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Ε
ίναι πλέον δεδομένο ότι ο Ταγίπ Ερντογάν
ψάχνει εναγωνίως έναν «στρατηγικό εχ-
θρό» το αφήγημα του οποίου θα μπορέσει
να πουλήσει για τους επόμενους μήνες στο

εσωτερικό της χώρας του. Αυτό τον εχθρό τον έχει
επιλέξει και δυστυχώς είναι η Ελλάδα. Με τους υπό-
λοιπους «παραδοσιακούς» του αντιπάλους φαίνεται
να τα βρίσκει. Με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία,
με την Αίγυπτο, αλλά ακόμα και με τον Άσαντ στη Συ-
ρία, προσπαθεί να κλείσει όλα τα μέτωπα κρατώντας
ανοιχτό μόνο το Κυπριακό και τη σύγκρουση με την
Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά, καμία δυτική δύναμη δεν
εκτιμά -προσώρας τουλάχιστον- ότι ο Τούρκος πρό-
εδρος θα τολμήσει να προβεί στο απονενοημένο διά-
βημα να χτυπήσει εναντίον της Ελλάδας, για αυτό τόσο
η ΕΕ όσο βεβαίως και οι ΗΠΑ κρατούν χαμηλούς τό-

νους επί της ρητορικής του Ερντογάν. Θα ήταν βεβαί-
ως αφελές να πιστεύει ο Τούρκος πρόεδρος ότι η Ελ-
λάδα μπορεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να πέσει
στην παγίδα του και να παίξει τον ρόλο του «χρήσιμου
ηλίθιου» για να κερδίσει ο ίδιος τις εκλογές στην
Τουρκία. Τα καθεστωτικά ΜΜΕ της Τουρκίας δίνουν…
μάχη σε καθημερινό επίπεδο για να ανεβάσουν το
level της σύγκρουσης και ούτε λίγο ούτε πολύ «παρα-
καλούν» να υπάρξει κάποιο ατύχημα από αέρος ή από
θαλάσσης το οποίο στη συνέχεια θα εργαλειοποιήσει
ποικιλοτρόπως ο Ερντογάν. 

Εδώ απαιτείται μεγάλη προσοχή, όχι μόνο από την
πολιτική ηγεσία της Ελλάδας αλλά και από τα εγχώρια
μέσα ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να δίνουμε τροφή
στον «σουλτάνο» και στα media της προπαγάνδας που
ελέγχει. Ο ελληνικός Τύπος δεν πρέπει να αναπαράγει

την πολεμική ρητορική των Τούρκων και να συντηρεί
τον πανικό τον οποίο θέλει να ενσπείρει ο ίδιος ο Ερν-
τογάν. Η Τουρκία είναι προφανέστατα ένα απέραντο
φρενοκομείο. Η Ελλάδα κινείται στις ράγες της Δημο-
κρατίας και της διπλωματικής σοβαρότητας. Δεν χρει-
άζονται ούτε φοβικά σύνδρομα ούτε ακροβασίες ούτε
βερμπαλισμοί και υπερβολές. Ό,τι χρειάζεται θα το
κάνουμε όταν χρειαστεί χωρίς παράτες και φανφά-
ρες. Όπως το έκαναν αιώνες τώρα οι πρόγονοί μας,
σιωπηρά και αποτελεσματικά. Τα υπόλοιπα είναι για
τους… τενεκέδες και όπως λέει μια λαϊκή ρήση, «οι
άδειοι τενεκέδες κάνουν περισσότερο θόρυβο». Κύμ-
βαλον αλαλάζον, για να δανειστούμε τη φράση από
τον Απόστολο Παύλο… 

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Κώστας Ταμπαξής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Αντύπας,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Σπύρος Μουρελάτος, 
Aλεξία Τασούλη,
Σωτήρης Πίκουλας, Γιάννης Παργινός, 
Αντώνης Αναστασόπουλος,
Στέλλα Παπαμιχαήλ, Αμαλία Κάτζου, 
Λουκάς Γεωργιάδης, 
Κατερίνα Παπακωστοπούλου, 
Κώστας Παπαδόπουλος, 
Μιχάλης Mαστοράκης, Γεωργία Γαραντζιώτη,
Δημήτρης Δημακόπουλος, 
Μίλτος Σακελλάρης, Γιώργος Λαιμός, 
Ρεγγίνα Σαβούρδου, Δήμητρα Δάρδα, 
Άλκης Φιτσόπουλος, Oρέστης Κατσαρέας
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού, Φένια Κλιάτση

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608   • www.political.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Ερντογάν και οι «άδειοι τενεκέδες» 

Δεν χρειάζεται
να δίνουμε
τροφή στον

«σουλτάνο» 
και στα media

της προπαγάνδας
που ελέγχει
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Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης παρακολούθησε την
τελετή αγιασμού των υδάτων
την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου,

ανήμερα τα Θεοφάνια, από το ακριτικό νησί
στέλνοντας μηνύματα κυριαρχίας και ειρή-
νης. Ο κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή
του στο νησί επισκέφτηκε και τον Φάρο της
Γαύδου, που κατασκευάστηκε το 1880 από
γαλλική εταιρεία και βομβαρδίστηκε από
τους Γερμανούς το 1942, και έστειλε ισχυ-
ρό μήνυμα για την Ελλάδα, ενώ δεν παρέ-
λειψε να υπογραμμίσει πως από το φυλά-
κιο του νησιού η ελληνική σημαία κυματί-
ζει πιο ψηλά. Από το ακριτικό μας νησί τό-
νισε την ανάγκη χάραξης μιας στρατηγικής
προστασίας του περιβάλλοντος και ήπιας
ανάπτυξης, ενώ εξέφρασε και το προσωπι-
κό του ενδιαφέρον ως πρωθυπουργού και
Χανιώτη.

Οι γείτονες
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα ειρηνικής

συνύπαρξης και ανοίγματος προς τη Λι-
βύη: «Εδώ, δυτικά από τη Γαύδο, έχουν ξε-
κινήσει -επί δικής μας κυβέρνησης έπειτα
από πολλά χρόνια καθυστέρησης- για
πρώτη φορά έρευνες για να διαπιστώσου-
με αν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερί-
ου τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί
να αξιοποιήσει. Καλώ και εδώ, από τη Γαύ-
δο, όλα τα γειτονικά κράτη της Ελλάδας -
και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Λιβύη-
να προσέλθουν σε μια γόνιμη και ουσιαστι-
κή διαπραγμάτευση με την πατρίδα μας
έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσου-
με Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες με
τους γεωγραφικούς μας γείτονες. Όπως το
κάναμε με την Αίγυπτο, μπορούμε να το
κάνουμε και με τη Λιβύη, από τη στιγμή
που θα προκύψει στη γείτονα χώρα μια κυ-
βέρνηση που θα έχει την εξουσιοδότηση
να συνάψει τέτοιες διεθνείς συμφωνίες».

«Με αυτό τον  τρόπο λοιπόν και  σε

αυτό τον δρόμο θα κινηθούμε και θα
πορευτούμε ως δύναμη ειρήνης αλλά
και αυτοπεποίθησης, δύναμη σταθε-
ρότητας σε μια περιοχή όπως η Ανατο-
λική Μεσόγειος, η οποία αποκτά ολοέ-
να και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημα-

σία», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τι ζήτησαν οι κάτοικοι του νησιού
Όπως αναφέρουν τα «Χανιώτικα Νέα», με

έντονες περιβαλλοντικές αναφορές ήταν ο
χαιρετισμός της δημάρχου Γαύδου Λίλιαν

Στεφανάκη, η οποία τόνισε στον Κυριάκο
Μητσοτάκη την ανάγκη να διατηρηθεί το
φυσικό περιβάλλον του νησιού. 

Στον πρωθυπουργό κατέθεσε έγγραφο
με 7 επείγουσες ανάγκες ο γιατρός του νη-
σιού, ενώ η μητέρα δύο παιδιών γυμνασίου
ζήτησε τη λειτουργία του σχολείου. Τον
Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευσαν οι βου-
λευτές Β. Διγαλάκης, Μ. Βολουδάκης, ο
περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης,
καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλο-
γερής.

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Άνοιγμα Μητσοτάκη
στη Λιβύη από τη Γαύδο

Χθες και λίγο προτού ο Έλληνας πρωθυπουργός μετα-
βεί στη Γαύδο, ένα ακόμη τουρκικό προκλητικό ρεπορτάζ
παρουσίαζε την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Γαύδο
ως προβοκάτσια. Ο τουρκικός φιλοκυβερνητικός τηλεο-
πτικός σταθμός Haber Global επιχείρησε να ρίξει λάδι
στη φωτιά αναφέροντας ότι «ένα από τα νησιά με αμφι-
σβητήσιμο καθεστώς είναι η Γαύδος», τονίζοντας μάλι-
στα ότι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί,
ενόψει των Θεοφανίων, είναι προβοκατόρικη.

Μάλιστα, εξηγούσε και τον λόγο στους Τούρκους τηλε-
θεατές, λέγοντας πως πρόκειται για ένα από τα νησιά με
αμφισβητήσιμο καθεστώς, το οποίο η Ελλάδα εξόπλισε.
«Για ποιο λόγο όμως ο Μητσοτάκης δεν θέλει οι ημερο-

μηνίες των εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία να είναι κον-
τά;», αναρωτιέται η δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ του
τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού. «Διότι στην Ελλάδα,
στο διάστημα του 1,5 μήνα ανάμεσα στις δύο εκλογές, θα
υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης ανησυ-
χεί πως η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα είναι αδύναμη και
ανίσχυρη απέναντι στην Τουρκία», απαντάει η ίδια.

Και προσθέτει πως «ο Έλληνας ηγέτης, από την άλλη,
συνεχίζει τις προβοκάτσιες. Αποφάσισε να επισκεφτεί το
νησί Γαύδος που βρίσκεται στα νότια της Κρήτης». Για να
επισημάνει ότι «το νησί Γαύδος, που βρίσκεται στην Πε-
ριφέρεια Κρήτης, είναι ένα από τα νησιά με αμφισβητή-
σιμο καθεστώς. Αλλά η Ελλάδα το εξόπλισε».

Προκαλούν οι Τούρκοι και βλέπουν... προβοκάτσια

«Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα» - Μήνυμα στήριξης στις ακριτικές περιοχές 
της χώρας έστειλε ο πρωθυπουργός ανήμερα τα Φώτα



Η
Άννα Ροκοφύλλου, προσωπική
φίλη του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, μιλάει στην «Political» για
την απόφασή της να τεθεί στο

πλευρό του πρωθυπουργού κατεβαίνον-
τας υποψήφια στην Α’ Αθήνας, στην οποία
δραστηριοποιείται πολιτικά από το 1994
με το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, απαντά στα
ερωτήματα της στήριξης των πολιτών σε
αυτές τις δύσκολες συνθήκες ακρίβειας
και ενεργειακής κρίσης, τονίζοντας ότι «η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει
ένα αποτελεσματικό πλαίσιο παρεμβάσε-

ων που παίρνει από τους λίγους και τους
πλούσιους και δίνει στους πολλούς». Πα-
ράλληλα, επικρίνει ιδιαίτερα τη στάση του
ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της αντιπολίτευσης που
κάνει σε σχέση με την ακρίβεια, θυμίζον-
τας ότι δεν ψήφισε κανένα θετικό μέτρο
υπέρ των αδύναμων. Τέλος, μιλάει για την
αναβαθμισμένη αποτρεπτική ικανότητα
της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία και τη
νέα διεθνή εικόνα που εκπέμπει, σημει-
ώνοντας τις επιτυχίες της κυβέρνησης στα
θέματα ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. 

Κυρία Ροκοφύλλου, η ακρίβεια δοκιμάζει τις
αντοχές των πολιτών. Ως πρόσωπο με έντονη
κοινωνική δράση, το οποίο θα εκτεθεί στις
προσεχείς εκλογές ως υποψήφιο με τη Νέα
Δημοκρατία στην Α’ Αθήνας, είστε
ικανοποιημένη με τον τρόπο που διαχειρίζεται
το πρόβλημα η κυβέρνηση;

H στήριξη του εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών, κυρίως των οικονομικά ασθενέστε-
ρων συμπολιτών μας, αποτελεί προτεραι-
ότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η επι-
δότηση των λογαριασμών της ηλεκτρικής
ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πε-
τρελαίου ντίζελ, καθώς και το «καλάθι της
νοικοκυράς» είναι πολιτικές που τολμά και
προωθεί μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Πο-
λιτικές που αποδεικνύονται αποτελεσματι-
κές, απορροφούν στον μεγαλύτερο δυνα-
τόν βαθμό τους κραδασμούς που προκα-
λούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ου-
κρανία, η ενεργειακή κρίση και η άνοδος
του πληθωρισμού και που ποτέ δεν τόλμη-
σαν να εφαρμόσουν σε τόσο εύρος οι κατ’
όνομα «ευαίσθητοι» αριστεροί. 

AΝΝΑ ΡΟΚΟΦYΛΛΟΥ
Υποψήφια στην Α’ Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία

«H κυβέρνηση Μητσοτάκη
βρίσκεται διαρκώς 
στο πλευρό των πολιτών» 
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στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα

Γνωρίζω καλά 
τις δυσκολίες 
του προσωπικού
εγχειρήματος που
αναλαμβάνω, αλλά 
έχω εμπιστοσύνη 
στις δυνάμεις μου. 
Με τους πολίτες 
της Α’ Αθήνας έχω μια
σχέση ζωής. Γνωρίζουν
ποια είμαι και τι μπορώ
να προσφέρω



Το σημαντικότερο όμως είναι πως η στήρι-
ξη αυτή δεν βασίζεται σε πόρους που προ-
έρχονται από τη φορολόγηση της μεσαίας
τάξης, όπως συνέβη επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε πόρους που προέρχονται
από τη φορολόγηση των υπερκερδών των
παρόχων ενέργειας και των διυλιστηρίων.
Είναι άλλο πράγμα να τα παίρνεις από τους
πολλούς και να τα δίνεις σε λίγους και άλ-
λο να τα παίρνεις από τους λίγους και να τα
επιστρέφεις στους πολλούς. 

Η αντιπολίτευση όμως εξακολουθεί να
υποστηρίζει ότι η στήριξη αυτή είναι
μικρή μπροστά στις ανάγκες των πολιτών
και το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την
αγορά... Εσείς τι θα απαντούσατε στον
ΣΥΡΙΖΑ;

Η αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα
λέει και άλλα κάνει. Συστηματικά μηδενί-
ζει κάθε σωστό μέτρο που παίρνει η κυβέρ-
νηση για τη στήριξη της κοινωνίας χωρίς
να προτείνει καμία αξιόπιστη εναλλακτική
επιλογή. Και η αντίφαση αυτή την εκθέτει
διαρκώς. Τι να πρωτοθυμηθούμε μόνον τις
τελευταίες μέρες; Για το επίδομα των 600
ευρώ για τους αστυνομικούς, που τη μια
μέρα το καταψήφισαν και την επομένη, αν-
τιλαμβανόμενοι το λάθος τους, έκαναν
τούμπα και είπαν «συγγνώμη λάθος, τελικά
το ψηφίζουμε»; Ή την περίπτωση του mar-
ket pass που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη συζήτηση για τον Προϋπολο-
γισμό; Που ενώ το κατήγγειλαν, στο τέλος
αναγκάστηκαν και υπερψήφισαν και μάλι-
στα με ευρεία πλειοψηφία, όταν ήρθε στη
Βουλή η τροπολογία της κυβέρνησης; Οι
πολίτες καταλαβαίνουν καλά ποιοι είναι
αυτοί που τους κοροϊδεύουν και ποιοι είναι
αυτοί που με στοχευμένες πολιτικές βρί-
σκονται διαρκώς στο πλευρό τους.

Συνολικά τη στήριξη της κυβέρνησης
προς την κοινωνία, εκτός από το θέμα της

ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης,
πώς την κρίνετε;

Θεωρώ καταρχάς σημαντική τη δέσμευ-

ση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως όσο διά-

στημα θα διαρκεί η κρίση, η κυβέρνηση θα

παρεμβαίνει διαρκώς για να μειώνονται

στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι επιπτώσεις

της στην κοινωνία. Χωρίς φυσικά να τίθεν-

ται σε κίνδυνο η προσπάθεια για δημοσιο-

νομική εξυγίανση και η διατήρηση των

υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών της ελληνι-

κής οικονομίας. Πρόκειται για μια απολύ-

τως υπεύθυνη και ειλικρινή στάση που εξυ-

πηρετεί μακροπρόθεσμα το συμφέρον

όλων μας.

Όμως, δεν είναι μόνον οι παρεμβάσεις

που αφορούν την ενέργεια και το «καλάθι

της νοικοκυράς». Θέλω να σας θυμίσω

πως η σημερινή κυβέρνηση ήταν αυτή που

τους προηγούμενους μήνες μείωσε τους

φορολογικούς συντελεστές και τις ασφαλι-

στικές εισφορές. Πέτυχε να μειωθεί ση-

μαντικά η ανεργία. Φέρνει νέες επενδύ-

σεις που δημιουργούν θέσεις δουλειάς και

νέα εισοδήματα. Αύξησε τον κατώτερο μι-

σθό και από 1ης/1/2023 θα δουν οι συν-

ταξιούχοι έπειτα από χρόνια να τους δίνον-

ται αυξήσεις. Αυτές είναι πολιτικές με άμε-

σο θετικό αντίκτυπο στην τσέπη εκατομμυ-

ρίων συμπολιτών μας. 

Ο πληθωρισμός είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο, αλλά και στην Ελλάδα έχει
ξεφύγει λίγο παραπάνω και κόβει από το
ήδη μικρό διαθέσιμο εισόδημα των
πολιτών. Επίσης, τώρα έρχονται και οι
αυξήσεις στα φάρμακα. Πού θα βγάλει
όλο αυτό με την ακρίβεια;

Προσωπική μου άποψη είναι πως εφό-
σον σταθεροποιηθεί τους επόμενους μή-
νες η κατάσταση και η οικονομία μας συ-
νεχίσει να αναπτύσσεται, η κυβέρνηση
θα αναλάβει πρωτοβουλίες και προς μία

ακόμη κατεύθυνση. Να υπάρξει μια δι-
καιότερη κατανομή του μερίσματος ανά-
πτυξης της οικονομίας προς όφελος του
κόσμου της εργασίας. Προς την κατεύ-
θυνση της αύξησης των μισθών των ερ-
γαζομένων. Είναι απαραίτητο να αισθαν-
θεί στην τσέπη του όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο κομμάτι του ενεργού πληθυσμού
της χώρας πως τον αφορούν άμεσα η
διατήρηση και η αύξηση των ρυθμών
ανάπτυξης της οικονομίας. Και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την παρότρυνση
του κράτους και τη θετική συναίνεση και
συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.
Πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα
καλύτερους μισθούς για το 2023, χωρίς
όμως να θέσουμε σε κίνδυνο τη βιωσι-
μότητα των επιχειρήσεων.

Ως πολίτης που παρακολουθεί καθημερινά
την επικαιρότητα και τα διεθνή, πώς
αισθάνεστε όσον αφορά το ενδεχόμενο
ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία
μετά και τις αναβαθμισμένες απειλές των
Τούρκων αξιωματούχων και του ίδιου του
προέδρου Ερντογάν;

Αισθάνομαι ασφαλής γιατί η χώρα διαθέ-
τει αποτελεσματική πολιτική ηγεσία αλλά
και ικανή αποτρεπτική δύναμη. Η κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά τα τριά-
μισι χρόνια δούλεψε σκληρά και συστημα-
τικά για να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της
χώρας, προβάλλοντας την Ελλάδα ως χώ-
ρα που συμβάλλει στη σταθερότητα της
ευρύτερης περιοχής, προωθεί τη συνεργα-
σία στη βάση των κανόνων του Διεθνούς
Δικαίου και επιδιώκει την ειρηνική συνύ-
παρξη των λαών. Έχει αναπτύξει ισχυρές
συμμαχίες που λειτουργούν αποτρεπτικά
για την εκδήλωση θερμών επεισοδίων,
ενώ έχει ενισχύσει καθοριστικά την απο-
τρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεών σας.
Σας θυμίζω ότι είναι η πρώτη ελληνική κυ-
βέρνηση μετά το 1947 που κατάφερε να

αυξήσει τα όρια της χώρας με τις συμφω-
νίες οριοθέτησης ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυ-
πτο. Ενώ θέλω να επισημάνω ότι τα τρία
αυτά χρόνια καταφέραμε να αφήσουμε
εκτός κομματικής αντιπαράθεσης τα εθνι-
κά ζητήματα. Όλα όσα σας ανέφερα με κά-
νουν να αισθάνομαι ως πολίτης ασφαλής,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε με
αυτόν τον δύσκολο γείτονα που έχουμε να
εφησυχάζουμε.

Η Α’ Αθήνας που επιλέξατε να είστε
υποψήφια είναι μια δύσκολη περιφέρεια
που έχασε και μία έδρα λόγω της
απογραφής. Παρ’ όλα αυτά, είστε «παλιά»
της περιφέρειας. Θα είναι μια διαφορετική
μάχη αυτή με τα χρώματα της ΝΔ;

Είναι μια περιφέρεια που τη γνωρίζω
πολύ καλά, αφού την «περπατάω» διαρ-
κώς. Είμαι αντιδήμαρχος της Αθήνας και
η ενασχόλησή μου με τα κοινωνικά αλλά
και τα αθλητικά ζητήματα της πόλης μού
επιτρέπουν να έχω πλήρη εικόνα των
αναγκών των συμπολιτών μου. Δεν είμαι
χθεσινή στον πολιτικό στίβο, από το 1994
έως σήμερα συμμετέχω διαρκώς στα κοι-
νά υπηρετώντας τον θεσμό που βρίσκεται
από οποιονδήποτε άλλον πιο κοντά στον
πολίτη. Την Αυτοδιοίκηση. Όσες φορές
έθεσα υποψηφιότητα, οι πολίτες με τίμη-
σαν με την ψήφο τους. Σε όποιο ψηφο-
δέλτιο και αν συμμετείχα. Είτε στον Δήμο
της Αθήνας είτε στην Περιφέρεια Αττικής.
Γνωρίζω λοιπόν καλά τις δυσκολίες του
προσωπικού εγχειρήματος που αναλαμ-
βάνω, αλλά έχω εμπιστοσύνη στις δυνά-
μεις μου. Με τους πολίτες της Α’ Αθήνας
έχω μια σχέση ζωής. Γνωρίζουν ποια εί-
μαι και τι μπορώ να προσφέρω. Για αυτό
αναζητώ θέση ευθύνης που θα μου επι-
τρέψει να συμμετέχω στην υλοποίηση πο-
λιτικών που ωφελούν την Αθήνα, την Αττι-
κή, την πατρίδα μας. 
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Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη αυτά 

τα τριάμισι χρόνια
δούλεψε σκληρά 
και συστηματικά 
για να ενισχύσει 
τη διεθνή εικόνα 

της χώρας

«
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Μ
ε σαφή στόχο την επίτευξη
αυτοδυναμίας στη δεύτερη
εκλογική αναμέτρηση και
μετά τον σκόπελο της απλής

αναλογικής η κυβέρνηση αναμένεται να ρί-
ξει το επόμενο διάστημα το βάρος στη δε-
ξαμενή των αναποφάσιστων. Μια δεξαμενή
στην οποία, σύμφωνα με τις τελευταίες δη-
μοσκοπήσεις, κατατάσσεται περίπου το 9%
των ψηφοφόρων.

Σχεδόν ένας στους δέκα δηλαδή μέχρι
τώρα δεν έχει κατασταλάξει αν στις επόμε-
νες εκλογές θα παραμείνει στο κόμμα που
είχε ψηφίσει, αν θα μεταπηδήσει σε άλλον
κομματικό χώρο ή ακόμη και αν θα προ-
σέλθει στις κάλπες στην επόμενη εκλογική
αναμέτρηση.

Οι μετρήσεις
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, αυτό το 9%,

που συνήθως δεν ταυτίζεται με κάποια πο-
λιτική παράταξη, αποφασίζει τη στάση που
θα τηρήσει τις τελευταίες μέρες, ίσως και
την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλο-
γές. Η τελική τους επιλογή εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από προσωπικά κριτήρια,
επιλέγουν ή απορρίπτουν πολιτικές που
τους επηρεάζουν άμεσα, ενώ επιλέγουν
και πρόσωπα.

Με δεδομένο ότι η συσπείρωση που κα-
ταγράφουν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και
ο ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται γύρω στο 70%, το βά-
ρος πέφτει πλέον σε αυτή την «γκρίζα» ζώ-
νη των ψηφοφόρων εκείνων που παραμέ-
νουν «μετέωροι» και αναμένουν να ακού-
σουν ή να δουν την πρόταση που θα τους
κινητοποιήσει για να καταλήξουν στην ψή-
φο τους.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά
και καταλληλότητα

Αξιολογώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των δημοσκοπήσεων, το κυβερνητικό
επιτελείο εκτιμά ότι είναι καθοριστική η
αποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο
στην καταλληλότητα της πρωθυπουργίας
όσο και σε κρίσιμους τομείς της διακυβέρ-
νησης, όπως η οικονομία, η ανάπτυξη, η
ενεργειακή κρίση αλλά και τα θέματα εξω-
τερικής πολιτικής και άμυνας.

Σε αυτήν τη σύγκριση Κυριάκου Μητσο-
τάκη και Αλέξη Τσίπρα εκτιμούν στο Μέγα-
ρο Μαξίμου ότι μπορούν να βασιστούν για
να προσελκύσουν ένα μεγάλο μέρος τελικά
των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. 

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε κατά την
προεκλογική περίοδο και όσο πλησιά-
ζουμε στην ημερομηνία της κάλπης ανα-
μένεται να τεθεί μετ’ επιτάσεως το δί-
λημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», με έμ-
φαση στο γεγονός ότι και οι δύο έχουν
περάσει από το πρωθυπουργικό γρα-
φείο, επομένως είναι μετρήσιμα τα πε-

πραγμένα που έχουν να επιδείξουν. Στο
κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το
ακροατήριο των αναποφάσιστων, που
κρατά αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρα-
τία, βρίσκεται απέναντι και από την αξιω-
ματική αντιπολίτευση, επομένως η επί-
δειξη του κυβερνητικού έργου σε τομείς
όπως η ακρίβεια, η οικονομία και τα Ελ-

ληνοτουρκικά θα μπορούσε να γείρει την
πλάστιγγα προς τη «γαλάζια» παράταξη.

Η εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ
Εκτός από τη δεξαμενή των αναποφάσι-

στων, στην κυβέρνηση εστιάζουν το ενδια-
φέρον τους και στον κεντρώο χώρο, συγ-
κεκριμένα στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Οι δη-

μοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι μέρος των
απωλειών που καταγράφει η Χαριλάου Τρι-
κούπη το τελευταίο διάστημα, κυρίως μετά
την υπόθεση Καϊλή, μετακινείται προς τη
Νέα Δημοκρατία, με κυβερνητικά στελέχη
να εκτιμούν ότι στη δεύτερη κάλπη, όπου οι
πολίτες θα ψηφίζουν καθαρά για την εκλο-
γή κυβέρνησης και πρωθυπουργού, η πό-
λωση θα οδηγήσει σε περιορισμό των πο-
σοστών του ΠΑΣΟΚ, με ένα μέρος αυτών να
κατευθύνεται προς τη Νέα Δημοκρατία.

Αυτές οι δύο δεξαμενές ψηφοφόρων,
αναποφάσιστοι και κεντρώοι, θα βρεθούν
το επόμενο τρίμηνο στο μικροσκόπιο της
κυβέρνησης, που θα επιχειρήσει να επι-
κοινωνήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το
κυβερνητικό έργο και τις προγραμματικές
της προτάσεις για την επόμενη τετραετία,
με σκοπό οι ψηφοφόροι, που σήμερα βρί-
σκονται στη γκρίζα ζώνη, να κινητοποι-
ηθούν, να προσέλθουν στις κάλπες και τε-
λικά να δώσουν ψήφο στη Νέα Δημοκρα-
τία, που μπορεί να εγγυηθεί, όπως επιση-
μαίνουν, τη σταθερότητα και την προοπτική
της ανάπτυξης.

Στον δεύτερο γύρο
Αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει τις δη-

μοσκοπήσεις και η κυβερνητική παράταξη
καταγράψει ένα ποσοστό της τάξεως του
34%-35%, εκτιμάται ότι στη δεύτερη αναμέ-
τρηση, με την κρισιμότητα της τελικής επι-
λογής των πολιτών, ο στόχος του 38%-39%
που απαιτείται για αυτοδυναμία -και μάλι-
στα με περισσότερες από 151 έδρες- μπο-
ρεί να επιτευχθεί.

Ζητούμενο στον χρόνο μέχρι τις δύο
εκλογικές αναμετρήσεις είναι ωστόσο όχι
μόνο να κερδηθούν οι ψηφοφόροι αυτοί,
αλλά και μην υπάρξουν αστοχίες που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροές
όσων έχουν ήδη αποφασίσει να στηρίξουν
τη Νέα Δημοκρατία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός, ο
οποίος θεωρείται το δυνατό χαρτί της
στρατηγικής που χαράσσεται, θα πυκνώσει
τις περιοδείες του και τις επαφές με τους
πολίτες επικοινωνώντας το έργο της κυ-
βέρνησης αλλά και το πρόγραμμα που επε-
ξεργάζεται για την επόμενη τετραετία, κα-
θώς, όπως ο ίδιος έχει πει, το πρόγραμμα
της κυβέρνησης είναι ένα πρόγραμμα δύο
τετραετιών.

Όσο πλησιάζουμε 
στην ημερομηνία της κάλπης,
αναμένεται να τεθεί μετ’
επιτάσεως το δίλημμα
«Μητσοτάκης ή Τσίπρας»

Ο γρίφος των...
αναποφάσιστων 

και η γκρίζα 
ζώνη του Κέντρου

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΝΔ 



Στη δικαιοσύνη οδηγεί ο Νάσος Ηλιόπουλος διαδικτυακό χρήστη του Twitter,
οπαδό του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χθες ανάρτησε fake
φωτογραφία του πρώην εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προσβάλλοντας παράλ-
ληλα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Με συγχωρείτε, για μια fake φωτογραφία ο άλλος τρέ-
χει στα δικαστήρια; Δηλαδή, τι να πει ο Άδωνις που του επιτίθενται τα τρολ όλη μέ-
ρα και όλη νύχτα και τι να πει ο ίδιος ο πρωθυπουργός για τις fake φωτογραφίες
που του αναρτούν καθημερινά; Μήπως έπρεπε να είχαν πάει στο δικαστήριο της
Χάγης; Συνιστούμε ψυχραιμία στον Νάσο, στην πολιτική μπήκε, όχι σε εκκλησία… 
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Μεγάλη προσοχή
στο ψηφοδέλτιο 
της Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη, είναι αλήθεια,
κανείς δεν ήθελε τη Μαρία Σπυράκη,
αφού εκτός του ότι προέρχεται από το
ΠΑΣΟΚ, κάποιοι την κατηγορούσαν
ότι ήταν ιδιαίτερα ευνοημένη από
συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμ-
φέροντα. Πλέον οι βουλευτές ανα-
πνέουν καλύτερα, αλλά υπάρχει ένα
πρόβλημα. Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ θέ-
λει ενίσχυση τόσο προς το Κέντρο όσο
και προς τα Δεξιά, καθώς στην περιο-
χή κάνουν πάρτι στις δεξιές ψήφους
ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελλη-
νική Λύση. Για αυτό στα κεντρικά της
ΝΔ χρειάζεται προσοχή. Να ενισχυ-
θεί η παραδοσιακά προνομιακή περι-
φέρεια και να κοπούν οι διαρροές
προς τα ακροδεξιά κόμματα. Για αυτό
θεωρώ ότι οι λύσεις Χαριστέα-Πατου-
λίδου μπορεί να είναι καλές αλλά
χρειάζονται και άλλες ενισχύσεις για
να καρπωθεί η ΝΔ το μεγάλο πλει-
οψηφικό ρεύμα που επικρατεί δια-
χρονικά στην περιοχή. 

Δεν θα κλείσει 
καλά η υπόθεση
Τσαπανίδου 
για τον Αλέξη

Να ξέρετε ότι η υπόθεση της Πόπης
Τσαπανίδου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κλεί-
σει καλά για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί
όπως μαθαίνω οι εκφραστές της εσω-
κομματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι αποφασισμένοι να θέσουν το
θέμα της Τσαπανίδου στο πολιτικό συμ-
βούλιο του κόμματος, όταν με το καλό
συνεδριάσει. Πρόκειται να υποστηρί-
ξουν ότι δεν μπορεί να υπερασπίζεται
τη γραμμή ενός αριστερού κόμματος
μια δημοσιογράφος που είχε μεγάλη
διαδρομή στα κανάλια της
διαπλοκής και το κυριότερο, ότι κάποτε
προπαγάνδιζε αισχρά τις μνημονιακές
θέσεις… Βέβαια, το χειρότερο είναι άλ-
λο. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας κρατάει για το
τέλος το γεγονός ότι έχει τάξει στην
Τσαπανίδου θέση στο Επικρατείας… 

Τι σημαίνει 
η χειραψία Τσίπρα -
Μαρινάκη;

Χειραψία Τσίπρα - Μαρινάκη είχαμε
εντός του ναού της Αγίας Τριάδας και
ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος, κάτι
που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν τι
σημαίνει αυτή η κίνηση, αφού είναι
γνωστό ότι εδώ και χρόνια υπάρχει
άσχημο κλίμα μεταξύ τους. Η ανταλ-
λαγή ευχών μεταξύ του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και του
επιχειρηματία έγινε μετά το αιχμηρό
άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στο «Βήμα
της Κυριακής» για τις «ηγεσίες εκδο-
τικών κέντρων που ξέφυγαν από τις
αρχές της εφημερίδας», με αφορμή τη
συμπλήρωση 100 χρόνων από την κυ-
κλοφορία του πρώτου φύλλου της
εφημερίδας. Ωστόσο, η χθεσινή χει-
ραψία των δύο ανδρών στον Πειραιά
ενδεχομένως να σηματοδοτεί μια νέα
αρχή στις μεταξύ τους σχέσεις, γεγο-
νός που παρακολουθεί στενά και το
Μέγαρο Μαξίμου. 

Δεν θα κατέβει
Επειδή ρώτησα και έμαθα: Λόγω

της επιστράτευσης Παπαθανάση
στον Βόρειο Τομέα, πολλοί φοβήθη-
καν μήπως τους ζητήσει ο πρωθυ-
πουργός να μπουν και αυτοί στο ψη-
φοδέλτιο. Όπως, για παράδειγμα, ο
Γιώργος Γεραπετρίτης που τον είδαν
τα Θεοφάνια στον Πειραιά. Δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να κατέ-
βει υποψήφιος σε περιφέρεια ο
υπουργός Επικρατείας. Το ξέκοψε
χθες σε όλους όσοι τον ρώτησαν.

Ο ευαίσθητος Ηλιόπουλος… 

Κ
λάμα έπεσε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ με την εμφάνιση των αποτελεσμάτων για τον
πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός μειώνεται ραγδαία στην Ελλάδα
καθώς τον Δεκέμβριο έπεσε στο 7,6% και είναι ένας από τους πιο χαμηλούς

στην Ευρωζώνη αλλά και πολύ κάτω από το 9,2% που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ. 
Βλέπουν όχι μόνο ότι λειτουργεί το καλάθι του νοικοκυριού, όχι μόνο ότι υπάρχει

αύξηση του εισοδήματος στην Ελλάδα, όχι μόνο ότι μειώθηκαν όλοι οι φόροι, αλλά και
ότι τα διεθνή νούμερα δεν βοηθάνε πλέον τη στρατηγική της «εξαθλίωσης» από την
οποία παίρνουν ποσοστά. 

Αν, μάλιστα, οι προβλέψεις πέσουν μέσα, δηλαδή η ΕΚΤ δεν αυξήσει εκ νέου τα επι-
τόκια και ο πληθωρισμός φτάσει σε μικρά επίπεδα μέχρι την άνοιξη, και αν τελικά πά-
ρουμε την επενδυτική βαθμίδα, τότε προβλέπω πολλά εγκεφαλικά. Τι έμεινε στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να αντιπολιτευτεί;

Μα το κορυφαίο θέμα να λένε παραμύθια οι drag queens στα παιδιά του δημοτικού!
Μέχρι εκεί είναι… 

Κλάμα στον ΣΥΡΙΖΑ 
με τη ραγδαία μείωση 
του πληθωρισμού

Διά της εις άτοπον απαγωγής… 
Στην αναζήτηση εκπροσώπου της ΝΔ το πήγα διά της απαγωγικής μεθόδου, θα
σας αποκλείσω άλλο ένα πρόσωπο μετά τον Άκη Σκέρτσο. Για παράδειγμα, τη θέ-
ση δεν τη θέλει ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο άνθρωπος έχει επιστρέψει σε πόστο
νευραλγικό, έχει τρελαθεί στις συσκέψεις στα ενδότερα του Μαξίμου, αλλά έχει
ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αναλάβει χρέη εκπροσώπου Τύπου της κυβέρνησης. 



Ο
εκλεκτός του Αλέξη Τσίπρα που είχε το-
ποθετηθεί διοικητής της ΕΥΠ έμπλεξε
σε δικαστικές περιπέτειες με παρενο-
χλήσεις. Στο σκαμνί του κατηγορούμε-

νου θα καθίσει στις 17 Φεβρουαρίου 2023, λοιπόν,
ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης, για
σεξουαλική παρενόχληση γυναίκας αξιωματού-
χου, που υπηρετούσε ως διοικήτρια σε κομβικό
κλιμάκιο της χώρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Γιάννης
Ρουμπάτης αντιμετωπίζει το αδίκημα της παράνο-
μης βίας κατ’ εξακολούθηση, το οποίο επισύρει
ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών. Στη μήνυση που
έχει κατατεθεί εναντίον του, η 42χρονη αξιωματού-
χος της ΕΥΠ περιγράφει με γλαφυρές λεπτομέρει-
ες τις έκνομες συμπεριφορές τού τότε επικεφαλής
της υπηρεσίας. Η μηνύτρια, αφού αναφέρεται και
σε άλλα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
από τον Γ. Ρουμπάτη, καταλήγει στη μήνυσή της:
«…Καθίσταται φανερό ότι δεχόμουν απειλή βίας, η
οποία αφορούσε ευθέως στη βίαιη -τελούσα σε
σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης- συμμόρφωσή μου
σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπει-
άς μου και μάλιστα πειθαναγκαζόμενη να υποβλη-
θώ σε πράξεις που ανάγονταν στα υπηρεσιακά μου
καθήκοντα, ώστε να δύναται ο μηνυόμενος να με
πλησιάζει όλο και πιο πολύ…». Το θέμα είναι βέ-
βαια παλιό, από το 2018. Όμως τότε ο κ. Γιάννης
Ρουμπάτης έλεγε σε επιλεγμένους δημοσιογρά-
φους να μην αναφέρουν το όνομά του, καθότι η μη-
νύτρια συμμετέχει δήθεν σε ευρύτερο σχέδιο συ-
νωμοσίας κατά της ΕΥΠ και μάλιστα «με πιθανή την
εμπλοκή τρίτων μη φιλικών προς την Ελλάδα χω-
ρών». Καλά ξεμπερδέματα στον κ. Γιάννη να ευχη-
θούμε και θα το παρακολουθούμε στενά το θέμα… 
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Δύο 24ωρα πριν συμπληρώσει έναν μήνα ως
κρατούμενη, η Εύα Καϊλή συνάντησε για πρώ-
τη φορά μετά τη σύλληψή της την κόρη της. Το
23 μηνών νήπιο μεταφέρθηκε από το κέντρο
των Βρυξελλών όπου διαμένει μαζί με τον πα-
τέρα της τέως αντιπροέδρου του Ευρωκοινο-
βουλίου, τον Αλέξανδρο Καϊλή, στις φυλακές
του Χάρεν. Η συνάντηση της Καϊλή με το παιδί
της έγινε το απόγευμα και είχε συνολικά τρίω-
ρη διάρκεια. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε
καταβάλει μέσω των συνηγόρων της τεράστια
προσπάθεια για να δει την κόρη της, όμως δεν
τα είχε καταφέρει. Από την άλλη μεριά, πλη-
ροφορίες από τις βελγικές Αρχές διαβεβαι-
ώνουν πως η κυρία Καϊλή όπως και οποιαδή-
ποτε μητέρα που κρατείται εκεί μπορεί να βλέ-
πει τα παιδιά της ανά πάσα ώρα σε ειδικά δια-
μορφωμένους χώρους που υπάρχουν.

Άφησε πάλι περιστέρια 

O μπασκετμπολίστας του Αλέξη
για… δήμαρχος Αθηναίων

Τελικά είδε 
το παιδί της η Καϊλή

Βόμβα έριξε στο ΠΑΣΟΚ από το Κιλκίς ο Μανώ-
λης Όθωνας, με όσα είπε στην παρουσίαση του
βιβλίου του Στέφανου Παραστατίδη «Η Σοσιαλ-
δημοκρατία στο προσκήνιο ξανά;». Συγκεκρι-
μένα ο κ. Όθωνας που ήταν βεβαίως σύμβουλος
της Φώφης Γεννηματά, αναφερόμενος στο ΠΑ-
ΣΟΚ και τα ενδεχόμενα συνεργασιών, είπε χα-
ρακτηριστικά στην ομιλία του: «…Ως κόμμα
εξουσίας που έχει την πίστη, την αυτοπεποίθη-
ση και το πάθος να διεκδικήσει την εξουσία και
όχι να την επαιτεί ούτε να του απονέμεται ή να
του επιβάλλεται από εξωθεσμικά κέντρα για να
λειτουργεί ως αναγκαίο κακό ή ως άλλοθι. Και
ναι, κανείς μας δεν θα συμβιβαστεί με ένα ΠΑ-
ΣΟΚ “ΚΚΕ του Κέντρου”, αλλά σας καλώ να μη
συμβιβαστούμε ούτε με ένα ΠΑΣΟΚ “Τσόντα ή
Εταίρα του Κέντρου”»!

«Μη γίνουμε… τσόντα
του Κέντρου»

Έμπλεξε 
ο Γιάννης της
ΕΥΠ… ο εκλεκτός 
του Τσίπρα 

Χ
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Για να μην έχετε ανησυχίες, ο πρόεδρος
Αλέξης Τσίπρας, από τον Πειραιά όπου βρέ-
θηκε χθες, άφησε πάλι περιστέρια… όπως
το 2015 όταν είχε ξαναπάει στο λιμάνι για τα
Θεοφάνια. Είναι αδιαμφισβήτητη η λατρεία
του στην ορθόδοξη πίστη… 

Μια φήμη που κυκλοφορούσε τον τελευταίο
καιρό σχετικά με τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ για
υποψήφιο δήμαρχο στην Α’ Αθήνας φαίνεται
πως επιβεβαιώνεται. Μαθαίνω, δηλαδή, ότι
έχει βάση, δεν είναι λόγια του αέρα. Πρόκει-
ται για γνωστό και εν ενεργεία μπασκετμπολί-
στα, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσεγ-
γίσει για να του δώσει το χρίσμα για την πρω-
τεύουσα. Ο συγκεκριμένος, που είχε δηλώσει
προτίμηση σε άλλο κόμμα, ακούγεται πως
πιέστηκε από άλλους παράγοντες να μην κά-
νει το συγκεκριμένο «βήμα», όμως μοιάζει
αρκετά «ψημένος» για να το τολμήσει. Σε κά-
θε περίπτωση, όπως έχουν δείξει πολλές κι-
νήσεις από την Πόπη Τσαπανίδου μέχρι τις
προηγούμενες με Γεωργούλη και Ραλλία
Χρηστίδου, η Κουμουνδούρου μοιάζει να εν-
διαφέρεται αποκλειστικά για τη… μαρκίζα.
Μη με ρωτήσετε ποιος είναι… Σας τον περιέ-
γραψα επαρκώς! Υπάρχει κι άλλος στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ με το ίδιο επίθετο…
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Μ
πορεί η τουρ-
κική προκλη-
τικότητα να εί-
ναι στα… ύψη,

οι εντάσεις από αέρος και
θαλάσσης να συνεχίζονται
ακατάπαυστα, όμως αυτό
δεν πτοεί κανέναν στην ελ-
ληνική κυβέρνηση και δη
τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη. Ο ίδιος το
τελευταίο διάστημα έχει
στείλει αυστηρά μηνύματα
στην Άγκυρα και χθες
πραγματοποίησε μια επί-
σκεψη υψηλού συμβολι-
σμού, στη Γαύδο, για τα Θε-
οφάνια. Εκεί επισκέφθηκε
το στρατιωτικό φυλάκιο
που λειτουργεί εδώ και
δύο χρόνια στο νησί, συνο-
μιλώντας με όσους ήταν
παρόντες. Ο πρωθυπουρ-
γός έφτασε στο νησί με
ελικόπτερο από την 115
Πτέρυγα Μάχης. Στη Γαύ-
δο περίπου την ίδια ώρα
έδεσε και το πλοίο της
γραμμής με βουλευτές, κομματικά στελέχη και εκπροσώπους της τοπικής πολι-
τικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και της τοπικής εκκλησίας. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήταν ψύχραιμος και έστειλε για ακόμη μία φορά μήνυμα για διπλω-
ματική και αμυντική θωράκιση έναντι οποιασδήποτε απειλής. 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία είχε βρε-
θεί πέρσι στη Γαύδο, παρέστη στην τελετή αγιασμού των υδάτων στη Λήμνο, ενώ
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στον Πειραιά, μπροστά από τον
ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα. «Περισσότερο φως, φως. Το έχουμε ανάγκη, στο
σκοτάδι που περπατάμε. Χρόνια πολλά», είπε ο κ. Τσίπρας, ενώ τα φλας άστρα-
ψαν μέσα στην εκκλησία. Στην ίδια τελετή βρέθηκαν ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάν-
νης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Κώστας Κατσαφάδος και ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη
θεία λειτουργία των Θεοφανίων στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο
Φανάρι. Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη ήταν προσκεκλημένος του Οικου-
μενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Στη συνέχεια παρέστη στον αγιασμό των
υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο. Μετά πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Ο Βορίδης αποκάλυψε
τη διάλυση της Βουλής 

Σίγουρος για τη νίκη της ΝΔ εμφανί-
στηκε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας
στην κρατική τηλεόραση. Σε ερώτηση
αν ο στόχος της αυτοδυναμίας οδηγή-
σει σε μια πολύμηνη διαδικασία που
μπορεί να είναι βλαβερή για τη χώρα, ο
υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε
πως δεν θα έχουμε πολύμηνη διαδικα-
σία. «Αν το πρώτο βράδυ των εκλογών
ο Τσίπρας έχει ηττηθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
ηττηθεί, δεν μπορεί να κερδίσει πια
στις δεύτερες εκλογές, γιατί θα έχει
καταρρεύσει η ιστορία της προοδευτι-
κής διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει πια κυβερνητική πρόταση. Κακά
τα ψέματα, εκείνη τη χρονική στιγμή,
εκείνο το βράδυ των πρώτων εκλογών,
η μόνη κυβερνητική δύναμη, η μόνη
πολιτική δύναμη με κυβερνητική πρό-
ταση, θα είναι Νέα Δημοκρατία του
Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε χαρακτη-
ριστικά και προανήγγελλε τη διάλυση
της Βουλής εντός του Μαρτίου, καθώς
αν έχουμε εκλογές τον Απρίλιο, η διά-
λυση της Βουλής πρέπει να γίνει αρχές
με μέσα Μαρτίου. 

Γιαγιά σε Μητσοτάκη: Αν έλειπες, θα γινόταν ο πόλεμος
Κατά την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη
Γαύδο τον πλησίασε μια ηλικιωμένη, τον αγκά-
λιασε και τον ευχαρίστησε που πήγε στο νησί…
«Χάρηκα, παιδί μου, που ήρθες. Είσαι καλός κυ-
βερνήτης και κυβερνάς καλά την Ελλάδα. Αν
έλειπες, θα γινόταν ο πόλεμος. Να είσαι καλά,
παιδί μου», είπε η ηλικιωμένη γυναίκα στον
πρωθυπουργό… και του έδωσε μια φωτογραφία
με τον πατέρα του, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη. 

Είναι κοινό μυστικό σε διπλωμα-
τικούς και στρατιωτικούς
αναλυτές ότι θα προτι-
μούσαν να κερδίσει
τις εκλογές ο Ερντο-
γάν χωρίς ευτράπε-
λα και χωρίς να ανοί-
ξει ρουθούνι… «Οι
άλλοι είναι χειρότεροι
από τον Ερντογάν», είναι το μότο
που ακούγεται συνεχώς, ενώ αυτό
που λένε αρκετοί αναλυτές και
τουρκολόγοι είναι πως «ο Ταγίπ
μπορεί να γαβγίζει, αλλά είναι συ-
στημικός…».

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Μετά τις γιορτές
προβλέπω κι άλλα
μπινελίκια 

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει νέα συ-
νάντηση Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες, καθώς
δεν φαίνεται να έχουν γίνει πολλά στα μέτωπα
που είχαν ανοίξει πριν από τις γιορτές. Δεν θέ-
λω να σας χαλάσω τη ραστώνη. Θα επανέλθου-
με από βδομάδα αναλυτικά, διότι μυρίζομαι
νέα μπινελίκια με τα επιτόκια κ.λπ.… 

Όχι σε δεσμεύσεις
προ εκλογών… 

Μαθαίνω ότι από τα κεντρικά της Κουμουν-
δούρου δεν επιθυμούν προεκλογικές συζητή-
σεις και συγκλίσεις με κανέναν. Μόνο μετά την
κάλπη να γίνουν οι όποιες διερευνητικές. Δε-
σμεύσεις πριν από τις εκλογές δεν θέλει με
κανέναν ο πρόεδρος Αλέξης, ούτε με τον Βα-
ρουφάκη ούτε με τον Ανδρουλάκη… Ξεχειλί-
ζει από κουλτούρα συνεργασιών ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα Θεοφάνια των πολιτικών 
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Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφτηκε
τη Γαύδο με αφορμή τον εορτασμό των Θεο-
φανίων, έστειλε διπλό μήνυμα στη Τουρκία τό-
σο για την επέκταση των ελληνικών χωρικών

υδάτων όσο και για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλι-
ξη νότια της Κρήτης. Με τις τουρκικές προκλήσεις στον
αέρα του Αιγαίου να χτυπούν «κόκκινο», με συνεχείς
παραβιάσεις και υπερπτήσεις και τους Τούρκους ιπτά-
μενους να ρισκάρουν ένα ατύχημα, ο υφυπουργός Άμυ-
νας Νίκος Χαρδαλιάς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ βρέθηκαν
στην αεροπορική βάση της Σούδας, με τα μαχητικά που
απογειώνονται από την 115 Πτέρυγα Μάχης να εμπλέ-
κονται σχεδόν καθημερινά στις αναχαιτήσεις των τουρ-
κικών μαχητικών.

Ο υφυπουργός Άμυνας από το λιμάνι της Σούδας δή-
λωσε: «Εδώ από τον Ναύσταθμο Κρήτης στη Σούδα, από
το οχυρό Κρήτη, από το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο
της Μεσογείου και ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου,

εκπέμπουμε μή-
νυμα αισιοδο-
ξίας, ελπίδας,
σιγουριάς αλλά
και εγρήγορσης.
Η Σούδα αποτε-

λεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα. Αυτό είναι ξε-
κάθαρο και τις προτεραιότητες τις θέτει η Στρατιωτική
Ηγεσία και η Πολιτική Ηγεσία είμαστε εκείνοι που στη-
ρίζουμε τις αποφάσεις αυτές».

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στη συνέχεια επισκέφτηκε το υπο-
βρύχιο «Τρίτων» και τη φρεγάτα «Ύδρα» που βρίσκονται
σε αποστολές στην περιοχή και «έδεσαν» στη Σούδα λό-
γω του εορτασμού των Θεοφανίων, συνομίλησε με τους
κυβερνήτες και τα πληρώματα και περιηγήθηκε στα βα-
σικά διαμερίσματα του υποβρυχίου και της φρεγάτας.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Κωνσταντίνος Φλώρος, ξεκαθάρισε στους γείτονες ότι
οι «Ένοπλες Δυνάμεις είναι δυνάμεις αποτροπής, δυνά-
μεις άμυνας, αξιοπρέπειας της τιμής της πατρίδας, που

εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανε-
ξαρτησία και την ελευθερία των Ελλήνων».

Νέα fake news από Ακάρ
Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο Τούρκος υπουργός

Άμυνας Χουλουσί Ακάρ συνέχισε τα fake news για το
επεισόδιο στο Φαρμακονήσι και κάνοντας για ακόμα μια
φορά το άσπρο μαύρο κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι
αυτή που άλλαξε το status quo στην περιοχή. «Έχουμε
σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα. Εργαζόμαστε
πραγματικά σκληρά για να τα επιλύσουμε μέσω διαλό-
γου. Δυστυχώς δεν λάβαμε θετική απάντηση από τη γει-
τονική μας χώρα. Όπως δεν ήρθαν, προσπαθούν να μας
κατηγορήσουν με κάποιες δικές τους έννοιες. Από την
Ελλάδα που εξόπλισε τα νησιά και διέλυσε το status
quo. Μόλις χθες πυροβόλησαν τους ψαράδες μας. Προ-
κλητική η Ελλάδα μέρα νύχτα. Κάνουν τα πάντα, τα κά-
νουν για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους», είπε ο Τούρ-
κος υπουργός Άμυνας.

Ο Ακάρ δεν έμεινε εκεί, αλλά προχώρησε ένα βήμα
ακόμη απειλώντας ξανά την Ελλάδα: «Δεν αφήνουμε
καμία παρενόχληση που μας γίνεται αναπάντητη. Λέμε
ότι πριν πέσει το χιόνι στα βουνά που εμπιστεύεσαι, βά-
λε το μυαλό σου σωστά και τα πόδια σου στη γη. Τους
προειδοποιήσαμε και συνεχίζουμε να τους προειδοποι-
ούμε. Αφήστε την προκλητική σας στάση. Θέλουμε να
λύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά. Ας μιλήσουμε, λέμε.
Δυστυχώς βλέπουμε ένα πρόβλημα από την άλλη πλευ-
ρά ως προς αυτό. Το κάνατε αυτό στην Ιστορία, οι συνέ-
πειες είναι γνωστές».

Διπλό μήνυμα από 
το «οχυρό Κρήτη»

Ο Μητσοτάκης από τη Γαύδο 
και οι Χαρδαλιάς - Φλώρος από τη Σούδα

βάζουν στη... θέση τους τους Τούρκους
που ψάχνονται για ατύχημα στο Αιγαίο

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα του νέου έτους
οι Τούρκοι έδειξαν τις επιθετικές τους προθέ-
σεις στήνοντας σκηνικό έντασης στο Αιγαίο,
όπως συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης στο
Φαρμακονήσι, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώ-
ματος δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική
ακταιωρό που συνόδευε τρία τουρκικά αλιευτι-
κά που ψάρευαν παράνομα εντός ελληνικών
χωρικών υδάτων.
«Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βο-
λών σε ασφαλή τομέα και η τουρκική ακταιωρός
αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενη ανα-
τολικά προς τα τουρκικά παράλια», αναφέρει η
ανακοίνωση του Λιμενικού. Η Τουρκία με προ-

κλητική της
ανακοίνωση
επιχείρησε
να κάνει το
άσπρο μαύ-
ρο, διαστρε-
βλώνοντας

και πάλι την πραγματικότητα. Η τουρκική πλευ-
ρά υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι «όταν το σκά-
φος της Ελληνικής Ακτοφυλακής άνοιξε πυρ
στον αέρα, καθώς απομακρυνόταν από την πε-
ριοχή, το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής
πυροβόλησε επίσης στον αέρα και απάντησε με
τον ίδιο τρόπο».
Το τελευταίο τρίμηνο έχουν γίνει πάνω από πε-
νήντα περιστατικά παρενοχλήσεων από τουρκι-
κά σκάφη που παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά
ύδατα. Πηγές του Λιμενικού κάνουν λόγο για
παραβιάσεις με προκλητική συμπεριφορά από
τον τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο
και κυρίως στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, της
Καλολίμνου και του Φαρμακονησίου. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν περιστατικά έρευνας και διά-
σωσης για αν δημιουργήσουν τετελεσμένα στην
περιοχή.

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Τι πραγματικά έγινε
στο Φαρμακονήσι



«Ε
πέλεξα να συμπορευτώ με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»,

γιατί «η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μια

δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου

Μητσοτάκη», μας λέει η πρώην βουλευτής

του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα. Παράλληλα, θεωρεί

πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτο κόμμα, θα γίνει κορμός

μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, που είναι αναμφίβολα

ανάγκη της εποχής και των συνθηκών», καθώς «οι πολίτες

βλέπουν να τους στερεί η κυβέρνηση βασικά αγαθά και δι-

καιώματα, όπως η δημόσια, δωρεάν παιδεία, υγεία, πρό-

νοια, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή στέγαση».

Ποιος λόγος σάς έπεισε για τη μεταγραφή σας στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ;
Στο σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται η χώρα μας,

κανείς δεν έχει ούτε την πολυτέλεια ούτε τη δυνατότητα

να μένει αμέτοχος. Ζούμε σε ακραίες συνθήκες όχι μόνο

πολιτειακής και θεσμικής κρίσης αλλά έντονης φτωχο-

ποίησης και στοχοποίησης των πολιτών. Η ακρίβεια, η

ενεργειακή κρίση, τα κόκκινα δάνεια, το τραπέζι του σπι-

τιού που μένει άδειο, η καθημερινή αγωνία και προσπά-

θεια των συμπολιτών μας, ειδικότερα των ασθενέστερων,

να τα βγάλουν πέρα, μας κινητοποιούν και προσωπικά

δεν μου επιτρέπουν να μείνω στον καναπέ του σπιτιού

μου ή θωρακισμένη πίσω από την ασφάλεια του μικρού

ποσοστού, άρα και της εύκολης αντιπολίτευσης. Ήθελα

να βοηθήσω όσο μπορώ στην επίτευξη της αλλαγής που

έχει ανάγκη ο τόπος, αλλαγής που θα έρθει με την άνοδο

του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην εξουσία. Η χώρα δεν μπορεί να αν-

τέξει μια δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης Κυριάκου

Μητσοτάκη και για αυτό επέλεξα να συμπορευτώ και να

προσχωρήσω στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πιστεύετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να έρθει πρώτο
κόμμα και να αποτελέσει κορμό μιας προοδευτικής
διακυβέρνησης και με ποια κόμματα;
Πιστεύω πως οι πολίτες, έχοντας βιώσει όλη αυτή την

περίοδο τη φτώχεια, τις διακρίσεις, τις ανισότητες, όλα τα

αντιλαϊκά νομοθετήματα της ΝΔ, νιώθουν την ανάγκη για

εντιμότητα, διαφάνεια, κοινωνική ευαισθησία, λογοδο-

σία και δικαιοσύνη παντού. Καταλαβαίνουν τη σημασία να

υπάρχει μια κυβέρνηση που θα νομοθετήσει για εκεί-

νους και όχι για την ολιγαρχία της διαπλοκής. 

Πιστεύω ακράδαντα πως μια προοδευτική διακυβέρ-

νηση με ανθρωπιστικό και παραγωγικό προσανατολισμό

μπορεί να βγάλει τον λαό από το αδιέξοδο στο οποίο επι-

χειρεί να τον εγκλωβίσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι

«άριστοί» του. Θεωρώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτο

κόμμα και τότε θα γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις με

απόλυτο σεβασμό στη λαϊκή βούληση και με τον ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ να γίνεται κορμός μιας τέτοιας προοδευτικής διακυ-

βέρνησης, που είναι αναμφίβολα ανάγκη της εποχής και

των συνθηκών. 

Ποιες οι προτεραιότητες μιας τέτοιας κυβέρνησης, ένα
πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών; 
Ζούμε σε μια περίοδο με ισχυρή έλλειψη δικαιοσύνης

σε κάθε πτυχή της ζωής μας, εργαζόμενοι και συνταξιού-

χοι προσπαθούν να ζήσουν ή καλύτερα να επιβιώσουν με

τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, τη στιγμή που η ΝΔ

τους μετατρέπει σε «κυνηγούς επιδομάτων» και passes. 

Οι πολίτες βλέπουν να τους στερεί η κυβέρνηση βασι-

κά αγαθά και δικαιώματα, όπως η δημόσια, δωρεάν παι-

δεία, υγεία, πρόνοια, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή στέ-

γαση.

Παράλληλα, οι ολιγάρχες και ορισμένοι άριστοι-αρε-

στοί αυξάνουν τα κέρδη τους σε βάρος των ασθενέστε-

ρων. Διάφοροι Πάτσηδες έχουν κάνει την κρίση ευκαιρία,

ενώ το πάρτι με το δημόσιο χρήμα και τις απευθείας ανα-

θέσεις είναι σε εξέλιξη. Ταυτόχρονα, το αίσθημα πως

έχουμε μπει σε έναν ολισθηρό αντιδημοκρατικό και αντι-

θεσμικό κατήφορο με υπογραφή Μητσοτάκη μεγαλώνει

καθημερινά. Παρακολουθήσεις, υποκλοπές, αυταρχι-

σμός, άκρατη καταστολή είναι μόνο μερικά από τα λιθα-

ράκια αυτής της κατηφορικής πορείας. 

Μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση θα έχει

ως άμεσες προτεραιότητες την αποκατάσταση της κοινω-

νικής δικαιοσύνης παντού.  

Μήπως μια φιλολαϊκή οικονομική πολιτική σκοντάψει
στη γενικότερη οικονομική δυσχέρεια που προκαλεί η
ενεργειακή κρίση και δη στην ταλαιπωρημένη από τα
μνημόνια ελληνική οικονομία;
Η ενεργειακή κρίση όπως και η διεθνής ακρίβεια δυ-

σκολεύουν την κατάσταση, όμως ήρθαν να χτυπήσουν

μια ήδη φτωχοποιημένη και χτυπημένη από τις αντιλαϊ-

κές πολιτικές χώρα. Μια οικονομική πολιτική οφείλει να

μετριάσει τον αντίκτυπο που έχει η παγκόσμια κρίση και

να ελαφρύνει τις επιπτώσεις για τους πολίτες. Οφείλει,

όμως, πάνω από όλα να τους στηρίζει έμπρακτα, όχι να

τους πιέζει ακόμη περισσότερο μεταθέτοντας χρονικά

την καταβολή φόρων (όπως αυτών της πανδημίας) ή δια-

τηρώντας ένα πλαίσιο επιδομάτων και δελτίων-passes. 

Πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε να νιώσουν ασφάλεια

οι πολίτες, όχι οι ολιγάρχες. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα

από μια πολιτική που θα βοηθήσει ουσιαστικά, όχι επι-

κοινωνιακά. 

Υποκλοπές: Τι κρίνετε αναγκαίο να γίνει ώστε να θωρα-
κιστεί ο δημόσιος βίος από παρόμοια φαινόμενα;
Καταρχάς θα πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι

καταγγελίες, να χυθεί άπλετο φως και να λογοδοτήσουν

οι υπεύθυνοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βασικός

υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος και

πιστεύω πως θα πληρώσει το πολιτικό κόστος που του

αναλογεί. Πριν από αυτό, όμως, θα πρέπει να πάψει να

υποτιμά τη νοημοσύνη των συμπολιτών μας και να δώσει

εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις, δεν είναι δυνατόν να

πηγαίνουμε σε εκλογές με τέτοιες πολιτειακές και αντι-

θεσμικές σκιές να πλανώνται πάνω από τη χώρα. 

Φυσικά, θα πρέπει να θωρακίσουμε νομοθετικά τον

δημόσιο βίο απέναντι σε παρόμοια φαινόμενα κινούμε-

νοι στην αντίθετη κατεύθυνση από τον πρόσφατο νόμο

της ΝΔ για την ΕΥΠ, που πρακτικά θεσμοθέτησε με τις

διατάξεις του τη συγκάλυψη.Φ
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«Η αλλαγή θα έρθει με 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία»



«Ο
Γιλντιρίμ Ντεμιρορέν, γιος
του αείμνηστου επιχειρη-
ματία Ερντογάν Ντεμιρο-
ρέν και στενού συνεργάτη

του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, έχτισε τον πλούτο του στα παράνομα
κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ενός
επιχειρηματία από την ελληνική μειονότη-
τα (Ρούμι), που δολοφονήθηκε βάναυσα
στην Τουρκία».

Αυτό υποστηρίζει σε εκτενές ρεπορτάζ
του το έγκυρο Nordic Monitor, το οποίο
αναφέρεται «στα έργα και τις ημέρες» του
μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη
γείτονα, άρρηκτα συνδεδεμένου με τον
Τούρκο ηγέτη.

Στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στα εμπι-
στευτικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή
της η ιστοσελίδα και εμπλέκουν την οικο-
γένεια του επιχειρηματία στη δολοφονία
και την κλοπή περιουσιακών στοιχείων.
Όπως τονίζεται, ενσωματώθηκαν σε δικα-
στικό φάκελο για πρώτη φορά το 2018 χά-
ρη στις προσπάθειες του δημοσιογράφου
Μεχμέτ Μπαρανσού, ο οποίος κατέθεσε
ότι κατάφερε να κρατήσει απόρρητα έγ-
γραφα πληροφοριών και κυβερνητικά
ανακοινωθέντα. 

Πλούτισε σε βάρος του επιχειρηματία
«Τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε

το Nordic Monitor δίνουν τις φρικτές λε-
πτομέρειες της δολοφονίας και της κλο-
πής σε ένα ανατριχιαστικό περιβάλλον που
συνεχίστηκε ακόμη μια δεκαετία μετά τις
επιθέσεις όχλων στις 6-7 Σεπτεμβρίου
1955 κατά της ελληνικής μειονότητας στην
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, οι οποί-
ες ενορχηστρώθηκαν λαθραία από τις
τουρκικές Αρχές», τονίζεται στο δημοσί-

ευμα. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ο δη-
μοσιογράφος που ασχολήθηκε με την
υπόθεση φυλακίστηκε άδικα από τον Ερν-
τογάν τον Μάρτιο του 2015 ως μέρος μιας
κυβερνητικής εκστρατείας για να φιμώσει
τις επικριτικές φωνές στον τουρκικό Τύπο
και να εκφοβίσει τους δημοσιογράφους
που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία
στην Τουρκία.

Ακόμη και πίσω από τα κάγκελα της φυ-
λακής, ο γνωστός δημοσιογράφος κατάφε-
ρε να κάνει ρεπορτάζ και να σταθεί στη δο-
λοφονία του Έλληνα επιχειρηματία. Όταν
εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του ενάντια στις κατηγο-

ρίες που του απέδωσε η κυβέρνηση για να
τον κρατήσει στη φυλακή για πάντα, ανέ-
φερε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο η
τουρκική οικογένεια Ντεμιρορέν πλούτισε
σε βάρος ενός Τουρκοέλληνα επιχειρημα-
τία και πώς η υπόθεση αποσιωπήθηκε από
τις Αρχές. «Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι
κατηγορίες εναντίον του δημοσιογράφου
έγιναν μέρος της διαδικασίας σε δικαστή-
ριο που δικάζει σοβαρά αδικήματα στην
Τουρκία. Καταθέτοντας στο 23ο Ανώτατο
Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπο-
λης τον Οκτώβριο του 2018, παρείχε λεπτο-
μερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
απέκτησε έγγραφα από ένα μέλος της οι-
κογένειας του μεγιστάνα των μέσων ενη-

μέρωσης, ο οποίος ήταν ανιψιός του. Συγ-
κεκριμένα, ο συγγενής που έκανε τη διαρ-
ροή παρέδωσε έγγραφα και επιστολές που
αποκάλυπταν πώς έγιναν ο φόνος και η
κλοπή. Έλαβε επίσης μια σημαντική ποσό-
τητα εγγράφων από άλλες πηγές, συμπερι-
λαμβανομένου του πρώην δικηγόρου ενός
αφεντικού του εγκλήματος που του ζήτησε
ο Ντεμιρορέν να σκοτώσει το επιζών μέλος
της ελληνικής οικογένειας», τονίζει το
Nordic Monitor.

Το δημοσίευμα και το «λουκέτο»
από τον Ταγίπ στην εφημερίδα

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του δημοσιο-
γράφου, ο συγγενής του επιχειρηματία
που έκανε τη διαρροή είχε πλησιάσει και
άλλους δημοσιογράφους προκειμένου να
παρουσιάσει τα έγγραφα-αποδείξεις,
όμως κανένας δεν τόλμησε να γράψει το
ρεπορτάζ υπό τον φόβο των... επιπτώσεων
που μπορεί να είχε από την ισχυρή επιχει-
ρηματική οικογένεια, η οποία συνδέεται
στενά με την τουρκική κυβέρνηση αλλά
και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο. «Δεδο-
μένου του γεγονότος ότι η δολοφονία συγ-
καλύφθηκε με τη συμμετοχή της αστυνο-
μίας, της υπηρεσίας πληροφοριών, πολιτι-
κών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματού-
χων, κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το κου-
τί της Πανδώρας. Ο Μπαρανσού ήταν δια-
φορετικός. Συμφώνησε να γράψει την
ιστορία υπό τον όρο ότι οι ισχυρισμοί θα
εξεταστούν και ότι το ρεπορτάζ του θα
επαληθευτεί και από άλλες πηγές. Ο ερευ-
νητικός δημοσιογράφος εξέτασε για πολ-
λούς μήνες εκατοντάδες έγγραφα και πή-
ρε συνεντεύξεις από δεκάδες νυν και
πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους για
να έχει πλήρη εικόνα της ιστορίας», επισή-
μανε το ίδιο δημοσίευμα.

Τελικά, το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην
ανεξάρτητη καθημερινή εφημερίδα «Ta-
raf» στις 20 Μαΐου 2013, δύο χρόνια προ-
τού η κυβέρνηση Ερντογάν αποφασίσει να
της βάλει ετσιθελικά λουκέτο!
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Πώς ο φόνος ενός 
Έλληνα έκανε 
βαθύπλουτο Τούρκο
«βαρόνο» των Media

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 
του έγκυρου Nordic Monitor για 
«τα έργα και τις ημέρες» 
του πατέρα του μεγιστάνα των ΜΜΕ
στη γείτονα χώρα Γιλντιρίμ
Ντεμιρορέν, ο οποίος ήταν στενός
συνεργάτης του Ερντογάν

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 
«Taraf» που αποκάλυπτε
τις «δουλειές» του Ερντογάν 
Ντεμιρορέν, πατέρα του νυν 
μιντιάρχη της Τουρκίας

Η μυστική αναφορά της τουρκικής 
υπηρεσίας πληροφοριών MIT για 

τη δολοφονία του Έλληνα επιχειρηματία

Ο Τούρκος πρόεδρος μαζί 
με τον Ερντογάν Ντεμιρορέν και 

τον γιο του Γιλντιρίμ 



Η
Κωνσταντίνα Αδάμου, βουλευ-
τής Β’ Θεσσαλονίκης που έχει
συνταχθεί με την ΚΟ ΠΑΣΟΚ-
Κίνημα Αλλαγής, ενόψει μιας

πολύ δύσκολης προεκλογικής περιόδου,
υποστηρίζει: «Είναι προφανές ότι ο κ. Μη-
τσοτάκης βλέπει ως βασικό του αντίπαλο το
ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη προσωπι-
κά». Και προσθέτει στο ίδιο ύφος: «Οι πολί-
τες έχουν καταλάβει πως ούτε η υπερσυν-
τηρητική Δεξιά της ΝΔ ούτε η ψευτο-Αρι-
στερά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να τους προ-
σφέρουν οποιαδήποτε προοπτική». Ανα-
φορικά, δε, με την πιθανότητα συνεργα-
σιών σημειώνει πως «το ΠΑΣΟΚ θα συζη-
τήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κά-
ποιο άλλο κόμμα στη βάση ενός προγράμ-
ματος με καθαρά κοινωνικό πρόσημο».

Πώς θα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ τους
αρνητικούς συνειρμούς που έχουν
προκληθεί μετά την εμπλοκή της Εύας
Καϊλή στο Qatargate;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως υπεύθυνος
πολιτικός αρχηγός, αντέδρασε άμεσα,
καταδικάζοντας τις τοποθετήσεις της κ.
Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο υπέρ του
Κατάρ, και στη συνέχεια, μόλις έγινε
γνωστή η εμπλοκή του ονόματός της
στην υπόθεση του Qatargate, τη διέγρα-
ψε αμέσως από την παράταξη. Θα θέλα-
με να δούμε ανάλογα ανακλαστικά και
από άλλους αρχηγούς σε αντίστοιχες πε-
ριπτώσεις… Από εκεί και πέρα, οι επιλο-
γές της κ. Καϊλή βαραίνουν την ίδια και
όχι μια ολόκληρη παράταξη.

Ενδέχεται η σκοτεινή αυτή υπόθεση να
έχει κάποια επίδραση στο ΠΑΣΟΚ, όμως
πιστεύω ότι αυτή θα είναι ήπια και πρό-
σκαιρη. Και αυτό γιατί ο λαός γνωρίζει κα-
λά ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι το
μόνο κόμμα το οποίο προέβη σε τόσο αυ-
στηρή αυτοκριτική και τόλμησε άμεσα την
αυτοκάθαρση. Σωστά, λοιπόν, ο ελληνικός

λαός δεν ταύτισε στη συνείδησή του την κ.
Καϊλή με το ΠΑΣΟΚ εν γένει. 

Είναι επίσης πασιφανές ότι τα φιλικά
προσκείμενα στην κυβέρνηση ΜΜΕ υπερ-
προβάλλουν το συγκεκριμένο θέμα -και
ενώ οι πάντες γνωρίζουν τις σχέσεις Καϊλή
- ΝΔ- προκειμένου να αποσπάσουν την
προσοχή των πολιτών από άλλα κρίσιμα
ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια ή οι παρά-
νομες παρακολουθήσεις.

Όπως όλα δείχνουν, η επερχόμενη
εκλογική αναμέτρηση θα γίνει σε ένα
πρωτόγνωρο κλίμα πόλωσης. Πώς θα
αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ αυτή την πίεση
τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά; 

Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχουμε
απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του ελ-
ληνικού λαού και γνωρίζουμε ότι τα αποτε-
λέσματα των εκλογών θα σημάνουν την
επάνοδο του Κινήματος στο κέντρο των
πολιτικών εξελίξεων.

Η παράταξή μας έχει ξεκάθαρο, ρεαλι-
στικό και απολύτως κοστολογημένο πρό-
γραμμα. Είναι η μόνη παράταξη που εκ-
προσωπεί στην Ελλάδα τη Σοσιαλδημο-
κρατία με υπεύθυνο λόγο μακριά από τον,
προσφιλή σε άλλους, λαϊκισμό. Το ΠΑ-
ΣΟΚ είναι ένα γνήσια προοδευτικό, δημο-
κρατικό, ευρωπαϊκό αλλά και πατριωτικό
κόμμα, το οποίο θέτει στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντός του τον άνθρωπο και την
κοινωνία. Οι πολίτες έχουν καταλάβει
πως ούτε η υπερσυντηρητική Δεξιά της
ΝΔ ούτε η ψευτο-Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
μπορούν να τους προσφέρουν οποιαδή-
ποτε προοπτική. 

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

Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης βλέ-
πει ως βασικό του αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και
τον κ. Ανδρουλάκη προσωπικά. Μην ξεχνά-
τε ότι στην ιδέα πως ο κ. Ανδρουλάκης θα
εκλεγόταν πρόεδρος του Κινήματός μας
μπήκε σε εφαρμογή το σχέδιο παρακολού-
θησής του από την ΕΥΠ και το Μαξίμου… 

Η ΝΔ νιώθει να απειλείται εκλογικά από
την παράταξή μας περισσότερο από οποι-
οδήποτε άλλο κόμμα, για αυτό και βρισκό-
μαστε στο στόχαστρό της. Στην πραγματι-
κότητα, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διαφέρουν πολύ λι-
γότερο από όσο παριστάνουν ότι διαφέ-
ρουν. Τους ενώνει η ίδια εμμονή για την
εξουσία και φέρουν και οι δύο ευθύνη για
την εξαθλίωση της χώρας και της κοινω-
νίας. Απέναντι σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που περιο-
ρίζεται σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα,
το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ασκεί
μια ουσιαστική αντιπολίτευση στις αντιλαϊ-
κές πολιτικές της ΝΔ και καταθέτει υπεύ-
θυνες προτάσεις για την αντιμετώπιση των
κρίσιμων ζητημάτων.

Θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμη προ-
ϋποθέσεις για συνεργασία με ΝΔ ή
ΣΥΡΙΖΑ;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ξεκά-

θαρη θέση επί του θέματος εδώ και πολ-
λούς μήνες. Στόχος μας είναι η επίτευξη
ενός όσο το δυνατόν υψηλότερου ποσο-
στού, ώστε να επιδιώξουμε τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης με σοσιαλδημοκρατικό
κορμό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε
πραγματικά την κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι υπηρετεί το
εθνικό συμφέρον σε δύσκολες περιόδους.
Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι θα αποτε-
λέσουμε το δεκανίκι της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ
στη μανία τους να κατακτήσουν την εξου-
σία. Επαναλαμβάνω εμφατικά ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ θα συζητήσει το ενδεχόμενο συνερ-
γασίας με κάποιο άλλο κόμμα στη βάση
ενός προγράμματος με καθαρά κοινωνικό
πρόσημο. 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, κανένα
από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν ενδια-
φέρεται για την κυβερνητική σταθερότη-
τα: η κυβέρνηση της ΝΔ θέτει ψευτοδι-
λήμματα του τύπου «ΝΔ ή χάος» και ο
ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι υποστηρίζει
την απλή αναλογική, αναλώνεται σε λαϊ-
κιστική ρητορεία, προκαλώντας αστά-
θεια. Υπό αυτές τις συνθήκες, ευθύνη για
το ενδεχόμενο ακυβερνησίας φέρουν
αποκλειστικά ο κ. Μητσοτάκης και ο κ.
Τσίπρας. Μόνο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και
κοινωνική ευημερία.
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Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com 

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΑ ΑΔAΜΟΥ

«Δεν θα αποτελέσουμε 
το δεκανίκι της ΝΔ  
ή του ΣΥΡΙΖΑ»
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O αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
πλέον υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ
στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας δεν είναι

μια συνηθισμένη περίπτωση πολιτικού. 
Ο Νίκος Παπαθανάσης είναι επιτυχημένος,

ακούραστος, ήρεμος, σεμνός και ψύχραιμος.
Δεινός μάνατζερ και ικανότατος ηγέτης, έχει
γράψει πολλά χιλιόμετρα σε ανώτατες διοικητι-
κές θέσεις σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 

Σπούδασε μηχανολόγος-μηχανικός στο Πανε-
πιστήμιο του Τορόντο και πραγματοποίησε μετα-
πτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
και την Αεροναυπηγική. 

Ξεκίνησε τον εργασιακό του βίο το 1984 στην
αεροναυπηγική εταιρεία DeHavilland (νυν Bom-
bardier) στο Τορόντο. Διετέλεσε μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορι-
κής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και εκτελεστικός αντιπρόεδρος
της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας.

Εργάστηκε για περισσότερα από είκοσι πέντε
έτη σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις
εταιρειών του ιδιωτικού τομέα καθώς και εισηγ-
μένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η εμπειρία του συμπεριλαμβάνει και τη διοίκη-
ση εταιρειών αστικών συγκοινωνιών δημοσίου
ενδιαφέροντος, όπως διευθύνων σύμβουλος της
ΗΣΑΠ ΑΕ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Από το 2008 έως το 2010 ήταν
εκλεγμένος πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών
και Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Δημόσιου Ενδιαφέροντος (ΚΕΔΕΟ).

Στα πολλά χρόνια εργασιακής εμπειρίας του
έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών σχεδίων, στην ωρίμανση επεν-
δύσεων, στην αναδιοργάνωση και τον εξορθολο-
γισμό λειτουργίας εταιρειών με συνακόλουθο
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των οικονο-
μικών τους αποτελεσμάτων. 

Το 2016 ανέλαβε με απόφαση του προέδρου της
ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη τη γενική διεύθυνση
του κόμματος. Στις 8 Ιουλίου 2019 διορίστηκε
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-
διος για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο, στο
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της κυ-
βέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στις 4 Αυγούστου 2020 αναβαθμίστηκε σε ανα-
πληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμ-
πράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

«Προχωράμε, 
δεν μένουμε στάσιμοι»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Νίκος Παπαθανάσης 
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Τα χρόνια στον Καναδά, το πινγκ πονγκ
και η δουλειά στο μπεργκεράδικο
Π

ριν από όλα ο Νίκος Παπαθανάσης είναι πάτερ
φαμίλιας. Μεγάλωσε τρία παιδιά και καμαρώ-
νει να τα βλέπει να προοδεύουν. Την Αργυρώ
30 χρόνων, γιατρό, την Ευσταθία 29 χρόνων,

αρχιτέκτονα και τον Χρήστο 22 χρόνων, που σπουδάζει
Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Δεν κυνήγησε ποτέ τη δημοσιότητα και μιλάει μόνον
όταν έχει να πει κάτι ουσιαστικό. Τις υπόλοιπες ώρες ερ-
γάζεται και όπως παραδέχονται άπαντες, είναι αποτελε-
σματικός. Τεχνοκράτης αλλά όχι χαρτογιακάς, πολυταξι-
δεμένος, άνθρωπος με έντονη συμμετοχή στα αυτοδιοι-
κητικά δρώμενα και οικολογική συνείδηση, πολιτικός φί-
λος επί χρόνια των Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωστή Χα-
τζηδάκη. Η καταγωγή του είναι από το Αγρίνιο, αλλά έχει
ρίζες στην Καλλιθέα, όπου έχει ζήσει πολλά χρόνια και
έχει αναπτύξει πολλαπλές πολιτικές αλλά και επαγγελμα-
τικές δραστηριότητες. 

Κανένας από την οικογένειά του δεν ασχολείτο με την
πολιτική, όμως, ο Νίκος από μικρός ενεπλάκη στην Τοπι-

κή Αυτοδιοίκηση.  Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το
1998 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Καλλιθέας, δεν κατάφε-
ρε ωστόσο να εκλεγεί. Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην
Καλλιθέα, ασχολείται με τα ζητήματα που απασχολούν
την τοπική κοινωνία και θέλει συνεχώς να προσφέρει.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει μια ειλικρινή σχέση.
Άπαντες λένε ότι ο πρωθυπουργός τον εμπιστεύεται με
κλειστά μάτια. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα από τα
50 στελέχη της ΝΔ που υπέγραψαν την υποψηφιότητα του
Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Έχει φίλους από το σχολείο που κρατάει μαζί τους ισχυ-
ρές φιλίες. Πήγε σχολείο στην πρότυπο Ευαγγελική Σχο-
λή, μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολή, με αυστηρό περιβάλλον
αλλά μεγάλες πανεπιστημιακές επιτυχίες. 

Έμπαινε κανείς με ειδικές εξετάσεις στο εξατάξιο γυ-
μνάσιο τότε.  Από μικρός είχε χόμπι το ποδόσφαιρο και
το πινγκ πονγκ. Έμεινε στον Καναδά συνολικά δέκα
χρόνια. Παράλληλα με τις σπουδές του εργαζόταν, σε
διάφορες ευκαιριακές δουλειές. Έχει δουλέψει σε πάρ-

κινγκ, σε εταιρεία καθαρισμού και σε μπεργκεράδικο! 
Η ατάκα που τον συνοδεύει στη ζωή του είναι: «Προχω-

ράμε, δεν μένουμε στάσιμοι». Λατρεύει τα βουνά και τις
αποδράσεις, τις περιπατητικές διαδρομές στο βουνό ή και
σε ποτάμια, τις απολαμβάνει πολύ, λένε όσοι τον γνωρίζουν. 

Τον εκνευρίζουν αφάνταστα η υποκρισία, η αγένεια και
το ψέμα. Αν τον ρωτήσεις ποια είναι τα σχέδιά του για το
μέλλον, θα σου απαντήσει χωρίς δεύτερη σκέψη: «Να
βλέπω τα παιδιά μου να προοδεύουν. Να μεταφέρω στους
συμπολίτες μου όλο το έργο που κάναμε ως κυβέρνηση
και ως υπουργείο και να κριθώ για αυτό». 

Ο Νίκος Παπαθανάσης δεν μπήκε στην πολιτική από
κάποια προσωπική ανάγκη. Μπήκε στην πολιτική για να
δει απτά αποτελέσματα που αγγίζουν όλους τους Έλλη-
νες. Τον ενδιαφέρει, όπως λέει, «οι νέες και οι νέοι να
βρίσκουν δουλειές, να μειωθεί η ανεργία, να επιστρέ-
ψουν στη χώρα τους όσοι έφυγαν, να μην αναγκαστούν
λόγω συνθηκών να φύγουν άλλοι, να αναπτυχθεί και πάλι
η περιφέρεια».

Πρώτος από αριστερά στο γήπεδο εν ώρα
προπόνησης σε πολύ μικρή ηλικία 
με τον αδερφό του και τον μπαμπά του

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον συνδέει
ισχυρή φιλία εδώ και πολλά χρόνια

Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του 
από τον πρωθυπουργό 
είναι αδιαμφισβήτητη

Με τους συμφοιτητές του 
και το μπαγλαμαδάκι στο χέρι! Με τη σύζυγό του σε ανέμελες στιγμές

Με τον Άδωνι στις προσπάθειές τους 
να σώσουν θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία
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Σ
ύσσωμη η ελληνική κοινωνία τους τελευταί-
ους μήνες βρίσκεται αντιμέτωπη με τον
υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων

τριάντα ετών, με το κόστος ζωής να είναι από τα
υψηλότερα στην Ευρώπη και εν μέσω μιας ενερ-
γειακής κρίσης που συμπιέζει περαιτέρω το δια-
θέσιμο εισόδημά της οδηγώντας τους πολίτες στα
όρια της φτώχειας και στην πλήρη αδυναμία κά-
λυψης των βασικών αναγκών. Οι μόνο επικοινω-
νιακού τύπου δηλώσεις της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη για βελτίωση της ποιότητας ζωής του ελληνι-
κού λαού διαψεύδονται περίτρανα από την έκθε-
ση της Eurostat, όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την
προτελευταία θέση εντός της ΕΕ ως προς το Εθνι-
κό Διαθέσιμο Εισόδημα για το 2020. 

Η άσκηση πολιτικής με το βλέμμα στις κάλπες
μέσω της χορήγησης των food pass, fuel pass
αποδεικνύει τις στρεβλώσεις του μοντέλου διακυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αποφεύ-
γει τις σταθερές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που
θα θωράκιζαν μακροπρόθεσμα τους πιο αδύνα-
μους και όσους πλήττονται πλέον βάναυσα από την
ακρίβεια. Τέτοιες θα ήταν η μείωση του ΦΠΑ στα
βασικά αγαθά, καθώς το έχουν ήδη εφαρμόσει άλ-
λες κυβερνήσεις εντός της ΕΕ, και ένα νέο ΕΚΑΣ
για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, όπως
πρώτο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.
Ο έλεγχος της αγοράς ώστε να αντιμετωπιστεί η αι-
σχροκέρδεια που επιδρά αρνητικά στο εισόδημα
των Ελλήνων πολιτών, η αύξηση του κατώτατου μι-
σθού ώστε να αντιμετωπιστεί εν μέρει το υψηλό
κόστος ζωής στη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα τα παραπάνω,

η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιτρέπει, αν όχι να
επιδοτεί κιόλας τον πληθωρισμό υπερκερδών των
λίγων και ισχυρών. Όπως, για παράδειγμα, με το
μοντέλο επιδοτήσεων στο ρεύμα που αφήνει στο
απυρόβλητο, σε σχέση με την κατανομή του βά-
ρους, τις εταιρείες ενέργειας, «κλείνοντας το μάτι»
στην αισχροκέρδεια. 

Εμείς, στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής προτείνου-
με μέσα από το σοσιαλδημοκρατικό μας πρόγραμ-
μα μόνιμες, ρεαλιστικές πολιτικές που απαντούν
στα πραγματικά κοινωνικά ζητήματα. Έτσι ώστε να
διαμορφωθεί ένα καλύτερο, δίκαιο και δημιουργι-
κό μέλλον με μέτρα που στόχο έχουν να στηρίξουν
την κοινωνία. Με μείωση των ανισοτήτων και δια-
μόρφωση προοπτικών ισότιμων για όλους χωρίς
κοινωνικές αποκλίσεις. Οι πολιτικές μας στο-
χεύουν μέσω της διαμόρφωσης ενός νέου παρα-
γωγικού μοντέλου ανάπτυξης σε μια ανθεκτική οι-
κονομία, δημιουργώντας πολλές και καλές θέσεις

εργασίας για όλους τους πολίτες. Με ένα ισχυρό
κράτος δικαίου μέσω της ενίσχυσης της ανεξαρτη-
σίας των θεσμών και τη λογοδοσία. Με πυξίδα μας
την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αλλη-
λεγγύη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία
και την υγεία, ώστε να αμβλυνθούν οι ανελαστικές
δαπάνες των νοικοκυριών που πιέζουν περαιτέρω
τα εισοδήματα του ελληνικού λαού, και ενισχύον-
τας το κοινωνικό κράτος. 

Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής όπως έχει αποδεί-
ξει εν πολλοίς είναι το μόνο πολιτικό κόμμα που
διαχρονικά σκύβει πάνω από την κοινωνία, προ-
χωρά σε σημαντικές προοδευτικές τομές προ-
ωθώντας μέτρα και πολιτικές που αποσκοπούν
στην ικανοποίηση των νέων κοινωνικών αναγκών,
στη μείωση των κοινωνικών κινδύνων, στην εξά-
λειψη των ανισοτήτων, προωθώντας την κοινωνική
ισότητα και την ενίσχυση των ευάλωτων, φέρνον-
τας την κοινωνία ξανά στο προσκήνιο.

της
Μάρας 
Κουκουδάκη

Υπεύθυνη
HR ΠΑΣΟΚ 

Π
ρόσφατα, ο εκλεγμένος βουλευτής Τζορτζ
Σάντος κατηγορήθηκε για ογκώδη ψέματα.
Κατηγορήθηκε ότι είπε ψέματα για την απο-

φοίτησή του από το κολέγιο, ότι εργαζόταν σε τρά-
πεζες της Wall Street, ακόμη και ότι είναι Εβραίος.

Υποστήριζε ότι η μητέρα του έχασε τη ζωή της
στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ δήλωσε
αργότερα ότι πέθανε το 2016. Έχει παραδεχτεί ότι
διαστρεβλώνει την αλήθεια σε ορισμένα από αυτά
τα θέματα, αλλά εξακολουθεί να αποφεύγει την
αλήθεια σε πολλά άλλα ζητήματα.

Είναι ο Τζορτζ Σάντος ασυνήθιστος μεταξύ των
πολιτικών; Είναι όλοι οι πολιτικοί παθολογικοί
ψεύτες και παίζουν με την αλήθεια;

Ψεύτες πολιτικοί
Ο Τραμπ, ο Μπάιντεν, ο Μπους και ο Ομπάμα κα-

τηγορήθηκαν όλοι ως ψεύτες, ακόμη και ως παθο-
λογικοί ψεύτες. 

Όταν οι ερευνητές ζητούν από τους πολιτικούς να
αναφέρουν τη δική τους αλήθεια, σκοράρουν πολύ
υψηλότερα επίπεδα ειλικρίνειας από τους απλούς
πολίτες.

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι μια μεγάλη μελέτη
που εξέτασε την τάση για ψέματα μεταξύ των πολι-
τικών διαπίστωσε ότι εκείνοι οι πολιτικοί που είναι
πιο πρόθυμοι να πουν ψέματα τείνουν να είναι πιο
επιτυχημένοι στο να επανεκλεγούν. Έτσι, το ψέμα
μπορεί να είναι σημαντικό για την επιβίωση στον
κόσμο της πολιτικής. Οι άνθρωποι δεν λένε ψέματα
χωρίς λόγο. Είναι πιο εύκολο να πεις την αλήθεια
παρά να πεις ψέματα, επομένως οι άνθρωποι λένε
ψέματα μόνο όταν τους δίνεται κίνητρο να το κά-
νουν.

Μπορεί οι πολιτικοί, τουλάχιστον οι περισσότε-
ροι από αυτούς, να είναι ειλικρινείς από τη φύση
τους, αλλά απλώς βρίσκονται σε έναν τομέα στον
οποίο συχνά τους δίνουν κίνητρα να λένε ψέματα.

Αντιπροσωπεύοντας ευρείες εκλογικές περιφέρει-
ες, είναι δύσκολο να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς
χωρίς να ενοχλούμε ορισμένους ψηφοφόρους.
Επιπλέον, οι πολιτικοί εργάζονται για να διαφημί-
σουν τα επιτεύγματά τους και να υποβαθμίσουν ή
να υπονομεύσουν τις επιτυχίες των αντιπάλων
τους. Μπορεί να είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό
χωρίς να μπερδέψεις λίγο την αλήθεια.

Γιατί οι πολιτικοί, λοιπόν, λένε ψέματα
1) Βλέπουν κάποιο όφελος από το ψέμα, 2) πι-

στεύουν ότι οι κίνδυνοι του ψέματος είναι αποδε-
κτοί και 3) μπορούν να δικαιολογήσουν ηθικά την
ανεντιμότητά τους. Οι ανέντιμοι πολιτικοί μπορεί να
βλέπουν τακτικά το όφελος του ψέματος, να αισθά-
νονται ότι μπορούν να ξεφύγουν από το ψέμα και να
βλέπουν τα ψέματά τους ως απαραίτητο μέρος της
δουλειάς τους παρά ως ένα βαθύ ελάττωμα του χα-
ρακτήρα. 

Το παθολογικό ψέμα στην πολιτική

Ρεαλιστικές πολιτικές που απαντούν 
στα πραγματικά κοινωνικά ζητήματα

της
Νάνσυς 

Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 

του Reggio 
Thessaloniki
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Μ
ε σταθερό τρόπο ο Ερντογάν κλιμακώνει
τις απειλές του κατά της πατρίδας μας,
φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι θα

πλήξει την Αθήνα με τον πύραυλο Tayfun
(www.kathimerini.gr 11/12/2022). 

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Τσαβούσογλου
δηλώνοντας ότι το παράνομο τουρκικό casus belli
ισχύει και σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών
χωρικών υδάτων και νοτίως της Κρήτης
(www.kathimerini.gr 30/12/2022). Ακολούθησε ο
Καλίν, ο οποίος χωρίς να αναφερθεί ρητά στο casus
belli τόνισε ότι σε περίπτωση επέκτασης των ελλη-
νικών χωρικών υδάτων στην Κρήτη η Τουρκία «θα
απαντήσει με ισχυρό τρόπο και δεν θα δεχθεί με τί-
ποτα οποιαδήποτε επέκταση έστω και ένα μίλι πα-
ραπάνω» (www.crisismonitor.gr 4/1/2023).

Απέναντι στην τουρκική αυτή προκλητικότητα, η
Αθήνα συνεχίζει να αυτοπεριορίζεται αποκλειστικά
σε έναν «χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και επιστο-
λών διαμαρτυρίας» σε ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ χωρίς
όμως να προχωρά στο αυτονόητο. Και αυτό δεν εί-
ναι άλλο από την άμεση προσφυγή της χώρας μας
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Τουρ-
κίας για καραμπινάτη παραβίαση του Καταστατικού
Χάρτη του ΟΗΕ. 

Εμείς από την πλευρά μας από τον Σεπτέμβριο
του 2020 είχαμε καλέσει την κυβέρνηση να προχω-
ρήσει σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου
Ασφαλείας για τις τουρκικές απειλές κατά της εδα-
φικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, προτού είναι
αργά (www.notismarias.gr 16/9/2020).

Τις εκκλήσεις για προσφυγή της Ελλάδας στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά της Τουρκίας
έκτοτε τις επαναλάβαμε αρκετές φορές, με πιο
πρόσφατες αυτές τον Ιανουάριο του 2022

(www.notismarias.gr 10/1/2022) και τον Σεπτέμ-
βριο του 2022 (www.notismarias.gr 19/9/2022).

Δυστυχώς η Αθήνα κωφεύοντας το μόνο που κά-
νει είναι να εμμένει μοιρολατρικά στη δήθεν πα-
ρέμβαση του «θείου Σαμ», ο οποίος υποτίθεται θα
βάλει φρένο στις επεκτατικές βλέψεις του Ερντο-
γάν. Όμως η Ουάσιγκτον τηρώντας επαμφοτερίζου-
σα στάση αποφεύγει να καταδικάσει ονομαστικά
την Τουρκία για την επιθετική της στάση και περιο-
ρίζεται σε δηλώσεις που καλούν όλα τα μέρη να
δείξουν αυτοσυγκράτηση(!), εξομοιώνοντας τον
θύτη με το θύμα. Κλασική περίπτωση η πρόσφατη
δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που απαντώντας σε
σχετική ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών τόνισε
μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «Ενώ γενικά οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν θέση για τις δια-
φορές στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλού-
με όλα τα μέρη να απέχουν από όλες τις ενέργειες
που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. Προτρέπουμε όλους
τους συμμάχους μας να αποφύγουν τις απειλές και
την προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν
την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν»!
(www.ekirikas.com 5/1/2023).

Αντί όμως η Αθήνα να αναμένει αενάως το πότε
θα δεήσει η Ουάσιγκτον δήθεν «να τραβήξει το αυ-
τί» του Ερντογάν, καλό θα ήταν να προχωρήσει στην
άμεση ενεργοποίηση στην πράξη του Ελληνογαλλι-
κού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής
συνδρομής.

Όπως έχουμε τονίσει, το Ελληνογαλλικό Αμυντι-
κό Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής θα
μπορούσε να ακυρώσει στην πράξη το τουρκικό ca-
sus belli (κεντρικό δελτίο ειδήσεων Russia Today,
8/10/2021). 

Στο πλαίσιο αυτό είχα επισημάνει ότι ενόψει του
άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώ-
νου η Αθήνα όφειλε αμέσως μετά την κύρωση του
παραπάνω Συμφώνου και από τη Γαλλία να προχω-
ρήσει στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδά-
των στα 12 ναυτικά μίλια καθ’ άπασα την ελληνική
επικράτεια. 

Άλλωστε, αν η Άγκυρα τολμήσει να υλοποιήσει το
casus belli προχωρώντας σε ένοπλη επίθεση κατά
ελληνικών πλοίων εντός των επεκταθέντων ελληνι-
κών χωρικών υδάτων των 12 ναυτικών μιλίων, τα
οποία θα αποτελούν πλέον μέρος της ελληνικής
επικράτειας, τότε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ελ-
ληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου η Γαλλία οφεί-
λει να παράσχει στην Ελλάδα βοήθεια και συνδρο-
μή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχει στη διάθεσή
της και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένο-
πλης βίας.

Έτσι πλέον η Τουρκία θα πρέπει να σκεφθεί διπλά
πριν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία κα-
τά της επικράτειας της Ελλάδας, καθώς θα μπορού-
σε να βρει απέναντί της όχι μόνο την Ελλάδα αλλά
ενδεχόμενα και τη Γαλλία. 

Καθώς λοιπόν η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 5
του ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιείται για προστασία της Ελ-
λάδας έναντι των απειλών και των επιθετικών ενερ-
γειών της Τουρκίας, πλέον μόνο η ρήτρα συνδρο-
μής του άρθρου 2 του Ελληνογαλλικού Συμφώνου
θα μπορούσε να αποτελέσει την απάντηση, μιας και
μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ένοπλης
επίθεσης της Τουρκίας κατά της ελληνικής επικρά-
τειας.

Επιπλέον η ρήτρα συνδρομής του άρθρου 2 του
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου είναι σύμ-
φωνη και με το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ
που ομοίως προβλέπει ρήτρα αμυντικής συνδρο-
μής σε περίπτωση που κάποιο κράτος-μέλος της
ΕΕ δεχθεί ένοπλη επίθεση στην επικράτειά του. 

Όμως όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη.
Θα τολμήσει, άραγε, ο Ερντογάν να δοκιμάσει την

αντοχή του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου
και ιδίως την εφαρμογή της ρήτρας στρατιωτικής
συνδρομής;

Και αν ναι, τότε τι θα πράξει το Παρίσι;
Σε κάθε περίπτωση ενόψει των ρητών απειλών

του Ερντογάν για πυραυλική επίθεση κατά της Ελ-
λάδας, αλλά και των δηλώσεων Τσαβούσογλου για
ενεργοποίηση του casus belli κατά της πατρίδας
μας, η Αθήνα οφείλει άμεσα να ενημερώσει με τον
πιο επίσημο τρόπο το Παρίσι και να ζητήσει να ξεκι-
νήσουν οι σχετικές διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου για την
προετοιμασία των απαραίτητων μέτρων για ενεργο-
ποίηση στην πράξη της ρήτρας αμυντικής συνδρο-
μής, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνω-
μένων Εθνών.

Οψόμεθα εις Φιλίππους.

Το Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο 
και η ακύρωση στην πράξη του τουρκικού casus belli

του
Νότη Μαριά

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

Ζ
ήτημα… δημοκρατίας εγείρει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στην υπόθεση της επι-
στροφής των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα. Η Κουμουνδούρου μέσω της

τομεάρχη Πολιτισμού, Σίας Αναγνωστοπού-
λου, επιτίθεται στον πρωθυπουργό υιοθετών-
τας τα δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ και μιλών-
τας για «κρυφές συνεννοήσεις», χαρακτηρί-
ζοντάς τες μάλιστα «ανεπίτρεπτες».

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο
υιοθετούν πλήρως τα δημοσιεύματα του διε-
θνούς Τύπου, που όχι μόνο δεν έχουν επιβε-
βαιωθεί από καμία ελληνική πηγή, αλλά αντί-
θετα διαψεύδονται και το ένα μετά το άλλο.

«Οι όροι του κοινωνικού συμβολαίου έχουν
απολύτως παραβιαστεί, το ίδιο το θεμέλιο της
δημοκρατίας συνθλίβεται» αναφέρει η κ.
Αναγνωστοπούλου σε δήλωσή της. Παράλλη-
λα ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται μέσω της δήλωσης αυ-
τής κατά της επιστροφής των Γλυπτών με τους
όρους που αναφέρονται από τα βρετανικά -
κυρίως- Μέσα, σημειώνοντας πως πρόκειται
για «συμφωνίες εν κρυπτώ με τις οποίες ο δα-
νεισμός και η εκχώρηση του εθνικού μας
πλούτου βαφτίζονται “επιστροφή” και “επανα-
πατρισμός”».

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, μια τέτοια συμ-
φωνία «επαναπατρισμού» θα σήμαινε
«αναγνώριση μέσω του δανεισμού της ιδιο-
κτησίας των Γλυπτών του Παρθενώνα στο

Βρετανικό Μουσείο», κάτι που «θα συνι-
στούσε υποχώρηση από την εθνική γραμμή
για την επιστροφή τους», για αυτό τον λόγο
ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό να δώσει
απαντήσεις και να μη χρησιμοποιεί «μυστι-
κά και ψέματα που θα υπονομεύσουν το
μέλλον αυτής της χώρας».

Στον Πειραιά για τα Θεοφάνια ο Τσίπρας
Μήνυμα για τα Θεοφάνια έστειλε ο πρό-

εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρα από τον Πει-
ραιά, όπου βρέθηκε για τον αγιασμό των υδά-
των. Σε αυτό ευχήθηκε: «Λαμπρή μέρα για την
Ορθοδοξία, μια σπουδαία μέρα για τις Ελληνί-
δες και τους Έλληνες. Εύχομαι σε όλες και σε

όλους αντοχές, δύναμη και πίστη στις δυνά-
μεις μας και περισσότερο φως, φως, το έχου-
με ανάγκη, ιδίως τα τελευταία χρόνια που
περπατάμε στο σκοτάδι, χρόνια πολλά σε
όλους».

Η επιλογή του Πειραιά από τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ δεν μοιάζει πάντως τυχαία. Αντίθετα,
φαίνεται πως εντάσσεται στην πολιτική…
εφόδου του Αλέξη Τσίπρα στα «γαλάζια κά-
στρα». Η Α’ Πειραιά είχε άλλωστε στις τελευ-
ταίες εκλογές δώσει αποτέλεσμα 4 μονάδες
πάνω από το πανελλαδικό στη Νέα Δημοκρα-
τία και 3 μονάδες κάτω στον ΣΥΡΙΖΑ, εικόνα
που η Κουμουνδούρου θέλει να αντιστρέψει
στις επικείμενες εκλογές. 

Ζήτημα δημοκρατίας ακόμα και...
με τα Γλυπτά βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Κουμουνδούρου κάνει λόγο 
για «συμφωνίες εν κρυπτώ» 
για τις αρχαιότητες του Παρθενώνα 
υιοθετώντας δημοσιεύματα ξένων ΜΜΕ
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Παράταση των σχολικών διακοπών για μία εβδο-
μάδα προτείνει ο διευθυντής της Μονάδας Εντατι-
κής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου»
Νίκος Καπραβέλος, λόγω της έξαρσης κρουσμάτων
κορονοϊού και γρίπης στα παιδιά την περίοδο μετά
τις γιορτές. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καπραβέλος
αναφέρει πως τα κρούσματα σε συνδυασμό με την
έλλειψη κλινών σε ΜΕΘ στα Νοσοκομεία Παίδων θα
έπρεπε να οδηγήσουν την Επιτροπή των Ειδικών να

αποφασίσει την παράταση των σχολικών δια-
κοπών, ώστε να μην ανοίξουν τη Δευτέρα
αλλά τουλάχιστον μία εβδομάδα αργότε-
ρα, καθώς αυτό θα επιτείνει το πρόβλη-
μα. «Μπορεί να δούμε παιδιά στις εντα-
τικές», προειδοποιεί. «Στην Αγγλία, τον
Δεκέμβριο τα κρεβάτια είχαν καλυφθεί
με περιστατικά με ιογενείς λοιμώξεις και
βρογχιολίτιδες. Η Ελλάδα δεν έχει άλλες

κλίνες Εντατικής. Η Βόρεια Ελλάδα αναγκά-
στηκε να στείλει παιδί στην Αθήνα. Πρέπει

να σκεφτούμε τον παιδικό πληθυσμό, να
τον προστατέψουμε», σημείωσε. Σύμ-
φωνα με τον κ. Καπραβέλο, υπάρχουν
περίπου 200 ιοί που μπορούν να προ-
καλέσουν προβλήματα. «Όλοι είχαν

προβλέψει πως το κύμα το χειμωνιάτικο
θα είναι τρομακτικό», λέει.

Γρίπη: «Να μην ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα» - Τι είπε ο Καπραβέλος

Η
ραγδαία εξάπλωση της εκρη-
κτικής νέας υποπαραλλαγής
του κορονοϊού ΧΒΒ.1.5 σε όλο
τον κόσμο αποκαλύφθηκε από

έναν συναρπαστικό χάρτη time-lapse.
Το XBB.1.5, που προς το παρόν αποκα-

λείται από κάποιους «Κράκεν», είναι το πιο
μεταδοτικό στέλεχος που έχει καταγραφεί
από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα
με τους επικεφαλής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Έχει εντοπιστεί σε
τουλάχιστον 29 χώρες, αφού εμφανίστηκε
για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη τον Οκτώ-
βριο. Προκάλεσε κύμα κρουσμάτων και
εξαπλώθηκε ταχύτερα από οποιαδήποτε
παραλλαγή από τότε που η Όμικρον σάρω-
σε για πρώτη φορά τον κόσμο τον περα-
σμένο χειμώνα.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν έχει
εντοπιστεί ακόμη κρούσμα αυτής της
υποπαραλλαγής, αλλά όπως ανέφερε ο
πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, η
υποπαραλλαγή ΧΒΒ.1.5 αναμένεται και
στη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά με-
ταδοτική, οι ειδικοί επιμένουν ότι το στέλε-
χος -ένα παρακλάδι της Όμικρον ουσιαστι-
κά- είναι εξίσου ήπιο με τα προηγούμενα
στελέχη του ιού.

Ο φόβος για νέο κύμα λοιμώξεων
Εξακολουθεί, ωστόσο, να προκαλεί πα-

νικό λόγω των μεταλλάξεων και της αυξη-
μένης μεταδοτικότητάς του, γεγονός που
εγείρει ανησυχίες ότι θα μπορούσε να τρο-
φοδοτήσει ένα νέο κύμα λοιμώξεων.

Προς το παρόν δεν φαίνεται χώρες να
παίρνουν έξτρα μέτρα για την υποπαραλ-
λαγή «Κράκεν», ωστόσο η «Daily Mail» ση-
μειώνει ότι αξιωματούχοι στο Ηνωμένο
Βασίλειο λέγεται ότι έχουν έτοιμες οδηγίες
για μάσκες προσώπου, τηλεργασία και κοι-
νωνική αποστασιοποίηση, εάν οι πιέσεις,
μεταξύ άλλων από τους ασθενείς Covid,

θέσουν το δημόσιο σύστημα υγείας «σε
κίνδυνο κατάρρευσης».

Οι επικεφαλής της γερμανικής Υγείας
εξέφρασαν την ανησυχία τους για το στέλε-
χος, το οποίο παρακολουθούν. Μέχρι στιγ-
μής έχει εντοπιστεί ένα κρούσμα στη χώρα.
Ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ δή-
λωσε: «Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε
τον χειμώνα προτού μια τέτοια παραλλαγή
εξαπλωθεί ανάμεσά μας».

Τα δεδομένα επιτήρησης δείχνουν ότι το
στέλεχος αυτό του κορονοϊού, που είναι
ουσιαστικά μια συγχώνευση των παραλλα-
γών BA.2.10.1 και BA.2.75, αποτελεί ήδη το

75% των κρουσμάτων στις περιοχές των
ΗΠΑ που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε προχθές ότι το
XBB.1.5 είναι το «πιο μεταδοτικό» στέλεχος
που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην πανδημία.
Η δρ Μαρία βαν Κέρκοβε, επιδημιολόγος
και τεχνική επικεφαλής για την αντιμετώ-
πιση της Covid από τον ΠΟΥ, δήλωσε: «Ο
λόγος για αυτό είναι οι μεταλλάξεις που
υπάρχουν σε αυτή την υποπαραλλαγή της
Όμικρον που επιτρέπουν στον ιό αυτό να
προσκολλάται στο κύτταρο και να πολλα-
πλασιάζεται εύκολα».

Η «Daily Mail» δημοσιεύει επίσης αυτό
το time lapse εξάπλωσης της υποπαραλ-
λαγής «Κράκεν» που δημιουργήθηκε από
τον ειδικό στην οπτικοποίηση δεδομένων
Mike Honey, με έδρα τη Μελβούρνη, βάσει
στοιχείων από την παγκόσμια βάση δεδο-
μένων παθογόνων Gisaid.

Πώς εξαπλώνεται στον κόσμο
η υποπαραλλαγή «Κράκεν»

Το στέλεχος του κορονοϊού XBB.1.5 έχει εντοπιστεί σε 29 χώρες 
- Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κρούσμα στην Ελλάδα, 

αλλά θεωρείται δεδομένο πως θα εμφανιστεί
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Ω
ς τέχνασμα εξέλαβε
το Κίεβο την πρόταση
του Ρώσου προέδρου
Βλαντίμιρ Πούτιν για

εκεχειρία 36 ωρών με αφορμή
τον εορτασμό των Χριστουγέννων
στη Ρωσία σήμερα 7 Ιανουαρίου
με βάση το παλιό ημερολόγιο. Της
πρότασης του Ρώσου προέδρου
προς την ουκρανική ηγεσία προ-
ηγήθηκε σχετική έκκληση του
προκαθήμενου της ρωσικής ορ-
θόδοξης Εκκλησίας Κύριλλου, ο
οποίος κάλεσε τα δύο εμπόλεμα
μέρη να προχωρήσουν σε κατά-
παυση του πυρός.

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση
από ουκρανικής πλευράς ήταν
αρνητική, δεδομένου ότι το Κίεβο
διαβλέπει ιδιοτελές κίνητρο πίσω
από τη χριστουγεννιάτικη πρωτο-
βουλία του Ρώσου προέδρου. «Η
Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να
εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδά-
φη - μόνο τότε θα υπάρξει “προ-
σωρινή εκεχειρία”. Κρατήστε την
υποκρισία για τον εαυτό σας»,
έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος
του προέδρου της Ουκρανίας Μι-
χαΐλο Ποντολιάκ.

Στη συνέχεια και στο ανώτατο
επίπεδο ο πρόεδρος της Ουκρα-
νίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμη-
σε ότι η εκεχειρία θα τους φέρει
περισσότερες απώλειες, κατηγο-
ρώντας τη Ρωσία ότι επιδιώκει
εκεχειρία προκειμένου να σταμα-
τήσει την προέλαση των ουκρανι-
κών στρατευμάτων στην περιοχή
του Ντονμπάς και να ενισχύσει τις
δυνάμεις κατοχής.

Ζελένσκι: «Θέλουν 
να μας κόψουν τη φόρα»

«Θέλουν τώρα να εκμεταλλευ-
τούν ως πρόφαση τα Χριστούγεν-
να, έστω και για λίγο, προκειμέ-
νου να σταματήσουν την προέλα-
ση των ανδρών μας στο Ντονμπάς
και να φέρουν εξοπλισμό, πυρο-
μαχικά και επίστρατους», είπε
μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι στην
καθιερωμένη βιντεοσκοπημένη
ομιλία του. Και συνέχισε: «Τι θα
τους αποφέρει αυτό; Μόνο ακόμη
μια αύξηση στις μέχρι σήμερα
απώλειές τους», συμπλήρωσε.

Στον αντίποδα, ο Ουκρανός πρό-
εδρος υπογράμμισε πως ο πόλε-
μος «θα τελειώσει μόνο όταν απο-
χωρήσουν οι στρατιώτες σας ή

τους εκδιώξουμε», άποψη που
ασπάζεται και η διεθνής κοινότητα.

Σχολιάζοντας ακόμη την πρώ-
τη μονομερή εκεχειρία που κή-
ρυξε ο Ρώσος πρόεδρος από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής
στις 24 Φεβρουαρίου, ο πρό-
εδρος Μπάιντεν υπενθύμισε ότι
μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ο
Ρώσος πρόεδρος «ήταν έτοιμος

να βομβαρδίσει νοσοκομεία,
βρεφονηπιακούς σταθμούς και
εκκλησίες».

Τέλος, εκ μέρους της ΕΕ
«υπάρχει ένας επιτιθέμενος: το
Κρεμλίνο. Και ένα θύμα: ο ουκρα-
νικός λαός. Η αποχώρηση των
ρωσικών στρατευμάτων είναι η
μόνη σοβαρή επιλογή για την
αποκατάσταση της ειρήνης και

της ασφάλειας», σχολίασε μέσω
Twitter και ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μι-
σέλ, καταλήγοντας πως «η ανα-
κοίνωση της μονομερούς κατά-
παυσης του πυρός είναι τόσο
ψεύτικη και υποκριτική όσο οι
παράνομες προσαρτήσεις-γκρο-
τέσκο και τα συνοδευτικά δημο-
ψηφίσματα».

Ενώ το υπουργείο Πολιτισμού εξακολουθεί να διαψεύ-
δει τις πληροφορίες του ξένου Τύπου περί επικείμενης
συμφωνίας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η βρετανική
«Telegraph» γράφει μέχρι και τις λεπτομέρειες μιας αν-
ταλλαγής που θα μπορούσε να γίνει, σύμφωνα με το δη-
μοσίευμα, για την επιστροφή.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα θα
μπορούσαν να ανταλλαγούν με χάλκινο άγαλμα αναβάτη
ηλικίας 2.000 ετών» η εφημερίδα αναφέρεται στον Τζό-
κεϊ του Αρτεμισίου που ανασύρθηκε σε κομμάτια το 1928
και το 1937 από τη θάλασσα κοντά στο ακρωτήριο Aρτεμί-
σιο της Eύβοιας και φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο. Όμως, αποκαλεί τα Γλυπτά του Παρθενώ-
να «Ελγίνεια» ξεχνώντας ότι είναι προϊόν κλοπής.

Η εφημερίδα γράφει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα
μπορούσαν «αρχαία έργα τέχνης, που δεν έφυγαν ποτέ
από την Ελλάδα, να δανείζονται στη Βρετανία, συμπερι-

λαμβανομένου του Τζόκεϊ του Αρτεμισίου. Η Ελλάδα εί-
ναι προετοιμασμένη να προσφέρει τα σημαντικότερα
κομμάτια της συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου για να γλυκάνει οποιαδήποτε συμφωνία για
κάποια από τα Ελγίνεια Μάρμαρα». Επίσης, στο δημοσί-
ευμα αναφέρεται ότι θα μπορούσαν να δανειστούν στο
Βρετανικό Μουσείο ακόμη και το ηλικίας 3.600 ετών
προσωπείο του Αγαμέμνονα, καθώς και το κύπελλο του
Νέστορα.

Η «Telegraph», επικαλούμενη ελληνικές πηγές, προ-
χωρά στην εκτίμηση ότι η ανταλλαγή αντικειμένων θα
μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα. Πάντως, γράφει
το δημοσίευμα, μια συμφωνία ανταλλαγής «είναι απίθα-
νο να τερματίσει τη διπλωματική διαμάχη σχετικά με αυ-
τή την επανένωση, καθώς η Ελλάδα θα συνεχίσει να αγω-
νίζεται για την πλήρη μεταβίβαση της νόμιμης ιδιοκτη-
σίας» των Γλυπτών.

Η «Telegraph» βλέπει
συμφωνία και ξέρει
και το... αντάλλαγμα

ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

Για τέχνασμα του Κρεμλίνου κάνει λόγο το Κίεβο - ΗΠΑ 
και Γερμανία στέλνουν Patriot στην Ουκρανία

Γιατί «ναυάγησε»
η χριστουγεννιάτικη
εκεχειρία Πούτιν
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Σ
ημαντική μείωση στις ανθρωποκτο-
νίες καταγράφηκε το 2022 στα επί-
σημα στοιχεία της ΕΛΑΣ, καθώς τε-
λέστηκαν 79, με τις 67 εξ αυτών να

εξιχνιάζονται από τις Αρχές. Πρόκειται για τον
μικρότερο αριθμό ανθρωποκτονιών από το
2011, ενώ στον αντίποδα ιδιαίτερα αυξημένο
ήταν το ποσοστό των εξιχνιάσεων, καθώς το
84,81% των υποθέσεων λύθηκε. 

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προσπάθειες
που έχουν καταβληθεί από τις υπηρεσίες της
ΕΛΑΣ, οι δολοφονίες που σχετίζονται με τις
υποθέσεις της επονομαζόμενης Greek Mafia
(σ.σ.: εσχάτως και της αλβανικής μαφίας) απο-
τελούν τα πιο δυσεπίλυτα εγκλήματα. Όπως λέ-
νε αστυνομικοί με εμπειρία δεκαετιών σε υπη-
ρεσίες της Ασφάλειας, «αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι όσοι ξέρουν δεν μιλάνε, είτε επειδή
αυτό επιβάλλει η ιδιότυπη ομερτά είτε επειδή
φοβούνται και οι ίδιοι για τη ζωή τους». Σε καμία
περίπτωση, βέβαια, οι αστυνομικές υπηρεσίες
που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και
τις ανθρωποκτονίες δεν βάζουν στον «πάγο» τις
συγκεκριμένες υποθέσεις, με τους αξιωματι-
κούς που χειρίζονται τα «συμβόλαια θανάτου»
να συλλέγουν μεθοδικά στοιχεία και να εργά-
ζονται με στόχο τη σταδιακή διαλεύκανσή τους. 

Γιώργος Καραϊβάζ: Κατά γενική ομολογία, η
εξιχνίαση της δολοφονίας του δημοσιογράφου
λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Άλιμο
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΛΑΣ.

Δεν είναι τυχαίο ότι για την πορεία των ερευ-
νών ενημερώνονται προσωπικά τόσο ο αρχη-
γός του Σώματος όσο και ο υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη. Παρά την αρχική αισιοδοξία
λόγω των καταγραφών από κάμερες ασφαλεί-
ας της μηχανής και των δραστών (σ.σ.: έστω και
με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους), οι
έρευνες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει.
Φαίνεται πως επρόκειτο για ένα άριστα οργα-
νωμένο και εκτελεσμένο σχέδιο δολοφονίας,
ενός ανθρώπου που δεν λάμβανε κανένα μέ-
τρο αυτοπροστασίας, καθώς δεν ένιωθε ότι
κινδυνεύει και ότι για κάποιο λόγο μπορεί να
είχε στοχοποιηθεί από την Greek Mafia.

Βασίλης Στεφανάκος: Η μαφιόζικη εκτέλεσή
του τον Ιανουάριο του 2018 στο Χαϊδάρι άλλαξε
τις ισορροπίες στην αθηναϊκή νύχτα, καθώς
ήταν ο αδιαμφισβήτητος «capo dei capi». Οι
Αρχές εκτιμούν ότι η εξιχνίαση του συγκεκρι-
μένου «συμβολαίου θανάτου» θα δείξει τον

δρόμο και για άλλες δολοφονίες που ακολού-
θησαν και σχετίζονται με την Greek Mafia. Να
θυμίσουμε ότι έχει βρεθεί μια μοτοσικλέτα που
χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εγκλημα-
τική ενέργεια, αλλά και το Καλάσνικοφ (σ.σ.:
στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης) του εκτελε-
στή. «Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για άτομα
του ποινικού χώρου, η αστυνομία όμως λει-
τουργεί μόνο με αποδείξεις», σημειώνουν στην
«Political» πηγές με γνώση των ερευνών.

Γιάννης Σκαφτούρος: Ένα ακόμη πολύ ισχυ-
ρό πρόσωπο στον μικρόκοσμο της Greek Mafia
που δολοφονήθηκε, με την ΕΛΑΣ να συγκεν-
τρώνει αρκετά σε πρώτο χρόνο (σ.σ.: η μηχανή
των δραστών που χάλασε, η μαρτυρία του πολί-
τη που απείλησαν με όπλο για να του αρπάξουν
το όχημα κ.ά.), αλλά να μην μπορεί μέχρι στιγ-
μής να φτάσει στην άκρη του νήματος. Το γεγο-
νός ότι οι εκτελεστές φέρονται να μιλούσαν
σπαστά ελληνικά δείχνει ότι ίσως και να πρό-

κειται για εγχώρια και όχι για μισθωμένα από
το εξωτερικό «πιστόλια». Πηγές της ΕΛΑΣ,
πάντως, εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία
για την περίπτωση αυτή, κάνοντας λόγο για
αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Ο τελευταίος -μέχρι τον επόμενο- «κύκλος αί-
ματος» άνοιξε τον Μάιο του 2017 με τη δολοφονία
του bodybuilder Βασίλη Γρίβα στα Γλυκά Νερά
σχεδόν μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού
του. Σημαντικό «όνομα» της αθηναϊκής νύχτας
ήταν και ο Γιώργος Λίτσας που δολοφονήθηκε
τον Απρίλιο του 2018, αλλά και ο Μανώλης Καρα-
γιάννης που έπεσε νεκρός τον Ιούνιο της ίδιας
χρονιάς. Για τις δύο αυτές δολοφονίες, οι Αρχές
εκτιμούν ότι υπάρχει διασύνδεση, ενώ σημαντι-
κή αλλαγή για την Greek Mafia ήταν και η «από-
συρση» του επονομαζόμενου «ταμία», Δημήτρη
Μάλαμα, στο Χαϊδάρι τον Οκτώβριο του 2019. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ΕΛΑΣ επι-
χειρεί να συνθέσει το… παζλ των «συμβολαίων
θανάτου», συνδέοντας πρόσωπα και αλλαγές
που επήλθαν στην αθηναϊκή νύχτα ύστερα από
κάθε δολοφονία. Παράλληλα, υπάρχει λίστα με
πλήθος στοιχείων που θεωρούνται σε κάποιο
βαθμό αξιοποιήσιμα, όπως βίντεο από κάμε-
ρες ασφαλείας, κλεμμένα οχήματα, μαρτυρίες
κ.ά. Για αυτό και υπάρχει η εκτίμηση-αισιοδο-
ξία πως, εάν εξιχνιαστεί μία από αυτές τις αν-
θρωποκτονίες, θα ξεκινήσει αλληλουχία απο-
καλύψεων τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο κυ-
ρίως σε επίπεδο ηθικών αυτουργών. 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τα εγκλήματα-«συμβόλαια
θανάτου» που βρίσκονται 
εδώ και χρόνια 
στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Οι ανεξιχνίαστες
δολοφονίες

της Greek Mafia
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Ε
ίκοσι ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από
τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, στην Εντατική
του Παίδων, όπου μεταφέρθηκε μετά τα απανωτά,
ανεξήγητα κατά τους γιατρούς, επεισόδια άπνοιας

τα οποία παρουσίασε, δικάζεται η 34χρονη μητέρα της Ρού-
λα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη ότι αυτή σκότωσε το παιδί,
χορηγώντας του θανατηφόρα ποσότητα κεταμίνης. 

Η Τζωρτζίνα έσβησε μέσα σε 20 λεπτά, σύμφωνα με τους
ιατροδικαστές, από τη χορήγηση των 6,5 mg κεταμίνης που
βρέθηκαν στον οργανισμό της. «Ήταν μια ποσότητα ικανή να
σκοτώσει ακόμη και ελέφαντα», δήλωσαν οι ειδικοί, εξη-
γώντας πώς έφτασε στον θάνατο, χωρίς να μπορέσουν, αυτή
τη φορά, οι γιατροί να σώσουν το παιδί, όπως είχε συμβεί άλ-
λες εννέα φορές στο παρελθόν, όταν η Τζωρτζίνα τα κατάφε-
ρε αλλά έμεινε τετραπληγική.

Ο θάνατος της 9χρονης Τζωρτζίνας, του μεγαλύτερου από
τα τρία κοριτσάκια τα οποία είχε αποκτήσει η Ρούλα Πισπι-
ρίγκου με τον σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη, ήταν αυτός που
έστρεψε τα βλέμματα των Αρχών στην οικογένεια από την
Πάτρα αλλά και στον «αιφνίδιο» θάνατο, μέσα σε τρία χρόνια,
των άλλων δύο παιδιών, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μη-
νών Ίριδας.

Τι είπε στην απολογία της
Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο

για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας και
παρά τους ισχυρισμούς της περί της αθωότητάς της, όχι μόνο
προφυλακίστηκε αλλά ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίω-
ξη και για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της.

«Καμία μητέρα δεν μπορεί να κάνει κακό στο ίδιο της το
παιδί. Η εις βάρος μου κατηγορία βασίζεται σε τυχαία στοι-
χεία που συγκεντρώθηκαν μετά το τραγικό συμβάν του παι-
διού μου στα πλαίσια μιας προσπάθειας να βρεθεί μια προ-
φανής αιτία και να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατό του»,
είχε υποστηρίξει η Ρούλα Πισπιρίγκου στην πρώτη πεντάω-
ρη απολογία της στην ανακρίτρια για τη δολοφονία της Τζωρ-
τζίνας λίγο πριν βρεθεί κατηγορούμενη και για απόπειρα αν-
θρωποκτονίας σε βάρος της, λίγους μήνες νωρίτερα, οπότε η
9χρονη εισήχθη για νοσηλεία στην Πάτρα. 

Τώρα πια η Ρούλα Πισπιρίγκου καλείται να λογοδοτήσει
στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, όπου θα καθί-
σει το πρωί της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου στο εδώλιο για αν-
θρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας
με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος της 9χρο-
νης Τζωρτζίνας.

Πώς την περιγράφει το βούλευμα
Το δικαστικό συμβούλιο, υιοθετώντας και την εισαγγελική

πρόταση, αναφέρει στο βούλευμά του πως η 34χρονη είχε
επιχειρήσει και τον Απρίλιο του 2021 να σκοτώσει το παιδί με
τη χορήγηση κεταμίνης, κάτι όμως που κατάφερε τελικά τον
Ιανουάριο του 2022, όταν το παιδί νοσηλεύτηκε στο Νοσοκο-
μείο Παίδων, στον χρόνο που εκείνη βρισκόταν μόνη στο δω-
μάτιο μαζί του. 

Τα κίνητρά της, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα,
θα πρέπει να αναζητηθούν στα στοιχεία της προσωπικότητας
της Ρούλας Πισπιρίγκου που τη χαρακτηρίζουν, όπως «στις
ιδέες μεγαλείου συνδεόμενες με τη δημοσιότητα/διασημό-
τητα, αλλά μη έχουσες έρεισμα στην πραγματικότητα, στον
ενστερνισμό της αντίληψης πως μπορεί κανείς να αποκτήσει
δημοσιότητα/διασημότητα μέσα από παραβατικές πράξεις…
στην αποστέρηση κάθε γνησίου συναισθήματος σε επικέν-
τρωση (κατά προεξάρχοντα ρόλο) σκέψεων και επενδύσεων
γύρω από τον ήδη εν διαστάσει σύζυγό της και υποστηρίζον-
τα την κατηγορία, με ενδιάθετη έκφραση κτητικότητας επ’
αυτού… στον φόβο της εγκατάλειψης…».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιλαμβανόταν τα παιδιά της «ως
μια ναρκισσιστική προέκταση του εαυτού της», αναφέρει το
βούλευμα που της καταλογίζει «θρασύτητα, έντονη αντικοι-
νωνικότητα, αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ταπεινά ελα-

τήρια και ιδιαίτερη επικινδυνότητα».
Το δυσμενές για αυτήν κλίμα θα προσπαθήσει να ανα-

τρέψει η Ρούλα Πισπιρίγκου, με τη βοήθεια του συνηγόρου
της Αλέξη Κούγια, ο οποίος αμφισβητεί στοιχεία και μαρ-
τυρικές καταθέσεις. Για αυτό έχει ζητήσει να κληθούν και
άλλοι μάρτυρες. 

Το πρωί της Δευτέρας, η Ρούλα
Πισπιρίγκου θα καθίσει στο εδώλιο 

για ανθρωποκτονία από πρόθεση 
και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο
σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος 

της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας

Τελείωσαν τα ψέματα…

Δώρο ζωής κάνουν οι γονείς του 6χρονου Θωμά από
τα Γρεβενά, ο οποίος υπέστη ανακοπή στις 3 Ιανουαρί-
ου και τα τελευταία 24ωρα νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παί-
δων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Δυστυχώς, οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια ψηλά, κα-
θώς το αγόρι κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρό και όπως
αναφέρουν οι πληροφορίες του Tempo24.News, οι
γονείς του, παρά τον αβάσταχτο πόνο τους, πήραν την

απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων.
Το δράμα για τον μικρό Θωμά ξεκίνησε το απόγευμα

της 3ης Ιανουαρίου όταν υπέστη ανακοπή ενώ βρι-
σκόταν στο σπίτι του. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθε-
νοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γρεβενών όπου
διασωληνώθηκε και στη συνέχεια κρίθηκε ότι έπρεπε
να μεταφερθεί σε ΜΕΘ. Εφόσον κρεβάτι στη Θεσσα-
λονίκη δεν βρέθηκε, αποφασίστηκε η διακομιδή του

στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου οι γιατροί προχώρη-
σαν σε μια διαδικασία «ψύξης» του εγκεφάλου, ώστε
να τον προφυλάξουν από πιθανές βλάβες λόγω της
καταστολής. Παρά, όμως, τις προσπάθειες των για-
τρών, ο 6χρονος Θωμάς δεν τα κατάφερε… Μένει
πλέον να βγουν τα αποτελέσματα από τον γονιδιακό
έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία της ανακοπής του
6χρονου Θωμά.

Πάτρα: Δωρίζουν τα όργανα του 6χρονου Θωμά, που κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός



Ο
καθένας προσεγγίζει τα χρήματα διαφορετικά
και o τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και
αποφασίζουν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του
κόσμου πάντα γοητεύει. Τι είναι όμως αυτό

που τους κάνει να ξεχωρίζουν και ποια είναι τα πράγματα
που κάνουν διαφορετικά από εμάς;

Ο Τρέι Λόκερμπι, διευθύνων σύμβουλος της Better Bo-
och και οικοδεσπότης του podcast «We Study Billionai-
res», επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αυτό με άρθρο
του στο CNBC. O Λόκερμπι αναφέρει ότι έχει πάρει συ-
νεντεύξεις από 25 δισεκατομμυριούχους και περισσότε-
ρους από 100 αυτοδημιούργητους εκατομμυριούχους,
συμπεριλαμβανομένων διακεκριμένων επενδυτών όπως
ο Χάουαρντ Μαρκς και η Κάθι Γουντ.

Τίποτα στην τύχη
«Τι έμαθα από αυτούς; Για αρχή, οι πλούσιοι άνθρωποι

δεν έχουν τη “νοοτροπία των λαχειοφόρων αγορών” - ή
την πεποίθηση ότι υπάρχει μια συντόμευση για τον στιγμι-
αίο πλούτο χάρη στην τύχη», τονίζει και αναλύει τις τρεις
συνήθειες που υιοθετούν και τις οποίες μπορεί να υιοθε-
τήσει ο καθένας:

1 ΔΔεν ενεργούν
με φόβο ή παρόρμηση

Οι πιο επιτυχημένοι οικονομικά άνθρωποι έχουν πάθος
να λύνουν γρίφους - και αντιμετωπίζουν το Χρηματιστή-
ριο με τον ίδιο τρόπο. «Όταν πήρα συνέντευξη από τον δι-
σεκατομμυριούχο Χάουαρντ Μαρκς, συνιδρυτή της Oa-
ktree Capital Management, μιλήσαμε για το πώς πέρασε
περιόδους αναταραχών όπως η Μεγάλη Ύφεση και οι
πρώτες μέρες της πανδημίας», γράφει ο Λόκερμπι και
προσθέτει: «Αντί να παίρνει αποφάσεις με βάση τον φόβο,
είπε ότι εστίασε στα δεδομένα και τις πιθανές ευκαιρίες

παρά στους κινδύνους ή τα αρνητικά».
Χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, έκανε ένα επι-

τυχημένο στοίχημα για το προβληματικό εταιρικό χρέος
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, το
οποίο επέφερε στους επενδυτές της Oaktree περίπου 6
δισ. δολάρια σε κέρδη.

«Εάν βρίσκεστε αντιμέτωποι με αβεβαιότητα, ο
Μαρκς συνιστά να αφαιρέσετε τα συναισθήματα από
την εξίσωση και να αναζητήσετε τρόπους με τους οποί-
ους μπορείτε να κάνετε τις περιστάσεις να λειτουργή-
σουν για εσάς».

2 Υπομονετικοί και 
με μακροπρόθεσμες σκέψεις

Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες επιτυχίας του
Γουόρεν Μπάφετ είναι ότι επενδύει σε επιχειρήσεις που
έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν σε αξία για δεκαετίες
στο μέλλον, ανεξάρτητα από το ποιες μπορεί να είναι οι τι-
μές των μετοχών τους ανά πάσα στιγμή.

Πολλοί δισεκατομμυριούχοι θαυμάζουν την προ-
σέγγιση του Μπάφετ και την υπομονή που απαιτεί. Σε
ένα συνέδριο ο συνιδρυτής της Airbnb Μπράιαν Τσέ-
σκι μίλησε για ένα αξέχαστο γεύμα που είχε με τον
Τζεφ Μπέζος και τον Μπάφετ.

Κατά τη διάρκεια αυτού του γεύματος ο Μπέζος θυ-
μήθηκε μια από τις πρώτες συναντήσεις του με τον
Μπάφετ, στην οποία τον ρώτησε: «Η διατριβή σου για
επενδύσεις είναι τόσο απλή. Γιατί δεν σε αντιγράφουν

όλοι;». «Επειδή κανείς δεν θέλει να γίνει πλούσιος
αργά», απάντησε ο Μπάφετ.

3 Λένε περισσότερα «όχι» 
από ό,τι «ναι»

Ο κ. Λόκερμπι αναφέρει επίσης ότι πρόσφατα πήρε συ-
νέντευξη από τον δισεκατομμυριούχο Ντέιβιντ Ρουμπεν-
στάιν, συνιδρυτή της εταιρείας private equity Carlyle Gro-
up. Είναι φιλάνθρωπος που υπηρετεί ως πρόεδρος σε
πολλά διοικητικά συμβούλια. Είναι επίσης συγγραφέας
τριών βιβλίων και οικοδεσπότης του «History with David
Rubenstein» του PBS.

Όταν τον ρώτησε πώς καταφέρνει τόσα πολλά, έσπευσε
να σημειώσει όλα τα πράγματα που δεν κάνει: δεν παίζει
γκολφ, δεν πίνει αλκοόλ, δεν μασουλάει βλέποντας Net-
flix. Αποφεύγει όλα τα πράγματα που πιστεύει ότι του ξο-
δεύουν τον χρόνο.

Ο δισεκατομμυριούχος Τζέσι Ίτζλερ συμφωνεί σχετικά
με τη δύναμη του να λες «όχι». Ο Ίτζλερ είναι συνιδρυτής
της Marquis Jet, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιω-
τικών τζετ στον κόσμο, συνεργάτης της Zico Coconut Wa-
ter, ιδρυτής του The 100 Mile Group και ιδιοκτήτης των At-
lanta Hawks του NBA.

«Τα 20 και τα 30 σου είναι μια εξαιρετική στιγμή για
να πεις “ναι”», του είχε πει σε μια συνέντευξη στο pod-
cast. «Θέλετε να δικτυωθείτε, να αποκτήσετε έκθεση
και να δημιουργήσετε. Αλλά τα τέλη της δεκαετίας των
40 και μετά είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πείτε
“όχι” και να πάρετε τον πλήρη έλεγχο του χρόνου σας».

Η συμβουλή του για να πεις «όχι» σε κάποιον με χάρη;
«Συνέχισε με κάτι εκπληκτικό. Στείλτε ένα επιδόρπιο ή
αναλάβετε να πληρώσετε τον λογαριασμό. Το να επιλέξε-
τε να μην κάνετε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε
εκτός παιχνιδιού».
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Ποια είναι τα τρία πράγματα 
στα οποία λειτουργούν αλλιώς 
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25 Nova 
και Wind 
εις σάρκα 
μίαν

Ν
έο πλαίσιο παραγραφής χρεών και ξε-
καθάρισμα του τοπίου με βάση τη δε-
καετία εισάγει ο νόμος που ψηφίστηκε
πρόσφατα στη Βουλή και διαμορφώνει

τη νέα βάση για τις οφειλές των επιτηδευματιών και
ελεύθερων επαγγελματιών. Ειδικότερα, τα βασικά
σημεία του νέου πλαισίου είναι τα εξής:

1Εντός 10 και όχι 20 ετών ο ΕΦΚΑ πρέπει να βε-
βαιώσει, να κοινοποιήσει και να εισπράξει τις

ασφαλιστικές οφειλές από όλους, καθώς σε δια-
φορετική περίπτωση αυτές παραγράφονται.

2 Η διαδικασία παραγραφής των βεβαιωμένων
οφειλών γίνεται κεντρικά και μαζικά κάθε

έτος από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών και δεν θα εμφανίζονται
στην καρτέλα του οφειλέτη.

3 Για τις οφειλές που θα δημιουργηθούν μετά
το 2026 η παραγραφή επέρχεται στην πεντα-

ετία ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τον χρόνο
που ισχύει για τις φορολογικές οφειλές. 

4 Δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο e-ΕΦΚΑ ή το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

ειδοποιήσουν εντός δέκα ετών τον ασφαλισμένο
με οποιονδήποτε τρόπο για την οφειλή.

5 Οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ασφαλιστικά
δικαιώματά τους για οφειλές των εργοδοτών

τους κατά το χρονικό διάστημα της περιόδου
2006-2011, που με βάση τον νέο νόμο έχουν πα-
ραγραφεί.

6 Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος πα-
ραγραφής στην 20ετία, όπως διαμορφώνεται

με τον νέο νόμο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γε-
γονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούν-
ται παραγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποι-
ηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή
έναντι της βεβαιωθείσης οφειλής ή η οφειλή έχει
υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου
παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν κατα-
βληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν πα-
ραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν
αναζητούνται.

7 Οι έλεγχοι που θα γίνουν σε εργοδότες κατά
την έναρξη ισχύος του νόμου ή θα διενεργη-

θούν κατόπιν καταγγελίας από εργαζόμενο ή
έχουν υποβληθεί έως τις 30/06/2022 και αφο-
ρούν απασχόληση κατά την περίοδο από
1ης/1/2006 έως 31/12/2011 ολοκληρώνονται χω-
ρίς να υπάρξει απαίτηση εις βάρος του εργοδότη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ενημερώνεται
απλώς ο φάκελος με το ιστορικό του μισθωτού.

8 Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις
κατά των οποίων από μη καταβληθείσες

ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει σε πα-
ραγραφή σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου,
δικαιούνται έπειτα από αίτησή τους, η οποία υπο-
βάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδό-
τησης, να ζητήσουν τον συνυπολογισμό τόσο για
τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώ-
ματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξής τους.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Υπό ποιες προϋποθέσεις 
χαρίζονται οφειλές

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ
Ο Τρικαλινός ξενοδόχος 
που τίμησε την
ελληνική φιλοξενία 
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Nova και Wind εις σάρκα μίαν

Α
πό την προσεχή Τετάρτη 11
Ιανουαρίου, Nova και Wind
έσονται εις σάρκα μίαν, φι-
λοδοξώντας να ανατρέ-

ψουν τα δεδομένα στον κλάδο των τη-
λεπικοινωνιών.  Η νέα εταιρεία Nova,
υπό τη σκέπη της ολλανδικής United
Group, του κορυφαίου παρόχου τηλε-
πικοινωνιών και media στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, «ανοίγει τα φτερά
της», προκειμένου να γίνει περισσότε-
ρο ισχυρή στον τομέα των τηλεπικοινω-
νιών και της ψυχαγωγίας, προσφέρον-
τας κινητή και σταθερή τηλεφωνία, ίν-
τερνετ, τηλεόραση και λύσεις προηγ-
μένης τεχνολογίας για μεγάλα έργα
πληροφορικής. 

Η United Group έχει την ευρύτερη
κάλυψη δικτύου στην περιοχή και προ-
σφέρει στους πελάτες της την πιο ελ-
κυστική επιλογή τηλεοπτικού περιεχο-
μένου από όλο τον κόσμο και τώρα, με
τη νέα εταιρεία, φιλοδοξεί να κάνει τη
μεγάλη διαφορά. Όλο το προηγούμενο
διάστημα, τα στελέχη της διοίκησης
έστειλαν σαφές μήνυμα ότι μέσα από τη
συγχώνευση Wind-Nova θα προκύψει
ένας ισχυρός πάροχος τηλεπικοινω-
νιών, με υπηρεσίες σταθερής και κινη-
τής τηλεφωνίας, καθώς και συνδρομη-
τικής τηλεόρασης. Σημειώνεται ότι οι
δύο εταιρείες έχουν ισχυρό αποτύπω-

μα στην ελληνική αγορά, με περίπου
5.000.000 συνδρομητές και πανελλαδι-
κό δίκτυο το οποίο αριθμεί 200 κατα-
στήματα. Το νέο σχήμα δρομολογεί
επενδύσεις άνω του 1,3 δισ. ευρώ, δί-
νοντας προτεραιότητα στην πανελλαδι-
κή κάλυψη με οπτικές ίνες και το 5G δί-
κτυο. Το προαναφερόμενο ποσό έρχε-
ται να προστεθεί στα περίπου 1,4 δισ.
ευρώ, τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Δεύτερος πάροχος
H νέα εταιρεία θα αποτελέσει τον

δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο σταθερής
και συνδρομητικής τηλεόρασης στην
Ελλάδα, μετά τον ΟΤΕ.  Επιπλέον, η νέα
εταιρεία θα αποτελέσει ηγετική δύνα-
μη στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλά-
δου των τηλεπικοινωνιών και στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Όπως έχουν ανακοινώσει τα στελέχη
της διοίκησης, η νέα Nova θα συνδυά-
ζει την εμπειρία και τη γνώση της αγο-
ράς των δύο εταιρειών και με την τε-

χνογνωσία της United Group θα έχει
απόλυτα πελατοκεντρική φιλοσοφία,
προσφέροντας παράλληλα καινοτόμες
υπηρεσίες και προϊόντα. Σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς, η νέα εταιρεία θα
δράσει καταλυτικά στη σταθερή και κι-
νητή τηλεφωνία και θα αναβαθμίσει την
τηλεοπτική εμπειρία των πελατών της
μέσω του περιεχομένου της EON, η
οποία αποτελεί την κορυφαία πλατφόρ-
μα συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, ενώ θα παρέχει
στους συνδρομητές αποκλειστικά «ει-
σιτήριο διαρκείας» για όλους τους
αγώνες της Premier League, για τις
επόμενες έξι σεζόν.

Πιο ισχυρά μεγέθη
Ο πήχης της νέας εταιρείας για τα με-

γέθη του 2023 ανεβαίνει πολύ ψηλά,
καθώς αναμένεται να αποδώσουν καρ-
πούς οι επενδύσεις που έχουν γίνει,
ενώ σταδιακά θα προσθέτουν αξίες και
αυτές που έχουν δρομολογηθεί και
εκτείνονται έως το 2025.  Το 2021 ήταν η
πρώτη χρονιά κατά την οποία η United
Group ενοποίησε στο σύνολο της χρή-
σης τα αποτελέσματα της Nova, με την
ελληνική θυγατρική να καταγράφει
έσοδα 243,5 εκατ. ευρώ και λειτουργι-
κή κερδοφορία (EBITDAal) 69,6 εκατ.
ευρώ. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν

επενδύσεις ύψους 94,6 εκατ. ευρώ για
τη Nova. Σημειώνεται πως τα οικονομι-
κά στοιχεία του τηλεπικοινωνιακού
ομίλου United Group το 2021 ενισχύθη-
καν από τις εξαγορές που πραγματο-
ποιήθηκαν, μεταξύ των οποίων και αυτή
της Nova (πρώην Forthnet). Έτσι, στο
σύνολο της χρονιάς τα έσοδα του ομί-
λου United Group ανήλθαν σε 1,894 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 63%
σε σχέση με το 2020. Αύξηση παρου-
σίασε και η λειτουργική κερδοφορία
του ομίλου (EBITDA), καθώς διαμορ-
φώθηκε στα 695,7 εκατ. ευρώ από 434,2
εκατ. ευρώ, έναν χρόνο πριν, ενώ οι συ-
νολικές υποχρεώσεις του ομίλου στο
τέλος του 2021 ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευ-
ρώ. Τα παραπάνω μεγέθη αναμένεται να
διαφοροποιηθούν σημαντικά στη χρή-
ση 2022, ενώ αξιοσημείωτο γεγονός εί-
ναι ότι η Wind ήταν η μεγαλύτερη εται-
ρεία της United βάσει τζίρου, σύμφωνα
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την
περυσινή χρονιά. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Νέα δεδομένα 
σε τηλεπικοινωνίες 
και συνδρομητική 
τηλεόραση 
από την Τετάρτη 11/1



Φ
τωχότερος είναι ο ελληνικός τουρισμός
μετά την απώλεια του Αριστοτέλη Διβάνη,
εκ των ιδρυτών του ομώνυμου ξενοδοχει-
ακού ομίλου. Οραματιστής, καινοτόμος

και εμπνευστής της αλυσίδας Divani, ο εκλιπών έχει
αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον τομέα της
φιλοξενίας, μετατρέποντας τον τουρισμό σε ατμομη-
χανή μέσω του ρόλου του ως θεσμού, συμβάλλοντας
στην εξέλιξή του. 

Η αρχή με τα 65 δωμάτια 
Το 1958, ο Αριστοτέλης Ντιμάνης και ο αδερφός του

Γιώργος Ντιμάνης έκαναν τα πρώτα επιχειρηματικά
τους βήματα στον τότε ανερχόμενο τουριστικό τομέα,
επενδύοντας στην ελληνική φιλοξενία κατόπιν συμ-
βουλής του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή. Εκείνη την εποχή διατηρούσαν ένα μικρό
παντοπωλείο και κινηματογράφο στην Καλαμπάκα.
Ύστερα από αρκετό καιρό, με παρότρυνση του Es-
nark, έφεραν την καινοτομία στην πόλη και ίδρυσαν
την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα με 65 δωμάτια, το
καθένα με το δικό του μπάνιο.

Η μεγάλη υποδοχή της καινοτόμου μονάδας έδω-
σε ευκαιρία για ανανεωμένη επένδυση στον ξενο-
δοχειακό τομέα, αφιερώνοντάς την αποκλειστικά
στον ξενοδοχειακό τομέα και εγκαταλείποντας κά-
θε άλλη δραστηριότητα. Μέχρι το τέλος του 1974
λειτουργούσαν δύο ακόμη ξενοδοχεία υπό την ιδιο-

κτησία της Divani στην Καλαμπάκα και τη Λάρισα.

Caravelle στέκι πολιτικών
Ίσως το σημαντικότερο ατού του, το Divani Car-

avelle, είναι το ξενοδοχείο που έχει κάνει το όνομα
Divani συνώνυμο της πολυτελούς φιλοξενίας. Το ξε-
νοδοχείο αγόρασε ο Αριστοτέλης Διβάνης με τον γιο
του Σπύρο τη δεκαετία του ’80 έναντι ενός τότε αστρο-
νομικού ποσού: 15 δισ. δραχμές.

Σε ιδανική τοποθεσία στην καρδιά της Αθήνας, ήταν
ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πρωτεύου-
σας, κατέχοντας περίοπτη θέση στις λίστες με πολυ-
τελή ξενοδοχεία, αλλά και σημείο συνάντησης διαση-
μοτήτων, ιδιαίτερα πολιτικών.

Όσοι αλληλοεπιδρούσαν με τον Αριστοτέλη Διβάνη
λένε ότι ο διάσημος ξενοδόχος είχε χτίσει ισχυρές φι-
λίες με ανθρώπους των πολιτικών κύκλων της χώρας
και όλα τα πολιτικά κόμματα της εποχής, ανεξαρτήτως
ιδεολογίας, έκαναν τα συνέδριά τους στο Caravelle,
για αυτό πολλοί αποκαλούσαν το Caravelle πολιτικό
στέκι. Αυτό ενισχύθηκε από το γεγονός ότι υπήρχε και
σχετική συμφωνία με το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Από την Αθήνα στην Κέρκυρα
Πριν από τον Καραμπέλ, όταν ο Αριστοτέλης Διβά-

νης έψαχνε για ευκαιρίες στην Αθήνα, οι δρόμοι του

διασταυρώθηκαν με τον συμπολίτη του κ. Ζαφόρια,
έναν πλούσιο έμπορο τυριών. Οι δυο τους συμφώνη-
σαν ότι έπρεπε να αξιοποιηθούν οι προοπτικές που
άνοιξε ο τουρισμός στη μεταπολίτευση, εξ ου και η
δημιουργία του Divani Pallas Acropolis, ενός εμβλη-
ματικού τόπου στην Αθήνα κάτω από τον Ιερό Βράχο
της Ακρόπολης.

Η συνεργασία τους επεκτάθηκε με την ίδρυση της
Divani Zafolia Alexandras (πρώην Nina Pallas) στη
λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δέκα χρόνια αργότερα, οι δυο
τους ακολουθούν χωριστούς δρόμους. Ο Ζαφόριας
διατηρεί το ξενοδοχείο στην Αλεξάνδρας και ο Διβά-
νης στην Ακρόπολη. 

Ήδη ο γιος του Σπύρος Διβάνης είχε αρχίσει να
ασχολείται ενεργά με την οικογενειακή επιχείρη-
ση, παίρνοντας το όνομα Διβάνης για να «γράψει»
τη δική του ιστορία στον χώρο της ξενοδοχειακής
βιομηχανίας.

Από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα έχουν γίνει
και άλλες σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχει-
ακές μονάδες που βρίσκονται σε δημοφιλείς του-
ριστικούς προορισμούς. 

Για παράδειγμα, είναι συνώνυμο όχι μόνο με την
απόκτηση του Corfu Kanoni, που έχει μετονομα-
στεί σε Divani Corfu Palace, αλλά και με την πρό-
σφατη απόκτηση του Apollon Palace Luxury στη
Βουλιαγμένη, που μετονομάστηκε σε Divani Apol-
lon Palace & Thalasso. Τόσο το Divani Caravelle
όσο και το Divani Apollon Palace & Thalasso περι-
λαμβάνονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη λίστα
των World Travel Awards και συγκαταλέγονται
στα κορυφαία ξενοδοχεία στον κόσμο. Άξιος συ-
νεχιστής του έργου του ο γιος του Σπύρος Διβάνης
που εδώ και πολλά έτη έχει αναλάβει με εξαιρετι-
κή επιτυχία τα ηνία του ομίλου.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το πολιτικό στέκι Caravelle και 
οι διασημότητες - Άξιος συνεχιστής

του έργου του ο γιος του Σπύρος 
Διβάνης, που εδώ και πολλά έτη 

έχει αναλάβει με εξαιρετική 
επιτυχία τα ηνία του ομίλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ

Ο Τρικαλινός 
ξενοδόχος 
που τίμησε 

την ελληνική φιλοξενία 
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Γράφει ο Μιχάλης Μαστοράκης

Κ
υρίαρχη θέση στην «ενερ-
γειακή» επικαιρότητα της
νέας χρονιάς αναμένεται
να έχουν οι ειδήσεις σχε-

τικά με τη σύναψη «πράσινων» διμε-
ρών συμβολαίων (corporate PPAs),
καθώς από τα μερικά δεκάδες MW του
2022 θα περάσουμε στα χιλιάδες MW
του 2023.

Συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά θα
δρομολογηθεί η κατασκευή του πρώ-
του μεγάλου «κύματος» μονάδων
ανανεώσιμων πηγών με κλειδωμένες
πολυετείς συμβάσεις πώλησης της
ηλεκτροπαραγωγής τους σε εγχώρι-
ους καταναλωτές και εταιρείες προ-
μήθειας ρεύματος. Σύμφωνα με τα
ισχύοντα δεδομένα, μέσα στο 2023 θα
«πέσουν υπογραφές» για μονάδες
τουλάχιστον 1.500 MW. «Κλειδί» για
αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η πρωτο-
βουλία του υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας να προκριθούν στη
«σειρά» πρόσβασης στο ηλεκτρικό δί-
κτυο τα έργα που προορίζονται για δι-
μερείς συμβάσεις.

Σχεδόν έξι μήνες μετά την έκδοση
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης
(Αύγουστος 2022), το συγκεντρωτικό
νούμερο ξεπερνά κατά πολύ τις αρχι-
κές προβλέψεις των 1.500 MW, γεγο-
νός που αναμένεται να οδηγήσει το
υπουργείο σε αναθεώρηση του διαθέ-
σιμου χώρου για την εν λόγω κατηγο-
ρία έργων μέχρι και τα 4.500 MW.
Σύμφωνα με την Απόφαση, τα έργα
αυτά εντάσσονται στη 2η κατηγορία
προτεραιότητας (Ομάδα Β), υπό την
προϋπόθεση οι παραγωγοί να προ-
σκομίσουν, μεταξύ άλλων, προκαταρ-
κτική συμφωνία με καταναλωτή ή
προμηθευτή, αλλά και μια αρκετά με-
γάλη εγγυητική επιστολή. 

Μείωση κόστους
Τα «πράσινα» εταιρικά PPAs είναι

αρκετά διαδεδομένα εδώ και καιρό
στις περισσότερες ξένες αγορές ηλε-
κτρισμού, αποτελώντας σε πρώτη φά-
ση απάντηση στην ανάγκη μεγάλων
επιχειρήσεων να μειώσουν το ανθρα-
κικό τους αποτύπωμα. Στην περίπτω-
ση της χώρας μας η «έκρηξη» των δι-
μερών συμβάσεων έρχεται σε μια
συγκυρία που θα αποτελέσει αντίδοτο
σε δύο από τις βασικότερες αρνητικές
συνέπειες της ενεργειακής κρίσης -
δηλαδή την εκτίναξη του κόστους των
τιμών ρεύματος αλλά και τα μεγάλα

σκαμπανεβάσματα των χονδρεμπορι-
κών αγορών ρεύματος.

Έτσι, με δεδομένο ότι οι ΑΠΕ αποτε-
λούν αυτήν τη στιγμή τη φθηνότερη
τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγής, η
απευθείας τροφοδοσία με «πράσινο»
ρεύμα ανοίγει τον δρόμο για μείωση
του ενεργειακού κόστους. Επίσης, το
κλείδωμα της τιμής του «πράσινου»
ρεύματος σε σταθερές τιμές για αρκε-
τά χρόνια θα προσφέρει μακροπρόθε-
σμη ορατότητα σε μεγάλους κατανα-
λωτές και προμηθευτές για το κόστος

κάλυψης των αναγκών τους σε ρεύμα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΕΝ σχε-

διάζει πρωτοβουλίες ώστε τα «πρά-
σινα» PPAs να δώσουν διέξοδο στις
ενεργοβόρες βιομηχανίες των οποί-
ων οι συμβάσεις με τη ΔΕΗ λήγουν
μέσα στους πρώτους μήνες του 2023.
Έτσι, για να μπορούν να αξιοποι-
ηθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα από
τους βιομηχανικούς καταναλωτές, το
επόμενο χρονικό διάστημα το
υπουργείο αναμένεται να προχωρή-
σει σε αλλαγές ώστε οι σχετικές συμ-
βάσεις να εξαιρεθούν από τον μηχα-
νισμό ανάκτησης των υπερεσόδων
των ηλεκτροπαραγωγών, ο οποίος
μπλοκάρει την προμήθεια «πράσι-
νου» ρεύματος στην τιμή που προ-
βλέπει η διμερής σύμβαση.

Έντεκα συνολικά προμηθευτές ρεύματος εμφανίζον-
ται να είναι συνεπείς ως προς την καταβολή εμπρόθεσμα
του συνόλου των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ή τηρούν
τους διακανονισμούς εξόφλησης των οφειλών, σύμφωνα
με τα στοιχεία που δημοσίευσε προ ημερών η ΡΑΕ και
αφορούν έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Πρόκειται για τη 10η λίστα που ανακοινώνει η Αρχή
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Θετική Αναφορά», η
οποία αποσκοπεί αφενός στην παροχή θετικού κινή-
τρου προς τους προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την

ανταπόκρισή τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζό-
μενων χρεώσεων, αφετέρου στη διασφάλιση της εξυ-
πηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος. Η λίστα, η
οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα τέλη Μαρτί-
ου, ανανεώνεται κάθε μήνα.

Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει στοιχεία έως τις 31
Οκτωβρίου. Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία είχαν
αποδώσει το σύνολο των σχετικών ποσών οι εταιρείες
ΔΕΗ, ΕΛΙΝΟΙΛ, ZeniΘ, Protergia (Mytilineos), Φυσικό
Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΟΤΕ Ακίνητα,

BIΕΝΕΡ, ΒΙΟΛΑΡ, Θ. Σούμπασης και Κωνστ. Β. Μάρκου
ΑΒΕΕ. Επίσης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου η ΗΡΩΝ δεν είχε
οφειλές στους διακανονισμούς στους οποίους έχει προ-
χωρήσει με τους διαχειριστές για την τμηματική εξόφλη-
ση των σχετικών υποχρεώσεων.

Στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις περιλαμβάνονται οι Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), οι Χρεώσεις Χρή-
σης Συστήματος (ΧΧΣ), οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου
(ΧΧΔ) και τα Ανταποδοτικά Τέλη υπέρ ΡΑΕ.

Oι συνεπείς προμηθευτές ρεύματος στην καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

Έρχεται κύμα
«πράσινων»
διμερών συμβολαίων
Κλειδί για φθηνότερη ενέργεια το 2023 με πρωτοβουλία 

του υπουργείου Περιβάλλοντος



Σ
χεδόν μισό ΑΕΠ ή περίπου 120
δισ. ευρώ έχουν «εξαφανίσει»
οι 81.000 πλούσιοι Έλληνες σε
υπεράκτιες εταιρείες, ενώ οι

επίσημες καταγεγραμμένες τοποθετή-
σεις τους ανέρχονται σε 50 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τη μελέτη της
Boston Consulting Group, που συνέλεξε
τα στοιχεία από τα δέκα κορυφαία «off
shore διασυνοριακά κέντρα» του πλανή-
τη, στα οποία είναι «ξεχασμένα» σχεδόν
10 τρισ. δολάρια. Το ποσό αυτό αντιστοι-
χεί στο ΑΕΠ που σχημάτισαν το 2021 οι
τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευ-
ρωζώνης, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία
και η Ιταλία! Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι
επίσημες τοποθετήσεις των Ελλήνων
στο εξωτερικό είχαν φτάσει στα 88,5 δισ.
ευρώ το 2015, όταν η χώρα βρισκόταν
στα πρόθυρα της εξόδου από την Ευρω-
ζώνη, ενώ με βάση τα πιο πρόσφατα
στοιχεία μειώθηκαν στα 50 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, εντυπωσιακό είναι το στοιχείο
ότι η μέση περιουσία ανά ενήλικο στο τέ-
λος του 2021 ήταν στα 108.300 δολάρια
για τους Έλληνες, έναντι 87.489 δολα-
ρίων του μέσου όρου παγκοσμίως!

Πλούτος 463,6 τρισ. δολ.!
Σύμφωνα με την BCG, ο συνολικός

πλούτος του πλανήτη ανέρχεται σε

463,6 τρισ. δολάρια και είναι αυξημένος
κατά 12,7% το τελευταίο δωδεκάμηνο.
Με περιουσία άνω του 1 εκατ. δολαρίων
καταγράφονται 62.500.000 φυσικά
πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται και 81.000 Έλληνες εκατομ-
μυριούχοι.

Οι τοπ «φορολογικοί παράδεισοι»
Συνολικά, το 1,2% του πληθυσμού του

πλανήτη ελέγχει περιουσιακά στοιχεία
221,7 τρισ. δολαρίων και το 47,8% του
παγκόσμιου πλούτου, ενώ το υπόλοιπο
88,8% του συνολικού πληθυσμού κατέ-
χει περιουσιακά στοιχεία αξίας 241,9
τρισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την πυρα-
μίδα της Credit Suisse, το 11,8% του ενή-
λικου πληθυσμού (δηλαδή 627 εκατ.
άνθρωποι) κατέχει επίσης περιουσία
από 100.000 έως 1.000.000 δολάρια,
ενώ το 34% του ενήλικου πληθυσμού
(1,79 δισ. άνθρωποι) έχει περιουσία από
10.000 έως 100.000
δολάρια.

Σε σχέση με τις χώρες που αποτελούν
φορολογικούς παραδείσους, φέτος η
Ελβετία αναμένεται να εκτοπιστεί από
την 1η θέση από το Χονγκ Κονγκ, το
οποίο προσελκύει τον υπεράκτιο πλού-
το των Κινέζων, ο οποίος ξεπερνά τα 2,3
τρισ. δολάρια.

Στην 3η θέση βρίσκεται η Σιγκαπού-
ρη με 1,5 τρισ. δολάρια, στην 4η οι ΗΠΑ
με 1,1 τρισ., ενώ πάνω από 600 δισ. δο-
λάρια υπολογίζεται ότι είναι τοποθετη-
μένα στις Αγγλονορμανδικές Νήσους
και στο Νησί του Μαν και επιπλέον 600
δισ. δολάρια στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, όπου συγκεντρώνεται ο
πλούτος κυρίως Ρώσων, Σαουδαρά-
βων και Τούρκων! Επιπλέον, σε 500
δισ. δολάρια ανέρχονται οι τοποθετή-
σεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο
μαζί με τις περιοχές όπου ασκεί επιρ-
ροή (Νησιά Κουκ, Βρετανικές Παρθέ-
νοι Νήσοι, Τζέρσεϊ) διαδραματίζει κα-

θοριστικό ρόλο στη ροή
κινητών και

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Σε
400 δισ. δολάρια ανέρχονται οι τοπο-
θετήσεις στο Λουξεμβούργο, 300 δισ.
δολάρια στο Μονακό και 200 δισ. δο-
λάρια στο Λιχτενστάιν.

Σύμφωνα με τη μελέτη της BCG, τη
δεκαετία του ’60 είχαν καταγραφεί 12
υπεράκτιοι προορισμοί, ενώ σήμερα
ξεπερνούν τους 100. Όπως αναφέρε-
ται, οι «φορολογικοί παράδεισοι» λει-
τουργούν και ως συγκοινωνούντα δο-
χεία μέσω δικτύων που υποβοηθούν
στις ροές του χρήματος, με το σύνολο
της παγκόσμιας βιομηχανίας του υπε-
ράκτιου πλούτου να ξεπερνά στο άνω
άκρο των προβλέψεων κατά πολύ τα
κεφάλαια που βρίσκονται στα 10 κορυ-
φαία διασυνοριακά χρηματοοικονομι-
κά κέντρα.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι off-
shore χρησιμοποιούν ένα περίπλοκο
σύστημα απόκρυψης περιουσιακών
στοιχείων, το οποίο βασίζεται σε «σκο-
τεινά» μέσα, ενώ είναι συνηθισμένη η
πρακτική των φορολογικών «παραθύ-
ρων» και των εταιρειών-βιτρίνες, με
αποτέλεσμα να μη φορολογείται ο
πλούτος με βάση τους διεθνώς αποδε-
κτούς κανόνες των κρατών.
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Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Μισό ΑΕΠ... ακούμπησαν
στις offshore οι  Έλληνες
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Κεφάλαια και καταθέσεις 
120 δισ. από 81.000 
εκατομμυριούχους
συμπατριώτες μας



Ε
κτοξεύτηκε η αεροπορική
κίνηση στα περιφερειακά
αεροδρόμια της χώρας την
περασμένη χρονιά. Από τον

Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο διακινή-
θηκαν συνολικά 30.525.351 επιβάτες
και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
που διαχειρίζεται η Fraport Greece,
όταν το 2019 είχαν διακινηθεί
30.150.737 επιβάτες κατά τη διάρκεια
και των δώδεκα μηνών του έτους. Μό-
νο τον μήνα Νοέμβριο 694.840 επιβά-
τες ( Έλληνες και ξένοι) επισκέφθη-
καν τα ελληνικά περιφερειακά αερο-
δρόμια, ενώ από το διεθνές αεροδρό-
μιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον 11ο
μήνα του έτους, πέρασαν 1.596.848
επιβάτες.

Συνολικά, και καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2022, επιβιβάστηκαν και αποβι-
βάστηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας
14.255.415 επιβάτες πτήσεων εξωτε-
ρικού και 6.884.796 επιβάτες από
πτήσεις εσωτερικού, αγγίζοντας τα
21.140.211 επιβάτες στο σύνολο των
πτήσεων.

Για ρεκόρ έκανε λόγο ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναφο-
ρικά με την επιβατική κίνηση των ελ-

ληνικών αεροδρομίων και τις εντυπω-
σιακές επιδόσεις τους.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
της Fraport Greece, και σε ό,τι σχετί-
ζεται με την ταξιδιωτική κίνηση του
2022, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στις
επίσημες σελίδες των αεροδρομίων, ο
υπουργός Τουρισμού σημείωσε πως
τα 31 εκατ. επιβάτες είναι ένας αριθ-
μός μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
του 2019.

«Τα νούμερα αυτά επιβεβαιώνουν τη
φετινή επιτυχία και την ενίσχυση της
εθνικής οικονομίας, της πρωτογενούς
παραγωγής, των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και των εκατοντάδων
επαγγελμάτων που εφάπτονται στον
τουρισμό, σε μια χρονιά με πολλαπλές
κρίσεις και δυσκολίες», επεσήμανε ο
υπουργός Τουρισμού, μιλώντας σε τη-
λεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η μεγάλη επιτυχία του φετινού του-
ρισμού επεκτάθηκε ακόμα και μέσα
στον χειμώνα, ενισχύοντας σημαντικά
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και
τοπικές οικονομίες. 

Ερωτηθείς ο υπουργός αν η Ελλάδα

θα έχει τουρίστες την περίοδο των
εκλογών, απάντησε ότι η φετινή σεζόν
θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ, τονί-
ζοντας πως το 2023 θα αποδειχθεί μια
ισχυρή τουριστική χρονιά. Όπως είπε,
έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται
σκληρή δουλειά, ώστε το brand «Ελ-
λάδα» να είναι πολύ ψηλά και να απο-
τελεί την πρώτη επιλογή των πολλών
που θα έρθουν στη χώρα μας για να
χαρούν αυτή τη μοναδική τουριστική
εμπειρία. 

Ο Βασίλης Κικίλιας εμφανίστηκε
ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με το
πώς διαφαίνεται ότι θα εξελιχθεί η νέα
χρονιά στον τουριστικό τομέα.

«Η σεζόν θα είναι ισχυρή, παρά τις
αντικειμενικές δυσκολίες, επισημαί-
νοντας ότι και το 2022 ήταν μια χρονιά
με πολλές αντιξοότητες. Παρόλο που
όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, με επακόλουθα τον πληθωρι-
σμό και την ακρίβεια, ορισμένοι θεω-
ρούσαν ότι η χρονιά θα ήταν κατα-
στροφική για τον τουρισμό, με σκλη-
ρή δουλειά και στοχευμένη στρατηγι-
κή, ήρθαν εξαιρετικά αποτελέσματα

με 3 δισ. ευρώ υπερπλεόνασμα στα
ταξιδιωτικά έσοδα σε σχέση με τον
αρχικό στόχο», τόνισε ο υπουργός
Τουρισμού.

Αναφέρθηκε και στο πρόσφατο δη-
μοσίευμα των «Times» όπου γίνεται
λόγος για συμβιβασμούς στο θέμα
σχετικά με την επιστροφή των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα. Ο υπουργός
υπογράμμισε την προστιθέμενη αξία
των αρχαιολογικών μνημείων και των
μουσείων στο ελληνικό τουριστικό
προϊόν.

«Ξέρω, και το γνωρίζουν όλοι, ότι ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπά-
θεια για την επαναφορά των Μαρμά-
ρων του Παρθενώνα. Δεν θα μπορού-
σα να γνωρίζω ακριβώς ποιες είναι οι
συζητήσεις, όμως τουρισμός και πο-
λιτισμός, και οι άνθρωποι του τουρι-
σμού και του πολιτισμού, είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένοι. Και αυτή είναι μια
μεγάλη κληρονομιά για τη χώρα. Πο-
λιτιστική κληρονομιά και τουριστική
κληρονομιά μαζί», ανέφερε ο Βασίλης
Κικίλιας.
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Ρεκόρ επιβατών,
31 εκατ. το 2022

Αισιόδοξος για 
τις προοπτικές του 2023 
ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Με ικανοποίηση υποδέχτηκαν οι πρώην εργα-
ζόμενοι και η τοπική κοινωνία της Ροδόπης την
πώληση του εργοστασίου της Shelman στη Μα-
ρώνεια, στον πλειοδοτικό διαγωνισμό της 29ης
Δεκεμβρίου. Όσο και αν υπήρξαν αιχμές, γιατί
στο σχήμα των νέων ιδιοκτητών μετέχει και η Al-
pha Woods επί της οποίας η (θυγατρική της τότε)
Shelman πτώχευσε, στα θετικά στοιχεία συγκα-
ταλέγονται ότι: α) Οι πρώην εργαζόμενοι της
Shelman σε Εύβοια και Ροδόπη θα εισπράξουν το
μεγαλύτερο ποσό των οφειλόμενων από το πα-
ρελθόν, β) μία παραγωγική μονάδα θα επαναλειτουργήσει στην ακριτική περιοχή, δημιουργώντας πάνω από εκα-
τό νέες θέσεις -άμεσης και έμμεσης- απασχόλησης. Μετά τη δρομολόγηση της επαναλειτουργίας του εργοστα-
σίου της Shelman, δεύτερη θετική εξέλιξη βρίσκεται προ των πυλών για τη βιομηχανία της Ροδόπης: ο ιταλικός
όμιλος Olcese-Ferrari φλερτάρει με την εξαγορά των Κλωστηρίων Θράκης.

Σ
τη μεταβίβαση σε συνδεδε-
μένες εταιρείες του συνόλου
των εναπομεινάντων ακινή-

των της προχωρά η Alpha Αστικά
Ακίνητα, στο πλαίσιο του μετασχη-
ματισμού της σε εταιρεία με απο-
κλειστικό αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης ακινήτων. 

Ειδικότερα, η Alpha Αστικά Ακί-
νητα μεταβιβάζει στην ΑΕΠ Καλλι-
θέας, εταιρεία που ελέγχεται από
την Alpha Bank, 18 ακίνητα, έναντι
αθροιστικού τιμήματος 33,8 εκατ.
ευρώ. Στην επίσης συνδεδεμένη
ΑΕΠ Καταστημάτων Αττικής μετα-
βιβάζονται δύο ακίνητα σε Κολω-
νάκι και Κηφισιά, έναντι 6.125.000
ευρώ και στην ΑΕΠ Λιβαδειάς με-
ταβιβάζονται 2 ακίνητα, έναντι

3.575.000 ευρώ. Μια αποθήκη,
έναντι 150.000 ευρώ, μεταβιβάζεται
στην ΑΕΠ Επαγγελματικών Αστι-
κών Ακινήτων. Από τις παραπάνω
μεταβιβάσεις η Alpha Αστικά Ακί-
νητα θα εισπράξει τίμημα υψηλότε-

ρο των 43 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζε-
ται ότι η εταιρεία έχει λάβει άλλα
19,6 εκατ. ευρώ από την πώληση
του ακινήτου σε Βουλγαρία, ενώ
στις 30/9 είχε ταμείο, σε επίπεδο
ομίλου, 35,3 εκατ. ευρώ.

General Motors στις ΗΠΑ:
Άλμα 2,5% στις 
πωλήσεις αυτοκινήτων 

Η General Motors ανέκτησε το «στέμ-
μα» της από την Toyota, καθώς οι πωλή-
σεις αυτοκινήτων της στις ΗΠΑ σημεί-
ωσαν μεγάλη άνοδο παρά τα προβλήματα
στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η αυτοκινη-
τοβιομηχανία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε
ότι πούλησε 2,27 εκατομμύρια οχήματα
στις ΗΠΑ το 2022, αυξημένα κατά 2,5% σε
σχέση με το 2021, συμπεριλαμβανομένης
μιας αύξησης 41,4% κατά το τέταρτο τρί-
μηνο. Οι αναλυτές ανέμεναν πως οι συνο-
λικές πωλήσεις της αμερικανικής αυτο-
κινητοβιομηχανίας θα έχουν μειωθεί κα-
τά 8% και 10% πέρυσι σε σύγκριση με το
2021, με αποτέλεσμα να διαψευστούν πα-
νηγυρικά.

B&F Ενδυμάτων: Για τις 16/1
αναβλήθηκε η ΓΣ 

Για τη Δευτέρα 16/1/2023 αναβλήθηκε
η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετό-
χων της εταιρείας B&F Ενδυμάτων για
την έγκριση της μερικής διάσπασής της,
κατόπιν σχετικού αιτήματος που κατέθε-
σε ο μέτοχος Βασίλειος Μπιθάρας.

«Βαριά καμπάνα» 
390 εκατ. από ΕΕ σε Meta 

Η ρυθμιστική αρχή προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων της Ιρλανδίας επέ-
βαλε πρόστιμο 390 εκατ. ευρώ στη Meta
για παραβιάσεις στις υπηρεσίες της στο
Facebook και στο Instagram, και δήλωσε
ότι και οι δύο πλατφόρμες πρέπει να επα-
νεξετάσουν τη νομική βάση για τον τρόπο
που προβάλλουν τις διαφημίσεις τους σε
σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

Με το ποσό των 130 εκατ. ευρώ δανείζει τη
μητρική της Intrum AB η εταιρεία διαχείρι-
σης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
Intrum Hellas, καλύπτοντας ολοσχερώς ομο-
λογιακό δάνειο 130 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η
σουηδική εισηγμένη εταιρεία. Το ΔΣ της In-
trum Hellas, κατά τη συνεδρίασή του στις 14
Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδείας
για την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού
δανείου με την Intrum AB. Η τελευταία θα εκ-
δώσει ομολογίες ύψους 130 εκατ. ευρώ, τις
οποίες θα αγοράσει η ελληνική κατά 80% θυ-
γατρική της. Η διάρκεια του ομολογιακού
ορίστηκε σε 15 μήνες, με έναρξη διακανονι-
σμού εντός του περασμένου Δεκεμβρίου.

Στον όμιλο Alpha Bank τα ακίνητα της ΑΣΤΑΚ

Η Intrum Hellas δανείζει 130 εκατ. στη σουηδική μητρική

Ενδιαφέρον από Olcese-Ferrari για τα Κλωστήρια Θράκης



Ο
Διεθνής Οργανισμός Ενέργει-
ας (ΙΕΑ), παρακολουθώντας τη
μέχρι τώρα πρόοδο των καθα-
ρών μορφών ενέργειας

(Tracking Clean Energy Progress), για
την επίτευξη της ταχείας μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που
απαιτείται στο σενάριο net zero emis-
sions (nze - μηδενικές εκπομπές) έως
το 2050, σημειώνει: Οι ΑΠΕ θεωρούνται
ουσιαστικοί παράγοντες διατήρησης της
αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμο-
κρασίας κάτω από 1,5°C, ενώ το μερίδιο
συμβολής τους υπολογίζεται συνολικά,
μεταξύ 2020 και 2030, σε πάνω από ένα
τρίτο της μείωσης των εκπομπών CO2. 

Για την υλοποίηση του σεναρίου μη-
δενικών εκπομπών το 2050, θα πρέπει
ο ρυθμός βελτίωσης της παγκόσμιας
ενεργειακής έντασης να είναι δύο μέ-
χρι τρεις φορές υψηλότερος από τους
ιστορικούς ρυθμούς και να αυξηθεί λί-
γο πάνω από 4% ετησίως, μεταξύ 2020
και 2030.

Αύξηση δαπανών
Οι παγκόσμιες δαπάνες για την υπο-

στήριξη της καθαρής ενέργειας αυξήθη-

καν περισσότερο από 500 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια περί τα μέσα του 2022, κα-
θώς η ενεργειακή κρίση ωθεί σε νέες
κρατικές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν
στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυ-
κτά καύσιμα, αναφέρει ο ΙΕΑ: «Η αύξηση
αυτή ανεβάζει το συνολικό ποσό της
επενδυτικής στήριξης, που έχουν διαθέ-
σει οι κυβερνήσεις για την καθαρή ενέρ-
γεια από την έναρξη της πανδημίας
Covid-19, σε 1.215 δισεκατομμύρια δο-
λάρια (περιλαμβάνονται 1.600 κυβερνη-
τικά οικονομικά μέτρα 67 χωρών έως τα
μέσα του περασμένου έτους).

Η ηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται στο
επίκεντρο των σύγχρονων οικονομιών,

με το μερίδιό της στην τελική κατανάλω-
ση ενέργειας να ξεπερνά το 50% έως το
2050. Τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσω-
πεύουν σήμερα πάνω από το 60% της συ-
νολικής παγκόσμιας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Βάσει του σεναρίου
καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το
2050, αυτό το μερίδιο πρέπει να μειωθεί
στο 26% έως το 2030. 

Καθώς όλο και περισσότερες τελικές
χρήσεις ηλεκτροδοτούνται, το μερίδιο
της ηλεκτρικής ενέργειας, στη συνολική
τελική κατανάλωση ενέργειας στο σενά-
ριο net zero έως το 2050, εκτιμάται από
περίπου 20% που είναι σήμερα να ανέβει
στο 27% έως το 2030.

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

ΙΕΑ: Για την υλοποίηση του σεναρίου μηδενικών εκπομπών
το 2050, θα πρέπει ο ρυθμός βελτίωσης της παγκόσμιας
ενεργειακής έντασης να είναι δύο μέχρι τρεις φορές
υψηλότερος από τους ιστορικούς ρυθμούς και να αυξηθεί
λίγο πάνω από 4% ετησίως μεταξύ 2020 και 2030
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Η χρήση ηλιακής,
αιολικής,
υδροηλεκτρικής,
γεωθερμικής και
ωκεάνιας ενέργειας
πρέπει να επεκταθεί με
πιο γρήγορους ρυθμούς
για να ακολουθήσει το
σενάριο net zero
emissions, υποστηρίζει 
ο Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας: Αυτές οι
πηγές πρέπει να
αυξήσουν το μερίδιό
τους από 5% σήμερα 
σε περίπου 17% 
έως το 2030

Η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει 
το 55% των AΠΕ 



Χρήσεις ανανεώσιμων
Σύμφωνα με το Tracking Clean Ener-

gy Progress του ΙΕΑ, η βιοενέργεια αντι-
προσωπεύει το 55% των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και πάνω από το 6% του
παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.
Η χρήση της βιοενέργειας έχει αυξηθεί,
κατά μέσο όρο, περίπου 7% μεταξύ 2010
και 2021 και είναι σε ανοδική πορεία.
Ωστόσο η χρήση ηλιακής, αιολικής,
υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής και
ωκεάνιας ενέργειας πρέπει να επεκτα-
θεί με πιο γρήγορους ρυθμούς για να
ακολουθήσει το σενάριο net zero. Αυτές
οι πηγές πρέπει να αυξήσουν το μερίδιό
τους από 5% σήμερα σε περίπου 17% έως
το 2030. 

Το υδρογόνο και τα παράγωγά του θα
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στην απαλλαγή από τις εκπομπές
άνθρακα, στους τομείς εκείνους που
είναι δύσκολο να μειωθούν και οι εναλ-
λακτικές λύσεις είτε δεν είναι διαθέσι-
μες είτε δύσκολα εφαρμόσιμες, όπως η
βαριά βιομηχανία, η ναυτιλία, οι αερο-
μεταφορές και οι μεταφορές στη βαρέα
τους εκδοχή. Η ζήτηση υδρογόνου αυ-
ξήθηκε σε νέες εφαρμογές, αν και από
πολύ χαμηλή βάση, αντανακλώντας την
επιταχυνόμενη ανάπτυξη ηλεκτρικών
κυψελών καυσίμου, ιδιαίτερα σε φορ-
τηγά βαρέως τύπου στην Κίνα. Ο πρώ-
τος στόλος τρένων υδρογόνου ξεκίνη-
σε να λειτουργεί στη Γερμανία και με-
γάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν
υπογράψει στρατηγικές συνεργασίες
για να κάνουν βραχυπρόθεσμα την
προμήθεια υδρογόνου και των παρα-
γόντων καυσίμων. Από την πλευρά της
προσφοράς, η ικανότητα παραγωγής
ηλεκτρολύτη έχει διπλασιαστεί, φθά-
νοντας σχεδόν τα 8 GW ετησίως. Η υλο-
ποίηση όλων των έργων που βρίσκον-
ται σε εξέλιξη θα μπορούσε να ανέλθει
σε εγκατεστημένη ισχύ (ηλεκτρολύτη)
134-240 GW έως το 2030.

Εφαρμογή τεχνολογιών
Η δέσμευση, η χρήση και η αποθήκευ-

ση (CCUS) αφορούν μια σειρά τεχνολο-
γιών που μπορούν να διαδραματίσουν
ποικίλο ρόλο στην εφαρμογή των παγκό-
σμιων ενεργειακών και κλιματικών στό-
χων. Το CCUS περιλαμβάνει τη δέσμευ-
ση CO2 από μεγάλες «σημειακές πη-
γές», όπως η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Το CO2 μπορεί επίσης να
συλλεχθεί απευθείας από την ατμόσφαι-

ρα. Εάν δεν χρησιμοποιείται επιτόπου, το
δεσμευμένο CO2 συμπιέζεται και μετα-
φέρεται με αγωγό, πλοίο, σιδηρόδρομο
ή φορτηγό για να χρησιμοποιηθεί σε μια
σειρά εφαρμογών ή «εγγράφεται» σε
βαθιά γεωλογικούς σχηματισμούς (συμ-
περιλαμβανομένων των εξαντλημένων
δεξαμενών πετρελαίου και αερίου ή
υδροφορέων με αλατούχο νερό). Στο σε-
νάριο καθαρών μηδενικών εκπομπών
έως το 2050, η συντριπτική πλειονότητα
του δεσμευμένου CO2 αποθηκεύεται.
Περίπου 35 εμπορικές εφαρμογές
εφαρμόζουν το CCUS σε βιομηχανικές
διεργασίες, μετασχηματισμό καυσίμων

και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαθέτουν

τεράστιες δυνατότητες για την επιτάχυν-
ση της μετάβασης στην καθαρή ενέρ-
γεια, στον ενεργειακό τομέα. 

Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας,
οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να
συμβάλλουν: στην ενσωμάτωση αυξα-
νόμενων μεριδίων μεταβλητών ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας και στη βελτίω-
ση της αξιοπιστίας των δικτύων, ενώ οι
τομείς τελικής χρήσης μπορούν να βελ-
τιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να
μειώσουν τις εκπομπές. 

Οι επενδύσεις που σχετίζονται με το

δίκτυο σε ψηφιακές τεχνολογίες έχουν
αυξηθεί πάνω από 50% από το 2015,
φτάνοντας το 18% των συνολικών επεν-
δύσεων στο δίκτυο το 2021. Επιπλέον,
οι ψηφιακές υπηρεσίες όπως η τηλε-
διάσκεψη προσφέρουν εναλλακτικές
λύσεις χαμηλών εκπομπών (π.χ. ταξί-
δια) και υποστηρίζουν την αλλαγή συμ-
περιφοράς προς τις επιλογές χαμηλών
εκπομπών.

Πιθανοί δρόμοι
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μας

υπενθυμίζει ότι οι πιθανοί δρόμοι για την
εφαρμογή καθαρών μηδενικών εκπομ-
πών CO2 παγκοσμίως έως το 2050 έχουν
και πολλές αβεβαιότητες, που θα μπο-
ρούσαν να επηρεαστούν από αυτές. 

Το σενάριο net zero emissions είναι
επομένως μια διαδρομή, όχι η διαδρομή
προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές.
Πολλά εξαρτώνται, για παράδειγμα, από
τον ρυθμό της καινοτομίας σε νέες και
αναδυόμενες τεχνολογίες, τον βαθμό
στον οποίο οι πολίτες είναι σε θέση να
ακολουθήσουν ή να αλλάξουν συμπερι-
φορά, τη βιώσιμη βιοενέργεια, την έκτα-
ση και την αποτελεσματικότητα της διε-
θνούς συνεργασίας.
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Πολλαπλές προκλήσεις
Όλα τα μακροπρόθεσμα σενάρια του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργει-
ας «για τους κλιματικούς στόχους παρουσιάζουν την ανάγκη για τα-
χεία μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, ο κόσμος μας
απέχει πολύ από το να κινηθεί αποφασιστικά προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Οι επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι πιο οι-
κονομικά αποδοτικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις
περισσότερες αγορές. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν πολλαπλές
προκλήσεις στη μείωση των εκπομπών από τους υπάρχοντες παγκό-
σμιους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.
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H
Lidl Eλλάς έχει θέσει ως άμεση προτε-
ραιότητά της την υλοποίηση σημαντικών
καινοτόμων προγραμμάτων εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, συμβάλλοντας

ενεργά στην ελληνική κοινωνία. Οι μεγαλύτερες
από αυτές τις ενέργειες αποτυπώνονται στη νέα της
διαφημιστική ταινία με τίτλο «Πίσω από κάθε κα-
λό», την οποία έχουν την ευκαιρία οι τηλεθεατές να
παρακολουθήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η έννοια του καλού δεν εί-
ναι αυθύπαρκτη. Γιατί πίσω από το καλό υπάρχουν
άνθρωποι. Άνθρωποι που βοηθούν και στηρίζουν
άλλους ανθρώπους. Έτσι, εδώ και περισσότερα
από 23 χρόνια που η Lidl Ελλάς δραστηριοποιείται
στη χώρα μας, δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να
στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που έχουν
πραγματική ανάγκη και μέσω του προγράμματος
εταιρικής ευθύνης της έχει καταφέρει να είναι

«πίσω από κάθε καλό». Με την ταινία «Πίσω από
κάθε καλό» η εταιρεία συνοψίζει τις μεγαλύτερες
κοινωνικές δράσεις που ανέπτυξε τα τελευταία
χρόνια αλλά και συνεχίζει να στηρίζει με συνέ-
πεια: δράσεις με κοινωφελείς οργανισμούς, κοι-
νωνικά παντοπωλεία και προγράμματα σίτισης
δήμων από το 2015, υποτροφίες και δράσεις επι-
κοινωνίας του «Κέντρου για Χαρισματικά Παιδιά
CTY Greece» από το 2014 και στήριξη διαφόρων
δράσεων του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» από το 2012.

Συνολικά η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει περισσό-
τερα από 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη
κοινωνικών δράσεων και έτσι θα συνεχίσει και το
2023, με την ίδια δυναμική να στέκεται δίπλα στους
συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Γιατί πίσω από κάθε καλό υπάρχει κάποιος που το
βοήθησε να συμβεί…

Η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνι-
σμό για την ανάθεση του έργου «Καινοτόμες δράσεις
ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ιωαννίνων», συνολικής αξίας 465.000 ευ-
ρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και εκκλησιαστικής παρά-
δοσης με κέντρο πάντα τα εκκλησιαστικά τεκμήρια και
την προβολή τους σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Ο παρα-
πάνω στόχος επιτυγχάνεται με την ανάδειξη εκκλη-
σιαστικού πλούτου της περιοχής και με την ένταξη του
φορέα στη νέα ψηφιακή εποχή. Το έργο περιλαμβάνει:

1) Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση για 20 ιερούς ναούς
και μνημεία, 20 τοιχογραφημένα σύνολα, 200 φορητές
εικόνες, 30 ιερά σκεύη, 50 βιβλία, 5 χρυσοκέντητα άμ-
φια. 2) Πανοραμικές φωτογραφίσεις. 3) Τρισδιάστατες
απεικονίσεις επιλεγμένων εκθεμάτων. 4) Δημιουργία
πλατφόρμας βάσης δεδομένων και με γεωγραφική
ένδειξη. 5) Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου. 6) Ψηφια-
κό διαδραστικό χάρτη. 7) Ψηφιακό χρονολόγιο. 8) Ει-
κονική περιήγηση. 9) Story telling παραγωγές. 10) Ψη-
φιακό ξεναγό. 11) Επαυξημένη πραγματικότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφο-
ρές μέχρι και τις 20/2/2023.

Ο Δήμος Φυλής προκήρυξε το πρόγραμμα «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης και προβολής για το έργο του Δήμου Φυλής» μέσω μιας σειράς
δράσεων όπως προβολή σε ΜΜΕ, σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού
και ενημερωτικού-προωθητικού υλικού, προωθητικές ενέργειες και μελέτες
και έρευνα κοινού. Περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 1) Επικοινωνιακή στρατηγική
και υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσε-
ων Επικοινωνίας. 2) Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστι-
κού, ψηφιακού και λοιπού προωθητικού υλικού. 3) Προβολή διαφημιστικής
καμπάνιας για το έργο του δήμου. 4) Προωθητικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού. 5) Μελετη-
τικές ενέργειες-έρευνες

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 329.840 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και η καταλη-
κτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16.00.

Ιερά Μητρόπολις 
Ιωαννίνων: 

Digital spec 
465.000€

� Στον αέρα βρίσκεται η νέα καμπάνια επικοινωνίας για το
Πρόγραμμα Προληπτικής Μαστογραφίας «Φώφη Γεννη-

ματά» που σχεδίασε και υλοποιεί η Choose Strategic Com-
munications Partner για το υπουργείο Υγείας.

� Με τα αγνά της υλικά παρουσιάζει η Λουκάνικα Μουτε-
βελής την πρώτη της τηλεοπτική καμπάνια από την Ad-

vengers, αφού προβάλλει τα αγνά υλικά με τα οποία φτιά-
χνονται τα λουκάνικα, παρουσιάζοντας, μέσα από τρεις δια-
φορετικές καταστάσεις, τις αναμνήσεις που ξυπνούν σε
όσους τα δοκιμάζουν.

� «Ποδαρικό» στο 2023 με το νέο τεύχος, το υπ’ αριθμόν
396, έκανε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου το «AllStar Bas-

ket», που κυκλοφορεί σε
όλη την Ελλάδα. Κύριο θέμα
στο τεύχος Ιανουαρίου 2023
είναι η «χαρτογράφηση»
των νέων παιδιών που, αυτήν
τη στιγμή τουλάχιστον, θεω-
ρούνται οι πιο ελπιδοφόροι
παίκτες του αύριο και υποψήφιοι να στελεχώσουν την Εθνι-
κή ομάδα του… 2030! Από τους ήδη γνωστούς, Σαμοντούροβ
(φωτό), Αμπόση, Αβδάλα έως τα νέα πρόσωπα που βλέπουμε
φέτος σε επίπεδο παίδων.

� Στη Solid Havas ανέθεσε, μετά τη διεξαγωγή spec, η Leroy
Merlin τον διαφημιστικό λογαριασμό της στην Ελλάδα. Πα-

ράλληλα, το media buying & planning ανέλαβε η Dentsu. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στο spec του retailer συμμετείχαν επίσης
οι Ogilvy, Frank & Fame και ATTP.

� Προσφάτως κυκλοφόρησε η νέα καμπάνια της Euroca-
tering για τις οικογενειακές σαλάτες του brand Φρε-

σκούλης, την οποία επιμελήθηκε η Solid Havas, τόσο σε
επίπεδο offline όσο και digital υλικών.

� Η Beverage World, για ακόμα μία χρονιά, στηρίζει το έργο
του ξενώνα φιλοξενίας ηλικιωμένων αστέγων του Δήμου

Αθηναίων «Εστία των Αθηνών», με στόχο να καλύψει βασικές
ανάγκες της μέσα από δωρεά. Η Beverage World προχώρησε
στην «υιοθεσία» της «Εστίας των Αθηνών» τον Οκτώβριο του
2020, μέσω της πρωτοβουλίας «Υιοθέτησε την πόλη σου» του
Δήμου Αθηναίων.

Mικρά - μικρά

Νέα καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας από τη Lidl Eλλάς 

Προκήρυξη προγράμματος ενημέρωσης (330.000€) του Δήμου Φυλής
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Το Mega αναδείχθηκε πρώτο κανάλι σε
τηλεθέαση για το 2022 με 13,5% μέσο

όρο στο σύνολο του κοινού και 12,8% στο δυ-
ναμικό κοινό 18-54, έτσι ο σταθμός πέρασε
μπροστά από τους ανταγωνιστές του. Ταυτό-
χρονα, κατέκτησε και την prime time με πο-
σοστό 18,1%. Ακολούθησαν: ALPHA 15%,
ΣΚΑΪ 12,5%, ANT1 10,5%, STAR 8,7%, ΕΡΤ1
4,9%, OPEN 4%.

�Ο Όμιλος ΣΚΑΪ μάς συστήνει το
νέο του ραδιόφωνο, τον Happy

104 FM. «Εδώ που η ξένη μουσική και
τα τραγούδια που τρεντάρουν αυτήν τη
στιγμή συναντούν τη happy side of
life», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανα-
κοίνωση. 

� Παρουσιάστρια από άλλο κανάλι ανα-
ζητά το Open για το κεντρικό δελτίο με-

τά την παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου. Το
γεγονός ότι οσονούπω μπαίνουμε σε προ-
εκλογική περίοδο έχει προβληματίσει τους
ιθύνοντες, στην κορυφή της λίστας των
οποίων βρίσκονται πρόσωπα προερχόμενα
από την ΕΡΤ. 

�Με «J2US» back to back θα επι-
στρέψει ο Νίκος Κοκλώνης, μόλις

πέντε εβδομάδες μετά τον τελικό του σόου.
Ο παρουσιαστής συνεχίζει δυναμικά τη
συνεργασία του με τον Alpha και ρισκάρει
με νέο κύκλο του «J2US» στο δεύτερο μι-
σό της ίδιας τηλεοπτικής σεζόν, έχοντας
πλέον απέναντί του εκτός από τις δημοφι-
λείς σειρές και το «Survivor». Το «Secret
Song», ωστόσο, το άλλο μουσικό project
της Barking Well, φαίνεται να μετατίθεται
για το φθινόπωρο του 2023.

� Ώρα μηδέν για το «Survivor All Star».
Το πρωί της Τρίτης αναχώρησαν οι παί-

κτες και ο Γιώργος Λιανός για τον Άγιο Δο-
μίνικο. Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το
πρώτο γύρισμα και το βράδυ της Κυριακής
θα γίνει η πρεμιέρα. 

�O Γιώργος Μαυρίδης αντί να πει
«Γεια σου» είπε… άντε γεια στη

Μαρία Μπακοδήμου, καθώς δεν τα βρήκε
στο οικονομικό με τον ΣΚΑΪ, ώστε να εν-
ταχθεί στο σχήμα της εκπομπής της. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Τ
ο 2023 είναι η χρονιά της λήξης
των περισσότερων τηλεοπτι-
κών συμβολαίων και όπως κά-
θε τέτοια χρονιά που σέβεται

τον εαυτό της, δημιουργεί πολλά ερωτή-
ματα και κρύβει πολλές ανατροπές. Από
την άλλη, το 2022 άφησε πολλές εκκρεμό-
τητες για τις οποίες θα πρέπει τους επόμε-
νους μήνες να ληφθούν αποφάσεις. Ποιοι
βρίσκονται στη λίστα;

Νίκος Μουτσινάς: Υπάρχει παράθυρο
ανοιχτό για διαπραγμάτευση με τον ΣΚΑΪ ή
θα κλείσει συμφωνία με Barking Well και
θα μετακομίσει στον Alpha; Θα συνεχίσει
με απογευματινή εκπομπή ή θα κάνει κάτι
βραδινό και εβδομαδιαίο;

Γιώργος Παπαδάκης: Θα παραδώσει τον
θρόνο της πρωινής ζώνης, όπως έχει δη-
λώσει, και θα περάσει σε δεύτερο ρόλο;
Και αν ναι, θα είναι η Μαρία Αναστασοπού-
λου ο διάδοχος;

Ναταλία Γερμανού: Θα αλλάξει τηλεο-
πτική στέγη όπως ακούγεται από πέρυσι;
Για παράδειγμα, θα μετακομίσει προς το
Mega ή μήπως ετοιμάζεται να ανανεώσει
και πάλι με τον Alpha; Επιπλέον, τι συμβαί-
νει με τη βραδινή εκπομπή που όλο έρχε-
ται αλλά δεν έχει ακόμα φανεί;

Βίκυ Καγιά: Θα συνεχίσει τη συνεργασία
της με το Star μετά το τέλος της σεζόν και
αν ναι, με ποια πρότζεκτ; Τι θα γίνει με το
«GNTM» και το «Shopping Star» που πα-
ρουσιάζουν σημάδια κόπωσης;

Το ίδιο ερώτημα ακολουθεί και τους
τρεις κριτές του «MasterChef», η τηλεο-
πτική συνέχεια των οποίων θα εξαρτηθεί
από τις επιδόσεις του νέου κύκλου που
βγαίνει σε λίγες μέρες στον αέρα.

«Πρωινό Star»: Θα μείνουν στο τιμόνι
η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύ-
λου ή θα αλιευτεί νέος παρουσιαστής
από τον ανταγωνισμό; Αξιόλογη η πο-
ρεία του ζευγαριού στην παρουσίαση,
αλλά ο διακαής πόθος του καναλιού να

εντάξει ένα μεγάλο όνομα στο δυναμικό
του παραμένει.

Μπέττυ Μαγγίρα: Συνέχισε για δεύτερη
σεζόν στο Open με ικανοποιητική πορεία.
Θα συνεχίσει και για τρίτη χρονιά ή θα στο-
χεύσει το κανάλι σε μια μεγάλη μεταγρα-
φή, κάτι το οποίο κυνηγά από πέρυσι αλλά
το διαθέσιμο μπάτζετ δεν ευνοεί;

Μάριον Μιχελιδάκη: Προβλημάτισε λί-
γο πριν από τα Χριστούγεννα το Open, με
το ερώτημα για το αν θα πρέπει να συνε-
χίσει ή όχι. Τελικά, λήφθηκε η απόφαση
να συνεχίσει. Τι θα γίνει από εδώ και πέ-

ρα; Θα έχει συνέχεια η συνεργασία τους
και την επόμενη σεζόν;

Ενημερωτικές εκπομπές ΣΚΑΪ: Τι θα γί-
νει με το πρωινό δίδυμο Δημήτρης Οικο-
νόμου - Άκης Παυλόπουλος; Θα μείνουν ή
θα φύγουν οι δυσαρεστημένοι «Αταίρια-
στοι»; Τι θα αποφασίσει ο Γιώργος Αυτιάς
με τη λήξη του συμβολαίου του;

Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου: Τα δύο πρόσωπα που βρέ-
θηκαν εκτός τηλεόρασης. Ποιο θα είναι το
επαγγελματικό τους μέλλον; Θα βρουν νέα
τηλεοπτική στέγη;

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, το πρόσωπο πάνω στο οποίο εί-
χαν βασιστεί στον ΣΚΑΪ για να χτίσουν τη νέα επιτρο-
πή του «My Style Rocks», έκανε αναστροφή πέντε
μέρες πριν από το πρώτο γύρισμα και επέστρεψε
στο Star. Το κανάλι της Κηφισιάς δεν ήθελε με τί-
ποτα να την αφήσει να φύγει και της έκανε πρότα-
ση για δική της εκπομπή, ίσως και στο δεύτερο μισό
της φετινής σεζόν. Η ίδια τα ζύγισε και πήρε την από-

φαση να παραμείνει στα γνωστά της λημέρια.
Η αναζήτηση γυναικείου προσώπου για το

ριάλιτι μόδας εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέ-
φαλο, με την Έλενα Γαλύφα να ξαναπαίζει δυ-
νατά, ενώ υπάρχει και φημολογία για την από-
λυτη ανατροπή με την επιστροφή της Έλενας

Χριστοπούλου, κάτι που μέχρι στιγμής δεν επι-
βεβαιώνεται. 

Η Μαζαρί άφησε «σύξυλο» το «My Style Rocks» 

Τα τηλεοπτικά ερωτήματα που 
ζητούν απάντηση μέσα στο 2023



Η
δρομολόγηση κοινών δράσεων με στόχο την ανά-
δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττι-
κής στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα βρέθη-

κε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο περιφερει-
άρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης με την πρόεδρο του ΕΟΤ
Άντζελα Γκερέκου.

Η κ. Γκερέκου συνεχάρη τη διοίκηση της Περιφέρειας
για την έμπρακτη στήριξή του στον πολιτισμό και τον του-
ρισμό, με έμφαση στον θεματικό, επισημαίνοντας τη ση-
μασία δρομολόγησης μιας συνεργασίας με στόχο την
προβολή της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ατ-
τικής διεθνώς. Προς αυτή την κατεύθυνση συμφώνησε ο
κ. Πατούλης, επισημαίνοντας πως με αφορμή και το γεγο-
νός ότι το 2023 η πόλη της Ελευσίνας θα είναι η πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης ανοίγεται ένα σημαντικό πεδίο
για δράσεις με ισχυρό πολιτιστικό και τουριστικό πρόση-

μο. Μάλιστα υπογράμμισε πως η Περιφέρεια Αττικής υλο-
ποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο ο τουρισμός και
ιδιαίτερα ο θεματικός, όπως είναι ο τουρισμός υγείας και ο
πολιτισμός, να αποτελέσει επιταχυντή για την οικονομική
ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Επιπλέον τόνισε
πως σε συνεργασία και με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό
της περιφέρειας υλοποιούνται ενέργειες προκειμένου να
επιτευχθεί η σύνδεση τουριστικού και πολιτιστικού προ-
ϊόντος της Αττικής και να αναδειχθεί σε ένα ισχυρό παγκό-
σμιο πολιτιστικό brand, που θα ενισχύσει σημαντικά την
τουριστική ανάπτυξη. Τέλος, ο κ. Πατούλης υπενθύμισε
πως η περιφέρεια έχει ήδη συστήσει τον Οργανισμό Δια-
χείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO) και τόνισε
πως ο ΕΟΤ, η Περιφέρεια και ο ATTICA DMO μέσω της Νέ-
ας Μητροπολιτικής Αττική συν-σχεδιάζουν επόμενα βή-
ματα και δράσεις προς υλοποίηση.

Παράταση για 
τους παιδικούς σταθμούς 

Νέα προθεσμία στους δήμους της χώρας
έδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυ-
ξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ προκειμέ-
νου να διεκδικήσουν τη χρηματοδότηση της
δημιουργίας νέων παιδικών σταθμών. Με
απόφαση του CEO Σπυρίδωνος Σπυρίδωνος
της ΕΕΤΑΑ έγινε μια πέμπτη τροποποίηση της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με
αυτήν προβλέπεται ότι έχουν τη δυνατότητα να
ολοκληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του
προγράμματος το αργότερο έως τις 30 Νοεμ-
βρίου 2023 και το οικονομικό αντικείμενο έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οπότε και λήγει ορι-
στικά το πρόγραμμα.

Ψάχνουν το πρόσωπο 
Ενόψει εξελίξεων φαίνεται ότι βρίσκεται ο

«γαλάζιος» χώρος στον Δήμο Ηλιούπολης, κα-
θώς αναζητείται εναγωνίως το πρόσωπο που
θα ενώσει τις περισσότερες δυνατές συνιστώ-
σες δυνάμεις. Θυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί
μια μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να
συμφωνήσουν σε κάποια συμπόρευση οι επι-
κεφαλής των δύο «γαλάζιων» παρατάξεων της
πόλης, αλλά φαίνεται ότι ο Τάσος Ευσταθίου
και ο Γαβριήλ Αραμπατζής αδυνατούν να συμ-
φωνήσουν… Οι πληροφορίες που κυκλοφο-
ρούν τον τελευταίο καιρό θέλουν την Πειραιώς
να αναζητεί, με τη βοήθεια και του πρώην δη-
μάρχου της πόλης Γιάννη Αναγνώστου, το πρό-
σωπο που θα μπορέσει να δώσει προοπτική νί-
κης απέναντι στον δήμαρχο Γιώργο Χατζηδά-
κη. Το δύσκολο πάντως θα είναι να πείσει τους
άλλους δύο επικεφαλής να μη διεκδικήσουν
τον δήμο και πάλι… 

! ΔΔιέψευσε… επιβεβαιώνοντας 
Πληροφορίες που κυκλοφορούσαν έντονα το τελευταίο

διάστημα στο Μαρούσι ήθελαν τον δημοτικό σύμβουλο Κυ-
ριάκο Χάγερ να είναι το μεγάλο φαβορί να διαδεχθεί τον
Γιώργο Καραμέρο ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-
σης και υποψήφιος δήμαρχος τον Οκτώβριο. Ο κ. Χάγερ με
ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συζητήσεις για να
αναλάβει, ωστόσο, διαψεύδει ότι έχει πρόθεση να είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος και διαβεβαιώνει ότι θα είναι και πάλι υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος, συνεχίζοντας την πορεία που
έχει ξεκινήσει.

Η επιμονή δικαιώθηκε 

Δικαιωμένος μπορεί να αισθάνεται πλέον ο δήμαρχος
Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου, καθώς πλέον ξεκίνησαν οι
εργασίες ανακατασκευής και ανάπλασης του Αναψυκτήριου
που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και στην
αποχαρακτηρισμένη χερσαία ζώνη λιμένα. Υπενθυμίζεται ότι,
με πρόσφατο ΦΕΚ, το Αναψυκτήριο παραχωρήθηκε στον Δή-
μο Ελευσίνας για δέκα χρόνια, άνευ ανταλλάγματος, έπειτα
από συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής με το
υπουργείο Οικονομικών και τη συνδρομή της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Οικονόμου: «Οι εργασίες στο
Αναψυκτήριο ξεκίνησαν και πολύ σύντομα θα παραδοθεί
στους πολίτες ένας νέος, σύγχρονος χώρος πολιτισμού. Το
παραλιακό μέτωπο, λοιπόν, αλλάζει, με υπομονή, επιμονή και
στοχευμένες ενέργειες. Αυτός ήταν και ο στόχος μας και με
αυτόν τον γνώμονα συνεχίζουμε».
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Μια πολύ ευαίσθητη πρωτοβουλία για τους ηλικιω-
μένους πολίτες της πήρε η δημοτική αρχή του Κώστα
Μπακογιάννη στην Αθήνα. Περισσότεροι από 120 άν-
θρωποι, οι οποίοι δεν έχουν την ευχέρεια να βγουν
έξω, να μετακινηθούν και να διασκεδάσουν, περιηγή-
θηκαν με ταξί στους δρόμους της γιορτινής πόλης και
θαύμασαν από κοντά τη φωταγωγημένη Αθήνα. Τη
βραδινή βόλτα στη στολισμένη Αθήνα διοργάνωσε ο
Δήμος Αθη-
ναίων για τους
ηλικιωμένους
που φιλοξε-
νούνται στο
Γηροκομείο
Αθηνών και
για μέλη των
Λεσχών Φι-
λίας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Συνδικάτο
Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) και τη διαδικτυα-
κή εκπομπή «ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ». Στη δράση συμμετείχαν
αφιλοκερδώς περισσότεροι από 70 οδηγοί ταξί, οι
οποίοι παρέλαβαν τους συμμετέχοντες από τρία δια-
φορετικά σημεία και τους μετέφεραν στη στολισμένη
Αθήνα, περνώντας από κεντρικά σημεία της πόλης
όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η πλα-
τεία Ομονοίας, η Σταδίου, καταλήγοντας στη λαμπερή
πλατεία Συντάγματος.

Βόλτα με ταξί στη στολισμένη
Αθήνα για ηλικιωμένους

Συνεργασία με ΕΟΤ για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας
Περιφέρεια Αττικής
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Ριζικά αλλάζουν από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου οι εισαγωγές μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων αλλά και επαγγελματικών οχημάτων έως 3,5 τόνους, καθώς το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την άμεση ενεργοποίηση του
Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ).

Ουσιαστικά από τα μέσα Ιανουαρίου οι εισαγωγείς των μεταχειρισμένων οχημά-
των θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να καταθέτουν τα
έγγραφα που ζητά το σύστημα, όπως το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, το ΚΤΕΟ, τα
διανυθέντα χιλιόμετρα, μέχρι και βεβαίωση για τις ανακλήσεις που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί στο κάθε μοντέλο που εισάγεται στην Ελλάδα.

Όπως ξεκαθαρίζεται στη διευκρινιστική πράξη του υπουργείου, οι εισαγωγείς
από 30/12/2022 έως και 27/02/2023 θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των
οχημάτων κατηγοριών Μ και Ν στο ΜΕΜΟ έως και 40 μέρες μετά την κατάθεση αί-
τησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, ενώ μετά τις 28/2/2023 η προθεσμία κατα-
χώρισης μειώνεται στις 20 μέρες.

Οι εισαγωγείς οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Ο1, Ο2 και Ο3 θα υποχρε-
ούνται να καταθέτουν τα στοιχεία των οχημάτων από τις 16 Ιανουαρίου 2024 και θα
έχουν προθεσμία καταχώρισης έως 20 μέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγη-
σης άδειας κυκλοφορίας.
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Αλλάζουν όλα στις εισαγωγές μεταχειρισμένων ΙΧ

Η
Mercedes-Benz έχει επενδύσει στην κα-
τηγορία των SUV και αυτό αποδεικνύεται
όχι μόνο από το γεγονός ότι διαθέτει ίσως
την πιο πλήρη γκάμα μοντέλων που θα κα-

λύψει τις ανάγκες ακόμη και του πλέον απαιτητικού
αγοραστή, αλλά και από το ότι διαθέτει τετρακίνητες
εκδόσεις τη στιγμή που οι περισσότεροι ανταγωνιστές
κοντεύουν να τις καταργήσουν. Στα παραπάνω προ-
σθέστε και την πολυτέλεια, τον εξοπλισμό αλλά και την
κορυφαία ποιότητα κατασκευής, που σημαίνει υψηλή
μεταπωλητική αξία, και σίγουρα έχετε ένα μοναδικό
αποτέλεσμα. Μεταξύ των μοντέλων SUV της Merce-
des-Benz βρίσκεται και η GLB, η οποία ουσιαστικά θα
λέγαμε ότι δεν έχει ανταγωνισμό, καθώς διαθέτει τε-
τρακίνηση, πρακτικότητα και μοναδική σχεδίαση.

Όλα τα παραπάνω βέβαια κοστίζουν λίγο πάνω από
τις 46.500 ευρώ, ο πλούσιος εξοπλισμός και η υψηλή
μεταπωλητική αξία σίγουρα χρυσώνουν το χάπι του
κόστους απόκτησης.

Off road χαρακτηριστικά
Σχεδιαστικά η GLB δείχνει τις προθέσεις της έχοντας

αρκετές γωνίες, ένα αρκετά κάθετο μπροστινό παρμ-
πρίζ και τετραγωνισμένο πίσω μέρος παραπέμποντας
σε μοντέλα άλλων δεκαετιών αλλά με τον κατάλληλο
εκσυγχρονισμό. Άλλωστε, η GLB διαθέτει δυναμική,
περιπετειώδη και σύγχρονη σχεδίαση που την καθιστά
επιβλητική ως παρουσία. Τα φωτιστικά σώματα κυριαρ-
χούν τόσο στο εμπρόσθιο μέρος όσο και στο πίσω, ενώ
το πακέτο AMG Line δίνει ένα περισσότερο σπορ τόνο
με διαφορετικούς προφυλακτήρες και μάσκα ψυγείου,
μαύρο χρώμα στα καπάκια καθρεπτών, ράγες οροφής
και περίβλημα παραθύρων και προαιρετικές δίχρωμες
ζάντες AMG Line 19 ιντσών και φιμέ τζάμια.

Πολυτέλεια και άνεση
Η καμπίνα της Mercedes-Benz GLB διαθέτει ένα

καλαίσθητο διάκοσμο με έκδηλο τεχνολογικό υπόβα-
θρο, που τονίζεται από το ενιαίο πλαίσιο στο οποίο το-
ποθετούνται οι δύο οθόνες, μία που εκτελεί χρέη πίνα-
κα οργάνων και μία του συστήματος multimedia. Από
πλευράς ποιότητας, η αίσθηση πολυτέλειας και στιβα-
ρότητας είναι αυτή που περιμένεις από μια Mercedes-
Benz, με τα υλικά, τη συναρμογή και το φινίρισμα να
μην επιδέχονται καμία αμφισβήτηση.

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων κινείται σε ράγες κατά
τον διαμήκη άξονα κατά 140 mm, μεταβάλλοντας τους
χώρους είτε των πίσω επιβατών είτε των αποσκευών
(από 560 έως 760 λίτρα). Σε κάθε περίπτωση, η καμπί-
να είναι όχι μόνο ευρύχωρη αλλά και ευήλια χάρη στην
τετραγωνισμένη σχεδιαστική προσέγγιση του αυτοκι-
νήτου και τα μεγάλα πλαϊνά κρύσταλλα.

163 ίπποι
Κάτω από το καπό της Mercedes-Benz GLB200

4Matic της δοκιμής μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός
υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας χωρητικό-
τητας μόλις 1,33 λίτρου, που αποδίδει 163 ίππους και
250 Nm ροπής. Το μηχανικό σύνολο διακρίνεται για τη
«ζωηράδα» του και βέβαια σε αυτό συμβάλλει τα μέγι-
στα και το 8τάχυτο, ημιαυτόματο κιβώτιο διπλού συμ-
πλέκτη 8G-DCT, το οποίο φροντίζει να γίνονται όσο πιο
ανεπαίσθητες οι αλλαγές, ανάλογα φυσικά και με το
επιλεγμένο προφίλ οδήγησης.

Η τετρακίνητη GLB200 χρησιμοποιεί το γνωστό σύ-
στημα 4Matic της Mercedes-Benz, το οποίο έχει συ-
νεχώς μεταβαλλόμενη την κατανομή της ροπής ανά-
μεσα στους δύο άξονες. Με το σύστημα Dynamic Se-
lect μπορεί να κλειδωθεί το ποσοστό παροχής της

ισχύος, με το πρόγραμμα Εco/Comfort να είναι στο
80:20 εμπρός/πίσω, στο πρόγραμμα Sport 70:30 εμ-
πρός/πίσω και στο πρόγραμμα Off Road να κλειδώνει
στο 50:50. Το Off Road πακέτο της GLB200 συμπληρώ-
νεται με το σύστημα Downhill Speed Regulation
(DSR), το οποίο ρυθμίζει αυτομάτως την ταχύτητα στις
απότομες κατηφόρες μεταξύ 2-18 km/h, χωρίς να
χρειάζεται η επέμβαση του οδηγού στο φρένο.

Γερμανική άνεση παντός εδάφους
Η GLB 200 ξεχωρίζει για τα υψηλά επίπεδα άνεσης

και την ποιοτική κύλιση που προσφέρει τόσο εντός
δρόμου όσο και εκτός! Στο εθνικό οδικό δίκτυο η Mer-
cedes-Benz GLB200 4Matic αποδεικνύει ότι μπορεί
να κινηθεί ως λιμουζίνα με υψηλές ταχύτητες και από-
λυτη ασφάλεια και οικονομικά, αφού ο κινητήρας του
1,33 λίτρου δεν χρειάζεται τεράστιες ποσότητες καυ-
σίμου για να κινηθεί.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το
αμάξωμα σαφώς και παρουσιάζει κάποιες κλίσεις
στις στροφές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν προ-
βληματίζουν. Αν πάλι ο οδηγός την πιέσει πέραν των
ορίων της, τότε η τετρακίνηση το επαναφέρει στον σω-
στό δρόμο. Μέσα στην πόλη η ανάρτηση αλλά και τα
ηχομονωτικά υλικά προσδίδουν ένα άκρως χαλαρωτι-
κό περιβάλλον στους επιβάτες της GLB 200, ενώ επί-
σης η διαδικασία παρκαρίσματος είναι παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό εξαιτίας των καμε-
ρών που έχουν τοποθετηθεί. Εκτός δρόμου η Merce-
des-Benz GLB200 4Matic ξεδιπλώνει τις αρετές της
και κινείται με απίστευτη ευκολία όπου κυκλοφορούν
μόνο σκληροτράχηλα τζιπ. Ωστόσο, χρειάζεται προσο-
χή, καθώς τα ελαστικά χαμηλού προφίλ μπορεί να
«τραυματιστούν» εύκολα και κοστίζουν ακριβά.

37

Δοκιμάζουμε τη Mercedes-Benz
GLB200 4Matic με 163 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Τ
ο μεγάλο ντέρμπι της «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά» ανάμεσα
στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό
κλέβει όλο το focus της 17ης

αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Su-
per League 1, γιατί είναι κάτι περισσότερο
από ένα παιχνίδι και δεν αφορά το γόητρο,
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των
δύο, αλλά κάτι πιο πρακτικό. Τη βαθμολο-
γία.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κατεβαί-
νει στη Δεκελείας έχοντας ένα αβαντάζ 7
βαθμών από την Ένωση μετά τα μεσοβδό-
μαδα αποτελέσματα. Αυτός νίκησε έστω
και δύσκολα 1-0 τον Λεβαδειακό στη Λι-

βαδειά, παίζοντας όμως αποκρουστικό
ποδόσφαιρο. Η δε ΑΕΚ με ύφος μπλαζέ
στα Γιάννενα ηττήθηκε 2-1 από τον ΠΑΣ
και προσγειώθηκε στην πραγματικότητα
πως τα ματς δεν κερδίζονται ούτε με τις
φανέλες ούτε με τις δηλώσεις. Αν νικήσει
η ΑΕΚ στο ντέρμπι, δίνει νέο ενδιαφέρον
στο πρωτάθλημα, αφού θα μειώσει στους
τέσσερις βαθμούς. Με νίκη ο Παναθηναϊ-
κός αποκτάει και ψυχολογικό προβάδι-
σμα για τον τίτλο, καθότι θα έχει αποσπα-
στεί δέκα βαθμούς από την ΑΕΚ, όσους
απέχει τώρα από τον Ολυμπιακό και τον
ΠΑΟΚ, οι οποίοι όμως… έρχονται και
απειλούν. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Ch-
ampions League της προσεχούς περιό-
δου θα πάρουν μέρος δύο ομάδες μας, ο

πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής.
Ο Ολυμπιακός με δέκα βαθμούς από

την κορυφή δεν θέλει να βλέπει άλλο απο-
τέλεσμα εκτός από νίκη κόντρα στον Βόλο
στο Πανθεσσαλικό. Ο Μίτσελ κατέληξε σε
έναν κορμό με τρία «10άρια» (Φορτούνης,
Χάμες Ροντρίγκες και Μπιέλ) που αποδί-
δει επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη 1-0
στο ντέρμπι της Τούμπας επί του Άρη
έδειξε στον κόσμο ότι είναι εδώ και μπο-
ρεί τα πάντα. Φιλοξενείται από τη Λαμία
και λογικά δεν θα έχει πρόβλημα. Από τα
άλλα ματς, που έχουν όλα το δικό τους
βαθμολογικό ενδιαφέρον, ξεχωρίζει το
γειτονικό ντέρμπι Ατρόμητος - Ιωνικός. Το
πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα, Σάββατο:
Λεβαδειακός - ΠΑΣ Γιάννινα (17.30, No-

va), Λαμία - ΠΑΟΚ (19.30, Cosmote TV).
Κυριακή: Βόλος - Ολυμπιακός (16.00, Co-
smote TV), Ατρόμητος - Ιωνικός (17.00,
Nova), Άρης - Αστέρας Τρ. (19.00, Nova),
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19.30, Cosmote TV).
Δευτέρα: Παναιτωλικός - ΟΦΗ (17.00, Co-
smote TV).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
σε 16 αγώνες

Παναθηναϊκός............42

ΑΕΚ.............................35

ΠΑΟΚ..........................32

Ολυμπιακός................32

Βόλος..........................26

Άρης............................25

Παναιτωλικός.............19

Ατρόμητος ..................19

Αστέρας Τρ..................17

ΠΑΣ Γιάννινα ..............14

ΟΦΗ ............................12

Λεβαδειακός ..............11

ΠΑΣ Λαμία ..................10

Ιωνικός .......................8

Κάτι περισσότερο από ένα ντέρμπι

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
στην «ΟΠΑΠ Arena - 
Αγιά Σοφιά», με τον ΠΑΟΚ
και τον Ολυμπιακό 
να παραμονεύουν 
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Σ το κατάμεστο από 32.000 θεατές «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά» θα γίνει το ντέρμπι ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός αύριο Κυριακή. Ποια είναι η

επιδραστικότητα των οπαδών στην κερκίδα στη δια-
μόρφωση ενός αποτελέσματος; Σύμφωνα με την
υπηρεσία της FIFA, CIES Football Observatory, που
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του
Νεσατέλ της Ελβετίας, η Ελλάδα έχει μια παγκό-
σμια πρωτιά σχετικά με την επιδραστικότητα των
θεατών στην κερκίδα και στη Super League 1 στην
1η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ! Η έρευνα αυτή έγινε την
πενταετία 2015-2020, πριν ακόμη χτιστεί το νέο γή-
πεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την εποχή της πανδημίας, όταν οι κερκίδες παρέ-
μειναν άδειες, οι νίκες των γηπεδούχων μειώθηκαν
κατά 15,1%, το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως.
Πριν από την πανδημία οι νίκες των γηπεδούχων
ανέρχονταν σε ποσοστό 47,9% και μόλις ο κορονοϊός
προέκυψε στη ζωή μας έπεσαν στο 32,8%.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μετρή-
σεις σε 63 πρωταθλήματα ανά τον κόσμο από τον
Απρίλιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2020, οι γηπε-
δούχοι είχαν συντριπτικά ποσοστά νικών της τάξης
του 44,3% και υπήρξε μείωση στο 42,2%. Η μέση δια-
φορά γκολ που σημειώνουν οι γηπεδούχοι ανά αγώ-
να μειώθηκε από +0,32 σε +0,24.
Εξακολουθούν μεν να έχουν τον πρώτο λόγο για τη
νίκη, αλλά τα ποσοστά έχουν μειωθεί και αυτό οφεί-
λεται στην έλλειψη «βοήθειας» που παίρνουν οι παί-
κτες από τις ιαχές των θεατών και τη γενικότερη
ατμόσφαιρα που δημιουργούν.
Στην Ελλάδα βέβαια μπορεί οι θεατές να παίξουν
και ρόλο στις αποφάσεις των διαιτητών. Αμέσως
μετά την Ελλάδα, όπως μπορείτε να δείτε στον σχε-
τικό πίνακα, ακολουθούν η Αυστρία και η Γερμανία.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι χώρες προηγ-
μένες ποδοσφαιρικά, όπως η Ιταλία και η Ιταλία,
έχουν θετικό συντελεστή διαφοράς. Που σημαίνει
ότι τον καιρό της πανδημίας οι γηπεδούχοι σημει-
ώνουν περισσότερες νίκες απ’ ό,τι πριν. Που σημαί-

νει πως οι γηπεδού-
χοι επηρεάζονται
αρνητικά με την πα-
ρουσία οπαδών
στην κερκίδα! Η Ελ-
βετία έχει το μεγα-
λύτερο ποσοστό διαφοράς (+8,5%).
Στον άλλο πίνακα μπορείτε να δείτε την επιδραστι-
κότητα των θεατών ανά ομάδα. Εκεί η ΑΕΚ είναι μα-
κράν 1η και ακολουθούν Ολυμπιακός και Παναθη-
ναϊκός με τα ίδια ποσοστά. 

Το Πανεπιστήμιο του Νεσατέλ ερεύνησε
την επιδραστικότητα των θεατών 
στην κερκίδα στην κατάκτηση 
της νίκης των γηπεδούχων

Νίκες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας

ΧΩΡΑ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ελλάδα 47,9% 32,8% -15,1%
Αυστρία 45,2% 30,2% -15%
Γερμανία 45,8% 31,7% -14,1%
Βιετνάμ 48,1% 36,5% -11,6%
Ν. Κορέα 38,5% 27,8% -10,7% 
Σουηδία 44,4% 35,3% -9,1%
Κίνα 47,8% 38,8% -9%
Ρωσία 42,2% 33,3% -8,9%
Σλοβενία 39,8% 30,9% -8,9%
Ισλανδία 43,5% 34,9% -8,6%
Ισπανία 47% 40,9% -6,1%
Λιθουανία 44,1% 38,6% -5,5%
Βουλγαρία 46,1% 40,8% -5,3%
Δανία 44,8% 39,5% -5,3%
Αγγλία 43,3% 38,1% -5,2%
Εσθονία 43,9% 38,8% -5,1%
Φινλανδία 42,9% 39,1% -3,8%
Ιαπωνία 40,1% 36,8% -3,3%
Κροατία 46,7% 44% -2,7%
Βραζιλία 50,3% 48,9% -1,4%
Πολωνία 44,5% 43,2% -1,3%
Ισραήλ 38,9% 37,9% -1%
Παραγουάη 38,2% 37,2% -1%

Επιδραστικότητα ανά
ομάδα

ΑΕΚ.............................83,3%Ολυμπιακός................66,6%Παναθηναϊκός............66,6 %Άρης............................50%Βόλος..........................42,8%ΠΑΟΚ..........................40%Αστέρας Τρ..................40%Ιωνικός .......................33,3%ΠΑΣ Γιάννινα ..............33,3%Ατρόμητος ..................33,3%ΟΦΗ ............................28,5%Απόλλων Σμ................16,6%Παναιτωλικός.............16,6%Λαμία ..........................0%

Πρώτη παγκοσμίως  
η Ελλάδα, πρώτη 
στη χώρα η ΑΕΚ



Τ
ο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού ανακήρυξε το 2023 ως Λογοτεχνι-
κό Έτος Άλκης Ζέη με αφορμή τη συμ-
πλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή

της, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων στη
μνήμη της.

Στο πλαίσιο των αφιερωματικών εορτασμών
προς τιμήν της πρέσβειρας της σύγχρονης ελλη-
νικής λογοτεχνίας διεθνώς, προγραμματίζονται
κυκλοφορία αφιερωματικού τόμου, μεγάλη έκ-
θεση στο Μουσείο Μπενάκη (κτίριο Πειραιώς
138) στο τέλος Φεβρουαρίου, σειρά εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, ενώ θα τι-
μηθεί στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της
Μπολόνια (6-9 Μαρτίου 2023), όπου η χώρα μας
θα συμμετάσχει ως «τιμώμενη αγορά».

Η πολυβραβευμένη Άλκη Ζέη χάρισε στις παι-
δικές και εφηβικές καρδιές ατελείωτο γέλιο και
περιπέτεια μέσα από τα 22 αριστοτεχνικά βιβλία
της όπως το «Καπλάνι της βιτρίνας«, τα παραμύ-

θια και τους φαντασιακούς ήρωες όπως τον
«Κλούβιο» και για το σύνολο του συγγραφικού
έργου της τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

«Από τα μικρά μου χρόνια ως σήμερα, ας μην
πω με ακρίβεια πόσα είναι, γιατί θα τρομάξω κι
εγώ η ίδια, έζησα έναν πόλεμο, δύο εμφύλιους
πολέμους, δύο δικτατορίες και δύο προσφυγιές.
Δεν τα έζησα σαν απλός παρατηρητής αλλά παίρ-
νοντας ενεργό μέρος κάθε φορά κι έτσι και να
ήθελα δεν θα μπορούσε το συγγραφικό μου έργο
να μην επηρεαστεί από τα γεγονότα αυτά που
συγκλόνισαν τον τόπο μας. Άθελά μου η ζωή μου
μπλέχτηκε μέσα στην ιστορία κι έγινα κι εγώ ένα
κομμάτι της. Το συγγραφικό μου έργο, θέλω δεν
θέλω, είναι γεμάτο ιστορία. Αν πέτυχα να κάνω τα
παιδιά να την ακούσουν τουλάχιστον, το μέλλον
θα δείξει», είχε αναφέρει.

Η ομάδα συντονισμού
Για την οργάνωση του Λογοτεχνικού Έτους

Άλκης Ζέη συγκροτήθηκε αμισθί ομάδα εργα-
σίας για τον συντονισμό, την υποστήριξη και τον
σχεδιασμό δράσεων, που αποτελείται από τους
εξής: Ελένη Δουνδουλάκη γενική γραμματέας
Σύγχρονου Πολιτισμού, Φίλιππος Τσιμπόγλου
γενικός διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας, Πέτρος Σεβαστίκογλου σκηνοθέ-
της - καθηγητής κινηματογραφίας, Χριστίνα
Ντουνιά ομότιμη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φι-
λολογίας ΕΚΠΑ, Μελπομένη Κανατσούλη κα-
θηγήτρια Τμήματος Επιστημών Προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αθανάσιος
Αγάθος αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνι-
κής Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Βασιλική Νίκα εκπαι-
δευτικός, μέλος ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ, πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Τμήματος του IBBY, Πλάτωνας Μαυρο-
μούστακος καθηγητής Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του ΕΚΠΑ, Σίσσυ Παπαθανασίου ιστο-
ρικός Πολιτισμού, προϊσταμένη Διεύθυνσης
Γραμμάτων του ΥΠΠΟΑ.
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Επιμέλεια:
Δήμητρα Δάρδα
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Έτος Άλκης Ζέη



«Φρένο» στα σενάρια χωρισμού με τον σύζυγό
της Δημήτρη Κουσαθάνα έβαλε με μια φωτο-
γραφία η Σάσα Μπάστα. Η τραγουδίστρια ανάρ-
τησε ένα τρυφερό γιορτινό ενσταντανέ από το
βράδυ της Πρωτοχρονιάς, ποζάροντας με τον
Μυκονιάτη επιχειρηματία και την κορούλα τους
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Το 2023 να φέ-
ρει στη ζωή μας νέα ελπίδα, νέες προσδοκίες
και να αφήσει στο παρελθόν τις πίκρες. Να βλέ-
πουμε μπροστά και να χαμογελάμε. Χρόνια πολ-
λά και τρελά, γιατί αυτά μένουν!», ευχήθηκε η
γλυκιά μαμά.

Μαζί κι αγαπημένοι

Πρωτοχρονιά στην Αθήνα

Ήρθε, είδε, γλέντησε κι αποχώρησε! Στην Αθήνα
άλλαξε χρόνο η  τηλεοπτική «Έιμι Φάρα Φάου-
λερ» της διάσημης σειράς «The Big Bang Theory»
κάτω από τη «μύτη» των παπαράτσι. Κατά την πα-
ραμονή της, η Αμερικανίδα ηθοποιός Μαγίμ
Μπιάλικ με τους 4.000.000 followers επισκέφθη-
κε διάσημα αξιοθέατα της πρωτεύουσας όπως τον
Παρθενώνα, δοκίμασε παραδοσιακές και κινέζι-
κες σπεσιαλιτέ, ανάρτησε βίντεο από την αλλαγή
φρουράς στον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα
και αναχώρησε για την πατρίδα της ενθουσιασμέ-
νη από τις ομορφιές της πόλης.

Με το δεξί μπήκε το 2023 για
την οικογένεια της Ελπίδας! Η
γνωστή τραγουδίστρια σε λί-
γους μήνες θα γίνει γιαγιά από
τη λατρεμένη κόρη της Ήρα
Κατσαντώνη, η οποία βρίσκε-
ται σε προχωρημένη εγκυμο-
σύνη, όπως φαίνεται στη φω-
τογραφία που ανάρτησε στο
Instagram. «Είμαι πολύ περή-
φανη και πολύ χαρούμενη. Η
κόρη περιμένει αγοράκι. Θα το
ζήσω κι αυτό», δήλωσε η μέλ-
λουσα γιαγιά.

Πρώτη φορά
γιαγιά

Την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου επέλεξαν
να παντρευτούν η Αναστασία Δρακά και ο Μά-
ριος Κούμας.
Ανήμερα την
Πρωτοχρονιά,
το ζευγάρι ανέ-
βηκε τα σκαλιά
του ιερού ναού
Παναγίας Μυρ-
τιδιώτισσας στο
Μικρολίμανο
παρουσία συγ-
γενών και φί-
λων, με τη χο-
ρογράφο του
«DWTS» να εμ-
φανίζεται με
εντυπωσιακό
νυφικό, μια λευκή δημιουργία του Ανδρέα
Ζαννετίδη. Στο wedding party που ακολούθη-
σε οι νεόνυμφοι το γλέντησαν μέχρι το πρωί.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έκανε το δικό της

Πρωτοχρονιάτικος γάμος

Σ
τον Άγιο Δομίνικο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Κατε-
ρίνα Δαλάκα, παρέα με τους «All Star Survivors» παί-
κτες, για το «σίκουελ» του ριάλιτι επιβίωσης που θα κά-
νει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Κυριακής. Όπως

έγινε γνωστό, λίγο πριν από την επιβίβασή της στο αεροπλάνο, άν-
θρωπος της παραγωγής τής παρέδωσε μια ιδιόχειρη επιστολή από
τον σύντροφό της Δημήτρη Φιντιρίκο, συνοδευόμενη από ένα φυ-
λαχτό. Στο δισέλιδο γράμμα, ο επιχειρηματίας λέγεται πως εξέ-
φραζε την αντίρρησή του για τη συμμετοχή της στο τηλεπαιχνίδι,
διαφωνώντας με την απόφασή της να δοκιμαστεί για τρίτη φορά
στην αρένα των δοκιμασιών. Να υπενθυμίσουμε πως το ζευγάρι τα
τελευταία χρόνια χωρίζει και επανασυνδέεται σε τακτικά χρονικά
διαστήματα και ενώ η σχέση τους δοκιμάζεται ολοένα περνώντας
από σαράντα κύματα, η αθλήτρια προτίμησε να κάνει το δικό της
και να «πετάξει» μακριά του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL GOSSIP41

Φτυστή η Πετρουτσέλι
Η «Political» εντόπισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σωσία
της Φλορίντα Πετρουτσέλι! Η συνεργάτιδα της Ελεονώρας Μελέτη
στο «Mega Καλημέρα» μοιάζει εκπληκτικά με την Ντανιέλα Γκαρ-
σία, κόρη του διάσημου χολιγουντιανού σταρ Άντι Γκαρσία. Η
35χρονη Κουβανή ηθοποιός πόζαρε πρόσφατα στο Instagram με
τον διάσημο μπαμπά της και η ομοιότητα με την Ελληνίδα δημο-
σιογράφο είναι εμφανέστατη!



Ο
βελονισμός είναι μια αρχαία μέθοδος
θεραπείας που προέρχεται από την
παραδοσιακή κινεζική Ιατρική. Αν και
στην Κίνα εφαρμόζεται ως η κύρια θε-

ραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση μιας
σειράς παθήσεων, στη δυτική σύγχρονη Ιατρική
έγινε ευρύτερα γνωστός τις τελευταίες δεκαετίες
ως μια εναλλακτική και συμπληρωματική συντη-
ρητική μέθοδος θεραπείας.

Ο βελονισμός έχει εφαρμοστεί με επιτυχία
στην αντιμετώπιση του οξέος και του χρόνιου
μυοσκελετικού πόνου. Ο βελονισμός αντιμε-
τωπίζει το σώμα ως μια ολότητα που πάσχει και
προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία
της ενέργειας του σώματος και κατά συνέπεια
της υγείας που έχει διαταραχτεί. Για τον σκοπό
αυτό χρησιμοποιεί λεπτές βελόνες, οι οποίες
τοποθετούνται σε καθορισμένα σημεία του
σώματος, που βρίσκονται κατά μήκος των λε-
γόμενων μεσημβρινών, των καναλιών δηλαδή
που θεωρούνται ότι μέσα σε αυτά ρέει η ζωτική
ενέργεια. Κατά την παραδοσιακή θεώρηση του
βελονισμού τα ευεργετικά του αποτελέσματα
επιτυγχάνονται μέσω της επίδρασης που έχει η
τοποθέτηση της βελόνας στο συγκεκριμένο
βελονιστικό σημείο, το οποίο επιλέγεται ανά-
λογα με την πάθηση που αντιμετωπίζεται. Ο
παραδοσιακός βελονισμός στοχεύει στην εξα-
σφάλιση της ισορροπίας και αρμονίας μεταξύ
των δύο αντίθετων, αλληλοεξουδετερωμένων
αλλά και αλληλοσυμπληρωμένων δυνάμεων
του Γιν και Γιανγκ, η διαταραχή των οποίων
προκαλεί την ασθένεια.

Η δυτική σύγχρονη σκέψη αποδίδει τα ιδιαί-
τερα ευεργετικά αποτελέσματα του βελονι-

σμού σε επιστημονικά στηριζόμενες νευρο-
φυσιολογικές θεωρίες. Έχει αποδειχτεί ότι τα
βελονιστικά σημεία είναι διασκορπισμένα
στην πλειονότητά τους πολύ κοντά σε περιφε-
ρικά νεύρα. Τα σημεία αυτά χαρακτηρίζονται
από τη χαμηλή αντίσταση του δέρματος και το
υψηλό δυναμικό ενέργειας που δημιουργείται
από τον ερεθισμό τους.

«Ο τρόπος δράσης βελονισμού αφορά την
απελευθέρωση ενδογενών οπιοειδών μέσω αι-
σθητικών ινών. Τη μεταβίβαση στο κεντρικό
νευρικό σύστημα των ερεθισμάτων που δημι-
ουργούν οι βελόνες. Ο βελονισμός αυξάνει τις

ποσότητες της ενδορφίνης-1, βήτα ενδορφίνης,
εγκεφαλίνης, σεροτονίνης και ντοπαμίνης στο
πλάσμα του αίματος και τους εγκεφαλικούς
ιστούς. Όχι μόνο προκαλεί μείωση του πόνου,
αλλά έχει συγχρόνως αντικαταθλιπτικές, ηρεμι-
στικές ιδιότητες και θετική επίδραση ακόμη και
στην αποκατάσταση της νευρικής λειτουργίας.
Επίσης, φαίνεται να έχει άμεση επίδραση στον
υποθάλαμο του εγκεφάλου και το εγκεφαλικό
στέλεχος. Με αυτό τον τρόπο έχει τελικά επί-
δραση στο συμπαθητικό σύστημα και προκαλεί
απελευθέρωση κορτιζόλης, που έχει αντιφλεγ-
μονώδη και αναλγητική δράση», αναφέρει ο Αν-
τώνιος Αγγουλές, ορθοπαιδικός χειρουργός,
διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθήνας.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγεί-
ας (World Health Organization) και το Βρετανι-
κό Συμβούλιο Βελονισμού (British Acupunc-
ture Council), ο βελονισμός έχει αποδεδειγμέ-
νη αποτελεσματικότητα σε οσφυαλγία, ισχιαλ-
γία, αυχεναλγία, πόνο στο γόνατο, περιαρθρικές
παθήσεις του ώμου, επικονδυλίτιδα του αγκώ-
να, διάστρεμμα της ποδοκνημικής, ρευματοει-
δή αρθρίτιδα, ινομυαλγία, κεφαλαλγίες, ημι-
κρανίες, μετεγχειρητικό πόνο, νευραλγία τριδύ-
μου, πόνο στο πρόσωπο και πόνο στην κροτα-
φογναθική άρθρωση. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Στη δυτική σύγχρονη Ιατρική έγινε
ευρύτερα γνωστός ως μια 
εναλλακτική και συμπληρωματική
συντηρητική μέθοδος θεραπείας

Ανώδυνη και
ασφαλής θεραπεία
Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι
δεν έχει ουσιαστικές παρενέργειες και
είναι ανώδυνη και ασφαλής. Οι πολύ λε-
πτές βελόνες γίνονται καλά ανεκτές από
τους περισσότερους ασθενείς. Ο βελονι-
σμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από
εξειδικευμένους γιατρούς. Η εφαρμογή
του βελονισμού, αν και γενικά θεωρείται
ασφαλής θεραπεία, έχει κινδύνους, κυ-
ρίως τραυματισμούς των ιστών από τις
βελόνες. Συνήθως είναι μικρής έκτασης,
αλλά μπορούν να είναι σοβαροί, όπως ο
πνευμοθώρακας από ακατάλληλη τοπο-
θέτηση βελονών. Οι περισσότερες επι-
πλοκές συμβαίνουν όταν η μέθοδος
εφαρμόζεται από άτομα που δεν είναι ια-
τροί ειδικοί και έμπειροι στον βελονισμό.

Βελονισμός για 
μυοσκελετικούς πόνους Αντώνιος Αγγουλές, ορθοπαιδικός

χειρουργός, διδάκτωρ Ιατρικής
Πανεπιστημίου Αθήνας



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 Πανσέληνος στον τομέα της οικογένειας,
του σπιτιού σας αλλά και των αποφάσεων
που είχατε πάρει σε μια περίοδο μπερδεμέ-
νη θα βγάλουν από μέσα σας συναισθήματα
και γλυκές αναμνήσεις. Ίσως χρειαστεί λί-
γος χρόνος για να καταλάβετε γιατί αυτήν τη
χρονική στιγμή θα γίνουν στη ζωή σας αυτές
οι τόσο έντονες συναισθηματικές αλλαγές.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Βρίσκεστε με το ένα πόδι στο παρελθόν και
το άλλο στο τώρα. Είναι μια Πανσέληνος
που θέλει να παίξει με τα συναισθήματά
σας και εκείνα που σκέφτεστε αλλά δεν
μπορείτε να εκφράσετε. Το περιβάλλον
σας, συγγενείς και αδέλφια, θα παίξουν
έναν σημαντικό ρόλο.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η πρώτη Πανσέληνος της χρονιάς σάς ωθεί
να ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας και να
αλλάξετε κάποιες καταστάσεις που σας δη-
μιουργούσαν ανατροπές στην καθημερινό-
τητά σας λόγω της κακής διαχείρισης των
υποχρεώσεών σας. Τα συναισθήματα ίσως
έχουν μια υπερβολή και μάλλον κουράζουν
τους άλλους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η πρώτη Πανσέληνος της χρονιάς είναι κυ-
ρίως δική σας υπόθεση και αυτό βέβαια για
όλες τις χρονιές που πραγματοποιείται έως
τις 20/1. Οπότε το ποδαρικό γίνεται με εσάς
και φέτος θέλετε να επικοινωνήσετε με πρό-
σωπα που έχουν αφήσει ανοικτά κεφάλαια
στη ζωή σας. Επίσης, ό,τι έχει πάρει αναβολή
ή έχει καθυστερήσει θα το βάλετε μπροστά
σας και θα το αντιμετωπίσετε, αυτήν τη φορά
χωρίς να το κουκουλώσετε. Σπουδές, ταξί-
δια, εργασία, σχέση έχουν μια σύνδεση μετα-
ξύ τους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Η Πανσέληνος στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι είναι γεμάτη θέματα που αφορούν το
σκοτεινό σημείο των σκέψεών σας, τα πλη-
γωμένα σας συναισθήματα, την εργασία αλ-
λά και την υγεία σας. Θα αρχίσετε να αντι-
λαμβάνεστε ότι πολλά πράγματα που έχουν
καθυστερήσει ίσως έχουν έναν υποστηρι-
κτικό λόγο για εσάς, αλλά πολύ πιθανόν να
πάρει χρόνο μέχρι να το κατανοήσετε. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είστε ξεσηκωμένοι, άλλοι εσωτερικά και
άλλοι νιώθετε ότι πρέπει να κάνετε την επό-
μενη κίνηση, που φυσικά θα σας πάρει κά-
ποιον χρόνο. Το καλό είναι ότι σας στηρίζουν
κάποια πρόσωπα που είναι δίπλα σας χωρίς
να μετρούν και να ζυγίζουν τα κέρδη και το
χάσιμο από τη μεταξύ σας σύμπραξη. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η χρονιά μπαίνει με σκέψεις για την επαγ-
γελματική σας πορεία. Επανεξετάζετε τους
στόχους σας και μάλλον είναι η στιγμή να
αποφασίσετε το καλύτερο για εσάς. Εσείς
που έχετε προβληματιστεί με τα επαγγελ-
ματικά σας, κάποιες πόρτες από το παρελ-
θόν είναι έτοιμες να ανοίξουν για εσάς.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Αυτή η Πανσέληνος ήρθε την κατάλληλη
στιγμή για να επανεξετάσετε κάποια θέματά
σας ώστε το ξεκίνημα της χρονιάς να σας
δώσει μια καλύτερη ώθηση. Η επικοινωνία
με πρόσωπα-κλειδί των υποθέσεών σας θα
είναι εκείνο που θα χαρακτηρίζει τις αποφά-
σεις σας το επόμενο διάστημα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Πανσέληνος έρχεται για να σας υπεν-
θυμίσει ότι τα οικονομικά σας αλλά και η
προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε μια
αναμονή. Είναι πολύ πιθανόν να έχετε
μια ανησυχία που πολύ δύσκολα θα μπο-
ρέσετε να διαχειριστείτε, όταν μάλιστα ο
Άρης απέναντί σας δημιουργεί μια έντο-
νη συνύπαρξη με τους άλλους.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Πανσέληνος απέναντί σας αυξάνει την
ευαίσθητη πλευρά σας, κάτι που οι άλλοι
μπορεί και να μην κατανοούν. Εσείς πρέ-
πει να εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο
ώστε να σκεφτείτε τι είναι σημαντικό για
εσάς και το επόμενο διάστημα θα κάνετε
τις επιλογές που σας ταιριάζουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Με την πρώτη Πανσέληνο της χρονιάς έχε-
τε μεγάλο άγχος για εργασιακά θέματα, θέ-
ματα υγείας αλλά και παρασκηνιακές συ-
ζητήσεις που θα γίνουν λόγω κάποιων
προβληματισμών σας. Το πιο σημαντικό εί-
ναι να αφήσετε ελεύθερη τη διαίσθησή σας
και να την ακολουθήσετε αβίαστα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια πολύ καλά τοποθετημένη Πανσέ-
ληνος για εσάς, όπου τα συναισθήματά σας
έχουν την τιμητική τους. Είναι η στιγμή της
απόλυτης ισορροπίας, αλλά χωρίς να αγνο-
είτε και το παρελθόν και τα μαθήματα που
έχετε πάρει από αυτό.
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Τ ο Σάββατο 7/1 και ώρα Ελλάδας
1.07 πραγματοποιείται στο ζώδιο του
Καρκίνου η πρώτη Πανσέληνος του
2023. Αυτό το διήμερο είναι πολύ

σημαντικό, μια και θα υπάρξει μια τάση για
συναισθηματική κάλυψη. Βέβαια, τη
συναισθηματική φροντίδα την
αντιλαμβάνεται ο καθένας μας διαφορετικά
και αυτό θα είναι το απόλυτο ζητούμενο, σε
μια περίοδο που αναβλύζουν δυσνόητες
έννοιες και ταραχώδεις καταστάσεις. 
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Η ασφάλεια της Ελλάδας 
και οι ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ

«E χει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέ-
ρουμε;». Το ερώτημα ανήκει στον
Αλέξη Τσίπρα και ειπώθηκε στο

πλαίσιο της συνέντευξής του στη ΔΕΘ το 2015.
«Ο σκοπός των διαρρηκτών δεν είναι ποτέ ο φό-

νος. Ο φόνος προκύπτει στον πανικό που προκαλεί-
ται από την αντίδραση των θυμάτων, οπότε προ-
σποιηθείτε ότι κοιμόσαστε»! Οδηγία της ΕΛΑΣ προς
τους πολίτες όταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ήταν ο Νίκος Τόσκας. 

«Ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε αποτελε-
σματικά, όσο και αν ο τελικός αριθμός θυμάτων θο-
λώνει την εικόνα»! Το είπε ο Παύλος Πολάκης μετά
την τραγωδία στο Μάτι. 

Μεταναστευτικό, Δημόσια Τάξη, Πολιτική Προ-
στασία. Και στους τρεις τομείς -στο ευρύτερο πεδίο
της ασφάλειας- τα πράγματα άλλαξαν.

Στον Έβρο και το Αιγαίο τα σύνορα
φυλάσσονται. Η Ελληνική Αστυνομία,
το Λιμενικό και οι Ένοπλες Δυνάμεις,
όποτε απαιτείται, υπερασπίζονται τα
σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώ-
πης με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές
Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σώζουν ζωές και υψώνουν το ανά-
στημά τους απέναντι στα αδίστακτα
κυκλώματα των σύγχρονων δουλεμ-
πόρων. Απέναντι στην υβριδική απει-
λή της Τουρκίας να υπονομεύσει την

κυριαρχία της χώρας μας. 
Στη Δημόσια Τάξη, η Αστυνομία απελευθερώνει

καταλήψεις, αποδίδει δημόσιους χώρους στους
πραγματικούς δικαιούχους: την κοινωνία. Από τη
φοιτητική εστία Ζωγράφου μέχρι καταλήψεις κτι-
ρίων στα Εξάρχεια, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα
κ.ο.κ. Η παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές
έχει αυξηθεί και οι ειδικές αστυνομικές επιχειρή-
σεις στο κέντρο της Αθήνας και όπου αλλού κριθεί
απαραίτητο επιχειρησιακά δεν θεωρούνται πλέον
εξαίρεση, ούτε «σκούπες».

Και στην Πολιτική Προστασία, η πολιτική των προ-
ληπτικών εκκενώσεων απέδωσε. Το περασμένο
καλοκαίρι και οι ζωές των κατοίκων προστατεύτη-
καν, αλλά και οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν. 

Προφανώς, κανένα ζήτημα δεν έχει λυθεί ορι-
στικά. Το έγκλημα, φαινόμενα βίας, η κλιματική
κρίση, οι διεθνείς απειλές απαιτούν συνεχή εγρή-

γορση. Ο αγώνας για το αγαθό της ασφάλειας
είναι διαρκής. 

Ένα, όμως, πρέπει να είναι σαφές: Το
Μεταναστευτικό, η Δημόσια Τάξη, η
Πολιτική Προστασία είναι σοβαρά θέ-
ματα που δεν αντιμετωπίζονται με
δόγματα και ιδεοληψίες. Απαιτούν
πολιτικές αποφάσεις, πράξεις και
ανάληψη του κόστους και της ευθύ-
νης που αναλογεί σε εκείνους που
διεκδικούν το προνόμιο να κυβερ-
νούν την Ελλάδα.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Στα αλήθεια συμφωνείτε με όσους κατηγορούν
την κυβέρνηση για… μυστική διπλωματία, ώστε
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα να επιστρέψουν
στην πατρίδα για… προεκλογικούς λόγους, κύ-
ριε πρόεδρε; Πιστεύετε στα αλήθεια ότι υπάρχει
ελληνική κυβέρνηση που θα μπορούσε να υπο-
γράψει ότι το Βρετανικό Μουσείο νόμιμα κατέχει
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα;

Κύριε πρόεδρε, δεν μπαίνουν όλα τα θέματα
στο κομματικό παιχνίδι. Θεμιτός ο ανταγωνι-
σμός, μέρος της Δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν
εθνικά θέματα στα οποία δεν γίνεται να παίζουμε
με τρόπο που να ωφελούνται οι άλλοι. Είτε είναι

οι Βρετανοί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε
αδιαφανή κυκλώματα ΜΚΟ, όπως συνέβη πρό-
σφατα στο Μεταναστευτικό με τη γνωστή υπόθε-
ση των 38 δήθεν εγκλωβισμένων σε νησίδα
στον Έβρο και τον θάνατο της 5χρονης
Μαρίας, που -ευτυχώς- δεν υπήρξε πο-
τέ. Είναι δυνατόν να κατηγορείται (έστω
και μέσω hashtag) η ελληνική κυβέρ-
νηση ότι… θα πουλήσει την Ακρόπολη; 

Στα αλήθεια αυτό είναι μέρος της
προεκλογικής σας στρατηγικής; Κα-
λημέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε
πρόεδρε!

� Ανέκαθεν ήταν δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα ο
σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, αλλά τις τελευταίες

ημέρες πύκνωσε την παρουσία του. «Εντελώς άστοχη η
τοποθέτηση του γραμματέα. Δεν μπορεί να αφήνει υπο-
νοούμενα ηθικής τάξης για όσους κατέθεσαν αιτήσεις
υποψηφιότητας. Επειδή γνωρίζω τους ανθρώπους που
αποχώρησαν από τα ψηφοδέλτια, δεν τιμά ούτε τους ίδι-
ους ούτε το κόμμα αυτό που λέει», σχολίασε στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Twitter σχετικά με τις δη-
λώσεις του Ανδρέα Σπυρόπουλου με αφορμή στελέχη
που απέσυραν την υποψηφιότητά τους. 

••••••••••••

� Ανέβασε, μάλιστα, και ένα χαρακτηριστικό δημο-
σίευμα για να καταλάβουν οι χρήστες σε τι αναφέ-

ρεται: «“Βόμβα” από Σπυρόπουλο: Το ΠΑΣΟΚ κόβει υπο-
ψηφίους για να μη βρεθεί με “Πάτσηδες”»! Και για να μη
μείνει καμία αμφιβολία ο κ. Τσούνης μίλησε με ονόματα:
«Κάποιοι ήταν και στις προηγούμενες εκλογές υποψή-
φιοι. Ποιοι είναι οι δυνάμει Πάτσηδες; Ο Γάκης, ο Πε-
τρουλάκης, ο Χρυσοφάκης; Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο
γραμματέας, πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες για δια-

γραφή τους κι από απλά μέλη του κόμματος». Άρχισαν
τα όργανα στη Χαριλάου Τρικούπη. 

••••••••••••

� Με δίκες προθέσεων, θεωρίες συνωμοσίας και
άλλα γλαφυρά φαίνεται πως έχει αποφασίσει, για

μία ακόμη φορά, να πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδού-
ρου δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο επιστροφής
των Μαρμάρων του Παρθενώνα, οπότε το θέμα έγινε
πρωτοσέλιδο στον φιλικό προς την αξιωματική αντιπο-
λίτευση Τύπο, αλλά και θέμα στα κοινωνικά δίκτυα. Εμ-
φανίζοντας την υπόθεση σαν… εθνική προδοσία!

••••••••••••

� Τη γραμμή συμπύκνωσε ο Γιώργος Καραμέρος.
Προφανώς μέχρι να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά

της η Πόπη Τσαπανίδου. «Η #κυβέρνηση_Μητσοτάκη
διαπραγματεύεται να δανειστεί για προεκλογική φιέστα
από το Βρετανικό Μουσείο τα (κλεμμένα από τον Έλγιν)
Μάρμαρα του Παρθενώνα, ρισκάροντας de facto ανα-
γνώριση βρετανικής νομής, κατοχής & κυριότητας των
Γλυπτών. #Αυτοί_θα_πουλήσουν_και_την_Ακρόπολη
#κορυβαντιά». 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Σπίτι χωρίς Γιάννη, 
προκοπή δεν κάνει!


