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Ο «δικαστής των 
Αθηνών» θα παραμείνει

στη θέση του;
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ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 46με τον Γιάννη Αντύπα

«Άσφαιρο» 
το «6άρι» 
του Αλέξη!
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ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ
ο Τσίπρας
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ο Τσίπρας

ΗΓEΤΗΣ
ο Κυριάκος 
ΗΓEΤΗΣ
ο Κυριάκος 
Ο Μητσοτάκης αποδόμησε τον… άχαστο:

«Πού βρήκες τα ονόματα 
που έδωσες στον Ράμμο;»

Φάμπρικα ΣΥΡΙΖΑ 
με ΑΔΑΕ και διαρροές 

απόρρητων εγγράφων
Γράφουν
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Πώς και γιατί ο Τσίπρας 
υπέγραψε την ήττα του

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Η Ελλάδα καλείται 
να λειτουργήσει έξυπνα 
και αποτελεσματικά

ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ
Παρακολουθήσεις, κράτος 
δικαίου και αναστολή εκταμίευσης
ευρωπαϊκών κονδυλίων
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Εννέα λόγοι που το ΧΑ
«τρέχει» με… χίλια
• Σεμίραμις Παληού: 
Καπετάνισσα από... κούνια.
Το success story 
της Diana Shipping Inc.
• Οι στόχοι της Πειραιώς
με το βλέμμα στο 2025

ΝAΣΟΣ ΗΛΙOΠΟΥΛΟΣ
Yποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α’ Αθηνών

«Οι αναποφάσιστοι 
θα πετύχουν την ανατροπή 
της εικόνας που δίνουν

οι δημοσκοπήσεις»

ΕΦΗ ΧΑΛΑΤΣΗ
Μέλος ΠΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Δεν λαϊκίσαμε, 
δεν πετροβολήσαμε, 
αλλά ούτε 
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ΒΑΣIΛΗΣ ΣΠΑΝAΚΗΣ
Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ

«Η νέα τετραετία 
της ΝΔ συνδέεται 
με νέα θετικά μέτρα»ΣΕΛ. 10-11

Από το γραφείο 
του Ομπάμα στον ΟΑΕΔ
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οι ξενοδόχοι 
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Τ
ο συμπέρασμα που βγήκε από τη χθεσινή
κόντρα στη Βουλή είναι χειρότερο απ’ όσο
φανταζόμασταν. Ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης έκανε δύο μεγάλες απο-

καλύψεις: ότι η επιστολή Ράμμου δεν είχε ονόματα
και ότι στην ΕΥΠ και την ΑΔΑΕ υπάρχουν ρυπαρά δί-
κτυα που έστελναν πληροφορίες σε τρεις εφημερί-
δες, τα οποία στη συνέχεια επιβεβαίωνε ο ίδιος ο
Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της θεατρικής του επιθε-
ώρησης. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι εδώ είχε στηθεί
ολόκληρη φάμπρικα με «κυπατζόχαρτα» για να κάνει
παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απο-
δεικνύεται ότι πολιτικά είναι και ψευτράκος και θεα-
τρίνος, διότι ταυτόχρονα έπαιζε τον ρόλο του δήθεν
εξοργισμένου δημοκρατικού πολίτη. Την ίδια ώρα, η
εικόνα που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

μέσα στη Βουλή ήταν θλιβερή και χυδαία, αφού
έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον πρωθυπουργό
«ένοχο ή βλαξ».

Ο μεγαλύτερος χαμένος όλης αυτής της βρόμικης
και πρακτορίστικης υπόθεσης είναι ο Χρήστος Ράμ-
μος, ο οποίος «χρησιμοποιήθηκε» από τον Αλέξη
Τσίπρα και στη συνέχεια πετάχτηκε από τον αρχηγό
του ΣΥΡΙΖΑ σαν στυμμένη λεμονόκουπα. Και τον χρη-
σιμοποίησε και τον έκαψε... 

Ο κ. Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι εί-
ναι τελικά αδίστακτος. Δεν έκαψε μόνο τον Ράμμο
αλλά και τους ερευνητές δημοσιογράφους, οι οποίοι
έπαιρναν τις διαρροές και τις δημοσίευαν προτού τις
πει δημοσίως ο Τσίπρας. Χθες λοιπόν ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε τον μηχανι-
σμό με τον οποίο λειτουργούν οι δύο οντότητες, η θε-

σμική και η δημοσιογραφική, που τον προμήθευαν
με... πυρομαχικά.

Δυστυχώς όμως πιο εκτεθειμένος από τον κ. Τσί-
πρα είναι «ο δικαστής εις τας Αθήνας» που -είτε εν
αγνοία του είτε ηθελημένα- έγινε πολιτική μαριονέτα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί άραγε ο κ.
Ράμμος να παραμένει στη θέση του; Ο ίδιος «ο δικα-
στής των Αθηνών» δεν νιώθει κάποιο βάρος στη συ-
νείδησή του; Δεν έχει την ευθιξία ή, έστω, το δικαστι-
κό ανάστημα να αποχωρήσει μετά τη συμμετοχή του
σε ένα τέτοιο σκοτεινό παιχνίδι; Κρίμα και ήθελε να
γίνει Χρήστος Σαρτζετάκης... Πάντως, θα είναι και μια
καλή ευκαιρία για τον ίδιο να λυτρωθεί από τα απόρ-
ρητα και τις δεσμεύσεις μιας Ανεξάρτητης Αρχής και
να ανοίξει τα φτερά του εις τις ριζοσπαστικές λίστες
του Επικρατείας.

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Φώτης Σιούμπουρας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Kώστας Τσιτούνας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Γιώργος Μητροφάνης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΥΛΗΣ: Νίκος Τσούρτης

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

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ

Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής, 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ (προσκεκλημένος αρθρογράφος)

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

(πρώην ευρωβουλευτής)

Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών

Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος

Ιωάννης Π. Παναγιωτούλιας, δρ Χημείας - Τεχνολογίας και Διαχείρισης

Περιβάλλοντος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κλεισθένη

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

POLITICAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
Μαρίνα Πέππα

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη,  
Βασίλης Υψηλός,
Κατερίνα Χατζηλαζάρου

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Κώστας Κουτσογιάννης,
Μαριλένα Ιορδανίδου

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής

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

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

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL 2 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αποδείχτηκε 
περίτρανα 
ότι είχε στηθεί 
ολόκληρη φάμπρικα 
με «κυπατζόχαρτα» 
για να κάνει 
παιχνίδι ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο «δικαστής των Αθηνών» θα παραμείνει στη θέση του;



«Π
ρόβα τζενεράλε» για την
προεκλογική περίοδο, που
αρχίζει και τυπικά σε λίγες
εβδομάδες, αποτέλεσε η

τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την πρότα-
ση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κα-
τέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια τριήμερη συζήτηση,
που μπορεί να προκλήθηκε για το θέμα των
παρακολουθήσεων από τον Αλέξη Τσίπρα,
κατέληξε, ωστόσο, να φέρει στο προσκήνιο
και όλα τα «γκρίζα» σημεία της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ από το παρελθόν. Ακριβώς για τον
λόγο αυτό, στο κυβερνητικό επιτελείο βάζουν
θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας ότι η συζή-
τηση ανέδειξε και το πλαίσιο της προεκλογι-
κής αντιπαράθεσης, αποφέροντας κέρδη για
την κυβερνητική στρατηγική.

Κέρδος 1ο Όπως σημειώνουν
-αφορά απολύτως

την επόμενη ημέρα και τον δρόμο προς τις
κάλπες-, η δημιουργία ενός πολιτικού κλί-
ματος με ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμ-
μές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιω-
ματική αντιπολίτευση. Η τοξικότητα δεν
αποτέλεσε επιλογή του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, έκανε, όμως, ακόμη πιο σαφές ότι στις
εκλογές που έρχονται, ακόμη και στην πρώ-
τη κάλπη, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για
«χαλαρή» ψήφο ούτε για αποχή ή για ψήφο
διαμαρτυρίας. Το κλίμα πόλωσης, εκτιμούν
στην κυβέρνηση, ενισχύει τα διλήμματα της
κάλπης, όπως τα έχει θέσει εξαρχής ο πρω-
θυπουργός, καλώντας τους πολίτες να επι-
λέξουν ακόμη και από την κάλπη της απλής
αναλογικής ανάμεσα στο παρελθόν και το
μέλλον, ανάμεσα στη σταθερότητα και τις
περιπέτειες για τη χώρα. «Θα πάμε μπροστά
ή θα γυρίσουμε πίσω», είναι η φράση του
Κυριάκου Μητσοτάκη και η πόλωση, που
καταγράφεται στο πολιτικό σκηνικό, επιβε-
βαιώνει το δίλημμα που θέτει.

Κέρδος 2ο Κατά την κυβερνη-
τική ανάγνωση, η

σύγκριση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη
και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ίσως ήταν η
τελευταία φορά που οι πολίτες είδαν τη μά-
χη των δύο εντός του Κοινοβουλίου. Στο κυ-
βερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η σύγκρι-
ση αυτή είναι καταλυτική υπέρ του πρωθυ-
πουργού, γεγονός που αποτυπώνεται και
στις δημοσκοπήσεις, όπου προηγείται του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα θέματα: οι-
κονομία, αντιμετώπιση ακρίβειας, ασφά-
λεια και άμυνα. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτι-
μούν ότι και η χθεσινή σύγκρουση ήρθε να
επιβεβαιώσει την υπεροχή του Κυριάκου

Μητσοτάκη, δίνοντας ουσιαστικά απάντηση
στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», τόσο
στο ύφος όσο και στην ουσία του λόγου που
διατύπωσαν.

Κέρδος 3ο H προβολή των πε-
πραγμένων της κυ-

βέρνησης τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Η
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η ενί-
σχυση των επενδύσεων, η μείωση της ανερ-
γίας, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, η
ισχυροποίηση της άμυνας της χώρας και
του διεθνούς της ρόλου αναδείχθηκαν στην
τριήμερη συζήτηση, αφού κάθε υπουργός
έκανε και τον απολογισμό του, ενώ ο ίδιος ο
πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κυβερνη-
τικό έργο, θέτοντας κάθε φορά και την ερώ-
τηση προς τον κ. Τσίπρα «τι κάνατε εσείς;»,
όπως θα γίνεται και κατά την προεκλογική
περίοδο.

Κέρδος 4ο Όπως εκτιμά το Μέ-
γαρο Μαξίμου, η

ανάδειξη των «ανοιχτών» υποθέσεων του
ΣΥΡΙΖΑ από το παρελθόν: η υπόθεση Παππά
και οι αναπάντητες από τον Αλέξη Τσίπρα κα-

ταγγελίες Καλογρίτσα και της γραμματέως
του περί μαύρου χρήματος από τον επιχειρη-
ματία προς το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ στα γεγονό-
τα του Έβρου, στην υπόθεση των 38 μετανα-
στών κι ενός νεκρού κοριτσιού, που διαψεύ-
στηκε, οι παρακολουθήσεις επί διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα έχουν επιβεβαι-
ωθεί από την Κουμουνδούρου, ακόμη και η
τραγωδία της πυρκαγιάς και της εκατόμβης
νεκρών στο Μάτι. Τα θέματα αυτά, που είχαν
περάσει σε δεύτερο πλάνο όλο το προηγού-
μενο διάστημα, επανήλθαν με δριμύτητα και
διά στόματος πρωθυπουργού. Κυρίως στο
ζήτημα του Ειδικού Δικαστηρίου και των
«μαύρων ταμείων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουν να ζη-
τούν πειστικές απαντήσεις από τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου.

Κέρδος 5ο Για την κυβερνητική
πλειοψηφία, η επι-

βεβαίωση της συνοχής της. Μπορεί κανείς,
στην πραγματικότητα, να μην περίμενε διαρ-

ροές, πολλοί, όμως, ήλπιζαν είτε σε κάποια
διαφοροποίηση ή αποχή, που θα μπορούσε
να ερμηνευθεί με συγκεκριμένο πολιτικό
μήνυμα, είτε σε τοποθετήσεις όπου υπουρ-
γοί ή βουλευτές θα διαχώριζαν με κάποιον
τρόπο τη θέση τους από τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης στο θέμα των παρακολουθήσε-
ων. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη, επιση-
μαίνουν χαρακτηριστικά στο κυβερνητικό
στρατόπεδο. 

Κέρδος 6ο Για τον πρωθυπουρ-
γό, σημειώνουν στο

Μέγαρο Μαξίμου, σχετικά με την υπόθεση
των παρακολουθήσεων, η απόλυτη στήριξη
που έλαβε από το σύνολο των υπουργών και
βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη
και από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό
Εργασίας, το όνομα του οποίου ακούστηκε
διά στόματος Τσίπρα από το βήμα της Βουλής,
ως ένα εκ των έξι που επιβεβαιώθηκε η πα-
ρακολούθησή τους. 

Κέρδος 7ο Οι «ρωγμές» στο μέ-
τωπο της αντιπολί-

τευσης. Μπορεί όλα τα κόμματα της ήσσονος
αντιπολίτευσης να ψήφισαν υπέρ της πρότα-
σης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, στις το-
ποθετήσεις των αρχηγών και εκπροσώπων
τους τα «πυρά» προς την κυβέρνηση συνο-
δεύτηκαν από «πυρά» και προς τον ΣΥΡΙΖΑ
για το παρελθόν, αλλά και τις επιδιώξεις του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

Η πρώτη προεκλογική 
«κατραπακιά» στον Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός τήρησε τη δέσμευσή του και μετέτρεψε 
την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση απιστίας 

και… αφωνίας του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

ΤΑ 7 ΚΕΡΔΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ



ΡOLITICAL ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τελικά… άνθρακες 
(ξανά) ο «θησαυρός»
του Γιώργου Μητροφάνη

Αν κανείς βγει σήμερα στους δρόμους της Αθήνας
και επιχειρήσει να κάνει ένα γκάλοπ με βασικό ερώ-
τημα «τι κέρδισε, τελικά, ο Αλέξης Τσίπρας από την
κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης
Μητσοτάκη;», βέβαιο είναι πως, με μια φωνή, το συν-
τριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων θα απαντήσει «το
απόλυτο τίποτα». Από όλα όσα είδαμε και ακούσαμε
χθες στη Βουλή από τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, εκείνο που πρέπει να προβληματίσει -
πρωτίστως τον ίδιο- είναι ο εκνευρισμός του, σχεδόν
καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ένας εκνευρισμός που έφτασε στο όριο της απώ-
λειας ψυχραιμίας, ένας εκνευρισμός που δεν δικαιο-
λογείται για πρώην πρωθυπουργό.

Ένας έμπειρος επικοινωνιολόγος θα μπορούσε
κάλλιστα να αποδώσει τον εμφανέστατο εκνευρισμό
του Αλέξη Τσίπρα στα πολλά ανοιχτά εσωτερικά μέ-
τωπα που είχε και εξακολουθεί να έχει να αντιμετωπί-
σει. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέ-
βηκε στο βήμα της Βουλής… μονοδιάστατα και μονο-
θεματικά. Ο πρωθυπουργός, από την άλλη πλευρά, εί-
χε ξεδιπλώσει τα χαρτιά του πριν καλά καλά υποβλη-
θεί η πολυαναμενόμενη πρόταση δυσπιστίας. Και δεν
ήταν ούτε μονοδιάστατος (δεν υπήρξε ποτέ, άλλωστε)
ούτε μονοθεματικός. Και πώς να είναι, άλλωστε, από
τη στιγμή που τα συγκρίσιμα πεδία στην πολιτική συ-
ζήτηση, αυτά που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη
Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις, είναι πολλά, ξεκάθαρα και δεδομένα.

Απαντήσεις επ’ αυτών των πεδίων ο Αλέξης Τσί-
πρας δεν έχει και δεν τις δίνει καιρό τώρα, για αυτό
και δεν πιστώνεται το παραμικρό όφελος, βλέπον-
τας τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ «καθη-
λωμένα» σε απόσταση σοβαρού εσωκομματικού
προβλήματος, μετά την επιβεβαίωσή τους και στην
κάλπη, από τη Νέα Δημοκρατία.

Άνθρακες, λοιπόν (ξανά), ο «θησαυρός» για τον αρ-
χηγό του ΣΥΡΙΖΑ, που θα χρειαστεί -πάντως- τις
απαντήσεις να τις δώσει στο πλήθος των ερωτημάτων
που του έθεσε ο πρωθυπουργός. Για ονόματα, λεπτο-
μέρειες, κινήσεις της ΕΥΠ που αφορούν νόμιμες επι-
συνδέσεις με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας
και το πώς αυτά τα στοιχεία δεν έφτασαν ποτέ στα χέ-
ρια του πρωθυπουργού της χώρας, αλλά έφτασαν σε
εκείνα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το πρόβλημα της χώρας, γιατί η ΕΥΠ υπάρχει για
να προστατεύει την εθνική ασφάλεια της πατρίδας
μας, είναι τα «κενά αέρος» που εμφανίζει ως Εθνι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών χρόνια τώρα και, φυσι-
κά, ο ευτελισμός της ύπαρξης της ΑΔΑΕ, όπως αυ-
τός καταγράφεται από τους χειρισμούς του προ-
έδρου της και όχι μόνο. Κάπου, δηλαδή, να το κοιτά-
ξουν όλοι όσοι εμπλέκονται στα περί… ανεξαρτη-
σίας, διότι προφανώς έχουν χάσει και την ουσία και
το νόημα του τι σημαίνει Ανεξάρτητη Αρχή. Το βέ-
βαιο είναι πως η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώ-
σεων που έκανε συνειδητά ο Αλέξης Τσίπρας έπεσε
στο κενό και, για να επανέλθω στο ερώτημα από το
οποίο ξεκίνησα, ουδείς κατάλαβε -τελικά- γιατί
στήθηκε όλο αυτό το σόου, χθες, στη Βουλή. Οι αμέ-
σως επόμενες δημοσκοπήσεις θα έρθουν να επιβε-
βαιώσουν πλήρως των γραφομένων το αληθές!

Μ
όνο πολιτικά οφέλη είχε να αποκομίσει η κυβέρνηση
από την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότα-
σης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο πρωθυπουργός
περνώντας στην αντεπίθεση για τις υποκλοπές στρί-

μωξε για τα καλά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
μάλιστα εφ’ όλης της ύλης.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ βγήκε για ακόμη μία φορά
ενισχυμένη, αφού σύσσωμη απέρριψε την πρόταση δυσπιστίας με

156 ψήφους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστει-
λε μήνυμα νίκης στον δρόμο για τις διπλές κάλ-
πες. «Είμαστε δύναμη έργου και ελπίδας, παρα-
μένετε δυστυχώς ένας φορέας καθηλωμένος στη
μιζέρια», είπε απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και
εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο λαός στις εκλογές
θα δώσει ψήφο στη ΝΔ για ισχυρή και αυτοδύνα-
μη Ελλάδα.

Στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσε-
ων, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε σημαία και όπως

φάνηκε του γύρισε μπούμερανγκ, ο Κ. Μητσοτάκης όχι μόνο το-
ποθετήθηκε αλλά απηύθυνε ένα κρίσιμο ερώτημα στον Αλέξη
Τσίπρα. «Σας ρωτάω κάτι απλό, κ. Τσίπρα. Στην απόρρητη επι-
στολή Ράμμου που αποκαλύψατε, υπήρχαν ονόματα ή όχι;», διε-
ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας ότι στην αντί-
στοιχη επιστολή που έστειλε σε εκείνον ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ
δεν υπήρχαν ονόματα.

Η αναφορά σε ρυπαρά δίκτυα
«Να υποθέσουμε πως αυτές οι παρακολουθήσεις γίνονταν,

γιατί έχετε τα στοιχεία αυτά εσείς και όχι εγώ; Γιατί δεν έγινα
εγώ αποδέκτης ποτέ καμίας τέτοιας πληροφορίας; Γιατί, κ. Τσί-
πρα; Μήπως γνωρίζατε από πριν τα ονόματα; Εσείς έχετε τα

στοιχεία, εγώ δεν τα έχω». Ο Κ. Μητσοτάκης ξετύλιξε δε το κου-
βάρι των υπόγειων διαδρομών που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για
να διοχετεύσει ονόματα ατόμων που έχουν πέσει θύματα του
κοριού της ΕΥΠ. «Το κερασάκι σε αυτή την τοξική τούρτα ποιο
είναι; Από καιρό όσα επικαλούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εί-
χαν δημοσιευθεί. Πριν τα παραλάβει ο κ. Τσίπρας τα θρυλούμε-
να στοιχεία, ήταν πρώτη είδηση σε τρία Μέσα που πρόσκεινται
στον ΣΥΡΙΖΑ. Είτε υπήρξαν διαρροές απόρρητων πληροφοριών
από την Ανεξάρτητη Αρχή, είτε ο κ. Τσίπρας επέβαλε τα ονόματα
που αυτός ήθελε. Σε αυτά τα ρυπαρά δίκτυα αναφέρομαι», υπο-
στήριξε ο πρωθυπουργός.

Χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ θίασο που ανεβάζει μόνο ένα έργο και
ποτίζει την κοινωνία με διχασμό, σχολιάζοντας την αναφορά του
Αλέξη Τσίπρα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας με το «ένοχος ή βλαξ»:
«Τη φράση αυτή την είπε ο Κίτσος Τεγόπουλος αναφερόμενος
στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας αναφορά στους Παπανδρέου,
Κουτσόγιωργα και Μαντζουράνη, που σήμερα είναι δικηγόρος του
Νίκου Παππά, από πάμπερς πήγαμε σε σακούλες».

Επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ για τον Νίκο  Παππά 
Σφοδρότατη ήταν η επίθεση Μητσοτά-

κη για το θέμα του Ειδικού Δικαστηρίου
και την κάλυψη που παρείχε ο Αλέξης
Τσίπρας στο Νίκο Παππά. Ο πρωθυ-
πουργός κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ αν
διαφωνεί με όσα λέει ο «κόκ-
κινος εργολάβος» να του κά-
νει μήνυση και αναρωτήθη-
κε: «Μπορείτε να διαβεβαι-
ώσετε το ελληνικό Κοινο-
βούλιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
λάβει ποτέ χρηματοδότηση από
τη Βενεζουέλα;». «Εμείς, κ. Τσίπρα, μέ-
νουμε Ευρώπη, χωρίς ερωτηματικό, χω-
ρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Το
ερώτημα είναι αν εσείς μένετε Μαδού-

ρο. Θα απαντηθούν και αυτά τα ερωτή-
ματα πολύ σύντομα», συμπλήρωσε ο κ.
Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των με-
ταναστών στον Έβρο, ο Κ. Μητσο-

τάκης καταλόγισε στον Α. Τσί-
πρα και στον ΣΥΡΙΖΑ ότι ανα-
παράγουν fake news και
τους κάλεσε να ζητήσουν
δημοσίως συγγνώμη. «Δεν

καταλαβαίνετε ότι με αυτή την
εμμονή σας να αγκαλιάζετε τέ-

τοιο fake news παίζετε το παιχνίδι της
Τουρκίας; Είστε αφελής ή επικίνδυ-
νος;», σημείωσε, ενώ διερωτήθηκε αν ο
ΣΥΡΙΖΑ θα γκρεμίσει τον φράχτη στον

Έβρο αν γίνει κυβέρνηση.
Ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε υπερήφανος

που ηγείται μιας κυβέρνησης η οποία
θωρακίζει τη χώρα και τις Ένοπλες Δυ-
νάμεις. «Εσείς πρέπει να ντρέπεστε που
δεν στηρίζετε αυτή την επιλογή. Πού νο-
μίζετε ότι βρίσκεστε; Στο Λουξεμβούργο;
Δεν βλέπετε τον γείτονα απέναντι;», διε-
ρωτήθηκε. Κατηγόρησε, επιπλέον, τον Α.
Τσίπρα ότι «είχε διαλύσει την ΕΑΒ».

Μιλώντας για την οικονομία, ο Κ. Μη-
τσοτάκης επεσήμανε ότι, επί υπουργίας
Ευκλείδη Τσακαλώτου, η ανάπτυξη
ανερχόταν σε 0,5%, ενώ πλέον βρίσκεται
σε ρυθμό διπλάσιο και τριπλάσιο σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr

Δεν υπήρχαν ονόματα στην επιστολή 
που έστειλε ο Ράμμος στον πρωθυπουργό

Ισοπέδωσε
τα ψεύδη Τσίπρα
o Μητσοτάκης
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Α
παντήσεις για την υπόθεση των
υποκλοπών που αποτελεί το εντο-
νότερο σημείο πολιτικής τριβής με-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευ-

σης. «Καυτά» ερωτήματα που έφτασαν μέχρι
την... πόρτα του ίδιου του προέδρου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Σύγκριση πεπραγμένων των δύο τετραε-
τιών. Αλλά και το διακύβευμα της επόμενης μέ-
ρας. Της επερχόμενης κάλπης της απλής ανα-
λογικής, η οποία για τη Νέα Δημοκρατία μετα-
τρέπεται σε... μητέρα των μαχών.

Η ωριαία ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
από το βήμα της Ολομέλειας νωρίς χθες το με-
σημέρι στη συζήτηση-φωτιά για την πρόταση
δυσπιστίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης
εναντίον της κυβέρνησης ήταν το αποτύπωμα
ενός τετραγώνου αναφορών που κάλυψε το
σύνολο της ατζέντας.

Το... πέσιμο της αυλαίας μάλιστα με την ψη-
φοφορία ανοίγει έναν... καθαρό διάδρομο για
το Μέγαρο Μαξίμου και την οδό Πειραιώς μέ-
χρι τις εκλογές που θα ενώσει δύο γέφυρες.
Την ολοκλήρωση ενός κύκλου «γαλάζιας»
διακυβέρνησης με το στοίχημα του «151+» για
την επόμενη τετραετία, με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη όχι μόνο να... σηκώνει το γάντι όσων
είπε στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και να
επεκτείνει τον λόγο του προτάσσοντας όλα
αυτά για τα οποία η Νέα Δημοκρατία ζητεί από
τους πολίτες την επανεκλογή της. Και αυτό
που, μεταξύ άλλων, έγινε εμφανές στη χθεσι-
νή κόντρα της Ολομέλειας είναι ότι η θετική
ατζέντα που προτάσσει η Ηρώδου Αττικού 19,

συμπληρωμένη στο μοτίβο της από τις μεταρ-
ρυθμίσεις του 2019-2023, και τα... βέλη του
κυβερνητικού προγράμματος για το 2023-
2027 μετατρέπονται σε στρατηγικά «θέλω»
όσον αφορά τον... μαραθώνιο των επόμενων
κρίσιμων τεσσάρων μηνών.

Απαντήσεις για όλα και ερωτήσεις-φωτιά
Πέραν των όσων ανέφερε ο πρωθυπουργός

για την υπόθεση των παρακολουθήσεων (υπό-
θεση που αποτέλεσε τον λόγο της πρότασης
δυσπιστίας από την Κουμουνδούρου), πέραν
της κορυφαίας αποκάλυψης από την πλευρά
του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στην επιστολή
Ράμμου δεν υπήρχαν τα ονόματα που ανέφερε
ο Αλέξης Τσίπρας, δύο είναι τα σημεία που
αποτέλεσαν για τον πρωθυπουργό το... πολιτι-

κό όπλο κατάρριψης αυτού που στη Νέα Δημο-
κρατία... βαφτίζουν ως πόλεμο λάσπης από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο σημείο, τα κομβικά
ερωτήματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης προς
τον κ. Τσίπρα όχι μόνο για όσα έρχονται στο
φως του Ειδικού Δικαστηρίου και σχετίζονται
με στενούς συνεργάτες του προέδρου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αλλά και για την περιβόητη υπόθεση της
μικρής Μαρίας στον Έβρο. Δεύτερο σημείο, η
σύγκριση όσων έπραξε η διακυβέρνηση Τσί-
πρα - Καμμένου με εκείνα της «γαλάζιας» δια-
κυβέρνησης. Και σε αυτήν τη σύγκριση, όπως
επισημαίνουν στελέχη, η υπεροχή της Νέας
Δημοκρατίας είναι καταλυτική. Δεν είναι τυ-
χαίο άλλωστε ότι κυβερνητικοί παράγοντες
έκαναν λόγο για «δώρο» του Αλέξη Τσίπρα
προς το Μέγαρο Μαξίμου μέσω της πρότασης

δυσπιστίας, καθώς ο πρωθυπουργός απευθυ-
νόμενος στους πολίτες μπόρεσε, προτού καν
ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος,
να «απογυμνώσει» την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και να εξηγήσει σημείο προς σημείο
γιατί τα πεπραγμένα της δικής του τετραετίας
αποτελούν το... διαβατήριο για το αύριο. Αυτή
τη φυγή προς τα εμπρός, έτσι κι αλλιώς, αυτήν
τη συζήτηση για το μέλλον επιδιώκει και θα συ-
νεχίσει να επιδιώκει το κυβερνητικό οικοσύ-
στημα, καθώς, όπως τονίζεται, η Κουμουνδού-
ρου «δεν έχει να πει τίποτα» για την επόμενη
σελίδα της Ελλάδας.

Και τώρα η... μητέρα των μαχών

Η  ηγετική κυριαρχία Μητσοτάκη έναντι του Τσίπρα 
στη Βουλή έδωσε απλώς το στίγμα 

όσων θα ακολουθήσουν ενόψει εκλογών

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εστιασμένη, έτσι κι
αλλιώς, στους τομείς όπου οι δημοσκοπήσεις καταγρά-
φουν τη σαφή υπεροχή της οδού Πειραιώς έναντι της Κου-
μουνδούρου:
�Στην οικονομία, την ανάπτυξη και τις νέες θέσεις εργα-
σίας μέσα από το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Αυτό της ανά-
κτησης επενδυτικής βαθμίδας που θα έχει, όπως επισημαί-
νεται από την κυβέρνηση, τη δική του ξεχωριστή σημασία
όσον αφορά τη μείωση του κόστους δανεισμού για τη χώρα,
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. «Μειώσαμε φόρους,
μειώσαμε την ανεργία, φέραμε επενδύσεις, κάναμε το
κράτος ψηφιακό. Όλα αυτά είναι πραγματικά επιτεύγματα
και έρχονται και ενώνονται με ένα πρωτοφανές πλαίσιο
στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικο-
νομίας», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μια απο-

στροφή που συμπληρώνει το παζλ των επόμενων στόχων
για «καλύτερους μισθούς, ανάπτυξη και νέες θέσεις απα-
σχόλησης».
� Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. «Είμαι υπερήφα-
νος που προΐσταμαι μιας κυβέρνησης και μιας κοινοβου-
λευτικής πλειοψηφίας που θωρακίζει τη χώρα... Αυτή η Ελ-
λάδα που εσείς επιμένετε να λοιδορείται, κύριε Τσίπρα,
ενισχύθηκε σε όλα τα παγκόσμια fora», τόνισε ο πρωθυ-
πουργός.
� Στο Μεταναστευτικό και το κράτος δικαίου. «Μας εγκαλεί-
τε σήμερα για νομιμότητα και δικαιοσύνη εσείς, το κόμμα
που διά του κ. Βούτση θεωρούσε ότι οι ψήφοι δεν έχουν “μυ-
ρωδιά” και άρα είναι ευπρόσδεκτη η συμμαχία με τη Χρυσή
Αυγή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου; Και, κύριε Τσί-
πρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που οργάνωσε την σκευωρία της Novartis,

τώρα κάνει πως δεν ξέρει τον “Μάξιμο Σαράφη”, τον οποίο
αγάπησε ως κουκουλοφόρο μάρτυρα, αλλά αγνοεί τώρα ως
κοινό απατεώνα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Με τον νέο κύκλο των ανά την περιφέρεια περιοδειών του
να βρίσκεται ήδη στον ορίζοντα, πάντως, ο πρωθυπουργός,
όπως φάνηκε και χθες, θα κρατάει στην προμετωπίδα όχι
μόνο τη σύγκριση και την επικοινωνία του επόμενου «γα-
λάζιου» κυβερνητικού προγράμματος αλλά και το διακύ-
βευμα της κάλπης. Και στο πλαίσιο αυτό, η «συνέχεια», η
«συνέπεια» και η «σταθερότητα» θα βγαίνουν όλο και πιο
συχνά στο κέντρο του προεκλογικού κάδρου μαζί με τα κυ-
ρίαρχα διλήμματα. «Πάμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω;».
Όπως έλεγαν μάλιστα στελέχη, χθες ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης μίλησε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ενώ ο
Αλέξης Τσίπρας «δεν είπε κουβέντα για το αύριο».

Ανέδειξε τη «γαλάζια» υπεροχή σε οικονομία, εξωτερική πολιτική και Μεταναστευτικό



Μ
ας χωρίζουν περίπου τρεις
μήνες από τις εκλογές και ο
αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης έχει ήδη απο-

καλέσει τον πρωθυπουργό «εγκέφαλο εγ-
κληματικής οργάνωσης». Στη συζήτηση
μάλιστα επί της πρότασης μομφής που
κατέθεσε, τον κατηγόρησε ακόμα πως
«μεγάλωσε με χορηγίες της Siemens και
σπίτια του Βολταίρου» και έθεσε το δίλημ-
μα «Δημοκρατία ή εκτροπή».

Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει
επιλέξει μπροστά στις κάλπες τη στρατη-
γική της έντασης. Ανεβάζει τους τόνους
για να ανατρέψει τα όσα αποτυπώνουν οι
δημοσκοπήσεις και -παρά τις περί του αν-
τιθέτου φωνές στην Κουμουνδούρου-
αποδέχονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αν
όμως τρεις μήνες πριν από τις κάλπες έχει
ήδη κατηγορήσει τον αντίπαλό του ότι επι-
βουλεύεται το πολίτευμα της χώρας, τι άλ-
λο -μεγαλύτερο από αυτό- μπορεί να ει-
πωθεί μέχρι αυτές;

Είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν πρόκειται να «μαλακώσει» τον λό-
γο του μέχρι τις εκλογές. Πώς θα μπορού-
σε, άλλωστε; Τα χαμηλά ντεσιμπέλ και η

παγίωση της κατάστασης βολεύουν αυτόν
που έχει το προβάδισμα, όχι αυτόν που
κυνηγά να «γεφυρώσει» την απόσταση.
Εδώ όμως υπάρχει μια παγίδα, στην οποία
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει προ πολλού λόγω των
αντιφάσεών του.

Λάθος προσέγγιση 
στους «νοικοκυραίους»

Για να γίνει ξανά πρωθυπουργός, ο
Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να αποσπά-
σει από τη Νέα Δημοκρατία «νοικοκυ-
ραίους», κοινό προνομιακό για τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη. Ανθρώπους, δηλαδή,
που απεχθάνονται την ένταση. Που εν-
διαφέρονται πρωτίστως για την «ασφά-
λεια» είτε μιλάμε για οικονομική, είτε
για την αστυνόμευση, τα σύνορα και την
περιφρούρησή τους, είτε για τον κίνδυνο
επεισοδίου με την Τουρκία και επίσης
για τη «σταθερότητα». Ποιο από όλα αυ-
τά εξυπηρετεί η τακτική του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ;

Προερχόμενος από την κομμουνιστική
Αριστερά και έχοντας αναδειχθεί σε ηγέτη
του δεύτερου πόλου του πολιτικού συστή-
ματος σε μια περίοδο αναταραχής δυσκο-
λεύεται να βρει τα εργαλεία να «ψαρέψει»
στη «δεξαμενή» του Κέντρου ή και ακόμα
πιο συντηρητικών κοινών και αυτό είναι το
βασικό του εκλογικό πρόβλημα. Είναι σαν
κάποιος να θέλει να μάθει τι συνέβη στη
Wall Street και να του προσφέρεις την
«Αυγή» για να ενημερωθεί για το θέμα. Θα
την πετάξει και θα αναρωτιέται ποιο ακρι-
βώς είναι το πρόβλημά σου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε
βέβαια με την επίκληση του πατριωτισμού
από βήματος Βουλής να κάνει τη συγκε-
κριμένη κρίσιμη μάζα να τον ακούσει,
όμως δεν είναι σίγουρο ότι τα κατάφερε.
Too little, too late, θα έλεγαν κάποιοι. Μέ-
νει να φανεί αν μέχρι τις κάλπες θα συνε-
χίσει στους ίδιους τόνους -το πιθανότερο-
ή θα βάλει «όπισθεν» και θα «ψάξει» το
μόνο κοινό που μπορεί να τον επαναφέρει
στα κυβερνητικά έδρανα.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στη… φασαρία
Με την ένταση και τους υψηλούς τόνους προσπαθεί 

ο Αλέξης Τσίπρας να ανατρέψει τα αποτελέσματα 
των δημοσκοπήσεων…

«Εγκληματική οργάνωση το Μαξίμου 
για  την υπόθεση των παρακολουθήσεων»
Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε τα περί εγκληματικής οργάνωσης με έδρα το Μέγαρο Μα-
ξίμου και τόνισε πως η υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν είναι κάποιο λάθος αλλά
ένα σχέδιο συντονισμένο από τον Κ. Μητσο-
τάκη. «Πρόκειται για σχέδιο καλά οργανωμέ-
νο. Δεν πρόκειται για ρυπαρό δίκτυο. Πρό-
κειται για μοντέλο διακυβέρνησης», είπε και
χαρακτήρισε πληγή για τη χώρα και τη δημο-
κρατία τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αναφερόμενος στο θέμα Καλογρίτσα - Παπ-
πά, ο Α. Τσίπρας κάλεσε τον πρωθυπουργό να
μην επιχειρήσει φτηνούς αντιπερισπασμούς
και κατασκευές, διακινώντας ψεύδη για
μαύρες σακούλες. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μόνο μία
σακούλα και δεν ήταν μαύρη, ήταν αυτή με τα 37 δισ. ευρώ, χωρίς τα οποία η χώρα δεν
θα μπορούσε να αντέξει από τα χτυπήματα των αλλεπάλληλων κρίσεων», τόνισε κατα-
χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

του
Αντώνη 
Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@gmail.com



Η διαφορά 
των δύο κόσμων

Η αναφορά του πρωθυπουρ-
γού στην Ημέρα Μνήμης για το
Εβραϊκό Ολοκαύτωμα προκάλε-
σε το χειροκρότημα των βουλευ-
τών της συμπολίτευσης αλλά όχι
της αντιπολίτευσης, προκαλών-
τας το σχόλιο του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη: «Το γεγονός ότι ούτε για
αυτό δεν χειροκροτούν όλοι δεί-
χνει το επίπεδο του Κοινοβουλί-
ου». Στον αντίποδα, η αναφορά
του Αλέξη Τσίπρα προς τον πρω-
θυπουργό ως άτομο «μειωμένης
αντιληπτικής ικανότητας» προ-
κάλεσε έκρηξη στην αίθουσα της
Ολομέλειας. Παρά την προτροπή
του κ. Τασούλα, ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε να ανα-
σκευάσει. Σημεία των καιρών...

Πάρτε και μία καλή πληροφορία, μιας και σας απασχολεί
το θέμα των υποκλοπών. Στην υπόθεση της Greek Mafia
υπάρχει κίνδυνος όλοι οι κατηγορούμενοι να βγουν... λάδι
διότι οι παρακολουθήσεις επί Γιάννη Ρουμπάτη (επί ΣΥΡΙΖΑ
δηλαδή) δεν είχαν υπογραφή και έγκριση εισαγγελέα και
δεν προσκομίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο όλα τα DVD των
επισυνδέσεων παρά μόνο κάποιες διάσπαρτες σημειώσεις.
Ωραία πράγματα...
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Οι παρακολουθήσεις
του ΡουμπάτηΣτη Χαριλάου Τρικούπη καίγονται τώρα για τα ψηφοδέλτια. Σή-

μερα Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, στις 11 το πρωί, θα συνεδριά-
σει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα
γραφεία του κόμματος. Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023, στις 10
το πρωί, στο ξενοδοχείο Divani Caravel θα συνεδριάσει η ΚΠΕ με
αντικείμενο την έγκριση των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-
Κινήματος Αλλαγής στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ στις
12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική ομιλία του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη.

Πολλή δουλειά έχουν στο ΠΑΣΟΚ

E
να παλιό ανέκδοτο έλεγε για έναν συλλέκτη που είχε στην κατοχή του όλους τους
πίνακες που απεικόνιζαν τον Λένιν, εκτός από τον «Λένιν στο Ελσίνκι». Όταν βρή-
κε τον κάτοχό του, έσπευσε να τον συναντήσει και να πάρει και εκείνον για να
συμπληρώσει τη συλλογή του. Φτάνοντας όμως είδε έναν πίνακα που απεικόνιζε

την... Πράγα. Και όταν τον ρώτησε «ο Λένιν πού είναι;» πήρε την εξής απάντηση: «Στο Ελσίν-
κι». Κάπως έτσι -σαν τον συλλέκτη του ανεκδότου- θα ψάχνει κανείς και τον Γιάνη Βαρου-
φάκη στη χθεσινή φωτογραφία της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότα-
σης δυσπιστίας. Αντ’ αυτού -και μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων- μίλησε η βουλευτής
του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα. Ο Γιάνης ήταν κάπου μεταξύ Κούβας και Μεξικού.

Όπως σας έγραψα και στο χθεσινό φύλλο, ο πρό-
εδρος Νίκος, ο οποίος ανακίνησε όλο αυτό το
φιάσκο με τις παρακολουθήσεις, ήταν και παρα-
μένει εξαφανισμένος από την πολιτική επικαι-
ρότητα και από τη μάχη στη Βουλή για τις υπο-
κλοπές. Του έχει κλέψει όλη τη δόξα ο Βαγγέλης
Βενιζέλος, ο οποίος έχει στρέψει πάνω του όλα
τα φώτα της δημοσιότητας ως υπερκομματικός.
Τον κ. Ανδρουλάκη τον έχουν καπελώσει και ο
Βενιζέλος και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βγαί-
νει στη Βουλή -κατά δήλωσή του- ως «εκπρό-
σωπος της Δημοκρατικής Παράταξης». 

Ο Λένιν στο... Ελσίνκι 
και ο Γιάνης στην Κούβα

Τον έχει καπελώσει και ο Βενιζέλος

«Γάτα» 
ο Κουτσούμπας  

Χωρίς καν να πει το όνομά της, ο Δη-
μήτρης Κουτσούμπας έβγαλε στη...
σέντρα την Πόπη Τσαπανίδου. «Η ίδια η
νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ το
διευκρίνισε, “δεν έχουμε καμία σοβα-
ρή διαφορά μεταξύ μας”, είπε με στόμ-
φο η εν λόγω κυρία»... Λίγο αργότερα,
δεύτερη αναφορά, επίσης χωρίς να πει
το όνομά της: «Άκουσα προχθές σε μια
εκπομπή την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ

να λέει ότι “κάναμε
αδικίες, αλλά

τις κάναμε με
πόνο ψυχής
επειδή πιε-
σ τ ή κ α -
με”»... Κα-
τ α λ α β α ί -

νουμε ότι
μάλλον ο γγ του

ΚΚΕ δεν είναι
ακριβώς «φαν» της κυρίας

Τσαπανίδου... Στο κλείσιμο της ομιλίας
του έριξε το καλύτερο, με αναφορά
στους στίχους γνωστού λαϊκού άσμα-
τος: «Όταν όλοι οι άλλοι πιθανόν θα
τρώτε και θα πίνετε όχι “στην υγειά της
αχάριστης” ή “στην υγειά της επόμε-
νης”, που λέει και το λαϊκό άσμα, το
ΚΚΕ θα είναι πάλι εδώ». Έχω αρχίσει
να τον συμπαθώ σφόδρα. 

«Είναι εδώ τα στοιχεία»,
φώναζε από το βήμα της
Βουλής ο μονίμως θυμω-
μένος Αλέξης Τσίπρας
προς τον πρωθυπουργό.
Ο φακός έπιασε εκείνη
την ώρα τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στη θέση του να
λέει χαμογελώντας:
«Πού ‘ν’ τα;»...



Γ
ια να ξέρετε,
στον ΣΥΡΙΖΑ
μ α ρ τ υ ρ ά ν ε
μόνοι τους…

Μετά το φιάσκο μέσα
στο Κοινοβούλιο έδω-
σαν στη δημοσιότητα
την επιστολή που έστει-
λε ο Τσίπρας στον Χρή-
στο Ράμμο, εις την
οποία φαίνεται ξεκάθα-
ρα ότι αυτός δίνει τα
ονόματα στον πρόεδρο
της ΑΔΑΕ. Ο κ. Τσίπρας, λοιπόν, έδωσε ονόματα
στον κ. Ράμμο πριν από οποιαδήποτε έρευνα της
ΑΔΑΕ και όχι ο κ. Ράμμος στον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσί-
πρας παραπλάνησε το Κοινοβούλιο αναφέροντας
ονόματα τα οποία δεν περιέχονταν στην επιστολή
του κ. Ράμμου. Αλήθεια, πώς έφτασαν τα ονόματα
αυτά στον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ; «Πώς ήταν σε
γνώση του κ. Τσίπρα οι συγκεκριμένοι τηλεφωνι-
κοί αριθμοί των προσώπων αυτών; Μέσω ποιας
ακριβώς διαδρομής; Μήπως από τα ρυπαρά δί-
κτυα;», αναρωτιέται σε ανακοίνωσή της η ΝΔ… 
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Ο Γιάννης Ραγκούσης εμφανίσθηκε προχθές
στη Βουλή και υποστήριξε πως ένας πολίτης
κατήγγειλε ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας
των ραντεβού για εμβολιασμό το κινητό του
μολύνθηκε με το κακόβουλο λογισμικό Pred-
ator, μέσω ενός παραπλανητικού SMS που
φαινόταν να έχει σταλεί από το
emvolio.gov.gr. Βεβαίως του απάντησε ο Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, που λίγο πολύ αποκά-
λεσε τον Ραγκούση «ψεκασμένο», όμως όλοι
έσκασαν στα γέλια με την παρέμβαση της Σο-
φίας Βούλτεψη, που τρολάροντας τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Μόλις του μπήκε το
εμβόλιο, τον πήρε το Predator τηλέφωνο».

Για γέλια 
και για… πάμπερς! 

Ο Βενιζέλος δεν έγινε
ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μήπως
έγινε βενιζελικός;

Η Βούλτεψη τρολάρει
Ραγκούση 

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε προχθές ο βου-
λευτής Κώστας Κυρανάκης με τον πρώην
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και νυν ευ-
ρωβουλευτή Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Όπως
έγραψε, «εμείς οι νεότεροι έχουμε πολλά,
πάρα πολλά να μάθουμε από αυτόν τον άν-
θρωπο που πάντα έβαζε το εθνικό συμφέ-
ρον πάνω από όλα και γνωρίζει καλύτερα
από τον καθένα πώς να ενώνει τις γενιές
της παράταξής μας».

Ο Κυρανάκης 
με τον Βαγγέλα 

Χ
ρο
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Μπορεί χθες στη Βουλή να έγινε ο κακός χαμός
και να ακούστηκαν τα «χίλια μύρια όσα», εκείνο
όμως που εξόργισε το ΠΑΣΟΚ ήταν η αναφορά
του πρωθυπουργού στα «πάμπερς του ’89». Μά-
λιστα η Χαριλάου Τρικούπη βγήκε με μια οργι-
σμένη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, που
υποστήριξε: «Ο κ. πρωθυπουργός συνεχίζει την
οικογενειακή παράδοση. Ζουν με τον εφιάλτη
του Ανδρέα Παπανδρέου». Στο ίδιο ύφος συμ-
πλήρωσε: «Με μια ανιστόρητη αναφορά, ο κ.
Μητσοτάκης επιχείρησε σήμερα (σ.σ.: χθες)
μια ακόμη επικίνδυνη ακροβασία για να καλύ-
ψει τις δικές του ενοχές. Ο λαός όμως έχει μνή-
μη. Θυμάται αυτό που αποκλήθηκε “βρόμικο ’89
”. Θυμάται την επιχείρηση σπίλωσης και συκο-
φάντησης του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Θυμάται και
την πανηγυρική του αθώωση. Η ιστορία, κύριε
Μητσοτάκη, δεν ξαναγράφεται και δεν παρα-
γράφεται». Για γέλια και για… πάμπερς! 

Ο άλλοτε «πιασμένος από τη Novartis», κατά
ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ξαφνικά «μεγάλος συνταγματο-
λόγος» επειδή διαφωνεί με την κυβέρνηση
στην υπόθεση των υποκλοπών. Έγινε ο Ευάγ-

γελος Βενιζέλος αίφνης ΣΥΡΙΖΑ;
Όχι, δεν έγινε. Οι Συριζαίοι

όμως; Εκείνοι όχι μόνο κα-
τέκλεισαν την αίθουσα
στην οποία γινόταν η εκδή-
λωση με τη συμμετοχή του

πρώην προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ, η οποία και ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων από πρώην
συναγωνιστές του, αλλά βρέθηκαν και

στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Η εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος Πόπη Τσαπανίδου
ήταν εκεί, ο Νίκος Μπίστης επίσης, οι Νίκος
Βούτσης, Νίκος Φίλης και Γιάννης Ραγκούσης
παράτησαν τη Βουλή και τη συζήτηση δυσπι-
στίας για να συμμετάσχουν.

Ο Τσίπρας 
έδωσε 
τα ονόματα 
στον Ράμμο 

Το χυδαίο «ένοχος ή βλαξ» που
χρησιμοποίησε με το γνωστό
κουτσαβάκικο ύφος ο κ.
Αλέξης Τσίπρας ήταν βε-
βαίως παλαιός τίτλος της
εφημερίδας «Ελευθερο-
τυπία» την εποχή του
σκανδάλου Κοσκωτά, αλλά
είχε γραφτεί διαφορετικά…
Ο ακριβής τίτλος ήταν «Συνένο-
χος ή βλαξ» και δεν αφορούσε τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου αλλά τον Δημήτρη Τσοβόλα. Το σημει-
ώνω για την ιστορική αλήθεια… 

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ…
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Όπως ίσως θα μάθατε, ο
αξιότιμος κ. Ανδρέας

Πάτσης, του οποίου ήρθη η
ασυλία, δεν πήγε να ψηφίσει
για την πρόταση δυσπιστίας.
Δεν είχε καν το πολιτικό ανά-
στημα να πάει να ψηφίσει, αν
και εκλέχθηκε με τη σημαία
της ΝΔ και πλήγωσε την πα-
ράταξη. Και μιας και το έφερε
η κουβέντα, ήθελα να απευ-
θύνω δύο κρίσιμα ερωτήματα: 
1ον. Ο κ. Πάτσης έχει πλη-
ρώσει τα ενοίκια στα σπίτια
εις τα οποία διαμένει στα
Γρεβενά;
2ον. Οι εκδηλώσεις τις οποί-
ες έκανε προεκλογικά στα
Γρεβενά έχουν εξοφληθεί; 
Ήρεμα ρωτάω και για τα δύο
ζητήματα…

Τo
...

 Π
ρό

σω
πo

Σ
την τελική ευθεία έχει μπει το ζήτημα της καρατόμησης
του δημάρχου Ιάσμου Μουμίν Οντέρ, ο οποίος προχώ-
ρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ένα κρε-
σέντο παράνομων ενεργειών, εξαπολύοντας μετωπική

επίθεση στα στελέχη και τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αρ-
χής με την αιτιολογία ότι είναι… Γκιουλενιστές. 

Οι εξωφρενικές αποφάσεις του δημάρχου Ιάσμου προκάλεσαν
την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ο οποί-
ος ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα να διερευνήσει τυχόν

έκνομες ενέργειες από την πλευρά του Μουμίν Οντέρ.
Σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες, η αιτιο-

λογημένη έκθεση που συνέταξε ο κ. Σάββας συνιστά «καταπέλ-
τη» κατά του δημάρχου, καθώς διαπιστώνεται σωρεία παράνο-
μων ενεργειών που αιτιολογούν στο ακέραιο την παύση από τα
καθήκοντά του. 

Σε κάθε περίπτωση, έχει ήδη κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
της παύσης και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να
εισαχθεί σχετικό θέμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, προκει-
μένου να διευθετηθεί αυτή η, χωρίς προηγούμενο, υπόθεση.

Πλημμύρισε με την ομορφιά της Μόνικας Μπελούτσι το προξενείο μας στη Νέα Υόρκη
Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος Κων-
σταντίνου, δεξιώθηκε το βράδυ της Τετάρτης τη μεγάλη Ιταλίδα ηθοποιό
Μόνικα Μπελούτσι. Η ομορφιά της πλημμύρισε κυριολεκτικά την αί-
θουσα της δεξίωσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στην 79η οδό
στο Μανχάταν. Η Μόνικα Μπελούτσι συμμετέχει στους εορτασμούς για
την 100ή επέτειο από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Η Ιταλίδα ηθοποι-
ός υποδύεται την Ελληνίδα σοπράνο στο θεατρικό έργο «Maria Callas:
Letters & Memoirs« («Μαρία Κάλλας: Γράμματα & Αναμνήσεις»). Οι
ομογενείς που θέλουν να παρακολουθήσουν το έργο, μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με το θέατρο «Beacon Theater», στο Μανχάταν.

Θα παραμείνω στο φαινόμενο «Ανδρέας Πάτσης» και θα σας δώσω την πληροφορία
ότι οι ξενοδόχοι των Γρεβενών σκέφτονται πολύ σοβαρά να του στήσουν ανδριάντα
στην κεντρική πλατεία της πόλης. Διότι ενώ τον χειμώνα οι άνθρωποι ζούσαν από
τους μετανάστες που ενοικίαζαν δωμάτια στα ξενοδοχεία, ο Ανδρέας με παρεμβά-
σεις του κατάφερε να τους διώξει όλους και να μπορέσουν στη συνέχεια κάποια
αόρατα funds να χτυπήσουν τα ξενοδοχεία «μπιρ παρά». Ο Ανδρέας, δηλαδή, έκανε
προεκλογικό αγώνα στην περιοχή υποσχόμενος την απομάκρυνση των προσφύ-
γων, στρεφόμενος ακόμη και εναντίον των ξενοδόχων, που τους κατηγορούσε ότι
με τις επιλογές τους να φιλοξενήσουν πρόσφυγες υπονομεύουν την τουριστική
ανάπτυξη των Γρεβενών. 

Χορηγός 
του Μητσοτάκη 
ο Τσίπρας

Δεν το λέω εγώ, μακριά από εμέ-
να αυτές οι κουβέντες. Ο Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος του ΠΑΣΟΚ το
είπε. «Δεν είναι απλός πελάτης του
Μητσοτάκη, είναι μέγας χορηγός
του ο Τσίπρας. Για ποιο λόγο τελικά
έκανε την #πρόταση_μομφής; Χρει-
αζόταν κάποια βοήθεια η ΝΔ;»,
έγραψε ο Οδυσσέας στο Twitter… 

Ο Βορίδης στέλνει σπίτι του τον δήμαρχο Ιάσμου 

Θα στήσουν ανδριάντα του Πάτση



«Η
πρόταση δυσπιστίας ήταν
μια ευκαιρία για εμάς να
απαντήσουμε σε όλες τις
αιτιάσεις της αντιπολίτευ-

σης και να παρουσιάσουμε, καθώς είμαστε
στην τελική ευθεία για την προεκλογική πε-
ρίοδο, το σημαντικό έργο που έχει γίνει. Η
παράταξή μας είναι συσπειρωμένη όσο πο-
τέ και έτσι θα βαδίσει προς τις εκλογές. Η
πρόταση δυσπιστίας δυνάμωσε και άλλο
την παράταξή μας», λέει στην «Political» ο
Βασίλης Σπανάκης, βουλευτής Νοτίου Το-
μέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. 

Όταν τον ρωτήσαμε για νέο πακέτο στήρι-
ξης, άνω των 500 εκατ. ευρώ, που φαίνε-
ται ότι θα δοθεί από το υπουργείο Οικονομι-
κών, ο κ. Σπανάκης απάντησε ότι «την επό-
μενη τετραετία θα δώσουμε έμφαση όχι
μόνο στην αύξηση των θέσεων εργασίας,
αλλά και στην αύξηση των εισοδημάτων
όλων των εργαζομένων». Τέλος, για τον κ.
Ράμμο πιστεύει πως «δυστυχώς, η συμπερι-
φορά του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε ως
επικεφαλής μιας Δημόσιας Αρχής. Μετέ-
τρεψε την ανεξαρτησία της Αρχής σε προ-
νομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρό-
εδρό του».

Ήταν η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ
μια κίνηση εντυπωσιασμού της κοινής
γνώμης ή θεωρείτε ότι δυνάμωσε την
κυβερνώσα παράταξη;

Ήταν πρώτα και κύρια μια κίνηση πανι-
κού. Όπως είπα και στην ομιλία μου στη
Βουλή, αν θα έπρεπε να δώσουμε έναν τίτ-
λο για την πρόταση δυσπιστίας, θα ήταν
«Πρόβα ήττας για τον ΣΥΡΙΖΑ». Αποτελεί
συνέχεια μιας μεθόδευσης που συστηματι-
κά προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο
έως σήμερα. Η κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρη
θέση από την αρχή για το ζήτημα των επι-
συνδέσεων. Αναλήφθηκαν σχετικές πρωτο-
βουλίες, το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά τό-
σο στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής
όσο και στην Ολομέλεια και οι Δημόσιες Αρ-
χές κάνουν τη δουλειά τους για τη διαλεύ-
κανση κάθε πτυχής της υπόθεσης. 

Η πρόταση δυσπιστίας ήταν μια ευκαιρία
για εμάς να απαντήσουμε σε όλες τις αιτιά-
σεις της αντιπολίτευσης και να παρουσιά-
σουμε, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία
για την προεκλογική περίοδο, το σημαντικό
έργο που έχει γίνει. Η παράταξή μας είναι
συσπειρωμένη όσο ποτέ και έτσι θα βαδί-
σει προς τις εκλογές. 

ΒΑΣIΛΗΣ ΣΠΑΝAΚΗΣ
Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία

«Η νέα τετραετία της ΝΔ 
συνδέεται με νέα

θετικά μέτρα»
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Πίκουλα

Η παράταξή μας
είναι
συσπειρωμένη 
όσο ποτέ και 
έτσι θα βαδίσει
προς τις εκλογές. 
Η πρόταση
δυσπιστίας 
μας δυνάμωσε 
κι άλλο 



Η πρόταση δυσπιστίας δυνάμωσε και άλ-
λο την παράταξή μας.

Γιατί η ΝΔ κατηγορεί τον Χρήστο Ράμ-
μο ότι έχει συρθεί στις πολιτικές επι-
διώξεις του ΣΥΡΙΖΑ;

Δυστυχώς, η συμπεριφορά του κ. Ράμ-
μου δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε ως επι-
κεφαλής μιας Δημόσιας Αρχής. Μετέτρε-
ψε την ανεξαρτησία της Αρχής σε προνο-
μιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρό-
εδρό του. Όλες οι κινήσεις του ήταν στην
κατεύθυνση της δημιουργίας εντυπώσε-
ων, με αποκορύφωμα τη συνάντηση με τον
κ. Τσίπρα. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει
συμπεριλάβει ο κ. Ράμμος στους συνομιλη-
τές του τον πρωθυπουργό και δεν επιδιώχ-
θηκε επικοινωνία μαζί του για να τον ενη-
μερώσει σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Για-
τί άραγε; Βλέπουμε, όμως, να συναντιέται
με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος εξερχόμενος
κρατούσε έναν φάκελο, το περιεχόμενο
του οποίου ανακοινώθηκε ταχύτατα από
συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Πρόκει-
ται για ατόπημα του κ. Ράμμου και ακόμη
βαρύτερο ατόπημα του κ. Τσίπρα, ο οποίος
προσπάθησε να εμπλέξει και την Πρόεδρο
της Δημοκρατίας στην προσπάθεια εξυπη-
ρέτησης των κομματικών του σκοπιμοτή-
των. Η Νέα Δημοκρατία, με απόλυτη προ-
σήλωση στο Σύνταγμα και τους νόμους και
εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη ελληνική Δι-
καιοσύνη, έχει πάρει καθαρή θέση για όλα
αυτά. Ο ελληνικός λαός μάς παρακολου-
θεί όλους και θα μας κρίνει για την υπευθυ-
νότητα και τη συνέπεια που οφείλουμε να
δείχνουμε σε τόσο σοβαρά θέματα. 

Μπορεί το ζήτημα των υποκλοπών να
κόψει ψηφοφόρους από τη Νέα Δη-
μοκρατία;

Το ζήτημα των επισυνδέσεων προσπαθεί
να το διατηρήσει στην επικαιρότητα κυρίως
ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κρύψει την αντι-
πολιτευτική του γύμνια. Την ίδια ώρα έχουν
ανοίξει και άλλα θέματα, πιο σοβαρά, για
τα οποία υπάρχει από πλευράς αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης εκκωφαντική σιωπή.
Και αναφέρομαι στις καταγγελίες για τις
σακούλες με τα μαύρα χρήματα, τα SMS
που είδαν το φως της δημοσιότητας που μι-
λούσαν για ποσοστά στους καναλάρχες και
τις συναντήσεις με τον κ. Καλογρίτσα. Για
όλα αυτά δεν έχουμε ακούσει τίποτα από
τον κ. Τσίπρα. Οι πολίτες το αντιλαμβάνον-
ται αυτό και βγάζουν τα συμπεράσματά
τους. Ωστόσο, άλλα είναι τα προβλήματα
που τους απασχολούν. Όσο και αν θέλει ο
ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στις εκλογές με μία μονο-
θεματική ατζέντα, μέσα σε ένα κλίμα τοξι-
κότητας, εμείς θα μιλήσουμε για το σημαν-
τικό έργο που κάναμε και για το σχέδιό μας
για την επόμενη τετραετία. Και από αυτό
θα ζητήσουμε να μας κρίνουν οι πολίτες. 

Πώς κρίνετε τη στάση του ΠΑΣΟΚ
έως τώρα;

Το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές ταυτίζεται
με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά, δυστυχώς, δεν
έχει κατά τη γνώμη μου ξεκάθαρη
στρατηγική. Σε πολλά θέματα, όπως
αυτό των επισυνδέσεων, γίνεται -ας
μου επιτραπεί η έκφραση- η ουρά του
ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το θέμα σχεδόν ταυ-
τίστηκαν, γεγονός που συνιστά μια λά-
θος επιλογή όπως φάνηκε και από το
αποτέλεσμα. Αυτό είναι συνέπεια μιας
γενικότερης σύγχυσης που υπάρχει
στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα
των εκλογών. Αυτό, όμως, θα το κρί-
νουν στο τέλος οι πολίτες.

Ένα σχόλιο για τον Βαγγέλη Βενιζέλο
και το «φλερτ» του με πρόσωπα που
έχουν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεω-
ρείτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα;

Ο κ. Βενιζέλος έχει μια μακρά και πλού-
σια κοινοβουλευτική διαδρομή και τοποθε-
τείται συχνά για ζητήματα που αφορούν
τον δημόσιο βίο. Τελευταία έχει επικρίνει
την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο
θέμα των επισυνδέσεων. Δεν είμαι σε θέ-
ση να γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο «φλερτ»
με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή αν απλώς στο θέ-
μα αυτό συμφωνούν. Να θυμίσω ότι στο
παρελθόν ο κ. Βενιζέλος έχει βρεθεί πολ-
λές φορές απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, με χαρα-
κτηριστικότερο τον χαρακτηρισμό «εκτσο-
γλανισμός» που του απέδωσε μιλώντας
στη Βουλή. Οι επιλογές όλων μας κρίνον-
ται και θα είναι πιο ξεκάθαρες καθώς πλη-
σιάζουν οι εκλογές.

Πού θα οδηγήσει η υπόθεση Νίκου
Παππά στο Ειδικό Δικαστήριο; Είναι
η απάντηση της ΝΔ για τις υποκλο-
πές; Μήπως παραγίνεται τοξικό το
κλίμα;

Η υπόθεση του Νίκου Παππά έχει πά-
ρει τον δρόμο της και είναι σε εξέλιξη το
Ειδικό Δικαστήριο. Αυτά είναι πολύ σο-
βαρά ζητήματα που αφορούν την πολιτι-
κή ζωή του τόπου και πρέπει να υπάρξει
πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας. Έτσι
θα εξυπηρετηθεί η πολιτική ομαλότητα
και θα μπορέσουμε να αποφορτίσουμε
το κλίμα. Αυτό, βέβαια, δεν νομίζω να το
επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που επιμένει στην το-
ξικότητα και την πόλωση, γιατί όπως
έχω πει πολλές φορές δεν μπορεί να αν-
τιπαρατεθεί μαζί μας για το έργο που
έχουμε κάνει την τετραετία αυτήν. Δεν

νομίζω ότι γίνεται κάποιος συμψηφι-
σμός μεταξύ της υπόθεσης των δύο
πρώην υπουργών που έχουν παραπεμ-
φθεί στο Ειδικό Δικαστήριο και του θέ-
ματος των νόμιμων επισυνδέσεων.

Φαίνεται ότι ανοίγει ο δρόμος για νέο
πακέτο στήριξης άνω των 500 εκατ.
ευρώ, όπως λέγεται στο υπουργείο
Οικονομικών. Πού πρέπει να πάνε αυ-
τά τα χρήματα;

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη
ότι στηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις όποτε χρειάζεται. Και αυτό θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε, όσο διαρκούν αυτές οι
εισαγόμενες και προσωρινές πληθωριστι-
κές πιέσεις. Επιπλέον, η καλή πορεία των
δημοσιονομικών μας και ο ρυθμός ανά-
πτυξης που έχουμε επιτύχει μας δίνουν
μεγαλύτερη ευχέρεια όταν χρειάζεται να
πάρουμε και νέα μέτρα προς όφελος των
πολιτών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα
θέσουμε σε κίνδυνο την καλή πορεία της
οικονομίας μας με αλόγιστη παροχολογία,
όπως ανέξοδα κάνουν κόμματα της αντι-
πολίτευσης. Όπως είπαν και ο πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Οικονομικών, θα
δούμε την πορεία εκτέλεσης του προϋπο-
λογισμού τον Φεβρουάριο και θα πράξου-
με αναλόγως. Προς το παρόν βλέπουμε
τα θετικά σημάδια από την πορεία αποκλι-
μάκωσης του πληθωρισμού και τα θετικά
αποτελέσματα των μέτρων που πήραμε
για την αντιμετώπιση της εισαγόμενης
ακρίβειας. Έχουμε πει ότι την επόμενη τε-
τραετία θα δώσουμε έμφαση όχι μόνο
στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αλλά
και στην αύξηση των εισοδημάτων όλων
των εργαζομένων. Είμαι βέβαιος ότι η νέα
τετραετία της ΝΔ θα συνδεθεί με νέα θετι-
κά μέτρα για όλους.
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Όσο και αν θέλει 
ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε στις

εκλογές με μία
μονοθεματική ατζέντα,

μέσα σε κλίμα
τοξικότητας, εμείς 
θα μιλήσουμε για 

το σημαντικό έργο 
που κάναμε και για 

το σχέδιό μας για 
την επόμενη τετραετία.

Και από αυτό 
θα ζητήσουμε να μας

κρίνουν οι πολίτες



Τ
ην ώρα που το ΠΑΣΟΚ αναζητά τρόπους για
να κάνει ξεκάθαρο το πολιτικό του στίγμα
και με τον ΣΥΡΙΖΑ να καραδοκεί στη γωνία
προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις όποιες

πολιτικές αδυναμίες, εμφανίζεται ως από μηχανής...
αρχηγός ο Ευάγγελος Βενιζέλος και προκαλεί ελεγ-
χόμενες εκρήξεις στο πολιτικό ναρκοπέδιο της Κεν-
τροαριστεράς.

Μιλώντας στην εκδήλωση που έφερε αναταράξεις
στον «κύκλο των χαμένων εκσυγχρονιστών» εξαιτίας
του τίτλου της «Μένουμε Ευρώπη;», που παραπέμπει

στο δημοψήφισμα του 2015 αλλά και
επειδή οι διοργανωτές πρόκεινται φιλι-
κά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Βενιζέλος ανακά-
τεψε με μαεστρία την πολιτική τράπου-
λα. Ταυτόχρονα όμως κατάφερε να
προκαλέσει ένα σκληρό -πλην όμως ει-
κονικό- μπρα ντε φερ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και ΠΑΣΟΚ, αφού στην εκδήλωση τα
δύο κόμματα εκπροσωπήθηκαν με κο-

ρυφαία στελέχη τους, προφανώς για να μην καρπωθεί
κανένας από τους δύο τη νίκη των εντυπώσεων.

«Είναι προφανές ότι οι οργανωτές έχουν μια πολιτι-
κή προδιάθεση έντονα κριτική προς την κυβέρνηση και
έντονα φιλική προς την αντιπολίτευση, κυρίως τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Το ότι καλούν εμένα συνιστά μεγάλο βήμα για
αυτούς, μια εκδήλωση επιστημονικού σεβασμού προς
πολιτικό τους αντίπαλο. Τους ευχαριστώ για αυτό», εί-
πε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντώντας εμμέσως
στους επικριτές του για τη συμμετοχή του στην εκδή-
λωση, όπως ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώρ-
γος Φλωρίδης. 

«Είμαι κομματικά απελεύθερος»
Και στρέφοντας το βλέμμα του σε φίλους και αντίπα-

λους, έθεσε τα ακόλουθα πολιτικά ερωτήματα, επιχει-
ρώντας να βάλει σε μια σειρά όλα όσα του έχουν προ-
σάψει. «Ποιος έχει άραγε στα χέρια του το πρωτότυπο

του μέτρου της φιλοευρωπαϊκής και αντι-συριζαϊκής
συνέπειας; Οφείλω εγώ με το δικό μου “πολεμικό μη-
τρώο” να δώσω διαβεβαιώσεις ή να αποδείξω τίποτα;
Πρέπει να σιωπώ επιστημονικά για τις υποκλοπές προ-
κειμένου να μην “επωφεληθεί” ο ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ, ο
πρόεδρος του οποίου είναι θύμα υποκλοπών, δικαιού-
ται να επικαλείται αυτά που λέω ή είναι ύποπτη και η

σχέση με το κόμμα του οποίου υπήρξα αρχηγός και το
οποίο ακρωτηριάστηκε σηκώνοντας τραγικά δυσανά-
λογο βάρος για την αντιμετώπιση της κρίσης; Ποιος δι-
καιούται να λέει τη μία ότι συνεργάζομαι με τον κ. Μη-
τσοτάκη επειδή η κυβέρνηση πρότεινε τη συμμετοχή
μου στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον του
Συμβουλίου της Ευρώπης, που συγκροτήθηκε από τη
γενική γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης με
επτά μέλη επιλεγμένα ατομικά και όχι με εκπροσώ-
πους κρατών-μελών; Και την άλλη ότι θα συνεργαστώ
με τον κ. Τσίπρα επειδή επικαλέστηκε την επιστημονι-
κή μου θέση για τις υποκλοπές σε απάντηση της δια-
φωνίας προς την επιστημονική μου θέση που δήλωσε ο
κ. Μητσοτάκης;». Και για να προλάβει τυχόν σχόλια κα-
τέληξε με νόημα: «Είμαι πολιτικά και κομματικά απε-
λεύθερος, απολαμβάνω τη σφαίρα της μεταπολιτικής,
αλλά υπερασπίζομαι την επιστημονική μου συνείδηση,
σοβαρότητα, αξιοπιστία και κυρίως πειστικότητα».

Οι υποκλοπές και οι παρουσίες με... συμβολισμό
Αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, αφού ξε-

καθάρισε ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η θεσμική αντι-
μετώπιση του ζητήματος, έθεσε το θέμα σε μια ιδιαίτε-
ρη πτυχή αυτής της ομιχλώδους υπόθεσης: «Στο ζήτη-
μα της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, του κύρους
της και του απορρήτου των επικοινωνιών της, που είναι
ουσιαστικά στρατιωτικές επικοινωνίες, απαιτείται να
διαμορφώσει άμεσα μια εύλογη τεκμηριωμένη απάν-
τηση ο ίδιος ο πρωθυπουργός και να ενημερώσει αξιό-
πιστα τουλάχιστον τους αρχηγούς των κομμάτων».

Για την ιστορία, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν -
και οι παρουσίες έχουν τον δικό τους συμβολισμό-
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οι Νίκος Βούτσης, Νίκος
Φίλης, Νίκος Μπίστης, Γιάννης Ραγκούσης κ.ά., ενώ
από το ΠΑΣΟΚ ο γραμματέας της ΚΕ Ανδρέας Σπυρό-
πουλος, ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού της Χα-
ριλάου Τρικούπη Παναγιώτης Δουδωνής, ο Κώστας
Σκανδαλίδης κ.ά.
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Παρέδωσε μαθήματα πολιτικού... πόκερ

Πώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος βάζει...
δύσκολα (ξανά) σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

ανακατεύοντας την τράπουλα

«Ο Μητσοτάκης δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να αναμετρηθεί με τις βαρύτατες ευθύνες του»
Όσα συζητήθηκαν χθες στη Βουλή σχο-

λίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι
ο πρωθυπουργός είναι ένοχος για τη συγ-
κάλυψη του σκανδάλου και τις συνεχιζό-
μενες επιθέσεις στην ΑΔΑΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ είπε: «Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είχε
την ύστατη ευκαιρία να πει την αλήθεια
στον ελληνικό λαό λίγο πριν από τη διε-
ξαγωγή των εθνικών εκλογών. Όμως,
επέλεξε το σιωπητήριο γιατί φαίνεται ότι
δεν έχει το πολιτικό ανάστημα να αναμε-
τρηθεί με τις βαρύτατες ευθύνες του για
τη θεσμική εκτροπή που έχει εκθέσει
διεθνώς της χώρα μας. Το βεβαρημένο
ιστορικό της υπονόμευσης των θεσμών

κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δεν τον αθωώνει για την καταπάτηση θε-
μελιωδών δικαιωμά-
των και την οργάνωση
του παρακρατικού δι-
κτύου παρακολουθή-
σεων. Κύριε πρωθυ-
πουργέ, είστε ένοχος
για τη συγκάλυψη του
σκανδάλου, για τις συ-
νεχιζόμενες επιθέσεις
στην αρμόδια Ανεξάρ-
τητη Αρχή, για την προ-
στασία των επιχειρη-
ματιών που σχετίζονται με τα παράνομα
λογισμικά».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης διερω-
τήθηκε:  «Ποια είναι τελικά τα ρυπαρά δί-

κτυα; Μήπως οι μέχρι
πρότινος συνεργοί του
Μεγάρου Μαξίμου είναι
οι σημερινοί πληροφο-
ριοδότες του ΣΥΡΙΖΑ; Σε
κάθε περίπτωση και σε
ό,τι μας αφορά, δεν θα
αφήσουμε να μετατρα-
πούν σε δημόσια πολιτι-
κή πρακτικές εκτός ευ-
ρωπαϊκού πλαισίου. Τε-
λικά τι είδους φιλελευ-

θερισμό εκπροσωπείτε, όταν με την υπο-
γραφή της κυβέρνησής σας πουλήθηκε το

Predator σε αυταρχικά καθεστώτα;».
Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κα-

τέληξε ως εξής: «Όλα αυτά οδηγούν το πο-
λιτικό σύστημα σε απαξίωση και κρίση εμ-
πιστοσύνης. Το δίλημμα λοιπόν των επό-
μενων εθνικών εκλογών είναι καθαρό: Ή
με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί
να έχουν μια θέση εξουσίας ακόμη και εις
βάρος του δημόσιου συμφέροντος, των
θεσμών και της Δημοκρατίας, ή με αυτούς
που είναι διατεθειμένοι να τα θυσιάσουν
όλα για να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μας
κοινωνική ειρήνη, προοπτική και ευημε-
ρία. Tέλος, μια υπενθύμιση: Δημοκρατική
Παράταξη με αντιδημοκρατικές πρακτικές
δεν υπάρχει, κύριε Τσίπρα».

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 



«Η
δημοκρατία διέρχεται την πιο σκοτει-

νή περίοδο από την αποκατάστασή

της το 1974», δηλώνει ο πρώην εκ-

πρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νά-

σος Ηλιόπουλος, προσθέτοντας ότι «η ψήφος εμπιστο-

σύνης στην κυβέρνηση ήταν ένα συλλογικό χαρακίρι

του κυβερνητικού κόμματος». Κρίνει δε πως «δεν μπο-

ρεί κανείς να πει πού θα σταματήσει το νήμα των απο-

καλύψεων», ενώ θεωρεί βέβαιο πως «οι πολιτικές συ-

νέπειες θα είναι βαριές για τον κ. Μητσοτάκη στις εκλο-

γές», καθώς «δεν νοείται να παραμένει στη θέση της

μια κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας είναι δυνάμει πα-

ρακολουθούμενα και δυνάμει εκβιαζόμενα».

Πιστεύετε ότι πετύχατε αυτό που θέλατε ως ΣΥΡΙ-

ΖΑ-ΠΣ με την πρόταση δυσπιστίας που καταθέσατε;

Ως αξιωματική αντιπολίτευση χρησιμοποιούμε όλα τα κοι-

νοβουλευτικά εργαλεία που μας δίνουν το Σύνταγμα και ο

Κανονισμός της Βουλής προκειμένου να θωρακιστεί η

δημοκρατία, που αυτή την εποχή διέρχεται μια σκοτεινή

περίοδο, ίσως την πιο σκοτεινή από την αποκατάστασή της

το 1974. Πλέον ξέρουμε όλοι, με τη βούλα της ΑΔΑΕ, ότι

δημόσια πρόσωπα, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι και

επιχειρηματίες, είχαν επιμολυνθεί από ένα κέντρο που δι-

οικούνταν από το Μέγαρο Μαξίμου από την Εθνική Υπη-

ρεσία Πληροφοριών. Κατά τη συζήτηση στην πρόταση δυ-

σπιστίας ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να έρθει στη Βου-

λή και να απολογηθεί. Όλοι μας είδαμε ότι ο κ. Μητσοτά-

κης δεν είχε να προσφέρει καμία απάντηση, γιατί -απλά-

είναι ένοχος. Αυτό που φαίνεται ως ψήφος εμπιστοσύνης

στην κυβέρνηση στην πραγματικότητα ήταν ένα συλλογι-

κό χαρακίρι του κυβερνητικού κόμματος. 

Κρίνετε πως θα ξεσκεπαστεί το σκάνδαλο και θα δια-

λευκανθεί πλήρως η υπόθεση των επισυνδέσεων;

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει τη σφραγίδα του κ. Μη-

τσοτάκη και έχει αρχίσει ήδη να ξεσκεπάζεται. Από τις 28

Δεκεμβρίου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αλέξης Τσίπρας είχε ζητήσει γραπτώς να διεξαχθεί έλεγ-

χος από την ΑΔΑΕ. Μέχρι τότε είχαμε ευρήματα επισυν-

δέσεων και δημοσιεύματα ότι παρακολουθούνταν όχι μό-

νο ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και οι δη-

μοσιογράφοι Κουκάκης και Μαλιχούδης, αλλά και ο ευ-

ρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κύρτσος

και ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου. Δεν ήταν μόνο

αυτοί όμως. Υπήρχαν ευρήματα παρακολουθήσεων και

για τον υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη, τον αρχηγό του

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας κ. Φλώρο, τον αρχη-

γό του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Λαλούση, τον πρώην

σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας κ. Λιακόπουλο, τον πρώην

και τον νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλι-

σμών κ. Λάγιο και κ. Αλεξόπουλο. Η απάντηση που έλαβε

ο Αλέξης Τσίπρας ήταν «έξι στα έξι». Για όλους ευρέθησαν

επισυνδέσεις της ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη.

Αναμένετε και άλλες αποκαλύψεις και ποιες πολι-

τικές συνέπειες μπορεί να έχει μια πλήρης διαλεύ-

κανση της πολύκροτης αυτής ιστορίας;

Εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορεί κανείς να πει πού θα

σταματήσει το νήμα των αποκαλύψεων που έχει ξεκινήσει

αυτήν τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές συνέ-

πειες θα είναι βαριές για τον κ. Μητσοτάκη στις εκλογές

που έρχονται. Ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει πολλές

φορές στο παρελθόν τη δημοκρατική του ευαισθησία. Δεν

πρόκειται να επιτρέψει σε έναν επικίνδυνο άνθρωπο να

συνεχίζει να κυβερνά τον τόπο, όπως είναι ο κ. Μητσοτά-

κης. Όταν επί μήνες οι Έλληνες πολίτες έβλεπαν τον ση-

μερινό πρωθυπουργό να υποδύεται τον ανήξερο και να

διαβεβαιώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα, τελικά όχι μόνο ήξε-

ρε αλλά συντόνιζε κιόλας όλη αυτή την ιστορία. Οι πολιτι-

κές συνέπειες θα αντλούνται από την προστασία της συν-

ταγματικής τάξης, του κράτους δικαίου και της δημοκρα-

τικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Όπως έχουμε ξανα-

πεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν νοείται να παραμένει στη θέση

της μια κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας είναι δυνάμει πα-

ρακολουθούμενα και δυνάμει εκβιαζόμενα. Και επανα-

λαμβάνω: η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων

εργαλειοποίησαν την εθνική ασφάλεια χάριν αλλότριων

συμφερόντων είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα, τη δη-

μοκρατία και την ασφάλεια της χώρας.

Η κυβέρνηση ακολουθεί μια επιδοματική πολιτική με

τα διάφορα fuel και market pass, υποσχόμενη και

άλλα ενόψει εκλογών. Κατά πόσον κρίνετε πως μπο-

ρούν όλα τούτα να επηρεάσουν τη λαϊκή ετυμηγορία;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κόβει μόνιμες παροχές και από

τα δέκα που κλέβει επιστρέφει το ένα. Σας θυμίζω τη 13η

σύνταξη που επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ετήσια δαπάνη 850

εκατ., την ψήφισε ως αντιπολίτευση και την κατάργησε ως

κυβέρνηση. Μιλάμε δηλαδή μετά την ψήφιση τεσσάρων

προϋπολογισμών για περικοπές 3,4 δισ. στους συνταξιού-

χους με υπογραφή Μητσοτάκη. Τα μέτρα που χρειάζονται

είναι η δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δό-

σεις και η διαγραφή μέρους της πανδημικής οφειλής, το

σταμάτημα της αδικίας με την αισχροκέρδεια με μέτρα

όπως το πλαφόν στο ρεύμα και η μείωση ΦΠΑ - ΕΦΚ, κα-

θώς και η δίκαιη αύξηση των εισοδημάτων για εργαζόμε-

νους και συνταξιούχους. 

Παρά τις υποκλοπές, τις ανατιμήσεις στην αγορά, τα

ράντζα στα νοσοκομεία και τις ελλείψεις φαρμά-

κων, η κυβέρνηση συνεχίζει να είναι πρώτη στις

δημοσκοπήσεις. Πώς ερμηνεύετε αυτή την πολιτι-

κή αντίφαση;

Στις δημοσκοπήσεις αυτό που καταγράφεται πρωτίστως

είναι η ραγδαία φθορά της κυβέρνησης και της εικόνας

του κ. Μητσοτάκη. Στα ποιοτικά δε αποτελέσματα είναι ξε-

κάθαρη η διαχειριστική αποτυχία από πλευράς Μεγάρου

Μαξίμου τής πανδημίας και της ακρίβειας. Το περίφημο

«καλάθι του νοικοκυριού» κρίνεται ως εντελώς ανεπαρ-

κές για τα λαϊκά νοικοκυριά κατά συντριπτική πλειοψη-

φία. Ακόμη, στο ζήτημα των παρακολουθήσεων η πλει-

ονότητα των πολιτών βλέπει να υπάρχει ένα κέντρο στο

Μέγαρο Μαξίμου που διεύθυνε αυτό τον τεράστιο μηχανι-

σμό των υποκλοπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ενάμιση χρόνο

έχει ζητήσει εκλογές, καθώς πιστεύουμε πως οι πολίτες

που δηλώνουν αναποφάσιστοι είναι εκείνοι που θα πετύ-

χουν την ανατροπή της εικόνας που δίνουν οι δημοσκοπή-

σεις με την ψήφο τους στις κάλπες.Ν
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parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
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«Οι αναποφάσιστοι 
θα πετύχουν την ανατροπή

της εικόνας που δίνουν
οι δημοσκοπήσεις»

«Οι αναποφάσιστοι 
θα πετύχουν την ανατροπή

της εικόνας που δίνουν
οι δημοσκοπήσεις»
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O
λο και περισσότερο φαίνεται να
απομακρύνεται το «πράσινο
φως» για το πρόγραμμα των
τουρκικών F-16, αφού στο τεί-

χος που έχουν στήσει το ελληνοαμερικανι-
κό λόμπι και ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Με-
νέντεζ, η υφυπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ συνέδεσε άμεσα
την ικανοποίηση του τουρκικού αιτήματος
με το «ναι» της Άγκυρας για την ένταξη της
Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Η Βικτόρια Νούλαντ κατά τη διάρκεια
ακρόασης για τη Ρωσία στην Επιτροπή
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας,
απαντώντας σε ερώτηση της γερουσιά-
στριας Τζιν Σαχίν για το πώς βλέπει η κυ-
βέρνηση Μπάιντεν το αίτημα της Τουρκίας
για αγορά και αναβάθμιση μαχητικών F-16
στη σκιά της επιδείνωσης των σχέσεών της
με τη Σουηδία, είπε: « Έχουμε πει το ίδιο
στους Τούρκους συμμάχους μας, ότι χρει-
αζόμαστε την υποστήριξη αυτού του Κογ-
κρέσου για να προχωρήσουμε στη βελτίω-
ση των θεμάτων ασφαλείας, που πιστεύου-
με ότι χρειάζεται ως σύμμαχος μαχητικά
F-16, καθώς αυτά που έχει είναι παλιά. Το
Κογκρέσο είναι πιθανό να εξετάσει πολύ
πιο ευνοϊκά το θέμα μετά την επικύρωση».

Η γερουσιάστρια Τζιν Σαχίν απηύθυνε
την ίδια ερώτηση και στην υφυπουργό
Άμυνας των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα διε-

θνούς ασφάλειας, Σελέστ Γουαλάντερ, η
οποία απάντησε στο ίδιο ύφος πως «το
υπουργείο Άμυνας κάνει ακριβώς τις ίδιες
επισημάνσεις στους Τούρκους σε κάθε ευ-
καιρία. Το Κογκρέσο διαδραματίζει σημαν-
τικό ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολι-
τικής και πρέπει να τον λάβουν σοβαρά
υπόψη τους».

Η Άγκυρα πάντως δεν φαίνεται διατεθει-
μένη να κάνει πίσω μετά και το νέο κάψιμο
του Κορανίου στη Κοπεγχάγη, μπροστά
στην τουρκική πρεσβεία, από τον ακροδε-
ξιό πολιτικό Ράσμους Παλουντάν, που προ-
κάλεσε το έντονο διάβημα της Άγκυρας

στον Δανό πρέσβη. Το μήνυμα που έστειλε
ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας
ήταν σαφές. «Οι συστηματικές επιθέσεις
κατά των συμβόλων άλλων θρησκειών, των
εθνικών σημαιών και των προσωπικών δι-
καιωμάτων δεν μπορούν να ληφθούν αψή-
φιστα, έτσι και η Ευρώπη πρέπει να λάβει
μέτρα κατά των επιθέσεων εναντίον του Ισ-
λάμ», ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρό-
σωπος του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν.

Το... βιολί τους με τις παραβιάσεις
Την ίδια ώρα, ο εκνευρισμός της Άγκυ-

ρας για το «πάγωμα» των F-16 που θέλουν

να αγοράσουν από τις ΗΠΑ μεταφέρεται
στο αεροναυτικό πεδίο στο Αιγαίο με μαζι-
κές παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά
μαχητικά. Οι Τούρκοι, σε μια προσπάθεια
να δείξουν ότι η Ελλάδα δεν έχει το αερο-
πορικό πλεονέκτημα, έστειλαν 22 οπλι-
σμένα τουρκικά F-16 να εισβάλουν στον
εθνικό εναέριο χώρο προκαλώντας σκλη-
ρές αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά, που
σε 12 περιπτώσεις κατέληξαν σε εμπλοκές.
Μάλιστα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας
ανέβασε φωτογραφίες από την απογείωση
και την πτήση των τουρκικών μαχητικών,
που συνοδεύτηκαν από μια προκλητική
ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν ότι τα
τουρκικά μαχητικά ήταν σε... «εκπαιδευτι-
κή αποστολή σε διεθνή εναέριο χώρο του
Αιγαίου». Από τον πρώτο μήνα του έτους
έως σήμερα η τουρκική αεροπορία έχει
προχωρήσει σε 423 παραβιάσεις του εθνι-
κού εναέριου χώρου, ενώ οι εμπλοκές
έχουν φτάσει τις 46.

Η απάντηση της Αθήνας ήρθε άμεσα διά
στόματος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, από το Στρατόπεδο
«Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες»
αμέσως μετά το πέρας της τελετής παράδοσης
- παραλαβής καθηκόντων του διοικητή της Δι-
οίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) από τον αντι-
στράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα στον αντιστρά-
τηγο Δημήτριο Χούπη. «Είμαστε ένα κράτος με
ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να επιτρέψουμε να λείψει ούτε ένα
κόκκος ελληνικού εδάφους, ούτε μια ίντσα
ελληνικής θάλασσας. Είμαστε κυρίαρχοι στον
αέρα και έχουμε πάντα την τελευταία προσγεί-
ωση», είπε ο στρατηγός Φλώρος.

«Είμαστε κυρίαρχοι στον αέρα», δήλωσε ο αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος - Εκνευρισμός στην Άγκυρα,

βλέπουν με το... κιάλι τα τουρκικά F-16!

CNN Turk: «Μας ειρωνεύτηκε ο Μητσοτάκης»
H ανησυχία της Άγκυρας για τους αμυντικούς εξοπλισμούς της Ελλάδας αποτυπώ-

νεται με συνεχείς αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα κατη-
γορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι βάζει στο στόχαστρο τη χώρα τους. Ενδεικτικό
του κλίματος είναι το ρεπορτάζ του CNN Turk με αφορμή την παράδοση του 5ου F-16
Viper στην Πολεμική μας Αεροπορία. «Ο Μητσοτάκης για άλλη μια φορά έβαλε στο
στόχαστρό του την Τουρκία και έκανε αναφορά στις συνομιλίες Τουρκίας - HΠΑ για
τα F-16. Τι είπε ο Μητσοτάκης; Όταν εκείνοι προσπαθούν για τις πιθανότητες, συνε-
χίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των μαχητικών της Ελλάδας και δήθεν μας
ειρωνεύτηκε», ανέφερε ο Τούρκος παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων.

Η Αθήνα συνεχίζει να ενημερώνει τις συμμαχικές μας χώρες για την τουρκική επι-
θετικότητα, με τον Νίκο Δένδια τη Δευτέρα να ταξιδεύει στο Ισραήλ για διμερείς επα-
φές με τον ομόλογό του. Στο τραπέζι θα είναι οι όλο και αυξανόμενες τουρκικές προ-
κλήσεις, ενώ θα συζητηθούν και θέματα ενέργειας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

Οι ουρανοί
είναι δικοί μας...



Η
Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
υποψήφια βουλευτής στον Βόρειο
Τομέα της Αθήνας, σχολιάζει το κλί-

μα των ημερών, καταθέτει την άποψή της για το
ποιο κόμμα δεν θα αντέξει την πίεση των εκλο-
γών, μιλάει για τις πολιτικές σκοπιμότητες και
τις τακτικές των πολιτικών αντιπάλων αλλά και
για τα επιχειρήματα που θα πέσουν στο τραπέζι
για την αξιοποίηση της τρίτης διερευνητικής
εντολής. 

Εκτιμάτε ότι θα αντέξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι το
τέλος της προεκλογικής περιόδου στις με-
γάλες απαιτήσεις αυτού του διμέτωπου
αγώνα που έχει ξεκινήσει; 

Όχι μόνο θα αντέξει αλλά θα βγει πιο δυνατό, το
πιστεύω ακράδαντα. Το έχουμε εξάλλου απο-
δείξει ακόμη και στις πλέον δύσκολες στιγμές
μας. Το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη και οι ψηφοφόροι
του, που έμειναν πιστοί, χωρίς να υποκύψουν
στις σειρήνες των αξιωμάτων, είναι από κράμα
μεγάλης αντοχής. Αυτοί που εκπέμπουν τοξικό-
τητα, που πλασάρουν παλαιομοδίτικα κοστού-
μια, που δίνουν μάχες οπισθοφυλακής, που
σκιαμαχούν με το χθες, προβάροντας το κο-
στούμι ενός ξεπερασμένου δικομματισμού, δεν
θα αντέξουν. Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πλέον κα-
ταστήσει σαφές ότι διεκδικούν μόνο την εξουσία
για την εξουσία. Μητσοτάκης και Τσίπρας ζη-
τούν δεύτερες ευκαιρίες, ενώ έχουν αποτύχει,
προδίδοντας την εμπιστοσύνη του λαού που
τους έφερε στην εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρα-
μείνει πιστό στις αρχές και τις αξίες του, διατυ-
πώνει προτάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων των πολιτών -έστω και εάν
δεν φιλοξενούνται στον δημόσιο διάλογο τόσο
συχνά-, διαθέτει εμπειρία. Αυτή η στάση στο τέ-
λος θα επιβραβευτεί από τους πολίτες. 

Από την πλευρά της ΝΔ παρατηρείται απέ-
ναντι στο ΠΑΣΟΚ μια μετρημένη αντιπολι-
τευτική στάση, εν αντιθέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ,
που το τελευταίο διάστημα κλιμακώνει την
κριτική του. Ποιες είναι οι σκοπιμότητες πί-
σω από αυτές τις τακτικές; 

Μα είναι προφανές νομίζω. Καιρό τώρα, ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ σε
μια ιδιότυπη αιχμαλωσία με πλαστά και ψευδε-
πίγραφα διλήμματα. Να δηλώσει σώνει και καλά
το ΠΑΣΟΚ δήθεν με ποιον θα πάει και ποιον θα

αφήσει. Η «φιλελεύθερη» Δεξιά του κ. Μητσο-
τάκη και η δήθεν Αριστερά του κ. Τσίπρα συμ-
πλέουν σε αυτό, απλώς από άλλη σκοπιά ο καθέ-
νας. Θέλουν ένα ΠΑΣΟΚ «δηλωσία», αποζητούν
«πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων». 

Αλλά προσέξτε: Μέχρι πρότινος μας κατηγο-
ρούσε η ΝΔ ότι συμπλέουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ! Σή-
μερα έχουμε αντιστροφή της κακοπαιγμένης
παράστασης. 

Τώρα που ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι
δεν θα κάνει περίπατο στις εκλογές, όπως επαί-
ρονταν τα στελέχη του, θέλει να στρώσει το έδα-
φος ποντάροντας σε ένα ΠΑΣΟΚ αδύναμο, βολι-
κό εταίρο. Ο κ. Τσίπρας, από την άλλη, πιστεύει
ότι πυροβολώντας κατά του ΠΑΣΟΚ συσπειρώ-
νει και περιχαρακώνει το ακροατήριό του, για να
μην επιστρέψει στη σοσιαλδημοκρατία και την
αποτελεσματικότητά της, καθώς ο ίδιος δεν κα-
τόρθωσε όπως φαίνεται, παρότι αξιωματική αν-
τιπολίτευση, να ανατρέψει την κυβέρνηση της
ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν τσιμπάει. 

Ποια είναι τα επιχειρήματα που θα πέσουν
στο τραπέζι, προκειμένου να πείσετε το
πρώτο κόμμα να συνεργαστεί; 

Το ΠΑΣΟΚ ούτε φυγομάχησε ποτέ αλλά ούτε σή-
κωσε σημαία ευκαιρίας. Δεν δίστασε να αναμε-
τρηθεί με τις ευθύνες του και να βάλει το συμφέ-
ρον της χώρας πάνω από το πρόσκαιρο πολιτικό
όφελος. Εμείς έχουμε χαράξει από την εποχή
που πρόεδρος ήταν η αείμνηστη Φώφη Γεννη-
ματά την πορεία αυτονομίας, την οποία συνεχί-
ζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το βράδυ των εκλο-
γών, το ΠΑΣΟΚ θα έχει αυξήσει τόσο τη δύναμή
του που θα συγκαταλέγεται στη χορεία των νικη-
τών. Ως υπεύθυνη, λοιπόν, πολιτική δύναμη που
διακυβέρνησε τη χώρα αποτελεσματικά επί μα-
κρόν, αλλά και τώρα από τη θέση της αντιπολί-
τευσης, θα καταθέσουμε στον ελληνικό λαό το
πρόγραμμά μας. Με θέσεις και προτάσεις επί
πραγματικού, όχι με πλειοδοσίες όπως μας συ-
νήθισαν η αντιμνημονιακή ΝΔ με τα Ζάππεια και
ο ΣΥΡΙΖΑ που θα καταργούσε τα μνημόνια με
έναν νόμο και ένα άρθρο. Και επί του προγράμ-

ματος αυτού θα καλέσουμε όποιον θέλει να το-
ποθετηθεί. Ξέρετε, ζητούμενο δεν είναι μόνο η
κυβερνητική σταθερότητα, αλλά και η ποιότητα
διακυβέρνησης και κυρίως ο στόχος. Θέλουμε
μια κυβέρνηση δημοκρατική, προοδευτική επ’
ωφελεία του λαού. Ένα κράτος σύγχρονο με ένα
νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δημιουργεί
πλούτο και θα τον μοιράζει δίκαια, θα διασφαλί-
ζει δουλειές με αξιοπρεπείς μισθούς και συντά-
ξεις, ποιοτική δημόσια παιδεία και δημόσια
υγεία που θα μειώνει τις ανισότητες. Αυτά δεν
μπορεί να τα προσφέρει ούτε η ΝΔ του κ. Μη-
τσοτάκη ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Δοκιμά-
στηκαν και απέτυχαν. 

Πώς αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο της χα-
λαρής ψήφου; 

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την πορεία της χώρας
αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία, δεν υπάρ-
χουν περιθώρια εφησυχασμού. Διεκδικούμε
σήμερα και την τελευταία ψήφο των Ελλήνων
πολιτών για να μας δώσουν τη δύναμη να παλέ-
ψουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Η άνοδος της ακροδεξιάς είναι και πάλι ένα
φάντασμα που απειλεί την πολιτική ζωή του
τόπου και όχι μόνο. Εκτιμάτε ότι λύσεις
«απαγορευτικού τύπου» αντιμετωπίζουν
πραγματικά αυτό το ζήτημα; 

Η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα ήταν το τέλειο
πολιτικό σύστημα, γιατί είχε εφεύρει και την
ασφαλιστική δικλίδα του εξοστρακισμού. Προ-
φανώς η δημοκρατία μας είναι εμπεδωμένη, εί-
ναι μεγάθυμη, αλλά δεν είναι ξέφραγο αμπέλι.
Όσοι δεν ομνύουν στους δημοκρατικούς θε-
σμούς, αλλά στην ανατροπή τους, δεν μπορούν
να τους επικαλούνται κατά το δοκούν. Η δημο-

κρατία πρέπει να αυτοπροστατεύεται. Από την
άλλη, έχετε δίκιο, τα φαινόμενα εκφασισμού,
λαϊκισμού έχουν γιγαντωθεί από την περίοδο
ακόμη των μνημονίων. Όταν το ΠΑΣΟΚ και ο
Γιώργος Παπανδρέου έδιναν τη μάχη για να στα-
θεί όρθια η χώρα, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Χρυσή
Αυγή έδιναν ραντεβού στην πάνω και στην κάτω
πλατεία Συντάγματος. Οι αγανακτισμένοι προ-
πηλάκιζαν βουλευτές, τον πρωθυπουργό ακόμη
και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από εκείνη
την ώσμωση και τη μαύρη περίοδο της ιστορίας
μας, ελπίζω να βγήκε κάτι καλό τουλάχιστον. Ότι
οι ακραίες φωνές μόνο βλάπτουν την πατρίδα
και τους πολίτες της. 

Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης απο-
κάλυψαν την υπόθεση των υποκλοπών, αλ-
λά ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που «πρω-
ταγωνιστεί» πλέον στην προσπάθεια για
διαλεύκανση. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποι-
ες θα είναι οι συνέπειες στην πολιτική ζωή
μετά τις τελευταίες εξελίξεις; 

Εμείς κινηθήκαμε άμεσα, πολιτικά και θεσμικά
για την αποκάλυψη του Maximougate. Δεν λαϊ-
κίσαμε, δεν πετροβολήσαμε, αλλά ούτε φοβη-
θήκαμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε όλες τις
ενδεδειγμένες θεσμικές κινήσεις. Έτσι φτάσα-
με σήμερα στις επίσημες αποκαλύψεις της
ΑΔΑΕ διαμέσου του κ. Ράμμου για τις παρακο-
λουθήσεις του κ. Ανδρουλάκη, υπουργών και
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιο-
γράφων κ.ά. Και θα δείτε, οι πολίτες θα επιβρα-
βεύσουν το ΠΑΣΟΚ για τη, γνήσια θεσμική, στά-
ση που κράτησε όλο αυτό το διάστημα. Όσο για
το ποιος «πρωταγωνιστεί», αφήστε το κοινό να
μιλήσει στο χειροκρότημα, όταν πέσει η αυλαία
στις πρώτες εκλογές. 
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Από το γραφείο 
του Ομπάμα στον ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Σπύρος Πρωτοψάλτης

Ο
Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι γνωστός ως διοικητής
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (παλιός
ΟΑΕΔ), αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πλούσιο βιογρα-
φικό του έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον, αφού

πρόκειται για έναν άνθρωπο που κατάφερε μόνος του να πέσει
στα βαθιά της πολιτικής σκηνής των ΗΠΑ, όπου έζησε για 24 έτη
πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2019.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πατήσια, αλλά τα καλοκαίρια
του τα περνούσε στο Ζούμπερι. Δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο
πήγε στο Κολλέγιο Αθηνών. Παιδί μεσοαστικής οικογένειας, οι
γονείς του ήταν εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμιας η μητέρα του
και Τριτοβάθμιας ο πατέρας του. 

Ο Σπύρος έφυγε για σπουδές στην Αμερική το 1995 και ξεκί-
νησε με αντικείμενο τη Δημοσιογραφία και τη Φιλοσοφία, μέ-
νοντας για τρία χρόνια στη Βοστόνη. Πήρε πτυχίο (BA) από τη
Σχολή Δημοσιογραφίας (School of Journalism) του Πανεπιστη-
μίου Νορθίστερν (Northeastern University) στη Βοστόνη της
Μασαχουσέτης και εργάστηκε στην εφημερίδα «Boston
Globe». Στη συνέχεια προχώρησε τις σπουδές του με μεταπτυ-
χιακό δίπλωμα (MS) από τη Σχολή Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης
και Αστικής Πολιτικής (Milano School of International Affairs,
Management, and Urban Policy) του Πανεπιστημίου Νιου
Σκουλ (New School University) στη Νέα Υόρκη και αργότερα, το
2008, απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Δη-
μόσιας Πολιτικής και Διοίκησης (School of Public Affairs) του
Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Ντένβερ (University of Col-
orado Denver). Εκεί λοιπόν άρχισε και την ενασχόλησή του με
την πολιτική, που τελικά τον κέρδισε.

Μετακόμισε στην Ουάσιγκτον, όπου εργάστηκε για τον βου-
λευτή των Δημοκρατικών (και νυν κυβερνήτη του Κολοράντο)
Τζάρεντ Πόλις, που εξελέγη με τον Ομπάμα το 2008. Στη συνέ-
χεια ο Σπύρος κατάφερε να κερδίσει το επόμενο πόστο του στη
Γερουσία για λογαριασμό του τότε προέδρου της Επιτροπής
Υγείας, Παιδείας και Εργασίας Τομ Χάρκιν, ενώ στη δεύτερη θη-
τεία του Ομπάμα τού ανατέθηκε η θέση του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ! Τεράστια εμπει-
ρία για έναν νέο Έλληνα, που πήρε το βάπτισμα του πυρός μέσα
στην πολιτική σκηνή της Αμερικής. 

Ο Σπύρος, όμως, έχει και ακαδημαϊκό έργο: Υπήρξε αναπλη-
ρωτής καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Τζορτζ Μέισον (George Mason 
University) στο Φέρφαξ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, ο Σπύρος είναι ένας άνθρωπος
αμιγώς αυτοδημιούργητος και δεν του χαρίστηκε τίποτα. Ό,τι
έκανε το κατάφερε με τη δουλειά του, αφού στο ξεκίνημά του
δεν είχε καμία πολιτική ή άλλου είδους γνωριμία.
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Η επιστροφή στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός 
και το αποτελεσματικό management
Τ

ο 2019 του έγινε η πρόταση να επιστρέψει στην
Ελλάδα και να αναλάβει τον δύσκολο, αλλά και
κρίσιμο για την Ελλάδα της κρίσης, ΟΑΕΔ. Όχι

μόνο ήρθε, αλλά κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να αλ-
λάξει πλήρως την εικόνα του οργανισμού και τις υπηρε-
σίες που προσφέρονται προς τους πολίτες. 

Αγαπάει πολύ την Ελλάδα και κατάφερε να αναβαθ-
μίσει τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σε έναν σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό φορέα απασχόλησης, που
βρίσκει δουλειές στους ανέργους και προσωπικό στις
επιχειρήσεις. 

Δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, ξεκίνησε τις
«Ημέρες Καριέρας», χρηματοδότησε τη νεανική επι-
χειρηματικότητα, αναβάθμισε τις δεξιότητες του αν-
θρώπινου δυναμικού, επανεκκίνησε τη στεγαστική πο-
λιτική, εκσυγχρόνισε τη λειτουργία του οργανισμού με
νέο οργανόγραμμα και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών

και σχεδίασε καινούργια ψηφιακά εργαλεία για την κα-
λύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων. 

Στην προσωπική του ζωή δεν έχει καθόλου χρόνο για
χόμπι, αλλά είναι φανατικός Παναθηναϊκός και λα-
τρεύει εκτός από την μπάλα, τα ταξίδια και τις μικρές

αποδράσεις μαζί με τη σύζυγό του Μαρία, με την οποία
γνωρίστηκε στις ΗΠΑ. 

«Θέλω να συνεχίσω να προσφέρω στην πατρίδα
μου», είναι το μότο της ζωής του, ενώ όπως συνηθίζει
να λέει σε φίλους του, δεν έχει μετανιώσει για την από-
φασή του να αφήσει μια επιτυχημένη καριέρα στις ΗΠΑ
και να γυρίσει στην Ελλάδα.

Το μικρόβιο της πολιτικής έχει ριζώσει μέσα του, αν
και είναι προσγειωμένος και μετριοπαθής. 

Οι φίλοι του θεωρούν ότι έχει πολιτικό μέλλον, καθώς
διαθέτει περγαμηνές και τεράστια πείρα. Ο ίδιος βλέπει
την πολιτική ως χώρο προσφοράς και όχι ως επαγγελ-
ματική καριέρα. Άλλωστε συνδυάζει δύο πολύ δυνατά
χαρακτηριστικά: την αποτελεσματικότητα ενός τεχνο-
κράτη και τη σεμνότητα που απαιτείται για έναν σύγ-
χρονο πολιτικό.

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
και την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου

Μαθητής λυκείου
Με τους γονείς του και
την αδερφή του

Αποφοίτηση στο Λύκειο Ψυχικού

Με τον πρώτο και τον δεύτερο υπουργό Παιδείας του Ομπάμα

Πάσχα στην
Κέρκυρα σε

μικρή ηλικία

Στη Βοστόνη, 
το πρώτο του πτυχίο

Γνήσιος Παναθηναϊκάκιας



Φ
υλακίσεις. Νόμοι για την πα-
ραπληροφόρηση. Κρατικός
έλεγχος των μέσων ενημέρω-
σης. Κυνήγι της αντιπολίτευ-

σης. Οικονομία βυθισμένη στο χάος. Χα-
μηλοί μισθοί. Κακή διαχείριση του Μετα-
ναστευτικού. Τα προαναφερθέντα συνι-
στούν τη θλιβερή πραγματικότητα στην
Τουρκία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην
παγκόσμια έκθεση του Παγκόσμιου Παρα-
τηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μια έκθεση-καταπέλτης και για τη χώρα
και για τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος δείχνει να αδιαφορεί
συλλήβδην για τα δημοκρατικά ιδεώδη και
για αρχές όπως η ελευθερία του Τύπου και
της έκφρασης. 

Η «Political» εντόπισε τη διευθύντρια
Τουρκικών Θεμάτων του Παρατηρητηρί-
ου Έμα Σινκλέρ Γουέμπ, η οποία σε μια
αποκλειστική συνέντευξη που μας παρα-
χώρησε από τη Νέα Υόρκη περιέγραψε τις
τραγικές συνθήκες που επικρατούν στην
Τουρκία.

ΔΔιαβάζοντας την έκθεση διαπίστωσα
πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα
ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα.
Δημοσιεύσαμε την παγκόσμια έκθεσή

μας. Καλύπτει πάρα πολλές χώρες. Κάναμε
μία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα
στην Τουρκία. Δείχνει τι ακριβώς συμβαί-
νει στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Έχουμε
δει ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε πολ-
λά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα στη χώρα. Υπάρχει μεγάλος έλεγχος
στα μέσα μαζική ενημέρωσης αλλά και στο
δικαστικό της σύστημα. Αυτά τα δύο κεν-
τρικά γεγονότα επηρεάζουν την κατάσταση
σε μεγάλο βαθμό. Τα περισσότερα μέσα
ενημέρωσης στην Τουρκία ελέγχονται από
την κυβέρνηση ή από άτομα που είναι σύμ-
μαχοι της κυβέρνησης. Έχει μειωθεί το κε-
νό ανεξαρτησίας. Τα δικαστήρια στην
Τουρκία είναι υπό κρατική επιρροή. Αυτό
που βλέπουμε προς το παρόν είναι πολιτι-
κές δίκες ή ανθρώπους να κρατούνται για
αρκετό καιρό στη φυλακή. Οι αποφάσεις
των δικαστηρίων είναι πολιτικές.

Είδαμε πως μέλη της αντιπολίτευσης αν-
τιμετωπίζουν και δικαστικές περιπέτειες.
Υπάρχει μεγάλη επιθυμία της κυβέρνη-

σης να κυνηγήσει την αντιπολίτευση κυ-
ρίως με δικαστικές αποφάσεις ή να μει-
ώσει τις πιθανότητές της να κερδίσει τις
εκλογές. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινού-

πολης Εκρέμ Ιμάμογλου πρόσφατα καταδι-
κάστηκε από δικαστήριο για σχόλια που
έκανε στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή η ποινή
μπορεί να σημαίνει πως θα του απαγορευ-
τεί η συμμετοχή στις εκλογές. Το κουρδικό
κόμμα αντιμετωπίζει αντίστοιχη υπόθεση.
Αυτό δείχνει στην πραγματικότητα πως το
παιχνίδι δεν είναι ισορροπημένο. Η κυβέρ-
νηση έχει δύναμη και είναι έτοιμη να τη
χρησιμοποιήσει. Αυτό που μπορούμε να
πούμε είναι πως τα μέλη της αντιπολίτευ-
σης που έχουν δικαίωμα στην ελευθερία
του λόγου είναι πιο περιορισμένα συγκριτι-
κά με τα κυβερνητικά μέλη. Αυτό είναι
πρόβλημα για τη δημοκρατία.

Ποια είναι τα ευρήματά σας για την τουρκι-
κή οικονομία; Η χώρα αντιμετωπίζει εδώ
και καιρό μια τεράστια οικονομική κρίση,
η οποία φαίνεται πως θα επηρεάσει σε ση-
μαντικό βαθμό τις ψήφους των Τούρκων
πολιτών στις εκλογές στις 14 Μαΐου. 

Η τουρκική οικονομία είναι σε κρίση.
Πέρσι ο πληθωρισμός έσπασε ρεκόρ. Στην
πραγματικότητα είναι υπερπληθωρισμός
που έφτασε το 85% τον περασμένο χρόνο.
Οι άνθρωποι νιώθουν τις επιπτώσεις του
υπερπληθωρισμού. Έχει μειωθεί η αγορα-
στική δύναμη των Τούρκων πολιτών. Όπως
είναι σε πολλά σημεία αυτή την περίοδο.

Ακόμη ένα μείζον θέμα είναι αυτό της
παραπληροφόρησης. Τα μέσα ενημέ-
ρωσης στην Τουρκία ελέγχονται σε με-
γάλο βαθμό από την κυβέρνηση ή ανή-
κουν σε πρόσωπα τα οποία συνδέονται
με τον Ερντογάν. Παράλληλα, πλέον
πολλοί δημοσιογράφοι βρίσκονται στη
φυλακή. Και αυτό επειδή απλώς εξέ-
φρασαν μια διαφορετική άποψη.
Τον περασμένο Οκτώβριο θεσμοθετήθη-

κε νέος νόμος για την παραπληροφόρηση
και τις ψευδείς ειδήσεις, που είναι πλέον
ένα κανονικό έγκλημα που τιμωρείται με

ποινή φυλάκισης. Ο νόμος δεν έχει αρχίσει
να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό ακόμη.
Βλέπουμε ωστόσο ότι ακόμη και η κριτική
στην κυβέρνηση μπορεί να ποινικοποιηθεί.
Ανησυχούμε για αυτό και για τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν καταγγε-
λίες για άθλιες συνθήκες κράτησης σε φυ-
λακές της χώρας.

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το Μετα-
ναστευτικό στην Τουρκία, με τις Αρχές
της χώρας να μην έχουν καλή συμπερι-
φορά απέναντί τους.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους εκα-

τομμύρια πρόσφυγες που φιλοξενεί η
Τουρκία. Κυρίως είναι από τη Συρία, συνο-
λικά 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτό
που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι η
αύξηση της ξενοφοβίας που χρησιμοποιεί-
ται και από τους πολιτικούς. Οι πρόσφυγες
νιώθουν υπό απειλή. Βλέπουμε Αφγανούς
να έρχονται στην Τουρκία και να απελαύ-
νονται πίσω στην Καμπούλ. Δεν είναι
ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες. Αυτή
η κατάσταση επηρεάζει και την Ελλάδα. 
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Η διευθύντρια Τουρκικών Θεμάτων του Παγκόσμιου
Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Έμα Σινκλέρ Γουέμπ μιλά στην «Political» 
για το καθεστώς στη γειτονική χώρα

«Χούντα» Ερντογάν
στην Τουρκία

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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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

Ν
έο μήνυμα προς την Τουρκία
έστειλε η υφυπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ,
συνδέοντας άμεσα το θέμα

των F-16 με την ένταξη Σουηδίας και Φινλαν-
δίας στο ΝΑΤΟ. 

Κατά τη διάρκεια ακρόασης για τη Ρωσία
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γε-
ρουσίας, η κ. Νούλαντ είπε πως συμφωνεί ότι η

Φινλανδία και η Σουηδία είναι
έτοιμες να ενταχθούν στο ΝΑ-
ΤΟ και αυτό το θέμα τίθεται σε
κάθε συνομιλία που έχουν με
την Τουρκία. Πρόσθεσε,
όμως, ότι έχουν πει το ίδιο

στους Τούρκους συμμάχους
μας, ότι «χρειαζόμαστε την
υποστήριξη αυτού του Κογ-

κρέσου, για να προχωρήσουμε στη βελτίωση
των θεμάτων ασφαλείας που πιστεύουμε ότι
χρειάζεται η Τουρκία». «Το Κογκρέσο είναι πι-
θανό να εξετάσει πολύ πιο ευνοϊκά το θέμα με-
τά την επικύρωση», τόνισε με νόημα.

Την ίδια ώρα, το γερμανικό περιοδικό «Stern»
σε δημοσίευμά του χαρακτηρίζει «εμπρηστή»
τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι «για να καταφέρει να
μείνει στην εξουσία, προκαλεί συγκρούσεις εν-
τός της Τουρκίας, στη Συρία, ενδεχομένως και
στη Γερμανία. Επιπλέον συζητά με τη Δύση και
τον Πούτιν και υποτιμά το ΝΑΤΟ». Στο δημοσίευ-
μα τίθεται το ερώτημα αν ο Ερντογάν «θα δεχθεί
τη διαφαινόμενη ήττα του στις εκλογές», αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα

προσπαθήσει να μείνει στην εξουσία με κάθε
τρόπο, ακόμα και αν ηττηθεί.

Η προεκλογική ομιλία
και το τραγούδι του Ταγίπ

Χθες ο πρόεδρος της Τουρκίας γιόρτασε τα
724 χρόνια από την ίδρυση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας και σε προεκλογική ομιλία του στο
Μπιλετζίκ στην Κεντρική Τουρκία έκανε αναδρο-
μή στο ιστορικό οθωμανικό παρελθόν. Κατηγο-
ρώντας την κεμαλική αντιπολίτευση ως εθνικούς
προδότες και ιμπεριαλιστές, ο Ερντογάν
προσπάθησε να εξυψώσει με αφορμή την εν
λόγω επέτειο το εθνικιστικό αίσθημα του τουρκι-
κού λαού. 

«Όποιος κακολογεί την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, της οποίας η 724η επέτειος ίδρυσης
είναι σήμερα σύμφωνα με ορισμένους ιστορι-
κούς, είναι είτε προδότης είτε δεν μπορεί να
τη χωνέψει», δήλωσε ο Ερντογάν. «Πιστεύω ότι
αυτός ο ενθουσιασμός σας σήμερα εδώ θα κά-
νει αυτό το μέρος να εκραγεί στις 14 Μαΐου. Εί-
μαστε έτοιμοι; Τα έθνη που έχουν χάσει τα όνει-
ρά τους και δεν έχουν τη δική τους Κόκκινη Μη-
λιά, είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν στις
σκονισμένες σελίδες της ιστορίας, όπως και

εκείνα του παρελθόντος. Εμείς, ως έθνος, εξα-
κολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι, επειδή δεν
εγκαταλείψαμε ποτέ τα όνειρά μας. Μεταδίδου-
με τον λόγο μας στην περιοχή μας και στον κό-
σμο. Σε αντίθεση με τη βρόμικη τάξη των ιμπε-
ριαλιστών, τα όνειρά μας είναι πάντα προς την
κατεύθυνση της ειρήνης και της δικαιοσύνης»,
δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ανεβάζοντας στα
ύψη το εθνικιστικό συναίσθημα των συγκεν-
τρωμένων οπαδών του. 

«Προετοιμαζόμαστε για τις εκλογές με το
όραμα του Αιώνα της Τουρκίας. Ο αείμνηστος
Μεντερές είπε, “αρκετά πια, ο λόγος στο
έθνος”, πριν από 73 χρόνια ενάντια στον μονο-
κομματικό φασισμό των ιμπεριαλιστών. Παρό-
λο που ο Μεντερές κατέληξε στην αγχόνη, η
δήλωση αυτή συνέχισε να αντηχεί στις καρδιές
του έθνους μας. Το CHP μας μιμείται. Κύριε
Κεμάλ, δεν ξέρετε πόσος καιρός έχει περάσει
από τότε που το είπαμε αυτό; Αυτοί είναι πραξι-

κοπηματίες! Πραξικοπηματίες! Αυτοί
είναι υποχείρια των κηδεμόνων!»,

υποστήριξε ο Ερντογάν, απευθυνόμενος
στην αντιπολίτευση.

Στο τέλος ο Τούρκος πρόεδρος, έχον-
τας δίπλα του παιδιά της περιοχής, τρα-

γούδησε ένα ολόκληρο τραγούδι
από την εξέδρα.

«Χοντραίνει» το παζάρι για τα F-16
Η υφυπουργός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ δηλώνει θετική 
στην αεροπορική ενίσχυση 

της Τουρκίας, εάν ο Ερντογάν
βοηθήσει στην ένταξη Σουηδίας

και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη
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Ο
ι πολίτες αναζητούν λύσεις στα προβλήματα της καθη-
μερινότητάς τους και βλέπουν κάθε μέρα οι τιμές να
αυξάνονται στα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι ηγέτες της ΕΕ αδυνατούν να δώσουν άμεσες λύσεις και τα
περισσότερα θέματα πηγαίνουν για το μέλλον.

Η ακρίβεια απειλεί έντονα το πασχαλινό τραπέζι και η προσοχή
των εμπλεκομένων εστιάζεται στο πώς και αν θα ελεγχθούν οι τι-
μές.

Στα 500 εκατ. ευρώ προσδιορίζουν αρμόδιες πηγές ένα «ρεαλι-
στικό», όπως το χαρακτηρίζουν, πακέτο νέων παροχών, το οποίο
θα τεθεί σε εφαρμογή, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των τιμών της
ενέργειας και το οριστικό κλείσιμο του προϋπολογισμού του
2022, στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η επιταγή ακρίβειας το περσινό Πάσχα είχε ύψος 324 εκατ. ευ-
ρώ. Σε αυτά προστέθηκαν 500 εκατ. ευρώ
τα Χριστούγεννα, από τον Μάρτιο θα αρχί-
σουν να καταβάλλονται 650 εκατ. ευρώ
για το market pass και έπονται έως το
Πάσχα τα πρόσθετα 500 εκατ. ευρώ. 

Έτσι, η κυβέρνηση θα έχει καταβάλει
κοντά στα 2 δισ. ευρώ σε οικονομικά ευά-
λωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και
στη μεσαία τάξη (το market pass αφορά
νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως
24.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί), κόντρα στον πληθωρισμό
που ξεπέρασε ακόμα και το 12% το περα-

σμένο καλοκαίρι.
Η πολεμική σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας έχει αντίκτυπο

στον ελληνικό πληθωρισμό και δημιουργεί πρόβλημα στο διαθέ-
σιμο εισόδημα. Η διάρκεια και το μέγεθος των ενεργειακών επι-
πτώσεων σημαίνουν μετακύλιση στις γενικές τιμές. Σε συνδυα-
σμό με τις ανοδικές πιέσεις στις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων,
ο ετήσιος πληθωρισμός θα έχει ανοδική τάση. Οι μισθολογικές
πιέσεις θα αλλάξουν τη δυναμική το 2023, καθώς οι εργαζόμενοι
θα διεκδικούν τη χαμένη αγοραστική τους δύναμη. 

Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας
δεκαετίας.

Η Ελλάδα αξιοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης, που στοχεύει στην
ανάπτυξη υποδομών, στην υποστήριξη του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού και των πράσινων επενδύσεων. Η πολιτική σταθερότητα
θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη αυτή. 

Η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο δρά-
σης και να δώσει έμφαση στην καινοτομία και το επιχειρείν. Οι
επενδυτές επιθυμούν σταθερό φορολογικό πλαίσιο και ανταγω-
νιστικό περιβάλλον. Να διασφαλιστούν οι νέες θέσεις εργασίας
και να προστατευθούν οι εργαζόμενοι.

Τα προβλήματα είναι αρκετά, αλλά όχι δυσεπίλυτα. Το στοίχημα
των εθνικών εκλογών θα κριθεί στην καθημερινότητα. Οι πολίτες
απαιτούν χειροπιαστά πράγματα που θα τους κάνουν τη ζωή πιο
εύκολη και πιο αξιοπρεπή. 

Η γραφειοκρατία, η έλλειψη οράματος για το μέλλον, η μη απο-
κέντρωση των κρατικών δομών, αποτρέπουν το επενδυτικό εν-
διαφέρον. 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να κινηθεί η «κρατική
μηχανή» με τόλμη και αποφασιστικότητα. Έχουμε το ανθρώπινο
δυναμικό, μας λείπουν η φαντασία και η δυναμική!

Η Ελλάδα καλείται 
να λειτουργήσει έξυπνα 
και αποτελεσματικά

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Δ
ουλειά της αντιπολίτευσης, κατά
τα κρατούντα στις κοινοβουλευτι-
κές δημοκρατίες, είναι να στηλι-
τεύει, να καταγγέλλει τα «κακώς

κείμενα» της κυβέρνησης, να προσπαθεί να
δείξει πόσο προβληματική είναι (αν είναι) η
κυβερνητική πολιτική. Αυτό προφανώς μετρά
και στη συνείδηση των ψηφοφόρων, που συ-
χνά θέλουν η αντιπολίτευση να απηχεί τη δική
τους διαμαρτυρία και τα δικά τους παράπονα
απέναντι στην κυβέρνηση.

Όμως αυτό είναι το εύκολο μέρος της δου-
λειάς της αντιπολίτευσης. Το πραγματικά δύ-
σκολο είναι να μπορέσει να πείσει ότι έχει όντως μια
εναλλακτική πολιτική. Μια διαφορετική πρόταση εξου-
σίας και διαπραγμάτευσης. Γιατί στις εκλογές οι ψηφο-
φόροι που θέλουν να διαλέξουν ένα κόμμα εξουσίας -
και ο ΣΥΡΙΖΑ, αντικειμενικά, κάτι τέτοιο είναι- αυτό που
επιζητούν είναι μια πολιτική πρόταση. Κυβέρνηση θέ-
λουν να ψηφίσουν και όχι απλώς να υπογράψουν ψήφι-
σμα διαμαρτυρίας. 

Οι εκλογές είναι η στιγμή που οι ψηφοφόροι ψηφί-
ζουν αυτούς που θέλουν να τους κυβερνήσουν. Και
μπορεί να κυριαρχεί η επικοινωνία στην πολιτική, όμως
κάποια πράγματα οι άνθρωποι τα σκέφτονται και τα
σταθμίζουν με τρόπους ουσιαστικούς και όχι επικοινω-
νιακούς. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εκλογές
δεν έχει δείξει πραγματικά τι θέλει. Εστιάζοντας την αν-
τιπολιτευτική του τακτική, που ούτως ή άλλως είναι το-
ξική, μόνο στις παρακολουθήσεις (νόμιμες κατά τα άλ-
λα) αδυνατεί και φαίνεται πως δεν θέλει να αναμετρη-
θεί με την πραγματικότητα. 

Δεν μοιάζει με ένα κόμμα που έχει μελετήσει τη σύν-
θετη και πολύ δύσκολη κατάσταση που ζει η χώρα και
έχει σκεφτεί τι ακριβώς θα κάνει. Δεν αποπνέει την αί-
σθηση ότι έχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των
πολλαπλών κρίσεων. Δεν μιλάει ως να έχει ήδη συντά-
ξει τα πρώτα σημαντικά νομοσχέδια με βάση τα οποία
θα ήθελε να κυβερνήσει. Δεν έχει παρουσιάσει συγκε-
κριμένα, αναλυτικά και κοστολογημένα σχέδια για το
πώς θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, την αύξη-
ση του πληθωρισμού, τη νέα τουρκική επιθετικότητα.
Ούτε έχει προτείνει με ποιες θεσμικές αλλαγές θα τα
πάει καλύτερα στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Ούτε έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα συνεκτικά σχέδια για
ζητήματα όπως η Παιδεία, εκτός από το «θα τα γκρεμί-
σουμε όλα της Κεραμέως», κατά πώς είπε ο κ. Τσίπρας.

Αλλά αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με επι-
κοινωνιακές εξαγγελίες του τύπου «think tank θα προ-
ετοιμάσουν την επόμενη κυβέρνηση». Αυτό που χρει-
άζεται είναι ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να
λειτουργήσει πραγματικά ως σκεπτόμενος μηχανι-
σμός, ως μηχανισμός που να παράγει πολιτική και πρό-

γραμμα. Και αυτά δεν παράγονται με «απευ-
θείας αναθέσεις» και υποβολή πρότασης δυ-
σπιστίας λίγες ημέρες πριν από την προκήρυ-
ξη των εκλογών για ένα θέμα (παρακολουθή-
σεις της ΕΥΠ) στο οποίο πρωταγωνίστησε
όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Η πρόταση δυσπιστίας που υπέβαλε ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ήδη
ξεσκονίζονται τα εκλογικά παραβάν και καθα-
ρίζονται οι κάλπες, ήταν, κατά πώς ήλπιζε, το
τελευταίο τρικ, ώστε να μπορεί να ισχυριστεί
ότι εφόσον μέσα στη Βουλή επιβεβαιωνόταν
το «αντι-Μητσοτάκη» μέτωπο, θα υπήρχε ελ-

πίδα για μια… προοδευτική κυβέρνηση των ηττημένων. 

Η τριήμερη συζήτηση όμως ήταν μια άσκηση συσπεί-
ρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μιας -άνευ
εκλογικής επίδρασης- αντικυβερνητικής «συμμαχίας»,
γεμάτης από τοξικότητα, λαϊκισμό και διχαστικό κλίμα.

Επί τρεις μέρες οι υπουργοί που διαχειρίζονται τα
χαρτοφυλάκια της καθημερινότητας που καίει τους πο-
λίτες και ο πρωθυπουργός χθες επαναλάμβαναν τα μέ-
τρα, τις παρεμβάσεις, τις εξαγγελίες. Τη θετική ατζέντα
με την οποία η κυβέρνηση απευθύνεται σε ένα εκλογι-
κό σώμα, που ήδη στην πλειοψηφία του θεωρεί πως
αξίζει να έχει μια δεύτερη κυβερνητική θητεία. 

Ο κ. Τσίπρας ανέλαβε όλο το ρίσκο να βάλει φωτιά
στα τόπια γνωρίζοντας ότι τη δεύτερη φορά που θα χά-
σει εκλογές δεν θα του χαριστεί κανένας.

Μάχεται προκαταβολικά για όλα όσα υποπτεύεται
πως θα του συμβούν όταν ανοίξουν τα κιτάπια, ψαχτούν
οι Α2, οι Φιλίστορες, τα ταξίδια στους παραδείσους της
Αριστεράς, οι εκθέσεις της ΕΥΠ που έμειναν στα συρτά-
ρια του Μαξίμου επί πρωθυπουργίας του. 

Με την παράσταση νίκης της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις
να αγγίζει το 70% -όπερ μεθερμηνευόμενον σημαίνει
ότι ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπει-
σμένοι ότι οι εκλογές είναι χαμένες πριν καν προκη-
ρυχθούν- η ψυχολογία της ήττας τον έχει καταβάλει και
καταφεύγει σε σπασμωδικές κινήσεις. Η υποβολή της
πρότασης δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης ήταν η
κορυφαία! Με αυτήν όμως φαίνεται πως υπέγραψε και
την ήττα του στις προσεχείς εκλογές.

Πώς και γιατί ο Τσίπρας 
υπέγραψε την ήττα του

του
Φώτη 
Σιούμπουρα

Η τριήμερη συζήτηση ήταν μια άσκηση
συσπείρωσης της κυβερνητικής
πλειοψηφίας και μιας -άνευ εκλογικής
επίδρασης- αντικυβερνητικής 
«συμμαχίας», γεμάτης από τοξικότητα,
λαϊκισμό και διχαστικό κλίμα
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Μ
ε τις παρακολουθήσεις να βρίσκονται
στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθε-
σης εντός και εκτός Βουλής, το ζήτημα
της λειτουργίας του κράτους δικαίου

στην Ελλάδα τέθηκε επί τάπητος. Ειδικότερη έμφαση
δόθηκε στη διασύνδεση της έννοιας του κράτους δι-
καίου και της δημοκρατίας, η οποία πλήττεται από τις
παρακολουθήσεις.

Πλην όμως οι μετέχοντες της σχετικής πολιτικής
αντιπαράθεσης άφησαν εκτός σκηνής μια σοβαρή
πτυχή του ζητήματος. Και αυτή δεν είναι άλλη από τις
επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι καταγγε-
λίες περί παραβίασης του κράτους δικαίου λόγω των
παρακολουθήσεων στη διαδικασία εκταμίευσης των
ευρωπαϊκών κονδυλίων εκ μέρους της Αθήνας, όπως
τονίσαμε την Πέμπτη 26/1/2023 σε συνέντευξή μας
στο Κανάλι 1 - Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά.

Ως γνωστόν, ο Κανονισμός 2020/2092 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί γενι-
κού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του
προϋπολογισμού της Ένωσης» καθορίζει στο άρθρο
4 παρ. 1 ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν διαπι-
στώνεται ότι παραβιάσεις των αρχών του κράτους δι-
καίου σε ένα κράτος-μέλος επηρεάζουν τη χρηστή
δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της
Ένωσης ή την προστασία των οικονομικών συμφε-
ρόντων της Ένωσης κατά τρόπο επαρκώς άμεσο. Στα
μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται και η αναστολή
εκταμίευσης των διαφόρων ευρωπαϊκών κονδυλίων,
η μείωση της προχρηματοδότησης, η αναστολή της
έγκρισης ενός ή περισσοτέρων ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων κ.λπ.

Ο ορισμός του κράτους δικαίου δίνεται από τον
Ενωσιακό νομοθέτη στο άρθρο 2 του εν λόγω Κανονι-
σμού, όπου επισημαίνεται ότι «ως κράτος δικαίου νο-
είται η αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρ-
θρο 2 ΣΕΕ».

Μάλιστα, στο προοίμιο του εν λόγω Κανονισμού το-

νίζεται με νόημα ότι «το κράτος δικαίου απαιτεί όλες
οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν εντός των ορίων
που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της δημο-
κρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιω-
μάτων, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα
ισχύοντα μέσα και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και
αμερόληπτων δικαστηρίων».

Επιπλέον, στην έκτη παράγραφο του προοιμίου
διασυνδέεται η έννοια του κράτους δικαίου και της
δημοκρατίας, καθώς καθορίζεται ότι «ο σεβασμός
του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σε-
βασμό του κράτους δικαίου και αντιστρόφως».

Σε σχέση με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας, γνωστό ως Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει
να επισημανθεί ότι η έγκριση και η εκταμίευση των
κονδυλίων υπόκεινται στον παραπάνω Κανονισμό
«περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος» και ειδι-
κότερα στην προϋπόθεση σεβασμού του κράτους δι-
καίου από τα κράτη-μέλη της ΕΕ-δικαιούχους του Τα-
μείου. Αυτό προκύπτει ρητά από το άρθρο 8 του σχετι-
κού Κανονισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο
καθορίζει: «Ο μηχανισμός υλοποιείται από την Επι-
τροπή με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τους σχετι-
κούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο
322 ΣΛΕΕ και ιδίως τον δημοσιονομικό κανονισμό και
τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Επομένως οι εκταμιεύσεις τόσο των επιχορηγή-
σεων όσο και των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
τελούν υπό τον όρο σεβασμού του κράτους δικαίου
από τους δικαιούχους του Ταμείου, δηλαδή από τα
κράτη-μέλη.

Σε εκτέλεση του παραπάνω Κανονισμού «περί γε-
νικού καθεστώτος αιρεσιμότητος» ήδη με απόφαση

του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 20
Δεκεμβρίου 2022, επιβλήθηκε στην Ουγγαρία λόγω
μη σεβασμού του κράτους δικαίου αναστολή της
εκταμίευσης του 55% των κοινοτικών κονδυλίων που
δικαιούται από τρία Ταμεία της ΕΕ (eur-
lex.europa.eu, 20/12/2022) συνολικού ύψους 6,3 δισ.
ευρώ (eulawlive.com, 20/12/2022).

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο της ΕΕ, το οποίο ανακοίνωσε ότι «άρχισε έλεγχο
προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα
της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ
από παραβιάσεις του κράτους δικαίου στα κράτη-μέ-
λη» (www.eca.europa.eu, 23/1/2023). Και το κερασά-
κι στην τούρτα για να μην έχει κανείς πλέον οποιαδή-
ποτε αμφιβολία περί του τι μέλλει γενέσθαι είναι η
δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο σχετικός
έλεγχος «θα καλύψει τη δράση της Επιτροπής σε σχέ-
ση με δείγμα έξι χωρών: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,
Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία», με ό,τι αυτό ση-
μαίνει για τη μελλοντική εκταμίευση εκ μέρους της
Ελλάδας των ευρωπαϊκών κονδυλίων που δικαιούται
από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ συνολι-
κού ύψους 70 δισ. ευρώ για το διάστημα 2021-2027
(www.liberal.gr, 27/6/2022).

Καθόλου τυχαίο βέβαια, καθώς ήδη η PEGA, δηλα-
δή «η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμι-
κού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογι-
σμικού παρακολούθησης» στο από 4/1/2023 σχετικό
Σχέδιο Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή ( Έγγραφο B9-
0000/2023) που συνέταξε η εισηγήτρια Σόφι ιντ Βελντ
και το οποίο συζητήθηκε στις 24/1/2023 και αναμένε-
ται να ψηφιστεί από την PEGA στα τέλη Απριλίου
(www.euractiv.com, 24/1/2023) διασυνδέει το ζήτημα
των υποκλοπών με την κρίση του κράτους δικαίου
(σελ. 25) ζητώντας ουσιαστικά την ενεργοποίηση του
παραπάνω «καθεστώτος αιρεσιμότητας του προϋπο-
λογισμού για το κράτος δικαίου, ιδίως με την εξέταση
των επιπτώσεων της χρήσης κατασκοπευτικού λογι-
σμικού στη λογοδοσία για τις δημόσιες δαπάνες»
(σελ. 26). Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά την ανα-
στολή εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για όσες
χώρες δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Το θέμα αφο-
ρά και την Αθήνα, μιας και η εισηγήτρια του παραπά-
νω Σχεδίου Σύστασης της PEGA «καταλήγει στο συμ-
πέρασμα ότι στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί παραβά-
σεις και κακοδιοίκηση κατά την εφαρμογή του δι-
καίου της Ένωσης» (σελ. 13), καλώντας την Ελλάδα
πέραν των άλλων «να αντιστρέψει τη νομοθετική τρο-
ποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο
έλεγχο του πρωθυπουργού».

Και σαν να μην έφταναν αυτά, το τουρκικό πρακτο-
ρείο ειδήσεων Anadolu «μας κάνει από πάνω και
πλάκα» προβάλλοντας με πηχυαίους τίτλους το γεγο-
νός ότι «η PEGA απηύθυνε σχέδιο συστάσεων στην
Ελλάδα σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών»
(www.aa.com.tr, 25/1/2023).

Παρακολουθήσεις, κράτος δικαίου και αναστολή
εκταμίευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων

του
Νότη Μαριά

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



Ν
α συσταθεί Ειδικό Διεθνές Δι-
καστήριο για να δικάσει την
πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία της Ρωσίας και της Λευκο-

ρωσίας για εγκλήματα πολέμου στην Ου-
κρανία καλεί ομόφωνα το Συμβούλιο της
Ευρώπης, το οποίο είναι αρμόδιο για την
επίβλεψη της τήρησης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στα 46 κράτη-μέλη του.

Σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσμα-
τος, αν δεν είχαν αποφασίσει να εξαπολύ-
σουν αυτό τον επιθετικό πόλεμο εναντίον
της Ουκρανίας, οι φρικαλεότητες, η κατα-
στροφή, ο θάνατος και η ζημιά δεν θα εί-
χαν έρθει και το Διεθνές Δικαστήριο που
εδρεύει στη Χάγη πρέπει να δικάσει τις
ηγεσίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας
που σχεδίασαν, προετοίμασαν, άρχισαν
και εκτέλεσαν τον πόλεμο. Σύμφωνα με τα
διεθνή πρακτορεία και το καταστατικό, το
Ειδικό Διεθνές Δικαστήριο πρέπει να υπο-
στηριχθεί απ’ όσα περισσότερα κράτη και
όσους περισσότερους διεθνείς οργανι-
σμούς είναι δυνατόν. 

Τα σχέδια της Μόσχας
Ο πρόεδρος της Ρωσίας πάντως κάνει

σχέδια για νέα επίθεση τον Φεβρουάριο ή
τον Μάρτιο και προετοιμάζει τη χώρα του
για μια σύγκρουση με τη Δύση που ανα-
μένει να διαρκέσει χρόνια. Σύμφωνα με
το Bloomberg, το Κρεμλίνο στοχεύει να
αποδείξει ότι οι δυνάμεις του μπορούν να
ανακτήσουν την πρωτοβουλία ύστερα από
μήνες εδαφικών απωλειών, ασκώντας
πίεση στο Κίεβο και στους υποστηρικτές
του ώστε να συμφωνήσουν σε κάποιο εί-
δος εκεχειρίας που θα αφήνει τη Ρωσία
να έχει τον έλεγχο του εδάφους που τώρα
κατέχει, σύμφωνα με αξιωματούχους,
συμβούλους και άλλους γνώστες της κα-
τάστασης.

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την

έναρξη του πολέμου και ο Πούτιν δεν μπο-
ρεί να αρνηθεί τις αδυναμίες του στρατού
που «έχτιζε» επί δεκαετίες, αφού τα στρα-
τεύματά του έχασαν περισσότερα από τα
μισά αρχικά τους κέρδη στην Ουκρανία. Οι
συνεχείς υποχωρήσεις έχουν υποχρεώσει
πολλούς στο Κρεμλίνο να γίνουν πιο ρεαλι-
στές σχετικά με τις άμεσες φιλοδοξίες
τους, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη και η δια-

τήρηση του υπάρχοντος μετώπου θα απο-
τελεί επίτευγμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι δεν έχει
άλλη εναλλακτική από το να επικρατήσει σε
μια σύγκρουση, ενώ Αμερικανοί και Ευρω-
παίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι φοβούν-
ται ότι η σύγκρουση θα μπορούσε σύντομα
να καταλήξει σε μια μάχη τύπου Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. 

ΣΣχέσεις οργής
μεταξύ Σόφιας
και Σκοπίων

Κρίση στις σχέσεις Βουλγα-
ρίας - Βόρειας Μακεδονίας
προκάλεσε η απόφαση της Σό-
φιας να ανακαλέσει τον πρέσβη
της στα Σκόπια, με τον υπουργό
Εξωτερικών της Βόρειας Μα-
κεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι
(φωτό) να τη χαρακτηρίζει «δυ-
σανάλογη». Σημειώνεται ότι «το
υπουργείο Εξωτερικών της Βό-
ρειας Μακεδονίας δεν έχει λά-
βει επίσημη επιβεβαίωση ότι η
ανάκληση του Βούλγαρου πρέ-
σβη στα Σκόπια οφείλεται στον
ξυλοδαρμό του Πεντίκοφ στην
Οχρίδα. Αν πράγματι αυτός εί-
ναι ο λόγος, τότε η βουλγαρική
αντίδραση είναι δυσανάλογη»,
δήλωσε στο Radio Free Europe
ο Μπουγιάρ Οσμάνι.

Οι σχέσεις των δύο χωρών εί-
χαν οξυνθεί με αφορμή τον
άγριο ξυλοδαρμό, την περα-
σμένη εβδομάδα, ενός μέλους
της βουλγαρικής μειονότητας
της Βόρειας Μακεδονίας, του
Χριστιάν Πεντίκοφ, ο οποίος εί-
ναι και γραμματέας του βουλ-
γαρικού πολιτιστικού συλλόγου
στην πόλη Οχρίδα, από τρεις
πολίτες της Βόρειας Μακεδο-
νίας. Το περιστατικό, το οποίο οι
Βούλγαροι είχαν χαρακτηρίσει
ως μεμονωμένο, καταδικάστη-
κε από τον πρόεδρο της Δημο-
κρατίας της Βόρειας Μακεδο-
νίας και τον πρωθυπουργό.
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Το Συμβούλιο της Ευρώπης  θέλει να καθίσουν στο σκαμνί 
του Διεθνούς  Δικαστηρίου  οι ηγεσίες Ρωσίας  και Λευκορωσίας

για τις φρικαλεότητες  του πολέμου στην Ουκρανία

Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η ένταξη ή όχι της
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι
η Σουηδία δεν θα πρέπει να αναμένει υποστήριξη από τη
χώρα του στο ζήτημα της ένταξης μετά το κάψιμο του
Κορανίου από έναν ακροδεξιό κοντά στην τουρκική
πρεσβεία στη Στοκχόλμη. 

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον,
παρά τη συνεχιζόμενη διαμάχη με την Τουρκία, πιστεύει

ότι η πόρτα παραμένει ανοικτή και ότι η Τουρκία δεν έχει
λάβει ποτέ κατηγορηματικά αρνητική θέση. «Μπορούμε
να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το πού βρισκόμα-
στε στη διαδικασία, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία για τον
τελικό στόχο της διαδικασίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Ο Κρίστερσον επεσήμανε επίσης την πίεση που θα
ασκηθεί στην Τουρκία από τη μεγάλη πλειοψηφία των
χωρών του ΝΑΤΟ. «Αλλά είναι η Τουρκία που παίρνει

την τουρκική απόφαση και κανείς άλλος».
Αντίδραση υπήρξε από τον επικεφαλής της τουρκι-

κής διπλωματίας. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι
οι τριμερείς συναντήσεις με τη Σουηδία και τη Φιν-
λανδία δεν θα έχουν κανένα νόημα σε αυτό το κλίμα
και ότι η Σουηδία πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέ-
τρα, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε θα επαναλη-
φθούν οι συνομιλίες.

Θρίλερ με σκηνοθέτη τον Ερντογάν η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Στήνουν «Νυρεμβέργη»
για Πούτιν - Λουκασένκο



Α
πίστευτες καταστροφές κατα-
γράφηκαν με το πρώτο φως της
μέρας στη Ζάκυνθο μετά την
ισχυρή βροχόπτωση που ταλαι-

πώρησε το νησί για δύο μέρες προκαλών-
τας τεράστια προβλήματα.

Συνολικά η Πυροσβεστική χρειάστηκε
να κάνει πάνω από 100 αντλήσεις υδάτων
και να απεγκλωβίσει 50 άτομα από οικόπε-
δο κοντά στο αεροδρόμιο. Ένα σπίτι υπέ-
στη ζημιές από κατολίσθηση στην Παλιά
Βρύση, ενώ δρόμοι έμειναν κλειστοί. Σε λί-
μνες μετατράπηκαν κεντρικά σημεία σε
Λαγανά, Καλαμάκι, Αμπελόκηπους, Άγιο
Δημήτρη, Σαρακινάδο, Καλπάκι και σε άλ-
λα χωριά. Επίσης, κατολισθητικά φαινόμε-
να σημειώθηκαν σε Αργάσι - Βασιλικό,
Ακρωτήρι, Κάστρο, Λιθακιά και Ξύγκια.

Kατάσταση εκτάκτου ανάγκης
Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτά-

κτου ανάγκης, με την αντιπεριφερειάρχη
Ζακύνθου Κατερίνα Μοθωναίου και τον
αντιδήμαρχο του νησιού Νικήτα Σπίνο να
δηλώνει πως θα γίνουν όλες οι απαραίτη-
τες διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των
κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να
καταστρέφονται. «Υπάρχει συνεργασία με
το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας,
έχουμε μιλήσει με τον υπουργό και προ-
χωράμε στο να κηρυχθεί το νησί σε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης προκειμένου να
μπορέσουν να αποζημιωθούν οι επιχειρη-
ματίες και αυτοί που υπέστησαν ζημιές στα
σπίτια τους», δήλωσε η κυρία Μοθωναίου,
με τον κ. Σπίνο να προσθέτει: «Θα διευκρι-
νίσουμε λεπτομέρειες σε συνεργασία με
την κυβέρνηση, γιατί υπάρχει και επικοι-
νωνία με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ για να δούμε τι είναι δυνατό να γί-
νει. Είναι διαδικασία σε εξέλιξη».

«Περίπου 90 άτομα ήταν όσοι απεγ-

κλωβίσαμε και συνεχίζεται η καταγραφή.
Έχουμε 15 συνεργεία άντλησης και επέμ-
βασης. Έχουν έρθει ενισχύσεις από απέ-
ναντι, ομάδα έξι ατόμων ΕΜΟΔΕ (Ειδική
Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων) και τέσ-
σερα οχήματα από υπηρεσίες της Δυτι-
κής Ελλάδας. Είμαστε σε γενική επιφυ-
λακή. Προσπαθούμε μέρα νύχτα να λύ-
σουμε τα προβλήματα. Στην εκκλησία του
Ρόιδου παραλίγο να πνιγεί ένα άτομο με
το αυτοκίνητό του. Κινδύνευσε πολύ γιατί
άρχισαν να μπαίνουν νερά και έφτασε το
νερό πάνω από την πόρτα. Συμβαίνουν
συνέχεια τέτοια περιστατικά και να μην
υπερτιμούν τις δυνάμεις τους οι πολίτες
ότι μπορούν να περάσουν από νερά.
Έκλεισαν οι δρόμοι και, παρ’ όλα αυτά, 3-
3.30 το πρωί έκαναν βόλτες στον Λαγανά
και εγκλωβίστηκαν 4-5 νεαροί», είπε σε
δηλώσεις του ο αναπληρωτής διοικητής

της Πυροσβεστικής στο νησί, Παναγιώ-
της Ακτύπης.

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην
πόλη στην περιοχή Κοργιαλός στην Παλιά
Βρύση κοντά στην Πικριδιώτισσα, αφού
λόγω κατολίσθησης το «βουνό» μπήκε μέ-
σα σε ένα σπίτι, ενώ αρκετοί ακόμη κάτοι-
κοι της περιοχής εγκλωβίστηκαν, αφού
διακόπηκε η μοναδική δίοδος. Χθες η Πυ-
ροσβεστική ανακοίνωσε πως έλαβε συνο-
λικά 422 κλήσεις έως χθες το πρωί λόγω
της κακοκαιρίας. 

Προβλήματα και στη Ρόδο
Η κακοκαιρία από το βράδυ της Πέμ-

πτης μέχρι και χθες το πρωί χτύπησε τα
Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι έφτασαν τα 10
Μποφόρ με αποτέλεσμα να ακυρωθούν
όλα τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλά-
νων. Τα περισσότερα προβλήματα κατα-

γράφηκαν στη Ρόδο, όπου σημειώθηκαν
πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος.
Παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτι-
κά, γυμνάσια και λύκεια παρέμειναν χθες
κλειστά έπειτα από αποφάσεις που έλα-
βαν οι δήμαρχοι των νησιών του Νοτιοα-
νατολικού Αιγαίου. Η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία Ρόδου δέχτηκε το τελευταίο διήμε-
ρο αρκετές κλήσεις για την απομάκρυνση
κλαδιών και δέντρων που έχει «τσακίσει»
η κακοκαιρία, κλείνοντας σε αρκετά ση-
μεία δρόμους. Ζημιές προκλήθηκαν και
στον παραλιακό δρόμο της κοινότητας
Αφάντου, μέρος του οποίου καταστράφη-
κε από τα κύματα.

Μπορεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα να
έπληξαν αρκετές περιοχές σε όλη τη χώ-
ρα, όμως οι χιονοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα
βοηθητικές για τους επαγγελματίες του
τουρισμού, οι οποίοι θα πάρουν μια ανά-
σα. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε Βέρ-
μιο, Βασιλίτσα, Ανήλιo, Ελατοχώρι, Κεν-
τρική Ελλάδα και Πελοπόννησο, με τα χιο-
νοδρομικά να περιμένουν αρκετό κόσμο
αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ23
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του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η Ζάκυνθος μετράει τις πληγές της

Βιβλικές καταστροφές στο νησί που θυμίζει απέραντη λίμνη 
έπειτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας
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Επιχείρησαν να περάσουν στις φυλακές Τρικάλων ναρκωτικά και κινητά κρυμμένα σε… λάχανα

Σ
ε «πονοκέφαλο» εξελίσσονται
για την ΕΛΑΣ οι φαρσέρ που τις
τελευταίες πέντε ημέρες έχουν
στείλει δύο φορές απειλητικά

email για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχα-
νισμών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος», αλλά και σε μεγάλα νο-
σοκομεία της Αττικής, με αποτέλεσμα την
κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων για
την εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφα-
λείας που προβλέπονται σε αυτές τις περι-
πτώσεις. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την προανα-
κριτική έρευνα για τα δύο περιστατικά ανέ-
λαβαν η Κρατική Ασφάλεια και η Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ωστόσο, ενη-
μερώθηκε και η Αντιτρομοκρατική Υπηρε-
σία λόγω της φύσης της απειλής. Το γεγο-
νός και μόνο ότι η ενημέρωση για τις υποτι-
θέμενες βόμβες έγινε μέσω… ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου έδειχνε από την πρώτη
στιγμή ότι πιθανότατα επρόκειτο για φάρ-
σα. Ωστόσο, στον ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος», με
απόφαση των επικεφαλής αξιωματικών
της ΕΛΑΣ χτύπησε «κίτρινος συναγερμός»
που προβλέπει λεπτομερή έλεγχο των εγ-
καταστάσεων από αστυνομικούς και σκύ-
λους ανιχνευτές εκρηκτικών, ενώ σε ετοι-
μότητα τέθηκε και το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
που υπάρχει μόνιμα στις εγκαταστάσεις.
Και την Τρίτη (24/1) και χθες (Παρασκευή
27/1), οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν στον
προβλεπόμενο χρόνο και ευτυχώς χωρίς
κάποιο εύρημα. 

Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία της Αττι-
κής όπου εστάλησαν τα email (Τζάνειο,
Ευαγγελισμός, Παμμακάριστος, Ερρίκος
Ντυνάν κ.ά.), προκρίθηκε ο οπτικός έλεγ-
χος των χώρων από την ΕΛΑΣ, χωρίς ούτε

και εκεί να βρεθεί κάτι. «Η αστυνομία από
τη στιγμή που θα ενημερωθεί για μια τέ-
τοια απειλή, θα εφαρμόσει το πρωτόκολ-
λο ενεργειών που θα αποφασίσουν οι επι-
κεφαλής αξιωματικοί. Καταλαβαίνει,
όμως, κανείς ότι θα ήταν περισσότερο
επικίνδυνο να πραγματοποιηθεί εκκένω-
ση νοσοκομείων, με ασθενείς χειρουργη-
μένους ή ακόμη και σε κρεβάτια της
ΜΕΘ», εξηγεί στην «Political» αστυνομι-
κός της Ασφάλειας. 

«Σαν να είναι υπαρκτή απειλή» 
Η άμεση σύλληψη του 42χρονου Ρώσου

φαρσέρ και YouTuber στη Θεσσαλονίκη θα
περίμενε κανείς να αποτελέσει αποτρεπτι-

κό παράγοντα για πιθανούς μιμητές. Δεν
χρειάστηκαν, όμως, παρά τρεις μόνο ημέ-
ρες προκειμένου άλλο (σ.σ.: πιθανότατα)
άτομο να επανέλθει με νέο απειλητικό μή-
νυμα, όπου έγραφε: «Είμαστε Τούρκοι
εθνικιστικές. Σας μιλάει ο Paul Aviloglou.
Έχουμε επισημάνει όλα τα νοσοκομεία σας
στην Αθήνα. Θα καταστρέψουμε την Ορθό-
δοξη Εκκλησία της Ελλάδος και θα καθιε-
ρώσουμε τον νόμο της Σαρία. Απαιτούμε
την επιστροφή της Κύπρου στην Τουρκία
και την απελευθέρωση και την επιστροφή
του φίλου μας Vlad Saveliev (σ.σ.: ο 42χρο-
νος Ρώσος). Για να επικοινωνήσετε μαζί
μου, έχω λογαριασμό στο Telegram».

Τα πολλά τελευταία χρόνια στην Ελλάδα

οι όποιες φάρσες για τοποθέτηση βόμβας
γίνονταν τηλεφωνικά και αφορούσαν
έναν συγκεκριμένο χώρο, για αυτό και τα
όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα
μπορεί να μην αιφνιδίασαν τις Υπηρεσίες
Ασφαλείας αλλά τις ξένισαν. Πολλώ δε
μάλλον όταν υπάρχουν αναφορές στο Ισ-
λάμ και στην εξτρεμιστική τρομοκρατία,
με ανάλογη ρητορική. Και αυτό γιατί μπο-
ρεί το φαινόμενο βρει μιμητές (σ.σ.: ιδίως
αν δεν συλληφθεί άμεσα και ο δεύτερος
αποστολέας) φαρσέρ, αλλά και κάποιοι να
επιχειρήσουν να ωφεληθούν από την όλη
κατάσταση, δοκιμάζοντας τους χρόνους
αντίδρασης της ΕΛΑΣ αλλά και επιχει-
ρώντας να «κουράσουν» τις εμπλεκόμε-
νες υπηρεσίες. 

Για αυτό και αρμόδιες πηγές εξηγούν
στην «Political» ότι «ακόμη και αν φαίνε-
ται ότι πρόκειται για φάρσα, εμείς οφεί-
λουμε να αντιδρούμε σαν να είναι υπαρ-
κτή απειλή». 

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ από email «ισλαμιστών» που προειδοποιούσαν
για βόμβες στο «Ελ. Βενιζέλος» και σε νοσοκομεία της Αττικής, ενώ
απειλούσαν με… Σαρία και καταστροφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος Οι φαρσέρ δεν έχουν 

τον… Αλλάχ τους

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
όταν διαπίστωσαν ότι μέσα σε… λάχανα -τα οποία είχαν
αδειάσει στο εσωτερικό τους με «χειρουργικό» τρόπο-
τρεις επισκέπτες είχαν κρύψει κινητά τηλέφωνα, φορτιστές
και μικροποσότητες ναρκωτικών. Όχι, δεν πρόκειται για
σκηνή από το «Prison Break» αλλά από πραγματικό περι-
στατικό που συνέβη στο κατάστημα κράτησης Τρικάλων και
δείχνει τη… φαντασία που έχουν όσοι επιχειρούν να περά-
σουν παράνομα αντικείμενα στους κρατούμενους των φυ-
λακών. Όταν διαπιστώθηκε ότι οι σακούλες με τα… λάχανα
έκρυβαν τελικά άλλα πράγματα, ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ, που
προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Ιδιαίτερη φαντασία επέδειξε πριν από μερικές ημέρες και
μια 27χρονη, όταν επιχείρησε να περάσει στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού ένα ζευγάρι παντόφλες στο οποίο είχε κρύψει
ποσότητα ναρκωτικών για τον σύντροφό της. Ωστόσο, το μη-
χάνημα X-RAY εντόπισε τα ναρκωτικά και η νεαρή κατέληξε
με χειροπέδες. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, «η διαδικα-
σία του ελέγχου είναι κυριολεκτικά εξονυχιστική. Έχουμε
εντοπίσει παράνομα αντικείμενα ακόμη και στα πιο απίθανα
πράγματα, ακόμη και σε… κέικ», εξηγεί στην «Political»
σωφρονιστικός υπάλληλος με χρόνια εμπειρίας στις φυλα-
κές Κορυδαλλού. 

Κ. Παπ.
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Αίτημα άμεσης
αποφυλάκισης 
της Πισπιρίγκου

Λίγα 24ωρα προτού ξεκινήσει στο
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας
η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη
δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της,
Τζωρτζίνας, ο συνήγορός της Αλέξης
Κούγιας ζητεί να ανοίξει η πόρτα της
φυλακής για την 34χρονη κατηγορου-
μένη, με διάταξη της ανακρίτριας, «άμε-
σα και χωρίς χρονοτριβή».

Κλιμακώνοντας τις ενέργειές του που
κατατείνουν κυρίως στην αλλαγή της
«περιρρέουσας» ατμόσφαιρας και στην
ενίσχυση των αμφιβολιών στο πρόσωπο
της Ρούλας Πισπιρίγκου τόσο στη Δι-
καιοσύνη όσο και στην κοινή γνώμη, ο
Αλέξης Κούγιας υπέβαλε αίτημα για την
«αυτεπάγγελτη» άρση της προφυλάκι-
σή της όσον αφορά τον θάνατο των δύο
μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και
Ίριδας, θεωρώντας ότι το κατηγορητήριο
σε βάρος της έχει καταρρεύσει.

Με το αίτημά του, όπως αναφέρει ο κ.
Κούγιας σε ανακοίνωσή του, ζητεί «την

ενεργοποίηση του άρθρου
291 του ΚΠΔ, το οποίο

επιβάλλει την αυτε-
πάγγελτη έκδοση
διατάξεως από την
Τακτική Ανακρίτρια
για την άμεση και

χωρίς χρονοτριβή
αποφυλάκιση της κ.

Σ.Π., αφού όλοι πλέον οι τα-
κτικοί ιατροδικαστές και μάρτυρες
έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση την κοι-
νή γνωμοδότηση Καρακούκη - Καλό-
γρηα, η οποία προκάλεσε την άσκηση
της ποινικής διώξεως σε βάρος της».

Επικαλούμενος τις νεκροψίες - νε-
κροτομές, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις
των τακτικών ιατροδικαστών Τσάκωνα,
Τσιόλα (προϊσταμένης της ιατροδικαστι-
κής υπηρεσίας Πατρών) και σειρά μαρ-
τυρικών καταθέσεων, ο Κούγιας υπο-
στηρίζει πως «πλέον η εκδοχή του
ασφυκτικού θανάτου έχει καταρρεύσει
και κάθε λεπτό που συνεχίζεται η προ-
σωρινή κράτηση διαπράττονται τα αδι-
κήματα της καταχρήσεως εξουσίας, της
παραβάσεως καθήκοντος και της παρα-
νόμου κατακρατήσεως».

Ο κ. Κούγιας σημειώνει μάλιστα πως
είναι υποχρεωτική η εφαρμογή όσων
προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο,
υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι
θα στραφεί με μήνυση σε βάρος της
ανακρίτριας, ενώ προειδοποιεί με αγω-
γή κακοδικίας και προσφυγή στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων κατά της Ελλάδας. 

E
να διαχρονικό πρόβλημα στα μεγάλα
δημόσια νοσοκομεία -ειδικά της Ατ-
τικής- σε μέρες εφημερίας είναι τα
ράντζα. Κυρίως εντοπίζεται στον

Ευαγγελισμό, το «Γεώργιος Γεννηματάς», το Ατ-
τικόν και το Ιπποκράτειο. Συνήθως καταβάλλε-
ται προσπάθεια ώστε οι άνθρωποι που είναι σε
ράντζο το πολύ σε 36 ώρες να μεταφερθούν σε
κρεβάτι θαλάμου.

Εδώ και χρόνια «αγκάθι» παραμένουν τα ράν-
τζα στο Αττικόν, ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο που εμπιστεύονται πολύ οι πολίτες. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ δίνει συχνά στη δημοσιότητα πλάνα ή φω-
τογραφίες καταγγέλλοντας τα ράντζα, ωστόσο
πλέον το υπουργείο Υγείας προχωρά σε
δραστικές λύσεις μαζί με την 2η ΥΠΕ,
στην οποία υπάγεται υγειονομικά το
Αττικόν. Ήδη ο υπουργός Θάνος
Πλεύρης (φωτό) μετά τη συνάντηση
με τη διοίκηση του νοσοκομείου είχε
την Πέμπτη συνάντηση και με τους δι-
ευθυντές των κλινικών προκειμένου να
ακούσει από τους ίδιους ποια είναι η ροή των
ασθενών στις κλινικές τους, ποιες ειδικότητες
γιατρών χρειάζονται συνήθως οι ασθενείς που
μπαίνουν σε ράντζα και ποιες είναι οι προτάσεις
τους για να λυθεί το θέμα. Σύμφωνα με αποκλει-
στικές πληροφορίες της «Political», ξεκινούν
από την επόμενη κιόλας εβδομάδα κάποιες
δράσεις προκειμένου να αποφορτιστεί το νοσο-
κομείο και να εκλείψουν οι άσχημες εικόνες και
η ταλαιπωρία των πολιτών σε μια συγκυρία με
πολλές ιώσεις και γρίπη.

Οι λύσεις
Αρχικά τις μέρες εφημερίας του Αττικόν τα

ορθοπεδικά περιστατικά θα μεταφέρονται στο
Ασκληπιείο της Βούλας. Έρχεται συμφωνία με
το Ιατρικό Περιστερίου προκειμένου να δώσει
30 κλίνες για νοσηλεία. 

Δηλαδή, ασθενείς που θα πηγαίνουν στα επεί-
γοντα του Αττικόν, μόλις σταθεροποιείται

η κατάστασή τους θα μεταφέρονται
στο Ιατρικό Περιστερίου χωρίς να

πληρώνουν από την τσέπη τους. 
Παράλληλα, υπάρχει πρό-

βλεψη να μεταφερθούν σε πε-
ρίπου 15 δομές χρόνια περιστα-

τικά που παραμένουν μέχρι και
2,5 χρόνια στο νοσοκομείο λόγω

κοινωνικών δυσκολιών (πχ, άτομα χωρίς
συγγενείς).

Αυτά τα μέτρα θα δώσουν μια ανάσα στο νο-
σοκομείο και θα ληφθούν άμεσα, καθώς και ο
επόμενος μήνας θα είναι δύσκολος, όπως άλ-
λωστε συμβαίνει πάντα τον χειμώνα με τις ιώ-
σεις και τη γρίπη. Φέτος μάλιστα οι ειδικοί εκτι-
μούν ότι τον Φεβρουάριο, αν δεν προσέξουμε,
θα έχουμε διπλασιασμό κρουσμάτων Covid-19
εξαιτίας των νέων υποπαραλλαγών που είναι
πολύ μεταδοτικές. 

Επιτέλους, ράντζα 
τέλος από το Αττικόν

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 

Με μεταφορές ασθενών στο Ασκληπιείο Βούλας,
στο Ιατρικό Περιστερίου και σε κοινωνικές δομές αναμένεται 

να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα του νοσοκομείου 

«Θα σκότωνα
τον Μίχο», 
λέει η μάνα 
της 12χρονης

Αθώα δηλώνει πως είναι η μητέρα
της 12χρονης από τον Κολωνό που
εκδιδόταν από τον Ηλία Μίχο (φωτό).
Η ίδια, μετά την απόρριψη του αιτή-
ματός της να αποφυλακιστεί από το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ξεκί-
νησε απεργία πείνας, ενώ για πρώτη
φορά μίλησε μέσα από τη φυλακή.

Αναφερόμενη στον βασικό κατη-
γορούμενο, επεσήμανε: «Αν τον είχα
απέναντί μου, θα τον είχα σκοτώσει
και θα ήμουν δίκαια μέσα. Έκανα το
λάθος που άκουσα τη ΓΑΔΑ που μου
είπε να μην τον πλησιάσω και να μη
δώσω κάποιο στοιχείο ότι τον έχω
καταγγείλει. Αν γύριζα τον χρόνο πί-
σω, τώρα δεν θα υπήρχε (σ.σ.: ο Μί-
χος) και θα ήμουν δίκαια μέσα και
όχι άδικα», είπε μιλώντας στον τηλε-
οπτικό σταθμό Star.

Η ίδια εξακολουθεί να δηλώνει ότι
δεν έχει σχέση με την υπόθεση μα-
στροπείας της κόρης της. «Δεν είμαι
μαστροπός. Αρνούμαι την κατηγο-
ρία, έχω οκτώ παιδιά, έχω μεγαλώ-
σει δύο κορίτσια μεγαλύτερα από την
(…), δηλαδή θα περίμενα αν είχα τέ-
τοιες τάσεις, θα περίμενα η (…) να
πάει 12 χρόνων για να γίνω μαστρο-
πός στο παιδί, δηλαδή δεν είχα άλλα
κορίτσια μεγαλύτερα να το κάνω; Θα
περίμενα να μεγαλώσει το συγκεκρι-
μένο παιδί, να κάνω σε αυτό; Γιατί;»,
διερωτήθηκε.

Η κατηγορούμενη άφησε επίσης
αιχμές και για την έρευνα που έκανε
η Αστυνομία στο μαγαζί του Μίχου,
διερωτώμενη πώς οι Αρχές δεν εν-
τόπισαν εγκαίρως το κινητό και το
τάμπλετ που είχε κρύψει ο Ηλίας Μί-
χος στο μαγαζί του. «Αυτά βρέθηκαν
στη σκάλα που πήγαινε στο υπόγειο.
Σε ένα σημείο λοιπόν που ξέρουν ότι
στο υπόγειο βιαζόταν το παιδί. Πώς
δεν έψαξαν εκεί και βρέθηκαν μετά
και δεν βρέθηκαν από την Αστυνο-
μία; Ένας Πακιστανός πήγε και τα
έδωσε όταν έμαθε ότι το συγκεκρι-
μένο μαγαζί που καθάριζε ήταν του
Μίχου», είπε η μητέρα της 12χρονης.

Μίλτος Σακελλάρης
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Σ
πάει τα όρια του πόνου και της αντοχής, τα χρονόμετρα και τα
ρολόγια. Η κατανόηση των ορίων μας λένε ότι είναι η αρχή της
σοφίας και με αυτή την αρχή πορεύεται στη ζωή του ο Αλέ-
ξανδρος Βαμβακίδης, Έλληνας αθλητής υπεραποστάσεων.

Ο 44χρονος, αστυνομικός στο επάγγελμα, δεν είναι μόνο υπερμα-
ραθωνοδρόμος αλλά και... υπερκολυμβητής. Τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο τερμάτισε πρώτος στον Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου, αφιερώ-
νοντας τη νίκη του στην 11χρονη κορούλα του που πάσχει από λέμφω-
μα, αλλά και στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθέ-
νεια «Φλόγα».

Το ξεκίνημα
«Ξεκίνησα με κλασική κολύμβηση. Το 2010, με αφορμή ένα άρθρο

που είχα διαβάσει τότε στο “RunningNews”, πέρασα στο τρίαθλο, όπου
έφτασα να κάνω αποστάσεις Half Ironman (2,5 χλμ. κολύμβηση - 80
χλμ. ποδηλασία - 20 χλμ. τρέξιμο). Το 2013 έτρεξα τον Σαρωνικό Δρόμο
(Ελευσίνα - Μέγαρα, 63 χλμ.), κάνοντας μόνος μου προπόνηση και με
πρώτο long run αγώνα, τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας (Μαραθώ-
νας - Παναθηναϊκό Στάδιο, 42,195 χλμ.). Είχα κολλήσει ήδη το μικρόβιο
των υπεραποστάσεων».

Το 2015 ακολούθησε ο Ευχείδιος Άθλος (Δελφοί - Πλαταιές, 107,5
χλμ.) και έναν χρόνο αργότερα o Ολύμπιος Δρόμος (Αρχαία Νεμέα -
Αρχαία Ολυμπία, 180 χλμ.), τον οποίο έτρεξε κάτω από 28 ώρες, πιά-
νοντας το όριο για το Σπάρταθλον. Τον Ιούνιο του 2017 ήταν 1ος Έλληνας
αθλητής και 3ος γενικής κατηγορίας στον Διπλό Ευχείδιο Άθλο (Δελ-
φοί - Πλαταιές - Δελφοί, 215 χλμ.), όπου εκεί πήρε απευθείας την πρό-
κριση για το Σπάρταθλον (Αθήνα - Σπάρτη, 245,3 χλμ.), αγώνας που
πραγματοποιήθηκε τέσσερις μήνες μετά κατακτώντας την 5η θέση.

Η φιλοσοφία του
«Δεν πηγαίνω ποτέ σε αγώνα για να περάσω τους άλλους ή να κάνω

χρόνο. Τρέχω για μένα, για να βρω τα όριά μου, για να ανακαλύψω αυτό
το άγνωστο. Γουστάρω να τρέχω και τρέχω όσο μπορώ. Αν ήμουν αντα-
γωνιστικός, θα έπρεπε να μπω σε καλούπι, σε πρόγραμμα. Για όλους
τους αγώνες μου η προετοιμασία μου είναι τρεις μήνες. Είναι δύσκολο
άμα έχεις οικογένεια και υποχρεώσεις. Από την άλλη, μου αρέσει να
απολαμβάνω και άλλα πράγματα στη ζωή: μια βόλτα, ένα φαγητό, ένα
ουζάκι με φίλους».

Το 2019 ο 44χρονος υπεραθλητής κατέκτησε την 1η θέση γενικής
στον Δόλιχο Δρόμο (Δελφοί - Ολυμπία, 261 χλμ.), τον πιο δύσκολο αγώ-
να στην Ελλάδα λόγω σκληρού τερέν και απαιτητικής υψομετρικής,
ενώ το 2020 ήταν ο πρώτος Έλληνας αθλητής στο «24ωρο Ελληνικό»
(στις παλιές εγκαταστάσεις του Ελληνικού) κάνοντας 202 χλμ., απόστα-
ση που δεν έχει ξεπεραστεί από κανέναν άλλον Έλληνα αθλητή μέχρι
σήμερα.

«Δεν υπάρχει προπόνηση που θα σε προετοιμάσει για να τρέξεις 246
χλμ. Η ανώτερη προπόνηση που κάνω είναι 30 χλμ. Μια φορά έκανα 36
χλμ. και αυτό από δική μου ανασφάλεια. Όμως, ο αγώνας, παρότι είναι
ένα ταξίδι στο άγνωστο λόγω πολλών χιλιομέτρων, δεν με τρομάζει,
γιατί τον έχω δουλέψει στο μυαλό μου. Για εμένα το δύσκολο είναι η
προπόνηση γιατί εκεί είσαι μόνος σου».

«Δουλειά μου να τρέχω»
Τι γίνεται όμως όταν η κούραση και ο πόνος κάνουν την εμφάνισή

τους; «Όταν έρχεται η στιγμή του πόνου, δεν τον αφήνω εγκεφαλικά να
αναπτυχθεί. Λέω στον εαυτό μου ότι αυτή είναι η δουλειά του, να με κά-
νει να πονάω. Και εμένα η δουλειά μου είναι να τρέχω και έτσι συνεχίζω
και τρέχω μέχρι να φτάσω στον τερματισμό. Τερματίζοντας ο στόχος
μου έχει υλοποιηθεί. Τότε πέφτει η αυλαία, κλείνει ο γενικός και φυσι-
κά πονάνε όλα».

Άραγε, γνωρίζει ένας αθλητής υπεραποστάσεων πότε πρέπει να
σταματήσει; «Είμαι ο καπετάνιος του πεπρωμένου μου. Δεν εγκαταλεί-
πω το πλοίο στα δύσκολα. Αλλά δεν είμαι τόσο χαζός ώστε να βυθιστώ
μαζί με το πλοίο. Θέλω να τερματίζω έναν αγώνα και να είμαι καλά».

Η επέκταση των ορίων μας αποτελεί μια ενεργειοβόρα και ατέρμονη
διαδικασία που δοκιμάζει συνεχώς την ανθρώπινη υπόσταση. «Σε κα-

νέναν αγώνα δεν έχω νιώσει ότι ξεπέρασα τα όριά μου. Για αυτό και συ-
νεχίζω αναζητώντας ολοένα καινούργιες εμπειρίες».

Και... θαλασσόλυκος
Μια τέτοια εμπειρία ήταν και ο 52ος Κολυμβητικός Διάπλους του Το-

ρωναίου Κόλπου (Καλλιθέα Κασσάνδρας - Νικήτη Σιθωνίας, 26 χλμ.)
τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο Αλέξανδρος τερμάτισε πρώτος και
στέφθηκε νικητής για μια ακόμη φορά. «Πολύ δυνατή στιγμή ο τερματι-
σμός μου, όπου παιδάκια βούτηξαν στα τελευταία μέτρα και κολύμπη-
σαν μαζί μου δίνοντάς μου κουράγιο». Μια αξέχαστη εμπειρία που ο
Έλληνας υπεραθλητής αφιέρωσε στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με
Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» και στην 11χρονη κόρη του που πά-
σχει από λέμφωμα. «Όταν το σώμα δεν τραβούσε, η ψυχή έπαιρνε τα
ηνία και η σκέψη όλων αυτών των παιδιών και του δικού μου μού έδι-
ναν δύναμη για να συνεχίσω».

Τι είναι όμως αυτό που κάνει την εσωτερική φλόγα τέτοιων αθλητών
να εξωτερικευτεί και να σαρώσει στο πέρασμά της; «Ο πρωταρχικός
σκοπός είναι να φτάσεις εκεί που σε κατευθύνει η σπίθα μέσα σου. Εκεί
βρίσκεται αυτό που βαθιά σε ευχαριστεί να κάνεις στη ζωή σου, αυτό
που σε γεμίζει χαμόγελα και αισιοδοξία, κάνοντας παράλληλα την καρ-
διά σου να χτυπά γρήγορα». 

Σπάει τα όρια 
του πόνου για

την καρδιά 
ενός «αγγέλου»

Σπάει τα όρια 
του πόνου για

την καρδιά 
ενός «αγγέλου»

Σπάρταθλον 2017

Δόλιχος 2019 Διάπλους Τορωναίου Κόλπου 2022

Info
Ο Αλέξανδρος Βαμβακίδης υπηρετεί ως αστυνομικός στην Τροχαία Κορίνθου, 
είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και μαζί με τον αδελφό του,  Γιάννη Βαμβακίδη, 
έχει ιδρύσει το Triathlon Club Corinth Canal (www.triathlonclubcc.com). 

Ο Αλέξανδρος Βαμβακίδης, δρομέας
υπεραποστάσεων αλλά και...
υπερκολυμβητής, μιλά στην «Political» -
Αγωνίζεται για να ξεπερνά τον εαυτό του
αλλά και για την κορούλα του 
που πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια 
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Σ
το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων
98 μηνών έχει «σκαρφαλώσει» το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών, αντανακλώντας τη
θεαματική βελτίωση των δημοσιονομι-

κών και την ανάκαμψη του διεθνούς κλίματος,
μετά το σοκ της πανδημίας και της ενεργειακής
κρίσης, ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία. 

Ο Γενικός Δείκτης έπιασε για πρώτη φορά
από τις 9 Δεκεμβρίου 2014 τις 1.000 μονάδες,
έχοντας περάσει διά πυρός και σιδήρου με το
τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, την πανδημία, τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενερ-
γειακή κρίση. 

Η σταθεροποίηση της τελευταίας περιόδου
σε συνδυασμό με το success story που παί-
ζουν οι διεθνείς οίκοι στην Ελλάδα έχει δημι-
ουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη πο-
ρεία. 

Το κλίμα στους παράγοντες της χρηματιστη-
ριακής αγοράς είναι συγκρατημένα αισιόδοξο
και ο πιστοποιημένος αναλυτής της Καραμανώφ
ΑΕΠΕΥ, Χρήστος Ιωαννίδης, επισημαίνει στην
«Political» τους βασικούς λόγους της ισχυρής
ανάκαμψης. Ειδικότερα, στην ισχυρή άνοδο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν συμβάλει οι εξής
παράγοντες:

1 Το αμερικανικό χρηματιστήριο και οι ευρω-
παϊκές κεφαλαιαγορές παρουσιάζουν σταθε-

ρά σημάδια ανάκαμψης, δείχνοντας ότι θέλουν
να αξιοποιήσουν θετικά το λεγόμενο «January
Effect», δηλαδή, τη… συνηθισμένη ανοδική κίνη-
ση στον πρώτο μήνα του νέου έτους. 

2 Οι προσδοκίες για αναβάθμιση της οικονο-
μίας από τον Οίκο Fitch και η ανάκτηση βαθ-

μίδας συντελούν ώστε οι προσδοκίες να αποτυ-
πώνονται στο χρηματιστηριακό ταμπλό. 

3 Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι ρυθμι-
σμένο για πολλές δεκαετίες, ενώ από το 2021

παρουσιάζει την ταχύτερη αποκλιμάκωση σε
σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. 

4 Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του
ΕΣΠΑ μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις

αναμένεται να διοχετεύσουν στην οικονομία
μια ρευστότητα της τάξης των 25 δισ. ευρώ
φέτος. 

5 Η εντυπωσιακή αύξηση των καταθέσεων
συνδέεται είτε με βελτίωση του διαθέσιμου

εισοδήματος είτε με εισροές, λόγω της ισχυρής
ανάκαμψης του τουρισμού και των εξαγωγών. 

6 Οι διεθνείς οίκοι συστήνουν αγορές ελληνι-
κών ομολόγων και μετοχών, λόγω της διατή-

ρησης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονο-
μίας και της θεαματικής βελτίωσης του ενεργητι-
κού των τραπεζών. 

7 Οι αποτιμήσεις των ποιοτικών εισηγμένων
εταιρειών παραμένουν ελκυστικές, αποτε-

λώντας μέλος του success story της ελληνικής
οικονομίας. 

8 Η συγκέντρωση ξένων κολοσσών και οι επι-
χειρηματικές συμφωνίες παραπέμπουν σε

ένα περιβάλλον δημοσιονομικής και οικονομι-
κής σταθερότητας.

9 Οι αγορές προεξοφλούν πολιτική σταθερό-
τητα στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν υπ’

όψιν τους το ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής και
αλλαγής… πλεύσης.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Πού οφείλεται το υψηλό 
98 μηνών στον Γενικό Δείκτη 
μετά και το σοκ της πανδημίας 
και της ενεργειακής κρίσης

Σεμίραμις Παληού:

Καπετάνισσα από…
κούνια. Το success
story της Diana
Shipping Inc.

Οι στόχοι 
της Πειραιώς
με το βλέμμα
στο 2025P
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Εννέα λόγοι που 
το ΧΑ«τρέχει» με… χίλια
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Η περίοδος 2023-2025 αποτελεί
την τριετία των μεγάλων προ-
κλήσεων για τη διοίκηση της

Τράπεζας Πειραιώς, η οποία καλείται
να επιτύχει έξι κορυφαίους στόχους.

Η τράπεζα ξεκινάει τη νέα χρονιά
από καλή αφετηρία, καθώς εκτιμάται
ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2022
(ανακοινώνονται στις 24 Φεβρουαρί-
ου) θα κινηθούν πάνω από τις προβλέ-
ψεις. Αυτό σημαίνει ότι παρά τις πιέ-
σεις που ασκεί η συγκυρία, η Πειραιώς
θα έρθει πιο κοντά στην επίτευξη των
στόχων, έτσι όπως τους έχει προσδιο-
ρίσει ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος
Μεγάλου.

Ειδικότερα, αναμένεται να παρου-
σιάσει διπλασιασμό της κερδοφορίας
έως το 2025, θα διανείμει μερίσματα
ίσως και νωρίτερα από το 2024, ενώ
δρομολογεί σταθερά τη μείωση των
«κόκκινων» δανείων προς τον στόχο
του 3%. Επιπλέον, ο πήχης των χρημα-
τοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις έχει τεθεί στα 27 δισ. ευ-
ρώ, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην
ανάπτυξη του asset management, την
ψηφιακή τράπεζα και τη συνεχή μεί-
ωση του λειτουργικού κόστους. 

Κυνηγώντας τα... νούμερα
Μια σειρά από... μαγικούς αριθμούς

καθορίζει το πλαίσιο των κινήσεων της
διοίκησης Χαντζηνικολάου - Μεγάλου,
η οποία έχει αποδείξει ότι καταφέρνει
να επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα πριν από τα αρχικά χρονοδια-
γράμματα. Πιο συγκεκριμένα:

1Η τράπεζα προσδοκά να επιτύχει
διπλασιασμό των κερδών, φτάνον-

τας το 1,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις για σταθερές μερι-
σματικές αποδόσεις στους μετόχους
της.

2 Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων
προς τα νοικοκυριά και τις επιχει-

ρήσεις αναμένεται να αυξηθούν στα 27
δισ. ευρώ την περίοδο 2022-2025, δη-
λαδή περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως.
Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση, η
τράπεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση
ως προτιμητέος στρατηγικός σύμβου-
λος των ελληνικών επιχειρήσεων, κα-
τέχοντας μερίδιο 25% στα εξυπηρετού-

μενα δάνεια και ενεργές σχέσεις με το
80% των εγχώριων επιχειρήσεων. Η
τράπεζα προτίθεται να διοχετεύσει τα
μισά επιχειρηματικά δάνεια της πε-
ριόδου 2022-2025 στους πλέον υπο-
σχόμενους κλάδους της οικονομίας,
όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση και η
ενέργεια, καθώς χαρακτηρίζονται από
ανθεκτικότητα, εξαγωγικό προσανα-
τολισμό, ποιότητα και βιωσιμότητα.

3 Το ποσοστό των «κόκκινων» δα-
νείων θα μειωθεί στο 3% ή σε 1,2

δισ. ευρώ το 2025, ενώ το απόθεμα
εκτιμάται ότι μειώθηκε στα 3,3 δισ. ευ-
ρώ στο τέλος του 2022 και θα μειωθεί
περαιτέρω στο 1,9 δισ. ευρώ στο τέλος

του 2023. Με βάση τα μεγέθη εννεαμή-
νου της τράπεζας, εκτιμάται ότι ο στό-
χος του 3% θα επιτευχθεί άνετα, ακόμη
και πριν από το 2025.

4 Η Πειραιώς «τρέχει» με γοργό
ρυθμό την ανάπτυξη του asset ma-

nagement στοχεύοντας στον υπερδι-
πλασιασμό των υπό διαχείριση κεφα-
λαίων. Η τράπεζα διαχειρίζεται σήμε-
ρα αμοιβαία κεφάλαια 3,5 δισ. ευρώ,
ενώ ο πήχης για το 2025 ανεβαίνει στα
9 δισ. ευρώ. Η νέα μονάδα asset ma-
nagement περιλαμβάνει το κομμάτι
των αμοιβαίων κεφαλαίων, τη χρημα-
τιστηριακή εταιρεία Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
που διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση
στην αγορά και το private banking. Συ-
νολικά, τα υπό διαχείριση κεφάλαια
ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ και έως το
τέλος του 2025 θα έχουν υπερδιπλα-
σιαστεί φτάνοντας τα 15 δισ. ευρώ.

5 Η μείωση του λειτουργικού κό-
στους τοποθετείται στο 25% έτσι

ώστε από τα 900 εκατ. ευρώ το 2021 να
έχει υποχωρήσει στα 700 εκατ. ευρώ
στο τέλος του 2025. Στο πλαίσιο αυτό,
έχει προβλεφθεί η μείωση του αριθ-
μού των εργαζομένων σε 6.100 από
σχεδόν 9.000 που είναι σήμερα.

6Στρατηγικός στόχος της διοίκησης
είναι η καθιέρωση της «ψηφιακής

τράπεζας» μέσω της εταιρείας Natech
ΑΕ, η οποία θα απευθύνεται τόσο σε
Έλληνες πελάτες όσο και στην υπόλοι-
πη ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή
χρηματοοικονομικών και τραπεζικών
υπηρεσιών.

Οι στόχοι της Πειραιώς
με το βλέμμα στο 2025

Η τριετία των μεγάλων προκλήσεων για την
τράπεζα - Μια σειρά από... μαγικούς αριθμούς

καθορίζει το πλαίσιο των κινήσεων 
της διοίκησης Χαντζηνικολάου - Μεγάλου

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Παρά τις πιέσεις που ασκεί η συγκυρία, η Πειραιώς θα έρθει πιο κοντά στην επίτευξη των
στόχων, έτσι όπως τους έχει προσδιορίσει ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου
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E
να mega project έργων βρί-
σκεται αυτή τη στιγμή σε εξέ-
λιξη στην Κρήτη από το
υπουργείο Υποδομών, το

οποίο ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Ανάμεσα
στα πλέον εμβληματικά από αυτά είναι
βεβαίως η κατασκευή του Βόρειου Οδι-
κού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και του νέου
αεροδρομίου στο Καστέλι, όμως υλοποι-
ούνται και επιμέρους έργα, τα λεγόμενα
νέας γενιάς, κυρίως υδροδοτικά (υδρευ-
τικά και αρδευτικά), που αποτελούν εξί-
σου σημαντικές και κρίσιμες υποδομές
για την περιφέρεια.

Από το επενδυτικό μπαράζ στο νησί, οι
νέες υποδομές θα εισφέρουν στην ανά-
πτυξη του τουρισμού και του πρωτογε-
νούς τομέα και θα συμβάλουν με 8,1%
στο ΑΕΠ της χώρας έως το 2025, σύμ-
φωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ. Η
απασχόληση από τα κατασκευαστικά έρ-
γα θα απορροφήσει 150.000 εργαζόμε-
νους σε έμμεσες ή άμεσες θέσεις εργα-
σίας.

Ο νέος οδικός άξονας
Ο υφιστάμενος οδικός άξονας, με τον

μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, τις παρω-
χημένες προδιαγραφές και την έλλειψη
στοιχειώδους συντήρησης, θα αντικατα-
σταθεί από έναν υπερσύγχρονο αυτοκι-
νητόδρομο, για τον οποίο το κόστος κα-
τασκευής θα υπερβεί το 1,7 δισ. ευρώ. 

Το πρώτο ενεργό εργοτάξιο στον ΒΟ-
ΑΚ αφορά το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νι-
κόλαος, μήκους 22 χλ. και θα είναι έτοι-
μο το 2026 με χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Το τμήμα Χερσόνησος
- Νεάπολη, επίσης 22 χλ. υλοποιείται μέ-
σω ΣΔΙΤ, με κόστος 290 εκατ. ευρώ, από
τα οποία τα 90 θα δοθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτε-
ρο τμήμα του έργου, το Χανιά - Ηράκλειο,
μήκους 157 χλ. το προσεχές διάστημα
ξεκινά η διαγωνιστική του διαδικασία
και θα υλοποιηθεί με σύμβαση παραχώ-
ρησης και με προϋπολογισμό που θα αγ-
γίξει το 1,75 δισ. ευρώ.

Στα τμήματα Κίσσαμος - Χανιά και
Άγιος Νικόλαος - Σητεία οι μελέτες βρί-
σκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι
διαδικασίες, σύμφωνα με το υπουργείο,
προχωρούν χωρίς παρεκκλίσεις. Ο στό-
χος είναι να υπάρξουν, έως τις αρχές του

2024, ενεργά εργοτάξια σε όλα τα τμή-
ματα του ΒΟΑΚ.

Για τη λειτουργία του θα ενσωματω-
θούν όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις, ενώ στους Σταθμούς Εξυπη-
ρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) θα βρί-
σκει κανείς και υποδομές φόρτισης ηλε-
κτρικών οχημάτων.

Απογείωση
Ο νέος «πράσινος» Διεθνής Αερολιμέ-

νας Ηρακλείου Κρήτης θα είναι το δεύτε-
ρο σε κίνηση αεροδρόμιο στην Ελλάδα
και θα αποτελεί επιχειρησιακή συνέχεια
του υφιστάμενου αερολιμένα Ηρακλεί-
ου, «Νίκος Καζαντζάκης».

Υπολογίζεται πως, με τη λειτουργία
του, θα εξυπηρετεί 10.000.000 επιβάτες
ετησίως, ενώ με την παραχώρηση, διάρ-
κειας 37 ετών, θα ξεπεράσει τα
18.000.000 επιβατών.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα λει-

τουργεί με βάση τις αρχές της βιωσιμό-
τητας και θα διαθέτει ιδία παραγωγή και
διαχείριση ενέργειας, ενώ θα δίνει ιδιαί-
τερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Το κόστος της επένδυσης εκτιμάται
στα 520 εκατ. ευρώ και η εμπορική λει-
τουργία του αναμένεται στα τέλη του
2025. 

Το έργο θα κατασκευαστεί με ένα σύ-
νολο τεχνικών και λειτουργικών προδια-
γραφών οι οποίες θα εξυπηρετούν τόσο
τις παρούσες όσο κυρίως τις μελλοντι-
κές ανάγκες κίνησης. Θα διαθέτει 19 πύ-
λες επιβίβασης, εκ των οποίων οι 8 θα εί-
ναι συνδυαστικής χρήσης για πτήσεις
εντός και εκτός Σένγκεν. 

Ο διεθνής αερολιμένας θα περιλαμβά-
νει εμπορική ζώνη προσβάσιμη από τον
αστικό ιστό και κατάλληλα ενταγμένη
στην ευρύτερη οικιστική και χωροταξική
ανάπτυξη της περιοχής. Για την πρόσβα-

ση στο αεροδρόμιο, θα επιτευχθεί η
πρώτη μεγάλη σύνδεση Βόρειας και Νό-
τιας Κρήτης με τον διαμήκη άξονα που
θα ενώνει τη Χερσόνησο με τη Νότια
Κρήτη, μήκους 25 χλ. ενώ με την ολο-
κλήρωση της κατασκευής του ΒΟΑΚ,
εκτιμάται ότι το αεροδρόμιο θα είναι
προσβάσιμο από το Ηράκλειο σε λιγότε-
ρο από 25 λεπτά.

Στην επίσημη έναρξη εργασιών του
πρώτου εργοταξίου για την κατασκευή
του ΒΟΑΚ, παρευρέθηκαν ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαν-
λής και ο υφυπουργός Γιώργος Καρα-
γιάννης.

«Εδώ βρίσκει απόλυτη εφαρμογή η
φράση που συνηθίζετε να λέτε, κύριε
πρόεδρε, “το είπαμε, το κάναμε”,
γιατί όπως ακριβώς το είπαμε, ενώπιον
των πολιτών της Κρήτης το καλοκαίρι του
’21, έτσι ακριβώς το κάναμε, τηρώντας
τις δεσμεύσεις μας στο ακέραιο», δήλω-
σε ο κ. Καραμανλής απευθυνόμενος
στον πρωθυπουργό.

Στο Δημαρχείο Ηρακλείου, σε ειδική
εκδήλωση, παρουσιάστηκε το αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα για την Κρήτη.

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ 
«πέφτουν» στην Κρήτη!

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Α90 (ΒΟΑΚ) και το «πράσινο» 
αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μόνο δύο από 

τα έργα που θα μεταμορφώσουν τη Μεγαλόνησο 

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου



Η
Σεμίραμις Παληού βρίσκεται από το 2021
στο πηδάλιο της εισηγμένης στην αμερι-
κανική χρηματαγορά Diana Shipping Inc.
O Συμεών Παληός το 2019 πήρε την από-

φαση να δώσει το «δαχτυλίδι» στη κόρη του, σε μια
περίοδο κατά την οποία η εταιρεία με στόλο από 44
πλοία είχε επιστρέψει στην κερδοφορία, ύστερα
πέντε χρόνια ζημιών. 

H Σεμίραμις Παληού έχει εμπειρίες 27 ετών στη
ναυτιλιακή βιομηχανία, με γνώσεις στις εξαγορές,
στα πληρώματα, στις ναυπηγήσεις και στην τεχνική
διαχείριση. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της
HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας του Θα-
λάσσιου Περιβάλλοντος).

Σπούδασε Mηχανολογία στο Imperial College του
Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακό στη Ναυπηγική
στο University College. Άρχισε την καριέρα της το
1996 από τη Lloyds Register of Shipping και για δύο
χρόνια εργαζόταν ως ασκούμενη επιθεωρήτρια
πλοίων. Στη συνέχεια μεταπήδησε σε εταιρείες συμ-
φερόντων της οικογένειάς της, όπως η Diana Ship-
ping Agencies, με δραστηριότητα στον τομέα των
ναυλώσεων. Ακολούθησε η Alpha Sigma Shipping,
ενώ τον Μάιο του 2018 η γενική συνέλευση των με-
τόχων της Diana Shipping Inc. αποφάσισε την εκλο-
γή της στο διοικητικό συμβούλιο. 

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σή-
μερα από 42 πλοία ξηρού χύδην φορτίου (4 New-
castlemax, 11 Capesize, 5 Post-Panamax, 6 Kam-
sarmax, 8 Panamax και 8 Ultramax). Η εταιρεία
αναμένει επίσης να παραλάβει ένα σκάφος ξηρού
χύδην Ultramax έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Η ιστορία της οικογένειας από τη Χίο 
H οικογένεια Παληού κατάγεται από τη Χίο και

έχει μεγάλη ναυτική παράδοση. Άρχισε τη δράση
της με ιδιόκτητα ιστιοφόρα. Στις αρχές του 20ού αι-
ώνα ήταν πλοιοκτήτρια ατμόπλοιων που μετέφεραν
ξηρό φορτίο. Το 1916, οι γιοι του πλοιάρχου Παντελή
Παληού, ο Αντώνης, ο Σίμος, ο Μάρκος και ο Γιάν-
νης, ίδρυσαν μία από τις πρώτες πολυμετοχικές
ατμοπλοϊκές εταιρίες, την AE Θαλασσίων Επιχειρή-
σεων, με στόλο 30 πλοίων. Το μεγάλο κραχ του 1929
σταμάτησε κάθε δραστηριότητα.

Μετά τον Μεγάλο Πόλεμο επανήλθε στη ναυτιλία ο
γιος του Σίμου Παληού, ο Παντελής (1911-1966), ο
οποίος ταξίδεψε για πολλά χρόνια με την εταιρία των
αδελφών Λω. Το 1965 ξεμπάρκαρε οριστικά και σε
συνεργασία με τους Ισίδωρο Σαραντή και Λευτέρη
Bενιάμη δραστηριοποιήθηκαν ως εφοπλιστές. O
Παντελής έφυγε από τη ζωή το 1966 σε ηλικία 55
ετών, θύμα τροχαίου.

O γιος του, ο Σίμος, ήταν εκείνος που συνέχισε και
συνεχίζει τις δραστηριότητες του πατέρα του. Γεννήθη-

κε στη Χίο, αποφοίτησε από το ιστορικό Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Χίου και στη συνέχεια σπούδασε Ναυπηγική-
Μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του Durham στη Βο-
ρειοανατολική Αγγλία. Το 1965 αγόρασε το πρώτο του
πλοίο και το 1969 ο στόλος του αποτελούνταν από τα
πλοία «Σεμίρα», «Αγγέλικα» και «Αγία Μαρίνα».

Το 1972 ίδρυσε την Diana Shipping Inc., με στόλο
από μεταχειρισμένα φορτηγά πλοία, τα οποία αγό-
ρασε συνεταιρικά με φίλους και συγγενείς. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1979 η εταιρεία εισήλθε και στη
διαχείριση πλοίων-ψυγείων. Τη δεκαετία του 1980
προχώρησε σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση του στό-
λου του, επεκτεινόμενος στα δεξαμενόπλοια. Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 επεκτάθηκε και σε
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Από το
1996 στράφηκε στις ναυπηγήσεις φορτηγών και
containers. Στα τέλη του 2018 ο Συμεών Παληός τι-
μήθηκε με το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής (Lloyds
List/Propeller Club Lifetime Achievement Award)
για την επί 50 χρόνια παρουσία του στη ναυτιλιακή
βιομηχανία.

Τον Μάιο του 2021, στο Capital Link - Greek Ship-
ping Leadership Award, βράβευσε ο Παναγιώτης
Tσάκος τον επί 50 χρόνια φίλο του, Συμεών Παληό.
«Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η βρά-
βευση του Σίμου Παληού είναι περισσότερο από
άξια. Τι κρίμα που δεν είναι Kαρδαμυλίτης. Θερμά
συγχαρητήρια, Σίμο. Είσαι λεβέντης!», είπε ο κ. Τσά-
κος, για να απαντήσει ο Συμεών Παληός: «Σε ευχα-
ριστώ για τα καλά σου λόγια. Αποδεικνύουν ότι μετά
από τόσα χρόνια καταφέραμε να απαλείψουμε τις
διαφορές μεταξύ ενός μικρού χωριού, των Καρδά-
μυλων, και της Μητρόπολης του Βροντάδου»!
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το success story της Diana Shipping
Inc. - Η ιστορία της οικογένειας 

από τη Χίο και η νέα γενιά 

Καπετάνισσα
από… κούνια 

ΣΕΜIΡΑΜΙΣ ΠΑΛΗΟY
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Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ
η Πολεοδομική Μελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, ώστε να δοθεί και τυπικά το πράσινο φως
στην κατασκευή της εμβληματικής επένδυσης της Mi-
rum Hellas, του 5άστερου Elounda Hills.

Το project των 500 εκατ. ευρώ μπαίνει στην τελική
ευθεία και θα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα ξενο-
δοχεία, μεγαλύτερης και μικρότερης κλίμακας, μαρίνα
64 θέσεων και περίπου 300 κατοικίες προς πώληση ή
μίσθωση.

Για τη μαρίνα, στην οποία έχει σχεδιαστεί και μια μικρή ξε-

νοδοχειακή μονάδα, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδει-
οδότησης και το έργο έχει μπει στον Αναπτυξιακό Νό-
μο. Το project, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις επιταγές
της βιωσιμότητας και της αειφορίας, θα καταλαμβάνει
έκταση περίπου 950 στρεμμάτων. 

Η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις,
με την πρώτη να θεωρείται κομβικής σημασίας. Αυτή

περιλαμβάνει ένα πολυτελές ξενοδοχείο με 137 δωμά-
τια, 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα,
παραλιακά κλαμπ, εστιατόρια και μια μαρίνα. Η δεύτε-

ρη φάση είναι περιφερειακή και κατά την ολοκλήρωσή της θα

αναπτυχθούν επιπλέον branded διαμερίσματα, βίλες και δια-
μερίσματα, καθώς και πρόσθετες σχετικές υποδομές.

Κεντρικό στοιχείο του εγχειρήματος είναι βεβαίως το
5άστερο ξενοδοχείο και οι branded κατοικίες, υπό την ομπρέ-
λα και με τη συνεργασία του 1 Hotels στο κομμάτι της διαχείρι-
σης. Για αυτόν τον λόγο η εμπορική του ονομασία θα είναι 1
Hotels & Homes Elounda Hills. 

Ο όμιλος Mirum δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 15
χρόνια και έχει πλέον την ιδιότητα του στρατηγικού επενδυτή,
ενώ αυτή τη στιγμή διαθέτει συνολικά πάνω από 1.200 στρέμ-
ματα γης στην Κρήτη.

Μ
νημόνιο Συναντίληψης (MoU)
υπέγραψαν τη Δευτέρα 23 Ια-
νουαρίου στη Λεμεσό της Κύ-
πρου η Ένωση Ελληνικών Εται-

ρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυ-
νας (ΕΕΛΕΑΑ - HASDIG) και ο ΚυπριακόςΣύν-
δεσμος Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτο-
μίας (ΚΣΕΕΚ - CARIE), σηματοδοτώντας την
έναρξη μιας νέας εποχής στις σχέσεις των
αμυντικών βιομηχανιών των δύο κρατών. 

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της
ΕΕΛΕΑΑ Νικόλαος Παπάτσας και ο πρόεδρος
του ΚΣΕΕΚ Τάσος Κουνούδης, παρουσία του
υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας Χαράλαμπου Πετρίδη και του πρέσβη της
Ελλάδας στην Κύπρο Ιωάννη Παπαμελετίου. 

Στόχος του μνημονίου είναι η εδραίωση και
η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αμυν-
τικών βιομηχανιών της Ελλάδας και της Κύ-
πρου, τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, αφού οι εταιρείες και των
δύο χωρών συμμετέχουν ήδη στα πολυεθνικά
προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων
συστημάτων ασφάλειας και άμυνας που χρη-
ματοδοτούνται από την ΕΕ.

Επιπλέον, μέσα από την ενδυνάμωση και
θεσμοθέτηση της συνεργασίας τους, οι αμυν-
τικές βιομηχανίες της Ελλάδας και της Κύ-
πρου θα αναπτύξουν περαιτέρω την εξωστρέ-
φειά τους προς τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
αγορές, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλε-
ονεκτήματα και εμπορικές επαφές.

Η υπογραφή του μνημονίου μεταξύ της
ΕΕΛΕΑΑ και του ΚΣΕΕΚ θέτει τις βάσεις για
την έναρξη μιας νέας εποχής στενής συνερ-
γασίας των δύο κρατών, στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας, μιας νέας επο-

χής κοινών προσπαθειών για την ενδυνά-
μωση των αμυντικών βιομηχανιών των δύο
κρατών, την ανάπτυξη νέων συστημάτων και
την εμπορική τους προώθηση στις διεθνείς
αγορές. 

Όπως επεσήμανε στην ομιλία του ο πρό-
εδρος της ΕΕΛΕΑΑ Νικόλαος Παπάτσας, «με
το Μνημόνιο Συναντίληψης που η ΕΕΛΕΑΑ και
ο ΚΣΕΕΚ υπογράφουν εδώ στη Λεμεσό, οι δύο
πλευρές θέτουν τα θεμέλια για μια αμοιβαία
επωφελή σχέση τόσο για την αμυντική βιομη-

χανία των κρατών μας όσο και για τον Ελληνι-
σμό και την ασφάλεια των πολιτών της Ελλά-
δας και της Κύπρου. Μέσα από αυτή τη συνερ-
γασία μπορούμε να διεκδικήσουμε μαζί νέες
αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, να πείσουμε
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας νέους
πελάτες, αξιοποιώντας αμοιβαία τα πλεονε-
κτήματα της κάθε πλευράς, να διεκδικήσουμε
μαζί τα συμφέροντά μας στα πλαίσια της κοι-
νής μας ευρωπαϊκής οικογένειας και των ευ-
καιριών που αυτή μας δίνει». 

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφηκε
κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου
Battlefield ReDEFiNED 2023, το οποίο ολο-
κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 24
Ιανουαρίου 2023, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Στο συνέδριο, το οποίο κάλυψε μια ευρύτα-
τη και ενδιαφέρουσα θεματολογία όπως τις
νέες τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα των
εξοπλισμών, τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής και
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και
τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες διεθνείς
συγκρούσεις, συμμετείχαν περισσότεροι από
180 σύνεδροι και πολλές εταιρείες με τα εκθέ-
ματά τους από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 5άστερο διαμάντι της Mirum στην Ελούντα

Γράφει 
η Ρεγγίνα 

Σαβούρδου

Στόχος του μνημονίου είναι 
η εδραίωση και η ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των
αμυντικών βιομηχανιών 
των δύο κρατών σε διμερές, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Νέα εποχή
στενής

συνεργασίας 

Α Μ Υ Ν Τ Ι Κ Ε Σ  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ε Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  -  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Από αριστερά: 
Ο πρέσβης της
Ελλάδας στην Κύπρο
Ιωάννης
Παπαμελετίου, 
ο πρόεδρος της
ΕΕΛΕΑΑ Νικόλαος
Παπάτσας, ο πρόεδρος
του ΚΣΕΕΚ 
Τάσος Κουνούδης 
και ο υπουργός
Άμυνας της Κυπριακής
Δημοκρατίας 
Χαράλαμπος Πετρίδης
κατά την υπογραφή της
συμφωνίας 

Από αριστερά: Ο Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, CO-Multimedia, 
με τον Νικόλαο Παπάτσα, πρόεδρο ΕΕΛΕΑΑ

Στιγμιότυπο από την παρουσία του EEΛΕΑΑ 
στο συνέδριο Battlefield ReDEFiNED 2023

Από αριστερά: Ο πρέσβης 
της Ελλάδας στην Κύπρο
Ιωάννης Παπαμελετίου, 
ο πρόεδρος της ΕΕΛΕΑΑ
Νικόλαος Παπάτσας,
ο πρόεδρος του ΚΣΕΕΚ Τάσος
Κουνούδης και ο υπουργός
Άμυνας της Κυπριακής
Δημοκρατίας Χαράλαμπος
Πετρίδης κατά την υπογραφή
της συμφωνίας 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Σω-
ληνουργεία Κορίνθου, ο κλάδος της σωλήνων
χάλυβα, επελέγη από τη Chevron Mediter-
ranean Ltd. για την κατασκευή και την προμή-
θεια περίπου 155 χιλιομέτρων αγωγού σωλή-
νων χάλυβα 20 ιντσών ευθείας ραφής βυθι-
σμένου τόξου (SAWL), για τον αγωγό φυσικού
αερίου Tamar στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Το έργο θα παράσχει κρίσιμη υποδομή, καθώς
θα συνδέεται υποθαλάσσια και σε μέγιστο βά-
θος 1.700 μέτρων με την πλατφόρμα όπου το
αέριο θα υποβάλλεται σε επεξεργασία πριν
μεταφερθεί στην ακτή στο Ισραήλ. Οι σωλήνες
θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας και οι εργασίες εγκατά-
στασης θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2024. 

Χ
ρειάστηκαν οκτώ ολόκληρα
χρόνια για να βρεθεί εκ νέου το
ελληνικό χρηματιστήριο πάνω

από τις 1.000 μονάδες. Στο συγκεκρι-
μένο επίπεδο είχε ξαναβρεθεί ο Γενι-
κός Δείκτης στις 8 Δεκεμβρίου 2014
και στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι
σήμερα το ΧΑ πέρασε από σαράντα κύ-
ματα. Από τις αρχές του 2023 η εγχώ-
ρια χρηματιστηριακή αγορά έδειχνε ότι
είχε τη δυναμική να σκαρφαλώσει πά-
νω από τις 1.000 μονάδες, καθώς ισχυ-
ρά διεθνή χαρτοφυλάκια άρχισαν να
τοποθετούνται στις τράπεζες και σε
επιλεγμένες μετοχές της υψηλής και
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Σύμφωνα
με πληροφορίες, μεταξύ των αγορα-
στών ελληνικών μετοχών είναι κορυ-
φαία αμερικανικά επενδυτικά «σπί-
τια», όπως Μorgan Stanley, Goldman

Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, ενώ
σε τοποθετήσεις έχει προχωρήσει και
η ελβετική UBS. Παράλληλα, το θετικό
διεθνές κλίμα και οι προσδοκίες για
επερχόμενα deals σε διάφορους κλά-
δους προσέφεραν περαιτέρω στήριξη
στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εντωμε-
ταξύ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις

ξένων επενδυτικών οίκων για τον εγ-
χώριο τραπεζικό κλάδο. Η JP Morgan,
που βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγού-
μενες ημέρες και συναντήθηκε με τις
διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών,
εξέδωσε report επισημαίνοντας πως
διατηρεί τη θετική της άποψη για τις
ελληνικές τράπεζες μεσοπρόθεσμα.

ΒΙΣ: Με 91,31% 
η HQF ΑΕΤ μετά την ΑΜΚ

Στο 91,31% από 87,98% προηγουμένως ανήλθε
το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η
εταιρεία HQF ΑΕΤ στη βιομηχανία συσκευα-
σιών ΒΙΣ. Η μεταβολή επήλθε συνεπεία της
συμμετοχής τής άνω μετόχου στην Αύξηση Με-
τοχικού Κεφαλαίου της ΒΙΣ ΑΕ, που αποφασί-
σθηκε στην κατά τις 16/12/2022 έκτακτη γενική
συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, κατά
ποσό 2.484.300,00 ευρώ, καταβλητέο σε μετρη-
τά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων, με την έκδοση 49.686.000 νέων, κοι-
νών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών Οι νέες
μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών στις 27/1/2023.

Αναβάθμισε σε «Α» την...
αξιολόγηση ESG του ΟΤΕ η MSCI

Αναβάθμιση της αξιολόγησης MSCI ESG Rat-
ings σε «Α» από «ΒΒΒ» έλαβε ο ΟΤΕ βάσει των
επιδόσεών του σε θέματα ESG. Η MSCI ESG Re-
search παρέχει εμπεριστατωμένη έρευνα, αξιο-
λογήσεις και ανάλυση των επιχειρηματικών πρα-
κτικών χιλιάδων εταιρειών παγκοσμίως σχετικά
με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρ-
νηση. Η βαθμολογία του ΟΤΕ στην αξιολόγηση
MSCI ESG Ratings προκύπτει από την ικανότητά
του να διαχειρίζεται ESG κινδύνους του κλάδου
στον οποίο ανήκει, αλλά και σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες εταιρείες.

Fourlis: Πωλεί τα καταστήματα
Intersport στην Τουρκία

Σε συμφωνία για την πώληση των καταστημά-
των Intersport στην Τουρκία ήρθε ο Όμιλος
Fourlis. Η συμφωνία προβλέπει την πώληση του
συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας
Intersport Atletik Mağazacılık ve Dış Ticaret

Anonim Şirketi, δικαιοπάροχο του σήματος In-
tersport και The Athlete’s Foot στην Τουρκία, η
οποία λειτουργεί δίκτυο 12 καταστημάτων. Αγο-
ράστρια εταιρεία είναι ο Όμιλος Eren Perakende

ve Tekstil Anonim Şirketi και η συναλλαγή βασί-
ζεται σε Enterprise Value περίπου 3 εκατ. ευρώ.

CaptainBook: Εξασφάλισε
€250.000 από Seedblink 

H CaptainBook εξασφάλισε 250.000 ευρώ σε
έναν pre-seed γύρο χρηματοδότησης από τη
Seedblink, το κορυφαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
επενδυτικό δίκτυο. Σύμφωνα μάλιστα με το
www.elevategreece.gov.gr, πρόκειται για την
πρώτη startup στην περιοχή των Κυκλάδων που
λαμβάνει αυτό το κεφαλαίο ήδη από τον πρώτο γύ-
ρο. Η CaptainBook αποτελεί μια startup εταιρεία
με έδρα τη Νάξο, η οποία βοηθά μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις που παρέχουν ταξιδιωτικές υπη-
ρεσίες να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω της τε-
χνολογίας, να απαγκιστρωθούν από μεγάλα διαδι-
κτυακά ταξιδιωτικά γραφεία και να γίνουν μέρος
ενός τοπικού δικτύου συνεργατών, όπως ξενοδο-
χεία, airbnb, βίλες και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Ακόμα υψηλότερα έβαλε τον πήχη για τη Mytili-
neos ο επικεφαλής της Ευάγγελος Μυτιληναίος,
ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα οικονομικά
αποτελέσματα 2022. Τη μεγάλη είδηση την άφησε
για το τέλος. Όπως σημείωσε, η εισηγμένη θα δώσει
την καθοδήγηση για τα αποτελέσματα του 2023 στη
Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου. «Αποφεύγω να
τοποθετηθώ τώρα», είπε. Αναφερόμενος, όμως,
στην κερδοφορία του 2022 (EBITDA) που εκτινάχ-
θηκε στα 823 εκατ. ευρώ, συμπλήρωσε ότι «το στοί-

χημα για το 2023 δεν είναι να κάνουμε αυτά τα μεγέθη “βιώσιμα”. Είναι να περάσουμε το 1 δισ. EBITDA
“κατ’ ελάχιστο”». Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι απέναντι σε ένα δύσκολο περιβάλλον η εταιρεία
κατάφερε να θριαμβεύσει. Έδωσε έμφαση στο ότι έσπασε το φράγμα των 6 δισ. ευρώ στα έσοδα και πα-
ράλληλα εκτινάχθηκε η κερδοφορία. Τόνισε δε ότι η εταιρεία έμεινε πιστή στη στρατηγική της για διανο-
μή του 35% των κερδών (μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή).

XA: Οι Αμερικανοί αγοράζουν ελληνικές μετοχές 

Ευ. Μυτιληναίος: Ανεβάζει τον πήχη για τα EBITDA άνω του 1 δισ. 

Στη Σωληνουργεία Κορίνθου έργο από τη Chevron



Γ
ια τον Γιώργο Αρβανιτίδη,
επικεφαλής του κοινοβου-
λευτικού τομέα Περιβάλλον-
τος - Ενέργειας, ο «κορεσμός

των δικτύων είναι η αχίλλειος πτέρνα
του ενεργειακού μας συστήματος».
Όπως μας είπε στη συνομιλία που είχα-
με, «προϋπόθεση της ενεργειακής δη-
μοκρατίας είναι το δικαίωμα συμμετο-
χής όλων στην πράσινη μετάβαση». 

Και «δικαίωμα του καταναλωτή είναι
να αντιλαμβάνεται στο τιμολόγιο ρεύ-
ματος με διαφάνεια πώς προκύπτει η
λιανική τιμή ρεύματος».

Διαμόρφωση τιμολογίου
Ξεκινάμε από το τελευταίο. Αναλυτι-

κά είπε:  Είναι πολύ βασικό να μπορεί ο
καταναλωτής να αντιλαμβάνεται στο τι-
μολόγιο ρεύματος με διαφάνεια πώς
προκύπτει η λιανική τιμή ρεύματος,
που σημειωτέον είναι από τις πιο ακρι-
βές στην ΕΕ – ανεξαρτήτως αν έπεσε
τελευταίως λόγω επιδοματικής πολιτι-
κής. Σχηματικά εξαρτάται αυτήν τη
στιγμή κυρίως από τέσσερις παράγον-
τες: 
� Από την τιμή χονδρικής που διαμορ-

φώνεται χρηματιστηριακά για το φυ-
σικό αέριο. Και αυτό, γιατί δυστυχώς
η κυβέρνηση αποφάσισε τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια να αντικαταστή-
σει βιαίως τα λιγνιτο-εργοστάσια με
εργοστάσια παραγωγής ρεύματος
από φυσικό αέριο, αντί να τα αποσύ-
ρει σταδιακά αντικαθιστώντας τα με
μονάδες ΑΠΕ. Αντί, δηλαδή, να αλλά-
ξει τον «βρόμικο» αλλά εγχώριο λι-
γνίτη με «καθαρές» και εγχώριες
ΑΠΕ, προτίμησε το… λιγότερο «βρό-
μικο» και εισαγόμενο φυσικό αέριο.

� Από το ενεργειακό μείγμα, από ποια
ενεργειακή πηγή δηλαδή παράγεται
το ρεύμα που έρχεται στα σπίτια μας.
Όταν φυσάει ή έχουμε μεγάλη ηλιο-
φάνεια, η τιμή της ενέργειας πέφτει,
καθώς, όπως έχουν αποδείξει πολ-
λές μελέτες, το κόστος παραγωγής
ρεύματος από τις ΑΠΕ είναι σημαντι-
κά χαμηλότερο από το να παράγεις
ρεύμα από φυσικό αέριο. Η ολιγωρία
και οι καθυστερήσεις της κυβέρνη-
σης να αναπτύξει μικρές και πολλές
μονάδες ΑΠΕ, να ενισχύσει τον ενερ-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Όλα τα έργα του εθνικού δικτύου θα πρέπει να
επιταχυνθούν και να αντιμετωπιστούν όπως αυτά
των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνδυασμό με την
ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων
της χώρας, τονίζει ο επικεφαλής του
κοινοβουλευτικού τομέα Περιβάλλοντος - Ενέργειας
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
Γιώργος Αρβανιτίδης
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Γιώργος Αρβανιτίδης,
επικεφαλής του
κοινοβουλευτικού
τομέα Περιβάλλοντος
- Ενέργειας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 
Η χώρα μας να γίνει
εξαγωγός χώρα
«καθαρής» ενέργειας
μέχρι το 2030, μέσω
μιας ηλεκτρικής
λεωφόρου που 
θα τη συνδέει με 
την Κεντρική Ευρώπη

«Ανοίξτε ηλεκτρικό χώρο
αναβαθμίζοντας τα δίκτυα»  



γειακό συμψηφισμό (net metering –
ο πολίτης παράγει και καταναλώνει τη
δική του ενέργεια), να «τρέξει» το θε-
σμικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολι-
κά πάρκα, την αξιοποίηση της γεω-
θερμίας κ.λπ. κοστίζαν σε όλους μας.
Δόθηκε προτεραιότητα σε φαραωνι-
κά έργα ΑΠΕ (μεγάλων ομίλων) που
θέλουν μεγαλύτερους χρόνους ολο-
κλήρωσης και αποφέρουν κέρδος
πρωτίστως στις μεγάλες εταιρείες.

� Από εισαγωγές ρεύματος γειτονικών
χωρών, που εισρέουν στο ελληνικό
μας σύστημα. Όταν μπορείς να αγο-
ράσεις δηλαδή πιο φθηνή ενέργεια
από τα γειτονικά κράτη, μπορείς και
να ρίξεις τον μέσο όρο της τιμής στην
εγχώρια αγορά. Η κυβέρνηση όμως
επαναπαύθηκε και δεν «έτρεξε» τις
ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Ιταλία,
Βουλγαρία κ.λπ. Παραδείγματος χά-
ριν: Μια γραμμή υπερυψηλής τάσης
του ΑΔΜΗΕ που έχει μελετηθεί και
προταθεί από το 2000 και θα έπρεπε
να είναι έτοιμη εδώ και 1-2 χρόνια,
ώστε να έχουμε μια δεύτερη σύνδεση
με τη Βουλγαρία (Νέα Σάντα - Μαρί-
τσα). Φτάσαμε στο 2023 και ακόμα
τρέχουμε να ολοκληρώσουμε το δικό
μας τμήμα 30 χλμ., ενώ οι Βούλγαροι
που είχαν να κατασκευάσουν 130
χλμ. είναι έτοιμοι!

� Από τις επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς, που δεν μπορούν να συνεχί-
ζονται εσαεί και θα έπρεπε να είναι
πιο στοχευμένες. Τα δισεκατομμύρια
ευρώ των επιδοτήσεων στην ουσία
πηγαίνουν στις τσέπες των ενεργει-
ακών εταιρειών, από τις οποίες υποτί-
θεται έφυγαν ως φορολογία υπερ-
κερδών. Αν είχαν δοθεί ως οικονομι-
κά κίνητρα που θα επιβράβευαν τη
μείωση της ενέργειας στα νοικοκυ-
ριά, θα είχαν πολύ πιο θετικό αποτύ-
πωμα (τα ενεργειακά αποδοτικά νοι-
κοκυριά θα μπορούσαν να λαμβά-
νουν αυτά τα ποσά ως σημαντικές εκ-
πτώσεις στους λογαριασμούς τους
[φορολογικά κίνητρα] για δράσεις
ενεργειακής αναβάθμισης και εγκα-
τάστασης συστημάτων ΑΠΕ – π.χ.
φωτοβολταϊκά, ηλιακοί θερμοσίφω-
νες, που θα μείωναν μόνιμα το ενερ-
γειακό τους κόστος). Ωστόσο βλέ-
πουμε να διαμορφώνονται ολιγοπω-
λιακές συνθήκες – η κυβέρνηση δεν
θέλει να βάλει κανόνες υγιούς αντα-
γωνισμού στην αγορά και δεν χρησι-

μοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς όσο θα έπρεπε. Συνοπτικά: Η
ενεργειακή πολιτική της ΝΔ έχει
αποτύχει παταγωδώς σε επίπεδο
προβλεπτικότητας και αποτελεσματι-
κής αντιμετώπισης της ενεργειακής
κρίσης, η οποία ναι μεν οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες αλλά μας βρή-
κε απροετοίμαστους. Εξαρχής είχαμε
προτείνει ένα πλαφόν στη λιανική τι-
μή, όσο διαρκεί η κρίση, και μια εύ-
λογη αποζημίωση των προμηθευτών
που θα πωλούσαν κάτω του κόστους.
Το κόστος αυτό θα ήταν σημαντικά μι-
κρότερο για τον προϋπολογισμό από
ό,τι τώρα.

«Κορεσμένα» δίκτυα
Για εμάς, συνεχίζει ο κ. Αρβανιτίδης,

πρώτη προτεραιότητα είναι: «Δίκτυα,

δίκτυα, δίκτυα. Δεν επαρκούν και σε
πολλές περιοχές είναι “κορεσμένα”. Τα
δίκτυα μεταφοράς είναι η αχίλλειος
πτέρνα του ελληνικού ενεργειακού
συστήματος. Ο ηλεκτρικός χώρος έτσι
δεν επαρκεί για σύνδεση νέων έργων
ΑΠΕ. Αυτό ισχύει για τον ΔΕΔΔΗΕ και
για τον ΑΔΜΗΕ. Συνέπεια αυτού του
κορεσμού και της ανυπαρξίας ηλε-
κτρικού χώρου είναι το επ’ αόριστον
“πάγωμα” από τον ΔΕΔΔΗΕ νέων αιτή-
σεων σύνδεσης ανεξάρτητων μικρών
παραγωγών. Για τη μικρή και μεσαία
επιχειρηματικότητα, δηλαδή για μικρά
και μεσαία φωτοβολταϊκά που θα πω-
λούν την παραγωγή τους στο δίκτυο,
έρχεται το τέλος και εξοβελίζονται
πλήρως οι μικροί από την αγορά των
ΑΠΕ προς χάριν λίγων μεγάλων συμ-
φερόντων. Αυτό θα είναι και το τέλος

της ενεργειακής δημοκρατίας, για την
οποία αναγκαία προϋπόθεση είναι να
έχουν όλοι δικαίωμα συμμετοχής στην
πράσινη μετάβαση. Αλλιώς, θα αποτύ-
χει. Όλα λοιπόν τα έργα αναβαθμίσεων
του εθνικού δικτύου θα πρέπει να επι-
ταχυνθούν και να αντιμετωπιστούν
όπως τα έργα των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση
των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσε-
ων της χώρας. Έχουμε καταθέσει πρό-
ταση ώστε η χώρα μας να γίνει εξαγω-
γός χώρα “καθαρής” ενέργειας μέχρι
το 2030, μέσω μιας ηλεκτρικής λεω-
φόρου που θα την συνδέει με την Κεν-
τρική Ευρώπη. Παρά την υιοθέτηση
της πρότασής μας από την κυβέρνηση
και τη σχετική εξαγγελία του αρμόδιου
υπουργού, δεν βλέπω να γίνεται κάτι.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιλέ-
γει και ιδιωτικοποιεί κρίσιμες ενεργει-
ακές υποδομές και δίκτυα, όπως ο
ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΠΑ Υποδομών. Δεν
δεσμεύει όμως τους ιδιώτες για επεν-
δύσεις και ανάπτυξη των δικτύων, αλλά
κατευθύνει δημόσιους πόρους και κον-
δύλια από το Ταμείο Ανάπτυξης για την
υλοποίηση αυτών των έργων!». 
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Πού πάσχει  το target model 
«Δυστυχώς έγινε μια πολύ στρεβλή εφαρμογή του target model (του
ενιαίου μοντέλου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Ελλά-
δα», υποστηρίζει ο κ. Αρβανιτίδης: «Το Χρηματιστήριο Ενέργειας
μπήκε σε λειτουργία σε κακό timing. Εφαρμόστηκαν πρόχειρα σε μια
εντελώς ανώριμη αγορά, όπως η ελληνική, μοντέλα και πρακτικές
των ώριμων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Ευρώπης.
Παράλληλα, υπήρξε καθυστερημένη διαπίστωση της ανάγκης για δι-
μερή συμβόλαια πράσινης ενέργειας μεταξύ παραγωγών και ενεργο-
βόρων βιομηχανικών καταναλωτών για μείωση του ενεργειακού
τους κόστος, όταν η ΔΕΗ έθεσε ζήτημα αναπροσαρμογής των τιμολο-
γίων τους, απαιτώντας τεράστιες αυξήσεις».
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Η Σοφία Αλιμπέρτη βλέπει θετικά την
ιδέα να παρουσιάσει το «Dr Oz», το οποίο

ετοιμάζει η Barking Well για τον ΑΝΤ1, ενώ
για τις θέσεις των συνεργατών εξακολουθούν
να παίζουν με μεγάλες πιθανότητες ο Κων-
σταντίνος Δέδες και η Ιωάννα Παλιοσπύρου. 

�Στη μάχη για την τηλεθέαση έπεσε
η εκπομπή « Έλεος», που έκανε

πρεμιέρα στη late night ζώνη του MEGA.
Η Αννίτα Πάνια και ο Ηλίας Ψινάκης
υποδέχτηκαν στην πρώτη τους εκπομπή
τον Αντώνη Σρόιτερ, σε μια ανατρεπτική
συνέντευξη και η τηλεθέαση κινήθηκε
στο 13,3% στο σύνολο και στο 12,4% στο
δυναμικό κοινό -ποσοστά πολύ υψηλό-
τερα από τον ανταγωνιστή τους, Γρηγόρη
Αρναούτογλου.

� Ταξιδιωτική εκπομπή περιορισμένων
επεισοδίων ετοίμασε η Πηνελόπη Πλά-

κα (φωτό) για λογα-
ριασμό του δεύτε-
ρου καναλιού της
δημόσιας τηλεόρα-
σης. Η ηθοποιός θα
έχει και συμπαρου-
σιαστή, με τον οποίο θα ταξιδεύουν ανά την
Ελλάδα και θα μας ξεναγούν σε διάφορες
περιοχές με το δικό τους στιλ.

�Αύξηση των επεισοδίων του
«Survivor» θα γίνει σε δύο φάσεις

στον ΣΚΑΪ, ώστε να καλύψουν την prime
time περισσότερα βράδια ανά εβδομά-
δα. Στις 2 Φεβρουαρίου θα προστεθεί το
επεισόδιο της Πέμπτης, ενώ στις 18 Μαρ-
τίου -μετά τον τελικό του «The Voice»-
θα προστεθεί το επεισόδιο του Σαββά-
του. Έτσι, το ριάλιτι επιβίωσης του κανα-
λιού του Φαλήρου θα καλύπτει έξι βρά-
δια την εβδομάδα.

� Πληθαίνουν τα ερωτήματα για το τηλεο-
πτικό μέλλον του Νίκου Μουτσινά. Πάν-

τως, από εκεί που το χάος που τον χώριζε
μέχρι πριν από λίγο καιρό με τον ΣΚΑΪ έμοι-
αζε αγεφύρωτο, πλέον φαίνεται ότι έχει βρε-
θεί κοινό πεδίο συζήτησης μεταξύ των δύο
πλευρών και δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν
δούμε τη συνεργασία τους να ανανεώνεται.

�Πέντε ηθοποιοί δημοφιλούς και
πολυσυζητημένης ελληνικής σει-

ράς ζήτησαν την απομάκρυνση του σκηνο-
θέτη, λόγω κακής συμπεριφοράς. Μάλι-
στα, κάποιοι είχαν συνεργαστεί με τον
σκηνοθέτη και παλαιότερα, με όχι καλές
αναμνήσεις. Το αίτημα έγινε αποδεκτό, ο
σκηνοθέτης αντικαταστάθηκε και για κά-
ποιο διάστημα θα βλέπουμε στους τίτλους
και τα δύο ονόματα.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Γη και ύδωρ δίνει το Star για το «ναι» της Καγιά

E
να μεγάλο ερωτηματικό πλανάται πάνω
από τη Βίκυ Καγιά και το επόμενο τηλεο-
πτικό της βήμα. Παρόμοιο ήταν το ερω-
τηματικό που υπήρχε και πέρυσι την αν-

τίστοιχη περίοδο. Από τη μία, η παρουσιάστρια έχει
εκδηλώσει εδώ και καιρό την επιθυμία στο κανάλι
να… ξεκουραστεί. Από την άλλη, ο σταθμός επιθυ-
μεί τη συνέχεια της συνεργασίας του με τη Βίκυ
Καγιά. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι το Star έριξε στο
τραπέζι μια δελεαστική πρόταση, η οποία αφορά
νέα καθημερινή, ζωντανή εκπομπή, ώστε να πείσει
την παρουσιάστρια να πει το ναι και επίσης να επι-
λέξει αν θα συνεχίσει ή θα ολοκληρώσει τη συμμε-
τοχή της στο «Shopping Star». Εξάλλου, η παραμο-
νή της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο κανάλι της Κηφισιάς
έχει δημιουργήσει ήδη διάφορα σενάρια, ενώ εκ-
κρεμεί και η σύσταση της κριτικής επιτροπής στο
επόμενο «GNTM». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
απάντηση της Βίκυς Καγιά δεν αναμένεται πριν
από τον ερχόμενο Μάρτιο.

Στον Alpha παραμένει η Ναταλία Γερμα-
νού, η οποία ανανέωσε τη συνεργασία της με
το κανάλι την εβδομάδα που μας πέρασε.
Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων: «Η Ναταλία Γερμανού
είναι η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της
μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου.
Η αφοπλιστική της αμεσότητα, η διεισδυτική
της ματιά πάνω στα γεγονότα, ο καίριος σχο-
λιασμός της, ο δημόσιος λόγος της, οι σχέ-
σεις που δημιουργεί και οι ιδιαίτερες ποιότη-
τες που διαθέτει θα συνεχίσουν να κάνουν τη
διαφορά μέσα από τη συχνότητα του Alpha».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Να-
ταλία υπέγραψε για 2+1 χρόνια με τον Alpha
και την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».
Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε, καθυστέρησε
αρκετά να βάλει την υπογραφή της, δημι-
ουργώντας έντονες ανησυχίες στο κανάλι

μέχρι την τελευταία στιγμή. Η παρουσιά-
στρια εξέτασε λεπτομερώς το συμβόλαιο,
καθώς πέρα από το οικονομικό κομμάτι,
επιθυμούσε να συμπεριλάβει στη συμφωνία
και λεπτομέρειες που αφορούν την εκπομ-
πή και στους συνεργάτες της. Παρ’ όλα αυτά,
για την ημερομηνία της υπογραφής της
έπαιξαν ρόλο και τα άστρα…

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τις
υπογραφές, η παρουσιάστρια εξέφρασε
ξεκάθαρα την επιθυμία να κάνει επιπλέον
και κάτι άλλο βραδινό. Συγκεκριμένα, ανα-
φέρθηκε στο «Secret Song». Το πρόγραμ-
μα οι πληροφορίες μας λένε πως δόθηκε
ως υπόσχεση στη Ναταλία, όμως οποιαδή-
ποτε άλλη εκπομπή πέρα από το «Καλύτε-
ρα δεν γίνεται» θα πρέπει να συνοδεύεται
από συμπληρωματική συμφωνία μεταξύ
των δύο πλευρών.

Βραδινή… υπόσχεση κρατά τη Γερμανού στον Alpha

Αντίο Νομικού στο «Πρωινό μας» λόγω «Survivor»
Λιγότερο από δύο μήνες κράτησε η πολυσυζητημένη συνεργασία που είχε ο

Βασίλης Νομικός με την εκπομπή «Πρωινό μας». Ο παρουσιαστής ανακοίνω-
σε ξαφνικά τη διάθεσή του να αποχωρήσει, κάτι που αιφνιδίασε την εκπομπή
και το κανάλι, το οποίο ωστόσο προγραμμάτιζε να κάνει αλλαγές στο τέλος του
μήνα. Αφορμή στάθηκε η στροφή της θεματολογίας τις προηγούμενες ημέρες
στο «Survivor», καθώς ο ίδιος θεώρησε πως δεν μπορεί να την υπηρετήσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ένταση μεταξύ κάποιων εκ των συνερ-
γατών το τελευταίο διάστημα, όπως και η ανησυχία του σταθμού σχετικά με τα
ποσοστά τηλεθέασης, δρομολόγησαν ορισμένες αλλαγές, στις οποίες συμπε-
ριλαμβάνονται τροποποιήσεις στη θεματολογία και στο πάνελ, οι οποίες ενδέ-
χεται να συνεχιστούν.
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Γράφει ο  Δημήτρης Δημακόπουλος

Τα αναπτυξιακά θέματα της Κρήτης αλλά και τα μεγάλα
ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση έθεσαν το
προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) και οι
δήμαρχοι του νησιού στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα, κατά τη συνάντηση που είχαν στο Ηρά-
κλειο. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Γιάννης Κουράκης αναφέρθηκε
στα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η Κρήτη και την ολοκλή-
ρωσή τους χωρίς άλλες καθυστερήσεις, όπως ο ΒΟΑΚ (από
Σητεία έως Κίσσαμο), οι κάθετοι άξονες, το διευρωπαϊκό δί-
κτυό του και η σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου,
ενώ έθεσε και το ζήτημα της βελτίωσης της σύνδεσης των
πόλεων με τον νέο ΒΟΑΚ. Από την πλευρά του ο κ. Πέτσας,
αφού ενημέρωσε για όλες τις ρυθμίσεις που προωθεί σχετι-
κά με την επίλυση των βασικών θεμάτων λειτουργίας των
δήμων, δεσμεύτηκε πως για τα μεγάλα έργα της Κρήτης θα
ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς.

«Πολύχρωμη»
συνεργασία 

Μια ετερόκλητη συμμαχία ξεκίνησε
στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας, καθώς ύστερα από ζυμώ-
σεις ανακοινώθηκε η συνένωση δύο
παρατάξεων με τη δημιουργία και-
νούργιου συνδυασμού που ήδη έχει
αρχίσει να «μαγνητίζει» και άλλες δυ-
νάμεις. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε
η συνεργασία της παράταξης του Χάρη
Τομπούλογλου με αυτήν που είχαν δη-
μιουργήσει η Ευτυχία Παπαλουκά
(εκλεγμένη με την παράταξη Βασιλό-
πουλου) και ο Αλέκος Γούλας (εκλεγ-
μένος με την παράταξη Κωνσταντινί-
δη). Ήδη με τον νέο συνδυασμό, που
επικεφαλής θα είναι ο κ. Τομπούλο-
γλου, έχουν δηλώσει συνεργασία και
δύο από τους συμβούλους που είχαν
εκλεγεί με την παράταξη του πρώην
δημάρχου Παντελή Γρετζελιά, ενώ οι
πληροφορίες θέλουν να γίνονται συζη-
τήσεις και με τον ανεξαρτητοποιημένο
από την παράταξη του δημάρχου Γιάν-
νη Βούρου, Λύσανδρο Γεωργαμλή. 

Αντιπλημμυρική θωράκιση 
και της Μεταμόρφωσης από την περιφέρεια

Μ
ια ευρεία πα-
ρέμβαση που
θα θωρακίσει

αντιπλημμυρικά την πε-
ριοχή της πόλης της Με-
ταμόρφωσης μπαίνει
στην τελική της φάση με
την υπογραφή Προ-
γραμματικής Σύμβασης
του έργου από τον περι-
φερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη και τον
δήμαρχο Στράτο Σαρα-
ούδα. Το έργο που έχει
προϋπολογισμό 458.800
ευρώ, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, περιλαμ-
βάνει την κατασκευή σωληνωτών αγωγών, φρεατίων υδροσυλ-
λογής και επίσκεψης σε τμήματα οδών της Μεταμόρφωσης, με
σκοπό τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πε-
ριοχής και της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κα-
τά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και την αποφυγή πλημ-
μυρικών φαινομένων.

Ο κ. Πατούλης εξέ-
φρασε την ικανοποίησή
του που ακόμη ένα ση-
μαντικό έργο υποδομής
θα υλοποιηθεί με χρη-
ματοδότηση της περιφέ-
ρειας και ευχαριστώντας
τα στελέχη της περιφέ-
ρειας για την εντατική
δουλειά αλλά και τον δή-
μαρχο, δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Κάθε γειτονιά
της περιφέρειάς μας,
κάθε δήμος, κάθε τοπική
κοινωνία, θέλουμε να εί-

ναι καλά προετοιμασμένη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με
ασφάλεια και ανθεκτικότητα τα προβλήματα που δημιουργεί η
κλιματική κρίση. Στον Δήμο Μεταμόρφωσης έχουμε καταφέρει
με τον κ. Σαραούδα να αναπτύξουμε αυτή την τριετία διακυβέρ-
νησής μας ένα κλίμα άριστης συνεργασίας, το οποίο έχει διευ-
κολύνει την προώθηση και επίλυση προβλημάτων με έργα τα
οποία πραγματικά έπρεπε να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν».

Σε ποιον δήμο της Αττι-
κής, προς τα δυτικά της

Αθήνας, προετοιμάζεται η
υποψηφιότητα του γιου πρώην
δημάρχου της πόλης; Μέχρι πρό-
τινος φαινόταν ότι θα ήταν ο
πρώην δήμαρχος που θα διεκδι-
κούσε την επαναφορά του, ωστό-
σο φαίνεται πως η μεγάλη θέλη-
ση του γιου σε συνδυασμό με τη
μεγαλύτερη δυναμική που φαί-
νεται να αναπτύσσει η ενδεχόμε-
νη υποψηφιότητά του μάλλον
οδηγεί στην απόφαση για… ανα-
νέωση.

Επικυρώθηκε η συμμαχία 
Δυναμικό ξεκίνημα έκανε για την προεκλογική μάχη

στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής ο Γιώργος Παπαδημητρί-
ου με μια συγκέντρωση, στην οποία επικυρώθηκε και η
συνεργασία με τον πρώην δήμαρχο της πόλης Παντελή
Βλασσόπουλο. Θυμίζουμε ότι τα δύο «γαλάζια» στελέχη
της πόλης στις εκλογές του 2019 είχαν κατέβει ξεχωρι-
στά, με τον κ. Παπαδημητρίου να είναι δεύτερος στον
πρώτο γύρο (16,78%) και τον κ. Βλασσόπουλο τρίτο
(13,81%), αλλά εδώ και έναν χρόνο περίπου αποφάσισαν
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τις εκλογές του ερχό-
μενου Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδή-
λωση ήταν παρών και ο πασοκογενής πρώην δήμαρχος
Γιώργος Μαστοράκος, που από την αρχή είχε εκδηλώσει
τη στήριξή του στην προσπάθεια.

Λύσεις και έργα για την Κρήτη 
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Οκτώ νέα προγράμματα
επικοινωνιακής προβο-
λής, συνολικής αξίας 7
εκατ. ευρώ, ενέκρινε ήδη
μέσα στο 2023 η Γενική
Γραμματεία Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης. Αναλυτι-
κότερα, την Πέμπτη 12 Ια-
νουαρίου εγκρίθηκε πρό-
γραμμα της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ - Μονάδα Γ’ του Το-
μέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο
πλαίσιο του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας για στο-
χευμένες ενέργειες δημοσιότητας ΕΚΤ της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οι-
κονομίας του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (400.000 ευρώ) και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπεί-
ρου (216.840 ευρώ).

Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, εγκρί-
θηκαν το πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-

σης ΕΠ Ιονίων Νήσων
(100.000 ευρώ) αλλά και το
πρόγραμμα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας (500.000 ευρώ).

Στις 18 Ιανουαρίου εγ-
κρίθηκε πρόγραμμα της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ -
Μονάδα Α’ του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, στο πλαίσιο

του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους
της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες
δεξιότητες - Δράση 16913» (1.053.902,04 €).

Τέλος, την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου εγκρίθηκαν πρό-
γραμμα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2023, το οποίο
ανέρχεται σε 3,8 εκατ. ευρώ (3.842.901,80 €), πρόγραμ-
μα του Δήμου Σκιάθου επίσης για το 2023 ύψους
400.000 ευρώ και πρόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πάλι για
την τρέχουσα χρονιά, που ανέρχεται σε 630.000 ευρώ.

Η μεσοθεραπεία μαλλιών απευθύνεται σε ένα
μεγάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών που μετά
την ενηλικίωσή τους παρουσιάζουν σταδιακή
ελάττωση της πυκνότητας, κυρίως στο πρόσθιο
τμήμα του τριχωτού και στους κροτάφους. Πρό-
κειται για μια καινοτόμο και ασφαλή θεραπεία, η
οποία συνδράμει στη φυσική αναγέννηση της
τρίχας και την αποκατάσταση της πυκνότητας. Η

Bergmann Kord μέσω του κορυφαίου και εξει-
δικευμένου ιατρικού προσωπικού της εφαρμό-
ζει την τεχνική που ενδείκνυται κατά της τριχό-
πτωσης και κυρίως σε περιστατικά ανδρογενετι-
κής αλωπεκίας. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη μεσοθεραπεία μαλλιών θα βρείτε
στο www.kordhairclinics.gr/mesotherapeia-
malliwn.

H Future Transportation Enterprises ανέθεσε στην Α3® Resizing
Ideas το σύνολο της επικοινωνίας, του branding και των προωθητικών
ενεργειών της. Η συνεργασία των δύο πλευρών είχε ξεκινήσει από την
ονοματολογία και τον σχεδιασμό των λογοτύπων για τα δύο global brands
ενοικίασης αυτοκινήτων, Car Gini - Innovative Car Rental και Car Q - Intel-
ligent Car Rental.

Η FT Enterprises, μια ανερχόμενη δύναμη στον χώρο της ενοικίασης
αυτοκινήτου, παρουσίασε μέσα από τα δύο brands μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες, ποιοτικές αναβαθμίσεις
και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην αγορά της premium ενοικίασης όσο και σε αυτήν της πιο οικονομικής.

Μεσοθεραπεία
μαλλιών 

στην κορυφαία
κλινική 

Bergmann Kord

� Από τη New Age η νέα καμπάνια για τη Valetonina, η
οποία ήδη «τρέχει» σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, με

πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που ξυπνάει κεφάτη και χα-
ρούμενη μετά τον ύπνο που έκανε. Επίσης, στο σποτ συμμε-
τέχουν και δύο γατάκια που απολαμβάνουν τον ύπνο τους.

� Η BAAS DIGITAL ενισχύει το πελατολόγιό της με μια
ακόμη διεθνή συνεργασία, αυτήν τη φορά με ένα πρω-

τοπόρο brand στην Αυστραλία. Πρόκειται για τη Sparc
Technologies που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρά-
σινης τεχνολογίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις με
βάση το γραφένιο στην αγορά των Θαλάσσιων και Προστα-
τευτικών Επιστρώσεων παγκοσμίως.

� «Νέα χρονιά, νέα όνειρα, νέοι
στόχοι! Ζήστε όπως σας αξίζει».

Με νέο σλόγκαν και νέα προϊόντα κα-
λωσορίζουν το 2023 τα Starbucks. Ευ-
φάνταστοι συνδυασμοί espresso με
γάλα βρώμης (Caramelised
Macadamia Oat Latte, Νέο Honey &
Hazelnut Oat Latte) και «πάντρεμα»
της σοκολάτας με το πρέτζελ (νέα
Salted Pretzel Hot Chocolate, Choco-
latey Pretzel Frappuccino), οι και-
νούργιες γεύσεις της γνωστής αλυσίδας καφέ, καθώς και ο
νέος Tribute Blend, ένα χαρμάνι τεσσάρων προελεύσεων
καφέ (Σουμάτρα, Κολομβία, Παπούα - Νέα Γουινέα και Αι-
θιοπία) και τριών μεθόδων επεξεργασίας από όλη τη ζώνη
του καφέ, με νότες μαύρου κερασιού και μπαχαρικών.  

� Για το ρεκόρ αφίξεων τουριστών (31 εκατ.) το 2022 χάρη
στις 12μηνες καμπάνιες του ΕΟΤ αλλά και για το νέο γρα-

φείο στη Μελβούρνη μίλησε σε συνέντευξή του ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

� Με πρωταγωνιστές τους πιο «ανέμελους» ανθρώπους
η genAIRation ΑΕGEAN και η Ogilvy συνεργάστηκαν

ξανά με σκοπό οι άνθρωποι από 18 έως 25 να μείνουν πιο
πολύ εκεί που θέλουν. Για όλα αυτά συνεργάστηκαν η
Picky Productions και ο Imanol Ruiz de Lara. Το post pro-
duction έγινε από την DVSDesign και το sound design από
την Bounce Music & Sound Productions.

� Με τέσσερις ξεχωριστές βασίλισσες που αναδεικνύουν
τις τέσσερις καινούργιες ποικιλίες κρασιού, η Wine

Wonders ανέλαβε τη στρατηγική και τον σχεδιασμό της νέας
σειράς κρασιών του Οινοποιείου Λυραράκης.

� H Rollerdeck Associates, συμβουλευτική εταιρεία
Government Relations & Strategic Communications,

εξελίσσεται και μετονομάζεται σε effectus. Πρόκειται για
τον αποκλειστικό εταίρο στην Ελλάδα του μεγαλύτερου δι-
κτύου ανεξάρτητων public affairs εταιρειών στον κόσμο.

� H νέα καμπάνια «Τravel Mode Οn» από την ION Σοκο-
φρέτα είναι στον αέρα με την υπογραφή της Magnet. H

διάθεση για ταξίδια ξεκινά και η ΙΟΝ Σοκοφρέτα μάς προ-
σκαλεί στον πιο «ταξιδιάρικο» διαγωνισμό!

Mικρά - μικρά
Εγκρίσεις προγραμμάτων 7 εκατ. ευρώ
από την κρατική διαφήμιση

Η A3 Resizing Ideas ανέλαβε την FT Enterprises
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Μακραίνει συνεχώς η λίστα των εταιρειών leasing που ανακοινώνουν αυξήσεις
στα μηνιαία μισθώματα των οχημάτων που έχουν παραχωρήσει σε επαγγελματίες,
ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ήδη δύο εταιρείες leasing προχώρη-
σαν σε αναπροσαρμογή των μηνιαίων μισθωμάτων, με τις επιβαρύνσεις για τους
πελάτες τους να κυμαίνονται από 2,5% έως και 3%, προκαλώντας την αντίδραση των
χρηστών εταιρικών αυτοκινήτων, ενώ κάποια άλλη εταιρεία προχώρησε σε αύξηση

του μηνιαίου μισθώματος κατά 7%, εξοργίζοντας κυριολεκτικά τους πελάτες της…
Ωστόσο, το αξιοπερίεργο στην υπόθεση των αυξήσεων έχει να κάνει με τις αιτιο-

λογίες που προφασίζονται κάποιες εταιρείες χρονομίσθωσης, όπως αύξηση των
ασφαλίστρων, του κόστους service, των ανταλλακτικών κ.ά., οι οποίες στις περισ-
σότερες περιπτώσεις δεν ισχύουν, ενώ αν κάποιος έχει στην κατοχή του ηλεκτρικό
εταιρικό όχημα, τότε μάλλον κάποιοι θέλουν να αυξήσουν τα έσοδά τους και την
κερδοφορία τους…
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Αύξηση-σοκ στα μισθώματα leasing

Η
Renault έκανε και πάλι την έκπληξη
παρουσιάζοντας ένα πραγματικά όμορ-
φο και εντυπωσιακό κουπέ SUV, που
μέχρι πρότινος μπορούσε να βρει κα-

νείς μόνο σε υπερπολυτελείς μάρκες, καταβάλλον-
τας βέβαια και το αντίστοιχα πολύ υψηλό τίμημα.

Παράλληλα, η τοποθέτηση βενζινοκινητήρα χωρη-
τικότητας 1,3 λίτρου και η ύπαρξη mild hybrid συστή-
ματος μειώνουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης και
απομακρύνουν τον ιδιοκτήτη του από τα επικίνδυνα
τεκμήρια ή μελλοντικά χαράτσια, ενώ η τιμή απόκτη-
σής του, η οποία ξεκινά από 28.980 ευρώ, κάνει ακό-
μη πιο δελεαστική τη γαλλική πρόταση! 

Να τονίσουμε επίσης ότι το Renault Arkana κινείται
ελεύθερα στον Δακτύλιο εξαιτίας των χαμηλών εκ-
πομπών CO2.

Σπορ εμφάνιση
Το νέο Renault Arkana τοποθετείται στο άνω όριο

της κατηγορίας των C-SUV και με την ξεχωριστή του
εμφάνιση μαγνητίζει αμέσως τα βλέμματα των περα-
στικών.

Το εμπρός τμήμα με τα full LED φωτιστικά σώματα
και την υπογραφή του σχήματος C είναι χαρακτηρι-
στικά που φέρουν όλα τα νέα μοντέλα της Renault.

Φυσικά, πρωταγωνιστικό ρόλο στη σχεδίαση του
γαλλικού μοντέλου διαδραματίζει η κεκλιμένη πίσω
οροφή, η οποία σε συνδυασμό με το σχήμα των πλευ-
ρικών παραθύρων και το πλαϊνό νεύρο προσδίδει
έναν δυναμισμό.

Παράλληλα, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος,
που φτάνει τα 200 χλστ., είναι μια υψηλή τιμή για την
κατηγορία που ενισχύει τον SUV χαρακτήρα, όπως

επίσης και τα μαύρα πλαστικά που βρίσκονται περι-
μετρικά του αμαξώματος.

Hitech εσωτερικό
Το εσωτερικό του Renault Arkana φέρει μια μον-

τέρνα αρχιτεκτονική, με την ψηφιακή τεχνολογία να
κάνει έντονη την εμφάνισή της. Πίσω από το τιμόνι
υπάρχει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων, ο οποίος
φτάνει τις 10,2 ίντσες και διαφοροποιείται σε σχέση
με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Έχει τη δυνα-
τότητα να εξατομικευτεί, ωστόσο οι τροποποιήσεις γί-
νονται με τη μορφή widgets.

Την ίδια φιλοσοφία ακολουθεί και η οθόνη αφής
9,3 ιντσών, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της κεν-
τρικής κονσόλας και προσφέρει μια από τις μεγαλύ-
τερες επιφάνειες θέασης στην κατηγορία. Στα πολύ
θετικά στοιχεία είναι η υψηλή ποιότητα των υλικών
που έχουν χρησιμοποιήσει οι Γάλλοι, καθώς και η στι-
βαρή συναρμογή.

Επίσης, άκρως εντυπωσιακός είναι και ο χώρος
αποσκευών του Renault Arkana με τα 513 λίτρα, ο
οποίος διαθέτει και ένα υπερυψωμένο δάπεδο που
μπορεί να τοποθετηθεί στη χαμηλή θέση και να αυξή-
σει τη χωρητικότητα.

Το Renault Arkana της δοκιμής μας εφοδιαζόταν
με τον γνώριμο βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,3
λίτρου και ένα mild hybrid σύστημα που αποδίδουν
140 ίππους και 260 Nm ροπής. Η κίνηση μεταφέρεται
στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός αυτόματου 7τάχυ-
του κιβωτίου, το οποίο διαθέτει και χειροκίνητη λει-
τουργία με paddles πίσω από το τιμόνι.

Στην πράξη ο κινητήρας στη λειτουργία Eco διατη-
ρεί τον κινητήρα σε μια «ήρεμη» κατάσταση, κρατών-
τας πολύ χαμηλά την κατανάλωση καυσίμου με 5,5 λί-

τρα για κάθε 100 χλμ. Επιλέγοντας τη Sport οδήγηση,
τότε αλλάζει ριζικά ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου
και ο κινητήρας «ακούει» άμεσα στα προστάγματα
του οδηγού με στόχο τις υψηλές επιδόσεις αλλά και
την αύξηση της κατανάλωσης…

Ποιότητα κύλισης
Το Renault Arkana αποτελεί μια έκπληξη για τον

οδηγό, καθώς η ορατότητα που έχει είναι πραγματικά
εντυπωσιακή, όπως επίσης και η ποιότητα κύλισης
του γαλλικού μοντέλου, που θα εντυπωσιάσει ακόμη
και τον πλέον απαιτητικό οδηγό.

Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Arkana κινείται απολύ-
τως οικονομικά στα όρια του ΚΟΚ, ενώ όταν το απο-
φασίσει ο οδηγός το ταχύμετρο δεν θα διστάσει να
δείξει ακόμη και πάνω από τα 190 χλμ./ώρα!

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
το γαλλικό μοντέλο απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά
περιθώρια πρόσφυσης και οι όποιες κλίσεις εμφανί-
ζονται σε καμία περίπτωση δεν εξελίσσονται σε κάτι
επικίνδυνο.

Εκτός δρόμου η αυξημένη απόσταση από το έδα-
φος βοηθά την κίνηση του Arkana, ωστόσο η έλλειψη
τετρακίνησης κάνει εμφανή την απουσία της όταν δυ-
σκολεύουν τα πράγματα.

Μέσα στην πόλη ο οδηγός θα εκτιμήσει δεόντως
την ύπαρξη του αυτόματου κιβωτίου και θα απολαύ-
σει την κορυφαία λειτουργία της ανάρτησης που φιλ-
τράρει στον μέγιστο βαθμό τις κακοτεχνίες του οδο-
στρώματος, όπως επίσης και την πολύ καλή ηχομό-
νωση.

Η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας βέβαια κάνει τη
διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι ακόμη και για
έναν άπειρο οδηγό.
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Δοκιμάζουμε το Renault Arkana 
1,3 MHEV με 140 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Κινδυνεύει η «πράσινη ανάπτυξη»

Στον τελικό 
ο μέγας Τσιτσιπάς
Με ονειρεμένη εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Ρώσο
Κατσάνοφ και προκρίθηκε στον τελικό του Grand Slam Australian
Open! Για πρώτη φορά στην καριέρα του στο συγκεκριμένο τουρνουά,
για δεύτερη σε Grand Slam. To 2021 στο Roland Garros είχε χάσει 3-2
σετ από τον Σέρβο θρύλο Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο θα κληθεί αύριο,
Κυριακή, να αντιμετωπίσει στην Αυστραλία. Τα σετ κόντρα στον Κατσά-
νοφ: 7-6, 6-4, 6-7, 6-3. 

Ο
ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλία 1-1 από τον Παναθηναϊ-
κό (Τσέριν 18’ - Ολιβέιρα 78’ πέν.) στη Λεω-
φόρο και με το 2-0 της Τούμπας προκρίθηκε
στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου

θα αντιμετωπίσει τη Λαμία, νικήτρια 4-2 του Απόλλωνα
Παραλιμνίου, βυθίζοντας παράλληλα σε μεγάλο προ-
βληματισμό τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα. Ο Πα-
ναθηναϊκός, που έχει υποστεί καθίζηση στον δεύτερο
γύρο, αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στην πρωτεύουσα
της Αρκαδίας και αν δεν κερδίσει, μπορεί να βρεθεί στη δεύ-
τερη θέση της βαθμολογίας, αν η ΑΕΚ επικρατήσει στο ματς
με τον Άρη στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά». Ο Ολυμπιακός
που ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση, με διαφορά πέν-

τε βαθμών από την ΑΕΚ, υποδέχεται τον φορμαρισμένο
ΟΦΗ, ο οποίος έχει κάνει δύο «κηδείες» μέχρι τώρα, με
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στη Λεω-
φόρο. Ο «δικέφαλος του Βορρά» δεν θα έχει πρόβλημα
με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Το πλήρες πρόγραμμα
Σήμερα, Σάββατο: Βόλος - Παναιτωλικός (19.30, Co-

smote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος (20.00, Nova). Αύριο,
Κυριακή: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (16.00, Cosmote TV), ΑΕΚ -
Άρης (19.30, Cosmote TV). Δευτέρα: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
(18.00, Nova), Λαμία - Ιωνικός (19.30, Cosmote TV), Αστέρας
Τρ. - Παναθηναϊκός (21.00, Nova).

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(19 αγ.)
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Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και παίζει 
«τελικό» στο πρωτάθλημα με τον Αστέρα στην Τρίπολη
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Ο Λιονέλ Μέσι, μακράν το πιο αγαπητό πρόσωπο στην Αργεντινή μετά την κα-
τάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ του Κατάρ, θα έβγαινε διά περιπάτου
πρόεδρος της χώρας, αν έθετε υποψηφιότητα. Σε γκάλοπ που πραγματοποι-

ήθηκε στην επικράτεια από την εταιρεία Giacobbe & Asociados, ο θαυματουργός Λίο
πήρε ποσοστό 43,7% στην ερώτηση αν θα τον ψήφιζαν για κάτοικο της Casa Rosada

(προεδρικό μέγαρο) της χώρας, ενώ αρνητικά απάντησε το 37,8%. 
Ποσοστό 17,5% είπε ότι θα σκεφτόταν να ψηφίσει τον παίκτη της

Παρί Σεν Ζερμέν και το 0,9% ήταν αναποφάσιστο ή δεν απάντησε. Στο
ίδιο γκάλοπ, ο Μέσι ξεπέρασε όλους τους πολιτικούς στη σχετική
πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνοντας το 36,7% των προτιμήσεων. 

Τον ακολούθησαν ο Χαβιέ Μιλέι με 12,0%, η Κριστίνα Κίρχνερ με
11,3%, η Πατρίσια Μπούλριχ με 8,8% και ο Μαουρίτσιο Μάκρι, πρώην
πρόεδρος της χώρας και πρώην ιδιοκτήτης της Μπόκα Τζούνιορς, με

6,9%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι έλαβαν: Οράσιο Λαρέτα 2,9%, Φακούντο Μάνες 1,8%,
Σέρχιο Μάσα 1,4%, ενώ ο σημερινός πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες μόλις 1,3% και ο
Νίκολας ντελ Κάνο 0,8%. 

Γκάλοπ
Λογικό το ποσοστό του σημερινού προέδρου, αν αναλογιστεί κανείς τα ευρήματα

από την ερώτηση της μη επίσκεψης των διεθνών στο προεδρικό μέγαρο μετά την κα-
τάκτηση του Μουντιάλ για να γιορτάσουν το γεγονός. Ένα ηχηρό 82,9% θεώρησε ότι
ήταν σωστό που οι παίκτες δεν πήγαν στην Casa Rosada, το 15,8% θεώρησε ότι ήταν
λάθος. Το υπόλοιπο 1,4% ήταν αναποφάσιστο ή δεν απάντησε.

Στο παρελθόν δεν είχε γίνει ανάλογο γκάλοπ, όταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε κα-
τακτήσει μόνος του το τρόπαιο του Μουντιάλ 1986 στο Μεξικό. Όμως, είναι σίγουρο
ότι όταν η Αργεντινή μπήκε στο ΔΝΤ αρχές του 2000, ο Μαραντόνα ήταν εθισμένος
στην κοκαΐνη και δεν πήρε μέρος στις μαζικές διαδηλώσεις, γνωστές ως «μάχη της
κατσαρόλας». 

Τότε, ένας πρώην συμπαίκτης του στην Μπόκα, ο Μάρτιν Παλέρμο, ήταν αυτός που
κατέβηκε στους δρόμους με τον λαό και συγκρούστηκε με την αστυνομία. Εκείνη την
περίοδο είχε πέσει η ιδέα να είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος της Αργεντινής. Δεν
το αποδέχτηκε ποτέ. Ούτε ο Μέσι θα το επιδιώξει, όπως θεωρούν πολιτικοί αναλυτές. 

Πριν από περίπου είκοσι χρόνια, το 2015, εξελέγη πρόεδρος της Αργεντινής ο Μα-
ουρίτσιο Μάκρι, ιδιοκτήτης της θρυλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπόκα Τζούνιορς. 

Η συλλογιστική
Η συλλογιστική ήταν απλή. Αφού οι πολιτικοί οδήγησαν τη χώρα στο χάος, ένας

πετυχημένος επιχειρηματίας θα μπορούσε να τη σώσει. Ήταν η εποχή, το 2011, όπου
ο μπερλουσκονισμός μόλις είχε θαφτεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας της Ιταλίας.
Ο Μάκρι, ιταλικής καταγωγής, νίκησε, προσπάθησε να επαναφέρει την Αργεντινή
στην κανονικότητα και σε έναν βαθμό τα κατάφερε. 

Ο Μάκρι, ωστόσο, ήταν πολιτικό ον πριν αναλάβει να κατέβει στις εκλογές. Είχε
βάλει και για δήμαρχος του Μπουένος Άιρες και απέτυχε συγκεντρώνοντας ένα πο-
σοστό 47%. Τον είχαν ψηφίσει και οι οπαδοί της «μισητής» Ρίβερ Πλέιτ. Είχε ιδρύσει
και πολιτικό κόμμα. Ο Μέσι είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής, που μπορεί να έχει
άποψη για τα πολιτικά πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. 

Οι εκτιμήσεις που έγιναν στην τηλεόραση της Αργεντινής, αναλύοντας το γκάλοπ
για τα ποσοστά του Μέσι, ήταν ανέλπιστα ειλικρινείς. Ο Μέσι, αν το αποφάσιζε, θα
ήταν απλώς η «βιτρίνα». Άλλοι θα έκαναν κουμάντο. Και προέτρεψαν τον Μέσι να
μην καταπέσει στα μάτια των Αργεντινών θέτοντας υποψηφιότητα.

Messi 
for president 

Κατατρόπωσε 
σε γκάλοπ 

τους πολιτικούς 
με ποσοστό 43,7%, 

αλλά τον συμβούλευσαν 
να μην το αποτολμήσει

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος



Τ
ο τελευταίο του δυνατό χαρτί έπαιξε ο
Ζεράρ Πικέ στον πόλεμο νεύρων με τη
διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα μετά
τον χωρισμό τους. Ο πρώην «άσος» της

Μπαρτσελόνα ανέβασε στο Instagram φωτογρα-
φία με τη νυν αγαπημένη του Κλάρα Κία Μαρτί,
«αποτελειώνοντας» συναισθηματικά την απατη-
μένη Κολομβιανή σταρ, η οποία μέχρι σήμερα
φαινόταν να κερδίζει στα σημεία!

Το τρυφερό ενσταντανέ του ποδοσφαιριστή με
την 22χρονη καλλονή ήταν η πληρωμένη απάντη-
σή του στο ολοκαίνουργιο ειρωνικό τραγούδι της
Λατίνας «βασίλισσας» του πενταγράμμου, που
ήταν γραμμένο για εκείνον. Το κομμάτι με τίτλο
«Out of your league» έχει γίνει viral και είναι γε-
μάτο υπονοούμενα για τον Ισπανό πρώην παίκτη,
με τους στίχους να σπάνε κόκαλα: «Αξίζω σαν
δύο 22χρονες. Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα
Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex για ένα Casio.

Ήμουν έξω από το πρωτάθλημά σου, για αυτό εί-
σαι με κάποια σαν κι εσένα. Μια λύκαινα σαν εμέ-
να δεν είναι για τύπους σαν εσένα. Για αγόρια και
κορίτσια σαν εσένα. Δυνάμωσε την ένταση».

Χιλιάδες χρήστες τρολάρουν παγκοσμίως τον
πρώην κεντρικό αμυντικό της Μπαρτσελόνα για
το επικό «κέρατο» στην αγαπημένη τους Σακίρα
και εκείνος για να ανταποδώσει τα πυρά που δέ-
χεται στα social media εμφανίστηκε πρόσφατα
στο πρωτάθλημα «Kings League» οδηγώντας
ένα Renault Twingo!

Τον πρόδωσε η μαρμελάδα
Το ζευγάρι έπειτα από 12 χρόνια σχέσης χώρι-

σε πέρυσι, όταν η σέξι ερμηνεύτρια έμαθε πως ο
πατέρας των δύο αγοριών της, Σάσα και Μίλαν,
την απατούσε επανειλημμένως και κατ’ εξακο-
λούθηση. Και πώς επιβεβαίωσε τις εξωσυζυγι-
κές του σχέσεις;

Η Σακίρα λέγεται πως λάτρευε να τρώει μαρ-
μελάδα φράουλα στο πρωινό της, σε αντίθεση
με τον Πικέ και τα παιδιά τους που δεν την
ακουμπούσαν. Στην επιστροφή της στο σπίτι
έπειτα από μέρες απουσίας λόγω επαγγελματι-
κών υποχρεώσεων βρήκε το βαζάκι σχεδόν
άδειο. Και δεν το είχε τελειώσει εκείνη! Η «πέ-
τρα του σκανδάλου» φέρεται να είχε κάνει επι-
δρομή στο ψυγείο μετά τις ερωτικές περιπτύ-
ξεις της με τον Πικέ. Το σεξ τής έφερε λιγούρα
και όρμησε στο γλυκό.

«Ω, είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσω για
τα προσωπικά μου επειδή το περνάω ακόμη και
επειδή είμαι στη δημοσιότητα και επειδή ο χω-
ρισμός μας δεν μοιάζει με έναν κανονικό χωρι-
σμό. Και έτσι ήταν δύσκολο όχι μόνο για μένα
αλλά και για τα παιδιά μου. Απίστευτα δύσκολο»,
εξομολογήθηκε δημοσίως η εκρηκτική ποπ
σταρ on camera.
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα
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Ο Πικέ «τελείωσε» τη Σακίρα



Συγκινητικός αποχαιρετισμός από την Εριέττα
Κούρκουλου-Λάτση στον τετράποδο πιστό φίλο
της, Bane. Η νεαρή εφοπλίστρια ενημέρωσε για
τον χαμό του αγαπημένου της σκύλου με μια
ανάρτηση γεμάτη πόνο: «Αγαπημένο μου αγόρι,
λατρεμένε μου Bane, δεν ξεκίνησες σαν δικός
μας ούτε πιστεύω ότι θα μπορούσες να ανήκεις
ποτέ σε κανέναν, γιατί εσύ επέλεγες τα πάντα και
τους πάντες. Ένας άρχοντας. Το καλύτερο σκυλί
του κόσμου. Η ήρεμη δύναμη του σπιτιού μας»,
έγραψε στο Instagram.

Aνάρτηση γεμάτη πόνο

Χώρισαν;

Σύννεφα στη σχέση του frontman των Μελισ-
σών Χρήστου Μάστορα με τη Γαρυφαλλιά Καλη-
φώνη. Πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να περ-
νάει τη χειρότερη κρίση στη σχέση του, ενώ κά-
ποιοι επιμένουν ότι ήδη έχουν χωρίσει. Τη χαρι-
στική βολή στις φήμες περί οριστικού τέλους στο
ειδύλλιο έδωσε το μοντέλο με μια ανάρτηση όλο
νόημα: «Έχω μάστερ στις λάθος επιλογές». Η κα-
τάσταση λέγεται πως ξέφυγε μετά το σκηνικό στο
κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται ο ποπ
σταρ, όταν θαμώνας φλέρταρε μαζί της. 

Αγνώριστος ο Ματθαίος Γιαν-
νούλης. Ο Ναξιώτης τραγουδι-
στής κατάφερε και έχασε 30
κιλά ποζάροντας στο Insta-
gram... μισός, κανονικό φι-
γουρίνι! Έπειτα από δύο εμ-
φράγματα οι γιατροί «χτύπη-
σαν» καμπανάκι για την υγεία
του και ο λαϊκός ερμηνευτής
ακολούθησε ένα συντηρητικό
πρόγραμμα διατροφής με
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Πρόσφατα μπήκε στο στούντιο
ηχογράφησης για τον και-
νούργιο του δίσκο με τη συμ-
μετοχή των Πολυχρόνη Κορρέ
και Μαρίας Νομικού.

Στιλάκι

Νέα μουσική στέγη για τον Διονύση Τσα-
κνή. Ο τραγουδοποιός με τη μεγάλη πο-
ρεία στον χώρο του ελληνικού πεντα-
γράμμου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο
της δισκογραφικής εταιρείας Aspect s.a
προκειμένου να ενταχθεί στη μεγάλη οι-
κογένεια καλλιτεχνών του MCΚ group:
«Συζητώντας για το μέλλον με τον ανυ-
πέρβλητο Διονύση Τσακνή. Πάντως, χει-
ραψία υπάρχει. Εξάλλου, η πρώτη μας
συνεργασία πάει εξαιρετικά. Ίδωμεν»,
ανακοίνωσε ο Χρήστος Κοπελούζος.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τελικά δεν είναι μόνος

Έρχεται συνεργασία

Ο
Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ερωτευμένος και πλέον δεν
το κρύβει! Η πρώην παίκτρια του «Survivor» Δήμητρα
Βαμβακούση είναι το κορίτσι που του έκλεψε την καρδιά
και πλέον κυκλοφορούν δημοσίως μαζί, αδιαφορώντας

για τα φλας των φωτογράφων. Ο νικητής του ριάλιτι επιβίωσης πα-
ραδέχτηκε για πρώτη φορά τη σχέση του με την όμορφη γυμνά-
στρια, δημοσιεύοντας βίντεο από απογευματινή βόλτα τους να τρα-
γουδούν και να αστειεύονται μέσα στο αυτοκίνητο του ηθοποιού. Ο
γνωστός και ως «Ντάνος» είχε παραδεχτεί πριν από λίγο καιρό πως
είναι ερωτευμένος χωρίς να αναφέρει το όνομα της συντρόφου του,
αποκαλύπτοντας στις κάμερες: «Ο έρωτας είναι επικίνδυνος, αλλά
εξαρτάται και σε τι ηλικία θα σου έρθει. Αν είσαι στα 15-30, που ακό-
μη ψάχνεις τον εαυτό σου, μπορεί να καταστραφείς. Ο πραγματικός
έρωτας σε αναζωογονεί και σου κάνει ένα restart. Είμαι ερωτευμέ-
νος, λεπτομέρειες δεν χρειάζονται».
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Βρήκε τον Πρίγκιπά της
Ένα αξιολάτρευτο λάμα έκλεψε την καρδιά της Ιωάννας Μαλέ-
σκου. Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους η εγκυμονούσα
παρουσιάστρια ένιωσε απέραντη στοργή για το άγριο ζωάκι, που
δεν ήθελε όμως και πολλά πολλά, όπως εξομολογήθηκε η μέλλου-
σα μαμά: «Το πιο αγαπησιάρικο λάμα που έχω συναντήσει! Η γνω-
ριμία αυτή είχε τα πάνω της και τα κάτω της! Το όνομα αυτού:
Πρίγκιπας».



Σ
την πρώτη θέση για έκτη συνεχόμενη
χρονιά είναι η μεσογειακή διατροφή,
σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία
ενημέρωσης US News & World Report.

«Αξιολογήθηκαν 24 από τις πλέον γνωστές δίαι-
τες από 30 κορυφαίους καθηγητές ιατρούς, δια-
τροφολόγους και επιδημιολόγους και εκτός από
τη γενική κατάταξη για την πιο υγιεινή δίαιτα, δη-
μιουργήθηκαν και άλλες κατατάξεις σε διάφορες
κατηγορίες έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει
μια τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα: Ποιο
διατροφικό πρότυπο πρέπει να ακολουθήσω αν
είμαι παχύσαρκος, αν έχω σακχαρώδη διαβήτη ή
υπέρταση;», εξηγεί ο Ανδρέας Μελιδώνης, συν-
τονιστής διευθυντής Διαβητολογικού - Καρδιο-
μεταβολικού Κέντρου.

«Για την αξιολόγηση των τύπων δίαιτας εξε-
τάστηκαν διάφοροι παράγοντες, όπως το αν μια
δίαιτα περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων,
το πόσο εύκολο είναι να ακολουθηθεί, το αν
μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις ατομικές προτιμήσεις τους καθενός και
το αν έχει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για
την απώλεια βάρους. Για τον λόγο αυτόν κάποι-
οι τύποι δίαιτας, όπως η Atkins και η κετογονι-
κή, κατέκτησαν υψηλές θέσεις στην κατηγορία
της γρήγορης απώλειας βάρους, ενώ στις υπό-
λοιπες κατηγορίες βρέθηκαν στις τελευταίες
θέσεις», συνεχίζει ο Κάρολος Παπαλαζάρου,
κλινικός διαιτολόγος - διατροφολόγος.

Η μεσογειακή διατροφή είναι ένα πρότυπο
διατροφής που αρχικά ήταν εμπνευσμένο από

τις διατροφικές συνήθειες της Κρήτης και στη
συνέχεια αποτέλεσε διατροφικό μοντέλο της
Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπα-
νίας μέχρι το 1970. Κάθε χώρα, ανάλογα με την
κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμά της, είχε κά-

ποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά αυτό το
διατροφικό πρότυπο, αλλά τα βασικά χαρακτη-
ριστικά ήταν κοινά. Συγκεκριμένα, η μεσογει-
ακή διατροφή χαρακτηρίζεται από καθημερινή
κατανάλωση ανεπεξέργαστων σιτηρών, επο-
χιακών φρούτων και λαχανικών, γαλακτοκομι-
κών και ξηρών καρπών. 

Η κύρια πηγή λίπους είναι το ελαιόλαδο, το
οποίο χρησιμοποιείται και στο μαγείρεμα, ενώ
καταναλώνονται ψάρια, θαλασσινά, πουλερι-
κά, αυγά και όσπρια σε εβδομαδιαία βάση.
Όσον αφορά το αλκοόλ, συστήνεται η μέτρια
κατανάλωση κρασιού, κυρίως ερυθρού, μαζί
με τα γεύματα. Στη 2η θέση ισοβάθμησαν δύο
άλλοι δύο τύποι δίαιτας.

Η δίαιτα DASH, ένας τύπος δίαιτας που σχε-
διάστηκε για την αντιμετώπιση της υπέρτασης
και δίνει έμφαση στα φρούτα, τα λαχανικά, τα
δημητριακά ολικής άλεσης, τις άπαχες πρωτεΐ-
νες και τα γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά.
Και η δίαιτα Flexitarian, η οποία επικεντρώνε-
ται στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά επιτρέπει
την περιστασιακή κατανάλωση κρέατος. 
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Επιμέλεια:
Κατερίνα

Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Ποιο διατροφικό πρότυπο πρέπει 
να ακολουθηθεί αν είστε 
παχύσαρκοι, έχετε 
σακχαρώδη διαβήτη ή υπέρταση

Για γερή καρδιά
Είναι σαφές ότι η μεσογειακή διατροφή

αποτελεί αναμφισβήτητα το καλύτερο

πρότυπο διατροφής. Επίσης, διαχρονικά

πολλές και αξιόλογες μελέτες έχουν δεί-

ξει και το καρδιαγγειακό όφελος που προ-

κύπτει από την υιοθέτησή της. «Ήδη από

το 2015 η UNESCO πρόσθεσε τη μεσογει-

ακή διατροφή στον αντιπροσωπευτικό κα-

τάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονο-

μιάς των ελαιοπαραγωγών χωρών της Με-

σογείου. Δεδομένων των ανωτέρω και με

την ευκαιρία της άριστης αξιολόγησης της

μεσογειακής διατροφής από τον οργανι-

σμό US News & World Report, θα πρέπει η

Πολιτεία, οι επιστημονικές εταιρείες και

οι κοινωνικοί φορείς να εστιάσουν στην

ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με την

αξία της εφαρμογής αυτού του μοντέλου

διατροφής που είναι ουσιαστικά η δίαιτα

των προγόνων μας», καταλήγουν οι κ.κ.

Μελιδώνης και Παπαλαζάρου.

Μεσογειακή διατροφή και οφέλη

Ανδρέας Μελιδώνης, συντονιστής 
διευθυντής Διαβητολογικού 

- Καρδιομεταβολικού Κέντρου

Κάρολος Παπαλαζάρου, 
κλινικός διαιτολόγος 

- διατροφολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς αυτό το διήμερο θα σας
φέρει πιο κοντά στις ανάγκες σας, είτε υλικές
είτε συναισθηματικές. Ίσως να πρέπει να κά-
νετε έναν απολογισμό των καταστάσεων και
μετά να καταλάβετε εκείνα που είναι σημαντι-
κά για εσάς.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Η Σελήνη αυτό το Σαββατοκύριακο βρίσκεται
στο δικό σας ζώδιο, δημιουργώντας την επι-
θυμία να ασχοληθείτε με τις προσωπικές σας
ανάγκες. Ίσως νιώσετε ότι είναι η στιγμή να
βάλετε τα όριά σας, αν μέχρι τώρα δεν τα εί-
χατε βάλει, στα πρόσωπα που βρίσκονται
κοντά σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους η Σελήνη αυτό το
διήμερο θα βρίσκεται στο δωδέκατο ηλιακό
σας σπίτι, όπου θα φέρει ξεκαθαρίσματα στις
επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Την
Κυριακή θα χρειαστεί να διαχειριστείτε μια
κατάσταση που αφορά την υγεία σας ή να
φροντίσετε ένα οικογενειακό θέμα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η Σελήνη αυτό το διήμερο ενεργοποιεί το φιλι-
κό σας περιβάλλον, όπου νιώθετε καλά με κά-
ποια πρόσωπα δοκιμασμένα στον χρόνο, αλλά
θα αντιδράσετε έντονα σε περίεργες συμπερι-
φορές από κάποιους νεοφερμένους στη ζωή
σας. Αναρωτηθείτε αν έχετε κάνει σωστές επι-
λογές σε πρόσωπα που μοιράζεστε μαζί τους
κοινούς στόχους. 

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες οι μέρες αυτές θα σας
παραπέμψουν σε έντονους προβληματισμούς,
σε μια περίοδο που οι βασικοί σας τομείς χρει-
άζονται αναπροσαρμογή και νέες βάσεις.
Εσείς του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου θα
είστε οι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτή την
κατάσταση.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Είναι η στιγμή που πολλά πράγματα γύρω σας
έχουν δυσκολέψει και αναγνωρίζετε ότι θα
πρέπει να έχετε απόλυτο αυτοέλεγχο για να
μπορέσετε να είστε προστατευμένοι από τις
αλλαγές που συμβαίνουν. Κάτι που θα συναν-
τήσετε επίσης τις επόμενες μέρες και το νιώ-
θετε έντονα είναι οι παρασκηνιακές υποθέ-
σεις και συνομιλίες που σκοπό έχουν να σας
βλάψουν. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η Σελήνη αυτό το διήμερο βρίσκεται σε μια
θέση στο ωροσκόπιό σας που σας γεννά αμ-
φιβολίες για ένα οικονομικό ζήτημα αλλά και
για καταστάσεις που αφορούν το παρελθόν
σας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι
οι εκκρεμότητές σας θα βγουν και πάλι στην
επιφάνεια. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Η Σελήνη απέναντι από το δικό σας ζώδιο ενερ-
γοποιεί τις σχέσεις σας με τους άλλους, με τα
καλά και τα δύσκολα που μπορεί να υπάρχουν.
Από την άλλη, θα ενεργοποιήσετε την άμυνά
σας απέναντι σε καταστάσεις και πρόσωπα που
δημιουργούν εντάσεις και περιπλέκουν τα συ-
ναισθήματά σας.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες η καθημερινότητά
σας γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, περισσότε-
ρο ανατρεπτική και έντονα συναισθηματι-
κή. Ίσως μάλιστα θα υπάρχουν αυτό το
διήμερο κάποια δείγματα επαγγελματικής
αλλαγής.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Έντονα συναισθήματα θα σας κατακλύσουν
αυτό το διήμερο για κάποιο πρόσωπο που έχει
μπει στη ζωή σας το τελευταίο διάστημα. Βέ-
βαια, γενικότερα μια συναισθηματική προστα-
σία καλό είναι να την έχετε, γιατί μάλλον δεν
ξέρετε ακόμη όλες τις αλήθειες. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς τους Υδροχόους των πρώτων
ημερών τα πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα
και ανανεωτικά, ενώ για εσάς του δεύτε-
ρου και τρίτου δεκαημέρου θα υπάρχουν
ανατροπές και ίσως κακή ψυχολογία λόγω
των καταστάσεων που συμβαίνουν αυτή
την περίοδο στη ζωή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για σας τους Ιχθύς μια μετακίνηση, ένα ταξι-
δάκι θα σας ανανεώσει, ενώ αν πρέπει να κά-
νετε κάποιες συμφωνίες, το Σάββατο είναι κα-
λύτερη επιλογή για εσάς. 
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Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του
Ταύρου. Αυτό το διήμερο θα υπάρξει
η επιθυμία σας για καλοπέραση,
οικονομική ασφάλεια και

συναισθηματική κάλυψη. Βέβαια, όλα αυτά
θα έρθουν σε αντίθεση με την επερχόμενη
επιρροή της Πανσελήνου στις 5/2, που θα
ανατρέψει πολλές καταστάσεις, κάνοντας
ένα ξεκαθάρισμα σε σχέσεις και πρόσωπα.
Πιο έντονα θα είναι τα σημάδια των
αλλαγών την Κυριακή, όταν θα επηρεαστούν
όσοι ανήκουν στον Σταθερό Σταυρό (Ταύρος,
Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος). 
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«Άσφαιρο» 
το «6άρι» του Αλέξη!

Τ
ι μάθαμε από την τριήμερη συζήτηση στη
Βουλή; Ότι οι δικαστές, που υπάρχουν ακό-
μη στην Αθήνα -στους οποίους αναφέρθη-

κε ο κ. Τσίπρας-, υπάρχουν γιατί λειτουργεί η Δη-
μοκρατία μας. 

Η ΕΥΠ ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία, οι εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας κράτησαν -σύμφωνα με
τον νόμο- τα δεδομένα στα αρχεία τους και η (ανε-
ξάρτητη) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών τα έλαβε αμέσως μόλις τα ζήτησε. 

(Σ.σ.: Ίσως, βέβαια, δεν είναι ακριβώς οι… δικα-
στές στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ.) 

Ότι το «6 στα 6», για το οποίο μίλησε στην πρω-
τολογία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης, ήταν… περίπου έτσι, χωρίς
ονόματα! 

Κάτι σαν… άσφαιρο εξάσφαιρο! 

Τι δεν μάθαμε από την τριήμερη
συζήτηση στη Βουλή;

Πώς «έφυγαν» από την ΕΥΠ οι κω-
δικοί και τα ονόματα των «στόχων».
Πώς αντιστοιχήθηκαν κωδικοί με
πρόσωπα και έφτασε στο σημείο να
κάνει χρήση ο κ. Τσίπρας. 

Μέσω ποιας διαδρομής έφτασαν
τα στοιχεία στην αξιωματική αντιπολίτευση. Προ-
φανώς κάποια διά του Τύπου, που κάνει τη δουλειά
του. Αλλά εμφανίστηκαν στα ΜΜΕ στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που δήλωσαν ότι ξέρουν και τους λόγους των
παρακολουθήσεων! 

Τη χρήση (παράνομη;) που έχουν τύχει τα δεδο-
μένα των (νόμιμων) παρακολουθήσεων. 

«Δεν μάθαμε» που γίνονται αδήριτα ερωτήματα: 

Ποιοι και γιατί έβγαλαν από την ΕΥΠ τα αρχεία των
παρακολουθήσεων; Πόσα και ποια διακινήθηκαν; 

Σε ποιους τα έδωσαν; Ποιοι τα έχουν σήμερα;
Είναι δυνατόν τόσο ευαίσθητα δεδομένα να διακι-
νούνται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα; Οι νυν κά-
τοχοι είναι σίγουροι ότι η «πηγή» τους είπε την
αλήθεια; Ότι τα αρχεία δεν έχουν «πειραχτεί»;

Πώς είναι σίγουρος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι
οι νόμιμες επισυνδέσεις ήταν συμπληρωματικές
του Predator; Έχει στοιχεία ή ήταν απλώς ένα
«εύλογο» συμπέρασμα, μια αντιπολιτευτική
υπερβολή;

Τώρα που τελείωσε και η πολιτική «μάχη» στη
Βουλή, είναι θέμα Δημοκρατίας και εθνικής
ασφάλειας για την πατρίδα μας να απαντηθούν τα
ερωτήματα, έστω και αν οι απαντήσεις δεν κατα-
στούν ποτέ δημόσιες. 

Για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι πως η
Ελλάδα έχει τους φρουρούς που της αξίζουν. Ότι
δεν υπάρχουν ρωγμές στα τείχη. Ότι οι φύλακες
έχουν γνώση. Και συναίσθηση της ευθύνης. 

Η στήλη γνωρίζει ότι σας αρέσει το
ποδόσφαιρο. Έχουμε φιλοξενήσει και
φωτογραφία σας να παίζετε ποδό-
σφαιρο σε ένα από τα προηγούμενα
φύλλα της εφημερίδας μας. Να κλο-
τσάτε το τόπι. Τελικά, όμως, σας κέρδι-
σε η πολιτική. Αλλά δεν πρέπει να ξε-
χνάτε τα διδάγματα και τους κανόνες
της «στρογγυλής θεάς». Εκεί που κυ-
νηγάς το γκολ, τη βλέπεις στο δικό σου
πλεκτό. Χάνεις μια ευκαιρία και το
τρως το γκολάκι. Κάνεις… γιουρούσια
και τελικά βρίσκεσαι να κάνεις… όπι-
σθεν ατάκτως. 

Όπως το είχε πει ο Μητσοτάκης
για τον Ερντογάν. Κρίμα, κύριε πρό-
εδρε, γιατί είναι και πρόσφατο το
Μουντιάλ. Θα έπρεπε να τα έχετε
πρόσφατα αυτά τα διδάγματα. Βγή-
κατε στην επίθεση με όλα τα «στρα-
τά», αλλά έμειναν τα μετόπισθεν χω-
ρίς «φρουρά». Κύριε πρόεδρε: άλλο
διαβάζουμε ό,τι βλέπουμε και άλλο
λέμε ό,τι ξέρουμε(;) ή θέλουμε να
πούμε. Έχει μεγάλη διαφορά, πόσω
μάλλον όταν τα θέματα είναι σοβαρά
και ο αντίπαλος έχει αποδείξει ότι τις
κάνει τις εργασίες του στο «σπίτι».

� Ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, με τον
ΣΥΡΙΖΑ να επενδύει πολλά στην αναγνωρισιμότητα

των υποψηφίων του. Γεγονός που προκάλεσε το σχόλιο
του Γρηγόρη Ψαριανού: «Κάπου πήρε το μάτι μου λίστα
επιφανών καλλιτεχνών που θα κοσμήσουν τα ψηφοδέλ-
τια του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστούς
τραγουδιστές, ηθοποιούς, μίμους, ταχυδακτυλουργούς,
κλόουν και θηριοδαμαστές. Δελφινάριο ή Circo Medra-
no;». Ιδού η απορία.

••••••••••••

� Το είπε και πάλι ο Γιώργος Παπανδρέου: «Λεφτά
υπάρχουν»! «Αλλά για ποιους;» προσέθεσε ο

πρώην πρωθυπουργός. Τόσα χρόνια έχουν περάσει, δεν
φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον αντίκτυπο και τις επιπτώ-
σεις που είχε -στην πολιτική του σταδιοδρομία, μεταξύ
άλλων- η προεκλογική του δήλωση το 2009, στον καμβά
των γεγονότων που ακολούθησαν το 2010 (Καστελόριζο,
περικοπές μισθών και συντάξεων κοκ). Συνεχίζει να
αναζητά τη δικαίωση, αλλά -ειλικρινά- τι νόημα έχει;

� «Δεν ήταν εκτροπή η παρακολούθηση του ΚΚΕ
το 2016;», ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα η Αλέκα Πα-

παρήγα, αλλά απάντηση δεν πήρε. Δεν μας εκπλήσσει,
θα θέλαμε όμως να κάνουμε ένα σχόλιο για την πρώην
γραμματέα του ΚΚΕ: Έχει πιει το αγέραστο νερό; Σαν να
μην πέρασε μια μέρα από όταν μιλούσε ως επικεφαλής
του Περισσού. Πάντα έτσι! 

••••••••••••

� Η στήλη έχει ασχοληθεί με την τρομολαγνεία της
εποχής: τα… ακραία καιρικά φαινόμενα. Και με τον

λαϊκισμό των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα, που σε κά-
θε πλημμυρισμένη διάβαση βλέπουν το Μπαγκλαντές.
Αντί δικής μας απάντησης αντιγράφουμε την ανάρτηση
της Χρύσας Ταβουλάρη: «Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά,
αυτό που βλέπετε από το παράθυρό σας λέγεται χειμώ-
νας. Και το νερό που πέφτει από τον ουρανό βροχή ή χιό-
νι». Άδικο έχει; Και το νερό από τα ψηλά στα χαμηλά πη-
γαίνει και στις λακκούβες μένει, να προσέχετε τους
«καρχαρίες», παιδιά! 

Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

Εδώ υπάρχει ένας… έρωτας μεγάλος


