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Η
είδηση του θανάτου του τέως βασιλιά
Κωνσταντίνου έδωσε σε κάποιους την
ευκαιρία να βγάλουν από μέσα τους όλη
τη «χολή» και την κακοψυχία που κρύ-

βουν, αλλά και να τροφοδοτήσουν τον δημόσιο βίο με
διχόνοιες και διχασμούς που ουδεμία θέση έχουν
στην Ελλάδα του 2023. Η πολιτική παρουσία του Κων-
σταντίνου κρίθηκε πριν από 50 χρόνια από τον ελλη-
νικό λαό και από την επιστήμη της Ιστορίας. Οι αήθεις
επιθέσεις στο πρόσωπό του δεν έχουν σχέση με τον
πολιτικό μας πολιτισμό. Επίσης, ούτε ο Κωνσταντίνος
ούτε η οικογένειά του επιχείρησαν ποτέ να απασχο-
λήσουν ή να επηρεάσουν τον δημόσιο και τον πολιτι-
κό βίο στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, η Γ’ Ελληνική

Δημοκρατία δεν κινδύνευσε ούτε κινδυνεύει από
τους Γλύξμπουργκ. Από άλλους κινδύνεψε πολλές
φορές και η χώρα και η ευρωπαϊκή της προοπτική. Η
Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει τέτοιου είδους φοβι-
κά, ούτε εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα που κάποιοι
επιχειρούν να ενσπείρουν. Το αν κάποιοι «αριστεροί
του χαβιαριού» ζουν ακόμα με σύνδρομα της χούντας
ή με τον Άρη Βελουχιώτη στο προσκέφαλό τους και
ονειρεύονται εμφύλια πάθη, αυτό είναι πρόβλημά
τους… Ας τα λύσουν αυτά τα ζητήματα σε καμιά κομ-
μουνιστική διεθνή. Να κάνουν καμιά Κομιντέρν να τα
βάλουν κάτω και να τα συζητάνε καμιά πενηνταριά
χρόνια ακόμα. Η ζωή προχωράει μπροστά, η Ελλάδα
είναι μια σύγχρονη δυτικού τύπου δημοκρατία και

δεν έχει να φοβάται ούτε από το πού θα ταφεί ο τέως
ούτε από το πώς θα γίνει η εξόδιος ακολουθία. Τώρα
ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν αν έχει επίθετο ή όχι, αν
λέγεται τέως ή πρώην ή έκπτωτος μονάρχης, αν έχει
ελληνικό διαβατήριο, αν έχει περιουσία στην Ελλάδα
και διάφορες άλλες παντελώς άχρηστες πληροφο-
ρίες για την εποχή μας. Σε κρίσιμες καμπές της νεό-
τερης Ιστορίας του, ο ελληνικός λαός έζησε πολλά
δεινά λόγω των εθνικών διχασμών. Σε κάποιους αυ-
τός ο διχασμός έχει περάσει μέσα στο DNA τους και
τον υπηρετούν σε κάθε ευκαιρία. Δεν έχουν δυστυ-
χώς άλλο αφήγημα να πουλήσουν παρά μόνο το πα-
ρελθόν. Ευτυχώς είναι λίγοι και δεν μπορούν να μο-
λύνουν το σύνολο του ελληνικού λαού.
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Η «χολή» και οι εμμονές στο παρελθόν

Η Ελληνική
Δημοκρατία δεν

κινδύνευσε ούτε
κινδυνεύει από

τους Γλύξμπουργκ



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Μ
ε την οικονομία αλλά και
το μείζον εθνικό ζήτημα
της επιστροφής των Γλυ-
πτών του Παρθενώνα στην

ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενη-
μέρωσε χθες για όλες τις τρέχουσες
εξελίξεις την Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, βάζοντας θετικό πρόσημο και στα
δύο κεφάλαια που κυριαρχούν στην
επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Προτάσσοντας τη στήριξη των πολι-
τών ταυτόχρονα με τη δημοσιονομική
ισορροπία, ο πρωθυπουργός σημεί-
ωσε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν ότι
έχουμε τη δυνατότητα από την υπερα-
πόδοση της οικονομίας να επιστρέ-
φουμε ένα δίκαιο μέρισμα ανάπτυξης
προς τις κοινωνικές δυνάμεις που το
έχουν ανάγκη και σε αυτή την κατεύ-
θυνση θα συνεχίσουμε να κινούμαστε
μέχρι τη διεξαγωγή των εθνικών εκλο-
γών», υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι
«σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να ενδώσει στις σειρή-
νες του λαϊκισμού και να ξεφύγει από
το πλαίσιο του ψηφισμένου προϋπο-
λογισμού». 

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στα μέτρα που ήδη έχουν λη-
φθεί, όπως η αύξηση των συντάξεων,
το market pass και η επικείμενη αύξη-
ση του κατώτατου μισθού, την οποία,
μάλιστα, προανήγγειλε ως σημαντική.

Χαμηλά ο πήχης για τα Γλυπτά 
Μήνυμα αισιοδοξίας, όμως, εξέπεμ-

ψε ο πρωθυπουργός και για το θέμα
της επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα, επιλέγοντας, πάντως, να χα-
μηλώσει τον πήχη των προσδοκιών για
άμεση επιστροφή τους, αλλά και να
απαντήσει εμμέσως στις επικρίσεις
της αντιπολίτευσης, μιλώντας για κόκ-
κινες γραμμές, που έχουν θέσει όλες
οι κυβερνήσεις. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «δεν
αναμένω άμεσα αποτελέσματα, αλλά
πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ συστη-
ματικές κινήσεις και εφόσον ο λαός θα
μας εμπιστευτεί ξανά, πιστεύω ότι αυ-
τόν τον στόχο θα μπορέσουμε να τον
πετύχουμε με απόλυτο σεβασμό στις
προφανείς κόκκινες γραμμές που
έχουν θέσει όλες οι κυβερνήσεις».

Ο μαραθώνιος των 90 ημερών του
πρωθυπουργού, με ξεκάθαρη στό-
χευση να επικοινωνήσει σε κάθε πε-
ριφέρεια της χώρας το κυβερνητικό
έργο, αλλά και την προγραμματική του
πρόταση για την επόμενη τετραετία,
αρχίζει από αύριο. Πρώτοι σταθμοί
της πυκνής ατζέντας των περιοδειών
του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι η
Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Ο

πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την
Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξαν-
δρούπολη και την Καβάλα. 

Η επιλογή αυτών των πόλεων μόνο
τυχαία δεν είναι, αφού τα μηνύματα
που εκπέμπονται έχουν τρεις βασι-
κούς πυλώνες: τα εθνικά θέματα, την
ενεργειακή κρίση και το σύνολο του
κυβερνητικού έργου. 

Σε συναγερμό λόγω Ερντογάν
Το γεγονός ότι παράλληλα με την

άτυπη προεκλογική περίοδο στην Ελ-
λάδα εξελίσσεται και η προεκλογική
περίοδος στην Τουρκία, με τον Ταγίπ
Ερντογάν, μάλιστα, να βρίσκεται στη
γωνία όπως καταδεικνύουν οι δημο-
σκοπήσεις και να αυξάνει ολοένα και
με πιο ακραίο τρόπο την επιθετική ρη-
τορική, θέτει σε συναγερμό την Αθήνα. 

Η απόφαση του πρωθυπουργού να
μεταβεί την ημέρα των Θεοφανίων στη
Γαύδο ήταν ένα σαφές μήνυμα στη γεί-
τονα χώρα ότι η Ελλάδα δεν απεμπολεί
κανένα κυριαρχικό της δικαίωμα, πα-
ρά το μπαράζ των απειλητικών δηλώ-
σεων Τούρκων αξιωματούχων. 

Από το νοτιότερο σημείο όχι μόνο
της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει
χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις
έρευνες για υδρογονάνθρακες δυτικά
της Γαύδου ότι «η Ελλάδα δεν δέχεται
υποδείξεις για το πώς θα διεκδικήσει
τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κα-
λώντας ταυτόχρονα «τα γειτονικά κρά-
τη να προσέλθουν σε γόνιμη διαπραγ-
μάτευση με την Ελλάδα». 

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει σαφή μηνύματα στην Άγκυρα και από τα
βόρεια σύνορα της χώρας, την ώρα που η Τουρκία επαναφέρει συνεχώς στη ρητορι-
κή της τις αιτιάσεις περί τουρκικής μειονότητας αναφερόμενη στους μουσουλμά-
νους της Θράκης. Η Άγκυρα επιχειρεί κάθε τόσο να δημιουργήσει ένταση στον Έβρο,
εργαλειοποιώντας το Μεταναστευτικό, ενώ θέτει ζήτημα παρουσίας των αμερικανι-
κών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη, η στρατηγική θέση της οποίας έχει αναβαθμι-
στεί σημαντικά, με το λιμάνι της να μετατρέπεται σε «δεύτερη Σούδα».

Από την Αλεξανδρούπολη ο πρωθυπουργός θα στείλει μήνυμα και για τον ρόλο
που αποκτά πλέον η χώρα μας για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιο-
χής, καθώς θα παραστεί στα εγκαίνια υλοποίησης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη
σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ση-
ματοδοτεί και την αρχή υλοποίησης του
εκλογικού σχεδίου που έχει καταρτίσει
το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός
αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνη-
τικό έργο σε τομείς όπως η οικονομία, η
στήριξη των πολιτών, η αναβάθμιση του

ρόλου της χώρας διεθνώς, μιλώντας με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και
απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, στους οποίους θα παραχωρήσει συνέν-
τευξη Τύπου, ενώ θα δώσει το έναυσμα της εκλογικής ετοιμότητας μιλώντας και
σε κομματικό ακροατήριο. 

Κατά τη διήμερη περιοδεία του στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος
θα έχει επαφές και με τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας,
θα συνοδεύεται από κυβερνητικό κλιμάκιο, μεταξύ αυτών από τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Πα-
παθανάση, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντάς, τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, οι
οποίοι θα παρουσιάσουν το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Θράκη.

Στο πρόγραμμα των εξορμήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθούν Κοζάνη,
Ιωάννινα και Λάρισα.

Επίσκεψη με νόημα του πρωθυπουργού 
σε Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα

Μετά τη Γαύδο στη Θράκη 

Τα μηνύματα 
που θα στείλει
στους… απέναντι

Από την προηγούμενη 
επίσκεψή του 

στην Κομοτηνή 
τον περασμένο Ιούνιο 

ΚΥΡΙAΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤAΚΗΣ
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Η dream team της ΝΔ για τη νίκη 

Τ
α πρώτα και, συνάμα, σημαντικά
μέτρα του προεκλογικού μαρα-
θωνίου, με άγνωστο, προς το πα-
ρόν, το χρονικό ορόσημο του

«φώτο φίνις» της Κυριακής των εκλογών,
διανύει ο κομματικός μηχανισμός της Νέ-
ας Δημοκρατίας. 

Με τον πρωθυπουργό να προετοιμάζε-
ται για την πρώτη… μεθεορταστική πε-
ριοδεία του σε Κομοτηνή και Αλεξαν-
δρούπολη (θα πραγματοποιηθεί την Πα-
ρασκευή και το Σάββατο), οι κινήσεις
στην πολιτική σκακιέρα από το «γαλάζιο»
οικοσύστημα έχουν διττό στόχο, καθώς
η… πυξίδα του Μεγάρου Μαξίμου και
της οδού Πειραιώς παραμένει σταθερά
προσανατολισμένη στη… γη της αυτοδυ-
ναμίας. «Θα ζητήσουμε από τον κόσμο
μια ισχυρή εντολή για μια αποτελεσματι-
κή κυβέρνηση, ισχυρής κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας, που δεν θα αποκλείει,
όμως, δυνάμεις, ανθρώπους, αντιλήψεις
που θα σπρώξουν τη χώρα μπροστά»,
ανέφερε (ΑΝΤ1) ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Γιάννης Οικονόμου.

Από τη μία, λοιπόν, η λύση στον γρίφο
των υποψηφιοτήτων και από την άλλη η
κατάρτιση του προεκλογικού προγράμμα-
τος της κυβερνητικής παράταξης αποτε-
λούν τα πρωτεύοντα θέματα στην καθημε-
ρινότητα των συσκέψεων, όσο κομβικό
ζήτημα, με βάση και τα σήματα που έχει
εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι
το… απεταξάμην στο χαμήλωμα των ρυθ-
μών της παραγωγής έργου και μεταρρυθ-
μίσεων, με μια σειρά από νομοσχέδια να
παίρνουν σειρά, προκειμένου να έρθουν
προς ψήφιση στη Βουλή. «Παράγουμε έρ-
γο, εκτελούμε το πρόγραμμά μας», συνη-

θίζουν να τονίζουν, σε κάθε ευκαιρία, κυ-
βερνητικά στελέχη.

Τα πρόσωπα αιχμής
Στην οδό Πειραιώς, τις προετοιμασίες

για τη «μάχη» της Κυριακής της απλής
αναλογικής (που… βαφτίζεται με τα χαρα-
κτηριστικά της τελικής μάχης, με στόχο να
περιοριστεί το φαινόμενο της… χαλαρής
ψήφου ή της αποχής) έχουν αναλάβει ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της
Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης
και ο πολύπειρος κομματικά και επί πολλά
χρόνια στενός συνεργάτης του πρωθυ-
πουργού Θανάσης Νέζης. Οι τρεις άνδρες
έχουν στο… μικροσκόπιό τους την υλο-
ποίηση του κομματικού προγράμματος
των επόμενων κρίσιμων 100 ημερών, ενώ
φαίνεται πως καταλήγουν και στα πρόσω-
πα που θα δώσουν το «παρών» στις λίστες
της «γαλάζιας» παράταξης. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο στόχος της ανανέωσης θα
επιτευχθεί μέσα από την παρουσία εκπρο-
σώπων της γενιάς των σαραντάρηδων και
πολιτών με αναγνωρισιμότητα στις τοπι-

κές κοινωνίες, οι οποίοι θα… κουμπώ-
σουν πλάι στις κλειδωμένες υποψηφιότη-
τες των νυν βουλευτών, αλλά και αρκετών
πολιτευτών, οι οποίοι θα έχουν μία ακόμα
ευκαιρία στη μάχη του σταυρού.

Ήδη, πάντως, ο κομματικός μηχανι-
σμός της οδού Πειραιώς ενισχύεται. Ο
πρώην γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής το-
ποθετήθηκε στη θέση του αναπληρωτή
γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρα-
τίας, έχοντας στα χέρια του τις αρμοδιό-
τητες για τα οργανωτικά ζητήματα και τα
θέματα της προετοιμασίας των εκλογών.
Ο Γιάννης Σμυρλής θα συνεργάζεται στε-
νά με τον επίσης γενικό διευθυντή Νίκο
Παπουτσή και τον συντονιστή γενικής δι-
εύθυνσης Γιάννη Παπαγεωργίου. Δύο
στελέχη από τη νεότερη γενιά της κυβερ-
νητικής παράταξης.

Σχεδιάζουν τις προγραμματικές 
κινήσεις

Πέρα από την ατζέντα των ψηφοδελτίων
και της αποκρυστάλλωσης των περιοδει-
ών του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών

και βουλευτών ανά τις περιφέρειες, στην
πρώτη γραμμή των «γαλάζιων» εσωτερι-
κών διεργασιών βρίσκεται η κατάρτιση
του προεκλογικού προγράμματος και του
σχεδίου για την επόμενη τετραετία. Ο
υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο
πρώην υπουργός και γραμματέας Προ-
γράμματος Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουρ-
γός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης
Μπρατάκος, ο γενικός γραμματέας συντο-
νισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντο-
γεώργης και ο γραμματέας της Νέας Δη-
μοκρατίας Παύλος Μαρινάκης σχεδιά-
ζουν τις προγραμματικές κινήσεις, με στό-
χο οι εκκρεμότητες να κλείσουν άμεσα
(μέχρι το τέλος Ιανουαρίου) και οι… τε-
λευταίες πινελιές να μπουν από τον ίδιο
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ση-
μαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της όλης
στρατηγικής έχουν ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου και ο διευ-
θυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυ-
πουργού Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος
αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες,
να… πυκνώσει την παρουσία του σε τηλε-
οπτικές συζητήσεις.

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Χάρης Θεοχάρης Θανάσης Κοντογεώργης Γιάννης Οικονόμου Δημήτρης Τσιόδρας

Γιάννης Σμυρλής Νίκος Παπουτσής Γιάννης Παπαγεωργίου Άκης Σκέρτσος

Γιάννης ΜπρατάκοςΠαύλος Μαρινάκης Θανάσης Νέζης

Οι ρόλοι-κλειδιά 
στον προεκλογικό 
αγώνα των «γαλάζιων»
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Το ΠΑΣΟΚ
«τρέχει»
και «πέφτει»
σε… ΣΥΡΙΖΑ

Σ
ε έναν επίμονο ανταγωνισμό για το
ποιος θα καταγγείλει περισσότερο
την κυβέρνηση με φόντο τις υπο-
κλοπές και με αφορμή τη γνωμοδό-

τηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισί-
δωρου Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ έχει επιδοθεί
τις τελευταίες ώρες το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά το «επικοινωνιακό γκελ» που έκανε η
προχθεσινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα,
παροτρύνοντας τον κ. Ντογιάκο ακόμη και να
τον συλλάβει, στη Χαριλάου Τρικούπη αισθάν-
θηκαν και πάλι «δεύτεροι» σε έναν δικό τους
αγώνα.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την αιφ-
νιδιαστική ενέργεια του κ. Ντογιάκου ήταν με
μια αιχμηρή ανακοίνωση. Δεν υπολόγισαν

όμως το καλοστημένο επικοινωνιακό χτύπη-
μα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ασχέτως με την αντα-
πόκριση που έχει με την πραγματικότητα,
κέρδισε τις αντιπολιτευτικές εντυπώσεις.

Μπλέκουν τις... γραμμές
Μία μέρα μετά, σε μια προσπάθεια λοιπόν

να αμβλύνουν αυτές τις εντυπώσεις, επιστρά-
τευσαν όλο το «βαρύ πυροβολικό» του κόμ-
ματος με μπροστάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη
και εξαπέλυσαν το δικό τους σφυροκόπημα
κατά της κυβέρνησης.

Σε μια προσεκτική ανάλυση, τέτοιες κινή-
σεις, που είτε οφείλονται σε αργά ανακλαστι-
κά είτε σε λάθος εκτίμηση ή εντέλει και σε κα-
θαρή απόφαση, δεν διευκολύνουν τη χάραξη
διαχωριστικών γραμμών με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως
διατείνονται ότι επιθυμούν. Απεναντίας, στα
μάτια της κοινής γνώμης τούς φέρνουν πιο

κοντά με την Κουμουνδούρου και με κοινό
αντίπαλο τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Στο διά ταύτα, στη Χαριλάου Τρικούπη θεω-
ρούν ότι αυτή η κίνηση του κ. Ντογιάκου ήταν
καθοδηγούμενη με σκοπό τη συγκάλυψη της
υπόθεσης των υποκλοπών. «Ο πρωθυπουρ-
γός και η κυβέρνηση κακοποιούν βάναυσα
τους θεσμούς στον βωμό της συγκάλυψης.
Δεν επιτρέπουν σε έναν έντιμο δικαστή, τον κ.
Ράμμο, που ηγείται μιας ανεξάρτητης Αρχής,
που δημιουργήθηκε για να υπάρχουν θεσμικά
αντίβαρα στη δημοκρατία μας, να κάνει τη
δουλειά του και να συνεχίσει την έρευνα. Αυ-
τό συμβαίνει γιατί ο πρωθυπουργός θέλει να
πάει στις επερχόμενες εκλογές, έχοντας τον
ελληνικό λαό σε απόλυτο σκοτάδι όσον αφο-
ρά τα πραγματικά ευρήματα αυτής της νοση-
ρής υπόθεσης», υποστήριξε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ σε δημόσια δήλωσή του. 

Επίθεση Ανδρουλάκη σε Ντογιάκο και Μητσοτάκη

Επίθεση Κατρίνη με βαριές εκφράσεις κατά Μητσοτάκη…
Τη σκυτάλη πήρε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κα-

τρίνης, ο οποίος μιλώντας στο Open έβαλε στο στόχαστρό του
τον πρωθυπουργό κατηγορώντας τον για συγκάλυψη: «Η
απόφαση Ντογιάκου επιβεβαιώνει την κυβερνητική
πρόθεση για “ξεδόντιασμα” της ΑΔΑΕ στο νομοσχέ-
διο που πρόσφατα ψήφισε η ΝΔ, με την αφαίρεση
ουσιαστικών αρμοδιοτήτων, την ίδια στιγμή που -και
πάλι “συμπτωματικά”- επίκειται αλλαγή της σύνθε-
σης της ΑΔΑΕ την επόμενη εβδομάδα. Με βάση όλα
αυτά, είναι ξεκάθαρο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εί-
ναι ο αρχιερέας της συγκάλυψης του σκανδάλου των υπο-
κλοπών, ενώ δυστυχώς φαίνεται ότι σε αυτή του την προσπάθεια επι-
χειρεί να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη».

...και απάντηση Οικονόμου
Άμεση και στο ίδιο ύφος ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκ-

προσώπου Γιάννη Οικονόμου: «Ο κ. Ανδρουλάκης, προτού
επικαλεστεί τους θεσμούς και βασικές αρχές της δημο-

κρατίας μας, όφειλε ως πολιτικός αρχηγός να γνωρίζει
επακριβώς και σε βάθος το Σύνταγμα, πράγμα που δεν
φαίνεται από το περιεχόμενο και το πνεύμα της δήλωσής
του στο οποίο ταυτίζει τη δικαιοσύνη με την κυβέρνηση. Ο

κ. Ανδρουλάκης, πίσω από τα βαρύγδουπα λόγια, ομολογεί
ότι θέλει μια δικαιοσύνη αλά καρτ, μια δικαιοσύνη που θα κι-

νείται με βάση τις δικές του απόψεις και πολιτικές επιδιώξεις. Η
κυβέρνηση αντίθετα σέβεται και τιμά την ανεξάρτητη ελληνική δι-
καιοσύνη απροϋπόθετα: δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις».

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

NΔ: Η εκλογική
επιτροπή αγώνα

Μέσα σε αυτό το σκηνικό των
πολλαπλών προκλήσεων, με το
«γαλάζιο» βλέμμα εστιασμένο
στη... μητέρα των μαχών της
απλής αναλογικής, θέμα χρό-
νου θεωρείται και η δημιουργία
μιας εκλογικής επιτροπής αγώ-
να που θα απαρτίζεται (σε με-
γάλο ποσοστό) από εξωκοινο-
βουλευτικά στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ενεργό ρόλο θα
αναλάβουν ο υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς, ο υφυπουργός Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης και ο
πρώην αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης.
Άκρως σημαντικός ταυτόχρονα
θα είναι και ο ρόλος του γραμ-
ματέα Οργανωτικού της Νέας
Δημοκρατίας Στέλιου Κονταδά-
κη, ο οποίος (μαζί με τον Παύλο
Μαρινάκη) συνοδεύει τον πρω-
θυπουργό στις περιοδείες του. 

Νίκος Χαρδαλιάς

Γιώργος Καραγιάννης

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Στέλιος Κονταδάκης



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ6
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ν
α διατηρήσει τους τόνους της
αντιπαράθεσης με την κυβέρ-
νηση στο θέμα της ΑΔΑΕ στα
ύψη θα επιχειρήσει η Κου-

μουνδούρου έπειτα από τη γνωμοδότηση
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδω-
ρου Ντογιάκου, ότι, σύμφωνα με τον νόμο
που ψηφίστηκε πρόσφατα, η ΑΔΑΕ δεν
έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τους πα-
ρακολουθούμενους ούτε να κάνει ελέγ-
χους στους παρόχους.

Στην Κουμουνδούρου είναι διατεθειμέ-
νοι να τραβήξουν το θέμα μέχρι εκεί που
δεν πάει. Η φράση του Αλέξη Τσίπρα «πα-
ραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας,
συλλάβετέ με» δείχνει άλλωστε προς τα
πού σκοπεύει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο
συγκεκριμένο θέμα.

Τεχνητή ένταση
Με τον τρόπο αυτό φέρνει και πάλι στο

επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης
την υπόθεση των υποκλοπών, προσδο-
κώντας να δημιουργήσει ένταση που -θε-
ωρούν στην Κουμουνδούρου- θα έχει
εκλογική απόδοση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έχει «υιοθετήσει» και
τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο,
ο οποίος επιτέθηκε και εκείνος στη γνω-
μοδότηση του Ισίδωρου Ντογιάκου, τονί-
ζοντας πως αυτή «παραβιάζει εξόφθαλμα
την ευθέως εκ του Συντάγματος εκπο-
ρευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ, η οποία
μέχρι σήμερα είχε πάντοτε γίνει σεβαστή».

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πριν από περίπου
έναν μήνα επισκεφτεί αμφότερους για την
υπόθεση των υποκλοπών. Πρώτα τον ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντο-
γιάκο και έπειτα τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ
Χρήστο Ράμμο. Με αυτή του την κίνηση
ήθελε να δηλώσει την «πλήρη εμπιστοσύ-
νη» του στη Δικαιοσύνη, την οποία όμως
έρχεται να κατακεραυνώσει σήμερα στο
πρόσωπο του εισαγγελέα. 

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούσαν μά-
λιστα ότι η γνωμοδότηση Ντογιάκου βρί-
σκεται σε άμεση σύνδεση με την κυβέρνη-
ση και τον «φόβο της για νέες αποκαλύ-
ψεις, αν προχωρήσει η διερεύνηση της
υπόθεσης», ενώ από την άλλη τόνιζαν πως

ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ «είτε έχει ήδη
πραγματοποιήσει ελέγχους σε παρόχους
είτε τους έχει δρομολογήσει για το προσε-
χές διάστημα».

Ιντριγκαδόρικο
Μάλιστα, διακινούσαν και ένα ακόμη

σενάριο, το οποίο έρχεται να προσθέσει
την απαραίτητη... ίντριγκα στο ενδεχόμε-
νο αλλαγής μελών της ανεξάρτητης Αρ-
χής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών.

Στον κομματικό Τύπο εμφανίστηκε σε-
νάριο, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση
θα επιχειρήσει να αλλάξει τους συσχετι-
σμούς στην ΑΔΑΕ με απόφαση της Διάσκε-
ψης των Προέδρων της Βουλής, αντικαθι-
στώντας τα μέλη η θητεία των οποίων έχει
ολοκληρωθεί. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο
σενάριο, η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί, κα-
θώς ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 δεν
πρόκειται να συναινέσουν για την αλ-
λαγή των μελών και για αυτό ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ετοι-
μάζει «επίθεση φιλίας στον
Κυριάκο Βελόπουλο». Αυ-
τό καθώς ο διορισμός με-
λών στην Ανεξάρτητη Αρχή
προϋποθέτει πλειοψηφία
3/5 στη Διάσκεψη. Πέρα από
την κυβέρνηση, όμως, στο στόχα-
στρο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έμπαιναν
ακόμη το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, προς

τους οποίους η πίεση δεν σταμάτησε άλλω-
στε ποτέ. Στην Κουμουνδούρου λοιπόν

σχολίαζαν την «αφωνία» του Νί-
κου Ανδρουλάκη στη

συγκεκριμένη υπό-
θεση, τονίζοντας
μάλιστα πως πρό-
κειται για ένα θέ-
μα που τον αφορά

άμεσα, καθώς ήταν
από εκείνους που αποκα-

λύφθηκε ότι παρακολουθούνταν
από την ΕΥΠ.

Αντίθετα, η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήρθε

αρχικά από το γραφείο Τύπου του κόμμα-
τος και από «αριστερόστροφα» στελέχη

όπως ο Χάρης Καστανίδης.

«Καθοδηγητές» 
του Νίκου

Οι επικρίσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατάφεραν πάντως
να κάνουν τον Νίκο Αν-

δρουλάκη να προχωρήσει
σε δήλωση αντίστοιχη αυτών

του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με καθυ-
στέρηση. Τα σχόλια αυτά των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν βέβαια στόχο να...
ξυπνήσουν την αντι-δεξιά συνείδηση του
ΠΑΣΟΚ, αλλά να το πιέσουν στην ίδια κα-
τεύθυνση που το κάνουν από το περα-
σμένο καλοκαίρι και έπειτα. Να κατα-
στήσουν δηλαδή απίθανη οποιαδήποτε -
όχι συνεργασία αλλά- συζήτηση μεταξύ
Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αφαι-
ρώντας έναν από τους πιθανούς μετε-
κλογικούς συμμάχους του Κυριάκου
Μητσοτάκη, αλλά και να κρατήσουν τον
Νίκο Ανδρουλάκη ως... εφεδρεία για τα
δικά τους σχέδια, σε περίπτωση που η
κάλπη ευνοήσει τη δημιουργία μιας κυ-
βερνητικής συμμαχίας, που ο Κυριάκος
Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει «τερατο-
γένεση» και ο Αλέξης Τσίπρας «κυβέρ-
νηση ηττημένων».

Υψηλές «κορόνες»
για Ντογιάκο,
σενάρια για Ράμμο

Στην Κουμουνδούρου έχουν ανασύρει, με αφορμή τη γνωμοδότηση Ντογιάκου, όλα
τα «εργαλεία» με τα οποία δούλεψαν την υπόθεση στο παρελθόν. Έτσι, στην κατεύ-
θυνση της δημιουργίας εικόνας «διχασμού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο αξιοποι-
ούνται και δηλώσεις «γαλάζιων» στελεχών, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εμφανί-

σει σε «κόντρα» με την παράταξη. Χαρακτηρι-
στικά ήταν τα παραδείγματα των Κωνσταντίνου
Τζαβάρα και Όλγας Κεφαλογιάννη, η θέση των
οποίων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
είχε μεταφραστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ως... γαλάζια
ανταρσία, για να έρθει να τους διαψεύσει η ψή-

φος των δύο στο νομοσχέδιο για την ΕΥΠ. Όπως άλλωστε έγινε και με τους πρώην
πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά και τις ενστάσεις που εξέ-
φρασαν για την επίκληση του απορρήτου. Αυτήν τη φορά στα όσα προβάλλουν ως
«φίλια πυρά» στη Νέα Δημοκρατία προστέθηκε και ένα άρθρο του τέως Προέδρου
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ποντάρουν 
σε κυβερνητικό
διχασμό

Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας «υιοθέτησε» 
πολιτικά τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ 



Νέα συνάντηση
Σταϊκούρα 
με τραπεζίτες 

Μετά την παύση των… εχθρο-
πραξιών ανάμεσα στον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και
τους τραπεζίτες λόγω των εορτών,
αναμένεται νέος γύρος συζητήσε-
ων τις επόμενες μέρες με τα επιτό-
κια καταθέσεων στο επίκεντρο. Ο
υπουργός θα ζητήσει να επιταχύ-
νουν τον βηματισμό τους και να
προχωρήσουν σε ακόμη πιο ουσια-
στικές αυξήσεις των επιτοκίων κα-
ταθέσεων αλλά και στη μείωση των
προμηθειών. Οι τράπεζες έχουν
καθυστερήσει σε αυτό, παρόλο που
η ΕΚΤ έκανε τις αυξήσεις στο βασι-
κό επιτόκιο από τον Ιούλιο του 2023. 

Το σενάριο 
των τρίτων
εκλογών

Έφτασε στο αυτί μου μια πληροφο-
ρία ότι στον πρωθυπουργό έγινε ει-
σήγηση να κάνει εκλογές νωρίς τον
Απρίλιο, καθώς υπάρχει ένα μικρό
ενδεχόμενο να έχουμε και τρίτες
εκλογές. Και επειδή, εάν βγει αληθι-
νή, θα έχουμε τρίτες εκλογές τον
Ιούλιο, κρατήστε αυτή την εισήγη-
ση… Στο Μαξίμου έχουν σταματήσει
τα σενάρια μέχρι τις δεύτερες εκλο-
γές, καθώς θεωρούν ότι θα έχουμε
αυτοδυναμία, αλλά υπάρχει ισχνή πι-
θανότητα να έχουμε και τρίτες…

Ιδιαίτερα πετυχημένη η εκδήλωση Πιερρακάκη
Ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη η εκδήλωση που οργάνωσε προχθές ο

υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και στην
οποία παρέστη ο  γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρι-
νάκης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σχετικά με τα έργα
που έχουν γίνει για το ψηφιακό κράτος. Εθεάθησαν βασικοί υπουργοί
της κυβέρνησης και ανώτατα κομματικά στελέχη που παρέστησαν για
να τιμήσουν μια συνολική μεταρρύθμιση που δίνει πόντους. Η Νέα Δη-
μοκρατία κατοχυρώνει ότι είναι το κόμμα που έφερε τις ψηφιακές υπη-
ρεσίες στο κράτος, όπως το ΠΑΣΟΚ κατοχύρωσε το ΕΣΥ και το ΑΣΕΠ. 
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Δράσεις 
στην Κατεχάκη 
για τον αυτισμό 

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία εί-
χε ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος,
που είδε στο γραφείο του τον
Δημήτρη Παπανικολάου, παλαί-
μαχο μπασκετμπολίστα (διαγνω-
σμένος ο ίδιος στο φάσμα του
αυτισμού), την Άδα Σταματάτου
(μητέρα αυτιστικού ενήλικα,
ακτιβίστρια για τον αυτισμό και
πρόεδρος της ΑΜΚΕ Race For
Autism) και τον Νίκο Παγίδα
(εργοθεραπευτής και συνιδρυ-
τής του nevronas.gr). Η Κατεχά-
κη θα ξεκινήσει δράσεις για την
ανθρώπινη, φιλική, αποτελε-
σματική επικοινωνία των αστυ-
νομικών με τους συνανθρώπους
μας που κινούνται στο φάσμα
του αυτισμού.

Ο Κώστας Τζαβάρας το
παλεύει σκληρά για να
διαγραφεί από τη Νέα
Δημοκρατία (για αυτό
και τα σκληρά σχόλια
για Ντογιάκο) και να φύ-
γει ως «ήρωας», αλλά
δεν το βλέπω πολύ πιθα-
νό. Όσο για την πρόθεσή

του για την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, τη βλέπω αδύναμη
μπροστά σε αυτές που ήδη κα-
τέχουν τη θέση… 

Ε
ίναι αλήθεια ότι ο στόχος για την εγ-
γραφή απόδημων Ελλήνων στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

δεν επετεύχθη και αυτό διότι η κυβέρνηση
για να ισχύσει ο νόμος έπρεπε να κάνει
συμβιβασμούς με τα αριστερά κόμματα
(που δεν ήθελαν τον νόμο). Όλα αυτά γνω-
στά. Μόνο που, όπως μαθαίνω, τα πράγματα
δεν είναι τόσο άσχημα. Διότι μπορεί να
έχουν εγγραφεί λίγοι και ενδεχομένως να
μην ξεπεράσουν τους 7.000-8.000 αποδή-
μους μέχρι τις εκλογές, αν όμως οι εκλογές

γίνουν τους θερμούς μήνες (Μάιο-Ιούνιο),
θα έρθουν πολλοί Έλληνες του εξωτερικού
γραμμένοι στους ελληνικούς καταλόγους
και θα ψηφίσουν εδώ. Το ποσοστό αυτό εί-
ναι μεγάλο αλλά αδιευκρίνιστο. Ο λόγος,
δηλαδή, που δεν εγγράφονται στον ειδικό
εκλογικό κατάλογο είναι διότι, αν γραφτούν
εκεί, θα τους διαγράψουν από τους ελληνι-
κούς καταλόγους και έτσι κινδυνεύουν να
μην μπορούν να ψηφίσουν αν η περίοδος
των εκλογών συμπέσει με τις διακοπές
τους στην Ελλάδα… 

Ως γνωστόν, ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη Τάκης Θεοδωρικάκος κατεβαίνει στα νότια
με μεγάλες αξιώσεις για την πρωτιά. Για να ευ-
χαριστήσει και να ευχηθεί στους φίλους και
ψηφοφόρους του και να κόψει και την πρωτο-
χρονιάτικη πίτα, τους καλεί στις 23/1 στο
Γκολφ Γλυφάδας. Αναμένω πλήθος κόσμου και
κάποιοι δεν θα χωράνε να μπούνε… 

Η εξήγηση για τη μικρή εγγραφή
αποδήμων στους καταλόγους

Μου λένε ότι εδώ
και καιρό υπάρχει

έρωτας μεγάλου
παράγοντα της περιφέ-

ρειας με άλλο στέλεχος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(της ίδιας περιφέρειας)
που, αν γίνει γνωστός, θα
γράψει ιστορία… 

Εκδήλωση στο Γκολφ Γλυφάδας ο Τάκης 



Μ
ε σαφείς αναφορές στο έργο της Μελίνας
Μερκούρη και στις προσπάθειές της για
την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε-

νώνα συνοδεύτηκε η χθεσινή συνάντηση που είχε ο
Νίκος Ανδρουλάκης με τον πρόεδρο του ΔΣ του
Μουσείου της Ακρόπολης, Κωνσταντίνο-Αύγουστο
Ρίζο και τον γενικό διευθυντή, καθηγητή Νικόλαο
Σταμπολίδη. Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια
της συζήτησης που περιστράφηκε γύρω από την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, έκανε λό-
γο για ένα χρέος που το Βρετανικό Μουσείο οφείλει
να εκπληρώσει προς την ανθρωπότητα, προσθέτον-
τας με νόημα ότι «πριν από δεκαετίες, η αείμνηστη
Μελίνα έκανε μια παγκόσμια εκστρατεία ενημέρω-
σης και κατάφερε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα
να μην αφορά μόνο ένα μουσείο και ένα κράτος, αλ-
λά να αφορά τη διεθνή κοινότητα. Έπεισε με τα επι-
χειρήματά της ότι πρέπει τα Γλυπτά του Παρθενώνα
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και η κατα-
σκευή αυτού εδώ του μουσείου ενίσχυσε τα επιχει-
ρήματα της Μελίνας. Πια δεν υπάρχει κανένα περι-
θώριο παρά μόνο η απόδοσή τους σε αυτόν εδώ τον
ιερό χώρο, που συμβολίζει την παγκόσμια πολιτι-
στική κληρονομιά, τη δημοκρατία και τις οικουμενι-
κές αξίες του πανανθρώπινου πολιτισμού».
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Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα: η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας καλεί την ερχό-
μενη Δευτέρα στο Προεδρικό την ηγεσία
της Δικαιοσύνης (Μαρία Γεωργίου, Ευαγ-
γελία Νίκα, Γιάννη Σαρμά, Ισίδωρο Ντο-
γιάκο), μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών και τον πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων
για να ακούσει τα προβλήματα της Δικαιο-
σύνης. Στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, έσπευσαν
πάλι να δουν… φαντάσματα πίσω από αυ-
τή την ενέργεια της Κατερίνας Σακελλα-
ροπούλου και να αρχίσουν τις συνωμο-
σιολογίες του τύπου: «γιατί τους καλεί;»,
«δεν έχει συνταγματική αρμοδιότητα»
κλπ. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Δημήτρης Βίτσας αφήνει αιχμές κατά της
Προέδρου της Δημοκρατίας: «Σε μια επο-
χή με ανοιχτά μέτωπα στη Δικαιοσύνη, η
στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας
προκαλεί ερωτήματα».

Χέρι χέρι μέχρι τις εκλογές 
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διστάζει πλέον
ανοιχτά να εμφανίζεται ως «παρακολού-
θημα» του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτη-
ρισμό που του είχε αποδώσει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Μια ημέρα μετά
την επίθεση του Τσίπρα, ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέ-
θηκε με την ίδια σφοδρότητα
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
συμπληρώνοντας απλώς τον αρχηγό του
ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μία φορά ως δεύτερος και
καταϊδρωμένος… Ολίγιστος πολιτικά και
ουρά του ΣΥΡΙΖΑ καθαρά… 

Η αγάπη του Αμερικανού
πρέσβη για το χωριό του 

Το νέο Attica TV
έρχεται με αξιοπιστία…

Δεν ψήθηκαν ούτε 
στην Κουμουνδούρου
με την «αποκάλυψη» Πολάκη
Ο Παύλος Πολάκης μπορεί να σήκωσε «σκόνη» για την
εργατολόγο της ΝΔ Άννα Ευθυμίου σχετικά με τις συμ-
βάσεις της με τον ΕΦΚΑ, όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ τέτοιο
ζήτημα δεν υπάρχει. «Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι
πολύ διαφορετική από τις άλλες», έλεγαν στην Κου-
μουνδούρου, εννοώντας εκείνες τον Πάτση και Χειμά-
ρα, βάζοντας το θέμα που «σήκωσε» ο αψύς Κρητι-
κός… για ύπνο. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ανακοίνω-
ση για τα… εκατοντάδες περιστατικά με τις αναθέσεις
και τις συμβάσεις σε «γαλάζια» στελέχη που καταγγέλ-
λουν στον ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα της Άννας Ευθυμίου απου-
σιάζει από τις σχετικές λίστες.

O ΣΥΡΙΖΑ, η Δικαιοσύνη 
και η Σακελλαροπούλου

Θα παραμείνω στη Σακελλαροπούλου. Έχετε
εικόνα τι ομάδα είναι; Δεν πάει ο νους
σας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας το
αποκάλυψε σε συνάντηση που είχε με
μάχιμους φωτορεπόρτερ για μεζεδάκι
και τσιπουράκι… Τους είπε, λοιπόν,
ότι αγαπάει τον Άρη Θεσσαλονίκης και
στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αφού αυτή
ήταν η ομάδα που αγαπούσε ο πατέρας της.

Τι ομάδα είναι η ΠτΔ; 
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Με μια ανάρτηση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο
Αμερικανός πρέσβης στην
Αθήνα Τζορτζ Τσούνης προ-
αναγγέλλει τη συνέντευξη
που παραχώρησε στη Νίκη
Λυμπεράκη και θα μεταδο-
θεί την επόμενη εβδομάδα
στο MEGA και στη «Μεγάλη
Εικόνα». Η ανάρτηση συνο-
δεύεται με μια φωτογραφία
του ίδιου του πρέσβη και της Νίκης Λυμπε-
ράκη με φόντο την καταπληκτική θέα από το
χωριό Πλάτανος Ναυπακτίας, που είναι ο τό-
πος καταγωγής του. «Απόλαυσα τη συνομιλία
μου με τη Νίκη Λυμπεράκη στην πατρίδα των
γονιών μου, τον Πλάτανο. Δεν μπορώ να αντι-
σταθώ σε αυτή τη θέα! Δείτε τη συνέντευξή
μου σύντομα στο MEGA», έγραψε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Τσούνης.

Το Attica TV κάνει restart στην ενημέρωση με έμφα-
ση στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον
αθλητισμό! Ειδήσεις με τόλμη και κοινωνική ευθύ-
νη, με ρεπορτάζ και αποκαλύψεις με φρέσκες ιδέες
και ανατρεπτική διάθεση χω-
ρίς αποκλεισμούς και παρωπί-
δες. Αμιγώς ενημερωτικό το
νέο Attica TV έρχεται με τη νέα
του μορφή σε μια έντονη πολι-
τικά και ιδιαίτερα απαιτητική
περίοδο, φιλοδοξώντας να
αφήσει το δικό του στίγμα. Με εκπομπές και δελτία
ειδήσεων, χωρίς γκρίζες ζώνες. Καταξιωμένοι δη-
μοσιογράφοι και ρεπόρτερ καθημερινά στο Attica TV
με σεβασμό στην είδηση, με κριτική ματιά. Ενημε-
ρωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων με την υπο-
γραφή των Χρήστου Μαχαίρα, Νίκου Παναγιωτόπου-
λου, Βασίλη Σκουρή, Γιώργου Χουδαλάκη, Βούλας
Κεχαγιά, Αλέξανδρου Κλώσσα, Ευαγγελίας Βόσνου,
Κατερίνας Ζάννα κά. Το Attica TV είναι διαθέσιμο
στην DIGEA και σύντομα σε Nova και Cosmote TV.

Ο Νίκος 
θυμήθηκε 
τη Μελίνα 

Ο Αντώναρος πλέον με ξεπερνάει.
Στον καθημερινό του αγώνα να ρίξει

τον Μητσοτάκη από το Twitter δημο-
σιεύει και πληροφορίες για δήθεν δημο-

σκοπήσεις που φέρνουν τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά!
Από πού είναι οι δημοσκοπήσεις; Από πρεσβεία
αφρικανικής χώρας λέει ο Ευάγγελος! Μη γελά-
τε, σας παρακαλώ. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο
Αντώναρος… μιλάει και με Αφρικανούς.
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Τ
ο τελευταίο 24ωρο κυ-
κλοφορούν δημοσιεύμα-
τα, κυρίως από ιστότο-
πους φιλικούς προς την

αντιπολίτευση, που προσπαθούν να
ρίξουν λάσπη στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Φλώρο, υποστηρίζοντας
ότι στο γραφείο του ΥΕΘΑ Νίκου
Παναγιωτόπουλου ο Α/ΓΕΕΘΑ, πα-
ρουσία του υφυπουργού Άμυνας
Νίκου Χαρδαλιά, ζήτησε εντόνως
εξηγήσεις σχετικά με την υλοποί-
ηση του επιδόματος στόλου, αφού
ενημερώθηκε ότι το ποσό των 19
εκατ. ευρώ θα δοθεί μόνο στο σύ-
νολο του προσωπικού του Πολεμι-
κού Ναυτικού που είναι εν πλω και υπηρετεί σε πλοία και
μονάδες του Στόλου.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι το επίδομα θα πρέπει να δο-
θεί προς όφελος όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αποτροπής. Έκανε λόγο δηλαδή για τα στελέχη -
από κάθε κλάδο ανεξαιρέτως- που αναλαμβάνουν αποστολές, οι οποίες ξεπερνούν
αυτές που προσδοκά η υπηρεσία τους και θα έπρεπε να πληρώνονται αυτά τα παρα-
πάνω χρήματα από το κράτος ως επιβράβευση. Σε όλα αυτά τα στελέχη αναφερόταν ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με τις πηγές μας, και όχι συγκεκριμένα στις Ειδικές Δυ-
νάμεις, όπως διακινήθηκε. Όπως μας μεταφέρθηκε χαρακτηριστικά, «ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ διεκδίκησε μια οικονομική ενίσχυση για περισσότερους».

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης «Κεντρί», όσα γράφονται στα φιλοσυρι-
ζαϊκά sites διακινήθηκαν από συνεργάτες του υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιω-
τόπουλου, συγκεκριμένα από τον γνωστό «πράκτορα ΘΒ» Θανάση Βάλαρη. Όπως
μαθαίνουμε από πηγές μας στο Πεντάγωνο, οι συνεργάτες του υπουργού διαστρέ-
βλωσαν τελείως την πραγματικότητα και παρουσίασαν όσα συνέβησαν με ψευδή
τρόπο για να συνεχίσουν το γαϊτανάκι των εντυπώσεων που ξεκίνησε η αντιπολί-
τευση σε βάρος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Να θυμίσουμε σε όσους ξεκίνησαν τις επι-
κοινωνιακές επιθέσεις ότι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι θεσμός. Και όταν βάλλεται,
βάλλονται στο πρόσωπό του συνολικά οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας σε μια κρί-
σιμη περίοδο για τη χώρα. 

ΥΓ.: Να θυμίσουμε στον γνωστό ανά το πανελλήνιο «ΘΒ» Θανάση Βάλαρη, στα πλη-
ρωμένα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια και στους αυλικούς πέριξ του ΥΕΘΑ... ότι κα-
νείς από αυτούς δεν είναι μόνιμος στη συγκεκριμένη θέση και πλησιάζει η ώρα που θα
τα μαζέψουν τα πράγματα «μια Κυριακή χαράματα...», όπως λέει και το λαϊκό άσμα,
και θα την... κάνουν. Θα έχουν βέβαια χιλιάδες αναμνήσεις για το υπόλοιπο της ζωής
τους και θα αναπολούν τα μεγαλεία που έζησαν για τέσσερα χρόνια εντός υπουργείου,
πέριξ του υπουργείου, στο Ισραήλ και στα αλλά μέρη όπου χιλιοταξίδεψαν…

Σχεδόν έτοιμα 
τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια

Σχεδόν έτοιμη να παραδώσει στον
Κυριάκο Μητσοτάκη τις εισηγήσεις της
για τους «γαλάζιους» υποψήφιους είναι
η τριάδα των Γιάννη Μπρατάκου, Παύ-
λου Μαρινάκη και Θανάση Νέζη. Μα-
θαίνω ότι οι  στενοί συνεργάτες του
πρωθυπουργού έχουν στρέψει την
προσοχή τους στο… ξεσκόνισμα εκεί-
νων που, τελικά, θα επιλεγούν για να
διεκδικήσουν «σταυρό», προκειμένου
να μην υπάρξουν… προβληματικές
υποψηφιότητες. 

Όσον αφορά το… DNA των υποψη-
φίων, η ανανέωση θα έρθει με πρόσω-
πα από τη γενιά των «σαραντάρηδων»
και πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα στις
τοπικές κοινωνίες…

Γιατί χαίρονται στο Μαξίμου
με τις δημοσκοπήσεις;

Ικανοποίηση προκαλεί στους στενούς
συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη η
εικόνα των δημοσκοπήσεων που έφτα-
σαν στην Ηρώδου Αττικού 19 πριν από
τις γιορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς. Όπως μου έλεγε στέλε-
χος, στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένουν
τις νέες έρευνες που θα ξεκινήσουν τις
προσεχείς ημέρες και στις οποίες
υπάρχει η εκτίμηση ότι η Νέα Δημο-
κρατία θα κινείται σε ένα ποσοστό που
θα «ξεκλειδώνει» σε μεγάλο βαθμό την
αυτοδυναμία στην κάλπη της ενισχυμέ-
νης αναλογικής. 

Γιαβάς γιαβάς πάνε 
στο ΠΑΣΟΚ

Τώρα ακούω ότι τα ψηφοδέλτια πάνε
για τέλη Ιανουαρίου. Ναι, μιλάμε για
αυτά που θα τα ανακοίνωναν τον Νοέμ-
βριο, αλλά μετά πήγαν για Δεκέμβριο
και τελικά αναβάλλονται για 29 του Γε-
νάρη! Θα έχει μαζευτεί πολύς κόσμος
προφανώς και δεν θα ξέρουν ποιον να
πρωτοδιαλέξουν… 

500.000 συντάξεις σε 24 μήνες
Το ότι ο Κωστής Χατζηδάκης κατάφερε το ακατόρθωτο είναι γεγονός. Περισσότερες
από 500.000 κύριες συντάξεις εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τους τελευταί-
ους 24 μήνες, ενώ σχεδόν 300.000 από αυτές εκδόθηκαν μόλις τους τελευταίους 12
μήνες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για τον φορέα, ενώ παράλληλα οι χρόνοι
απονομής μιας σύνταξης έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο στους 2 μήνες, με την ημερή-
σια παραγωγή συντάξεων να ξεπερνά τις 1.250 σήμερα από 500 που εκδίδονταν το
2019. Κοντά στις 300.000 οι απονομές μέσα στο 2022, ενώ στους 2 μήνες είναι πλέον ο
μέσος χρόνος απονομής. Αναλυτικά, οι εκδόσεις κύριων συντάξεων το 2021 και το
2022 έφτασαν στις 510.500. Το 2021 εκδόθηκαν 224.434 κύριες συντάξεις, ενώ το 2022
εκδόθηκαν 287.000 (αύξηση 28%). Μάλιστα, το 2022 εκδόθηκαν 163.000 περισσότερες
συντάξεις σε σχέση με το 2019 όπου εκδόθηκαν μόλις 123.324 (αύξηση 132%).

Σε κάθε περίπτωση, οδηγός της
πρώτης, μετά την εορταστική πε-
ρίοδο, περιοδείας του Κυριάκου
Μητσοτάκη θα είναι το μοτίβο της
Πάτρας. Και τι εννοώ; Ο πρωθυ-
πουργός στην Ανατολική Μακε-
δονία και τη Θράκη θα συνοδεύε-
ται από ομάδα υπουργών, που θα
δώσουν το «παρών» σε εξειδι-
κευμένες συσκέψεις, με αιχμή
τα προγράμματα «2030». Μεγάλη
βαρύτητα, επίσης, αποδίδουν οι
«γαλάζιοι» και στη συνέντευξη
Τύπου που θα παραχωρήσει το
πρωί του Σαββάτου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στα τοπικά μέσα
ενημέρωσης. 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…

Δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας που έχει πάρει κάτω
από τις φτερούγες του τον Χρήστο Ράμμο για την

εργαλειοποίηση της υπόθεσης των υποκλο-
πών. Αίφνης, μία ημέρα μετά την παρέμβαση
Τσίπρα που έσκιζε τα ιμάτιά του να τον συλλά-

βουν, εμφανίσθηκε ο τέως ΠτΔ (και πολιτικός
μέντορας του Αλέξη) Προκόπιος Παυλόπουλος,

ο οποίος άρχισε να μοιράζει στα συριζαίικα
sites πολυσέλιδες παρατηρήσεις του υπέρ της
ανεξαρτησίας της ΑΔΑΕ και διάφορα άλλα τέ-

τοια «ηχηρά» τα οποία συνηθίζει να γράφει για
να βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας.

Η εμπιστοσύνη που χάθηκε
σε μια γνωμοδότηση

«Συλλάβετέ με», αναφώνησε -έστω
διαδικτυακά- ο Αλέξης Τσί-
πρας, «ζήλεψε επο-
χές επταετίας»,
λέει ο Παύλος
Πολάκης για τη
γνωμοδότηση
του εισαγγε-
λέα του Αρείου
Πάγου Ισίδω-
ρου Ντογιάκου
σχετικά με το θέμα
της ΑΔΑΕ και την υπόθεση
των υποκλοπών. Έσκιζαν τα ρούχα τους
μέχρι προχθές στον ΣΥΡΙΖΑ για την… εμ-
πιστοσύνη τους στη Δικαιοσύνη. Δύο τινά.
Είτε δίνουν πολύ εύκολα την εμπιστοσύνη
τους εκεί στην Κουμουνδούρου, είτε τα
περί «εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη»
ήταν απλώς προφάσεις εν αμαρτίαις. Κα-
τά τα λοιπά, γίνεται για μία ακόμη φορά
σαφές ότι «Πολάκης ίσον Τσίπρας και Τσί-
πρας ίσον Πολάκης», όπως εύστοχα είχε
παρατηρήσει ο πρωθυπουργός…

Επιστρατεύθηκε και ο Προκόπιος…

Ύπουλα χτυπήματα 
εκ των έσω κατά του Α/ΓΕΕΘΑ
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Ι
κανοποίηση υπάρχει στην Αθήνα για την
απόφαση του Εφετείου της Τρίπολης της
Λιβύης, με την οποία ανέστειλε τη συμφω-
νία με την Τουρκία για εξερεύνηση υδρο-

γονανθράκων που υπέγραψε η κυβέρνηση της
Τρίπολης τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των λιβυκών
μέσων ενημέρωσης, η δικαστική επιτροπή, η
οποία αξιολόγησε την εν λόγω αίτηση έπειτα
από προσφυγή πέντε Λίβυων δικηγόρων, απο-
φάνθηκε υπέρ της ακύρωσης της συμφωνίας
μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης. Το δικαστήριο
υποστήριξε ότι η συμφωνία περιορίζει την κυ-
ριαρχία της Λιβύης επί του εδάφους της. Στα
ανατολικά της χώρας, ο στρατηγός Χαλίφα Χα-
φτάρ με έδρα τη Βεγγάζη και οι υποστηρικτές
του διατείνονταν ότι η κυβέρνηση του πρωθυ-
πουργού Αμπντελχαμίντ Ντιμπέιμπα, τον οποίο
κατηγορούσαν ως παράνομο, δεν είχε την
εξουσιοδότηση να υπογράψει τη συμφωνία.

Ο ρόλος της Αιγύπτου
Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο

και η Αίγυπτος, καθώς το περασμένο Σαββατο-
κύριακο Λίβυοι αξιωματούχοι είχαν επαφές με
την κυβέρνηση του Καΐρου. Οι Λίβυοι δικηγόροι
είχαν καταθέσει αίτημα για προσωρινή διαταγή
άμεσης αναστολής της συμφωνίας, διότι αυτή
«σφετερίστηκε παρανόμως την αποκλειστική
δικαιοδοσία της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου
της Λιβύης (NOC) στο εμπόριο πετρελαίου και
περιέχει κείμενα που χρήζουν διαφορετικής
ερμηνείας, προκαλώντας σοβαρή ζημιά που δεν
μπορεί να επιδιορθωθεί εάν η Τουρκία ξεκινή-
σει την εφαρμογή της».

Η σημασία της απόφασης
Η απόφαση του δικαστηρίου για τη συμφωνία

που έσπευσε να υπογράψει η φιλοτουρκική
κυβέρνηση της Τρίπολης (ενώ δεν έχει τέτοια
δυνατότητα ως μεταβατική) έχει πλέον σημαν-
τικές επιπτώσεις στις συμφωνίες θαλάσσιας
οριοθέτησης και συνεργασίας στον τομέα της
ασφάλειας.

Η απόφαση, σημειώνεται, βασίζεται σε νο-
μοθεσία του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου που
είναι σε ισχύ από το 2013 και αναφέρει χαρα-
κτηριστικά: «Απαγορεύεται στην προσωρινή
κυβέρνηση να υπογράφει με οποιονδήποτε
τρόπο συμφωνίες υπό την κυριαρχία του κρά-
τους της Λιβύης, επί της χερσαίας, θαλάσσιας
και εναέριας επικράτειάς του, καθώς επίσης
και συμφωνίες για την οριοθέτηση των συνό-
ρων ή την εκμετάλλευση φυσικών στρατηγι-
κών πόρων, εκτός εάν εγκριθεί από το Γενικό
Εθνικό Κογκρέσο».

Σε αυτό το κλίμα, το ελλη-
νικό υπουργείο Εξωτερικών
έστειλε επιστολή προς τον
Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ
για θέματα Εξωτερικής Πο-
λιτικής και Πολιτικής Ασφά-
λειας Ζοζέπ Μπορέλ ανα-
φορικά με το επεισόδιο της
5ης Ιανουαρίου, κατά το
οποίο περιπολικό σκάφος
του Λιμενικού Σώματος,
ενώ εκτελούσε διατεταγμέ-
νη υπηρεσία προς αναγνώ-
ριση τριών τουρκικών αλι-
ευτικών σκαφών που αλί-
ευαν στη θαλάσσια περιοχή
νοτιοανατολικά του Φαρμα-
κονησίου, εντός ελληνικών
χωρικών υδάτων, δέχθηκε
παρενόχληση από τουρκική
ακταιωρό.

Ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας σημειώνει εκ
μέρους της κυβέρνησης ότι η
επαναλαμβανόμενη τουρκική
πρακτική δημιουργεί επικίν-
δυνο περιβάλλον ασφάλειας
και αυξάνει την πιθανότητα

«ατυχήματος, το οποίο θα
μπορούσε να εργαλειοποιηθεί
από την Άγκυρα προκειμένου
να κλιμακωθεί η ένταση ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Τουρκία». 

Επιπλέον, επισημαίνονται
στην επιστολή η απο-
φυγή συνεργασίας
και η συχνά επι-
θετική στάση
από πλευράς
Τούρκων αλιέων
όχι μόνον εναν-
τίον σκαφών του
Λιμενικού Σώματος,
αλλά και εναντίον ελληνι-
κών αλιευτικών σκαφών,
στάση που στρέφεται κατά
των νόμιμων αλιευτικών
δραστηριοτήτων Ελλήνων
αλιέων. 

Είναι εύκολα αντιληπτό,

σημειώνει ο υπουργός Εξω-
τερικών, ποιες θα είναι οι
συνέπειες μιας τέτοιας εξέ-
λιξης για την ευρύτερη πε-
ριοχή, αλλά και για τις ευρω-
τουρκικές σχέσεις. 

Για άλλη μία φορά η
Ευρωπαϊκή Ένωση

ενημερώθηκε για
τη συνεχή επι-
θετική ρητορική
Τούρκων αξιω-

ματούχων, οι
οποίοι σε σχεδόν

καθημερινή βάση εκτο-
ξεύουν, απρόκλητα, απειλές
κατά της Ελλάδας. Σε συν-
δυασμό με τα περιστατικά
αμφισβήτησης της εθνικής
κυριαρχίας στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, εί-
ναι πασιφανές ότι η Τουρκία,

με την παράνομη, λαθραία
και άναρχη αλιεία, προσθέ-
τει ένα ακόμη μέσο για την
υλοποίηση της αναθεωρητι-
κής της πολιτικής και την
αμφισβήτηση του status quo
της περιοχής. 

Με αφορμή και το συγκε-
κριμένο επεισόδιο, ο
υπουργός Εξωτερικών τονί-
ζει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον η Τουρκία
συνεχίσει αυτή την πρακτι-
κή, να λάβει μέτρα τα οποία
θα επιβάλουν οικονομικό
κόστος στην Τουρκία και ζη-
τάει την εφαρμογή του κα-
νονισμού για την καταπολέ-
μηση της παράνομης αλι-
είας, ο οποίος προβλέπει
ότι, εάν δεν συμμορφώνεται
μια τρίτη χώρα, χαρακτηρί-
ζεται ως μη συνεργαζόμενη
και μπορούν να απαγορευ-
θούν τα προϊόντα αλιείας
στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Πέντε Λίβυοι δικηγόροι 
ακυρώνουν το μνημόνιο
Άγκυρας - Τρίπολης 

Επιστολή Δένδια 
σε Μπορέλ για  κίνδυνο 
ατυχήματος στο Αιγαίο

Φρένο στα σχέδια του
Ερντογάν για γεωτρήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο
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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

Σ
ε μία από τις μεγαλύτερες… ειρη-
νικές επαναστάσεις του σύγχρο-
νου ελληνικού κράτους εξελίσσε-
ται η διαδικασία ψηφιοποίησης

της χώρας, με τη σφραγίδα του υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερ-
ρακάκη. 

Ο φέρελπις και άκρως αποτελεσματικός
υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη
αποτελεί το πρόσωπο-κλειδί για μια ανα-
τροπή ιστορικών διαστάσεων, η οποία ξεκί-
νησε με την πανδημία του κορονοϊού και
συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό ακόμη και
σήμερα. Τα επιτεύγματα αυτής της προσπά-
θειας αναδείχθηκαν σε εκδήλωση της Νέ-
ας Δημοκρατίας με τίτλο «Το ψηφιακό άλμα
της Ελλάδας», όπου ο κ. Πιερρακάκης πα-
ρουσίασε τη σημερινή εικόνα του gov.gr.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και απηύθυ-
ναν χαιρετισμό ο γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος
Μαρινάκης αλλά και ο επικεφαλής του Θε-
ματικού Τομέα Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού της ΝΔ, Μύρων Φλουρής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Πιερρακά-
κη, σήμερα, μέσω του gov.gr. παρέχονται
1.500 υπηρεσίες και έχουν γίνει 1,2 δισεκα-
τομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Όπως ανέ-
φερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης: «Το 2019 η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις
εκλογές σε μια λογική ότι είχε έρθει πλέον η
ώρα να κλείσουμε τις τεράστιες εκκρεμότη-
τες του παρελθόντος, οι οποίες ήταν πάρα
πολλές. Από τις συντάξεις που δεν έβγαιναν
στην ώρα τους μέχρι θέματα τα οποία είχαν
να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο της
χώρας, με το ποια είναι η μεγάλη αλλαγή
που πρέπει να πετύχουμε σαν χώρα, σαν λα-
ός για να μπορέσουμε πραγματικά να πάμε
εκεί που μας αξίζει». 

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον κα-
ταλυτικό ρόλο που είχαν οι εξωγενείς κρί-

σεις, όπως ο κορονοϊός, καθώς επιταχύνθη-
καν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός
σύγχρονου ψηφιακού κράτους προς όφελος
της οικονομίας και του πολίτη. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα επιτεύγματα της ψηφιοποί-
ησης του κράτους είναι τέτοια που κανένα
κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει… δια-
νοηθεί να ασκήσει κριτική στο έργο του κ.
Πιερρακάκη, καθώς το πιθανότερο είναι να
μην έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος των
παρεμβάσεων ή να μην έχουν τη στοιχειώδη
γνώση για να αντιληφθούν τις μεγάλες ανα-
τροπές που έχουν επέλθει. 

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΝΔ
Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι το 2018 εί-
χαν πραγματοποιηθεί 8,8 εκατομμύρια ψη-
φιακές συναλλαγές και σήμερα έχουμε φτά-
σει στο 1,2 δισεκατομμύριο, καταργώντας
ισόποσες ουρές για τους πολίτες! Με τις επι-
δόσεις αυτές αναδεικνύονται τα τεράστια βή-
ματα που έγιναν κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια
της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα
Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Mε… σφραγίδα Πιερρακάκη
το ελληνικό ψηφιακό θαύμα 

Η μεγάλη επανάσταση του gov.gr με 1,2 δισεκατομμύριο 
συναλλαγές έναντι 8,8 εκατομμυρίων το 2018

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Διπλό φιάσκο 
της Άγκυρας

Όλα αυτά συνέβαιναν στην περιοχή την
ώρα που στη Θράκη εξτρεμιστικές ομάδες
και τοπικοί παράγοντες, καθοδηγούμενοι
από την τουρκική πλευρά, προσπαθούσαν
να κάνουν το άσπρο μαύρο και να παρουσιά-
σουν τους μουσουλμάνους της Θράκης ως
δήθεν καταπιεσμένους πολίτες.

Δίνουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα:

Αποτυχημένη επίσκεψη Τσαβούσογλου:
Η πεντάωρη επίσκεψη Τσαβούσογλου στη
Θράκη δεν είχε καμία δυναμική, ήταν υπο-
τονική και χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως
«η πιο χαμηλών τόνων Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών στη Θράκη τα τελευταία χρό-
νια». Τα τουρκικά ΜΜΕ προσπάθησαν να την
παρουσιάσουν ως επίσκεψη που άφησε
αποτύπωμα, ενώ, όπως έγινε γνωστό, οι κά-
τοικοι στις ορεινές περιοχές αντέδρασαν με
αποτέλεσμα να ακυρωθεί η επίσκεψη-κλει-
δί για τον Τσαβούσογλου στα μειονοτικά χω-
ριά της ορεινής Ξάνθης.

«Εκλογή» ψευτομουφτή: Θυμίζουμε και
την «εκλογή» ψευτομουφτή, όπου ουσιαστι-
κά ήταν κατευθυνόμενη ενέργεια, έγινε με
μια εξωθεσμική, αδιαφανή διαδικασία και
δεν βρήκε ανταπόκριση. Σημειώνουμε ότι η
ελληνική Πολιτεία είχε μια άκρως ψύχραιμη
προσέγγιση και δεν έπεσε στην παγίδα των
Τούρκων. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική
πλευρά διαμηνύει με κάθε ευκαιρία ότι οι
μουσουλμάνοι της Θράκης απολαμβάνουν
όλα όσα μια δημοκρατική και ευνομούμενη
Πολιτεία παρέχει στο σύνολο των πολιτών
της χωρίς εξαιρέσεις.

Προβληματισμός
Την ίδια ώρα, υπάρχει προβληματισμός

στην Αθήνα για τις επόμενες κινήσεις της
Άγκυρας, η οποία όσο πλησιάζουν οι τουρ-
κικές εκλογές ενδέχεται να μην παραμεί-
νει στη ρητορική έξαρση και να προχωρή-
σει σε επιθετικές κινήσεις στο πεδίο. Τα
υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας εξετά-
ζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από μια
κρίση στη Θράκη έως ένα θερμό επεισόδιο
στο Αιγαίο, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις να ασκούνται συνεχώς και να παρα-
μένουν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπί-
σουν οποιοδήποτε σενάριο τουρκικής κλι-
μάκωσης σε Αιγαίο και Μεσόγειο. 

Είναι γεγονός ότι η Αλεξανδρούπολη, με τις κινήσεις που έγιναν σε
στρατιωτικό επίπεδο, έχει καταστεί σημείο αναφοράς συμμαχικών
συμφερόντων στην περιοχή, καθώς διαθέτει στρατηγική γεωγραφι-
κή θέση και δίνει πρόσβαση στα θέατρα επιχειρήσεων της Ανατολι-
κής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελ-
λάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει τον τίτλο
του «ταραξία», προβάλλεται πλέον ως αξιόπιστος
σύμμαχος που εγγυάται την ασφάλεια και τη σταθε-
ρότητα.

Η εγκατάσταση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης
διαμετακομιστικού στρατιωτικού κέντρου του ΝΑΤΟ
απέκτησε με φόντο τον ρωσοουκρανικό πόλεμο με-
γάλη σημασία τόσο για τη περιοχή όσο και για τη χώρα μας, καθώς η
στρατιωτική εγκατάσταση είναι σε κρίσιμο σημείο της χώρας στα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα.

Η αναβάθμιση της Αλεξανδρούπολης ανησυχεί την Άγκυρα, η
οποία αισθάνεται ότι χάνει τον γεωπολιτικό της ρόλο, καθώς με τη σι-

δηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τα λι-
μάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας είναι εφικτή η μετακίνηση
συμμαχικών δυνάμεων και παρακάμπτονται τα στενά του Βοσπόρου,
με τα οποία οι Τούρκοι απειλούσαν τη Συμμαχία και εκβίαζαν τους

Αμερικανούς ότι θα εμποδίσουν τη στρατιωτική πα-
ρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα.

Θυμίζουμε ότι στα τέλη Ιουνίου κατέπλευσε στην
Αλεξανδρούπολη το θηριώδες αμερικανικό μεταγω-
γικό πλοίο «Endurance» και ξεκίνησε η μεγαλύτερη
μετακίνηση στρατιωτικού υλικού στην Ευρώπη σε
καιρό ειρήνης, ενώ ακολούθησαν και άλλες μετακι-
νήσεις αμυντικού υλικού με συμμαχικά μεταφορικά

πλοία από την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Μ. Βρετανία.
Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είχε επισκεφτεί τον περασμέ-

νο Αύγουστο και ο φιλέλληνας γερουσιαστής Μενέντεζ, δείχνον-
τας τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν στον γεωστρατηγικό ρόλο
του λιμανιού οι ΗΠΑ. 

Αλεξανδρούπολη: Η Σούδα του Βορρά

«Η
Θράκη αλλάζει, τολμώ να πω
ότι αλλάζει πιο γρήγορα απ’
ό,τι αλλάζει και η υπόλοιπη
Ελλάδα», είχε πει ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας επίσκεψής του στη Θράκη
τον περασμένο Ιούλιο με αφορμή τα εγκαίνια
του αγωγού ΙGB, τονίζοντας ότι όλη η Θράκη

αποτελεί παράδειγμα αρμο-
νικής συνύπαρξης χριστια-
νών και μουσουλμάνων.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τότε θύμισε ότι ο
πατέρας του ήταν εκείνος

που καθιέρωσε στην πράξη
την ισονομία και την ισοπολι-

τεία στη Θράκη. Η νέα επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού στη Θράκη μπορεί να έχει προεκλογι-
κό άρωμα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πη-
γές, ωστόσο και μόνο η παρουσία του πρωθυ-
πουργού στην Κομοτηνή θα δώσει συμβολικό
χαρακτήρα στην επίσκεψη, σε μια περίοδο που
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι «στο κόκκι-
νο» και με τους Τούρκους να ρίχνουν συνεχώς
λάδι στη φωτιά της έντασης. Δεν είναι τυχαίο
ότι τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι έχουν ψηλά
στην ατζέντα το θέμα τής, όπως λένε, «Δυτικής
Θράκης» και συνεχώς θέτουν ζήτημα «τουρκι-
κής» μειονότητας, η οποία κατά τα λεγόμενά
τους καταπιέζεται, καθώς η Ελλάδα παραβιά-
ζει συνεχώς τη Συνθήκη της Λωζάννης και τα
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα της μουσουλ-
μανικής μειονότητας.

Αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση από τον
πρώτο κιόλας χρόνο συμπεριέλαβε τη Θράκη
στα θέματα υψίστης σημασίας για την εγγύηση
της σταθερότητας στη χώρα και έγιναν σημαν-
τικές κινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
κράτους στην περιοχή, έτσι ώστε να μπει επιτέ-
λους φρένο στις υπόγειες κινήσεις των Τούρ-
κων, οι οποίοι έχουν στόχο τη δημιουργία όχι
μόνο εντυπώσεων αλλά και αναστάτωσης.

18/5/2021: Ο πρωθυπουργός συνομιλεί

μέσω Zoom με μαθητές του νηπιαγωγεί-

ου Πάχνης στην ορεινή Θράκη. 

10/12/2021: Επίσκεψη υπουργού Εξωτε-

ρικών Ν. Δένδια στον Έβρο και ακολού-

θησε περιοδεία στα αλεβίτικα χωριά. 

21/2/2022: Η υπουργός Παιδείας Νίκη

Κεραμέως επισκέπτεται τη Θράκη

και παραβρέθηκε στα αποκαλυπτή-

ρια του Μνημείου Ολοκαυτώματος

στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. 

22/4/2022: Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέπτε-

ται τη Θράκη. 

8/7/2022: Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη

στην Κομοτηνή (φωτό).

24/11/2022: Μαθητές από 6 μειονοτικά

σχολεία της Ροδόπης επισκέφτηκαν τον

πρωθυπουργό στο γραφείο του στο Μέ-

γαρο Μαξίμου.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Το «στοίχημα»
της Θράκης

Πώς η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ακύρωσε 

βήμα βήμα 
τα σχέδια 

των Τούρκων



OOταν ο Κωνσταντίνος, γιος του Παύλου και της
Φρειδερίκης, γεννιόταν το καλοκαίρι του
1940, υπό τους ήχους 101 κανονιοβολισμών

από τον Λυκαβηττό, κανείς στην Ελλάδα, ή ακόμη και
στους κύκλους της ευρωπαϊκής μοναρχίας, δεν θα
μπορούσε να φανταστεί τη διαδρομή του, ούτε φυσικά
το χωρίς πένθιμες καμπάνες σιωπηρό τέλος του. 

Θα μπορούσε ενδεχομένως κανείς να εικάσει κά-
ποιες αναταράξεις -ο 20ός αιώνας δεν ήταν απολύτως
ομαλός για την ελληνική μοναρχία, ούτε βέβαια για την
ελληνική δημοκρατία. Όμως ποιος τότε
μπορούσε να φανταστεί ότι ένας τέτοιος
γόνος, ο πρώτος χρυσός Ολυμπιονίκης
στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας,
ο δεύτερος εξάδελφος του μετέπειτα βα-
σιλιά της Βρετανίας Καρόλου Γ’, θα έφευ-
γε από τη ζωή έτσι; Με το «στίγμα» του
«τέρατος», όπως επικράτησε να θεωρεί-
ται από πολλούς στην Ελλάδα, του «υπαί-
τιου για όλα τα μετεμφυλιακά δεινά της
χώρας»; Με αποκορύφωμα την Αποστασία, την πολιτι-
κή κρίση του 1965-67 και τη χούντα που ακολούθησε.

Δεν είναι εύκολο να ανατρέψει κανείς παγιωμένες
αντιλήψεις και για πολλούς είναι αδύνατο ακόμη και
σήμερα να δουν ψύχραιμα τα πράγματα, ακόμη και
έπειτα από πολλές δεκαετίες. Οφείλει, όμως, να ανα-
λογιστεί πόσα από τα περιστατικά μιας ταραγμένης πε-
ριόδου άξιζε τον κόπο να οδηγήσουν εκεί που οδήγη-
σαν -με ευθύνη του Κωνσταντίνου ή και των άλλων
πρωταγωνιστών.

Ο ίδιος είχε μιλήσει πολλές φορές και είχε παρου-
σιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων εκείνων.
Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι κατάλαβαν. Οι περισσότεροι
τον αγνόησαν και πολλοί σήμερα δεν γνωρίζουν καν τι
και πώς είχε συμβεί εκείνο το επεισοδιακό καλοκαίρι
του ’65, το καλοκαίρι της Αποστασίας. Μπορούσε να
αποτραπεί εκείνη η κρίση, για την οποία ασφαλώς ευ-
θύνες, τις μεγαλύτερες, έχει ο ίδιος, αλλά και οι απο-
στάτες, ακόμη και οι Παπανδρέου και οι παρατρεχάμε-
νοι όλων; Ασφαλώς, αρκεί να μην εξακολουθούμε να
ερμηνεύουμε και σήμερα παθιασμένα τις πολιτικές
εξελίξεις εκείνης της περιόδου. Γιατί η κρίση εκείνη,
με επιφανειακό πρόσχημα τη διαμάχη για το πρόσωπο
του υπουργού Άμυνας, μπορούσε και έπρεπε να είχε
ξεπεραστεί. Πρώτος, ναι, που θα έπρεπε να επιδείξει
πολιτική ωριμότητα, προκειμένου να εκτονωθεί η κρί-
ση, ήταν ο Κωνσταντίνος. Στην πολιτική «θολούρα»,

όμως, που επικρατούσε τότε και στο κλίμα έντασης ου-
δείς (βασιλεύς, πρωθυπουργός, αποστάτες, σύμβου-
λοι και παρασύμβουλοι) έλαβε τις αποφάσεις που θα
οδηγούσαν σε πολιτική εκτόνωση. Όλοι προτίμησαν
κάτι άλλο. Η ουσία είναι ότι από το σημείο εκείνο και
έπειτα ο Κωνσταντίνος έφερε το βάρος όλων των προ-
ηγούμενων δεκαετιών της βασιλείας και φορτώθηκε
τις αμαρτίες όλων των προγόνων και προκατόχων του.
Με το πραξικόπημα του ’67 η θέση του έγινε ακόμη δυ-
σχερέστερη και διάφορες θεωρίες άρχισαν να διατυ-

πώνονται ως προς το αν είχε τη δυνατότητα,
αν θα μπορούσε να το αποτρέψει ή στη συ-
νέχεια να το καταπνίξει. 

Δύσκολες οι απαντήσεις και ως προς
αυτό, παρότι αρκετοί υποστηρίζουν πως το
αποτυχημένο «αντικίνημα» του Δεκεμβρί-
ου της ίδιας χρονιάς και η επαμφοτερίζου-
σα στάση του στο Κίνημα του Ναυτικού το
1973 φανέρωσαν τις αδυναμίες του, λόγω
είτε ανωριμότητας είτε κακών συμβούλων.

Υπό αυτήν την έννοια, πάντως, αν κάτι μπορεί να πει
κανείς είναι ότι ο Κωνσταντίνος είχε από πολύ νωρίς
χάσει κάθε δυνατότητα να λειτουργήσει ως παράγων
εθνικής ενότητας. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς
λόγους για τους οποίους η επιστροφή του μετά το ’74
ήταν επί της ουσίας αδύνατη. Άλλωστε ο κόσμος έκρι-
νε με το συντριπτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος. Αυτό που ίσως θα πρέπει να εξετάσει κάποιος τώ-
ρα, σήμερα που ο Κωνσταντίνος περνά στην Ιστορία,
είναι αν, παρ’ όλα αυτά, του άξιζαν όλα όσα ακολούθη-
σαν. Η δαιμονοποίησή του για όλα, η υποτιμητική από-
δοση ενός επωνύμου, η άτυπη δήμευση (αρχικώς) της
περιουσίας του πιθανώς δεν του άξιζαν. Η Μεταπολί-
τευση θα μπορούσε να έχει επιδείξει μια μεγαθυμία.
Αυτό ίσως να είχε αποδειχθεί ευεργετικό σε πολλά
επίπεδα. Και για όλους. Κατά τα άλλα, τον λόγο, πλέον,
έχει η Ιστορία.
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O
ταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019,
εκτός από τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει από την κατα-
στρεπτική περίοδο που είχε προηγηθεί, ανέλαβε και την αποδόμηση

ορισμένων μύθων που καλλιεργούσε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο βασικός μύθος
ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι μια ακραία νεο-
φιλελεύθερη μορφή διακυβέρνησης που θα απαξιώσει τον δημόσιο τομέα και
το ανθρώπινο δυναμικό του. Τι συνέβη τελικά; Το ακριβώς αντίθετο. 

Η Νέα Δημοκρατία με τη θέσπιση του νόμου για το επιτελικό κράτος οργά-
νωσε το κράτος δίνοντας βάρος στον σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών, στη
χάραξη και το decision making με τεκμηρίωση από επιστημονικά στοιχεία. Στο
ίδιο πνεύμα εμπιστεύθηκε τη θεσμική μνήμη των υπουργείων, τα υπηρεσιακά
στελέχη, δηλαδή, του κράτους δημιουργώντας τον θεσμό των υπηρεσιακών
γραμματέων στα υπουργεία και ενισχύοντας το δικαίωμα της υπογραφής των
γενικών διευθυντών. Ταυτόχρονα έδωσε χώρο για συνεργασίες με τον ιδιωτικό
τομέα, ερευνητικές ομάδες και επιστημονική κοινότητα για έργα που χρειάζε-
ται μετάγγιση τεχνογνωσίας και τεκμηρίωση πολιτικών. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα η κρατική μηχανή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να διαχειρίζεται
εξωγενείς mega-κρίσεις με πρωτοφανή χαρακτηριστικά (πανδημία, κλιματική

κρίση, γεωπολιτική κρίση, οικονομική κρίση) με απόλυ-
τη επιτυχία και να επιτυγχάνει αξιοσημείωτους αναπτυ-
ξιακούς ρυθμούς και εφαρμόσιμες μεταρρυθμίσεις σε
ένα δυσμενές περιβάλλον, αξιοποιώντας τους ανθρώπι-
νους πόρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και
να κατορθώνει να αναδεικνύεται ως η πιο επιτυχημένη
χώρα για το 2022 μεταξύ 34 ως προς τη μεγέθυνση του
ΑΕΠ, τη μείωση του δημόσιου χρέους, την ανάσχεση
του πληθωρισμού και την άνοδο του χρηματιστηρίου
(«Economist»). 

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης προωθεί μεταρρυθ-
μίσεις που έχουν κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν
στην ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας ύστερα από
μια δεκαετή κρίση που γονάτισε τις παραγωγικές δυνά-
μεις της χώρας, τους νέους ανθρώπους και αύξησε τις
ανισότητες. Για παράδειγμα, το ψηφιακό θαύμα της χώ-
ρας έφερε ως αποτέλεσμα από τον Μάρτιο του 2020 οι

ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου και οι ψηφιακές συναλλαγές να ανέλθουν
στο ένα δισεκατομμύριο. Αυτές οι ψηφιακές συναλλαγές είναι φυσικές επι-
σκέψεις που δεν πραγματοποιούνται από πολίτες, εξοικονομώντας χρόνο για
τους πολίτες. Περίπου 100 ουρές που γλίτωσε ο καθένας μας φέτος, από τη
στρατηγική των υπηρεσιών από το gov.gr! Στην ίδια λογική το σύστημα «Μί-
τος», που καταγράφει το σύνολο των διαδικασιών του δημόσιου τομέα, συμ-
βάλλει στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, όπως ήταν η γραφειοκρατία της
γέννησης του παιδιού, αλλά και η ίδρυση ατομικής επιχείρησης η οποία θα γί-
νεται ψηφιακά. Δίνεται παράλληλα βάρος σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλη-
σης του ανθρώπινου δυναμικού, υλοποιούνται πολιτικές για τα άτομα με ανα-
πηρία όπως η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας και η Σχολή Ψηφια-
κής Κατάρτισης Ατόμων με Προβλήματα Αυτισμού, υιοθετήθηκε το πρόγραμ-
μα για προσιτή στέγη στους νέους και πιο ευάλωτους πολίτες ως ανάχωμα στα
ακριβά ενοίκια και τις υψηλές τιμές ακινήτων, ενισχύθηκε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, αναβαθμίστηκαν τα ελληνικά ΑΕΙ και η δωρεάν δημόσια παιδεία και άλ-
λα πολλά που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα άρθρο. Τέλος, το νομοσχέδιο
για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελεί μια εμβληματική μεταρρύθμιση
για την αρχιτεκτονική του κράτους και ένα μοντέλο διακυβέρνησης πιο απο-
κεντρωτικό, αποτελεσματικό και κοντά στον πολίτη. 

Μπορούμε πλέον να σχεδιάσουμε το μέλλον της Ελλάδας για την επόμενη
δεκαετία με ρεαλισμό, γνώση και όραμα. Για μια Ελλάδα ισχυρή, με πρωταγω-
νιστικό ρόλο στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, οικονομικά ανεξάρτητη και
με ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας για τους πολίτες της. Μια Ελλάδα
εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά και ενεργειακά αυτοδύναμη με ανάπτυξη για
όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Γκρεμίζοντας τους μύθους 
Διοικητικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο

του
Δημήτρη 
Κιρμικίρογλου

Τομεάρχης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιας
Διοίκησης 
Νέας Δημοκρατίας

του Φώτη
Σιούμπουρα

Κωνσταντίνος:
Τον λόγο έχει 
πια η Ιστορία

Η δαιμονοποίησή του για όλα, η υποτιμητική
απόδοση ενός επωνύμου, η άτυπη δήμευση
(αρχικώς) της περιουσίας του πιθανώς δεν
του άξιζαν. Η Μεταπολίτευση θα μπορούσε
να έχει επιδείξει μια μεγαθυμία. 
Αυτό ίσως να είχε αποδειχθεί ευεργετικό 
για όλους και σε πολλά επίπεδα
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Πελέ, Μαραντόνα, Μέσι ή Ρο-
νάλντο; Είναι ένα τετράπτυχο
ερώτημα απονομής του τίτλου

του καλύτερου παίκτη όλων των εποχών,
το οποίο απασχολεί την τρέχουσα ποδο-
σφαιρική συγκυρία που σημαδεύτηκε
από την πρόσφατη απώλεια του «βασι-
λιά» Πελέ, στην προέκταση της λήξης του
έμπλεου καταγγελιών διαφθοράς Μουν-
τιάλ του Κατάρ.

O Ρονάλντο, γεννημένος τη δεκαετία
του ’80, πήρε το όνομά του από τον Αμερι-
κανό πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, τον οποίο
θαύμαζαν οι Πορτογάλοι γονείς του.

«Είμαι ο Ρόναλντ Ρίγκαν, πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εσύ
δεν χρειάζεται να συστηθείς, γιατί όλοι
γνωρίζουν ποιος είναι ο Πελέ», είχε πει ο
Ρίγκαν στον Πελέ όταν συναντήθηκαν.
Δίνοντας έτσι με αυτή την προοικονομία
των συστάσεων, προδρομικά, απάντηση
στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος πο-
δοσφαιριστής όλων των εποχών. Αυτός
που οι γονείς του τον ονόμασαν παίρνον-
τας το μικρό όνομα του Αμερικανού προ-
έδρου ή αυτός στον οποίο χρειαζόταν να
συστηθεί ακόμη και αυτός ο ίδιος ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος; Επιπλέον, ο Ρονάλντο
δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε μία
φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και εγ-
κλωβισμένος στον αστερισμό της αυτο-
λατρείας του μπλέχτηκε και αυτός, όπως
και ο Πελέ, σε περιπέτειες (μη) αναγνώ-
ρισης εκτός γάμου τέκνων.

Όπως είχε δηλώσει ο Πάολο Σέρτζιο
Πινέιρο, ανώτατος Βραζιλιάνος διπλω-
ματικός αξιωματούχος στον ΟΗΕ, «ο Πε-
λέ έπαιξε ποδόσφαιρο επί 22 έτη και

έκανε περισσότερα για να προωθήσει
την παγκόσμια φιλία και αδελφοσύνη
από οποιονδήποτε πρεσβευτή». Ο Νέλ-
σον Ροντρίγκεζ, Βραζιλιάνος θεατρικός
συγγραφέας, ο οποίος απέδωσε πρώτος
στον Πελέ το προσωνύμιο «βασιλιάς», εί-
χε όμως αποφανθεί σε ανύποπτο χρόνο
πως «μέχρι τη μέρα που ένας σοφός έγ-
χρωμος θα μπορεί να γίνει ο πρεσβευτής
μας στο Παρίσι, θα παραμένουμε για
πάντα προ-Βραζιλία» (εννοώντας πως
όσο θα εξακολουθούν να υπάρχουν οι
φυλετικές διακρίσεις και οι ταξικοί
φραγμοί στη βραζιλιάνικη κοινωνία, η
χώρα θα παραμένει στο επίπεδο της -προ
της ανακαλύψεώς της από τους Πορτο-
γάλους- θέσμισής της, μια προ-Καμπρα-
λιανή Βραζιλία, δηλαδή μια χώρα με επί-
πεδο θεσμικής - δημοκρατικής οργάνω-
σης, όπως αυτό πριν από την άφιξη του
εξερευνητή Πέδρο Άλβαρες Καμπράλ.

Το γνωστότερο θεατρικό έργο του
Νέλσον Ροντρίγκεζ είναι το «Βαλς αριθ-
μός 6», ένας ύμνος ενάντια στη σεξουα-
λική κακοποίηση των (ανήλικων) γυναι-
κών και στην κάθε είδους καταπίεση και
απαξίωση της θηλυκότητας. Όπως, για
παράδειγμα, οι ανήλικες που εκδίδονται
στις ξαπλώστρες της Κόπα Καμπάνα ή
όταν κάποιος αρνείται να αναγνωρίσει
την κόρη του.

Ο Πελέ, αφού με τις ντρίμπλες του χό-
ρεψε πολλές φορές βαλς τους αντιπά-
λους του, σταδιοδρόμησε επιτυχώς και
ως «πρέσβης καλής θελήσεως» και ως
διαφημιστής εμπορικών αγαθών, αλλά
ανταποκρίθηκε περισσότερο ρεαλιστικά
στον ρόλο και στο δόγμα του «βασιλιά»
που κλήθηκε να ενσαρκώσει. Ενός βασι-
λιά ο οποίος έκανε πράξη το απόφθεγμα
της βρετανικής μοναρχίας: «Never ex-
plain, never complaint». Ως παγκόσμια
εστεμμένος ποτέ δεν εξηγούσε και ποτέ
δεν παραπονιόταν. Ούτε όταν οι συμπα-
τριώτες του είχαν βγει στους δρόμους
για να διαδηλώσουν κατά της διαφθοράς
το 2013, ούτε όταν έναν χρόνο μετά, στο
Μουντιάλ που διοργανωνόταν στη Βρα-
ζιλία, έρχονταν στην επιφάνεια ειδήσεις
για θανάτους εργατών στα έργα υποδο-
μής των γηπέδων που φιλοξενούσαν
τους αγώνες της διοργάνωσης, όπως
ακριβώς, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα,
συνέβη και με το καταριανό Μουντιάλ.
Ούτε όταν πλήθαιναν οι καταγγελίες για
σκάνδαλα διαφθοράς στη FIFA. Ούτε
όταν μια από τις εκτός γάμου κόρες του
ζητούσε την αναγνώρισή της. Ο «βασι-
λιάς» Πελέ μόνο χαμογελούσε και χαι-
ρετούσε μπροστά στις κάμερες που εί-
χαν στήσει οι πλουτοφόροι χορηγοί
στους διαφημιστικούς υπηκόους του.
Γιατί η βασιλική ράτσα αραρίσκεται συ-
χνά με ιστορίες νόθων ερωτικών καρ-
πών, αλλά το γαλαζοαίματο pedigree του
μικρού μαύρου λουστράκου με το
αστραφτερό χαμόγελο, που ανέβηκε
στον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαι-
ρικού βασιλιά, δεν αφήνει περιθώρια για
«εξώγαμες» αντιδράσεις και σκανδαλώ-
δεις αναγνωρίσεις και παραδοχές τύπου
Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, αυτού του
αιώνιου απροσάρμοστου, σφετεριστή
του θρόνου του Καλύτερου Όλων των
Εποχών (GOAT, όπως «κατσίκα» ή όπως
είναι το σχετικό ακρωνύμιο από τις αγ-
γλικές λέξεις Greatest Of All Time), ούτε
για θλιμμένες ιστορίες ανεπάρκειας της
αυξητικής ορμόνης, όπως αυτή των παι-
δικών χρόνων του Μέσι. Ας κρατήσει ο

Πελέ τον ακρωνυμιακό τίτλο που συνη-
χεί με την «κατσίκα». Ο Μαραντόνα θα
παραμείνει ο αιώνιος «αποδιοπομπαίος
τράγος» του κατεστημένου και ο Μέσι ο
αποδιοπομπαίος τράγος της παιδιατρι-
κής ενδοκρινολογίας, πλάι στα εκατομ-
μύρια παιδιά που γεννιούνται κάθε χρό-
νο με ορμονολογικές διαταραχές. Ο δε
Ρονάλντο, ο οποίος πήρε προσφάτως τον
δρόμο για τη χρυσοφόρο αποστρατεία
στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της εξό-
φθαλμα παραβιάζουσας τα ανθρώπινα
δικαιώματα Σαουδικής Αραβίας, ακο-
λουθώντας τα ίχνη που πρώτος άφησε
με την ακριβοπληρωμένη συνταξιοδό-
τησή του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ ο
Πελέ, μπορεί και αυτός να παραμείνει ο
αιώνιος ναρκισσιστικά αποδιοπομπαίος
τράγος του ίδιου του εαυτού του. Αντιθέ-
τως, ο Έντσον Αράντες ντο Ντασιμέντο
ήταν από την αρχή ο χαμογελαστός Βα-
σιλάκης Καΐλας που διένυσε όλη την
απόσταση από το κρεμασμένο στον λαι-
μό κασελάκι του λούστρου της παιδικής
του εργασίας μέχρι το υψωμένο στα χέ-
ρια του Παγκόσμιο Κύπελλο του πρωτα-
θλητή, λουστράροντας το συλλογικό πο-
δοσφαιρικό και κοινωνικό ασυνείδητο
των φιλάθλων με το μαγικά ανεπανάλη-
πτο πέρασμα των παπουτσιών του πάνω
από τη στρογγυλή θεά. Χωρίς να περάσει
ποτέ το βλέμμα ή τον λόγο του, ούτε καν
ως επιφανειακή στιβάδα λουστραρισμέ-
νης ευαισθησίας, πάνω από τη δικτατο-
ρικώς καταπιεζόμενη και οικονομικο-
ηθικώς διεφθαρμένη κοινωνία της πα-
τρίδας του αλλά και του πλανήτη. Ίσως
επειδή διαισθανόταν αυτό που έγραψε
στον «Ξεπεσμένο Δερβίση» ο δικός μας
Παπαδιαμάντης: «Ετούτος ο κόσμος εί-
ναι σφαίρα και γυρίζει». Ακριβώς όπως
γυρίζει και η στρογγυλή θεά των ξεπε-
σμένων στροβιλιζόμενων δερβίσηδων
της κάθε ντρίμπλας.

Όπως έλεγε όμως πάλι ο Νέλσον Ρον-
τρίγκεζ, «στο ποδόσφαιρο η χειρότερη
τυφλότητα είναι το να βλέπεις μόνον την
μπάλα». Αυτή την μπάλα που τόσο ο
Πιερ Πάολο Παζολίνι όσο και ο Ερίκ
Καντονά υποστήριζαν εμφατικά πως
όταν έφτανε στα πόδια του Πελέ, εκεί-
νος τη μεταμόρφωνε σε ποίηση. Από την
άλλη όμως μεριά, ο συμπατριώτης του
Ρομάριο είχε πει για τον νεκρό πια «βα-
σιλιά»: «Ο Πελέ είναι ποιητής όταν κρα-
τάει το στόμα του κλειστό».

Πελέ, Μαραντόνα, Μέσι ή Ρονάλντο;
GOATs και αποδιοπομπαίοι τράγοι

Είναι ένα τετράπτυχο ερώτημα απονομής
του τίτλου του καλύτερου παίκτη

όλων των εποχών, το οποίο απασχολεί
την τρέχουσα ποδοσφαιρική συγκυρία



Α
κόμη και ο μετρ του κατασκο-
πευτικού μυθιστορήματος
Τζον Λε Καρέ θα ζήλευε το
κατασκοπευτικό θρίλερ που

συνοδεύει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Άλ-
λωστε πριν από λίγες ημέρες ο αρχηγός
της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την
Προστασία του Συντάγματος της Γερμα-
νίας είχε δηλώσει ότι η χώρα του προσπα-
θεί να εμποδίσει την είσοδο Ρώσων πρα-
κτόρων. «Καταβάλλουμε μεγάλες προ-
σπάθειες για να μην επιτρέψουμε την άφι-
ξη νέων προσώπων που εμπλέκονται με
τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», είχε
δηλώσει στο γερμανικό πρακτορείο DPA ο
Τόμας Χάλντενβανγκ, επικεφαλής της εν
λόγω υπηρεσίας.

«Βαθύ λαρύγγι» 
Ο Χάλντενβανγκ είχε, μάλιστα, αναφερ-

θεί στην πρόσφατη σύλληψη υπαλλήλου
της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρε-
σίας Κατασκοπείας και Αντικατασκοπείας,
ο οποίος φέρεται να διαβίβαζε μυστικές
πληροφορίες στη Μόσχα. Το περιστατικό
αυτό καθιστά σαφές ότι ο κίνδυνος είναι
υπαρκτός, είπε ο Χάλντενβανγκ. Εκτίμησε
ότι η Ρωσία ίσως προσπαθεί να καλύψει το
κενό που άφησε η απέλαση 40 υπαλλήλων
της ρωσικής πρεσβείας λόγω της κατά-
στασης στην Ουκρανία. Ο αρχηγός της
γερμανικής αντικατασκοπείας δήλωσε
επίσης ότι αναμένει αύξηση στις ρωσικές
κυβερνοεπιθέσεις και στις καμπάνιες πα-
ραπληροφόρησης, αν και διαβεβαίωσε ότι
η Υπηρεσία Αντικατασκοπείας είναι «καλά
προετοιμασμένη». Ο Χάλντενβανγκ συμ-
περιέλαβε επίσης την Κίνα και το Ιράν στα
κράτη των οποίων οι μυστικές υπηρεσίες
αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα
στη Γερμανία.

Εσχάτη προδοσία
Αλλά και η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ου-

κρανίας αποκάλυψε ότι εισήλθαν στο έδα-
φός της περισσότεροι από 600 Ρώσοι
πράκτορες στον έναν χρόνο που είναι σε
εξέλιξη ο πόλεμος, «Η Υπηρεσία Ασφαλεί-
ας της Ουκρανίας ερευνά περισσότερες
από 1.500 ποινικές υποθέσεις που αφο-
ρούν εσχάτη προδοσία και κατασκοπεία.
Περισσότερες από 340 υποθέσεις έχουν
παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη», αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα διε-

θνή πρακτορεία, με βάση τις πληροφορίες
της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας,
ύστερα από μια ειδική επιχείρηση που εί-
χε πολλές φάσεις, συνελήφθη μια ομάδα
δολιοφθοράς των ρωσικών μυστικών
υπηρεσιών.

«Οι εχθρικοί πράκτορες προετοίμαζαν
τη φυσική εξόντωση του υπουργού Άμυ-
νας και του αρχηγού της κύριας διεύθυν-
σης κατασκοπείας του κράτους μας, κα-
θώς και ενός γνωστού Ουκρανού ακτιβι-
στή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΜΜπαράζ απεργιών
στη Γαλλία μετά
το νομοσχέδιο 
για σύνταξη στα 64

Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώ-
σεις της πρωθυπουργού της Γαλλίας
Ελιζαμπέτ Μπορν (στη φωτό με τον
Μακρόν) σύμφωνα με τις οποίες οι
πολίτες της χώρας θα πρέπει να ερ-
γάζονται δύο χρόνια παραπάνω για να
βγουν στη σύνταξη, τα οκτώ μεγαλύ-
τερα γαλλικά συνδικάτα ανακοίνω-
σαν μια πρώτη ημέρα απεργιακών κι-
νητοποιήσεων και διαδηλώσεων την
επόμενη Πέμπτη. Οι κινητοποιήσεις
έρχονται ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για το σχέδιο μεταρρύθμισης του
συνταξιοδοτικού συστήματος που
προβλέπει κυρίως την αύξηση της
ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο
έτη, από τα 62 στα 64. 

Η αντιδημοφιλής μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος θα
δοκιμάσει την ικανότητα του προ-
έδρου Εμανουέλ Μακρόν να επιφέ-
ρει αλλαγές, αφού στην ανακοίνωσή
τους τα συνδικάτα διαμηνύουν ότι η
19η Ιανουαρίου θα δώσει το έναυσμα
για μια ισχυρή κινητοποίηση διαρ-
κείας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση
της εταιρείας Odoxa, τέσσερις στους
πέντε Γάλλους αντιτίθενται στην αλ-
λαγή αυτή, σε μια περίοδο που πολλοί
ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με την
κρίση του κόστους διαβίωσης. Η αλ-
λαγή αυτή ήταν βασικός άξονας της
μεταρρυθμιστικής ατζέντας του Μα-
κρόν όταν εξελέγη πρόεδρος το 2017.
Όμως, η πρώτη απόπειρα διακόπηκε
το 2020, καθώς η κυβέρνηση αγωνι-
ζόταν να περιορίσει την πανδημία.
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Συναγερμός στη Γερμανία για εισβολή πρακτόρων του Πούτιν, 
ενώ στην Ουκρανία συνέλαβαν ομάδα κατασκόπων 
που σχεδίαζε τη δολοφονία του υπουργού Άμυνας 

Ρώσοι «007» αλωνίζουν
σε Βερολίνο και Κίεβο!

Δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος από την απόπειρα πραξικο-
πήματος στη Βραζιλία, καθώς είναι σε εξέλιξη εντατικές δια-
βουλεύσεις από την κυβέρνηση του αριστερού
προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα με την αστυνομία
για τη σύλληψη και την αυστηρή τιμωρία των στασιαστών. 

Τα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως τη χαρακτήρισαν ως
τη χειρότερη επίθεση που δέχθηκε η δημοκρατία της Βρα-
ζιλίας στα 38 χρόνια που μεσολάβησαν από την πτώση της
στρατιωτικής δικτατορίας και ενώ ο λαός της χώρας είναι

διχασμένος. Και είναι διχασμένος, διότι ο 77 ετών αριστε-
ρός κέρδισε τον κατά δέκα χρόνια μικρότερο αντίπαλό του
Ζαΐρ Μπολσονάρο με μόλις δύο ποσοστιαίες μονάδες δια-
φορά. Η οριακή αυτή πλειοψηφία που του χάρισε τη νίκη
είναι εύθραυστη και δεν του αφήνει κανένα απολύτως πε-
ριθώριο λάθους. 

Έχοντας επιστρέψει στο Προεδρικό Μέγαρο από το βρά-
δυ της Κυριακής, ο ηγέτης της Βραζιλίας είχε σύσκεψη με
τον υπουργό Άμυνας και τη στρατιωτική ηγεσία για τη δια-

χείριση της κατάστασης. Με κοινή τους δήλωση, ο Λούλα,
οι πρόεδροι της Βουλής και της Γερουσίας και η ανώτατη
δικαστής Ρόζα Βέμπερ καταδίκασαν απερίφραστα τις τρο-
μοκρατικές πράξεις των οπαδών του Μπολσονάρο και προ-
ανήγγειλαν κοινή, αυστηρή απάντηση των τριών εξουσιών
στους επίδοξους ανατροπείς. Ο Λούλα ντα Σίλβα φαίνεται
να γνωρίζει καλά ότι η χώρα του βρίσκεται σε ένα σταυρο-
δρόμι. Ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα του περασμέ-
νου Οκτωβρίου το απέδειξαν. 

Στο κυνήγι των στασιαστών ο Λούλα, διχασμένος ο λαός της Βραζιλίας
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Ο
τελευταίος βασιλιάς της Ελλά-
δας μέχρι το δημοψήφισμα του
1974 και την κατάργηση της μο-
ναρχίας άφησε την τελευταία

του πνοή βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπη-
μένα του πρόσωπα. Πώς όμως η οικογέ-
νειά του βρέθηκε στην Ελλάδα; Ας πάρου-
με τα πράγματα με τη σειρά.

Αρχικά, αναφορικά με το όνομά τους,
αυτό προέρχεται από τη μικρή παραλιακή
πόλη στη νότια -γερμανική- πλευρά του
φιόρδ του Φλένσμπουργκ, που χωρίζει τη
Γερμανία από τη Δανία. Το 1460 το Γλύξμ-
πουργκ περιήλθε, ως μέρος των συνενω-
μένων δανογερμανικών δουκάτων Σλέσβιχ
και Χόλσταϊν, στον κόμη Χριστιανό Ζ’ του
Όλντενμπουργκ, τον οποίο το 1448 οι Δανοί
είχαν εκλέξει βασιλιά τους ως Χριστιανό Α’,
όπως είχαν κάνει και οι Νορβηγοί το 1450.

Δευτερευόντως, σχετικά με την οικο-
γένεια, ένα σημαντικό γεγονός που την
έφερε κοντά στην Ελλάδα ήταν η επανά-
σταση του Οκτωβρίου, που εκθρόνισε τον
Όθωνα. Τότε ο Βρετανός πρέσβης Σκάρ-
λετ τού προσέφερε το βρετανικό ατμό-
πλοιο «Σκύλλα», επισπεύδοντας έτσι την
αποχώρησή του από την Ελλάδα. Τοιου-
τοτρόπως ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία
αναζήτησης ενός προσώπου που θα
μπορούσε να ανέβει στον βασιλικό θρό-
νο και θα ήταν πιο «κατάλληλος». Βάσει
του Πρωτόκολλου του Λονδίνου της
22ας/1 ή 3ης/2/1830, έπρεπε να βρεθεί
ένας βασιλιάς που δεν θα ήταν μέλος κα-
νενός εκ των οίκων των προστάτιδων δυ-
νάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία).

Πώς ο Δανός πρίγκιπας
απέκτησε το στέμμα

Ο Χοακίμ Χάμπρο, ένας Βρετανός τραπε-
ζίτης με καταγωγή από τη Δανία, ήταν ο άν-
θρωπος που θα έκανε το «συνοικέσιο» με-
ταξύ του κενού ελληνικού στέμματος και
ενός συμπατριώτη του. Αυτός δεν ήταν άλ-
λος από τον πρίγκιπα Βίλχεμ, τον δευτερό-
τοκο γιο τού μετέπειτα βασιλιά της Δανίας
Χριστιανού Θ’. Ο πρίγκιπας ήταν απόγονος
του Οίκου Σλέσβιχ - Χόλσταϊν - Ζόντερμ-
πουργκ - Γλύξμπουργκ. Γεννήθηκε στην
Κοπεγχάγη στις 24 Δεκεμβρίου 1845. Το
όνομα του νέου βασιλιά ήταν Χριστιανός -
Γουλιέλμος - Φερδινάνδος - Αδόλφος και
στέφθηκε ως βασιλιάς Γεώργιος Α’ της Ελ-
λάδας, αποτελώντας το πρώτο μέλος της
Δυναστείας των Γλύξμπουργκ.

Ο βασιλιάς Γεώργιος αποτέλεσε τον μα-
κροβιότερο βασιλιά και «θεμελιωτή» του

βασιλικού οίκου των Γλύξμπουργκ. Από
τότε ακολούθησε ο γιος του Κωνσταντίνος,
ο οποίος πήρε το όνομά του παππού του
και μεγάλου δούκα Κωνσταντίνου της Ρω-
σίας. Τρίτος στον θρόνο ήταν ο δευτερότο-

κος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ και
της βασίλισσας Σοφίας Αλέξανδρος Α’.
Μετά ήρθε η σειρά του Παύλου, του τέταρ-
του κατά σειρά παιδιού τού τότε διαδόχου
Κωνσταντίνου και της συζύγου του, πριγ-

κίπισσας Σοφίας. Τελευταίος ο γιος του
Παύλου, Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ, ο
οποίος αποτέλεσε και το πρόσωπο που θα
έγραφε τον επίλογο της δυναστείας του
στη χώρα μας.

Μητσοτάκης για τέως: «Τον λόγο έχει η Ιστορία»
Χθες η κυβέρνηση προχώρησε σε ανακοίνωση έπειτα από διυπουργική σύσκεψη

που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι ο Κωνσταντίνος
Γλύξμπουργκ θα ταφεί ως ιδιώτης κοντά στους προγόνους του στο Τατόι. «Η ταφή
θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι. Σε συνεννόηση της κυ-
βέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η
Εξόδιος Ακολουθία. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που
προβλέπει το πρωτόκολλο για τους επισήμους από το εξωτερικό που θα παραστούν
στην κηδεία», υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Η πολυκύμαντη διαδρομή τού τέως βασιλιά Κωνσταντίνου σημάδεψε και σημα-
δεύτηκε από ταραγμένες στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας του τόπου. Από τραύματα
τα οποία επούλωσαν, ωστόσο, οι επιλογές, η ελεύθερη συνείδηση και η ωριμότητα
του λαού μας. Αλλά και η διακριτική, είναι αλήθεια, στάση του ιδίου σε όλα τα χρό-
νια της Μεταπολίτευσης», ανέφερε σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο οποίος συνέχισε λέγοντας: «Με τον θάνατό του γράφεται τώρα και σε
ανθρώπινο επίπεδο ο τυπικός επίλογος ενός κεφαλαίου που έχει κλείσει οριστικά
με το δημοψήφισμα του 1974. Τον λόγο πλέον έχει η Ιστορία. Αυτή θα κρίνει δίκαια
και αυστηρά τον Κωνσταντίνο της δημόσιας ζωής. Γιατί τον άνθρωπο Κωνσταντίνο
τον συνοδεύουν ήδη η θλίψη και ο σεβασμός μπροστά στην απώλεια της ίδιας της
ζωής. Απευθύνω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Οι τρεις γιοι τού τέως βασιλιά Κωνσταντίνου βρέθηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξί-
μου. Τα παιδιά του μετά τη συνάντηση βγήκαν από την πλαϊνή πόρτα, σύμφωνα με
πληροφορίες, μαζί με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει
επιφορτιστεί με το θέμα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα διαδικαστικά της κηδείας
του Κωνσταντίνου.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Πώς βρέθηκαν
οι Γλύξμπουργκ
στην Ελλάδα... 

Ο ρόλος ενός Βρετανού
τραπεζίτη και η ιστορία 
της οικογένειας από τον βασιλιά
Γεώργιο Α’ έως τον Κωνσταντίνο

Ο Γεώργιος Α’ ήταν το πρώτο μέλος 
της δυναστείας των Γλύξμπουργκ

Την εποχή που ο Κωνσταντίνος ήταν καβάλα στ’ άλογο

Ο τέως με τη γυναίκα του Άννα Μαρία
και την κόρη τους Αλεξία
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O
ταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην
Αθήνα, η βασιλική οικογένεια κα-
τέφυγε μέσω της Κρήτης στην Αί-
γυπτο. Το 1946 επέστρεψαν στην

Ελλάδα με την παλινόρθωση της μοναρχίας
και την επάνοδο του βασιλιά Γεώργιου Β’. Ο
τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος στη βιογραφία
του περιέγραψε ένα άγνωστο περιστατικό
από τα χρόνια που ζούσε στην Αλεξάνδρεια
και λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή, αλ-
λάζοντας τον ρου της Iστορίας. 

Κάποια στιγμή ένιωσε έντονους πόνους
στην κοιλιά και εξετάστηκε από έναν γιατρό. Ο
τελευταίος είπε πως δεν είχε τίποτα και πως
χρειαζόταν μόνο λίγη ξεκούραση. Αυτό που
δεν γνώριζαν οι γονείς του ήταν πως ο γιατρός
είχε αντιβασιλικά αισθήματα και ήθελε να τον
αφήσει να πεθάνει, καθώς όπως αποδείχθηκε
τελικά είχε συμπτώματα σκωληκοειδίτιδας. Η
παραπάνω είναι μία από τις άγνωστες ιστορίες
του ανθρώπου ο οποίος γεννήθηκε πρίγκιπας,
έγινε βασιλιάς και πέρασε από ένα σημείο και
μετά το υπόλοιπο της ζωής του ως «έκπτωτος
μονάρχης». Η μυθιστορηματική ζωή του Κων-
σταντίνου Γλύξμπουργκ ξεκίνησε στις 2 Ιουνί-
ου 1940, όταν στα ανάκτορα του Παλαιού Ψυ-
χικού γεννήθηκε ο γιος του πρίγκιπα Παύλου
της Ελλάδας και της πριγκίπισσας Φρειδερί-
κης του Ανόβερου, Κωνσταντίνος. Η Ελλάδα
επιφύλαξε τότε στον Κωνσταντίνο θερμή υπο-
δοχή με 101 κανονιοβολισμούς που έπεσαν
την ημέρα της γέννησής του από τον λόφο του

Λυκαβηττού, προκειμένου να αναγγελθεί πως
το νέο πριγκιπικό τέκνο ήταν αγόρι. Βαπτίστη-
κε στη Μητρόπολη Αθηνών και είχε μία μεγα-
λύτερη αδελφή, τη Σοφία της Ισπανίας, και μία
μικρότερη, την Ειρήνη.

Το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη
Το 1947, όταν έχασε τη ζωή του από ανακο-

πή καρδιάς ο βασιλιάς Γεώργιος Β’, τη θέση
του στον θρόνο πήρε ο αδελφός του πρίγκι-
πας Παύλος, πατέρας του Κωνσταντίνου, και
ο ίδιος ορίστηκε διάδοχος του θρόνου. Το
1955 του απονεμήθηκε ο τίτλος του δούκα

της Σπάρτης. Από τότε ξεκίνησε η εκπαίδευ-
σή του ως διαδόχου του θρόνου. Την ίδια
χρονιά που πήρε τον τίτλο του δούκα της
Σπάρτης ξεκίνησε μαθήματα Φιλοσοφίας
υπό την καθοδήγηση του λόγιου και καθηγη-
τή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου
Τσάτσου. Τρία χρόνια αργότερα αποφοίτησε
από το Εθνικό Εκπαιδευτήριο Αναβρύτων,
ενώ δημιούργησε ισχυρούς φιλικούς δε-
σμούς με τους συμμαθητές του.

Τέσσερα χρόνια πριν ανέβει στον θρόνο,
το 1960, συμμετείχε με την ομάδα ιστιο-
πλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Ρώμης, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο
στην κατηγορία Ντράγκον. Ο ίδιος συμμε-
τείχε ως πηδαλιούχος του σκάφους «Νη-
ρεύς», όπου το πλήρωμα ήταν ο Οδυσσέας
Εσκιτζόγλου και ο Γιώργος Ζαΐμης. Τελικά,
το 1964 ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή και
ο ίδιος ανέβηκε στον θρόνο, ενώ την ίδια
χρονιά παντρεύτηκε την Άννα Μαρία, με
την οποία έζησαν μαζί μέχρι το τέλος της
ζωής του, δημιουργώντας μια δεμένη οικο-
γένεια. Είχαν αρραβωνιαστεί έναν χρόνο
νωρίτερα. Η Άννα Μαρία ήταν η 17χρονη -
μικρότερη- κόρη του βασιλιά της Δανίας. Οι
δυο τους απέκτησαν πέντε παιδιά, την Αλε-
ξία, τον Παύλο, τον Νικόλαο, τη Θεοδώρα
και τον Φίλιππο, και εννέα εγγόνια.

Ο μυθιστορηματικός βίος 
του Κωνσταντίνου

Γλύξμπουργκ 
και ο αντιβασιλικός γιατρός 
που ήθελε να τον αφήσει να

πεθάνει από σκωληκοειδίτιδα

Oι άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του τέως

Το τελευταίο διάστημα ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος νοσηλευόταν στην εντατική
του «Υγεία». Είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζε
αρκετά προβλήματα υγείας. Κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Μετά τον
θάνατό του, η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρθηκε στην
τραγική απώλεια που βίωσαν. «Με βαθύτατη θλίψη η Οικογένεια ανακοινώνει ότι ο
Βασιλεύς Κωνσταντίνος, αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και αδερφός, απεβίωσε
στις 10 Ιανουαρίου 2023, νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο “Υγεία”», ανέφεραν
προχθές σε ανακοίνωσή τους. 
Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αείμνηστου τέως βασιλιά Κωνσταν-
τίνου με τον οποίο συνδεόταν με μακροχρόνια προσωπική φιλία τέλεσε χθες το
πρωί στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο-
μαίος. Παράλληλα, χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία συνεδρίασε, προ-
εξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου, αποκρίθηκε θετικά στο αί-
τημα της οικογένειας του θανόντος να γίνει η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπο-
λη, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου. Όπως έλεγαν χθες πληροφορίες, η οικογένεια
Γλύξμπουργκ απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ιερώνυμο να παραστεί στην εξόδιο
ακολουθία καθώς και σε όλους τους συνοδικούς μητροπολίτες. Σημειώνεται
πως πηγές της Αρχιεπισκοπής έλεγαν χθες πως δεν υπήρχε λόγος η Αρχιεπι-
σκοπή να απορρίψει το αίτημα της οικογένειας Γλύξμπουργκ να τελεστεί η εξό-
διος ακολουθία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, αλλά και ούτε να μην πρωτοστα-
τήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. 

Τη Δευτέρα στη Μητρόπολη η εξόδιος

Στο πρώτο σκαλί του βάθρου 
ως ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα το 1960

Με τη γυναίκα του Άννα
Μαρία και την κόρη 

τους Αλεξία

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Γράφει η Δήμητρα Δάρδα

Ο
Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ και η Άννα
Μαρία υπήρξαν από τα πιο δημοφιλή
και πολυφωτογραφημένα βασιλικά
ζευγάρια της Ευρώπης. Η παρουσία

τους στις αριστοκρατικές κοσμικές εκδηλώσεις
των «γαλαζοαίματων» οικογενειών της Γηραιάς
Αλβιόνας αλλά και στα διάσημα ντεφιλέ του βρε-
τανικού θρόνου υπήρξε ισχυρή, ενώ η βασίλισσα
Ελισάβετ λέγεται πως έτρεφε ιδιαίτερη συμπά-
θεια στον τέως ηγεμόνα της ελληνικής επικράτει-
ας. Η σοβαρότητα με την οποία διαχειριζόταν δε-
ξιοτεχνικά κρίσεις και πολιτικά γεγονότα, σε συ-
νάρτηση με την ισχυρή και επιβλητική προσωπι-
κότητά του, τον ανέδειξε ως μια από τις σημαντι-
κές μορφές στον θαυμαστό κόσμο του διεθνούς
τζετ σετ, απολαμβάνοντας τον σεβασμό του παγ-
κόσμιου στέμματος.

Ο λαμπερός γάμος
Το love story του γοητευτικού Greek King με τη

18χρονη νεαρή πριγκίπισσα, κόρη του βασιλιά
Φρειδερίκου Β’ της Δανίας, παραπέμπει σε σενά-
ριο οσκαρικής ταινίας με σκηνές από το κινημα-
τογραφικό έπος «Πριγκίπισσα Σίσσυ», καθώς τα
είχε όλα, κυρίως happy end.

Γνωρίστηκαν το 1959 στην Κοπεγχάγη και μέ-
χρι τον θάνατο του τέως βασιλιά το ζευγάρι, που
τους ένωνε μια μακριά συγγένεια με ρίζες από
την ίδια δυναστεία των Σλέσβιχ - Χόλσταϊν - Ζόν-
τερμπουργκ - Γλύξμπουργκ, δεν χώρισαν στιγμή.
Το ειδύλλιο αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 1962
στον γάμο της αδερφής του διαδόχου, της πριγκί-
πισσας Σοφίας, με τον επίσης διάδοχο του ισπανι-
κού θρόνου Χουάν Κάρλος στην Αθήνα και επί
μέρες φιγουράριζε στα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων της εποχής σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η φημολογούμενη σχέση του αριστοκρατικού
γόνου με τη σταρ του ελληνικού κινηματογρά-
φου Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε ξεθυμάνει και ο
γοητευτικός περιζήτητος εργένης ήταν έτοιμος
να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την πολύ
όμορφη ενζενί του κύκλου του, που έφερε την
έγκριση της πανίσχυρης μητέρας του, της Φρει-
δερίκης. Οι εορτασμοί τη μέρα του λαμπερού
γάμου, που τελέστηκε την Παρασκευή 18 Σε-
πτεμβρίου 1964 στην ανθοστολισμένη με 10.000
κόκκινες γλαδιόλες Μητρόπολη Αθηνών, ξεκί-
νησαν με 21 κανονιοβολισμούς από τα πυροβο-
λεία του Λυκαβηττού.

Το βασιλικό ζευγάρι έζησε τα περισσότερα

χρόνια του έγγαμου βίου του στην εντυπωσιακή
έπαυλη στο Πόρτο Χέλι με τους καταπράσινους
κήπους και τη θάλασσα σχεδόν ένα... βήμα. Εκεί
μεγάλωσαν τα παιδιά τους, εκεί έπαιζαν τα καλο-
καίρια με τα εγγόνια τους, που αγαπούν την Ελλά-
δα. Η βίλα πουλήθηκε μαζί με τις όμορφες οικο-
γενειακές αναμνήσεις τον περασμένο Απρίλιο σε
Βούλγαρο μεγιστάνα και το ζεύγος μετακόμισε
στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

Πλούσιες νύφες και διάσημοι γαμπροί
Ο «His majesty», όπως ήταν ο επίσημος τίτ-

λος του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, ονει-
ρευόταν μια μεγάλη οικογένεια με τη βασίλισσά
του και αξιώθηκαν να αποκτήσουν δύο κόρες
και τρία αγόρια.

Η Αλεξία είναι παντρεμένη με τον αρχιτέκτονα
Κάρλος Μοράλες Κιντάνα, απέκτησαν τέσσερα
παιδιά και διαμένουν στο Λονδίνο. Η Θεοδώρα εί-

ναι αρραβωνιασμένη με τον δικηγόρο Μάθιου
Κουμάρ και αναμένεται ο γάμος τους.

Ο πρίγκιπας Παύλος παντρεύτηκε την billio-
naire Mαρί Σαντάλ Μίλερ,ενώ το βαρύ ζεϊμπέ-
κικο που χόρεψε στη γαμήλια δεξίωση έγινε
κοσμικό θέμα στα διεθνή Media. Mε την Mαρί
Σαντάλ απέκτησαν πέντε παιδιά: το διεθνούς
φήμης μοντέλο Μαρία Ολυμπία, τον Κωνσταν-
τίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα, τον Οδυσσέα
Κίμωνα και τον μικρότερο Αριστείδη Σταύρο.
Οικογενειακώς μονοπωλούν τα διεθνή ταμ-
πλόιντ και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα so-
cial media παρουσιάζοντας το αριστοκρατικό
lifestyle μέσα από τις πολυτελείς διακοπές και
τις βασιλικές παρέες τους.

Ο πρίγκιπας Νικόλαος είναι ο μόνος που δια-
μένει στην Αθήνα με τη σύζυγό του Τατιάνα
Μπλάτνικ και ασχολείται έντονα με τα φιλαν-
θρωπικά. Παντρεύτηκαν στις Σπέτσες με ορθό-

δοξο γάμο συστήνοντας το όμορφο νησί στη
«γαλαζοαίματη» ελίτ.

Ακολουθώντας την παράδοση των γονιών του,
ο Βενιαμίν πρίγκιπας Φίλιππος παντρεύτηκε τη
δισεκατομμυριούχο Νίνα Φλορ τον Οκτώβριο του
2021 στη Μητρόπολη Αθηνών. Βασιλιάδες και
πρίγκιπες κατέφθασαν στην πρωτεύουσα από
όλο τον πλανήτη, ενώ ο κόσμος βγήκε και πάλι
στους δρόμους για να γιορτάσει μαζί τους το γα-
μήλιο γεγονός!

Το τζετ σετ, η οικογένεια,
τα εγγόνια, το ζεϊμπέκικο

Οι Γλύξμπουργκ μονοπωλούν τα διεθνή ταμπλόιντ, 
ενώ στα social media παρουσιάζουν το αριστοκρατικό 

τους lifestyle μέσα από τις πολυτελείς διακοπές 
και τις βασιλικές παρέες τους

Η βίλα στο Πόρτο Χέλι
όπου έζησε μεγάλο 
μέρος της ζωής του

Η οικογένεια του Παύλου 
και της Μαρί Σαντάλ

Ο Κωνσταντίνος 
με τη Θεοδώρα

Φίλιππος και Νίνα Φλορ
Η Αλεξία στον γάμο της με 
τον αρχιτέκτονα Κάρλος Μοράλες Κιντάνα

Η εγγονή  του τέως,
Μαρία  Ολυμπία

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Παύλου

Ο Νικόλαος με τη σύζυγό
του Τατιάνα Μπλάτνικ



Α
γριοι ξυλοδαρμοί, απειλές με
μαχαίρια, ληστείες για λίγα ευ-
ρώ ή ένα κινητό, επίδειξη δύνα-
μης στη μέση του δρόμου, ακό-

μη και σε κεντρικές πλατείες, αδιαφορών-
τας για την καταγραφή από κάμερες ασφα-
λείας, σπίτια-καβάντζες για διαφυγή από
την αστυνομία. 

Όχι, δεν πρόκειται για σκηνικό από τον
Άγιο Παντελεήμονα, τα Σεπόλια, το Ίλιον,
το Ζεφύρι ή κάποια άλλη περιοχή που
έχουμε συνηθίσει να… πρωταγωνιστεί
στους «χάρτες εγκληματικότητας» του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πρόκειται για την εικόνα που τα τελευταία
χρόνια διαμορφώνεται στα βόρεια προ-
άστια, με ανήλικους πρωταγωνιστές που
δείχνουν κυριολεκτικά… αφηνιασμένοι
και δρώντας είτε κατά μόνας είτε σαν αγέ-
λες-συμμορίες, συνθέτουν ένα σκηνικό
τρόμου για άλλους συνομηλίκους τους.
«Πρόκειται για ένα φαινόμενο σε έξαρση
που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, καθώς
φτάνουμε στο σημείο να συλλαμβάνουμε

παιδιά όλο και μικρότερων ηλικιών για
σκληρά αδικήματα όπως ξυλοδαρμοί και
μαχαιρώματα», εξηγεί στην «Political» ο
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής
Κώστας Τσουμάνης. 

Ο κ. Τσουμάνης προσθέτει ακόμα ότι
«έχουμε αρκετές εξιχνιάσεις και συλλή-
ψεις για ποινικές υποθέσεις που εμπλέ-
κονται ανήλικοι, παρά το γεγονός ότι τα
Τμήματα Τάξης και Ασφάλειας λειτουρ-
γούν με λιγότερο από το προβλεπόμενο
προσωπικό. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν εί-
ναι τόσο η καταστολή από τις αστυνομικές
δυνάμεις όσο να εντοπίσουμε τι φταίει και
έχουμε τόσα πολλά και τόσο άγρια περι-
στατικά με την εμπλοκή παιδιών. Και σε
αυτή την περίπτωση τον μεγαλύτερο ρόλο
παίζει το οικογενειακό περιβάλλον».

«Σάπισαν» 16χρονο
Το πιο πρόσφατο περιστατικό, που εξι-

χνιάστηκε άμεσα από το ΤΑ Διονύσου, ση-
μειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/1)
στην οδό Τιτοπούλου στον Άγιο Στέφανο,
όταν ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυ-
λοδαρμού από πενταμελή συμμορία παι-
διών ηλικίας 14 και 15 ετών. Χωρίς κανείς
να γνωρίζει τι προηγήθηκε, ο 16χρονος δέ-
χτηκε επίθεση με γροθιές και κλοτσιές στο
πρόσωπο και στο σώμα, ενώ χρειάστηκε να

μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες
βοήθειες και εξετάσεις. 

Βιντεοσκόπηση
Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό

της Ασφάλειας, ένα από τα μέλη της συμ-
μορίας βιντεοσκόπησε με το κινητό του
τηλέφωνο τον ξυλοδαρμό του 16χρονου,
προκειμένου να το κρατήσει ως… πειστή-
ριο της εγκληματικής δράσης της «άγου-
ρης» συμμορίας. Δεν είναι η πρώτη φορά
που βλέπουμε κάτι ανάλογο και δεν είναι
υπερβολή να πει κανείς ότι τείνει να εξε-
λιχθεί σε μόδα η βιντεοσκόπηση τέτοιων
περιστατικών, με τα βίντεο να διακινούνται
από κινητό σε κινητό! Μόλις πριν από με-
ρικούς μήνες, άλλωστε, στην Κηφισιά δύο
ανήλικα κορίτσια πλακώθηκαν στο ξύλο
στη μέση του δρόμου και οι… φίλες τους
κατέγραφαν το άγριο περιστατικό με τα κι-
νητά τους τηλέφωνα, ενώ παράλληλα κά-
ποιες μετρούσαν πόσα χτυπήματα έδωσε
η μία στην άλλη! 

«Φοβόμαστε να μιλήσουμε. Ακόμη και
αν κάτι συμβεί μπροστά μας, δεν είναι εύ-
κολο να μιλήσουμε», εξηγεί στην «Politi-
cal» ένας 16χρονος από το Μαρούσι, που
έχει δει μπροστά στα μάτια του άγριο ξυλο-
δαρμό για ένα τάμπλετ δίπλα στον σταθμό
του ΗΣΑΠ στην περιοχή του. Συμπλοκές,
όμως, έχουμε πλέον ακόμη και εντός
σχολικών χώρων, όπως συνέβη πριν από

μερικές ημέρες σε λύκειο της Νέας Ερυ-
θραίας, όταν κατά τη διάρκεια διαλείμ-
ματος δύο 16χρονοι έσπασαν στο ξύλο
έναν συμμαθητή τους με τον οποίο είχαν
προσωπικές διαφορές. Κάποιοι άλλοι
βρήκαν ευκαιρία για ακόμη ένα βίντεο…

Πλατεία Πλατάνου
Σε… επικίνδυνο στέκι τείνει να μετατρα-

πεί η πλατεία Πλατάνου στην Κηφισιά, αλ-
λά και οι δρόμοι γύρω από τον σταθμό του
ΗΣΑΠ, καθώς συμμορίες ανηλίκων (σσ:
κάποιες φορές με τη συνδρομή ενηλίκων
18 έως 20 ετών) σπέρνουν τον τρόμο. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση ενός 19χρο-
νου, ο οποίος απογευματινές ώρες δέχτηκε
επίθεση από συμμορία παιδιών (σσ: με φε-
ρόμενο αρχηγό έναν 20χρονο) που του άρ-
παξαν λίγα χρήματα που είχε πάνω του και
ένα κινητό τηλέφωνο. Για το συγκεκριμένο
περιστατικό συνελήφθησαν τρία άτομα (σσ:
ανάμεσά τους 14χρονος και 16χρονος) ως
μέλη συμμορίας που αριθμεί τουλάχιστον
8 άτομα και είχε το… know how για να
πουλάει κλεμμένα κινητά τηλέφωνα σε κα-
τάστημα στην Ομόνοια. 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ως άλλο ση-
μείο των καιρών τα μέλη των ανήλικων
συμμοριών «διαφημίζουν» στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης την παραβατική τους
δράση, κάτι που δεν διαφεύγει της προσο-
χής των Αρχών. 
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«Άγρια νιάτα» στα βόρεια προάστια

Συμμορίες ανηλίκων σπέρνουν τον τρόμο 
με ξυλοδαρμούς, ληστείες για λίγα ευρώ 
ή ένα τάμπλετ στη μέση του δρόμου 
και σε κεντρικές πλατείες, βγάζοντας 
κοροϊδευτικά τη γλώσσα 
στις κάμερες ασφαλείας 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Εφιάλτης στα χέρια
τριών ληστών
για οικογένεια
στο Παλαιό Φάληρο

Σε συμμορίες Αλβανών ποινικών
στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ
για την ένοπλη ληστεία που σημει-
ώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρ-
της σε διαμέρισμα πολυκατοικίας
στην οδό Νηρηίδος στο Παλαιό Φά-
ληρο. Το θύμα της ληστείας, ένας
50χρονος επιχειρηματίας που δρα-
στηριοποιείται στην ιχθυόσκαλα
του Κερατσινίου, κατέθεσε στους
αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι οι
δράστες του απευθύνθηκαν σε
σπαστά ελληνικά, με προφορά που
παρέπεμπε σε υπηκόους της γειτο-
νικής χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα
με πληροφορίες, εμφανίστηκε σί-
γουρος ότι γνώριζαν το πρόγραμμά
του, για αυτό και ήξεραν τι ώρα να
«χτυπήσουν». Αυτό που προκαλεί
αίσθηση στις Αρχές είναι ότι  οι
τρεις ένοπλοι κατάφεραν να απο-
κτήσουν πρόσβαση στην πολυκα-
τοικία (με πόρτα και κλειδαριά
ασφαλείας) και για αρκετή ώρα να
περιμένουν το υποψήφιο θύμα
τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί
από κανέναν. Από εκεί κι έπειτα,
εφόσον με την απειλή όπλου ακι-
νητοποίησαν τον 50χρονο και έδε-
σαν με «πλαστικά δεματικά» τα μέ-
λη της οικογένειας του, όλα ήταν
πιο εύκολα, με τους δράστες να
παίρνουν ένα χρηματικό ποσό μι-
κρότερο των 5.000 ευρώ και αρκε-
τά κοσμήματα. Οι Αρχές εξετάζουν
το ενδεχόμενο να υπήρχε και τέ-
ταρτο μέλος της συμμορίας σε ρό-
λο τσιλιαδόρου ή οδηγού του οχή-
ματος διαφυγής, για αυτό και ανα-
ζητούν υλικό από κάμερες ασφα-
λείας στην περιοχή. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Ε
πεισοδιακά εξελίχθηκε η απολογία
της Ρούλας Πισπιρίγκου στην ανα-
κρίτρια για τους θανάτους των δύο
μικρότερων παιδιών της, που την

έχουν φέρει εκ νέου κατηγορούμενη. Ύστερα
από σχεδόν τέσσερις ώρες η απολογία της
Ρούλας Πισπιρίγκου διακόπηκε... θεαματικά,
με τον συνήγορό της Αλέξη Κούγια να πνέει
μένεα κατά της ανακρίτριας για τις «κουτσομ-
πολίστικες» ερωτήσεις που υπέβαλε στην
34χρονη κατηγορουμένη, αφήνοντας ανοιχτό
το ενδεχόμενο και δεύτερης αίτησης εξαίρε-
σης σε βάρος της.

«Εγώ δεν θα επιτρέψω ποτέ μια αθώα γυ-
ναίκα να γίνει σάκος του μποξ», δήλωσε ο
Αλέξης Κούγιας βγαίνοντας από το ανακριτι-
κό γραφείο και πρόσθεσε: «Πάνω από όλα εί-
ναι η αθωότητα των ανθρώπων. Δεν μπορεί να
είναι μια αθώα στη φυλακή για να κάνουν κά-
ποιοι καριέρα».

Καταγγέλλοντας την ανακρίτρια για μερο-
ληψία στο πρόσωπο της 34χρονης Ρούλας Πι-
σπιρίγκου, ο συνήγορός της υποστήριξε πως
υπήρξε «σοβαρή εμπλοκή» στην απολογία
της, που δεν υπέγραψε η κατηγορουμένη, κα-
θώς αγνοήθηκαν τα δικά της αιτήματα, όπως
για την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των ια-
τροδικαστών. «Υποχρεώνομαι να κάνω αίτηση
εξαίρεσης. Αν μπορούσα ως ένδειξη διαμαρ-
τυρίας θα παραιτούμουν της υπεράσπισης. Θα
ζητήσω από τον δικηγορικό σύλλογο να δια-
νείμω το υπόμνημα της κατηγορουμένης και
την προφορική απολογία της για να καταλάβει
ο κόσμος τι συμβαίνει».

Με τα λόγια αυτά αποχώρησε ο Αλέξης
Κούγιας, ενώ συνοδεία αστυνομικών κατευ-
θυνόταν στα κρατητήρια η Ρούλα Πισπιρίγ-
κου, η οποία όμως ξαναγύρισε λίγα λεπτά αρ-
γότερα στο γραφείο της ανακρίτριας, που συ-

νέχισε να της υποβάλει ερωτήσεις για τις συν-
θήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν από τη ζωή
τα δύο μικρότερα παιδιά της.

Μετά όμως τη δεύτερη αίτηση για την εξαί-
ρεση της ανακρίτριας από τον κ. Κούγια, η
διαδικασία αργά χθες το απόγευμα μπλόκα-
ρε, έως ότου αυτή εξεταστεί, από το δικαστι-
κό συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες,
έως το μεσημέρι θα έχει εκδοθεί σχετικό
βούλευμα. Εφόσον απορριφθεί, η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου θα πρέπει να επανέλθει στο ανα-
κριτικό γραφείο για να συνεχίσει από το ση-
μείο όπου έχει σταματήσει.

Στο απολογητικό υπόμνημα των 125 σελί-
δων που προσκόμισε η 34χρονη Ρούλα Πισπι-
ρίγκου προσπάθησε να αντικρούσει όσα της
αποδίδονται από το κατηγορητήριο, ότι δηλα-
δή η ίδια ευθύνεται για τους θανάτους τής 3,5
ετών Μαλένας στις 13 Απριλίου 2019 και της
μόλις έξι μηνών Ίριδας στις 21 Μαρτίου 2021.
Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει πάντως ακόμη ένα
ανοικτό «μέτωπο» με τη Δικαιοσύνη, καθώς
άνοιξε η αυλαία της δίκης της για τη δολοφο-
νία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας. Το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο χθες περίμενε την
34χρονη προκειμένου να ξεκινήσει την κατά-
θεσή του ο εν διαστάσει σύζυγος της Μάνος
Δασκαλάκης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μάρ-
τυρας. Ωστόσο, η πολύωρη απολογία της Ρού-
λας Πισπιρίγκου στην Ευελπίδων υποχρέωσε
το δικαστήριο να διακόψει την ακροαματική
διαδικασία για τις 31 Ιανουαρίου.

Διακοπή απολογίας
και αναβολή δίκης

Μπλόκο με αίτημα εξαίρεσης 
στο επεισοδιακό τετ α τετ 
Πισπιρίγκου - ανακρίτριας για 
τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας 

Φυλακές Δομοκού:
Μαχαίρια, σουβλιά
και κινητά στα κελιά
των Ριζάι και Χαλίλι

Κινητά τηλέφωνα, στικάκια τύ-
που USB, μαχαίρια και σουβλιά
βρέθηκαν έπειτα από έρευνα σε
κελιά των φυλακών Δομοκού,
όπου μεταξύ άλλων κρατούνται οι
Αλβανοί βαρυποινίτες Αλκέτ Ριζάι
και Τζουλιάνο Χαλίλι. Και αν το
όνομα του πρώτου δεν χρειάζεται...
συστάσεις, ο δεύτερος είχε κατα-
δικαστεί για τη δολοφονία ενός άν-
δρα στην Καλαμάτα αλλά και του
2,5 ετών γιου του, είχε αποδράσει
το 2018, αλλά συνελήφθη εκ νέου
έπειτα από επιχείρηση της ΕΚΑΜ.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση εί-
ναι ότι την επιχείρηση οργάνωσε,
συντόνισε και εκτέλεσε μαζί με
άλλες υπηρεσίες το Τμήμα Δίωξης
Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττι-
κής, δείγμα ότι οι έγκλειστοι συνέ-
χιζαν να δραστηριοποιούνται - δί-
νουν εντολές για σωρεία ποινικών
αδικημάτων μακριά από τις φυλα-
κές. Η έρευνα έγινε σε 7 κελιά
όπου διαβιούν 17 κρατούμενοι, για
12 εκ των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για παράβαση της νο-
μοθεσίας για τα όπλα. Κατά τη
διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν: 5 αυτοσχέδια
σουβλιά και 2 μεταλλικά, 7 κατσα-
βίδια, 2 μαχαίρια, ρόπαλο αποτε-
λούμενο από τρία μέρη ενωμένα
και δεμένα με υφάσματα, 5 κινητά
τηλέφωνα με κάρτες SIM, 8 φορτι-
στές και 3 καλώδια τύπου USB, 17
στικάκια τύπου USB stick, ρολόι
τύπου smartwatch με φορτιστή
και άλλα αντικείμενα των οποίων
η κατοχή δεν δικαιολογείται από
εγκλείστους.

Εκτός από τους Ριζάι και Χαλίλι,
συνελήφθησαν ακόμη 10 έγκλει-
στοι από την Αλβανία, την Ελλάδα,
την Τουρκία και το Ιράκ, ενώ προ-
ανάκριση διενεργείται από την
Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας.

Παπ.



Δελτίο Τύπου για την κοπή 
πίτας των ΚΑΠΗ Δρυμού! 

Συνήθως μέσα από τα Δελτία Τύπου οι διοική-
σεις των δήμων προβάλλουν τα σημαντικά θέματα
και τα έργα που υλοποιούν στους τόπους τους. Η
απορία μας είναι η εξής: πόσο σημαντική ήταν η
κοπή της βασιλόπιτας από τα μέλη του ΚΑΠΗ Δρυ-
μού για να προωθηθεί από τον Δήμο Ωραιοκά-
στρου στα ΜΜΕ; Εκτός και αν αυτό θεωρείται από
τα πιο σημαντικά έργα της διοίκησης Τσακίρη. Τό-
τε, δεν έχουμε κάτι να πούμε.

Οι συμφωνίες για 
τις… δημαρχίες

Φήμες λένε πως στη Θεσσαλονίκη κάποιοι που
δυσκολεύονται να εκλεγούν βουλευτές -και ίσως
τελικά να μην τα καταφέρουν- πάνε για δήμαρχοι.
Εμείς ακούσαμε τρεις περιπτώσεις. Η μια αφορά
την Α’ Θεσσαλονίκης (ο ένας το έχει πει δημόσια, ο
άλλος το κρατάει κρυφό) και η δεύτερη αφορά τη
Β’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στη συγκεκριμένη αυ-
τή περίπτωση ήδη έχουν γίνει και κάποιες μικρο-
συμφωνίες…

Στις φυλακές η Βουλγάρα «μετρ» 
της απάτης με θύματα ηλικιωμένους

Κ
άθειρξη 12 ετών και
χρηματική ποινή 300
ημερησίων μονάδων,
προς 5 ευρώ η μέρα,

επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων σε 63χρονη Βουλγά-
ρα. Μέσα σε τρεις μήνες καταδικά-
στηκε ότι εξαπάτησε 17 ηλικιωμέ-
νους αρπάζοντας το ποσό των
286.400 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και
κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας κυ-
ρίως τη μέθοδο του τροχαίου ατυχήματος. Χαρακτηρι-
στική είναι η περίπτωση ηλικιωμένης από την οποία
απέσπασε 32.500 ευρώ μέσα σε δύο ημέρες σε τρεις
δόσεις. Οι δράστες παραλάμβαναν τα χρήματά τους έξω
από την εκκλησία της Του Θεού Σοφίας, κίνηση που
τους πρόδωσε.

Η γυναίκα προσπάθησε να πείσει το δικαστήριο πως
ήταν απλή συνεργός, ζητώντας συγγνώμη από τα θύμα-
τα που «παρήλασαν» από την αίθουσα του Κακουργιοδι-
κείου. Μάλιστα είχε ήδη υποδείξει δύο βουλγαρικά ονό-
ματα ως τα πρόσωπα που ήταν οι «εγκέφαλοι» του κυ-
κλώματος. Ισχυρίστηκε ότι δούλευε στη Θεσσαλονίκη
για να ζήσει την άρρωστη μητέρα της και όταν αντιλή-
φθηκε ότι ήταν απάτη, επιχείρησε να ξεφύγει, όμως την

απειλούσαν με τις ζωές των παιδιών
της. «Εξαπάτησαν ηλικιωμένους
από τα μεσαία και τα κατώτερα οι-
κονομικά στρώματα. Ανθρώπους
που είχαν απόλυτη ανάγκη αυτά τα
χρήματα. Τα κρατούσαν για την πε-
ρίθαλψή τους, ακόμη και για την κη-
δεία τους», είπε η εισαγγελέας της
έδρας του Κακουργιοδικείου Αλε-
ξάνδρα Χολέβα, ζητώντας την κατα-

δίκη της 63χρονης χωρίς ελαφρυντικά, πρόταση που
έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Νωρίτερα ο αστυνομικός
του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων
της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που εξιχνίασε την υπόθε-
ση ανέφερε ότι παρακολουθούσαν το σημείο του κάδου
σκουπιδιών έξω από την εκκλησία της Του Θεού Σο-
φίας, καθώς είχαν καταγγελίες ότι εκεί τα θύματα παρέ-
διδαν τα λεφτά. Έτσι συνέλαβαν την 63χρονη την ώρα
που παραλάμβανε μια σακούλα με χρήματα.

Το δικαστήριο την καταδίκασε για τα αδικήματα της
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, σε απάτη κατ’
εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα χωρίς να αναγνωρί-
σει ελαφρυντικά. Δεν έκανε δεκτό το αίτημα να δοθεί
ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση και οδηγήθηκε
στις φυλακές.

ΤΤρεις «σταυροφόροι»
για τη Χαλκιδική

Ο ένας «τελειώνει» 
τον άλλον… 

Όσοι «ουδέτεροι» συμμετέχουν στις συζητή-
σεις για την υποψηφιότητα της Κεντροαριστεράς
για τον Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν μια κοινή
επωδό μετά τις συναντήσεις. Ο ένας «τελειώνει»
τον άλλον. Ο ένας λέει για τον άλλον ότι δεν θα
κατέβει, ότι θα κάνει πίσω κλπ. Άντε να το μαζέ-
ψει η Επιτροπή Διαβούλευσης…
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Ανυπόστατα 
κουτσομπολιά» για
παραίτηση Ταχιάου
Σε δύο διαφορετικά πηγαδάκια
ακούσαμε ότι ο Νίκος Ταχιάος
έχει αποφασίσει να παραιτηθεί
για να κατέβει βουλευτής ξανά με
τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.
«Ανυπόστατα κουτσομπολιά»,
σχολίασε το περιβάλλον του. Δια-
μηνύουν ότι ούτε παραιτήθηκε
ούτε θα κατέβει για βουλευτής και
το έχει δηλώσει δημόσια στο πα-
ρελθόν. 

Αρχίζει «ζυμώσεις»
με δημοσιογράφους 
ο Κ. Ζέρβας 
Ποτό με τους δημοσιογράφους θα
πιει τις επόμενες ημέρες ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Θα είναι μια ευκαιρία να τα
πει χαλαρά με τους εκπροσώπους
του Τύπου πριν από το τρέξιμο των
δημοτικών εκλογών και φυσικά να
υπάρξει μια «ζύμωση» αναφορικά
με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες
που θα βρεθούν απέναντί του στην
κάλπη, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η ατάκα που 
πιστώνεται 
στον Νυφούδη;
Συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη θα έχει
από το Σαββατοκύριακο που επιστρέ-
φει από το Λονδίνο ο επιχειρηματίας
και πρώην βουλευτής Νίκος Νυφού-
δης. Ο πρώτος που ξεκίνησε από πέρ-
σι τις ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά,
μέσα και από την παράταξη «ΠΟΛΗ-
χρωμη Θεσσαλονίκη», πιστώνεται ότι
έθεσε στη δημόσια συζήτηση τον όρο
«Η πόλη αναζητά δήμαρχο». 

Μεταξύ τριών
προσώπων θα
δοθεί η μάχη
της έδρας της
ΝΔ στη Χαλκι-
δική. Μετά την
αποχώρηση του
Γιώργου Βα-
γιωνά (φωτό)
και το «κό-
ψιμο» Μπρατά-
κου από των εν
ενέργεια αντι-
περιφερειαρ-
χών (Γιάννη
Γιώργου στη
συγκεκριμένη περίπτωση), τον σταυρό θα ζη-
τήσουν ο Ευθύμης Καρανάσιος, ο Γρηγόρης Τά-
σιος και η Ζαφειρούλα Μυλωνά. Όπως και να
έχει, το 2023 περιμένουμε «αλλαγή σελίδας»
και νέο πρόσωπο στον νομό Χαλκιδικής.



Ο
προγραμματισμός των έργων και των δράσεων
που δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαί-
σιο του νέου Περιφερειακού Προγράμματος «Ατ-

τική 2021-2027», με στόχο την ενίσχυση της υγειονομι-
κής θωράκισης της Αττικής σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον υπουρ-
γό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Ειδικότερα, η συζήτηση εστιά-
στηκε στη δρομολόγηση δημιουργίας ενός διευρυμένου
Κέντρου Υγείας στην Ανατολική Αττική, στις διαδικασίες
εξειδίκευσης του εξοπλισμού υγειονομικής περίθαλψης
βάσει χαρτογράφησης των σχετικών αναγκών και στην
ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)
της περιφέρειας. Σημειώνεται ότι στο νέο Πρόγραμμα
«Αττική 2021-2027» προβλέπονται πάνω από 127 εκατ.
ευρώ για υποδομές και δράσεις με στόχο την αποτελε-

σματικότερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής.
Όπως επεσήμανε ο κ. Πατούλης, «μέσω του ΠΕΠ “Αττι-

κή 2014-2020” ολοκληρώθηκαν 22 έργα υποδομής συνο-
λικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ με χαρακτηριστι-
κότερα το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου και την προμήθεια
εξοπλισμού σε διάφορα νοσοκομεία». Παράλληλα, όπως
τόνισε, σε ό,τι αφορά τις δράσεις με κοινωνικό πρόσημο
ολοκληρώνονται 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού
146 εκατ. € με χαρακτηριστικότερα την πρόσληψη 1.400
γιατρών και νοσηλευτών για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρι-
σε πολύ σημαντική τη συμβολή της περιφέρειας στην
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και διατύπω-
σε τη βούληση να γίνει πιο ενεργή η συνεργασία των δο-
μών του υπουργείου με τις δομές Υγείας των δύο βαθμών
Αυτοδιοίκησης.

Δοκιμάζει την τύχη της 
Περιπλέκεται το προεκλογικό σκηνικό και

στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
καθώς προκύπτει άλλη μια «γαλάζια υποψη-
φιότητα» που θέλει να αμφισβητήσει την παν-
τοδυναμία του κραταιού δημάρχου της πόλης
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Ο λόγος για την υπο-
ψηφιότητα της Κλαίρης Σαραντάκου, η οποία
είναι γενική συντονίστρια κομματικών οργα-
νώσεων Α’ Αθηνών ΝΔ και δημιουργεί ρήγμα
στον κεντροδεξιό πυρήνα της πόλης. Ήδη με
δημόσια πρόσκλησή της καλεί τους πολίτες σε
συγκέντρωση στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε
και θα παρουσιάσει τους λόγους που την οδή-
γησαν στο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρ-
χος. Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως δείχνουν
ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να δημιουργή-
σει πρόβλημα στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο
οποίος το 2019 είχε εκλεγεί με ποσοστό πάνω
από 72%. 

ΧΧώρισαν οι δρόμοι τους
Τέλος έλαβε η συνεργασία που είχε ο δή-

μαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος με την
παράταξη του Αλέξη Μακρή, καθώς πλέον θα
ακολουθήσουν -και πάλι- διαφορετικούς
δρόμους. Και αυτό γιατί εννέα μήνες πριν από
τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου ο κ.
Μακρής υπέβαλε την παραίτησή του από τη
θέση του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας,
Υποδομών και Εκτέλεσης του Συμμετοχικού
Προϋπολογισμού και ετοιμάζεται, όπως όλα
δείχνουν, να ξαναμπεί στην προεκλογική μά-
χη. Μένει να δούμε αν στην επόμενη ανακοί-
νωση θα ακολουθήσει και πάλι μεμονωμένο
δρόμο ή κάποια άλλη συνεργασία. 

!
«Παράδοση» υπηρεσιών
Νέος κύκλος επιθέσεων κατά του δημάρχου Νέας Φιλαδέλ-
φειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρου, ότι παραδίδει υπη-
ρεσίες του δήμου σε ιδιώτες, ξεκίνησε από την αντιπολίτευση.
Αυτήν τη φορά
την αρχή κάνει η
παράταξη της
«Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης», που κα-
ταγγέλλει τον δή-
μαρχο ότι εκχώ-
ρησε σε ιδιώτη
την υπηρεσία
«εσωτερικού
ελέγχου» του δή-
μου και μάλιστα
στην εκπνοή του
χρόνου, στις 28
Δεκεμβρίου, το-
νίζοντας ότι η εν
λόγω απόφαση ανάγει σε δημόσιο ελεγκτικό μηχανισμό μια
ιδιωτική επιχείρηση που αποκτά λόγο για τη λειτουργία των
υπηρεσιών του δήμου και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.
Μάλιστα, η καταγγελία έχει και δεύτερο επίπεδο, καθώς κάνει
λόγο για άλλη μια απευθείας ανάθεση έργου, στις πολλές που
έχουν προηγηθεί από τη δημοτική αρχή.
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Ενίσχυση της υγειονομικής θωράκισης της Αττικής
Συνάντηση Πατούλη - Πλεύρη

Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νότια
της Αθήνας, βρίσκεται υπό διάλυση η πα-
ράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από... μαζικές

αποχωρήσεις; Φαίνεται πως πολλά στελέχη
θεωρούν αποτυχημένη την πρόσφατη διαδικασία αλλα-
γής ηγεσίας της παράταξης ή το αποτέλεσμά της και
αποφάσισαν να απομακρυνθούν από αυτήν αναζητών-
τας καινούργιους δρόμους. Πιθανότατα βέβαια να
έχουν παίξει ρόλο και οι «παρεμβάσεις» του δημάρχου
στον χώρο τους… 

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με την
ομάδα της Urban Act, δίνει τη δυνατότητα σε
ταλαντούχους Έλληνες και ξένους street
artists να δημιουργήσουν εντυπωσιακά έργα
που αναδεικνύουν τη σύγχρονη τέχνη στον
δημόσιο χώρο και ομορφαίνουν την πόλη.
Στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις νέες τοιχογραφίες
σε σχολεία της Αθήνας, που εντάχθηκαν στο
δεύτερο μέρος του προγράμματος δημόσιων
τοιχογραφιών «From the roots to the sky», με
την ολοκλήρωσή τους ομόρφυναν τα προαύ-
λια των σχολικών κτιρίων και έδωσαν πνοή
και χρώμα στους χώρους όπου οι μαθητές
παίζουν, συζητούν και συναναστρέφονται.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, «η πόλη και τα σχολεία της γίνονται ο
ιδανικός “καμβάς”, αποδεικνύοντας ότι με τον
αναγκαίο σεβασμό στον δημόσιο χώρο και
στο περιβάλλον τα έργα τέχνης “του δρόμου”
μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της αισθη-
τικής ταυτότητας της σύγχρονης Αθήνας». 

Νέες εντυπωσιακές
τοιχογραφίες στα
σχολεία της Αθήνας
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ις επικαιροποιημένες αλλα-
γές του 2022 στα στοιχεία
του εντύπου περιουσιακής
κατάστασης Ε9 χωρίς πρό-

στιμα, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή για
να μην υπάρξουν επιπτώσεις, καλούν-
ται να υποβάλουν έως τις 31 Μαρτίου
οι ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευ-
ταία χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες ιδιο-
κτήτες ακινήτων έχουν αναγκαστεί να
προσαρμόσουν τα ακίνητά τους με βά-
ση τα στοιχεία των αναρτήσεων του
Κτηματολογίου ή με βάση νέα τοπο-
γραφικά στοιχεία ή κατόπιν ελέγχου
από τους πολιτικούς μηχανικούς στο
πλαίσιο γονικών παροχών και δωρεών.
Η διαδικασία αλλαγής των στοιχείων
είναι εύκολη για όσους έχουν στοιχει-
ώδη γνώση της λειτουργίας του Περι-
ουσιολογίου, μέσω του προσωπικού
λογαριασμού στο Taxisnet. Οι φορο-
λογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι
δεν θα έχουν καμία επίπτωση για τη
διόρθωση των λαθών στα τετραγωνικά
μέτρα, στη θέση του ακινήτου, στο εί-
δος του εμπράγματου δικαιώματος ή
στην αλλαγή των στοιχείων όταν πρό-
κειται για ημιτελή κτίσματα.

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι για
κάθε δικαιοπραξία ενώπιον συμβο-
λαιογράφου πρέπει προηγουμένως να
έχουν διορθωθεί τα στοιχεία των τε-
τραγωνικών ή του ορόφου ή των οδών
και να έχουν δηλωθεί αυτά στον οικείο
δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο, έτσι
ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί το πι-
στοποιητικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον πρόκει-
ται να γίνει μεταβίβαση ενός ακινήτου.
Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που θα γί-
νουν τώρα θα «κλειδώσουν» τα νέα
χαρακτηριστικά του ακινήτου, έτσι
ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί το φετι-

νό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, κάτι
που υπολογίζεται να γίνει προς τα τέλη
Απριλίου. Ο φετινός φόρος θα πληρω-
θεί και πάλι σε 10 ίσες μηνιαίες δό-
σεις, αρχής γενομένης από το τέλος
Μαΐου και καταλήγοντας στο τέλος
Φεβρουαρίου του 2024. 

Αν υπάρχει νεότερη καταμέτρηση
των στοιχείων σε οικόπεδα, αποθήκες

και πάρκινγκ, αυτά πρέπει να αποτυ-
πωθούν στο Ε9, καθώς αν είναι μικρό-
τερες οι επιφάνειες, τότε θα μειωθεί
και ο ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι σε αυτές
τις κατηγορίες ακινήτων η έκπτωση
στον φόρο φτάνει το 90%. Ωστόσο, όσοι
δεν δηλώσουν τώρα τις αλλαγές και
χρειαστεί να μεταβιβάσουν… ελαττω-
ματικό ακίνητο μετά τις 31 Μαρτίου, θα

είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα
πραγματικά στοιχεία και να πληρώ-
σουν και πρόστιμο. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί
ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν
δηλωθεί σωστά τα εμπράγματα δι-
καιώματα. Για παράδειγμα, αν ένα
ακίνητο έχει μεταβιβαστεί με γονική
παροχή και δεν αναφέρεται η ηλικία
του επικαρπωτή, τότε το σύστημα
υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ θεωρεί ότι
αυτός που το δηλώνει το κατέχει κατά
πλήρη κυριότητα, πληρώνοντας φυσι-
κά τον ανάλογο φόρο, ο οποίος είναι
αυξημένος. 

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
για το επίδομα θέρμανσης για όσους δεν είχαν απο-
στείλει τα σχετικά τιμολόγια έως τις 9 Δεκεμβρίου. 

Μέχρι στιγμής, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my-
Θέρμανση είχαν υποβληθεί 1,2 εκατ. αιτήσεις από
δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ πρέπει
να σημειωθεί ότι το επίδομα είναι αυξημένο κατά
33,3% για τους παλαιούς δικαιούχους και μπορεί να
φτάσει έως τα 1.600 ευρώ για όσους εγκαταλείπουν

το φυσικό αέριο. Επιπλέον, αυξάνεται κατά 25% για
όσους ζουν σε οικισμούς με συντελεστή επιδότησης
μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας, με ανώτατο όριο επι-
δότησης τα 1.000 ευρώ. Το επίδομα δικαιούνται και
όσοι χρησιμοποιούν πέλετ και έχουν τον τόπο κατοι-
κίας τους σε οικισμούς κάτω των 10.000 κατοίκων. 

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης θα
καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου, εφόσον τα τι-
μολόγια κατατεθούν στο σύστημα έως τις 31 Ιανουα-

ρίου. Η τρίτη και τελευταία δόση θα καταβληθεί στις
28 Απριλίου, εφόσον οι αγορές γίνουν έως τις 31
Μαρτίου και τα τιμολόγια θα έχουν δηλωθεί στην
πλατφόρμα έως τις 15 Απριλίου. Τέλος, σημειώνεται
ότι από την 1η Ιανουαρίου η κρατική επιδότηση στο
πετρέλαιο θέρμανσης έχει μειωθεί στα 0,15 ευρώ
ανά λίτρο έναντι 0,25 ευρώ που ήταν στις 31 Δεκεμ-
βρίου, ενώ δεν ισχύει και η έκπτωση κατά 0,0375 ευ-
ρώ ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Μέχρι σήμερα 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

E9: Επικαιροποίηση στοιχείων 
χωρίς πρόστιμα έως 31 Μαρτίου

Αφορά τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην περιουσιακή 
εικόνα το 2022 - Τι πρέπει να προσέξουν
οι φορολογούμενοι-ιδιοκτήτες ακινήτων
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το κρίσιμο ερώτημα αν τελι-
κά ωφέλησε ή όχι τους κατα-
ναλωτές το νέο μοντέλο τι-
μολόγησης στη λιανική ρεύ-

ματος, που συμπληρώνει πλέον έξι
μήνες λειτουργίας, «απαντούν» τα
αποτελέσματα από την επεξεργασία
των στοιχείων της αγοράς.

Εν συντομία, το νέο μοντέλο που
βρίσκεται σε ισχύ από τον περασμένο
Αύγουστο υποχρεώνει όλους τους
προμηθευτές ρεύματος να ανακοινώ-
νουν σε μηνιαία βάση (στις 20 κάθε
μήνα) τις χρεώσεις που θα ισχύσουν
τον επόμενο και ταυτόχρονα επιτρέπει
στους καταναλωτές να αλλάζουν πά-
ροχο χωρίς κάποιο περιορισμό ακόμη
και κάθε μήνα, επιλέγοντας έτσι την
κάθε φορά πιο ανταγωνιστική χρέω-
ση, σε μια προσπάθεια να εξοικονο-
μήσουν τα μέγιστα στον λογαριασμό
ρεύματος. Ας δούμε, ωστόσο, αναλυ-
τικά τι προκύπτει. 

Αρχικά, τα στοιχεία για το εξάμηνο

υποδεικνύουν ότι επιλέγοντας τη φθη-
νότερη τιμή ανά μήνα και συνυπολογί-
ζοντας την κρατική επιδότηση και τις
εκπτώσεις των εταιρειών προκύπτουν
πραγματικά χαμηλές τελικές χρεώσεις.
Αν ένα νοικοκυριό επέλεγε να μπει στο
«κυνήγι» της καλύτερης τιμής και επο-
μένως επέλεγε τον οικονομικότερο κά-
θε φορά πάροχο, τότε σε επίπεδο εξα-
μήνου θα απολάμβανε μια μέση τελική
τιμή στα 7,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Πιο χαμηλά, δηλαδή, και από τα επίπε-
δα των τιμολογίων πριν από την εκδή-
λωση της ενεργειακής κρίσης. 

Ενδεικτικά αυτό θα σήμαινε ότι τον
Σεπτέμβριο θα είχε μηδενική τιμή, τον
Ιανουάριο 2,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα
και τον Δεκέμβριο 6,4 λεπτά, αντισταθ-
μίζοντας έτσι τις αυξημένες τιμές του
φθηνότερου προμηθευτή τον Αύγου-
στο (13,9 λεπτά), τον Οκτώβριο (12,24
λεπτά) και τον Νοέμβριο (11,2 λεπτά). 

Τι κάνουν οι καταναλωτές
Βέβαια, αν και τα νούμερα βγαίνουν

και το υφιστάμενο μοντέλο δύναται να
προσφέρει τις χαμηλότερες δυνατές
χρεώσεις ρεύματος, εντούτοις η εικό-
να της αγοράς την ίδια περίοδο ως
προς την κινητικότητα των πελατών

δείχνει πως δεν έτυχε της ανάλογης
των προσδοκιών ανταπόκρισης από
τους καταναλωτές. 

Ο πρώτος λόγος που δεν ώθησε το
καταναλωτικό κοινό να μεταπηδά από
προμηθευτή σε προμηθευτή σε μηνι-
αία βάση είναι το γεγονός πως ο φθη-
νότερος προμηθευτής του «σήμερα»
δεν σημαίνει ότι θα είναι ο φθηνότε-
ρος προμηθευτής του «αύριο», δηλα-
δή, τον αμέσως επόμενο μήνα. Ο κα-
ταναλωτής επιλέγει να μην μπει σε μια
διαδικασία που σε μηνιαία βάση θα
απαιτεί αρκετές «εργατοώρες» για να
έχει νόημα και κυρίως για να μη βρε-
θεί ξαφνικά πελάτης ενός παρόχου με
υψηλή έως και υψηλότερη χρέωση
της αγοράς. Σε δεύτερο χρόνο, ρόλο
παίζει και η οριζόντια επιδότηση, ιδι-
αίτερα στα νοικοκυριά που καταλήγει
να διατηρεί σταθερές τις τελικές χρε-
ώσεις, ασχέτως των αυξομειώσεων
που γνωρίζουν από μήνα σε μήνα οι
χρεώσεις των προμηθευτών. 

Όπως σημειώνουν στελέχη που πα-
ρακολουθούν στενά την πορεία της
λιανικής ρεύματος, στην αγορά παρα-
τηρείται μάλλον στασιμότητα τους τε-
λευταίους μήνες, με τους καταναλω-
τές να είναι διστακτικοί στην αλλαγή

παρόχου. Μάλιστα, τον Οκτώβριο κα-
ταγράφεται μείωση στις «μετακινή-
σεις» κατά 20% σε σχέση με τον ίδιο
μήνα του 2021. 

Χρειάζεται, ωστόσο, να σημειωθεί,
όπως προκύπτει από την επεξεργασία
των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου, ότι
κατά κανόνα οι προμηθευτές ακολου-
θούν μια σχετικά σταθερή εμπορική
στρατηγική. Έτσι, είναι ελάχιστες οι πε-
ριπτώσεις παρόχων που κάποιον μήνα
συγκαταλέγονταν στις φθηνότερες εται-
ρείες, για να «μεταπηδήσουν» τον αμέ-
σως επόμενο μήνα στους ακριβότερους
παρόχους. Αντίθετα, με κριτήριο τον μέ-
σο όρο των προσφορών κάθε μήνα, οι
περισσότεροι προμηθευτές κινούνται
σταθερά σε μια πιο «επιθετική» πολιτική
(με χρεώσεις σημαντικά κάτω από τον
μέσο όρο) ή πιο συντηρητική εμπορική
στρατηγική.

Μόλις 7,76 λεπτά η μέση 
τελική τιμή ανά κιλοβατώρα 
σε επίπεδο εξαμήνου 
για όποιον μπει 
στη διαδικασία να ψάξει 
τον οικονομικότερο προμηθευτή 

Μήνας ανάκαμψης υπήρξε ο Δεκέμβριος για τη
συμμετοχή του φυσικού αερίου στην εγχώρια ηλε-
κτροπαραγωγή, με το καύσιμο να φτάνει να καλύπτει
το 43% του μείγματος έναντι μόλις 37% τον προηγούμε-
νο μήνα. 

Συγκεκριμένα, το μείγμα καυσίμου της Ελλάδας
στην ηλεκτροπαραγωγή για τον Δεκέμβριο βασίστηκε
κυρίως στο φυσικό αέριο (43%), στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (26%), με τις ΑΠΕ να περιλαμβάνουν αι-
ολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, στον λιγνίτη (17%),
στις καθαρές εισαγωγές (10%) και στα μεγάλα υδροη-

λεκτρικά (4%).  Η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέ-
ριο και ΑΠΕ τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 1.645.055 MWh
και 1.012.485 MWh αντίστοιχα, ενώ από τον λιγνίτη
έφτασε τις 656.157 MWh. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αε-
ρίου στο μείγμα καυσίμου της Ελλάδας αυξήθηκε κα-
τά 1% σε ετήσια βάση, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ μει-
ώθηκε κατά 8%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού
αερίου τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν στο 42%, σε σύγ-
κριση με τον Δεκέμβριο του 2022 που ανήλθε σε 43%,
ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε

στο 26% τον περασμένο Δεκέμβριο από 34% τον Δε-
κέμβριο του 2021. 

Όσον αφορά τη ζήτηση ενέργειας, αυτή διαμορφώ-
θηκε στα 4.012.598 MWh τον Δεκέμβριο του 2022, κι-
νούμενη ανοδικά ύστερα από τέσσερις συνεχόμενους
μήνες καθοδικής πορείας. Το μέσο φορτίο συστήμα-
τος ανήλθε στις 5.395 MW, αυξημένο κατά 5% σε μηνι-
αίο επίπεδο, αλλά μειωμένο κατά 18% σε ετήσια βάση.
Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Δεκέμ-
βριο ανήλθε σε 3.591 MW ενώ το μέγιστο σε 7.245 MW. 

Μ. Μ.

Μήνας φυσικού αερίου ο Δεκέμβριος - Ανοδικά και η ζήτηση ενέργειας

Πόσο αξίζει 
το «κυνήγι»
του φθηνότερου
παρόχου

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



ΚΚαταγγελίες μέσω gov.gr
για αισχροκέρδεια
και «μαϊμού» εκπτώσεις

Μέσω της πλατφόρμας kataggelies.min-
dev.gov.gr θα μπορούν οι καταναλωτές να
καταγγέλλουν την αισχροκέρδεια στην αγο-
ρά. Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε σε λει-
τουργία την ψηφιακή πλατφόρμα προκειμέ-
νου να ασκείται αποτελεσματικότερος έλεγ-
χος στην αγορά τόσο για τις περιπτώσεις αι-
σχροκέρδειας όσο και για τις πλασματικές
εκπτώσεις, ενώ προτεραιότητα θα έχουν οι
επώνυμες καταγγελίες. 

Στην πλατφόρμα εμφανίζονται πέντε δια-
φορετικές θεματικές επί των οποίων μπο-
ρούν να υποβάλλουν, επώνυμα ή ανώνυμα,
καταγγελία οι καταναλωτές: καταναλωτικά
αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες,
ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοοικονο-
μικές υπηρεσίες, εταιρείες ενημέρωσης
οφειλετών, ρύθμιση χρεών και προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με-
ταξύ των θεμάτων για τα οποία μπορεί να
γίνει καταγγελία είναι καταναλωτικά είδη
(τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμα, συμπληρώ-
ματα διατροφής κ.λπ.), αλλά θα μπορεί να
γίνει καταγγελία και για θέματα ασφάλειας
τροφίμων, για κανόνες εμπορίας (ζύγιση,
ερμηνεία νομοθεσίας, παραπλανητικές
διαφημίσεις κ.λπ.), για απομιμητικά προ-
ϊόντα κ.ά.

Καταβάλλεται κανονικά
το «300άρι» σε ανέργους
που βρίσκουν δουλειά

Ξεκινά η καταβολή του επιδόματος ερ-
γασίας των 300 ευρώ σε όσους ανέργους
βρίσκουν δουλειά, ενώ το μέτρο εκτιμάται
ότι αφορά 170.000 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης Σπύρο Πρωτο-
ψάλτη, το επίδομα εργασίας αντιστοιχεί σε
μισό επίδομα ανεργίας και έτσι όποιος
επιδοτούμενος άνεργος βρίσκει εργασία
θα του καταβάλλεται άμεσα. Για παράδειγ-
μα, αν κάποιος έχει 12 μήνες επιδοτούμε-
νης ανεργίας και πιάσει δουλειά τον 6ο μή-
να, τότε θα συνεχίσει να παίρνει για 6 μή-
νες το 50% του επιδόματος ανεργίας. Οι
υπηρεσίες της ΔΥΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει
την προεργασία για την προσέγγιση των εν
λόγω αναζητούντων εργασία, οι οποίοι το
επόμενο διάστημα πρέπει να κλείσουν
ραντεβού στην ψηφιακή πλατφόρμα της
ΔΥΠΑ (myDYPAlive) ή στο τοπικό Κέντρο
Προώθησης Απασχόλησης με τον εργα-
σιακό σύμβουλό τους. 
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το διπλάσιο του Ακαθάρι-
στου Εγχωρίου Προϊόν-
τος -ή 407 δισ. ευρώ-
ανήλθαν οι συναλλαγές

μέσω του διατραπεζικού συστήμα-
τος ΔΙΑΣ το 2022, κάτι που οφείλε-
ται τόσο στη νέα πραγματικότητα
που διαμόρφωσε η πανδημία του
κορονοϊού όσο και στην ισχυρή
ανάπτυξη της οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΔΙΑΣ ΑΕ, το 2022 καταγράφηκε δι-
πλάσιο ποσοστό αύξησης των συ-
ναλλαγών για δεύτερη συνεχή
χρονιά, γεγονός που αποτυπώνει
τα νέα δεδομένα που διαμορφώ-
νονται στην καθημερινότητα των
καταναλωτών. Την περσινή χρονιά
η ΔΙΑΣ διακανόνισε 368 εκατομμύ-
ρια συναλλαγές συνολικής αξίας
407 δισ. ευρώ. Το μέγεθος είναι
υπερδιπλάσιο του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος, με βάση τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για το 2021, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι το ίδιο έτος η αξία
των συναλλαγών ανερχόταν σε 344

δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, στις 19 Δε-

κεμβρίου 2022 πραγματοποιήθη-
καν συνολικά 4,8 εκατομμύρια συ-
ναλλαγές, καταγράφοντας νέο
ιστορικό υψηλό συνολικών ημερή-
σιων συναλλαγών, ενώ στις 5 Δε-
κεμβρίου σημειώθηκε ιστορικό
υψηλό 56 συναλλαγών ανά δευτε-
ρόλεπτο μέσω των web services
που εξασφαλίζουν άμεση ειδοποί-
ηση πληρωμής.

Ενισχύθηκε σημαντικά 
η IRIS payments

Από το σύνολο των συναλλαγών
που διακινήθηκαν το 2022, το
84,6% αφορά μεταφορές πίστωσης
(διατραπεζικές μεταφορές πίστω-
σης, άμεσες μεταφορές πίστωσης,
εισπράξεις και πληρωμές επιχει-
ρήσεων/οργανισμών). Από αυτές
οι 62 εκατ. συναλλαγές ανήκουν
στην υπηρεσία διατραπεζικών με-

ταφορών πίστωσης, οι οποίες πα-
ρουσίασαν αύξηση 27,3% σε σχέση
με το 2021. Υποσύνολο των διατρα-
πεζικών μεταφορών πίστωσης
αποτελούν οι άμεσες μεταφορές
πίστωσης, οι οποίες το 2022 απο-
τέλεσαν το 28,3% των μεταφορών
πίστωσης και ανήλθαν σε 17,5 εκατ.
συναλλαγές, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση 107% σε σχέση με το 2021.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το
2022 ενισχύθηκε σημαντικά η
υπηρεσία IRIS payments, η οποία
παρέχεται από τη ΔΙΑΣ σε συνερ-
γασία με τους Παρόχους Υπηρε-
σιών Πληρωμών με στόχο την εξα-
σφάλιση συναλλαγών με ακόμη
μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφά-
λεια. Στα προϊόντα IRIS περιλαμβά-
νονται οι άμεσες μεταφορές χρη-
μάτων μεταξύ φίλων (IRIS P2P),
μεταξύ επαγγελματιών (IRIS P2B)
και οι πληρωμές σε ηλεκτρονικό
κατάστημα (IRIS e-commerce)
που κατέγραψαν ισχυρούς ρυθ-
μούς αύξησης 214%, 109% και 68%
αντίστοιχα σε σχέση με πέρυσι. Οι
χρήστες του IRIS P2P ανέρχονται
πλέον σε 1,4 εκατομμύρια με
59.000 νέες εγγραφές τον Δεκέμ-
βριο του 2022 και σε 85.000 εγγε-
γραμμένους επαγγελματίες στην
υπηρεσία IRIS P2B. 

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού αλλά και 
της ισχυρής ανάπτυξης 
το 2022 εκτοξεύτηκαν 

οι διατραπεζικές 
συναλλαγές

Στα 407 δισ. -όσο δύο ΑΕΠ-
οι συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ



Στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει τις εται-
ρείες που υιοθετούν και προβάλλουν τις
πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος,
κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, ει-
σήλθε από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 η ελληνι-
κή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, για να ενταχθεί μια
εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη θα πρέ-
πει να έχει δημοσιεύσει στην ετήσια οικονο-
μική της έκθεση στοιχεία που βασίζονται
στους δείκτες ESG και στη συνέχεια γίνεται
η επιλογή βάσει της τελικής βαθμολογίας
ESG. To 2021 εντάχθηκαν οι πρώτες 35 εταιρείες, ενώ με την 1η αναθεώρηση εντάχθηκαν 13 ακόμη, μεταξύ των
οποίων και η Κρι Κρι.
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Τ
ο rotation και η διατήρηση
των κεκτημένων αποτε-
λούν τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των τελευταίων συνε-

δριάσεων στο Ελληνικό Χρηματι-
στήριο. Αυτό που μένει να φανεί στις
αμέσως επόμενες συνεδριάσεις εί-
ναι αν θα υπάρξει υπέρβαση των
προηγούμενων πολυετών υψηλών
στις 973 μονάδες ή θα συνεχιστεί η
συσσώρευση, περιμένοντας το νέο
σήμα από τις διεθνείς αγορές. Πα-
ράλληλα, είναι αναγκαίο να υπάρξει
διάχυση του ενδιαφέροντος στις χα-
μηλότερες κεφαλαιοποιήσεις ώστε
να αποκτήσει ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά η οποιαδήποτε ανοδική κίνη-
ση. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης διατη-
ρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα,
το οποίο αναιρείται με επιστροφή

χαμηλότερα των 902 μονάδων. Όσο
δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 902
και ακόμη καλύτερα υψηλότερα των
931 - 937, δεν μπορεί να αποκλειστεί

κίνηση προς τις 960 και 973 μονά-
δες. Η επόμενη στήριξη στις 893,
879, 877 - 867 μονάδες (συγκλίνουν
οι ΚΜΟ 200 ημερών). 

Νάκας: Χωρίς δικαίωμα
συμμετοχής στην επιστροφή
κεφαλαίου οι μετοχές

Με τελική ονομαστική αξία 0,60 ευρώ ανά
μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής
στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή με-
τρητών προς τους μετόχους ποσού 0,08 ευ-
ρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες
στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 12/1/2023
οι μετοχές της εταιρείας Φίλιππος Νάκας
ΑΒΕΕΤΕ, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης
των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ θα διαμορ-
φωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του
ΔΣ του ΧΑ όπως ισχύει. 

Intracom Defense:
Επέκταση συνεργασίας
με τη Raytheon

Την ανάθεση νέας σύμβασης από τη
Raytheon Missiles & Defense ύψους 10,2
εκατ. δολαρίων, που αφορούν την παραγω-
γή ηλεκτρονικών υποσυστημάτων του πυ-
ραύλου ESSM (Evolved Sea Sparrow Mis-
sile) Block-2, ανακοίνωσε η Intracom De-
fense. Όπως σημειώνει η σχετική ανακοί-
νωση, με αυτήν τη νέα ανάθεση η IDE επε-
κτείνει την επιτυχημένη συνεργασία της με
τη Raytheon στο πρόγραμμα συνεργασίας
ESSM του NATO.

Ο Νίκος Πλεύρης νέος
διευθυντής Δικτύου
της Vodafone Ελλάδας

Νέος διευθυντής Δικτύου της εταιρείας
αναλαμβάνει ο Νίκος Πλεύρης, αντικαθι-
στώντας τον Nic Tuca Vilceanu, ο οποίος ανα-
λαμβάνει τον ρόλο του διευθυντή Δικτύου
της Vodafone Ρουμανίας. O Νίκος Πλεύρης
εντάχθηκε στη Vodafone το 1996, προερχό-
μενος από την αμερικανική AT&T, και απα-
σχολήθηκε σε πολύ σημαντικούς ρόλους στη
Διεύθυνση Δικτύου. Το 2004 ανέλαβε τη δι-
εύθυνση του Network Engineering στην Ελ-
λάδα, από την οποία συντόνισε τη δημιουργία
των δικτύων 3G και 4G στη χώρα.

Η Intrakat ανακοίνωσε -κατόπιν της γνω-
στοποίησης που έλαβε στις 10 Ιανουαρίου- ότι
στις 4 Ιανουαρίου η εταιρεία Winex Invest-
ments Limited απέκτησε για ίδιο λογαριασμό
μέσω συναλλαγών στο ΧΑ 2 εκατ. δικαιώματα
προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από
την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Δε-
κεμβρίου 2022, με μέση τιμή κτήσης 0,2171
λεπτών του ευρώ, συνολικής αξίας 434.166,29.
Η εταιρεία Winex Investments Limited είναι

συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ήπιες κινήσεις και... βλέπουμε το Χρηματιστήριο

Intrakat: Η Winex απέκτησε 2 εκατ. δικαιώματα προτίμησης στην ΑΜΚ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ένταξη της Κρι Κρι στον δείκτη Athex ESG
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Sainsbury’s: Βελτιωμένη
η πρόβλεψη για τα κέρδη
στο σύνολο της χρήσης

Jumbo: Αύξηση 14%
των πωλήσεων το 2022

Κατά 14% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του Ομί-
λου Jumbo το 2022 με μια εντυπωσιακή αύ-
ξηση κατά 22% τον τελευταίο μήνα του έτους.
Όπως σημειώνει ο όμιλος στη σχετική ανα-
κοίνωση, «πάνω απ’ όλα, η σχέση προϊόντος
- τιμής πρέπει να είναι αταλάντευτη υπέρ
του καταναλωτή», ενώ τονίζει ότι η στρατη-
γική JUMBO επιλογή -τα αποτελέσματα δεί-
χνουν- δικαιώθηκε απολύτως σε όλες τις
χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.
«Το προσεκτικά επιλεγμένο προϊοντικό
μείγμα, η απόρριψη κάθε κωδικού με άδικη
-σε βάρος του καταναλωτή- τιμολόγηση,
αξιολογήθηκε, συγκρίθηκε και τελικά επι-
βραβεύτηκε στην πράξη από εκατομμύρια
καταναλωτές στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία», αναφέρει.

Νέα επένδυση από
Αλάτι Δαδακαρίδης

Η Αλάτι Δαδακαρίδης AE είναι μια από τις
πλέον παραδοσιακές επιχειρήσεις της Βό-
ρειας Ελλάδας, με ιστορία που ξεκινά από το
1912. Η τέταρτη γενιά της Αλάτι Δαδακαρίδης
AE λαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες εκσυγ-
χρονισμού της επιχείρησης και της βιομηχα-
νικής μονάδας που διαθέτει στην περιοχή
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στη βάση αυτών των
πρωτοβουλιών η διοίκηση της Αλάτι Δαδα-
καρίδης AE ενέταξε στον αναπτυξιακό νόμο
μια νέα επένδυση που αφορά την επέκταση
της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστά-
μενης μονάδας επεξεργασίας και καθαρι-
σμού αλατιού (αλατοτριβείο) στον Λαγκαδά.
Η επένδυση ύψους 443.050 ευρώ θα ενισχυ-
θεί με επιχορήγηση 243.677 ευρώ από τον
αναπτυξιακό νόμο.

Β. Ψάλτης: Νέος κύκλος
εξέλιξης θα είναι το 2023
για την Alpha Bank

Mία ακόμη αναβάθμιση
του Euroins από Fitch

Για δεύτερη φορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο
του εξαμήνου ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Fitch αναβάθμισε την αξιοπιστία του ασφαλιστικού
ομίλου Euroins, στον οποίο ανήκει και η Euroins Ελ-
λάδος. Ο κορυφαίος οίκος αξιολόγησης Fitch Rat-
ings αναβάθμισε σε «σταθερές» τις προοπτικές του
Euroins Insurance Group (EIG), που είναι ο ασφαλι-
στικός κλάδος του Eurohold Group, του μεγαλύτε-
ρου Ομίλου Συμμετοχών στη Βουλγαρία. Ο οίκος
Fitch αξιολόγησε τη χρηματοοικονομική ισχύ του
ασφαλιστικού ομίλου Euroins Insurance Group
(EIG) με B+, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τις προοπτι-
κές του σε «σταθερές».

Η Sainsbury’s, η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσί-
δα σουπερμάρκετ της Βρετανίας, ανακοίνωσε
ότι περιμένει τα κέρδη της στο σύνολο της χρή-
σης να διαμορφωθούν στο ανώτερο άκρο της
προηγούμενης πρόβλεψής της, όπως μεταδίδει
το Reuters. Η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε
ταυτόχρονα ότι οι υποκείμενες πωλήσεις για το
τρίμηνο των Χριστουγέννων αυξήθηκαν κατά
5,9%. Ο όμιλος, ο οποίος κατέχει μερίδιο 15,5%
στη βρετανική αγορά, είχε προβλέψει προ-
ηγουμένως υποκείμενα κέρδη προ φόρων με-
ταξύ 630 εκατ. και 690 εκατ. λιρών για την πε-
ρίοδο 2022-2023 ($767 - $840 εκατ.). Το 2021-22
τα κέρδη ανήλθαν σε 730 εκατ. λίρες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Credit Suisse: Προς κούρεμα
50% τα μπόνους στελεχών
Στο ενδεχόμενο περικοπής κατά 50% των μπόνους
στα στελέχη της για το 2022 προσανατολίζεται η
Credit Suisse, σύμφωνα με το πρακτορείο
Bloomberg, σε μια προσπάθειά της να μειώσει τις
ζημίες της μετά τα σκάνδαλα που κλόνισαν τον
τραπεζικό κολοσσό. Υπενθυμίζεται ότι σε αντί-
στοιχη κίνηση προέβη και το 2021, με τη μείωση
να φτάνει στο 32%. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε
μείωση στα 2 δισ. ελβετικά φράγκα, με την τράπε-
ζα να μειώνει τα βραβεία στα στελέχη της, προχω-
ρώντας όμως σε μια αύξηση των μισθών τους.

Τ
ην έναρξη ενός νέου κύκλου εξέλιξης με
στόχο την παροχή εξαιρετικής ποιότητας
υπηρεσιών προς τους πελάτες και την
εμπέδωση της Αlpha Bank σε τράπεζα

αναφοράς για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα σηματοδοτεί το 2023, όπως επισημαίνει ο
CEO του ομίλου Βασίλης Ψάλτης, στην επιστολή
που μοιράστηκε με όλους τους εργαζομένους για
το νέο έτος. Κάνοντας αρχικώς έναν σύντομο απο-
λογισμό των σημαντικών επιτυχιών της τράπεζας
κατά τον πρώτο κύκλο μετασχηματισμού από το
2019 έως και το 2022, ο κ. Ψάλτης δήλωσε υπερή-
φανος για την εκπλήρωση όλων των στόχων μας
και των θεμελιακών αλλαγών που είχαν σχεδια-
στεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «σε αυτή
την απαιτητική τριετή διαδρομή δεν υπάρχει έργο
που να ήταν μικρό ή ασήμαντο».
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Η είδηση ακούστηκε σαν τη μελω-
δία της ευτυχίας και χάιδεψε τα
αυτιά των οπαδών της ΑΕΚ. Ο

Δημήτρης Μελισσανίδης συμφώνησε με
τον Αργεντινό τεχνικό Ματίας Αλ-
μέιδα μέχρι το 2028! Για πέντε
ακόμη χρόνια, δηλαδή. Από την
εποχή του Ντούσαν Μπάγεβιτς εί-
χε να βρει τον άνθρωπό της στον
πάγκο η Ένωση.

Μετά την κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος από την ΑΕΚ το 2018, για
τέσσερα χρόνια δεν βρέθηκε προ-
πονητής ικανός να την εμπνεύσει. Μέχρι
που ο Μελισσανίδης έφερε τον Αργεντινό
τεχνικό από το MLS των ΗΠΑ και την ομά-
δα Σαν Χοσέ. Ο Αλμέιδα δεν ήταν κανένας
τυχαίος. Ρίβερ Πλέιτ, Σεβίλλη, Λάτσιο

και Ίντερ έχουν περάσει από τα πόδια
του, κατέγραψε και 40 συμμετοχές στην
εθνική Αργεντινής. Ο Μελισσανίδης τον
έφερε και του έδωσε τα κλειδιά και όλα

τα άλλα φαίνονται στο γήπεδο. Η
ΑΕΚ παίζει μακράν το καλύτερο
ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κέρδι-
σε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
1-0 και απέχει τέσσερις βαθμούς
από την «πράσινη» κορυφή. Έβα-
λε και ρήτρα 10 εκατ. ευρώ στο
συμβόλαιό του για όποια ομάδα
θελήσει να τον πάρει.

Οι λόγοι που ο Αλμέιδα υπέγραψε το νέο
του συμβόλαιο, μετά την επιθυμία του Με-
λισσανίδη, για τον οποίο μάλιστα είπε ότι
τον βλέπει σπάνια, ότι δεν μπερδεύεται
στα πόδια του.

1 Η Ένωση παίζει όμορφη μπάλα, ο Με-
λισσανίδης τη χαρακτήρισε «εξωγήινο

ποδόσφαιρο» για τα ελληνικά δεδομένα. 

2 Ο Αλμέιδα είναι ένας πραγματικός
ηγέτης, μεγαλύτερο μέγεθος από κά-

θε ποδοσφαιριστή του, ακόμα και από τον
παγκόσμιο πρωταθλητή με την εθνική
Γαλλίας Σιντιμπέ.

3 Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι
ιδανική, ο Αλμέιδα έχει φιλική σχέση

δασκάλου-μαθητή, εξηγεί στον κάθε παί-
κτη γιατί παίζει και γιατί κάθεται στον πάγ-
κο. Δημιούργησε έτσι ένα συμπαγές σύ-
νολο, βασικό ζητούμενο για τη λειτουργία
μιας ομάδας. Ουδείς παραπονείται.

4 Η συμπεριφορά του Αλμέιδα σε
όλο το προσωπικό της ΑΕΚ είναι

φιλική, καμία σχέση με αλαζονικές

τάσεις και έπαρση άλλων εποχών. 

5 Ως Αργεντινός, ο 49χρονος Αλμέιδα
είναι μαχητής, φιλόδοξος και δου-

λευταράς, με μότο «σημασία στη λεπτομέ-
ρεια».

6 Με την επέκταση του συμβολαίου του
Αλμέιδα, η Ένωση προγραμματίζει με

ασφάλεια το μέλλον της, δεν στέκεται μο-
νάχα στο παρόν.

«Πού είναι το συμβόλαιο να υπογρά-
ψω», είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστεί-
ου πρόσφατα ο Αργεντινός προπονητής.
Το συμβόλαιο έπεσε στο τραπέζι και το
υπέγραψε και όπως είπε και στη δήλωσή
του αμέσως μετά: «Δεν είναι θέμα χρημά-
των. Είναι θέμα αγάπης, πάθους και όρε-
ξης να κερδίζεις. Θέλω να είμαι εδώ, θέλω
να είμαι στην ΑΕΚ».

Αλμέιδα 2028!

H ΑΕΚ βρήκε τον «νέο Μπάγεβιτς»
- Τεράστια στρατηγική κίνηση 
του Δημήτρη Μελισσανίδη

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος



Η
διαιτησία στη EuroLeague
συνεχίζει να κατατρέχει
τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη

φορά στο ματς με τη Φενέρμπα-
χτσε του Δημήτρη Ιτούδη, από την
οποία έχασε 88-94 στην παράταση
στο ΟΑΚΑ. Κανονικός αγώνας, 78-
78. Πέντε δευτερόλεπτα πριν από
τη λήξη της κανονικής περιόδου, ο
Μπούκερ της Φενέρ έκανε καθαρό
φάουλ στον Πονίτκα και οι διαιτη-
τές Λότερμοζερ, Γκαρσία και Νίκο-
λιτς έκλεισαν τα μάτια, αντί να στεί-
λουν τον Πολωνό στη γραμμή των
βολών. Καταδικαστική απόφαση,
χωρίς αμφιβολία. Έτσι, οι «πράσι-
νοι», που σε πολλά ματς εξέφρα-
σαν διαιτητικά λάθη εις βάρος τους
και δικαιολογημένα, έφυγαν ηττη-
μένοι από το γήπεδο, γνωρίζοντας

την έκτη σερί ήττα τους στη διορ-
γάνωση. Πάντως, οι «πράσινοι»
δεν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός
ότι έκαναν ρεκόρ επιθετικών ριμ-
πάουντ όλων των εποχών στη Eu-

roLeague. Μάζεψαν 24, αλλά δεν
τα χρησιμοποίησαν για να σκορά-
ρουν. Ο Παναθηναϊκός στο επόμε-
νο ματς υποδέχεται αύριο τη Μα-
κάμπι (21.00, Nova).

«Εκτέλεσαν» τον Παναθηναϊκό οι διαιτητές Το ισπανικό Σούπερ Καπ 
στο ACTION24

Οι κορυφαίες ομάδες του ισπανικού ποδοσφαίρου
ήρθαν στο ACTION24 για να διεκδικήσουν το πρώτο
τίτλο της χρονιάς.

Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Μπέ-
τις ήρθαν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με έναν
και μόνο στόχο. Να επιστρέψουν πίσω στην Ισπανία
με το τρόπαιο του Σούπερ Καπ στις βαλίτσες τους.

Την αρχή έκαναν χθες η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βα-
λένθια, ενώ απόψε (21.00) στην κεντρική σκηνή ανε-
βαίνουν η Μπέτις και η Μπαρτσελόνα. Από τη μία με-
ριά οι Σεβιγιάνοι, που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ τον
θεσμό, και από την άλλη ο σύλλογος με τις περισσό-
τερες κατακτήσεις στην ιστορία. Συγκεκριμένα, οι
«μπλαουγκράνα» μετρούν 13 τρόπαια στο μουσείο
τους. Το φαβορί λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρο, αλλά στο
ποδόσφαιρο αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ειδικά όταν
κρίνονται όλα σε ένα ματς. Επιπλέον, η Μπέτις έχει
αποδείξει ότι δεν μπαίνει τυχαία στο αεροπλάνο για
τη Σαουδική Αραβία. Το αξίζει πραγματικά.

Οι νικήτριες ομάδες των δύο ημιτελικών θα δια-
σταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό (Κυ-
ριακή 15/1, 21.00). Το τρόπαιο θα το κατακτήσουν τα
φαβορί ή θα υπάρξει κάποια έκπληξη, από αυτές που
συνηθίζει το ισπανικό ποδόσφαιρο; Οι απαντήσεις θα
δοθούν ζωντανά και αποκλειστικά στο ACTION24!
Μείνετε συντονισμένοι.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε σέντερ φορ
Με δυο γκολ του… ξεχα-

σμένου Ισπανού σέντερ φορ
Μπράντον Τόμας Λάμας, ο
ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Καλα-
μάτα στην Τούμπα και προ-
κρίθηκε στον επόμενο γύρο
του Κυπέλλου Ελλάδας, με το
συνολικό σκορ 4-0. Στην
Καλλιθέα, η Λαμία νίκησε 2-1
την ομώνυμη ομάδα, η οποία
φέτος μετονομάστηκε σε A-
thens Kallithea, και επίσης προκρίθηκε, 1-1 το πρώτο
παιχνίδι. Μανούσος και Μαρτίνες τα γκολ των νικη-
τών, ο Νίλι της Καλλιθέας.

Κλαϊνχάισλερ 
και Σουάζο οι «αιώνιοι»

Μετά τον Πούχατς ο Παναθηναϊκός απέκτησε και
τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό μέσο Λάζλο Κλαϊν-
χάισλερ από την κροατική Όσιγεκ. Η αγορά κόστισε
500.000 ευρώ, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρω-
νόταν τον Ιούνιο και η ομάδα του δεν ήθελε να τον
χάσει ελεύθερο. Ο παίκτης αγωνίζεται στις θέσεις
«10» και «8». Ο Ολυμπιακός σκοπεύει να αντικατα-
στήσει τον Ρέαμπτσιουκ με τον διεθνή Χιλιανό
Γκαμπριέλ Σουάζο. Οι «ερυθρόλευκοι» χθες βράδυ
τα βρήκαν με τον 25χρονο παίκτη, αλλά ο Τύπος της
Χιλής αναφέρει ότι τον παίκτη της Κόλο Κόλο θέλει
και η Μπεσίκτας. 

Η βίλα του Γιάννη στο Μιλγουόκι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη σύντροφό του Μαράια Ριν-
τσπλίγκερ και τα δυο τους παιδιά παρουσίασαν το σπίτι όπου
διαμένουν στο Μιλγουόκι. Πρόκειται, φυσικά, για ένα αριστο-
κρατικό σπίτι, το οποίο αγοράστηκε το 2018 για 1,7 εκατ. ευρώ
στη γειτονιά των πλουσίων River Hills. Διαθέτει 6 υπνοδωμάτια
και 8 μπάνια και εκτείνεται σε μια έκταση 920 τετραγωνικών μέ-
τρων. Παντού κυριαρχεί το λευκό χρώμα, ενώ τα έπιπλα και τα
διακοσμητικά είναι σε γήινες αποχρώσεις.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, όπως είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας,
αλλά δεν απέφυγε την ήττα, 64-60 από τη Μονακό στο πριγκιπάτο. Ήταν άστοχος επιθετικά, για αυτό έμεινε 
και πολύ κάτω από τον μέσο όρο πόντων στη EuroLeague. Έχασε, αν και προηγήθηκε με 14 πόντους. 
Ο Μάικ Τζέιμς «εκτέλεσε» τον Ολυμπιακό με 19 πόντους. Ο Σλούκας με 10 πρώτος σκόρερ των ερυθρόλευκων».

SPORTS
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Ο Τζέιμς 
«καθάρισε» 
τον Ολυμπιακό
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Επιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα

Γ
ιατί τα αστέρια χάνουν τη λάμψη τους; Θα μπορούσε να αλλάξει αυ-
τό; Πώς και με ποιον τρόπο; Ο φανταστικός κύριος Πικ έχει την
απάντηση για όλα, φτάνει οι λιλιπούτειοι εξερευνητές (3-8 ετών) να
τον ακολουθήσουν στην απίθανη διαδρομή με προορισμό τον κό-

σμο των συναισθημάτων με παιχνίδι και ζωντανή μουσική!
Στην υπέροχη παιδική παράσταση που θα παρουσιαστεί τις Κυριακές 15,

22, 29 Ιανουαρίου και στις 5 Φεβρουαρίου στο θέατρο «Μορφές Έκφρασης»
οι μικροί θεατρόφιλοι θα περιπλανηθούν στο μαγικό εργαστήρι του διάσημου
επιστήμονα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των βοηθών του.

Η υπόθεση
Μια νύχτα όπως όλες τις άλλες, ο διάσημος εξερευνητής των άστρων κύ-

ριος Πικ παρατηρούσε με το τηλεσκόπιό του τ’ άστρα. Όμως εκείνη την ξεχω-
ριστή βραδιά θα ανακαλύψει, μέσα από πολλές μετρήσεις και υπολογισμούς,
πως τα αστέρια χάνουν σιγά σιγά τη λάμψη τους!

Αυτό το πολύ ανησυχητικό φαινόμενο θα αναστατώσει, φυσικά, την παγκό-
σμια κοινότητα. Και ο μόνος που θα μπορούσε να ερευνήσει το θέμα είναι,
φυσικά, ο τρανός επιστήμονας. Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή που πάντα περίμε-
νε, η στιγμή να ταξιδέψει στο σύμπαν!

Το ταξίδι του, όμως, δεν θα είναι εύκολο, καθώς στον δρόμο του θα συναν-
τήσει απίστευτους πλανήτες που έχουν… συναισθήματα!

Μια παράσταση-παιχνίδι με τη συμμετοχή των παιδιών: Ο κύριος Πικ δεν
θα μπορούσε να ταξιδέψει χωρίς τα παιδιά, τα οποία θα εκπαιδεύσει για να
γίνουν το πλήρωμά του σε αυτό το απίστευτο ταξίδι!

Στόχοι-μηνύματα: Ο σπουδαίος φανταστικός επιστήμονας θα εκπαιδεύσει
τα παιδιά να αναγνωρίζουν με ευκολία τα συναισθήματα και να παίζουν με
αυτά, φτιάχνοντάς τους έναν χάρτη συναισθημάτων που θα τους οδηγήσει
στον πλανήτη της χαράς! 

Το αστέρι μας θα λάμπει πάντα! Τελικά τι πρέπει να κάνουμε για να λάμπουν
πάντα τα αστέρια στον ουρανό; Ο κύριος Πικ θα μάθει μαζί με τα παιδιά το με-
γάλο αυτό μυστικό του σύμπαντος!

Ο χάρτης των συναισθημάτων: Στο τέλος της παράστασης οι μικροί θεατρό-
φιλοι θα ζωγραφίσουν τον χάρτη των συναισθημάτων, έτσι ώστε να μην ξεχά-
σουν ποτέ το απίστευτο ταξίδι που έκαναν μαζί του.

Το απίστευτο ταξίδι του κ. Πικ



Με το δεξί μπήκε ο νέος χρόνος για τον Δη-
μήτρη Κοτταρίδη. Ο δημοσιογράφος θα γίνει
για δεύτερη φορά μπαμπάς, αφού η δικηγό-
ρος σύντροφός του Σοφία Καντζέλη είναι έγ-
κυος και, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
περιμένουν κοριτσάκι. Ο παρουσιαστής της
εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 6» στην
ΕΡΤ έχει ένα αγοράκι με τη συνάδελφό του
Εύη Φραγκάκη, με την οποία υπήρξε παν-
τρεμένος για τρία χρόνια. Το 2012 το ζευγάρι
χώρισε, αλλά διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις
λόγω του γιου τους Σταύρου.

Δεύτερη φορά μπαμπάς

Είδε… αστεράκια

Όχι που θα γλίτωνε! Θετική στον κορονοϊό
διαγνώσθηκε η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος
του «Πρωινού» θα λείψει τις επόμενες ημέρες
από το τηλεοπτικό πόστο της, καθώς νοσεί με
Covid-19, όπως η ίδια ενημέρωσε μέσω της εκ-
πομπής, λέγοντας πως έχει ήπια συμπτώματα:
«Είμαι πολύ καλά, είχα λίγα δέκατα και συνάχι.
Είμαι μια χαρά, απλά πρέπει να μείνω λίγο
εκτός για να μην το μεταδώσω. Είμαι πλήρως
εμβολιασμένη. Ίσως κάπως βοηθήσει». 

Καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια
και ελέφαντες φιγουράρουν στο
βρεφικό δωμάτιο του Σταθοκω-
στόπουλου τζούνιορ! Η Κων-
σταντίνα Σπυροπούλου, που επι-
μελήθηκε τη διακόσμηση, επέ-
λεξε εικόνες από το παραμύθι
«Ο θαυμαστός κόσμος των
ζώων», μετατρέποντας τον χώρο
σε ζούγκλα με δέντρα και άγρια
ζώα του δάσους. Η Queen Dina
ανάρτησε φωτογραφίες από το
εσωτερικό του, δείχνοντας και
την πιπίλα με τη βασιλική κορό-
να για το πριγκιπόπουλό της.

Ζούγκλα το παιδικό
δωμάτιο

ΈΈβαλε την υπογραφή
Γάμος πριν από τα γεννητούρια. Γαμπρός ντύθηκε ο Σάκης
Αρσενίου στο πλευρό της εγκυμονούσας Λαμπρινής
Πλεύρη και μαζί ανέβηκαν τα σκαλιά του δημαρχείου. Ο
γνωστός τραγουδιστής και η σύζυγός του περιμένουν αγο-
ράκι και, όπως ανακοίνωσαν, θα πάρει το όνομα Κωνσταν-
τίνος-Εφραίμ. Οι νεόνυμφοι ανέβασαν βίντεο και φωτο-
γραφίες από τη γαμήλια τελετή, με τους followers να τους
στέλνουν ευχές για βίον ανθόσπαρτο.

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάν-
δρου έγιναν γονείς ενός υγιέστατου αγο-
ριού! Η Θεσ-
σαλονικιά in-
fluencer ξε-
κίνησε ήδη
τον θηλασμό,
με τον ευτυ-
χισμένο
μπαμπά, που
ήταν παρών
στον τοκετό,
να δίνει στη
δημοσιότητα
την πρώτη
φωτογραφία
μαμάς και
μπέμπη. «Αν
αγαπούσα μια
φορά τις γυ-
ναίκες, μετά από αυτό που βίωσα μέσα
στον τοκετό, θα πω ότι είστε ΗΡΩΙΔΕΣ
εσείς οι μαμάδες», σχολίασε.
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Τα χρωστούμενα στο… χιόνι

Κατέφθασε ο πελαργός

Δ
ημόσια καταγγελία από τη Νικολέττα Ράλλη για το «φέ-
σι» που έφαγε από την εταιρεία παραγωγής της εκπομ-
πής «Αυτό είναι Σαββατοκύριακο», που παρουσίαζε πέ-
ρυσι στο Open. Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προ-

σωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρώην οικοδέσποινα του
μαγκαζίνο που έριξε πρόωρα τίτλους τέλους αποκάλυψε πως έναν
χρόνο μετά τόσο η ίδια όσο και συντελεστές του πρότζεκτ δεν έχουν
εισπράξει ακόμα τα χρωστούμενα. «Πράγματα που θυμήθηκα μετά
το χθεσινό ξεσκαρτάρισμα: Η εταιρεία παραγωγής από την τελευ-
ταία μου τηλεοπτική συνεργασία μού χρωστάει ακόμη λεφτά, ενώ
μου το παίζουν πονόψυχοι, μοιράζοντας 500 ευρώ κάθε βδομάδα
στο Instagram. Δεν είναι! Ωστόσο σε καλή μεριά και μακριά από τα
προϊόντα τους!», παρότρυνε τους followers της, σε μια ύστατη προ-
σπάθεια να φρεσκάρει τη μνήμη της παραγωγής για τα οφειλόμενα.



Κ
αλό θα ήταν τη νέα χρονιά να βάλουμε
νέους στόχους για την υγεία του δέρ-
ματός μας. «Το δέρμα είναι το μεγα-
λύτερο όργανο του ανθρώπινου σώ-

ματος και ο κύριος ρόλος του είναι να προστα-
τεύει τον οργανισμό μας από τον κόσμο που μας
περιβάλλει», επισημαίνει ο δερματολόγος-αφρο-
δισιολόγος δρ Μάρκος Μιχελάκης. «Αυτό σημαί-
νει πως καθημερινά εκτίθεται σε αλλεργιογόνα,
ερεθιστικές ουσίες, ρύπους, παθογόνους μικρο-
οργανισμούς, ενεργοποιώντας τους κατάλληλους
μηχανισμούς κάθε φορά για να μας προστατεύσει
από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Επί-
σης μπορεί να εκφράζει διαταραχές που προέρ-
χονται από το εσωτερικό του σώματός μας.  Επο-
μένως, η σωστή φροντίδα του έχει μεγάλη ση-
μασία όχι μόνο για την εμφάνισή μας αλλά για τη
γενικότερη κατάσταση της υγείας μας». 

Ο κ. Μιχελάκης μάς δίνει συμβουλές, όπως
να φοράμε καθημερινά αντηλιακό ακόμα και
τον χειμώνα. Ο ήλιος είναι ο μεγαλύτερος εχ-
θρός του δέρματος, όταν η έκθεση σε αυτόν εί-
ναι παρατεταμένη. 

Αν βρίσκεστε πολλή ώρα καθημερινά σε
υπαίθριους χώρους, χρειάζεστε αντηλιακό στα
σημεία του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο.
Να χρησιμοποιείτε αντηλιακό με δείκτη προ-
στασίας τουλάχιστον 30, που θα είναι ευρέος
φάσματος και ανθεκτικό στο νερό. Να επανα-
λαμβάνετε την επάλειψη κάθε δύο ώρες ή αμέ-
σως μόλις ιδρώσετε ή βραχείτε. Όπως ο ήλιος,

έτσι και το σολάριουμ εκπέμπει υπεριώδη ακτι-
νοβολία, η οποία είναι παράγοντας κινδύνου για
καρκίνο του δέρματος. Μάλιστα η Αμερικανική
Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy
of Dermatology - AAD) αναφέρει πως ακόμα
και μία συνεδρία στο σολάριουμ μπορεί να αυ-
ξήσει κατά σχεδόν 30% τον κίνδυνο αναπτύξεως
βασικοκυτταρικού καρκινώματος. 

Το κάπνισμα επιταχύνει τη γήρανση του δέρ-
ματος και παρεμποδίζει την επούλωση των
πληγών. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι γερ-
νάει κατά τουλάχιστον μία δεκαετία το δέρμα,
αλλά όσο νωρίτερα αρχίζει κάποιος να καπνίζει

και όσο περισσότερο, τόσο πιο ξηρό, τραχύ και
πρόωρα γερασμένο θα δείχνει το δέρμα του,
καθώς θα περνούν τα χρόνια. Μη χρησιμοποιεί-
τε ταυτοχρόνως πολλά προϊόντα περιποίησης,
ειδικά αν είναι αντιγηραντικά, γιατί μπορεί να
προκαλέσετε ερεθισμό στο δέρμα σας. 

Προτιμότερο είναι να δώσετε σημασία στα
βασικά προϊόντα. Ένα ήπιο καθαριστικό και μια
υδατική κρέμα (εκτός, βέβαια, από το αντηλιακό
σας). Καθιερώστε επίσης μια συγκεκριμένη
ρουτίνα περιποίησης για το πρωί και για το βρά-
δυ. Τα καλλυντικά και τα προϊόντα περιποίησης
πρέπει να είναι κατάλληλα για τον τύπο του δέρ-
ματός σας. Άλλα χρειάζεται ένα άτομο με ευαί-
σθητο δέρμα και άλλα κάποιος που έχει λιπαρό,
μεικτό ή ξηρό.

Αν δεν είστε σίγουροι πώς να διαλέξετε τα κα-
τάλληλα για εσάς προϊόντα, συμβουλευθείτε
τον δερματολόγο σας.

Τα χείλη είναι ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία, αλλά και στις καιρικές συνθήκες. Επο-
μένως, χρειάζονται επίσης καθημερινή επάλειψη
με ένα lip balm ή κραγιόν που θα περιέχει αντη-
λιακό με δείκτη προστασίας τουλάχιστον 30.
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kpapakosto@yahoo.gr

Η σωστή φροντίδα του έχει 
μεγάλη σημασία όχι μόνο για 
την εμφάνιση αλλά και για 
τη γενικότερη κατάσταση της υγείας 

Τακτικός έλεγχος
Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συ-

χνός από όλους. Όταν όμως γίνεται αντι-

ληπτός σε αρχικό στάδιο, μπορεί να ιαθεί.

Να ελέγχετε λοιπόν συστηματικά το δέρ-

μα σας, αναζητώντας νέους σπίλους

(ελιές) και σημάδια. Να βεβαιώνεστε

επίσης πως οι παλαιοί σπίλοι που έχετε

δεν έχουν αλλάξει μορφολογία, υφή και

δεν σας προκαλούν κνησμό ή αιμορρα-

γία. Να πηγαίνετε επίσης μία φορά τον

χρόνο στον δερματολόγο για έλεγχο των

σπίλων και προσεκτική κλινική εξέταση.

Συμβουλές 
για υγιές δέρμα

Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος



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)
Για εσάς πολλά πράγματα θα αρχίσουν να
κινούνται με μια πολύ θετική πορεία,
όπως η επικοινωνία σας με τους άλλους,
που θα έχει θετικότερη έκβαση από πριν.
Βέβαια, πολλά πράγματα που λέτε στους
άλλους θα πρέπει να τα φιλτράρετε γιατί
δημιουργούνται παρανοήσεις και παρε-
ξηγήσεις.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Από το τέλος του Οκτωβρίου η ανάδρομη
πορεία του Άρη ήταν η αιτία να σας παρου-
σιαστούν πολλά εμπόδια και ανατροπές στα
οικονομικά σας. Από σήμερα η ορθή του πο-
ρεία θα τακτοποιήσει σταδιακά τις υποθέ-
σεις που είχαν παγώσει και ήταν η αιτία να
νιώθετε ανασφάλεια και άγχος. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο είναι μια έντονη
παρουσία που σας έχει κουράσει ψυχολο-
γικά και σωματικά. Από σήμερα η ορθή του
πορεία θα σας κάνει πιο ευέλικτους και συ-
νεργάσιμους για να βρεθείτε πιο κοντά
στους στόχους σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Ο Άρης βρίσκεται στον δωδέκατο τομέα σας
και από μόνη της αυτή η θέση δημιουργεί
πολλές δυσκολίες και ακόμη περισσότερο
όταν έως σήμερα ήταν σε ανάδρομη πορεία.
Τα καλά νέα είναι ότι η ορθή πορεία του μά-
χιμου πλανήτη θα φέρει τον έλεγχο και την
αποφασιστικότητα των μελλοντικών σας κι-
νήσεων.  

Λέων
(23/7-22/8)
Έχετε πάρει μια πιο αισιόδοξη στάση απέναντι
στους προβληματισμούς σας και σίγουρα θα
έχετε έντονη δραστηριότητα σε κάθε μικρό ή
μεγαλύτερο στόχο σας. Με πολύ καλές συνθή-
κες σήμερα θα βάλετε σε σειρά ένα οικονομι-
κό σας ζήτημα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κάποιες ανατροπές σας είχαν κουράσει στα
εργασιακά σας θέματα, που μάλιστα είχαν
και μια εκνευριστική καθυστέρηση. Τώρα θα
σας δοθεί η ευκαιρία να πάρετε μια απόφα-
ση που θα ορίσει το επόμενο διάστημα και η
επιτυχία είναι σίγουρα δική σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η ορθή πορεία του Άρη από σήμερα θα δώ-
σει νέα δεδομένα στους στόχους σας, τους
οποίους θα δείτε σταδιακά να εξελίσσονται.
Θέματα σπουδών, ταξίδια και νομικές υπο-
θέσεις θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται και να
ολοκληρώνονται.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ίσως να είχατε αρκετό θυμό με καταστάσεις
που δεν είχαν πρόοδο. Με τον Άρη σε ορθή
πορεία, πιθανότατα να βάλετε μια οικονομι-
κή σας υπόθεση σε σειρά, αλλά και το επό-
μενο διάστημα φαίνεται να ευνοεί τις οικο-
νομικές σας υποθέσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Θα νιώσετε από σήμερα καλύτερα με κάποι-
ες προσωπικές σας υποθέσεις, αν μάλιστα
ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Γενικότερα ο
Άρης απέναντί σας σας έχει κουράσει, αλλά
όπως δείχνουν οι καταστάσεις το επόμενο
διάστημα θα υπάρξει ολοκλήρωση των υπο-
θέσεών σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Από σήμερα και σταδιακά τα εργασιακά
σας θέματα θα αρχίσουν να ξεμπλοκάρουν,
ενώ θα νιώσετε ότι έχετε να δώσετε πάρα
πολλά, αλλά καλό είναι να μη βιάζεστε ού-
τε να γίνεστε εριστικοί με τους άλλους για-
τί θα έχετε αντίθετα αποτελέσματα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ο Άρης από σήμερα θα επιστρέψει στην ορ-
θή του πορεία και θα καταφέρετε να κερδί-
σετε χρόνο για να ολοκληρώσετε τα ζητήμα-
τα που είχαν παγώσει το προηγούμενο διά-
στημα. Επίσης, σήμερα θα έχετε μια οικονο-
μική δραστηριότητα που απαιτεί προσοχή.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Σε μια δύσκολη θέση για εσάς βρίσκεται ο
Άρης, όπου ακόμη και στην ορθή του πορεία
θα βγάλει σίγουρα πιο θετικά στοιχεία από
πριν, αλλά έχετε ακόμη να αντιμετωπίσετε
πολλές οικογενειακές και οικονομικές υπο-
θέσεις έως τον Μάρτιο.
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H Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο
ζώδιο της Παρθένου, όπου θα
υπάρξουν έντονες αναφορές με
θέματα εργασιακά και υγείας, σε

μια περίοδο που αυτοί οι δύο τομείς
χρειάζονται αναβάθμιση. Επίσης, σήμερα ο
Άρης θα γυρίσει σε ορθή πορεία και αυτό είναι
μια ανάσα για όλους μας, γιατί θα
ξεπαγώσουν θέματα που είχαν μείνει
αμετακίνητα για καιρό.
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Αντίποινα 
στην Ιστορία;

Ω
ς άνθρωποι έχουμε μόνο το παρόν, ελ-
πίζουμε για το μέλλον και διαβάζουμε -
αν θέλουμε- για το (δεδομένο) παρελ-

θόν. Μπορεί να είμαστε ανταγωνιστές στο πα-
ρόν, να έχουμε διαφορετικό όραμα για το μέλ-
λον, να κάνουμε διαφορετικές «αναγνώσεις»
για το παρελθόν, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονό-
τα και δεν αλλάζουν. Δεν μπορείς να κάνεις…
αντίποινα στην Ιστορία! 

Ο τίτλος της στήλης ταιριάζει απόλυτα στο ση-
μερινό θέμα: 

• Αντίποινα: ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό,
ενέργεια ή ενέργειες που γίνονται εναντίον άλλων
και αποσκοπούν στην τιμωρία τους ή γίνονται για
λόγους εκδίκησης, σύμφωνα με τη wikipedia.

•[Λεξικό Τριανταφυλλίδη] Αντίποινα Τα [andipi-
na]: βλαβερή ενέργεια που γίνεται σε βάρος κά-
ποιου με σκοπό την εκδίκηση ή γενικά την αντι-

μετώπιση αντίστοιχης ενέργειάς
του, σύμφωνα με το greek-langua-
ge.gr.

Ας δούμε τα γεγονότα, λοιπόν. 

Ο Κωνσταντίνος έγινε βασιλιάς
με κληρονομικό δικαίωμα και τέ-
ως με απόφαση του ελληνικού λα-
ού. Και όχι απλώς ένας τέως που
κάποια στιγμή θα γινόταν πρώην,
αλλά τελευταίος! Χωρίς διάδοχο.
Οι Έλληνες αποφάσισαν και η Ελ-

λάδα είναι πλέον μια ισχυρή Προεδρευόμενη
Δημοκρατία. 

Ο Κωνσταντίνος ως βασιλιάς έκανε, μεταξύ
άλλων, ένα ασυγχώρητο (σ.σ.: κρίση στην οποία
μάλλον συμφωνούν και οι υποστηρικτές του)
λάθος. Όρκισε τους Απριλιανούς! Αδιανόητο. Η
Δημοκρατία μας μπήκε στον γύψο.

Δίκαια, λοιπόν, ο ελληνικός λαός, όταν του
δόθηκε η ευκαιρία, αποφάσισε να αφήσει τον
ούτως ή άλλως αναχρονιστικό θεσμό πίσω του.
Και τον εκπρόσωπό του. Ο οποίος, ως τέως, δεν
δέχθηκε ποτέ να αποκτήσει ένα όνομα και ένα
επίθετο όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Κράτησε
μία επιφύλαξη, διεκδίκησε μία ιδιαιτερότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση ή η αντιπαράθε-
ση για το αν ο Κωνσταντίνος θα έπρεπε να ταφεί
ως πρώην αρχηγός του κράτους ή ως ιδιώτης
είναι απλώς για όσους ονειρεύονται αντίποινα
στην Ιστορία ή αναζητούν ρεβάνς και δικαίωση. 

Η λύση που προκρίθηκε διασφαλίζει και τον
τύπο και την ουσία. Τηρείται και το γράμμα και
το πνεύμα του νόμου. Με σεβασμό στο ανθρώ-
πινο στοιχείο και την Ιστορία. Η κρίση της οποί-
ας οφείλει να είναι αντικειμενική, δίκαιη και αυ-
στηρή. Όπως πρέπει σε εκείνους που έχουν το
προνόμιο και την ευθύνη να αποφασίζουν για
τις ζωές εκατομμυρίων.

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Συλλυπητήρια για την απώλεια. Η Ελλάδα είναι μια
δημοκρατική χώρα. Η ελληνική κοινωνία είναι ανοι-
χτή, ανεκτική, ήπια και ανθρώπινη, με συνοχή και αλ-
ληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό, μπορείτε να δυναμώσε-
τε τη σχέση με την «πατρίδα» σας, όπως λέτε. Αλλά
θα πρέπει να αφήσετε πίσω σας όρους άλλης εποχής.
Στην Ελλάδα υπάρχει Γιάνης με ένα «ν», υπάρχει
Γιάννης με δύο «ν», υπάρχουν όλα τα ονόματα, αλλά
έχουν και από ένα επίθετο. Είναι η ταυτότητά μας.
Στην Ελλάδα τίτλοι ευγενείας, πρίγκιπες και διάδοχοι
δεν υπάρχουν. Μονάχα Έλληνες πολίτες.

� Ένα μικρό απόσπασμα σχετικά με το θέμα της κη-
δείας του Κωνσταντίνου -από τον δημόσιο διάλο-

γο στο Twitter- κρίνεται σήμερα απαραίτητο. Ας ξεκι-
νήσουμε με τον Stamatis Zacharos @SZacharos, που
«ανακοίνωσε» την απόφαση της κυβέρνησης: «Ο τέ-
ως Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης. Η ταφή θα πραγμα-
τοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι. Σε
συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα
οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η
Εξόδιος Ακολουθία».

••••••••••••

� Επειδή κάποιοι στην Κουμουνδούρου προεξο-
φλούσαν κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους, ο

Μπ. Παπαπαναγιώτου @bpapapanagiotou τους απάν-
τησε: «Πάει και το παραμύθι για κηδεία του Κωνσταντί-
νου με “τιμές αρχηγού κράτους”… Στις πόσες μούφες
θα ντραπούν;».

••••••••••••

� Υπήρχε βέβαια και η άλλη άποψη, για την αποτύπω-
ση της οποίας δανειζόμαστε την ανάρτηση της Ξέ-

νιας Σοφιανού @SofianouKsenia: «Ο Βασιλεύς Κων-
σταντίνος υπήρξε αρχηγός του ελληνικού κράτους. Η
δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την ιστορία
του τόπου, γι’ αυτό τον λόγο η Πολιτεία πρέπει και οφεί-
λει να αποδώσει στον πρώην Βασιλέα τις τιμές του
αξιώματος που κάποτε θεσμικά κατείχε».

••••••••••••

� Και μία απορία από τον Charis Ioannou @Cha-
ris_Ioannou: «Αφού ο #Κωνσταντινος θα ταφεί

ως ιδιώτης γιατί θα γίνει η ταφή στο Τατόι; Αφού δεν θα
ταφεί -υποτίθεται- ως πρώην βασιλέας γιατί ένας ιδιώ-
της θα ταφεί παράνομα εκτός νεκροταφείου, μέσα σε
ένα πάρκο;». 

••••••••••••

� Υστερόγραφο: Ο Κωνσταντίνος δεν ανήκει -ως αρ-
χηγός κράτους- στην ίδια κατηγορία με τους Απρι-

λιανούς. Οι τελευταίοι ήταν προϊόν εκτροπής. Η θητεία
του Κωνσταντίνου ήταν στο πλαίσιο της τότε συνταγματι-
κής τάξης. Με την πράξη ορκωμοσίας τους, όμως, έχασε
την όποια δική του νομιμοποίηση. 

Καλημέρα, Νικόλαε, Παύλε και Φίλιππε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Ένας 
διαφορετικός 
πρέσβης


