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ΘΑΝΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, 
τομεάρχης Αθλητισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Μέτωπο κατά της πιο 
επικίνδυνης κυβέρνησης» 
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ΜΙΛΕΝΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ 

«ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι
του σημερινού αδιέξοδου»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ E I Σ

• «Μαύρο» 1 στα 4 ευρώ 
που κυκλοφόρησαν το ’21
• ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ:
Ποια είναι η νέα CEO της NN 
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η τουριστική «προίκα» 
τον... προσγειώνει στο ΧΑ

Υπουργός Οικονομικών

«Εθνικός στόχος 
η κατάκτηση επενδυτικής 
βαθμίδας εντός του 2023»

Χ Ρ H Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Α Ϊ Κ Ο Y Ρ Α Σ
ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:

«Το νέο 
στην πολιτική
δεν είναι 
θέμα ηλικίας»

Γράφουν
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Η Ευρωβουλή καλεί Ελλάδα 
και Τουρκία «να μειώσουν 
τις εντάσεις»!

Γιατί ασχολούμαστε 
τόσο με την αστρολογία;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ
Ο δήμαρχος και η δημοτική
αρχή που μας αξίζουν! 
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EDITORIAL

Μια οφειλόμενη
απάντηση στο 

«Μητσοτάκης γιοκ»
ΣΕΛ. 2

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 48

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

με τον Γιάννη Αντύπα

Αλέξη, 
βρες τη λέξη:

ουάου! 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

A Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  Σ Τ Ι Σ  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Μπορεί ο Ιμάμογλου να κερδίσει τον Ερντογάν; 
ΣΕΛ.  20-21

Από την αυτονομία
στην... εξαφάνιση

Οι «ευπρόσδεκτες» 
ψήφοι των Xρυσαυγιτών
και η Κουμουνδούρου

«ΑΥΤΟΓΚΟΛ» ΤΣΙΠΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ

Βγάζει μπροστά 
τους αθέατους 
πρωταγωνιστές του gov.gr
ΣΕΛ. 7ΣΕΛ. 10ΣΕΛ. 12

ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο «ΠΑΝΩΛΕΘΡIΑΜΒΟΣ»
ενός κομιστή
επιστολών
Όλο το σχέδιο του προέδρου 
της ΑΔΑΕ να «παγιδεύσει» πολιτικά 
την κυβέρνηση και την Επιτροπή 
Θεσμών για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΛ. 3

ΣΥ
Ν

Ε
Ν

ΤΕ
Υ
Ξ
Η



Γ
ια όσους ενδεχομένως να μην κατάλαβαν,
από το Νταβός όπου βρέθηκε ο Έλληνας
πρωθυπουργός έστειλε μια ισχυρή απάν-
τηση στον Ταγίπ Ερντογάν για το διαβόητο

«γιοκ Μητσοτάκης». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμή-
νυσε ότι «γιοκ διάλογος», «γιοκ πόλεμος» και «γιοκ
διερευνητικές», αν οι Τούρκοι δεν κατεβάσουν τον
πήχη των διεκδικήσεων που έχουν έναντι των ελληνι-
κών νησιών και έναντι των ανιστόρητων αιτιάσεων
στη Θράκη και στον Έβρο. Ουσιαστικά του χαλάει όλη
αυτή τη σούπα των πολεμικών ιαχών που ο Τούρκος
πρόεδρος πουλάει στο εσωτερικό της χώρας του για
να κερδίσει τις εκλογές. Την ώρα δηλαδή που ο Ερν-
τογάν επιθυμεί διακαώς να κατασκευάσει έναν εξω-

τερικό εχθρό με τον οποίο θα πάει σε θερμό επεισό-
διο ή σε πολεμική σύρραξη, έρχεται ο Μητσοτάκης
και του λέει: «Ξέχασέ τα τα περί πολέμου…». Το δεύ-
τερο λοιπόν ηχηρό μήνυμα προς την άλλη πλευρά εί-
ναι το εξής: «Κόψε τις παράλογες, αναθεωρητικές
βλέψεις και έλα να μιλήσουμε για τις πραγματικές
διαφορές».

Σε όλη αυτή την γκάμα των δεκάδων διερευνητι-
κών που έγιναν ανά τη σειρά των ετών, η Τουρκία
έβαζε δεκάδες παράλογες απαιτήσεις, τις οποίες θα
δεχόταν μόνο μια χώρα που θα έβγαινε από πόλεμο
κατόπιν μιας συντριπτικής ήττας. Για αυτό και ποτέ
δεν προχώρησαν οι διερευνητικές και ο διάλογος.
Μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Ταγίπ

Ερντογάν επανήλθε χθες λέγοντας ότι «όσο η Ελλάδα
εξοπλίζει τα νησιά, κάνει βήματα ενάντια στη Συνθή-
κης Λωζάννης». Ενδιαφέρεται άραγε για τη Συνθήκη
της Λωζάννης, την οποία ο ίδιος έχει μετατρέψει σε
κουρελόχαρτο στη Συρία; Πριν από λίγα χρόνια ο
ίδιος άνθρωπος έλεγε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη
πρέπει να αναθεωρηθεί. Τώρα την υπερασπίζεται;
Αφήστε δε που μας κλείνει το μάτι να «φερθούμε
έξυπνα», όπως λέει, για να τη γλιτώσουμε. Και το φο-
βερό είναι ότι επέλεξε για προσωπικό του εχθρό τον
Μητσοτάκη, αφού όλες οι δηλώσεις του είναι κατά
του Έλληνα πρωθυπουργού σε πρώτο ενικό. Προφα-
νώς θα προτιμούσε άλλον για πρωθυπουργό της Ελ-
λάδας, αλλά στάθηκε άτυχος. 
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Ο Ερντογάν χάνει 
και το αφήγημα 

του εξωτερικού εχθρού 
που είχε επιστρατεύσει 

για τις εκλογές 
στη χώρα του

«Πόλεμος γιοκ»: Μια οφειλόμενη απάντηση 
στο «Μητσοτάκης γιοκ»
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O
κ. Ράμμος είναι κλασική περί-
πτωση μελέτης (case study)
όπου παρά το γεγονός ότι υπηρε-
τεί σε Ανεξάρτητη Αρχή, δεν έχει

πρόβλημα να ταυτίζεται με τις κινήσεις ενός
συγκεκριμένου πολιτικού φορέα και να επι-
χειρεί παντοιοτρόπως να προκαλέσει πολιτι-
κή αναταραχή. Αφού συντάχθηκε με τις από-
ψεις και τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και συναν-
τήθηκε με τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη
Τσίπρα, πήγε τη… βαλίτσα ακόμα παραπέρα
κάνοντας τον κομιστή των ερωτημάτων του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Έφτασε, μάλιστα, να αμφισβητήσει και τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντο-
γιάκο. Παρά την αρνητική κριτική που δέχ-
θηκε, συνέχισε ακάθεκτος υιοθετώντας τη
στρατηγική των επιστολών με τις οποίες
προσπάθησε να «παγιδέψει» τους υπουρ-
γούς Επικρατείας και Δικαιοσύνης, Γιώργο
Γεραπετρίτη και Κώστα Τσιάρα. Να τους βά-
λει, δηλαδή, σε έναν ιδιότυπο χαρτοπόλεμο
ανακοινώσεων με σκοπό να σηκώσει σκόνη,
την οποία βεβαίως θα εκμεταλλευθεί η Κου-
μουνδούρου.

Πάσα στον Τσίπρα
Μετά τους υπουργούς, έκρινε σκόπιμο να

εμπλέξει και τη Βουλή, στέλνοντας επιστο-
λές στην Επιτροπή Θεσμών προκειμένου να
τον καλέσουν να ενημερώσει το Κοινοβούλιο
και δίνοντας ταυτόχρονα πάσα στον Αλέξη
Τσίπρα να απευθυνθεί στον πρόεδρό της Κώ-
στα Τασούλα και δήθεν να διαμαρτυρηθεί
γιατί δεν δέχονται τον Χρήστο Ράμμο στο
Κοινοβούλιο. 

Θέλοντας να αντικρούσει τις αιτιάσεις περί
ταύτισής του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Χ. Ράμμος
επανήλθε με νέα επιστολή προς τα μέλη της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βου-
λής, με την οποία παραδέχεται ότι το αίτημά
του για ενημέρωση της επιτροπής σε καμία
περίπτωση δεν δεσμεύει τα μέλη του Κοινο-
βουλίου, δίνοντας αυτή τη φορά διευκρινί-
σεις για τους λόγους αποστολής του αρχικού
αιτήματός του.

Επισημάνσεις
Σε χαμηλούς τόνους, αφού δέχθηκε πυρά

για το θεσμικό ατόπημα να «αυτοπροσκλη-
θεί», όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία στην
επιτροπή, ο Χ. Ράμμος κάνει αναφορές στο
νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΥΠ, σημειώνον-
τας ότι εξ αυτού ήταν υποχρεωμένος να απο-
στείλει αίτημα για ενημέρωση, αποκαλύ-
πτοντας ότι το θέμα είναι τα πορίσματα των
ελέγχων που διενήργησε η ΑΔΑΕ στους πα-
ρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Αναφερόμενος στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο
επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ενη-
μερώνει για θέματα άρσεων απορρήτου επι-
κοινωνιών τον πρόεδρο της Βουλής, τους

αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στη Βουλή και τον υπουργό Δικαιο-
σύνης. «Το επίμαχο αίτημα τέθηκε, αυτονοή-
τως, υπό την τελική δική σας κρίση. Ουδέπο-
τε ισχυρίστηκα ή άφησα να εννοηθεί ότι θε-
ωρώ ότι το αίτημά μου αυτό δεσμεύει τα όρ-
γανα του ελληνικού Κοινοβουλίου», επιση-
μαίνει, ενώ για τον λόγο που δεν δημοσιο-
ποίησε εξαρχής την αιτία ενημέρωσης ανα-
φέρει: «Το γεγονός ότι δεν εξειδίκευσα τα
θέματα για τα οποία επιθυμώ να ενημερώσω
την Επιτροπή σας οφείλεται στη μέριμνά μου
να μη δημοσιοποιηθούν πληροφορίες που
κατά τη γνώμη μου πρέπει να δοθούν μόνο

ενώπιον της Επιτροπής, συνεδριαζούσης κε-
κλεισμένων των θυρών».

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τον κ. Ράμμο ζητά να
κληθεί επίσης και ο πρόεδρος της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα Κωσταντίνος Μενουδάκος, με
αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο
η Αρχή έχει επισήμως επιβεβαιώσει πως
ταυτοποίησε τουλάχιστον 20 πρόσωπα που
«μολύνθηκαν» με το κακόβουλο λογισμικό
Predator.

Δεν ενημερώνει κανέναν
Το φοβερό στο χρονικό των κινήσεων του

προέδρου κ. Χρήστου Ράμμου είναι ότι τον
«άδειασαν» ακόμα και τα εν ενεργεία μέλη
της ΑΔΑΕ, καθώς ενώπιον της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας δήλωσαν ότι αγνο-
ούσαν την επιστολή του προς τη Βουλή και
ότι ενημερώθηκαν από την ίδια την Επιτροπή
για την ύπαρξή της. 

Θυμίζουμε ότι όπως επεσήμανε ο βου-
λευτής της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης, η
ΑΔΑΕ είναι συλλογικό όργανο διοίκησης
και πριν από τέτοιου είδους ενέργειες πρέ-
πει να υπάρχει σχετική απόφαση του οργά-
νου που στην περίπτωση της επιστολής του
κ. Ράμμου φαίνεται ότι δεν συνέβη. Οι κύρι-
οι Δημήτριος Βεργάδος, Γεώργιος Μπακά-
λης και Νικόλαος Παπαδάκης είπαν ότι δεν
συζητήθηκε ποτέ το θέμα της επιστολής
στην ολομέλεια της ΑΔΑΕ!

ΗΧΗΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ο πανωλεθρίαμβος 
ενός κομιστή επιστολών 

Χ Ρ H Σ Τ Ο Σ  Ρ A Μ Μ Ο Σ  

Γιατί η περίπτωση του προέδρου της ΑΔΑΕ θα γραφτεί 
στην ιστορία ως το μεγαλύτερο παράδοξο της δημόσιας διοίκησης 



O
υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας μιλά στην «Political»
για τον εθνικό στόχο της επενδυτι-
κής βαθμίδας, τις παρεμβάσεις για

την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ενώ δίνει επι-
χειρήματα γιατί η Ελλάδα δεν ακολούθησε το
παράδειγμα της Ισπανίας ως προς τη μείωση
του ΦΠΑ. Παράλληλα, αναλύει το πλαίσιο δια-
λόγου με τους servicers και τους τραπεζίτες,
αναφέρει τις αυξήσεις μισθών που θα γίνουν
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ταιριά-
ζουν με το προεκλογικό αφήγημα για την επό-
μενη τετραετία, που είναι οι «καλύτεροι μι-
σθοί». Τέλος, θίγει το θέμα της υπογεννητικότη-
τας και μιλά για την αναπτυξιακή προοπτική των
περιφερειών μέσω ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανά-
καμψης. 

Απέχουμε μόλις μία αναβάθμιση από
κάποιον διεθνή οίκο αξιολόγησης,
προκειμένου να πάρουμε την πολυπόθητη
επενδυτική βαθμίδα. Μήπως αυτή η μέρα
θα έρθει πριν από τις εκλογές;

Η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας εν-
τός του 2023 αποτελεί κεντρικό εθνικό στόχο
στο πεδίο της οικονομίας, καθώς θα βάλει την
Ελλάδα στο «ραντάρ» του συνόλου της διε-
θνούς επενδυτικής κοινότητας.

Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έχει πράξει
και εξακολουθεί να πράττει ό,τι είναι δυνατόν.
Άλλωστε, σας θυμίζω ότι, εδώ και 2,5 χρόνια,
είχαμε θέσει το 2023 ως ορόσημο για την ανά-
κτηση της επενδυτικής βαθμίδας και στο μεσο-
διάστημα -παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα διε-
θνώς- κατορθώσαμε να πετύχουμε όλους τους
επιμέρους στόχους που είχαμε θέσει και οι
οποίοι αποτελούσαν βασικές προϋποθέσεις για
την αναβάθμιση αυτή: υψηλή και διατηρήσιμη
ανάπτυξη, βελτίωση της σύνθεσης του ΑΕΠ,
έξοδος από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτεί-
ας, μείωση του ποσοστού των «κόκκινων» δα-
νείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών σε μο-
νοψήφια ποσοστά και δημοσιονομική υπευθυ-
νότητα. Επιπλέον, αντιμετωπίσαμε αποτελε-
σματικά τις πολυεπίπεδες εξωγενείς κρίσεις
των τελευταίων ετών.

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην αναβάθμι-
ση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία
τριετία 11 φορές -τέσσερις εκ των οποίων στη
διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και των αυ-
στηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών-,
ενώ και την περασμένη εβδομάδα είδατε θετι-
κές αναφορές οίκων αξιολόγησης στην πορεία
της οικονομίας μας και στις προοπτικές της.

ΧΡHΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟYΡΑΣ
Υπουργός Οικονομικών

«Εθνικός στόχος 
η κατάκτηση επενδυτικής

βαθμίδας εντός του 2023»
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στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα

Αυτή την τετραετία, 
η κυβέρνηση -παρά 
τις πρωτόγνωρες
εξωγενείς κρίσεις- 
έκανε πράξη 
τις δεσμεύσεις της 
για μειώσεις φόρων 
και ασφαλιστικών
εισφορών. Όπως έχει
τονίσει ο πρωθυπουργός,
στόχος της δεύτερης
τετραετίας είναι 
οι καλύτεροι μισθοί



Παρόλο που ο γενικός δείκτης του
πληθωρισμού πέφτει στο 7,2%, κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε κρίσιμους
τομείς όπως τα τρόφιμα παραμένει
διπλάσιος, με τις αυξήσεις σε βασική είδη,
πχ, κρέας, ψωμί, γαλακτοκομικά, να
έρχονται πάλι. Θα μπορέσει το market
pass να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις;

Ο πληθωρισμός, πράγματι, υποχωρεί τους τε-
λευταίους μήνες και βρίσκεται χαμηλότερα από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως παραμένει υψη-
λός και επίμονος, επιβαρύνοντας αισθητά τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Για αυτό η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά, γεν-
ναία και πολύπλευρα τους πολίτες, μέσα από
ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, τα οποία απευθύνον-
ται άμεσα στους καταναλωτές και συνδυάζουν
οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική
δικαιοσύνη.

Το market pass, δηλαδή η ενίσχυση ύψους
10% επί των αγορών νοικοκυριών σε σουπερ-
μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, αποτε-
λεί μέρος αυτού του πλέγματος μέτρων και, από
τον Φεβρουάριο και για έξι μήνες, θα ενισχύσει
το 85% των νοικοκυριών, και μάλιστα χωρίς δη-
μοσιονομικό κόστος, καθώς αυτό θα καλυφθεί
από τα έσοδα της έκτακτης εισφοράς που επι-
βάλλεται στις εταιρείες διύλισης.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε και μια σειρά άλ-
λων σημαντικών παρεμβάσεων στήριξης των
πολιτών, οι οποίες ενισχύουν το διαθέσιμο εισό-
δημά τους. Παρεμβάσεις προσωρινές, όπως εί-
ναι η ενίσχυση ύψους 250 ευρώ που έλαβαν
2,3 εκατ. ευάλωτοι δικαιούχοι τον περασμένο
μήνα και η αύξηση συντάξεων, κατά 7,75%, από
αυτόν τον μήνα, η επέκταση των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και
υπηρεσίες και, βεβαίως, οι επιδοτήσεις νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων στην κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου
θέρμανσης. Έχουμε προχωρήσει, όμως, από
την αρχή του έτους και σε παρεμβάσεις μόνιμες,
όπως είναι η μονιμοποίηση της κατάργησης της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για όλους τους
πολίτες, η μονιμοποίηση της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες
και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ
του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Επίσης, κάνουμε πράξη την κατάργηση, υπό
προϋποθέσεις, του τέλους επιτηδεύματος.

Παράλληλα, η μείωση της ανεργίας, η επικεί-
μενη νέα -τρίτη κατά σειρά- αύξηση του κατώτα-
του μισθού και η μείωση των τιμών ειδών σου-
περμάρκετ, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία για
το «καλάθι του νοικοκυριού», παρέχουν πρόσθε-
τη χείρα βοηθείας, ιδίως στους πιο ευάλωτους
συμπολίτες μας.

Μπορείτε να μου πείτε ένα βασικό
επιχείρημα γιατί δεν εφαρμόζει η Ελλάδα
τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπως
έκανε η Ισπανία και πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ;

Μπορώ να σας πω πολλά βασικά επιχειρήμα-
τα. Πέρα από το ότι τα οριζόντια μέτρα είναι αμ-
φίβολο κατά πόσο οδηγούν σε ανάλογη μείωση
της τελικής τιμής στον καταναλωτή και ότι δεν
έχουν κοινωνικό πρόσημο, καθώς δεν ενι-

σχύουν τους πιο ευάλωτους συμπατριώτες μας,
ειδικά για τα τρόφιμα, στα οποία αναφερθήκα-
τε, οι καταναλωτές στην Ελλάδα έχουν μεγαλύ-
τερο όφελος από το market pass σε σχέση με
αυτό που θα είχαν από τη μείωση του ΦΠΑ.

Όπως είδατε πρόσφατα, τα ίδια επιχειρήματα
επικαλείται και η γαλλική κυβέρνηση.

Πέραν όλων αυτών, οικονομική πολιτική δεν
ασκείται με ένα μέτρο αλλά με συνδυασμό πολ-
λών παρεμβάσεων. Το συνολικό πακέτο μέτρων
στήριξης των πολιτών που έχει λάβει η ελληνική
κυβέρνηση ανέρχεται στο 2,3% του ΑΕΠ, ενώ ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,3%. Συνεπώς,
έχουμε λάβει μέτρα γενναία, τα οποία έχουν
όφελος που φθάνει στο σύνολό του στα νοικο-
κυριά -κυρίως τα πιο ευάλωτα-, ενώ, ταυτόχρο-
να, διασφαλίζεται η ευστάθεια των δημόσιων οι-
κονομικών, η οποία θα κλονιζόταν από μια μεί-
ωση του ΦΠΑ.

Βρίσκεστε ως υπουργείο σε μια νέα
προπαρασκευαστική διαδικασία τόσο με
τους servicers για τα «κόκκινα» δάνεια όσο
και με τους τραπεζίτες για τα επιτόκια
καταθέσεων και τις προμήθειες που
επιβάλλουν. Τι ακριβώς ζητάτε και πού
πιστεύετε ότι θα καταλήξει αυτή η
διαπραγμάτευση;

Ως υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουμε τις
επαφές μας με τις διοικήσεις των τραπεζών και
τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δά-
νεια και πιστώσεις, προκειμένου να βρούμε τις
βέλτιστες εφικτές λύσεις συμβολής του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονο-
μίας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων κατά την τρέχουσα συγκυρία. Κάτι που δεν
γίνεται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, εκτός της
Ισπανίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι μέχρι τώρα επα-
φές έχουν αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα.

Η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
αποδίδει ολοένα και περισσότερους καρπούς,
καθώς οι ολοκληρωμένες αιτήσεις των πολιτών
και τα ποσοστά ρυθμίσεων οφειλών κάθε μήνα
πολλαπλασιάζονται. Έως το τέλος του 2022, εί-
χαν υλοποιηθεί 2.705 ρυθμίσεις οφειλών, συ-
νολικού ύψους 510 εκατ. ευρώ, με αύξηση του
ποσοστού εγκρισιμότητας από τους πιστωτές

στο 63%, ενώ το ποσό των επιτυχών ρυθμίσεων
τριπλασιάστηκε το τελευταίο τρίμηνο. Ωστόσο,
απαιτούνται διορθωτικές παρεμβάσεις και επι-
πλέον προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς για να πετύχουμε το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα για το πρόγραμμα
επιδότησης δανείων ευάλωτων νοικοκυριών
από τις τράπεζες αναμένεται να ανοίξει στο τέ-
λος Ιανουαρίου -σύμφωνα με τις δεσμεύσεις
των ίδιων των τραπεζών-, ενώ κάποιες τράπεζες
έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων και
μειώσεις κόστους προμηθειών. Αναμένουμε και
θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για περαιτέρω τέ-
τοιες πρωτοβουλίες.

Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η
κυβέρνηση έχει υλοποιήσει ήδη ένα πλάνο
μείωσης της φορολογίας. Ωστόσο, δεν
έχουμε ακόμα εικόνα αν και ποια θα είναι
τα επόμενα βήματα ελάφρυνσης για την
επόμενη τετραετία. Για παράδειγμα, θα
έχουμε νέα μείωση στο μη μισθολογικό
κόστος; Υπάρχει τέτοιο δημοσιονομικό
περιθώριο;

Αυτή την τετραετία, η κυβέρνηση -παρά τις

πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις- έκανε πράξη

τις δεσμεύσεις της για μειώσεις φόρων και

ασφαλιστικών εισφορών. Όπως έχει τονίσει ο

πρωθυπουργός, στόχος της δεύτερης τετραε-

τίας είναι οι καλύτεροι μισθοί. Τα σχετικά μέτρα

θα εξειδικευθούν στον κατάλληλο χρόνο, θα τε-

θούν στην κρίση των πολιτών και είμαι βέβαιος

ότι θα επικροτηθούν στις κάλπες.

Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τα επίπεδα
των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους,
που έχουν μείνει αμετάβλητα για χρόνια,
αλλά και για τον κατώτατο μισθό στους
ιδιωτικούς υπαλλήλους, που παραμένουν
σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον
πληθωρισμό και το γενικότερο κόστος
ζωής. Ποιες κινήσεις θα γίνουν;

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως προανέφερα,
έχουν ήδη δει ενίσχυση του μισθού τους από αυ-
τόν τον μήνα, μέσω της κατάργησης της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης και της ειδικής εισφο-
ράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων

Υπαλλήλων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, έχουμε μια
πρώτη στήριξη του μισθού των δημοσίων υπαλ-
λήλων κατά 280 εκατ. ευρώ και προετοιμάζου-
με νέο μισθολόγιο, που θα υλοποιηθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2024, τόσο για το ενιαίο μι-
σθολόγιο όσο και για τα ειδικά μισθολόγια, και θα
αφορά, κυρίως, τους χαμηλόμισθους και όσους
έχουν θέσεις ευθύνης, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, η κυβέρνη-
ση έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του
κατώτατου μισθού, ο οποίος διαμορφώνεται σή-
μερα στα 713 ευρώ και είναι ο 9ος υψηλότερος
στην Ευρώπη. Με τις αυξήσεις αυτές, το συνολι-
κό ετήσιο όφελος για κάθε εργαζόμενο φθάνει
τα 882 ευρώ. Ακολουθώντας τη θεσμοθετημέ-
νη διαδικασία, θα προχωρήσουμε σε νέα αύξη-
ση, από τον Απρίλιο, η οποία πρέπει να είναι γεν-
ναία, αλλά και ρεαλιστική, καθώς πρέπει να συν-
δυάσουμε την ενίσχυση του εισοδήματος των
εργαζομένων με την περαιτέρω μείωση της
ανεργίας.

Είστε βουλευτής για χρόνια στον νομό
Φθιώτιδας, ο οποίος έχασε μία έδρα λόγω
της νέας απογραφής, αφού μειώθηκε ο
μόνιμος πληθυσμός του. Τι φταίει; Η
υπογεννητικότητα, το δημογραφικό ή η
έλλειψη δουλειών στον νομό; Είναι λύση η
μεγαλύτερη διοχέτευση κονδυλίων από το
Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ στις
περιφέρειες;

Η συνταγή είναι σαφής. Το κράτος, υπό την
ευρεία έννοια, καλείται να ολοκληρώσει τάχιστα
τις δημόσιες υποδομές, να βελτιώσει τις συνθή-
κες ζωής και να καταστήσει την περιοχή θελκτι-
κή για ιδιωτικές επενδύσεις. Η διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης θα δημιουργήσει παραγω-
γικές θέσεις εργασίας που θα αυξήσουν τον συ-
νολικό πλούτο και θα προσδώσουν στην περιο-
χή, συνολικά, θετική δυναμική. 

Μεγάλη ευκαιρία για την ανάπτυξη των περι-
φερειών της χώρας αποτελεί η βέλτιστη αξιο-
ποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου
Ανάκαμψης. Μάλιστα, από το ΕΣΠΑ, που είναι
και το κύριο εργαλείο το οποίο λειτουργεί σε
επίπεδο περιφερειών, θα κατευθυνθούν προς
τις περιφέρειες πάνω από 8 δισ. ευρώ, που εί-
ναι και το ένα τρίτο των συνολικών πόρων.
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Η κυβέρνηση στηρίζει
σταθερά, γενναία και

πολύπλευρα τους πολίτες,
μέσα από ένα ευρύ πλέγμα

μέτρων, τα οποία
απευθύνονται άμεσα 
στους καταναλωτές 

και συνδυάζουν οικονομική
αποτελεσματικότητα 

και κοινωνική δικαιοσύνη

«
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Μ
ε καταιγιστικό ρυθμό τρέχουν
οι έρευνες για το Qatargate και
φαίνεται ότι ο Αντόνιο Παντσέ-
ρι, μετά την εκδήλωση προθυ-

μίας συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, εί-
ναι και αποφασισμένος να πάρει… μαζί του
αρκετό κόσμο.

Χθες, κορυφώθηκε η φημολογία που θέλει
τον εγκέφαλο του κυκλώματος διαφθοράς που
συγκλόνισε την Ευρωπαϊκή Ένωση Αντόνιο
Παντσέρι να έχει δώσει πολλά στοιχεία για
όσους φέρονται να εμπλέκονται στην πολύ-
κροτη υπόθεση και έχουν… ελληνικό άρωμα.
Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εί-
ναι και Έλληνες για τους οποίους έχει ανοίξει
φάκελος από τις βελγικές Αρχές που έχουν
μαρκάρει τα ονόματά τους και έχουν ξεκινήσει
έρευνες. Το παρασκήνιο της υπόθεσης είναι
αρκετά έντονο, καθώς πρόκειται για πολύπει-
ρους Έλληνες πολιτικούς που δραστηριοποι-
ούνται στις Βρυξέλλες και έχουν αφήσει το
αποτύπωμά τους στη χώρα μας. 

Αποφυγή διαρροών
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτός ήταν

και ένας από τους λόγους για τους οποίους
αποφασίστηκε να παραταθεί η κράτηση της
Εύας Καϊλή την περασμένη Πέμπτη, ώστε να
αποφευχθούν διαρροές. Έως και χθες δεν είχε
διευκρινιστεί με ακρίβεια το περιεχόμενο των
καταθέσεων που έχει δώσει ο Ιταλός πρώην

Ευρωβουλευτής αλλά και τα στοιχεία που έχει
προσκομίσει στον ανακριτή που χειρίζεται την
υπόθεση, μετά τη συμφωνία που συνήψε για να
λάβει μειωμένη ποινή με χρηματικό πρόστιμο. 

Ο Αντόνιο Παντσέρι -του οποίου δεξί χέρι
ήταν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο
Τζόρτζι- όπως επεσήμαναν τις τελευταίες ημέ-
ρες δημοσιεύματα του βελγικού και ιταλικού
Τύπου είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα
για να πέσει στα… μαλακά, όταν έρθει η στιγμή

της κρίσης του από τη βελγική Δικαιοσύνη.
Ήδη έχει εμπλέξει στην υπόθεση τους ευρω-
βουλευτές Ταραμπέλα και Κοτσολίνο, ενώ
άγνωστο παραμένει τι θα καταθέσει και για τη
Μαρί Αρένα, η οποία ήταν πρόεδρος της Υποε-
πιτροπής της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
στο Κατάρ. Ο Παντσέρι δίνει γη και ύδωρ στις
βελγικές Αρχές και προσπαθεί μανιωδώς να
αποδείξει πως δεν έγιναν όλα κατόπιν δικής
του καθοδήγησης.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Καϊλή: «Κομμάτια να με κάνουν, δεν 
θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα»

Χθες με δήλωσή της στο Open και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» η κατηγορούμενη
ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή επέμεινε στην αθωότητά της. «Κομμάτια να με
κάνουν, δεν θα παραδεχτώ ποτέ κάτι που δεν έκανα», σημείωσε μέσα
από τη φυλακή, όπου παραμένει μετά την απόφαση των βελγικών
Αρχών την Πέμπτη.

Τοιουτοτρόπως, η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ότι μένει πιστή
στην υπερασπιστική της γραμμή, λίγες ημέρες πριν από την πο-
λυαναμενόμενη κατάθεση του φερόμενου ως εγκεφάλου της
υπόθεσης Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με
τη βελγική Δικαιοσύνη για να αποκαλύψει τα πάντα, ώστε να έχει ευ-
νοϊκότερη μεταχείριση. Σημειώνεται πως η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία
των Βρυξελλών έχει ανακοινώσει πως ο Παντσέρι έχει υπογράψει μνημόνιο μεταμέλει-
ας και συνεργασίας, ενώ έχει ήδη ομολογήσει τα πάντα γύρω από τις σχέσεις που είχε
αναπτύξει με το Μαρόκο και το Κατάρ. Ωστόσο, δήλωσε πως «δεν ήμουν ο μοναδικός
επικεφαλής και υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι…».

Η «σκιά» της Εύας
Εκτός από τους Έλληνες για τους οποίους

υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται να επι-
σημανθούν από τον Παντσέρι ως πρόσωπα που
είχαν -άγνωστο πώς και τίνι τρόπω- εμπλοκή
στην υπόθεση, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευ-
τής θα καταθέσει για τα όσα γνωρίζει σχετικά
με την εμπλοκή της Εύας Καϊλή. Η Ελληνίδα
ευρωβουλευτής βρέθηκε την περασμένη Πέμ-
πτη και πάλι ενώπιον των βελγικών Αρχών για
να κριθεί το αίτημα που έκανε να αφεθεί ελεύ-
θεροι με περιοριστικούς όρους στο σπίτι της,
υπό τη στενή παρακολούθηση της βελγικής
αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν
εμφανίστηκε στο δικαστήριο ήταν εμφανώς
αδυνατισμένη, απεριποίητη και ταλαιπωρημέ-
νη. Όπως έλεγαν στην «Political» πηγές από τις
Βρυξέλλες, η Εύα Καϊλή εξακολουθεί να δη-
λώνει αθώα, ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύ-
θυνση πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σε
βάρος της, ενώ κατήγγειλε στον δικηγόρο της
πως απροειδοποίητα μεταφέρθηκε από τις
φυλακές σε κελί σε αστυνομικό τμήμα για να
της ζητηθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Εκεί φέ-
ρεται, σύμφωνα με την καταγγελία που μετέ-
φεραν οι δύο συνήγοροι υπεράσπισής της, Αν-
τρέ Ριζόπουλος και Μιχάλης Δημητρακόπου-
λος, να βίωσε άθλιες συνθήκες κράτησης. Για
«βασανιστήρια» που «θυμίζουν Μεσαίωνα»
μίλησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποί-
ος ξεκαθάρισε πως η πελάτισσά του ήταν αρ-
κετές ώρες στην απομόνωση και της είχαν πά-
ρει το μπουφάν, παρότι είχε ζητήσει και δεύτε-
ρο γιατί κρύωνε. Ανάφερε ακόμη πως δεν την
άφηναν να περιποιηθεί τον εαυτό της, παρότι
εκείνη την ημέρα είχε περίοδο, και πως λόγω
όλων αυτών εμφανίστηκε κουρασμένη και κα-
ταβεβλημένη.

Ο εγκέφαλος του Qatargate φέρεται να έχει «δείξει» 
και  Έλληνες πολιτικούς ως εμπλεκόμενους στο κύκλωμα 

Παίρνει… 
κόσμο 
μαζί του 
ο Παντσέρι 

Παίρνει… 
κόσμο 
μαζί του 
ο Παντσέρι 



Δεν ξεχνά ο Αμυράς
τους ηλικιωμένους
συντοπίτες του

Σε πίτες στα χωριά των Ιωαννί-
νων πηγαίνει συνεχώς ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργος Αμυράς. Η πί-
τα, ωστόσο, που του έκανε μεγά-
λη εντύπωση ήταν όταν βρέθηκε
στο χωριό Αγία Βαρβάρα Κόνι-
τσας με μοναδική κάτοικο την
κυρία Μαριάνθη, ετών 93. Παρά
τα χρόνια της είχε κοφτερό μυα-
λό, ήταν ετοιμόλογη και πολύ
ζωντανή. Την πίτα έκοψαν οι δυο
τους μαζί με τον παπά ενορίας
από διπλανό χωριό. Σκοπός του
υφυπουργού είναι να έχει επι-
σκεφτεί όλα τα μικρά χωριά που
κυρίως έχουν κατοίκους μεγά-
λης ηλικίας. Θέλει να τους δείξει
ότι είναι κοντά τους.

ΣΣτην Τρίπολη 
ο Σκρέκας

Στην Τρίπολη βρέθηκε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο
οποίος εγκαινίασε τη σύνδεση
του πρώτου δημοτικού κτιρίου,
ενός σχολείου, με το δίκτυο δια-
νομής φυσικού αερίου που θα
εξυπηρετήσει την τοπική κοινω-
νία και την οικονομία. Όπως έμα-
θα, σε λίγα χρόνια υπουργείο και
τοπική κοινωνία ευελπιστούν το
δίκτυο να μεταφέρει ανανεώσιμα
αέρια όπως βιομεθάνιο και πρά-
σινο υδρογόνο.

Του Αγίου Βαλεντίνου είναι η γιορτή των ερωτευμένων, αλλά
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
έχει άλλα σχέδια για εκείνη τη μέρα. Όπως μαθαίνω, ετοιμάζει
μια τεράστια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το gov.gr στις
14/2, στην οποία τον πρώτο λόγο θα έχουν οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες, οι μηχανικοί και οι πληροφορικάριοι που εργάστηκαν
για αυτό. Δηλαδή, οι αθέατοι πρωταγωνιστές. Στην εκδήλωση
θα προσκληθούν υπουργοί, γενικοί γραμματείς αλλά και εκ-
πρόσωποι δημόσιων φορέων, ενώ υπάρχει πρόσκληση και για

τον πρωθυπουργό, ο οποίος ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα έχει
κάποια προεκλογική υποχρέωση. 

Να συμπληρώσω ότι χθες επισκέφτηκε το Institute for Innova-
tion and Public Purpose (IIPP) του Πανεπιστημίου UCL και συναν-
τήθηκε με φοιτητές και καθηγητές, με τους οποίους μίλησε για τον
ρόλο της ψηφιακής διακυβέρνησης στην ενίσχυση των δυνατοτή-
των του κράτους. «Οικοδομούμε ένα κράτος ικανό να πατάξει τη
γραφειοκρατία, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να γίνει
φορέας κοινωνικής στήριξης για όλους», τόνισε ο υπουργός.
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Η μεγάλη εκδήλωση Πιερρακάκη  του Αγίου Βαλεντίνου 

Δ
ιήμερη επίσκεψη
στην Κρήτη θα κάνει
ο πρωθυπουργός
στις 25 και 26 Ια-

νουαρίου μαζί με μεγάλη κυ-
βερνητική ομάδα. Ο πρωθυ-
πουργός θα φτάσει στο αερο-
δρόμιο Ηρακλείου το πρωί της
Τετάρτης 25/1 και θα κατευ-
θυνθεί αμέσως στο εργοτάξιο
του ΒΟΑΚ στο τμήμα Άγιος Νι-
κόλαος - Νεάπολη, ενώ θα επι-
σκεφτεί και το αεροδρόμιο Κα-
στελλίου. Το μεσημέρι της
ίδιας ημέρας θα παρουσιάσει
στη Λότζια ή στον Θεατρικό
Σταθμό το Περιφερειακό Πρό-
γραμμα Κρήτης, παρουσία του
περιφερειάρχη, δημάρχων, αι-
ρετών και εκπροσώπων παρα-
γωγικών φορέων. Στις 18.30 ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πολι-
τιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και θα διανυκτερεύσει στο Ηράκλειο. Την
Πέμπτη 26/1 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ
όλης της Κρήτης. Σίγουρο είναι ότι θα επισκεφτεί μαγαζιά και θα περιηγηθεί στο
Ηράκλειο που θα είναι η βάση του. Δεν θα επισκεφτεί τα Χανιά και το Ρέθυμνο. 

Μια σημαντική πρωτοβουλία ανέφερε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καρα-
μανλής για τις Σέρρες. Διοργανώνεται διήμερη
εκπαιδευτική δράση επαγγελματικού προσανα-
τολισμού για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά του νο-
μού που φοιτούν στην Α’ Λυκείου. Περισσότεροι
από 1.200 μαθητές και μαθήτριες θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν -είτε διά ζώ-
σης είτε διαδικτυακά- εξειδικευμένες συνε-
δρίες, να ενημερωθούν και να λύσουν τις απο-
ρίες τους γύρω από το κρίσιμο ζήτημα του εκ-
παιδευτικού και επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Το πρό-
γραμμα πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΠΕΠ και τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, για αυτό και ο κ. Καραμανλής ευχα-
ρίστησε ιδιαίτερα τη Νίκη Κεραμέως. 

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κρήτη
με επίκεντρο το Ηράκλειο 

Σχολικός προσανατολισμός στις Σέρρες 

Σε εντατικό πρόγραμμα 
ο Βασίλης Κικίλιας  

Σε σκληρό πρό-
γραμμα προετοι-
μασίας έχει μπει ο
Βασίλης Κικίλιας
τόσο στην Α’ Αθή-
νας όσο και στο
υπουργείο, κα-
θώς υπάρχει με-
γάλη προσδοκία
για μια ανάλογη
και πετυχημένη

χρονιά όπως το καλοκαίρι του 2022. O μέχρι τώρα
απολογισμός είναι να έχουν δημιουργηθεί νέα
πεντάστερα ξενοδοχεία στην πλατεία Κάνιγγος,
στη Μητροπόλεως, στην Ομόνοια και στην πλατεία
Καραϊσκάκη. Οι απευθείας πτήσεις από την άλλη
άκρη του Ατλαντικού θα συνεχιστούν. Η αεροπορι-
κή εταιρεία Delta ξεκινά τις πτήσεις από ΗΠΑ στις
11 Μαρτίου ξανά, ενώ από Τορόντο και Μόντρεαλ
αρχίζουν από 28 και 31 Μαρτίου αντίστοιχα. Στα
θετικά και το ότι άνοιξε γραφείο του ΕΟΤ στη Μελ-
βούρνη. Οι ετοιμασίες θα είναι πυρετώδεις το επό-
μενο διάστημα. 

Στη Ρώμη ο Καιρίδης 
Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωμα-

τίας, ο Δημήτρης Καιρίδης βρέθηκε στη Ρώμη
και συναντήθηκε με το προεδρείο της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ιταλικής Γερουσίας.
Εκεί έδωσε μια ομιλία στο Ινστιτούτο Διεθνών

Υποθέσεων (ΙΑΙ), το μεγαλύτερο
διεθνολογικό think tank της

Ιταλίας, παρουσία πλήθους
αναλυτών, δημοσιογρά-
φων και στελεχών των
μεγαλύτερων ιταλικών

επιχειρήσεων όπως η
ΕΝΙ, ενώ επισκέφθηκε και

το Ίδρυμα Alcide De Gasperi,
αφιερωμένο στο έργο ενός εκ των

θεμελιωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
ενίσχυση της συνεργασίας με το Ίδρυμα Καρα-
μανλή. Μεγάλη ήταν η συμβολή σε αυτή την επί-
σκεψη Καιρίδη τής πρέσβεως στη Ρώμη Ελένης
Σουράνη, η οποία διετέλεσε και στο διπλωματικό
γραφείο του πρωθυπουργού. 



Ε
ννέα πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκου
ελέγχει το υπουργείο Υγείας για να δια-
πιστωθεί αν έχουν τα αποθέματα που
πρέπει, προκειμένου να τροφοδοτή-

σουν την αγορά, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης απαν-
τώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Σημεί-
ωσε, πάντως, ότι η κατάσταση αρχίζει να ομαλο-
ποιείται μετά και τα τελευταία μέτρα που πήρε η
κυβέρνηση. Υποστήριξε δε ότι «όλα τα συνδικαλι-
στικά όργανα που σχετίζονται με τον κλάδο του
φαρμάκου συμφώνησαν ότι τα μέτρα που πήραμε
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ διερωτή-
θηκε μήπως αυτοί που ενοχλούνται με το μέτρο
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι όσοι
προτιμούν τις έγγραφες συνταγογραφήσεις για να
γίνονται συνεννοήσεις. Σε ό,τι αφορά το Ινστιτού-
το Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΙΦΕΤ), είπε ότι με τον νέο του ρόλο περιορίζει τις
παράλληλες εξαγωγές, διαβεβαιώνοντας παράλ-
ληλα ότι θα συνεχιστούν οι πιέσεις προς τις πο-
λυεθνικές.
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Τις τελευταίες ώρες διακινείται και ένα σε-
νάριο ότι το σκέφτεται ο Γιώργος Καρατζα-
φέρης, πρώην
πρόεδρος του ΛΑ-
ΟΣ, να κατέβει στις
επικείμενες εκλο-
γές για να κόψει τα
άκρα της Δεξιάς
κ.λπ. Μάλιστα, λέ-
γεται και εγράφη
ότι του το ζήτησαν
επιχειρηματίες.
Διόλου απίθανο.
Επειδή έκανα ρε-
πορτάζ, έμαθα ότι,
πρώτον, δεν έχει
κάποια συζήτηση ή συνεννόηση με τη ΝΔ
επί του συγκεκριμένου θέματος. Ούτε για
την αυτόνομη κάθοδό του ούτε για ενδεχό-
μενο επιστροφής του στη «γαλάζια» παρά-
ταξη. Δεν υφίσταται, δηλαδή, κάποιος δίαυ-
λος επικοινωνίας με την Πειραιώς. Αν κά-
ποιοι φίλοι του τού ζητούν να κατέβει, είναι
άλλου παπά ευαγγέλιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο
Καρατζαφέρης, παρά την ηλικία του, έχει
ακόμα ζεστή τη φλόγα της πολιτικής μέσα
του. Δεν ξέρω, βέβαια, αν χρονικά προλα-
βαίνει να ξαναστήσει όλο τον πολιτικό φο-
ρέα σε τόσο σύντομο διάστημα. 

Γιατί ξενυχτά ο Πολάκης; 

Περί υπηρεσιακής
κυβέρνησης 

Κοινή υποψήφια με ΣΥΡΙΖΑ -
ΠΑΣΟΚ η Κατσέλη
Σας είχα γράψει ότι στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
θα υπάρξουν υποψηφιό-
τητες τις οποίες θα στηρί-
ξουν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ που δήθεν εί-
ναι στα μαχαίρια. Να, για
παράδειγμα, μαθαίνω ότι
ως υποψήφια περιφερει-
άρχης Ιονίων Νήσων θα
κατέβει η πρώην υπουρ-
γός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην ΠΑΣΟΚ Λούκα Κατσέλη!

Περί Καρατζαφέρη

Το ξέραμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμπάθεια στον
Πούτιν. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι οι ευρωβου-
λευτές του δεν ψήφισαν για Ειδικό Δικαστή-
ριο κατά του Πούτιν. Από τους 524 ευρωβου-
λευτές που ψήφισαν για τη σύσταση Ειδικού
Δικαστηρίου κατά του Πούτιν, του Λευκορώ-
σου ομολόγου του Λουκασένκο και υψηλό-
βαθμων στρατιωτικών, οι 52 ήταν κατά ή απεί-
χαν, ανάμεσά τους και τέσσερα μέλη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
υπέρ της επείγουσας σύστασης Ειδικού Διε-
θνούς Δικαστηρίου πέρασε με 472 ψήφους
υπέρ, 19 κατά, ενώ 33 ευρωβουλευτές απεί-
χαν. Ανάμεσα σε αυτούς τους 33 ήταν οι ευρω-
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά,
Αλέξης Γεωργούλης, Στέλιος Κούλογλου και
Δημήτρης Παπαδημούλης. Τη γραμμή στο
κόμμα τη δίνει, βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας… 

Γραμμή Τσίπρα 
υπέρ Πούτιν

Χ
ρο

νι
κό
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ο
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Ο άνθρωπος βλέπει στον ύπνο του δημοσκο-
πήσεις… Χθες κοντά στις δύο τα ξημερώμα-
τα, ο Παύλος Πολάκης έκανε μια οργισμένη
ανάρτηση και υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
ηγείται της ΝΔ, με ποσοστό 35%. «Πάρτε το
χαμπάρι, πληρωμένοι δημοσκόποι (από χω-
ματουργικές κ.λπ. κ.λπ.) της συμφοράς: Ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πάνω από 35% αυτή τη στιγ-
μή και η ΝΔ κάτω από 30%. Όσο δε για το ΚΙ-
ΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ που προσπαθούν να το παρου-
σιάσουν ρυθμιστή, μετά την Καϊλή πέφτει
κάθε μέρα στα ποσοστά του Βενιζέλου, που
ήταν και μέντορας του Ανδρουλάκη!». Ο
υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
του απάντησε, το επόμενο πρωί, λέγοντάς
του να χαλαρώσει την πολλή τσικουδιά.
«Παύλο, χαλάρωσε και λίγο, από την πολλή
τσικουδιά, σου ξέφυγαν κάτι σακούλες με
μετρητά στον ΣΥΡΙΖΑ και κάτι μηνυματάκια
που αποδεικνύουν τη διαφθορά σας…».
Απολαυστικός Άδωνις. 

Είπα να σας πάω και λίγο στην υπηρεσιακή
κυβέρνηση ενόψει των εκλογών, όπου θα τε-

θεί ένα ζήτημα περί το ποιοι θα
αναλάβουν υπουργοί Εξω-

τερικών και Άμυνας.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάν-
τως, έχουν αρχίσει να
διακινούν δεξιά κι
αριστερά τις προθέ-

σεις τους για δυο συγ-
κεκριμένα πρόσωπα. Ο

ένας φαντάζεστε ποιος εί-
ναι… Ο ναύαρχος Ευάγγελος

Αποστολάκης, που μάλιστα προχθές
δήλωσε ότι οι κρίσεις στις ΕΔ ήταν εξαιρετι-
κές… Ο άλλος δεν ξέρω ποιος θα είναι για το
Εξωτερικών… 

Κάνει ό,τι μπορεί 
ο Πλεύρης 
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Για δυνατούς λύτες

Ποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
έσπευσε να εισηγηθεί πρώ-
τος στον Τσίπρα να κόψει
από τα ψηφοδέλτια τον Νίκο
Παππά τώρα που είναι νω-
ρίς; Φαντάζομαι πάει ο νους
σας σε κάποιον συγκεκρι-
μένο με τον οποίο ο Νίκος
έχει κάκιστες σχέσεις… 

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Μ
έσο πίεσης για την
κυβέρνηση θεω-
ρούν στο ΠΑΣΟΚ
ότι έχουν βρει στις

κινήσεις που κάνει τελευταία ο
πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χ. Ράμμος.
Με αφορμή, μάλιστα, τα όσα δια-
δραματίστηκαν στην Επιτροπή
Θεσμών, ειδικά ο χαρακτηρι-
σμός από τον πρόεδρο της Βου-
λής ως «αυτόκλητου καλεσμέ-
νου», άναψε «κόκκινο» και από
τη Χαρ. Τρικούπη κάνουν λόγο
για μέγιστη θεσμική απρέπεια.
Επισημαίνουν δε ότι «το αίτημα
του κ. Ράμμου αποτελεί άσκηση
αρμοδιότητας με βάση το Σύν-
ταγμα και κατά το άρθρο 8 παρ. 6
του νόμου 5002/2022» και προ-
σθέτουν με νόημα ότι «είναι
άκρως εντυπωσιακό ότι την ενη-
μέρωση της αρμόδιας επιτροπής
της Βουλής αρνούνται όσοι με
πάθος υποστήριζαν μια παράνο-
μη κυβερνητική ενημέρωση
“στο αυτί” του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, τον
περασμένο Αύγουστο».

Αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κατερίνη όπου περιόδευσε αναφέρθηκε
στο θέμα και αναρωτήθηκε: «Τι φοβάται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και
δεν καλεί μια ανεξάρτητη αρχή;». Και υπενθύμισε πως «τις ανεξάρτητες αρχές τις
ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ για να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα και να μην μπορεί ένας πρω-
θυπουργός να κάνει ό,τι θέλει στη χώρα βάσει ενός συστήματος εξουσίας μέσα στο
Μαξίμου. Αλλά να λογοδοτεί, να υπάρχουν διαφάνεια και δικαιοσύνη».

Το έριξαν στο τανγκό 
Εκεί στη Χαρ. Τρικούπη, όπως φαίνεται,

έχουν μια έφεση στο τανγκό. Μετά την όν-
τως πετυχημένη αναφορά του Δημήτρη
Μάντζου που είχε πει ότι «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
χορεύουν τανγκό και σφιχταγκαλιάζονται
από φόβο μήπως πέσουν», ήρθε και η
σειρά του Νίκου Ανδρουλάκη να «χορέ-
ψει» τους πολιτικούς αντιπάλους. Σε μια
αποστροφή στην ομιλία του στην Κατερίνη
ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν είναι πρό-
οδος το τανγκό με τον Καμμένο, ο έλεγχος
των αρμών της εξουσίας, οι αντισυνταγ-
ματικές παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες
αρχές, ο διχασμός και το δηλητήριο στην
κοινωνία, η φορολογική αφαίμαξης της
μεσαίας τάξης, το μοίρασμα επιδομάτων
με το βλέμμα στην κάλπη, η διαχείριση
του Ταμείου Ανάκαμψης όχι ως εργαλείου
για την κοινή προκοπή αλλά για να γιγαν-
τωθούν οι ημέτεροι». Πάντως, καλύτερα
τανγκό παρά καλαματιανό… 

Ο Φλωρίδης
ξαναχτύπησε…

Ο πρώην υπουρ-
γός του ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Φλωρίδης
είναι πάντα to the
point στις αναρτή-
σεις του: «Στο Ευ-
ρ ω κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο
ψήφισαν υπέρ του
σφαγέα Πούτιν. Στο
ελληνικό Κοινο-
βούλιο αναζητούν
προσχήματα να ΜΗΝ εμποδίσουν τη συμ-
μετοχή εγκληματικών οργανώσεων στις
εκλογές. Όντως ΣΥΡΙΖΑ!».

Μπρό…εδρος
Δεν ήταν αρκετά τα πρώτα πέντε, έβγαλαν και έκτο σποτάκι «Χάου
του» στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό κάνει την εμφάνισή του και ο ίδιος ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, τον οποίο ο νέος που πρωταγωνιστεί αποκαλεί «μπρό…
εδρο», από την αργκό bro που σημαίνει «αδερφός». Η εσάνς που
αποπνέει ολόκληρη η σειρά των σποτ, βέβαια, είναι σαν να έχουν
γραφτεί από τον «θείο που θα κάτσει με τη νεολαία» και θα λέει άβο-
λες ασυναρτησίες, προκαλώντας αμηχανία σε όλους. Από την άλλη,
το συγκεκριμένο διαφημιστικό σποτ, το τελευταίο της σειράς (ελπί-
ζουμε), είναι καλύτερο από το ανερμάτιστο προηγούμενο με τους
φοιτητές που «δεν μπορούν να κάνουν ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή»,
γιατί «η αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει». Είναι και
αυτή μια πρόοδος.

Το καλό σάς το κράταγα για το τέλος. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση
της Metron Analysis για το Mega, η ΝΔ πιάνει στην παράσταση νίκης
70%! Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 4%. Πού να κοιμηθεί ο Παυ-
λής με τέτοια ποσοστά… 

ΑΞΙΖΕΙ...
Συγκινήθηκαν 
γιατί θυμήθηκαν 
τι ψήφισαν;

Συγκινημένα εμφανίζονται στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κομματικός Τύ-
πος για τις απεργιακές κινητοποιήσεις
που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία εξαι-
τίας του συνταξιοδοτικού του Εμα-
νουέλ Μακρόν, που αυξάνει το όριο
συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Στην
Ελλάδα βέβαια ο ίδιος νόμος ισχύει
από τον Αύγουστο του 2015, όταν ψη-
φίστηκε στο τρίτο και αχρείαστο μνη-
μόνιο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο
Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή, διέγραφε
τη… μισή κοινοβουλευτική του ομά-
δα, πραγματοποιούσε και ένα μικρό
κομματικό πραξικόπημα για να κατα-
φέρει να «απαγκιστρωθεί» από την…
περήφανη διαπραγμάτευση. Ποιος τα
θυμάται όμως αυτά; Περασμένα ξεχα-
σμένα. Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες. 

Διαψεύδουν επίσκεψη
Αντώναρου 
στην Κουμουνδούρου

Κατηγορηματικά διέψευδαν στον
ΣΥΡΙΖΑ τα περί επίσκεψης του άλλο-
τε κυβερνητικού εκπροσώπου της
κυβέρνησης Καραμανλή, Ευάγγελου
Αντώναρου, στην Κουμουνδούρου
λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση
των ψηφοδελτίων. Το πρώην στέλε-
χος της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει
πρακτικά εδώ και χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ,
είναι μόνιμος «θαμώνας» του κομ-
ματικού ραδιοφώνου του και σεση-
μασμένος υβριστής του πρωθυ-
πουργού. Κάθε τόσο, μάλιστα, ενη-
μερώνει τους ακολούθους του στα
social media πότε για τη «βάση» και
πότε ακόμα και για… «υπουργούς
που “βράζουν” κατά του Κυριάκου
Μητσοτάκη». Πετυχαίνει, δηλαδή,
την πραγματικότητα λιγότερες φορές
και από… χαλασμένο ρολόι.

Και το ΠΑΣΟΚ στη γραμμή 
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Ράμμου
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Ο
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προσπαθεί
να εμφανίσει σαν «ρελάνς» την
ξεχωριστή πρόταση για μπλόκο
στο κόμμα του Κασιδιάρη που

προτίθεται να φέρει στη Βουλή, όμως το
«αμαρτωλό» του παρελθόν σε ό,τι αφορά
(και) τη σχέση του με τη Χρυσή Αυγή σπρώ-
χνει προς το συμπέρασμα πως για μία ακό-
μα φορά η Κουμουνδούρου εργαλειοποιεί
τους ναζιστές για το δικό της -μικροπολιτι-
κό- συμφέρον.

Θα μπορούσε κανείς να ακούσει σοβαρά
τις ενστάσεις περί «αντισυνταγματικότητας»
της νομοθετικής ρύθμισης που φέρνει η κυ-
βέρνηση, ακόμα και εκείνες που αναφέ-
ρουν ότι η εξουσία που δίνεται στον Άρειο
Πάγο να αποφασίζει ποιο κόμμα εξυπηρετεί
και ποιο όχι το δημοκρατικό πολίτευμα είναι
μια αρμοδιότητα που δεν του ανήκει.

Έλειπαν οι υπόδικοι
Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίστηκε χθες

στην πολιτική ζωή της χώρας. Αντίθετα, με-
τρά τριάντα (συνυπολογίζοντας τα χρόνια
του Συνασπισμού) χρόνια παρουσίας, 4,5 εκ
των οποίων από κυβερνητικές θέσεις. Μπο-
ρεί, λοιπόν, ο νομικός Δημήτρης Τζανακό-
πουλος να φωνάζει για «μικροπολιτικές
σκοπιμότητες» που εξυπηρετεί η Νέα Δημο-
κρατία με τη διάταξη αυτή, δείχνει, όμως,
και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι το θέμα.
Δεν είναι, άλλωστε, μία και δύο οι φορές που
στον ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποίησαν το ναζιστικό
μόρφωμα για το δικό τους συμφέρον.

Ποιος, άλλωστε, θα μπορούσε να ξεχά-
σει μια από τις πρώτες παρεμβάσεις της
Ζωής Κωνσταντοπούλου, τότε νεοεκλεγεί-
σας προέδρου της Βουλής, όταν έθετε ζή-
τημα ακυρότητας μνημονιακών νόμων
επειδή από την Ολομέλεια έλειπαν οι -τότε
υπόδικοι- Χρυσαυγίτες από τη Βουλή;

Εκδρομή στο Καστελόριζο
Λίγο καιρό αργότερα, και με τους Χρυ-

σαυγίτες να συνεχίζουν να δικάζονται, με-
ταξύ άλλων για δύο φόνους, του Παύλου
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, ο συγκυ-
βερνήτης του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός Άμυ-
νας Πάνος Καμμένος οργάνωνε την περί-
φημη… εκδρομή στο Καστελόριζο, απευ-
θύνοντας πρόσκληση και στους υπόδικους
ναζιστές, με τους τελευταίους να είναι
πρακτικά και οι μόνοι που την αποδέχθη-
καν: τα ενσταντανέ με τον Ηλία Κασιδιάρη
δίπλα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ
έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Τη συγκεκριμένη εικόνα σχολίαζε, λίγο
καιρό μετά την αποτύπωσή της, ο τότε
υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρα-
σκευόπουλος, αφήνοντας τους πάντες με
ανοιχτό το στόμα. «Η εικόνα της συνύπαρ-
ξης στο Καστελόριζο και στη Ρω σε πολ-
λούς μας δεν άρεσε. Πρέπει, όμως, να απο-

φασίσουμε τι προτιμούμε: μια προσπάθεια
ένταξης της Χρυσής Αυγής στο κλίμα της
Δημοκρατίας ή τη διαρκή ρήξη; Κατά τη
γνώμη μου, πρέπει να προηγηθεί η ουσία
μιας σύγκλισης». Τα «χαριεντίσματα» στο
Καστελόριζο και τη Ρω ήταν, δηλαδή, για
τον Νίκο Παρασκευόπουλο «προσπάθεια
ένταξης της Χρυσής Αυγής στο κλίμα της
Δημοκρατίας».  Όπως, άλλωστε, υποστήρι-
ξε αρκετά χρόνια αργότερα σε ανάρτηση
στα social media και ο… αγαπημένος εκ-
δότης της Κουμουνδούρου: «Με τον Κασι-
διάρη ίσως να μπορείς να αντιπαρατεθείς
πολιτικά, με τον Μπογδάνο όχι».

«Χάιδεμα» στους ναζιστές
Η επόμενη αφορμή για «χάιδεμα» στους

ναζιστές δόθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπα-
θούσε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο το
2016, όμως οι ψήφοι δεν του έβγαιναν. Πρό-
εδρος της Βουλής -φαίνεται το έχει η θέση-
ήταν τότε ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος εξήγη-
σε αρκετά γλαφυρά ότι δεν θα είχε κανένα
πρόβλημα -ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του-
ο νόμος να περάσει και με τις ψήφους της
Χρυσής Αυγής. «Στη Βουλή δεν υπάρχουν
ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψή-
φοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και αν αυτό είναι «πταισματάκι» και σε

έναν βαθμό κατανοητό -πολλές φορές, άλ-
λωστε, συμβαίνει οι επιλογές των κομμά-
των σε μια ψηφοφορία να συμπίπτουν μεν,
από εντελώς διαφορετική αφετηρία δε-,
δεν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση του
ποινικού κώδικα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο
«παρά πέντε» των εκλογών του 2019, τις
οποίες ήταν ήδη δεδομένο ότι θα χάσει,
καθώς είχε προηγηθεί η βαριά και μη ανα-
στρέψιμη ήττα των ευρωεκλογών.

«Δωράκι» στους Χρυσαυγίτες
Ο ποινικός κώδικας που έφερε ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ μεταξύ πολλών άλλων έκανε και ένα -
διόλου μικρό- «δωράκι» στους Χρυσαυ-
γίτες, έστω και ακούσια, το οποίο, πάν-
τως, ουδέποτε πάρθηκε πίσω. Μείωνε τις
ανώτατες ποινές για τη διεύθυνση εγ-
κληματικής οργάνωσης, δίνοντας πρα-
κτικά την ευκαιρία στους Χρυσαυγίτες
που καταδικάστηκαν λίγο καιρό αργότε-
ρα να βγουν από τη φυλακή μετά το πέ-
ρας μιας 5ετίας ή 6ετίας.

Όχι, βέβαια, ότι είχαν κάνει πολύ περισσό-
τερα για την ίδια τη δίκη. Εις εκ των δικηγό-
ρων της πολιτικής αγωγής της δίκης της
Χρυσής Αυγής, ο Κώστας Παπαδάκης, ανέ-
φερε για τη στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
απέναντι στη δίκη όσο ήταν κυβέρνηση: «Ο
υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ ανέχθη-
κε την υποβάθμιση της δίκης με τη μεταφο-
ρά της στον Κορυδαλλό και την απροθυμία
αποκλειστικής μεταφοράς στο Εφετείο και
καθημερινής διεξαγωγής της, παρά τα επα-
νειλημμένα αιτήματά μας για πολλά χρόνια». 

Παράλληλα σημείωνε πως η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα «διατήρησε το νομικό
καθεστώς απαγόρευσης ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης της δίκης, προκαλώντας περιο-
ρισμό της δημοσιότητάς της».

Για… απηνείς διώκτες των φασιστών σαν
πολλά «φάουλ» δεν μαζεύονται;

Οι «ευπρόσδεκτες» ψήφοι 
των ακροδεξιών
και ο ΣΥΡΙΖΑ 

Η «ρελάνς» και τα υπόπτως
πολλά «αυτογκόλ» 
της Κουμουνδούρου 
με τη Χρυσή Αυγή



«Δ
ημιουργείται στην κοινωνία ένα ισχυρό,
προοδευτικό και δημοκρατικό μέτωπο
απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»,
δηλώνει στην «Ρ» ο Θάνος Μωραΐτης. Εξη-

γεί δε ότι μετά «τις αποκαλύψεις της δράσης του επιτελικού πα-
ρακράτους και το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που πλήττει την
ελληνική κοινωνία»... «οι δημοκρατικές, προοδευτικές δυνά-
μεις πρέπει να βάλουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας και
να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός δημοκρατικού μετώπου
κατά της χειρότερης και πιο επικίνδυνης κυβέρνησης της Με-
ταπολίτευσης».

Εφόσον δε «ο στρατηγός Φλώρος δεν διέψευσε την παρακο-
λούθησή του (από την ΕΥΠ)», ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
προσθέτει ότι «μένει να μάθουμε αν η ανανέωση της θητείας
του βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης ή εκβιασμού». 

Πώς κρίνετε την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για παραμονή του
Κωνσταντίνου Φλώρου στην αρχηγία του ΓΕΕΘΑ μετά
τα δημοσιεύματα που τον φέρουν υπό παρακολούθηση
από την ΕΥΠ ως στόχο «519c»;
Η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει καταρχάς αν διαψεύ-

δει ή όχι τις αποκαλύψεις για παρακολούθηση του κ. Φλώρου
από την ΕΥΠ. Ο κ. Φλώρος μέχρι στιγμής πάντως δεν διέψευσε
την παρακολούθησή του, λέγοντας μάλιστα ότι οι αποκαλύψεις
δεν θα αλλοιώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης του με την κυβέρ-
νηση, δηλαδή με αυτούς που τον παρακολουθούσαν. Οπότε,
απαντώντας στο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι μένει να μάθουμε
αν η ανανέωση της θητείας του βασίζεται σε σχέσεις εμπιστο-
σύνης ή εκβιασμού. Είναι πραγματικά θλιβερό όλο αυτό που
συμβαίνει με τις συνεχείς αποκαλύψεις του σκανδάλου των
παρακολουθήσεων και το ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο της
επιχείρησης συγκάλυψης που βλέπουμε να ξετυλίγεται μπρο-
στά μας τους τελευταίους μήνες. Δυστυχώς η νοσηρότητα του
παρακρατικού μηχανισμού Μητσοτάκη μόλυνε μέχρι και το κύ-
ρος της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, θέτοντας σε κίνδυνο
ακόμη και την εθνική ασφάλεια της χώρας. 

Οι υποκλοπές, οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί η κυ-
βέρνηση στην υγεία και οι ανατιμήσεις στην αγορά
φέρνουν την αντιπολίτευση στην ίδια πολιτική όχθη.
Κρίνετε πως δημιουργούνται οι συνθήκες συνεργα-
σίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ;
Ο κ. Μητσοτάκης ανήλθε στην εξουσία ως ο φιλελεύθερος

μεταρρυθμιστής που θα αποκαθιστούσε το κύρος των θεσμών,
το οποίο, σύμφωνα με το ψευδεπίγραφο αφήγημα του αντιΣΥ-
ΡΙΖΑ μετώπου, είχε πληγεί τα προηγούμενα χρόνια και τελικά
κατέληξε επικεφαλής ενός επιτελικού παρακράτους. Τους
πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του είχε μάλιστα τη στήριξη
ενός μέρους του χώρου του λεγόμενου φιλελεύθερου Κέντρου,
την οποία σταδιακά απώλεσε μετά τις αποκαλύψεις της δράσης
του επιτελικού παρακράτους και το πρωτοφανές κύμα ακρίβει-
ας που πλήττει την ελληνική κοινωνία.

Ειδικά μετά τις συνεχόμενες συνταγματικές εκτροπές για τη
συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, θύμα του
οποίου υπήρξε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, άρ-
χισε να δημιουργείται μέσα στην κοινωνία ένα ισχυρό προ-
οδευτικό και δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη.

Σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε τώρα θεωρώ ότι κάθε
πολιτική δύναμη που συντάσσεται με τη δημοκρατία, το κοινω-

νικό κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, τη δίκαιη αναδιανομή του
παραγόμενου πλούτου, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το νέο παρα-
γωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη ο τόπος οφείλει να συμβάλει
στην αναζήτηση προοδευτικής κυβερνητικής προοπτικής. Και
αυτή η προσπάθεια πρέπει να ξεκινήσει από την επόμενη κιό-
λας μέρα της κάλπης των εκλογών της απλής αναλογικής.

Έχουν λειανθεί οι όποιες πολιτικές πίκρες και τα τραύ-
ματα που δημιούργησε ανάμεσα στους δύο αυτούς πο-
λιτικούς χώρους η προηγούμενη κυβερνητική θητεία
του ΣΥΡΙΖΑ;
Κάθε περίοδος θέτει τα δικά της διλήμματα και τα δικά της

επίδικα πάνω στα οποία οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να λά-
βουν θέση. Σε αυτό το πλαίσιο πράγματι υπήρξαν αντιπαραθέ-
σεις και διαφορετικές προσεγγίσεις με το Κίνημα Αλλαγής και
υπάρχουν ακόμη, αλλά αυτό είναι θεμιτό και φυσιολογικό σε
μια φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ωστόσο, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να γίνει πολύ πυκνός,
καθώς υπό το βάρος κάποιων δραματικών εξελίξεων δημιουρ-
γούνται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νέες συνθή-
κες που πυροδοτούν και επιταχύνουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Σε μια τέτοια φάση θα έλεγα ότι βρισκόμαστε τους τελευταί-
ους έξι μήνες, από τότε δηλαδή που άρχισε να ξετυλίγεται το
κουβάρι της παρακρατικής δράσης της επιτελικής αυλής του κ.
Μητσοτάκη και το πάρτι της αισχροκέρδειας στην ενέργεια, στα

επιτόκια, στην υγεία, τα φάρμακα και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Συνεπώς θεωρώ ότι όλες οι δημοκρατικές, προοδευτικές δυ-
νάμεις πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να βά-
λουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας και να συμβάλουμε
στη δημιουργία ενός δημοκρατικού μετώπου κατά της χειρότε-
ρης και πιο επικίνδυνης κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης.

Με την απλή αναλογική ίσως δεν φτάνουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και ΠΑΣΟΚ για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρ-
νησης. Ίσως να μη φτάνει ούτε και με το ΜέΡΑ25. Τι
εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση;
Για εμάς είναι αυτονόητο ότι κάθε κόμμα του προοδευτικού

χώρου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που προανέφερα, θα
πρέπει μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής να προσέλθει
στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να προκύψουν οι απαραίτητες
προγραμματικές συγκλίσεις για τη συγκρότηση μιας προοδευ-
τικής κυβέρνησης.

Αν αυτό, με βάση και τα ποσοστά που θα έχει λάβει κάθε κόμ-
μα, δεν προκύψει κατά τον κύκλο των διερευνητικών εντολών, εί-
ναι αυτονόητο ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές, οι οποίες,
ως γνωστόν, θα διεξαχθούν με πλειοψηφικό σύστημα.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πιστεύουμε ακρά-
δαντα ότι η κοινωνία θα μας δώσει το προβάδισμα έστω και με
μία ψήφο, ώστε να είμαστε ο βασικός κορμός της επόμενης
προοδευτικής κυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος.Θ
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της Μεταπολίτευσης»



Τ
α μεγαλύτερα διλήμματα και προβλήματα
σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα φαίνεται
να τα έχει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης. Οι αποχωρήσεις

στελεχών από τα ψηφοδέλτια του κόμματός του
στο τελευταίο κατοστάρι έχουν πάρει πλέον μορφή
χιονοστιβάδας, γεγονός που αποδεικνύει ότι κάτι
δεν πάει καλά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στο περιβάλλον των προεδρικών αρνούνται να δε-
χτούν ότι το κόμμα δεν έχει καθαρή στρατηγική
και παράλληλα αρνούνται να ακούσουν την εσω-
τερική γκρίνια, η οποία ακόμη δεν έχει εξελιχθεί
σε εσωκομματική αντιπολίτευση. Η εκτίμηση
όμως που υπάρχει από αρκετούς πολιτικούς ανα-
λυτές είναι ότι αυτό δεν θα αργήσει να πάρει σάρ-
κα και οστά, ειδικά μεταξύ πρώτης και δεύτερης
Κυριακής, όπου ο κίνδυνος να συρρικνωθούν τα
ποσοστά του κόμματος σε μονοψήφια νούμερα εί-
ναι τεράστιος.

Supernova... διάσπασης
Αν μάλιστα επαληθευτούν τα ποσοστά που δίνουν
στο ΠΑΣΟΚ οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για τις
δεύτερες κάλπες, κανείς δεν μπορεί να αποκλεί-
σει το ενδεχόμενο μιας υπερκαινοφανούς έκρη-
ξης (supernova) στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρι-
κούπη που θα οδηγήσει σε διάσπαση. Οι διαφω-
νίες στο εσωτερικό αφορούν κυρίως τη θολή στά-
ση του κόμματος για το δίλημμα «με τη ΝΔ ή με τον
ΣΥΡΙΖΑ;» αλλά και την ακόμη πιο θολή στάση του
Νίκου Ανδρουλάκη, με την οποία στέλνει το μήνυ-
μα στο εκλογικό σώμα: «Ψηφίστε με και θα σας πω
μετά την κάλπη ποιον θέλω για πρωθυπουργό».
Το σύνολο των στελεχών του ΠΑΣΟΚ αδυνατεί και
βεβαίως δεν γνωρίζει τι εννοεί ο πρόεδρός τους
όταν λέει «ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Τσί-
πρα». Κάτι που φαίνεται και στις δημόσιες τοποθε-
τήσεις τους στα κανάλια, όπου δυσκολεύονται να
ερμηνεύσουν τη γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Πρωθυπουργικά όνειρα
Άλλοι πάλι την ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αρκε-
τοί στο εσωτερικό του Κινήματος εκτιμούν ότι ο κ.

Ανδρουλάκης εμμέσως αφήνει να εννοηθεί ότι ο
ίδιος επιθυμεί να είναι πρωθυπουργός, αλλά δεν το
δηλώνει ξεκάθαρα, διότι δεν του το επιτρέπουν τα
χαμηλά σημερινά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Αυτά δηλα-
δή που πήρε το κόμμα στις εκλογές του 2019. Με
8,1% πώς να αυτοπροταθείς για πρωθυπουργός;
Περιμένει λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης στις πρώτες
κάλπες να πάρει κάποιο... συγκλονιστικό ποσοστό,
το οποίο θα του επιτρέπει να αυτοπροταθεί για πρό-
εδρος μιας κυβέρνησης συνεργασίας; Διόλου απί-
θανο. Όμως, ο ρεαλισμός επιβάλλει να συνυπολογί-
σουμε ότι από το 17% που είχε φτάσει δημοσκοπικά
το ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της εκλογής προέδρου
τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για την ακρίβεια, το Κί-
νημα έχει ξεφουσκώσει και είναι οριακά στο 10%!

Τρίτο πρόσωπο
Εκτός και αν έχει κατά νου να προτείνει ένα τρίτο
πρόσωπο, το οποίο όμως έχει την υποχρέωση να
το πει από τώρα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να
ψηφίσουν οι πολίτες Ανδρουλάκη και μετά την
κάλπη να τους βγει κάποιος άλλος… τον οποίο
μπορεί και να απεχθάνονται. Πρόκειται δηλαδή
περί ασύλληπτου πολιτικού παραλογισμού και
ακροβασίας.
Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι αυτοί που στο εσωτερι-
κό της Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι ο Ανδρου-
λάκης δεν έχει τη στόφα ηγέτη ή τη στόφα «αρχη-
γού-ιδιοκτήτη» σε ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και
δεν κατάφερε να επαναφέρει τον κινηματικό χαρα-
κτήρα του κόμματος. Επ’ αυτού τού χρεώνουν και το
γεγονός ότι ακόμη δεν έχει παραιτηθεί από ευρω-
βουλευτής, κάτι που δεν συνάδει με κάποιον που
θέλει να ηγείται ενός μεγάλου κόμματος εξουσίας.

Γόρδιος δεσμός
Συμπερασματικά, ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται
μπροστά σε έναν γόρδιο δεσμό. Ή θα πρέπει να
συνεργαστεί με τη ΝΔ για να μπορέσει να διασφα-
λίσει την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ (αφού έτσι κι αλ-
λιώς η Πειραιώς δεν ενδιαφέρεται να απορροφή-
σει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα) ή θα πρέ-
πει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί το
μέλλον του Κινήματος θα είναι δυσοίωνο.
Η πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα βοά ότι σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας θα «κα-
ταπιεί» και τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ σε
χρόνο dt. Οι γόρδιοι δεσμοί, ως γνωστόν, δεν λύ-
νονται, κόπτονται.
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Ή συνεργάζεται με τη ΝΔ 
και διασφαλίζει την αυτονομία 

του ΠΑΣΟΚ ή πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ
και οδεύει προς απορρόφηση 

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Το μετέωρο βήμα του Νίκου



Η
Μιλένα Αποστολάκη, πρώην υπουργός και
εν ενέργεια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτη-
σίας, επιστρέφει στην κεντρική πολιτική

σκηνή και θα είναι, όπως όλα δείχνουν, υποψήφια στον
Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι όπως
εξελίσσεται το πολιτικό παιχνίδι, θεωρεί ότι «οι δύο εκ-
πρόσωποι του σημερινού αδιέξοδου και χωλού δικομ-
ματισμού θα επιδιώξουν με αντιπερισπασμούς να αντι-
παρέλθουν όσα τους βαραίνουν». Επίσης, μιλά για το
πολιτικό στίγμα που εκπέμπει το κόμμα της αλλά και για
τα ενδεχόμενα της «χαλαρής» ψήφου και της αποχής.

Όπως φαίνεται, σκανδαλολογία και τοξικότητα θα
είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην προεκλογι-
κή αντιπαράθεση. Ποια πρέπει να είναι η στάση
του ΠΑΣΟΚ;

Το πολιτικό πεδίο στον δρόμο προς τις κάλπες

σφραγίζεται από δύο σκάνδαλα που αμφότερα ακουμ-

πούν θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και αφο-

ρούν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος

και του κράτους δικαίου. Η κυβέρνηση είναι ηθικά και

πολιτικά υπόλογη για το εκτεταμένο σκάνδαλο των

υποκλοπών, τη συγκάλυψη του οποίου αγωνιωδώς

επιχειρεί να πετύχει. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο

δικαίωμα του απορρήτου των επικοινωνιών ως θεμε-

λιώδες ατομικό δικαίωμα έχει βάναυσα παραβιαστεί,

η δε απρόσκοπτη λειτουργία της ΑΔΑΕ, συνταγματικά

κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής για τη διασφάλι-

ση του απορρήτου, συστηματικά παρεμποδίζεται κατά

παράβαση του Συντάγματος από την κοινοβουλευτική

πλειοψηφία.

Από την άλλη πλευρά, κατά τη διαδικασία ενώπιον

του Ειδικού Δικαστηρίου προκύπτουν αποκαλύψεις

γύρω από την εξωθεσμική δράση του ΣΥΡΙΖΑ με σκο-

πό τον έλεγχο του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου κατά την

περίοδο της διακυβέρνησής του. Ροές μαύρου χρήμα-

τος με κεντρική κομματική καθοδήγηση φαίνεται ότι

επιχείρησαν κατά παράβαση του Συντάγματος και των

νόμων να δημιουργήσουν κομματικούς φορείς ενημέ-

ρωσης, προκειμένου, όπως άλλωστε έχει στο παρελ-

θόν συνομολογηθεί, να «καταληφθεί» η εξουσία και να

ελεγχθούν οι αρμοί της.
Πρόκειται για τις δύο όψεις ενός δυσώδους αλλά

στη βάση του κοινού διαπλεκόμενου συστήματος πο-
λιτικής διακυβέρνησης, που καταστρατηγεί κατόπιν
σχεδίου τούς κανόνες του δημοκρατικού «παιχνιδιού»
και παρανομεί συστηματικά προκειμένου να προσπο-
ριστεί πολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Οι δύο εκπρόσωποι του σημερινού αδιέξοδου και
χωλού δικομματισμού θα επιδιώξουν με αντιπερισπα-
σμούς να αντιπαρέλθουν όσα τους βαραίνουν. Ο κ. Μη-
τσοτάκης λειτουργώντας ως ανεύθυνος πρωθυπουρ-
γός επικαλείται -όχι πειστικά- την άγνοιά του για όσα
συνέβησαν και σπεύδει να υπενθυμίσει την ολέθρια
για τη χώρα, την οικονομία και τους θεσμούς τετραετία
ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, θέτει το Ναπολεόντειο δίλημμα
«ή εγώ ή η καταστροφή». Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί λα-
θραία να εκφράσει τις αγωνίες του κόσμου της δημο-
κρατικής παράταξης σε σχέση με την παραβίαση του
Συντάγματος και των θεμελιωδών αρχών του κράτους
δικαίου. Μόνο που βαρύνεται και ο ίδιος ως πρωθυ-
πουργός στο πρόσφατο παρελθόν με λειτουργίες αντί-
στοιχης εξωθεσμικής και πολιτικής απαξίας.

Απέναντι σε αυτή την τοξικότητα, η οποία δεν μπο-
ρεί να εξαφανίσει τα μεγάλα προβλήματα της αισχρο-
κέρδειας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων και της κα-
τάρρευσης του κοινωνικού κράτους, το ΠΑΣΟΚ στέκε-
ται με ευθύνη και θεσμική προσήλωση. Η ανάγκη να
χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες για τις
δύο σοβαρές υποθέσεις που κηλιδώνουν τον δημόσιο
βίο είναι δημοκρατικό καθήκον και θα αγωνιστούμε με
όσα μέσα μάς παρέχουν ο Κανονισμός της Βουλής, οι
νόμοι και το Σύνταγμα προκειμένου αυτό να γίνει πρά-
ξη. Παράλληλα, με τις θέσεις και το πρόγραμμά μας
αναδεικνύουμε στο σύνολό της την αδιέξοδη και κοι-
νωνικά άδικη κυβερνητική πολιτική, για παράδειγμα,
των οριζόντιων επιδομάτων φιλανθρωπίας, τα οποία
αφήνουν ανέγγιχτα τα αίτια που τροφοδοτούν την αι-
σχροκέρδεια και τον πληθωρισμό, ενώ την ίδια στιγμή
οξύνουν ακόμη περισσότερο τις ανισότητες.

Εκτιμάτε ότι το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει το
ΠΑΣΟΚ είναι «καθαρό» ή ενόψει των τελευταίων
εξελίξεων απαιτείται ένας νέος πολιτικός σχε-
διασμός;

Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του αναπτύσσει έναν
δομικό και πλήρως τεκμηριωμένο πολιτικό αντίλογο
απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και τον ανέξοδο
δημαγωγικό λαϊκισμό της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης. Το στίγμα είναι καθαρό και ελπιδοφόρο. Οι λύσεις

της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με κοινωνική δι-
καιοσύνη και αναπτυξιακό περιεχόμενο σφραγίζουν
το σύνολο των προτάσεών μας για την αντιμετώπιση
των ζητημάτων που απασχολούν την κάθε δοκιμαζό-
μενη ελληνική οικογένεια. Οι προτάσεις μας για την
ακρίβεια και τον πληθωρισμό, για την ενέργεια και το
τραπεζικό σύστημα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και
το δημόσιο πανεπιστήμιο βρίσκονται σε αντίθεση με τη
ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Περιγράφουν το δικό μας μοντέλο
ανάπτυξης απέναντι στις επί της ουσίας και εκ του
αποτελέσματος ταξικές επιλογές της κυβέρνησης και
τις δημαγωγικές και συχνά ακραία οπισθοδρομικές
και προβληματικές για τη λειτουργία ενός σύγχρονου
ευρωπαϊκού κράτους θέσεις της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο της χαλαρής
ψήφου και της αποχής την πρώτη Κυριακή των
εκλογών;

Είναι δύο διαφορετικής τάξης ζητήματα. Το πρό-
βλημα των υψηλών ποσοστών αποχής που τα τελευ-
ταία χρόνια καταγράφεται συστηματικά σε πολλές
εκλογικές αναμετρήσεις σε διάφορα μέρη του πλανή-
τη αναδεικνύει την κρίση της αντιπροσωπευτικής δη-
μοκρατίας. Έλλειμμα αξιοπιστίας απέναντι στην πολι-
τική και τους πολιτικούς. Κρίση θεσμών, έλλειμμα μη-
χανισμών ελέγχου και εξισορρόπησης που θα έδιναν
στους πολίτες ένα αίσθημα ασφαλείας απέναντι σε
πρακτικές και συμπεριφορές που καταστρατηγούν
κανόνες και υπηρετούν ιδιοτελείς στοχεύσεις. Δυστυ-
χώς τα θεσμικά αντίβαρα αποδεικνύονται ανεπαρκή
και πάντα έπονται δύσοσμων αποκαλύψεων, με απο-
τέλεσμα να μην μπορούν εκ των υστέρων να θεραπεύ-
σουν το πρόβλημα. Είναι πρόκληση για εμάς να παλέ-
ψουμε για να πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, για το
ότι η συμμετοχή είναι δρόμος, ενώ η αποχή αδιέξοδο.

Αν με τη χαλαρή ψήφο υπονοείτε την ψήφο που δεν
υποκύπτει σε πλαστούς εκβιασμούς και κατασκευα-
σμένα πλαστά διλήμματα του τύπου «ή εμείς ή το χά-
ος», «ή εμείς ή η Δεξιά», αυτή η ψήφος είναι αυθεντική

και αυθύπαρκτη. Είναι ψήφος που επιλέγει θετικά ένα
κόμμα για το πρόγραμμα και τις θέσεις του και όχι εκ-
βιαστικά με τη λογική «το μη χείρον βέλτιστον», δηλα-
δή ψηφίζω κάποιον τον οποίο επικρίνω και σε πολλά
δεν εμπιστεύομαι για να μην προκύψει κάποιος ακόμη
χειρότερος.

Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είστε υποψήφια στον Βό-
ρειο Τομέα της Β’ Αθήνας. Δώστε μας το στίγμα
αυτής της υποψηφιότητας.

Οι επόμενες εκλογές είναι εκλογές με αυξημένη
κρισιμότητα. Η σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία,
βασιζόμενη στη νωπή μνήμη από την επιζήμια για τη
χώρα τετραετία ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί με εκβιαστικά δι-
λήμματα και πλαστή κινδυνολογία να υφαρπάξει ψή-
φους δημοκρατικών πολιτών προβάλλοντας το φό-
βητρο της επιστροφής Τσίπρα. Με όχημα το καθόλου
πλέον αξιόπιστο κεντρώο προφίλ του πρωθυπουργού
και με την επικουρία που τους προσφέρει η αναξιόπι-
στη και αναποτελεσματική αντιπολίτευση που ασκεί ο
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να εμφανιστούν στον ελληνικό
λαό ως η μόνη δύναμη σταθερότητας και προόδου
που μπορεί ευπρόσωπα να εκπροσωπήσει τη χώρα.
Την ίδια στιγμή αυτή η αίσθηση περιορισμένου κινδύ-
νου που γεννά η αντιπολιτευτική ανεπάρκεια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ καθιστά ανεξέλεγκτη την κυβερνητική πλει-
οψηφία, η οποία καταστρατηγεί τυπικούς και άτυ-
πους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτός ο δρόμος είναι
επικίνδυνος και πρέπει να ανακοπεί. Μια μεγάλη κοι-
νωνική πλειοψηφία, που αντιδρά στις μεθοδεύσεις
της κυβέρνησης και διαφωνεί με την πολιτική της,
δεν μπορεί να βρει απαντήσεις στο κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί να εκπροσωπη-
θεί και να ταυτιστεί με το αφήγημά της για τη χώρα
μας. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό και είναι ιστο-
ρική η συγκυρία αλλά και η ευθύνη για την παράταξή
μας να εκφράσουμε και πάλι με ελπίδα τις ανάγκες
αυτής της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυ-
τήν τη μεγάλη πρόκληση είμαι παρούσα για να βοη-
θήσω με όλες μου τις δυνάμεις.
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«Το νέο στην πολιτική
δεν είναι θέμα ηλικίας»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Μανώλης Χριστοδουλάκης:

Παρά το νεαρόν της ηλικίας του, ο Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης είναι πολιτικά ζυμωμένος χωρίς
να είναι στημένος… Γεννήθηκε στις 11 Μαρτί-

ου 1991 στην Αθήνα, αλλά έχει καταγωγή από την Κά-
λυμνο και τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Διετέλεσε βε-
βαίως γραμματέας του Κινήματος και θα είναι υποψή-
φιος στην Ανατολική Αττική. Το 2013 έλαβε το δίπλω-
μά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου με θέμα της διπλωματικής του εργασίας
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Ηλε-
κτρονικού Φακέλου Υγείας Ασθενούς για Κατανεμη-
μένα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομεί-
ων, Βασισμένου στις Τεχνολογίες WEB». Ακολούθως
έλαβε το μεταπτυχιακό του στις Πολιτικές Επιστήμες
και την Πολιτική Οικονομία από το London School of
Economics με θέμα της διπλωματικής του εργασίας
«Η αποτελεσματικότητα της συγχώνευσης των ελλη-
νικών δήμων ως προς τα δημοσιονομικά τους μεγέθη:
Η μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη”».

Από το 2016 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στη Βιοϊα-
τρική Τεχνολογία και τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Υγείας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το
2012 και για ένα έτος εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέ-
ματα υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων νοσηλευτικών μονάδων, ανάπτυξης συ-
στήματος κωδικοποίησης για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, ενώ παράλληλα εργάστηκε σε μελέτες της
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τις μεταμο-
σχεύσεις, την ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείο Νεοπλα-
σιών και των συστημάτων Τηλεϊατρικής.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε
(2014-2015) στην τεχνική υποστήριξη ιατρικού πλη-
ροφοριακού συστήματος για τον ΕΟΠΥΥ και το 401
ΓΣΝΑ. Ακολούθως εργάστηκε ως project manager
Ιατρικής Πληροφορικής (ΟΠΣΥ Πελοποννήσου, Β’ Ατ-
τικής, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Εθνικό Σύστημα
Υγείας Κύπρου, Ψηφιοποίηση ΠΦΥ ΗΔΙΚΑ, Εθνικός
Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Εθνικό Μητρώο Πα-
χυσαρκίας, Τηλεϊατρική Υποστήριξη, Εθνικό Σύστημα
Αιμοδοσίας Κύπρου). Από το 2016 είναι επισκέπτης
καθηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) «Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλι-
νική Πράξη και Έρευνα» της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Από το 2017 εργάζεται ως αντιπρόεδρος και δι-
ευθυντής Τομέα Έργων σε ιδιωτική εταιρεία.
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Ο Ολυμπιακός, η γνωριμία 
με τη Φώφη και ο Όλυμπος
Α

ν και ο ίδιος απεχθάνεται να μιλάει για την προ-
σωπική του ζωή, το μικρόβιο της πολιτικής το
κόλλησε μικρός. Άλλωστε, μεγάλωσε σε ένα
σπίτι όπου οι πολιτικές συζητήσεις ήταν πολ-

λές και η υποστήριξη στο Κίνημα που ίδρυσε ο Ανδρέας
Παπανδρέου ήταν γνωστή και δεδομένη.

Ο πατέρας του Ανέστης δεν ήταν ποτέ μέλος ή στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ, όμως την περίοδο διακυβέρνησης του Κώστα
Σημίτη διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ και
στενός συνεργάτης αρκετών υπουργών Μεταφορών που
ανέλαβαν επικεφαλής στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο λόγω
της επαγγελματικής του κατάρτισης.

Σε αντίθεση με τον δίδυμο -και ολόιδιο- αδελφό του
Αλέξανδρο, ο Μανώλης ήταν πάντα πιο δραστήριος πο-
λιτικά. Ενεπλάκη στην πολιτική από την αρχή των φοιτη-
τικών του χρόνων (2008), οπότε και εντάχθηκε στην
ΠΑΣΠ και αρχικά εξελέγη γραμματέας ΠΑΣΠ Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών ΕΜΠ (2010-2013) και στη συνέχεια
γραμματέας της ΠΑΣΠ στο ΕΜΠ (2011-2013). Μπήκε στα
βαθιά όταν του έδωσε την ευκαιρία η αείμνηστη Φώφη
Γεννηματά, με την οποία δεν είχε προσωπική σχέση. Τον
γνώρισε από το Facebook και του ζήτησε να της στείλει
το βιογραφικό του.

Η σχέση του με την κεντρική πολιτική σκηνή ξεκίνησε
το καλοκαίρι του 2015, συγκεκριμένα την περίοδο του δη-
μοψηφίσματος. Τότε μια ομάδα νέων στελεχών του ΠΑ-
ΣΟΚ που τάχθηκαν υπέρ του «ναι» συναντήθηκε προκει-
μένου να συνδιαμορφώσει ένα σχέδιο κινήσεων και δρά-
σεων για την υπεράσπιση της συγκεκριμένης θέσης στο
δημοψήφισμα. Λίγους μήνες αργότερα ο Μανώλης έγινε
μέλος του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ και άρχισε να εν-
τείνει τις κομματικές δραστηριότητές του με τη συμμετο-
χή του στο προοδευτικό φόρουμ Νέας Γενιάς και να κερ-
δίζει τις εντυπώσεις της Φώφης Γεννηματά.

Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του ήταν όταν κλήθηκε
να εκφωνήσει τον επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της
Φώφης, όπου ράγισαν καρδιές. 

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με πολλά σπορ,
από το μπάσκετ, το σκι και το γυμναστήριο μέχρι την ορει-
βασία. Ναι, είναι αλήθεια ότι έχει ανεβεί στην κορυφή του
Ολύμπου. Με πατέρα γεννημένο και μεγαλωμένο στον
Πειραιά, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και πολλές επιλογές
και είναι φανατικός Ολυμπιακός. Εκτός από την Κάλυμνο
και την Κρήτη, που είναι τόποι καταγωγής του, λατρεύει
για διακοπές το Καστελόριζο, ενώ τα καλοκαίρια πηγαίνει
σε κάμπινγκ. 

Η κοσμοθεωρία του βασίζεται στη φράση: «Το νέο στην
πολιτική δεν είναι θέμα ηλικίας. Το νέο έχει να κάνει με τη
νοοτροπία, τις φρέσκες ιδέες και τον σύγχρονο λόγο. Με
πράξεις ουσίας μακριά από τη στείρα συνθηματολογία».
Άδικο δεν έχει... 

Κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής του θητείας

Στα χρόνια τα φοιτητικά, 
τελετή αποφοίτησης ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια Η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του είναι δεδομένη

Με τον δίδυμο αδελφό του 
σε μικρή ηλικία, δύσκολο 
να τους ξεχωρίσεις…

Μαθητής του δημοτικού, αγορεύει... Η οικογένεια σε πλήρη σύνθεση Με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά
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Η «γαλανόλευκη» 
υπεροπλία στο Αιγαίο 
ανησυχεί την Τουρκία

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, αναλυτές
στα τουρκικά κανάλια εκφράζουν την ανη-
συχία τους για την υπεροπλία της Ελλάδας
στον αέρα του Αιγαίου και εκτιμούν ότι
στήνεται παγίδα εναντίον τους σε συνερ-
γασία με τις ΗΠΑ, ενώ εμπλέκουν στο θέ-
μα και το Ισραήλ λόγω του συμμαχικού
σχήματος 3+1. Ο καθηγητής Πολιτικών
Επιστημών Σουλεϊμάν Σεϊφί Ογούν ανέφε-
ρε μιλώντας στο δίκτυο Haberturk: «Το ζή-
τημα της πώλησης των F-16 είναι μια παγί-
δα για την Τουρκία, διότι οι ΗΠΑ δίνουν τα
F-35 στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά,
ήδη έχουν δημιουργηθεί στενές σχέσεις
μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Παρατηρούμε
επίσης πως το Ισραήλ δεν λέει τίποτα για
αυτό το θέμα, καθώς υπάρχει επίσης στενή
σχέση μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Ελλη-
νοκυπρίων. Κάθε εβδομάδα εντείνεται η
συνεργασία τους. Με την απόφαση αυτή
ουσιαστικά βγάζουν την Τουρκία εκτός
παιχνιδιού».

Άσκηση Έρευνας 
και Διάσωσης 
με την Κύπρο

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατη-
ρούν την ετοιμότητά τους και ασκούνται
συνεχώς με συμμαχικές χώρες στο Αιγαίο
και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι συμμε-
τείχαν στην κυπριακή Άσκηση Έρευνας και
Διάσωσης «Σαλαμίς», η οποία διεξήχθη
στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του κόλπου
Λεμεσού και εντός της περιοχής ευθύνης
Έρευνας-Διάσωσης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που οριοθετείται από το FIR Λευ-
κωσίας, υπό τον συντονισμό του Κέντρου
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
(ΚΣΕΔ) της Κύπρου. Σκοπός της άσκησης
ήταν η εξάσκηση και εκπαίδευση των συμ-
μετεχόντων σε διαδικασίες Search and
Rescue (SAR) και συνέβαλε στην επαύξη-
ση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς
και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της
διαλειτουργικότητάς τους. Οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην
άσκηση με τη φρεγάτα «ΕΛΛΗ» και η Κυ-
πριακή Δημοκρατία με το ελικόπτερο AW-
139 της 460 Μοίρας Έρευνας-Διάσωσης.

Ε
υθεία επίθεση πολέμου προς τον
Κυριάκο Μητσοτάκη εκτόξευσε ο
Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε Τούρ-
κους πολίτες στη συγκέντρωση για

την Πανεπιστημιούπολη που έγινε στην πλα-
τεία Εσενγιούρτ στην Κωνσταντινούπολη,

σχολιάζοντας τις δηλώσεις
του Έλληνα πρωθυπουργού
στο Νταβός.  Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν προέτρεψε τον Κυριάκο
Μητσοτάκη να… φερθεί
έξυπνα, να… κάτσει φρόνι-

μα και να σταματήσει να εξο-
πλίζει τα νησιά του Αιγαίου,

καθώς οι «τρελοί Τούρκοι» (τίτλος μυθιστο-
ρήματος του Τουργκούτ Οζακμάν «Αυτοί οι
τρελοί Τούρκοι»), όπως είπε, δεν θα διστά-
σουν να χτυπήσουν την Αθήνα.

Ενίσχυση συμμαχιών
Την ώρα, πάντως, που ο Ερντογάν ζει σε

πολεμικό παραλήρημα, η Αθήνα παραμένει
σε εγρήγορση και ενημερώνει τους συμμά-
χους της για τις τουρκικές απειλές πολέμου.
Αθήνα και Τελ Αβίβ είναι σε ανοιχτή γραμμή
και εμβαθύνουν τη συμμαχία τους, στέλνον-
τας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι
δύο χώρες έχουν κοινό όραμα, την ειρήνη,
ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα
και Ισραήλ θυμίζουμε ότι συνδέονται με πρό-
γραμμα αμυντικής συνεργασίας, το οποίο

αναμένεται να ανανεωθεί εντός του 2023 και
περιλαμβάνει κοινές ασκήσεις και συνεκπαι-
δεύσεις των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χω-
ρών. Το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ισραηλι-
νό επιτελείο έχουν προγραμματίσει για τους
επόμενους μήνες μια σειρά ασκήσεων τόσο
στο έδαφος των δύο χωρών όσο και στην
Ανατολική Μεσόγειο, που συμβάλλουν στην
προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής
ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας και
συνεργασίας σε διμερές πλαίσιο. Στο πλαίσιο
αυτό, ολοκληρώθηκε συνεκπαίδευση PAS-
SEX (Passing Exercise) της φρεγάτας «ΣΠΕ-
ΤΣΑΙ» με το ισραηλινό ταχύ περιπολικό κα-
τευθυνόμενων βλημάτων «INS KIDON» στη
θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα της Χάι-
φα. Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης
εκτελέστηκαν αντικείμενα σύνθεσης κοινής
επιχειρησιακής εικόνας επιφανείας και αέ-
ρος, καθώς και προχωρητικών ελιγμών.

Περιοδεία Μπλίνκεν 
Το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των κατευθύν-

σεων της κυβέρνησης και των υπουργεί-

ων Εξωτερικών και Άμυνας, αναπτύσσει
πρωτοβουλίες και προωθεί σχήματα με
κράτη που έχουν κοινό στόχο την εγγύηση
της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ και ΗΠΑ,
σε αντίθεση με την Τουρκία που αναδει-
κνύεται συνεχώς παράγοντας αποσταθε-
ροποίησης. Στρατιωτικές πηγές μάς εξη-
γούσαν: «Το αμερικανικό σύστημα έχει
αντιληφθεί ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπι-
στος σύμμαχος που έχει ενταχθεί σε ένα
σύστημα δημοκρατικών αξιών, σύμφωνα
με το οποίο ο κόσμος πρέπει να διέπεται
από νόμους και κανόνες, σε αντίθεση με
την Τουρκία, η οποία θεωρείται πλέον
ιδιόρρυθμος εταίρος, μη αξιόπιστος σύμ-
μαχος, που δεν διστάζει να παραβεί κανό-
νες και έχει αναθεωρητικές τάσεις, τις
οποίες υποστηρίζει σθεναρά».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στραμμένη
την προσοχή τους στις εξελίξεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ετοιμάζεται στις 21
Φεβρουαρίου να ταξιδέψει στη χώρα μας για
να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια, ενώ θα
ακολουθήσει επίσκεψη σε Άγκυρα και Τελ
Αβίβ. Με την παρουσία του Α. Μπλίνκεν στο
Ισραήλ, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί
και η υπουργική σύνοδος του σχήματος 3+1,
που έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική
στη Μεσόγειο.

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Νέα ευθεία απειλή πολέμου
από τον Τούρκο πρόεδρο:

«Δεν έχουμε πρόβλημα 
να χτυπήσουμε την Αθήνα»

Εριστικός Ταγίπ Ερντογάν: 
«Μητσοτάκη, φέρσου έξυπνα»
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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

Μ
ε την 9η Απριλίου να φιγουράρει
στη σεναριολογία που φουντώνει
ως η επικρατέστερη ημερομηνία
για τις κάλπες της απλής αναλογι-

κής, η «γαλάζια» παράταξη ανοίγει το ένα μετά
το άλλο τα… παράθυρα της προεκλογικής της

εκστρατείας, με εκπεφρασμέ-
νο, σε όλους τους τόνους, τον
στόχο της αυτοδυναμίας.
Στο… κέντρο του κάδρου, πέ-
ριξ του οποίου διακλαδώνον-
ται οι κεντρικές γραμμές της
στρατηγικής του Μεγάρου Μα-
ξίμου και της οδού Πειραιώς,
βρίσκεται η ατζέντα της οικο-
νομίας και της κοινωνικής πο-

λιτικής, με τα διλήμματα των επερχόμενων
εκλογών να τίθενται, όλο και πιο εμφατικά, από
τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στις επερχόμενες εκλογές, οι Έλληνες θα συγ-
κρίνουν μεταξύ των τεσσάρων ετών της προηγού-
μενης κυβέρνησης, η οποία -κατά τη γνώμη μου-
ήταν μια λαϊκιστική κυβέρνηση που δεν έκανε πο-
λύ καλό στη χώρα, και των τεσσάρων ετών της δι-
κής μας κυβέρνησης. Επομένως, εάν κερδίσουμε
-όπως πιστεύω ότι θα συμβεί- (το αποτέλεσμα) θα
είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης… Οι παλιές διαχω-
ριστικές γραμμές Δεξιάς - Αριστεράς, κατά τη
γνώμη μου, δεν είναι πλέον τόσο σημαντικές όσο η
διάκριση μεταξύ πιο αυταρχικών λαϊκιστών και πιο
προοδευτικών δημοκρατών που υιοθετούν ρεαλι-
στικές λύσεις», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο
πρωθυπουργός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. «Πρόοδος ή

συντήρηση». «Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω».
Και, τελικά, «Κυριάκος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσί-
πρας». Αυτά είναι ορισμένα από τα κομβικά, κατά
τους «γαλάζιους» ερωτήματα, επάνω στα οποία θα
κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες, πίσω από το
εκλογικό παραβάν. 

Το «κλειδί» της οικονομίας
Η διήμερη παρουσία στο Ντα-

βός ήταν μία ακόμα ευκαιρία για
τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πα-
ρουσιάσει σε ένα κρίσιμο διεθνές
κοινό τα αποτελέσματα που έχουν
παράξει οι κυβερνητικές μεταρρυθ-
μίσεις για την οικονομία. Η προσέλκυση,
έτσι κι αλλιώς, νέων επενδύσεων στη χώρα με-
τατρέπεται σε ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του
επόμενου διαστήματος και της νέας τετραετίας
που διεκδικεί η ΝΔ. Τα χρήματα που θα εισρεύ-
σουν στην Ελλάδα, μέσω ενός επόμενου κύματος
επενδυτικών τοποθετήσεων, «ξεκλειδώνουν» το

τρίπτυχο-αιχμή που προτάσσει το «γαλάζιο» οι-
κοσύστημα για την περίοδο 2023-2027. Δηλαδή,
την ανάπτυξη, τους καλύτερους μισθούς και τις
περισσότερες θέσεις εργασίας.

«Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας, χτίζουμε σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μειώσαμε

τους φόρους και την ανεργία, υποστηρί-
ξαμε τους πολίτες σε δύσκολες περιό-

δους και, στο τέλος της ημέρας, η εμ-
πειρία στη διαχείριση κρίσεων με-
τρά. Το ζήτημα της αξιοπιστίας, της
σταθερότητας, της προβλεψιμότη-

τας είναι σημαντικά για την Ελλάδα.
Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα

έχει γυρίσει σελίδα και δεν θέλουν να το
ανατρέψουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

μιλώντας στο CNN και εξέφρασε την αισιοδοξία του
για μία ακόμα «γαλάζια» τετραετία. 

Νέα τετραετία 
Μέσα σε αυτό το προεκλογικό περιβάλλον, κυ-

ρίαρχη θέση στην ατζέντα καταλαμβάνουν, όπως
γίνεται εμφανές, τα μείζονα ζητήματα της οικονο-
μίας και της καθημερινότητας. 

Τα θετικά αποτελέσματα που, όπως σημειώνουν
στελέχη, έχει παράξει η κυβερνητική πολιτική με-
τατρέπονται σε κομβικό σημείο του προεκλογικού
αφηγήματος, ενώ το όλο πλαίσιο της «γαλάζιας»
εκστρατείας αναβαθμίζεται με καινοτομίες, που
έχουν ως στόχο την προσέλκυση νέων ψηφοφό-
ρων και τη διεύρυνση πέραν των παραδοσιακών
τειχών της οδού Πειραιώς. Μια τέτοια καινοτομία
λοιπόν… σηκώνει αυλαία την ερχόμενη Δευτέρα. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει έναν κύκλο θε-
ματικών συνεντεύξεων προς τα Μέσα Ενημέρω-
σης, ξεκινώντας από τα… καυτά θέματα της ανά-
πτυξης και της αγοράς εργασίας. 

Την ώρα, πάντως, που η κυβέρνηση δείχνει
σταθερά προς την κατεύθυνση της συνεχούς θω-
ράκισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, από το
όλο πλαίσιο δεν απουσιάζει η έννοια της δημο-
σιονομικής ισορροπίας. Είναι αυτό το μείγμα, άλ-
λωστε, που οδηγεί προς την επίτευξη του μεγά-
λου οικονομικού στόχου για το 2023: της επενδυ-
τικής βαθμίδας. «Θα γίνει μόλις λύσουμε τις πολι-
τικές αβεβαιότητες, καθώς έχουμε εκλογές την
άνοιξη, που πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε», ήταν
το πρωθυπουργικό σήμα από το Νταβός.

Πρόοδος εναντίον λαϊκισμού 
«Οι παλιές διαχωριστικές γραμμές Δεξιάς - Αριστεράς 

δεν είναι πλέον τόσο σημαντικές», το μήνυμα 
του πρωθυπουργού από το Νταβός

ΤΟ ΔIΛΗΜΜΑ ΤΗΣ 9ης ΑΠΡΙΛIΟΥ

του Δημήτρη

Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com
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Ε
νώ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κοντράρονται για την ψηφο-
φορία που έγινε στις 19/1/2023 στην Ευρωβουλή
για την παραπομπή ή μη του Πούτιν σε Ειδικό

Διεθνές Δικαστήριο (www.kathimerini.gr 19/1/2023),
την ίδια ώρα σε δεύτερη μοίρα περνά το γεγονός ότι σε
γραμμή Ουάσιγκτον σε σχέση με την Τουρκία κινείται το
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίστη-
κε την προηγουμένη ημέρα, στις 18/1/2023, σχετικά με
την ετήσια έκθεση 2022 για την εφαρμογή της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. 

Όπως είχαμε επισημάνει σε πρόσφατο άρθρο μας,
η Ουάσιγκτον τηρώντας επαμφοτερίζουσα στάση
αποφεύγει να καταδικάσει ονομαστικά την Τουρκία
για την επιθετική της στάση κατά της Ελλάδας και πε-
ριορίζεται σε δηλώσεις που καλούν όλα τα μέρη να
δείξουν αυτοσυγκράτηση(!) «εξομοιώνοντας τον θύ-
τη με το θύμα» (www.notismarias.gr 9/1/2023). Και
συνεχίζαμε: «Κλασική περίπτωση η πρόσφατη δή-
λωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που τόνισε μεταξύ άλλων
χαρακτηριστικά: Καλούμε όλα τα μέρη να απέχουν
από όλες τις ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να
αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Συ-
νεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους και
τους εταίρους μας να συνεργαστούν για τη διατήρηση
της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για
την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο.
Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφύ-
γουν τις απειλές και την προκλητική ρητορική που
μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν
κανέναν» (www.ekirikas.com 5/1/2023)!

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε σχέση με την
τουρκική επιθετικότητα έναντι Ελλάδας και Κύπρου
και το προαναφερθέν Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2023 σχετικά με
την ετήσια έκθεση 2022 για την εφαρμογή της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της
ΕΕ, το οποίο ζητά ούτε λίγο ούτε πολύ από Ελλάδα
και Τουρκία «να μειώσουν τις εντάσεις και να προ-
ωθήσουν την επανέναρξη του διπλωματικού διαλό-
γου, προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για τις
διαφορές στην περιοχή»! 

Ειδικότερα στην παράγραφο 128 του Ψηφίσματος,
αφού επισημαίνονται οι συνεχείς αποσταθεροποιητι-
κές δραστηριότητες της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκά-
νια, στην Ανατολική Μεσόγειο κ.λπ., στη συνέχεια το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να καταγγέλλει την
επεκτατική πολιτική της Άγκυρας περιορίζεται
απλώς στο να τονίσει ότι «εκφράζει τη λύπη του για
την πρόσφατη απειλητική ρητορική της τουρκικής
κυβέρνησης σχετικά με την Ελλάδα, ένα κράτος-μέ-
λος και σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ». Και το κερασάκι
στην τούρτα είναι η κατάληξη, που σε κάθε περίπτω-
ση δικαιώνει την πολιτική της Άγκυρας εξομοιώνον-
τας τον θύτη με το θύμα, μιας και «ζητεί από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη να μειώσουν τις εντάσεις και να
προωθήσουν την επανέναρξη του διπλωματικού δια-
λόγου, προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για
τις διαφορές στην περιοχή». Και όλα αυτά, παρότι ο
Ερντογάν κλιμακώνει τις απειλές του κατά της πατρί-
δας μας, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι θα
πλήξει την Αθήνα με τον πύραυλο Tayfun
(www.kathimerini.gr 11/12/2022). 

Μάλιστα το Ψήφισμα, αναφερόμενο σε διπλωματι-
κό διάλογο προκειμένου να βρεθούν «βιώσιμες λύ-
σεις» για «τις διαφορές στην περιοχή», έμμεσα κάνει
δεκτές τις θέσεις της Τουρκίας, καθόσον ενώ η Αθή-
να αποδέχεται μία και μόνη ελληνοτουρκική διαφο-
ρά, ήτοι την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, η
Άγκυρα βάζει στο τραπέζι την αποστρατιωτικοποίηση
των νησιών, το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου,
τη μη αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια, το ζήτημα της μουσουλμανικής μει-

ονότητας στη Θράκη, την οποία μάλιστα η Άγκυρα
παρανόμως χαρακτηρίζει ως δήθεν τουρκική κ.λπ.
Επιπλέον το Ψήφισμα, αναφερόμενο σε «βιώσιμες
λύσεις», επίσης στηρίζει τις τουρκικές θέσεις, καθώς
η Άγκυρα επιδιώκει διπλωματικές διαπραγματεύ-
σεις με την Αθήνα όχι στη βάση του διεθνούς δικαίου
αλλά στη βάση της αρχής της ευθυδικίας (principle of
equity) (www.life-news.gr 11/9/2020), η οποία υποτί-
θεται ότι οδηγεί σε δήθεν βιώσιμες λύσεις αποδε-
κτές από τις δύο πλευρές. 

Το Ψήφισμα, λοιπόν, αυτό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έλαβε 407 ψήφους υπέρ, συμπε-
ριλαμβανομένων 6 ψήφων της ΝΔ, μίας του ΠΑ-
ΣΟΚ και μίας της Ελληνικής Λύσης, έναντι 92
ψήφων κατά, συμπεριλαμβανομένων δύο ψήφων
του ΚΚΕ και 142 αποχών, συμπεριλαμβανομένων
6 ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ.

Και όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που οι επικεφαλής
τόσο της Κοινοβουλευτικής Ευρωομάδας της ΝΔ όσο
και του ΠΑΣΟΚ είχαν κατά τη σχετική συζήτηση στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
17/1/2023 καταγγείλει την επιθετική πολιτική της
Τουρκίας, τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πά-
νω από ελληνικά νησιά, το τουρκικό casus belli κ.λπ.! 

Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με
την Τουρκία κινήθηκε το έτερο Ψήφισμα του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεση
2022 για την εφαρμογή της κοινής πολιτ ικής
ασφάλειας και άμυνας που ψηφίστηκε την ίδια
ημέρα, και μάλιστα αμέσως μετά, και έλαβε 459
ψήφους, υπέρ συμπεριλαμβανομένων 6 ψήφων
της ΝΔ, μίας του ΠΑΣΟΚ και μίας της Ελληνικής
Λύσης, έναντι 93 ψήφων κατά, συμπεριλαμβανο-
μένων δύο ψήφων του ΚΚΕ και 85 αποχών, συμπε-
ριλαμβανομένων 6 ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ. 

Έτσι, στην παράγραφο 67 το Ψήφισμα «εκφράζει
τη λύπη του για τον συνολικό αποσταθεροποιητικό
ρόλο της Τουρκίας» σε σχέση με «γειτονικές της χώ-
ρες», «καταδικάζει απερίφραστα τις παράνομες δρα-
στηριότητες και τις απειλές της Τουρκίας για στρα-
τιωτική δράση κατά κρατών-μελών της ΕΕ, και ιδίως
της Ελλάδας και της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσό-
γειο», «επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ καταδικάζει την υπο-
γραφή των δύο μνημονίων συμφωνίας μεταξύ Τουρ-
κίας και Λιβύης σχετικά με τη συνολική συνεργασία
στον τομέα της ασφάλειας και της στρατιωτικής συ-
νεργασίας και σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσ-
σιων ζωνών, τα οποία αντιβαίνουν στο διεθνές δί-
καιο», ανασύρει την απειλή για την επιβολή κυρώσε-
ων κατά της Τουρκίας και καλεί τα κράτη-μέλη της ΕΕ
να προχωρήσουν σε εμπάργκο πώλησης όπλων στην
Τουρκία.

Ξανά, λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές με δήθεν απει-
λές για κυρώσεις κατά της Τουρκίας την ώρα που το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον πιο πανηγυρικό τρό-
πο ψήφισε προ διμήνου την εκ νέου χρηματοδότηση
της Τουρκίας και για το 2023 (www.notismarias.gr
4/1/2023). 

Η Ευρωβουλή καλεί Ελλάδα 
και Τουρκία «να μειώσουν τις εντάσεις»!

του

Νότη Μαριά

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

Ξανά στο ίδιο έργο θεατές με δήθεν
απειλές για κυρώσεις κατά 

της Άγκυρας, την ώρα 
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

με τον πιο πανηγυρικό τρόπο ψήφισε
προ διμήνου την εκ νέου

χρηματοδότησή της
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Γ
νωρίζετε τι ζώδιο είστε; Πού βρίσκεται η σελή-
νη σας; Τον αστρολογικό σας χάρτη και ποιος
είναι ο ωροσκόπος σας; Ακολουθείτε λογαρια-

σμούς αστρολογίας στα social media; Έχετε ρυθμίσει
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας; Τότε
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αστρολογία βρίσκε-
ται στον πολιτιστικό σας ζήλο και στην κουλτούρα σας.

Γιατί στην πραγματικότητα 
μας ενδιαφέρει η αστρολογία;

Το ενδιαφέρον για την αστρολογία είναι, κατά κάποιο
τρόπο, ένας μηχανισμός αντιμετώπισης προβλημάτων
που καλούμαστε να διαχειριστούμε στην καθημερινό-
τητα. Πολλοί άνθρωποι, μάλιστα, αποδίδουν ό,τι τους
συμβαίνει στην αστρολογία. Για παράδειγμα, ένα δια-
ζύγιο, μια αποτυχία επαγγελματική κ.λπ. 

Όταν αντιμετωπίζουμε μια
πνευματική δυσκολία, η πίστη
στο αντικείμενο της αστρολο-
γίας μπορεί να μας δίνει την αί-
σθηση της βοήθειας. Είναι σαν
να λαμβάνει κανείς τις απαντή-
σεις που λαχταρά σε μια δύ-
σκολη στιγμή.

Μας δίνει, λοιπόν, την αίσθη-
ση ενός εξωτερικού ελέγχου.
Κάποιος που πιστεύει σε έναν
εξωτερικό τόπο ελέγχου θα
ενοχοποιήσει ή θα αποδώσει
την επιτυχία του σε αυτόν τόσο
για τα καλά όσο και για τα κακά

που του συμβαίνουν.
Ως εκ τούτου, μπορεί η αστρολογία να φαίνεται ελκυ-

στική κάθε φορά που μπορεί να της αποδοθεί μια καλή
τύχη, όμως δίνει μια ψευδαίσθηση ελέγχου.

Επίσης, λειτουργεί για πολλούς και ως τρόπος να κα-
τανοήσουν την ταυτότητά τους. Όταν κάποιος αναζητά
επικύρωση της αντίληψης που έχει για τον εαυτό του,
λαμβάνει πληροφορίες με το μέσο αυτό. Το γεγονός,
μάλιστα, ότι βασίζεται σε εξατομικευμένες πληροφο-
ρίες όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία και η ώρα
αλλά και ο τόπος γέννησης, προσδίδει βαθμό αξιοπι-
στίας στα μάτια ορισμένων ανθρώπων.

Βοηθά όσους δυσκολεύονται να ανεχτούν την ασά-
φεια στη ζωή τους. 

Η αστρολογία μπορεί επίσης να αρέσει πραγματικά
σε όσους έχουν μια ιδιαίτερα έντονη δυσανεξία στην
ασάφεια και στη αβεβαιότητα. Δίνοντας γνώση, μπορεί
να προσφέρει μια αίσθηση σταθερότητας. Είναι, άλλω-
στε, ανθρώπινη ανάγκη να κατανοήσουμε τον κόσμο
γύρω μας, ώστε να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις
για εμάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. 

Άλλωστε, ως ανθρώπινα όντα, πάντα ανά τους αι-
ώνες αναζητούσαμε την κατανόηση της ύπαρξής μας.
Η αστρολογία αποτελεί το παλαιότερο σύστημα της
προσπάθειάς μας αυτής.

Γιατί ασχολούμαστε 
τόσο με την αστρολογία;

της

Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

Ο
ρόλος του δημάρχου στη σύγχρονη κοινωνία είναι
καθοριστικός για τη χάραξη της στρατηγικής του
δήμου και κρίσιμος για την ορθή λειτουργία του σε

όλα τα επίπεδα. Ο δήμαρχος, με την ομάδα των δημοτικών
συμβούλων του, καθορίζει την πορεία, δίνει κα-
τευθύνσεις για τη δράση των δημοτικών υπηρε-
σιών, υλοποιεί τις προεκλογικές του δεσμεύ-
σεις, με βασική αποστολή τη διαχείριση της κα-
θημερινότητας και την αναβάθμιση της ζωής
των δημοτών. 

Γνωρίζει όλες τις πηγές χρηματοδότησης του
δήμου, κρατικές και ευρωπαϊκές, τις εκμεταλ-
λεύεται στο έπακρο, με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, εξορθολογίζοντας τις δαπάνες, αποφεύ-
γοντας τις περιττές και αλόγιστες σπατάλες, και
διασφαλίζει τη διαφάνεια όλων των συναλλαγών
του. Με τις γνώσεις του και το όραμά του θα πρέ-
πει να πρωτοπορεί στις νέες τεχνολογικές μεθό-
δους με καινοτόμες προσεγγίσεις, δημιουργών-
τας τις προδιαγραφές για τη γνωστή σε όλους

μας Smart City. Είναι πασίδηλο ότι η Αυτοδιοίκηση χρει-
άζεται νέο αίμα, ανθρώπους με φρέσκα μυαλά, με γνώ-
σεις, εμπειρία από τα ευρωπαϊκά αυτοδιοικητικά δρώμε-
να, προσωπικότητες με κύρος, αλλά και με πολλή αγάπη

για τον τόπο τους. Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται
ανανέωση του πολιτικού προσωπικού με στελέ-
χη που δεν θυμίζουν σε τίποτε παλαιότερες επο-
χές, όπου επικρατούσε το κομματικό κατεστη-
μένο. Με όραμα, με γνώση των τοπικών προβλη-
μάτων και αποφασιστικότητα μπροστά στις νέες
προκλήσεις των καιρών, γιατί μόνον έτσι μπο-
ρούν να πάνε μπροστά οι σύγχρονες ευρωπαϊ-
κές πόλεις. 

Αυτόν τον δήμαρχο και αυτή τη δημοτική αρ-
χή έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας και όχι
επαγγελματίες πολιτικούς, που βλέπουν μόνο
τα προνόμια της εξουσίας. Ας ελπίσουμε ότι
στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές οι πολί-
τες θα ψηφίσουν με σύνεση και θα επιλέξουν
την ανανέωση! 

Ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή που μας αξίζουν! 

του

Γιάννη
Εριφυλλίδη

Υποψήφιος 
δήμαρχος Καβάλας 

με τη δημοτική 
παράταξη 

«Η Καβάλα
Μπροστά»

Γ
ιατί συζητάμε; Η λογική απάντηση θα ήταν
για να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη, για να
προκαλέσουμε έναν εποικοδομητικό διά-

λογο, για να διαφωνήσουμε, να συνταχθούμε, να
συνεργαστούμε… Αλλά στο τέλος της ημέρας για
να «μετρήσουμε» και να πράξουμε…

Ένα είδος συζήτησης, λοιπόν, είναι και οι δημο-
σκοπήσεις που ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’30
από τον Αμερικανό George Gallup (για αυτό τον
λόγο λέγονται και «γκάλοπ») και επιστημονικά
μπορούν να ερμηνευτούν ως «αποτύπωση και
διερεύνηση των διαθέσεων, γνωμών ή συμπερι-
φορών του πληθυσμού ή ομάδων πληθυσμού μέ-
σω επιλεγμένων, γραπτών ή προφορικών ερωτη-
μάτων».

Ναι, οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη «βρόμικη
δουλειά»… Δηλαδή, δίνουν τη δυνατότητα σε κά-
ποιους να παίρνουν απαντήσεις από ομάδες αν-
θρώπων που σε καμία περίπτωση δεν θα τολμού-
σαν να αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο!

Και αντί να νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τον εμ-
πνευστή αυτών των -κατά κάποιον τρόπο- «συζη-
τήσεων» και να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τα
αποτελέσματά τους, φροντίζουν να τις απαξιώ-
σουν, ειδικά όταν τα αποτελέσματα δεν τους «χαϊ-
δεύουν τα αυτιά»!

Για το λιγοστό μυαλό μου είναι ακατανόητο και
με ξεπερνά το ότι κάποιοι (πολιτικοί αρχηγοί, επι-
κοινωνιακά επιτελεία, κομματικοί μηχανισμοί)
δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα των
αριθμών και τη σημασία των απαντήσεων που κα-
ταγράφονται σε μια δημοσκόπηση.

Και επειδή είθισται οι δημοσκοπήσεις να είναι
προεκλογική «πυξίδα», με ξεπερνά ότι είναι
ελάχιστοι εκείνοι που δίνουν τη σημασία που
πρέπει…

«Επί τον τύπον των ήλων» το τελευταίο διάστη-
μα στη χώρα μας έχουν διενεργηθεί δεκάδες δη-
μοσκοπήσεις… Με αναμενόμενες ερωτήσεις οι
οποίες όμως «καθρεφτίζουν» την πραγματική
ζωή, που σημαίνει ανάγκες και έγνοιες ενός ολό-
κληρου λαού.

Όλες -μα όλες- οι δημοσκοπήσεις στο ερώτημα
«τι απασχολεί περισσότερο τον κόσμο;» έχουν την
ίδια απλή και ξεκάθαρη απάντηση! Τον απασχολεί
πρωτίστως το πορτοφόλι του και η ασφάλειά του
και στο τέλος τα -κάθε μορφής- σκάνδαλα…

Το λογικό (και αναμενόμενο) θα ήταν «κάποιοι»
να σκεφτούν και να επαναπροσδιορίσουν την τα-
κτική τους, να εστιάσουν στην πραγματικότητα
και όχι στην εμμονή, να «αφουγκραστούν» (η
αγαπημένη έκφραση των πολιτικών) την πρόθεση
και να δουλέψουν για την απάντηση…

Μάταια όμως…
Οι δημοσκοπήσεις -για μια μεγάλη μερίδα πο-

λιτικών- έπαψαν να είναι η αποτύπωση της κοι-
νωνίας (ναι, οι δημοσκόποι κάνουν και λάθη, κά-
ποιοι απαντούν «ό,τι να ’ναι» για πλάκα) και έγιναν
«εργαλείο» για αντιπαράθεση και μέσο, ώστε να
δείξει ο ένας στον άλλον «ποιος την έχει μεγαλύ-
τερη» (συγχωρέστε με για την έκφραση) προς
τέρψιν ενός μικρού εμμονικού ακροατηρίου που
ελάχιστα εκφράζει την πραγματικότητα… 

Όσο μικρό ή μεγάλο μπορεί να είναι το «στατι-
στικό λάθος», στην κάτω κάτω γραμμή το αποτέ-
λεσμα λίγο ως πολύ είναι ένας «καθρέφτης»…
Οπότε καλό θα ήταν, όσο -και αν- υπάρχει καιρός,
σε αυτόν τον «καθρέφτη» ο καθένας να δει την
πραγματική αποτύπωση, ώστε να πράξει ανάλο-
γα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και δεν υπάρχει
χρόνος για «αβάσταχτη ελαφρότητα» και… παρα-
μορφωτικούς καθρέφτες! 

Η αβάσταχτη ελαφρότητα του… ακατανόητου

του

Ίωνα 
Παπαδάκη
Δημοσιογράφος
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Ο
κύβος ερρίφθη με τον Τούρκο
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν να «σημαδεύει» τις κάλ-
πες στα μέσα του ερχόμενου

Μαΐου. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από τη
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας του AKP, κατά τη διάρκεια της οποίας
ο Ερντογάν έδειξε τη 14η Μαΐου επανα-
λαμβάνοντας μια δήλωση που είχε κάνει
και πριν από λίγες ημέρες. «Στις 14 Μαΐ-
ου 1950, ο αείμνηστος Αντνάν Μεντερές
είπε “φτάνει πια” και βγήκε από την κάλ-
πη με μεγάλη νίκη», είπε και έστειλε σα-
φές μήνυμα προσθέτοντας: «Ζητάμε τη
στήριξη του έθνους μας το 2023 λέγον-
τας “φτάνει”. Ο λόγος, η απόφαση και το
μέλλον ανήκουν στο έθνος».

Ο Τούρκος πρόεδρος έχει κάνει τα
πάντα τους τελευταίους μήνες για να
ανέβει στις δημοσκοπήσεις, ακολου-
θώντας όσο το δυνατόν πιο εθνικιστική
ατζέντα, ειδικά απέναντι στη χώρα μας,
εξαπολύοντας ακόμη και απειλές πολέ-
μου. Η κατάσταση, όμως, για τον ισχυρό
Τούρκο ηγέτη όσον αφορά τις εκλογές
δεν είναι καλή, με τις δημοσκοπήσεις να
δείχνουν πως απειλείται να χάσει την τε-
λευταία του θητεία στην «καυτή» θέση
του προέδρου της χώρας.

Θα είναι, λοιπόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν ο μεγάλος νικητής ή ο μεγάλος χαμέ-
νος των εκλογών στην Τουρκία το 2023;
Άραγε, ποιος θα μπορούσε να σταθεί
απέναντί του με αξιώσεις και να διεκδι-
κήσει την απομάκρυνσή του από τον
προεδρικό θώκο;

Οι δημοσκοπήσεις είναι ξεκάθαρες το
τελευταίο διάστημα. Αν γίνονταν σήμερα
εκλογές για νέο πρόεδρο της Τουρκίας,
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ψήφιζε το
40,1% των Τούρκων, ενώ το ποσοστό εκεί-
νων που δεν θα τον ψήφιζαν ανέρχεται στο
45,1% και των αναποφάσιστων στο 14,8%.

Το στοίχημα της οικονομίας
Ήταν το 2002 όταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-

τογάν ήρθε στην εξουσία όντας τότε σχε-
δόν «παιδί». Η χώρα αντιμετώπιζε αρκε-
τά σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία -
όπως και σήμερα. Ο Ερντογάν σηματοδό-
τησε την ελπίδα του πολιτικού κατεστη-
μένου και έκανε τους Τούρκους πολίτες
να πιστέψουν στο όραμα που παρουσία-
ζε. Έπειτα από 21 χρόνια, η κατάσταση
στη γείτονα δεν έχει αλλάξει. Η τουρκική

λίρα έχει βυθιστεί, μαζί με την οικονομία.
Αρκετοί είναι εκείνοι που ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας, ο Ερντογάν χάνει
υποστηρικτές στο εσωτερικό της χώρας,
ενώ στη διεθνή σκακιέρα παίζει ένα πε-
ρίεργο παιχνίδι μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Ο ίδιος έχει επιδοθεί σε ένα σκληρό
«μπρα ντε φερ» και με την Ελλάδα, την
οποία απειλεί συχνά πυκνά με πόλεμο.

Ο βασικότερος αντίπαλος στις επερχό-
μενες εκλογές φαίνεται πως είναι η οι-
κονομία, με τον πληθωρισμό στη χώρα

να καλπάζει, γεγονός που τον δυσκο-
λεύει σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία
χρόνια της θητείας του. Η συμμαχία έξι
κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχει
σχηματιστεί κατά του προέδρου Ερντο-
γάν, υπό την ηγεσία του Λαϊκού Ρεπουμ-
πλικανικού Κόμματος (CHP) στο οποίο
ανήκει ο Ιμάμογλου, δεν έχει αποφασίσει
ακόμη ποιος θα είναι ο υποψήφιός της
στις προεδρικές εκλογές.

Η ανθρωπογεωγραφία
των τουρκικών εκλογών

Ποιοι είναι οι μεγάλοι αντίπαλοι του Ερντογάν 
στις κάλπες που μάλλον «κλειδώνουν» για τις 14 Μαΐου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς
αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι ο δήμαρ-
χος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμο-
γλου, ο οποίος φαίνεται πως συνιστά τον πιο
βασικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ιμάμογλου διώχθηκε από δικαστήριο για
δηλώσεις που είχε κάνει, όπως ακριβώς και ο
Ερντογάν πριν από αρκετά χρόνια, γεγονός
που δημιούργησε ένα τεράστιο κύμα συμπα-
ράστασης προς το πρόσωπό του. Η καταδίκη του αφορούσε
σχόλιο σε ομιλία του το 2019, όταν είπε πως αυτοί που ακύρω-
σαν τις τοπικές εκλογές που είχαν διεξαχθεί τότε στην Κων-
σταντινούπολη (2019) ήταν «ανόητοι». Πριν από λίγες ημέρες
μάζεψε 25.000 άτομα σε μια μεγάλη συγκέντρωση, ενώ είναι

ιδιαίτερα συμπαθής στο εξωτερικό, όπου έχει
αναπτύξει σχέσεις και μπορεί να… γιατρέψει
τις πληγές που έχει ανοίξει ο Ερντογάν.

Ο Ιμάμογλου φαίνεται πως αποτελεί «κόκκι-
νο πανί» για τον Ερντογάν. Ο λόγος δεν είναι
άλλος από το γεγονός πως το 2019, όταν στηρι-
ζόταν από το τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊ-
κό Κόμμα (CHP) του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου,
επικράτησε έναντι του Μπιναλί Γιλντιρίμ,

πρώην πρωθυπουργού και υποψηφίου με το κυβερνών
AKP, στις εκλογές για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης.
Ήταν η πρώτη φορά που το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν έχανε την κυριαρχία του, ύστερα από 20 χρόνια, στη με-
γαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Γιατί ο Εκρέμ Ιμάμογλου αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον Ταγίπ
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Η Μεράλ Ακσενέρ θέλει
να στείλει στη σύνταξη 
τον «σουλτάνο»

Ακόμη ένα «αγκάθι» στον δρόμο του Ερντογάν για τη
νέα θητεία του είναι η πρόεδρος του Καλού Κόμματος
Μεράλ Ακσενέρ. «Κύριε Ερντογάν, εσύ μην κουράζεις
τον εαυτό σου, το ανακοινώνω ξεκάθαρα. Τους επόμε-
νους πέντε μήνες δεν υπάρχει καμία ημερομηνία που
θα μπορούσες να επανεκλεγείς. Προσπάθησε όσο θέ-

λεις!», είπε πριν από λίγες ημέρες η
Ακσενέρ και συνέχισε: «Και σή-

μερα να γίνουν οι εκλογές και
τον επόμενο μήνα, δεν υπάρ-
χει καμία άλλη επιλογή
στην κάλπη για σένα εκτός
από τη συνταξιοδότηση.
Έστω τους τελευταίους αυ-

τούς πέντε μήνες προσπάθη-
σε να κάνεις κάτι καλό. Η θητεία

σου στην προεδρία ήταν κακή,
έστω να είναι καλή η τελετή της αποχώρη-

σής σου. Να, έστω και τώρα, αφού έβγαλες πρόγραμμα
πρόωρης συνταξιοδότησης, τον υπουργό Οικονομικών
Νεμπατί να τον στείλεις στη σύνταξη». Κατά το παρελ-
θόν η Ακσενέρ υπηρέτησε ως υπουργός Εσωτερικών
και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το 2016 ηγήθηκε
της αντιπολίτευσης μέσα στο Κόμμα Εθνικιστικής
Δράσης (MHP) εναντίον του ηγέτη Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Στις 25 Οκτωβρίου 2017 ίδρυσε το Καλό Κόμμα, του
οποίου είναι ηγέτιδα. Είναι μία από τις γυναίκες που
μισεί ο Ερντογάν λόγω της αυστηρής κριτικής που του
έχει ασκήσει τα τελευταία χρόνια.

Ποια στοιχεία
θα μετρήσουν για
την τελική επιλογή
Τι εκτιμούν οι αναλυτές πως θα λάβουν υπόψη τους 
οι Τούρκοι ψηφοφόροι για την εκλογή νέου πρόεδρου 

Πού ποντάρουν
οι μονομάχοι
Όσο πλησιάζει ο χρόνος των
εκλογών, τελειώνει και αυτός
της αντιπολίτευσης για επιλο-
γή του υποψηφίου των έξι
κομμάτων για την ελευθερία
κατά του Ταγίπ Ερντογάν και
του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Μια επι-
λογή που θα κρίνει πολλά, όχι
μόνο για το μέλλον της Τουρ-
κίας αλλά και για την εξωτερι-
κή πολιτική που θα ακολουθή-
σει η χώρα σε όλα τα επίπεδα.
Τουρκικές εκτιμήσεις αναφέ-
ρουν πως τα στοιχεία τα οποία
θα μετρήσουν αποφασιστικά
για την τελική επιλογή είναι
από τη μία μεριά η δικαστική
εκκρεμότητα που υπάρχει με
τον Ιμάμογλου και από την άλ-
λη η ασάφεια αναφορικά με
τις συνολικές θέσεις και το
επιτελείο του Γιαβάς σε περί-
πτωση που εκλεγεί πρόεδρος.
Είναι πασιφανές πως ο επικε-
φαλής του CHP Κεμάλ Κιλι-
τσντάρογλου έχει δηλώσει
προς… πάσα κατεύθυνση πως
εκείνος θα έπρεπε να είναι ο
πολιτικός που θα αναλάβει να
αναμετρηθεί με τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, καθώς είναι ο
ηγέτης του μεγαλύτερου κόμ-
ματος ανάμεσα στα έξι της αν-
τιπολίτευσης.

Η συμπάθεια αριστερών 
και δεξιών στον Μανσούρ Γιαβάς

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως και ο δήμαρχος της Άγκυρας
συνιστά έναν από τους βασικότερους «πονοκεφάλους» για τον
Ερντογάν για τις επερχόμενες τουρκικές εκλογές που όλα δεί-
χνουν πως έχουν «κλειδώσει» για τα μέσα Μαΐου. Ο κεμαλιστής

Μανσούρ Γιαβάς απειλεί να «εκθρονίσει» τον
Ερντογάν. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στο

βιογραφικό του, καταλαβαίνει γιατί είναι
αρεστός σε μεγάλο ποσοστό στην
Τουρκία. Είναι γόνος οικογένειας της
εργατικής τάξης. Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στο Μπεϊπαζάρ, μια μικρή πόλη

κάπου 100 χλμ. δυτικά της Άγκυρας. Για
χρόνια ακολούθησε νομική καριέρα, αλ-

λά το 1999 τον κέρδισε η πολιτική, οπότε και
εξελέγη δήμαρχος με το εθνικιστικό ΜΗP. Το

2013 αποχώρησε από το ακροδεξιό κόμμα και προσχώρησε στο
CHP, με το οποίο κατάφερε να διεκδικήσει το 2014 τη θέση του δη-
μάρχου της Άγκυρας. Στα υπέρ του είναι η στήριξη που του δείχνει
ένα περίεργο κράμα από δεξιούς και αριστερούς ψηφοφόρους
και η μάχη που έδωσε για τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και
την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο δημοφιλής εντός και εκτός
χώρας Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είναι Τούρκος σοσιαλδημο-
κράτης πολιτικός και ένα από τα πρόσωπα τα οποία επίσης
φοβάται ο Ερντογάν. Από το 2010 είναι ηγέτης του CHP και

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έγινε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής

Ομάδας το 2002, όταν και εξελέγη
στις γενικές εκλογές. Επτά χρόνια
αργότερα προτάθηκε από το κόμμα
του για δήμαρχος της Κωνσταντι-
νούπολης, αλλά έχασε με διαφορά
επτά μονάδων από το κόμμα του

Ερντογάν. Στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας πολλοί του καταλογίζουν πως δεν

έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα κο-
σμικό δημοκρατικό αφήγημα, το οποίο θα μπο-

ρούσε κάλλιστα να αποτελέσει το αντίβαρο στην πολιτική
του Ερντογάν. Στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της Τουρ-
κίας είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς έχει καταφέρει να
συνδυάσει το κοσμικό στοιχείο του κόμματός του με τον
σεβασμό στη θρησκεία.



Ι
ράν και Σερβία πήραν θέση στον πό-
λεμο της Ουκρανίας αδειάζοντας τη
Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών
του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν

δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την προ-
σάρτηση της Κριμαίας και των τεσσάρων
περιοχών της Ουκρανίας, παρά τις άρι-
στες σχέσεις με τη Ρωσία. «Αναγνωρί-
ζουμε την κυριαρχία και την εδαφική
ακεραιότητα των χωρών στο πλαίσιο των
διεθνών νόμων, για αυτό, παρά τις άρι-
στες σχέσεις της Τεχεράνης και της Μό-
σχας, δεν αναγνωρίσαμε την απόσπαση
της Κριμαίας, των περιοχών Λουγκάνσκ
και Ντονέτσκ από την Ουκρανία. Για αυτό
τον λόγο επιμένουμε στη θέση αρχής
στην εξωτερική μας πολιτική: η σύγ-
κρουση στην Ουκρανία δεν συνιστά λύση
και πιστεύουμε στη θέση μας ως θεμε-
λιώδη πολιτική αρχή», δήλωσε ο Αμ-
πντολαχιάν. 

Ανάλογη δήλωση έκανε και ένας άλ-
λος παραδοσιακός σύμμαχος της Μό-
σχας, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντρ
Βούτσιτς. Ο Βούτσιτς είπε ότι, παρά τις
παραδοσιακά καλές σχέσεις του Βελι-
γραδίου και της Μόσχας, η Σερβία δεν
υποστηρίζει κάθε ξεχωριστή απόφαση
του Κρεμλίνου.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός
Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λα-
βρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα κάνει ό,τι
μπορεί ώστε να συνέλθουν η Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ, τους οποίους κατη-
γόρησε για άλλη μια φορά ότι βάλθηκαν
να αποδυναμώσουν και να νικήσουν τη
Ρωσία. 

Ένα βήμα παραπάνω προχώρησε
όμως ο πρώην πρόεδρος της
Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδο-
ποιώντας το ΝΑΤΟ ότι μια ήττα της Ρω-
σίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να πυ-
ροδοτήσει έναν πυρηνικό πόλεμο.

Τι συζήτησε ο διευθυντής
της CIA με τον Ζελένσκι

Διπλωματική κινητικότητα υπάρχει
και στο παρασκήνιο, καθώς ο διευθυν-
τής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς συναντήθη-
κε στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν
τι μπορεί να σχεδιάζει η Ρωσία για τις
επόμενες εβδομάδες και μήνες. Την εί-
δηση έφερε στο φως της δημοσιότητας η
«Washington Post», χωρίς όμως να δώ-
σει λεπτομέρειες τι συζήτησαν.

Ο Μπερνς, ο οποίος είχε διατελέσει

πρεσβευτής στη Ρωσία, έχει εκφραστεί
ότι αυτήν τη στιγμή επείγει η κατάσταση
στο πεδίο της μάχης και ότι σε κάποιο
σημείο θα καταστεί δυσκολότερο να
φτάνει βοήθεια. Ο Ουκρανός πρόεδρος
ωστόσο ανησυχεί για πόσο πολύ καιρό η
χώρα τους θα συνεχίσει να λαμβάνει
αμερικανική και δυτική υποστήριξη, κα-
θώς οι Ρεπουμπλικάνοι ανέλαβαν πλέον
τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων και μειώθηκε η υποστήριξη μέρους
του εκλογικού σώματος στην παροχή
βοήθειας.

««Ο νονός» 
στο κρησφύγετο 
του αρχιμαφιόζου 
της Κόζα Νόστρα

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του
Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, του γνω-
στού Ιταλού μαφιόζου που ήταν
συνδεδεμένος με την Κόζα Νόστρα
και θεωρούνταν με διαφορά από
τους πιο επικίνδυνους και καταζη-
τούμενους φυγάδες στον κόσμο,
έγινε ενδελεχής έρευνα στο κρη-
σφύγετό του. Εκεί εντοπίστηκε αφί-
σα της ταινίας «Ο νονός» με τον
Μάρλον Μπράντο.

Σύμφωνα με την ιταλική «La Re-
pubblica», o Μεσίνα Ντενάρο κρα-
τούσε αναλυτικούς λογαριασμούς
εσόδων και εξόδων διαφόρων επι-
χειρήσεων της μαφίας «για ποσά με
πολλά μηδενικά». Η ταινία «Ο Νο-
νός» διηγείται την ιστορία της οικο-
γένειας Κορλεόνε, μιας μαφιόζικης
οικογένειας στη μεταπολεμική Νέα
Υόρκη που εμπλέκεται σε ληστείες,
δολοφονίες και ναρκωτικά. Με ό,τι
ακριβώς καταπιάστηκε και ο Ντε-
νάρο. Ο νεαρός Ματέο έμαθε να
χρησιμοποιεί όπλο στα 14 του και
διέπραξε τον πρώτο από τους πολ-
λούς φόνους στα 18 του. «Εδραί-
ωσε» τη θέση του στην Κόζα Νό-
στρα λίγο αργότερα, όταν σκότωσε
το αφεντικό της αντίπαλης οργάνω-
σης, Βινσένζο Μιλάτσο από το Άλ-
καμο και στραγγάλισε την τριών
μηνών έγκυο φιλενάδα του. 
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Ιράν και Σερβία δεν αναγνωρίζουν τις προσαρτήσεις της Ρωσίας 
- Νέες απειλές από Λαβρόφ και Μεντβέντεφ 

για πυρηνικό πόλεμο 

Κατά 1 εκατομμύριο φτωχότερος θα γίνει ο Ντόναλντ
Τραμπ, αφού το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο επει-
δή επιχείρησε την παραπομπή της Χίλαρι Κλίντον, κατη-
γορώντας τη για απόπειρα εξαπάτησης στις προεδρικές
εκλογές του 2016. Ο Αμερικανός ομοσπονδιακός δικα-
στής αποφάνθηκε πως ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυ-
ριούχος καταχράστηκε τα δικαστήρια επιχειρώντας να
προσφύγει στη δικαιοσύνη «για να προωθήσει με ανέν-

τιμο τρόπο ένα πολιτικό αφήγημα». Στην προσφυγή, την
οποία ο δικαστής είχε απορρίψει πέρυσι, υποστηριζόταν
ότι η Κλίντον και άλλα πρόσωπα είχαν επιχειρήσει να
πείσουν το κοινό ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε την προ-
εκλογική εκστρατεία του σε συνέργεια με τη Ρωσία. Ο
πρώην πρόεδρος ζητούσε 70 εκατ. δολάρια ως αποζη-
μίωση από την πρώην αντίπαλό του, την οποία είχε τελι-
κά νικήσει στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου

2016. Η προσφυγή αυτή «δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ»,
υπογράμμισε ο δικαστής στην 45σέλιδη απόφασή του. Ο
Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί να επιστρέψει στον Λευκό
Οίκο το 2024. Είναι ένας «παραγωγικός και εξεζητημέ-
νος διάδικος, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει επανειλημ-
μένως τα δικαστήρια για να εκδικηθεί τους πολιτικούς
αντιπάλους του», έγραψε ακόμη στην απόφασή του ο δι-
καστής Μίντλμπρουκς.

«Φτωχότερος» ο Τραμπ - Πρόστιμο 1 εκατ. για τη «μάταιη» δίκη στη Χίλαρι Κλίντον
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

«Άδειασμα» στη Ρωσία 
από δύο συμμάχους της
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Π
άνω από 30 χρόνια
δουλειάς. Πάνω από 30
χρόνια σκληρών μερο-
κάματων. Εργασία που

τους βοήθησε να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους. Κάποιοι από αυτούς εί-
δαν και τα εγγόνια τους να έρχονται
στη ζωή και να μην μπορούν να τα
βοηθήσουν. Και ορισμένοι λίγο πριν
από τη σύνταξη είδαν τους κόπους
μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται. 

Ο λόγος για τους 820 εργαζόμε-
νους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στα
οποία βρέθηκε η «Political» και κα-
τέγραψε τις απόψεις των ανθρώ-
πων, οι οποίοι έπειτα από σειρά πα-
ρεμβάσεων της κυβέρνησης επέ-
στρεψαν στη δουλειά τους, ενώ ανα-
μένεται να λάβουν αποζημιώσεις
και δεδουλευμένα των τελευταίων
ετών που ήταν απλήρωτοι. Το ποσό
ξεπερνάει τα 40 εκατ. ευρώ για τα
τελευταία 12 χρόνια...

«Θα δώσω πίσω στα παιδιά μου
όλα όσα στερήθηκαν»

Ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης εργά-
ζεται στο επισκευαστικό κομμάτι
από το 2001. Ο ίδιος μεγάλωνε με
κόπο τα παιδιά του για πολλά χρό-
νια. Όταν ξεκίνησαν τα προβλήματα
στα Ναυπηγεία, ήταν έτοιμα να
σπουδάσουν σε σχολές στη Χαλκί-
δα. Όμως, τα έξοδα ήταν πολλά και
δεν τα κατάφεραν. Σήμερα αισθάνε-
ται χαρούμενος που θα μπορέσει με
την επιστροφή του στη δουλειά και
την αποζημίωση που θα λάβει να
τους δώσει πίσω όσα έχασαν. «Εί-
μαστε πανευτυχείς με αυτή την εξέ-
λιξη. Η λέξη “ανακουφισμένος” εί-
ναι φτωχή μπροστά σε αυτό που
νιώθουμε. Βλέπουμε πλέον ότι τα
πράγματα αλλάζουν και εξελίσσον-
ται γρήγορα. Ήταν μια δύσκολη
εποχή που μας πήγε πίσω. Τα παιδιά
μου στερήθηκαν πράγματα και πλέ-
ον θα τους τα επιστρέψω. Αυτό είναι
το πιο σημαντικό. Ήταν το πιο δύ-

σκολο κομμάτι στη ζωή μου. Έχα-
σαν τις σπουδές τους από το α’ εξά-
μηνο, θέλαμε 20 ευρώ τη μέρα μόνο
στις μετακινήσεις», τόνισε χαρακτη-
ριστικά στην «Political».

«Εμείς βρισκόμαστε σε μια ενδιά-
μεση περίοδο. Έρχονται καράβια
για επισκευή. Ήδη ο κόσμος αρχίζει
και δουλεύει. Υπάρχει και η πρώτη
πληρωμή. Σιγά σιγά πάμε για τις με-
ταβιβάσεις από την παλιά εταιρεία
στην άλλη. Είναι μια διαδικασία και
έχει βρεθεί μια λύση. Είμαστε στην
ευχάριστη θέση να επανεκκινήσου-
με το ναυπηγείο. Οι 600 εργαζόμε-
νοι θέλουμε να πάρουμε τα δεδου-
λευμένα μας, που είναι 40,5 εκατ.
δεδουλευμένες αποδοχές και απο-
ζημιώσεις», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά στην «Political» ο Νίκος Παπανι-
κολάου, ο οποίος εκπροσωπεί τα τε-

λευταία χρόνια τους εργαζόμενους.
«Μιλάμε για 600 ενεργούς εργαζό-
μενους και 220 μη ενεργούς, που
είναι παλαιοί εργαζόμενοι, ενώ κά-
ποιοι από αυτούς βγήκαν στη σύντα-
ξη. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από
πολλούς πλοιοκτήτες. Ήρθε ένα κα-
ράβι του κ. Μαρτίνου και ένα αραβι-
κών συμφερόντων. Από τη στιγμή
που σε εμπιστεύονται οι Έλληνες
εφοπλιστές, είναι πολύ σημαντικό.
Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι η
ζωή μας. Μια ολόκληρη ζωή δου-

λεύω εκεί, για εμάς είναι σωτήριο
αυτό που έγινε», τόνισε.

Η συμφωνία και τα πρώτα λεφτά
Πριν από δύο μήνες συμφωνήθη-

κε το χρονοδιάγραμμα της τελικής
έγκρισης και εκταμίευσης των 102
εκατ. δολαρίων της Αμερικανικής
Κρατικής Επενδυτικής Τραπέζης
DFC για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Όπως ανέφερε στις αρχές Δεκεμβρί-
ου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γε-
ωργιάδης, «παρουσία του Σωματεί-
ου των Εργαζομένων των Ναυπηγεί-
ων Ελευσίνας και του δημάρχου
Ελευσίνας Αργ. Οικονόμου, συναν-
τήσαμε την αντιπροσωπεία της Αμε-
ρικανικής Κρατικής Επενδυτικής
Τραπέζης DFC, η οποία ήρθε να εξε-
τάσει πώς προχωρά το Σχέδιο Εξυ-
γιάνσεως των Ναυπηγείων». Οι ερ-
γαζόμενοι έλαβαν τον πρώτο τους
μισθό αλλά και δώρο Χριστουγέννων
στα τέλη του 2022 και κάλεσαν τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων στα ναυπηγεία εκείνες τις μέρες
για να τον ευχαριστήσουν. Τότε έγινε
γνωστό πως οι εργάτες πληρώθηκαν
για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ
χρόνια. Συγκεκριμένα, ο καθένας
έλαβε από 2.000 ευρώ προτού καν
εκδοθεί η δικαστική απόφαση.

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης επιστρέφουν 
στη δουλειά, ενώ θα λάβουν αποζημιώσεις 

και δεδουλευμένα 12 ετών, που φτάνουν τα 40,5 εκατ. ευρώ

Το σχέδιο εξυγίανσης
Το σχέδιο εξυγίανσης των ναυπηγείων υπεγράφη τον Νοέμβριο του

2022 και κατατέθηκε για έγκριση στο αρμόδιο δικαστήριο, με την κυ-

βέρνηση να δεσμεύεται ότι η οριστική επαναλειτουργία τους θα γίνει

μέσα στο 2023. Η Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης των Ναυπηγείων

Ελευσίνας:

• Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων.

• Διασφάλιση των 600 θέσεων εργασίας. 

• Αποζημιώσεις ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, αποπληρωμή του 100% των

υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους

• Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε τρία χρόνια.

• Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι και

έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη.

• Ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευ-

ρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και στην ελληνι-

κή βιομηχανία. 

«Φιλί ζωής» για
600 εργαζόμενους
των Ναυπηγείων
Ελευσίνας
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«Ν
τύσου πρόχειρα και βγάλε το κρα-
γιόν σου, πες ο έρωτας πως είμ’ ο
παιδικός σου»! Το τραγούδι του Στέ-
φανου Κορκολή είναι ο μοναδικός

λόγος που μπορεί να πείσει μια γυναίκα που σέ-
βεται τον εαυτό της να εμφανιστεί ατημέλητη, είτε
πρόκειται για νεανικό έρωτα είτε για... γεροντοέ-
ρωτα. Δεν υπάρχει κάτι επιπόλαιο ή ματαιόδοξο
στην επιθυμία μιας γυναίκας να θέλει να φαίνεται
όμορφη, να αρέσει στον εαυτό της και στους άλ-
λους. Ουδεμία έκπληξη λοιπόν από την κατακόρυ-
φη αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις των κραγιόν

από τη στιγμή που έπεσαν οι μά-
σκες της πανδημίας. Όχι όμως και
ουδεμία ανησυχία…

Αναφορά στον Κιούκορ
Χαρακτηριστική και η αναφορά

που κάνει η ανταποκρίτρια της «La
Repubblica» στο Βερολίνο Τόνια
Μαστρομπουόνι. Επικαλείται μάλι-

στα τον Τζορτζ Κιούκορ και την ταινία του «Γυναί-
κες» (1939), για την οποία ο εμβληματικός χολι-
γουντιανός σκηνοθέτης γύρισε ορισμένες εξαιρετι-
κές σκηνές σε σαλόνια ομορφιάς του Μανχάταν, πα-
ρουσιάζοντας μέρος της ζωής των κυριών της υψη-
λής κοινωνίας της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’30.

Γιατί όμως τα γράφει αυτά η Ιταλίδα
δημοσιογράφος; Επειδή το τελευταίο
διάστημα στην περιποίηση και στον
καλλωπισμό τους φαίνεται πως έχουν
αφοσιωθεί και οι γυναίκες της Γερμα-
νίας αγοράζοντας σωρηδόν αρώματα,
βερνίκια νυχιών, κρέμες, πούδρες
και, φυσικά, κραγιόν. Δεδομένου
όμως ότι και η Γερμανία (όπως και άλ-
λα κράτη της Ευρώπης) περνάει εκ νέ-
ου κρίση, το φαινόμενο απασχολεί ή
μάλλον ανησυχεί ιδιαίτερα τους οικο-
νομολόγους, οι οποίοι χαρακτηρίζουν
το αποκαλούμενο «lipstick effect» ως
κακό οιωνό.

Το 1929 και το 2009
Τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε

-«μια χρονιά πολέμου, οικονομικής
αβεβαιότητας και διεθνών κρίσεων»,
συνοψίζει η Μαστρομπουόνι- οι πω-
λήσεις καλλυντικών στη Γερμανία αυ-
ξήθηκαν κατά 16%, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του
κλάδου. Ειδικά όσον αφορά τα κραγιόν, κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων δώδεκα μηνών πουλήθηκαν συνολι-
κά 8 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια παραπάνω σε σχέση
με το 2021. Η ξαφνική αύξηση του ενδιαφέροντος των
Γερμανίδων (αλλά και πολλών Γερμανών) για καλλυντικά
προκαλεί εντύπωση, κυρίως γιατί οι πωλήσεις τους κα-
τά τα προηγούμενα χρόνια μειώνονταν σταθερά, κατά
περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα τον χρόνο. Ωστόσο,
η εξήγηση του φαινομένου είναι απλή, τουλάχιστον
σύμφωνα με την «Tagesspiegel», που επικαλείται
στην ανταπόκρισή της η Ιταλίδα δημοσιογράφος.

«Όποιος δεν μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ή
ένα σπίτι, επιτρέπει στον εαυτό του μια μικρή πολυ-
τέλεια στην καθημερινή ζωή: οι άνδρες αγοράζουν
περισσότερο αρώματα, οι γυναίκες πιο συχνά κρα-
γιόν», αναφέρεται στο δημοσίευμα της γερμανικής
εφημερίδας. Για αυτό ανησυχούν οι οικονομολόγοι,
γιατί η στροφή προς τα καλλυντικά είναι σημάδι κρί-
σης. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη πως το ίδιο φαινό-
μενο καταγράφηκε ξανά κατά τη διάρκεια της παγ-
κόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. «Το 2009 η γερ-
μανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 5%, όμως οι
πωλήσεις κραγιόν εκτινάχτηκαν», σημειώνει η Μα-
στρομπουόνι. Όπως επίσης εκτινάχτηκαν οι πωλή-

σεις καλλυντικών στις ΗΠΑ μετά
τις τρομοκρατικές επιθέσεις
στους Δίδυμους Πύργους του
Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου
στη Νέα Υόρκη το 2001. Μάλιστα,
τότε το γεγονός είχε σχολιάσει
και ο Λέοναρντ Λόντερ, επίτιμος
πρόεδρος του αμερικανικού κο-
λοσσού των καλλυντικών Estée
Lauder, υπενθυμίζοντας πως κάτι
παρόμοιο είχε συμβεί και κατά τη
διάρκεια της «Μεγάλης Ύφεσης»
στη δεκαετία του ’30. Αλλά στην
αύξηση της ζήτησης για κραγιόν
και λοιπά καλλυντικά συνέβαλε
σίγουρα και το τέλος μιας εξαιρε-
τικά δύσκολης και επίπονης διε-
τίας, η οποία πέρασε με την αν-
θρωπότητα να βρίσκεται στον
αστερισμό του κορονοϊού. «Οι
πωλήσεις-ρεκόρ του 2022 οφεί-
λονται εν μέρει και στον τερματι-
σμό των περιορισμών της πανδη-

μίας», ανέφερε σχετικά η Ιβόν Βάτσλερ, επικεφα-
λής marketing της Cosnova. Και είναι αλήθεια
πως, παρότι οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι,
οι άνθρωποι λαχταρούν να ταξιδέψουν, να
βγουν, να διασκεδάσουν, όπως επίσης να καλ-

λωπιστούν και να περιποιηθούν τους εαυτούς
τους, ενώ ειδικά οι γυναίκες έχουν κάθε λόγο να

θέλουν να βάφουν τα χείλη τους περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, δεδομένου ότι επί μια διετία η υπο-

χρεωτική χρήση της μάσκας «είχε καταστήσει την ιε-
ροτελεστία του κραγιόν παντελώς άχρηστη», υπεν-
θυμίζει η Ιταλίδα δημοσιογράφος.

Γράφει 
o Ορέστης
Κατσαρέας

Κραγιόν όπως «κραχ»

Πιστεύω αυτή η κατακόρυ-
φη αύξηση χρήσης ενός τόσο
μικρού αντικειμένου όπως το
κραγιόν είναι ένας ακόμη συμ-
βολισμός που το άτομο έκανε
χρήση μέσα και μετά την παν-
δημία για να νιώσει μια αίσθη-
ση κανονικότητας και σταθε-
ρότητας. Τα σύμβολα έχουν
υπάρξει κεντρικά θέματα στην
καθημερινή ζωή για χιλιετίες,
από τις ζωγραφιές των σπη-
λαίων που υπήρχαν πριν από
χιλιάδες χρόνια μέχρι τα
emoticon που χρησιμο-
ποιούμε σε κα-

θημερινή βάση όταν επικοινω-
νούμε μέσω κειμένου. 

Με απλά λόγια, ο συμβολι-
σμός αναφέρεται στη χρήση
αντικειμένων, λέξεων και άλ-
λων μορφών για την αναπαρά-
σταση μιας αφηρημένης ιδέας,
όπως, πχ, ένα περιστέρι μπορεί
να συμβολίζει την ειρήνη, έτσι
και ένα κραγιόν μπορεί να αν-
τιπροσωπεύει αυτοφροντίδα,
κανονικότητα και δυνατότητα
πρόσβασης (κυρίως οικονομι-
κής) σε αυτά. 

Τα σύμβολα θα μας σώσουν... 

*LMSW, PhD,
Ψυχοθεραπεύτρια/Καθηγήτρια
Κλινικής Ψυχολογίας Hellenic

American University

Σχολιάζει 
η Μαρία 
Αγοραστού*

H εκτίναξη στις πωλήσεις 
των καλλυντικών («lipstick effect»)
είναι συνυφασμένη με επερχόμενη
οικονομική κρίση, όπως 
συνέβη το 1929 και το 2009
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Στον Έβρο, συνοδευόμενος από τους πρέσβεις
27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Μεγάλης Βρετανίας, θα βρίσκεται
σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για
μια κίνηση τόσο με συμβολικό μήνυμα
(διαμηνύει πως η ευρωπαϊκή οικογέ-
νεια είναι ενωμένη απέναντι στις ασύμ-
μετρες απειλές με «άρμα» το Μετανα-
στευτικό από την πλευρά της Τουρκίας)
όσο και με ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς θα
ενημερωθούν άπαντες για το σχέδιο «Ακρίτας»
και τα σχέδια για την επέκταση του φράχτη.

«Το 2022 με την παρουσία της η Αστυνομία στον
Έβρο απέτρεψε την εισβολή 260.000 λαθρομε-

ταναστών και 1.500 εγκληματιών», τόνισε σε
δηλώσεις του ο κ. Θεοδωρικάκος και πρό-
σθεσε: «Πηγαίνω στον Έβρο με τους πρε-
σβευτές όλων των χωρών-μελών της ΕΕ
για να τους δείξουμε εκεί, στο πεδίο, από
πρώτο χέρι το σημείο που θα προχωρή-

σουμε στην επέκταση του φράχτη. Είναι
140 χλμ. συνολικά, τώρα προχωράμε για τα

πρώτα 35 χλμ. Για να δει όλη η Ευρώπη πόση
δουλειά γίνεται εκεί». Αξίζει να σημειώσουμε ότι,

εκτός από ομιλίες και παρουσιάσεις των επιχειρησιακών

παραμέτρων, θα υπάρξει και κοινή επίσκεψη τόσο στην πε-
ριοχή των Φερών όσο και σε τμήματα του Έβρου, όπου θα
επεκταθεί ο φράχτης.

Σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, στόχος είναι να ξεκινή-
σουν άμεσα οι εργασίες -με την επιλογή πρώτα απ’ όλα της
αναδόχου εταιρείας- κατασκευής επιπλέον 35 χιλιομέτρων
φράχτη, που θα εκτείνεται από την Κορνοφωλιά Σουφλίου
μέχρι τους Ψαθάδες Διδυμοτείχου. Να σημειώσουμε, τέλος,
ότι εντός του Φεβρουαρίου θα αναλάβουν υπηρεσία 250 ακό-
μη συνοριοφύλακες και θα γίνει η προκήρυξη για την κάλυψη
150 ακόμη θέσεων στις περιοχές Ροδόπης και Καβάλας, ενι-
σχύοντας σημαντικά τις δυνάμεις αποτροπής.

Κώστας Παπαδόπουλος

Το συμβολικό μήνυμα του Θεοδωρικάκου - Στον  Έβρο σήμερα μαζί με 27 πρέσβεις

Γράφει ο Κώστας Καντούρης

«Δ
εν ήξερα τι μου είχαν βάλει
μέσα. Μέχρι να αποκαλυφτεί
ότι ήταν απλή γλυκόζη, ήμουν
σε αναμμένα κάρβουνα. Φο-

βόμουν μήπως πάθω καρκίνο». Πάσχων από
σκλήρυνση κατά πλάκας, ο οποίος υποστηρίζει
ότι έπεσε θύμα του νέου ψευτογιατρού, σε βά-
ρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία στη
Θεσσαλονίκη, συγκλονίζει με όσα περιγράφει
στην «Political» για όσα πέρασε από το 2009
και για πέντε μήνες. «Μου είπαν ότι έχουν πει-
ραματική θεραπεία και παρουσίασαν τον Γερ-
μανό ως γενετιστή. Στην αρχή υποσχέθηκαν ότι
θα σταματήσουν την επιδείνωση της ασθένειάς
μου και στη συνέχεια είπαν ότι θα θεραπευτώ
πλήρως. Κατάλαβα γρήγορα ότι ήταν απάτη,
όμως ήδη είχα δώσει περίπου 35.000 ευρώ»,
συμπλήρωσε.

Η καταγγελλόμενη δράση 66χρονου φυ-
σιοθεραπευτή άρχισε να ερευνάται από τη
Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλο-
νίκης ύστερα από καταγγελία που έγινε το
2019 από αδελφό θύματος του κυκλώματος,
ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017, όμως εί-
χε ήδη υποβληθεί στην υποτιθέμενη θερα-

πεία από το 2016. Σύμφωνα με την έρευνα
των αστυνομικών και τη δικογραφία που
υποβλήθηκε στην Εισαγγελία, από το 2009
εξαπάτησαν 15 ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας, από τους οποίους οι πέντε έχασαν
τη ζωή τους. Εκτιμάται ότι απέσπασαν πάνω
από 900.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο φυσιο-
θεραπευτής σε συνεργασία με 72χρονο Γερμα-
νό γενικό γιατρό έπειθε τα θύματά του ότι είχε
τη θεραπεία με την οποία υποσχόταν ότι καθη-
λωμένοι σε αναπηρικά καροτσάκια ασθενείς
θα σηκωθούν και θα περπατήσουν. Τους έλε-
γαν ότι αυτό μπορούσε να γίνει με την ενέσιμη
χορήγηση πεπτιδίων και βλαστοκυττάρων που
διέθεταν οι ίδιοι σε κοινό ιατρείο που είχαν
ανοίξει και λειτουργούσαν στην Αθήνα. Κοστο-
λογούσαν μάλιστα από 200 έως 300 ευρώ την
αμπούλα με δήθεν πεπτίδια και από 10.000 έως
25.000 ευρώ την αμπούλα με τα υποτιθέμενα
βλαστοκύτταρα. Όταν όμως οι αμπούλες κατα-
σχέθηκαν στην ταυτόχρονη έρευνα της ελληνι-
κής και της γερμανικής αστυνομίας, οι εργα-
στηριακές εξετάσεις στο Χημείο του Κράτους
και στο τοξικολογικό εργαστήριο του ΑΠΘ
έδειξαν πως δεν ήταν παρά μόνο νερό και γλυ-
κόζη αντίστοιχα.

Απειλούσαν τα θύματά τους
Ο φυσιοθεραπευτής μάλιστα καταγγέλθη-

κε και νωρίτερα για μία από τις περιπτώσεις,
όταν συγγενείς θύματος που ήρθε σε επαφή
μαζί του από το 2016 κατέθεσαν μηνυτήρια
αναφορά στην Εισαγγελία Αθήνας. Σε βάρος
του 66χρονου ασκήθηκε τότε ποινική δίωξη
για απάτη, αφέθηκε ελεύθερος με περιορι-
στικούς όρους από τον ανακριτή και δεν έχει
ακόμη δικαστεί. Μετά την έρευνα όμως της
Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσα-
λονίκης αποκαλύφτηκαν όλες οι διαστάσεις
της καταγγελλόμενης δράσης του, καθώς
βρέθηκαν και άλλα θύματα. Ορισμένα θύμα-
τα είχαν φοβηθεί να απευθυνθούν στις Αρ-
χές. «Μου τηλεφωνούσαν και με απειλού-
σαν ότι θα με τσακίσουν. Μου είχε πει και ο
ίδιος ότι είχε επαφές με άτομα στην Αστυνο-
μία και το Λιμενικό, δέχτηκα ανώνυμα απει-
λητικά τηλεφωνήματα, φοβόμουν», σημεί-

ωσε ο πάσχων από σκλήρυνση κατά πλάκας
μιλώντας στην «Political».

Η ογκώδης δικογραφία, που περιλαμβάνει
και τις εκθέσεις των εργαστηριακών εξετάσε-
ων, όπως και φάκελο με στοιχεία προσώπων
που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας,
βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή, καθώς η ει-
σαγγελέας Θεσσαλονίκης Βασιλεία Σαρηδάκη
άσκησε σε βάρος του ιδίου και του 72χρονου
Γερμανού γιατρού, που είναι συνεργός του,
ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο κα-
τά συρροή για τους πέντε νεκρούς, απόπειρα
ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή για
ακόμη δέκα πάσχοντες, για πρόσκληση επικίν-
δυνων σωματικών βλαβών για όσους είχε πεί-
σει και σταμάτησαν άλλες θεραπείες που ακο-
λουθούσαν και για απάτη κατ’ εξακολούθηση
και σε βάρος των συγγενών των θυμάτων. Ήδη
μάλιστα κινήθηκε η διαδικασία δημοσιοποί-
ησης των στοιχείων του. 

«Ντόκτορες» 
στην απάτη, 
πουλούσαν 25.000€
ενέσεις... γλυκόζης 

Νέα υπόθεση ψευτογιατρών στη Θεσσαλονίκη, 
εξαπάτησαν 15 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 

από τους οποίους οι 5 πέθαναν - Εκτιμάται ότι απέσπασαν 
πάνω από 900.000 ευρώ
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Ακόμη και... εγχειρίδιο οδηγιών για λη-
στρικές επιθέσεις βρέθηκε μέσα σε ιδιό-
χειρες σημειώσεις στα σπίτια των επτά αν-
τιεξουσιαστών, οι οποίοι συνελήφθησαν
στην Πάτρα ως μέλη εγκληματικής οργάνω-
σης που διέπραττε ληστείες, κλοπές και
διακινούσε ναρκωτικά. Οι έξι από τους επτά
συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να
απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, ενώ έξω
από τα δικαστήρια το βράδυ της Πέμπτης
βρέθηκε -σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης- και ο «Στέλιος» της «17 Νοέμβρη»,
πατέρας ενός εκ των συλληφθέντων. Ο τε-
λευταίος θεωρείται μαζί με έναν 28χρονο
«πρωτεργάτης» της οργάνωσης. Ο δεύτε-
ρος πρωταγωνιστής φέρεται να άφησε το
αποτύπωμά του σε χειρουργική μάσκα αλ-
λά και σε ρούχα που πέταξε και εντοπίστη-
καν σε σημεία κοντά στις ληστρικές επιθέ-
σεις.

Όταν οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειρο-

πέδες, βρήκαν πάνω του δύο όπλα και μία
κλεμμένη ταυτότητα. Ανάμεσα στους συλ-
ληφθέντες (έξι άνδρες και μία γυναίκα ηλι-
κίας από 24 έως 28 ετών) που αντιμετωπί-
ζουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδική-
ματα είναι τρία άτομα από το Αγρίνιο, δύο εκ
των οποίων, όπως αναφέρει η «Πελοπόννη-
σος», είναι αδέλφια (αγόρι, κορίτσι), φοιτη-
τές στο Παιδαγωγικό Τμήμα και στη Φιλο-
λογία αντίστοιχα, ενώ αναζητείται τουλάχι-
στον ένας ακόμη συνεργός τους.

Ένας από τους συλληφθέντες, οι οποίοι
δεν συνεργάζονται με τις Αρχές, ρωτήθηκε
από αξιωματικό της ΕΛΑΣ αν έχει καταλά-
βει ποια είναι η θέση του και φέρεται να
απάντησε πως «έχω καταλάβει, πήρα το ρί-
σκο μου και έχασα». Συνολικά έχουν εξι-
χνιαστεί επτά ληστείες, από τρεις σε τράπε-
ζες και υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και μια σε
σουπερμάρκετ.

Μίλτος Σακελλάρης

Τη βίαιη προσαγωγή για τις 3 Φεβρουαρίου τής συντρόφου του Παύλου Φύσσα διέτα-
ξε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπό-
θεση της Χρυσής Αυγής. Η κοπέλα, στην αγκαλιά της οποίας άφησε την τελευταία του
πνοή ο άτυχος μουσικός, δεν εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο, το οποίο την έχει
καλέσει ως μάρτυρα. Όταν η νομική παραστάτης της οικογένειας Φύσσα ζήτησε από
τους δικαστές να εξαντλήσουν προηγουμένως όλους τους άλλους δικονομικούς
τρόπους, η πρόεδρος διευκρίνισε ότι η κοπέλα έχει εντοπιστεί σε επαρχιακή πόλη
και έχει κλητευθεί. Νωρίτερα κατέθεσε η αστυνομικός στην οποία ο Παύλος Φύσ-
σας έδειξε το θανατηφόρο τραύμα του, λέγοντας πως ο Γιώργος Ρουπακιάς ήταν
εκείνος που τον μαχαίρωσε. 

Μέχρι και οδηγίες χρήσεως για... ληστείες
είχαν οι αντιεξουσιαστές των Πατρών

Η
κινηματογραφική κλοπή τριών έργων
τέχνης από την Εθνική Πινακοθήκη τον
Ιανουάριο του 2012 «φωτίστηκε» κατά
τη διάρκεια της δίκης του 50χρονου

ελαιοχρωματιστή, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι
ήταν ο δράστης και καταδικάστηκε σε κάθειρξη
έξι ετών, παραμένοντας όμως εκτός φυλακής με
«βραχιολάκι».

Το «Γυναικείο κεφάλι», με αριθμό έργου 1.357,
αναφορά του Πικάσο στη μούσα του, την Ντόρα Μά-
αρ, το έργο «Μύλος» του Ολλανδού  Πιετ
Μοντριάν και ένα σχέδιο θρησκευτικής απεικόνι-
σης των αρχών του 17ου αιώνα, που αποδίδεται
στον Μονκάλβο, ήταν τα έργα που έκαναν… φτερά
από την Πινακοθήκη. 

Ο κατηγορούμενος, στον οποίο το δικαστήριο,
υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, αναγνώ-
ρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς,
επέστρεψε τα δύο έργα, καθώς, όπως ισχυρίστηκε,
το έργο του Μονκάλβο καταστράφηκε από το... αίμα
του και το πέταξε. Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που
αμφισβητήθηκε από τους εκπροσώπους της Εθνι-
κής Πινακοθήκης.

«Είχαμε αποτυπώσει την αξία του Πικάσο στα 2
εκατ. ευρώ, του Μοντριάν στα 200.000 ευρώ και το
σχέδιο στα 1.000 ευρώ», ανέφερε η υπεύθυνη
συλλογών της Πινακοθήκης  Ευτυχία
Αγαθονίκου καταθέτοντας ενώπιον του Μονομε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων.

«Μη αναστρέψιμη ζημιά στα έργα»
Η μάρτυρας απέκλεισε ο 50χρονος να είναι συλ-

λέκτης και φιλότεχνος. «Είναι κοινός κλέφτης και
τίποτε άλλο!», ανέφερε χαρακτηριστικά σημει-
ώνοντας: «Δεν είναι καν φιλότεχνος. Δεν θα πε-
τούσε ποτέ το σχέδιο του Μονκάλβο. Ακόμη και αν
είχε αίμα… Ένας τέτοιος άνθρωπος θα σκεφτόταν
πρώτα το έργο και μετά τον εαυτό του. Παράτησε τα
έργα σε ρεματιά». Εκεί όπου εντοπίστηκαν έπειτα
από υπόδειξη του ίδιου του κατηγορούμενου, που
αποκαλείται «art freak», όταν έπεσε στα χέρια των
Αρχών εννέα χρόνια μετά την κλοπή. Η μάρτυρας
τόνισε πως ο έλεγχος στα έργα «έδειξε» «μη ανα-
στρέψιμη ζημιά» στη συνοχή των χρωμάτων. Σύμ-
φωνα με τον αστυνομικό που συμμετείχε στην
έρευνα, το σημείο όπου ο κατηγορούμενος είχε
τους πίνακες ήταν δύσβατο και χρειάστηκε να περ-
πατήσουν 400 μέτρα για να δουν το δέντρο με τα
πολλά βάτα, όπου έκρυβε τα έργα.

Ο 50χρονος στην απολογία του ζήτησε «συγγνώμη
από τον ελληνικό λαό» και ισχυρίστηκε πως ήταν
«πάντα καλλιτεχνική φύση» με πάθος για την τέχνη.
Αυτό το πάθος τον οδήγησε -όπως είπε- στην κλοπή
των έργων που, όπως ανέφερε, η επιλογή τους ήταν
τυχαία. «Η χαζομάρα είχε βαρέσει κόκκινο. Η κλοπή
ήταν τόσο απλή και χαζή που κανείς δεν μπορούσε να
φανταστεί ότι αυτό θα συνέβαινε από έναν απλό πολί-
τη», υποστήριξε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις
αιτιάσεις ότι είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος.

Έξι χρόνια με «βραχιολάκι»
στον ληστή της Πινακοθήκης

Ο 50χρονος
ελαιοχρωματιστής

ζήτησε «συγγνώμη από
τον ελληνικό λαό»

Mαφιόζικη εκτέλεση στην Καλαμάτα
Σκηνές που παραπέμπουν σε συμμορίες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών εξε-
λίχθηκαν χθες στο κέντρο της Καλαμάτας. Πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν από
τις 11.00 στο κέντρο της πόλης. Το θύμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κα-
τέληξε λίγο πριν από τις 2.00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφο-
ρίες, πρόκειται για παλιό γνώριμο των Αρχών σχετικά με διάφορες υποθέσεις,
ηλικίας 47 ετών. Ακόμη, το θύμα ήταν γνώριμος στην αστυνομία και έχει απασχο-
λήσει για υποθέσεις ναρκωτικών, με βαριές καταδίκες σε Αθήνα και Μεσσηνία.

Δεν εμφανίστηκε η μάρτυρας- σύντροφος του Φύσσα
- Διαταγή για βίαιη προσαγωγή της στις 3/2
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Σ
ε ένα έτος, το 2021, κατά το οποίο τον...
πρώτο λόγο είχαν οι επιδοτήσεις προς
τους εργαζομένους και τις επιχειρή-
σεις λόγω των περιοριστικών μέτρων

που ίσχυαν για την αποτροπή της διασποράς του
κορονοϊού, ένα στα τέσσερα ευρώ που δήλωσαν
οι φορολογούμενοι ήταν «μαύρο»!

Με βάση τα στοιχεία της Εφορίας, οι φορολο-
γούμενοι δήλωσαν 79 δισ. ευρώ, ωστόσο μαζί με
τα τεκμαρτά εισοδήματα το ποσόν αυξάνεται του-
λάχιστον στα 85 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, από τα
στοιχεία των δαπανών προκύπτει ότι το ίδιο έτος
δαπανήθηκαν 129 δισ. ευρώ για την κάλυψη των
βασικών αναγκών. 

Το πιο «πικάντικο» στοιχείο είναι ότι οι 4 στους
10 την... έβγαλαν το 2021 με εισοδήματα έως
5.000 ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει την από-
κρυψη εσόδων από διάφορες πηγές, ενώ είναι
γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της παρα-
οικονομίας οφείλεται σε παράνομες δραστηριό-
τητες. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το 2021
παρατηρήθηκε και αλλαγή στα συναλλακτικά ήθη

λόγω των νέων δεδομένων που είχε επιφέρει ο
κορονοϊός.

Μάλιστα, 4 στους 10 επαγγελματίες δήλωσαν
(για ακόμη μία χρονιά) ζημίες από την άσκηση
της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Το
ίδιο έτος οι καταθέσεις ήταν αυξημένες κατά 13
δισ. ευρώ σε σχέση με το 2020, φτάνοντας τα
188,1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το συγκεκριμένο επί-
πεδο ήταν το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του
2011, πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στον σκληρό
πυρήνα των μνημονίων, τα οποία συνοδεύτηκαν
από «αιματηρές» περικοπές εισοδημάτων.

Από τα 50 και πλέον δισ. ευρώ που... εξαφανί-
στηκαν το 2021 εκτιμάται ότι οι απώλειες εσόδων
μόνο από τον ΦΠΑ ανέρχονται σε 6 δισ. ευρώ,

όπως αναφέρεται στην περσινή έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Αν ληφθεί υπόψη και ο φόρος
εισοδήματος που χάνεται, τότε το ποσό ξεπερνά τα
10 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο των
ετήσιων εισπράξεων του ΕΝΦΙΑ! Ενδεικτικά, πρέ-
πει να σημειωθεί ότι εφόσον εισπράττονταν τα μισά
έσοδα από τα 10 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, η Ελλά-
δα θα είχε πρωτογενές πλεόνασμα και πλεόνασμα
στον κρατικό προϋπολογισμό, ρίχνοντας ταυτό-
χρονα με ταχύτερο ρυθμό τον λόγο του δημόσιου
χρέους προς το ΑΕΠ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
μια σειρά από φόρους στα φυσικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις θα είχε μειωθεί τουλάχιστον σε πο-
σοστό 10%, ενώ ταυτόχρονα θα ικανοποιούνταν και
πολλά από τα αιτήματα που αφορούν τους μισθω-
τούς και τους συνταξιούχους.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

«Ξέφυγαν» 50 δισ. ευρώ 
από τη φορολόγηση - «Χασούρα» 
10 δισ. για τον προϋπολογισμό

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ
Ποια είναι 
η νέα CEO 
της NN 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η τουριστική
«προίκα» τον...
προσγειώνει στο ΧΑ
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«Μαύρο» 1 στα 4 ευρώ
που κυκλοφόρησαν το ’21
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Νέα δεδομένα 
σε τηλεπικοινωνίες 
και συνδρομητική 
τηλεόραση 
από την Τετάρτη 11/1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η
επιστροφή του τουρισμού στα επίπε-
δα του 2019 και η εκτόξευση της επι-
βατικής κίνησης στον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» διαμορφώνουν τον ιδανικό χρόνο για
την εισαγωγή του 30% των μετοχών στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του
ΤΑΙΠΕΔ Δημήτρη Πολίτη, οι λεπτομέρειες του
σχεδίου έχουν παρουσιαστεί τόσο στην κυβέρ-
νηση όσο και στους υπόλοιπους μετόχους, ενώ
ποσοστό 10% θα αποκτηθεί από το καναδικό fund
που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών. Εκτιμάται ότι από την
πώληση του 30% των μετοχών του «Ελευθέριος
Βενιζέλος» μπορεί να αντληθούν κεφάλαια
ύψους 900-1.000 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευ-
θυνθούν στη μείωση του δημόσιου χρέους. Μια
τέτοια αποτίμηση οδηγεί την αξία του «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» τουλάχιστον στα 3 δισ. ευρώ,
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ
επιχείρησε να ξεπουλήσει ένα από τα πιο σπου-
δαία περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, το
ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει τη διαδικασία επίσπευσης της
συμφωνίας με τους μεγαλομετόχους του αερο-
δρομίου το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε έως
τον Ιούνιο να υλοποιηθεί η διαδικασία της δημό-
σιας προσφοράς. Μέτοχοι του ΔΑΑ, εκτός από το
ΤΑΙΠΕΔ που κατέχει το 30%, είναι το Υπερταμείο
με 25%, οι ελεγχόμενες από το καναδικό ασφαλι-
στικό ταμείο PSP Investments, Avi Alliance
GmbH με 26,7% και Avi Alliance Capital GmbH με
13,3%, ενώ το μετοχολόγιο κλείνει με το 5% που
κατέχει η οικογένεια του επιχειρηματία Δημήτρη
Κοπελούζου. Ο ΔΑΑ μετά το σοκ του 2020 επέ-
στρεψε στην κερδοφορία το 2021, ενώ ανάλογη
συνέχεια προμηνύεται για την τρέχουσα χρήση.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοι-
χεία του 2021, το αεροδρόμιο είχε έσοδα 382
εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη 282 εκατ. ευρώ
και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 158 εκατ.
ευρώ. Τα μεγέθη είναι τουλάχιστον διπλάσια σε
σχέση με το 2020, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν
κατά 105%, τα λειτουργικά κέρδη κατά 350% και
τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 35%. Προ
πανδημίας, δηλαδή το 2019, τα έσοδα είχαν δια-
μορφωθεί στα 506 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά
κέρδη στα 336 εκατ. και τα καθαρά κέρδη μετά
από φόρους στα 174 εκατ. ευρώ.

«Απογείωση» το 2022
Το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» γνώ-

ρισε... πιένες κατά την περσινή τουριστική πε-
ρίοδο, καθώς η επιβατική κίνηση εκτοξεύτηκε
κατά 84,1% σε σχέση με το 2021.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η συνολι-
κή επιβατική κίνηση ανήλθε στα 22,73 εκατ. τα-
ξιδιωτών, ωστόσο ήταν μειωμένη κατά 11,1% σε
σχέση με το 2019. Έτσι, εκφράζεται η αισιοδο-
ξία ότι φέτος μπορεί να σημειωθεί ιστορικό ρε-
κόρ επιβατικής κίνησης, κάτι που θα λειτουργή-
σει πολύ θετικά ως προς το τίμημα. Σε σχέση με
το 2021 οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κα-
τά 60,3% και οι επιβάτες από το εξωτερικό κατά
98,3%. Η υστέρηση σε σχέση με το 2019 ήταν
4,7% και 13,9% αντίστοιχα, οπότε είναι θέμα...
χρόνου να υπάρξει υπερκάλυψη αυτής της
υστέρησης φέτος.

Τον περασμένο μήνα η κίνηση ήταν μειωμέ-
νη κατά 3% σε σχέση με το 2019 και ανήλθε σε
1,6 εκατ. επιβάτες, ενώ η κίνηση εσωτερικού
ξεπέρασε τα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2019 κα-
τά 7,9% και η διεθνής ήταν μειωμένη κατά 7,3%.
Το ΔΑΑ... αποχαιρέτισε το 2022 με 213.000
πτήσεις, εμφανίζοντας άνοδο κατά 34,2% σε
σχέση με το 2021 και μείωση 5,4% έναντι του
2019. Πάντως, οι πτήσεις εσωτερικού όσο και
οι διεθνείς ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2021 κα-
τά 30,9% και 37,1% αντίστοιχα, ενώ οι εσωτερι-
κές πτήσεις ήταν αυξημένες κατά 2,9% σε σχέ-
ση με το υψηλό του 2019 και οι διεθνείς μει-
ωμένες κατά 11,4%.

Η τουριστική
«προίκα» τον...
προσγειώνει

στο ΧΑ
loukas1972@gmail.com

Γράφει
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Η έκρηξη της επιβατικής κίνησης... 
στέλνει το 30% του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

στο Χρηματιστήριο Αθηνών
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κλάδος της κρουαζιέρας είναι
ο πλέον δυναμικός και ανερ-
χόμενος της τουριστικής βιο-
μηχανίας της Ελλάδας και τα

ελληνικά λιμάνια, ως φυσικός χώρος
υποδοχής, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η χρονιά που πέρασε κατέγραψε πο-
λύ σημαντική κίνηση στον κλάδο με ιδι-
αίτερη δυναμική και στις 25 λιμενικές
υποδομές προορισμού κρουαζιέρας
της χώρας. Οι προσεγγίσεις των κρουα-
ζιερόπλοιων στα λιμάνια αυξήθηκαν
σημαντικά σε σχέση με το 2019.

Η αναπτυξιακή τάση είναι το αποτέλε-
σμα της συστηματικής και στοχευμένης
δουλειάς, των επενδύσεων αλλά και
των έργων αναβάθμισης και εκσυγχρο-
νισμού των λιμανιών. Η έρευνα της «P»
σε βασικές λιμενικές υποδομές της χώ-
ρας επιβεβαιώνει το θετικό πρόσημο. 

Εκτόξευση στον Πειραιά
Ξεκινώντας από το μεγαλύτερο λι-

μάνι της χώρας, τον Πειραιά, τα νούμε-
ρα μιλάνε από μόνα τους. Το 2019 είχαν
πραγματοποιηθεί 622 προσεγγίσεις με
περίπου τις μισές από αυτές να αφο-
ρούν δραστηριότητα homeporting. Το
2020 οι προσεγγίσεις «καταποντίστη-
καν» στις 76 με δεδομένο πως η παν-
δημία βρισκόταν σε έξαρση παγκο-
σμίως και τα πρωτόκολλα περιόριζαν

σημαντικά τις μετακινήσεις.  Το 2021 η
εικόνα άλλαξε, καθώς 379 κρουαζιε-
ρόπλοια προσέγγισαν το λιμάνι του
Πειραιά και φτάσαμε στο 2022, όπου
στον ΟΛΠ πραγματοποιήθηκαν 677
πράξεις κατάπλου κρουαζιερόπλοιων,
από τις οποίες οι 441 ήταν homepor-
ting, μια αύξηση σε ποσοστό περίπου
7%. Το εντυπωσιακό είναι πως για φέ-
τος έχουν από τώρα προγραμματιστεί
803 προσεγγίσεις, αριθμός ο οποίος
θα μεταβάλλεται προς τα πάνω όσο θα
προχωρούν οι μήνες. 

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν
πως σημαντικές επίσης είναι οι πληρό-
τητες των πλοίων. Χαράς ευαγγέλια για
τον ΟΛΠ, λοιπόν, που στο πρώτο κρουα-
ζιερόπλοιο που ήδη προσέγγισε το λιμά-
νι, το «Viking Sky», οι επιβάτες του πλη-
σίασαν τους 900 (850) με 450 άτομα
πλήρωμα. Ο κατάπλους πραγματοποι-
ήθηκε στις 9 Ιανουαρίου και η διοίκηση
του λιμανιού πραγματοποίησε ειδική
εκδήλωση για την υποδοχή των επιβα-
τών και του πληρώματος του πλοίου.

Ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη
Ας μετακινηθούμε βορειότερα, στον

Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης,
κομβική λιμενική υποδομή για τη χώρα,
όπου το 2022 προσέγγισαν 61 κρουαζιε-
ρόπλοια, ενώ για φέτος έχουν ήδη προ-

γραμματιστεί 67 πράξεις με το πρώτο
κρουαζιερόπλοιο να φτάνει στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης, από τον Βόλο, στις 10
Φεβρουαρίου με τελικό προορισμό το
Κουσάντασι. Αξίζει να σημειωθεί πως
το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 6
πράξεις κατάπλου κρουαζιερόπλοιων.

Και κατεβαίνουμε πολύ νοτιότερα,
στο Ηράκλειο, εκεί όπου χτυπά δυνατά ο
παλμός του τουρισμού, καθώς μιλάμε
για ένα νησί που μπορεί να υποστηρίξει
τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο, ανα-
δεικνύοντας και πληθώρα εναλλακτι-
κών μορφών του. Στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Ηρακλείου πέρυσι προσέγγισαν 236
κρουαζιερόπλοια, ενώ για φέτος έχουν
ήδη προγραμματιστεί 251 αντίστοιχες
πράξεις, ενώ το 2019 είχαν πραγματο-
ποιηθεί 205.

Και ενώ ο προγραμματισμός για τα
μεγάλα λιμάνια προορισμού κρουαζιέ-
ρας κυμαίνεται ανάλογα, η «P» παρου-
σιάζει και τα στοιχεία από το λιμάνι του
Κατάκολου, που τα τελευταία χρόνια
σημειώνει εξαιρετική δυναμική και κα-
τατάσσεται ανάμεσα στα πέντε κορυ-
φαία λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Κατάκο-
λου, το 2022 πραγματοποιήθηκαν συνο-
λικά 205 πράξεις κατάπλου, ενώ για φέ-
τος έχουν ήδη προγραμματιστεί 238
προσεγγίσεις.

Το 2022 ξεπέρασε τη «χρυσή» χρονιά του 2019, 
ενώ σε όλα τα μεγάλα λιμάνια έχουν προγραμματιστεί 
για το 2023 περισσότερες προσεγγίσεις από πέρυσι, 

με τον αριθμό να ανεβαίνει κι άλλο στην πορεία

Ως τον Νοέμβριο
είχαμε πάνω από
4.300.000 επιβάτες 
και 4.700 αφίξεις 
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την
Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ)
έως τα τέλη του περασμένου Νοεμ-
βρίου, οι αφίξεις των κρουαζιερό-
πλοιων ξεπέρασαν τις 4.700 και οι
επιβάτες αντίστοιχα τα 4.300.000. Το
εντυπωσιακό είναι πως το 2019,
πριν ξεσπάσει η υγειονομική κρίση,
ο συνολικός αριθμός των αφίξεων
των κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα
δεν ξεπέρασε τις 4.000 (3.979), κα-
ταγράφοντας έτσι αύξηση για πέρυ-
σι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. 
Μετά το 2011, και την άρση του καμ-
ποτάζ, επιχειρήθηκε μια μεταρρύθ-
μιση στην αγορά της κρουαζιέρας
όπου επιτράπηκε ουσιαστικά σε
κρουαζιερόπλοια με ξένη σημαία να
χρησιμοποιούν τα ελληνικά λιμάνια
ως σημεία εκκίνησης και τερματι-
σμού μιας κρουαζιέρας, κάτι που
έως τότε απαγορευόταν, τη λεγόμε-
νη δραστηριότητα homeporting, η
οποία αυξάνει κατακόρυφα την αγο-
ραστική κίνηση της περιοχής γύρω
από το λιμάνι προσέγγισης.

Η κρουαζιέρα 
θα σπάσει φέτος

όλα τα ρεκόρ 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Ε
ίναι η πρώτη Ελληνίδα μάνατζερ που πή-
ρε τα ηνία πολυεθνικής ασφαλιστικής
εταιρείας στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη
Φιλίππα Μιχάλη, η οποία το 2015 ανέλαβε

τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην Allianz
Eλλάδος, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος του
2022 και πλέον είναι CEO της ΝΝ.

Η Φιλίππα Μιχάλη βρέθηκε στη θέση της διευθύ-
νουσας συμβούλου της Allianz Ελλάδος το 2015, δια-
δεχόμενη τον Πέτρο Παπανικολάου, ο οποίος μετακι-
νήθηκε σε διευθυντική θέση CEO στην Περιφέρεια
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Προερχόταν
από τα «σπλάχνα» του ομίλου της Αllianz στην Ελλά-
δα, καθώς ξεκίνησε την καριέρα της από την περίοδο
που ήταν φοιτήτρια στην υποστήριξη των πωλήσεων
στα Αμοιβαία Κεφάλαια και από το 2009 μεταπήδησε
στον κλάδο ασφάλισης του ομίλου. 

Η πορεία
Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Δι-

οικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχει Master
in Business Administration (ΜΒΑ) από το ALBA
Graduate Business School.

Ξεκίνησε την καριέρα της στη Helvetia ΑΕΔΑΚ και
στη συνέχεια στην Allianz ΑΕΔΑΚ, όπου για μια δε-
καετία απασχολούνταν στη διεύθυνση επενδύσεων
και στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το 2009
πέρασε στον ασφαλιστικό κλάδο και ανέλαβε τη θέ-
ση της υποδιευθύντριας Market Management στην
Allianz Ελλάδος, ενώ παράλληλα από τη θέση της
Υπεύθυνης Καινοτομίας είχε την ευθύνη υλοποί-
ησης στην Ελλάδα τής παγκόσμιας πρωτοβουλίας
της Allianz για την προώθηση της καινοτομίας. Το
2011 ανέλαβε τη συνολική ευθύνη της Διεύθυνσης
Market Management & Επικοινωνίας, ενώ από το
2013 είχε υπό την εποπτεία της και τη λειτουργία του
καναλιού διανομής απευθείας πωλήσεων (Direct
Business). Συμμετείχε από το 2013 στο Συμβούλιο
Διοίκησης της Allianz Ελλάδος αλλά και στην Επι-
τροπή Διαχείρισης Έργων. Από την ίδια χρονιά έχει
επιλεγεί να συμμετέχει στο παγκόσμιο πρόγραμμα
Allianz Sponsorship for Diverse Leadership, που
απευθύνεται σε γυναίκες με ηγετικά προσόντα και
προοπτικές καριέρας.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός
Πριν από λίγες εβδομάδες η κυρία Μιχάλη με μια

συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτησή της στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τους συνεργά-
τες της στην Allianz.

Συγκεκριμένα είχε γράψει:
«Σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα στην Allianz

Greece. Η τελευταία μέρα ενός σούπερ συναρπαστι-
κού ταξιδιού 25 ετών! Ευχαριστώ όλους τους συνα-
δέλφους και τους συνεργάτες μου που με συνόδευ-
σαν σε αυτό το ταξίδι και το έκαναν αξέχαστο! Είμαι
ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και τις
προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Όλες τις
λαμπερές και όχι και τόσο λαμπερές στιγμές. Συνέ-
χισα να μαθαίνω και να μεγαλώνω!

Είχα την τιμή να ηγούμαι αυτού του καταπληκτι-
κού οργανισμού τα τελευταία οκτώ χρόνια. Δουλέ-
ψαμε ακατάπαυστα ως ομάδα με πάθος, ενσυναί-
σθηση και φροντίδα. Και πετύχαμε πολλά. Είμαι
πραγματικά περήφανη γιατί το κάναμε με συνεργα-
σία, ανοιχτή επικοινωνία, διαφάνεια, ήθος. Υπάρχει
ένα ιδιαίτερο μέρος στην καρδιά μου για όλους τους
συμμαχητές μου σε όλο τον κόσμο.

Ό,τι καλύτερο έχετε μπροστά σας #AllianzGreece!
Συνέχισε να λάμπεις, συνέχισε να ροκάρεις!

Σας ευχαριστώ!».
H νέα διευθύνουσα σύμβουλος της ΝΝ Hellas χα-

ρακτηρίζεται για την οξυδέρκειά της, τη μαχητικότητά
της και το γεγονός ότι δεν διστάζει να λαμβάνει τολμη-
ρές αποφάσεις όταν χρειάζεται. Οι συνεργάτες της μι-
λούν με πολύ θετικά λόγια για την προσωπικότητά της.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δίδυμων αγοριών. 
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η πρώτη Ελληνίδα μάνατζερ 
στην ασφαλιστική αγορά - Οξυδερκής,

τολμηρή και μαχητική

Ποια είναι 
η νέα CEO
της NN

Ποια είναι 
η νέα CEO
της NN

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ
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Και η Περιφέρεια Κρήτης μπαίνει στο κάδρο της υλο-
ποίησης μεγάλων έργων υποδομής, συνολικού
ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Τα έργα αφορούν τον ΒΟΑΚ,
που ξεκίνησε να κατασκευάζεται στο τμήμα «Άγιος
Νικόλαος - Νεάπολη», το αεροδρόμιο Καστελίου,
το οποίο θα κατασκευαστεί μεγαλύτερο κατά 32%
προκειμένου να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες
του νησιού, καθώς και μικρότερα αλλά επίσης ση-
μαντικά έργα, όπως αρδευτικά και αντιπλημμυρικά.

«Ξέρουμε να λειτουργούμε με πολιτικό ρεαλισμό και

όχι με πολιτική αλαζονεία. Με αυτό τον τρόπο έχουμε πο-
ρευτεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο υπουρ-
γείο και έχουμε κατορθώσει έπειτα από μια δε-
καετία υποεπένδυσης στον χώρο των υποδομών
να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο πακέτο έργων
που έχει δει η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια,

ύψους 13 δισ. €, εκ των οποίων τα 3,5 δισ. € αφο-
ρούν την Κρήτη», σημείωσε ο υφυπουργός Υπο-
δομών Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας σε επί-

καιρη ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου. Το σχέδιο του υπουργείου Υποδομών αφορά μια
προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης των υποδομών της
Κρήτης με εμβληματικά έργα, μεταξύ αυτών και την κα-
τασκευή Δικαστικών Μεγάρων, τα οποία θα αποτελούν
τοπόσημα για την κάθε περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, ήδη προκρίθηκαν η λύση της δη-
μοπράτησης των δύο Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου
και Ρεθύμνου σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο χρόνο, με-
τά και την τεχνική ωρίμανση του φακέλου του, η δημο-
πράτηση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Χανίων.

Σ
ε συνέχεια της επιτυχίας του
πιλοτικού έργου Smart Tunnel
που ξεκίνησε το 2019 και αφο-
ρούσε την εγκατάσταση του

πρώτου συστήματος παρακολούθησης
κατάστασης εξοπλισμού σε μία σήραγγα
της Ολυμπίας οδού, η ES Systems, μέλος
του EFA Group, του μεγαλύτερου ομίλου
αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, και
η Ολυμπία οδός AE υπέγραψαν πρόσφα-
τα την επέκταση του έργου σε τέσσερις
επιπλέον σήραγγες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των εγκαταστάσεων και του εξοπλι-
σμού που σχετίζεται με αυτές (κτίρια
υποσταθμών και αντλιοστάσια). 

Το καινοτόμο σύστημα αποτελείται από
αισθητήρες και λογισμικό που παρακο-
λουθούν και καταγράφουν δεδομένα
24/7 όλου του εξοπλισμού των σηράγγων,
όπως ανεμιστήρες, αντλίες νερού, γεννή-
τριες, μπαταρίες UPS, μετασχηματιστές
κ.λπ., αλλά και αισθητήρες περιβάλλον-
τος που μετρούν στοιχεία της ατμόσφαι-
ρας στο εσωτερικό των σηράγγων, όπως
την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία
και την υγρασία.

Οι αισθητήρες συλλέγουν δεδομένα
από το σύνολο του εξοπλισμού σε κάθε
σήραγγα και με τη χρήση τεχνολογίας τε-

χνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και αλγορίθμων
αναλύονται τα στοιχεία του εξοπλισμού.

Όλα τα δεδομένα και οι μετρήσεις πα-
ρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο
μέσω πλατφόρμας στο υπολογιστικό νέ-
φος. Τα οφέλη του συστήματος είναι πολ-
λαπλά:
• Αύξηση διάρκειας ζωής του εξοπλι-
σμού.
• Σημαντική εξοικονόμηση κόστους επι-
σκευών και συντηρήσεων.
•  Έγκαιρος εντοπισμός βλαβών και ταχύ-
τερη αποκατάστασή τους σε προγραμμα-
τισμένες ημέρες και ώρες.
•  Παρακολούθηση μετρήσεων σε πραγ-

ματικό χρόνο όπως θερμοκρασία, κραδα-
σμούς, κατανάλωση ισχύος κ.λπ.
• Μεγαλύτερη ασφάλεια επιβατών και
εργαζομένων.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η λύση
της ES Systems παρέχει ασφάλεια αλλά
και χρήσιμα δεδομένα, ενώ παράλληλα
προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση πα-
ρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο του
εξοπλισμού των σηράγγων της Ολυμπίας
οδού με σκοπό την έγκαιρη προειδοποί-
ηση για βλάβες και την προγραμματισμέ-
νη συντήρησή τους. Το σύστημα αποτε-
λείται από ένα δίκτυο αισθητήρων που
μεταδίδουν δεδομένα ασύρματα και μια

πλατφόρμα στην οποία απεικονίζονται τα
αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο»,
δηλώνει o Chief Business Officer της ES
Systems, δρ Εμμανουήλ Ζερβάκης.

H ES Systems αναπτύσσει και κατα-
σκευάζει μικροηλεκτρομηχανικούς αι-
σθητήρες (ΜΕΜS) υψηλής ποιότητας με
βάση την τεχνολογία της μικροηλεκτρονι-
κής. Οι αισθητήρες MEMS και τα συστή-
ματα αισθητήρων τα οποία παράγονται
μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών κατα-
σκευής μετρούν πίεση, ροή, επιτάχυνση
και θερμοκρασία. Η ΕS Systems συνδυά-
ζοντας το πολύπλευρο επιστημονικό
υπόβαθρο του δυναμικού της εταιρείας
μπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά
προηγμένες λύσεις αισθητήρων σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα και σε αποτελε-
σματικό χρόνο, ξεκινώντας από την ιδέα,
συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και
καταλήγοντας στην τελική παραγωγή. 

Καραγιάννης: «Αναβαθμίζουμε τις υποδομές στην Κρήτη με έργα 3,5 δισ.»

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου

Επεκτείνεται το έργο Smart Tunnel

ES Systems και Ολυμπία οδός υπέγραψαν για τέσσερις 
επιπλέον σήραγγες, συμπεριλαμβανομένων 

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που σχετίζεται με αυτές
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Σ
ειρά μέτρων στήριξης προς αν-
τιστάθμιση του υψηλού ενερ-
γειακού κόστους που πλήττει τη
βιομηχανία και πλέον έχει πά-

ρει διαστάσεις «υπαρξιακού κινδύνου»
θέτουν προς συζήτηση βιομηχανικές
ενώσεις της χώρας σε ανοιχτή επιστολή
τους προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη και τον υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Την
ανακοίνωση υπογράφουν οι πρόεδροι
των βιομηχανικών οργανώσεων ΣΕΒ,
ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ελληνική Παραγωγή,
ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΣΕ. 

Καταγράφοντας την εκτόξευση του
κόστους ζητούν αλλαγές στην κυβερνη-
τική πολιτική και σειρά μέτρων που θα
περιορίσουν το ανταγωνιστικό μειονέ-
κτημα που έχει δημιουργηθεί. Ζητούν
παράλληλα και συνάντηση με τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, ώστε να παρουσιάσουν
τις απόψεις τους. 

Ύστερα από μια μεγάλη περίοδο θετικών
ρυθμών, όπως αναφέρει η επιστολή, η βιο-
μηχανική παραγωγή στην Ελλάδα κινείται
τους τελευταίους μήνες σε χαμηλότερα
επίπεδα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Σημειώνεται, δε, πως κινδυ-
νεύει να χαθεί η θετική δυναμική που κα-
τάφεραν να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις
και ειδικά η βιομηχανία τα τελευταία χρό-
νια, με σημαντική αύξηση της προστιθέμε-
νης αξίας, των εξαγωγών καθώς και της
απασχόλησης, η οποία το Γ’ τρίμηνο ξεπέ-
ρασε τις 425.000 άμεσες θέσεις εργασίας
(μεταποίηση και εξορυκτική δραστηριότη-
τα, με ετήσια αύξηση 2,4%). 

Η βιομηχανική «κοινότητα» της χώρας
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την
«επόμενη μέρα», επισημαίνοντας ότι εν-
δεχόμενη επιβράδυνση της βιομηχανι-
κής δραστηριότητας θα επιβάρυνε πε-
ραιτέρω τις ήδη σοβαρές κοινωνικές
επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης,
ιδίως στο πεδίο των εισοδημάτων και της
απασχόλησης. Επιπρόσθετα, δηλώνει
την ανησυχία της για την «υστέρηση» της
χώρας μας στη λήψη μέτρων συγκριτικά
με μια σειρά άλλα κράτη-μέλη όσο και
για την απουσία κοινής πολιτικής σε επί-
πεδο ΕΕ, γεγονός που διαμορφώνει πολ-
λαπλές «ταχύτητες» ανταγωνιστικότητας
στο πλαίσιο της κοινής εσωτερικής αγο-
ράς και προφανώς μειονεκτικότερη θέ-
ση στη διεθνή αγορά. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι εκπρόσω-
ποι της ελληνικής βιομηχανίας απευθύ-
νουν κάλεσμα διαβούλευσης προς την
πολιτική ηγεσία της χώρας στον άξονα
τεσσάρων βασικών προτάσεων, που
αφορούν την αντιστάθμιση του ενεργει-
ακού κόστους, τη σύναψη διμερών συμ-
βολαίων αγοροπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ, τη διαχείριση ανα-
φορικά με λοιπά κόστη/χρεώσεις συστή-
ματος και τις υποδομές. 

Τι ζητούν από την κυβέρνηση
Το σύνολο των μέτρων που προτείνονται

αποσκοπούν στη διατήρηση της ανταγωνι-
στικότητας και βιωσιμότητας των επιχει-
ρήσεων, και ειδικά της βιομηχανίας. Ανα-
λυτικά τα μέτρα αφορούν τα εξής: 

� Να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης για
όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, με την έν-
ταση που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά
περιθώρια αλλά με τρόπο που επιτρέπει
τουλάχιστον τη μεσοπρόθεσμη προβλε-
ψιμότητα για την επιχειρηματική δράση.
� Να καταργηθεί η εφαρμογή του πλα-
φόν στα διμερή συμβόλαια των βιομηχα-
νιών με παραγωγούς.
� Με στόχο την ενίσχυση των PPAs με
ΑΠΕ, η συμμετοχή μονάδων στους επό-
μενους διαγωνισμούς ΑΠΕ να λαμβάνει
χώρα με έως 50% της ισχύος τους, κατευ-
θύνοντας τους παραγωγούς να απευθυν-
θούν στην αγορά για την υπόλοιπη ισχύ
(κυρίως μακροχρόνια PPAs).
� Να επιταχυνθεί η έγκριση του μηχανι-
σμού κρατικής ενίσχυσης των βιομηχα-

νικών PPAs (Green Pool) από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.
� Να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο διευκό-
λυνσης των επιχειρήσεων για την εγκα-
τάσταση συστημάτων ΑΠΕ (δημιουργία
ηλεκτρικού χώρου, έγκριση κατά προτε-
ραιότητα των αιτήσεων σύνδεσης, net
metering και στην υψηλή τάση).
� Να παρασχεθούν κίνητρα για την υπο-
στήριξη των επιχειρήσεων στην πράσινη
μετάβαση από το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκρι-
μένα, θα πρέπει να υποστηριχθεί ο ενερ-
γειακός μετασχηματισμός μέσω ενερ-
γειών που αποσκοπούν στη μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος, την ενεργει-
ακή αποδοτικότητα και τη μετάβαση σε
πράσινες μορφές ενέργειας. Τα κίνητρα
αυτά θα πρέπει να αφορούν αγορά νέου
εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό υφιστάμε-
νων υποδομών, την ψηφιοποίηση και τη
χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας.

Άμεσα συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό

Κλείνοντας την επιστολή τους, οι βιο-
μηχανικοί οργανισμοί της χώρας επανα-
λαμβάνουν ως επιτακτική ανάγκη να
υπάρξει άμεσα συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό και την ηγεσία του ΥΠΕΝ. 

«Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια
που έχει έως τώρα καταβληθεί για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
σε όλα τα επίπεδα και για την άμβλυνση
των επαχθών συνεπειών της στις επι-
χειρήσεις, προσδοκούμε συνάντηση,
ώστε να διατυπώσουμε τις ήδη υπάρ-
χουσες επιπτώσεις και να τεκμηριώ-
σουμε την αναγκαιότητα της λήψης των
ανωτέρω μέτρων». 

Κραυγή αγωνίας
από τη βιομηχανία
για το μεγάλο
ενεργειακό κόστος 

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com

Με επιστολή τους σε Μητσοτάκη και Σκρέκα, 
οι βιομηχανικές ενώσεις κρούουν τον κώδωνα 

του κινδύνου και τους καλούν να πάρουν 
επειγόντως μέτρα 
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Τ
ο μέλλον του Κλάους Σβαμπ -του
Mr Davos για περισσότερο από μι-
σό αιώνα- έχει γίνει θέμα συζήτη-
σης στη φετινή συνάντηση, αφού

τα στελέχη του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ (WEF) εξέφρασαν έντονη κριτική
για την προεδρία του και την έλλειψη στρα-
τηγικής διαδοχής.

Μια ομάδα από νυν και πρώην στελέχη
του WEF, που επικοινώνησε με τον «Guar-
dian», είπε ότι ο 82χρονος Σβαμπ ήταν μόνος
και περικυκλωμένος από ανάξιους να διευ-
θύνουν την οργάνωση που ίδρυσε εκείνος
στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Άλλος... πλανήτης
«Ο Κλάους βρίσκεται στο τιμόνι του WEF για

52 χρόνια. Όταν γεννήθηκε (το 1938) 122 από τα
195 κράτη στον κόσμο αυτήν τη στιγμή δεν

υπήρχαν καν. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτος εν-
τός και εκτός της οργάνωσης», ανέφερε η ομά-
δα. «Είμαστε μια ομάδα νυν και πρώην στελε-
χών του WEF. Θέλουμε να παίξουμε τον ρόλο
μας στην προώθηση της συζήτησης σχετικά με
τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή η οργάνωση
στον κόσμο».

Η ομάδα δήλωσε ότι ήθελε να παραμείνει
ανώνυμη: «Είμαστε διστακτικοί στο να βγούμε
μπροστά, καθώς ο Κλάους έχει πολύ καλές
διασυνδέσεις και μπορεί να μας κάνει τη ζωή
πολύ δύσκολη, ακόμη και αφού φύγουμε από
το WEF».

Οι εικασίες για το μέλλον του Σβαμπ εντά-

θηκαν αυτή την εβδομάδα έπειτα από ένα

άρθρο στο Politico, που ανέφερε ότι οι στρα-

τηγικοί εταίροι του WEF -οι εταιρείες που

χρηματοδοτούν την επιχείρηση των 390

εκατ. δολαρίων (315 εκατ. λίρες) ετησίως-

είναι δυσαρεστημένοι με την έλλειψη στρα-

τηγικής διαδοχής.

«Αόρατες» επικρίσεις
Η ομάδα των μελών του WEF είπε ότι εί-

χαν δημοσιεύσει τις επικρίσεις τους στην

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Linke-

dIn, αλλά αφαιρέθηκαν έπειτα από αίτημα

του WEF, κάτι που ο οργανισμός αρνείται.
Οι αναρτήσεις, που κοινοποιήθηκαν στον

«Guardian», ανέφεραν: «Δεν υπάρχει πολύ
μέλλον για το WEF πέρα   από τον Κλάους, όχι
μόνο επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρος διάδο-
χος αλλά γιατί το διοικητικό του συμβούλιο
είναι μια φωλιά οχιάς: ο ένας εναντίον του
άλλου, τη στιγμή που ο γέρος σκάει».

Ένας άλλος εκπρόσωπος του WEF είπε:

«Το συμβούλιο των διαχειριστών αποφασί-
ζει για τυχόν μελλοντικούς διορισμούς θε-
σμικής ηγεσίας. Το Φόρουμ έχει μια ισχυρή
δομή θεσμικής διακυβέρνησης για να δια-
σφαλίσει τη συνεχή ικανότητά του να υπο-
στηρίζει πλήρως την αποστολή του».

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου Τόνι Μπλερ είναι μια από τις κο-
ρυφαίες διεθνείς προσωπικότητες που
έχουν συνδεθεί με το Φόρουμ. Η ομάδα
όμως των προηγούμενων και των σημερινών

υπαλλήλων του WEF αμφισβήτησε την ικα-
νότητα του οργανισμού να λειτουργεί χωρίς
τον Σβαμπ στο τιμόνι.

Η ομάδα των ανάξιων
«Στους περισσότερους οργανισμούς η

επόμενη γενιά κορυφαίων ηγεσιών είναι
αμυδρά ορατή στα υψηλότερα επίπεδα διοί-
κησης, αλλά στο WEF ο Κλάους Σβαμπ έχει
περικυκλωθεί από μια τέτοια ομάδα ανάξιων
στην κορυφή που είναι δύσκολο να δει κα-
νείς πώς κάποιος από αυτούς θα μπορούσε
να ληφθεί στα σοβαρά.

Ο Κλάους επιλέγει τους ηγέτες του χρησι-
μοποιώντας τα ίδια κριτήρια που χρησιμο-
ποιεί ο Πούτιν για να επιλέξει βουλευτές για
την κρατική Δούμα: πίστη, δόλος, σεξουαλι-
κή απήχηση. Η ποιότητα των ανθρώπων στην
κορυφή αντικατοπτρίζει τον τύπο των αν-
θρώπων που εργάζονται για τον υπόλοιπο
οργανισμό».

Ο επικεφαλής μιας βρετανικής εταιρείας
συμφώνησε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διά-
δοχος του Σβαμπ. «Η εντύπωσή μου είναι ότι
θα πεθάνει ενεργός», είπε το στέλεχος.

Ένας άλλος που γνωρίζει πολλά χρόνια τις
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο Νταβός
εξέφρασε την έκπληξή του που ο Σβαμπ επέ-
τρεψε να βγουν στην επιφάνεια οι προβληματι-
σμοί για το μέλλον του. «Για να είμαι ειλικρινής,
το βρίσκω λίγο ασεβές, με δεδομένα όλα όσα
έχει κάνει, αλλά θα έπρεπε να γνωρίζει ότι θα
συνέβαινε και να λάμβανε μέτρα για να το απο-
τρέψει».

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι
ελβετικό ίδρυμα και δεν έχει μετόχους.

Πώς και γιατί
ο Mr Davos

έγινε «κυρίαρχος»
του κόσμου

Το Φόρουμ των 390 εκατ. ευρώ
ετησίως, η απολυταρχική 
εξουσία και η άρνηση να ορίσει 
διάδοχο - Μετά από αυτόν το τέλος; 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Hellenic Cables της Cenergy Holdings ξεκινά
ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 80
εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει διε-
τή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμε-
τώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρι-
σμό ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σημαντι-
κή επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχ-
μής υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables
στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγι-
κή δυναμικότητα υποβρύχιων καλωδίων και θα
παρέχει επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων. Στο
πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση όμορης ιδιοκτησίας συνολικής έκτασης 43 στρεμμάτων.

Λ
ογική και αναμενόμενη χαρα-
κτηρίζουν την τελευταία διορ-
θωτική κίνηση στο ελληνικό

Χρηματιστήριο οι εγχώριοι αναλυτές
μετά το ανοδικό σερί και την κατάκτηση
νέων υψηλών. 

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγον-
τες, η διόρθωση ήταν απαραίτητη
ώστε να υπάρξει επαναφόρτιση δυνά-
μεων και να ενισχυθεί η ρευστότητα
ισχυρών παικτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fast Fi-
nance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης σημει-
ώνει ότι «οι διορθώσεις είναι απαραίτη-
τες στην αγορά για να μπορέσει να προ-
σελκύσει επιπλέον κεφάλαια που πιθα-
νότατα έχουν μείνει απέξω. Αν μια αγο-
ρά είναι μονοτασική, οι επενδυτές που
την ακολουθούν είναι λιγοστοί. Το vola-
tility όμως προσελκύει και νέους επεν-

δυτές ή traders. Τεχνικά, αν δούμε το
ημερήσιο γράφημα, ήμασταν σε μια από
τις πιο υπεραγορασμένες περιόδους,
κάτι που δικαιολογεί μια διόρθωση, χω-

ρίς αυτό να σημαίνει ότι μια τέτοια ανο-
δική τάση τελειώνει σε μία ή δύο συνε-
δριάσεις. Οι πτωτικές κινήσεις σε μια
αγορά είναι υγεία».

Optima Bank: Αγορά
χαρτοφυλακίου δανείων της Cepal

Την ολοκλήρωση της πρώτης στην Ελλάδα
συναλλαγής στη δευτερογενή αγορά, που
αφορά χαρτοφυλάκιο ενήμερων επιχειρημα-
τικών δανείων συνολικού ύψους 30 εκατ. ευ-
ρώ, τα οποία πλέον επιστρέφουν στο τραπεζι-
κό σύστημα, ανακοίνωσαν Optima Bank και
Cepal. «Η συναλλαγή επιτρέπει σε επιχειρή-
σεις να έχουν ξανά πρόσβαση σε τραπεζικό
δανεισμό και να προχωρήσουν τα νέα τους
επενδυτικά σχέδια, δημιουργώντας προστιθέ-
μενη αξία στην ελληνική οικονομία», σημει-
ώνει η Optima σε σχετική ανακοίνωση και
προσθέτει: «Η Cepal, με εξειδίκευση στην εύ-
ρεση λύσεων για τους οφειλέτες, ολοκλήρωσε
με επιτυχία την αναδιάρθρωση των δανείων
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ανοίγον-
τας τον δρόμο για την επιστροφή τους στο τρα-
πεζικό σύστημα».

Η Άννα Μουρατίδου οικονομική
διευθύντρια στην Elton

Η Άννα Μουρατίδου αναλαμβάνει καθήκον-
τα οικονομικής διευθύντριας στην Elton.
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών, «η κυρία Μουρατίδου είναι
απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και κάτοχος αδείας Α’ Τάξης του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατέχει 25ετή εμ-
πειρία σε διάφορες διευθυντικές θέσεις Οικο-
νομικών Υπηρεσιών (CFO, διευθύντρια Λογι-
στηρίου, Chief Financial Controller) σε μεγά-
λες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες.

Συνεργασία Euromedica με Alfa Life
O Όμιλος Euromedica προχώρησε σε συ-

νεργασία με την ιατρική εταιρεία Alfa Life,
πάροχο υγείας των πολυϊατρείων του Συλλό-
γου Προσωπικού της Alpha Bank. Η συνερ-
γασία με τη Euromedica αφορά τόσο την
Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια
Φροντίδα Υγείας και προβλέπει την εξυπη-
ρέτηση των μελών της Alfa Life από το σύνο-
λο των διαγνωστικών κέντρων και κλινικών
του Ομίλου Euromedica σε όλη την Ελλάδα.

ΒΙΣ: Καλύφθηκε πλήρως η ΑΜΚ
Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχι-

κού κεφαλαίου, με την άντληση συνολικού πο-
σού 2.484.300 ευρώ και την έκδοση
49.686.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστι-
κών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας
0,05 ευρώ εκάστης, ανακοίνωσε η ΒΙΣ. Η αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των
υφιστάμενων μετόχων αποφασίστηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας κατά
τη συνεδρίασή της στις 16/12/2022.

Ψήφο εμπιστοσύνης στον πρόσφατο μετασχημα-
τισμό της Mytilineos δίνει η Alpha Finance, ανεβά-
ζοντας σημαντικά την τιμή-στόχο της μετοχής από
τα 20,1 ευρώ στα 31,4 ευρώ. Παράλληλα, η Alpha Fi-
nance αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την κερδο-
φορία της εταιρείας τόσο για το 2022 όσο και για την
επόμενη τριετία. Συγκεκριμένα, για το 2022 προ-
βλέπει EBITDA στα €780 εκατ. και Net Income στα
€438 εκατ., το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αντι-
στοιχεί σε μέρισμα άνω του €1 ανά μετοχή ή 5%-6%
dividend yield. Για την επόμενη 5ετία (2023-2027) η
Alpha προβλέπει ότι η κερδοφορία της Mytilineos
θα αυξάνεται σταδιακά, με το EBITDA να ξεπερνά το
€1 δισ. το 2025, ενώ το Net Income από το 2023 κιό-
λας θα βρεθεί πάνω από το €0,5 δισ.

Φορτίζει μπαταρίες το Χρηματιστήριο

Mytilineos: Ψήφο εμπιστοσύνης από την Alpha Finance

Cenergy: Επενδύσεις €80 εκατ. από τη Hellenic Cables



Η
απαλλαγή των ευρωπαϊκών
οδικών εμπορευματικών με-
ταφορών από τον άνθρακα –
τομέας που απασχολεί σχε-

δόν 3,2 εκατομμύρια άτομα και 6,2 εκα-
τομμύρια φορτηγά σε όλη την ΕΕ–
απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή
αυστηροποίηση των στόχων CO2, τονί-
ζουν οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές
οχημάτων, χαρακτηρίζοντας ως μη ρε-
αλιστική την πρόταση της Κομισιόν για
νέους κινητήρες Euro 7: «Χωρίς την αν-
τιμετώπιση του παλαιότερου στόλου, το
πρότυπο Euro 7 θα έχει μόνο οριακό
αντίκτυπο στις εκπομπές οξειδίων του
αζώτου NOx στις οδικές μεταφορές. Ο
αντίκτυπος του Euro 7 θα έρθει μετά
από αρκετά χρόνια, που σημαίνει ότι θα
ξεκινήσει να γίνεται αισθητός τότε που
ο αυξανόμενος αριθμός οχημάτων μη-
δενικών εκπομπών θα βγει στην αγορά
λόγω των κανονισμών CO2. Δύο ζητή-
ματα που δεν πρέπει να τα εξετάσουμε
το ένα μεμονωμένα από το άλλο». 

Πριν περάσουμε στις θέσεις τους, να
δούμε πρώτα μια συνολική εικόνα για
τα φορτηγά στην ΕΕ, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κα-

τασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA): 
� Τα φορτηγά μεταφέρουν το 77% όλων
των εμπορευμάτων, μέσω ξηράς στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
� Σήμερα κυκλοφορούν περισσότερα
από 6,2 εκατομμύρια φορτηγά σε όλη
την ΕΕ.
� Η μέση ηλικία των φορτηγών στην
Ευρώπη είναι 13,9 έτη.
� Υπάρχουν 52 εργοστάσια συναρμο-
λόγησης φορτηγών στην Ευρώπη.
� 289.316 νέα φορτηγά πωλήθηκαν
στην ΕΕ το 2021, σημειώνοντας αύξηση
16,8% σε σύγκριση με το 2020. 
� 470.388 φορτηγά κατασκευάστηκαν
στην ΕΕ το 2021.
� 169.147 φορτηγά (πάνω από 5 τόνους)

εξήχθησαν παγκοσμίως το 2021, αξίας
5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμβάλ-
λοντας στο εμπορικό πλεόνασμα της
ΕΕ.
� Το 52% των βαρέων φορτηγών που
κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολι-
τείες προέρχονται πλέον από ευρωπαϊ-
κά εργοστάσια, βασισμένα στην ευρω-
παϊκή τεχνολογία.
� Το 95,8% όλων των νέων φορτηγών
που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση κινούνται με ντίζελ και το 0,1% με
βενζίνη.
� Τα ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα
(ηλεκτρικά με μπαταρία, plug-in υβρι-
δικά) μαζί αντιπροσωπεύουν το 0,5%. 
� Τα φορτηγά με ηλεκτρικά φορτιζόμε-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Χωρίς την αντιμετώπιση του παλαιότερου στόλου,
το πρότυπο Euro 7 θα έχει μόνο οριακό 
αντίκτυπο στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
στις οδικές μεταφορές»
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Thomas Fabian,
διευθυντής
εμπορικών οχημάτων
της ACEA: Κανένας
φορέας δεν θα
επενδύσει σε Zero
Emission Trucks 
–φορτηγά μηδενικών
εκπομπών– αν δεν
μπορεί να
επαναφορτίσει 
ή να ανεφοδιάσει 
το όχημά του

ACEA: Φορτηγά μηδενικών
εκπομπών χωρίς υποδομές  



να συστήματα μετάδοσης κίνησης αντι-
προσωπεύουν μόνο το 0,2% του τρέχον-
τος στόλου βαρέων φορτηγών.
� Η απόδοση των οδικών εμπορευματι-
κών μεταφορών (μετρούμενη σε δισε-
κατομμύρια τονοχιλιόμετρα) αυξήθηκε
κατά 29,8% μεταξύ 2000 και 2020.
� Στις σύγχρονες οικονομίες, το 73%
της χωρητικότητας οδικών εμπορευμα-
τικών μεταφορών μεταφέρεται σε απο-
στάσεις 150 χλμ. ή μικρότερες. Λιγότε-
ρο από το 2% μεταφέρεται σε 1.000 χλμ.
� Οι ταξινομήσεις νέων βαρέων επαγ-
γελματικών οχημάτων τον Νοέμβριο
του 2022 αυξήθηκαν κατά 21,1%, με
24.032 πωλήσεις σε όλη την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. 
� Τον Νοέμβριο του 2022, οι ταξινομή-
σεις νέων επαγγελματικών οχημάτων
στην ΕΕ μειώθηκαν ελαφρά (-0,6%), ση-
μειώνοντας τον δέκατο έβδομο συνε-
χόμενο μήνα πτώσης. Η κατηγορία των
φορτηγών κατέγραψε σημαντική βελ-
τίωση τον περασμένο μήνα, αλλά αυτό
δεν ήταν αρκετό για να αντισταθμίσει τα
αρνητικά αποτελέσματα των τμημάτων
βαν και λεωφορείων. Οι επιδόσεις στις
τέσσερις μεγάλες αγορές της περιοχής
ήταν μεικτές. Η Γερμανία σημείωσε τη
μεγαλύτερη άνοδο (+14,0%), ακολου-
θούμενη από την Ισπανία, με μέτρια
ανάπτυξη (+0,9%). Η Ιταλία και η Γαλλία,
από την άλλη πλευρά, σημείωσαν πτώ-
ση (13,7% και 7,0% αντίστοιχα).
� 169.147 φορτηγά (πάνω από 5 τόνους)
εξήχθησαν παγκοσμίως το 2021, αξίας
5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμβάλ-
λοντας στο εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ.
� Στη χώρα μας, στους κόλπους της
Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητι-
στών Ελλάδος, περιλαμβάνονται περί-
που 5.000 ιδιοκτήτες φορτηγών δημο-
σίας χρήσης.

Ουσιαστικές λύσεις
Να δούμε στο σημείο αυτό τι λένε οι

Ευρωπαίοι κατασκευαστές: «Οι περισ-
σότεροι από μας είτε έχουν ήδη ξεκινή-
σει είτε πρόκειται να ξεκινήσουν τη σει-
ρά των νέων φορτηγών τους, ηλεκτρικά
με μπαταρία πρώτα και υδρογόνο αμέ-
σως μετά». 

Ωστόσο, «ο κίνδυνος σήμερα», όπως
λένε, είναι ότι «οι υποδομές θα αποτε-
λέσουν εμπόδιο, που θα επιβραδύνει
σημαντικά την απορρόφησή τους από
την αγορά: Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι
περιορισμοί της υποδομής φόρτισης

και ανεφοδιασμού καυσίμων για ηλε-
κτρικά βαρέα οχήματα με μπαταρία και
κυψέλες καυσίμου είναι διαφορετικές
από εκείνες για αυτοκίνητα ή φορτηγά.
Κυρίως όσον αφορά: τοποθεσίες σταθ-
μών φόρτισης και ανεφοδιασμού, απαι-
τήσεις χώρου, ελάχιστα επίπεδα ισχύος
εξόδου (εστίαση σε μεγαβάτ φόρτισης
800-1.200 kW). Χρειαζόμαστε μεγάλα,
βαρέως τύπου καλώδια για την τροφο-
δοσία των κέντρων διανομής. Το δίκτυο
πρέπει να είναι σε τόσο μεγάλη κλίμα-
κα, ώστε να μεταφέρει επαρκή ενέρ-
γεια. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει
επειγόντως».

«Φορτηγά μηδενικών εκπομπών Ze-
ro Emission Trucks έχουν αρχίσει να
βγαίνουν στον δρόμο σε μεγάλους
αριθμούς. Οι κατάλληλες όμως (δημό-
σιες) υποδομές εξακολουθούν να λεί-
πουν σχεδόν εντελώς σήμερα», αναφέ-
ρει ο διευθυντής εμπορικών οχημάτων
της ACEA, Thomas Fabian, υποστηρί-
ζοντας: «Κανένας φορέας δεν θα επεν-
δύσει σε οχήματα μηδενικών εκπομ-
πών Zero Emission Trucks, αν δεν μπο-
ρεί να επαναφορτίσει ή να ανεφοδιάσει
το όχημά του. Χρειαζόμαστε ένα πυκνό

δίκτυο σταθμών φόρτισης και ανεφο-
διασμού με πρόσβαση στο κοινό».

Υπολογίζεται ότι ήδη μέχρι το 2027 οι
κορυφαίες τοποθεσίες-στάσεις φορτη-
γών στην Ευρώπη πρέπει να είναι εξο-
πλισμένες με σημεία φόρτισης και κα-
τάλληλους σταθμούς ανεφοδιασμού
υδρογόνου, και μέχρι το 2030 χρειαζό-
μαστε ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο.

Αυστηρά όρια
Από το 1992, η ΕΕ θεσπίζει ολοένα

και πιο αυστηρά όρια εκπομπών καυ-
σαερίων για κάθε νέο όχημα που πω-
λείται στην ΕΕ (πρότυπα «Euro»).

«Η ανανέωση του στόλου με τα πιο
πρόσφατα οχήματα Euro 6 –παράλληλα
με την ηλεκτροκίνηση νέων οχημάτων–
θα επιφέρει μείωση 80% στις εκπομπές
NOx στις οδικές μεταφορές έως το 2035
(σε σύγκριση με το 2020). Στο ίδιο χρονι-
κό πλαίσιο, τα πιο αυστηρά σενάρια Euro
7 θα μείωναν τις εκπομπές NOx στις οδι-
κές μεταφορές κατά λιγότερο από επι-
πλέον 5% για αυτοκίνητα και φορτηγά σε
σύγκριση με τα επίπεδα Euro 6.

Οποιοσδήποτε αντίκτυπος του Euro 7
θα έρθει μετά από αρκετά χρόνια, που

σημαίνει ότι θα ξεκινήσει να γίνει αι-
σθητός κατά το διάστημα που ο αυξανό-
μενος αριθμός οχημάτων μηδενικών
εκπομπών θα βγει στην αγορά λόγω των
κανονισμών CO2. Χωρίς την αντιμετώ-
πιση του παλαιότερου στόλου, το Euro 7
θα έχει μόνο οριακό αντίκτυπο στις εκ-
πομπές NOx στις οδικές μεταφορές».

Ελληνική άποψη
«Πώς είναι δυνατόν να είναι εφικτός ο

στόχος της αντικατάστασης όλων των
παλαιών οχημάτων με ηλεκτρικά οχή-
ματα, μέσα σε 13 χρόνια (σήμερα 12)»,
μας έλεγε ο Απόστολος Κενανίδης, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυ-
τοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) και Διε-
θνών Μεταφορών, σε μια συνέντευξη-
συνομιλία που είχαμε μαζί του πέρυσι.
Εκτός από την ανανέωση του στόλου,
θεωρεί «απαραίτητη προϋπόθεση την
παροχή κινήτρων, την ανάπτυξη υποδο-
μών και επαρκούς δικτύου φορτιστών
βαρέων οχημάτων. Η Ελλάδα έχει τον
παλαιότερο στόλο, με μέσο όρο ηλικίας
τα 21,4 έτη για τα φορτηγά οχήματα και
τα 19 έτη για τα λεωφορεία, όταν ο μέσος
όρος στην ΕΕ είναι στα 13,9 έτη».
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Ψηφιακό «ΜΕΜΟ»
Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων
Οχημάτων (ΜΕΜΟ), θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών, με στόχο την ορθή λειτουργία και εξυγίανση της αγοράς αυτοκινήτου.
Και, παράλληλα, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς
θα διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε κυκλοφορία
θα τηρούν τη νομοθεσία για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων. Το ΜΕ-
ΜΟ, μεταξύ άλλων, δημιουργεί «προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, την
αγορά, τους επαγγελματίες, αλλά και για την οικονομία και το περιβάλλον». 



Β
αθιά ανάσα δίνει στη γειτονιά των Πετραλώνων
το νέο, αναβαθμισμένο πάρκο Βουτιέ, το οποίο
μετά τις εργασίες ολικής ανάπλασης από τον

Δήμο Αθηναίων μεταμορφώθηκε σε μια σύγχρονη όα-
ση πρασίνου, που επιτρέπει στους κατοίκους της περιο-
χής να ξεφύγουν από τον θόρυβο της πόλης, απολαμβά-
νοντας έναν όμορφο περίπατο. Το πάρκο, έκτασης περί-
που πέντε στρεμμάτων, απέκτησε περισσότερο πράσι-
νο, νέο αστικό εξοπλισμό και σύγχρονες υποδομές.

Συγκεκριμένα, σε μια επιφάνεια πρασίνου 1.960 τμ
φυτεύτηκαν 1.650 θάμνοι προσδίδοντας ομοιογένεια
στον χώρο, καθώς και 14 νέα δέντρα, τα οποία ενι-
σχύουν σημαντικά το πράσινο χρώμα στο πάρκο. Ταυτό-
χρονα, τοποθετήθηκε νέος χλοοτάπητας συνολικής επι-
φάνειας 1.515 τμ, ενώ για την επαρκή άρδευση των φυ-
τών και την αναβάθμιση πίεσης νερού και ποτίσματος

εγκαταστάθηκε ένα σύγχρονο σύστημα άρδευσης. 
Μιλώντας για την παρέμβαση ο δήμαρχος Κώστας

Μπακογιάννης τόνισε: «Τα μικρά και μεγάλα πάρκα της
Αθήνας βγαίνουν από τη λήθη. Γίνονται ξανά κομμάτι
της καθημερινότητάς μας, αποκτώντας περισσότερο
πράσινο, νέες υποδομές και σύγχρονο αστικό εξοπλι-
σμό. Οι κάτοικοι των Πετραλώνων βρίσκουν, πλέον, στο
πάρκο Βουτιέ μια μικρή αλλά πολύτιμη πράσινη διέξο-
δο από το γκρίζο της πόλης». 

Να σημειώσουμε ακόμη ότι η Διεύθυνση Καθαριότη-
τας πραγματοποίησε «σαρωτικές» εργασίες καθαρι-
σμού στον χώρο, απομακρύνοντας τα άχρηστα υλικά
που υποβάθμιζαν την εικόνα του πάρκου. Επίσης, για
την καλύτερη και λειτουργικότερη οριοθέτηση των δια-
δρομών εντός του πάρκου, δημιουργήθηκε ένα χωμάτι-
νο δάπεδο 452 τμ. 

Τραγική κατάσταση 
στους παιδικούς σταθμούς

Μέχρι τη Βουλή έφτασαν τα έντονα παρά-
πονα που εκδηλώνουν εδώ και αρκετό και-
ρό γονείς στον Δήμο Περάματος για την κα-
τάσταση των παιδικών σταθμών. Το θέμα
έφεραν με ερώτησή τους οι βουλευτές του
ΚΚΕ που απέδωσαν ευθύνες στην κυβέρνη-
ση, την περιφέρεια και τον Δήμο Περάμα-
τος. Όσον αφορά τη σίτιση των παιδιών, θύ-
μισαν ότι τον Οκτώβριο του 2022 οι παιδικοί
σταθμοί είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα, κάτι
που κινδυνεύει να γίνει και αυτή την περίο-
δο λόγω της λήξης της σύμβασης του δήμου
με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία. 

Παίζει μόνος του…
Όλο και πιο ισχυρός δείχνει ενόψει των

εκλογών του ερχόμενου Οκτωβρίου ο δή-
μαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και
δεν αναφερόμαστε στην παράδοση εντυπω-
σιακών νικών που έχει πετύχει όσες φορές
διεκδίκησε τον δήμο αλλά και στην «εξαφά-
νιση» του βασικού αντιπάλου του. Είναι γνω-
στό ότι ο πρώην δήμαρχος Γιώργος Καπλά-
νης, που από στενός συνεργάτης του είχε
μετατραπεί στον πιο σκληρό αντίπαλο, πήρε
απόφαση να αλλάξει δήμο και να διεκδική-
σει τη Γορτυνία, επιστρέφοντας στα πάτρια
εδάφη του. Η διάδοχη κατάσταση στην πα-
ράταξή του δεν φαίνεται και πολύ ισχυρή,
καθώς, παρά το γεγονός ότι ο κ. Καπλάνης
φρόντισε να κάνει τις διαδικασίες γρήγορα
και να εκλεγεί νέος επικεφαλής ο γιατρός
Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, υπάρχουν φυ-
γόκεντρες δυνάμεις που αποδυναμώνουν
την υποψηφιότητα. 

!
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Το πρόγραμμα «Εκτίμηση Κινδύνων Σεισμού, Πυρ-
καγιάς & Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής» που
εκπονήθηκε από την περιφέρεια σε συνεργασία με το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έπειτα από πρωτο-
βουλία του Γ. Πατούλη, βραβεύτηκε με το βραβείο
«SILVER» στα Best City Awards 2023. Το βραβείο,
που απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημή-
τρη Παπαστεργίου στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στην κατη-
γορία Δράσεις & Έργα για την παρακολούθηση και
προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρέ-
λαβε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας
και πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Βασίλης Κόκκαλης, εκπρο-
σωπώντας τον περιφερειάρχη. Με αφορμή τη βρά-
βευση ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
επισήμανε: «Για εμάς το πιο ισχυρό όπλο στη μάχη
μας για την προστασία της ζωής των πολιτών είναι η
πρόληψη και σε αυτή θα συνεχίσουμε να επενδύουμε
με εστιασμένες δράσεις και έργα».

Παραιτήθηκε και ετοιμάζεται 
Ένα βήμα πριν από

την επίσημη ανακοί-
νωση της υποψηφιό-
τητάς του για τον Δήμο
Λυκόβρυσης-Πεύκης
βρίσκεται πλέον ο
γνωστός ιατροδικα-
στής Γρηγόρης Λέων,
αφού παραιτήθηκε και
από τα καθήκοντά του
ως αντιδημάρχου
Αθηναίων. Στην πραγ-
ματικότητα η ανακοί-
νωση έχει γίνει, κα-
θώς σε σελίδα κοινω-
νικής δικτύωσης ο κ.
Λέων έχει δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του, όπως είναι
πλέον και πολύ γνωστές οι σημαντικές «γαλάζιες» δυνά-
μεις που στηρίζουν, αν όχι προωθούν, το εγχείρημά του.
Αυτό που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση στην εκδήλω-
ση που έχει προγραμματίσει για τις αρχές Φεβρουαρίου.
Πάντως στην ανακοίνωση της παραίτησής του δεν παρέλει-
ψε να ευχαριστήσει τον δήμαρχο Αθηναίων για τη συνερ-
γασία τους στη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων.

Βest City Awards: Βραβείο για 
την πολιτική προστασία 

Ριζική ανάπλαση στο πάρκο Βουτιέ στα Πετράλωνα
Δήμος Αθηναίων

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βο-
ρειοδυτικά της Αθήνας, κυοφορείται
μια πολιτικά «υπερβατική» συνεργα-

σία για τη διεκδίκηση του δήμου; Φαί-
νεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένες

συνεννοήσεις στελέχη που έχουν αποχωρήσει
από παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με παράταξη που προ-
έρχεται από τη ΝΔ (χωρίς να έχει επίσημη στήρι-
ξη) και βλέπουν ότι στα βασικά θέματα της πόλης
συμφωνούν! Οπότε δεν αποκλείεται σύντομα να
υπάρξουν ανακοινώσεις… 
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Τα τρία τραγούδια που προκρίθηκαν
στην τελική φάση για την ελληνική συμ-

μετοχή στη Eurovision είναι: «What they
say» (Bίκτωρ Βερνίκος), «Liar» (Μελίσσα
Μαντζούκη) και «Shout out» (Μαρία Μαραγ-
κού/Αντωνία Καούρη). Αυτό είναι το αποτέ-
λεσμα που προέκυψε από την ψηφοφορία
της 70μελούς Επιτροπής Κοινού και την αν-
τίστοιχη αξιολόγηση από την Επιτροπή της
ΕΡΤ των πέντε δημοφιλέστερων τραγουδιών
που επέλεξαν οι πολίτες. 

�Ανανεώνει τη συνεργασία του με
τη Μάρα Ζαχαρέα το Star με συμ-

βόλαιο διάρκειας δύο συν ένα χρόνια. Η
δημοσιογράφος θα συνεχίσει τόσο στην
παρουσίαση του κεντρικού δελτίου όσο
και στη διεύθυνση ειδήσεων του καναλι-
ού. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν
το επόμενο διάστημα. 

� Πυρετώδεις
είναι οι προ-

ετοιμασίες για
την εκπομπή της
Βίκυς Χατζηβα-
σιλείου, ώστε να
βγει στον αέρα
του ΑΝΤ1 μέσα
στον Φεβρουά-
ριο (Σαββατοκύ-
ριακο 17.00-19.00). Θα είναι ζωντανή με
κοινωνικό περιεχόμενο και βάσει προ-
γραμματισμού θα είναι στον αέρα τουλάχι-
στον μέχρι το τέλος Ιουνίου. 

�Ξεκινούν τα γυρίσματα για την πο-
λυαναμενόμενη νέα σειρά του δι-

δύμου Τσαμπάνη - Καλκόβαλη με τίτλο
«Μάγισσα». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που
είχαν οι «Άγριες Μέλισσες», ο ΑΝΤ1
προσδοκά πολλά από το νέο σίριαλ, η
προβολή του οποίου θα ξεκινήσει το φθι-
νόπωρο του 2023. 

� Νέες αφίξεις στο «Survivor», δύο
εβδομάδες μετά την πρεμιέρα. Αυτή την

Κυριακή θα μπουν στο παιχνίδι δύο άνδρες
και μία γυναίκα, με στόχο να ανακατέψουν
την τράπουλα, να αλλάξουν τις ισορροπίες
και, βέβαια, να δημιουργήσουν νέες ίντριγ-
κες. Πρόκειται για τους Γιώργο Κόρομι,
Κρις Σταμούλη και Ρία Κολοβού. 

�Χλιαρότατη προς κρύα ήταν η υπο-
δοχή του κοινού στον νέο κύκλο του

«My Style Rocks». Τα ποσοστά κινήθηκαν
γύρω στο 6%, ενώ η πρεμιέρα συνέπεσε με
την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου. Στον ΣΚΑΪ, ωστόσο, προσδοκούν πως
το επόμενο διάστημα θα ανέβουν τα ποσο-
στά, καθώς το casting των φετινών παι-
κτριών θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένο. 

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Ανατροπές στην τηλεθέαση με «Survivor» και «MasterChef» 

Τ
ο δεύτερο μέρος της τη-
λεοπτικής σεζόν ξεκί-
νησε και επίσημα με την
πλήρη επαναφορά των

προγραμμάτων της prime time
ζώνης. Οι μεγάλοι μονομάχοι από
το πρώτο μέρος της σεζόν -«Σα-
σμός», «Γη της Ελιάς», «Μαύρο
Ρόδο», «Παγιδευμένοι»- αντιμε-
τώπισαν για πρώτη φορά τους re-
ality ανταγωνιστές «Survivor»,
«MasterChef». Η πρώτη εικόνα
από τους πίνακες τηλεθέασης εί-
χε διάφορες εκπλήξεις. 

Το «Survivor» υποχώρησε λίγο
κάτω από τον «Σασμό», ο οποίος
επίσης έχασε μέρος της δυναμι-
κής του. Το «MasterChef» πλασα-
ρίστηκε στην τρίτη θέση, ενώ για
τα υπόλοιπα σίριαλ τα πράγματα φάνηκε να δυσκολεύουν. Στην πορεία της εβδομάδας, ωστόσο, το «Survivor» ανέκτησε τη
δυναμική του και σκαρφάλωσε στα 30άρια. Όλα παραμένουν ρευστά και είναι πολύ πρώιμο για να βγάλουμε οριστικά συμπε-
ράσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μάχη θα δίνεται κάθε βράδυ με την ίδια ένταση και μόνο ο Ιούνιος θα μπορέσει να ανα-
δείξει τον φετινό νικητή. 

Το «Dr Oz», η εκπομπή ιατρικού και κοινω-
νικού περιεχομένου που ξεκίνησε στο εξω-
τερικό το 2009, προετοιμάζεται από την
Barking Well για τον ΑΝΤ1 με θέα τον ερχό-
μενο Μάρτιο. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει
για την ώρα το αν και το πότε θα αποφασίσει
το κανάλι να την εντάξει στο πρόγραμμά του,
καθώς από τη μία επιθυμεί να είναι μια πολύ
δυνατή και καθ’ όλα έτοιμη τηλεοπτική πρό-
ταση και από την άλλη υπάρχει πάντα το εν-
δεχόμενο των εκλογών που μπορεί να ανα-
τρέψει τα πάντα.

Στο μεταξύ, ο χορός της ονοματολογίας κα-
λά κρατεί. Μετά την Ιωάννα Παλιοσπύρου,
ήταν ο Κωνσταντίνος Δέδες ο οποίος πέρασε
από δοκιμαστικό την περασμένη εβδομάδα.

Όπως μαθαίνουμε, οι εντυπώσεις που άφησε
σε όσους ήταν παρόντες ήταν πολύ θετικές.
Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση που έπεσε στο τρα-
πέζι και αποτελεί μεγάλη έκπληξη είναι άλλη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η εταιρεία
παραγωγής έχει προτείνει στο κανάλι τη Σο-
φία Αλιμπέρτη, δίχως ωστόσο να έχουν προ-
χωρήσει μέχρι αυτή τη στιγμή σε κάποιου εί-
δους συζητήσεις. Αν η ιδέα προχωρήσει, θα
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Αλιμπέρ-
τη απέχει αρκετά χρόνια από την τηλεόραση. 

Πρόθεση είναι το «Dr Oz» να ενταχθεί στην
απογευματινή ζώνη του ΑΝΤ1 (16.00 με
18.00), σε μια προσπάθεια να αυξήσει ο σταθ-
μός τη δυναμική του σε μια σεζόν ιδιαίτερα
δύσκολη και ανταγωνιστική. 

Η Σοφία Αλιμπέρτη φλερτάρει με το «Dr OZ» 

Ο Στραβελάκης παίρνει την «καρέκλα» της Τσαπανίδου
Γυναίκα παρουσιάστρια από άλλο κανάλι έψαχνε το Open μετά την παραίτη-

ση της Πόπης Τσαπανίδου, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται τελείως διαφορε-
τικά. Τα ονόματα της Αντριάνας Παρασκευοπούλου και της Κάτιας Μακρή
ήταν αυτά που συζητήθηκαν αρχικά. Οι συζητήσεις όμως δεν προχώρησαν,
για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση. 

Έτσι, λίγο η δυσκολία ανεύρεσης παρουσιαστή στα μέσα της σεζόν, λίγο οι
βελτιωμένες επιδόσεις που σημειώνει τις τελευταίες μέρες το κεντρικό δελτίο
ειδήσεων του σταθμού στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, οδήγησαν
στην απόφαση να περάσει η παρουσίαση στα χέρια του Νίκου Στραβελάκη.
Βέβαια, η ενημέρωση συνολικά είναι ένας πονοκέφαλος που θα απασχολήσει
αρκετά τους ιθύνοντες του καναλιού τους επόμενους μήνες. 
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Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών - Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΑΤΑ) αναθέτει στην ICAP Ad-
visory το έργο «Μηχανισμός υποστήριξης νέων και υφι-
στάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΟΧΕ», συνο-
λικής αξίας 2,66 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η λειτουργία μηχανι-
σμού επιχειρηματικής εκκόλαψης και περαιτέρω ανά-
πτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοαπασχολού-
μενων και επιχειρηματιών, με στόχο τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, τη βελτίωση λειτουργίας των υφιστάμε-
νων ή και την προώθηση της αυτοαπασχόλησης νέων
επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς
της ΠΣΕΕ, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
στον Δήμο Αθηναίων, με επίκεντρο την περιοχή παρέμ-
βασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας. Ανάμεσα σε πολλά, οι υπηρε-
σίες του μηχανισμού που θα παρέχονται οριζόντια σε
όλες τις επιχειρήσεις θα αφορούν τον προσδιορισμό των
κλάδων/υποκλάδων της τοπικής οικονομίας με σημαν-
τική παρουσία στην περιοχή παρέμβασης και των κλά-
δων που παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης, στους

οποίους θα δοθεί έμφαση, αλλά και των αναγκών των
υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανά κλά-
δο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική λειτουρ-
γία, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή τους.

Επίσης θα έχουμε πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων
σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και άμεσα ωφελούμενες
θα είναι οι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
του δήμου της Αθήνας, ενώ έμμεσα το ευρύτερο κοινό
της περιοχής ως απασχολούμενοι είτε ως αποδέκτες
των αποτελεσμάτων. Μεταξύ άλλων τα παραδοτέα του
έργου θα περιλαμβάνουν:

Π1: Μελέτες προσδιορισμού κλάδων/υποκλάδων της
τοπικής οικονομίας με σημαντική παρουσία στην περιο-
χή παρέμβασης και των κλάδων που παρουσιάζουν δυ-
νατότητες ανάπτυξης.

Π2: Μελέτες και έρευνες για την αποτύπωση της υφι-
στάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό των αναγ-
κών των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης συγ-
κεντρωτικά και για τους κλάδους ενδιαφέροντος (του-
λάχιστον για 20 κλάδους).

Η Endless παρουσιάζει τη νέα γκάμα προϊόντων της.
Αποτελείται από χαρτιά υγείας και ρολό κουζίνας, τα
οποία είναι απαλά, απορροφητικά, πρακτικά και
φέρνουν μόνο «good mood» σε κάθε χρήση τους. Οι
συσκευασίες στολίζονται με μίνιμαλ σχέδια σε τέσ-
σερα διαφορετικά χρώματα, κόκκινο, ροζ, γαλάζιο
και πράσινο, συνδυάζοντας την απλότητα με μια δια-
κριτική χρωματιστή πινελιά που σου προκαλεί αμέ-
σως καλύτερη διάθεση. Επιπλέον, τα προϊόντα συ-
σκευάζονται σε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία,

προστατεύοντας το περιβάλλον και τον πλανήτη. Η
εταιρεία θα βγει τις επόμενες μέρες στον αέρα με τη
διαφημιστική καμπάνια της και αναμένεται να προ-
καλέσει κύματα καλής διάθεσης στο τηλεοπτικό κοι-
νό που θα την παρακολουθήσει. «Τα νέα χαρτιά υγεί-
ας και κουζίνας Endless good mood είναι τόσο καλά
που δεν κρατιέσαι να τα δείξεις και θα τα βρεις στη
σωστή τιμή», είναι το μότο της σειράς και η διαφήμι-
σή της φαίνεται να προβάλλει ακριβώς αυτή την
ιδέα.

New business για την Added Agency με branding project για τη Νίκη Πε-
τρουλάκη. Την Added Agency επέλεξε η αναγνωρισμένη στον χώρο ευεξίας
και εκγύμνασης σε πανελλαδικό επίπεδο και με διεθνείς διαπιστεύσεις στη
γιόγκα και το πιλάτες Νίκη Πετρουλάκη. Η Ν. Πετρουλάκη, η οποία είναι και
ενεργό μέλος διεθνών οργανώσεων (Υoga Alliance και Μind Body Member of
Idea - Health and Fitness Association), ανέθεσε στη διαφημιστική εταιρεία
Added Agency τη δημιουργία ενός ισχυρού branding με ξεκάθαρο descrip-
tion & positioning. Η Ν. Πετρουλάκη είναι yoga instructor και ιδιοκτήτρια του
δικού της yoga studio. Έχει χιλιάδες followers στο Instagram, όπου συχνά
αναρτά φωτογραφίες με εντυπωσιακές πόζες yoga, οι οποίες αναδεικνύουν
το καλλίγραμμο σώμα της.

Σε… good mood
η Endless

παρουσιάζει
τη νέα σειρά 

προϊόντων της

� Η διαφημιστική CREAM συνεργάστηκε με την ΕΛΛΑ-ΔΙ-
ΚΑ ΜΑΣ και έτσι η νέα τηλεοπτική καμπάνια της είναι στον

αέρα από 1η Ιανουαρίου 2023 με στόχο να προβάλει το Σήμα
της Πρωτοβουλίας, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυ-
λώνες της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, καθώς και τις αξίες που πρε-
σβεύει.

� Βγήκε στον αέρα το νέο τηλεοπτικό σποτ για τις μπάρες
δημητριακών Corny Big. Είναι διασκεδαστικό και μον-

τέρνο, ενώ παρουσιάζει όλα τα απολαυστικά συστατικά που
συνθέτουν τις μπάρες δημητριακών Corny Big. Μαζί και το
νέο σλόγκαν της μάρκας: «Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κά-
νεις…».

� Το H&M Move λαν-
σάρει μια νέα συλλο-

γή που δίνει τη δυνατό-
τητα σε όλους να κινη-
θούν, είτε η άσκηση
αφορά περπάτημα, τρέ-
ξιμο, χορό ή ασκήσεις
που απαιτούν stretching ή άλματα, και την επικοινωνεί με
τους global brand movers Τζέιν Φόντα, Zλάταν Ιμπραΐμο-
βιτς, JaQuel Knight και Nάντια Ναντίμ.

� Βασισμένοι στο concept της νέας αυτής φοιτητικής χώρας,
της ΓΟΥΑΤΣΑΠΙΑ, δημιουργήθηκε μια 360ο καμπάνια που

παρουσίασε τους νόμους, τις παραδόσεις, την ιστορία αλλά και τα
ήθη και έθιμα αυτής της φανταστικής χώρας. Συνεργάστηκαν
TopCut-Modiano, Γρηγόρης Ρέντης και Πάνος Δάβιος.

� Στον αέρα η νέα in-house καμπάνια Winmasters. Απο-
τελεί εσωτερική παραγωγή της δημιουργικής ομάδας

της εταιρείας υπό τον γενικό συντονισμό της διεύθυνσης
Marketing με σκοπό να αναπτύξει περαιτέρω τη διαδραστι-
κή σχέση της εταιρείας με τους παίκτες.

� Τονίζοντας τα αγνά της υλικά στον αέρα η L’Artigiano. Το
τέταρτο σποτ της καμπάνιας, την οποία υλοποίησε η Scar-

let Agency, παρουσίασε η L’Artigiano με σκοπό να αναδείξει
τους δημιουργούς στα social media και να υπογραμμίσει ότι η
pizza L’Artigiano έχει περιεχόμενο με αγνά υλικά, ιταλική γεύ-
ση, συνταγές και, κάθε φορά, μια νέα πρόταση, με πρωταγωνι-
στή τον TikToker Allexpavlo.

Mικρά - μικρά

Ανάθεση έργου 2,66 εκατ. ευρώ στην ICAP Advisory από την ΕΑΤΑ

H Added Agency για τη Nίκη Πετρουλάκη
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Η κατανάλωση αλκοόλ συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες πρόκλη-
σης των τροχαίων συμβάντων, προκαλώντας περίπου το ένα τέταρτο των θανάτων
από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).

Το σύστημα Alcohol Interlock είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή ανίχνευσης αλ-
κοόλ σε οδηγό μέσω ανάλυσης εκπνεόμενου αέρα που εμποδίζει την εκκίνηση του

οχήματος, αν ο οδηγός έχει υπερβεί το όριο. Το συγκεκριμένο σύστημα το ανέδειξε
πρώτη φορά στην Ελλάδα το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», παρουσιάζοντάς το σε Ημε-
ρίδα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το 2016.

Το ETSC ζητά να τοποθετηθούν συστήματα Alcohol Interlock στα επαγγελματικά
οχήματα στην ΕΕ και περισσότερες χώρες να εισαγάγουν προγράμματα Alcohol In-
terlock Rehabilitation για παραβάτες που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ.
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ETSC: Να γίνουν υποχρεωτικά τα συστήματα Alcohol Interlock!

E
πειτα από 50 χρόνια ιστορίας και 27,5 εκατ.
πωλήσεις, το Honda Civic επιστρέφει δρι-
μύτερο έχοντας υιοθετήσει πλήρως την
υβριδική τεχνολογία χωρίς να χάνει εκείνα

τα χαρακτηριστικά που το έχουν κάνει διάσημο!
Άλλωστε, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί της ΕΕ

που θέλουν τα αυτοκίνητα να εκπέμπουν πολύ χαμη-
λότερους ρύπους ανάγκασαν την ιαπωνική αυτοκι-
νητοβιομηχανία να συμμορφωθεί, παρουσιάζοντας
ένα άκρως προκλητικό μοντέλο.

Το υβριδικό Honda Civic e:HEV είναι διαθέσιμο
από 41.500 ευρώ με υπερπλήρη εξοπλισμό άνεσης
και ασφάλειας και μηδενικά Τέλη Κυκλοφορίας.

Σπορ εμφάνιση
Το νέο Honda Civic e:HEV διατήρησε όλα εκείνα τα

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που διέθεταν και τα
προηγούμενα μοντέλα, ωστόσο οι σχεδιαστές κατά-
φεραν να του δώσουν ένα ξεχωριστό σχήμα που δύ-
σκολα συναντά κανείς σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέ-
λα. Στο εμπρόσθιο και αιχμηρό μέρος ξεχωρίζουν τα
λεπτά και ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα, ενώ το καπό
είναι ιδιαίτερα μακρύ θυμίζοντας άλλες εποχές,
όπου κάτω από αυτό βρισκόταν κάποιος μεγάλος κι-
νητήρας εσωτερικής καύσης.

Από το πλάι φαίνεται ξεκάθαρα η έντονη κλίση της
πέμπτης πόρτας, ενώ στο πίσω μέρος πρωταγωνι-
στούν τα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «C», που έχουν
επίσης ιδιαίτερη σχεδίαση.

Στη βασική έκδοση οι τροχοί είναι 17”, ενώ στην
κορυφαία έκδοση Advance της δοκιμή μας είναι 18”,
με ελαστικά χαμηλού προφίλ 235/40 και με πολύ
ωραίο σχέδιο.

Η καμπίνα επιβατών στο νέο Honda Civic e:HEV
δεν θυμίζει τίποτε από το εσωτερικό των τελευταίων
ιαπωνικών μοντέλων. Η φουτουριστική και πολυεπί-
πεδη σχεδίαση αποτελεί παρελθόν, χωρίς όμως να
έχουν γίνει εκπτώσεις στην ποιότητα!

Η σχεδίαση πλέον είναι επίπεδη και τα υλικά πολύ
καλής ποιότητας. Οι αεραγωγοί σε μοτίβο πλέγματος
κερδίζουν τις εντυπώσεις, όπως επίσης και το ανα-
βαθμισμένο σύστημα πολυμέσων στο επάνω μέρος
της κονσόλας, το οποίο έχει διαγώνιο 9 ιντσών και
διαθέτει πολύ καλά γραφικά και πληθώρα εφαρμο-
γών. Επίσης, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Honda
διατίθεται πίνακας οργάνων με πλήρως ψηφιακή
οθόνη 10,2 ιντσών με εντυπωσιακά γραφικά και πολ-
λές πληροφορίες για τον οδηγό. Οι χώροι παραμέ-
νουν στα δυνατά σημεία του Civic και στο εσωτερικό
του μπορούν να φιλοξενηθούν έως και πέντε επιβά-
τες. Το πορτμπαγκάζ των 410 λίτρων είναι αρκετό και
έχει πολύ μεγάλο άνοιγμα της πόρτας και του κανονι-
κού σχήματος. Η 11η γενιά του best seller της Honda
διαθέτει την πιο προηγμένη έκδοση του βραβευμέ-
νου πλήρως υβριδικού συστήματος μετάδοσης κίνη-
σης e:HEV, που συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες και
έναν βενζινοκινητήρα. Οι πρώτοι παράγουν 184 ίπ-
πους και 315 Nm, με τον δίλιτρο ατμοσφαιρικό κινη-
τήρα να δίνει από τη μεριά του 143 ίππους στις 6.000
σ.α.λ. και 186 Nm στις 4.500 σ.α.λ. Η συνολική ισχύς
διαμορφώνεται στους 184 ίππους και τα 315 Nm, τρο-
φοδοτώντας τους εμπρός τροχούς μέσω κιβωτίου
eCVT διαρκώς μεταβαλλόμενης σχέσης και προσδί-
δοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Ωστόσο, ο οδηγός θα εντυπωσιαστεί πραγματικά
από τη μέση κατανάλωση καυσίμου, η οποία κυμαί-

νεται σε πραγματικές συνθήκες σε 5 λίτρα για κάθε
100 χλμ. σε μεικτή χρήση, ενώ μέσα στην πόλη η κα-
τανάλωση μειώνεται περαιτέρω σε 4,1 λίτρα για κάθε
100 χλμ.

Ασφαλές, γρήγορο και οικονομικό
Το νέο Honda Civic e:HEV αποτελεί ένα σπορ οικο-

γενειακό μοντέλο που αναδεικνύει τις οδηγικές του
αρετές από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, με τη στιβα-
ρότητα, την ταχύτητα και την οικονομία να συνθέτουν
τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Τα προγράμματα οδήγησης Εco/Νormal/Sport και
Individual εναλλάσσουν τον τρόπο απόδοσης και λει-
τουργίας, ωστόσο σε όλα η αίσθηση που παίρνεις εί-
ναι αυτή της άμεσης παροχής ισχύος, της άμεσης
απόκρισης στο γκάζι και του πολύ καλοζυγισμένου
τιμονιού. Στο εθνικό οδικό δίκτυο το ιαπωνικό μοντέ-
λο στα όρια του ΚΟΚ κινείται με απόλυτη οικονομία
και ασφάλεια, ενώ όταν ο οδηγός το επιθυμεί, τότε
αγγίζει σε ελάχιστο χρόνο τα 190 χλμ./ώρα, τα οποία
και δεν υπερβαίνει!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
το τιμόνι «ακούει» άμεσα τις εντολές του οδηγού, ενώ
το αυτοκίνητο απέδειξε ότι διαθέτει κορυφαία περι-
θώρια πρόσφυσης χωρίς να παρουσιάζει έντονες
κλίσεις. Μέσα στην πόλη η ανάρτηση των πολλαπλών
συνδέσμων κάνει εξαιρετική δουλειά και φιλτράρει
στο μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδοστρώμα-
τος. Τα φρένα απλούστατα είναι κορυφαία τόσο σε
απόδοση όσο και αίσθηση-βαθμό συνεργασίας με
την ανάκτηση ενέργειας. Τέλος, η κάμερα οπισθοπο-
ρίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό…
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Δοκιμάζουμε το Honda Civic e:
HEV με 184 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Σ
τη μεταξύ τους ποδοσφαιρι-
κή τριλογία, Παναθηναϊκός
και ΠΑΟΚ θα συναντηθούν
για δεύτερη φορά σε διάστη-

μα τεσσάρων ημερών μετά την αναμέ-
τρησή τους στην Τούμπα στο πρώτο
ματς των προημιτελικών του Κυπέλ-
λου, που βρήκε τους Θεσσαλονικείς
νικητές. Αυτήν τη φορά θα κον-
τραριστούν για το πρωτάθλημα
στη Λεωφόρο και την επόμενη
Πέμπτη στο ίδιο γήπεδο θα βρε-
θούν και πάλι αντιμέτωποι στον
επαναληπτικό. Κρίσιμα και τα
τρία ματς, αλλά το αυριανό είναι
και για τους δύο καθοριστικό.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός
έχει «αέρα» τεσσάρων βαθμών από τη

2η ΑΕΚ και η νίκη έχει διττό χαρακτή-
ρα. Διατήρηση των κεκτημένων από τη
μία και από την άλλη ψυχολογική ανά-

ταση μετά τα τελευταία ανεπιτυ-
χή αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ από
τη μεριά του θέλει μόνο νίκη,
διότι σε ενδεχόμενη ήττα θα
υποχωρήσει στους -12 βαθμούς
από τον Παναθηναϊκό. Και όχι

μόνο αυτό. Στόχος του ΠΑΟΚ,
όπως και όλων των υπόλοιπων
διεκδικητών, είναι και η 2η θέση,

καθότι οδηγεί στο Champions League. 

Η ΑΕΚ θα παίξει με τον ουραγό Ιω-
νικό στη Νίκαια και η λογική λέει ότι
θα περάσει. Η ίδια... λογική έλεγε ότι
θα περνούσε και από τα Γιάννενα
κόντρα στον ΠΑΣ αλλά έχασε. Μπάλα
είναι. Ο 3ος της βαθμολογίας Ολυμ-
πιακός, εμφανώς αναγεννημένος και
με τέσσερις σερί νίκες, θα πάει στο
Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμη-
το, ο οποίος πάντα του βάζει δύσκολα.
Ένας λόγος παραπάνω φέτος, που
επιδιώκει να μπει στην πρώτη εξάδα
για να πάρει μέρος στα πλέι οφ. Για

τον ίδιο λόγο σούπερ ντέρμπι είναι
και αυτό του Άρη με τον Βόλο στο
«Κλεάνθης Βικελίδης». 

Μεγάλες μάχες θα γίνουν και στην
ουρά για την αποφυγή του υποβιβα-
σμού, καθότι υποβιβάζονται απευθεί-
ας δύο ομάδες και όχι μία, όπως την
περασμένη σεζόν. Το πλήρες πρό-
γραμμα: Σάββατο: ΟΦΗ - Αστέρας Τρ.
(17.00, Cosmote TV), Άρης - Βόλος
(20.00, Nova). Κυριακή: Ιωνικός - ΑΕΚ
(16.00, Cosmote TV), Λεβαδειακός -
Λαμία (17.00, Nova), Παναθηναϊκός -
ΠΑΟΚ (19.30, Cosmote TV), Ατρόμητος
- Ολυμπιακός (20.30, Nova). Το χθεσι-
νό αποτέλεσμα του ματς Παναιτωλικός
- ΠΑΣ Γιάννινα μπορείτε να το δείτε
στο paraskhnio.gr.

ΠΑΟ - ΠΑΟΚ, μέρος 2ο

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

Μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο μετά το 2-0 της Τούμπας 
για το Κύπελλο και την επόμενη Πέμπτη ξανά οι δυο τους

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(18 αγ.)

Παναθηναϊκός............45

ΑΕΚ.............................41

Ολυμπιακός................38

ΠΑΟΚ..........................36

Βόλος..........................29

Άρης............................28

Ατρόμητος ..................23

Παναιτωλικός.............19

Αστέρας Τρ..................18

ΠΑΣ Γιάννινα ..............17

ΟΦΗ ............................16

Λεβαδειακός ..............12

Λαμία ..........................11

Ιωνικός .......................8



SPORTS
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 43

Οι Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι δικαίως ή αδίκως θεωρούνται αναξιόπιστοι
και με χαμηλής στάθμης επάρκεια, αφού μόνο ο Τάσος Σιδηρόπουλος συμ-
περιλαμβάνεται στη λίστα «elite» της UEFA, αποτελούν τροχοπέδη και για το
όποιο θέαμα παρέχουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, όπως καταδεικνύει έρευ-
να της στατιστικής υπηρεσίας της UEFA. Σφυρίζουν με τέτοια εκνευριστική
συχνότητα ώστε η Ελλάδα -η Super League 1 στην προκειμένη περίπτωση-
να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της λίστας των πρωταθλημάτων σε «κα-
θαρό» χρόνο παιχνιδιού. Ένα παράδειγμα: Κατά μέσο όρο ο Έλληνας διαιτη-
τής σφυρίζει 40 φορές για φάουλ στη διάρκεια των αγώνων.

Ο Πολωνός Μαρτσίνιακ, ο οποίος διεύθυνε τον τελικό του Μουντιάλ, όπου η
Αργεντινή κατέκτησε στα πέναλτι το τρόπαιο, όταν σφύριξε αγώνα ελληνικού
πρωταθλήματος διέκοπτε το ματς 30 φορές για φάουλ. Δέκα φάουλ λιγότερα.
Ο Ολλανδός Μακέλι -επίσης «μουντιαλικός»- 29, ο Γερμανός Μπριχ 28, ο
Ιταλός Φάμπρι 27 όσο και ο Γερμανός Στίλερ, επί εποχής Κλάτενμπεργκ στην
ηγεσία της ελληνικής διαιτησίας.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, ο «καθαρός» χρόνος ενός αγώνα είναι σε
ποσοστό 57,5%, που μεταφράζεται σε μόλις 52 λεπτά από τα 90 της κανονικής
διάρκειας, αν συνυπολογίσουμε την επαναφορά από σουτ που καταλήγουν
άουτ. Κατά μέσο όρο σε 37 πρωταθλήματα η έρευνα της FIFA κατέδειξε ότι
παίζεται μπάλα σε ποσοστό 61,3%, με το Ισραήλ (66,9%), την Ολλανδία (65,6%)
και τη Ρωσία (65,4%) να κατέχουν την πρώτη θέση. Ο δε «καθαρός» χρόνος
παιχνιδιού στο Champions League είναι 64,7% και στο Europa League 62,5%.

Οι Έλληνες διαιτητές παρασύρονται εύκολα από τους «θεατρινισμούς»
των ποδοσφαιριστών και με το παραμικρό διακόπτουν το ματς χωρίς να
υπάρχει προφανής λόγος, ενώ οι οδηγίες είναι οι αντίθετες. Επηρεάζονται
σε μεγάλο βαθμό από τους ποδοσφαιριστές που πέφτουν στο χορτάρι… σφα-
δάζοντας και στο επόμενο δευτερόλεπτο είναι «περδίκια». Στόχος τους είναι
να παρασύρουν τον Έλληνα διαιτητή να παρατηρήσει με κίτρινη ή κόκκινη
κάρτα τον αντίπαλο. Και τις περισσότερες φορές το καταφέρνουν. Οι ξένοι
διαιτητές δεν πέφτουν στην «παγίδα» των παικτών που αγωνίζονται στο ελ-
ληνικό πρωτάθλημα, σε αντίθεση με τους Έλληνες. H Super League 1, με
33,8 φάουλ ανά αγώνα, βρίσκεται στη 2η θέση πίσω από την κορυφαία κατη-
γορία της Σερβίας (35,6), ενώ τα λιγότερα (21,5) έχει η αγγλική Premier Lea-
gue. Στην Αγγλία πρωτίστως παίζεται ποδόσφαιρο. Ένα φάουλ σημαίνει 30,6
δευτερόλεπτα διακοπή. Οι Έλληνες διαιτητές έχουν καταλογίσει 5.912 φά-
ουλ σε 161 αγώνες με μέσο όρο 36,72, ενώ οι ξένοι σφύριξαν 685 φάουλ σε 21
αναμετρήσεις με μέσο όρο 32,62. «Πρωταθλητής» στα φάουλ είναι ο Γκορ-
τσίλας, καθώς δίνει 41,11 φάουλ ανά παιχνίδι. Από τους ξένους, ο Αγκάγεφ
σφύριξε μόλις 21 φάουλ!

Ποια ωστόσο είναι η αντανάκλαση των συνεχών σφυριγμάτων στους θεα-
τές και τους τηλεθεατές; Οι οπαδοί, γιατί μόνο τέτοιοι έχουν απομείνει στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, σε κάθε άγγιγμα παίκτη της ομάδας τους από αντίπα-
λο έχουν την απαίτηση από τον διαιτητή να σφυρίξει φάουλ και εκφράζεται
με το γνωστό πεζοδρομιακό λεξιλόγιο.

Σφυρίζουν πολύ
γιατί είναι «λίγοι»

Οι  Έλληνες διαιτητές παρασύρονται από το «θέατρο»
των παικτών και μειώνουν τον «καθαρό» χρόνο 

των αγώνων, ενώ οι ξένοι τούς αγνοούν
Γράφει 

o Άλκης  
Φιτσόπουλος



B
illionaires, φινετσάτες, διάσημες και
πολυφωτογραφημένες! Οι πρωτοκλα-
σάτες κυρίες της οικογένειας του απο-
θανόντος Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ

είναι τα απόλυτα fashion icons.
Οι δύο κόρες, οι τρεις νύφες, καθώς και η διά-
σημη εγγονή του παραδίδουν μαθήματα κομ-
ψότητας σε κάθε τους εμφάνιση, τηρώντας εν-
δυματολογικά το royal πρωτόκολλο με αριστο-
κρατικό styling και πανάκριβα αξεσουάρ γνω-
στών οίκων, όπως αρμόζει στις σύγχρονες
πριγκίπισσες.
Η ιέρεια της μόδας ΜΜαρί Σαντάλ διαθέτει τερά-
στια γκαρνταρόμπα και κοσμήματα ανεκτίμητης
αξίας. Το glamour lifestyle της 54χρονης σχεδιά-
στριας, συζύγου του πρίγκιπα Παύλου, είναι εν-
τυπωσιακό και το προσωπικό της στιλ ζηλευτό
για τις κυρίες του κύκλου της. Λατρεύει τις δε-
ξιώσεις, τα φαντασμαγορικά πάρτι των ευγενών
φίλων της, την ακριβή σαμπάνια και τα μαργαρι-

τάρια, ενώ ενδυματολογικά επενδύει στο safe
κλασικό άσπρο-μαύρο.
Η κόρη της Μαρία Ολυμπία, το ψηλόλιγνο ξανθό
μοντέλο και μούσα κορυφαίων σχεδιαστών με-
γάλων οίκων μόδας, ξεχωρίζει με την απαράμιλ-
λη αισθητική της. Αγαπημένο της brand name σε
ρούχα είναι το «The Vampire’s Wife» και οι γόβες
by «Manolo Blahnik».
Η Τατιάνα Μπλάτνικ κινείται στιλιστικά σε πιο
κλασικό outfit για τις βραδινές της εμφανίσεις,
ενώ στην καθημερινότητά της επιλέγει ρούχα
αέρινα σε απλές γραμμές. Η σύζυγος του πρίγκι-
πα Νικόλαου εντυπωσίασε πρόσφατα με το

black μίντι φόρεμά της. Με βολάν στο τελείωμα
και μανίκια 3/4, ασορτί οπάκ καλσόν και γόβες
στιλέτο, κέρδισε τα credits.
Η φρεσκοπαντρεμένη δισεκατομμυριούχος επι-
χειρηματίας Νίνα Φλορ, σύζυγος του Βενιαμίν
πρίγκιπα Φιλίππου, δεν αποχωρίζεται τα συνολά-
κια του αγαπημένου της Dior, όπως το μαύρο τα-
γέρ που συνδύασε με πουκάμισο, χαμηλοτάκου-
νες μπότες «Aquazzura», hairband στα μαλλιά
και διαμαντένια καρφίτσα.
Με χτένισμα της δεκαετίας του ’60, μίντι φόρεμα,
μπροκάρ σακάκι, εντυπωσιακή καρφίτσα στο
πέτο και ψηλοτάκουνες γυαλιστερές γόβες η Θε-
οδώρα Γλύξμπουργκ ακολουθεί πιστά τις ρο-
μαντικές τάσεις της μόδας χωρίς κραυγαλέους
πειραματισμούς.
Η μεγαλύτερη αδελφή της Αλεξία, σύζυγος και
μαμά τεσσάρων παιδιών, επιλέγει περιορισμένης
γραμμής κομμάτια, διατηρώντας ένα προσωπικό
all time classic look σε χρώματα και μήκη.
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα
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Οι πρωτοκλασάτες κυρίες 
της οικογένειας του αποθανόντος

Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ 
είναι τα απόλυτα fashion icons

Μαργαριτάρια και αριστοκρατικό dress code

Με τη γυναίκα 
του Μαργαρίτα

Η Μαρί Σαντάλ με την κόρη της Ολυμπία

Αλεξία Γλύξμπουργκ Θεοδώρα, Τατιάνα Μπλάτνικ και Νίνα Φλορ

Τατιάνα Μπλάτνικ Νίνα Φλορ



Ο Δήμος Αναστασιάδης δεν έχει μάτια παρά
μόνο για την αγαπημένη του Τζένη Θεωνά! Σε μια
σπάνια προσωπική εξομολόγηση on camera, ο
τραγουδιστής αποκάλυψε πως παραμένει το ίδιο
ερωτευμένος με τη σύντροφο και μητέρα του γι-
ου του όπως τις πρώτες μέρες του ειδυλλίου
τους: « Ήταν κινηματογραφικός ο τρόπος που
γνωριστήκαμε. Μαζί της μπορώ να είμαι φίλος,
να κάνουμε συζητήσεις και να διασκεδάσω. Νιώ-
θω πραγματικά ευτυχισμένος γιατί χαίρομαι με
αυτό (σ.σ.: την οικογένεια) που έχω τώρα».

Δημόσια εξομολόγηση
αγάπης και ευτυχίας

Γενέθλια με δύο
καλεσμένους

Ο τηλεοπτικός εισαγγελέας Αλέξης Γραμματι-
κός των «Άγριων Μελισσών» είχε γενέθλια και τα
γιόρτασε στο σπίτι του με red velvet τούρτα! Ο
δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος τις επόμενες μέ-
ρες θα εισβάλει στη σειρά «Το βραχιόλι της φω-
τιάς» με πρωταγωνιστικό ρόλο, «έκλεισε» τα 35
και επέλεξε να μοιραστεί την όμορφη μέρα με τις
δύο συμπαθέστατες συγκατοίκους του, την κοκ-
κινούλα Ρουσλάνα και τη σκουρόχρωμη Μορφή,
που πόζαραν όλο χάρη και νάζι με τον νου τους
στο λαχταριστό γλυκό. 

Μαγική εικόνα στο δελτίο και-
ρού η Χριστίνα Σούζη. Τη μία
μέρα εμφανίστηκε με κοντά
μαλλιά και την επομένη… Ρα-
πουνζέλ. Η κομψή μετεωρο-
λόγος του ΣΚΑΪ προχώρησε σε
μια μεγάλη εντυπωσιακή αλ-
λαγή στην εμφάνισή της, υπο-
κύπτοντας στη φετινή τάση
της μόδας που θέλει τις γυναί-
κες μακρομαλλούσες. Κάθισε
στην καρέκλα του κομμωτή
της και όταν σηκώθηκε είχε
μια ωραιότατη κόμη με προ-
σθετικά εξτένσιον! 

Η μακρομαλλούσα

Λιώνει στο γυμναστήριο η Λάουρα Νάρ-
γες. Η γλυκιά μαμά, τέσσερις μήνες με-
τά τον ερχο-
μό του γιου
της, έβαλε
σκοπό να χά-
σει όλα τα κι-
λά της εγκυ-
μοσύνης με
συστηματική
καθημερινή
εντατική
άσκηση προ-
κειμένου να
αποκτήσει
και πάλι αδύ-
νατη σιλουέ-
τα. Η ραδιο-
φωνική παραγωγός ανάρτησε μια ολό-
σωμη φωτογραφία της ποζάροντας στο
πλευρό του personal trainer, σχολιά-
ζοντας με χαμόγελο: «Πηγαίνει λίγο κα-
λύτερα μέρα με τη μέρα». 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έγινε παππούς

Ποτάμι ο ιδρώτας

O
γιος του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη απέκτησε εγγο-
νούλα. Ο 63χρονος Γιώργος Θεοδωράκης έγινε πρώτη
φορά παππούς από την κόρη του Μυρτώ και το ανακοί-
νωσε περιχαρής στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί

με τους χιλιάδες followers του το ευτυχές γεγονός. Η μόλις λίγων
ημερών μπέμπα θα πάρει το όνομα Αγγελική και θα γιορτάζει την
ίδια μέρα με τον διάσημο προπάππου της (Αρχαγγέλων Μιχαήλ και
Γαβριήλ), ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, αφήνον-
τας κληρονομιά σε όλους τους Έλληνες ένα τεράστιο καλλιτεχνικό
έργο. Ο μουσικός είναι το μικρότερο από τα δύο παιδιά του μουσι-
κοσυνθέτη που απέκτησε με τη σύζυγό του Μυρτώ Αλτίνογλου και
είναι αδελφός της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Ακολούθησε τα βήματα
του πατέρα του στο πεντάγραμμο παρουσιάζοντας συνθέσεις από
κοινού με την κόρη του.
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Ονειρικό ταξίδι
Εξωτικές διακοπές στο Μπαλί για την Τέτα Σαββάτη. Η ηθοποιός
που γνωρίσαμε στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη «Της αγά-
πης μαχαιριά» βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο νησί της Ινδο-
νησίας απολαμβάνοντας βόλτες στα πιο διάσημα αξιοθέατα και
κάνοντας διαλογισμό και βουτιές στα νερά του ωκεανού. «Όταν
ακολουθείς την καρδιά σου, ξυπνάς στο Μπαλί», έγραψε στη λε-
ζάντα των φωτογραφιών που ανάρτησε στον λογαριασμό της. 



Γ
ια τον καρκίνο του μαστού λέγονται
διάφορα τα οποία δεν έχουν επιστη-
μονική βάση. Ο δρ Στέργιος Δουβε-
τζέμης, χειρουργός Μαστού, εξειδι-

κευθείς στην Ογκολογική & Επανορθωτική
Χειρουργική του Μαστού, καταρρίπτει τους πιο
διαδεδομένους μύθους με επιστημονικά επι-
χειρήματα. 

Ο πρώτος μύθος λέει ότι ο καρκίνος του μα-
στού είναι κυρίως κληρονομικός, συνεπώς γυ-
ναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό δεν έχουν
λόγο να κάνουν τακτικά ελέγχους. 

Ο γιατρός απαντά ότι αν και το οικογενειακό
ιστορικό παίζει σπουδαίο ρόλο, η κληρονομι-
κότητα ευθύνεται μόνο για ένα πολύ μικρό πο-
σοστό καρκίνων μαστού. Στη συντριπτική πλει-
ονότητα των περιπτώσεων, ο καρκίνος του μα-
στού είναι σποραδικός και οι μεγαλύτεροι πα-
ράγοντες κινδύνου είναι το γυναικείο φύλο και
η ηλικία. 

Ο δεύτερος μύθος λέει ότι ο κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκίνου μαστού μειώνεται στις γυναί-
κες μεγάλης ηλικίας. Αυτή είναι μια λανθασμέ-
νη αντίληψη. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. 

Ο τρίτος μύθος λέει ότι η βιοψία μιας βλάβης
προεγχειρητικά μπορεί να προκαλέσει δια-
σπορά του καρκίνου στον μαστό. Αυτό δεν
ισχύει. Αντίθετα, η λήψη βιοψίας είναι η μέθο-
δος εκλογής για την ασφαλή ταυτοποίηση μιας
βλάβης στον μαστό.

Ο τέταρτος μύθος λέει πως είναι καλύτερο να
αφαιρείται απευθείας μια βλάβη από τον μα-
στό, αντί να γίνεται βιοψία πρώτα. Σύμφωνα με
τον ειδικό, είναι μεγάλο λάθος να αφαιρείται
οποιαδήποτε βλάβη από τον μαστό χωρίς να
έχει προηγηθεί βιοψία. 

Ο πέμπτος μύθος λέει πως αν ύστερα από μια

ευρεία εκτομή ενός όγκου τα χειρουργικά όρια
βγουν διηθημένα, δεν είναι απαραίτητο να γί-
νει ευρύτερη εκτομή των ορίων, εφόσον έτσι κι
αλλιώς θα ακτινοβοληθεί ο μαστός. Ο γιατρός
αναφέρει πως σε όλες τις περιπτώσεις που γί-
νεται ευρεία εκτομή ενός κακοήθους όγκου
και διατηρείται ο μαστός, είναι επιβεβλημένο
αυτή να γίνεται σε υγιή όρια. Η ακτινοβολία θα

ακολουθήσει σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν
μπορεί να υποκαταστήσει την επανεκτομή των
ορίων, εάν αυτά είναι διηθημένα. 

Ο έκτος μύθος λέει πως, αν ένα εύρημα στη
μαστογραφία ή στο υπερηχογράφημα μαστών
έχει ένδειξη για βιοψία, μπορούμε αντί για τη
βιοψία να κάνουμε μαγνητική τομογραφία μα-
στών, για να αποφασίσουμε αν όντως τελικά
χρειάζεται η βιοψία ή όχι. Ο γιατρός τονίζει
πως, αν μια βλάβη έχει ένδειξη για βιοψία από
τη μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα, αυτό
δεν θα το αλλάξει η μαγνητική, καθώς υπάρ-
χουν περιπτώσεις που μπορεί ένα εύρημα να
μη φαίνεται στη μαγνητική ή να φαίνεται αθώο,
αλλά να μην είναι. 

Ο έβδομος μύθος λέει πως η μαγνητική το-
μογραφία μαστών είναι καλύτερη και πιο σύγ-
χρονη εξέταση, συνεπώς μπορούμε να κάνου-
με αυτήν αντί για την ψηφιακή μαστογραφία,
που είναι παλιά και «ξεπερασμένη» μέθοδος.
Ο γιατρός αναφέρει πως ο ρόλος της μαγνητι-
κής τομογραφίας είναι πολύτιμος, αλλά και πο-
λύ συγκεκριμένος. Συμπληρώνει τη μαστογρα-
φία και το υπερηχογράφημα μαστών, όταν εί-
ναι απαραίτητο, με πολύ συγκεκριμένες ενδεί-
ξεις. Η μαστογραφία, μέχρι στιγμής, είναι
αναντικατάστατη. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Κάθε γυναίκα πρέπει 
να αυτοεξετάζεται μία φορά τον μήνα 
και να επισκέπτεται έναν χειρουργό 
μαστού (μαστολόγο) μία φορά 
τον χρόνο για κλινική εξέταση

Η πρόληψη 
σώζει ζωές
Κάποιες γυναίκες πιστεύουν ότι δεν είναι

τόσο σημαντικό το screening για καρκίνο

μαστού, αφού αν προκύψει κάτι μπορεί

μια γυναίκα να το ψηλαφήσει μόνη της. Ο

γιατρός τονίζει πως η πρόληψη σώζει

ζωές. Το screening είναι ο προληπτικός

έλεγχος των ασυμπτωματικών γυναικών

με ψηφιακή μαστογραφία, με στόχο την

έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μα-

στού και κατά συνέπεια τη μείωση της

θνητότητας. 

Ο όγδοος μύθος ότι αν μια γυναίκα δεν

έχει καρκίνο μαστού δεν είναι σημαντικό

να εξετάζεται από χειρουργό μαστού (μα-

στολόγο) καταρρίπτεται, καθώς ο γιατρός

τονίζει πως κάθε γυναίκα πρέπει να αυτο-

εξετάζεται μία φορά τον μήνα και να επι-

σκέπτεται έναν χειρουργό μαστού (μαστο-

λόγο) μία φορά τον χρόνο για κλινική εξέ-

ταση, όπως ακριβώς κάνει και με τον γυ-

ναικολόγο της.

Oι οκτώ πιο 
συχνοί μύθοι Δρ Στέργιος Δουβετζέμης, 

χειρουργός Μαστού - εξειδικευθείς
στην Ογκολογική & Επανορθωτική

Χειρουργική του Μαστού

Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Σ  Μ Α Σ Τ Ο Υ



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η Νέα Σελήνη είναι πολύ καλά τοποθετημένη
για εσάς των πρώτων ημερών του ζωδίου σας.
Νέες γνωριμίες και επαφές που έχουν να σας
δώσουν αρκετή τύχη, είναι το μήνυμα από τη
Σελήνη. Δεν αποκλείεται επίσης να ενσωμα-
τωθείτε σε μια ομάδα ή σε ένα νέο σχέδιό σας,
θα αναγνωριστεί με επιτυχία. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Με επίκεντρο την καριέρα σας και νέα επαγ-
γελματικά βήματα θα έρθει στη ζωή σας αυτή
η Νέα Σελήνη. Σε όσους ανήκετε στις πρώτες
μέρες του ζωδίου σας θα παρουσιαστούν
πολλές ευκαιρίες, ενώ θέματα που σας είχαν
κουράσει σταδιακά θα εκτονώνονται. Βέ-
βαια, για εσάς που έχετε γεννηθεί από 5 έως
15 Μαΐου, η ηρεμία είναι μια έννοια που μάλ-
λον έχετε ξεχάσει. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Η Νέα Σελήνη θα δώσει σε εσάς των πρώτων
ημερών μια καλή ευκαιρία να ανοίξετε τους
ορίζοντές σας και να αποχαιρετήσετε το πα-
ρελθόν. Είστε έτοιμοι για νέες κατακτήσεις,
πνευματικές και συναισθηματικές.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Επαγγελματικές επιτυχίες θα σας φέρει αυτό
το Φεγγάρι, αλλά και θα διευθετήσετε με δια-
φορετικό τρόπο τα οικονομικά σας. Κάποιοι
από εσάς θα απομακρυνθείτε από τοξικές σχέ-
σεις ή θα νιώσετε επιτέλους έτοιμοι να αλλάξε-
τε την προσωπική σας ζωή.

Λέων
(23/7-22/8)
Η Νέα Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο
επηρεάζει πολύ θετικά κυρίως εσάς των πρώ-
των ημερών. Πολύ πιθανόν να κάνετε νέες γνω-
ριμίες, να ευνοηθείτε από μια συνεργασία ή να
πάρετε μια σημαντική απόφαση για τη συναι-
σθηματική σας ζωή. Προσοχή σε όσους έχετε
γεννηθεί 17, 18 και 19 Αυγούστου, οι προσωπι-
κές σας επιλογές θα σας πληγώσουν.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην καθημερι-
νότητά σας, όπου μπορεί να επιλέξετε νέες
εργασιακές συνθήκες, να φροντίσετε την
υγεία σας και τη φυσική σας κατάσταση. Βέ-
βαια, θα χρειαστεί κάποια παραπάνω προσο-
χή σε θέματα οικονομικά και εργασιακά, αν
έχετε γεννηθεί 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πολύ καλή περίοδος για εσάς των πρώτων
ημερών, η Νέα Σελήνη θα φροντίσει τη συ-
ναισθηματική σας ζωή αλλά και θα σας ανε-
βάσει την ψυχολογία. Είστε από τους ευνοη-
μένους αυτής της περιόδου, μια και θα πα-
ρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Νέα Σελήνη θα βρεθεί στον τομέα που αφορά
το οικογενειακό σας περιβάλλον, κληρονομικά
θέματα αλλά και την ανάγκη σας για ασφάλεια.
Κάποια αλλαγή λοιπόν θα δημιουργηθεί σε αυ-
τούς τους τομείς, όπου μάλλον με μικρή προ-
σπάθεια θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Νέες συμφωνίες, όμορφες μετακινήσεις
και καλές συζητήσεις φέρνει η Νέα Σελή-
νη σε εσάς. Ίσως μάλιστα αποφασίσετε να
ανοίξετε το κεφάλαιο των σπουδών  ή της
ενημέρωσης σε κάτι που αφορά την εργα-
σία σας. Γενικότερα θα έχετε μια καλή πε-
ρίοδο και στη συναισθηματική σας ζωή.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η Νέα Σελήνη θα βελτιώσει την πρακτική
πλευρά της ζωής σας. Θα βρεθούν λύσεις σε
οικονομικά θέματα αλλά και θα μπορέσετε να
αυξήσετε τα εισοδήματά σας, ιδίως αν έχετε
γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο θα φέρει
μεγάλες αλλαγές. Ιδίως εσείς που έχετε
γενέθλια αυτές τις μέρες είναι σίγουρο ότι
θα βιώσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γενέ-
θλια χρονιά με νέα πρόσωπα και καταστά-
σεις που θα ακυρώσουν το δύσκολο πα-
ρελθόν. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η Νέα Σελήνη στον δωδέκατο ηλιακό σας το-
μέα θα δημιουργήσει επιτυχημένες κρυφές
ενέργειες που θα σας βοηθήσουν ψυχολογικά
σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Ίσως
μάλιστα να κάνετε μια γνωριμία που θα βοη-
θήσει τον τρόπο που σκέφτεστε. Για εσάς που
έχετε γεννηθεί 14, 15 και 16 Μαρτίου, καλό εί-
ναι να μην είστε απρόσεκτοι στη συναισθημα-
τική σας ζωή. 
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T ο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η
πρώτη Νέα Σελήνη του 2023 στο
ξεκίνημα του Υδροχόου. Είναι μια
πολύ ελπιδοφόρα στιγμή για τα

Φώτα (Ήλιος και Σελήνη), όπου το εξάγωνο
που θα σχηματίσουν με τον Δία θα
ενεργοποιήσει την επίλυση των καταστάσεων
που μας βαραίνουν. Ο Άρης επίσης
ενεργοποιεί θετικά το Νέο Φεγγάρι και οι
εκπρόσωποι των ζωδίων του Αέρα των τριών
πρώτων ημερών θα έχουν την τύχη μιας
νέας κατάστασης που θα φέρει τη μεγάλη
αλλαγή στη ζωή τους, εφόσον συμφωνεί σε
αυτό και το γενέθλιο ωροσκόπιό τους. 
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Αλέξη, βρες 
τη λέξη: ουάου! 

Α
ποχή από ψηφοφορία στο Ευρωκοινο-
βούλιο για τη συγκρότηση διεθνούς δι-
καστηρίου για τον Πούτιν, επιφυλάξεις

στη ρύθμιση απαγόρευσης του κόμματος Κα-
σιδιάρη στην Ελλάδα! Ουάου, που θα έλεγε και
ο Γιάνης. 

Δυστυχώς για το πολιτικό μας σύστημα, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, παρότι ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε
«αυταπάτες» όταν στριμώχτηκε, δεν φαίνεται να
έχει αλλάξει. Οι κλειστές τράπεζες, το «όχι» (σε
δημοψήφισμα) που έγινε «ναι», τα νέα (δυο δυο)
μνημόνια, η υποθήκευση της δημόσιας περιου-
σίας για 100 χρόνια, οι νεκροί που θόλωναν την
εικόνα, η θάλασσα χωρίς σύνορα, η Τουρκία με
τα πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής, οι μετανά-
στες που λιάζονται και… χάνονται, το αίσχος της

Μόριας και της Ειδομένης, το «κάν-
τε ότι κοιμάστε άμα μπουν ληστές
στο σπίτι σας», τα δάνεια για κανάλια
με εγγύηση βοσκοτόπια, οι μάρτυ-
ρες με κουκούλες και άλλα πολλά
δεν φαίνεται να του έγιναν μάθημα. 

Και συνεχίζει στο ίδιο τέμπο. Και
χειρότερα. Από το «κερδίσαμε την
κυβέρνηση, όχι την εξουσία» -την
πρώτη φορά Αριστερά- στις απειλές
τύπου «η δεύτερη φορά Αριστερά

θα είναι αλλιώς και μέχρι τέλους»! Δηλαδή;

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έκανε την περίφημη κω-
λοτούμπα σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακο-
λούθησε ως κυβέρνηση σε σχέση με τα όσα έλε-
γε ως αντιπολίτευση, αλλά έμεινε ίδιος και απα-
ράλλαχτος σε ό,τι αφορά τον δημόσιο λόγο του,
που παραμένει βαθιά λαϊκίστικος και διχαστικός. 

Είναι ένα κόμμα στο οποίο πάντα φταίνε οι άλ-
λοι, οι οποίοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και ό,τι
άλλο απαιτούν τα πιο χαμηλά ανθρώπινα ένστι-
κτα. Η ίδια πράξη όταν γίνεται από έναν αριστερό
είναι ανάγκη ή και εξαιρετική, αλλά όταν γίνεται
από έναν δεξιό είναι σκάνδαλο κ.ο.κ. Ένας δημο-
σιογράφος που ασκεί κριτική στη ΝΔ «κάνει τη
δουλειά του», ένας δημοσιογράφος που ασκεί
κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ είναι «πετσωμένος». 

Είναι ένα κόμμα έτοιμο να αποδεχθεί τα χειρό-
τερα, ακόμη και για την Ελλάδα, αρκεί να ταιριά-
ζει η καταγγελία με τις ιδεοληψίες του. Κορυ-
φαίο παράδειγμα, η ιστορία της μικρής Μαρίας
στον Έβρο που δεν υπήρξε ποτέ και η επιμονή
των ΜΜΕ που εκφράζουν τις απόψεις της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης να υιοθετούν κάθε βίν-
τεο που διακινούν ύποπτες ΜΚΟ για τις περίφη-
μες επαναπροωθήσεις. 

Δεν θα ρωτήσουμε με ποιον είναι. Δεν έχουμε
αμφιβολία για τον πατριωτισμό τους. Καμία. Θα
ρωτήσουμε, όμως: αναλογίζονται τις συνέπειες;

Πριν από λίγες ημέρες λάβαμε ένα Δελτίο Τύπου
από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης. Ο τίτλος μάς τράβηξε το ενδιαφέ-
ρον: «8.613 κιτ ρομποτικής σε 1.821 σχολεία σε όλη
τη χώρα με προϋπολογισμό 1.821.000 ευρώ»! Πρό-
κειται για μια πρόταση του δημάρχου Τρικκαίων και
προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
Δημήτρη Παπαστεργίου, στην Επιτροπή «Ελλάδα
2021» και την πρόεδρό της Γιάννα Αγγελοπούλου,
που έγινε πράξη. Στο πλαίσιο του στόχου που είχε
θέσει η Επιτροπή: να τιμήσει το 1821 και να αφήσει
ένα αποτύπωμα για την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Και
αυτό συμβαίνει. Απόδειξη του ότι όταν σχεδιάζουμε
και προσπαθούμε όσο πρέπει τα καταφέρνουμε. Δι-

καιολογίες επιπέδου Ψωροκώσταινας
δεν στέκουν. Η Ελλάδα μπήκε στην
ΕΟΚ, στην ΕΕ, στην ΟΝΕ, διοργάνω-
σε καταπληκτικούς Ολυμπιακούς
Αγώνες, βγήκε από τα μνημόνια,
αντιμετώπισε την πανδημία και
προχωρά. Το παράδειγμα της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» είναι πρόσφατο και ζων-
τανό. Χωρίς ούτε ένα ευρώ από τα δημό-
σια ταμεία, με πόρους από χορηγούς
που αξιοποιήθηκαν για επετειακές δρά-
σεις, αλλά και δράσεις που έμειναν.
Όπως τα κιτ ρομποτικής που είναι πλέον
στα χέρια των Ελλήνων μαθητών.

� Η ΕΚΤ, λέει η επικεφαλής
της, Κριστίν Λαγκάρντ, θα

συνεχίσει την αύξηση των επι-
τοκίων για να πέσει ο πληθωρι-
σμός. Με τον πόλεμο ακόμη σε
εξέλιξη, με τη Ρωσία να ανοιγο-
κλείνει τις κάνουλες, τις χώρες
που κατέχουν τις ενεργειακές
πηγές να αυξομειώνουν την πα-
ραγωγή τους εκτοξεύοντας κα-
τά διαστήματα τις τιμές, η κυρία
Λαγκάρντ αυξάνει τα επιτόκια
για να πέσει ο πληθωρισμός. 

••••••••••••

� Δηλαδή, αν διπλασιαστεί
το δάνειό σου, πολίτη, και

δεν αγοράσεις μακαρόνια, ή αν
τα αγοράσεις (ακριβά) και φας
τα μισά τη Δευτέρα και τα υπό-
λοιπα την Τρίτη αντί να απολαύ-
σεις μια ολόκληρη μακαρονάδα,
οι τιμές θα πέσουν. Γιατί… θα
περιοριστεί η κατανάλωση.
Αλήθεια τώρα, κυρία Λαγκάρντ;
Εσείς μαντίλι μεταξωτό και ο
πολίτης να μην έχει μαντίλι να
κλάψει.

••••••••••••

� Πολλοί υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ παίζει με τη φω-
τιά. Ότι πυροδοτεί ένα νέο σπιράλ ύφεσης και

εκτόξευσης της ανεργίας. Πώς το είχε πει ο Όλι Ρεν; Έλ-
ληνες, κουράγιο! Και μετά θα βγουν οι «εγκέφαλοι»
Βρυξελλών και Φρανκφούρτης και θα πουν… ένα λαθά-
κι κάναμε στο μείγμα! 

••••••••••••

� «ΧΑΟΥ ΤΟΥ» από τον Αλέξη το… τζίνι! Το τελευταίο
βίντεο της γνωστής σειράς με βιντεάκια του ΣΥΡΙΖΑ

είναι μνημείο πολιτικής επικοινωνίας. Αποκαλυπτικό,
καθώς ανεβαίνει στη σκηνή ο πραγματικός πρωταγωνι-

στής, ο Αλέξης Τσίπρας, που λέει… δοξάστε με! Συγ-
γνώμη, λάθος: ψηφίστε με! 

••••••••••••

� Πώς να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου είναι το
ερώτημα το οποίο θέτει στους νέους ο συμπαθέ-

στατος ηθοποιός που εμφανίζεται από την αρχή της σει-
ράς και… τσα! Εμφανίζεται σαν τζίνι ο Αλέξης! Που μοι-
ράζει τη «μαγική αλοιφή», κάτι σαν τα μαντζούνια του
ψευτογιατρού που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Όταν
έρθει η ώρα, πας να (με) ψηφίσεις, λέει ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σου… broεδρε! 

Καλημέρα σας, κυρία πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα
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