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χαλάνε οι φιλίες
για μερικές 
βαλίτσες; 
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«POLITICAL οΙΚονοΜΙΑ»
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ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Βουλευτής Β1 Βόρειου 
Τομέα Αθηνών, τομεάρχης 
Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Το δΙληΜΜΑ ΕΚλοΓΩν ΕΙνΑΙ 
ΜηΤσοΤΑΚησ ή προοδΕΥΤΙΚη 
ΚΑΙ δηΜοΚρΑΤΙΚη ΚΥβΕρνηση»

«ΚραΤHΣαμΕ ΣΤAΣη ΕΥθYνηΣ
Και Oχι IΣων αΠΟΣΤAΣΕων»
ΣΕΛ.  15

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΙΑΓΚΗΣ
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Νομού Κέρκυρας

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ E I Σ

ΣΕΛ. 27-31

• Πότε συμφέρει να… χωρίζουν
τα ζευγάρια λόγω εφορίας

• ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
Ο αεικίνητος μάνατζερ που οδήγησε    
την Παπαστράτος στη νέα εποχή

• Τα τρία μεγάλα στοιχήματα 
της Vodafone Ελλάς 
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Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

«ο καλύτερος εκφραστής 
του κεντρώου χώρου 
είναι ο Μητσοτάκης»

ΤΑΣΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

Γράφουν

ΣΕΛ. 18, 20

ΝOΤηΣ ΜΑρΙAΣ

ΝAΝΣυ ΝεΝEρΟΓλΟυ - ΠεΤΑλΩΤH

ΓΙΩρΓΟΣ ΚΟυΤελΑΚηΣ

Από τα Γλυπτά του Παρθενώνα
στις ελληνικές αρχαιότητες
που έκλεψαν οι ναζί 

Η Αυτοδιοίκηση, το «κλοτσοσκούφι»
της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας

Τηλεϊατρική: Είναι 
η Ιατρική του μέλλοντος;

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΛ. 10-11ΣΕΛ. 16-17

Ένας ευπατρίδης 
με πάθος για την ποίηση 
και με πολύ χιούμορ

ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ    Απόβαση βασιλέων και πριγκίπων για την κηδεία του τέως

ΚΩσΤΑσ ΤΑσοΥλΑσ 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 43με τον Γιάννη Αντύπα

Και 
οι αστυνομικοί 

έχουν 
οικογένειες

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ
«τρέμει» τον Καλογρίτσα;

•«Δυσώδης υπόθεση», λένε στη ΝΔ 
• Αφωνία Τσίπρα για

τις βαλίτσες με τα λεφτά 
Επίθεση και από ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ

Η ΒΕΣΕΛΑ ΤΣΕΡΝΕΒΑ ΓΙΑ ΤΟ QATARGATE ΣΤΗΝ «POLITICAL»

Συνέντευξη-ποταμός της αναπληρώτριας διευθύντριας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΕΛ. 23

ΣΕΛ. 5-6

ΣΕΛ. 14

«Δεν κάνω βήμα πίσω 
στην προστασία 
των συνόρων μας»
Οι τρεις άσοι στο μανίκι του πρωθυπουργού για τις εκλογές

ΚΕΝΤΡΙ

Τα γνωστά παράκεντρα 
ετοιμάζουν 
νέο χτύπημα στον
αρχηγό ΓΕΕΘΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΘΡΑΚΗ

ΣΕΛ. 7ΣΕΛ. 4



Α
ς ξεκινήσουμε από την ερώτηση του ενός
εκατομμυρίου: Υπάρχει περίπτωση να
έχει σχέση ο ΣΥΡΙΖΑ με βαλίτσες και φα-
κέλους με λεφτά; Αποκλείεται. Εμείς δεν

πιστεύουμε τίποτα από τα όσα καταγγέλλονται στο Ει-
δικό Δικαστήριο. Ότι, δηλαδή, ο κ. Νίκος Παππάς
μπαινόβγαινε στο γραφείο του Καλογρίτσα και οι βα-
λίτσες και οι φάκελοι με τα «τούβλα» πηγαινοερχόν-
τουσαν για να φτιαχτεί το ΣΥΡΙΖΑ Channel. Ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήθελε να βρει λεφτά στον Καλογρίτσα για να φτιά-
ξει κανάλι. Γίνονται αυτά τα πράγματα; Είναι ποτέ δυ-
νατόν το κόμμα που έχει κληρονομικώ δικαίω το ηθι-
κό πλεονέκτημα να κατηγορείται για μαύρο χρήμα;
Θα αστειεύεστε βέβαια. Κανείς στην Ελλάδα δεν πι-
στεύει κάτι τέτοιο και για αυτό μετά την κατάθεση της
γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, της κυρίας
Ευθαλίας Διαμαντή, ο πρώην υπουργός Νίκος Παπ-
πάς εξεμάνη ο άνθρωπος και προχωρά στην υποβολή
μηνύσεων για τα όσα τρομερά ακούστηκαν στο δικα-

στήριο. Άλλωστε, αν ίσχυαν όλα αυτά, θα τον είχε απο-
μακρύνει άμεσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσί-
πρας. Δεν θα τον κάλυπτε, ούτε θα τον κατέβαζε ξανά
υποψήφιο. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέχονται περιπτώσεις
τύπου «Πάτση»… Είναι αμείλικτοι σε αυτά. Πιστεύει
κάποιος ότι ο κ. Τσίπρας θα κάλυπτε τον αδερφικό του
φίλο Νίκο Παππά; Εκτός και αν κάποιοι κακεντρεχείς
αφήνουν να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος Αλέξης ήξερε τα
πάντα ή ακόμα χειρότερα έδινε εντολές στον Παππά
για να κάμει ό,τι έκαμε. Τα αποκλείουμε όλα τα παρα-
πάνω μετά βδελυγμίας. Ο πρόεδρος είναι «αδάμαντας
ηθικής» και σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπε να
πηγαίνει ένα στέλεχός του να παρακαλάει στην αγορά
επιχειρηματίες να βρουν 20 εκατομμύρια για να ανοί-
ξει ένα κομματικό κανάλι της Κουμουνδούρου. Όλα
αυτά που ακούστηκαν στο Ειδικό από τον κ. Κυριάκο
Τόμπρα, από την κυρία Διαμαντή είναι φαντασίες… Τα
έβγαλαν προφανώς από το μυαλό τους. Όπως και τα
SMS που κρατάει «καβάντζα» ο κ. Χρήστος Καλογρί-

τσας για μια δύσκολη στιγμή. Αυτά που αντάλλαζε μέ-
σω κινητών τηλεφώνων με τον Νίκο Παππά… Σιγά
μην υπάρχουν τέτοια ηλεκτρονικά μηνύματα. Σιγά μην
υπήρχαν outsourcing δραστηριότητες. Κι όπως έλεγε
και μια ψυχή: «Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαί-
νω ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά. Λεφτά… Πολλά λεφτά,
δεν μιλάμε τώρα για… βγάζουνε λεφτά!… Και αυτό
μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το είδαμε. Το “no go” εί-
ναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγα-
ζιού… εκεί δεν είναι… δεν υπάρχει, δηλαδή, έτερο…
μεγάλε, εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπο-
ρείς να είσαι εδώ και να κάνεις και το outsourcing το
δικό σου ας πούμε. Κατάλαβες; Ναι, αλλά το να έρθεις
και να βάλεις στο μαγαζί μας ατζέντα που δεν έχουμε
επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και δυσκολίες… ε,
όχι, ρε! Κάτσε, ρε!».

ΥΥΓ.: Το μαγαζί να είναι καλά, Νίκο μου… 
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ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Χαλάνε οι φιλίες για μερικές βαλίτσες; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βρει λεφτά στον Καλογρίτσα για να φτιάξει κανάλι. Γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα;
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Μ
ε δυναμικό τρόπο και με τον εκπε-
φρασμένο, σε όλους τους τόνους,
στόχο της αυτοδυναμίας να βρί-
σκεται στην προμετωπίδα των δη-

μόσιων «γαλάζιων» αναφορών, Μέγαρο Μαξί-
μου και οδός Πειραιώς εισέρχονται στη μαραθώ-
νια προεκλογική εκστρατεία.

Ο πρωθυπουργός, που έχει ανοίξει από χθες
τη νέα σελίδα στην ατζέντα των ανά την περιφέ-
ρεια περιοδειών του, φουλάρει τις κυβερνητι-
κές και κομματικές μηχανές. Και τούτο, διότι το
κρίσιμο σταυροδρόμι των επόμενων 100 ημε-
ρών, μέχρι την πρώτη κάλπη της απλής αναλο-
γικής, απαιτεί συστράτευση και συμπόρευση
όλων των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας.
Παράλληλα, σε φουλ ρυθμούς κινείται και η
παραγωγή έργου και μεταρρυθμίσεων από το
κυβερνητικό οικοσύστημα. 

Όσο τα «γαλάζια» στελέχη επιχειρούν να απο-
κρυπτογραφήσουν τις σκέψεις και τις προθέσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την πολιτι-
κή ερώτηση του… ενός εκατομμυρίου (την Κυ-
ριακή της απλής αναλογικής), στο προσκήνιο και
στο παρασκήνιο η κυβερνητική παράταξη κλείνει
τη μία μετά την άλλη τις εκκρεμότητες που σχετί-
ζονται με το προεκλογικό παζλ. 

Τα ψηφοδέλτια οδεύουν προς την ολοκλήρω-
ση της κατάρτισής τους, το πρόγραμμα της επό-
μενης τετραετίας λαμβάνει… σάρκα και οστά,
ενώ στο ημερολόγιο κυκλώνονται οι επόμενοι
σταθμοί των επισκέψεων του πρωθυπουργού,
υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρα-
τίας σε Αττική και περιφέρεια. 

Τα τρία μέτωπα
Τα κομμάτια που σχηματίζουν το… ψηφιδωτό

των επιδιώξεων του επόμενου τριμήνου έχουν
απλωθεί στο κυβερνητικό και κομματικό… τρα-
πέζι. 
1.Επικοινωνία του έργου που έχει παραχ-
θεί από το 2019 μέχρι σήμερα και ανάλυση
του σχεδίου για την επόμενη τετραετία. 
2. Σύγκριση των πεπραγμένων της «γαλάζιας»
διακυβέρνησης με εκείνα της περιόδου 2015-
2019. 
3.Σύγκριση των δύο αρχηγών. 

Αυτό είναι, σε μια σύντομη ανάλυση, το τρίπτυ-
χο των κινήσεων της Ηρώδου Αττικού 19. 

Αναλυτικά, προϊόντος του χρόνου και όσο θα
πλησιάζει το εκλογικό momentum:
� Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν ο απολο-
γισμός και η προβολή του κυβερνητικού έργου
ανά τομέα. «Το έργο που έχει παραχθεί από το
2019 μέχρι και σήμερα δεν πρέπει να χαθεί
στην αντιπαράθεση της προεκλογικής περιό-
δου», επισημαίνουν παράγοντες. Το σύνθημα
«το είπαμε, το κάναμε» είναι ένα από τα «κλει-
διά» στον δρόμο προς την κάλπη. Και ο πρωθυ-
πουργός συνηθίζει να το επαναφέρει συχνά.

«Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντι-
μετωπίσαμε ως χώρα μπορώ να σας κοιτάξω
στα μάτια και να σας πω ότι αυτά τα οποία υπο-
σχεθήκαμε τα κάναμε. Σας είπαμε ότι θα μει-
ώσουμε τους φόρους και τους μειώσαμε. Σας
είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργα-
σίας και τις δημιουργήσαμε. Σας είπαμε ότι θα
μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα μεγάλο ερ-
γοτάξιο με μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και
το κάνουμε. Αλλά κυρίως σας είπαμε ότι θα
έχουμε μια μεγάλη και ισχυρή πατρίδα, η οποία
θα προστατεύει τα σύνορά της και θα κοιτάει με
αυτοπεποίθηση το μέλλον και το κάναμε», τό-
νισε χθες από την Ξάνθη.
� Προτεραιότητα θα αποτελέσει και η επικοι-
νωνία των βασικών αρχών του προγράμματος
της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραε-
τία. Και έμφαση αναμένεται να δοθεί στην πε-
ραιτέρω ώθηση της κοινωνικής ατζέντας. «Με-
γαλύτερη ανάπτυξη, καλύτερες αποδοχές, πε-

ρισσότερο διαθέσιμο εισόδημα» είναι το μήνυ-
μα που έχει εκπέμψει, ταυτόχρονα, ο πρωθυ-
πουργός όσον αφορά το «γαλάζιο» στοίχημα
της επόμενης ημέρας.
� Τη δική της βαρύτητα όσον αφορά την επιδίω-
ξη της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία θα
έχει η σύγκριση των δύο τετραετιών. Της διακυ-
βέρνησης, δηλαδή, του Κυριάκου Μητσοτάκη με
τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
Αλέξη Τσίπρα. Η σύγκριση αυτή για τους «γαλά-
ζιους» είναι καταλυτική. Καθώς στον δρόμο προς
τις εκλογές Μέγαρο Μαξίμου και οδός Πειραιώς
θα επιζητούν και θα προκαλούν το… ζύγισμα των
πεπραγμένων του 2019-2023 με εκείνα του
2015-2019. «Για πρώτη φορά μετά το 1993, θα
αναμετρηθεί ένας νυν πρωθυπουργός με έναν
πρώην. Οι πολίτες, λοιπόν, έχουν να συγκρίνουν.
Να συγκρίνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα
πεπραγμένα της κυβέρνησής μας σε ένα περι-
βάλλον απανωτών διεθνών κρίσεων με αυτά της

κυβέρνησης Τσίπρα. Και η κοινωνία γνωρίζει τι
έπραξε ο κ. Τσίπρας την τετραετία που κυβέρνη-
σε», επισημαίνουν στελέχη. Τον τόνο της επιδιω-
κόμενης σύγκρισης έδωσε και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος. «Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα
είχε τον χαμηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης
ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης… Την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα ήταν, μα-
κράν της δεύτερης, η πρωταθλήτρια στην Ευρώ-
πη στην ανεργία… Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θε-
ωρούν ότι οι Έλληνες έχουν ξεχάσει την κατά-
σταση της οικονομίας κατά τη διάρκεια της δια-
κυβέρνησής τους και μπορούν να ισχυρίζονται
ό,τι θέλουν», είπε.

Σύγκριση. Έννοια-κλειδί, λοιπόν, για την κυ-
βερνητική παράταξη. Μαζί με τα μεγάλα διλήμ-
ματα, επάνω στα οποία θα κληθούν να απαντή-
σουν οι πολίτες, φτάνοντας στο εκλογικό παρα-
βάν. «Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Ποιος
μπορεί τελικά να ξεπερνά κρίσεις, αναπτύσσον-
τας ταυτόχρονα την οικονομία και θωρακίζοντας
την πατρίδα και την κοινωνία, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας; Ας μην κρυβόμα-
στε, σε αυτό θα κληθεί να απαντήσει τελικά αύριο
ο πολίτης», διαμηνύει ο πρωθυπουργός, που
προτάσσει τρεις λέξεις με βαρύτητα: Σταθερότη-
τα, συνέχεια, συνέπεια. 
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Οι τρεις άσοι στο μανίκι 
του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ούτε βήμα πίσω 
στην προστασία 
των συνόρων μας, το μήνυμα 
του πρωθυπουργού 
από τη Θράκη

Στην πρώτη γραμμή τα εθνικά 
«Στην προστασία των συνόρων και στην ασφάλεια των ακριτών μας δεν πρόκειται να κά-
νω βήμα πίσω», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από την Κομοτη-
νή και προσέθεσε: «Ο φράχτης ο οποίος ήδη κατασκευάστηκε και ένα κομμάτι του θα
συνεχίσει να κατασκευάζεται, θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους αν αυτό είναι απα-
ραίτητο, διότι δυστυχώς η Ευρώπη -άλλος ένας μικρός ευρωπαϊκός παραλογισμός- δεν
χρηματοδοτεί αυτό το οποίο αποκαλούμε τεχνητά εμπόδια. Δεν πειράζει, θα τον φτιά-
ξουμε μόνοι μας. Έχει η οικονομία μας πια τη δυνατότητα να μας επιτρέπει να επεν-
δύουμε στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας». Tέλος, στέλνοντας αποφασιστική
απάντηση στις απειλές των Τούρκων και στο «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής είπε: «Μην ξυ-
πνήσουν αυτοί ένα βράδυ και προσγειωθούν απότομα».

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος



Σ
την αντεπίθεση περνά
η κυβέρνηση, με την
υπόθεση Παππά και τις
αποκαλύψεις στο Ειδι-

κό Δικαστήριο για τις σχέσεις
του Χρήστου Καλογρίτσα με τον
ΣΥΡΙΖΑ και την εκκωφαντική
σιωπή του Αλέξη Τσίπρα, όπως
επισημαίνουν κυβερνητικά στε-
λέχη. « Έφευγαν φάκελοι και
τσάντες με χρήματα από το γρα-
φείο του κ. Καλογρίτσα, τα οποία
ήταν χρήματα για βοήθεια προς
το κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ)». 

Με αυτά τα λόγια ενώπιον του
Ειδικού Δικαστηρίου περί ευ-
θύνης υπουργών για τις τηλεο-
πτικές άδειες του 2016, η Ευθα-
λία Διαμαντή, η επί 40 χρόνια
ιδιαιτέρα γραμματέας του επι-
χειρηματία, περιέγραψε όσα
διαδραματίζονταν επί διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην κατάθε-
σή της σημείωσε ακόμη ότι η
σημερινή αξιωματική αντιπολί-
τευση είχε ζητήσει από τον Χρή-
στο Καλογρίτσα να βοηθήσει,
ώστε να ιδρυθεί τηλεοπτικός
σταθμός, που θα ήταν στην ου-
σία κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πε-
ριέγραψε τις καθημερινές συ-
ναντήσεις του με τον Νίκο Παπ-
πά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
πριν πάει στο Μαξίμου ερχόταν
στα γραφεία της εταιρείας.

Η κατάθεση της Ευθαλίας Δια-
μαντή προκάλεσε την έντονη αν-
τίδραση του Μεγάρου Μαξίμου
και της Νέας Δημοκρατίας, που
μιλούν για αμείλικτα ερωτήματα
και καλούν τον Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος δεν έχει τοποθετηθεί, να
πάρει θέση, την ώρα, κυρίως,
που τους τελευταίους μήνες εξα-
πολύει «πυρά» κατά της κυβέρ-
νησης, επιστρατεύοντας το σύν-
θημα «δικαιοσύνη παντού». 

Ο Γιάννης Οικονόμου, με τον
πιο επίσημο τρόπο, έκανε λόγο
για διαδρομές μαύρου χρήματος,
που αποκαλύπτονται, για τη χρη-
ματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ και δη-
μοσιογραφικών βραχιόνων του,
βάζοντας στο επίκεντρο της κρι-
τικής τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

«Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα
και ο κ. Τσίπρας προσωπικά χρω-
στάει σαφείς απαντήσεις στον
ελληνικό λαό για όλα αυτά που
επί χρόνια υποκριτικά αρνιόταν
πως είχαν συμβεί», δηλώνει ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος και
θέτει σειρά αναπάντητων ερωτη-
μάτων: «Γνώριζε ο κ. Τσίπρας τις
δραστηριότητες του κ. Παππά,
του στενότερου και παλιότερου
συνεργάτη του; Γιατί εξακολου-
θεί να τον στηρίζει και να τον κα-
λύπτει πολιτικά; Πόσες σακούλες

και με τι ποσά κατέληξαν στα τα-
μεία του ΣΥΡΙΖΑ;».

«Ο κ. Παππάς φοβάται
τον Καλογρίτσα;»

Κάνοντας ένα βήμα παρακά-
τω, η Νέα Δημοκρατία με ανα-
κοίνωσή της μιλά για τις επιλο-
γές του Αλέξη Τσίπρα, είτε να
αποπειραθεί να δικαιολογηθεί,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά,
σαν άλλος Τσουκάτος, ότι το
έκανε «για το καλό του κόμμα-
τος», είτε να σιωπήσει, παραδε-
χόμενος ότι κατά σύστημα λάμ-
βανε «μαύρο χρήμα».

Απαντήσεις επί της ουσίας
για τις αποκαλύψεις της Ευθα-
λίας Διαμαντή δεν έχουν δοθεί
έως τώρα από την αξιωματική
αντιπολίτευση. Ο Νίκος Παππάς

προαναγγέλλει μήνυση εναν-
τίον της, κάνοντας λόγο για ψευ-
δομάρτυρα, για υποβολείς, που
επιλέγουν τον δρόμο της λά-
σπης και για αστήρικτους και
άσφαιρους αντιπερισπασμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο
ΣΥΡΙΖΑ που σε ανακοίνωσή
του κατηγορεί την κυβέρνηση
ότι ψάχνει να στήσει κάποιο
αφήγημα. Κοινός παρονομα-
στής στις δηλώσεις τόσο της
Κουμουνδούρου όσο και του
πρώην υπουργού, ότι δεν
υπάρχει καμία αναφορά για τις
σχέσεις τους με τον Χρήστο
Καλογρίτσα.

Μάλιστα στη ΝΔ αναρωτιούν-
ται: «Το ότι ο κ. Παππάς δεν μη-
νύει τον κ. Καλογρίτσα δύο πράγ-
ματα καταδεικνύει: Είτε όσα λέει
ισχύουν και αποδεικνύονται, είτε
τον φοβάται για όσα ακόμα μπο-
ρεί να αποκαλύψει». Και συνεχί-
ζουν: «Αναμένουμε με ανυπομο-
νησία την υλοποίηση της δεδηλω-
μένης πρόθεσης του κ. Παππά να
μηνύσει τη γραμματέα του κ. Κα-
λογρίτσα για τις καταγγελίες της. 

Ωστόσο μας προκαλεί εντύ-
πωση ότι δεν έχει μηνύσει τόσα
χρόνια τον ίδιο τον κ. Καλογρί-
τσα που έχει καταγγείλει με λε-
πτομέρειες το πού κατέληγε το
μαύρο χρήμα που έφευγε με
τσάντες από το γραφείο του, βά-
σει όσων κατήγγειλε χθες (σ.σ.:
προχθές) η γραμματέας του». 
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«Δυσώδης υπόθεση»

Στην αντεπίθεση η ΝΔ για Παππά…
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Τ
ο «πολιτικό καρτέρι» που... έστη-
νε εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ προς
τον ΣΥΡΙΖΑ απέδωσε και από
χθες τα δύο κόμματα είναι επισή-

μως στα μαχαίρια. 
Η περίοδος που το κόμμα της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης «φλέρταρε» διακριτι-
κά με το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο εξεύρεσης
κοινού τόπου για τον σχηματισμό μιας προ-
οδευτικής διακυβέρνησης, αν δεν ανήκει
οριστικά στο παρελθόν, τότε σίγουρα έχει
μπει «βαθιά στον πάγο».

Η κατάθεση της Ευθαλίας Διαμαντή, ιδι-
αιτέρας γραμματέως του Χρήστου Καλο-
γρίτσα επί 40 χρόνια, στο Ειδικό Δικαστή-
ριο, εκτός από την μήνιν του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε
την ευκαιρία για σφυροκόπημα τόσο στην
κυβέρνηση όσο και στο ΠΑΣΟΚ, που το τε-
λευταίο διάστημα είχε βρεθεί σε δύσκολη
θέση από τους «τακτικισμούς» της Κου-
μουνδούρου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Διαμαντή στην
κατάθεσή της υποστήριξε μεταξύ άλλων:
«Έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρήματα
από το γραφείο του κ. Καλογρίτσα, τα οποία
ήταν χρήματα για βοήθεια προς το κόμμα
(σ.σ.: ΣΥΡΙΖΑ). [...] Ουσιαστικά από τον κ.
Καλογρίτσα ζήτησαν να “δανείσει” το όνο-
μά του για τη σύσταση του καναλιού».

Περίμεναν στη γωνία
Στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διά-

στημα «περίμεναν στη γωνία» προκειμέ-
νου να δείξουν ότι δεν έχουν καμία σύμ-

πλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, άδραξαν την ευ-
καιρία και με προσεκτικό τρόπο -πλην
όμως με σκληρή γλώσσα- σχολίασαν τις
καταγγελίες της κυρίας Διαμαντή, σημει-
ώνοντας πως «τα όσα κατατέθηκαν χθες
στο ειδικό δικαστήριο στη δίκη του Νίκου
Παππά είναι σοκαριστικά. Η κατάθεση της
κυρίας Διαμαντή για φακέλους και τσάν-
τες με χρήματα, που κατευθύνονταν από

το γραφείο του κ. Καλογρίτσα προς την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτει ερωτήματα που
πρέπει να απαντηθούν άμεσα», για να
προσθέσουν με νόημα ότι «η καταγγελία
για ύπαρξη σκοτεινών συναλλαγών με
διαδρομές μαύρου χρήματος, που συνέ-
δεσαν την περίοδο 2015-19 τον ΣΥΡΙΖΑ με
επιχειρηματικούς κύκλους και συμφέ-
ροντα, πλήττει για άλλη μια φορά την

αξιοπιστία της πολιτικής ζωής. Η λογοδο-
σία και η διαφάνεια είναι αναγκαίες για να
αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης των
πολιτών απέναντι στους θεσμούς». 

Στο «μαλακό υπογάστριο»
Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από χθες το πρωί

έχει βρεθεί στο στόχαστρο μιας δριμύτα-
της κριτικής από παντού, εκείνο που τους
εξόργισε πιο πολύ, όπως τουλάχιστον
αναφέρουν οι ίδιοι, ήταν η στάση του ΠΑ-
ΣΟΚ απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες.
Και αυτό φάνηκε και από τη σκληρότητα
με την οποία απάντησαν. Με 46 λέξεις-
καρφιά επιχείρησαν να χτυπήσουν το ΠΑ-
ΣΟΚ στο «μαλακό υπογάστριο» με αναφο-
ρές στα εσωκομματικά, στην υπόθεση
Καϊλή, μέχρι και υπονοούμενα για προ-
σέγγιση με τη ΝΔ.

«Την άμεση υιοθέτηση της συκοφαντίας
από τη ΝΔ την αναμέναμε. Άλλωστε, ο κ.
Λοβέρδος, που την εκμαίευσε, είναι, ως
γνωστόν, όπως και η κυρία Καϊλή, πιο κον-
τά στη ΝΔ παρά στο κόμμα του. Την άθλια
ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν ανα-
μέναμε. Λίγη αιδώς δεν θα έβλαπτε...»,
ανέφερε το οργισμένο σχόλιο της Κου-
μουνδούρου. Για «κατάσταση πανικού
στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ» μι-
λούν τα πρώτα ανεπίσημα σχόλια από τη
Χαριλάου Τρικούπη.

«Λάδι στη φωτιά» όμως έριξε και ο Αν-
δρέας Λοβέρδος, ο οποίος είναι συνήγο-
ρος του Χρήστου Καλογρίτσα. Προσερχό-
μενος στον Άρειο Πάγο, υποστήριξε πως
έχει εξουσιοδοτηθεί ότι «αν τολμήσουν να
πραγματοποιήσουν κάποιες απειλές για
μηνύσεις εναντίον της κυρίας Διαμάντη,
τότε θα ακούσουν και για πρόσωπα και για
πράγματα, όσα δεν άκουσαν χθες». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Στα... μαχαίρια τα δύο κόμματα μετά 
τις καταγγελίες της Ευθαλίας Διαμαντή

Οργισμένη αλλά... ετεροχρονισμένα ήρθε η αντίδραση
του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα κατατέθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο
για το ΣΥΡΙΖΑ Channel από τη γραμματέα του Χρήστου
Καλογρίτσα. Η τελευταία ανέφερε πως, στο πλαίσιο της
επιχείρησης δημιουργίας ομίλου ΜΜΕ που θα πρόσκει-
ται στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς και μια ομάδα στελε-
χών του ΣΥΡΙΖΑ μπαινόβγαιναν στο γραφείο του επιχει-
ρηματία, ενώ αντίθετη διαδρομή -από το γραφείο Καλο-
γρίτσα προς την Κουμουνδούρου- ακολουθούσαν βαλί-
τσες με χρήματα που θα ενίσχυαν το κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε αρχικά τη σιωπή για την υπόθεση.
Στην Κουμουνδούρου δεν είχαν άλλωστε καμία διάθεση
να «σηκώσουν» ένα θέμα που τους «πληγώνει» και μά-
λιστα τόσο κοντά στις εκλογές και ενώ έχουν επιλέξει να
ιεραρχήσουν πολύ ψηλά τα θέματα «διαφθοράς» ώστε
να χτυπήσουν την κυβέρνηση.

Οι ανακοινώσεις των κομμάτων όμως και δη του ΠΑ-
ΣΟΚ ανάγκασαν την Κουμουνδούρου να πάρει θέση για

όσα ειπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Ειδικού
Δικαστηρίου: «Μέχρι χθες μας έλεγαν ότι ο Καλογρίτσας
ήταν ένας άφραγκος επιχειρηματίας που ο Νίκος Παπ-
πάς και ο ΣΥΡΙΖΑ τού έψαχναν χρήματα για να διεκδική-
σει τηλεοπτικό σταθμό. Σήμερα αιφνιδίως μας λένε ότι
ήταν ένας ευκατάστατος επιχειρηματίας που χρηματο-
δοτούσε τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στον ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα μιλούσαν για «στημένο παραμύ-
θι», ενώ απειλούσαν -όπως έκανε και ο ίδιος ο κατηγο-
ρούμενος Νίκος Παππάς- με μηνύσεις την Ευθαλία Δια-
μαντή. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι ότι χρέωναν στη
Νέα Δημοκρατία πως με αυτή την υπόθεση «δεν προ-
σπαθεί να αποδείξει ότι η ίδια δεν είναι διεφθαρμένη,
αλλά ότι όλοι το ίδιο είναι». Κανείς πάντως δεν φαίνεται
ότι προσπαθεί να αποδείξει κάτι τέτοιο.

Για του λόγου το αληθές, όταν στην Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προέκυψαν ζητήματα
όπως εκείνο του Ανδρέα Πάτση και του Θέμη Χειμάρα,

αμφότεροι βρέθηκαν εκτός του κόμματος τουλάχιστον
μέχρι να ελεγχθούν για όσα τους καταμαρτυρούνται. Αν-
τίθετα, στον ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη της κυβέρνησης Τσίπρα
που ελέγχονται -και μάλιστα από Ειδικά Δικαστήρια
πλέον- όχι απλώς απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του
πρώην πρωθυπουργού, αλλά ο μεν ένας παραμένει στέ-
λεχος πρώτης γραμμής του κόμματος, ο δε δεύτερος συ-
νεπικουρείται από δικηγόρο-στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ανακοίνωσή του ο Νίκος Παππάς απέφυγε με τη
σειρά του να απαντήσει στα όσα κατατέθηκαν στο δικα-
στήριο, αλλά αντίθετα βρήκε τη μάρτυρα… υποκινούμε-
νη από τη Νέα Δημοκρατία: «Μπροστά στο κύμα των
αποκαλύψεων για το πάρτι με το δημόσιο χρήμα και την
κακοποίηση του κράτους δικαίου, εφευρίσκουν αστήρι-
κτους και άσφαιρους αντιπερισπασμούς. Η σπουδή τους
όμως άμεσα να προσυπογράψουν την ψευδομαρτυρία
αποκαλύπτει ότι αυτοί κρύβονται πίσω της. Ας συνεχί-
σουν έτσι. Η ίδια η λάσπη τους θα τους πνίξει».

Η Κουμουνδούρου ιεραρχεί τη διαφθορά, όμως εκτίθεται στα Ειδικά Δικαστήρια 

«Μαλλιά κουβάρια»
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ



Η καθιερωμένη
«γούρικη» μπουγάτσα
στην Καβάλα

Σε Καβάλα και Ξάνθη βρέθηκε χθες
Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στο πλαίσιο των περιοδειών του ανά την
Ελλάδα. Κάθε φορά όμως που επισκέ-
πτεται την Καβάλα τα τελευταία 10-15
χρόνια, ο πρωθυπουργός θεωρεί γούρι
τη στάση σε ένα συγκεκριμένο κατάστη-
μα με μπουγάτσες. Πριν λοιπόν να ξεκι-
νήσει τις συναντήσεις του για να στείλει
το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότε-
ρη απ’ ό,τι το 2019, ο κ. Μητσοτάκης επι-
σκέφτηκε το κατάστημα τιμώντας το εν
λόγω έδεσμα.

ΑΑπάντηση Καλογρίτσα
για μηνύσεις

«Άναψαν τα αίματα» στο Ειδικό Δικα-
στήριο μετά τις αναφορές τής εξ απορ-
ρήτων του επιχειρηματία Χρήστου Κα-
λογρίτσα, ότι από το γραφείο του
«έφευγαν φάκελοι και τσάντες με χρή-
ματα για βοήθεια προς το κόμμα (σ.σ.:
ΣΥΡΙΖΑ)». Οι συνήγοροι του Νίκου
Παππά μετέφεραν την πρόθεσή του να
καταθέσει σε βάρος της μήνυση, ενώ ο
Χρήστος Καλογρίτσας μέσω των συνη-
γόρων του απάντησε: «Ας κάνουν όσες
μηνύσεις θέλουν για να ακούσουν και
αυτά που δεν έχουν ακουστεί». Αίσθη-
ση προκάλεσε η παρέμβαση της προ-
έδρου, η οποία διευκρίνισε: «Όσα είπε
η μάρτυρας δεν ήταν για τον Νίκο Παπ-
πά αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε για Παππά
ούτε για Τσίπρα».

Ο εφοπλιστής Νικόλας Πατέρας ανέλαβε ένα σημαντικό έργο, αυτό της ανακαί-
νισης του ιερού ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που βρίσκεται στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός». 

Η ανακαίνιση έγινε στη μνήμη της αδερφής του που χάθηκε πρόωρα, Μαρίας
Πατέρα, και στα εγκαίνια του ανακαινισμένου ναού βρέθηκαν σημαίνοντα πολιτι-
κά πρόσωπα της πόλης των Αθηνών. Είδαμε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπα-
κογιάννη, τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, τον δραστήριο Νικήτα Κακλα-
μάνη αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, που χο-
ροστάτησε στην τελετή εγκαινίων. 
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Ρεαλιστική η πρότασή του
Σοφή και απόλυτα ρεαλιστική η απόφαση του

Κωστή Χατζηδάκη να επισπεύσει την αύξηση του
κατώτατου μισθού για 1η Απριλίου αν-

τί για 1η Μαΐου του 2023, όπως εί-
χε οριστεί παλαιότερα. Αφενός
προέχει η ανακούφιση των πολι-
τών απέναντι στην ακρίβεια στην

αγορά, αφετέρου ενδεχομένως
να ταιριάξει χρονικά και με τις

πρώτες εθνικές εκλογές που στο Μαξί-
μου λένε ότι είναι οι πιο κρίσιμες. Η δεύτερη έκ-
πληξη που ετοιμάζει ο Κωστής Χατζηδάκης είναι
το ύψος του νέου μισθού… Δεν θα πω άλλα… 

Τα γνωστά παράκεντρα
ετοιμάζουν νέο χτύπημα
στον Α/ΓΕΕΘΑ

Χοντραίνουν τον επι-
κοινωνιακό πόλεμο της
λάσπης οι γνωστοί
άγνωστοι εναντίον του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώ-
ρου, μέσα από το αφήγημα των
υποτιθέμενων υποκλοπών, καθώς χωρίς κα-
μία ντροπή και με μηδενική αξιοπρέπεια ετοι-
μάζονται να στοχοποιήσουν ακόμη και τα μέλη
της οικογένειάς του χωρίς να έχουν αποδεί-
ξεις. Πώς θα γίνει αυτό; Με τον γνωστό τρόπο.
Θα συνεχίσουν το γαϊτανάκι των συκοφαντιών
με απροκάλυπτα ψεύδη εναντίον του στρατη-
γού Φλώρου και της οικογένειάς του για δήθεν
αγορές σπιτιών. Όλα αυτά, όπως μας λένε οι
πηγές μας, μπορούν να αποδειχτούν ότι είναι
αίσχιστα ψεύδη, καθώς το πόθεν έσχες του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όπως και της οικογένειάς
του, είναι προσβάσιμα.

ΥΓ.: Μήπως όλα αυτά έχουν σχέση με τις επι-
κείμενες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι
οποίες αναμένεται να γίνουν το επόμενο διά-
στημα; Μήπως δηλαδή στοχοποιούν εσκεμ-
μένα τον Α/ΓΕΕΘΑ γιατί κάποια συμφέροντα
δεν τον θέλουν σε αυτήν τη θέση; Μάταια
όμως, γιατί η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξί-
μου διά στόματος του ίδιου του πρωθυπουρ-
γού έχουν εκφράσει απερίφραστα και δημό-
σια τη στήριξή τους στο πρόσωπο του στρατη-
γού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Η δωρεά Πατέρα και η τριάδα της Αθήνας

Α
ντικειμενικά τώρα, όταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει ανερυθρίαστα ότι
αποκλίνουμε από το πρότυπο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, προσφέρει
τις καλύτερες υπηρεσίες στον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν
παίξει τα ρέστα τους να αποδείξουν με το ζόρι ότι η κυβέρνηση είναι διε-

φθαρμένη. Επίσης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλία» ουσιαστικά
υπαινίχθηκε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει δημοσιονομική επίγνωση των
μέτρων στήριξης που έχει λάβει… Δηλαδή, τι; Δεν έπρεπε να στηριχτούν οι πολίτες
στις δύο μεγάλες κρίσεις, στην πανδημία και την ενεργειακή κρίση; Στη ΝΔ υπήρχαν
κάποιοι που έβλεπαν θετικά τον κ. Βενιζέλο, αλλά πλέον έχουν ξενερώσει… 

Την πρόθεσή του να κατέβει στην Α’ Αθήνας εξέ-
φρασε ο πρώην κοινοτικός επίτροπος Δημήτρης
Αβραμόπουλος, ενώ δεν θα έλεγε «όχι» σε Ηλεία
(από όπου κατάγεται ο πατέρας του) και Αρκαδία
(από όπου κατάγεται η μητέρα του). Ωστόσο, όπως
είπε, «η έδρα μου είναι στην Α’ Αθήνας και η σχέ-
ση μου με τους πολίτες είναι δοκιμασμένη». Πάν-
τως, επειδή ρώτησα κάποιες πηγές μου στο Μαξί-
μου, μου είπαν ότι το βλέπουν χλωμό. Από ό,τι κα-
τάλαβα, φοβούνται μήπως κατά τη διάρκεια της
διερεύνησης του Qatargate έχουμε καμιά

«kinder-έκπληξη» για τον Δ. Αβραμόπουλο… 

Ο μεγαλύτερος «υπηρέτης»
της πολιτικής Τσίπρα 

«Χλωμό» για τον Δημήτρη



Την καλύτερη ανάρτηση για όσα ακούστηκαν
στο Ειδικό Δικαστήριο για το ΣΥΡΙΖΑ
Channel και τον Νίκο Παππά την
έκανε ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ Γιώργος Φλωρίδης.
«Τελικά κυκλοφορούσαν
τσάντες με φράγκα στην Αθή-
να, αλλά πήγαιναν στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε η γραμματέ-
ας του Καλογρίτσα. Follow the money. Αναμέ-
νεται συλλογή υπογραφών από συνταγματο-
λόγους», έγραψε στο Twitter.

ΟΟ Φλωρίδης
μοιράζει... πόνο
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Μεγάλο βάρος στη Δυτική Αττική ρίχνει εσχά-
τως η ΕΛΑΣ, υλοποιώντας την εντολή πολιτι-
κής και φυσικής ηγεσίας για να «σπάσει» κά-
θε άβατο ανομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο χθες
έγιναν δύο μεγάλες αστυνομικές επιχειρή-
σεις από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτι-
κής Αττικής, σε συνεργασία με άλλες Υπηρε-
σίες της ΕΛΑΣ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
μία από τις συμμορίες που εξαρθρώθηκε εμ-
πλέκεται σε τουλάχιστον 50 κλοπές από οικίες
με τη μέθοδο της απασχόλησης και λεία που
ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν αγγε-
λίες πώλησης σπιτιών σε Κηφισιά, Πολιτεία
και άλλες περιοχές των βορείων προαστίων
της Αττικής, προσεγγίζοντας στη συνέχεια
τους ιδιοκτήτες. Όταν διαπίστωναν πως αυτοί
έμεναν μόνοι τους στο σπίτι ή ότι δεν υπήρχε
κάποιο άλλο άτομο εντός αυτού, ένα μέλος της
οργάνωσης απασχολούσε τον ιδιοκτήτη και
έτερος συνεργός του έψαχνε τους χώρους
χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Η ΕΛΑΣ προχώ-
ρησε σε περισσότερες από 10 συλλήψεις. 

Νέο «πλήγμα» στο... άβατο
της Δυτικής Αττικής

Το ξανασκέφτεται 
για τον Δήμο Αθηναίων 
ο Αλέξης Tσίπρας
Σε ό,τι αφορά τον «καλό» Παππά, με τον
οποίο ασχολείται αυτή την περίοδο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, φήμες θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να
το ξανασκέφτεται. Όχι την υποψηφιότητα
του μπασκετμπολίστα, αλλά το πού θα
μπορούσε αυτή να πιάσει «τόπο». Καταλα-
βαίνει εύκολα κανείς -και μεταξύ αυτών
και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ότι σε μια
εκλογική μάχη στην οποία ο πρώην διε-
θνής θα είναι το βασικό πρόσωπο θα μπο-
ρούσε να εκτεθεί και ταυτόχρονα να εκθέ-
σει και το κόμμα. Αντίθετα, σε ένα ψηφο-
δέλτιο βουλευτικών εκλογών μπορεί να
δώσει τη λάμψη του ονόματός του και ταυ-
τόχρονα να «κρυφτεί» από τα πολλά ερω-
τήματα που ίσως δυσκολευόταν να απαν-
τήσει. Μην ξαφνιαστεί κανείς -με δεδο-
μένο ότι ο αρραβώνας έχει γίνει- αν ο γά-
μος αφορά τελικώς τις βουλευτικές και
όχι τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Στον αστερισμό 
του «Παππά»
Από Παππά σε... Παππά κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυ-
τή την εποχή. Ο μεν ένας σηματοδοτεί τον
δρόμο που θέλει να χαράξει ο
Αλέξης Τσίπρας, εξασφαλί-
ζοντας «ηχηρά ονόματα» που
θα κάνουν γκελ στον κόσμο
για τα ψηφοδέλτια, είτε αυτά
αφορούν τις βουλευτικές
εκλογές είτε τις αυτοδιοικητι-
κές που ακολουθούν. Ο δε άλλος
συμβολίζει τα «βαρίδια» του
κόμματος -ακόμη και αν ο
Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει
να τα στηρίζει- που προοπτι-
κά θέλει να αφήσει πίσω. Τα
«βαρίδια» βέβαια δεν πέφτουν
αμαχητί, ούτε αποσύρονται από το
προσκήνιο οικειοθελώς. 

Χ
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υ Το Twitter «γλέντησε»
τον Θανάση Κουκάκη

Η
επιλογή του δημοσιογράφου Θανάση
Κουκάκη να επιτεθεί στον πρωθυπουργό
και τον πρώην γραμματέα του γραφείου

του μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter γύ-
ρισε... μπούμερανγκ. Ο δημοσιογράφος έγραψε:
«Η θεσμική εκτροπή που ζούμε τους τελευταίους
δέκα μήνες και στην οποία εμπλέκονται Βουλή,
Ανεξάρτητες Αρχές αλλά και εισαγγελικοί λει-
τουργοί, ξεκινά από την εμπλοκή αυτών των τεσ-
σάρων ατόμων στο σκάνδαλο των παρακολουθή-
σεων και από την
ανάγκη να προστα-
τευτούν με κάθε τίμη-
μα…», βάζοντας φω-
τογραφία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και
επιλέγοντας μάλιστα
ένα «καρέ» για να πε-
ράσει σαφές μήνυμα
σε βάρος του πρωθυ-
πουργού, του Γρηγόρη
Δημητριάδη και δύο
ακόμη προσώπων.
Ακολούθησε καταιγι-
σμός σχολίων, τα
οποία στην καλύτερη περίπτωση... επέκριναν τον
Θανάση Κουκάκη για τη στάση του στο θέμα των
παρακολουθήσεων. Υπήρξαν και αυτά που, όπως
συνηθίζουν να λένε μεταξύ τους κυρίως οι νέοι,
κατάφεραν να «γλεντήσουν» τον δημοσιογράφο.

Προφανώς και η επιμονή του στο να αναμο-
χλεύει το θέμα των παρακολουθήσεων, η πεποί-
θηση που έχει ότι παρακολουθούνταν ως ένα
πρόσωπο πολύ πιο σημαντικό από αυτό που στην
πραγματικότητα είναι, καθώς και το γεγονός ότι
δεν παρέστη στο δικαστήριο με αντίδικο τον Γρη-
γόρη Δημητριάδη, αλλά αντίθετα ζήτησε αναβο-
λή, ήταν αρκετά για να κάνουν τους χρήστες του
Twitter να... ξεσαλώσουν σε βάρος του.

«Στην “ανάγκη να προστατευτούν με κάθε τίμη-
μα”, που αναφέρετε, περιλαμβάνεται και η ανα-
βολή για το 2024;», απάντησε ένας χρήστης. «Στο
δικαστήριο γιατί δεν εμφανίστηκες, Νάσο»,
«Όταν έγινε η εκδίκαση της αγωγής όμως εφτά
δικηγόροι δήλωσαν κώλυμα ταυτόχρονα», ανα-
φέρει ένας άλλος. «Στο Twitter μάγκας και στο δι-
καστήριο κο κο κο, Κουκάκη;», αναρωτιέται ένας
ακόμη χρήστης του Twitter, ενώ αρκετοί ήταν αυ-
τοί που ρωτούσαν τον δημοσιογράφο «με έναν
Θανάση Κουκάκη που δεν πήγε στο δικαστήριο
έχεις καμία σχέση;». Υπήρξαν μάλιστα και αρκετά
σχόλια που δεν έγραφαν τίποτα, αλλά περιλάμβα-
ναν gifs με μια κότα, με τους χρήστες να θέλουν
έτσι να υποδηλώσουν ότι ο δημοσιογράφος, οι δι-
κηγόροι του και οι υπόλοιποι που δεν παρέστησαν
στη δίκη δεν βρήκαν το θάρρος να αντιπαρατε-
θούν με τη δικαιοσύνη, συνεχίζοντας τις «πιστο-
λιές στον αέρα» μέσα από τα social media...



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΕΝΤΡΙ9

Ένας γνωστός Πασοκο-
συριζαίος, τον οποίο η

Κουμουνδούρου προορίζει για
κάποια περιφέρεια, διαρρη-
γνύει τα ιμάτιά του ότι θα κατε-
βεί ξανά για βουλευτής. Είναι
εκ των μεταγραφών από Χαρι-
λάου Τρικούπη. 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
ε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακηρύχθη-
καν επίτιμα μέλη του ΕΒΕΠ ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης για τη σημαντική

προσφορά αλλά και την πολυετή στήριξή τους στο έργο του Επιμελητηρίου. 
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης στην ομιλία του παρουσίασε τις

προσδοκίες για την ανάπτυξη του Πειραιά. Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυ-
ναν ο βουλευτής Πειραιώς Θεόδωρος Δρίτσας εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, ο
Μιχάλης Κατρίνης εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο υπουργός
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος
Καραγιάννης, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο δήμαρχος
Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία
τους ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γ. Τραγάκης, ο τέως επίτροπος της ΕΕ Δ. Αβρα-
μόπουλος, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ι. Τσακίρης, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου και οι βουλευτές Πειραιά Ιωάννης
Μελάς, Νικόλαος Μανωλάκος, Νόνη Δούνια, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Δη-
μήτρης Μαρκόπουλος, Νίνα Κασιμάτη και Τρύφωνας Αλεξιάδης. Κόσμος και
κοσμάκης δηλαδή από όλο το πολιτικό φάσμα. 

Το νέο κόμμα 
του Κύρτσου

Πώς και πώς το περιμένει όλη η Ελ-
λάδα! Την πρόθεσή του να ιδρύσει ένα
νέο κόμμα γνωστοποίησε σε τηλεοπτι-
κή του συνέντευξη ο ανεξάρτητος ευ-
ρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος. «Θα
συστήσω ένα νέο κόμμα, φιλελεύθερο
και ευρωπαϊκό», είπε μιλώντας στο At-
tica TV. «Δεν προλαβαίνουμε τώρα, εν
μέσω πόλωσης για τις εκλογές που έρ-
χονται, αλλά θα γίνει για να μετέχουμε
στις ευρωεκλογές». Όπως είπε, «θα ξε-
κινήσει αρχικά ως ένα think tank που
θα μετεξελιχθεί σε κόμμα». Θα το είχε
ιδρύσει, αλλά έχει πολλή δουλειά τώρα
και δεν προλαβαίνει… 

Το comeback 
της Μεγαλοοικονόμου

Η πρώην βουλευτής της Ένωσης Κεν-
τρώων Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου δεν
το βάζει εύκολα
κάτω. Αφήστε που
γενικώς ως Πει-
ραιώτισσα δεν μα-
σάει και τα λόγια
της. Η κυρία Με-
γαλοοικονόμου
κάνει το come-
back στην πολιτι-
κή αρένα της Β’ Πειραιά με το Πράσινο
Κίνημα. Ένας πολιτικός φορέας που
μπορεί να κινείται αθόρυβα, αλλά κάνει
δουλίτσα.

Εκτός Βουλής έπειτα 
από τριάντα χρόνια η Αλέκα Παπαρήγα
Τέλος εποχής για το ΚΚΕ, καθώς έπειτα από
30 χρόνια η Αλέκα Παπαρήγα δεν θα είναι
υποψήφια στις προσεχείς εκλογές με τη σύμ-
φωνη γνώμη και της ίδιας, όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες από τον Περισσό. Η άλλοτε γγ
της ΚΕ του κόμματος αντιμετωπίζει άλλωστε
προβλήματα υγείας, ενώ μόλις πρόσφατα ο
φακός την κατέγραψε σε απεργιακή συγκέν-
τρωση να κινείται με τη βοήθεια «Π». Ο Θανά-

σης Παφίλης θα τεθεί επικεφαλής του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας, από το οποίο εκλεγόταν
η Αλέκα Παπαρήγα, ενώ ο ίδιος είχε εκλεγεί
από τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Ο γενικός
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ θα είναι και αυτός υποψήφιος στον Βό-
ρειο Τομέα της Αθήνας, στην Α’ Θεσσαλονίκης
και στη Φθιώτιδα, ενώ μέχρι σήμερα εκλεγό-
ταν από τον Δυτικό Τομέα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα στη Μητρόπολη και στο Τατόι θα έχει στεί-
λει «απουσιολόγο». Να δει ποιοι νεοδημοκράτες θα πάνε ή δεν
θα πάνε στην εξόδιο ακολουθία του τέως για να μπορέσει να
στήσει στη συνέχεια το αντίστοιχο πανηγυράκι. 

Οι «Πάτσηδες» 
του ΣΥΡΙΖΑ

Άκουγα με προσοχή τη δικαιολογία της
Όλγας Γεροβασίλη για την περίπτωση του
δικού της ασυμβίβαστου με το ακτινοδια-
γνωστικό κέντρο που είχε στο χωριό της. Εί-
πε καταπληκτικά πράγματα. Ότι στην περί-
πτωσή της δεν ισχύει ασυμβίβαστο, γιατί εί-
χε τρεις γνω-
μ ο δ ο τ ή σ ε ι ς
επιφανών δι-
κηγόρων. Λες
και μιλούσε
για απαλλακτι-
κές αποφά-
σεις. Το καλύ-
τερο που είπε
είναι ότι δεν
έπαιρνε τα λε-
φτά των ασφα-
λισμένων και
των συνταξι-
ούχων, αλλά τα έπαιρνε από τον ΕΟΠΥΥ με
τον οποίο είχαν σύμβαση! Ακόμη γελάνε και
τα τσιμέντα της Νομικής Σχολής. Δηλαδή,
τα λεφτά του ΕΟΠΥΥ ποιανού είναι, κυρία
Γεροβασίλη μου; Αχ κυρία Όλγα μου, να αλ-
λάξετε τους συμβούλους σας… ή να μιλάτε
λιγότερο… 

Γελάνε και τα τσιμέντα
με τις υπογραφές 
των συνταγματολόγων

Και εκεί που το θέμα έχει πάρει επικές
διαστάσεις, έρχεται μια διευκρίνιση του
καθηγητή Φίλιππου Σπυρόπουλου ότι δεν
συνυπέγραψε τη δήλωση καθηγητών του
συνταγματικού δικαίου για τη γνωμοδότη-
ση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις
αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ. «Ουδέποτε συνυ-
πέγραψα τη δημοσιευθείσα δήλωση. Ση-
μειώνω δε ότι η άποψή μου για το ζήτημα
είναι τελείως αντίθετη προς τη δήλωση των
συναδέλφων καθηγητών», αναφέρει ο κ.
Σπυρόπουλος! Καταλάβατε για τι μέγεθος
ιλαροτραγωδίας μιλάμε… 

Ο Βασίλης Κορκίδης βράβευσε 
Σταϊκούρα, Άδωνι, Προκοπίου

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…



O
εκπρόσωπος Τύπου της Νέας
Δημοκρατίας Τάσος Γαϊτάνης
μιλάει στην «Political» για τη
διαφάνεια στο κόμμα και το

φιλτράρισμα των νέων υποψηφίων που θα
γίνει για τις εθνικές εκλογές. Αναγνωρίζει
το πρόβλημα του πληθωρισμού και της
ακρίβειας, αλλά τονίζει τις νομοθετικές
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενί-
σχυση των οικογενειακών προϋπολογι-
σμών και των εισοδημάτων. 

Επιπλέον, αναλύει τη στρατηγική του
κόμματος για να προσελκύσει την ευαί-
σθητη ομάδα των νέων πολιτών που θα
ψηφίσουν πρώτη φορά, τους αναποφάσι-
στους αλλά και τους κεντρώους, τους
οποίους θεωρεί ότι μόνο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης μπορεί να εκφράσει. Ισχυρίζεται
ο κ. Γαϊτάνης ότι η Πόπη Τσαπανίδου δεν
πρόκειται να αλλάξει το προφίλ του Αλέξη
Τσίπρα, ενώ επικρίνει και τον Νίκο Ανδρου-
λάκη, σημειώνοντας ότι ο λόγος του θυμί-
ζει ΠΑΣΟΚ του 1981… Τέλος, αναδει-
κνύει τον στόχο της επόμενης τετραετίας
για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που δεν εί-
ναι άλλος από την αύξηση των εισοδημά-
των και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πο-
ρείας της χώρας. 

Υπάρχουν αρκετά περιστατικά από βου-
λευτές της ΝΔ που συναλλάχθηκαν με
το Δημόσιο κατά παράβαση του κανονι-
σμού της Βουλής. Μήπως θα πρέπει την
επόμενη φορά να υπάρχουν ισχυρά φίλ-
τρα στην επιλογή των υποψήφιων βου-
λευτών;

Στο κόμμα μας υπάρχουν ισχυρά φίλτρα
επιλογής υποψηφίων και η Νέα Δημοκρα-
τία είναι υπέρ της διαφάνειας. Όλες οι πε-
ριπτώσεις δεν είναι ίδιες και θα πρέπει να
δούμε πώς τοποθετούνται τα κόμματα απέ-
ναντι σε αυτές. Εμείς διαγράψαμε τον κύ-
ριο Πάτση από μέλος του κόμματος και από
μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ
ο κύριος Χειμάρας είχε την ευαισθησία να
παραιτηθεί. Από την άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ, σε
αντίστοιχες περιπτώσεις, τόσο της κυρίας
Γεροβασίλη όσο και του κυρίου Φλαμπου-
ράρη, δεν έκαναν τίποτα ενώ εξακολου-
θούν και σήμερα να τηρούν σιγή ιχθύος.
Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά μας. Να ξέ-
ρετε ότι και τώρα τα ψηφοδέλτια φιλτρά-
ρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

ΤΑΣΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ
Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

«Ο καλύτερος εκφραστής 
του κεντρώου χώρου 
είναι ο Μητσοτάκης»
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«
Η Νέα Δημοκρατία 
θα απευθυνθεί στο σύνολο
των ψηφοφόρων. 
Το πλούσιο 
κυβερνητικό μας 
έργο αποτελεί 
την πυξίδα 
για το αύριο της χώρας

στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα



Η ακρίβεια παραμένει ως πρόβλημα
στην ελληνική κοινωνία παρά τη μείωση
του πληθωρισμού. Θεωρείτε ότι θα φθεί-
ρει και άλλο την κυβέρνηση Μητσοτάκη; 

Οι πολίτες πράγματι αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες, οι οποίες όμως οφείλονται στην παγ-
κόσμια ενεργειακή κρίση και όχι στις πολιτι-
κές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Άλλωστε,
η ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
η μείωση της ανεργίας κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το 2019 και η δημι-
ουργία 250 χιλιάδων νέων θέσεων εργα-
σίας, η μόνιμη μείωση 57 φόρων, οι επιδο-
τήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, οι
αυξήσεις στους συνταξιούχους, το καλάθι
του νοικοκυριού, η αύξηση των εξαγωγών
που φτάνουν στο 40% του ΑΕΠ, η ανάπτυξη
της οικονομίας το 2022 με διπλάσιο ρυθμό
σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
και οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού με-
τριάζουν τις συνέπειες της ακρίβειας. Το
αποτέλεσμα είναι ο πληθωρισμός στη χώρα
μας να βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κόσμος δυσκο-
λεύεται, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνονται μέ-
τρα με θετικό πρόσημο που ενισχύουν τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σε κάθε
περίπτωση θα συνεχίσουμε, στο πλαίσιο
των δημοσιονομικών αντοχών της οικονο-
μίας, τη στήριξη της κοινωνίας. Θεωρώ ότι
τελικά οι πολίτες θα κρίνουν θετικά όλες
αυτές τις προσπάθειες της κυβέρνησης. 

Με ποιον τρόπο θα προσεγγιστούν οι
ευαίσθητες ομάδες των νέων, των ανα-
ποφάσιστων και των κεντρώων από τη
Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές; 

Η Νέα Δημοκρατία θα απευθυνθεί στο σύ-

νολο των ψηφοφόρων. Το πλούσιο κυβερ-

νητικό μας έργο αποτελεί την πυξίδα για το

αύριο της χώρας. Ειδικότερα, σε σχέση με

τους νέους, σας υπενθυμίζω ότι είναι πλέον

νόμος του κράτους ένα σύγχρονο θεσμικό

πλαίσιο που αφορά τη στεγαστική πολιτική.

Κάναμε επίσης σημαντικές μεταρρυθμίσεις

στην παιδεία, νομοθετώντας νέα προγράμ-

ματα σπουδών στη γενική εκπαίδευση, εκ-

συγχρονίστηκαν τα προγράμματα σπουδών

στα πανεπιστήμια, εισήχθη το «Ελληνικό

Erasmus» και τα «Βιομηχανικά Διδακτορι-

κά», ενισχύθηκε η εξωστρέφεια των ΑΕΙ,

ενώ συνήφθησαν πολλές διμερείς συμπρά-

ξεις πανεπιστημίων μας με κορυφαία πανε-

πιστήμια του εξωτερικού, καθιερώθηκε το

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-

σης και Κατάρτισης, καθώς επίσης ιδρύθη-

καν για πρώτη φορά Θεματικά και Πειραμα-

τικά ΙΕΚ. Παράλληλα, θεσπίστηκε το «Πρώ-

το ένσημο» με το οποίο στηρίζεται η πρόσ-

ληψη νέων χωρίς προϋπηρεσία, υλοποιεί-

ται πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής

εμπειρίας για νέους ανέργους, χορηγήθηκε

στεγαστικό επίδομα και στους σπουδαστές

των ΙΕΚ, καθιερώθηκαν ειδικά φορολογικά

κίνητρα μειωμένου φόρου εισοδήματος για

επτά χρόνια για την αναστροφή του «brain

drain» και την επιστροφή των νέων Ελλή-

νων από το εξωτερικό. Από την άλλη, ψηφί-

σαμε την «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για

τη Νέα Γενιά» που αφορά την επικουρική

ασφάλιση. Σας ανέφερα μόνο κάποιες ση-

μαντικές από τις πολιτικές μας για τους νέ-

ους, υπάρχουν και άλλες. 
Από την άλλη, αποτελεί κοινή διαπίστωση

ότι ο καλύτερος εκφραστής του κεντρώου
χώρου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υλο-
ποιεί πολιτικές που αντιμετωπίζουν τα προ-
βλήματα στον πυρήνα τους και βελτιώνουν
σημαντικά τη ζωή των πολιτών. Για παρά-
δειγμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του
κράτους άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουρ-
γίας της δημόσιας διοίκησης και συνέβαλε
αποφασιστικά στην άμεση εξυπηρέτηση
των πολιτών. 

Τέλος, σε σχέση με τους αναποφάσι-
στους, θα τους εξηγήσουμε ότι το διακύβευ-
μα των επόμενων εκλογών είναι η σταθερό-
τητα της χώρας και αυτή θα γίνει πραγματι-
κότητα μέσα από μια αυτοδύναμη κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, σας
θυμίζω πως ό,τι υποσχεθήκαμε προεκλογι-
κά το έχουμε κάνει ήδη πράξη σήμερα. 

Ένα σχόλιο για την εκπρόσωπο Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου. Θα βοη-
θήσει το προφίλ του Αλέξη Τσίπρα; 

Ευχήθηκα από την πρώτη στιγμή στην κυ-
ρία Τσαπανίδου να επιτύχει στα νέα της κα-
θήκοντα. Ευελπιστώ η ίδια να συμβάλει
στη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου μέ-
σα σε ευπρεπές πλαίσιο. Αναφορικά με τον
κ. Τσίπρα, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη επι-
λογή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
βελτιώσει το προφίλ του. Άλλωστε, ο αρ-

χηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ταυτισμένος στη
συνείδηση του ελληνικού λαού με τον λαϊ-
κισμό και το ψέμα. Ο κ. Τσίπρας έχει απο-
δείξει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τις αγω-
νίες της ελληνικής κοινωνίας και να μιλή-
σει για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής
μας. Απευθύνεται σε ένα κλειστό ακροατή-
ριο με μοναδικό στόχο τη διατήρηση της
θέσης του μετά τις εκλογές. 

Ποια πιστεύετε ότι είναι η μεταρρύθμιση
της κυβέρνησης που θα αποτελέσει αιχ-
μή του δόρατος για τον προεκλογικό
αγώνα; 

Για την επόμενη τετραετία επιδιώκουμε την
αύξηση των μισθολογικών αποδοχών όλων
των Ελλήνων, προκειμένου να συγκλίνουν
αυτές με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο
όρο. Συνεπώς, το στοίχημα είναι η μεγαλύ-
τερη ανάπτυξη και οι καλύτερες αποδοχές.
Παράλληλα, θα ήθελα να αναφερθώ στην
περαιτέρω εδραίωση της ασφάλειας στα
σύνορα και στην περισσότερη και καλύτερη
υγεία για τους πολίτες. Επίσης, η επέκταση
της ψηφιοποίησης στο κράτος, καθώς και η
πράσινη κυκλική οικονομία βρίσκονται πλέ-
ον σε πρώτο πλάνο. 

Πώς βλέπετε μια πιθανή συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και πώς κρίνετε την πα-
ρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα πολι-
τικά δρώμενα;

Ο κ. Ανδρουλάκης ξεκίνησε με ορμή, είναι
η αλήθεια, αλλά η συνέχεια δεν είναι ίδια.
Στην πολιτική δεν μετρούν οι εντυπώσεις
αλλά η ουσία. Δυστυχώς, ο κ. Ανδρουλά-
κης δεν δείχνει να έχει θέσεις για τα ζητή-
ματα της χώρας και αυτό είναι κάτι που γί-
νεται αντιληπτό στην κοινωνία. Ο πολιτικός
λόγος του κ. Ανδρουλάκη έχει ρίζες στη

δεκαετία του ’80. Το ενδεχόμενο συγκυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κακό για
τον τόπο, θα θύμιζε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ και αν συνέβαινε, θα μας γυρνούσε
πολλά χρόνια πίσω.

Υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις εκλογές να
συνυπάρξετε πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ ή με
την Ελληνική Λύση και αν δεν υπάρξει
αυτοδυναμία, θα προσφύγετε για τρίτη
εκλογική μάχη;

Ας δούμε τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Αρχι-
κά ο κ. Ανδρουλάκης κινείται σαν το εκκρε-
μές στο θέμα των μετεκλογικών συνεργα-
σιών. Έχει ξεκινήσει με το «θα κάνουμε μια
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», μετά, σε
μια ένδειξη αλαζονείας, μας είπε, «ούτε
Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας», λες και τον
έχει εξουσιοδοτήσει κάποιος να αποφασί-
σει εκείνος για τον πρωθυπουργό της χώ-
ρας και όχι ο ελληνικός λαός, και μετά είπε
ότι θέλει τη ΝΔ στην αντιπολίτευση, άρα
προφανώς θέλει να σχηματίσει κυβέρνηση
με τον κ. Τσίπρα. Σε σχέση με την Ελληνική
Λύση, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργα-
σίας. Έχουμε μεγάλες διαφορές. Συνεπώς,
θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι αυτοδύναμη
Νέα Δημοκρατία. Τα τωρινά δημοσκοπικά
δεδομένα δείχνουν ότι με το εκλογικό σύ-
στημα της ενισχυμένης αναλογικής αυτό θα
επιτευχθεί.

Κατεβαίνετε για άλλη μία φορά στον Νό-
τιο Τομέα. Θα είναι διαφορετική αυτή η
φορά; 

Πιστεύω πως θα είναι διαφορετική. Έχω
την εμπειρία της προηγούμενης φοράς και
την ορμή της διάθεσης να εκπροσωπήσω
την περιοχή μου και να βοηθήσω την επόμε-
νη κυβέρνηση της ΝΔ στο έργο της. 
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Ο κ. Τσίπρας 
έχει αποδείξει 
ότι δεν μπορεί 
να καταλάβει 
τις αγωνίες 
της ελληνικής
κοινωνίας 
και να μιλήσει 
για τα μεγάλα
ζητήματα 
της εποχής μας 

«
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Λάδι στη... φωτιά ρίχνουν και πάλι τα τουρκικά
ΜΜΕ, έναν μήνα μετά τις απίστευτες απειλές
του Ερντογάν με τους Tayfun που θα χτυπήσουν
την Αθήνα.
Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και το φιλοκυ-
βερνητικό δίκτυο Haber Global απειλεί την Ελλά-
δα με πυραύλους ακόμη μεγαλύτερης εμβέλειας!
«Ας μιλήσουμε για τον πύραυλο Tayfun, καθώς
η πρώτη δοκιμαστική τoυ βολή είχε γίνει τον
Οκτώβριο. Ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει
πως “ο Έλληνας τρέμει από τον φόβο του”. Για
αυτό θα ξεκινήσουμε με τον Tayfun. Πρέπει να
το πούμε αυτό. Φτάσαμε στο σημείο που μπο-
ρούμε να οδηγηθούμε σε διαφορετικό επίπεδο
στους αιθέρες», ανέφερε η παρουσιάστρια του

τουρκικού προγράμματος.
«Στην αμυντική βιομηχανία τώρα, τα 1.000 χιλιό-
μετρα κ.λπ. ίσως να είναι και λίγα, για αυτό και
αποφεύγουν να μιλούν για το βεληνεκές του Tay-

fun», είπε ο Τούρκος στρατιωτικός αναλυτής Μετέ
Γιαράρ. «Δηλαδή, ο στόχος είναι μεγαλύτερος και
από τα 1.000 χιλιόμετρα; Εγώ αυτό καταλαβαίνω»,
ρώτησε τον αναλυτή η παρουσιάστρια. «Επειδή
ετοιμάζονται διαδοχικά διάφορα σχέδια και νέοι
πύραυλοι. Δηλαδή, εκτός από τον Tayfun, θα δημι-
ουργηθεί και άλλος πύραυλος. Μάλλον θα έχει
μεγαλύτερη εμβέλεια», απάντησε ο αναλυτής.
Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα «Yeni Safak»
έκανε λόγο για «ξεκάθαρο μήνυμα από την Τουρ-
κία, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα
στα 12 μίλια. Η Τουρκία έστειλε το μήνυμα αποφα-
σιστικότητας στην περιοχή της Γαλάζιας Πατρί-
δας», υπογραμμίστηκε σε σχετικό ρεπορτάζ.

Μίλτος Σακελλάρης

Σ
τριμωγμένη βρίσκεται η Τουρκία
από τις εξελίξεις στη Λιβύη, κα-
θώς επικρατεί κινητικότητα και
ευρύτερα στη διεθνή κοινότητα,

που θέλει να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις
και να προκύψει σταθερή κυβέρνηση.
Πρωτίστως οι Αμερικανοί πιέζουν και τις
δύο παρατάξεις στην Τρίπολη και τη Βεγ-
γάζη. 

Ήδη ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA,
Ουίλιαμ Μπερνς πραγματοποίησε ταξίδι
στη Λιβύη και συναντήθηκε με τον πρω-
θυπουργό Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπεϊμπά
στην Τρίπολη.

Ήταν η πρώτη επίσκεψη διευθυντή της
CIA μετά την επίθεση στο αμερικανικό
προξενείο στη Βεγγάζη το 2012, κατά την
οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός
πρέσβης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυ-
χούν για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ρω-
σία στη σύγκρουση στη Λιβύη και φοβούν-
ται ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στο μέλος
του ΟΠΕΚ θα μπορούσε να επηρεάσει τον
παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και να
δώσει και άλλον χώρο σε ισλαμιστικές μα-
χητικές ομάδες.

Ο κ. Μπερνς είναι διπλωμάτης καριέ-
ρας, είχε ασχοληθεί και πάλι με τη Λιβύη
την εποχή του Καντάφι, έχει υπηρετήσει

σε Μόσχα και Ιορδανία, έχει γράψει βι-
βλίο για την Αίγυπτο και ομιλεί άριστα
την αραβική γλώσσα. Έτσι και με την
ιδιότητα του ως διευθυντή της CIA είναι ο
πλέον κατάλληλος για να αναλάβει αυτή
την αποστολή.

Παίκτης-κλειδί είναι και ο Χαλίφα Χα-
φτάρ, ο οποίος είχε στο παρελθόν τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ, όπως επίσης και η υπουργός

Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς. Ο Χαφτάρ
όμως έχει πλέον εκκρεμείς διώξεις εις βά-
ρος του από την αμερικανική δικαιοσύνη,
αλλά κινεί τα νήματα σε κάθε προσπάθεια
συμφιλίωσης έχοντας υπό τον έλεγχό του
τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο
κ. Μπερνς έθεσε στον Λίβυο στρατηγό το
θέμα της συνεργασίας του με τη ρωσική

παραστρατιωτική ομάδα Βάγκνερ, αλλά
δεν είναι γνωστό φυσικά τι αντάλλαγμα θα
ζητήσει, όσο μάλιστα οι αντίπαλοί του στη
Δυτική Λιβύη συνεχίζουν να υποστηρίζον-
ται από τις τουρκικές δυνάμεις.

Βολικές για την Ελλάδα
οι θέσεις των Αμερικανών

Η βούληση των Αμερικανών να δρομο-
λογηθούν οι πολιτικές εξελίξεις εξυπηρε-
τεί την ελληνική κυβέρνηση, καθώς θα
ανοίξει ο δρόμος για να ξεκινήσουν οι δια-
βουλεύσεις για την οριοθέτηση ΑΟΖ μετα-
ξύ των δύο χωρών. Αντίθετα, μια τέτοια
εξέλιξη δεν θα εξυπηρετήσει την Τουρκία,
η οποία δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο της
προσωρινής κυβέρνησης-μαριονέτα στην
Τρίπολη. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
έσπευσε μάλιστα να πει ότι δεν είναι τελε-
σίδικη η απόφαση του δικαστηρίου της Τρί-
πολης που ακυρώνει τη συμφωνία για
έρευνες υδρογονανθράκων. 

Ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Εθνι-
κής Ενότητας της Λιβύης Μοχάμεντ Χα-
μούντα δήλωσε ότι η διαδικασία αναστο-
λής αυτή την εβδομάδα μιας ενεργειακής
συμφωνίας που υπογράφηκε πέρυσι με
την Άγκυρα για εξερεύνηση πετρελαίου
και φυσικού αερίου δεν έχει ακόμη ορι-
στικοποιηθεί. «Πρόκειται για μια προσω-
ρινή απόφαση. Η κυβέρνηση θα δεχτεί
προσφυγές για την υπόθεση. Εφόσον δεν
υπάρχει οριστική απόφαση για αυτό, το
θέμα δεν έχει κλείσει», είπε ο Χαμούντα
στο Reuters. Το δικαστήριο που ανέστειλε
τη συμφωνία επιτρέπει στην Κυβέρνηση
Εθνικής Ενότητας (GNU) να ασκήσει έφε-
ση κατά της απόφασης.

Ισχυρός παίκτης ο Χαφτάρ, κομβικός ο ρόλος 
του Μπερνς - Εκνευρισμός και αγωνία στην Τουρκία 

που θέλει αστάθεια στη χώρα 

Δύο πρόσωπα-κλειδιά στη Λιβύη

Τουρκικά ΜΜΕ «εκτοξεύουν» στην Αθήνα πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας από τον Tayfun

Γράφει η 

Αλεξία Τασούλη



«Η
στρατηγική μας σε Ελλάδα και Ευρώπη στο-
χεύει μια ευρύτατη συμμαχία της Αριστεράς
και της Σοσιαλδημοκρατίας», επισημαίνει ο
πρώην υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος.

Κρίνει δε ότι «θα συνιστούσε τερατογένεση» το ενδεχόμενο
«κυβερνητικής συνύπαρξης ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ», καθώς «υπηρετού-
με αντιτιθέμενα κοινωνικά συμφέροντα».

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί πως «στα

εθνικά θέματα πρέπει να επιδιώκονται ευρύτατες συναινέ-

σεις», ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ασκεί πρωθυπουργοκεν-

τρική εξωτερική πολιτική» και κρίνει πως «έπρεπε ήδη να

έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα δυτικά, νότια και ανα-

τολικά της Κρήτης». Επιπλέον, χαρακτηρίζει «συνταγματική

εκτροπή» την «παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

στις αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ». 

Παρατηρείται μια έξαρση των τουρκικών προκλήσεων με
διαδοχικές δηλώσεις κορυφαίων Τούρκων αξιωματού-
χων, οι οποίοι αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας μας. Πώς ερμηνεύετε αυτές τις προκλήσεις;
Η Άγκυρα έχει περάσει πλέον σε νέα, πρωτόγνωρα επίπεδα

επιθετικότητας. Είναι σαφές ότι αυτή εντάσσεται στην πάγια και

σταθερή τουρκική στρατηγική αλλά και ότι η έξαρσή της εξη-

γείται εν μέρει και από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο

στη γείτονα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Η Τουρκία θα πρέ-

πει να εισπράττει κόστος σε κάθε νέα πρόκληση, κυρώσεις δη-

λαδή και συνέπειες στις οικονομικές συναλλαγές της με την

Ευρώπη, που αποτελεί τον βασικό οικονομικό εταίρο της.

Θα πρέπει επίσης να αντιδρούμε όχι απλώς αμυντικά και αν-

τανακλαστικά στις τουρκικές κινήσεις, αλλά να προωθούμε τη

δική μας ατζέντα, όπως είναι η επέκταση των χωρικών μας

υδάτων, η δρομολόγηση πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση

επανέναρξης ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων

που θα προκύψουν από τις εκλογές.

Η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Άννα Μα-
ρία Μπούρα συνάντησε στις Βρυξέλλες τον Ιμπραήμ Κα-
λίν, σύμβουλο του προέδρου Ερντογάν, έπειτα από γερμα-
νική μεσολάβηση, όπως είχε γίνει παλαιότερα και με την
Ελένη Σουρανή. Κρίνετε πως ακολουθείται μια πρωθυ-
πουργοκεντρική εξωτερική πολιτική στο ευαίσθητο θέμα
των ελληνοτουρκικών σχέσεων;
Δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να υπάρχουν με την Τουρκία,

φυσικά στη βάση της δικής μας ατζέντας, όχι αυτής που θα ήθε-

λαν να επιβάλουν τρίτοι. Επίσης, στα εθνικά θέματα θα πρέπει

να επιδιώκονται ευρύτατες συναινέσεις. Και ορθά επισημαίνε-

τε ότι συχνά ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί πρωθυπουργοκεντρι-

κή εξωτερική πολιτική. Όχι απλώς αρνείται -ο μόνος μεταξύ

των πρωθυπουργών της Μεταπολίτευσης- να συγκαλέσει συμ-

βούλιο πολιτικών αρχηγών, αλλά πολλές φορές οι πρωτοβου-

λίες του είναι σε άγνοια του υπουργού Εξωτερικών, αν όχι σε

διαφοροποίηση με αυτόν.

Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια αποτελεί
casus belli για την Τουρκία. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα μπορεί
και πρέπει να ασκήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα παρά
τις απειλές της γείτονος;
Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμά μας. Έπρεπε ήδη να έχουμε

επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα δυτικά, νότια και ανατολικά της

Κρήτης, όπως είχε ήδη προαναγγελθεί από τον κύριο Δένδια

τον Ιανουάριο του 2021. Επισημάναμε εγκαίρως ότι αυτή η

ενέργεια άσκησης κυριαρχίας έπρεπε να συνδυαστεί με μια

σαφή στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας η Ελλάδα θα καλέσει

τις όμορες χώρες της στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνομιλίες

προκειμένου να υπάρξει οριοθέτηση της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας

με προσφυγή στη Χάγη. Η κυβέρνηση αδράνησε και τώρα διαρ-

ρέει πληροφορίες ότι θα προχωρήσει σε παρόμοια κίνηση τον

Μάρτιο. Είναι προφανές ότι παρόμοια κίνηση δεν εντάσσεται σε

κάποια εθνική στρατηγική, αλλά στους μικροκομματικούς προ-

εκλογικούς σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη

προφανέστερο ότι αυτός δεν είναι ο ορθός τρόπος άσκησης

εξωτερικής πολιτικής.

Εκλογές με απλή αναλογική δεν βγάζουν αυτοδύναμη κυ-

βέρνηση. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι αριθμητικοί

συσχετισμοί για σχηματισμό προοδευτικής διακυβέρνη-

σης και πάνω σε ποιον προγραμματικό άξονα;

Αυτή είναι η στρατηγική μας και στην Ελλάδα και στην Ευ-

ρώπη, μια ευρύτατη συμμαχία της Αριστεράς, της Σοσιαλδη-

μοκρατίας και της Οικολογίας που απορρίπτει τον νεοφιλε-

λευθερισμό. Για αυτό και ψηφίσαμε την απλή αναλογική, για

αυτό συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας στις συναντήσεις κορυ-

φής των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών. Και στην πατρίδα

μας υπάρχουν εδώ και καιρό οι αναγκαίες για κάτι τέτοιο

πολιτικές και αριθμητικές προϋποθέσεις. Άλλωστε, αυτό θα

είναι το κεντρικό δίλημμα των προσεχών εκλογών: Θέλουμε

συνέχιση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ή μια νέα προ-

οδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση;

Αποκλείετε οι μετεκλογικές συνθήκες να δημιουργήσουν
προϋποθέσεις για κυβέρνηση εθνικού σκοπού;
Η συνύπαρξη σε ένα κυβερνητικό σχήμα τόσο ανόμοιων πο-

λιτικών σχηματισμών, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Δημο-

κρατία, θα συνιστούσε τερατογένεση, για να χρησιμοποιήσω μια

πρωθυπουργική έκφραση. Είναι αδύνατον να υπάρξει προ-

γραμματική σύγκλιση, γιατί τα δύο κόμματα δεν έχουμε μόνον

εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, υπηρετούμε και

αντιτιθέμενα κοινωνικά συμφέροντα. Κανείς δεν θέλει παρό-

μοια κυβέρνηση, εκτός ίσως από ορισμένα οικονομικά κέντρα

που θα επιθυμούσαν τη μόνιμη περιθωριοποίηση της πολιτικής.

Γιατί υπάρχει οξύτατη αντιπαράθεση σχετικά με τη γνω-
μοδότηση Ντογιάκου;
H παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις αρμο-

διότητες της ΑΔΑΕ συνιστά ευθεία βολή κατά της δικαιοσύνης

και της δημοκρατίας και ορθά χαρακτηρίστηκε συνταγματική

εκτροπή όχι μόνον από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και από το σύνολο

των συνταγματολόγων της χώρας. Ανεξαρτήτως του ποια είναι

τα κίνητρα του εισαγγελέα, η αντισυνταγματική του γνωμοδότη-

ση ενισχύει σαφώς την προσπάθεια συσκότισης του σκανδά-

λου των υποκλοπών που επιχειρούν η κυβέρνηση και η κυβερ-

νητική πλειοψηφία στη Βουλή. Η επιχείρηση αυτή θα αποτύχει

και δεν θα εμποδίσει την ΑΔΑΕ να ασκήσει το έργο της. Αν οι

πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αρνηθούν να συνεργαστούν με

την Αρχή, αυτή μπορεί να τους επιβάλει τα προβλεπόμενα πρό-

στιμα. Και εμείς θα φέρουμε ξανά το θέμα στην Επιτροπή Θε-

σμών της Βουλής, καλώντας ξανά τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, ο

οποίος πολλές φορές έχει δηλώσει ότι δεν δεσμεύεται από κα-

νενός είδους απόρρητο ενώπιον της λαϊκής αντιπροσωπείας.Γ
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«Το δίλημμα εκλογών είναι 
Μητσοτάκης ή προοδευτική 

και δημοκρατική κυβέρνηση»
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ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Οι έρευνες των βελγικών Αρχών επικεντρώνονται και σε άλλες σχέσεις
που μπορεί να είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Η Εύα Καϊλή ήταν ένα
από τα πρόσωπα που είχαν συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με εταιρείες τεχνολο-
γίας. Βέλγοι δικαστές που μελετούν τα πεπραγμένα της Ελληνίδας ευρω-
βουλευτού σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο έχουν ρίξει το βάρος τους στον
τομέα της τεχνολογίας και των νέων πρακτικών που θέλησε να φέρει η
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Παράλληλα, η ομάδα των δια-
δικτυακών ακτιβιστών με το όνομα «Digital Courage» (Ψηφιακό Κουράγιο)
επιμένει ότι η Εύα Καϊλή, η οποία πρόσφατα πρότεινε νόμο για τον έλεγχο
των ηλεκτρονικών συνδιαλλαγών (chat), πρέπει να ελεγχθεί για το ενδεχό-
μενο να υπάρχει κάποια ύποπτη συνεργασία της με τεχνολογικές εταιρείες.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο διαφθοράς εί-
χε εξάρει το έργο της εταιρείας του γνωστού ηθοποιού Άστον Κούτσερ. Ειδι-

κότερα, στις 16 Νοεμβρίου η Εύα Καϊλή είχε διοργανώσει εκδήλωση στην
οποία «χειροκρότησε» τη συμβολή της εταιρείας τεχνολογίας Thorn τού
ηθοποιού Άστον Κούτσερ για την αντιμετώπιση της παιδικής πορνογραφίας.
Συνάδελφοί της ευρωβουλευτές λένε τώρα ότι η πρώην αντιπρόεδρος πέρα-
σε τη διαχωριστική γραμμή και καταχράστηκε το αξίωμά της, διαφημίζοντας
αμφίβολες τεχνολογίες εντός του Ευρωκοινοβουλίου. «Η τεχνολογία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που επιλέγουμε. Και η εταιρεία Thorn κάνει
μια καταπληκτική δουλειά στη μάχη κατά της παιδικής πορνογραφίας», είχε
πει τότε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, τονίζοντας ακόμη πως και η ίδια είναι
μητέρα ενός μικρού κοριτσιού και φοβάται. «Είναι πολύ σημαντικό, για αυτό
βασιζόμαστε σε εσένα, να σε έχουμε κοντά μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν εί-
ναι εύκολο, αλλά βασιζόμαστε στην υποστήριξή σου», είχε συμπληρώσει η
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. M.Σ.

Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις της Καϊλή με εταιρείες τεχνολογίας

Ο
ι έρευνες των βελγικών Αρχών
για το σκάνδαλο διαφθοράς που
συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεχίζονται, με όλους

τους εμπλεκομένους -ανάμεσά τους και η
Εύα Καϊλή- να καταθέτουν συμπληρωματι-
κά τις προηγούμενες μέρες. Η υπόθεση έχει
«ταράξει» την αξιοπιστία της ΕΕ αλλά και
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. Η «Political» επικοινώνησε
με τη Βεσέλα Τσερνέβα, αναπληρώτρια δι-
ευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων. Το έμπειρο ανώτα-
το στέλεχος του συμβουλίου εξήγησε σε μια
αποκλειστική συνέντευξη πως είναι θετικό
το γεγονός ότι έχουν γίνει προτάσεις στο
Ευρωκοινοβούλιο για να αντιμετωπιστούν
τα φαινόμενα διαφθοράς.

Πόσο πιστεύετε ότι έχει επηρεαστεί η
αξιοπιστία της Ένωσης;

Η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος
μπορεί να είναι μέρος της καθημερινής
ζωής στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι το
πρόβλημα. Η εικόνα και η αξιοπιστία του
θεσμού έχουν χτυπηθεί σοβαρά. Υπάρ-

χουν πολλά ακόμη να καταλάβουμε για τον
πυρήνα της υπόθεσης, αλλά γενικά αυτό
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η διαφθορά
είναι ένα μεγάλο κανάλι για ξένα συμφέ-
ροντα. Αυτή η υπόθεση είναι ακόμη μία
που το αποδεικνύει αυτό.

Ο Αντόνιο Παντσέρι συνιστά ένα παρά-
δειγμα για το πώς κάποιος έκπτωτος
ευρωβουλευτής κατάφερε με πολλούς
και διάφορους τρόπους να βγάλει πολ-
λά χρήματα μέσω του λόμπινγκ.

Είναι ειρωνικό που υπάρχει μια ΜΚΟ με

το όνομα «Πολέμησε τη διαφθορά» που
ήταν μέρος όλου αυτού. Άνθρωποι που
ασχολήθηκαν με υποθέσεις ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τελικά ήταν μέρος παράνο-
μων συναλλαγών. Οι Βρυξέλλες είναι ένας
μεγάλος οργανισμός με πολύ κόσμο που
δουλεύει σε πολλές θέσεις. Θεωρώ πως
ακόμη και όταν κάποιος σταματάει να είναι
μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, δεν πρέπει
να αφήνεται χωρίς έλεγχο.

Πώς πιστεύετε ότι λειτούργησαν οι
συλληφθέντες στο σκάνδαλο διαφθο-
ράς; Είναι κάτι που συναντάμε συχνά
στις Βρυξέλλες;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει σύνδε-
ση που ξεκινάει με γάμους, με επίσημες
εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις

και με σχέσεις με διοικητικά συμβούλια.
Είναι η ενσωμάτωση, οι διεφθαρμένες ελίτ
που συζητούν οι άνθρωποι όταν μιλούν για
τις Βρυξέλλες.

Τι μέλλει γενέσθαι με αντίστοιχες πε-
ριπτώσεις; Πώς θα το αντιμετωπίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση θεσμικά;

Είναι πολύ καλό που η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προτείνει ένα καλάθι με πράξεις για
να αποτρέψει να συμβούν ξανά αντίστοιχα
πράγματα. Πρέπει να προστατευτούν οι
πληροφοριοδότες σε κάθε σημείο του νο-
μικού συστήματος. Υπήρχε και η πρόταση
για το σώμα ηθικής, το οποίο θα είχε πα-
νευρωπαϊκή επιρροή, και να γίνεται πιο
αυστηρός έλεγχος. 

Συνέντευξη της αναπληρώτριας διευθύντριας 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 

Βεσέλα Τσερνέβα για το Qatargate στην «Political»:
«Ειρωνικό να εμπλέκονται σε σκάνδαλα μέλη 

της ΜΚΟ “Πολέμησε τη διαφθορά”»

στον 
Μίλτο 
Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

«Η διαφθορά
και το ξέπλυμα
μέρος της ζωής
στο Ευρωκοινοβούλιο»
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Δημήτρης Μπιάγκης, βουλευτής

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νομού Κέρκυ-

ρας, σε μια πρώτη αποτίμηση της

νέας πορείας που έχει ξεκινήσει

το κόμμα του θεωρεί ότι έχει τηρηθεί μια έντι-

μη στάση. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «κρατή-

σαμε μια στάση ευθύνης και όχι ίσων αποστά-

σεων απέναντι σε κυβέρνηση και αξιωματική

αντιπολίτευση». Κληθείς να απαντήσει περί

μετεκλογικών συνεργασιών, δεν ξεφεύγει από

την κομματική γραμμή, επισημαίνει όμως ότι

όποιες μετεκλογικές συνεργασίες πραγματο-

ποιηθούν «θα μπορούν να λειτουργήσουν και

να σταθούν πολιτικά μόνο μέσα από προγραμ-

ματικές συγκλίσεις και να μην είναι αποτέλε-

σμα πολιτικού καιροσκοπισμού».

Θεωρείτε ότι έχει έρθει η στιγμή για
να ανεβάσει το κόμμα σας την ένταση
της κριτικής απέναντι στην κυβέρνη-
ση και την αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, ώστε να μπει ένα τέλος στην κρι-
τική περί ίσων αποστάσεων;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν και εξακο-

λουθεί να είναι ένα πατριωτικό κόμμα αρ-

χών, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αν-

τιπολίτευση, και δεν έχει φοβηθεί ποτέ να

πληρώσει και το αντίστοιχο τίμημα της συ-

νέπειάς του έναντι των ευθυνών του δια-

χρονικά. Όλο το προηγούμενο διάστημα,

κύριε Αντωνόπουλε, κρατήσαμε μια στάση

ευθύνης και όχι ίσων αποστάσεων απέναντι

σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευ-

ση. Υπερψηφίσαμε οτιδήποτε κρίναμε θετι-

κό για τη χώρα και καταψηφίσαμε οτιδήπο-

τε κρίναμε ότι δεν εξυπηρετούσε τις λαϊκές

απαιτήσεις. Αυτή τη σοβαρή και έντιμη στά-

ση απέναντι στα προβλήματα και την ίδια την

πολιτική φαίνεται πως την αντιλαμβάνονται

και την αποδέχονται οι πολίτες της χώρας,

για αυτό και στη συνείδηση του κόσμου το

ΠΑΣΟΚ αποτελεί εκείνη την πολιτική δύνα-

μη που αντιπροσωπεύει τη φωνή της λογι-

κής και τον πολιτικό χώρο που μπορεί να

εγγυηθεί με όραμα και σχέδιο ένα καλύτερο

αύριο για τη χώρα.

Εκτιμάτε ότι το πολιτικό στίγμα που εκ-
πέμπει το ΠΑΣΟΚ είναι «καθαρό» ή ενό-
ψει των τελευταίων εξελίξεων απαιτεί-
ται ένας νέος πολιτικός σχεδιασμός; 

Το Κίνημά μας εδώ και ένα μεγάλο χρονικό

διάστημα έχει προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό

άνοιγμα προς την κοινωνία που μετουσιώθη-

κε σε πράξη με τις διαδικασίες εκλογής προ-

έδρου, την εκλογή των κεντρικών και τοπικών

του οργάνων και την πραγματοποίηση του Συ-

νεδρίου του. Στη συνέχεια ξεκίνησε ένας

ανοιχτός αμφίδρομος διάλογος με την κοινω-

νία, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ενός

ρεαλιστικού προγράμματος από τα κάτω προς

τα πάνω, εντός του πλαισίου αρχών και αξιών

που πρεσβεύουμε. Πλέον, έχουμε ξεκινήσει

την προσπάθεια να το επικοινωνήσουμε στους

πολίτες, πείθοντας την κοινωνία για την ανα-

γκαιότητα υλοποίησής του, καθώς θεωρούμε

ότι αυτές οι προτάσεις αποτελούν το ουσιαστι-

κό διακύβευμα των εκλογικών αναμετρήσεων

που θα ακολουθήσουν.

Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε διπλές
κάλπες. Ταυτόχρονα το κόμμα σας
υποστηρίζει ότι θα αξιοποιήσει τη
διερευνητική εντολή. Ποια είναι τα
επιχειρήματα που θα πέσουν στο
τραπέζι, προκειμένου να πείσετε το
πρώτο κόμμα να συνεργαστεί;

Το ΠΑΣΟΚ εμπιστεύεται και σέβεται τη λαϊκή

βούληση η οποία θα καθορίσει τις πολιτικές

εξελίξεις και δεν βιαζόμαστε να προδικάσου-

με τα αποτελέσματα των επερχόμενων εκλο-

γών, θέτοντας προσχηματικά και υπεροπτικά

διλήμματα περί αυτοδυναμίας ή χάους, όπως
κάνει η ΝΔ, η οποία έχει ήδη απαξιώσει την
προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία με απλή
αναλογική, απαξιώνοντας έτσι όχι μόνον τον
θεσμό των εκλογών αλλά και την ίδια τη δη-
μοκρατία. Ούτε βέβαια μπορούμε να ακολου-
θήσουμε τη μεθόδευση που επιχειρεί σήμε-
ρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ ενισχύει το
κλίμα δικομματισμού, παράλληλα ήδη απερ-
γάζεται πρώιμα σενάρια de facto συνεργα-
σιών με όρους πολιτικού πατερναλισμού. Οι
όποιες μετεκλογικές συνεργασίες πραγματο-
ποιηθούν, θεωρούμε πως θα μπορούν να λει-
τουργήσουν και να σταθούν πολιτικά μόνο
μέσα από προγραμματικές συγκλίσεις και αν
δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικού καιροσκοπι-
σμού. Πάνω σε αυτή τη βάση, με αυτό το σκε-
πτικό, το Κίνημά μας θα βρεθεί στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με τις υπόλοιπες πο-
λιτικές δυνάμεις, αξιοποιώντας και τη δική
του διερευνητική εντολή, εξαντλώντας κάθε
περιθώριο προγραμματικής σύγκλισης, ώστε
να επέλθει μια κυβερνητική συνεργασία που
θα μπορέσει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα
με βάση το κοινωνικό κράτος, με ένα επαρ-
κώς θωρακισμένο δημόσιο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, με ενδυνάμωση των θεσμών της δη-
μοκρατίας μας και απώτερο στόχο την ευημε-
ρία των πολιτών.

Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο
της χαλαρής ψήφου και της αποχής;

Η πολιτική στη χώρα μας, δυστυχώς, βιώνει την

απαξίωση, καθώς τόσο τα πολιτικά κόμματα όσο

και η εικόνα του ίδιου του πολιτικού έχει πληγεί

στη συνείδηση του απλού πολίτη, που νιώθει τε-

ράστια απόσταση από τους εκπροσώπους του

στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα λάθη του παρελ-

θόντος που αφορούν κάθε πολιτικό φορέα θα

έπρεπε να μας συστρατεύσουν όλους, ανεξαρτή-

τως κομματικής προέλευσης, στον κοινό αγώνα

για την επιστροφή της πολιτικής στο προσκήνιο.

Πρέπει, λοιπόν, να πείσουμε τους πολίτες με έρ-

γα και πράξεις, ευαισθητοποιώντας τους ώστε να

πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους για την επό-

μενη μέρα της πατρίδας μας.

Ποια είναι τα στοιχεία που θα γείρουν
την πολιτική ζυγαριά στον δρόμο
προς την κάλπη;

Τα κριτήρια της ψήφου είναι διαφορετικά κάθε

φορά, αναλόγως βέβαια και των δεδομένων

προκλήσεων και προβλημάτων που καλείται να

διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα. Πέρα από τα

πρόσωπα και τις κομματικές επιλογές του κα-

θενός, έχω την αίσθηση πως σε τούτες τις εκλο-

γές κρίσιμο ρόλο θα παίξουν ο πολιτικός σχε-

διασμός και η ξεκάθαρη και αξιόπιστη πρόταση

του κάθε κόμματος για το μέλλον της χώρας. 
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Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νομού Κέρκυρας

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com

Δημήτρης Μπιάγκης

«Κρατήσαμε στάση
ευθύνης και όχι 
ίσων αποστάσεων»
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Ένας ευπατρίδης 
με πάθος για την ποίηση 
και με πολύ χιούμορ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Κώστας Τασούλας 
Οπρόεδρος της Βουλής Κώστας Τα-

σούλας συγκεντρώνει όλα τα χαρα-
κτηριστικά ενός σώφρονα πολιτικού:

έχει ικανότητες στη ρητορική, είναι λάτρης
της Ιστορίας, την οποία μελετά, όπως μελετά
ποίηση και λογοτεχνία. Έχει, όμως, ακόμη
ένα προσόν που είναι σπάνιο στους πολιτι-
κούς: διακρίνεται για την υψηλή αίσθηση
του χιούμορ, τόσο εντός της Βουλής όσο,
βεβαίως, και στον κοινωνικό του κύκλο.
Μάλιστα, με το χιούμορ αποκρύπτει ότι ξέ-
ρει περισσότερα από όσα παραδέχεται πως
γνωρίζει. Ο Τασούλας είναι άνθρωπος ήρε-
μων τόνων, θεωρείται συνθετικός, τηρεί
ισορροπίες, δεν έχει «γωνίες» και ως εκ
τούτου έχει τη συμπάθεια όλου του πολιτι-
κού φάσματος.

Το 1977, ο 18χρονος Τασούλας εισήχθη
στη Νομική Αθηνών. Πολιτικό τέκνο του
Ευάγγελου Αβέρωφ, είχε θητεύσει κατά την
περίοδο 1981-1990 στο πλευρό του ως ιδιαί-
τερος γραμματέας του. Εμπειρία πολύτιμη
για έναν 22χρονο, αν σκεφθεί κανείς ότι το
1981 ο Αβέρωφ είχε εκλεγεί πρόεδρος της
ΝΔ και τρία χρόνια αργότερα έγινε επίτιμος
πρόεδρός της.

Η πρώτη του δουλειά ήταν η επιμέλεια
ενός φυλλαδίου με τίτλο «Αλλαγή Ναι, ΠΑ-
ΣΟΚ Όχι».

Στην πολιτική εισήλθε το 1994, όταν εξε-
λέγη δήμαρχος Κηφισιάς με 64%. Στη Βουλή
εξελέγη το 2000 και από τότε επανεκλέγεται
διαρκώς πρώτος βουλευτής Ιωαννίνων. Με
τον Κώστα Καραμανλή έχει καλή σχέση και
ακόμα καλύτερες σχέσεις με τον Αντώνη
Σαμαρά, αλλά και με τον σημερινό πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Διετέλεσε ει-
δικός σύμβουλος στα υπουργεία Εθνικής
Οικονομίας, Εμπορίου και Γεωργίας (1989-
1990), καθώς και πρόεδρος του Οργανισμού
Προώθησης Εξαγωγών (1990-1993). Υπήρ-
ξε, επίσης, αναπληρωτής κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας
(2006-2007) και γραμματέας της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας
(2010). Διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή
(2007-2009) καθώς και υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού στην κυβέρνηση Αν-
τώνη Σαμαρά (2014-2015).
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Το «προπολεμικό» κινητό 
και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο
Γ

εννήθηκε στα Ιωάννινα στις 17 Ιουλίου 1959,
γιος του Αναστάσιου Τασούλα και της Βασιλι-
κής Μάντζου. Ο πατέρας του ήταν φιλόλογος
και η μητέρα του νοικοκυρά. Παρά το γεγονός

ότι μεγάλωσε με ηπειρώτικα παραμύθια, όταν μπήκε στην
εφηβεία αγάπησε το ποδόσφαιρο, που ανθούσε στην Ελ-
λάδα της εποχής του Γουέμπλεϊ. «Οργισμένο νιάτο» δεν
υπήρξε ποτέ. «Ήμουν ένα παιδί με μια μπάλα στο χέρι!
Μάλιστα, σε ηλικία 12-15 ετών κόντεψα να πιστέψω πως
θα γίνω ποδοσφαιριστής! Είχαμε ήδη φύγει από τα Γιάν-
νενα, μεσολάβησε η Κρήτη και ζούσαμε στην Κηφισιά. Εί-
χαμε μεγάλο έρωτα με τη ΧΑΝ, στα γήπεδα της οποίας ξη-
μεροβραδιαζόμασταν», είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη
συνέντευξή του. 

Με τη χαρακτηριστική του παρρησία δήλωνε σε όλους
ότι ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής. Ο πατέρας του, που
διετέλεσε νομάρχης τη δεκαετία του ’60, στο Ηράκλειο,
στο Λασίθι, στη Βοιωτία και στην Καρδίτσα, σύντομα επε-

νέβη και τον έπεισε να στραφεί στη Νομική. 
Ο παππούς του Τασούλα από την πλευρά της μητέρας

του, ο Κώστας Μάντζος, ήταν εργολάβος στην Ήπειρο και
κομματάρχης του Αβέρωφ από την πρώτη ημέρα που πο-
λιτεύθηκε, το 1946. Πέρασε ένα μεγάλο διάστημα στην
Κρήτη λόγω της θέσης του πατέρα του, αλλά στις αρχές
της δεκαετίας του ’70 ο Αναστάσιος Τασούλας είχε ήδη
αναλάβει διευθυντής της Φοιτητικής Εστίας Τοσίτσα, στην
Κάτω Κηφισιά, που ήταν και παραμένει ένα πρότυπο σχο-
λείο και οικοτροφείο. Η οικογένεια μετακόμισε στην προ-
βλεπόμενη οικία του διευθυντή εντός του σχολείου.

Με την τεχνολογία είναι λίγο απόμακρος και όπως λέει
ο ίδιος σε φίλους του, δεν αλλάζει εύκολα συνήθειες ούτε
υποκύπτει στις επιταγές της τεχνολογίας και της μόδας.
«Προτιμώ να ψάχνω στη βιβλιοθήκη παρά στην οθόνη.
Όπως προτιμώ και την προσωπική επαφή με τους πολί-
τες», έχει πει πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις
του. Χρησιμοποιεί ακόμα ένα παμπάλαιο κινητό Nokia και

δεν έχει λογαριασμούς στα social media, ούτε Facebook
ούτε Twitter, ούτε βγάζει σέλφι… 

«Ο Κώστας Τασούλας υπήρξε για τον πατέρα μου ο πο-
λυπόθητος γιος που ποτέ δεν απέκτησε», έγραψε η Τατιά-
να Αβέρωφ σε μια πρόσφατη έκδοση της Βουλής των Ελ-
λήνων μιας ομιλίας του Τασούλα για τον Αβέρωφ από το
1993. «Ο γιος στον οποίο θα μετέδιδε τις αξίες και τις βα-
θύτερες σκέψεις του, τα μυστικά της πολιτικής, τις επιτυ-
χίες, αλλά και τις αγωνίες και απογοητεύσεις του. Ο γιος
που θα στεκόταν δίπλα του ως μαθητής, ως φίλος, ως συ-
νεργάτης και τελικά -όπως συμβαίνει στον κύκλο της
ζωής- ως ο ενήλικας που θα γινόταν ο γονιός του γονιού
του και θα τον συντρόφευε στον θάνατό του».

Είναι παντρεμένος με τη Φανή Σταθοπούλου και έχουν
μαζί μια κόρη, τη Μάγδα, και έναν γιο, τον Αναστάση. Να
μην ξεχάσουμε να συμπληρώσουμε ότι όπως όλοι οι
Ηπειρώτες έχει μεγάλη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα
του και μόνο εκεί βρίσκει ηρεμία…

Πίσω από τον Αβέρωφ

Στα έδρανα της Βουλής νεότερος
Με τον πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη Ως υφυπουργός Άμυνας

Σε πολύ μικρή
ηλικία με την
πορτοκαλάδα
στο χέρι

Με τον Αντώνη
Σαμαρά έχουν 
ισχυρότατους

δεσμούς φιλίας

Πολιτικός υιός του Ευάγγελου Αβέρωφ Με την αγαπημένη κόρη του, Μάγδα

Ζυμώθηκε
στην πολιτική 
ως δήμαρχος

Κηφισιάς

Η κάρτα 
εισόδου του 
στη Βουλή 
από το 1984



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΘΕΣEIΣ18

του
Γιώργου 
Κουτελάκη

Πρώην δήμαρχος
Νέας Σμύρνης 

Σ
την Ελλάδα, η Αυτοδιοίκηση παρότι θε-
σμός που εκλέγει τη λειτουργική-πολι-
τική του σύνθεση με καθολική ψηφο-

φορία, βρίσκεται σε διαρκή «ομηρία» ή «κηδε-
μονία» της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας (κυ-
βέρνησης). 

Η «θεσμικά υπανάπτυκτη» Αυτοδιοίκηση (Α’
και Β’ Βαθμού) βρίσκεται ως «νήπιο» ακόμα υπό
την ασφυκτική και πατερναλιστική εξάρτηση της
εκάστοτε Κεντρικής Διοίκησης. Εξαρτάται η
αναπτυξιακή της πορεία και η θεσμική της ενη-
λικίωση από τις προθέσεις, απόψεις, εμπνεύ-
σεις, διαθέσεις ή τα κακώς εννοούμενα μικρο-
πολιτικά συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης.

Επειδή οι «αφορισμοί» και οι γενικεύσεις δεν
αποκαλύπτουν συνήθως την ουσία της άποψης,
έρχομαι αμέσως στα επιχειρήματα που τεκμη-
ριώνουν(;) τη διαπίστωση.

• Στην Ελλάδα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαχει-
ρίζεται ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό του προ-
ϋπολογισμού του κράτους (2,5%).

• Οι αρμοδιότητες των δήμων είναι απελπιστι-
κά λίγες για μια χώρα που βρίσκεται δεκαετίες
στους κόλπους της ΕΕ. 

• Το εκλογικό σύστημα αλλάζει κατά τα συμ-
φέροντα ή την άποψη της εκάστοτε κυβέρνησης
χωρίς η Αυτοδιοίκηση και τα όργανά της να
έχουν βαρύνοντα λόγο. Ενισχυμένη αναλογική

από τη ΝΔ. Απλή αναλογική για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εκλογή με 43% από τον Α’ γύρο για την ΝΔ. Εκλο-
γή μόνο με 50% από τον Α’ γύρο για τον ΣΥΡΙΖΑ.

• Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων ανεβο-
κατεβαίνουν κατά καιρούς σύμφωνα με τις
«ορέξεις» του εκάστοτε υπουργού Εσωτερικών.
Ένας δήμος, πχ, 50.000-100.000 κατοίκων είχε
31 έδρες τη δεκαετία του ’80, ανέβηκε στις 33
έδρες τη δεκαετία του ’90, πήγε στις 41 έδρες
μετά το 2000 και θα μειωθεί στις 35 στις δημοτι-
κές εκλογές του Οκτωβρίου 2023.

• Το ανώτατο όριο των υποψήφιων δημοτικών
συμβούλων ενός συνδυασμού «συστέλλεται και
διαστέλλεται» και αυτό κατά το δοκούν όχι της
Αυτοδιοίκησης αλλά της εκάστοτε κυβέρνησης.
Μέχρι 50% επιπλέον του αριθμού των εδρών του
δήμου οι υποψήφιοι σε κάθε ψηφοδέλτιο μέχρι
το 2010. Μέχρι 100% επιπλέον του αριθμού των
εδρών του δήμου το 2014. Μέχρι το 50% επιπλέ-
ον του αριθμού των εδρών του δήμου το 2019.
Μέχρι 150% επιπλέον του αριθμού των εδρών
του δήμου για τις εκλογές του 2023.

• H χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης από
τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) είναι νό-
μος του κράτους που αποτυπώνει τον μηχανισμό
προσδιορισμού κατά έτος του ύψους της. Η εκά-
στοτε κυβέρνηση δεν αποδίδει τα εκ του νόμου
προβλεπόμενα. Παρακρατά μέρος αυτών, άλλο-
τε μικρό και άλλοτε πολύ σημαντικό, με το έτσι

θέλω. Έτσι δημιουργούνται τα γνωστά «παρα-
κρατούμενα»… και σπανίως αποδιδόμενα!

• Η Οικονομική Επιτροπή των δήμων απέκτη-
σε ξαφνικά το 2019 μετά τις δημοτικές εκλογές
πρόσθετες αρμοδιότητες που αφαιρέθηκαν
από τα δημοτικά συμβούλια με τους Νόμους
4623/2019 και 4625/2019 του κ. Θεοδωρικά-
κου. Έτσι έκρινε μόνος του. Οι νόμοι ύστερα
από τρία χρόνια που «έκαναν τη δουλειά τους»
κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί από την Ολο-
μέλεια του ΣτΕ.

• Οι κυβερνήσεις βρίσκουν χρήματα για ανα-
πτυξιακά προγράμματα της Αυτοδιοίκησης. Δεν
μπορούν να βρουν όμως χρήματα για να αποδώ-
σουν τα «παρακρατηθέντα». Η διαφορά είναι ότι
για την ένταξη έργων στα προγράμματα αυτά
αποφασίζουν οι υπουργοί και οι δήμαρχοι προ-
σέρχονται ως επαίτες, δημιουργώντας εξ ανάγ-
κης σχέσεις εξάρτησης με την εκάστοτε κυβέρ-
νηση, απαλλοτριώνοντας μέρος της πολιτικής
αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους. 

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που ο περιο-
ρισμένος χώρος ενός άρθρου δεν επιτρέπει την
περαιτέρω ανάπτυξή τους, καταλήγουμε στη
διατύπωση της άποψης ότι η Αυτοδιοίκηση στη
χώρα μας επιλέγεται από τις κυβερνήσεις να
αποτελεί «κλοτσοσκούφι» τους και αυτό δεν θα
αλλάξει ούτε μετά τις επερχόμενες δημοτικές
εκλογές.

Ο
στενός ορισμός του νόμου της σχέσης γιατρού-
ασθενούς σημαίνει ότι μια σχέση που βασίζεται
στην τηλεϊατρική μπορεί να είναι ανεπαρκής,

επειδή ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένα μια «αυ-
τοπροσώπως αξιολόγηση».

Δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με το πόσο
συχνά πρέπει να πραγματοποιείται αυτή η αξιο-
λόγηση. Για παράδειγμα, μπορεί ένας κλινικός
ιατρός να αξιολογήσει προσωπικά έναν ασθενή
μία φορά και μετά να συνεχίσει να του συνταγο-
γραφεί επ’ αόριστον; Η έλλειψη αυτής της κα-
θοδήγησης ανησυχεί τους κλινικούς γιατρούς
που θέλουν να ακολουθήσουν τον νόμο, αλλά
παραμένουν αβέβαιοι για το τι πραγματικά
απαιτεί, καθώς μέχρι στιγμής καμία νομοθεσία
δεν ήταν αρκετά ευρεία για να προστατεύσει
τους συνταγογράφους.

Εξαιρέσεις τηλεϊατρικής
Ο νόμος προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις για την τη-

λεϊατρική, αλλά επειδή γράφτηκε πριν από την έλευση
της σύγχρονης τηλεϊατρικής, αυτές οι εξαιρέσεις δεν

εξετάζουν επαρκώς πώς λειτουργεί πραγματικά η τηλεϊ-
ατρική σήμερα. 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει εξαίρεση για τους αδει-
οδοτημένους παρόχους που δίνουν ελεγχό-
μενες ουσίες σε ασθενείς που δεν έχουν εξε-
τάσει σωματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματικό για τους παρόχους ψυχικής υγείας,
καθώς η φροντίδα ψυχικής υγείας συνήθως
δεν απαιτεί φυσική εξέταση. Ένας γιατρός ή
ένας θεραπευτής μπορεί να εκτελέσει από
απόσταση όλες τις ίδιες λειτουργίες ουσιαστι-
κά που θα εκτελούσε αυτοπροσώπως.

Η σημασία της τηλεϊατρικής
Η τηλεϊατρική είναι ολοένα και πιο κρίσιμη

για τη φροντίδα και την ευημερία των ασθε-
νών. Μερικά από τα οφέλη της περιλαμβά-
νουν:

• Περίθαλψη στον χώρο σας. Τα άτομα που
χρειάζονται φροντίδα ψυχικής υγείας μπορούν να τη λά-
βουν ακόμη και όταν είναι άρρωστα ή σε καραντίνα.

• Αυξημένη προσβασιμότητα. Η τηλεϊατρική βελτιώνει

την πρόσβαση στην περίθαλψη βοηθώντας τους παρό-
χους να προσεγγίσουν άτομα που δεν μπορούν να πα-
ρευρεθούν σε προσωπικά ραντεβού, καθώς και άτομα
που αντιμετωπίζουν εμπόδια, όπως το κοινωνικό άγχος,
να εμφανιστούν αυτοπροσώπως.

• Περισσότερη ιδιωτικότητα. Τα ραντεβού τηλεϊατρι-
κής επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνδεθούν με τη
φροντίδα από το απόρρητο του σπιτιού τους, κάτι που
μπορεί να διευκολύνει το μυαλό των ανθρώπων που δεν
θέλουν οι άλλοι να γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε θερα-
πεία.

• Λιγότερο άγχος. Η τηλεϊατρική μειώνει τον χρόνο
που απαιτείται για την αναζήτηση φροντίδας. Βοηθά επί-
σης στην καταπολέμηση της κυκλοφορίας ή στην απο-
φυγή άδειας από την εργασία τους. 

• Λιγότερη εξουθένωση για τους κλινικούς γιατρούς.
Η τηλεϊατρική δίνει τη δυνατότητα στους κλινικούς για-
τρούς να εργάζονται και από το σπίτι. Αυτό μπορεί να ση-
μαίνει λιγότερο άγχος στις μετακινήσεις, πιο άνετο ερ-
γασιακό περιβάλλον, μειωμένα έξοδα και δυνατότητα
καλύτερης εξυπηρέτησης μιας ευρύτερης ομάδας
ασθενών.

Τηλεϊατρική: Είναι η Ιατρική του μέλλοντος;

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Η Αυτοδιοίκηση, το «κλοτσοσκούφι» 
της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας





του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Από τα Γλυπτά του Παρθενώνα στις ελληνικές
αρχαιότητες που έκλεψαν οι ναζί 
Η

επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
στην Ελλάδα αναμφίβολα αποτελεί ένα κε-
φαλαιώδες ζήτημα, το οποίο απασχολεί την

επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Ένα θέμα στο
οποίο κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώ-
νουν τα ξίφη τους με ιδιαίτερη ένταση, καθώς βαδί-
ζουμε πλέον σε προεκλογική περίοδο. Ταυτόχρονα,
όμως, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εκκωφαντική
σιωπή των πολιτικών δυνάμεων της χώρας σε σχέ-
ση με το έτερο κεφαλαιώδες ζήτημα της λεηλασίας
των αρχαιολογικών μας θησαυρών από τους ναζί
κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής. Πολύ δε
περισσότερο καθώς αυτές τις ημέρες συμπληρώνε-
ται ένας χρόνος από το εξαιρετικά αποκαλυπτικό
άρθρο των «New York Times» για την αρπαγή των
αρχαιολογικών μας θησαυρών από τους ναζί
(https://www.nytimes.com 18/1/2022). Επρόκειτο
για «ένα συναρπαστικό, εκτενές ρεπορτάζ για την
τύχη των αρχαίων θησαυρών μας κατά την περίοδο
της Κατοχής», το οποίο φιλοξένησαν οι «New York
Times» στις σελίδες τους… ρίχνοντας νέο φως στη
λεηλασία των αρχαιοτήτων μας αλλά και συνδέον-
τάς τες με τη διεκδίκηση των επίσης κλοπιμαίων
Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο (www.pro-
tothema.gr 24/1/2022). Σύμφωνα λοιπόν με τους
«New York Times», «οι Γερμανοί κατέστρεψαν ανυ-
πολόγιστους θησαυρούς κατά την Κατοχή αλλά έκα-
ναν και δικές τους ανασκαφές με εντολή του Χάινριχ
Χίμλερ» (www.protothema.gr 24/1/2022). 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στην
Ελλάδα λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς της πατρίδας μας. Μάλιστα η λίστα με τους
κλαπέντες αρχαιολογικούς θησαυρούς περιέχεται
τόσο στον ειδικό τόμο που εξέδωσε το 1946 το ελλη-
νικό υπουργείο Παιδείας όσο και στην αντίστοιχη
ειδική έκθεση που συνέταξε το βρετανικό υπουρ-
γείο Πολέμου.

Η επιστροφή των κλαπέντων από τους ναζί αρχαι-
ολογικών μας θησαυρών αποτέλεσε σημείο αιχμής
της κοινοβουλευτικής μας δράσης. Έτσι, από την
πρώτη στιγμή της εκλογής μας στην ελληνική Βουλή
τον Μάιο του 2012, παλέψαμε με συνέπεια για τις
Γερμανικές Αποζημιώσεις, απαιτώντας πέραν των
άλλων και την άμεση επιστροφή στην πατρίδα μας
του συνόλου των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυ-
ρών από τους ναζί κατά την Κατοχή. Μάλιστα, στις
14/6/2013 καταθέσαμε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση
προς τον τότε αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού κ.
Τζαβάρα, η οποία συζητήθηκε στις 20/6/2013 και με
την οποία καλούσαμε την ελληνική κυβέρνηση να
αναλάβει δράση, προκειμένου το Μουσείο της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας «Πφάλμ-
παουτεν» να εξαναγκαστεί να επιστρέψει τα πάνω
από 8.000 κομμάτια από τα αγγεία που αποτέλεσαν
λεία πολέμου λόγω παράνομης ανασκαφής των ναζί
το 1941 σε περιοχή κοντά στο Βελεστίνο της Μαγνη-
σίας και τα οποία εν συνεχεία οι ναζί φυγάδευσαν
στη Γερμανία.

Η παράδοση στις 10/7/2014 εκ μέρους του γερμα-
νικού μουσείου «Πφάλμπαουτεν» των ως άνω κλα-
πέντων αρχαιολογικών θησαυρών αποτέλεσε μερι-
κή δικαίωση των αγώνων του ελληνικού λαού και
της προσπάθειας όλων μας για την άμεση επιστρο-
φή στην πατρίδα μας όλων των αρχαιολογικών θη-
σαυρών που λεηλάτησαν οι ναζί. Ταυτόχρονα απέ-
δειξε ότι το εθνικό θέμα της διεκδίκησης των οφει-

λών της Γερμανίας προς την Ελλάδα απαιτεί συνεχή
αγώνα που πρέπει να διεξάγεται με συνέπεια, μεθο-
δικότητα και αγωνιστικότητα.

Η πολιτιστική κληρονομιά συγκαταλέγεται μεταξύ
των βασικών στοιχείων πολιτισμού. Συμβάλλει στη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των εθνικών πα-
ραδόσεων. Για τον λόγο αυτό τα πολιτιστικά αγαθά
πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη ιδιοποί-
ηση, από τη λεηλασία, από την παράνομη εξαγωγή
τους και αυτό ισχύει κατά τη γνώμη μου και πρέπει να
αφορά όλα τα λεηλατηθέντα πολιτιστικά αγαθά. Ανε-
ξάρτητα από χρονικό περιορισμό, ακόμη και αυτά που
βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο επαναπατρισμός των πο-
λιτιστικών αγαθών προβλέπεται τόσο από τη σύμβα-
ση της UNESCO UNIDROIT του 1970 όσο και από την
Οδηγία 93/7/EOK που αφορά την επιστροφή στον
τόπο προέλευσής τους των κλαπέντων αρχαιολογι-
κών θησαυρών. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
τον τότε αντιπρόεδρό της κ. Antonio Tajani από τον
Μάιο του 2013 εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να λά-
βουν μέτρα για την παραπέρα διευκόλυνση του επα-
ναπατρισμού των κλαπέντων εθνικών θησαυρών.

Στο πλαίσιο αυτό, την 1η Οκτωβρίου 2014 είχα την
ευκαιρία να θέσω με προφορική μου ερώτηση το
κεφαλαιώδες εθνικό θέμα της επιστροφής των κλα-
πέντων από τους ναζί αρχαιολογικών θησαυρών της
πατρίδας μας κατά τη διάρκεια της Κατοχής στον τό-
τε υποψήφιο επίτροπο Παιδείας, Πολιτισμού και
Νεολαίας Tibor Navracsics, ο οποίος μάλιστα απαν-
τώντας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για σχετική
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.no-
tismarias.gr 1/10/2014). Ακολούθησε στις 24 Οκτω-
βρίου 2018 νέα παρέμβασή μου, αυτή τη φορά στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο, ζητώντας από την τότε ευρωπαία Επί-
τροπο Βιολέτα Μπουλτς να απαντήσει τι επρόκειτο
να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να
επιστραφούν στην Ελλάδα οι λεηλατηθέντες από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής ελληνικοί αρχαι-
ολογικοί θησαυροί. Απαντώντας η Επίτροπος πέτα-
ξε το μπαλάκι στην τότε ελληνική κυβέρνηση, τονί-
ζοντας τα παρακάτω: «Θέλω επίσης να τονίσω ότι
ήδη έχουμε νομοθεσία για το εμπόριο μεταξύ των
κρατών-μελών, όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ η
Οδηγία και ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
επιστροφή των αρχαιοτήτων που εκλάπησαν κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό θα ήταν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο κρατών-μελών και
μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε η διαπραγμά-
τευση αυτή» (www.notismarias.gr 25/10/2018).

Από τότε μέχρι και σήμερα καμία ελληνική κυ-
βέρνηση δεν αξιοποίησε «το παράθυρο ευκαιρίας»
που άνοιξε η εν λόγω απάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Γιατί άραγε;

Καμία ελληνική κυβέρνηση 
δεν αξιοποίησε «το παράθυρο 

ευκαιρίας» που άνοιξε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για επιστροφή των θησαυρών
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Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, εξαιρετικά άρθρα, σημαντικά σχόλια και παρασκήνια, 
και ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ του ΘΡΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, σε όλα τα σπορ!

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, 
υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς του από το Διαδίκτυο.

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ο
σο οι Τούρκοι συνεχίζουν τις
απειλές και την επιθετική ρη-
τορική, οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις παραμένουν σε αυ-

ξημένη ετοιμότητα και ασκούνται συνε-
χώς σε ξηρά, αέρα και θάλασσα με συμ-
μαχικές χώρες. 

Αυτό το διάστημα δίνεται ιδιαίτερη ση-
μασία στις συνεργασίες του Πολεμικού
Ναυτικού με την Πολεμική Αεροπορία σε
κάθε γωνιά του Αρχιπελάγους, στέλνον-
τας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου μήνυμα
ισχύος, ώστε να γίνει απολύτως κατανοη-
τό από την Άγκυρα ότι οι ενδεχόμενες πα-
ράνομες ενέργειές της δεν πρόκειται να
γίνουν ανεκτές από την Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 16 Ιανουα-
ρίου έχει προγραμματιστεί συνεκπαίδευ-
ση στην περιοχή νότια της Κρήτης μεταξύ
ελληνικών F-16 και μαχητικών αεροσκα-
φών Eurofighter Typhoon των βρετανι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων. 

Την ίδια μέρα θα γίνει ανοιχτά της Καρ-

πάθου ακόμα μια συνεκπαίδευση, μεταξύ
μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και αε-
ροσκαφών της Πολεμικής μας Αεροπο-
ρίας με τη μόνιμη συμμαχική δύναμη του
ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο (SNMG-2).

Το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύει την πα-
ρουσία του στο Ανατολικό Αιγαίο με την
άσκηση «Αστραπή», που ξεκινάει την Τε-
τάρτη 18 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέ-
χρι τις 20 του ίδιου μήνα. Σχεδόν όλες οι
κύριες μονάδες επιφανείας του στόλου,
φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κανονιοφόροι,
υποβρύχια και ιπτάμενα μέσα του Πολεμι-

κού Ναυτικού θα βγουν στον Σαρωνικό
Κόλπο, στο Μυρτώο και στο Αιγαίο Πέλα-
γος, για ασκήσεις σε κάθε μορφή ναυτι-
κού πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά
σενάρια της άσκησης περιλαμβάνουν
προστασία σημαντικών στόχων, όπως
ενεργειακές εγκαταστάσεις και πλατφόρ-
μες εξόρυξης υδρογονανθράκων, αλλά
και την πλήρη καταστροφή εχθρικού στό-
λου και την ανακατάληψη περιοχών. Το
ίδιο διάστημα προγραμματίζεται και η τε-
χνική άσκηση «Περισκόπιο» με συμμετο-

χή υποβρυχίων του Στόλου. Παράλληλα,
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι
σχηματισμοί του Στρατού Ξηράς στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου με εκπαιδευτικές
δραστηριότητες μικρής και μεσαίας κλίμα-
κας που έχουν στόχο τη συνεχή εγρήγορ-
ση. Αντίστοιχες ασκήσεις θα πραγματοποι-
ήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα σχη-
ματισμοί και μονάδες του Δ’ Σώματος Στρα-
τού στην περιοχή της Θράκης.

* Στον απόηχο του περιστατικού με
τουρκικά αλιευτικά, οι Ένοπλες Δυνάμεις
της γείτονος, σύμφωνα με νέα τουρκική
Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός
σταθμός Αττάλειας, έχουν προγραμματί-
σει τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου αεροναυτι-
κή στρατιωτική άσκηση με πραγματικά
πυρά απέναντι από τη Ρόδο.

Εφησυχασμός… ποτέ

Ασκήσεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων σε «ευαίσθητες 
περιοχές» νοτίως της Κρήτης 
και ανοιχτά της Καρπάθου

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη



Μ
εγάλη αίσθηση έχει προκαλέ-
σει ένα δημοσίευμα των «Fi-
nancial Times» για τις σχέ-
σεις της Κίνας με τη Δύση,

καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της αυτοα-
πομόνωσης δεν έχει λειτουργήσει υπέρ
της ούτε επικοινωνιακά ούτε πολιτικά. Κι-
νεζικές πηγές εκμυστηρεύτηκαν στη βρε-
τανική εφημερίδα ότι στο Πεκίνο είναι πε-
πεισμένοι ότι «ο Πούτιν είναι τρελός» και
ότι η Ρωσία θα εξέλθει υποβαθμισμένη ως
«δευτερεύουσα δύναμη» από το ουκρανι-
κό τέλμα. Και για αυτό είναι προτιμότερο
να μην την ακολουθήσει η Κίνα στον τυχο-
διωκτισμό της, αλλά να προσπαθήσει να
αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Δύση. Ο
πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ φαίνεται
ότι δεν έχει ξεχάσει τη συνάντηση που εί-
χε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο στις
4 Φεβρουαρίου του περασμένου χρόνου,
λίγες μόνο ημέρες πριν από την εισβολή
στην Ουκρανία.

Εξαπατημένοι
Εκεί, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να

έκρυψε τα χαρτιά του, υποστηρίζοντας ότι
η Μόσχα δεν μπορούσε να αποκλείσει μέ-
τρα σε περίπτωση που οι Ουκρανοί αυτο-
νομιστές επιτίθεντο σε ρωσικό έδαφος, με
την κινεζική κυβέρνηση να νιώθει ότι την
εξαπάτησε το Κρεμλίνο. 

Ερώτημα είναι αν το Πεκίνο αλλάζει
στάση με την απόφασή του να εγκαταλεί-
ψει την πολιτική της μηδενικής ανοχής και
να ξανανοίξει τα σύνορά του για τα διεθνή
ταξίδια. Δεν αποκλείεται να προχωρήσει
και σε νέα ανοίγματα προς τις ΗΠΑ και την
Ευρώπη, μετά την εγκάρδια υποδοχή που
επεφύλαξε τον Νοέμβριο στον Γερμανό
καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Δεκέμβριο
στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Σαρλ Μισέλ, ενώ τώρα ετοιμάζεται να

υποδεχθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ
Μακρόν και την Ιταλίδα πρωθυπουργό
Τζόρτζια Μελόνι.

Στροφή στις ΗΠΑ
Οι αναλυτές διεθνών Μέσων είναι δύ-

σπιστοι, καθώς θυμούνται την τηλεδιά-
σκεψη στα τέλη Δεκεμβρίου του Σι Τζιν-
πίνγκ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου ο Κι-
νέζος πρόεδρος έδειξε πρόθυμος για ενί-
σχυση της στρατηγικής συνεργασίας του

Πεκίνου με τη Μόσχα. Ωστόσο, κάποιες
ενδιαφέρουσες κινήσεις έκτοτε του Κινέ-
ζου προέδρου υποδηλώνουν, σύμφωνα με
την ιταλική εφημερίδα «La Repubblica»,
μια προσπάθεια αποκατάστασης μιας
χρήσιμης σχέσης με τις ΗΠΑ και την Ευ-
ρώπη από πολιτική και εμπορική σκοπιά.

Για παράδειγμα, ο Σι Τζινπίνγκ προήγα-
γε το «δεξί του χέρι», τον πρεσβευτή της
Κίνας στην Ουάσιγκτον Κιν Γκανγκ, σε
υπουργό Εξωτερικών της χώρας. 

««Έφυγε» στα 54
η Λίζα Πρίσλεϊ,
μοναχοκόρη
του «βασιλιά» Έλβις
Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μουσικός,
τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί
του θρύλου του ροκ εν ρολ Έλβις
Πρίσλεϊ, πέθανε, όπως ανακοίνω-
σε η μητέρα της, έπειτα από καρ-
διακή ανακοπή, αφού διακομίστη-
κε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του
Λος Άντζελες.
«Με βαριά καρδιά είμαι υποχρεω-
μένη να μοιραστώ τη συγκλονιστι-
κή είδηση ότι η όμορφη κόρη μου,
Λίζα Μαρί, μας άφησε», ανέφερε
σε ανακοίνωσή της η Πρίσιλα
Πρίσλεϊ.
Μόλις την περασμένη Τρίτη βρι-
σκόταν μαζί με τη μητέρα της στις
Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός
Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον
ρόλο του στη βιογραφική ταινία
«Έλβις». Ο Μπάτλερ αφιέρωσε με-
ρικά λόγια στις δύο γυναίκες: «Σας
ευχαριστώ που μου ανοίξατε τις
καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας,
το σπίτι σας. Λίζα Μαρί και Πρίσι-
λα, σας αγαπώ για πάντα», είπε.
Ωστόσο η εικόνα της κόρης του Έλ-
βις Πρίσλεϊ σε αυτή την εκδήλωση
είχε προκαλέσει σε πολλούς ανη-
συχία, καθώς είχαν προσέξει το
ασταθές βάδισμά της.
Η Λίζα Μάρι Πρίσλεϊ ήταν 54 ετών
και υπήρξε σύζυγος και του θρύ-
λου της ποπ Μάικλ Τζάκσον.
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Σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα, το βατερλό 
των Ρώσων στην Ουκρανία κάνει τον Σι Τζινπίνγκ 

να σκέφτεται άνοιγμα στη Δύση 

Το Πεκίνο έτοιμο να γυρίσει
τα νώτα στον «τρελο-Πούτιν»

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμάζε-
ται να ζητήσει την έγκριση του Κογ-
κρέσου για την πώληση -ύψους 20
δισ. δολαρίων- νέων μαχητικών αε-
ροσκαφών F-16 στην Τουρκία, μαζί
με μια ξεχωριστή πώληση νέας γε-
νιάς μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. 

Αυτό αναφέρει η «WSJ», τονίζον-
τας ότι οι αξιωματούχοι υπογράμμι-

σαν πως η έγκριση του Κογκρέσου
εξαρτάται από την υπογραφή της
Τουρκίας για την ένταξη της Φιν-
λανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑ-
ΤΟ. Αν οι πωλήσεις αυτές πραγμα-
τοποιηθούν, θα είναι οι μεγαλύτε-
ρες πωλήσεις όπλων τα τελευταία
χρόνια, σύμφωνα με αξιωματού-
χους των ΗΠΑ. Η Τουρκία έχει

μπλοκάρει τις αιτήσεις των δύο χω-
ρών λόγω αντιρρήσεών της για τους
δεσμούς τους με κουρδικές αυτο-
νομιστικές ομάδες. Και οι δύο χώ-
ρες τερμάτισαν δεκαετίες ουδετε-
ρότητας αποφασίζοντας να ενταχ-
θούν στο ΝΑΤΟ πέρυσι ως αντίδρα-
ση στην εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία.

«WSJ»: O Μπάιντεν ζητά έγκριση από Κογκρέσο για τα ελληνικά F-35 και τα τουρκικά F-16
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη
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Μ
ε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνη-
σης Παναγιώτη Πικραμμένο και
την υπουργό Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη αναμένεται να εκπρο-

σωπηθεί την ερχόμενη Δευτέρα η κυβέρνηση
στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο
οποίος άφησε την τελευταία του πνοή.

Η αναβάθμιση της εκπροσώπησης της κυ-
βέρνησης αποφασίστηκε από τη στιγμή που
στην Αθήνα θα έρθουν αρκετοί αρχηγοί κρατών.
Παράλληλα, πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύ-
σεις, οι προετοιμασίες και οι εργασίες στο Τατόι
για την κηδεία. Οι διεργασίες σχετικά με την κη-
δεία αλλά και την ταφή του Κωνσταντίνου
Γλύξμπουργκ (όπως ανακοινώθηκε, θα ταφεί
ως ιδιώτης) αφορούν τόσο την κυβέρνηση για
τα μέτρα ασφαλείας και τις εργασίες στο Τατόι
όσο και την οικογένεια του τέως βασιλιά για τα
πρόσωπα που θα προσκληθούν.

Αυτό που εξηγούσαν κυβερνητικές πηγές
είναι ότι πρόβλημα θα αποτελούσε αν το προ-
σκύνημα στη σορό του Κωνσταντίνου Γλύξμ-
πουργκ ήταν τριήμερο, γεγονός που θα παρέ-
πεμπε σε αποχαιρετισμό με τιμές αρχηγού
κράτους σε επίπεδο διαδικασίας. Τα τελευ-
ταία 24ωρα μηχανήματα βαρέος έργου βρί-
σκονται στην περιοχή και εργάζονται με εντα-
τικό ρυθμό με απώτερο σκοπό να πραγματο-
ποιηθούν οι κατάλληλες προετοιμασίες ώστε
η ταφή του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ να
γίνει χωρίς απρόοπτα. Οι ίδιες πηγές από τη
βασιλική οικογένεια έλεγαν χθες ότι η ταφή
αναμένεται να γίνει σε πιο στενό οικογενει-
ακό κύκλο και αυτό γιατί τόσο ο δρόμος εσω-
τερικά του κτήματος που οδηγεί στο νεκροτα-
φείο όσο και ο περιβάλλων χώρος δεν επι-
τρέπουν να παραστούν αρκετά άτομα. 

Χθες το πρωί οι γιοι του τέως βασιλιά Νι-
κόλαος και Φίλιππος έφτασαν στη Μητρόπο-
λη Αθηνών μαζί με περίπου 20 ακόμη μέλη
της οικογένειας και πραγματοποίησαν συ-
νάντηση με τον υπεύθυνο της Μητρόπολης
για να τους εξηγήσει κάποια πράγματα που
σχετίζονται με τη χωροταξία και τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες.

Το τελετουργικό
Παρ’ όλα αυτά, αν και η σορός δεν θα τεθεί

επισήμως σε λαϊκό προσκύνημα, θα βρίσκεται
από τις 6 τα ξημερώματα έως τις 10.30 το πρωί
στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου θα δο-
θεί η δυνατότητα σε όποιον θέλει να αποδώσει
τιμές στον τέως βασιλιά. Η εξόδιος ακολουθία
θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι. Όπως έχει γίνει
γνωστό, θα ακολουθηθεί κάποιο πρωτόκολλο
από την οικογένεια, οι καλεσμένοι θα καθίσουν
βάσει του αξιώματός τους και θα υπάρχουν μό-
νον αριθμημένες θέσεις -περίπου 200- για να

αποφευχθεί το ενδεχόμενο συνωστισμού. Η
πρόσκληση που έχει αποσταλεί στους καλε-
σμένους αναγράφει ως ώρα προσέλευσης στη
Μητρόπολη Αθηνών τις 10 το πρωί.

Η οικογένεια έχει ζητήσει από τους καλεσμέ-
νους αντί στεφάνου να γίνουν δωρεές σε κά-
ποιο από τα ακόλουθα ιδρύματα ή σε κοινωφε-
λή οργανισμό της επιλογής τους: «Ελπίδα» Σύλ-
λογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Axion Hellas,
Φιλανθρωπικό Σωματείο Auropa.

Οι επίτιμοι καλεσμένοι
Η διαδικασία του πρωτοκόλλου αναμέ-
νεται να τηρηθεί αρκετά αυστηρά. Στην
Αθήνα θα βρεθεί ο βασιλιάς της Ισπα-
νίας Φίλιππος με τη σύζυγό του Λετίθια.
Η μητέρα του βασιλιά και αδελφή του
θανόντος Σοφία βρίσκεται από την προ-
περασμένη Πέμπτη εδώ. Ήρθε απευ-
θείας από την Ιταλία, όπου είχε μεταβεί
για την κηδεία του Πάπα Βενέδικτου. Το
«παρών» θα δώσει κατά πάσα πιθανό-
τητα και ο εξόριστος πρώην βασιλιάς
της Ισπανίας Χουάν Κάρλος. Μπορεί τα
τελευταία χρόνια να αποφεύγει τις δη-
μόσιες εμφανίσεις, αλλά στο παρελθόν
ήταν πολύ κοντά με τον Κωνσταντίνο.
Στην Ελλάδα θα βρεθούν και οι δύο κό-
ρες της Σοφίας, οι πριγκίπισσες Έλενα
και Κριστίνα της Ισπανίας. Στην κηδεία
του τέως βασιλιά θα εκπροσωπηθεί και
μέλος της βρετανικής βασιλικής οικο-
γένειας. Ο Κάρολος αποκλείστηκε
εξαρχής εξαιτίας του πρωτοκόλλου.
Αυτό υπαγορεύει ότι ο βασιλιάς της
Βρετανίας παρίσταται σε κηδείες μόνο
ηγετών κρατών.

Αρκετά πιθανή θεωρείται η εκπροσώπηση

της βασιλικής οικογένειας από τον πρίγκιπα

Ουίλιαμ, ο οποίος ήταν βαπτιστήρι του Κων-

σταντίνου. Το πιο πιθανό πάντως είναι να έρ-

θει ο πρίγκιπας Εδουάρδος, ο μικρότερος

γιος της Ελισάβετ. Παράλληλα, θα βρεθούν

στην Ελλάδα ο βασιλιάς της Σουηδίας, η βασί-

λισσα της Ολλανδίας, η βασίλισσα της Δανίας

και ο μεγάλος δούκας του Λουξεμβούργου. 

Σήμερα το πρωί θα γίνει στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ η τελική σύσκεψη
για τα μέτρα ασφαλείας των ξένων επισήμων που θα έρθουν στη χώ-
ρα μας για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί ήρθαν σε επαφές με τους αστυ-
νομικούς συνδέσμους των κρατών που θα εκπροσωπηθούν προκει-
μένου να καταρτίσουν λίστα προσώπων, των ημερών (ή ακόμη και
ωρών) παραμονής στην Ελλάδα και των ξενοδοχείων όπου θα δια-
μείνουν. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι θα «επιστρατευτούν» περί-
που 1.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, με την Αντι-
τρομοκρατική, την Κρατική Ασφάλεια, τα Επίσημα και την Τροχαία
να είναι σε πρώτο πλάνο. 

Ο αριθμός μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι και την τελευταία στιγμή,
ενώ θεωρείται δεδομένο πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εξόδιο
ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών στο κέντρο επιχειρήσεων της
ΓΑΔΑ θα λαμβάνουν «ζωντανή» εικόνα από drones. Πονοκέφαλο
για τους αρμόδιους αξιωματικούς αποτελεί η ταφή στο Τατόι, το
οποίο -όπως λέγεται- είναι «ανοιχτό από παντού», κάτι που δυσκο-
λεύει τον έλεγχο των προσώπων που θα επιχειρήσουν να το προσεγ-
γίσουν. Τέλος, μέτρα ασφαλείας θα υπάρξουν και γύρω από τα ξενο-
δοχεία των ξένων επισήμων που θα παραμείνουν στην Αθήνα μετά
την κηδεία και την ταφή.

Κώστας Παπαδόπουλος

Δρακόντεια μέτρα με 1.500 αστυνομικούς και drones 

Απόβαση βασιλέων
και πριγκίπων για 
την κηδεία του τέωςτου Μίλτου 

Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Εστεμμένοι και διάδοχοι από όλη την Ευρώπη έρχονται 
στην Αθήνα για το «ύστατο χαίρε» στον Κωνσταντίνο - 
Ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Πικραμμένος 
και η Λίνα Μενδώνη θα εκπροσωπήσουν την κυβέρνηση

Το βασιλικό 
ζεύγος 
της Ισπανίας 
Λετίθια
και Φίλιππος

Χουάν Κάρλος

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Πρίγκιπας
Εδουάρδος

Παναγιώτης
Πικραμμένος Λίνα Μενδώνη
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Η
λεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, με
την εισαγγελέα της έδρας να ζητά την
καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για

δύο απόπειρες βιασμού, όχι όμως και για τον βια-
σμό κατ’ εξακολούθηση που του αποδίδεται. Είναι
μια πρόταση που αν γίνει δεκτή από δικαστές και
ενόρκους, τότε ο γνωστός ηθοποιός κινδυνεύει να
καταδικαστεί από 2 έως 8 χρόνια για καθεμία
απόπειρα βιασμού, κατά συγχώνευση, ωστόσο,
δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι η συνολική ποινή
που «επικρέμεται» πάνω από τον κατηγορούμενο
δεν θα ξεπεράσει τα 8 χρόνια.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας
Στέλλα Στόγια κάλεσε το δικαστήριο να αποφασί-
σει με γνώμονα μόνο την αλήθεια. «Το δικαστήριο
δεν είναι τιμητής ήθους. Το δικαστήριο θα κρίνει
με αποδεικτικά στοιχεία, όχι ενδείξεις».

Έπειτα από ακροαματική διαδικασία περίπου
δέκα μηνών, η εισαγγελέας δεν πείστηκε από
τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου περί οργα-
νωμένου σχεδίου σε βάρος του, τονίζοντας πως
τα εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι
από τα πλέον δυσαπόδεικτα, καθώς «είναι εγ-
κλήματα χωρίς θεατές ή μάρτυρες». Ξεκαθάρι-
σε, δε, ότι κανένας δεν μπορεί να υποδείξει στο
θύμα ποιος είναι ο κατάλληλος χρόνος για να
σπάσει τη σιωπή του, κάτι που στη συγκεκριμένη
περίπτωση έγινε μετά τις αποκαλύψεις της Σο-
φίας Μπεκατώρου. «Ήθελαν να θάψουν το γεγο-
νός και δεν ήθελαν να τα θυμούνται όλα αυτά»,
εξήγησε η εισαγγελέας απαντώντας στις αιτιά-
σεις της υπεράσπισης ότι οι νεαρές γυναίκες δεν

είχαν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του κατη-
γορούμενου ηθοποιού. 

«Είχε το σύνδρομο του εξουσιαστή»
Η εισαγγελική λειτουργός στην πολύωρη αγό-

ρευσή της, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στις κα-
ταγγελίες των τριών γυναικών, εστίασε στην προ-
σωπικότητα του Πέτρου Φιλιππίδη. «Δεν έχουμε
να κάνουμε με δράστη που δεν γνωρίζει τα θύμα-
τά του, αλλά με έναν δράστη που επιλέγει τις γυ-
ναίκες από τον επαγγελματικό του χώρο, κατα-
χρώμενος τη θέση του, βιώνοντας συναισθήματα
εξουσίας και υπεροψίας. Όταν κάποιος του έλεγε
“όχι”, γινόταν κακομαθημένο παιδί. Είχε το σύν-
δρομο του εξουσιαστή, ήταν ο απόλυτος άρχων
του θεάτρου, ο αυτοκράτορας Φιλιππίδης, όπως
τον χαρακτήρισε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Νόμιζε ότι
μπορεί να είχε όποια ήθελε. Δεν μπορούσε να
ακούσει το “όχι”, δεν το εκλάμβανε καν. Ο κατηγο-
ρούμενος ακόμα και το “όχι” το μετέφερε στο
μυαλό του ως συγκαλυμμένο “ναι”. Η ζωή για τον
κατηγορούμενο ήταν φωτογραφίες, ναρκισσι-
σμός και παντοδυναμία», είπε η εισαγγελέας λίγο
πριν από τη διακοπή της δίκης για τις 19 Ιανουαρί-
ου, οπότε και θα ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των
συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Μάλι-
στα, η εισαγγελική λειτουργός απευθυνόμενη στα
μέλη του δικαστηρίου σημείωσε πως με την από-
φασή τους δεν θα κάνουν κοινωνική πολιτική.
«Δεν θα κρίνετε την ηθική, τον χαρακτήρα και την
εν γένει συμπεριφορά του κατηγορούμενου, θα
κρίνετε μόνο αν τέλεσε τις συγκεκριμένες αξιό-
ποινες πράξεις». 

Με ποινή φυλάκισης 
8 ετών κινδυνεύει 
ο Πέτρος Φιλιππίδης 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κρίση του αρμόδιου
δικαστικού συμβουλίου σχετικά με την αίτηση αποφυλά-
κισης που έχει καταθέσει η μητέρα της 12χρονης, η οποία
εμφανίζεται ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στην υπό-
θεση μαστροπείας του παιδιού της στον Κολωνό.

Η 37χρονη οδηγήθηκε χθες ενώπιον των δικαστών για
να στηρίξει το αίτημά της για αποφυλάκιση, με την υπερά-
σπισή της να δηλώνει αισιόδοξη για τις εξελίξεις. 

Η κατηγορούμενη μητέρα φέρεται να επανέλαβε τον
ισχυρισμό της ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση
και οι δικαστές καλούνται, πλέον, να αποφασίσουν για την
τύχη της. Στο πλευρό της ήταν τα δυο μεγαλύτερα παιδιά
της αλλά και περίπου είκοσι αλληλέγγυοι, οι οποίοι βρέ-

θηκαν στα δικαστήρια για να τη στηρίξουν.
Η 37χρονη κρατείται στις φυλακές από τον περασμένο

Οκτώβριο, όταν δεν κατάφερε να πείσει ανακρίτρια και ει-
σαγγελέα πως δεν είχε ρόλο στη συγκλονιστική υπόθεση
και έτσι κρίθηκε προφυλακιστέα. 

«Αναγνωρίζω την ευθύνη για το ότι έχασα τον έλεγχο
ενός από τα οκτώ παιδιά μου. Αλλά σε καμία περίπτωση
δεν είμαι ένοχη για αυτά που με κατηγορούν», φέρεται να
είπε η 37χρονη, η οποία λίγες ημέρες μετά την προφυλά-
κισή της, μέσω των συνηγόρων της, ζήτησε με αίτησή της
να αποφυλακιστεί.

Υπενθυμίζεται πως στη φυλακή έχουν οδηγηθεί δέκα
πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Περιμένει την αποφυλάκισή της η μητέρα της 12χρονης στα Σεπόλια - Τι είπε στους δικαστές

Πρόταση της εισαγγελέως Στέλλας Στόγια 
«να κηρυχθεί ένοχος για δύο απόπειρες

βιασμού, όχι όμως και για τον βιασμό 
κατ’ εξακολούθηση που του αποδίδεται» 



«Κ αλοκαιρινός» χειμώνας, υψη-
λές θερμοκρασίες που επι-
τρέπουν ακόμη και βουτιές

και... προβληματισμός. Τους τελευταίους
μήνες, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε χα-
μηλές θερμοκρασίες, η πραγματικότητα εί-
ναι τελείως διαφορετική στην Ελλάδα και
τις περισσότερες μεσογειακές χώρες. 

Εν αντιθέσει με την Ευρώπη, στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού παρατηρούνται επι-
κίνδυνα καιρικά φαινόμενα με αρκετά χα-
μηλές θερμοκρασίες που έφτασαν ακόμη
και τους -60 στις ΗΠΑ και τον Καναδά, με
αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν
τη ζωή τους από το πολικό ψύχος. Πού
οφείλεται η προαναφερθείσα καιρική
«ανωμαλία» των τελευταίων μηνών στη χώ-
ρα μας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;
Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε
ακραία καιρικά φαινόμενα ψύχους στην
Ελλάδα; Η «Political» συγκέντρωσε όλες
τις απαντήσεις για ένα θέμα που προβλημα-
τίζει σε μεγάλο βαθμό τους ειδικούς.\

«Να απεμπλακούμε από τον λιγνίτη
και να χρησιμοποιούμε τις ΑΠΕ»
Την πρώτη απάντηση μας έδωσε ο Σταύρος
Ντάφης, φυσικός, μετεωρολόγος και επι-
στημονικός συνεργάτης του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών. «Είναι γνωστό από
δεκάδες δημοσιεύσεις ότι οφείλεται στη
συγκέντρωση των θερμοκηπίων αερίων.
Λόγω της εκβιομηχάνισης της κοινωνίας.
Συνεχίζουμε να εκπέμπουμε αυτά τα αέρια
στην ατμόσφαιρα. Επομένως, αν δεν μει-
ώσουμε άμεσα τις εκπομπές τις δικές μας
και τις συγκεντρώσεις, η θερμοκρασία της
Γης θα αρχίσει να ανεβαίνει. Αυτό θα χειρο-
τερεύσει. Ήδη ανεξάρτητες επιστημονικές
δημοσιεύσεις έχουν δείξει ότι αυξάνεται η
συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομέ-
νων. Δεν σημαίνει ότι θα οδηγεί μόνο σε
υψηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο επιστημονικός συνεργάτης
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Επιπλέον, ανέφερε πως υπάρχουν ακραία
φαινόμενα ψύχους στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού: «Υπάρχουν και ακραία χαμη-
λές θερμοκρασίες, όπως έγινε στην Αμε-
ρική. Πολλά από τα φαινόμενα που βλέ-
πουμε γίνονταν και στο παρελθόν. Απλώς
η κλιματική αλλαγή αυξάνει την έντασή
τους. Πολλές φορές ζούμε φαινόμενα κά-
θε δεκαετία», επισήμανε χαρακτηριστικά
ο Σταύρος Ντάφης. Τι θα μπορούσε να κά-

νει η χώρα μας για το φαινόμε-
νο; «Παρατηρούμε μια επιπλέ-
ον αύξηση των βαρομετρικών
χαμηλών με τροπικά χαρακτηρι-
στικά στη Μεσόγειο, όπως ήταν ο
“Ζορμπάς” και ο “Ιανός”. Προκαλούν
πολλές καταστροφές κυρίως στις ακτές
μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Εφιστώ την προσοχή και πρέπει να έχου-
με προσαρμοστικότητα στο μέλλον. Πρέ-
πει να φτιάξουμε νέες υποδομές που εί-
χαν δημιουργηθεί στα πρότυπα άλλων
εποχών. Πρέπει να έχουμε πιο αυστηρή
πολιτική στην παραγωγή ενέργειας και να
απεμπλακούμε από τον λιγνίτη. Να χρησι-
μοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας νόμιμα και όχι με αυθαιρε-
σίες», μας απάντησε ο μετεωρολόγος
Σταύρος Ντάφης.

«Σοβαρές συνέπειες 
για την ανθρώπινη υγεία»
Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος
επισήμανε στην «Political» πως η αύξηση
της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί. «Τα τε-
λευταία 8 χρόνια η θερμοκρασία στον πλα-
νήτη έχει ξεπεράσει το όριο του 1 βαθμού.
Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι προς το τέλος της
δεκαετίας μπορεί να φτάσουμε αυτή την αύ-
ξηση της θερμοκρασίας, γεγονός που θα
οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες τόσο για

την ανθρώπινη υγεία όσο και για τα οικοσυ-
στήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συ-
νέχισε λέγοντας πως σε όλο τον πλανήτη η
θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,2 βαθ-
μούς σε σύγκριση με την προ βιομηχανική
περίοδο (1850-1900). «Βιώνουμε πλέον συ-
στηματικά τα τελευταία χρόνια υψηλές θερ-
μοκρασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη χώρα
μας είναι όλοι οι μήνες πιο ψυχροί. Είχαμε
μήνες, όπως ο Μάρτιος του 2022, που ήταν
ιδιαίτερα ψυχρός. Οι θερμοκρασίες είναι
πάνω από κανονικές.  Στην Ευρώπη είχαμε
ρεκόρ για το 2022 κυρίως λόγω των παρατε-
ταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Όλα κατα-
δεικνύουν πως πηγαίνουμε σε θερμοκρα-
σίες υψηλότερες από τους μέσους όρους
των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό που πρέπει
να γίνει άμεσα είναι να μειώσουμε τις εκ-
πομπές του θερμοκηπίου. Υπάρχουν τερά-
στια οικονομικά συμφέροντα πίσω από αυτό
και μάλλον δεν θα μπορέσουμε να μειώσου-
με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρα-
κα», επισήμανε χαρακτηριστικά για το σο-
βαρό πρόβλημα που βιώνουμε.
«Οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως διαπιστώ-
νουμε όλα αυτά τα χρόνια, θα οδηγήσουν σε
πιο ισχυρούς και με μεγαλύτερη διάρκεια
καύσωνες. Πιθανότατα να έχουμε καύσω-
νες κατά τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο,
κάτι που δεν είναι τόσο σύνηθες έως σήμε-
ρα. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο
στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο οικοσύ-
στημα. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι του
2021 ήταν ένα ακραίο όσον αφορά τη θερ-
μοκρασία καλοκαίρι, γεγονός που οδήγησε
σε ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές, απο-
τέλεσμα των παρατεταμένων υψηλών θερ-
μοκρασιών και της ξηρασίας», μας εξήγη-
σε ο Κώστας Λαγουβάρδος.
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Δεν αποκλείουν «καύσωνα»
και μέσα στον χειμώνα... 

Οι μετεωρολόγοι Σταύρος Ντάφης και Κώστας Λαγουβάρδος 
εξηγούν γιατί ο καιρός τρελάθηκε και τι πρέπει να γίνει 
για να μειωθούν τα ακραία φαινόμενα



Πολύ κοντά στην οριστική και δίκαιη λύση για τη
μονιμοποίηση των εργαζομένων στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» φαίνεται πως βρίσκεται το
υπουργείο Εσωτερικών με μια τροπολογία που θα
ξεπερνά τα εμπόδια από τη δικαστική ακύρωση της
προηγούμενης ρύθμισης. Ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης σε συνάντηση που είχε με την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ενημέρωσε πως στις
αρχές της επόμενης εβδομάδας πρόκειται να κατα-
θέσει προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία με την
οποία το σύνολο των εργαζομένων που προσλαμβά-
νονται στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού
για το «Βοήθεια στο Σπίτι» μονιμοποιούνται. 

Επισημαίνεται ότι εκτός της διαδικασίας μονιμο-
ποίησης εξακολουθούν να παραμένουν οι περίπου
163 εργαζόμενοι μη επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το
υπουργείο Εσωτερικών προσπαθεί να λύσει το πρό-
βλημα για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Την προηγούμενη
φορά το προσπάθησε με την προκήρυξη του ανάλο-
γου διαγωνισμού, δίνοντας επιπλέον μόρια στη με-
γάλη εμπειρία που έχουν οι συγκεκριμένοι εργαζό-
μενοι. Όμως δημιουργήθηκε νομικό κώλυμα στον
διορισμό τους μετά την απόφαση του Γ’ Τμήματος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία η προ-
αναφερθείσα προκήρυξη ακυρώθηκε. Ωστόσο το
υπουργείο, αναγνωρίζοντας ως δίκαιο το αίτημα των
εργαζομένων καθώς και ότι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες των δήμων, προ-
σπαθεί με αυτή τη νέα νομοθετική ρύθμιση να δώσει
οριστική λύση.

Το προανήγγειλε  
Προς επιβεβαίωση οδεύουν οι φήμες που
θέλουν τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων να
είναι έτοιμος να εμπλακεί στις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές διεκδικώντας τον Δήμο Λυκό-
βρυσης-Πεύκης και αν κρίνουμε από την
ανάρτησή του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δι-
κτύωσης, είναι έτοιμος να το ανακοινώσει.
Όπως έγραψε: «Επίσημες ανακοινώσεις θα
ακολουθήσουν σύντομα, αλλά οι φίλοι μου
ίσως θα ήταν καλό να κρατήσετε από τώρα
την ημερομηνία: Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου,
ώρα 18.00. Και το μέρος: Δημοτικό Θέατρο
Πεύκης. ΥΓ.: Όσοι μένετε ή και ψηφίζετε στη
Λυκόβρυση-Πεύκη ίσως έχετε έναν λόγο
παραπάνω να είστε εκεί». 

Δοκιμάζει αλλού
Επιβεβαιώνεται η «μεταγραφή» δημάρχου
από δήμο της Αθήνας σε δήμο της Πελοπον-
νήσου. Εδώ και αρκετό καιρό είχαμε γράψει
ότι ο πρώην δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Γιώργος Καπλάνης έχει αποφασίσει να μη
διεκδικήσει και πάλι τον δήμο που έχασε
όταν αποφάσισε να επιστρέψει ο παλιός δή-
μαρχος και μέντοράς του (και νυν μεγάλος
αντίπαλος) Λάμπρος Μίχος. Είχαμε σημει-
ώσει μάλιστα πως αυτό δεν σημαίνει πως ο κ.
Καπλάνης θα απομακρυνθεί από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κάθε άλλο, το μόνο που σκέ-
φτεται είναι να απομακρυνθεί από την Αττι-
κή. Όλο αυτό τον καιρό προετοιμάζει την
υποψηφιότητά του στον τόπο καταγωγής του,
τον Δήμο Γορτυνίας, και φαίνεται πως πλέον
η απόφαση είναι οριστική και σύντομα θα
υπάρξουν και ανακοινώσεις. 

!
Μεγάλο έργο 
αθλητισμού στη Νίκαια 
Άμεσα ξεκινούν τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού
στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Νεάπολης στον Δήμο Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μετά και την υπογραφή της σχετι-
κής προγραμματικής σύμβασης από τον περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργο Πατούλη και τον δήμαρχο της πόλης Γιώργο Ιωα-
κειμίδη. Ειδι-
κότερα, θα
υλοποιηθούν
έργα επι-
σκευής, συν-
τήρησης και
ενεργειακής
αναβάθμισης
της υφιστάμε-
νης αθλητικής εγκατάστασης καθώς και του περιβάλλοντος
χώρου, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρει-
ας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 428.000 ευρώ. Όπως
έκανε σαφές ο κ. Πατούλης: «Πρόκειται για ένα ακόμη θετικό
αποτέλεσμα της διαχρονικά καλής μας συνεργασίας με τον
δήμαρχο Νίκαιας-Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη, με τον οποίο
έχουμε αναπτύξει μια πολύ γόνιμη συνεργασία. Επενδύουμε
στη νέα γενιά, στηρίζουμε τον αθλητισμό ως μια βασική προ-
ϋπόθεση ευζωίας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής».
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια
της Αθήνας, κινδυνεύει η συνοχή της δη-
μοτικής αρχής λόγω του θανάτου του τέως

βασιλιά; Η έμπνευση που είχε μέλος της αν-
τιπολίτευσης να ζητήσει στην πρόσφατη συνε-

δρίαση του δημοτικού συμβουλίου να τηρηθεί ενός λε-
πτού σιγή στη μνήμη του, την οποία αποδέχθηκε η δη-
μοτική αρχή, προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν ήταν μόνο η
αριστερή αντιπολίτευση που αντέδρασε, αλλά και στε-
λέχη που συνεργάζονται με τον δήμαρχο και έδειξαν
μεγάλη ενόχληση… 

Σαν να μην έφταναν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει
η δημοτική αρχή της Πεντέλης που φέρνουν μεγάλη
πίεση από την αντιπολίτευση, φαίνεται πως έχει να
αντιμετωπίσει και τους εργαζόμενους στον δήμο, αλ-
λά όχι άδικα… Για την ακρίβεια, το σωματείο εργαζο-
μένων του Δήμου Πεντέλης καταγγέλλει τη δημοτική
αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά ότι εδώ και δύο τουλάχι-
στον χρόνια δεν τους έχει παράσχει τα απαιτούμενα
μέσα ατομικής προστασίας. Μάλιστα οι εργαζόμενοι
υποστηρίζουν πως εδώ και πολλούς μήνες ζητούν
«άμεση συνάντηση με τη δημοτική αρχή, προκειμέ-
νου να μας ενημερώσει για τις λύσεις που διατίθεται
να βρει στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την
υπηρεσία καθαριότητας, για την υποστελέχωση υπη-
ρεσιών, τη μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστα-
σίας (ΜΑΠ), την ελλιπή τήρηση όλων των μέτρων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, κακή
κατάσταση οχημάτων κ.ά. Ακόμα περιμένουμε…».
Ζητούν, λοιπόν, τώρα να δοθούν λύσεις πριν αυτές
«επιβληθούν» από κάποιο τραγικό ατύχημα… 

Δύο χρόνια χωρίς 
μέσα προστασίας 

Νέα ρύθμιση για τη μονιμοποίηση στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
Υπουργείο Εσωτερικών
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27 VODAFONE ΕΛΛAΣ 

Τα τρία μεγάλα
στοιχήματά της 

Υ
πέρ και κατά περιλαμβάνει η διαδικασία
διαζυγίου για φορολογικούς λόγους με-
ταξύ των ζευγαριών, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις ο χωρισμός αυτός μπορεί

να φέρει και πολλές… λύπες. 
Σύμφωνα με τον νόμο, η υποβολή ξεχωριστής

φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική λόγω
θανάτου του ενός συζύγου, όταν διακοπεί η έγγα-
μη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δή-
λωσης, όταν έχει δηλωθεί διάσταση με αποδει-
κτικό αίτησης κατάθεσης αγωγής και όταν ο ένας
από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση
πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμ-
παράσταση. Ειδικότερα: τα δύο μέρη, πριν προ-
χωρήσουν στο φορολογικό διαζύγιο, πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:

1Στις χωριστές δηλώσεις δεν ισχύει το οικογε-
νειακό εισόδημα για την κάλυψη των τεκμη-

ρίων διαβίωσης ή η απόκτηση περιουσιακών
κριτηρίων καθενός από τους συζύγους. Ο καθέ-
νας βαρύνεται ατομικά και η επίκληση ανάλωσης
κεφαλαίου για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν
έσχες δεν μπορεί να περιλαμβάνει εισοδήματα
του άλλου. 

2 Δεν μπορεί να μεταφερθεί ποσό αποδείξεων
από τον ένα σύζυγο στον άλλον, οπότε υπάρ-

χει κίνδυνος μη κάλυψης του ελάχιστου ορίου
του 30% του εισοδήματος και πληρωμής έξτρα
φόρου με συντελεστή 22%.

3 Τίθενται υπό αμφισβήτηση επιδόματα που
λαμβάνει μια οικογένεια, όπως, για παρά-

δειγμα, το επίδομα παιδιού και το επίδομα θέρ-
μανσης, αφού βασικό κριτήριο χορήγησής τους
είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα. 

4 Αν κάποιος… χωρισμένος φορολογικά σύ-
ζυγος έχει ατομική επιχείρηση, χάνει το δι-

καίωμα της μεταφοράς της ζημίας, αν υπάρχει
διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού ει-
σοδήματος.  

5 Στις περιπτώσεις ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή
δωρεάν παραχωρημένης κατοικίας, ο κάθε

σύζυγος συμπληρώνει στη φορολογική δήλωση

το ποσοστό που διαθέτει. Όποιος δεν διαθέτει
καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας, πρέπει στον
πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης να συμπλη-
ρώσει την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», ενώ ο
άλλος σύζυγος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει
τίποτα.

6 Τα παιδιά από κοινό γάμο δηλώνονται ως
εξαρτώμενα και από τους δύο συζύγους. Το

ανήλικο τέκνο που δεν φορολογείται προστίθεται
στα εισοδήματα του γονέα με το μεγαλύτερο εισό-
δημα, όπως και το τεκμαρτό. Εφόσον αυτά τα πο-
σά είναι ίσα, τότε τα τέκνα βαρύνουν τον πατέρα.  

7 Δεν μπλοκάρεται η φορολογική ενημερότητα
συζύγου όταν χρωστάει στην εφορία ο άλλος. 

8Στην εκκαθάριση φόρου της δήλωσης δεν γί-
νεται συμψηφισμός, δηλαδή, ο καθένας πλη-

ρώνει ή παίρνει ως επιστροφή το ποσό που του
αναλογεί.

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Έως 28 Φεβρουαρίου
η υποβολή δηλώσεων, 
κατόπιν… ωρίμου σκέψεως 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
Ο αεικίνητος μάνατζερ
που οδήγησε 
την Παπαστράτος 
στη νέα εποχήP
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Πότε συμφέρει να… χωρίζουν
τα ζευγάρια λόγω εφορίας
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Η
περαιτέρω ανάπτυξη του

δικτύου οπτικών ινών, η

ταχύτερη μείωση του λει-

τουργικού κόστους και η

ανάληψη περισσότερων έργων για τον

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αποτελούν

τις τρεις μεγάλες προκλήσεις για τη Vo-

dafone Ελλάς φέτος. 

Η διοίκηση της εταιρείας έχει χαρακτηρίσει το 2023

ως ένα έτος με μεγάλες προκλήσεις, καθώς πρέπει να

διαχειριστεί πρώτα από όλα την αύξηση του λειτουργι-

κού κόστους. Σύμφωνα με τα ανώτατα στελέχη της εται-

ρείας, το διάστημα Μαρτίου/Απριλίου 2023-Μαρτίου

2024 το επιπλέον κόστος λειτουργίας θα ανέλθει στα 60

εκατ. ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, βασικός στόχος της Vodafone

Ελλάς είναι η ίδρυση θυγατρικής εντός του έτους, η

οποία θα απορροφήσει τις υπάρχουσες υποδομές δι-

κτύων οπτικών ινών, αναλαμβάνοντας το έργο της πε-

ραιτέρω ανάπτυξης των δικτύων FTTC και FTTH της.

Σύμφωνα με το σχέδιο της διοίκησης, με αυτόν τον τρό-

πο θα χρηματοδοτηθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης των

δικτύων και θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που σίγουρα

θα υπάρξουν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών υπο-

δομών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου απολογι-

σμού της Vodafone Ελλάς, το δίκτυο της Vodafone Ελλάς

καλύπτει 550.000 νοικοκυριά με υποδομές οπτικής ίνας

μέχρι την καμπίνα (FTTC), εκ των οποίων 230.000 καλύ-

πτονται με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH). 

Οι οπτικές ίνες
Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει ότι η

κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι την καμπίνα θα ανέλθει σε

800.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονί-

κη, Πάτρα, Βόλο, Ιωάννινα, Βέροια και Κοζάνη. Όσον

αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, στόχος εί-

ναι η προώθηση συμφωνιών χονδρικής με τον πάροχο

που θα προσφέρει το χαμηλότερο κόστος. Εξάλλου, πρέ-

πει να σημειωθεί ότι στους στόχους της φετινής χρονιάς

συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη διάθεσης σταθερών

ευρυζωνικών συνδέσεων με ταχύτητες μεγαλύτερες

του 1 Gbps. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο 5ης γενιάς, η Vodafo-

ne Ελλάς προσφέρει κάλυψη 50% στον πληθυσμό, ενώ

φέτος ο στόχος είναι να αυξηθεί στο 70% και στο τέλος

του 2025 στο 90%. 

Συνδρομητική και νέα έργα
Ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της συνδρομητικής

τηλεόρασης Vodafone TV αναμένεται να ρίξει η διοίκη-

ση της εταιρείας φέτος, θέτοντας ως στόχο την αύξηση

της πελατείας από τις 160.000 στις 200.000 πελάτες. 

Σημειώνεται ότι η συνδρομητική τηλεόραση έχει ξε-

κινήσει συνεργασία με την Disney, ενώ

μέσω του Disney+ έχουν προστεθεί

70.000 πελάτες. Επιπλέον, η Vodafone

Ελλάς είναι κοντά στην επέκταση της

αποκλειστικής συνεργασίας με το HBO

για μία ακόμη διετία, ενώ μία από τις βα-

σικές προτεραιότητες είναι η διεύρυνση

της συμφωνίας με τη Warner, προκειμέ-

νου να ενισχύσει το περιεχόμενο που θα

είναι διαθέσιμο από το Vodafone TV. 

Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρεία θέ-

λει να αναπτύξει περαιτέρω το Vodafone

Business, το οποίο έχει ιδιαίτερα καλές

επιδόσεις και πολλές επιτυχίες, όπως το IoT και τα δί-

κτυα SD-WAN. Είναι ενδεικτικό ότι ο συγκεκριμένος το-

μέας αντιπροσωπεύει το 30% των συνολικών εσόδων της

Vodafone Ελλάς. Τέλος, στον τομέα των ψηφιακών τε-

χνολογιών για το Δημόσιο, η εταιρεία υλοποιεί έργα ή

πρόκειται να προχωρήσει σε υπογραφή συμβάσεων,

που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ. 

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός στον

κλάδο των τηλεπικοινωνιών αναμένεται να είναι πιο έν-

τονος φέτος, καθώς από τη μία οι εταιρείες θα πρέπει να

συμπιέσουν το κόστος λειτουργίας τους, αναπτύσσον-

τας συνεχώς νέες καινοτόμες και ανταγωνιστικές υπη-

ρεσίες, ενώ από την άλλη οι καταναλωτές, λόγω συμπίε-

σης των οικονομικών τους, θα έχουν ως βασική επιδίω-

ξη την αναζήτηση των καλύτερων πακέτων στην τηλε-

φωνία και στη συνδρομητική τηλεόραση.

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Τα τρία μεγάλα 
στοιχήματα

της Vodafone Ελλάς 
loukas1972@gmail.com

Τι σχεδιάζει 
η εταιρεία 
για τη φετινή χρονιά,
την οποία έχει 
χαρακτηρίσει 
ως έτος με μεγάλες
προκλήσεις 
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ΧΡΗΣ ΤΟΣ 
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ

Ο αεικίνητος μάνατζερ 
που οδήγησε 

την Παπαστράτος στη νέα εποχή

E
να νέο σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της
άνοιξε η Παπαστράτος. Μια από τις πλέον επι-
δραστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελεί
το σημείο αναφοράς μιας ομάδας 12 χωρών,

καθώς καθίσταται το Διοικητικό Κέντρο των Λειτουργιών
της Philip Morris International (PMI) για τη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη. Κινητήριος δύναμη της μετεξέλιξης της Πα-
παστράτος, ο αεικίνητος Χρήστος Χαρπαντίδης τίθεται
επικεφαλής και χρίζεται αντιπρόεδρος Ευρώπης.

Ο Χρήστος Χαρπαντίδης γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσα-
λονίκη και μεγάλωσε δίπλα στο γήπεδο Χαριλάου, οπότε ο
Άρης αποτελεί μία από τις μεγάλες του αγάπες. Σπούδασε
στο Φυσικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και συνέχισε τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, αποκτώντας μεταπτυχιακό στα Οικονομικά (ΜΑ) και
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο
του Κεντ. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει προγράμματα εκ-
παίδευσης στελεχών στα πανεπιστήμια Στάνφορντ και
Ντιούκ.

Η επαγγελματική του πορεία
Αεικίνητος, ο Χρήστος Χαρπαντίδης ξεκίνησε την επαγ-

γελματική του διαδρομή το 1997, ως ασκούμενος στους
τομείς Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στην Coca-Cola Τρία
Έψιλον, για να φθάσει, το 2003, στην οικογένεια της Παπα-
στράτος αναλαμβάνοντας την ευθύνη σημαντικών θέσεων
στο εμπορικό τμήμα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εί-

ναι το ίδιο έτος που η Παπαστράτος χρίζεται θυγατρική
εταιρεία της PMI.

Από το 2012 έως το 2015 ανέλαβε ανώτερες διοικητικές
θέσεις στη PMI στη Λοζάνη της Ελβετίας, στο τμήμα της
Στρατηγικής Πωλήσεων και στη συνέχεια στο τμήμα Εμ-
πορικής Διάθεσης προϊόντων νέας γενιάς. Τον Αύγουστο
του 2015 ανέλαβε τη θέση του προέδρου και διευθύνον-
τος συμβούλου της Παπαστράτος και επικεφαλής της πε-
ριοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ευθύνη τις Ελ-
λάδα, Κύπρο, Μάλτα. Έναν χρόνο μετά, η περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης διευρύνεται εντάσσοντας στον τομέα ευθύνης
του Χρήστου Χαρπαντίδη και τις Ρουμανία, Βουλγαρία.

Ωστόσο, για τον Χρήστο Χαρπαντίδη η επιχειρηματικότητα
πρέπει να αναγνωρίζει τη σημαντική κοινωνική ευθύνη που
τη συνοδεύει. Αυτός είναι ο λόγος που έχει αναγνωρίσει ότι
το τσιγάρο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει
να επιλυθεί και για τον κ. Χαρπαντίδη. «Το όραμα της εταιρεί-
ας μας είναι να τελειώνουμε με το τσιγάρο», είχε δηλώσει σε
δημόσιες τοποθετήσεις του ο μη καπνιστής επικεφαλής της
Παπαστράτος, υποδηλώνοντας πως η βιομηχανία προχωρά
σε αλλαγή στην κουλτούρα της.

Το IQOS είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στη χώρα μας από το
2016, στο πλαίσιο της προσπάθειας μετασχηματισμού προς
έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο. Η χρονιά-ορόσημο για τον ίδιο τον
κ. Χαρπαντίδη, την Παπαστράτος και την πορεία προς ένα μέλ-
λον απαλλαγμένο από τον καπνό του τσιγάρου ήταν το 2017.

Τη συγκεκριμένη χρονιά με τις… ευλογίες του πραγμα-
τοποιήθηκε η επένδυση 300 εκατ. ευρώ που μετέτρεψε
τις εγκαταστάσεις της Παπαστράτος σε ένα από τα ελάχι-
στα παραγωγικά και εξαγωγικά κέντρα καινοτόμων προ-
ϊόντων καπνού της PMI. Ο μετασχηματισμός της κορυφαί-
ας ιστορικής ελληνικής καπνοβιομηχανίας σε μια παγκο-
σμίως πρωτοπόρο εταιρεία τεχνολογίας ήταν πια γεγονός.

Ουσιαστικά η καπνοβιομηχανία «κόβει» το τσιγάρο και
το 2018 το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυρ-
γο σταματά να παράγει τσιγάρα ύστερα από 87 χρόνια.

Την ίδια χρονιά, το 2018, οι χώρες ευθύνης του κ. Χαρπαν-
τίδη ενισχύονται με την προσθήκη των Κροατίας και Σλοβε-
νίας, φτάνοντας συνολικά τις επτά. Ο ρόλος της Παπαστρά-
τος συνέχισε να αναβαθμίζεται και με τον Χρήστο Χαρπαντί-
δη στο τιμόνι ενισχύονται οι επενδύσεις στη χώρα μας. 

Το 2021 ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ
και πέρυσι ολοκλήρωσε επιπλέον επένδυση ύψους επι-
πλέον 125 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας συνολικά τα 550 εκατ.
ευρώ στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Εν μέσω σημαντικών επενδύσεων η εταιρεία ενισχύθη-
κε με εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρό-
νια. Ειδικότερα, 400 νέες θέσεις εργασίας προστέθηκαν το
2017, 185 το 2021 και πάνω από 300 νέες θέσεις το 2022.

Το 2023 συνιστά μια νέα σελίδα στην πορεία του Χρή-
στου Χαρπαντίδη και της Παπαστράτος. Η καινούργια
χρονιά τον υποδέχεται «στην κορυφή» ενός cluster χω-
ρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 5 δισ. δολάρια, τρία εργοστάσια και πε-
ρισσότερους από 4.000 εργαζομένους. Ο Χρήστος Χαρ-
παντίδης τοποθετείται αντιπρόεδρος Ευρώπης της PMI
και επικεφαλής του Διοικητικού Κέντρου 12 χωρών και
συγκεκριμένα των Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κύ-
πρου, Μάλτας, Κροατίας, Σλοβενίας, Σερβίας, Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας, Μαυρο-
βουνίου. 

Μεγάλες του αγάπες
η Θεσσαλονίκη και ο Άρης 

- Πώς κατάφερε να… κόψει 
το τσιγάρο η καπνοβιομηχανία

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδονται η εκκίνηση
και η διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό
του κατώτατου μισθού για το 2023, προκειμένου ο
νέος αυξημένος κατώτατος μισθός να αρχίσει να
ισχύει από την 1η Απριλίου 2023, σύμφωνα και με
τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, τα χρονοδια-
γράμματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για
κάθε στάδιο της διαδικασίας έχουν ως εξής:
1. Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς
εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς

φορείς με στόχο τη σύνταξη έκθεσης για την αξιο-
λόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου
μισθού θα λάβει χώρα έως τις 20 Ιανουαρίου.
2.Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λά-

βουν χώρα το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου
2023
3.Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμη-

ρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή
Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των
κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική
διαβούλευση, θα λάβει χώρα το αργότερο έως τη
10η Φεβρουαρίου 2023.
4. Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της

τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της
έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύν-
ταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει
χώρα το αργότερο έως την 20ή Φεβρουαρίου 2023.
5. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκλη-

ρώνεται το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.
6. Τέλος, η εισήγηση του υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμ-
βούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού
υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των
εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως τη
10η Μαρτίου 2023.

Κατώτατος μισθός: Το χρονοδιάγραμμα για τη νέα αύξηση - Ισχύει από 1 Απριλίου

Σ
ημαίνουσα θέση στον ενεργει-
ακό χάρτη τόσο της χώρας όσο
και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης αναμένεται να πάρει η

νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ισχύος
840 MW που θα αναπτύξουν από κοινού
η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Damco
Energy του Ομίλου Κοπελούζου, στην
Αλεξανδρούπολη. 

Από τη μια θα συμβάλει τα μέγιστα στη
διασφάλιση της επάρκειας του συστήμα-
τος την επόμενη δεκαετία και από την άλ-
λη στη μετατροπή της Ελλάδας σε εξα-
γωγέα ρεύματος στα Βαλκάνια, γεγονός
που προσδίδει στο έργο μια σημαντική
γεωπολιτική διάσταση. Η έναρξη των ερ-
γασιών κατασκευής αναμένεται εντός
του πρώτου τριμήνου του 2023 με ορί-
ζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του 2025.
Σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
τελετή έναρξης των εργασιών, παρουσία
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη όσο και υψηλόβαθμων στελεχών,
όπως του προέδρου και διευθύνοντα
συμβούλου της ΔΕΗ Γεώργιου Στάσση,
του προέδρου και του διευθύνοντα συμ-
βούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Ιωάννη Πα-
παδόπουλου και Κωνσταντίνου Ξιφαρά
και του διευθύνοντα συμβούλου του Ομί-
λου Κοπελούζου, Χρήστου Κοπελούζου. 

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια της
συμφωνίας που υπέγραψαν οι τρεις εται-
ρείες τον Δεκέμβριο, επισφραγίζοντας
και επίσημα τη συνεργασία τους, η νέα
μετοχική σύνθεση της μονάδας περιλαμ-
βάνει κατά 51% τη ΔΕΗ, 29% τη ΔΕΠΑ Εμ-
πορίας και κατά 20% την Damco Energy
του Ομίλου Κοπελούζου. Η μονάδα θα εί-
ναι ονομαστικής ισχύος 840 MW, συνι-

στώντας την πιο αποδοτική μονάδα της
χώρας με συντελεστή απόδοσης 63%. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
Ταυτόχρονα, όπως σημειώνεται σε

σχετική ανακοίνωση, θα έχει το χαμηλό-
τερο μεταβλητό κόστος ανάμεσα στις
θερμικές μονάδες, γεγονός που της δί-
νει τη δυνατότητα να μπαίνει πρώτη στη
χονδρεμπορική αγορά με υψηλό συντε-
λεστή χρησιμοποίησης. Πρόσθετο πλεο-
νέκτημα έναντι άλλων μονάδων που είτε

λειτουργούν είτε βρίσκονται υπό ανά-
πτυξη αποτελεί το γεγονός ότι η μονάδα
θα είναι συνδεδεμένη στον υποσταθμό
Υψηλής Τάσης Νέα Σάντα, πράγμα ιδανι-
κό για εξαγωγές. 

Ακριβώς λόγω της θέσης της στον
ευαίσθητο για τα εθνικά μας θέματα Νο-
μό Έβρου, αλλά και της απόφασης να εί-
ναι εξαγωγικού χαρακτήρα, το εν λόγω
έργο αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην
προώθηση της ενεργειακής διπλωμα-
τίας στα Βαλκάνια. Το μεγαλύτερο μέρος

της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
της νέας μονάδας θα εξάγεται σε Βουλ-
γαρία, Β. Μακεδονία και Σερβία. Σε κα-
μία από αυτές τις χώρες δεν προβλέπε-
ται λειτουργία νέων μονάδων φυσικού
αερίου που να καλύπτουν τις ανάγκες
τους τα επόμενα χρόνια. 

Ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα
αφορά τον εφοδιασμό της μονάδας με
φυσικό αέριο, καθώς γειτνιάζει σε από-
σταση αναπνοής με τον ελληνοβουλγα-
ρικό αγωγό IGB καθώς και με το FSRU
της Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται
υπό κατασκευή και αναμένεται να λει-
τουργήσει στα τέλη του έτους. Η γεω-
γραφική εγγύτητα με τις υπόλοιπες δύο
υποδομές επιτρέπει μεγάλες εξοικονο-
μήσεις ενώ περιορίζει αισθητά το ρίσκο
εφοδιασμού.

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η

Νέα μονάδα με ισχυρό 
γεωπολιτικό «άρωμα» 

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

Θα είναι ισχύος 840 MW και θα την αναπτύξουν 
από κοινού ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας και Damco Energy 

του Ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη 
- Παρουσία Μητσοτάκη σήμερα τα εγκαίνια
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η LCI, κορυφαία αεροπορική εταιρεία
και θυγατρική του Ομίλου Libra, υπέγρα-
ψε συμφωνία με την Elroy Air, εταιρεία
ανάπτυξης προηγμένων αυτόνομων αε-
ροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, για
την απόκτηση έως και 40 αεροσκαφών
Chaparral κάθετης απογείωσης και
προσγείωσης (VTOL) της εταιρείας. Η
επένδυση της LCI στο σύστημα της Elroy
Air επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέ-
σμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανά-
πτυξη και καινοτομία. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η LCI θα αποκτήσει αρχικά 20 αεροσκάφη με δι-
καίωμα αγοράς συνολικά έως και 40 εναέριων οχημάτων. Τα αεροσκάφη VTOL βρίσκονται επί του παρόντος υπό
ανάπτυξη στις εγκαταστάσεις της Elroy Air στο Σαν Φρανσίσκο στην Καλιφόρνια.

Τ
ον κινητήριο μοχλό προκει-
μένου να κινηθεί προς νέα
υψηλά οκταετίας και να
υπερβεί τις 1.000 μονάδες

αναζητά το ελληνικό χρηματιστήριο.
Το πρώτο ζητούμενο είναι η διάσπαση
των 973,27 που θα αποτελέσει νέο ρε-
κόρ οκταετίας και τότε θα ξεμπλοκά-
ρει τεχνικά, με επόμενο στοίχημα τις
1.000 μονάδες, που πλέον ποσοστιαία
απέχουν ελάχιστα από τα τωρινά επί-
πεδα, όμως σημειολογικά θα σημά-
νουν πολύ περισσότερα. Να σημει-
ωθεί πως ο Γενικός Δείκτης από τις
αρχές της χρονιάς έχει υπερκεράσει
κρίσιμα τεχνικά σημεία, όπως οι 930,
οι 940, οι 950 και οι 960 μονάδες, και
πλέον καλείται να κατοχυρώσει υψη-
λότερα επίπεδα τιμών. Και μένει να
αποδειχθεί αν οι ενεργοί traders είναι

αποφασισμένοι να αυξήσουν τη συμ-
μετοχή τους στο ΧΑ, κάτι που θα οδη-
γήσει τον Γενικό Δείκτη στις 1.000 μο-
νάδες. Πάντως δεν πρέπει να απο-

κλειστούν και κάποιες διορθωτικές
κινήσεις, καθώς η εγχώρια χρηματι-
στηριακή αγορά έχει υπεραποδώσει
από τις αρχές του έτους.

Η Bed Bath & Beyond 
συζητά με πιθανούς δανειστές

Η Bed Bath & Beyond συνομιλεί με πι-
θανούς δανειστές, οι οποίοι θα χρηματο-
δοτήσουν την εταιρεία κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας της κήρυξης χρεοκοπίας,
σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση της υπό-
θεσης τα οποία επικαλείται το πρακτορείο
Bloomberg. Οι συνομιλίες περιλαμβά-
νουν και την πιθανότητα ο χρηματοδότης
να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των περι-
ουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά
την εκποίησή της, στο πλαίσιο της χρεο-
κοπίας. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται
σε αρχικό στάδιο και οι όροι θα μπορού-
σαν να αλλάξουν.

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης 
νέο μέλος του ΔΣ του ΟΛΘ

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώ-
της Σταμπουλίδης, εντεταλμένος σύμ-
βουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο-
σίου (ΤΑΙΠΕΔ), ανα-
λαμβάνει καθήκοντα
μη εκτελεστικού μέ-
λους του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΟΛΘ
ΑΕ. Ο κύριος Σταμ-
πουλίδης είναι ένα
καταξιωμένο και κα-
ταρτισμένο στέλεχος,
με σημαντική θητεία σε διοικητικές θέ-
σεις εταιρειών και οργανισμών του ιδιω-
τικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στο πλαίσιο του ρόλου του στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, ο κύριος Σταμ-
πουλίδης θα αποτελέσει επίσης μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου.

Η ενδεχόμενη ύφεση 
«πληγώνει» τις startups

Το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας ύφε-
σης μπορεί να ωθήσει τα νοικοκυριά να
ελαττώσουν τις δαπάνες τους. Το ίδιο
συμβαίνει, όμως, και με τους επενδυτές
των startups. Οι επενδυτές επιχειρηματι-
κών κεφαλαίων πατούν το «φρένο» της
επιθετικής χρηματοδότησης νεοφυών
επιχειρήσεων, τρομοκρατημένοι από το
αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, τις βυθι-
σμένες τιμές των μετοχών τεχνολογίας
και τους κλιμακούμενους φόβους για
επικείμενη ύφεση. Το τελευταίο τρίμηνο
του 2022, οι επενδύσεις σε startups της
Βόρειας Αμερικής συρρικνώθηκαν κατά
63% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με μια
νέα έκθεση της Crunchbase.

Η Κύκνος ΑΕ ανακοίνωσε ότι λανσάρει
προϊόντα σε δυο νέες κατηγορίες, μαγιο-
νέζα και μουστάρδα. Όπως αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση, εισέρχεται στις δύο
νέες κατηγορίες προσφέροντας έξι γεύ-
σεις. Η νέα σειρά στην κατηγορία μαγιο-
νέζα περιλαμβάνει τη Μαγιονέζα Premi-
um, τη Μαγιονέζα Light και τη Mayo Veg-
an Sauce. Μεριμνώντας για όσους προσέ-
χουν τη διατροφή τους ή ακολουθούν τη
vegan διατροφή, η Κύκνος προσφέρει την
επιλογή light μαγιονέζας με 60% λιγότερα
λιπαρά σε σχέση με την Premium, αλλά
και τη Mayo Vegan Sauce χωρίς αυγό και

γλουτένη. Η Μουστάρδα Mild, η Μουστάρδα Hot και η Μουστάρδα με μέλι είναι οι τρεις νέες γεύσεις που
παρουσιάζει η Κύκνος. Οι δύο νέες προϊοντικές σειρές της Κύκνος κυκλοφορούν ήδη στις μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Επόμενος στόχος στο ΧΑ οι 1.000 μονάδες

Στις κατηγορίες μουστάρδας, μαγιονέζας εισέρχεται η Κύκνος

Libra: Ντιλ για 40 drones μεταφοράς εμπορευμάτων



Θ
α αποτελέσει άραγε η εκλογι-
κή αναμέτρηση τροχοπέδη
στην εξέλιξη των ερευνών για
υδρογονάνθρακες, μήπως

«σκοντάψουν» σε τυχόν καθυστερή-
σεις, που θα προκύψουν λόγω της υπη-
ρεσιακής κυβέρνησης(;) είναι τα ερω-
τήματα που θέτουν κύκλοι του χώρου,
με αφορμή την προεκλογική περίοδο
που διανύουμε.

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι οι
έρευνες υδρογονανθράκων αφορούν
μόνο το φυσικό αέριο, διότι, όπως έχει
τονίσει ο πρωθυπουργός, εξορύξεις
πετρελαίου δεν θα γίνουν στη χώρα
μας, για λόγους προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης
προανήγγειλε προς τα τέλη του 2022 το
ξεκίνημα των σεισμικών ερευνών για
τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στα δύο οικόπεδα, τα οποία βρί-
σκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου
και της Κρήτης, από την ExxonMobil,
επισημαίνοντας: «Η χώρα μας, ασχέτως
της προσήλωσης την οποία έχει στη
γρήγορη πράσινη μετάβαση, οφείλει να
διερευνήσει αν έχει αυτήν τη στιγμή τη

δυνατότητα να εξορύξει φυσικό αέριο,
το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην
ενεργειακή ασφάλεια τη δική μας, αλλά
και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευ-
ρώπης» (σ.σ.: η  Κομισιόν έχει συμπερι-
λάβει στο taxonomyEE, τον κατάλογο
για βιώσιμες επενδύσεις, και το φυσικό
αέριο).

Κρατική μηχανή
«Η ένταση των ερευνητικών προ-

σπαθειών για τον εντοπισμό αξιοποι-
ήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων είναι δεδομένη», αναφέρουν οι
ίδιοι κύκλοι. Εκφράζουν ωστόσο την
ανησυχία τους, «αν η κρατική μηχανή
θα δουλέψει, όπως χρειάζεται, απρό-
σκοπτα, ή θα παρατηρηθεί το κλασικό
φαινόμενο των συνεχών αναβολών

και παραπομπών στις καλένδες, με το
επιχείρημα ότι τώρα έχουμε εκλο-
γές;».

Στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
από τη χρονιά 2022 είχαμε: την (επι-
τυχημένη) διεξαγωγή της τρισδιάστα-
της σεισμικής έρευνας της Energean
στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο σε
μία έκταση 2.200 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, αλλά και την έναρξη ανά-
λογων ερευνών από την κοινοπραξία
των ExxonMobil και HelleniQ Energy
νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελο-
ποννήσου, σε μία έκταση που φτάνει
τα 31.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα,
καθώς και από την HelleniQ Energy
στο Ιόνιο και στον Κυπαρισσιακό
Κόλπο, σε περίπου 10.000 τετραγωνι-
κά χιλιόμετρα. 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Σε ποιον βαθμό οι επερχόμενες εκλογικές
αναμετρήσεις θα αποτελέσουν τροχοπέδη 
για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων;»
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Ανησυχία  
«για τον κίνδυνο
καθυστερήσεων
από αντιπαράθεση 
σε κεντρικό 
ή, κυρίως,
περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο»

Ερωτήματα 
για τις έρευνες 

υδρογονανθράκων 



Τα δεδομένα που αντλούνται θα τύχουν
επεξεργασίας και ερμηνείας, ώστε, μέχρι
τους πρώτους μήνες του 2024, να υπάρχει
μια συνολική εικόνα για το αν οι συγκεκρι-
μένες περιοχές είναι όντως πολλά υπο-
σχόμενες για να προχωρήσουν οι εταιρεί-
ες στο επόμενο βήμα, που είναι οι ερευνη-
τικές γεωτρήσεις».

Παράλληλα, έπειτα από μία και πλέον
20ετία, προετοιμάζεται η πρώτη ερευνητι-
κή γεώτρηση στην Ελλάδα από την Ener-
gean, σε περιοχή του Δήμου Ζίτσας του
Νομού Ιωαννίνων.

Η εταιρεία έχει καταθέσει (πρόσφατα) τη
Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Επιπτώσεων στη Διεύθυνση Περιβαλλον-
τικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, η οποία θα
ελέγξει την πληρότητα του φακέλου και εν
συνεχεία θα την αποστείλει προς διαβού-
λευση στην Περιφέρεια Ηπείρου.

«Από τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την
έγκριση της μελέτης θα κριθεί και ο χρό-
νος διενέργειας της γεώτρησης, με την εκ-
κίνησή της εντός του 2023 να φαντάζει αρ-
κετά αισιόδοξο σενάριο, με βάση τους
ρυθμούς που μας έχει συνηθίσει η κρατική
μηχανή σε όλα τα επίπεδα».

Κλασικό φαινόμενο 
Οι φόβοι που προβάλλονται για την

εξέλιξη των ερευνών υδρογονανθρά-
κων εστιάζονται κυρίως «σε ποιον βαθ-
μό η γραφειοκρατία αλλά και οι επερ-
χόμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα
αποτελέσουν τροχοπέδη για την έγκαι-
ρη (ή και γενικώς) την υλοποίηση των
έργων; Θα δουλέψει όπως χρειάζεται η
κρατική μηχανή, απρόσκοπτα, ή θα πα-
ρατηρηθεί το κλασικό φαινόμενο των
συνεχών αναβολών και παραπομπών
στις καλένδες, με το επιχείρημα ότι τώ-
ρα, μέσα στις εκλογές, άσ’ το να περιμέ-
νει καλύτερα; Αλλά ακόμη και εάν οι
εκλογικές αναμετρήσεις μείνουν μα-
κριά από το έργο της διοίκησης, η απο-
τελεσματικότητά της θα είναι δεδομένη;
Πολλά τα εμπόδια: Να θυμηθούμε την
περίπτωση στον Πατραϊκό Κόλπο, όπου
τα πρώην ΕΛΠΕ επί σχεδόν τέσσερα
χρόνια αναζήτησαν ματαίως λιμενική
βάση για την υποστήριξη της γεώτρη-
σης. Ο Πατραϊκός πλέον, με τη σύμφω-
νη γνώμη και των δύο εταίρων (Helle-
niQ - Energean), είναι στον δρόμο. Στο
Κατάκολο, με το αιτιολογικό ότι το πρό-
τζεκτ αφορά εξόρυξη πετρελαίου, το
έργο της Energean σταματά». 

Εδώ εκφράζονται κάποιες απορίες:

«Αν οι εταιρείες επενδύσουν τα ποσά
που απαιτούνται στις ερευνητικές γεω-
τρήσεις και ανακαλύψουν κοιτάσματα
όχι φυσικού αερίου αλλά πετρελαίου,
ποια θα είναι η θέση της ελληνικής Πο-
λιτείας, να μη βγουν; Και οι συμβάσεις
που είναι υπογεγραμμένες με το Ελλη-
νικό Δημόσιο; Θα μπορούσε να σταθεί
μια τέτοια επιλογή στα διεθνή διαιτητι-
κά όργανα;».  Πέραν όμως της γραφει-
οκρατικής διάστασης, «υπάρχουν και οι
καθαρά πολιτικές παράμετροι: Πώς
μπορούν οι εταιρείες να είναι βέβαιες
ότι τα ερευνητικά έργα δεν θα αποτελέ-
σουν πεδίο αντιπαράθεσης στον κεντρι-
κό πολιτικό ή, κυρίως, στον περιφερει-
ακό και τοπικό στίβο; 

Η εμπειρία των πρώην ΕΛΠΕ στην πε-
ριοχή της Άρτας - Πρέβεζας υπήρξε
τραυματική: Η εταιρεία είχε την ατυχή
συγκυρία να ζητήσει εγκρίσεις από τον

Δήμο Άρτας για τη διενέργεια της σει-
σμικής έρευνας, λίγους μήνες πριν από
τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών
του 2019, και εισέπραξε ένα σχεδόν
ομόφωνο “όχι”, ακόμη και από τη δημο-
τική παράταξη που πρόσκειται στο υπέρ
των ερευνών κόμμα της Νέας Δημο-
κρατίας, που τότε ήταν στην αντιπολί-
τευση.  Τα πρώην ΕΛΠΕ στη συνέχεια,
και με δεδομένες και τις γενικότερες
συνθήκες της αγοράς, επέστρεψαν την
περιοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως
το ίδιο έπραξαν και με τη βορειοδυτική
Πελοπόννησο, χωρίς καν να ξεκινή-
σουν ενέργειας για την προετοιμασία
σεισμικής έρευνας. Όπως ακριβώς, δη-
λαδή, έπραξε και η κοινοπραξία Repsol
- Energean με την περιοχή της Αιτωλο-
ακαρνανίας».

Ο χρόνος θα δείξει αν θα επιβεβαι-
ωθούν ή όχι οι φόβοι τους.
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Φόβοι εταιρειών
Οι εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα
«δεν θα ήθελαν ούτε να
σκέφτονται το ενδεχόμε-
νο, μετά από μια εκτόνωση
της ενεργειακής κρίσης
και μια αποκλιμάκωση
των τιμών διεθνώς, να
δουν τις πολιτικές ηγε-
σίες σε Ευρώπη και Ελλά-
δα να αφήνουν και πάλι
στην άκρη την ανάγκη
επένδυσης σε υδρογονάν-
θρακες και να εστιάζουν
αποκλειστικά στην ανά-
πτυξη της “πράσινης ενέρ-
γειας”. Σε μια τέτοια περί-
πτωση, είναι βέβαιο ότι,
στις ηχηρές αποχωρήσεις
της Total και της Repsol
από τη χώρα μας, θα προ-
στίθεντο κι άλλες...».
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Σ
τον αέρα βρίσκεται η νέα καμπάνια επι-
κοινωνίας για το πρόγραμμα προληπτικής
μαστογραφίας «Φώφη Γεννηματά» που
σχεδίασε και υλοποιεί η Choose Strategic

Communications Partner για το υπουργείο Υγείας.  
Εφόσον όλοι μας γνωρίζουμε τη βεβαρυμένη ερ-

γασιακή, κοινωνική και οικογενειακή καθημερινό-
τητα των γυναικών, που έχει ως αποτέλεσμα να πα-
ραμελούν και να αναβάλλουν τη βασική τους υπο-
χρέωση απέναντι στον εαυτό τους, την υγεία τους, η
Choose με «Το ραντεβού μου» και κεντρικό αφήγη-
μα «Αυτό το ραντεβού δεν είναι σαν τα άλλα» υπεν-
θυμίζει και αναδεικνύει την ανάγκη πρόωρου ελέγ-
χου για καρκίνο του μαστού που αποτελεί τον συ-
χνότερο καρκίνο στις γυναίκες.

Έτσι, η καμπάνια αυτή θα ενημερώσει και θα
αφυπνίσει γυναίκες κάτοικους Ελλάδας με ΑΜΚΑ,
από 50 έως 69 χρονών να εξεταστούν εγκαίρως με
το μήνυμα πως «η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές»

κάνοντάς τη δωρεάν, απλά και γρήγορα αφού μπο-
ρούν να την πραγματοποιήσουν σε διάφορα σημεία.
Ήδη πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 65.000
δωρεάν μαστογραφίες από γυναίκες ηλικίας 50
έως 69 ετών μέσω του προγράμματος.

Το πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μα-
στού «Φώφη Γεννηματά» αποτελεί την πρώτη δρά-
ση προληπτικής ιατρικής του υπουργείου Υγείας
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα θα ανοίξουν
και άλλες πιο εξελιγμένες υπηρεσίες προληπτικών
ελέγχων υγείας που ανταποκρίνονται σε συγκεκρι-
μένες ανάγκες στοχευμένων ομάδων πληθυσμού.

Το πρόγραμμα δημοσιότητας και επικοινωνίας
που σχεδίασε η Choose Communications Partner,
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επικοινωνίας
στην Ελλάδα, περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφω-
νο, διαδίκτυο, καθώς και διαφημιστικές καταχωρί-
σεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Είναι το μεγαλύτερο παιδί του πλουσιότερου αν-
θρώπου στον κόσμο Μπερνάρ Αρνό και κατέχει επί-
σης τη θέση της αντιπροέδρου της Louis Vuitton.
Ο Μπερνάρ Αρνό όρισε την κόρη του Ντελφίν επι-
κεφαλής της διεύθυνσης της Dior, του δεύτερου
πιο εμπορικού σήματος του ομίλου LVMH, καθώς ο
73χρονος δισεκατομμυριούχος συνεχίζει να τοπο-
θετεί τα παιδιά του σε βασικές θέσεις στην αυτο-
κρατορία του.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση έρχεται
αφού ο Αντουάν Αρνό ο μεγαλύτερος γιος του

Μπερνάρ, έλαβε πρόσφατα ευρύτερο ρόλο στην
επιχείρηση, αντικαθιστώντας τον Σίντεϊ Τολεντάνο
ως διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της
Christian Dior, της εταιρείας χαρτοφυλακίου μέσω
της οποίας η οικογένεια ελέγχει την LVMH Moet
Hennessy Louis Vuitton.
Ο Μπερνάρ Αρνό θεωρείται ο πλουσιότερος άν-
θρωπος στον κόσμο με περιουσία 188,6 δισ. δολα-
ρίων. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Η Ντελ-
φίν Αρνό είναι το μεγαλύτερο παιδί του.

Τη νέα συνεργασία της με την Box Now, την αυτοματοποιημένη και προσωπο-
ποιημένη υπηρεσία αποστολής και παραλαβής δεμάτων, εγκαινιάζει η Genera-
tion Y στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της, Generation Next. Σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας, μέσω της διασύνδεσης της εν λόγω πλατφόρμας
με την Box Now, η οποία διατηρεί 1.200+ lockers (αυτόματα μηχανήματα παρα-
λαβής δεμάτων) διαθέσιμα 24/7 σε περισσότερες από 140 περιοχές της χώρας,
προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να παραδίδουν τις παραγγελίες
τους σε λιγότερο από 24 ώρες.

Με περισσότερα από 90 διαφορετικά καινοτόμα εμπορικά εργαλεία στην τεχνολογική της φαρέτρα, η Generation
Y προσθέτει ένα ακόμη, δίνοντας την ευκαιρία σε ποικίλες επιχειρήσεις (e-shops, καταστήματα, εταιρείες courier)
να αυξήσουν το μέσο καλάθι τους κατά 20%, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εμπειρία των πελατών τους.

Ο Μπερνάρ Αρνό 
παρέδωσε

στην πρωτότοκη
Ντελφίν τα ηνία

του οίκου Dior

� Με τον σεφ Νίκο Θωμά να επισκέπτεται ένα ιχθυοπωλείο
και ένα οπωροπωλείο και να αναζητά συμβουλές για το

πώς ξεχωρίζουμε τα φρέσκα προϊόντα, καταλήγοντας στο
σουπερμάρκετ όπου μας συμβουλεύει πώς να διακρίνουμε αν
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι νέας σοδειάς, όπως
είναι πάντα το Molon Lave, τρέχει ήδη στον αέρα η αντίστοιχη
καμπάνια που υπογράφει η Prodigi και την παραγωγή η Takes
2 Production House. Η καμπάνια επικοινωνείται σε τηλεόρα-
ση και digital μέσα από τη Starcom. 

� Με ένα υπέροχο σποτάκι αναδεικνύει η Choose τις ομορ-
φιές της Πελοποννήσου, αφού η Ολίβια νομίζει πως έχει

πάει στην Πελοπόννησο μόνη της αλλά ο σύντροφός της εν-
τέλει είναι μαζί της.

� Η New Age συνεργά-
ζεται με τη Σταματίνα

Τσιμτσιλή για το νέο λαν-
σάρισμα προϊόντων
GARDEN και SIDERAL
FOLICO. Η παρουσιά-
στρια διαφημίζει μια
σειρά vegan με απαλές
συνθέσεις και έναν συν-
δυασμό φυτικών συστατικών και ελαίων όπως το αβοκάντο.
H σκηνοθεσία ανήκει στον Γιώργο Ζώη και είναι μια παραγω-
γή της WCA Productions, για λογαριασμό της New Age.

� Η νέα καμπάνια της Solid Havas για τη Media Strom είναι
ήδη στον αέρα, υπενθυμίζοντάς μας ότι όταν κοιμόμαστε κα-

λά, ζούμε καλύτερα. Την παραγωγή της ταινίας επιμελήθηκε η
Parasol με σκηνοθέτη τον Αποστόλη Παπαθανασίου.

� Η νέα ευρηματική καμπάνια, την οποία μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν από 8 Ιανουαρίου οι τηλεθεατές, ήρθε

για να υπενθυμίσει ότι στα Lidl οι καταναλωτές μπορούν να
γεμίζουν σταθερά τη σακούλα τους, χωρίς να αδειάζουν το
πορτοφόλι τους, με αποδείξεις!

� Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo, στα
19,5 από 17,2 ευρώ, δίνει η Eurobank Equities, σε έκθεσή

της στην οποία διατηρεί σύσταση «buy». Ενδεικτικά, η Eu-
robank βλέπει τα EBITDA του 2023 να υπερβαίνουν τα 330
εκατ. ευρώ.

Mικρά - μικρά

Καμπάνια προληπτικής μαστογραφίας του υπουργείου Υγείας με υπογραφή της Choose

Συνεργασία Generation Y - Box Now
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Σαρωτική ήταν η επιστροφή του «Sur-
vivor» στους πίνακες τηλεθέασης την

πρώτη εβδομάδα της προβολής του. Τα
40άρια έπεσαν βροχή και ο ΣΚΑΪ πήρε μια
βαθιά ανάσα έπειτα από ένα δύσκολο και
απογοητευτικό εξάμηνο. Βέβαια, αναμένου-
με από την ερχόμενη Δευτέρα που επιστρέ-
φουν οι δημοφιλείς σειρές και το «Mas-
terChef» ώστε να δούμε πού θα καθίσει η
μπίλια στο δεύτερο μισό της σεζόν.

�Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πήρε μια
θέση στην κριτική επιτροπή του

«My Style Rocks» και ξεκίνησε τα πρώτα
γυρίσματα. Η παρουσιάστρια, η οποία εί-
χε βρεθεί εκτός των υποψήφιων ονομά-
των για το reality μόδας μετά την αιφνί-
δια υποχώρηση της Ζενεβιέβ Μαζαρί
και την απόφασή της να παραμείνει στο
Star, επανάκαμψε και εντάχθηκε στο
πρόγραμμα στο παρά ένα.

� Η Δέσποινα
Βανδή επι-

στρέφει στα τη-
λεοπτικά μας
βράδια με το
«Chart Show».
Έχοντας έτοιμα 4
άπαιχτα επεισό-
δια από πέρυσι,
η εκπομπή θα
βγει στον αέρα του Alpha τα επόμενα Σάβ-
βατα, μέχρι να επιστρέψει ο επόμενος κύ-
κλος του «J2US» με τον Νίκο Κοκλώνη.

�Και τρίτη τηλεοπτική σεζόν θα συ-
νεχίσει ο «Σασμός», αλλά αυτό θα

γίνει μόνο αν βρεθεί μια ενδιαφέρουσα
ιστορία που θα μπορέσει να κρατήσει
αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών
για την πλέον δημοφιλή σειρά της ελληνι-
κής τηλεόρασης. Ο «Παράδεισος των Κυ-
ριών» πάντως θα πάρει σίγουρα το πράσι-
νο φως και για του χρόνου.

� Η Αννίτα Πάνια και ο Ηλίας Ψινάκης για
πρώτη φορά μαζί σε ένα πρωτότυπο

late night talk show. Το «Έλεος!» κάνει πρε-
μιέρα την Τρίτη 24 Ιανουαρίου στις 00.10 στο
Mega. Οι δυο τους θα μας υποδέχονται σε
ένα σκηνικό που θα κρύβει πολλές εκπλή-
ξεις. Μάλιστα, θα τους βλέπουμε από τα κα-
μαρίνια, όσο ετοιμάζονται να βγουν στο κυ-
ρίως πλατό, να σχολιάζουν με χιούμορ, τόλ-
μη και ευαισθησία από τα πιο ανάλαφρα
έως τα πιο σοβαρά θέματα της επικαιρότη-
τας. Οι καλεσμένοι θα προέρχονται από τον
χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης, του
αθλητισμού και της πολιτικής, ενώ δεν θα
λείπουν και άνθρωποι που θα συστήνονται
μέσα από τις ξεχωριστές ιστορίες τους.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Το «Secret Song» θέλει τη Γερμανού του;

Τ
ο όνομά της ακούγεται εδώ και έναν χρόνο στο τη-
λεοπτικό ρεπορτάζ, καθώς η ολοκλήρωση του συμ-
βολαίου της με τον Alpha σε λίγους μήνες την ήθελε
να αλλάζει και τηλεοπτική στέγη. Συγκεκριμένα, η

Ναταλία Γερμανού και το Mega κάποια στιγμή προς τα τέλη
του περσινής σεζόν φάνηκε να έρχονται πολύ κοντά. Το τε-
λευταίο διάστημα ωστόσο οι «σχέσεις» των δύο πλευρών
μάλλον «πάγωσαν» και η παρουσιάστρια μοιάζει διατεθειμέ-
νη να μην αλλάξει τηλεοπτικό σπίτι.

Οι πληροφορίες λένε ότι η διαπραγμάτευση της Ναταλίας
με τον Alpha βρίσκεται σε καλό δρόμο, αν και την επίσημη
συμφωνία θα καθυστερήσουμε να τη δούμε, αφού το υπάρ-
χον συμβόλαιο της παρουσιάστριας θα τρέχει για μερικούς
μήνες ακόμη. Την ίδια στιγμή το ερώτημα αν θα δούμε τη Να-
ταλία Γερμανού και σε κάτι βραδινό παραμένει.

Το μυστήριο που υπήρξε το τελευταίο διάστημα με την προ-
ετοιμασία του «Secret Song» φαίνεται να ξεδιαλύνεται, αφού
οι πληροφορίες μας λένε πως το μουσικό show θα προχωρή-
σει με την παραγωγή 8 επεισοδίων, τα οποία θα εντάξει στο
πρόγραμμά του ο Alpha ίσως αργότερα στο δεύτερο μέρος
της τρέχουσας σεζόν. Και ενώ το σενάριο για διαφορετικό πα-
ρουσιαστή σε κάθε επεισόδιο έμοιαζε το επικρατέστερο, μα-
θαίνουμε πως το όνομα της Ναταλίας Γερμανού δεν έχει φύ-
γει από το τραπέζι.

Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένα πρόσω-
πο συνυφασμένο με τον Alpha εδώ και
πολλά χρόνια, ενώ αναμφισβήτητα το
«Deal» είναι από τα πιο επιτυχημένα τηλε-
παιχνίδια που έχουν παρουσιάσει όλα αυτά
τα χρόνια της τηλεοπτικής του πορείας. Το
2023 μόλις μπήκε, αλλά ο σχεδιασμός για
την επόμενη τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη ξε-
κινήσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, με τα
μέχρι στιγμής δεδομένα και αν αυτά δεν
ανατραπούν, ο Χρήστος Φερεντίνος θα κά-
νει νέο... Deal με τον Alpha για ακόμη μια
χρονιά. Τα κουτιά με τα ευρώ αποτελούν

καθημερινή συνήθεια για το τηλεοπτικό
κοινό και οι σκέψεις του σταθμού είναι να
μην τα στερήσουν από τον κόσμο. Ωστόσο,
ένα άλλο παιχνίδι από τα παλιά είναι σε
σκέψεις να επανέλθει μέσα στη χρονιά.

Πρόκειται για το «Μεγάλο Παζάρι», πα-
ραγωγής Barking Well, το οποίο ο Alpha
σκέφτεται να εντάξει στο πρόγραμμά του,
ίσως στην prime time ζώνη του Σαββατο-
κύριακου. Υπήρξε αρχική σκέψη να το ανα-
λάβει ο Χρήστος Φερεντίνος, όμως φαίνε-
ται να επικρατεί η άποψη να το αναλάβει
άλλο πρόσωπο, αν κι εφόσον προχωρήσει η
παραγωγή του project.

Νέο... Deal Φερεντίνου με Alpha και «Μεγάλο Παζάρι»

Σε αδιέξοδο το Open για την αντι-Τσαπανίδου
Η Πόπη Τσαπανίδου άφησε το Open για τον ΣΥΡΙΖΑ και οι υπεύθυνοι

ενημέρωσης του σταθμού έχουν μπροστά τους έναν περίπλοκο γρίφο, ο
οποίος μοιάζει άλυτος. Η αρχική επιθυμία του Χρήστου Παναγιωτόπου-
λου είναι το κεντρικό δελτίο του καναλιού να μείνει σε γυναικεία χέρια. Η
αναζήτηση λοιπόν γίνεται πέρα από τα όρια του Open, σε άλλους σταθ-
μούς. Η ΕΡΤ είχε προτεραιότητα, αλλά η Αντριάνα Παρασκευοπούλου δεν
φαίνεται να είναι το πρόσωπο που θα εγκαταλείψει την ΕΡΤ. Το όνομα της
Κάτιας Μακρή έπεσε επίσης στο τραπέζι, αλλά μάλλον δεν βρίσκει πολ-
λούς υποστηρικτές ανάμεσα στα στελέχη του σταθμού. Θα είναι άραγε ο
Νίκος Στραβελάκης η αναγκαστική λύση; Σε αυτό το ερώτημα θα κληθεί
να απαντήσει το Open το επόμενο χρονικό διάστημα. 
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Σ
τη 18η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Su-
per League 1 ο πρωτο-
πόρος της βαθμολογίας

Παναθηναϊκός μετράει τα κουρά-
για του στα Γιάννενα κόντρα στον
ΠΑΣ, σε έναν αγώνα… Survivor
στο κυνήγι του τίτλου. 

Μετά τα τελευταία ανεπι-
τυχή αποτελέσματα με απο-
κορύφωμα την ήττα του 1-0
από την ΑΕΚ στην «ΟΠΑΠ
Arena - Αγιά Σοφιά», με τη
διαφορά να μειώνεται στους
τέσσερις βαθμούς από την
Ένωση και στους επτά από
τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, το
ματς στους «Ζωσιμάδες» έχει διτ-
τό χαρακτήρα. Αν κερδίσει, θα
επαναφέρει εκείνη την ψυχολογία

που τον κατέστησε σούπερ φαβορί
για τον τίτλο, ακόμα και με τη λήξη
του πρώτου γύρου. Αν φέρει ισο-
παλία ή ηττηθεί, τότε το ψυχοσω-
ματικό κλακάζ παραμονεύει και οι
«όμορφες ομάδες όμορφα… καί-
γονται». Αν εξαιρέσουμε την αγ-

χώδη νίκη 1-0 επί του Λε-
βαδειακού στην πρωτεύου-
σα της Βοιωτίας, οι «πράσι-
νοι» έχουν απώλειες βαθ-
μών με τον ΟΦΗ στη Λεω-
φόρο 1-1 και με το ίδιο σκορ

στη Νίκαια κόντρα στον Ιω-
νικό. Ενδεχομένως να χρη-
σιμοποιηθεί ο νεοαποκτη-

θείς Πούχατς στη θέση του αρι-
στερού μπακ, όχι όμως και ο Ούγ-
γρος μέσος Λάζλο Κλαϊνχάισλερ. 

Η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Παναι-

τωλικό στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά
Σοφιά» και λογικά δεν θα έχει
προβλήματα με την ποιότητά της,
αλλά και τη δύναμη της έδρας.
Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας
συγκατοικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμ-
πιακός. Με τον φορμαρισμένο
ΟΦΗ στην Τούμπα θα παίξει ο «δι-
κέφαλος» και τα προγνωστικά εί-
ναι σαφώς υπέρ του. Στην κερκίδα
θα είναι και ο νεοαποκτηθείς Βρα-
ζιλιάνος διεθνής Τάισον. Ο Ολυμ-
πιακός, που πασχίζει να βρει αρι-
στερό μπακ και αμφιταλαντεύεται
μεταξύ του Ισπανού Λάτο και του
Χιλιανού Σουάζο, έχει σαφώς πιο
δύσκολη αποστολή κόντρα στον
Άρη στο Φάληρο. Από εκεί και πέ-
ρα, όλα τα υπόλοιπα ματς είναι μι-
κρά ντέρμπι.

Το πλήρες πρόγραμμα
Σάββατο: Λαμία - Ατρόμητος

(17.00, Cosmote TV), ΠΑΟΚ -
ΟΦΗ (20.00, Nova). Αύριο, Κυ-
ριακή: ΑΕΚ - Παναιτωλικός
(16.00, Cosmote TV), Αστέρας Τρ.
- Λεβαδειακός (17.00, Nova),
Ολυμπιακός - Άρης (19.30, Cos-
mote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Πανα-
θηναϊκός (20.30, Nova). Δευτέ-
ρα: Ιωνικός - Βόλος (19.30, Cos-
mote TV).

Ο Παναθηναϊκός 
σε παιχνίδι επιβίωσης 
για τον τίτλο
στους «Ζωσιμάδες»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(17 αγ.)

Παναθηναϊκός ......................42

ΑΕΚ ........................................38

ΠΑΟΚ ....................................35

Ολυμπιακός ..........................35

Άρης ......................................28

Βόλος ....................................26

Ατρόμητος ............................22

Παναιτωλικός ........................19

ΠΑΣ Γιάννινα ..........................17

Αστέρας Τρ. ............................17

ΟΦΗ........................................15

Λεβαδειακός ..........................11

Λαμία ......................................10

Ιωνικός ....................................8

«Πράσινο Survivor» κόντρα στον ΠΑΣ

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος
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Σ
το θλιβερό, στο σύνολό του, το-
πίο του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου, όπου το κέντρο βάρος του
κάθε αγώνα μεταφέρεται από

το καθαρά αγωνιστικό μέρος στην «πα-
νηγυρική ατμόσφαιρα» με τα καπνογόνα,
τα βεγγαλικά και τις κροτίδες, ο κάθε θε-
ατής αλλά και οι ποδοσφαιριστές βάζουν
ένα στοίχημα για την υγεία τους, που
φτάνει έως και την προσβολή από καρκί-
νο! Αυτό αποφάνθηκε η υγειονομική επι-
τροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας,
UEFA, και τα απαγόρευσε διά ροπάλου.
Το δε αντίδοτο στην υγειονομική «βόμ-
βα» της Κυριακής είναι το πειθαρχικό δί-
καιο του ποδοσφαίρου, το οποίο διαμορ-
φώνει το ίδιο το ποδόσφαιρο και επιβάλ-
λει χρηματικά πρόστιμα-χάδι στις ΠΑΕ
(όπως βλέπετε στον σχετικό πίνα-
κα), που δεν έχουν καμία διάθεση
να τα απαγορεύσουν, αδιαφορών-
τας ακόμα και για την υγεία των πο-
δοσφαιριστών-υπαλλήλων τους.

Σύμφωνα με ιατρικές γνωματεύ-
σεις, η φλόγα των πυρσών και των
πυροτεχνημάτων φτάνει σε θερμο-
κρασίες άνω των 700 βαθμών Κελσί-
ου, με αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαυ-
μάτων σε περίπτωση επαφής με το αν-
θρώπινο σώμα. Ο καπνός που παράγεται
περιέχει μεταλλικές ενώσεις και μεταλ-
λικά άλατα τα οποία είναι ικανά να επι-
δεινώσουν ήδη υπάρχουσες ασθένειες
του αναπνευστικού όπως άσθμα και χρό-

νια αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης,
είναι πολύ πιθανό η μακροχρόνια ει-
σπνοή του καπνού αυτού να σχετίζεται

με περιστατικά καρκίνου. Ταυτό-
χρονα, οι δυνατοί θόρυβοι και οι
ισχυρές λάμψεις που προκα-
λούνται από αυτά τα προϊόντα
προξενούν μακροχρόνιες βλά-
βες στην όραση και την ακοή των

παρευρισκόμενων εντός του γη-
πέδου. Κατά τη στιγμή που ο κα-
πνός ή η λάμψη αυτών των σκευα-

σμάτων σβήσει, λαμβάνουν χώρα χημι-
κές αντιδράσεις που απελευθερώνουν
στην ατμόσφαιρα κοβάλτιο και διοξείδιο
του άνθρακα, άκρως επικίνδυνα για τον
ανθρώπινο οργανισμό. 

Ο καπνός των πυροτεχνημάτων, πέρα
από την υψηλή περιεκτικότητά του σε βα-

ρέα μέταλλα και άλατα, περιέχει και διο-
ξίνες που δρουν επίσης καταστρεπτικά
στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και στην
ατμόσφαιρα. Μια μέση «βόμβα καπνού»
που χρησιμοποιείται στα γήπεδα απελευ-
θερώνει 250-350 τοξικού καπνού! Μόλις
δέκα από αυτές θα απελευθερώσουν 2,5-

3,5 κιλά καπνού και στην περίπτωση ενός
ντέρμπι, το νούμερο αυτό μπορεί κάλλι-
στα να γίνει τριψήφιο. Στο ντέρμπι ΑΕΚ -
Παναθηναϊκός, όπου τα καπνογόνα έπνι-
ξαν τη Νέα Φιλαδέλφεια και το παιχνίδι
διακόπηκε για επτά λεπτά, δυο άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους. 

Προκειμένου να αποποιηθούν των ευ-
θυνών τους, τους… «χρέωσαν» στο εύ-
κολο θύμα, την αστυνομία, που έριξε δα-
κρυγόνα. Όχι αναίτια, πάντως. Προφα-
νώς και τα δακρυγόνα είναι επικίνδυνα
για την υγεία, αλλά τα καπνογόνα; Οι ΠΑΕ
με τους κατ’ ευφημισμό «επενδυτές»
διαμόρφωσαν ένα κανονιστικό πλαίσιο
ποινών, έτοιμο για επιθεώρηση με τον
Μάρκο Σεφερλή. Αφού η προϊσταμένη
αρχή του ποδοσφαίρου ελαχιστοποίησε
τις ποινές, αυτοί συνεχίζουν να είναι
«αιχμάλωτοι» των οργανωμένων, με συ-
νέπεια να αδιαφορούν και, όταν γίνει το
κακό, να τα φορτώνουν όλα στην αστυνο-
μία. Το κράτος εν κράτει των οργανωμέ-
νων των μεγάλων ομάδων είναι ανίκητο.
Αν, όμως, κάθε άναμμα πυρσού, όπως γί-
νεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, συνο-
δεύεται με αγώνες κεκλεισμένων των
θυρών και στην υποτροπή με αφαίρεση
βαθμών, θα προσέτρεχαν οι ίδιοι να περι-
φρουρήσουν την επένδυσή τους. Οι
«επενδυτές»-διαμορφωτές του ποινικού
κώδικα αυτοπροστατεύονται, με τα χρη-
ματικά πρόστιμα της δεκάρας. Και η ζωή
συνεχίζεται…

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Η «πανηγυρική ατμόσφαιρα» 
στα γήπεδα είναι άκρως βλαπτική για την υγεία,

οι ομάδες είναι δέσμιες των οργανωμένων, 
τα φορτώνουν στην αστυνομία και πληρώνουν

πρόστιμα της δεκάρας

Ολυμπιακός: 17.000 €
ΑΕΚ: 16.500 €

ΠΑΟΚ: 16.000 €
Παναθηναϊκός: 14.500 €

Ατρόμητος: 7.000 €
ΟΦΗ: 5.500 €

Πρόστιμα

Τα καπνογόνα προκαλούν καρκίνο
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Ριζικά αλλάζουν από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 οι εισαγωγές μεταχειρι-
σμένων αυτοκινήτων αλλά και επαγγελματικών οχημάτων έως 3,5 τόνους, καθώς
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε την άμεση ενεργοποίηση του
Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ).

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

τοποιηθεί στο κάθε μοντέλο που εισάγεται στην Ελλάδα. Όπως ξεκαθαρίζεται στη
Διευκρινιστική Πράξη του υπουργείου, οι εισαγωγείς από 30/12/2022 έως και
27/2/2023 θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των οχημάτων κατηγοριών Μ και
Ν στο ΜΕΜΟ έως και 40 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυ-
κλοφορίας. Οι εισαγωγείς οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Ο1, Ο2 και Ο3 θα
υποχρεούνται να καταθέτουν τα στοιχεία των οχημάτων από τις 16 Ιανουαρίου 2024
και θα έχουν προθεσμία καταχώρισης έως 20 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης
χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.
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Αλλάζουν όλα στις εισαγωγές μεταχειρισμένων ΙΧ!

Η
τρίτη γενιά του Peugeot 308 ρίχνει το γάντι
στον ανταγωνισμό και κοιτάζει κατάματα
τα μοντέλα άλλων κατασκευαστών, προκα-
λώντας τους ταραχή! Άλλωστε το νέο Peu-

geot 308 διακρίνεται για την ξεχωριστή του σχεδίαση,
την πολυτελή αύρα του αλλά και την υψηλή τεχνολο-
γία και συνδεσιμότητα που ενσωματώνει στο εσωτε-
ρικό του. Η τιμή του ξεκινά από τα 28.200 ευρώ για την
έκδοση με τον turbo κινητήρα 1.2 PureTech των 110
ίππων, ενώ η δυνατότερη των 130 ίππων με αυτόματο
8τάχυτο κιβώτιο (όπως και το αυτοκίνητο της δοκιμής
μας) κοστίζει από 34.700 ευρώ. Όσον αφορά τα ετή-
σια Τέλη Κυκλοφορίας, κυμαίνονται σε μόλις 82,56
ευρώ, καθώς είναι ιδιαίτερα χαμηλές και οι εκπομπές
CO2, οι οποίες κυμαίνονται σε 129 γρ/CO2.

Εντυπωσιακή σχεδίαση
Η τρίτη κατά σειρά γενιά του Peugeot 308 είναι

εκείνη που κομίζει τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της
γαλλικής φίρμας, στο επίκεντρο της οποίας τοποθε-
τείται ο ανανεωμένος θυρεός της.

Το χαμηλό και μακρύ εμπρός καπό, η μεγάλη κλίση
της εμπρός κολόνας, ο τρόπος που η οροφή χαμηλώ-
νει στο πίσω μέρος, σε συνδυασμό με τις μεγάλες
αψίδες των τροχών που γεμίζουν από τις όμορφες
ζάντες 17 ιντσών, παραπέμπουν σαφώς σε ένα σπορ
hatchback. Στο πίσω τμήμα του Peugeot 308 συναν-
τάμε τα λεπτά LED φωτιστικά σώματα.

Ευχάριστο και hitech εσωτερικό
Η μοναδικότητα που αποκομίζει κανείς από την

εξωτερική σχεδίαση του Peugeot 308 ενισχύεται και
από την καλαισθησία που συναντά κανείς στην καμ-
πίνα επιβατών του γαλλικού μοντέλου. Από την πρώ-
τη επαφή γίνεται αντιληπτό πως η Peugeot έθεσε ως
προτεραιότητα τη συνύπαρξη υψηλής τεχνολογίας,
ποιότητας και άνεσης. Το «κόκπιτ» ενσωματώνει αρ-
χιτεκτονική δυο επιπέδων με έντονες γωνίες, όπου
πάνω συναντάμε τους αεραγωγούς του συστήματος
κλιματισμού, αλλά και τη φάσα που καλύπτει το ταμ-
πλό έως και τις πόρτες. Ακριβώς από κάτω υπάρχει η
ευανάγνωστη και με γραφικά υψηλής ευκρίνειας
10ιντση οθόνη του infotainment.

Εντυπωσιακά είναι όμως και τα πλήκτρα αφής που
λειτουργούν ως συντομεύσεις του συστήματος και
απογειώνουν την τεχνολογική εμπειρία του χρήστη.

Ακριβώς κάτω από τον επιλογέα του κιβωτίου βρί-
σκεται το μπουτόν επιλογής του προφίλ οδήγησης
(Sport, Norman και Εco) που αλλάζει τη συμπεριφο-
ρά του κινητήρα και του οχήματος γενικότερα.

H γκάμα του νέου Peugeot 308 έχει αφετηρία
τον τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας
1,2 λίτρου, ο οποίος στο αυτοκίνητο της δοκιμής
μας απέδιδε 130 ίππους με τη συνδρομή του αυτό-
ματου κιβωτίου και την πυκνή κλιμάκωση των
οκτώ σχέσεων.

Στον τομέα της κατανάλωσης, το γαλλικό μοντέλο
τα πήγε εξαιρετικά, με τη μέση τιμή να κυμαίνεται σε
περίπου 6,5 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Φορολογικά, ο
χαμηλός κυβισμός μειώνει στο ελάχιστο το τεκμήριο
διαβίωσης και τα ασφάλιστρα αυξάνοντας αντίστοιχα
τη μεταπωλητική αξία του μοντέλου.

Ευχάριστη έκπληξη
Το Peugeot 308 παρά την ύπαρξη τρικύλινδρου

υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα κινείται με
απίστευτη άνεση, καταφέρνοντας με μοναδικό τρόπο
να «κρύβει» την έλλειψη του τέταρτου κυλίνδρου και
τον γνωστό ήχο που παράγουν άλλα αντίστοιχα μηχα-
νικά σύνολα.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το γαλλικό μοντέλο
παραμένει απίστευτα ευθύβολο και σταθερό
ακόμη και όταν το ψηφιακό ταχύμετρο έχει ξε-
περάσει τα 170 χλμ./ώρα και πνέουν ισχυροί
πλευρικοί άνεμοι. 

Επίσης, αν ο οδηγός κινείται στα όρια του ΚΟΚ,
τότε θα αντιληφθεί πως το Peugeot 308 1.2T
EAT8 είναι και ένα μοντέλο με χαμηλό κόστος
χρήσης!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές,
το Peugeot 308 απέδειξε ότι είναι «λιοντάρι», διαθέ-
τοντας πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ενώ το τι-
μόνι και το κιβώτιο με χειροκίνητη λειτουργία μέσω
paddles αποτελούν πραγματικούς συμμάχους για
τον οδηγό. Ωστόσο στα μεγάλα ανηφορικά κομμάτια
ο κινητήρας φαντάζει οριακός για το αμάξωμα του
αυτοκινήτου…

Μέσα στην πόλη, το γαλλικό μοντέλο απέδειξε
ότι διαθέτει όλα τα προτερήματα της γαλλικής σχο-
λής, με την ανάρτηση να φιλτράρει στον μέγιστο
βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενώ
παράλληλα το αυτόματο κιβώτιο διακρίθηκε για
την ομαλή λειτουργία του και την άνεση που προσ-
δίδει στον οδηγό…
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Δοκιμάζουμε το Peugeot 
308 1.2T EAT8 με 130 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Συνέντευξη 
στη Δήμητρα

Δάρδα

Ε
κθαμβωτικά κοσμήματα με ελληνική
υπογραφή που φορέθηκαν από χολι-
γουντιανές σταρ σε διάσημα gala φι-
γουράρουν ανάμεσα σε luxury συλλο-

γές στις πολυτελείς προθήκες της έκθεσης χει-
ροποίητων χρυσών έργων τέχνης «A Jewel Made
In Greece» στο Ζάππειο Μέγαρο. Η δημιουργός
του θεσμού Μαίρη Σαμόλη μίλησε στην «Politi-
cal» για το φαντασμαγορικό event που πραγμα-
τοποιείται για ένατη χρονιά στην πρωτεύουσα και
τίμησε μέχρι και ο Σον Κόνερι!

Η έκθεση ξεκίνησε ως μια φιλόδοξη ιδέα και
εξελίχθηκε σε θεσμό. Ποιος ήταν ο σκοπός;

Το ελληνικό κόσμημα έπρεπε να συστηθεί παγ-
κοσμίως, ανοίγοντας ταυτόχρονα έναν διάλογο
με την ιστορία του, που απαριθμεί 6.000 χρόνια.
Δημιούργησα, λοιπόν, την πλατφόρμα «A Jewel
Made In Greece (AJMIG)», ένα όχημα τέχνης
υποστηρικτικό για την ανάδειξη όλων των σχε-
διαστών χειροποίητων αριστουργημάτων που δι-
ψούν για νέες ιδέες, νέα σχέδια και το άνοιγμα
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Θεωρείτε τους Έλληνες τους πιο ευφάντα-
στους δημιουργούς;

Αναμφισβήτητα. Είναι στο DNA μας. Η αλήθεια είναι
ότι ταξιδεύοντας -έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσεις
σε τέσσερις ηπείρους και εννέα συνολικά χώρες-
κερδίσαμε τεράστια αναγνώριση και μην ξεχνάτε το
σπουδαιότερο: Τα τελευταία χρόνια, διάσημοι αστέ-
ρες του εξωτερικού επιλέγουν χειροποίητα κομμά-
τια made in Greece για τις εμφανίσεις τους στα Os-
cars, στα EMMY Awards, στο MET Gala.

Το κόσμημα είναι έργο τέχνης;
Είναι ένα μικρογλυπτό. Το μέγεθος μόνο είναι η
διαφορά. Σας θυμίζω ότι πολλοί εικαστικοί καλ-
λιτέχνες έχουν απαντήσει θετικά στην πρόκληση
εκείνου του μικρογλυπτού που κοσμεί το γυναι-
κείο σώμα, όπως οι Πικάσο, Μπρακ, Σεζάρ, Ντε
Κίρικο, Λουίζ Μπουρζουά και δεκάδες άλλοι.

Η φετινή διοργάνωση φέρει τον τίτλο «Τhis
year be like a Bee».

Υιοθέτησα την ιδέα της «εργάτριας» μέλισσας
που μας προτρέπει να δουλέψουμε ομαδικά, ορ-
γανωμένα, με μοναδικότητα, με στόχο και επιμέ-
λεια, σεβόμενη την ιεραρχία. 
Δίνει το έναυσμα για να επαναφέρουμε στη ζωή,
στη σκέψη, στο περιβάλλον, στις σχέσεις και τα
όνειρά μας τη ζωντάνια και την ορμή των χρω-
μάτων επιλέγοντας σε όλες τις εικόνες τρία λου-
λούδια, την αμυγδαλιά, το κυκλάμινο και την
ανεμώνη.

Τα διαμάντια παραμένουν ο πιο πιστός φίλος
της γυναίκας;

Και όχι μόνο! Τα πολύτιμα μέταλλα και οι πολύτι-
μες πέτρες, σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφείρια, εί-
ναι στην «πρώτη γραμμή». Ο έγκριτος γεμολόγος
και μόνιμος επιστημονικός συνεργάτης μας

Γιώργος Σπυρομήλιος θα ξεναγήσει τους επισκέ-
πτες στον συναρπαστικό και ελκυστικό κόσμο
των διαμαντιών και των πολύτιμων λίθων.

Και το πιο φανταστικό, η συνεργασία με τον χο-
λιγουντιανό σταρ Σον Κόνερι!

Η αγάπη για την παλιά μου δουλειά, τον κινημα-
τογράφο, με οδήγησε στην παραγωγή δύο ται-
νιών για το ελληνικό κόσμημα με γυρίσματα στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η μία, με τίτλο
«Η Οδύσσεια των Υλικών», ήταν εμπνευσμένη
από την έκθεση του μουσείου με τίτλο «Οδύσ-
σειες» στην οποία παρουσιαζόταν ο συγκλονι-
στικός τρόπος που τα καράβια μετέφεραν (τους
ελληνιστικούς χρόνους) από την Ανατολή υλικά
όπως χρυσό, πολύτιμες πέτρες, αλάβαστρο,
μαργαριτάρια αλλά και πολιτισμούς, ιδέες, αν-
θρώπους. Είχα την ύψιστη τιμή το φιλμ να ντυθεί
με μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου και ο
Σον Κόνερι να απαγγείλει στίχους από την «Ιθά-
κη» του Καβάφη.

Info: Η έκθεση χρυσού αλλά και η εικαστική
συλλογή έργων 17 καλλιτεχνών 
(μεταξύ των οποίων η Ντέλλα Ρούνικ και 
ο Θανάσης Λάλας) θα ολοκληρωθούν 
τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου.

Χρυσάφι 
στην καρδιά
της Αθήνας

Η δημιουργός του θεσμού «A Jewel Made In Greece» 
Μαίρη Σαμόλη μίλησε στην «Political» για το φαντασμαγορικό 
event που πραγματοποιείται για 9η χρονιά στην πρωτεύουσα 

και τίμησε μέχρι και ο Σον Κόνερι!



Σοκ στον κόσμο της μόδας από τον αιφνί-
διο θάνατο της Τατιάνα Πάτιτζ. Η θλιβερή εί-
δηση για τον χαμό του 56χρονου σούπερ
μόντελ της δεκαετίας του ’90 συγκλόνισε τον
διεθνή Έλληνα σχεδιαστή Βασίλειο Κωστέ-
τσο, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της σε εγ-
χώρια ντεφιλέ. «Η κινηματογραφική ομορ-
φιά, το αξέχαστο διαπεραστικό βλέμμα της
Τατιάνας Πάτιτζ θα μείνει για πάντα στη μνή-
μη και την καρδιά μου. Δεν θέλω και δεν
μπορώ να το πιστέψω! Είμαι σοκαρισμένος»,
ανέφερε στο Instagram.

Παγκόσμια συγκίνηση

Αποκάλυψη για τον γιο του

Ο Χάρης δεν θα ακολουθήσει τα βήματα των
διάσημων γονιών του στο θέαμα. Ο μοναχογιός
του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά,
αν και γλυκοκοίταζε μικρός το σανίδι, τελικά
αποφάσισε να μην ασχοληθεί με την υποκριτι-
κή, όπως αποκάλυψε ο μπαμπάς του: «Είναι 19
χρόνων και σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα είναι λίγο κατάρα να είσαι παιδί
πολύ επώνυμου ή πολύ πετυχημένου. Όταν ο
μπαμπάς ή η μαμά κάνει μεγάλη καριέρα, πάντα
υπάρχει σύγκριση». 

Με ένα δημόσιο μήνυμα γεμάτο
σεβασμό, η Μιμή Ντενίση απο-
χαιρέτησε τον Κωνσταντίνο
Γλύξμπουργκ. Η δημοφιλής
πρωταγωνίστρια δημοσίευσε
μια throwback φωτογραφία με
τον τέως βασιλιά και τη σύζυγό
του Άννα Μαρία, αναφέροντας:
«Προσωπικά γνώρισα έναν πολύ
ευγενή και διακριτικό άνθρωπο
που μίλαγε με τεράστια αγάπη
για την Ελλάδα την οποία είχε
εμφυσήσει και στα παιδιά του.
Καλό ταξίδι στο Βασίλειο των
Ουρανών».

Το δικό της αντίο

ΘΘέλει και αυτός Netflix
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης γλυκοκοιτάζει την επιτυχία της
σειράς «Μaestro» που προβάλλεται από τη συνδρομητική
υπηρεσία streaming Netflix και το είπε ξεκάθαρα. «Ποιος
δεν θα ’θελε να μπει μια δημιουργία του σε παγκόσμια
πλατφόρμα; Θα ήθελα να μπει μια ταινία μου, για να βγάλω
λεφτά. Εγώ δεν κάνω ταινίες για να αναγνωριστεί το ταλέν-
το μου αλλά γιατί το ’χω ανάγκη», δήλωσε on camera.

Γενέθλια με αμέτρητες ευχές και εκπλή-
ξεις για τη Νόνη Δούνια. Ο λογαριασμός
της βουλευ-
τού της ΝΔ
στο Insta-
gram γέμισε
από λόγια
αγάπης, ενώ
το σπίτι στο-
λίστηκε από
τον σύζυγο
και τα παιδιά
της με αμέ-
τρητα μπαλό-
νια και δώρα.
«Πόσο; 51;
Εύχομαι αν
δεν τα εκατο-
στίσω, τουλά-
χιστον να
ογδονταρίσω
για να προλάβω να κάνω όλα όσα θέλω
ακόμα!», ευχήθηκε με χιούμορ, ποζά-
ροντας στην μπανιέρα.
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Μια Ελληνίδα 
στα «Miss Universe»

Στον αφρό

O
λα είναι έτοιμα για τον αποψινό 71ο διαγωνισμό «Miss
Universe» που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη
της Λουιζιάνας, με την Κορίνα Εμμανουηλίδου να εκ-
προσωπεί τη χώρα μας. Η 22χρονη μελαχρινή καλλονή

θα ανταγωνιστεί επί σκηνής τα ομορφότερα μοντέλα του κόσμου,
διεκδικώντας το λαμπερό στέμμα αλλά και τον κορυφαίο τίτλο της
«Μις Υφήλιος». Με καταγωγή από τη Βέροια, η make up artist στέ-
φθηκε «Σταρ Ελλάς» στα φετινά καλλιστεία «Star GS Hellas» και
πήρε το «εισιτήριο» για τον κορυφαίο διαγωνισμό. Η Ελληνίδα υπο-
ψήφια θα εμφανισθεί on stage με επίσημη εθνική ενδυμασία, εμ-
πνευσμένη από τη θεά Ήρα. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις της τόνισε
πως φαβορί της βραδιάς θεωρείται η υποψήφια από το Πουέρτο Ρί-
κο, δίνοντας ωστόσο την υπόσχεση πως θα κάνει ό,τι καλύτερο για
να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα μας.



E
να από τα πιο δημοφιλή δώρα που
συνήθως κάνουμε στον εαυτό μας
είναι η διαχείριση των σημαδιών του
χρόνου με ενέσιμη θεραπεία βοτου-

λινικής τοξίνης, κυρίως γνωστή με ένα από τα
εμπορικά της ονόματα: μπότοξ.

«Η θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη είναι η
δημοφιλέστερη θεραπεία για το “πόδι της χή-
νας”, το μεσόφρυο, τις ρυτίδες στο μέτωπο, δη-
λαδή για τις λεγόμενες “δυναμικές ρυτίδες έκ-
φρασης” και αυτό είναι απολύτως δικαιολογη-
μένο. Πρόκειται για μια μη επεμβατική θερα-
πεία, εύκολη στην εφαρμογή της, με πολύ καλό
αποτέλεσμα, αρκεί να τηρηθούν κάποια “πρέ-
πει”, τα οποία καλό θα είναι να έχετε υπόψη
σας, είτε εμπιστεύεστε τη θεραπεία για πρώτη
φορά είτε ανανεώνετε μια προηγούμενη», επι-
σημαίνει ο δρ Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου,
πλαστικός χειρουργός.

Η θεραπεία, εφόσον εφαρμοστεί από ειδικό
ιατρό που γνωρίζει τους κανόνες έγχυσης, τη
δοσολογία, το πώς, πού και κάθε πότε πρέπει
να εγχυθεί η τοξίνη, δεν έχει καμία παρενέρ-
γεια. Ωστόσο, ο γιατρός αναφέρει πως θα πρέ-
πει να δείχνουμε μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν
μας προτείνουν κάποιες «οικονομικές εορτα-
στικές» προσφορές. Αυτές μπορεί να σας κο-
στίσουν τελικά πολύ περισσότερο. Για παρά-
δειγμα, να προσέχουμε αν το φιαλίδιο της τοξί-
νης έχει ανοιχτεί και έχει μείνει στο ψυγείο για
πολύ καιρό πριν από τη θεραπεία για την οποία
θα χρησιμοποιηθεί.

«Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή για τον
ειδικό. Η συνιστώμενη ποσότητα βοτουλινικής
τοξίνης ενίεται με πολύ λεπτή βελόνα σε συγ-

κεκριμένους μυς. Όσον αφορά αυτό το στάδιο
γενικά, έχετε υπόψη ότι η επιτυχία της θερα-
πείας εξαρτάται από την ποσότητα (μονάδες)
της τοξίνης ανά περιοχή και όχι από τον αριθμό
των τσιμπημάτων ή την ποσότητα του διαλύμα-
τος που εφαρμόζεται. Υπάρχουν πράγματα που
μπορείτε να κάνετε και μάλιστα αμέσως μετά
τη θεραπεία.

Μπορείτε να πλύνετε το πρόσωπό σας, να
χαμογελάσετε, να συνοφρυωθείτε και γενικά
να συνεχίσετε να εκφράζεστε με τους μυς του
προσώπου σας (χωρίς υπερβολές) και να κά-
νετε και πλήρες μακιγιάζ. Ωστόσο, αν θελήσετε
να ξεκουραστείτε, να ξαπλώσετε ή να κάνετε
έναν σύντομο ύπνο, θυμηθείτε τα εξής: Δεν ξα-
πλώνετε μπρούμυτα αλλά ανάσκελα ακουμ-
πώντας το κεφάλι σας σε ψηλό μαξιλάρι για
τέσσερις τουλάχιστον ώρες μετά την εφαρμο-
γή της βοτουλινικής τοξίνης. Αυτό συμβαίνει
γιατί χρειάζεται χρόνος για να “καθίσει” σωστά
το εγχεόμενο υλικό στο πρόσωπό σας», ανα-
φέρει ο ειδικός.
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kpapakosto@yahoo.gr

Μπορείτε να πλυθείτε 
να χαμογελάσετε, 
να συνοφρυωθείτε και γενικά
να συνεχίσετε να εκφράζεστε 
με τους μυς του προσώπου 
σας χωρίς υπερβολές

Αποφύγετε
την έντονη κόπωση
Καλό θα είναι να αποφύγετε τη γυμναστική

και την έντονη κόπωση για τουλάχιστον 24

ώρες μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Το πρόσωπό σας χρειάζεται αυτό το χρονι-

κό διάστημα για να «ηρεμήσει», ειδικά αν

έχουν προκύψει μώλωπες και κοκκινίλες.

Δεν τρίβετε το σημείο της ένεσης. «Είναι

συχνό και πολύ ανθρώπινο να “πάει το χέρι

σας εκεί”, στο σημείο της ένεσης, είτε για

να “νιώσετε” την αλλαγή αγγίζοντάς την εί-

τε για να ανακουφιστείτε τρίβοντας το ση-

μείο, καθώς η επίδραση της αναισθητικής

κρέμας έχει αρχίσει να περνάει. Μην το

κάνετε. Επίσης, μην ξύσετε το σημείο και

μη ρίξετε ζεστό νερό επάνω του. Αφήστε

το δέρμα και τους μυς της θεραπείας να

αφομοιώσουν το ενέσιμο υλικό και σε δύο

με επτά μέρες που θα γίνουν εμφανή τα

πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας, θα

μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι», κατα-

λήγει ο δρ Παπαγεωργίου.

Τι «δεν» κάνουμε 
μετά το μπότοξ

Δρ Γεώργιος Α. Παπαγεωργίου,
πλαστικός χειρουργός



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Oι καθημερινές προβλέψεις
www.facebook.com/alexandra.karta

astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Βρίσκεστε σε μια πολύ πλούσια από γεγονό-
τα στιγμή, όπου οι σχέσεις σας με τους άλ-
λους θα σας επηρεάσουν αρκετά. Επίσης,
την Κυριακή θα γίνουν ξεκαθαρίσματα με
πρόσωπα που θεωρούσατε φίλους σας,
όπου θα βγουν κάποιες αλήθειες στην επι-
φάνεια και τότε θα πρέπει να σκεφτείτε το
μέλλον αυτών των σχέσεων.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι ένα ιδιαίτερα πλούσιο διήμερο σε γε-
γονότα. Δεν αποκλείεται εσείς του δεύτε-
ρου δεκαημέρου να σκεφτείτε την αλλαγή
ορισμένων επαγγελματικών σας υποθέσε-
ων. Κάποιοι από εσάς προβληματίζεστε με
μια σχέση που θα έχει έντονη ανατροπή.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Αυτό το διήμερο θα έχετε μια ερωτική διά-
θεση που μπορεί να σας δημιουργήσει αρ-
κετά προβλήματα. Γενικότερα μην πιέζετε
καταστάσεις, εξάλλου ο Άρης βρίσκεται
ακόμη στο δικό σας ζώδιο και σας προκαλεί
μεγάλη ψυχική κούραση.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για αυτό το διήμερο θα υπάρξουν οικογενει-
ακά θέματα που θα πρέπει να διαχειριστείτε
με ήρεμο τρόπο, αλλά επίσης κάτι θα ξεκλει-
δώσει κάποια συναισθήματα που τρέφατε για
ένα πρόσωπο. Όσον αφορά τα οικονομικά
σας, θα υπάρξουν πολύ έντονες ανατροπές,
για αυτό καλό είναι να μην κάνετε αγορές ού-
τε οικονομικές συμφωνίες.

Λέων
(23/7-22/8)
Αν και βρίσκεστε σε μια πιο ξεκάθαρη συναι-
σθηματικά περίοδο, αυτό το διήμερο θα έχετε
ένα ακόμη ξαφνικό γεγονός που αφορά τις
σχέσεις σας αλλά και τα επαγγελματικά σας.
Γενικότερα εσάς του δεύτερου δεκαημέρου
κάποια ανατροπή θα σας γεμίσει και πάλι με
αμφιβολίες για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι ένα διήμερο με αρκετό άγχος και έντο-
νους προβληματισμούς που αφορούν κυ-
ρίως την εργασία σας αλλά και το καθημερι-
νό σας πρόγραμμα. Ίσως να χρειαστεί να
απομακρύνετε από κοντά σας ένα πρόσωπο
που σας δημιουργεί προβλήματα.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Έως το μεσημέρι της Κυριακής η Σελήνη θα
βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και θα γεμί-
σετε τις συναισθηματικές σας μπαταρίες.
Από τις 14.07 θα προχωρήσει στο ζώδιο του
Σκορπιού και θα σας δημιουργήσει κάποιες
ανασφάλειες, εφόσον περίπου την ίδια ώρα
η Αφροδίτη, χτυπημένη από τον Ουρανό, θα
δυσκολέψει τις σχέσεις σας με τους άλ-
λους.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ένα οικογενειακό θέμα μάλλον θα σας ταρα-
κουνήσει αρκετά, όταν, μάλιστα, τις δύο πε-
ρασμένες μέρες η ψυχολογία σας δεν ήταν
στα καλύτερά της. Φροντίστε να είστε προ-
ετοιμασμένοι για μια ανατροπή που δεν θέ-
λετε να πιστέψετε λόγω συναισθηματικών
σας εμμονών.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Είναι ένα έντονο διήμερο για εσάς, κατά
το οποίο αν δεν κρατήσετε την υπομονή
σας, θα υπάρξουν εντάσεις και συναι-
σθηματικές ανακατατάξεις, που μάλλον
δεν θα είναι για το καλό σας. Από το με-
σημέρι της Κυριακής η ψυχολογία σας
δεν θα είναι στα καλύτερά της, όταν μάλι-
στα κάποιοι θα φροντίσουν για αυτό.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Τα έκτακτα έξοδα θα σας δημιουργήσουν
εντάσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Καλό είναι να κάνετε έναν σωστό προϋπο-
λογισμό και να αφήσετε τα περιττά έξοδα
για πιο ανθηρές μέρες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Ανταγωνιστικές συμπεριφορές, καβγάδες
και έντονα ξεσπάσματα θα σας χαλάσουν τη
διάθεση αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν θα
πρέπει να αναλωθείτε στον παραλογισμό
κάποιων, ακόμη και αν νιώθετε πολύ θυμό
και αδικία.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είναι μια αρκετά περίεργη περίοδος αυτή για
εσάς, με την Αφροδίτη στον δωδέκατο τομέα
σας να δημιουργεί καταπιεσμένα συναισθή-
ματα. Αυτό το διήμερο αφήστε το παρελθόν
να φύγει, γιατί ανήκει μόνο εκεί.
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A υτό το Σαββατοκύριακο θα
υπάρξουν πολλά γεγονότα και τα
περισσότερα θα αφορούν σχέσεις
και συμμαχίες. Γενικότερα θα

ασχοληθούμε με το κλείσιμο κάποιων
καταστάσεων που δεν προμήνυαν
μακροημέρευση κατά τη γέννησή τους. Οι
δυσκολίες κάτι μας δείχνουν και μην
απελπίζεστε όταν κάποια πόρτα κλείσει.
Αυτός ήταν ο κύκλος και πιο κάτω κάτι
άλλο ξεκινά.
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Και οι αστυνομικοί
έχουν οικογένειες

Η
εικόνα αριστερά της στήλης είναι ό,τι
έμεινε από μηχανή της Ομάδας ΔΙΑΣ,
στελέχη της οποίας δέχτηκαν κλήση

για φθορές σε λεωφορείο στην Πανεπιστημι-
ούπολη Ζωγράφου (το βράδυ της Πέμπτης) και
έπεσαν σε ενέδρα. Ομάδα αγνώστων πετάχτηκε
από τους θάμνους και εξαπέλυσε κατά των
αστυνομικών συνολικά 4 βόμβες μολότοφ.
Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε -έχει εγκαύ-
ματα στα πόδια-, η εικόνα στα αριστερά όμως
δείχνει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν
πάει χειρότερα.

Οι δράστες θα πρέπει να σκεφτούν καλά την
πράξη τους.

Πρώτον, οφείλουν να αντιληφθούν ότι και οι
αστυνομικοί έχουν οικογένειες. Είναι το αγόρι

ή το κορίτσι που περιμένουν με
αγωνία οι γονείς τους να επιστρέ-
ψει στο σπίτι. Έχουν φίλους και φί-
λες, συντρόφους και δικά τους παι-
διά. Κάνουν μια επικίνδυνη δου-
λειά για την ασφάλεια της κοινω-
νίας μας, έχουν αποδεχτεί το ρί-
σκο, κανείς όμως δεν έχει το δι-
καίωμα να τους στήνει παγίδες. Να
απειλεί τη σωματική τους ακεραι-
ότητα, ακόμη και την ίδια τους τη
ζωή. Σίγουρα όχι για δήθεν ιδεολο-

γικούς λόγους. Γιατί όπως έδειξε η εξάρθρωση
τριών εγκληματικών οργανώσεων στην Εστία
Ζωγράφου, μόνο ιδεολογικοί δεν ήταν οι λόγοι
των ληστών και βιαστών που είχαν βρει κατα-
φύγιο στο πανεπιστημιακό άσυλο.

Δεύτερον, το να ζητάς βοήθεια είναι ιερό. Δεν
μπορεί να παίζεις με αυτό το θέμα. Φανταστείτε
-δεδομένου ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό,
πρόσφατα είχαμε και στην Πάτρα ενέδρα σε
αστυνομικούς- να αρχίσουν να το σκέφτονται οι
διασώστες. Να πρέπει να λαμβάνουν μέτρα
ασφάλειας και για τον εαυτό τους. Πόσο θα κα-
θυστερούν; Πόσες ζωές μπορεί να μας κοστίσει
αυτό το «παιχνίδι»; Που δεν έχει τίποτα το
αθώο. Πρόκειται για καθαρή δολοφονική δρά-
ση. Και ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά.

Τρίτον, χρησιμοποιώντας πανεπιστημιακούς
χώρους για τέτοιου είδους επιθέσεις υπονο-
μεύουν έναν θεσμό που υποτίθεται ότι θέλουν
να υπερασπιστούν: το πανεπιστημιακό άσυλο.

Τέταρτον, δεν στρέφονται κατά του συστήμα-
τος γενικά, αλλά κατά νέων εργαζομένων ειδι-
κά. Και νέων που σπουδάζουν, οι οποίοι βλέ-
πουν το άσυλο των σπουδών τους να παραβιά-
ζεται βάναυσα και να χρησιμοποιείται για αλλό-
τριους σκοπούς.

Άλλοθι και δικαιολογίες για τέτοιες ύπουλες
και εγκληματικές πράξεις δεν υπάρχουν. Τε-
λεία και παύλα!

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Βουλευτής και τώρα συγγραφέας! Ο λόγος για τον
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος την ερχό-

μενη Τετάρτη θα παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «ΝΔ
- ΣΥΡΙΖΑ: Μια προσχηματική πόλωση - Κατασκευασμέ-
νες διαφωνίες, υπαρκτές ομοιότητες». Η παρουσίαση
θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Τρί-
πολης και θα συμμετέχουν η γραμματέας της ΚΟ του
ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη, ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του κόμματος Κώστας Σκανδαλίδης και ο πο-
λιτικός επιστήμονας Λευτέρης Κουσούλης.

••••••••••••

� «Αυτοδυναμία η ΝΔ δεν πετυχαίνει ούτε στον αι-
ώνα τον άπαντα. Είναι όνειρο... χειμερινής νυκτός

και θα επιβεβαιωθεί στην πρώτη κάλπη», δήλωσε σε
τηλεοπτική του συνέντευξη και προέβαλε μέσω των
κοινωνικών δικτύων ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Δη-
μιουργήθηκε και σε εσάς η εντύπωση ότι ο ευρωβου-
λευτής της Κουμουνδούρου βλέπει... αυτοδυναμία
ΝΔ στις δεύτερες κάλπες; 

� «Τις τελευταίες 24 ώρες διακόπηκαν 4 τηλεφωνι-
κές μου συνομιλίες με δημοσιογράφους και πολιτι-

κά πρόσωπα. Σε άλλες 7 ο συνομιλητής ακουγόταν με
διακοπές ή με “παραμόρφωση” της φωνής του. Το σήμα
ήταν σε όλες τις περιπτώσεις άριστο. Δεν πιστεύω ότι εί-
μαι, ξανά, στόχος “νόμιμης επισύνδεσης”». Το συγκε-
κριμένο κείμενο δημοσίευσε στο Twitter ο Ευάγγελος
Αντώναρος. Αυτό που δεν καταλάβαμε είναι: φοβάται
ή... εύχεται να τον παρακολουθούν; Ελπίζουμε μόνο να
χρησιμοποιεί hands free με τόση κουβέντα. 

••••••••••••

� Όλα εδώ πληρώνονται. Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνουν ευκαι-
ρία να ζητούν παραιτήσεις κάθε φορά που «σκάει» ένα

θέμα. Δικαίως λοιπόν ο Άρης Πορτοσάλτε εξέφρασε μια απο-
ρία: «Χωρίς κουκούλα, χωρίς καθεστώς προστασίας μάρτυρα,
κοιτάζοντας ευθέως και φανερά τους δικαστές, η Ευθ. Διαμαν-
τή, γραμματέας του Χρ. Καλογρίτσα κατέθεσε χθες στη δική
Παππά ότι χρήματα από την εταιρεία έφευγαν στα γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ! Τι ώρα θα παραιτήσει τον Ν. Παππά ο Αλ. Τσίπρας;».

Καλημέρα, άγνωστε ποδηλάτη

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

Παραλίγο
τραγωδία!

Νύχτα Τετάρτης στην Αγία Παρασκευή.
Μπροστά μου μπαμπάς ποδηλάτης με παιδι-
κό κάθισμα και μωρό στο ποδήλατο και λίγα
μέτρα πίσω του το μεγαλύτερο παιδί με το
δικό του ποδηλατάκι. Κάνουν ζιγκ ζαγκ, μου
δημιουργούν ανασφάλεια για την πορεία
τους στον δρόμο, κόβω ταχύτητα και περι-
μένω να φτάσουν σε ασφαλές σημείο για να
κάνουν στην άκρη. Πράγματι, λίγα μέτρα πιο
κάτω από την αρχική «συνάντησή» μας
υπάρχει ένα πάρκινγκ που τους παρέχει τον
απαραίτητο χώρο να κάνουν δεξιά και δίνει

σε εμένα τη δυνατότητα να τους προσπερά-
σω με ασφάλεια, χωρίς να τους ασκήσω την
παραμικρή πίεση. Τους προσπερνώ, αλλά
συνεχίζω να τους παρατηρώ από τον καθρέ-
φτη του αυτοκινήτου μου. Φως δεν είχαν
ούτε το ένα ποδήλατο ούτε το άλλο. Ούτε καν
σήματα που αντανακλούν το φως. Μόνο στο
δεύτερο ποδηλατάκι εντόπισα στα πετάλια
κάποια στοιχεία που αντανακλούσαν το
φως, οπότε ακουμπούσα το πόδι μου στο
φρένο και άναβαν τα «στοπ». Άγνωστε πο-
δηλάτη, είναι δυνατόν; 




