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EDITORIAL

Έχουμε ή όχι 
δικαστάς 

εις τας Αθήνας;
ΣΕΛ. 2

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΚΑΤΕΡIΝΑ 
ΠΑΠΑΝAΤΣΙΟΥ
Βουλευτής Μαγνησίας, 
αναπληρώτρια τομεάρχης 
Οικονομικών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

«ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ»
ΣΕΛ.  27

ΕΥΘΥΜΗΣ 
ΛΕΚΚΑΣ
Καθηγητής Γεωλογίας 
και πρόεδρος του ΟΑΣΠ
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ΗΥφυπουργός Δικαιοσύνης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

ΚΕΝΤΡΙ   ΣΥΝΕΡΓAΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΧΡEΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚA ΤΑΜΕIΑ

ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟΥΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

ΣΕΛ. 48με τον Γιάννη Αντύπα

Σκληρή  
και άκαρδη

...Google!

«Στον δρόμο προς τις κάλπες το ξεκάθαρο
δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”»

ΣΕΛ. 14-15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΤΗΣ «MILLIYET»
ΣΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λίγο κράτησε η ανακωχή των Τούρκων
ΣΕΛ. 30 ΣΕΛ. 17 ΣΕΛ. 28

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ.  19

«Η Ελλάδα είναι 
το σπίτι μου»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γράφουν

Νότης Μαριάς, Κατερίνα Φραγκάκη 
πατήρ Ηλίας Μάκος ΣΕΛ. 22-23

ΣΕΛ. 20-21

PROFILE

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΟYΖΟΣ

Ο ΑΘOΡΥΒΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤIΑΣ
ΠΟΥ EΧΤΙΣΕ 
ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡIΑ

Ποιους φόρους θα
«κόψει» η ΝΔ 

την επόμενη τετραετία

Αμόλα… καλούμπα
με ούριους ανέμους

και αφρικανική σκόνη

ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ 
• Τον κατεβάζει υποψήφιο με δύο χρόνια φυλακή 

• Από πού… κρατάει ο Παππάς τον Τσίπρα; ΣΕΛ. 4, 6

ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ

ΣΕΛ. 32



Ο
πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας πρέπει να απο-
φασίσει τελικά αν έχουμε ή δεν έχουμε
«δικαστάς εις τας Αθήνας», όπως είχε πει
πρόσφατα, μετά την επίσκεψή του στον κ.

Χρήστο Ράμμο της ΑΔΑΕ, προκειμένου να ανταλλά-
ξουν (μυστικά) μπιλιετάκια με ονόματα και κινητά
τηλέφωνα τρίτων προσώπων. Δεν μπορεί, για παρά-
δειγμα, ο κ. Τσίπρας όταν βγαίνει από το γραφείο του
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου
να μας λέει ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελλη-
νική δικαιοσύνη και όταν ο αδερφικός του φίλος κρί-
νεται ένοχος και καταδικάζεται σε δύο έτη φυλάκι-
σης να μας λέει ότι δεν είναι καλή η απόφαση γιατί

δεν ήταν ίδια με την εισήγηση της εισαγγελέως του
Ειδικού Δικαστηρίου. Αυτά είναι αστεία πράγματα.

Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να ζητά καθημερινά πα-
ραιτήσεις υπουργών και βουλευτών της ΝΔ (μη κα-
ταδικασμένων) ακόμα και για μονόστηλα των κομμα-
τικών του εφημερίδων και όταν ένας δικός του κατα-
δικάζεται να πετάει χαρταετό και να σφυρίζει αδιά-
φορα.

Βεβαίως είναι αντιληπτό ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν μπορεί να αδειάσει το alter ego του την πε-
ρίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ποτέ δυνα-
τόν να ισχυριστεί ότι ο κ. Νίκος Παππάς ενεργούσε
αυτοβούλως; Θα αστειεύεστε βέβαια… 

Ο κ. Τσίπρας και να θέλει δεν μπορεί να απαρνηθεί
τον Νίκο. Θα το πιει το πικρό ποτήρι ο πρόεδρος και
θα κατεβάσει υποψήφιο με μαύρο ποινικό μητρώο.
Ποιος; Ο Αλέξης που είναι κάθε λέξη του Συντάγμα-
τος. Που είναι η προσωποποίηση της Δημοκρατίας. Ο
Αλέξης ο θεσμικός, που είναι και πραίτωρ του ηθι-
κού πλεονεκτήματος της Αριστεράς. Ω καιροί, ω
ήθη… Θα μου πείτε, είναι πλημμέλημα και κάθε ποι-
νική καταδίκη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη στέρηση του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Μην μπούμε πάλι στη διαδικασία να ρωτάμε αν ό,τι
είναι νόμιμο είναι και ηθικό… 

«P»
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Έχουμε ή όχι δικαστάς εις τας Αθήνας;

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ανδρικόπουλος Νικόλαος Α. & Συνεργάτες

Ο πρόεδρος 
Αλέξης Τσίπρας
δεν μπορεί 
να αδειάσει 
το alter ego του
την περίοδο 
διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
ποτέ δυνατόν 
να ισχυριστεί 
ότι ο Νίκος 
Παππάς 
ενεργούσε 
αυτοβούλως; 
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Μ
ε την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται
πλέον όχι μόνο ο Νίκος Παππάς
αλλά και ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης Αλέξης

Τσίπρας, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα κάλυπτε πλήρως τον στενότατο συνερ-
γάτη του. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου
ο κ. Τσίπρας όχι μόνο θα συνεχίσει να τον κα-
λύπτει αλλά και θα τον έχει υποψήφιο στα
ψηφοδέλτια του κόμματος παρά τον τεράστιο
σάλο που έχει δημιουργηθεί.

«Το πόσο δίκαιη είναι η απόφαση κρίνεται
από τους πολίτες», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε
ανακοίνωσή του με αφορμή την απόφαση του
Ειδικού Δικαστηρίου που καταδίκασε ομό-
φωνα τον Νίκο Παππά. Και βεβαίως μιλάμε
για το κόμμα ο αρχηγός του οποίου είχε πρό-
σφατα δηλώσει: «Έχουμε δικαστάς εις τας
Αθήνας». Παράλληλα, το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «απόφα-
ση αντίθετα με την εισήγηση της Εισαγγελίας
και την αλήθεια». Με μια λιτή ανακοίνωση ο
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κουκουλώσει τις αντι-
δράσεις που έχουν δημιουργηθεί αλλά και να
κρύψει τις απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα
που τινάζουν στον αέρα όλο το αφήγημα της
Κουμουνδούρου για το τι συνέβη με τις τηλε-
οπτικές άδειες. «Η δίκη αυτή έγινε για να χτυ-
πηθεί η παράταξή μας και να μην ξαναπλη-
ρώσουν οι πλούσιοι», ανέφερε ο Νίκος Παπ-
πάς στην ανάρτησή του.

Βαριοί χαρακτηρισμοί
του Αλέξη στον πρωθυπουργό

Σφοδρότατη επίθεση με βαρύτατους χαρα-
κτηρισμούς εναντίον του Κυριάκου Μητσοτά-
κη εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά
δίκτυα ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τα όσα
συνέβησαν στο Ειδικό Δικαστήριο και την κα-
ταδίκη του Νίκου Παππά. Ο πρόεδρος του ΣΥ-

ΡΙΖΑ χαρακτήρισε δειλό τον πρωθυπουργό,
καθώς, όπως είπε, «δεν τόλμησε να διώξει
εμένα, τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, πα-
ρά μονάχα υπουργούς της κυβέρνησής μου»,
τονίζοντας ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να κρί-
νονται για τις πράξεις τους από τον «φυσικό
δικαστή τους», δηλαδή τον ελληνικό λαό.

Τέλος, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός
«άνοιξε ξανά έναν επικίνδυνο και ολισθηρό
δρόμο για τη δημοκρατία. Τον δρόμο της ποι-
νικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης»,
αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με τον
ίδιο τρόπο την παρούσα κυβέρνηση στο μέλ-
λον. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο πατέρας
του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος, εί-
χε πράξει αναλόγως, στήνοντας Ειδικά Δικα-
στήρια για τους αντιπάλους του, τονίζοντας
ότι ο πρωθυπουργός δεν πήρε το μάθημά του
από την Ιστορία.

Τον... ξεμπρόστιασε ο Οικονόμου
«Θα αποσύρει ο κ. Τσίπρας από τα ψηφοδέλ-

τια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμε-
τάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παπ-
πά;», διερωτήθηκε αμέσως μετά την ετυμηγο-
ρία του δικαστηρίου ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου σε δήλωσή του. «Η
απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κ.
Τσίπρα, καθώς ο κ. Παππάς μέσα από το Μέγα-
ρο Μαξίμου συντόνιζε και κατεύθυνε μια επι-
χείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενη-
μέρωσης με απώτερο σκοπό τη νόθευση της
δημοκρατίας», σημείωσε ακόμη ο κ. Οικονό-
μου και πρόσθεσε: «Θα αποσύρει από τα ψη-
φοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον
αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ.
Παππά; Αν όχι, τότε για να κρατάει ο κ. Τσίπρας
τον κ. Παππά στα ψηφοδέλτια καταλαβαίνουμε
πόσο “κρατάει” ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα».

Τον καλύπτει πλήρως και θα τον έχει υποψήφιο 
παρά τις αντιδράσεις

Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ
Οξεία κριτική κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε το

ΠΑΣΟΚ με αφορμή την καταδίκη του Νίκου Παππά από το
Ειδικό Δικαστήριο. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχα-
σαν την ευκαιρία και με όχημα την καταδικαστική
απόφαση για τον Ν. Παππά έβαλαν στο κάδρο των
ευθυνών τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας ένα δριμύ
κατηγορώ. «Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε διαγωνι-
σμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ζητήσαμε εξαρχής να
τηρηθούν απολύτως όροι διαφάνειας και νομιμότη-
τας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αντιθέτως η τότε κυ-
βέρνηση με την αντισυνταγματική διαδικασία που
ακολούθησε επέλεξε τα παιχνίδια παρασκηνίου για να μοι-
ράσει άδειες σε φιλικούς επιχειρηματίες», σημείωσε ο κ.
Μάντζος και πρόσθεσε πως «σήμερα (σ.σ.: χθες) η δικαιο-
σύνη αποφάνθηκε. Το Ειδικό Δικαστήριο καταδίκασε ομό-
φωνα τον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ν. Παππά και τον φίλα προσκείμενο στην τότε κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ επιχειρηματία Χρ. Καλογρίτσα για παρεμ-

βάσεις στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Ο ομό-
φωνα καταδικασμένος Νίκος Παππάς είναι ο στενότερος

συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και, ως εκ τούτου, ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένος για την κά-
λυψη που του παρείχε. Αναρωτιόμαστε: Τι θα πει σή-
μερα ο ΣΥΡΙΖΑ; Θα βγάλει άραγε ανακοίνωση όπως
έκανε προ ημερών πανηγυρίζοντας για την εισαγγε-
λική πρόταση, μιας και παγίως η αξιωματική αντιπο-
λίτευση βλέπει τη δικαιοσύνη αλά καρτ, όπως έπρα-
ξε στο παρελθόν και με τις ανεξάρτητες αρχές; Ή θα
παραδεχτεί και σήμερα “ότι υπάρχουν δικασταί εις

τας Αθήνας;”».

Μάντζος: «Το φαινόμενο συσσώρευσης ακρίβειας»
Ταυτόχρονα, στη Χαρ. Τρικούπη συνεχίζουν να κινούνται

σε απόσταση ασφάλειας από την τοξικότητα της πολιτικής
αντιπαράθεσης, δίνοντας έμφαση σε κρίσιμα πεδία για τη
χώρα και τους πολίτες. Σχολιάζοντας τα στατιστικά στοιχεία

για την πορεία της οικονομίας
της χώρας, ο εκπρόσωπος Τύ-
που του κόμματος, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «ένα φαινό-
μενο που ονομάζεται συσσώρευση
ακρίβειας και είναι ανεξάρτητο από τον πληθωρισμό. Ο πλη-
θωρισμός φαίνεται ότι υποχωρεί, η ακρίβεια όμως στα βα-
σικά καταναλωτικά αγαθά επιμένει και καλπάζει σταθερά
επί πολλούς μήνες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η διε-
θνής κρίση αλλά και ότι υπάρχουν εθνικές στρεβλώσεις
στην αγορά». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι «είμαστε ουραγοί σε
όλη την ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών
σύμφωνα με τη Eurostat. Ινστιτούτα των κοινωνικών εταί-
ρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ μας λένε ότι ο κατώτατος μισθός έχει
χάσει την αγοραστική του δύναμη κατά 19% φέτος και πάνω
από 1 στα 2 νοικοκυριά βγάζουν μόνο 18 μέρες από τον μήνα
με αυτά που έχουν. Είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη 85%
σε απλήρωτους λογαριασμούς».

του Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com 

Χέρι - χέρι

Τσίπρας
και Παππάς

Τσίπρας
και Παππάς

Τσίπρας
και Παππάς
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Ο
μόφωνα και αμετάκλητα ένο-
χος για τις παρασκηνιακές κι-
νήσεις του στον διαγωνισμό
των τηλεοπτικών αδειών το

2016 κρίθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

Τα 13 μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου
επέβαλαν για παράβαση καθήκοντος την
ανώτατη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης
των δύο ετών με τριετή αναστολή στον Νί-
κο Παππά, χωρίς ούτε ένας από τους ανώ-
τατους δικαστές να διατυπώσει αντίθετη
άποψη, εκφράζοντας αμφιβολίες για κά-
ποιο από τα σκέλη της απόφασης. Το απο-
τέλεσμα ήταν 13-0 και αιφνιδίασε…

Η αναστολή ήταν «μονόδρομος» για το
δικαστήριο, όπως σημείωσε και ο ανα-
πληρωτής εισαγγελέας Δημήτρης Ασπρο-
γέρακας, καθώς δεν προβλέπει ο νόμος
περί ευθύνης υπουργών φυλάκιση ή πε-
ριοριστικούς όρους σε καταδικασθέντες
για πλημμέλημα υπουργούς.

Η ομόφωνη απόφαση του Ειδικού Δικα-
στηρίου «πάγωσε» τους συνηγόρους του
Νίκου Παππά, οι οποίοι άκουσαν την πρό-
εδρο κ. Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα να
ανακοινώνει, έπειτα από 17 συνεδριάσεις,
την ετυμηγορία για την ενοχή του πρώην
υπουργού, χωρίς «αστερίσκους» ή μει-
οψηφίες.

Χρηματική ποινή σε Καλογρίτσα
Ομόφωνα οι δικαστές κήρυξαν ένοχο

και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα
ως συνεργό του πρώην υπουργού, ωστό-
σο, αν και απέρριψαν τα ελαφρυντικά που
ζήτησε, του αναγνώρισαν ότι βοήθησε κα-
θοριστικά στην αποκάλυψη της υπόθε-
σης. Έτσι, αποφάσισαν την εφαρμογή για
αυτόν των προβλεπόμενων ευνοϊκών μέ-
τρων και περιορίστηκαν στην επιβολή
χρηματικής ποινής ύψους περίπου 5 χι-
λιάδων ευρώ. Μια απόφαση που αποτελεί
δικαίωση για τον Χρήστο Καλογρίτσα, ο
οποίος, παρότι γνώριζε από την αρχή πως
θα βρεθεί κατηγορούμενος, δεν δίστασε
να καταγγείλει όσα έγιναν στο περιθώριο
του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδει-
ών, που τελικά ακυρώθηκε, με στόχο τη
δημιουργία του SYRIZA Channel.

Ο συνήγορός του  Ανδρέας Λοβέρδος
επεσήμανε, μάλιστα, στο δικαστήριο πως
ο επιχειρηματίας «δεν είχε ταπεινά κίνη-
τρα και είχε αποφασίσει να ακουστεί η
αλήθεια και να αναλάβει το μερίδιο της
ποινικής ευθύνης που του αναλογεί».

Ακολουθώντας και την ύστατη ώρα της
απόφασης τη γραμμή της απόλυτης άρνη-
σης της κατηγορίας, αφού για αυτόν «η δί-
κη είναι πολιτική», ο Νίκος Παππάς, μέσω
των συνηγόρων του, ξεκαθάρισε πως δεν

επιθυμεί την αναγνώριση ελαφρυντικών.
« Η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμ-
μεση αναγνώριση της νομικής και ουσια-
στικής ορθότητας της καταδικαστικής
απόφασης και συνακολούθως της ενοχής
του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παπ-
πάς δεν είναι και δεν νιώθει ένοχος για
παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον
ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέ-
ραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελ-
ληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης
ενημέρωσης των πολιτών», τόνισε ο εκ
των συνηγόρων του πρώην υπουργού
Γιάννης Μαντζουράνης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν
υιοθετήθηκε ούτε από έναν ανώτατο δι-
καστή η απαλλακτική για τους κατηγορου-
μένους πρόταση της τακτικής εισαγγελέ-
ως Όλγας Σμυρλή, η οποία απουσίαζε από
την έδρα για λόγους ασθενείας και αντι-
καταστάθηκε από τον αναπληρωτή της
Δημήτρη Ασπρογέρακα.

Ένοχος… 13-0! 
Ομόφωνα

και αμετάκλητα

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Απέρριψαν 
την εισαγγελική 
πρόταση οι δικαστές

Ανεπηρέαστοι έμειναν οι δικαστές και από την
πρόταση του κ. Ασπρογέρακα για την επιβολή
φυλάκισης ενός έτους στον πρώην υπουργό και
έξι μηνών στον επιχειρηματία και με την απόφα-
σή τους εξάντλησαν τα όρια που προβλέπει ο νό-
μος για τον Νίκο Παππά. Αντίθετα, έδειξαν επι-
είκεια στον Χρήστο Καλογρίτσα που φέρεται να
έμεινε άφωνος όταν πληροφορήθηκε τηλεφω-
νικά από τους συνηγόρους του ότι του επιβλή-
θηκε μόνο χρηματική ποινή.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας έρευνας, η οποία ενδεχομέ-
νως κρύβει «πολλές εκπλήξεις», σύμφωνα με
τους συνηγόρους Καλογρίτσα και σίγουρα θα
έχει πολιτικό «πρόσημο». Το δικαστήριο απο-
φάσισε και πάλι ομόφωνα, υιοθετώντας την ει-
σαγγελική πρόταση, να διαβαστούν στην Εισαγ-
γελία της Αθήνας τα πρακτικά της δίκης «με την
επισήμανση της ένορκης κατάθεσης της γραμ-
ματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, Ευθαλίας
Διαμαντή», η οποία είχε μιλήσει για φακέλους
και τσάντες που «έφευγαν από το γραφείο του
επιχειρηματία για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ», προ-
κειμένου να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες
πράξεις.

Οι συνήγοροι του πρώην υπουργού σχολιά-
ζοντας την απόφαση δήλωσαν μεταξύ άλλων
πως «όταν εισέρχεται η πολιτική στις αίθουσες
των δικαστηρίων, εξέρχεται η Δικαιοσύνη»,
προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δύο χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή 
η ποινή που επέβαλαν οι ανώτατοι δικαστές 

στον υπαρχηγό τού Αλέξη Τσίπρα
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Έξω ο Τζόρτζι,
μέσα η Εύα 
Άπαντες ψάχνουν να βρουν την
ερμηνεία της απόφασης των
βελγικών Αρχών να αφεθεί
ελεύθερος (αλλά με βραχιολάκι
παρακολούθησης) ο Φραντσέ-
σκο Τζόρτζι, σύντροφος της
Εύας Καϊλή. Μια εύλογη εικασία
είναι ότι η Καϊλή, επιμένοντας να
δηλώνει αθώα για το σκάνδαλο
Qatargate, απορρίπτει τυχόν
προτάσεις συναλλαγής εκ μέ-
ρους των Βέλγων. Διότι αν η Ελ-
ληνίδα ευρωβουλευτής παραδε-
χόταν την ανάμειξή της στην
υπόθεση, τότε ίσως να επιτρεπό-
ταν σε αυτή να φύγει από τις φυ-
λακές όπου κρατείται αντί στον
Τζόρτζι. Απελευθερώνοντας τον
Τζόρτζι, εκ των πραγμάτων ο
κλοιός πίεσης σφίγγει ακόμη
περισσότερο γύρω από την Εύα
Καϊλή, ενώ εξουδετερώνεται σε
μεγάλο βαθμό η επίμονη διαμαρ-
τυρία για την παράταση της κρά-
τησής της παρά το γεγονός ότι εί-
ναι μητέρα ενός παιδιού μόλις
δύο ετών. 

Σε ποια συναυλία θα πάει ο Κυριάκος;
Είναι γνωστό ότι ο πρωθυπουργός λατρεύει τη ροκ μουσική
και το συγκρότημα των Guns N’ Roses. Άλλωστε, έχει και ως
ήχο κλήσης στο κινητό του το κομμάτι «Paradise City». Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λάρισα ο κ. Μητσοτάκης
είπε σε έναν πολίτη που φορούσε σκουφάκι των Guns N’ Ros-
es «έρχονται, έρχονται και θα είμαστε εκεί», δείχνοντας τον
λογότυπο του συγκροτήματος. Για όσους δεν ξέρουν, το συγ-
κρότημα έρχεται στην Ελλάδα και ο πρωθυπουργός, όπως όλα
δείχνουν, όχι μόνο το γνωρίζει αλλά θα πάει κιόλας... 

Δικαιοσύνη παντού!

Ο κόσμος της δημοσιογραφίας και της πολι-
τικής αποχαιρετά τον Γιώργο Ρωμαίο που
έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 89 ετών. Δια-
τέλεσε διευθυντής του «Βήματος», γενικός
διευθυντής της ΕΡΤ, βουλευτής, ευρωβου-
λευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ.
Έγινε διάσημος με την υπόθεση δολοφονίας
του Γρηγόρη Λαμπράκη, όταν τότε ως απε-
σταλμένος δημοσιογράφος του «Βήματος»
και των «Νέων» στη Θεσσαλονίκη έκανε πολύ

σημαντικές έρευνες που βοήθησαν στο
ξεσκέπασμα του παρακράτους που δρού-
σε στη συμπρωτεύουσα. Με μεγάλη θλίψη
και βαθύ σεβασμό αποχαιρέτησαν το ΠΑ-
ΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Γιώργο
Ρωμαίο. «Ο Γιώργος Ρωμαίος αφήνει πί-
σω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με
την πολιτική διαδρομή του και το συγγρα-
φικό του έργο. Εκφράζω τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην οικογένειά του», ση-
μείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Ποιος μεγαλοδημοσιογράφος των Αθηνών εί-
ναι έξαλλος με τον υπουργό Εξωτερικών των

ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και γιατί; Επειδή δεν του
έδωσε συνέντευξη; 

«Έφυγε» ο Γιώργος Ρωμαίος

«Δ
ικαιοσύνη παντού»
είναι το σύνθημα
που έχει επιλέξει ο

ΣΥΡΙΖΑ -το επικοινωνιακό του
επιτελείο με την έγκριση του
προέδρου του- μπροστά στις
επικείμενες εκλογές. Μετά την
καταδίκη του Νίκου Παππά για
παράβαση καθήκοντος, με την
κατάθεση της γραμματέως του
Καλογρίτσα Ευθαλίας Διαμαν-
τή να διαβιβάζεται στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών της Αθήνας
για να διερευνηθεί η βασιμό-
τητα των καταγγελιών της και
με την απόφαση για τον Δημή-
τρη Παπαγγελόπουλο να εκ-
κρεμεί στο έτερο Ειδικό Δικα-
στήριο, έχει αρχίσει το σύνθη-
μα να μοιάζει... αυτοκριτικό.
Το δικαστήριο μάλιστα καταδί-
κασε τον Νίκο Παππά ομόφω-
να και με την ανώτερη ποινή. Ο
ίδιος δεν δέχτηκε να ζητήσει
ελαφρυντικά για να μη... νομι-
μοποιήσει την απόφαση.

Φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να στηρί-
ξουν τον πρώην υπουργό της κυβέρνησής
τους και μετά την καταδίκη του, δείχνοντας
πώς ακριβώς εννοούν «τον σεβασμό στις
αποφάσεις της δικαιοσύνης». Σε ανακοί-
νωση του γραφείου Τύπου αναφέρεται

συγκεκριμένα: «Το Ειδικό Δικαστήριο απο-
φάσισε, αντίθετα από την εισήγηση της Ει-
σαγγελίας, αντίθετα από τις αθωωτικές
αποφάσεις της τακτικής δικαιοσύνης για
την ίδια υπόθεση, αντίθετα από τη λογική.
Και δυστυχώς αντίθετα από την αλήθεια».

Αυτή βέβαια δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η
τελευταία φορά που το δικαστήριο αποφα-
σίζει κόντρα στην εισήγηση του εισαγγε-
λέα. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση της
Χρυσής Αυγής. Είναι και εκεί πρόβλημα η
ανατροπή της εισήγησης;

Το δικαστήριο και η πρόταση του εισαγγελέα



Η
κυβέρνηση έριξε την τελευταία…

ομοβροντία λίγο πριν από τις εκλογές

με το τελευταίο μεγάλο πακέτο μέ-

τρων, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Ο Μητσοτάκης,

με… φόρα από την Κοζάνη, ανακοίνωσε το

«επίδομα προσωπικής διαφοράς» των 200-300

ευρώ που θα λάβουν όσοι δεν είδαν πραγματική

αύξηση των συντάξεων. Είναι μια σημαντική

αποζημίωση για τα… σπασμένα του Νόμου Κα-

τρούγκαλου, αλλά και για να βοηθηθούν οι πολί-

τες λόγω της ακρίβειας. Επιπλέον, η ρύθμιση

των χρεών σε 36 ή 72 δόσεις αποτελεί μία ακό-

μη σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και

το πακέτο κλείνει με το αγροτικό πετρέλαιο.

Όσο για το τι μέλλει γενέσθαι έως τις εκλογές,

από το υπουργείο Οικονομικών διαρρέεται ότι

δεν υπάρχουν άλλα λεφτά για παροχές, ενώ την

ίδια στιγμή ο προϋπολογισμός δείχνει ότι υπάρ-

χει ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Βέβαια,

επειδή ο Μητσοτάκης προσβλέπει στην επανε-

κλογή του και θεωρεί ότι είναι αρκετές οι παρο-

χές που έχουν γίνει, φροντίζει ώστε και στην

αρχή της νέας τετραετίας να έχει «μαγιά» για να

προετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις στήριξης

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ίδωμεν…
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Από ειδικό πόστο θα ενισχύσει τον προεκλογικό
αγώνα ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
και αντιπρόεδρος της ΚΟ του ΕΛΚ, Ευάγγελος
Μεϊμαράκης, ο οποίος συναντήθηκε προχθές στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό. Ο Μεϊμα-
ράκης θα αναλάβει την κινητοποίηση των ομογε-
νών που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους ώστε να ψηφίσουν από τον τόπο
διαμονής τους, αλλά και για να ταξιδέψουν στην
Ελλάδα για να στηρίξουν τη ΝΔ. Παράλληλα, ως
πρόσωπο που αποτελεί κατά πολλούς την καρδιά
της παράταξης, θα «οργώσει» τη χώρα κάνοντας
περιοδείες… Ο Βαγγέλης είναι από τα δυνατότερα
χαρτιά της «γαλάζιας» παράταξης στον δρόμο
προς την κάλπη και η στάση και η πορεία του όλα
αυτά τα χρόνια δίνουν το σύνθημα της συστράτευ-
σης για την αυτοδυναμία στο περιβάλλον της ενι-
σχυμένης αναλογικής. 

«Πόλεμος» έγινε 
στου Χρηστίδη

Μπαίνει στη μάχη 
και ο Βαγγέλης 

«Πόλεμος» έγινε κυριολεκτικά στην εκδήλωση
του Παύλου Χρηστίδη, όπου παρουσίασε και επί-
σημα την υποψηφιότητά του με το ΠΑΣΟΚ στον
Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας. Στην αίθουσα κεντρι-
κού ξενοδοχείου όπου έγινε η μάζωξη δεν έπεφτε
καρφίτσα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όμως,
ήταν η επιβεβαίωση στο εγχείρημά του από τους
νέους ανθρώπους που αποδείχτηκαν και οι μεγά-
λοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, δίνοντας ένα πιο
«βαθύ πράσινο» στο πασοκικό χρώμα της βρα-
διάς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που μόνο απαρα-
τήρητο δεν πέρασε ήταν η έντονη παρουσία των
λεγόμενων Γεννηματικών. Εξάλλου ο Παύλος
Χρηστίδης ήταν προσωπική επιλογή της αείμνη-
στης Φώφης για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου
του κόμματος, η οποία βγήκε επιτυχημένη και με
το παραπάνω.

Δεν έπεφτε καρφίτσα…
Σε μια πολυπληθή και απόλυτα επιτυχημένη εκ-
δήλωση, η ψυχή της ΔΕΕΠ, ο πρόεδρος Σπύρος
Αβραμάκος βράβευσε τον διευθυντή του προ-
έδρου του κόμματος και γραμματέα Οργανωτικού
Στέλιο Κονταδάκη για τη σημαντική προσφορά του
στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Στην κοπή
πίτας της Β1 ΔΕΕΠ ΝΔ Βορείου Τομέα Αθηνών στα
Ολυμπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι βρέθηκε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα
Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία Νίκος Παπαθανά-
σης, μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων Άδωνι Γεωργιάδη, συνυποψηφίους και φί-
λους της Νέας Δημοκρατίας. Το «παρών» έδωσαν
και ο γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινά-
κης, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο
Γιώργος Κουμουτσάκος και η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως. 

Παροχές 
με… φόρα, 
αλλά και μέτρο!

Χ
ρο

νι
κό
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Τόσο η δημόσια τοποθέτηση του προέδρου
στην έκθεση πεπραγμένων του 2021 όσο
και τα σχόλια κατά τη διαβούλευση του νο-
μοσχεδίου για τη νέα δομή της ΡΑΕ συγ-
κλίνουν στην «επόμενη μέρα» δεδομένης
μιας ενεργειακής κρίσης που έχει μεσο-

λαβήσει και αν μη τι άλλο έχει
υπογραμμίσει τον κρίσιμο

ρόλο των ρυθμιστικών αρ-
χών. Χαρακτηριστικό το
σχόλιο του προέδρου
Αθανάσιου Δαγούμα που

επικαλούμενος τον Αρι-
στοτέλη σημειώνει: «Ως φο-

ρείς λοιπόν αριστοτελικής παι-
δείας, που προτάσσουν μεταξύ άλλων τη
λογική, την επιστημονική/τεχνοκρατική
σκέψη, τη φρόνηση, τη σωφροσύνη και τη
δικαιοσύνη, αλλά και τον σεβασμό σε
όσους είναι αφοσιωμένοι με αποτελεσμα-
τικότητα στην υπηρεσία του ύψιστου κα-
λού (δημόσιου συμφέροντος), θεωρούμε
ότι πρέπει να δημιουργούνται πρακτικά
εφαρμόσιμες και λειτουργικές δομές
στην οργάνωση της Πολιτείας που να διευ-
κολύνουν το έργο της». Και το ερώτημα
παραμένει: Τι ΡΑΕ θέλουμε;

Τελικά τι ΡΑΕ θέλουμε 

Α λ η θ ε ύ ε ι
ότι στέλεχος

του ΣΥΡΙΖΑ, εκ
των στενότερων
συνεργατών του
Αλέξη Τσίπρα,
χρωστά εισφορές
εργαζομένων σε
ασφαλιστικά ταμεία από τότε που παρίστανε την επιχειρη-
ματία; Αχ, βρε πρόεδρε, πού πας και τους βρίσκεις;



ΚΚατάπιαν τη γλώσσα
τους με τη Νικολάου 

Καλά, τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν άλλα προ-
βλήματα, αλλά μαθαίνω ότι τα παπαγαλάκια
του κόμματος έχουν καταπιεί τη γλώσσα
τους με την ανατροπή στην υπόθεση της Σο-
φίας Νικολάου. Βλέπετε, πούλαγαν εκδού-
λευση ότι θα την «τελειώσουν» και διάφορα
τέτοια γλαφυρά… 
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Μ
ε στάση και ομιλία στον Πλατύκαμπο ξεκίνησε την περιοδεία του
στη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χωριό φημίζεται για την
παραγωγή σκόρδου. Οπότε από το καλάθι που δώρισαν οι κάτοι-
κοι στον πρωθυπουργό δεν μπορούσε να απουσιάζει, πέραν όλων

των άλλων τοπικών προϊόντων, το σήμα κατατεθέν της περιοχής. «Για το κακό
το μάτι», είπαν οι κάτοικοι στον Κυριάκο, με την υποδοχή να είναι ιδιαίτερα
θερμή. Ζεστή η υποδοχή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και από κατοίκους της Λά-
ρισας, που είδαν μπροστά τους τον πρωθυπουργό στη διάρκεια της βόλτας του
στους δρόμους της πόλης. Πέρα από τις καθιερωμένες ευχές για τον προεκλο-
γικό αγώνα, ο Κυριάκος δεν αρνήθηκε και τα πολλά αιτήματα για selfies ιδιαί-
τερα από τους νέους της Λάρισας.

Θα λιώσουν πολλές σόλες…
Μαθαίνω ότι, με την επίσημη έναρξη του προεκλο-

γικού αγώνα, τους δημοσιογράφους που καλύπτουν
τον πρωθυπουργό αναμένει ένας μαραθώνιος. «Κά-
θε μέρα θα πηγαίνει και σε διαφορετικό σημείο»,
έλεγε στέλεχος που συνόδευε τον Κυριάκο στην πε-
ριοδεία του στη Λάρισα. 

Ο Τσίπρας «μαρτυράει»
μόνος του… 

Όσοι διάβασαν τη δήλωση του Τσίπρα
για τον Νίκο Παππά καταλαβαίνουν ότι
όχι απλώς τον καλύπτει, αλλά παίρνει
πάνω του όλο το κόστος της υπόθεσης.
«Δεν τόλμησε να διώξει εμένα, τον βα-
σικό πολιτικό του αντίπαλο, παρά μονά-
χα υπουργούς της κυβέρνησής μου»,
αναφέρει στην οργίλη ανακοίνωσή του
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει ξεκά-
θαρα, δηλαδή, ότι αυτός τα έστησε όλα
και απλώς την πλήρωσε ο Παππάς. Κάτι
σαν αυτοφωράκιας του προέδρου, δη-
λαδή, ο Νίκος.

O «αρχιμανδρίτης»…
και η Αριστερά

Οι παλαιοί του πολιτικού ρεπορτάζ
τον αποκαλούσαμε «αρχιμανδρίτη» για
πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν
είναι της παρούσης. Με τον φίλο του μα-
ζί ο «αρχιμανδρίτης» έστησε το κόμμα
από την αρχή, το… μαγαζί όπως το λέ-
γανε, διότι έτσι το βλέπανε. Ένα μαγαζί
με διπλή γλώσσα. Άλλα έλεγε ο ένας και
άλλα έλεγε ο άλλος. Και με αυτό τον
τρόπο κατάφεραν να το μετατρέψουν
από κόμμα διαμαρτυρίας σε κόμμα και
μηχανισμό εξουσίας. Τα παιδιά της
«δρακογενιάς», έτσι τα λέγαμε. Τα παι-
διά που γεννήθηκαν μετά τη Μεταπολί-
τευση και συμπεριφέρονται ως «ανανε-
ωτικοί», αλλά στην ουσία σκέφτονται
σαν να προέρχονται από τον Εμφύλιο.

Στη Νιγρίτα με Τζιτζικώστα 
ο Καραμανλής 
Χειροκροτήματα στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στη Νιγρίτα Σερρών. Στο
πλευρό του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ως γνήσιος Μακεδόνας, τίμησε τις εκ-
δηλώσεις της 21ης Φεβρουαρίου, μιας ημερομηνίας με ισχυρό συμβολισμό
για την περιοχή. Η απελευθέρωση δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη υπό-
θεση. Για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας χρειάστηκαν αγώνες και θυσίες
από όλους τους Μακεδόνες, σημείωσε με νόημα, και τίμησε με την παρουσία
του, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό, τον ηρωισμό και την προσφορά των
αγωνιστών στην πατρίδα.

Έδωσαν σκόρδα στον Κυριάκο 

Προεόρτια νίκης
η πρωτιά 
στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

Στα χέρια της ΔΑΚΕ περνά για πρώτη φο-
ρά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, με την παράταξη που
υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία να κερδίζει
19 από τις 31 έδρες, κατακτώντας για πρώτη
φορά στα χρονικά της την πρώτη θέση και
μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία, με ποσο-
στό 61,29%. 

Τα αποτελέσματα στο ΔΣ της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης συνολικά έχουν ως
εξής:
• ΔΑΚΕ: 108 ψήφοι και 19 έδρες (61,29%)
• ΕΑΜΕ: 34 ψήφοι και 6 έδρες (19,35%)
• Συνεργασία για ΓΕΝΟΠ: 18 ψήφοι και 
3 έδρες (9,68%)
• ΠΑΣΚΕ: 10 ψήφοι και 2 έδρες (6,45%)
• Αγωνιστική Συνεργασία: 6 ψήφοι και 
1 έδρα (3,26%)
• Αγωνιστική Ενότητα: 4 ψήφοι και καμία
έδρα.

Νέος πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκλέγε-
ται ο Αντώνης Καρράς, ενώ ακολουθούν οι
παρατάξεις του Νίκου Φωτόπουλου και του
πρώην προέδρου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Γιώργου
Αδαμίδη.







Μ
ια γεύση από το περιβόητο ντιμ-
πέιτ που ζητούν επί επτά χρόνια
ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του εί-
χαν ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν οι τηλεθεατές-ψηφοφόροι από την
κρατική τηλεόραση το βράδυ της Πέμπτης.
Όχι σε επίπεδο επικεφαλής των κομμάτων
αλλά μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώ-
που Γιάννη Οικονόμου και της εκπροσώπου
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου. Η
πρώην -πλέον- παρουσιάστρια και προσε-
χώς υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας είχε την ευκαιρία να ξεκαθαρί-
σει πολλές από τις θέσεις του κόμματός της.
Το έκανε όμως; Αυτό μένει να κριθεί απ’
όσους την παρακολούθησαν.

Αν πάντως η παρουσία της πρωτοεμφανι-
ζόμενης στην πολιτική Πόπης Τσαπανίδου
έφερε κάτι καινούργιο στον δημόσιο διάλο-
γο, αυτό ήταν η... Google, εργαλείο αναζήτη-
σης στο διαδίκτυο το οποίο κάλεσε τους τη-
λεθεατές να χρησιμοποιήσουν ώστε να
βρουν τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα όταν
υποστήριζε πως «δεν υπάρχουν σύνορα στη
θάλασσα».

Τώρα αν οι τηλεθεατές όντως στραφούν
στο Google Search για να λύσουν τις απορίες
τους, θα έχουν την ευκαιρία να διαπιστώ-
σουν ότι η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ
κατάφερε στο ντιμπέιτ με τον Γιάννη Οικονό-
μου να αντικρούσει τον εαυτό της και τη δή-
λωσή της προ ολίγων ημερών ότι Νέα Δημο-
κρατία και ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχουν καμία διαφο-
ρά σε βασικά θέματα». Όταν όμως ρωτήθη-

κε, με αφορμή και μια δήλωση του -οσονού-
πω συνυποψηφίου της- Ευάγγελου Αποστο-
λάκη που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας
τέτοιας συγκυβέρνησης, απάντησε ότι τα δύο
κόμματα «χωρίζουν χαώδεις διαφορές».

Αντέκρουσε και πάλι τον εαυτό της
Το ίδιο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης

μπορεί να βοηθήσει την εκπρόσωπο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να βρει και πότε τα στελέχη του κόμμα-
τός της υπονόησαν ότι μπαίνει θέμα για το
«αδιάβλητο των εκλογών» εξαιτίας του θέ-
ματος των παρακολουθήσεων, και αυτό κα-
θώς η ίδια έμοιαζε έκπληκτη όταν της τέθη-
κε σχετική ερώτηση, στην οποία απάντησε
μεταξύ γέλιου και ειρωνείας: «Ακούσατε
ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αμφισβήτηση
του εκλογικού αποτελέσματος;», αντι-

κρούοντας και πάλι τον εαυτό της στην επό-
μενη ακριβώς πρόταση, χρεώνοντας τη σχε-
τική συζήτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και
αποδίδοντάς τη στο «ίσως το κάνει για να
αποφύγει τη συζήτηση για τις εταιρείες που
χειραγωγούν την κοινή γνώμη».

Ενδιαφέρον είχε όμως και η απάντησή
της στην ερώτηση για το ενδεχόμενο «κυ-
βέρνησης ηττημένων». Στη γραμμή που
έχει χαράξει ο Αλέξης Τσίπρας, η Πόπη
Τσαπανίδου απάντησε πως «δεν μπορεί εκ
των πραγμάτων να γίνει» και αυτό γιατί
«δεν βγαίνουν τα κουκιά». «Αν όμως βγαί-
νουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα την επιδιώξει;». Αυτή εί-
ναι η ερώτηση στην οποία έχει απαντήσει
ευθέως από πλευράς του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης μονάχα ο Πά-
νος Σκουρλέτης - καταφατικά.
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Η Google έβγαλε... οφσάιντ την Πόπη Τσαπανίδου 
στο ντιμπέιτ με τον Γιάννη Οικονόμου

Πώς να λες πολλά χωρίς
να απαντάς σε τίποτα...

Ο Τσίπρας άνοιξε
τα χαρτιά του για
εξωτερική πολιτική
και εθνικά θέματα

Στην Κύπρο βρέθηκε προχθές Πέμ-
πτη ο Αλέξης Τσίπρας και βρήκε την ευ-
καιρία να... ξεδιπλώσει την εξωτερική
πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει
μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς και τους χειρισμούς της στα
εθνικά θέματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στη συ-
νάντησή του με τον γγ του ΑΚΕΛ Στέφα-
νο Στεφάνου όσο και στην ομιλία του
στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο
Λυσσαρίδη, αναφέρθηκε στις προτε-
ραιότητές του, που δεν είναι άλλες από
την προσπάθεια επίλυσης του Κυπρια-
κού αλλά και την προσφυγή στη Χάγη
για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας.

Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της
ακόμη πιο στενής συνεργασίας Ελλάδας
και Κύπρου ώστε ο Ελληνισμός να μπο-
ρέσει να αντιμετωπίσει το νέο τοπίο που
διαμορφώνεται παγκοσμίως. Έκανε μά-
λιστα αναφορά στις «τραγικές στιγμές
που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Ελληνι-
σμός εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου,
όταν δεν υπήρχε συνεννόηση Αθήνας
και Λευκωσίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η
στρατηγική του επιδιώκει να είναι «ρεα-
λιστική, μακριά από αδιέξοδους και επι-
κίνδυνους μαξιμαλισμούς».

Βασική προτεραιότητα θα έχει τη δί-
καιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού
στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, χω-
ρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύμα-
τα, προς όφελος όλου του κυπριακού
λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων.

Προτεραιότητα στη στρατηγική αυτή
θα έχει «ο διάλογος ύφεσης και οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία,
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου» και με
απώτερο στόχο τη Χάγη. Ο Αλέξης Τσί-
πρας σημείωσε βέβαια ότι αντιμετωπί-
ζει «με επιφυλακτικότητα» την Τουρ-
κία, εκτίμησε όμως ότι η δυναμική της
αλληλεγγύης, η «διπλωματία των σει-
σμών» με λίγα λόγια, μπορεί να θέσει σε
νέα τροχιά όχι μόνο τις ελληνοτουρκι-
κές αλλά και στο σύνολό τους τις ευρω-
τουρκικές σχέσεις.

Αντώνης Αναστασόπουλος



Μ
ε ορίζοντα την 9η Απριλίου συμ-

πληρώνεται όσο περνούν οι μέρες

το προεκλογικό παζλ της κυβέρ-

νησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κομματικός μηχανισμός λειτουργεί στο

φουλ, την ώρα που και τα κυβερνητικά στελέχη

τρέχουν πλέον τα τελευταία χιλιόμετρα πριν

από την κρίσιμη, πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Η επίσκεψη Μπλίνκεν στην Αθήνα ήταν το

τελευταίο μεγάλο «διεθνές» ραντεβού του

πρωθυπουργού, αν εξαιρέσει κανείς την προ-

γραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής, με τον Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη να ρίχνει πλέον το βάρος στις

πυκνές, όπως προδιαγράφονται, επαφές του με

τους πολίτες. Μετά το Περιστέρι, όπου βρέθηκε

το απόγευμα της Τρίτης, και τη Λάρισα (χθες)

ακολουθούν τα Γρεβενά και η Θεσσαλονίκη,

που αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά την αποχώ-

ρηση του Κώστα Καραμανλή. Έπεται η Λαμία

και η ατζέντα φαίνεται ότι έχει συμπληρωθεί

έως τις αρχές Απριλίου.

Την ίδια ώρα, σε φάση υλοποίησης μπαίνει

το σύνολο των κυβερνητικών εξαγγελιών, με

δεδομένη τη θέση που διατύπωσε ο Κυριάκος

Μητσοτάκης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει άλλο

πακέτο στήριξης. Το market pass, παρά τις επι-

κρίσεις της αντιπολίτευσης, έγινε δεκτό με θε-

τικό πρόσημο από τους πολίτες, όπως απέδει-

ξαν οι εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις από τις

πρώτες ώρες λειτουργίας του, οι αλλαγές του

εξωδικαστικού πήραν το «πράσινο φως» της

Βουλής, ενώ η εφάπαξ ενίσχυση των συνταξι-

ούχων που έμειναν χωρίς αύξηση εξαιτίας της

προσωπικής διαφοράς και η αύξηση του κατώ-

τατου μισθού φαίνεται ότι θα είναι τα δύο μέτρα

με τα οποία θα ρίξει αυλαία η κυβέρνηση. Η

επικύρωση του κατώτατου μισθού αναμένεται

στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο στις αρχές

Μαρτίου, λίγα 24ωρα, όπως όλα δείχνουν, προ-

τού ο πρωθυπουργός προκηρύξει και επισή-

μως τις εκλογές, μεταβαίνοντας στην Πρόεδρο

της Δημοκρατίας και απευθυνόμενος μέσω τη-

λεοπτικού μηνύματος στους πολίτες.

Τελική ευθεία για ψηφοδέλτια
και νέο κυβερνητικό πρόγραμμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η κατάρτιση

των ψηφοδελτίων, που έχουν συμπληρωθεί σε

ένα ποσοστό άνω του 90%. Σε αυτά θα έχουν θέ-

ση οι νυν βουλευτές και υπουργοί, ενώ το στίγ-

μα θα δίνουν αυστηρά επιλεγμένα νέα πρόσω-

πα αλλά και πολλές γυναίκες, οι οποίες σε ορι-

σμένες περιπτώσεις θα ξεπερνούν την ποσό-

στωση που προβλέπεται.

Ανάλογη η εικόνα και για το κυβερνητικό

πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πα-

ρουσιάζεται ως συνέχεια των πεπραγμένων της

κυβέρνησης την τελευταία τετραετία. Ο ίδιος ο

Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε έχει πει ότι

απαιτείται μια ακόμη θητεία ώστε να ολοκλη-

ρωθεί το σχέδιο που έχει καταρτιστεί για τη χώ-

ρα ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρω-

θούν μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς. Η

οικονομία, με την ανάκτηση της επενδυτικής

βαθμίδας να είναι πλέον ορατή τον Ιούνιο, αν οι

πολιτικές εξελίξεις πιστοποιήσουν ότι η χώρα

θα παραμείνει σε δημοσιονομική ισορροπία,

θα αποτελεί την αιχμή αυτού του προγράμμα-

τος με κεντρικό στόχο πλέον την αύξηση των

μισθών. Η σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρω-

παϊκό μέσο όρο αποτελεί το μείζον για την επό-

μενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πα-

ράλληλα με την αύξηση των επενδύσεων και τη

μείωση της ανεργίας. Σε πρώτο πλάνο θα βρε-

θούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα η ενίσχυση

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως και η

στήριξη των νέων με την προώθηση μέτρων

όπως η στέγη.

Έχοντας στη φαρέτρα του τη μείωση φόρων

και εισφορών, την αύξηση του κατώτατου μι-

σθού και των συντάξεων, την αντιμετώπιση

εξωγενών κρίσεων, όπως η πανδημία και η

ενεργειακή κρίση με πακέτα στήριξης πολιτών

και επιχειρήσεων, αλλά και την ενίσχυση της

θέσης της χώρας διεθνώς με τις αμυντικές

συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία και τη στάση της

Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, τις με-

ταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο εσωτερι-

κό, όπως το ψηφιακό κράτος και οι αλλαγές

στην Παιδεία, ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από

τους πολίτες την ανανέωση της εντολής για τη

διακυβέρνηση της χώρας. Πάνω σε αυτόν τον

καμβά θα βασιστεί και η σύγκριση που ζητά

από τους ψηφοφόρους να κάνουν μεταξύ της

τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας και της τε-

τραετίας του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο να δίνει τον τό-

νο λέγοντας «όχι δεύτερη φορά στη συμφορά»,

αλλά και το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας;»

που θέτει στους πολίτες, ενώ η αξιοπιστία λό-

γων και έργων θα εξακολουθεί να αποτελεί το

μεγάλο του ατού έναντι του αρχηγού της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης.

Τι θα πει στο διάγγελμά του
Η αποτίμηση των πολιτικών που έχουν ήδη

υλοποιηθεί αλλά και το κυβερνητικό πρό-

γραμμα της επόμενης τετραετίας θα αποτε-

λούν το περίγραμμα του τηλεοπτικού διαγγέλ-

ματος του πρωθυπουργού, μέσω του οποίου ο

Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημαίνει ότι η

κυβέρνηση εξάντλησε την τετραετία, όπως εί-

χε δεσμευτεί, και θα ζητά την ανανέωση της

λαϊκής εντολής.
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Με ορατή πλέον για τους πολίτες την προσφυγή στις κάλπες, οι δημοσκοπήσεις έρχονται να επιβεβαι-

ώσουν το κυβερνητικό αφήγημα και να ενισχύσουν τον στόχο της αυτοδυναμίας που ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης έχει θέσει ως μονόδρομο των πολιτικών του επιλογών την επομένη της κάλπης. Κυβερνητικά στελέχη

εκτιμούν ότι, φθάνοντας στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, με κυρίαρχη την πόλωση στο πολιτικό σκηνι-

κό, η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να συγκρατήσει τις όποιες διαρροές υπό τη μορφή της ψήφου δια-

μαρτυρίας ή χαλαρής ψήφου, συγκεντρώνοντας τελικά ένα ποσοστό ικανό να δώσει την ώθηση που απαι-

τείται για τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όταν πλέον θα είναι σαφές στους πολίτες ότι καλούνται να επι-

λέξουν κυβέρνηση και πρωθυπουργό για την επόμενη μέρα.

Τα γκάλοπ ενισχύουν τον στόχο της αυτοδυναμίας

Ολοκληρώνεται το «παζλ» της ΝΔ
Με την αύξηση 

του κατώτατου μισθού
θα... σφυρίξει λήξη 

της πρώτης τετραετίας 
ο Μητσοτάκης 

και έναρξη της επίσημης
προεκλογικής περιόδου

kostastsitounas@gmail.com

Γράφει ο
Κώστας Τσιτούνας



«Η
πρώτη εκλογική αναμέτρηση
είναι αυτή που θα στείλει το ξε-
κάθαρο μήνυμα για το ποιος θα
κυβερνήσει αυτό τον τόπο την

επόμενη τετραετία. Και τα διλήμματα είναι απλά.
Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ; Κυριάκος Μητσοτά-
κης ή Αλέξης Τσίπρας; Σε αυτά θα κληθούν να
απαντήσουν οι ψηφοφόροι μπροστά στις κάλ-
πες», λέει στην «Political» ο υφυπουργός Δι-
καιοσύνης και βουλευτής Δυτικής Αττικής της
ΝΔ Γιώργος Κώτσηρας.

Ακόμη, θεωρεί ότι «η όξυνση του πολιτικού
κλίματος που παρατηρείται το τελευταίο διά-
στημα είναι μια τεχνητή ένταση που επιχειρεί
να δημιουργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Αυτή είναι η “απάντηση” του ΣΥΡΙΖΑ στο πο-
λυεπίπεδο έργο που έχει να επιδείξει η κυ-
βέρνηση». Παράλληλα, αναλύει τις ουσιαστι-
κές πρωτοβουλίες σε θέματα δικαιοσύνης
που έχει λάβει το υπουργείο και δηλώνει ότι
αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος για την πε-
ριοχή του, τη Δυτική Αττική, που αλλάζει και
αναβαθμίζεται μέρα με τη μέρα.

Είμαστε πλέον μια ανάσα πριν από μια

κρίσιμη διπλή εκλογική αναμέτρηση. Τι

πιστεύετε ότι τελικά θα την κρίνει;

Η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε
και αν διεξαχθεί, πρόκειται όντως για μια κρίσι-
μη μάχη. Ειδικότερα, η πρώτη εκλογική αναμέ-
τρηση είναι αυτή που θα στείλει το ξεκάθαρο μή-
νυμα για το ποιος θα κυβερνήσει αυτό τον τόπο
την επόμενη τετραετία. Και τα διλήμματα είναι
απλά.

Στην κρίση λοιπόν του κόσμου τα κύρια ερω-
τήματα είναι: Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ; Κυριά-
κος Μητσοτάκης ή Αλέξης Τσίπρας; Σε αυτά θα
κληθούν να απαντήσουν οι ψηφοφόροι μπροστά
στις κάλπες.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι όλο αυτό το διά-
στημα της κυβερνητικής μας θητείας, υπό την
καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, αντιμετωπίσαμε επιτυχώς μια σειρά
προκλήσεων και πρωτόγνωρων καταστάσεων.
Όλα αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα που πέτυχε
αυτή η κυβέρνηση, σε τομείς όπως η Δικαιοσύ-
νη, η Παιδεία, η Υγεία και η Ψηφιακή Πολιτική,
δεν αποτελούν τίποτε άλλο από τη συνέπεια λό-
γων και έργων που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
Υφυπουργός Δικαιοσύνης

«Στον δρόμο προς τις κάλπες 
το ξεκάθαρο δίλημμα 

είναι “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”»
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«
Οι πολίτες έχουν 
την ικανότητα να συγκρίνουν
τις κυβερνητικές θητείες ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας ψήφο
εμπιστοσύνης στον Κυριάκο
Μητσοτάκη για μια ισχυρή
και αυτοδύναμη Ελλάδα

kostastsitounas@gmail.com

στον
Κώστα Τσιτούνα



Μειώσαμε φόρους, μειώσαμε την ανεργία και
στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή τούς ευάλωτους
συμπολίτες μας, τα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις. Αυτή είναι η αλήθεια και με αυτή την αλή-
θεια και αυτά τα επιτεύγματα θα πορευτούμε στον
δρόμο προς τις εθνικές κάλπες. Για μια χώρα
ισχυρή με υπεύθυνη ηγεσία.

Το πολιτικό κλίμα οξύνεται όλο το

τελευταίο διάστημα. Αυτή η τοξικότητα

«περνάει» τελικά στους πολίτες ή τα

κριτήρια με τα οποία θα προσέλθουν στις

κάλπες είναι διαφορετικά;

Η όξυνση του πολιτικού κλίματος που παρατη-
ρείται το τελευταίο διάστημα είναι μια τεχνητή έν-
ταση που επιχειρεί να δημιουργήσει η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. Αυτή είναι η «απάντηση» του
ΣΥΡΙΖΑ στο πολυεπίπεδο έργο που έχει να επιδεί-
ξει η κυβέρνηση. Εμείς απέναντι σε αυτήν τη στεί-
ρα και ανεδαφική κριτική της αντιπολίτευσης
απαντάμε με έργα και κυρίως με πολιτικές που
έχουν θετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες, η νέα γενιά, επιθυμούν
να ζήσουν σε μια χώρα σύγχρονη, σε έναν τόπο
όπου επικρατούν η σταθερότητα, η συνέπεια και
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα καλύτε-
ρο αύριο μέσα από τη συλλογική πρόοδο. Και ο
ελληνικός λαός, που θα κληθεί σε λίγο καιρό να
αποφασίσει μπροστά στην κάλπη των εθνικών
εκλογών, έχει την ευκαιρία να συγκρίνει τις πολι-
τικές και να μας κρίνει όλους.

Η δική σας εκτίμηση είναι ότι αυτές οι

εκλογές θα κριθούν με βάση τη σύγκριση

που ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες

να κάνουν;

Αδιαμφισβήτητα, όπως τόνισα και σε προηγού-
μενη ερώτησή σας, στον δρόμο προς τις εκλογές
ο κόσμος θα κληθεί να συγκρίνει πολιτικές και
ηγεσίες. Είναι χρήσιμο να ξεχωρίζουμε εκείνους

που μιλούν από εκείνους που πράττουν. Την από-
σταση ανάμεσα στα εύκολα συνθήματα και τα δύ-
σκολα έργα που χρειάζονται πολλή δουλειά. Και
να διαπιστώνουμε ακόμη ποιοι ξέρουν να διαχει-
ρίζονται και να ξεπερνούν δοκιμασίες και κρίσεις
και ποιοι δημιουργούν οι ίδιοι τις κρίσεις. Όλα
αυτά αποτελούν στοιχεία για να συγκριθούν οι
δύο τελευταίες κυβερνητικές τετραετίες. Αυτή
που ζούμε όλοι σήμερα, των φοροελαφρύνσεων,
των αυξήσεων στους μισθούς, των νέων θέσεων
εργασίας, της ανάπτυξης, και εκείνη που προηγή-
θηκε, των φοροεπιβαρύνσεων, των μειώσεων μι-
σθών, της γενικότερης καθήλωσης της χώρας.

Τα θέματα δικαιοσύνης έχουν κυριαρχήσει

όλο το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο

πολιτικό διάλογο. Τι είναι τελικά αυτό που

έχει αλλάξει και τι πρέπει ακόμη να

αλλάξει για να μιλάμε για ένα σύγχρονο

σύστημα απονομής δικαιοσύνης και στη

χώρα μας;

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστη-
μα της κυβερνητικής μας θητείας έχουμε λάβει ου-
σιαστικές πρωτοβουλίες προχωρώντας σε κομβι-
κές μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν το σύστημα
απονομής της δικαιοσύνης περισσότερο αποτελε-
σματικό και παράλληλα ενίσχυσαν τόσο τη διεθνή
δικαστική συνεργασία όσο και την προστασία των
δικαιωμάτων των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω την πιλοτική εφαρ-
μογή των ηλεκτρονικών πινακίων, την ψηφιακή
αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου μέσω
του gov.gr, την εφαρμογή διατάξεων του κανονι-
σμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την τροπο-
ποίηση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας, της νομοθεσίας για το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο, καθώς και του Ποινικού Κώδικα και του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, μέσω των οποίων πα-
ρέχεται επιπρόσθετη προστασία στα θύματα εγ-
κληματικών πράξεων και ιδίως στα πλέον ευάλω-

τα από αυτά, όπως είναι τα ανήλικα θύματα, τη σύ-
σταση της Δικαστικής Αστυνομίας και τον Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών.

Επίσης, οφείλω να αναφερθώ στην υλοποίηση
και προώθηση πρωτοβουλιών για το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπη-
ρία, στην ολοκλήρωση σύνταξης του Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην
υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αναμορ-
φώσει το δικαστικό σύστημα στη χώρα μας και
αποσκοπούν στην άμεση, αποτελεσματική και
ποιοτική πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη
για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Επιπρό-
σθετα, αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποδο-
τικότητας και της ποιότητας του συστήματος απο-
νομής της δικαιοσύνης, καθώς και της ανεξαρτη-
σίας της ελληνικής δικαιοσύνης, των δικαστικών
λειτουργών και στην περαιτέρω επιμόρφωσή
τους, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης στη δικαιοσύνη προς υποβοήθηση του έρ-
γου όλων των παραγόντων που υπηρετούν τον
ευαίσθητο αυτό χώρο και την ενίσχυση των διαδι-
κασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Προέρχεστε από μια εκλογική περιφέρεια
που έρχεται αντιμέτωπη με τα μείζονα
ζητήματα που πυροδοτούν ενεργειακή
κρίση και πληθωρισμός. Τι μηνύματα
λαμβάνετε από τους πολίτες;

Οι συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική αναγνω-
ρίζουν ότι η κυβέρνηση, μέσα σε αυτές τις δύσκο-
λες συνθήκες που προκαλούνται από την ενερ-
γειακή κρίση και τον πληθωρισμό που πλήττουν
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα στήριξης.

Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχουν θέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας τη
Δυτική Αττική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η στήριξη των συνταξιούχων αλλά και τα νέα
μέτρα θωράκισης της κοινωνίας απέναντι στις
ανατιμήσεις βασικών αγαθών και προϊόντων, μαζί
με τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται
συνεχώς και αποτυπώνεται μέσω στοχευμένων
κυβερνητικών παρεμβάσεων, αποτελούν ένα ση-
μαντικό «ανάχωμα» για να μπορέσουν οι πολίτες,
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλ-
θουν στην καθημερινότητά τους.

Η μέριμνα αυτής της κυβέρνησης, η έννοια
όλων μας, θα είναι πάντα οι συμπολίτες μας που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Κι αυτό ο κόσμος και
η κοινωνία δείχνουν ότι το αναγνωρίζουν!

Σε προσωπικό επίπεδο, τι κρατάτε από τα
τελευταία τέσσερα χρόνια και τη θητεία
σας στην κυβέρνηση;

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθή-
κοντά μου στο υπουργείο Δικαιοσύνης ως υφυ-
πουργός εργάζομαι σταθερά και αδιάλειπτα στην
κατεύθυνση της αδιαπραγμάτευτης προστασίας
των θυμάτων αλλά και των παιδιών, έχοντας ανα-
πτύξει πρωτοβουλίες υλοποίησης μιας σειράς
δράσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και της διεθνούς δικαστικής συνερ-
γασίας. Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά και
προσπάθεια σε συνεργασία με τον υπουργό Δι-
καιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τους συναρμόδιους
υπουργούς και κρατικούς φορείς.

Ειδικότερα, έχουμε αναπτύξει πρωτοβουλίες
και υλοποιούμε μια σειρά δράσεων για την ενί-
σχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιο συγκε-
κριμένα για την ενίσχυση των Δικαιωμάτων των
Ατόμων με Αναπηρία, των Δικαιωμάτων των Παι-
διών, των Δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματι-
κών πράξεων, για την καταπολέμηση του ρατσι-
σμού και της μισαλλοδοξίας.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα
για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κά-
τι που αποδεικνύεται από την πληθώρα οριζόν-
τιων πολιτικών που σχεδιάστηκαν και υλοποιούν-
ται. Ο σεβασμός, η εμπέδωση και η προαγωγή
των δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελούν
ύψιστη προτεραιότητα για το Κράτος Δικαίου που
υπηρετούμε και υπερασπιζόμαστε.

Αν λέγατε ότι υπάρχει και ένα προσωπικό
στοίχημα για εσάς την επόμενη τετραετία,
ποιο θα ήταν αυτό;

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την πε-
ριοχή μου, τη Δυτική Αττική, που αλλάζει και ανα-
βαθμίζεται μέρα με τη μέρα! Δεν μου αρέσει να
μιλάω για «προσωπικά στοιχήματα». Αυτό που
επιθυμώ, αυτό για το οποίο θα συνεχίσω να εργά-
ζομαι είναι μαζί με τους τοπικούς φορείς και τους
πολίτες να συνεργαστούμε αρμονικά -όπως έγινε
αυτή την τετραετία- για να βελτιώσουμε τις συν-
θήκες διαβίωσης στη Δυτική Αττική μέσα από εμ-
βληματικά έργα υποδομής, καίριες παρεμβάσεις,
ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη, για να εξασφα-
λίσουμε στην περιοχή μας ένα καλύτερο αύριο
και ένα βιώσιμο μέλλον για τη νέα γενιά!
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Bαδίζοντας προς 
τις εκλογές ο κόσμος 

θα κληθεί να συγκρίνει
πολιτικές και ηγεσίες. Είναι

χρήσιμο να ξεχωρίζουμε
εκείνους που μιλούν 

από εκείνους 
που πράττουν. 

Και να διαπιστώνουμε
ακόμη ποιοι ξέρουν 

να διαχειρίζονται 
και να ξεπερνούν

δοκιμασίες και κρίσεις 
και ποιοι δημιουργούν 

οι ίδιοι τις κρίσεις
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«Ν
α προσεγγίσουμε αυτή
την προεκλογική περίο-
δο με τη σεμνότητα που
έχει η μεγάλη μας παρά-

ταξη. Κάθε εκλογή είναι δύσκολη και μέ-
χρι την τελευταία μέρα θέλω να παλέ-
ψουμε για κάθε ψήφο. Να πείσουμε ότι
αξίζουμε αυτήν τη δεύτερη ευκαιρία να
συνεχίσουμε την ανόρθωση της χώρας. Η
χώρα δεν έχει το περιθώριο να μπει σε
περιπέτειες και σε ακυβερνησία. Το
εκλογικό δίλημμα είναι τόσο
σαφές ώστε χωράει ουσιαστικά
σε τρεις-τέσσερις λέξεις. Θα
πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε
πίσω; Θέλουμε αλήθειες ή ψέ-
ματα; Θέλουμε αυξήσεις ή φό-
ρους και τελικά θέλουμε σι-
γουριά ή εκλογικούς πειραμα-
τισμούς; Η χώρα δεν έχει περι-
θώρια ούτε για μία χαμένη ψή-
φο και κάθε λάθος ίσως να μη διορθώνε-
ται μετά. Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει
ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα.

Η δεύτερη θα κάνει ισχυρότερη αυτή την
επιλογή. Και στις δύο το ψηφοδέλτιο ένα
μόνο πρέπει να γράφει: Νέα Δημοκρατία.
Σε έναν αβέβαιο κόσμο ο τόπος χρειάζε-
ται σταθερότητα», ήταν η χαρακτηριστική
αποστροφή του πρωθυπουργού.

Οι τέσσερις στόχοι
Στη διάρκεια της ομιλίας του, με την οποία

ολοκληρώθηκε η περιοδεία του στον θεσσα-
λικό κάμπο, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη
«γαλάζια» ταυτότητα της αξιοπιστίας, ενώ
ανέλυσε και τους τέσσερις στόχους για την
επόμενη τετραετία. «Μια χώρα δυναμική και
παραγωγική. Και αν ο στόχος της οικονομι-
κής πολιτικής την πρώτη τετραετία ήταν οι
χαμηλότεροι φόροι, ο κεντρικός μας στόχος
στη δεύτερη τετραετία θα είναι οι καλύτεροι
μισθοί. Ο δεύτερος στόχος μας είναι μια Ελ-
λάδα πιο ανθρώπινη. Θέλουμε μια κοινωνία
ψηφιακή και πράσινη. Θέλω και θα αγωνιστώ
για μια πατρίδα θωρακισμένη, ασφαλή και
υπερήφανη και μέσα και έξω από τα σύνορά
της», επεσήμανε δείχνοντας τον δρόμο της
διεύρυνσης της κυβερνητικής παράταξης.

«Η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική
σκοπιμότητα. Είναι εθνική αναγκαιότητα.
Αυτοδυναμία σημαίνει τελικά ευρυχωρία
και να γιατί πρέπει να φέρουμε δίπλα μας
όλους τους Έλληνες. Και σε αυτήν τη νέα

πορεία σάς ζητώ να βαδίσουμε μαζί. Υπο-
δεχόμαστε νέους φίλους σε ένα μεγάλο
ρεύμα υπεύθυνου πατριωτισμού και δημι-
ουργικού εκσυγχρονισμού. Από αύριο
ανοιγόμαστε στην κοινωνία.

Εξηγούμε τις θέσεις μας, μοιραζόμαστε
το όραμα μιας Ελλάδας που προχωρά
μπροστά και στοχεύει ψηλά. Καταφέραμε
πολλά και μπορούμε περισσότερα», ση-
μείωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκαν

στο στόχαστρο του πρωθυπουργού. «Αναρω-
τιέμαι, θα συνεχίσει ο κ. Τσίπρας να μιλάει για
δικαιοσύνη όταν ο στενότερος συνεργάτης
του, ο κ. Παππάς, κρίθηκε αμετάκλητα ένο-
χος στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση κα-
θήκοντος; Υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα
και καταδίκασαν αμετάκλητα και ομόφωνα
τον στενό συνεργάτη του. Για παράβαση κα-
θήκοντος. Δεν ξέρουμε πώς κρατάει ο κ.
Παππάς τον κ. Τσίπρα για να τον κρατάει στα
ψηφοδέλτια», τόνισε.

Μέτρα στήριξης των αγροτών
Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη στον θεσσαλικό κάμπο
ήταν το χωριό Πλατύκαμπος. Και στην ομιλία
του προς τους κατοίκους ο πρωθυπουργός,
μεταξύ άλλων:

• Ανέδειξε την ισχυρή προστιθέμενη αξία
της γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης
της χώρας, η οποία, όπως τόνισε, έχει ανα-
βαθμιστεί στη διάρκεια της τελευταίας τετρα-
ετίας.

• Πραγματοποίησε εκτενή αναφορά στα
μέτρα στήριξης των αγροτών και στις πτυχές
της αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης.
«Καινούργιο ΕΣΠΑ, περισσότεροι πόροι για
τα περιφερειακά προγράμματα, για το ΠΕΠ
Θεσσαλίας. Καινούργιο πρόγραμμα αγροτι-
κής ανάπτυξης, το διαπραγματεύτηκα προ-
σωπικά στις Βρυξέλλες και εξασφάλισα να
μην έχουμε μειώσεις στις βασικές επιδοτή-
σεις των αγροτών μας. Και βέβαια το σημαντι-
κό πρόσθετο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, από το οποίο θα διοχετεύσουμε πολλούς
πόρους σε έργα τα οποία είναι εξαιρετικά ση-
μαντικά για εσάς. Αναφέρομαι σε νέα αρδευ-
τικά έργα. Αλλά και σε έργα παραγωγής φθη-
νής ενέργειας έτσι ώστε να μπορείτε να συν-
δυάσετε την παραγωγή φθηνής ενέργειας με
την καλλιέργεια προϊόντων, τα οποία πια πρέ-
πει να είναι ανταγωνιστικά και να βρίσκουν
θέσεις στις παγκόσμιες αγορές με βάση την
ποιότητά τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

• Έδειξε προς την κατεύθυνση της συνε-
χούς θωράκισης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων μπροστά στις αλλεπάλληλες διεθνείς
κρίσεις. «Η οικονομία μας αναπτύσσεται πιο
γρήγορα από ό,τι περιμέναμε και εμείς. Γιατί
προσελκύουμε επενδύσεις, διότι έχουμε βά-
λει τη χώρα πια σε μια διαφορετική αναπτυ-
ξιακή τροχιά. Θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά τα
οποία επιστρέφουμε στους πολίτες, στους
αγρότες μας, στις ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες, στα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται,
δεν είναι προϊόν ούτε πρόσθετου δανεισμού
ούτε υπερφορολόγησης. Το προϊόν της ανά-
πτυξης επιστρέφουμε στους πολίτες και ειδι-
κά στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες»,
ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.

Τον δρόμο της αυτοδυναμίας έδειξε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, μιλώντας χθες αργά το απόγευμα στη Λάρισα 

dgatsios0@gmail.com

Γράφει ο

Δημήτρης Γκάτσιος

«Θα τηρήσουμε τη συμφωνία αλήθειας»
Όπως πράττει σε όλες τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, ο πρωθυπουργός έδειξε προς

την κατεύθυνση της «γαλάζιας» πανστρατιάς, με το βλέμμα εστιασμένο στην επικείμενη εκλογι-
κή αναμέτρηση. «Θα συνεχίσουμε να σας μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Θα τηρήσουμε τη συμ-
φωνία αλήθειας, την οποία είχαμε υπογράψει, θα την τηρήσουμε και την επόμενη τετραετία. Γιατί
θέλω να ξέρετε ότι προσβλέπω πολύ στη δική σας στήριξη. Προσβλέπω στη στήριξη των παλιών
και νέων φίλων της Νέας Δημοκρατίας, στις επερχόμενες εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια
στιγμή την άνοιξη. Δώστε μας τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την πορεία την οποία έχουμε χαρά-
ξει, να πάμε τη χώρα ακόμη πιο ψηλά, να πάμε τη Θεσσαλία ακόμη πιο ψηλά. Μπορούμε να το πε-
τύχουμε και θα το πετύχουμε», τόνισε.

Σημαντικό κομμάτι της πρωθυπουργικής περιοδείας στη Λάρισα αποτέλεσε η παρουσίαση του
Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλία του 2030, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από
570 έργα και παρεμβάσεις, προϋπολογισμού 4,5 δισ. ευρώ. «Η ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργη-
θεί, θέλουμε να είναι μια δίκαιη ανάπτυξη και το αναπτυξιακό μέρισμα να μοιράζεται δίκαια σε
όλους. Και όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Διότι από την πρώτη
στιγμή έχω πει ότι για εμένα δεν νοείται να υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, πολίτες των μεγά-
λων αστικών κέντρων και της περιφέρειας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Όλη η Ελλάδα θα είναι
μπλε την άνοιξη»
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Μ
πορεί οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις να μπήκαν σε μια νέα
φάση σταδιακής εξομάλυνσης
λόγω του καταστροφικού σει-

σμού και της διπλωματίας που λειτούργησε
με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που
έστειλε διασώστες, όμως τα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης άρχισαν και πάλι το... δικό
τους τροπάριο.

Μπορεί όταν οι Έλληνες διασώστες της
ΕΜΑΚ έβγαζαν ζωντανούς από τα συντρίμ-
μια να βλέπαμε ευχαριστήρια πρωτοσέλιδα
για τη χώρα μας και τις συγκινητικές στιγ-
μές διάσωσης, όμως οι αρθρογράφοι της
Τουρκίας φαίνεται πως πλέον αρχίζουν να
ακολουθούν αντίθετη πορεία.

Είναι χαρακτηριστικά όσα ανέφερε
χθες μέρος του τουρκικού Τύπου, ο οποί-
ος επανήλθε δριμύτερος μιλώντας για
«ανταλλάγματα» αλλά και για «εχθρότητα
Μητσοτάκη, η οποία γίνεται τώρα αντιλη-
πτή». Την αρχή στις νέες επιθέσεις κατά
της Ελλάδας έκανε η τουρκική «Milliyet»,
η οποία στάθηκε σε Μπλίνκεν - Μητσοτά-
κη και τις επαφές που είχαν στην Αθήνα
πριν από λίγες μέρες. Συγκεκριμένα, ένας
αρθρογράφος της εφημερίδας εξαπέλυ-
σε επίθεση στον Αμερικανό υπουργό
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη,
κατηγορώντας τον μεν υπουργό Εξωτερι-
κών πως οι ΗΠΑ δεν επιστρέφουν στην
Τουρκία τα χρήματα από τα F-35, τον δε
πρωθυπουργό της Ελλάδας ότι «τώρα γί-

νεται αντιληπτή η εχθρότητά του». Η εφη-
μερίδα μέσω του αρθρογράφου Χακί Οτζάλ
ανέφερε επιπλέον για τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη ότι «στρατιωτικοποίησε τα νησιά και
τώρα μας θυμίζει το “ξαφνικά μια νύχτα”».
Στο εκτενές του άρθρο στη «Milliyet» επε-

σήμανε ακόμη πως «στους πρόσφατους
σεισμούς και τα επακόλουθά τους γινόμα-
στε μάρτυρες ότι η ΕΕ, οι ΗΠΑ και παρεμπι-
πτόντως η Ελλάδα, σε αντάλλαγμα αυτής
της βοήθειας, έχουν αποκτήσει την άδεια να
λένε ό,τι θέλουν. Έρχεται ο Αμερικανός
ΥΠΕΞ και λέει ωραία πράγματα, αλλά κάνει
πως ξεχνάει ότι αγνοούν από το 2007 τις
πληρωμές του “εταιρικού μεριδίου” της
Τουρκίας για το πρόγραμμα F-35».

Τι έλεγε πριν από λίγες μέρες 
η ίδια εφημερίδα

«Οι Έλληνες σώζουν ζωές», ανέφερε
χαρακτηριστικά η «Milliyet» πριν μερικές
μέρες, ενώ χθες άρχισε να μιλάει για «αν-
ταλλάγματα». «Η ελληνική ομάδα διάσω-
σης έφτασε την πρώτη μέρα. Δεν σκέφτον-
ται όμως ότι τον Έλληνα πρωθυπουργό

Μητσοτάκη, ο οποίος έχει στρατιωτικοποι-
ήσει τα νησιά του Αιγαίου, έχει δώσει βά-
σεις εκεί στις ΗΠΑ και έχει κάνει κοινές,
αλλά μη νατοϊκές, ασκήσεις με τη Γαλλία,
που ούτε φιλικές ούτε καλής γειτονίας
μπορούν να χαρακτηριστούν, δεν σκέ-
φτονται ότι η εχθρότητά του γίνεται αντιλη-
πτή όταν μεταφράζει την προειδοποίηση
“ξαφνικά μια νύχτα” σε αναφορά για σει-
σμό που χτυπάει μέσα στη νύχτα;», τονί-
στηκε στο ίδιο άρθρο.

Παράλληλα, τα τουρκικά μέσα ενημέ-
ρωσης αναφέρθηκαν και στο θέμα των F-
35, λέγοντας ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για
την παραλαβή τους, ενώ έγιναν αναφορές
και στις δηλώσεις του Νίκου Παναγιωτό-
πουλου, ο οποίος είπε ότι μέσα στο 2028 η
Ελλάδα θα παραλάβει τα πρώτα F-35. Επι-
πρόσθετα, οι Τούρκοι αρθρογράφοι ζήτη-
σαν επίμονα την επιστροφή στην Τουρκία
των χρημάτων της χώρας από το πρόγραμ-
μα για τα F-35, όπως είχε ζητήσει και ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη συνάντη-
σή του με τον Άντονι Μπλίνκεν. Άγνωστο
παραμένει φυσικά το τι μέλλει γενέσθαι
τις επόμενες μέρες και το πώς θα λειτουρ-
γήσουν οι αρθρογράφοι στην Τουρκία, οι
οποίοι αρκετές φορές γράφουν εκπροσω-
πώντας άτυπα την τουρκική κυβέρνηση
και τις επιταγές της.

Τόσο κράτησε
η «ανακωχή»

των Τούρκων;
Επίθεση της «Milliyet» σε Μπλίνκεν και Μητσοτάκη: 

Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν επιστρέφουν τα χρήματα από 
τα  F-35 αλλά και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας 

ότι «τώρα γίνεται αντιληπτή η εχθρότητά του»

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com

Το πρωτοσέλιδο της «Milliyet» 
πριν από λίγες μέρες, όταν έγραφε 

ότι οι Έλληνες σώζουν ζωές
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Η Λάρισα έχει ενταχθεί δυναμικά στον σχεδιασμό των
ΗΠΑ στην περιοχή, αφού περιλαμβάνεται και στην ελλη-
νοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας (MDCA), στο πλαίσιο των «διευκολύνσεων» που πα-
ρέχονται επί ελληνικού εδάφους στο θέατρο επιχειρήσε-
ων στην Ανατολική Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία. Στη Λάρισα θυμίζουμε ότι έχει αναπτυχθεί και
η 1η Combat Aviation Brigade της Αεροπορίας Στρατού
των ΗΠΑ με προσωπικό και ελικόπτερα UH-60 Black
Hawk στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού. 

Επίσης, αναδείχθηκε σε κεφαλαιώδες αεροδρόμιο για
τις νατοϊκές αποστολές επιτήρησης στην ανατολική πτέ-
ρυγα με τη χρήση αμερικανικών μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών MQ-9 Reaper, τα οποία διαθέτουν μεγάλες τεχνο-
λογικές δυνατότητες. Το UAV MQ-9 Reaper μπορεί να μεί-
νει στον αέρα για περισσότερες από 24 ώρες μεταδίδοντας

εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να αναπτύσ-
σει ταχύτητες έως και 44 χιλιόμετρα την ώρα και να επιχει-
ρεί μέχρι και τα 50.000 πόδια. Έχει εμβέλεια 1.150 μίλια,
μπορεί να εξοπλιστεί με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1,7 τό-
νων, ενώ ακόμα διαθέτει σύγχρονα συστήματα ελέγχου
πτήσης, avionics, αισθητήρες, ραντάρ και ικανές αμυντι-
κές δυνατότητες απέναντι σε εχθρικά συστήματα ηλε-
κτρονικού πολέμου. 

Το MQ-9 Reaper έχει άνοιγμα φτερών περίπου 66 πό-
δια, μπορεί να φέρει όπλα και να πραγματοποιήσει πλήγ-
ματα ακριβείας, αλλά και να χρησιμοποιηθεί σε αεροπορι-
κές επιδρομές. Η γκάμα των αισθητήρων που διαθέτει εί-
ναι μεγάλη επιτρέποντας την παρακολούθηση πολλαπλών
χερσαίων στόχων. Έχει τη δυνατότητα να φέρει 4 πυραύ-
λους αέρος-εδάφους Hellfire, οι οποίοι μπορούν να εξο-
πλιστούν με κεφαλές υψηλής εκρηκτικότητας για χρήση

κατά θωρακισμένων στόχων, αλλά και κατευθυνόμενες
βόμβες GBU-12 Paveway II και GBU-38 Joint Direct At-
tack.

Το υπουργείο Άμυνας έχει παρουσιάσει εξοπλιστικό
πρόγραμμα απόκτησης τριών μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών MQ-9 Reaper μαζί με τον σταθμό διοίκησής τους,
με εκτιμώμενο κόστος τα 350 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Εξοπλιστι-
κών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής στις 4
Ιουλίου 2022. Μαζί με τα ισραηλινά Heron, που έχουμε
νοικιάσει από το Ισραήλ, τα μάτια των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων θα βρίσκονται σε κάθε σημείο του Αιγαίου και
της Ανατολικής Μεσογείου. Στρατιωτικές πηγές αναφέ-
ρουν ότι τα MQ-9 Reaper όχι μόνο θα συμπληρώσουν τον
υπάρχοντα στόλο, αλλά θα ενισχύσουν σημαντικά την αν-
τι-drone ομπρέλα που έχει στηθεί στο Αιγαίο.

Ο κομβικός ρόλος του αεροδρομίου της Λάρισας στις νατοϊκές αποστολές

Σ
τον απόηχο της επίσκεψης του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερι-
κών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθή-
να, ο οποίος εξήρε τον στρατηγι-

κό ρόλο της χώρας μας από την Ανατολική
Μεσόγειο, έως τα Βαλκάνια και τη Μαύρη
Θάλασσα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ξεκίνησε την περιοδεία του στη
Λάρισα από την 110 Πτέρυγα Μάχης. Τον
πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υφυπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος
Φλώρος, ο αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
αντιπτέραρχος Γιώργος Φασούλας και ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ
Τσούνης.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την 110
Πτέρυγα Μάχης, λίγα 24ωρα μετά την επί-
σκεψη της Αμερικανίδας υφυπουργού
Άμυνας, Σελέστ Γουαλάντερ. Η βάση της
Λάρισας είναι μια από τις περιοχές που εκ-
δηλώνεται η αμυντική συνεργασία ανάμε-
σα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, καθώς από εκεί επιχειρούν αμερικα-
νικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ιπτάμε-
να τάνκερ και μεταγωγικά αεροσκάφη, ενώ
έχουν υλοποιηθεί έργα για τη συντήρηση
και τη στέγασή τους.

«Αναβαθμισμένη γεωστρατηγικά
και γεωπολιτικά η χώρα» 

Θυμίζουμε ότι η Σελέστ Γουαλάντερ, ως
εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώ-
νου, αμέσως μετά την επίσκεψή της στη
Λάρισα συνόδευσε τον Άντονι Μπλίνκεν

στις συναντήσεις του με τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον Νίκο Δένδια, δηλώνοντας
μάλιστα την ικανοποίησή της για την υλο-
ποίηση των έργων με χρηματοδότηση από
τις ΗΠΑ, με σκοπό η βάση να είναι απολύ-
τως λειτουργική για τις επιχειρησιακές
ανάγκες του ΝΑΤΟ. Σε αυτές τις επενδύ-
σεις αναφέρθηκε και ο Άντονι Μπλίνκεν
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου
με τον Νίκο Δένδια, με το συνολικό τους
κόστος να φτάνει τα 123 εκατ. δολάρια και
με κριτήριο το πολυετές καθεστώς ισχύος
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας (MDCA).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε
από τον διοικητή της 110 ΠΜ σμήναρχο Αρ-
γύριο Μουστρούφη για τις τρέχουσες δρα-
στηριότητες και το επιχειρησιακό της έργο,
συνομίλησε με ιπτάμενους, τεχνικούς και
διοικητικά στελέχη της Πτέρυγας και είχε
την ευκαιρία να δει από κοντά τα υπερσύγ-
χρονα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9
Reaper της Πολεμικής Αεροπορίας των
ΗΠΑ, που έχουν μετασταθμεύσει με προ-
σωπικό υποστήριξης από τον Νοέμβριο του
2022, και να ενημερωθεί για τις δυνατότη-
τες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους.

«Προσγειώθηκα πριν από λίγο στην 110
Πτέρυγα Μάχης και είχα την ευκαιρία να
δω τα απτά παραδείγματα της πάρα πολύ
στενής στρατηγικής συνεργασίας πια που
έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την
παρουσία αμερικανικών μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών εδώ στη Λάρισα. Είναι
μία μόνο μικρή ένδειξη του πώς έχουμε
αναβαθμίσει το ρόλο της Ελλάδας γεω-
στρατηγικά και γεωπολιτικά. Η Ελλάδα σή-
μερα είναι πολύ πιο ισχυρή σε όλα τα επί-
πεδα από ό,τι ήταν πριν από τέσσερα χρό-
νια», είπε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψής του στην αεροπορική
βάση της Λάρισας.

Επιθεώρησε
τα αμερικανικά 
MQ-9 Reaper 

Γράφει 
η Γεωργία 
Γαραντζιώτη

«Η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή σε όλα τα επίπεδα 
από ό,τι ήταν πριν από 4 χΚυριάκου Μητσοτάκη 

από την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα



«Μ
ε ΠΝΠ να ανασταλεί κάθε πλειστη-
ριασμός πρώτης κατοικίας, επαγ-
γελματικής στέγης και αγροτικής
γης μέχρι τις εκλογές», προτείνει η

πρώην υφυπουργός και αναπληρώτρια τομεάρχης Οικο-
νομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Επισημαίνει, δε, ότι «ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον πτω-
χευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, θα νομοθετήσει
πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και πραγματι-
κής δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών των πολιτών τό-
σο προς το Δημόσιο όσο και προς τις τράπεζες», με 120
δόσεις και «κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη προς
το Δημόσιο».

Έτοιμα τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έστω και κα-
τά 75%. Υπάρχει ανανέωση, δίδεται το σύνθημα μιας
νέας εκκίνησης, είστε αισιόδοξη για το εκλογικό
αποτέλεσμα;

Στην Αριστερά, τα πρόσωπα δεν έχουν τον πρωτεύοντα
ρόλο, αντίθετα η προσπάθειά μας είναι συλλογική και εκ-
φράζεται από την πολιτική μας και τις συλλογικά συμφω-
νημένες επιλογές μας. Τα ψηφοδέλτιά μας αποτυπώνουν
την «αμφίπλευρη διεύρυνση», καθώς υπάρχουν άνθρω-
ποι που συμπορεύονται πλέον μαζί μας και προέρχονται
από όλο το φάσμα της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και της
Αριστεράς. Αυτό που θέλουμε να σηματοδοτήσουμε όλοι
και όλες μαζί είναι ότι η κοινή μας προσπάθεια έχει τις
βάσεις της στη συμφωνία πάνω σε μια δημοκρατική δια-
κυβέρνηση, πάνω σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με δι-
καιοσύνη παντού.

Υπήρξατε επί μακρόν υφυπουργός Οικονομικών σε
κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και αναμφίβολα ξέρετε μυστι-
κά της εθνικής μας οικονομίας. Τι πρέπει να γίνει με
το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος, που είναι βρόχος σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά και σε όλο το πλά-
τος της οικονομικής δραστηριότητας;

Τα χρέη των πολιτών έχουν ανέλθει σε απίστευτα επίπε-
δα. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Δυστυχώς η
κυβέρνηση δεν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει. Το
σύνολο του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους είναι 261
δισ. ευρώ, με 45,7 δισ. να αφορούν ασφαλιστικές εισφο-
ρές, 113,4 δισ. φόρους, 15,11 δισ. μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια σε τράπεζες, 86,8 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια
σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων! Καταλαβαίνετε τι
σημαίνει αυτό για την κοινωνία και δευτερευόντως για
την οικονομία.

Έχουμε προτείνει ένα συνολικό, μόνιμο πλαίσιο που
περιλαμβάνει τρεις άξονες, το κλασικό Πτωχευτικό Δί-
καιο, το Δίκαιο Αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, το
πλέγμα ρυθμίσεων, οφειλών προς το Δημόσιο και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Πρέπει να μιλάμε
για το σύνολο του χρέους των πολιτών ή των επιχειρήσε-
ων και οι αποφάσεις του όποιου μηχανισμού να είναι δε-
σμευτικές, ειδικά για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. 

Αντίθετα, η τελευταία τροπολογία της κυβέρνησης,
που υποστήριξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Βουλή,

δεν λύνει κανένα από τα υπάρχοντα προβλήματα. Πα-
ράλληλα, οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας συνεχί-
ζονται κανονικά. Το πρόβλημα των χρεών είναι πολυπα-
ραγοντικό. Χρειάζονται ενίσχυση των εισοδημάτων, αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, έλεγχος του πληθωρισμού
και της ενεργειακής κρίσης. Πράγματα στα οποία ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει κοστολογημένες προτάσεις
εδώ και καιρό.

Εκτός από το ιδιωτικό, υπάρχει και το δημόσιο χρέος
και δη σε περίοδο καλπασμού των επιτοκίων της
ΕΚΤ. Πώς θα αντεπεξέλθει η εθνική μας οικονομία
στις υποχρεώσεις της, χωρίς να πληγεί η κοινωνία,
όπως κατά την περίοδο των μνημονίων;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε το δημόσιο χρέος της
χώρας στις 31/12/2014 στα 319 δισ. Το παρέδωσε ρυθμι-
σμένο, ως αποτέλεσμα της συνολικής πολιτικής μας,
αφήνοντας ταυτόχρονα το μαξιλάρι των 37 δισ. Αυτή τη
στιγμή, το χρέος αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα, η μό-
νη λύση είναι η δημοσιονομική σταθερότητα με κοινωνι-
κό πρόσημο, το αντίθετο, δηλαδή, από αυτό που συμβαί-
νει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχουμε γίνει μάρτυρες
διασπάθισης δημόσιου χρήματος, με απευθείας αναθέ-
σεις και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας από φορολο-
γήσεις του κεφαλαίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά
τα ίδια λάθη που μας οδήγησαν στα δίδυμα ελλείμματα
και τα μνημόνια.

Το μέγα θέμα των πλειστηριασμών, βραδυφλεγής
βόμβα στα θεμέλια κοινωνίας και Πολιτείας, πώς θα
το αντιμετώπιζε μια προοδευτική κυβέρνηση;

Η κοινωνία πληρώνει τις πολιτικές επιλογές της κυβέρ-
νησης, πτωχευτικός νόμος, κατάργηση προστασίας πρώ-

της κατοικίας, εξωδικαστικός με καμία δεσμευτικότητα
των πιστωτών, σύνδεση του «Ηρακλή» με νόμο 2003, ενώ
παράλληλα δεν υπάρχει καμία φορολογική επιβάρυνση
των funds και καμία υποχρέωση πρότασης ρύθμισης.
Πρέπει άμεσα με ΠΝΠ να ανασταλεί κάθε πλειστηρια-
σμός πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και
αγροτικής γης μέχρι τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δε-
σμευτεί ότι θα καταργήσει τον πτωχευτικό νόμο της Νέας
Δημοκρατίας, θα νομοθετήσει πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας και πραγματικής δυνατότητας ρύθμι-
σης των οφειλών των πολιτών τόσο προς το Δημόσιο όσο
και προς τις τράπεζες, με δεσμευτικότητα για τους πι-
στωτές (τράπεζες και funds), με 120 δόσεις και κούρεμα
βασικής οφειλής για τα χρέη προς το Δημόσιο, με αυστη-
ρούς κανόνες για τα funds και τους servicers, που σήμε-
ρα λειτουργούν ασύδοτα.

Μια πολιτική στον οικονομικό τομέα, όπως την περι-
γράψατε, θα μπορούσε να γίνει πολιτική γέφυρα κυ-
βερνητικής συνεργασίας και με ποιους πολιτικούς
χώρους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΣ επιδιώκει πάντα ευρύτερες συναινέσεις,
εξ ου και νομοθετήσαμε την απλή αναλογική. Το πρό-
γραμμά μας βασίζεται εν πολλοίς σε αυτό. Εξάλλου
εμείς έχουμε απευθύνει ένα ευρύ κάλεσμα σε όλο το
προοδευτικό πολιτικό φάσμα. Νομίζω ότι γενικά το
πρόγραμμά μας, και ειδικά το οικονομικό, απαντάει στα
προβλήματα της καθημερινότητας πολιτών και επιχει-
ρήσεων.

Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εισόδημα των
πολιτών, τους μισθούς, την ενεργειακή κρίση, το χρέος,
τον πληθωρισμό αλλά και τη ρευστότητα των επιχειρήσε-
ων. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτά;Κ
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«Άμεση αναστολή
πλειστηριασμών 

πρώτης κατοικίας»
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«Η Ελλάδα είναι 
το σπίτι μου»

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Τζορτζ Τσούνης: 

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι
συμπατριώτης μας. Και αυτό ο ίδιος
o Τζορτζ Τσούνης το τονίζει σε κάθε

του βήμα, σε κάθε του συνομιλία, σε κάθε
του δήλωση. Δεν είναι τυχαίο ότι από την
πρώτη ημέρα που έφτασε στην Αθήνα με την
ιδιότητα του πρέσβη δεν έχει κάνει ούτε μία
φορά δήλωση που να μην περιέχει μια ελ-
ληνική λέξη και μια καλή κουβέντα για την
Ελλάδα.

«Οι καλύτερες ημέρες της Ελλάδας είναι
μπροστά», είναι μια από τις αγαπημένες του
φράσεις. Αλλά και επί της ουσίας οι δηλώ-
σεις του στέλνουν πάντα το μήνυμα ότι η Ελ-
λάδα διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη Νοτι-
οανατολική Ευρώπη, ως στρατιωτικός και
ενεργειακός κόμβος, ως κέντρο οικονομι-
κής ανάπτυξης και επενδύσεων και ως μια
δύναμη σταθεροποίησης της περιοχής.
Μάλιστα επισημαίνει ότι η χώρα μας έχει
διανύσει μια μεγάλη απόσταση με την οικο-
νομική κρίση και χαιρετίζει διαρκώς το
πνεύμα των Ελλήνων, την ανθεκτικότητά
τους. «Ποτέ μην ξεγράφεις την Ελλάδα»,
λέει σταθερά στους ξένους συνομιλητές
του. Για αυτό, άλλωστε, και οι Έλληνες πο-
λίτες τον αγκάλιασαν αμέσως και είναι μια
παρουσία που είναι αναγνωρίσιμη όταν κι-
νείται ανά την Ελλάδα. 

Μετανάστης δεύτερης γενιάς, με γονείς
από την ορεινή Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσού-
νης μεγάλωσε στην ελληνική κοινότητα της
Νέας Υόρκης. Η ελληνική του μόρφωση ξε-
κίνησε από νωρίς, παρακολούθησε το ελ-
ληνικό σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική
παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο για την
25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχά-
ταν και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας
της Αγίας Παρασκευής.

Αυτή τη στενή σχέση με την Εκκλησία και
την ελληνοαμερικανική κοινότητα τη δια-
τήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας του, καθώς είναι μέλος του Αρχιε-
πισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδο-
ξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Faith
and Leadership 100, του Συμβουλίου Ελλη-
νοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) και της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI).

«Είμαι 54 χρόνων και στην Ελλάδα γεννή-
θηκαν οι γονείς μου, εδώ είναι οι ρίζες μου.
Εδώ έχω οικογένεια, από εδώ ήρθαμε. Εί-
ναι κάπου που πάντοτε θα είναι “σπίτι για
μένα”. Της γυναίκας μου, ήρθε από τα δικά
μας μέρη, από την ορεινή Ναύπακτο. Τα ελ-
ληνικά της Όλγας είναι καλύτερα από τα δι-
κά μου». 

«Τα παιδιά μου μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
Κάθε καλοκαίρι τα έφερνα εδώ. Είχαν
πάντοτε ένα πόδι στην Αμερική και ένα
στην Ελλάδα», έλεγε σε πρόσφατη συνέν-
τευξή του.
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Σ
το σπίτι που μεγάλωσε μιλούσαν πάντα ελληνικά
και όταν ήταν τεσσάρων ετών και πήγε στο σχολείο,
το πρόβλημά του ήταν ότι δεν μιλούσε πολύ καλά

αγγλικά. Η ενορία του όμως, η Αγία Παρασκευή, είχε ελ-
ληνικό σχολείο. Δευτέρα με Παρασκευή, λοιπόν, μάθαινε
τα αγγλικά, Σάββατα πήγαινε σε ελληνικό σχολείο και την
Κυριακή στην εκκλησία. «Θυμάμαι, είπα στη μάνα μου,
“δεν μπορώ να κάτσω μια μέρα να κοιμηθώ λίγο παραπά-
νω;” και μου απάντησε, “μια μέρα θα με ευγνωμονείς που
έμαθες ελληνικά”. Τότε δεν καταλάβαινα τι μου έλεγαν,
αλλά όταν γίνεις πατέρας το καταλαβαίνεις», έχει πει.

«Όλα αυτά τα χρόνια, η μάνα μου ήθελε τα καλοκαίρια
να τα περνάμε στο χωριό. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Από το αε-
ροδρόμιο απευθείας στο χωριό. Όταν γύριζα στην Αμερι-
κή, πήγαινα στην εκκλησία και με ρωτούσαν οι φίλοι,
“από πού πήρες αυτό το ωραίο χρώμα;”. Έλεγα, “στη θά-
λασσα”. Με ρωτούσαν, “μα καλά, πού πήγατε”; Έλεγα,
“στην Ελλάδα”. Και μου απαντούσαν, “μα η Ελλάδα έχει
θάλασσες;”». Ο κ. Τσούνης ακόμη θυμάται με νοσταλγία
τα καλοκαίρια που περνούσε στη Ναυπακτία. Και ας μην
είχαν όλες τις ανέσεις. 

« Έμαθα τη φτώχεια που μεγάλωσαν οι γονείς μου,
όμως, η μάνα μου μού είπε ότι δεν είχαν πολλά χρήματα
αλλά είχαν αγάπη και ήταν χαρούμενοι. Έχω περάσει τα
πιο όμορφα καλοκαίρια. Έχω ακόμα φίλους από το ’75. Ο
Κώστας Έξαρχος, ο Δημήτρης Σομπασάκος. Μέχρι σήμε-
ρα, που πηγαίνω στον Πλάτανο, πηγαίνουμε μαζί και θα σ’

το πω, το καλύτερο μπιφτέκι θα το φας στον Πλάτανο».
Με το ελληνικό πείσμα στο αίμα του κατάφερε να γίνει

ένας πετυχημένος επιχειρηματίας και να αποκτήσει με-
γάλη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας,
καθώς είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του
ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμέ-
νη εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις βορειοανα-
τολικές πολιτείες και συνεργάζεται με σημαντικά ονόμα-
τα του χώρου, όπως «Hilton», «Marriott» και «Interconti-
nental».

Σπούδασε νομική στο St. John’s University και αμέσως
μετά τις σπουδές του εργάστηκε στη μεγαλύτερη νομική
εταιρεία του Λονγκ Άιλαντ, μέχρι και να τοποθετηθεί
πρέσβης στην Ελλάδα με τη γυναίκα του Όλγα και τα τρία
παιδιά τους. Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος τον έχει
παρασημοφορήσει με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, την
υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει η Ελληνορθόδοξη

Εκκλησία της Αμερικής. Επίσης, έχει λάβει το βραβείο
«Justice for Cyprus» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αμε-
ρικανικών Οργανισμών, που του απονεμήθηκε από τον
πρώην Πρόεδρο της Κύπρου, Δημήτρη Χριστόφια, καθώς
και το βραβείο Athens-Wishner που απονέμει από κοι-
νού η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Συμβού-
λιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

Ο Αμερικανός πρέσβης δεν κρύβει ότι είναι Δημοκρα-
τικός. Στις προεδρικές εκλογές του 2012 είχε διατελέσει
πρόεδρος των «Ελληνοαμερικανών για τους Ομπάμα-
Μπάιντεν».

Ακόμη και σήμερα διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τον
Αμερικανό πρόεδρο όσο και με τον πρόεδρο της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Με-
νέντεζ. Η πρόσφατη πετυχημένη επίσκεψη του Αμερικα-
νού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Αθήνα
έχει και τη δική του σφραγίδα.

ΤΖΟΡΤΖ ΤΣΟYΝΗΣ

Τα καλοκαίρια στη Ναύπακτο, 
η λαμπρή επιχειρηματική καριέρα
και τα μπιφτέκια στον Πλάτανο

Με τη μητέρα του Ελένη στην Πλάκα, σε τυχαία
συνάντηση με έναν συγχωριανό του, τον Περικλή

Στο χωριό του στη Ναυπακτία,
κάτω από τον Πλάτανο Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Με τη σύζυγό του Όλγα

Με φίλους σε ταβερνάκι στη Χαλκιδική, 
την οποία λατρεύει

Η αγάπη των πολιτών 
στο πρόσωπό του είναι τεράστια

Μια από τις συγκινητικές στιγμές
της υποδοχής στο χωριό τουΜε τον Αντώνη Σαμαρά στην Πύλο
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Σ
αρωτικές αλλαγές για χιλιάδες υπερχρεωμέ-
νους δανειολήπτες και οφειλέτες του Δημοσί-
ου φέρνει τροπολογία, μέσα από την οποία

επιδιώκεται να ρυθμιστούν
οφειλές πολλών δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ προς τις τράπεζες,
την εφορία και τα ασφαλιστικά
ταμεία. Ειδικότερα, οι βελτιώ-
σεις στον εξωδικαστικό μηχα-
νισμό ρύθμισης οφειλών είναι
οι εξής: 
• Εντός 2 μηνών από την ισχύ
της τροπολογίας επιτρέπεται η
υποβολή νέας αίτησης
•Θα εντάσσονται οφειλέτες και
με μία μοναδική οφειλή εφόσον
είναι πάνω από 10.000 ευρώ
•Υποχρεωτική η αιτιολόγηση μη
συναίνεσης στην πρόταση ρύθ-
μισης από τον πιστωτή αλλά και
τον οφειλέτη 
•Καταργείται η ποινή προεξό-
φλησης οφειλών 
•Από την οριστική υποβολή της
αίτησης αναστέλλονται τα αναγ-
καστικά μέτρα είσπραξης των
οφειλών 
•Οι πλειστηριασμοί σταματούν
εάν γίνει οριστική υποβολή της
αίτησης 3 μήνες πριν από τη
διενέργειά τους 
•Σταματούν οι κατασχέσεις σε

έσοδα από ενοίκια εάν ο οφειλέτης έχει αποπληρώσει
το 75% της οφειλής.

«Αναβίωση» 120 δόσεων
με «κούρεμα» προσαυξήσεων και τόκων

Αξίζει να σημειωθεί ότι βεβαιωμένες οφειλές οι
οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά
ιδρύματα έως τις 7/10/2019 ρυθμίζονται σε έως και
120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, με
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβα-
ρύνουν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή 100%

β) Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 95%

γ) Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 85%

δ) Από 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 80%

ε) Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 75%

στ) Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 45%

ζ) Από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 30%

η) Από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 20%

θ) Από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 15%

ι) Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 10%.

Νέος Εξωδικαστικός: 
Όλες οι αλλαγές που πρέπει
να γνωρίζουν οι οφειλέτες 

Τ
ο κοινωνικό σκηνικό γύρω μας θλιβερό, αποκαρ-
διωτικό, ανησυχητικό. Το ένα έγκλημα μετά το
άλλο, αφού οι άνθρωποι, πλέον, φαίνεται να πο-

ρευόμαστε χωρίς κανέναν αξιακό κώδικα, χωρίς καμία
αναστολή, και μοιάζουμε με άγρια θηρία, που κατασπα-
ράζουν ανελέητα και ανεξέλεγκτα. 

Μερικές από τις τραγικές ειδήσεις των τελευταίων μό-
λις ημερών, όπως δημοσιεύτηκαν στον Τύπο: Συνεχίζον-
ται οι συλλήψεις ατόμων για τον βιασμό 12χρονης, μετα-
ξύ των οποίων και ένας γιατρός, ο οποίος προφυλακί-
στηκε, και το γεγονός, εφόσον επαληθευτεί η κα-
τηγορία, δείχνει ότι η διαστροφή συναντιέται σε
ανθρώπους όλων των κοινωνικών και μορφωτι-
κών βαθμίδων. Τριαντατριάχρονος Έλληνας σκό-
τωσε στη Μύκονο 34χρονο αλβανικής καταγω-
γής, μετά από διαπληκτισμό. Άγνωστοι δολοφό-
νησαν άνδρα σε καφετέρια ναργιλέ στη Νέα Ιω-
νία. Μετά από 8 μήνες ερευνών ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη σε συγγενικό του πρόσωπο για δολο-
φονία 75χρονου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός
στη Ρόδο. Επτά άγνωστοι, με καλυμμένα τα χα-
ρακτηριστικά τους και κρατώντας ρόπαλα στα χέ-
ρια εισέβαλαν στο δημοτικό γήπεδο Πυλαίας στη
Θεσσαλονίκη, όπου γινόταν αγώνας σχολικού
πρωταθλήματος, και επιτέθηκαν σε τρεις μαθητές, δύο
από τους οποίους τραυμάτισαν. 

Και μέχρι να δημοσιευθεί αυτό το κείμενο, ενδεχομέ-
νως να συμβούν και άλλα εγκληματικά περιστατικά, κα-
θώς εκδηλώνονται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, που δεν
προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις.

Και όμως, δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις απαισιό-
δοξες αυτές διαπιστώσεις, που προβάλλονται, εκκω-
φαντικά πολλές φορές. από τα Μέσα Ενημέρωσης και
δημιουργούν αρνητικά πρότυπα και σε συνδυασμό με
την κατάρρευση ηθών και αξιών, ρίχνουν την ψυχολογία
μας. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε να νομίζουμε ότι χάθηκε τε-
λείως η ανθρωπιά, χάθηκε τελείως το ενδιαφέρον του
ενός προς τον άλλον, χάθηκαν τελείως η αγάπη και η
συμπόνια.

Η σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας μας είναι η μια
πραγματικότητα, πολύ ανησυχητική στ’ αλήθεια, που
αναδεικνύει και τη σοβαρότητα της κρίσης που μας μα-
στίζει. Δεν αναιρείται, όμως, και η άλλη πραγματικότητα,
ότι μέσα στην τόση σαπίλα υπάρχει κάπου κρυμμένη και
η αρετή. Μέσα στον βούρκο, υπάρχουν και τα διαμάντια. 

Δεν είναι λίγα τα καλά συμβάντα, αλλά αυτά δεν παίρ-
νουν τη δημοσιότητα των κακών! Βλέπετε, το κακό, που

απαξιώνει τον άνθρωπο, πουλάει περισσότερο από το
καλό, που καταξιώνει τον άνθρωπο, για αυτό συνήθως
περνάει ή απαρατήρητο ή στα ψιλά. Άλλωστε συνηθίσα-
με στη μαυρίλα! Εκτός από το μαύρο, όμως, υπάρχει και
το άσπρο…

Ιδού μια είδηση που προκαλεί αισιοδοξία, αλλά πέ-
ρασε απαρατήρητη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λή-
ψη οργάνων, που προσφέρθηκαν για δωρεά, τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της Κυριακής 19/2/2023, από νοση-
λευόμενο ασθενή με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα

Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η διαδικασία
μεταμόσχευσης των οργάνων, νεφρών και
ήπατος στους συμβατούς λήπτες έγινε τόσο
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννί-
νων όσο και στο Λαϊκό και Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι απλό πράγμα και εύκολο, ούτε
αυτονόητο, το αντίθετο μάλιστα, να ξεπερνά
κανείς τον εαυτό του και να αναπηδά, προς
κατάπληξη όλων, το αγαθό και το ωφέλιμο,
εκεί που φαίνεται ότι έχει χαθεί η ανθρωπιά
και η ελπίδα και ότι η ανθρωπιά είναι ανίσχυ-
ρη και ανίκανη. 

Η αντίσταση του ανθρώπου στη φθορά της ωραιότητάς
του, το ξεμπλοκάρισμα από την απελπισία, θα τον κάνει
να διαισθανθεί ότι είναι μεγάλη αυταπάτη και ψευδαί-
σθηση ότι του επαρκεί η παράδοση στον ίδιο τον εαυτό
του, αγνοώντας τον συνάνθρωπο. Πρόκειται για μια αναί-
ρεση του νοήματος της ζωής. 

Είναι κρίμα να καταντά ο άνθρωπος την καρδιά του ένα
πράγμα ανύπαρκτο, μια μηδαμινότητα, μια χούφτα λά-
σπης και να τραβά με αφροσύνη τον δρόμο του χάους.
Είναι κρίμα εξαιτίας της ρήξης του, πρώτα από όλα με
τον εαυτό του, να φτάνει στο χείλος της αβύσσου, μιας
αβύσσου μηδενισμού και απελπισίας. 

Έστω και αν το κοινωνικό τοπίο μαυρίζει συνεχώς,
υπάρχει ανάγκη να μη χάσουμε ή να ξαναβρούμε την αί-
σθηση της αξίας και της ομορφιάς του ήθους και της αν-
θρωπιάς. Έτσι μπορούμε να το αλλάξουμε… Μόνο ο
αγώνας για εσωτερική αλλαγή μπορεί να μας σώσει. Και
αυτός θα είναι η αφετηρία για κάθε ευνοϊκή εξέλιξη στη
ζωή μας.

Αντί να περιμένουμε να διορθωθούν οι άλλοι, εναντίον
των οποίων είμαστε έτοιμοι να εκσφενδονίσουμε εύκο-
λα τον λίθο του αναθέματος, ας διορθωθεί πρώτα ο κα-
θένας από εμάς.

Μέσα στον βούρκο 
βρίσκεις και διαμάντια! 

της
Κατερίνας
Φραγκάκη 

Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω

Τι προβλέπει 
η τροπολογία
για όσους
έχουν μία 
και μοναδική
οφειλή. Πότε
προβλέπεται
«κούρεμα» των
προσαυξήσεων
και τόκων 
μέχρι και 100% 

του
πατέρα 

Ηλία Μάκου
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Η
επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο
(https://www.kathimerini.gr 20/2/2023),
με τη σιωπηρή έγκριση της Μόσχας η

οποία ειδοποιήθηκε από την αμερικανική πλευρά
(https://www.theguardian.com 20/2/2023) λίγες
ώρες πριν από την επιβίβαση του Αμερικανού προ-
έδρου στο τρένο που θα τον μετέφερε από την Πο-
λωνία στην ουκρανική πρωτεύουσα, αναμφίβολα
αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη στο πεδίο του
πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό γιατί επιβεβαί-
ωσε αυτό που ορισμένοι από εμάς είχαμε τονίσει
από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος του πολέ-
μου στην Ουκρανία, ότι ο πόλεμος ήρθε για να μεί-
νει και να διαρκέσει πολλά χρόνια. Κατά την επί-
σκεψή του στο Κίεβο ο Μπάιντεν ανακοίνωσε νέο
πακέτο 500 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία, προ-
κειμένου να μπορέσει να προμηθευθεί αμερικανι-
κά όπλα. Και το «τεφτέρι» των ΗΠΑ αλλά και των
άλλων δυτικών δυνάμεων, που απλόχερα δίνουν
«βοήθεια» με το αζημίωτο βέβαια στην Ουκρανία,
συνεχίζει να γεμίζει αυξάνοντας τον λογαριασμό
που θα κληθεί τελικά να πληρώσει ο ουκρανικός
λαός σε λίγα χρόνια, καθώς ο Ζελένσκι έχει δανει-
στεί δεκάδες δισ. ευρώ από τη Δύση, δάνεια τα
οποία τα δυτικά Μέσα τα παρουσιάζουν με τον μαν-
δύα της δήθεν βοήθειας. Αρπάζοντας το παράθυρο
ευκαιρίας που άνοιξε η επίσκεψη Μπάιντεν στο
Κίεβο αμέσως μετά κατέφθασε και η Μελόνι
(https://www.governo.it 21/2/2023). Και ενώ τα
φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στην επίσκεψη
Μπάιντεν, στα ψιλά πέρασε η επίσκεψη της διευ-
θύντριας του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στο
Κίεβο στις 21 Φεβρουαρίου 2023
(https://www.imf.org/en 21/2/2023 Press Release
No. 23/48), η οποία συναντήθηκε με τον Ζελένσκι
αλλά και με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
της Ουκρανίας (NBU) που μάταια προσπαθεί να
μαζέψει τα ασυμμάζευτα, μιας και η χώρα έχει κυ-
ριολεκτικά χρεοκοπήσει. Όχι βέβαια ότι τα πράγ-
ματα ήταν καλά και πριν από την έναρξη του πολέ-
μου στην Ουκρανία, αφού το Κίεβο ήταν τακτικός

πελάτης του ΔΝΤ αλλά και της ΕΕ που χορηγούσαν
αφειδώς πακέτα αρκετών δισ. δολαρίων και ευρώ
στην Ουκρανία. Αντικείμενο της συνάντησης της
Γκεοργκίεβα ήταν η νέα δανειοδότηση της Ουκρα-
νίας από το ΔΝΤ ύψους 15 δισ. δολαρίων
(https://www.reuters.com 21/2/2023). Το όλο
σκηνικό προετοιμάστηκε σε τεχνικό επίπεδο λίγες
μέρες πιο πριν και απλώς ανέμενε το «ΟΚ» από τον
Μπάιντεν. Έτσι, λίγο πριν από την επίσκεψη του
Μπάιντεν στο Κίεβο, αυτή τη φορά στη Βαρσοβία
έλαβε χώρα στις 17/2/2023 η συνάντηση εκπροσώ-
πων του ΔΝΤ με την ουκρανική οικονομική ηγεσία,
προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή του μνημο-
νίου που επιβλήθηκε στην Ουκρανία στο πλαίσιο
του Προγράμματος Παρακολούθησης με Συμμετο-
χή του Συμβουλίου (PMB- Program Monitoring
with Board Involvement), τετράμηνης διάρκειας.
Στη συνάντηση από ουκρανικής πλευράς συμμε-
τείχαν ο διοικητής της NBU, Pyshnyy, ο υπουργός
Οικονομικών Marchenko και άλλοι ανώτεροι δη-
μόσιοι αξιωματούχοι (https://www.imf.org
17/2/2023) και από πλευράς ΔΝΤ υψηλόβαθμα
στελέχη του. Και φευ, σε αντίθεση με τα όσα συνέ-
βησαν επί μνημονίου στην Ελλάδα με το ΔΝΤ, αυτή
τη φορά το Ταμείο τα βρήκε όλα εντάξει και έκλεισε
την αξιολόγηση του εν λόγω Προγράμματος. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά άναψε και το «πράσινο φως»
για την εκ νέου δανειοδότηση της Ουκρανίας που
αποτέλεσε αντικείμενο της παραπάνω συνάντησης
της Γκεοργκίεβα, καθώς όπως τονίστηκε από το

ΔΝΤ «η ολοκλήρωση της πρώτης και τελικής ανα-
θεώρησης, η οποία υπόκειται σε έγκριση από τη
διοίκηση του ΔΝΤ, ανοίγει τον δρόμο για την έναρ-
ξη των συζητήσεων για ένα πρόγραμμα πλήρως
υποστηριζόμενο από το ΔΝΤ»
(https://www.imf.org/en 17/2/2023 Press Release
No. 23/46). Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από
πλευράς ΔΝΤ, «η απόδοση στο πλαίσιο του PMB
ήταν ισχυρή», δίνοντας τα εύσημα στους Ουκρα-
νούς αξιωματούχους, αφού «λόγω των κοινών
προσπαθειών της κυβέρνησης της Ουκρανίας και
της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας έχουν επι-
τευχθεί όλοι οι ποσοτικοί και ενδεικτικοί στόχοι
του τέλους Δεκεμβρίου, όπως και οι πέντε διαρ-
θρωτικοί δείκτες αναφοράς τέλους Ιανουαρίου».
Και για να μην υπάρχουν αυταπάτες για το ποιος θα
πληρώσει το μάρμαρο, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι όλα
αυτά «περιλάμβαναν την υποβολή στη Βουλή δέ-
σμης σχεδίων φορολογικών νόμων με στόχο την
αύξηση των εσόδων και τη λήψη μέτρων από το
υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των
καθυστερούμενων οφειλών». Και αφού το Ταμείο
έκανε μνεία και «στη λήψη μέτρων για ένα δίχτυ
κοινωνικής ασφάλειας», μπήκε στο ψητό σε σχέση
με τα ασημικά της Ουκρανίας, απαιτώντας «τη σύ-
σταση του εποπτικού συμβουλίου της Naftogaz και
τη συμφωνία για τα βασικά στοιχεία των διαγνωστι-
κών εκθέσεων για τον τραπεζικό τομέα». Και όλα
αυτά, παρότι το 2022 η ουκρανική οικονομία συρ-
ρικνώθηκε κατά 30%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες
προοπτικές έχουν επιδεινωθεί μετά την έγκριση
του PMB τον Δεκέμβριο, μεταξύ άλλων λόγω επι-
θέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Παρά
ταύτα, το ΔΝΤ επιμένει στη γνωστή φορομπηχτική
του πολιτική απαιτώντας ενίσχυση των φορολογι-
κών εσόδων επιβάλλοντας στην Ουκρανία το «κα-
θήκον να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για
επισκευές που σχετίζονται με τον πόλεμο και ισχυ-
ρότερο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, χωρίς να
αφήνει περιθώρια για μέτρα που διαβρώνουν τα
φορολογικά έσοδα». 

Αναφερόμενο το Ταμείο στην ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Ουκρανίας, επισημαίνει ότι ένα πλήρες πρό-
γραμμα του ΔΝΤ θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της
ουκρανικής κυβέρνησης για ένταξη στην ΕΕ. 

Και καθώς βέβαια ένταξη στην ΕΕ τρίτων χωρών
δεν μπορεί να γίνει όταν αυτές έχουν «τα χάλια
τους» σε θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ΔΝΤ επισημαίνει
με νόημα ότι «οι ουκρανικές αρχές σημειώνουν
πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου καθώς
και στην καταπολέμηση της διαφθοράς»! 

Έτσι μετά την επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο, ο
Ζελένσκι «πάει ξανά ταμείο», κι ας είναι το ΔΝΤ.
Άλλωστε έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν απο-
κλείεται ο Μπάιντεν να ζητήσει να πληρωθεί ο τελι-
κός λογαριασμός της Ουκρανίας στο ΔΝΤ όχι από
τον Ζελένσκι αλλά από τον Πούτιν.

Μπάιντεν, Μελόνι και ΔΝΤ στηρίζουν Ζελένσκι 

του
Νότη Μαριά

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

Το «τεφτέρι» των ΗΠΑ και των άλλων
δυτικών δυνάμεων, που απλόχερα
δίνουν «βοήθεια» με το αζημίωτο
βέβαια στην Ουκρανία, συνεχίζει 

να γεμίζει αυξάνοντας τον λογαριασμό
που θα κληθεί τελικά να πληρώσει 
ο ουκρανικός λαός σε λίγα χρόνια



Τ
ι σχέση μπορεί να έχουν, άραγε, η
ορεινή Αρκαδία, το Οντάριο, η Χα-
βάη, η πίτσα, ο ανανάς, ο πρωθυ-
πουργός του Καναδά Τζάστιν Τριν-

τό (μικρή φωτό δεξιά) και ο πρόεδρος της
Ισλανδίας Γκούντνι Θορλάσιους Γιοχάνεσον
(μικρή φωτό αριστερά); Κι όμως, έχουν! Τε-
ράστια και θα το εξηγήσουμε παρακάτω.

Όλα άρχισαν το 1954, όταν ο 20χρονος Σω-
τήρης «Σαμ» Πανόπουλος, ορμώμενος από

τα Βούρβουρα της Αρκα-
δίας, έφτασε με πλοίο στον
Καναδά με όνειρα για μια
καλύτερη ζωή. Το 1960 μαζί
με τα δύο αδέρφια του είχε
δημιουργήσει ήδη μια μι-

κρή αλυσίδα εστιατορίων,
προσφέροντας στην αρχή

μπιφτέκια και στη συνέχεια πίτσα, έπειτα
από ένα ταξίδι του Σαμ στη Νάπολη.

Από περιέργεια, μια μέρα του 1962 ο Πα-
νόπουλος αποφάσισε να προσθέσει κον-
σερβοποιημένο ανανά σε μια πίτσα, απλώς
για να διαπιστώσει ποιο θα ήταν το αποτέ-
λεσμα. «Τον βάλαμε μόνο και μόνο για
πλάκα, για να δούμε τι γεύση θα έχει», δή-
λωσε ο Σαμ Πανόπουλος στο BBC σε συ-
νέντευξη που έδωσε το 2017, λίγο πριν φύ-
γει από τη ζωή.

Η αντίθεση
Στον ίδιο και στα αδέλφια του άρεσε η αν-

τίθεση ανάμεσα στη γλυκύτητα του ανανά
και στην αλμυρή γεύση του ζαμπόν. «Το δο-
κιμάσαμε πρώτα, μετά το δώσαμε σε κάποι-
ους πελάτες, οι οποίοι ξετρελάθηκαν και λί-
γους μήνες αργότερα το βάλαμε στο μενού»,
αφηγήθηκε ο Έλληνας… εφευρέτης.

Και εγένετο… πίτσα Χαβάη, η οποία τις
επόμενες δεκαετίες έμελλε να διχάσει τον
κόσμο, αφού άλλοι τη λατρεύουν και άλλοι
μορφάζουν από αηδία ενίοτε χωρίς καν να
δοκιμάσουν. H πίτσα, αν και δημιουργήθηκε
στον Καναδά από Έλληνα μετανάστη, πήρε
το όνομα Χαβάη για δύο λόγους. Το νησιωτι-
κό σύμπλεγμα είχε γίνει αμερικανική πολι-
τεία λίγα χρόνια πριν (1959), οι άνθρωποι εί-
χαν ερωτευτεί τον ανέμελο τρόπο ζωής των
ντόπιων, ενώ η μάρκα του κονσερβοποιημέ-
νου ανανά που χρησιμοποιούσε ο Σαμ ονο-
μαζόταν Hawaiian. Ο Πανόπουλος πούλησε
το εστιατόριό του, που ονομαζόταν «Satelli-
te», στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ανοί-
γοντας αργότερα το «Family Circle», ένα άλ-
λο εστιατόριο, στο Λονδίνο του Οντάριο.
Αποσύρθηκε τελικά σε ηλικία εβδομήντα
τριών ετών το 2007.

Από το ταπεινό καναδέζικο ντεμπούτο της
χαβανέζικης πίτσας, αυτός ο ιδιαίτερος
συνδυασμός εξαπλώθηκε σε όλη τη Βόρεια
Αμερική και τελικά σε όλο τον κόσμο -αλλά
παρά την παγκόσμια απήχησή της, η πίτσα
με ανανά παραμένει αμφιλεγόμενη.

Μίσος
Χαρακτηριστικά, σε μια δημοσκόπηση της

YouGov το 2017 το 82% των ερωτηθέντων
συμπαθούσε τον ανανά, αλλά μόνο το 53%
ήθελε το φρούτο στην πίτσα τους, στο 12%
δεν τους άρεσε, ενώ το 29% δήλωσε ότι μι-
σούσαν την ιδέα. Μέχρι και στο ελληνικό
«MasterChef» γίνεται κατά καιρούς κου-
βέντα με ειρωνικά σχόλια για την πίτσα με
ανανά.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι
ο ανανάς σπάει την παράδοση -ότι το

φρούτο, εκτός από την ντομάτα, δεν έχει
θέση στην πίτσα. Ο Γκούντι Θορλάσιους
Γιοχάνεσον, πρόεδρος της Ισλανδίας, προ-
κάλεσε ένα μικρό διεθνές επεισόδιο όταν
αστειεύτηκε με μαθητές σχολείου ότι, αν
του δινόταν η ευκαιρία, θα απαγόρευε τον
ανανά στην πίτσα. 

Αυτό οδήγησε στην αποστολή χαβανέ-
ζικων πιτσών στην ισλανδική πρεσβεία
στο Λονδίνο και ο Τζάστιν Τριντό, πρωθυ-
πουργός του Καναδά, υπερασπίστηκε με
πάθος τη γαστρονομική συνεισφορά της

χώρας του σε ένα tweet: «Έχω έναν ανα-
νά. Έχω μια πίτσα. Και στέκομαι πίσω από
αυτή τη νόστιμη δημιουργία του νοτιοδυ-
τικού Οντάριο».

Ναπολιτάνικη έκπληξη
Η πατρίδα της σύγχρονης πίτσας θεωρεί-

ται η Νάπολη, όπου το 2009 έλαβε από την
ΕΕ εγγυημένο καθεστώς παραδοσιακού ει-
δικού προϊόντος, προστατεύοντας την αρχι-
κή συνταγή της βάσης της πίτσας και τις με-
θόδους παραγωγής της από την κατάχρηση
ή την παραποίηση.

Ο Ναπολιτάνος master pizzaiolo (σεφ πί-
τσας) Φράνκο Πέπε, ο οποίος έχει ανακη-
ρυχθεί πολλές φορές ο καλύτερος pizzaiolo
στον κόσμο, δεν έχει αποφύγει να χρησιμο-
ποιήσει τον ανανά ως συστατικό της βρα-
βευμένης πίτσας του, κερδίζοντας, μάλιστα,
ακόμη και βραβείο για τη δική του εκδοχή
της χαβανέζικης πίτσας, και την υπερασπί-
ζεται: «Οι συνδυασμοί ήταν μάλλον πολύ ρι-
ψοκίνδυνοι: ο ανανάς συνδυάστηκε με ντο-
μάτα! Διπλή οξύτητα, η οποία είχε πάντα ως
αποτέλεσμα μια αδύναμη γεύση και κακή
πεπτικότητα. Επιπλέον, οι ανανάδες ήταν
από κονσέρβες, προμαγειρεμένοι κάτω από
σιρόπι με τεράστια προσθήκη άλλων σακχά-
ρων».

Η πίτσα ανανά του Πέπε, που έχει απο-
σπάσει τις καλύτερες κριτικές, χρησιμοποι-
εί φρέσκα φρούτα και τα σερβίρει κρύα, τυ-
λιγμένα σε ζαμπόν και προσούτο -μια προ-
σέγγιση που, όπως λέει, επιτρέπει στη φυσι-
κή γεύση του ανανά να αναδειχθεί.

Αλλά παρά την εκλεκτή γαστρονομική του
εκδοχή στη χαβανέζικη πίτσα, η συνήθης
επιλογή φρούτων σε κονσέρβα παραμένει
απίστευτα δημοφιλής και οι οπαδοί της λένε
ότι τους αρέσει ο συνδυασμός γλυκών και
αλμυρών γεύσεων.

Και τελικά περί ορέξεως… κολοκυθόπιτα
ή όπως δήλωσε ο Ισλανδός πρόεδρος: «Ο
κόσμος δεν είναι μόνος του: Όσο κι αν δεν
μου αρέσει ο ανανάς στην πίτσα, η ατομική
ελευθερία τού να έχεις τη γαρνιτούρα της
επιλογής σου υπερισχύει».
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O Έλληνας μετανάστης από την Αρκαδία Σαμ Πανόπουλος 
πρόσθεσε το εξωτικό φρούτο στο κατεξοχήν ιταλικό 

έδεσμα και δίχασε τον κόσμο

Η ρωμαίικη πίτσα
ανανά που έγινε

«casus belli»!
Γράφει 

o Ορέστης
Κατσαρέας

Ο Σαμ Πανόπουλος
στο εστιατόριό του

στο Οντάριο στα 60s
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Ο Μπάιντεν περιμένει
τον αντίπαλό του
για την προεδρική 
μάχη του 2024

Σε θέση μάχης μπαίνει ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, καθώς θέλει να
επανεκλεγεί στις εκλογές του 2024. Είτε
αντιμετωπίσει εκ νέου τον Ντόναλντ
Τραμπ είτε έναν άλλο Ρεπουμπλικανό
υποψήφιο, ο πρόεδρος σχεδιάζει μια εκ-
στρατεία που σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης το νόημά της θα συνοψίζεται
στη φράση: «Η ικανότητα νικάει την τρέ-
λα». Ο Τζο Μπάιντεν είναι σχεδόν 81 ετών,
ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των
ΗΠΑ, με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
δημοτικότητας. Η οικονομία βελτιώνεται,
αλλά παραμένει ασταθής, ενώ το κόμμα
του τον υποστηρίζει δημοσίως, αλλά αγω-
νιά κατ’ ιδίαν. Και δεν αποκλείεται να βρε-
θεί αντιμέτωπος με κάποιον πολύ νεότερο
από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο
τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι θα επαναλάβει εύκολα τη νίκη του
2020. Η δημοτικότητά του κινείται γύρω
από το αναιμικό 43% και δύο πρόσφατες
έρευνες, η μία της «Washington Post» και
η άλλη του Χάρβαρντ, εμφάνισαν τον Τραμπ
να προηγείται κατά πολλές μονάδες. Επι-
πλέον, δεν αποκλείεται αντί του Τραμπ να
κληθεί να αντιμετωπίσει τον 44χρονο Ρον
ντε Σάντις ή την 51χρονη Νίκι Χέιλι, με την
προεδρική εκλογή να αποκτά χαρακτηρι-
στικά αναμέτρησης γενεών. Στόχος της
καμπάνιας τους θα είναι να μην αποκτήσει
η μάχη του 2024 χαρακτηριστικά δημοψη-
φίσματος υπέρ ή κατά του Μπάιντεν, αλλά
να εξελιχθεί σε αναμέτρηση μεταξύ δύο
προσώπων και στρατηγικών.

Όπως σημειώνουν τα αμερικανικά δη-
μοσιεύματα, όσοι καταστρώνουν τη στρα-
τηγική των Ρεπουμπλικανών ποντάρουν
στο ενδεχόμενο εξάντλησης του προ-
έδρου από μια κουραστική εκστρατεία, η
οποία αυτή τη φορά δεν θα έχει τους πε-
ριορισμούς που επιβλήθηκαν στην προ-
ηγούμενη λόγω Covid. Σχεδιάζουν να τον
εμφανίσουν ως γηραιό, αποτυχημένο
ηγέτη, που ξοδεύει πάρα πολλά, ευθύνε-
ται για την άνοδο του πληθωρισμού και εί-
ναι δέσμιος της Αριστεράς.

Π
ρόταση δώδεκα σημείων για
τον τερματισμό του πολέμου
παρουσίασε η Κίνα σε μια προ-
σπάθεια να εμφανιστεί ως δια-

μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και τη
Δύση. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δηλώνει
ότι η Κίνα είναι ουδέτερη, παρότι εμποδί-
ζει τις προσπάθειες στα Ηνωμένα Έθνη
να καταδικάσουν την εισβολή. 

Το έγγραφο απηχεί τις ρωσικές καταγ-
γελίες ότι οι δυτικές κυβερνήσεις ευθύ-
νονται για την εισβολή πριν από έναν χρό-
νο και επικρίνει τις κυρώσεις στη Ρωσία.

Η πρόταση της Κίνας περιλαμβάνει κα-
τάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συ-
νομιλίες, καθώς και τον τερματισμό των
δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Λέει
ότι «οι εμπλεκόμενες χώρες θα πρέπει να
σταματήσουν να καταχρώνται μονομερείς
κυρώσεις» και «να συμβάλουν στην απο-
κλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία».

Επιπλήξεις
Αναφέρει ότι η κυριαρχία όλων των χω-

ρών πρέπει να τηρηθεί, αν και δεν διευ-
κρινίζει πώς θα συνέβαινε αυτό για την
Ουκρανία και τα εδάφη που αφαιρέθηκαν
από αυτήν από τότε που η Ρωσία κατέλα-
βε την Κριμαία το 2014. 

Η πρόταση καταδικάζει τη νοοτροπία

Ψυχρού Πολέμου, επιπλήττει τις ΗΠΑ και
το ΝΑΤΟ και τη στρατιωτική συμμαχία
ΗΠΑ - Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η ασφά-
λεια μιας περιοχής δεν πρέπει να επιτυγ-
χάνεται με την ενίσχυση ή την επέκταση
στρατιωτικών μπλοκ», αναφέρει η πρότα-
ση. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν
είχε ζητήσει προ της εισβολής εγγυήσεις
ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
Οι Κινέζοι με την πρότασή τους απαιτούν
κατάπαυση του πυρός, ειρηνευτικές συ-
νομιλίες, προστασία των αιχμαλώτων πο-
λέμου και διακοπή των επιθέσεων κατά
αμάχων, διατήρηση της ασφάλειας των
πυρηνικών σταθμών και διευκόλυνση
των εξαγωγών σιτηρών.

«Λασπολογία»
Οι Αμερικανοί έχουν εκφράσει αμφιβο-

λίες για τη θέση του Πεκίνου, λέγοντας ότι
έχει παράσχει μη στρατιωτική βοήθεια
που υποστηρίζει την πολεμική προσπά-
θεια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ

Πούτιν. Λένε ακόμη ότι διαθέτουν πληρο-
φορίες ότι το Πεκίνο εξετάζει την παροχή
πολεμικής υποστήριξης. Η Κίνα χαρακτή-
ρισε τον ισχυρισμό «λασπολογία» και είπε
ότι στερείται αποδεικτικά στοιχεία. Στο
παρελθόν η Κίνα έχει προβεί σε αντιφατι-
κές δηλώσεις σχετικά με τη στάση της.
Λέει ότι η Ρωσία προκλήθηκε να αναλάβει
δράση εξαιτίας της επέκτασης του ΝΑΤΟ
προς τα ανατολικά, αλλά έχει επίσης διεκ-
δικήσει ουδετερότητα στον πόλεμο.

«Διπρόσωπος δράκος»
«Η Κίνα παρουσιάζει δύο πρόσωπα»,

δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτε-
ρικών Άντονι Μπλίνκεν. «Δημόσια, πα-
ρουσιάζεται ως μια χώρα που αγωνίζεται
για την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά ιδιω-
τικά, όπως είπα, έχουμε δει ήδη τους τε-
λευταίους μήνες την παροχή στρατιωτι-
κής βοήθειας που όντως πηγαίνει άμεσα
στην υποβοήθηση της πολεμικής προ-
σπάθειας της Ρωσίας».

Ο Μπλίνκεν, στη διάσκεψη του Μονά-
χου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανη-
συχούν εδώ και καιρό ότι η Κίνα θα παρά-
σχει όπλα στη Ρωσία. «Έχουμε πληροφο-
ρίες που μας ανησυχούν ότι εξετάζουν το
ενδεχόμενο να παράσχουν στρατιωτική
υποστήριξη στη Ρωσία», είπε.

Με 12 σημεία επιχειρεί 
το Πεκίνο να παίξει ρόλο
διαμεσολαβητή ανάμεσα 

σε Ρωσία και Δύση

Οι προτάσεις της Κίνας 
για το Ουκρανικό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλεξία Τασούλη
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Σ
ε… χλωρό κλαρί δεν αφή-
νουν οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας (σ.σ.: και ιδιαί-
τερα η Υποδιεύθυνση Αντι-

μετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
και Εμπορίας Ανθρώπων) τους οίκους
ανοχής που… ξεφυτρώνουν σαν μανι-
τάρια σε διάφορες περιοχές στο κέν-
τρο της Αθήνας, χωρίς να τηρούν τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομο-
θεσία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τα τε-
λευταία 24ωρα έγιναν έφοδοι σε 6 οί-
κους ανοχής στο κέντρο της πρω-
τεύουσας, με την ΕΛΑΣ να συλλαμβά-
νει συνολικά 12 άτομα και να προσάγει
ακόμη 3 γυναίκες. Σε βάρος των συλ-
ληφθέντων σχηματίστηκαν ποινικές
δικογραφίες για τα -κατά περίπτωση-
αδικήματα της παραβίασης σφραγί-
δων που έθεσε η Αρχή και του νόμου
περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώ-
πων. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας
διενήργησαν αυτή τη φορά ελέγχους
σε οίκους ανοχής στην οδό Ιάσονος,
όπου όπως διαπιστώθηκε πέντε είχαν
σφραγιστεί κατ’ επανάληψη από την
αρμόδια δημοτική Αρχή, αλλά εντοπί-
στηκαν να λειτουργούν κανονικά, ενώ
προσήχθησαν και 3 γυναίκες για πα-
ραβάσεις του νόμου περί εκδιδόμε-
νων προσώπων. Μάλιστα, με εισαγγε-
λική απόφαση, διατάχθηκε να σφρα-
γιστούν ξανά οι συγκεκριμένοι χώροι. 

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες,
πάλι σε αστυνομική επιχείρηση σε
διαφορετική γειτονιά του κέντρου της
Αθήνας, διαπιστώθηκε ότι τρεις οίκοι
ανοχής λειτουργούσαν παράνομα. Το
αποτέλεσμα ήταν 7 συλλήψεις, ενώ οι
χώροι σφραγίστηκαν και σε αυτή την
περίπτωση. Ο μεγάλος «πονοκέφα-
λος» των Αρχών με τους οίκους ανο-
χής δεν έχει να κάνει μόνο με το τυπι-
κό σκέλος της άδειας αλλά και με το
ουσιαστικό, καθώς σε πολλές περι-

πτώσεις έχουν εντοπιστεί να εργάζον-
ται γυναίκες θύματα κυκλωμάτων traf-
ficking. Πρόκειται για νεαρές, πάμ-
φτωχες αλλά εντυπωσιακές κοπέλες
κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, οι
οποίες έρχονται στην Ελλάδα υποτίθε-
ται για να εργαστούν ως καθαρίστριες,
οικιακές βοηθοί, σερβιτόρες κ.ά.,
όμως, καταλήγουν «σκλάβες» αδίστα-
κτων κυκλωμάτων που τις εκδίδουν
ακόμη και δεκάδες φορές την ημέρα. 

«Φυλακισμένες» σε κολαστήρια
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε τέ-

τοιο κύκλωμα που εξαρθρώνει η ΕΛΑΣ
οι αξιωματικοί που συντάσσουν τις δι-
κογραφίες λαμβάνουν καταθέσεις από
γυναίκες που όλες τους κάνουν λόγο
για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σκλη-
ρούς μαστροπούς που τις βρίζουν και
τις χτυπάνε, που αδιαφορούν ακόμη
και για τις ημέρες της εμμήνου ρήσης
τους και που όταν κάποια από αυτές
αντιμετωπίζει πρόβλημα με ακατάσχε-
τη αιμορραγία, τότε απλώς την… πετά-
νε σε ένα νοσοκομείο. Τα κέρδη είναι
τόσο μεγάλα, που τα κυκλώματα μα-
στροπείας ανοίγουν και νόμιμες επι-
χειρήσεις προκειμένου να… ξεπλύ-
νουν το «μαύρο» χρήμα που ρέει
άφθονο και να μπορέσουν να το χρησι-
μοποιήσουν. 

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι τις
Εσωτερικές Υποθέσεις απασχολούν
κατά καιρούς καταγγελίες που γίνον-
ται για επίορκους αστυνομικούς που
φαίνονται να εισπράττουν μεγάλα
χρηματικά ποσά για να κάνουν τα
στραβά μάτια στους παράνομους οί-
κους ανοχής. 

Την άμεση κινητοποίηση του Λιμε-
νικού Σώματος προκάλεσε η προσά-
ραξη χθες τα ξημερώματα της στη
θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τήλου
ενός φορτηγού πλοίου μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων με τουρκική
σημαία. Πρόκειται για το μήκους 146
μέτρων πλοίο «MED CERKEZKOY»,
στο οποίο επιβαίνουν 17 μέλη πληρώ-
ματος -όλοι τους Τούρκοι- και το οποίο είχε αποπλεύσει έμφορτο από τον Πει-
ραιά με προορισμό τον λιμένα Λαττάκεια της Συρίας. Από άγνωστη μέχρι στιγ-
μής αιτία, το πλοίο προσάραξε σε βραχώδες σημείο ανοιχτά της Τήλου και αμέ-
σως κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές Αρχές, αρχικά με δύο σκάφη του ΛΣ και εν

συνεχεία με ένα ρυμουλκό για να σταθε-
ροποιηθεί και να αποκλειστεί κάθε ενδε-
χόμενο βύθισής του. Οι καιρικές συνθήκες
στο σημείο ήταν αρκετά καλές, επομένως
τα συνεργεία κινήθηκαν άμεσα, ενώ το ευ-
χάριστο είναι ότι δεν παρατηρήθηκε ρύ-
πανση της θαλάσσιας περιοχής. «Παρακο-
λουθούμε το θέμα με ψυχραιμία», δήλωσε
η δήμαρχος Τήλου, Μαρία Καμμά, καθώς

αρχικά ο κυβερνήτης του «MED CERKEZKOY» δεν ζήτησε βοήθεια από τις ελ-
ληνικές Αρχές και σε σχετικά κοντινή απόσταση βρισκόταν κι άλλο πλοίο με
τουρκική σημαία. Τέλος, για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Frontex που
απέστειλε UAV να καταγράψει με κάμερα την κατάσταση στην περιοχή.

«Συναγερμός» στην Τήλο από προσάραξη τουρκικού πλοίου 

Παράνομοι οίκοι 
ανοχής σε κάθε 

γωνιά της Αθήνας 

Διαρκή «ντου» της ΕΛΑΣ σε σπίτια με κόκκινα 
φανάρια που λειτουργούν χωρίς άδεια - Συλλήψεις 

εκδιδόμενων γυναικών και απελευθέρωση κοριτσιών
που έχουν πέσει θύματα κυκλωμάτων trafficking

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος
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Ο
καταστροφικός και φονικός
σεισμός στην Τουρκία δημι-
ούργησε εύλογα ερωτήματα
για το τι μέλλει γενέσθαι στη

χώρα μας. Υπάρχει ανησυχία για νέο σει-
σμό; Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πόσα κτίρια
θα καταρρεύσουν; Πόσα δεν κινδυ-
νεύουν; Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγ-
χοι σε εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα; Για
τις σημαντικές απαντήσεις στα σοβαρά
ερωτήματα που εγείρονται επικοινωνή-
σαμε με τον καθηγητή Γεωλογίας και
πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμη
Λέκκα, ο οποίος εξήγησε στην «Politi-
cal» ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αρ-
κετά αυστηροί.

Όπως μας είπε ο έμπειρος καθηγητής, ο
πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγ-
χος για την ανθεκτικότητα των δημόσιων
κτιρίων σε περίπτωση σεισμού είναι πλέον
υποχρεωτικός.

Η αντοχή των δημόσιων κτιρίων
Πριν από μία εβδομάδα έγινε συνάντηση

στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την αντο-
χή των δημόσιων κτιρίων σε περίπτωση
ενός μεγάλου σεισμού. 

«Πλέον γίνεται υποχρεωτικός ο πρωτο-
βάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγχος σε
όλα τα δημόσια κτίρια, αρχής γενομένης
από τα σχολεία και τα νοσοκομεία», μας εί-
πε αρχικά ο κ. Λέκκας και στη συνέχεια δι-
ευκρίνισε: «Οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτε-
ροβάθμιοι έλεγχοι είχαν αρχίσει τη δεκαε-
τία του 2000, όμως είχαν ένα προαιρετικό
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα από τα 80.000
δημόσια κτίρια του ευρύτερου δημόσιου
τομέα που έχουμε στην Ελλάδα, μόνο τα
16.000 με 17.000 κτίρια να έχουν απογρα-
φεί. Έχει γίνει ο πρωτοβάθμιος έλεγχος
και αυτή η βάση δεδομένων υπάρχει στον
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας. Έως τώρα, παρά τις εκκλή-
σεις που κάναμε για τον πρωτοβάθμιο και
δευτεροβάθμιο έλεγχο, το ποσοστό των
κτιρίων που ελέγχεται κάθε χρόνο ήταν χα-
ρακτηριστικά μικρό». 

Επιπλέον, επεσήμανε πως «με αυτή την
πρωτοβουλία γίνεται υποχρεωτικός ο
πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος έλεγ-
χος σε όλα τα δημόσια κτίρια, αρχής γενο-
μένης από τα σχολεία και τα νοσοκομεία
που είναι κρίσιμες υπηρεσίες, όπου στεγά-
ζονται παιδιά, στεγάζονται ασθενείς, που
έχουν έναν κομβικό ρόλο στην όλη διαχεί-
ριση της καταστροφής».

Ο κανονισμός δόμησης
Όσον αφορά τους αντισεισμικούς κανο-

νισμούς, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντι-
σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας τό-
νισε στην «Political»: «Το 30% των κτιρίων
στην επικράτεια έχει δομηθεί με τον νέο
σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Αυτά τα
κτίρια δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Από
κει και πέρα, υπάρχει ένα 30% των κτιρίων
που δομήθηκαν από το ’69 μέχρι το ’84. Αυ-
τά τα κτίρια, τα οποία δομήθηκαν με τον αν-
τισεισμικό κανονισμό του 1959, δεν έχουν

πρόβλημα, εκτός αν έχουν γίνει παρεμβά-
σεις, αν είναι ασυντήρητα και ούτω καθε-
ξής. Από το 1959 και πριν έχουμε κτίρια τα
οποία δεν έχουν κανονισμό, απλά και μόνο
υπήρχαν κάποιες οδηγίες από την Πολιτεία
μέχρι το 1959. Αυτά τα κτίρια είναι κατά
προτεραιότητα σε έλεγχο. Όχι ότι είναι επι-
κίνδυνα κτίρια, αλλά πρέπει να δούμε τη
στάθμη επιτελεστικότητας, όπως δηλαδή
τη στάθμη αντισεισμικής θωράκισης, έτσι
ώστε να βελτιώσουμε στατικά τα κτίρια αυ-
τά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1959».

Οι αργοί ρυθμοί και
οι επανέλεγχοι ανά πενταετία

Ερωτηθείς αν έχουν γίνει όλοι οι παλιό-
τεροι έλεγχοι, υποστήριξε πως δεν έχουν
ολοκληρωθεί ακόμη.

Είναι χαρακτηριστικό ένα παλιότερο δη-
μοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο το 2001 εί-
χε δοθεί εντολή για προσεισμικό έλεγχο σε
80.000 δημόσια κτίρια. 

Από τότε έχουν περάσει δύο δεκαετίες,
με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι
έχουν ελεγχθεί μόλις τα 25.000, δηλαδή
55.000 κτίρια δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί
από τους αρμόδιους φορείς.

«Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι από τα
55.000 κτίρια που απομένουν για έλεγχο
δεν χρησιμοποιούνται όλα περίπου. Χρησι-
μοποιούνται τα 25.000 με 30.000 κτίρια. Τα
υπόλοιπα είναι κτίρια στα οποία δεν συγ-
κεντρώνονται κόσμος. Είναι αποθήκες, εί-
ναι κτίρια τα οποία δεν είναι ιδιαίτερης
σπουδαιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο κ. Λέκκας.

Ο καθηγητής Γεωλογίας ξεκαθάρισε
ακόμη πως πρέπει να γίνουν προσεισμικοί
έλεγχοι σε όλα τα κτίρια, ακόμη και σε αυτά
που έχουν ήδη ελεγχθεί.

«Όταν ένα κτίριο ελέγχεται δεν πρέπει να
θεωρείται ασφαλές σε βάθος χρόνου. Πρέ-
πει καθεμία πενταετία, καθεμία δεκαετία,
να επανελέγχουμε τα κτίρια έτσι ώστε να
διαπιστώνεται η αντισεισμική τους επάρ-
κεια», τόνισε ο καθηγητής.

«Αυστηροί 
έλεγχοι για 

να μη γίνουμε
Τουρκία…»

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ
Ευθύμης Λέκκας μιλάει στην «Political» για τον αριθμό 

των κτιρίων που πρέπει να ελεγχθούν 
ώστε η Ελλάδα να είναι θωρακισμένη 

απέναντι σε ένα ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου

του 
Μίλτου Σακελλάρη

sakellarismiltos@yahoo.com
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Κ
ούλουμα με υψηλές για την
εποχή θερμοκρασίες, υγρα-
σία, ευνοϊκούς ανέμους για το
πέταγμα του χαρταετού αλλά

και πνιγηρή ατμόσφαιρα με λασποβροχές
λόγω της αφρικανικής σκόνης θα κάνουν
οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς
Δευτέρας.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Με-
σόγειο αναμένεται να ευνοήσει τη μετα-
φορά θερμών αερίων μαζών και αφρικα-
νικής σκόνης προς τη χώρα μας με τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά του καιρού να είναι:
• Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι με εντάσεις
που αύριο θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο
τα 8 Μποφόρ.
•Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδι-
αίτερα αύριο και την Καθαρά Δευτέρα, οι
οποίες θα ξεπερνούν τους 20οC. Οι αέριες
μάζες πάνω από τη χώρα μας θα είναι 7-10
βαθμούς θερμότερες από τα κανονικά για
την εποχή επίπεδα.
•Τοπικές βροχές (και λασποβροχές), οι
οποίες αύριο θα επηρεάσουν περιοχές
της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ την
Καθαρά Δευτέρα θα περιοριστούν στη βο-
ρειοανατολική χώρα.

Ειδικά την Καθαρά Δευτέρα οι άνεμοι
αναμένεται να εξασθενήσουν στο Ιόνιο και

στα ηπειρωτικά και να είναι ευνοϊκοί για
το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού.

Επί ποδός η Τροχαία
Οι αστυνομικοί των Διευθύνσεων Τρο-

χαίας όλη της χώρας -ιδιαίτερα σε Αττική
και Θεσσαλονίκη- βρίσκονται επί ποδός
για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των
εκδρομέων του τριημέρου αλλά και για να
επιτηρήσουν τον ΚΟΚ με έμφαση στις λω-
ρίδες έκτακτης ανάγκης, στην κατανάλω-
ση αλκοόλ και στα όρια ταχύτητας. Ο επι-
χειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει
αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά το-
μείς βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφορια-
κών συνθηκών κάθε περιοχής με αυξημέ-
νη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη
αστυνόμευση των σημείων του οδικού δι-
κτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρό-
κλησης τροχαίων ατυχημάτων. Μάλιστα,

προς διευκόλυνση των εκδρομέων στα
ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα
κ.ά. θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας των βαρέων οχημάτων (φορτηγά άνω
των 3,5 τόνων) από τις 8 το πρωί έως τις
13.00 το μεσημέρι. Ανάλογη πρόνοια
υπάρχει και για την επιστροφή των εκδρο-
μέων, καθώς την Καθαρά Δευτέρα στα
ρεύματα εισόδου των εθνικών οδών θα
απαγορεύεται η κίνηση των βαρέων οχη-
μάτων από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις
21.00 το βράδυ, μέτρο που ίσως παραταθεί
χρονικά. 

Ξεκίνησαν από την Τετάρτη οι μαζι-
κές αφίξεις επισκεπτών για το Καρ-
ναβάλι της Πάτρας, με το Υπεραστικό
ΚΤΕΛ Αχαΐας να προγραμματίζει δε-
κάδες δρομολόγια σε καθημερινή
βάση από τον Κεντρικό Σταθμό της
Αθήνας και άλλες μεγάλες πόλεις της
Ελλάδας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας Αν-
δρέα Μανωλόπουλο, ο οποίος μίλησε

στον Peloponnisos FM 104,1, έχουν
προγραμματιστεί περίπου 200 ανα-
χωρήσεις λεωφορείων από την πρω-
τεύουσα, με τα περισσότερα δρομο-
λόγια χθες (Παρασκευή), οπότε και
κορυφώθηκε η έξοδος των εκδρομέ-
ων για την καρναβαλική Πάτρα.

Το ΚΤΕΛ έχει προετοιμαστεί για τη
μεταφορά τουλάχιστον 20.000 επισκε-
πτών από μέρη με τα οποία και συνδέε-
ται ως υπεραστικός συγκοινωνιακός
φορέας, ιδιαιτέρως από τη Θεσσαλονί-
κη, όπου φέτος καταγράφεται -για
πρώτη φορά- μεγάλο ενδιαφέρον!

Να σημειωθεί ότι το Υπεραστικό
ΚΤΕΛ Αχαΐας πήρε έγκριση από
τον Δήμο Πατρέων για να χρησιμο-
ποιεί και τον προβλήτα Αγίου Νι-
κολάου για να σταθμεύει λεωφο-
ρεία που θα αποβιβάζουν επιβάτες
στον Σταθμό της Όθωνος Αμαλίας
ώστε να μη δημιουργούνται συνω-
στισμός και κυκλοφοριακό έμ-
φραγμα. Χθες πραγματοποιήθη-
καν 160-180 δρομολόγια από Αθή-
να προς Πάτρα, τα οποία ξεκινού-
σαν ανά πέντε λεπτά από τις 5.30
το πρωί έως τις 12 το βράδυ.

«Βουλιάζει» η Πάτρα για το Καρναβάλι - Μόνο με το ΚΤΕΛ αναμένονται 20.000 επισκέπτες

Τι σημαίνει 
το πέταγμα 

του αετού 
στην Ελλάδα

Στην Κίνα ήταν ένα «έξυ-
πνο όπλο», στη Δύση
χρησιμοποιήθηκε για
επιστημονικά πειράματα,
αλλά στην ελληνική πα-
ράδοση το πέταγμα του
χαρταετού συμβολίζει το
πέταγμα της ανθρώπινης
ψυχής προς τον Δημι-
ουργό της. Σύμφωνα με
το έθιμο, πρέπει να πετά-
ει στον ουρανό την Καθα-
ρά Δευτέρα, τη μέρα που
ξεκινά η νηστεία της Σα-
ρακοστής, δηλαδή τη μέ-
ρα που ξεκινά η πνευμα-
τική και σωματική μας
κάθαρση. Με τη διαδικα-
σία αυτή ερχόμαστε πιο
κοντά στον Θεό. Η επαφή
αυτή συμβολίζεται με τον
χαρταετό, ο οποίος επί-
σης πλησιάζει προς τον
Θεό πετώντας ψηλά στον
ουρανό.

Αμόλα... καλούμπα
με ούριους ανέμους

και αφρικανική σκόνη
Ζέστη, υγρασία, 

λασποβροχές και ισχυροί 
νοτιάδες, τα χαρακτηριστικά

του καιρού κατά 
το εορταστικό τριήμερο
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Σοκαριστική
υπόθεση
revenge porn
στον Βόλο

Παγωμένη είναι η τοπική κοινωνία
του Βόλου από την αποκάλυψη μιας
υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας,
με τις λεπτομέρειες του εφιάλτη που
βιώνει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια μια
35χρονη σήμερα γυναίκα να προκα-
λούν οργή. Όλα ξεκίνησαν το 2019, όταν
η γυναίκα ζήτησε από τον τότε σύντρο-
φό της να χωρίσουν, με τον 30χρονο σή-
μερα άνδρα να παίρνει από το προφίλ
της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
φωτογραφίες και να δημιουργεί ψεύτι-
κους λογαριασμούς σε ιστοσελίδες,
εμφανίζοντάς την ως άτομο που εκδί-
δεται έναντι αμοιβής. Μάλιστα, έχοντας
υφαρπάξει και πιο προσωπικές φωτο-
γραφίες από το κινητό της τηλέφωνο,
άρχισε να στέλνει μηνύματα σε φίλους
και γνωστούς της προσποιούμενος πως
είναι η ίδια, ζητώντας τους ερωτική συ-
νεύρεση με το αζημίωτο. 

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε τι συμ-
βαίνει, απευθύνθηκε στην Αστυνομία
και στην Εισαγγελία, με τη Δικαιοσύνη
να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 54
μηνών για revenge porn (μτφ. εκδικη-
τική πορνογραφία), εξύβριση, απειλή,
συκοφαντική δυσφήμηση και άλλα αδι-
κήματα. Ο εφιάλτης, όμως, για την
35χρονη σήμερα γυναίκα δεν σταμάτη-
σε εκεί, καθώς στο κινητό της τηλέφω-
νο άρχισε να δέχεται απειλητικά μηνύ-
ματα, ενώ ο πρώην σύντροφός της
έγραψε προσβλητικά σχόλια μέχρι και
με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού της.
Η υπόθεση αναβιώνει σε δεύτερο βαθ-
μό στις δικαστικές αίθουσες, με τον
30χρονο να εκπροσωπείται μέσω συνη-
γόρου και την ποινή να μειώνεται σε 11
μήνες με αναστολή…

Κώστας Παπαδόπουλος

Τ
ην αποδόμηση της κατάθεσης
παιδιάτρου, η οποία αμφισβήτη-
σε τους ισχυρισμούς της Ρούλας
Πισπιρίγκου για τους «σπα-

σμούς» που υπέστη η Τζωρτζίνα και οδή-
γησαν στην εγκεφαλοπάθεια, επιχείρησε η
υπεράσπισή της.

«Είναι ψευδομάρτυρας και προκατειλημ-
μένη», ήταν το σχόλιο του Αλέξη Κούγια για
την παιδίατρο Μένια Γράψα, η οποία πρώτη
εξέτασε την άτυχη Τζωρτζίνα κατά την εισα-
γωγή της στο Καραμανδάνειο, τον Απρίλιο
του 2021. 

Η μάρτυρας αφού σημείωσε ότι δεν γνώρι-
ζε «το ιστορικό της οικογένειας» που είχε
χάσει ήδη δύο παιδιά, κατέθεσε πως δεν πεί-
σθηκε από την αναφορά της κατηγορουμέ-
νης μητέρας ότι η Τζωρτζίνα εκδήλωσε
«σπασμούς». Μάλιστα, εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι εκείνη την ημέρα η κατηγορούμενη
δεν έσπευσε στο νοσοκομείο. «Πάντως δεν
ήρθε άμεσα στο νοσοκομείο πανικόβλητη»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποια δη-
λητηρίαση από χάπια. Ρώτησα τη μητέρα αν
υπήρχαν στο σπίτι φάρμακα και μου είπε ότι
υπήρχαν αντιεπιληπτικά που της είχε χορη-
γήσει ο γιατρός για ισχαιμικό που είχε υπο-
στεί», κατέθεσε η μάρτυρας, με τον Αλέξη
Κούγια να αντιδρά κατηγορώντας την ότι κα-
τασκεύασε μια ψεύτικη εικόνα, που οδήγησε
σε λάθος κρίση τη δικαιοσύνη, επιμένοντας
πως η 34χρονη την είχε ενημερώσει ότι στο

σπίτι υπήρχαν μόνο αντικαταθλιπτικά χάπια.
«Καταλαβαίνετε ότι δημιουργήσατε μια

εντύπωση ότι η κατηγορουμένη σας είπε ψέ-
ματα;», είπε ο συνήγορος, απευθυνόμενος
στη μάρτυρα, η οποία απάντησε: «Και τα αν-
τιεπιληπτικά και τα αντικαταθλιπτικά θα μπο-
ρούσαν να δικαιολογήσουν ένα επεισόδιο.
Και χειρότερο τα αντικαταθλιπτικά».

«Δίνει ψευδή κατάθεση και επιφυλασσό-
μεθα να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της
κατηγορουμένης», είπε με νόημα ο Αλέξης
Κούγιας, ενώ η Ρούλα Πισπιρίγκου δήλωσε
αδιαθεσία και βγήκε από την αίθουσα, υπό το
βλέμμα του εν διαστάσει συζύγου της που
παρακολουθεί τη διαδικασία από τα πίσω
έδρανα.

Η δημοσιοποίηση της εικόνας του πρώην
ζευγαριού μέσα από το δικαστήριο, παρά τις
απαγορεύσεις του νόμου, προκάλεσε την έν-
τονη αντίδραση της προέδρου του δικαστη-
ρίου αλλά και την παρέμβαση του αρμόδιου
εισαγγελέα, που ζήτησε από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να εντοπίσει τους
δράστες για να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο. 

«Προκατειλημμένη
και ψευδομάρτυρας

η παιδίατρος»!
Βαριές κατηγορίες 
από τον συνήγορο 

της Ρούλας Πισπιρίγκου 
κατά της γιατρού που εξέτασε 

την άτυχη Τζωρτζίνα Παραιτήθηκε
η δικηγόρος 
του ισοβίτη
πιλότου 

Την παραίτησή της υπέβαλε η δικηγό-
ρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου,
Κατερίνα Μαυροειδή, η οποία είχε ανα-
λάβει να τον υπερασπιστεί στον β’ βαθμό
ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετεί-
ου Αθηνών.

«Όπως είναι γνωστό, είχα αναλάβει
την υπεράσπιση του Χαράλαμπου Ανα-
γνωστόπουλου στον β’ βαθμό ενώπιον
του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου Αθηνών.
Πλην όμως, επαγ-
γελματικοί και προ-
σωπικοί λόγοι δεν
μου επιτρέπουν να
συνεχίσω ως συνήγο-
ρος υπεράσπισης στην εν
λόγω υπόθεση και δηλώνω την παραίτη-
σή μου», τόνισε χθες στην ανακοίνωσή
της η Κατερίνα Μαυροειδή.

Σημειώνεται πως η δίκη του 34χρο-
νου πιλότου Μπάμπη Αναγνωστόπου-
λου, καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό
σε ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 11
ετών και 6 μηνών για το αποτρόπαιο
έγκλημα στα Γλυκά Νερά, διακόπηκε
για τις 28 Μαρτίου ενώπιον του Μει-
κτού Ορκωτού Εφετείου. Η δίκη εκφω-
νήθηκε, με τον κατηγορούμενο -κρα-
τούμενο στις φυλακές Μαλανδρίνου-
παρόντα στο εδώλιο. Τότε η δικηγόρος
Κατερίνα Μαυροειδή, που τελικά πα-
ραιτήθηκε, είπε ότι διορίσθηκε από τον
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στις 9 Φε-
βρουαρίου και ότι δεν έχει παραλάβει
ακόμη το ψηφιακό υλικό που περιλαμ-
βάνεται στη δικογραφία.

Μίλτος Σακελλάρης
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Α
υξήσεις μισθών με βάση τον πληθω-
ρισμό, το ΑΕΠ και την παραγωγικότη-
τα, με ισχυρά αντίβαρα μέσω της μεί-
ωσης των άμεσων και έμμεσων φό-

ρων και των εισφορών στις επιχειρήσεις, περι-
λαμβάνονται στο νέο τετραετές πρόγραμμα της
Νέας Δημοκρατίας για την περίοδο 2024-2027.

Σε σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να
προβεί κατά την προεκλογική περίοδο ο πρω-
θυπουργός, δίνοντας το σύνθημα για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά
και για ελάφρυνση των βαρών κυρίως στη μι-
κρομεσαία τάξη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», με-
ταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

1 Μείωση φορολογικών συντελεστών στην κλί-
μακα φορολογίας εισοδήματος από 2%-4%

ανάλογα με την πορεία των δημοσιονομικών.
Έτσι, οι συντελεστές πάνω από το αφορολόγητο

όριο των 10.000 ευρώ (9%) θα μειωθούν σε 20%-
18%, 26%-24%, 34%-32% και 42%-40% από 22%,
28%, 36% και 44% αντίστοιχα. Η μείωση θα είναι
σταδιακή και θα συνδέεται με τα δημόσια οικονο-
μικά.

2Μείωση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ από
24% και 13%, που σήμερα είναι στο 22% και 11%

με διατήρηση του ειδικού καθεστώτος για νησιά
και ταξιδιωτικό πακέτο.

3 Κατάργηση του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οι-
κοδομές, ενώ η ισχύς του μέτρου της απαλ-

λαγής έχει παραταθεί έως το τέλος του 2024.

4Νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την επέ-
κταση των τιμών ζώνης σε όλη την επικρά-

τεια και την αύξηση της φορολογητέας ύλης.

5Μείωση των συντελεστών φορολόγησης των
ενοικίων χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη

το ποσοστό, ενώ αναμένεται να καθιερωθούν ένα

ή δύο ακόμη κλιμάκια. Σημειώνεται ότι τα εισο-
δήματα από ενοίκια φορολογούνται σήμερα με
συντελεστή 15% για ποσά από 0-12.000 ευρώ, 35%
για 12.000,01-35.000,00 ευρώ και 45% για τα
υψηλότερα.

6 Μείωση φορολογίας των επιχειρηματικών
κερδών τουλάχιστον στο 20% με... έκπληξη

το 15% και με ειδική μέριμνα για τους αγροτικούς
συνεταιρισμούς και τις ενώσεις παραγωγών,
όπου σήμερα ο φόρος είναι στο 10%. 

7 Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για
όλους τους επαγγελματίες που ασκούν επι-

χειρηματική δραστηριότητα, ενώ το μέτρο ήδη
εφαρμόζεται για όσους προχωρούν σε προσλή-
ψεις εργαζομένων. Θα διατηρηθεί αλλά θα είναι
μειωμένο για τις νομικές οντότητες.

8 Κατάργηση της προκαταβολής φόρου 55%
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ανα-

μένεται να μειωθεί από το 80% και το 100% που
ισχύει για νομικά πρόσωπα και τράπεζες αντί-
στοιχα ανάλογα με την πορεία των δημόσιων οι-
κονομικών.

9 Μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαί-
ων στο 0,2% από 0,5% και ισχυρά φορολογικά

κίνητρα για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμό
επιχειρήσεων.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Δημήτρης Κοπελούζος: 

Ο αθόρυβος
επιχειρηματίας 
που έχτισε 
μια αυτοκρατορία

Sunlight: 
Στην κορυφή 
με συνεχείς
εξαγορές
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Ποια είναι τα σενάρια 
των βασικών αλλαγών 

που περιλαμβάνονται στο νέο
τετραετές πρόγραμμα της ΝΔ

Έρχονται γενναίες μειώσεις
φόρων έως το 2027 
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Σ
ε διεθνή κολοσσό στον το-
μέα των βιομηχανικών
μπαταριών εξελίσσεται η
Sunlight Group, η οποία

διανύει την τέταρτη δεκαετία δυναμι-
κής ανάπτυξης.

Η εταιρεία του Παναγιώτη Γερμανού,
θυγατρική του Ομίλου Olympia, πραγ-
ματοποίησε πέντε εξαγορές το 2022
και έχει μπει… φουριόζα στο 2023, με
στόχο να καταστεί ακόμη μεγαλύτερη
δύναμη στον τομέα της αποθήκευσης
ενέργειας. Σήμερα, η Sunlight έχει πα-
ρουσία σε πέντε ηπείρους και σε πάνω
από εκατό χώρες, κάτι που συνιστά
παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς δεν έχει κα-
ταγραφεί άλλη εταιρεία με τέτοια πα-
ρουσία παγκοσμίως! Τα deals της θυ-
γατρικής του Ομίλου Γερμανού διαδέ-
χονται το ένα το άλλο, ενώ με σταθερά
βήματα η ομάδα που ασκεί το μάνα-
τζμεντ διευρύνει την παρουσία και τις
δραστηριότητες.

Ισχυρή παρουσία
Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία

στην Ευρώπη, με υπερσύγχρονες εγ-
καταστάσεις στην Ελλάδα και την Ιτα-
λία, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύ-
τερο εργοστάσιο μπαταριών μολύβδου
διεθνώς για αυτοματοποιημένα οχήμα-
τα, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα
και συστήματα αποθήκευσης ενέργει-
ας. H εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση

στις τεχνολογίες και την παραγωγή
μπαταριών λιθίου. Η είσοδος της Sun-
light στην αγορά των ΗΠΑ το 2019 είναι
ενδεικτική του διεθνούς προσανατολι-
σμού της, ο οποίος αποτυπώνεται και
στο εξωστρεφές επιχειρηματικό της
προφίλ, καθώς ήδη εξάγει τα προϊόντα
της σε περισσότερες από εκατό χώρες.

Η εταιρεία καταγράφει μια έντονα
ανοδική πορεία και μετεξελίσσεται
από κατασκευάστρια μπαταριών σε μια
τεχνολογική-βιομηχανική εταιρεία
που παρέχει λύσεις αποθήκευσης
ενέργειας για τους πελάτες της σε όλο
τον κόσμο. Η Sunlight δεν περιορίζεται
σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία, αλλά
εξερευνά διαρκώς και αναπτύσσει την
κατάλληλη λύση για τις ανάγκες των
πελατών της. Η Sunlight αναπτύσσει
εξειδικευμένη καινοτομία σε όλο το
φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού μπα-
ταριών και επενδύει στην έρευνα και

ανάπτυξη σχετικά με τις πιο ασφαλείς
και πλέον προηγμένες εφαρμογές λι-
θίου. Με περισσότερα από δώδεκα
χρόνια εμπειρίας στο λίθιο και μια κο-
ρυφαία ομάδα έρευνας και ανάπτυξης,
η Sunlight εισήλθε στην αγορά του με
τη Li.ON FORCE, την πρώτη σειρά
«έξυπνων» μπαταριών λιθίου για ηλε-
κτρικά βιομηχανικά οχήματα.

Νέο κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης

Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας
στην τεχνολογία λιθίου συνδέεται με τη
δημιουργία ενός νέου κέντρου έρευ-
νας και ανάπτυξης, με πενήντα κορυ-
φαίους επιστήμονες και έδρα την Αθή-
να. Το κέντρο θα επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων αποθήκευ-
σης ενέργειας, λιθίου και υβριδικών,
επιδιώκοντας την εδραίωση του ηγετι-
κού ρόλου της εταιρείας στις τεχνολο-

γικές εξελίξεις της παγκόσμιας βιομη-
χανίας αποθήκευσης ενέργειας.

Στρατηγικές κινήσεις
Τους τελευταίους μήνες η Sunlight

πραγματοποίησε δύο κορυφαίες
στρατηγικές εξαγορές, οι οποίες ανα-
μένεται να απογειώσουν τα μεγέθη
της τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα,
τον περασμένο Δεκέμβριο απέκτησε το
51% των μετοχών της Triathlon Holding
GmbH, η οποία αποτελούσε βασικό αν-
ταγωνιστή της εταιρείας του Παναγιώτη
Γερμανού. Ο τζίρος των δύο εταιρειών
υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται
ότι μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα ξε-
περάσει με… άνεση ακόμη και τα 3 δισ.
ευρώ. Με την εξαγορά του πλειοψηφι-
κού ποσοστού, η Sunlight διαθέτει πλέον
περισσότερες από 35 εγκαταστάσεις
(παραγωγικές μονάδες και αποθηκευτι-
κοί χώροι, κέντρα έρευνας και ανάπτυ-
ξης, γραφεία πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης) σε 12 χώρες ανά τον κόσμο, απα-
σχολώντας συνολικά 3.050 υπαλλήλους.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά
της Sunlight, η οποία την ανεβάζει σε
άλλο επίπεδο.  Επιπλέον, η εταιρεία προ-
χώρησε στις αρχές του έτους σε άλλη μια
κίνηση στρατηγικής σημασίας με την
εξαγορά του 51% της ισραηλινής Israeli
Industrial Batteries (IIB) Energy Storage
Systems. Με την κίνηση αυτή, η Sunlight
απλώνει την παρουσία της σε Ισραήλ,
Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Σε
κάθε περίπτωση, η Ευρώπη και η αμερι-
κανική ήπειρος αποτελούν τα δύο βασι-
κά πεδία των δραστηριοτήτων της πο-
λυεθνικής εταιρείας, η οποία εμφανίζε-
ται… πρόθυμη να «κατακτήσει» περισ-
σότερες χώρες σε όλες τις ηπείρους.

loukas1972@gmail.com

Γράφει 
ο Λουκάς 
Γεωργιάδης

Πρωτοπορία στις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας 
και παρουσία σε… ολόκληρο τον πλανήτη

Η εταιρεία του Παναγιώτη
Γερμανού, θυγατρική 
του Ομίλου Olympia,

πραγματοποίησε
5 εξαγορές το 2022 

και έχει μπει… 
φουριόζα στο 2023

Στην κορυφή με συνεχείς εξαγορές 



Ο
Δημήτρης Κοπελούζος θεωρείται ένας
από τους κορυφαίους Έλληνες επιχει-
ρηματίες με δραστηριότητες στην ενέρ-
γεια, τη διαχείριση αποβλήτων, τα ενερ-

γειακά έργα, το φυσικό αέριο, καθώς και την εκμε-
τάλλευση αεροδρομίων. Άνθρωπος χαμηλών τόνων,
θεωρείται μετρ των deals και των συνεργειών και
έχει καταφέρει ο όμιλός του να πρωταγωνιστεί στα
μεγάλα projects. Λατρεύει την οικογένειά του - σχε-
δόν καθημερινά τρώνε όλοι μαζί, γονείς, παππούδες
και εγγόνια.

Η αρχή του ταξιδιού
Το ταξίδι του Δημήτρη Κοπελούζου στον επιχειρη-

ματικό στίβο ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 20 ετών, το
1970, χρονιά που παράλληλα σπούδαζε στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο μηχανολόγος. Τότε ήταν που
έκανε τα πρώτα του βήματα στο επιχειρείν, ξεκινών-
τας τη δραστηριότητά του από τον κλάδο των μέσων
μεταφοράς.

Έτσι, το 1973 ο Δημήτρης Κοπελούζος ίδρυσε μια
εταιρεία με αντικείμενο την κατασκευή λεωφορείων
σε δύο βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονταν στην
περιοχή της Θήβας, 80 χλμ. από την Αθήνα. Μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Όμιλος είχε προμηθεύ-
σει την ελληνική αγορά με το 30% των αστικών λεω-
φορείων της Αθήνας και το 25% των τουριστικών και
υπεραστικών λεωφορείων της χώρας.

Το 1975 σύναψε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες

παραγωγής φορτηγών οχημάτων, ενώ την ίδια πε-
ρίοδο ανέπτυξε και τη μεγαλύτερη αλυσίδα κατα-
στημάτων πώλησης επιβατηγών αυτοκινήτων στην
Ελλάδα. Παράλληλα, επένδυσε και ανέπτυξε δίκτυο
πωλήσεων χωματουργικών μηχανημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής οι δρα-
στηριότητες επεκτάθηκαν στον τομέα της ηλε-
κτροκίνησης και σηματοδότησης σιδηροδρομι-
κών δικτύων, αναλαμβάνοντας το πρώτο σχετικό
έργο στην Ελλάδα, τις τηλεπικοινωνίες της γραμ-
μής Αθηνών - Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος.

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο όμιλος εί-
χε δραστηριοποιηθεί στo project management και
στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού,
γεγονός που έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του
ομίλου στον ενεργειακό τομέα. 

Ως αποτέλεσμα, ο όμιλος κατά τα επόμενα τριάντα
χρόνια κατασκεύασε έναν σημαντικό αριθμό μονά-
δων ηλεκτροπαραγωγής για τη ΔΕΗ, όπως σταθμούς
ντίζελ σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά: υδροηλε-
κτρικούς - συνδυασμένου κύκλου (combined cycle)
- λιγνιτικούς.

H ίδρυση της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS
Χρονιά-ορόσημο για τον όμιλο αποτέλεσε το 1991,

όταν και ιδρύθηκε η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ στην
Αθήνα, που έχει κατασκευάσει το μεγαλύτερο τμήμα
των υποδομών υψηλής πίεσης για τη μεταφορά του
φυσικού αερίου και τη μονάδα παραγωγής ρεύμα-

τος με καύσιμο λιγνίτη για τη ΔΕΗ στη Μελίτη της
Φλώρινας.

Σήμερα βασικούς πυλώνες δραστηριότητας του
ομίλου στον τομέα της ενέργειας αποτελούν η πώλη-
ση φυσικού αερίου, η παραγωγή και εμπορία ηλε-
κτρικής ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Κυρίαρχη θέση κατέχουν επίσης το project man-
agement ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας
(αγωγοί μεταφοράς καυσίμων και μονάδες παραγω-
γής ρεύματος), καθώς και η προμήθεια ενεργειακού
εξοπλισμού (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συμπαραγω-
γή). Ακόμη έναν επιχειρηματικό άξονα του ομίλου
αποτελούν οι Συμβάσεις Παραχώρησης, όπως αυτή
του Εκθεσιακού Κέντρου Athens Metropolitan Expo
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Επιπροσθέτως, ο
όμιλος έχει προβεί σε στρατηγικές επενδύσεις βασι-
κών έργων υποδομής με σημαντικότερες τη συμμε-
τοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Διεθνούς Αερολιμέ-
να Αθηνών και τη διαχείριση των 14 μεγάλων περιφε-
ρειακών αεροδρομίων της χώρας μας.

Το εμβληματικό έργο και η νέα γενιά
Φέτος ο δυναμικός όμιλος θα ξεκινήσει την κατα-

σκευή του εμβληματικότερου έργου του: πρόκειται
για τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποί-
ησης LNG FSRU Αλεξανδρούπολης, που θα κατα-
στήσει την Ελλάδα ενεργειακό κέντρο της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, πολλαπλασιάζοντας τους δρό-
μους του αερίου.

Συνεχιστές του έργου του Δημήτρη Κοπελούζου
είναι τα παιδιά του: ο Χρήστος Κοπελούζος, διευθύ-
νων σύμβουλος του Copelouzos Group, αλλά και η
κόρη του Ελμίνα Κοπελούζου, μέτοχος και πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade,
της θυγατρικής του ομίλου που «τρέχει» το έργο της
Αλεξανδρούπολης.
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amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Το ξεκίνημα σε ηλικία 20 ετών 
και τα ορόσημα - Η λατρεία του

για την οικογένεια

Ο αθόρυβος επιχειρηματίας
που έχτισε μια αυτοκρατορία 

Δημήτρης Κοπελούζος
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Τ
ην επιτάχυνση του ενεργειακού
μετασχηματισμού της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας με έμφαση σε
λύσεις που διασφαλίζουν βιώσι-

μη και φτηνή ενέργεια για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών της περιοχής,
ιδιαίτερα στην τεράστια αγροτική «κοινό-
τητα» του θεσσαλικού κάμπου, σηματο-
δότησαν τα εγκαίνια φωτοβολταϊκού
σταθμού που πραγματοποιήθηκαν την
προηγούμενη Δευτέρα.

Ειδικότερα, το έργο που κατασκευά-
στηκε από την Akuo αποτελεί τον θεμέλιο
πρωταρχικό λίθο ενός ευρύτερου συμ-
πλέγματος έργων που αναπτύσσει η ίδια
εταιρεία σε συνεργασία με την περιφέ-
ρεια, καθώς τους επόμενους μήνες θα
ολοκληρωθεί η αδειοδοτική «ωρίμανση»
ενός χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος
500 MWp προκειμένου να ξεκινήσει η
κατασκευή τους μόλις οριστικοποιηθεί η
χρηματοδότησή τους.

Μνημόνιο Συνεργασίας
Στο πλαίσιο των εγκαινίων η εταιρεία

συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την
περιφέρεια, τον Γενικό Οργανισμό Εγγεί-
ων Βελτιώσεων Θεσσαλίας (ΓΟΕΒ Θεσ-
σαλίας), που εκπροσωπεί πάνω από

50.000 αγρότες της περιοχής, καθώς και
με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ-
τιώσεων Πηνειού (ΤΟΕΒ Πηνειού) για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε
κανάλια και ταμιευτήρες από την Akuo
Energy, τα οποία θα αποφέρουν σημαντι-
κά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας. Τα μέρη συμφώνησαν να ανα-
πτύξουν όχι μόνο πλωτά φωτοβολταϊκά
αλλά και φωτοβολταϊκά σε αρδευτικά κα-
νάλια που συμβάλλουν στη μείωση της
εξάτμισης του νερού. Μέσω των αγρο-
βολταϊκών η Akuo θα ενθαρρύνει την εν-
σωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στο πλαίσιο της σημαντικής γε-
ωργικής δραστηριότητας της περιοχής.

Επιπλέον, η εταιρεία θα εγκαταστήσει
πλωτά φωτοβολταϊκά στοιχεία που επι-
τρέπουν τη χρήση των υδάτινων επιφα-
νειών για την παραγωγή ενέργειας, μει-
ώνοντας παράλληλα την εξάτμιση νερού.
Τέλος, οι λύσεις αποθήκευσης θα συμ-
πληρώσουν αυτές τις εγκαταστάσεις
ηλιακής παραγωγής, επιτρέποντας την
ενσωμάτωση της πράσινης ενέργειας στο
δίκτυο και ένα πιο αποτελεσματικό και
πράσινο ενεργειακό μείγμα για την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας.

Ο Έρικ Σκότο, συνιδρυτής και πρό-
εδρος της Akuo, δήλωσε: «Στα τέλη του
περασμένου έτους η ελληνική κυβέρνη-

ση ανακοίνωσε ότι θέτει ως στόχο το 80%
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο
εθνικό ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030:
αυτό θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτο-
πόρο στην ΕΕ! Αυτή η δέσμευση είναι το
μήνυμα που περίμενε η βιομηχανία των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να
επιταχυνθεί πραγματικά και η Akuo σκο-
πεύει αναμφίβολα να διαδραματίσει ση-
μαντικό ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση. Με
αυτή την απόφαση κατά νου η Akuo απο-
φάσισε να ενισχύσει αυτή την προσπά-
θεια με ένα εξασφαλισμένο χαρτοφυλά-
κιο 1,4 GW στη χώρα, το οποίο θα αναπτύ-
ξουμε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε υπε-
ρήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε
στην επίτευξη των κλιματικών και ενερ-
γειακών στόχων της Ελλάδας».

Η ταυτότητα του έργου
Μιλώντας στην «Political», o διευθύ-

νων σύμβουλος της Akuo Ελλάδας Κώ-
στας Ανδριοσόπουλος ανέφερε, μεταξύ
άλλων: «Τα έργα της Akuo στη Θεσσαλία
θα ενισχύσουν περαιτέρω την αγροβολ-
ταϊκή δραστηριότητα της περιοχής, θα
στηρίξουν τις αγροτικές οργανώσεις και
την τοπική κοινωνία και θα συμβάλουν
στον ενεργειακό μετασχηματισμό της ευ-
ρύτερης περιφέρειας».

Μόλις πέντε χρόνια μετά το άνοιγμα

του γραφείου της στην Ελλάδα, η Akuo
εγκαινιάζει το δεύτερο έργο της μετά τη
Χάλκη τον Οκτώβριο του 2021. Ο φωτο-
βολταϊκός σταθμός της Θεσσαλίας
εδρεύει κοντά στην πόλη της Λάρισας
και περιλαμβάνει τέσσερις φωτοβολταϊ-
κούς σταθμούς ισχύος 1 MWp ο καθέ-
νας. Προμηθεύει περίπου 350 νοικοκυ-
ριά και αντισταθμίζει το ισοδύναμο πε-
ρισσότερων από 700 τόνων εκπομπών
CO2 κατά τη διάρκεια κάθε έτους λει-
τουργίας. 

Με το έργο αυτό, καθώς και με το παγ-
κόσμιο χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα,
η Akuo αναλαμβάνει πλήρως το μερίδιο
ευθύνης που της αναλογεί για την υπο-
στήριξη του ελληνικού στρατηγικού
σχεδίου για το κλίμα και την ενέργεια
(ΕΣΚΠ) που έχει θέσει η κυβέρνηση και
προβλέπει διείσδυση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως και 80% έως το
2030.  Επιπρόσθετα, ο φωτοβολταϊκός
σταθμός της Θεσσαλίας είναι το πρώτο
έργο στο οποίο η Akuo θα προβεί στην
πώληση ηλεκτρικής ενέργειας απευθεί-
ας στην αγορά.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο της Θεσσαλίας
επωφελείται από την τεχνογνωσία του
Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης της
GEARS, ο οποίος πωλεί ηλεκτρική ενέρ-
γεια απευθείας στην αγορά ενέργειας μέ-
σω άμεσης συμμετοχής στο Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αυτό αποτελεί
παράδειγμα της αυξανόμενης ωριμότη-
τας του τομέα των φωτοβολταϊκών στην
Ελλάδα. 

«Πράσινα» σχέδια για φτηνό
ρεύμα σε 50.000 αγρότες!

Εγκαινιάστηκε το φωτοβολταϊκό πάρκο της Akuo 
στη Λάρισα - Σε τροχιά ενεργειακής μετάβασης 

η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γράφει 
o Μιχάλης  
Μαστοράκης

mikle_mastorakis@msn.com



Με τη συμμετοχή 103 εταιρειών από την Ελλάδα και την
Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο (8-10 Φεβρουα-
ρίου) η Fruit Logistica 2023, η Διεθνής Έκθεση για Φρέ-
σκα Φρούτα και Λαχανικά. Όπως ανακοίνωσε ο Εκθεσια-
κός Οργανισμός του Βερολίνου, που αντιπροσωπεύεται
στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο, η φετινή 30ή διοργάνωση προ-
σέλκυσε περισσότερους από 63.000 αγοραστές και εμ-
πορικούς επισκέπτες από περίπου 140 χώρες και πάνω
από 2.600 εκθέτες από 92 εθνικές αγορές. Στο πλαίσιο
της έκθεσης, οργανώθηκαν και φέτος με απόλυτη επιτυ-
χία ένα Εθνικό Ομαδικό Περίπτερο από την Enterprise Greece Invest & Trade και τέσσερα Ελληνικά Ομαδικά Περί-
πτερα από τις εταιρείες Great Greek Exports and Trade, Economotechniki, Nocavert και Promo Solution, τα οποία
στήριξαν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και την προώθηση των φρέσκων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
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E
χοντας στο επίκεν-
τρο τη συνέχιση του
επενδυτικού πλά-
νου του ομίλου σε

νέες συνδέσεις οπτικών ινών
και δίκτυα 5G, ο πρόεδρος και
CEO του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ,
στο πλαίσιο της τηλεδιάσκε-
ψης με τους αναλυτές μετά την
ανακοίνωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων για τη χρήση
2022, τόνισε ότι ο ανταγωνι-
σμός είναι ιδιαίτερα ενεργός το
τελευταίο διάστημα και ο ΟΤE
απαντά με προσεκτικές κινή-
σεις. Απαντώντας σε ερωτή-
σεις αναλυτών, τόνισε ότι μπο-
ρεί να είναι λίγο ακριβότερος,
ωστόσο φτιάχνει ένα ολοκλη-

ρωμένο και άρτιο δίκτυο οπτι-
κών ινών, οπότε δεν αναμένε-
ται να χάσει το μερίδιό του και
την πρώτη θέση στη σταθερή
τηλεφωνία. «Ο ανταγωνισμός
πάντα υπήρχε και θα συνεχίσει
να υπάρχει ανάμεσα στους πα-
ρόχους. Επιλεκτικά κάνουμε
κινήσεις βελτίωσης τιμών
στους high end πελάτες, χωρίς
να αλλάξουμε τη στρατηγική
και το guidance», αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά. Όπως έγινε
γνωστό, οι επενδύσεις του ομί-
λου για το 2023 αναμένεται να
διατηρηθούν στα επίπεδα των
640 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία
να συνεχίζει την ανάπτυξη των
υποδομών FTTH.

Απορροφά 
την Intercontinental
International 
η BriQ Properties

Στην εξαγορά 17 ακινήτων από το
χαρτοφυλάκιο της Intercontinental
International προχωρά η εισηγμένη
ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Φέσσα, ενώ, όπως
έγινε γνωστό, σε συνέχεια της συ-
ναλλαγής ακολουθεί συγχώνευση
διά απορροφήσεως της πρώτης από
την BriQ. Όπως σημειώνεται στη σχε-
τική ανακοίνωση, η BriQ υπέγραψε
συμφωνία με την Intercontinental In-
ternational ΑΕΕΑΠ («ICI») και την A-
jolico Trading Ltd (Ajolico), κύρια μέ-
τοχο της ICI.

Βραβείο ταχύτερα
αναπτυσσόμενης εταιρείας
για τη Sky Express

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών επι-
βράβευσε για άλλη μια χρονιά τις αερο-
πορικές εταιρείες που κατέγραψαν την
πιο επιτυχημένη πορεία ανάκαμψης
και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους, σημειώνοντας
σημαντικούς ρυθμούς επαναφοράς και
αυξημένα ποσοστά επιβατικής κίνησης
στα τακτικά δρομολόγιά τους από και
προς την Αθήνα. Βραβείο που έλαβε η
SKY express τιμήθηκε για την ταχύτε-
ρη ανάκαμψη στην αγορά εσωτερικού
το 2022. Τιμητική διάκριση έλαβε η
Aegean. 

MIG: Ανέβηκε στο 12,99% 
το ποσοστό του μπλοκ 
Μ. Ηλιόπουλου

Σε νέα αύξηση της θέσης του προ-
χώρησε το μπλοκ Μ. Ηλιόπουλου,
όπως προκύπτει από ανακοίνωση στο
χρηματιστήριο. Πλέον έχει ανέβει στο
12,99%, καθώς η Myltiway Invest-
ments Ltd απέκτησε στις 20 Φε-
βρουαρίου επιπλέον 0,18% της MIG.

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας
αποχαιρετούν με θλίψη τον Γιώργο Β. Δερτιλή,
έναν από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Έλ-
ληνες ιστορικούς. Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση, η πολύτιμη συμβολή του Γ. Β. Δερτιλή στην
ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της οικονο-
μικής ιστορίας της Ελλάδας ήταν διαχρονικά εν-
ταγμένη στο πλαίσιο της Εθνικής Τράπεζας. Πα-
ράλληλα με την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Γιώργος Β. Δερ-
τιλής συνέδεσε το ερευνητικό και συγγραφικό
έργο του από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
αιώνα έως και τον 21ο με την Εθνική Τράπεζα και

προσέφερε την επιστημονική και πνευματική παρακαταθήκη του στο Ιστορικό Αρχείο (ΙΑΕΤΕ) και το Μορφωτι-
κό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ). Η Εθνική Τράπεζα, το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ και το ΜΙΕΤ συλλυ-
πούνται την οικογένεια του ξεχωριστού επιστήμονα και ανθρώπου.

ΟΤΕ: Με προσεκτικά βήματα
η απάντηση στον ανταγωνισμό

Η ΕΤΕ αποχαιρετά τον ιστορικό Γιώργο Β. Δερτιλή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Ελληνογερμανικό: 103 εταιρείες από Ελλάδα - Κύπρο στη Fruit Logistica
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Enel Green Power Hellas: 
Το καλοκαίρι σε λειτουργία 
το Πέρασμα

Το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ξεκι-
νήσει τη λειτουργία του το νέο πράσινο έργο
της Enel Green Power Hellas στην Ελλάδα: το
Πέρασμα. Το νέο αυτό έργο αφορά ένα σύμ-
πλεγμα 5 φωτοβολταϊκών πάρκων στη Δυτική
Μακεδονία κοντά στο Μαυροδένδρι του Δή-
μου Κοζάνης και θα αποτελεί το μεγαλύτερο
σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών πάρκων της εται-
ρείας. Το Πέρασμα, σημειώνει η σχετική ανα-
κοίνωση, θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 70MW,
ενώ ετησίως θα παράγει 103,94 GWh, παρέ-
χοντας πράσινο ρεύμα σε περίπου 30.000 νοι-
κοκυριά. Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας
του θα αποφεύγεται η εκπομπή 60.512 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Επιπλέον, το νέο έργο θα αποτελείται από
σχεδόν 13.000 πάνελ διπλής όψεως, ενώ θα
προσφέρει και περίπου 400 άμεσες και έμμε-
σες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κα-
τασκευής του.

Interamerican: 574.600 οδηγούς
εξυπηρέτησε η οδική βοήθεια

Μέσα στο 2022 η Οδική Βοήθεια της Inter-
american υποστήριξε 574.600 ασφαλισμέ-
νους που χρειάστηκαν βοήθεια στον δρόμο,
εκ των οποίων ρυμούλκησε 274.632 οχήμα-
τα, επισκεύασε πάνω από 4.650 αυτοκίνητα
στο δίκτυο Car Point σε όλη την Ελλάδα και
στο κεντρικό της κατάστημα στην Αθήνα και
προσέφερε τη νέα υπηρεσία αλλαγής μπα-
ταρίας σε 1.991 ασφαλισμένους στο σημείο
ακινητοποίησης του οχήματός τους, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Σε ετοιμότη-
τα περισσότερα από 100 σημεία εξυπηρέτη-
σης σε όλη την Ελλάδα.

Alpha Bank: Στις πρώτες
τράπεζες παγκοσμίως 
σε θέματα Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Τον 8ο διεθνή διαγωνισμό
ελαιόλαδου στηρίζει η Πειραιώς

Στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2016 ο διε-
θνής διαγωνισμός ελαιόλαδου «Athena Interna-
tional Olive Oil Competition» (ATHIOOC) με τη διορ-
γάνωση να πραγματοποιείται φέτος στην Καβάλα.
Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς
είναι υποστηρικτής του 8ου Διεθνούς Διαγωνισμού
Ελαιόλαδου ATHIOOC, που θα πραγματοποιηθεί 4-6
Μαΐου 2023, στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας και τον
οποίο συνδιοργανώνουν η εταιρεία Vinetum και η
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Η Prodea Investments ανακοινώνει ότι την
22α/2/2023 προχώρησε στην υπογραφή του ορι-
στικού συμφωνητικού μεταβίβασης του 100% των
μετοχών της εταιρείας Θέτις Κτηματική-Εμπορι-
κή ΑΕ, ιδιοκτήτριας οικοπέδου συνολικής επιφά-
νειας 146 χιλ. τμ στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο
οποίο έχει ανεγερθεί σύγχρονο ενεργειακά απο-
δοτικό συγκρότημα Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανομής, αποτελούμενο από τέσσερα αυτόνομα
κτίρια συνολικής επιφάνειας 59.015 τμ. Το συνο-
λικό τίμημα για την απόκτηση του συγκροτήματος
ανήλθε σε €38,1 εκατ. και η χρηματοδότηση πραγ-
ματοποιήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια του
πράσινου ομολόγου που εξέδωσε η Prodea το
2021, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ελένη Μπέρτσου

Aegean: Άμεση ψηφιακή
ταυτοποίηση στοιχείων 
κατά την επιβίβαση

Η Aegean αξιοποιεί τις δυνατότητες του gov.gr
και φέρνει πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία
«Digital ID», καθιστώντας ακόμη πιο γρήγορο
και εύκολο τον έλεγχο των στοιχείων των επιβα-
τών κατά την επιβίβασή τους. Η νέα υπηρεσία,
που είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Aegean
App, επιτρέπει στους επιβάτες εσωτερικού της
Aegean και της Olympic Air και σε μόλις λίγα,
απλά βήματα να ενσωματώσουν τα στοιχεία της
ταυτότητάς τους στην ψηφιακή κάρτα επιβίβα-
σης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση
ταυτοποίηση των στοιχείων του κάθε επιβάτη,
επισπεύδοντας και απλουστεύοντας τη διαδικα-
σία ελέγχου κατά την επιβίβαση.

Τ
ην κορυφή των επιδόσεων στον τομέα
της Εταιρικής Διακυβέρνησης κατέκτη-
σε η Alpha Bank σε πρόσφατη έκθεση
του χρηματιστηριακού δείκτη αειφορίας

«Financial Times Stock Exchange4Good
(FTSE4Good) Index Series», ξεχωρίζοντας σε παγ-
κόσμιο επίπεδο ως μία από τις τράπεζες που σκο-
ράρουν τόσο ψηλά στον συγκεκριμένο τομέα, όπως
σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Ο όμιλος
πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία τόσο στη γενική
κατηγορία Διακυβέρνησης όσο και στις επιμέρους
κατηγορίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Καταπολέ-
μησης της Διαφθοράς και Διαχείρισης Κινδύνων.
Παράλληλα, ο Δείκτης επιβεβαίωσε την υψηλή
βαθμολογία του ομίλου στην εφαρμογή κριτηρίων
ESG, κατηγοριοποιώντας τον 48% υψηλότερα από
τον μέσο όρο των εταιρειών που δραστηριοποιούν-
ται στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Prodea: Απέκτησε
συγκρότημα logistics 
αντί 38,1 εκατ.



Ο
ρόλος της ασφάλισης απέναντι
στις φυσικές καταστροφές και
ως εργαλείο προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή είναι

ένα από τα ζητήματα που παρουσιάζουν
κενό, βάσει μελέτης με θέμα «Προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή: προκλή-
σεις και προοπτικές για την ελληνική οι-
κονομία», που εκπονήθηκε από το Ίδρυ-
μα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Σταχυολογούμε από την ενδιαφέρου-
σα μελέτη του ΙΟΒΕ: Το κενό προστασίας
είναι μεγάλο και αναμένεται να αυξηθεί
με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν οι
δημόσιες αρχές, ο ασφαλιστικός τομέας
και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς λά-
βουν μέτρα για τη μείωσή του. Οι σωρευ-
τικές απώλειες από ζημιές που σχετί-
ζονται με το κλίμα ήταν τουλάχιστον 419
δισ. ευρώ την περίοδο 1980-2019 στην
ΕΕ 27 (3%-11% του ΑΕΠ), ενώ εκτιμάται
ότι οι παγκόσμιες απώλειες κυμάνθηκαν
από 4% έως 18% του ΑΕΠ.

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
κοίνωσε τη νέα στρατηγική προσαρμο-
γής, η οποία περιλαμβάνει και την αξιο-

λόγηση του βαθμού διείσδυσης της
ασφάλισης στις φυσικές καταστροφές
λόγω κλιματικής αλλαγής στα κράτη-μέ-
λη της ΕΕ.

Σενάριο προσαρμογής
Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της Νό-

τιας Ευρώπης, που, αν και η συμβολή της
στην ένταση του φαινομένου είναι μικρή,
κυρίως εξαιτίας της δομής της οικονο-
μίας, πλήττεται ήδη από τα αποτελέσμα-
τα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η
χώρα μας και γενικότερα η περιοχή της
Μεσογείου αποτελεί ένα κλιματικό hot-
spot, είναι δηλαδή μια περιοχή που θα

δεχθεί εντονότερα τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.

Για να μετριαστούν οι ζημίες εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής, είναι αναγκαίο
να ασκηθεί και πολιτική προσαρμογής,
η οποία προβλέπεται από το Σενάριο
Προσαρμογής. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
το ΑΕΠ της Ελλάδας θα παρουσιάσει
μείωση κατά 2,3% και 3,7% τα έτη 2050
και 2100, αντίστοιχα, και το κόστος
προσαρμογής εκτιμάται ίσο με 67 δισ.
ευρώ. Ωστόσο, τα μέτρα προσαρμογής
δεν εξαλείφουν το σύνολο των ζημιών
λόγω της κλιματικής αλλαγής, απλώς
τις περιορίζουν. 

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Τράπεζα Ελλάδος - ΙΟΒΕ: «Το κενό προστασίας
είναι μεγάλο και αναμένεται να αυξηθεί 
με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν 
οι δημόσιες αρχές, ο ασφαλιστικός τομέας 
και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 
λάβουν μέτρα για τη μείωσή του» 
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ΙΟΒΕ: «Ένας
μηχανισμός που
μπορεί να βοηθήσει
τόσο στην καλύτερη
αναγνώριση 
του κλιματικού
κινδύνου όσο 
και στην κάλυψη 
των ζημιών 
που θα προκύψουν
μετά από 
μια καταστροφή 
είναι οι ασφαλίσεις»

Ασφαλιστικό κενό απέναντι 
στην κλιματική κρίση 



Το συνολικό κόστος για την ελληνική
οικονομία από τις εναπομένουσες ζη-
μίες λόγω της κλιματικής αλλαγής εκτι-
μήθηκε ίσο με 510 δισ. ευρώ (σταθερές
τιμές του 2008), σωρευτικά μέχρι το
2100. Το συνολικό κόστος για την ελληνι-
κή οικονομία βάσει του Σεναρίου Προ-
σαρμογής είναι το άθροισμα του κόστους
που συνεπάγονται για την οικονομία τα
μέτρα προσαρμογής και του κόστους
που οφείλεται στις (περιορισμένες) ζη-
μίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Έτσι, το συνολικό κόστος του Σεναρίου
Προσαρμογής εκτιμήθηκε ίσο με 577
δισ. ευρώ. (σταθερές τιμές του 2008),
σωρευτικά μέχρι το 2100.

Μη υποχρεωτική
«Στην Ελλάδα, η ασφάλιση για τον κλι-

ματικό κίνδυνο δεν είναι ακόμα υποχρε-
ωτική», τονίστηκε σε εκδήλωση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος όπου παρουσιάστηκε
η μελέτη του ΙΟΒΕ: «Στο προσχέδιο του
νέου κλιματικού νόμου συμπεριλαμβα-
νόταν άρθρο το οποίο προέβλεπε την
υποχρεωτική ασφάλιση των νέων κτιρίων
που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτό-
τητας. Ωστόσο, στο τελικό σχέδιο του νό-

μου, το σχετικό άρθρο αποσύρθηκε κα-
θώς τέθηκαν θέματα που σχετίζονται,
συν τοις άλλοις, με την πιθανή σημαντική
αύξηση των ασφαλίστρων εξαιτίας της
περιορισμένης βάσης ασφάλισης, με θέ-
ματα κοινωνικής ισότητας και λοιπά».

Ποσό αποζημίωσης
Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο 9-17

Οκτωβρίου 2021 διάφορες περιοχές της
Ελλάδα χτυπήθηκαν από έντονες βροχο-
πτώσεις (κακοκαιρία «Μπάλλος»). Σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλι-
στικών Εταιρειών Ελλάδας, προκλήθη-
καν 1.014 ζημιές επί των ασφαλίσεων πε-
ριουσίας, με το εκτιμώμενο ποσό αποζη-
μίωσης να ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ
και τη μέση δηλωθείσα ζημιά στα 6.376.
ευρώ. Για τα ξενοδοχεία η μέση δηλω-
θείσα ζημιά ανήλθε στα 24.713 ευρώ, με
το μέσο ποσοστό αποζημιώσεων επί των
ασφαλισμένων κεφαλαίων να ανέρχεται
στο 4,58‰. Για το ίδιο καταστροφικό γε-
γονός, η μέση δηλωθείσα ζημιά για τα τε-
χνικά έργα και τις βιομηχανίες διαμορ-
φώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (12.300
ευρώ και 10.927 ευρώ, αντίστοιχα), γεγο-
νός που μπορεί να συνδέεται με υψηλό-

τερη θωράκιση των έργων και της βιομη-
χανίας συνολικά. Η μέση ζημιά στα φω-
τοβολταϊκά πάρκα διαμορφώθηκε στα
10.636 ευρώ και το μέσο ποσοστό αποζη-
μίωσης στο 53‰, το υψηλότερο ποσοστό
στις κατηγορίες ασφαλισμένου κινδύ-
νου. Από την άλλη μεριά, οι υψηλές ζη-
μιές στα φωτοβολταϊκά πάρκα επιτεί-
νουν την ανάγκη για σχεδιασμό και λήψη
μέτρων βελτίωσης της ανθεκτικότητάς
τους, στον βαθμό του εφικτού, από αλλα-
γές στις κλιματικές συνθήκες. Η εφαρ-
μογή τέτοιων μέτρων μπορεί να αποτελέ-
σει τμήμα και της αδειοδότησης τέτοιων
πάρκων. Η μέση ζημιά για τις εμπορικές
επιχειρήσεις και τις κατοικίες υπολογί-
στηκε στα 8.239 ευρώ και 3.356 ευρώ, με
το μέσο ποσοστό αποζημίωσης στο
7,72‰ και 11,9‰, αντίστοιχα. Τον Αύγου-
στο του 2021, μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές στην Εύβοια και την Αττική
δηλώθηκαν συνολικά 778 ζημιές, με την
πρόβλεψη αποζημιώσεων να ανέρχεται
στα 38,5 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος των ζημιών, σχεδόν το 80%, αφορού-
σε κατοικίες, το 13,2% επιχειρήσεις, το 3%
φωτοβολταϊκά πάρκα, το 2,5% βιομηχα-
νικά κτίρια, και, τέλος, το 0,3% ξενοδο-
χεία. Ωστόσο, σημειώνεται πως εξαιτίας

του χαμηλού αριθμού ασφαλιστικών
συμβολαίων (μόλις το 13% των κατοικιών
και των επιχειρήσεων με ζημιές διέθε-
ταν ασφάλιση), οι αποζημιώσεις από
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που κατα-
βλήθηκαν ξεπέρασαν κατά πολύ το σύ-
νολο των ασφαλίστρων που είχαν κατα-
βληθεί. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες προσέ-
φυγαν σε αιτήσεις για κρατική αρωγή.

«Η ασφάλιση αποτελεί εργαλείο για την
κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν μετά
από ένα καταστροφικό γεγονός. Σκοπός της
ασφάλισης είναι η μεταφορά του κλιματικού
κινδύνου από τον ασφαλισμένο στους παρό-
χους ασφαλιστικών υπηρεσιών, δημιουρ-
γώντας ένα ακόμα επίπεδο προστασίας και
ανθεκτικότητας». Σημειώνεται ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στη 14η θέση στον Δείκτη Τρωτό-
τητας στην κατάταξη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ27) και στον Δείκτη Ετοιμότητας στη
18η θέση. Το πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Κλιματική Αλλαγή», στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνονται δράσεις προσαρμογής, έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ (2,9 δισ.
ευρώ ευρωπαϊκή συμμετοχή). Παρατηρείται
όμως «καθυστέρηση στην ανακοίνωση προ-
σκλήσεων που ανήκουν στο νέο ΕΣΠΑ 2021-
2027, οι οποίες έως τις αρχές του 2023 δεν
είχαν ανακοινωθεί».
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Εθνικά σχέδια κρατών
Τράπεζα της Ελλάδος (μελέτη ΙΟΒΕ): Μέχρι το
2021, το 79% των κρατών παγκοσμίως, μεταξύ
αυτών φυσικά και η χώρα μας, είχε υιοθετήσει
κάποιο εθνικό σχέδιο ή πολιτική προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή (αντί 72% το 2020). Ει-
δικότερα, 125 από τις 154 αναπτυσσόμενες
χώρες, για τις οποίες λαμβάνεται ειδική μέρι-
μνα στη Συμφωνία των Παρισίων, είχαν προβεί
σε διαδικασίες σχετικές με την ανάπτυξη και
υλοποίηση εθνικών σχεδίων προσαρμογής.
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ΜΙΚΡΑ... ΜΙΚΡΑ... 

� Για μια ακόμα χρονιά, ο ΣΚΑΪ 100,3 ήταν η
πρώτη επιλογή και ο απόλυτος κυρίαρ-

χος στους ακροατές του ραδιοφώνου. Σε μια
χρονιά που κυριάρχησαν ο πόλεμος στην Ου-
κρανία και το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας
που επακολούθησε, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση μέτρησης της ακροαματικότητας του
ραδιοφώνου και των ραδιοφωνικών σταθ-
μών για την περίοδο 14/2/2022-12/2/2023, ο
ΣΚΑΪ 100,3 διατηρήθηκε στην πρώτη θέση
μεταξύ όλων των ραδιοφωνικών σταθμών
(ενημερωτικών και μουσικών), κατακτώντας
ποσοστό 10,9% επί των ακροατών και 235.000
μέσο όρο ακροατών ημερησίως.

�Περισσότερη «Μουρμούρα» έρ-
χεται στον Alpha από την Καθαρά

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου. Η δημοφιλής
σειρά θα προβάλλεται πλέον και τα απο-
γεύματα σε επανάληψη. Συγκεκριμένα,
το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» θα πά-
ρει τη θέση των «Αμφιβολιών», καθημε-
ρινά στις 16.45. Ο λόγος είναι πολύ συγ-
κεκριμένος, είναι αυτός που επηρεάζει
ήδη το πρόγραμμα των καναλιών και λέ-
γεται προεκλογική περίοδος.

� Το τηλεοπτικό διάσημο εστιατόριο του
«First Dates», μετά από 19 χώρες όπου έχει

λειτουργήσει κερδίζοντας το ενδιαφέρον ενός
τεράστιου κοινού, ανοίγει τις πόρτες του και
στην Ελλάδα. Μέσα από την οθόνη του 
Star και με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζα-
ρί, περιμένει όλους τους singles της χώρας μας
για να ζήσουν τη μαγεία του πρώτου ραντεβού.
H πρεμιέρα αναμένεται στα μέσα Απριλίου.

�Μάρκος Σεφερλής και Χρήστος
Φερεντίνος πολιορκούνται από τα

στελέχη του ΣΚΑΪ για την επόμενη σεζόν.
Ο σταθμός του Φαλήρου αναμένεται να
κάνει άνοιγμα σε τηλεπαιχνίδια και έχει
βάλει στόχο να εντάξει στο δυναμικό του
τους δύο παρουσιαστές. Το ερώτημα αν
θα πάρουν την απόφαση μεταγραφής οι
δύο παρουσιαστές παραμένει, ωστόσο,
οι προτάσεις του ΣΚΑΪ είναι πολύ δελεα-
στικές οικονομικά, αλλά και ως προς το
περιεχόμενο. Μάλιστα, για τον Χρήστο
Φερεντίνο φαίνεται να έχει πέσει στο
τραπέζι και η παρουσίαση μουσικής εκ-
πομπής, τύπου «Στην υγειά μας».

� Για τον Νίκο Μουτσινά φαίνεται να αργεί
η στιγμή που θα πάρουμε απάντηση, κα-

θώς οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ μόλις ξεκίνη-
σαν. Το πρόσημο είναι θετικό και από τις δύο
πλευρές, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείεται το
«ατύχημα» που θα τον οδηγήσει μακριά από
το Φάληρο. Πάντως, αν και ο ίδιος έχει εκδη-
λώσει την επιθυμία για την παρουσίαση βρα-
δινής εκπομπής, ο ΣΚΑΪ κρατάει στο κάδρο
το «Καλό Μεσημεράκι» ανανεωμένο.

Επιμέλεια: Γιώργος Σκρομπόλας

Οδεύει προς Open η Όλγα Τρέμη; 

Μ
ετά την αποχώρηση της Πόπης Τσα-
πανίδου από το Open, η λύση που
επιλέχθηκε για το κεντρικό δελτίο τις
καθημερινές ήταν ο Νίκος Στραβε-

λάκης. Τις τελευταίες μέρες, όμως, συνέβη νέα
ανατροπή, καθώς ο δημοσιογράφος ζήτησε να
επιστρέψει στην παρουσίαση των δελτίων του
Σαββατοκύριακου, όπως ήταν και η αρχική συμ-
φωνία του.

Η Ματίνα Παπαδέα ανέλαβε τις καθημερινές
ειδήσεις και την προεκλογική περίοδο θα πλαι-
σιωθεί από τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον
Παναγιώτη Στάθη.

Παρ’ όλα αυτά, η φημολογία για πιθανή άφιξη
της Όλγας Τρέμη στο κανάλι γίνεται ολοένα και
πιο έντονη τις τελευταίες μέρες. Προς το παρόν,
κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από επίσημες πη-
γές, όπως και αν αυτή η πιθανή συνεργασία θα
αφορούσε την παρουσίαση του δελτίου ή σχολια-
σμό. Πάντως, υπάρχει μια σχετική κινητικότητα

Η Ζέτα Μακρυπούλια και η ανανέωση ή
όχι του συμβολαίου της με τον ΑΝΤ1 μπαί-
νουν αυτό το διάστημα στο μικροσκόπιο
του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Μάλιστα, οι δη-
λώσεις που έκανε στον Γρηγόρη Αρναού-
τογλου δεν άφησαν αμφιβολίες ότι κάτι
συμβαίνει.

«Έχω ένα άγχος με την εκπομπή, γιατί εί-
ναι πολλά τα έξι χρόνια. Θα πάει και στον
έβδομο και θα αρέσει το ίδιο; Δεν θα ήθελα
να με αφήσει αυτό πρώτο. Δεν θέλω ένα
παιχνίδι, το οποίο το έχω αγαπήσει και το
έχω χτίσει τόσο γερά, να το δω να μαραζώ-
νει… Θα προτιμούσα να έκανα μια παύση,
αν με κούραζε. Είμαι ένας άνθρωπος που
δεν βλέπει τα νούμερα. Είναι μια σχέση που
κρατά χρόνια, μας δένουν πολλά όχι μόνο το

“Ρουκ Ζουκ”. Όπως όλες οι σχέσεις, έχει
μία κόπωση σε κάποια στάδια. Θα κάτσουμε
να τα δούμε και θα δούμε τι θα συμβεί», εί-
πε χαρακτηριστικά η Ζέτα Μακρυπούλια.

Το γεγονός ότι η Ζέτα Μακρυπούλια επι-
θυμεί τα τελευταία χρόνια να κάνει κάτι
βραδινό, σε συνδυασμό με την πρόταση που
φέρεται να της έχει κάνει το κανάλι για την
παρουσίαση του «The Traitors», έχει προ-
καλέσει κάποιους προβληματισμούς. Η πα-
ρουσιάστρια δεν επιθυμεί να παρουσιάσει
κανενός είδους ριάλιτι, αλλά κάποιο λαμπε-
ρό σόου ή να πρωταγωνιστήσει σε σίριαλ.

Αυτό το ρήγμα που δημιουργήθηκε στη
σχέση της με τον ΑΝΤ1 έδωσε την ευκαιρία
στον ΣΚΑΪ να βγει μπροστά και να κάνει την
πρώτη κρούση στην παρουσιάστρια. 

Προβληματισμοί Μακρυπούλια για ΑΝΤ1 και «φλερτ» από ΣΚΑΪ

Η φυγάδευση της Παπίλα και οι υποψήφιοι συνεργάτες
Πρωτοφανή ήταν όσα συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στα Κά-

πα Studios. Η Ελίνα Παπίλα έφτασε στο στούντιο για να κάνει το δοκι-
μαστικό με τους υποψήφιους συνεργάτες της, για τη νέα εκπομπή που
ετοιμάζεται στον ΑΝΤ1. Εκεί την περίμεναν δημοσιογράφοι και τηλεο-
πτικά συνεργεία για μια δήλωση. Εκείνη, ωστόσο, ως μεγάλη σταρ,
απομακρύνθηκε με ελιγμούς από το πάρκινγκ και κάλεσε την παρα-
γωγή να την παραλάβει και να την οδηγήσει στην είσοδο των πλατό.
Έτσι και έγινε. Η παρουσιάστρια έφτασε με βανάκι στην πόρτα των
Κάπα και οι άνθρωποι της παραγωγής τη συνόδευσαν στο πλατό.

Από δοκιμαστικό πέρασαν εκείνη τη μέρα οι: Γιώργος Λάγιος, Αν-
τώνης Βλοντάκης, Γιώργος Μανίκας, Νεφέλη Μεγκ και Μαριέλλα
Σαββίδου. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι αποφάσεις, ώστε να
βγει η εκπομπή μέσα στον Μάρτιο στον αέρα. 
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Συνεννοήθηκαν 
για τα ραδιενεργά
απορρίμματα

Σύσκεψη με θέμα την ειδική διαχείρι-
ση για τα ραδιενεργής φύσεως απορρίμ-
ματα συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τη συμ-
μετοχή των αντιδημάρχων καθαριότητας
από δήμους της περιφέρειας. Αφορμή
της σύσκεψης ήταν, όπως προέκυψε από
τη μέχρι τώρα υλοποίηση της ΣΔΙΤ κεντρι-
κής διαχείρισης απορριμμάτων, η προ-
ώθηση συνολικά προς τη μονάδα στην
Παλαιόχουνη 35 φορτηγών με ραδιενερ-
γούς φύσης απορρίμματα, στα οποία η
εταιρεία δεν επέτρεψε την είσοδο. Σε κλί-
μα συνεννόησης συμφωνήθηκε οι δήμοι
να προβούν στην προμήθεια ειδικής συ-
σκευής για να ελέγχονται οι κάδοι, καθώς
και όλες οι διαδικασίες διασφάλισης της
διαδικασίας.

Εποικοδομητική
συνάντηση

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου - Μεσογαί-
ας Κ. Αλλαγιάννης είχε συνάντηση εργα-
σίας με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη, στο
πλαίσιο της δυναμικής εξωστρέφειας
που έχει αναπτύξει ο δήμος. Συζητήθη-
καν εκτενώς πάγιες και άλλες ανάγκες σε
επίπεδο συντήρησης αλλά και ανάπτυξης
που παρουσιάζει το λιμάνι του Πόρτο Ρά-
φτη, με την ανταπόκριση από τη μεριά του
υπουργού να είναι θετική.

Σύμπραξη με την
υποψηφιότητα Σαμόλη

Η υποψηφιότητα του Αλέξανδρου Σα-
μόλη «Όλοι μια πόλη» για τη διεκδίκηση
του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού βρίσκει υποστηρικτές. Μια τέτοια
στήριξη ήρθε από την ιστορική παράταξη
«Πόλη δημιουργία και αλληλεγγύη» της
Μ. Παπαναγιωτάκη, η οποία συντάχθηκε
και επισήμως με τον κ. Σαμόλη.

Στο Μαξίμου ο Σημανδηράκης
Προγραμματισμένη συ-
νάντηση είχε ο δήμαρχος
Χανίων Παναγιώτης Ση-
μανδηράκης με τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στο Μέγαρο Μαξί-
μου για θέματα που άπτον-
ται της πόλης των Χανίων.
Ο δήμαρχος συνοδευόταν

από τους αντιδημάρχους Οικονομικών Τ. Αλόγλου και
Πολιτισμού Γ. Γιαννακάκη.

«Μεταγραφή» 
από το... πάνω ράφι

Από περιφερειακή
σύμβουλος και γραμ-
ματέας του περιφερει-
ακού συμβουλίου υπο-
ψήφια με τη ΝΔ στον
Νομό Ηρακλείου η Γω-
γώ Μηλάκη. Με πλού-
σιο ερευνητικό και επι-
στημονικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα δραστή-
ρια και πρόεδρος του Συλλόγου Εθελον-
τών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ,
αποτελεί δυνατή μεταγραφή από το ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. 

Της… μοδός
Οι παράγοντες του Αθλητισμού που

διεκδικούν αξιώματα στην πολιτική
πληθαίνουν. Ένας εξ αυτών και ο μεγα-
λομέτοχος της ποδοσφαιρικής ομάδας
της Λαμίας Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ο
οποίος διεκδικεί τον δημαρχιακό θώκο
της Λαμίας. Μάλιστα, στήριξη στην υπο-
ψηφιότητά του έδωσε ο πρώην πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Λαμιέων Γ. Στρωματάς, χαρακτη-
ρίζοντας ότι «διαθέτει και παρέχει όλα
τα εχέγγυα για την επαναφορά του δή-
μου μας σε τροχιά ανόδου τόσο σε οικο-
νομικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο».

Κούλουμα στο πάρκο
«Αντ. Τρίτσης»

Μια μοναδική Καθαρά Δευτέρα υπό-
σχεται η Περιφέρεια Αττικής σε συν-
διοργάνωση με τους Δήμου Ιλίου και
Αγίων Αναργύρων - Καματερού για
όσους επιλέξουν να κάνουν κούλουμα
στο καταπράσινο μητροπολιτικό πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης». Οι εργαζόμενοι
του πάρκου θα υποδέχονται τους επι-
σκέπτες, ενώ παράλληλα θα φτιάχνουν
χαρταετούς για τα παιδιά. Θα προσφερ-
θούν φασολάδα, νηστίσιμα παραδοσια-
κά εδέσματα, ενώ θα υπάρχουν ακόμη
χώρος πίστας survivor, φουσκωτά παι-
χνίδια για τους μικρούς φίλους και
παιδότοπος. Η γιορτή θα έχει πολλή
μουσική και χορό, με τους Β. Κονιτό-
πουλο, Μ. Αναματερού, Λ. Μπαφαλού-
κος, Γιάννη και Τζένη Κατσίγιαννη και
Ν. Φάκαρο να ανεβάζουν το κέφι!

Ισχυρός στα βόρεια ο περιφερειάρχης 
Τα καλά λόγια των δημάρχων που ήταν

καλεσμένοι στην κοπή της πίτας στην Περι-
φερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
αντανακλούν την καλή συνεργασία αλλά και
το έργο που έγινε από τον περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη και τους συνεργάτες
του. Η εκδήλωση είχε στο επίκεντρo του εργαζομένους, ενώ η παρουσία των
δημάρχων Βριλησσίων Ξ. Μανιατογιάννη, Λυκόβρυσης - Πεύκης Τ. Μαυρίδη,
Μεταμόρφωσης Στρ. Σαραούδα, Ν. Ιωνίας Δ. Θωμαΐδου, Πεντέλης Δ. Κεχαγιά,
Φιλοθέης - Ψυχικού Δ. Γαλάνη ισχυροποιεί τη δυνατή σχέση τους με την περι-
φερειακή αρχή. Η γιορτή έκλεισε με φοβερή ατάκα από την αντιπεριφερειάρχη
Βορείου Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη, ευχόμενος με όλο νόημα «και του χρόνου».

Mε την «ΠΡΑΞΗ» 
για τον «γαλάζιο» δήμο

Μ
ε τον συν-
δυασμό της
«ΠΡΑΞΗΣ»
-παρουσία

υπουργών και βουλευ-
τών της ΝΔ- η υποψή-
φια δήμαρχος Φιλοθέης
- Ψυχικού Φ. Χατζηαθα-
νασιάδου έβαλε και με
τη βούλα υποψηφιότητα
στη μάχη της διεκδίκη-
σης του δήμου απέναντι
στον δήμαρχο Δημήτρη
Γαλάνη.

Στην παρουσίαση του
συνδυασμού της είχε
μαζί της έμπειρο παρτε-
νέρ τον Ι. Χασαπόπουλο
διευκολύνοντας τη συζήτηση. Η ίδια δήλωσε αφοπλιστικά: «Αυτά που λέω και τα πιστεύω
και θα τα πράξω». Παράλληλα, αφήνοντας αιχμές για τη νυν δημοτική αρχή, ανέφερε ότι
αυτή «πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας».

Σε έναν από τους πιο «γαλάζιους» δήμους της Αττικής, στις δημοτικές εκλογές οι υπο-
ψήφιοι θα χρειαστεί να τρέξουν για να κερδίσουν το υπέροχο προάστιο, διότι πέραν του
νυν δημάρχου Δ. Γαλάνη και της πρώην πρόεδρου της Κοινότητας Ψυχικού Φ. Χατζηαθα-
νασιάδου και ο πρώην αντιδήμαρχος Μπ. Μπονάτσος έχει δηλώσει την υποψηφιότητά του!

Συκοφάντες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης βλέπει ο
Δήμος Πατρέων πίσω από εκείνους που «σπέρνουν τον φό-
βο» σχετικά με τα ζητήματα πυρασφάλειας των σχολείων, το-
νίζοντας ότι ο πατραϊκός λαός γνωρίζει «την τεράστια προ-
σπάθεια που καταβάλλει η δημοτική αρχή, έχοντας από την
πρώτη μέρα ως προτεραιότητα τις ανάγκες των παιδιών μας
και των σχολείων».

Παράλληλα, αποσαφηνίζει το εξής: «Ο Δήμος Πατρέων προ-
χωρά τις διαδικασίες για να αναθέσει άμεσα την εκπόνηση των
μελετών πυρασφάλειας, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό.
Αφού αυτές εκπονηθούν, θα πρέπει να εγκριθεί χρηματοδότη-
ση από την κυβέρνηση για να γίνουν τα έργα πυρασφάλειας, η οποία μόνο για την Πάτρα υπολο-
γίζεται στα 10 εκατ. ευρώ», καταλήγοντας ότι «η αλήθεια είναι πολύ πιο ισχυρή από το ψέμα».

Δήμος Πατρέων

Άναψε φωτιές το θέμα της... πυρασφάλειας Πολλοί οι μνηστήρες
που θέλουν να διαδε-
χτούν τον δήμαρχο που

αποχωρεί για την κεντρική
πολιτική σκηνή σε δήμο των βο-
ρείων προαστίων. Μέχρι στιγμής
τουλάχιστον πέντε καλοβλέπουν
τη θέση, το ερώτημα είναι τι…
μέλλει γενέσθαι και τι ποσοστά θα
πιάσουν στις επερχόμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές.
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Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής και
Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Ορ-
γάνωση και Λειτουργία του Γραφείου Διευκόλυνσης
Οπτικοακουστικών Παραγωγών (ΔΟΠ) της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής» συνολικής αξίας 360.000 ευρώ
(χωρίς τον ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρε-
σιών Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για
την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Γραφεί-

ου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών
(ΔΟΠ) - Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας». Κύριοι στόχοι του έργου είναι αφενός η βέλ-
τιστη υποστήριξη του Γραφείου ΔΟΠ για την προσέλ-
κυση εγχώριων και διεθνών οπτικοακουστικών παρα-
γωγών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αφε-
τέρου η ανάπτυξη συνεργατικών δικτύων με τοπικούς
φορείς και επαγγελματίες του κλάδου της πολιτιστι-
κής και εν γένει δημιουργικής βιομηχανίας. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές
τους μέχρι και τις 23/3/2023.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκ-
μετάλλευσης «Άγιος Λουκάς» Ράχης Πιερίας είναι
συντονιστής του πολυπρογράμματος 101095344 -
ΕU Fresh Fruit Gift που υποβλήθηκε για χρηματο-
δότηση τον Απρίλιο 2022 στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ)
1144/2014 και των Καν (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831
και της πρόσκλησης AGRIP-MULTI-2022,
σε συνεργασία με την Asociatia Prod-
ucatorilor De Fructe Din Sud Fruct-
prod (Fructprod), συνολικού προ-
ϋπολογισμού 3.943.884 ευρώ,
για την προώθηση φρέσκων
φρούτων (κεράσια και μπλε
μύρτιλα) στις τρίτες χώρες Ηνω-
μένο Βασίλειο, Ινδία και Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα.
Το πολυπρόγραμμα εγκρίθηκε για
χρηματοδότηση σύμφωνα με την Ares
(2022)8461107 - 6/12/2022 επιστολή της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έναρξης του
προγράμματος την 1η/1/2023 και διάρκεια υλοποί-
ησης 36 μήνες.
Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου, συνολι-
κής εκτιμώμενης αξίας 3.379.540 ευρώ, ο συντονι-
στής διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή
εκτελεστικού-ών οργανισμού-ών με κριτήριο κατα-

κύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά. Το προς ανάθεση έργο περι-
λαμβάνει δύο  τμήματα και οι προσφορές θα πρέπει
να αφορούν το σύνολο του έργου.
Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
• Δημόσιες σχέσεις (Συνεχείς δραστηριότητες γρα-

φείου PR).
• Ιστοσελίδα και social media.

• Διαφήμιση ( Έντυπη και online).
• Εργαλεία Επικοινωνίας (Con-
cept, Εκδόσεις).
• Εκδηλώσεις (Συμμετοχή σε
διεθνείς κλαδικές εκθέσεις,
σεμινάρια, workshops, B2B

συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, τα-
ξίδια γνωριμίας κ.ά.).

• Προωθητικές ενέργειες σε σημεία
πώλησης (tasting days).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών είναι η 10η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00
στα γραφεία του «Αγίου Λουκά» (Ράχη Πιερίας,
Κατερίνη 60100). Να θυμίσουμε ότι ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς»
ιδρύθηκε το 1978 και καταρχήν λειτούργησε ως
διαχειριστική επιτροπή με σκοπό τη φύτευση ομα-
δικού κερασώνα.

Το ΒΟΧ συνεχίζει να αναπτύσσεται, να εξελίσ-
σεται και να μεγαλώνει. Η νέα του καμπάνια δημι-
ουργήθηκε από την Ogilvy με σκοπό να υπενθυμί-
σει όλα εκείνα που το κάνουν να
ξεχωρίζει και να επικοινωνήσει
τα καινούργια που το κάνουν ακό-
μη καλύτερο. Με μια χιουμοριστι-
κή και ανάλαφρη αφήγηση η ται-
νία της καμπάνιας καταφέρνει να
«δέσει» όλα αυτά τα στοιχεία: από
τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη λί-

στα καταστημάτων και την προσθήκη της live
tracking λειτουργίας μέχρι την παράδοση και
τους πόντους επιβράβευσης. Η ταινία υλοποιήθη-

κε σε παραγωγή Central Athens
και σκηνοθεσία Άγγελου Σα-
φτουλή. Το post production έγινε
από την Till noon, ενώ τη μουσική
έγραψε η Rabbeats Music. Η
καμπάνια συνοδεύεται από digi-
tal επικοινωνία, outdoor και ρα-
διοφωνικά μηνύματα.

Spec 3,4 εκατ. για προώθηση φρέσκων φρούτων
� Η Lidl Ελλάς καλωσορίζει τη Σαρακοστή με μια διαφημι-

στική καμπάνια για την ανανεωμένη σειρά νηστίσιμων
προϊόντων. Από τις 20 Φεβρουαρίου η Lidl Ελλάς υποδέχεται
τη Σαρακοστή φέρνοντας ακόμη περισσότερα σαρακοστιανά
προϊόντα στο τραπέζι των καταναλωτών μέσα από τη σειρά
προϊόντων «Νηστίσιμα» με περισσότερες από 120 γεύσεις σε
ανανεωμένες συσκευασίες.

� Βρίσκεται ήδη στον αέρα η νέα καμπάνια ενημέρωσης
για την αισθητική δερματολογία που διεξάγει η Ελληνι-

κή Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία σε συ-
νεργασία με τη Solid Havas με στόχο την απλή, έγκυρη ενη-
μέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

� Η FOX Networks Group σε
συνεργασία με τη Mind-

share δημιούργησε για λογα-
ριασμό του Ομίλου Σαράντη,
συγκεκριμένα για τις πολυβι-
ταμίνες Lanes, τρία τηλεοπτι-
κά vignettes του καναλιού FOX
Life με πρωταγωνίστρια τη
γνωστή ηθοποιό Ευαγγελία
Συριοπούλου (φωτό). Η ενέρ-
γεια προωθεί το concept «Ζήσε το πολύ» της μάρκας Συμ-
πληρωμάτων Διατροφής Lanes.

� Η DOPE δημιούργησε μια νέα σειρά branded content: τα
«OPEN TALKS». Πρόκειται για μια σειρά από 30 vidcasts

(video+podcasts) που στόχο έχουν να μας συστήσουν ξεχωρι-
στούς ανθρώπους που ζουν με ευελιξία και εκφράζονται με τον
δικό τους μοναδικό τρόπο. Αυτό για αρχή γίνεται με τον Τάσο
Μπιμπίδη που ’χει καλεσμένους όπως τη Γεωργία Καλτσή και τον
ταλαντούχο Andi Xhuma για αρχή. Και τα OPEN Talks συνεχί-
ζονται με νέα πρόσωπα και ιστορίες.

� Στον αέρα είναι η νέα καμπάνια της Συντεχνίας Αρτοποι-
ών Αθηνών για την Καθαρά Δευτέρα. Το σποτ θέτει στους

τηλεθεατές το ερώτημα του «τι κάνει μια Δευτέρα τον χρόνο
να ξεχωρίζει», με την απάντηση να είναι «η λαγάνα από τον
φούρνο της γειτονιάς!». Το δημιουργικό και την παραγωγή
υπογράφει η Cineview και η καμπάνια «τρέχει» σε τηλεόρα-
ση και digital Μέσα.

Mικρά - μικρά

Νέα καμπάνια του BOX από την Ogilvy

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας: 
Spec 360.000 ευρώ για το Film Office
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Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι Έλλη-
νες οδηγοί και ιδιοκτήτες οχημάτων από τις αρχές του 2020, οπότε και ξεκίνησαν να λει-
τουργούν οι online υπηρεσίες μέσω του Gov.gr.

Μάλιστα, πρόσφατα ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών Γιάννης Ξιφαράς αποκάλυψε ότι στόχος είναι η ψηφιοποίηση όλων των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών έως το 2027.

Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί 530.000 Προσωρινές Άδειες Οδήγησης, πάνω από

800.000 πολίτες έχουν κατεβάσει το δίπλωμά τους στο κινητό τους τηλέφωνο, πάνω από
135.000 πολίτες έχουν ενημερώσει online τα στοιχεία τους στο Μητρώο Αδειών Οδήγη-
σης, περισσότεροι από 45.000 είναι οι online αιτήσεις για αντικατάσταση και αντίγραφα
Αδειών Οδήγησης (λόγω κλοπής/απώλειας/φθοράς), 37.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί
online για ανανέωση αδειών οδήγησης, 18.500 πολίτες έχουν αιτηθεί online την έκδοση
αντίγραφου Άδειας Κυκλοφορίας Οχημάτων (λόγω κλοπής/απώλειας/φθοράς) και πά-
νω από 17.000 αυτοκίνητα και δίκυκλα ιδιωτικής χρήσης έχουν μεταβιβαστεί online.
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Τέλος η ταλαιπωρία! Οι  Έλληνες λατρεύουν τις ψηφιακές υπηρεσίες 

Τ
ο Suzuki Ignis αποτελεί το μικρότερο και
φθηνότερο τετρακίνητο μοντέλο της ελληνι-
κής αγοράς, το οποίο πλέον έχει εφοδιαστεί
και με ήπιο υβριδικό σύστημα για να μει-

ωθούν οι μέσες εκπομπές ρύπων. Παράλληλα διακρί-
νεται για τις compact διαστάσεις του αλλά και τον περι-
πετειώδη χαρακτήρα του.

Μάλιστα, όλα τα παραπάνω διατίθενται στην τιμή των
16.680 ευρώ με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό αλλά και
την αξιοπιστία που συνοδεύει τα ιαπωνικά μοντέλα και
οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται ότι αυτό το έχουν
διαπιστώσει με την πάροδο των ετών.

Να υπενθυμίσουμε πως το τετρακίνητο Suzuki Ignis
με τη χρήση υβριδικής τεχνολογίας είναι μοναδική
πρόταση για αυτή την κατηγορία, καθώς αποτελεί ένα
αυτοκίνητο πόλης που μπορεί να κινηθεί με άνεση
ακόμη και όταν ο δρόμος τελειώνει…

Όσον αφορά τα Τέλη Κυκλοφορίας, είναι μηδενικά
λόγω των χαμηλών εκπομπών CO2.

Περιπετειώδης εμφάνιση
Το Suzuki Ignis από την πρώτη κιόλας ημέρα που πα-

ρουσιάστηκε απέκτησε είτε φανατικούς οπαδούς είτε
ανθρώπους που κατέκριναν τη σχεδίασή του. Όπως και
να έχει, το ιαπωνικό μοντέλο είναι συμπαγές σε διαστά-
σεις, διαθέτει νεανική και περιπετειώδη εμφάνιση, έχει
αστικό προσανατολισμό, αλλά όταν ο δρόμος τελειώνει
είναι ικανό να ντροπιάσει πολλά μεγαλύτερα SUV! Η τε-
τράγωνη λογική του αμαξώματος με τις πλαστικές πο-
διές και τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 18
εκατοστών το κάνει να μοιάζει με κάτι ανάμεσα σε μι-
κρό αυτοκίνητο πόλης και υπερυψωμένο SUV.

Στις ανεπαίσθητες εμφανισιακές αλλαγές από τον
προκάτοχό του εντάσσονται η νέα εμπρός γρίλια, η

επανασχεδίαση των προφυλακτήρων εμπρός και πί-
σω, οι διαφοροποιημένες εισαγωγές αέρα, οι ποδιές
σε χρώμα αλουμινίου, καθώς και τρία νέα χρώματα
αμαξώματος.

Νεανικός χαρακτήρας
Η καμπίνα επιβατών του νέου Ignis παραμένει αμε-

τάβλητη, διατηρώντας ωστόσο τον νεανικό χαρακτήρα
του προκατόχου του. Ο πίνακας οργάνων έχει σχεδια-
στεί εκ νέου, ενώ το κάτω μέρος της κεντρικής κονσό-
λας και οι λαβές των θυρών δέχθηκαν χρωματική
επένδυση, που ταιριάζουν με εκείνη των καθισμάτων.
Από εκεί και έπειτα, η χωρητικότητα αποσκευών στην
τετρακίνητη έκδοση δεν εντυπωσιάζει, αφού φτάνει
στα 227 λίτρα εφόσον επιλεγεί η διάταξη πέντε σταθε-
ρών καθισμάτων, ενώ, σε περίπτωση που προτιμηθεί
εκείνη των τεσσάρων με συρόμενο πίσω κάθισμα, ορί-
ζεται στα 204 λίτρα.

Ο εξοπλισμός είναι πολύ πλούσιος και στην έκδοση
δοκιμής μας, τη μεσαία εξοπλιστικά GL, και προσφέρει
πολλά στοιχεία ανέσεων και ασφάλειας, όπως τις ζάν-
τες αλουμινίου βαμμένες σε μαύρο χρώμα, την οθόνη
αφής 7’’ με σύνδεση smartphone και κάμερα οπισθο-
πορίας, Dual Camera Brake Support, θερμαινόμενα
καθίσματα εμπρός.

Κάτω από το καπό του Suzuki Ignis της δοκιμής μας
είχε τοποθετηθεί ο γνωστός ατμοσφαιρικός βενζινοκι-
νητήρας 1.2 Dualjet, ο οποίος για την περίσταση αποδί-
δει 83 ίππους στις 6.000 στροφές, δηλαδή, 7 λιγότε-
ρους από τον άμεσο προκάτοχό του, και το υβριδικό
σύστημα Suzuki Hybrid 12V, που βασίζεται στην πα-
ρουσία μίας μπαταρίας ιόντων λιθίου και μίας ηλε-
κτρογεννήτριας/μίζας.

Η τετρακίνητη εκδοχή του Ignis διαθέτει το σύστημα

«AllGrip Auto», όπως το ονομάζει η ιαπωνική εταιρεία.
Αυτό φέρει συνεκτικό συμπλέκτη που μεταφέρει τη
ροπή αυτόματα και άμεσα και στους πίσω τροχούς όταν
οι εμπρός χάσουν την πρόσφυσή τους.

Όσον αφορά τη μέση κατανάλωση, κυμάνθηκε σε
περίπου 5,2 λίτρα για κάθε 100 χλμ, ενώ με προσεκτική
οδήγηση μειώνεται στα 4,8 λίτρα για κάθε 100 χλμ.

Παντός εδάφους
Το Suzuki Ignis στην τετρακίνητη εκδοχή του αποτε-

λεί ένα μικρό αυτοκίνητο που πραγματικά θα σας μετα-
φέρει παντού!

Στο εθνικό οδικό δίκτυο, το ιαπωνικό μοντέλο κινεί-
ται με άνεση και οικονομία στα όρια του ΚΟΚ, ενώ όταν
το πιέσει ο οδηγός αυξάνεται ο θόρυβος που παράγει ο
κινητήρας και κατ’ επέκταση και ο θόρυβος στην καμ-
πίνα επιβατών. Το κιβώτιο έχει «κοντή» την πρώτη σχέ-
ση, ενώ η πέμπτη ταχύτητα έχει τον ρόλο της overdrive
για να ταξιδεύει πιο ήσυχα και οικονομικά το αυτοκίνη-
το.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, η
αδυναμία του κινητήρα δεν επιτρέπει «γρήγορες» ανα-
βάσεις, ωστόσο, η ύπαρξη τετρακίνησης αυξάνει στο
μέγιστο τα περιθώρια πρόσφυσης.

Μέσα στην πόλη, το Ignis δείχνει ότι βρίσκεται στο
φυσικό του περιβάλλον, είναι ευέλικτο, στρίβει και
παρκάρει πανεύκολα, χάρη και στο μικρό του μέγεθος
αλλά και στην ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας.

Εκτός δρόμου, η τετρακίνηση του Ignis φροντίζει για
τη βέλτιστη κατανομή ροπής και στους δύο άξονες.
Επιπλέον, το σύστημα Grip Control βοηθά, σε συνεργα-
σία με τα Hill Hold και Hill Descent, την ομαλή κίνηση -
και εκκίνηση- σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης σε
γλιστερό οδόστρωμα, όπως χιόνι ή λάσπη.

41 Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Δοκιμάζουμε το Suzuki Ignis 1,2
Hybrid AllGrip με 83 ίππους
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Σ
το καρναβαλίστικο (και με αλλη-
γορική σημασία) πρωτάθλημα της
Super League 1, αυτό το Σαββα-
τοκύριακο της Αποκριάς ξεχωρί-

ζει το ελληνικό «clasico» ανάμεσα στον
Ολυμπιακό και τον Παναθη-
ναϊκό, που θα γίνει απόψε
στο Φάληρο. Με την ελπίδα
ότι το τέλος του ντέρμπι δεν
θα θυμίζει πορεία καρναβα-
λιστών με δηλώσεις, χολή,
δηλητήριο στη φλέβα μέσω
των ανακοινώσεων κ.λπ. Εί-
ναι και η άστοχη ενέργεια

του Μπένετ να φέρει διαιτητή τον Πορτογά-
λο Πινέιρο και ο Θεός να βάλει το χέρι Του.

Ο αγώνας έχει διττή σημασία για φέτος.
Πρώτον, η βαθμολογική συγκομιδή και
δεύτερον, το ιστορικό γόητρο. Πέντε βαθ-
μούς μπροστά είναι Παναθηναϊκός από τον
Ολυμπιακό, τρεις αγωνιστικές πριν από το
τέλος της κανονικής περιόδου και της
έναρξης, στη συνέχεια, των πλέι οφ. Η δεύ-
τερη της βαθμολογίας ΑΕΚ, με ένα ματς λι-
γότερο, αυτό με τον Ατρόμητο που δεν έγι-
νε ποτέ λόγω μιας… μεζούρας, υποδέχεται
τον Αστέρα Τρίπολης στο τρένο των σερί νι-

κών της «ΟΠΑΠ Arena - Αγιά Σοφιά» και ο
ΠΑΟΚ πάει στα Γιάννενα με σύμμαχο την
παράδοση. Όπως είναι γνωστό, δυο ομά-
δες θα πάρουν μέρος στο Champions Lea-
gue, μία στο Europa League και δυο στο
Conference League. Εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η αναμέτρηση του Άρη με
τον Ατρόμητο, στην προσπάθεια που κά-

νουν και οι δυο για μία θέση στην εξάδα
των πλέι οφ.

Το πλήρες πρόγραμμα
Σάββατο: ΑΕΚ - Αστέρας Τρ. (17.30, Co-

smote  TV), ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ
(19.30, Nova), Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
(20.30, Cosmote TV). Κυριακή: Ιωνικός -

ΟΦΗ (16.00, Cosmote TV), Λεβαδειακός -
Παναιτωλικός (16.00, Nova), Άρης - Ατρό-
μητος (19.30, Nova).

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος

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

Όλα στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!!

Στην διεύθυνση

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

και να διαβάσετε τα ΠΑΝΤΑ!!!

Για κάθε φίλο του Ολυμπιακού που ζει στο εξωτερικό, 

για εκείνους που αγαπούν τον ΘΡΥΛΟ, 

και ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ της ΠΟΡΕΙΑΣ 

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

www.kokkinosprotathlitis.eu

Ντέρμπι κανονικό, όχι του… καρνάβαλου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
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Το cover story
του Γιάννη Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ τον «έκλεψε» μέσα από τις ακαδημίες
του Ολυμπιακού - Έκδοση Μίλτου Τεντόγλου

Ο
Γιάννης Κωνσταντέλιας, ετών 19, «most wonder kid» στην Ευρώπη ολόκληρη μετά τα «θαύματα» στο
ματς με την ΑΕΚ, από μικρό παιδί πετροβολούσε τη ζωή στα γήπεδα του Βόλου. Εκεί, κοντά στη θάλασ-
σα, πιτσιρίκι καθώς ήτανε, κάποιος ψαγμένος συμπατριώτης του τού άνοιξε κουβέντα: «Το νερό, δίχως
το κύμα, δεν μπορεί να ονειρεύεται ακτές». Έγινε μότο ζωής για τον μικρό Γιαννάκη. Με το τετράγωνο

μυαλό του, συνέπεια της έφεσης που είχε στα μαθηματικά, άρχισε να χτίζει συνείδηση ποδοσφαιριστή, παρότι ο
μαθηματικός στο λύκειο παρότρυνε τους γονείς του «μη χαθεί από το πανεπιστήμιο το παιδί σας». 

Πώς ξεκίνησαν όλα
Για καλή του τύχη, όμως, ο μπαμπάς, Βασίλης Κωνσταντέλιας, είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπια-

κό Βόλου και τον Τοξότη. Άνθρωπος του μόχθου, σερβιτόρος στα τσιπουράδικα του Βόλου, κόπιαρε
τη σχεδόν must επιθυμία του κάθε Έλληνα γονιού να καμαρώσει τα παιδιά του ό,τι αυτός δεν κατά-
φερε στη ζωή του. Και έτσι ο Γιαννάκης παράτησε κάθε σκέψη για πανεπιστήμια και αφοσιώθηκε
στην μπάλα. Κουβάλησε, όμως, τα γεωμετρικά σχήματα στο μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Τριγωνομε-
τρίες, ημίτονα, συνημίτονα και σήμερα είναι ένας αληθινός homo universalis του ποδοσφαίρου,

κάνει τα πάντα και άριστα στο γήπεδο. Η ακαδημία της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο ήταν υπό την εποπτεία του
Ολυμπιακού Πειραιώς, άρα μια μετάβαση στον Πειραιά ήταν το αναπόδραστο. Όμως, ο υπεύθυνος του
Ολυμπιακού στις ακαδημίες Γιώργος Αμανατίδης επαναπαύτηκε στο βέβαιο, μέχρι που στη ζωή
της οικογένειας Κωνσταντέλια ήρθε ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος. Υποσχέθηκε βοήθεια
σε όλους. Και στον μπαμπά, μάγειρας στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ και αργότε-
ρα στους ξενώνες στη Βασιλίσσης Όλγας, ακόμα και στις δυο αδερφές του Γιάν-
νη, την Ευαγγελία και την Κωνσταντίνα. Η μαμά Ελένη έδωσε την ευχή της.
Το συναίσθημα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ υπερίσχυσε του όποιου επαγγελματι-
σμού του Ολυμπιακού, αλλά και της απεραντοσύνης της Αθήνας. Ο
Ολυμπιακός διέκοψε τη συνεργασία με την ακαδημία της Αγίας Πα-
ρασκευής επειδή το έφερε βαρέως.

Στο «εργοστάσιο» παραγωγής ταλέντων
Στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντέλιας εντάχθηκε στο «εργοστά-

σιο» παραγωγής ταλέντων, υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Γκαρ-
σία. Απαλλαγμένος από τα άγχη της μοναξιάς σαν ξένος στην
πόλη, αφού έμενε με τον μπαμπά και τη μαμά, ήλεγξε τη συ-
στολή και τη διαστολή της συναισθηματικής του σφαίρας,
πρώτο ζητούμενο για προκοπή στην μπάλα. Βοήθησε σε αυτό
και ο ξενιτεμός στο Βέλγιο, στην Έουπεν, όπου η μοναξιά
πολλές φορές είναι και ευεργετική για μεγαλύτερη ομφα-
λοσκόπηση και καλύτερη ωρίμανση. Για αυτό και όταν τα
φώτα τον τύφλωναν μετά το ματς με την ΑΕΚ, αυτός παρέ-
μεινε ένα χαμογελαστό παιδί, που απαντούσε με καλοσύνη
και άνεση. Κάτι σαν τον Μίλτο Τεντόγλου ένα πράγμα. Ένα
ωραίο τυπάκι και αυτός, εντέλει. 

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον αντάμειψε με συμβόλαιο έως το 2027
έναντι 500.000 ευρώ ετησίως. Είναι πολύ λίγα για να καλύ-
ψουν την τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο της Ευ-
ρώπης. Ήδη, μεγάλα γραφεία ατζέντηδων άρχισαν τα πάρε-
δώσε με την ΠΑΕ. «Τόσα δίνω, πόσα θες». Λογικό. Αυτή η ασίστ
που έκανε ο Γιάννης στον Νάρεϊ για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ
κόντρα στην ΑΕΚ έγινε viral και ξεπέρασε σε views ακόμα και
τον Μέσι και τον Ρονάλντο. 

Γράφει 
o Άλκης  

Φιτσόπουλος
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Ο
ι τίτλοι τέλους στον λαμπερό γάμο της
τραγουδίστριας Ελεωνόρας Ζουγανέλη
με τον ποινικολόγο Σπύρο Δημητρίου
έσκασαν σαν βόμβα, πριν από λίγα

24ωρα, στη σόουμπιζ. Το πρώην ερωτευμένο ζευ-
γάρι αποφάσισε να λύσει από κοινού και οριστικά
τους όρκους αγάπης που αντάλλαξε πριν από
δυόμισι χρόνια στις Σπέτσες, με το διαζύγιο να
αποτελεί μονόδρομο στο άλλοτε παθιασμένο ει-
δύλλιο.

Ο «βελούδινος» χωρισμός-εξπρές ανάμεσα
στην κόρη του Γιάννη Ζουγανέλη και τον γοητευτι-
κό δικηγόρο προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο
στον χώρο του θεάματος, αλλά όπως αναφέρουν
πληροφορίες, οι στενοί φίλοι γνώριζαν από καιρό
για το απρόσμενο «the end». Ωστόσο, λόγω της
συναισθηματική πίεσης που βίωναν η ερμηνεύ-
τρια και ο αγαπημένος της, προτίμησαν τη σιωπή
που αποδείχθηκε «χρυσός». Δεν συνέβη το ίδιο
και με τις φήμες.

Επί έναν χρόνο δημοσιεύματα έκαναν λόγο για
βέβαιο χωρισμό, παρότι και οι δύο έκαναν υπε-

ράνθρωπες προσπάθειες να αποπροσανατολί-
σουν τα media, άλλοτε με διαψεύσεις κι άλλοτε με
κοινές εμφανίσεις.

Παράλληλα, μια παρελθοντική δήλωση του
Σπύρου Δημητρίου φαντάζει σήμερα σαν το χρο-
νικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου: «Προτι-
μήσαμε η σχέση αυτή να εξελιχθεί μέσα από τον
γάμο. Και της είπα πως αν πετύχει, πέτυχε. Αν δεν
πετύχει, εκτός από το διαζύγιο, θα έχουμε μια
ιστορία της προκοπής να διηγηθούμε σε σχέση με
παλιά».

Η γνωριμία και ο μυστικός νησιώτικος 
γάμος που άφησε εποχή

Ο δικηγόρος συνάντησε τη διάσημη Ελεωνόρα
Ζουγανέλη σε μια δύσκολη προσωπική του στιγ-
μή. Λίγες ώρες πριν από τη γνωριμία τους, ο λα-
τρεμένος του πατέρας είχε φύγει από τη ζωή και
συναισθηματικά ήταν κομμάτια.

Όμως ανταποκρίθηκε θετικά εκείνο το βράδυ
στο κάλεσμα της Σάννυς Μπαλτζή για ένα ποτό σε
μπαράκι του Χαλανδρίου. Στην παρέα της μουσι-

κοσυνθέτριας ήταν και η τραγουδίστρια. Ο έρωτάς
τους λέγεται πως γεννήθηκε με την πρώτη ματιά,
για να καταλήξει λίγους μήνες αργότερα, τον
Οκτώβριο του 2020, στα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο γάμος τους τελέσθηκε στο ξωκλήσι του Αγίου
Γεωργίου Σπετσών, σε στενό οικογενειακό κύκλο
και κρυφά από τους παπαράτσι, με κουμπάρους
τον ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα, τη σύζυγο και
συνάδελφό του Σοφία Πολυζωγοπούλου και φυ-
σικά τη Σάννυ Μπαλτζή. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη
έλαμπε στο εντυπωσιακό νυφικό της -διά χειρός
Σήλιας Κριθαριώτη- με τον Σπύρο Δημητρίου να
την ακολουθεί χρωματικά με λευκό κοστούμι,
ενώ οι γονείς της ερμηνεύτριας Γιάννης Ζουγανέ-
λης και Ισιδώρα Σιδέρη τούς κοιτούσαν με αγάπη
και συγκίνηση.

Καιρό μετά, ο δικηγόρος αποκάλυψε για την
κοινή συμβίωσή τους: «Εκείνη θεωρεί πως οι εν-
τάσεις σε έναν γάμο είναι ωφέλιμες και πρέπει να
τις προκαλούμε, ενώ εγώ διαφωνώ πλήρως με
αυτό. Αλλά και μόνο που το θέτει στο τραπέζι, ξε-
κινά η ένταση».

Ζουγανέλη: 
Το χρονικό ενός 

προαναγγελθέντος 
διαζυγίου

Ζουγανέλη: 
Το χρονικό ενός 

προαναγγελθέντος 
διαζυγίου



«Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος
όλος», λέει ο σοφός λαός για τις περιπτώσεις σαν
του Πέτρου Ξεκούκη. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε
στα επείγοντα του Θριάσιου Νοσοκομείου έπειτα
από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό κλαδευτήρι
και υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως τραυματίστηκε σοβα-
ρά στο αριστερό του χέρι κατά τη διάρκεια αγρο-
τικών εργασιών και πως υπάρχει κίνδυνος -αν
δεν επουλωθεί η πληγή- να γίνει ακρωτηριασμός
σε ένα από τα δάχτυλά του. 

Παντρεύτηκε ηθοποιός
του ΑΝΤ1

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε η πρωταγω-
νίστρια της σειράς «Ρουά Ματ» Ιωάννα Λαμ-
προπούλου. Ο υπέρλαμπρος γάμος με τον αγα-
πημένο της Ραφαέλο Στυλιανό Σταύρου τελέ-
σθηκε στην Κύπρο, όπου η ηθοποιός συνεχίζει
την τηλεοπτική της καριέρα ως παρουσιά-
στρια. Το γαμήλιο γεγονός έγινε πρώτο θέμα
στα media της Μεγαλονήσου με την όμορφη
νύφη να μοιράζεται φωτογραφίες από την τε-
λετή στο διαδίκτυο, σχολιάζοντας τρυφερά:
«What a day! What a night! Αν υπάρχει το για
πάντα, το ξεκινήσαμε ωραία!».

Με το βλέμμα στην παραλία η
Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί η γυ-
μναστική να είναι το χειρότερό
της, όπως έχει παραδεχτεί,
ωστόσο η οικοδέσποινα του
MEGA αποφάσισε να βάλει την
άσκηση στη ζωή της ενόψει του
καλοκαιριού. Η ίδια ανακοίνωσε
με… βαριά καρδιά πως ξεκίνη-
σε γυμναστήριο και πόζαρε στο
Instagram με το ιδανικό αθλητι-
κό outfit. «Αναρωτιέμαι πόσα
μαθήματα θα καταφέρω να κά-
νω», σχολίασε με χιούμορ.

Το μυστικό 
για το καλοκαίρι

Πένθος για
τη Ναταλία
Γερμανού. Η
π α ρ ο υ σ ι ά -
στριά του Al-
pha «έχασε»
τον πατριό
της, τον επι-
φανή ιστορι-
κό Γιώργο
Δερτιλή, τον
οποίο απο-
χ α ι ρ έ τ η σ ε
δημόσια με
μια συγκινη-
τική ανάρτη-
ση: «Αυτός ο
σπουδαίος άνθρωπος ήταν ο δεύτερος πατέ-
ρας μου. Ο πατριός μου. Τα τελευταία 25 χρό-
νια χάζευα τον λόγο του, τη μόρφωσή του, τη
σπάνια ευγένεια και τη γλυκύτητα που είχε
σαν άνθρωπος».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Στη χαμένη πατρίδα

Δύσκολες ώρες

Σ
υγκινητικές στιγμές για τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο παρου-
σιαστής του «Τροχού της Τύχης» έπειτα από πολλά χρόνια
έκανε το όνειρό του πραγματικότητα ταξιδεύοντας για
πρώτη φορά στον τόπο καταγωγής του παππού του.

«Αξιώθηκα να πατήσω τη γη που γεννήθηκε ο παππούς μου, Πέτρος
Πολυχρονίδης με τ’ όνομα. Από το 1923 δεν είναι ελληνικό έδαφος.
Την 27η Μαΐου, χιλιάδες συμπατριώτες μου έμαθαν πως έπρεπε να
φύγουν από τα σπίτια τους. Οι Μεγάλες Δυνάμεις έδωσαν την πε-
ριοχή δυτικά του ποταμού Έβρου στο ύψος της Αδριανούπολης ως
πολεμική αποζημίωση στην Τουρκία και οι δικοί μου άφησαν το
Μποσνάκιοϊ και έχτισαν από το μηδέν τη Νέα Βύσσα. Εκατό χρόνια
συμπληρώνονται φέτος. Η άλλη μεριά έμεινε χώμα και λάσπη. Η ελ-
ληνική πρόκοψε και άνθισε. Ο καημός όμως παραμένει. Χάσαμε μια
μικρή πατρίδα… στα χαρτιά», αποκάλυψε με πίκρα. 
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Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
ο Ανδρέας Μικρούτσικος
Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Μικρού-
τσικος, ο οποίος τις τελευταίες ώρες νοσηλεύεται στην εντα-
τική ιδιωτικού νοσοκομείου, με την κατάσταση της υγείας του
να θεωρείται αρκετά κρίσιμη και βεβαρυμένη. Όπως φαίνε-
ται, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, δήλωσε στην εκπομ-
πή «Super Κατερίνα» η σύντροφος του παρουσιαστή, Έλενα
Μαστραγγελή. «Ο Ανδρέας χρειάζεται τις προσευχές όλων
μας. Περνάει δύσκολα, είναι σοβαρή η κατάσταση της υγείας
του. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί του», είπε
η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της χθες,
Παρασκευή. «Σύντομα θα ξέρουμε περισσότερα. Είναι δύ-
σκολα τα πράγματα, αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι», είπε η
σύντροφός του.

Εσπευσμένα 
στο χειρουργείο



O
λοι κατά διαστήματα σκεφτόμαστε ότι
θέλουμε να χάσουμε βάρος. Άλλες φο-
ρές τα καταφέρνουμε, άλλες πάλι χά-
νουμε κιλά και τα παίρνουμε ξανά. Η

 απώλεια βάρους αποτελεί στόχο πολλών ανθρώ-
πων, αλλά το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται σε μια
ισορροπημένη διατροφή με άσκηση και όχι σε
εξαντλητική και στερητική δίαιτα για τη σταδιακή
απώλεια κιλών και επίτευξη του στόχου.

«Το να κάνετε απλώς μια δίαιτα δεν είναι αρκε-
τό, πρέπει πάντα να την προσαρμόζετε έξυπνα
στις ανάγκες σας. Η αυξημένη σωματική δραστη-
ριότητα είναι απαραίτητη για ένα επιτυχημένο
πρόγραμμα απώλειας βάρους. Τηρήστε πρόγραμ-
μα στο φαγητό και την άσκηση χωρίς υπερβολές»,
τονίζει ο Ευμένης Καραφυλλίδης, κλινικός διαι-
τολόγος - διατροφολόγος και μας δίνει χρήσιμες
συμβουλές για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε
σταθερό το βάρος μας.

«Να έχετε ποικιλία στη διατροφή σας. Με το να
τρώτε από όλες τις κατηγορίες τροφίμων αισθά-
νεστε περισσότερο ικανοποιημένοι. Μη χάνετε
γεύματα. Το να παραλείπετε τα γεύματά σας οδη-
γεί σε άσχημες διατροφικές συνήθειες. Πρέπει
να έχετε πρόγραμμα στο πότε θα φάτε έτσι ώστε
να μην τσιμπολογάτε όλη την ώρα. Προσπαθήστε
να καθιερώσετε τρία γεύματα τη μέρα με υγιεινά
σνακ ανάμεσα. Η δίαιτα είναι αποτελεσματική
όταν δεν πεινάτε. Πολλοί που έχουν κατορθώσει

να χάσουν κιλά συνιστούν πέντε γεύματα τη μέρα.
Τρώτε ό,τι απαιτεί ο οργανισμός σας. Βεβαιωθείτε
ότι καταναλώνετε ό,τι απαιτούν το βάρος σας και
το επίπεδο των σωματικών σας δραστηριοτήτων.

Για παράδειγμα, αν διαπιστώσετε ότι μπορείτε
να χάσετε βάρος με 1.800 θερμίδες τη μέρα, γιατί

να καταναλώνετε μόνο 1.200; Ναι, θα χάσετε πε-
ρισσότερα κιλά με τις 1.200 θερμίδες, αλλά περισ-
σότερες πιθανότητες υπάρχουν στο να κρατήσετε
μια δίαιτα περισσότερο καιρό με τις 1.800. Και με
τον καιρό ίσως να καταλήξετε να χάνετε περισσό-
τερα κιλά με τις περισσότερες θερμίδες. Κρατή-
στε ημερολόγιο διατροφής. Το να ελέγχετε τον
εαυτό σας συσχετίζεται πολύ με την επιτυχία σας.
Μη ζυγίζεστε. Μην ανεβαίνετε στη ζυγαριά. Αντί-
θετα, δείτε πώς αισθάνεστε και πώς σας εφαρμό-
ζουν τα ρούχα σας. Έτσι θα αποφύγετε υπερβολι-
κές και περιττές απογοητεύσεις. Τρώτε μόνο ό,τι
σας αρέσει. Τίποτα δεν κάνει μια δίαιτα πιο ανυ-
πόφορη από το να αναγκάζεστε να τρώτε πράγμα-
τα που δεν σας αρέσουν. Δεν πειράζει να υποκύ-
πτετε καμιά φορά, αν σας έρθει η επιθυμία για
φαγητό πλούσιο σε θερμίδες. Φάτε μια μικρή πο-
σότητα και απολαύστε την. Ποτέ μην τρώτε όρθιοι,
πάντα να είστε καθισμένοι. Πίνετε πολύ νερό. Ο
στόχος είναι να καταναλώνετε 8 ποτήρια νερό
ημερησίως».
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kpapakosto@yahoo.gr

Το να κάνετε απλώς μια δίαιτα
δεν είναι αρκετό, πρέπει 
πάντα να την προσαρμόζετε 
έξυπνα στις ανάγκες σας

Η σημασία 
του πρωινού
Οι άνθρωποι που τρώνε ένα πλούσιο πρωι-
νό αισθάνονται λιγότερο πεινασμένοι κατά
τη διάρκεια της υπόλοιπης μέρας. Κάντε το
πρωινό σας πλούσιο με το να προσθέτετε
κάτι κάθε μέρα. Ξεκινήστε με ένα φρούτο
ή χυμό, συνεχίστε με το να προσθέσετε
ένα γιαούρτι ή μια φέτα ψωμί για τοστ.
Τρώτε με σειρά. Αυτό σημαίνει να τρώτε
πρώτα τα φαγητά με τις λιγότερες θερμί-
δες όπως σαλάτες και λαχανικά, έτσι ώστε
να μην πεινάτε τόσο όταν θα φτάσετε στα
πιάτα με τις πολλές θερμίδες και έτσι να
τις περιορίσετε κιόλας. Τα γεύματά σας να
διαρκούν πάνω από 15 λεπτά. Με το να
τρώτε αργά χορταίνετε περισσότερο με λι-
γότερο φαγητό.

Μυστικά για μόνιμη 
απώλεια βάρους Ευμένης Καραφυλλίδης, 

κλινικός διαιτολόγος - 
διατροφολόγος



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

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

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

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς θα υπάρξουν πολλά
θέματα που θα σας απασχολήσουν αυτό το
διήμερο, όπως τα οικονομικά, η συναισθη-
ματική ασφάλεια αλλά και ο τρόπος να συ-
ζητήσετε κάποιο θέμα που σας απασχολεί. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Είναι ένα πολύ σημαντικό για εσάς διήμερο,
κατά το οποίο θα σας απασχολήσουν προ-
σωπικά και επαγγελματικά θέματα. Καλό εί-
ναι να μην οριστικοποιήσετε τις αποφάσεις
σας γιατί μπορεί να υπερβάλετε σε κάποια
σημεία. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Εσάς τους επικοινωνιακούς του ζωδιακού η
Σελήνη δεν σας βοηθά ιδιαίτερα μέχρι και το
απόγευμα της Κυριακής σε εκείνα που θέ-
λετε να κάνετε, εφόσον θα βρίσκεται στον
12ο τομέα σας. Χρειάζεστε σχεδιασμό και
αρκετή σκέψη προτού κάνετε πράγματα που
θα μετανιώσετε. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Είναι ένα πολύ θορυβώδες διήμερο και θα
πρέπει να περάσετε αμέσως μετά σε μια πε-
ρισυλλογή, εφόσον θα καταλάβετε τι πραγ-
ματικά σας ταιριάζει και τι όχι. Ίσως μάλιστα
πάρετε κάποιες αποφάσεις για θέματα της
υγείας σας.

Λέων
(23/7-22/8)
Είναι αλήθεια για εσάς των τελευταίων ημε-
ρών ότι οι καταστάσεις σάς έχουν πιέσει
αρκετά και νιώθετε ότι η εξάντλησή σας δεν
σας επιτρέπει τώρα να αντιδράσετε. Ο Κρό-
νος λίγο πριν φύγει από το διαμετρικά απέ-
ναντι ζώδιό σας θα αναδείξει με έναν απο-
λύτως κάθετο τρόπο ένα ακόμη μάθημα
ζωής. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Για εσάς τους Παρθένους αυτό το Σαββα-
τοκύριακο είναι ένα καλό πέρασμα, όπου
οι σκέψεις και τα σχέδιά σας μάλλον είναι
σε καλή θέση. Απολαύστε επίσης την
επαγγελματική σας ταυτότητα με επιτυχία
από την Κυριακή και μετά.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Για εσάς τους Ζυγούς τα οικονομικά θέμα-
τα θα βρεθούν σε μια έξαρση αυτό το διή-
μερο, αλλά πολύ σύντομα θα μετατοπι-
στούν τα θέματα που σας απασχολούν με
κάποιες πληροφορίες και πνευματικές
αναζητήσεις αλλά και την τάση να ξεφύγετε
για λίγο από τη ρουτίνα. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Ανήσυχο αυτό το διήμερο για εσάς και τις
διαπροσωπικές σας σχέσεις. Η Σελήνη θα
βρεθεί σε όψεις που δεν βοηθούν την ηρε-
μία σας, όπως επίσης θα πρέπει να αμβλύ-
νετε τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί
με κάποια πολύ κοντινά σας πρόσωπα. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η Σελήνη βρίσκεται σε μια θέση άμυνας το
μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου,
βάζοντας τις επαγγελματικές σας προοπτι-
κές σε κάποιες αντιπαραθέσεις και διεκδι-
κήσεις. Από την Κυριακή το απόγευμα και
για δύο μέρες θα είστε συντονισμένοι με
τις σχέσεις σας και τον τρόπο που λειτουρ-
γείτε μέσα από αυτές.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η προσωπική σας ζωή θα ταραχθεί για λί-
γο και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν αστοχίες
από το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει ή τη
σχέση σας. Καλό είναι να φροντίσετε την
υγεία σας ή να βάλετε πρόγραμμα στη δια-
τροφή σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για εσάς των τελευταίων ημερών, η θέση
σας αυτό το διάστημα είναι πολύ σημαντική
και έντονη, εφόσον ο Κρόνος βρίσκεται
πάνω στον Ήλιο σας και θέλει να σας μάθει
με έναν δικό του τρόπο το δίκαιο αποτέλε-
σμα των καταστάσεων. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Είστε αρκετά ανήσυχοι για κάποια
πράγματα που συμβαίνουν. Ίσως η διαί-
σθησή σας ή κάποιες καταστάσεις να
σας κτυπούν το καμπανάκι της αφύπνι-
σης και πρέπει οπωσδήποτε να το ακού-
σετε.
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Αυτό το διήμερο η Σελήνη θα ολοκληρώσει
την πορεία της στο ζώδιο του Ταύρου, ενώ
την Κυριακή στις 17.48 θα περάσει στο
περιβάλλον του Ερμή, στο ζώδιο των

Διδύμων. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο θα έρθει σε
σύνοδο η Σελήνη με τον Ουρανό, όπου τα
απρόβλεπτα γεγονότα είναι πολύ πιθανό να συμβούν
στους Ταύρους, Σκορπιούς, Υδροχόους και Λέοντες.
Η Κυριακή έχει να δώσει ένα πολυσύνθετο χρώμα
στην ψυχολογία μας, εφόσον η Σελήνη δημιουργεί
πολλές όψεις και συγχρόνως αλλάζει ζώδιο. 
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Σκληρή και 
άκαρδη… Google!

Τ
ο ανέκδοτο είναι γνωστό. Επιστρέφει
ο/η σύζυγος στο σπίτι και πιάνει τον/τη
σύζυγό του σε περιπτύξεις με άγνωστο

άτομο. Η πρώτη εκδοχή είναι «αγάπη μου, δεν
είναι αυτό που νομίζεις». Η δεύτερη -και πιο
προχωρημένη- είναι «αγάπη μου, δεν είμαι
εγώ»! 

Κάπως έτσι αντιδρούν στον ΣΥΡΙΖΑ κάθε φο-
ρά που τους πιάνουν «με τη γίδα στην πλάτη». Η
φράση είναι σε εισαγωγικά, γιατί δεν κυριολε-
κτούμε, δεν τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή, με
την κυρίαρχη μεταφορική της έννοια, που είναι
ότι έπιασαν κάποιον επ’ αυτοφώρω. Η στήλη
αναφέρεται στις δικαιολογίες που αναζητούν
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που καλούν-
ται να δώσουν διευκρινίσεις για κάτι που έχουν

πει και μάλλον θέλουν να το ξεχά-
σουν. 

Τελευταίο παράδειγμα, η ιστορία
με τη θάλασσα που δεν έχει σύνο-
ρα και την Google. Η Πόπη Τσαπα-
νίδου, στην προχθεσινή τηλεοπτι-
κή μονομαχία με τον Γιάννη Οικο-
νόμου, προκάλεσε τον κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο να γκουγκλάρει τις
λέξεις «Τσίπρας» και «δεν έχει σύ-
νορα η θάλασσα».

Και, όπως ήταν λογικό, το έκαναν από τη ΝΔ
και όλοι θυμήθηκαν τι είχε πει ο Αλέξης Τσί-
πρας, απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα
των συνόρων: «Μας έκαναν κριτική ότι ανοίξα-
με τα σύνορα. Ποια σύνορα; Έχει σύνορα η θά-
λασσα και δεν το ξέραμε;». 

Το να κάνεις «ένα λάθος» είναι «ένα λάθος».
Και για την επανάληψή του ισχύει το «ουκ αν-
δρός σοφού». Αλλά το να κάνεις το λάθος και
να επιμένεις ότι δεν το έκανες είναι «λάθος στο
τετράγωνο». 

Οι της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπο-
ρούσαν να έχουν διδαχτεί από το πάθημα του
Γιώργου Παπανδρέου με το περίφημο «λεφτά
υπάρχουν». Ακόμη εξηγεί αν το είπε, πώς το
είπε, τι άλλο ακολουθούσε στη φράση, τι εννο-
ούσε κ.ο.κ.

Βασική αρχή της πολιτικής επικοινωνίας εί-
ναι ότι, όταν κάνεις ένα λάθος, το αναγνωρίζεις
γρήγορα (σ.σ.: κάτι σαν το ψέμα που πρέπει να
λέγεται με λίγα λόγια). Όπως κάνουν οι παίκτες
στο μπάσκετ, που σηκώνουν αμέσως το χέρι
όταν υποπίπτουν σε φάουλ. 

Την κάνεις την πατάτα; Αναλαμβάνεις την ευ-
θύνη και προχωράς. Έτσι, κλείνεις γρήγορα τη
συζήτηση και αποφεύγεις την αέναη αναπαρα-
γωγή. Το να προσπαθείς, όμως, να βγάλεις
τους άλλους «τρελούς», πράγματι θυμίζει το
ανέκδοτο στις πρώτες γραμμές του άρθρου. 

Ειλικρινά, η στήλη «διάβασε» την αποστροφή
σας, στο τέλος της τηλεοπτικής μονομαχίας με
τον Γιάννη Οικονόμου, ως κάλυψη του κυβερνη-
τικού εκπροσώπου και όχι ως κάρφωμα. (σ.σ.:
Αναφερόμαστε στην ατάκα της κυρίας Τσαπανί-
δου: «Δεν μας είπατε ότι δεν θα έχει τραπέζι και
δεν ήρθαμε κατάλληλα ντυμένοι», εννοώντας τις
περίφημες, πλέον, ριγέ κάλτσες του συνομιλη-
τής της.) Αλλά, κυρία εκπρόσωπε, είναι δυνατόν
να γίνονται οι κάλτσες το βασικό σημείο της αντι-
παράθεσης στα κοινωνικά δίκτυα από τους «λο-
γαριασμούς» που κινούνται στη σφαίρα επιρ-
ροής του ΣΥΡΙΖΑ; Είναι ή δεν είναι μία μορφή bo-

dy shaming; Ταιριάζει αυτό με την ευαισθη-
σία των ανθρώπων της Αριστεράς; Είναι δυ-
νατόν το… επιχείρημα απέναντι στα επι-
χειρήματα του άλλου να είναι η εμφάνισή
του; Τι να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε
όλοι λεπτοί και με γούστο. Προφανώς και
η εμφάνιση παίζει ρόλο. Και πρέπει στις
δημόσιες παρουσίες μας να είμαστε
προσεγμένοι. Αλλά δεν ψηφίζουμε…
κάλτσες. Ψηφίζουμε αυτούς που έχουν
την ικανότητα να μπαίνουν στα παπού-
τσια μας (σ.σ.: των πολιτών) και να αντι-
μετωπίζουν τα προβλήματά μας.

Καλημέρα σας, κυρία εκπρόσωπε!

Τoυ 
Γιάννη
Αντύπα

jantipas@gmail.com

μία Αριστερά,  μία Δεξιά

� Ας μείνουμε λίγο παραπάνω σήμερα
στην πρώτη τηλεμαχία των εκπροσώ-

πων της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως
είναι λογικό, το θέμα κυριάρχησε στα κοι-
νωνικά δίκτυα, με τους χρήστες να στηρί-
ζουν ορισμένοι τον Γιάννη Οικονόμου και
άλλοι την Πόπη Τσαπανίδου. Ακολουθούν
μερικές χαρακτηριστικές αναρτήσεις. 

••••••••••••

� Ο @NIKSOTIROPOYLOS έγραψε:
«Οικονόμου σε Τσαπανίδου στο #de-

bate. Ήσασταν η κυβέρνηση που άφησε τα
σύνορα ανεξέλεγκτα. Ήσασταν η κυβέρνη-
ση που άφησε μετανάστες να λιάζονται σε
πλατείες. Ήσασταν η κυβέρνηση κατά του
φράχτη στον Έβρο. Ήσασταν η κυβέρνηση
που δεν ήξερε αν η θάλασσα έχει σύνορα.
Την ισοπέδωσε»!

••••••••••••

� «Απάντησε» η @ntalaoura: «Ανεπανά-
ληπτη Πόπη Τσαπανίδου στον Οικονό-

μου: “Αν θέλετε μπορείτε να με λέτε εσείς
Τσίπρα κι εγώ εσάς Μητσοτάκη, μιας και
debate μεταξύ των δύο δεν πρόκειται να
δούμε”. Αχαχαχα Φάπααααααααααα». 

••••••••••••

� Και «ακολούθησε» η @AretiAthana-
siu: «“Δεν μας είπατε πως δεν θα έχει

τραπέζι και δεν ντυθήκαμε καταλλήλως!”.
Επική ατάκα της Πόπης Τσαπανίδου στο
κλείσιμο της αναμέτρησής της με τον Γιάννη
Οικονόμου. Η ριγέ κάλτσα όμως κέρδισε τις
εντυπώσεις!». 

••••••••••••

� «Πολιτική ρηχότητα κι αστειάκια κα-
φενείου από την Πόπη έλα με φόρα, σε αντίθεση με

τη σοβαρότητα και την παράθεση στοιχείων και πολιτι-
κών από τον Οικονόμου. ΝΔ - Σύριζα 1-0. #Οικονομου
#τσαπανιδου», σχολίασε ο @ChrisDarko39. Τα συμπε-
ράσματα δικά σας… 

••••••••••••

� Όμως, αν θέλετε και ένα σχόλιο από τη στήλη, αυτό
δεν θα είναι άλλο από το «Ολυμπιακός - Παναθηναϊ-

κός». Ή, αλλιώς, κάτι σαν τα «μπλε και πράσινα καφενεία»,
αλλά σε ηλεκτρονική έκδοση. 

Αν είχε six pack, θα τον έκαναν αποκριάτικη στολή;
(Μιας και στη βάση της στήλης μιλάμε για body shaming.)

ΥΓ.: Καλό τριήμερο!


