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Τα «Καλά 
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και η μαγεία 
των ευχών 
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τομεάρχης Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΤΟ 2023 ΘΑ ΕIΝΑΙ ΧΡΟΝΙA
ΠΟΛΙΤΙΚHΣ ΑΛΛΑΓHΣ 
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ΠΑΥΛΟΣ 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 
Πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ -
μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΥΠAΡΧΟΥΝ 
ΚOΜΜΑΤΑ «ΑΓIΩΝ»
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• Τα SOS στις e-χρηματικές 
δωρεές, γονικές παροχές

• ΝΙΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ Ένας μάνατζερ
που ξέρει να κερδίζει στοιχήματα
• ALPHA BANK: Το πενταπλό 
στοίχημα της νέας χρονιάς
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ΗΒουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ

«Οι πολίτες θα δώσουν νέα
εντολή στον Μητσοτάκη» 
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ΔΗΜHΤΡΗΣ 
ΜΑΡΚOΠΟΥΛΟΣ

Μην τα 
παρατάτε ποτέ!

Γράφουν
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ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ

ΝAΝΣΥ ΝΕΝEΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤH

Κοινωνικοί πόροι 
και Ασφαλιστικά Ταμεία 

Πώς να αντιμετωπίσετε το πένθος 
κατά τη διάρκεια των εορτών

ΛAΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Να εξασφαλίσουμε τη στέγη 
για τα νοικοκυριά του μέλλοντος

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΛ. 18-19
ΣΕΛ. 10-11

ΤΙ ΘΑ ΓIΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤA ΤΗΣ; 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 45με τον Γιάννη Αντύπα

Κάλπες 2023: 
Κάρτα αλλαγής 

δεν έχει!

Kαλές              γιορτές!

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦIΑ 
ΤΗΣ ΑYΞΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑIΟΥ 

ΤΩΝ 100 ΕΚΑΤ.
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Δεκαπεντάχρονοι βίαζαν 
συμμαθητή τους «για… πλάκα» 

ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ 
ΣΥΡΙΖΑ

Βεντέτα στην Αθήνα και «συμβόλαια
θανάτου» από τις φυλακές

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ

Το «Γεφύρι της  Άρτας»
με τα ψηφοδέλτια 

και οι υπόγειες 
διαδρομές με ΠΑΣΟΚ 
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ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
«ΚΛΗΡΩΝΕΙ» 
ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ
• Ποιες είναι οι ημερομηνίες της 
πρώτης και της δεύτερης Κυριακής 

• Ποιες δημοσκοπήσεις 
περιμένουν στο Μαξίμου  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ



Ε
ίναι αλήθεια ότι οι ευχές έχουν μέσα τους
κάτι μαγικό. Η μαγική επίκληση για το «κα-
λώς έχειν των πραγμάτων» δίνει στους αν-
θρώπους την ελπίδα να προχωρήσουν πα-

ρακάτω, να ανέβουν ένα σκαλί ακόμα, που έλεγε ο
μεγάλος μας ποιητής, ο Καβάφης… Η παμπάλαια
ομηρική λέξη «ευχή» είναι σύνθετη και παράγεται
από το «ευ» και το «έχω». Αξίζει όμως να μη συγχέ-
ουμε τις ευχές με τους μαθητευόμενους μάγους, οι
οποίοι θέλουν πάλι να μας γυρίσουν πίσω… στη μιζέ-
ρια, στη μεμψιμοιρία, στην πυραμιδική ύφεση, στη
δημιουργική ασάφεια. Αναφερόμαστε, βεβαίως, σε
όλους αυτούς τους μάγους με τα δώρα που υπόσχον-
ται τα πάντα στους πάντες. Αυτούς που επιχειρούν να
μας πείσουν ότι θα εκφωνήσουν την κατάλληλη λέξη

άμπρα - κατάμπρα και όλα θα αλλάξουν με έναν νόμο.
Αυτές τις γιορτές πρέπει να κάνουμε όλοι μας μια

ευκταία ευχή να μη γυρίσει ξανά πίσω η χώρα. Να
μη ζήσουμε πάλι καταστάσεις ιλαροτραγωδίας που
πλήγωσαν τον λαό μας. Να αποτινάξουμε από πάνω
μας τους ταχυδακτυλουργούς και τους διαχειριστές
της φτώχειας και της μιζέριας. Μην περιμένετε μόνο
να σκεφτεί για εμάς ο Μητσοτάκης από το Μέτσοβο
ή από τα Χανιά. Η ευτυχία είναι δικαίωμα και υπο-
χρέωση του καθενός από εμάς. Η ευτυχία και η πρό-
οδος είναι εκ των ανθρώπων. Δεν μπορεί να λέμε
«δεν θα αλλάξω εγώ τον κόσμο». Αυτά τα Χριστού-
γεννα κι αυτές οι γιορτές είναι η μεγάλη ευκαιρία να
αναλογιστούμε όλοι μας -σε πολιτικό επίπεδο- από
πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε

να πάμε τη χώρα. Τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε
πολλά και τα ξεπεράσαμε ενωμένοι. Καραντίνες,
lockdown, μάσκες, εμβόλια, SMS, τηλεργασία, φό-
βος, ασύμμετρες απειλές…, όμως βγήκαμε από το
τούνελ. Βγήκαμε γιατί υπήρχε ηγέτης να μας οδηγή-
σει στο ξέφωτο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σωθεί
από κάποιον από μηχανής θεό! Μην περιμένετε
μεσσίες και ταχυδακτυλουργούς, ούτε μάγους στο
πρότυπο του Χουντίνι. Δεν υπάρχουν! Η χώρα έχει
ανάγκη από Ηγέτη και αυτό αποδείχθηκε στις δύ-
σκολες ώρες. Ηγέτης είναι αυτός που συγχρονίζεται
με το ρολόι της ιστορίας, το οποίο αύριο θα δείξει
Χριστούγεννα. 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους μας με υγεία! 
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Τα «Καλά Χριστούγεννα» και η μαγεία των ευχών 

Αυτές τις γιορτές πρέπει
να κάνουμε όλοι μας 

μια ευκταία ευχή 
να μη γυρίσει 

ξανά πίσω η χώρα
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Π
αρά τα όσα διαμείφθησαν στο
περιθώριο της ψήφισης του
προϋπολογισμού, με τον πρω-
θυπουργό να επαναλαμβάνει

εν πολλοίς το «αξίωμα Μητσοτάκη» ότι
λαμβάνει τις κρίσιμες πολιτικές του απο-
φάσεις κατά την ολιγοήμερη ανάπαυλα των
Χριστουγέννων που προσφέρονται για
αναστοχασμό και περισυλλογή, ο κύβος
για τις εκλογές δεν θα ριφθεί, σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Political», κα-
τά την εορταστική περίοδο και τη μετάβαση
του κ. Μητσοτάκη στα Χανιά, τελικώς.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
μεταδίδουν πως οι οριστικές αποφάσεις
για την ημερομηνία των δύο -βάσει του
επικρατέστερου πολιτικά σεναρίου- επι-
κείμενων εκλογικών αναμετρήσεων ανα-
μένεται να ληφθούν από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη προς τα τέλη Φεβρουαρίου. 

Από το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρί-
ου και εντεύθεν ξεκινά, σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, και η αντίστροφη
μέτρηση για την προκήρυξη των εκλογών.
Και αυτό γιατί, όπως τονίζει η ίδια γραμμή
πληροφόρησης, τα αποτελέσματα της απο-
γραφής, καθώς και το σχετικό Προεδρικό
Διάταγμα που θα εκδοθεί, έχουν ως απώ-
τατο χρονικό όριο το τρίτο δεκαήμερο του
Φεβρουαρίου, με το Μαξίμου να έχει -
εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου- «κλει-
δώσει» πως οι διπλές εκλογές θα διενερ-
γηθούν βάσει της νέας απογραφής. Πρα-
κτικά αυτό σημαίνει πως εάν οι εκλογές
προκηρύσσονταν πριν από τις 22 Φε-
βρουαρίου, οι εκλογές της απλής αναλογι-
κής θα γίνονταν βάσει της παλαιάς απο-
γραφής και οι επαναληπτικές της ενισχυ-
μένης αναλογικής με τη νέα απογραφή,
εξέλιξη που θα προκαλούσε αχρείαστη
ανισορροπία. Μολονότι δεν αναμένονται,
κατά πληροφορίες, θεαματικές αλλαγές
βάσει της νέας απογραφής, είναι ειλημμέ-
νη η απόφαση να διενεργηθούν οι εκλογές,
πρώτη και δεύτερη Κυριακή, με τη νέα
απογραφή.

Οι δημοσκοπήσεις και οι παράγοντες Χ 
Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν πως ο

Κυριάκος Μητσοτάκης θα μελετήσει τα ευ-
ρήματα των μετρήσεων, αλλά και τις τάσεις
που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα
κατά το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
και αναλόγως θα «κλειδώσει» τις δύο Κυ-
ριακές των εκλογών. 

Επιχειρώντας κανείς να προσεγγίσει με

σχετική ασφάλεια τις κρίσιμες ημερομη-
νίες, στην τελευταία Κυριακή του Μαρτίου
(26) και στην πρώτη του Απριλίου (2) θα
μπορούσαν να στηθούν οι κάλπες της
απλής αναλογικής, ωστόσο, η προοπτική

του Πάσχα στις 16 καθιστά εν μέσω συνθη-
κών μεγάλης ακρίβειας δύο μεταβάσεις
εντός 20ημέρου δυσβάσταχτες για τους
περισσότερους πολίτες. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η Κυριακή των Βαΐων

στις 9 Απριλίου μοιάζει η επικρατέστερη
ημερομηνία, εφόσον το Μέγαρο Μαξίμου
θελήσει να κάνει εκλογές πριν από το Πά-
σχα. Σε αυτό το σενάριο οι δεύτερες εκλο-
γές θα γίνουν είτε στις 14, είτε στις 21 Μαΐ-
ου. Την προαναφερθείσα συλλογιστική πε-
ριέγραψε, εμμέσως πλην σαφώς, και ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
όταν… έδειξε σε τηλεοπτική συνέντευξή
του την πρώτη Κυριακή των εκλογών λίγο
πριν από το Πάσχα και τη δεύτερη πριν από
τις Πανελλαδικές εξετάσεις, που ξεκινούν
στις αρχές Ιουνίου. Υπάρχει, βεβαίως, πάν-
τα και το σενάριο να στηθούν οι κάλπες της
απλής αναλογικής αργότερα, εντός του
Μαΐου και οι δεύτερες μετά τις Πανελλαδι-
κές, εγγύτερα στην ημερομηνία των εκλο-
γών του 2019.

Κυβερνητικοί παράγοντες σημειώνουν
πως ο πρωθυπουργός καλείται να λάβει τις
αποφάσεις του συνεκτιμώντας πολλούς
και συχνά αντικρουόμενους παράγοντες. Η
πιθανή προοπτική υπηρεσιακής κυβέρνη-
σης για 3 έως 4 εβδομάδες καθιστά αμέ-
σως τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά μία
από τις βασικές παραμέτρους της ιδιάζου-
σας εκλογικής περίστασης, ιδίως όταν
αναμένονται εκλογές και στη γείτονα εντός
του α’ εξαμήνου του 2023.

Επιπλέον, στο Μαξίμου θα προτιμούσαν
οι εκλογές να γίνουν σε μία περίοδο μα-
κριά από χαμηλές θερμοκρασίες και τον
βραχνά των τιμών του φυσικού αερίου και
του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και να
έχουν αφομοιωθεί οι ευεργετικές παρεμ-
βάσεις της μείωσης της φορολογίας, της
αύξησης ύστερα από 12 χρόνια των συντά-
ξεων, αλλά και των διαρκών μέτρων στήρι-
ξης της ελληνικής κοινωνίας.  

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει 
ο Σπύρος 
Μουρελάτος

Χρησμός για το ήρεμο Πάσχα, με το Μαξίμου να έχει 
«κλειδώσει» πως οι διπλές εκλογές, εκτός απρόοπτου, 

θα διενεργηθούν βάσει της νέας απογραφής

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Οι χθεσινές ανακοινώσεις για την επιδότηση
στο ρεύμα έρχονται μετά την ιστορική από-
φαση του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ για
το πλαφόν στο φυσικό αέριο, τόνισε ο υπουρ-
γός Ενέργειας Κ. Σκρέκας ξεκινώντας την
ενημέρωση. Το συνολικό ποσό επιδότησης
για τον μήνα Ιανουάριο ανέρχεται στα 840
εκατ. ευρώ, διπλάσιο από αυτό του Δεκεμ-
βρίου. Για όλες τις παροχές κύριας
και μη κύριας κατοικίας, χωρίς ει-
σοδηματικά κριτήρια και ανε-
ξαρτήτως παρόχου, η κλιμακω-
τή επιδότηση για τον Ιανουάριο
διαμορφώνεται ως εξής:
Για κατανάλωση έως 500 κιλο-
βατώρες, η επιδότηση διαμορφώ-
νεται στα 330 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η
κατηγορία αυτή αφορά τα 9 στα 10 νοικοκυ-
ριά στην Ελλάδα. Απορροφά το 87% της αύ-
ξησης. Από 501 έως 1.000 κιλοβατώρες, η
επιδότηση διαμορφώνεται στα 280 ευρώ.
Για κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατώ-
ρες, διαμορφώνεται στα 190 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Σκρέκας, εξακολουθεί

να ισχύει το μπόνους μειωμένης κατανά-
λωσης. Έτσι, εάν ένα νοικοκυριό μειώσει
την κατανάλωση κατά 15% σε σχέση με το
2021, η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Για τα επαγγελματικά τι-
μολόγια η επιδότηση διαμορφώνεται:
Για κατανάλωση έως 35 KVa και 2.000 κι-
λοβατώρες μηνιαία κατανάλωση, η επιδό-

τηση διαμορφώνεται στα 292 ευρώ
η μεγαβατώρα. Για κατανάλωση

έως 35 KVa και πάνω από
2.000 κιλοβατώρες αλλά και
για τα υπόλοιπα τιμολόγια, η
επιδότηση διαμορφώνεται

στα 134 ευρώ η κιλοβατώρα.
Για τους αγρότες, η επιδότηση θα

είναι οριζόντια και θα ανέρχεται σε
330 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Για το φυσικό αέριο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους παρόχους
θα δώσει μία οριζόντια επιδότηση που
ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά θερμική μεγα-
βατώρα για όλους τους οικιακούς κατανα-
λωτές του φυσικού αερίου.

Φεβρουάριο 
«κληρώνει»

για κάλπες

Διπλάσια η επιδότηση στο ρεύμα τον Ιανουάριο





Σ
ε «γεφύρι της Άρτας» έχουν με-
τατραπεί τα ψηφοδέλτια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που όλο… ανακοινώνον-
ται και όλο μένουν στο «σκοτά-

δι». Και ενώ όλα έδειχναν πως την προσε-
χή εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί εκείνη
η πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Πο-
λιτικής Γραμματείας που θα έδινε το
«πράσινο φως» για τα ονόματα των ψηφο-
δελτίων που σχεδόν στο 80% έχουν «κλει-
δώσει», τα σχέδια ανατράπηκαν.

Οι εκτιμήσεις, άλλωστε, στην Κουμουν-
δούρου για τον χρόνο των εκλογών αλλά-
ζουν περίπου όσο συχνά και οι θέσεις του
κόμματος για την ψήφο στο market pass.

Έτσι ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμούσε
πριν από την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν
πιθανό να κλείσει τη Βουλή και να προ-
κηρύξει εκλογές, κάτι τέτοιο δεν συνέ-
βη και ο εκλογικός συναγερμός που εί-
χε σημάνει ο πρόεδρος του κόμματος
σίγησε ξανά, με τις διαδικασίες να πη-
γαίνουν πίσω.

Μέσω των social media
Οι εορταστικές ημέρες φαίνεται πως

θα περάσουν ήσυχα στην Κουμουνδού-
ρου, ενώ αν υπάρξει τελικώς κάποια σύ-
σκεψη για τα ψηφοδέλτια, αυτή θα συμ-
βεί μεταξύ του προέδρου και των στενών
του συνεργατών και όχι σε κάποιο μαζι-
κότερο όργανο όπως η Πολιτική Γραμ-
ματεία. Ο πρόεδρος του κόμματος, άλ-
λωστε, έχει αρχίσει ο ίδιος να ανακοινώ-
νει σιγά σιγά υποψηφίους μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στα so-
cial media, όπως οι δύο ανεξάρτητες
βουλευτές, εκλεγμένες με το ΜέΡΑ25,
Αγγελική Αδαμοπούλου και Φωτεινή
Μπακαδήμα, οι οποίες προφανώς δεν
εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ μονάχα για την
κοινοβουλευτική περίοδο που διανύου-
με αλλά μπήκαν ταυτόχρονα και στα ψη-
φοδέλτια του κόμματος.

Λόγος, λοιπόν, για βιασύνη στις ανα-
κοινώσεις δεν υπάρχει πλέον. Τα στελέ-

χη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επιφορτιστεί
με τις ανάλογες αποφάσεις θα μπορέ-
σουν τις μέρες των γιορτών να ασχολη-
θούν με δύο άλλα ζητήματα που «καί-
νε». Τον άνθρωπο που θα διαδεχτεί τον
Νάσο Ηλιόπουλο στη θέση του εκπρο-
σώπου Τύπου του κόμματος αλλά κυ-
ρίως το μέλλον των σχέσεων μεταξύ ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Για τις «υπόγειες διαδρομές» μεταξύ
των δύο κομμάτων, η «Political» έχει ενη-
μερώσει εδώ και εβδομάδες. Ο Χρήστος
Σπίρτζης είναι από τους ανθρώπους που
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, διατηρεί
επαφές με στελέχη του, ενώ και στο πλαί-
σιο της ευθύνης του για τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές έχει προσεγγίσει στελέχη
επίσης προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ.

Ίσες αποστάσεις
Είναι γνωστό, από την άλλη, ότι οι ηγε-

σίες των δύο κομμάτων δεν συνδιαλέγον-
ται ανοιχτά, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης
είχε, από την εποχή της εκλογής του κιό-
λας, προσπαθήσει να κρατήσει ίσες απο-

στάσεις από κυβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση.

Ίσες αποστάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπα-
θεί να «μπατάρει» προς το μέρος του
αξιοποιώντας πρώτα την υπόθεση της
επισύνδεσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ
από την ΕΥΠ και έπειτα εκείνη της εμπλο-
κής της Εύας Καϊλή στο Qatargate, για το
οποίο δεν κατηγόρησε ποτέ τη Χαριλάου
Τρικούπη, υιοθετώντας πλήρως το αφή-
γημα Ανδρουλάκη.

Η συγκεκριμένη τακτική, μάλιστα, φαί-
νεται να αποδίδει για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναφέρεται σε
πρόσφατη ομιλία του στην Κεντρική Επι-
τροπή του κόμματός του στην «ανάγκη η
Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολί-
τευση», ατάκα με την οποία στην Κου-
μουνδούρου άρχισαν να «τρίβουν» τα χέ-
ρια τους.

Άνοιξε διάλογος
Το «φλερτ» φαίνεται πως προχωρά με

γοργούς ρυθμούς. Στην εφημερίδα
«Παραπολιτικά» άνοιξε, μάλιστα, την

Παρασκευή διάλογος για τις σχέσεις
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτόν αρθρο-
γραφούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τάσ-
σονται υπέρ ή κατά της μετεκλογικής
συνεργασίας, χωρίς βέβαια να το εκ-
φράζουν ανοιχτά. Ακόμα όμως και η
συμμετοχή στον διάλογο για το θέμα
δείχνει, δίχως άλλο, την κατεύθυνση
που έχουν πάρει τα πράγματα.

Παρεμβάσεις σε αυτήν την πρώτη προ-
σπάθεια ανοιχτού διαλόγου πραγματο-
ποίησαν από πλευράς ΠΑΣΟΚ οι Κώστας
Σκανδαλίδης, Θοδωρής Μαργαρίτης, Μι-
χάλης Καρχιμάκης, Σωκράτης Ξυνίδης
αλλά και ο φανατικός πολέμιος μιας τέ-
τοιας εξέλιξης Ανδρέας Λοβέρδος. Από
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, πα-
ρενέβησαν ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο
προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Παναγιώ-
της Κουρουμπλής.

Χαρακτηριστικά στο κείμενο του προ-
ερχόμενου από τον Συνασπισμό στελέ-
χους του ΠΑΣΟΚ, Θοδωρή Μαργαρίτη,
αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «η ήττα
της κυβερνητικής πολιτικής είναι επιλογή
στρατηγικού χαρακτήρα για το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ» για να συμπληρώσει βέβαια πως
αυτό θα συμβεί «μέσα από τη δική του
(σ.σ.: του ΠΑΣΟΚ) αυτόνομη πορεία και
ισχυρή αυτοτελή καταγραφή στις επερχό-
μενες εκλογές».
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ΣΥΡΙΖΑ

Οι «υπόγειες διαδρομές» μεταξύ Κουμουνδούρου 
και Χαριλάου Τρικούπη και η υιοθέτηση του αφηγήματος 

Ανδρουλάκη για την Καϊλή 

Τα ψηφοδέλτια
αργούν, το «φλερτ»
με το ΠΑΣΟΚ φουντώνει
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Πρωτοβουλία στην Κρήτη
για το αλκοόλ  

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία πραγματοποίησε η
υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη στο Ηράκλειο
της Κρήτης. Εκεί βρέθηκε και με την καθοδήγη-
ση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, της Τρο-
χαίας Ηράκλειου και του Συνεταιρισμού Φαρμα-
κοποιών Αιγαίου και Κρήτης ΣΥΦΑΚ, μοίρασαν
σε διάφορους κατοίκους self test για τη χρήση
αλκοόλ, με τα οποία μπορεί κανείς να προλάβει
τα τυχόν ατυχήματα από την επικίνδυνη οδήγη-
ση υπό την επήρειά του. Άλλωστε, είναι γνωστό
ότι η Κρήτη μαστίζεται από τα θανατηφόρα τρο-
χαία, για αυτό και η αναγκαιότητα του ΒΟΑΚ. 

Συγγνώμη, κύριε, 
ποιος είστε;

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου
του Ευκλείδη Τσακαλώτου υποτίθεται ότι -με την
παρουσία του Αλέξη Τσίπρα- είχε σκοπό να εκ-
πέμψει «μήνυμα ενότητας» στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει εκλογών. Και πράγματι το εξέ-
πεμψε. Μέχρι που τον λόγο πήρε ο Ανδρέας Ξαν-
θός. Ο άλλοτε υπουργός Υγείας της κυβέρνησης
του Αλέξη Τσίπρα έμοιαζε στη δεκάλεπτη ομιλία
του να έχει… ξεχάσει το όνομα του προέδρου.
Τυχαίο; Μπορεί. Μπορεί από την άλλη όμως να
έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο -ανώνυμος
κατά Ξανθό- πρόεδρος του κόμματός του σκο-
πεύει να τοποθετήσει στο Ρέθυμνο υποψήφιο
που θα «φάει» τη θέση του.

Καρφιά διά 
της τεθλασμένης…  

Ο Ανδρέας Λοβέρδος χαιρέτισε την παρουσία
του Πύρρου Δήμα στη Χειμάρρα. Πολλοί, μάλι-
στα, παρατήρησαν ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
υπερθεμάτισε τη στάση του Πύρρου που, αν και
υπήρξε Πασόκος, πήγε και υποδέ-
χτηκε τον πρωθυπουργό και μάλι-
στα μίλησε με πολύ γλυκά λόγια
για τον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι τυ-
χαίες αυτές οι νύξεις, φυσικά. Πάνε
κατευθείαν στο βαθύ κέντρο
του παλαιοκομματικού ΠΑ-
ΣΟΚ και στην παρέα Αν-
δρουλάκη που «έβγαλαν
σπυριά» με τη φιέστα
Μητσοτάκη στην ομο-
γένεια της Αλβανίας. 

Καλή χρονιά το 2022 
για τη Συρεγγέλα
Συνάντηση με εκπροσώπους οργανώσεων που ασχολούνται με τα
θέματα της ισότητας των φύλων είχε η υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα. 
Η υφυπουργός παρουσίασε τα μέτρα και τις δράσεις του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ουσιαστική ισότητα
των φύλων, τονίζοντας ότι «η ισότητα των φύλων βρίσκεται πολύ ψη-
λά στην ατζέντα του υπουργείου και της κυβέρνησης της ΝΔ. Και αυ-
τό φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τις πολιτικές που προωθούμε και
εφαρμόζουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια, που έχουν ως αποτέλεσμα τη
σημαντική βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία, στην οι-
κονομία, σε κάθε πεδίο της ζωής μας». 
Η χρονιά κλείνει πετυχημένα για τη Μ. Συρεγγέλα: άδεια πατρότη-
τας, γονικές άδειες, «Νταντάδες της Γειτονιάς», καμπάνια κατά του
σεξισμού, Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες και πολλά άλλα έγι-
ναν πράξη.

Βεντέτα «Καθημερινής» με Μπακογιάννη; 

Η Πρόεδρος στον «Μεθύστακα»  
Όπως και να το κάνεις, ο συνειρμός είναι κα-

κός. Άλλα η αλήθεια απέχει από τον τίτλο… Σε
μια ταβέρνα στα Εξάρχεια, στην οδό Μπενάκη,
στο Cafe Boheme Μπαρμπαγιάννης, που λει-
τουργεί από το 1907, στέκι του Κώστα Βάρναλη,
όπου γυρίστηκε η ταινία «Ο Μεθύστακας»,
έδωσε ραντεβού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τους δημοσιο-
γράφους διαπιστευμένους στην Προεδρία της
Δημοκρατίας. Αυτό που έμαθα είναι ότι απέφυ-
γε να πει κάτι για το τι συζήτησε με τον πρόεδρο
της ΑΔΑΕ, τον Χρήστο Ράμμο… 

«Π
υρά» προς τον Κώ-
στα Μπακογιάννη
εξαπολύει και πάλι
η εφημερίδα «Κα-

θημερινή», με αφορμή την απόφα-
σή του να επιστραφούν από τον Δή-
μο Αθηναίων οι πινακίδες αυτοκινή-
των στους κατόχους τους, οι οποίες
είχαν αφαιρεθεί για μια σειρά από
παραβάσεις. 

Η εφημερίδα με ένα αιχμηρό σχό-
λιο καρφώνει τον δή-
μαρχο Αθηναίων και
σημειώνει: «“Για να
γιορτάσουμε λοιπόν
μαζί με ασφάλεια”,
έγραψε στα social
media ο Κώστας
Μπακογ ιάννης ,
“ντύνοντας” με εορταστικό
τόνο την πρωτοβουλία επιστροφής των πινακίδων των
αυτοκινήτων που είχε πάρει ο Δήμος Αθηναίων. Προφα-
νώς και ο δήμαρχος ένιωσε μειονεκτικά να μην κάνει και
αυτός κάποια παροχή και επέλεξε την επιστροφή των πινα-

κίδων σε όσους παρανόμησαν, ρίχνοντας λίγη χριστου-
γεννιάτικη αστερόσκονη στην ασυδοσία και στο μπάχαλο

των δρόμων. Και κάνοντας για ακόμη μία φορά την πλει-
ονότητα που ταλαιπωρήθηκε από την παρανομία των λίγων
να απορεί αν βρίσκεται πάλι στη λάθος πλευρά»…



O
πως είπε ο εισαγγελέας, υπάρχει κίν-
δυνος «οι μυστικές δυνάμεις των Κα-
ταριανών, που θα στείλουν κατασκό-
πους, να την πάνε στο Κατάρ» και

άκουσα δικηγόρους να λένε ότι «υπάρχει κίνδυ-
νος να στείλουν οι Καταριανοί στρατεύματα για να
καταλάβουν τις Βρυξέλλες και να μπορέσουν να
απαγάγουν την κυρία Καϊλή». Μη γελάτε, σας πα-
ρακαλώ… Η αλήθεια, βέβαια, είναι άλλη. Η κυρία
Εύα Καϊλή παραμένει προφυλακισμένη και επει-
δή θεωρείται ύποπτη φυγής και γιατί θεωρείται
ότι μπορεί να εμποδίσει την έρευνα και διότι θεω-
ρείται ότι μπορεί να επηρεάσει μάρτυρες.

ΗΗ δημοσκόπηση 
του Νικήτα 
Μια εξόχως ευρηματική ευχετή-
ρια κάρτα έστειλε ο Νικήτας Κα-
κλαμάνης σε φίλους και ψηφοφό-
ρους. Οι επιλογές για το 2023 υπό μορφή δη-
μοσκόπησης. Έβαλε μέσα αγάπη, υγεία, δύ-
ναμη, πρόοδο και τύχη. Όλα θα τα χρειαστού-
με, είναι αλήθεια… 

Τους χάλασε το
πρόγραμμα ο Κυριάκος

Μαθαίνω ότι αρκετοί παραγονταραίοι έπαθαν ένα σοκ
όταν πληροφορήθηκαν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης άλλαξε τα πλάνα του για τις διακοπές των
Χριστουγέννων και δεν θα πάει Μέτσοβο, αλλά στα Χανιά.
Το κακό είναι ότι διάφοροι «παράγοντες» και πολιτευτές
είχαν κλείσει εδώ και μέρες ξενοδοχεία πάνω στο Μέτσο-
βο και καλά για να συναντήσουν τυχαία τον πρόεδρο…
Άλλος για να βγάλει καμιά selfie, άλλος για να του πει τον
πόνο του, άλλος για να λέει ότι είναι κολλητός του Μητσο-
τάκη κ.λπ. Τζίφος. Έμειναν «μπουκάλα» τα παλικάρια…
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«Παίζει γερή μπαλίτσα» το ΠΑΣΟΚ στη Δυ-
τική Αθήνα, καθώς όχι μόνο διατηρεί ισχυ-
ρές δυνάμεις αλλά τις κινητοποιεί κιόλας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκέντρωση
της βουλευτού του κόμματος Νάντιας Γιαν-
νακοπούλου θύμισε άλλες εποχές. Πάνω
από 800 πολίτες της Δυτικής Αθήνας αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα της βουλευτού
Δυτικής Αθήνας και κοινοβουλευτικής εκ-
προσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, προκαλών-
τας το αδιαχώρητο στο δημαρχείο και στην
πλατεία Περιστερίου. Όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε η βουλευτής απευθύνοντας κά-
λεσμα συστράτευσης για την εκλογική μά-
χη: «Εμείς που είμαστε εδώ, ήμασταν και
είμαστε μαχητές σε δύσκολες στιγμές, στα
πέτρινα και όχι στα ανθηρά χρόνια του ΠΑ-
ΣΟΚ. Προσωπικά πολιτεύτηκα με το ΠΑΣΟΚ
όταν άλλοι έτρεχαν για άλλες πολιτικές
στέγες και άλλοι απογοητευμένοι δήθεν
κρατούσαν αποστάσεις».

Την ώρα που περπατούσαν μαζί στα χωριά, ο
Έντι Ράμα απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη του είπε: «Αγαπητέ Κυριάκο, σήμερα
είναι η μέρα σου και με πολύ σεβασμό, με πολλή
αγάπη, εγώ, όπως έχεις δει, πάντοτε είμαι κατά
κάποιο τρόπο ο διοργανωτής των κινήσεων, των
φωτογραφιών, γιατί είναι πραγματικά τιμή μου
να σε καλωσορίσω εδώ. Σήμερα εσύ είσαι το θέ-
μα, γιατί όλοι αυτοί για εσένα έχουν συγκεν-
τρωθεί εδώ». Στο τέλος τον αποτελείωσε λέγον-
τάς του: «Ποτέ δεν έχουν συγκεντρωθεί για
εμένα τόσο πολλοί, να το γνωρίζεις. Αλλά έχου-
με ένα κοινό στοιχείο, ότι σε θεωρούμε εξίσου
φίλο και αδελφό εδώ στη γη μας». 

«Βούλιαξε» το Περιστέρι
η συγκέντρωση της
Νάντιας Γιαννακοπούλου 

Τι είπε ο Ράμα 
στον πρωθυπουργό; 

Στις ταράτσες 
για τον Μητσοτάκη 

Τα στρατεύματα
των Καταριανών
θέλουν την Εύα; 

Συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίστηκαν
στα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκατοντάδες άτομα με
σημαίες στα χέρια ήθελαν έστω και ένα νεύμα
του πρωθυπουργού! Ακόμη και στις σκεπές
είχαν ανεβεί για να βγάλουν μια φωτογραφία!

Χ
ρο

νι
κό
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ο
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Η «γλυκιά» 
ανάρτηση της Ντόρας 

Μια γιορτινή ανάρτηση με τα εγγόνια της έκανε η
Ντόρα Μπακογιάννη στον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Facebook. Ανέβασε μια «γλυκιά» φωτο-
γραφία με τα εγγόνια της τα οποία ήταν πλάτη και
κοίταζαν προς το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η βου-
λευτής της ΝΔ έγραψε από κάτω: «τα Χριστούγεννα
είναι για τα παιδιά. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, ει-
ρήνη και προκοπή».
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό συμπόσιο, στη
Βίλα Κώστα, με θέμα: «2022 λογοτεχνικό έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη-
2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η πολιτιστική
διπλωματία μοχλός εξωστρέφειας της χώρας». Στον χαιρετισμό της η

κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα, τέως πρόεδρος της Βουλής, μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών, τόνισε ότι είναι ευτυχής που με πρότασή της καθιερώθηκε το 2022 ως λο-
γοτεχνικό έτος Καμπανέλλη. Ο κ. Θόδωρος Ρουσόπουλος, βουλευτής ΝΔ Βόρειου
Τομέα Β’ Αθήνας, καθηγητής Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον
τρόπο που επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Ο κ. Ρουσόπουλος είπε ότι βρισκόμαστε
σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και απαιτείται όραμα που θα εμπνεύσει τη νέα γε-
νιά. Ο πολιτισμός ενώνει και ενισχύει την εξωστρέφεια. Η κ. Μιλένα Αποστολάκη,
δικηγόρος, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτη-
σίας, πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη και
στη σπουδαία επιτυχία της να καθιερώσει τον θεσμό των ευρωπαϊκών πολιτιστικών
πρωτευουσών. Τον συντονισμό του συμποσίου έκανε ο δημοσιογράφος-συγγραφέ-
ας κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ενώ την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο κ. Κώ-
στας Μαντάς, συγγραφέας-ιδρυτής του Lifespeed.gr.

Ζαμέ Κορωπί
Μιας και είμαστε σε mood Χριστουγέν-

νων, να γράψουμε και κάτι χιουμοριστικό.
Το «Ζαμέ Κορωπί» του δικηγόρου Μιχάλη
Δημητρακόπουλου έσπασε ταμεία. Viral
έγιναν τα γαλλικά του κ. Δημητρακόπου-
λου σχετικά με το Κορωπί, με τα ινστιτούτα
να σπεύδουν να σχολιάσουν με μπόλικο
χιούμορ… Τα γαλλικά του διακεκριμένου
ποινικολόγου δεν θα μπορούσαν να μεί-
νουν ασχολίαστα και από εξειδικευμένους
φορείς γαλλικών στη χώρα μας, όπως είναι
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Σε ανάρτη-
σή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το
ινστιτούτο απευθύνει κάλεσμα σε όσους
δεν ξέρουν ή τα μιλούν… «μισά», να τα μά-
θουν μία και καλή, ενώ προτρέπει τους
χρήστες να δουν το πρόγραμμα για την πε-
ρίοδο Φεβρουάριος-Ιούνιος 2023.

Ο Μπίστης ο γεφυροποιός
Ο Νίκος Μπίστης, που τώρα είναι Συριζαί-

ος, αγωνιά για την τύχη του Νίκου
Ανδρουλάκη και βλέπει προ-

σπάθεια «τρομοκράτη-
σης» του ΠΑΣΟΚ! Πού
τη βλέπει; Στα ποσο-
στά -λέει- που δίνουν
οι εταιρείες δημοσκο-

πήσεων για τη Χαριλά-
ου Τρικούπη. Ο Νίκος

Μπίστης, ο οποίος αρθρο-
γραφεί προσφέροντας μανιωδώς

στήριξη στην ηγεσία του κόμματος προκει-
μένου να αντέξει και να συνεχίσει την…
ώσμωση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε αυτή είναι
η δουλειά του στον ΣΥΡΙΖΑ. Για «γεφυρο-
ποιό» τον πήρε ο Αλέξης… 

Επίσκεψη 
στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα
Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών στο Χαϊδάρι επισκέ-
φθηκε o αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, όπου άκουσε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και προσέφε-
ρε δώρα (βιβλία και παιχνίδια) στα παιδιά.  Ο αναπληρωτής υπουργός
μαζί με τη σύζυγό του Κέλλυ Δρίτσα συνομίλησαν με τα κορίτσια που
ζουν στο ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί από το 1943. Σήμερα, διαμέ-
νουν εκεί 26 κορίτσια ηλικίας 4 έως 25 ετών, ενώ σε όλα τα χρόνια
της λειτουργίας του έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 3.000 κορίτσια.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος από
την ερχόμενη Τρίτη, μαθαίνω, ξεκινά επισκέ-
ψεις σε Κρήτη, Γαύδο, Καστελόριζο, όπου θα
βρεθεί κοντά στους στρατιώτες μας που υπηρε-
τούν σε κρίσιμα πόστα και θα στείλει ηχηρό μήνυμα
όπως ακούγεται… 

Οι ζαριές 
του ΣΥΡΙΖΑ 

Δεν ξέρω αν είναι καλοί στην αν-
τιπολίτευση, αλλά είναι καθηγητές
στα ζάρια… Μετά το φιάσκο των
υποκλοπών, η προπαγανδιστική
«μηχανή» της Κουμουνδούρου άρ-
χισε τις κατευθυνόμενες διαρροές
πως δήθεν η κυβέρνηση έχει στα
σκαριά ακόμη μια θεσμική εκτρο-
πή. Και αυτή τη φορά, κατά τους
συγγραφείς των ευφάνταστων «σε-
ναρίων», η πραξικοπηματική πα-
ρέμβαση ξεκινά από την Αρχή Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών. Ούτε στοιχεία, ούτε τί-
ποτα. Απλώς ότι η κυβέρνηση απερ-
γάζεται κάποιο σχέδιο το οποίο, του
οποίου κ.λπ.… Μιλάμε για θεατρική
επιθεώρηση… 

Οι απέξω… 
ΚΟΥΙΖ: Ποιο θα είναι το εκλογικό

θύμα του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Το-
μέα, αν εκλέξουν και πάλι τέσσερις
βουλευτές; Οι δημοσκόποι βλέπουν
ότι η τριάδα Τσακαλώτος, Ξενογιαν-
νακοπούλου, Ζαχαριάδης είναι δε-
δομένοι. Οι απέξω ποιοι είναι; 

Πολιτιστική διπλωματία
με το βλέμμα στο μέλλον

Σε Κρήτη, Καστελόριζο 
ο στρατηγός Φλώρος 



Σ
την εντεινόμενη προκλητικότητα

της Τουρκίας απέναντι στην Ελλά-

δα αναφέρεται ο βουλευτής Σερ-

ρών και γραμματέας Διεθνών Σχέ-

σεων και ΕΕ της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου

στην «Political». O ίδιος θεωρεί ότι ο Ερντογάν

εκμεταλλεύεται την προκλητική ρητορεία και

τον αναθεωρητισμό για να πετύχει την επανε-

κλογή του στο αξίωμα του προέδρου. Παράλ-

ληλα, σημειώνει τις επαφές των διπλωματι-

κών συμβούλων Ελλάδας - Τουρκίας ως έναν

ενθαρρυντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ

των χωρών. 

Επισημαίνει τη σημασία της ανακήρυξης θα-

λάσσιων συνόρων από την Αίγυπτο αλλά και

την πρόθεση της Ελλάδας να διαπραγματευτεί

με τη Λιβύη για τα σύνορά μας. Τονίζει εμφατι-

κά την καθυστέρηση της ΕΕ για την ενεργειακή

κρίση αλλά και τον ευρωσκεπτικισμό που δημι-

ουργούν τα φαινόμενα τύπου Καϊλή. Τέλος, μι-

λάει και για την εσωτερική πολιτική σκηνή,

όπου το ΠΑΣΟΚ… ζήλεψε τη δόξα των ΑΝΕΛ. 

Βλέπουμε μια εντεινόμενη και αναβαθμι-
σμένη, θα λέγαμε, προκλητικότητα της
Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, αφού πλέ-
ον στην επιχειρηματολογία της Άγκυρας
έχουν μπει και οι πύραυλοι Tayfun, «οι
οποίοι θα χτυπήσουν την Αθήνα». Θα πρέ-
πει να έχουμε αυξημένη προσοχή στις νέες
προκλήσεις;

Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία συνεχίζει το

«γαϊτανάκι» των ρητορικών προκλήσεων, με

απαράδεκτες διατυπώσεις. Όμως στο πεδίο η

τουρκική πλευρά δεν κλιμακώνει. Η ελληνική

κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

και αντιδρά με τον ορθό τρόπο. Παραμένουμε

ψύχραιμοι έχοντας θωρακίσει τη χώρα και ενη-

μερώνουμε εταίρους και συμμάχους. Η προ-

κλητική ρητορική συνδέεται πιθανότατα με τις

επικείμενες τουρκικές εκλογές. Ο εθνικισμός

και ο λαϊκισμός βοηθούν την κυβέρνηση στην

Άγκυρα δημοσκοπικά, καθώς συσπειρώνουν

τη μάζα των εθνικιστών ψηφοφόρων γύρω

από τον Τούρκο πρόεδρο. Ουσιαστικά, ο κ.

Ερντογάν παρουσιάζει την Ελλάδα ως «εξωτε-

ρική απειλή», η οποία μπορεί να ανασχεθεί μό-

νο από τον ίδιο. Έτσι πιστεύει ότι θα πετύχει

τον στόχο της επανεκλογής. 

ΤAΣΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕIΟΥ
Βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ

«Οι πολίτες θα δώσουν νέα
εντολή στον Μητσοτάκη» 
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«
Ο Ερντογάν επιδιώκει 
να καταστεί επικεφαλής
του σουνιτικού Ισλάμ.
Για να το πετύχει,
χρειάζεται κινήσεις
εντυπωσιασμού 
και οι δηλώσεις ότι 
«ο Tayfun φτάνει έως
και 1.000 χιλιόμετρα»
λειτουργούν προς αυτή
την κατεύθυνση

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Ταυτόχρονα, η προκλητικότητα εντάσσεται και

στο πλαίσιο του τουρκικού αναθεωρητισμού, ο

οποίος έχει εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο της

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς, φαί-

νεται ότι ο αναθεωρητισμός ήρθε για να μείνει,

αφού διαποτίζει πλέον τα περισσότερα πολιτικά

κόμματα. Ο Ερντογάν επιδιώκει να καταστεί επι-

κεφαλής του σουνιτικού Ισλάμ. Για να το πετύχει,

χρειάζεται κινήσεις εντυπωσιασμού και οι δηλώ-

σεις ότι «ο Tayfun φτάνει έως και 1.000 χιλιόμε-

τρα» λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρξε στις
Βρυξέλλες μια συνάντηση της διευθύντριας
του Διπλωματικού Γραφείου Μητσοτάκη,
Άννας-Μαρίας Μπούρα, με τον εκπρόσωπο
του προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν.
Γνωρίζουμε σε ποια βάση συνομίλησαν τα
δύο μέρη και αν υπήρξε αποτέλεσμα;

Η συνάντηση της διευθύντριας του Διπλωμα-

τικού Γραφείου του πρωθυπουργού με τον εκ-

πρόσωπο του προέδρου της Τουρκίας στις Βρυ-

ξέλλες είναι μια χρήσιμη εξέλιξη. Εμείς παρα-

μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας. Πιστεύου-

με ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας δίαυλος

επαφής με τους γείτονες. Ένας τέτοιος δίαυλος

θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βαλβίδα απο-

συμπίεσης, αν αυτό χρειαστεί. Σκοπός αυτή τη

στιγμή είναι να αποκατασταθεί η επικοινωνία σε

επίπεδο διπλωματικών συμβούλων. Αυτό από

μόνο του είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Παραμέ-

νουμε υπέρμαχοι του διαλόγου, όμως πρέπει να

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη

διεξαγωγή του. Η Τουρκία καλείται να κάνει βή-

ματα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Πώς μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει την
απόφαση της Αιγύπτου να οριοθετήσει τα
θαλάσσια σύνορά της με τη Λιβύη;

Τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο λύ-

νονται διά των συζητήσεων και διά του Διε-

θνούς Δικαίου και αυτό πρέπει να το αντιλη-

φθούν όλοι στην περιοχή. Η Ελλάδα με την Αί-

γυπτο έχουν υπογράψει μια νόμιμη συμφωνία

οριοθέτησης, στέλνοντας μήνυμα ότι οι εκκρε-

μότητες διευθετούνται με το Διεθνές Δίκαιο. Η

απόφαση του Καΐρου να οριοθετήσει τα θαλάσ-

σια όρια με τη Λιβύη στέλνει πολλαπλά μηνύμα-

τα. Από τη μια, στέλνει μήνυμα στην Τρίπολη ότι

είναι αναγκαίες οι δημοκρατικές εκλογές στη

Λιβύη, για να εκλεγεί νόμιμη κυβέρνηση, νομι-

κά ικανή να συζητήσει τις θαλάσσιες ζώνες με

τους φυσικούς γείτονες, δηλαδή, την Αίγυπτο

και την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα

και στην Άγκυρα ότι η Αίγυπτος δεν είναι διατε-

θειμένη να ανεχθεί την αναθεωρητική πολιτική

της Τουρκίας και την περιφερειακή αστάθεια

που δημιουργεί. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα

παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της δια-

πραγμάτευσης με τη Λιβύη, μετά τις δημοκρα-

τικές εκλογές που τόσο έχει ανάγκη αυτή η πο-

λύπαθη χώρα.

Βλέπουμε για άλλη μια φορά μια καθυστέ-
ρηση στις αποφάσεις της ΕΕ πάνω σε ση-
μαντικά ζητήματα της ενεργειακής κρίσης.
Γιατί πιστεύετε ότι ακόμα και τώρα δεν
έχουμε αποτελεσματικά μέτρα στήριξης
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών;

Η Ευρώπη πράγματι καθυστέρησε, αν και

πολλές χώρες, με την Ελλάδα στην πρώτη

γραμμή, πίεζαν σταθερά για την εξεύρεση λύ-

σης. Το διαφορετικό ενεργειακό προφίλ των

χωρών της ΕΕ και ο διαφορετικός βαθμός

εξάρτησης της καθεμιάς από το ρωσικό αέριο

δυσχέραναν την επίτευξη συμφωνίας. Βέ-

βαια, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έστω και με κα-

θυστέρηση, η Ευρώπη επιτέλους αποφάσισε

την επιβολή πλαφόν, δικαιώνοντας τις προτά-

σεις που ήδη είχε καταθέσει η Ελλάδα πριν

από εννέα μήνες. Αν το πλαφόν είχε επιβληθεί

από την αρχή, οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα εί-

χαν εξοικονομήσει δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, επιτέλους προστίθεται ένα νέο

όπλο στη φαρέτρα για την αντιμετώπιση της

ενεργειακής κρίσης και αποδεικνύεται έμπρα-

κτα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε μια δύσκολη

συγκυρία. Ευτυχώς, η Ελλάδα έχει εφαρμόσει

χωρίς καθυστέρηση πολιτικές στήριξης σε

εθνικό επίπεδο. Είμαστε στις πρώτες χώρες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέτρα στήριξης,

καθώς διαθέτουμε το 2,3% του ΑΕΠ για να ενι-

σχυθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν ο

ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 1,3%

του ΑΕΠ, δηλαδή, σχεδόν το μισό. Στο πλέγμα

των μέτρων προστέθηκε η κάρτα αγορών που

θα ενισχύσει με άμεσο τρόπο 8,5 εκατομμύ-

ρια πολίτες, καλύπτοντας το 10% επί των αγο-

ρών τους από τη λιανική. Το μέτρο θα κοστίσει

σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ και θα χρημα-

τοδοτηθεί από τη φορολόγηση των υπερκερ-

δών των διυλιστηρίων. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ επέ-

λεξε να μην υπερψηφίσει την κάρτα αγορών.

Παραμένει αποκομμένος από τις ανάγκες των

πολιτών και δέσμιος της ιδεοληψίας και των

εμμονών του. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη ακολουθεί κοινωνική πολιτική στην

πράξη, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα για

τους πολίτες.

Θεωρείτε ότι η υπόθεση Καϊλή δυσαρέστη-
σε τον κόσμο σε βαθμό που θα δούμε μια
αποχή του εκλογικού σώματος από τις
εθνικές εκλογές ή μια άνοδο του ευρωσκε-
πτικισμού;

Είναι μια υπόθεση που θλίβει και σοκάρει κά-

θε δημοκράτη πολίτη. Προφανώς, προκαλεί

σοβαρά πλήγματα στην αξιοπιστία του πολιτι-

κού συστήματος, καθώς και στην αξιοπιστία

των ευρωπαϊκών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο, ο μεγαλύτερος αντιπροσωπευτικός

θεσμός στην Ευρώπη, είναι ο φάρος της ευρω-

παϊκής δημοκρατίας. Και αυτή η ιστορία ρίχνει

βαριά σκιά πάνω του. Χωρίς αμφιβολία, ιστο-

ρίες όπως αυτή ρίχνουν νερό στον μύλο των ευ-

ρωσκεπτικιστών. Με ανησυχεί ότι τέτοιες υπο-

θέσεις λειτουργούν πολύ αρνητικά στους νέ-

ους. Τους απομακρύνουν από την πολιτική με

το επιχείρημα «όλοι ίδιοι είναι». 

Βλέπουμε μια σαφή τάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και του ΠΑΣΟΚ λιγότερο, να αντιπολιτεύον-
ται γύρω από το θέμα των υποκλοπών. Πι-
στεύετε ότι είναι ο ζωτικός χώρος των δύο
κομμάτων;

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε η υπό-

θεση με τις επισυνδέσεις, η κυβέρνηση απέδω-

σε ευθύνες και ανέλαβε νομοθετικές πρωτο-

βουλίες. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της

Δικαιοσύνης. Η έλλειψη εναλλακτικής πρότα-

σης διακυβέρνησης από την αντιπολίτευση την

ωθεί στη συνεχή επίκληση αυτής της υπόθε-

σης, διανθίζοντάς τη με στοιχεία μυθιστορημα-

τικού χαρακτήρα. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο

και βλαπτικό για τη χώρα ότι ο κ. Τσίπρας, ο

οποίος εκτός από αρχηγός κόμματος είναι και

τέως πρωθυπουργός, στην προσπάθειά του να

φθείρει τη σημερινή κυβέρνηση, περιφέρεται

στο εξωτερικό δηλώνοντας ότι τάχα δεν λει-

τουργεί η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, την οποία

στο εσωτερικό δηλώνει ότι εμπιστεύεται. Δυ-

σφημεί τους δημοκρατικούς θεσμούς και βλά-

πτει τη χώρα. Όλοι στο εξωτερικό αναγνωρί-

ζουν τις αποτελεσματικές πολιτικές της κυβέρ-

νησης, με τις οποίες η πατρίδα μας έχει ανα-

κτήσει τη διεθνή αξιοπιστία της.

Βλέπουμε επίσης και ένα ΠΑΣΟΚ να μιλά
για προοδευτική διακυβέρνηση και να στο-
χοθετεί την επιστροφή της ΝΔ στην αντιπο-
λίτευση…

Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να τετραγωνίσει τον

κύκλο. Από τη μία, λένε ότι δεν θέλουν για

πρωθυπουργό ούτε τον Μητσοτάκη ούτε τον

Τσίπρα. Από την άλλη, δηλώνουν ότι ο στόχος

τους είναι «να γίνει η ΝΔ αντιπολίτευση», άρα

προφανώς επιλέγουν τη συμπόρευση με τον

ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ ζή-

λεψαν τη «δόξα» των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.

Αν, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θέλει κάτι τέτοιο, ας το

πει ευθέως στον ελληνικό λαό για να είναι όλα

ξεκάθαρα. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες, αυτούς

τους δύσκολους καιρούς με τις διαδοχικές κρί-

σεις, θέλουν σταθερότητα και ασφάλεια. Και

σταθερότητα σημαίνει σταθερή κυβέρνηση.

Στη Νέα Δημοκρατία, ο στόχος μας είναι η αυ-

τοδυναμία στις επικείμενες εκλογές, πράγμα

απολύτως εφικτό. Οι Έλληνες δεν είναι λωτο-

φάγοι. Θυμούνται τι φόρους πλήρωναν επί ΣΥ-

ΡΙΖΑ και τι εισόδημα είχαν τότε. Η σημερινή κυ-

βέρνηση, προσηλωμένη στον στόχο να αυξήσει

το διαθέσιμο εισόδημα, έχει μειώσει 50 φορές

φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, έχει αυξή-

σει τον κατώτατο μισθό, αυξάνει τις συντάξεις

και πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι Έλληνες θυμούνται τη λειτουργία του κρά-

τους επί ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκρίνουν με αυτήν επί

ΝΔ. Στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις

προκλήσεις των γειτόνων μας, την υγειονομι-

κή, τη μεταναστευτική και την ενεργειακή κρί-

ση. Οι πολίτες θα δώσουν νέα εντολή στον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, καθώς αναγνωρίζουν την

αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα της

κυβέρνησής του.
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Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο 

και βλαπτικό για τη χώρα 

ότι ο κ. Τσίπρας, ο οποίος 

εκτός από αρχηγός κόμματος

είναι και τέως πρωθυπουργός,

στην προσπάθειά του να φθείρει

τη σημερινή κυβέρνηση,

περιφέρεται στο εξωτερικό

δηλώνοντας ότι τάχα 

δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη 

στην Ελλάδα

«
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«Ε
λλάδα και ΗΑΕ αντιμετω-
πίζουν τις προκλήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο
μέσα από την ίδια οπτική

γωνία και παραμένουν προσηλωμένες
στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών
και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», είχε
πει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης στην τελευταία του επίσκεψη στα
ΗΑΕ, δηλώνοντας την αναβάθμιση των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε στρα-
τηγικό επίπεδο.

Από τότε οι δύο χώρες ενισχύουν συνε-
χώς τη συμμαχία τους τόσο σε διπλωματι-
κό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ
αυξήθηκαν και οι επισκέψεις τόσο Εμιρα-
τινών αξιωματούχων στην Ελλάδα, όσο
και Ελλήνων στα ΗΑΕ για τον ίδιο σκοπό.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας μετέβη στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που στο ΓΕΕ-
ΘΑ είχαν πέσει οι υπογραφές του ανανεω-
μένου Προγράμματος Στρατιωτικής Συ-
νεργασίας Ελλάδας-ΗΑΕ για το έτος 2023.
Τις υπογραφές έβαλαν ο διευθυντής της
διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ
ταξίαρχος Νικόλαος Χολέβας και ο Direc-
tor of the Directorate of Education αρχι-
πλοίαρχος Staff Eng. Nasir Rashid Al-
Naqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων. 

Πρόσφατα θυμίζουμε ότι παραχωρήθη-
κε και έκταση 90 περίπου στρεμμάτων εν-
τός του Στρατοπέδου «Μελλίδη» στον Αυ-
λώνα για την ανέγερση κτιρίων όπου φι-
λοξενείται τεχνικό προσωπικό των ΗΑΕ
που εκπαιδεύεται στην ΕΑΒ.

Με την υπογραφή του Προγράμματος
επιβεβαιώνεται η διαρκώς αναβαθμιζό-
μενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των
δύο χωρών, ισχυροποιούνται περαιτέρω
οι δεσμοί των Ενόπλων Δυνάμεών τους
και παράλληλα διευρύνεται η διαλει-
τουργικότητά τους, συμβάλλοντας στην
ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν
η Ελλάδα και τα ΗΑΕ ως πυλώνες σταθε-
ρότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής. 

Θυμίζουμε ότι ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρα-
τηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επισκε-
φθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον πε-
ρασμένο Μάιο, σε μια ευνοϊκή συγκυρία
λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του πρω-
θυπουργού μαζί με υπουργικό κλιμάκιο
και την υπογραφή σημαντικών οικονομι-

κών συμφωνιών για τη χώρα. 
Ο στρατηγός Κ. Φλώρος, όπως μαθαί-

νουμε από εμιρατινές πηγές, διατηρεί
στενές επαφές με τον ομόλογό του αντι-
στράτηγο Hamad Mohammed Thani Al
Rumaithi και έχει εκφράσει τη συμπαρά-
στασή του στο θέμα της τουρκικής επιθε-
τικότητας. 

Αθήνα και Άμπου Ντάμπι επιθυμούν τη
διατήρηση της ασφάλειας και της σταθε-
ρότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά
και την εμβάθυνση των στρατιωτικών
τους σχέσεων με τη συμμετοχή των εμι-
ρατινών Ενόπλων Δυνάμεων σε ελληνι-
κές ασκήσεις, όπως η μεγάλη άσκηση
«Μέδουσα», η άσκηση ειδικών επιχειρή-

σεων «Ηρακλής» και η αεροπορική
άσκηση «Ηνίοχος». 

Άλλωστε, Ελλάδα και ΗΑΕ συνδέονται
με Διακρατική Στρατιωτική Συμφωνία που
συνοδεύεται με ρήτρα αμοιβαίας αμυντι-
κής συνδρομής, σε περίπτωση που απει-
ληθεί η εδαφική ακεραιότητα κάποιας
από τις δύο χώρες. Δεν αποκλείεται, στο
πλαίσιο της ανανεωμένης στρατιωτικής
συνεργασίας Ελλάδας-ΗΑΕ, να γίνει με-
ταστάθμευση εμιρατινών μαχητικών στη
Σούδα για συνεκπαιδεύσεις με Έλληνες
ιπτάμενους, όπως είχε γίνει το καλοκαίρι
του ’20 εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρί-
σης με το Οruc Reis.

Αναβαθμίζεται διαρκώς η στρατιωτική συνεργασία με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα - Πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας 

στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ενισχύεται η συμμαχία
της Ελλάδας με τα ΗΑΕ

Τι φοβούνται οι Τούρκοι και στέλνουν drones και μαχητικά στο Αιγαίο
Αναλυτές εκτιμούν ότι οι ευθείες απειλές των Τούρκων δείχνουν
τον φόβο τους για πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδά-
των, αλλά και του ελληνικού εναέριου χώρου στα 12 ναυτικά μίλια.
Οι απειλές της γείτονος συνοδεύονται από καθημερινές παραβιά-
σεις και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και με την τουρκι-
κή πολεμική αεροπορία να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που διαθέτει:
μαχητικά, Μη Επανδρωμένα αεροσκάφη, κατασκοπευτικά, ελικό-
πτερα και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. 
Η αναθεωρητική πολιτική που ακολουθούσε ο Ερντογάν οδήγησε
τις χώρες της περιοχής να αναπτύσσουν μεταξύ τους συμμαχίες
απέναντι στην Τουρκία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι μό-
νες επιλογές που είχε για στρατιωτικές ασκήσεις ήταν με δυνάμεις
από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Όσο όμως ο Ερντο-
γάν έκανε τον «νταή» στην περιοχή, τόσο άφηνε χώρο στην Ελλάδα

να έρθει πιο κοντά με χώρες-κλειδιά της Ανατολικής Μεσογείου,
που επιθυμούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. 
Η Ελλάδα έχει καταφέρει σημαντικές «διπλωματικές νίκες» με
ηγετικές χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή,
κάνοντας την Τουρκία να προχωρήσει σε επιχειρήσεις γοητείας
με τις γειτονικές της χώρες, πλην της Ελλάδας. Πόσο εύκολο είναι
όμως ο Ερντογάν να μπει σφήνα στις συμμαχίες της Ελλάδας; Ανα-
λυτές εκτιμούν ότι οι συμμαχίες της χώρας μας με τη Γαλλία, τις
ΗΠΑ, τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ
έχουν όλες και αμυντικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα θεωρείται αξιόπι-
στος σύμμαχος σε σχέση με την Τουρκία, που με την αναθεωρητι-
κή της πολιτική, αλλά και τη στάση της στο Ρώσο-ουκρανικό έχει
δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά για την αξιοπιστία της ως σύμ-
μαχος του ΝΑΤΟ.

Γράφει η 
Γεωργία Γαραντζιώτη



«Μ
ια νέα προοδευτική κυβέρνηση με πρω-

θυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα θα φέρει τη

δικαιοσύνη παντού», πιστεύει η βουλευ-

τής Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπού-

λου. Προσθέτει, δε, πως «Η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά θε-

σμική κρίση, στην οποία την οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης και η

κυβέρνησή του». 

Η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κρίνει πως «Η κυ-

βέρνηση αντιμετωπίζει τον πυλώνα της εθνικής μας οικονο-

μίας συγκυριακά και χωρίς σχέδιο», ενώ προτείνει «επανα-

φορά της 13ης σύνταξης», που «το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ είχε θεσπίσει ως μόνιμη, ένα κονδύλι ύψους ενός δισ.

ευρώ, το οποίο κατάργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ημέρες εορτών και πολλοί συμπολίτες μας αδυνα-

τούν να τα βγάλουν πέρα. Το πολυδιαφημισμένο

«καλάθι του νοικοκυριού» και το πρόσφατο food

pass πώς τα κρίνετε;

Την ώρα που οι πολίτες υποφέρουν, που αυξάνεται η φτώ-

χεια, που το διαθέσιμο εισόδημα της πλειονότητας της ελλη-

νικής κοινωνίας έχει συρρικνωθεί δραματικά, η κυβέρνηση

καταφεύγει σε προεκλογικά επικοινωνιακά τεχνάσματα υπο-

τιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών. Τα νοικοκυριά στην Ελ-

λάδα με εισόδημα μέχρι 750 ευρώ τον μήνα έχουν απωλέσει

περίπου το 40% της αγοραστικής τους δύναμης: τα Χριστού-

γεννα, δηλαδή, θα μπορούν να αγοράσουν τα μισά από αυτά

που μπορούσαν να αγοράσουν πέρυσι τέτοιες μέρες.

Την ώρα που δύο στους τρεις εργαζόμενους κάνουν περι-

κοπές στα βασικά είδη διατροφής, η κυβέρνηση τους εμπαί-

ζει δίνοντας φιλοδώρημα των 0,70 ευρώ την ημέρα για αγορά

τροφίμων, ενώ απορρίπτει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μεί-

ωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτό λέγεται αναλγησία.

Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προοδευτικών δυ-

νάμεων θα επανέφερε το δώρο των Χριστουγέννων

και το ΕΚΑΣ;
Από το 2019 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσπίσει τη 13η

σύνταξη ως μόνιμη, ένα κονδύλι ύψους ενός δισ. ευρώ, το

οποίο κατάργησε η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει παρουσιάσει το κυβερνητικό μας

πρόγραμμα για την ενίσχυση του εισοδήματος, το οποίο, με-

ταξύ άλλων, προβλέπει επιστροφή των αναδρομικών στους

συνταξιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις, επαναφορά της 13ης

σύνταξης του 2019, πλήρη για συντάξεις έως 500 ευρώ, πο-

σοστιαία για ανώτερα κλιμάκια και αύξηση των συντάξεων.

Είστε τομεάρχης Τουρισμού. Στη χώρα μας ο τουρι-

σμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία μας.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Τα χρόνια της πανδημίας άφησαν βαθύ αποτύπωμα, οι άν-

θρωποι του Τουρισμού μετρούν πληγές, ενώ οι χρόνιες πα-

θογένειες του τουριστικού μας μοντέλου τον καθιστούν ευά-

λωτο στις κρίσεις.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πυλώνα της εθνικής μας

οικονομίας συγκυριακά και χωρίς σχέδιο, ενώ η αγορά γίνε-

ται πιο ανταγωνιστική και οι ταξιδιωτικές συμπεριφορές αλ-

λάζουν, δημιουργούνται νέες ανάγκες, απαιτούνται νέες

υποδομές και σύγχρονες καινοτόμες υπηρεσίες.

Σήμερα, με όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που

έχουμε στη διάθεσή μας αλλά και το δεδομένο πως τα ταξίδια

γίνονται πλέον ανελαστική ψυχοοικονομική δραστηριότητα,

μπορούμε να προχωρήσουμε στον στρατηγικό ανασχεδια-

σμό του τουριστικού μας προϊόντος.

Στόχος, μια βιώσιμη, ευφυής και χωρίς αποκλεισμούς

τουριστική ανάπτυξη. Με διατομεακές συνεργασίες και αξιο-

ποίηση των νέων τεχνολογιών, με ενίσχυση της τουριστικής

εκπαίδευσης, με αξιόπιστους οργανισμούς προώθησης και

διαχείρισης προορισμών, να αξιοποιήσουμε το κεφάλαιο

γνώσης που διαθέτουμε εντός και εκτός συνόρων!

Στην υπόθεση των υποκλοπών προστέθηκε το Qa-

targate με τις όποιες παραφυάδες του. Πόσο κρί-

νετε ότι θα επηρεάσουν όλα τούτα τις πολιτικές

εξελίξεις;

Η χώρα βρίσκεται σε μια βαθιά θεσμική κρίση, στην οποία

την οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Οι άρι-

στοι αποδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι απατεώνες. Το Qatargate

αποτελεί πλήγμα για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το πολι-

τικό σύστημα. Εξίσου το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και

η συγκάλυψή του από την κυβέρνηση, δημιουργούν απο-

στροφή στους πολίτες.

Βρισκόμαστε μπροστά σε αντισυνταγματική εκτροπή, μία

συμμορία έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου, «γαλάζιες ακρί-

δες» λυμαίνονται τον δημόσιο πλούτο και η αγανάκτηση του

λαού μας ξεχειλίζει.

Οι συμπολίτες μας διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι που επέ-

λεξαν για να τους εκπροσωπήσουν, πρόδωσαν την εμπιστο-

σύνη τους και είναι βουτηγμένοι στη διαπλοκή και στη δια-

φθορά.

Μόνο αν ριχτεί άπλετο φως στο σκάνδαλο και αν αποδοθεί

δικαιοσύνη, μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των

πολιτών στους θεσμούς. Βλέπουμε ότι ευτυχώς η Δικαιοσύνη

στο Βέλγιο λειτουργεί, ενώ στην Ελλάδα πρέπει να αγωνι-

στούμε για Δικαιοσύνη παντού.

Χριστούγεννα και νέος χρόνος… Πιστεύετε ότι ο

νέος χρόνος θα αναδείξει και προοδευτική δια-

κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Το 2023, η νέα χρονιά, θα είναι χρονιά πολιτικής αλλαγής

και δικαιοσύνης. Οι πολίτες θα δώσουν την απάντησή τους

στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των υποκλο-

πών, των αντιδημοκρατικών εκτροπών, των απευθείας ανα-

θέσεων, την κυβέρνηση των «Πάτσηδων» και των «Στάσση-

δων». Μια νέα προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον

Αλέξη Τσίπρα θα φέρει τη δικαιοσύνη παντού!

Εύχομαι καλές γιορτές και να φέρουμε μαζί ξανά την ελπί-

δα που ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Κ
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στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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Το 2023 θα είναι χρονιά 
πολιτικής αλλαγής 
και δικαιοσύνης
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Κ
αθώς η Εύα Καϊλή ανέβαινε
στην πολιτική ιεραρχία της
ΕΕ, η αδελφή της διοικούσε
μια παράλληλη δομή, την

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Made
Group που λειτουργούσε με πολλά από τα
ίδια θέματα. Η πολιτική φαίνεται πως εί-
ναι μια οικογενειακή επιχείρηση για τις
αδελφές Καϊλή.

Όταν η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου συνελήφθη για ένα
σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε χρη-
ματισμό από το Κατάρ και το Μαρόκο στις 
9 Δεκεμβρίου, το πρώτο άτομο που την
υπερασπίστηκε με πάθος ήταν η αδελφή
της Μανταλένα Καϊλή. Αυτό από μόνο του
μπορεί να μην εκπλήσσει, αλλά οι δεσμοί
μεταξύ των δύο γυναικών φαίνεται να ξε-
περνούν την απλή αδελφική πίστη, αναφέ-
ρει το Politico.

Καθώς η Εύα Καϊλή έχτιζε την καριέρα
της στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μανταλένα
Καϊλή ίδρυε μια οργάνωση πολλαπλών
χρήσεων (Made Group) που το έργο της
συχνά επικαλυπτόταν από την καριέρα της
αδελφής της. Καθώς η Εύα Καϊλή ανέβαινε
συνεχώς στην πολιτική ιεραρχία, η Made
Group δρούσε στο παρασκήνιο.

Διασταύρωση
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το

σημείο όπου οι δραστηριότητες της Made
Group διασταυρώθηκαν με τα πολιτικά συμ-
φέροντα της Εύας Καϊλή μπορεί να δει κα-
νείς στους τομείς της επιστήμης και της τε-
χνολογίας. Ακριβώς τη στιγμή που η Εύα
Καϊλή έστρεφε την προσοχή της στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα όπως η τεχνη-
τή νοημοσύνη και το blockchain, η Made
Group της Μανταλένας Καϊλή το 2018 δημι-
ούργησε μια «μη κερδοσκοπική πρωτοβου-
λία» που ονομάζεται ELONtech, η οποία επι-
κεντρώθηκε επίσης σε αυτούς τους τομείς.

Οι προσπάθειες της Εύας Καϊλή ως «μα-
ζορέτας» του Κοινοβουλίου για το blockch-
ain κορυφώθηκαν με την επιτυχή παρου-
σίαση ενός ψηφίσματος για την εν λόγω τε-
χνολογία τον Οκτώβριο του 2018. Η επιτρο-
πή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το
μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας
(STOA) -της οποίας προέδρευε τότε η Εύα
Καϊλή- εγκαινίασε το κέντρο της για την τε-
χνητή νοημοσύνη τον Δεκέμβριο του 2019.

Η ELONtech ήταν ένας χρήσιμος σύμμα-
χος για τέτοιους σκοπούς, με τις δύο αδελ-
φές να συμμετέχουν πλήρως -όπως και το
κοινοβουλευτικό επιτελείο της κ. Καϊλή. Η
Μανταλένα Καϊλή διετέλεσε διευθύνουσα
σύμβουλος της ELONtech και η Εύα Καϊλή
σύμβουλος. Ένας από τους συμβούλους της
ELONtech, ο Δημήτρης Τζανιδάκης, εμφα-
νίζεται επίσης στη λίστα των βοηθών της
Εύας Καϊλή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, ενώ ο ανώτερος νομικός
σύμβουλος της ELONtech Αλέξανδρος Σπυ-
ρίδωνος συμπεριλαμβάνεται στην ίδια λίστα
κοινοβουλευτικών βοηθών ως πάροχος
υπηρεσιών.

Το 2020, η Εύα Καϊλή ξεκίνησε ένα διε-
θνές συμβουλευτικό συμβούλιο για τη
STOA, το οποίο τυγχάνει να είναι το συμβου-
λευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου για τις προτεραιότητες καινοτομίας της
ΕΕ. Το διοικητικό συμβούλιο περιελάμβανε
έναν εκπρόσωπο από την ELONtech και
έναν από το Qatar Foundation, τον αναπτυ-
ξιακό οργανισμό του εμιράτου για την εκ-
παίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Οι δραστηριότητες της ELONtech επε-
κτείνονται σε πολλούς τομείς. Διοργανώ-
νει εκδηλώσεις και αυτοπροβάλλεται ως
«παρατηρητήριο» και «πλατφόρμα» για
νομικά και τεχνολογικά ζητήματα. Σύμφω-
να με την πλατφόρμα διαφάνειας Lobby-

Facts.eu, συμπεριλήφθηκε στο μητρώο
των οργανισμών πίεσης της ΕΕ από το
2020, εστιάζοντας κυρίως στην τεχνολογία
blockchain. Έκτοτε έχει εξαφανιστεί από
το μητρώο. Η μητρική της οργάνωση, Ma-
de Group, δεν έχει δημοσιεύσει οικονομι-
κά στοιχεία, αλλά σύμφωνα με στοιχεία
της ΕΕ, έχει λάβει μεγάλα ποσά κοινοτικής
χρηματοδότησης για τα έργα της, στα
οποία η Εύα Καϊλή πρόσφερε υποστήριξη.

Τεχνητή νοημοσύνη
Ο ιστότοπος της ELONtech τέθηκε εκτός

σύνδεσης στο τέλος της περασμένης
εβδομάδας. Τη στιγμή που γράφονταν αυ-
τές οι γραμμές ήταν ξανά στο διαδίκτυο,
αλλά τα ονόματα όλων των υπαλλήλων
έχουν αφαιρεθεί. Η πιο πρόσφατη εκδή-
λωση της ELONtech, που πραγματοποι-
ήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμ-
βρίου, ήταν η Στρογγυλή Τράπεζα της Αθή-

νας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με οικο-
δέσποινα την Εύα Καϊλή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Πλέον, ο διορισμός του συμβουλίου, μαζί
με άλλα γεγονότα και πρωτοβουλίες που
αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας
της Εύας Καϊλή, εξετάζονται από τη STOA
για να βεβαιωθεί ότι «όλα έγιναν με διαφά-
νεια», δήλωσε άτομο από το γραφείο ενός εκ
των ευρωβουλευτών που διεξήγαγε την
έρευνα. Ο Christian Ehler, ο κεντροδεξιός
ευρωβουλευτής που ανέλαβε την προεδρία
της STOA τον Μάρτιο του 2022, δήλωσε στο
Politico ότι δεν ήταν σίγουρος εάν συζητή-
θηκε ρητά η πρόταση για τον διορισμό εμ-
πειρογνώμονα που εργαζόταν για την
ELONtech.

Ο διορισμός του διοικητικού συμβουλίου
«δεν είχε οικονομικές συνέπειες για τη
STOA, ούτε επηρέασε τη λειτουργία της ως
τέτοιας», είπε. «Το διοικητικό συμβούλιο
πραγματοποίησε μόνο μερικές συνεδριά-
σεις στο πλαίσιο αυτής της εντολής, οι
οποίες έγιναν όλες κατά τη διάρκεια της
θητείας της Καϊλή ως προέδρου», πρόσθε-
σε. «Δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως προ-
έδρου -και αυτές οι συναντήσεις, εξ όσων
γνωρίζω, δεν οδήγησαν σε καμία πρωτο-
βουλία εντός της STOA».

Οι αδελφές Καϊλή 
που δάγκωσαν το μήλο

Το Politico αποκαλύπτει πώς η Εύα και η Μανταλένα 
έστηναν δουλειές εκατομμυρίων - Ενώ η μία ανέβαινε 

στην πολιτική ιεραρχία, η άλλη διοικούσε μια μη κερδοσκοπική
εταιρεία που «έτρεχε» παρόμοια θέματα
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Ε
ρωτηθείσα η Μανταλένα Καϊλή
από το Politico γιατί αφαιρέθη-
καν τα ονόματα των στελεχών και
των συμβούλων από τον ιστότο-

πο της ELONtech, είπε ότι αυτό έγινε για να
διατηρηθεί η «διακριτικότητα» των συμ-
βούλων και των εθελοντών του οργανι-
σμού. Ερωτηθείσα γιατί διέγραψε και το
όνομά της, είπε ότι «δεν ήταν μυστικό» ότι
διευθύνει την ELONtech.

Όταν η Εύα Καϊλή συνελήφθη στο πλαίσιο
της βελγικής έρευνας για διαφθορά, ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος και εγκληματική ορ-
γάνωση, η Μανταλένα Καϊλή -της οποίας τα
περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει- είπε
ότι δεν μπορούσε να πιστέψει τις κατηγο-
ρίες, δεδομένων του «ηθικού και της προ-
σωπικότητας» της αδελφής της. Οι δύο αδελ-
φές είναι δεμένες και συχνά αποθέωναν η
μία την άλλη στα social media, ενώ ξεκινού-
σαν… μαραθώνιους για ψώνια στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Εύας
Καϊλή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το
2014, η Μανταλένα Καϊλή επινόησε το hash-
tag combo «#keep_calm & #vote_sister».

Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δύο αδελ-
φές εθεάθησαν συχνά μαζί σε εκδηλώσεις
τεχνολογίας και συμμετείχαν η μία στα
πλάνα της άλλης. Η ομάδα λόμπι Industry
Commons, όπου η Μανταλένα Καϊλή είναι
στο διοικητικό συμβούλιο, την περιέγραψε
ως «επικεφαλής σύμβουλο πολιτικής και
στενή συνεργάτιδα στο γραφείο της αδελ-
φής της, Ελληνίδας ευρωβουλευτή Εύας
Καϊλή», αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται
στη σελίδα του κοινοβουλευτικού προφίλ
της Εύας Καϊλή. Η περιγραφή αφαιρέθηκε
από τον ιστότοπο της Industry Commons
την περασμένη εβδομάδα.

Η Μανταλένα Καϊλή είπε στο Politico ότι
εργαζόταν για την Εύα Καϊλή «ως βοηθός
με έδρα την Αθήνα» και ήταν εγγεγραμμέ-
νη στην Ελλάδα με συγκεκριμένο συμβό-
λαιο που όπως είπε «επιτρεπόταν για ευ-
ρωβουλευτές». Η Μανταλένα Καϊλή πρό-
σθεσε ότι δεν γνωρίζει γιατί το όνομά της
δεν περιλαμβάνεται -και δεν συμπεριλή-
φθηκε ποτέ- στη λίστα συμβούλων της
Εύας Καϊλή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Η Εύα Καϊλή εξελέγη για πρώτη φορά
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014, συμ-
μετέχοντας στην ομάδα των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών, και γρήγορα έγινε γνω-
στή ως νομοθέτης με επιρροή στα ψηφιακά
αρχεία. Καταρτισμένη μηχανικός και αρχι-
τέκτονας, εντάχθηκε στην Επιτροπή Βιο-
μηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ITRE) τον Ιούλιο του 2014 και θα συνέχιζε
να βοηθά στην αξιολόγηση του προγράμ-
ματος χρηματοδότησης, έρευνας και ανά-
πτυξης της ΕΕ, Horizon 2020, ύψους 80 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους έγινε η
πρώτη αντιπρόεδρος της STOA, αναλαμ-
βάνοντας την προεδρία το 2017. Ήταν η
πρώτη γυναίκα που κατείχε τη θέση,
στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο
του 2022.

Υποθέσεις «κοινής ωφέλειας»
Ταυτόχρονα, πίσω στην Ελλάδα, η Μαν-

ταλένα Καϊλή -δικηγόρος με σπουδές-
ετοιμαζόταν για τα δικά της εγχειρήματα.
Τον Αύγουστο του 2017, ξεκίνησε τη Made
Group, μια «μη κερδοσκοπική πλατφόρ-
μα για επικοινωνιακή στρατηγική, έργα
κοινωνικής καινοτομίας και δημιουργι-

κές συνέργειες» με έδρα την Αθήνα. Από
το 2021, η Μανταλένα Καϊλή ήταν εισηγ-
μένη ως αποκλειστική διαχειρίστρια και
συνιδρύτρια της εταιρείας μαζί με τη Μα-
τίνα Κανάκη, σύμφωνα με έγγραφα που
κατατέθηκαν στο Εμπορικό Επιμελητήριο
Αθηνών. Η κ. Κανάκη συμπεριλήφθηκε
επίσης ως βοηθός της Εύας Καϊλή τον
Φεβρουάριο του 2020.

Τον Νοέμβριο του 2022, η κ. Κανάκη έγι-
νε διαχειρίστρια της Estate Aria Properties,
μιας κτηματομεσιτικής επιχείρησης που
ιδρύθηκε από την Εύα Καϊλή και τον σύν-
τροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ο τελευ-
ταίος, ο οποίος είναι από την Ιταλία, εργάζε-

ται ως βοηθός ενός άλλου ευρωβουλευτή,
του Ιταλού Aντρά Κοτσολίνο, και κρατείται
επίσης στο πλαίσιο της έρευνας για επιρ-
ροή μετρητών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά την ίδρυσή της το 2017, η Made
Group συμμετείχε σε πολλά ψηφιακά
έργα που υποστηρίχθηκαν από το Hori-
zon 2020 -κυρίως στη διεθνή κοινοπρα-
ξία που ανέπτυξε το ChildRescue, μια
εφαρμογή για την εύρεση εξαφανισμέ-
νων παιδιών μεταναστών. Η οργάνωση
της Μανταλένας Καϊλή ήταν υπεύθυνη
για τις επικοινωνίες, λαμβάνοντας
104.037,50 ευρώ από χρηματοδότηση
από την ΕΕ μεταξύ 2018 και 2020. Το
2019, η Εύα Καϊλή φιλοξένησε εκπρο-
σώπους του ChildRescue σε μια κοινο-
βουλευτική εκδήλωση που διοργανώ-
θηκε υπό την αιγίδα της STOA και το
2021 μίλησε σε ένα πρόγραμμα της Ma-
de Group με μερικούς από τους δημι-
ουργούς του έργου.

Η Made Group υποστήριξε επίσης το
Communications for Girls Coding, ένα έρ-
γο του 2017 με στόχο τη διδασκαλία της
ανάπτυξης λογισμικού σε νεαρές γυναί-
κες, για το οποίο η Εύα Καϊλή μίλησε σε μια
εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων
τον Οκτώβριο του 2017. Στο έργο συνέδρα-
με επίσης η Kean, μια ελληνική ΜΚΟ στην
οποία συμμετείχε η συνιδρύτρια της Made
Group κ. Κανάκη, ως γραμματέας του διοι-
κητικού συμβουλίου.

Tα εύσημα
Το 2018, μια ανάρτηση στον ιστότοπο της

Kean απένειμε τα εύσημα στην Εύα Καϊλή
για την ενεργοποίηση του Girls Coding μέ-
σω μιας σύστασης προς το Ευρωπαϊκό Ιν-
στιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
(EIT), το οποίο χρηματοδότησε το έργο στο
πλαίσιο του Horizon 2020. Ένας εκπρό-
σωπος του ΕΙΤ είπε: «Λόγω κοινού ενδια-
φέροντος για μεγαλύτερη συμμετοχή γυ-
ναικών και κοριτσιών στην τεχνολογία, η
Εύα Καϊλή ήταν μεταξύ των υποστηρικτών
για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του
Girls Coding».

Το 2020, η Made Group επιλέχθηκε επί-
σης για τη λειτουργία ενός περιφερειακού
κέντρου STARTS -μέρος ενός προγράμ-
ματος που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
του Horizon 2020 και επιδίωκε να ενσω-
ματώσει την τέχνη και την τεχνολογία. Η
έναρξη του έργου ήταν αποτέλεσμα μιας
πιλοτικής πρότασης που ονομάζεται «Τέ-
χνη και Ψηφιακά Μέσα», η οποία υποβλή-
θηκε από την Εύα Καϊλή το 2018, δήλωσε
στο Politico άτομο με γνώση των διαδικα-
σιών χρηματοδότησης της ΕΕ. Αυτό το
άτομο πρόσθεσε ότι η Made Group έλαβε
105.172 ευρώ από την επιτροπή για τη
συμμετοχή της στο STARTS.

Μανταλένα: Οι δραστηριότητές μας 
δεν ακολουθούσαν την ατζέντα της Εύας
Μιλώντας στο Politico, η Μανταλένα Καϊλή αμφισβήτησε την έκταση της επικάλυψης
μεταξύ της Made Group και του έργου που έκανε η αδελφή της στις Βρυξέλλες. «Εί-
χαμε δραστηριότητες που δεν ακολουθούσαν ρητά την ατζέντα της Εύας», είπε.
Σε Δελτίο Τύπου της ανέφερε ότι η Made Group «έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα,
προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις σε συνεργασία κατά περίπτωση με μια ευρεία
ομάδα μη μόνιμων συνεργατών και εθελοντών». Το Δελτίο Τύπου υπογράμμιζε επίσης
ότι η ELONtech «δεν είναι νομικό πρόσωπο (όχι εταιρεία) και σίγουρα δεν είναι ΜΚΟ
και δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση».

Διέγραψε το όνομά της
για «διακριτικότητα»

Τι απάντησε η αδελφή
της αντιπροέδρου 
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όταν
ρωτήθηκε για 
την «εξαφάνισή» της
από τον ιστότοπο 
της ELONtech
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Το Μεταναστευτικό επιχειρεί ξανά να εργαλειοποιήσει ο
Ερντογάν, μέσα από ένα νέο ανθελληνικό παραλήρημα, με
κατηγορίες ότι η Αθήνα φέρεται με κτηνωδία στους μετα-
νάστες, οι χώροι υποδοχής θυμίζουν στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης των ναζί, αλλά η Δύση απλώς παρακολουθεί. Μι-
λώντας στο συνέδριο ανώτατων δικαστών του Ισλαμικού
Κόσμου (Διάσκεψη Συνταγματικής Δικαιοσύνης) ο Τούρ-
κος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «η στάση της Ελλάδας απέ-
ναντι στους μετανάστες έχει φτάσει πλέον σε σημείο κτη-
νωδίας» και μάλιστα άσκησε κριτική κατά των δυτικών χω-
ρών, γιατί «δεν δείχνουν αξιοσημείωτη αντίδραση σε αυ-
τήν τη σκληρότητα της Ελλάδας».

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι αυτή η κτηνωδία διαπι-
στώνεται «από τη βύθιση των σκαφών με πρόσφυγες στο
μέσον της θάλασσας μέχρι τα βασανιστήρια και το ξεγύ-
μνωμα των μεταναστών καθώς και την απώθησή τους προς

τα πίσω» και πως αυτό «αποτελεί καθημερινό φαινόμενο».
Ως προς την κριτική του για τις δυτικές χώρες σημεί-

ωσε ότι «εκτός από μερικές δηλώσεις, δεν έχουμε δει
καμία προσπάθεια για την αποτροπή αυτής της σκληρό-
τητας και της κακομαθημένης συμπεριφοράς, ώστε να
προστατευτούν τα δικαιώματα των καταπιεσμένων, συμ-

περιλαμβανομένων των παιδιών και των γυναικών».
«Είμαστε όλοι βαθιά λυπημένοι από αυτή την αδράνεια

μπροστά στις επαίσχυντες εικόνες που βλέπουμε στα σύ-
νορα», είπε και κορυφώνοντας την επιθετική ρητορική του
κατά της Ελλάδας έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει
τους Χώρους Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μεταναστών ως
«καταφύγια που μοιάζουν με στρατόπεδα συγκέντρωσης
των ναζί».

Το Μεταναστευτικό είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα
της τουρκικής προπαγάνδας σε βάρος της Ελλάδας. Χαρα-
κτηριστικό το στιγμιότυπο του Τούρκου προέδρου να δεί-
χνει από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών φωτογραφίες με
νεκρά παιδιά, γεγονός που ουδέποτε επιβεβαιώθηκε, και
να κατηγορεί την Ελλάδα ότι μετατρέπει σε τάφο το Αιγαίο
με παράνομες επαναπροωθήσεις, στην προσπάθειά του να
δημιουργήσει ένα ανθελληνικό κλίμα.

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ   Τα αγαπημένα του fake news για το Μεταναστευτικό 

H
επίσκεψη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στα μειονοτικά χωριά
της Αλβανίας δεν είχε μόνο
συγκινησιακό χαρακτήρα για

τους Έλληνες που ζουν εκεί και φυλάνε
Θερμοπύλες. Είχε σαφέστατα και γεω-
στρατηγικό χαρακτήρα και είναι και προ-
άγγελος εξελίξεων σε σχέση με την παρα-
πομπή των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελ-
λάδας και Αλβανίας στη Χάγη. Κανείς προς
το παρόν δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα
γίνει κάτι τέτοιο. 

Πρόκειται για ζήτημα πολυπαραγοντικό
και έχει άμεση σχέση και με την επέκταση
των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια
νότια και δυτικά της Κρήτης, κάτι που εξετά-
ζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα.

Ο ορίζοντας που έχει θέσει η κυβέρνη-
ση -σύμφωνα με τις πληροφορίες- είναι
η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέσα
στην άνοιξη, κάτι που βεβαίως θα έχει
άμεση σύνδεση και με την οριοθέτηση
της ΑΟΖ με τη Λιβύη και την ακύρωση
στην πράξη του παράνομου τουρκολιβυ-
κού μνημονίου. Διπλωματικοί αναλυτές
αναφέρουν ότι μια τέτοια κίνηση από την
Ελλάδα δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα
στις ΗΠΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, η ολιγόωρη παρου-
σία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μειονοτι-
κά χωριά θεωρείται εξαιρετικά σημαντική.
Αρχικά για τους ίδιους τους ομογενείς μας,
το φρόνημα των οποίων τονώθηκε από την
ελληνική αποστολή που βρέθηκε στα μει-
ονοτικά χωριά. 

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγο-
νός ότι παρών σε ένα τμήμα της επίσκεψης
Μητσοτάκη ήταν ο Αλβανός πρωθυπουρ-
γός Ράμα. Αυτή η εικόνα των δύο πρωθυ-
πουργών, ο ένας δίπλα στον άλλο, στα μει-
ονοτικά χωριά αποτυπώνει την ισχυρή θέ-
ληση της Ελλάδας να στηρίξει την ευρω-
παϊκή πορεία της γειτονικής χώρας, ως

«σημαιοφόρος» σε αυτή την προσπάθεια.
Ωφελημένη από την ένταξη της Αλβανίας

στην ευρωπαϊκή οικογένεια, άλλωστε, δεν
θα είναι μόνο η Ελλάδα αλλά ολόκληρη η
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ταγίπ Ερντογάν
να επιμένει στην προσπάθεια διείσδυσης
στη βαλκανική χερσόνησο. Για αυτό και
από την Αλβανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης

φρόντισε να στείλει δύο ισχυρά μηνύματα:
1ον. Τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρω-

παϊκή προοπτική της Αλβανίας με παράλ-
ληλη βελτίωση των διμερών σχέσεων με τη
γειτονική χώρα. 

2ον. Τη στήριξη της μειονότητας και την
όρθωση ενός τείχους σε όλους όσοι τη βά-
ζουν κατά καιρούς στο μάτι.

Ο δρόμος προς τη Χάγη
περνάει από Κρήτη 

Οι διαπραγματεύσεις 
με την Αλβανία 
και τα 12 ναυτικά μίλια 
νοτίως της Μεγαλονήσου 



Ο
Παύλος Γερουλάνος, πρώην
υπουργός και μέλος της ΚΕ
του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που το
κόμμα του βιώνει την πρώτη

μεγάλη πολιτική κρίση υπό την νέα
ηγεσία, μιλάει χωρίς περιστροφές λέ-
γοντας με έμφαση «Αν διαμορφώσου-
με μηχανισμούς που θα ελέγχουν
πραγματικά τους ανθρώπους της πολι-
τικής και θα αποτρέπουν τέτοια φαινό-
μενα, ο κόσμος θα νιώσει ασφάλεια ότι
δεν εκμεταλλευόμαστε την εξουσία
που μας εμπιστεύεται.  Αλλιώς θα μας
γυρίσει την πλάτη με οδυνηρά αποτελέσμα-
τα για τη Δημοκρατία», για να προσθέτει με
νόημα ότι «η Κ. Καϊλή δεν μας ήρθε ως “δώ-
ρο”. Αναπτύχθηκε πολιτικά μέσα στους
κόλπους του κόμματός μας και πολλές φο-
ρές βρέθηκε απέναντι στη γραμμή των προ-
έδρων μας. Σιγά αλλά σταθερά, απομα-
κρύνθηκε από τις αξίες και τις θέσεις που
εκπροσωπούμε». 

Σχολιάζοντας τη δριμεία κριτική που δέ-
χτηκε το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ υποστηρίζει
πως «Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να συ-
σπειρώσει τον κόσμο του κάνοντας συμψη-
φισμούς».

Ποια είναι η εκτίμησή σας για το
μέγεθος του πολιτικού κόστους
που θα έχει η «υπόθεση Καϊλή»
για το ΠΑΣΟΚ;

Δεν είμαστε το μόνο κόμμα που έχει βιώ-
σει τέτοιες καταστάσεις και, δυστυχώς, δεν
υπάρχουν κόμματα «αγίων». Η εξουσία προ-
σελκύει χρήμα, κι αυτό όχι πάντα νόμιμο.
Αυτό που θα κρίνει, όμως, εμάς και το υπό-
λοιπο πολιτικό σκηνικό είναι το πώς αντι-
δρούμε σε περιπτώσεις, όπως η υπόθεση
της κας Καϊλή, του κ. Πάτση ή ακόμη και των
υποκλοπών. Αν αδράξουμε την ευκαιρία για
να διορθώσουμε παθογένειες του πολιτικού
συστήματος, ο κόσμος θα εκτιμήσει ότι προ-
σπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αν διαμορ-
φώσουμε μηχανισμούς που θα ελέγχουν
πραγματικά τους ανθρώπους της πολιτικής

και θα αποτρέπουν τέτοια φαινόμενα, ο κό-
σμος θα νιώσει ασφάλεια ότι δεν εκμεταλ-
λευόμαστε την εξουσία που μας εμπιστεύε-
ται. Αλλιώς θα μας γυρίσει την πλάτη με οδυ-
νηρά αποτελέσματα για τη Δημοκρατία.

Θεωρείτε ότι με την πολιτική συμπε-
ριφορά της η κ. Καϊλή υπήρξε «δού-
ρειος ίππος» της ΝΔ;

Είναι ξεκάθαρο ότι η κα Καϊλή είχε δια-
φοροποιηθεί εδώ και καιρό από τη γραμ-
μή του κόμματος και από αυτή την άποψη
συχνά έμοιαζε να εκπροσωπεί άλλες ιδεο-
λογικές προτεραιότητες. Ειδικά στην υπό-
θεση των εργασιακών σχέσεων του Κατάρ
και στην υπόθεση των υποκλοπών πήρε
θέσεις που καμία σχέση δεν έχουν με τις
πολιτικές προτεραιότητες που θέτουμε.
Από αυτή την άποψη, καταλαβαίνω τον
όρο. Όμως η κα Καϊλή δεν μας ήρθε ως
«δώρο». Αναπτύχθηκε πολιτικά μέσα
στους κόλπους του κόμματός μας και πολ-
λές φορές βρέθηκε απέναντι στη γραμμή
των προέδρων μας. Σιγά αλλά σταθερά,
απομακρύνθηκε από τις αξίες και τις θέ-
σεις που εκπροσωπούμε.

Μετά τους πολιτικούς κλυδωνισμούς
που προκαλεί η υπόθεση αυτή αλλά
και γενικότερα το τοξικό κλίμα που
κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του τό-
που, θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη
πεδία για πολιτικές συνεργασίες;

Στόχος δικός μας είναι ένα αυτοδύναμο
ΠΑΣΟΚ για την προοδευτική διακυβέρνηση
της χώρας. Οι συνεργασίες προϋποθέτουν
κοινές πολιτικές προτεραιότητες, αξιοπι-
στία και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη δεν
μπορείς να έχεις σε κάποιον που σου παρα-

κολουθούσε το τηλέφωνο και στη συνέχεια
προσπάθησε με κάθε τρόπο να σου απο-
κρύψει τον λόγο παρακολούθησής σου. Με
τις υποκλοπές ο κ. Μητσοτάκης απομονώ-
θηκε και απομόνωσε και το κόμμα του.

Μια συνεργασία καλή για τον τόπο θα
πρέπει να διορθώσει τις παθογένειες του
πολιτικού συστήματος που έχουν υπηρετή-
σει διαχρονικά, πλέον, όλα τα κόμματα. Αυ-
τό σημαίνει μεταφορά εξουσίας εκεί που
πραγματικά λογοδοτεί στον πολίτη, σημαί-
νει αναδιανομή πλούτου ώστε περισσότε-
ρες Ελληνίδες και Έλληνες να μπορούν να
αξιοποιήσουν τις απίστευτες δυνατότητες
της χώρας. Σημαίνει ένα κοινωνικό κράτος
που αφορά όλους μας. Μόνο έτσι θα δημι-
ουργηθούν συνθήκες προόδου για την κοι-
νωνία. Επομένως, εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν συ-
ζητάμε για συνεργασίες που στόχο έχουν
να μοιράσουν καρέκλες εξουσίας, αλλά για
συνεργασίες που θα πάνε την Ελλάδα
μπροστά. Δυστυχώς, δεν βλέπω άλλο κόμ-
μα εκτός από το ΠΑΣΟΚ να θέτει ξεκάθαρα
την ίδια πολιτική στόχευση.

Πώς εξηγείτε την κλιμάκωση της έν-
τασης της κριτικής από τον πρωθυ-
πουργό προς το ΠΑΣΟΚ;

Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να συσπει-
ρώσει τον κόσμο του κάνοντας συμψηφι-
σμούς. Μπορεί να έχουμε τον Πάτση, αλλά
έχουν την Καϊλή. Έτσι όμως, δείχνει να μην
καταλαβαίνει τι ζημιά έχει κάνει ο ίδιος
στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο κόσμος δε
συγχωρεί τον Πάτση επειδή ακούει για την
Καϊλή. Γυρίζει την πλάτη σε όλο το πολιτικό
σύστημα. Ας αφήσουμε τους συμψηφι-
σμούς, ας αναλάβουμε ο καθένας μας τις
ευθύνες του και ας συνεργαστούμε για να
διασφαλίσουμε ένα πολιτικό σύστημα αν-
τάξιο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Με θε-
σμούς που λειτουργούν, με εξουσίες που
λογοδοτούν, με πρωθυπουργούς που ελέγ-
χονται από τη Βουλή.

Πώς αποκωδικοποιείτε το αυστηρό
μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς

το εσωκομματικό του ακροατήριο κα-
τά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Κεντρικής Επιτροπής;

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό
κόμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που εκφρά-
ζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και αυτό
μας διαφοροποιεί. Στις 12 Δεκεμβρίου, στην
Κεντρική Επιτροπή, ο πρόεδρός μας ανα-
κοίνωσε το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμ-
μα αποτελούμενο από προτάσεις με πολιτι-
κές αιχμές, όπως η πρόταση για τη φορολό-
γηση των μεγάλων εισοδημάτων. Ένα πρό-
γραμμα πάνω στο οποίο οφείλουμε να επι-
κεντρωθούμε, ώστε να δώσουμε λύσεις στα
προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα.
Τώρα είναι ώρα μάχης και θα τη δώσουμε,
ως οφείλουμε, όλοι μαζί.

Με δεδομένη την πολιτική σας εμπει-
ρία πώς βλέπετε να εξελίσσεται η
προεκλογική αντιπαράθεση και ποια
θα είναι η αντίδραση των πολιτών;

Οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες, τόσο
για τα κόμματα όσο και για την πολιτική ζωή
του τόπου γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια,
οι Έλληνες πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη
στο πολιτικό σύστημα. Από το 2009 μέχρι το
2019 αποχώρησαν από τις κάλπες περίπου
2 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Αυ-
τό δείχνει ότι πολίτες, οι οποίοι παραμένουν
ενεργοί πολιτικά, δεν έρχονται να ψηφί-
σουν επειδή είναι απογοητευμένοι από αυ-
τούς που τους εκπροσωπούν. Ο στόχος μας,
λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές είναι διπλός.
Δεν είναι μόνο να πείσουμε τον κόσμο να
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, αλλά να δώσουμε τη μάχη
ώστε να επιστρέψει στην κάλπη και ο τελευ-
ταίος ψηφοφόρος. Αν το κάνουμε με όρα-
μα, θέσεις και προτάσεις, πιστεύω ότι ο κό-
σμος που θα έρθει, θα τιμήσει το κόμμα
μας. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η
συμμετοχή, τόσο καλύτερη θα είναι η ποι-
ότητα του επόμενου Κοινοβουλίου. Και όσο
καλύτερη είναι η ποιότητα του επόμενου
Κοινοβουλίου, τόσο πιο δυνατή είναι η Δη-
μοκρατία μας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ17

Πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ - μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

Παύλος Γερουλάνος

Δυστυχώς 
δεν υπάρχουν 

κόμματα «αγίων»



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

18

O βουλευτής Β’ Πειραιώς
της ΝΔ Δημήτρης Μαρκό-
πουλος είναι μαχητικός

αλλά όχι ακραίος. Γεννήθηκε στον
Πειραιά στις 10 Απριλίου 1975. Τα
πρώτα χρόνια της ζωής του έζησε
στο Πασαλιμάνι, όμως τα περισσό-
τερα τα πέρασε στα Μανιάτικα του
Πειραιά και στο Κερατσίνι. Μια γει-
τονιά που πάντα αγαπάει και στην
οποία συνέχεια επιστρέφει. Σχο-
λείο πήγε στου Βρυώνη (24ο Δημο-
τικό) και στην Καστέλλα (9ο Γυμνά-
σιο - Λύκειο).

Ο Δημήτρης υπήρξε διευθυντικό
στέλεχος σε εφημερίδες και γνω-
στός αναλυτής στην τηλεόραση με
καθημερινή παρουσία ετών σε με-
γάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Έχει ερ-
γαστεί για χρόνια οικονομικός και
πολιτικός ρεπόρτερ και αναλυτής.
Με σπουδές στα Μέσα Ενημέρω-
σης και την Επικοινωνία και δεύτε-
ρο πτυχίο στην Πολιτισμολογία,
εργάστηκε ως δημοσιογράφος, δι-
ευθυντής και αρχισυντάκτης σε
ΜΜΕ όπως οι εφημερίδες «Μακε-
δονία», «Παραπολιτικά», περιοδι-
κά στον χώρο της οικονομίας όπως
τα «Fortune», «Retail Business»,
στο ραδιόφωνο και στην τηλεόρα-
ση.

Το 2010 βραβεύτηκε από το
Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιο-
γραφίας Αθανασίου Μπότση ως ο
κορυφαίος οικονομικός δημοσιο-
γράφος της Ελλάδας. Είναι παν-
τρεμένος και έχει δύο κόρες. 

Στις εθνικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου 2019, εκλέχθηκε βουλευ-
τής Β’ Πειραιώς. Κάποια από τα γε-
γονότα που τον επηρέασαν και τον
οδήγησαν να ασχοληθεί με την πο-
λιτική ήταν τα όσα συνέβησαν το
2015 και συγκεκριμένα το «ανόητο
δημοψήφισμα του 2015», όπως λέ-
ει ο ίδιος. 

Τότε αποφάσισε να εμπλακεί
στην πολιτική ενεργά. Μαζί με τη
γυναίκα του πήραν αυτή την από-
φαση και τον στήριξε πολύ.

Μην τα παρατάτε ποτέ!

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Δημήτρης Μαρκόπουλος:
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Το μπάσκετ στο Πασαλιμάνι 
και η λατρεία στον Ρασούλη

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Με Άδωνι και Παπαθανάση όταν έσωσαν
330 θέσεις εργασίας στην «Πίτσος»Η σύζυγός του με τη Μαρέβα Μητσοτάκη Νεαρός δημοσιογράφος με… μαλλιά

Με την αγαπημένη του οικογένεια σε στιγμές χαλάρωσης Στην προεκλογική εκστρατεία επιστρατεύει όλη τη φαμίλια

Σε ηλικία 2 ετών, το 1977

Α
ν αναρωτιέστε πώς έμπλεξε με την πολιτική, τό-
τε πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες στον
πατέρα του, ο οποίος ήταν βεβαίως αρκετά πο-
λιτικοποιημένος. 

Παιδί του Εμφυλίου, έφυγε μικρός από το χωριό του στην
ορεινή Ολυμπία για να γλιτώσει τη βίαιη στρατολόγηση από
τους αντάρτες, ενώ και ο ιερέας θείος του Ηλίας Μαρκό-
πουλος είχε απειληθεί με θάνατο από κομμουνιστές. Όλη η
οικογένεια, λοιπόν, αναγκάστηκε το 1944 αρχικά να κατα-
φύγει στον Πύργο και κατόπιν να έλθει στον Πειραιά.

Ο πατέρας του παρά ταύτα δεν ήταν κάποιος σκληροπυ-
ρηνικός δεξιός παρά τις διώξεις. Πάντοτε υπήρξε μετριο-
παθής κεντρώος. Συνομιλούσε με όλους τους πολιτικούς
χώρους και στο σπίτι τους έμπαιναν όλες οι εφημερίδες. Η
δε μητέρα του, αν και από δεξιά οικογένεια, στην επταετία
βοήθησε αρκετούς διωκόμενους αριστερούς Μανιάτες.
Δεν της άρεσε η αδικία. 

Το μότο της ζωής του είναι το: «Μην τα παρατάς ποτέ».
Δεν του χαρίστηκε τίποτα. Για ό,τι πέτυχε, αγωνίστηκε. 

Δεν είναι παιδί από πλούσια οικογένεια, όμως πλούτος

για τον ίδιο υπήρξαν οι δυσκολίες. Ο πατέρας του ήταν σι-
δηροδρομικός και ακόμα θυμάται όταν η μητέρα του αγό-
ραζε ένα ζευγάρι παπούτσια στον Δημήτρη και από ένα στα
αδέλφια του, τον Αντώνη και τη Γεωργία και την έβγαζαν
όλη τη χρονιά. «Καταλήγαμε το καλοκαίρι να πηγαίνουμε με
τρύπια παπούτσια στο σχολείο. Βλέπετε, η μπάλα δεν μας
άφηνε ζευγάρι άθικτο. Όμως τη δεκαετία του ‘80 όλα τα
παιδιά έτσι ήμασταν», λέει συχνά μιλώντας σε φίλους.

Μαζί με τον αδελφό του τον Αντώνη έπαιζαν μπάσκετ στις
μικρές ομάδες του Ολυμπιακού με προπονητή τον αείμνη-
στο Αλέκο Σπανουδάκη. Ουκ ολίγες φορές έχει χάσει μπά-
λες στο ανοικτό γηπεδάκι δίπλα στη θάλασσα στο Πασαλι-
μάνι… Έχει ακόμα παιδικούς φίλους στα Μανιάτικα, στη
Νίκαια, στο Πέραμα και στην Αμφιάλη «Οι Πειραιώτες δεν
χανόμαστε ποτέ», λέει ο ίδιος και προσθέτει ότι και στην
πολιτική έχει κάνει φίλους αληθινούς. 

«Η πολιτική ανανέωσε τις σχέσεις μου σε σημαντικό
βαθμό. Ήμουν πάντοτε κοινωνικός, όμως τώρα έχω πε-
ράσει σε άλλη... διάσταση. Θα πω και κάτι: μην πυροβο-
λείτε τους πολιτικούς. Υπάρχει πολύς αξιόλογος κόσμος

στην πολιτική», είναι ένα από τα συνθήματα που συχνά
χρησιμοποιεί. 

Λατρεύει τη Μάνη και τη Νάξο. Τη Νάξο την αγάπησε
επειδή από εκεί είναι η καταγωγή της γυναίκας του της Δέ-
σποινας, με την οποία είναι μαζί 18 χρόνια. 

Γενικώς είναι μονόχνοτος άνθρωπος. Ασχολείται με τις
κόρες του, τη Μαρία και τη Βασιλική, και διαβάζει μανιω-
δώς ιστορία κι εφημερίδες. 

Του αρέσει επίσης το γαλλικό σινεμά και τα βιβλία. Από
μουσική ακούει κλασική, γνήσια παραδοσιακή και λαϊκή,
έντεχνη και μινιμαλιστική ευρωπαϊκή. Τέλος, είναι μεγάλος
φαν του Μανώλη Ρασούλη κι ας ανήκε σε άλλον πολιτικό
χώρο. Τον εκνευρίζει αφάνταστα η υπεροψία και η αλαζο-
νεία και τις θεωρεί και τις δυο δείγμα αδυναμίας και ηλιθιό-
τητας. Τα σχέδιά του για το μέλλον είναι να έχει την υγεία
του η οικογένεια και οι φίλοι του. 

Μνημονεύει πολλές φορές τον πρώτο του εκδότη, τον
Βαγγέλη Παπαλιό, τον Θέμο Αναστασιάδη και τον Νίκο
Ευαγγελάτο. Αν μη τι άλλο, ο Δημήτρης δεν είναι αχάριστος.
Το αντίθετο θα λέγαμε…

Μαχητικός, 
αλλά όχι 
αψύς…
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Η
γενιά των Ελλήνων που σήμερα είναι με-
ταξύ 25-40 ετών αποτελεί τον πιο παρα-
γωγικό βραχίονα του εγχώριου ανθρώπι-

νου δυναμικού. Βρίσκονται στην πιο παραγωγική
περίοδό τους και θα έπρεπε να βλέπουν τους κό-
πους τους να αποδίδουν καρπούς που θα τους επι-
τρέψουν να κάνουν οικογένεια. Ωστόσο κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται να συμβαίνει, καθώς η διαδοχή «κρί-
σεων» (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή) την
τελευταία δεκαετία τους περιορίζει σε μια κατά-
σταση μετριασμού των επιπτώσεων. Αυτό σημαίνει
πως πολλά νέα παιδιά αντιλαμβάνονται πως το βιο-
τικό τους επίπεδο θα είναι για καιρό χαμηλότερο
από εκείνο των γονιών τους, όταν ήταν στην αντί-
στοιχη ηλικία.

Ένα πρόβλημα που διογκώθηκε όλα αυτά τα χρό-
νια των κρίσεων και αφορά τους περισσότερους
νέους και κυρίως τα νέα ζευγάρια είναι η έλλειψη
προσιτών κατοικιών, είτε για αγορά είτε για ενοι-
κίαση, κυρίως -αλλά όχι μόνο- στις μεγάλες πόλεις
της χώρας. Αυτό ακριβώς το ζήτημα έρχεται να αν-
τιμετωπίσει η νέα στεγαστική πολιτική για τους νέ-
ους της κυβέρνησης της ΝΔ που έφερε στη Βουλή
αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το νομοθέτημα που ψηφίστηκε την περασμένη
Τρίτη, θεσπίζει τέσσερις δράσεις κάτω από τη
Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης: το πρόγραμμα
«Σπίτι μου» για τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτο-
κων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας,
την Κοινωνική Αντιπαροχή που συνίσταται στην
αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για εξασφάλι-
ση ποιοτικής κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο, το πρό-
γραμμα «Κάλυψη» για τη μίσθωση ιδιωτικών κα-
τοικιών και τη διάθεσή τους σε ωφελούμενους νέ-

ους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος και τη δράση «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
μέσω της οποίας επιδοτείται η ανακαίνιση ιδιωτι-
κών κατοικιών προκειμένου να διατεθούν στη συ-
νέχεια για μίσθωση.

Σκοπός των παρεμβάσεων αυτών είναι η εξα-
σφάλιση προσιτής κατοικίας υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών, κυρίως για νέους και ευάλωτες
ομάδες πολιτών. Συγκεκριμένα, αποκτούν πρό-
σβαση σε χαμηλότοκο τραπεζικό δανεισμό άτομα
και νοικοκυριά που υπό κανονικές συνθήκες δύ-
σκολα θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια χρη-
ματοδότησης, ενώ παράλληλα προωθείται η ανέ-
γερση 2.500 κοινωνικών κατοικιών για 5.000 ωφε-
λούμενους νέους έως 39 ετών. Επιπλέον, προωθεί-
ται η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, η
οποία σε πρώτη φάση θα αφορά περίπου 1.000 ακί-

νητα, στα οποία θα στεγαστούν 2.500 ωφελούμενοι
25-39 ετών, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου
εισοδήματος. Τέλος, καλύπτεται από το Κράτος μέ-
ρος του κόστους για την αναβάθμιση και τον εκ-
συγχρονισμό ιδιωτικών κατοικιών επηρεάζοντας
θετικά και την προσφορά στη μισθωτική αγορά και
την οικοδομική δραστηριότητα εν γένει.

Η στήριξη των νέων ζευγαριών και οικογενειών,
πέρα από κοινωνική ευθύνη του Κράτους, αποτε-
λεί και εθνικό καθήκον της κάθε κυβέρνησης, ειδι-
κότερα εάν λάβουμε υπόψη και το δημογραφικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα βιώνουμε
τις επιπτώσεις του για δεκαετίες. Η νέα γενιά έχει
όλα τα εφόδια, αλλά στερείται ευκαιριών. Το λιγό-
τερο που οφείλουμε να κάνουμε ως Πολιτεία είναι
να εξασφαλίσουμε τη στέγη για τα νοικοκυριά του
μέλλοντος.

Να εξασφαλίσουμε τη στέγη για τα νοικοκυριά του μέλλοντος

του
Λάκη
Βασιλειάδη

Βουλευτής 
Πέλλας της ΝΔ 

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki

Η
στεναχώρια που συνοδεύει την
απώλεια μπορεί να είναι αφόρη-
τη στις γιορτές. Το να υποδέχε-

στε ένα νέο έτος χωρίς το αγαπημένο σας
πρόσωπο μπορεί να αισθάνεστε ότι είναι
ανυπέρβλητο και μπορεί να προκαλεί πό-
νο ακόμα και στη σκέψη. 

Πώς να φροντίσετε τον εαυτό σας κατά
τη διάρκεια των γιορτών και του νέου
έτους:

Όλα τα συναισθήματά σας 
είναι έγκυρα

Μπορεί να έχετε καλοπροαίρετους
φίλους και συγγενείς που προσπαθούν
«να σας φτιάξουν τη διάθεση». Όποια
συναισθήματα έχετε αυτή τη στιγμή
ισχύουν και έχετε το δικαίωμα να τα

νιώσετε. Εάν δεν έχετε βιώσει ή δεν
έχετε αφήσει τον εαυτό σας να βιώσει
τέτοιου είδους έντονα συναισθήματα
στο παρελθόν, η θλίψη μπορεί να σας
κάνει να νιώσετε ότι είστε εκτός ελέγ-
χου. Είναι φυσιολογικό να βιώνεις πολ-
λά συναισθήματα ταυτόχρονα -λύπη,
θυμό, απογοήτευση, ακόμη και ανακού-
φιση. Πρέπει να δώσετε χρόνο στον
εαυτό σας για να νιώσει τα συναισθήμα-
τά σας. Όσο περισσότερο προσπαθούμε
να πιέσουμε τα συναισθήματά μας, τόσο
περισσότερο επιστρέφουν με εκδίκηση.

Περιορίστε τον χρόνο σας στις
κοινωνικές συγκεντρώσεις

Έχετε το δικαίωμα να θέλετε χρόνο για
τον εαυτό σας. Έχετε βιώσει μια μεγάλη

απώλεια και μπορεί να μην αισθάνεστε
ότι θέλετε να κάνετε παρέα με άλλους αν-
θρώπους αυτή τη στιγμή. Όταν πηγαίνετε
σε γιορτές, δοκιμάστε να βάλετε ένα χρο-
νικό όριο για τον εαυτό σας. Με περιορι-
σμένο χρόνο, μπορείτε ακόμα να επωφε-
ληθείτε από την κοινωνικοποίηση χωρίς
να πιέζετε τον εαυτό σας στην εξάντληση.

Προσπαθήστε να 
μην συγκρίνετε τον εαυτό σας

Ο καθένας αντιμετωπίζει τη θλίψη με
διαφορετικούς τρόπους. Επίσης μερικοί
άνθρωποι απλώς δεν νιώθουν θλίψη με
τον ίδιο τρόπο, όπως άλλοι. Ο καθένας
έχει τη μοναδική του διαδρομή μέσα
από τη θλίψη -δεν υπάρχει «σωστός»
τρόπος να το βιώσεις.

Αποδεχτείτε ότι 
οι άνθρωποι μπορούν 
να λένε βλαβερά πράγματα

Σε έναν τέλειο κόσμο, όλοι θα έλε-
γαν απλώς ότι λυπούνται για την απώ-
λειά σας και ότι έχετε την υποστήριξή
τους. Ωστόσο, μερικές φορές οι άν-
θρωποι δεν ξέρουν τι να πουν όταν κά-
ποιος θρηνεί, οπότε λένε μη χρήσιμες
κουβέντες. Αποδεχτείτε ότι μερικές
φορές οι άνθρωποι θα πουν πράγματα
για τη θλίψη σας ή το αγαπημένο σας
πρόσωπο που δεν σας ταιριάζουν.
Μπορεί ακόμη και να αισθάνεστε θυ-
μό, όπως όταν κάποιος καλοπροαίρε-
τος λέει «Είναι σε καλύτερο μέρος»,
όταν θα προτιμούσατε πολύ να ήταν
εδώ μαζί σας.

Πώς να αντιμετωπίσετε το πένθος κατά τη διάρκεια των εορτών
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του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Κοινωνικοί πόροι και Ασφαλιστικά Ταμεία 

Τ
ην ώρα που χιλιάδες συνταξιούχοι εν-
τρυφούν εναγωνίως στα εκκαθαριστικά
τους, προκειμένου να δουν αν πράγματι
αυξήθηκαν οι συντάξεις τους ή τελικά η

περίφημη προσωπική διαφορά καταβρόχθισε την
όποια αύξηση, το ζήτημα της βιωσιμότητας του
ασφαλιστικού συστήματος έχει περάσει στα ψιλά.
Με την ελληνική κοινωνία να βαδίζει στα προεκλο-
γικά μονοπάτια, κανείς πλέον δεν τολμά να θέσει
τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων.

Από τη δική μας πλευρά με πρόσφατο άρθρο μας
θέσαμε επί τάπητος το ζήτημα της αναγκαιότητας
της ανακεφαλαιοποίησης των Ασφαλιστικών Τα-
μείων ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι
σημερινοί αλλά και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι να
έχουν πράγματι τη δυνατότητα να λαμβάνουν αδια-
λείπτως τις συντάξεις τους («Κυριακάτικη Κόντρα
News» 4/12/2022 σελ. 19). Και βέβαια προκειμέ-
νου να μη βρεθούν ξανά οι συντάξεις στο κρεββάτι
του Προκρούστη, όπως έγινε με τις μειώσεις των
συντάξεων λόγω μνημονίων.

Εκτός όμως από την ανακεφαλαιοποίηση των
Ασφαλιστικών Ταμείων σημαντικό ρόλο στη βιωσι-
μότητά τους θα μπορούσε να διαδραματίσει και η
θεσμοθέτηση νέων κοινωνικών πόρων.

Πολύ δε περισσότερο μιας και στην παρούσα
φάση, σε επίπεδο ΕΕ λόγω πανδημίας αλλά και
πολέμου στην Ουκρανία, οι Βρυξέλλες έχουν δεί-
ξει τεράστια ανοχή στις διάφορες κρατικές ενι-
σχύσεις.

Το ζήτημα της θεσμοθέτησης νέων κοινωνικών

πόρων είχαμε την ευκαιρία να το θέσουμε σε ημε-
ρίδα που διοργανώσαμε με την Ομάδα των Ευρω-
παίων Αντιφεντεραλιστών στις 19/10/2018 στην
Αθήνα με θέμα την «ΕΕ και το Ελληνικό Ασφαλιστι-
κό Σύστημα», όπου προτείναμε την επαναφορά σε
ισχύ των κοινωνικών πόρων που ίσχυαν προ του
μνημονίου και που με βάση στοιχεία απέδιδαν ήδη
το 2002 μισό τρισεκατομμύριο δραχμές, ήτοι του-
λάχιστον 1,5 δισ. ευρώ («Η Καθημερινή»
13/10/2002). Μάλιστα, μόνο με την από 13/5/2014
Εγκύκλιο Βρούτση και σε εκτέλεση του
Ν.4254/2014 μειώθηκαν μέσα σε μια νύχτα οι κοι-
νωνικοί πόροι κατά 350 εκατομμύρια ευρώ ετη-
σίως, δημιουργώντας μαύρη τρύπα και απώλεια
εσόδων στα Ταμεία με συνακόλουθη πέραν των άλ-
λων τη διπλή μείωση των επικουρικών συντάξεων
και των εφάπαξ, αφού τα περισσότερα από τα θιγό-
μενα Ταμεία στηρίζονταν στους κοινωνικούς πό-
ρους για τη χορήγηση των σχετικών παροχών. Οι
διάφοροι θιασώτες της μείωσης των κοινωνικών
πόρων υποστήριζαν ότι από τους πόρους αυτούς
που είχαν νομοθετηθεί υπέρ των εν λόγω Ταμείων
επωφελούνταν μόνο οι συγκεκριμένες ομάδες
ασφαλισμένων, ενώ παράλληλα το κόστος των πό-
ρων μετακυλιόταν στο κοινωνικό σύνολο, με απο-
τέλεσμα να έχουμε επιβαρύνσεις σε τιμές προϊόν-
των και παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζοντας
κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της ελ-
ληνικής οικονομίας. Παρέβλεψαν βεβαίως το γε-
γονός ότι οι κοινωνικοί πόροι διασφαλίζουν τη λει-
τουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος απρόσκο-

πτα σε μια εποχή φτώχειας και ανεργίας, ενώ πλέ-
ον με την ενοποίηση των Ταμείων οι κοινωνικοί πό-
ροι δρουν υπέρ όλων των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων που πλέον ταυτίζονται με το κοινω-
νικό σύνολο. Έτσι απαιτείται πλέον η επαναφορά
των καταργηθέντων κοινωνικών πόρων ύψους
τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ ετησίως καθώς και η θε-
σμοθέτηση νέων σε άλλους τομείς όπως στον τζό-
γο και στα διόδια.

Το ζήτημα της θεσμοθέτησης κοινωνικών πόρων
επαναφέραμε πριν από δύο χρόνια, επισημαίνον-
τας ότι «οι θέσεις αυτές είναι εξαιρετικά επίκαιρες
καθώς λόγω πανδημίας αναμένεται, όπως δέχεται
και η ίδια η ΕΕ, να δημιουργηθεί σημαντικό θέμα
για τα δημοσιονομικά των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Επιπλέον δεν μπορούν πέραν των άλλων να τεθούν
ούτε καν οι οποιεσδήποτε κατά τα άλλα αβάσιμες
ενστάσεις περί δήθεν παραβίασης των κανόνων
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, καθόσον με
απόφαση του Eurogroup και του Ecofin έχει ήδη
αποφασιστεί να χαλαρώσουν εντελώς οι απαγο-
ρεύσεις περί κρατικών ενισχύσεων. Έτσι, ήδη αε-
ροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa αλλά και
άλλες πολυεθνικές έχουν γίνει με τις ευλογίες της
Κομισιόν αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων» (noti-
smarias.gr 28/12/2020).

Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις προ-
τάσεις μας περιλαμβάνεται και η τιτλοποίηση των
μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου («Κυριακάτικη Κόντρα
News» 29/10/2018) που θα προκύψει τα προσεχή
χρόνια και τα οποία έσοδα κατά 75% θα προικοδο-
τήσουν τον Εθνικό Λογαριασμό Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) για τη στήριξη του Ασφα-
λιστικού Συστήματος της χώρας δυνάμει του
Ν.4162/2013.

Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι τα αποθεματικά
των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία ανέρχονται
σε αρκετά δισ. ευρώ, θα πρέπει να αξιοποιούνται
υπέρ των ίδιων των Ταμείων με διαφάνεια και με
κατάλληλη παραγωγική τοποθέτηση και επένδυση.
Σύμφωνα με στοιχεία του Οκτωβρίου 2015, η συνο-
λική κινητή και ακίνητη περιουσία των Ασφαλιστι-
κών Ταμείων ήταν 18, 9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
1,5 περίπου δισ. ευρώ ήταν η ακίνητη περιουσία και
17,4 δισ. ευρώ ήταν τα αποθεματικά. Πώς αξιοποι-
ήθηκαν αυτά έκτοτε; 

Στα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων θα
μπορούσε κανείς να προσθέσει και τα 14 δισ. ευρώ
που προτείνουμε να δοθούν ως ανακεφαλαιοποί-
ηση των Ασφαλιστικών Ταμείων για τη ζημιά που
υπέστησαν από το PSI, οπότε αντιλαμβάνεται κα-
νείς τη σημαντική βοήθεια που θα μπορούσαν να
προσφέρουν στο ίδιο το Ασφαλιστικό Σύστημα αλ-
λά και στην εθνική οικονομία.

Ταυτόχρονα θα πρέπει η διαχείριση των αποθε-
ματικών να γίνεται με πλήρη διαφάνεια αλλά και με
όρους ηθικής και να μην επιτρέπεται η επένδυση
των αποθεματικών σε βιομηχανίες όπλων, όπως
συμβαίνει στην Ισπανία. 



Γ
ια την ιστορία με την εμπλοκή
της ευρωβουλευτού Μαρίας
Σπυράκη στις έρευνες του Ευ-
ρωκοινοβουλίου για τα επιδό-

ματα του συνεργάτη της κάποιοι βιάστη-
καν να βγάλουν συμπεράσματα και να κά-
νουν τους τηλεδικαστές. 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την
αρχή. Η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη δεν
έχει ουδεμία σχέση με το Qatargate, ούτε
βεβαίως με τα όσα καταμαρτυρούνται στην
κυρία Εύα Καϊλή και καμία σχέση με τις
έρευνες που διεξάγονται για τον κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο. Κάθε περίπτωση είναι δια-
φορετική και έχει τα δικά της χαρακτηριστι-
κά. Η «γαλάζια» ευρωβουλευτής ελέγχεται
από το Ευρωκοινοβούλιο για οικονομικές
παρατυπίες συνεργάτη της και όχι για κάτι
άλλο, όπως τεχνηέντως και σκοπίμως κά-
ποιοι αφήνουν να εννοηθεί! Άλλωστε κατά
το παρελθόν στις Βρυξέλλες έχουν παρατη-
ρηθεί παρόμοια περιστατικά με συνεργάτες
ευρωβουλευτών χωρίς να έχει δοθεί έκταση
ή δημοσιότητα.

Το ότι η έρευνα για τον συνεργάτη της
Μαρίας Σπυράκη συνέπεσε με το σκάνδα-
λο του Qatargate και εργαλειοποιήθηκε
από αντιπολιτευτικά κέντρα και παράκεν-
τρα είναι τουλάχιστον πολιτικά unfair και
εξόχως ανήθικο. Η ευρωβουλευτής της

ΝΔ από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη
δημοσιότητα το θέμα ήταν κρυστάλλινη
και καθαρή και σε καμία περίπτωση δεν
κρύφτηκε. Άμεσα με δημόσιες δηλώσεις
της τόνισε ότι είναι στη διάθεση των αρ-
χών για οποιονδήποτε έλεγχο και μόνη
της πρότεινε να καταθέσει την κομματική

της ταυτότητα για να μη δημιουργηθεί κα-
νένα πολιτικό πρόβλημα μέχρι να χυθεί
άπλετο φως στην υπόθεση. Και δεν έμεινε
μόνο σε αυτό. Η Μαρία Σπυράκη επέστρε-
ψε στο Ευρωκοινοβούλιο 21.240 ευρώ με
άρνηση της ευθύνης της και έγγραφη δή-
λωση επιφύλαξης για κάθε νόμιμο δι-

καίωμά της ενώ θέτει τον συνεργάτη της
προ των ευθυνών του. 

Σε ό,τι δε αφορά την υποψηφιότητά της
στις εθνικές εκλογές, πάλι κάποιοι βιάζον-
ται να βγάλουν συμπεράσματα. Από το ρε-
πορτάζ δεν προκύπτει ότι η κυρία Σπυράκη
έχει «κόκκινη κάρτα» από το Μαξίμου. Το
αντίθετο. Ενδεικτική είναι η δήλωση του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου,
ο οποίος μετά την ενέργεια της κ. Σπυράκη
να επιστρέψει τα χρήματα δήλωσε: « Ήταν
μια κίνηση σε απολύτως σωστή κατεύθυνση.
Περιμένουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν
ταχύτερα η υπόθεση και μέχρι τότε δεν
υπάρχει κάτι νεότερο». Η δήλωση Οικονό-
μου έγινε όταν ρωτήθηκε εάν ήρθε η ώρα να
επιστρέψει στη ΝΔ η Μαρία Σπυράκη, μετά
τις τελευταίες κινήσεις της. Από το ρεπορτάζ
της «P» προκύπτει ότι στο Μαξίμου λένε ότι
εφόσον η υπόθεση ξεκαθαρίσει σύντομα, η
Μαρία Σπυράκη θα είναι τελικώς στο ψηφο-
δέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

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.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Όλη η αλήθεια για
τη Μαρία Σπυράκη 

Η εργαλειοποίηση της
υπόθεσης με τον συνεργάτη
της και τι θα γίνει με 
την υποψηφιότητα 
στις εθνικές εκλογές



Ν
α υλοποιήσει τις προεκλογικές
του δεσμεύσεις καλείται τώρα
ο πρωθυπουργός του Ισραήλ
Μπεντζαμίν Νετανιάχου μετά

την επίτευξη σχηματισμού κυβέρνησης
συνασπισμού. Όπως αναφέρει το πρακτο-
ρείο Xinhua, συμφώνησε στην υλοποίηση
σχεδίου προσάρτησης της κατεχόμενης
Δυτικής Όχθης. Το θέμα είναι ότι εκεί ζουν
περισσότεροι από 475.000 Ισραηλινοί σε
εβραϊκούς οικισμούς, παράνομους σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο -περίπου τετρα-
πλάσιοι από ό,τι όταν υπογράφηκαν οι Συμ-
φωνίες του Όσλο τη δεκαετία του 1990, οι
οποίες δεν οδήγησαν σε διαρκή ειρήνη με-
ταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ο Νετανιάχου, λοιπόν, φέρεται να δε-
σμεύτηκε πως θα συντάξει και θα προ-
ωθήσει σχέδιο για την προσάρτηση της
Δυτικής Όχθης που το Ισραήλ κατέλαβε
στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967.
Κάτι τέτοιο αναμένεται να προκαλέσει αν-
τιδράσεις, αφού οι Παλαιστίνιοι θέλουν
την ανακήρυξη παλαιστινιακού κράτους

στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Ιουδαία και Σαμάρεια»
Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, το

οποίο εξασφάλισε αντίγραφο της συμφω-
νίας, ο Νετανιάχου θα ηγηθεί της διατύπω-
σης και προώθησης μιας πολιτικής με την
οποία η κυριαρχία του Ισραήλ θα επεκταθεί
στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια. Ο όρος «Ιου-
δαία και Σαμάρεια» χρησιμοποιείται σε ισ-
ραηλινά έγγραφα για να περιγράψει τη Δυ-
τική Όχθη. Δεν διευκρινίζεται ο χρόνος για
την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου,
δεν υπάρχει, δηλαδή, χρονοδιάγραμμα, αλ-

λά αναμένεται να πυροδοτήσει έκρηξη της
βίας στα παλαιστινιακά εδάφη και αντιδρά-
σεις από μερίδα της διεθνούς κοινότητας.

Οι Αμερικανοί, για παράδειγμα, έχουν
ταχθεί κατά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με
τον Άντονι Μπλίνκεν να έχει δηλώσει ότι
«θα συνεχίσουμε να αντιτιθέμεθα κατηγο-
ρηματικά σε οποιαδήποτε ενέργεια που
θέτει σε κίνδυνο τη λύση μεταξύ των δύο
κρατών, συμπεριλαμβανομένης της επέ-
κτασης των εβραϊκών οικισμών, όπως μέ-
τρα για την προσάρτηση της Δυτικής Όχ-
θης, τη διατάραξη του ιστορικού status
quo των ιερών τόπων, τις κατεδαφίσεις και
τις εξώσεις και την υποκίνηση στη βία».

Όμως και στο εσωτερικό του τα πράγματα
δεν θα είναι εύκολα για τον Νετανιάχου,
αφού η εξάρτησή του από ακροδεξιά κόμ-
ματα για την επιστροφή του στην εξουσία
έχει εγείρει ανησυχία στο Ισραήλ. «Η κυ-
βέρνηση που σχηματίζεται εδώ είναι επι-
κίνδυνη, ριζοσπαστική και ανεύθυνη. Θα
έχει άσχημο τέλος», προειδοποίησε ο
απερχόμενος πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ. 

ΤΤρόμος και θάνατος
στο Παρίσι από 
60χρονο πιστολέρο

Η προπαραμονή των Χριστου-
γέννων βάφτηκε με αίμα και
άπλωσε πέπλο τρόμου πάνω από
το Παρίσι. Ένας 60χρονος Γάλ-
λος, συνταξιούχος οδηγός τρέ-
νου, άρχισε να πυροβολεί ανεξέ-
λεγκτα εναντίον του πλήθους,
προκαλώντας τον θάνατο δύο
ατόμων και των τραυματισμό άλ-
λων τεσσάρων, δύο εκ των οποί-
ων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κα-
τάσταση.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε
χώρα στην οδό Ανγκιέν στο 10ο
διαμέρισμα της γαλλικής πρω-
τεύουσας κοντά στο Κουρδικό
Πολιτιστικό Κέντρο Ahmet-
Kaya, όπως αναφέρει η «Le
Parisien». Ο δράστης συνελήφθη
με το όπλο ανά χείρας χωρίς να
γίνουν γνωστά τα κίνητρά του,
όπως μετέδωσε το γαλλικό μέσο.

Στην περιοχή επικράτησε πανι-
κός. «Ακούστηκαν επτά-οκτώ
πυροβολισμοί. Επικράτησε ο
απόλυτος πανικός. Μείναμε κλει-
σμένοι μέσα», δήλωσε καταστη-
ματάρχης σε γειτονικό κτίριο.

Αστυνομική πηγή ανέφερε
χαρακτηριστικά στο γαλλικό
πρακτορείο ειδήσεων: «Ο δρά-
στης συνελήφθη με το όπλο του,
ο κίνδυνος έχει αποτραπεί και τα
κίνητρά του είναι άγνωστα προς
το παρόν».

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΟΣΜΟΣ24

Κόντρα στις διεθνείς συνθήκες
σχεδιάζει την προσάρτηση 
της περιοχής στο Ισραήλ, κάτι
που θα προκαλέσει την οργή 
των Παλαιστινίων

Ο Νετανιάχου ανάβει…
φωτιές στη Δυτική Όχθη

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νε-
κρό άνδρα και 23 τραυματίες ση-
μειώθηκε στη Ρουμανία με λεω-
φορείο, στο οποίο επέβαιναν 47
Έλληνες.

Σύμφωνα με το Οbservator An-
tena 1, το τροχαίο συνέβη όταν το
λεωφορείο, που μάλλον έτρεχε με

υπερβολική ταχύτητα, παραβίασε
πινακίδα σχετικά με το όριο
ύψους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να κολλήσει στην μπάρα, η οποία
συνέθλιψε την οροφή. Επίσης, με-
τά την πρόσκρουση, τα παράθυρα
του πούλμαν έσπασαν.

Και οι τέσσερις άνθρωποι που

είχαν παγιδευτεί έχουν απεγκλω-
βιστεί, δύο γυναίκες και δύο άν-
δρες. Δύο από αυτούς βρίσκονται
σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ο ένας
μάλιστα σε καρδιοαναπνευστική
ανακοπή» δήλωσε ο εκπρόσωπος
της τοπικής αστυνομίας, Daniel
Vasile στο Digi 24.

Ρουμανία: Τροχαίο με έναν νεκρό και 23 τραυματίες σε πούλμαν με 47  Έλληνες
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O
λο και περισσότερο χώρο λαμ-
βάνει στις ετήσιες εκθέσεις της
Europol η αλβανική μαφία, κα-
θώς αποτελεί κοινό μυστικό ότι

το πεδίο δράσης της διευρύνεται συνε-
χώς, τα κέρδη της αυξάνονται και δείχνει
σε κάθε ευκαιρία το όλο και πιο άγριο
πρόσωπό της. 

Μοιραία, λοιπόν, η χώρα μας -που γειτ-
νιάζει με τον επονομαζόμενο «χασισοβο-
λώνα της Ευρώπης»- δέχεται ένα μεγάλο
μέρος της… εξαγόμενης εγκληματικότη-
τας, από ποινικούς που εμπλέκονται σε
κλοπές, ληστείες, τράφικινγκ, λαθρεμπό-
ριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, «προ-
στασία» και δολοφονίες. Τα όσα συνέβη-
σαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής
(18/12) στην πλατεία της Νέας Σμύρνης,
είτε αφορούσαν ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών για διακίνηση ναρκωτικών είτε τον
«έλεγχο» των καταστημάτων της περιο-
χής, ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που
εδώ και χρόνια γράφεται στις απόρρητες
εκθέσεις της ΕΛΑΣ ότι «το αλβανικό οργα-
νωμένο έγκλημα έχει αναδειχθεί την τε-
λευταία δεκαετία σε μία από τις κύριες
απειλές για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με την
Ελλάδα να πλήττεται ιδιαίτερα». Αυτό πα-
ρά τις προσπάθειες που -ιδίως τα τελευ-
ταία χρόνια- καταβάλλονται για την αντι-
μετώπισή του τόσο με αστυνομικές δρά-
σεις όσο και με τις αλλαγές που συντε-
λούνται στις φυλακές της χώρας. 

Η διεκδίκηση της πίτας
Έμπειροι αστυνομικοί κεντρικών υπη-

ρεσιών, όπως η Δίωξη Οργανωμένου Εγ-
κλήματος, εκτιμούν ότι εδώ και σχεδόν
ενάμιση χρόνο βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα της αλβανικής
μαφίας, παράλληλα με αυτό που λαμβάνει
χώρα εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια στην

Greek Mafia. Αυτό προκύπτει από τα
«συμβόλαια θανάτου» που εκτελούνται με
όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, με τους
«πιστολέρο» -όπως αυτός της Νέας Σμύρ-
νης- να αδιαφορούν αν κάποια σφαίρα
πετύχει έναν ανυποψίαστο πολίτη, ακόμη
και κάποιο παιδί. Αυτό έχει ως βάση το γε-
γονός ότι η οικονομική «πίτα» από τις

έκνομες δραστηριότητες έχει μεγαλώσει,
με αποτέλεσμα να μεγαλώσουν και οι έρι-
δες. Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον -όλο και
πιο συχνά- συναντάμε Αλβανούς να εμ-
πλέκονται εκτός από την… παραδοσιακή
κάνναβη και στη διακίνηση κοκαΐνης,
έχοντας ανοιχτή γραμμή με τα καρτέλ της
Λατινικής Αμερικής. 

Από τη χαρτογράφηση που έχει κάνει η
ΕΛΑΣ στον χώρο των ποινικών, εκτιμάται
ότι στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου
10-15 Αλβανοί «πιστολάδες» που δεν
έχουν πρόβλημα να αναλάβουν «συμβό-
λαια θανάτου». Αυτό είχε φανεί και στα
δύο προηγούμενα μεγάλα «ξεκαθαρί-
σματα λογαριασμών» τις περιόδους
2007-2009 και 2014-2017, ωστόσο, δεν
πρέπει να λησμονούμε ότι όπως φάνηκε
προ μηνών και στα Κάτω Πατήσια μπορεί
από ασήμαντη αφορμή ένα άτομο που δεν
είχε πατήσει ξανά σκανδάλη να γίνει δο-
λοφόνος! 

Η εκτέλεση στη Νέα Σμύρνη ήταν ένα ακόμη 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών για τον έλεγχο 
της νύχτας και της διακίνησης ναρκωτικών 

Ο έγκλειστος «capo dei capi» υπογράφει «συμβόλαια θανάτου» μέσα από το κελί του
Το άκουσμα και μόνο του ονόματός του αρκεί για να

σκορπίσει τρόμο στους συμπατριώτες του, τόσο στους
φιλήσυχους πολίτες που ζουν με τις όποιες δυσκολίες
τη ζωή τους στη χώρα μας όσο και στους ποινικούς εν-
τός ή εκτός των τειχών της φυλακής. Ο λόγος για τον
επονομαζόμενο «Κλόντι», ο οποίος για πάρα πολλά
χρόνια είχε μετατρέψει το κελί του στο κατάστημα κρά-
τησης Κορυδαλλού σε «επιχειρησιακό κέντρο» της αλ-
βανικής μαφίας, συντονίζοντας έκνομες ενέργειες, από
διακίνηση ναρκωτικών μέχρι δολοφονίες. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι το εν λόγω άτομο έχει καταδικαστεί ως
ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του ποινικολόγου
Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ενώ το όνομά του έχει εμπλα-
κεί σε πλήθος «συμβολαίων θανάτου» σε βάρος ομοε-
θνών του. 

Ακόμη και η ηλικία του «Κλόντι» αποτελεί… μυστή-
ριο, καθώς ως έτος γέννησης έχει δηλώσει χρονολογίες
από το 1977 έως και το 1981. Η πρώτη του σύλληψη, πάν-
τως, έγινε το μακρινό 1997 για αδικήματα κλοπής και
για τον νόμο περί αλλοδαπών. Τα αναμορφωτικά μέτρα

που επιβλήθηκαν σε βάρος του κάθε άλλο παρά τον σω-
φρόνισαν, καθώς το 2005 βούτηξε στα… βαθιά νερά του
εγκλήματος πυροβολώντας και τραυματίζοντας στον
Άγιο Παντελεήμονα έναν ομοεθνή του. Έκτοτε, χρόνο
με τον χρόνο, το ποινικό του μητρώο «φούσκωνε», τα…
μπες-βγες στη φυλακή έγιναν συνήθεια και πλέον -όν-
τας έγκλειστος για πληθώρα κακουργηματικών πράξε-
ων- φέρεται να συντονίζει ένα μεγάλο μέρος της εγκλη-
ματικής δραστηριότητας των Αλβανών ποινικών στην
Ελλάδα.

Γιατί σκοτώνονται 
οι Αλβανοί μαφιόζοι

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Δ
ικαίωση. Κοινό το αίτημα για όσους
έγιναν πρόσωπα της επικαιρότητας
στη Δικαιοσύνη μέσα στο 2022, μια

χρονιά γεμάτη με υποθέσεις μεγάλου κοινωνι-
κού, οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέρον-
τος, που πάνω τους στράφηκαν τα φώτα της
δημοσιότητας, με την κοινή γνώμη να παρακο-
λουθεί άφωνη κάποιες φορές τις εξελίξεις.

Άλλοτε, πίσω από την αυλαία, στα παρασκή-
νια των θεάτρων, όπου ξετυλίχθηκε το μεγαλύ-
τερο κουβάρι του #metoo, κι άλλοτε πίσω από
εγκλήματα που σόκαραν την κοινωνία, η Δι-
καιοσύνη χρειάστηκε να ρίξει φως στην αλή-
θεια και να τιμωρήσει τους ενόχους.

Υπήρξαν, όμως, μέσα στη χρονιά που πέρα-
σε, κι εκείνες οι υποθέσεις που άγγιξαν περισ-
σότερο τις καρδιές, αφού τα θύματα ήταν παι-
διά, τα οποία φέρονται να δολοφονήθηκαν από
την ίδια τη μητέρα τους, καθώς και άλλα, όπως
η 12χρονη στον Κολωνό, που έζησαν μια απί-
στευτη αγριότητα μέσα από τη σεξουαλική κα-
κοποίηση και τον βιασμό τους.

Πολύνεκρες τραγωδίες, όπως οι πλημμύρες
στη Μάνδρα και η φονική πυρκαγιά στο Μάτι,
έφτασαν στο ακροατήριο, με τους συγγενείς
των θυμάτων να ζητούν «όσοι φταίνε να πλη-
ρώσουν…».

Το 2022, όμως, ήταν η χρονιά στην οποία
συγκροτήθηκαν δύο ειδικά δικαστήρια, με κα-
τηγορουμένους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τα οποία «μοιράζονται» την ίδια αίθουσα
αλλά και την ίδια εισαγγελέα.

Δίκη Λιγνάδη: Έπειτα από μια θυελλώδη
ακροαματική διαδικασία, το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχο τον γνω-
στό ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη
για δύο από τις τέσσερις υποθέσεις βιασμού
που τον έφεραν στο εδώλιο και οδήγησαν στην
καταδίκη του, σε 12 χρόνια κάθειρξη. Ωστόσο, η
πόρτα της φυλακής άνοιξε, καθώς ανεστάλη η
εκτέλεση της ποινής του, με περιοριστικούς
όρους, πυροδοτώντας αντιδράσεις αλλά και
την άσκηση έφεσης σε αυτήν.

Δίκη Φιλιππίδη: Για έναν βιασμό και δύο
απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών δικά-
ζεται ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος
καταγγέλλεται από συναδέλφους του για σε-
ξουαλική κακοποίηση, μέσα στο καμαρίνι ή και
το αυτοκίνητό του. 

Δολοφονία Καρολάιν: Ισόβια και 11,5 χρόνια
κάθειρξη ήταν η ποινή που επιβλήθηκε στον
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον καθ’ ομολογίαν

δράστη της δολοφονίας της συζύγου του, Κα-
ρολάιν Κράουτς, στα Γλυκά Νερά, με την οποία
είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι, τη μικρή Λυδία.
Στη χειμαρρώδη απολογία του που διήρκεσε
γύρω στις δέκα ώρες, ισχυρίστηκε ότι αγαπού-
σε τη νεαρή κοπέλα και ότι ήταν μια «σπασμω-
δική κίνηση χωρίς λογική».

Πισπιρίγκου: Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε
η σύλληψη της 33χρονης Ρούλας Πισπιρίγκου
και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της για

ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της
πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, ενώ λίγο
καιρό αργότερα βρέθηκε κατηγορούμενη για
τη δολοφονία και των άλλων δύο μικρότερων
παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας. 

Η 33χρονη που παραμένει προφυλακισμέ-
νη, πρόκειται να δικαστεί στις 9 Ιανουαρίου και
αρνείται κατηγορηματικά πως σκότωσε τα παι-
διά της.

Ειδικά δικαστήρια: Συγκροτήθηκαν, με

απόσταση δύο μηνών το ένα από το άλλο, για
διαφορετικές υποθέσεις, ενώ οι συνεδριάσεις
τους διεξάγονται παράλληλα. Στο πρώτο που
ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου δικάζονται ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η άλλοτε επι-
κεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς
Ελένη Τουλουπάκη. Στο δεύτερο που αφορά τις
τηλεοπτικές άδειες του 2016, κατηγορούμενοι
είναι ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλο-
γρίτσας.

Πλημμύρα στη Μάνδρα: Ένοχοι για τις
πλημμύρες στη Μάνδρα που είχαν στοιχίσει 25
ανθρώπινες ζωές κρίθηκαν οι 8 από τους συ-
νολικά 21 κατηγορουμένους που καταδικάστη-
καν σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 6 χρόνια,
με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Ανά-
μεσα στους αθωωθέντες και η πρώην περιφε-
ρειάρχης Ρένα Δούρου, η οποία όμως θα ξανα-
δικαστεί για επιμέρους κατηγορίες, μετά την
έφεση της Εισαγγελίας.

Πυρκαγιά στο Μάτι: Είκοσι ένας κατηγο-
ρούμενοι για την τραγωδία με τους 104 νε-
κρούς στο Μάτι δικάζονται για ανθρωποκτονία
από αμέλεια και σωματικές βλάβες, αδικήματα
σε βαθμό πλημμελήματος. Οι μάρτυρες στις
καταθέσεις τους καταλογίζουν έλλειψη συντο-
νισμού και πυροσβεστικών μέσων.

Θάνατος Ζακ Κωστόπουλου: Κάθειρξη 10
ετών για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βά-
ρος του Ζακ Κωστόπουλου επιβλήθηκε στον
κοσμηματοπώλη και στον μεσίτη, ενώ αθωώ-
θηκαν οι τέσσερις αστυνομικοί που δικάστη-
καν για τον ξυλοδαρμό του. Σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό, λόγω ηλικίας, παραμένει ο κοσμη-
ματοπώλης, ενώ ο μεσίτης σύντομα αποφυλα-
κίστηκε.

Υποκλοπές: Στα χέρια δύο εισαγγελικών
λειτουργών βρίσκονται πλέον όλες οι δικογρα-
φίες και οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί για
τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, προκειμένου
να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί παραβίαση
τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και του νόμου
περί προσωπικών δεδομένων.

«Κιβωτός του Κόσμου»: Με αφορμή καταγ-
γελίες για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, μπαί-
νει στο «μικροσκόπιο» των εισαγγελικών Αρ-
χών η «Κιβωτός του Κόσμου», όπου ξεσκονί-
ζονται και τα οικονομικά της στοιχεία σε βάθος
πενταετίας.

Οι δικαστικές υποθέσεις που συντάραξαν 
το πανελλήνιο τη χρονιά που φεύγει

Bιασμοί, φρικτοί
φόνοι, υποκλοπές,
ειδικά δικαστήρια

και τραγωδίες



Ν
έες ευκαιρίες για την αγορά… εξο-
χικού για χειμερινούς προορι-
σμούς παρουσιάζονται το τελευταίο
διάστημα, καθώς οι τιμές και οι τά-

σεις τους δεν αντιστοιχούν με αυτές που παρα-
τηρούνται κάθε καλοκαίρι.

Βάσει έρευνας της Geoaxis που δημοσιεύτη-
κε, η παγκόσμια οικονομική κρίση 2008-2017
έπληξε εντονότερα την αγορά χειμερινών εξοχι-
κών κατοικιών από κάθε άλλη κατηγορία ακινή-
των. Είναι ενδεικτικό πως οι τιμές έχουν καθοδι-
κή τάση πλέον, ενώ έχουν ήδη μειωθεί σχεδόν
στο μισό συγκριτικά με την
αρχή της κρίσης (2008). Την
ώρα που χιλιάδες σπίτια πα-
ραμένουν αδιάθετα, η ζήτη-
ση εξακολουθεί να είναι
εξαιρετικά ήπια.

Μπορεί τα τελευταία δύο
χρόνια να αυξήθηκαν οι τι-
μές, όμως πολλοί ήταν οι κατασκευαστές που
έκαναν επενδύσεις σε αντίστοιχους προορι-
σμούς λαμβάνοντας δάνεια. Πλέον σήμερα δη-
λώνουν εγκλωβισμένοι, καθώς ούτε η πώληση
κάτω από το κόστος δείχνει να ενεργοποιεί τη
ζήτηση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα απο-
τελεί το Λιβάδι της Αράχωβας, εκεί όπου, μετά
το κατασκευαστικό αμόκ, δεκάδες συγκροτή-
ματα παραμένουν ολοκληρωμένα δίχως καμία
προοπτική άμεσης διάθεσης. Μάλιστα, η συγκε-
κριμένη αναφορά γίνεται σε ένα σημείο σχεδόν
μέσα στη λίμνη. 

Οι περιοχές
Έως σήμερα καταγράφεται μικρή αύξηση των

ζητούμενων τιμών πώλησης χειμερινών εξοχι-
κών κατοικιών για την Αράχωβα της τάξεως του
5%, μείωση για τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας και τα
Τρίκαλα Κορινθίας μέσης τάξης του 6%, ενώ σε
σταθερή τιμή παρέμεινε το Καρπενήσι. Αναλυτι-

κότερα, στην Αράχωβα από 1.488 ευρώ/τμ το
2021 η ζητούμενη τιμή κυμαίνεται σήμερα στα
1.558 ευρώ /τμ (5%), στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας
από 1.103 ευρώ/τμ το 2021 στα 1.050 ευρώ/τμ (-
5%), στο Καρπενήσι από 990 ευρώ/τμ το 2021 στα
992 ευρώ/τμ (0%) και στα Τρίκαλα Κορινθίας από
1.182 ευρώ/τμ το 2021 στα 1.095 ευρώ/τμ (-7%).
Οι πτώσεις των τιμών από το 2008 μέχρι και σή-
μερα είναι ενδεικτικές. Τη μεγαλύτερη μείωση
παρουσιάζει ο Άγιος Αθανάσιος όπου από 3.301
ευρώ/τμ το 2008 η αξία κυμαίνεται σήμερα στα
1.050 ευρώ/τμ (-68%) και ακολουθούν το Καρπε-
νήσι από 2.308 ευρώ/τμ το 2008 σήμερα στα 992
ευρώ/τμ (-57%), τα Τρίκαλα Κορινθίας από 2.250
ευρώ/τμ το 2008 σήμερα στα 1.095 ευρώ/τμ (-
51%) και, τέλος, η Αράχωβα από 3.000 ευρώ ευ-
ρώ/τμ το 2008 σήμερα στα 1.558 ευρώ/τμ (-48%).

Σημειώνεται πως μέχρι και πριν την πανδη-
μία, όλο και μεγαλύτερο
ποσοστό κατοικιών εισήλ-
θε σε πλατφόρμες βραχυ-
πρόθεσμης ενοικίασης. Τα
νούμερα που καταγράφη-
καν έδειξαν πως από τον
Μάρτιο 2019 και μετά η τά-
ση επιβραδύνθηκε, ενώ το

2021/2022 φάνηκαν νέα σημάδια αύξησης της
προσφοράς. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η
προσφορά θα κινείται σε ανοδικά επίπεδα στις
πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω
αδυναμίας ανανέωσης μισθώσεων με τη σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αβεβαιότητα για το
άμεσο μέλλον σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση
του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζουν να κα-
τατάσσουν την απόκτηση χειμερινών εξοχικών
ακινήτων μία πλήρως εκτός ατζέντας επιλογή
για το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων. 
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ακόμη και οι πολύπειροι αξιωματικοί της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών «λύγισαν»
όταν άκουσαν τον 15χρονο μαθητή από το Ίλιον
να τους εξιστορεί τα όσα εφιαλτικά βίωνε τους
τελευταίους δύο μήνες από μια παρέα συνομη-
λίκων του.  Το ανήλικο παιδί, που είναι σε κακή
ψυχολογική κατάσταση, είχε πέ-
σει θύμα βιασμού από τους «φί-
λους» του σε ένα παλιό και ερει-
πωμένο σπίτι. Οι δράστες της απο-
τρόπαιης πράξης τραβούσαν με τα
κινητά τους τηλέφωνα βίντεο και
φωτογραφίες, τα οποία στη συνέ-
χεια διακινούσαν σε άλλους ανηλί-
κους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει
γνωστό τι ήταν αυτό που έκανε τον 15χρονο να
«σπάσει» και να αποκαλύψει τα όσα βίωνε. 
Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά η Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, προχωρώντας
στη σύλληψη έξι ανηλίκων (σ.σ.: όλοι τους παι-
διά γεννημένα το 2007 και μαθητές διαφόρων
σχολείων στο Ίλιον και στην Πετρούπολη), ενώ
έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη

δύο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -
κατά περίπτωση- για συμμορία που διέπραξε
βιασμό, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολού-
θηση, για πορνογραφία ανηλίκων καθώς και για
παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά
και τα όπλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθη-
καν στις οικίες τους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα,
ζυγαριά ακριβείας, νάιλον συ-
σκευασία με 5,12 γραμμάρια κάν-
ναβης, μεταλλικός τρίφτης με
υπολείμματα κάνναβης καθώς και
άλλα αντικείμενα που σχετίζονται
με την υπόθεση. Φαίνεται, επίσης,

να έχει βρεθεί και υλικό με τον 15χρονο, ενώ οι
φερόμενοι ως δράστες προανακριτικά μίλησαν
για μια «πλάκα».
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ει-
σαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολο-
γηθούν σε ανακριτή ανηλίκων σήμερα (24/12),
ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων
μελών της συμμορίας συνεχίζονται. 

Φρίκη στο Ίλιον! Οκτώ 15χρονοι βίαζαν
επί δύο μήνες συνομήλικό τους μαθητή

Οι τιμές των χειμερινών εξοχικών
κατοικιών στους δημοφιλείς
προορισμούς έχουν μειωθεί στο 
μισό από το 2008, αλλά παραμένουν
απαγορευτικές για το βαλάντιο 
των περισσότερων Ελλήνων

Απούλητα σαλέ
ζητούν ιδιοκτήτη



Οι «ανακολουθίες» του υπουργείου Οικονομικών
αναφορικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεών του
περί χρηματοδότησης των δήμων για την κάλυψη
του αυξημένου ενεργειακού κόστους και των πλη-
θωριστικών πιέσεων που αγγίζουν συνολικά τη λει-
τουργία τους προκάλεσαν την έντονη κριτική της δι-
οίκησης της ΚΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, «υπάρχουν
απορίες για το πώς αντιλαμβάνεται το υπουργείο Οι-
κονομικών τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης», υπενθυμίζοντας ότι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
στον Βόλο είχε ανακοινωθεί από την πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΕΣ ότι θα δοθούν στους δήμους 50 εκατ.
ευρώ, ως έκτακτη χρηματοδότηση για να αντεπε-
ξέλθουν στο ενεργειακό κόστος. Η ανησυχία έχει

προκύψει από τις πληροφορίες ότι «το υπουργείο
Οικονομικών έχει δεύτερες σκέψεις να μη δώσει τα
χρήματα, ή να δώσει κάποια από τα χρήματα και τα
άλλα να δοθούν βάσει της εξοικονόμησης που πετύ-
χαμε». Μάλιστα ο κ. Παπαστεργίου θύμισε ότι «από
την αρχή συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να συμβά-
λουμε ως δήμοι για να μειώσουμε τις σπατάλες. Τα
φώτα στους δρόμους όμως θα ήταν ανέφικτο να
κλείνουν για πολλούς λόγους πέραν του προφα-
νούς, δηλαδή της ασφάλειας των πολιτών. Και τι εί-
παμε; Αν εσείς θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να γίνει,
νομοθετήστε για να τα σβήσουμε. Φυσικά, κανένας
δεν νομοθέτησε τίποτα, γιατί καταλαβαίνετε τις ευ-
θύνες που θα είχε όποιος το έπραττε. Ενώ λοιπόν
αυτό δεν έγινε ποτέ, μαθαίνω ότι τα 25 από τα 50
εκατ. δεν θα καταβληθούν άμεσα, γιατί θέλει το
υπουργείο να ελέγξει την εξοικονόμηση».

«Αθλητική» υποψηφιότητα 
Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν μια «μη

πολιτική» υποψηφιότητα να βρίσκεται στα σκαριά

στον Δήμο Ηλιούπολης, καθώς ανακοίνωσε και επί-

σημα ότι θα μπει σε αυτήν την κούρσα ο γνωστός

στην πόλη αθλητικός παράγοντας Δημήτρης Ευαγ-

γέλου. Ο κ. Ευαγγέλου έχει ξεκινήσει ως αθλητής,

προπονητής και μετέπειτα πρόεδρος στον Γυμναστι-

κό Σύλλογο Ηλιούπολης, και τώρα είναι μέλος του

ΔΣ της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

(ΕΟΚ), έχοντας αναλάβει τον ψηφιακό μετασχηματι-

σμό του αθλήματος σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια ώρα

δραστηριοποιείται και ως στέλεχος σε μεγάλη εται-

ρεία πληροφορικής και φιλοδοξεί να ενώσει τις πα-

ραγωγικές και αθλητικές δυνάμεις της πόλης στην

υποψηφιότητά του. 

««Γαλάζιο» αντάρτικο
Πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκαν όσοι προέβλεπαν

ότι η κίνηση της Φαίνης Χατζηαθανασιάδου να δια-

χωρίσει τη θέση της από την παράταξη του δημάρ-

χου Φιλοθέης-Ψυχικού Δημήτρη Γαλάνη θα οδη-

γούσε στη δημιουργία αντίπαλου συνδυασμού. Ήδη

η κ. Χατζηαθανασιάδου ανακοίνωσε την ίδρυση του

δημοτικού συνδυασμού «ΠΡΑΞΗ» και ταυτόχρονα

την πρόθεσή της να είναι υποψήφια δήμαρχος Φιλο-

θέης-Ψυχικού. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγ-

ματα και τις αντιπαλότητες που έχουν δημιουργηθεί

εσωκομματικά, σε επίπεδο τόσο οργανώσεων όσο

και υποψήφιων βουλευτών, θεωρούν ότι τη συγκε-

κριμένη υποψηφιότητα δεν τη βλέπουν με καλό μάτι

στο Μοσχάτο, ωστόσο, υπάρχουν και «συνιστώσες

δυνάμεις» που θα την προωθήσουν… 

!
Διαβούλευση για ενεργειακή
αξιοποίηση απορριμμάτων

Την έναρξη της διαβούλευσης για την καλύτερη δυνατή εφαρ-
μογή της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων που πα-
ράγουμε προανήγγειλε για την αρχή της νέας χρονιάς ο γενικός
γραμματέας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώ-
λης Γραφάκος. Συγκεκριμένα, μιλώντας στο συνέδριο «Waste to
Energy», έκανε σα-
φές πως μπαίνει ως
προτεραιότητα η
ενεργειακή αξιοποί-
ηση στη διαχείριση
των αποβλήτων και
πρόσθεσε: « Έμφαση
δίνεται στην πρόληψη
δημιουργίας αποβλή-
των, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση. Εν συνε-
χεία, τα σύμμεικτα απόβλητα οδηγούνται σε Μονάδες Επεξερ-
γασίας Αποβλήτων, όπου ανακτώνται τα προς ανάκτηση υλικά
και το υπόλειμμα, αντί να οδηγείται σε ταφή, μετατρέπεται σε
δευτερογενές καύσιμο για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Αυτήν
τη διαδικασία τη στηρίζει το υπουργείο και με την αρχή της νέας
χρονιάς θα γίνει διαβούλευση για την καλύτερη δυνατή εφαρμο-
γή της ενεργειακής αξιοποίησης στη χώρα».
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ΚΕΔΕ

Ανησυχία για τις «ανακολουθίες» στη χρηματοδότηση των δήμων

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα
βόρεια της Αθήνας, είναι στα σκαριά

μεγάλη συνένωση παρατάξεων και αυ-
τοδιοικητικών δυνάμεων που θα αλλάξει

τα δεδομένα ενόψει εκλογών; Ήδη έγινε μια μεγά-
λη συνάντηση με τη συμμετοχή δύο παρατάξεων
της αντιπολίτευσης, ενός πρώην δημάρχου που
«ελέγχει» μια τρίτη παράταξη και αρκετών ανε-
ξάρτητων συμβούλων, και όλοι δείχνουν διάθεση
συστράτευσης, προκειμένου να προκαλέσουν την
πολυπόθητη για αυτούς αλλαγή! Φτάνει να συμφω-
νήσουν για τον επικεφαλής…

Στη σύσταση ομάδας εργασίας προχω-
ρά η ΚΕΔΕ με αντικείμενο την καταγρα-
φή των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών
των δήμων για τη λειτουργία, τη συντή-
ρηση και τον έλεγχο των σχολείων. Την
πρωτοβουλία αυτή της ΚΕΔΕ ανακοίνω-
σε ο πρόεδρός της Δημήτρης Παπαστερ-
γίου, με αφορμή το πρόσφατο δυστύχη-
μα στις Σέρρες, υποστηρίζοντας: «Είναι
δυσανάλογα μεγάλη η ευθύνη που έχει
πέσει στις πλάτες της Αυτοδιοίκησης για
τις σχολικές μονάδες. Τα περισσότερα
σχολεία μελετήθηκαν, σχεδιάστηκαν και
κατασκευάστηκαν πριν η συντήρησή
τους περιέλθει στην ευθύνη της Αυτοδι-
οίκησης. Μιλάμε για παλαιές κατα-
σκευές που περιήλθαν στην ευθύνη των
δήμων το 2011 με πολλά πολεοδομικά
και άλλα προβλήματα». Η ομάδα εργα-
σίας θα συσταθεί προκειμένου να κατα-
γραφούν όλα τα δεδομένα, ώστε άπαν-
τες, όπως υποστήριξε, να κατανοήσουν
πως για μία ακόμη φορά η Αυτοδιοίκηση
δεν μπορεί να παίζει τον ρόλο του «μου-
τζούρη» και να αμαυρώνεται χωρίς να
έχει την ευθύνη.

Αντιμετώπιση 
των ευθυνών 
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29 ALPHA BANK
Το πενταπλό 
στοίχημα της 
νέας χρονιάς

Τ
ρεις παράγοντες και η υποχρεωτική ηλε-
κτρονική υποβολή των δηλώσεων χρη-
ματικών γονικών παροχών και δωρεών
από την 1η Ιανουαρίου καθορίζουν το

πλαίσιο κατοχύρωσης του αφορολογήτου ορίου
των 800.000 ευρώ που ισχύει από τον Οκτώβριο
του 2021. 

Στο εξής, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να
προσκομίσει τα τραπεζικά εμβάσματα ή τις επιτα-
γές για τις χρηματικές δωρεές προς συγγενή α’
βαθμού, καθώς ο έλεγχος θα γίνεται από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με βάση τα στοι-
χεία που θα λαμβάνει από τις τράπεζες και όχι από
τον ίδιο.  Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι προ-
σεκτικοί στις εξής περιπτώσεις:

1Όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε δωρεά ή
γονική παροχή με σκοπό την αγορά ακινήτου

από τον δωρεοδόχο με κατάθεση επιταγής σε τρά-
πεζα και η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει τη συναλλα-
γή, τότε αναζητείται αντίγραφο της επιταγής κα-
θώς και αναλυτική κίνηση του λογαριασμού μέσω
των αποδεικτικών (extrait).

2Για χρηματική δωρεά με σκοπό την αγορά ακι-
νήτου από τον δωρεοδόχο με κατάθεση επιτα-

γής σε τράπεζα, τότε σε περίπτωση που η τελευ-
ταία δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή, θα αναζητη-
θεί αντίγραφό της και ο τροφοδότης λογαριασμός
με το αντίγραφο του καταθετηρίου.

3 Για την αγορά αυτοκινήτου ή άλλου κινητού
περιουσιακού στοιχείου από τον δωρεοδόχο

με μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό του πω-
λητή μέσω τράπεζας (εγχώριας ή ξένης), τότε η
ΑΑΔΕ θα αντλεί τα στοιχεία της άδειας κυκλοφο-
ρίας του οχήματος από το Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα οχημάτων.

Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
ορίζει η ρύθμιση για το αφορολόγητο των γονι-
κών παροχών, τότε χάνεται το αφορολόγητο όριο
και επιβάλλεται φόρος με συντελεστές 10%, 20%
ή 40%, ανάλογα με την αξία της δωρεάς. Σε κάθε
περίπτωση, «κλειδί» αποτελούν τα δηλωθέντα

εισοδήματα του δωρητή, τα οποία πρέπει να
συμφωνούν με τις φορολογικές του δηλώσεις
και ταυτόχρονα τα λεφτά που θα μεταφερθούν
στον δωρεοδόχο μέσω τραπέζης να είναι κατα-
τεθειμένα σε έναν λογαριασμό, ο οποίος θεωρεί-
ται τροφοδότης.

Τέλος, ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής είναι οι υψηλότερες επιβαρύνσεις για
όσους κληρονομούν, καθώς το αφορολόγητο όριο
σε αυτήν την περίπτωση ξεκινά από τα 150.000 ευ-
ρώ. Για αυτό συστήνεται προς τους φορολογούμε-
νους που κατέχουν ακίνητα ή μετρητά να προχω-
ρήσουν σε δωρεά εν ζωή, αξιοποιώντας πλήρως
τον νόμο με βάση το αφορολόγητο όριο των
800.000 ευρώ.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πώς «κλειδώνει» 
το αφορολόγητο όριο 
των 800.000 ευρώ 
από την 1η Ιανουαρίου

ΝΙΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 
Ένας μάνατζερ 
που ξέρει να κερδίζει
στοιχήματα
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Τα SOS στις e-χρηματικές 
δωρεές, γονικές παροχές



Η
συγκράτηση των μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμά-
των σε νέο χαμηλότερο
μονοψήφιο ποσοστό, η

αύξηση των χορηγήσεων, η ενίσχυση
της κερδοφορίας, η διανομή μερίσμα-
τος και ο πρωταγωνιστικός ρόλος στα
προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας συνθέτουν το
πενταπλό στοίχημα που καλείται να
κερδίσει τη νέα χρονιά η διοίκηση της
Alpha Bank. 

H τράπεζα, με βάση τα πιο πρόσφα-
τα αποτελέσματα του εννεάμηνου,
έδειξε ότι βρίσκεται σε τροχιά ισχυ-
ρής ανάπτυξης επιτυγχάνοντας διατη-
ρήσιμα θετικά αποτελέσματα που αν-
τικατοπτρίζουν τη συνεχή πρόοδο που
σημειώνεται στην υλοποίηση του
στρατηγικού της σχεδίου Project To-
morrow. 

Παράλληλα, το 2022 αφήνει την
ισχυρή παρακαταθήκη του μετασχη-
ματισμού της τράπεζας, παρά την αβε-
βαιότητα που επικρατεί στην παγκό-
σμια οικονομία. Η περαιτέρω ισχυρο-
ποίηση της κεφαλαιακής βάσης της
Alpha Bank αποτελεί εχέγγυο για πε-
ρισσότερες χρηματοδοτήσεις και μέ-
σα στο 2023, παρά το γεγονός ότι η ελ-
ληνική οικονομία αναμένεται να επι-
βραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης. 

Αύξηση κερδοφορίας
Η Alpha Bank ενίσχυσε θεαματι-

κά την κερδοφορία της στο εννεά-
μηνο, επιτυγχάνοντας κέρδη 335
εκατ. ευρώ, τα οποία μετά τη φορο-
λογία διαμορφώθηκαν στα 92,7
εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές επι-

τρέπουν τη βελτίωση των εκτιμήσε-
ων για αύξηση της κερδοφορίας φέ-
τος, κατά επιπλέον 7%. 

Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε
κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, τροφο-
δοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από την
αύξηση των χρηματοδοτήσεων, κα-
θώς η τράπεζα εδραιώθηκε ως ο βα-
σικός χρηματοδότης των ελληνικών
επιχειρήσεων, με το χαρτοφυλάκιο
εξυπηρετούμενων δανείων να δια-
μορφώνεται πλέον σε 30,7 δισ. ευρώ,
επιτυγχάνοντας ήδη στο τέλος Σε-
πτεμβρίου τον ετήσιο στόχο για τα επι-
χειρηματικά δάνεια. 

Η έκδοση ομολόγου
Παράλληλα, η τράπεζα πριν από δύο

μήνες άντλησε από την αγορά 400
εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης του
ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας και έτσι επιβεβαίωσε την
ισχυρή παρουσία της στις κεφαλαι-
αγορές και την ικανότητα να υλοποιεί
τη στρατηγική της ακόμη και σε περιό-
δους υψηλής μεταβλητότητας.

Η επιτυχημένη έκδοση βελτίωσε
θεαματικά το χρηματοδοτικό προφίλ
της Alpha Bank, ενώ πέτυχε και ελκυ-
στικό επιτόκιο μέσα σε ένα περιβάλ-
λον με πολλές... φουρτούνες για τις
διεθνείς αγορές, λόγω του υψηλού
πληθωρισμού και της ενεργειακής
κρίσης που έχει πυροδοτήσει η εισβο-
λή του Πούτιν στην Ουκρανία. 

Υψηλές προσδοκίες
Η διοίκηση της Alpha Bank και ειδι-

κότερα ο διευθύνων σύμβουλος, Βα-
σίλης Ψάλτης έχουν εκφράσει την αι-
σιοδοξία τους για το 2023, αναμένον-
τας περαιτέρω αύξηση του Ακαθαρί-
στου Εγχωρίου Προϊόντος της οικονο-
μίας κατά 2%. 

Οι προοπτικές για την Alpha Bank
είναι εξίσου θετικές και η διοίκηση
προσεγγίζει αυτή την περίοδο αβεβαι-
ότητας από μια θέση πραγματικής
ισχύος. Τα κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ και
η συνεχιζόμενη, αξιοσημείωτη εισροή
επενδύσεων στην Ελλάδα προοιωνί-
ζονται συνέχιση της επέκτασης του
δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπε-
ζας, κάτι που καθιστά σίγουρη τη διοί-
κηση ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευ-
ξης των μακροπρόθεσμων φιλοδο-
ξιών που παρουσιάστηκαν προς την
επενδυτική κοινότητα, μέσω του στρα-
τηγικού σχεδίου Project Tomorrow.

Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου
Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου

της τράπεζας πραγματοποιείται με
βιώσιμο τρόπο, τόσο από πλευράς
κινδύνου όσο και από πλευράς
κερδοφορίας, ενώ η εξυγίανση
του ισολογισμού και η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των
λειτουργιών της τράπεζας
μεταφράζονται σε βελ-
τιωμένα επίπεδα κερδο-

φορίας για τον όμιλο και απόδοσης
ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 7%,
ήδη από φέτος. Μάλιστα, η Alpha
Bank συνεχίζει να χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη με εσωτερικά μέσα, καθώς
έχει επιτύχει ισχυρή οργανική κερδο-
φορία και κεφαλαιακή επάρκεια. Με
βάση τα πρόσφατα οικονομικά μεγέθη
του εννεάμηνου, τα μη εξυπηρετού-
μενα ανοίγματα στην Ελλάδα παρέ-
μειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 3,2
δισ. ευρώ και έτσι ο δείκτης στο γ’ τρί-
μηνο υποχώρησε στο 8%, ενώ στο β’
τρίμηνο ήταν κατά 20 μονάδες βάσης
υψηλότερα. Τέλος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η Alpha Bank, μόλις εκδηλώ-
θηκαν οι πρώτες συνέπειες της ενερ-
γειακής και πληθωριστικής κρίσης,
ανέλαβε αμέσως δράση, ώστε να πε-
ριορίσει το κόστος, προωθώντας ένα
συνολικό πακέτο μέτρων.
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Το πενταπλό στοίχημα
της νέας χρονιάς
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Η διοίκηση της Alpha Bank και ειδικότερα ο διευθύνων 
σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης έχουν εκφράσει την αισιοδοξία

τους για το 2023, αναμένοντας περαιτέρω αύξηση του
Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος της οικονομίας κατά 2%

Θετικές οι προοπτικές 
και το 2023 - Σε τροχιά

ισχυρής ανάπτυξης η τράπεζα,
επιτυγχάνοντας 

διατηρήσιμα 
θετικά 

αποτελέσματα



E
να αξίωμα στον επιχειρηματικό στίβο αναφέρει
ότι για να πας μπροστά πρέπει να μένεις πιστός
στο δόγμα των παλαιών πολιτικών κρατούμε-
νων: «Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου (στη

συγκεκριμένη περίπτωση την επιχείρηση), διάβαζε πολύ».
Τα παραπάνω τήρησε όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και ο
κ. Νίκος Λαβίδας, δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ
Βασιλόπουλος. 

Ο Νίκος Λαβίδας έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχη-

μένη και μακρά πορεία στον κλάδο των τροφίμων, κατέχον-

τας θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Από το 2009 έως το 2010

εργάστηκε ως διευθύνων σύμβουλος στην Kraft Foods

Hellas. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της αλυσί-

δας σούπερ μάρκετ I&Σ Σκλαβενίτης, όπου μέσα από δια-

δοχικούς ρόλους, ξεκινώντας από τη θέση του επικεφαλής

Στρατηγικής και Ανάπτυξης έως και τη θέση του γενικού

διοικητικού διευθυντή, συμμετείχε στην αναδιοργάνωση

της εταιρείας, αλλά και σε μια σειρά στρατηγικών εξαγο-

ρών που τελικά δημιούργησαν έναν σημαντικό παίκτη με-

ταξύ των αλυσίδων λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Πιο

πρόσφατα, ο Ν. Λαβίδας εργάστηκε στην Upfield ως γενι-

κός διευθυντής, υπεύθυνος για τις αγορές της Ελλάδας,

της Κύπρου, της Αλβανίας καθώς και δέκα ακόμη χωρών

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το στοίχημα
Ο Νίκος Λαβίδας βρίσκεται από τα τέλη του καλοκαιριού

στο τιμόνι της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος,
αναλαμβάνοντας τα ηνία της σε μια πολύ δύσκολη περίοδο 
με πληθωριστικές πιέσεις, κατακόρυφη αύξηση του ενερ-
γειακού κόστους και μείωση στην κατανάλωση. Παρέλαβε
μια εταιρεία με υγιή κερδοφορία, η οποία όμως παρά την
ανάπτυξη δικτύου παραμένει σταθερή στις πωλήσεις της,
στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ. 

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, ο οποίος είχε θέσει
ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή, ο Νίκος Λαβίδας
θέτει ως στοίχημα η ΑΒ Βασιλόπουλος να πετύχει μεγαλύ-
τερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της αγοράς.
Όπως έχει τονίσει ο ίδιος, επιθυμία του είναι αυτό να επι-
τευχθεί ήδη από την επόμενη χρονιά, επισημαίνοντας
πως, προκειμένου να κατορθωθεί, θα πρέπει η αλυσίδα να
βρει την απάντηση στη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπί-
ζει και η οποία συνίσταται στο γεγονός πως το καταναλωτι-
κό κοινό θεωρεί πως η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ακριβός
προορισμός σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά. Μια αντίλη-
ψη που ο κ. Λαβίδας θεωρεί πως δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και εν πολλοίς οφείλεται, όπως σημεί-

ωσε, και στην υψηλή αγοραστική εμπειρία που προσφέρει
η αλυσίδα στα καταστήματά της.

Στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι
Παράλληλα ο κ. Λαβίδας είναι από τα στελέχη που πι-

στεύουν πως η επιτυχής πορεία μιας επιχείρησης οφείλε-
ται σε μεγάλο βαθμό στους εργαζομένους της. Έτσι, εν μέ-
σω κρίσης, η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε σε
αύξηση του βασικού μισθού για τους εργαζομένους της,
συνέχιση του έξτρα επιδόματος για ολόκληρο το 2023 και
αύξηση της έκπτωσης προσωπικού για αγορές από την
αλυσίδα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η συγκε-
κριμένη επένδυση συνολικού ύψους 12 εκατ. ευρώ ετη-
σίως πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα για όλους τους ερ-
γαζομένους της. Ειδικότερα, η ΑΒ Βασιλόπουλος αποφά-
σισε την παροχή πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης
προς τους εργαζομένους της με τη μορφή αύξησης μισθού,
υλοποιώντας μια επένδυση περίπου 1 εκατ. ευρώ τον χρό-
νο (αύξηση αποδοχών ποσοστού 7,5% στον βασικό μισθό,
και συγκεκριμένα από 750 ευρώ σήμερα στα 806 ευρώ).

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσε:
«Διατηρώντας πάντα στο επίκεντρο της λειτουργίας της τον
άνθρωπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος νοιάζεται για όλα όσα έχουν
αξία και στηρίζει διαχρονικά τους εργαζομένους της. Ανα-
γνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοί μας αποτελούν για εμάς το
πιο σημαντικό κεφάλαιο, κάνουμε συνεχώς το καλύτερο
δυνατό για τα μέλη της ΑΒητικής οικογένειας. Σε αυτήν την
κατεύθυνση, με κατανόηση και δέσμευση για ανάπτυξη και
εξέλιξη, η ΑΒ φροντίζει τους εργαζομένους της και τις οι-
κογένειές τους, με στόχο να κάνει τη θετική διαφορά στις
ζωές των ανθρώπων της».
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Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η μεταγραφή 
στην ΑΒ Βασιλόπουλος 

και η πρόκληση 

ΝΙΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ

Ένας μάνατζερ
που ξέρει 
να κερδίζει 
στοιχήματα 



Σ
τη δημοσιότητα έδωσε η Intrakat
το ενημερωτικό δελτίο της αύξη-
σης κεφαλαίου ύψους 100 εκατ.
ευρώ με καταβολή μετρητών

υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η ΑΜΚ
της εισηγμένης, η οποία εκκινεί αρχές
2023 και ολοκληρώνεται στις 25 Ιανουαρί-
ου 2023, πραγματοποιείται με την έκδοση
85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, με-
τά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία
€0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης €1,17. 

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων
προτίμησης και προεγγραφής αναμένεται
να ξεκινήσει στις 4/1/23 και θα διαρκέσει
ως τις 25/1/23. Σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα του ΧΑΑ, η τελική έγκριση εισαγω-
γής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευ-
ση θα δοθεί στις 31/1/23 και οι μετοχές θα
εισαχθούν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στις 2/2/23.

Οι μέτοχοι και τα ποσοστά
Οι μέτοχοι Winex (31,74%), Castelano

Properties Limited (15,746%), Blue Silk Ltd
(13,636%), Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρεία Συμ-
μετοχών (5,09%) έχουν δηλώσει την πρόθε-
σή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση και
να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτί-
μησης που τους αναλογούν. Μάλιστα, η
πρώτη (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου)
δήλωσε επιπλέον την πρόθεσή της να ασκή-
σει το δικαίωμα προεγγραφής για την από-
κτηση επιπλέον νέων μετοχών της εταιρείας
που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες, επεν-
δύοντας προς τούτο ποσό τουλάχιστον 15
εκατ. ευρώ. Αν όλοι οι άλλοι μέτοχοι δεν
συμμετάσχουν στην αύξηση και δεν ασκή-
σουν τα δικαιώματα προτίμησης που τους
αναλογούν και η αύξηση καλυφθεί μερι-
κώς, τότε η Winex θα βρεθεί με ποσοστό
44,11%, η Castelano με 17,5%, η Blue Silk με
15,15%, η Adamas (Δ. Κούτρας, δεν έχει
γνωστοποιήσει στην εταιρεία δήλωση πρό-
θεσης συμμετοχής στην αύξηση) με 4,22%,
η Intracom με 5,66% και το Επενδυτικό Κοι-
νό (<5% >τώρα έχει συνολικά 25,7%) με
13,35%.

Οι νέες μετοχές
Οι νέες μετοχές είναι άυλες κοινές ονο-

μαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, εκπεφρα-
σμένες σε ευρώ, θα εισαχθούν προς δια-
πραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
ΧΑ, όπου διαπραγματεύονται και οι υφιστά-
μενες μετοχές, και θα εκδοθούν βάσει των
διατάξεων του Ν.4548/2018, ως ισχύει και

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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του Καταστατικού. Το σύνολο των νέων με-
τοχών θα ανέλθει σε έως 85.470.086 άυλες
κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές.
Η ονομαστική αξία κάθε νέας μετοχής θα
είναι €0,30 η καθεμία και η τιμή διάθεσης
€1,17 ανά νέα μετοχή.

Πού θα πάνε τα κεφάλαια
Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν

από την αύξηση, υπό την παραδοχή της
πλήρους κάλυψης, εκτιμάται ότι θα ανέλ-
θουν περίπου στο ποσό των €100 εκατ., εκ
των οποίων τα εκτιμώμενα έξοδα έκδοσης
αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό περίπου
€1 εκατ. και η εταιρεία θα τα χρησιμοποι-
ήσει, μετά την αφαίρεση των ως άνω εξό-
δων, ως εξής:

α) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρη-
σιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυ-
ψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο
κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για
την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση
της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την
υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμ-
βασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιο-
ποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και
για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να
προκηρυχθούν και αφορούν όλο το φάσμα
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και του
ομίλου της και

β) το υπόλοιπο ποσό ύψους €50 εκατ. πε-
ρίπου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία
για επενδύσεις στους τομείς δραστηριότη-
τας της εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις
στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα
των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα
έργων περιβάλλοντος καθώς και στον το-
μέα των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση των εν λό-
γω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγο-
ρών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διε-
νεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτη-
σης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτ-
λων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασχηματισμών
τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων
εταιρειών ή άλλων τύπων συμπράξεων,
στην τελευταία περίπτωση από κοινού με
άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες ον-
τότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Η αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να
αντλήσει κεφάλαια, διασφαλίζοντας τα δι-
καιώματα προτίμησης των υφισταμένων
μετόχων, προκειμένου αυτοί να εγγραφούν
για την απόκτηση νέων μετοχών αναλογικά
με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας.

Η ακτινογραφία 
της αύξησης 
κεφαλαίου 

των 100 εκατ.

INTRAKAT

Ξεκινά αρχές 2023 
και ολοκληρώνεται 
25 Ιανουαρίου - Πού θα 
επενδυθούν τα κεφάλαια 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aμαλία Κάτζου

H SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, ανέλαβε τον συν-
τονισμό του ευρωπαϊκού έργου SRI-ENACT, που στοχεύει στη δημιουρ-
γία εργαλείων και υπηρεσιών για τον υπολογισμό του Δείκτη Ευφυούς
Ετοιμότητας των Κτιρίων - Smart Readiness Indicator (SRI). Ο δείκτης
SRI διαμορφώνεται βάσει μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας, που
αξιολογεί την ικανότητα των κτιρίων να προσαρμόζουν τη λειτουργία
τους στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου ενέργειας και να βελ-
τιώνουν την ενεργειακή τους απόδοση. Το έργο, ύψους 2 εκατ. ευρώ,
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και θα έχει διάρ-
κεια 2,5 έτη. H SingularLogic θα αναπτύξει την εφαρμογή για τον υπο-
λογισμό του δείκτη SRI και θα συντονίσει την πιλοτική εφαρμογή της
λύσης στην Ελλάδα. Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό του μοντέλου
εκπαίδευσης των μελλοντικών ενεργειακών επιθεωρητών, ώστε να
μπορούν να αξιολογήσουν την ευφυή ετοιμότητα των κτιρίων.

Σ
τις ελάχιστες συνεδριάσεις
που απομένουν για να ολο-
κληρωθεί το 2022, το ελλη-

νικό χρηματιστήριο είναι βέβαιο
πως θα προσπαθήσει να διατηρήσει
τα κεκτημένα, σε μια χρονιά που το
πρόσημό του θα είναι θετικό, κόντρα
στην αρνητική πορεία αρκετών διε-
θνών αγορών. Σύμφωνα με τους
αναλυτές, ο μεγάλος στόχος για το
2023 είναι να σπάσει ο κύκλος της
7ετίας που οριοθετείται από τις
900+ μονάδες και να δει επιτέλους ο
Γενικός Δείκτης τα τετραψήφια επί-
πεδα. Τεχνικά, είναι σημαντική η
διασφάλιση των 910 μονάδων ως
σημείου αναφοράς-στήριξης, ενώ
θα ήταν ακόμη καλύτερα, για τους
long, εάν στις συνεδριάσεις που
απομένουν επιτυγχανόταν ο στόχος
τους για τις 950 μονάδες. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, η σταθεροποίηση

του FTSE25 πάνω από τις 2.220 μο-
νάδες σε συνδυασμό με ένα κλείσι-
μο του τραπεζικού δείκτη υψηλότε-

ρα των 640 μονάδων θα αποτελούσε
ενθαρρυντικό σημάδι για τις πρώτες
συνεδριάσεις του 2023.

Mediterranean Gas:
Ολοκληρώθηκε 
το Market Test στον Βόλο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 19
Δεκεμβρίου 2022, η πρώτη φάση του
Market Test της Mediterranean Gas για
την εκδήλωση ενδιαφέροντος και δέ-
σμευση δυναμικότητας στον τερματικό
σταθμό Αrgo FSRU στον Βόλο, όπως ανα-
φέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Εκδή-
λωση ενδιαφέροντος υπέβαλαν ελληνι-
κές και διεθνείς εταιρείες, με το οποίο
υπερκαλύφθηκε η συνολική δυναμικό-
τητα του τερματικού σταθμού, ενώ οι πο-
σότητες που δηλώθηκαν είναι για περίο-
δο έως και 25 έτη. Ιδιαίτερα αυξημένη
ήταν και η ζήτηση για επιπλέον αποθη-
κευτικό χώρο στον τερματικό σταθμό.

ΔΕΗ: Εγκαθιστά 
τους πρώτους ταχυφορτιστές 

Η ΔΕΗ blue, πρωτοπόρος στον τομέα
της ηλεκτροκίνησης, ανοίγει ένα νέο
κεφάλαιο στην τεχνολογία της φόρτι-
σης των ηλεκτρικών οχημάτων, παρου-
σιάζοντας τον ισχυρότερο στην Ελλάδα
ταχυφορτιστή συνολικής δυνατότητας
έως και 300 kW. Ο πρώτος τέτοιος ταχυ-
φορτιστής, η εγκατάσταση του οποίου
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16
Δεκεμβρίου στο εμπορικό πάρκο TOP
PARKS της Trade Estates στην οδό Πει-
ραιώς 86, αποτελεί την αφετηρία της
δημιουργίας ενός πανελλήνιου δικτύου
ταχυφορτιστών έως και 300 kW DC σε
ανάλογες εμπορικές χρήσεις, το οποίο
πρόκειται να αναπτυχθεί τους προσε-
χείς μήνες.

Q&R: Ανέλαβε έργο
πληροφορικής 
για το υπ. Δικαιοσύνης

Την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμι-
ση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα
Δικαιοσύνης», του Υποέργου 1 του συνο-
λικού Έργου «Ψηφιακός μετασχηματι-
σμός του τομέα Δικαιοσύνης», του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας «Ελλάδα 2.0», ανέλαβε η ένωση
εταιρειών «Netcompany-Ιntrasoft SA -
Uni Systems ΜΑΕ - Q&R -Cosmos Com-
puters AEBE», συνολικού προϋπολογι-
σμού 52.719.772,37 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το
έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδο-
μών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» αφορά την
υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσε-
ων των υποδομών τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών σε διαφορετι-
κούς τομείς της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η Alpha Bank προχώρησε σε σύναψη σύμβασης ομο-
λογιακού δανείου ύψους 60,5 εκατ. ευρώ με την εταιρεία
Τεχνοφόρμ ΑΕ, θυγατρική της Sunlight Group, για τη
χρηματοδότηση αναπτυξιακής επένδυσης. Η επένδυση
αφορά τη δημιουργία σύγχρονης και αυτοματοποιημένης
μονάδας παραγωγής μεταλλικών και πλαστικών μερών
για βιομηχανικές μπαταρίες, καθώς και για συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας, με έδρα το Κιλκίς. Με τη χρη-
ματοδότηση αυτή, η τράπεζα επιβεβαιώνει τον ηγετικό
της ρόλο στις επιχειρηματικές χορηγήσεις, καθώς έχει
εκταμιεύσει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ τα τελευταία
δύο χρόνια, υποστηρίζοντας τα αναπτυξιακά σχέδια των

ελληνικών επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 60,5 εκατ. ευρώ, είναι μέρος της συνολικής
επένδυσης 75,6 εκατ. ευρώ της Τεχνοφόρμ ΑΕ, η οποία χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (37,8 εκατ. ευρώ), 30% μέσω δανείου της Τράπεζας (22,7 εκατ. ευρώ)
και κατά 20% μέσω ιδίας συμμετοχής της εταιρείας, χωρίς αξιοποίηση κρατικών ενισχύσεων.

Ζητούμενο οι 950 μονάδες στο χρηματιστήριο

Alpha Bank: Ομολογιακό 60,5 εκατ. στην Τεχνοφόρμ ΑΕ 

Συντονιστής σε ευρωπαϊκό έργο η SingularLogic



Μ
ε απόφασή τους τα κράτη-
μέλη της ΕΕ των 27 διατή-
ρησαν αμετάβλητο, στο 40%,
τον στόχο για συνεισφορά

των ΑΠΕ έως το 2030. Η εδραίωση όμως
και ανάπτυξη των ΑΠΕ περνάει από τις
τεχνολογίες συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας και την παραγωγή μπαταριών. 

Παγκοσμίως, Κίνα και ΗΠΑ ελέγχουν
το 70% και το 15% αντιστοίχως, ενώ η Ευ-
ρώπη απέχει παρασάγγας κατέχοντας το
0,2%! Στο αισιόδοξο σενάριο της ΕΕ,
προβλέπεται η παραγωγική ικανότητά
της από σήμερα μέχρι το 2025 να τετρα-
πλασιαστεί φτάνοντας τις 500 GWh.

Στην Ελλάδα, εδώ και τριάντα χρόνια
μία εταιρεία, η Sunlight Group, με 10 εγ-
καταστάσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ, πρω-
τοπορεί γράφοντας ιστορία «στον τομέα
παραγωγής μπαταριών και στην ανάπτυ-
ξη βιώσιμων και προηγμένων λύσεων
για συστήματα αποθήκευσης ενέργει-
ας». Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:
4.000.000 στοιχεία μπαταριών παρήχ-
θησαν το 2022, 120.000 πλήρεις μπατα-
ρίες παρήχθησαν τον ίδιο χρόνο. Επίσης,
45.000 τόνοι μολύβδου παρήχθησαν το
2022 με το 50+% των ιδίων αναγκών σε

μόλυβδο να καλύπτεται από τη μονάδα
ανακύκλωσης του ομίλου. Το εν εξελίξει
5ετές επιχειρηματικό σχέδιο (2021-
2026) της Sunlight Group ανέρχεται,
σύμφωνα με την εταιρεία, σε 560 εκα-
τομμύρια ευρώ. 

Σε εκδήλωση του ΙΕΝΕ συναντήσαμε
τον Δρ. Νικόλαο Τσιουβάρα, Chief Tech-
nology Officer (CTO) στη Sunlight Group,
ο οποίος μας μίλησε για την ανάγκη
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες που
αυξάνουν τη χωρητικότητα των μπατα-
ριών αλλά και για τους στόχους της εται-
ρείας: «H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει
ως πρωταρχικό της στόχο την κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050 και τη μείωση
των εκπομπών αερίων κατά 55% έως το
2030. Για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άν-
θρακα, αναμένεται ότι η παγκόσμια πα-
ραγωγή μπαταριών θα πρέπει να αυξη-
θεί κατά 19 φορές».

Πόσο έχουν επηρεάσει ο πόλεμος
και το ενεργειακό κόστος την αλυ-
σίδα παραγωγής της εταιρείας;

Ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές συγ-
κρούσεις, η αύξηση του ενεργειακού
κόστους και οι κατά επέκταση αναταρα-
χές στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν
αναπόφευκτα σωρευτικό αντίκτυπο
στον κλάδο της μπαταρίας και των συ-
στημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Στις
προκλήσεις αυτές προστέθηκε και η κα-
τακόρυφη αύξηση στις τιμές μετάλλων,
καθοριστικής σημασίας για τον κλάδο,

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Μέσα από μια σειρά σημαντικών εξαγορών, όπως
αυτή της Triathlon αλλά και των Technoform, PBM
και Netelco, η Sunlight Group ενισχύει περαιτέρω
την τεχνογνωσία της στα συστήματα αποθήκευσης»
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«Για να πάμε σε μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα,
αναμένεται ότι η
παγκόσμια παραγωγή
μπαταριών θα πρέπει
να αυξηθεί κατά 
19 φορές»,
υποστηρίζει
ο Δρ. Νικόλαος
Τσιουβάρας

Sunlight Group: «Επιτάχυνση
μετάβασης παρά το κόστος»    



όπως είναι το λίθιο, το κοβάλτιο, το νικέ-
λιο (σ.σ. η Ρωσία αντιπροσωπεύει παγ-
κοσμίως το 5% του νικελίου), ο γραφίτης
και το μαγγάνιο (σ.σ. παράγοντες της
αγοράς επισημαίνουν ότι ο μετρικός τό-
νος λιθίου θα μπορούσε να αυξηθεί στα
τέλη αυτής της δεκαετίας σε περίπου
15.000 δολάρια από το επίπεδo του 2020,
που ήταν περίπου 6.000 δολάρια. Ανάλο-
γες αυξήσεις θα έχουμε και στις τιμές
κοβαλτίου και νικελίου).  Οι τιμές για το
λίθιο έχουν φτάσει σε υψηλά ιστορικά
επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, στην αγορά
υπάρχει η εκτίμηση ότι με την ενίσχυση
της ικανότητας εξόρυξης και διύλισης οι
τιμές θα επαναρυθμιστούν μέσα στα δύο
επόμενα χρόνια. 

Παράλληλα, η παγκόσμια ζήτηση για
μπαταρίες λιθίου εκτιμάται ότι θα πεντα-
πλασιαστεί το διάστημα 2021-2030. Γεγο-
νός που ενισχύει περαιτέρω την ανάγκη
για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που
αυξάνουν τη χωρητικότητα των μπατα-
ριών, ενισχύουν τη διάρκειά τους και βελ-
τιώνουν την παραγωγική τους διαδικα-
σία. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Sun-
light Group, με ερευνητικά κέντρα στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύει σε νέ-
ες τεχνολογίες μπαταριών και συστημά-
των αποθήκευσης ενέργειας αλλά και σε
νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης και επα-
ναχρησιμοποίησης μπαταριών, θέτοντας
τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη. 

Επίσης μέσα από μια σειρά σημαντι-
κών εξαγορών, όπως αυτή της γερμανι-
κής Triathlon αλλά και των Technoform,
PBM και Netelco, η Sunlight Group ενι-
σχύει περαιτέρω την τεχνογνωσία της.
Και προχωρά σε περαιτέρω καθετοποί-
ηση της παραγωγής της και διασφαλίζει
την εφοδιαστική αλυσίδα της, καθώς
φέρνει μέσα την παραγωγή μεταλλικών
εξαρτημάτων, ηλεκτρονικών πλακετών
και φορτιστών.

Ποιες είναι οι επιδόσεις σε επίπεδο
αποθήκευσης ΑΠΕ; 

Στη Sunlight Group προσφέρουμε μια
σειρά από λύσεις για συστήματα μπατα-
ριών (αναλόγως τη χρήση) που χρησιμο-
ποιούνται για να αποθηκεύουν την ενέρ-
γεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες
πηγές, για τη σταθεροποίηση των δι-
κτύων διανομής, αλλά και για αποθή-
κευση ενέργειας στις κατοικίες από φω-
τοβολταϊκά συστήματα (homestorage) –
δεν έχουν βγει ακόμα στην αγορά. Δεδο-
μένου του εύρους των αναγκών, υπάρ-

χουν διαφορετικές λύσεις για να καλύ-
πτουν τις διαφορετικές ανάγκες. Τα προ-
ϊόντα μας διακρίνονται από τις υψηλές
τους επιδόσεις σε απαιτητικές εφαρμο-
γές, διαθέτουν πολλαπλά επίπεδα ασφά-
λειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και αποθη-
κευτική χωρητικότητα ενέργειας, μεγά-
λο αριθμό κύκλου φορτίσεων και εκ-
φορτίσεων, καθώς και χαμηλό κόστος
χρήσης. Χαρακτηριστικά που τα έχουμε
αναπτύξει μέσα από την εκτεταμένη
έρευνα και την αξιοποίηση καινοτόμων
εφαρμογών της τεχνολογίας Industry
4.0. (τέταρτη βιομηχανική επανάσταση)
που αφορούν στη χρήση έξυπνων τεχνο-
λογιών, π.χ. Internet of Things στη βιο-
μηχανία.

Δώστε μας μια εικόνα για τους το-
μείς όπου δραστηριοποιείστε.

Αντικείμενό μας είναι η ανάπτυξη, η
παραγωγή και η διάθεση μπαταριών μο-
λύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου και συ-
στημάτων αποθήκευσης ενέργειας για
βιομηχανικές, εκτός δρόμου και κατα-
ναλωτικές εφαρμογές, καθώς και για
καινοτόμες εφαρμογές προηγμένης τε-
χνολογίας. Εστιάζουμε σε εφαρμογές
για ηλεκτρικά οχήματα, που εξυπηρε-
τούν τον πολύ σημαντικό κλάδο της εν-
δοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogis-
tics), όπως τα περονοφόρα, παλετοφό-
ρα, ανυψωτικά και αυτοματοποιημένα
καθοδηγούμενα οχήματα (AGVs), αλλά
και ρομποτικά συστήματα. Έχουμε πρό-
σφατα εισαγάγει στην αγορά και μία
μπαταρία για οχήματα αναψυχής, π.χ.
για αμαξίδια γκολφ και γιοτ (σ.σ. για ένα
τυπικό δείγμα μπαταριών ηλεκτρικών
οχημάτων, χρειάζονται περίπου 8 κιλά
λιθίου, 35 κιλά νικελίου, 20 κιλά μαγγα-
νίου και 14 κιλά κοβαλτίου). Παράλληλα,
εργαζόμαστε για την ανάπτυξη συστη-
μάτων αποθήκευσης που χρησιμοποι-
ούνται για να αποθηκεύουν την ενέργεια
που παράγεται από τις ανανεώσιμες πη-
γές για τη σταθεροποίηση των δικτύων
διανομής, αλλά και για αποθήκευση
ενέργειας στις κατοικίες (homestor-
age), όπως σας προανέφερα. Κι επίσης,
με το βλέμμα στο μέλλον, επενδύουμε
στην ανάπτυξη μελλοντικών εφαρμογών
– όπως π.χ. στο πλαίσιο εξηλεκτρισμού
της ναυτιλίας.

Μιλάτε για καινοτόμες και φιλικές

προς το περιβάλλον λύσεις, ανακύ-
κλωση με άλλα λόγια;

Στη Sunlight Group αναγνωρίζουμε
τον ρόλο που μπορούμε να παίξουμε
στην πράσινη μετάβαση αλλά και την ευ-
θύνη που έχουμε απέναντι στο περιβάλ-
λον. Γι’ αυτό, εφαρμόζουμε ένα μοντέλο
κυκλικής οικονομίας που έχει ως στόχο
τη βιώσιμη ανάπτυξή μας. Βασίζεται στη
λογική της ανακύκλωσης αλλά είναι πο-
λύ περισσότερα, καθώς μας βοηθάει να
καθετοποιήσουμε την παραγωγική μας
διαδικασία και άρα να γίνουμε ακόμα πιο
ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Σε αυ-
τήν τη λογική βασίζεται η προηγμένη μο-
νάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύ-
βδου-οξέος της Sunlight στην Κομοτη-
νή, η οποία αποτελεί το πιο προηγμένο
τεχνολογικά ανακυκλωτήριο πανευρω-
παϊκά. Σήμερα, η μονάδα στην Κομοτηνή
καλύπτει περισσότερο από 50% των συ-
νολικών αναγκών μολύβδου της εταιρεί-
ας για την παραγωγή νέων μπαταριών,
ενώ έως το 2025, μέσα από μια σειρά
επενδύσεων, αναμένεται η δυναμική της
μονάδας να φτάσει από 45.000 τόνους
μαλακού μολύβδου και κραμάτων μολύ-
βδου σε 100.000 τόνους. Το επόμενο
στάδιο θα περιλαμβάνει την παραγωγή
στοιχείων λιθίου σε βιομηχανική κλίμα-
κα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδο-
νίας, ενώ συνεχίζουμε το πλάνο υλοποί-
ησης για ανακύκλωση και μπαταριών λι-
θίου. Η ανάκτηση των υλικών αυτών θα
προσφέρει επιπλέον δυνατότητες στη
μελλοντική παραγωγή των στοιχείων λι-
θίου της εταιρείας. 
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Στρατηγική
βιώσιμης
ανάπτυξης   
Δρ. Νικόλαος Τσιουβάρας,
Chief Technology Officer
Sunlight Group: «Στη Sun-
light Group αντιλαμβανόμα-
στε τον ρόλο του κλάδου
στην επίτευξη αυτού του
στόχου. Έχουμε εντάξει στον
πυρήνα της στρατηγικής μας
τη βιώσιμη ανάπτυξη, προ-
κειμένου να συμβάλλουμε
στην επιτάχυνση της ενερ-
γειακής μετάβασης χωρίς
καθυστερήσεις, πάρα το κό-
στος, τις δυσκολίες και τις
προκλήσεις που υπάρχουν». 
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Συμφωνία-πλαίσιο υπεγράφη πριν λίγες
ημέρες μεταξύ του υπουργείου Οικονομι-
κών και των κάτωθι: 1. της Ένωσης εται-

ρειών με την επωνυμία α) Nutmeg Μονοπρόσω-
πη ΙΚΕ και β) Βάλιου Ντοτ Κομ Μονοπρόσωπη
ΕΠΕ, 2. της McCann-Erickson Athens, 3. Next
Com, 4. Choose ΑΕ, 5. Τσομώκος ΑΕ, για την πα-
ροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας,
πληροφόρησης και προβολής για την υποστήρι-
ξη της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας
συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνει τις υπηρε-
σίες: Ομάδα εργασιών 1 - Σχεδιασμός και υλο-
ποίηση εκστρατειών επικοινωνίας και προβο-
λής ή/και κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων δρά-
σεων (ενεργειών) επικοινωνίας (action plans)
στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΣΑΑ, Ομάδα εργασιών 2 -
Ενέργειες επικοινωνίας και προβολής στο Δια-
δίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης,
Ομάδα εργασιών 3 - Δημιουργικός σχεδιασμός

και παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου και
λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού,
Ομάδα εργασιών 4 - Σχεδιασμός (media plan)
και διαχείριση προγράμματος προβολής σε έν-
τυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά
ΜΜΕ, Ομάδα εργασιών 5 - Σχεδιασμός και Ορ-
γάνωση Εκδηλώσεων, Ομάδα εργασιών 6 - Υπη-
ρεσίες δημοσίων σχέσεων, Ομάδα εργασιών 7 -
Υποστήριξη των δραστηριοτήτων λειτουργίας
του τμήματος της ΕΥΣΤΑ που ασκεί τις αρμοδιό-
τητες επικοινωνίας, πληροφόρησης και προβο-
λής. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη
συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με
τους όρους της συμφωνίας-Πλαίσιο μετά την
προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των αντι-
συμβαλλομένων. Η διάρκεια της συμφωνίας-
πλαίσιο ορίζεται σε 3 έτη από την υπογραφή αυ-
τής. Το συνολικό τίμημα θα προκύψει απολογι-
στικά ανάλογα με το μέρος του φυσικού αντικει-
μένου που θα υλοποιηθεί και των εκτελεστικών
συμβάσεων που θα ανατεθούν και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 1.800.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Έκαναν τη διαφορά για άλλη μια φορά τα καφεκοπτεία
Λουμίδη και ξεχώρισαν στα Coffee Business Awards
2022, αποσπώντας τιμητική διάκριση ως «Top Greek
Rejuvenated Coffee Brand» και 4 Βραβεία Gold, επι-
βεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της εταιρείας στην
αγορά και τη μετάβασή της στη νέα εποχή της καφε-
στίασης. Τα χρυσά βραβεία απονεμήθηκαν στις κατη-
γορίες: «Top Athens Independent Coffee Shop», «Top
Independent Coffee Shop Design», «Top Excellence
in Service Independent Coffee Shop» και «Top “Greek

Coffee” Roaster Brand». Ο Ιάσονας Λουμίδης, γενικός
εμπορικός διευθυντής, παραλαμβάνοντας την τιμητι-
κή διάκριση «Top Greek Rejuvenated Coffee Brand»
δήλωσε: «Η τιμητική διάκριση αυτή ανήκει σε όλη την
οικογένεια των Καφεκοπτείων Λουμίδη και έχει ιδιαί-
τερη σημασία για εμάς, καθώς μας τιμά σε πολλαπλά
επίπεδα και μας δίνει κίνητρο ώστε να συνεχίσουμε να
εξελίσσουμε την επωνυμία, τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες μας, εδραιώνοντας ταυτόχρονα στην αγορά τη
νέα, σύγχρονη εικόνα μας».

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε τους όρους
της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποί-
ηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόν-
των του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2023, προϋπολογισμού 195.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, ύστερα από προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας, που θα λάβει χώρα από τον Φεβρουάριο 2023 έως και τον
Νοέμβριο 2023 και υποδιαιρείται σε διάφορες ομάδες με πολλές εθνικότητες ανθρώπων σε διάφορα μέρη και δια-
φορετικές χρηματικές αξίες.

Τα Καφεκοπτεία
Λουμίδη σάρωσαν

στα Coffee 
Business Awards!

� Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής έχουμε spec δημοσιότη-
τας προϋπολογισμού 127.224 ευρώ. Ο Δήμος Ηρακλείου

Αττικής προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης του έρ-
γου «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιό-
τητας για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου».  

� Τη συνεργασία της με την MilkPlan εγκαινιάζει η Vitamin
Media, η οποία ανέλαβε τον διαφημιστικό λογαριασμό της

εταιρείας. Η συνεργασία εγκαινιάστηκε με την επετειακή λο-
γοτύπηση που δημιούργησε το agency για την MilkPlan.

� Η Vitex ανέθεσε τον διαφημι-
στικό λογαριασμό της στη

Frank & Fame. H μεγάλη συνεργα-
σία ξεκίνησε από την 1η Δεκεμ-
βρίου και προέκυψε αφού έγινε
διενέργεια spec.

� Η Mediacube επιλέχθηκε από την Intersport με σκοπό την
ανάπτυξη online στρατηγικής, εστιασμένη στην αύξηση

των πωλήσεων, τόσο για το διαδικτυακό κατάστημα inter-
sport.gr, όσο και για τα φυσικά της καταστήματα.

� H jetdrops ξεκινά τη συνεργασία της με τη μεγαλύτερη
εταιρεία παραγωγής προϊόντων καπνού στην Ελλάδα,

την Παπαστράτος, μία εταιρεία της Philip Morris Interna-
tional. Η συνεργασία αφορά τη δημιουργία περιεχομένου
για το IQOS Club, την online loyalty πλατφόρμα του IQOS.

� Η νέα έρευνα Global Agency Remuneration Trends των
WFA και The Observatory International δείχνει ότι οι δια-

φημιζόμενοι θεωρούν πως τα agencies με τα οποία συνεργά-
ζονται εξακολουθούν να τους εξασφαλίζουν καλή σχέση ποι-
ότητας - τιμής. Η μελέτη βασίζεται στις απαντήσεις 200 ανώτα-
των στελεχών, κυρίως σε ρόλους marketing procurement,
από 84 εταιρείες, με συνολική παγκόσμια ετήσια διαφημιστική
δαπάνη άνω των 136 δισ. δολαρίων.

� Η Stoiximan θα είναι ο μεγάλος χορηγός της Super
League, όπως αποφάσισε ομόφωνα το ΔΣ της διοργανώ-

τριας αρχής. Ο συνεταιρισμός εξέτασε τις προτάσεις που εί-
χε στα χέρια του για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος
και αποφάσισε να αποδεχτεί τη δική της.

Mικρά - μικρά

Υπ. Οικονομικών: Συμφωνία 1,8 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες επικοινωνίας 

Άνοιγμα της Περιφέρειας Αττικής στα αγροδιατροφικά προϊόντα
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Είκοσι ταινίες έρχονται στο ΕrtFlix για να
μας βάλουν σε γιορτινή διάθεση και

υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά με
έρωτες, φιλίες, animated ήρωες στην κατη-
γορία «Χριστούγεννα για όλους» που θα
ανανεώνεται συνεχώς. Από τη ζωή του Κα-
ρόλου Ντίκενς, στα χιονισμένα βουνά της
Αμερικής και από παιδικές χριστουγεννιάτι-
κες σκανταλιές σε κεραυνοβόλους έρωτες,
ο μαραθώνιος ξεκινά…

�Η «Προσευχή» της Χάρι Αλεξίου,
που ακούσαμε για πρώτη φορά

στον δίσκο «Οδός Νεφέλης ‘88» το 1995,
έρχεται ξανά στο σή-
μερα να μας αγκα-
λιάσει μέσα από την
επιτυχημένη σειρά
«Maestro» του Χρι-
στόφορου Παπακα-
λιάτη στο Mega. Το
κομμάτι έχει αγαπηθεί από το κοινό,
αφού βρίσκεται στο #18 των YouTube
Trends, καθώς και στο #12 του ελληνι-
κού Shazam Chart.. 

� Σε εορταστικό ωράριο οι κυκλοφορίες
των εφημερίδων τα Χριστούγεννα. Σή-

μερα, Σάββατο, θα κυκλοφορήσουν οι εκ-
δόσεις της Κυριακής και οι αθλητικές εφη-
μερίδες της Κυριακής. Τα Χριστούγεννα και
την Δευτέρα δεν θα κυκλοφορήσει καμία
εφημερίδα, ενώ την Τρίτη θα κυκλοφορή-
σουν όλες οι εκδόσεις της Δευτέρας και οι
αθλητικές εφημερίδες.

�Αυξήθηκαν οι δολοφονίες δημο-
σιογράφων και εργαζομένων στα

ΜΜΕ το 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογρά-
φων. Μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου σκοτώ-
θηκαν 67 εργαζόμενοι Μέσων παγκο-
σμίως, έναντι 47 το 2021. Επίσης, αυτήν τη
στιγμή 375 είναι οι φυλακισμένοι δημο-
σιογράφοι σε όλο τον κόσμο. 

� Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι
διαδικασίες για την ανάδειξη της ελλη-

νικής συμμετοχής για τη Eurovision 2023.
Η κλήρωση για τα εβδομήντα μέλη που θα
μετέχουν για πρώτη φορά στην Επιτροπή
Κοινού της Eurovision ολοκληρώθηκε και η
ακρόαση των υποψήφιων τραγουδιών για
τον 67ο Διαγωνισμό θα γίνει στο Ραδιομέ-
γαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, την
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022.

� Στις 2 Ιανουαρίου φεύγουν οι πρώ-
τοι παίκτες του «Survivor» για τον

Άγιο Δομίνικο. To παιχνίδι θα βγει στον αέ-
ρα στις 8 Ιανουαρίου και ταυτόχρονα γυρί-
ζει όλο το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στην All S-
tar Survivor εποχή. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Το μεγάλο δοκιμαστικό του «My Style Rocks» 
ανέδειξε τα φαβορί για την κριτική επιτροπή

Η
μη εύρεση του κατάλληλου συνδυασμού των αν-
θρώπων που θα απαρτίζουν την κριτική επιτροπή
του «My Style Rocks» οδήγησε στο καθοριστικό
δοκιμαστικό που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. 

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί επιτέλους ο καταλληλότερος
συνδυασμός των προσώπων που θα καθίσουν στις καρέκλες
των κριτών, από το δοκιμαστικό πέρασαν οι: Δημήτρης
Σκουλός, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπρά-
της, Στέλιος Κουδουνάρης, Βίκυ Κουλιανού, Παντελής Του-
τουντζής, Έλενα Γαλύφα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δοκιμάστηκαν συνδυα-
σμοί των προαναφερθέντων και κάποιοι από αυτούς άφησαν
καλύτερες εντυπώσεις. Για παράδειγμα, στις τρεις καρέκλες
κάθισαν οι: Μπράτης, Μαζαρί, Σκουλός, ενώ σε επόμενο δο-
κιμαστικό τη θέση του Δημήτρη Σκουλού πήρε ο Στέλιος Κου-
δουνάρης.

Ένας από τους συνδυασμούς που άρεσε πολύ ήταν: Δημή-
τρης Σκουλός, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Λάκης Γαβαλάς. Μάλιστα,
η Ζενεβιέβ αναδεικνύεται ως το κεντρικό πρόσωπο, καθώς το
κανάλι την θέλει πολύ και όπως μαθαίνουμε το έδειξε και
με… έμπρακτο τρόπο.

Στην παρουσίαση ήταν η Κατερίνα Καραβάτου και πλέον
αναμένουμε την τελική απόφαση του σταθμού.

Τα σενάρια πως ο Δημήτρης Οικονόμου
σκοπεύει να πολιτευτεί στις επόμενες εκλο-
γές και να εγκαταλείψει τη θέση του στην εκ-
πομπή «Σήμερα» δίνουν και παίρνουν στους
διαδρόμους του καναλιού. Παρά το γεγονός
ότι ο ίδιος δεν έχει δηλώσει ότι έχει τέτοια
πρόθεση, τα σενάρια για την επόμενη μέρα
έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. 

Σύμφωνα με αυτά, υπάρχει ένα ενδεχόμε-
νο παραμονής του Άκη Παυλόπουλου στην
εκπομπή μαζί με μία γυναικεία παρουσία.
Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες λένε ότι έχει
γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση στον Γιώργο
Αυτιά. 

Σε περίπτωση που ο δημοσιογράφος επι-
στρέψει στο καθημερινό πρόγραμμα, τότε θα
μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην
πρωινή ζώνη συνολικά.

Στον αντίποδα, η δυσαρέσκεια των «Αταί-
ριαστων» για τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης
που χρεώνονται στην αλλαγή της ώρας, μα-
θαίνουμε ότι έχει μεγαλώσει το τελευταίο
διάστημα. 

Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν δεχτεί κρού-
ση για συνεργασία από τουλάχιστον δύο κα-
νάλια και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αποχαιρετήσουν
τον ΣΚΑΪ τον ερχόμενο Ιούνιο.

Αναταραχή στον ενημερωτικό τομέα του ΣΚΑΪ

«Maestro» σε φόντο… 
μπλε στο Netflix

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι ο πρώτος Έλληνας δημιουργός,
που με τη σειρά «Maestro» κατάφερε να μπει στην πλατφόρμα του Net-
flix. Η σειρά του Mega είναι πλέον διαθέσιμη στους συνδρομητές του Net-
flix, αλλά θα υπάρχουν δύο διαφορετικοί τίτλοι.

Σε Ελλάδα και Κύπρο ο τίτλος θα είναι όπως τον ξέρουμε ήδη, «Mae-
stro», ενώ για τις υπόλοιπες χώρες θα είναι «Maestro in Blue». Αυτό συμ-
βαίνει κατά πάσα πιθανότητα λόγω του ότι εντός του 2023 έρχεται ακόμα
μία παραγωγή με τον τίτλο «Μaestro», το νέο εγχείρημα του Μπράντλεϊ
Κούπερ, στο οποίο θα υποδυθεί τον συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν.
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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.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η προθεσμία για την από-
κτηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας σε ρυμουλκούμενα οχή-
ματα κατηγορίας Ο1 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αλλά εξαιτίας κάποιων προ-

βλημάτων που έχουν διαπιστωθεί σε αρκετές Διευθύνσεις Μεταφορών των Περι-
φερειών το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα φέρει στη Βουλή άμεσα νο-
μοθετική ρύθμιση.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση οι κάτοχοι ιδιοκατασκευών ρυμουλκούμενων
οχημάτων ή μη της κατηγορίας Ο1 θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν άδειες
κυκλοφορίας και πινακίδες έως τον Οκτώβριο του 2023!
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Νέες αλλαγές σε τρέιλερ, μπαγκαζιέρες και τροχόσπιτα

Η
νέα γενιά του Lexus NX έρχεται αναβαθμι-
σμένη σε όλους τους τομείς, με την plug-in
hybrid τεχνολογία της έκδοσης 450h+ να
εμπλουτίζει την πλήρως εξηλεκτρισμένη

γκάμα της ιαπωνικής εταιρείας.
Η Lexus έχει μεγάλη παράδοση στα υβριδικά συ-

στήματα κίνησης με θερμικό κινητήρα βενζίνης και τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ασχολείται και με
την ηλεκτροκίνηση. Στη νέα γενιά του ΝΧ, η Lexus κά-
νει το επόμενο βήμα και εισέρχεται στην κατηγορία
των plug-in υβριδικών premium SUV, με άφθονες
δόσεις desing, ποιότητας, ευρυχωρίας και «ήσυχης»
πολυτελούς κύλισης.

Η Lexus είναι γνωστό ότι αποτελεί την premium
μάρκα της Toyota και μπορεί να κοιτάξει στα ίσια τα
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά μοντέλα, ωστόσο η τιμή
διάθεσής του είναι πολύ χαμηλότερη!

Το νέο Lexus NX 450h+ προσφέρεται σε έξι επίπε-
δα εξοπλισμού, με το βασικό Executive να κοστίζει
66.900 ευρώ. Η πλούσια και σπορτίφ έκδοση F-Sport
που δοκιμάζουμε κοστίζει 81.700 ευρώ.

Ιαπωνικό πολυτελές SUV
Η δημιουργία του νέου Lexus NX ξεκίνησε από το

μηδέν και η σχεδίασή του ακολούθησε τον δρόμο της
εξέλιξης παραμένοντας στο μονοπάτι που είχε χαρά-
ξει η πρώτη γενιά NX, με το νέο μοντέλο να παρουσιά-
ζεται πιο δυναμικό, αλλά και ακόμη πιο εκλεπτυσμένο
στις λεπτομέρειές του. Ειδικά στην έκδοση F Sport
που δοκιμάσαμε, διαθέτει πληθώρα σκουρόχρωμων
λεπτομερειών και τροχούς 20 ιντσών από το κορυ-
φαίο κουπέ LC. Η χαρακτηριστική μάσκα της Lexus
προβάλλει επιβλητική στο εμπρός μέρος και δεν
αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της ταυτότητας του
νέου μοντέλου, ενώ όλο το αμάξωμα αποπνέει έναν
διακριτικό δυναμισμό. Στο νέο NX έχει τοποθετηθεί η

νέα plug-in υβριδική τεχνολογία και φέρει το λογότυ-
πο «plus» (+) στο όνομά του.

Πολυτέλεια και άνεση
Ανοίγοντας την πόρτα και μπαίνοντας στο εσωτερι-

κό του NX, η πρώτη εικόνα θα εντυπωσιάσει ακόμη
και τον πλέον απαιτητικό οδηγό. Τα υλικά είναι ποιοτι-
κά και μαλακά, ενώ η συναρμογή τους είναι υπεράνω
κριτικής. Ταυτόχρονα, η 14άρα οθόνη αφής είναι εν-
τυπωσιακή, ευκολόχρηστη, γρήγορη στην απόκριση
και με καλή ευκρίνεια και τα μπουτόν αφής στο τιμόνι,
τα οποία ακουμπάς και η λειτουργία τους προβάλλε-
ται στο Head Up Display. Βέβαια οι παραμετροποι-
ήσεις των συστημάτων του αυτοκινήτου θέλουν κά-
ποιο χρόνο εξάσκησης… Η μεγάλη κονσόλα δαπέδου
διαθέτει μια εύχρηστη θήκη για μικροαντικείμενα,
ακολουθεί ο επιλογέας του αυτόματου κιβωτίου και
τριγύρω του βρίσκονται οι διακόπτες και το περιστρο-
φικό χειριστήριο για τα προγράμματα οδήγησης, την
αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και την τετρακίνηση (Trail
mode). Αναφορικά με τους χώρους, το πορτμπαγκάζ
είναι στα 545 λίτρα και η καμπίνα μπορεί να φιλοξενή-
σει με άνεση οι 5 επιβάτες. Κάτω από το καπό του Le-
xus ΝΧ της δοκιμής μας με την κωδική ονομασία
450h+ είχε τοποθετηθεί ο βενζινοκινητήρας χωρητι-
κότητας 2,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 185 ίππους και
συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες 183 και 55 ίπ-
πων εμπρός και πίσω αντίστοιχα.

Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 309 ίππους και
προσδίδει κορυφαίες επιδόσεις στο αυτοκίνητο,
ωστόσο το άκρως εντυπωσιακό έρχεται από τον τομέα
της κατανάλωσης, η οποία κυμάνθηκε σε 2,5 λίτρα για
κάθε 100 χλμ! Άλλωστε, η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση
του Lexus NX450h+ με αυτονομία έως 80 χλμ. δι-
καιολογεί την τόσο χαμηλή κατανάλωση εντός πόλης.
Εκτός πόλης η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε σε μό-

λις 5,2 λίτρα για κάθε 100 χλμ., τιμή εξίσου εντυπω-
σιακή για ένα τόσο μεγάλο αυτοκίνητο…

Να τονίσουμε πως η μπαταρία του Lexus σε μια
σούκο πρίζα σπιτιού φορτίζει πλήρως σε περίπου 8
ώρες, ενώ αν τοποθετήσετε στο γκαράζ σας κάποιο
wallbox στα 6,6 kW, τότε 2,5 ώρες και κάτι θα είναι αρ-
κετές… Ακόμα, υπάρχει και η δυνατότητα φόρτισης
της μπαταρίας από τον θερμικό κινητήρα με ιδιαίτερα
γρήγορο ρυθμό, πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο
HV-EV/Hold CHG (Charge).

Η άνεση και η ποιότητα κύλισης είναι δύο από τα
βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί κανείς να ανακα-
λύψει στο Lexus NX450h+ από τα πρώτα κιόλας μέ-
τρα κίνησης μαζί του. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω
ισχύουν και με τους στάνταρ τροχούς των 20 ιντσών
(235/50) της έκδοσης F Sport. Παράλληλα, η ησυχία
στην καμπίνα ενισχύεται από τα ηχομονωτικά εμπρός
παράθυρα και το παρμπρίζ.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το νέο NX 450h+ αποδει-
κνύεται ένα πολυτελές μοντέλο για μακρινά ταξίδια
που παραμένει απόλυτα ασφαλές και σταθερό ακόμη
και αν ο οδηγός κινείται με ταχύτητες που ξεπερνούν
τα 180 χλμ./ώρα και πνέουν ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το καλοζυγισμένο πλαίσιο και η τετρακίνηση προσδί-
δουν υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ενώ οι κλίσεις
είναι μεν αισθητές, αλλά δεν προκαλούν κανένα συ-
ναίσθημα φόβου…

Μέσα στην πόλη ο οδηγός και οι επιβάτες του Le-
xus NX450h+ θα νιώσουν την απόλυτη ηρεμία κινού-
μενοι ηλεκτρικά, ενώ η διαδικασία παρκαρίσματος
είναι παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Εκτός δρόμου, το Lexus NX450h+ εξαιτίας της με-
γάλης απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος
βοηθά στην κίνηση σε μονοπάτια και παραλίες, ενώ η
τετρακίνηση είναι άμεση και αποτελεσματική.

38

Δοκιμάζουμε το Lexus 
NX 450h+ με 309 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η φωτογραφία τραβήχτηκε 
στη Θεσσαλονίκη

Κ οιτάξτε αυτή τη φωτογρα-
φία. Είναι διάσημη. Έχει
θέμα την κλασική ιστορία

των Χριστουγέννων, όπου στη διάρ-
κεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το
1914, Άγγλοι και Γερμανοί στρατιώ-
τες σταμάτησαν τον πόλεμο στην
Άγια Νύχτα και έπαιξαν μπάλα, στο
Ιπρ της Φλάνδρας. Αρκετοί ιστορι-
κοί, τα μετέπειτα χρόνια, αμφισβήτη-
σαν τις γαρνιτούρες που αναπτύχθη-
καν από το γεγονός, όπως ότι παίχτη-
κε ποδόσφαιρο εκείνη τη νύχτα. Έγι-
νε ανακωχή μερικών ωρών, αλλά μέ-
χρι εκεί. Και αν όμως έτσι εξελίχθη-
κε η κατάσταση στο Δυτικό Μέτωπο,
τότε ποιος τράβηξε και πού αυτήν τη
φωτογραφία, που θεωρείται κειμή-
λιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου; 

Ο Πίτερ Ντόιλ, καθηγητής και επι-

κεφαλής του ερευνητικού γραφείου
στο London South Bank University,
έχει μία άλλη εκδοχή για αυτή τη φω-
τογραφία. Δεν τραβήχτηκε, αναφέ-
ρει, έξω από τα χαρακώματα στη
Φλάνδρα αλλά στη Θεσσαλονίκη και
έχει ως θέμα της Άγγλους φαντάρους
που βρέθηκαν εκεί, προκειμένου να
βοηθήσουν τους Σέρβους στον αγώνα
τους κατά των Βουλγάρων.

Το κείμενο του Ντόιλ έχει ως εξής:
«Κοιτάζοντας αξιόπιστες εικόνες της
εκεχειρίας των Χριστουγέννων του
1914, που φιλοξενούνται στο Αυτο-
κρατορικό Πολεμικό Μουσείο, θα

δείτε εκπληκτικά μοντέρνα πρόσωπα
με μισά χαμόγελα να κοιτάζουν πίσω
την κάμερα. Δεν είναι δύσκολο να
φανταστεί κανείς ότι αυτό που προ-
τείνει ο Άνταμς (σ.σ.: άλλος καθηγη-
τής) ίσχυε. Αλλά πουθενά σε αυτήν
την αστρική συλλογή εικόνων δεν
υπάρχει στρατιώτης να κλοτσάει μια
μπάλα».

Και συνεχίζει: «Υπάρχει ένα κενό
στο φωτογραφικό θέμα και για να κα-
λυφθεί, οικειοποιήθηκε αυτή τη λαμ-
πρή φωτογραφία στρατιωτών που
παίζουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
Παρά το γεγονός ότι οι ιστορικοί επι-

σημαίνουν ότι είναι λάθος, οι άνθρω-
ποι πιθανότατα θα συνεχίσουν να το
κάνουν επειδή θέλουν να είναι αλη-
θινό. Μια ελπίδα Χριστουγέννων σε
μια στιγμή χαράς και ανθρώπινης
σύνδεσης κατά τη διάρκεια ενός πο-
λέμου».

Και ο Ντόιλ καταλήγει: «Αναρωτιέ-
σαι, όμως, ποια είναι η ιστορία πίσω
από αυτό το παιχνίδι στην Ελλάδα. Οι
άνδρες εδώ προέρχονται από την 26η
Βρετανική Μεραρχία, η οποία είχε
σταλεί από τη Γαλλία στη Θεσσαλονί-
κη για να βοηθήσει τη Σερβία στον
αγώνα της κατά των Βουλγάρων. Η
κατάσταση στα μέρη εκείνα ήταν
απελπιστική, όχι τόσο στα πεδία των
μαχών αλλά από ασθένειες. Και μάλ-
λον χρειάζονταν μια στιγμή χαράς
παίζοντας ποδόσφαιρο».

Άγγλος καθηγητής υποστηρίζει ότι δεν παίχτηκε ποτέ μπάλα 
τα Χριστούγεννα του 1914 μεταξύ Άγγλων και Γερμανών



Κ
άθε χρόνο τα Χριστούγεννα, οι
Βρετανοί έχουν τη λεγόμενη
Boxing Day και στο ποδόσφαι-
ρο, όπου παίζουν μπάλα στις 26

Δεκεμβρίου, του Αγίου Στεφάνου, μία ημέ-
ρα μετά τα Χριστούγεννα. Οι δυο αγωνιστι-
κές μέσα σε μία εβδομάδα γύρω από την
Πρωτοχρονιά δεν είναι Boxing Day, είναι
απλώς… πρόγραμμα. Η κανονική Boxing
Day είναι η ημέρα όπου οι Βρετανοί ποδο-
σφαιρόφιλοι βρήκαν έναν μοναδικό τρόπο
για να αποφύγουν τις βαρετές ομιλίες της
βασίλισσας και να τρέξουν στο γήπεδο.

Πριν από το 1950, η Boxing Day ήταν
αγωνιστική ανήμερα τα Χριστούγεννα, τότε
που η βασίλισσα εκφωνούσε τα τετριμμένα
διαγγέλματα για ειρήνη στον κόσμο, αγάπη
και προκοπή του έθνους.

Τα εγκαίνια
Η ποδοσφαιρική Boxing Day εγκαινιά-

στηκε την περίοδο 1888-89, όταν η Νορθ
Πρέστον διέλυσε 5-0 την Ντέρμπι Κάουντι.
Με αυτό τον τρόπο οι Βρετανοί θέλησαν να
μεταφέρουν και στο ποδόσφαιρο έναν κα-
θαρά δικό τους θεσμό, που ήκμασε εκείνα
τα χρόνια και δεν αφορούσε την μπάλα.
Την ημέρα του Αγίου Στεφάνου, οι φτωχό-
τερες κοινωνικές τάξεις άνοιγαν το κουτί
του αφεντικού για τα χριστουγεννιάτικα
δώρα, τα οποία, συνήθως, ήταν τρόφιμα
που είχαν περισσέψει. Οι δούλοι έπαιρναν
ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω, ενώ στους
υπηρέτες επιτρεπόταν να επισκέπτονται
τους συγγενείς τους! Η δε εκκλησία, την
ημέρα του Αγίου Στεφάνου, άνοιγε το αση-
μένιο κουτί για να μοιράσει τα χρήματα
στους φτωχούς. Αυτά τα ασημένια κουτιά
τοποθετούνταν έξω από τις εκκλησίες και
οι πιστοί, οι έχοντες δηλαδή, έριχναν τον
οβολό τους υπέρ των αδυνάτων. Ό,τι γίνε-
ται στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα. Μάλι-
στα, οι ιερείς σε κάθε ταξίδι του βρετανι-
κού ναυτικού για την ανακάλυψη νέας γης,
επίσης τοποθετούσαν το ασημένιο κουτί
στο καράβι, για να ρίχνουν χρήματα οι ναυ-
τικοί παράλληλα με την προσευχή τους να
γυρίσουν ζωντανοί στην πατρίδα.

Πρώτα γαλοπούλα, μετά μπάλα
Στο ποδόσφαιρο, μετά τον πόλεμο, η Bo-

xing Day είχε την τιμητική της ανήμερα τα
Χριστούγεννα και αποτέλεσε αναπόσπαστη
συνέχεια του χριστουγεννιάτικου εθίμου.
Πρώτα γαλοπούλα και μετά, μπάλα. Τα
πρώτα χρόνια, Boxing Day σήμαινε τοπικό
ντέρμπι, καθότι οι μετακινήσεις ήταν δύ-
σκολες, αφού και οι οδηγοί λεωφορείων
και οι μηχανοδηγοί στα τρένα είχαν ψυχή
και έπρεπε να κάνουν Χριστούγεννα. Και
επειδή στα τοπικά ντέρμπι πάντα έπεφτε
ξύλο, ακόμα και στα φιλικά, το τελείωσαν.

Όταν η τηλεόραση άρχισε να δείχνει τα

ματσάκια και τη… βασίλισσα, ο εθισμός
στην ποδοσφαιρική Boxing Day ήταν τόσο
μεγάλος, που μόλις τελείωναν το φαγητό,
φορούσαν τα καλά τους, κοστούμι, γραβά-
τα, καπέλο, και βουρ για το γήπεδο. Η μα-
καρίτισσα βασίλισσα μόνη της τα έλεγε, μό-
νη της τα άκουγε, μαζί με τις νοικοκυρές. 

«Die Hard» μετά την Ελισάβετ
Τα μεταγενέστερα χρόνια, μόλις η βασίλισ-

σα τελείωνε την ομιλία της, όλοι οι Βρετανοί
ήξεραν ποια ταινία θα τους έδειχνε η τηλεόρα-
ση. «Die Hard», με τον Μπρους Γουίλις. Κάθε
χρόνο. Την έβλεπαν και αυτήν μόνο οι νοικο-

κυρές. Οι ποδοσφαιρόφιλοι ήταν γήπεδο. Βέ-
βαια, η τηλεόραση, όπου πάει, επιβάλλει τους
δικούς της κανόνες. Έτσι, όταν άρχισε να δεί-
χνει τα παιχνίδια, καθόρισε αυτή τις ώρες. Κι
εκεί που όλα τα παιχνίδια άρχιζαν στις 2.30
μμ, καθότι το μεσημεριανό σερβιριζόταν στις
12.00, η τηλεόραση άλλαξε τις ώρες για περισ-
σότερη τηλεθέαση. Η τηλεόραση, βέβαια,
μπορεί να έφερε το παιχνίδι μέσα στο σπίτι,
αλλά οι Άγγλοι εξακολουθούν να βγαίνουν
έξω και να ταξιδεύουν όπου παίζει η ομάδα
τους, πίνοντας μία ή περισσότερες μπίρες, για
να βρίσκονται πάντα και στο ποδοσφαιρικό
πνεύμα των Χριστουγέννων…

SPORTS
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Μπάλα αντί βασίλισσας
και Μπρους Γουίλις



Πανελλήνια ανησυχία για την υγεία του Νίκου
Ξανθόπουλου. Ο 88χρονος σταρ του ελληνικού
κινηματογράφου νοσηλεύεται στην εντατική
αθηναϊκού νοσοκομείου με σοβαρά προβλήματα
υγείας, δίνοντας μια γενναία μάχη για τη ζωή του.
Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την
εξέλιξη της κατάστασής του, ενώ η οικογένεια
του πρωταγωνιστή βρίσκεται καθημερινά στην
κλινική. Ο δημοφιλής ηθοποιός έχει αποσυρθεί
από τα φώτα της τηλεόρασης τα τελευταία χρό-
νια, κρατώντας επαφή με τους θαυμαστές του
μέσω των social media.

Η μάχη της ζωής του

Ευχές αγάπης

Ο γνωστός στιχουργός Γεράσιμος Ευαγγελά-
τος είχε γενέθλια και η στενή φίλη του Νατάσσα
Μποφίλιου έσπευσε να του ευχηθεί δημόσια, με
λόγια λατρείας. «Αγάπη μου αιώνια, σε βλέπω να
μεγαλώνεις με σοφία, με ειλικρίνεια, με αγάπη.
Να είσαι πάντα γερός να φτιάχνεις σύμπαντα που
μέσα τους χωράμε όλοι μας. Δεν ξέρω άλλο από
το να σ’ αγαπώ και να σε πιστεύω και να εύχομαι
να είσαι ευτυχισμένος. Χρόνια σου πολλά κι αγέ-
ρωχα, αδερφέ μου», έγραψε η τραγουδίστρια στο
Instagram. 

Κι από φωνή φωνάρα η Μαρία
Καβογιάννη. Η τηλεοπτική
μούσα του Χριστόφορου Πα-
πακαλιάτη στη σειρά «Mae-
stro» ήταν καλεσμένη στα γε-
νέθλια της Άννας Βίσση και
έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας on
stage, τραγουδώντας την παγ-
κόσμια επιτυχία της Γκλόρια
Γκέινορ «I will survive». Η
πρωταγωνίστρια αποθεώθηκε
από τους θαμώνες αλλά και
από την εορτάζουσα, η οποία
τη συγχάρηκε με ένα γλυκό
φιλί και μια σφιχτή αγκαλιά.

Πολυτάλαντη

Αχ, αυτή η κούκλα κόρη της Τζούλιας Νόβα! Η
μόλις ενός έτους Δάειρα, που είναι φτυστή η
διάσημη μαμά της, πόζαρε ντυμένη Αγιοβασι-
λίτσα στην αγκαλιά των γονιών της και τρέλα-
νε το διαδίκτυο. Η πρώην παρουσιάστρια του
«Τροχού της Τύχης» παρέα με τον σύζυγό της
Μιχάλη Βιτζηλαίο μοιράστηκαν χριστουγεν-
νιάτικες ευχές με τους followers τους, με την
καλλονή να σχολιάζει: «Η οικογένεια είναι τα
πάντα!».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Αστέρια για πάντα

Μια ζωγραφιά

M
ια φωτογραφία «ατόφιο χρυσάφι» από τη δεκαετία του ’60!
Η Ζωή Λάσκαρη και ο Σωτήρης Μουστάκας πόζαραν μαζί
σε νυχτερινή έξοδό τους στην Αθήνα, με το ενσταντανέ να

βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα από τη διαδικτυακή σελίδα
της Elena’s Diary, αποκαλύπτοντας δηλώσεις της εποχής του αεί-
μνηστου ηθοποιού: «Η μητέρα μου το ήθελε πολύ και με υποστήρι-
ξε, παρότι ήταν αμόρφωτη, της άρεσαν πολύ το θέατρο και η κλασι-
κή μουσική. Μου είχε πει, “να πας και να γίνεις ο Ντάνι Κέι”, ο πατέ-
ρας μου όμως ήταν ανένδοτος, δεν ήθελε. Έφυγα από την Κύπρο,
ήρθα στην Ελλάδα, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του
Εθνικού Θεάτρου και δεν με περάσανε την πρώτη φορά. Η ηθοποιία
είναι σαν ένα απάτητο κι ανεξερεύνητο βουνό. Όταν πεις “έφτασα”,
το έχεις χάσει το παιχνίδι». 
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Με θέα το λιμάνι
Άρον άρον εγκατέλειψε τα τηλεοπτικά πλατό του Mega η δική μας
«Μις Μαρπλ»!  Το «Φως στο τούνελ»… έσβησε για τις ημέρες των
εορτών και η Αγγελική Νικολούλη βρίσκεται ήδη στη γενέτειρά
της, την Καλαμάτα, όπου θα υποδεχτεί τον νέο χρόνο οικογενει-
ακά. Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε όλο χαρά στο λιμάνι του
Κατάκολου, στέλνοντας τις ευχές της: «Στην πατρίδα! Καλές και
χαρούμενες γιορτές να έχουμε όλοι».



Μ
όνιμη ερώτηση κάθε χρόνο τέτοια επο-
χή: «Τι πρέπει να τρώω για να μην παχύ-
νω στις γιορτές;». Όσοι κάνουν διατρο-
φή ή ακολουθούν κάποιο ειδικό διαιτο-

λόγιο για απώλεια βάρους, αγχώνονται τις μέρες των
εορτών, καθώς δεν θέλουν να πάρουν βάρος. Όμως
τα τραπέζια, τα καλέσματα και οι έξοδοι αναπόφευ-
κτα μας βγάζουν από το πρόγραμμα. Οι γευστικοί
πειρασμοί είναι πολλοί και εμείς στεκόμαστε μπρο-
στά από τα φαγητά και τα γλυκά με λίγες… τύψεις.
Όταν πια αποφασίζουμε να κάνουμε μια μικρή παρα-
σπονδία, σκεφτόμαστε: «Να φάω μελομακάρονα
ή κουραμπιέδες;». Η διαιτολόγος-διατροφολόγος
Έλενα Περλεπέ μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές. 

«Φυσικά και επιτρέπεται να απολαύσουμε τα εορ-
ταστικά εδέσματα! Σημασία έχει η ποσότητα και το
μέγεθος του γλυκού, που καθορίζει και τη συχνότητα
που θα το φάμε. Ένα κανονικού μεγέθους μελομα-
κάρονο θα μας δώσει περίπου 180-200 θερμίδες
(ανάλογα πώς είναι φτιαγμένο) και ένας κουραμπιές
κανονικού μεγέθους περίπου 300 θερμίδες.

Απόλαυσε αυτό που σου αρέσει, περιορίσου στο
ένα τεμάχιο περίπου τρεις φορές την εβδομάδα και
τίναξε την πολλή ζάχαρη άχνη από τον κουραμπιέ»,
μας συμβουλεύει η διαιτολόγος και μας λύνει τις
απορίες για τις θερμίδες της βασιλόπιτας. 

«Να πάρω βασιλόπιτα κέικ ή τσουρέκι; Να έχει
και γλάσο ή ζάχαρη άχνη;», αναρωτιόμαστε όλοι
όταν έρχεται η ώρα να αγοράσουμε βασιλόπιτα για

τον νέο χρόνο. «Ένα κομμάτι 50 γραμμάρια βασιλό-
πιτα κέικ (ανάλογα με τα υλικά) περιέχει 400-500
θερμίδες και κάποιες επιπλέον θερμίδες με γλάσο ή

ζάχαρη άχνη. Ένα κομμάτι 50 γραμμάρια τσουρέκι
(ανάλογα με τα υλικά) περιέχει 300-400 θερμίδες
και περίπου 500 θερμίδες με το γλάσο σοκολάτας.
Απόλαυσε αυτό που σου αρέσει, περιορίσου στο ένα
κομμάτι για πρωινό, αλλά θυμήσου, θα πεινάσεις
γρήγορα, ειδικά αν το συνοδέψεις μόνο με καφέ»,
μας λέει η κ. Περλεπέ. 

«Στο γιορτινό τραπέζι δεν τρώνε όλοι την περιβόη-
τη ψητή γαλοπούλα, οπότε οι πιο συχνές επιλογές
κρέατος είναι χοιρινό, κότσι, ψαρονέφρι, κατσικάκι ή
αρνί. Το συνηθέστερο συνοδευτικό είναι οι πατάτες
φούρνου. Απόλαυσε αυτό που σου αρέσει, αφαίρεσε
την πέτσα από το κομμάτι που επιλέγεις, πρόσθεσε
μία κουταλιά της σούπας ντρέσινγκ και οι πατάτες
καλό είναι να είναι ξεχωριστά μαγειρεμένες από το
κρέας, ώστε να πάρεις λιγότερες θερμίδες και λιπα-
ρά! Φυσικά, μπορείς να καταναλώσεις ορεκτικά και
συνοδευτικά. Όμως με μέτρο και σύνεση. Εστίασε σε
αυτά που σου αρέσουν περισσότερο και απόφυγε το
ψωμί. Δώσε προτεραιότητα στη σαλάτα μαζί με το
γεύμα σου», μας λέει η διαιτολόγος.
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kpapakosto@yahoo.gr

Επιτρέπεται να απολαύσουμε 
τα εορταστικά εδέσματα! 
Σημασία έχει η ποσότητα 
και η συχνότητα από ό,τι φάμε

Αλκοόλ και 
ξηροί καρποί 
Την περίοδο των Χριστουγέννων υπάρχει
αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και αλατι-
σμένων ξηρών καρπών. Στο εορταστικό
τραπέζι επιλέγουμε κρασί κυρίως ξηρό
και συνήθως μένουμε στα δυο τρία ποτή-
ρια, ώστε για τη συνέχεια της ημέρας να
ακολουθήσει ένα ποτήρι ουίσκι ή βότκα. 
Η διαιτολόγος προτείνει να αποφεύγουμε
την κατανάλωση ποτού τις ημέρες μεταξύ
των εορτών και αν προκύψει κάποιο κάλε-
σμα ή έξοδος, να επιλέξουμε πάλι κρασί ή
μπίρα. Αποφεύγουμε τους αλατισμένους
ξηρούς καρπούς ή τις ποικιλίες τυριών.
«Γενικότερα, τις ημέρες των Χριστουγέν-
νων όλοι βγαίνουμε από την καθημερινό-
τητά μας και βρισκόμαστε με αγαπημένα
πρόσωπα. Ας χαλαρώσουμε, λοιπόν, ας
περάσουμε όμορφα και ας δημιουργή-
σουμε όμορφες αναμνήσεις και εικόνες,
διότι στο τέλος αυτό έχει μεγαλύτερη
αξία!», καταλήγει η κ. Περλεπέ.

Έλενα Περλεπέ,
διαιτολόγος-διατροφολόγος 

Χριστουγεννιάτικοι 
διατροφικοί μύθοι! 



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)
Θα αφήσετε στην άκρη την έντονη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα και θα ανοίξετε τα πα-
νιά σας για διασκέδαση με τα αγαπημένα
σας πρόσωπα. Βέβαια, δεν αποκλείεται να
ξεκινήσετε με γνωστά πρόσωπα το ρεβεγιόν
των Χριστουγέννων και να καταλήξετε με
νέες γνωριμίες, αρκετά ενδιαφέρουσες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι μια αρκετά συναισθηματική χρονική
στιγμή, όπου ακόμη και να έχετε παρεξηγη-
θεί με κάποια πρόσωπα, θα αναθερμανθεί η
μεταξύ σας σχέση, με ένα μήνυμα, ένα δώρο,
μια τρυφερή κουβέντα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς των πρώτων ημερών, η μέρα των
Χριστουγέννων θα είναι μια πολύ θετική
στιγμή. Καλά νέα θα έρθουν να σας επιβε-
βαιώσουν ότι κάποια πράγματα τα έχετε κά-
νει πολύ σωστά. Βέβαια, μια έλλειψη, μια
μοναχικότητα, θα την έχετε εσείς του τρίτου
δεκαημέρου, αλλά όχι για πολύ. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ακόμη και να θελήσετε να μείνετε μόνοι σας
αυτές τις μέρες, δεν θα τα καταφέρετε. Θα
έχετε πάρα πολλά να κάνετε, που καλό είναι
να αφήσετε και κάτι για την καινούργια χρο-
νιά. Το μόνο μελανό σημείο των ημερών είναι
μια στενάχωρη αναφορά ή ένα συμβάν που
σας ακολουθεί νοερά και δεν μπορείτε, λόγω
αυτού, να χαρείτε όσο θα σας άξιζε. 

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι ένα όμορφο διήμερο για εσάς τους Λέ-
οντες, όπου εσείς των πρώτων ημερών είστε
και οι πιο ευνοημένοι. Αν και δεν νιώθετε ιδι-
αίτερα ευχαριστημένοι με τα οικονομικά σας,
έχετε μια εξέλιξη στα σχέδια που καταστρώ-
νατε πολύ καιρό πριν. Έτσι, για εσάς, το αστέρι
των Χριστουγέννων θα λάμψει από τις κατα-
στάσεις για τις οποίες έχετε δουλέψει αρκετά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Νιώθετε καλά αυτές τις μέρες και είστε
πεπεισμένοι ότι έρχονται και καλύτερες
στιγμές. Η Σελήνη φροντίζει από τον Αιγό-
κερο να ισορροπήσετε τα συναισθήματά
σας, να βρείτε λύσεις στους προβληματι-
σμούς σας και να έχετε μια ζεστή αγκαλιά,
να σας περιμένει. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Το σπίτι σας θα είναι γεμάτο κόσμο, η οικογέ-
νεια σύσσωμη, αλλά ακόμη και να σας αρέ-
σει η μοναχικότητα, τη μέρα των Χριστουγέν-
νων κάποιο μήνυμα, κάποια αναφορά θα σας
γεμίσει με χαρά και προσμονή. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η επικοινωνία βρίσκεται στο καλύτερο ση-
μείο που θα μπορούσε, οπότε ετοιμάστε τις
ευχές σας και φορτίστε από νωρίς το κινητό
σας τηλέφωνο, γιατί θα χρειαστεί να μιλή-
σετε με περισσότερο κόσμο από ό,τι είχατε
σκεφτεί. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Το μυαλό σας είναι συντονισμένο με τα οι-
κονομικά και πώς θα αποκτήσετε περισσό-
τερα για τις ανάγκες που έχετε δημιουργή-
σει. Ίσως εσείς των πρώτων ημερών να πον-
τάρετε σε τυχερά παιχνίδια, έτσι, για το κα-
λό, αλλά μην το παρακάνετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Όλοι αυτοί οι πλανήτες στο δικό σας ζώδιο
θέλουν να σας δημιουργήσουν κάτι όμορ-
φο, μια αλλαγή που ήρθε για να μείνει. Πι-
στέψτε στο ακατόρθωτο και το μοναδικό,
κάπου εκεί κρύβεται ο λόγος που αυτά τα
Χριστούγεννα θα είναι μοναδικά για εσάς. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να καταλά-
βετε τι πραγματικά είναι εκείνο που σας λεί-
πει πιο πολύ. Ίσως είναι η αγάπη, ή τα χρήμα-
τα, ή οι φίλοι, ή ένα παιδί δικό σας, ίσως κάτι
άλλο, που αυτό το μαγικό βράδυ για κάποιο
λόγο θα ξεκαθαρίσει τις ανάγκες σας και τις
προτεραιότητές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εσάς,
γιατί θα έρθετε κοντά με τα πρόσωπα που
πραγματικά θέλετε να είστε μαζί αυτή τη
μοναδική μέρα. Φροντίστε να είστε έτοι-
μοι και για κάποιες όμορφες αποκαλύ-
ψεις, που θα σας γεμίσουν χαρά.

K αι το ποτάμι του χρόνου έφτασε
στα Χριστούγεννα, στη γιορτή της
αγάπης, της προσμονής, για να
νιώσουμε τη δύναμη της

προσφοράς και της ενσυναίσθησης.  
Οι πέντε πλανήτες συνεχίζουν να βρίσκονται
στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου ο Ερμής
σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα,
αναπτύσσοντας τρυφερότητα και
αγαπησιάρικη αίσθηση. Είναι η στιγμή που
έχουμε ανάγκη να ονειρευτούμε έναν καλύτερο
κόσμο. 
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Κάλπες 2023: 
Κάρτα αλλαγής 
δεν έχει!

A
ς ξεκινήσουμε με μερικές αναφορές στο
τι ζήσαμε το 2022. Γνωρίσαμε μια μητέρα
που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα τρία

της παιδιά. Το τελευταίο, μάλιστα, το βασάνισε
φριχτά. Υποχρεωθήκαμε να δούμε τα πρόσωπα
μερικών αχαρακτήριστων τύπων, που εκμεταλ-
λεύονταν σεξουαλικά μια 12χρονη. Είδαμε πίσω
από τη μαρκίζα του ανθρωπισμού στην «Κιβωτό
του Κόσμου». 

Το 2022 πληρώσαμε έναν μισθό και ίσως πα-
ραπάνω για έναν μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού
ρεύματος. Βάλαμε βενζίνη με… 2,5 ευρώ το λί-
τρο. Είδαμε ξανά έπειτα από δεκαετίες τον πλη-

θωρισμό σε διψήφια ποσοστά και
παρακολουθήσαμε την εκτόξευση
των επιτοκίων. 

Το 2022 είδαμε πόλεμο στην Ευ-
ρώπη. Το 2022 το περάσαμε με τον
Ερντογάν να μας απειλεί σχεδόν κα-
θημερινά ότι θα έρθει κάποιο βράδυ
ξαφνικά.

Αλλά δεν ήταν ένα κακό έτος.
Βγήκαμε από την πανδημία, ο ελλη-
νικός τουρισμός έσπασε το ρεκόρ
του 2019, η ανάπτυξη έπιασε το 6%, η

ανεργία έπεσε κατά 5,5% και γενικότερα φαίνεται
να υπάρχει μια αισιοδοξία για το αύριο. 

Τώρα, το πού εδράζεται αυτή η αισιοδοξία δεν
είναι εύκολο να το προσδιορίσουμε. Μάλλον στην
ανθρώπινη φύση, που προτιμά να σκέφτεται τα
ευχάριστα. Σε κάθε περίπτωση, οι προκλήσεις εί-
ναι μπροστά. 

Το 2023 φέρνει εκλογές. Μόλις κατέβει από το
βουνό ο πρωθυπουργός, θα μάθουμε πότε θα στη-
θούν οι κάλπες. Ή πότε δεν θα στηθούν, καθώς αν
δεν κάνει ανακοινώσεις, μάλλον θα πρέπει να
αποκλειστούν οι δύο πρώτοι μήνες του νέου έτους. 

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα θα πρέπει να απο-
φύγει την πολιτική αστάθεια. Η συγκυρία απαιτεί
ισχυρές κυβερνήσεις, είτε είναι ενός είτε δύο ή
περισσοτέρων κομμάτων. Αρκεί να αποτελούν
πραγματικές επιλογές και όχι λύσεις ανάγκης.
Περιθώρια πειραματισμού δεν υπάρχουν. Ο πολί-
της θα πρέπει να το σκεφτεί καλά. 

Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο δεν
αναγνωρίζονται λάθη. Κάρτα αλλαγής δεν έχει!
Δεν είναι χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν είναι παι-

χνίδι, είναι ταξίδι τεσσάρων ετών. Δεν
μπορείς να ακυρώσεις το εισιτήριο και
να πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Ό,τι ψη-
φίσεις θα το ζήσεις. Ας το σκεφτούμε
όλοι καλά, λοιπόν. Και τα κόμματα να
ανοίξουν τα χαρτιά τους. Να πουν πώς
θα κυβερνήσουν. Με ποιους. Χωρίς
μισόλογα και υπεκφυγές. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία διαθέτει δύναμη
πυρός (πυραυλική κυρίως), που θα μπορούσε να
ισοπεδώσει το Κίεβο. Βέβαια, αν το είχε κάνει αυτό,
ο κόσμος σήμερα δεν θα ήταν ο ίδιος. Το πιθανότερο
είναι ότι δεν θα γράφονταν αυτές οι γραμμές, καθώς
ο τρόπος ζωής μας θα είχε αλλάξει δραματικά. Το
πήγε, λοιπόν, τόσο όσο: μάζεψε τα τανκ που είχαν
κατασκευάσει κατά χιλιάδες τα εργοστάσια της αχα-
νούς χώρας, μάζεψε μισθοφόρους από τις επαρχίες
και έκανε πόλεμο με συμβατικά μέσα. Αλλά δεν βγή-
κε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε η Μόσχα. Δέκα
μήνες μετά, η πληγή είναι ανοιχτή και αιμορραγεί. 

Κύριε πρόεδρε, έχει έρθει η ώρα της διπλωμα-
τίας. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παραλογισμός. Εί-
ναι ευκαιρία να κάνετε ένα χριστουγεννιάτικο
δώρο στους Ρώσους, στους Ουκρανούς
και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ας
περάσει και αυτός ο πόλεμος στην
ιστορία. Η πρωτοβουλία ανήκει
σε εσάς, κύριε πρόεδρε. Είστε
αντιμέτωπος με την Ιστορία.
Έχετε την ευκαιρία να επιλέ-
ξετε πώς θέλετε να σας θυ-
μούνται. 

� «Μεγάλο το κόστος για την Τουρκία αν προκα-
λέσει θερμό επεισόδιο», δήλωσε στην Όλγα

Τρέμη ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Σας τα λέγαμε
χθες. Αν δεν θέλεις να αποφύγεις τον πόλεμο, θα
πρέπει ο αντίπαλός σου να τον θεωρεί πιθανό. Αν η
Τουρκία επιτεθεί, η απάντηση δεν θα δοθεί στο… τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων, όπως το φαντάζονται
στην Άγκυρα, αλλά επί του πεδίου. 

••••••••••••

� «Αναλυτικά αποτελέσματα, 8η εβδομάδα καλάθι:
Μείωση από την αρχή στο μέσο καλάθι από 125€

σε 107,5€ -14%, -17,5€/εβδομάδα, -75,5€/μήνα, -
907€/έτος (1,27 βασικοί μισθοί). Χωρίς τα ηλεκτρονι-
κά καταστήματα από 116€ σε 97 -17%, -19,3€/εβδομά-
δα -84€/μήνα και -1.004€/έτος». Όχι, δεν είναι μαθη-
ματικά, ούτε… ιερογλυφικά. Ανάρτηση του Άδωνι στο
Twitter είναι. 

••••••••••••

� «Αυξήσεις που ξεπερνούν το 90% είναι αντικει-
μενικά 100% άδικες»! Η δήλωση ανήκει στον

Κώστα Μπακογιάννη και αφορά τις αντικειμενικές
αξίες. Φαίνεται ότι καθώς πλησιάζουν οι εκλογές (οι
δημοτικές) ο δήμαρχος της Αθήνας δεν θα χάνει ευ-
καιρία να δείχνει ότι δεν είναι δεδομένος για την κυ-
βέρνηση. Προφανώς θα το έχει «μετρήσει» για να
του βγει η επανεκλογή.

••••••••••••

� «Αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστο-
σύνη των πολιτών, είναι καιρός να καταργήσουμε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Όρμπαν με
αφορμή το Qatargate. Βλέπετε, ο λύκος στην αναμ-
πουμπούλα χαίρεται. Τα έχουμε πει αυτά. Για αυτό και
είναι τεράστιες οι ευθύνες των ευρωβουλευτών που
δεν τίμησαν τον όρκο τους. 

••••••••••••

� Για το ΔΝΤ προαλείφεται ο Γενς Στόλτενμ-
περγκ του ΝΑΤΟ. Στο καλό, δεν θα μας λείψει

καθόλου. Ίσως λείψει στον Ερντογάν, βέβαια. Αλλά
μπορεί να τα πουν στο ΔΝΤ έτσι όπως πηγαίνει η
τουρκική οικονομία. 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Εσείς τι λέτε;
Α) Ο Γ. Πατούλης
εξηγεί τα Windows
στον Κ. Πιερρακάκη
Β) Ο Γ. Πατούλης
δείχνει τα εκλογικά
κατατόπια 
της Α’ Αθηνών 
στον Κ. Πιερρακάκη




