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Σ
τις μέρες μας η λέξη «χαμαιτυπείο» έχει κα-
ταστεί συνώνυμο του καταγωγίου, ενός
βρομερού τόπου με χαμερπείς ανθρώπους.
Στον πολιτικό βίο της χώρας η λέξη αυτή ει-

σήλθε για πρώτη φορά από τον αείμνηστο Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, εξαι-
τίας της σφοδρής και χυδαίας επίθεσης την οποία
δέχθηκε ο τότε πρωθυπουργός από διάφορα εκδοτι-
κά συμφέροντα της εποχής. Είχε πει χαρακτηριστικά:
«Στο χειρότερο χαμαιτυπείο της Ελλάδας δεν γίνεται
χρήση αυτής της γλώσσας, αυτών των επιχειρημάτων,
επιτέλους εναντίον του Έλληνος πρωθυπουργού,
εναντίον της οικογένειάς του, εναντίον μιας πονεμέ-
νης γυναίκας που είναι η κόρη μου. Η χυδαιολογία
στο αποκορύφωμά της».

Από το 1992 μέχρι σήμερα έχει κυλήσει πολύ νερό
στο αυλάκι, αλλά όπως αποδεικνύεται ο μακαρίτης ο
Μητσοτάκης είχε δίκιο σε πολλά πράγματα. Κάποιοι
παραμένουν βουτηγμένοι σε λογικές βρομερών κα-
ταγωγίων και εξακολουθούν να πολιτεύονται με αυτό
τον τρόπο. Με ύβρεις και πρόστυχη συνθηματολογία

που στρέφεται κατά κύριο λόγο εναντίον του σημερι-
νού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυρίως
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιδίδονται σε ένα άνευ προ-
ηγουμένου παραλήρημα εκτοξεύοντας παρανοϊκές
ασημαντολογίες, κενολόγες μωρολογίες, καταφανή
ψεύδη, θεωρίες συνωμοσίας, ρατσιστικά σχόλια,
ύβρεις, εκφοβισμούς, συκοφαντίες. Ένα απίστευτο
δηλητήριο επιθετικότητας, το οποίο προσπαθούν μά-
λιστα να μεταβάλουν σε μια κανονικότητα.

Δυστυχώς, το… ψάρι βρομάει από το κεφάλι και
δεν φαίνεται όλος αυτός ο βόρβορος να είναι αποτέ-
λεσμα κάποιων μεμονωμένων περιπτώσεων. Το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε, έχει και θα
έχει πολύ χαμηλό επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίζει
συμπεριφορές και καταστάσεις που μαρτυρούν πο-
ταπότητα, ευτέλεια, προστυχιά, χυδαιότητα, ταπεινά
κίνητρα, έλλειψη παιδείας, αμορφωσιά, ξεπεσμό και
βαρβαρότητα. Ο «πολακισμός» του ΣΥΡΙΖΑ επεκτεί-
νεται ως σύνδρομο στην πλειονότητα των στελεχών
του. Υπάρχει μια μελέτη στην Ψυχιατρική για το «σύν-
δρομο της ύβρεως», όπως το περιγράφει ο διακεκρι-

μένος Άγγλος νευρολόγος-ψυχίατρος λόρδος Ντέι-
βιντ Όουεν, που υπήρξε και υπουργός Εξωτερικών,
στο βιβλίο του «Ασθενείς ηγέτες στην εξουσία». Στην
τρέχουσα χρονική περίοδο, η ηγετική ομάδα της
Κουμουνδούρου παρουσιάζει τα συμπτώματα αυτού
του συνδρόμου. Συμπτώματα που δείχνουν ότι τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν να βρίσκονται καθημερι-
νά στο προσκήνιο της επικαιρότητας αδιαφορώντας
για τη λογική των λεγομένων τους, αλλά κυρίως για
τις επικίνδυνες επιπτώσεις των ενεργειών τους. Ποτέ
άλλοτε στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας εκ-
πρόσωποι της Αριστεράς δεν είχαν πέσει τόσο χαμη-
λά… Οι σημερινοί αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί πι-
στεύουν ότι είναι υπεράνω κάθε ανθρώπινου ελέγ-
χου και ότι λόγο θα δώσουν μόνο στην Ιστορία. Δεν
έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται περί ασθένειας, περί
μιας επίκτητης ψυχιατρικής διαταραχής της συμπε-
ριφοράς τους, η οποία εξαπλώνεται με απίστευτους
ρυθμούς. Γιατρικό δεν υπάρχει για την ύβρη, παρά
μόνον η ψήφος. Η αποπομπή και η περιθωριοποίηση
τέτοιων πολιτικά ασθενών… «P»
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Άλλο πολιτική, άλλο χαμαιτυπείο 

Ο «πολακισμός» 
του ΣΥΡΙΖΑ επεκτείνεται 

ως σύνδρομο 
στην πλειονότητα 
των στελεχών του
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Μ
ε την απάντηση στο… καυτό πο-
λιτικό ερώτημα του 2023, τον
χρόνο, δηλαδή, της πρώτης
εκλογικής αναμέτρησης, να είναι

αυτή που συγκεντρώνει επάνω της τα βλέμμα-
τα κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης, ο Φεβρουάριος μετατρέπεται σε κομβικό
ορόσημο για την ολοκλήρωση των ψηφοδελ-

τίων της Νέας Δημοκρατίας. Η
τριανδρία Μπρατάκου-Μαρι-
νάκη-Νέζη έχει ολοκληρώσει
το έργο της και, πλέον, αυτό
που αναμένεται είναι το τελι-
κό… ραντεβού με τον πρωθυ-
πουργό, προκειμένου να ορι-
στικοποιηθούν τα πρόσωπα
που θα μπουν στη μάχη του

σταυρού. Τα κενά που μένει να καλυφθούν στις
«γαλάζιες» λίστες είναι ελάχιστα, με τον τόνο
να έχει δώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
πριν από λίγα εικοσιτετράωρα.

«Το σημαντικό για εμένα δεν είναι τόσο η
κομματική “ταμπέλα” όσο το προφίλ των αν-
θρώπων οι οποίοι στελεχώνουν τα ψηφο-
δέλτιά μας. Κάνουμε μια μεγάλη προσπά-
θεια και τώρα να ανανεώσουμε ακόμα πε-
ρισσότερο τα ψηφοδέλτιά μας. Είναι πολύ
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο
ενδιαφέρον νέων ανθρώπων να ενταχθούν
στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κά-

νουμε μια σοβαρή δουλειά τα ψηφοδέλτια να
είναι αντιπροσωπευτικά και μια πολύ αυστη-
ρή αξιολόγηση των υποψηφίων, ώστε να
αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος», έχει
τονίσει ο πρωθυπουργός, με την επίσημη
ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων να τοποθε-
τείται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες
ημέρες του Μαρτίου.

Υποψήφιος σε Δυτικό Τομέα 
της Β’ Αθηνών και Έβρο

Στον απόηχο της δημοσιοποίησης των προ-
θέσεων του πρώην πρωθυπουργού Κώστα
Καραμανλή να ολοκληρώσει μια κοινοβου-
λευτική πορεία τριών δεκαετιών, η προσοχή
της οδού Πειραιώς είναι εστιασμένη και στο
«γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της πρώτης περιφέ-
ρειας Θεσσαλονίκης. Η αποχώρηση του
πρώην πρωθυπουργού από το ψηφοδέλτιο
του κόμματος αφήνει μεγάλο κενό. Ως εκ τού-
του, για λόγους συμβολικούς και πολιτικούς, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να εξετάζει
το ενδεχόμενο να ηγηθεί ο ίδιος του ψηφο-
δελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη

περιφέρεια της συμπρωτεύουσας. 
Τα δεδομένα μέχρι τώρα έχουν ως εξής: Ο

πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος στον
Έβρο και στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών και
εκκρεμεί η τρίτη περιφέρεια. Και η απάντηση
στο τι θα επιλέξει να πράξει ο κ. Μητσοτάκης
είναι πιθανό να δοθεί στη διάρκεια της επί-
σκεψής του στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι
προγραμματισμένη για τα μέσα της ερχόμε-
νης εβδομάδας.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, στην Α’
Θεσσαλονίκης νέοι υποψήφιοι θα είναι οι
Διαμαντής Γκολιδάκης, Παναγιώτης Κοκ-
κόρης, Μάριος Δράμαλης, Νίκος Καρα-
γιαννακίδης, Γιάννης Ταχματζίδης,
Σωκράτης Δημητριάδης, Φωτεινή
Πεσματζόγλου, Αφροδίτη Νέστορα,
Σμάρω Μανιάτη και Τάνια Κιου-
μουρτζίδου. Στη Β’ Θεσσαλονίκης
νέοι υποψήφιοι θα είναι οι Φάνης
Παπάς, Νίκος Βιδάλης, Παναγιώτης
Θεοδώρου, Χριστίνα Πλάρα, Κατερί-
να Σιούτα, Άρτεμις Αγαθοκλέ-
ους, Μαρία Γιαννακοπούλου
και Σοφία Λαβασά.

Όλα δείχνουν πως για ουσιαστικούς αλλά και συμβολικούς λόγους 
ο πρωθυπουργός θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου της ΝΔ στην Α’ περιφέρεια

της συμπρωτεύουσας

Την ώρα που ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την ολο-
κλήρωση του νομοθετικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης από το βήμα της Βουλής έθεσε εκ νέου τα διλήμματα
της κάλπης λέγοντας ότι οι πολίτες σύντομα θα έχουν τη
δυνατότητα να συγκρίνουν και να κρίνουν και να ξεχωρί-

σουν τον μετρημένο ρεαλιστή από τον
υποκριτή. «Προσπαθούμε ώστε οι εκλο-
γές της άνοιξης να φέρουν και μια νέα
άνοιξη στον τόπο με μια δεύτερη ισχυρή
εντολή στην προκοπή για μια αυτοδύνα-
μη Νέα Δημοκρατία», ήταν το μήνυμα
που έστειλε ο πρωθυπουργός.

Με αφορμή το μπαράζ των θετικών
μέτρων που ψηφίζει η κυβέρνηση στο
πάρα πέντε της έναρξης της προεκλογι-

κής αναμέτρησης, ο Κ. Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα
στους πολίτες να στηρίξουν την κυβερνητική προσπά-
θεια για σιγουριά, συνέχεια και σταθερότητα και εξαπέ-
λυσε σφοδρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση

ότι είναι απούσα από τη στήριξη της κοινωνίας και γυρνά
την πλάτη στα θετικά μέτρα που ψηφίζει η Βουλή. «Έχε-
τε πάρει διαζύγιο με την κοινωνία», είπε ο Κ. Μητσοτά-
κης απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, που απείχε
από τη χθεσινή ψηφοφορία για τις αλλαγές στον εξωδι-
καστικό μηχανισμό όπως και στις ψηφοφορίες για τη
στήριξη των ενστόλων και την καθιέρωση δικαιωμάτων
για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Κατηγόρησε δε
τον Α. Τσίπρα και το κόμμα του ότι είναι απόντες από την
κοινωνία και παρόντες στην τοξικότητα.

«Μεγαλύτερη προστασία 
σε περισσότερους δανειολήπτες»

Αναφερόμενος στην τροπολογία για τον εξωδικαστικό
μηχανισμό, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι με τη νέα ρύθμι-
ση υπάρχει μεγαλύτερη προστασία σε περισσότερους
δανειολήπτες, ενώ μέχρι σήμερα μέσω εξωδικαστικού
μηχανισμού έχουν ρυθμιστεί δάνεια που ξεπερνούν τα
35 δισ. ευρώ. «Ακούγοντας με πολλή προσοχή δικαιολο-

γημένα αιτήματα προχωρούμε σε αλλαγές στον εξωδι-
καστικό συμβιβασμό που θα περιλαμβάνουν και όσους
έχουν πιστωτή μόνο μια τράπεζα χωρίς να οφείλουν σε
δημόσια ταμεία», είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι
το δίκτυ ασφάλειας γίνεται πιο πυκνό, αφού ο πιστωτής
θα πρέπει αυτόματα να αποδεχθεί ρύθμιση μέχρι 420
δόσεις και κούρεμα έως 90 τοις εκατό. Σημείωσε ότι τα
μισά από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αφορούν σπίτια
και μέχρι στιγμής 8 στα 10 ρυθμίζονται συναινετικά, ενώ
με το νέο πλαίσιο κάθε ευάλωτος θα μπορεί να ενταχτεί
στη ρύθμιση, που αφορά πολύ μικρό αριθμό σπιτιών που
οι πρώτες κατοικίες έχουν προστασία και δυνατότητα
θετικής επίλυσης.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θετικό αποτύ-
πωμα που αφήνει το μέτρο του market pass, το οποίο
χαρακτήρισε σημαντικό ανάχωμα απέναντι στο διεθνές
κύμα ακρίβειας στα τρόφιμα, εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις
για τη συμμετοχή σε αυτό, που έχουν ξεπεράσει ήδη τις
700.000, θα αυξηθούν περισσότερο τις επόμενες μέρες.

Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Πήρατε διαζύγιο με την κοινωνία 

Γράφει 
η Στέλλα 

Παπαμιχαήλ

spapamixail@yahoo.gr

Ορόσημο η… μετά Καραμανλή
εποχή στη Θεσσαλονίκη

του Δημήτρη
Γκάτσιου

dgatsios0@gmail.com



Το κυβερνητικό επιτελείο ωστόσο στρέφει
την προσοχή του στην «γκρίζα ζώνη» των ψη-
φοφόρων, εκείνων δηλαδή που έως τώρα δη-
λώνουν στις έρευνες ότι είναι αναποφάσιστοι,
δεν απαντούν ή επιλέγουν να προσέλθουν στις
κάλπες αλλά να ψηφίσουν άκυρο ή λευκό. Κατά
μέσο όρο στις δημοσκοπήσεις των οκτώ εται-
ρειών τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το πο-
σοστό αυτό είναι 15,4%, ποσοστό υψηλό αν συ-
νυπολογίσει κανείς ότι βρισκόμαστε στην τελι-
κή ευθεία, με τους ψηφοφόρους να γνωρίζουν
ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη.

Η συγκεκριμένη «δεξαμενή», εκτιμούν κυ-
βερνητικά στελέχη, μπορεί να διευρύνει τη δια-
φορά της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν
ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων αυτών πει-
στεί για τη σημασία του διακυβεύματος της
κάλπης, την κρισιμότητα της αναμέτρησης και
το γεγονός ότι η κυβέρνηση υλοποιεί ένα έργο
που έχει συνέχεια και απαιτεί δύο τετραετίες,
όπως έχει σημειώσει πολλές φορές ο πρωθυ-
πουργός, για να ολοκληρωθεί. Κατά την εκτίμη-
ση των κυβερνητικών στελεχών, οι ψηφοφόροι
της «γκρίζας ζώνης» στους οποίους μπορεί να
απευθυνθεί, ακόμη κι αν δεν είναι πλήρως ικα-
νοποιημένοι από τα πεπραγμένα της τελευταίας
τετραετίας, δεν έχουν απορρίψει την ιδέα να
στηρίξουν εκ νέου τη «γαλάζια» παράταξη -σε

αυτή την περίπτωση θα είχαν ήδη μετακινηθεί
σε άλλον πολιτικό χώρο-, επομένως απαιτείται
να πειστούν τόσο από το κυβερνητικό πρό-
γραμμα όσο και από τη σύγκριση με τον ΣΥΡΙΖΑ
για την πορεία των δύο στη διακυβέρνηση της
χώρας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο «κρατούν» ως βα-
σικό συμπέρασμα των μετρήσεων ότι στη δια-
χρονική πορεία της πρόθεσης ψήφου από τον
Ιανουάριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του
2023 η ΝΔ προηγείται σταθερά του ΣΥΡΙΖΑ. Το
μεγαλύτερο άνοιγμα της «ψαλίδας» καταγρά-
φηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η διαφο-
ρά έφθασε κατά μέσο όρο το 9,4%.

Το ενδιαφέρον των «εκλογολόγων» του Μα-
ξίμου στρέφεται και στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ
που βαίνουν ελαφρώς μειούμενα σε πολλές
μετρήσεις το τελευταίο διάστημα, καθώς η Χα-
ριλάου Τρικούπη θα διαδραματίσει έναν ρυθμι-
στικό ρόλο, κυρίως μετά την πρώτη κάλπη με
απλή αναλογική. 

Από τις δημοσκοπήσεις αυτές προκύπτουν
πάντως και οι βασικές σταθερές πάνω στις
οποίες βασίζεται και θα βασιστεί το επόμενο
διάστημα ο κυβερνητικός λόγος προς τους πο-
λίτες, επιβεβαιώνοντας το διακύβευμα της
κάλπης και το δίλημμα που θέτει ο πρωθυ-
πουργός στους ψηφοφόρους.
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Τ ην ώρα που η κυβέρνηση κλείνει όλα τα ανοι-
χτά μέτωπα περνώντας από τη Βουλή σειρά
ρυθμίσεων για εκκρεμή ζητήματα, όπως οι αλ-

λαγές στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το κυβερνητι-
κό επιτελείο βάζει στο μικροσκόπιο το σύνολο των
δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας, κυρίως μετά τις γιορτές, προκειμένου να έχει
όλα τα δεδομένα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
κοινής γνώμης πριν από την προκήρυξη των εκλογών
διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ενδεικτικό των παγιωμένων, όπως φαίνεται, τάσεων εί-
ναι το λεγόμενο «γκάλοπ των γκάλοπ» που παρουσίασε
η δημόσια τηλεόραση. Επί της ουσίας πρόκειται για τον
μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων, βασισμένο σε μια
έρευνα οκτώ εταιρειών μετρήσεων πάνω στην πρόθεση
ψήφου. Με τα δεδομένα που προκύπτουν από τον Ια-
νουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023, η Νέα Δημοκρα-
τία διατηρεί ένα σταθερό προβάδισμα, κατά μέσο όρο
της τάξεως των 6,5 ποσοστιαίων μονάδων, έναντι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, με το ποσοστό της να κυμαίνεται στο 30,9% έναντι
24,4% της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Ο μέσος όρος των ίδιων δημοσκοπήσεων φέρνει το
ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,4%, το ΚΚΕ
στην τέταρτη θέση με ποσοστό 5,3%, την Ελληνική
Λύση στην πέμπτη με 3,7% και το ΜέΡΑ25 στην
έκτη θέση με ποσοστό 2,8%. Τα ποσοστά αυτά απο-
τελούν την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση
εκλογικού αποτελέσματος, που προσμετρά και την
«γκρίζα ζώνη» της αδιευκρίνιστης ψήφου, που αν
συνυπολογιστεί αυξάνει τα ποσοστά όλων των
κομμάτων.
Την ίδια περίοδο οι δημοσκοπήσεις καταγρά-
φουν και το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη
Εθνικό Κόμμα - Έλληνες, το οποίο μετά τη σχε-
τική νομοθετική ρύθμιση δεν θα μπορεί να κα-
τέλθει στις εκλογές, δίνοντάς του μάλιστα ένα
ποσοστό της τάξεως του 2,6%. Με δεδομένο ότι
για την επίτευξη αυτοδυναμίας στη δεύτερη
κάλπη της ενισχυμένης αναλογικής το απαιτού-
μενο ποσοστό εξαρτάται και από το ποσοστό των
κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής, αυτή την
ώρα το σχετικό ποσοστό κυμαίνεται στο 34,5%.

Στο μικροσκόπιο
του πρωθυπουργού 
και των συνεργατών του
όλα τα δημοσκοπικά 
ευρήματα

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας

Το γκάλοπ των... γκάλοπ

Η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων...

Την εμπιστοσύνη των πολιτών για την ανανέωση
της θητείας της ΝΔ στη διακυβέρνηση της χώρας για
μία ακόμη τετραετία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης από τον Ευαγγελισμό, όπου παρέστη και μίλησε
στην εκδήλωση βράβευσης υγειονομικών του ΕΣΥ
για την προσφορά τους στην αντιμετώπιση της παν-

δημίας.Ο κ. Μητσοτάκης βράβευσε ο ίδιος τους υγειονομικούς και τόνισε ότι η βράβευση
αυτή είναι «το ελάχιστο ευχαριστώ που μπορούμε να σας πούμε ως Πολιτεία για όσα προ-
σφέρατε στην υγειονομική κρίση και όσο προσφέρετε στο ΕΣΥ».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα είναι κεντρική προτεραιότητα της ΝΔ η Υγεία για τη νέα τε-
τραετία, αν ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση, και παρέπεμψε στο
προσεχές διάστημα για αναλυτικότερες προγραμματικές εξαγγελίες για την Υγεία που θα
υλοποιηθούν στον νέο κυβερνητικό κύκλο.

Στη συνέχεια έκανε μια αναδρομή στην προ πανδημίας εποχή και το σήμερα: «Ο προϋπο-
λογισμός φέτος για την Υγεία είναι 5,2 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 ήταν 3,8 δισ. Τότε το προσωπι-
κό της Υγείας ήταν λιγότερο από 100.000, ενώ σήμερα είναι 108.000 και αν προσθέσουμε τα
χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να προχωρήσουμε σε ση-
μαντικές παρεμβάσεις στην Υγεία και οι υγειονομικοί θα δουν τα αποτελέσματα των παρεμ-
βάσεων σύντομα», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός κατέληξε απευθυνόμενος στους υγειονομικούς: «Μαζί καταφέραμε
και πετύχαμε κάτι εξαιρετικό, όπως και αν μετρήσει κανείς την απόδοσή μας στην πανδη-
μία. Πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το ΕΣΥ έβγαινε από μια κρίση υποχρηματοδότησης.
Εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει αν δεν υπήρχε η προσπάθεια από τους
εργαζόμενους της Υγείας, όσους πόρους και αν είχαμε. Εσείς κάνατε τη διαφορά».

«Προτεραιότητα 
στη δεύτερη 

τετραετία η Υγεία»



Σ
ε πλειοδοσία χυδαιότητας επιδίδον-
ται στελέχη και υποψήφιοι του ΣΥΡΙ-
ΖΑ όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης
και πλέον αποδεικνύονται επαγγελ-

ματίες «δολοφόνοι χαρακτήρων». Ο Αλέξης
Τσίπρας έχει μεν... αποκηρύξει τα υβριστικά
συνθήματα κατά του πρωθυπουργού ως...
απολίτικα που «δεν ενοχλούν την εξουσία»,
σημείωσε πάντως πως «είμαι ευτυχής που για
4,5 χρόνια κανείς δεν μου είπε τέτοιο σύνθη-
μα». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια ως πρω-
θυπουργός δεν είχε για αντιπολίτευση τον...
ΣΥΡΙΖΑ. Οι μικρές τοπικές κομματικές εκδη-
λώσεις αποτελούν «θερμοκήπιο» αντίστοιχων
χυδαιοτήτων, όπως απέδειξε η πρόσφατη εκ-
δήλωση στην Πεντέλη, με τον Χρήστο Σπίρτζη
να κλέβει τα πρωτεία του Παύλου Πολάκη με
εκείνο το αμίμητο «θα επαναφέρουμε τη δη-
μοκρατία ή με το καλό ή με το άγριο».

Σε παρόμοια εκδήλωση ο ευρωβουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης συνέδε-
σε την «αριστεία» με την... άρια φυλή χρεώ-
νοντας στον πρωθυπουργό «φασιστική αντί-
ληψη». Πρόκειται βέβαια για τον ίδιο άν-
θρωπο που επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σα-
μαρά, όταν ο ίδιος είχε αναλάβει τη διεύ-
θυνση του κομματικού σταθμού Στο Κόκκι-
νο, έλεγε: «Είναι πάρα πολύ ζόρικο για εμέ-
να να λένε τον πρωθυπουργό της χώρας μου
μαλ... Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τον λέ-
νε. Είναι ότι είναι».

Οι υπαινιγμοί για ναζιστική
συμπεριφορά του πρωθυπουργού

Αν πάντως ο ευρωβουλευτής-δημοσιο-
γράφος έψαχνε καλύτερα στα ψηφοδέλτια
που ανακοίνωσε το κόμμα του, θα έβρισκε
συνάδελφό του που όχι μόνο φιλοξενούσε
σε εκπομπή του τον Ηλία Κασιδιάρη, αλλά
είχε και μια ενδιαφέρουσα και ελαφρώς...
αντισημιτική άποψη για το όνομα της ΝΕΡΙΤ,
γεγονότα που παραπέμπουν κάπως πιο άμε-

σα σε αυτά για τα οποία κατηγορούν την κυ-
βέρνηση και τα στελέχη της.

Υπαινιγμούς για «ναζιστική συμπεριφο-
ρά» του πρωθυπουργού είχε αφήσει προ
διετίας και ο «εκλεκτός» του Παύλου Πολά-
κη στα Χανιά Μιχάλης Χαιρετάκης, για τον
οποίο ο αψύς Κρητικός μπλόφαρε πως θα
αποσύρει την υποψηφιότητά του αν δεν εν-
ταχθεί και εκείνος στα ψηφοδέλτια. Το 2021
και μετά τα σοβαρά επεισόδια στη Νέα
Σμύρνη ο κ. Χαιρετάκης είχε αναρτήσει ένα
σκίτσο που απεικόνιζε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη με μουστάκι Χίτλερ, σημειώνοντας πως
«ο εμφύλιος που κάποιοι πάνε να επιβάλουν
έχει ονοματεπώνυμο».

Φαίνεται μάλιστα πως οι χυδαιολογίες και
η τοξικότητα των παλαιότερων περνούν και
στη νέα γενιά της Κουμουνδούρου, με έναν
νεαρό υποψήφιο στις Κυκλάδες, τον Βασίλη
Γλέζο, να... επιβραβεύεται με την υποψη-

φιότητά του για τις αναρτήσεις του στις οποί-
ες απεικονιζόταν να ποζάρει δίπλα από
υβριστικά συνθήματα κατά της Νέας Δημο-
κρατίας και βέβαια να χρησιμοποιεί συχνά
πυκνά στις αναρτήσεις του το γνωστό
επίσης υβριστικό hashtag κατά του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό το
οποίο ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτή-
ριζε «απολίτικο».

Το βίντεο Ζαραλίκου
«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει καθημερινά

το τοξικό κλίμα με το οποίο θα κινηθεί στην
προεκλογική περίοδο. Δεν θα τον ακολουθή-
σουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για
τα προβλήματα των πολιτών και τις λύσεις
που προτείνουμε. Τον αφήνουμε στον βούρ-
κο του», ήταν η αντίδραση της Νέας Δημο-
κρατίας στην τελευταία αυτή περίπτωση.

Την ίδια ώρα, άγρια κόντρα προκάλεσε

μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ το βίντεο του
Χριστόφορου Ζαραλίκου, στο οποίο προτρέ-
πει τον Άδωνι Γεωργιάδη να «κόψει τον λαι-
μό του σε ζωντανή σύνδεση». 

Ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε
πως θα κάνει μήνυση στον κωμικό, ο οποίος
τον προέτρεψε να περιμένει στην ουρά. Το
βίντεο του Χριστόφορου Ζαραλίκου (δεν εί-

ναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ) καταδίκασε ο
βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Αντω-
νιάδης, ενώ ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλί-
δης είπε πως πρόκειται για σάτι-

ρα. «Είναι απαράδεκτα αυτά που
γίνονται.  Όταν δεν καταδικάζονται

από την πρώτη στιγμή, θα έρθουν κάποιοι
γραφικοί οι οποίοι θα πουν όλα αυτά που
είπαν. Όλος ο πολιτικός κόσμος πρέπει να
τα καταδικάζει αυτά. Αν δεν τα καταδικά-
ζεις στην πηγή τους, την επόμενη μέρα θα
δούμε και άλλα. Πηγή όλων αυτών των κα-
κών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε ο βουλευ-
τής της ΝΔ Γιάννης Αντωνιάδης. 
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Οι επαγγελματίες «δολοφόνοι
χαρακτήρων» του ΣΥΡΙΖΑ 

Πόση χυδαιότητα να αντέξει ο τόπος;

Στη βασική του αντιπολιτευτική γραμμή, αυτή δηλαδή
με την οποία χρεώνει στην κυβέρνηση «πλιάτσικο» στους
δημόσιους πόρους, επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουν-
δούρου εδώ και περίπου τρία χρόνια καταγγέλλουν σε
όλους τους τόνους τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για

σχεδόν 8 δισ. ευρώ σε απευθείας ανα-
θέσεις.

Στόχος αυτήν τη φορά δεν είναι άλλος
από την πρώην γενική γραμματέα Αν-
τεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικο-
λάου, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης
από πολύ νωρίς έχει ανακοινώσει ως
υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας στην
Εύβοια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες «βομβαρδίζει» με ερω-

τήσεις το Μέγαρο Μαξίμου ζητώντας απαντήσεις σχετικά
με το αν η κυρία Νικολάου παραμένει υποψήφια της Νέ-
ας Δημοκρατίας, ενώ επικαλούνται «πόρισμα» του ΣΔΟΕ
που φέρεται να της αποδίδει «ζημία ύψους 2 εκατ. ευρώ
σε βάρος του Δημοσίου».

Μάλιστα, το αφήγημα της Κουμουνδούρου στη συγκε-

κριμένη περίπτωση έχει αντιστραφεί και εκεί που κατη-
γορούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «εκβιάζει» με το
υλικό των παρακολουθήσεων τους βουλευτές του, τώρα
υποστηρίζουν με ανακοίνωση πως η Σοφία Νικολάου
«εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Το ερώτημα είναι με τι;».

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ -στη γραμμή του προέδρου του
κόμματος που έχει αποκαλέσει τα στελέχη της Νέας Δη-
μοκρατίας «γαλάζιες ακρίδες»- χαρακτήριζαν τα «2 εκατ.
ζημίας», για τα οποία κατηγορούν την κυρία Νικολάου,
«σταγόνα στον ωκεανό» της ζημίας που «έχουν προκαλέ-
σει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα δημόσια τα-
μεία». Στην ίδια τη Σοφία Νικολάου τα στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ καταλογίζουν «καθεστωτικό θράσος», καθώς σημει-
ώνουν πως παρότι οι «προμήθειες έβγαζαν μάτι», εκείνη
συνέχιζε να ρίχνει «λάσπη σε όσους την κατήγγειλαν». 

του Αντώνη 

Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@gmail.com

Στρατηγική ολομέτωπης
επίθεσης στην κυβέρνηση 

για «πλιάτσικο» 
στους δημόσιους πόρους

χαράζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επιστροφή στη διαφθορά, νέος στόχος η Νικολάου

Χρήστος Σπίρτζης Κώστας Αρβανίτης Μιχάλης Χαιρετάκης Βασίλης Γλέζος
Αλέξανδρος 

Τριανταφυλλίδης
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Τ
η «σωκρατική» διάσταση της πο-
λύπλευρης και σύνθετης προσω-
πικότητάς του αναδεικνύει, όπως
φαίνεται, ο Ευάγγελος Βενιζέλος

με καίριες παρεμβάσεις του σε κρίσιμα θέ-
ματα της επικαιρότητας. Ο πρώην πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που πέρασε,
όπως λέει, στη σφαίρα της μεταπολιτικής,
στην οποία καλωσόρισε και τον Κώστα Κα-
ραμανλή, υιοθετεί, ως φαίνεται, τη «σωκρα-
τική συμπεριφορά της αλογόμυγας» που
τσιμπάει και ενοχλεί τους εφησυχασμένους
πολίτες ξυπνώντας τους από τον λήθαργο.

Αυτήν τη φορά ο κ. Βενιζέλος με όχημα
την κοινή λογική επιχείρησε να βάλει σε τά-
ξη τα σενάρια που φουντώνουν με φόντο τις
μετεκλογικές συνεργασίες. Μιλώντας στην
ΕΡΤ, αφού υπογράμμισε με νόημα πως
εκείνο που προέχει είναι ο σεβασμός στο
Σύνταγμα και πως έως τώρα έχουμε διατυ-
πωμένες τρεις προτάσεις, προχώρησε στην
ανάλυση του θέματος: «Η μία πρόταση είναι
αυτή που είπε αναλυτικά σε εσάς ο κ. Μη-
τσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα...
Αυτοδυναμία πάση θυσία. Άρα, ούτε διε-
ρευνητικές εντολές την πρώτη
φορά ούτε συζήτηση για συ-
νεργασία, πάμε στις δεύτε-
ρες εκλογές με ενισχυμένη
αναλογική και “θα είμαι αυ-
τοδύναμος”. Το σενάριο να
μην υπάρχει αυτοδυναμία και
τη δεύτερη φορά δεν το εξετά-
ζουν. Άρα, δεν έχουμε πρόταση συ-
νεργασίας από πλευράς Νέας Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει χρήση των
διερευνητικών εντολών, δεν συνομιλεί με
κανένα κόμμα, δεν θέλει καμία συνεργασία,
θέλει μια μονοκομματική, αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση», είπε ο κ. Βενιζέλος με βάση τα
δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι.

Τι είπε για την κυβέρνηση 
των ηττημένων

Άκρως ενδιαφέρουσα και με συγκεκρι-
μένα μηνύματα ήταν η άποψή του όταν κλή-
θηκε να σχολιάσει το σενάριο που αφορά
τον σχηματισμό «κυβέρνησης των ηττημέ-
νων», λέγοντας το αυτονόητο: «Το σενάριο
της κυβέρνησης των ηττημένων δεν το έχει
διατυπώσει κανείς πλην της Νέας Δημο-
κρατίας ως κριτική, ως κριτική απέναντι σε
ένα σενάριο που δεν έχει διατυπωθεί, γιατί
είδα ότι ο κ. Τσίπρας στην Καρδίτσα την Κυ-
ριακή είπε ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμ-
μα και θα γίνει “κυβέρνηση συνεργασίας

των νικητών, κυβέρνηση προοδευτικών
δυνάμεων των νικητών”. Αυτό λέει,

δεν μιλά για “κυβέρνηση των ηττη-
μένων”».

Και φθάνοντας στην τρίτη πρό-
ταση που έχει κατατεθεί από το
ΠΑΣΟΚ, είπε με μια διάθεση που

μαρτυρά τουλάχιστον απόσταση
ασφαλείας από τα κομματικά δρώ-

μενα πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης, απ’ ό,τι
έχω δει, θα προτείνει προγραμματική συμ-
φωνία με βάση τα αποτελέσματα των πρώ-
των εκλογών, είναι οι εκλογές της χώρας».
Ερωτηθείς αν αυτή η συμφωνία θα περιλαμ-
βάνει όλα τα κόμματα, απάντησε στο ίδιο
ύφος: «Με όλα τα κόμματα αλλά χωρίς το
πρώτο κόμμα δεν γίνεται», προσθέτοντας
με έμφαση ότι «αν αρνείσαι τη συζήτηση ως
πρώτο κόμμα, με το σενάριο των δημοσκο-
πήσεων στις πρώτες εκλογές, αν χρειαστεί
συζήτηση στις δεύτερες επειδή δεν έχεις
αυτοδυναμία, πώς θα αντιδράσουν τα κόμ-
ματα που τα έχεις αγνοήσει και παρακάμψει
στην πρώτη εφαρμογή του άρθρου 37, δη-
λαδή δεν έχεις κάνει χρήση των διερευνητι-
κών εντολών και δεν έχεις συνομιλήσει μαζί
τους; [...] Θέλω να πω, το ρίσκο είναι πολύ
μεγάλο. Το ρίσκο είναι ή αυτοδυναμία του
κατά τις δημοσκοπήσεις πρώτου κόμματος
ή μια αδυναμία συνομιλίας και συνεννόη-
σης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει πρό-
βλημα για τη χώρα».

«Να υπάρχουν συναινέσεις
μεταξύ των κομμάτων»

Στη συνέχεια όμως και πάντα στο ίδιο ύφος,
που έδειχνε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με την
ηγεσία του Κινήματος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος
μπήκε στην ουσία της πρότασης Ανδρουλάκη,
τονίζοντας με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι
«το πρώτο κόμμα παίρνει τον πρωθυπουργό, το
δεύτερο κόμμα παίρνει τον αντιπρόεδρο και τον
υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής.
Όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βλέπω ότι λέει
“δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα καθόλου,
μας ενδιαφέρει η προγραμματική συμφωνία
επί της ουσίας”. Φυσικά τα πρόσωπα έχουν πο-
λύ μεγάλη σημασία. Εδώ όμως δεν υπάρχει λό-
γος να συζητάμε για πρόσωπα, ούτε καν για
προγράμματα, γιατί εδώ αποκλείεται η συζήτη-
ση, αποκλείεται η συμφωνία, αποκλείεται η συ-
νεργασία εξ ορισμού με την υπόθεση ότι θα
υπάρχει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές
λόγω ενισχυμένης αναλογικής», για να θέσει το
εύλογο ερώτημα:  «Αν δεν υπάρξει; Δεν είναι
απλώς ένα εύλογο ερώτημα, εγώ πιστεύω ότι
πρέπει να αναζητούνται και μεταξύ των κομ-
μάτων οι βαθύτερες συναινέσεις και υπάρχει
έδαφος για βαθύτερες στρατηγικού χαρακτή-
ρα συναινέσεις υπέρ της εθνικής προοπτικής,
διότι υπάρχουν και πολλά θέματα στα οποία
υπάρχει συμφωνία. [...] Στη δική μου σκέψη
δεν αποκλείεται καμία δύναμη του λεγόμενου
συνταγματικού δημοκρατικού φάσματος και
μάλιστα του ευρωπαϊκού φάσματος». 

Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος υιοθετεί 
τη συμπεριφορά της αλογόμυγας για να τσιγκλάει 

και να ενοχλεί τους εφησυχασμένους πολίτες

Κατρίνης: «Η λύση
στα προβλήματα
δεν είναι ούτε η ΝΔ 
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ»

Την ίδια στιγμή, σε ένα «παράλληλο
σύμπαν» και δη στο κοινοβουλευτικό
τερέν το ΠΑΣΟΚ έδινε τη μάχη της κα-
θημερινότητας, με τον Μιχάλη Κατρί-
νη ως επικεφαλής της ΚΟ να ξιφουλ-
κεί κατά της κυβέρνησης ζητώντας
καλύτερες μέρες για τους δανειολή-
πτες. «Η λύση στα μεγάλα και πραγμα-
τικά προβλήματα της χώρας δεν είναι
ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτοί
που δοκιμάστηκαν και
απέτυχαν. Δεν είναι αυ-
τοί που θέτουν εκβια-
στικά διλήμματα στους
πολίτες, ψευδεπίγραφα
διλήμματα. Δεν είναι η τοξι-
κότητα, η αίσθηση που αποπνέ-
ουν κάποιοι ότι είναι κληρονόμοι της
εξουσίας ή η φαντασίωση κάποιων ότι
εκπροσωπούν μονομερώς και απόλυ-
τα τη δημοκρατική παράταξη, όταν οι
ίδιοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε διώ-
ξεις αλλά και στην κατασυκοφάντηση
της δημοκρατικής παράταξης», είπε ο
κ. Κατρίνης με αφορμή την οξεία πο-
λιτική αντιπαράθεση και με το βλέμμα
στις επερχόμενες εκλογές ζήτησε
ισχυρή εντολή για το ΠΑΣΟΚ, αφού,
όπως είπε, «είναι η προϋπόθεση για
να μην εμπλακεί η χώρα σε πραγματι-
κές περιπέτειες». 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Τσιμπάει 
το ΠΑΣΟΚ
με «σωκρατικές» 
μεθόδους... 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Παίζει και 
η Θεσσαλονίκη 
στα πλάνα Μητσοτάκη

Μαθαίνω ότι δεν είναι απίθανο σενάριο,
μετά την αποχώρηση Καραμανλή από τα
ψηφοδέλτια της Α’ Θεσσαλονίκης, να επι-
λέξει την περιφέρεια αυτήν ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός. Μέχρι τώρα το κυρίαρχο σε-
νάριο ήταν ο Έβρος (ήδη έχει ανακοινω-
θεί), ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (ανακοινώ-
θηκε προχθές
στο Περιστέρι)
και η Λάρισα,
στην οποία εί-
ναι προγραμ-
ματισμένη αυ-
τές τις μέρες η
επίσκεψη του
Κυρ. Μητσοτά-
κη. Ίσως τελι-
κά αλλάξουν τα πλάνα, καθώς η Θεσσαλο-
νίκη, η οποία χάνει τον Καραμανλή, θα
χρειαστεί ένα πολύ ισχυρό πρόσωπο για να
μαζέψει τις ψήφους και να κλείσει τις
διαρροές προς τα δεξιά… Προς το παρόν,
πάντως, την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζε-
ται ταξίδι στη συμπρωτεύουσα. 

Οι δύο αποφάσεις
Κυριάκου 
στο Περιστέρι

Πάντως, στην επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Περιστέρι είδαμε πολύ κό-
σμο και να πούμε ότι η επίσκεψη προγραμ-
ματίστηκε μόλις την προηγούμενη μέρα. Οι
καφετέριες ήταν γεμάτες Τρίτη απόγευμα,
ενώ πολλοί νέοι ζήτησαν να βγουν σέλφι
με τον πρωθυπουργό. Αυτό που βγήκε από
το Περιστέρι είναι ότι ο πρωθυπουργός δί-
νει πολύ μεγάλη σημασία στα δυτικά, για
αυτό έχει αποφασίσει να κάνει την πρώτη
μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στο
Περιστέρι. Το δεύτερο που βγαίνει -και πο-
λύ πιο σημαντικό- είναι ότι ο πρωθυπουρ-
γός είπε ότι «θα συνεχίσει να εκλέγεται στα
δυτικά», που σημαίνει ότι θα κρατήσει και
πάλι την έδρα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.
Οπότε, η ΝΔ θα βγάλει τέσσερις έδρες, μία
θα κρατήσει ο πρωθυπουργός και βρείτε
τους άλλους τρεις… 

Σημαντική ερώτηση απηύθυνε
στον υπουργό Μεταφορών και
Υποδομών Κώστα Καραμανλή ο
Βασίλης Οικονόμου, θέτοντας επί
τάπητος την αστική συγκοινωνία
στις περιοχές Νέας Μάκρης,
Ωρωπού και Μαραθώνα. Μέχρι
τώρα οι περιοχές αυτές εξυπηρε-
τούνται με ΚΤΕΛ, ενώ υπάρχει κό-
σμος που δουλεύει στην Αθήνα

και θα τους εξυπηρετούσε τακτι-
κή αστική συγκοινωνία. Η απάν-
τηση που πήρε ο βουλευτής από
τον κ. Καραμανλή ήταν θετική, μια
και ο στρατηγικός χάρτης του ΟΑ-
ΣΑ θα συμπεριλάβει και τους βό-
ρειους δήμους της Αττικής. Όπως
και να το κάνουμε, είναι μια προ-
σωπική επιτυχία του Βασίλη Οι-
κονόμου αυτή. 
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Α
ρνητική ήταν η απάντηση της Συν-
τονιστικής Συνέλευσης της Κατά-
ληψης της Δραματικής Σχολής του

Εθνικού Θεάτρου στην πρόταση που δέ-
χτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση με
τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ζήτημα
των εργασιακών δικαιωμάτων των καλλι-
τεχνών, κάνοντας λόγο για προσπάθεια
καπελώματος του αγώνα τους.

«Δεν θα γίνουμε βορά στην προεκλο-
γική καμπάνια κανενός. Παλεύουμε για
τα αυτονόητα δικαιώματά μας και την
αξιοπρέπειά μας, για αυτό και οποιαδή-
ποτε σοφιστεία περί υποκίνησής μας
μοιραία πέφτει στο κενό», αναφέρουν
χαρακτηριστικά.

«Από πλευράς μας θέσαμε το ερώτημα
αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση
από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε
να δώσει άμεση λύση στην εκπλήρωση
των αιτημάτων μας και μας απάντησαν
πως πρόκειται μόνο για μια συζήτηση στην
παρούσα φάση. Η απόκρισή μας ήταν αρ-
νητική, διότι έχουμε ήδη συναντηθεί με
εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης που καταψήφισαν την τροπολο-
γία (ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) και
έχουμε διαβιβάσει τα αιτήματά μας. Αυτές
οι συναντήσεις έγιναν την Παρασκευή 3

Φεβρουαρίου στη Βουλή, παρουσία των
εκπροσώπων από την κατάληψη της ΚΣΟΤ
και την κατάληψη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας»,
τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

«Δεν υπάρχει λόγος», σημειώνουν,
«για μια νέα συνάντηση με οποιοδήποτε
από τα εν λόγω κόμματα, εκτός αν έχουν
να μας δείξουν κάποια συγκεκριμένη
γραπτή πρόταση νόμου, η οποία θα κάνει
ξεκάθαρο ότι οι επαγγελματικές κατηγο-
ρίες ΤΕ και ΠΕ αντιστοιχίζονται με τα πτυ-
χία των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών
και των Ανωτάτων Δημοσίων και Δωρεάν
Ελληνικών Πανεπιστημίων με βάση τις
ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 16 του
Συντάγματος».

«Πόρτα» των καλλιτεχνών
στον Aλέξη Τσίπρα

«Δεν θα γίνουμε βορά στην προεκλογική καμπάνια κανενός»

Ποιος κυβερνητικός
παράγοντας έχει εκ-

φράσει την
προθυμία του
στον πρωθυ-
πουργό να
προταθεί για
τον ΟΟΣΑ ως
μόνιμος αντιπρό-
σωπος, μια ευρωπαϊκή θέση με
μεγάλο κύρος που τώρα κρατά-
ει ο Γιώργος Πρεβελάκης; 

Ψάχνει
για κορόιδα...

Παρακολούθησα τη συνέντευξη του
Βαγγέλη Βενιζέλου στην ΕΡΤ και παρα-
τήρησα ένα άγχος να επιβάλει στη Νέα
Δημοκρατία τις θέσεις του, ότι θα πρέ-
πει να μπει σε συζητήσεις μετά την
πρώτη Κυριακή με το ΠΑΣΟΚ για τον
σχηματισμό κυβέρνησης, «διότι έτσι
λέει το Σύνταγμα». Δηλαδή μετά την
απλή αναλογική, όταν θα έχει χάσει η
ΝΔ περίπου 40 με 50 βουλευτές. Φαν-
τάζομαι, είναι υπέρ και του πρωθυ-
πουργού κοινής αποδοχής. Και παρα-
τήρησα και κάτι άλλο. «Δεν έχει ειπωθεί
ποτέ η “κυβέρνηση ηττημένων” ως πρό-
ταση», είπε ο συνταγματολόγος. Βέ-
βαια, τον διαψεύδει ο Σκουρλέτης, αλλά
ψιλά γράμματα. Δεν ξέρω αν ψάχνει για
κορόιδα, αλλά στη ΝΔ δεν υπάρχουν... 



ΤΤα fake news 
έχουν ξεφύγει… 

Ένα email που έφτασε σε αρκετά Μέσα Ενημέρω-
σης και εφημερίδες προκάλεσε τεράστια αναστάτω-
ση, καθώς ανέφερε ότι μια βουλευτής της ΝΔ ανε-
ξαρτητοποιήθηκε και προσχώρησε στο κόμμα του
Ηλία Κασιδιάρη. Το email περιείχε και δήθεν δήλωση
της βουλευτού. Βεβαίως πρόκειται για απίστευτη
τρολιά, η οποία ενέχει και δόλο, αφού δεν υπάρχει
ούτε υπήρξε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα η «γαλά-
ζια» βουλευτής τρέχει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος για να εντοπίσει τον φαρσέρ… 

Α
πίστευτο και όμως προεκλογικό… Εμ-
βρόντητοι έμειναν οι 300 της Βουλής
όταν έλαβαν επιστολή με την υπογρα-
φή του Κώστα Τασούλα, που τους κα-

λούσε να καταθέσουν προτάσεις για να ικανοποι-
ηθούν τα ρουσφέτια της περιφέρειάς τους! Φυσι-
κά, η επιστολή ήταν πλαστή από άγνωστο φαρσέρ,
που όπως εξομολογήθηκε στους δημοσιογρά-
φους ο Κ. Τασούλας έστειλε εξ ονόματός του και
χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το παραμικρό επιστολή
σε βουλευτές που… μοίραζε χρήματα στη λογική
του «δώσε και σ’ εμένα, μπάρμπα». Στην επιστολή
αυτή, ο συντάκτης της που υπέγραφε ως Πρό-
εδρος της Βουλής έλεγε στους βουλευτές ότι του
περίσσεψαν χρήματα από τα ρουσφέτια που είχε
κάνει στην εκλογική του περιφέρεια, τα Ιωάννινα,
καλώντας τους εάν επιθυμούν να τα διαθέσουν
στις δικές τους εκλογικές περιφέρειες για την
ενίσχυση εξωραϊστικών και πολιτιστικών συλλό-
γων. Μάλιστα οι προτάσεις των βουλευτών θα
έπρεπε να υποβληθούν εντός δεκαημέρου. Το
κωμικοτραγικό της φάρσας είναι ότι κάποιοι βου-
λευτές πίστεψαν ότι ο Κώστας Τασούλας ήταν ο
πραγματικός συντάκτης της επιστολής και μάλι-
στα τον προσέγγισαν μόλις έλαβαν τη «μαϊμού»
επιστολή, η οποία εστάλη ταχυδρομικώς.
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Είδα ένα όραμα, ότι ο πρώην πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής θα βρεθεί δίπλα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεκλογική συγ-
κέντρωση της ΝΔ, η οποία θα γίνει στην ώρα
της λίγο πριν από τις κάλπες του Απρίλη, και
θα απευθύνει και χαιρετισμό για τη νίκη της
παράταξης. Λέτε να πέσω μέσα; Πάντως μπο-
ρεί να τελείωσε το σίριαλ αν θα είναι ή δεν θα
είναι υποψήφιος ο κ. Καραμανλής και ξεκί-
νησε το άλλο σίριαλ, αν θα είναι ή όχι ΠτΔ το
2025… Η απάντηση που λαμβάνουν οι κεραί-
ες μου είναι ότι «ακόμα είναι πολύ νωρίς για
τέτοιες συζητήσεις. Μέχρι το 2025 έχουμε
πολύ καιρό ακόμα». 

Γιατί έρχεται στην Αθήνα 
ο Μπαράκ Ομπάμα; 

Μπλέξιμο 
με τους δασικούς χάρτες

Η συγκέντρωση 
στη Θεσσαλονίκη 
και η Προεδρία το 2025

Το πρόγραμμα περιοδειών του Νίκου Ανδρουλάκη
που σχεδιάζεται αυτές τις μέρες θα ξεκινήσει την
1η Μαρτίου από τη Λέσβο. Θα ακολουθήσουν επι-
σκέψεις σε Πύργο και Αγρίνιο, ενώ προγραμματί-
ζεται μεγάλη εκδή-
λωση στο Περιστέρι
για τις 10 Μαρτίου,
ημερομηνία που πι-
θανολογείται ότι θα
ανακοινωθεί η διά-
λυση της Βουλής
και η προκήρυξη
εκλογών. Στο πρό-
γραμμα έχουν μπει
ακόμη τα Τρίκαλα, η
Κοζάνη, τα Ιωάννινα
και η Λάρισα. Για την
τελευταία εβδομάδα
πριν από την Κυριακή 9 Απριλίου προγραμματίζον-
ται προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονί-
κη τη Δευτέρα, στην Αθήνα την Τετάρτη και ολο-
κλήρωση της προεκλογικής εκστρατείας του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης την
Παρασκευή πριν από την Κυριακή των εκλογών.

Οι περιοδείες 
του Νίκου 

Χ
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Να και μια καλή είδηση που είδε το φως της δη-
μοσιότητας. Στην Αθήνα θα έρθει τον Ιούνιο ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα,
για να συμμετάσχει στο συνέδριο SNF Nostos
(21-23 Ιουνίου), όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στο φετινό SNF Nostos
Conference, ο Ομπάμα θα μιλήσει για τους τρό-
πους ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας
και τη σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς
ηγετών μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα
Δρακόπουλο. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης
είναι η ψυχική υγεία.

Φτάνει στα αυτιά μου μεγάλη γκρίνια με χι-
λιάδες πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να βγά-

λουν άκρη με τα μπερδέματα
που έχουν δημιουργηθεί

στους δασικούς χάρτες.
Ειδικά σε περιοχές του
Ιονίου, ενώ έχουν πολύ
παλιούς τίτλους, δυ-
στυχώς, είναι χιλιάδες

οι περιπτώσεις όπου ο
κόσμος έχει μπλέξει με

τη γραφειοκρατία. Το ίδιο
ισχύει και σε πάρα πολλές περιο-

χές της υπόλοιπης Ελλάδας με το Κτηματολό-
γιο, τα υποθηκοφυλακεία, τους ελεγκτές δό-
μησης, τα δασικά ακίνητα και πάει λέγοντας. 

Η κακόγουστη
φάρσα 
για τον Τασούλα…

Ο γρίφος της δεύτερης 
κάλπης και το Πάσχα
Σας μεταφέρω την πληροφορία ότι ένας σκεπτικισμός για την
ημερομηνία των επαναληπτικών εκλογών (αν δεν έχουμε κυ-
βέρνηση από την πρώτη Κυριακή) υπάρχει… Ενώ λοιπόν ο
αρχικός σχεδιασμός ήταν για 14 Μαΐου, μαθαίνω ότι η διαδι-
κασία μπορεί να πάει παραπίσω… Είτε 21 Μαΐου είτε 28, διότι
λόγω της ραστώνης των εορτών του Πάσχα τα Πρωτοδικεία
ενδέχεται να καθυστερήσουν στη συλλογή και την εξέταση
των αποτελεσμάτων.
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Τ
ον νομό Αιτωλοακαρνανίας επισκέφθηκε προχθές ο γραμμα-
τέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και
συγκεκριμένα το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Ο κ. Μαρινάκης
περιόδευσε στην Αιτωλοακαρνανία, συνοδευόμενος από τον

γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον βουλευτή Αιτωλοα-
καρνανίας Κωνσταντίνο Καραγκούνη, τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελ-
λάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας Γιώργο Σακαρέλλη, τον πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Ιεράς Πόλεως Μεσο-
λογγίου Λάμπρο Κοντομήτσο και τον πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Αγρινίου
Ευάγγελο Τσιόβουλο. Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης μιλώντας με τους πολί-
τες αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης αποτυχημένων,
κυβέρνησης ηττημένων πολιτικά. «Φανταστείτε σε μια επόμενη ενδε-
χόμενη κρίση στα σύνορα όμοια με αυτή του 2020, ή μια υγειονομική
όπως αυτή της πανδημίας, να πρέπει να συνεννοηθούν οι Τσίπρας, Αν-
δρουλάκης και Βαρουφάκης για να παρθεί μια απόφαση», είπε ο Μαρι-
νάκης στον κόσμο και πραγματικά έσκασαν όλοι στα γέλια… Εγώ πάν-
τως δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι… 

Δέσμευση πως θα γίνουν 
όλα πριν από τις εκλογές
Αν και όλοι βρίσκονται σε αγωνία για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, κά-
ποιοι αγωνιούν για τις εκκρεμότητες που θα μείνουν στα υπουργικά
«συρτάρια». Μαθαίνω λοιπόν πως οι «παροικούντες» την ενεργειακή
κοινότητα δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί ο κ. Σκρέκας έχει λάβει δια-
βεβαιώσεις άνωθεν ότι θα προλάβει να νομοθετήσει στην παρούσα κοι-
νοβουλευτική περίοδο τόσο το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όσο και
μια «εμβόλιμη» τροπολογία με αρκετό ενδιαφέρον και κυρίως σημαντι-
κές εκκρεμότητες. Ουδείς λόγος ανησυχίας, λοιπόν… 

Συναγερμός 
και στο Λιμενικό

Συναγερμός έχει σημάνει σε Λιμενικό και
ΕΛΑΣ μετά τον σεισμό που έγινε στην Τουρ-
κία. Είναι γνωστό πως η χώρα εργαλειοποιεί
τους πρόσφυγες και μετανάστες, στέλνον-
τάς τους πολλές φορές στα σύνορα με την
Ελλάδα. Μετά την τεράστια καταστροφή οι
ελληνικές «μηχανές» προστασίας των συνό-
ρων δουλεύουν πυρετωδώς. Μπορεί ο
Έβρος να έχει θωρακιστεί, μετά από αστα-
μάτητες ενέργειες του Τάκη Θεοδωρικάκου
και να μην περνάει ούτε… μύγα, όμως στη
θάλασσα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έλεγε πως «η
θάλασσα δεν έχει σύνορα», όμως, η πραγ-
ματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Το
Λιμενικό έχει ξεκάθαρη εντολή από τον
υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη να
σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια μεγά-
λων προσφυγικών ροών στο Αιγαίο. Τα δου-
λεμπορικά φαίνεται πως θα πιάσουν εκ νέ-
ου… δουλειά μέσα στον Μάρτιο, όταν βελ-
τιωθεί ο καιρός και οι χιλιάδες άστεγοι πρό-
σφυγες από τον σεισμό θα μετακινηθούν
στα τουρκικά παράλια… Το ελληνικό μήνυ-
μα, βέβαια, είναι ξεκάθαρο: οι διακινητές θα
συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιο-
σύνη, ενώ όσοι μετανάστες κινδυνεύσουν
στη θάλασσα θα διασωθούν. Όπως πράττει
πάντα το Λιμενικό.

Περί της Νικολάου 
Βαστάτε μικρό καλάθι με την υπόθεση της

Σοφίας Νικολάου και μη βιάζεστε ορισμένοι
να βγάλετε συμπεράσματα για το τι έχει συμ-
βεί πραγματικά. Περιμένετε να δούμε όλες
τις πτυχές της υπόθεσης, μην έχουμε ανα-
τροπές οι οποίες δεν θα μαζεύονται μετά… 

Το «καλωσόρισμα» Βενιζέλου
στον Κώστα Καραμανλή 
Στη γωνία περίμενε τον Κώστα Καραμανλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος,
που προφανώς ψάχνει παρέα στη σφαίρα της μεταπολιτικής.
«Μπορώ να τον καλωσορίσω στη σφαίρα της μεταπολιτικής, η οποία
βέβαια έχει προϋποθέσεις και αυτή. Θέλει κόπο, πρέπει να λες
πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όταν είσαι ελεύθερος ή απελεύθε-
ρος συμβάλλεις με τον τρόπο σου σε αυτό που λέγεται δημόσιος
βίος», σχολίασε με το γνωστό του ύφος ο πρώην πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ όταν κλήθηκε από την ΕΡΤ να σχολιάσει την αποχώρηση του
πρώην πρωθυπουργού από την ενεργό πολιτική. 

Δεν μπορεί να μας διαφύγει το γεγονός ότι τα
τρολ της υπόγας (της Κουμουνδούρου, δηλαδή)
επιχείρησαν να εμπλέξουν -μεταξύ άλλων- με
αναρτήσεις τους στα social media και γνωστό
βουλευτή της ΝΔ στην υπόθεση των βιασμών
της 12χρονης στα Σεπόλια. Όταν λοιπόν άρχι-
σαν οι μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μαζί με αν-
τίγραφα των σχετικών αναρτήσεων, εξαφανί-
στηκαν όλες οι αναρτήσεις μυστηριωδώς. 

«Πρασίνισε» ο τόπος στη ΝΔ

Το ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι case study για
την πολιτική είναι γεγονός. Δεν είναι τυχαίο που οι
«πασοκοσυντάκτες», όταν τους ρωτούσαν «τι
έχεις σπουδάσει;», απαντούσαν με αφοπλιστική
ειλικρίνεια «ΠΑΣΟΚ». Τρανό παράδειγμα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που με τις πρώτες μεταγραφές μεσαίων στε-
λεχών του ΠΑΣΟΚ κατάφερε και έκανε σοβαρό
οργανωτικό και έγινε και κυβέρνηση. Για αυτό ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει… ΠΑΣΟΚ. Μάλι-
στα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έκανε
νέα «κέντα» στην Κρήτη. Στις λίστες των Χανίων
θα βρίσκεται, όπως κατ’ αποκλειστικότητα απο-
κάλυψε η «P», η Χαρίκλεια Ντερμανάκη, που ήταν
υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του
2012. Επίσης στον νομό Ηρακλείου θα κατέβει η
παθολόγος-ογκολόγος Γωγώ Μηλάκη, εκλεγμέ-
νη περιφερειακή σύμβουλος της Περιφέρειας
Κρήτης και γραμματέας του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου υπό τον Σταύρο Αρναουτάκη. 

Βρέχει… «παραγοντιλίκια»
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι κάθε νέα

ηγεσία φτιάχνει την ομάδα της και έχει τους ευνο-
ούμενούς της. Αποδεκτό. Τέτοιες αποφάσεις,
όμως, έχουν και τα ρίσκα τους, καθώς οι ευνοούμε-
νοι κάθε ηγετικής ομάδας τείνουν προς τον παρα-
γοντισμό. Δημοφιλές σπορ στις κομματικές αποι-
κίες. Το θέμα είναι ότι με τις συμπεριφορές τους
διώχνουν κόσμο που είναι πολύτιμοι «νεροκουβα-
λητές» στον προεκλογικό νερόμυλο. Ο λόγος για το
ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να μη φαίνεται, αλλά η δυσφο-
ρία για κάποιες συμπεριφορές απέναντι σε δοκιμα-
σμένα στελέχη έχει φτάσει τα «γαλλικά» σε ακαδη-
μαϊκό επίπεδο. Για ορισμένους και ορισμένες το τη-
λέφωνο αρχίζει και χτυπάει έντονα και οι προσφο-
ρές που τους γίνονται μόνο για πέταμα δεν είναι…

Τα τρολ της υπόγας 

Η περιοδεία Μαρινάκη
στην Αιτωλοακαρνανία



«Τ
ώρα ήρθε η ώρα οι πολί-
τες να αποφασίσουν αν
θέλουν να συνεχίσουμε
το έργο μας πηγαίνοντας

την Ελλάδα ακόμα πιο μπροστά ή αν θα γυ-
ρίσουμε πίσω στην περίοδο της ανασφά-
λειας και των αδιεξόδων που μας είχε
οδηγήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό
το μήνυμα εκπέμπει, στη συνέντευξή του
στην «Political», ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας. «Το “δίλημμα” που βά-
ζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει απολύτως
καμία βάση, τίθεται για λόγους εντυπω-
σιασμού και εδράζεται σε ένα κλίμα τοξι-
κότητας και λασπολογίας που προσπαθεί
να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επει-
δή δεν έχει να αντιπαραβάλει πολιτικά
επιχειρήματα και στρατηγικό σχεδιασμό
για το αύριο της χώρας», σημειώνει. 

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας χαρακτηρίζει το
2022 εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό
τουρισμό. «Καταφέραμε να επιμηκύνουμε
την τουριστική περίοδο (το τελευταίο τρί-
μηνο του 2022 φέραμε 2 δισ. ευρώ ταξι-
διωτικά έσοδα), η κρουαζιέρα δεν πρόλα-
βε να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και ήδη
έχει ξεκινήσει η επόμενη σεζόν… Στόχος
μας είναι η Ελλάδα να έχει τουρισμό 365
ημέρες τον χρόνο, κάτι που θα σημαίνει
ακόμη περισσότερα έσοδα για την ελληνι-
κή οικονομία», τονίζει.

Κύριε υπουργέ, εν αναμονή της
απάντησης στην πολιτική ερώτηση
του… ενός εκατομμυρίου, τον
χρόνο, δηλαδή, των εκλογών, με
ποια ατζέντα η Νέα Δημοκρατία θα
διεκδικήσει μια δεύτερη τετραετία;

Από την πρώτη στιγμή που ο ελληνικός
λαός εμπιστεύθηκε τη διακυβέρνηση της
χώρας στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη μέχρι και σήμερα -σχε-
δόν τέσσερα χρόνια μετά-, αποδεικνύου-
με ότι αντεπεξερχόμαστε αποτελεσματικά
σε όλες τις δυσκολίες και τις κρίσεις. Την
περίοδο της πανδημίας, όταν άλλα κρα-
ταιά υγειονομικά συστήματα στην Ευρώπη
κατέρρεαν, κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, το
οποίο παραλάβαμε με όλες τις παθογένει-
ες του παρελθόντος. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υπουργός Τουρισμού

«Τα υπερέσοδα 
από τον τουρισμό στηρίζουν 

την ελληνική οικογένεια»
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«
στον 
Δημήτρη 
Γκάτσιο

Ήρθε η ώρα οι πολίτες 
να αποφασίσουν αν θέλουν 
να συνεχίσουμε το έργο μας
πηγαίνοντας την Ελλάδα
ακόμα πιο μπροστά 
ή αν θα γυρίσουμε πίσω 
στην περίοδο 
της ανασφάλειας 
και των αδιεξόδων 
που μας είχε οδηγήσει 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ

dgatsios0@gmail.com



Ακολούθησε πόλεμος στην καρδιά της
Ευρώπης με συνεπακόλουθα την ενεργει-
ακή κρίση, την ακρίβεια και τον πληθωρι-
σμό. Και πάλι ήμασταν και είμαστε δίπλα
στον κάθε πολίτη και τον στηρίζουμε έμ-
πρακτα, εφαρμόζοντας κοινωνικές πολιτι-
κές. Ενδεικτικά στον τουρισμό, με κλειστές
τις αγορές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και
της Κίνας, καταφέραμε όχι μόνο να πιά-
σουμε τον στόχο των 15 δισ. σε ταξιδιωτικά
έσοδα, αλλά και να φέρουμε υπερπλεόνα-
σμα άλλα 2,7 δισ., τα οποία αξιοποιήθηκαν
για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών
αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.
Ταυτόχρονα, υλοποιώντας τις προεκλογι-
κές μας δεσμεύσεις, δεν αφήσαμε πίσω
τον σχεδιασμό μας για ανάπτυξη της Ελλά-
δας, ανάκτηση της αξιοπιστίας της στο
εξωτερικό και καταξίωσή της στο ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο στερέωμα. Διεθνείς
κολοσσοί έρχονται και επενδύουν στη χώ-
ρα, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σημαντικά
έργα υποδομής και αναβάθμισης. Τώρα
ήρθε η ώρα οι πολίτες να αποφασίσουν αν
θέλουν να συνεχίσουμε το έργο μας πηγαί-
νοντας την Ελλάδα ακόμα πιο μπροστά ή αν
θα γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της ανα-
σφάλειας και των αδιεξόδων που μας είχε
οδηγήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι
πολλάκις εκπεφρασμένος από τον

πρωθυπουργό. Δεν μπορώ, όμως, να μη
ρωτήσω τι θα πράξει η Νέα Δημοκρατία,
εάν δεν επιτευχθεί ο συγκεκριμένος
στόχος στις κάλπες της ενισχυμένης
αναλογικής. Με ποιον θα μπορούσατε
να συνεργαστείτε; Υπάρχει το
ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε μια
τρίτη εκλογική αναμέτρηση;

Για να συνεχίσει η χώρα να βρίσκεται
στον δρόμο της ανάπτυξης και της προ-
όδου, θα πρέπει στην πολιτική ζωή να
υπάρχει σταθερότητα. Η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει τη συνέ-
πεια και την αξιοπιστία της. Ζητάμε, λοιπόν,
από τους Έλληνες καθαρή εντολή για να
συνεχίσουμε το έργο μας. Αν στην πορεία
προκύψουν ζητήματα με επιπλέον εκλογι-
κές αναμετρήσεις, συνεργασίες κ.λπ., αυτά
θα τα δούμε τότε. Τώρα δεν πιστεύω ότι
έχει νόημα και ούτε είναι σωστό να γίνονται
τέτοιες συζητήσεις και σενάρια. 

Τα διλήμματα των εκλογών έχουν
τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο πολιτικό
σκηνικό. «Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρωθυπουργός
Μητσοτάκης ή πρωθυπουργός Τσίπρας»
είναι το δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. «Νέα Δημοκρατία ή
Δημοκρατία» είναι το δίλημμα που θέτει ο
Αλέξης Τσίπρας…

Το διακύβευμα που θέτουν η ΝΔ και ο

Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ ξεκάθα-
ρο και σας ανέπτυξα τους λόγους. Στον αν-
τίποδα, το «δίλημμα» που βάζει ο Αλέξης
Τσίπρας δεν έχει απολύτως καμία βάση, τί-
θεται για λόγους εντυπωσιασμού και εδρά-
ζεται σε ένα κλίμα τοξικότητας και λασπο-
λογίας που προσπαθεί να δημιουργήσει ο
ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επειδή δεν έχει να αντι-
παραβάλει πολιτικά επιχειρήματα και
στρατηγικό σχεδιασμό για το αύριο της χώ-
ρας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια ιστορική,
δημοκρατική, λαϊκή παράταξη. Με αυτές
τις αρχές έχει πορευθεί από το 1974 που
ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
και με αυτές συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Πάντως, η αντιπολίτευση σας
κατηγορεί ότι φέρνετε μια σειρά από
μέτρα στήριξης στο… παρά πέντε των
εκλογών.

Το αντίθετο έχει γίνει, κύριε Γκάτσιο.
Στηρίξαμε τους Έλληνες στην πανδημία με
περισσότερα από 40 δισ. ευρώ, με αποτέ-
λεσμα να μη διαρραγεί ο παραγωγικός και
κοινωνικός ιστός της χώρας, ενισχύσαμε
τα ελληνικά νοικοκυριά με 10 δισ. ευρώ για
να αντεπεξέλθουν στην ενεργειακή κρίση,
μειώσαμε τη φορολογία και εννοείται ότι
εξακολουθούμε και τώρα να φέρνουμε μέ-
τρα στήριξης, όπως κάναμε από την αρχή
της διακυβέρνησής μας.

Θα ήθελα να περάσουμε, κύριε
υπουργέ, στο μέτωπο του τουρισμού.
Πέρυσι, η χώρα κατέγραψε
σημαντικές επιδόσεις. Και, μάλιστα, η
ανάκαμψη ήρθε σε μια χρονιά με την
πανδημία σε εξέλιξη τους πρώτους
μήνες του 2022. Με την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία, που πάγωσε
για ένα διάστημα τις κρατήσεις. Με
την ενεργειακή κρίση και την κρίση
ακρίβειας σε πλήρη εξέλιξη. Ποιες
είναι οι εκτιμήσεις σας για το 2023;

Το 2022 ήταν πραγματικά μια εξαιρετική
χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Αναπτύ-
ξαμε συγκεκριμένη στρατηγική, την οποία
με ευελιξία αναπροσαρμόζαμε όταν προ-
έκυπταν δυσκολίες, προκειμένου να επι-
τευχθεί ο στόχος μας για εισροή ταξιδιωτι-
κών εσόδων ικανών να στηρίξουν το εισό-
δημα της μέσης ελληνικής οικογένειας και
να ενισχύσουν την εθνική οικονομία. Και τα
καταφέραμε. Η περσινή επιτυχία αντικατο-
πτρίζεται και στις προοπτικές για το 2023.
Ο Ιανουάριος έδωσε ένα ισχυρό σήμα για
την πορεία της φετινής σεζόν, αφού είναι ο
καλύτερος Ιανουάριος όλων των εποχών
με αύξηση 3,1% στην επιβατική κίνηση σε
σχέση με την αντίστοιχη προ πανδημίας
περίοδο, ενώ οι προκρατήσεις για το καλο-
καίρι είναι κατά 20% αυξημένες συγκριτικά
με τον Ιανουάριο του 2019.

Τι περιλαμβάνει η μακροπρόθεσμη
στρατηγική σας για τον τουρισμό;
Πώς θα κατακτήσει η χώρα το
στοίχημα του τουρισμού δώδεκα
μήνες τον χρόνο και την ανάδειξη
εναλλακτικών προορισμών;

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 που ανέλα-
βα το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Του-
ρισμού έθεσα ως πρωταρχικούς στόχους
την επέκταση της σεζόν και την προβολή
λιγότερο δημοφιλών προορισμών. Κατα-
βάλαμε σκληρή προσπάθεια και με συλλο-
γική δουλειά -μαζί με τον ΕΟΤ, την Περιφε-
ρειακή/Τοπική Αυτοδιοίκηση και φυσικά
τους επαγγελματικούς φορείς του κλάδου-
καταφέραμε να επιμηκύνουμε την τουρι-
στική περίοδο (το τελευταίο τρίμηνο του
2022 φέραμε 2 δισ. ευρώ ταξιδιωτικά έσο-
δα), η κρουαζιέρα δεν πρόλαβε να ολοκλη-
ρωθεί τον Ιανουάριο και ήδη έχει ξεκινήσει
η επόμενη σεζόν, ενώ προορισμοί που δεν
ήταν ιδιαίτερα προβεβλημένοι, όπως η Αί-
γινα, η Λήμνος και η Ναύπακτος, είχαν
πληρότητες που άγγιξαν το 100%. Στόχος
μας είναι η Ελλάδα να έχει τουρισμό 365
ημέρες τον χρόνο, κάτι που θα σημαίνει
ακόμη περισσότερα έσοδα για την ελληνι-
κή οικονομία.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ11«

Στόχος μας 
είναι η Ελλάδα 

να έχει τουρισμό 
365 ημέρες 

τον χρόνο, 
κάτι που 

θα σημαίνει 
ακόμη 

περισσότερα 
έσοδα για 

την ελληνική
οικονομία
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Άσκηση «Θρακική Συνεργασία ’23» με συμμετοχή Ελλάδας, ΗΠΑ και Ισραήλ
Η εκπαίδευση των πληρωμάτων με τα γερμανικά
Marder συνεχίζεται στο Πετροχώρι Ξάνθης. Πέραν των
βολών, με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των
τεθωρακισμένων οχημάτων γίνονται εκπαιδεύσεις τε-
χνικής υποστήριξης, συντήρησης, μηχανοδήγησης και
χειρισμού των οπλικών συστημάτων.
Όπως έχουμε γράψει ήδη στην «Political», βρίσκεται
σε εξέλιξη στο Πεδίο Βολής Ασκήσεων Πετροχωρίου
Ξάνθης και η άσκηση «Θρακική Συνεργασία ’23» με τη
συμμετοχή ελληνικών αμερικανικών και ισραηλινών
ενόπλων δυνάμεων, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας
σε κάθε κατεύθυνση. Στην άσκηση από την ελληνική
πλευρά συμμετέχουν άρματα μάχης Leopard 2Hel, τα
νεοαποκτηθέντα γερμανικής κατασκευής τεθωρακι-
σμένα Marder, αμερικανικά τεθωρακισμένα μεταφο-
ράς προσωπικού M11 17 και επιθετικά ελικόπτερα A-

pache και Kiowa Warriors
της Αεροπορίας Στρατού.
Οι Αμερικανοί συμμετέ-
χουν με άρματα μάχης
Abrams M1, τεθωρακισμένα Bradley M2 και επιθετικά
ελικόπτερα Black Hawk. Tα σενάρια της άσκησης περι-
λαμβάνουν χρήση πραγματικών πυρών, αρμάτων Πυ-

ροβολικού και Πεζικού, όπως και χρήση συστημάτων
εξομοίωσης τακτικής εμπλοκής. Παράλληλα, εξετά-
ζονται αντικείμενα επιθετικών και αμυντικών επιχει-
ρήσεων, ασκήσεις διπλής ενεργείας για γρήγορη ανα-
ζήτηση εχθρικού στόχου αλλά και ταχεία προσβολή.
Το Πετροχώρι Ξάνθης μετά τη Σούδα, την Αλεξαν-
δρούπολη και το Στεφανοβίκειο θεωρείται «hοt spot
εκπαίδευσης» για τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς
προσφέρει καταλληλά πεδία βολής για υψηλού επιπέ-
δου εκπαιδεύσεις σε σκληρές συνθήκες. Η άσκηση
«Θρακική Συνεργασία ’23» εντάσσεται στον συνολικό
προγραμματισμό των κοινών ασκήσεων στο πλαίσιο
της επικαιροποιημένης Ελληνοαμερικανικής Συμφω-
νίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας αλλά και στο
Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλά-
δας και Ισραήλ.

O
πως όλα δείχνουν, η XXV Τε-
θωρακισμένη Ταξιαρχία ανα-
μένεται να παραλάβει ακόμη
20 τεθωρακισμένα γερμανι-

κής κατασκευής Marder 1A3 τον ερχόμε-
νο Ιούνιο.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην «Po-
litical» ότι «το Δ’ Σώμα Στρατού έχει παρα-

λάβει 20 γερμανικά
Marder 1A3, καθώς εντός
του Ιανουαρίου παραδό-
θηκαν στην Ελλάδα ακόμη
έξι». Μετά την παράδοση
των τελευταίων 20 τον Ιού-

νιο θα συμπληρωθεί ο
αριθμός των 40 που προ-

βλέπει η συμφωνία ανταλλαγής με τους
Γερμανούς. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα μέχρι
τώρα έχει αποστείλει 20 ΤΟΜΑ BMP-1
στην Ουκρανία, ενώ τα παραληφθέντα
Marder 1A3 εντάχθηκαν στην περιοχή ευ-

θύνης του Δ’ Σώματος Στρατού και ήδη
εξοπλίζουν τις ακριτικές μονάδες του Μη-
χανοκίνητου Πεζικού στον Έβρο. Η πρώτη
φάση ανταλλαγής γερμανικών Marder
1A3 με ελληνικά σοβιετικής κατασκευής
BMP-1 προχωράει κανονικά με βάση το
συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα παράδο-
σης, καθώς τα 20 τελευταία που υπολεί-

πονται, όπως είχε γίνει γνωστό, θα παρα-
δίδονταν στον Ελληνικό Στρατό στα μέσα
του 2023. 
Τον περασμένο μήνα είχε εκφραστεί η
ανησυχία ότι μετά την απόφαση των Γερ-
μανών να στείλουν τεθωρακισμένα στην
Ουκρανία θα καθυστερούσε η παράδοση
των Marder 1A3 στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, από τότε στρατιωτικές πηγές εί-
χαν τονίσει στην «Political» ότι «η αποστο-
λή γερμανικών τεθωρακισμένων στην Ου-
κρανία δεν επηρεάζει τη δική μας παρά-
δοση». Τα 40 σοβιετικής κατασκευής
BMP-1 που η Αθήνα συμφώνησε να στεί-
λει στην Ουκρανία βρίσκονταν σχεδόν πα-
ροπλισμένα στα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου και η αντικατάστασή τους με πιο
σύγχρονα και αξιόμαχα γερμανικά
Marder ύστερα από μελέτες του ΓΕΣ θα
προσφέρει στον Στρατό Ξηράς νέες δυνα-
τότητες.

Συνεχίζεται χωρίς καμία καθυστέρηση η ενίσχυση 
της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας

Τε...θωράκιση με ακόμη
20 Marder 1Α3 τον Ιούνιο 

Γράφει 
η  Γεωργία

Γαραντζιώτη



Όσα ειπώθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες στη συνάντηση 
του Αμερικανού ΥΠΕΞ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
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Τα κέρδη από
την επίσκεψη 
του Μπλίνκεν 
και τα επόμενα βήματα
Η

φράση που περιλαμβάνεται στο
κοινό ανακοινωθέν ότι ΗΠΑ και
Ελλάδα επανέλαβαν τη σταθερή
αποφασιστικότητά τους να υπο-

στηρίξουν αμοιβαία την περιφερειακή ασφά-
λεια με τη διαφύλαξη των αρχών της κυριαρ-
χίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακε-

ραιότητας συνοψίζει το μή-
νυμα που έστειλε ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερι-
κών Άντονι Μπλίνκεν από
την Αθήνα. Τα Ελληνοτουρ-
κικά αποτέλεσαν μεγάλο

κομμάτι των συνομιλιών που
είχε και πώς θα μπορούσε να

γίνει διαφορετικά, αφού ο ίδιος ο επικεφαλής
της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε
πολλές φορές στο ότι επισκέφτηκε και τις δύο
χώρες. 

«Αναχωρώ από την Αθήνα έπειτα από μια
παραγωγική ημέρα συναντήσεων», έγραψε
στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερι-
κών. 

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι
ικανοποιημένοι από την επίσκεψη και ασφα-
λώς κανείς δεν περίμενε ότι στις δημόσιες το-
ποθετήσεις του ο επικεφαλής της αμερικανι-
κής διπλωματίας θα υπερασπιζόταν 100% τις
ελληνικές θέσεις, διότι Ελλάδα και Τουρκία
είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Εκτός αυτού, η Τουρκία
μόλις έζησε μια τραγωδία με τον σεισμό. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, φαίνεται
να του υπογράμμισε ότι η αλληλεγγύη που
δείχνει η Ελλάδα προς την Τουρκία στην πα-
ρούσα φάση είναι διακριτή από τα ζητήματα
εξωτερικής πολιτικής και αποτελεί ανθρωπι-
στική υποχρέωση, παρά επένδυση προς κά-
ποια κατεύθυνση.

Τα τέσσερα σημεία-κλειδιά
Επί της πολιτικής ουσίας όμως, από το κοι-

νό ανακοινωθέν που υπέγραψαν οι δύο πλευ-
ρές κρατάμε τέσσερα σημεία. 

1ον
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμι-
σαν τη γεωστρατηγική σημασία του

λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει
μετατραπεί σε ζωτικό κόμβο εφοδιασμού για

την αμυντική στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική
του πτέρυγα και θα παρέχει κρίσιμη ενεργει-
ακή ασφάλεια στην περιοχή.

2ον
Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες
υπογράμμισαν τον αυξανόμενο αριθ-

μό αμερικανικών δυνάμεων που έχουν ανα-
πτυχθεί προσωρινά στην Ελλάδα, διεξάγουν
στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτήν ή διέρχονται
από αυτήν, συνεργαζόμενες σε κλίμα αλλη-
λεγγύης με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
για την υποστήριξη της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. 

3ον
Η συνέχιση των κοινών ασκήσεων
και της εμβάθυνσης της διαλειτουρ-

γικότητας για την ενίσχυση της περιφερει-
ακής συνεργασίας στην Ευρώπη, την Ανατολι-
κή Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση
Ανατολή. 

4ον
Η ρητή αναφορά στις προσπάθειες
στρατιωτικού εκσυγχρονισμού της

Ελλάδας που προσβλέπουν στη συνέχιση της
συνεργασίας για την προμήθεια αμυντικού
υλικού, όπως τα F-35.

Στο υπουργείο Εξωτερικών εκτιμούν ότι η
ισχυρή ελληνοαμερικανική συνεργασία ενι-
σχύθηκε περαιτέρω και ότι η ενίσχυση αυτής
της συνεργασίας προάγει τα αμοιβαία μας
συμφέροντα, καθώς και την περιφερειακή ει-
ρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Βασίζεται
επίσης σε κοινές αξίες και στον σεβασμό μας
στο Διεθνές Δίκαιο. 

Ο Δ’ Στρατηγικός Διάλογος αποτελεί το επι-
στέγασμα σειράς συναντήσεων ομάδων ερ-
γασίας και πρωτοβουλιών των εμπειρογνω-
μόνων μας από διάφορα υπουργεία. Σημει-
ώθηκε πρόοδος σε όλους τους τομείς του
Στρατηγικού Διαλόγου: στην άμυνα και την
ασφάλεια, στην επιβολή του νόμου και την αν-
τιμετώπιση της τρομοκρατίας, στις ανθρωπι-
στικές προκλήσεις, στο εμπόριο και τις επεν-
δύσεις, στην ενέργεια και το περιβάλλον και,
τέλος, στους δεσμούς μεταξύ των λαών. 

Από την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Άγκυρα
κρατάμε ότι ανέφερε ότι δεν υπάρχει χρονο-
διάγραμμα για την απόκτηση των F-16 και όλα
δείχνουν ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη
Γερουσία μετά τις προεδρικές εκλογές στην
Τουρκία, όποτε και αν γίνουν αυτές.

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη



Ο
διπλός καταστροφικός σεισμός
στην επαρχία του Χατάι που οδή-
γησε στον θάνατο χιλιάδες αν-
θρώπους προκάλεσε «πονοκέ-

φαλο» στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της
χώρας. 

Μπορεί ο Ερντογάν να προχώρησε σε…
συλλήψεις εργολάβων και να τους έριξε την
ευθύνη για την καταστροφή, όμως αρκετοί
από αυτούς φαίνεται πως είχαν αδιάρρηκτη
σχέση με την κυβέρνησή του. Πλέον τα προ-
βλήματα αυξάνονται για τον Τούρκο πρόεδρο,
καθώς ομάδα δικηγόρων στη γείτονα ετοιμά-
ζει μηνύσεις κατά του ηγέτη της Τουρκίας αλ-
λά και στενών συνεργατών του στο υπουργικό
συμβούλιο.

Το αίτημα για νομικές ευθύνες θα υποβλη-
θεί κατά υπουργών, κυβερνητών, δημάρχων
και εργολάβων, συμπεριλαμβανομένου του
προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και του διευθυντή Επικοινωνιών Φαχρε-
τίν Αλτούν. Οι δικηγόροι που κινούν τις νομι-
κές διαδικασίες ισχυρίζονται πως οι προ-
αναφερθέντες μπορούν κάλλιστα να θεωρη-
θούν υπεύθυνοι για την απώλεια ζωών στους
σεισμούς που έπληξαν το Καχραμανμαράς
και δέκα πόλεις στην επαρχία Χατάι στη Νο-

τιοανατολική Τουρκία. Στις μηνύσεις που
ετοιμάζουν οι αρμόδιοι νομικοί αναμένεται να
υποστηριχτεί πως ο Τούρκος πρόεδρος και οι
υπουργοί του διέπραξαν συνολικά «11 διαφο-
ρετικά εγκλήματα». Συνολικά 61 είναι οι δικη-
γόροι που στρέφουν τα βέλη τους και προς τον
Τούρκο πρόεδρο. Επιπρόσθετα, ο Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν κατηγορείται πως «καταφεύγει
στη μοιρολατρία», λέγοντας για τον σεισμό
πως «είναι πράγματα που είναι στο σχέδιο της
μοίρας», ενώ κατηγορείται επίσης για
«εσκεμμένη αμέλεια», «παραμέληση εποπτι-
κού καθήκοντος», «κατάχρηση καθήκοντος»,
«απειλή», «ύβρι», «μπλοκάρισμα επικοινω-
νίας» και ζητείται η διεξαγωγή έρευνας εναν-
τίον τόσο του ίδιου όσο και των υπόλοιπων
κατηγορουμένων.

Πάνω από 42.000 οι νεκροί
Στη μήνυση που θα καταθέσουν οι δικηγό-

ροι θα ζητήσουν να διεξαχθεί ενδελεχής
έρευνα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, των
υπουργών της κυβέρνησης, των περιφερει-
αρχών, των δημάρχων αλλά και άλλων επω-
νύμων που φέρονται να έχουν πλέον ποινικές
ευθύνες για τις κακές κατασκευές στις δέκα

επαρχιακές πόλεις που βυθίστηκαν στον θά-
νατο μετά την κατάρρευση χιλιάδων κτιρίων.

Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος τις τελευταί-
ες ημέρες έβαλε στο στόχαστρο όσους δια-
μαρτύρονται για την έλλειψη βοήθειας μετά
τον σεισμό. «Ένας από αυτούς βγήκε και είπε,
“πού είναι η Ερυθρά Ημισέληνος;”. Βρε ανή-
θικε, βρε άτιμε, βρε ποταπέ, τι είδους αδίστα-
κτη συμπεριφορά είναι αυτή; Μια τέτοια ανή-
θικη προσέγγιση προς τον ίδιο τον θεσμό και
την ίδια την οργάνωσή της δεν μπορεί να χω-
νευτεί. Η Ερυθρά Ημισέληνος προσφέρει φα-
γητό σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουν
αυτιά αλλά δεν ακούν, μάτια αλλά δεν βλέ-
πουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης
του στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επιπλέον πως θα
κατασκευαστούν 200.000 πολυκατοικίες σε
στέρεα εδάφη και με βάση τις σωστές πρακτι-
κές στις έντεκα επαρχίες που χτυπήθηκαν
από τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με
τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δη-
μοσιότητα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπι-
σης καταστροφών AFAD χθες, ο αριθμός των
νεκρών από τους σεισμούς στην Τουρκία
ανέρχεται σε 42.310.
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Ομάδα δικηγόρων ετοιμάζεται να καθίσει στο… σκαμνί 
τον Τούρκο πρόεδρο μαζί με υπουργούς, δημάρχους 

και εργολάβους ως υπεύθυνους για κακές κατασκευές 
κτιρίων που στοίχισαν χιλιάδες ζωές

«Σεισμός» μηνύσεων…
γκρεμίζει τον Ερντογάν

Qatargate: Το ένταλμα
σύλληψης της Καϊλή, 
το 1,5 εκατ. ευρώ 
και η «Ολλανδέζα»
Η «κορυφή του παγόβουνου» μπορεί
να είναι το ποσό του 1,5 εκατομμυρί-
ου ευρώ που ανακάλυψαν οι βελγι-
κές Αρχές στο σκάνδαλο διαφθοράς
Qatargate, σύμφωνα με νέο δημοσί-
ευμα του Politico.
Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στο έν-
ταλμα σύλληψης της Εύας Καϊλή, στο
οποίο διατυπώνονται «σοβαρές εν-
δείξεις ενοχής» για την πρώην αντι-
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. «Τα σημαντικά χρηματικά ποσά
καταβλήθηκαν κρυφά, σε μετρητά
από το Μαρόκο και το Κατάρ», ανα-
φέρεται στο ένταλμα, σύμφωνα με το
Politico.
Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ακόμη
πως η πρώην αντιπρόεδρος και Ελ-
ληνίδα ευρωβουλευτής τηλεφώνησε
στον φερόμενο ως αρχηγό Αντόνιο
Παντσέρι, καθώς και σε ακόμα δύο
βουλευτές της ΕΕ που δεν κατονομά-
ζονται, μετά τη σύλληψη του συντρό-
φου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, το
πρωί της 9ης Δεκεμβρίου.
Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, «το
έγγραφο περιγράφει ένα δίκτυο με
έδρα τις Βρυξέλλες που εργάζεται
για λογαριασμό του υπουργού Εργα-
σίας του Κατάρ, ο οποίος είναι ο Αλί
μπιν Σαμίχ αλ-Μάρι από το 2021.
Σύμφωνα με το ένταλμα, το Κατάρ δι-
εύθυνε τις επιχειρήσεις του μέσω
του Παντσέρι, ενός πρώην ευρωβου-
λευτή που επίσης συνελήφθη και
ομολόγησε σε συμφωνία για δωρο-
δοκία βουλευτών».
Στο ένταλμα τονίζεται ακόμη πως ο
Παντσέρι πήγε στον Τζόρτζι όταν
ήθελε να κατευθύνει τη συμπεριφο-
ρά της Καϊλή και αναφέρει ένα περι-
στατικό όπου ο Παντσέρι εμφανίζε-
ται απογοητευμένος με την Kαϊλή,
επειδή μιλούσε με μια μυστηριώδη
γυναίκα η οποία αναφέρεται ως «Ολ-
λανδέζα».

Μίλτος Σακελλάρης

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com



«Θ
έλουμε τη μετεξέλιξή μας σε έναν “ευ-
ρωπαϊκό δήμο”, δεν γίνεται να μην τον
σχεδιάσουμε ενιαία. Δεν γίνεται να μη
δώσουμε αντίστοιχες και ίσες ευκαιρίες

σε όλους τους δημότες του», μας εξηγεί ο υποψήφιος δή-
μαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Παράλληλα, επι-
σημαίνει πως η αυτοδιοίκηση είναι «χώρος συνεργασιών
και συμπορεύσεων που ξεπερνούν τις στενές κομματικές
διαχωριστικές γραμμές». Συγκρίνει την τωρινή δημοτική
αρχή της Λάρισας που «για μια ακόμη χρονιά μετράει οικο-
νομική ζημία που κοντεύει το 1 εκατ. ευρώ» με εκείνη των
γειτονικών Τρικάλων, που «έβαλε στα ταμεία 455.000 ευ-
ρώ» κατά την εορταστική περίοδο. Επίσης, δηλώνει ότι
«δεν είμαι αλεξιπτωτιστής», μιας έχει εμπειρία ως «πρώην
δήμαρχος του Δήμου Γιάννουλης» και «ως αντιδήμαρχος
Λάρισας επί δημαρχίας Κώστα Τζανακούλη». 

Είστε υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων με στήριξη
κάποιου κόμματος ή υπερκομματικός;
Η απόφαση να διεκδικήσουμε τον δήμο είναι προϊόν

της αγωνίας μας και μόνο για την πορεία της πόλης προς
το μέλλον. Όποιος συμφωνεί με το πρόγραμμά μας ας
έρθει μαζί. Κάθε στήριξη καλοδεχούμενη. Δεν θα αρ-
νηθούμε εμείς τον συνταγματικό ρόλο των κομμάτων,
ούτε θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι ταμπέ-
λες είναι για άλλους, όχι για εμάς. Άλλωστε, ο χώρος της
αυτοδιοίκησης είναι από πάντα ένας χώρος συνεργα-
σιών και συμπορεύσεων, που ξεπερνούν τις στενές
κομματικές διαχωριστικές γραμμές της κεντρικής πο-
λιτικής σκηνής. Αυτό το αποδείξαμε στην πράξη αυτή
την τετραετία, αποφασίζοντας από κοινού για σημαντι-
κά θέματα που απασχόλησαν την πόλη με άλλες παρα-
τάξεις, οι οποίες έχουν διαφορετικές ιδεολογικές ανα-
φορές. Γιατί πάνω από όλους μας είναι το συμφέρον της
πόλης και των κατοίκων της.

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις σας;
Δεν είμαι αλεξιπτωτιστής στην αυτοδιοίκηση. Έχω εμ-

πειρία ως δήμαρχος του Δήμου Γιάννουλης, ο οποίος συ-
νενώθηκε με τη Λάρισα με τον «Καλλικράτη». Έχω θητεύ-
σει επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρισας και ως
αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Τζανακούλη. Ζω όμως και
την αγωνία της γενιάς μου, της γενιάς των ανθρώπων που
σε δύσκολες περιόδους παλεύουν να δημιουργήσουν. Θα
σας έλεγα λοιπόν επιγραμματικά:
• Ανάπτυξη της πόλης και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέ-
διο, με όραμα, με στόχευση και με συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα.
• Συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να
έχουν λόγο, ανατρέποντας τη λογική των ολίγων «ειδικών»
που αποφασίζουν και των πολλών «μη ειδικών» που πλη-
ρώνουν τα αποτελέσματα των επιλογών τους. Με διάλογο
και ουσιαστική -και όχι προσχηματική- λογοδοσία.
• Διαφάνεια παντού, χωρίς σκιές, χωρίς κανένα σκοτεινό
σημείο.
• Αλληλεγγύη στους αδύναμους δημότες μας.
• Δικαιοσύνη, δηλαδή δήμος που δεν αφήνει κανέναν και
καμία γειτονιά πίσω.

Ανάμεσα στους στόχους και τις επιδιώξεις σας, τι θα
επιλέγατε ως θέμα άμεσης προτεραιότητας επίλυσης,
αν εκλεγείτε δήμαρχος;
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατακτήσουμε, αν θέ-

λουμε να προχωρήσουμε στη νέα εποχή ως συγκροτημέ-
νος, δυνατός και αποτελεσματικός δήμος, είναι το θεμε-
λιώδες: να νιώσουμε όλοι μας δημότες του ίδιου δήμου!
Ενός δήμου που αποτελείται και από την πόλη και από όλες
τις κοινότητες που ενσωμάτωσε ο «Καλλικράτης». Από το
κέντρο και από την περιφέρειά του.

Αν θέλουμε πραγματικά τη μετεξέλιξή μας σε έναν «ευ-
ρωπαϊκό δήμο», δεν γίνεται να μην τον σχεδιάσουμε ενι-
αία. Δεν γίνεται να μη δώσουμε αντίστοιχες και ίσες ευκαι-
ρίες αλλά και υπηρεσίες σε όλους τους δημότες του. Γιατί
μόνον έτσι μπορούμε να φτιάξουμε μια πραγματικά ευρω-
παϊκή μοντέρνα πόλη. Μια μητρόπολη με πολλά κέντρα. Αν
δεν ακολουθήσουμε αυτή την οδό, η ανισορροπία μεταξύ
του κέντρου και της περιφέρειας θα δημιουργήσει έναν
δήμο-τερατούργημα.

Η ολιστική ανάπτυξη, για την οποία μας μιλάει συνεχώς
ο νυν δήμαρχος, δεν είναι δυνατόν να αποκλείει το 80%
ενός δήμου. Ούτε είναι ολιστική όταν σχεδιάζεται για ένα
μόνο κομμάτι της πόλης. 

Η περίοδος που διανύουμε είναι ισχνών αγελάδων
από οικονομικής πλευράς. Πώς θα ξεπεράσετε τις δυ-
σκολίες που θα σας παρουσιαστούν;
Η πανδημία επιδείνωσε σημαντικά τα οικονομικά της αυ-

τοδιοίκησης και η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ου-
κρανία έκαναν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Νομίζω όμως
ότι υπήρξε ένα σημαντικό ποσό χρηματοδοτήσεων και ενι-
σχύσεων των δήμων που -προφανώς δεν έλυσε αλλά- απά-
λυνε το πρόβλημα, καθώς και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» με τις χρηματοδοτήσεις μέσω δανείων του ΤΠκΔ.

Από τη μία πλευρά θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και από
την άλλη θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα έσο-
δα του δήμου. Υπάρχουν σκέψεις και σημαντικές προτά-
σεις, αλλά κυρίως υπάρχουν διάθεση και θέληση να πετύ-
χουμε τους στόχους μας. Δεν φοβάμαι, αντίθετα είμαι αι-
σιόδοξος.

Σας είδαμε να ασκείτε σκληρή κριτική στη δημοτική
αρχή για το «Πάρκο των Ευχών» στη Λάρισα. Γιατί τε-
λικά διαφωνείτε;
Στην ιστορία του «Πάρκου των Ευχών» συναντάμε όλα

εκείνα τα στοιχεία που δεν πρέπει να χαρακτηρίζουν τη
λειτουργία ενός δήμου και που από μόνα τους δικαιολο-
γούν απολύτως την αποτυχία: προχειρότητα, ερασιτεχνι-
σμός, ανικανότητα, αδιαφάνεια, διαπλεκόμενες σχέσεις,
αναποτελεσματικότητα, αρνητικά οικονομικά αποτελέ-
σματα, μιζέρια και, τελικά, μια πόλη χαμένη!

Πριν από λίγες μέρες στα γειτονικά μας Τρίκαλα το
δημοτικό συμβούλιο της πόλης συζήτησε τον απολογι-
σμό της εορταστικής περιόδου. Με ομοφωνία, με καλή
διάθεση από όλους, με χαρά γιατί ο δήμος έβαλε στα τα-
μεία του 455.000 ευρώ, το κέρδος των εκδηλώσεων, και
ικανοποίηση για την τεράστια υπεραξία που διαχειρί-
ζονται πλέον και την οποία έχουν δώσει στην τουριστική
τους προβολή οι κινήσεις που έχουν κάνει σαν πόλη.
Και εμείς; Εμείς για μια ακόμη χρονιά μετράμε την οι-
κονομική ζημία, που κοντεύει το 1 εκατ. ευρώ. Και μας
μένει δυστυχώς ο χαρακτηρισμός της «πόλης του κα-
φέ». Όλοι προβληματίζονται, εκτός από τη δημοτική
αρχή που κρύβεται για τους απολογισμούς, για τις
απευθείας αναθέσεις, για τους κουρείς που αναλαμβά-
νουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και ταυτόχρονα κατηγο-
ρεί όσους ασκούν κριτική για τα αυτονόητα. Θ
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«Δυνατός και
αποτελεσματικός

δήμος στη νέα εποχή» 



Γ
ια την καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας και
για την εξασφάλιση της

ενεργειακής ασφάλειας εκτός
από την εκμετάλλευση νέων πη-
γών ενέργειας όπως το υδρογόνο,
το σημαντικότερο όλων είναι ο
μετασχηματισμός των συστημά-
των ενέργειας μέσω της ψηφιο-
ποίησης, λαμβάνοντας
πάντα υπ’ όψιν τους νέ-
ους κινδύνους για την
ασφάλεια και την ιδιωτι-
κή ζωή, την επιρροή στις
αγορές χρήματος και κε-
φαλαίου στις επιχειρή-
σεις και τους εργαζόμε-
νους, όπου νέα επιχειρη-
ματικά μοντέλα ανα-
δύονται και άλλα βρί-
σκονται ήδη στον δρόμο
προς την απαξίωσή τους.

ΟΟι ψηφιακές τεχνολο-
γίες είναι παντού, επηρε-
άζοντας τον τρόπο που
ζούμε, εργαζόμαστε και
ταξιδεύουμε. Ο αριθμός των συν-
δεδεμένων συσκευών IoT και ο
όγκος των δεδομένων προβλέ-
πεται να έχουν εκθετική αύξηση,
ενώ πάνω από τον μισό πληθυ-
σμό της Γης χρησιμοποιεί το δια-
δίκτυο, με την παγκόσμια ετήσια
κίνηση να έχει ξεπεράσει ήδη το
όριο zettabyte. Υπάρχουν πλέον
περισσότερες συνδρομές κινη-

τής τηλεφωνίας από ό,τι οι άν-
θρωποι στον κόσμο και η αξία
των επενδύσεων σε παγκόσμιο
επίπεδο σε ψηφιακές υποδομές
και λογισμικό αποτιμώνται σε
τρισεκατομμύρια. 

Η ψηφιοποίηση συμβάλλει στη
βελτίωση της ασφάλειας, της πα-
ραγωγικότητας, της προσβασιμό-

τητας και της βιωσιμό-
τητας των ενεργειακών
συστημάτων σε όλο τον
κόσμο, δημιουργώντας
ένα διασυνδεδεμένο
ενεργειακό σύστημα.
Τις επόμενες δεκαε-
τίες, οι ψηφιακές τε-
χνολογίες πρόκειται να
κάνουν τα ενεργειακά
συστήματα σε όλο τον
κόσμο πιο συνδεδεμέ-
να, έξυπνα, αποδοτικά,
αξιόπιστα και βιώσιμα.
Οι εκπληκτικές εξελί-
ξεις στα δεδομένα, στα
αναλυτικά στοιχεία αυ-

τών και τη συνδεσιμότητα επιτρέ-
πουν μια σειρά νέων ψηφιακών
εφαρμογών, όπως έξυπνες συ-
σκευές, κοινόχρηστη κινητικότη-
τα και τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα
ψηφιοποιημένα ενεργειακά συ-
στήματα στο μέλλον ενδέχεται να
είναι σε θέση να προσδιορίσουν
ποιος χρειάζεται ενέργεια και να
την παραδώσουν τη σωστή στιγ-

μή, στο σωστό μέρος και με το
χαμηλότερο κόστος. 

Θα είναι εύκολο όμωςνα γίνουν
όλα σωστά;

Η απάντηση είναι καταφατική,
εφόσον κατά την ενεργειακή με-
τάβαση οι προσπάθειες για απαλ-
λαγή από τον άνθρακα και επί-
τευξη κλιματικής ουδετερότητας
δεν έρχονται σε σύγκρουση με
την ασφάλεια του εφοδιασμού
και σε συνδυασμό με τα ψηφιακά
δεδομένα και τα αναλυτικά στοι-
χεία αυτών θα μπορέσουν να μει-
ώσουν το κόστος του συστήματος
ισχύος με τουλάχιστον τέσσερις
τρόπους: α) μείωση του κόστους
λειτουργίας και συντήρησης, β)
βελτίωση της απόδοσης των
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και
του δικτύου, γ) μείωση των απρο-
γραμμάτιστων διακοπών και του
χρόνου διακοπής λειτουργίας,
και δ) παράταση της λειτουργικής
διάρκειας ζωής των υποδομών. Η
συνολική εξοικονόμηση από αυ-
τά τα ψηφιακά ενεργοποιημένα
μέτρα θα μπορούσε να είναι το 5%
του συνολικού ετήσιου κόστους
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας με βάση τη βελτιωμένη παγκό-
σμια ανάπτυξη των διαθέσιμων
ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους
τους σταθμούς ηλεκτροπαραγω-
γής και τα δίκτυα υποδομής.
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T
o 2006, o Βρετανός μαθηματικός Κλάιβ Χάμπι με τη διάσημη
φράση του «τα δεδομένα αποτελούν το νέο πετρέλαιο» δεν θα
μπορούσε να περιγράψει με καλύτερο τρόπο την ψηφιακή επα-

νάσταση που ερχόταν. Τα δεδομένα (data) απέκτησαν σταδιακά κυ-
ρίαρχο ρόλο στις επιχειρήσεις και οδήγησαν, εσχάτως, στον ψηφιακό
μετασχηματισμό του κράτους.

Η χώρα που άνοιξε τον δρόμο για το ψηφιακό κράτος είναι η Εσθο-
νία, όπου το 99% των υπηρεσιών του Δημοσίου παρέχονται online.
Πρόκειται για την πιο προηγμένη ψηφιακή κοινωνία στον κόσμο. Εν-
δεικτικό της προόδου που έχει συντελεστεί στην Εσθονία είναι το γεγο-
νός ότι η μικρή αυτή χώρα της Βαλτικής είναι η πρώτη χώρα, παγκο-
σμίως, η οποία ίδρυσε «πρεσβείες δεδομένων». Με απλά λόγια, οι
«πρεσβείες δεδομένων» είναι ασφαλείς τοποθεσίες, εκτός Εσθονίας,
όπου φιλοξενούνται servers με τα data του κράτους, ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν σε περίπτωση σημαντικού περιστατικού, όπως μια κυβερνο-
επίθεση. Το παράδειγμα της Εσθονίας ανέφερε και ο υπουργός Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακά-
κης, σε πρόσφατη ομιλία του, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά πως «στην Εσθονία μπορείς να κά-
νεις τα πάντα ψηφιακά, εκτός από τρία πράγμα-
τα: να παντρευτείς, να χωρίσεις και να αγοράσεις
ακίνητο» και πρόσθεσε πως «στην Ελλάδα είχα-
με πει ότι στο τέλος της ημέρας θέλουμε να φτά-
σουμε κάπου εκεί, αλλά με τελείως διαφορετική
διαδρομή». 

Έτσι και έγινε, με την Ελλάδα να υιοθετεί στοι-
χεία από την εσθονική μεταρρύθμιση και το βρε-
τανικό gov.uk, κάνοντας πράξη τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό του ελληνικού κράτους. Οι αριθ-
μοί μιλάνε από μόνοι τους: από τα μόλις 8,8 εκατ.
ψηφιακών συναλλαγών του 2018, το 2022 η χώ-
ρα μας έφτασε στα 567 εκατ. Με άλλα λόγια, κα-

τά μέσο όρο ένας ενήλικος πολίτης γλίτωσε 100 επισκέψεις ή ουρές σε
υπηρεσίες του κράτους. 

Κάπως έτσι, «γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος» όπως χαρακτη-
ριστικά είπε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του, αναφερόμενος στα τρία
χρόνια του gov.gr. Μέσα σε τριάμισι χρόνια η κυβέρνηση κατάφερε να
ξορκίσει τον δαίμονα της γραφειοκρατίας, κάνοντας άλματα στον το-
μέα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Τα άλματα αυτά οδήγησαν την Ελ-
λάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και έφεραν το κράτος κοντά στον
πολίτη, φτάνοντας από το 2019 μέχρι και σήμερα να έχουν διεκπεραι-
ωθεί πάνω από 1,7 δισ. συναλλαγές, μέσω του ψηφιακού κράτους. 

Η ψηφιακή επανάσταση στην Ελλάδα μπορεί να συντελέστηκε, αλλά
δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να
γίνει και κυρίως πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες έχουν τις
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές
υπηρεσίες του κράτους. 

Όπως ανέφερε και η εκτελεστική αντιπρόεδρος της ΕΕ, αρμόδια για
τη μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή, Μαργκρέτε Βεστάγ-
κερ: «Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά τις
ψηφιακές δεξιότητες, με λίγο περισσότερους από τους μισούς Έλλη-
νες να έχουν βασικές δεξιότητες. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το 80%
που έχουμε ορίσει ως στόχο για το 2030, ως μέρος του ψηφιακού δε-
καετούς προγράμματος». Έχουμε διανύσει, επομένως, πολλά χιλιόμε-
τρα, αλλά το ταξίδι στην ψηφιακή μετάβαση συνεχίζεται και στο ταξίδι
αυτό πρέπει να φροντίσουμε κανείς να μη μείνει πίσω.

Γινόμαστε επιτέλους
σοβαρό κράτος

της
Μαριάνθης 
Δ. Καφετζή

Αντιπρόεδρος
ΕΟΚ Ζάππειο 
Μέγαρο,
Οικονομολόγος,
MBA

του
Θάνου 
Νιφόρου

Οικονομικός 
αναλυτής 
και σύμβουλος
στρατηγικών
επενδύσεων

H σύγκλιση της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης
αρωγός στη γεωστρατηγική και γεωπολιτική 
συνιστώσα της ενεργειακής ασφάλειας
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Π
άντα πίστευα ότι η εκπαίδευση,
κυρίως για κλάδους άμεσα
συνδεδεμένους με την παρα-
γωγή, όπως ο γεωπονικός,

πρέπει να επηρεάζεται και να επηρεάζει
την επιχειρηματικότητα και την αγορά ερ-
γασίας. Αν, δε, υπήρχε η θέληση εκμετάλ-
λευσης των ατελείωτων ποιοτικών παρα-
γωγικών πόρων σε αυτήν τη χώρα και
υπήρχε και ο σωστός επαγγελματικός προ-
σανατολισμός των νέων, τότε οι μισοί φοι-
τητές στην Ελλάδα θα έπρεπε να φοιτούν
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Επίσης, πάντα πίστευα ότι τόσο η
διαδικασία του επιχειρηματικού
σχεδιασμού όσο και τα αποτελέ-
σματά του είναι αναγκαία για τη
βέλτιστη εξέλιξη ενός οργανισμού.

Αυτά λοιπόν κάνει στην πράξη
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών (MBA Agribusiness). Στο μά-
θημα του επιχειρηματικού σχε-
διασμού ομάδες φοιτητών δημι-
ουργούν εξολοκλήρου επιχειρη-
ματικά σχέδια βασισμένα σε και-
νοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
των ιδίων. Ιδέες που θα ζήλευαν
αρκετές εταιρείες συμβούλων
λόγω της πληρότητας των στοιχείων, της
διεξοδικής ανάλυσης των δεδομένων και
της τελικής παρουσίασης.

Είχα και φέτος την ευκαιρία, την τιμή και
την τύχη να συμμετάσχω στη διαδικασία
αξιολόγησης αυτών των επιχειρηματικών
σχεδίων και επίσης να βάλω και ένα μικρό
λιθαράκι στην προετοιμασία και την καθο-
δήγηση των φοιτητών του Προγράμματος
όσον αφορά την ουσία και τις τεχνικές του
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού.

Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που
αποτελούν την ουσία και τα βασικά πλεονε-
κτήματα για την ύπαρξη της διαδικασίας
του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού.

1 Με την ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού
έχουμε διαθέσιμα τα προβλεπόμενα

μελλοντικά αποτελέσματα και τις εκτιμή-
σεις όλων των βασικών οικονομικών μεγε-
θών μιας επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Τα
αποτελέσματα αυτά αποκαλύπτουν όλες
εκείνες τις ευαισθησίες και τις γνώσεις που
απαιτούνται για να λαμβάνονται οι κατάλλη-
λες αποφάσεις στην εξέλιξη του χρόνου.
Και είναι οι προβλέψεις των αποτελεσμά-
των αυτές που καθορίζουν την πυξίδα, τον
οδικό χάρτη, το σημείο αναφοράς που ορί-
ζει την επιτυχία ή όχι. Γιατί χωρίς πυξίδα,
χωρίς στρατηγική δεν θα ξέρεις ποτέ αν εί-
σαι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμη και
συμπτωματικά να είσαι, δεν θα το μάθεις
και ποτέ.

2 Με τη διαδικασία ενός επιχειρηματι-
κού σχεδιασμού δημιουργείται η κα-

τάλληλη ευαισθησία και τελικά η κουλτού-
ρα του προγραμματισμού και της προετοι-
μασίας σε όλη την ομάδα. Στο τέλος της μέ-
ρας ο επιχειρηματικός σχεδιασμός δεν εί-
ναι απλώς μια διαδικασία, ούτε μόνο ένα
μάθημα σε κάποιο πανεπιστήμιο ούτε κά-
ποιο τμήμα σε μια εταιρεία. Είναι φιλοσο-
φία και τρόπος ζωής, είναι τρόπος σκέψης
και νοοτροπία, είναι κουλτούρα.

Όλα τα παραπάνω είναι μια ει-
σαγωγή για να σας περιγράψω την
εμπειρία από τη συμμετοχή μου
στη διαδικασία αξιολόγησης των
επιχειρηματικών σχεδίων του με-
ταπτυχιακού προγράμματος του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, που μόλις ολοκληρώθηκε.

Τέσσερις ομάδες σπουδαστών,
με διαφορετικές καινοτόμες ιδέες
που έπρεπε να μετατρέψουν σε
λεπτομερή επιχειρηματικά σχέδια
δημιουργώντας ένα φάκελο τεκ-
μηρίωσης για όλα τα στάδια. Από
την αρχική επένδυση, την παρα-

γωγική διαδικασία, τις επιμέρους διεργα-
σίες, μέχρι και τις προβλέψεις ταμειακών
ροών και αποτελεσμάτων της επόμενης δε-
καετίας.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία
όπως την εφαρμογή STRATEGY για τις προ-
βολές αποτελεσμάτων και δεικτών σε βά-
θος δεκαετίας, το μοντέλο Business Model
Canvas για τη σκιαγράφηση της ραχοκοκα-
λιάς των σχεδίων και τις ποιοτικές εκθέσεις
του περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκαν με
απόλυτη επιτυχία τα επιχειρηματικά σχέδια
αυτής της χρονιάς.

Βασικοί πρωταγωνιστές, επικεφαλής και
συντονιστές του συγκεκριμένου μαθήμα-
τος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι
οι καθηγητές Πέτρος Σολδάτος και Κων-

σταντίνος Λιονάκης, από το Γεωπονικό και
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντι-
στοίχως, καθώς και η Γεωργία Παπαϊωάν-
νου, ακούραστη επιβλέπουσα όλων των
διεργασιών. Επ’ ευκαιρία, οφείλω να τους
ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη
που έδειξαν στο πρόσωπό μου για τη συμ-
μετοχή μου στη συνολική διαδικασία αλλά
και στην Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγη-
σης.

Κατά τη διαδικασία αυτή ήρθα σε επαφή
με φοιτητές που είχαν επιστημονική κατάρ-
τιση, αρκετή φαντασία, φρέσκα μυαλά, εύ-
λογες απορίες, τίμιους προβληματισμούς
και αρκετή όρεξη για δουλειά. Ακούστηκαν
εξαιρετικές ιδέες, έξυπνα δομημένες, αρ-
κετά ψαγμένες και ερωτήματα που απαντή-
θηκαν μέσα από τη διαδικασία.

Σας παραθέτω τα 4 καινοτόμα επιχειρη-
ματικά σχέδια που παρουσιάστηκαν φέτος
για να εξακριβώστε και εσείς το επίπεδο
και την ποιότητα της σκέψης.

1 Η εταιρεία InSection δραστηριοποιείται
στην παραγωγή πρωτεϊνούχων πρώτων

υλών ζωοτροφών (αλεύρι εντόμων, λάδι εν-
τόμων και ολόκληρα έντομα) που βασίζον-
ται σε εγκεκριμένα έντομα. Αυτή η επιχει-
ρηματική ιδέα συνεισφέρει σημαντικά στην
επίτευξη της βιωσιμότητας, στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην
επίλυση της επισιτιστικής κρίσης, ικανο-
ποιώντας παράλληλα στο έπακρο τις δια-
τροφικές ανάγκες κάθε εκτρεφόμενου
ζώου (χοίρος, πουλερικά, ψάρια). 

2 Το επιχειρηματικό σχέδιο της Φτιάξτο
Φάτο αναφέρεται στην ίδρυση μιας

εταιρείας που θα προμηθεύει τους κατανα-
λωτές με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες,
συνοδευόμενες από εύχρηστες συνταγές
(meal kits) με στόχο τη δημιουργία εύκο-
λων, γρήγορων και υγιεινών πιάτων στο

σπίτι. Αποστολή της επιχείρησης είναι να
διευκολύνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
της σημερινής εποχής μέσω προσφοράς
γευμάτων που μπορούν να καλύψουν πολ-
λές και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. 

3 H εταιρεία Capella Goat Cheese ΙΚΕ,
ένα τυροκομείο μεσαίας δυναμικότη-

τας, θα παράγει συνολικά τέσσερα τυριά
από ελληνικό αίγειο γάλα, επιφανειακής
ωρίμανσης με μύκητες. Το βασικό μας προ-
ϊόν, 12 ημερών ωρίμανσης, διακρίνεται για
τον έντονο οργανοληπτικό του χαρακτήρα,
ενώ τα υπόλοιπα τρία έχουν ενισχυθεί με
την προσθήκη μαύρης στάχτης, βοτάνων
και κόκκων πιπεριού.

4 H εταιρεία MacAronia θα δημιουργή-
σει δύο σειρές προϊόντων: τα Cups σε

τρεις γεύσεις -τη μεσογειακή, τη μεξικανι-
κή και την ασιατική- και τα MacAronia σε
ξηρή μορφή με βάση τα υψηλής διατροφι-
κής αξίας ζυμαρικά που έχουν ως βάση
τους αλεύρι από αναξιοποίητη πούλπα του
φυτού της αρώνιας. Στόχος είναι η ανάλυση
του κόστους και του προσδοκώμενου οφέ-
λους της επιχείρησης αυτής, καθώς και η
ανάλυση της στρατηγικής και το σχέδιο
μάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων
της.

Εγώ αυτό που θα θυμάμαι είναι η αισιο-
δοξία που αισθάνθηκα για τους νέους επι-
στήμονες, την κατάρτισή τους, τη νοοτροπία
τους και για το μέλλον αυτής της χώρας.
Υπάρχει αισιοδοξία λοιπόν για το μέλλον
της εκπαίδευσης, το μέλλον της παιδείας
και την εξέλιξη των επόμενων γενεών.
Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα τελικά, η Ελλά-
δα της επιστήμης, της παραγωγής, της ερ-
γασίας, της επιχειρηματικότητας, των στό-
χων, του ονείρου και του αποτελέσματος.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από τη διοίκηση
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και τους
αρμόδιους καθηγητές μέχρι και τους σπου-
δαστές του μεταπτυχιακού προγράμματος,
είναι άξιοι συγχαρητηρίων για αυτήν τη
δράση και παράδειγμα προς μίμηση γιατί
δεν δημιουργούν μόνο γνώση και τεχνο-
γνωσία αλλά και χαρακτήρες ανθρώπων
που μέλλουν να επηρεάσουν τις ζωές όλων
μας.

Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε το
«Πλαίσιο» που ήταν ο χορηγός των βραβεί-
ων που δόθηκαν στη νικήτρια ομάδα InSec-
tion, δηλαδή οκτώ τελευταίας τεχνολογίας
tablet, ένα για το κάθε μέλος της ομάδας.
Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να ευαισθη-
τοποιηθεί περισσότερο η επιχειρηματική
κοινότητα με αντίστοιχες επιβραβεύσεις
και ενεργή συμμετοχή στις εφαρμογές της
εκπαίδευσης.

Τέσσερις καινοτόμες προτάσεις από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών που δείχνουν το αύριο

του
Κώστα 
Αγγελάκη

aggelakis@pro-visions.eu,
www.pro-visions.eu
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Σ την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των
κυβερνήσεων που πραγματοποιήθη-
κε αυτή την εβδομάδα στο Ντουμπάι,

ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
δήλωσε ότι «η Αίγυπτος χρειάζεται έναν κρα-
τικό προϋπολογισμό 1 τρισ. δολαρίων κάθε
χρόνο», από τον οποίο δεν διαθέτει ούτε το
ένα τέταρτο. Επεσήμανε ακόμη ότι το Κάιρο
χρειάζεται «βοήθεια από τους φίλους, τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική
Αραβία και το Κουβέιτ».

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πλή-
ρη κατάρρευση της οικονομίας, ο πρόεδρος
έχει αρχίσει να εισάγει μεταρρυθμίσεις,
όπως ο διπλασιασμός του ιδιωτικού τομέα
από 30% σε 65% έως το 2025, πουλώντας δε-
κάδες κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες, τρά-
πεζες και επιχειρήσεις ενέργειας και περι-
κόπτοντας τις δημόσιες δαπάνες. Κατ’ αυτό
τον τρόπο εξυπηρετούνται και οι απαιτήσεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ),
με το οποίο συμφωνήθηκε δάνειο ύψους 3
δισ. δολαρίων τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ευκαιρία για τους Άραβες επενδυτές
Για τις χώρες του Κόλπου και τη Σαουδική

Αραβία, οι οποίες έχουν στηρίξει την οικονο-
μία της Αιγύπτου τα τελευταία δέκα χρόνια με
περίπου 100 δισ. δολάρια δίχως όρους, η
ανακοίνωση είναι ιδιαίτερα ελκυστική: πρω-
τίστως μια ισχυρότερη αιγυπτιακή οικονομία
θα εξαρτάται λιγότερο από εξωτερικούς αρω-
γούς και οι νέες επενδύσεις θα έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να δουν τα χρήματά
τους να επιστρέφονται κάποια στιγμή.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδιδαν
αυτές τις μέρες ότι χώρες του Κόλπου, όπως η
Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, οι
οποίες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν το
οικονομικό τους μοντέλο ώστε να μην εξαρ-
τώνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, επιθυμούν να αγοράσουν πε-
ριουσιακά στοιχεία στην Αίγυπτο, καθώς η
συγκυρία φαντάζει επωφελής για τους επεν-
δυτές: αφενός μεν η αιγυπτιακή λίρα έχει χά-
σει το ήμισυ της αξίας της έναντι του δολαρί-
ου μέσα σε έντεκα μήνες, αφετέρου δε ο πλη-
θωρισμός αυξήθηκε στο 26,5% τον Ιανουάριο.

Το... εμπόδιο του στρατού
Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της αιγυπτιακής

οικονομίας δεν είναι κατάλληλο για ιδιωτικο-
ποίηση, καθώς βρίσκεται στα χέρια του στρα-
τού, γεγονός που τρομάζει τους διεθνείς

επενδυτές. Αυτό επηρεάζει άμεσα μια σειρά
από πολύ δαπανηρά έργα του προέδρου,
όπως η νέα πρωτεύουσα που υποτίθεται ότι
θα αντικαταστήσει το Κάιρο και βρίσκεται
υπό κατασκευή από το 2015, καθώς και το
Monorail του Καΐρου, που όταν ολοκληρωθεί
θα είναι η μεγαλύτερη γραμμή τρένου χωρίς
οδηγό στον κόσμο.

Ωστόσο, ο Αλ Σίσι υπερασπίστηκε τα σχέ-
διά του, επέμεινε πως αυτά είναι απαραίτητα
για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
θα βοηθούσαν στην ανοικοδόμηση των ετοι-
μόρροπων υποδομών της
χώρας.

Επιπλέον, οι υποστηρικτές των μεγαλεπή-
βολων έργων του Αλ Σίσι υποστήριζαν πάντα
ότι θα συμβάλουν στην τόνωση της οικονο-
μίας της Αιγύπτου με τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, την αντιμετώπιση των ελλεί-
ψεων στις υποδομές και την επίλυση της
προβληματικής κυκλοφοριακής κατάστασης
στο Κάιρο, όπου κατοικούν 20 εκατομμύρια
άνθρωποι. Οι επικριτές αμφισβητούν τη
βιωσιμότητα αυτών των μεγαλεπήβολων

έργων σε μια εποχή που η χώρα
αγωνίζεται να αποπληρώσει

τα χρέη της. «Η νέα διοι-
κητική πρωτεύουσα,

η οποία εκτιμάται ότι θα κοστίσει 50 δισ. δο-
λάρια, ξεκίνησε λίγο πριν η Αίγυπτος απευ-
θυνθεί στο ΔΝΤ για έκτακτη διάσωση, πράγ-
μα απερίσκεπτο», δηλώνει ο Τίμοθι Κάλδας,
επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τα-
χρίρ για την πολιτική της Μέσης Ανατολής,
προσθέτοντας ότι «οι έκτακτες δαπάνες για
μεγαλεπήβολα έργα συνέβαλαν στην κρίση
χρέους της Αιγύπτου».

Είναι προφανές ότι το ΔΝΤ συμφωνεί με αυ-
τή την άποψη, καθώς το πρόγραμμα δανείων
απαιτεί από την κυβέρνηση να δικαιολογήσει
τις μελλοντικές δαπάνες για τα μεγάλα έργα.

Το πρόβλημα με τα έργα
Ορισμένοι παρατηρητές λένε ότι τα έργα εί-

χαν αρχικά θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, ο
οποίος όμως δεν διατηρήθηκε. «Το πρόβλημα
ήταν ότι τα περισσότερα από αυτά τα έργα είναι
σε μη εμπορικούς τομείς, όπως οι κατασκευές»,
λέει ο Αμρ Άντλι, από το Αμερικανικό Πανεπι-
στήμιο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. «Τομείς
δηλαδή που δεν συμβάλλουν άμεσα ούτε στην
αύξηση των εξαγωγών ούτε στη μείωση των ει-
σαγωγών ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο συναλ-
λαγών».

Μέχρι στιγμής ο Αλ Σίσι δεν έχει δηλώσει
αν ή σε ποιο βαθμό θα ήταν πρόθυμος να μει-
ώσει το κόστος κατά την ολοκλήρωση των έρ-
γων. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη της Αιγύπτου να
αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση με την
προσέλκυση ξένων επενδυτών μπορεί να αυ-
ξηθεί ακόμη περισσότερο. Οι οικονομικές
προοπτικές για το εγγύς μέλλον της Μέσης
Ανατολής δεν φαίνονται ευοίωνες, με προ-

βλεπόμενη πτώση 3,2% το 2023 και μικρή
μόνο ανάπτυξη το 2024, σύμφωνα με

τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η  ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ... ΦΑΡΑΩ

Τρόμος για κραχ
στην οικονομία
της Αιγύπτου

Ποιες στρατηγικές κινήσεις κάνει η κυβέρνηση 
του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για να αποφύγει τη χρεοκοπία 

που απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή



Ε
πιβεβλημένη είναι η ιστορική αναδρομή για τον
έναν χρόνο από την έναρξη του πολέμου στην
Ουκρανία, καθώς έχουν συμβεί τόσα πολλά σε
αυτό τον χρόνο τόσο σε διπλωματικό επίπεδο

όσο κυρίως επί του πεδίου. Όπως γράφουν μάλιστα οι
«New York Times», το αρχικό σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν
προέβλεπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα είχαν καταλάβει το
Κίεβο μέσα σε μόλις τρεις μέρες. Σήμερα όμως ο ρωσικός
στρατός όχι μόνο δεν είναι πιο κοντά στη νίκη, αλλά έχει
χάσει ακόμη και ένα μέρος της ουκρανικής επικράτειας
που οι ρωσικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει να προσαρτή-

σουν.
Οι απώλειες της Ρωσίας στα πεδία των

μαχών της Ουκρανίας είναι τεράστιες, με
αποτέλεσμα δυτικοί αξιωματούχοι να αμ-
φισβητούν την ικανότητα της Ρωσίας να
πραγματοποιήσει ξανά μεγάλης κλίμακας

επιθέσεις εντός των ουκρανικών συνόρων.
Οι κυρώσεις κατά των ρωσικών συμφερόν-

των έχουν παράλληλα βλάψει την οικονομία της Ρωσίας,
αποκόπτοντάς την από αλυσίδες εφοδιασμού που είναι
ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της πολεμικής μηχα-
νής του Πούτιν. 

Σκληρότερα μέτρα
Οι ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας θέλουν ακόμη

σκληρότερα μέτρα κατά της Μόσχας. «Το έλλειμμα του
ρωσικού προϋπολογισμού αυξάνεται, τα έσοδα από το πε-
τρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώνονται στο μισό, τα εξαρ-
τήματα είναι δύσκολο να βρεθούν», δήλωσε στο Politico ο
υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους
Λάντσμπεργκις. Ωστόσο, παρά τη δεινή κατάσταση στην
οποία έχουν περιέλθει οι δυνάμεις της Ρωσίας και παρά το
τέλμα που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, ο Πούτιν δεν
έχει δείξει καμία πρόθεση να περιορίσει τους στόχους του

ή να αναζητήσει διέξοδο από τον πόλεμο. Αντιθέτως επι-
μένει ότι η νίκη της Ρωσίας είναι «αναπόφευκτη» και ότι οι
στόχοι της θα εκπληρωθούν πλήρως.

Τεράστια πίεση
Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει από την ανάλυση

των «Financial Times» είναι ότι η πολεμική μηχανή του
Πούτιν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και ότι θα μπορούσε
να δυσκολευτεί να πραγματοποιήσει τις αποφασιστικές,
νέες επιθέσεις που έχει υποσχεθεί. Ωστόσο, η Ρωσία έχει
τους πόρους για να συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία
για αρκετό καιρό ακόμη. Παρά τις προβλέψεις όμως η ρω-
σική οικονομία δεν έχει καταρρεύσει. Οι έγκαιρες παρεμ-
βάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τα έσοδα από
τις υπόλοιπες εξαγωγές ενέργειας και η στροφή προς νέες
αγορές έχουν καλύψει το πλήγμα.

Ενώ η ρωσική οικονομία συρρικνώθηκε πέρυσι έως και
4,5 % σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα -ή μόλις 2,2%
σύμφωνα με την εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου-, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ζημιά θα είναι λιγό-
τερο σοβαρή φέτος. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η οικονομία θα
μπορούσε ακόμη και να αναπτυχθεί κατά 0,3%.

Πυρηνικές δοκιμές
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα; Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προ-

ειδοποίησε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε πυρηνικές δο-
κιμές αν κάνουν το πρώτο βήμα οι Αμερικανοί και ανακοί-
νωσε ότι πριν από μια εβδομάδα υπέγραψε διάταγμα που
έθετε σε ενεργή υπηρεσία νέες, χερσαίες πυρηνικές δια-
τάξεις. Υποστήριξε μάλιστα ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να
αναλάβει στρατιωτική δράση στην Ουκρανία παρά τη θέ-
λησή της γιατί η κυβέρνηση Ζελένσκι, υποβοηθούμενη
από τους Αμερικανούς, σχεδίαζε να επιτεθεί στην Κριμαία,
ενώ κατηγόρησε την ελίτ της Δύσης ότι στόχος τους είναι
να καταστρέψουν τη Ρωσία. 
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Ένας χρόνος
από τον πόλεμο
στην Ουκρανία

Γράφει 
η Αλεξία 
Τασούλη

Τελικά το Κίεβο δεν έπεσε 
σε τρεις μέρες... 

Πώς η Μόσχα απώλεσε 
τεράστιο μέρος 

της στρατιωτικής της ισχύος



Τ
ο ενδεχόμενο κάποιος ή κάποιοι από τους
εμπλεκόμενους στη δολοφονία του 39χρο-
νου υδραυλικού, σε καφέ με ναργιλέδες στη
Νέα Ιωνία, να έχουν διαφύγει στη γειτονική

Αλβανία εξετάζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίω-
ξης Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση. 

Οι μέχρι στιγμής έρευνες έχουν δείξει ότι στο περι-
στατικό εμπλέκονται τα μέλη δύο διαφορετικών συμ-

μοριών Αλβανών ποινικών με πεδίο
δράσης τη διακίνηση ναρκωτικών και
την «προστασία» καταστημάτων. Ο
λόγος για επτά συνολικά άτομα, που
για κάποιο λόγο συναντήθηκαν λίγο
πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης
(22/2) στο καφέ της οδού Κασταμο-
νής στη Νέα Ιωνία και πήγαν σε έναν
πιο… απομονωμένο χώρο για πελά-

τες που διαθέτει το κατάστημα. Ωστόσο, πριν προλάβει
η σερβιτόρα να τους πάει ποτήρια με νερό και να πάρει
παραγγελία, είχαν ξεκινήσει οι φωνές και οι απειλές,
με τους επτά άνδρες σε έξαλλη κατάσταση να κατευ-
θύνονται προς τον κεντρικό χώρο του καφέ. 

Έβλεπε ποδόσφαιρο
Εκεί ένας από αυτούς έβγαλε πιστόλι και πυροβό-

λησε συνολικά εννέα φορές, πετυχαίνοντας στην
ωμοπλάτη τον άτυχο υδραυλικό που εκείνη την ώρα
έβλεπε ποδόσφαιρο και απολάμβανε το ποτό του. 

Οι επτά άνδρες έφυγαν κακήν κακώς από το σημείο,
αφήνοντας πίσω τους ένα θηριώδες μαύρο τζιπ και
τα… δακτυλικά τους αποτυπώματα. Αυτά αξιοποίησαν
μεταξύ άλλων οι αστυνομικοί της Ασφάλειας για να
φτάσουν στην ταυτοποίησή τους, ενώ όπως διαπιστώ-
θηκε τόσο το αμερικανικό θηρίο όσο και ένα γερμανι-
κό μεγάλου κυβισμού τζιπ είχαν μισθωθεί μακροχρό-

νια πριν από έξι μήνες, με πλαστές ταυτότητες. Το γε-
γονός ότι πρόκειται για έμπειρους ποινικούς, που πι-
θανότατα είχαν πολλά μετρητά πάνω τους, αναγκάζει
την ΕΛΑΣ να εξετάζει το ενδεχόμενο διαφυγής στην
Αλβανία, από όπου και κατάγονται. Για να ταυτοποι-
ηθεί, πάντως, αυτό θα χρειαστεί εκτεταμένη έρευνα. 

Στο λάθος μέρος
Όσον αφορά τον 39χρονο υδραυλικό, βρέθηκε κυ-

ριολεκτικά «στο λάθος μέρος, τη λάθος ώρα», καθώς
πρόκειται για άτομο που δεν έχει κανένα ποινικό εν-
διαφέρον. Ο άτυχος άνδρας ζούσε στην περιοχή, δεν
είχε δημιουργήσει δική του οικογένεια, ενώ όσοι τον
γνώριζαν έκαναν λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο. Αν
και δέχτηκε μόνο μία σφαίρα στην ωμοπλάτη, έχασε
πάρα πολύ αίμα και όταν έφτασε στο ΚΑΤ, παρά τις
προσπάθειες των γιατρών, μετά από λίγη ώρα κατέλη-
ξε. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι το δεύτερο όχημα των
δραστών (σ.σ.: το γκρι γερμανικό τζιπ) εντοπίστηκε
στου Γκύζη, με τους αστυνομικούς να το κάνουν
«φύλλο και φτερό». 

Σε κάθε περίπτωση, προκαλεί μεγάλη ανησυχία
στην ΕΛΑΣ το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς τα πε-
ριστατικά ένοπλης βίας μεταξύ Αλβανών ποινικών,
αδιαφορώντας για το εάν κάποια σφαίρα πετύχει έναν
άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τη δράση τους,
όπως συνέβη και στη Νέα Σμύρνη!

Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛΑΣ 
για το πιστολίδι μεταξύ συμμοριών 

σε καφέ της Νέας Ιωνίας 
με θύμα ανυποψίαστο θαμώνα 

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡOLITICAL ΚΟΙΝΩΝΙΑ20

Στις οργανικές τους θέσεις θα βρίσκονται
από αύριο οι 250 νέοι συνοριοφύλακες, ξεκι-
νώντας υπηρεσία στις Αστυνομικές Διευθύν-
σεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας που
έχουν διατεθεί. Πρόκειται για μια σημαντική
ενίσχυση προσωπικού, σε μια χρονική περίοδο
που οι ελληνικές Αρχές προετοιμάζονται για
αύξηση των μεταναστευτικών-προσφυγικών
ροών από την Τουρκία. Αυτός καθώς χιλιάδες
σεισμόπληκτοι θα επιχειρήσουν να βρουν μια
καλύτερη τύχη στην ΕΕ -μέσω Ελλάδας-, με
τους δουλεμπόρους να είναι έτοιμοι να τους
παράσχουν κάθε… βοήθεια (σ.σ.: με το αζη-
μίωτο). Η χώρα μας έχει δείξει έμπρακτα τη

στήριξή της στον δοκιμαζόμενο τουρκικό λαό,
ωστόσο, δεν υπάρχει καμία σκέψη για επανα-
φορά της πολιτικής «ανοικτών συνόρων» της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, καθώς κάτι τέτοιο
θα ήταν καταστροφικό. Τέλος, να σημειώσουμε
ότι συνεχίζεται τόσο η εισαγγελική όσο και η
πειθαρχική έρευνα για τα εικονικά σύμφωνα
συμβίωσης που φέρονται να έχουν υπογράψει
κάποιες δεκάδες εκ των νέων συνοριοφυλά-
κων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκό-
μενοι έχουν ήδη ζητήσει νομικές συμβουλές
για το πώς να διαχειριστούν τις ερωτήσεις του
εισαγγελέα και των Εσωτερικών Υποθέσεων
που διεξάγουν την έρευνα. 

Ανησυχία για βεντέτα -ανάμεσα σε Ρομά και Αλβανούς ποινικούς- εκ-
φράζουν πηγές της ΕΛΑΣ μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που ση-
μειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Μάνδρα. Είχε προηγηθεί επει-
σόδιο σε γυμναστήριο, που κατέληξε στο να πιαστούν στα χέρια ένας γό-

νος πασίγνωστης στη Δυτική
Αττική οικογένειας Ρομά με
έναν Αλβανό σεσημασμένο για
διάφορα αδικήματα. Λίγες
ώρες μετά τον καβγά, ο Αλβα-
νός σεσημασμένος μαζί με
ακόμη έναν φίλο του πυροβό-
λησαν το σπίτι του Ρομά και του

θείου του, αφήνοντας πίσω τους 13 κάλυκες από πολεμικό τυφέκιο Κα-
λάσνικοφ και έναν από πιστόλι των 9mm. Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τους
δράστες άμεσα, αλλά παρά τις αναζητήσεις που έγιναν δεν εντοπίστη-
καν. Πλέον εκφράζεται ανησυχία για χτύπημα ανταπόδοσης.

Ριπές Καλάσνικοφ 
στη Μάνδρα
και φόβοι για βεντέτα 
ανάμεσα σε Ρομά 
και Αλβανούς ποινικούς

Πιάνουν δουλειά στον  Έβρο
οι 250 νέοι συνοριοφύλακες

Το έσκασε στην Αλβανία
o killer του υδραυλικού;

Γράφει  
ο Κώστας 

Παπαδόπουλος

papadkos@gmail.com

Η καφετέρια όπου έγινε το φονικό

Το τζιπ που άφησαν πίσω τους 
οι σεσημασμένοι κακοποιοί
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Με ανοιξιάτικες έως και καλοκαιρινές συνθήκες θα ανα-
χωρήσουν οι εκδρομείς για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέ-
ρας, αλλά με παλιόκαιρο θα επιστρέψουν. Παλιόκαιρο που θα
δυσχεράνει το πέταγμα του χαρταετού αλλά και τα πικνίκ για
τα Κούλουμα στην ύπαιθρο. Αναλυτικότερα, την Παρασκευή
οι ταξιδιώτες θα φύγουν με κοντομάνικα καθώς ο ήλιος θα
λάμπει και η θερμοκρασία θα αγγίζει ακόμη και τους 20 βαθ-
μούς Κελσίου. Ο καιρός αλλάζει από το Σάββατο με ισχυρούς
νοτιάδες, οι οποίοι δεν θα αφήσουν τη θερμοκρασία να πέσει
κάτω από τους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο υδράργυρος μπο-
ρεί να δείξει ακόμη και τους 19.

Από την Κυριακή όμως θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι

βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Καθαρά Δευτέρα
και θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, με τους ουρανούς να…
ανοίγουν από το μεσημέρι και μετά. Οι βροχές και όχι καται-

γίδες, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής προγνώσεις, θα σημει-
ωθούν κυρίως σε Δυτική, Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενώ
οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και θα πνέουν με ένταση
έως και 8 Μποφόρ.

Για έντονα άστατο καιρό κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κλέ-
αρχος Μαρουσάκης με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βό-
ρεια, όπου θα έχουμε κατά τόπους βροχές, με τις συννεφιές
να κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές και τους νοτιάδες
να πνέουν με μεγάλες εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης (7-8
Μποφόρ), ενώ χιόνια θα πέσουν στα βουνά της κεντρικής και
βόρειας χώρας, με ένα ενδεχόμενο να δούμε να χιονίζει και
λίγο πιο χαμηλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Θα φύγουν με ήλιο και θα γυρίσουν με βροχή οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας

Κ
ατά τα πρότυπα των προ Covid
εποχών καταρτίστηκε ο σχεδια-
σμός των μέτρων Ασφάλειας
και Τροχαίας της Αστυνομίας

για το τριήμερο του Πατρινού Καρναβαλιού
που θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή.
Οι αστυνομικοί που υπολογίζεται πως θα
βρίσκονται επί ποδός σε ημερήσια βάση
ανέρχονται σε 600 άτομα.

Οι ενισχυτικές δυνάμεις που θα βρεθούν
στην Πάτρα είναι 7-8 διμοιρίες ΜΑΤ -μία εκ
των οποίων ΥΑΤ- από την Αθήνα, όπως επί-
σης και αστυνομικοί από υποδιευθύνσεις
Ασφάλειας. Αθροιστικά ο αριθμός των «φι-
λοξενούμενων» ενστόλων εκτιμάται στα
150 άτομα.

Έντονη θα είναι η αστυνομική παρουσία
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και διαρ-
κείς οι έλεγχοι σε συνεργασία με τους αρ-
μόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την
πάταξη φαινομένων παρεμπορίου, αισχρο-
κέρδειας αλλά και υπαίθριας εμπορίας ει-
δών εστίασης και αλκοόλ.

Στο σχέδιο της τοπικής ΕΛΑΣ, αν και μέ-
χρι σήμερα δεν υπάρχει πληροφόρηση για
έλευση οργανωμένων «μπαχαλάκηδων»,
περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν
τον άμεσο εντοπισμό «υπόπτων», με αστυ-
νομικές πηγές να επισημαίνουν ότι «θα κα-
ταλάβουν ότι είμαστε παρόντες και πως η
πόλη δεν είναι ανεξέλεγκτη».

Πυροσβεστική και Λιμενικό
Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας θα

βρίσκεται και η Πυροσβεστική. «Διασπορά
ισχυρών δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία
της πόλης για τη διασφάλιση της άμεσης
επέμβασης, αν απαιτηθεί. Πυροσβεστικά
οχήματα αλλά και μοτοσικλετιστές θα βρί-
σκονται στον δρόμο. Σε επιφυλακή για
συνδρομή θα τεθούν και όμορες υπηρε-
σίες», δήλωσε ο συντονιστής Επιχειρήσε-
ων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων Νίκος Ρουμελιώτης.

Σημαντική θα είναι και η συμβολή των
στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου
Πατρών. Η παρουσία και τα μέτρα του Λι-

μενικού έγκεινται πρωτίστως στη δια-
σφάλιση της ανεμπόδιστης διέλευσης
των οχημάτων της ΕΛΑΣ, της Πυροσβε-
στικής, του ΕΚΑΒ, του Δήμου Πατρέων
κ.λπ. εντός της λιμενικής ζώνης από την
πύλη της οδού Γούναρη μέχρι και την πύ-
λη 7 (στο ύψος της Ηρ. Πολυτεχνείου)
από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι
και την Καθαρά Δευτέρα. Από το μεσημέ-
ρι του Σαββάτου θα απαγορευτούν η κυ-

κλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων
στο παλαιό λιμάνι, από την είσοδο στη
Γούναρη μέχρι και τον προβλήτα της Αγί-
ου Νικολάου. Με ειδική άδεια θα εισέρ-
χονται οι εργαζόμενοι.

Ειδικά για την τελετή λήξης το βράδυ της
Κυριακής, στον μόλο της Αγίου Νικολάου,
αν και δεν αποτελεί χώρο αρμοδιότητας
του Λιμεναρχείου, θα διατεθούν δυνάμεις
προκειμένου να επέμβουν εφόσον κριθεί

ανάγκη σε οποιοδήποτε περιστατικό κατα-
γραφεί στο χερσαίο τμήμα και στη θαλάσ-
σια ζώνη, με σκάφη να περιπολούν στο ση-
μείο. «Υπάρχει η απαιτούμενη κινητοποί-
ηση και ένα καλό επίπεδο συντονισμού»,
δήλωσε ο κεντρικός λιμενάρχης Πατρών
Λάζαρος Χανουμίδης.

Χθες, κατόπιν αυτοψίας που πραγματο-
ποιήθηκε, οριστικοποιήθηκε η παραχώρη-
ση στον δήμο έπειτα από σχετικό αίτημα
τμήματος του προβλήτα 12 (κοντά στο θεα-
τράκι) για τη στάθμευση των περίπου 100
λεωφορείων και πούλμαν ταξιδιωτικών
γραφείων που θα «επιστρατευτούν» από το
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας για τη μεταφορά
επισκεπτών στην πόλη.

Στο πόδι η ΕΛΑΣ και τα άλλα Σώματα Ασφαλείας με σχέδιο 
δράσης προ Covid εποχών ώστε να κυλήσουν όλα ομαλά 

κατά το εορταστικό τριήμερο στην αχαϊκή πρωτεύουσα

Αστυφύλακες... άγγελοι
στο Πατρινό Καρναβάλι
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Δίνει εξηγήσεις
για τις ασέλγειες
στην Κιβωτό
ο πατήρ Αντώνιος

Εξηγήσεις αναμένεται να δώσει σήμε-
ρα μέσω υπομνήματος ο πατήρ Αντώνιος
σχετικά με τις καταγγελίες για ασέλγεια
εις βάρος δύο αγοριών ηλικίας 19 και 15
ετών, που στο παρελθόν φιλοξενούνταν
σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Ο βα-
σικός κατηγορούμενος της υπόθεσης,
στο υπόμνημα 90 σελίδων που έχει ετοι-
μάσει για να απολογηθεί, επικαλείται αρ-
κετά στοιχεία, τα οποία είτε διαψεύδουν
τους ισχυρισμούς των δύο αγοριών είτε
αποδίδουν ιδιοτελή κίνητρα στις καταγ-
γελίες που έχουν γίνει από τους δύο
πρώην φιλοξενούμενους.

Για την υπόθεση
της Κιβωτού του Κό-
σμου είχε ξεσπάσει
θύελλα αντιδράσεων
μετά και τις καταγγε-
λίες και αναφορές
που έγιναν για ξυλο-
δαρμούς και απειλές
σε βάρος σημαντικών
μαρτύρων που γνωρί-
ζουν πρόσωπα, πράγ-

ματα και καταστάσεις για την πολύκροτη
υπόθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας
15χρονος που μένει σε δομή της Κιβωτού
του Κόσμου έχει καταγγείλει πως δέχτη-
κε επίθεση από δύο πρόσωπα, τα οποία
αφού πρώτα τον χτύπησαν, του είπαν «εσύ
είσαι με τη μεριά του πατρός Αντωνίου».
Βάσει πληροφοριών που επικαλέστηκε ο
ΣΚΑΪ, ένας πρώην φιλοξενούμενος στην
Κιβωτό του Κόσμου είχε προσπαθήσει να
συναντήσει στις αρχές Φεβρουαρίου τον
15χρονο που είχε καταγγείλει τον πατέρα
Αντώνιο για ασέλγεια. Οι ίδιες πληροφο-
ρίες ανέφεραν πως επιδιώχθηκε κάποιου
είδους συνάντηση με τον ανήλικο προ-
κειμένου να του ασκηθεί πίεση και να
υποχρεωθεί ο άτυχος νεαρός να αλλάξει
την κατάθεσή του.

Μίλτος Σακελλάρης 

Μ
ε μελετημένα βήματα η
υπεράσπιση της Ρούλας
Πισπιρίγκου επιχειρεί να
δημιουργήσει ρωγμές

στις βαρύτατες κατηγορίες που αντι-
μετωπίζει στοχεύοντας στην αξιοπι-
στία των μαρτύρων.

Μέσω του συνηγόρου της Αλέξη
Κούγια η 33χρονη, η οποία δικάζεται
για τη δολοφονία και την απόπειρα σε
βάρος της πρωτότοκης κόρης της
Τζωρτζίνας, πέρασε στην αντεπίθεση
καταθέτοντας μήνυση κατά του εν
διαστάσει συζύγου της για ψεύδη κα-
τάθεση. Ο συνήγορος, σχολιάζοντας
την κατάθεση του Μάνου Δασκαλά-
κη, έκανε λόγο για «εντελώς αναξιό-
πιστο πρόσωπο», υποστηρίζοντας
πως οι θέσεις του σχετικά με το κίνη-
τρο «προσκρούουν στην κοινή λογι-
κή».

Ο Αλέξης Κούγιας μάλιστα δεν
άφησε αναπάντητες τις αναφορές του
ότι η 34χρονη ήθελε να του κάνει μά-
για έχοντας επαφή με καφετζούδες.
«Η μητέρα του είναι η μεγαλύτερη
καφετζού της Πάτρας», είπε και συμ-
πλήρωσε «ποιος ξέρει πόσες φορές
είχε πει τον καφέ στην κατηγορούμε-
νη...». Στο βήμα του μάρτυρα ανέβη-
κε η Μαρία Ηλιοπούλου, παιδίατρος
και διευθύντρια του Καραμανδάνει-
ου, όπου, σύμφωνα με την κατηγορία,

η Ρούλα Πισπιρίγκου προσπάθησε να
σκοτώσει την κόρη της.

Η μάρτυρας, η οποία δέχτηκε βρο-
χή ερωτήσεων, χαρακτήρισε «ανα-
πάντεχο και ανεξήγητο» το επεισόδιο
που οδήγησε την Τζωρτζίνα στην εγ-
κεφαλοπάθεια, καταθέτοντας πως
λόγω του οικογενειακού ιστορικού
κράτησαν για νοσηλεία το παιδί. «Αν
ήταν άλλο παιδάκι, ίσως δεν το κάνα-
με, αλλά συγχωρήστε μου την έκ-
φραση. 

Ήταν ένα υπερπολύτιμο παιδί, εί-
χαν χαθεί άλλα δύο και δεν θέλαμε να
αφήσουμε κάτι στην τύχη», ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη δε στη Ρούλα Πισπι-
ρίγκου, υποστήριξε πως ήταν μια «τυ-
πική μαμά», ωστόσο σημείωσε πως
εκ των υστέρων προβληματίστηκαν,
καθώς «δεν υπήρξε γρήγορη αντί-
δραση» από την πλευρά της, όταν ει-
δοποίησε τους γιατρούς για το επει-
σόδιο. «Δεν ήταν κάτι που μπορεί να
περάσει από το μυαλό…», είπε η για-
τρός, η οποία όταν κλήθηκε να απαν-
τήσει αν με ενέργεια της κατηγορου-
μένης προκλήθηκε η παραπληγία στο
παιδί απάντησε: «Δεν μπορώ να πω,
θα ήθελα να ξέρω το αίτιο. Κανένας
δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο
Ευαγγέλιο, όμως πρέπει να υπάρχει
κάποια εξήγηση».

Η Ρούλα μήνυσε
τον σύζυγό της
για ψευδή κατάθεση

Η Πισπιρίγκου προσπαθεί να βγάλει αναξιόπιστο τον Δασκαλάκη
στη δίκη για τη δολοφονία της μικρής Τζωρτζίνας

Ακόμη δύο
στη φυλακή
για τον βιασμό
της 12χρονης

Μακραίνει η λίστα των προφυλακισθέντων
για τη «δυσώδη» υπόθεση του βιασμού και
της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης
στον Κολωνό, καθώς ο ένας μετά τον άλλον
παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή οι κατη-
γορούμενοι τους οποίους η ανήλικη αναγνώ-
ρισε στην τελευταία κατάθεσή της.

Μέχρι στιγμής 19 έχουν κριθεί προφυλα-
κιστέοι, ανάμεσά τους και οι δύο κατηγορού-
μενοι για το αδίκημα των γενετήσιων πράξε-
ων με ανήλικη έναντι αμοιβής, που απολογή-
θηκαν χθες χωρίς να καταφέρουν να πεί-
σουν πως δεν έχουν σχέση με όσα τους απο-
δίδονται. Πρόκειται για δύο γείτονες της οι-
κογένειας της ανήλικης, ένας 24χρονος από
την Αλβανία, εργαζόμενος σε πλυντήριο αυ-
τοκινήτων, και ένας 27χρονος, τους οποίους
η 12χρονη κατονόμασε για συμμετοχή στον
«εφιάλτη» που ζούσε.

Στην τελευταία -την πέμπτη κατά σειρά-
κατάθεσή της η 12χρονη η οποία, σύμφωνα
με τη δικηγόρο της οικογένειας Ασπασία Τα-
ραχοπούλου, έχει αρχίσει πια να συνειδητο-
ποιεί τι έχει συμβεί και «ξεκλειδώνει», έδω-
σε πολύ περισσότερες και πιο συγκεκριμέ-
νες λεπτομέρειες για τους κακοποιητές της.
Επαναφέροντας στη μνήμη του όσα βίωσε, το
παιδί αναφέρθηκε και στον 33χρονο προφυ-
λακισμένο, ο οποίος φέρεται να άφηνε τη γυ-
ναίκα και το παιδί του στο πάρκο για να τη
βιάζει στο σπίτι του.

Την ερχόμενη Τρίτη έχει πάρει προθεσμία
να απολογηθεί ο πρώην διαιτητής-οδοντοτε-
χνίτης, το όνομα του οποίου έχει επίσης εμ-
πλακεί στην υπόθεση, με τον ίδιο να υποστη-
ρίζει πως δεν μιλούσε για χρόνια με τον Ηλία
Μίχο και είχε «μόνο μία καλημέρα με το παι-
δί και την οικογένειά του». Την ερχόμενη
Πέμπτη έχει κληθεί σε συμπληρωματική
απολογία ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας
Μίχος, ο οποίος παραμένει προφυλακισμέ-
νος από τον περασμένο Οκτώβριο.
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Κρήτη παντού 
Κορυφώνεται η τουριστική προβο-

λή της Κρήτης σε όλη την Ευρώπη και
όπως ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρ-
χης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου
από το Μόναχο, όπου βρίσκεται για
τον σκοπό αυτό, τα μηνύματα για τις
προκρατήσεις της νέας σεζόν είναι
κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικά!

Κορύφωση Καρναβαλιού
με Μπρέγκοβιτς  

Το γεγονός του Πατρινού Καρναβα-
λιού 2023 ακούει στη συναυλία του
Γκόραν Μπρέγκοβιτς την Παρασκευή
24/2 το βράδυ στη διάσημη πλατεία
Γεωργίου, η οποία διοργανώνεται από
τη ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με κύ-
ριο υποστηρικτή την Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας. Ο μεγάλος συνθέτης και
μουσικός με την τεράστια φήμη στο
διεθνές μουσικό στερέωμα αναμένε-
ται να ξεσηκώσει με τους βαλκανι-
κούς και όχι μόνο ήχους του τους Πα-
τρινούς, καθώς και τους πολυάριθ-
μους επισκέπτες που θα συρρεύσουν
στην πρωτεύουσα του καρναβαλιού.

Αστική σύνδεση 
για Μαραθώνα-Ωρωπό

Ένα διαχρονικό πρόβλημα στη Βό-
ρεια Αττική που αφορά τη σύνδεση της
αστικής συγκοινωνίας με τους Δήμους
Μαραθώνα και Ωρωπού μπαίνει σε τρο-
χιά επίλυσης. Μάλιστα, ο βουλευτής
της Ανατολική Αττικής της ΝΔ, Β. Οικο-
νόμου, ο οποίος είχε κάνει σχετική
επερώτηση στη Βουλή, έσπευσε να ευ-
χαριστήσει τον υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για τη
σημαντική του εξαγγελία.

Συνάντηση Σαραούδα 
- Παπαθανάση
Τα έργα στον Δήμο
Μεταμόρφωσης
τέθηκαν επί τάπη-
τος στη συνάντηση
που είχε ο δήμαρ-
χος Στράτος Σαρα-
ούδας με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο
Παπαθανάση. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Ν. Παπα-
θανάσης «αναγνώρισε τη μεγάλη προσπάθεια που γί-
νεται, με την οποία η Μεταμόρφωση πραγματικά γυρί-
ζει σελίδα, και εκδήλωσε τη βούλησή του να συνδρά-
μει, όπου τυχόν υπάρξει δυσκολία ή ανάγκη».

Δήμος Αθηναίων 

Ανάπλαση… όραμα 
Ύστερα από 26 χρόνια, ένα έργο πνοής

όπως είναι η ανάπλαση της λεωφόρου Β.
Όλγας παίρνει σάρκα και οστά στην Αθή-
να. Το «πράσινο φως» δόθηκε μετά τις
σχετικές υπογραφές, με τον δήμαρχο
Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη να κάνει
λόγο για ένα πρώτο βήμα στο όραμα της
Μελίνας Μερκούρη και του Αντώνη Τρί-
τση, καταλήγοντας: «Όπως είμαστε σήμε-
ρα υπερήφανοι για τη Διονυσίου Αρεοπα-
γίτου, θα είμαστε αύριο για τη Βασιλίσσης
Όλγας. Η Ακρόπολη και το Καλλιμάρμαρο
έρχονται πιο κοντά με μία από τις ομορ-
φότερες διαδρομές της Ευρώπης».

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στρατηγική συνεργασία
Με πρώτη αποστολή τον σχεδιασμό

αντιμετώπισης της δημογραφικής κρί-
σης, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ένωσε τις δυνάμεις της με τον Δήμο Λα-
μιέων -έπειτα από πρωτοβουλία του
υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ
Γιάννη Οικονόμου- για μια στρατηγική
συνεργασία με το Κέντρο Προγραμματι-
σμού και Οικονομικών Ερευνών, το με-
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα στην Ελλά-
δα. Μετρήσιμα και ιδιαίτερα χρήσιμα τα
συμπεράσματα.

Δήμος Αμαρουσίου

Μονάδα Έγκαιρης 
Παρέμβασης στην Ψύχωση

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανακοίνωσε
την ίδρυση Μονάδας Έγκαιρης Παρέμ-
βασης στην Ψύχωση, υπογράφοντας
μνημόνιο συνεργασίας με την Εταιρεία
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχι-
κής Υγείας. «Αναλαμβάνουμε πρωτο-
βουλίες και συνεργαζόμαστε με κατα-
ξιωμένους φορείς, προκειμένου να
παρέχουμε ποιοτικές υποστηρικτικές
υπηρεσίες στους συμπολίτες μας και
ιδιαίτερα στους νέους μας», ανέφερε ο
δήμαρχος Θ. Αμπατζόγλου.

Περιφέρεια Κρήτης 

«Road trip» στα έργα 
Το πενθήμερο ταξίδι στη Μεγαλόνησο που διοργανώθηκε από τη Διαχειρι-

στική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης για την προβολή σημαντικών έργων που
υλοποιήθηκαν με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ολοκληρώθηκε και αναμένε-
ται η παρουσίασή του από τον περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη σε μεγάλη εκ-
δήλωση την 1η Μαρτίου.  Μια πρωτότυπη ιδέα, στην οποία καταγράφονται
όλες οι στάσεις του Crete Fu-
ture Van στις Περιφερειακές
Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου,
Ηρακλείου και Λασιθίου με
τον «ξεναγό», τον Παραολυμ-
πιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη, να
συνομιλεί με τους υπευθύ-
νους των έργων ΕΣΠΑ, προ-
βάλλοντας το έργο και τη μο-
ναδική διαδρομή.

Σάλος με τη βράβευση Μπέου
από τη Σακοράφα

Η
βράβευση του δη-
μάρχου Βόλου
Αχιλλέα Μπέου από

την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και
βουλευτή του ΜέΡΑ25 Σο-
φία Σακοράφα για τη συμβο-
λή του στην ανάπτυξη του
κλασικού αθλητισμού, κατά
τη διάρκεια του Πανελλήνι-
ου Πρωταθλήματος κλει-
στού στίβου που διεξήχθη
στο ΣΕΦ, «άναψε φωτιές». Και αυτό γιατί είναι γνωστό το βεβαρυμένο… βιογραφικό του δη-
μάρχου στους αγωνιστικούς χώρους αλλά και στον πρόεδρο του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη.

Η αναστάτωση ήταν τέτοια που η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και αντιπρόεδρος της Βουλής
έσπευσε να τοποθετηθεί: «Η υποχρέωση για αναγνώριση της ουσιαστικής και διαχρονικής
στήριξης ενός δήμου στην προσπάθεια του ελληνικού στίβου δεν αμβλύνει την αντίθεσή μου
με τον τρόπο που μπορεί να πολιτεύεται ακόμα και κάποιος που θεσμικά βραβεύεται ως
εκλεγμένος εκπρόσωπος του δήμου».

Αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο
Δήμος Μυκόνου σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα της
απογραφής του 2021, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός
είναι μειωμένος κατά 3,3%. Η υποκαταγραφή μεταφράζεται σε
αφαίρεση από τον δήμο σημαντικών πόρων από τις κρατικές χρη-
ματοδοτήσεις αλλά και της διεκδίκησης χρηματοδότησης με άλ-
λους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και για τον λόγο αυτό, ο
δήμαρχος Μυκόνου Κ. Κουκάς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά
του, ανέφερε: «Ο κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός με
τη σημαντική συνεισφορά του στη διεθνή εικόνα της χώρας, αλλά
και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, διεκδικεί το δικαίωμα
της ισότιμης μεταχείρισης και κυρίως του σεβασμού από την ελ-
ληνική Πολιτεία», τονίζοντας ότι ο δήμος θα εξαντλήσει όλα τα
θεσμικά και νομικά μέσα προς αποκατάσταση της αλήθειας. 

Αμφισβητεί την απογραφή του 2021 
ο Δήμος Μυκόνου

Ποιος δήμαρχος έχει…
παρασυρθεί από τους ρυθ-

μούς του μεγάλου του αντι-
πάλου, αντιγράφοντας πρωτοβου-
λίες τις οποίες και περνάει άρον
άρον από έγκριση στο δημοτικό του
συμβούλιο; 
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σχυρή στήριξη… αξίας 134,3 δισ.
ευρώ παρείχαν το 2022 στο ΑΕΠ
της χώρας οι τομείς των εξαγωγών,
των λιανικών πωλήσεων και του

τουρισμού, αποτυπώνοντας την ισχυρή
δυναμική της εξωστρέφειας και αντα-
νακλώντας και την αυξημένη κατανά-
λωση, λόγω των υψηλότερων τιμών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος και της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής, η περυσινή
χρονιά έφερε την… άνοιξη για τις επι-
χειρήσεις, καθώς ήρθαν αντιμέτωπες
με το υψηλό κόστος της ενέργειας, το
οποίο εντέλει αποτέλεσε τον καίριο πα-
ράγοντα για να αυξηθούν οι τιμές. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις περυσι-
νές επιδόσεις, προκύπτουν τα εξής:

1. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών
ανήλθε σε 54,7 δισ. ευρώ, καθώς η Ελ-
λάδα ευνοήθηκε τόσο από την αυξημέ-
νη ζήτηση για βιομηχανικά και αγροτι-
κά προϊόντα όσο και από την ισχυρή
άνοδο των τιμών τους. Η αύξηση των
εξαγωγών σε σχέση με το 2021 διαμορ-
φώθηκε στο 26,5%, ενώ για φέτος εκτι-
μάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμη
και τα 70 δισ. ευρώ! Βέβαια, το υψηλό
ενεργειακό κόστος συνέβαλε, ώστε η
αύξηση των εισαγωγών να είναι ταχύ-
τερη, αντανακλώντας την εξάρτηση της
Ελλάδας από τις ξένες πηγές ενέργει-
ας. Έτσι, το έλλειμμα του ισοζυγίου συ-
ναλλαγών διαμορφώθηκε στα 20,1 δισ.
ευρώ, ωστόσο, η ισχυρή δυναμική των
εξαγωγών και οι εισπράξεις από τον
τουρισμό έβαλαν πλάτη, ώστε να πε-
ριοριστεί η… ζημιά. 

2. Ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο δια-
μορφώθηκε στα 61,996 δισ. ευρώ την
περυσινή χρονιά, σημειώνοντας άνοδο
κατά 12,2%, σε σχέση με το 2021, οπότε

και είχε διαμορφωθεί στα 55,234 δισ.
ευρώ. Ισχυρά στηρίγματα για το λιανικό
εμπόριο αποτέλεσαν τα καύσιμα, τα
τρόφιμα-ποτά, τα αυτοκίνητα, τα φάρ-
μακα και τα ενδύματα κυρίως στα επώ-
νυμα καταστήματα. Οι εξελίξεις αυτές
συνδέονται κυρίως με τη σημαντική
άνοδο των τιμών, ως αποτέλεσμα της
ενεργειακής κρίσης και της έκρηξης

του πληθωρισμού. Ένα σημαντικό μέ-
ρος του τζίρου πραγματοποιήθηκε στις
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αι-
γαίου, γεγονός που συνδέεται με την
αυξημένη τουριστική κίνηση στις συγ-
κεκριμένες περιοχές, που απορρόφη-
σαν ένα μεγάλο μέρος της περυσινής
τουριστικής κίνησης.

3. Ο τουρισμός έκλεισε με μόλις

547 εκατ. ευρώ μικρότερες εισπρά-
ξεις σε σχέση με το ιστορικό υψηλό
του 2019, παρά το γεγονός ότι ήρθαν
3,5 εκατ. λιγότεροι τουρίστες. 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύ-
νολο της περυσινής χρονιάς διαμορ-
φώθηκαν στα 17,6 δισ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 67,9% σε σχέ-
ση με το 2021 και μείωση κατά 3% σε
σχέση με το 2019. Φέτος εκτιμάται ότι
πάμε για νέο ιστορικό ρεκόρ, κάτι στο
οποίο παραπέμπει η μέχρι στιγμής
πορεία των προκρατήσεων. 

Ισχυρή τριπλή στήριξη
στο ΑΕΠ με 134 δισ.! 

Οι τομείς των εξαγωγών, των λιανικών πωλήσεων 
και του τουρισμού έκαναν τη διαφορά το 2022

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία
αποτέλεσε πρόπερσι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η
οποία καταγράφεται από τη Eurostat ως πρωταθλήτρια
στην ανάπτυξη.

Η εντυπωσιακή επίδοση οφείλεται στο γεγονός της
αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας, που έδω-
σε ισχυρή ώθηση στην επανεκκίνηση του τουρισμού,
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 2021
πέτυχε ανάπτυξη 16,7% ενώ τη δεύτερη υψηλότερη ανά-
πτυξη σημείωσε η Νότια Περιφέρεια της Ιρλανδίας με

16,3% και την τρίτη μεγαλύτερη η περιφέρεια της Κροα-
τίας Τζαρντάνσκα Χρβάτσκα με 16%. Μάλιστα, η πρωτιά
αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς προέρχεται μετά
την κρίση της πανδημίας, η οποία πάγωσε την παγκό-
σμια οικονομία και προκάλεσε βαθύ ρήγμα στην τουρι-
στική βιομηχανία. 

Ουσιαστικά, το «εισιτήριο» για το ρεκόρ της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου αποτέλεσε η επιτυχής επανεκκί-
νηση της τουριστικής σεζόν το 2020, περιορίζοντας τις
συνέπειες της πανδημίας, με αποτέλεσμα το 2021 να εμ-

πεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές, το οποίο
κεφαλαιοποιήθηκε κατά το περυσινό έτος. Οι εξαιρετι-
κές επιδόσεις της περυσινής χρονιάς αναμένεται να
έχουν συνέχεια και φέτος, καθώς οι προκρατήσεις κι-
νούνται σε εξαιρετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπλέον,
υπάρχει βάσιμη αισιοδοξία ότι οι εξελίξεις με τους κα-
ταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία θα λειτουργή-
σουν υπέρ της ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης προς
ελληνικούς προορισμούς, με πρώτη ευνοημένη τη συγ-
κεκριμένα περιφέρεια.

Eurostat: Πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου!
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ην ενίσχυση της ενεργει-
ακής συνεργασίας Ελλάδας
και ΗΠΑ επιβεβαίωσε για
ακόμη μια φορά η πρόσφατη

επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην
Αθήνα, στο πλαίσιο του 4ου γύρου του
Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας -
ΗΠΑ, θέτοντας στο επίκεντρο της
«ατζέντας» τρία ενεργειακά έργα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το
FSRU της Αλεξανδρούπολης, τον
αγωγό πετρελαίου που θα εκτείνεται
από την Αλεξανδρούπολη έως το
Μπουργκάς της Βουλγαρίας, και το
ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας - Αιγύ-
πτου. Το ιδιαίτερο αμερικανικό ενδια-
φέρον για τα προαναφερόμενα έργα
σχετίζεται άμεσα με τη συμβολή που

μπορεί να έχουν αυτά στις προσπάθει-
ες απεξάρτησης της ΕΕ από τους ρω-
σικούς υδρογονάνθρακες.

Τόσο το κοινό ανακοινωθέν του 4ου
Στρατηγικού Διαλόγου όσο και όσα
διαμείφθηκαν μεταξύ των δύο πλευ-
ρών στέλνουν το μήνυμα ότι Αθήνα και
επενδυτές πρέπει να ανεβάσουν ταχύ-
τητες στα παραπάνω projects προκει-
μένου να μη δοθεί περιθώριο αντίδρα-
ση στη ρωσική ενεργειακή μηχανή.

Ισχυρή στήριξη στα καλώδια
Αποκωδικοποιώντας τις αμερικανι-

κές ενεργειακές προτεραιότητες, με
βάση τόσο τις πληροφορίες όσων διη-
μείφθησαν όσο και το κοινό ανακοινω-
θέν, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνο
το σημείο που αναφέρεται στα ηλε-
κτρικά καλώδια και στους αγωγούς.

Στο θέμα των καλωδίων εκφράζεται
η κοινή αντίληψη για τη σημασία των
έργων που «θα μπορούσαν να γεφυ-
ρώσουν την Ευρώπη με την Αφρική και
την Ασία, όπως διάφορες προτεινόμε-
νες ηλεκτρικές διασυνδέσεις». Εδώ
υπονοείται το GREGY, δηλαδή το Ελλά-
δα -Αίγυπτος που προωθούν ο Όμιλος
Κοπελούζου (GREGY) και το Κρήτη -
Κύπρος - Ισράηλ της Eurasia Group.

Ειδικά όσον αφορά το καλώδιο με
την Αίγυπτο, οι ΗΠΑ φαίνεται να παρέ-
χουν ισχυρή στήριξη στο έργο, καθώς
υποκαθιστά 4,5 bcm ρωσικού αέριου.

Τόσο κατά τη συνάντηση του υπουρ-
γού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον πρω-
θυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μη-
τσοτάκη όσο και κατά τη χθεσινή συ-
νάντηση του υπουργού ΠΕΝ Κώστα
Σκρέκα με την αναπληρώτρια υφυ-

πουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμό-
δια για την ενεργειακή διπλωματία,
Laura Lochman αναδείχτηκε ο κομ-
βικός πλέον ρόλος της χώρας ως πυ-
λώνα σταθερότητας και ασφάλειας
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες
για προώθηση της καθαρής ενέργειας
και ενίσχυση της ενεργειακής ασφά-
λειας, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε χα-
ρακτηριστικά: «Η μετάβαση της Ελλά-
δας αποτελεί πρότυπο για την περιο-
χή», υπενθυμίζοντας πως οι ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολι-
κή και η ηλιακή, παρείχαν το ήμισυ
των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρι-
κή ενέργεια, κάτι που, όπως είπε, ισο-
δυναμεί με την απομάκρυνση 3 εκα-
τομμυρίων αυτοκινήτων από τους
δρόμους. Ακόμη, εξήρε τον ρόλο της
χώρας μας στη στήριξη των γειτονι-
κών χωρών να διαφοροποιήσουν τις
ενεργειακές πηγές μειώνοντας την
εξάρτησή τους από τη Ρωσία, όπως
για παράδειγμα τη Βουλγαρία. 

Καλύτερες επιδόσεις έναντι του μέσου ευρωπαϊ-
κού όρου είχε η Ελλάδα στη μείωση της κατανάλω-
σης αερίου το διάστημα από τον Αύγουστο του 2022
έως και τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ευρωπαϊκής
στατιστικής υπηρεσίας Eurostat, η κατανάλωση αε-
ρίου στη χώρα μας υποχώρησε κατά 23% σε σχέση
με τον μέσο όρο κατανάλωσης για τα αντίστοιχα δια-
στήματα την πενταετία 2017-2022, όταν η αντίστοιχη
μείωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 19%.

Ο κανονισμός της ΕΕ, στο πλαίσιο του σχεδίου

REPowerEU, είχε θέσει στόχο μείωσης της κατα-
νάλωσης για το διάστημα από τον Αύγουστο έως
και τον Μάρτιο του 2023 στο 15% σε επίπεδο πεν-
ταετίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μέσα στο
εξάμηνο (Αύγουστος 2022 - Ιανουάριος 2023), μετα-
ξύ των ευρωπαϊκών κρατών το μικρότερο ποσοστό
μείωσης κατανάλωσης πέτυχε η Ιρλανδία (0,3%), ενώ
αύξηση σημείωσαν η Μάλτα (12%) και η Σλοβακία
(4,5%). Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης κατέγραψε
η Φινλανδία με περίπου 57% και ακολουθούν Λι-

θουανία (47,9%) και Σουηδία (40,2%).
Επιπλέον, σύμφωνα με τα μηνιαία δεδομένα, από

τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023
η κατανάλωση ήταν σταθερά χαμηλότερη από τον
μέσο όρο των αντίστοιχων μηνών της περιόδου
2017-2022.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες όμως μειώσεις κατα-
γράφηκαν στο β’ εξάμηνο του έτους που ξεκίνησε
τον Αύγουστο του 2022, με μείωση της κατανάλωσης
κατά 14%, ακολουθούμενη από 14,3% τον Σεπτέμβριο,
24,7% τον Οκτώβριο και 25% τον Νοέμβριο.

Άνω του μέσου όρου της ΕΕ η μείωση στην κατανάλωση αερίου από Αύγουστο έως Ιανουάριο

Τα τρία έργα
της «ενεργειακής
συμμαχίας»
Ελλάδας - ΗΠΑ

Κομβικός ο ρόλος της χώρας στην απεξάρτηση της ΕΕ 
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες 

και στην ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com
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ο 2022 ήταν μια δυναμική
χρονιά για τον εισερχόμενο
τουρισμό. Αφήσαμε πίσω μας
τα αυστηρά υγειονομικά πρω-

τόκολλα και η Ελλάδα, παρά τις αλλε-
πάλληλες κρίσεις, έδειξε τα ισχυρά
επίπεδα ανθεκτικότητας που διαθέτει.

Αυτό καταδεικνύουν και οι ταξιδιω-
τικές εισπράξεις του περασμένου
έτους, οι οποίες, σύμφωνα με την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, άγγιξαν τα προ παν-
δημίας επίπεδα. 

Διαμορφώθηκαν στα 17,631 δισ. ευ-
ρώ, αυξημένες κατά 32,8% τον Δεκέμ-
βριο του 2022 και κατά 67,9% ολόκληρο
το 2022, από τις αντίστοιχες περιόδους
του 2021. 

Σε σχέση με το 2019, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις της προηγούμενης χρονιάς
παρουσίασαν οριακή μείωση, στο 3%. 

Και η ταξιδιωτική κίνηση εκτοξεύτη-
κε κατά τη διάρκεια του 2022. Τη χώρα
μας επισκέφθηκαν 27,8 εκατομμύρια
τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση
89,3% σε σχέση με το 2021, παρά τη ση-
μαντική μείωση από τη ρωσική αγορά.

Μέσω των ελληνικών αεροδρομίων,
η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά
81,5%, ενώ από τις πύλες εισόδου της
χώρας αυξήθηκε κατά 133,1%. 

Από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης 17 εκατομμύρια τουρί-
στες επέλεξαν την Ελλάδα για διακο-
πές, καταγράφοντας άνοδο κατά

67,9% σε σύγκριση με το 2021. Αντί-
στοιχα, η ταξιδιωτική κίνηση από χώ-
ρες εκτός ΕΕ αυξήθηκε κατά 136,6%
και διαμορφώθηκε στα 10,84 εκατ.
επισκέπτες. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως από
τη Γερμανία η κίνηση αυξήθηκε κατά
45% και διαμορφώθηκε στα 4,35 εκατ.
ταξιδιώτες και από τη Γαλλία κατά
49,6% και διαμορφώθηκε στο 1,76 εκατ.
ταξιδιώτες. 

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ,

η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο
Βασίλειο αυξήθηκε κατά 181,9% και δια-
μορφώθηκε σε 4,48 εκατ. ταξιδιώτες
και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 174,9% με συ-
νολικά 1,09 εκατ. ταξιδιώτες. 

«Το 2022 ο τουρισμός ξεπέρασε κά-
θε προσδοκία και οι επιδόσεις του
2023 θα είναι ακόμα υψηλότερες.
Ήδη έχουμε 56 εγγεγραμμένες πτή-
σεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ, ξεκι-
νώντας από 11 Μαρτίου. Να προστε-
θούν και ακόμη δύο από τον Καναδά,

συν την Αυστραλία και την Κίνα που
άνοιξαν μετά την πανδημία. Success
story και το Ισραήλ με πτήσεις κάθε
Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι μια τερά-
στια μεταρρύθμιση στον τουριστικό
κλάδο. Ψηφιακό booking, digital no-
mads, στήριξη στα σύγχρονα εργα-
λεία του marketing, έτσι ώστε να
έχουμε δυνατότητα να φέρουμε ακό-
μα πιο ποιοτικούς ταξιδιώτες», δήλω-
σε σχετικά ο υπουργός Τουρισμού
Βασίλης Κικίλιας.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως
και το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το 2022
εμφάνισε πλεόνασμα 15.696.100.000
ευρώ, έναντι 9.390.200.000 εκατ. ευ-
ρώ το 2021.

Στα 17,6 δισ. ευρώ 
οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις του 2022

Ακόμη μία επιβεβαίωση στο success story 
του τουρισμού στην Ελλάδα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα -θα είναι η
τρίτη- αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η

Απριλίου 2023 που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση. Σύμφωνα με το χρονο-
διάγραμμα, η εισήγηση του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων προς το υπουργικό συμβού-
λιο για τον καθορισμό του κατώτατου
μισθού υπαλλήλων και του κατώτα-
του ημερομισθίου των εργατοτεχνι-
τών θα υποβληθεί το αργότερο έως

τις 10 Μαρτίου 2023. Τα τρία σενάρια αύξησης του κα-
τώτατου μισθού που επικρατούν είναι τα εξής:
� Αύξηση κατά 5,5%, στα 751 ευρώ. (Το πρώτο σενά-
ριο φαίνεται να αποκλείεται.)
� Αύξηση κατά 7%-8%, στα 763-770 ευρώ.

� Αύξηση έως και 10%, μπορεί να φτάσει γύρω στα 800
ευρώ.

Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως θέλουν το ύψος
της αύξησης να κινείται στην περιοχή του 7,5% με
7,75%, στα επίπεδα της αύξησης των συντάξεων.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ προτείνει αύξηση 5% με 6% υπό την προϋπό-

θεση ότι θα μειωθεί και το μη μισθολογικό κόστος κα-
τά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες άμεσα και κατά επιπλέον
3 μονάδες το διάστημα 2024-2025. Με αυτόν τον τρό-
πο, άλλωστε, η Ελλάδα θα αρχίσει να προσεγγίζει τον
μέσο όρο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Αντιστοίχως
μια μεγαλύτερη αύξηση όπως αυτή που προτείνει η
ΓΣΕΕ (άνω του 10%) δεν θα μπορεί να απορροφηθεί
από τις επιχειρήσεις, καθώς με τις βασικές απολαβές
αμείβονται πάνω από 650.000 εργαζόμενοι.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Στο τραπέζι πάντως βρίσκεται και μια μείωση των

ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60%, ώστε να υλο-
ποιηθεί η κυβερνητική δέσμευση για συνολική μεί-
ωση κατά 5 μονάδες, ενώ σε βάθος τετραετίας θα
εξεταστεί και περαιτέρω μείωση του μη μισθολογι-
κού κόστους.

Η κυβέρνηση βλέπει πολύ θετικά τη μείωση των ει-
σφορών, η οποία θα ευνοήσει νέες προσλήψεις, θα
ελαφρύνει το κόστος των επιχειρήσεων και θα αυξή-
σει το καθαρό εισόδημα των μισθωτών. 

Σύμφωνα με τα σενάρια που παραθέτει ο ΣΕΒ, εάν
ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 5% και από 713
ανέλθει σε 748,5 ευρώ και οι εισφορές μειωθούν
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, η πραγματική αύξηση
θα είναι 7,4%.

«Πακέτο» η αύξηση του κατώτατου μισθού και οι μειώσεις των εισφορών

Γράφει η
Ρεγγίνα Σαβούρδου

Γράφει 
η Αμαλία 
Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com



Μ
ε επιτόκιο 3%, αντί για
7,6% που ισχύει σήμε-
ρα, θα επιβαρύνονται
οι δόσεις για τους

οφειλέτες προς το Δημόσιο, τις τρά-
πεζες και ιδιώτες, ενώ ενισχύεται η
περίμετρος των μέτρων προστασίας
της πρώτης κατοικίας, ώστε να απο-
τραπεί ο πλειστηριασμός της. 

Με το νέο πλαίσιο εκτιμάται ότι θα
πάρει και πάλι… μπρος η διαδικα-
σία, καθώς το υψηλό επιτόκιο αλλά
και οι επιμέρους περιορισμοί του
προηγούμενου πλαισίου λειτουρ-
γούσαν ως αντικίνητρα για την έντα-
ξη των οφειλετών σε μια συνολική
ρύθμιση του χρέους τους. Ουσιαστι-
κά με το νέο πλαίσιο κάθε «συνερ-
γάσιμος οφειλέτης» δεν κινδυνεύει
με πλειστηριασμό της πρώτης κα-
τοικίας.  Σύμφωνα με όσα προβλέ-
πει η γενναία νομοθετική παρέμβα-
ση της κυβέρνησης:

1 Στο εξής δεν θα ισχύει το επι-
τόκιο Euribor +5% και οι δό-

σεις θα επιβαρύνονται με σταθερό
επιτόκιο 3%, ώστε να υπάρχει το κί-
νητρο για συμφωνία ρύθμισης. 

2 Οι πιστωτές πρέπει να δικαιο-
λογούν γιατί απορρίπτουν την

αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη, ενώ
ο τελευταίος πρέπει να αποδεικνύει
γιατί δεν αποδέχεται τη ρύθμιση. 

3 Η αναστολή των αναγκαστι-
κών μέτρων από τους πιστω-

τές ισχύει μόνο μετά την οριστικο-
ποίηση της αίτησης υποβολής της
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ρύθ-
μισης οφειλών. 

4 Διαγράφονται οι αιτήσεις
εφόσον δεν έχουν οριστικο-

ποιηθεί ή δεν εκκρεμεί αίτημα διόρ-
θωσης εντός 90 ημερών. 

5 Καταργείται ο αποκλεισμός
από τη ρύθμιση των οφειλε-

τών που έχουν το 90% του χρέους
τους σε έναν οφειλέτη. 

6 Η υπογραφή σύμβασης ανα-
διάρθρωσης του χρέους ισοδυ-

ναμεί με συνέχισή της έως το τέλος,
ενώ όλες οι προηγούμενες επιμέρους
ρυθμίσεις καταργούνται και το ποσό
μεταφέρεται στη νέα ρύθμιση. 

7 Καταργείται η ποινή πρό-
ωρης προεξόφλησης ως

προς τις οφειλές του Δημοσίου στον
Εξωδικαστικό Συμβιβασμό.

8 Εντάσσονται στη ρύθμιση
και οφειλές προς τρίτους,

όπως για παράδειγμα προς τους
δήμους. 

9 Δίνεται η δυνατότητα έντα-
ξης σε υφιστάμενους οφει-

λέτες, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν
έγκαιρα από τον προηγούμενο νό-
μο για την εξωδικαστική διευθέτη-
ση οφειλών. 

10 Οι οφειλέτες θα μπορούν
πλέον μέσω της ηλεκτρο-

νικής πλατφόρμας να εκδίδουν βε-
βαίωση οφειλών προς τράπεζες,
funds και Δημόσιο.

11Η διαδικασία της διαμε-
σολάβησης με τους χρη-

ματοδοτικούς φορείς ξεκινά μετά τη
διαδικασία του Εξωδικαστικού και
αφού έχουν ρυθμιστεί διμερώς οι
οφειλές προς το Δημόσιο.

12 Στους δυνητικούς δι-
καιούχους εντάσσονται

και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

mmyTEKA: Με ένα 
κλικ βλέπουν 
τον ατομικό 
«κουμπαρά» τους 

Με ένα… κλικ, οι περίπου 165.000
μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες που είναι ασφαλισμένοι στο Τα-
μείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης θα μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στον ατομικό «κουμπαρά» τους. 

Χθες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία
της web εφαρμογής του teka.gov.gr.
και για τους μισθωτούς, οι οποίοι θα
μπορούν με τους κωδικούς Taxisnet
να ενημερώνονται για τα στοιχεία ερ-
γοδότη, το ιστορικό εισφορών, την κί-
νηση του λογαριασμού τους κ.ά. Προς
το παρόν, η εφαρμογή είναι προσβάσι-
μη μέσω browser, ενώ σχεδιάζεται και
η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τη-
λέφωνα. 

Η υπηρεσία αφορά αρχικά όσους
γεννήθηκαν μετά την 1η/1/1987, ξεκί-
νησαν να εργάζονται και να ασφαλί-
ζονται για την επικουρική τους στον e-
ΕΦΚΑ και επιθυμούν να τη μεταφέ-
ρουν στο ΤΕΚΑ. 

Από τον Μάρτιο του 2023, θα παρέχε-
ται επιπλέον η δυνατότητα αίτησης
υπαγωγής στο ΤΕΚΑ και σε ασφαλι-
σμένους που απασχολούνται σε κλά-
δους όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε
υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρι-
κή ασφάλιση, δικαίωμα που θα διατη-
ρούν εφόσον είναι έως 35 ετών.

Οι τιμές για 
το «καλάθι 
θαλασσινών» 

Σημαντική συγκράτηση των τιμών σε
σχέση με πέρυσι θα ισχύσει καθ’ όλη
τη διάρκεια της Σαρακοστής για το
«καλάθι των θαλασσινών», μετά τη
συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με την Κεντρική Ιχ-
θυαγορά Αθηνών (Βαρβάκειο). 

Έτσι, η κόκκινη γαρίδα θα πωλείται
12-14 ευρώ (11-13 ευρώ πέρυσι), η μι-
κρή γαρίδα γάμπαρη 9-12 ευρώ (από
11-13 ευρώ), το μικρό καλαμάρι 9-12
ευρώ (από 10-18 ευρώ), το θράψαλο 5-
6 ευρώ (από 4-9 ευρώ), η σουπιά 10-12
ευρώ (από 10-14 ευρώ) και η τσιπούρα
στα 6-7 ευρώ.
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Επιτόκιο 3% για οφειλές
του Εξωδικαστικού

Τα μέτρα προστασίας
της α’ κατοικίας, 

ώστε να αποτραπεί 
ο πλειστηριασμός της

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης



Συνολικά έξι εβδομάδες θα διαρκέσει η περίο-
δος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της Τράπε-
ζας Πειραιώς προς τους μετόχους της MIG, ανακοί-
νωσε η τράπεζα. Όπως σημειώνει η τράπεζα σε
σχετική ανακοίνωση, η περίοδος, κατά τη διάρκεια
της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να
αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή
σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής στον Συμ-
μετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο
Πληροφοριακό Δελτίο) τους, μέσω του οποίου τη-
ρούν στο ΣΑΤ τις Προσφερόμενες Μετοχές τους, θα
διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες, με έναρξη στις
24/2/2023, στις 08.00 πμ (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 7/4/2023, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπε-
ζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου.
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Τ
ο rotation χαρτοφυλακίων
και τοποθετήσεων και η
επανεπένδυση της ρευστό-
τητας από όσους έχουν

κερδίσει από την ανοδική κίνηση του
Γενικού Δείκτη από τις αρχές του
έτους διατηρούν το θετικό momen-
tum στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι
ενεργοί παίκτες εξακολουθούν να
ποντάρουν σε επερχόμενες θετικές
εξελίξεις, όπως μια ενδεχόμενη
αναβάθμιση της ελληνικής οικονο-
μίας από την DBRS στις 10 Μαρτίου ή
από την S&P στις 21 Απριλίου. Όπως
επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος
της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζα-
χαράκης, «αυτό που βλέπουμε στην
ελληνική αγορά είναι ουσιαστικά ένα
front running από funds που βλέ-
πουν την επενδυτική βαθμίδα να έρ-

χεται και μπορούν να αγοράσουν
πριν από αυτή. Αμέσως μετά θα ακο-
λουθήσουν funds που θα πρέπει να
περιμένουν τη βαθμίδα για να τους
το επιτρέψει το καταστατικό τους.
Πρώτος ωφελημένος είναι ο τραπε-
ζικός κλάδος, μιας και θα μπορεί να
έχει φτηνότερο κόστος δανεισμού,

οπότε θα μπορεί να έχει και μεγαλύ-
τερο περιθώριο κέρδους. Το πιο ση-
μαντικό δεδομένο είναι ότι η αγορά
δεν κάνει υπερβολές, μιας και καθη-
μερινά και σταθερά κερδίζει έδαφος
με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις,
κάτι που ουσιαστικά χαρακτηρίζει
μια bull αγορά».

Η «δραστήρια» Ζυθοποιία
Μακεδονίας-Θράκης

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης, η
παραγωγός της μπίρας Βεργίνα που
πρωταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά και
ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κατέχει
μεγάλο μερίδιο αγοράς, το τελευταίο διά-
στημα έχει αναπτύξει δραστηριότητες και
σε άλλους τομείς. Σε αυτή την επιχειρη-
ματική επέκταση εντάσσεται και η δρα-
στηριοποίησή της στην εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών, αιολικών και άλλων συνα-
φών συστημάτων μετατροπής ηλιακής
και αιολικής ενέργειας για την παραγω-
γή, εκμετάλλευση και εμπορία ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Να σημειωθεί πως πέρυσι
η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης είχε
κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 23
εκατ. ευρώ και ύστερα από μια διετία αρ-
νητικών αποτελεσμάτων, λόγω της παν-
δημίας, πέρασε σε θετικό έδαφος.

Στο ΕΙΕ ο Σαρηγιάννης
O καθηγητής Περι-

βαλλοντικής και Υγει-
ονομικής Μηχανικής
στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης και στο Ινστιτούτο
Προηγμένων Σπουδών
της Παβία, Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης, είναι ο νέος διευθυντής
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Ο
κ. Σαρηγιάννης, ο οποίος έγινε γνωστός
στο πανελλήνιο μέσα από τις ενημερώ-
σεις που παρείχε για την πανδημία του
κορονοϊού, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
για να καταλάβει τη θέση. Έπειτα από μια
πολύμηνη διαδικασία για την κάλυψη της
θέσης που ξεκίνησε τον προηγούμενο
Ιούλιο, η Ειδική Επιτροπή Κρίσης ανέδει-
ξε τον κ. Σαρηγιάννη ως τον καταλληλότε-
ρο για τη θέση του διευθυντή του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών με τετραετή θητεία.

Danone: Το ’22 κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων 

Τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και άνω
της μίας δεκαετίας κατέγραψαν τα έσο-
δα της Danone, ενισχυμένα από την αύ-
ξηση τιμών σε προϊόντα της από τα γι-
αούρτια Activia έως το νερό Evian. Οι
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,8% το 2022,
ανακοίνωσε η Danone, ξεπερνώντας τις
αναλύσεις των επενδυτών. Η Danone
προβλέπει αύξηση πωλήσεων μεταξύ 3%
και 5% το τρέχον έτος, με ήπια βελτίωση
του λειτουργικού περιθωρίου. Εάν επι-
τευχθεί, θα πρόκειται για την πρώτη βελ-
τίωση κερδοφορίας από το 2019.

Το υψηλό ενδιαφέρον του προσωπικού τού ομίλου
συγκέντρωσε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της
Alpha Bank, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 20 Φε-
βρουαρίου. Συγκεκριμένα, αίτηση υπαγωγής στο πρό-
γραμμα υπέβαλαν περισσότεροι από 500 εργαζόμε-
νοι, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση
για περίπου 400 αποχωρήσεις. Πλέον του 70% των αι-
τήσεων προήλθε από το δίκτυο της τράπεζας, ενώ
ενεργή ήταν και η συμμετοχή από τις κεντρικές υπη-
ρεσίες και τις θυγατρικές εσωτερικού της τράπεζας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα από τα ελκυστικότε-
ρα πακέτα παροχών που έχει προσφέρει η τράπεζα,
με το μέσο ύψος της μεικτής παροχής προς τους ερ-

γαζόμενους που συμμετείχαν να υπερβαίνει τους 60 καθαρούς μισθούς (σε κάποιες περιπτώσεις, ανήλθε σε
έως και 90 μισθούς), διατήρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, άμεση καταβολή του
ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος και διατήρηση της πρόσθετης νοσοκομειακής κάλυψης για τρία έτη
μετά την αποχώρηση.

Παραμένουν οι προσδοκίες στο χρηματιστήριο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Πειραιώς: Ξεκινά 24/2 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για MIG

Εθελουσία Alpha Bank: Επιτυχής ολοκλήρωση με υψηλή συμμετοχή
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Prodea: Παραιτήθηκε 
από μέλος του ΔΣ 
ο Ιωάννης Κυριακόπουλος

Πάνω από 8,8% οι πωλήσεις
ενδυμάτων το 2022 
έναντι του 2019

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις λιανικές
πωλήσεις ενδυμάτων και υποδημάτων το 2022
στην εγχώρια αγορά, όπως προκύπτει από στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επι-
χειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος. Σε
αξία, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων το 2022
ξεπέρασαν τα 3,1 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Αντίστοιχα οι
λιανικές πωλήσεις υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ και των κλω-
στοϋφαντουργικών ειδών σε 385 εκατ. ευρώ. Συ-
νολικά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων-υποδη-
μάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην ελληνική
αγορά το 2022 άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ και αντι-
στοιχούσαν στο 6,5% του συνόλου των λιανικών
πωλήσεων της χώρας.

Δύο χαρτοφυλάκια NPEs
πούλησε η doValue στην Intrum

Η doValue ανακοίνωσε την ολοκλήρωση
του Project Souq, που προβλέπει την πώλη-
ση στην Intrum δύο χαρτοφυλακίων NPL
μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 630 εκατ.
ευρώ που συνδέονται με τις τιτλοποιήσεις
Cairo 1 και Cairo 2, που τελούν υπό τη δια-
χείριση της doValue Greece και έγιναν μέ-
σω του προγράμματος «Ηρακλής» που περι-
λαμβάνει εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσί-
ου στα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης. Η συ-
ναλλαγή δομήθηκε, εκτελέστηκε και ολο-
κληρώθηκε από την doValue Greece σε συν-
θήκες αστάθειας στην αγορά και υποστηρί-
ζει την επίτευξη των στόχων του επιχειρη-
ματικού σχεδίου των δύο τιτλοποιήσεων.
Παράλληλα η doValue Greece διατηρεί τη
διαχείριση των δύο χαρτοφυλακίων μέσω
μιας νέας σύμβασης διαχείρισης με την In-
trum που απέκτησε τα δύο χαρτοφυλάκια.

ΑΒΑΞ: Συνεχής στρατηγική
ενδυνάμωσης χαρτοφυλακίου
παραχωρήσεων & ΣΔΙΤ

Η Hellenic Cables αναλαμβάνει 
έργο για τον ΑΔΜΗΕ

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic
Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε από τον
ΑΔΜΗΕ δύο έργα με το «κλειδί στο χέρι» που αφο-
ρούν παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ), κα-
θώς και υπογειοποιήσεις των εναέριων ΓΜ. Συγ-
κεκριμένα, το πρώτο έργο αφορά τη μελέτη, προ-
μήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδιακών
συστημάτων 400 kV για την πλήρη κατασκευή της
παραλλαγής της ΓΜ 400 kV «Λάρυμνας-Αλιβερί-
ου» πλησίον του ποταμού Λήλαντα. Το δεύτερο έρ-
γο αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση
υπόγειων καλωδιακών συστημάτων 150 kV για τις
υπογειοποιήσεις των εναέριων ΓΜ 150 kV «Λάδω-
νας-Πάτρα» και «Πάτρα-Πύργος» στην περιοχή
της Μεσσάτιδας.

Η Προντέα
Ανώνυμη Εται-
ρεία Επενδύ-
σεων σε Ακί-
νητη Περιου-
σία ανακοίνω-
σε στο επενδυ-
τικό κοινό ότι
το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας έλαβε γνώση τής από
20/2/2023 παραίτησης του μη εκτελεστικού μέ-
λους κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου του Πολυζώη
από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εται-
ρείας και των επιτροπών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου στις οποίες συμμετέχει, ήτοι της Επι-
τροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της
Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας. Σε συνέχεια
της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της εταιρείας αποφάσισε στις 21/2/2023
τη συνέχιση της λειτουργίας του με τα εναπομεί-
ναντα μέλη του, ως έχουν εκλεγεί από την Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας
στις 8/6/2021 χωρίς την αντικατάσταση του ελ-
λείποντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4
του Καταστατικού της εταιρείας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Ideal Holdings: Επιστροφή
κεφαλαίου 0,2 ευρώ
Η Ideal Hold-
ings ανακοίνω-
σε τα Pro forma
Βασικά Οικονο-
μικά Μεγέθη
του 2022. Η ει-
σηγμένη προ-
τείνει επιστρο-
φή κεφαλαίου
0,20 ευρώ ανά μετοχή, καταβλητέα σε δύο δόσεις.
Όπως προκύπτει, εμφάνισε: 48% αύξηση στα καθαρά
κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 14,9
εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοι-
χα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,37
ευρώ, αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2021,
50% αύξηση των κερδών προ φόρων τόκων και απο-
σβέσεων (EBITDA) στα 27,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,3
εκατ. ευρώ το 2021. Και 40% αύξηση του κύκλου ερ-
γασιών που ανήλθε στα 174,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκρι-
ση με τα 124,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Σ
το επιτυχημένο κλείσιμο της προηγούμε-
νης χρονιάς με σημαντικά έργα αλλά και
τη στρατηγική που θα οδηγήσει τον όμιλο
σε μια δυναμική νέα χρονιά αναφέρθηκαν

ο κ. Χρήστος Ιωάννου και η διοίκηση του Ομίλου
ΑΒΑΞ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώ-
πους των ΜΜΕ με αφορμή τη νέα χρονιά. Συγκεκρι-
μένα, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε σε ένα επιτυχημέ-
νο 2022, το οποίο είδε την ολοκλήρωση εμβληματι-
κών έργων για τον όμιλο, καθώς και την ανάληψη
νέων, επιβεβαιώνοντας τη μακρά και επιτυχημένη
εμπειρία στην κατασκευή έργων υποδομής, βιομη-
χανικών και ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο δεύτερο κομμάτι
της ομιλίας του έθιξε το θέμα των οικονομικών με-
γεθών του ομίλου, σημειώνοντας πως η ΑΒΑΞ βρί-
σκεται σε τροχιά σημαντικής ανάκαμψης των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων μέσα από μια αποτελε-
σματική κεφαλαιακή πολιτική θέτοντας τις βάσεις
για δυναμικές διεκδικήσεις έργων τόσο στην Ελλά-
δα όσο και στο εξωτερικό.
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Η
«πολιτική» του προέδρου
της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου,
που για πολλούς υπαγο-
ρεύεται στον Άγγλο αρχιδιαι-

τητή Στέφεν Μπένετ, για έλευση δευτε-
ροκλασάτων-τριτοκλασάτων ξένων δι-

αιτητών στα ντέρμπι, με
τις γνωστές συνέπειες,
είναι ένας συγκερασμός
οικονομικών αποδοχών
και αξιοπρέπειας. Είπε ο
πρόεδρος σε ραδιοφωνι-
κό σταθμό, όταν ρωτήθη-
κε γιατί δεν έρχονται δι-
αιτητές κύρους από τη
Δυτική Ευρώπη: «Γιατί

να θέλει ο Άγγλος διαιτητής να έρθει;
Για να πάρει 1.500 ευρώ και να του βρί-
ζουν τη μάνα και τον πατέρα;». Δηλαδή,
όλοι οι Ανατολικοευρωπαίοι που έρχον-
ται, καθώς και οι Έλληνες που σφυρί-
ζουν για 1.500 ευρώ, έχουν… μεζούρα
αξιοπρέπειας το συγκεκριμένο ποσό;
Καταφανής προσβολή και για τους μεν
και για τους δε. Γεννάται επίσης το ερώ-
τημα: Μήπως, όμως, είναι και πιο «ευά-
λωτοι» οι διαιτητές που έρχονται από το

πρώην ανατολικό μπλοκ, όταν δέχονται
να τους βρίζουν τη μάνα και τον πατέρα
για 1.500 ευρώ;

Η «Political» είχε αποκαλύψει προ
καιρού ότι υπήρχε μια μεθόδευση απο-
δόμησης των ξένων διαιτητών, ώστε να
αντικατασταθούν αποκλειστικά από Έλ-
ληνες, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται
όσον αφορά την αμφισβητούμενη -κα-
λώς ή κακώς- αξιοπιστία τους. Όταν,
όμως, επί εποχής Κλάτενμπεργκ σφύρι-
ζαν στα ντέρμπι της Super League 1
τρανές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας
διαιτησίας, όπως ο Πολωνός ρέφερι του
τελικού του Μουντιάλ του Κατάρ, Σιμόν
Μαρτσίνιακ, ή ο Ολλανδός Ντάνι Μακέλι
και ο Σλοβένος Ζλάβκο Βίντσιτς, κάθε
σκέψη για ολική επαναφορά των Ελλή-
νων διαιτητών έπαυε. Και εκτός αυτού, ο
Τάκης Μπαλτάκος, για να γίνει πιο πει-
στικός ότι δεν έρχονται, πλέον, οι διακε-
κριμένοι διαιτητές για να σφυρίξουν
στην Ελλάδα, καλό θα ήταν να μας δη-
μοσιοποιήσει την αλληλογραφία των
αρνήσεών τους, καθώς και τα χρήματα
που τους κατεβλήθησαν, αλλά και αν
δηλώθηκαν στην αρμόδια εφορία.

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

Ατυχής δήλωση του Μπαλτάκου για τη μη έλευση ξένων  
πρωτοκλασάτων ρέφερι στη Super League 1

Διαιτητές: Μεζούρα… αξιοπρέπειας τα €1.500



Ε
πιστολή στον Άγγλο αρχιδιαιτητή
Στέφεν Μπένετ, με την οποία ζητά
διαιτητές UEFA elite από τα έξι
κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλή-

ματα για το σαββατιάτικο ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκης» απέστει-
λε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Προφανώς και η επι-
στολή είναι απόρροια της δήλωσης του Τά-
κη Μπαλτάκου ότι δεν έρχονται πλέον elite
διαιτητές από τη Δυτική Ευρώπη, όπως
μπορείτε να διαβάσετε στη διπλανή σελίδα.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει ότι, αν δεν έρ-
θουν διαιτητές από τα πρωταθλήματα Ισπα-
νίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και Γερ-
μανίας, «θα οφείλεται αποκλειστικά είτε
στην ανικανότητά σας (ή την ανικανότητα
του κ. Μπαλτάκου, ή του κ. Μάνταλου, ή
όποιου άλλου ορίζει τους διαιτητές…), είτε
στην απροθυμία σας, είτε και στα δυο -που
είναι και η πιθανότερη εκδοχή».

Ολυμπιακός: Elite «ρέφερι» στο ντέρμπι Αγόρασε τζετ η Παλμέιρας
γιατί έτσι ήθελε ο Αμπέλ

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ, Πορτογάλος
Αμπέλ Φερέιρα, που οδήγησε την Παλμέιρας
στην κατάκτηση του Copa Libertadores (αντί-
στοιχο Champions League της Λατινικής Αμε-
ρικής), μιλώντας από θέση ισχύος, απαίτησε και
πέτυχε ο σύλλογος να αγοράσει πολυτελές τζετ
για τις μετακινήσεις του. «Η επιθυμία του ήταν
διαταγή για εμάς», οι δηλώσεις της προέδρου
Λέιλα Περέιρα. 

Ο Τζόλης επανήλθε με γκολ
Έπειτα από ένα σούπερ αποτυχημένο πέρα-

σμα από την ολλανδική Τβέντε, όπου αγωνίστη-
κε δανεικός για έξι μήνες, ο Χρήστος Τζόλης
επανήλθε στη Νόριτς και άνοιξε λογαριασμό
στο πρωτάθλημα της Championship με εμφατι-
κό τρόπο. Ο πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ μπήκε ως
αλλαγή στο 72’ κόντρα στην Μπέρμιγχαμ (3-1)
και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων
«σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του με υπέ-
ροχο γκολ.

Αρχίζει η Formula 1

Στις 5 Μαρτίου αρχίζει ο μαραθώνιος της For-
mula 1 για το 2023 και παρά τη ματαίωση
του γκραν πρι της Κίνας, θα γίνουν και πάλι 23
αγώνες. Η σεζόν ξεκινά και πάλι από το Μπα-
χρέιν και τελειώνει ξανά στο Άμπου Ντάμπι. Στις
19 Μαρτίου θα διεξαχθεί αγώνας στην Τζέντα της
Σαουδικής Αραβίας. Για πρώτη φορά φέτος θα
γίνουν τρία γκραν πρι στις ΗΠΑ: Μαϊάμι, Όστιν
και Λας Βέγκας.

Η Νάπολι δεύτερο φαβορί
Η Νάπολι δίνεται ως δεύτερο φαβορί, πίσω από τη Ρεάλ Μα-
δρίτης, για την κατάκτηση του τροπαίου στο φετινό Champi-
ons League, μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση στη Φρανκ-
φούρτη, που συνοδεύτηκε από νίκη 2-0 εις βάρος της Άιν-
τραχτ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς της νοκ άουτ φάσης των
«16». Όσιμεν και Ντι Λορέντζο τα γκολ των Ναπολιτάνων,
που έχασαν και πέναλτι με τον Κβαραχτσέλια.

Για τη Λίβερπουλ, το 2-5 (από 2-0) από τη Ρεάλ Μαδρίτης (Νούνιες 3’, Σαλάχ 14’ - Βινίσιους 21’ και 36’,
Μιλιτάο 47’, Μπενζεμά 55’ και 67’) στο Άνφιλντ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς της νοκ άουτ φάσης των
«16» του Champions League, ήταν ο τρίτος διασυρμός τα τελευταία 70 χρόνια. Είχαν προηγηθεί το 1-5
από την Πρέστον το 1953 και το 3-6 από την Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ το 2007.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Οι τρεις διασυρμοί 
της Λίβερπουλ
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα
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«Κ
όλαση» έχει γίνει η ζωή της Κιμ
Καρντάσιαν από εμμονικό θαυ-
μαστή που αυτοαποκαλείται σύ-
ζυγός της. Από τον περασμένο

Δεκέμβριο, η δισεκατομμυριούχος σούπερ σταρ
βρίσκεται στα «κάγκελα» λόγω της επιμονής ενός
νεαρού άντρα να εισβάλει στην πολυτελή κατοικία
της κάνοντας απανωτές προσπάθειες, ευτυχώς,
χωρίς επιτυχία. Η διάσημη celebrity κατέφυγε
στις Αρχές του Λος Άντζελες και κατέθεσε εναν-
τίον του περιοριστικά μέτρα, τα οποία ο stalker
παραβίασε προχθές, με την Αστυνομία να του περ-
νά χειροπέδες.

Ο 28χρονος Τζόμονι Βίκτορ Ζιγκλέρ αποπειρά-
θηκε να φτάσει μέχρι την κατοικία της Κιμ Καρν-
τάσιαν, η οποία διαμένει με τα παιδιά της και τις
οικιακές βοηθούς της. Η παραλίγο εισβολή του
στη βίλα των πολλών στρεμμάτων κήπου με τις πι-
σίνες και τα εξωτερικά σαλόνια σταμάτησε χάρη
στην έγκαιρη αντίδραση της προσωπικής της

φρουράς, που αποτελείται από «στόλο» ανδρών
security που φυλάσσουν τον χώρο όλο το 24ωρο. 

Ο νεαρός έχει φάει «κόλλημα» με την παγκο-
σμίου φήμης influencer. Την αποκαλεί σύζυγό
του στις αναρτήσεις που κάνει στα social media,
ενώ όπως κατέθεσαν μάρτυρες, στην τελευταία
του επιδρομή έκανε άσεμνες χειρονομίες κατά
της τηλεπερσόνας.

Η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε στην κατάθεσή της
πως ο εμμονικός θαυμαστής της έχει ποινικό μη-
τρώο προκαλώντας της τρόμο, συναισθηματική
ανασφάλεια και αγωνία τόσο για τη δική της σω-
ματική ακεραιότητα όσο και των μελών της οικο-
γένειάς της. Ο Καλιφορνέζος επίδοξος «γαμπρός»
ισχυρίζεται πως έχει καλό… σκοπό. Μάλιστα, της
απέστειλε ως δώρο ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και
ένα κλειδί από δωμάτιο ξενοδοχείου!

Δεν είναι ο πρώτος  τρελός θαυμαστής
Η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα δεν έχουν

μόνο λάμψη και χρήμα. Κρύβουν και απεριόρι-
στους κινδύνους από μανιακούς που παθαίνουν
εμμονή με τα αγαπημένα τους είδωλα. Και αυτό η
Κιμ Καρντάσιαν το γνωρίζει καλά. Το 2022 η σταρ
του θεάματος κατέθεσε περιοριστικά μέτρα εναν-
τίον ενός άλλου stalker με το όνομα Αντρέ Περσό,
ο οποίος εμφανίστηκε στο σπίτι της με όπλα. Το δι-
καστήριο τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκι-
σης με αναστολή και την εντολή να μην επικοινω-
νεί μαζί της ή με την οικογένειά της, ζητώντας του
να μην την πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων.

Τρόμος στην έπαυλη
της Καρντάσιαν



Στη θέση του οδηγού ενός ολοκαίνουργιου
πούλμαν φωτογραφήθηκε περιχαρής ο ποινικο-
λόγος Θέμης Σοφός! Όχι, ο σύζυγος της παρου-
σιάστριας Σταματίνας Τσιμτσιλή δεν άλλαξε
επάγγελμα, απλώς τήρησε την υπόσχεσή του για
δωρεάν μετακίνηση των δικηγόρων στα δικαστή-
ρια, μια εξαγγελία που είχε κάνει το διάστημα
που υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών. «Το παρέδωσα με πλήρη
φάκελο, άδεια κυκλοφορίας, συνεργείο, ΚΤΕΟ
και τέλη. Αφιέρωσα τη δωρεά στη μνήμη του πα-
τέρα μου Ιωάννη Θ. Σοφού. Καλές διαδρομές, συ-
νάδελφοι», ευχήθηκε.

Στο τιμόνι του πούλμαν

Τα «καρφιά» 
για τον «Mr J2US»

Η εκκεντρική εμφάνιση του Νίκου Κοκλώνη
στην πρεμιέρα του «J2US» με διαμάντια, πα-
γιέτα και κοστούμι Αλεξάντερ Μακ Κουίν…
χτύπησε στο μάτι τον Δημήτρη Παπανώτα! Ο
δημοσιογράφος πέρασε στιλιστικές «γενεές
δεκατέσσερις» τον παρουσιαστή, σχολιάζον-
τας: «Άντε πες μου τώρα τι να κάνει ο στιλίστας:
Να αυτοπυρποληθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας
ή να κάνει απεργία πείνας; Ούτε σε πίστα το
συνολάκι, αν και εκεί κινδυνεύεις να σου έρθει
ντομάτα (αν τρώνε στα τραπέζια) ή κάνα ποτήρι
στο δόξα πατρί».

Η Υβόννη Μπόσνιακ χάρισε
ζωή! Η σύζυγος του Αντώνη
Ρέμου συμμετείχε σε εθελον-
τική αιμοδοσία και φωτογρα-
φήθηκε σε δημόσιο νοσοκο-
μείο επί το έργον, στέλνοντας
το δικό της μήνυμα: «Ο πιο
όμορφος τρόπος να αρχίσει μια
τέλεια μέρα! Πάρε και εσύ τη
φίλη ή τον φίλο σου και αφιέ-
ρωσε 10 λεπτάκια κάθε τόσο να
σώζεις ζωές με έναν τόσο απλό
τρόπο». 

Παράδειγμα
προς μίμηση

Ένα ακόμα
εντυπωσια-
κό tattoo
«χτύπησε» ο
Αλέξανδρος
Παρθένης! Ο
πρώην πα-
ρουσιαστής
και νυν μα-
ραθωνοδρό-
μος απέκτη-
σε ένα ολο-
καίνουργιο
τατουάζ τύ-
που «μανί-
κι», από τον
ώμο μέχρι το
μπράτσο, με
το ολόμαυρο σχέδιο να παραπέμπει σε πολε-
μιστή των Βίκινγκς. 
Το πρώην μοντέλο χρειάστηκε να περάσει
αρκετές ώρες στην καρέκλα της tattoo artist
Κλειώς Νυχτάκη, αλλά το καταπληκτικό απο-
τέλεσμα δικαίωσε και τους δύο.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Τι Κακούρης, τι Κοντιζάς!

Το νέο… μανίκι

Σ
ε ρόλο κριτή τύπου «MasterChef» ο Λεωνίδας Κακούρης!
Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μαύρο Ρόδο» συμμετείχε
σε φιλανθρωπική μαγειρική εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στον φιλόξενο προαύλιο χώρο του καθεδρικού να-

ού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και δήλωσε ενθουσιασμένος.
Ο δημοφιλής ηθοποιός μαζί με τον Ηλία Μαμαλάκη και τον Αντώνη
Δελατόλα δοκίμασε πιάτα που ετοίμασαν με αγάπη και μεράκι παι-
διά ΑμεΑ, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που προορίζεται για άτομα
με αναπηρία. «Η πρωτοβουλία Cupid’s Spoon είναι ένας διεθνής
διαγωνισμός για την κοινωνία της ισότητας που διοργανώνει η ένω-
ση UNUO και ξεκίνησε από την Αθήνα με σκοπό να ταξιδέψει στον
κόσμο και προορίζεται για άτομα με αναπηρία. Ας είναι αυτές οι
δράσεις μια καλή αρχή για μια κοινωνία ισότητας. Και να εντάξουμε
σε αυτή την κοινωνία άτομα με ειδικές δεξιότητες και απίστευτο
κουράγιο», ευχήθηκε στο Instagram.
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Έρωτας στα χιόνια
Η αρχάρια στο χειμερινό σκι Στεφανία Γουλιώτη αποφάσισε
να κάνει εντατικά μαθήματα και έπαθε «κόλλημα» με τον δά-
σκαλο! Η γνωριμία της ηθοποιού με τον εκπαιδευτή Πάνο Θω-
μά στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού εξελίχθηκε σε μια
μεγάλη αναμεταξύ τους συμπάθεια, όπως φαίνεται και στη
φωτογραφία που ανάρτησε η πρωταγωνίστρια, γράφοντας
στη λεζάντα: «Είχε κανείς ποτέ πιο γλυκό και όμορφο δάσκα-
λο; Ερωτεύτηκα!».



Η
χολολιθίαση και οι πολύποδες αποτε-
λούν συχνά προβλήματα υγείας που
μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα
ζωής του ασθενούς. Άρα αποκτά με-

γάλη σημασία η σωστή και έγκαιρη διάγνωση
όπως και η ενδεδειγμένη θεραπεία τους. Ο κ. Θε-
μιστοκλής Φερέτης, γενικός χειρουργός, επιμε-
λητής Α’ Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Κλινικής,
μας μιλάει για τη θεραπευτική αξία της χολοκυ-
στεκτομής στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
της χοληδόχου κύστης. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ κληρονομικών και
επίκτητων παραγόντων καθορίζει σε κάποιο βαθ-
μό την προδιάθεση για δημιουργία χολόλιθων. Η
παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το γυναι-
κείο φύλο, η εγκυμοσύνη και η απότομη απώλεια
πολλών κιλών θεωρούνται σημαντικοί παράγον-
τες κινδύνου όχι μόνο για εμφάνιση χολολιθίασης

αλλά ειδικότερα για συμπτωματική νόσο, λόγω
εμφάνισης επιπλοκών. 

Φαγητά πλούσια σε λιπαρά και καθιστική ζωή
αποτελούν άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν, άλλωστε, πως η
σωματική άσκηση και η δίαιτα πλούσια σε ίνες
προστατεύουν σε σημαντικό βαθμό από τη δημι-
ουργία λίθων. 

Η παρουσία λίθων εντός του οργάνου της χολη-
δόχου κύστης είναι κάποιες φορές ασυμπτωματι-
κή και ανακαλύπτεται τυχαία σε υπερηχογραφικό
έλεγχο. Πιο συχνά, όμως, θα προκαλέσει συμ-
πτώματα, με πιο κοινό την αιφνίδια εμφάνιση έν-
τονου πόνου στο πάνω μέρος της κοιλιάς που συ-
νήθως συνδέεται χρονικά με τη βρώση λιπαρών
γευμάτων. Αρκετά συχνή είναι και η πρόκληση
φλεγμονής στο τοίχωμα του οργάνου, δηλαδή,
χολοκυστίτιδας. 

Λιγότερο συχνές αλλά πολύ πιο σοβαρές επι-
πλοκές της πάθησης είναι η πρόκληση φλεγμο-
νής στο πάγκρεας (παγκρεατίτιδα) ή η δημιουργία
σοβαρής λοίμωξης στο χοληφόρο δένδρο (χολαγ-
γειίτιδα). 

«Η αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων
διαφέρει ανά περιστατικό. Θα πρέπει να διαχω-
ρίσουμε την ανεύρεση χολολιθίασης ως τυχαίο
εύρημα από την εμφάνιση επιπλοκών. Στο μεν
τυχαίο εύρημα θα πρέπει ο ασθενής να έρθει σε
επαφή με τον χειρουργό για να εκτιμηθεί και
ανάλογα με τις ενδείξεις να προγραμματιστεί για
χειρουργική επέμβαση, ενώ στην περίπτωση εμ-
φάνισης επιπλοκών η αντιμετώπιση είναι αρχικά
συντηρητική, συνήθως με εισαγωγή στην κλινι-
κή, ανάλογα και με τη βαρύτητα, η οποία ποικίλ-
λει. Η οριστική λύση των καλοηθών παθήσεων
της χοληδόχου κύστης είναι η χειρουργική
αφαίρεση του οργάνου και συγκεκριμένα η λα-
παροσκοπική χολοκυστεκτομή», εξηγεί ο ια-
τρός. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργι-
κή μέθοδος που επιτρέπει, λόγω της ελαχιστο-
ποίησης του μετεγχειρητικού πόνου, την άμεση
επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του,
ενώ καθιστά την επέμβαση ενδεδειγμένη και για
ασθενείς υψηλού κινδύνου. 
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kpapakosto@yahoo.gr

Παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης,
το γυναικείο φύλο, εγκυμοσύνη 
και απότομη απώλεια πολλών 
κιλών θεωρούνται σημαντικοί
παράγοντες κινδύνου

Πολύποδες και αντιμετώπιση
Ο πιο δόκιμος όρος «πολυποειδείς αλλοιώσεις» της χοληδόχου κύστης συμπεριλαμ-
βάνει διάφορες βλάβες που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι καλοήθεις και
αφορά το 5% του γενικού πληθυσμού. Ο βασικότερος λόγος που καθιστά το συγκεκρι-
μένο εύρημα σημαντικό είναι η σύνδεση με τον καρκίνο της χοληδόχου κύστης που
αποτελεί μία από τις πιο θανατηφόρες κακοήθειες του ανθρώπινου οργανισμού. Ο
λόγος για τη δυσμενή αυτή πρόγνωση είναι πως, όταν εμφανιστούν συμπτώματα, συ-
νήθως η νόσος έχει προχωρήσει σε μη αναστρέψιμο στάδιο. «Το χαρακτηριστικό των
πολυπόδων που περισσότερο από κάθε άλλο έχει συνδεθεί με την πιθανότητα ανά-
πτυξης κακοήθειας είναι το μέγεθος. Πολύποδες μεγέθους μεγαλύτερου του ενός
εκατοστού έχουν αυξημένες πιθανότητες εξαλλαγής και ως εκ τούτου θέτουν την έν-
δειξη για χολοκυστεκτομή. Για τις μικρότερες σε μέγεθος αλλοιώσεις ο ασθενής τί-
θεται σε πρωτόκολλο παρακολούθησης. Όσον αφορά τη θεραπεία των πολυπόδων, η
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, όπως και στην περίπτωση της χολολιθίασης, απο-
τελεί την οριστική λύση του προβλήματος», καταλήγει ο κ. Φερέτης.

Οριστική λύση 
στη χολολιθίαση 

Θεμιστοκλής Φερέτης, γενικός
χειρουργός, επιμελητής 

Α’ Ενδοσκοπικής
Χειρουργικής Κλινικής



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Η προσωπική σας ζωή θα έχει ένταση και
χαρά, αν διαχειριστείτε τα γεγονότα με σύ-
νεση. Ο Δίας σε σύνοδο με τη Σελήνη θέλει
να σας βοηθήσει, ώστε να αφήσετε πίσω
σας μίζερες στιγμές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους που έχετε γεννηθεί
τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα υπάρξει μία
αρκετά καλή στιγμή σε θέματα εργασίας,
υγείας και γενικότερα θετικής προοπτικής
που συνδυάζεται με παρασκηνιακές συμ-
φωνίες, προς όφελός σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Το φιλικό σας περιβάλλον θα είναι σήμερα
πολύ ενεργό και μάλιστα θα λάβετε μια πολύ
σημαντική προστασία μέσα από αγαπημένο
σας πρόσωπο. Είναι μια θετική μέρα για να
ενεργοποιήσετε κάποιο σχέδιό σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου θα υπάρ-
ξουν πολύ καλές επαγγελματικές ευκαιρίες,
αλλά και θα μπορέσετε να αναδείξετε τα τα-
λέντα σας και να μεταδώσετε με επιτυχία τις
δραστηριότητές σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς τους Λέοντες θα υπάρξουν πολύ
καλές συνθήκες που θα αφορούν νομικές
υποθέσεις, πνευματικά ανοίγματα και ταξί-
δια. Καλές προοπτικές κυρίως για εσάς του
πρώτου δεκαημέρου, σε αντίθεση με όσους
ανήκετε στο δεύτερο και το τρίτο δεκαήμε-
ρο, που θα έχετε κάποιους προβληματι-
σμούς σχετικά με τις σχέσεις σας αλλά και
την κοινωνική σας εικόνα.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Ένα οικονομικό ζήτημα για εσάς του
πρώτου δεκαημέρου διαφαίνεται πάρα
πολύ θετικό, ενώ όσοι ανήκετε στο δεύτε-
ρο και το τρίτο δεκαήμερο προσοχή στις
εντάσεις και τα γεγονότα που σας τρώνε
την ενέργεια.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς, η προσωπική σας
ζωή κάτι έχει να σας δώσει, βάζοντας κα-
λές προοπτικές στις επιλογές σας. Γενικό-
τερα είστε σε μια θετική στιγμή, που μπο-
ρείτε να αναδείξετε κάποια ταλέντα σας ή
να κάνετε μια παρουσία με επιτυχία.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Επαγγελματικές υποθέσεις θα έχουν έντονη
καλυτέρευση, κυρίως για όσους ανήκετε
στο πρώτο δεκαήμερο. Εσείς που ανήκετε
στο δεύτερο δεκαήμερο βρίσκεστε σε μια
προσωπική μετάβαση, ενώ εσείς του τρίτου
δεκαημέρου αναλογιστείτε τα λάθη σας και
ίσως κάποια στιγμή τα πράγματα για εσάς θα
πάνε πολύ καλύτερα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Για εσάς τους Τοξότες του πρώτου δεκαη-
μέρου θα υπάρξουν έντονα θετικά μηνύ-
ματα από τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν
είστε γονείς, θα έχετε μια πολύ καλή πε-
ρίοδο με τα επιτεύγματα των παιδιών σας,
αλλά και με ευχάριστα μηνύματα από εκεί-
να, αν βρίσκονται μακριά σας λόγω σπου-
δών ή εργασίας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Για εσάς τους Αιγόκερους, οικογενειακές
υποθέσεις θα σας απασχολήσουν ευχάρι-
στα, αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Για
εσάς των τελευταίων ημερών θα υπάρ-
ξουν έως τις 6 Μαρτίου οικονομικά θέμα-
τα που πρέπει να φροντίσετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η επικοινωνία σας σήμερα θα είναι έντονα
ευχάριστη και μέσα από αυτή θα υπάρξουν
πολύ καλές προοπτικές, ώστε να βάλετε
κάποια θέματά σας σε σειρά.. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Για εσάς τους Ιχθύς είναι σημαντικό να
φροντίσετε κάποιες οικονομικές υπο-
θέσεις σας αυτή τη χρονική στιγμή,
οπότε σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία
να το κάνετε με πολύ καλές προοπτικές.
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Η Σελήνη συνεχίζει τη διέλευσή της από το
ζώδιο του Κριού, όπου δημιουργεί καλές
προοπτικές στα ζώδια της Φωτιάς (Κριός,
Λέων και Τοξότης). Είναι ίσως μεγάλη η

αισιοδοξία που θα νιώσουν όσοι ανήκουν στο δεύτερο
πενθήμερο όλων των ζωδίων, βέβαια για κάποιο
διαφορετικό λόγο σε κάθε ζωδιακό εκπρόσωπο. 
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Δεν γελάμε 
με τον Ζαραλίκο

K
αλλιτέχνες περιφέρουν φέρετρα στο κέν-

τρο της Αθήνας, τραγουδιστές φωνάζουν

«θα τους φάμε» και ο Ζαραλίκος ζητά από

τον Άδωνι να κόψει τον λαιμό του στο Ολυμπιακό

Στάδιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικαιολογεί όλα αυτά, ως

«αγανάκτηση» και «σάτιρα». 

Εσείς γελάτε; Η στήλη καθόλου. Γιατί αυτού του

τύπου οι δημόσιες τοποθετήσεις έχουν στη βάση

τους την ισοπέδωση, την υπερβολή, τον διχασμό και

ενθαρρύνουν τη βία. Βλέπετε, δεν ακούν μόνο όσοι

έχουν… χιούμορ. Ακούν και άνθρωποι που μπορεί

να πάρουν το λάθος μήνυμα.

Πραγματικά είναι απορίας άξιο που η αξιωματι-

κή αντιπολίτευση αρνείται να καταδικάσει πρακτι-

κές που εμφανώς υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Θα

ήταν διδακτικό και για εκείνους που

το παρακάνουν. Να γνωρίζουν ότι δεν

θα έχουν κάλυψη κάθε φορά που ξε-

περνούν τα όρια. 

Προφανώς και ο καθένας είναι

ελεύθερος να λέει τις απόψεις του,

αλλά θα πρέπει να μη λειτουργεί ως

ασύμμετρη απειλή. Να μην υποδαυλί-

ζει εντάσεις. Ο Άδωνις, και ο κάθε

Άδωνις που θα ακολουθήσει, έχει οι-

κογένεια. 

Δεν γίνεται τα παιδιά του να ακούν ότι ο πατέρας

τους θα πρέπει να κόψει τον λαιμό του στο Ολυμ-

πιακό Στάδιο. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Με μία λέξη,

είναι λάθος. Και τα λάθη καλό είναι να διορθώνον-

ται, έστω με μια συγγνώμη. 

Στη χώρα μας ξέρουμε πού οδηγεί ο φανατι-

σμός. Σε προσπάθεια να μπουκάρει το πλήθος στη

Βουλή -φωνάζοντας «να καεί, να καεί, το μπ… η

Βουλή»-, σε φασιστικές συμμορίες να σφάζουν κό-

σμο και να πλακώνουν στο ξύλο μετανάστες στις

λαϊκές αγορές. 

Άρα, δεν γελάμε καθόλου με το χιούμορ του κυ-
ρίου Ζαραλίκου. Δεν έχει σχέση ούτε με την τέχνη
ούτε με την πολιτική. Δεν έχει σχέση ούτε καν με
γραφικότητες, όπως τα χασαποσέρβικα στην πλα-
τεία Συντάγματος τη νύχτα του δημοψηφίσματος.

Είναι εκτός πολιτικής ύλης και κανένα κόμμα
δεν πρέπει να υποκύπτει στον πειρασμό να στηρίζει
τέτοιους είδους ακρότητες. Πόσω μάλλον κόμματα
που έχουν κυβερνήσει, κόμματα που έχουν νιώσει
στο πετσί τους το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η…
μία κουβέντα παραπάνω. 

Όταν απευθύνονται στην κοινωνία, ειδικά όταν
στοχεύουν στους νέους, όλοι -πολιτικοί και καλλι-
τέχνες- οφείλουν να ζυγίζουν σκοπιμότητες και
επιπτώσεις. Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών,
όλοι κρίνονται. Και όχι μόνο ως ηθοποιοί.

«Δεν είμαστε δύο ολόκληρους μήνες στον δρόμο για
179 ευρώ (όση είναι η μισθολογική διαφορά από την κατη-
γορία ΔΕ στην ΤΕ)»! Ουάου, που θα έλεγε και ο Γιάνης.
Ηθοποιοί που προσλαμβάνονταν στο Δημόσιο αμείβονταν
ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ηθοποιοί
ζήτησαν οι απόφοιτοι των δραματικών σχολών να θεω-
ρούνται πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και η κυβέρνηση
-μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυ-
πουργό- πρότεινε να αμείβονται ως απόφοιτοι τεχνολογι-
κή εκπαίδευσης. Δηλαδή, πόσο πάει, βρε παιδιά, η κινητο-
ποίηση δύο μηνών; Λίγα είναι 179 ευρώ τον μήνα; Τι είναι οι
κινητοποιήσεις; Ρόλος; Από εκεί και πέρα, βέβαια, ορθώς
και επιμένετε να υπάρξει μια ρύθμιση για την κατάταξη των
διάφορων σχολών. Αλλά θέλετε στα αλήθεια τη σύνδεση

των διάφορων επιπέδων με την αμοιβή; Η τέχνη είναι θέμα
πτυχίου; Ή απλώς θέλετε να έχετε λιγότερους ανταγωνι-
στές για μια θέση στο Δημόσιο; 

Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι ηθοποιοί!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Στην πρωινή εκπομπή του MEGA ήταν χθες καλε-
σμένος -μεταξύ άλλων- και ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. «Οι Θεσσαλονικείς
υποδέχονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς μετρό»,
επισήμανε στο πλαίσιο των αντιπολιτευτικών του κα-
θηκόντων, αλλά η Ανθή Βούλγαρη είχε μία απορία: «Μα
δεν το έχει εγκαινιάσει ο Αλέξης Τσίπρας;». Τον θυμά-
στε εσείς τον μουσαμά; Μιλάμε για άλλα κόλπα. Να τα
θυμάσαι και να κλαις!

••••••••••••

� Στην ίδια εκπομπή ήταν καλεσμένος και ο Οδυσ-
σέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος όταν είδε τον

συνάδελφό του από τον ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στο θέ-
μα της αποχώρησης Καραμανλή, έριξε την μπηχτή: «Εί-
ναι εσωκομματικό θέμα της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ»! Χιού-
μορ, αλλά καλό χιούμορ…

••••••••••••

� Στα σενάρια για το «μετά» του Κώστα Καραμανλή
τοποθετήθηκε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος στα «Πα-

ραπολιτικά 90,1». «Αν ο Καραμανλής είχε στο μυαλό
του την Προεδρία της Δημοκρατίας θα είχε αποδεχτεί
την πρόταση το 2015», είπε ο πρώην κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος και στενός συνεργάτης του κ. Καραμανλή.
Δεν έχει άδικο, αλλά οι καιροί αλλάζουν. Άλλο το ’15,
άλλο το ’25. Είναι και η νέα περίοδος στην οποία εισέρ-
χεται ο πρώην πρωθυπουργός, που αλλάζει τις προτε-
ραιότητες. 

••••••••••••

� Παράπλευρη εξέλιξη της αποχώρησης Καραμαν-
λή είναι η πληροφορία που μετέφερε μέσω του

Twitter ο Σωτήρης Ξενάκης. «Σκέψεις σε Μαξίμου και
Πειραιώς για κάθοδο Μητσοτάκη στην Α’ Θεσσαλονίκης
μετά την αποχώρηση Καραμανλή». Λογικό ακούγεται,
θα είναι κρίσιμη η Βόρεια Ελλάδα στην αναμέτρηση της
9ης Απριλίου. Το λέμε για να το συνηθίζουμε σιγά σιγά.
Όμως, μην περιμένετε να το ακούσετε επισήμως άμεσα.
Ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει κάθε λεπτό που μπο-
ρεί μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. 

Μία ακόμη πορεία στον χώρο της Υγείας. Το ΕΣΥ, που δεν θα γίνει ποτέ ΕΜΕΙΣ, γιατί κάποιοι επιμένουν στο ΕΓΩ


