal Congress ανα-
φέρει: Η γεωθερμική ενέργεια αξιοποι-
είται παγκοσμίως για την παραγωγή
ηλεκτρικής ισχύος ή απευθείας χρήση
της θερμικής ενέργειας σε 90 χώρες.
Σχεδόν στις περισσότερες χρησιμοποι-
είται ως θερμική ενέργεια και σε 29 από

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Μια ανανεώσιμη πηγή που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό 
και ηλεκτρική ενέργεια για αμέτρητες χρήσεις, 
για κτίρια, βιομηχανικές διεργασίες για τη γεωργία,
την τοπική ανάπτυξη, για μπαταρίες 
σε ηλεκτρικά οχήματα»
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Δρ Μιχάλης Φυτίκας:
Η Ελλάδα θεωρείται
πολύ ευνοημένη από
γεωθερμική άποψη.
Από τη μέχρι τώρα
έρευνα που έκανε
κυρίως το πρώην
ΙΓΜΕ,
ανακαλύφθηκαν
σαράντα γεωθερμικά
πεδία κατάλληλα για
διάφορες χρήσεις και
ηλεκτροπαραγωγή

Γεωθερμία: 
Tο παραμελημένο 
παιδί των ΑΠΕ     

Μιχάλης Φυτίκας, 
ομότιμος καθηγητής 

Γεωθερμίας ΑΠΘ



αυτές και για ηλεκτροπαραγωγή. Η εγ-
κατεστημένη ισχύς για ηλεκτροπαραγω-
γή προσεγγίζει πλέον τα 16 GWe παγκο-
σμίως, καταγράφοντας μία αύξηση περί-
που 30% κατά την πενταετία 2015-2020.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για
άμεσες χρήσεις ανήλθε στα 108 GWth
στο τέλος του 2019. Η μέση ετήσια αύξη-
ση για την πενταετία 2015-2020 ήταν
8,73%. 

Εγχώρια δεδομένα
Ο Δρ Μιχάλης Φυτίκας, ομότιμος κα-

θηγητής Γεωθερμίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας δίνει
την εικόνα της γεωθερμίας στη χώρα
μας, όπου οι άμεσες χρήσεις σε MWt
(Μεγαβάτ θερμικής ισχύος την περίοδο
2020-2021) ήταν: α) Θέρμανση χώρων -
Εγκατεστημένη ισχύς 1,7 MWt, β) Θέρ-
μανση θερμοκηπίων 38 MWt, γ) Ξήραν-
ση αγροτικών προϊόντων 0,24 MWt, δ)
Θερμά λουτρά και ευεξία 43 MWt, ε) Άλ-
λες χρήσεις 4,5 MWt, στ) Υποσύνολο
84,5 MWt, ζ) Γεωθερμικές αντλίες θερ-
μότητας 175 MWt – Σύνολο 263,4 MWt. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εγκα-
τεστημένοι γεωθερμικοί σταθμοί παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα
μας (πλην μια παρενθέσεως στη Μήλο,
που δεν λειτουργεί πια). Και τούτο παρά
το υψηλό γεωθερμικό δυναμικό που
έχει καταγραφεί σε ορισμένες περιοχές
του Αιγαίου. 

Επισημαίνεται ότι η Τουρκία το 2010
είχε 82 ΜWe (Μεγαβάτ ηλεκτρικά), το
2014 400 ΜWe, το 2016  721 ΜWe και το
2020 έφθασαν τα 1663 ΜWe (θεωρείται
τέταρτη στην παγκόσμια κατάταξη).

Σαράντα πεδία
«Με τον όρο “γεωθερμική ενέργεια”

εννοούμε το τμήμα της γήινης θερμότη-
τας που βρίσκεται αποθηκευμένο με τη
μορφή θερμού νερού, ατμού ή θερμών
πετρωμάτων σε ευνοϊκές γεωλογικές
συνθήκες. H περιοχή των θερμοκρα-
σιών των θερμών νερών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εκτείνεται από τους
20°C (για θέρμανση χώρων με τη χρήση
γεωθερμικών αντλιών θερμότητας) μέ-
χρι τους 280°C (για παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας)».

Από τη μέχρι τώρα έρευνα που πραγ-
ματοποίησε κυρίως το πρώην ΙΓΜΕ, συ-
νεχίζει ο Δρ Μιχάλης Φυτίκας, «ανακα-
λύφθηκαν σαράντα γεωθερμικά πεδία
στη χώρα μας κατάλληλα για διάφορες

χρήσεις (τουλάχιστον δύο για έμμεσες
χρήσεις, δηλαδή για ηλεκτροπαραγω-
γή). Βρίσκονται σε πάρα πολλά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους, αλλά και σε πολλές
περιοχές της Κεντρικής και κυρίως της
Βόρειας Ελλάδας, σε πεδινά κυρίως
τμήματά τους. Συνολικά υπάρχουν πε-
ρισσότερα από 350 στρέμματα γεωθερ-
μικών θερμοκηπίων, το 95% των οποίων
βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Στα νησιά
της Μήλου και της Νισύρου ανακαλύ-
φθηκαν δύο μεγάλα πεδία εθνικού εν-
διαφέροντος και έγιναν βαθιές γεωτρή-
σεις που εντόπισαν γεωθερμικά ρευστά
(δηλαδή ατμό και υπέρθερμο νερό) με
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300°C
σε βάθος μόλις 1.000-1.500 m. Στη Μή-
λο, όπου πιθανολογούνται βάσιμα πάνω
από 150 MWe, δεν παράγεται σήμερα
καθόλου γεωθερμικός ηλεκτρισμός, ού-
τε γίνεται θέρμανση, εκτός από μικρές

εξαιρέσεις. Οι βεβαιωμένοι γεωθερμι-
κοί πόροι υψηλής ενθαλπίας σε Μήλο
και Νίσυρο ξεπερνούν τα 200 MWe, αλλά
παραμένουν ανεκμετάλλευτοι».

Περιβαλλοντικά οφέλη 
Τα πλεονεκτήματα και τα περιβαλλον-

τικά οφέλη της γεωθερμίας συνοψίζον-
ται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
� Συνεχής παροχή ενέργειας, διαθέσιμη
24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρό-
νο, σε αντίθεση με άλλες ΑΠΕ οι οποίες
δεν μπορούν να παρέχουν συνεχώς
ενέργεια και η χρήση τους προϋποθέτει
αξιόπιστες τεχνολογίες αποθήκευσης
της ενέργειας.
� Αρκετά μικρότερο λειτουργικό κόστος
από άλλες μορφές ενέργειας.
� Οι εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα
είναι πάρα πολύ μικρότερες από τις εκ-
πομπές που προκύπτουν από την καύση

των συμβατικών καυσίμων – δεν εκπέμ-
πονται καθόλου αιωρούμενα σωματίδια.
� Οι γεωθερμικές μονάδες καταλαμβά-
νουν σχετικά μικρή έκταση γης – δεν
απαιτούν αποθηκευτικούς χώρους.

l Από τη στιγμή της αποπεράτωσης της
κατασκευής της μονάδας, δεν απαιτείται
μεταφορά υλικών ή καυσίμων.

Παραδείγματα ΕΕ
Η Ιταλία έχει εγκατεστημένα και λει-

τουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια
παραπάνω από 800 MWe, με πολλές και
ποικίλες άλλες εφαρμογές, π.χ. τηλε-
θέρμανση Ferrara, στη Βόρεια Ιταλία,
όπου ολόκληρη σχεδόν η πόλη θερμαί-
νεται γεωθερμικά. Στη Γερμανία, προ-
άστιο του Μονάχου θερμαίνεται γεω-
θερμικά και παράγει και ρεύμα με γεώ-
τρηση πάνω από 2.000 μέτρα. Στην Ισπα-
νία και την Πορτογαλία παράγουν αρκετά
ΜWe στα υπερπόντια ηφαιστειογενή νη-
σιά των Καναρίων και των Αζορών. 

Στη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια
θερμαίνεται μέρος του Παρισιού (τηλε-
θέρμανση) με γεωθερμικά ρευστά από
σχετικά βαθιές γεωτρήσεις. Άλλο πρό-
σφατο παράδειγμα αποτελεί η γεωθερ-
μική τηλεθέρμανση της πόλης
Dammarie-les-Lys, μιας πόλης με πε-
ρίπου 20.000 κατοίκους. Η τηλεθέρμαν-
ση της πόλης καλύπτεται κατά περίπου
90% με τη γεωθερμία, χρησιμοποιώντας
ρευστά 71°C. Γίνεται επανεισαγωγή των
ρευστών στον ταμιευτήρα (κλειστό κύ-
κλωμα) και εξοικονομούνται 7.000 με-
τρικοί τόνοι CO2. 
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Ερευνητικές γεωτρήσεις   
Η ανάπτυξη της γεωθερμίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης, στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της
χώρας, έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας. Με απόφασή του καθορίζονται οι διαδικασίες έρευ-
νας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού σε πε-
δία άνω των 90οC (μέσης και υψηλής ενθαλπίας), όπου το γεωθερμι-
κό δυναμικό αξιοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σταθερής βάσης. 
Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις για
την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων Λέσβου, Μήλου Κιμώλου-
Πολυαίγου και Νισύρου από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Εκκρεμεί η από-
φαση για τα περιθώρια διείσδυσης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
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Η Πωλίνα Κασκανιώτη μίλησε στο Production Agen-
cies της Direction Business Network για την εξέλιξη
και τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας: «Με τον Αν-
δρέα Τσιλιφώνη, ιδρυτή της Central Athens, έχουμε
ένα παρελθόν με εξαιρετικά έντονα και συναρπαστικά
χρόνια. Η εμπειρία της επίβλεψης της δημιουργίας
μιας τηλεοπτικής διαφήμισης από την αρχή μέχρι το
airing, καθώς και η εμπειρία συνεργασίας με interna-
tional producers και κορυφαία brands άνοιξαν τον
δρόμο για να υιοθετήσουμε νέους και καινοτόμους
τρόπους παραγωγής περιεχομένου. Μόλις εδραιώθη-
κε το αποτύπωμά μας ως παραγωγών διαφημιστικών
ταινιών, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία
και τη φήμη μας στο εξωτερικό, εξερευνώντας νέα πε-
ριεχόμενα και πλατφόρμες. Το άνοιγμα διεθνών αγο-
ρών δεν άργησε να έρθει και είμαστε πολύ περήφανοι
που μπορέσαμε να εξελιχθούμε σε έναν πάροχο πε-
ριεχομένου που μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα
ειδών όπως fiction, entertainment και tvcs».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποιες από τις πρό-
σφατες δουλειές και συνεργασίες που ξεχωρίζει:
«Όσον αφορά το fiction, πρέπει να αναφέρω τη σειρά

“Brothers”, σε συμπαραγωγή της Telewizja Polsat /
MWM, την παραγωγή της ταινίας δράσης/μαύρης κω-
μωδίας “Νational Road”, που ξεκίνησε τα γυρίσματα
στα τέλη Νοεμβρίου, και το αμερικανικό rom-com
“Discovering Love”, που μόλις ολοκληρώθηκε στην
Κεφαλονιά. Αξιοσημείωτα tv shows είναι το Ger-
many’s Next Top Model, με παρουσιάστρια το σούπερ
μόντελ Heidi Klum, και τα συναρπαστικά Prince &
Princess Charming Shows, που κέρδισαν για δύο συ-
νεχόμενες χρονιές το Grimme Awards. Επίσης, την
πανευρωπαϊκή διαφήμιση της booking.com για το 
UEFA Women’s Εuro 2022, το ΒΟΧ της Cosmote και τo
Hospitality της Αlpha Bank».

Τέλος, αναφέρθηκε στους μελλοντικούς στόχους
της: «Ταινίες, ταινίες, ταινίες. Όσο για το όραμα και
τους στόχους, αν κοιτάξετε την ιστορία της Central A-
thens, θα δείτε ότι πάντα αναζητούσαμε νέες ευκαι-
ρίες, να εξερευνήσουμε νέες αγορές, να συνεργα-
στούμε με σπουδαίους επαγγελματίες, ανεξάρτητα
από τη γλώσσα ή τη χώρα, αρκεί να δουλεύουμε σε έρ-
γα με τα οποία είμαστε παθιασμένοι. Νιώθω ότι ακόμη
μόνο “ζεσταινόμαστε”»…

Στο Netflix μετακινείται ο James Foster, Head οf
Global Marketing/CMO IΚΕΑ Retail, προκειμένου να
αναλάβει αντιπρόεδρος EMEA Marketing. Η μετακίνη-
ση προκύπτει έναν μήνα αφότου η πλατφόρμα
streaming λάνσαρε φθηνότερο πακέτο που περιλαμ-
βάνει διαφημίσεις, το οποίο κοστίζει στους Βρετανούς
συνδρομητές 4,99 λίρες μηνιαίως και προβάλλει δια-
φημίσεις για 4’-5’ ανά ώρα κατά μέσο όρο. Το Netflix
έχει υποσχεθεί αυστηρά ελεγχόμενη συχνότητα ώστε
να μη βλέπουν οι συνδρομητές την ίδια διαφήμιση
επανειλημμένως, ενώ υποστηρίζει ότι έχει εξασφαλί-

σει «εκατοντάδες» διαφημιζόμενους παγκοσμίως. 
Το νέο πακέτο δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιζό-

μενους να στοχεύσουν τους θεατές ανά χώρα και είδος
ταινίας, αξιοποιώντας παράλληλα δεδομένα που πα-
ρέχουν οι χρήστες κατά την εγγραφή τους, όπως η
ημερομηνία γέννησης και το φύλο. Ο James Foster
ξεκίνησε την καριέρα του στην Arc Worldwide και θή-
τευσε σε εταιρείες όπως οι Sony, Universal, Mezzo
Group, προτού προσληφθεί από την Adidas, όπου
έμεινε 13 χρόνια. Διετέλεσε VP Reebok Ευρώπης για 8
μήνες προτού μετακινηθεί στην IΚΕΑ τον Μάρτιο 2022. 

Η Cicero Advertising SA αναδείχτηκε νικήτρια του spec του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία του media plan
των 7,44 εκατ. ευρώ σχετικά με τη δράση «Εξοικονόμηση Ενέργειας».
Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε επίσης πρόσκληση του
υπουργείου για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιεχομένου επικοινω-
νίας για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των πολιτών της ελληνικής επικράτειας ως προς
την εξοικονόμηση ενέργειας. Νικήτρια και του συγκεκριμένου spec αναδείχτηκε η Cicero.

Μάλιστα, το τηλεοπτικό σποτ βρίσκεται ήδη στον «αέρα». Όπως ανέφερε στέλεχος της Cicero στο DF, «πρόκειται
για μια εθνική καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού που θα αναπτυχθεί σπονδυλωτά και σε βάθος χρόνου σε όλα
τα Μέσα», ενώ πρόσθεσε ότι «η καμπάνια διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι προσβάσιμη από άτομα με
προβλήματα ακοής ή όρασης». 

Από την IKEA 
στo Νetflix 

ο James Foster 
ως αντιπρόεδρος

μάρκετινγκ

� Η FCB/GNOMI, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής
ΜΟΔΙΑΝΟ, στηρίζει με πολλή αγάπη για ακόμη μια χρονιά

«Το Εργαστήρι», τη ΜΚΟ που στόχο έχει τη διά βίου μάθηση και
επαγγελματική κατάρτιση των ανθρώπων με νοητική αναπηρία
με το Πανηγύρι της Αγάπης, ένα ετήσιο φιλανθρωπικό bazaar,
προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για το έργο του.  

� Η «παραμυθένια» καμπάνια της σειράς Pescanova Finest 
Selection είναι ήδη στον «αέρα» με ένα δυνατό επικοινωνια-

κό πλάνο σε τηλεόραση, digital και in store. Την επιμέλεια της
καμπάνιας έχει η All Tricks Pony, ενώ την παραγωγή του τηλεο-
πτικού spot έκανε η Norro Group FILMS, σε σκηνοθεσία Στάθη
Μουρδουκούτα. 

� Η INTERSPORT με βασικό
μήνυμα της καμπάνιας

«Xριστούγεννα INTERSPORT
- Το ’χεις» παρουσιάζει τις
επιλογές σε μικρά αλλά και
μεγάλα δώρα που ταιριάζουν
σε όλα τα γούστα, καθώς και
τις διαθέσιμες υπηρεσίες. 

� Η The Newtons Laboratοry υπογράφει τη νέα καμπάνια της
ΕΛΕΠΑΠ, που «έχει πολύ ωραίους τύπους!». Όπως μάλιστα

αναφέρεται στο σποτ «Μπορείς να γίνεις κι εσύ ωραίος τύπος, βοη-
θώντας τα γενναία της παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους».
Σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη, παραγωγή Top Cut Modiano, μουσική
η Bounce και ο Βloody Hawk. 

� Με μια νέα συνεργασία η Choose Strategic Communica-
tions Partner αναλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων υπη-

ρεσιών επικοινωνίας και διαχείρισης δημοσίων σχέσεων για
λογαριασμό της Alumil, μιας εκ των πιο προηγμένων εταιρειών
σχεδιασμού και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλου-
μινίου παγκοσμίως. 

� Το 15% του πληθυσμού ζει με αναπηρία. Όμως, αν κοιτάξουμε
γύρω μας, θα διαπιστώσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία σπάνια

βρίσκονται ανάμεσά μας. Δεν τα συναντάμε στην πόλη, στα μαγα-
ζιά, στους χώρους που δουλεύουμε ή διασκεδάζουμε. Είναι σαν να
λείπουν από την εικόνα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει γιατί δεν είναι
φυσιολογικό! Η καμπάνια ευαισθητοποίησης του ΣΚΕΠ λειτουργεί
σαν ένα ζωντανό installation και έχει στόχο να μας μεταφέρει ένα
απλό και ξεκάθαρο μήνυμα: «Αυτό είναι το φυσιολογικό». Να είμα-
στε όλοι/ες μαζί παντού!

«Γάμος» Cicero - ΥΠΕΝ

Mικρά - μικρά

Πωλίνα Κασκανιώτη: «Στη Central Athens ακόμη ζεσταινόμαστε»
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Αντίστροφα για το τέλος του χρόνου με-
τρούν και τα τηλεοπτικά προγράμματα.

Κάποιοι βέβαια, όπως ο Νίκος Μουτσινάς, εί-
ναι πιο προνομιούχοι και έριξαν νωρίτερα αυ-
λαία. Την ερχόμενη εβδομάδα ωστόσο ολο-
κληρώνεται το πρώτο μέρος της φετινής σε-
ζόν, με την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου να εί-
ναι η καταληκτική ημερομηνία - εκεί θα δού-
με και το φινάλε του «GNTM». Για την επι-
στροφή οι περισσότερες καθημερινές εκ-
πομπές θα βγουν και πάλι στον αέρα στις 2 Ια-
νουαρίου, ενώ η prime time θα ξαναζωντανέ-
ψει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. 

�Κορυφώνονται οι διαπραγματεύ-
σεις υποψήφιων παικτών του

«Survivor All Star» με την Acun Medya
λίγο πριν πετάξει το αεροπλάνο για τον
Άγιο Δομίνικο. Παρά την επίμονη άρνη-
σή του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρα-
μένει ο μεγάλος στόχος του Τούρκου
παραγωγού και δεν θα ησυχάσει αν δεν
τον βάλει στην πτήση για την Καραϊβική.
Με το ανάλογο αντίτιμο βέβαια. 

� Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς στην ΕΡΤ σε
κλίμα «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» με οι-

κοδεσπότη -ποιον
άλλον;- τον Σπύρο
Παπαπαδόπουλο. Το
μουσικό μέρος της
εορταστικής βραδιάς
είναι χωρισμένο σε
τρία μέρη με κεντρι-
κά πρόσωπα τον
Φοίβο Δεληβοριά, τον Νίκο Πορτοκάλογλου
και τον Χρήστο Νικολόπουλο στη λαϊκή ώρα.

� Σε μεγάλη αναμονή για την προκή-
ρυξη των βουλευτικών εκλογών εί-

ναι τα κανάλια, καθώς ανάλογα με το πότε
θα γίνει η διεξαγωγή τους θα κριθεί και το
μέλλον πολλών από τα πρότζεκτ που είτε
βρίσκονται ήδη στον αέρα είτε σχεδιάζεται
να βγουν. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη, για
παράδειγμα, αν η πολυαναμενόμενη νέα
σειρά των Καλκόβαλη - Τσαμπάνη «Μάγισ-
σα» στον ΑΝΤ1 μετατεθεί για τον Σεπτέμ-
βριο του 2023.

� Μεγάλη μάχη θα δώσουν το επόμενο
διάστημα η Μάριον Μιχελιδάκη και οι

υπόλοιποι συντελεστές του «Μέρα μεσημέ-
ρι με τη Μάριον» ώστε να καταφέρει η εκ-
πομπή να αυξήσει όσο το δυνατόν τα νούμε-
ρα τηλεθέασης. Οι διαβεβαιώσεις από το
Open ότι δεν είναι στην πρόθεση του σταθ-
μού μια πρόωρη διακοπή της εκπομπής
φαίνεται πως δεν αρκούν για να κάμψουν
την ανησυχία των συνεργατών και της πα-
ρουσιάστριας.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

«Βελούδινο» διαζύγιο ΑΝΤ1 - Δούκισσας Νομικού

Μ
όλις λίγους μήνες μετά την
επιστροφή της στον ΑΝΤ1
η Δούκισσα Νομικού απο-
χώρησε από τον σταθμό.

Τα όσα συνέβησαν στο «Πρωινό» δύο
εβδομάδες έπειτα από την πρεμιέρα
ήταν καθοριστικά για την πρόωρη ολο-
κλήρωση αυτής της συνεργασίας.

Ακολούθησε μια περίοδος όπου οι
δύο πλευρές άφησαν να καταλαγιάσει
ο θόρυβος ώστε να δουν ποιο θα είναι
το επόμενο βήμα στη συνεργασία τους.
Στη συνέχεια η Δούκισσα Νομικού και
ο ΑΝΤ1 είχαν κάποιες κουβέντες για
ενδεχόμενα πρότζεκτ που θα μπορού-
σε να αναλάβει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η
Δούκισσα επιθυμούσε το επόμενο τη-
λεοπτικό της βήμα να είναι σε κάτι
βραδινό με χαρακτηριστικά λαμπερού

show. Εξάλλου αυτό είναι κάτι που της
είχε ταιριάξει πολύ στο παρελθόν. Στον
ΑΝΤ1 όμως δεν υπάρχει προοπτική για
τέτοιου είδους παραγωγή μέσα στην
τρέχουσα σεζόν.

Η αντιπρόταση που έγινε είχε να κά-
νει με ψυχαγωγικό μαγκαζίνο το Σαβ-
βατοκύριακο, κάτι που απέχει πολύ
από τις επιθυμίες της Δούκισσας. Έτσι,
σε πολύ καλό κλίμα οι δύο πλευρές
αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συ-
νεργασία τους πρόωρα. Το συμβόλαιο
που είχε υπογράψει η Νομικού με τον
ΑΝΤ1 ήταν τριετές.

Η παρουσιάστρια, όπως μαθαίνουμε,
διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στη
ζωή της και τουλάχιστον για το επόμε-
νο διάστημα δεν είναι στις προθέσεις
της οποιαδήποτε ασχολία με την τηλε-
όραση. 

Όλα αλλάζουν στο «Γεια σου» από τη νέα χρο-
νιά. Μετά την τελευταία συνάντηση που είχε η
Μαρία Μπακοδήμου με κορυφαίο στέλεχος του
ΣΚΑΪ, δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες αλλαγές,
οι οποίες ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σταδιακά.
Η εκπομπή λοιπόν αλλάζει ώρα μετάδοσης και
μετακινείται στη ζώνη 12.00-14.00. Το περιεχό-
μενο τροποποιείται και γίνεται κυρίως gossip -
lifestyle. Αυτό το τελευταίο μάλιστα φαίνεται ότι
αποτέλεσε και αφορμή για να δούμε και κάποιες
αλλαγές στους συνεργάτες.

Η Μαριλού Ρεπαπή δεν θα είναι στο «Γεια σου»
τη νέα χρονιά, καθώς η έμπειρη δημοσιογράφος
ανακοίνωσε στον σταθμό ότι δεν θα της ταίριαζε
να συνεχίσει με τα νέα δεδομένα στο περιεχόμε-
νο - η αρχική συμφωνία ήταν για μια εναλλακτική
εκπομπή. Έτσι, λήφθηκε από κοινού η απόφαση
να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους. Μάλιστα,
οι πληροφορίες μας λένε πως θα δούμε και άλ-

λες αλλαγές μπροστά από τις κάμερες και σίγου-
ρα θα γίνουν αποχωρήσεις σε πρόσωπα που βρί-
σκονται πίσω από τα φώτα.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που έχουν ακουστεί
το τελευταίο διάστημα ότι θα ενταχθούν στην εκ-
πομπή μετά τις γιορτές -Ποσειδώνας Γιαννόπου-
λος, Μίλτος Μακρίδης, Νανά Παλαιτσάκη-, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες μας, κανένας από τους
τρεις δεν θα είναι στο νέο σχήμα. Μάλιστα, ο Πο-
σειδώνας Γιαννόπουλος είχε ξεκαθαρίσει από
τον περασμένο Νοέμβριο ότι δεν θα συνεργαστεί
με την εκπομπή.

Αυτήν τη στιγμή το κανάλι αναζητά δύο νέους
συνεργάτες και δύο από τα ονόματα που έχουν
προσεγγίσει είναι ο Γιώργος Μαυρίδης και η
Νάνσυ Παραδεισανού. Το «Γεια σου» με την
υπάρχουσα μορφή ολοκληρώνεται την Κυριακή
18 Δεκεμβρίου και θα επιστρέψει ανανεωμένο
μέσα στον Ιανουάριο. 

Ξεκαθάρισμα στην εκπομπή της Μπακοδήμου

Αλλάζει ώρα η εκπομπή της Φαίης Σκορδά;
Με τη μάχη της τηλεθέασης να είναι σκληρή

στην πρωινή ζώνη, ένα από όλα τα σενάρια που
ακούγονται τελευταία θέλει την εκπομπή της
Φαίης Σκορδά να αλλάζει ώρα μετάδοσης. Συγ-
κεκριμένα, αυτό που λέγεται είναι πως οι «Αταί-
ριαστοι» θα μπουν στη θέση του «Πρωινού μας»
και η Φαίη Σκορδά θα βρεθεί στη ζώνη που ήταν
τα προηγούμενα δύο χρόνια η Ιωάννα Μαλέσκου.
Ποια είναι η αλήθεια;

Από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, όπως διαμορφώ-
νεται αυτήν τη στιγμή, προκύπτει πως στην περί-
πτωση προκήρυξης βουλευτικών εκλογών κατά τη

διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η εκπομπή
της Φαίης Σκορδά θα χρησιμοποιηθεί για τη δεύ-
τερη εμφάνιση που δικαιούται κάθε υποψήφιος να
έχει σε έναν σταθμό. Δηλαδή, η Φαίη Σκορδά θα
πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με κάποια πολιτι-
κά πρόσωπα που θα κρίνεται πως θα πρέπει να πε-
ράσουν από την εκπομπή της. Έτσι, η ώρα μετάδο-
σης δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που είναι πολύ
πιθανό να συμβεί όμως είναι ότι την τελευταία
εβδομάδα πριν από τις εκλογές η εκπομπή θα δια-
κοπεί και θα επιστρέψει μετά τις εκλογές, ανάλογα
βέβαια με το ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις. 
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Νέα προθεσμία αναμένεται να δοθεί στους ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων ρυμουλ-
κούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1 (έως 750 κιλά), συμπεριλαμβανομένων και
των ιδιοκατασκευών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με άδεια ρυμούλκησης. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η προθεσμία για την απόκτηση
αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας σε ρυμουλκούμενα οχήματα κα-
τηγορίας Ο1 έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αλλά εξαιτίας κάποιων προβλημάτων
που έχουν διαπιστωθεί σε αρκετές Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, το

υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα φέρει στη Βουλή άμεσα νομοθετική ρύθ-
μιση ώστε να μπορούν οι κάτοχοι ιδιοκατασκευών να εκδίδουν άδειες κυκλοφο-
ρίας και πινακίδες κυκλοφορίας χωρίς να είναι απαιτητή η έγκριση τύπου αλλά η
μελέτη κάποιου μηχανολόγου μηχανικού. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που θα
φέρει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι κάτοχοι ιδιοκατασκευών ρυ-
μουλκούμενων οχημάτων ή μη της κατηγορίας Ο1 θα έχουν τη δυνατότητα να προ-
μηθευτούν άδειες κυκλοφορίας και πινακίδες έως τον Οκτώβριο του 2023!
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Νέες αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

O
ταν ακούει κανείς το όνομα «Suzuki»
αμέσως το μυαλό του πηγαίνει σε κά-
ποιο μοντέλο που κινείται άφοβα σε
χιονισμένους δρόμους ή σε παραλίες,

ενώ δεν θα δυσκολευτεί να ακολουθήσει σκληρο-
τράχηλα τζιπ σε μονοπάτια.

Ωστόσο, η ιαπωνική εταιρεία έπειτα από 30 χρόνια
παρουσίας με off-road μοντέλα αποφάσισε να αλλά-
ξει τον χαρακτήρα της παρουσιάζοντας διάφορα SUV
και crossover μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το δη-
μοφιλές S-Cross SX4, το οποίο διαθέτει τα χαρακτη-
ριστικά ενός crossover με πλούσιο εξοπλισμό, άπλε-
τους χώρους, βελτιωμένο εσωτερικό, mild hybrid και
full hybrid κινητήρες και έναν all around χαρακτήρα
που εκτιμάται από κάθε αγοραστή.

Το νέο S-Cross ξεκινά από τις 22.330 ευρώ στην
έκδοση GL με υπερπλήρη εξοπλισμό, ενώ η τετρακί-
νητη έκδοση κοστίζει από 27.330 ευρώ και σίγουρα
αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή στη συγκεκριμένη
κατηγορία οχημάτων. Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυ-
κλοφορίας, εξαιτίας των χαμηλών ρύπων κυμαίνονται
σε μόλις 84,84 ευρώ.

Δυναμική εμφάνιση
Το Suzuki S-Cross μπαίνει σε μια νέα φάση και εί-

ναι εμφανές και οπτικά, μιας και τα αισθητικά πρότυ-
πα της προηγούμενης γενιάς έχουν αντικατασταθεί
από άλλα, πιο τετραγωνισμένα και κυρίως σαφώς πιο
μοντέρνα και δυναμικά.

Στο εμπρός και στο πίσω μέρος τη μεγάλη διαφορά
κάνουν τα φωτιστικά σώματα που συμβάλλουν με τη
σειρά τους σημαντικά στη σύγχρονη παρουσία του S-
Cross και, όπως προαναφέραμε, στον εμφανώς πιο

δυναμικό του χαρακτήρα. Επίσης, από το πλάι τα πλα-
στικά τόξα πάνω από τους τροχούς είναι πλέον ξεκά-
θαρα με γωνίες και όχι στρογγυλά, δίνοντας οπτικά
όγκο στο αυτοκίνητο. Οι διαστάσεις παραμένουν στα
ίδια επίπεδα, αλλά από όποια μεριά και αν κοιτάξεις
το σημερινό S-Cross σου φαίνεται πως έχει μεγαλύ-
τερες διαστάσεις.

Πλούσιος εξοπλισμός
Η καμπίνα του νέου S-Cross εστιάζει στην ουσία

παρά στον εντυπωσιασμό και προσφέρει όλα όσα
αναζητά ο δραστήριος οδηγός ενός τετρακίνητου
SUV. Θυμίζει σε αρκετά σημεία το προηγούμενο μον-
τέλο, όπως πχ στην κονσόλα και τους διακόπτες, δεί-
χνει παρ’ όλα αυτά ευχάριστο χάρη κυρίως στη μεγά-
λη οθόνη του infotainment και τον όμορφο πίνακα ορ-
γάνων, με τη μικρότερη έγχρωμη οθόνη 4,2’’ ανάμεσα
στο ταχύμετρο και το στροφόμετρο.

Ο εξοπλισμός είναι υπερπλήρης και στο αυτοκίνητο
της δοκιμής μας υπήρχαν επιπλέον θερμαινόμενα
εμπρός καθίσματα με δερμάτινη επένδυση στα πλαϊ-
νά και αυτόματο κλιματισμό.

Πέντε ενήλικες χωράνε με μεγάλη άνεση στην καμ-
πίνα του ιαπωνικού SUV, ενώ το πορτμπαγκάζ των 430
λίτρων έχει μεγάλο άνοιγμα, εύκολα εκμεταλλεύσιμο
σχήμα και μπορεί να μεγαλώσει στα 1.230 λίτρα με την
αναδίπλωση του πίσω καθίσματος. Κάτω από το καπό
του αυτοκινήτου της δοκιμής μας βρισκόταν ο γνω-
στός βενζινοκινητήρας 1.4 Boosterjet με τη συνδρομή
του ήπιου υβριδικού συστήματος 48V. Η απόδοση των
129 ίππων μπορεί να μην ακούγεται υψηλή, όμως μαζί
με τα 235 Nm ροπής τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά
λειτουργίας και η έξοχη κλιμάκωση του 6τάχυτου χει-

ροκίνητου κιβωτίου συνθέτουν ένα σύνολο που κινεί
σβέλτα το S-Cross και διατηρεί την κατανάλωση σε
πολύ λογικά επίπεδα. Ο κινητήρας τραβάει δυνατά
από τις χαμηλές στροφές εκμεταλλευόμενος το μικρό
ηλεκτρικό μοτέρ των 14 ίππων και 53 Nm, μειώνοντας
παράλληλα τη μέση κατανάλωση καυσίμου που ανήλ-
θε σε περίπου 7 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Ο οδηγός έχει επίσης στη διάθεσή του αρκετά προ-
γράμματα οδήγησης, ανάλογα με τα οποία προσαρ-
μόζεται ο κινητήρας, ενώ αν επιλέξει το «Snow» έχει
και τη δυνατότητα να «κλειδώσει» την τετρακίνηση.

Παντός εδάφους
Η οδική συμπεριφορά του S-Cross στο εθνικό οδι-

κό δίκτυο είναι υποδειγματική, ενώ ο ξεκούραστος
τρόπος που ταξιδεύει το ιαπωνικό SUV εντυπωσιάζει,
καθιστώντας το κατάλληλο και για μακρινές διαδρο-
μές. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στρο-
φές το ιαπωνικό μοντέλο εμφανίζει λογικές κλίσεις,
αλλά τα περιθώρια πρόσφυσης είναι πολύ υψηλά, δε-
δομένης της εμπλοκής και του πίσω άξονα, μόλις δια-
γνωστεί γλίστρημα… Μέσα στην πόλη η απορροφητι-
κή ανάρτηση και η ηχομόνωση κρατούν εκτός καμπί-
νας τους περισσότερους θορύβους… Παράλληλα, η
ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία
παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο
οδηγό. Εκτός δρόμου το Suzuki S-Cross κινείται λες
και βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον, με το μονα-
δικό άγχος για τον οδηγό κάποιο πιθανό κλατάρισμα
ελαστικού από σκίσιμο σε κοφτερή πέτρα στα βουνά.
Στην παραλία η τετρακίνηση κάνει εξαιρετική δουλειά
και μάλιστα εξαιτίας της ελκτικής του δύναμης «ρί-
χνει» αρκετά μεγάλο σκάφος στη θάλασσα…

40

Δοκιμάζουμε το Suzuki S-Cross
1.4T Hybrid 4WD με 129 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η
ιστορία πήρε τη θέση της και περιμένει. Παρα-
δίπλα της, η... αιωνιότητα. Τελικός Μουντιάλ
2022: Ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο; Ο Λιο-
νέλ Μέσι που έχει και τη βοήθεια του… ημίθε-

ου Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος αγναντεύει από ψηλά
στον ουρανό, ή ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος στα 23 του θέλει
να γίνει... Πελέ;

Να το εξηγήσουμε: ο Λιονέλ Μέσι, 35 ετών, δίνει το τε-
λευταίο του τανγκό σε Μουντιάλ. Το είπε ο ίδιος και σκόρ-
πισε απογοήτευση στους ποδοσφαιρόφιλους. Στο ποδό-
σφαιρο πρόσφερε τόσα όσα ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο
Πελέ. Όμως, του λείπει κάτι. Ένα τρόπαιο Μουντιάλ. Το
2014 στη Βραζιλία έπαιξε στον τελικό, έχασε 1-0 από τη
Γερμανία. Μήπως ήρθε η ώρα το ίδιο το ποδόσφαιρο να
του ανταποδώσει το μεγαλείο του με αυτό το τρόπαιο; Ου-
δείς γνωρίζει, μπάλα είναι και γυρίζει. Μπορεί να έχει την
ευλογία του Ντιέγκο, αλλά κουβαλάει και το βάρος στην
πλάτη του. Από τον ίδιο τον Ντιέγκο. Εκείνος στο Μουντιάλ
του 1986 στο Μεξικό είχε ηγηθεί μιας ομάδας ατάλαντων
(πλην του Βαλντάνο) «πολεμιστών», ανέτρεψε την πραγμα-
τικότητα περί ομαδικότητας του αθλήματος και το πήρε

μόνος του. Πάνω κάτω και ο Μέσι τέτοια ομάδα έχει.
«Μαχητές».

Ο Εμπαπέ από τη μεριά του είναι ο ίδιος παγκόσμιος
πρωταθλητής το 2018 στη Ρωσία και αν το επαναλάβει, θα
βάλει τη φωτογραφία του στο κάδρο του Πελέ. Διότι ο «βα-
σιλεύς» είναι ο μοναδικός με back to back κατακτήσεις, το
1958 και το 1962. Στην προσπάθειά του αυτή ο Κιλιάν είδε
τρεις παίκτες της εθνικής να αντιμετωπίζουν πρόβλημα
από τη νόσο των κλιματιστικών. Ουπαμεκανό, Ραμπιό και
Κομάν τέθηκαν νοκ άουτ από τον ημιτελικό με το Μαρόκο
(2-0) και δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστούν. Όμως, αυτή
η Γαλλία δεν έχει βασικούς και αναπληρωματικούς.

Τον τελικό θα σφυρίξει ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ,
ένας ακόμη διαιτητής που βγάλαμε... άχρηστο στην Ελλά-
δα. Σήμερα στις 5 μμ θα γίνει ο μικρός τελικός Κροατία -
Μαρόκο.

Αύριο Κυριακή ο μεγάλος τελικός
του Μουντιάλ Αργεντινή - Γαλλία

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ
1930, Μοντεβιδέο: Ουρουγουάη - Αργεντινή ................4-2
1934, Ρώμη: Ιταλία - Τσεχοσλοβακία .............................. 2-1
1938, Παρίσι: Ιταλία - Ουγγαρία ...................................... 4-2
1950, Ρίο: Ουρουγουάη - Βραζιλία ..................................2-1
1954, Βέρνη: Δ. Γερμανία - Ουγγαρία ............................ 3-2
1958, Στοκχόλμη: Βραζιλία - Σουηδία ............................ 5-2
1962, Σαντιάγο: Βραζιλία - Τσεχοσλοβακία.................... 3-1
1966, Λονδίνο: Αγγλία - Δ. Γερμανία.............. 2-2 (4-2 παρ.)
1970, Μεξικό: Βραζιλία - Ιταλία ...................................... 4-1
1974, Μόναχο: Δ. Γερμανία - Ολλανδία ..........................2-1
1978, Μπουένος Άιρες: Αργεντινή - Ολλανδία .... 1-1 (3-1 παρ.)
1982, Μαδρίτη: Ιταλία - Δ. Γερμανία ................................3-1
1986, Μεξικό: Αργεντινή - Δ. Γερμανία ..........................3-2
1990, Ρώμη: Γερμανία - Αργεντινή ..................................1-0
1994, Λος Άντζελες: Βραζιλία - Ιταλία............ 0-0 (3-2 πεν.)
1998, Παρίσι: Γαλλία - Βραζιλία ......................................3-0
2002, Γιοκοχάμα: Βραζιλία - Γερμανία ..........................4-2
2006, Βερολίνο: Ιταλία - Γαλλία ......................1-1 (5-3 πεν.)
2010, Γιοχάνεσμπουργκ: Ισπανία - Ολλανδία ..0-0 (1-0 παρ.)
2014, Ρίο: Γερμανία - Αργεντινή ....................0-0 (1-0 παρ.)
2018, Μόσχα: Γαλλία - Κροατία ......................................4-2

Μέσι και Εμπαπέ για την αιωνιότητα
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Α
ργεντινή - Γαλλία θα παίξουν αύριο Κυριακή
στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ.
Και τι θα γίνει -που σίγουρα θα γίνει- αν σε μια
φάση βρεθούν αντιμέτωποι ο Λίο Μέσι με

ύψος 1,67μ. και ο Γάλλος κεντρικός μπακ Ιμπραήμ Κονατέ
της Λίβερπουλ με μπόι 1,97μ. και πέσουν και οι δύο στο
χορτάρι; Ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερ-
δίσει το φάουλ; 

Ο Μέσι φυσικά. Όχι επειδή είναι ο Μέσι, αλλά επειδή εί-
ναι κοντός!

Οι διαιτητές λειτουργούν με ουμανιστικά κριτήρια τις
περισσότερες φορές, όπως ανέδειξε η έρευνα των δύο
Ολλανδών ερευνητών Νιλς φαν Κουάκεμπεκ και Στέφεν
Κίρσνερ του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ.
Έπειτα από επτά σεζόν ενασχόλησης με το αντικείμενο, η
έρευνά τους κατέδειξε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα
στους ψηλούς και τους κοντούς ποδοσφαιριστές όσον
αφορά τα διαιτητικά σφυρίγματα.

Οι διαιτητές βλέπουν με μεγαλύτερη συμπάθεια τους
κοντούς και τους δίνουν περισσότερα σφυρίγματα!

Οι Νιλς φαν Κουάκεμπεκ και Στέφεν Κίρσνερ στο
Erasmus ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό καταγρά-
φοντας στοιχεία έπειτα από μελέτη επτά σεζόν στην
Μπουντεσλίγκα, ισάριθμες σεζόν στο Champions
League και των Μουντιάλ του 2006 στη Γερμανία, του

2010 στη Νότια Αφρική και του 2014 στη Βραζιλία.
Στο σύνολο έγιναν 123.844 φάουλ και η έρευνα έδειξε

ότι στο ένα τρίτο εξ αυτών οι «δράστες» ήταν ψηλότεροι.
Και όσο μεγάλη είναι η διαφορά σε ύψος μεταξύ δύο παι-
κτών, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει
φάουλ ο κοντύτερος ποδοσφαιριστής.

Όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα, αν η διαφορά μετα-
ξύ των παικτών είναι 1-5 εκατοστά, οι πιθανότητες να σφυ-
ρίξει φάουλ ο διαιτητής υπέρ του κοντού είναι 52%. 

Για διαφορά ύψους 6-10 εκατοστών οι πιθανότητες
είναι 55,4% και αν αυτή υπερβαίνει τους δέκα πόν-

τους, τότε οι πιθανότητες φτάνουν σχεδόν το 59%.
Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι θεατές στην κερκίδα

αλλά και οι τηλεθεατές σοκάρονται περισσότερο όταν
ένας κοντός παίκτης πέφτει στο χορτάρι έπειτα από μια
μονομαχία με ψηλότερο και αντιδρούν ανάλογα. Τις πε-
ρισσότερες φορές βίαια όταν θεωρούν ότι έγινε φάουλ
στον κοντό, έστω και αν ο ίδιος ο κοντός το έχει προκαλέ-
σει. Το αίτιο είναι καθαρά ψυχολογικό και οφείλεται στη
συμπάθεια που δείχνουν οι άνθρωποι γενικά στους κον-
τούς, όπως αναφέρει η έρευνα. Προχωρώντας τη σε ένα
δεύτερο επίπεδο, οι δύο καθηγητές αποφάνθηκαν ότι όσο
πιο κοντός είναι κάποιος, τόσο παραπέμπει υποσυνείδητα
σε παιδί. Και όλοι αγαπούν τα παιδιά.

Όσον αφορά τους διαιτητές, αυτοί κρίνουν πολλές φο-
ρές όχι με βάση το συμβάν, αλλά με ανθρωπολογικά κρι-
τήρια. Εν ενεργεία διαιτητές που κράτησαν την ανωνυμία
τους παραδέχτηκαν ότι όταν πρέπει να αποφασίσουν στιγ-
μιαία έπειτα από μια μονομαχία κοντού με ψηλό παίκτη, η
πρώτη τους αντίδραση είναι να καταλογίσουν φάουλ υπέρ
του κοντού. Εκτός και αν αυτό είναι τόσο εξόφθαλμο που
εξαφανίζει κάθε είδους αμφιβολία.

Στην ίδια έρευνα πήραν μέρος βετεράνοι ποδοσφαιρι-
στές, οι οποίοι έπειτα από τη σχετική αναφορά τότε συνει-
δητοποίησαν ότι πράγματι οι διαιτητές ευνοούσαν τους
κοντούς. 

Οι διαιτητές
συμπαθούν 
τους κοντούς

Μεγάλη έρευνα Ολλανδών 
ερευνητών για το μπόι 
των ποδοσφαιριστών 

και τις διαιτητικές αποφάσεις

Διαφορά ύψους Κερδισμένα φάουλ
1-5 εκ.......................................................................52%

6-10 εκ. ................................................................55,4%

10+ εκ. ..................................................................58,8%



Ο
Έλληνας «Iντιάνα Τζό-
ουνς», διεθνώς αναγνω-
ρισμένος για τη σημαντι-
κή προσφορά του στον

παγκόσμιο πολιτισμό, δεν σταματά
να μετρά παράσημα.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος
Τσούκαλης, μετά τα σημαντικά
βραβεία από το Ισραήλ και το Βατι-
κανό, κατέκτησε μια ακόμα διεθνή
διάκριση στο Μεξικό ως «Ο καλύ-
τερος του Μεξικό και του κόσμου
όλου», εδραιώνοντας τη φήμη του
και στην άλλη πλευρά του πλανήτη.

Το υψίστης σημασίας βραβείο,
του απονεμήθηκε στα πλαίσια του
«Culture & Art Mexico Festival»
στα τέλη Νοεμβρίου και γι’ αυτή τη
σημαντική στιγμή της καριέρας
του μίλησε στην «Political» περι-
γράφοντας όλα όσα όμορφα αλλά
και...ευτράπελα συνέβησαν στο
ταξίδι.

«Πριν από έξι χρόνια εξαρθρώ-
σαμε στα Πατήσια μια εγκληματική
οργάνωση εμπορίας αρχαιοτήτων,
όπου ανάμεσα στα ευρήματα ήταν
και αντικείμενα από τη Λατινική
Αμερική προερχόμενα από τον πο-
λιτισμό των Μάγια. Η επίσημη θέ-
ση μου, πως αυτά έπρεπε να επι-
στραφούν στη χώρα τους, εκτιμή-
θηκε πολύ από την Πρεσβεία του
Μεξικό στη χώρα μας και κατά συ-
νέπεια από τις εκεί Αρχές, που
αποφάσισαν να με τιμήσουν» ανέ-
φερε ο Γιώργος Τσούκαλης.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του Μαργαρίτα και τον καλό φίλο
του και πρόεδρο του Ομίλου για
την UNESCO Πειραιώς και Νήσων,
Γιάννη Μαρωνίτη, ο ιδιωτικός
ερευνητής έγινε δεκτός στο αερο-
δρόμιο του Μεξικού από τον επι-
κεφαλής του Φεστιβάλ Όλιβερ
Ρουίζ, με τον οποίο είχαν αναπτύ-
ξει επαφές τους προηγούμενους
μήνες μέσω διαδικτύου. 

Οι αγκαλιές των δύο αντρών
ήταν συγκινητικές. Όμως τα χαμό-
γελα διαδέχτηκε αιφνίδια ο τρό-
μος, όταν ο Μαρωνίτης εξαφανί-
σθηκε από τον χώρο αφίξεων.
«Πάθαμε σοκ, δεν ξέραμε πού βρι-
σκόταν. Μέχρι το βράδυ δεν είχε
δώσει σημεία ζωής και στην press

conference ήμουν αγχωμένος,
φοβόμουν για τη ζωή του. Τελικά
αποδείχθηκε πως με την αποβίβα-
σή του, κρατήθηκε στο Immigra-
tion, επειδή δεν είχε το voucher
του ξενοδοχείου, απαγορεύοντάς
του κάθε τηλεφωνική επικοινωνία.
Το θέμα έλυσε η πρέσβης μας στο
Μεξικό κι όλα πήγαν κατ’ ευχήν»,
αποκάλυψε ο ερευνητής.

Η απονομή των βραβείων πραγ-
ματοποιήθηκε σε μία κατάμεστη
από κόσμο αίθουσα 5στερου ξενο-
δοχείου. 

Ο Γιώργος Τσούκαλης καταχει-
ροκροτήθηκε και μετά τις αμέτρη-
τες συνεντεύξεις στα τηλεοπτικά
κανάλια δέχτηκε τα συγχαρητήρια
των υπόλοιπων τιμώμενων προ-
σώπων της βραδιάς, όπως της κο-
ρυφαίας Μεξικανής ερμηνεύτριας
Σάντα Οβιέδο. 

Η σπουδαία τραγουδίστρια δεν
έκρυψε τον ενθουσιασμό της για
το έργο του και την επομένη ημέ-
ρα παρέθεσε επίσημο δείπνο
προς τιμήν του, στο 250 στρεμμά-
των ανάκτορό της. « Ήταν ένα
υπερ-θέαμα αυτό που έζησα εκεί.
Θα μου μείνει αξέχαστο. Ένιωσα

σαν βασιλιάς από τη θερμή υπο-
δοχή του κόσμου, αλλά και τη φι-
λοξενία της Σάντα Οβιέδο, η οποία
μας προσκάλεσε με τη σύζυγό
μου για διακοπές στην πολυτελή
έπαυλή της.

Μα πιο δυνατή στιγμή ήταν ο
αποχαιρετισμός με τον καλό μου
φίλο Όλιβερ Ρουίζ, ο οποίος με
δάκρυα στα μάτια μού εξομολογή-
θηκε πως με θεωρεί αδελφό του,

χαρίζοντάς μου τέσσερα σπάνια
νομίσματα από τη συλλογή του πα-
τέρα του. Κι εγώ έβγαλα αυθόρμη-
τα το ρολόι μου και του το χάρισα
σε μια ένδειξη πραγματικής αγά-
πης και εκτίμησης. Δεν μπορώ να
περιγράψω τα συναισθήματα εκεί-
νης της σκηνής. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι
ανεκτίμητες», περιέγραψε με συγ-
κίνηση. 
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα
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Ο Έλληνας Ιντιάνα
Τζόουνς κατέκτησε μια
ακόμα διεθνή διάκριση 
στο Μεξικό, εδραιώνοντας
τη φήμη του και στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού

Ο Γιώργος
Τσούκαλης 
στους καλύτερους
του κόσμου!

Με τη γυναίκα 
του Μαργαρίτα



Σε γνωστό θεραπευτήριο της Αθήνας νοση-
λεύεται η Μαίρη Χρονοπούλου έπειτα από προ-
γραμματισμένο χειρουργείο στις καρωτίδες. Η
επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, ωστόσο οι θε-
ράποντες γιατροί εκτίμησαν πως λόγω της ηλι-
κίας και του βεβαρημένου ιστορικού υγείας της
πρωταγωνίστριας θα πρέπει να παραμείνει στο
νοσοκομείο για λίγες ακόμα ημέρες. Στο πλευρό
της 89χρονης ηθοποιού βρίσκεται ο καλός της
φίλος και συνεργάτης Θωμάς Χούντας, που ενη-
μερώνει γνωστούς και φίλους για την πορεία της
ανάρρωσής της.

Σιδερένια

Θύμα κλοπής

Θύμα κλοπής έπεσε στο κέντρο της Αθήνας ο
Γιώργος Αγγελόπουλος. Άγνωστοι διέρρηξαν το
αυτοκίνητό του και αφαίρεσαν μία τσάντα με ση-
μαντικά έγραφα και προσωπικά του αντικείμενα.
Με ανακοίνωσή του στο Instagram, ο νικητής του
«Survivor» έκανε έκκληση σε όποιον τη βρει, να
την παραδώσει στο ΑΤ Καισαριανής: «Έχει κλα-
πεί μία τσάντα πλάτης, δερμάτινη χρώματος μαύ-
ρο, σήμερα στο Κολωνάκι στη συμβολή Καρνεά-
δου και Πλουτάρχου από το αυτοκίνητό μου στις
11.55. Περιέχει προσωπικά αντικείμενα, κλειδιά
και προσωπικά έγγραφα. Ευχαριστώ». 

Τι κι αν χώρισαν! Για χάρη των
παιδιών τους ο Ανδρέας Φου-
στάνος και η Νατάσσα Θεοδω-
ρίδου παραμένουν αγαπημέ-
νοι γονείς. Ο πλαστικός χει-
ρουργός και η ερμηνεύτρια
παρέστησαν στην ορκωμοσία
της κόρης τους Ανδριάννας, η
οποία ολοκλήρωσε τις σπου-
δές της στο Τμήμα Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου. Εκεί ήταν και οι αδελ-
φές της Ιζαμπέλα Φουστάνου
και Χριστιάνα Μπέτα κι όλοι
μαζί πόζαραν με χαμόγελα.

Οικογενειακή
υπόθεση

Μαμά και κόρη μονοπωλούν τα φώτα της
δημοσιότητας, αλλά ο γιος προτιμά την
ησυχία του! Μπορεί η Μπέσσυ Αργυρά-
κη και η κόρη της Εβελίνα Νικόλιζα να
έχουν το Know how στη showbiz, αλλά
δεν είναι ισχύει το ίδιο για το καμάρι της
τραγουδίστριας, τον Άγγελο Νικόλιζα, ο
οποίος ζει στην Ελβετία, εργάζεται ως
σεφ και η μόνη του επαφή με το θέαμα
είναι το Instagram.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τίτλοι τέλους στον γάμο της

Ο σεφ της Αργυράκη

H
Μάρω Λύτρα, έπειτα από πέντε χρόνια γάμου με τον Theo
Pappas, χώρισε. Το ζευγάρι βρισκόταν τον τελευταίο καιρό
σε διάσταση και πριν από δύο μήνες εκδόθηκε το διαζύγιό

του. Την αποκάλυψη έκανε η τραγουδίστρια που γνωρίσαμε στο
Fame Story, η οποία διαμένει στον Καναδά, ανακοινώνοντας: «Όλα
αυτά τα χρόνια στα πάνω μου και στα κάτω μου, ήμουν πάντα ανοι-
χτό βιβλίο και αυτό δεν έχει αλλάξει. Μετά από αρκετά χρόνια γνω-
ριμίας, γάμου και κοινής ζωής, πριν από έναν χρόνο αποφασίσαμε
με τον Theo πως θα ήταν καλό και για τους δυο μας να ακολουθή-
σουμε χωριστούς δρόμους. Θα ήθελα να ξέρετε πως είμαι καλά,
εστιάζω στη δουλειά και τον εαυτό μου και συνεχίζω να κοιτάω
μπροστά και να προχωράω». 
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Απρόσκλητοι...επισκέπτες
Θύμα διάρρηξης ο Άρης Τσάπης. Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι
του τηλεοπτικού Θανάση από τη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί», όπου
διαμένει με τη σύντροφο και το παιδάκι τους κι αφού τα έκαναν
άνω κάτω, έκλεψαν ό,τι βρήκαν και αποχώρησαν. Ο ηθοποιός σο-
καρισμένος από το γεγονός δήλωσε στις κάμερες πως θα απέχει
από τα social media για λίγο καιρό, μέχρι να συνέλθουν και να
ηρεμήσουν.



Ο
ι περισσότεροι με την πάροδο του χρό-
νου παραπονιούνται για χαλάρωση και
πτώση σε πρόσωπο και σώμα, στοιχεία
που αλλοιώνουν την πρότερη εικόνα

μας. Όμως, δεν είναι μόνο ο χρόνος που φέρνει
τα… πάνω κάτω. Αντίστοιχες επιπτώσεις μπορεί
να έχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η μεγάλη
απώλεια βάρους, ο τοκετός και ο θηλασμός, αλλά
και γονιδιακά αίτια που ανατρέπουν τα δεδομένα
ακόμη και σε νεαρές ηλικίες. 

Σε κάθε περίπτωση, η πλαστική/αισθητική χει-
ρουργική μπορεί να παρέμβει, αντιμετωπίζοντας
αποτελεσματικά τα αισθητικά προβλήματα που
προκύπτουν ή ακόμη και προλαμβάνοντάς τα. Οι
επιπτώσεις της βαρύτητας είναι πιο γρήγορα ορα-
τές στο πρόσωπο και στον λαιμό. «Για την αποφυ-
γή των μεγάλων προβλημάτων απαιτείται πρόλη-
ψη, δηλαδή ανάρτηση των ιστών που παρουσιά-
ζουν ελαφριά χαλάρωση και διατήρησή τους στην
αρχική τους θέση, με μη επεμβατικές θεραπείες. 

Η πρόληψη και αντιμετώπιση των ήπιων προ-
βλημάτων βασίζεται σε ενέσιμες θεραπείες,
όπως τοξίνες, υαλουρονικά και βλαστοκύτταρα,
καθώς και σε λιπομεταφορές και νήματα», ανα-
φέρει η Πλαστικός Χειρουργός δρ Αναστασία Σε-
φέρη - Δανιήλ και συμπληρώνει ότι «Οι αυξομει-
ώσεις βάρους αποτελούν, επίσης, ένδειξη για να
ξεκινήσει η πρόληψη. Εάν υπάρχει γονιδιακά μια

μικρή λιποαποθήκη στον πώγωνα, η πτώση του
οβάλ του προσώπου θα επέλθει πολύ πιο γρήγο-

ρα. Η πρόληψη με τις ενέσιμες θεραπείες μπορεί
να καθυστερήσει τις επιπτώσεις της βαρύτητας.
Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές μπορούν να αντιμε-
τωπίσουν και ήδη εγκατεστημένα προβλήματα σε
νεαρότερες ηλικίες και σε αρχόμενα στάδια». 

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει πρόληψη και
τα προβλήματα είναι πιο βαριά, τη λύση δίνουν οι
επεμβατικές θεραπείες, όπως βλεφαροπλαστική
και ενδοσκοπικά λίφτινγκ (mini face lift, κροταφι-
κό lift, full face lift). «Η μετάβαση στο επεμβατικό
στάδιο δεν καθορίζεται με βάση την ηλικία, αλλά
με βάση τα προβλήματα που έχουν τη σχετική έν-
δειξη. Εάν πρόκειται, για παράδειγμα, για ένα πα-
χύσαρκο άτομο το οποίο έχει χάσει βάρος, ακόμη
και στην ηλικία των 35 ετών, μπορεί να έχει ένδει-
ξη για mini facelift, καθώς με την απώλεια των κι-
λών οι ιστοί χαλαρώνουν και “κρεμάνε”. Επίσης, η
βλεφαροπλαστική μπορεί να έχει ένδειξη σε νεα-
ρότερες ηλικίες, όταν υπάρχει βλεφαρόπτωση
λόγω κληρονομικότητας ή λόγω κόπωσης εξαι-
τίας της εργασίας», διευκρινίζει η ειδικός. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Δεν είναι μόνο ο χρόνος που
αλλοιώνει την πρότερη εικόνα μας
σε πρόσωπο και σώμα

Διόρθωση στήθους
Ο μαστός παρουσιάζει πτώση με την αύξη-
ση της ηλικίας, καθώς και μετά από θηλα-
σμό ή απώλεια βάρους. «Καταρχάς, θα
πρέπει να δούμε εάν είναι μόνο πτωτικός
ή υπάρχει και απώλεια λίπους. Σε περι-
στατικά όπου υπάρχει απώλεια όγκου και
ο μαστός δεν είναι πολύ πτωτικός, το πρό-
βλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με λιπο-
μεταφορά ή με ένα μικρό ένθεμα. Εάν γί-
νει λιπομεταφορά, μπορεί ταυτόχρονα να
βελτιωθεί και μία άλλη περιοχή όπου
υπάρχει πλεονάζον λίπος. Για παράδειγ-
μα, να αφαιρεθεί λίπος από την κοιλιά και
να μεταφερθεί στον μαστό. Η διαδικασία
αυτή διενεργείται σε νοσοκομειακό περι-
βάλλον, υπό ελαφριά μέθη. Σε περιπτώ-
σεις που ο μαστός είναι βαρύς και έντονα
πτωτικός, γίνεται ανόρθωση με επέμβαση,
αφαιρώντας την περίσσεια του δέρματος
και -αναλόγως με το πρόβλημα- μπορεί να
τοποθετηθεί και ένθεμα για καλύτερη αι-
σθητική αποκατάσταση», εξηγεί η δρ Σε-
φέρη - Δανιήλ. 

Λύσεις για 
τη χαλάρωση 

με ή χωρίς 
νυστέρι

Δρ Αναστασία Σεφέρη - Δανιήλ,
Πλαστικός Χειρουργός 



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)
Ξαφνικές εξελίξεις θα υπάρξουν στην κοι-
νωνική σας ζωή, νέες γνωριμίες αλλά και
συναισθηματικές αναζωπυρώσεις με τα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Ίσως κερδίσετε
ένα σημαντικό ποσό από μία πώληση ή εξ-
τρά εργασία που θα κάνετε αυτές τις μέρες.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η όψη τριγώνου Ερμή - Ουρανού θα σας δη-
μιουργήσει καλές συνθήκες για να περάσετε
ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ευχάριστες εκ-
πλήξεις. Ίσως μάλιστα ταξιδέψετε ή βρεθεί-
τε σε τόπους που θα σας συνεπάρουν και θα
σας ανανεώσουν.  

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα είστε γεμάτοι από ιδέες, εμπνεύσεις και
έντονη διαίσθηση αυτό το διήμερο. Ίσως
μάλιστα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε οι-
κονομικά θέματα, όπου θα παρουσιαστούν
με έναν εντελώς αναπάντεχο τρόπο.   

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Πολλά πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύ-
τερο, αλλά η προσωπική σας ζωή θα έχει
έναν παραπάνω λόγο να σας κάνει χαρούμε-
νους. Αν ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο,
θα υπάρξουν συζητήσεις με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, που θα σας αλλάξουν μία πε-
ποίθηση που είχατε έως χθες. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τα Λιοντάρια, το πολύ θετικό τρίγω-
νο Ερμή - Ουρανού θα σας δώσει επαγγελ-
ματικές ανανεωτικές τάσεις. Επίσης είναι
καιρός να αλλάξετε κάτι επάνω σας, να βάλε-
τε μία πινελιά αισιοδοξίας στην εμφάνισή
σας λίγο πριν τα Χριστούγεννα.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι μία πολύ θετική χρονική στιγμή για
εσάς τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και
στην κοινωνική σας ζωή και στην επικοινω-
νία σας με τους άλλους. Ίσως μάλιστα θα
πρέπει να ανανεώσετε τον τρόπο που σκέ-
φτεστε κάποια πράγματα και να προχωρήσε-
τε σε ένα δημιουργικό σας σχέδιο που είχατε
εγκαταλείψει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Είναι πολύ καλή στιγμή για εσάς κυρίως που
ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου
σας. Η οικογένεια θα είναι η έμπνευσή σας
και αυτό το διήμερο θα νιώσετε ξεχωριστά
όμορφα με τα πρόσωπα από το περιβάλλον
σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Βρίσκεστε σε ένα πολύ γόνιμο επικοινωνια-
κό διήμερο, όπου θα έχετε την επιθυμία να
έρθετε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα. Για εσάς του δευτέρου δεκαημέρου,
η αλλαγή σκέψης και οι νέες συναισθηματι-
κές εμπειρίες είναι πολύ πιθανόν να συμ-
βούν με ξαφνικό τρόπο.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μία ευχάριστη στιγμή για εσάς τους Τοξό-
τες, όπου θα παρουσιάσουν ευχάριστες
εξελίξεις στα οικονομικά σας και θα βελ-
τιωθούν σημαντικά. Επίσης, μία πολύ κα-
λή ιδέα θα σας φέρει πιο κοντά σε κάποια
σχέδιά σας, με την υποστήριξη και κάποι-
ων αγαπημένων σας προσώπων.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Χωρίς να έχετε προγραμματίσει κάποια
πράγματα, θα έρθουν ξαφνικά και αναπάντε-
χα. Μηνύματα και καταστάσεις από το πα-
ρελθόν θα δώσουν νόημα σε συναισθήματα
που είχαν παγώσει. Ξαφνικές ειδήσεις και
πρόσωπα που δεν περιμένατε θα παίξουν
έναν σημαντικό ρόλο αυτό το διήμερο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Αρκετό το παρασκήνιο αυτό το διήμερο, αλλά
και πολύ ανανεωτικό για εσάς που σας πιέ-
ζουν κάποιες καταστάσεις. Ίσως μάλιστα μία
κρυφή συμφωνία σάς φέρει τύχη.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα είναι για
εσάς αυτό το Σαββατοκύριακο πολύ βοη-
θητικό, γιατί θα σας δώσει τον χώρο και
τον χρόνο να αποφασίσετε για ένα σημαν-
τικό θέμα που σας απασχολεί.

A υτό το Σαββατοκύριακο η όψη
τριγώνου του Ερμή με τον Ουρανό θα
φέρει απρόσμενα γεγονότα που θα
έχουν καλή κατάληξη. Χαρούμενα

νέα, ταξίδια, γνωριμίες, συναντήσεις θα έχουν
ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπου θα επηρεάσει
θετικά τα ζώδια της Γης και του Νερού, του
δευτέρου δεκαημέρου.  
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Ένοχος μέχρι 
αποδείξεως 
του εναντίου;

H
στήλη αντιλαμβάνεται ότι η θέση που
υπαινίσσεται ο τίτλος του άρθρου είναι
ίσως αντιδημοφιλής, ειδικά στη συγκε-

κριμένη συγκυρία, όπου το κοινό περί δικαίου
αίσθημα δείχνει να έχει ικανοποιηθεί από τη
διαγραφή της Εύας Καϊλή και την αναστολή της
κομματικής ιδιότητας της Μαρίας Σπυράκη. Αλ-
λά δεν είμαστε εδώ για να λέμε τα «ευχάριστα». 

Σύμφωνα με το τεκμήριο της αθωότητας του κα-
τηγορουμένου -που καθιερώθηκε στο πλαίσιο
των γεγονότων που προκάλεσε η Γαλλική Επα-
νάσταση (περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη) και

επιβεβαιώθηκε με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου-, το βάρος της απόδειξης
ανήκει στο Κράτος, σε εκείνον που
απευθύνει την κατηγορία.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγ-
κη προστασίας των θεσμών και τη
σημασία των εντυπώσεων για κόμ-
ματα και κυβερνήσεις. Όμως, ποιο
είναι το κρίσιμο σημείο από το
οποίο και ύστερα ένα πρόσωπο ξε-

κινά να πληρώνει το τίμημα των πράξεών του;
Μπορεί να καταστρέφεται η ζωή του, η καριέρα
του, ακόμη και η υγεία του χωρίς να έχει κριθεί η
ενοχή του; 

Πόσο σωστό είναι να αντιμετωπίζεται ένας κατη-
γορούμενος ως ένοχος μέχρι να αποδειχθεί η
ενοχή του; Και αν τελικά αποδειχθεί αθώος; Και
αν οι πρόδρομες ποινές τού στερήσουν το δι-
καίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή έστω
κάνουν πιο δυσχερή την άσκηση του συγκεκρι-
μένου δικαιώματος;

Μήπως οδηγούμαστε σε μία νέα αρχή; Ένοχος
μέχρι αποδείξεως της αθωότητας; Θέλουμε σί-
γουρα να αντικαταστήσουμε το τεκμήριο της
αθωότητας με το τεκμήριο της ενοχής; 

Κατανοώ πλήρως το καθεστώς της «αναστο-
λής». Για να μην μπορεί η δημόσια ιδιότητα να
νοθεύσει τη διοικητική-πειθαρχική ή ποινική
διαδικασία. Αλλά, η διαγραφή -ως πράξη τελε-
σίδικη- μάλλον συνιστά ποινή πριν την ενοχή. 

Προφανώς το σοκ για όλους από τις αποκαλύ-
ψεις είναι τεράστιο. Θα ήταν αδιανόητο να δοθεί
έστω και η παραμικρή αφορμή να μιλήσει κανείς
για συγκάλυψη. Για ένοχη σιωπή ή συνενοχή.
Αλλά, υπάρχει εδώ ένα «αλλά»: μήπως ενισχύε-
ται ο παραλογισμός της συλλογικής ή οικογενει-
ακής ευθύνης διά των πράξεων αποποίησης; 

Είναι δύσκολο το θέμα. Δεν προσφέρεται για εύ-
κολα συμπεράσματα. Μέχρι τότε, όμως, καλό θα
είναι όλοι να θυμόμαστε το τεκμήριο της αθωό-
τητας.  

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Αλέξης Τσίπρας από τη Λαμία:
«Εξάγουμε στην Ευρώπη, αλλά
όχι προϊόντα: εξάγουμε δια-
φθορά»! Ουτς! Πόνεσε αυτό.
Δυστυχώς, κύριε πρόεδρε, δεν
διαβάσατε τη χθεσινή στήλη.
Δεν σας προλάβαμε. Εσείς πό-
τε καταλάβατε, στις συνεδριά-
σεις του Ευρωπαίων Σοσιαλι-
στών στις οποίες συμμετέχετε
ως παρατηρητής, ότι η κυρία
Καϊλή ήταν δούρειος ίππος του

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος; Είστε σίγουρος ότι η χώρα
εξάγει διαφθορά στην Ευρώ-
πη; Από το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το
ίδιο συνδικάτο» και « Έξω από
την ΕΕ των μονοπωλίων» μπο-
ρεί  να σας δούμε να κάνετε
διαδήλωση στις Βρυξέλλες για
να προστατέψετε την ΕΕ από
τη διεφθαρμένη Ελλάδα; Κύ-
ριε πρόεδρε, σας ρωτάμε και
πάλι :  Μήπως αδικείτε και

εσείς τη χώρα μας; Στα αλή-
θεια, κύριε πρόεδρε, πιστεύε-
τε ότι η Ελλάδα είναι μία διε-
φθαρμένη χώρα, η οποία μάλι-
στα διαφθείρει την Ευρώπη;
Γιατί, αν τα λέτε και τα εννοεί-
τε αυτά,  να ξέρετε
πως αν μας καλέ-
σετε για καφέ δεν
θα έρθουμε. Θα την
πατήσετε και εσείς
όπως ο κ. Σκουρλέτης. 

� Τελικά δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι έχουν συνηθί-
σει με την εικόνα των πολιτικών να τσακώνονται

και μετά -μακριά από τις κάμερες- να αγκαλιάζονται.
Τάκης Θεοδωρικάκος και Πάνος Σκουρλέτης αντάλλα-
ξαν βαριές κουβέντες χθες στη Βουλή, στο πλαίσιο της
συζήτησης του προϋπολογισμού. Ο κ. Σκουρλέτης μίλη-
σε για «εποχές ΕΚΟΦ και Χρυσής Αυγής», με τον κ. Θεο-
δωρικάκο να του απαντά «αυτούς τους τραμπουκισμούς
στην Κουμουνδούρου». 

••••••••••••

� Μόλις τελείωσε η αντιπαράθεση, οι δύο πολιτικοί
συναντήθηκαν τυχαία σε διάδρομο της Βουλής. Ο κ.

Σκουρλέτης είπε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη
να πάνε για καφέ, αλλά ο κ. Θεοδωρικάκος τού απάντη-
σε πως «ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στην Ολομέλεια»!
Πάγωσε, έτσι, το χαμόγελο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

••••••••••••

� Βλέπετε, δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για τη
λογική «έλα μωρέ, ας πούμε και καμιά κουβέντα

παραπάνω, πάλι φίλοι είμαστε». Δεν είναι όλοι ψυχροί

επαγγελματίες. Δεν μπορεί να καταγγέλλεις χωρίς όριο
και μετά να ζητάς από τον στόχο σου να συμπεριφερθεί
με το Σύνδρομο της Στοκχόλμης.

••••••••••••

� Νίκος Ανδρουλάκης και Γιώργος Παπανδρέου αν-
τάλλαξαν χειραψία στη χθεσινή ΚΟ του ΠΑΣΟΚ,

ενώ ο γραμματέας της ΚΕ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ήταν
συνεχώς δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό. Βλέπετε, οι
πληροφορίες πως μπορεί ο Γιώργος να μιλήσει για την
υπόθεση Καϊλή έχουν θορυβήσει την ηγεσία, η οποία το
τελευταίο που θα ήθελε είναι ένα νέο εσωκομματικό
μέτωπο.  

••••••••••••

� Αντίθετα, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ικανοποι-
ημένοι από τη δήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Ικανοποιήθηκαν τόσο από τις αποστάσεις που πήρε από
την Εύα Καϊλή όσο και για τη δήλωσή του ότι δεν περιο-
ρίζεται στα όρια ενός κόμματος. Μάλλον το διάβασαν ως
απαλλαγή από την υποχρέωση να του προτείνουν κάτι.
Προοπτική, βέβαια, που δεν θα πρέπει να αποκλείεται. 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ο Γιώργος 
είναι… 
σκεφτικός!


