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Τ
ο νέο έτος εκτός από καλοτυχία πρέπει να
φέρει και σταθερότητα. Πρόκειται, βεβαί-
ως, για μια εκλογική χρονιά που έρχεται
ύστερα από αρκετά δύσκολα χρόνια που

ταλαιπώρησαν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά
και την παγκόσμια κοινότητα. Ορόσημα, βεβαίως, για
τη χρονιά που φεύγει είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία,
ο αναθεωρητισμός του Πούτιν, οι παγκόσμιοι οικονο-
μικοί τριγμοί, οι αλλαγές στην ενέργεια και στα καθ’
ημάς ο διαρκής αναθεωρητισμός του Ταγίπ Ερντογάν.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η Ελλάδα όχι
μόνο στάθηκε όρθια, αλλά κατάφερε να αποδείξει ότι
είναι ισχυρός πολιτικός και γεωστρατηγικός παίκτης
στο διεθνές περιβάλλον. 

Το 2023 έρχεται με την προοπτική του ποιοι μπο-
ρούν να διαχειριστούν το μέλλον της χώρας σε συν-
θήκες μεγάλων κρίσεων. Και επειδή έχουμε πια

τέσσερα χρόνια Νέας Δημοκρατίας που αντιπαρα-
βάλλονται με τα τέσσερα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και
υπάρχουν και δύο πρόσωπα, ένας τέως πρωθυ-
πουργός και ένας νυν, η σύγκριση είναι πολύ ξεκά-
θαρη. Το 2023 θα συγκρουστεί το χθες με το αύριο,
το πίσω με το μπροστά και θα πρέπει να διαλέξουμε
μεταξύ αυτών που έχουν να μας πουν για το τι δεν
έγινε στο παρελθόν και αυτών που μπορούν να κά-
νουν πράγματα για το μέλλον των παιδιών μας. Τα
προηγούμενα χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαε-
τία, ήρθαν τα πάνω κάτω, χάθηκε κάθε έννοια
ασφάλειας, καθετί το σταθερό, καθετί το «εμμενές»
που θα έλεγαν και οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Τα πάντα
ρευστοποιήθηκαν και συνέβησαν πράγματα που
δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Η μεγάλη
ευχή για το 2023 θα είναι η επιστροφή στην κανονι-
κότητα. Σε μια ισχυρή πολιτική σταθερότητα που θα

μας επιτρέψει ως χώρα να δομήσουμε ένα ασφαλές
περιβάλλον για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γε-
νιές. Ο λαός θα αποφασίσει και οι κάλπες θα κρί-
νουν τα υπόλοιπα. Ένα κι ένα κάνουν δύο. Είτε θα
έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με κεντρικό άξονα τη
ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε θα συρθούμε σε
μια πυραμιδική ύφεση πολιτικής αστάθειας η οποία
θα επηρεάσει και την οικονομία και τα εθνικά μας
ζητήματα και τη στρατηγική μας θέση στο διεθνές
στερέωμα. Όπως και να έχει, ο τόπος χρειάζεται
καθαρές λύσεις και όχι μεσοβέζικες θολοκουλτού-
ρες που μας έβαλαν σε περιπέτειες τα προηγούμε-
να χρόνια.

Η συντακτική ομάδα της «Political» εύχεται σε
όλους τους αναγνώστες υγεία και προκοπή. Να κοι-
τάμε μπροστά και να χαμογελάμε!
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Μ
ια χρονιά αλλεπάλληλων
κρίσεων, τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και διεθνώς, απο-
δείχθηκε το 2022, φέρνον-

τας την κυβέρνηση αντιμέτωπη με μια σει-
ρά προκλήσεων σε όλους σχεδόν τους το-
μείς: οικονομία, εθνικά θέματα, εσωτερι-
κές αναταράξεις. Παρά τις δυσκολίες, η
κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε όχι μόνο να
αντεπεξέλθει στους αστάθμητους παρά-
γοντες, αλλά επί της ουσίας να κρατήσει
όρθια την ελληνική κοινωνία. 

Οικονομία
Στους σταθμούς αυτής της πορείας των 12

μηνών περιλαμβάνεται αναμφισβήτητα ο Φε-
βρουάριος, η αρχή της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. Ήταν το γεγονός εκείνο που
έφερε το Μέγαρο Μαξίμου αντιμέτωπο με
την ξεκάθαρη επιλογή στήριξης της αμυνό-
μενης Ουκρανίας, αλλά και στήριξης της ελ-
ληνικής κοινωνίας. 

Παράλληλα με την απόλυτη καταδίκη της
ρωσικής επίθεσης από την Αθήνα και τη συμ-
μετοχή στις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας,
που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρ-
νηση προχωρούσε στην υιοθέτηση μιας σειράς
μέτρων για την άμεση ενίσχυση των νοικοκυ-
ριών, που αίφνης έρχονταν αντιμέτωπα με το
«τσουνάμι» των αυξήσεων στους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου
και καυσίμων. 

Το εθνικό πρόγραμμα στήριξης
Τον Μάιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοι-

νώνει το εθνικό πρόγραμμα στήριξης για την
αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στο ηλεκτρι-
κό ρεύμα και ακολουθούν το power pass, το
fuel pass και τελευταία το market pass, πα-
ρεμβάσεις της τάξεως σχεδόν του 1,5 δισ. ευ-
ρώ συνολικά, ενώ σε εφαρμογή βρίσκονται
μέτρα όπως το «καλάθι του νοικοκυριού» και
η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και
των λογαριασμών φυσικού αερίου.

Γνώμονας των αποφάσεων αυτών, όπως
έχει δηλώσει πολλές φορές ο πρωθυπουρ-
γός, είναι πάντα η τήρηση της δημοσιονομι-
κής ισορροπίας, η περαιτέρω ενίσχυση των
επενδύσεων και η διατήρηση της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας. Με βάση αυτά, η
κυβέρνηση δεσμεύεται ότι οι παρεμβάσεις
θα συνεχιστούν όσο η ακρίβεια και η ενεργει-
ακή κρίση ανατρέπουν τους προϋπολογι-
σμούς των νοικοκυριών.

Μείωση φόρων και εισφορών
Τα μέτρα αυτά ήρθαν να προστεθούν στην

οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση είχε
ήδη καταρτίσει με αιχμή τη μείωση φόρων
και εισφορών. Τον Φεβρουάριο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει τη μείωση του

ΕΝΦΙΑ κατά 13% και τον Απρίλιο τη δεύτερη
αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 663 ευ-
ρώ στα 713 ευρώ, αύξηση που έφτανε συνολι-
κά το 9,7%.

Τους πρώτους μήνες του 2023 ακολουθούν
δύο ακόμη αλλαγές, που έρχονται να αυξή-
σουν το εισόδημα των νοικοκυριών: η κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης και η πρώτη
αύξηση των συντάξεων ύστερα από 12 χρό-
νια. Στα μεγαλεπήβολα σχέδια της κυβέρνη-
σης, που αναμένεται να έχουν εφαρμογή το
προσεχές διάστημα, και η υλοποίηση μιας
νέας στεγαστικής πολιτικής για τους νέους. 

Εσωτερικά μέτωπα
Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το μείζον

θέμα που η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειρι-
στεί ήταν αυτό των παρακολουθήσεων. Όταν
τον Ιούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης δημοσιο-
ποιούσε ότι το κινητό του παγιδεύτηκε και ο
ίδιος έπεσε θύμα παρακολούθησης, ξεκι-

νούσε μια περίοδος έντονων αναταράξεων
και ακραίας πολιτικής αντιπαράθεσης, που
συνεχίζεται με δημοσιεύματα και λίστες ατό-
μων που φέρονται να βρίσκονται υπό παρα-
κολούθηση, μεταξύ αυτών υπουργοί, κυβερ-
νητικοί αξιωματούχοι, ακόμη και ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ. 

Η άμεση αντίδραση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη ήταν η καταδίκη της παρακολούθησης
Ανδρουλάκη, την οποία χαρακτήρισε λάθος
από την πρώτη στιγμή, η αποδοχή των παραι-
τήσεων του Γρηγόρη Δημητριάδη και του δι-
οικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, αλ-
λά και η προώθηση και ψήφιση από τη Βουλή
ενός νέου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και την
απαγόρευση εμπορίας και χρήσης των κακό-
βουλων λογισμικών, τύπου Predator. 

Σε κάθε τόνο, από τότε, η κυβέρνηση ανα-
μένει και παραπέμπει στην έρευνα της δι-
καιοσύνης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εξωτερική πολιτική
Για την εξωτερική πολιτική και ιδίως για τις

ελληνοτουρκικές σχέσεις, το 2022 ήταν μια
δύσκολη χρονιά, μια χρονιά που η Αθήνα κα-
τέγραψε την αναβάθμιση της τουρκικής προ-
κλητικότητας σε όλα τα επίπεδα. 

Από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη με τον Ταγίπ Ερντογάν τον Μάρτιο, μέσα σε
λίγους μήνες η ελληνική κυβέρνηση κλήθη-
κε να αντιμετωπίσει απειλές, όπως η περι-
βόητη δήλωση «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνι-
κά», που πλέον ακούγεται συχνά διά στόμα-
τος Ερντογάν και Τσαβούσογλου, η προκλητι-
κή απαίτηση της Άγκυρας περί αποστρατιωτι-
κοποίησης των νησιών και η ευθεία απειλή
για την εμβέλεια του τουρκικού πυραύλου,
που φθάνει μέχρι την Αθήνα. 

Ενίσχυση των συμμαχιών
Η κυβέρνηση απαντά σε όλες τις ανυπό-

στατες αιτιάσεις προτάσσοντας το Διεθνές
Δίκαιο, ενώ η χρονιά που φεύγει αποτελεί
ορόσημο για την ενίσχυση των συμμαχιών
της χώρας. Ανανεώθηκε η αμερικανοελληνι-
κή αμυντική συμφωνία ενώ η επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ καταγράφε-
ται ως ιστορική, καθώς ήταν ο πρώτος Έλλη-
νας πρωθυπουργός ο οποίος μίλησε ενώπιον
του Κογκρέσου, θέτοντας εμφατικά και τις
τουρκικές προκλήσεις στα μέλη των δύο
αμερικανικών νομοθετικών σωμάτων, σε μια
ομιλία 45 λεπτών. Επιπλέον, στο τετ α τετ με
τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον
Λευκό Οίκο άναψε ουσιαστικά το «πράσινο
φως» για την προμήθεια των μαχητικών F-35
από την Ελλάδα. Η ενίσχυση των ελληνικών
συμμαχιών αποτυπώθηκε στην επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι και τη συ-
νάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ,
στον απόηχο της ελληνογαλλικής αμυντικής
συμφωνίας, που προβλέπει ρήτρα αμυντικής
συνδρομής, αλλά και στην επίσκεψη του καγ-
κελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς στην
Αθήνα.Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ο πρω-
θυπουργός βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου συ-
ναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο, στη Νέα
Υόρκη, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, αλλά και στα Τίρανα. Το ταξίδι, ωστόσο,
που μένει ως το ισχυρότερο μήνυμα είναι η
επίσκεψή του στα χωριά της ελληνικής μει-
ονότητας στην Αλβανία.  Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ήταν ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουρ-
γός ύστερα από 31 χρόνια που βρέθηκε στην
περιοχή και ο πρώτος που επισκέφθηκε τη
Χειμάρρα. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει τον
τρίτο χρόνο της θητείας της με 131 νομοσχέ-
δια να έχουν ήδη περάσει από τη Βουλή. 

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ta aπρόοπτα του 2022 
και οι καθοριστικές παρεμβάσεις
του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση
κράτησε όρθια
την κοινωνία 
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Το 1555 σας ενημερώνει.

Γ νωρίζατε ότι οι αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης στον e-ΕΦΚΑ υποβάλλονται
πλέον μόνο ηλεκτρονικά και ότι μπο-

ρείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αί-
τησής σας από το σπίτι σας, χωρίς να χρει-
άζεται επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα;
Γνωρίζατε επίσης ότι μπορείτε να επικοινω-
νείτε απευθείας με τον υπάλληλο που χειρί-
ζεται τον συνταξιοδοτικό σας φάκελο μέσα
από το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας ή να
κάνετε βιντεοκλήση με υπάλληλο του 
e-ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας myEFKAlive; 

Το 1555, ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων σας ενημερώνει για τις
νέες δυνατότητες που αναβαθμίζουν ριζικά
την ποιότητα της εξυπηρέτησης των ασφαλι-
σμένων και των συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.

Μέχρι πρότινος, η υποβολή αίτησης συν-
ταξιοδότησης, αλλά και η διεκπεραίωση συ-
ναλλαγών που αφορούν τους συνταξιού-
χους, σήμαιναν χρονοβόρες επισκέψεις σε
φυσικά καταστήματα, ταλαιπωρία και εκνευ-
ρισμό, εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας
με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Σήμερα, με περισσότερες από 18 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους
και με τη λειτουργία του 1555, του Ενιαίου
Αριθμού Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα
προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται οριστικά. 

Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονικά 
αίτηση συνταξιοδότησης; 

Πλέον μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή
σας ηλεκτρονικά, από το σπίτι ή την εργασία
σας, χωρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση
και αναμονή σε ουρές. Συγκεκριμένα, μέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Υποβολής 
Αίτησης Συνταξιοδότησης και με χρήση των
προσωπικών σας κωδικών TAXISNET, μπο-
ρείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήσεις για
απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης
γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας. 

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει σχεδιαστεί
ώστε να είναι προσιτή και εύχρηστη για
όλους τους ασφαλισμένους, ενώ στην ιστο-
σελίδα περιλαμβάνονται και οδηγίες 
χρήσης, που περιγράφουν αναλυτικά όλες
τις κινήσεις, σε όλα τα πεδία της αίτησης. Με
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο
χρόνος έκδοσης μιας σύνταξης μειώνεται
δραστικά και ελαχιστοποιούνται οι πιθανό-
τητες απώλειας δικαιολογητικών και πληρο-
φοριών που είναι απαραίτητες για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας απονομής. 

Τι γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλε-
κτρονικής αίτησης, ενημερώνεστε στο e-

mail σας για την οριστική υποβολή του αιτή-
ματός σας και λαμβάνετε τον ηλεκτρονικό
αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου.
Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώνεστε
ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησής σας,
επιλέγοντας την υπηρεσία Παρακολούθηση
Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης και χρη-
σιμοποιώντας τους κωδικούς σας. 

Εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησης εκ-
δοθεί, θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω
e-mail. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία γίνε-
ται ευκολότερη για τον πολίτη, ενώ μειώνεται
και η πιθανότητα λαθών, γεγονός που βοηθά
ώστε να επιταχυνθεί η διαχείριση της αίτη-
σης και η έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Τι είναι το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας; 
Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας είναι

μια σύγχρονη εφαρμογή, που αφορά κάθε
ασφαλισμένο ο οποίος έχει υποβάλει το συν-
ταξιοδοτικό του αίτημα. Μέσω της εφαρμο-
γής αυτής: 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμό-
διο υπάλληλο του ΕΦΚΑ, να ενημερωθείτε
για την πορεία του αιτήματός σας και να κα-
ταθέσετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά για την απονομή σύνταξής σας.

Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μπορεί να επικοι-
νωνήσει μαζί σας και να ζητήσει σε ηλε-
κτρονική μορφή δικαιολογητικά που τυχόν
εκκρεμούν, για να συνεχίσει τη διαδικασία
απονομής. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο ψηφιακή

υπηρεσία που κατήργησε στην πράξη το
έλλειμμα επικοινωνίας που υπήρχε για
χρόνια μεταξύ του εν αναμονή συνταξιού-
χου και του υπαλλήλου που έχει αναλάβει
τη συνταξιοδοτική του υπόθεση. 

Πόσο πρέπει να περιμένω μέχρι να 
εκδοθεί η σύνταξή μου; 

Σήμερα, ο μέσος χρόνος έκδοσης των νέ-
ων συντάξεων είναι 60 ημέρες, ενώ το 2019
υπολογιζόταν σε 18 μήνες. 

Έχει, παράλληλα, εκκαθαριστεί το σύνολο
των εκκρεμών συντάξεων που είχαν συσ-
σωρευθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθυ-
μίζεται πως το καλοκαίρι του 2019 οι εκκρε-
μείς συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές
υποθέσεις ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο,
ενώ οι οφειλές της Πολιτείας σε καθυστε-
ρούμενες συντάξεις άγγιζαν το μισό δισε-
κατομμύριο ευρώ.

Πλέον ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει έναν νέο ολο-
κληρωμένο μηχανισμό απονομής κύριων
συντάξεων, που του επιτρέπει να εκδίδει πά-
νω 1.250 συντάξεις την ημέρα εξαλείφοντας
το σύνολο σχεδόν των εκκρεμών συντάξεων
του παρελθόντος. Η προσπάθεια συνεχίζε-
ται, με στόχο την εκκαθάριση και των ληξι-
πρόθεσμων επικουρικών και εφάπαξ. 

Είμαι ήδη συνταξιούχος. Ποιες υπηρεσίες
μού παρέχονται ψηφιακά από τον ΕΦΚΑ; 

Η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων ανα-
βαθμίζεται, επιπλέον, μέσα από μια σειρά

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο
ΕΦΚΑ, όπως είναι η Ηλεκτρονική Αίτηση
Προκαταβολής Κύριας Σύνταξης, η δυνατό-
τητα εκτύπωσης μηνιαίου και ετήσιου ενη-
μερωτικού σημειώματος, η Ηλεκτρονική
Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας, η χο-
ρήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου
μέλους κ.ά., με τη σχετική λίστα να εμπλουτί-
ζεται συνεχώς. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
https://www.efka.gov.gr/el μπορείτε να δεί-
τε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες. 

Τι είναι το myEFKAlive;
Με την υπηρεσία myEFKAlive -η οποία

καλύπτει το σύνολο της επικράτειας εκτός
της Περιφέρειας Αττικής- μπορείτε να εξυ-
πηρετείστε από τον ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλή-
σης, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση σε φυ-
σικά υποκαταστήματα.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με τη
χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxis-
net και να κλείσετε το ραντεβού σας, σε ημέ-
ρα και ώρα που σας εξυπηρετεί. Την ημέρα
του ραντεβού, συνδέεστε μέσω βιντεοκλή-
σης με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ, προκειμέ-
νου να υποβάλετε αιτήσεις για ενημερωτικά
σημειώματα, πιστοποιητικά κ.λπ. ή για να
ενημερωθείτε για το συνταξιοδοτικό σας αί-
τημα. 

Εάν έχετε περισσότερες απορίες, μπορεί-
τε πάντα να απευθύνεστε στο 1555, είτε τηλε-
φωνικά καλώντας στον τετραψήφιο αριθμό,
είτε διαδικτυακά στο 1555.gov.gr.

Νέες δυνατότητες και αναβαθμισμένες ψηφιακές
υπηρεσίες για συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ 
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Ο
ι εκκρεμότητες με τον εκπρόσωπο

Τύπου έκλεισαν, οι γκρίνιες από

την εσωκομματική αντιπολίτευση,

χλιαρές μεν, αλλά υπήρξαν, η Πόπη

Τσαπανίδου αναλαμβάνει καθήκοντα με το νέο

έτος και ο Αλέξης Τσίπρας αναχωρεί για τη Βρα-

ζιλία, προσκεκλημένος του προέδρου Λούλα

για την τελετή της ορκωμοσίας του.

Με αυτά και με εκείνα και χωρίς να έχει ανα-

κοινωθεί κανένα όνομα από αυτά των ψηφο-

δελτίων, γνωρίζουμε ήδη πρακτικά μεγάλο μέ-

ρος των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και

προς τα πού θα κινηθούν οι λίγες θέσεις που

έχουν μείνει ανοιχτές.

Καταρχάς έχουμε την «αριστερή διεύρυνση»

του κόμματος με τις προερχόμενες από το Μέ-

ΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου και Φωτεινή

Μπακαδήμα. Οι δύο εκλεγμένες το 2019 σε Α’

Αθήνας και Β’ Πειραιά αντίστοιχα θα είναι στα

ψηφοδέλτια του κόμματος, πιθανότατα όμως

όχι στις περιφέρειες όπου εξελέγησαν ως μέλη

του κόμματος Βαρουφάκη.Στην Α’ Αθήνας, γνω-

ρίζουμε τον πρώτο υποψήφιο και με τη βούλα

και δεν είναι άλλος από τον προκάτοχο της Πό-

πης Τσαπανίδου, Νάσο Ηλιόπουλο, ο οποίος εί-

χε επιλέξει τη συγκεκριμένη περιφέρεια και ως

εκ τούτου δεν θα μπορούσε να παραμείνει εκ-

πρόσωπος Τύπου εξαιτίας των περιορισμένων

εμφανίσεων που ορίζει για τους υποψηφίους ο

εκλογικός νόμος. Εκεί εκτός από τους Νίκο

Βούτση, Δημήτρη Τζανακόπουλο και Νίκο Φίλη,

εκλεγόταν και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο

οποίος από εκείνη ακόμα την εποχή έχει απο-

μακρυνθεί από τον στενό πυρήνα των συνεργα-

τών του Τσίπρα, ενώ στη συνέχεια έμεινε και

εκτός οργάνων (έστω και λόγω ποσόστωσης).

Ο εκλογικός νόμος δεν θέτει, από την άλλη,

όριο εμφανίσεων για τους υποψηφίους στο Επι-

κρατείας των κομμάτων, κάτι που δίνει την

απάντηση και σχετικά με τη θέση της Πόπης

Τσαπανίδου στα ψηφοδέλτια. Μένει να δούμε

αν η θέση θα είναι και εκλόγιμη, δηλαδή όχι κά-

τω από την τέταρτη. 

Και τώρα τι;
Με την επιστροφή, λοιπόν, του Αλέξη Τσίπρα

από τη Βραζιλία οι εκλογικές «μηχανές» ξαναμ-

παίνουν στο φουλ, καθώς πλέον οι μήνες είναι

μετρημένοι στα δάχτυλα μέχρι να στηθούν οι

κάλπες. Όπως είναι γνωστό και χιλιογραμμένο,

ο βασικός κορμός των ψηφοδελτίων δεν είναι

άλλος από τους υπάρχοντες βουλευτές και από

εκείνους που συνέθεσαν την κοινοβουλευτική

πλειοψηφία του 2015-2019. Όσους τουλάχιστον

παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Από εκεί και πέρα τις λίγες και «ηχηρές»

υποψηφιότητες τις χειρίζεται προσωπικά ο

πρόεδρος του κόμματος. Η επιστροφή Τσίπρα

στην Ελλάδα θα σημάνει και την επίσπευση της

«αραχνιασμένης» πια συνεδρίασης της Πολιτι-

κής Γραμματείας του κόμματος, που με τη σει-

ρά της θα οδηγήσει στη συνεδρίαση του ευρύ-

τερου οργάνου, εκείνου της Κεντρικής Επιτρο-

πής, οι οποίες και θα δώσουν -για τυπικούς και

μόνο λόγους- το «πράσινο φως» για τα ψηφο-

δέλτια.

Έπειτα θα ξεκινήσει η σταδιακή ανακοίνωση

των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του 2023. Ο

μεγάλος όγκος των ψηφοδελτίων θα ανακοινω-

θεί μια κι έξω. Εκείνα που θα ανακοινώνονται

σταδιακά θα είναι τα ηχηρά ονόματα που έχουν

ήδη προσεγγιστεί και αναμένεται η θετική τους

απάντηση.

Υπό κανονικές συνθήκες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προ-

σέγγιζε και άλλα πασοκογενή στελέχη, με πο-

λιορκητικό κριό τούς δικούς του πασοκογενείς.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν αναμένεται να συμβεί,

καθώς εκτός από την «αμφίπλευρη διεύρυνση»

ο Τσίπρας έχει στο μυαλό του και την επόμενη

των εκλογών «μέρα» και πώς θα διατηρήσει

«ζεστό» και κοντά του, και κυρίως μακριά από

τον Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μια τα-

κτική «πλιάτσικου» στελεχών θα δημιουργούσε

πρόβλημα στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, που αυτή

την περίοδο είναι οι καλύτερες την τελευταία

δεκαετία, κάτι που είναι το τελευταίο που θα

ήθελε η Κουμουνδούρου.

Η εξωστρέφεια είναι το πρώτο στοίχημα που θέλει να κερδίσει

η Χαριλάου Τρικούπη, από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας χρο-

νιάς, καθώς πλέον τα χρονικά περιθώρια απλώς δεν υπάρχουν. 

Με την προσδοκία ότι το γιορτινό κλίμα σε συνδυασμό με την

ανακωχή στην πολιτική αντιπαράθεση θα αμ-

βλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις της κοινής

γνώμης τόσο από την υπόθεση Καϊλή όσο και

από το σφυροκόπημα που δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ

από την κυβερνητική μηχανή, επιδιώκεται μια

δυναμική εξόρμηση σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο

ανασύνταξης δυνάμεων αναφορικά με τα πρό-

σωπα που θα κληθούν να επωμιστούν το βάρος

της επικοινωνιακής διαχείρισης. Ο στόχος είναι να γίνει μια απο-

συμπίεση στο εσωτερικό και στη βάση του κόμματος, διότι παρα-

τηρείται δυσφορία κυρίως για την καθυστέρηση που έχει σημει-

ωθεί στην ανακοίνωση των υποψηφίων αλλά και για την αίσθηση

που έχει καλλιεργηθεί σε κάποια κομματικά επίπεδα ότι επιδιώ-

κεται από κάποιες ομάδες ο παραγκωνισμός παλαιότερων στε-

λεχών. Αυτά είναι σε γνώση της ηγεσίας και εκτιμούν ότι με

την ανακοίνωση των υποψηφίων το αργότερο μέχρι τα

μέσα Ιανουαρίου τα προβλήματα αυτά θα διορθωθούν,

καθώς τα αποδίδουν κυρίως σε αντιπαλότητες μετα-

ξύ υποψηφίων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η

πλευρά Ανδρουλάκη δεν θα πριμοδοτήσει τους αν-

θρώπους με τους οποίους θεωρεί ότι «θα ανοίξει πα-

νιά» για την επόμενη μέρα. 

Το άλλο εμπόδιο με το οποίο θέλουν να ξεμπερδέψουν

μια και καλή είναι το ροκάνισμα που γίνεται κυρίως από τη ΝΔ

και αφορά τη δημιουργία ενός κάδρου μέσα στο οποίο βρί-

σκονται «ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ». Είναι ενδεικτική η αγωνιώδης

προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά από προβεβλημέ-

να στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πείσουν για το αντίθετο. Μάλιστα,

στη νέα επιθετική γραμμή βάζουν στο στόχαστρο και ΜΜΕ

που βάζουν, όπως λένε, πλάτη στην κυβέρνηση. Χαρακτηρι-

στική η χθεσινή αναφορά του εκπροσώπου Τύπου του

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου που μίλησε για

εκφυλισμό του δημόσιου λόγου, αναφέροντας

ότι μερίδα του Τύπου «καλλιεργεί και αναπα-

ράγει ένα κλίμα, εκπορευόμενο από τη ΝΔ, εις

βάρος του ΠΑΣΟΚ, για δήθεν συγκυβερνήσεις,

συνεργασίες, μέτωπα. Δεν διστάζουν ακόμη και

να διαστρεβλώσουν τις τοποθετήσεις Ανδρουλάκη

όταν εκείνος μιλά για προοδευτική κυβέρνηση, παρα-

λείποντας να πουν ότι αυτή δεν πρέπει να θυμίζει την περίοδο

Τσίπρα-Καμμένου». Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι το ΠΑΣΟΚ-

Κίνημα Αλλαγής δεν αλλάζει πλεύση ως προς την πολιτική του

αυτονομία. 

H εξωστρέφεια, το πρώτο στοίχημα της νέας χρονιάςΠΑΣΟΚ  

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Η «διεύρυνση προς
τα αριστερά» και πότε 
θα δοθεί το πράσινο φως 
για τα ψηφοδέλτια

Έρχεται με… 
αέρα Βραζιλίας 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



Δώρα σε τροχονόμους προσέφερε συμ-
βολικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός έγραψε
στο Twitter, όπου και ανέβασε σχετική φω-
τογραφία: «Δώρα στους τροχονόμους. Πα-
τροπαράδοτο έθιμο δεκαετιών. Συμβολίζει
το “ευχαριστώ” στις γυναίκες και τους άν-
δρες της ΕΛΑΣ που αυτές τις ημέρες βρί-
σκονται στο καθήκον, στην ασφάλεια του
πολίτη. Χρόνια πολλά!».
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Με Οικονόμου 
μέχρι τις κάλπες 
Η επιλογή από τον Τσίπρα τής Πόπης Τσα-
πανίδου μεσούσης της εορταστικής ανά-
παυλας είναι φυσιολογικό να στρέφει το
ενδιαφέρον στο κυβερνητικό στρατόπε-
δο. Γιατί και εκεί αναζητείται εκπρόσω-
πος Τύπου, καθώς ο Γιάννης Οικονόμου
κατεβαίνει εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου στη Φθιώτιδα. Πάντως, οι του Μα-
ξίμου συστήνουν ψυχραιμία στους δημο-
σιογράφους, που τους «πολιορκούν» με
ερωτήσεις. 

Όπως αποκαλύπτουν πρόσωπα με γνώση
του σχεδιασμού, ο κ. Οικονόμου θα παρα-
μείνει στο πόστο του έως και την τελευ-
ταία ημέρα που επιτρέπεται από την
εκλογική νομοθεσία, κάτι που πρακτικώς
σημαίνει πως ο αντικαταστάτης του θα
πιάσει δουλειά μετά τα μέσα Φεβρουαρί-
ου. Όλοι αναμένουν, πάντως, το «σινιάλο»
του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς για την
ώρα η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει
πως ο πρωθυπουργός δεν έχει μοιραστεί
τις σκέψεις του επί του θέματος με τους…
καθ’ ύλην αρμοδίους, ήτοι τον κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου και την
αναπληρώτρια Αριστοτελία Πελώνη. 

Ο Κουτσούμπας 
στο «Σπίτι του Αγωνιστή» 
Το «Σπίτι του Αγωνιστή» - Ίδρυμα Περί-
θαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών επισκέ-
φθηκε χθες ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή-
τρης Κουτσούμπας. Κατά την επίσκεψή
του συναντήθηκε με τις σπουδαίες ηθο-
ποιούς Μπέτυ Βαλάση και Ντενίζ Μπαλ-
τσαβιά, που φιλοξενούνται το τελευταίο
διάστημα στο «Σπίτι του Αγωνιστή». Επί-
σης συναντήθηκε με την αγωνίστρια του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Κατίνα
Ζώργιου-Μανιτάρα και τον αγωνιστή
Γιάννη Σαργόλογο, ο οποίος δώρισε βι-
βλία και ντοκουμέντα από το προσωπικό
του αρχείο στο Αρχείο του ΚΚΕ.

H «ντρίμπλα» 
με τα 2/3

Εναλλακτική οδό αναζητούν στον άξο-
να Μαξίμου - υπουργείου Εσωτερικών
σχετικά με την εκλογή των βουλευτών
Επικρατείας που προέρχονται από τους
ομογενείς μας, μετά τις καταρχήν αρνη-
τικές απαντήσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑ-
ΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη σκέψη της κυ-
βέρνησης να τεθεί ένα ποσοτικό όριο των
εγγραφών στην ψηφιακή πλατφόρμα,
πάνω από το οποίο θα εκλέγεται ο πρώ-
τος, ακολούθως ο δεύτερος και τέλος ο
τρίτος βουλευτής. Η στήλη πληροφορεί-
ται πως στην κυβέρνηση αναζητούν πλέ-
ον ρύθμιση που να επιφέρει μια πολιτική
και κατ’ επέκταση εκλογική ισορροπία,
εξαιτίας της πολύ χαμηλής συμμετοχής
στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά και
να μην απαιτεί τη συναίνεση των δύο τρί-
των της Βουλής. Το θέμα είναι πολυπα-
ραγοντικό έλεγε ένας εκ των… πρωτα-
γωνιστών από την πλευρά της κυβέρνη-
σης, καθώς έχει πολύ σοβαρές νομικές
όσο και πολιτικές διαστάσεις.

O ΣΥΡΙΖΑ πίσω 
από Βελόπουλο ;  

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα το vouliwatch.gr, ο ΣΥΡΙΖΑ
βρέθηκε στη δεύτερη θέση του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, πίσω μόνο από την
Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπου-
λου, για το 2023. Η πρώτη δεκάδα των πιο
δραστήριων βουλευτών ανήκει σχεδόν
αποκλειστικά στον ΣΥΡΙΖΑ με μοναδική
εξαίρεση τον Βελόπουλο. Εκεί βρίσκον-
ται οι Βαρδάκης, Καφαντάρη, Μωραΐτης,
Μάρκου, Σία Αναγνωστοπούλου, Φάμελ-
λος και… Ραλλία Χρηστίδου. Πρώτη ανά-
μεσα στους πιο δραστήριους η βουλευ-
τής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Πούλου
με 924 ερωτήσεις κάτι λιγότερο από
τρεις ανά ημέρα. Να μην είχε κάνει και
εκείνο το λάθος στην ψηφοφορία για το
εφάπαξ επίδομα στους ένστολους, θα εί-
χε γλιτώσει το κόμμα της από αρκετή
εσωκομματική γκρίνια. 

Δώρα Θεοδωρικάκου
στους τροχονόμους

Π
λήθος κόσμου έδωσε το
«παρών» στην εκδήλωση
που διοργάνωσε το βράδυ
της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου

σε γνωστό καφεστιατόριο του Παπάγου
η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ολυμ-
πίων και Κληροδοτημάτων - Ζαππείου
Μεγάρου Μαριάνθη Καφετζή, που ανα-
μένεται να διεκδικήσει την Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου στις προσεχείς αυτο-
διοικητικές εκλογές με τη στήριξη της
Νέας Δημοκρατίας.  Η ίδια ευχαρίστησε
καταρχάς τους παρευρισκόμενους που
τη στήριξαν ως υποψήφια βουλευτή
στις εθνικές εκλογές του 2019 και κατά-
φερε να συγκεντρώσει σχεδόν 10.000
ψήφους στον Βόρειο Τομέα Β1 Αθηνών
με τη ΝΔ, παρά τη σύντομη χρονικά
ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της. 

Η κ. Καφετζή, έχοντας δίπλα της τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη, αφού αντάλλαξε ευ-
χές για το νέο έτος με φίλους και υπο-
στηρικτές της, ανέφερε χαρακτηριστι-
κά πως «η καταγωγή του πατέρα μου
είναι από τη Λήμνο και της μητέρας μου

από τη Χίο. Πρόκειται για δύο νησιά που
επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά και
στενοχωριέμαι που δεν έχουν ανα-
πτυχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε, πα-
ρά το γεγονός ότι διαθέτουν όλα τα
εχέγγυα. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου
μπορούν να γίνουν παράδειγμα προς
μίμηση, όπως έγινε η Ελλάδα για την
υπόλοιπη Ευρώπη σε σειρά θεμάτων.
Είμαι υπερήφανη που συστρατεύθηκα
με τη Νέα Δημοκρατία στο πλευρό του
προέδρου της, γιατί έχω τώρα τη δυνα-
τότητα να σας κοιτώ στα μάτια και να
σας πω ότι το προεκλογικό πρόγραμμα
που σας έδειχνα σε συγκεντρώσεις που
μου οργανώνατε στα σπίτια σας, η κυ-
βέρνηση κάτω από αντίξοες συνθήκες
το έχει υλοποιήσει σχεδόν στο 100%. 

Σας προκαλώ να βρείτε άλλη κυβέρ-
νηση που να έχει κάνει πράξη το προ-
εκλογικό της πρόγραμμα. Δεν υπάρχει
άλλη. Η Ελλάδα πέτυχε να γίνει πόλος
έλξης επενδύσεων από όλο τον κόσμο.
Και είμαι και πάλι έτοιμη να συστρατευ-
τώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
Νέα Δημοκρατία». 

Τεράστια προσέλευση κόσμου στην 
εκδήλωση της Μαριάνθης Καφετζή



ΣΣτα 9.716.889 άτομα
ο πληθυσμός μας

Ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε
9.716.889 άτομα, σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα που προέκυψαν από την απογρα-
φή πληθυσμού-κατοικιών 2021, που
διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ. Τα αναλυτικά
στοιχεία της Στατιστικής Αρχής κα-
τά περιφερειακή ενότητα, δήμο και
δημοτική ενότητα θα δημοσιευτούν
σε ΦΕΚ. Παράλληλα, τα στοιχεία εστά-
λησαν στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βο-
ρίδη προκειμένου τον Ιανουάριο να καθοριστεί η νέα
κατανομή των εδρών για τις βουλευτικές εκλογές.

Τ
α στοιχεία της απογραφής του 2021, βά-
σει των οποίων θα γίνουν οι επερχόμε-
νες εκλογές το 2023, φέρνουν καραμ-
πόλες και αλλαγές στην κατανομή των

βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες
όλης της χώρας. Σε έξι εκλογικές περιφέρειες
υπάρχει αύξηση του αριθμού των εδρών και σε
οκτώ περιφέρειες μείωση των εδρών. Με βάση τα
στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του
2021, από δύο έδρες κερδίζουν ο Νότιος Τομέας
της Β’ Αθηνών και η εκλογική Περιφέρεια Ανατο-
λικής Αττικής, ενώ από μία έδρα κερδίζουν οι
εκλογικές περιφέρειες του Βόρειου Τομέα της Β’
Αθηνών, του Δυτικού Τομέα της Β’ Αθηνών, της Α’
Θεσσαλονίκης και της Αχαΐας.

Αντιθέτως, από μία έδρα χάνουν η Α’ Πειραιά, οι
Σέρρες, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Κοζάνη, η Άρ-
τα, η Καστοριά και η Θεσπρωτία. Μάλιστα, οι δύο
τελευταίες καθίστανται πλέον μονοεδρικές περι-
φέρειες.

ΠΑΣΟΚ κατά
Τσαβούσογλου

Τελικά στη Χαριλάου Τρικούπη ξύπνησαν... και
αποφάσισαν να ασχοληθούν και με τα Ελληνο-
τουρκικά. Με σκληρή γλώσσα σχολίασε το ΠΑ-
ΣΟΚ το νέο παραλήρημα Τσαβούσογλου κατά της
Ελλάδας, υπογραμμίζοντας το αυτονόητο: «Η
τουρκική ηγεσία συνεχίζει τις προκλήσεις. Με-
τά τις απειλές ότι θα έρθουν νύχτα και σύντομα η
Αθήνα θα είναι εντός του βεληνεκούς του νέου
πυραύλου που κατασκευάζει η γειτονική χώρα, ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την
απειλή πολέμου στην περίπτωση που η Ελλάδα
ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αι-
γαίο. Ας γνωρίζει ο κ. Τσαβούσογλου ότι η πατρί-
δα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αταλάν-
τευτα τα δικαιώματά της που απορρέουν από το
διεθνές δίκαιο. Οι δε Ευρωπαίοι εταίροι μας και
το ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσουν την πολιτική
των ίσων αποστάσεων. Ούτε μια ευρωπαϊκή
σφαίρα δεν μπορεί να πωλείται σε μια χώρα που
συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας».
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Tο θέμα του αντικαπνιστικού νόμου επανήλθε
στη δημόσια συζήτηση μετά τα πρόστιμα σε νυ-
χτερινό κέντρο και έπειτα από εικόνες που κυ-
κλοφόρησαν στα social media και έδειχναν τον
ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη να καπνίζει. Από την
πολιτική ηγεσία στάλθηκε ξεκάθαρο μήνυμα σε
όσους είχαν χαλαρώσει ότι ο νέος αντικαπνιστι-
κός νόμος βρίσκεται σε ισχύ, συνεπώς οι παρα-
βάτες του θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τα πρό-
στιμα. Όπως είναι γνωστό από το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης κατά του Καπνίσματος, τα πρόστιμα για
τους καπνιστές ξεκινούν από 100 ευρώ και φτά-
νουν έως τις 1.500 ευρώ για όσους καπνίζουν
μέσα σε οχήματα όπου επιβαίνουν ανήλικοι κά-
τω των 12 ετών και 3.000 ευρώ για τον οδηγό.

«Ουδείς αναξιοποίητος». Αυτό είναι το σύνθη-
μα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την
ενεργοποίηση όλου του διαθέ-
σιμου ανθρώπινου δυναμι-
κού ενόψει των κρίσιμων
εκλογών του 2023, όπως
προδίδει η μετακίνηση του
μέχρι χθες γγ του υπουργεί-
ου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή
στο κόμμα. Τις επόμενες λίγες
εβδομάδες εξάλλου αναμέ-
νεται να ανακοινωθεί η πλή-
ρης σύνθεση της Επιτροπής
Εκλογικού Αγώνα, ενός
«κράματος» κομματικών στε-
λεχών με θεσμική ιδιότητα και
κυβερνητικών παραγόντων,
υφυπουργών και γενικών
γραμματέων, ως επί το πλεί-
στον, που δεν θα κατέβουν
στην επερχόμενη εκλογική
αναμέτρηση. Το εγχείρημα
«τρέχει» η τριανδρία Γιάννης
Μπρατάκος - Παύλος Μαρινάκης - Θανάσης
Νέζης, όλοι τους γνώστες της «γαλάζιας» αν-
θρωπογεωγραφίας αλλά και των αναγκών του
κόμματος, οι οποίοι αναμένεται να παρουσιά-
σουν τις τελικές τους επιλογές προς έγκριση
ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ξεκάθαρο μήνυμα
για το τσιγάρο

Μην ψάχνετε για δημοσκοπήσεις αυτή την πε-
ρίοδο. Οι γκαλοπατζήδες είναι σε διακοπές.
Μετά τα Φώτα θα επιστρέψουν και θα ρίξουν
τις πρώτες έρευνες για να δούμε τι ψάρια έπια-
σε το κάθε κόμμα την περίοδο των εορτών… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Η επιτροπή 
εκλογικού αγώνα

Τον χαβά τους οι Τούρκοι

Η απογραφή
αλλάζει τον
εκλογικό χάρτη

Νέα προκλητική στάση κρατούν τα τουρκικά
ΜΜΕ με αφορμή την επίσκεψη του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου σε ακριτικά
νησιά της Ελλάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
εκτός από την Ψέριμο, οι Τούρκοι χαρακτηρί-
ζουν και τη Γαύδο ως νησί που είναι υπό αμφι-
σβήτηση. Επιπρόσθετα, η επίσκεψη του κ.
Φλώρου σε αυτά τα νησιά αποτέλεσε μια κατά
φαντασίαν πρόκληση για τη γειτονική χώρα
που θέτει και πάλι ζήτημα αμφισβήτησης της
εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας. Όλα αυ-
τά την ώρα που είναι έκδηλη η τουρκική ανη-
συχία για το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολου-
θεί να «οχυρώνεται» αμυντικά, κινούμενη σε
αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της Άγκυρας,
η οποία αντιμετωπίζει διαρκώς προβλήματα
όσον αφορά τα εξοπλιστικά της προγράμματα. 

Χ
ρο

νι
κό

 τ
ο

υ
Χ

ρό
νο

υ



ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9
Τα

...
 Π

ρό
σω

πα

Ο
θάνατος του Πελέ δεν μπο-
ρούσε να περάσει απαρα-
τήρητος από τους
πολιτικούς αρχη-

γούς, οι οποίοι είπαν το δικό
τους «αντίο» στον βασιλιά
του ποδοσφαίρου. « Ήταν
και θα είναι ο βασιλιάς του
ποδοσφαίρου. Αντίο, Πελέ»,
έγραψε σε ανάρτησή του στα
social media ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης
κάτω από μια φωτογραφία
με πανηγυρισμούς του Πελέ
μετά την επίτευξη του πρώ-
του γκολ στον τελικό με την
Ιταλία το 1970 στο Μεξικό.

Στο αποχαιρετιστήριο μή-
νυμά του για τον θάνατο του
Πελέ ο Αλέξης Τσίπρας ανέ-
φερε: «Για εμάς που βρεθή-
καμε παιδιά σε ένα γηπεδάκι
με μια μπάλα στα πόδια, ο Πε-
λέ ήταν ο πρώτος ήρωας που θέ-
λαμε να γίνουμε την ώρα που σουτάραμε.
Ύστερα θέλαμε να γίνουμε Μαραντόνα,
σήμερα τα παιδιά μας θέλουν να γίνουν

Μέσι. Ο Πελέ ήταν ο πρώτος των πρώτων
- η αφετηρία όλων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ  Νίκος Ανδρουλάκης
έγραψε για τον Βραζιλιάνο
θρύλο του ποδοσφαίρου:
«Έφυγε από τη ζωή ο πρώτος

παγκόσμιος πρεσβευτής του
λαοφιλέστερου αθλήματος, ο

βασιλιάς του ποδοσφαίρου Πε-
λέ. Με τις χαρισματικές εμ-
πνεύσεις του στο γήπεδο
γοήτευσε εκατομμύρια αν-
θρώπους προσφέροντας μο-

ναδικές στιγμές. Το όνομά του
θα είναι πάντα ταυτισμένο με

την ιστορία του ποδοσφαίρου».
Ούτε ο κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου άφησε ασχολίαστο τον
θάνατο του Πελέ: «Ο Πελέ

στο ένας εναντίον ενός δεν νι-
κήθηκε ούτε από τον θάνατο,

διότι με τα ποδοσφαιρικά του κα-
τορθώματα κατέκτησε την αθανασία της
αιώνιας μνήμης ως ο σπουδαιότερος των
σπουδαίων».

Τα... κάλαντα 
του Αλέξη 

Ό,τι μπορεί κάνει ο Αλέξης για να

μπορέσει να ψαρέψει κάνα ψηφαλά-

κι. Τελευταία προσπαθεί να γίνει ακό-

μη πιο λαϊκός μιλώντας τη γλώσσα της

νεολαίας. Κι επειδή έχουμε μπει ήδη

σε προεκλογική περίοδο, ο πρόεδρος

του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει δειλά δειλά τις

καμπάνιες του ανεβάζοντας διαδι-

κτυακά βίντεο, που θα πυκνώνουν με

τον καιρό. Στο τελευταίο από αυτά πα-

ρουσιάζει έναν νεαρό που αναρωτιέ-

ται «Χάου Του; Πώς θα κάνουμε το

2023 καλύτερο από το 2022;». Και συ-

νεχίζει λέγοντας: «Θα τα πούμε το

2023». Ακολουθεί η ανάρτηση του

Αλέξη που προϊδεάζει για τη συνέ-

χεια: «Να τα πούμε; Θα τα πούμε όλα

σε λίγες μέρες. Καλή καλύτερη χρο-

νιά! #ΧάουΤου #ΔικαιοσύνηΠαντού

#ΣΥΡΙΖΑΠΣ».

Γλυκατζής 
ο Μιχάλης

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καρ-
πενήσι, έχει αποσυρθεί τελευταία ο
Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος απέχει από
τα πολιτικά δρώμενα για αρκετό χρο-

νικό διάστημα, κα-
θώς ζούσε στη

Ρουμανία μαζί
με τη σύν-
τροφό του
που κατάγε-

ται από εκεί. Ο
πρώην υπουρ-

γός δεν άντεξε πο-
λύ την ξενιτιά και αποφάσισε να επι-
στρέψει στην Ελλάδα και, σύμφωνα
με ρεπορτάζ της εφημερίδας «E-
spresso», άνοιξε μαζί με τη γυναίκα,
με την οποία συζεί, μαγαζί με γλυκά
του κουταλιού στο Καρπενήσι.

Κιθαρίστας ή ντράμερ; Ή μήπως άρχισαν τα όργανα;
Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει εδώ και καιρό τα όργανα, αλλά
κάποιοι είπαν να βάλουν και τη βούλα και να δώσουν
μια... Δεύτερη Ευκαιρία. Έτσι ονομάζουν την μπάντα
τους ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Νίκος Παπανδρέου, οι
οποίοι στα προχωρημένα ...ήντα τους είπαν να δώσουν
μια δεύτερη ευκαιρία στην προσπάθειά τους να γίνουν
και... μουσικοί. Έτσι, όποτε βρίσκουν ευκαιρία μα-
ζεύονται σε ένα στούντιο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της
μπάντας και τα... σπάνε.
Ο ντράμερ Λοβέρδος και ο κιθαρίστας Παπανδρέου είναι
σχεδόν κάθε εβδομάδα μαζί με φίλους και συνεργάτες

όπως ο Γιώργος Κουβαράς και η Μαρία Μηλίνη. Χρέη
τραγουδιστών έχουν αναλάβει ο δικηγόρος Άγγελος Κα-
ραχάλιος, ο οποίος είναι και διευθυντής του πολιτικού
γραφείου του Ανδρέα Λοβέρδου, και η δικηγόρος Πηνε-
λόπη Κλάρα. Μπουζούκι παίζει ο γιατρός-ακτινολόγος
Χρήστος Παπαθανασόπουλος και στα πλήκτρα βρίσκε-
ται η Τατιάνα Δουβαρά. Μάλιστα, χθες ο βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος έκανε μια ανάρτηση στο
Twitter με την μπάντα να εύχεται «χρόνια πολλά». «Να
τα πούμε; Ευχές για καλή χρονιά από την μπάντα μας
Δεύτερη Ευκαιρία!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ελληνικό μπλόκο
στους μετανάστες 

Μειωμένες κατά 80% είναι οι ροές
των μεταναστών από τις αρχές του
2020 μέχρι σήμερα σε σχέση με το
επίπεδο του 2019 και κατά 99% σε
σχέση με το επίπεδο του 2015, σύμ-
φωνα με τον Νότη Μηταράκη, ο
οποίος ανέδειξε τη σπουδαία δου-
λειά που κάνουν η Ελληνική Αστυνο-
μία και το Λιμενικό. Έτσι, η χώρα μας
εφαρμόζοντας μια αυστηρή μετανα-
στευτική πολιτική, «αυστηρή αλλά
δίκαιη», όπως λέει ο υπουργός, κα-
τάφερε να μπλοκάρει τους παράνο-
μους μετανάστες. «Η Ελλάδα δεν
αποτελεί πλέον την κύρια πύλη εισό-
δου μεταναστών στην Ευρώπη», είπε
ο Μηταράκης και συμπλήρωσε ότι το
2022 είναι η χειρότερη χρονιά για
αφίξεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση
μετά το 2016.

«Πλέον η
χώρα μας
δεν βιώνει
πίεση από
μεταναστευ-
τικές ροές. Την
τελευταία τριετία
έχουν φύγει από την Ελλάδα πολύ
περισσότεροι απ’ ό,τι έχουν έρθει.
Σήμερα φιλοξενούμε περίπου
15.000 αιτούντες άσυλο σε 33 δο-
μές. Προ τριών ετών φιλοξενήσαμε
92.000 άτομα σε 121 δομές», είπε
ακόμη ο υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου.

Και τα καλά νέα δεν σταματούν
εδώ. Όπως αποκάλυψε ο κ. Μηταρά-
κης, σύντομα κλείνει και το πρό-
γραμμα διαμερισμάτων: «Κάποια
στιγμή είχαμε φτάσει να έχουμε
25.000 άτομα σε διαμερίσματα σε
όλη την Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή
έχουν μείνει οι τελευταίοι 800, οι
οποίοι μεταφέρονται τις επόμενες 48
ώρες σε υφιστάμενες δομές».

Οι πολιτικοί αρχηγοί
αποχαιρετούν τον Πελέ



O
υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Τάκης Θεοδωρικάκος μιλάει στην

«Political» για την αυξανόμενη πίε-

ση στα σύνορα του Έβρου από πα-

ράνομους μετανάστες και διακινητές και ανα-

λύει το σχέδιο «Ακρίτας», τονίζοντας ότι τα σύνο-

ρα της χώρας είναι αδιαπέραστα. Παράλληλα,

αναφέρει αναλυτικά ότι τα ποιοτικά στοιχεία της

εγκληματικότητας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά

25%, ενώ σημειώνει τις πρωτοβουλίες για τη

μείωση της εγκληματικότητας στο κέντρο της

Αθήνας. Συμμερίζεται την άποψη ότι η ασφάλεια

του πολίτη αποτελεί μια ατζέντα που θα παίξει

ρόλο για τις εκλογές και υπογραμμίζει τις νέες

πρωτοβουλίες για την ασφάλεια του 2023. Τέ-

λος, μιλάει για το εκλογικό αφήγημα της Νέας

Δημοκρατίας που στηρίζεται στο δίπολο οικονο-

μία - ασφάλεια αλλά και για τον Νότιο Τομέα,

όπου κατεβαίνει για πρώτη φορά ως βουλευτής

ζητώντας την ψήφο του κόσμου.

Ο Ερντογάν συνεχίζει να μας απειλεί ότι

θα... έρθει κάποιο βράδυ ξαφνικά. Τι

συμβαίνει στον Έβρο;

Δύο στοιχεία αρκούν για να απαντήσω στην

ερώτησή σας. Το 2022 έχουν γίνει περισσότε-

ρες από 250.000 αποτροπές εισόδου παράνο-

μων μεταναστών στη χώρα μας και περισσότε-

ρες από 1.200 συλλήψεις διακινητών. Στον

Έβρο η Ελληνική Αστυνομία φυλά τα σύνορα της

Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρώπης. Με σεβασμό

στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και τα θεμελιώ-

δη ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως, δεν θα επιτρέ-

ψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιήσει το Μετα-

ναστευτικό και να το χρησιμοποιήσει ως ασύμμε-

τρη απειλή σε βάρος της χώρας μας.

Με το σχέδιο «Ακρίτας» στον Έβρο τα σύνορά

μας είναι αδιαπέραστα. Επεκτείνουμε τον φρά-

χτη, αναβαθμίζουμε τα συστήματα ηλεκτρονι-

κής επιτήρησης και προσθέτουμε νέους συνο-

ριοφύλακες. Η πατρίδα μας είναι ασφαλής.

Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανάθεσης

του έργου των πρώτων 35 χιλιομέτρων που προ-

στίθενται στον φράχτη. Έγιναν οι τεχνικές μελέ-

τες σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και

προχωράμε.

Αυτή είναι η πολιτική μας. Ο κ. Ερντογάν το ξέ-

ρει καλά ότι τα σχέδιά του έχουν ήδη αποτύχει.

Από εκεί και πέρα τα λόγια είναι εύκολα. Όπως

εύκολες είναι και οι καταγγελίες που συκοφαν-

τούν την Ελλάδα και τους Έλληνες ακρίτες.

ΤAΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚAΚΟΣ
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

«Αδιαπέραστα
τα σύνορά μας στον  Έβρο»
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«
Η μείωση της λεγόμενης

χαμηλής και μεσαίας
εγκληματικότητας

(κλοπές, διαρρήξεις,
ληστείες, κλοπές

τροχοφόρων) το 2022
σε σχέση με την περίοδο

2015-2019 είναι της
τάξης του 25%. Και οι
εξιχνιάσεις σοβαρών

αδικημάτων, όπως 
οι ανθρωποκτονίες,

έχουν αγγίξει το 90% 

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Εδώ και μήνες περιμένω τη συγγνώμη του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα, οι οποίοι είχαν κατηγορή-

σει τους Έλληνες αστυνομικούς στον Έβρο ως

δολοφόνους! Θα θυμάστε την υπόθεση με τη νη-

σίδα και την ύπαρξη -δήθεν- ενός νεκρού κοριτσι-

ού. Η ΜΚΟ που είχε ξεκινήσει την υπόθεση ζήτη-

σε συγγνώμη, τα ξένα περιοδικά ζήτησαν συγ-

γνώμη, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι. Αντίθετα,

δεν χάνουν ευκαιρία να συκοφαντούν τον Έλληνα

αστυνομικό. Να αξιοποιούν εγκληματικές πρά-

ξεις που είναι αδύνατον να μηδενιστούν και λάθη

ή εξαιρέσεις για να απαξιώσουν το Σώμα.

Είμαστε στο πλευρό των Ελλήνων αστυνομι-

κών για να υπηρετούν τον πολίτη. Στην ύψιστη

αποστολή της ασφάλειας. Γιατί χωρίς ασφάλεια

δεν λειτουργεί η δημοκρατία, δεν υπάρχουν

ελευθερία και ευημερία. 

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2022 όσον

αφορά την εγκληματικότητα και την

αποτελεσματικότητα της ΕΛΑΣ;

Η μείωση της λεγόμενης χαμηλής και μεσαίας

εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, ληστεί-

ες, κλοπές τροχοφόρων) το 2022 σε σχέση με

την περίοδο 2015-2019 είναι της τάξης του

25%. Και οι εξιχνιάσεις σοβαρών αδικημάτων,

όπως οι ανθρωποκτονίες, έχουν αγγίξει το 90%.

Όλα αυτά, κύριε Πίκουλα, δεν έγιναν κατά τύ-

χη. Είναι αποτελέσματα του σχεδίου μας, το

οποίο εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα και -

όπως δείχνουν τα στοιχεία- αποτελεσματικότητα.

Ψηφιοποιούμε υπηρεσίες και απελευθερώ-

νουμε δυνάμεις που διατίθενται στα κύρια καθή-

κοντα ασφάλειας. Αναβαθμίζουμε συστηματικά

την εκπαίδευση των αστυνομικών μας. Προχωρή-

σαμε στην επανεκπαίδευση όλων των στελεχών

της Ομάδας Δίας και στην επικαιροποίηση του

σχεδίου ανταπόκρισης στην Άμεση Δράση με την

υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

Πριν από λίγο καιρό μέσα από νύξεις του

δημάρχου Αθήνας Κ. Μπακογιάννη είχε

αναδειχτεί το ζήτημα της εγκληματικότητας

στο κέντρο της Αθήνας και της ανάγκης

μεγαλύτερης αστυνόμευσης. Έκτοτε ποιες

πρωτοβουλίες πήρατε;

Οι πρωτοβουλίες είχαν προηγηθεί. Με βάση το

σχέδιό μας, το οποίο ήδη σας έχω αναφέρει, κα-

θημερινά στο Λεκανοπέδιο Αττικής περιπολούν

3.300 αστυνομικοί. Με ειδικές αστυνομικές επι-

χειρήσεις αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της πα-

ράνομης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και

των ναρκωτικών. Είναι μια πολιτική που έχει απο-

δώσει καθώς -σε επίπεδο ΓΑΔΑ το 2022- έχουν

γίνει  4.284 συλλήψεις μεταναστών που εντοπί-

στηκαν χωρίς χαρτιά, 121 συλλήψεις για εμπόριο

απομιμητικών προϊόντων και 3.711 συλλήψεις

για υποθέσεις ναρκωτικών.

Συνεργαζόμαστε στενά με την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμό-

διων υπουργείων. Και ασφαλώς αυτό ισχύει για

την πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα.

Επισημαίνω ότι από το 2021 όλοι οι νέοι αστυ-

νομικοί που αποφοίτησαν από τις σχολές έχουν

τοποθετηθεί στην Αττική, όπου εντοπίζεται το

70% της εγκληματικότητας. Είμαστε δίπλα στον

πολίτη για ασφάλεια σε κάθε γειτονιά. 

Θα παίξει ρόλο στις εθνικές εκλογές το

ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη;

Πιστεύετε ότι υπάρχουν κόμματα που

εκμεταλλεύονται την εγκληματικότητα για

να ανέλθουν πολιτικά;

Η ασφάλεια ήταν βασική προτεραιότητα στη

συμφωνία αλήθειας της πλειοψηφίας του μέ-

τρου και της λογικής το 2019 και το 2023 είναι

ένα από τα ατού της κυβέρνησης με βάση τα απο-

τελέσματα της πολιτικής μας που σας έχω ήδη

παρουσιάσει. Στον Έβρο και στις γειτονιές. 

Την περασμένη τουριστική περίοδο επιπλέον η

ΕΛΑΣ διασφάλισε την απρόσκοπτη ροή των ταξι-

διωτών στις πύλες εισόδου/εξόδου της χώρας

μας, σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς

σταθμούς. 

Η ασφάλεια είναι ένα από τα πλεονεκτήματα

για την ανάπτυξη της Ελλάδας, είναι συντελε-

στής ισχύος για να αντιμετωπίζει κάθε απειλή και

πρόκληση της νέας εποχής. Μην ξεχνάμε τον ρό-

λο της ΕΛΑΣ στις φυσικές καταστροφές, όπου οι

αστυνομικοί μας έσωσαν ζωές. 

Όμως, δυστυχώς, κύριε Πίκουλα, δεν βλέπου-

με όλοι την ίδια πραγματικότητα. Υπάρχουν πολι-

τικές δυνάμεις που όπως έχω ήδη επισημάνει δεν

χάνουν ευκαιρία να συκοφαντούν τους Έλληνες

αστυνομικούς. Αυτές οι δυνάμεις, για να αποκρύ-

ψουν τη δική τους γύμνια επιχειρημάτων, την αλ-

λεργία τους απέναντι σε όποιον Έλληνα φορά τη

στολή, περιγράφουν την Αθήνα ως Μπογκοτά και

την Ελλάδα ως Κολομβία. Δεν ενδιαφέρονται για

την ασφάλεια. Ο κ. Τσίπρας ενδιαφέρεται μόνο

να διασώσει την καρέκλα του. Τη θέση του προ-

έδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρει ότι θα είναι δεύτε-

ρος. Και φοβάται για την αντίδραση των στελε-

χών του ΣΥΡΙΖΑ.  

Κατεβαίνετε για πρώτη φορά βουλευτής με

σταυρό στον Νότιο Τομέα; Ποια είναι τα

παράπονα που σας κάνουν στην περιφέρειά σας;  

Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα και προοπτική.

Αυτό ακριβώς που τους προσφέρει η κυβέρνηση

της ΝΔ. Το όραμά μου για τις γειτονιές του Νότου

είναι να γίνουν πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνι-

κής συνοχής. Διάχυσης των ωφελημάτων της

προόδου σε όλους τους πολίτες. Με κορυφαία

ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επι-

σκέπτες. Με έργα υποδομής που αλλάζουν τον

χώρο και προσθέτουν νέα δυναμική στον χρόνο.

Στις γειτονιές του Νότου εργάστηκα για περισσό-

τερα από 20 χρόνια. Γνωρίζω καλά τα ζητήματα

που απαιτούν λύσεις και τα πλεονεκτήματα. Και

ως υπουργός Εσωτερικών με το Πρόγραμμα «Τρί-

τσης» είχα την ευκαιρία να δρομολογήσω μια σει-

ρά από σημαντικά έργα.

Το ίδιο και τώρα στο υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη όπου εργαζόμαστε για την ενίσχυση

της παρουσίας των αστυνομικών στις γειτονιές

και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Γύ-

ρω από αυτό το θέμα είμαι σε διαρκή διάλογο με

τους πολίτες για να συμβάλουμε στην αντιμετώ-

πιση όσων τους προβληματίζουν.

Προχωρούμε δυνατά μαζί!

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2023 στον

τομέα της ασφάλειας;

Να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις που

έχουμε δρομολογήσει. Την ηλεκτρονική επίδοση

των δικογράφων, την προώθηση της κατάθεσης

των κρατουμένων με ψηφιακά μέσα ώστε να απε-

λευθερωθούν δυνάμεις που διατίθενται για μετα-

γωγές προκειμένου κρατούμενοι να συμμετά-

σχουν σε δίκες. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέ-

ψετε το πλήρες πρόγραμμα για τη ΝΔ να το παρου-

σιάσουμε όταν έρθει η ώρα στους πολίτες. Το σί-

γουρο είναι ότι οι στόχοι δεν αλλάζουν: ασφάλεια

για όλους - ασφάλεια παντού. Και δεν ξεχνάμε ότι

η ασφάλειά μας ξεκινά από τα σύνορά μας. Συνε-

χίζουμε βεβαίως με οδηγό τη θέση ότι ο νόμος εί-

ναι νόμος και ισχύει για όλους, ότι άβατα και γκρί-

ζες ζώνες ανομίας δεν είναι ανεκτά πουθενά. 

Tο πολιτικό σκηνικό διαπνέεται από μια

έντονη σκανδαλολογία γύρω από το ζήτημα

των υποκλοπών και από ευρύτερα θέματα

διαφθοράς (βλέπετε Ευρωβουλή,

σκάνδαλο Καϊλή κ.λπ.). Πιστεύετε ότι θα

υπάρξουν δυσαρέσκεια και στροφή στην

αποχή; Τέλος, ένα σχόλιο για τη συζήτηση

σχετικά με την προοδευτική διακυβέρνηση

με κορμό ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ.

Την προοπτική τη διασφαλίζει η συμμετοχή. Η

χώρα έχει ανάγκη από την πλειοψηφία του μέ-

τρου και της λογικής για να πορευτεί με ασφά-

λεια στα χρόνια που έρχονται. Η αυτοδυναμία της

ΝΔ είναι απολύτως εφικτή με την κατάλληλη

εκλογική στρατηγική. Γιατί έχουμε πράξεις που

μας προσθέτουν αξιοπιστία, έχουμε σχέδιο και

έναν πρωθυπουργό που έκανε όσα είπε και απέ-

δειξε ότι γνωρίζει να κρατά γερά το τιμόνι και την

πυξίδα της χώρας στη σωστή κατεύθυνση.

Η ατζέντα των εκλογών του ’23 θα είναι η οικο-

νομία και η ασφάλεια. Και στα δύο η ΝΔ υπερέχει

του ΣΥΡΙΖΑ: και στο έργο και στα αποτελέσματα

και στην προοπτική. Και ο πρωθυπουργός έχει

ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του κ. Τσίπρα

στην αξιοπιστία, που είναι η βασική προϋπόθεση

για την εμπιστοσύνη των πολιτών και την αποτε-

λεσματικότητα.

Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα της παράτα-

ξης είναι η βασική αιτία που η ΝΔ έχει τη δυνατό-

τητα να νικήσει στις εκλογές με αυτοδυναμία. Αυ-

τή είναι η προϋπόθεση για τη σταθερότητα που

έχει ανάγκη η Ελλάδα για να παραμείνει ισχυρή

και πρωταγωνιστική στη διεθνή σκηνή, που θα

προσφέρει στους πολίτες όλα όσα δικαιούνται.

Ασφάλεια, ελευθερία, ευημερία. 
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Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι

απολύτως εφικτή με την

κατάλληλη εκλογική στρατηγική.

Γιατί έχουμε πράξεις που μας

προσθέτουν αξιοπιστία, έχουμε

σχέδιο και έναν πρωθυπουργό

που έκανε όσα είπε και απέδειξε

ότι γνωρίζει να κρατά γερά το

τιμόνι και την πυξίδα της χώρας

στη σωστή κατεύθυνση 

«
Το όραμά μου για τις γειτονιές του Νότου 

είναι να γίνουν πρότυπο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

Διάχυσης των ωφελημάτων της προόδου σε όλους τους πολίτες. 

Με κορυφαία ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες«



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ12
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τ
ην ώρα που οι βελγικές Αρχές
συνεχίζουν εκτενώς τις έρευνές
τους για το σκάνδαλο του Κατάρ,
Ιταλοί και Βέλγοι δημοσιογράφοι

πραγματοποιούν δεκάδες ρεπορτάζ για
τον ρόλο της Εύας Καϊλή και του συντρό-
φου της Φραντσέσκο Τζόρτζι για τον ρόλο
που είχαν στην πολύκροτη υπόθεση. Ένας
από αυτούς είναι ο Τζιάνι Ροσίνι, μέλος
της ερευνητικής ομάδας της Il Fatto Quo-
tidiano, ο οποίος δέχτηκε να μιλήσει στην
«Political» για το μεγάλο σκάνδαλο. 

Πριν από λίγες μέρες μαζί με άλλους
Ιταλούς συναδέλφους μάς αποκάλυψε
αναλυτικά όσα κατέθεσε η Εύα Καϊλή στις
βελγικές Αρχές, ενώ φέρεται να έχει στη
διάθεσή του μαζί με δημοσιογράφους από
την εφημερίδα «La Repubblica» στοιχεία
από τη δικογραφία της υπόθεσης που
έχουν σχηματίσει οι αρμόδιοι δικαστές. Η
Εύα Καϊλή στις δύο καταθέσεις της ενώ-
πιον της αστυνομίας (10 Δεκεμβρίου) και
ενώπιον του δικαστή Μισέλ Κλεζ (11 Δε-
κεμβρίου) αναφέρει πολλά ονόματα. «Και
μερικά από αυτά είναι βαριά», σημείωσε η
ιταλική εφημερίδα πριν από λίγες μέρες.

Κύριε Ροσίνι, σας ευχαριστούμε για
τη συνέντευξη. Το σκάνδαλο Qatar-
gate έχει συγκλονίσει την Ευρώπη
αλλά και την Ελλάδα. Απ’ όσα γνωρί-
ζουμε έως τώρα, ποιος ήταν ο ρόλος
της Εύας Καϊλή στην οργάνωση;

Η Εύα Καϊλή μοιάζει προς το παρόν με όρ-
γανο. Αλλά ένα όργανο που ήξερε ότι κάτι
δεν πάει καλά. Η Εύα Καϊλή εμφανίζεται σε
διαφορετικά μέρη αυτού του σκανδάλου.
Οι δικαστές θα αποφασίσουν πόσο βαθιά
εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Ήξερε για τα
χρήματα στο σπίτι της. Ήξερε πως τα χρή-
ματα ανήκαν στον Παντσέρι. Είπε ότι τα
χρήματα πιθανότατα προήλθαν από κάτι
κακό. Είπε πως τα χρήματα είχαν έρθει αρ-

κετές φορές σπίτι της. Η Εύα Καϊλή έχει
υποστηρίξει αρκετές πρωτοβουλίες για το
Κατάρ, έχει ψηφίσει υπέρ του Κατάρ, και
αυτό που ξέρουμε είναι ότι τη συνέλαβαν
και έμεινε στη φυλακή: αυτή η απόφαση
δείχνει πως έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Τι άνθρωπος ήταν ο Παντσέρι; Πώς 
λειτουργούσε και υπό ποιες συνθήκες;

Θεωρείται ο άνθρωπος-κλειδί αυτής της
εγκληματικής οργάνωσης. Είχε όλες τις
επαφές. Ο Παντσέρι είναι ο άνθρωπος
που είχε τις επαφές με το Κατάρ, με τους
Μαροκινούς πράκτορες ασφαλείας, με
τους Μαροκινούς πρέσβεις και με τους
ανθρώπους του Μαρόκου. Ο Παντσέρι εί-
ναι ο άνθρωπος που λειτουργούσε ως
συνδετικός κρίκος μεταξύ των χωρών και

της Ευρωβουλής. Ο Τζόρτζι ήταν ένας πο-
λύ καλός συνεργάτης του, δούλευαν μαζί
για αρκετά χρόνια. Όπως γνωρίζετε, ο
Παντσέρι δεν είναι στην Ευρωβουλή από
το 2019 και επομένως μπορούμε να πού-
με ότι ο Τζόρτζι είναι το μάτι και το χέρι
του Παντσέρι μέσα στην Ευρωβουλή. Εί-
ναι ένας από τους καλύτερους συνεργά-
τες του. Είναι βοηθός αλλά έχει μεγάλη
φήμη και μπορούσε να μιλήσει με ευρω-
βουλευτές και άλλα μέλη της Ευρωβου-
λής. Μπορούσε να κινείται χωρίς κανένα
πρόβλημα. Ξέρουμε πως ο Τζιόρτζι ήταν
«ο άνθρωπός του». 

Τι ξέρετε για τις ροές χρημάτων;
Για το Κατάρ ο Τζόρτζι είχε την επαφή με
έναν άνδρα με το ψευδώνυμο «Αλγερι-

νός», είναι ο άνδρας που τον συνέδεε με
το Κατάρ. Τον καλούσε και του έλεγε να
έρθει σε επαφή με έναν Παλαιστίνιο που
μένει στην Τουρκία. Του έδινε διαφορετι-
κούς αριθμούς τηλεφώνου κάθε φορά για
να επικοινωνεί με έναν άλλον άνδρα στις
Βρυξέλλες για τα χρήματα. Γνωρίζουμε
ακόμη ότι ελέγχουν λογαριασμούς στη
Βραζιλία και στην Ιταλία. Προφανώς. Αυτή
είναι η στρατηγική των Αρχών: «ακολου-
θήστε τα χρήματα». Οι δραστηριότητες
του Τζόρτζι δεν άρεσαν στην Εύα Καϊλή.
Άρα καταλάβαινε τι γινόταν. Όταν έχεις
750.000 ευρώ στο σπίτι σου, πιθανότατα
καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Τι γνωρίζετε για τους λογαριασμούς;
Τίποτα παραπάνω προς το παρόν. Αυτό που
ξέρουμε είναι πως ελέγχονται και άλλοι λο-
γαριασμοί και άλλα πρόσωπα, καθώς έχουν
αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Από εκεί
ίσως προκύψουν νεότερα στοιχεία για την
υπόθεση. Η Καϊλή και ο Τζόρτζι έχουν ένα
μωρό. Είναι σωστό να σκεφτούμε προς το
παρόν ότι η Εύα Καϊλή δεν είχε τον ίδιο ρό-
λο με τον Παντσέρι και τον Τζόρτζι. Οι τε-
λευταίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν
κομβικό ρόλο. Η Καϊλή ήταν
ένα όργανο που γνώρι-
ζε πως πιθανότατα
κάτι δεν πάει καλά. 

«Κομβικός ο ρόλος
Παντσέρι, Τζόρτζι,
όργανο η Καϊλή»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζιάνι Ροσίνι, 
o οποίος ερευνά την υπόθεση για την Il Fatto

Quotidiano, μιλάει αποκλειστικά στην «Political»
για το σκάνδαλο και τους πρωταγωνιστές του 

QATARGATE

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



«Ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μετασχηματιστεί σε κόμ-
μα της κυβερνώσας προοδευτικής Κεν-
τροαριστεράς με πολιτική πρόταση για
κοινωνική δημοκρατία και μείωση των οι-

κονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων», δηλώνει ο
πρώην υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

Παραδέχεται πως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «υπήρξαν
στιγμές όξυνσης, γεννήθηκαν πικρίες ένθεν και ένθεν και
πολλές ενδεχομένως άδικες συμπεριφορές», αλλά «σή-
μερα προέχει το συμφέρον της κοινωνίας που μια προ-
οδευτική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με αποτελεσματι-
κό και ουσιαστικό τρόπο», απέναντι στον «έλεγχο των αρ-
μών της εξουσίας». 

Εκλογές ενόψει. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

διαγκωνίζονται για το ποιος θα προσεγγίσει τους ψη-

φοφόρους του κεντρώου χώρου. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΠΣ μπορεί να τους πλησιάσει καλύτερα και γιατί;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μετασχη-

ματιστεί σε ένα κόμμα της κυβερνώσας προοδευτικής
Κεντροαριστεράς. Η πολιτική μας πρόταση για κοινωνική
δημοκρατία, για μια οικονομία ανοιχτή αλλά με κανόνες
που θα στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοι-
νωνικών ανισοτήτων είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης
και οι πρόνοιες για όσους απειλούνται κάθε φορά από τη
φτώχεια και την περιθωριοποίηση. Είναι μια πολιτική
πρόταση η οποία σε συνδυασμό με τις αξίες της αξιοκρα-
τίας, της αξιολόγησης και της πολιτικής ηθικής μπορούν
να προσεγγίσουν τους κεντρώους ψηφοφόρους.

Ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπήρξε μια

αντιπαλότητα. Πιστεύετε ότι έχουν λειανθεί οι όποιες

αντιθέσεις και μπορούν οι δύο χώροι να συνεργαστούν

μετεκλογικά;
Πράγματι υπήρξαν στιγμές όξυνσης, γεννήθηκαν πι-

κρίες ένθεν και ένθεν και πολλές ενδεχομένως άδικες
συμπεριφορές, όμως ας μην ξεχνάμε όλα αυτά για τα
οποία κατηγορούσε ότι άκουσε τα τελευταία 40 χρόνια το
ΠΑΣΟΚ από τη Δεξιά και παρά ταύτα υπήρξε συνεργασία. 

Σήμερα, όμως, με αυτά που βιώνει η ελληνική κοινωνία
τι προέχει; Κατά την άποψή μου προέχει το συμφέρον της
κοινωνίας, που είναι σίγουρο ότι θα το υπερασπιστεί μια
προοδευτική κυβέρνηση με πιο αποτελεσματικό και ου-
σιαστικό τρόπο.  Και εντέλει ο φυσικός σύμμαχος του ΠΑ-
ΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όχι η Δεξιά. Η ιστορία θα κρί-
νει την πολιτική γενναιότητα όσων αντιληφθούν ότι ανα-
γνωρίζουμε ότι είμαστε στη δημόσια σφαίρα χάριν της
κοινωνίας και δεν είναι η κοινωνία χάριν ημών.

Υποκλοπές. Πιστεύετε ότι η παρακολούθηση του τηλε-

φώνου του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων στρατη-

γού Φλώρου και υπουργών μπορούν να προκαλέσουν

απρόσμενες πολιτικές εξελίξεις;
Οι υποκλοπές αποτελούν μια θεσμική εκτροπή η οποία

υπονομεύει τη δημοκρατία. Όσο και αν δεν αποτελούν
προτεραιότητα στις μετρήσεις, λόγω του μεγάλου προ-
βλήματος της επιβίωσης των πολιτών, ακρίβεια γαρ, γεν-

νούν σοβαρότατο προβληματισμό στις σκέψεις των πολι-

τών, γιατί φαίνεται ότι επιχειρείται ο έλεγχος των αρμών

της εξουσίας για την εγκατάσταση μια καθεστωτικής μη-

τσοτακικής λογικής. Και επειδή δεν απειλείται μόνο η δη-

μοκρατία αλλά και η εθνική ασφάλεια, εξαιτίας της παρα-

κολούθησης του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, απο-

τελούμε τη μοναδική χώρα όπου δεν παραιτείται ο πολιτι-

κός προϊστάμενος της ΕΥΠ. Το κόμμα, δε, της Νέας Δημο-

κρατίας αναλαμβάνει πολύ μεγάλη πολιτική και εθνική

χρέωση, αν τα στοιχεία της παρακολούθησης, ενδεχομέ-

νως, του κ. Φλώρου έχουν πάει στα χέρια ξένων μυστικών

υπηρεσιών.

Ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις εξαϋλώνουν τα λαϊ-

κά νοικοκυριά. Ποια πολιτική θα ακολουθούσε μια

προοδευτική κυβέρνηση για να ανακουφίσει τα χαμη-

λά εισοδήματα;

Η κυβέρνηση με τη νεοφιλελευθεροφανή πολιτική της

επιχειρεί, με την ασπιρίνη των επιδομάτων, να αντιμετω-

πίσει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών

και το άγριο και συνεχές κύμα των ανατιμήσεων. Ήδη εί-

μαστε μπροστά σε νέες ανατιμήσεις που θα ξεπεράσουν

το 20% και στα τρόφιμα και στο ρεύμα. Μια προοδευτική

κυβέρνηση θα προχωρήσει απνευστί στη μείωση και την

κατάργηση του ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα, όπως έχει

ήδη πράξει η ισπανική κυβέρνηση.

Παράλληλα, θα προχωρήσει στην πρόσληψη και τη στελέ-

χωση των ελεγκτικών μηχανισμών που διαχρονικά παρουσιά-

ζουν έλλειμμα. Θα στελεχώσει άμεσα την Επιτροπή Ανταγωνι-

σμού, η οποία με δηλώσεις της διαμαρτύρεται για την αδυνα-

μία της να προχωρήσει σε ελέγχους, λόγω έλλειψης στελεχών.

Θα πρέπει να καθιερωθεί ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους

ώστε να μην υπάρχει αυτή η μεγάλη απόκλιση μεταξύ παρα-

γωγού και καταναλωτή και, τέλος, θα πρέπει να υπάρχει επαρ-

κής δικαιολόγηση από τις αλυσίδες τροφίμων γιατί πολλά προ-

ϊόντα τους πωλούνται πιο φθηνά στην Ευρώπη από ό,τι στην

Ελλάδα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία.

Πιστεύετε, πάρα τις δημοσκοπήσεις που δίνουν διαφο-

ρά στη Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να κό-

ψει πρώτος το νήμα στις επερχόμενες εκλογές;

Ο κοινωνικός ορυμαγδός είμαι βέβαιος ότι θα υπερβεί

τον φόβο και την ανασφάλεια που διακατέχει τους πολίτες

και θα ανατρέψει τους όποιους συσχετισμούς, ωστόσο

στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να καταστήσουμε τον λόγο μας

πιο ελκυστικό, πιο σαφή και πιο συγκεκριμένο, δεσμευό-

μενοι απέναντι στους συνταξιούχους που ήταν το μεγάλο

θύμα των μνημονίων, στη νεολαία που ζει το μαρτύριο της

παρατεταμένης εφηβείας και για την εξασφάλιση ενός

εργασιακού περιβάλλοντος που θα καθιερώνει τις υπο-

χρεώσεις του εργαζόμενου αλλά θα κατοχυρώνει και τα

δικαιώματά του.Π
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στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Φυσικός σύμμαχος
του ΠΑΣΟΚ είναι

ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
όχι η Δεξιά»
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«Σ
εβασμός, αγάπη και στήριξη
στους αστυνομικούς μας
που πολλές φορές υπερβαί-
νουν τον ίδιο τους τον εαυτό

για τη ζωή των συνανθρώπων μας». Με αυ-
τά τα λόγια ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος δεν έκλεισε
απλώς την αναφορά του στους δύο αστυνο-
μικούς της Άμεσης Δράσης που διέσωσαν
βρέφος κάνοντας του ΚΑΡΠΑ και μεταφέ-
ροντάς το σε χρόνο «dt» στο νοσοκομείο
Παίδων. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος έστειλε ταυτόχρονα
ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία,
καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που αστυ-
νομικοί των υπηρεσιών που βρίσκονται
στον δρόμο δίνουν αγώνα προκειμένου να
σωθεί ένας συνάνθρωπός τους, πολύ πε-
ρισσότερο ένα παιδί.

Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα οι προσπάθειες αυτές και αναδει-
κνύονται και επιβραβεύονται από την πο-
λιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, ενώ
και οι πολίτες -με επιστολές ευχαριστίας-
εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη
σωτήρια παρέμβαση των ανδρών και των
γυναικών του Σώματος που βρίσκονται εί-
τε σε περιπολικά είτε σε δίκυκλα.

Στη συγ-
κ ε κ ρ ι μ έ ν η
περίπτωση όλα
συνέβησαν νωρίς το
πρωί της Πέμπτης, όταν ένα ζευγάρι -η
Καλλιόπη και ο Δημήτρης- διαπίστωσε ότι
η καρδιά του μωρού σταμάταγε σιγά σιγά
να χτυπά. Η νεαρή μητέρα ειδοποίησε το
ΕΚΑΒ και το «100», με το περιπολικό της
Άμεσης Δράσης να φτάνει στο σπίτι της
οικογένειας στην Κοκκινιά μέσα σε λιγό-
τερο από τρία λεπτά. Οδηγός του οχήμα-
τος ο Γιώργος Δημόπουλος και συνοδη-
γός ο Νίκος Φλέσσας, αντιλαμβάνονται
την κρισιμότητα των στιγμών, βάζουν στο
περιπολικό το μωράκι και τη μητέρα του
και σε συνεννόηση με τους δικυκλιστές
της Ομάδας ΔΙΑΣ ξεκινούν την «τρελή»
πορεία προς το νοσοκομείο Παίδων. 

«Το παιδί είχε σχεδόν “φύγει”»
«Λάβαμε κλήση για περιστατικό με αιφ-

νιδίως παθόν βρέφος, δεν γνωρίζαμε μέχρι
τότε πού πηγαίναμε και μόλις φτάσαμε εκεί
είδαμε τον παππού του μωρού που είχε κα-
τέβει κάτω. Όταν επιβιβάστηκε το παιδί στο
περιπολικό με τη μαμά του, ζήτησα έπειτα
από λίγα λεπτά να δω την εικόνα του παιδι-
ού για να καταλάβω τι γίνεται», δήλωσε για
το περιστατικό ο Νίκος Φλέσσας και πρό-
σθεσε: «Αντίκρισα ένα παιδάκι που σχεδόν
είχε “φύγει”. Ζήτησα από τη μητέρα του να
τη βοηθήσω, της είπα “δώσε μου το παιδί να
σε βοηθήσω”, ήταν σαστισμένη και πίστευε

ότι το παιδί είχε “φύγει” ή ότι “έφευγε” και
το ήθελε στην αγκαλιά της». Η γυναίκα τελι-
κά πείστηκε από τον έμπειρο αστυνομικό, ο
οποίος προσθέτει: «Το πήρα το παιδί, με
εμπιστεύτηκε, πήρα το παιδί στα πόδια μου.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, καμία σχέση δεν
είχε το παιδί όπως όταν το πήρα. Στο βίντεο
πλέον έχει αρχίσει και ανακτά το χρώμα
του, απλώς είναι ζαλισμένο από την έλλει-
ψη οξυγόνου. Άρχισα να κάνω βρεφική
ΚΑΡΠΑ, είναι διαφορετική από αυτή που
εφαρμόζεται στους ενήλικες, με προσεκτι-
κές κινήσεις, άλλη τεχνική στο στέρνο του».

Σε λιγότερο από 10 λεπτά το περιπολι-
κό είχε φτάσει στο νοσοκομείο Παίδων,
με τους γιατρούς να αναλαμβάνουν τα
υπόλοιπα και να σημειώνουν ότι χωρίς

την έγκαιρη και ψύχραιμη αντίδραση
του αστυνομικού το μωράκι δεν θα ήταν
σήμερα μαζί μας. Ο έμπειρος αστυνομι-
κός Νίκος Φλέσσας στο μόνο που στά-
θηκε ήταν στο πόσο σημαντική αποδεί-
χτηκε η γνώση ΚΑΡΠΑ, κάτι για το
οποίο όλο και περισσότερα στελέχη της
ΕΛΑΣ εκπαιδεύονται. Παρόμοιο περι-
στατικό άλλωστε είχαμε πριν από μερι-
κούς μήνες και στα νότια προάστια της
Αττικής, με τους αστυνομικούς να σώ-
ζουν ακόμη ένα παιδί. Αυτό είναι το
πρόσωπο της αστυνομίας που κατά γε-
νική ομολογία κερδίζει τον θαυμασμό
των πολιτών που τους χαρακτηρίζει ως
φύλακες-αγγέλους τους, πέραν από
διώκτες του εγκλήματος. 

Φύλακες-άγγελοι οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, 
έδωσαν ζωή σε βρέφος 35 ημερών

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Η συνάντηση Θεοδωρικάκου με τους δύο ήρωες
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρι-

κάκος υποδέχτηκε στο γραφείο του στον 7ο όροφο του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τούς δύο αστυνομι-
κούς της Άμεσης Δράσης που έσωσαν με ΚΑΡΠΑ βρέ-
φος που έπαθε ανακοπή κατά τη μεταφορά του από την
Κοκκινιά στο νοσοκομείο Παίδων. 

Ο κ. Θεοδωρικάκος μετά την ολοκλήρωση της συνάν-
τησης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα social media:
«Σε αυτήν τη συγκλονιστική υπόθεση δεν βρίσκω τα κα-
τάλληλα λόγια για να περιγράψω αυτά που πραγματικά
αισθάνομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Δημό-
πουλο και τον Νίκο Φλέσσα, δύο άξια στελέχη της Ελλη-

νικής Αστυνομίας, δύο σπουδαίους ανθρώπους. Έσω-
σαν ένα βρέφος 35 ημερών. Μετέφεραν το μωράκι μέσα
σε 8 λεπτά από την Κοκκινιά στο Παίδων. Και του έκαναν
ΚΑΡΠΑ μέσα στο περιπολικό, γιατί η καρδούλα του είχε
σταματήσει! 

Πολλά συγχαρητήρια επίσης στους άνδρες των ομά-
δων ΔΙΑΣ και ΖΗΤΑ για την καθοριστική συμβολή τους.
Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας: ανθρωπιά, αλληλεγγύη, αποτελεσματικότητα. Σε-
βασμός, αγάπη και στήριξη στους αστυνομικούς μας που
πολλές φορές υπερβαίνουν τον ίδιο τους τον εαυτό για τη
ζωή των συνανθρώπων μας».

Το ανθρώπινο
πρόσωπο
της ΕΛΑΣ!



Η
Ελένη Χρονοπούλου, μέλος

του ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, νομι-

κός που ζει μεγάλο χρόνο της

ζωής της στην «καρδιά» της

βελγικής πρωτεύουσας, είναι ένα από τα

νέα πρόσωπα που ο Νίκος Ανδρουλάκης

έχει προκρίνει για να κερδίσει το στοίχημα

της ανανέωσης του κόμματος. Με βαθιά

γνώση της νοοτροπίας που κυριαρχεί στο

Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει με νόημα

για την Εύα Καϊλή ότι το ευρύ κοινό «την εί-

χε συνδέσει περισσότερο με το αξίωμα της

αντιπροέδρου της Ευρωβουλής παρά με το

νέο ΠΑΣΟΚ που χτίζει ο Νίκος Ανδρουλά-

κης» και εκτιμά ότι ένας από τους κινδύ-

νους που μπορεί να προκύψει από αυτή την

ιστορία «είναι η απαξίωση στους θεσμούς».

Και καταλήγει στο ίδιο ύφος υπογραμμί-

ζοντας ότι «για κάθε διεφθαρμένο πολιτικό

υπάρχουν πολύ περισσότεροι που είναι έν-

τιμοι και έχουν τραβήξει τη χώρα μας και

την Ευρώπη μπροστά».

Πιστεύετε ότι μετά την εμπλοκή της Εύας

Καϊλή στο Qatargate έχουν προκληθεί

αρνητικοί συνειρμοί που απειλούν το

ΠΑΣΟΚ;

Η Εύα Καϊλή τους τελευταίους μήνες είχε

χαράξει μια πορεία που τη διαφοροποιούσε

ουσιαστικά από τις πολιτικές θέσεις του

ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλδημο-

κρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομί-

ζω ότι το ευρύ κοινό στην Ελλάδα αλλά και

στην υπόλοιπη Ευρώπη την είχε συνδέσει

περισσότερο με το αξίωμα της αντιπρο-

έδρου της Ευρωβουλής παρά με το νέο ΠΑ-

ΣΟΚ που χτίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης τον

τελευταίο χρόνο. Αρνητικοί συνειρμοί είναι

φυσικό να προκληθούν, δεν πιστεύω όμως

ότι «απειλούν» το ΠΑΣΟΚ, ούτε μπορούν να

υπονομεύσουν την αυτόνομη και ανανεωτι-

κή πορεία του. 

Ως νομικός αλλά και ως επαγγελμα-

τίας που γνωρίζει το καθεστώς των

Βρυξελλών, ποιες θα είναι οι συνέπει-

ες από το ωστικό κύμα αυτού του

σκανδάλου;

Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η απαξίωση

των θεσμών και σε αυτόν τον τομέα πρέ-

πει όλες οι πολιτικές ομάδες να «βάλουν

πλάτη». Δεν πρέπει ένα μεμονωμένο πε-

ριστατικό να μαυρίσει την πορεία και την

ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμών. Το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη μηχανι-

σμούς ελέγχου και δικλίδες ασφαλείας

για να αντιμετωπίζει τη διαφθορά, την οι-

κονομική κακοδιαχείριση και την κατά-

χρηση εξουσίας. Μπορούν να γίνουν πε-

ρισσότερα; Μπορούν και θα γίνουν. Πρέ-

πει να κοιτάξουμε το πρόβλημα ψύχραι-

μα και ρεαλιστικά αλλά όχι ισοπεδωτικά.

Αν πέσουμε στην παγίδα του «όλοι ίδιοι

είναι» και «όλοι τα πιάνουν στις Βρυξέλ-

λες», ρισκάρουμε να περπατήσουμε ξανά

σε ακροδεξιά μονοπάτια που πλέον ξέ-

ρουμε πού καταλήγουν. Ο ευρωσκεπτικι-

σμός δεν θα βοηθήσει κανένα κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενδε-

χόμενες μελλοντικές κρίσεις. Καμία χώ-

ρα μόνη της, εκτός ΕΕ, δεν θα μπορούσε

να αντιμετωπίσει μια πανδημία, έναν πό-

λεμο στην Ουκρανία και μια ενεργειακή

κρίση αποτελεσματικά, αυτό σας το υπο-

γράφω. Έχουν ευθύνη, λοιπόν, όλοι οι

πολιτικοί να πείσουν περισσότερους και

όχι λιγότερους Ευρωπαίους να προσέλ-

θουν στις κάλπες την άνοιξη του 2024.

Ποια είναι η απάντηση μιας νέας επιτυ-

χημένης γυναίκας, όπως εσείς, απέναντι

στις προκλήσεις που οδηγούν κάποιους

όπως την κ. Καϊλή και τον σύντροφό της

να υποκύψουν στα «θέλγητρα» της δια-

φθοράς;

Αναμένοντας την απόφαση των βελγικών

Αρχών και σεβόμενη το τεκμήριο αθωότη-

τας της κ. Καϊλή και του συντρόφου της, η

απάντησή μου είναι ξεκάθαρη. Καμία ανο-

χή στη διαφθορά. Κάθε δωροδοκία κρατι-

κών λειτουργών ή υπαλλήλων, κάθε κατά-

χρηση δημόσιων πόρων, που δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι προέρχεται από την τσέπη των

φορολογούμενων πολιτών, είναι διαφθορά.

Δεν είναι «μικρή» ή «μεγάλη» διαφθορά.

Δεν παίζει ρόλο το ποσό. Δεν έχει σημασία

αν κάποιος είναι ευκατάστατος ή όχι, αν εί-

ναι υπάλληλος σε έναν δήμο ή ο/η Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας ή πόσο έχει «προ-

πονηθεί» από ένα γενικότερο σύστημα. Εί-

ναι προσωπική υπόθεση το αν κάποιος θα

παρανομήσει, οι συνέπειες όμως μιας τέ-

τοιας πράξης είναι υπόθεση της δικαιοσύ-

νης. Το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μια

καλή ευκαιρία, ιδιαίτερα για την Ελλάδα

που το σύστημα απονομής δικαιοσύνης νο-

σεί, να πάρουμε ένα μάθημα. Παράλληλα

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για κάθε διε-

φθαρμένο πολιτικό υπάρχουν πολύ περισ-

σότεροι που είναι έντιμοι και έχουν τραβή-

ξει τη χώρα μας και την Ευρώπη μπροστά.

Όπως όλα δείχνουν, η επερχόμενη

εκλογική αναμέτρηση θα γίνει σε ένα

πρωτόγνωρο κλίμα πόλωσης. Ήδη πή-

ραμε πρώτη γεύση από την πίεση που

δέχτηκε το κόμμα σας τις τελευταίες μέ-

ρες. Πώς θα κινηθείτε σε αυτό το ναρκο-

πέδιο που σας ετοιμάζουν;

Το διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές δεν

είναι πόσο θα πολωθεί το κλίμα, καθώς

υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα μπρο-

στά μας. Καλούμαστε όλοι έπειτα από μία

δεκαετία κρίσεων, στέρησης και πολιτικής

ρευστότητας να επιλέξουμε τι χώρα θέλου-

με. Πού θέλουμε να ανήκουμε, ποια είναι

ταυτότητά μας στον παγκόσμιο και ευρω-

παϊκό χάρτη, πώς ονειρευόμαστε την καθη-

μερινότητά μας. Το ερώτημα γίνεται «υπαρ-

ξιακό» περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Το ΠΑΣΟΚ ξέρει πολύ καλά τι θέλει να διορ-

θώσει και με ποιον τρόπο. Μεταξύ άλλων

και με απλά λόγια, θέλει οι άρρωστοι να

μπορούν να βασιστούν στο ΕΣΥ, το νέο ζευ-

γάρι να μπορεί να ονειρευτεί το μέλλον του

(σπίτι, εργασία, οικογένεια), οι φοιτητές να

μπορούν να βρουν σταθερή δουλειά με

επαρκή μισθό, οι αδικημένοι να μη φο-

βούνται να προσέλθουν στη δικαιοσύνη, οι

ηλικιωμένοι να ζουν αξιοπρεπώς και όχι

παραμελημένοι. Αγωνία μας δεν είναι αν θα

πιεστούμε από ένα δίπολο που ούτως ή άλ-

λως έχει εξαντλήσει τον ελληνικό λαό αλλά

το να εξηγήσουμε σαφώς στους πολίτες

ποια είναι η εναλλακτική πρόταση.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη προϋπο-

θέσεις για συνεργασία με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ;

Σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο πολιτικό σκη-

νικό είναι νωρίς για να συζητήσουμε πιθανά

σενάρια συνεργασίας. Αυτή είναι μια απόφα-

ση που δεν θα την πάρουμε μόνοι. Οι ψηφο-

φόροι εκφράζουν με το εκλογικό αποτέλε-

σμα τη διάθεσή τους, την επιμονή τους ή την

άρνησή τους για πιθανές συνεργασίες. Δεν

είναι σοβαρό ένα κόμμα που δηλώνει «θα

πάω με τον Α ή τον Β» προεκλογικά. Οι πολί-

τες πρέπει να προσέλθουν στις κάλπες με

γνώμονα το πρόγραμμα και τις πολιτικές θέ-

σεις του εκάστοτε κόμματος. Αν δεν βγαί-

νουν τα κουκιά μετεκλογικά, θα πρέπει όλες

οι πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν την ευ-

θύνη να κυβερνηθεί η χώρα.
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μέλος ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

Ελένη Χρονοπούλου

«Δεν είναι σοβαρό ένα 
κόμμα που δηλώνει
“θα πάω με τον Α 
ή τον Β” προεκλογικά»
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Στην περίπτωση του βουλευτή Α’ Αθή-
νας Κώστα Σκανδαλίδη ισχύει η λαϊ-
κή ρήση «ο παλιός είναι αλλιώς»…

Στο ΠΑΣΟΚ τού έχουν προσδώσει τον χα-
ρακτηρισμό «ήρεμη δύναμη». Γεννήθηκε
στις 11 Ιανουαρίου του 1953, στην Καρδά-
μαινα της Κω, στα Δωδεκάνησα. Είναι το
τέταρτο και τελευταίο παιδί του παπα-
Γιώργη και της Χριστίνας Σκανδαλίδη. Τε-
λείωσε το Δημοτικό και τις τέσσερις πρώ-
τες τάξεις του εξαταξίου Γυμνασίου στην
Κω, την πέμπτη στο 5ο Γυμνάσιο Θεσσαλο-
νίκης και την έκτη Γυμνασίου στο 1ο Πρό-
τυπο Γυμνάσιο της Αθήνας. Συνέχισε τις
σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, από όπου πήρε το πτυχίο της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ανήκει στη
«γενιά του Πολυτεχνείου». Είναι από τα
ιδρυτικά μέλη της Τοπικής Οργάνωσης του
ΠΑΣΟΚ στην Κω.

Το 1971, με την είσοδό του στο Πολυτε-
χνείο, δραστηριοποιείται στον Σύλλογο
Δωδεκανήσιων Σπουδαστών, του οποίου
εκλέγεται πρόεδρος κατά την περίοδο
1975-1977. Το 1975 εκλέγεται στο Κεντρικό
Συμβούλιο της ΠΑΣΠ. Από τον Ιούνιο του
1976 έως και την Πανελλήνια Συνδιάσκε-
ψη του ΠΑΣΟΚ τον Ιούλιο του 1977 είναι
αναπληρωτής γραμματέας της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ. Το διάστημα που ακολουθεί την
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ το
1977 και μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου
του 1981 είναι μέλος και αναπληρωτής
γραμματέας του Κέντρου Μελετών και Δια-
φώτισης (ΚΕΜΕΔΙΑ) του Κινήματος, ενώ
από το 1977 μέχρι και σήμερα εκλέγεται
συνεχώς μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
(ΚΕ) του ΠΑΣΟΚ.

Η διαδρομή του είναι αυτό που λέμε «πιο
ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ». Ανέβηκε ένα
ένα τα κομματικά σκαλοπάτια και από απλό
κομματικό μέλος στην Οργάνωση της Κω
έφθασε στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρι-
κούπη, όπου παρέμεινε έξι χρόνια ως
γραμματέας της ΚΕ με ενδιάμεσους σταθ-
μούς σε κυβερνητικά αξιώματα ως υπουρ-
γός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ξεχώρισε τον
αναπληρωτή γραμματέα τής ισχυρής τότε
Νεολαίας ΠΑΣΟΚ για να τον προωθήσει στα
ανώτατα κομματικά αξιώματα υπό τον όρο
ότι «θα πάρει το πτυχίο του» από το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ. Το
πήρε, αλλά δεν το χρησιμοποίησε ποτέ, κα-
θώς προτιμούσε την ιδιότητα του δημοσιο-
γράφου ως εκδότης και για μια περίοδο
ιθύνων νους της «Εξόρμησης», ως παρα-
γωγός του ραδιοφώνου και σεναριογρά-
φος για την τηλεόραση ή ως συγγραφέας.

Πιο ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κώστας Σκανδαλίδης



POLITICAL
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 17

Ο Ολυμπιακός, το τάβλι 
και οι ομιλίες του Ανδρέα

Ποδηλατάδα στην Κω

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σκανδαλίδης υπήρξε λογογράφος του Ανδρέα ΠαπανδρέουΜαθητής Γυμνασίου στην Κω Με τη σύζυγό του Μπέτυ

Υπουργός Εσωτερικών με τον Παπανδρέου

Με τον Γιασέρ Αραφάτ

Τ
ον έχουν χαρακτηρίσει «κομματικό δρομέα με-
γάλων αποστάσεων» και πολιτικό υψηλών αν-
τοχών. Οι άλλοι περνούν γύρω του, έρχονται και
φεύγουν, αλλά αυτός βγαίνει πάντα βουλευτής

και παίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ στα δάχτυλά του… Ο Άκης
Τσοχατζόπουλος έλεγε: «Τον στείλαμε να πάει ένα χαρτί
στον πρόεδρο και αυτός έμεινε εκεί». Για όσους δεν γνω-
ρίζουν, υπήρξε λογογράφος του Ανδρέα Παπανδρέου.
Πρόεδρος δεν έγινε, παρότι έθεσε υποψηφιότητα το
2007, αλλά σταδιοδρόμησε προηγουμένως ως γραμματέ-
ας και Νο2 του ΠΑΣΟΚ. Έκανε τρία συνέδρια και διαχειρί-
στηκε τη μεταφορά της σκυτάλης από τον Ανδρέα Παπαν-
δρέου στον Κώστα Σημίτη χωρίς να ανοίξει μύτη. Κράτησε
ευπρεπή ουδετερότητα επί Γιώργου Παπανδρέου και δια-
χειρίστηκε άψογα το κομματικό βαρόμετρο με τον Βαγγέ-
λη Βενιζέλο στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Του προσέ-

φερε, βεβαίως, την πείρα του, αλλά τον κρατούσε και κατά
κάποιο τρόπο όμηρο διά της επιρροής που ασκούσε στον
άψητο τότε γραμματέα του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη.
Είναι φανατικός Ολυμπιακάκιας, αγαπάει τη γυναίκα του
την Μπέτυ, που είναι ο στενότερος συνεργάτης του, λέγε-
ται ότι είναι καλός ταβλαδόρος, παρακολουθεί με πάθος
τον αθλητισμό, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, και του αρέσουν
όλα τα είδη μουσικής, με την οποία παλιά ασχολήθηκε σε
ραδιοφωνικές εκπομπές. 

H πιο δύσκολη στιγμή στην πολιτική του διαδρομή ήταν
η ανακοίνωση της παραίτησης από την πρωθυπουργία του
Ανδρέα Παπανδρέου και ολόκληρη η περίοδος της διαδο-
χής του Ανδρέα, από την είσοδο στο «Ωνάσειο» και την
επιλογή του Κώστα Σημίτη έως το συνέδριο της διαδοχής.
Ένα οκτάμηνο-φωτιά, που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Ο ίδιος λέει ότι σαν χαρακτήρας είναι ευκολόπιστος και

συγχωρεί εύκολα. Μέσα του έχει κάποιες ενοχές, γιατί
δεν προέβη σε ρήξεις στο παρελθόν, αλλά όπως λέει,
«συμβιβάστηκα χωρίς να προδώσω τα πιστεύω, τις αρχές
και τις αξίες μου». Ενημερώνεται το πρωί από ραδιόφω-
νο, σάιτ και εφημερίδες. Επίσης, παρακολουθεί πολύ κι-
νηματογράφο, τηλεόραση και άπειρες φορές τις παλιές
ελληνικές ταινίες.

Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά ήταν και είναι η
εγκράτειά του. Ακόμα και όταν ήταν το Νο2 στο ΠΑΣΟΚ,
μιλούσε μόνον όταν είχε κάτι να πει… Οι παλαιοί πολιτικοί
συντάκτες τον θυμούνται να περπατάει χαμογελαστός στη
Χαριλάου Τρικούπη για να μπει στα γραφεία του κόμμα-
τος, κουνώντας το κεφάλι του χωρίς να απαντάει σε βροχή
ερωτήσεων που δεχόταν από τους δημοσιογράφους.
Όσοι τον ήξεραν έπαιρναν απαντήσεις μόνο από το βλέμ-
μα του…

Με τον Σημίτη 
στο συνέδριο-φωτιά του 1996

Με τον Μίκη

Στιγμές 
χαλάρωσης
και τάβλι

Ζεϊμπέκικο 
στα μπουζούκια
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Α
πομένουν λίγες ώρες για να αφήσουμε πί-
σω μας μια προεκλογική χρονιά και να
υποδεχθούμε μια -δύσκολη- εκλογική. 

Οι πολιτικές αναλύσεις υψηλού(!) επιπέδου δί-
νουν και παίρνουν, οι -κάθε μορφής- πολιτικολό-
γοι παίζουν στα «ζάρια» ημερομηνίες, συνεργα-
σίες και προβλέπουν νικητές και ηττημένους. Με
μεγάλη δόση φαντασίας και ελάχιστη δόση ρεαλι-
σμού, παραβλέποντας ότι «ταμείο» κάνει ο ψηφο-
φόρος…

Και αυτός ο ψηφοφόρος είναι πια «πονηρεμέ-
νος», όσο και αν θέλουμε να λέμε με περισσή πε-
ρηφάνια ότι είμαστε Ελληνάρες και «δεν μας σκιά-
ζει φοβέρα καμιά»… 

Η προεκλογική χρονιά, λοιπόν, μπορεί να φεύ-
γει, όμως, έχει αφήσει το «σημάδι» της, που -δυ-
στυχώς- θα χαράξει τον δρόμο προς τις εκλογές.
Και το βέβαιο είναι ότι ούτε ρόδινος θα είναι ούτε
ιδιαίτερα βατός, μια και ο πολιτικός πολιτισμός
έχει πάει «περίπατο» και η διάθεση για συνεργασία
-προς όφελος του συνόλου- έχει πάει περίπατο
επίσης.

Η Ελλάδα βγαίνει από έναν 12χρονο εφιάλτη που
τα είχε όλα: οικονομική κρίση, αποξένωση, απομό-
νωση, πανδημία! Και τηρουμένων των αναλογιών
βγήκε «παλικάρι»… Οι πολίτες πρωτίστως έβαλαν
πλάτη και η παροιμιώδης ανθεκτικότητά μας κατά-
φερε να μας κρατήσει έξω από το νερό, τώρα, που
ένας πόλεμος είναι στη γειτονιά μας και η ενεργει-
ακή κρίση στην πόρτα μας.

Και αντί αυτό να αφυπνίσει τους πολιτικούς μας,
αποδείχθηκε «πεδίον δόξης λαμπρόν» για πόλω-
ση, χτυπήματα κάτω από τη μέση και χυδαίες επι-
θέσεις με στόχο τι άλλο από την επικράτηση σε ένα
βρόμικο παιχνίδι εξουσίας.

Οι εκλογές που έρχονται θα έπρεπε να είναι
γιορτή, όμως, είναι πόλεμος! Ένας «προσωπικός»
πόλεμος, όπου οι εμπλεκόμενοι αδιαφορούν για
τις (πολλές) παράπλευρες απώλειες, λες και ζουν
σε άλλον πλανήτη. 

Ναι, η κυβέρνηση είναι -ιστορικά- ο «σάκος
του μποξ» και η δουλειά της αντιπολίτευσης εί-
ναι εύκολη, διότι αρκεί μια αφ’ υψηλού κριτική,
ένα «όχι σε όλα» και ένα «εσύ είσαι κυβέρνηση,
εσύ να βρεις τη λύση»… Όμως κάπου θα πρέπει
να υπάρξει ένας «κόφτης». Δεν θα γίνω ένας
ακόμα «αναλυτής», ούτε θα βάλω στο χαρτί στα-
τιστικά και δημοσκοπήσεις…

Δεν θα ψάξω με λύσσα να βρω τι με χωρίζει
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπο-
λίτευση. Θα επιθυμούσα όμως -σαν πολίτης και
μόνο- οι πολιτικοί να ψάξουν τι τους ενώνει και
όχι τι τους χωρίζει. Θα επιθυμούσα να σεβα-
στούν την ιστορική ευθύνη που κουβαλάνε στην
πλάτη τους και να με πάνε προς τις εκλογές με

προτάσεις, σεβασμό, ελπίδα και αλήθειες.
Και λυπάμαι που αναγκάζομαι να δείξω με το δά-

χτυλο τον Αλέξη και τον Νίκο. Λυπάμαι που με τόση
ευκολία μου λένε ψέματα, λυπάμαι που απαιτούν
την ψήφο μου όχι επειδή είναι καλύτεροι και έχουν
ένα καλύτερο πρόγραμμα από τον αντίπαλό τους,
αλλά επειδή ξέρουν να «βρίζουν» καλύτερα. Λυ-
πάμαι που με θεωρούν πρόβατο, έτοιμο να ακο-
λουθήσω το κριάρι στον γκρεμό. 

Όπως είπα και παραπάνω, ο ψηφοφόρος είναι
πλέον «πονηρεμένος» και όλοι κρίνονται όχι εκ του
αποτελέσματος αλλά από τα πεπραγμένα τους. Και
δυστυχώς τα δείγματα γραφής έχουν δοθεί πλέον
από όλους. Τη χρονιά, λοιπόν, που έρχεται «φορ-
τσάτη», θέλω να είμαι αισιόδοξος. Για αυτό θέλω
να πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος, αν το θελήσουν
πραγματικά… Γιατί οι δύσκολοι καιροί (Αλέξη και
Νίκο) απαιτούν σοβαρούς «καπεταναίους». Και πι-
στέψτε με, ζούμε δύσκολους καιρούς!

Καλή χρονιά

του
Ίωνα
Παπαδάκη

Δημοσιογράφος

Τ
ο να περνάς χρόνο μόνος μπορεί να είναι μια
σημαντική και πολύτιμη πτυχή ενός υγιεινού
τρόπου ζωής. Μπορεί να σου δώσει την ευ-

καιρία να προβληματιστείς, να χαλαρώσεις και να
επαναφορτιστείς. Το να είσαι μόνος μπορεί επίσης
να σε βοηθήσει να αναπτύξεις μια ισχυρότερη αυ-
τογνωσία και ανεξαρτησία.

Η σημασία τού να είσαι μόνος μπορεί να διαφέρει
από άτομο σε άτομο, ανάλογα με τις ατομικές ανάγ-
κες και προτιμήσεις. Για κάποιους, το να περνάς
χρόνο μόνος μπορεί να είναι ουσιαστικό μέρος της
διατήρησης της ψυχικής και συναισθηματικής
ισορροπίας, ενώ για άλλους μπορεί να είναι λιγότε-
ρο σημαντικό.

Τα οφέλη τού να περάσετε λίγο χρόνο μόνοι
Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη τού να είναι κα-

νείς μόνος είναι η ευκαιρία να στοχαστεί και να
επεξεργαστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Όταν οι άλλοι μας περιβάλλουν συνεχώς, μπορεί να
είναι δύσκολο να βρούμε τον χρόνο και τον χώρο
για να σκεφτούμε πραγματικά τι συμβαίνει στη ζωή
μας και πώς νιώθουμε για αυτό. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του να είσαι μόνος είναι η
ευκαιρία να χαλαρώσεις και να επαναφορτιστείς.
Στις πολυάσχολες, γρήγορες ζωές μας, μπορεί να
είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο για να χαλαρώσου-
με πραγματικά και να απαλλαγούμε από το άγχος
της ημέρας. 

Επίσης, υπάρχουν και πρακτικά πλεονεκτήματα.
Για παράδειγμα, το να ακολουθήσετε χόμπι ή εν-
διαφέροντα που μπορεί να μην είναι τόσο εφικτά
όταν βρίσκεστε παρέα με άλλους.

Ώρα να μείνεις μόνος
• Αισθάνεσαι καταβεβλημένος ή πιεσμένος και δυ-
σκολεύεσαι να συγκεντρωθείς ή να ολοκληρώσεις
εργασίες.

• Νιώθεις εξαντλημένος.
• Έχεις έλλειψη κινήτρων ή ενέργειας.
• Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς.
• Ταράζεσαι εύκολα.
• Νιώθεις έλλειψη σύνδεσης με τους άλλους.
• Νιώθεις ότι είσαι συνεχώς εν κινήσει και δεν
έχεις ποτέ χρόνο για τον εαυτό σου.
• Νιώθεις ότι δίνεις συνέχεια στους άλλους και δεν
φροντίζεις τον εαυτό σου.
• Νιώθεις ότι δεν έχεις προσωπικά χόμπι ή ενδια-
φέροντα.
• Νιώθεις ότι σε τραβούν συνεχώς σε διαφορετικές
κατευθύνσεις.
• Νιώθεις ότι χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου ή
την αίσθηση της ταυτότητάς σου.
• Νιώθεις ότι δεν έχεις τον έλεγχο της ζωής σου.
• Νιώθεις ότι βομβαρδίζεσαι συνεχώς με ερεθί-
σματα και δεν μπορείς να ξεφύγεις.
• Νιώθεις ότι δεν ζεις τη ζωή που θέλεις να ζήσεις.

Σημάδια ότι χρειάζεστε λίγο χρόνο μόνοι

Δύσκολοι καιροί, ικανοί «καπεταναίοι»!

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki



ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL ΘΕΣH19

Ο
Ερντογάν πάει ξανά ταμείο μετά την πανη-
γυρική έγκριση του Προϋπολογισμού της
ΕΕ για το 2023 που προβλέπει και νέα ευ-

ρωπαϊκά κονδύλια για την Τουρκία. Και όλα αυτά
βέβαια την ώρα που κλιμακώνει την εμπρηστική
του ρητορική κατά της πατρίδας μας, με αποκορύ-
φωμα την απειλή που εκτόξευσε πρόσφατα ότι θα
χτυπήσει την Αθήνα με τον πύραυλο Tayfun
(www.kathimerini.gr 11/12/2022). 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει σε προγενέστερο
άρθρο μας (www.notismarias.gr 7/6/2021) για το
χρονικό διάστημα 2021-2027 προβλέπεται ότι η
Τουρκία θα ενθυλακώσει από την ΕΕ τουλάχιστον
3,5 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ), συν 3 δισ. ευρώ για το Προσφυ-
γικό, συν 3,5 δισ. ευρώ ως δάνεια από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συν εγγυήσεις
μέσω του Ταμείου Invest EU το οποίο προβλέπει
ένα πολλαπλασιαστή επένδυσης της τάξης τουλάχι-
στον των 11,4 ευρώ για κάθε 1 ευρώ χορηγούμενης
εγγύησης (www.consilium.europa.eu/el/press
17/3/2021).

Πάντως η καταρχάς εγκριθείσα χρηματοδότηση
της Τουρκίας για το διάστημα 2021-2027 προϋποθέτει
την έγκριση των σχετικών ετήσιων κονδυλίων μέσω
του Προϋπολογισμού της ΕΕ κάθε χρόνο.

Το νέο ετήσιο χριστουγεννιάτικο δώρο της ΕΕ
στην Άγκυρα προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας δια-
δικασίας που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022 με την
έγκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
Σχεδίου για τον Ετήσιο Προϋπολογισμό της Ένω-
σης για το οικονομικό έτος 2023. 

Στη συνέχεια, στις 13 Ιουλίου, με την ψήφο Ελλά-
δας και Κύπρου οι πρέσβεις των κρατών-μελών
στην ΕΕ ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου σχετι-
κά με το σχέδιο Προϋπολογισμού της ΕΕ για το
2023. Μάλιστα το Συμβούλιο δέχθηκε χωρίς καμία

μείωση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εγκρίνοντας αναλήψεις υποχρεώσεων 16,7 δισ.
ευρώ και πληρωμών 13,7 δισ. ευρώ για τις «γειτο-
νικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο»
(https://www.consilium.europa.eu 13/7/2022).
Σημειωτέον ότι από το κεφάλαιο αυτό του Προϋπο-
λογισμού της ΕΕ προβλέπεται πέραν των άλλων και
η χρηματοδότηση της Τουρκίας αλλά και της Λι-
βύης.

Ακολούθως το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επί-
σημα τη θέση του επί του Σχεδίου Γενικού Προ-
ϋπολογισμού για το 2023 μέσω γραπτής διαδικα-
σίας που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 και διαβί-
βασε τη θέση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. 

Όπως είχαμε επισημάνει από τη στήλη αυτή, εγ-
κρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου «μετά βαΐων και κλά-
δων το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το οικο-
νομικό έτος 2023, καθώς έλαβε 421 ψήφους υπέρ,
137 κατά, ενώ 82 ευρωβουλευτές απείχαν. Αξιοση-
μείωτο το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το σχε-
τικό πρακτικό ψηφοφορίας (Συνοπτικά Πρακτικά-
Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική
κλήση-Παράρτημα, 19/10/2022, σελ.161-162), ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το εν λόγω Ψή-
φισμα. Η ψηφοφορία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19
Οκτωβρίου 2022 και το βασικό συμπέρασμα που
προκύπτει από την παραπάνω κοινή πολιτική στά-
ση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι ότι και τα τρία αυτά
μνημονιακά κόμματα με την ψήφο τους νομιμοποί-
ησαν τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Τουρ-
κίας αλλά και της Λιβύης με κονδύλια της ΕΕ και
για το 2023» (www.political.gr 29/10/2022, σελ.16).

Ακολούθως και αφού Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 (www.con-

silium.europa.eu 15/11/2022), το Συμβούλιο Γενι-
κών Υποθέσεων της ΕΕ στις 22 Νοεμβρίου 2022
στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας ενέκρινε
και μάλιστα χωρίς συζήτηση(!) «το κοινό σχέδιο για
τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023, επί
του οποίου είχε συμφωνήσει στις 14 Νοεμβρίου
κατά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο» (www.consilium.europa.eu 22/11/2022). Η
απόφαση λήφθηκε με 25 θετικές ψήφους, συμπε-
ριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, και
με δύο αποχές εκ μέρους της Ουγγαρίας και της
Σουηδίας. Και παρότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά
σημαντική συνεδρίαση, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν
εκπροσωπήθηκαν καν σε υπουργικό επίπεδο αλλά
σε επίπεδο γενικού γραμματέα! 

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε με ψήφους της Αθή-
νας και της Λευκωσίας αύξηση κονδυλίων για τον
τομέα 6 του Προϋπολογισμού της ΕΕ υπό τον τίτλο
«Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος» με απο-
τέλεσμα να ανέλθουν στα 17,2 δισ. ευρώ οι αναλή-
ψεις υποχρεώσεων και στα 13,9 δισ. ευρώ οι πλη-
ρωμές. Έτσι πέραν των άλλων εγκρίθηκαν τα κον-
δύλια και για Τουρκία και Λιβύη, η οποία λίγες μέ-
ρες πιο πριν, στις 17/11/2022, είχε πρωταγωνιστή-
σει στο γνωστό διπλωματικό επεισόδιο κατά του
Νίκου Δένδια (www.naftemporiki.gr 17/11/2022).

Την ώρα λοιπόν που ο Ακάρ εξαπέλυε και νέες
επιθέσεις κατά της Ελλάδας (www.cnn.gr
22/11/2022), την ίδια ημέρα Αθήνα και Λευκωσία
για άλλη μία φορά χωρίς καν να αρθρώσουν κου-
βέντα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ,
χωρίς έστω καν να καταχωρίσουν μια δήλωση στα
Πρακτικά αναφορικά με την επεκτατική πολιτική
της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου,
προχώρησαν στην έγκριση του Προϋπολογισμού
της ΕΕ για το 2023 ξεκλειδώνοντας ξανά τη χρημα-
τοδότηση της Τουρκίας με πακτωλό ευρωπαϊκών
κονδυλίων και για τη νέα χρονιά.

Και όλα αυτά, παρότι το εν λόγω θέμα της ημερή-
σιας διάταξης είχε τεθεί υπό τον βαρύγδουπο τίτλο
«Νομοθετικές Διαβουλεύσεις»! 

Και το κερασάκι στην τούρτα έβαλε την επόμενη
ημέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας με
τη σειρά του το παραπάνω κοινό σχέδιο για τον Γε-
νικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2023 με 492 ψή-
φους υπέρ, 66 κατά και 46 αποχές, με ΝΔ και ΠΑ-
ΣΟΚ να ψηφίζουν υπέρ και τον ΣΥΡΙΖΑ να απέχει. 

Στη συνέχεια το story είναι γνωστό, με τον Τσα-
βούσογλου να συνεχίζει τις πολεμικές απειλές κα-
τά της Ελλάδας επαναφέροντας το casus belli σε
περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών
υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, προειδοποιώντας με
ιταμή γλώσσα την Ελλάδα «να μην κάνει μαγκιές»
(www.kathimerini.gr 29/12/2022)!

Έτσι, για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η γνω-
στή ρήση: «Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου,
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».

«Πυραυλικές» απειλές Ερντογάν παρά
το ευρωπαϊκό πεσκέσι και για το 2023 

του
Νότη Μαριά

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



Α
ναμφίβολα το κυριότερος γεγο-
νός της χρονιάς που φεύγει είναι
ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ει-
σβολή που ξεκίνησε στις 24 Φε-

βρουαρίου, βυθίζοντας τον κόσμο σε μια
κρίση που δεν έχει προηγούμενο από το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου. Η εισβολή της
Ρωσίας προκαλεί την πιο σημαντική ροή
προσφύγων στην Ευρώπη από το τέλος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κοστίζει τη ζωή
σε χιλιάδες στρατιώτες και αμάχους. Οι Δυ-
τικοί επέβαλαν στη Ρωσία οικονομικές κυ-
ρώσεις, που γίνονται ολοένα και πιο αυστη-
ρές με το πέρασμα του χρόνου, παραδίδον-
τας ταυτόχρονα όπλα στην Ουκρανία που
αποκτά επίσης καθεστώς υποψήφιας προς
ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να πε-
ρικυκλώσουν το Κίεβο, όπου ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν
σε ανοιχτή γραμμή με τις χώρες της Δύσης.
Τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν κήρυξε επιστρά-
τευση περίπου 300.000 εφέδρων και ανα-
κοίνωσε την προσάρτηση τεσσάρων ουκρα-
νικών κατεχόμενων περιφερειών μετά τη
διεξαγωγή «δημοψηφισμάτων». 

Ο πόλεμος ανέδειξε την απειλή μιας παγ-
κόσμιας επισιτιστικής κρίσης, λόγω του θα-
λάσσιου αποκλεισμού που επέβαλε η Ρωσία
στη Μαύρη Θάλασσα. Μια συμφωνία η
οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο επέτρεψε
στην Ουκρανία να ξαναρχίσει σταδιακά να
εξάγει τα σιτηρά της.

Ο πληθωρισμός τροφοδοτήθηκε από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και βύθισε την Ευ-
ρώπη σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Η Ρωσία,
υπό την επίδραση των δυτικών κυρώσεων,
πολλαπλασίασε τα αντίποινα φθάνοντας μέ-
χρι να πλήξει το ευαίσθητο σημείο της ΕΕ:
την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο. Οι
εξαγωγές ρωσικού αερίου, κυρίως μέσω
των πολύ εξαρτώμενων Γερμανίας και Ιτα-
λίας, άρχισαν να βρίσκονται σε ελεύθερη
πτώση.

Ο θάνατος της Ελισάβετ
Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας

στράφηκαν το 2022 στη Βρετανία για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είναι ο θάνατος της βασίλισ-
σας Ελισάβετ στις 8 Οκτωβρίου έπειτα από 70

χρόνια στον θρόνο και η ανακήρυξη στις 10
Σεπτεμβρίου του πρίγκιπα Καρόλου ως βασι-
λιά. Ο δεύτερος είναι η παραίτηση του πρω-
θυπουργού Μπόρις Τζόνσον έπειτα από μια
διαδοχή σκανδάλων και μια πλημμυρίδα πα-
ραιτήσεων μελών της κυβέρνησής του. Η Λιζ
Τρας ορίστηκε επίσημα διάδοχός του στην
Ντάουνινγκ Στριτ και ήταν η πιο εφήμερη
πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία της
χώρας, αφού παρέμεινε μόνο 44 ημέρες στον
θώκο, προτού παραιτηθεί με τη σειρά της για
να αναλάβει στη συνέχεια ο Ρίσι Σούνακ. 

«Ιρανική επανάσταση»
Η χρονιά σημαδεύτηκε και από τα γεγονό-

τα στο Ιράν, όταν η Μαχσά Αμινί, μια 22χρο-
νη Ιρανή κουρδικής καταγωγής, πέθανε στο
νοσοκομείο, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή
της από την αστυνομία ηθών που την κατη-
γόρησε ότι παραβίασε τον αυστηρό ενδυμα-
τολογικό κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρα-
τίας για τις γυναίκες.

Ο θάνατός της προκάλεσε ένα κύμα δια-
δηλώσεων σε όλο το Ιράν, που δεν έχει προ-
ηγούμενο μετά την Ισλαμική Επανάσταση
του 1979.

Καταραμένο Μουντιάλ
Τέλος, η διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Κα-

τάρ προκάλεσε επικρίσεις για το μικρό κρά-
τος του Κόλπου. Η πρώτη αραβική χώρα που
διοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδο-
σφαίρου επικρίθηκε για τη μεταχείριση των
ξένων εργατών, των ΛΟΑΤΚΙ+ και των γυναι-
κών, ενώ η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα
Καϊλή κατηγορείται στο πλαίσιο ενός ηχη-
ρού σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμ-
πλέκεται το Κατάρ.

Για την ιστορία, η Αργεντινή κατέκτησε το
τρίτο της Παγκόσμιο Κύπελλο νικώντας την
κάτοχο του τίτλου Γαλλία. Στην εκπνοή του
χρόνου αποχαιρετήσαμε και τον κορυφαίο
ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Πελέ.
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Τα μεγάλα γεγονότα  που έκαναν
άνω κάτω τον πλανήτη 
τη χρονιά που φεύγει

Βαριά η σκιά 
του πολέμου
στην Ουκρανία 
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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

Ο
ι πρόσφατες δηλώσεις του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου περί απειλής πολέ-
μου αν η Ελλάδα κάνει χρήση του δι-
καιώματός της για επέκταση στα 12

νμ νοτίως της Κρήτης ανεβάζουν το level των
εκβιασμών, αφού μιλάμε για ένα νέο casus
belli εκτός της θάλασσας του Αιγαίου. Οι Τούρ-
κοι, δηλαδή, θέτουν πλέον διπλό casus belli σε
όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις Τσαβούσο-
γλου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη θλίψη
του για την κλιμάκωση των προκλητικών δη-
λώσεων και ζητά από Ελλάδα και Τουρκία να
συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης
και της ασφάλειας στην περιοχή. 

«Σε μια εποχή που η ενότητα χρειάζεται πε-
ρισσότερο μεταξύ των συμμάχων μας, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες λυπούνται για την κλιμάκωση
των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε
όλους τους συμμάχους μας να αποφεύγουν
απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα

αυξήσει την ένταση και δεν θα βοηθήσει κανέ-
ναν. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμ-
μάχους μας στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Τουρκία, να
συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης
και της ασφάλειας στην περιοχή και για την
επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο.
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυ-
ροί εταίροι και βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και
των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά η ανακοίνωση του αμερικανικού
υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, στην κα-
θιερωμένη συνέντευξη για το κλείσιμο της

χρονιάς προς τους εκπροσώπους των τουρκι-
κών μέσων ενημέρωσης, ανέφερε πως το ca-
sus belli της Άγκυρας ισχύει για όλο το Αιγαίο,
ακόμη και για την επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων από τα 6 νμ στα 12 νμ στην
Κρήτη. «Όχι 12 ναυτικά μίλια, ούτε ένα μίλι δεν
θα επιτρέψουμε», είπε χαρακτηριστικά, σύμ-
φωνα με το Anadolu. 

Η ανακίνηση του συγκεκριμένου θέματος
αποδίδεται από την Αθήνα στα σταθερά παιχνί-
δια που παίζει η Άγκυρα με το βλέμμα στραμ-
μένο όχι μόνο προς την Ελλάδα και τη Δύση
αλλά και στο εσωτερικό. 

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα περνά μια
εξαιρετικά δύσκολη φάση, καθώς οι δια-
πραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την
αγορά F-16 προχωρούν με εξαιρετικά αργό
ρυθμό. Αν στις δηλώσεις Τσαβούσογλου
προστεθούν και εκείνες του υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, καθίσταται σα-
φές ότι απλώς το περιβάλλον ρητορικών
απειλών κατά της ελληνικής κυριαρχίας δεν
τροποποιείται. 

Η Τουρκία απέτυχε, παρά την τεράστια επέν-
δυση σε ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα,
να ανακαλύψει το όποιο κοίτασμα φυσικού αε-
ρίου στην περιοχή που η ίδια ισχυρίζεται ότι
εμπίπτει στη δική της υφαλοκρηπίδα στην
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα δεν κα-
τάφερε επίσης να συνάψει συμφωνίες οριοθέ-
τησης θαλάσσιων ζωνών με σημαντικές χώ-
ρες, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ, παρά τις
«γενναιόδωρες» προτάσεις της.

Το διπλό casus belli των Τούρκων 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Οι διπλωματικές αποτυχίες
του Ταγίπ Ερντογάν οδηγούν
σε επικίνδυνη κλιμάκωση 
των προκλήσεων 
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Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σε άγρια συμπλοκή
που σημειώθηκε μεταξύ νεαρών αργά το βράδυ της
Πέμπτης στο Χαλάνδρι. Θύματα είναι δύο 17χρονοι
που μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό. Όλα ξεκίνη-
σαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, κλείστηκε ραν-
τεβού για την αιματηρή συνάντηση μέσω Instagram
από δύο παρέες - η μία από τα Σπάτα και ή άλλη από το
κέντρο της Αθήνας.

Οι νεαροί, κάποιοι από αυτούς ανήλικοι, συναντήθη-

καν για να λύσουν τις οπαδικές διαφορές τους έχοντας
εφοδιαστεί με μαχαίρια και κατσαβίδια στην οδό Δου-
κίσσης Πλακεντίας στο Χαλάνδρι μετά τις 8 το βράδυ
της περασμένης Πέμπτης.

Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι άρχισαν να συμπλέκον-
ται με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς. Η
Αστυνομία προχώρησε αρχικά σε 9 προσαγωγές, οι
οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε 11 συλλήψεις. Οι
νεαροί μεταφέρθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα

και στη συνέχεια στον εισαγγελέα, ενώ την υπόθεση
ανέλαβε να ερευνήσει το Τμήμα Αθλητικής Βίας της
Ασφάλειας Αττικής.

Γυναίκα μάρτυρας που διατηρεί μαγαζί στην περιοχή
και βρέθηκε μπροστά στη συμπλοκή είπε: «Ήταν πολ-
λοί, όλοι μικροί, το πολύ 20 ετών, υπήρχε τραυματίας με
αίματα στο κεφάλι, ο ένας έλεγε ότι υπήρχε μαχαίρι, ο
άλλος κατσαβίδι και έλεγαν ότι οι μεν πήγαν να κλέ-
ψουν τους δε». 

Άγρια συμπλοκή ανήλικων χούλιγκαν στο Χαλάνδρι με δύο τραυματίες

Ο
λοένα και περισσότερα είναι τα
περιστατικά απάτης στον κυ-
βερνοχώρο με θύματα ανυπο-
ψίαστους πολίτες. Οι «ηλεκτρο-

νικές συμμορίες» δρουν ανεξέλεγκτα αλι-
εύοντας δεδομένα μέσω μηνυμάτων ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τις περισσό-
τερες φορές κινούνται κάτω από τα ραντάρ
των αρμόδιων Αρχών, που διενεργούν αρ-
κετές φορές επιχειρήσεις για να τους εντο-
πίσουν. 

Η «Political» επικοινώνησε για το μεί-
ζον θέμα με τον υποστράτηγο εν απο-
στρατεία, πρώην διευθυντή της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του αρχηγεί-
ου της ΕΛΑΣ, Γιώργο Παπαπροδρόμου, ο
οποίος με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως
το πιο δυνατό όπλο της Πολιτείας στην
παρούσα φάση είναι η ενδελεχής ενημέ-
ρωση των πολιτών. 

«Αδύναμη στιγμή»
«Οι επιτήδειοι πάντα βρίσκουν νέους

τρόπους, γιατί, πρώτον, αυτού του είδους οι
απάτες συνδέονται με την τεχνολογία που
έχει δυναμικό χαρακτήρα και γιατί, δεύτε-
ρον, αυτοί που διαπράττουν τις απάτες μέ-
σα από ένα πεδίο ποικιλόμορφων δεξιοτή-
των βρίσκουν την αδύναμη στιγμή των χρη-
στών του διαδικτύου για να τους εξαπατή-
σουν», μας είπε χαρακτηριστικά.

Στην πλειονότητα των απατών στον κυ-
βερνοχώρο οι δράστες είθισται να αλι-
εύουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδο-
μένα από τα θύματά τους. «Οι πολίτες δεν
πρέπει να ανοίγουν τα μηνύματα και τους
συνδέσμους που μοιάζουν να είναι από
τράπεζες ούτε να δίνουν τον τραπεζικό
τους λογαριασμό, ενώ προσοχή χρειάζεται

και στις αγορές ή παραγγελίες προϊόντων,
στις κρατήσεις δωματίων για τα ξενοδο-
χεία και στις αγγελίες πώλησης, καθώς ως
καταναλωτές δεν είμαστε σωστά ενημερω-
μένοι για τις αγορές μέσω διαδικτύου», τό-
νισε χαρακτηριστικά ο υποστράτηγος εν
αποστρατεία και συνέχισε λέγοντας: «Από
το 2011 η ΕΕ έχει θεσπίσει το δικαίωμα της
υπαναχώρησης, σύμφωνα με το οποίο ο
καταναλωτής εντός 14 ημερών σε φυσικό ή
ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να επι-
στρέψει το προϊόν που αγόρασε χωρίς κα-
μία αιτιολογία και αυτό οφείλουν να το

γνωρίζουν και οι καταναλωτές αλλά και οι
επαγγελματίες και προς την κατεύθυνση
αυτή πρέπει να λειτουργήσουν και τα επι-
μελητήρια της χώρας».

«Αλλαγή κωδικών»
Το πιο βασικό που πρέπει να προσέ-

χουν οι χρήστες του διαδικτύου, σύμφω-
να με τον κ. Παπαπροδρόμου, είναι να μη
συνδέονται με τρόπο τον οποίο μας υπο-
δεικνύουν «κάποιοι μέσω μηνυμάτων.
Επίσης, όχι χρήση των δημόσιων Wi-Fi,
προσοχή στα χαρακτηριστικά των συ-

σκευών και τα προγράμμα-
τα και χρήση μόνο των

εφαρμογών που είναι απα-
ραίτητες και των εφαρμογών

που διαθέτουμε με τις τράπεζες
και αλλαγή των κωδικών σε τραπεζικούς
λογαριασμούς». Επιπλέον, τόνισε ότι
πρέπει να εξοικειωθούμε με τις νέες τε-
χνολογίες, καθώς είμαστε στη φάση της
ψηφιακής μετάβασης και η Πολιτεία «πέ-
ρα από τις εξαγγελίες πρέπει να περάσει
σε πράξεις με οργανωμένη προσπάθεια
και ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες όπως εί-
ναι τα παιδιά, τα άτομα μεγαλύτερης ηλι-
κίας και τα άτομα με αναπηρία».

Αρκετά σημαντική θεωρείται και η ενη-
μέρωση των ανηλίκων, οι οποίοι είναι εξοι-
κειωμένοι με την τεχνολογία. «Εκεί απαι-
τείται ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των
γονέων και των παιδιών», τόνισε ο κ. Πα-
παπροδρόμου.

Οδηγός επιβίωσης από e-απάτες

Ο υποστράτηγος εα και πρώην διευθυντής της Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Γ. Παπαπροδρόμου συμβουλεύει

τους πολίτες πώς να μην πέφτουν θύματα 
των αετονύχηδων του κυβερνοχώρου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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T
o 2023 ανοίγει την αυλαία του και
τα βλέμματα στρέφονται στη δι-
καιοσύνη, η οποία για ακόμη μια
φορά καλείται να σηκώσει το βά-

ρος σοβαρών υποθέσεων με κοινωνικό, οι-
κονομικό και πολιτικό περιεχόμενο. Υποθέ-
σεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα θα
«ξεδιπλωθούν» μέσα σε δικαστικές αίθου-
σες και ανακριτικά γραφεία, με τους πρωτα-
γωνιστές τους να βρίσκονται σε πρώτο πλά-
νο, αναμένοντας την κρίση των δικαστών.

1Ρούλα Πισπιρίγκου: Ποδαρικό για το
νέος έτος στην αίθουσα του Μεικτού

Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας θα κάνει
η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία στις 9 Ιανουα-
ρίου 2023 θα καθίσει στο εδώλιο κατηγο-
ρούμενη για ανθρωποκτονία αλλά και από-
πειρα ανθρωποκτονίας της πρωτότοκης κό-
ρης της, Τζωρτζίνας. Η 33χρονη κατηγορεί-
ται και για τον θάνατο των δύο μικρότερων
κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας, αλλά η
συγκεκριμένη δικογραφία παραμένει ανοι-
κτή στην ανάκριση. Η προφυλακισμένη
Ρούλα Πισπιρίγκου θα παλέψει για να πείσει
πως δεν σκότωσε τα παιδιά της, έχοντας
ωστόσο απέναντί της τον σύζυγό της, Μάνο
Δασκαλάκη.

2 Πέτρος Φιλιππίδης: Η ώρα της κρίσης
για τον Πέτρο Φιλιππίδη πλησιάζει

έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικα-
σία. Στις αρχές του 2023 αναμένεται να εκ-
δοθεί η απόφαση για τον γνωστό ηθοποιό, ο
οποίος δικάζεται από τον περασμένο Μάρτιο
κατηγορούμενος για έναν βιασμό και δύο
απόπειρες. Εντός των επόμενων ημερών ο
Πέτρος Φιλιππίδης θα προσπαθήσει να αντι-
κρούσει όσα του αποδίδουν οι καταγγέλ-
λουσες και οι πασίγνωστες συναδέλφισσές
του, μεταξύ των οποίων η Κάτια Δανδουλά-
κη, η Λένα Δροσάκη και η Εβελίνα Παπού-
λια, οι οποίες, αν και αναγνώρισαν το ταλέν-
το του, σκιαγράφησαν με μελανά χρώματα
τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του.

3 Δολοφονία Καρολάιν: Στις 20 Φε-
βρουαρίου 2023 θα αναβιώσει στο

Εφετείο η υπόθεση της δολοφονίας της
Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά. Στο
εδώλιο ο σύζυγός της Μπάμπης Αναγνω-
στόπουλος, ο οποίος, παρά την προσπά-
θειά του να πείσει πως έφτασε στο έγκλη-
μα σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής,

δεν τα κατάφερε και καταδικάστηκε σε
πρώτο βαθμό τον περασμένο Μάιο σε ισό-
βια και επιπλέον 11,5 χρόνια κάθειρξης. Η
δολοφονία της 20χρονης κοπέλας συγκλο-
νίζει την κοινή γνώμη που εξακολουθεί να
θυμάται το θέατρο που έπαιξε ο κατηγο-
ρούμενος πιλότος, αφήνοντας το μωρό δί-
πλα στο άψυχο σώμα της μητέρας του και
θανατώνοντας τον σκύλο του θύματος για
να στήσει ένα σκηνικό ληστείας.

4 Πυρκαγιά στο Μάτι: Οι μαρτυρίες των
ανθρώπων που έζησαν την τραγωδία

στο Μάτι με τους 104 νεκρούς ραγίζουν καρ-
διές στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της
Αθήνας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση. Τους
επόμενους μήνες αναμένεται η κρίση των
δικαστών για τους 21 κατηγορούμενους που
δικάζονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
και σωματικές βλάβες. Οι μάρτυρες, εγκαυ-
ματίες αλλά και συγγενείς θυμάτων ζητούν
να αποδοθεί δικαιοσύνη για τις ψυχές που
χάθηκαν τόσο άδικα αλλά και να μην επανα-
ληφθεί στο μέλλον ανάλογη τραγωδία.

5 Θάνατος Ζακ Κωστόπουλου: Στις 20
Ιανουαρίου 2023 έχει προσδιορι-

στεί να ξεκινήσει στο Μεικτό Ορκωτό Εφε-
τείο η δίκη για τον θάνατο του Ζακ Κωστό-
πουλου στο κέντρο της Αθήνας. Πρωτόδι-
κα ένοχοι κρίθηκαν ένας κοσμηματοπώ-
λης και ένας μεσίτης για θανατηφόρα σω-
ματική βλάβη, ενώ αθωώθηκαν οι τέσσε-
ρις αστυνομικοί που κάθισαν στο εδώλιο.
Παρότι οι ποινές που επιβλήθηκαν δεν εί-
χαν ανασταλτικό χαρακτήρα, μόνο ο κατα-
δικασμένος μεσίτης πήρε τον δρόμο για τη
φυλακή, καθώς για τον κοσμηματοπώλη
λόγω ηλικίας αποφασίστηκε ο κατ’ οίκον
περιορισμός. Ωστόσο, μεταγενέστερη δι-
καστική απόφαση άνοιξε την πόρτα της
φυλακής και για τον μεσίτη, αφού έγινε
δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της
ποινής του, προκαλώντας την παρέμβαση
του Αρείου Πάγου.

6 Κιβωτός του Κόσμου: Το κατώφλι
του ανακριτικού γραφείου με την

ιδιότητα του υπόπτου θα περάσουν τις

πρώτες μέρες του νέου έτους ο ιδρυτής της
Κιβωτού του Κόσμου πατέρας Αντώνιος
και επτά, πρώην πλέον οι περισσότεροι,
υπάλληλοι της δομής. Ο πατέρας Αντώνιος
καλείται στις 9 Ιανουαρίου σε ανωμοτί κα-
τάθεση για τη διάπραξη της κακουργηματι-
κής ασέλγειας σε βάρος δύο ανηλίκων αλ-
λά και για το πλημμέλημα της ηθικής αυ-
τουργίας σε σωματικές βλάβες παιδιών. Οι
έξι υπάλληλοι καλούνται σε εξηγήσεις για
πρόκληση σωματικών βλαβών σε παιδιά
και μια υπάλληλος για έκθεση ανηλίκου σε
κίνδυνο. Σε εξέλιξη είναι επίσης η έρευνα
για τα οικονομικά της Κιβωτού.

7 Ειδικά δικαστήρια: Μέχρι την άνοιξη
του 2023 εκτιμάται ότι θα εκδοθούν

οι αποφάσεις στα δύο ειδικά δικαστήρια που
είναι σε εξέλιξη. Το πρώτο αφορά δικαστι-
κούς χειρισμούς επί των ημερών του Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλου με κατηγορούμενο
τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύ-
νης και την πρώην επικεφαλής της Εισαγγε-
λίας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπά-
κη. Το δεύτερο σχετίζεται με την υπόθεση
των τηλεοπτικών αδειών του 2016, για την
οποία δικάζονται ο πρώην υπουργός Νίκος
Παππάς και ο επιχειρηματίας Χρήστος Κα-
λογρίτσας.

Έρχεται η ώρα της κρίσης για υποθέσεις που απασχόλησαν 
την επικαιρότητα συνταράσσοντας το πανελλήνιο

Οι μεγάλες δίκες του 2023
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Πού θα βρίσκεται στο τέλος
του 2023 η τεράστια 

επένδυση του Ελληνικού -
Τα έργα, οι διαγωνισμοί και

η οικιστική ανάπλαση

Η
αστική ανάπλαση του Ελληνικού, που βρίσκεται

σε πλήρη εξέλιξη, αποτέλεσε τη σημαντικότερη

είδηση στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων στη χώ-

ρα μας, αλλά είχε σημαντική απήχηση και σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο. Οι εντυπώσεις των ξένων δημοσιογρά-

φων που επισκέφθηκαν το Ελληνικό και οι εκτενείς αναφο-

ρές τους το τελευταίο τετράμηνο του 2022 σε μεγάλα διεθνή

μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την

εξέλιξη των έργων στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλα-

σης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τοποθετούν ήδη το Ελληνικό

στα νέα διεθνή τοπόσημα, κάνοντας λόγο για μια εμβληματι-

κή, έξυπνη βιώσιμη πόλη που δημιουργείται στο εγκαταλε-

λειμμένο για χρόνια αεροδρόμιο του Ελληνικού, προβάλ-

λοντας το Experience Park και το Experience Centre, που

έχουν ήδη παραδοθεί στο κοινό, μοναδικά στο είδος σε διε-

θνές επίπεδο. Πού θα βρίσκεται, όμως, το Ελληνικό σε έναν

χρόνο από σήμερα; Ποια έργα θα έχουν παραδοθεί σύμφω-

να με όσα έχουν ανακοινωθεί, ποια εργοτάξια θα έχουν στο

φουλ τις μηχανές τους και πώς θα έχει διαμορφωθεί ο περι-

βάλλων χώρος;

Κτίριο-πρότυπο
Σε πλήρη λειτουργία θα βρίσκεται το κτίριο-πρότυπο σε

διεθνές επίπεδο, στεγάζοντας τις ανάγκες τεσσάρων σωμα-

τείων ΑμεΑ, καθώς οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί,

όπως έχει ανακοινωθεί, το καλοκαίρι του 2023 και οι εγκα-

ταστάσεις θα έχουν παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένες, με το

«κλειδί στο χέρι», το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο. Η κατα-

σκευή βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο, με τη

Lamda Development να έχει αναλάβει εξολοκλήρου το κό-

στος κατασκευής του, που θα ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ.

Το κτίριο, ένα συγκρότημα 11.000τμ, σε έκταση 7.400τμ, με

ιδιαίτερη έμφαση στον πράσινο περιβάλλοντα χώρο του, θα

παραδοθεί από τη Lamda Development στον Δήμο Ελληνι-

κού-Αργυρούπολης στο πλαίσιο μνημονίου που υπογράφη-

κε πριν από λίγες ημέρες με στόχο τα οφέλη της ανάπλασης

του έργου του Ελληνικού να διαχυθούν αμεσότερα και τα-

χύτερα στο σύνολο των κατοίκων του δήμου και στο ευρύτε-

ρο κοινωνικό σύνολο. Ήδη στον χώρο γύρω από το εργοτά-

ξιο δεκάδες νέα δέντρα φυτεύτηκαν, μεταξύ των οποίων

ελιές, χαρουπιές, κουτσουπιές και άλλα ελληνικής προ-

έλευσης, που ταιριάζουν με το περιβάλλον και τη βλάστηση

της περιοχής, με ύψος που φτάνει και τα έξι μέτρα, δημι-

ουργώντας με τον τρόπο αυτό μια πράσινη ζώνη γύρω από

τον χώρο όπου θα ανεγερθεί το κτίριο, ώστε να μην επιβαρύ-

νεται η γειτονική κατοικημένη περιοχή.

Υποδομή πρώτης φάσης
Σε προχωρημένο στάδιο θα βρίσκονται και τα έργα υπο-

δομών της πρώτης φάσης, που είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη,

με κυρίαρχο αυτό της υπογειοποίησης της λεωφόρου Πο-

σειδώνος στο ύψος του Αγίου Κοσμά. Ήδη, σήμερα, έχουν

προχωρήσει οι εκσκαφές καλύπτοντας τα δύο τρίτα του συ-

νόλου του συνολικού μήκους 1,3χλμ της υπογειοποίησης,

με τα έργα να βρίσκονται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου δεν θα χρειαστεί να διακοπεί η

κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς όταν το έργο

ολοκληρωθεί ο υφιστάμενος άξονας θα ενοποιηθεί με το

νέο υπογειοποιημένο τμήμα του αυθημερόν. Με την ολο-

κλήρωση του έργου θα καταργηθούν φωτεινοί σηματοδότες

κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος, δίνοντας ανάσα

στην κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής.

O ψηλότερος ουρανοξύστης
Σε έναν χρόνο από σήμερα, οι πρώτοι όροφοι του υψη-

λότερου παράκτιου πράσινου ουρανοξύστη στη Μεσόγειο,

του Riviera Tower, όπως έχει ανακοινωθεί, θα έχουν αρχί-

σει να υψώνονται στο ερ-

γοτάξιο που είναι ήδη σε

πλήρη λειτουργία. Μετά

την έκδοση της σχετικής

οικοδομικής άδειας τον

Αύγουστο του 2022, για

την οποία απαιτήθηκε με-

γάλος αριθμός εγκρίσεων

και χρειάστηκαν παραπά-

νω από 1.900 σχέδια,

οριοθετήθηκε άμεσα ο

χώρος του εργοταξίου,

ξεκίνησαν τα έργα και η

θεμελίωση θα ολοκληρω-

θεί τον Μάιο του 2023. Χα-

ρακτηριστικό του ενδια-

φέροντος για την οικιστι-

κή αυτή ανάπλαση είναι το

γεγονός ότι έχουν ήδη

κατατεθεί προκαταβολές

πελατών, οι οποίες αντι-

στοιχούν σε περίπου 95%

της πωλούμενης επιφάνειας. Στο τέλος του 2023 θα έχει

ολοκληρωθεί επίσης το σύνολο σχεδόν των κατεδαφίσεων

παλαιών κτιρίων, έπειτα από προσεκτικό σχεδιασμό που

βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας (ανακύ-

κλωση και αξιοποίηση υλικών με στόχο την προστασία του

περιβάλλοντος). Όπως έχει πει ο διευθύνων σύμβουλος

της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου για την πι-

στή τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων κάθε έρ-

γου, σε κάθε στάδιο έχει συσταθεί ειδική ομάδα. Όπως

έχει ανακοινωθεί, το 70% της έκτασης του Ελληνικού θα εί-

ναι πράσινο, από μόλις 25% που ήταν πριν.

Σειρά διαγωνισμών θα έχει ολοκληρωθεί
Σειρά διαγωνισμών θα έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ των

οποίων οι σχετικοί με την ανάδειξη αναδόχου του Vouliag-

menis Mall στην περιοχή της λεωφόρου Βουλιαγμένης, για

τη Riviera Galleria, τον εμπορικό πόλο του Ελληνικού, της

κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων, της επιλογής

του αναδόχου της πρώτης φάσης ανάπτυξης του Μητροπο-

λιτικού Πάρκου. Η ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα έχει

ως συνέπεια και την έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Ταυτόχρονα θα έχει προχωρήσει η υλοποίηση συμφωνιών

όπως της Lamda Development με την ΤΕΜΕΣ που αφορά τη

δημιουργία δύο πεντάστερων τουριστικών συγκροτημάτων.

Με τα έργα να είναι σε εξέλιξη αυξάνεται και ο αριθμός

των νέων θέσεων εργασίας. Όπως έχει υπογραμμίσει ο κ.

Αθανασίου, προσφέρεται έτσι η δυνατότητα και σε νέους

συμπολίτες μας που έφυγαν από τη χώρα μας να επιστρέ-

ψουν, κάτι που ήδη συμβαίνει στην περίπτωση του Ελληνι-

κού. Οι νέες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 10.000 σε βά-

θος διετίας, ενώ στην κορύφωσή του το έργο του Ελληνικού,

που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση ύψους 8

δισ. ευρώ που έγινε ποτέ στη χώρα μας, θα έχει δημιουργή-

σει 75.000 νέες θέσεις εργασίας. Φιλοδοξία του έργου του

Ελληνικού, όπως ανέφερε ο δρ Σπύρος Λάτσης στα επίσημα

εγκαίνια του έργου παρουσία του πρωθυπουργού, είναι να

απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Όλοι να επωφελούν-

ται και απρόσκοπτα, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Καταπράσινη 
και πανευρωπαϊκή 
η Αθηναϊκή Ριβιέρα
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Τ
α παλαιότερα χρόνια, κυρίως στην
επαρχία, πριν από δεκαετίες η
Πρωτοχρονιά εορταζόταν φτωχι-
κά, αλλά ήταν ευτυχισμένη! Τότε

που οι άνθρωποι μπορεί να είχαν μπαλωμέ-
να ρούχα και παπούτσια αλλά είχαν άφθαρ-
τη καρδιά.

Τότε που τα σπίτια έμοιαζαν σαν μια μι-
κρή καλύβα, αλλά χωρούσαν όλο τον κό-
σμο. Τότε που τα βλέμματα μπορεί να ήταν
κουρασμένα και τα πρόσωπα σκαμμένα
από τον μόχθο αλλά όχι απελπισμένα. Τό-
τε που έκαιγε η φωτιά στο τζάκι και γύρω
γύρω κάθονταν όλοι σφιχταγκαλιασμένοι,
αφού η πραγματική ζεστασιά βρισκόταν
μέσα τους.

Τότε που η καμπάνα από το χιονισμένο
καμπαναριό καλούσε τους πιστούς στην εκ-
κλησιά και όλοι τραβούσαν κατά εκεί.

Μπορεί να μην υπήρχε τηλεόραση παρά
μόνο ένα παλιό ραδιόφωνο με λυχνίες.
Μπορεί να μην υπήρχαν τηλέφωνα, εκτός
από το μοναδικό στον καφενέ του χωριού.
Μπορεί να μην υπήρχε διαδίκτυο. Υπήρχαν
όμως κοινωνία και επικοινωνία που, παρότι
σήμερα υπάρχουν τόσα τεχνολογικά μέσα,
είναι ελλιπής ή ανύπαρκτη, γιατί κλειδαμπα-
ρώθηκαν και σκυθρώπιασαν οι θλιμμένοι
άνθρωποι και δεν είναι ολάνοιχτο το μέσα
τους.

Ετοιμασίες:Για την Πρωτοχρονιά οι γυ-
ναίκες συγυρίζανε το σπίτι και κάνανε το κα-
θετί να λάμπει.

Φτιάχνανε κουλούρες με τρύπα στη μέση
και το πρωί της Πρωτοχρονιάς τις κρεμού-
σαν στα κέρατα του ζώου και αν έπεφτε ορ-
θή κάτω θα γεννιότανε αγόρι, αν έπεφτε
ανάποδα θα γεννιότανε κορίτσι.

Την ίδια μέρα κόβανε μια φούντα από ένα
πουρνάρι και το βάζανε στη φωτιά και λέγα-
νε ευχές (αρνιά κατσίκια θηλυκά και μοσχά-
ρια παιδιά αρσενικά).

Τα κάλαντα:Τα κάλαντα ή κάλανδα, κό-
λιαντρα, παραμονή της Πρωτοχρονιάς: «Αρ-
χιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολι-
βανιά κι αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά
με τ’ άγιο θρόνος....». Όπως και των Χρι-
στουγέννων και των Φώτων, είναι ευχετικά
και επαινετικά τραγούδια για την οικογένεια
και το σπιτικό και συγχρόνως η μελοποιημέ-
νη αφήγηση του γεγονότος της ημέρας.

Ένας κοινός τύπος καλάντων της Πρωτο-
χρονιάς, αν και παραλλάσσονται από περιο-
χή σε περιοχή είναι:

«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, ψηλή μου δεν-
τρολιβανιά

κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος,

εκκλησιά, εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και

πνευματικός,
στη γη, στη γη να περπατήσει
και να μας, και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
από, από την Καισαρεία, ζήσ’ αρχό, ζήσ’

αρχόντισσα κυρία.
Βαστάει εικόνα και χαρτί,
χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, δες και με, δες

κι εμέ το παλικάρι.
Σε αυτό το σπίτι που ’ρθαμε, πέτρα, πέτρα

να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού, χίλια, χίλια

χρόνια να ζήσει».
Με την προθυμία της αγνότητας και τη

διάθεση της γνωριμίας με τις χαρές της
ζωής είναι πάντοτε τα παιδιά, που συνήθιζαν
να κρατούν και ένα καλαθάκι για τα «φιλέ-
ματα» (δίπλες, ξεροτήγανα, λουκουμάδες,
ξηροί καρποί, κουραμπιέδες ή μελομακά-
ρονα).

Από τα πιο συνηθισμένα φιλοδωρήματα
ήταν τα «κόλιντρα», μικρές κουλούρες από
σιτάρι ή κριθάρι.

Η αμοιβή των καλανδιστών δεν είναι ούτε
φιλανθρωπία ούτε ζητιανιά, αλλά πράξη τε-
λεστική. Την ονομασία τους την πήραν από
τη λατινική λέξη «calenda», που διαμορφώ-
θηκε από το ελληνικό ρήμα «καλώ».

Το έθιμο αυτό προϋπήρχε στην Ελλάδα
πριν από τη Ρώμη. Σήμερα η ανταμοιβή για
τους ύμνους και τις ευχές είναι κυρίως χρη-

ματική και διάφορα κεράσματα.
Η βασιλόπιτα:Την παραμονή της Πρω-

τοχρονιάς οι νοικοκυρές κάνανε τη «βασι-
λόπιτα». Ανοίγανε φύλλα, έξι τον αριθμό και
προσθέτανε το ζυμάρι με μυρωδικά. Άλλες
φορές ανάμεσα στα φύλλα τοποθετούσαν
γεμίσματα που επέλεγαν, συνήθως κρέας
με ρύζι, ενώ πάνω στη βασιλόπιτα έφτια-
χναν συμβολικά σχήματα από κάποιο κλαδί.
Και φυσικά έβαζαν μέσα το «φλουρί».

Την Πρωτοχρονιά, λίγο πριν από το μεση-
μέρι, την ψήνανε στον φούρνο.

Το μεσημέρι στο γιορτινό τραπέζι ο μεγα-
λύτερος της οικογένειας, δηλαδή ο παπ-

πούς ή η γιαγιά, αφού τη σταύρωνε με το μα-
χαίρι, την έκοβε.

Το πρώτο κομμάτι ήταν πάντα του Χριστού,
το δεύτερο του σπιτιού και τα άλλα από έναν
για τον καθένα, ανάλογα με την ηλικία, οι με-
γαλύτεροι πρώτα και οι μικρότεροι ύστερα.

Η πίτα έχει τις ρίζες της στα αρχαία ελλη-
νορωμαϊκά έθιμα. Η ορθόδοξη παράδοση
συνέδεσε το έθιμο με τη βασιλόπιτα.

Η προέλευσή της σχετίζεται με το Μ. Βα-
σίλειο, που για να προστατεύσει την περιφέ-
ρειά του, την Καισάρεια της Καππαδοκίας,
από επιδρομή αλλοφύλων, έκανε έρανο και
μάζεψε χρυσά νομίσματα και άλλα αγαθά
για να τα δώσει στους εχθρούς ώστε να τους
δελεάσει για να μη λεηλατήσουν την περιο-
χή του.

Ο εχθρός όμως τελικά δεν κατόρθωσε να
εισβάλει στην Καισάρεια και τα αγαθά έμει-

ναν. Τότε ο Μ. Βασίλειος είπε να φτιάξουν
μικρές πίτες-ψωμάκια μέσα στις οποίες
έβαζαν και ένα χρυσό νόμισμα ή κάτι άλλο
από όλα τα πολύτιμα πράγματα που είχαν
μαζευτεί.

Οι πίτες αυτές μοιράστηκαν σε όλους και
ο καθένας κράταγε ό,τι του τύχαινε.

Η συγγνώμη: Πριν ακόμα μπει ο νέος
χρόνος, φρόντιζαν οι μεγάλοι με εσωτερι-
κές διεργασίες να έχουν αγνή και καθαρή
συνείδηση, να είναι καθαροί και φωτεινοί
μέσα τους, και έτσι καθαρό να είναι και το
νέο έτος. Τακτοποιούσαν όλες τους τις εκ-
κρεμότητες, ακόμα και τις οικονομικές, για-
τί δεν ήθελαν να τους βρει ο καινούργιος
χρόνος και να χρωστούν! Τηρούσαν λοιπόν
όλοι τους κανόνες της ευπρέπειας και της
συγγνώμης. Πάντα η αρχή τους ήταν πως
ό,τι κακό θα έκαναν την πρώτη μέρα του νέ-
ου έτους θα το έκαναν αυτό όλο τον χρόνο!
Απέφευγαν να κοιμούνται όλη μέρα, να μα-
λώνουν, να τσακώνονται και να νευριάζουν.
Ήθελαν να είναι χαρούμενοι, να τρώνε, να
πίνουν και να διασκεδάζουν! Αυτή ήταν η
διασκέδασή τους, να σμίγουν με τους κοντι-
νούς συγγενείς, με τους γειτόνους και να
κάνουν παρέες και καλαμπούρια.

Το «αμίλητο νερό»: Ένα παιδί, συνή-
θως κορίτσι, θα πάρει το σταμνάκι να πάει
στη βρύση του χωριού και να φέρει νερό,
αλλά στον δρόμο δεν θα βγάλει μιλιά σε
κανέναν! Εκεί θα γεμίσει ένα ποτήρι ή ένα
τενεκάκι με νερό, «αμίλητο νερό» λεγόταν
(εξ ου και η φράση «το αμίλητο νερό
ήπιες») και το ρίχνει κάνοντας το σημείο
του σταυρού στο κατώφλι. Έπειτα από αυτό
θα μιλήσει.

Το «ποδαρικό»:Τεράστια σημασία είχε
το ποιος θα πρωτοπατήσει το κατώφλι του
σπιτιού το πρωί της Πρωτοχρονιάς και θα
φέρει γούρι στους νοικοκύρηδες! Ακόμη
και σήμερα κάποιοι, αν τους πήγε καλά η
χρονιά, σκέφτονται ποιος τους έκανε το πο-
δαρικό, να τον ξανακαλέσουν να ξαναπάει
και το επόμενο έτος!

Σε μερικές περιοχές ο νοικοκύρης του
σπιτιού έκανε το «ποδαρικό», χτυπώντας
την εξώπορτα, δεν επιτρεπόταν να ανοίξει ο
ίδιος με το κλειδί του, θα χάλαγε το ποδαρι-
κό, κρατώντας μια εικονίτσα και ένα ρόδι.
Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, έσπαγε το ρόδι
πίσω από την εξώπορτα και έλεγε ευχές για
υγεία, για καλή παραγωγή και για τα οικονο-
μικά της οικογένειας. 

Νοσταλγικές θύμησες από τις εποχές που ήταν 
η τσέπη αδειανή μα η καρδιά γεμάτη

Λησμονημένα ήθη και έθιμα
μιας αλλοτινής Πρωτοχρονιάς

του πατέρα
Ηλία Μάκου



Συνεχίζεται η αδιάκοπη προσπάθεια του περι-
φερειάρχη Γιώργου Πατούλη να προχωρή-
σουν τα έργα που θα «μεταμορφώσουν» τα

σχολεία της Αττικής. Έτσι, μετά τη χρηματοδότηση
έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία των
Δήμων Φυλής, Αγίας Βαρβάρας και Καισαριανής με
6 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει άλλα 7,5
εκατ. ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττική «2014-2020» για
ανάλογα έργα σε σχολεία αυτήν τη φορά των Δήμων
Αγίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Κρωπίας, Μεταμόρ-
φωσης και Κορυδαλλού, αρμοδιότητας της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Η υπογραφή των σχετικών πράξεων ένταξης πραγ-
ματοποιήθηκε από τον περιφερειάρχη και παρόντες,
εκτός από τον πρόεδρο της ΚΤΥΠ ΑΕ Τιμολέοντα Κα-
τσίπο, ήταν και οι δήμαρχοι Αγίας Παρασκευής Βασί-
λης Ζορμπάς, Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου,

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, Μεταμόρφωσης Στρά-
τος Σαραούδας και Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς.

Ο περιφερειάρχης, αφού εξήρε την εξαιρετική συ-
νεργασία τόσο με τα στελέχη της ΚΤΥΠ όσο και με
τους δημάρχους, τόνισε ότι «πρώτη φορά γίνονται τό-
σα πολλά έργα κατασκευής αλλά και αναβάθμισης
σχολικών υποδομών στην Αττική» και πρόσθεσε πως
αυτά τα έργα είναι «η δική μας έμπρακτη απάντηση
στα επίκαιρα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αλλά
και της εξοικονόμησης ενέργειας. Εμείς θα συνεχί-
σουμε να επενδύουμε στη νέα γενιά, έχοντας ως βα-
σικό μας γνώμονα να αποκτούν τα παιδιά μας γνώσεις
σε ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο και αξιοποιώντας πόρους του
ΕΣΠΑ εγκαινιάζουμε συνεχώς νέα σχολεία σε όλη
την Αττική».

Προειδοποιεί για απάτη
Την προσοχή των πολιτών του ώστε να μην πέ-

σουν θύματα εξαπάτησης ζητά η δημοτική αρχή
του Σαρωνικού, καθώς διαπιστώθηκε ότι τις τελευ-
ταίες μέρες έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να
αποστέλλονται μηνύματα προς προμηθευτές αλλά
και όσους έχουν οικονομικές συναλλαγές με τον
Δήμο Σαρωνικού από μη αναγνωρίσιμα τηλέφωνα.
Με τα μηνύματα αυτά ζητούνται η πρόσβαση σε
συγκεκριμένο σύνδεσμο, καθώς και οι κωδικοί των
λογαριασμών τραπέζης των παραληπτών των μη-
νυμάτων προκειμένου να τους επιστραφούν χρή-
ματα από τον δήμο. Η δημοτική αρχή κάνει σαφές
πως τα μηνύματα αυτά είναι προϊόντα απάτης και
καλεί όσους τα λάβουν να μην απαντούν και να επι-
κοινωνούν με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου
και την Αστυνομία.

ΈΈνα «ταλαιπωρημένο» έργο 
Ένα μεγάλο έργο οδοποιίας, που συνάντησε τερά-

στια γραφειοκρατικά προβλήματα, ξεκινά άμεσα(!)
από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σαλαμίνας.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο
που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας το 2021 και τέθηκε σε διαγωνισμό
δημοπράτησης το ίδιο έτος, αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ και
στοχεύει στη βελτίωση των οδών ώστε αυτές να κατα-
στούν ασφαλείς. Το έργο πέρασε από «χίλια κύματα»,
καθώς δημοπρατήθηκε στις 6/9/2021 και με απόφαση
της οικονομικής επιτροπής ανακηρύχθηκε προσωρι-
νός μειοδότης, όμως κατά της αυτής ασκήθηκε προδι-
καστική προσφυγή, η οποία και απορρίφθηκε… Στη
συνέχεια, ασκήθηκε εκ νέου προσφυγή κατά της από-
φασης της οικονομικής επιτροπής ενώπιον του Διοι-
κητικού Εφετείου Αθηνών, όμως και αυτή η προσφυγή
απορρίφθηκε και ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδι-
κασία κρίθηκε σύννομη.

! Ποιος το εισέπραξε;
Ανέβηκε επικίνδυνα το θερμόμετρο της πολιτικής

αντιπαράθεσης μέσα στις εορταστικές μέρες στον
Δήμο Χαϊδαρίου με τον νυν δήμαρχο Βαγγέλη Ντη-
νιακό και τον πρώην
δήμαρχο Μιχάλη Σε-
λέκο να «διασταυρώ-
νουν τα ξίφη» τους.
Αφορμή ήταν η «πανη-
γυρική» ανακοίνωση
του δημάρχου ότι ο δή-
μος προχώρησε στη
βεβαίωση του τέλους
χρήσης υπεδάφους
στα ΕΛΠΕ για το 2022,
διεκδικώντας από την
εταιρεία ένα ποσό πε-
ρίπου 1.300.000 ευρώ,
η οποία προκάλεσε την αντίδραση του πρώην δημάρ-
χου που αφού αρχικά υποστήριξε ότι το συγκεκριμέ-
νο τέλος εισπραττόταν πάντα από τον δήμο, μετά κα-
τηγόρησε τη δημοτική αρχή γιατί δεν φρόντισε να το
ζητά από την αρχή της θητείας του! Η καυστική απάν-
τηση του κ. Ντηνιακού ότι ο κ. Σελέκος «είπε ψέματα
ότι το τέλος πάντα πληρωνόταν» ανέβασε την ένταση
και αναμένεται η συνέχεια…

Μένει η ανακοίνωση
Με κάθε επισημότητα επιβεβαίωσε την επικείμενη

υποψηφιότητά του στις επικείμενες βουλευτικές
εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στον βόρειο
τομέα ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάν-
νης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για τον Προϋπολογισμό. «Εγώ ίσως μπορεί
να προσπαθήσω να γίνω βουλευτής, όπως ίσως γνω-
ρίζετε, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αλλάξω, ού-
τε θα γίνω λαϊκιστής», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρ-
χος για να λάβει άμεσα τις ευχές για «καλή επιτυχία»
από συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Μένει πλέον
μόνο η επίσημη ανακοίνωση!
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Περιφέρεια Αττικής

Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ σε σχολεία πέντε δήμων της Αττικής

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Μοσχάτου-Ταύρου έπειτα από ει-
σήγηση του δημάρχου Ανδρέα Ευθυμίου ζητά
να επανέλθουν οι αντικειμενικές αξίες στις
προγενέστερες χαμηλότερες τιμές. Στην από-
φαση αναγνωρίζεται βέβαια ότι «η αρμοδιό-
τητα χάραξης της φορολογικής πολιτικής
ανήκει εξολοκλήρου στο υπουργείο Οικονο-
μικών και στην Κεντρική Διοίκηση», ωστόσο
εκφράζεται η απορία «πώς προέκυψε η
υπερβολική αύξηση μέχρι και 80% των αντι-
κειμενικών αξιών στην περιοχή του δήμου
μας συγκρινόμενες με τιμές σε όμορους δή-
μους», ενώ επισημαίνεται ότι «οι υπέρμετρες
αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών δημιουρ-
γούν σοβαρά προβλήματα στην απόκτηση
ελεύθερων χώρων από τους δήμους». Για τον
λόγο αυτόν λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο,
αφού έλαβε υπόψη του τα συγκριτικά στοι-
χεία μεταξύ όμορων περιοχών, αποφάσισε
ομόφωνα να ζητήσει από το υπουργείο Οικο-
νομικών την επαναφορά των αντικειμενικών
αξιών στις προγενέστερες τιμές. 

Ζητούν «επαναφορά» 
των αντικειμενικών αξιών



Σ
Α

Β
Β

Α
ΤΟ

 3
1

 Δ
Ε

Κ
Ε

Μ
Β

Ρ
ΙΟ

Υ
 2

0
2

2

27 Helleniq Energy:
Ανεβάζει
«ταχύτητες»
στις ΑΠΕ 

Σ
ε λογική μείωση των τιμών ζώνης σε
δεκάδες περιοχές της χώρας και κυ-
ρίως σε πολύ μικρούς οικισμούς
αναμένεται να προχωρήσει μέσα

στον Μάρτιο το υπουργείο Οικονομικών.
Ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται

να λάβει τις σχετικές αποφάσεις μέσα στον Φε-
βρουάριο, αφού προηγουμένως η αρμόδια επι-
τροπή του υπουργείου εξετάσει τις γνώμες που
θα αποστείλουν τα δημοτικά συμβούλια των...
θιγόμενων δήμων έως την Παρασκευή 20 Ια-
νουαρίου. Η αποστολή των σχετικών στοιχείων
θα γίνει προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και πρέπει να συνοδεύεται από
κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο που να πι-
στοποιεί την... αδικία στις αυξήσεις των τιμών
ζώνης.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στην αρχική
διαδικασία προσδιορισμού των τιμών ζώνης,
δηλαδή την περσινή χρονιά, καθώς στο κάλε-
σμα του υπουργείου Οικονομικών για την κατά-
θεση των σχετικών προτάσεων ανταποκρίθηκε
μόλις το 10% των δημάρχων! Έτσι, το υπουργείο
προχώρησε μονομερώς στις σχετικές αυξήσεις
κατόπιν των εισηγήσεων των εκτιμητών. Τώρα

όμως παρουσιάζεται μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για να υπάρξει τεκμηριωμένη άποψη
περί μείωσης των τιμών ζώνης, κάτι που θα
έχει προφανές πολιτικό όφελος για την κυβέρ-
νηση λόγω των εθνικών και αυτοδιοικητικών
εκλογών που θα διεξαχθούν την άνοιξη και τον
Οκτώβριο του 2023 αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις στην Αθήνα
Το θέμα των τιμών ζώνης... σήκωσε ψηλά ο

δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
με αφορμή την αύξηση από 55% έως 90% στις
τιμές ζώνης σε 30 περιοχές του δήμου. Οι αυ-
ξήσεις κρίθηκαν υπέρογκες, καθώς αγγίζουν
περιοχές όπως τα Πατήσια, η Αχαρνών, η
Πλατεία Κολιάτσου και η Βικτώρια, όπου η τι-
μή ζώνης από τα 900 ευρώ εκτινάχθηκε στα
1.450 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι,
εκτός των επιβαρύνσεων για τον ΕΝΦΙΑ ή τις
πράξεις συμβολαίων, παρατηρείται σημαντι-

κή επιβάρυνση και των λογαριασμών ρεύμα-
τος λόγω των υψηλότερων ποσών για δημοτι-
κό φόρο, δημοτικά τέλη και Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας.

Ταυτόχρονα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον οι εισηγήσεις με συγκεκριμένες... απο-
δείξεις από τους δήμους, στους οποίους ανή-
κουν περίπου 1.380 ζώνες όπου παρατηρήθη-
καν αυξήσεις κατά μέσο όρο 26%. Οι περιοχές
όπου παρουσιάστηκαν μεγάλες διψήφιες ή
ακόμη και τριψήφιες αυξήσεις και θα ζητηθεί
από το υπουργείο Οικονομικών μια λογική
προσαρμογή είναι οι εξής: Κέρκυρα, Ρόδος,
Κεφαλονιά, Κως, Αστυπάλαια, Ιθάκη, Κασσάν-
δρα Χαλκιδικής, Ηράκλειο Κρήτης, Ανάβυσ-
σος, Ναύπλιο, Παλαιό Φάληρο, Βουλιαγμένη,
Γλυφάδα, δήμοι των βορείων προαστίων της
Αθήνας, ορεινοί χειμερινοί οικισμοί, καθώς και
εκατοντάδες χωριά στα πεδινά και ορεινά της
χώρας, όπου οι τιμές ζώνης είναι πολύ κοντά
στις αντίστοιχες της πρωτεύουσας του νομού!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μέχρι  20 Ιανουαρίου 
οι προτάσεις των δημάρχων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ:
Η επιτυχημένη πορεία
της Πλαίσιο και 
η έξοδος από το ΧΑ
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«Κούρεμα» αντικειμενικών
σε δεκάδες ζώνες και οικισμούς 



Η
απογείωση της οργανικής
κερδοφορίας και της εγ-
κατεστημένης ισχύος έρ-
γων στις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας αποτελούν τα δύο
μεγάλα στοιχήματα του Ομίλου Helle-
niq Energy για την επόμενη χρονιά.

Ο όμιλος διαθέτει μεγάλο χαρτοφυ-
λάκιο αδειών και αναμένεται να προ-
σθέσει και νέα, ενώ βάζει σε δεύτερη...
μοίρα τις εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις.
Το πλαίσιο του ομίλου είχε προδιαγρά-
ψει ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας
Σιάμισιης κατά την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων εννεάμηνου στους
αναλυτές υπογραμμίζοντας ότι «ο όμι-
λος δίνει έμφαση στα νέα projects που
αναπτύσσει, ενώ οι εξαγορές είναι κα-
λές όταν θέλεις να χτίσεις χρηματορο-
ές, αλλά δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε
στην ενεργειακή μετάβαση».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικο-
νομικών καταστάσεων εννεάμηνου, η
Helleniq Energy θέτει σε λειτουργία
έργα συνολικής ισχύος 341 μεγαβάτ
μετά και την απόκτηση ενός εν λει-
τουργία αιολικού πάρκου ισχύος 55

μεγαβάτ στη Μάνη. Σημειώνεται ότι ο
ενδιάμεσος στόχος είναι για 1 γιγαβάτ
μέχρι το 2026, ενώ μέχρι το 2030 η
Helleniq στοχεύει σε ένα χαρτοφυλά-
κιο έργων σε λειτουργία με ισχύ 2 γι-
γαβάτ. Το πλάνο Vision 2025 θέτει σε
προτεραιότητα την ανάπτυξη της πρά-
σινης ενέργειας με στόχο την επίτευ-
ξη λειτουργικών κερδών στον τομέα
των ΑΠΕ έως και 50 εκατ. ευρώ.

Η Κοζάνη και οι επενδύσεις
Το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο

στην Κοζάνη αποτελεί αυτήν τη στιγμή
το έργο-ορόσημο για τον Όμιλο Hel-

leniq Energy. Πρόκειται για το μεγα-
λύτερο έργο που γίνεται στη χώρα, το
οποίο βρίσκεται σε πλήρη εμπορική
λειτουργία και αναμένεται να αυξήσει
την παραγωγή πάνω από τις προσδο-
κίες της διοίκησης. Η εγκατεστημένη
ισχύς των έργων ΑΠΕ φέτος στο εννε-
άμηνο παρουσίασε ραγδαία αύξηση
σε σχέση με πέρυσι, καθώς από τα 26
μεγαβάτ ο όμιλος έφτασε στα 341 με-
γαβάτ σε λειτουργία, όπως προανα-
φέρθηκε. Η παραγωγή πράσινης
ενέργειας στο εννεάμηνο έφτασε τις
332 γιγαβατώρες από 35 γιγαβατώρες
κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι επενδύσεις της Helleniq Energy
αυξήθηκαν στο εννεάμηνο από τα 90
στα 185 εκατ. ευρώ, ενώ από τη συνο-
λική παραγωγή πράσινης ενέργειας το
71% προέρχεται από τα φωτοβολταϊκά
πάρκα και το 29% από τα αιολικά. Ταυ-
τόχρονα πρέπει να σημειωθεί ότι αυ-
ξημένη κερδοφορία εμφανίζει και η
Elpedison, στην οποία ο όμιλος συμ-
μετέχει με μερίδιο 50% επί του μετοχι-
κού κεφαλαίου. 

Η εταιρεία παροχής ενέργειας ευ-
νοήθηκε από την έκρηξη των τιμών
και είναι χαρακτηριστικό ότι στο εννε-
άμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,4
δισ. ευρώ, έναντι 770 εκατ. ευρώ κατά
το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα
λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 140
εκατ. ευρώ έναντι 64 εκατ. ευρώ, ενώ
από την άλλη πλευρά πρέπει να σημει-
ωθεί ότι οι πολύ υψηλές τιμές της
ενέργειας αύξησαν σημαντικά και τις
ανάγκες για κεφάλαια κίνησης και
επιβάρυναν τον βραχυπρόθεσμο δα-
νεισμό.

Ψήφος εμπιστοσύνης
Επενδυτικοί οίκοι και χρηματιστη-

ριακές εταιρείες έχουν δώσει ψήφο
εμπιστοσύνης στη Helleniq Energy,
αναδεικνύοντας την ισχυρή παρουσία
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι μερισματι-
κές αποδόσεις έως το 2026 μπορεί να
διαμορφωθούν άνω του 8%, ενώ μεγά-
λα είναι και τα περιθώρια ανόδου της
μετοχής στο ταμπλό του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών. Σύμφωνα με τους χρη-
ματιστηριακούς αναλυτές, η μετοχή
της Helleniq Energy εξακολουθεί να
διαπραγματεύεται με σημαντικά χα-
μηλότερη τιμή σε σχέση με τις ομοει-
δείς ευρωπαϊκές εταιρείες, ενώ πα-
ράλληλα εμφανίζει πολύ αυξημένες
ελεύθερες ταμειακές ροές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η στροφή
προς χρήση νέων πρώτων υλών, η
προώθηση εναλλακτικών καυσίμων
και άλλων μορφών πράσινης ενέργει-
ας, όπως τα βιοκαύσιμα, η βιομάζα και
το υδρογόνο, θα ενισχύσουν την ενερ-
γειακή μετάβαση της Helleniq Energy,
συμβάλλοντας στη βελτίωση των με-
γεθών αλλά και στην επίτευξη των
υψηλών στόχων για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής έως το 2050.
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E
χουν περάσει 23 χρόνια και 9 μήνες από τις
15 Μαρτίου 1999, όταν και η Πλαίσιο Com-
puters εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
σε μια περίοδο άκρατης αισιοδοξίας κατά

την οποία οι επενδυτές πόνταραν στα πάντα χωρίς να
εξετάζουν θεμελιώδη και οικονομικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές άλλες εισηγμένες
εταιρείες εκείνης της εποχής που στην πάροδο των
23 και πλέον αυτών ετών εξαφανίστηκαν από προσώ-
που Γης, η Πλαίσιο Computers με τιμονιέρη τον Γιώρ-
γο Γεράρδο εξελίχθηκε από το μαγαζάκι των 12 τμ
στην οδό Στουρνάρη, πριν από 52 χρόνια, σε ηγέτιδα
δύναμη του κλάδου σήμερα. Το Χρηματιστήριο Αθη-
νών αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα οχήματα ανά-
πτυξης της Πλαίσιο, όμως πλέον εδώ και καιρό δεν
επιτελεί τον σκοπό αυτό. Έτσι, η διοίκηση της εταιρεί-
ας αποφάσισε την έξοδο της Πλαίσιο Computers από
το ΧΑΑ.

Η ιστορία
Ο αεικίνητος Γιώργος Γεράρδος έπειτα από 52 χρό-

νια δουλειάς έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια
εταιρεία που πρωταγωνιστεί στον κλάδο της.

Από το 1969, όταν ο νεαρός φοιτητής του Πολυτε-
χνείου με 80.000 δρχ. δανεικά και πολλά όνειρα δη-
μιούργησε το πρώτο του κατάστημα με είδη σχεδια-

στηρίου και γραφείου σε έναν χώρο 12 τμ στην οδό
Στουρνάρη, μέχρι και σήμερα, που η Πλαίσιο έχει κα-
ταφέρει να γίνει brand name για τον Έλληνα κατανα-
λωτή στο κομμάτι της τεχνολογίας, ο Γιώργος Γεράρ-
δος είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον αντα-
γωνισμό. Και ενώ αρχικά είχε περάσει στην Ιατρική,
την εγκατέλειψε και επέλεξε να μπει στο Πολυτε-
χνείο, καθώς είχε αποφασίσει να δοκιμαστεί στον
επιχειρηματικό στίβο.

Η σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της Πλαίσιο
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ως φοιτητής ο
Γιώργος Γεράρδος ανακάλυψε ότι οι τιμές στα είδη
σχεδίου στη συμπρωτεύουσα ήταν δραματικά φθηνό-
τερες σε σχέση με την αγορά της Αττικής.

Θεωρώντας το επιχειρηματική ευκαιρία και έχον-
τας πλέον μεταγραφεί στο Μετσόβιο, δανείζεται και
ανοίγει μαγαζί δίπλα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανι-
κών. Προσπαθώντας να εφοδιαστεί απευθείας από
τους κατασκευαστές, παρέκαμψε τους ενδιάμεσους
και κατάφερε να παρέχει πολύ χαμηλότερες τιμές σε
προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πολιτικούς μη-
χανικούς, αρχιτέκτονες και συναφείς κλάδους. Το
μοντέλο αυτό ήταν πρωτοποριακό για την εποχή εκεί-
νη του 1969.

Συνέχισε να εργάζεται σκληρά και βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με πολλές δυσκολίες, καθώς το 1976 διοικού-
σε την Πλαίσιο, μια μικρομεσαία επιχείρηση με 13 ερ-
γαζομένους από το μοναδικό τηλέφωνο του ΚαΨιΜι
στον Έβρο, όπου υπηρετούσε τη θητεία του. Εν μέσω

αυξανόμενου ανταγωνισμού, ο Γιώργος Γεράρδος
έδωσε έμφαση στο να χτίσει την «κεφαλαιοποίηση
της πιστότητας των πελατών».

Τα ορόσημα
Το 1985 εισήλθε στην Πληροφορική ανοίγοντας το

mail-order business με τον πρώτο ελληνικό κατάλο-
γο και το καινοτόμο τμήμα για απευθείας πωλήσεις.

Το 1999 η Πλαίσιο εισάγεται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, με ρεκόρ υπερκάλυψης του ποσού κατά 393
φορές. Η εταιρεία άντλησε 460 εκατ. δρχ. (περίπου
1,35 εκατ. ευρώ) και έκτοτε δεν πραγματοποίησε άλλη
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια χρονιά εγκαι-
νιάζεται το www.plaisio.gr, το πρώτο ηλεκτρονικό κα-
τάστημα προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, που εί-
χε και δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας την
επόμενη μέρα. Τα επόμενα χρόνια κάνει άνοιγμα στην
κινητή τηλεφωνία και στις τηλεοράσεις, προχωρεί σε
επενδύσεις state-of-the-art logistics centers, ενώ
πρόσφατα η Πλαίσιο εισήλθε στην αγορά των οικια-
κών συσκευών.

Διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση με επιθετικές
κινήσεις, καθώς αύξησε τον προϋπολογισμό marke-
ting και εντατικοποίησε τις εμπορικές ενέργειες, την
περίοδο που η ζήτηση ήταν εξαιρετικά αμφίβολη. Το
β’ εξάμηνο του 2020, εν μέσω της κορύφωσης της
πανδημίας του κορονοϊού, το Πλαίσιο πέτυχε τις υψη-
λότερες ενοποιημένες πωλήσεις κατά την τελευταία
δεκαετία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown
εξυπηρετήθηκαν 230.000 πελάτες με μέσο χρόνο πα-
ράδοσης της παραγγελίας 2-3 μέρες έναντι 15+ ημε-
ρών που ήταν ο μέσος χρόνος παράδοσης για τις εται-
ρείες μεταφορών.
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τα δανεικά και το μεγάλο όνειρο 
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Μ
ε κοινό παρονομαστή την
κινητικότητα, η οποία
αποτελεί κινητήριο μοχλό
της οικονομικής και κοι-

νωνικής ζωής του τόπου, η εθνική πο-
λιτική μεταφορών υποστηρίζει τη βελ-
τίωση της κινητικότητας των πολιτών
και την αποδοτική λειτουργία του συ-
στήματος αστικών συγκοινωνιών, με
έμφαση στη διαλειτουργικότητα των
μέσων και την προώθηση βιώσιμων
αστικών μεταφορών. 

Οι σύγχρονες πόλεις, όπως η μη-
τροπολιτική Αθήνα, προϋποθέτουν κι-
νητικότητα και μεταφορές για όλους,
μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, σύγχρονο σχεδιασμό
με οικολογικό προσανατολισμό, στο
σύνολο του συστήματος μεταφορών,
θωράκιση του συστήματος έναντι μελ-
λοντικών κρίσεων (υγειονομική κρίση
Covid-19), ψηφιοποίηση και αυτομα-
τοποίηση του συστήματος μεταφορών
και ενίσχυση της ασφάλειάς τους.

Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν
και τις βασικές τομεακές πολιτικές,
όπως τις έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση
τον Δεκέμβριο του 2020, βασισμένες
σε μια συντονισμένη στρατηγική, με
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και με
ορίζοντα το 2030. Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, ο Οργανισμός Αστικών Συγ-

κοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ) προκήρυξε
διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση
του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μετα-
φορών, το οποίο θα καθορίσει το μέλ-
λον των μετακινήσεων στην πρω-
τεύουσα.

Επισημαίνεται ότι η τελευταία μελέ-
τη είχε εκπονηθεί πριν από περίπου 15
χρόνια και σήμερα αδιαμφισβήτητα
δεν καλύπτει τα κυκλοφοριακά χαρα-
κτηριστικά της πόλης, ενώ αντίστοιχες
μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν
εκτός από τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ράς και το οδικό δίκτυο της Αθήνας,
είχαν εκπονηθεί την εποχή των Ολυμ-
πιακών Αγώνων, το μακρινό 2004.

«Για τη βελτίωση του συστήματος
μεταφορών στην Αττική απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση
στρατηγικών σχεδίων και γενικών κυ-
κλοφοριακών μελετών, ώστε να απο-
φεύγονται αποσπασματικά μέτρα. Κύ-
ριο στόχο για την Αττική αποτελεί η αύ-
ξηση των μετακινήσεων με ΜΜΜ, συ-
νεπώς η μελέτη του συστήματος των
ΜΜΜ είναι απαραίτητη. Όπως επίσης
απαραίτητη είναι και η αναβάθμιση
του στόλου των λεωφορείων, της τηλε-
ματικής και γενικότερα της ποιότητας
των υπηρεσιών των δημόσιων Μέσων.
Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών
στην Αττική είναι αναγκαίο, ωστόσο,
είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της
μελέτης να αποτελέσουν τη βάση για

έναν ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό
σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει τόσο
τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια Μέσα.
Επίσης πιο σημαντικό είναι οι προτά-
σεις της μελέτης να εφαρμοστούν στο
σύνολό τους και όχι αποσπασματικά»,
δήλωσε στην «Political» ο γενικός
γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) Θανάσης
Τσιάνος (μικρή φωτό).

Τεκμηρίωση
Το αντικείμενο του έργου είναι η

ανάπτυξη, διαμόρφωση και τεκμη-
ρίωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου
Μεταφορών της Αττικής για την περίο-
δο μέχρι και το 2040. Θα οδηγήσει σε
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσε-
ων, μέτρων και δράσεων, οι οποίες θα
προσδιορίσουν τη δομή, τα στοιχεία,
τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία
του μεταφορικού συστήματος της
Αθήνας, την επόμενη εικοσαετία.

Τα στοιχεία που θα εξαχθούν θα βα-
σίζονται στις επιταγές της βιώσιμης
κινητικότητας, θα προωθούν τη χρήση
δημόσιων μέσων μεταφοράς και θα
υποστηρίζουν την υιοθέτηση σύγχρο-
νων και καινοτόμων πρακτικών, υπη-
ρεσιών και τεχνολογιών σχετικών με
τις αστικές μεταφορές.

Η συνεχής και με ταχύτατους ρυθ-
μούς αλλαγή των οικονομικών, πολε-
οδομικών και κοινωνικών συνθηκών

στην Αττική, η διαφοροποίηση των με-
τακινήσεων με ΙΧ οχήματα, λόγω της
μεταβολής στις τιμές των καυσίμων, η
ανάγκη διασφάλισης μέγιστης αποδο-
τικότητας και αποτελεσματικότητας
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, οι
συνέργειες που απαιτούν τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) που εκπονούνται από τους
ΟΤΑ, η προώθηση εναλλακτικών μορ-
φών αστικής κινητικότητας, όπως τα
ποδήλατα, σε συνδυασμό με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς καθώς και η
ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών για
την καλύτερη πληροφόρηση των επι-
βατών, αποτελούν τις βασικές συνι-
στώσες του ανασχεδιασμού του συγ-
κοινωνιακού έργου στην Αττική.

Διάρκεια 23 μήνες
Ο προϋπολογισμός του μελετητικού

έργου θα διαρκέσει 23 μήνες και
ανέρχεται σε 2,37 εκατ. ευρώ, με κρι-
τήριο ανάθεσης της σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, με βάση την κα-
λύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τι-
μής. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
σύμφωνα με ανοιχτή διαδικασία,
όπως προβλέπει το άρθρο 264 του
Νόμου 4412 του 2016.

Για το έργο της μελέτης έχει εξα-
σφαλιστεί συγχρηματοδότηση από
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ). 
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Στρατηγικό σχέδιο-ανάσα
για επιβάτες και περιβάλλον

Μελέτη προϋπολογισμού 2,37 εκατ. για τη βελτίωση 
των αστικών μεταφορών με ορίζοντα το 2030

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Goldman Sachs θα προχωρήσει σε νέο γύρο
απολύσεων τις επόμενες εβδομάδες, όπως διαβε-
βαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Σόλομον
απευθυνόμενος στους εργαζομένους του. «Κάνουμε
μία προσεκτική αξιολόγηση και ενώ οι συζητήσεις
είναι ακόμη σε εξέλιξη, αναμένουμε ότι η μείωση του
αριθμού των εργαζομένων μας θα πραγματοποιηθεί
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Υπάρχουν
διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρη-
ματικό τοπίο, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρό-
τερων νομισματικών συνθηκών που επιβραδύνουν
την οικονομική δραστηριότητα», επεσήμανε και πρόσθεσε πως στόχος του είναι να προετοιμάσει την επιχείρηση
να «αντιμετωπίσει αυτούς τους αντίθετους ανέμους».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Goldman Sachs μπορεί να περικόψει έως και το 8% του εργατικού της δυναμικού
ή έως και 4.000 θέσεις εργασίας, αν και ο τελικός αριθμός θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος. «Πρέπει να προ-
χωρήσουμε με προσοχή και να διαχειριστούμε τους πόρους μας με σύνεση», τόνισε ο CEO στο μήνυμά του.

Η
Alpha Bank δημιούργησε και
λανσάρει το bizpay, μια ολοκλη-
ρωμένη ψηφιακή λύση για τη δια-
χείριση και καταχώριση των εται-

ρικών εξόδων. Με τις κάρτες bizpay prepaid
Visa, τo bizpay app και το myAlpha Web Επι-
χειρήσεων, το bizpay από την Αlpha Bank ήρ-
θε για να διευκολύνει την καθημερινότητα
των επιχειρήσεων, φέρνοντας στα χέρια τους
μια ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση που διευ-
κολύνει τη διαχείριση και καταχώριση των
εταιρικών εξόδων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το
bizpay παρέχει επαναφορτιζόμενες προπληρωμένες κάρ-
τες Visa, που καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες της
επιχείρησης: την bizpay γενικής χρήσης, την bizpay εξό-
δων κίνησης (καύσιμα, ταξί, διόδια κά) και την bizpay εξό-
δων διατροφής. Οι κάρτες bizpay prepaid Visa είναι συμ-

βατές με όλα τα wallets που παρέχει η Αlpha Bank και με
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας, όπως το Αlpha
Secure Web. Οι προπληρωμένες κάρτες φορτίζονται και
αποφορτίζονται αποκλειστικά από την επιχείρηση μέσα
από το myΑlpha Web Επιχειρήσεων με χρέωση εταιρικού
τραπεζικού λογαριασμού.

Πλαίσιο: Στο 95,82%
το ποσοστό του Γ. Γεράρδου

Στην απόκτηση 463.973 μετοχών της Πλαί-
σιο προχώρησε στις 28 Δεκεμβρίου ο Γεώρ-
γιος Γεράρδος, στο πλαίσιο της προαιρετικής
δημόσιας πρότασης που έχει υποβάλει για την
απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ει-
σηγμένης. Οι εν λόγω μετοχές αντιστοιχούν
στο 2,1% του συνόλου των μετοχών και των δι-
καιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η απόκτηση
πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 ευρώ
ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 2.124.996,34 ευρώ.
Μετά τις ανωτέρω αποκτήσεις ο Προτείνων
κατέχει πλέον μαζί με τα Συντονισμένα Πρό-
σωπα 21.152.794 μετοχές που αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 95,82% των δικαιωμάτων
ψήφου της Πλαίσιο.

Στην DBC Europe η Diadikasia
Business Consulting

Η Diadikasia Business Consulting, η γνω-
στή εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών της οποίας ηγείται ο Χρήστος Καινούρ-
γιος, προχώρησε προσφάτως σε διασυνορια-
κή συγχώνευση με τη βέλγικη θυγατρική της
DBC Europe. Η Diadikasia Business Consult-
ing κατείχε το σύνολο των μετοχών του μετο-
χικού κεφαλαίου της απορροφούμενης DBC
Europe, η οποία συστάθηκε το 2015 στο Βέλ-
γιο. Η DBC Europe δημιουργήθηκε με σκοπό
να εισχωρήσει σε αγορές του εξωτερικού και
να διευκολύνει τη διεκπεραίωση προγραμμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από
επτά χρόνια συνεχούς λειτουργίας και παρ’
όλες τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν
προς τον σκοπό αυτό, η DBC Europe δεν κατά-
φερε να συμμετάσχει σε κάποιο αξιόλογο
συμβουλευτικό έργο. Έτσι, η συνέχιση της λει-
τουργίας της DBC Europe θεωρήθηκε οικονο-
μικά ασύμφορη και προτάθηκε η διενέργεια
διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση
από την Diadikasia Business Consulting.

Οι συγχωνεύσεις της Prodea
Ολοκλήρωσε η Prodea τη διαδικασία συγ-

χώνευσης των πέντε θυγατρικών της εται-
ρειών, ήτοι των ΗΛΔΗΜ, New Metal Expert,
Ήριννα Κτηματική, Ανάπτυξη Φραγκοκλησιά
και Ilida Office. Η συγχώνευση έγινε χωρίς
να προηγηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η συνολική λογιστική αξία των εισφερόμε-
νων ακίνητων ανέρχεται στα 122,2 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ η αντικειμενική τους αξία στα 41,9
εκατ. ευρώ. Ωστόσο, στη σύμβαση συγχώ-
νευσης δεν συμπεριλήφθηκε ένα ακίνητο
της New Metal Expert (ένα αγροτεμάχιο με
τρία κτίρια που βρίσκεται στον Ασπρόπυρ-
γο), το οποίο δεν μπόρεσε για «τεχνικούς
λόγους» να αποτελέσει αντικείμενο της εμ-
πράγματης μεταβίβασης. Για ποιο λόγο; Δεν
προσκομίστηκε απόσπασμα κτηματολογι-
κού διαγράμματος, καθώς εκκρεμεί στο
Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών η εξέταση
της σχετικής αίτησης γεωμετρικής και χωρι-
κής μεταβολής. Το θέμα θα επιλυθεί στο
άμεσο μέλλον και θα γίνει προσθήκη στη
σύμβαση συγχώνευσης ώστε να περάσει και
το ακίνητο αυτό στην Prodea.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα Εθνικά Βραβεία
Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας «Elevate Greece»
βράβευσαν τις 10 καλύτερες ελληνικές νεοφυείς
εταιρείες που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και
προϊόντα με δυνατότητα κλιμάκωσης πωλήσεων σε
παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εθνική Τράπεζα, μέλος της πρωτοβουλίας Ele-
vate Greece και επίσημος υποστηρικτής του θε-
σμού, παρέμεινε πιστή στην προσπάθειά της για ενί-
σχυση και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα και απένειμε το χρηματικό βρα-

βείο των €10.000 στην εταιρεία iDNA Genomics, που αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία «Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα» και δραστηριοποιείται στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο χώρο της Ιατρικής Ακριβείας
και Γονιδιωματικής Ανάλυσης (DNA Test). Ως Official Partner του προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα συμ-
μετέχει τόσο στην αξιολόγηση των εταιριών που εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσε-
ων Elevate Greece όσο και στην επιτροπή αξιολόγησης των εταιρειών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό
για την απονομή των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Alpha Bank: Λανσάρει την bizpay για τη διαχείριση
εταιρικών εξόδων

«Elevate Greece» και Εθνική βράβευσαν την iDNA Genomics

Η Goldman Sachs ετοιμάζεται να κάνει απολύσεις



«Μ
εσούντος του πολέμου
στην Ουκρανία και της
συνεχιζόμενης ενερ-
γειακής κρίσης, το

2022 κλείνει με τις αγοραπωλησίες
πλοίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα, συ-
νεχίζοντας εκεί που έκλεισε το 2021»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Hellenic Ship-
brokers’ Association - HSA (Ελληνική
Ένωση Ναυλομεσιτών) και ιδρυτικό
στέλεχος της Xclusiv Shipbrokers,
Γιάννης Κοτζιάς: Στην αγορά των πλοίων
ξηρού φορτίου οι αγοροπωλησίες του
2022 είναι 712 (-28% μειωμένες σε σχέ-
ση με το 2021). 

«Βασιλιά» στις προτιμήσεις των πλοι-
οκτητών αποτέλεσαν τα Supramax/Ul-
tramax πλοία (Suprαmax πλοία χωρητι-
κότητας 54.000-60.000 dwt-dead
weight tonnage – μονάδα μέτρησης που
ορίζει το βάρος του φορτίου που επιτρέ-
πεται συνολικά να μεταφέρει ένα πλοίο.
Τα Ultramax είναι κατηγορία που περι-
λαμβάνει πλοία άνω των 60.000 dwt).
Ακολούθησαν τα Handysize (μικρότερα
πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου) και τα
Panamax/Kamsarmax (Panamax
πλοία από 65.000 dwt – με προδιαγρα-

φές για ασφαλή διέλευση της Διώρυγας
του Παναμά. Τα Kamsarmax είναι πλοία
μεταφοράς χύδην φορτίου που μπορούν
να εισέλθουν στο λιμάνι Καμσάρ στη Δη-
μοκρατία της Γουινέας).

Έκρηξη τιμών
Στα δεξαμενόπλοια, συνεχίζει ο Δη-

μήτρης Ρουμελιώτης, Research and
Valuation Dept. της Xclusiv Shipbrokers
Inc, «η έκρηξη των τιμών των ναύλων
που συντελέστηκε μέσα στο 2022 (είναι

πιθανό να συνεχιστεί και για ένα διάστη-
μα του 2023), κυρίως λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία και των κυρώσεων, οδή-
γησε και σε αντίστοιχη αύξηση στις αγο-
ροπωλησίες πλοίων (σ.σ. οι ναύλοι τον
Νοέμβριο έφτασαν σε ορισμένες περι-
πτώσεις τα 466.524 δολάρια ημερησίως
στη spot αγορά [αγορές άμεσης παρά-
δοσης» ή «αγορές τοις μετρητοίς])». 

«Το 2022 άλλαξαν χέρια 700 δεξαμε-
νόπλοια, 175 περισσότερα απ’ ό,τι το
2021. Τη μερίδα του λέοντος μοιράστη-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Το 2022 άλλαξαν χέρια 700
δεξαμενόπλοια, 175 περισσότερα απ’
ό,τι το 2021 – αριθμός ρεκόρ από το
1995. Η αγορά των πλοίων μεταφοράς
φυσικού αερίου είναι ίσως η πιο
προβλέψιμη αγορά με βάση τις
σημερινές συνθήκες, μας είπε 
ο Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του
Συνδέσμου Ναυλομεσιτών Ελλάδας
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Xclusiv Shipbrokers: 
«Η στροφή, πάντως,
της Ευρώπης σε
υγροποιημένο φυσικό
αέριο για
αντικατάσταση του
ρωσικού οδήγησε σε
μεγάλη αύξηση των
δρομολογίων από
Αμερική, Καναδά και
Κατάρ, ενισχύοντας
πολύ τα ναύλα και
αυξάνοντας τις
ανάγκες σε πλοία»

Θαλάσσιο εμπόριο: Μια πολύ 
δύσκολη εξίσωση για το 2023

Δημήτρης Ρουμελιώτης, 
Research and Valuation Dept της

Xclusiv Shipbrokers Inc.



καν: τα MR2 (Medium Range2) 5.000-
44.999 dwt, τα Chemical tanker (μετα-
φορά χημικών ουσιών) και τα Afra-
max/LR2 (Average Freight Rate As-
sessmen-δεξαμενόπλοιο χωρητικότη-
τας 80.000-120.000 μετρικών τόνων /
LR2 – τύπος πλοίου LongRange 2). Και
οι τρεις κατηγορίες μαζί αποτέλεσαν το
79% των αγοροπωλησιών – οι 700 αγο-
ροπωλησίες αποτελούν αριθμό-ρεκόρ
στην κατηγορία των δεξαμενοπλοίων
από το 1995», συνεχίζει ο ίδιος. 

Στροφή Ευρώπης 
«Η (σ.σ. υποχρεωτική) στροφή της Ευ-

ρώπης σε υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) (σ.σ. οι συνολικές εισαγωγές LNG
της Ευρώπης αυξήθηκαν το 2022 κατά
60%) για την αντικατάσταση του ρωσικού
οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των δρομο-
λογίων από Αμερική, Καναδά και Κατάρ,
ενισχύοντας πολύ τα ναύλα και αυξάνον-
τας τις ανάγκες σε πλοία. Το 2021 άλλα-
ξαν χέρια μόνο 35 πλοία, ενώ το 2022 οι
αγοροπωλησίες άγγιξαν τις 100, αριθ-
μός-ρεκόρ από το 1995 που έχουμε
στοιχεία και μετά. Τη μερίδα του λέοντος
την είχαν τα πολύ μεγάλα πλοία μεταφο-
ράς (LNG VLGC). 

Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων είχαμε τη μεγαλύτερη πτώση στο
αγοραστικό ενδιαφέρον: Μόνο 167 πλοία
άλλαξαν χέρια το 2022, έναντι 509 το
2021. Ο αυξημένος πληθωρισμός που
οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης, η
εξάλειψη της συμφόρησης στα λιμάνια
και η αύξηση της δύναμης του δολαρίου
έναντι των άλλων νομισμάτων έφεραν
την επιστροφή των ναύλων σε προ παν-
δημικά επίπεδα – το ενδιαφέρον στρά-
φηκε κυρίως σε πλοία μικρής χωρητικό-
τητας (FEEDER) τα οποία αποτέλεσαν το
40% των πωλήσεων, ενώ το αμέσως επό-
μενο μέγεθος (FEEDERMAX) είχε το 22%
των πωλήσεων». 

Αναφερόμενος στις κινήσεις των ελ-
λήνων πλοιοκτητών, ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Ναυλομεσιτών Ελλάδας
σχολίασε: «Οι Έλληνες ήταν αρκετά
ενεργοί για ακόμα μια χρονιά, αγοράζον-
τας συνολικά 247 πλοία, 34% λιγότερα
από το 2021. Σε ελληνικά χέρια κατέλη-
ξαν 131 πλοία ξηρού φορτίου, 98 δεξαμε-
νόπλοια, 7 πλοία μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου και 11 πλοία εμπορευματοκιβωτίων.
Στο κομμάτι των πλοίων ξηρού φορτίου,
τα πλοία που αγόρασαν Έλληνες μέσα
στο 2022 ήταν αισθητά λιγότερα από τα

245 του 2021, με τη μερίδα του λέοντος
να έχουν τα μεγέθη των Supramax/Ul-
tramax, Panamax/Kamsarmax και
Handysize με 39, 31 και 36 πλοία, αντί-
στοιχα. Στα δεξαμενόπλοια την παράστα-
ση έκλεψαν τα MR2 με 33 πλοία από τα
98. Στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερί-
ου και οι 7 αγορές του 2022 αφορούσαν
VLGC. Στα πλοία μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων το ενδιαφέρον των Ελλήνων
–όντας αρκετά μειωμένο σε σχέση με το
2021– ήταν ισομοιρασμένο σε Feeder,

Panamax και Post Panamax πλοία». Αν
το 2023 θα είναι καλύτερο ή χειρότερο
από το 2022 για το θαλάσσιο εμπόριο, εί-
ναι μια εξίσωση πολύ δύσκολη για να λυ-
θεί, πρόσθεσε ο κ. Κοτζιάς: «Η αγορά των
πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου είναι
ίσως η πιο προβλέψιμη αγορά με βάση
τις σημερινές συνθήκες. Μπορεί το βι-
βλίο παραγγελιών να έχει γίνει αρκετά
μεγάλο σε σχέση με το πρόσφατο παρελ-
θόν, αλλά έχει κινητήρια δύναμη την
ισχυρή ζήτηση υγροποιημένου φυσικού

αερίου από την Ευρώπη, καθώς προσπα-
θεί να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό
αέριο μέσω αγωγών. Μια ζήτηση που
μπορεί να καλυφθεί μόνο από εισαγωγές
από την Αμερική, τον Καναδά, το Κατάρ
και τη Νιγηρία. Η αύξηση των εξαγωγών
των ΗΠΑ (σ.σ. το πρώτο εξάμηνο του
2022 εξήγαγαν συνολικά περίπου 57
bcm LNG), του Κατάρ και της Νιγηρίας
προς την Ευρώπη είναι βασικός πυλώνας
στήριξης για τους ναύλους του 2023».

Πολλές προκλήσεις 
Κλείνοντας τη σκέψη του, ο πρόεδρος

της HSA μάς είπε χαρακτηριστικά: «Το
2023 είναι προ των πυλών και οι προκλή-
σεις για τη ναυτιλία θα είναι αρκετές. Η
συνέχιση του πολέμου, οι εξελίξεις στην
Κίνα, η εφαρμογή των νέων κανονισμών
για μείωση των CO2 ρύπων, το αυξημένο
βιβλίο παραγγελιών σε κάποιες κατηγο-
ρίες πλοίων, το μειωμένο σε κάποιες άλ-
λες, ο προβληματισμός πολλών εφοπλι-
στών για το ποιο πράσινο καύσιμο θα
επικρατήσει μελλοντικά, η ενεργειακή
κρίση και ο πληθωρισμός είναι οι άγνω-
στες παράμετροι στη δύσκολη εξίσωση
της ναυτιλιακής αγοράς. Μπορεί κάποι-
ος με σιγουριά να τη λύσει;». 
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Δυναμική πνοή στην αγορά δεξαμενόπλοιων   
Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του Hellenic Shipbrokers’ Association: «Το
2022, ο πόλεμος και η ενεργειακή κρίση αναστάτωσαν και ανακάτεψαν
την τράπουλα της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ροών του πετρελαίου.
Αυτή η αλλαγή έδωσε πνοή και δυναμική στην αγορά των δεξαμενοπλοί-
ων και των πλοίων μεταφοράς LNG, ενώ επηρέασε αρνητικά τα πλοία με-
ταφοράς ξηρού φορτίου. Μετά από πολλά χρόνια κακής ως μέτριας αγο-
ράς, οι πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων έχουν τη δυνατότητα να είναι αισιό-
δοξοι για το μέλλον. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει γρήγορα, οι αγο-
ρές πιθανότατα θα παραμείνουν στο σημερινό στάτους και ο κόσμος θα
αργήσει να ξαναδεί τη Ρωσία όπως παλιά. Οι πλοιοκτήτες φορτηγών ξη-
ρού φορτίου περιμένουν ανάκαμψη το 2023 από τα μέτρα της Κίνας για
ενίσχυση της αγοράς real estate και κατασκευών, που θα οδηγήσει σε
ζήτηση για πρώτες ύλες, και την υλοποίηση των προγραμμάτων δημι-
ουργίας υποδομών που έχουν εξαγγείλει πολλές χώρες – οι ΗΠΑ έχουν
ανακοινώσει ένα από τα πιο κοστοβόρα προγράμματα υποδομών». 
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H
ακρόαση podcasts έχει γίνει μια καθη-
μερινή συνήθεια, η οποία συντροφεύει
το κοινό στη διάρκεια της ημέρας του. Σε
μια προσπάθεια σκιαγράφησης του συγ-

κεκριμένου χώρου στην Ελλάδα, πραγματοποιήθη-
κε έρευνα από το Business Undercover, σε συνερ-
γασία με το Pineapple Studio και την Ο314, με στό-
χο την καταγραφή της εικόνας που διαμορφώνεται
στην αγορά του podcasting στην Ελλάδα.

Κυριαρχούν οι γυναίκες
Σχεδόν οι 6 στους 10 ακροατές podcasts στην Ελ-

λάδα είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα, το 57% των
ακροατών podcasts είναι γυναίκες και το 43% άν-
δρες. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, οι περισ-
σότεροι podcast listeners είναι 25-34 ετών (41%).
Ακολουθούν οι ηλικίες 35-54 ετών με 33% και οι 18-

24 ετών με 24%. Τέλος, 2% είναι ηλικίας 55-64 ετών.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών pod-

casts κατοικούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,
64% και 26% αντίστοιχα, ενώ το 10% κατοικούν σε άλ-
λες περιοχές της επικράτειας.

Η σχέση του κοινού με τα podcasts
Οι 7 στους 10 ακροατές ακολουθούν 1-5 podcasts.

Το 44% ακολουθεί 1-3 shows και 26% 3-5 shows. Το
υπόλοιπο 30% του κοινού ακολουθεί περισσότερα από
5 podcasts. Οι περισσότεροι αναζητούν στα podcasts
γνώσεις και ενημέρωση. Συγκεκριμένα, 234 απάντη-
σαν πως ακούν podcasts για να μάθουν νέα πράγματα,
123 για να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις και
181 για να διασκεδάσουν/ψυχαγωγηθούν.

Τι συμβαίνει πέρα από τα podcast apps; Η αλλη-
λεπίδραση συνεχίζεται και πέρα από την ακρόαση.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοίνωσε ότι η Linda Jensen
αναλαμβάνει τη θέση Group Chief Executive Officer
του ομίλου διεθνώς, συνεχίζοντας με συνέπεια και
σταθερότητα να επεκτείνει το διεθνές του αποτύπωμα
στο πλαίσιο ενδυνάμωσής του.
Ως επικεφαλής όλων των επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, οι οποίες μεταξύ άλ-
λων περιλαμβάνουν 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές
ψηφιακές πλατφόρμες, σε τρεις ηπείρους, αγγίζοντας
ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύ-
ρια, η Linda Jensen θα συμβάλει καθοριστικά στην

επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ομίλου στην
παγκόσμια αγορά media και ψυχαγωγίας.
Η Linda Jensen δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη που
αναλαμβάνω CEO του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η μακρά
ιστορία του ομίλου σε δημιουργία εξαιρετικού περιε-
χομένου, σε συνδυασμό με το όραμα για συνεχή πρό-
οδο και πρωτοπορία στην αγορά των media, αποτελεί
θεμέλιο για ανάπτυξη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με
τους νέους συναδέλφους μου και μαζί να δημιουργή-
σουμε ξεχωριστές εμπειρίες ψυχαγωγίας για όλη την
οικογένεια».

Το brand PR της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναλαμβάνεται
από τη Valuecom, full stack marketing agency, και τη Star-
dust, niche comms agency affiliate της Valuecom, μέσα από
διαδικασία spec που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο
μήνα με τη συμμετοχή τεσσάρων εταιρειών του χώρου.

Η συνεργασία ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2023 και περιλαμ-
βάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση brand PR στρατηγι-
κής και δράσεων επικοινωνίας για όλες τις μάρκες της εται-
ρείας σε επίπεδο media relations, events, influencers, digi-
tal content κ.ά.

Η Stardust και η Valuecom είναι ελληνικές ανεξάρτητες
εταιρείες με πελατολόγιο που περιλαμβάνει brands και εται-
ρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Linda Jensen 
αναλαμβάνει

Group CEO διεθνώς 
για τον ANTENNA

� Στην Butter n’ Cream ανέθεσε το ηλεκτρονικό κατάστημα
ομορφιάς ScarletBeauty.gr το concept της νέας του καμ-

πάνιας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, σε μια δουλειά υψηλής αισθητικής. Το concept είναι
γιορτινό και η διάθεση προτρέπει για πάρτι με στοιχεία vin-
tage, μιας άλλης εποχής. Το δημιουργικό υπογράφει το but-
terncreamstudio και τη φωτογραφία ο Παντελής Χαντούλης. 

� Με πρωταγωνιστές δύο μικρά παιδιά, η χριστουγεννιάτικη
διαφήμιση του ΑΒ τρέχει τηλεοπτικά στον αέρα. Με τους

μικρούς να μπερδεύουν τον ΑΒ με τον Άγιο Βασίλη και με τον
Άγιο Βασίλη να κάνει δώρα όπως ο ΑΒ, αυτή η διαφήμιση εντυ-
πωσιάζει. Η παραγωγή έγινε από την PARASOL και η σκηνοθε-
σία από τον Στάθη Μουρδουκούτα.

� Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή
μάς συστήνει το Timecode, με

τη συνεργασία Medisei-Addictad,
την καινοτομία που χτυπά στην
καρδιά της βραβευμένης σειράς
αντιγηραντικής περιποίησης Time Eraser, σε σκηνοθεσία
Άλκη Σδούγκου, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε η Αrt Pro-
ductions.

� Η καμπάνια με το tagline «Αγροκτήματα Κρήτης… ένα με τη
φύση!» επικοινωνείται σε τηλεόραση και digital. Το δημιουρ-

γικό και την παραγωγή υπογράφει η Indigo View με σκοπό την
προώθηση του νέου κοτόπουλου-Άρωμα Κρήτης. Τα Αγροκτή-
ματα Κρήτης - Μανωλιτσάκης έκαναν πάλι το θαύμα τους.

� Με την ευελιξία να επικρατεί και να χαρακτηρίζει κάθε
πτυχή της, η καμπάνια για το λανσάρισμα του CU Liquid

έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, κατορθώνοντας να απευθυν-
θεί άκρως επιτυχημένα στο νεανικό κοινό. Οι άνθρωποι της
Vodafone και της Wunderman Thompson έδωσαν στο ad-
business όλες τις λεπτομέρειες τόσο για την καμπάνια όσο
και για το προϊόν.

� Με τον Άγιο Βασίλη και ένα ζευγάρι που σπάνε τα νερά της
γυναίκας και χρειάζονται τη βοήθειά του τρέχει στον αέρα

η καινούργια διαφημιστική καμπάνια της COSMOTE. O Άγιος
Βασίλης τούς βοηθά πετώντας το χαλασμένο αυτοκίνητο του
ζευγαριού με σκοπό τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο για τη
γέννα. Μήπως να πιστέψουμε τελικά όλοι στον Άγιο Βασίλη; 

Mικρά - μικρά

Έρευνα: Χαρτογραφώντας το τοπίο του podcasting στην Ελλάδα

Το brand PR της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε Valuecom και Stardust



ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡOLITICAL MultiMEDIA35
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Το Top-5 που «έσπασε» τα… μηχανάκια της AGB 
Το 2022 περνά στην ιστορία. Ποια ήταν τα τηλεοπτικά

προγράμματα που κορύφωσαν την τηλεθέαση και κα-
θήλωσαν τους περισσότερους Έλληνες μπροστά στη
μικρή οθόνη; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
AGB Nielsen;

5. Γαλλία - Μαρόκο (Παγκόσμιο Κύπελλο): Τον αγώ-
να παρακολούθησαν 1.792.000 τηλεθεατές, δηλαδή
ποσοστό 37%.

4. Αγγλία - Γαλλία (Παγκόσμιο Κύπελλο): Οι μετρη-
τές της AGB έδειξαν για τον ΑΝΤ1 -που μετέδιδε τον
αγώνα- ποσοστό 41,1% και 1.865.000 τηλεθεατές.

3. Τελικός Eurovision: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της
Amanda Tenfjord στη σκηνή του Τορίνο αλλά και η
δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της Ελλάδας στην τε-

λική 10άδα του διαγωνισμού έδωσαν στην ΕΡΤ ποσο-
στό 52,2% το βράδυ του μεγάλου τελικού (14/5). Συνο-
λικά, τη βραδιά παρακολούθησαν 1.955.000 τηλεθεα-
τές.

2. Ελλάδα - Γερμανία (Eurobasket): Αν και η αναμέ-
τρηση Ελλάδα - Γερμανία στις 13/9 αποδείχθηκε σκλη-
ρή ήττα για τη χώρα μας, συγκέντρωσε 2.198.000 τηλε-
θεατές και ποσοστό τηλεθέασης 51,2% για την ΕΡΤ.

1. Αργεντινή - Γαλλία (Παγκόσμιο Κύπελλο): Ο τελι-
κός του Μουντιάλ στο Κατάρ (18/12) και η επική μονο-
μαχία Μέσι - Μπαπέ εκτίναξαν την τηλεθέαση. Οι με-
τρήσεις της AGB για τη μετάδοση του αγώνα από τον
ΑΝΤ1 έδειξαν μέσο όρο 62,8% και συνολικά 2.702.000
τηλεθεατές.

Η
χρονιά που φεύγει για την τη-
λεόραση ήταν ιδιαίτερα παρα-
γωγική. Αν αρχίσουμε να ξε-
φυλλίζουμε το τηλεοπτικό

ημερολόγιο του 2022 που μας αφήνει σε
λίγες ώρες, ποιους θα συναντήσουμε,
άραγε, στις σελίδες του;

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η παρουσιά-
στρια για την οποία συζητήσαμε περισσό-
τερο μέσα στο 2022. Το τέλος της συνερ-
γασίας της με τον Alpha, οι μακρές συζη-
τήσεις με τον ΣΚΑΪ, η συμφωνία για το
«Love Island» που έκανε φινάλε με
συνοπτικές διαδικασίες και το «My
Style Rocks» που δεν το παρουσίασε
ποτέ.

Άκης Παυλόπουλος, Μαρία Αναστα-
σοπούλου, Νίκος Στραβελάκης, Δημή-
τρης Καμπουράκης, Φαίη Μαυραγάνη: Οι
περισσότερες μεταγραφές που έγιναν μέ-
σα στη χρονιά είχαν να κάνουν με τον το-
μέα της ενημέρωσης. Κάποιοι «συγκρού-
στηκαν» και αποχώρησαν, κάποιοι άλ-
λοι… οδηγήθηκαν στην αποχώρηση και
κάποιοι αποφάσισαν απλώς να αλλάξουν
τηλεοπτική στέγη με… βελτιωμένα συμ-
βόλαια. 

Βίκυ Καγιά: Η επιστροφή της στο
«GNTM» ήταν η πιο ανατρεπτική της χρο-
νιάς. Ενώ η ίδια είχε διαμηνύσει με κάθε
τρόπο ότι τέλειωσε οριστικά από το ριάλιτι
μοντέλων του Star, τελικά, όχι μόνο επέ-
στρεψε αλλά και η ατάκα «ολική επανα-
φορά» που χρησιμοποιήθηκε από το κα-
νάλι έγινε ανέκδοτο, αφού άλλαξε σχεδόν
όλη η σύνθεση της ομάδας.

Γρηγόρης Γκουντάρας, Νάταλι Κάκκα-
βα, Ιωάννα Μαλέσκου: Οι φήμες ότι φεύ-
γουν από τον ΣΚΑΪ τους ακολουθούσαν σε
όλη τη διάρκεια της σεζόν, μέχρι που μια
ημέρα του Μαΐου το κανάλι του Φαλήρου
τους το ανακοίνωσε και επίσημα. Οι πρώ-
τοι δύο προστέθηκαν στο δυναμικό της

Barking Well, ενώ η Μαλέσκου έμεινε
εκτός.

Μαρία Μπακοδήμου: Η επιστροφή της
στην τηλεόραση συζητήθηκε για δύο λό-
γους. Ο πρώτος είχε να κάνει με την ίδια
την επάνοδο της παρουσιάστριας σε ζων-
τανό καθημερινό πρόγραμμα. Ο δεύτερος
λόγος συνδέεται με το επόμενο πρόσωπο
που έχουμε στη λίστα μας…

Φαίη Σκορδά: Ύστερα από ένα θρίλερ
δύο μηνών, συνέβη αυτό που κανείς δεν
περίμενε. Πήρε το ρίσκο και έπειτα από
πολυετή συνεργασία με τον ΑΝΤ1, μετα-
κόμισε στον ΣΚΑΪ, αποτελώντας τη μεγα-
λύτερη μεταγραφή της χρονιάς. 

Δούκισσα Νομικού: Κατέχει την πρωτιά
για τη μικρότερη παραμονή παρουσιαστή
σε εκπομπή για το 2022. Μόλις δύο εβδο-
μάδες κατάφερε να μείνει στο πλευρό του
Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό». 

Φώτης Σεργουλόπουλος: Ο παρουσια-
στής είναι στη λίστα, γιατί επέστρεψε στην τη-
λεόραση με ζωντανή καθημερινή εκπομπή.

Ρούλα Κορομηλά: Η παρουσιάστρια,
ύστερα από αρκετά χρόνια, πήρε την από-
φαση να γυρίσει στην τηλεόραση. Μάλι-
στα, η επιστροφή της έγινε στο κανάλι και
τη ζώνη όπου στο παρελθόν είχε γράψει
τηλεοπτική ιστορία: στο Mega, με μουσικό
σόου, κάθε Σάββατο βράδυ.

Ντόρα Κουτροκόη: Η δημοσιογράφος
άρχισε από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμ-
βρη να «εξαφανίζεται» σταδιακά από με-

γάλο μέρος της εκπομπής «Σήμερα» και
μια μέρα του Νοέμβρη βρέθηκε εκτός
ΣΚΑΪ με συνοπτικές διαδικασίες.

Ίνα Ταράντου: Η εκπομπή «Εμείς»
του OPEN συμπεριλαμβάνεται σε αυτή

την ανασκόπηση γιατί, δυστυχώς, είναι η
πρώτη εκπομπή της σεζόν που έριξε πρό-
ωρα αυλαία λόγω χαμηλής τηλεθέασης.
Με εντυπωσιακό τρέιλερ και πολλές
προσδοκίες υποδέχτηκαν την παρουσιά-
στρια στο κανάλι, αλλά πριν καν φτάσουμε
στα Χριστούγεννα έπεσε… μαχαίρι. 

«My Style Rocks»: Είναι το πρόγραμμα
που συζητιέται περισσότερο από ενάμιση
χρόνο. Το ριάλιτι μόδας της Acun Medya
ετοιμάζει comeback στις αρχές του
2023, με παρουσιάστρια την Κατερίνα
Καραβάτου. 

Γιώργος Αγγελόπουλος: Με γενική πα-
ραδοχή ότι «All Star Survivor» χωρίς Ντά-
νο δεν είναι All Star, ο Γιώργος Αγγελό-
πουλος απασχόλησε το τηλεοπτικό ρε-
πορτάζ για πολλούς μήνες του 2022. Το
όνομά του ακούστηκε για σειρές, για ται-
νίες, για μεγάλη δημόσια σύγκρουση με
τον Γιάννη Σμαραγδή και για το θρίλερ με
τη συμμετοχή τού στο «Survivor». Χρυσά-
φι του έταξαν για να φύγει για τον Άγιο
Δομίνικο, αλλά εκείνος αρνείται πεισματι-
κά να πει το «ναι».

Τα τηλεοπτικά πρόσωπα 
που έλαμψαν ή «θόλωσαν» 
περισσότερο μέσα στο 2022
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Γεμάτο εκπλήξεις αναμένεται να είναι το 2023 για τον κλάδο του αυτοκινήτου, με
τους ιδιοκτήτες ή τους εταιρικούς χρήστες να αναλαμβάνουν, όπως φαίνεται, πε-
ρισσότερα «βάρη» που προκύπτουν από το κόστος χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», κάποια εταιρεία χρονομίσθωσης ενη-
μέρωσε με email τους πελάτες της ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα πραγματο-
ποιήσει αυξήσεις στα μηνιαία μισθώματα των οχημάτων των εταιρικών πελατών
της από 7,13 ευρώ έως και 28,8 ευρώ! Δηλαδή, αν κάποιος χρήστης εταιρικού οχή-
ματος επιβαρυνθεί με 7,13 ευρώ τον μήνα, σε βάθος διετίας θα πληρώσει επιπλέον

171,12 ευρώ. Αν βέβαια ο χρήστης διαθέτει πιο ακριβό αυτοκίνητο, τότε με μηνιαία
επιβάρυνση θα ανέλθει σε 28,8 ευρώ και σε βάθος διετίας το κόστος των επιπλέον...
υπηρεσιών υπολογίζεται σε 451,2 ευρώ!

Οι χρήστες εταιρικών αυτοκινήτων και δη στόλων αλλά και οι μικρότεροι κάτοχοι
εταιρικών αυτοκινήτων έχουν ήδη μεταφέρει τη δυσαρέσκειά τους προς την εται-
ρεία χρονομίσθωσης για την έκτακτη επιβάρυνση που, όπως επισημαίνουν στην
«Political», δεν προβλέπεται σε κανένα συμβόλαιο, αφού δεν αφορά κυβερνητική
απόφαση αλλά αυθαίρετη απόφαση της εταιρείας leasing.
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Εταιρεία leasing αυξάνει τα μηνιαία μισθώματα!

Η
Alfa Romeo αποφάσισε να εισέλθει δυ-
ναμικά στη μικρότερη κατηγορία των SUV
με ένα μοντέλο που οι Alfisti περίμεναν
αρκετό καιρό, ενώ, όπως φαίνεται, η μάρ-

κα κερδίζει νέους πελάτες που μέχρι πρότινος επέ-
μεναν σε γερμανικά μοντέλα.

Η νέα Tonale παραμένει πιστή στις αρχές της ιταλι-
κής φίρμας με μοναδική σχεδίαση, στιλ, τεχνολογία
αλλά και κορυφαία οδηγική εμπειρία. Όταν δε πρό-
κειται και για την έκδοση Speciale με 160 ίππους, τα
σπορ στοιχεία ενισχύονται περαιτέρω, όπως και η εμ-
φάνιση της ιταλικής καλλονής.

Βέβαια, για να αποκτήσει κανείς τη βασική έκδοση
της Alfa Romeo Tonale με τους 130 ίππους θα πρέπει
να ξοδέψει 37.300 ευρώ και για την κορυφαία έκδοση
Speciale περίπου 45.000 ευρώ, αλλά αν κανείς συγ-
κρίνει τις δύο εκδόσεις, θα αντιληφθεί πραγματικά ότι
υπάρχει εξοπλιστικό χάσμα!

Μάλιστα, ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Spe-
ciale είναι... κυριολεκτικά εξωφρενικός και εκτός
από τροχούς 20 ιντσών περιλαμβάνει επενδύσεις Al-
cantara και μια πλήρη σουίτα συστημάτων άνεσης και
ασφάλειας!

Speciale σχεδίαση
Η Alfa Romeo Tonale στην έκδοση Speciale πραγ-

ματικά διαθέτει σπορ σχεδίαση και ξεχωριστό στιλ
που παραπέμπει στη γνωστή ιταλική φίρμα. Τα πολύ
όμορφα φωτιστικά σώματα συνδυάζονται με τη -σή-
μα κατατεθέν- μάσκα της Alfa Romeo και χάρη και
στο επικλινές εμπρός μέρος προδίδουν μια ξεκάθαρα
δυναμική και σπορ διάσταση στο SUV μοντέλο.

Από το πλάι ξεχωρίζουν οι πανέμορφες κλασικές
ζάντες των 20 ιντσών και τα κόκκινα φρένα της Brem-

bo, ενώ στο πίσω μέρος τα φώτα κερδίζουν τις εντυ-
πώσεις.

Hitech εσωτερικό
Η Alfa Romeo Tonale παραμένει πιστή στη σχεδια-

στική γλώσσα της ιταλικής φίρμας και στην καμπίνα
επιβατών. Το ευρύχωρο εσωτερικό παραμένει σπορ
αλλά και εργονομικό πλην ελαχίστων άτυχων λεπτο-
μερειών, όπως είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι
τα paddles αλλαγής ταχυτήτων του αυτόματου κιβω-
τίου βρίσκονται πολύ κοντά στα φλας.

Στο κορυφαίο εξοπλιστικό επίπεδο Speciale, πέρα
από τους τροχούς των 20 ιντσών και τον ελκυστικότε-
ρο bodykit του αμαξώματος, έχεις την τύχη να απο-
λαμβάνεις τα ντυμένα με Alcantara καθίσματα και
πλήθος συστημάτων άνεσης και ασφάλειας, που
έχουν μοναδικό σκοπό να κάνουν τη ζωή στο cockpit
του ιταλικού SUV ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Ο πλήρως παραμετροποιήσιμος πίνακας οργάνων
των 12,3 ιντσών θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι
επισκιάζει ακόμη και την κεντρικά τοποθετημένη
οθόνη αφής των 10,25 ιντσών, όχι όμως και την άριστη
εργονομία που έχει επιτευχθεί από τους Ιταλούς στο
πιλοτήριο του αυτοκινήτου.

Κάτω από καπό της Alfa Romeo Tonale της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός βενζινοκινητήρας
χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 160 ίπ-
πους και η ροπή αγγίζει τα 240 Nm στις 1.500 σ.α.λ.
και απέδειξε ότι ταιριάζει «γάντι» στην έκδοση Spe-
ciale.

Το υβριδικό σύστημα είναι 48-βολτο και σε συν-
δυασμό με την μπαταρία ιόντων λιθίου των 0,77 kWh
επιτρέπει στην Tonale να ξεκινά και να κινείται με χα-
μηλή ταχύτητα εντελώς ηλεκτρικά.

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον τομέα
της κατανάλωσης όπου η Tonale κατάφερε να πετύχει
μέση τιμή τα 6 λίτρα για κάθε 100 χλμ. με επιλεγμένο
το πρόγραμμα Advanced Efficiency, ενώ ακόμη και αν
ο οδηγός κινείται με το πεντάλ του γκαζιού πατημένο
στο πάτωμα και επιλεγμένο το πρόγραμμα Dynamic,
η μέση κατανάλωση δεν θα υπερβεί τα 8,2 λίτρα για
κάθε 100 χλμ.

Παράλληλα, εξαιρετική κρίνεται και η λειτουργία
του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 7 σχέ-
σεις, το οποίο διαθέτει και χειροκίνητη λειτουργία.

Ιταλική σχολή
Στον δρόμο οι 30 επιπλέον ίπποι της Alfa Romeo

Tonale Speciale κάνουν αρκετά αισθητή την παρου-
σία τους και παραπέμπουν σε ένα γνήσιο ιταλικό μον-
τέλο. Ο οδηγός έχοντας επιλέξει το πρόγραμμα Dy-
namic θα ζήσει τις σπορ επιδόσεις που προσδίδει το
ιταλικό μοντέλο με απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Για
κάποιον βέβαια που θέλει πραγματικά κορυφαίες
επιδόσεις, καλό θα ήταν να κοιτάξει στη νέα plug-in
έκδοση της Tonale με 275 ίππους.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο ο οδηγός της Tonale θα εν-
τυπωσιαστεί από το κορυφαίο κράτημα την εξαιρετι-
κή ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες αλλά και τα κο-
ρυφαία φρένα.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές η
Tonale στρίβει και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή δεν δεί-
χνει καμία διάθεση να υποστρέψει, ακόμη και κάτω
από υπερβολικές συνθήκες πίεσης.

Μέσα στην πόλη η ανάρτηση με τα αμορτισέρ της
Koni κάνει εξαιρετική δουλειά ακόμη και στο δύσκο-
λο ελληνικό τοπίο, ωστόσο τα ελαστικά χαμηλού προ-
φίλ χρειάζονται προσοχή…

36

Δοκιμάζουμε την Alfa Romeo
Tonale 1,5Τ VGT με 160 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Η προσποίηση του αιώνα.
Ακολουθεί στο κείμενο 

η περιγραφή της, 
αν και μόνο το βίντεο

μπορεί να αποτυπώσει 
τι έκανε ο Πελέ

Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

Ο Πελέ πέρασε στην αιωνιότητα από το
βράδυ της Πέμπτης, σε ηλικία 82 ετών.
Ας ταξιδέψουμε νοερά 60 χρόνια πίσω.
Κυκλοφορούσε ως μύθος στην εποχή
των «μύθων». Οι παίκτες της εθνικής
Βραζιλίας από το 1958 μέχρι και το 1970,
όταν κατέκτησαν τρία τρόπαια Μουν-
τιάλ, πριν από κάθε παιχνίδι πλησίαζαν
τους αντιπάλους τους: «Εσείς φέρατε
μπάλα να παίξετε; Γιατί με αυτή εδώ θα
παίξουμε μόνο εμείς». 
Ο Ιταλός σκληροτράχηλος αμυντικός
Μπούρνιτς μάρκαρε τον Πελέ στον τελικό
του ’70 (4-1). Και είπε ο Ιταλός: «Σηκωθή-
καμε μαζί για κεφαλιά, αλλά όταν εγώ
επέστρεψα στη γη, ο Πελέ παρέμεινε αι-
ωρούμενος». Και ο αγγλικός Τύπος τω
καιρώ εκείνω έγραφε, «πρέπει να απα-
γορεύεται ένα τόσο ωραίο ποδόσφαιρο».
Το ποδόσφαιρο για τον Πελέ ήταν μια
«οργανωμένη αποδιοργάνωση», που
μόνο αυτός μπόρεσε να παίξει. Ήταν
ένας μύστης της μπάλας. Η διαφορά
του με τους άλλους; Ακούστε: Ο θρυλι-
κός Γκαρίντσα, συμπαίκτης του Πελέ,
όταν ρωτήθηκε πώς έγινε και σε κά-
ποιο σουτ η μπάλα άλλαξε πορεία στον
αέρα, απάντησε: «Της μίλησα ενώ ταξί-
δευε, “όχι από εκεί, γλυκιά μου, λίγο
πιο δεξιά, πιο δεξιά”, κι αυτή με υπά-
κουσε, όπως πάντα. Ο Πελέ δεν της μι-
λούσε. Απλώς την κοίταζε. Είχε εγκε-

φαλική επικοινωνία μαζί της. Ήταν η
ίδια η μπάλα».
Ο κόσμος του ποδοσφαίρου κλήθηκε να
απαντήσει σε ένα σαιξπηρικό δίλημμα:
Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;
Δηλαδή, η μπάλα έκανε τον Πελέ ή… ο
Πελέ την μπάλα; Αδύνατον να απαντήσει
κι αυτός ο ίδιος για τη σχέση που είχε
μαζί της. «Δεν καταλάβαινα τι έκανα στο
γήπεδο, στο βίντεο συνειδητοποιούσα τι
ήταν ο Πελέ», είχε πει σε συνέντευξη
στην Αθήνα, πριν από το Μουντιάλ του
1994. Τότε η αφεντιά μου είχε σταθεί
μπροστά τον «θεό». Σε όλους επέτρεπε
μία ερώτηση. Σε μένα, δύο. Τι τύχη. Και
τι παράσημο. Και τι ευτυχία.

Πώς έκανε την προσποίηση του αιώνα
Αυτός, ο απεσταλμένος του Θεού επί
Γης, μαζί με τους άλλους επιτηδευμέ-
νους μύστες της μπάλας, πήρε το «Ζιλ

Ριμέ» στα μεξικάνικα γήπεδα το 1970.
Αυτό το Μουντιάλ θα μείνει στην ιστορία
για την προσποίηση του αιώνα, που στην
περιγραφή της οι λέξεις συντρίβονται
από το γεγονός και το πληκτρολόγιο
αφοπλίζεται. Ας το προσπαθήσουμε.
Ο Ζέρσον κάνει συρτή διαγώνια μπαλιά
στην περιοχή της Ουρουγουάης, ο Πελέ
τρέχει κάθετα και ο Ουρουγουανός
γκολκίπερ Μαζούρκεβιτς βγαίνει από
την εστία του για τη διεκδικήσιμη μπα-
λιά. Στο ημικύκλιο μεγάλης περιοχής, ο
Πελέ δεν ακουμπάει την μπάλα που κα-
τευθύνεται δεξιά κι αυτός φεύγει αρι-
στερά.
Ο καημένος ο Μαζούρκεβιτς εκείνη τη
στιγμή έπρεπε να μοιράσει το κορμί του.
Δεξιά του έτρεχε ο Πελέ χωρίς την μπά-
λα και αριστερά του μόνη της η μπάλα.
Απλώς γονάτισε. Ο Πελέ, που τον προ-
σπέρασε, άλλαξε κατεύθυνση, πήγε δε-

ξιά που τον περίμενε η μπάλα, έκανε
πλασέ, βασανιστικά άουτ. Ήταν η προ-
σποίηση του αιώνα.
Στο ίδιο ματς πιάνει ψηλοκρεμαστό
σουτ από τη σέντρα, μόλις άουτ. Με την
Αγγλία (1-0) πιάνει κεφαλιά, ο Γκόρν-
τον Μπανκς νομίζει ότι η μπάλα θα πάει
αριστερά, ο Πελέ τη στέλνει δεξιά, ρε-
φλέξ του Άγγλου, απίστευτη απόκρου-
ση, κόρνερ. Στον τελικό με την Ιταλία 4-
1, ο Πελέ πασάρει στον Κάρλος Αλμ-
πέρτο, χωρίς να τον βλέπει, γκολ.
Άκουσε, λέει, τα βήματά του… Και αν
αυτό δεν είναι θεϊκή παρέμβαση, τότε τι
είναι; Ήταν η απόκρουση του αιώνα
στην κεφαλιά του αιώνα.
Ο Πελέ φόραγε το «10» στη Σάντος. Όταν
σταμάτησε το ποδόσφαιρο στην ομάδα
Κόσμος της Νέας Υόρκης, στη Βραζιλία
είχαν πρόβλημα: Ποιος θα φορούσε το
«10»; Οι αρνήσεις, ομαδικές, γιατί η
σύγκριση θα ήταν αναπόφευκτη. Ο «θε-
ός» έδωσε την ευχή στον «λευκό Πελέ»
Ζίκο. Έκτοτε, γεννήθηκαν πολλοί… Πε-
λέ, αλλά Πελέ ήταν μόνο ένας. 

Ο «θεός» με ανθρώπινη φύση ανελήφθη εις τους ουρανούς
αφήνοντας στο ποδόσφαιρο ένα σαιξπηρικού τύπου δίλημμα 

Η μπάλα έκανε τον Πελέ 
ή ο Πελέ την μπάλα;



Γράφει ο Άλκης Φιτσόπουλος

Ο
Γιούρι Αλεξέγεβιτς Γκαγκάριν
(1934-1968) το 1961 είχε τόση
αναγνωρισιμότητα όση σήμερα
ο Λιονέλ Μέσι κι ας μην υπήρχε

Ίντερνετ εκείνη την εποχή. Ήταν ο πρώτος
Σοβιετικός (Ρώσος) κοσμοναύτης, ενσαρ-
κωτής του… Φιλέας Φογκ, «ήρωα» του πα-
ραμυθιού του Ιουλίου Βερν, «Ο Γύρος του
Κόσμου σε 80 Ημέρες». 

Ήρθε στην Αθήνα το 1962 και τιμήθηκε
από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο
Καραμανλή ενώ αποθεώθηκε από πλήθος
κόσμου. Ο Γκαγκάριν, αυτός ο «καβαλάρης
των ουρανών», έχασε τη ζωή του όταν το
MIG-15 που πιλοτάριζε κατέπεσε. Αυτός
ήταν ο πρώτος θάνατος του Ρώσου κοσμο-
ναύτη. Ακολούθησε ένας ακόμα, επί των
ημερών μας. Όταν οι Ρώσοι εισέβαλαν
στην Ουκρανία και γέμισαν τον ίδιο ουρανό
του Γκαγκάριν με πυραύλους και ρουκέ-
τες, μία από αυτές καρφώθηκε στο στάδιο
«Γιούρι Γκαγκάριν» στην πόλη Τσερνίχιφ.
Άνοιξε έναν τεράστιο κρατήρα και σάρωσε
μέρος των κερκίδων. Το γήπεδο αυτό έπα-
ψε να χρησιμοποιείται από παίκτες και πι-
τσιρικάδες, αλλά όχι για πολύ. Με φτυάρια
κατάφεραν να κλείσουν τον τεράστιο κρα-
τήρα, «από τον μεγαλύτερο πύραυλο που
είδα στη ζωή μου», θα γράψει ο Βρετανός
ανταποκριτής Τιμ Τζούντα. 

Το ποδόσφαιρο δεν πέθανε ποτέ
Μέχρι τότε, κλοτσούσαν την μπάλα περι-

μένοντας τη σειρήνα να ουρλιάξει ότι πλη-
σιάζουν πυραυλικές επιθέσεις. Έπαιζαν,
άκουγαν, κλείνονταν στα καταφύγια του
γηπέδου. Κι όταν σήμανε λήξη συναγερ-
μού, ξανά μανά έξω για μπάλα. Διότι, ως
γνωστόν, το ποδόσφαιρο δεν πέθανε ποτέ,
σε κανέναν πόλεμο, σε κανένα αυταρχικό
καθεστώς. Στη βικτωριανή εποχή στην Αγ-
γλία το απαγόρευσαν, αλλά δεν άντεξαν τη
λαϊκή οργή και το επανέφεραν. Έτσι και
στην Τσερνίχιφ, που βρίσκεται κάπου 100
χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, οι Ρώσοι
μπορεί να κατάφεραν να σκοτώσουν δυο
φορές τον άνθρωπό τους, αλλά το ποδό-
σφαιρο δεν το νίκησαν. 

Όταν οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ου-
κρανία έφτασαν στο απροχώρητο σε πολι-
τικό επίπεδο, ο δήμος της πόλης αποφάσι-
σε να μετονομάσει το γήπεδο σε Ολυμπια-

κό Αθλητικό και Προπονητικό Κέντρο,
ύστερα από αίτημα του ποδοσφαιρικού
συλλόγου Ντέσνα Τσερνίχιφ. Ωστόσο, κα-
νένας οπαδός της ομάδας δεν το αποκάλε-
σε ποτέ έτσι, παρά «Γιούρι Γκαγκάριν».
Επισήμως αναφερόταν διαφορετικά, αλλά
ο θρύλος του Ρώσου κοσμοναύτη επισκία-
σε οποιαδήποτε απόφαση ενός δήμου. Αυ-
τό δεν άλλαξε, παρότι σε αυτή τη μαρτυρική
πόλη της Ουκρανίας οι άμαχοι έχουν υπο-
στεί την εξοντωτική βία των ρωσικών δυ-
νάμεων κατοχής. Το BBC δημοσίευσε στοι-

χεία ότι η Ρωσία στόχευε ένα αντλιοστάσιο
νερού. Ο επικεφαλής του εργοστασίου,
Μαλιάβκο, είπε στο πρακτορείο ότι τρία μέ-
λη της οικογένειάς του και ένας εργαζόμε-
νος σκοτώθηκαν εκεί: «Είμαι σίγουρος ότι
τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταστρέ-
ψει την υποδομή της πόλης, έτσι ώστε να
μην υπάρχει φυσικό αέριο, ρεύμα ή νερό
στην πόλη». Στο γήπεδο δεν υπάρχει ούτε
ρεύμα ούτε νερό ούτε φυσικό αέριο. Μόνο
κάποιες ταλαιπωρημένες μπάλες για να
παίζουν κλοτσοσκούφι οι πιτσιρικάδες

ανάμεσα στα αποκαΐδια που προκάλεσαν
οι πυραυλικές επιθέσεις των Ρώσων στον
μεγαλύτερο -ίσως- επιστήμονα της χώρας
τους τον περασμένο αιώνα…

SPORTS
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Όταν η μπάλα… έκλαψε για
τον χαμό του Γιούρι Γκαγκάριν

Οι πυραυλικές επιθέσεις του
Πούτιν σκότωσαν για δεύτερη
φορά στο γήπεδο τον θρυλικό
Ρώσο κοσμοναύτη



Χ
αρούμενη χρυσή Πρωτοχρονιά και η
μητρόπολη έτοιμη για το μεγαλύτερο
γιορτινό υπαίθριο ρεβεγιόν με ατελεί-
ωτο χορό. Απόψε ο αττικός ουρανός

θα φωτιστεί με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα
για να υποδεχτούμε όλοι μαζί το λαμπερό και
ολοκαίνουριο 2023 με ένα οπτικοακουστικό
υπερθέαμα, συναυλίες, events και μουσικές που
θα παίζουν στη διαπασών όλη τη νύχτα για να πά-
ει καλά η χρονιά!

Το απόλυτο γιορτινό meet point θα είναι και
φέτος η πλατεία Συντάγματος. Ο Μάριος Φραγ-
κούλης και ο Γιώργος Περρής, συνοδεία 10με-
λούς συμφωνικής ορχήστρας και σολίστ, θα ερ-
μηνεύσουν τραγούδια και μελωδίες που παραμέ-
νουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. Το
πρόγραμμα θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Αθηναίων με κλασικά χριστουγεννιά-
τικα κομμάτια, ενώ το μεταμεσονύχτιο πάρτι θα
συνεχιστεί με τη high energy χορευτική cover
band Bejeesus. 

Τρία, δύο, ένα… και στο κέντρο της πόλης θα
ξεκινήσει ένα ξέφρενο New Year’s Event στη
Βαρβάκειο Αγορά με τη συμμετοχή των πιο διά-
σημων εγχώριων DJs για ατελείωτο χορό. 

Το disco πάρτι του Φαλήρου
Στα νότια, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-

ρος Νιάρχος έχει στρώσει ήδη το… κόκκινο χαλί
για τους επισκέπτες που θα επιλέξουν το πιο με-
γάλο πάρκο της πόλης για την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις
22.30 ο Jerome Kaluta και η Big Band του με μια
μοναδική συναυλία με soul και funk επιτυχίες. Ο
χρόνος θα αλλάξει με ένα θεαματικό σόου πυρο-
τεχνημάτων, ενώ τα πρώτα λεπτά του νέου έτους
θα δοθεί το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα

της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον «SNF RUN:
2023 FIRST RUN». Το προγραμματισμένο μεγάλο
disco πάρτι του ΚΠΣΙΝ θα στηθεί στην Αγορά με
τον Ιταλό DJ Beppe Loda με φόντο τις εντυπω-
σιακές χορογραφίες των σιντριβανιών στο κανά-
λι. Οικοδέσποινα της λαμπερής γιορτής, η ηθο-
ποιός Νάντια Κοντογεώργη. 

NYE Extravaganza Party
Έντεκα ώρες μουσικής, έντεκα DJs σε Β2B

sets και ένα State-Of-The-Art Soundsystem στο
πρωτοχρονιάτικο πάρτι που θα πραγματοποιηθεί
στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Αθηνών. Οι-
κοδεσπότες για αυτή τη μοναδική πρωτοχρονιά-
τικη εξτραβαγκάντσα θα είναι το αθηναϊκό mo-
bile party Needless και η & Beyond, μαζί με κά-
ποιους από τους καλύτερους DJs και selectors
της πόλης σε B2B sets.

Την τελευταία νύχτα του χρόνου, o Πολυχώρος
Ω2 θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό dancefloor
με ένα cross-genre μείγμα dance μουσικής και
club ήχου. Οι DJs θα μοιραστούν το booth, με τον
κοινό συμμέτοχο στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που
δημιουργεί μια συνθήκη αλληλεπίδρασης, δια-
φορετική από τις καθιερωμένες εικόνες. 
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα
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Αθήνα, απόψε 
είναι η βραδιά σου!



Παρότι διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμο-
σύνης της, η Ελένη Φουρέιρα ανακοίνωσε κι επί-
σημα την επιστροφή της στο θέαμα με την και-
νούργια χρονιά. «Μου έλειψε η σκηνή. Δεν μπο-
ρώ να περιμένω για την περιοδεία του 2023!»,
αποκάλυψε περιχαρής η pop star. Η «Miss
Fuego» αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώ-
το της παιδάκι τον Φεβρουάριο και η ανυπομονη-
σία της είναι μεγάλη, όπως και του μπαμπά Αλμ-
πέρτο Μποτία που βρίσκεται στην Ελλάδα για τα
γεννητούρια.

Επιστροφή στο stage

Περιμένοντας το 2023

Πρωτοχρονιάτικες ξάπλες για να πάει καλά ο
χρόνος! Η Ρούλα Κορομηλά έκανε την έκπληξη
και λίγες ώρες πριν από τον αποχαιρετισμό του
2022 φωτογραφήθηκε με λευκές πιτζάμες σε
king size κρεββάτι, στέλνοντας τις ευχές της:
«Να περνάτε χαρούμενες στιγμές. Χαρίστε χα-
μόγελα και ανοίξτε την αγκαλιά σας σε όσους μι-
κρούς και μεγάλους αισθάνονται μοναξιά αυτές
τις μέρες. Είναι μια ευλογημένη εποχή η οποία
εμπλέκει ολόκληρο τον κόσμο σε μια συνωμο-
σία αγάπης!».

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και
το αγαπημένο ζευγάρι της
showbiz Κωστής Μαραβέγιας
και Τόνια Σωτηροπούλου μοί-
ρασαν ευχές για καλή νέα
χρονιά στους followers τους.
Ο δημοφιλής τραγουδοποιός
και η πρωταγωνίστρια πόζα-
ραν μαζί στο Instagram με
φόντο το χριστουγεννιάτικο
δέντρο, παρέα με τον τετράπο-
δο φίλο τους που μονοπώλησε
τα σχόλια στο ενσταντανέ.
«Χρόνια καλά και υπέροχα, με
υγεία και αγάπη», έγραψε η
ηθοποιός.

Happy New Year

Με τη δασκάλα της καρδιάς του θα υποδε-
χτεί το 2023 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο
Κύπριος ερμηνευτής θα αλλάξει χρόνο
στο «νησί της Αφροδίτης», παρέα με την
οικογένειά του και κυρίως με την αδελφή
του Μελίνα -εκπαιδευτικό στο επάγγελ-
μα- την οποία και μας σύστησε. «Γιορτές
με την οικογένεια είναι ευλογία. Τι περισ-
σότερο να ζητήσει κανείς!», έγραψε με
ενθουσιασμό στη λεζάντα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Φωτό ρετρό από κάποια 
Χριστούγεννα στο Gstaad

Η Μελίνα του

Τ
ότε ήταν μια μεγάλη παρέα, μα σήμερα μετράει απώλειες. Το
Elena’s Diary δημοσίευσε μια throwback φωτογραφία από
τις λαμπερές γιορτινές διακοπές του Νίκου Κούρκουλου

πριν από 22 χρόνια, στο διάσημο ελβετικό χωριό με τα πολυτελή σα-
λέ. «Το Gstaad ήταν και παραμένει ο αγαπημένος προορισμός των
Ελλήνων jet setters. Χριστούγεννα του 2000, ο φακός συλλαμβάνει
σε μια χαρούμενη στιγμή στο ιστορικό ξενοδοχείο Gstaad Palace,
στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί εμβληματικές προσωπικότητες από
όλο τον κόσμο, τον Σάκη Ρουβά, τον Ηλία Ψινάκη, τον Νίκο Κούρ-
κουλο που μαζί με τη Μαριάννα Λάτση ήταν φανατικοί θαμώνες του
χειμερινού resort, τον Δημήτρη Κοντομηνά, την Πόλυ Ζησοπούλου
και τον Ντίμη Κρίτσα, που ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες θα-
μώνες του exclusive προορισμού, ξεκινώντας από τα νεανικά του
χρόνια», αποκάλυψε στα stories.
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Χαμογελά και πάλι
Νέα χρονιά, με νέο έρωτα για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το γνω-
στό μοντέλο μπορεί να τηρεί σιγή ιχθύος για τα προσωπικά της,
ωστόσο οι φήμες τη θέλουν στην αγκαλιά ενός πολύ γνωστού και
γοητευτικού άντρα. Το ζευγάρι φέρεται να υποδέχεται τον νέο
χρόνο μαζί, με την influencer να αφήνει πίσω της όλα όσα την πλή-
γωσαν μέσα στο 2022.



Ο
ι ημέρες των γιορτών και ταυτόχρονα οι
απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας
δεν μας αφήνουν ιδιαίτερο χρόνο για τον
εαυτό μας. Η πιο συχνή ερώτηση που κά-

νουν συνήθως οι γυναίκες στον δερματολόγο τους πριν
από το ρεβεγιόν είναι: «Γιατρέ, μπορούμε να κάνουμε
κάτι την τελευταία στιγμή αλλά να μην έχω σημάδια;».

Η δερματολόγος-αφροδισιολόγος, επιμελήτρια
του 251 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αεροπο-
ρίας, Θεώνη Ματούλα μάς δίνει χρήσιμες συμβουλές
για θεραπείες λάμψης: «Η Signature Therapy είναι
μια τέτοια θεραπεία. Συνδυάζοντας το peeling λάμ-
ψης και την ανώδυνη μη επεμβατική θεραπεία σύ-
σφιξης με RF (ραδιοσυχνότητες) η επιδερμίδα δεί-
χνει άμεσα πιο σφριγηλή και φωτεινή. Το peeling
επιφέρει άμεση κυτταρική ανανέωση, χωρίς καμία
αποθεραπεία ή ξεφλούδισμα, αναδεικνύοντας τη χα-
μένη φυσική λάμψη που λόγω της καθημερινότητας
μπορεί να έχει χαθεί. Στη συνέχεια, οι ραδιοσυχνότη-
τες επαναφέρουν το σφρίγος της επιδερμίδας κάνο-
ντάς τη να δείχνει πιο νεανική και αναζωογονημένη.
Το αποτέλεσμα της ενυδάτωσης και λάμψης κλειδώ-
νει με την κορυφαία φωτοθεραπεία Dermalux, η
οποία επιτυγχάνει την εξομάλυνση του τόνου της επι-
δερμίδας και των μικροατελειών, για μια επιδερμίδα
που αντανακλά υγεία και είναι έτοιμη για το glam-
orous mood των γιορτών». Ωστόσο υπάρχουν και άλ-
λες λύσεις, όπως η θεραπεία Hydra Facial (υδρομι-
κροδερμοαπόξεση). 

Η δερματολόγος αναφέρει πως είναι «ο απόλυτος
τρόπος αναζωογόνησης, καθαρισμού, θρέψης και
λάμψης της επιδερμίδας σου. Συνδυάζει τέσσερις
θεραπείες με μία μόνο εφαρμογή. Χρησιμοποιείται η
δύναμη του νερού (hydradermabration) σε συνδυα-
σμό με προϊόντα καθαρισμού, λάμψης και αντιοξεί-
δωσης μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ο καθαρι-
σμός των πόρων, η εξομάλυνση των ατελειών και η

εξυγίανση της επιδερμίδας. Στη συνέχεια, εφαρμό-
ζεται η κεφαλή διαμαντιών και ο υπέρηχος, προκει-
μένου να αφαιρεθούν τα νεκρά κύτταρα της επιδερ-
μίδας, εξατομικευμένη θεραπεία ενυδάτωσης, λάμ-
ψης ή ρύθμισης της λιπαρότητας ανάλογα με τις
ανάγκες του ασθενούς και, τέλος, φωτοθεραπεία για
ανάπλαση και καταπράυνση της επιδερμίδας. Η θε-
ραπεία είναι γνωστή και ως Red Carpet Therapy, λό-
γω των άμεσων αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει και
του μηδενικού χρόνου αποθεραπείας». Σύμφωνα με
την κ. Ματούλα, η θεραπεία αυτή είναι κατάλληλη για
κάθε τύπο δέρματος και χαρίζει τη φωτεινότητα που
χρειάζεται μια επιδερμίδα για να δείξει υγιής και
φωτεινή πριν από το οποιοδήποτε εορταστικό event. 

Υπάρχουν όμως κι άλλες θεραπείες λίγο πριν από
το ρεβεγιόν. Πολύ δημοφιλές είναι το peeling μανδε-
λικού οξέος ή, όπως αλλιώς ονομάζεται, το peeling
της νύφης. «Η συγκεκριμένη θεραπεία χαρίζει λάμ-
ψη και φωτεινότητα στην επιδερμίδα, χωρίς να υπάρ-
χει απολέπιση, γεγονός που το καθιστά ιδανικό ακό-
μα και για μία μέρα πριν από το ρεβεγιόν», τονίζει η
γιατρός.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Συμβουλές της τελευταίας 
στιγμής για να εμφανιστείτε
ανανεωμένοι
στο γιορτινό τραπέζι

Μην ξεχνάμε 
τον εαυτό μας
Οι ρυθμοί της ζωής μας είναι πολύ απαιτη-
τικοί. Όλοι τρέχουμε να προλάβουμε,
εκτός από τις δουλειές μας, να ρυθμίσου-
με τα ψώνια για το τραπέζι, τα ρεβεγιόν και
τα δώρα για τους δικούς μας ανθρώπους.
Μέσα σε όλα αυτά, όμως, πρέπει να μην
ξεχνάμε και τον εαυτό μας. Οι περισσότε-
ροι αναζητούν έστω και λίγη χαλάρωση
και οι γυναίκες ζητούν εύκολες, γρήγο-
ρες, ανώδυνες και χωρίς σημάδια λύσεις
για νεανική λάμψη. Πλέον η τεχνολογία
και η ιατρική έχουν προχωρήσει τόσο που
με την καθοδήγηση των δερματολόγων
γυναίκες και άντρες μπορούν να προχω-
ρήσουν σε θεραπείες που θα δώσουν μια
έξτρα λάμψη στις γιορτές.

Θεώνη Ματούλα, δερματολόγος-
αφροδισιολόγος

Θεραπείες για λάμψη στο…
παρά πέντε του ρεβεγιόν



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)
Η Σελήνη βρίσκεται το Σάββατο στο τρίτο
δεκαήμερο του ζωδίου σας, οπότε και μετά
τις 19.09 το βράδυ θα προχωρήσει στον
Ταύρο. Είναι η στιγμή που θα είστε λίγο
προβληματισμένοι με τα οικονομικά σας,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορέ-
σετε τις επόμενες μέρες να διορθώσετε κά-
θε οικονομικό ζήτημα. Η Πρωτοχρονιά εί-
ναι μέρα χαράς και αν είστε αδέσμευτοι, το
2023 φέρνει καλούς οιωνούς. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη αυτό το διήμερο θα βρίσκεται στον
Κριό και την Πρωτοχρονιά θα γιορτάσει στο
δικό σας ζώδιο, με τον Ήλιο να σχηματίζει
ένα υπέροχο τρίγωνο με τη Σελήνη και τον
Βόρειο Δεσμό. Τι πιο θετικό για νέες γνωρι-
μίες, όμορφες στιγμές, κυρίως σε εσάς του
πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αν και σας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά η με-
γάλη παραμονή του Άρη στο δικό σας ζώδιο,
η Πρωτοχρονιά θέλει να σας δώσει μία καλή
νότα, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα, σε
εκκρεμότητες με την υγεία σας αλλά και σε
παρασκηνιακές συναντήσεις. Είναι μια καλή
στιγμή να κάνετε ενδοσκόπηση και να πετά-
ξετε ό,τι άχρηστο σας έχει αφήσει το 2022.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι μια πολύ καλή στιγμή στο μεταίχμιο των
δύο χρόνων. Εσείς να διαλέξετε πού θα βρί-
σκεστε συναισθηματικά, επαγγελματικά και
κοινωνικά. Είναι αλήθεια, θα γίνει μέσα σας
μια έκρηξη που θα ανοίξει διάπλατα τις αι-
σθήσεις, αλλά και η λογική σας θα είναι
απαλλαγμένη από παρεμβολές. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Σελήνη ρυθμίζει αυτό το Σαββατοκύριακο
τη διάθεσή σας που, απ’ ό,τι φαίνεται, βρί-
σκεται σε μια πολύ καλή στιγμή. Λίγο πριν
αλλάξει η χρονιά έχετε ανοίξει πανιά για νέ-
ες επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και
ένα ταξιδάκι θα σας ανανεώσει αρκετά.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι ένα πολύ ισορροπημένο διήμερο για
εσάς, με τα φώτα ( Ήλιος και Σελήνη) να
βρίσκονται σε αρμονία με το ζώδιό σας και
μεταξύ τους. Γενικότερα και για τα τρία δε-
καήμερα του ζωδίου σας θα υπάρξουν κα-
λές συνθήκες, όμορφες στιγμές και νέα
πρόσωπα που θα σας κάνουν πραγματικά
χαρούμενους.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Αυτό το διήμερο είναι πολύ σημαντικό για
την προσωπική σας ζωή. Κάποιοι από εσάς
θα χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για τα
πρόσωπα που βρίσκονται κοντά σας ή τη
σχέση σας. Όπως και να έχει, το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς θα λάβετε ένα δώρο σημαν-
τικό, υλικό ή συναισθηματικό. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Είναι πολύ έντονο Σαββατοκύριακο αυτό για
εσάς και ίσως θα υπάρξουν πρόσωπα που
θα σας κάνουν να νιώσετε χαρά και πληρό-
τητα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε
ότι οι άνθρωποι που έμειναν στα δύσκολα
κοντά σας θα σας χαρίσουν πολλά χαμόγελα
στην αλλαγή της χρονιάς. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες το Σαββατοκύριακο θα
είναι γεμάτο ανατροπές. Το σημαντικό είναι
ότι δεν θα βαρεθείτε καθόλου ούτε θα νιώ-
σετε μοναξιά. Το ποδαρικό του 2023 θα τα-
ρακουνήσει όλη σας την ύπαρξη. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή για εσάς,
για αυτό μην την αφήσετε να περάσει
σκεπτόμενοι μόνο το παρελθόν. Το μέλ-
λον είναι πολύ πιο όμορφο και θα ξεκινή-
σει να σας χαμογελά από την πρώτη κιό-
λας μέρα του 2023.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα αυτό το
διάστημα, αλλά μην αφήσετε να σας συρρι-
κνώνουν τα προβλήματα και οι υποχρεώ-
σεις. Είναι μια στιγμή που η οικογένεια έχει
κάτι πολύ σημαντικό να σας δώσει και εσείς
μη γυρίσετε την πλάτη σε ό,τι σας δίνει χαρά.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς είναι μια στιγμή να ξεκα-
θαρίσετε το συναισθηματικό σας πεδίο. Μην
αφήσετε παρεμβολές από το παρελθόν να
σας χαλάνε τις όμορφες στιγμές. Να είστε
κάθετοι στις αποφάσεις σας και μη γίνεστε
υποχείριο κάποιων που σας χρησιμοποιούν.
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Βρισκόμαστε στην αλλαγή της χρονιάς,
μια στιγμή που όλοι περιμένουμε για
να κάνουμε νέα ξεκινήματα, να
σκεφτούμε με αισιοδοξία αυτό που θα

έρθει και θα κουμπώσει με καλές προοπτικές
στη ζωή μας. Εύχομαι η κάθε σκέψη και
επιθυμία σας να είναι τόσο δυνατή ώστε να
πάρει μορφή και να ζήσετε το κάθε σας όνειρο
όπως εσείς μόνο το έχετε σκεφτεί. 
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Κάλπες 2023:
Ισχυρό «παρών» 
για ισχυρή Ελλάδα

Η
φράση «είναι η οικονομία, ηλίθιε»
δεν μου άρεσε ποτέ. Πρώτον, με
απωθούσε η λέξη «ηλίθιος» -που χα-

ρακτηρίζει τον αποδέκτη και υπαινίσσεται
ότι υπάρχει κάποιος άλλος «έξυπνος», που
ξέρει την αλήθεια και κάνει τη χάρη να τη
μοιραστεί μαζί μας- και, δεύτερον, γιατί δια-
φωνώ επί της ουσίας. 

Δεν είναι η οικονομία, είναι η πολιτική! Και
δεν απευθύνεται στους ηλίθιους, αλλά στους
ενεργούς πολίτες. Τους ανθρώπους οι οποίοι
με τη συμμετοχή τους στα κοινά και με την ψή-
φο τους διαμορφώνουν κάθε φορά το εκλογικό
αποτέλεσμα και επηρεάζουν έτσι την πορεία
της χώρας. 

Το 2021 ήταν η χρονιά που συμπληρώθηκαν
200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821. Ο απολογισμός αυτής
της πορείας δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι είναι θετικός. Η Ελλάδα
μεγάλωσε. Η Ελλάδα έγινε ένα
από τα πιο σταθερά και δημοκρα-
τικά κράτη της Γης, με υψηλό
επίπεδο ζωής.

Το 2022 ήταν η χρονιά που
συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά στην ιστορία
μας. Τα λάθη και οι αποτυχίες μας. Από τις
οποίες πρέπει να διδασκόμαστε. 

Το 2023 ο ελληνικός λαός θα κληθεί για μία
ακόμη φορά να αποφασίσει για το μέλλον του.
Το σίγουρο είναι ότι η συμμετοχή στις κάλπες
όχι μόνο κάνει πιο αντιπροσωπευτικό το αποτέ-
λεσμα, αλλά δίνει δύναμη στο πολιτικό σύστημα
και την κυβέρνηση. 

Κάνει πιο ισχυρή την Ελλάδα!
Το «παρών» του πολίτη αυξάνει την ευθύνη

και τον κοινωνικό έλεγχο του πολιτικού. Δεν
προσφέρει τίποτα η αποστασιοποίηση. Δεν
λύνει κανένα πρόβλημα. Όπως, βέβαια, δεν
προσφέρουν τίποτα ο φανατισμός, ο διχα-
σμός, τα πάλαι ποτέ μπλε, πράσινα και κόκκι-
να καφενεία.

Η συμμετοχή στις εκλογές είναι δημοκρατικό
δικαίωμα και υποχρέωση. Όχι προς τα κόμμα-
τα, αλλά προς την Πολιτεία μας, προς την κοι-
νωνία μας. Είναι μια πράξη ευθύνης. Είναι
μια δύναμη που όταν ο λαός την αξιοποιεί
σωστά, η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Όταν ο
λαός πλανεύεται, τα αποτελέσματα είναι
γνωστά. 

Και αν δεν τα γνωρίζετε, μέρες που εί-
ναι, έχετε πάντα την ευκαιρία να διαβά-
σετε ένα βιβλίο ιστορίας. 

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από τους απόδημους
Έλληνες και τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν
έχει λογική να κρατάμε αυτή την τεράστια δεξα-
μενή σκέψης, γνώσης, θετικής ενέργειας και
επιρροής μακριά από τα πολιτικά πράγματα της
χώρας μας. Η παρούσα Βουλή ψήφισε τον νόμο
που τους έδωσε δικαίωμα ψήφου, με συμβιβα-
σμούς που περιόρισαν την απήχησή του. Όμως, η
συνέχεια πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Καμία καμπάνια ενημέρωσης, καμία δράση για
κινητοποίηση. Μόνο σκέψεις για αλλαγή του νό-
μου. Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, ίσως θα

ήταν σκόπιμο να εξετάσετε το ενδεχόμενο
μιας περιοδείας όπου ζουν Έλληνες. Όχι
μόνο για το θέμα της ψήφου. Μπορεί
ήδη να είναι αργά για αυτή τη φορά.
Αλλά για το μέλλον και την ενότητα
του Ελληνισμού. Ο οποίος δέχεται
και πάλι ευθείες απειλές για την
κυριαρχία και την ασφάλειά του.
Και, όπως έχει δείξει η ιστορία
μας, ενωμένοι μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε! Με κινητοποίηση όλων
των δυνάμεων του Έθνους.

�Μπρατάκος, Μαρινάκης, Νέζης είναι η τριανδρία
συντονισμού κυβέρνησης και κόμματος για τις

επερχόμενες εκλογές. Τα τρία στελέχη έχουν πλέον δέ-
σει μεταξύ τους. «Συνεννοούνται με κλειστά μάτια»,
σύμφωνα με παλαιό συνεργάτη του πρωθυπουργού.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν δεν έχεις κλειστά αυτιά
και είσαι ανοιχτός στο να ακούς και να αξιολογείς.

••••••••••••

� Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποφεύγουν απλώς
τις επιθέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Σχεδόν…

υπερασπίζονται τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ! Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ο Γιάννης Μπαλάφας, ο οποίος μι-
λώντας στον ΣΚΑΪ υποστήριξε τα επιχειρήματα του
Νίκου Ανδρουλάκη για την Εύα Καϊλή! Θα μπερδευ-
τούν οι ψηφοφόροι και θα τον ψάχνουν στα «πράσι-
να» ψηφοδέλτια!

••••••••••••

� Αθήνα - Κωνσταντινούπολη, συμμαχία! Στο
πλευρό του Εκρέμ Ιμάμογλου είναι σταθερά ο

Κώστας Μπακογιάννης. Με την ελπίδα ότι ο ανερχό-
μενος Τούρκος πολιτικός θα φέρει έναν νέο άνεμο
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, αντίστοιχες
προσδοκίες υπήρχαν και όταν ξεκινούσε ο Ταγίπ Ερν-
τογάν. Στην περίπτωσή του ισχύει απόλυτα ο στίχος
του Κώστα Βάρναλη «αχ, πού ’σαι νιότη που ’δειχνες
πως θα γινόμουν άλλος»…

••••••••••••

� Βγαίνει η Δόμνα Μιχαηλίδου και δημοσιοποιεί
κάποιες καταγγελίες για το «Χαμόγελο του Παιδι-

ού». Και, αντί η αντιπολίτευση να ζητήσει άμεση διε-
ρεύνηση και απαντήσεις, κάνει δίκη προθέσεων και
ξεκινά μια κουβέντα «γιατί το κάνει»! Στα αλήθεια τώ-
ρα; Και η θέση μας επί της ουσίας: Προφανώς και οι
ΜΚΟ έχουν ρόλο, αλλά πρέπει να επιτελείται υπό αυ-
στηρές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όταν τί-
θενται ερωτήματα να δίνονται απαντήσεις. Για να μη
μένουν περιθώρια για παρεξηγήσεις, εύκολα συμπε-
ράσματα, κάψιμο μαγισσών κ.ο.κ.

Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε!

Τι μπάντα, τι κόμμα; Τι μουσική, τι πολιτική; «Τι μου λες;», που θα ’λεγε 
και ο Γιώργος… Νίκος και Ανδρέας μαζί! 

Για «χρόνια πολλά», από την  μπάντα «Δεύτερη Ευκαιρία»…

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com


