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ΦΙΛIΠΠΟΥ
Υποψήφιος βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανατ. Αττικής,
πρώην δήμαρχος Σαρωνικού

«ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΜΑΧΗ ΜΕ ΟΠΛΟ
ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΟΣ»
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ΑΝΔΡΕΑΣ 
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Βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
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• Τα 10+1 «κλειδιά»
για επενδυτική βαθμίδα 
• ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Ο  Έλληνας  που έκανε μόδα 
τα ντολμαδάκια
• ΑΔΜΗΕ: Επενδύσεις 4,7 δισ. ευρώ 
έως το 2033

ΣΥ
Ν

Ε
Ν

ΤΕ
Υ
Ξ
ΗΥπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΙAΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ

Γράφουν
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ΝOΤΗΣ ΜΑΡΙAΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΠΚΟΣ

Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών: 
Η χαμένη ευκαιρία για λύση 
στα κόκκινα δάνεια 

Οι αριθμοί ευημερούν, 
οι άνθρωποι;

Βλέπουν... ψηλά οι αγορές,
ξεχωρίζει το ΧΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
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«Δεν συμβιβάζομαι 
με τη μετριότητα»

ΚΕΝΤΡΙ   Η «ΓΑΛΑΖΙΑ» ΔΥΝΑΜΗ ΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΟΡΦEΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ: 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 48με τον Γιάννη Αντύπα

«Στάζι» και 
«Άρια φυλή»!

Ακούν αυτά 
που λένε;
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«Η αυτοδυναμία της ΝΔ 
είναι και εφικτή και αναγκαία, 
η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω»
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ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

H ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ 
ΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΑ

ΡΟΥΛΑ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Ανανέωση με…  σφραγίδα Μητσοτάκη 
στα ψηφοδέλτια αλλά 

και στο νέο υπουργικό συμβούλιο

KOINEΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ

Θα συμμετάσχουν 
και στην ελληνοαμερικανική
«Θρακική Συνεργασία -23»

Τι συμβαίνει με την υπόθεση 
που συγκλόνισε το Πανελλήνιο
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«ΕΦΑΓΑΝ»
ΓΑΠ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 
• Άγριο παρασκήνιο για το γεύμα 

με «κύριο πιάτο» 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 

• Τα σενάρια  για τον ρόλο 
του Γ. Παπανδρέου 

μεταξύ πρώτης 
και δεύτερης 
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Μ
ακάρι τα όσα ακούγονται πίσω από τις
κουίντες της αντιπολίτευσης να μην
αποδειχτούν αληθή και να είναι
απλώς ένας παροδικός εφιάλτης. Τις

τελευταίες μέρες, με αφορμή την πολιτική τερατο-
γένεση που επιθυμεί διακαώς ο Αλέξης Τσίπρας,
λαμβάνουν χώρα διάφορες ζυμώσεις, οι οποίες
γυρίζουν τη χώρα πίσω στα πέτρινα μνημονιακά
χρόνια. Αναφέρομαι βεβαίως σε τρία πολιτικά
πρόσωπα, τα οποία κυρίως για λόγους πολιτικού
ναρκισσισμού επιθυμούν διακαώς να επιστρέ-
ψουν στην εξουσία και στο τιμόνι της διακυβέρνη-
σης: ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ενώ
εσχάτως προέκυψε... σφήνα και ο Γιώργος Παπαν-
δρέου.

Μιλάμε βεβαίως για το τρίο της καταστροφής.
Και οι τρεις με τους χειρισμούς τους οδήγησαν την

Ελλάδα σε πρωτοφανείς περιπέτειες που λίγο έλει-
ψαν να στοιχίσουν την ευρωπαϊκή μας προοπτική,
ενώ οδήγησαν τον λαό στην πλήρη φτωχοποίηση. Ο
αρχιτέκτονας της προοδευτικής διακυβέρνησης εί-
ναι ικανός να συνεργαστεί ακόμη και με τον «διά-
βολο» προκειμένου να επανέλθει στην εξουσία και
να αποκαταστήσει την πληγείσα φήμη του από τα
λάθη της πρώτη φορά Αριστεράς. Στο ίδιο μήκος
κύματος κινείται και ο πρώην συνεργάτης του και
αποτυχημένος (κατά γενική ομολογία) πρώην
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης. Στο
δίδυμο της συμφοράς έρχεται να προστεθεί και ο
πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο
οποίος έτσι κι αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια διατη-
ρεί καλή χημεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ας μην ξε-
χνάμε ότι ο ΓΑΠ έχει επίσης αρκετές ήττες στο
ενεργητικό του, αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να

θεωρεί τον εαυτό του ιδιοκτήτη του ΠΑΣΟΚ και εκ-
πρόσωπο της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα.

Το τελευταίο διάστημα λοιπόν ο κ. Παπανδρέου
φέρεται να έχει ανοίξει έναν νέο δίαυλο επικοινω-
νίας με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς
έχει σχέση με τις επικείμενες εθνικές εκλογές αλ-
λά και την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα
της δημοκρατικής παράταξης. Σαφής εικόνα για το
τι ακριβώς σχεδιάζει το τρίο της καταστροφής δεν
υπάρχει, όμως τα φορτωμένα με λάθη βιογραφικά
και των τριών μπορούν να μας προϊδεάσουν για το
τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον.

Η εκτίμηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για προσπάθεια δημιουργίας μιας τερατο-
γένεσης ηττημένων είναι μάλλον επιεικής. Ο ακρι-
βής χαρακτηρισμός μιας τέτοιας συνεργασίας θα
ήταν «πολιτικός όλεθρος για τη χώρα». «P»
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To τρίο της καταστροφής
Μπορούν οι πολίτες να

εμπιστευτούν το μέλλον της
χώρας σε τέτοιους τύπους; 
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«Φ
ωτιές άναψε» σε Κουμουνδούρου και Χα-
ριλάου Τρικούπη η πληροφορία για συ-
νάντηση και γεύμα του Αλέξη Τσίπρα με
τον Γιώργο Παπανδρέου. Αμέσως άρχισαν

να βγαίνουν «από το συρτάρι», με αστραπιαία ταχύτητα, τα
σενάρια για προοδευτική διακυβέρνηση και όχι μόνο. 

Η συνάντηση των δυο πρώην πρωθυπουργών έγινε όν-
τως, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, συνέβη
πριν από αρκετό καιρό και συγκεκριμένα ανήμερα την
εορτή του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο κοινωνικής εκδή-

λωσης, παρουσία πολλών ατόμων, στο σπίτι
δημοσιογράφου που δεν κρύβει τα «πα-
πανδρεϊκά του» αισθήματα. 

Και δεν είναι η μόνη φορά, καθώς οι δυο
άνδρες έχουν βρεθεί στο παρελθόν και άλ-
λες φορές στο πλαίσιο κοινωνικών συνα-
ναστροφών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
οι συζητήσεις τους είναι περί ανέμων και
υδάτων. Κάθε άλλο. Είναι γνωστό εξάλλου

ότι έχουν διαμορφώσει έναν κώδικα επικοινωνίας μεταξύ
τους που ερείδεται στην αλληλοεκτίμηση και στην αντιδε-
ξιά οπτική. Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρί-
ζουν τον τρόπο σκέψης τους, οι συζητήσεις τους έχουν
κοινή βάση την αγωνία για την πορεία της χώρας και τις
πολιτικές εξελίξεις με φόντο την επικαιρότητα. 

Διάψευση για προσπάθεια ανατροπής
Στο μεταξύ, από το περιβάλλον του κ. Παπανδρέου δια-

ψεύδουν ως φαντασιοπληξία κάθε παραφιλολογία που
συνόδευσε την εν λόγω πληροφορία, γύρω από κινήσεις
του ίδιου που αφορούν μετεκλογικές συνεργασίες με τον
ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμη και πιο προωθημένες φήμες που έχουν
να κάνουν με σχέδιο ανατροπής της σημερινής ηγεσίας.
Λοιδορούσαν, μάλιστα, με νόημα τον χρόνο αλλά και τον
τρόπο που επελέγησαν για να δημοσιοποιηθεί ένα καθαρά
κοινωνικό γεγονός. Θα πρέπει, πάντως, να θεωρείται ως
δεδομένο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι στην πρώτη
γραμμή και με τον τρόπο του, όποτε και αν χρειαστεί, θα
εγγυηθεί την ενότητα της παράταξης. Ενδεικτικά, ωστόσο,
της άποψης που έχει ο Γιώργος Παπανδρέου για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ειδικά για αυτό που εκείνος εννοεί ως προοδευτική
διακυβέρνηση είναι τα όσα είπε μιλώντας σε ανοιχτή συγ-
κέντρωση το βράδυ της Πέμπτης σε κομματική εκδήλωση
στην Ηλεία: «Για αυτό διαφέρουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η
ηγεσία του οποίου διακατέχεται από μια αντίληψη κομμα-
τικής νομενκλατούρας που θέλει να έχει τον έλεγχο των
πάντων. Για αυτό και αδυνατεί να εκφράσει μια πειστική
προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Γιατί προοδευτική
διακυβέρνηση θέλει πολίτη συμμέτοχο και κυρίαρχο, όχι
υποταγμένο στα κελεύσματα μιας κομματικής ηγεσίας που
θεωρεί ότι είναι μια αριστερή και επαναστατική αυθεντία»,
και πρόσθεσε ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής: «Αλ-
λά μήπως αυτό δεν έπραξαν και ως κυβέρνηση; Υιοθετών-
τας παράλληλα όλη την αφήγηση της Δεξιάς για τις αιτίες
της κρίσης. Για αυτό είναι αναγκαία και η αυτοκριτική τους,
αν μη τι άλλο. Για πολλά θέματα και ειδικά στο θέμα των
θεσμών. Η παραδοσιακή Αριστερά πολιτεύτηκε με την αν-
τίληψη ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αδυνατίζουν, όμως,
έτσι οι θεσμοί, που αδυνατούν πια να προστατεύσουν τους
αδύναμους -όλους μας». 

Για την ιστορία, η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε για
πρώτη φορά σε ιστοσελίδα και ανέφερε ότι η εν λόγω συ-
νάντηση έγινε στο σπίτι όπου μένει ο πρώην πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο γεύμα έγινε συ-
ζήτηση «σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψη-
φίας» ενώ ακούστηκε και η εξής φράση: «Θα σε προτείνω
για πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Αν-

δρουλάκης». «Το πιο πιθανό είναι ο Τσίπρας να πρότεινε
στον ΓΑΠ να βοηθήσει προκειμένου να συγκροτηθεί κυ-
βέρνηση ηττημένων και ως αντάλλαγμα (με την καλή πάντα
έννοια του όρου) θα τον πρότεινε για επικεφαλής του σχή-
ματος!», ανέφερε το δημοσίευμα.

Μια άλλη εκδοχή αυτής της πληροφορίας έδωσε η στή-
λη «Dark Room» στο «Πρώτο Θέμα», στην οποία επισημαί-
νεται ότι το γεύμα δεν έγινε στην οικία του Γιώργου Παπαν-
δρέου αλλά σε σπίτι δημοσιογράφου. «Ούτε η πρώτη φορά
είναι ούτε η τελευταία κι ούτε σημαίνει ότι συμφωνήσανε
να κάνουν και κολεγιά γιατί φάγανε μαζί. Τα υπόλοιπα ας
τα βρούνε οι Πασοκοσυριζαίοι μεταξύ τους και υποπτεύο-
μαι ότι θα έχουμε γέλια…». 

Προσπάθεια πολιτικής δολιοφθοράς
Έμπειρα πολιτικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να απο-

κωδικοποιήσουν τη σκοπιμότητα αυτής της διαρροής, την
απέδιδαν στην προσπάθεια πολιτικής δολιοφθοράς που
δέχεται το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανής,
όπως έλεγαν, η πρόθεση να προκληθεί θερμό εσωκομμα-
τικό επεισόδιο, ώστε να κυριαρχήσουν η καχυποψία και η
εσωστρέφεια λίγο πριν από τις εκλογές. 

Την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημή-
τρης Μάντζος, κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Πάνος
Σκουρλέτης για προοδευτική κυβέρνηση ακόμη και χωρίς
τον ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα, εκτίμησε ότι πρόκειται για
«μία ακόμη εκδοχή της λογιστικής αλχημείας που επικρα-
τεί στη δημόσια σφαίρα. Δεν πρέπει να είναι έτσι οι εκλο-
γές. Οι εκλογές για εμάς είτε με απλή αναλογική είτε με
ενισχυμένη επιβάλλουν προγραμματικό διάλογο μετά τις
κάλπες -αν υπάρχουν προϋποθέσεις- και το κυριότερο
επιβάλλουν κάθε κόμμα να παρουσιάσει τη δική του προ-
γραμματική πρόταση πριν από τις κάλπες».

Το μενού είχε  Ανδρουλάκη…
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση των

δύο ανδρών (Α. Τσίπρα και Γ. Παπανδρέου) δεν
πρέπει να θεωρείται διόλου τυχαία, αφού μεταξύ
τους εδώ και πολύ καιρό υπάρχει καλή χημεία,
ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι ο κ. Παπανδρέου
δεν πίστεψε ποτέ ότι έχει αποστρατευθεί από το
ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα από τη Σοσιαλδημοκρατία.
Όπως εκτιμούν αρκετοί πολιτικοί αναλυτές, μπο-
ρεί ο κ. Παπανδρέου να μην έχει καμία διάθεση να
προκαλέσει προεκλογικούς τριγμούς στο κόμμα
του, όμως θεωρεί ακόμα ότι κρατάει τη «σφραγίδα
του ΠΑΣΟΚ» στα χέρια του και ότι μπορεί να φανεί
χρήσιμος την επομένη των εκλογών, αν και εφό-
σον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες στην πο-
λιτική σκακιέρα, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της «προ-
οδευτικής διακυβέρνησης». Για αυτό και πολλοί
θεωρούν βέβαιο ότι το γεύμα τους είχε για μενού
τον σύντροφο Νίκο Ανδρουλάκη.

Κ.Τ.

«Φωτιά στα τόπια» 

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Σε… αναβρασμό το ΠΑΣΟΚ 
από τις φήμες -που δεν διαψεύδονται- 

για γεύμα Τσίπρα - Παπανδρέου 
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Γ
νωρίζατε ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης στον e-ΕΦΚΑ υποβάλλονται πλέον
μόνο ηλεκτρονικά και ότι μπορείτε να
παρακολουθείτε την πορεία της αίτη-

σής σας από το σπίτι σας, χωρίς να χρειάζεται επί-
σκεψη σε φυσικό υποκατάστημα; Γνωρίζατε επί-
σης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με
τον υπάλληλο που χειρίζεται τον συνταξιοδοτικό
σας φάκελο μέσα από το Ψηφιακό Δωμάτιο Επι-
κοινωνίας ή να κάνετε βιντεοκλήση με υπάλληλο
του e-ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας myEFKAlive;

Το 1555, ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, σας ενημερώνει για τις νέες δυνατό-
τητες που αναβαθμίζουν ριζικά την ποιότητα της
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συντα-
ξιούχων από τον ΕΦΚΑ.

Μέχρι πρότινος η υποβολή αίτησης συνταξιο-
δότησης αλλά και η διεκπεραίωση συναλλαγών
που αφορούν τους συνταξιούχους σήμαιναν χρο-
νοβόρες επισκέψεις σε φυσικά καταστήματα, τα-
λαιπωρία και εκνευρισμό εξαιτίας της αδυναμίας
επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σήμερα, με περισσότερες από 18 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες για συνταξιούχους και με τη λειτουρ-
γία του 1555, του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης
Πολιτών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, τα προβλήματα αυτά αντιμετω-
πίζονται οριστικά. 

1. Πώς μπορώ να υποβάλω 
ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης;

Πλέον μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας
ηλεκτρονικά, από το σπίτι ή την εργασία σας, χω-
ρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση και αναμονή
σε ουρές. Συγκεκριμένα, μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης
και με χρήση των προσωπικών σας κωδικών Ta-
xisnet μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτή-
σεις για απονομή κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης γήρατος, αναπηρίας, ή χηρείας.

Η ηλεκτρονική αίτηση έχει σχεδιαστεί ώστε να
είναι προσιτή και εύχρηστη για όλους τους ασφα-
λισμένους, ενώ στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται
και οδηγίες χρήσης, που περιγράφουν αναλυτικά
όλες τις κινήσεις, σε όλα τα πεδία της αίτησης. 
Με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο χρό-
νος έκδοσης μιας σύνταξης μειώνεται δραστικά
και ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες απώλειας
δικαιολογητικών και πληροφοριών που είναι
απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας απονομής. 

2. Τι γίνεται μετά την υποβολή 
της αίτησης συνταξιοδότησης;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίαςηλεκτρονι-
κής αίτησης, ενημερώνεστεστο e-mail σαςγια την
οριστική υποβολή του αιτήματός σαςκαι λαμβάνε-

τε τον ηλεκτρονικό αριθμό και την ημερομηνία
πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια μπορείτε να ενημε-
ρώνεστε ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησής
σας, επιλέγοντας την υπηρεσία Παρακολούθηση
Πορείας Αίτησης Συνταξιοδότησης και χρησιμο-
ποιώντας τους κωδικούς σας.

Εφόσον η απόφαση συνταξιοδότησης εκδοθεί,
θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω e-mail. Με
τον τρόπο αυτό η διαδικασία γίνεται ευκολότερη
για τον πολίτη, ενώ μειώνεται και η πιθανότητα
λαθών, γεγονός που βοηθά ώστε να επιταχυν-
θούν η διαχείριση της αίτησης και η έκδοση της
σχετικής απόφασης. 

3. Τι είναι το Ψηφιακό 
Δωμάτιο Επικοινωνίας;

Το Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας είναι μια
σύγχρονη εφαρμογή που αφορά κάθε ασφαλι-
σμένο ο οποίος έχει υποβάλει το συνταξιοδοτικό
του αίτημα. Μέσω της εφαρμογής αυτής: 
• Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο
υπάλληλο του ΕΦΚΑ, να ενημερωθείτε για την
πορεία του αιτήματός σας και να καταθέσετε
ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την απονομή σύνταξής σας.

• Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ μπορεί να επικοινω-
νήσει μαζί σας και να ζητήσει σε ηλεκτρονική
μορφή δικαιολογητικά που τυχόν εκκρεμούν
για να συνεχίσει τη διαδικασία απονομής.

Πρόκειται για μια καινοτόμο ψηφιακή υπηρε-
σία που κατήργησε στην πράξη το έλλειμμα
επικοινωνίας που υπήρχε για χρόνια μεταξύ
του εν αναμονή συνταξιούχου και του υπαλλή-
λου που έχει αναλάβει τη συνταξιοδοτική του
υπόθεση.

4. Πόσο πρέπει να περιμένω 
μέχρι να εκδοθεί η σύνταξή μου;

Σήμερα ο μέσος χρόνος έκδοσης των νέων
συντάξεων είναι 60 ημέρες, ενώ το 2019 υπολο-
γιζόταν σε 18 μήνες.

Έχει, παράλληλα, εκκαθαριστεί το σύνολο

των εκκρεμών συντάξεων που είχαν συσσω-

ρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται

πως το καλοκαίρι του 2019 οι εκκρεμείς συντα-

ξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις ξεπερ-

νούσαν το 1 εκατομμύριο, ενώ οι οφειλές της

Πολιτείας σε καθυστερούμενες συντάξεις άγγι-

ζαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
Πλέον ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει έναν νέο ολοκλη-

ρωμένο μηχανισμό απονομής κύριων συντά-
ξεων, που του επιτρέπει να εκδίδει πάνω 1.250
συντάξεις τη μέρα εξαλείφοντας το σύνολο
σχεδόν των εκκρεμών συντάξεων του παρελ-
θόντος. 

Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την  εκ-
καθάριση και των ληξιπρόθεσμων επικουρι-
κών και εφάπαξ. 

5. Είμαι ήδη συνταξιούχος. 
Ποιες υπηρεσίες μού παρέχονται 
ψηφιακά από τον ΕΦΚΑ;

Η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων 
αναβαθμίζεται, επιπλέον, μέσα από μια σειρά
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο ΕΦΚΑ,
όπως είναι η Ηλεκτρονική Αίτηση Προκαταβολής
Κύριας Σύνταξης, η δυνατότητα εκτύπωσης μηνι-
αίου και ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος, η
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κη-
δείας, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμ-
μεσου μέλους κ.ά., με τη σχετική λίστα να εμ-
πλουτίζεται συνεχώς. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr/el μπορείτε να δείτε όλες τις
διαθέσιμες υπηρεσίες. 

6. Τι είναι το myEFKAlive;
Με την υπηρεσία myEFKAlive -η οποία καλύ-

πτει το σύνολο της επικράτειας εκτός της Περιφέ-
ρειας Αττικής- μπορείτε να εξυπηρετείστε από
τον ΕΦΚΑ μέσω βιντεοκλήσης χωρίς να απαιτεί-
ται μετακίνηση σε φυσικά υποκαταστήματα.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με τη χρήση
των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet και να κλεί-
σετε το ραντεβού σας σε ημέρα και ώρα που σας
εξυπηρετεί. Την ημέρα του ραντεβού συνδέεστε μέ-
σω βιντεοκλήσης με έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ προ-
κειμένου να υποβάλετε αιτήσεις για ενημερωτικά
σημειώματα, πιστοποιητικά κ.λπ. ή για να ενημερω-
θείτε για το συνταξιοδοτικό σας αίτημα. 

Αν έχετε περισσότερες απορίες, μπορείτε 
πάντα να απευθύνεστε στο 1555 
είτε τηλεφωνικά καλώντας στον τετραψήφιο 
αριθμό είτε διαδικτυακά στο 1555.gov.gr.

Το 1555 σας ενημερώνει

Νέες δυνατότητες και αναβαθμισμένες ψηφιακές
υπηρεσίες για συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ
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Επόμενος στόχος… Μπλίνκεν

Η παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας
στην Αθήνα αποτελεί μία ακόμα ευκαιρία αναλυτικών συζητήσεων
μεταξύ δύο παραδοσιακών συμμάχων. Η αμυντική συνεργασία
της Αθήνας με την Ουάσιγκτον, η ενεργειακή ασφάλεια, τα περιφε-
ρειακά ζητήματα, αλλά και η κοινή δέσμευση των δύο χωρών για
την υπεράσπιση της δημοκρατίας θα είναι τα θέματα που θα κυ-
ριαρχήσουν στην ατζέντα, με τον κ. Μητσοτάκη να… κάνει ζέσταμα
για το «ραντεβού» στην Ηρώδου Αττικού 19, μέσα από τη συνάντη-
ση που είχε στο Μόναχο με διακομματική αντιπροσωπεία του αμε-
ρικανικού Κογκρέσου, υπό τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. 

Παρόντες στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ
και ο γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν. Επί τάπητος τέθηκαν διεθνή
ζητήματα, με έμφαση στις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία, το Μεταναστευτικό και ο ρόλος της Ελλάδας στην
προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία και

τη Συρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, ανέδειξε την άμεση
ανταπόκριση της Αθήνας τόσο με την αποστολή σωστικών συ-
νεργείων όσο με τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας,
προσθέτοντας ότι η ελληνική αρωγή θα συνεχιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο πρωθυπουργός έφτασε στη
βαυαρική πρωτεύουσα σε ένα momentum… ήρεμων νερών
όσον αφορά τις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα, που πέρασαν
τους τελευταίους μήνες από… σαράντα κύματα, εξαιτίας του ανα-
θεωρητικού βερμπαλισμού της ηγεσίας του εξ ανατολών γείτονα.

«Ψυχολογική ταύτιση»
Με την ελληνική πρωτεύουσα να δείχνει, έτσι κι αλλιώς, συνε-

χώς στην Τουρκία την οδό του Διεθνούς Δικαίου και των κανό-
νων καλής γειτονίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απέκλεισε το
ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
προφανώς μετά τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν και στις
δύο χώρες.

«Δεν πιστεύω ότι οι χώρες αλλάζουν πολιτική έτσι, από τη
μια στιγμή στην άλλη, ούτε ότι θα ακυρωθεί από τη μια στιγμή
στην άλλη ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Πιστεύω ότι δημι-
ουργήθηκε ένα κλίμα ψυχολογικής ταύτισης, θα έλεγα, μετα-
ξύ των δύο λαών, το οποίο είναι σημαντικό. Και χρέος μας, και
χρέος μου προσωπικά, είναι να το αξιοποιήσω… Είχα προ-
βλέψει σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν χτυπήσει αυτή η κατα-
στροφή, ότι κάποια στιγμή θα συναντιόμουν ξανά με τον πρό-
εδρο Ερντογάν, εφόσον εγώ συνεχίσω να είμαι πρωθυπουρ-
γός και αυτός συνεχίσει να είναι πρόεδρος. Το λέω διότι και οι
δύο χώρες έχουμε επερχόμενες εκλογές. Δεν ήμουν ποτέ
εγώ αυτός ο οποίος έκλεισε την πόρτα του διαλόγου στην
Τουρκία. Ο κ. Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος έλεγε “Μητσοτά-
κης γιοκ”. Εγώ πάντα θεωρούσα απαραίτητη τη δυνατότητά
μας να συνομιλούμε απευθείας, ως γείτονες, στο πνεύμα της
καλής γειτονίας», ήταν το σήμα που εξέπεμψε, πριν από λίγες
ώρες, ο πρωθυπουργός.

Μ
ια πρώτης τάξεως ευκαιρία,
προκειμένου να ενισχύσει πε-
ραιτέρω το γεωστρατηγικό απο-
τύπωμα της Ελλάδας στην πε-

ριοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης, αποτέλεσε για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη το τελευταίο 48ωρο. 

Μετά την υπογραφή των δύο Μνημονίων
Κατανόησης με τη Βουλγαρία, μέσω των
οποίων αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος
της Αθήνας, καθώς προστίθεται ακόμα ένα
κομμάτι στο παζλ της μετατροπής της σε κόμ-
βο μεταφοράς για τη Γηραιά Ήπειρο, ο πρω-
θυπουργός βρέθηκε χθες στο Μόναχο, προ-
κειμένου να δώσει το «παρών» στην 59η Διά-
σκεψη Ασφαλείας. Πρόκειται για το ετήσιο
ραντεβού των διεθνών σχέσεων, στο οποίο
συγκεντρώνονται προσωπικότητες από ολό-
κληρο τον κόσμο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να έχει μία ακόμα ευκαιρία ανάδειξης της νέ-
ας εικόνας της Ελλάδας, λίγο πριν οι προ-
εκλογικές υποχρεώσεις στρέψουν (σε μεγά-
λο ποσοστό) το βλέμμα του στις εσωτερικές
εξελίξεις.

Τριγωνική σχέση
Η πρωθυπουργική ατζέντα κινήθηκε στο

μοτίβο όλων των διεθνών επαφών των τε-
λευταίων μηνών. Ο κ. Μητσοτάκης, στις συ-
ναντήσεις που πραγματοποίησε στη βαυαρι-

κή πρωτεύουσα, έφερε στην πρώτη γραμμή,
όπως σημειώνουν στελέχη, τον ρόλο της Ελ-
λάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης και
ασφάλειας σε μία από τις πλέον κρίσιμες πε-
ριοχές του παγκόσμιου χάρτη, ως παρόχου
ενεργειακής ασφάλειας και ως αξιόπιστου
εταίρου και συμμάχου στο νέο γεωπολιτικό
τοπίο που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Όλα αυτά, μάλιστα, στο…
παρά πέντε της έλευσης στην Αθήνα του επι-

κεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άν-
τονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα έχει τετ α τετ με
τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου την
ερχόμενη Δευτέρα, το οποίο θα επιβεβαι-
ώσει το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελ-
λάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερι-
κής. «Με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μια
στρατηγική σχέση, η οποία πιστεύω ότι διά-
γει την καλύτερη εποχή της. Είναι μια σχέση
αμοιβαία ωφέλιμη, και για την Ελλάδα και

για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες
Πολιτείες αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα έναν σημαντικό ρόλο περιφερειακής
δύναμης, η οποία παράγει σταθερότητα σε
μια ταραγμένη περιοχή. 

Ειδικά στα ζητήματα ενέργειας, ο ρόλος
της Ελλάδας ως παρόχου ενεργειακής
ασφάλειας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη αναγνωρίζεται από όλους…

Έρχεται από την Τουρκία, αλλά τονίζω ότι
οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν ετερο-
προσδιορίζονται μέσα από το πλαίσιο αυτής
της τριγωνικής σχέσης, όπως κάποιοι μπο-
ρεί να φαντάζονται», τόνισε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε
στην ΕΡΤ.

Η ατζέντα και η… πρόβα στο Μόναχο με τους αντιπροσώπους του Κογκρέσου

Με συνεχείς επιτυχίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει
τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια - 

Τι προσδοκά η χώρα μας από την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος



ΠΠρωτοβουλία Μηταράκη στην Αθήνα
Την επόμενη εβδομάδα, με πρωτοβουλία του Νότη Μηταρά-
κη, θα είναι εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Μετανάστευ-
σης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να συζητήσουν το
θέμα της ασφάλειας των συνόρων. Η διάσκεψη των Ευρω-
παίων υπουργών θα γίνει στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Επί-
σης, οι πληροφορίες λένε ότι θα συζητήσουν και την πρότα-
ση Μητσοτάκη για χρηματοδότηση του φράκτη στον Έβρο,
έργο το οποίο σε πρώτο χρόνο θα χρηματοδοτηθεί από εγχώ-
ρια κονδύλια και αργότερα μάλλον από ευρωπαϊκά. 

Στο Σέιχ Σου
Σκέρτσος και Αμυράς

Στο Σέιχ Σου πήγε τον υπουργό Επι-
κρατείας Άκη Σκέρτσο ο Γιώργος Αμυ-
ράς προκειμένου να πάρει μέρος στην
αναδάσωση του γνωστού δάσους στη
συμπρωτεύουσα. Η αναδάσωση γίνεται
έπειτα από πρωτοβουλία του επιχειρη-
ματία Σταύρου Ανδρεάδη και θα ξανα-
φυτευτούν 42.500 δεντράκια σε 28 δια-
φορετικές θέσεις του δάσους, όπως
βελανιδιές, πλάτανοι, συκιές, μουριές
και αγριοκορομηλιές. Η αναδάσωση
έγινε σχεδόν άμεσα έπειτα από μια σύ-
σκεψη που έγινε με τον πρωθυπουργό
στο Μέγαρο Μαξίμου την προηγούμε-
νη εβδομάδα. 

Σκέψεις για
το νέο Μαξίμου

Σκέψεις κάνει ο πρωθυπουργός αυ-
τές τις μέρες στο Μαξίμου για το μέλ-
λον κάποιων συνεργατών του. Κυβερ-
νητικές πηγές λένε ότι ένας καινούρ-
γιος έρχεται και παίρνει υπουργική
θέση δίπλα του,
ενώ ένας πα-
λιός της θέσης
αυτής θα βρεθεί
σε άλλο υπουρ-
γείο ή, αλλιώς,
σε θέση στην Ευρώπη. Επίσης, ένας
μεγάλος γόρδιος δεσμός είναι το τι θα
γίνει με έναν βασικό εσωκομματικό
αντίπαλό του που κατέχει μεγάλο
υπουργείο. Ή θα πάει Ευρώπη, μου
λένε, ή θα πάει στο Άμυνας… Τι να
πω… Θα δούμε πολλά… 

Στο μαγαζί που διατηρεί ο βουλευτής Δω-
δεκανήσου Γιάννης Παππάς στο Εκπτωτικό
Χωριό μαζεύτηκαν 200 άτομα από βουλευ-
τές, υπουργούς και άλλα μικρά και μεγάλα
στελέχη της ΝΔ. Η παρέα όμως που έκλεψε
τις εντυπώσεις ήταν μεσσηνιακή, δηλαδή το
τραπέζι όπου κάθονταν ο πρώην πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μίλτος Χρυ-
σομάλλης, ο Δημήτρης Πτωχός, πρώην στε-

νός συνεργάτης του Σαμαρά, και ο Θανάσης
Γιάνναρης, Μεσσήνιος και αυτός και διευ-
θύνων σύμβουλος στην ΚΤΥΠ ΑΕ. Η παρέα
θεώρησε σίγουρες τις εκλογές στις 9 Απρι-
λίου, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός ευδιάθε-
τος έφαγε μπιφτέκι και γεύτηκε και ανανά.
Στα highlights της βραδιάς ο Γ. Παππάς, ο
οποίος έκανε τον DJ, έπαιξε ελληνικά και
δεχόταν και παραγγελιές. 
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Η μεσσηνιακή παρέα της Τσικνοπέμπτης

Τ
ελικά γέμισε το «Posidonio», το γνωστό κέντρο διασκέδασης στην παραλιακή.
Και όχι, δεν μιλάμε για κάποιον τραγουδιστή. Ο Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπος Τύ-
που της ΝΔ, έκοψε την πίτα του εκεί και είχε αρκετό κόσμο, ενώ πολλοί που δεν

μπόρεσαν να παρκάρουν αναγκάστηκαν να φύγουν. Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης και Βάρης Αντώνιος, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην αναπληρω-
τής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, οι δήμαρχοι Ζωγράφου Βασίλης Θώδας,
Π. Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, Δάφνης - Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος, Αλί-
μου Ανδρέας Κονδύλης κ.ά.

Γέμισε το «Posidonio»Επίσκεψη και στήριξη
στον Θεοδωρικάκο

Μια επίσκεψη που του έφτιαξε τη μέ-
ρα είχε ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Τάκης Θεοδωρικάκος προχθές στο
γραφείο του στην Κατεχάκη. Τον επι-
σκέφτηκε η πρώην υπουργός και στέλε-
χος της ΝΔ Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και
μοιράστηκε μαζί του εμπειρίες από την
κάθοδό της στην πολιτική, ειδικότερα
από την ενασχόλησή της ως βουλευτού
Β’ Αθήνας για πολλά χρόνια. Και φυσικά
πήρε τη στήριξή της στον αγώνα του για
τα Νότια, όπου η κυρία Πετραλιά έχει
πολλούς δεσμούς και αρκετές φιλίες. 

Δεν βλέπουν 
με καλό μάτι 
τις κινήσεις ΓΑΠ

Μαθαίνω ότι στο επιτελείο Ανδρου-
λάκη τα έχουν πάρει άσχημα με το γεύ-
μα Τσίπρα - Παπανδρέου, καθώς ο
πρώην πρωθυπουργός δείχνει και πάλι
σημεία αυτονόμησης, ενώ δημοσίως
είχε δεσμευτεί, παρά την ήττα του, ότι
θα στηρίξει τον νέο πρόεδρο του ΠΑ-
ΣΟΚ. Πάντως, αν όντως ο Αλέξης Τσί-

πρας έταξε στον ΓΑΠ να
τον κάνει πρωθυπουρ-

γό κοινής αποδοχής
προκειμένου να
πιέσει τον Ανδρου-
λάκη να δεχτεί τη

συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι εί-

ναι πολύ απελπισμένος.
Και όντως ψάχνεται, παρά τα όσα υπο-
στηρίζει δημοσίως. 



Αλήθεια ποιος θα το περίμενε ότι ο κύριος «τίποτα»
της πολιτικής μετά από κάποια χρόνια θα γινόταν από
τους πρώτους υπουργούς της κυβέρνησης Τσίπρα…
πριν από λίγα χρόνια. Μαθαίνω από παλιούς Πασό-
κους ότι ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ της πο-
λιτικής, ο Χρηστάρας, εί-
ναι μοναδική περί-
πτωση. Έχει μοναδι-
κή ικανότητα να χώ-
νεται στα συστήματα
και βέβαια λειτουργεί
με βάση τις προσωπι-
κές του επιδιώξεις. Για
παράδειγμα, μαθαίνουμε από
το περιβάλλον του δημάρχου Νίκαιας Γιώργου Ιωα-
κειμίδη ότι φέρεται να του έχει πει ότι είναι «ΟΚ» για
την Περιφέρεια Αττικής. Το ίδιο λένε και από το περι-
βάλλον του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του προέδρου
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέχρι
και στην εκδήλωση που έκανε πρόσφατα στην Παλιά
Βουλή ο Γιάννης Σγουρός εμφανίστηκε ο Χρηστάρας
και από ό,τι μάθαμε, του είπε «Γιάννη, προχωρά»! Τε-
λικά πόσους σκοπεύει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ για την
Περιφέρεια Αττικής; Ή μήπως όλα αυτά δεν είναι σε
γνώση του προέδρου Αλέξη…

Η αλήθεια είναι ότι το 2014, όταν πρότειναν τον τε-
ράστιο πολιτικό άνδρα Χ. Σπίρτζη στον Αλ. Τσίπρα,
όλοι πίστευαν ότι έκαναν μεταγραφή αεροδρομίου
από τη «ΡΑΣΚ του ΠΑΣΟΚ», όπως μου έλεγε παλιό
στέλεχος του Κινήματος, αλλά τελικά τους βγήκε…
μάπα το καρπούζι και ο Χρηστάρας λειτουργεί πάντα
με γνώμονα το δικό του συμφέρον. Έχει ειδικότητα
να φτιάχνει ομαδούλες. Ρώτησα τον παλιό Πασόκο
τι είναι η ΡΑΣΚ και μου είπε ότι είναι η περίφημη Ρι-
ζοσπαστική Αριστερή Σοσιαλιστική Κίνηση που
ίδρυσε ο Σπίρτζης το 2014, εν μέσω μνημονίων, με
διάφορα άλλα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αυτή την
κίνηση «πούλησε» αργότερα για να ενταχθεί στον
ΣΥΡΙΖΑ. Δήθεν, δηλαδή, ότι έχει κόσμο μαζί του και
επηρεάζει συνδικαλιστικούς παράγοντες και αν-
θρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Να τον χαίρεστε, κύριε Τσίπρα. 
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Ρεκόρ μικρότερης παραμονής σε κόμμα διεκδικεί
η Αγγελική Αδαμοπούλου, η οποία την Παρασκευή
με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής ανακοί-
νωσε την... ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δύο μόλις μήνες
μετά από την προσχώρησή της. Η βουλευτής, που
εξελέγη με το ΜέΡΑ25 το καλοκαίρι του 2019 στην
Α’ Αθήνας, είχε ανεξαρτητοποιηθεί τον Μάρτιο του
2022 από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμμα-
τος Βαρουφάκη, αφήνοντας μάλιστα αιχμές κατά
του επικεφαλής της. Η συνεργασία με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ... κυοφορούνταν για 9 μήνες και τελικά κατέ-
ληξε στην επισημοποίησή της με ανάρτηση του
Αλέξη Τσίπρα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τι θα κάνει ο Καραμανλής;

Δύο μήνες μόνο

Τρελάθηκε η Αγγελική Αδαμοπούλου και έφυγε
μέσα σε δύο μήνες από τον ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς και
όχι. Κάποια υπόσχεση που έλαβε από την Κου-
μουνδούρου δεν τηρήθηκε και η βουλευτής ανε-
ξαρτητοποιήθηκε εκ νέου. Όπως εγκαίρως σας εί-
χαμε ενημερώσει, στην Κουμουνδούρου δεν εί-
χαν καμία διάθεση να την κατεβάσουν υποψήφια
στην Α’ Αθήνας, όπου ήδη υπάρχουν αρκετά στε-
λέχη. Για αρκετό καιρό αναζητούνταν μια θέση σε
ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, όμως κάτι τέτοιο
δεν κατέστη δυνατό λόγω και των αντιδράσεων
από τοπικά στελέχη. Η Αδαμοπούλου άλλωστε, αν
στο ψηφοδέλτιο δεν βρισκόταν και κανείς Ααρόν,
θα είχε -αλφαβητικά- την πρώτη θέση. Πώς νομί-
ζατε δηλαδή ότι εξελέγη και από τα ψηφοδέλτια
του Βαρουφάκη; Ρωτήστε και τις κυρίες Απατζίδη
και Αδάμου.

Πίσω από 
την ανεξαρτητοποίηση

Υποβολείς ο Κώστας Καραμανλής ούτε είχε ούτε
έχει. Ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις
αποφάσεις του (για το αν θα είναι υποψήφιος) την
επόμενη εβδομάδα και σίγουρα πριν από την προ-
κήρυξη των εκλογών από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Όσοι πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιήσει την
ανακοίνωση της απόφασής του για να πλήξει τη
ΝΔ μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν πλευρό. Δεν το
έκανε ποτέ στην πολιτική του σταδιοδρομία, δεν
θα το κάνει ούτε τώρα στο τέλος αυτής. Σας ενημε-
ρώνω με απόλυτη σιγουριά ότι θα είναι ενωτικός
και παραταξιακός, όπως πάντα, και θα στείλει σή-
μα νίκης για τη ΝΔ. Το αν θα είναι ή όχι υποψήφιος
φαντάζομαι το καταλάβατε από τα γραφόμενα... 

Βουλευτής... μπρελόκ!
O Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στον Ν. Αιτωλοακαρνανίας, πλέον... κυ-
κλοφορεί και σε μπρελόκ! Αγαπητός καθώς είναι
στους συντοπίτες του, ένας εξ αυτών, ο οποίος
επιθυμεί διακαώς την επανεκλογή του, του χάρισε
μια τσάντα γεμάτη με μπρελόκ που έχουν τη φω-
τογραφία του. Και ο κ. Κωνσταντόπουλος, από ό,τι
φανταζόμαστε, θα τους τρελάνει στο... μπρελόκ! 

Ο ταλαντούχος
κύριος Σπίρτζης…

Καθησυχαστικός ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα
με την κατασκευή των τριών νοσοκομείων σε
Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη, που γί-
νονται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος,

ήταν ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μιλών-
τας στη Βουλή. «Επειδή οι προσφορές ήταν ανώ-

τερες του ύψους της δωρεάς, η διαγωνιστική διαδικασία απέβη
άκαρπη και για αυτό θα γίνει άλλη διαδικασία», ανέφερε ο
υπουργός, ενώ ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξαν-
θός ζήτησε τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
προκειμένου εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος να ενημε-
ρώσουν για την ακύρωση του διαγωνισμού. Αφού είναι σε λευκή
απεργία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι τους έπιασε καούρα; 
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Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα
και καταστάσεις ξέρουν ότι ο

Άκης Σκέρτσος είναι, όπως λέμε, ο
«εγκέφαλος» και το «κομπιούτερ» του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
υπουργός Επικρατείας, παρά τις επιθέσεις
που έχει δεχτεί κατά διαστήματα, θεωρείται
από τον πρωθυπουργό ως ένας εκ των στενό-
τερων συνεργατών του. Και βεβαίως ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης τον στηρίζει απεριόριστα… 

Άκης Σκέρτσος: 
Το κομπιούτερ 

του Μητσοτάκη

H δύναμη πυρός της ΝΔ
Στα καλύτερά της είναι η ομάδα της Πειραιώς που

«τρέχει» τις εκλογές. Εκτός από τον Γιάννη Μπρατά-
κο, κομβικούς ρόλους κατέχουν και οι Άκης Σκέρ-
τσος, Νίκος Χαρδαλιάς, Παύλος Μαρινάκης, Θανά-
σης Νέζης, Κύρα Κάππη, καθώς επίσης και ο Σταύ-
ρος Παπασταύρου. Μάλιστα, η επιτροπή εκλογικού
αγώνα έχει ήδη πιάσει δουλειά και ανά εκλογικό το-
μέα. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδα-
λιάς θα έχει όπως λέμε το γενικό πρόσταγμα της
εκλογικής μάχης για τη Νέα Δημοκρατία, τον ρόλο
του campaign manager, και ήδη «τρέχει» την περιο-
χή της Μακεδονίας. Ο υφυπουργός Υποδομών Γιώρ-
γος Καραγιάννης έχει αναλάβει την Κρήτη και ο γε-
νικός γραμματέας Αιτούντων Άσυλο Μάνος Λογοθέ-
της το Βόρειο Αιγαίο… Καθώς και ο γραμματέας Ορ-
γανωτικού Στέλιος Κονταδάκης.
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Π
ήγε ο Τσίπρας στον Στουρνάρα για να του κάνει μαθήματα χρηματοοικονομι-
κών, αλλά έφαγε τα... μούτρα του! Ο Τσίπρας μού μετέφεραν ότι έλεγε τα δι-
κά του και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος τού εξήγησε ότι όλα όσα
λέει οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε υποβάθμιση της ελληνικής οικο-

νομίας, η οποία βρίσκεται ένα... κλικ πριν από την επενδυτική βαθμίδα. Ο νόμος που
επικύρωσε ο Άρειος Πάγος είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενσωματωθεί στις προβολές
των παραμέτρων του τραπεζικού συστήματος και του δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει
ότι είναι σαν τις πλάκες του Μωυσή! Πιο εύκολο είναι να βγει το πρωί ο ήλιος από τη Δύ-
ση παρά να αλλάξει το μοντέλο για τους πλειστηριασμούς. Ο Τσίπρας με δηλώσεις του
μετά την τρίωρη συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έκανε δηλώσεις σαν να μην έχει
καταλάβει τι έχει ψηφίσει (ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα...). Στην ουσία, ο Στουρνά-
ρας τον έστειλε... αδιάβαστο, καθώς οποιαδήποτε εξαγγελία περί μπλοκαρίσματος των
πλειστηριασμών από τον Τσίπρα θα είναι απλώς... ανέκδοτο!

Καλό ταξίδι, Άγγελε…
Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας

αποχαιρέτησε με θλίψη τον Άγγελο
Μοσχονά, μια ιστορική μορφή της πα-
ράταξης, ένα από τα παλαιότερα στελέ-
χη του κόμματος, έναν άνθρωπο συνυ-
φασμένο με την αυτοδιοικητική προ-
σφορά στην Αθήνα και τους πολίτες
της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80
ετών και ήταν ένα από τα παλιότερα μέ-
λη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε επί
σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος στον
Δήμο Αθηναίων, ενώ διετέλεσε και αν-
τιδήμαρχος. 

Το ενδιαφέρον 
του Αλέξη 
για την Τράπεζα Αττικής 

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει,
σας ενημερώνω εγκύρως ότι ο Αλέξης
Τσίπρας επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για τις εξελίξεις στην Τράπεζα Αττι-
κής. Μάλιστα τις… ανησυχίες του δια-
τύπωσε και στον Γιάννη Στουρνάρα. Βέ-
βαια κανείς δεν έχει καταλάβει τι ακρι-
βώς επιδιώκει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
και για ποιο λόγο παρεμβαίνει στις εξε-
λίξεις που έχουν δρομολογηθεί για τη
σωτηρία της τράπεζας. Πάντως οι διαρ-
ροές από την Κουμουνδούρου δεν είναι
τυχαίες και όπως υποψιάζομαι, υπαγο-
ρεύονται από επιχειρηματικό παράγον-
τα. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγο-
νός ότι στενοί συνεργάτες του Αλέξη
Τσίπρα προεξοφλούσαν πριν από τη
συνάντηση με τον Στουρνάρα ότι θα θέ-
σει και το ζήτημα της Τράπεζας Αττικής.

Γιάννης Σγουρός: Ένας «γυρολόγος» της πολιτικής
Μαθαίνω ότι με την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού για την
Περιφέρεια Αττικής ουδείς ασχολείται. Ούτε στο ΠΑΣΟΚ αλλά
ούτε και στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ακούν καν το όνομά του, παρότι
πρόσφατα έκανε εκδήλωση στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά,
μήπως και ασχοληθούν μαζί του οι του… ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνω ότι ο
πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης το έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα
κατεύθυνση ότι με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις το ΝΕΟ, άρα έχει
κλείσει οριστικά η πόρτα του ΠΑΣΟΚ… Από την άλλη, στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μόνο γέλιο τους προκαλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο… Και
πώς να ασχοληθεί κάποιος, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος
ήταν στον κομματικό σωλήνα από το 1996 και έκανε καριέρα σε

κομματικές θέσεις της εποχής ΠΑΣΟΚ. Από τότε που ήταν δίπλα
στο σύστημα Βενιζέλου διορίστηκε γενικός γραμματέας Αθλη-
τισμού του υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και ως παράγοντας της
άρσης βαρών και της Ολυμπιακής Επιτροπής κ.λπ. Και ως νο-
μάρχης που εξελέγη αργότερα, το 2002, δεν είχε να επιδείξει
κάποιο σπουδαίο έργο. Από το 2014, όταν έμεινε στο πολιτικό
περιθώριο μετά την ήττα του στις εκλογές, τώρα στα 70 του…
θυμήθηκε να επιστρέψει στην πολιτική ζωή για να σώσει την
Αθήνα… Οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη δεν ξεχνούν ότι τα τε-
λευταία χρόνια προσπάθησε ποικιλοτρόπως να προσεγγίσει τον
ΣΥΡΙΖΑ… Κυρ Γιάννη, καλή αποστρατεία!

Αναμνηστικές φωτογραφίες της τρέχουσας περιόδου
βγάζουν στη Βουλή οι βουλευτές, καθώς παρότι κα-
νείς δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής
των εκλογών, όλοι προετοιμάζονται. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευ-
τής Ιωαννίνων της ΝΔ Σταύρος Καλογιάννης, στο τέ-
λος της συνεδρίασης του νομοσχεδίου για την εξαγο-
ρά κατεχόμενων ακινήτων ευχαρίστησε θερμά τους συναδέλφους του για
την επί χρόνια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαν γιατί,
όπως είπε, «ενδεχομένως είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής».
Στην αρχή δε της συνεδρίασης ζήτησε από τους φωτογράφους να τον φω-
τογραφίσουν μαζί με τις δύο κόρες του που ήταν εκεί, αλλά και με τον υφυ-
πουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο. Αμφότεροι ΝΔ βουλευτές,
έβγαλαν μια χαμογελαστή φωτογραφία με ωραία πόζα!

Δεν ξεχνά την ιδιαίτερη
πατρίδα του

Την ιδιαίτερη αγάπη
που τρέφει για τη γε-
νέτειρά του απέδειξε
για ακόμη μια φορά ο
υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής και
παρά το βαρύ του
πρόγραμμα μετέβη
στις Σέρρες προκειμένου να παραστεί, εκ-
προσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση,
στις εκδηλώσεις για την επέτειο της ιστορι-
κής Μάχης της Τερπνής, που έμελλε να
αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα
ορόσημα ελευθερίας για τις Σέρρες, τη Νι-
γρίτα και τη Μακεδονία. «Ο ελληνικός
στρατός με τη συνδρομή των γενναίων κα-
τοίκων της Βισαλτίας πολέμησε ηρωικά
και με αυταπάρνηση, καταφέρνοντας να
απωθήσει τους Βούλγαρους εισβολείς και
να ματαιώσει τα σχέδιά τους για την κατά-
ληψη της Θεσσαλονίκης», έγραψε ο Κώ-
στας Καραμανλής στον προσωπικό του λο-
γαριασμό στο Facebook.

Πέντε μητροπολίτες 
και 10 ηγούμενοι 
στο στόχαστρο των ΗΠΑ 

Στο στόχαστρο των αμερικανικών υπηρε-
σιών βρίσκονταν πέντε μητροπολίτες, πε-
ρισσότεροι από δέκα ηγούμενοι, καθώς και
οι επικεφαλής κάποιων παρεκκλησιαστι-
κών οργανώσεων αλλά και παράγοντες των
ρωσοποντιακών σωματείων. Σύμφωνα με
απόρρητη έκθεση, η Μόσχα όπως το συνη-
θίζει είναι αποφασισμένη να παρέμβει και
στις ελληνικές εκλογές, επιδιώκοντας αλ-
λοίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Βέ-
βαια οι δυνατότητες παρέμβασης είναι πε-
ριορισμένες, γιατί η χρηματοδότηση από τη
Ρωσία στο λόμπι που είχε στηθεί είναι απα-
γορευτική τουλάχιστον μέσω της νόμιμης
οδού. Θεωρείται όμως σίγουρο ότι θα βρε-
θούν τρόποι ενεργοποίησης της ρωσικής
«παράγκας» ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Άρχισαν οι αναμνηστικές 
φωτογραφίες στη Βουλή

Τον έστειλε... αδιάβαστο 
ο Στουρνάρας!
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Μ
ε τη φράση «δεν συζητώ κανέ-
να άλλο σενάριο» ο Κυριάκος
Μητσοτάκης οριοθέτησε τη
στρατηγική του επιλογή να

διεκδικήσει την αυτοδυναμία στη δεύτερη
κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής, διατυ-
πώνοντας τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για
έναν απολύτως εφικτό στόχο.

Με αυτό το σκεπτικό τα τελευταία 24ωρα
κορυφώνονται οι διεργασίες στο εσωτερι-
κό της Νέας Δημοκρατίας για την κατάρτι-
ση των ψηφοδελτίων του κόμματος, που θα
πρέπει, όπως επισημαίνουν κομματικά
στελέχη, να αποπνέουν το στίγμα που ο
πρωθυπουργός θέλει να δώσει για την
επόμενη τετραετία.

Διπλή κατεύθυνση
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευ-

ξή του στην ΕΡΤ, «έδειξε» τη διπλή κατεύ-
θυνση στην οποία κινείται: από τη μία η δι-
εύρυνση των εκλογικών και κομματικών
ορίων της Νέας Δημοκρατίας και από την
άλλη τα νέα πρόσωπα με δυναμική πλέον
είσοδο των γυναικών στον «γαλάζιο» πολι-
τικό στίβο.

«Εδώ και επτά χρόνια, από τότε που έγι-
να πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όταν
με τίμησαν οι πολίτες με αυτή την πολύ με-
γάλη ευθύνη, κάνω προσπάθειες να διευ-
ρύνω την παράταξη. Και πολλές φορές έχω
τονίσει ότι είναι χρέος μας να επεκταθούμε
σε αυτό που ονομάζουμε μεσαίο χώρο και
ότι σκοπός είναι να διευρύνω τα εκλογικά
όρια της Νέας Δημοκρατίας», είπε χαρα-
κτηριστικά ο πρωθυπουργός, επιβεβαι-
ώνοντας ότι ο χώρος του Κέντρου αποτελεί
καίριο σημείο στην εκλογική του στρατηγι-
κή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι
εισροές στελεχών που έως πρόσφατα ανή-
καν στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, μετά τον Σπύρο Κα-
ρανικόλα, πρώην αναπληρωτή εκπρόσωπο
Τύπου επί Φώφης Γεννηματά στο ΠΑΣΟΚ
αλλά και εκπρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρ-
δου στις εσωκομματικές εκλογές, ο οποίος
ωστόσο φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί στον
κομματικό μηχανισμό και δεν θα είναι υπο-
ψήφιος, θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας
Δημοκρατίας θα έχουν ο Απόστολος Σπυ-
ρόπουλος, γιος του ιστορικού στελέχους
του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο
οποίος θα είναι πιθανότατα υποψήφιος
στην Αρκαδία, και η Ελευθερία Φτακλάκη,
τέως υπεύθυνη Νησιωτικής Πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ, στα Δωδεκάνησα, όπως και οι επί-

σης προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ, η καθη-
γήτρια Φυσικής Αγωγής Χαρά Ντερμανάκη
στα Χανιά και ο Γιώργος Γουλτίδης.

«Πήρα μια παράταξη η οποία ήταν στο
28% και την πήγα στο 40%, για να το κάνου-
με αυτό σημαίνει ότι εντάσσουμε στις τά-
ξεις μας στελέχη που δεν προέρχονται κατ’
ανάγκη από τον σκληρό πυρήνα της Νέας
Δημοκρατίας. Δεν βλέπω καμία αντίφαση
σε αυτό», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του
Κυριάκου Μητσοτάκη για τις πολιτικές με-
ταγραφές.

Έμφαση αναμένεται να δοθεί και στα νέα
πρόσωπα και κυρίως στα πρόσωπα γυναι-
κών που θα στελεχώσουν τα «γαλάζια» ψη-
φοδέλτια. Με γνώμονα το προφίλ και την
αυστηρή αξιολόγηση όσων επιλεγούν, στό-
χος είναι τα ψηφοδέλτια να είναι αντιπρο-
σωπευτικά, με την ανανέωση να φθάνει
έως και το 30%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προανήγγειλε μάλιστα ότι, εκτός από την
ποσόστωση 40%, σε πολλά ψηφοδέλτια οι

υποψήφιες γυναίκες θα ξεπερνούν το όριο
που θέτει ο νόμος.

«Πρεμιέρες»
Ενδεικτικά, ανάμεσα στις γυναίκες που

θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στη
Βουλή -πολλές κάνοντας «πρεμιέρα»
στον εκλογικό στίβο- βρίσκονται η Σοφία
Ζαχαράκη στην Ανατολική Αττική, οι κυ-
ρίες Άννα Ροκόφυλλου, Εβίτα Βαρελά και
Πόλα Δαμιανού στην Α’ Αθήνας, η καρδιο-
λόγος Αγγελική Δημητρακάκη, η αρχαι-
ολόγος Μαριάνθη Μήκα, η εργατολόγος
Όλια Νικολοπούλου και η αθλητικογρά-
φος Άρια Αγάτσα στον Βόρειο Τομέα, η
Ισμήνη Λαζαροπούλου, γραμματέας του
Πανελλήνιου Συλλόγου Ελλήνων Αθιγγά-
νων, στον Δυτικό Τομέα, η δικηγόρος
Αφροδίτη Νέστορα στην Α’ Θεσσαλονίκης,
ενώ με «άρωμα γυναίκας» θα είναι και τα
ψηφοδέλτια στην υπόλοιπη περιφέρεια,
για παράδειγμα σε Μεσσηνία, Μαγνησία,

Τρίκαλα, Λάρισα αλλά και σε Δωδεκάνησα
και Κυκλάδες.

«Λίφτινγκ» στην κυβέρνηση
Η είσοδος των νέων προσώπων δεν ανα-

μένεται να μείνει μόνο στις λίστες των ψη-
φοδελτίων, αλλά να επεκταθεί και στη σύν-
θεση της νέας κυβέρνησης μετά τις εκλο-
γές, κυρίως αν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση
του κυβερνητικού επιτελείου περί αυτοδυ-
ναμίας στη δεύτερη κάλπη. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης ήδη προϊδέασε για βελτιώσεις
αλλά και αλλαγή του κυβερνητικού μοντέ-
λου, σημειώνοντας ότι «αυτό που ονομά-
ζουμε επιτελικό κράτος επιτέλεσε την απο-
στολή του, συντόνισε τους υπουργούς, έθε-
σε στόχους, έβαλε κανόνες λογοδοσίας και
συντόνισε μια σειρά από πολιτικές που
απαιτούσαν συνεργασία μεταξύ των
υπουργείων». Ο πρωθυπουργός επεξεργά-
ζεται σειρά σημαντικών αλλαγών και στα
πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί να «τρέ-
ξουν» το κυβερνητικό έργο σε μια δεύτερη
τετραετία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του
στον Έβρο, μια υποψηφιότητα με υψηλό
συμβολισμό, ενώ ως δεύτερη περιφέρεια
θα παραμείνει στον Δυτικό Τομέα της Β’
Αθηνών. Η τρίτη επιλογή, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ενδεχομένως να είναι η Λάρισα.

Σίγουρος για τη δεύτερη τετραετία ο Μητσοτάκης 
και αποφασισμένος για ανανέωση και με... άρωμα γυναίκας 

στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 
και στο νέο υπουργικό συμβούλιο

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας Η αυτοδυναμία 

τα αλλάζει όλα!
Η αυτοδυναμία 
τα αλλάζει όλα!



Τ
η σπουδαιότητα της προσφοράς των
ανδρών της ΕΜΑΚ στην Τουρκία και
τη συνεισφορά τους στην προβολή
της αλληλεγγύης ανάμεσα στον ελ-

ληνικό και τον τουρκικό λαό ανέδειξε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του χθες
στο «στρατηγείο» της μονάδας, στην Ελευσίνα.

Ο πρωθυπουργός συνάντησε τα μέλη των
ομάδων έρευνας και διάσωσης της ΕΜΑΚ που
επέστρεψαν από τις σεισμόπληκτες περιοχές
της Τουρκίας, λίγο πριν αναχωρήσει για το Μό-
ναχο, στις εγκαταστάσεις της 1ης Ειδικής Μο-
νάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ)
στην Ελευσίνα.

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ ενημέρωσαν τον πρω-
θυπουργό για την αποστολή και μοιράστηκαν
μαζί του τις εμπειρίες που αποκόμισαν. Ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, αφού ευχαρίστησε τους
διασώστες για τη σημαντική συμβολή τους στο
να σωθούν ανθρώπινες ζωές στην Τουρκία, αλ-
λά και για το έργο που προσφέρουν συνολικά,
έκανε λόγο για διπλή εθνική αποστολή, την
οποία έφεραν εις πέρας στην Τουρκία. «Αυτό
το οποίο κάνατε σε αυτή τη συγκυρία δεν είχε
μόνο αξία ανθρώπινη, αλλά ήταν και μια πολύ
ουσιαστική προβολή της αλληλεγγύης μεταξύ
των δύο λαών μας, σε συνθήκες γεωπολιτικά
δύσκολες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτά-
κης. Και τόνισε αναφερόμενος στο ισχυρό μή-
νυμα αλληλεγγύης: «Επιτελέσατε, λοιπόν, μια
διπλή εθνική αποστολή και για αυτό σας είμαι
προσωπικά -αλλά πιστεύω διερμηνεύω τα αι-
σθήματα όλων των Ελληνίδων και όλων των-
Ελλήνων βαθιά υπόχρεος».

«Από καρδιάς»
«Κύριε υπουργέ, κύριε υφυπουργέ, κύριε

αρχηγέ, αγαπητά στελέχη της ΕΜΑΚ, του
ΕΚΑΒ, θα ήθελα πραγματικά από καρδιάς να
σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυ-
τήν την πολύ σπουδαία αποστολή την οποία
επιτελείτε διαχρονικά», τόνισε στην έναρξη
της ομιλίας του ο πρωθυπουργός και συνέχι-
σε: «Να σας πω, επίσης, ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ για ό,τι κάνατε σε αυτόν τον τελευταίο
καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, όπου
βρεθήκατε πρώτοι, επιχειρήσατε υπό συν-
θήκες που για εμάς τους κοινούς θνητούς εί-
ναι περίπου αδιανόητες. Προσπαθώ να σκε-
φτώ τι πρέπει εσείς να αισθάνεστε όταν
μπαίνετε μέσα στα χαλάσματα, με την απειλή
ενός νέου σεισμού πάντα να κρέμεται πάνω
από το κεφάλι σας, για να σώσετε ανθρώ-
πους που χωρίς τη δική σας παρουσία είναι
βέβαιο ότι θα κατέληγαν. Και πιστεύω ότι αυ-
τό το οποίο κάνατε σε αυτή τη συγκυρία δεν
είχε μόνο αξία ανθρώπινη, αλλά ήταν και μια
πολύ ουσιαστική προβολή της αλληλεγγύης

μεταξύ των δύο λαών μας, σε συνθήκες γεω-
πολιτικά δύσκολες».

«Η αλληλεγγύη των δύο λαών»
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος

Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα συναι-
σθήματα αγάπης που εισέπραξαν οι Έλληνες
διασώστες από τους Τούρκους πολίτες: «Πι-
στεύω ότι αισθανθήκατε μεγάλη ικανοποί-
ηση και συγκίνηση από την αγάπη την οποία
εισπράξατε. Την αγάπη των απλών Τούρκων,
οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά σε μια φυσική
καταστροφή και είδαν πρώτοι να καταφθά-
νουν Έλληνες με την ελληνική σημαία, να
διακινδυνεύουν τη δική τους ζωή για να σώ-
σουν τους συνανθρώπους τους. Και αυτό νο-
μίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αλλη-
λεγγύης μεταξύ των δύο λαών, το οποίο θα
μας συνοδεύει για πολύ καιρό ακόμα. Επιτε-
λέσατε, λοιπόν, μια διπλή εθνική αποστολή
και για αυτό σας είμαι προσωπικά -αλλά πι-
στεύω διερμηνεύω τα αισθήματα όλων των
Ελλήνων- βαθιά υπόχρεος».

Υποχρέωση της Πολιτείας
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως είναι

υποχρέωση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα
στην ΕΜΑΚ και την Πολιτική Προστασία ενι-
σχύοντας τον ρόλο και το έργο τους με κάθε
τρόπο. «Πιστεύω ότι αισθανόμαστε, κ. υπουρ-
γέ και κ. αρχηγέ, μεγάλη ασφάλεια γνωρίζον-
τας ότι έχουμε πια ένα εξειδικευμένο προσω-
πικό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί και
στις πιο ακραίες συνθήκες και στις πιο δύ-
σκολες φυσικές καταστροφές, με τις οποίες
γνωρίζουμε εκ των πραγμάτων ότι θα είμαστε
αντιμέτωποι.

Και δικό μας χρέος, το χρέος της Πολιτείας,
είναι να σας υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο
στο έργο σας. Με τον καλύτερο δυνατό εξο-
πλισμό, με έναν κεντρικό σχεδιασμό ο οποίος
θα αναβαθμίζει συνέχεια την Πολιτική Προ-
στασία. Και μέσα από μια διαδικασία, βέβαια,
εκπαίδευσης και ολόκληρης της κοινωνίας
μας για το τι σημαίνει να ζούμε πια με τις φυσι-
κές καταστροφές. 

Όπως ξέρετε, έχουμε πια ένα ξεχωριστό

επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την Πολιτική Προστασία, με ση-
μαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για το επό-
μενο διάστημα. Αλλά παίζουμε πια και έναν
πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Πολιτικής Προστασίας, όπως μας
αρμόζει, διότι έχουμε την τεχνογνωσία να
μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Θέλω, λοιπόν,
και πάλι να σας πω από καρδιάς ένα πολύ με-
γάλο ευχαριστώ και να θυμηθούμε όλοι μας
τα τελευταία λόγια του Καζαντζάκη, ότι “είμα-
στε άνθρωποι μόνο όταν πραγματικά αισθα-
νόμαστε τον πόνο του άλλου”. Εσείς αισθαν-
θήκατε τον πόνο του άλλου σε πολύ δύσκο-
λες συγκυρίες και μας κάνατε, όλες και
όλους, εξαιρετικά υπερήφανους. Από καρ-
διάς και πάλι, ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, ο υφυπουργός Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγ-
γελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτι-
κής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο
αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Γεώρ-
γιος Πουρναράς, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος
Παπαευσταθίου και ο καθηγητής Γεωλογίας
και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του
ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.
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Πριν από την επίσκεψη στην ΕΜΑΚ, ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ηγήθηκε σύσκεψης ερ-
γασίας στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο
τον άμεσο προσεισμικό έλεγχο. Στο επίκεν-
τρο βρέθηκαν ζητήματα αντισεισμικής προ-
στασίας και ανθεκτικότητας δημόσιων κτι-
ρίων (σε πρώτη φάση σχολείων και νοσοκο-
μείων). Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

προς την κατεύθυνση αυτή θα ανακοινωθούν
την επόμενη εβδομάδα από το υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός
Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός

παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος,
ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και
κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονό-
μου, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισει-
σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)
Ευθύμιος Λέκκας και ο πρόεδρος του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος
Στασινός.

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την προσεισμική προστασία

«Είμαστε άνθρωποι μόνο όταν πραγματικά αισθανόμαστε τον πόνο
του άλλου», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας 
την περαιτέρω ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας

Eυχαριστώ Μητσοτάκη 
στους άνδρες της ΕΜΑΚ

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος



Ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης μιλάει στην «Political» για την
επερχόμενη μάχη των εκλογών

που θα κριθεί τόσο στη σύγκριση των θητειών
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη σύγκριση κύρους
ανάμεσα στον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Αλ.
Τσίπρα. Πιστεύει ότι η αυτοδυναμία είναι εφι-
κτή και πως η χώρα δεν μπορεί να γυρίσει πί-
σω, ενώ απαριθμεί επιγραμματικά όσα θετικά
έχουν γίνει επί της θητείας του στο υπουργείο
και όσα πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραε-
τία στον τομέα της ναυτιλίας. Παράλληλα, ανα-
λύει τα μεγάλα αβαντάζ της κυβέρνησης που
την ξεχωρίζουν από άλλες προηγούμενες,
ενώ, τέλος, σημειώνει εμφατικά ότι η Κρήτη
θα βαφτεί μπλε, αποτυπώνοντας το θετικό κλί-
μα που συναντά ο ίδιος ως βουλευτής Λασιθί-
ου για τα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα
που υλοποιούνται στο νησί.

Βρισκόμαστε λίγο πριν από την προκή-
ρυξη των εκλογών και ήδη υπάρχει τοξι-
κή αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπο-
λίτευσης. Πού θα κριθεί αυτή η μάχη;

Εκτιμώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρι-
θεί στη σύγκριση των δύο διακυβερνήσεων,
της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
και στη σύγκριση των δύο αρχηγών, του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Οι
πολίτες έχουν βιώσει την καταστροφική πολι-
τική του ΣΥΡΙΖΑ, που διέλυσε τη μεσαία τάξη,
μείωσε το εισόδημα όλων των νοικοκυριών,
οδήγησε τους συμπατριώτες μας στις ουρές
των ΑΤΜ, άφησε τα σύνορά μας αφύλακτα,
έθεσε σε κίνδυνο ακόμη και την παρουσία της
χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Από
την άλλη μεριά, διαπιστώνουν τη θετική πο-
ρεία της οικονομίας, τη στήριξη της κοινωνίας,
τη μείωση των φορολογικών βαρών, τη μεί-
ωση της ανεργίας, την προστασία των συνό-
ρων μας, την ενίσχυση της άμυνας της πατρί-
δας μας και την ανάκτηση της αξιοπιστίας και
του σημαντικού γεωστρατηγικού της ρόλου
από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Διαπιστώνουν τη συνέπεια, την αποτελεσματι-
κότητα και το κύρος του Κυριάκου Μητσοτάκη
έναντι της ασυνέπειας, της αναποτελεσματι-
κότητας, της φτωχής διεθνούς παρουσίας του
Αλέξη Τσίπρα.

ΓΙAΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ 
είναι και εφικτή και αναγκαία, 
η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω»
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« στον 
Σωτήρη 
Πίκουλα

Ο απολογισμός 
του κυβερνητικού έργου 
είναι αναμφίβολα ιδιαιτέρως
θετικός. Για αυτό άλλωστε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, μη μπορώντας
να αντιπαρατεθεί μαζί μας 
σε επίπεδο επιχειρημάτων,
επιλέγει την τακτική 
της ακραίας πόλωσης,
του λαϊκισμού 
και της τοξικότητας



Η σύγκριση είναι καταλυτική υπέρ της Νέας

Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού. Όσο και

αν προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μεταβάλει την προ-

εκλογική περίοδο σε πεδίο τοξικής αντιπαρά-

θεσης για να αποφύγει αυτήν τη σύγκριση, δεν

θα το πετύχει. 

Είναι εφικτή η αυτοδυναμία για τη ΝΔ;

Ποια είναι η εικόνα που εισπράττετε από

τους πολίτες;

Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι

απολύτως εφικτή. Θα έλεγα και αναγκαία ώστε

η πατρίδα μας να συνεχίσει τη θετική της πο-

ρεία και να μη γυρίσουμε πίσω στις αποτυχη-

μένες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Από την επαφή

μου με τους πολίτες διαπιστώνω ότι όλο και πε-

ρισσότερο συνειδητοποιούν ότι το δίλημμα των

εκλογών δεν αφήνει περιθώρια για χαλαρή

ψήφο, αποχή ή ψήφο διαμαρτυρίας. Ότι το

αποτέλεσμα της πρώτης εκλογικής αναμέτρη-

σης αποτελεί βάση και εφαλτήριο για την επί-

τευξη της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές

που θα ακολουθήσουν. Ακριβώς για αυτό θα

δώσουν στη Νέα Δημοκρατία πολύ υψηλό πο-

σοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση για να

«κλειδώσει» η αυτοδυναμία στη δεύτερη που

θα ακολουθήσει. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά

ότι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυ-

τοδύναμη Ελλάδα. 

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής ποια ήταν τα μεγάλα έργα της

θητείας που μπορούν να αξιοποιηθούν

υπέρ της κυβέρνησης;

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής υλοποιήσαμε με συνέπεια τις δε-

σμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, υλοποιώντας

αλλαγές με ευεργετικά αποτελέσματα για τα

νησιά, τους νησιώτες και τη ναυτιλία. Βελτιώ-

σαμε τη ζωή των νησιωτών με σταθερές συγ-

κοινωνίες, διπλάσιες άγονες γραμμές και έργα

ύψους 280 εκατ. ευρώ στα λιμάνια. Για πρώτη

φορά προχωρήσαμε σε Ολοκληρωμένη Εθνική

Στρατηγική και χρηματοδοτικά εργαλεία για

την ανάπτυξη των νησιών, με ενεργοποίηση του

Προγράμματος «Νέαρχος», σε συνεργασία με

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με πό-

ρους άνω των 200 εκατ. ευρώ. Στηρίξαμε τους

ναυτικούς και την ακτοπλοΐα με πάνω από 97

εκατ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες

της πανδημίας. Αυξήσαμε τη ναυαγοσωστική

κάλυψη στο 87% για μεγαλύτερη ασφάλεια σε

θάλασσες και παραλίες. Ψηφιοποιούμε τις

υπηρεσίες του υπουργείου για ταχύτερη και εξ

αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών. Εκ-

συγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο της ακτο-

πλοΐας και των σκαφών αναψυχής και δημι-

ουργήσαμε έπειτα από 65 χρόνια Νέο Κώδικα

Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Εγκαταστήσαμε

μονάδες αφαλάτωσης με επενδύσεις που ξε-

περνούν τα 30 εκατ. ευρώ για περισσότερα από

240 έργα σε όλο τον νησιωτικό χώρο.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην αποτελεσμα-

τική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της πα-

τρίδας μας. Η συνεχής ενίσχυση των επιχειρη-

σιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος

με σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, ο σωστός

σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα των στε-

λεχών του οδήγησαν στη μείωση των μετανα-

στευτικών ροών πάνω από 80% σε σχέση με το

2019. Ακόμη πιο σημαντικό, οι γυναίκες και οι

άνδρες του Λιμενικού Σώματος, έχοντας ως

προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης

ζωής, έχουν διασώσει δεκάδες χιλιάδες συ-

νανθρώπους μας. 

Αν σας ζητούσε ο πρωθυπουργός να βά-

λετε στόχους για το υπουργείο σας για την

επόμενη τετραετία, ποιοι θα ήταν αυτοί οι

στόχοι;

Η επιτάχυνση της υλοποίησης της Εθνικής

Στρατηγικής για την ανάπτυξη των νησιών μας,

η ποιοτική αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συν-

δέσεων, η συνέχεια του εξοπλιστικού προ-

γράμματος του Λιμενικού Σώματος, η ολοκλή-

ρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα

δύο εμβληματικά έργα του Λιμενικού Σώμα-

τος, το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θα-

λάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και το Εθνικό Σύ-

στημα Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφο-

ρίας, η διεύρυνση των αποδεκτών του μεταφο-

ρικού ισοδύναμου, η υλοποίηση της αναβάθμι-

σης της Ναυτικής Εκπαίδευσης και η αξιοποί-

ηση των θεσμικών αλλαγών που ολοκληρώσα-

με ώστε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η Ελ-

ληνική Ναυτιλία. 

Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγάλα αβαν-

τάζ στο κυβερνητικό έργο, στα οποία θα

πρέπει να στηριχτεί η προεκλογική καμ-

πάνια της ΝΔ;

Η αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας και

τα οφέλη της για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

συνοψίζουν το πλήθος των θετικών δράσεων

και αποτελεσμάτων της πολιτικής του Κυριά-

κου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας

Δημοκρατίας από το 2019 έως σήμερα. Αναφέ-

ρω απλώς ενδεικτικά: Ρυθμός ανάπτυξης για

το 2023 πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου

όρου, σε συνέχεια της εντυπωσιακής επίδοσης

της χώρας μας το 2022. Ρεκόρ επενδύσεων,

ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη προ-

γράμματα στήριξης της κοινωνίας. Με οριζόν-

τια αλλά και στοχευμένα μέτρα η κυβέρνηση

από την πρώτη στιγμή ενισχύει νοικοκυριά και

επιχειρήσεις, περιορίζοντας τις αρνητικές συ-

νέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής και πλη-

θωριστικής κρίσης. Κάθε ευρώ που μπορεί να

διατεθεί, κατευθύνθηκε και κατευθύνεται στην

ανακούφιση των συμπατριωτών μας. Αύξηση

των συντάξεων και επιτάχυνση της έκδοσής

τους. Αύξηση του κατώτατου μισθού. Συνέχεια

στις φορολογικές ελαφρύνσεις. Ενίσχυση της

αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνά-

μεων με σύγχρονα οπλικά συστήματα. Διεύ-

ρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει

το κράτος στους πολίτες. Ολοκλήρωση των με-

ταρρυθμίσεων στην Παιδεία. Αναβάθμιση του

ΕΣΥ.  Μια Ελλάδα με ενισχυμένο κύρος και διε-

θνή παρουσία. 

Ποιο πιστεύετε ότι είναι ένα τρωτό σημείο
της κυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς κρίνετε την απόφασή
του να απέχει από το Κοινοβούλιο; Είναι
τελικά οι υποκλοπές ένα καίριο αρνητικό
σημείο για την κυβέρνηση;

Δεν υπάρχει τρωτό σημείο για την κυβέρνη-

ση, με την έννοια της αποτυχίας σε έναν τομέα

πολιτικής. Προφανώς δεν έγιναν όλα τέλεια ή

όσο γρήγορα θα θέλαμε. Έγιναν και λάθη. Ο

συνολικός όμως απολογισμός του κυβερνητι-

κού έργου είναι αναμφίβολα ιδιαιτέρως θετι-

κός. Για αυτό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ, μη μπορώντας

να αντιπαρατεθεί μαζί μας σε επίπεδο επιχει-

ρημάτων, επιλέγει την τακτική της ακραίας πό-

λωσης, του λαϊκισμού και της τοξικότητας. Δεν

πρόκειται να τον ακολουθήσουμε. Η Νέα Δη-

μοκρατία δεν επιθυμεί να συγκρουστεί, επιθυ-

μεί να συγκριθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε έργο, πολι-

τικές, αντιλήψεις. Όσο και αν προσπαθεί ο κ.

Τσίπρας, δεν θα αποφύγει τη σύγκριση και το

αρνητικό αποτέλεσμά της για τον ίδιο και το

κόμμα του. 

Ο πρωθυπουργός έχει βάλει στοίχημα να
βάψει την Κρήτη μπλε. Πιστεύετε ότι εί-
ναι ένας εφικτός στόχος;

Το πιστεύω. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεν-

τρο της αναπτυξιακής προσπάθειας της κυβέρ-

νησης, οι κάτοικοί της βλέπουν να υλοποιούν-

ται όχι μόνο έργα εμβληματικά, όπως ο ΒΟΑΚ,

αλλά και δεκάδες σημαντικά έργα σε κάθε γω-

νιά του νησιού μας και αυτό είμαι βέβαιος ότι

θα φανεί στις κάλπες. Είμαι μάλιστα πολύ αι-

σιόδοξος για την εκλογική μου περιφέρεια, το

Λασίθι, αφού η επαφή μου με τις συμπατριώ-

τισσες και τους συμπατριώτες μου δείχνει ότι η

Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο σε δύναμη

κόμμα στις επόμενες εκλογές.
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Στο υπουργείο
υλοποιήσαμε 
με συνέπεια 

τις δεσμεύσεις 
της Νέας

Δημοκρατίας,
πραγματοποιώντας

αλλαγές με 
ευεργετικά

αποτελέσματα 
για τα νησιά, 

τους νησιώτες 
και τη ναυτιλία
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Ο
Αλέξης Τσίπρας το διατυμπανίζει
στις συνεντεύξεις του, η εκπρό-
σωπος Τύπου του κόμματος και
οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί-

σης. «Η μόνη προοπτική για σταθερή κυβέρ-
νηση μακράς πνοής είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία», ενώ παράλληλα
κατηγορούν τον πρωθυπουργό ότι «δεν θα
διστάσει να σύρει τη χώρα σε δεύτερες και
τρίτες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να εκ-
βιάσει την αυτοδυναμία».

Τα σημαντικά όμως είναι όχι αυτά που λέ-
γονται επισήμως αλλά κυρίως όσα... δεν λέ-
γονται ή λέγονται σε ανύποπτο χρόνο και από
κατώτερα -του αρχηγού- στελέχη. Το πιο
κοντινό που έχει φτάσει ο πρόεδρος του
κόμματος στο να αποκλείσει μια κυβέρνηση
κομμάτων που θα έχουν ηττηθεί στις εκλο-
γές ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Ακόμα και εκεί όμως δεν το απέκλεισε
κατηγορηματικά. «Δεν διεκδικούμε να εί-
μαστε μια κυβέρνηση των ηττημένων. Για να
προχωρήσει η προοπτική της νέας αλλαγής
που έχει ανάγκη ο τόπος μέσα από μια προ-
οδευτική κυβέρνηση συνεργασίας υπάρχει
μόνο μία εκδοχή: να είναι πρώτο κόμμα ο

ΣΥΡΙΖΑ», είχε αναφέρει ο Τσίπρας τον Σε-
πτέμβρη στη ΔΕΘ.

«Πρώτο κόμμα»
Και όταν ερωτήθηκε ξανά στην πρόσφατη

συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του Alpha
από τον Αντώνη Σρόιτερ σημείωσε: «Το μο-
ναδικό σενάριο που μπορεί να δώσει μια
σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής, βιώσιμη
κυβέρνηση που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμ-
μα που θα προστατεύσει την κοινωνία αλλά
θα δώσει και μια αναπτυξιακή ώθηση στην
ελληνική οικονομία θα είναι μια κυβέρνηση
προοδευτικής συνεργασίας που μπορεί να
προκύψει το βράδυ των εκλογών της απλής
αναλογικής με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, με μια νί-
κη καθαρή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές».

Ακόμη και αν για λόγους κωδικοποίησης της
είδησης αυτό πολλές φορές γίνεται στους τίτ-

λους «Όχι Τσίπρα σε κυβέρνηση ηττημένων»,
μόνο «όχι» δεν είναι. Δηλώνει την προτίμησή
του ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να είναι πρώτο κόμμα το
βράδυ των εκλογών, όμως κανείς ακόμη δεν
έχει καταφέρει να εκμαιεύσει μια σαφή δέ-
σμευση από τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν πρόκει-
ται να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν βέ-
βαια τα «κουκιά» βγαίνουν. 

«Δημοκρατική εκτροπή»
Αν κάτι λέει καθαρά σε αυτές τις δηλώσεις

ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι «προοδευ-
τική κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς
πνοής γίνεται μόνο με πρώτο κόμμα τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ». Εδώ όμως έρχεται να κουμπώσει η
άλλη πτυχή της τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
δηλαδή της συνεχούς έντασης, του αφηγή-
ματος της «δημοκρατικής εκτροπής», το
οποίο χρησιμοποιεί σε κάθε ευκαιρία και
φτάνει να δηλώνει με βεβαιότητα πως ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης «δεν θα διστάσει να δια-
πράξει ακόμη μεγαλύτερα εγκλήματα σε βά-
ρος της Δημοκρατίας», αφήνοντας κάπου
κάπου υπονοούμενα ακόμη και για το αδιά-
βλητο των εκλογών, έστω και αν με τελευταία
ανακοίνωσή του δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκει-
ται να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα.

Ανοιχτή πόρτα
για κυβέρνηση
ειδικού σκοπού

Η επίκληση πάντως της
«εκτροπής», η περιγραφή του
πρωθυπουργού ως κάτι μεταξύ
Όρμπαν και Τραμπ που αποτελεί
«κίνδυνο για τη δημοκρατική τά-
ξη», αφήνει ανοιχτή μια πόρτα
για κυβερνήσεις «ειδικού σκο-
πού», «εθνικής σωτηρίας», οι
οποίες ούτε «μακράς πνοής»
χρειάζεται να είναι ούτε «σταθε-
ρές». Άλλωστε, ηθικό πρόβλημα
με «κυβέρνηση ηττημένων» δεν
υφίσταται. Φρόντισε να το εξηγή-
σει -λεπτομερώς μάλιστα- ο Πά-
νος Σκουρλέτης (φωτό) σε τηλεο-
πτική του εμφάνιση.

«Προσωπική μου άποψη είναι,
και αυτό εισηγούμαι και στο κόμ-
μα μου, πως αν οι συσχετισμοί εί-
ναι τέτοιοι και το επιτρέψουν, ναι,
αν υπάρχει το άθροισμα εδρών
(σε συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία με άλλα κόμ-
ματα που θα έχουν μπει στη Βου-
λή), θα συγκροτήσουμε κυβέρνη-
ση και σε αυτό νομίζω ότι δεν θα
είχε κανείς αντίρρηση. Και με αυ-
τή την έννοια προφανώς όποιος
συγκροτεί κυβέρνηση είναι ο νι-
κητής. Άρα είναι κυβέρνηση νι-
κητών. Αν δεν είμαστε πρώτοι αλ-
λά το επιτρέπουν τα νούμερα, θα
πρέπει να αποπειραθεί. Και δεν
βλέπω καμία αντίθεση».

Σε μια επιδερμική ανάλυση,
Τσίπρας και Σκουρλέτης μοι-
άζουν να εκφράζουν ριζικά δια-
φορετικές θέσεις πάνω στο συγ-
κεκριμένο ζήτημα. Αν όμως ψά-
ξει κανείς πίσω από τις λέξεις,
τότε είναι πολύ πιθανό ο Πάνος
Σκουρλέτης να λέει δυνατά αυτό
που ο Αλέξης Τσίπρας έχει στο
πίσω μέρος του μυαλού του χω-
ρίς να το εκφράζει, αρνούμενος
όμως πεισματικά να δεσμευτεί
και για το αντίθετο.

«Πίσω από τις λέξεις»...
κρύβεται ο Αλέξης

Οι πραγματικές προθέσεις 
του Τσίπρα και τα... θολά νερά

της Κουμουνδούρου για 
την κυβέρνηση των ηττημένων



«Τ
όσο ως αντιπεριφερειάρχης και δή-
μαρχος όσο και ως πρόεδρος της
ΤΕΔΚΝΑ επί σειρά ετών, διαπίστωνα
συστηματικά ότι για την κεντρική πο-

λιτική σκηνή η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο παρίας της
δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως αυτό δεν με έκαμψε στο
να παράξουμε έργο», δηλώνει ο Πέτρος Φιλίππου.  

«Επιθυμώ πλέον να συνεχίσω να αγωνίζομαι μέσα
από τη Βουλή, εφόσον με επιλέξουν οι συμπολίτες
μου», εξηγεί ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
που αφήνει πίσω του μια πορεία 32 ετών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.   

Πρόσφατα παραδώσατε τα ηνία του Δήμου Σαρω-
νικού για να διεκδικήσετε έδρα στη Βουλή. Τι σας
παρακίνησε και πήρατε αυτήν την απόφαση;

Πιστεύω πως όλα στη ζωή έχουν μια αρχή, μέση και
τέλος. Θεωρώ πως έπειτα από 32 χρόνια στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως δήμαρχος Καλυβίων, μετέπειτα ως
δήμαρχος Σαρωνικού και ως αντιπεριφερειάρχης Ανα-
τολικής Αττικής ο κύκλος της προσφοράς μου στην Αυ-
τοδιοίκηση έπρεπε να ολοκληρωθεί για πολλούς λό-
γους.  Στη διάρκεια αυτής της πορείας, τόσο ως αντιπε-
ριφερειάρχης και δήμαρχος όσο και ως πρόεδρος της
ΤΕΔΚΝΑ διαπίστωνα συστηματικά ότι για την κεντρική
πολιτική σκηνή η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο παρίας
της δημόσιας διοίκησης. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. Βεβαίως αυτό δεν με έκαμψε στο να παρά-
ξουμε έργο. Βάζαμε τους στόχους και υλοποιήσαμε
σημαντικό έργο στην περιοχή, αλλά πάντα ήταν σαφές
ότι υπήρχε ένα όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε και να
προσφέρουμε.  Με αυτή την εμπειρία και έχοντας πλέ-
ον μια σαφή εικόνα των προβλημάτων, αλλά και των
απεριόριστων δυνατοτήτων που παρουσιάζει η Ανατο-
λική Αττική, αποφάσισα να συνεχίσω να αγωνίζομαι
μέσα από τη Βουλή. Στις εθνικές εκλογές θα είμαι υπο-
ψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ψηφο-
δέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Η πορεία που είχατε στον Δήμο Σαρωνικού και
στην περιφέρεια είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Εκλέγεστε συνεχώς από το 1990! Ποιο είναι το
μυστικό της επιτυχίας;

Από όλες τις θέσεις που με ανέδειξαν οι συμπολίτες
μου υπηρέτησα τον τόπο μου με γνώμονα πάντα το
συμφέρον των πολιτών. Δρομολογήσαμε υποδομές
καίριας σημασίας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής
μας. Δημιουργήσαμε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, το
Κέντρο Υγείας Καλυβίων, δομές πρωτοβάθμιας φρον-
τίδας υγείας, σύγχρονα αθλητικά κέντρα, δρόμους, δί-
κτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, βάζοντας την Ανατο-
λική Αττική στην τροχιά μιας σύγχρονης περιαστικής
περιοχής. 

Στον δήμο μας κρατήσαμε τους συντελεστές δόμη-
σης χαμηλούς, βάζοντας πολλές περιοχές στο σχέδιο
πόλης, ώστε η περιοχή μας, που οι κάτοικοι του λεκα-

νοπεδίου θεωρούν όαση αναψυχής, να μη μετατραπεί
σε ένα ακόμη άχαρο, πυκνοκατοικημένο, αστικό κέν-
τρο.  Το κύριο που θέλω να τονίσω είναι πως όλα αυτά
δεν τα έκανα μόνος μου. Αγωνίστηκα μαζί με τους συ-
νεργάτες μου και τους συμπολίτες μου σε καλές και σε
δύσκολες στιγμές ο καθένας από το μετερίζι του, ώστε
να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την περιοχή μας. 

Αυτή η ζεστή επαφή που είχα με τους συντοπίτες
μου ήταν που μου έδινε τη δύναμη για να συνεχίσω και
που, μαζί με το έργο που πραγματοποιούσαμε, οδη-
γούσε στην ανανέωση της εμπιστοσύνης τους στο πρό-
σωπό μου. 

Η Ανατολική Αττική τα τελευταία χρόνια έχει δεχ-
θεί μεγάλο αριθμό νέων κατοίκων. Ποιες είναι οι
προτεραιότητες στην περιοχή;

Ένα βασικό ζήτημα είναι η ελλιπής πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας. Όλες οι περιοχές της Ανατολικής Ατ-
τικής βρίσκονται μακριά από το κέντρο και τα κεντρικά
νοσοκομεία. Η δημιουργία νέων, σύγχρονων υγειονο-
μικών μονάδων και η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων
κέντρων υγείας, χωρίς να απεμπολούμε τον κύριο στό-
χο που είναι νοσοκομείο στην περιοχή, προτεραιότητα
για την Ανατολική Αττική. 

Επιπλέον η περιοχή έχει μετατραπεί και σε οικονο-
μικό κέντρο, με πάρα πολλές επιχειρήσεις και παρα-
γωγικές δομές να έχουν μεταφερθεί σε αυτή τα τελευ-
ταία χρόνια, χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές
που να υποστηρίζουν αυτή την εξέλιξη. Επίσης πρέπει
να υπάρξει μέριμνα για την ενίσχυση της τουριστικής
ανάπτυξης με την ανάδειξη των παραλιών, του φυσικού
περιβάλλοντος, αλλά και των μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς.  Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Ανα-
τολική Αττική, που πραγματοποιήθηκε επί κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στο Λαύριο, είχαν αναδειχθεί τα προ-
βλήματα, αλλά και οι μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.
Με εξωστρέφεια, καλή οργάνωση και με κεντρικό σχε-
διασμό, να εγγυηθούμε στους πολίτες ανάπτυξη και
θέσεις εργασίας.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η εκλογική μάχη;

Από την πλευρά μας είναι σίγουρο πως θα δώσουμε
τη μάχη, μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και όλο τον ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα
που θα φέρει από τις πρώτες εκλογές στη χώρα προ-
οδευτική διακυβέρνηση.  Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να δώσει
απαντήσεις στα προβλήματα, αλλά αντιθέτως έχει κα-
ταφέρει να βυθίσει τη χώρα σε μια πολύπλευρη κρίση
που πλέον αφορά πέραν της οικονομίας και τη λειτουρ-
γία των θεσμών και της δημοκρατίας.

Η αλλαγή σε αυτή την κατάσταση είναι μονόδρομος
και πιστεύω πως αυτό θα επιβεβαιωθεί και από το
εκλογικό αποτέλεσμα. 

Στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, έρχεστε δεύτεροι,
το κυβερνών κόμμα προηγείται. Τι σας κάνει να
πιστεύετε πως θα ανατραπεί αυτή η εικόνα;

Το είδαμε ήδη στην Κύπρο, έχουμε δει κατά το πα-
ρελθόν και στη χώρα μας να πέφτουν έξω οι δημοσκο-
πικές προβλέψεις. Χωρίς να θέλω να θίξω τους επαγ-
γελματίες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον χώρο, θεωρώ πως για διάφορους λόγους, που δεν
εμπεριέχουν πρόθεση φυσικά, δεν αποτυπώνεται η
πραγματική εικόνα στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω
ακράδαντα πως το βράδυ των εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα
κόψει πρώτος το νήμα, φέρνοντας μαζί τη μεγάλη πολι-
τική αλλαγή που έχει ανάγκη η Ελλάδα.Π
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«Στην εκλογική μάχη 
με όπλο τη γνώση 
και την εμπειρία»



Τ
ην Κυριακή 19 Φεβρουαρίου
αναμένεται η άφιξη περίπου
ογδόντα στελεχών του ισραηλι-
νού στρατού στην πε-

ριοχή της Ξάνθης, με σκοπό να
ασκηθούν στα εκεί πεδία επιχει-
ρήσεων των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες θα μεταβούν και στο Κιλ-
κίς, όπου θα κάνουν ασκήσεις
στο «Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Αγώνα Κατοικημένων Τόπων και
Ειρηνευτικών Αποστολών», όπου
θα γίνουν συνεκπαιδεύσεις με την 71 Αε-
ρομεταφερόμενη Ταξιαρχία, σε προσομοί-
ωση μάχης σε αστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλι-
νοί, ενώ αρχικά είχαν δηλώσει ότι θα συμ-
μετάσχουν ως παρατηρητές στη «Θρακική
Συνεργασία-23», στη συνέχεια ενημέρω-
σαν το Δ’ Σώμα Στρατού ότι περίπου 25 στε-
λέχη των ισραηλινών δυνάμεων θα λάβουν
μέρος και στην ελληνοαμερικανική άσκη-
ση «Θρακική Συνεργασία-23», ως μέλη σε
στοιχεία Πυροβολικού, σε πληρώματα αρ-

μάτων, σε ομάδες Πεζικού και στον Σταθμό
Διοίκησης.

Σειρά ασκήσεων με τις ισραηλινές δυνά-
μεις, όπως και δραστηριότητες επιχειρη-
σιακής εκπαίδευσης, έχουν προγραμματι-
στεί τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο
της στρατιωτικής συνεργασίας των Ενό-
πλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Οι συνεκ-
παιδεύσεις και οι ασκήσεις σε διμερές και
πολυμερές επίπεδο αποτελούν έναν από

τους πυλώνες της πολύ στενής στρατιωτι-
κής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ.

H ελληνοαμερικανική άσκηση
Όπως έχουμε γράψει ήδη στην «Politi-

cal», βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πεδίο Βολής
Ασκήσεων Πετροχωρίου Ξάνθης η άσκηση
«Θρακική Συνεργασία-23» με τη συμμετο-
χή ελληνικών και αμερικανικών δυνάμεων,
στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας σε κάθε

κατεύθυνση. Στην άσκηση από την ελληνι-
κή πλευρά συμμετέχουν άρματα μάχης Le-
opard 2Hel, τα νεοαποκτηθέντα γερμανι-
κής κατασκευής τεθωρακισμένα Marder,
τα αμερικανικά τεθωρακισμένα μεταφο-
ράς προσωπικού M11 17 και επιθετικά ελι-
κόπτερα Apache και Kiowa Warriors της
Αεροπορίας Στρατού. Οι Αμερικανοί συμ-
μετέχουν με άρματα μάχης Abrams M1, τε-
θωρακισμένα Bradley M2 και επιθετικά
ελικόπτερα Black Hawk.

Tα σενάρια της άσκησης περιλαμβάνουν
χρήση πραγματικών πυρών, αρμάτων, πυ-
ροβολικού και πεζικού, όπως και χρήση
συστημάτων εξομοίωσης τακτικής εμπλο-
κής. Παράλληλα, θα εξεταστούν αντικείμε-
να επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσε-
ων, ασκήσεις διπλής ενεργείας για γρήγο-
ρη αναζήτηση εχθρικού στόχου, αλλά και
ταχεία προσβολή.

Η άσκηση εντάσσεται στον συνολικό
προγραμματισμό των κοινών ασκήσεων
στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας.
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Η Σελέστ Γουαλάντερ  σε
Αλεξανδρούπολη - Λάρισα

Την ίδια ώρα, εκτός από τον Άντονι Μπλίνκεν, τις
βαλίτσες της για την Αθήνα ετοιμάζει και η υφυ-
πουργός Άμυνας των ΗΠΑ Σελέστ Γουαλάντερ, η
οποία συνοδευόμενη από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και
τον υφυπουργό Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά θα επισκε-
φθεί την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, η οποία
έχει ενταχθεί δυναμικά στον σχεδιασμό των ΗΠΑ
στην περιοχή. Oι ΗΠΑ έχουν επισημάνει τον γεω-
στρατηγικό ρόλο της Θράκης και του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί σημείο υποδο-
χής και επαναπροώθησης αμερικανικών και νατοϊ-
κών στρατευμάτων στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατό-
τητες και την αποτρεπτική ικανότητα του ΝΑΤΟ στο
θέατρο επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη με-
τά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Μάχες» με Ισραηλινούς στη Θράκη

γι
νε

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη

Φτάνουν 
την Κυριακή 

στην Ελλάδα για 
να συμμετάσχουν 

στη «Θρακική 
Συνεργασία-23»

Αργά το βράδυ της Παρασκευής δόθηκε στη δημοσιότητα από
το υπουργείο Πολιτισμού το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τα μισθολογικά των καλλιτεχνών. Ο βασικός μι-
σθός ορίζεται στα 1.037 ευρώ μεικτά με δυνατότητες εξέλιξης,
ενώ εξισώνονται οι χρονολογίες αποφοίτησης. 

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση που εξέδωσε
το υπουργείο Πολιτισμού: «Σε συνέχεια της συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου μεταξύ του πρωθυ-
πουργού και εκπροσώπων καλλιτεχνών και σπουδαστών παρα-
στατικών τεχνών, η κυβέρνηση προχωρά στη θεραπεία της μα-
κροχρόνιας στρέβλωσης που προϋπήρχε του ΠΔ85/2022 και
εντάθηκε κατά τη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης, αί-
ροντας τη χρόνια μισθολογική διχοτόμηση των αποφοίτων σχο-
λών παραστατικών τεχνών στο Δημόσιο».

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών,
Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού διαμόρφωσαν σχέ-
διο ΚΥΑ, που αφορά το μισθολογικό καθεστώς των αποφοίτων
δραματικών σχολών και σχολών χορού στο Δημόσιο ανεξαρτή-
τως του έτους αποφοίτησης (προ ή μετά του 2003), και η οποία
καθιερώνει έναν ορθολογικό και ισότιμο τρόπο αμοιβής, τόσο
εκείνων που παρέχουν καλλιτεχνικό έργο όσο και εκείνων που
παρέχουν συναφές έργο, όπως το καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό.

Βασικά σημεία της προτεινόμενης ΚΥΑ είναι:
•  Η διαμόρφωση ειδικής μισθολογικής κλίμακας καλλιτεχνικού
έργου (ΚΕ) με 19 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ). Ο μηνιαίος βασι-
κός μισθός του ΜΚ1 ορίζεται σε 1.037 ευρώ, με δυνατότητα μι-
σθολογικής εξέλιξης.

• H ένταξη σε αυτήν αρρύθμιστων ειδικοτήτων θεάτρου, χορού
και κινηματογράφου, καθώς και συναφών εκπαιδευτικών ειδι-
κοτήτων, κάτι που θα θεραπεύσει χρόνια προβλήματα στον τρό-
πο αμοιβής σε καλλιτεχνικές-εκπαιδευτικές θέσεις, ιδίως σε
ΟΤΑ. (Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά θέσεις που προ-
κηρύσσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς
ακολουθείται για αυτές διακριτό προσοντολόγιο.)
• Η ισότιμη μισθολογική αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων
δραματικών σχολών και σχολών χορού, ανεξάρτητα από το έτος
αποφοίτησής τους. Ικανοποιείται έτσι ένα διαχρονικό αίτημα του
κλάδου, λύνεται ένας γόρδιος δεσμός εικοσαετίας, διορθώνεται
η στρέβλωση που παγιώθηκε το 2017 με τη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει παθογένειες που τα-
λανίζουν τον κλάδο από το 2003 και αποτελεί έμπρακτη ηθική
και ουσιαστική αναγνώριση του έργου των καλλιτεχνών που ερ-
γάζονται στον δημόσιο τομέα. Μετά από δύο δεκαετίες, η σημε-
ρινή κυβέρνηση δίνει λύση σε ακόμη ένα πρόβλημα των εργα-
ζομένων στον Πολιτισμό.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα ευρύτερων
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για τη διαμόρ-
φωση για πρώτη φορά ενός εθνικού πλαισίου εκπαίδευσης στις
παραστατικές τέχνες και την αναβάθμιση των σπουδών στο πε-
δίο αυτό, μέσα από την ίδρυση πανεπιστημιακού επιπέδου Σχο-
λής Παραστατικών Τεχνών το 2025, τη διαβάθμιση όσων σχο-
λών παραμένουν αδιαβάθμητες και τη διαπερατότητα των σπου-
δών στις παραστατικές τέχνες με την πρόβλεψη ακαδημαϊκών
διαδρόμων για αποφοίτους σχολών παραστατικών σχολών που
επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Τι προβλέπει η ΚΥΑ του υπουργείου 
Πολιτισμού για τους καλλιτέχνες



Ο
Ανδρέας Λοβέρδος, βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
και υποψήφιος στη Β1’ Βό-
ρειου Τομέα Αθηνών, μιλά

χωρίς περιστροφές για τη στάση που
πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στον
δρόμο προς τις κάλπες και υπογραμμί-
ζει σε όλους τους τόνους πως «δεν μας
αξίζει ο ρόλος του αποκόμματος». Το
κορυφαίο στέλεχος του Κινήματος ανα-
φέρεται στον πήχη των εκλογών ώστε να
μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να έχει ισχυρό πλε-
ονέκτημα ως προς την αξιοποίηση της
τρίτης διερευνητικής εντολής, αλλά και
στο ποιες παγίδες πρέπει να αποφύγει
σε αυτή την πορεία. Εκτιμά ότι «εκείνος
που θα υποτιμήσει τις πρώτες εκλογές
λόγω απλής αναλογικής θα πέσει σε μια
παγίδα από την οποία μετά δεν θα μπο-
ρεί να βγει». Αναφέρεται με σκληρή
γλώσσα στον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ και για τα
υπονοούμενα που άφησε στον πολιτικό
διάλογο, ενώ δεν αφήνει ασχολίαστο το
γεγονός της μεταγραφολογίας στελεχών
του ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ.

Θεωρείτε ότι η θεσμική στάση με
την οποία αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ
την πίεση που δέχεται από ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ θα δικαιωθεί στην κάλπη ή
θα πρέπει να βγει μπροστά πιο επι-
θετικά;

Αν εννοείτε να βγει μπροστά με λαϊκι-
σμό ή λάσπη, απαντώ ευθέως «με τίπο-
τε». Αυτό το θλιβερό προνόμιο ανήκει σε
άλλες παρατάξεις. To ΠΑΣΟΚ είναι ένα
ιστορικό κόμμα με στέρεες ιδεολογικές
βάσεις στον χώρο του Κέντρου και της
Κεντροαριστεράς και με περγαμηνές
βαθιάς πατριωτικής συνείδησης. Η συ-
νεισφορά του στη μεταπολιτευτική Ελ-
λάδα έχει αποδείξει ότι στηριζόμαστε
στις ικανότητές μας. Πιστεύω στις επιθε-
τικές προεκλογικές καμπάνιες που εμ-
φορούνται από επιχειρήματα, πολιτικό-

τητα, μαχητικότητα και δυναμική. Για αυ-
τό και δίνω και αυτήν τη μάχη με όλες
μου τις δυνάμεις μέσα και έξω από τη
Βουλή με έναν σκοπό: το ισχυρό ΠΑΣΟΚ.

Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο τραπέζι
υπονοούμενα για εκβιασμούς στην
ηγεσία του Κινήματος;

Γιατί αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πολι-
τεύεται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια
είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι
στην αντιπολίτευση. Με λάσπη, με υπο-
νοούμενα, με συκοφαντίες, με σκευω-
ρίες. Αυτά όμως σε μας δεν περνάνε.
Όποιος νομίζει ότι θα χτυπήσει το ΠΑ-
ΣΟΚ κάτω από τη μέση κάνει μεγάλο λά-
θος. Για κάποιους αποτελεί έκπληξη η
απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να μας εκβιάσει
και μάλιστα προεκλογικά. Για εμένα όχι.
Είναι γνωστή η τακτική αυτή. Αφού δεν
γίνεσαι υποχείριό μας, θα σε χτυπήσου-
με. Δεν πηγαίνουν έτσι όμως οι κοινω-
νίες μπροστά, ούτε φυσικά είναι αυτός ο
ρόλος της πολιτικής. Είναι κρίμα και εί-
ναι και ντροπή έπειτα από όσα έχει πε-
ράσει ο λαός μας ορισμένοι να συνεχί-
ζουν αμετανόητοι.

Πώς κρίνετε την προσχώρηση στε-
λεχών σας στη ΝΔ;

Η επιλογή είναι δική τους και θα κρι-
θούν από εκείνους που μας κρίνουν σε
επίπεδο τελευταίας ανάλυσης όλους. Οι
συμπολίτες μας αποφασίζουν αν θα μας
επιβραβεύσουν ή θα μας καταδικάσουν
για τις επιλογές μας. Προσωπικά είμαι
προσηλωμένος στον αγώνα για την επι-
τυχία της παράταξής μας. Οι εκλογές
που έρχονται έχουν υπαρξιακό χαρα-

κτήρα για εμάς. Πρέπει να αυξήσουμε
την πολιτική μας δύναμη όσο περισσό-
τερο γίνεται. Δεν μας αξίζει ο ρόλος του
αποκόμματος. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα με
όλα τα γράμματά του κεφαλαία. Αυτός ο
συμβολισμός δηλώνει πολλά.

Ποιος είναι ο πήχης για να μπορέ-
σει το ΠΑΣΟΚ να έχει ισχυρό πλεο-
νέκτημα ως προς την αξιοποίηση
της τρίτης διερευνητικής εντολής
και ποιες οι παγίδες που πρέπει να
αποφύγει σε αυτή την πορεία;

Όταν διεκδίκησα την αρχηγία του κόμ-
ματος, αναφερόμουν σε υπερδιπλασια-
σμό των δυνάμεών μας. Με ένα ισχυρό
ποσοστό έχεις λόγο και ρόλο στις πολιτι-
κές εξελίξεις. Δεν προτιμήθηκα. Τον πή-
χη τώρα δεν είμαι εγώ εκείνος που θα
τον βάλει. Γνωρίζω όμως ότι όλοι μαζί,
απαλλαγμένοι από μεμψιμοιρία ή ηττο-
πάθεια, έχουμε χρέος να πείσουμε την
κοινωνία ότι μπορούμε να σταθούμε στο
ύψος των περιστάσεων με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα. Είμαστε το μοναδικό

μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό κόμ-
μα της ελληνικής πολιτικής σκηνής,
έχουμε γνώση και εμπειρία, είμαστε όχι
απλώς χρήσιμοι αλλά απαραίτητοι για
την ευημερία των συμπολιτών μας και
για το καλό της πατρίδας μας. Αυτό πρέ-
πει να το επικοινωνήσουμε όσο πιο δυ-
νατά γίνεται. Δεν προσερχόμαστε στις
κάλπες με αρνητικό πρόσημo και «ούτε
ούτε». Διεκδικούμε υψηλό ποσοστό για-
τί το αξίζουμε. 

Σας φοβίζει το γεγονός της χαλα-
ρής ψήφου στον πρώτο γύρο;

Πιστεύω ότι εκείνος που θα υποτιμή-
σει τις πρώτες εκλογές λόγω απλής ανα-
λογικής θα πέσει σε μια παγίδα από την
οποία μετά δεν θα μπορεί να βγει. Στο
δικό μας χέρι είναι να πείσουμε τον κό-
σμο ότι κάθε ψήφος είναι πολύτιμη και
έχει την ίδια δύναμη σε όποια κάλπη.
Δεν υπάρχει πολιτικό περιθώριο για χα-
λαρή ψήφο και για δεύτερες ευκαιρίες.
Για εμένα οι εκλογές είναι πάντοτε «ή
τώρα ή ποτέ».
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«Δεν μας αξίζει 
ο ρόλος του 
αποκόμματος»
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«Δεν συμβιβάζομαι 
με τη μετριότητα»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ορφέας Γεωργίου: 

Ο
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δεν εί-
ναι ένας νέος άνθρωπος που
βρέθηκε σε αυτήν τη θέση από

τύχη. Η ενασχόληση με την πολιτική
ήταν για τον ίδιο όνειρο ζωής από πολύ
μικρή ηλικία, παρά το γεγονός ότι δεν
προέρχεται από πολιτική οικογένεια.
Όσοι τον γνωρίζουν ομολογούν με το
χέρι στη φωτιά ότι είναι ένας άνθρωπος
ειλικρινής, ευθύς και συνάμα ευγενι-
κός. Ξέρει πού πατάει, από πού έρχεται
και πού πάει. Και, πάνω απ’ όλα, δεν εί-
ναι fake και «στημένος», όπως ενδεχο-
μένως αρκετοί νεαροί που ασχολούν-
ται με την πολιτική.

Ο Ορφέας Γεωργίου γεννήθηκε στην
Αθήνα τον Νοέμβριο του 1994 και πήγε
σχολείο στα Πατήσια στη Λεόντειο
Σχολή. Το 2012 ξεκίνησε τις σπουδές
του στο τμήμα Νομικής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα τε-
λευταία πέντε χρόνια εργάζεται στην
Αθήνα ως δικηγόρος με ειδίκευση στο
Ποινικό Δίκαιο και σε Νομικά Θέματα
Οικονομικών Συναλλαγών. Ο πατέρας
του γιατρός και η μητέρα του φιλόλο-
γος. Από μικρό τον γοήτευαν οι ομιλίες
πολιτικών στην τηλεόραση, το να δια-
βάζει εφημερίδες και να ρωτάει συνε-
χώς για τα κόμματα της ελληνικής πο-
λιτικής σκηνής.

Όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο είχε
ήδη μια εικόνα τού τι συμβαίνει στην
Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση
και διατέλεσε υπεύθυνος της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Από το 2019 έως το
2022 υπήρξε γραμματέας οργανωτικού
της ΟΝΝΕΔ. Όπως λέει ο ίδιος, τα
πράγματα στον λεγόμενο φοιτητικό
συνδικαλισμό έχουν αλλάξει προς το
καλύτερο τα τελευταία χρόνια και σε
αυτό έχει πρωτοστατήσει η ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ με δυνατότητα παραγωγής πολι-
τικού έργου και αλλαγής νοοτροπίας.
Στόχος του Ορφέα είναι να συνεχίσει το
έργο του προκατόχου του Παύλου Μα-
ρινάκη (με τον οποίο διατηρεί ισχυρή
φιλία) και να «κατεβάσει» την ΟΝΝΕΔ
στη βάση της κοινωνίας. Να παρεμβαί-
νει στα προβλήματα, να δίνει λύσεις και
προτάσεις. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο
καθημερινά ο Ορφέας και τα στελέχη
της ΟΝΝΕΔ «οργώνουν» όχι μόνο την
πρωτεύουσα αλλά και την επαρχία και
είναι δίπλα στους νέους ανθρώπους.
«Πάμε να κάνουμε πράξεις και όχι λό-
για», είναι η καθημερινή του κουβέντα
με τους συνεργάτες του.
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Η ΑΕΚ, η γνωριμία με τον Μητσοτάκη
και η Μικρασιάτισσα γιαγιά
Τ ο μότο που χρησιμοποιεί συνέχεια στην καθημε-

ρινότητά του είναι ότι δεν συμβιβάζεται με τη με-
τριότητα. Λατρεύει το ποδόσφαιρο. Του αρέσει

και να παίζει και να παρακολουθεί αγώνες. Έχει ιδιαίτε-
ρο δέσιμο με τη φύση και δεν χάνει ευκαιρία όταν έχει
χρόνο να κάνει πεζοπορίες σε βουνά, ποτάμια και θά-
λασσες. Λόγω καταγωγής από τη γιαγιά, η οποία ήταν
Μικρασιάτισσα, είναι περιττό να συμπληρώσουμε ότι
υποστηρίζει την ΑΕΚ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εί-
ναι οπαδός.Ο ίδιος δηλώνει φίλαθλος και στηρίζει την
ομάδα του όταν παίζει. 

Για διακοπές επιλέγει κυρίως θάλασσα και αυτό
επειδή έχει ζήσει πολλά καλοκαίρια στην Αλεξαν-
δρούπολη. Για γάμο και οικογένεια δεν έχει σκεφτεί
ακόμη. Άλλωστε, αυτή την περίοδο λόγω των υποχρε-
ώσεών του μάλλον δεν έχει καθόλου χρόνο για τέτοι-
ους σχεδιασμούς. Παρ’ όλα αυτά, θεωρεί την οικογέ-

νεια ίσως από τα πιο ιερά πράγματα στη ζωή. Απεχθά-
νεται το ψέμα και τους ψεύτες. Μια από τις πιο δυνατές
στιγμές στη ζωή του ήταν όταν γνώρισε από κοντά τον
Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν θέσει την υποψηφιότη-
τά του για πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Όπως λέει ο Ορφέας,
«ο Μητσοτάκης, εκτός από ευφυής και πηγή έμπνευ-
σης, είναι ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ και ακομ-
πλεξάριστος, έχει ανοικτούς κώδικες επικοινωνίας με
τους νέους».

Στη ζωή του τον συγκλόνισε αρκετά ο θάνατος της για-
γιάς του, διότι ήταν ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε και
στην ουσία του έδειξε για πρώτη φορά «τι εστί πολιτι-
κή». Διατηρεί ακόμη φιλίες από τα παιδικά του χρόνια
και, όπως λένε οι ίδιοι οι φίλοι του, «είναι απλός και η
πολιτική δεν έχει αλλάξει καθόλου τον χαρακτήρα και
την ιδιοσυγκρασία του». Οι ίδιος λέει: «Είμαι τυχερός
που έχω καλούς φίλους».

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σε πολύ μικρή ηλικία με 
ένα τεράστιο χαμόγελο Τα όμορφα παιδικά χρόνια Λάτρης της θάλασσας…Με την αδελφή του

Με τον Παύλο Μαρινάκη, με τον οποίο διατηρεί
ισχυρή φιλία

Ομιλία στη ΔΑΠ

H οικογένεια σε πλήρη σύνθεση

Με την αγαπημένη του
γιαγιά, η οποία δεν είναι

πλέον στη ζωή...

ΟΡΦEΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΥ



Τ
ο «στοίχημα» των κομμάτων για ανανέωση φαί-
νεται ότι δεν προϋποθέτει μόνο την εύρεση νέ-
ων προσώπων με δυνατά βιογραφικά αλλά και
νέων προσώπων με... γεμάτα πορτοφόλια! Αυτό

είναι το συμπέρασμα, αν βάλει κανείς «χαρτί και μολύβι»
και διαπιστώσει ποιο είναι τελικά το κόστος μιας υποψη-
φιότητας, που σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα
οδηγήσει και στα βουλευτικά έδρανα!

Η «πρόκληση» είναι μεγαλύτερη για
όσους επιλέξουν να θέσουν υποψηφιότη-
τα στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην
Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Πρώτος στόχος για τους υποψήφιους
βουλευτές, η αναγνωρισιμότητα, που σε

περιφέρειες όπως αυτές της Αττικής ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν γνωστοί σε

μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους. Ο τρόπος; Η
βοήθεια από τους φίλους και τους γνωστούς δεν αρκεί,
ούτε καν μόνο τα φυλλάδια που μοιράζονται σε σπίτια και
αυτοκίνητα. Βασικό εργαλείο πλέον, το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα, μια επαγγελματική
ομάδα επικοινωνίας που θα προωθεί τα μηνύματα του
υποψηφίου, θα καταγράφει οπτικό υλικό και θα «μοντά-
ρει» βίντεο, θα προγραμματίζει πού και πότε πρέπει να
παραβρεθεί. Το κόστος για μια επαγγελματική ομάδα επι-
κοινωνίας ποικίλλει και κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και
30.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή που πρέπει να κα-
λυφθεί, τους ψηφοφόρους στους οποίους πρέπει να

απευθυνθεί, την εμπειρία του επαγγελματία και τη διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας. Σε αυτό το πακέτο
δεν περιλαμβάνονται έρευνες και δημοσκοπήσεις, που
κοστολογούνται γύρω στις 3.000 ευρώ.

Έξοδα γραφείου
Μαζί με τα έξοδα αυτά θα πρέπει κανείς να συνυπολο-

γίσει και τα λειτουργικά έξοδα ενός γραφείου, την ενοι-
κίαση του χώρου αλλά και τα έξοδα τουλάχιστον 3-4
υπαλλήλων, οι οποίοι ενδεχομένως να μην εργαστούν
εθελοντικά, οι μετακινήσεις, οι οποίες αυξάνονται αν κά-
ποιος βρίσκεται στην επαρχία και καλείται να διανύσει
πολλά χιλιόμετρα ή στα νησιά, όπου κανείς πρέπει να συ-
νυπολογίσει τα ακτοπλοϊκά ή τα αεροπορικά εισιτήρια.

Ανάλογα με τον χρόνο της προεκλογικής εκστρατείας
οι υποψήφιοι προγραμματίζουν και τις κεντρικές εκδη-
λώσεις τους, τις συγκεντρώσεις ή τις προσκλήσεις σε
ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, καφέ ή εστιατόρια.

Όσοι έχουν περάσει τη... βάσανο μιας προεκλογικής
εκστρατείας δηλώνουν ότι συνολικά οι ανάγκες αυτές κα-
λύπτονται με ένα ποσό αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Το κόστος της προεκλογικής εκστρατείας «φωτογραφί-
ζουν» και τα όρια δαπανών που προβλέπονται επισήμως:
70.500 ευρώ στην Α’ Αθηνών, 72.000 στον Βόρειο Τομέα

Αθηνών, 76.500 στον Νότιο Τομέα, 66.000 στον Δυτικό
Τομέα, 52.500 στην Α’ Πειραιά, 61.500 στη Β’ Πειραιά,
64.500 στην Ανατολική Αττική, 73.500 ευρώ στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, 63.000 ευρώ στη Β’ Θεσσαλονίκης.

Οι προσωπικές επαφές
Στις μικρότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας,

στην επαρχία, τα έξοδα περιορίζονται, αυξάνονται ωστό-
σο οι προσωπικές επαφές, οι επισκέψεις και οι παρου-
σίες των υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται να προσεγγί-
σουν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν εμπι-
στεύονται τον... βουλευτή τους μέσω των social media,
αλλά θέλουν να τον γνωρίσουν από κοντά! Για τις περι-
πτώσεις αυτές θεωρείται απαραίτητη η εκτύπωση «σταυ-
ρωμένων» ψηφοδελτίων, φυλλαδίων και καρτών!

Εκτός από το υψηλό κόστος, ένας νέος υποψήφιος χω-
ρίς «προϋπηρεσία» σε χώρο που του προσφέρει προβολή
θα έχει φυσικά να αντιμετωπίσει και το μειονέκτημα της...
θέσης εκκίνησης, καθώς ένας νυν βουλευτής, ένας νυν ή
πρώην υπουργός ή προβεβλημένο στέλεχος ενός κόμμα-
τος ή ακόμη και ένας άνθρωπος της τέχνης έχει πιο εύκο-
λη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και ξεκινά την προ-
εκλογική μάχη ως ένα πρόσωπο γνωστό στο ευρύ κοινό.

Στο πακέτο των εξόδων υπάρχουν και τα βασικά έξοδα
ενός υποψηφίου, όπως το εκλογικό παράβολο για την
εξασφάλιση εκλογικών αντιπροσώπων, ένα ποσό της τά-
ξεως των 150 ευρώ. Ποσό αμελητέο σε σχέση με όλα τα
προηγούμενα...
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Πόσα χρήματα χρειάζονται 
για την προβολή ενός υποψηφίου;

Ακριβό σπορ το βουλευτιλίκιΑκριβό σπορ το βουλευτιλίκιΑκριβό σπορ το βουλευτιλίκι

Γράφει 
o Ορέστης
Κατσαρέας

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
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Η
κυβέρνηση οδεύει προς τις εκλογές, επαναλαμβάνοντας συχνά τη ρή-
ση ότι «επί των ημερών της η χώρα ευημερεί». Η οικονομία παρου-
σιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία μειώνεται και νέες

θέσεις εργασίας ανοίγουν. Η πορεία των δημόσιων εσόδων είναι καλύτερη
από την προβλεπόμενη, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα να δίνει επιδό-
ματα στους πολίτες που έχουν πληγεί από την ενεργειακή κρίση και από την
αύξηση των τιμών.

Προσπαθεί να παρουσιάσει ότι όλα βαίνουν καλώς, όμως η πραγματικότητα
αδυνατεί να υπακούσει στους επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Διότι το μέρι-
σμα της ανάπτυξης δεν φτάνει σε όλους τους πολίτες, αλλά σε ένα μικρό μόνο
κομμάτι της κοινωνίας.

Οι θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι επισφαλείς και σε κλάδους με χαμηλή
προστιθέμενη αξία και χαμηλούς μισθούς. Το 55% των νέων θέσεων είναι μερικής
απασχόλησης. Η ανεργία των νέων και των γυναικών εξακολουθεί να είναι από τις
υψηλότερες στην ΕΕ. Οι νέοι μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δαπάνες
στέγασης και διαβίωσης και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η αύξηση των δημόσιων εσόδων προέρχεται κυρίως από την αύξηση των
άδικων έμμεσων φόρων. Ενώ στην ΕΕ η αναλογία των
άμεσων προς τους έμμεσους φόρους είναι 1 προς 1, στη
χώρα μας σύμφωνα με την πρόβλεψη του προϋπολογι-
σμού του 2023 η αναλογία αυτή θα διαμορφωθεί σε 1
προς 3. Η κατανομή των φορολογικών βαρών στα νοικο-
κυριά στην Ελλάδα είναι άνιση (βλ. μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,
Φεβρουάριος 2023).

Η φοροδιαφυγή συνεχίζει να είναι μεγάλη σε έκταση,
ενώ πάνω από το 82% των εισοδημάτων που δηλώνουν οι
φορολογούμενοι προέρχεται από μισθούς και συντάξεις.
Το χρέος των πολιτών (ιδιωτικό χρέος) έχει ανέλθει στο
τεράστιο ποσό των 270 δισ. ευρώ. Η κρίση κόστους ζωής
στη χώρα μας, η οποία ακολούθησε την πανδημική κρίση,
έχει μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη και το
βιοτικό επίπεδο των πολιτών, θέτοντας πολλές οικογένει-
ες σε κίνδυνο υλικής στέρησης.

Η διάβρωση των πραγματικών εισοδημάτων των πολι-
τών που ανήκουν στη μικρή και μεσαία τάξη και η αύξηση

της ανισοτήτων απειλούν την οικονομική και την κοινωνική σταθερότητα.

Είναι φανερό ότι λείπει από τη χώρα ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο που θα
διασφαλίζει μια ανάπτυξη που θα είναι συμπεριληπτική. Θα αφορά όλους και
όχι λίγους και θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Όπου οι θέσεις εργα-
σίας που θα δημιουργούνται θα είναι βιώσιμες, ποιοτικές, με αξιοπρεπείς
αμοιβές. Όπου το φορολογικό σύστημα της χώρας θα είναι δίκαιο και αποτε-
λεσματικό.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε πρόσφατα το πρόγραμμά του. Με συγκεκριμέ-
νες προτάσεις θέτει τις βάσεις ώστε να υπάρξουν και πάλι κοινωνική σταθε-
ρότητα, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης, πραγματική μεί-
ωση των ανισοτήτων και ουσιαστική προστασία των αδυνάμων.

Με ένα σχέδιο για τη χώρα που έχει στο επίκεντρό του την παραγωγή νέου
πλούτου, την αύξηση και τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, δηλαδή
μέσω της αύξησης των θέσεων πλήρους απασχόλησης και της ενίσχυσης των
μισθών και αμοιβών που προέρχονται από την αξιοπρεπή εργασία και την
υγιή επιχειρηματικότητα. Τη δίκαιη προοδευτική φορολόγηση και τη μείωση
των άδικων έμμεσων φόρων, την ελάφρυνση της φορολογίας εισοδήματος
από την εργασία και το πέρασμα του βάρους στη φορολογία εισοδήματος από
το κεφάλαιο.

Για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση στην οποία δεν θα έχει
ισχύ η γνωστή ρήση «Όταν ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι»,
όπως συμβαίνει σήμερα.

Οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι;

του
Γιάννη 
Πούπκου

Οικονομολόγος,
μέλος της ΚΠΕ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
υποψήφιος 
βουλευτής 
Βόρειου 
Τομέα Αθηνών

O
ι αγορές φαίνεται ότι έχουν γυρίσει σελίδα και το bear market είναι προς το παρόν
παρελθόν. Όπως το Χρηματιστήριο Αθηνών που συνεχίζει την ανοδική του κίνηση,
το ανοδικό του κύμα και έπειτα από χρόνια διέσπασε τις 1.000 μονάδες σε επίπεδο

Γενικού Δείκτη.
Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, το διεθνές περιβάλλον είχε και έχει πολλές προκλήσεις

τόσο σε τοπικό επίπεδο (εγχώρια οικονομία, πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση επιτοκίων από
την ΕΚΤ και όχι μόνο) όσο και σε διεθνές (μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις, πόλεμος στην
Ουκρανία, τεταμένο γεωπολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, μεγάλες και απότομες αυξήσεις
επιτοκίων από όλες τις μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, παρεμβάσεις κάθε είδους στις οικο-
νομίες, απαισιόδοξα σενάρια από το ΔΝΤ και άλλα πολλά).

Όμως, οι αγορές, που είναι προεξοφλητικός μηχανισμός πρώτα απ’ όλα, δείχνουν έξοδο
από το τούνελ μεσοπρόθεσμα σε μια συγκυρία όπου δειλά δειλά μερικοί μεγάλοι οργανι-
σμοί αρχίζουν και βελτιώνουν τις εκτιμήσεις τους για την παγκόσμια οικονομία. Ήδη στην
Ευρωζώνη αναμένεται αναιμική ανάπτυξη -μάλλον θα δούμε σχεδόν μηδενική αύξηση του

ΑΕΠ- αλλά όχι ύφεση, ενώ στις ΗΠΑ η πολύ ισχυρή αγορά εργασίας
προσφέρει μαξιλάρι ασφαλείας για την οικονομία που μάλλον θα απο-
φύγει το 2023 την ύφεση.

Και όλα αυτά ενώ οι νομισματικές πολιτικές σύσφιγξης ώστε να αντι-
μετωπιστεί ο καλπάζων πληθωρισμός δεν είχαν προηγούμενο. Μεγά-
λες αυξήσεις επιτοκίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με πρω-
τοφανή ταχύτητα που δημιούργησαν πολλά προβλήματα σε επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά όχι τόσο με το ύψος των επιτοκίων, που είναι σχετι-
κά χαμηλό με τον ιστορικό μέσο όρο, αλλά με την ταχύτητα ανόδου η
οποία αφαίρεσε κάθε δυνατότητα αντίδρασης σε όσους είχαν δάνεια
και χρέη και ενίσχυσε υπερβολικά τις αυξήσεις τιμών σε όλα τα κατα-
ναλωτικά αγαθά, κυρίως στα τρόφιμα και τις τιμές ενέργειας.

Σημειώνεται ότι οι τιμές είχαν ξεκινήσει την άνοδο ΠΡΙΝ από την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και απλώς μετά ήρθε και το οικονο-
μικό σκέλος των κυρώσεων και η κατάσταση ήρθε στα όρια του μη

ελεγχόμενου, αφού ήταν φανερό από την αρχή ότι οι κυρώσεις ΔΕΝ ήταν μελετημένες, δεν
είχαν σχεδιαστεί σωστά, ενώ ούτε οι πιθανές επιπτώσεις τους είχαν εκτιμηθεί ανάλογα.
Αποτέλεσμα η δικαιολογημένη αγανάκτηση και η άνοδος πολιτικών σχηματισμών με καθα-
ρά λαϊκά και λαϊκίστικα χαρακτηριστικά σε όλη την ΕΕ, πέρα από τις επιπτώσεις σε οικονο-
μία και αγορά.

Αν πάμε στους αριθμούς, ο πληθωρισμός εμφανίζει τάσεις κορύφωσης σε ΕΕ και ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα κυμάνθηκε στο 7,2% τον Δεκέμβριο και 7% τον Γενάρη. Τα αντίστοιχα νούμερα
για τις ΗΠΑ είναι 6,5% και 6,4% (που είναι ο χαμηλότερος από τον Οκτώβριο του 2021) και
9,2% και 8,5% (που είναι ο χαμηλότερος εδώ και 8 μήνες) για την Ευρωζώνη.

Υπάρχει ένας σχηματισμός κορύφωσης του πληθωρισμού και για τις δύο πλευρές του Ατ-
λαντικού, ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος του μέσου όρου της Ευρω-
ζώνης, υψηλότερος των ΗΠΑ, αλλά η αγοραστική δύναμη είναι ακόμη χαμηλή, η χαμηλότε-
ρη της ΕΕ μετά τη Βουλγαρία και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στα νοικοκυριά
που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες και απότομες αυ-
ξήσεις που καθυστέρησαν αρκετά και μετά τις κυρώσεις έγιναν «υποχρεωτικές», καθώς η
κατάσταση στο μέτωπο του πληθωρισμού έδειχνε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, δημιούρ-
γησαν πολλά προβλήματα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ειδικά στα μεσαία και λαϊκά
στρώματα.

Η πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι καλύτερη από των περισσότερων αγορών και
προεξοφλεί και την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την ένταξη του ΧΑ στις
ανεπτυγμένες αγορές που θα φέρει τα πολυπόθητα κεφάλαια των μεγάλων διεθνών funds
σε χρηματιστήριο και πραγματική οικονομία, με την προϋπόθεση να ξεπεραστεί ο σκόπε-
λος των εκλογών, αφού είναι γνωστό ότι οι αγορές δεν συμπαθούν την ακυβερνησία σε
οποιαδήποτε χώρα. 

Βλέπουν... ψηλά οι αγορές,
ξεχωρίζει το ΧΑ 

του
Παναγιώτη
Δάντη

Πρόεδρος 
της Ένωσης 
Πιστοποιημένων
Αναλυτών
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Κ
ορυφώνεται η προεκλογική κόντρα των
κομμάτων για τους πλειστηριασμούς και τα
κόκκινα δάνεια ιδίως μετά την πρόσφατη

απόφαση του Αρείου Πάγου. 
Όπως έχουμε τονίσει ήδη από το 2016, η μοναδική

λύση στο ζήτημα των κόκκινων δανείων ήταν η
ίδρυση Ταμείου Σωτηρίας Δανειοληπτών. 

Για την ιστορία θα πρέπει να τονιστεί ότι στις 15
Φεβρουαρίου 2016 ο Μάριο Ντράγκι εξασφάλισε
για τους Ιταλούς συμπατριώτες του τα κόκκινα δά-
νεια των ιταλικών τραπεζών να εντάσσονται σε κα-
λάθι τιτλοποιημένων απαιτήσεων (Asset Backed
Security-ABS) και να δίνονται ως εγγυήσεις (collat-
erals) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός στις 18/2/2016 στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομι-
σματικής Πολιτικής της Ευρωβουλής, κάλεσα τον
Ντάισελμπλουμ να εφαρμόσει και στην Ελλάδα τη
λύση που εξασφάλισε ο Ντράγκι για τους συμπα-
τριώτες του στην Ιταλία. Και καθώς ο Ντάισελμ-
πλουμ πέταξε το μπαλάκι στον Ντράγκι, στις 26 Φε-
βρουαρίου 2016 κατέθεσα Γραπτή Ερώτηση προς
την ΕΚΤ ζητώντας από τον Ντράγκι να υπάρξει αντί-
στοιχη λύση και για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα.

Τόσο η τότε κυβέρνηση όσο και ο διοικητής της
ΤτΕ ενημερώθηκαν από την πλευρά μου για το σχέ-
διο Ντράγκι στις 30-31 Μαρτίου 2016 κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης που είχαν οι κύριοι Τσίπρας,
Τσακαλώτος, Σταθάκης και Στουρνάρας με τα μέλη
της Ειδικής Επιτροπής (FAWG) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που συστάθηκε για τον έλεγχο της
τρόικας. Στις συναντήσεις αυτές επίσης τους έθεσα
υπόψη Πρόταση-Λύση για τα κόκκινα δάνεια σύμ-
φωνα με την οποία, καθώς οι τράπεζες θα πουλού-
σαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα «distress
funds» σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές (κάτω από το 10%
της αξίας τους), θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί υπο-

χρεωτικό δικαίωμα προτίμησης για τους δανειολή-
πτες και τους εγγυητές τους για εξαγορά του δανεί-
ου τους στην τιμή πρώτης προσφοράς που θα έκα-
ναν τα κοράκια (Kontra Channel-«Kontra 24»
4/4/2016 στο www.notismarias.gr 7/4/2016).

Επιπλέον και επειδή μπορεί οι δανειολήπτες να
μην είχαν ούτε αυτά τα χρήματα, θα έπρεπε να δημι-
ουργηθεί ένα Δημόσιο Ταμείο στο οποίο να κατα-
φεύγουν οι δανειολήπτες για να λάβουν τα ποσά
που πρέπει να πληρώσουν προκειμένου να εξαγο-
ράσουν το δάνειό τους. Για τον λόγο αυτόν πρότεινα
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει ποσό τουλάχιστον
4,5 δισ. ευρώ από το ποσό των 24 δισ. ευρώ που πε-
ρίσσεψαν τότε από την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών στο πλαίσιο του τρίτου δανειακού πακέ-
του, προικοδοτώντας έτσι το νέο Δημόσιο Ταμείο
που θα αποτελούσε πλέον ένα ισχυρό εργαλείο
χρηματοδοτικής στήριξης των δανειοληπτών προ-
κειμένου να μη χάσουν τα σπίτια τους. Σημειωτέον
την παραπάνω Πρόταση-Λύση ανέλυσα και στην
κοινή συνεδρίαση της FAWG με την Επιτροπή Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων της ελληνικής Βουλής που
έγινε στη Βουλή στις 30/3/2016. Παρά ταύτα η κυ-
βέρνηση δεν δέχθηκε την Πρότασή μου, αν και ο
Ντράγκι απαντώντας στις 4/5/2016 στην παραπάνω
Γραπτή μου Ερώτηση επισήμανε με σαφή και κατη-
γορηματικό τρόπο ότι «στο Μνημόνιο Συνεννόησης
που έχει υπογραφεί με την Ελλάδα δεν περιλαμβά-
νεται ειδική απαίτηση η οποία να υποχρεώνει τις ελ-
ληνικές τράπεζες να πωλούν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνειά τους», αφήνοντας ορθάνοικτο το ενδεχόμε-
νο της παραπάνω λύσης για τη χώρα μας.

Στη συνέχεια και καθώς ο Ντράγκι προωθούσε
την ίδρυση Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια στην Ιτα-
λία, επανάφερα την πρότασή μου για την ίδρυση
ενός Δημόσιου Ταμείου για τα κόκκινα δάνεια στην
Ελλάδα («Κυριακάτικη KontraNews», 31/7/2016),

το οποίο θα προχωρούσε στην αγορά των κόκκινων
δανείων στην τιμή πρώτης προσφοράς που θα έκα-
ναν τα κοράκια και στη συνέχεια θα έδινε την ευκαι-
ρία στους δανειολήπτες να αγοράσουν στην τιμή αυ-
τή το δάνειό τους και να σώσουν τα σπίτια τους.

Την παραπάνω πρόταση-λύση επανέφερα σε επί-
πεδο Ευρωβουλής μεταξύ άλλων στις 12/10/2016
προς τον Μπενουά Κερέ, μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΕΚΤ, στις 25/10/2017 προς τον αντι-
πρόεδρο της Κομισιόν Ντομπρόφσκις και στις
29/1/2019 προς τον Μάριο Ντράγκι. 

Το ευτράπελο βέβαια είναι ότι στις 25 Ιουνίου
2018, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε επιστρέψει
πλέον στην τρόικα μέρος του δανείου που είχε πε-
ρισσέψει από τα 86 δισ. ευρώ του τρίτου δανειακού
πακέτου, σε νέα συνάντηση της ίδιας ομάδας των
Ευρωβουλευτών (FAWG) με τον διοικητή της ΤτΕ και
αφού έθεσα ξανά την Πρόταση-Λύση στον Γ. Στουρ-
νάρα, αυτός απάντησε καρφώνοντας την κυβέρνηση
Τσίπρα-Καμμένου ότι αν είχε στη διάθεσή του ποσό
24 δισ. ευρώ, θα είχε λύσει το ζήτημα των κόκκινων
δανείων! 

Νέο παράθυρο ευκαιρίας για λύση στο θέμα των
κόκκινων δανείων άνοιξε το 2020 την εποχή της
πανδημίας που σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον
κόσμο δόθηκε πακτωλός κρατικών ενισχύσεων για
τη στήριξη των νοικοκυριών. Όμως η κυβέρνηση
της ΝΔ δεν άδραξε την ευκαιρία, παρότι μετά τις
αποφάσεις του Eurogroup της 16ης Μαρτίου 2020
για αναστολή της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κα-
νόνων περί κρατικών ενισχύσεων είχαν εκπέσει και
τα ελάχιστα προσχήματα που δήθεν εμπόδιζαν τη
δαπάνη κρατικών κονδυλίων, προκειμένου να λυθεί
με δίκαιο κοινωνικά τρόπο το ζήτημα των κόκκινων
δανείων.

Και όλα αυτά παρότι από την άνοιξη του 2020 η
ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου και του Γιάννη Στουρ-
νάρα, προωθούσε κόντρα στην Κομισιόν την ιδέα
δημιουργίας μιας κακής τράπεζας (Bad Bank) είτε
σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο για την αγορά
των κόκκινων δανείων (Financial Times.com
19/4/2020).

Για τον λόγο αυτόν στις 6 Δεκεμβρίου 2020 με άρ-
θρο μου κάλεσα την κυβέρνηση της ΝΔ «από το τότε
περίφημο μαξιλάρι των 32 δισ. ευρώ να διαθέσει 4,5
δισ. ευρώ για τη δημιουργία Δημόσιου Ταμείου Σω-
τηρίας Δανειοληπτών το οποίο να αγοράσει τα κόκ-
κινα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια στην τι-
μή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια και
εν συνεχεία με βάση το κυπριακό μοντέλο να που-
λήσει με διευκολύνσεις στην ίδια τιμή τα δάνεια
στους δανειολήπτες για να σώσουν τα σπίτια τους
και τις επιχειρήσεις τους» (www.notismarias.gr
6/12/2020). 

Εις μάτην όμως. Στη συνέχεια, το στόρι είναι
γνωστό, με τα κόμματα να χύνουν πλέον κροκοδεί-
λια δάκρυα για το επερχόμενο τσουνάμι πλειστη-
ριασμών. 

Ταμείο Σωτηρίας Δανειοληπτών: 
Η χαμένη ευκαιρία για λύση στα κόκκινα δάνεια 

του
Νότη Μαριά

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



«Ε
ίθε να πας στον παράδεισο
πριν ο διάβολος καταλάβει
ότι πέθανες». Μια ρήση
που αγαπούν ιδιαιτέρως οι

Ιρλανδοί όταν τσουγκρίζουν τα ποτήρια
τους. Τι συμβαίνει όμως όταν γονείς, συγ-
γενείς, γείτονες, ενίοτε και γιατροί καταλα-

βαίνουν ότι κάποιο οικείο
πρόσωπο έχει αποδημήσει
εις Κύριον (ή Μωάμεθ ή
Βούδα ή Κομφούκιο) και
εκείνο φροντίζει να τους
διαψεύσει κάποιες φορές

ακόμη και μέσα από το φέ-
ρετρο; Πέντε απίστευτες και

ανατριχιαστικές ιστορίες ανθρώπων που
δηλώθηκαν νεκροί από ασθένεια, δυστύ-
χημα ή και από φυσικά αίτια, αλλά φρόντι-
σαν να επιστρέψουν από τον άλλο κόσμο
λίγο πριν ή λίγο μετά την κηδεία τους.

1) Ανάσταση λόγω… λιγουρίτσας
Έξι μέρες στο φέρετρο… έζησε  η

95χρονη Λι Ξίου Φενγκ, καθώς όπως υπα-
γορεύει η κινεζική θρησκεία ο νεκρός πα-
ραμένει άταφος για μία εβδομάδα, ώστε
να τον αποχαιρετήσουν οι οικείοι του. Την
είχε βρει ασάλευτη στο κρεβάτι της ο
60χρονος γείτονάς της Τσεν Κιν Γουάνγκ:
«Όσο και αν την ταρακουνούσα δεν αντα-
ποκρινόταν». Μία μέρα πριν από την κη-
δεία βρήκαν τη «νεκρή» όρθια στην κουζί-
να της να μαγειρεύει. «Κοιμόμουν για
πολλές μέρες. Αφού ξύπνησα, ένιωσα
πείνα και πήγα να μαγειρέψω κάτι», δή-
λωσε η νεκραναστημένη γιαγιά. Το γεγο-
νός έλαβε χώρα στο Μπεϊλιού της επαρ-
χίας Κουανγκσί και σύμφωνα με τους για-
τρούς, η ηλικιωμένη έζησε «τεχνητό θά-
νατο», όπου η ανάσα κόβεται, αλλά το σώ-
μα παραμένει ζεστό.

2) Ξύπνησε στη νεκροψία
Ο 33χρονος Κάρλος Καμέγιο από τη Βε-

νεζουέλα «σκοτώθηκε» σε τροχαίο το
2007. Καθώς ο ιατροδικαστής πριόνιζε το
στέρνο του για τη νεκροψία, αυτό άρχισε να
αιμορραγεί και ενώ τον έραβαν ξύπνησε
ουρλιάζοντας από τους αφόρητους πό-
νους. Η συντετριμμένη σύζυγός του, που
είχε ειδοποιηθεί για το τραγικό συμβάν,
βρήκε τον σύζυγό της να την περιμένει
στον διάδρομο του νοσοκομείου.

3) Το μωρό-θαύμα
H Ανάλια Μπουτέρ από την Αργεντινή

γέννησε το πέμπτο παιδί της 12 εβδομάδες
πριν την ώρα του. Το νεογνό ξεψύχησε κατά
τον τοκετό και οι γονείς φεύγοντας από το
μαιευτήριο με το πιστοποιητικό θανάτου
ανά χείρας θέλησαν να δουν για μία τελευ-
ταία φορά την άτυχη κορούλα τους. Ανοί-
γοντας το συρτάρι του νεκροτομείου το

βρέφος άρχισε να κλαίει, παρά το γεγονός
ότι είχε εξεταστεί από μαιευτήρες, γυναι-
κολόγους και παθολόγους και όλοι τους
συμφωνούσαν ότι ήταν νεκρό. Η μικρή πή-
ρε το όνομα Λουζ Μιλαγκρός που σημαίνει
τα «θαύματα του φωτός». Σύμφωνα με τους
γιατρούς, η υποθερμία πρέπει να της προ-
κάλεσεένα είδος χειμερίας νάρκης, που
εξαφάνισε τις ζωτικές ενδείξεις της. Δυ-
στυχώς, τον Ιούνιο του 2013 το 14 μηνών κο-
ριτσάκι πέθανε από καρδιακές επιπλοκές.

4) Ζωντανός στο φέρετρο
Ο Γάλλος εφευρέτης Άντζελο Χέις εκτό-

ξευσε την καριέρα του και τον τραπεζικό
του λογαριασμό μετά τον… θάνατό του.
«Σκοτώθηκε» το 1937 σε τροχαίο με τη μο-
τοσικλέτα του όταν έσκασε στο κράσπεδο
με το κεφάλι. Το πρόσωπό του ήταν τόσο
παραμορφωμένο που δεν τον είδαν ούτε οι
γονείς του, οι οποίοι τον έθαψαν στο χωριό
Σεν Κουέντιν του Καλέ. Δύο μέρες μετά την
κηδεία έγινε εκταφή στο πλαίσιο έρευνας

της ασφαλιστικής εταιρείας. Οι υπάλληλοι
διαπίστωσαν ότι το σώμα του ήταν ζεστό. Ο
Άντζελο δεν είχε πεθάνει, απλώς βρισκό-
ταν σε κώμα λόγω σοβαρών εγκεφαλικών
κακώσεων. Έπειτα από πολλές εγχειρή-
σεις και θεραπείες αποκατάστασης κατά-
φερε να αναρρώσει πλήρως. 

Άνθρωποι από τα… πέρατα της Γαλλίας
και όχι μόνο έρχονταν να τον συναντήσουν,
να μιλήσουν με τον νεκραναστημένο που
έζησε για δύο ολόκληρες μέρες στον τάφο
του. Μία από τις εφευρέσεις του Άντζελο
με την οποία περιόδευε ανά τον κόσμο
ήταν ένα πολυτελές φέρετρο που είχε με-
ταξύ άλλων χημική τουαλέτα, βιβλιοθήκη
και αποθηκευτικούς χώρους για τρόφιμα!

5) Στον εξαποδώ, ζόμπι
Το 1934, ο 24χρονος Νοτιοαφρικανός

Σίφο Ουίλιαμ Εμντλέτσε έπεσε θύμα τρο-
χαίου μαζί με την αρραβωνιαστικιά του.
Εκείνη επέζησε, αλλά ο νεαρός ανακη-
ρύχθηκε νεκρός. Η σορός του μεταφέρ-
θηκε στο νεκροτομείο του Γιοχάνε-
σμπουργκ και ετοιμάστηκε για την ταφή.
Δεν είχε πεθάνει όμως. Άντεξε μέσα στο
φέρετρο για δύο μέρες και όταν ξύπνησε,
άρχισε να ουρλιάζει για βοήθεια. Οι υπάλ-
ληλοι του νεκροτομείου τον άκουσαν και
του άνοιξαν να βγει! Ευτυχισμένος ο Σίφο
έτρεξε στην αρραβωνιαστικιά του για να
απογοητευτεί πλήρως. Μόλις τον είδε
μπροστά της, τον έδιωξε από το σπίτι πι-
στεύοντας ότι επρόκειτο για ζόμπι!
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Μπαίνουμε πλέον στον δεύτερο χρόνο του πολέμου στην Ουκρα-
νία και τα αμερικανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για την επιχεί-
ρηση ανοικοδόμησης της χώρας που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να
αρχίσει, αφού εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία
και εργοστάσια αφανίστηκαν μαζί με καίριες εγκαταστάσεις ενέρ-
γειας, χιλιόμετρα οδικών αρτηριών, σιδηροδρομικών γραμμών και
λιμανιών. Οι «New York Times» γράφουν ότι η ανθρώπινη τραγω-
δία είναι αναπόφευκτα και μια απίστευτη οικονομική ευκαιρία, την
οποία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παρο-
μοιάσει με το Σχέδιο Μάρσαλ, το αμερικανικό πρόγραμμα βοήθειας
προς τη Δυτική Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχικές
εκτιμήσεις για το κόστος κυμαίνονται από 138 δισ. δολάρια έως 750
δισ. δολάρια. Η προοπτική αυτού του θησαυρού, λέει το δημοσίευ-
μα, εμπνέει αλτρουιστικά ένστικτα και επιχειρηματικά οράματα,
έξυπνες στρατηγικές, αλλά και καιροσκοπισμό για αυτό που το ου-
κρανικό εμπορικό επιμελητήριο αποκαλεί «το μεγαλύτερο εργοτά-
ξιο του κόσμου»! Ο Ζελένσκι και οι σύμμαχοί του θέλουν να χρησι-
μοποιήσουν την ανοικοδόμηση για να συνδέσουν τις ουκρανικές

υποδομές με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το Κίεβο όμως επείγεται να
δείξει αποτελέσματα για να πείσει τους ιδιώτες επενδυτές να δε-
σμεύσουν τα χρήματά τους. Η βοήθεια για τη μακροπρόθεσμη ανοι-
κοδόμηση θα εξαρτηθεί όχι μόνον από την έκβαση του πολέμου αλ-
λά και από τα χρήματα που είναι διατεθειμένες να επενδύσουν η
ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι άλλες σύμμαχες χώρες.

Νούλαντ: «Αποστρατιωτικοποίηση της Κριμαίας»
Στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, η υφυ-

πουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ δήλωσε ότι η Κριμαία θα
πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η Ουάσιγκτον στηρίζει ου-
κρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στη χερσόνησο.

«Ανεξαρτήτως του τι θα αποφασίσουν οι Ουκρανοί σχετικά με την
Κριμαία, σε σχέση με το πού θα επιλέξουν να πολεμήσουν και τα λοιπά,
η Ουκρανία δεν θα είναι ασφαλής, αν η Κριμαία δεν αποστρατιωτικο-
ποιηθεί σε έναν ελάχιστο βαθμό». Άμεση ήταν η αντίδραση της Μό-
σχας, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία
Ζαχάροβα να εκτιμά ότι τα σχόλια της Νούλαντ αποδεικνύουν ότι οι
ΗΠΑ εμπλέκονται στον πόλεμο. Το 1994 η Ρωσία αναγνώρισε την ου-
κρανική κυριαρχία στα υφιστάμενα σύνορα της χώρας, τα οποία περι-
λάμβαναν την Κριμαία. Η Ουκρανία έχει διαμηνύσει ότι θέλει να διεκδι-
κήσει εκ νέου όλα τα εδάφη που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσία, η
οποία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του
περασμένου έτους. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε πλήγμα στην
Κριμαία θα ενείχε τον κίνδυνο μεγάλης κλιμάκωσης του πολέμου.

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δ
έκα ημέρες συμπληρώθηκαν
από τον φονικό σεισμό σε Τουρ-
κία και Συρία και τα σωστικά συ-
νεργεία ολοκληρώνουν τις έρευ-

νες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα
ερείπια. Την ίδια στιγμή η οργή των πολιτών
κατά της κυβέρνησης Ερντογάν, τον οποίο
κατηγορούν και για την ανοχή που έδειξε
στους εργολάβους των «χάρτινων» κτιρίων,
ξεχειλίζει.

Επί του πεδίου, την τελευταία τους πνοή

άφησαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς επτά μέ-

λη μιας οικογένειας από τη Συρία που είχε

καταφύγει στην κεντρική Τουρκία μετά τον

σεισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σπίτι

όπου είχε καταλύσει η οικογένεια, σύμφωνα

με τοπικά μέσα ενημέρωσης. H οικογένεια

έφυγε από την περιοχή Νούρνταγι στην

επαρχία Γκαζιαντέπ και φιλοξενούνταν σε

συγγενείς της στο Ικόνιο. Η πυρκαγιά ξέσπα-

σε τα ξημερώματα από τη σόμπα με την οποία

ζέσταιναν το μικρό πλινθόκτιστο σπίτι όπου

έμεναν. 

Οι σεισμικές αναταράξεις συνεχίζονται τώ-

ρα στο πολιτικό και οικονομικό πεδίο. Διότι η

στήριξη της τουρκικής λίρας, ούτως ή άλλως,

έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της πολι-

τικής που εφαρμόζει η Τράπεζα της Τουρκίας

για να ελέγξει τον πληθωρισμό, που στο με-

γαλύτερο μέρος του περασμένου έτους βρι-

σκόταν σε επίπεδα γύρω στο 80%.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τράπεζα της

Τουρκίας κάλεσε τις τράπεζες της χώρας να
χρεώνουν επιτόκιο 40% στα συμβόλαια μελ-
λοντικής αγοράς δολαρίων που κλείνουν με
προσυμφωνηθείσα ισοτιμία της τουρκικής
λίρας. Πρόκειται για σημαντική αύξηση του
επιτοκίου, που έως τώρα ήταν 30%. Η Κεντρι-
κή Τράπεζα απέφυγε να σχολιάσει σχετικά,
αλλά, όπως επισημαίνει το διεθνές πρακτο-
ρείο, οι τουρκικές αρχές προφανώς ευελπι-

στούν πως θα περιορίσουν τη ζήτηση για δο-
λάρια. 

Μέτρα περιορισμού 
της ζήτησης για δολάρια και χρυσό

Το μέτρο καθιστά ιδιαιτέρως ακριβή την
προσπάθεια των ενδιαφερομένων να προ-
στατευτούν έναντι των διακυμάνσεων του
τουρκικού νομίσματος αγοράζοντας αυτά τα
συμβόλαια μέσω των τραπεζών. Συνήθως τα

εν λόγω συμβόλαια επιφέρουν αυξημένη ζή-
τηση για δολάρια, καθώς η τράπεζα που που-
λάει τα δολάρια στον πελάτη της σπεύδει να
αγοράσει σκληρό νόμισμα για να προστατευ-
θεί έναντι ενδεχόμενης πτώσης της τουρκι-
κής λίρας. Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό
της περασμένης εβδομάδας, η Τουρκία επι-
σπεύδει και αυξάνει τα μέτρα που στοχεύουν
να περιορίσουν τη ζήτηση για δολάρια και
χρυσό.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος κυμαι-
νόταν χθες περίπου στις 18,8548 λίρες προς
ένα δολάριο. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα
επέβαλε υψηλό επιτόκιο στις πωλήσεις χρυ-
σού με τουρκικές λίρες, ενώ τις πρώτες ημέρες
μετά τον καταστρεπτικό σεισμό «πάγωσε» τις
αγορές χρυσού, όταν διαπίστωσε εκτόξευσης
της ζήτησης. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθει-
ές της να στηρίξει το τουρκικό νόμισμα, η Κεν-
τρική Τράπεζα επιμένει στην ανορθόδοξη νομι-
σματική πολιτική που προωθεί ο Τούρκος πρό-
εδρος και η οποία αδιαμφισβήτητα υπονομεύει
τη λίρα. Ο λόγος για τις αλλεπάλληλες μειώσεις
των επιτοκίων που αποφασίζει παρά τον ιλιγ-
γιώδη πληθωρισμό, σε μια προσπάθεια να το-
νώσει την ανάπτυξη με τον φτηνό δανεισμό. 

Επιμέλεια: Αλεξία Τασούλη

Σεισμικές αναταράξεις 
στην οικονομία της Τουρκίας

Η Κεντρική Τράπεζα επιμένει στην ανορθόδοξη 
νομισματική πολιτική που προωθεί ο Ερντογάν

και η οποία υπονομεύει τη λίρα
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Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε νεκρούς το πρωί
της Παρασκευής (17/2) στο Αιγάλεω, όταν εξερράγη
φιάλη υγραερίου εντός καταστήματος επί της οδού
Δημαρχείου. «Μπήκα μέσα στον χώρο, δεν μύριζε
κάτι για να καταλάβω ότι υπάρχει διαρροή αερίου,
και πήγα να ανάψω τη σόμπα. Μόλις πάτησα το κουμ-
πί έγινε η έκρηξη. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω». Αυτά
ήταν τα πρώτα λόγια του 56χρονου ιδιοκτήτη του κα-
ταστήματος εμπορίας φιαλών υγραερίου, ο οποίος
τραυματίστηκε σοβαρά μεν, αλλά δεν κινδυνεύει η
ζωή του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στάθηκε
απίστευτα τυχερός καθώς το ωστικό κύμα από την
έκρηξη πήρε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή που
βρισκόταν, με αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί το μαγαζί

αλλά ο ίδιος να γλιτώσει. Από το ωστικό κύμα και τα
αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν τραυματίστηκε και
ένας 50χρονος, ο οποίος είχε ξεκινήσει να στήνει τον
πάγκο του, καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο (σ.σ.:

οδός Δημαρχείου) κάθε Παρασκευή υπάρχει υπαί-
θρια λαϊκή αγορά. Από την προανακριτική έρευνα
προέκυψε ότι μία και μόνο φιάλη υγραερίου -αυτή
που εξερράγη- ήταν αρκετή για να θυμίζει το σημείο
βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ προέκυψε διαρροή με το
αέριο να διοχετεύεται στον χώρο και τον σπινθήρα
από το άναμμα της σόμπας να προκαλεί την έκρηξη.
«Αν η έκρηξη είχε συμβεί μία ώρα αργότερα (σ.σ.: το
περιστατικό σημειώθηκε περί τις 07.20 το πρωί), τότε
τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Ακούστηκε σαν
σεισμός, σείστηκε ο τόπος», ανέφερε στην «Politi-
cal» κάτοικος της περιοχής που πετάχτηκε έντρομος
στο μπαλκόνι του να δει τι συνέβαινε. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Αιγάλεω: Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛΑΣ για την έκρηξη της φιάλης υγραερίου

Τ
ον δρόμο για το κελί πήραν
τέσσερις από τους πέντε
πιο πρόσφατα συλληφθέν-
τες για την υπόθεση βια-

σμού του 12χρονου κοριτσιού από τον
Κολωνό, ανάμεσά τους και ο 65χρο-
νος δερματολόγος-αφροδισιολόγος
που κατηγορείται ότι βίασε τουλάχι-
στον δύο φορές την ανήλικη στο ια-
τρείο του. 

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο
23χρονος Πακιστανός, για τον οποίον
ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφά-
σισαν να αφεθεί προσωρινά ελεύθε-
ρος με περιοριστικούς όρους και
χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι κατηγο-
ρούμενοι που μπήκαν στο «κάδρο»
της υπόθεσης μέσα από τη μαρτυρία
της 12χρονης αρνήθηκαν την κατηγο-
ρία των γενετήσιων πράξεων με ανή-
λικη έναντι αμοιβής που τους αποδί-
δεται. Ο 23χρονος που αφέθηκε
ελεύθερος, σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, τόνισε ότι δεν είχε καμία επαφή
με την ανήλικη, η οποία τον αναγνώ-
ρισε μέσω φωτογραφίας την οποία
όπως ισχυρίζεται είχε βγάλει προ
τριετίας. Ωστόσο, στην κατάθεσή του
το κορίτσι φέρεται να ανέφερε άλλο
χρώμα μηχανής από αυτό που έχει ο
κατηγορούμενος, με αποτέλεσμα να
μην προφυλακιστεί.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο
ΕΛΑΣ και Δικαιοσύνης έχουν μπει κι

άλλα πρόσωπα, τόσο με βάση τα δια-
θέσιμα στοιχεία από τη διαδικτυακή
εφαρμογή blindchat όσο και με βάση
τις καταθέσεις της ανήλικης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκει-
ται για τουλάχιστον πέντε έξι άτομα,
αρκετά εκ των οποίων από την ευρύ-
τερη περιοχή του Κολωνού, η ταυτο-
ποίηση των οποίων θα ανοίξει έναν
νέο κύκλο συλλήψεων. 

Οι συγκεκριμένοι άνδρες έχουν
ταυτοποιηθεί μερικώς και εφόσον
προκύψουν νέα στοιχεία, δεν απο-
κλείεται τις επόμενες ημέρες να εκ-
δοθούν σε βάρος τους τα επόμενα
εντάλματα από την 33η τακτική ανα-
κρίτρια. Οι συλλήψεις για την πολύ-
κροτη υπόθεση ανέρχονται πλέον σε
15, αριθμός που είναι πολύ πιθανό
να αυξηθεί. 

Νέο αίτημα αποφυλάκισης
από τη μάνα της ανήλικης

Την ίδια ώρα, νέο αίτημα αποφυλά-
κισης κατέθεσε μέσω του συνηγό-
ρου της, Αποστόλη Λύτρα, η μητέρα
της 12χρονης επιμένοντας στον
ισχυρισμό της ότι είναι αθώα και
κρατείται άδικα με τη βαριά κατηγο-
ρία της διακεκριμένης μαστροπείας
του ανήλικου παιδιού της. Σε ανα-
κοίνωσή του ο γνωστός ποινικολό-
γος αναφέρει: «Η εντολέας μας εμ-
μένει στην αθωότητά της. Παρά τη
σύλληψη νέων προσώπων εμπλεκό-
μενων στην υπόθεση και παρότι νέα
στοιχεία έχουν εισφερθεί στη δικο-
γραφία, ουδέν στοιχείο έχει προκύ-
ψει σε βάρος της μητέρας. Θα υπο-
βάλουμε εκ νέου αίτηση άρσης της
προσωρινής της κράτησης».

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ ακόμα 5-6 άτομα που έχουν 
ταυτοποιηθεί μερικώς και εφόσον προκύψουν νέα 
στοιχεία, δεν αποκλείεται να εκδοθούν εντάλματα

Άλλοι τέσσερις 
στη φυλακή 

για τον βιασμό
της 12χρονης 



Η
εκδίκαση της υπόθεσης της
Ρούλας Πισπιρίγκου συνεχίζε-
ται, όμως φαίνεται, σύμφωνα
και με τα όσα υποστηρίζει ο δι-

κηγόρος της Αλέξης Κούγιας, πως είναι
αρκετά δύσκολο να καταδικαστεί για τον
θάνατο των τριών παιδιών της. Η κοινωνία
και τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να την
έχουν ήδη καταδικάσει, αλλά δεν συμβαί-
νει το ίδιο και με τις δικαστικές Αρχές, που
ψάχνουν επαρκή στοιχεία για να δέσουν
την υπόθεση. Ο πρώην σύζυγός της εκ-
φράζεται ανοιχτά εναντίον της, ενώ ιατρο-
δικαστές έχουν εμφανίσει διαφορετικές
εκτιμήσεις για το τι ακριβώς συνέβη με τα
άτυχα παιδιά τα οποία άφησαν την τελευ-
ταία τους πνοή μέσα σε διάστημα λίγων
ημερών. Η «Political» συγκέντρωσε ορι-
σμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που
υπάρχουν.

«Στην υπόθεση της Πισπιρίγκου αποτυ-
πώνεται πλήρως η διαφορά μεταξύ των
“τηλεδικών” και των πραγματικών διαδικα-
σιών στο ακροατήριο. Μια υπόθεση η οποία
για τον κοινό τηλεθεατή φαινόταν ότι υπάρ-
χει ξεκάθαρη και πλήρης ενοχή της κατη-
γορουμένης για τον θάνατο των τριών παι-
διών της, κατά τη διαδικασία στο ακροατή-
ριο αποκτά μια διαφορετική τροπή, καθώς
αναδεικνύονται ισχυρισμοί της κατηγο-
ρούμενης που φαίνεται ότι προβληματί-
ζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου.

Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης της
δίκης, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, είναι
δεδομένο ότι αυτή η υπόθεση απαιτεί ιδιαί-
τερη διερεύνηση, καθώς από τα στοιχεία
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας

δεν προκύπτει η άμεση συσχέτιση των
πράξεων της κατηγορουμένης με τον θά-
νατο των παιδιών και απαιτείται μια επι-
πλέον “σύνδεση”, ώστε να βρεθεί ο αιτιώ-
δης σύνδεσμος μεταξύ πράξεων κατηγο-
ρουμένης και του θανάτου των παιδιών»,
μας εξήγησε ο ποινικολόγος Θοδωρής Κα-
ραγιάννης και συνέχισε: «Απαιτείται, λοι-
πόν, πρώτα να αποτυπωθεί εναργώς από
τους επιστήμονες η ακριβής αιτία του θα-
νάτου των παιδιών και στην πορεία, εφό-
σον αυτή συνδέεται με τη χορήγηση της
χημικής ουσίας κεταμίνης, να αποδειχθεί
ότι την ουσία αυτή τη χορήγησε η μητέρα
και όχι κάποιος άλλος, καθώς η καταδίκη
οποιουδήποτε απαιτεί ειδική και εμπερι-
στατωμένη αιτιολόγηση και όχι απλή πιθα-
νολόγηση». 

«Να είμαστε προσεκτικοί»
«Στην περίπτωση, λοιπόν, που το δικα-

στήριο δεν μπορεί να καταλήξει με σαφή-
νεια σε κάποια από τα ανωτέρω συμπερά-
σματα, θα πρέπει να αθωώσει την κατηγο-
ρούμενη λόγω αμφιβολιών.

Είτε τελικά καταδικαστεί είτε όχι η Πι-
σπιρίγκου, θα πρέπει να είμαστε πιο προ-
σεκτικοί όλοι που εμπλεκόμαστε στην ποι-
νική διαδικασία στους όρους δημοσιοποί-
ησης αυτής», επισήμανε ο κ. Καραγιάννης.

Ο ποινικολόγος είπε ακόμη στην «Politi-
cal»: «Εννοείται ότι και οι δικαστικές κρί-
σεις πρέπει να κρίνονται από τα Μέσα και
από την κοινωνία, εννοείται ότι κανείς δεν
έχει το αλάθητο και δεν είναι υπεράνω κρι-
τικής, εξάλλου όλες οι δικαστικές αποφά-
σεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού
λαού, αλλά όταν αναφερόμαστε στην ενοχή
κάποιου, δεν γίνεται κανείς να υποκαθιστά

το δικαστήριο και να “καταδικάζει” κά-
ποιον μέσω παραθύρων. Αυτό που
πρέπει, όμως, όλοι να ελπίζουμε είναι
οι πρωτοδίκες που απαρτίζουν τη σύν-
θεση και οι πολίτες που κληρώθηκαν

ως ένορκοι στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο να μπορέσουν να κρατήσουν όσο

πιο “ανόθευτη” την κρίση τους από την
πρωτόγνωρη δημοσιότητα αυτής της υπό-
θεσης, η οποία εκ των πραγμάτων επηρεά-
ζει άμεσα ή έμμεσα οποιονδήποτε θα κα-
λούνταν να πάρει την τελική απόφαση».
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Μπορεί τα τηλεδικαστήρια 
να την έχουν ήδη
καταδικάσει, 
ωστόσο σύμφωνα 
με τον ποινικολόγο 
Θ. Καραγιάννη 
οι Αρχές ψάχνουν 
επαρκή στοιχεία 
για να δέσουν 
την υπόθεση

Σε δικαστικό αδιέξοδο
η υπόθεση Πισπιρίγκου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Η σιγουριά του Αλέξη Κούγια  για την αθώωσή της
Για την υπόθεση της Πάτρας είχε μιλήσει πριν από μέρες ο συνήγορος της προ-

φυλακισθείσας για τους θανάτους και των τριών παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου,
Αλέξης Κούγιας. Ο γνωστός ποινικολόγος υποστήριξε πως η πελάτισσά

του δεν πρόκειται να καταδικαστεί ποτέ.
«Η υπόθεση αυτή είναι παγκόσμιο δικαστικό σκάνδαλο. Η

υπόθεση αυτή έχει την εξής διαδρομή. Κάποια στιγμή ένας
δημοσιογράφος στην Πάτρα, μετά τον θάνατο του τρίτου παι-
διού, κάνει θέμα ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα
σύντομο χάνουν τη ζωή τους τρία παιδιά της ίδιας οικογένει-

ας, γεγονός σπάνιο. Χάνεται το τρίτο παιδί και αρχίζει μια συ-
ζήτηση επιπέδου συμπτώσεων. Το γεγονός που δεν αναγνωρίζει

κανείς είναι όταν αρχίζουν οι συζητήσεις τι έχει προηγηθεί επιστημο-
νικά και δικαστικά. Κάνεις δεν λέει ότι όταν έχασε τη ζωή του το δεύτερο παιδί,
εκείνη που ανακίνησε το θέμα ήταν η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας
Πατρών, η κ. Τσιόλα, με έγγραφο στον εισαγγελέα Πατρών. Η υπόθεση ξεκινάει από
εκεί», είπε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.



Τ
α μυστικά και ψέματα στη σχέση της
Ρούλας Πισπιρίγκου με «φόντο» τον
θάνατο των τριών παιδιών τους απο-
καλύπτονται ένα προς ένα κατά τη

διάρκεια της πολύκροτης δίκης. 
Η μαρτυρία του Μάνου Δασκαλάκη ανέδειξε

πως, πλέον, με την εν διαστάσει σύζυγό του εί-
ναι ορκισμένοι εχθροί. Ο μάρτυρας, μετά την
ολοκλήρωση της τριήμερης κατάθεσής του,
ξέσπασε σε κλάματα, την ώρα που η Ρούλα Πι-
σπιρίγκου, ψύχραιμη, είχε στο πλευρό της την
οικογένεια και τον συνήγορό της Αλέξη Κού-
για. Είχε προηγηθεί το δικό της ξέσπασμα, όταν
ο Μάνος Δασκαλάκης αδυνατούσε να θυμηθεί
κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. «Δώστε του
χάπια να θυμηθεί», μονολογούσε εκνευρισμέ-
νη η 34χρονη.

Στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας
πίσω από τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης
του ζευγαριού, Τζωρτζίνας, ο Μάνος Δασκαλά-
κης προσπάθησε να στηρίξει την κατηγορία λέ-
γοντας με νόημα πως η κατηγορούμενη «έχει
σπουδάσει νοσηλευτική». Ο Αλέξης Κούγιας,
με «μπαράζ» ερωτήσεων, έβαλε κατά της αξιο-
πιστίας του, προειδοποιώντας ακόμη και με
μήνυση σε βάρος του. 

Οι αναφορές του Μάνου Δασκαλάκη στην
«ιδανική σχέση», όπως τη χαρακτήρισε, με
τη σύζυγό του μέχρι τον θάνατο της κόρης
τους Μαλένας, που ήταν το πρώτο παιδί το
οποίο έφυγε από τη ζωή, άναψαν φωτιές.
Εκεί αναφέρθηκε και η εξωσυζυγική σχέση
του μάρτυρα, την οποία η κατηγορούμενη,
όπως υποστήριξε, του συγχώρεσε, γιατί ήταν
«σαρκική». 

«Ήξερε ότι η Τζωρτζίνα 
είναι η αδυναμία μου»

Ο Μάνος Δασκαλάκης κατηγόρησε τη Ρούλα
Πισπιρίγκου πως υποκρινόταν και έλεγε ψέμα-
τα στους συγγενείς του, υπενθυμίζοντας και
την απιστία της 34χρονης. Ο μάρτυρας επέμει-
νε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε «εμμονές»
και παρότι «έκανε τα πάντα για το παιδί», ήθελε
να τον εκδικηθεί σκοτώνοντας την Τζωρτζίνα
όταν εκείνος της ζήτησε να χωρίσουν. «Ήξερε
ότι η Τζωρτζίνα είναι η αδυναμία μου… Δεν
μου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι θα σκότωνε
τα παιδιά», κατέθεσε.

«Έχετε ιδανική σχέση και σκοτώνει τη Μα-

λένα;» ήταν η ερώτηση του
Αλέξη Κούγια που επιχείρησε
να αποδομήσει το κίνητρό της,
με τον μάρτυρα και επαναλαμ-
βάνει: «Μια εικασία είναι».

Ο Μάνος Δασκαλάκης, με δά-
κρυα στα μάτια, επικαλούμενος
μηνύματα, υποστήριξε πως η κα-
τηγορούμενη είχε αναπτύξει «εμ-
μονή» με τις χαρτορίχτρες και
ήθελε να του κάνει… μάγια. «Υπάρ-
χουν μηνύματα με την πιο επιστήθια
φίλη της, που συνομιλεί με χαρτορί-
χτρες και ζητά τα λεφτά της πίσω,
γιατί εγώ έφυγα από το σπίτι τελικά
και δεν πέσανε μέσα σε όσα της λέγα-
νε. Επίσης υπάρχουν μηνύματα με την
ίδια φίλη… ντρέπομαι ειλικρινά ακόμα
και να το πω… 5/2/2022, ενώ έχει φύγει
το παιδί, που φαίνεται από τα μηνύματα
ότι ήθελε να με ρίξει στο κρεβάτι για να πάρει
το σπέρμα μου και να μου κάνει μάγια. Ντρέπο-
μαι που το λέω. Τόσα χρόνια δεν πίστευα ότι
μπορεί να πάει σε χαρτορίχτρες…».
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Εισαγγελική έρευνα
για τον αιφνίδιο  
θάνατο 2,5χρονης 
στη Θεσσαλονίκη

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει ο θά-
νατος ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών στο
δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλια-
νός» της Θεσσαλονίκης, με την Εισαγγε-
λία να διατάζει κατεπείγουσα έρευνα για
τα πιθανά αδικήματα της έκθεσης σε κίν-
δυνο από την οποία επήλθε θάνατος, της
ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο
και της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα προσκομι-
στούν -μεταξύ άλλων- στο Τμήμα Εγκλη-
μάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης η ιατροδικαστική έκθεση, ο
ιατρικός φάκελος και το ιστορικό νοση-
λείας της ανήλικης, ενώ θα κληθούν να
καταθέσουν ενόρκως γιατροί, υπάλληλοι
του ιδρύματος κ.ά. Άμεση ήταν και η πα-
ρέμβαση του υπουργού Υγείας Θάνου
Πλεύρη, ο οποίος ζήτησε προκαταρκτική
έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου του
παιδιού, την οποία θα διεξαγάγουν για-
τροί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορι-
τσάκι, με καταγωγή από τη Νιγηρία, αντι-
μετώπιζε τις τελευταίες ημέρες πρόβλη-
μα με τις αμυγδαλές του και το προηγού-
μενο 24ωρο μεταφέρθηκε στο «Ιππο-
κράτειο», όπου υποβλήθηκε σε εξετά-
σεις. Οι γιατροί φέρεται να χορήγησαν
φαρμακευτική αγωγή για δέκα ημέρες
και έπειτα θα γινόταν επανέλεγχος. Στη
συνέχεια το κοριτσάκι επέστρεψε στο
δημοτικό βρεφοκομείο, καθώς δεν κρί-
θηκε αναγκαίες η εισαγωγή και η παρα-
μονή του στο νοσοκομείο. Το πρωί,
όμως, της Παρασκευής (17/2) εντοπίστη-
κε νεκρό από υπαλλήλους, με τη μητέρα
του να ξεσπά κατά πάντων. «Το παιδί μου
δεν ήταν άρρωστο, μόνο μαύρο ήταν. Των
μαύρων η ζωή δεν τους νοιάζει», είπε
μεταξύ άλλων η μητέρα του αδικοχαμέ-
νου κοριτσιού. 

Διασωληνωμένη η 9χρονη 
που έπεσε από σκάλες στο σχολείο

Τέλος, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης συνεχίζει να νοσηλεύεται
διασωληνωμένη η 9χρονη μαθήτρια του
10ου Δημοτικού Σερρών, η οποία έπεσε
από τις σκάλες εντός του σχολείου και
χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Το κορίτσι
ένιωσε έντονη αδιαθεσία πριν από την
πτώση, με τους γιατρούς να πραγματο-
ποιούν εξετάσεις για πιθανό νευρολογι-
κό πρόβλημα.

Κώστας Παπαδόπουλος

Τέρας ψυχραιμίας
η Ρούλα, λύγισε
κι έκλαψε ο Μάνος

«Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό 
ότι θα σκότωνε τα παιδιά», 
κατέθεσε ο Δασκαλάκης, που κατηγόρησε 
την Πισπιρίγκου για εμμονές
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Ε
νισχύεται συνεχώς το «οπλοστάσιο»
της κυβέρνησης, ώστε να… πιέσει τους
οίκους αξιολόγησης για να αναβαθμί-
σουν το αξιόχρεο της Ελλάδας, δίνον-

τας την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. 

Μέχρι στιγμής, όλοι οι οίκοι τοποθετούν την
επιστροφή της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα
το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους και αφού ξε-
καθαρίσει το εκλογικό τοπίο. Μια πρόγευση για
το τι μέλλει γενέσθαι θα πάρει η κυβέρνηση στις
10 Μαρτίου, όταν θα δημοσιοποιηθεί η αξιολόγη-
ση της Ελλάδας από τον καναδικό οίκο DBRS. Ο
συγκεκριμένος οίκος ήταν ο πρώτος που μας
έδωσε βαθμίδα ένα σκαλοπάτι πριν από την
επενδυτική, ενώ από τους τρεις κορυφαίους
αμερικανικούς οίκους μόνο η Standard & Poor’s
μας έχει φέρει μπροστά στη… βρύση. Από εκεί
και πέρα πιο επιφυλακτικοί φαίνονται οι οίκοι
Moody’s και Fitch. 

Σε σχέση με τα δομικά στοιχεία της αξιολόγη-
σης, η Ελλάδα έχει παρουσιάσει σημαντική βελ-
τίωση στις παραμέτρους που εξετάζονται από
τους διεθνείς οίκους. Ειδικότερα:

1 Ο Ιανουάριος του 2023 έκλεισε με εντυπω-
σιακή υπέρβαση του στόχου για το πρωτογε-

νές πλεόνασμα αλλά και το πλεόνασμα του κρατι-
κού προϋπολογισμού.

2 Ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημαντική
αποκλιμάκωση, καθώς μέσα σε 4 μήνες βρέ-

θηκε από το 12% στο 7%. 

3 Η Ευρωζώνη από το σενάριο της ύφεσης έχει
περάσει στο αντίστοιχο της ήπιας ανάπτυξης. 

4 Οι τιμές φυσικού αερίου και ρεύματος παρου-
σιάζουν κάθετη πτώση, γεγονός που δεν επι-

βαρύνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

5 Το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών αναμένεται να «ξεφουσκώσει»

λόγω της μείωσης των τιμών της ενέργειας και
της αύξησης των τουριστικών εσόδων. 

6 Οι ελληνικές εξαγωγές εκτιμάται ότι φέτος θα
ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό (σχεδόν στα

70 δισ. ευρώ), αντιστοιχώντας στο 32% του ΑΕΠ. 

7Ο Άρειος Πάγος με την απόφασή του για τη
νομιμότητα των πλειστηριασμών από τα

funds αίρει κάθε αβεβαιότητα ως προς τη διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

8 Η ψηφιοποίηση του κράτους κατατάσσει την
Ελλάδα στην κατηγορία των αναπτυγμένων

κρατών. 

9 Οι επενδύσεις έχουν διαμορφωθεί σε ιστο-
ρικά υψηλά. 

10 Η Ελλάδα έχει κερδίσει 10 θέσεις στον
Δείκτη Δημοκρατίας, ο οποίος λαμβάνεται

πολύ σοβαρά υπ’ όψιν από τους διεθνείς οίκους.

11 Ωστόσο, παρά τη συνεχή βελτίωση της εικό-
νας της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης

και των δημοκρατικών θεσμών, το βαρόμετρο των
εξελίξεων είναι η… κάλπη και η νέα κυβέρνηση
που θα προκύψει. Παράγοντες της αγοράς εκτι-
μούν ότι εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή και η Νέα
Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία στην επόμενη
Βουλή, τότε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας
θα αποτελέσει υπόθεση δυο τριών μηνών.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ: 
Ο Έλληνας 
που έκανε μόδα 
τα ντολμαδάκια

ΑΔΜΗΕ 
Επενδύσεις 
4,7 δισ. ευρώ 
έως το 2033
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Βαρόμετρο για τους οίκους 
οι εκλογές - Τα καλά νέα 

το β’ εξάμηνο 2023 και αφού
ξεκαθαρίσει το εκλογικό τοπίο

Τα 10+1 «κλειδιά»
για επενδυτική βαθμίδα 
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Ε
να κορυφαίο τριπλό στοίχημα
καλείται να επιτύχει την επόμε-
νη δεκαετία ο Ανεξάρτητος Δια-
χειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, ο οποίος, με το επιχειρη-
σιακό πλάνο του, ετοιμάζεται να επενδύ-
σει 4,7 δισ. ευρώ έως το 2033. 

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει δοθεί
για διαβούλευση, την περίοδο 2024-2033,
ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε απόλυτη προτεραιότη-
τα την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αποθή-
κευσης ενέργειας, την επέκταση των υπε-
ράκτιων αιολικών πάρκων και τη χρήση
ρομπότ, τα οποία θα εντοπίζουν βλάβες
κάνοντας χρήση υπερσύγχρονων μεθό-
δων. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης,
μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του μάνα-
τζμεντ, κινεί παράλληλα τις διαδικασίες
υλοποίησης των πολύ σημαντικών επεν-
δύσεων που αφορούν την επέκταση του
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και τις νησιωτικές διασυνδέσεις.

Σύμφωνα με το νέο δεκαετές πρόγραμ-
μα ανάπτυξης του Συστήματος που τέθη-
κε σε δημόσια διαβούλευση την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται στην τελι-
κή ευθεία η διασύνδεση των Δωδεκανή-
σων και των νησιών του Βορειοανατολι-
κού Αιγαίου, μέσω Κορίνθου και Εύβοιας.
Ο ΑΔΜΗΕ κέρδισε το μεγάλο στοίχημα
της διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθώς

έχει απομείνει η τελευταία φάση, ενώ η
μικρή διασύνδεση της Κρήτης έχει ξεκι-
νήσει από πέρυσι και η τελική φάση του
έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα
στο 2024. 

Υπεράκτια πάρκα
Ο ΑΔΜΗΕ μέσω των διασυνδέσεων των

νησιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις και
για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολι-
κών πάρκων, δεδομένου ότι μειώνουν
σημαντικά τις αποστάσεις για τη μεταφο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας από την πηγή
παραγωγής σε σημεία σύνδεσης του συ-
στήματος, καθιστώντας οικονομοτεχνικά
βιώσιμες νέες περιοχές για την ανάπτυξη
υπεράκτιων έργων ΑΠΕ. 

Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν

προηγηθεί, προκύπτουν σημαντικά οικο-
νομικά οφέλη με τον συνδυασμό έργων
υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε κοινό
διασυνδετικό δίκτυο με το ηπειρωτικό
ηλεκτρικό σύστημα έναντι των ανεξάρτη-
των ακτινικών συνδέσεων. Για τον σκοπό
αυτό ο ΑΔΜΗΕ θα εκπονήσει μελέτη
στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των
απαιτούμενων έργων διασύνδεσης, η
οποία θα υποβληθεί για έγκριση στη ΡΑΕ.

Αποθήκευση ενέργειας
Πολλαπλά είναι τα οφέλη από την ανά-

πτυξη και εγκατάσταση αποθηκευτικών
σταθμών ενέργειας ως πλήρως ενσωμα-
τωμένα στοιχεία του συστήματος μεταφο-
ράς. Οι μονάδες αποθήκευσης, εκτός από
την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, την

ασφάλεια εφοδιασμού, τη μείωση της
διακύμανσης των τιμών του ρεύματος
κ.ά., εξυπηρετούν και την αναβάθμιση της
μεταφορικής ικανότητας του συστήματος
μεταφοράς, η οποία σήμερα, λόγω έλλει-
ψης αποθήκευσης, περιορίζεται για λό-
γους ασφάλειας του συστήματος. Επίσης
μπορούν να καλύψουν ένα μέρος της
εφεδρείας εκτάκτων αναγκών που θα πα-
ραμείνει στα νησιά τα οποία διασυνδέον-
ται με το ηπειρωτικό δίκτυο.

Επιστράτευση… ρομπότ
Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει σε δύο ερευνητι-

κά προγράμματα αξιοποίησης της ρομπο-
τικής τεχνολογίας, φιλοδοξώντας να πε-
ράσει σε μια νέα εποχή, όπου τα πάντα θα
κινούνται με… διαστημικούς ρυθμούς. Το
πρώτο σχετίζεται με την απομακρυσμένη
επιτήρηση των εγκαταστάσεων του συ-
στήματος και τη μεταφορά εικόνας μέσω
δικτύου 5G και υλοποιείται σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το δεύτε-
ρο είναι το ερευνητικό έργο ΕΝΟΡΑΣΗ
(Ενοποιημένο Ρομποτικό Σύστημα Αυτό-
νομης Επιθεώρησης και Διάγνωσης Βλα-
βών σε ΚΥΤ και Υποσταθμούς) που χρη-
ματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ανα-
πτυχθεί αυτόνομα κινούμενο ρομποτικό
όχημα με οπτική και θερμική κάμερα που
θα παρακολουθεί την πραγματική κατά-
σταση του εξοπλισμού σε Κέντρα Υπερυ-
ψηλής Τάσης και Υποσταθμούς. Οι δοκι-
μές του συστήματος θα πραγματοποι-
ηθούν στο ΚΥΤ Παλλήνης, με αφορμή
αστοχία εξοπλισμού που είχε πραγματο-
ποιηθεί το 2020 και οδήγησε σε διακοπή
ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της Αττικής.

Επενδύσεις 4,7 δισ. έως το 2033

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Τα top τρία στοιχήματα της διοίκησης Μάνου Μανουσάκη -
Επέκταση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και νησιωτικές διασυνδέσεις

Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ,

Μάνος Μανουσάκης



H
ταν το 1957 όταν ο Αντώνης Σουλιώτης
έβαζε τα θεμέλια μιας επιχείρησης στα
Πολιτικά Ευβοίας που θα έγραφε τη δι-
κή της ιστορία στο ελληνικό επιχειρείν.

Εξήντα έξι χρόνια μετά η οικογένεια Σουλιώτη μπο-
ρεί να περηφανεύεται πως είναι η μεγαλύτερη ελλη-
νική εταιρεία έτοιμων γευμάτων αλλά και ο Νο1 πα-
ραγωγός ντολμάδων στον κόσμο.

Η εταιρεία του παράγει δύο εκατομμύρια χειρο-
ποίητα ντολμαδάκια ημερησίως, διαθέτει επτά εργο-
στάσια -από την Αθήνα μέχρι την Ιορδανία και την
Κίνα- και εξάγει το διάσημο ελληνικό ντολμαδάκι σε
περισσότερα από 50 κράτη. O Κώστας Σουλιώτης
μέσω της εταιρείας του, της γνωστής «Παλίρροιας»,
έχει καταφέρει να κάνει αγαπητά τα παραδοσιακά
ελληνικά ντολμαδάκια σε όλο τον πλανήτη.

Από 8 ετών στη δουλειά
Ο Κώστας Σουλιώτης μπήκε πολύ μικρός στη δου-

λειά, σχεδόν 8 ετών, και στην αρχή έμοιαζε για αυ-
τόν... παιχνίδι. Λόγω της αγάπης του για τη δουλειά
και συνεπαρμένος από την οικογενειακή δραστη-
ριότητα, πήρε την απόφαση να σταματήσει το σχο-
λείο. Έτσι, εγκατέλειψε ουσιαστικά το λύκειο για να
βοηθήσει τον πατέρα του στη δουλειά, που μέχρι
εκείνη τη στιγμή ήταν one man show.

Το όνομα «Παλίρροια» προήλθε, όπως έχει πει ο
ίδιος, από το γεγονός ότι η οικογένειά του κατάγεται
από την Εύβοια, οπότε είναι απολύτως συνυφασμέ-

νο με το φαινόμενο της θάλασσας. Ο ίδιος μοιράζει
τη ζωή του μεταξύ Αθήνας και Χαλκίδας και ηρεμεί
όταν αγναντεύει τη θάλασσα ή ψαρεύει. 

Η πρόσφατη εξαγορά και ο στόχος
Πρόσφατα η «Παλίρροια Σουλιώτης» εξαγόρασε

τη βιομηχανία κατεψυγμένων ζυμών «Τσαμπάσης»
στο Άργος, επεκτεινόμενη και στον κλάδο των κατε-
ψυγμένων ζυμών, έναν κλάδο που τον γνωρίζει, κα-
θώς τα τελευταία χρόνια πουλούσε στο εξωτερικό τις
ζύμες πολύ γνωστής βιομηχανίας από τη Βόρεια Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η «Παλίρροια» φέ-
ρεται να βρίσκεται κοντά σε μια ακόμη εξαγορά βιο-
μηχανίας ζυμών από την Αττική.

Συνολικά η εταιρεία, μέσα από ένα πλέγμα θυγα-
τρικών, ελέγχει 7 εργοστάσια ανά τον κόσμο. Το
πρώτο είναι αυτό της Χαλκίδας, όπου παράγεται όλη
η γκάμα των προϊόντων που διαθέτει σήμερα η «Πα-
λίρροια». Έπειτα είναι ένα στη Βουλγαρία, ένα στην
Ιορδανία και δύο στην Κίνα. Όλα αυτά είναι εργοστά-
σια παραγωγής ντολμά. Άλλα δύο εργοστάσια, τα
οποία βρίσκονται στην Κίνα, είναι υπεύθυνα για την
παραγωγή και προμήθεια των πέντε παραπάνω ερ-
γοστασίων με αμπελόφυλλα.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις
και 10 εκατ. επενδυτικό πρόγραμμα

Ο Όμιλος Παλίρροια κατάφερε να καταγράψει
άνοδο του κύκλου εργασιών της το 2022 κατά 24%,

φθάνοντας τα 75 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος
του συγκεκριμένου ποσοστού -περίπου οι 14 ποσο-
στιαίες μονάδες- αποδίδονται στις ανατιμήσεις που
έκανε η εταιρεία για να περιορίσει τον αντίκτυπο
στην κερδοφορία του αυξημένου κόστους που αντι-
μετώπισε. Ωστόσο, οι υπόλοιπες 10 ποσοστιαίες μο-
νάδες αποδίδονται στην αύξηση των πωλήσεων σε
όγκο, κυρίως στο εξωτερικό. Εξάλλου, οι τελευταίες
αποτελούν πλέον το 85% επί του συνόλου του κύκλου
εργασιών.

Για φέτος η βασική πρόβλεψη της εταιρείας είναι
για την επίτευξη κύκλου εργασιών συνολικού ύψους
85 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η πρόσφατη
εξαγορά της βιομηχανίας ζύμης.

«Μαζί με αυτήν οι πωλήσεις του ομίλου συνολικά
θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ», εκτίμησε ο κ.
Σουλιώτης.

Παράλληλα, η Παλίρροια για το 2023-2024 «τρέ-
χει» επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 10
εκατ. ευρώ. τόσο για την αύξηση της παραγωγικής
δυναμικότητάς της όσο και για την επέκταση των
δραστηριοτήτων της μέσα από νέες κατηγορίες προ-
ϊόντων, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα με την έν-
δειξη «gold», τα οποία είναι φρέσκα ντολμαδάκια
βραχείας -σχετικά- διάρκειας, τα οποία φυλάσσον-
ται στο ψυγείο. Το συγκεκριμένο προϊόν αναμένεται
να μπει στα ράφια των σουπερμάρκετ την περίοδο
της Σαρακοστής.

Επίσης, η εταιρεία έχει ξαναμπεί δυναμικά στον
χώρο των έτοιμων γευμάτων επιχειρώντας πλέον να
κάνει το βήμα στη συγκεκριμένη κατηγορία και στο
εξωτερικό.

Έτσι, πλέον προωθεί μια σειρά από προϊόντα με
την ετικέτα «greek originals» στη γερμανική αγορά,
που αποτελεί έναν από τους επόμενους μεγάλους
στόχους για επέκταση των εκεί δραστηριοτήτων της.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Η απόφαση να εγκαταλείψει 
το σχολείο και η αγάπη του 

για τη δουλειά - Τα 7 εργοστάσια 
και οι εξαγωγές σε 50 χώρες 

Ο  Έλληνας
που έκανε μόδα
τα ντολμαδάκια

Κώστας Σουλιώτης
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Y
achting home port παγκοσμίως
θα μπορεί να καταστεί η χώρα
μας και αρωγός σε αυτό στέκε-
ται η ελληνική Πολιτεία, καθώς

τους τελευταίους δώδεκα μήνες το
υπουργείο Τουρισμού, μέσω της Επιτρο-
πής Τουριστικών Λιμένων, έχει προχωρή-
σει στην αξιοποίηση 17 από αυτούς.

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού
εντάσσεται στην αειφόρο πορεία του ελ-
ληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς
περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστη-
ριοτήτων με χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα την κρουαζιέρα και το yachting,
δραστηριότητες στις οποίες η ελληνική
Πολιτεία επενδύει στρατηγικά.

Η ανάπτυξη αυτής της τουριστικής δρα-
στηριότητας έχει περάσει από «40 κύμα-
τα» και παρά τους αναπτυξιακούς σχεδια-
σμούς που έχουν εκπονηθεί έως σήμερα,
είτε δεν ολοκληρώθηκαν είτε δεν πέρα-
σαν στη φάση της υλοποίησης κυρίως λό-
γω της έλλειψης κονδυλίων.

Όμως τα δεδομένα έχουν πλέον αλλά-
ξει, καθώς τα προγράμματα ανάπτυξης

και αναβάθμισης των τουριστικών υπο-
δομών μέσα από πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπο-
ρούν να δώσουν νέα πνοή στον θαλάσ-
σιο τουρισμό. 

«Τα λιμενικά ταμεία θα πρέπει να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον και να αξιοποιήσουν
τα περίπου 130 εκατ. ευρώ που διαθέτου-
με για αναβάθμιση τουριστικών λιμέ-
νων», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία μου στο
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting.

Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν
170.000 σκάφη αναψυχής όλων των με-
γεθών, με τα επαγγελματικά σκάφη να
ανέρχονται σε 6.500, από τα οποία το 70%
είναι ιστιοφόρα και το 30% μηχανοκίνητα. 

Μάλιστα, το ελληνικό επαγγελματικό
yachting συνεισέφερε με 3,8% στο συ-
νολικό 18% του τουρισμού στο ΑΕΠ, ενώ
το 2022 εκτιμάται ότι η αύξηση θα φθά-
σει στο 11%.

Όμως, η Ελλάδα σήμερα διαθέτει μό-
λις 22 μαρίνες με 8.100 θέσεις ελλιμενι-
σμού και το ισοζύγιο γέρνει υπέρ της
Τουρκίας, καθώς η γειτονική χώρα δια-
θέτει 67 μαρίνες με 30.000 διαθέσιμες
θέσεις ελλιμενισμού.

Στη σημαντική συμβολή του yachting
αναφέρθηκε και η πρόεδρος του ΕΟΤ Άν-
τζελα Γκερέκου, η οποία εστίασε στην
ανάγκη επανατοποθέτησης της εγχώριας
αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού.

«Από το παραδοσιακό, εποχικό “ήλιος

και θάλασσα” θα πρέπει πλέον να περά-
σουμε στο yachting των 365 ημερών, κα-
θώς έχουμε τον ήλιο, το κλίμα και τον άνε-
μο με το πλευρό μας, τα ιστιοφόρα και τα
καταμαράν ταξιδεύουν από τον Μάρτιο
μέχρι τον Νοέμβριο και οι λαοί του Βορρά
αγαπούν τον ελληνικό χειμώνα», σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του ΕΟΤ.

Σε επίπεδο marketing, το «green ya-
chting», η ανάγκη σύνδεσης του yach-
ting με την έννοια της βιωσιμότητας δη-
λαδή, μπορεί να ενισχυθεί και από τη
συμμετοχή των τουριστών σε δράσεις με
οικολογικό θαλάσσιο χαρακτήρα, όπως
η γνωριμία τους με τα «πράσινα» και
«έξυπνα» νησιά μας.

Νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης
κατοικίας των καλόπιστων και ευάλωτων δανειοληπτών
ζητεί ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, μετά τη δημο-
σίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου που δίνει τη δυ-
νατότητα στα funds να προχωρούν σε πλειστηριασμούς
ακινήτων η οποία πλέον αποτελεί νομολογία.

Ο ΔΣΑ, ο οποίος εξετάζει τη δυνατότητα προσφυγής
στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καλεί με ψήφι-
σμά του την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές
πρωτοβουλίες «για την οριζόντια αναστολή των πλειστη-
ριασμών της πρώτης κατοικίας των καλόπιστων και ευά-
λωτων δανειοληπτών μέχρις ότου παρασχεθεί η άνω λυ-
σιτελής προστασία και να θεσπίσει ένα μόνιμο, ρεαλιστικό
και αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών για αυ-

τούς που θα περιλαμβάνει και την προστασία της κυριότη-
τας της πρώτης κατοικίας τους».

Σύμφωνα με τον ΔΣΑ, «ο υφιστάμενος εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών είναι αναποτελεσματικός,
αφού προβλέπει προαιρετική συμμετοχή των τραπεζών

και των funds στη διαδικασία ρύθμισης», καθώς μέσα σε
δύο χρόνια έχουν γίνει δεκτές μόλις 3.323 αιτήσεις για
οφειλές 1,085 εκατ. ευρώ ενώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος
ανέρχεται σε 270 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ο Δικηγορικός
Σύλλογος υποστηρίζει πως «οι επιχειρούμενες παρεμβά-
σεις της κυβέρνησης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ως
απόρροια της κοινωνικής πίεσης που προκαλεί η επιθετι-
κή στρατηγική των funds και των τραπεζών, είναι “αδειανό
πουκάμισο”, απολύτως προσχηματικές και αλυσιτελείς»
και δεν δίνουν αποτελεσματική λύση. Καταλήγοντας πάν-
τως ο ΔΣΑ τονίζει πως αποτελεί «διαχρονική ευθύνη των
κυβερνήσεων» που δεν επέλυσαν το ζήτημα με σαφή νο-
μοθετική ρύθμιση και, όπως αναφέρει, «πέταξαν το μπα-
λάκι» στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

ΔΣΑ: Ζητά οριζόντια αναστολή των πλειστηριασμών της α’ κατοικίας με νομοθετική ρύθμιση 

Οι τουριστικοί
λιμένες
αναβαθμίζονται 

Ήδη προχωράει η αξιοποίηση 17 εξ αυτών,
ενώ το υπουργείο Τουρισμού διαθέτει 130 εκατ. 

για βελτίωσή τους με στόχο το yachting των 365 ημερών
Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου
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Α
πό τέσσερα έως επτά χρόνια
υπολογίζεται ο χρόνος από-
σβεσης για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού στέγης με

μπαταρία, σύστημα που πρόκειται να λά-
βει επιδότηση από το νέο πρόγραμμα του
ΥΠΕΝ που πλέον βρίσκεται στην τελική
ευθεία, όπως έχει γράψει η «Political» σε
προηγούμενο ρεπορτάζ.

Στην περίπτωση ανάπτυξης του ίδιου
συστήματος χωρίς επιδότηση, ο χρόνος
απόσβεσης αυξάνει και κυμαίνεται από 7,5
μέχρι 14,5 χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος
της εγκατάστασης. Υπενθυμίζεται ότι η

υποβολή των αιτήσεων
για το πρόγραμμα «Φω-
τοβολταϊκά στις Στέγες»
αναμένεται να ξεκινήσει
εντός Μαρτίου.  Με τη
βοήθεια του ενεργειακού

συμβούλου Στέλιου Ψω-
μά, παραθέτουμε τρία πα-

ραδείγματα αγοράς φωτοβολταϊκών με
μπαταρία, για τρία νοικοκυριά με διαφορε-
τικό προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας: Ένα με μικρή κατανάλωση, μό-
λις 4.500 kWh τον χρόνο, ένα με διπλάσια,
δηλαδή 7.500 kWh ετησίως, και ένα με
ακόμη μεγαλύτερη, ήτοι 10.000 kWh.

Στο πρώτο παράδειγμα, αρκεί ένα μικρό
φωτοβολταϊκό ισχύος 3 kW, προκειμένου
το νοικοκυριό να καλύψει τις ανάγκες του.
Στο δεύτερο και τρίτο παράδειγμα, υποθέ-
τουμε ότι τα νοικοκυριά θερμαίνονται με
κλιματιστικά ή αντλίες θερμότητας και άρα
έχουν αυξημένη κατανάλωση. Συνεπώς,
χρειάζονται φωτοβολταϊκά ισχύος 5
kW και 7 kW αντίστοιχα.

Τι καλύπτει η επιδότηση
Σύμφωνα με όσα είπε, προ ημερών, σε

συνέντευξή του στην «Καθημερινή»
ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
το πρόγραμμα των ηλιακών στεγών θα επι-
δοτεί οικιακά συστήματα αυτοπαραγωγής
αποκλειστικά με μπαταρίες. Η επιδότηση
θα καλύπτει το 60% της συνολικής δαπά-
νης, ενώ ειδικά η μπαταρία θα επιδοτείται
κατά 100%. Η ανώτερη επιδοτούμενη ισχύς
φωτοβολταϊκού θα είναι τα 7 κιλοβάτ
(kW) και αντιστοίχως η ανώτερη επιδοτού-
μενη χωρητικότητα μπαταρίας θα είναι οι 7
κιλοβατώρες (kWh).

Φωτοβολταϊκό 3 κιλοβάτ 
με μπαταρία

Στο πρώτο παράδειγμα, ενός νοικοκυρι-
ού με ετήσια κατανάλωση 4.500 kWh, του
αρκεί ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 3 kW, με
μπαταρία χωρητικότητας 5 kWh. Ένα εν-
δεικτικό κόστος επένδυσης είναι οι 12.000
ευρώ (η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%) χω-

ρίς επιδότηση, έναντι 6.000 ευρώ με επι-
δότηση. Το κέρδος στην 25ετία διαμορφώ-
νεται σε 10.350 ευρώ χωρίς επιδότηση και
σκαρφαλώνει στις 17.550 ευρώ με επιδό-
τηση. Ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυ-
σης, χωρίς την επιδότηση, διαμορφώνεται
στα 14,6 χρόνια, ενώ όταν υπάρχει επιδό-
τηση, πέφτει στα 7,2 χρόνια.

Φωτοβολταϊκό 5 κιλοβάτ 
με μπαταρία

Έστω ότι οι ανάγκες του νοικοκυριού
είναι μεγαλύτερες, για παράδειγμα 7.500
kWh τον χρόνο και απαιτούν φωτοβολ-
ταϊκό των 5 kW (με μπαταρία χωρητικό-
τητας επίσης 5 kWh). Τότε, το ενδεικτικό
κόστος της επένδυσης ανεβαίνει ελα-
φρώς στις 14.000 ευρώ χωρίς επιδότηση
και στις 7.000 ευρώ με επιδότηση. Το νοι-
κοκυριό του παραδείγματός μας θα απο-
κομίσει στην 25ετία ένα κέρδος περίπου
30.000 ευρώ χωρίς επιδότηση, έναντι
38.800 ευρώ με επιδότηση. Ο χρόνος
αποπληρωμής διαμορφώνεται στα 8,8
και στα 4,4 έτη αντίστοιχα.

Φωτοβολταϊκό 7 κιλοβάτ 
με μπαταρία

Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ένα
νοικοκυριό με πολύ μεγάλη ετήσια κατα-
νάλωση, της τάξης των 10.000 kWh (833
kWh τον μήνα). Για να καλύψει τις ανάγ-
κες του χρειάζεται σύστημα 7 kW και
μπαταρία χωρητικότητας 7 kWh. Εντελώς
ενδεικτικά, το κόστος αγοράς του συστή-
ματος, χωρίς επιδότηση, υπολογίζεται
στις 17.500 ευρώ, όταν μετά από επιδότη-
ση πέφτει στις 8.750 ευρώ. Το κέρδος

στην 25ετία, χωρίς επιδότηση, διαμορ-
φώνεται στις 48.650 ευρώ, ενώ με επιδό-
τηση ανεβαίνει κοντά στις 60.000 ευρώ.
Τα 7,5 και τα 3,5 χρόνια είναι αντίστοιχα οι
χρόνοι αποπληρωμής.

Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
Είναι προφανές ότι όσο μεγαλώνει η

ισχύς του φωτοβολταϊκού, τόσο πέφτει και
ο χρόνος απόσβεσης. Όσο, δηλαδή, περισ-
σότερη ενέργεια παράγει το σύστημα, τόσο
μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων επι-
τυγχάνει το νοικοκυριό στην 25ετία, όσο
διαρκεί η σύμβαση με τον πάροχο, άρα τό-
σο γρηγορότερα γίνεται η απόσβεση.

Έχει σημασία να έχουμε πάντα υπόψη
ότι σε όλα τα μικρά οικιακά φωτοβολταϊκά

συστήματα αυτοπαραγωγής η χρήση συ-
στημάτων αποθήκευσης ενέργειας αυξά-
νει το ποσοστό ταυτοχρονισμού της παρα-
γόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια
(άρα και το οικονομικό όφελος).

Επιπλέον, τα συστήματα αποθήκευσης
συμβάλλουν στην ενίσχυση των ηλεκτρι-
κών δικτύων και στην αποφυγή προβλη-
μάτων ευστάθειας του δικτύου (κυρίως τις
ώρες που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊ-
κά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαι-
τείται εφεδρική ισχύς από συμβατικές μο-
νάδες). Εννοείται ότι η αποθήκευση παρέ-
χει ακόμη ασφάλεια εφοδιασμού και προ-
στιθέμενη αξία στα φωτοβολταϊκά, καθώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως UPS σε
περιπτώσεις διακοπών ρεύματος.

Δείτε πόσο συμφέρουν
τα φωτοβολταϊκά στέγης

Τρία παραδείγματα 
με υπολογισμό κόστους 

και απόσβεσης

Γράφει 
o Μιχάλης  

Μαστοράκης



Ως μια ελκυστική μακροπρόθεσμη
επενδυτική πρόταση «βλέπει» η JP
Morgan τις ελληνικές τράπεζες, ενώ
πλέον προσθέτει και την Εθνική Τράπε-
ζα στα top pick της. Πιο συγκεκριμένα,
η αμερικανική τράπεζα αν και τονίζει
ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια ενοποι-
ημένη τραπεζική αγορά, σημειώνει ότι
παρατηρεί αυξημένη μεταβλητότητα
από τις επερχόμενες εκλογές. Μεταξύ
άλλων, στηριζόμενη στα μέχρι τώρα θε-
τικά αποτελέσματα, η JP Morgan έχει αναβαθμίσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 80% των ευρωπαϊκών τραπεζών
υπό κάλυψη μετά το 4ο τρίμηνο. Ωστόσο, σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των αναβαθμίσεων των κερδών αφορούσε προ-
βλέψεις, με τα έσοδα και το κόστος να είναι κατά 3% καλύτερα και 2% χειρότερα κατά μέσο όρο αντίστοιχα.
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Δ
ιορθωτική κίνηση για το
ελληνικό χρηματιστήριο
στις τελευταίες συνε-
δριάσεις μετά τα σημαν-

τικά κέρδη που είχε καταγράψει ο
Γενικός Δείκτης από αρχές του
έτους. Παράλληλα, η υποχώρηση
της αξίας των συναλλαγών υποδη-
λώνει ότι οι επενδυτές βρίσκονται
σε στάση αναμονής και προτιμούν
το trading στα τρέχοντα επίπεδα.
Όπως επισημαίνουν εγχώριοι ανα-
λυτές, μια διόρθωση είναι απαραί-
τητη για το ΧΑ προκειμένου να
υπάρξει αποφόρτιση και η αγορά
να μη βρεθεί εγκλωβισμένη σε ένα
στενό περιθώριο διακύμανσης με
επικράτηση του ενδοσυνεδριακού
trading που στόχο θα έχει μόνο την
κατοχύρωση πρόσκαιρων κερδών
για τους συμμετέχοντες. Τεχνικά

δεν πρέπει ο ΓΔ να υποχωρήσει κά-
τω από τις 966 μονάδες, γιατί τότε
θα ακυρωθεί το αγοραστικό σήμα.
Στην περίπτωση που δίνει κλεισί-
ματα υψηλότερα των 1.050, δεν

μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς
τις 1.105 και 1.150 μονάδες. Οι επό-
μενες στηρίξεις, χαμηλότερα των
966, στις 950 και 913 μονάδες (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ημερών).

Νέα Ραδιοσυστήματα 
Διπλού Πυρήνα από 
την Intracom Telecom

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσε-
ων, ανακοινώνει τη διάθεση προηγμένων
ραδιοσυστημάτων, διπλού πυρήνα (dual-
core), αμιγώς εξωτερικής εγκατάστασης,
το OmniBAS™-BXd. Τα εν λόγω ράδια
αποτελούν τη νέα γενιά μικροκυματικών
δισημειακών ραδιοζεύξεων σε συχνότητες
από 13 έως 38 GHz, εμπλουτίζοντας έτσι το
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο OmniBAS™. Τα
νέα ραδιοσυστήματα θα παρουσιαστούν
κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου συνέδρι-
ου τηλεπικοινωνιών MWC Barcelona στις
27 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου στο περίπτερο
της εταιρείας 7B44 στην αίθουσα 7.

Η Info Quest Technologies
φέρνει τις έξυπνες 
κλειδαριές igloohome

Η Ιnfo Quest Technologies ανακοίνωσε
την έναρξη της συνεργασίας της και τη
διάθεση στην ελληνική αγορά των προ-
ϊόντων ελεγχόμενης πρόσβασης της
igloohome. Η igloohome διαθέτει μία
γκάμα από ψηφιακές κλειδαριές για κά-
θε τύπου πόρτα -με δημοφιλέστερο προ-
ϊόν το retrofit, που μπορεί να μετατρέψει
την πλειονότητα των υπάρχουσων κλει-
δαριών σε smart- καθώς και έξυπνα λου-
κέτα και safe boxes, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση.

AutoHellas: Περιθώρια
ανόδου βλέπει 
η Eurobank Equities

Μεταξύ 13,3 και 18,3 ευρώ τοποθετεί τη
δίκαιη τιμή για τη μετοχή της AutoHellas η
Eurobank Equities. Όπως τονίζει η εται-
ρεία, η οποία αποτελεί franchise της Hertz
σε Ελλάδα και οκτώ ακόμη χώρες, κατέχει
ηγετική θέση στην αγορά της για την ευρύ-
τερη περιοχή. Σε αντίθεση με άλλες εται-
ρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, η Autohel-
las διαθέτει ένα αρκετά διαφοροποιημένο
επιχειρηματικό μοντέλο, προσφέροντας
τόσο βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων
(RaC) όσο και μακροχρόνια μίσθωση, ενώ
παράλληλα δραστηριοποιείται και στο εμ-
πόριο αυτοκινήτων. 

Δίκαιο και εύλογο χαρακτηρίζει το προσφερό-
μενο τίμημα, ύψους 4,58 ευρώ ανά μετοχή, της
προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης που έχει υπο-
βάλει ο Γιώργος Γεράρδος για την απόκτηση του
συνόλου των μετοχών της εισηγμένης το διοικη-
τικό συμβούλιο της εταιρείας στην αιτιολογημένη
γνώμη του. Όπως αναφέρει, υπερβαίνει κατά
44,48% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τι-
μή των μετοχών κατά τους έξι μήνες που προηγή-
θηκαν της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης,
η οποία ανήλθε σε 3,17 ευρώ. Επιπλέον, ισούται
με την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμη-
τή με την Έκθεση Αποτίμησης, λαμβάνοντας υπό-

ψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους, η οποία (τιμή) ανήλθε σε 4,58 ευρώ ανά μετοχή. Το ΔΣ της Πλαί-
σιο αναφέρει επίσης ότι η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυ-
σης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Εξαέρωση στο χρηματιστήριο

Πλαίσιο: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα της ΔΠ του Γ. Γεράρδου

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

JP Morgan: Στα top picks η μετοχή της Εθνικής Tράπεζας
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Mercedes-Benz: Αύξηση 63% στα
έσοδα

Σημαντική αύξηση σε επίπεδο δ’ τριμήνου
και έτους κατέγραψαν τα κέρδη της Mer-
cedes-Benz για το δ’ τρίμηνο του 2022, με τη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να αναμέ-
νει στασιμότητα στις πωλήσεις για το 2023 λό-
γω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα. Για το δ’ τρίμηνο του 2022 η εταιρεία εμ-
φάνισε έσοδα 41 δισ. ευρώ έναντι 35,24 δισ.
ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2021 και ενώ οι ανα-
λυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του
FactSet ανέμεναν έσοδα 38,44 δισ. ευρώ. Τα
κέρδη έφτασαν τα 4,03 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 63% σε ετήσια βάση, και ενώ οι αναλυτές
ανέμεναν κέρδη 3,73 δισ. ευρώ.

Allianz: Αύξηση κερδών 
και πτώση εσόδων 

Άνοδο στα κέρδη της και απώλειες σε επίπε-
δο εσόδων κατέγραψε για το δ’ τρίμηνο του
2022 η Allianz, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη ασφαλιστική
εταιρεία της Ευρώπης. Τα κέρδη της Allianz
διαμορφώθηκαν σε 2,01 δισ. ευρώ έναντι ζη-
μιών 292 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2022.
Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της
Allianz ανέμεναν κέρδη ύψους 2,03 δισ. ευρώ. 

Eurobank: 42 startups 
και πάνω από 50 επενδυτές
στο egg Investor Day

Στην κυριότητα της Premia 
οι εγκαταστάσεις του ΙΟΛΗ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Premia Properties και
η Sterner Stenhus Greece ανακοίνωσαν τη συμφω-
νία τους για τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επι-
χείρησης και του brand του Φυσικού Μεταλλικού
Νερού ΙΟΛΗ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση, με βάση τη
συμφωνία αυτή οι
εγκαταστάσεις της
Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας στην περιο-
χή του Μοσχοχωρί-
ου Φθιώτιδος, δη-
λαδή οικόπεδο συ-
νολικής επιφάνει-
ας 99.209 τμ, και οι
εντός αυτού κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας
12.230 τμ περιέρχονται στην κυριότητα της PRE-
MIA. Μισθωτής του ακινήτου και ανάδοχος της επι-
χείρησης θα είναι η νεοσυσταθείσα εταιρεία Ιόλη
Πηγή, θυγατρική της Sterner Stenhus Greece (βα-
σικού μετόχου της PREMIA που από τον Νοέμβριο
2022 κατέχει και το πλειοψηφικό μερίδιο στην
Μπουτάρη Οινοποιεία ΑΕ).

Η Δωδώνη συμμετείχε φέτος στην Έκθεση
HORECA μέσω του Προγράμματος «Ελληνικό
Πρωινό», μια δράση κοινωνικής ευθύνης από το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, που έχει
ως στόχο να συνδέσει τον πρωτογενή με τον τριτο-
γενή τομέα, προσκαλώντας τους επαγγελματίες
του κλάδου της Διαμονής και της Εστίασης να γευ-
τούν ελληνικά προϊόντα και τοπικές σπεσιαλιτέ,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι επαγγελμα-
τίες από τον χώρο του τουρισμού και της εστίασης
που επισκέφθηκαν το περίπτερο ενημερώθηκαν
για τα προϊόντα της εταιρείας, καθώς και των τιμώ-
μενων νησιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
και απόλαυσαν τις αυθεντικές συνταγές που δημι-
ούργησε η ομάδα του chef Στράτου Ιωσηφέλλη.

Επιμέλεια: Αμαλία Κάτζου

Ο Ιωάννης Εμιρζάς 
νέος CEO της Kosmocar
Η Kosmocar AE ανακοίνωσε ότι από τις 14 Μαρ-
τίου ο Στίβεν Σίρτης επικεντρώνεται ξανά στα
καθήκοντα του συμβούλου των μετόχων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο τον εντοπι-
σμό, τη διερεύνηση και την ανάπτυξη νέων ευ-
καιριών και δραστηριοτήτων, διατηρώντας πα-
ράλληλα τη θέση του μέλους στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Kosmocar. Έχοντας ολοκληρώ-
σει με απόλυτη επιτυχία την αποστολή του, περ-
νά τη σκυτάλη στον Ιωάννη Εμιρζά, ο οποίος από
την παραπάνω ημερομηνία αναλαμβάνει καθή-
κοντα διευθύνοντος συμβούλου της Kosmocar.

Σ
αράντα δύο εταιρείες που συμμετέχουν
στον επιταχυντή καινοτομίας egg-en-
ter*grοw*go από Ελλάδα, Κύπρο και Ου-
κρανία παρουσίασαν τις επιχειρηματικές

τους ιδέες, διεκδικώντας χρηματοδότηση από ένα
ευρύ κοινό διαχειριστών κεφαλαίων επιχειρηματι-
κού κινδύνου (VC’s), εταιρικών επενδυτών και
Business Angels από Ελλάδα, Κεντρική και Ανατο-
λική Ευρώπη, Ισραήλ, ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο
Βασίλειο, στο πλαίσιο Επενδυτικής Ημερίδας (In-
vestor Day) που διοργανώθηκε στο EGG Hub στο
Μοσχάτο. Στην εκδήλωση υπογράφηκε Μνημόνιο
Συνεργασίας (ΜοU) μεταξύ του egg και του επιχει-
ρηματικού επιταχυντή InnovX, με έδρα στη Ρουμα-
νία, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας των
οικοσυστημάτων καινοτομίας Ελλάδας, Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, παρουσία εκπροσώπων
της πολιτικής ηγεσίας και διακεκριμένων προσκε-
κλημένων από το εγχώριο και διεθνές οικοσύστημα
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Η Δωδώνη συμμετείχε 
στο «Ελληνικό Πρωινό»
του ΞΕΕ



Μ
ε ένα ακόμα αφιέρωμα στη
γυναικεία απασχόληση
στον χώρο της ενέργειας,
και όχι μόνο, φρεσκάρουμε

τη μνήμη μας, παραθέτοντας στοιχεία
διεθνών οργανισμών. Ξεκινάμε με ένα
απόσπασμα από την τοποθέτηση της
γενικής γραμματέως Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας
Σδούκου (ΥΠΕΝ), η οποία μας είπε για
το ζήτημα αυτό:

«Στην αφετηρία του 2023, ο κόσμος
της ενέργειας προετοιμάζεται για μια
ακόμη χρονιά προκλήσεων που θα κα-
θορίσουν εν πολλοίς την επιτυχία των
σχεδίων μας για την εδραίωση της μετά-
βασης στην πράσινη ενέργεια, τον μετα-
σχηματισμό της χώρας σε ενεργειακό
κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη και την εκπλή-
ρωση των στόχων μας για την ουδετερό-
τητα άνθρακα έως το 2050. Σε αυτή την
ιστορικών διαστάσεων διαδρομή, η πα-
ρουσία των γυναικών σε θέσεις ευθύνης
στον χώρο της ενέργειας αποκτά κομβι-
κή σημασία». 

Εργασιακή «ψαλίδα» 
Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

«Μόλις το 14% των ανώτερων στελεχών
του κλάδου της ενέργειας είναι γυναί-
κες, με τον τομέα κοινής ωφέλειας να
έχει το υψηλότερο ποσοστό», επισημαί-
νουν ο Οργανισμός Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο Διε-
θνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ). 

Αν διευρύνουμε την έννοια της απα-
σχόλησης, τότε βλέπουμε κατά δήλωση
της Ιωσηφίνας Αντωνίου, επιτρόπου Ισό-
τητας Φύλων (15η Νοεμβρίου 2022 –
ημέρα Ίσης Αμοιβής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) ότι «οι γυναίκες στην ΕΕ εξακο-
λουθούν να κερδίζουν λιγότερα από
τους άνδρες κατά μέσο όρο για ίσης

αξίας εργασία. Για κάθε ένα ευρώ που
κερδίζουν οι άνδρες, οι γυναίκες κερδί-
ζουν 87 σεντς. Δηλαδή οι γυναίκες στην
ΕΕ δουλεύουν δωρεάν τους δύο τελευ-
ταίους μήνες του χρόνου».

Η Παγκόσμια Έκθεση για το χάσμα
των φύλων 2023 αναφέρει ότι «μόνο το
5% των CEO παγκοσμίως είναι γυναίκες,
ενώ οι γυναίκες αποτελούν λιγότερα από
ένα στα πέντε μέλη της εταιρικής ηγετι-
κής ομάδας».

Συμφώνα με το European Institute for
Gender Equality του 2022, «το ποσοστό
των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο
είναι μόλις 15,5% στην Ελλάδα (έναντι

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο δρόμος για
την πλήρη ισότητα είναι ακόμη μακρύς, όπως
δείχνουν τα επίσημα στοιχεία των διεθνών
οργανισμών, τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου,
γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ
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Αλεξάνδρα Σδούκου: 
Η αρχέγονη ικανότητά
μας να ελισσόμαστε 
και να διαφυλάττουμε
τα πολύτιμα της ζωής
μάς επιτρέπει να
αντιμετωπίζουμε θετικά
και δυναμικά τις
προκλήσεις και, 
εν τέλει, να
συναγωνιζόμαστε
ισότιμα με τους άνδρες
σε αυτή την κοινή
πορεία μας προς 
το μέλλον

«Κομβική η παρουσία γυναικών
σε θέσεις ευθύνης»



33,4% στην ΕΕ). Στη Βουλή οι γυναίκες
είναι το 21%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου
όρου 33%. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις,
μόλις 23% των μελών Διοικητικού Συμ-
βουλίου των μεγαλύτερων εισηγμένων
εταιρειών ήταν γυναίκες (στην ΕΕ είναι
31,6%)».

Οι γυναίκες υστερούν σχεδόν παντού,
αλλά υπερτερούν όταν πρόκειται για
αναζήτηση εργασίας: Στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ –τελευταία στοι-
χεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)–, στο σύνο-
λο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κρι-
τήριο την αναζήτηση εργασίας, ο αριθ-
μός των γυναικών είναι σχεδόν διπλά-
σιος από τους άνδρες: 392.847 (ποσοστό
36,40%) και γυναίκες 686.355 (ποσοστό
63,60%).

Στην Κύπρο, με βάση το τελευταίο κα-
ταγεγραμμένο ποσοστό, «το χάσμα αμοι-
βών μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρ-
χεται στο 9%. Δηλαδή οι γυναίκες κερδί-
ζουν 91 σεντς για κάθε 1 ευρώ που κερδί-
ζουν οι άνδρες».

Ισότητα των φύλων
Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Νταβός 2023 τονίστηκε εξάλλου ότι «η
πανδημία είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο
στις γυναίκες – πολλές από αυτές εγκα-
τέλειψαν την εργασία τους για να φροντί-
σουν τα παιδιά». Και ότι «σε παγκόσμιο
επίπεδο, μόνο το 68,1% του χάσματος των
φύλων έχει καλυφθεί, γεγονός που ση-
μαίνει ότι θα χρειαστούν άλλα 132 χρόνια
για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων». 

Σημειώνεται ότι στο Νταβός «η Ισλαν-
δία ανακηρύχθηκε για άλλη μια φορά η
χώρα με τη μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ
των φύλων. Η σκανδιναβική αυτή χώρα
έχει κλείσει περισσότερο από το 90% του
χάσματος των φύλων – και βρίσκεται
στην κορυφή της κατάταξης για 12η συ-
νεχή χρονιά, σε σύνολο 146 οικονομιών,
στον Παγκόσμιο Δείκτη Χάσματος των
Φύλων για το 2022».

Επίσης «η Φινλανδία, η Νορβηγία και
η Σουηδία κυριαρχούν στην πρώτη πεν-
τάδα, ενώ μόνο τέσσερις χώρες στο top
10 βρίσκονται εκτός Ευρώπης: Νέα Ζη-
λανδία (4η), Ρουάντα (6η), Νικαράγουα
(7η) και Ναμίμπια (8η). 

Η πρώτη πεντάδα παραμένει αμετά-
βλητη από πέρυσι, αλλά η Λιθουανία και
η Ελβετία  είναι εκτός της πρώτης
10άδας, με τη Νικαράγουα και τη Γερμα-
νία να παίρνουν τις θέσεις τους».

Ενθαρρυντικά νέα
Στον τομέα της ενέργειας, όσον αφορά

τη θέση της γυναίκας κυρίως στον χώρο
των ΑΠΕ, τα νέα είναι πιο ενθαρρυντικά,
όπως μας πληροφορεί η International
Renewable Energy Agency (IRENA):
«Στη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών, οι
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 40% από
το σύνολο των περίπου 4,3 ατόμων που
απασχολούνται στον κλάδο αυτόν. 

Στην αιολική βιομηχανία, το ποσοστό
ανέχεται σε 21% και στον τομέα του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου σε
22%. Το μέσο μερίδιο των γυναικών που
απασχολούνται σε όλους τους κλάδους
των ΑΠΕ είναι 32%. Οι γυναίκες κατέ-
χουν το 30% των διευθυντικών θέσεων
και μόλις το 13% των ανώτερων διευ-
θυντικών θέσεων στον κλάδο των ηλια-
κών φωτοβολταϊκών. Και αντιπροσω-
πεύουν το 35% άλλων (μη τεχνικών) θέ-

σεων, όπως, για παράδειγμα, το μάρκε-
τινγκ, ο τομέας πωλήσεων, η διανομή, η
συναρμολόγηση και η εγκατάσταση
προϊόντων».

Άπαρτα κάστρα 
Η διαρκής κατάκτηση, από εμάς τις γυ-

ναίκες, ολοένα και περισσότερων από τα
άλλοτε πρώην άπαρτα κάστρα του κό-
σμου της ενέργειας αποδεικνύει τη δυ-
ναμική του φύλου και καταρρίπτει τους
αναχρονισμούς του παρελθόντος, μας
είπε χαρακτηριστικά η Αλεξάνδρα Σδού-
κου, γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών: «Γυναίκες με
γνώσεις, ικανότητες και φιλοδοξίες βρί-
σκονται στις επάλξεις και διεκδικούν θέ-
σεις ευθύνης, με την ίδια, αν όχι μεγαλύ-
τερη, δίψα με τους άνδρες συναδέλφους
μας. Τα δικά μας όπλα σε αυτήν τη “μάχη”
των φύλων είναι ο ξεχωριστός δυναμι-

σμός μας και η αυξημένη διαίσθηση που
μας χαρακτηρίζει. Σε αυτήν τη δύσκολη
ιστορικά περίοδο που διανύουμε, αυτά
τα όπλα θα μας επιτρέψουν να γίνουμε
πιο δημιουργικοί για να μπορέσουμε να
αναδιαμορφώσουμε το εξελισσόμενο
ενεργειακό τοπίο.

Παρά ταύτα, δεν πρέπει να λησμονού-
με πως ο δρόμος για την πλήρη ισότητα
στον χώρο είναι ακόμη μακρύς, όπως
δείχνουν τα επίσημα στοιχεία των διε-
θνών οργανισμών.

Καθώς η επιτυχία της πράσινης μετά-
βασης είναι ζωτικής σημασίας για την
Ελλάδα και την Ευρώπη, ο ρόλος των γυ-
ναικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ειδικό
βάρος. Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε κα-
λύτερα από τον καθένα την αξία της δια-
φύλαξης της ζωής και τη σημασία που
έχει η συζήτηση για ένα πιο βιώσιμο
μέλλον για όλους». 
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Μια εικόνα από την Ισπανία: H Εθνική Επιτροπή
Χρηματιστηρίου  (CNMV) συνέταξε το 2015 την
πρώτη έκδοση του κώδικα καλής διακυβέρνησης
για εισηγμένες εταιρείες, ο οποίος, σε εθελοντική
βάση, συνιστούσε να φτάσουν το 30% οι γυναίκες
διευθύντριες στα διοικητικά συμβούλια έως το
2020. Στην αναθεώρησή του για το 2020, ο κώδι-
κας επέκτεινε τον στόχο στο 40% έως το 2022, συ-

νιστώντας την προώθηση των γυναικών σε ανώ-
τερα διοικητικά στελέχη. 
Ωστόσο, από τις οκτώ εταιρείες του ενεργειακού
τομέα, μόνο η Red Eléctrica Española πέτυχε την
ισοτιμία γυναικών διευθυντριών το 2020, ενώ
στις υπόλοιπες η γυναικεία παρουσία στα διοικη-
τικά συμβούλια αυξήθηκε, από 27,7% το 2018, σε
32,0% το 2020. 

Κώδικας καλής διακυβέρνησης
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Έντονη είναι η φημολογία ότι πρόκει-
ται να ρίξει πρόωρα τίτλους τέλους το

«My Style Rocks», εξαιτίας της χαμηλής
τηλεθέασης, ωστόσο σύμφωνα με πληρο-
φορίες μας κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ο
ΣΚΑΪ δεν σχεδιάζει να κόψει το ριάλιτι μό-
δας και θα ολοκληρωθεί κανονικά, στις 30
Ιουνίου. 

�Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα
στη Σοφία Αλιμπέρτη και την

Barking Well Media για το «Dr Oz»,
που θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1. Μα-
ζί της θα είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες
και ο Κωνσταντίνος Ξένος. Αν προλά-
βουν με τις προετοιμασίες, δεν απο-
κλείεται να το δούμε στον αέρα αρχές
Μαρτίου, καθημερινά στην απογευ-
ματινή ζώνη. 

� Η πρώτη «σύγκρουση» της Φαίης
Σκορδά με τον Νίκο Κοκλώνη είναι

γεγονός. Οι δύο παρουσιαστές θα βρε-
θούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι απόψε,
καθώς κάνουν ταυ-
τόχρονα πρεμιέρα τα
live του «The Voice»
στον ΣΚΑΪ και ο νέος
κύκλος του «Just
The Two Of Us» στον
Alpha. Η Φαίη για
πρώτη φορά ως πα-
ρουσιάστρια σόου
στην prime time ζώνη, θα έχει αρκετό εν-
διαφέρον να δούμε πώς θα κονταροχτυ-
πηθεί με τον αντίπαλό της απόψε. 

�Πολλές κουβέντες γίνονται τε-
λευταία για τον Χρήστο Φερεν-

τίνο και την παραμονή του ή όχι στον
Alpha. Η πρόταση από τον ΣΚΑΪ που
έχει στα σκαριά δύο τηλεπαιχνίδια
πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Από
την άλλη, το ανανεωμένο πλατό του
«Deal» αναμένει για τα γυρίσματα του
νέου κύκλου. Το θέμα είναι αν θα εί-
ναι ο Χρήστος Φερεντίνος αυτός που
θα το παρουσιάσει ή αν ο παρουσια-
στής πάρει τη μεγάλη απόφαση να
αλλάξει τηλεοπτική στέγη.

� Μια σειρά από ονόματα ακούγονται
για την παρουσίαση της κοινωνικής

εκπομπής που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για το
Σαββατοκύριακο, μετά το ναυάγιο της συ-
νεργασίας με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Το
πρόσωπο που άρεσε στο κανάλι και θεω-
ρείται επικρατέστερη είναι η Ελίνα Παπί-
λα, όμως υπάρχει προβληματισμός για το
αν μπορεί να αντεπεξέλθει σε ένα τέτοιο
πρότζεκτ στο οποίο ο ΑΝΤ1 ποντάρει πολ-
λά. Αν υπάρξει συμφωνία, αναμένουμε
την εκπομπή περί τα τέλη του Μάρτη.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Αναμφισβήτητα πρόκειται για την
πιο επιτυχημένη ψυχαγωγική εκ-
πομπή του Open τη φετινή σεζόν, κα-
θώς το «Open Weekend» καταφέρ-
νει τις περισσότερες φορές να ση-
μειώνει διψήφια ποσοστά στους πί-
νακες μετρήσεων τηλεθέασης, «χτυ-
πώντας» μάλιστα και τον ανταγωνι-
σμό. Αυτό, λοιπόν, εκτός από τα χα-
μόγελα που έχει φέρει στο κανάλι
και στην Ελένη Τσολάκη, φαίνεται ότι
έχει κινήσει και το ενδιαφέρον άλ-
λων δύο σταθμών για να την εντά-
ξουν στο δυναμικό τους. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, το
επόμενο δεκαήμερο αναμένεται μια
καθοριστική κουβέντα της παρου-
σιάστριας με το Open για τη συνέχεια
της συνεργασίας τους. Το κανάλι επι-

θυμεί σαφώς να συνεχίσουν, ωστόσο
στο τραπέζι θα πέσουν προς συζήτη-
ση αρκετά πράγματα και κυρίως τα
οικονομικά. Αντιστοίχως, θα γίνουν
κουβέντες και με τους υπόλοιπους
συνεργάτες της εκπομπής, ενώ ειδι-
κά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα συ-
ζητήσει να αναλάβει και μια δική του
εκπομπή από τη νέα σεζόν. 

Πάντως, στον ΑΝΤ1, οι πληροφο-
ρίες μας λένε ότι ανεξάρτητα από την
Ελένη Τσολάκη, δεν υπάρχει για την
ώρα σκέψη να ενεργοποιήσουν την
πρωινή ζώνη στο Σαββατοκύριακο,
από τη στιγμή που γίνεται κίνηση για
να ανοίξει η απογευματινή ζώνη.
Οπότε, το σενάριο να δούμε την πα-
ρουσιάστρια στο Μαρούσι απομα-
κρύνεται. 

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το
πώς θα διαμορφωθεί η πρωινή ζώνη του
MEGA την επόμενη χρονιά. Η «Κοινωνία
ώρα MEGA», το «MEGA Καλημέρα» και
το «Πάμε Δανάη» έχουν βρεθεί στο επί-
κεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, κα-
θώς έχει επικρατήσει η φήμη πως έρ-
χονται μεγάλες αλλαγές. Μία από αυτές
μιλά για αύξηση της διάρκειας της ενη-
μέρωσης που κάνουν ο Ιορδάνης Χασα-
πόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, δηλα-
δή, η εκπομπή τους να ολοκληρώνεται
στις 09.45 και να αναλαμβάνει μετά μία
ψυχαγωγική εκπομπή που θα μένει στον
αέρα για τις επόμενες τρεις ώρες, μέχρι
το μεσημεριανό δελτίο.

Εκεί, λοιπόν, είναι που ξεκινάει η μάχη

των φημών, καθώς κάποιοι θέλουν την
Ελεονώρα Μελέτη να αναλαμβάνει το
καθημερινό και τη Δανάη Μπάρκα να
μετακινείται στο Σαββατοκύριακο. Στο
αντίθετο σενάριο, το «Πάμε Δανάη» θα
είναι αυτό που θα κρατήσει τη ζώνη τις
καθημερινές. Η αλήθεια, σύμφωνα με
πληροφορίες μας, είναι πως αυτή τη
στιγμή καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί

και δεν αποκλείεται να παραμείνει το
σχήμα των τριών εκπομπών ως έχει, με
πολλές αλλαγές σε περιεχόμενο και
ίσως σε κάποιους συνεργάτες. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναμένουμε
τίποτα οριστικό πριν από το Πάσχα, αφού
ο Απρίλης θα είναι μάλλον ο μήνας που
θα πάρουν τις αποφάσεις τους οι ιθύνον-
τες του σταθμού. 

Η Τσολάκη, το Open  και οι άλλες προτάσεις

Πολλά ακούγονται για την πρωινή ζώνη του MEGA

Έρχεται το «Blind Dates»
με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί 

Πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο θα βγει στον αέρα η νέα
εκπομπή που ετοιμάζει το Star με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί. Πρό-

κειται για μια σύγχρονη μορφή του γνω-
στού μας από τα παλιά «Ραντεβού στα
τυφλά». Το project ήταν να ξεκινήσει το
ερχόμενο φθινόπωρο, φαίνεται, όμως,
πως μέσα στους όρους της συμφωνίας
που έκανε η παρουσιάστρια για να πα-
ραμείνει στο Star και να απορρίψει την
πρόταση του ΣΚΑΪ ήταν και η αξιοποίησή
της από την τρέχουσα σεζόν. 

Έτσι, η εκπομπή έρχεται τον Απρίλιο, με δύο επεισόδια την
εβδομάδα στις καθημερινές. Αν η τηλεθέαση κινηθεί σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα, τότε δεν αποκλείεται να φτάσει και τα πέντε
επεισόδια την εβδομάδα. 

Τι συμβαίνει με ΣΚΑΪ 
και Μουτσινά; 

Εκεί που το χάος έμοιαζε αγεφύρω-
το, τελικά, ο Νίκος Μουτσινάς και ο
ΣΚΑΪ ήρθαν πιο κοντά τις τελευταίες
εβδομάδες. Παρουσιαστής και κανάλι
ξεκίνησαν τις πρώτες κουβέντες και
όπως μαθαίνουμε αυτές γίνονται σε κα-
λό κλίμα. Επιθυμία του Μουτσινά είναι
να μη συνεχίσει με το «Καλό Μεσημε-
ράκι» αλλά με βραδινή εκπομπή -μάλλον εβδομαδιαία και
μάλλον ζωντανή. Ωστόσο, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο
μιας ξαφνικής ανατροπής μεταξύ των δύο πλευρών και δεν
μπορεί να αποκλειστεί οποιασδήποτε μορφής «ατύχημα»,
το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μια μεταγραφή του
παρουσιαστή σε άλλο κανάλι. 
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Άξιοι διεκδικητές
Το «Ράλλυ των Θεών» παραμένει στην

«καρδιά της Ελλάδας». Περιφέρεια Στε-
ρεάς Ελλάδας και Δήμος Λαμιέων συ-
νεργάστηκαν άψογα και κατέθεσαν τον
πληρέστερο φάκελο υποψηφιότητας
διεκδικώντας τη διεξαγωγή του «Ράλλυ
Ακρόπολις» στη Στερεά Ελλάδα και το
2023. Και τα κατάφεραν...

Από την Μπάρμπαρα...
στα Βουρλά

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ για τα ηρωι-
κά Βουρλά της Μικράς Ασίας, σε συμ-
παραγωγή του Δήμου Πεντέλης και του
ΙΔΙΣΜΕ, ανήγαγαν οι παρατάξεις της αν-
τιπολίτευσης σε πρώτο θέμα στο πρό-
σφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Σχολίασαν
από το ποιοι και πώς αναφέρονται στην
πρόσκληση μέχρι την παρουσία του
βουλευτή Γ. Κουμουτσάκου ως βασικού
ομιλητή στην εκδήλωση. «Λογικό να ρί-
ξουν την μπάλα στην... κερκίδα», ανέ-
φεραν κάποιοι από τη δημοτική Αρχή,
αφού περίμεναν στη γωνία τη «στραβή»
με την Μπάρμπαρα, αλλά εκεί η δήμαρ-
χος Δ. Κεχαγιά πήρε άριστα.

Είδε Πατούλη 
ο Ξυπολυτάς

Οργανωμένα προχωρά ο υποψή-
φιος δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυ-
πολυτάς τόσο ως προς τις επιλογές
των προσώπων που τον πλαισιώνουν
στο ψηφοδέλτιο όσο και σχετικά με
την ατζέντα που έχει ανοίξει για θέμα-
τα που ταλανίζουν την πόλη. Προσφά-
τως συναντήθηκε με τον περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, με τον
οποίο είχε μια συζήτηση πάνω στα θέ-
ματα μεταφορών, ανταλλάσσοντας
πρώτες σκέψεις για έργα υποδομών
στον Δήμο Κηφισιάς.

Θλίψη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο
δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελι-
σάφ, είδηση που σκόρπισε θλίψη
στην τοπική κοινωνία αλλά και σε
ολόκληρη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Δήμος Ιωαννιτών είχε γνωστοποι-
ήσει πως ο δήμαρχος αντιμετώπιζε
κάποιο πρόβλημα υγείας και βρισκό-
ταν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο

εκλιπών υπήρξε εξέχον μέλος του ιατρικού κόσμου και της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ξεχώριζε για το ήθος, τη σε-
μνότητα αλλά και τον δυναμισμό του σε κάθε ζήτημα που
αφορούσε την αγαπημένη του πόλη.

Πιέζει ο χρόνος
για Κουράκη

Πολλές σκέψεις, πολλές συζητή-
σεις για το τι θα πράξει ο νυν πρό-
εδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κου-
ράκης στις επερχόμενες εκλογές,
αλλά η κλεψύδρα… τελει-
ώνει για τον πρώην δή-
μαρχο Ηρακλείου.
Επικρατέστερο σε-
νάριο είναι ότι το στε-
νό μαρκάρισμα του
ΣΥΡΙΖΑ έχει πιάσει τόπο
και ετοιμάζεται για comeback στην
κεντρική πολιτική σκηνή. Μια από-
φαση δύσκολη και σίγουρα μια «με-
ταγραφή» σημειολογική, παρόλο
που οι σχέσεις του με την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν πια.

Πρωτοβουλία
δημάρχων 

Σε αναβρασμό βρίσκεται το σύνολο
των δημάρχων της Ηπείρου αλλά και
των εργαζομένων στους δήμους, οι
οποίοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις
για την παράταση του προγράμματος
της Κοινωφελούς Εργασίας. Ο πρό-
εδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δή-
μων (ΠΕΔ) Ηπείρου Χρήστος Ντακαλέ-
τσης απέστειλε επιστολή στον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κ. Χατζηδάκη ζητώντας την επιτάχυν-
ση των διαδικασιών για την έκδοση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για πα-
ράταση του προγράμματος.

Προς όφελος του Δήμου Νέας Σμύρνης
Προαναγγελία... υποψηφιότητας για τον δημαρχιακό θώκο

της Νέας Σμύρνης από τη μέχρι πρότινος επιτυχημένη αντιπε-
ριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθη-
νών, Δ. Νάνου. Σε ανάρτησή της
για την παρουσία της στην εκδή-
λωση της παράταξης «Νέα Αρχή
για την Αττική» του Γιώργου Πα-
τούλη σημείωσε για τον περιφε-
ρειάρχη με νόημα: «Η επιτυχη-
μένη συνεργασία μας θα συνεχι-
στεί και τα επόμενα χρόνια, σε
άλλο πλέον επίπεδο, προς όφε-
λος του Δήμου Νέας Σμύρνης
και των συμπολιτών μας». 

Πλωτό νησί αλά... Ντουμπάι 
στη Νότια Κέρκυρα

Σε αρχικό στάδιο μεν, με
μεγάλο ντόρο δε, ξεκίνησε
ο διάλογος για τη σκέψη
δημιουργίας πλωτού νησι-
ού... τύπου Ντουμπάι στην
Κέρκυρα έπειτα και από το
«πράσινο φως» για χωρο-
θέτηση νέας μαρίνας στην
περιοχή Καλυβιώτη Λευ-
κίμμης στη Νότια Κέρκυρα
που άναψε η Επιτροπή Του-
ριστικών Λιμένων του
Υπουργείου Τουρισμού.

Υπέρμαχοι και πολέμιοι
έχουν ανοίξει συζητήσεις
με επιχειρήματα για ένα τό-
σο φιλόδοξο εγχείρημα.
«Πρόκειται για μια περιοχή
που δεν έχει επιβαρυνθεί
περιβαλλοντικά με έργα για
την τουριστική ανάπτυξη

του τόπου. Εμείς ως δήμος,
όταν το πληροφορηθήκαμε,
γίναμε κοινωνοί της πρότα-
σης που έχει κατατεθεί στο
υπουργείο Ανάπτυξης για
να χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ανάκαμψης, θέσαμε
και θέτουμε ορισμένες προ-

ϋποθέσεις. Πρώτη προϋπό-
θεση είναι ότι πρέπει να
έχει λόγο η τοπική κοινω-
νία, οι φορείς του τόπου μας
να εκφράσουν τη γνώμη
τους τεκμηριωμένα», σχο-
λίασε ο δήμαρχος Νότιας
Κέρκυρας Κώστας Λέσσης.

Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για υβριστική ανάρτηση εκλεγμένης
συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης. «Όταν ο αντιπολι-
τευτικός λόγος μετατρέπεται σε ύβρεις και συκοφαντίες κατά των θε-
σμών, χωρίς κανένα ίχνος αλήθειας, παύει να είναι θεμιτός πολιτικός
διάλογος και μετατρέπεται σε πράξη που οφείλει να απασχολήσει τη
δικαιοσύνη», εξηγεί με ανακοίνωση. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή ένα
«κομμένο» δέντρο στην ανάρτηση της τοπικής συμβούλου, όπου ανα-
φερόταν με χαρακτηρισμούς προς τον δήμο για «εξυπηρέτηση συμφε-
ρόντων». Ο Δήμος 3Β σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι ορισμένοι προσπα-
θούν να δημιουργήσουν «ένα στρεβλό αφήγημα περί καταστροφής του
πρασίνου», χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως λυπηρό το γεγονός ότι η ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 3Β
πήρε θέση υπέρ της μηνυόμενης χρησιμοποιώντας «τη βαριά σφραγίδα της οργάνωσης με το
ιστορικό όνομα του κόμματος για να ασκηθεί αντιπολίτευση στη δημοτική Αρχή προς εξυπη-
ρέτηση στελεχών της οργάνωσης, που έχουν εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον για τα δημο-
τικά δρώμενα της πόλης». 

Τον λόγο η… δικαιοσύνη

Χαμός σε επιτελείο υπο-
ψήφιας δημάρχου όταν

ενημερώθηκε ότι αντίπαλοί
της για τον δημαρχιακό θώκο της
πόλης ήταν παρόντες σε πολυπληθή
εκδήλωση στην οποία δεν είχε κα-
λεστεί η ίδια! Όλα μετράνε…

Άνοιξε ο δρόμος 
για νέο κλειστό

Την ανέγερση κλειστού γυμνα-
στηρίου ανακοίνωσε ο Δήμος Μα-
ραθώνα έπειτα από την απόφαση
που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο για την απαλλοτρίωση οι-
κοπεδικής έκτασης περίπου 13
στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του Δή-
μου Σπάρτης. Το οικόπεδο βρίσκε-
ται μεταξύ του Εθνικού Σταδίου
Νέας Μάκρης και της λεωφόρου
Μαραθώνος και θα διευκολύνει
την άθληση δημοτών και νεολαίας. 
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Μεγαλώνει και εξαπλώνεται το δίκτυο πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης του Hellenic Healthcare Group
(Υγεία, Μetropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan
General, Λητώ, Creta Interlinic, Απολλώνειο και Αρε-
ταίειο Νοσοκομείο στην Κύπρο), που λειτουργεί δια-
γνωστικά κέντρα σε Γλυφάδα, Κηφισιά, Περιστέρι,
Σαντορίνη και Μύκονο.

Στην οικογένεια του ομίλου μπήκε πρόσφατα ένα νέο
προηγμένο διαγνωστικό κέντρο ΗealthSpot, το οποίο
έχει έδρα στον ΟΛΠ Πειραιά (Πύλη Ε11). Το HealthSpot
βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια
του Ομίλου HHG, όπως συμβαίνει και με όλα τα υπόλοι-
πα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου, και καλύπτει τις
ανάγκες επιβατών των κρουαζιερόπλοιων με αναχώρη-
ση ή επιβίβαση το λιμάνι του Πειραιά.

Τα τμήματα που διαθέτει το διαγνωστικό κέντρο είναι:
Βιoπαθολογικό, Triplex - Υπέρηχους, Καρδιολογικό,
Παθολογικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, Χειρουργι-
κό, Ορθοπαιδικό, τμήμα check up, διενέργεια test
Covid-19, ενώ παρέχονται και κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Με την παρουσία του HealthSpot στον Πειραιά, έδρα
της ελληνικής ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού, ο

Όμιλος HHG συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας αλλά και στην αναβάθμιση του Πειραιά, ενός από
τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Ακολουθώντας τα πρότυπα και standards των διε-
θνών λιμένων, παίζοντας ζωτικό ρόλο στην ιατρική περί-
θαλψη των επισκεπτών της χώρας μας, με εξειδικευμέ-
νους ιατρούς, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και εξο-
πλισμένο με τεχνολογία αιχμής, το HealthSpot Πειραιά
αποτελεί κομβικό σημείο για τον τουρισμό κρουαζιέρας
και παράλληλα εξυπηρετεί όλους τους εργαζομένους
του ΟΛΠ, διοικητικούς, σώματα ασφαλείας και εργαζό-
μενους στον τομέα της Ναυτιλίας.

H εκδήλωση για τα εγκαίνια του HealthSpot έγιναν
στις 10 Φεβρουαρίου, παρουσία του υφυπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κατσαφάδου, του
βουλευτή κ. Θεοχάρη, του β’ υπαρχηγού Λιμενικού Σώ-
ματος κ. Τσελίκη, του λιμενάρχη Πειραιώς κ. Ευαγγελί-
δη, καθώς και διοικητικών και άλλων εκπροσώπων του
ΟΛΠ, τοπικών σωμάτων ασφαλείας, εταιρειών πρακτό-
ρευσης πλοίων, διοικητικών εκπροσώπων και ιατρών
του Ομίλου HHG.

Παρουσία σε 300 σημεία του δικτύου ΗΟRE-
CA στην Ελλάδα θέλει η Coca-Cola Τρία
Έψιλον να έχει ο Caffè Vergnano στο τέ-
λος της τρέχουσας χρονιάς. Όπως ανέφε-
ρε η Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς, γενική
διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον για
Ελλάδα και Κύπρο, σε εκδήλωση για το επί-
σημο λανσάρισμα του brand, αυτήν τη στιγμή ο Caf-
fè Vergnano βρίσκεται σε 100 σημεία στην αγορά
HORECA με στόχο να αποκτήσει παρουσία σε 1.000
σημεία ΗΟRECA σε βάθος πενταετίας. Η προσπά-
θεια αυτή θα υποστηριχτεί με σημαντική επένδυση
από πλευράς Coca-Cola Τρία Έψιλον, που θα περι-

λαμβάνει την παροχή υψηλής τεχνολογίας
μηχανών καφέ σε συνεργάτες, καινοτόμα
εργαλεία, έμφαση στην εκπαίδευση και
δυναμικό πλάνο επικοινωνίας με επίκεν-
τρο το τελικό σημείο πώλησης.

«H επωνυμία Caffè Vergnano είναι μια
εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στο χαρτο-

φυλάκιό μας. Ο Caffè Vergnano ενισχύει την ευε-
λιξία του 24/7 χαρτοφυλακίου μας και μας δίνει τη
δυνατότητα να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο κα-
φέ που καλύπτει μια ευρεία γκάμα προτιμήσεων των
καταναλωτών», είπε μεταξύ άλλων η Μαρία Αναργύ-
ρου-Νίκολιτς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Vitamin, με εξει-
δίκευση στο digital marketing και στη δημιουργία
περιεχομένου, ανέλαβε τον σχεδιασμό και υλοποί-
ηση της στρατηγικής αλλά και τη δημιουργία των P-
PC campaigns του ηλεκτρονικού καταστήματος
travelling experience. Αξιοποιώντας όλα τα media
του brand, earned και paid, η Vitamin δημιουργεί,
όπως επισημαίνει και η ίδια, «innovative περιεχό-
μενο στα social media, προωθώντας τον μαγικό κό-
σμο της μοτοσικλέτας».

Το Moto Market είναι το φιλικότερο online κατά-
στημα για τον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Η πείρα,
η εμπειρία, η γνώση τόσων χρόνων και η αγάπη για

το άθλημα της μοτοσικλέτας δημιούργησαν την
εταιρεία. Στο Moto Market υπάρχει μεγάλη γκάμα
προϊόντων για αναβάτη και μοτοσικλέτα, ανεξάρτη-
τα αν ο ιδιοκτήτης του δικύκλου είναι αρχάριος ή
επαγγελματίας. 

Δυναμικό πλάνο επικοινωνίας για τον premium
Caffè Vergnano από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

� Η Attp συνεργάζεται ξανά με την Elbisco και δημιουργεί
νέα καμπάνια για τα μπισκότα Αλλατίνη Soft Kings, όπου το

μπισκότο βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και είναι «μεγάλο, μαλα-
κό, σοκολατένιο και… απολαυστικότερο των απολαυστικών».

� Με μια ταινία και μια παραγωγή της Top Cut Modiano, σε σε-
νάριο και concept της Pollen Advertising, οι οθόνες μας

πλημμυρίζουν παράδοση και συναίσθημα. Το νέο τηλεοπτικό της
οικογένειας Δεκαράκι μάς ταξιδεύει νοητά στην αρχή των πάν-
των... εκεί όπου συναντάμε τον καρπό της παράδοσης και των συ-
ναισθημάτων μας, τον καρπό του σταφυλιού. Η πιο παραδοσιακή
διαδικασία ξεκινάει σε ένα πατητήρι, εκεί που όλες οι αισθήσεις
έρχονται να λειτουργήσουν παρέα για την απόλυτη εμπειρία που
αναδεικνύει τον καλύτερό μας εαυτό.

� Η Sold Havas υπογράφει τη νέα καμπάνια για το Λογάδι της
Όπτιμα, με τη νέα συνεργασία να ξεκινά μετά τη διενέργεια

σχετικού spec. Η ταινία τονίζει τους ασυμβίβαστους στη γεύ-
ση, αυτούς που θα έκαναν τα πάντα για να βρουν ακόμη και μες
στη νύχτα το Λογάδι τους.

� Η Another Circus προχώρησε σε μια σειρά από σποτάκια για
το ελληνικό πρωτάθλημα για τη νέα καμπάνια της Stoiximan.

Τα videos για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό σε μουσική
υπόκρουση του κλασικού τραγουδιού της Σοφίας Βέμπο «Το
πρωί με ξυπνάς με φιλιά» παρουσιάζουν τον ενθουσιασμό, το
πάθος και την προσμονή των οπαδών αλλά και των ίδιων των παι-
κτών, καθώς προετοιμάζονται για τον αγώνα στο γήπεδο.

� Η νέα επικοινωνία που υπογράφει η Wunderman Thomp-
son για τη Volton μάς κάνει να καταλάβουμε πως τα φώτα

είναι «κάτι παραπάνω από απλές ηλεκτρικές συνδέσεις» και
«κάποια δεν πρέπει να σβήσουν ποτέ».

� Η ΑlterVision δημιούργησε το νέο τηλεοπτικό σποτ για τα 20
χρόνια ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ. Με κεντρικό μήνυμα «20 χρόνια στα χέ-

ρια σας», η τηλεοπτική καμπάνια επικοινωνεί τα ξεχωριστά πλεο-
νεκτήματα των Εστιών ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ που προσφέρουν ευκολία,
ποιότητα, σιγουριά, αισθητική και καινοτομία στην καθημερινή
ζωή των καταναλωτών. 

Mικρά - μικρά

Mε τη σφραγίδα και το κύρος του Hellenic Healthcare Group το νέο διαγνωστικό
κέντρο HealthSpot στο λιμάνι του Πειραιά

Στη Vitamin η στρατηγική και η διαχείριση 
των social media του Moto Market
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Τα μοντέλα της Opel, της Toyota και της Hyundai ξεχώρισαν για τις αυξημέ-
νες επιδόσεις που σημείωσαν τον πρώτο μήνα του 2023. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Political», το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο για τον μήνα Ιανουάριο
ήταν το Opel Corsa με πάνω από 1.056 ταξινομήσεις, στη δεύτερη θέση είναι
το Citroen C3 με πάνω από 771 μονάδες, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει
το Toyota Yaris με πάνω από 646 αυτοκίνητα.

Ωστόσο, σε επίπεδο εισαγωγών ο Όμιλος Συγγελίδη κυριολεκτικά κατέ-

γραψε ρεκόρ πωλήσεων, καθώς οι μάρκες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα
(Peugeot, Citroen, Peugeot, Mazda και DS) κατέλαβαν πάνω από 33% του συ-
νόλου των πωλήσεων! Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Όμιλος Βασιλάκη με
16,5% (Hyundai, Kia, Cupra, Seat) και την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Όμι-
λος Inchcape Ελλάς (Toyota, Lexus). Από τις υπόλοιπες εισαγωγικές εταιρεί-
ες μόνο ο Όμιλος Μανδύλα (VW, Audi, Skoda) κατάφερε να ξεπεράσει τις
1.100 μονάδες, καταλαμβάνοντας το 10,5% του συνόλου των πωλήσεων. 
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Ποιος όμιλος κατέλαβε το 33% του συνόλου των πωλήσεων;

Τ
ο Nissan Juke το γνωρίζουν όλοι πάρα
πολύ καλά, ειδικά τις παλαιότερες γενιές
με τους κορυφαίους βενζινοκινητήρες
και πετρελαιοκινητήρες που έχουν κα-

ταγράψει σημαντικό αριθμό πωλήσεων, κάνοντας
best seller το ιαπωνικό μοντέλο.

Τώρα το Nissan Juke επιστρέφει στην αγορά
ως υβριδικό και ρίχνει το γάντι στα ανταγωνιστικά
μοντέλα, καθώς διαθέτει περισσότερη δύναμη,
εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης και νέο εντυ-
πωσιακό εξοπλισμό που δύσκολα συναντά κανείς
στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.

Στο ιαπωνικό υβριδικό μοντέλο με τους 145 ίπ-
πους πλέον εξαιτίας όλου του παραπάνω επιπλέ-
ον εξοπλισμού και της τεχνολογίας που διαθέτει η
αύξηση της τιμής αποτέλεσε μονόδρομο και πλέ-
ον κοστίζει 31.900 ευρώ. Βέβαια, υπάρχει και η
βασική έκδοση με τον χιλιάρη βενζινοκινητήρα
των 114 ίππων στις 22.400 ευρώ…

Σπορ σχεδίαση
Το δεύτερης γενιάς Juke αμέσως ξεχώρισε για

τον σπορ σχεδιασμό του. Το Juke Hybrid υιοθετεί
μια σειρά από νέες μικρές αλλά εμφανείς αλλα-
γές ώστε να βελτιστοποιηθεί η αεροδυναμική του
απόδοση και να ξεχωρίσει από τα συμβατικά μον-
τέλα. Στο εμπρόσθιο μέρος η μάσκα είναι διαφο-
ρετική, όπως επίσης και ο νέος λογότυπος. Τρο-
ποποιήσεις έγιναν στο κάτω μέρος του εμπρόσθι-
ου προφυλακτήρα. Επίσης, στο πλάι όπως και στο
πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχουν τοποθετηθεί ο
λογότυποι Hybrid, ενώ τις αλλαγές συμπληρώ-
νουν η πίσω αεροτομή αλλά και οι νέες δίχρωμες
ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Στο εσωτερικό του Nissan Juke Hybrid ξεχωρί-
ζουν ο νέος πίνακας οργάνων αλλά και τα ανα-
βαθμισμένα υλικά κατασκευής των επιμέρους
πλαστικών τμημάτων. Στη θέση του κλασικού
στροφόμετρου ο οδηγός αντικρίζει πλέον μια έν-
δειξη, η οποία τον ενημερώνει για το επίπεδο
ενέργειας που χρησιμοποιείται ή ανακτάται.

Στο κάτω μέρος υπάρχει μια αναλογική ένδειξη
για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και
στο κέντρο φιλοξενείται μια ψηφιακή οθόνη 7 ιν-
τσών. Νέες προσθήκες αφορούν το κουμπί για το
e-Pedal, που βρίσκεται πίσω από τον διακόπτη
του ηλεκτρικού χειρόφρενου, ενώ το μπουτόν EV
είναι τοποθετημένο μεταξύ των δύο κεντρικών
αεραγωγών.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια ευανάγνω-
στη οθόνη αφής 8 ιντσών με εύκολο χειρισμό του
infotainment και με τα απαραίτητα παραδοσιακά
χειριστήρια για βασικές λειτουργίες.

Εκεί που έχει υπάρξει μια μικρή μείωση κατά
68 λίτρα σε σχέση με τη βενζινοκίνητη έκδοση εί-
ναι στον χώρο αποσκευών των 354 λίτρων. Ο λό-
γος δεν είναι άλλος από την αποθήκευση της μπα-
ταρίας 1,2 kWh κάτω από το δάπεδο του πορ-
τμπαγκάζ.

Κάτω από το καπό του Nissan Juke Hybrid της
δοκιμής μας υπήρχαν ένας νέας γενιάς κινητήρας
βενζίνης της Nissan 1.6 λίτρου και απόδοσης 94
ίππων και 148 Nm ροπής και ένα ηλεκτρικό μοτέρ
49 ίππων και 205 Nm ροπής. Η συνδυαστική μέγι-
στη ισχύς ορίζεται στους 145 ίππους και στην
πράξη το Juke Hybrid κινείται αρκετά σαν ηλε-
κτρικό αυτοκίνητο όταν κινείται έως και 55
χλμ./ώρα.

Η κίνηση ως EV αυτομάτως έχει θετικό αντίκτυ-
πο στη μέση κατανάλωση, η οποία κυμάνθηκε σε
περίπου 5,5 λίτρα για κάθε 100 χλμ.! Παράλληλα,
ο οδηγός έχει διαθέσιμες τρεις λειτουργίες του
κινητήρα που περιλαμβάνουν τη Normal, τη Sport
και την Eco εκτός από την αμιγώς ηλεκτρική (EV)
λειτουργία.

Ασφαλές, γρήγορο και οικονομικό
Αυτό που σε κερδίζει στο υβριδικό Nissan Juke

είναι η πολιτισμένη λειτουργία του συστήματος.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Nissan Juke Hybrid
δείχνει ότι έχει αποκτήσει τη δύναμη που θα λέ-
γαμε ότι λείπει στη βασική έκδοση των 114 ίππων
και ο οδηγός αλλά και οι επιβάτες θα απολαύσουν
το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο κινούμενοι είτε
στα όρια του ΚΟΚ είτε με υψηλότερες ταχύτητες.
Μάλιστα, το ιαπωνικό μοντέλο παραμένει ευθύ-
βολο και σταθερό ακόμη και όταν πνέουν ισχυροί
πλευρικοί άνεμοι. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με
συνεχείς στροφές το ιαπωνικό υβριδικό SUV εμ-
φανίζει κάποιες μικρές κλίσεις, οι οποίες δεν
εξελίσσονται σε τίποτα ανησυχητικό, ενώ απέδει-
ξε ότι διαθέτει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης. Πα-
ράλληλα, το τιμόνι είναι ακριβές και άμεσο στις
εντολές του οδηγού.

Μέσα στην πόλη το Nissan Juke Hybrid είναι
ευέλικτο, εύχρηστο και φυσικά άκρως οικονομι-
κό, στοιχεία που σε συνδυασμό με το αυτόματο
κιβώτιο το καθιστούν «βασιλικό» μέσο στα μποτι-
λιαρίσματα της πόλης. Εννοείται πως η διαδικα-
σία παρκαρίσματος είναι παιχνιδάκι ακόμη και
για έναν άπειρο οδηγό, καθώς υπάρχουν κάμερες
εμπρός και πίσω στο αυτοκίνητο.
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Δοκιμάζουμε το Nissan Juke 1,6
Hybrid με 145 ίππους!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Τ
ο μεγάλο ντέρμπι των «δικεφά-
λων» ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα
είναι ένα διαβατήριο δυνατοτή-
των και για τους δύο ενόψει της

συνέχισης της κανονικής περιόδου και αρ-
γότερα των πλέι οφ. Από το αποτέλεσμα θα
εξαρτηθεί αν ο «δικέφαλος του Βορρά»

μπορεί να ελπίζει ακόμη και
σε τίτλο και αν η Ένωση θα
παραμείνει το πρώτο φαβορί
για τον τίτλο, έστω και αν
υπολείπεται έναν βαθμό από
την κορυφή - αλλά και με
ένα ματς λιγότερο, αυτό με
τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Το κλίμα μεταξύ των δύο
συλλόγων παραμένει αγαστό σε επίπεδο
ιδιοκτητών, όχι όμως και στη βάση.
Αφορμή, εκείνο το ακυρωθέν γκολ του
Βαρέλα το 2018, που έδωσε το πρωτά-
θλημα στην Ένωση. Το ματς θα σφυρίξει
ο Νορβηγός Εσπάν Έσκα, με μικρή ευ-
ρωπαϊκή εμπειρία - για πρώτη φορά έρ-
χεται στην Ελλάδα.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός μετά την
ψυχολογική ανάσταση από τη νίκη του 2-1
στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη υποδέχεται
τον πάντα υπολογίσιμο Βόλο, ο οποίος
έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα
πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει
εκτός έδρας τη Λαμία με γκρίνια για τον
ορισμό του διαιτητή Κατοίκου. Όλα τα

υπόλοιπα ματς έχουν το δικό τους βαθμο-
λογικό ενδιαφέρον. Το πλήρες πρόγραμ-
μα: Σάββατο: Παναθηναϊκός - Βόλος
(17.00, Cosmote TV), Αστέρας Τρ. - ΠΑΣ
Γιάννινα (20.00, Nova). Κυριακή: Λαμία -

Ολυμπιακός (16.00, Cosmote TV), Παναι-
τωλικός - Ιωνικός (19.30, Cosmote TV),
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (20.30, Nova). Δευτέρα:
Ατρόμητος - Λεβαδειακός (18.00, Nova),
ΟΦΗ - Άρης (19.30, Cosmote TV).

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

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

Ντέρμπι αποκαλύψεων

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα 
με διαιτητή τον άπειρο 
Νορβηγό Έσκα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (22 αγ.)
Παναθηναϊκός ..................................51

ΑΕΚ (21) ............................................50

Ολυμπιακός ......................................46

ΠΑΟΚ ................................................44

Βόλος ................................................35

Άρης ..................................................31

Ατρόμητος (21) ..................................25

Παναιτωλικός....................................24

Αστέρας Τρ. ......................................23

ΟΦΗ ..................................................23

ΠΑΣ Γιάννινα......................................21

Ιωνικός ..............................................15

Λεβαδειακός ....................................13

Λαμία..................................................12
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Π
έναλτι! Το ’δωσε ο αλήτης. Ως
γνωστόν, στους μυστηριώδεις
λαβύρινθους του ποδοσφαί-
ρου ο διαιτητής είναι αλήτης

ακόμη και αν το πέναλτι είναι υπέρ της
ομάδας μας. Και μετά αρχίζει το εσωτε-
ρικό κοντράστ της συναισθηματικής γρο-

θιάς. Το πήραμε το πέναλ-
τι. Και αν το χάσουμε;
Ποιος θα το βαρέσει; Η
μπάλα είναι στημένη στα
11 μέτρα, επάνω στην
άσπρη βούλα. Από τη μία,
ο «θανατοποινίτης» τερματοφύλακας,
ολόκληρη ταινία έχει δημιουργήσει για
αυτόν ο Βιμ Βέντερς, «Ο φόβος του τερμα-

τοφύλακα πριν από το πέναλτι», για την αγωνία του πριν
από την εκτέλεση. 

Ο «δήμιος»
Από την άλλη, ο εκτελεστής, ο τιμωρός, ο «δήμιος». Ο

μοναδικός δήμιος που αν δεν θανατώσει... θανατώνεται
στις συνειδήσεις του κόσμου. Ακροβατεί ανάμεσα στον
ήρωα και τον καταραμένο παλιάτσο. Βάζεις γκολ; Είσαι η
ίδια η ιστορία. Το χάνεις; Πέφτεις σε αιώνια δυσμένεια με
εκατομμύρια δάκτυλα να σε σημαδεύουν, όπως τον Ιταλό
Ρομπέρτο Μπάτζιο, ο οποίος το έχασε στον τελικό του
Μουντιάλ ’94 κόντρα στη Βραζιλία.

Οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι ένα χτύπημα αφοπλισμού
του τερματοφύλακα είναι η μπάλα να σταλεί μισό μέτρο
κάτω από το οριζόντιο δοκάρι και άλλο μισό από το κάθε-
το. Στη συμβολή των δοκαριών, στο «γάμα» δηλαδή. Η δε
ταχύτητα της μπάλας να μην υπερβαίνει τα 65-75 χιλιόμε-
τρα την ώρα. Ο εκτελεστής θα πρέπει να τοποθετήσει το
πόδι στήριξης, όχι δηλαδή αυτό που σουτάρει, στα δέκα
εκατοστά δίπλα από την μπάλα. Και το σώμα του εκτελε-
στή θα πρέπει να γέρνει προς το κέντρο της εστίας.

Όχι... βιασύνες
Ο Γερμανός ψυχολόγος Πέτερ Βάις

τάχθηκε υπέρ της μηχανικής διαδικα-
σίας και αποφάνθηκε ότι οι εκτελεστές
δεν πρέπει να σκέφτονται πώς να ξεγε-
λάσουν τον τερματοφύλακα παρά μόνο
πώς θα σκοράρουν. Διότι ο ανθρώπινος
εγκέφαλος δεν μπορεί να σκέφτεται εξί-
σου καλά δύο σημαντικά πράγματα. Σε
μια μελέτη 167 χτυπημάτων πέναλτι,
εκείνοι που έδιναν πολλή σημασία στον
τερματοφύλακα ήταν πιο ανήσυχοι και
έχασαν τα περισσότερα.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μονάχου,
υπό τον Γιούργκεν Μπέρκμαν, αναφέρει στα ευρήματά
της ότι ο εκτελεστής θα πρέπει να αποφορτίζεται σφίγ-
γοντας την αριστερή του γροθιά. Έτσι ενεργοποιεί το δεξί
ημισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο «σπρώχνει τον άν-
θρωπο να κάνει μια ενέργεια με μηχανικό τρόπο και όχι
κατόπιν σκέψης». Επίσης, μόλις ο διαιτητής σφυρίξει την
εσχάτη των ποινών, ο εκτελεστής δεν πρέπει να βιαστεί να
την εκτελέσει. Όσοι βιάζονται σκοράρουν σε ποσοστό
57%. Όσοι παίρνουν χρόνο δέκα δευτερολέπτων, η επιτυ-
χία ανεβαίνει στο 80%. Επίσης, ο παίκτης δεν πρέπει να
καθυστερήσει περισσότερο από 0,43 χιλιοστά του δευτε-
ρολέπτου μετά την κίνηση του τερματοφύλακα, γιατί οι
πιθανότητες για γκολ μειώνονται στο μισό. Στατιστικά σε
γκολ καταλήγει το 65,5% των πέναλτι. 

Ο φόβος 
του εκτελεστή 

πριν από το πέναλτι
Γράφει 

o Άλκης  
Φιτσόπουλος

Τα μυστικά που αποκάλυψαν οι έρευνες
των επιστημόνων για την εσχάτη 

των ποινών

Τα ποσοστά των χρωμάτων
Το χρώμα, που για πολλούς έχει άμεση σχέση με τον χα-

ρακτήρα του ανθρώπου, επίσης παίζει σημαντικό ρόλο
στο πέναλτι. Στο Πανεπιστήμιο του Τσίτσεστερ οι ψυχολό-
γοι ζήτησαν από 40 ποδοσφαιριστές να εκτελέσουν δεκά-
δες πέναλτι στον ίδιο τερματοφύλακα. Ο οποίος κάθε φο-
ρά παρουσιαζόταν με στολή διαφορετικού χρώματος. Τα
αποτελέσματα; Όταν ο τερματοφύλακας φορούσε κόκκι-
νη στολή είχε σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αποκρού-
σει την μπάλα, ενώ τα έτρωγε σχεδόν όλα όταν φορούσε
την πράσινη. Οι παίκτες που εκτέλεσαν τα πέναλτι σκόρα-
ραν σε ποσοστό 54% εναντίον της κόκκινης στολής, 69%
εναντίον της κίτρινης, 72% εναντίον της μπλε και 75% εναν-
τίον της πράσινης. 



Σ
πεύστε να κλείσετε μόνο με 37 ευρώ το
πιο φαντασμαγορικό κατάλυμα όλου
του κόσμου, την Όπερα του Παρισιού! Η
ιστοσελίδα εύρεσης και ενοικίασης

σπιτιών Airbnb, γιορτάζοντας την παγκόσμια επι-
τυχία της παράστασης «Το φάντασμα της Όπε-
ρας», ανακοίνωσε ότι ένα τυχερό ζευγάρι θα δια-
νυκτερεύσει για μια βραδιά στη VIP αίθουσα
«Box of Honour», που θα μεταμορφωθεί σε βε-
λούδινη κρεβατοκάμαρα με θέα την εντυπωσια-
κή σκηνή του «Palais Garnier».

Το τολμηρό εγχείρημα θα βγει στον «αέρα» την
1η Μαρτίου και όποιος πρόλαβε την... Όπερα εί-
δε! Το πρόγραμμα για το τυχερό ζευγάρι που θα
κατακτήσει την προσφορά είναι εμπλουτισμένο
με σειρά ιδιωτικών εκδηλώσεων. Καταρχάς, θα
μπορέσει να ακολουθήσει τα βήματα του le Fan-
tôme, καθώς περιλαμβάνεται ξενάγηση στην
πραγματική υπόγεια λίμνη όπου ζούσε το διάση-
μο φάντασμα, όπως περιγράφεται στο θρυλικό
μυθιστόρημα. Η πολυτελής αίθουσα προβών χο-
ρού «Foyer de la Danse» θα ανοίξει για το πλού-
σιο δείπνο τους, ενώ θα έχουν ιδιωτική μύηση
στο μπαλέτο με έναν από τους χορευτές της
Opera de Paris.

Θα παρακολουθήσουν ένα αποκλειστικό ρεσι-
τάλ από τους καλλιτέχνες της Ακαδημίας Όπερας

του Παρισιού, συνοδεία σαμπάνιας και ορεκτι-
κών, και θα περιηγηθούν στα ιδιωτικά στούντιο
χορού κάτω από τις μαρκίζες του εμβληματικού
κτιρίου, όπου θα απολαύσουν τη γραφική θέα
στον ορίζοντα της πόλης.

Η κράτηση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος

και να κάνουν κράτηση την 1η Μαρτίου από τις 5
μμ στη διεύθυνση airbnb.com/opera με τον όρο
να είναι πάνω από 18 ετών. Η διαμονή των δύο
ατόμων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιου-
λίου και θα κοστίσει 37 ευρώ (πλέον φόρων και
τελών) με μόνη οικονομική επιβάρυνση τη μετα-
φορά τους από και προς τη γαλλική πρωτεύουσα.

The Phantom of the Opera: Το μιούζικαλ
Από τότε που έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το

1986, το «Φάντασμα της Όπερας» έχει παίξει για
πάνω από 145 εκατ. ανθρώπους σε 183 πόλεις και
σε 17 γλώσσες. Είναι η μακροβιότερη παράσταση
του Μπροντγουέι και έχει λάβει πάνω από 70 με-
γάλα θεατρικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων
επτά βραβείων Tony και τεσσάρων βραβείων O-
livier. 

Η παγκόσμια έκδοση του soundtrack κυκλο-
φόρησε το 2022 και περιλαμβάνει το μουσικό θέ-
μα του Andrew Lloyd Webber σε 7 γλώσσες και
έναν ειδικό δίσκο με 8 συλλογές. Το 2023 το έργο
θα παρουσιαστεί σε 15 χώρες, 4 ηπείρους και σε
7 γλώσσες.
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Eπιμέλεια:
Δήμητρα

Δάρδα
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Το Airbnb σάς κοιμίζει
στην... Όπερα του Παρισιού!

Ανακοίνωσε ότι 
ένα τυχερό ζευγάρι 
θα διανυκτερεύσει 

για μια βραδιά στη VIP
αίθουσα «Box of Honour»,

που θα μεταμορφωθεί 
σε βελούδινη

κρεβατοκάμαρα με θέα
την εντυπωσιακή σκηνή

του «Palais Garnier»



Αποτυχημένο blind date για τη Δανάη Μπάρκα!
Η αδέσμευτη παρουσιάστρια πείστηκε από τη
συνεργάτιδά της Δέσποινα Καμπούρη να ενδώ-
σει σε προσχεδιασμένο προξενιό και να γνωρι-
στεί με… υποψήφιο γαμπρό, αλλά όλα πήγαν λά-
θος όπως εξομολογήθηκε η ίδια στον αέρα της
εκπομπής της. «Μου λέει “βρήκα την τέλεια πε-
ρίπτωση, κούκλος και σε θέλει πάρα πολύ” ενώ
εγώ είχα κάνει κάποια αποτυχημένα ραντεβού. Ο
συγκεκριμένος άνθρωπος κατά τύχη δεν είναι σε
τρελοκομείο», ισχυρίσθηκε σκασμένη στα γέλια
η οικοδέσποινα του MEGA.

Τρελός γαμπρός

Τι συμβαίνει με την υγεία της

Απούσα θα είναι τις επόμενες ημέρες από «Το
Πρωινό» του ΑΝΤ1 η Μαρία Κορινθίου. Η συνερ-
γάτιδα του Γιώργου Λιάγκα υποβλήθηκε με επι-
τυχία σε προγραμματισμένο χειρουργείο, δημο-
σιεύοντας την πρώτη φωτογραφία από τον θάλα-
μο όπου νοσηλεύεται. «All good guys. Ευχαρι-
στώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Όλα καλά. Θα τα
πούμε όταν συνέλθω», έγραψε στο Instagram η
ηθοποιός. Η πρωταγωνίστρια θα απέχει για ένα
διάστημα από τις επαγγελματικές της υποχρεώ-
σεις μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει δρι-
μύτερη στα τηλεοπτικά πλατό. 

Σοβαρό ατύχημα για τον Χρή-
στο Δάντη ύστερα από πτώση
σε αυτοσχέδια τάφρο που βρι-
σκόταν δίπλα στη σκηνή νυ-
χτερινού κέντρου διασκέδα-
σης στη Θεσσαλονίκη. Ο δη-
μοφιλής τραγουδιστής τραυ-
ματίστηκε στα πλευρά και
αναγκάστηκε να ακυρώσει τα
επόμενα live του, όπως ανα-
κοίνωσε με μήνυμα στο Insta-
gram η σύντροφός του Ασημί-
να Χατζηανδρέου: «Πιστεύω
στη δύναμή σου. Όλα καλά θα
πάνε. Είμαι δίπλα σου».

Τον «κατάπιε»
η σκηνή

Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια της Ιωάν-
νας Μαλέσκου! Η εγκυμονούσα παρου-
σιάστρια «έκλεισε» τα 34 και το γιόρτασε
ντυμένη στα φλογερά κόκκινα, παρέα με
τον σύντροφό της Κωσταντίνο Δανιά.
«Είναι τα πρώτα γενέθλια που αντί να
υπολογίζω χρόνια μετράω μήνες! Τι κι αν
η τούρτα γράφει 34, οι μήνες είναι 7! Αντί
λοιπόν να υπολογίζω προς τα πάνω, εγώ
μετρώ αντίστροφα!», αποκάλυψε. 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ο Γιώργος της Βλαχοπούλου

Μετράει μήνες

E
να σπάνιο φωτογραφικό ντοκουμέντο με πρωταγωνιστές
τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον σύζυγό της Γιώργο Λαφα-
ζάνη ανάρτησε η Έλενα Λυμπέρη. Στο μακροσκελές
ποστ, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο παθιασμένο ει-

δύλλιό τους, αποκαλύπτοντας τον απίθανο τρόπο που γνωρίστηκαν:
«Το ζευγάρι υπήρξε από τα πιο αγαπημένα στον χώρο του θεάμα-
τος. Γνωρίστηκαν το 1965 σε μια νυχτερινή έξοδο, για την ακρίβεια,
όταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν σταμάτησαν στο ίδιο φανάρι
στην Πανεπιστημίου και οι δυο τους αντάλλαξαν βλέμματα: ερωτεύ-
θηκαν κεραυνοβόλα και παντρεύτηκαν δυο χρόνια αργότερα, με
έναν γάμο-γιορτή με καλεσμένη όλη την Αθήνα. Ο Γιώργος Λαφα-
ζάνης ποτέ δεν αποκάλεσε τη σύζυγό του Ρένα, αντιθέτως τη φώνα-
ζε μόνο Ειρήνη. Έλεγε ότι αισθανόταν πως η Ρένα ανήκε σε όλο τον
κόσμο, ενώ η Ειρήνη ανήκε μόνο σε εκείνον».
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Ήρθε και η άλλη κόρη
Μπαμπάς έγινε για δεύτερη φορά ο Παναγιώτης Θεόφιλος. Σχε-
δόν ενάμιση χρόνο από τον ερχομό της πρωτότοκης κορούλας
του Εμμανουέλας, ο παίκτης που γνωρίσαμε στο ριάλιτι αγάπης
«Power of Love» και η σύζυγός του Δανάη Παναγιώτη υποδέ-
χτηκαν με χαρά μια ακόμα μπέμπα. Η μικρή ήρθε στον κόσμο
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και ο περήφανος μπαμπάς
ανάρτησε οικογενειακή φωτογραφία τους στο Instagram.



Η
υγεία των αγγείων και των οστών μας
απειλούνται στα άτομα με σύνδρομο
Cushing. Οι πάσχοντες, τα επίπεδα της
κορτιζόλης στο αίμα των οποίων είναι

πάνω από το φυσιολογικό λόγω ενδογενών παρα-
γόντων, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υπο-
στούν κατάγματα και δυσκαμψία των αρτηριών, η
οποία αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακών πα-
θήσεων.

Στο συμπέρασμα κατέληξε ιαπωνική μελέτη, η
οποία έδειξε ότι οι συνέπειες στα αγγεία μπορεί
να συνυπάρχουν με αυτές που προκαλούνται στα
οστά. «Το σύνδρομο Cushing είναι μια ομάδα πα-
θήσεων που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
υπερβολικής ποσότητας κορτιζόλης στον οργανι-
σμό, μιας ορμόνης που απελευθερώνεται σε κα-
ταστάσεις στρες. Το σώμα τη χρειάζεται για τη
διαχείριση της αναπνοής, της πίεσης, του καρδια-
κού ρυθμού, της γλυκόζης, της φλεγμονής, τον
έλεγχο της έντασης των μυών και για πολλές άλ-
λες λειτουργίες. Παράγεται από δύο μικρούς αδέ-
νες που βρίσκονται στην κορυφή των νεφρών, κα-
θώς και από την υπόφυση και τον υποθάλαμο που
βρίσκονται στον εγκέφαλο. Από τις πιθανότερες
αιτίες εμφάνισης του συνδρόμου είναι η ανάπτυ-
ξη όγκου στα επινεφρίδια, ο οποίος είναι συνή-
θως καλοήθης, αλλά προκαλεί την έκκριση υπερ-
βολικής ποσότητας κορτιζόλης. Η κακοήθεια δεν
αποκλείεται αλλά ούτε είναι συνήθης», εξηγεί ο
καθηγητής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών Δημήτρης Λινός.

Μια ειδική μορφή του συνδρόμου είναι η νόσος

Cushing, στην οποία τα υψηλά επίπεδα κορτιζό-
λης προκαλούνται από έναν όγκο στην υπόφυση
του εγκεφάλου. Όταν το ίδιο το σώμα ευθύνεται
για το σύνδρομο, τότε χαρακτηρίζεται ενδογενές,

ενώ όταν η περίσσεια κορτιζόλης οφείλεται στη
λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση άλλων πα-
θήσεων, όπως του άσθματος, τότε έχουμε το εξω-
γενές σύνδρομο Cushing. Υψηλότερες πιθανότη-
τες εμφάνισης του συνδρόμου έχουν οι άνθρωποι
μέχρι 50 ετών, περιλαμβανομένων των παιδιών
και των εφήβων και οι γυναίκες σε αναλογία 7
προς 10.

Η υπερκορτιζολαιμία ανεξαρτήτως αιτίας μπο-
ρεί να προκαλέσει αύξηση του σωματικού βά-
ρους, θρόμβωση, καρδιακή προσβολή, υπέρτα-
ση, διαβήτη τύπου 2, λοιμώξεις κ.ά., ενώ αν αφε-
θεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα
σπονδυλικά κατάγματα σε ασθενείς με σύνδρομο
Cushing οδηγούν σε μειωμένη κινητικότητα λόγω
του πόνου που προκαλούν και εντέλει σε χειρότε-
ρη ποιότητα ζωής. Όσον αφορά το αγγειακό σύ-
στημα, το σύνδρομο αυξάνει τη νοσηρότητα και τη
θνησιμότητα. Για αυτό είναι απαραίτητα ο έγκαι-
ρος εντοπισμός και η θεραπεία του, αφού η σύν-
τομη διάρκειά του είναι θεμελιώδους σημασίας
στην αποφυγή τόσο της δυσκαμψίας των αρτη-
ριών όσο και των καταγμάτων. Το είδος της θερα-
πείας που θα προταθεί εξαρτάται από την υποκεί-
μενη αιτία των υψηλών επιπέδων κορτιζόλης. 
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Το Cushing είναι πάσχοντες τα επίπεδα
της κορτιζόλης στο αίμα των οποίων 
είναι πάνω από το φυσιολογικό

Πότε είναι αναγκαίο
το χειρουργείο
Όταν η υπερκορτιζολαιμία προκαλείται
από όγκο, συστήνεται η χειρουργική
επέμβαση, η οποία είναι αποτελεσματική
και απαλλάσσει τον ασθενή από τη λήψη
φαρμάκων. Η επέμβαση είναι απαιτητική,
αλλά για τον ασθενή δεν απαιτεί παρά μόνο
δύο μέρες νοσηλείας, δεδομένου ότι πλέ-
ον γίνεται λαπαροσκοπικά. «Σήμερα η λα-
παροσκοπική επινεφριδεκτομή έχει αντι-
κατασταθεί από την οπισθοπεριτοναϊκή
ενδοσκοπική επινεφριδεκτομή, η οποία
είναι ασφαλέστερη και καλύτερη. Τόσο η
κάμερα όσο και τα ενδοσκοπικά εργαλεία
εισάγονται απευθείας στον οπισθοπεριτο-
ναϊκό χώρο, όπου ευρίσκονται τα επινε-
φρίδια, αποφεύγοντας τα υπόλοιπα όργα-
να της κοιλιάς. Η ανάρρωση 12 ώρες μετά
την οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική επι-
νεφριδεκτομή είναι εντυπωσιακή, με τον
ασθενή να επανέρχεται στις δραστηριότη-
τές του», καταλήγει ο Δημήτρης Λινός.

Το σύνδρομο που απειλεί
τα οστά και τα αγγεία Δημήτρης Λινός, καθηγητής

Χειρουργικής της Ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ



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)
Από την Κυριακή ο Ήλιος περνά στο ζώδιο των Ιχ-
θύων, μια θέση που σας δημιουργεί αρκετή εσωτε-
ρικότητα. Θα έχετε την ανάγκη για περίπου έναν
μήνα να απομακρυνθείτε από τον πολύ κόσμο για
να εστιάσετε την προσοχή σας προς μια κατεύθυν-
ση ή έναν στόχο.

Ταύρος
(21/4-20/5)
Ο Ήλιος περνά στους Ιχθύς και δείχνει ότι υπάρ-
χει χώρος για την κοινωνική σας ζωή, τους φί-
λους και τα συναισθήματά σας. Η Σελήνη αυτό το
διήμερο σας δημιουργεί ένα παραπάνω επαγ-
γελματικό άγχος.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Την Κυριακή ο Ήλιος περνά στο ζώδιο των Ιχ-
θύων, όπου ενεργοποιεί την καριέρα σας, ακο-
λουθούμενη από τη Νέα Σελήνη της Δευτέρας,
που θα βρεθεί σε σύνοδο με τον Ήλιο. Νέα ξεκι-
νήματα στον επαγγελματικό σας τομέα θα πα-
ρουσιαστούν πολύ σύντομα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Η είσοδος του Ήλιου στο ζώδιο των Ιχθύων δημι-
ουργεί μια πολύ καλή αίσθηση στην καθημερινό-
τητά σας. Η Νέα Σελήνη της Δευτέρας είναι ένα
εξαιρετικά θετικό αστρολογικό γεγονός για εσάς
που έχετε γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου
σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Το ενδιαφέρον σας μετατοπίζεται σταδιακά στα οι-
κονομικά ζητήματα που έχετε και κάποια θετικά
μηνύματα να τα περιμένετε σε αυτό τον τομέα το
επόμενο διάστημα. Εσείς που έχετε γεννηθεί τις
πρώτες μέρες θα έχετε μια καλή συγκυρία σε πρα-
κτικά θέματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ο Ήλιος περνά στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο
από το δικό σας, όπου ενεργοποιεί για περίπου
έναν μήνα τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας.
Ιδίως εσείς των πρώτων ημερών θα έχετε πολύ
καλές προοπτικές με τους ανθρώπους που έχετε
επιλέξει να βρίσκονται δίπλα σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η καθημερινότητά σας αλλάζει και αυτό γιατί πολ-

λά πράγματα θέλετε να τα διορθώσετε είτε στην ερ-

γασία σας, είτε στην υγεία σας, είτε σε ψυχολογικό

επίπεδο. Ίσως ένα επαγγελματικό θέμα έχει θετική

εξέλιξη αυτή την περίοδο.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Για εσάς είναι μια πολύ καλή θέση του Ήλιου στο

ζώδιο των Ιχθύων, όπου ενεργοποιεί την προσωπι-

κή σας ζωή, τα φλερτ και τη δημιουργικότητά σας.

Είστε έτοιμοι για νέα ξεκινήματα και καλές προ-

οπτικές σε σχέσεις που τις χαρακτηρίζει η αγάπη.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η οικογένεια και οι υποθέσεις που αφορούν

τις επιλεκτικές σχέσεις σας θα σας απασχο-

λήσουν έντονα τον επόμενο μήνα. Επίσης,

υπάρχει η προοπτική να μετακινηθείτε για

ένα χρονικό διάστημα λόγω εργασιακών υπο-

χρεώσεων ή να κλείσετε μια σημαντική σας

υπόθεση. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η καθημερινότητά σας γίνεται πιο ενδιαφέ-

ρουσα, ενώ θα έχετε την επιθυμία να ταξιδέ-

ψετε, να επικοινωνήσετε και να μοιραστείτε

τις σκέψεις σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Τα οικονομικά σας θα αρχίσουν σταδιακά να
σας απασχολούν περισσότερο, ιδίως αν
ανήκετε στις πρώτες μέρες του ζωδίου σας.
Έτσι θα βρεθούν λύσεις και θα έχετε πολλές
εναλλακτικές για να τακτοποιήσετε παλιές
οφειλές.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Ο Ήλιος από την Κυριακή βρίσκεται στο δικό σας

ζώδιο και σας ωθεί να κάνετε νέα ξεκινήματα και

να δείτε με μεγαλύτερο συναισθηματισμό τις

προσωπικές σας επιλογές. Για εσάς που έχετε

γεννηθεί τις πρώτες μέρες του ζωδίου σας κά-

ποια νέα γνωριμία που θα κάνετε ίσως κλέψει την

παράσταση.
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OΉλιος περνά στο ζώδιο των Ιχθύων
στις 00.34 την Κυριακή, μια θέση
αρκετά διαφορετική από το στοιχείο
που αντιπροσωπεύει ο Ήλιος. Είναι η

περίοδος κατά την οποία θα αναδύονται
έντονα συναισθήματα και εσωτερικά
διλήμματα.
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«Στάζι» 
και «Άρια φυλή»!
Ακούν αυτά 
που λένε;

«Ο ι αυταρχικές πρακτικές Μητσοτά-
κη θυμίζουν Στάζι»! Τίτλος στο σάιτ
της «Αυγής» για τα όσα είπε ο Δη-

μήτρης Παπαδημούλης στο Ευρωκοινοβούλιο.
«Τι είπε ο Μητσοτάκης; Οι άριστοι. Δεν είναι μό-
νο ταξικό, είναι η Άρια φυλή. Κρύβεται πολύς
φασισμός κάτω από την πολιτική αντίληψη των
αρίστων». Το είπε ο Κώστας Αρβανίτης σε κομ-
ματική εκδήλωση.

Επειδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με
έρωτα ούτε με πόλεμο -όπου επιτρέπονται τα
πάντα (για την ιστορία, η στήλη διαφωνεί)- αλλά

με τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας,
ίσως θα ήταν σκόπιμο εκεί στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ να το σκεφτούν ξανά το θέμα
και να σταματήσουν να κάνουν
εξαγωγή της εσωτερικής πολιτικής
αντιπαράθεσης στα ευρωπαϊκά
φόρουμ.

Δεν έχει λογική να απαξιώνουμε
τη χώρα μας. Πόσω μάλλον όταν η
υπερβολή αγγίζει το όριο της συ-
κοφαντίας. Προσοχή: όχι της κυ-
βέρνησης αλλά της Ελλάδας. Είναι

σαν να πυροβολεί κανείς τα πόδια του ή να
πριονίζει το κλαδί στο οποίο κάθεται. Όποιος το
κάνει θα σπάσει τα μούτρα του! Και δεν είναι
πρόβλεψη. Έχει συμβεί, είναι πάθημα που δεν
φαίνεται να έχει γίνει μάθημα.

Δηλαδή, ο Δημήτρης Παπαδημούλης και ο
Κώστας Αρβανίτης βλέπουν στα αλήθεια αυτά
που λένε όταν βρίσκονται στην Ελλάδα; Βλέ-
πουν μυστικούς πράκτορες της Στάζι; Βλέπουν
μεθόδους ευγονικής που ακολουθούσαν οι
Ναζί για την Άρια Φυλή; Αυτή είναι η Ελλάδα
που τους έκανε ευρωβουλευτές; Θα ήταν ευ-
ρωβουλευτές αν η Ελλάδα ήταν όπως την περι-
γράφουν;

Ακόμη και αυτά στα οποία αναφέρονται ποιοι
τα έφεραν στην επιφάνεια; Οι θεσμοί που λει-
τουργούν! Οι Ανεξάρτητες Αρχές, ο Τύπος, οι
ίδιες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες που ακολού-
θησαν τη νόμιμη οδό και άφησαν στοιχεία.
Μπορεί να έκαναν λάθος, αλλά το έκαναν σω-
στά! Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Και αποδό-
θηκαν ευθύνες. Συνεδρίασε η Βουλή. Ασχολεί-
ται η Δικαιοσύνη. Στοιχεία που δείχνουν ότι η
δημοκρατία στη χώρα μας λειτουργεί.

Τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν εκπροσωπούν
το κόμμα τους στην ΕΕ, εκπροσωπούν τον ελ-
ληνικό λαό. «Ναι» λοιπόν στον έλεγχο και την
κριτική με στόχο τη λογοδοσία, «όχι» στην κομ-
ματική προπαγάνδα. 

Για όσους δεν το γνωρίζετε, τη Δευτέρα θα
έρθει στην Αθήνα ο Άντονι Μπλίνκεν, ο
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, για συνομι-
λίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό και την
ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Με φόν-
το τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία
και τη νέα φάση στην οποία βρίσκονται οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις μετά τον πρόσφατο
σεισμό στη γειτονική χώρα. Ο κ. Μπλίνκεν θα
δει και τον Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που φούν-
τωσε τη φαντασία των τρολ της Κουμουνδού-
ρου. Τα οποία έφτασαν στο σημείο να λένε ότι
είναι… σημάδι πως θα γίνει πρωθυπουργός!

Η Αριστερά που κατηγορεί τις ΗΠΑ για
όλα τα κακά της μοίρας μας, δημιουρ-
γεί θεωρίες συνωμοσίας με τις ΗΠΑ
σε ρόλο προάγγελου κυβερνητικής
αλλαγής! Φαντάζεστε τι θα έγραφαν
αν ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν
λειτουργούσε θεσμικά; «Ελλάδα,
Κύπρος Παλαιστίνη, Αμερικάνος
δεν θα μείνει» και άλλα γλαφυ-
ρά και γραφικά από το επανα-
στατικό παρελθόν. Αλλά φαί-
νεται ότι μία είναι η πολιτική ΣΥ-
ΡΙΖΑ: ό,τι και όπως μας βολεύει!

Καλημέρα σας, κύριε Μπλίνκεν!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Εκλογές στις 9 Απριλίου! Η στήλη έγκαιρα είχε γράψει

ότι και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις θα γίνουν την

Άνοιξη. Και οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι θα

επιβεβαιωθεί, καθώς όλοι πλέον πιστεύουν ότι οι κάλπες

θα στηθούν την Κυριακή των Βαΐων. Με στόχο οι δεύτερες

εκλογές να γίνουν στις 14 ή στις 21 Μαΐου το αργότερο.

••••••••••••

� Κρατήστε και κάτι ακόμη: τρίτες εκλογές δεν θα

γίνουν. Δεν θα χρειαστεί, καθώς ή θα υπάρξει αυ-

τοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί αυτή θα εί-

ναι η εντολή των πολιτών και σε αυτή θα υπακούσουν τα

κόμματα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυ-

ξε τη θεωρία περί εκβιασμών. Αν δεν υπάρξει αυτοδυνα-

μία της ΝΔ, την οποία δείχνουν πιθανή οι δημοσκοπή-

σεις, η κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ είναι το

βασικό σενάριο που απομένει. 

� Σβήνουν και γράφουν κυβερνητικά σχήματα οι

υπουργοί μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσο-

τάκη ότι η επόμενη κυβέρνηση θα έχει πολλά νέα πρό-

σωπα και περισσότερες γυναίκες. Βασικά ο καθένας το-

ποθετεί τον εαυτό του εκεί που θέλει και μετακινεί

όλους τους υπόλοιπους. Αλλά κάνουν λάθος. Κορμός

κυβέρνησης που κερδίζει δεν αλλάζει. Οπότε ας ξεκινή-

σουν από την περιφέρεια. 
••••••••••••

� «Θα ξαναέκανα με τον ίδιο τρόπο τον νόμο για το
Ασφαλιστικό», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Κα-

τρούγκαλος. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνει κανείς

ένα λάθος. Το πρόβλημα είναι να επιμένει σε αυτό.

Από αγανακτισμένοι έγιναν αμετανόητοι. Ίσως είναι

το επόμενο στάδιο του κυνισμού, για τον οποίο έγρα-

φε χθες η στήλη. 

Επιτέλους! 
Ένα μπουκαλάκι

νερό για 
τον Αλέξη


