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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ «Π»

Αναγεννήσαμε την οικονομία,
στηρίξαμε την κοινωνία 

Τώρα πρέπει ο πρόεδρος 
να «ανοίξει περπατησιά» 

� Σελ. 26-27

� Σελ. 4-5, 6-8

ΑΡΘΡΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ: Φ. Σιούμπουρας, 
Ί. Παπαδάκης, Θ. Παπαμιχαήλ, 

Γ. Τσούκαλης, Γ. Κοντονής, 
Δ. Ζαννίδης, Π. Αβραμόπουλος, 
Τζ. Αλεξάκη, Άλ. Φιτσόπουλος

Ο άγνωστος 
(γνωστός) Α2, 
τα sms και 
τα... μυστήρια
Οι τρεις δίκες (Μάτι, Παππάς,
Παπαγγελόπουλος) που «καίνε» 
τον Tσίπρα

� Το… χαμένο από χέρι 
στοίχημα του Τσίπρα

� Η «γέφυρα φιλίας» 
του Ανδρουλάκη

Tι δείχνουν «κρυφά και φανερά» στοιχεία των δημοσκοπήσεων

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ
ΧΑΡΤΙΑ
Μητσοτάκη
για αυτοδυναμία
ΣΑΡΩΤΙΚΗ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟ «Π»

«Δεν θα ασχοληθώ
με την πολιτική»
Θα είμαι παρών όμως σε ό,τι χρειαστεί η πατρίδα � Σελ. 24-25

ΔΗΜ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΖΕΦΗ ΔΗΜΑΔΑΜΑ

Τα γκάλοπ, η αξιοπιστία και 
το αποτέλεσμα των εκλογών 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

� Σελ. 14

� Σελ. 12

� Σελ. 11, 34-35
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Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

� Σελ. 4-5

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
σε συνταξιούχους

Μέτρα που αφορούν εργαζόμενους νέους, επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες πρόκειται να εξαγγείλει η κυβέρνηση

800 ΕΥΡΩ
ο κατώτατος

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ



Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ 
και ο τυχοδιωκτισμός
της αντιπολίτευσης

Είναι να απορεί κανείς πώς αυτοί
οι άνθρωποι, στο επιτελείο του
αρχηγού της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, είναι δυνατόν να
συμπεριφέρονται εντελώς αυτοκτονικά.
Είναι δυνατόν, στις ημέρες που ζούμε,
να στοχοποιούν τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ
ζητώντας του να παραιτηθεί, για να
πλήξoυν την κυβέρνηση; Είναι δυνατόν
«φιλικά» δημοσιεύματα να εμφανίζουν
τον κ. Φλώρο περίπου ως αναξιοπρεπή,
επειδή δεν παραιτείται, καταγγέλλοντας
την υποτιθέμενη παρακολούθησή του;
Να διαβάσει, δηλαδή, ο Φλώρος τα
σχετικά δημοσιεύματα και να
παραιτηθεί. Είναι λογικό να ακούγεται
αυτό από τον ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι τουλάχιστον τυχοδιωκτικό να
εγείρεις θέμα παραίτησης του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ, λέγοντας, εμμέσως πλην
σαφώς, προς τα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων ότι ο επικεφαλής τους κακώς
βρίσκεται στη θέση του. Έχεις τον
Ερντογάν να απειλεί ότι θα έρθει νύχτα,
να έχει βάλει στο στόχαστρο και τον κ.
Φλώρο, αλλά, ταυτοχρόνως, λες στον
αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων ότι
οφείλει να παραιτηθεί; Τι λογική είναι
αυτή; Μα και αν ακόμα πιστέψουμε
(λέμε τώρα) τα δημοσιεύματα περί
παρακολούθησης, ο Φλώρος ως
άνθρωπος του καθήκοντος οφείλει να
παραμείνει στη θέση του. Αν μη τι άλλο,
δεν έχει λόγο να παίξει το παιχνίδι του
ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα κερδίσει αν
παραιτηθεί; Από τη μία θα τον
χειροκροτούν από την Κουμουνδούρου
και, από την άλλη, κάποιοι θα του
προσάπτουν άτακτη υποχώρηση, τώρα
που σφίγγουν τα πράγματα στα
Ελληνοτουρκικά. Και ναι, είναι
τουλάχιστον τυχοδιωκτικό να εγείρεις
θέμα παραίτησης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,
την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση
ανανεώνει για έναν ακόμη χρόνο τη
θητεία του, δείχνοντας έτσι και τον
βαθμό εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό
του. Από την πλευρά του ο αρχηγός
ΓΕΕΘΑ συμπεριφέρεται ως στρατιώτης.
Κάποιοι, όμως, παριστάνουν, έστω και
άθελά τους, την πέμπτη φάλαγγα, όπως
ο κ. Βαρουφάκης από το ΜέΡΑ25, που
δηλώνει… ανήσυχος, λόγω παράτασης
της θητείας του κ. Φλώρου. Αλήθεια,
είναι στα καλά τους εκεί στην
αντιπολίτευση; 
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΔΕΝ είναι ευρύτερα γνωστή η σχέση της ΕΡΙΤΙΜΗΣ
Σκότλαντ Γιαρντ προς τους διπλωματικούς κλέφτες των
ΓΛΥΠΤΩΝ του Παρθενώνα!
«Χαράς τους κλέφτες», σχολίασε αρνητικά τον λόρδο ΕΛΓΙΝ
και τη συμμορία του ο αρχηγός της Βρετανικής Αστυνομίας.
«Γιατί το λέτε αυτό;» τον ρώτησα προχθές, «ο λόρδος ΔΕΝ
έκανε καλή δουλειά;».
«ΠΟΙΟΣ λόρδος κάνει καλή δουλειά;» έδειξε να απορεί ο
Βρετανός «ΜΠΑΣΚΙΝ-ΣΕΡ».
Και «καρφώνοντας» τον Έλγιν τόνισε ότι:
Ενώ ο Βρετανός διπλωμάτης είχε στη διάθεσή του
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ χρόνο και απέναντί του ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Παρθενώνα, ΤΙ έκανε;».
«Έβγαλε καμιά φωτογραφία;»
«Δεν έβγαλε…»
«ΓΙΑΤΙ;»
«Γιατί του ΕΚΛΕΨΑΝ τη φωτογραφική μηχανή που είχε
ΚΛΕΨΕΙ!...»
ΒΡΕΤΑΝΟΣ, λοιπόν, ο λόρδος Έλγιν, με ιδιαίτερο πάντα
ενδιαφέρον και στα γαλλικά «ΚΛΟΠΕΝ-ΚΛΟΠΑΝ». Όπως
μάλιστα αποκάλυψε ο αρχηγός της ΣΚΟΤΛΑΝΤ ΓΙΑΡΝΤ,
γλυκοκοίταξε και μπουζούριασε μερικά μαρμάρινα
αργόσχολα εγγλεζάκια ΚΑΙ…
ΚΑΙ έκλεψε μια ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ!
Γνωρίζοντας δε ο αρχηγός της
Βρετανικής Αστυνομίας τα
παράδοξα ενδιαφέροντα του
λόρδου Έλγιν, διερωτήθηκε:
«ΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ
ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ;».
Καθώς η νοοτροπία και τα
ενδιαφέροντα του λόρδου ΔΕΝ
είχαν αλλάξει…
ΠΑΡΑ ταύτα, στο Βρετανικό
Δημόσιο και στο Βρετανικό
Μουσείο ΔΕΝ παρέλειψαν να
μετρήσουν τις Καρυάτιδες που
διαβιώνουν στην Ελλάδα:
«Το ξέρετε ότι σας έχουν μείνει ΕΞΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ;».
«Ναι», είπε η ΕΛΛΗΝΙΔΑ υπουργός
Πολιτισμού κυρία Μενδώνη.

«ΓΙΑΤΙ όμως τις κρατάτε και τις επιδεικνύετε;»
«Ε, να, σερ», χαμογέλασε η κυρία Μενδώνη, «σκεφθήκαμε
ΜΗΠΩΣ ο λόρδος Έλγιν έχει στη χώρα μας…»
«ΤΙ να έχει;»
«ΤΙΠΟΤΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ…»
ΕΤΣΙ, λοιπόν ή κάπως έτσι, και σε πείσμα του λόρδου
Βύρωνα, που το 1811 κατήγγειλε τους κλέφτες και
κλεπταποδόχους Βρετανούς υπουργούς και
πρωθυπουργούς, η κλεψιά…
Η κλεψιά αποτελεί επίσημη αγγλική πολιτική. Το
αποκαλύπτει μια βόλτα στο Μουσείο, όπου θα σκοντάψετε
στη ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ της Αιγύπτου, στο Σπαθί της Ζαν Ντ’ Αρκ,
στα Μωσαϊκά της Ραβέννας κ.λπ., κ.λπ.
«Μα, καλά, τίποτα βρετανικό ΔΕΝ υπάρχει στο Βρετανικό
Μουσείο;» ρώτησα τον διευθυντή του.
«Κάτι ΘΑ υπάρχει», με διαβεβαίωσε εκείνος.
Και πραγματικά, ψάχνοντας ανάμεσα στα ποικίλα ξένα
κλοπιμαία, ο διευθυντής του Βρετανικού έβγαλε μια
ενθουσιώδη φωνή:
«ΝΑΙ, βρήκα ΚΑΤΙ αυθεντικά ΑΓΓΛΙΚΟ!».
Δείχνοντας σε μια γωνιά ΜΙΑ φωτογραφία από τον γάμο
του ΚΑΡΟΛΟΥ και της ΚΑΜΙΛΑΣ…

Ο κλέψας του κλέψαντος...
Δημήτρης Ζαννίδης

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-9580876 • FAX: 210-3645608  

e-mail: info@paraskhnio.gr 
URL: www.paraskhnio.gr

Ιδιοκτησία: 
NK MEDIA GROUP ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
Φώτης Σιούμπουρας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Γιάννης Παργινός 
Αντώνης Αντωνόπουλος
Σωτήρης Πίκουλας
Αντώνης Αναστασόπουλος
Άννα Καραβοκύρη
Λουκάς Γεωργιάδης
Aμαλία Κάτζου
Γεωργία Γαραντζιώτη
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
Δημήτρης Σταυρόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος 
Δημήτρης Δημακόπουλος
Γιώργος Λαιμός
Mάνος Oικονομίδης 
Νίκος Κουφάκος
Γιώργος Μυλωνάς
Άλκης Φιτσόπουλος 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Γιάννης Μαρακάκης

ΑΤΕΛΙΕ: 
Ευτυχία Κόλβερη, 
Βασίλης Α.Υψηλός

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Γεωργία Θάνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Aριέτα Μουρτοπάλλα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Μαρίνα Πέππα

ΑΡΧΕIΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: 
EUROKINISSI Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Άργος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
KAΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
DMG Press Consulting

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
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Ξ επέρασε το 80% η πανελλαδική
πληθυσμιακή κάλυψη του
COSMOTE 5G, του μεγαλύτερου

5G δικτύου της χώρας, με την COSMOTE
να πετυχαίνει, και με το παραπάνω, τον
φιλόδοξο στόχο που είχε θέσει για το
2022. H πληθυσμιακή 5G κάλυψη έχει
ξεπεράσει το 90% σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη κι άλλες 37 πόλεις σε όλη
την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη η κάλυψη έχει φθάσει στο 97% και 90%,
αντίστοιχα, ενώ η 5G κάλυψη ξεπερνά το
90% και: στην Αττική, σε Ασπρόπυργο,
Ελευσίνα, Μέγαρα και Σαλαμίνα. Στη βό-
ρεια Ελλάδα, σε Αλεξανδρούπολη, Καβάλα
και Κομοτηνή. Στην κεντρική Ελλάδα, σε
Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λιβα-
δειά και Χαλκίδα. Στην Πελοπόννησο, σε
Άργος, Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Πά-
τρα, Πύργο, Σπάρτη και Τρίπολη. Στη δυτική
Ελλάδα, σε Αγρίνιο, Αίγιο, Άρτα, Ηγουμενί-
τσα, Μεσολόγγι και Πρέβεζα. Στα Επτάνη-
σα, σε Αργοστόλι, Ζάκυνθο και Λευκάδα.
Στην Κρήτη, σε Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο,
Ρέθυμνο και Χανιά. Τέλος, πάνω από 90%
κάλυψη έχουν η Ερμούπολη Σύρου, η Ρό-
δος και η Σάμος.

«Η υπερ-επίτευξη του στόχου που είχαμε
θέσει για την κάλυψη του COSMOTE 5G μέ-
χρι το τέλος του 2022 έγινε πραγματικότη-
τα χάρη στην εντατική δουλειά των τεχνι-
κών μας σε ολόκληρη την ελληνική επικρά-
τεια. Κάτοικοι, επιχειρηματίες, αλλά και
επισκέπτες σε όλη τη χώρα απολαμβάνουν
σήμερα τις απεριόριστες δυνατότητες του
COSMOTE 5G. Συνεχίζουμε με αμείωτο
ρυθμό την επέκταση του 5G δικτύου, τόσο
στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά
μας», αναφέρει σχετικά ο Executive Direc-
tor Network Development & Operations, κ.
Γιώργος Τσώνης.

Για το 2023, στόχος της εταιρείας είναι

να αυξήσει την πανελλαδική πληθυσμιακή
κάλυψη του COSMOTE 5G σε 90%.

Κορυφαίες διακρίσεις 
για το δίκτυο COSMOTE 

Το 2022, για μία ακόμη χρονιά, το δίκτυο
κινητής της COSMOTE βραβεύτηκε για την τα-
χύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του.
Σύμφωνα με το Speedtest® της Ookla®, η
COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δί-
κτυο κινητής στην Ελλάδα» για 6η συνεχόμε-
νη χρονιά, με τους συνδρομητές να απολαμ-
βάνουν κατά μέσο όρο υπερδιπλάσιες ταχύτη-
τες download από εκείνες των ανταγωνιστι-
κών παρόχων κινητής. Αντίστοιχα, έλαβε την

πιστοποίηση «Best in Test» από τη διεθνώς
αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων umlaut,
πλέον τμήμα της Accenture, για 8η συνεχόμε-
νη φορά, για τις υπηρεσίες Mobile Internet
και φωνής.

Ο μεγαλύτερος επενδυτής 
σε νέες τεχνολογίες 
και υποδομές στην Ελλάδα

Το COSMOTE GIGASPEED NETWORK
διαμορφώνει τις υποδομές που οδηγούν
την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες αιχ-
μής, όπως το 5G και το Fiber to the Home,
το COSMOTE GIGASPEED NETWORK αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφια-
κής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυ-
νατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουρ-
γία ενός κόσμου καλύτερου για όλους.
Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφια-
κού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι
ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολο-
γίες και υποδομές στην Ελλάδα. Με περί-
που €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δε-
καετία και με επενδυτικό πλάνο που ξεπερ-
νά τα €3 δισ. μέχρι το 2027, ο Όμιλος ΟΤΕ
δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία
των Gigabit.

Ξεπέρασε το 80% η κάλυψη 
του COSMOTE 5G σε όλη την Ελλάδα

� Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
κι άλλες 37 πόλεις
σε όλη την Ελλάδα
έχουν 5G κάλυψη

μεγαλύτερη 
από 90%

� Στο 90% ο στόχος
πανελλαδικής

πληθυσμιακής κάλυψης
για το 2023
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Από τον Ιανουάριο του 2016, οπότε
εξελέγη στην ηγεσία της ΝΔ ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, εκατοντάδες

δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν
από τα αποτελέσματα που έβγαλαν οι
κάλπες του Μαΐου και του Ιουλίου του
2019, έδειχναν πάνω κάτω την ίδια εικόνα:
Η ΝΔ να προηγείται σταθερά έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ στη διεκδίκηση της εξουσίας και ο
ρόλος των υπόλοιπων κομμάτων να είναι επί
της ουσίας προβλέψιμος, όπως και η σειρά
κατάταξής τους.

Επτά χρόνια μετά και ενώ η ΝΔ με πρωθυ-
πουργό τον Μητσοτάκη διανύει τους τελευταί-
ους μήνες της τετραετούς κυβερνητικής της
θητείας και η χώρα οδηγείται σε λίγους μήνες
στις κάλπες, η εικόνα βάσει και των στοιχείων
(κρυφών και φανερών) των τελευταίων –μετά
το νέο έτος– δημοσκοπήσεων εξακολουθεί να
παραμένει ίδια: Η ΝΔ προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ
με αισθητή διαφορά, με προβάδισμα που δεν
καλύπτεται σε κανονικές συνθήκες. 

Συμπερασματικά και αναλύοντας, καθώς και
συγκρίνοντας τα στοιχεία των δημοσκοπήσε-
ων, που διενεργήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν
λίγο πριν από το τέλος του 2022, αλλά και στις
αρχές του 2023 (Οpinion, MRB, ALCO, GPO,
Metron Analysis, KAPA Research, Interview,
Pulse, Prorata, MARC), η ΝΔ και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δείχνουν να περνούν και αυτόν
τον κύκλο δυσκολιών του χειμώνα και αντιπα-
ραθέσεων χωρίς αξιοσημείωτες φθορές, ενώ
η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να εισπράξει
όσο θα ήθελε για να αμφισβητήσει την πρωτιά.
Ταυτόχρονα, τα ποσοστά της ΝΔ –πάντα για δη-
μοσκοπικά ποσοστά μιλάμε– δεν απέχουν πο-
λύ από το φράγμα της αυτοδυναμίας, που τα

στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν να επι-
τυγχάνεται τη δεύτερη Κυριακή της ενισχυμέ-
νης αναλογικής.

Οι δύο παράγοντες

Τη μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ΝΔ και ΣΥ-
ΡΙΖΑ την δημιουργούν ουσιαστικά δύο παρά-
γοντες, όπως δείχνουν τα «κρυφά και φανερά»
στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων:

Πρώτον η μεγάλη διαφορά του Κυρ. Μητσο-
τάκη έναντι του Αλ. Τσίπρα σε όλα τα μεγέθη
(δημοφιλία, ικανότητα να διαχειριστεί τα βασι-
κά προβλήματα, καταλληλότητα για πρωθυ-
πουργός), και δεύτερον η κυριαρχία πρωθυ-
πουργού στον ευρύτερο χώρο του Κέντρου.
Στον χώρο αυτό υπάρχει ικανοποίηση της τά-
ξης του 48,1 % από το κυβερνητικό έργο, ενώ
τον επιλέγει ως πιο κατάλληλο για πρωθυ-
πουργό το 57,3% έναντι ενός 17,5% που επι-
λέγει τον Αλ. Τσίπρα.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ δεί-
χνουν να έχουν πείσει ότι «μπορούν να κάνουν
τη δύσκολη δουλειά». Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ εμ-
φανίζεται με υψηλό βαθμό αναξιοπιστίας, ως
δύναμη λαϊκισμού και μηδενισμού. 

Η συνεχής πρωτιά της ΝΔ στην πρόθεση
ψήφου, από το 2016, δεν φάνηκε να αμφι-
σβητείται ούτε μια στιγμή κατά της διάρκεια
και της κυβερνητικής θητείας της μέσα σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Αυτό δεν
σημαίνει ότι υπήρχε σε όλα αυτά τα χρόνια
μια ακινησία. Η διαφορά αυτή, κατά μέσο
όρο όλων των στοιχείων των δημοσκοπήσε-
ων, ήταν 11,6% πέρυσι τον Ιανουάριο, έφτα-
σε το 8,9% τον Ιούλιο και το 7,9% κλείνοντας
τον χρόνο. Τώρα, στις αρχές του νέου χρόνου
και με βάση τα στοιχεία των νέων δημοσκο-
πήσεων (Opinion, Metron Analysis, Inter-
view), η ΝΔ εμφανίζει να εισέρχεται δυναμι-
κά στην τελική ευθεία προς τις εθνικές εκλο-
γές με ισχυρό προβάδισμα 6,9%-8,9% έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενίσχυση στις επαναληπτικές

Στις επαναληπτικές εκλογές έχει ιδιαίτερη
σημασία η προσέγγιση του τι μπορεί να συμβεί
στην προοπτική δεύτερης κάλπης, αν δεν σχη-
ματιστεί κυβέρνηση από τις πρώτες. Τα στοι-
χεία δείχνουν μια τάση ενίσχυσης των δύο
πρώτων πολιτικών δυνάμεων με ταυτόχρονη
συμπίεση των ποσοστών των υπόλοιπων κομ-
μάτων, με το ποσοστό της ΝΔ να αυξάνεται στο
35%-36% πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. 

Βάσει πάντα των στοιχείων των νέων δημο-
σκοπήσεων, τα δύο πρώτα κόμματα αυξάνουν
τη δημοσκοπική τους επίδοση σε σχέση με τις
αρχές Δεκεμβρίου κατά 0,5% και 0,6% αντί-
στοιχα, συνεχίζοντας την πορεία αύξησης των
δυνάμεών τους και αύξησης της συσπείρωσής
τους. Ωστόσο η αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνε-
ται να παίρνει τις απαραίτητες διαστάσεις,
ώστε να έχουμε κάποια σημαντική μείωση της
διαφοράς (η διαφορά μειώθηκε μόλις 0,1%
τον τελευταίο μήνα).

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στο 10% (10,5%
επί των εγκύρων), σημειώνοντας μείωση
1,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και 4,2% σε
σχέση με τις αρχές του 2022. Τα υπόλοιπα
κόμματα σημειώνουν τις εξής επιδόσεις:
ΚΚΕ 4,5%, Ελληνική Λύση 4%, ΜέΡΑ25
2,7% και Εθνικό Κόμμα 2,3%. 

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχο-
λούν τους ψηφοφόρους και θεωρούν ότι είναι

Η ΝΔ προηγείται σταθερά
εδώ και επτά χρόνια του

ΣΥΡΙΖΑ, με τον
πρωθυπουργό «κυρίαρχο»

στο Κέντρο 

Ανάλυση από τον
Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr

Η ιστορία και τα συμπεράσματα 
για την πρώτη και τη δεύτερη 

εκλογική αναμέτρηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το «δυνατό χαρτί»
Κλίμα αισιοδοξίας προκάλεσαν στο
κυβερνητικό στρατόπεδο τα πρώτα
δείγματα των νέων δημοσκοπήσε-
ων, που δημοσιοποιήθηκαν τις
πρώτες ημέρες του νέου έτους και
επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της
Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση
ψήφου, επομένως και τον στόχο
για ένα ποσοστό στην πρώτη αναμέ-
τρηση, που θα καθιστά εφικτό τον
στόχο της αυτοδυναμίας στη δεύτε-
ρη κάλπη. Σε αυτή την εξίσωση,
καταλυτικός φαίνεται ότι θα είναι ο
ρόλος του πρωθυπουργού, ο οποί-
ος αναδεικνύεται στο «δυνατό χαρ-
τί» της «γαλάζιας» παράταξης και
αναμένεται να αναλάβει ο ίδιος το
μεγαλύτερο βάρος της προεκλογι-
κής εκστρατείας, καθώς η υπερο-
χή του έναντι κυρίως του Αλέξη
Τσίπρα, ο οποίος αποτελεί τον αντί-
παλό του στη διεκδίκηση της πρω-
θυπουργίας, αποτυπώνεται σε όλες
τις έρευνες, τόσο στην εμπιστοσύ-
νη που δείχνουν οι πολίτες στους
αρχηγούς των κομμάτων, όσο και
στην καταλληλότητα για να ηγηθεί
μιας κυβέρνησης.
Με ένα μπαράζ περιοδειών, ο πρω-
θυπουργός αναμένεται να αξιοποι-
ήσει κάθε δυνατότητα προβολής
του κυβερνητικού έργου, βάζοντας
στην αιχμή του δόρατος τα αποτελέ-
σματα της πολιτικής που έχει εφαρ-
μόσει, όπως και την αξιοπιστία και
την προσήλωση στους θεσμούς,
που έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της διακυβέρνησής του.
Παρά τη θετική εικόνα που κατα-
γράφεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει ήδη στείλει μήνυμα στα στελέ-
χη του, ότι η αλαζονεία και ο εφη-
συχασμός είναι ο μεγαλύτερος κίν-
δυνος για την παράταξη. Ο ίδιος
αναμένεται στις δημόσιες παρεμ-
βάσεις τους να συνεχίσει να θέτει
τα ζητήματα και τα διλήμματα που
θα κρίνουν την εκλογική αναμέτρη-
ση, προτάσσοντας το επιχείρημα
της συνέπειας μεταξύ λόγων και
πράξεων, δηλαδή το «αυτά που υπο-
σχέθηκα τα έκανα πράξη».
Με την οικονομία και την ακρίβεια
να αναδεικνύονται στους δύο άξο-
νες, βάσει των οποίων θα ψηφί-
σουν οι πολίτες, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα επιμείνει στην κυβερ-
νητική του πρόταση να μιλά για δί-
καιη ανάπτυξη και αύξηση μισθών
την επόμενη τετραετία. Μέχρι την
ημερομηνία των εκλογών, παράλ-
ληλα, θα έχουν πάρει «σάρκα και
οστά» στο σύνολό τους τα μέτρα και
οι πρωτοβουλίες που έχει ανακοι-
νώσει η κυβέρνηση.

ΦΩΣ ΣΤΗΝ «ΑΘΕΑΤΗ» ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
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πιο σημαντικά, αυτά είναι η ακρίβεια με
64,5%, τα εθνικά θέματα με 30,4% και η ενερ-
γειακή κρίση/τα τιμολόγια της ενέργειας με
16,5%, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα του
ΕΣΥ με 12,7% και η ανεργία με 12,2%. Οι πα-
ρακολουθήσεις απασχολούν μόνο το 4,7%. 

Στον μεσαίο χώρο

Η ικανοποίηση από τη συνολική παρουσία
και το έργο του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτά-
κη βρίσκεται στο 40,8% (2% περισσότερο από
την ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο), με
το 58,5% να έχει αντίθετη άποψη. Τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά ικανοποίησης καταγράφονται
ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 72,2%
και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 50,7%. Στον χώρο του
Κέντρου η ικανοποίηση φτάνει το 47%. Το 29%,
βάσει πάντα των στοιχείων των δημοσκοπήσε-
ων, προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ, το
18,8% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον
ΣΥΡΙΖΑ, το 17,5% κυβέρνηση συνεργα-
σίας με κορμό τη ΝΔ, το 7,8% αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και το 14,7% κάποιο άλλο
σχήμα (οικουμενική, κυ-
βέρνηση τεχνοκρατών
κ.ά.). Στον χώρο του
Κέντρου, το 31,9%
προτιμά αυτοδύναμη
κυβέρνηση ΝΔ, το
25,9% κυβέρνηση συ-
νεργασίας με κορμό τη
ΝΔ, το 15,3% κυβέρνη-
ση συνεργασίας με κορ-
μό τον ΣΥΡΙΖΑ, το 5,6% αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Ακροβατεί» το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ήταν η έκπληξη στις αρχές του χρό-
νου, με τις δημοσκοπικές επιδόσεις του μετά
την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ωστόσο η
δυναμική που εμφανίστηκε δεν υπάρχει πια,
σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία των τελευ-
ταίων δημοσκοπήσεων. Κατά τη διάρκεια του
2022 έχει χάσει 3%-3,5%, ενώ οι τελευταίες
εξελίξεις και ο τρόπος χειρισμού από την ηγεσία
του φαίνεται να του κοστίζουν επιπλέον απώλει-
ες της τάξης του 1%-1,5%. Μαζί μ’ αυτό απομα-
κρύνεται η προοπτική μιας μεγάλης αλλαγής συ-
σχετισμού ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, αφού ο
ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει τουλάχιστον διπλάσια δη-
μοσκοπικά ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ.

Από τα άλλα κόμματα, το ΚΚΕ φαίνεται ότι
αντέχει και ότι θα μπορούσε να αυξήσει σχετι-
κά τα ποσοστά του, ενώ η Ελληνική Λύση δεί-
χνει σαφείς τάσεις ορατής αύξησης. Το Μέ-
ΡΑ25 παλεύει για το 3%, με τις δημοσκοπικές
επιδόσεις του να ανεβοκατεβαίνουν.

«Πακέτο» μέτρων, που αφορά συνταξιούχους,
εργαζόμενους νέους, που εισέρχονται για πρώτη
φορά στην αγορά, ελεύθερους επαγγελματίες

και αγρότες, και περιλαμβάνει κατώτατο μισθό έως και
800 ευρώ, δώρο Πάσχα, νέα μείωση εισφορών,

σταδιακή κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
και αφορολόγητο πετρέλαιο, πρόκειται να

εξαγγείλει η κυβέρνηση το προσεχές
διάστημα έως το Πάσχα.

Τα μέτρα, όπως είπε κυβερνητική πη-
γή στο «Π», αποτελούν τον «οδικό χάρ-
τη» για την επόμενη 4ετία και είναι
πλήρως κοστολογημένα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η επιτροπή προγράμμα-

τος της ΝΔ ολοκλήρωσε πριν από μέρες
τη σύνταξη του στρατηγικού οικονομικού

πλάνου της. Το πρόγραμμα βρίσκεται στα
χέρια τριών ανθρώπων που έχουν και την ευ-

θύνη για την κοστολόγηση και την τεκμηρίωσή
του: στον υπουργό Άκη Σκέρτσο, στον υπεύθυνο προ-

γράμματος Χάρη Θεοχάρη και στον αν. υπουργό Οικονομικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη. Η επεξεργασία γίνεται παράλληλα ανά
υπουργικό τομέα, ενώ αποφασιστικό ρόλο για τις τελικές ρυθμί-
σεις έχει ο υπουργός Απασχόλησης Κωστής Χατζηδάκης. Το βά-
ρος πέφτει πρωτίστως στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. 

Για καλύτερες μέρες

Το κεντρικό σύνθημα είναι «καλύτεροι μισθοί για καλύτερες μέ-
ρες» κι γι’ αυτόν τον λόγο κινήθηκε ήδη η διαδικασία για την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, με στόχο το ποσοστό αύξησης να
υπερκαλύψει τον πληθωρισμό, που έκλεισε στο 9,6% το 2022.
Με βάση αυτό το σενάριο, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί
αυτόματα περίπου στα 800€ και ταυτόχρονα θα αυξηθούν ανα-
λογικά σειρά επιδομάτων. Παράλληλα, στο πρόγραμμα υπάρχει
πρόβλεψη για (εκ νέου) σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών από το 2024.  Επίσης θεωρείται δεδομένη η καταβολή
δώρου Πάσχα στους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο κατά ορι-
σμένες πληροφορίες θα είναι 600 ευρώ. Το κόστος σε αυτή την
περίπτωση θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό των συντα-
ξιούχων που η κυβέρνηση θα επιλέξει να δώσει τα χρήματα.

Υπάρχουν όμως και προτάσεις να καταβληθεί μισή σύνταξη σε
όλους. Το βάρος επίσης θα πέσει στους μισθωτούς και κυρίως
στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας αλλά και στους
ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή αυτούς που κατά τεκμήριο
βρίσκονται στη μεσαία τάξη. Βασικός στόχος είναι η κατάργηση
του τέλους επιτηδεύματος, που είναι το τελευταίο μνημονιακό
μέτρο και επιβαρύνει με 1.000 ευρώ τον χρόνο όλες τις ατομικές
και μικρές επιχειρήσεις και με 600 τους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και όλους όσοι αμείβονται με ΔΠΥ (το γνωστό «μπλοκάκι»). 

Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ρεαλιστικό και εφικτό τον στό-
χο να απαλλαγούν οι αγρότες από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέ-
λαιο, μέτρο το οποίο έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 160
εκατ. Ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην επιδότηση της τι-
μής του πετρελαίου για τους αγρότες και την παραγωγή, αλλά η
επιτροπή που εξετάζει το πακέτο παροχών για τους αγρότες, θε-
ωρούν ότι μπορεί να ληφθεί η γενναία απόφαση απαλλαγής των
αγροτών από τον ΕΦΚ, αν κλείσουν, όπως λένε, τα παράθυρα
λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής. 

Στο τραπέζι των συζητήσεων της επιτροπής προγράμματος
έχει τεθεί και η πρόταση το τέλος επιτηδεύματος να καταργηθεί
σταδιακά σε δύο χρόνια. Το μισό φέτος και το δεύτερο μισό το
2024. Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνει στο «Π» κυβερνη-
τική πηγή, οι οριστικές αποφάσεις που θα ληφθούν για τα μέτρα
στήριξης των εισοδημάτων και θα ανακοινωθούν το επόμενο
διάστημα δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική
σταθερότητα και την επίτευξη του βασικού στόχου του Προϋπο-
λογισμού για την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα, έστω
και αν αυτά είναι μόλις 1% του ΑΕΠ για το 2023 (δηλαδή περί-
που 2 δισ. ευρώ). Κι αυτό, γιατί ο στόχος αυτός αποτελεί θεμε-
λιώδη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα. 

Οι νέες παρεμβάσεις στήριξης της
κοινωνίας περιλαμβάνουν δώρο Πάσχα σε

συνταξιούχους, σταδιακή κατάργηση
τέλους επιτηδεύματος και ασφαλιστικών

και κατώτατο μισθό έως 800€

Η χαμένη δυναμική 
του ΠΑΣΟΚ, η αντοχή του
ΚΚΕ, η κάποια «άνοδος»
της Ελληνικής Λύσης και 

τα πάνω-κάτω του ΜέΡΑ25

Qatargate - 
παρακολουθήσεις

Το θέμα της εμπλοκής της Εύας Καϊλή στο
Qatargate δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτε-

ρα, απ’ ό,τι φαίνεται από τον πίνακα συγκριτικής
αξιολόγησης των προβλημάτων που απασχολούν
τους πολίτες. Στην ερώτηση «ποιος πλήττεται πε-
ρισσότερο από το σκάνδαλο», η σειρά των απαν-
τήσεων είναι: Η Ελλάδα 25,7%, το πολιτικό σύ-

στημα 21,5%, το Ευρωκοινοβούλιο 18,3%,
το ΠΑΣΟΚ 9%, ενώ το 14,8% θεωρεί ότι

δεν πλήττεται κανένας 
ιδιαίτερα.

Η δημοσιονομική σταθερότητα
δεν πρόκειται να υπονομευτεί!

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΤΟ «Π» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ
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Οι εκλογές στη γειτονική Τουρκία, που
«κλείδωσαν» στις 14 Μαΐου, έχουν αρχίσει να
απασχολούν και την ελληνική κυβέρνηση.

Μάλιστα, η πρόσφατη αναφορά Μητσοτάκη για
εκλογές παράλληλα με την Τουρκία έδωσε αφορμή,
πλέον, κάποιοι να «κυκλώνουν» σοβαρά και αυτή την
ημερομηνία. Γιατί εξυπηρετεί η 14η Μαΐου; 

Μετά το «ναυάγιο» της συνάντησης Μπλίνκεν - Τσαβούσο-
γλου, όπου η Τουρκία δεν πήρε τίποτα από τα αιτήματά της για
αναβάθμιση και αγορά νέων F-16, αυξάνεται η καχυποψία ότι
η Άγκυρα θα θελήσει να εξωτερικεύσει τη δυσαρέσκειά της
στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο. Είναι δεδομένο ότι ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης δεν θέλει να αφήσει υπηρεσιακή κυβέρνη-
ση, με υπηρεσιακούς υπουργούς στα υπουργεία Εθνικής Άμυ-
νας και Εξωτερικών, και η Τουρκία του Ερντογάν να είναι σε
προεκλογική μάχη. Γι’ αυτό, το προτιμότερο θα ήταν να γίνουν
οι εκλογές την ίδια περίοδο, αν όχι την ίδια ημέρα.

Ήρεμο Πάσχα και… νέος μισθός 

Το κυβερνητικό επιτελείο, επίσης, φαίνεται ότι λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη του το θέμα «πασχαλινές γιορτές» και δεν θέλει να
διαταραχθούν οι «ισορροπίες». Κάποιες ενστάσεις της Εκκλη-
σίας για την Κυριακή των Βαΐων φαίνεται ότι έχουν πιάσει τόπο.
Επίσης, ο πρωθυπουργός έχει πει σε πολλά από τα δημόσια μη-
νύματά του ότι το 2023 θα είναι έτος καλύτερων εισοδημάτων,
γι’ αυτό προφανώς θέλει να πιστωθεί την αύξηση του κατώτα-
του μισθού, που πλέον με νόμο πήγε για 1η Απριλίου. 

Το «θαύμα» από τον S&P

Στο οικονομικό επιτελείο, δεν κρύβουν, επίσης, την ελπί-
δα τους μήπως κάποιος οίκος αξιολόγησης προβεί σε ανα-
βάθμιση της ελληνικής οικονομίας το επόμενο διάστημα.
Όπως, για παράδειγμα, λέγεται έντονα για τον οίκο S&P
στις 21 Απριλίου. Η έλευση της επενδυτικής βαθμίδας θα
είναι το ιδανικό επισφράγισμα των οικονομικών επιτυχιών
της κυβέρνησης και ένα τεκμήριο αξιοπιστίας της χώρας
σε μία ταραγμένη ευρωπαϊκή οικονομία. Εξάλλου, οι επα-
ναληπτικές, επίσης, εάν επιλεγεί η 14η Μαΐου ως πρώτη
εκλογή, θα μπορούσαν να είναι μετά τις 12 Ιουνίου, που εί-
ναι η ημερομηνία που τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετά-
σεις. Άρα και σε αυτή τη βασική παράμετρο η 14η Μαΐου
δεν «κλοτσάει». Όλα πλέον είναι ανοικτά.

Πλούσιο «μενού» στο Νταβός

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις ερ-
γασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, εί-
χε συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγον-
τες. Συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Course-
ra, Jeff Maggioncalda, με τον οποίο συζητήθηκε η σημασία
της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης, καθώς η εξέλιξη
της τεχνολογίας αλλάζει την αγορά εργασίας. Παράλληλα, εί-
χε ακόμη συνομιλίες με τον Jeffrey Jaensubhakij, υπεύθυνο
επενδύσεων (Chief Investment Officer) του ομίλου GIC της

Σιγκαπούρης, με τον πρόεδρο του ΔΣ της AstraZeneca, Leif
Johansson και με τους διευθύνοντες συμβούλους της Al-
lianz, Oliver Bäte, και της The Coca-Cola Company, James
Quincey. Επίσης έλαβε μέρος σε συζήτηση που διοργάνωσε
η πρωτοβουλία «The Tomorrow Partnership» του Ινστιτούτου
«Τόνι Μπλερ», η οποία εστιάζει στην αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών και ψηφιοποίησης για ενίσχυση της δημόσιας υγείας,
και «τα είπαν» με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας
υψηλής τεχνολογίας Intel, Patrick Gelsinger, ο οποίος παρα-
δέχτηκε την εξαιρετική δουλειά που κάνει η ελληνική κυβέρ-
νηση. Κατά τη συνάντηση με τον κ. Gelsinger συζητήθηκαν οι
επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και οι δυνα-
τότητες συνεργασίας.

Ο «μαραθώνιος» των συναντήσεων του πρωθυπουργού πε-
ριελάβανε σύντομη συνάντηση με τον Klaus Schwab, ιδρυτή
και εκτελεστικό πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φό-
ρουμ, και συνομιλίες με την πρόεδρο της Μολδαβίας Maia
Sandu, όπου εξετάστηκαν οι προκλήσεις που απορρέουν από
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εργαλειοποί-
ηση των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Μόσχα. 

Είναι δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός
δεν θέλει να αφήσει υπηρεσιακή

κυβέρνηση, με υπηρεσιακούς
υπουργούς στα ΥΕΘΑ και ΥΠΕΞ, 

με τον Ερντογάν να βρίσκεται σε μια
αμφίρροπη εκλογική μάχη

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com

Το Μαξίμου (λόγω Τουρκίας) 
«κυκλώνει» και τη 14η Μαΐου

Κ. Χατζηδάκης:  Μαζί θα 
ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά
Kοσμοπλημμύρα στη εκδήλωση για την κοπή της
βασιλόπιτας του πολιτικού γραφείου του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή
Χατζηδάκη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι γέμισαν ασφυ-
κτικά την αίθουσα της εκδήλω-
σης, ενώ πάρα πολλοί πα-
ρέμειναν όρθιοι στον
προθάλαμο. Εξίσου
μεγάλη ήταν και η
προσέλευση στην εκ-
δήλωση του Κωστή
Χατζηδάκη υπουργών
και βουλευτών –συνολι-
κά 44– γενικών γραμματέ-
ων και δημάρχων από τον Βό-
ρειο Τομέα της Β’ Αθηνών. Την πίτα ευλόγησε ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ.
Τον Κωστή Χατζηδάκη προλόγισε ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης και εκτός προγράμ-
ματος μίλησε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. Τον πολιτικό τόνο της εκδήλωσης έδω-
σε ο ίδιος ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος, αφού
σημείωσε τα σημαντικά ορόσημα της τελευταίας
4ετίας (διάσωση ΔΕΗ, εκσυγχρονισμός ΕΦΚΑ
κ.ά.), τόνισε πως η αποστολή της ΝΔ για την επό-
μενη 4ετία είναι να κάνει τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες περήφανους για την πορεία της πατρίδας
μας. «Μαζί θα ανεβάσουμε την Ελλάδα ψηλά»!

Παραμένει στη φυλακή η Εύα!
Συνεχίζεται το μαρτύριο της Εύας Καϊλή, μιας και οι
Βέλγοι δικαστές αποφάσισαν την παράταση της κρά-
τησής της για έναν ακόμα μήνα, καθώς αφενός –
σύμφωνα με τον δικηγόρο της κ. Δημητρακόπουλο–
δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αυτής
και αφετέρου διότι θα έχει δικαίωμα σε έναν μήνα να
αιτηθεί εκ νέου την αποφυλάκισή της. Οι κ.κ. Δημη-
τρακόπουλος και Ριζόπουλος με ανακοίνωσή τους
τόνισαν ότι «η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωκοινο-
βουλίου έμεινε στην απομόνωση για 16 ώρες με
ανακρίσεις ενδιαμέσως, χωρίς παλτό και χωρίς
έστω τη δυνατότητα να περιποιηθεί τον εαυτό της»,
καταγγέλλοντας βασανιστήρια που θυμίζουν Μεσαί-
ωνα και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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Κ αι τι δεν έκανε ο Αλέξης
Τσίπρας για να «γυρίσει» το
παιχνίδι… Περιόδευσε στα

παραδοσιακά «γαλάζια κάστρα».
«Σήκωσε» τις παρακολουθήσεις και
επιχείρησε να δημιουργήσει εικόνα
διχασμού στη Νέα Δημοκρατία. Έπειτα,
όταν είδε ότι δεν του «βγαίνει», γύρισε
στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα
του πολίτη. Υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει
τον μισθό περισσότερο απ’ όσο θα το
κάνει η κυβέρνηση. «Έπαιξε» με τους
πλειστηριασμούς. Στράφηκε στη νεολαία
και σε όσους απείχαν από τις πιο
πρόσφατες κάλπες. 

Κι όμως, όσες τακτικές και αν έχουν αλ-
λάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο επικεφαλής του, οι
μετρήσεις συνεχίζουν να τον εμφανίζουν
«καρφωμένο» έξι με δέκα μονάδες πίσω
από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που οι
εκλογές πλησιάζουν... επικίνδυνα. 

Ψάχνουν… εναγωνίως

Στην Κουμουνδούρου ψάχνουν εναγω-
νίως ευκαιρίες για υψηλούς αντιπολιτευτι-
κούς τόνους, που θα μπορούσαν να τονώ-
σουν την πόλωση και να μικρύνουν το χά-
σμα που χωρίζει τα δύο μεγάλα κόμματα.

Στο άκουσμα λοιπόν της είδησης του θα-
νάτου του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, θε-
ώρησαν ότι μπορούν να «κολλήσουν» την
κυβέρνηση στον τοίχο. 

Οι ανακοινώσεις για τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη που «κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά»,
αποδίδοντας τιμές αρχηγού κράτους στον
έκπτωτο μονάρχη, είχαν σχεδόν γραφτεί
όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφα-
σή της ο τέως να ταφεί ως ιδιώτης και όχι

δημοσία δαπάνη, όπως περίμεναν, και οι
οργισμένες ανακοινώσεις κατέληξαν στον
κάλαθο των αχρήστων.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, που άφη-
νε αιχμές για την ταφή του έκπτωτου τέως
ως ιδιώτη, και εκείνες που ακολούθησαν
από λιγοστούς βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας, ότι θα παρευρεθούν στην κηδεία,

έκαναν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να «βουτή-
ξουν τα χέρια τους» στους ίδιους κάδους,
να ανασύρουν τις τσαλακωμένες ανακοι-
νώσεις για να τις δημοσιεύσουν, αν και, μέ-
χρι τότε, ακόμα και άνθρωποι κοντά στον
πρόεδρο του κόμματος εκτιμούσαν ότι ο
πρωθυπουργός χειρίστηκε το θέμα με το
βλέμμα στους κεντρώους ψηφοφόρους
και όχι στην Ακροδεξιά.

Η συρροή βουλευτών της Νέας Δημο-
κρατίας στο «ύστατο χαίρε» στον τέως μο-
νάρχη, που αναμενόταν από την Κουμουν-
δούρου, δεν υπήρξε. Οι «γαλάζιοι» που πή-
γαν μετρούνταν στα δάχτυλα των χεριών
και το «στοίχημα» του ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε.

Ναι μεν αλλά…

Αντίδραση όμως σε μια ακόμα πρωτο-
βουλία του πρωθυπουργού που «στοχεύει»
στο εκλογικό Κέντρο έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ και
στη δήλωση που αφορά το «μπλόκο» στον
Ηλία Κασιδιάρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
σε συνέντευξή του το προηγούμενο Σαββα-
τοκύριακο, προανήγγειλε νομοθετική ρύθ-
μιση που θα έβαζε «φρένο» στο κομματικό
μόρφωμα του καταδικασμένου για τη δρά-
ση του με τη Χρυσή Αυγή.

Η νομοθετική ρύθμιση, μάλιστα, μοιρά-
στηκε στα επιτελεία των κομμάτων ώστε
να γίνουν παρατηρήσεις και να εξασφαλι-
στεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση, που

εκτός των άλλων θα αποδείκνυε την καθο-
λική αποδοχή της θέσης «όχι εγκληματικές
οργανώσεις με μανδύα κόμματος στη Βου-
λή», κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη.

Η αντιπολίτευση εξέφρασε προβλημα-
τισμούς για ενδεχόμενη «αντισυνταγματι-
κότητα» της νομοθετικής ρύθμισης, ενώ
άλλοι καταλόγισαν σε αυτήν ασάφεια και
πως δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα οι
νεοναζιστές, αφήνοντας περιθώρια για
παρερμηνείες που θα μπορούσαν να δη-
μιουργήσουν προβλήματα και σε άλλους
σχηματισμούς.

7

Στη διαβούλευση με δικό τους… μπαϊράκι
Και αν οι προαναφερθείσες ενστάσεις εντάσσονται σε ένα λογικό πλαίσιο διαβού-
λευσης μεταξύ κομμάτων –μερικά εκ των οποίων με διαφορετικές εντολές και
στόχους–, δεν ισχύει το ίδιο και για την πρόθεση κατάθεσης δικής του τροπολο-
γίας, που εκφράστηκε ανοιχτά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται πως με αυτόν τον τρόπο
θεώρησαν στην Κουμουνδούρου πως μπορούν να εμφανιστούν ως οι «πατέρες»
της πρωτοβουλίας ενάντια στους νεοναζιστές.
Και πάλι όμως η απάντηση από την κυβέρνηση και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήρ-
θε σε πολύ χαμηλότερους τόνους απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. Πηγές της Πειραιώς
μάλιστα τόνιζαν πως ο πρωθυπουργός, στη βάση της δήλωσής του πως το πολιτικό
σύστημα οφείλει να εξαντλεί τα περιθώρια τα οποία δίνει το Σύνταγμα ώστε να μην
εκπροσωπούνται εγκληματικές οργανώσεις στο Κοινοβούλιο, επιδίωξε εδώ και
εβδομάδες ευρύτερη συνεννόηση με βάση συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Αν-
τί μάλιστα να επιτίθενται στον ΣΥΡΙΖΑ για την άρνησή του έστω να διαβουλευτεί
περαιτέρω πάνω στη συγκεκριμένη βάση, πρόσθεταν: «Αυτήν τη συνεννόηση θα
συνεχίσει να επιδιώκει με ανοιχτό πνεύμα διαλόγου ο πρωθυπουργός. Δηλώσεις
και κινήσεις για λόγους πολιτικών εντυπώσεων δεν βοηθούν. Είναι απαίτηση του
δημοκρατικού κόσμου να επιτευχθεί συνεννόηση πάνω σε αυτό το μείζον ζήτημα
και η κυβέρνηση θα την επιδιώξει εξαντλώντας κάθε δυνατότητα». 

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει
κάνει τα πάντα για να

«γυρίσει» το παιχνίδι… 
Από υποκλοπές μέχρι

υποσχέσεις και από τον
τέως έως τον Κασιδιάρη! 

Όλα όμως πέφτουν στο
κενό, με τη δημοσκοπική
απόσταση να παραμένει

αμετάβλητη!

Τα «στοιχήματα» 
πάνε μονίμως 
στον... κουβά!

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

8

Να διαλύσει το νέφος του πολιτικού
«σουρεαλισμού» που απειλεί να
πλακώσει για τα καλά το ΠΑΣΟΚ,

εδώ και αρκετό καιρό, θα επιχειρήσει το
επόμενο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης,
αρχής γενομένης με την ανακοίνωση των
ψηφοδελτίων του κόμματος, μέχρι το
τέλος του μήνα. 

Τα μηνύματα για την ανάγκη νέου προσα-
νατολισμού με γερές δόσεις ρεαλισμού και
για επιχειρηματολογία με καθαρό πολιτικό
στίγμα έχουν φτάσει στον 6ο όροφο της
Χαρ. Τρικούπη, και πλέον αναζητείται το σω-
στό πολιτικό μείγμα που δεν θα αποπροσα-
νατολίζει αλλά ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί
και τον προεκλογικό σχεδιασμό. 

Η 3η διερευνητική 

Είναι σαφές, πλέον, ότι η στρατηγική του
κόμματος εστιάζει κυρίως στην επίτευξη
ενός ισχυρού αποτελέσματος στον πρώτο
γύρο, που θα επιτρέψει στον Νίκο Ανδρου-
λάκη να αξιοποιήσει την τρίτη διερευνητική
εντολή προκειμένου να επιτύχει μια πολιτική
συνεργασία μέσα από μια προγραμματική
συμφωνία. Από εδώ και πέρα όμως αρχί-
ζουν τα δύσκολα. Μπορεί για τον πυρήνα της
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να ήταν αναμενόμενη
μια πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών
εξαιτίας της υπόθεσης Καϊλή, αλλά το θέμα
είναι ότι η «δημοσκοπική μπίλια» έχει… κά-
τσει από το αρχικό και ενθουσιώδες ποσο-
στό του 13%-14% στο οριακό διψήφιο του
10,5%. Ενδεικτική πάντως για «μια εικόνα
από το μέλλον» ήταν η δημοσκόπηση της
Opinion Poll. Βάσει των συμπερασμάτων,
στον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών το

ΠΑΣΟΚ διατηρεί έστω και οριακά διψήφιο
ποσοστό 10,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης
είναι στη δεύτερη θέση στη δημοφιλία μετα-
ξύ των πολιτικών αρχηγών, με 30,7% και τον
Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στην τρίτη θέση
με 30,3%. Εκείνο όμως που προκαλεί πολ-
λαπλές αναγνώσεις στα «σημεία των και-

ρών», είναι η μέτρηση για τον δεύτερο γύρο
των εθνικών εκλογών όπου η πίεση που υφί-
σταται το ΠΑΣΟΚ μεταφράζεται σε πτώση
των ποσοστών του, της τάξης του 8,8%.
Πολλώ δε μάλλον, όταν η καταγραφή αυτή
γίνεται σε μια συγκυρία όπου ακόμη δεν έχει
ανακοινωθεί ούτε καν η ημερομηνία προκή-
ρυξης των εκλογών. 

Σε συνδυασμό, δε, με την πυκνότητα του
πολιτικού χρόνου και τις δυναμικές κινήσεις
που κάνουν στην πολιτική σκακιέρα ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ, τα περιθώρια για ανάκαμψη περιο-
ρίζονται. Σε κάθε περίπτωση πάντως «ο πα-
νικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος». 

Κωδικός «αποδόμηση»

Πέρα από την ανασύνταξη δυνάμεων, η
πολιτική στρατηγική από εδώ και στο εξής
προσανατολίζεται στην αποδόμηση του κυ-
βερνητικού αφηγήματος πάνω σε θέματα
που έχει δεχθεί καίρια πλήγματα. Ο Ανδρου-
λάκης θα δίνει τον ρυθμό και θα ακολου-
θούν κορυφαία στελέχη με στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις. Υποκλοπές, σκάνδαλα και υπο-
νόμευση των θεσμών είναι τα θέματα αιχμής
που θα βρίσκονται ψηλά στην αντιπολιτευτι-
κή ατζέντα της Χαρ. Τρικούπη. Ταυτόχρονα
όμως, στο πλαίσιο της καθημερινής πολιτι-
κής αντιπαράθεσης, εκείνο που επιδιώκει ο
Νίκος Ανδρουλάκης είναι να καταφέρει ένα
διπλό χτύπημα με μια επιχειρηματολογία

που θα δείχνει ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και
Αλέξης Τσίπρας είναι απλώς δύο πλευρές
του ίδιου νομίσματος. «Ο αλαζονικός καθε-
στωτισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη συμ-
πληρώνει τον αμετανόητο λαϊκισμό του Αλέ-
ξη Τσίπρα. […] Ο Κ. Μητσοτάκης περιφέρει
το φόβητρο της επιστροφής του κ. Τσίπρα
σαν τον βοσκό που φώναζε ότι έρχεται ο λύ-
κος. Ο Αλ. Τσίπρας ελπίζει ότι η επιδείνωση
της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυ-
ριών θα τον απαλλάξει από την υποχρέωση
να εξηγήσει κάποτε γιατί η διακυβέρνησή
του αποδείχτηκε τόσο τραυματική για τη με-
σαία τάξη, την οικονομία και τους θεσμούς»,
επισήμανε σε άρθρο του ο κ. Ανδρουλάκης. 

Κλιμάκωση

Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν το επόμενο διάστη-
μα να κλιμακωθούν οι επιθέσεις από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και, όπως λένε, δεν θα μένει τίποτα
αναπάντητο. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει,
όπως μας έλεγαν στελέχη του κόμματος, ότι
θα ρίξουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης σε «πολακικά χαμηλά». Ωστόσο, από
την πεζότητα της στείρας κομματικής αντιπα-
ράθεσης στην ουσία της πολιτικής και συγκε-
κριμένα στην κορύφωση της διαβούλευσης
που γίνεται στα κομματικά επιτελεία, αναφο-
ρικά με τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνη-
ση για να εμποδίσει την είσοδο στη Βουλή σε
νεοναζιστικά μορφώματα, το ΠΑΣΟΚ επιμέ-
νει να κινείται θεσμικά και «βάζει πλάτη»
στην κυβερνητική βούληση. «Συναίνεση ση-
μαίνει συμφωνία στη στοχοθεσία και μια τέ-
τοια νομοτεχνική επεξεργασία, που πρέπει
να συμφωνεί απόλυτα με τις συνταγματικές
προβλέψεις, τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε
δικονομικό επίπεδο. Δεν θα δεχθούμε παιχνί-
δια με τους θεσμούς. Όσοι ψάχνουν πεδίο
κομματικής αντιπαράθεσης σε αυτό το τόσο
σημαντικό ζήτημα για τη Δημοκρατία μας, εί-
ναι εκτός τόπου και χρόνου», επισημαίνει με
δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πολάκης ξεσπαθώνει (ξανά)
Στο μεταξύ, το κλίμα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι έντονα φορτισμένο. Μετά το «υστερόγρα-
φο» της επίσημης ανακοίνωσης της Κουμουνδούρου, την περασμένη εβδομάδα, που
κατακεραύνωνε το ΠΑΣΟΚ για την επιλογή του να υιοθετήσει της καταγγε-
λίες της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστή-
ριο, τη σκυτάλη πήρε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προφανώς με
κεντρική κάλυψη επιτέθηκε σκαιότατα κατά του Νίκου Ανδρου-
λάκη μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter: «Ανδρουλάκη, πάλι
στον ύπνο σου με έβλεπες; Δεν τραβάς, το ’χουν καταλάβει
ΟΛΟΙ πλέον! Είσαι και λίγος και σε έχουν… Όταν επιτίθεσαι σε
μένα, μόνο αυτό αποδεικνύεις! Μετά την Καϊλή (που θέλει να σε κα-
λέσει και μάρτυρα έμαθα), τα ποσοστά που είχε πάρει το ΚΙΝΑΛ επί Φώ-
φης Γεννηματά θα είναι ΘΡΙΑΜΒΟΣ αν τα ξαναπιάσεις! Το δίλημμα είναι και ΘΑ ΕΙ-
ΝΑΙ: ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή ΝΔ, Τσίπρας ή Μητσοτάκης! Θα πάρεις θέση, θέλεις δεν θέλεις!»
έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Πολάκης.  Στο ΠΑΣΟΚ δεν άφησαν αναπάντητη την πρό-
κληση, τηρώντας ωστόσο «αποστάσεις ασφαλείας» από το επίπεδο του πρώην
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ. «Όσο η “πρόοδος” που εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τον το-
ξικό λόγο του κ. Πολάκη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πραγματικά προοδευτι-
κή εναλλακτική πρόταση, με ισχυρό ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. 

Από τον σουρεαλισμό 
στον… ρεαλισμό είναι
δύσκολος ο «δρόμος»

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Με οδηγό τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, 
ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει 

να «γυρίσει το παιχνίδι» με στόχο 
την πρώτη Κυριακή 
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Απρόσμενη... συμμαχία
βουλευτών «αντίπαλων» 
Η Β’ Αθηνών παραμένει η εκλογική πε-
ριφέρεια η οποία… γεννάει ειδήσεις,
ακόμη και μετά την πολυδιάσπασή της
σε επιμέρους τομείς. Από τις πλέον
αξιοσημείωτες εξελίξεις που κατα-
γράφονται σε παρασκηνιακό επίπεδο
είναι και μια απρόσμενη… συμμαχία
βουλευτών αντίπαλων κομμάτων, στον
Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, και μάλι-
στα μεταξύ των δύο βασικών πόλων
εξουσίας στη χώρα.
Η συμμαχία έγινε αντιληπτή… κατά λά-
θος, όταν, με αφορμή περιστατικό που
είχε ως πρωταγωνιστή στέλεχος του
ενός κόμματος, στη σκιά της κηδείας
του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, στε-
λέχη του άλλου κόμματος έγιναν δέ-
κτες συστάσεων για… χαλαρή αντιμε-
τώπισή του μέσω των social media και
διακριτική κριτική, όταν, σε άλλες αν-
τίστοιχες περιπτώσεις, θα είχε ακο-
λουθήσει άγριο τρολάρισμα. 
Το «μυστικό» έσπασε και πλέον οι αντα-
γωνιστές των δύο βουλευτών στη συγ-
κεκριμένη εκλογική περιφέρεια σχε-
διάζουν τη στοχευμένη αξιοποίησή
του, για να τους πλήξουν και τους δύο.

Ο «δελφίνος» και το... 
φιλοβασιλικό κόμμα

Η Εκκλησία της Ελλάδας και ο αρχιεπι-
σκοπικός θρόνος διαθέτουν τους…
δελφίνους τους, ανεξαρτήτως του γε-
γονότος ότι ο Ιερώνυμος χαίρει άκρας
υγείας και κρατάει στιβαρά στα χέρια
του το τιμόνι. Εσχάτως λοιπόν, και στο
περιθώριο όσων διαδραματίστηκαν με-
τά τον θάνατο του τέως βασιλιά Κων-
σταντίνου, στη Μονή Πετράκη έφτασαν
πληροφορίες για πληθωρικό Ιεράρχη, ο
οποίος δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες
του για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου
Ιερώνυμου και φέρεται να έχει ταχθεί
παρασκηνιακά υπέρ της ίδρυσης ενός
νέου, φιλοβασιλικού κόμματος, που
θα… ανακάτευε την τράπουλα και πιθα-
νότατα θα άλλαζε και τις ισορροπίες
στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Έχουν
γνώσιν οι φύλακες όμως…

Στη «μάχη» με το έγκλημα 600  νέοι ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ.
Ως σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στις περιοχές που «πονά-
νε» από την εγκληματικότητα χαρακτηρίζεται από πηγές της ΕΛ.ΑΣ. η διάθεση 600 νέων ειδι-
κών φρουρών στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής. Το βάρος πέφτει στις αστυνομικές υπηρε-
σίες που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, αλλά και στην πολύ-
παθη Δυτική Αττική όπου εδρεύουν σκληρές συμμορίες ποινικών. Μάλιστα, σε μία συμβολική
κίνηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος πήγε στο πολύπαθο ΑΤ Ομο-
νοίας ανακοινώνοντας ότι μόνο σε αυτό θα διατεθούν 20 ειδικοί φρουροί, από τους συνολικά
160 που προβλέπονται για τα ΑΤ του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυ-
μα ότι «το 2022 η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε 7.000 παράνομους μετανάστες, εδώ στο
Λεκανοπέδιο Αττικής. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, στηρί-
ζουμε τους αστυνομικούς μας, κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βελτιώνεται καθημερινά η κατά-
σταση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά θα έχουμε ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα».   Παπ.

Η… λογική λέει ότι ο Κώστας Μπακογιάννης
δεν απειλείται αντικειμενικά και ουσιαστικά,
στις κάλπες του Οκτωβρίου, και οι πολίτες
της Αθήνας θα ανανεώσουν την εμπιστοσύ-
νη τους προς το πρόσωπό του, με μια δεύτε-
ρη θητεία στην πολιτική διεύθυνση της ιστο-
ρικής πρωτεύουσας του δυτικού πολιτι-
σμού.Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο δή-
μαρχος Αθηναίων επαναπαύεται ή μένει
στάσιμος. Αντιθέτως, στο παρασκήνιο γίνον-
ται ήδη οι πρώτες κινήσεις για την ανανέω-
ση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του
Κώστα Μπακογιάννη, με την προσθήκη στε-
λεχών που θα μπορούσαν να εξυπηρετή-

σουν συγκεκριμένες στρατηγικές στοχεύ-
σεις του σημερινού ενοίκου της πλατείας
Κοτζιά. Στο πλαίσιο αυτό, συζητείται έντονα
η περίπτωση βετεράνου δημοσιογράφου,
με μακρά διαδρομή στην τηλεόραση, αλλά
και πολυετείς σχέσεις με την οικογένεια Μη-
τσοτάκη και τον Δήμο Αθηναίων, που φέρε-
ται να βρίσκεται στο «ραντάρ» του Κώστα
Μπακογιάννη, ώστε να… γυρίσει σελίδα
στην καριέρα του και να δραστηριοποιηθεί
ως θεσμικός, εκλεγμένος στο Δημοτικό
Συμβούλιο, στη νέα θητεία που θα ξεκινήσει
μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτω-
βρίου. Οι τελικές απαντήσεις… εκκρεμούν. 

Το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου διαμορφώνει με πυ-
ρετώδεις ρυθμούς τον στρατηγικό σχεδιασμό που θα ξεδιπλωθεί την προεκλογική
περίοδο, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διάχυσης των πολιτικών

μηνυμάτων της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες
της πολυπόθητης αυτοδυναμίας.

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, μάλιστα, έχουν μπει και σε λεπτομέρειες, όπως για
παράδειγμα τη χαρτογράφηση των στελεχών που κατά τη διάρκεια της τετραετίας έδει-
ξαν… ροπή προς τις αστοχίες, ώστε να συρρικνωθεί όσο περισσότερο γίνεται ο κίνδυνος
για «γκάφες», οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην τελική ευθεία
για τις κάλπες, πόσο μάλλον να στοιχίσουν εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία. Στα σχετικά
στελέχη έχουν ήδη δοθεί οι σχετικές οδηγίες, αν όχι… συστάσεις, για προσεκτικές δη-
μόσιες παρουσίες και λελογισμένη έκθεση στα ΜΜΕ. 

Πολιτικοί φίλοι 
του Βενιζέλου στο 
στόχαστρο του Τσίπρα 
Μέχρι και πριν από λίγο καιρό, μια
τέτοια είδηση θα προκαλούσε χα-
μόγελα και απορίες. Σήμερα, δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μετά τον
αιφνιδιασμό με την επιλογή της Πό-
πης Τσαπανίδου για το αξίωμα της
εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης Τσίπρας αναζητά αντίστοι-
χες περιπτώσεις, που θα σηματο-
δοτήσουν την ανανέωση του πολιτι-
κού λόγου και της εικόνας του κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και θα του επιτρέψουν να
απευθυνθεί σε διευρυμένα κοινω-
νικά ακροατήρια. Έτσι, αίσθηση
έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες
ότι στο στόχαστρο του πρώην πρω-
θυπουργού βρίσκονται πολιτικοί
φίλοι του Ευάγγελου Βενιζέλου,
τον οποίο… κακοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ
την περίοδο της διακυβέρνησης
Τσίπρα. Σήμερα, με την κριτική που
ασκεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη για μια σει-
ρά από θέματα, στον ΣΥΡΙΖΑ αι-
σθάνονται ότι υπάρχει… χώρος για
τέτοιες κινήσεις. 
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Τα... επίφοβα (για γκάφες) στελέχη 

Βετεράνος 
στο... ραντάρ 
του Μπακογιάννη
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Συλλήψεις ληστών 
με άρωμα... «17Ν»
Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην
ΕΛ.ΑΣ. η εξάρθρωση εγκληματικής ομά-
δας, στην Πάτρα, που δρούσε ταυτόχρο-
να ως συμμορία ποινικών –με ληστείες,
κλοπές κ.ά.– αλλά και ως ομάδα του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου. Το γεγονός ότι
ανάμεσα στους επτά συλληφθέντες ήταν
και ο γιος του «Στέλιου», ο οποίος είχε
καταδικαστεί για συμμετοχή σε επιθέ-
σεις της τρομοκρατικής οργάνωσης «17
Νοέμβρη», σε συνδυασμό με τα ευρήμα-
τα από τις έρευνες σε εννιά σπίτια, κινη-
τοποίησε και την Αντιτρομοκρατική Υπη-
ρεσία που ζήτησε ενημέρωση για την
υπόθεση. Σε «γιάφκα» που χρησιμοποι-
ούσαν οι επτά συλληφθέντες, εντοπίστη-
καν χειρόγραφες σημειώσεις που «δεί-
χνουν» τις ενέργειες που σχεδιάζονταν
το επόμενο διάστημα, ενώ βρέθηκαν επί-
σης βιβλία του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου, δύο όπλα, εκρηκτικά (σ.σ. περισσό-
τερα από 200 γραμμάρια C4), ασύρματοι
συντονισμένοι σε συχνότητα της ΕΛ.ΑΣ.
κ.ά. Το επόμενο χρονικό διάστημα, Αντι-
τρομοκρατική Υπηρεσία και Ασφάλεια
θα επιχειρήσουν να «αποκρυπτογραφή-
σουν» τη δράση των μελών της εγκλημα-
τικής ομάδας και κυρίως το τι ακριβώς
σχεδίαζαν, καθώς πρόκειται για υπόθε-
ση με «ουρά». «Δεν είναι και το πιο σύνη-
θες να συλλαμβάνουμε ληστές με...
εκρηκτικά C4», σχολίασε στο «Π» έμπει-
ρος αξιωματικός.                                        Παπ.

Το ΠΑΣΟΚ θα «ρίξει» άκυρο στα χρίσματα
Κόντρα στη λογική των χρισμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, που τάσσεται πλέον υπέρ της
αποκομματικοποίησης ως προς τη μορφή επιρροής από το πολιτικό κεντρικό σύστημα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, συγκροτείται ήδη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, που ναι μεν θα κληθεί να συνυπολογίσει πολιτικά χαρακτηριστικά για τις περιφέρειες και τους μεγάλους δή-
μους της χώρας, πλην όμως θα επιχειρήσει να ενισχύσει το πλαίσιο συνεργασιών των υποψηφίων στην υπόλοιπη
χώρα. Στόχος, εξάλλου, είναι οι άνθρωποι που θα κερδίσουν τις εκλογές να μπορούν ανενόχλητοι να παραγά-
γουν πολιτική για την τοπική κοινωνία και όχι πολιτική για μικροκομματική κατανάλωση. Πάντως, αν περιμένουν
στον ΣΥΡΙΖΑ κοινές καθόδους σε δήμους, η εντολή είναι σαφής. Μακριά από την τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ...

Αυτό είναι το «κόκκινο» προγραμματικό πλαίσιο

Σκέψεις για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας
Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει τα αδιέξοδα που δημιουργούνται στο κόμμα
του με την πενία στελεχών και θέλει να «ανακατέψει την τράπουλα» στο
Επικρατείας. 
Για το ψηφοδέλτιο έχουν ακουστεί ο
Όθωνας Ηλιόπουλος, αναπληρω-
τής καθηγητής Ιατρικής, η Διά-
να Βουτηράκου και η Ζωρζέτ-
τα Λάλη, ειδικός στο Ευρω-
παϊκό Δίκαιο. 
Θα μπορούσε, λένε πηγές,
στο νέο ψηφοδέλτιο να εί-
ναι και ο εξ απορρήτων του
Αλέξη Τσίπρα στα διπλωματι-
κά, Βαγγέλης Καλπαδάκης. Πι-
θανότητες συγκεντρώνουν οι κα-
θηγητές Γιώργος Σωτηρέλης, Νίκος
Μουζέλης, Αντώνης Λιάκος και Κωνσταντί-
νος Τσουκαλάς. Όνομα που επίσης «παίζει» είναι αυτό του ομότιμου κα-
θηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Πλουμπίδη. Η έκπληξη θα
ήταν η συμμετοχή του Νίκου Μαρατζίδη από τη Θεσσαλονίκη, όμως
έστειλε μήνυμα ότι δεν θα πολιτευτεί. 

Υποψηφιότητα που συνδέεται με τη... ρεβάνς
Υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ο δικηγόρος
Γιάννης Μαντζουράνης. Άλλωστε, πλέον δεν το κρύβει, αφού έχει αρ-
χίσει να βγάζει λόγους, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Για όσους δεν
το γνωρίζουν, από παλιά ο γνωστός δικηγόρος είχε έναν καημό, που
συνδεόταν με την αναζήτηση της ρεβάνς και το «σβήσιμο» όσων είχε
περάσει στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Μην τα θυμίζουμε τώρα,
έχουν περάσει πολλά χρόνια από το σκάνδαλο Κοσκωτά…

Ό,τι δεν έκανε όταν ήταν κυβέρνηση, λέει ότι θα το
κάνει όταν ξαναγίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό προγραμμα-
τικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί προσεχώς μιλάει για
έξι κύριες δράσεις. 

1     Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με δραστι-
κή μείωση των λογαριασμών μέσα από διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις των τιμών στα καύσιμα και τρόφιμα.

2     Ενίσχυση του εισοδήματος και δικαιότερη φορο-
λογία για μισθωτούς, συνταξιούχους, εμπόρους και
ελεύθερους επαγγελματίες.

3    Στήριξη του κοινωνικού κράτους με την ανάκτη-
ση της εργασίας, ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ, νέα γερά θεμέ-
λια στη δημόσια Παιδεία και κοινωνικές πολιτικές για
ΑμεΑ.

4     Παραγωγική ανασυγκρότηση με ενίσχυση της εγ-
χώριας παραγωγής και έμφαση σε ΑΠΕ, ιδιοπαραγωγή
(μοντέλο prosumer), στοχευόμενα προγράμματα για
ΟΤΑ, μικρές επιχειρήσεις, αγρότες και βιομηχανίες, κα-
θώς και δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα.

5     Ισχυρό δημοκρατικό κράτος με μεταρρυθμίσεις
στη Δικαιοσύνη και στην ΕΥΠ.

6     Απάντηση στη δημογραφική πρόκληση με στήρι-
ξη της γυναίκας στην εργασία, της μητέρας, κοινωνι-
κές πολιτικές για το παιδί, ειδικό πρόγραμμα για την αν-
τιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και πλαίσιο για την
κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Βέβαια, αυτό που δεν λέει ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ είναι τι
θα κάνει στο εσωτερικό του, εάν χάσει τις εκλογές. 

«8 μήνες που συντάραξαν την
Ελλάδα. Ιανουάριος - Αύγουστος

2015» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Δη-
μήτρη Στρατούλη, πρώην υπουργού της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχους
της Αριστερής Πλατφόρμας, που εναν-

τιώθηκε στον «επώδυνο συμβιβα-
σμό» του τρίτου μνημονίου με

υπογραφή Τσίπρα.

Bιβλίο-μαχαιριά! 

από τον...Δ
ικτυω

μένο

Ένα πρόσωπο από το κυβερνητικό, και όχι
μόνο, παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο
επίκεντρο των νέων αποκαλύψεων που γί-
νονται στη δίκη για το «ΣΥΡΙΖΑ channel»,
όπου ελέγχονται οι πράξεις του Νίκου Παπ-
πά, αρμόδιου υπουργού το 2016, όταν έγινε
ο περιβόητος διαγωνισμός για τις τηλεοπτι-
κές άδειες.
Πρόκειται για τον Κύπριο δικηγόρο Αρτέμη
Αρτεμίου, τον οποίο ο κ. Παππάς φέρεται να
αναφέρει με την κωδική ονομασία «Α2», σε
sms που είχε αποστείλει στον επι-
χειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα,
στο οποίο περιέγραφε τη μετο-
χική σύνθεση του «ΣΥΡΙΖΑ
channel», την ίδρυση του οποί-
ου φερόταν να επιθυμεί δια-
καώς η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ. Ο κ. Αρτεμίου δεν
ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, μια
και είχε εντοπιστεί εδώ και
χρόνια ως ο άνθρωπος που ήταν
δίπλα στον ηγετικό πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και συχνά διαχειρίζονταν αμφιλεγό-
μενα θέματα, όπως οι σχέσεις του κόμματος
με το καθεστώς της Βενεζουέλας, οι δραστη-
ριότητες στην Κύπρο κ.ά.
Το ηλεκτρονικό μήνυμα του δικαζόμενου
υπουργού που προσκομίστηκε στο δικαστήριο
παρουσιάστηκε από την υπεράσπισή του Χρή-
στου Καλογρίτσα και χαρακτηρίστηκε ως από-
δειξη ότι ο πρώην υπουργός ήταν σε στενή επι-
κοινωνία με τον «κόκκινο» επιχειρηματία, κα-
θώς και με τον δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου. «Εί-
ναι ένα sms που εστάλη στις 15/9/2016. Σε
αυτό το sms αναφέρεται το όνομα του Αρτέμη
Αρτεμίου, με την κωδική ονομασία Α2, του
ανθρώπου στον οποίο αναφέρθηκε η γραμμα-
τέας του κ. Καλογρίτσα, Ευθαλία Διαμαντή.
Το sms αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και προ-
έρχεται από τον Νίκο Παππά. “Ιβαν 35, Καλο-
γρίτσας 35, Α2 16, Κουρής 10, Μάρης 4. Α2
αυτός που θα δεις 12.30. Α2 και Καλογρ εί-
ναι αδιαίρετο προφανώς”», αναφέρει το sms,
όπως είπε ο Άγγελος Καραχάλιος, συνήγο-
ρος του επιχειρηματία.
Ο έτερος συνήγορος του κ. Καλογρίτσα, Αν-
δρέας Λοβέρδος, αποκάλυψε πως «υπάρχει
ένας τόνος sms που είχε στείλει ο Ν. Παππάς
στον επιχειρηματία».
Ο συνήγορος του Νίκου Παππά, Γιάννης Μαν-
τζουράνης, χαρακτήρισε το ηλεκτρονικό μή-
νυμα «ασήμαντο» από αποδεικτικής πλευράς
και πρόσθεσε «ότι αποτελεί συνέχεια στα πα-
ραμύθια της Ευθαλίας», αναφερόμενος στην
κατάθεση –που έχει προκαλέσει πολιτική αν-
τιπαράθεση– της γραμματέως του κ. Καλογρί-
τσα, Ευθαλίας Διαμαντή.  Η Νέα Δημοκρατία
εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει: «Ο
ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη διανομή τσαντών με
“μαύρο” χρήμα, όπως κατατέθηκε επώνυ-
μα στο Ειδικό Δικαστήριο, φαίνεται, με βά-
ση sms του κ. Παππά που αποκάλυψε ο κ.
Καλογρίτσας, ότι ειδικευόταν και στη δια-
νομή ποσοστών μεταξύ των καναλαρχών. Κι
όλα αυτά, φυσικά, στο όνομα της διαφάνει-
ας και της ελευθεροτυπίας!».

Το «ΣΥΡΙΖΑ channel»
και το μυστήριο Α2 
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ΗΖέφη Δημαδάμα, μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ και αντιπρόεδρος Γυναικών του
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, την

ώρα που η προεκλογική περίοδος αρχίζει και
φουντώνει για τα καλά, υπογραμμίζει ότι τώρα είναι
«ευθύνη του προέδρου να συσπειρώσει τα στελέχη
και τον κόσμο, να προχωρήσει μπροστά με
αποφασιστικότητα, αλλά και με ενιαία, ξεκάθαρη
φωνή», προσθέτοντας με νόημα ότι «δεν περισσεύει
κανείς και καμιά». 

Μάλιστα κάνει ακόμη ένα βήμα και ζητά από τον Νίκο
Ανδρουλάκη να «ανοίξει περπατησιά» και να δείξει το
ηγετικό του προφίλ. Σχολιάζοντας την άνοδο της Ακρο-
δεξιάς, εκτιμά ότι «δείχνει να προσεταιρίζεται απογοη-
τευμένους πολίτες με μια εύκολη και ρηχή ρητορική,
που υποδαυλίζει το μίσος, τον ρατσισμό και τη μισαλλο-
δοξία», ενώ θεωρεί ότι είναι η στιγμή που «η σοσιαλδη-
μοκρατία μπορεί και πρέπει να ξανα-πρωταγωνιστήσει
με τις αρχές και τις αξίες της». 

Οι τελευταίες εξελίξεις κυρίως σε επίπεδο σκαν-
δαλολογίας, όπως και η πτώση των ποσοστών
στις δημοσκοπήσεις, έχουν δημιουργήσει έναν
σκεπτικισμό τόσο στο εσωτερικό όσο και στη βά-
ση του κόμματος. Τι πρέπει να αλλάξει στην πο-
ρεία προς την κάλπη; 

Έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία. Χρειάζεται τώ-
ρα ανάταξη δυνάμεων και ενότητα. Ευθύνη του πρό-
εδρου να συσπειρώσει τα στελέχη και τον κόσμο, να
προχωρήσει μπροστά με αποφασιστικότητα, αλλά και
με ενιαία, ξεκάθαρη φωνή. Δεν περισσεύει κανείς και
καμιά. Χρειάζεται τώρα ο πρόεδρος Ν. Ανδρουλάκης
να «ανοίξει περπατησιά» και να δείξει το ηγετικό του
προφίλ. Το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας είναι άρτιο,
εμπεριστατωμένο, όμως χρειάζεται κωδικοποίηση,
ώστε να είναι κατανοητό και στον τελευταίο πολίτη σε
κάθε άκρη της Ελλάδας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να φτάσει
παντού. 

Σε θέματα αιχμής, όπως οι υποκλοπές ή στην πε-
ρίπτωση με τη «γνωμοδότηση Ντογιάκου», το ΠΑ-
ΣΟΚ φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις για να «σηκώσει ψηλά» αυτά τα ζη-
τήματα, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που τα έκανε
αιχμή στην αντιπολιτευτική του πολιτική. Τελικά,
το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε ή δεν μπορούσε; 

Δεν θα συμφωνήσω. Οι υποκλοπές είναι ένα ζήτημα

που το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την ανάδει-
ξη της δικής του υπόθεσης παρακολούθησης, έκανε
«πρώτο θέμα». Πιστεύω ακράδαντα ότι το ΠΑΣΟΚ κρά-
τησε και κρατά «ψηλά» αυτό το ζήτημα και θα το κάνει
έως ότου η αλήθεια αποκαλυφθεί για τις ενδεχόμενες
ευθύνες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ή
όποιων άλλων. 

Ποια είναι τα στοιχεία που θα κάνουν τη διαφορά
για το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική αντιπαράθεση; 

Όπως προανέφερα, το πρόγραμμα διακυβέρνησής
μας είναι εμπεριστατωμένο, με σοβαρές προτάσεις για
ένα καλύτερο μέλλον. Υπογραμμίζω ότι ιδιαίτερα ση-
μαντικό είναι το σχέδιό μας για τη στέγαση, για το οποίο
εμείς πρώτοι από όλους μιλήσαμε, της βιώσιμης οικο-
νομικής ανάπτυξης, αλλά και το ζήτημα του δημογραφι-
κού, που χρειάζεται να αναχθεί σε Νο 1 εθνική προτε-
ραιότητα. Μεγάλο ζήτημα είναι η ακρίβεια και η φτώ-
χεια. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν κατάφερε να αντεπεξέλ-
θει, γιατί δεν τόλμησε τη φορολόγηση των υπερκερδών
των παροχών ενέργειας και αρνείται επίμονα τη μείωση
του ΦΠΑ για τα βασικά προϊόντα που κατ’ επανάληψη
έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ΝΔ, δυστυχώς,
εμμένει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας με επικοινω-
νιακά τεχνάσματα, ενώ η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ πα-
ρουσιάζει άνευρες πολιτικές και προτάσεις. 

Είναι γνωστός ο αγώνας σας για τα δικαιώματα
των γυναικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ποι-
ες είναι οι σχετικές προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ; 

Δική μου προσδοκία είναι η στήριξη από το ΠΑΣΟΚ
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς αστερίσκους και
πισωγυρίσματα, χωρίς «παραφωνίες». Ειδικότερα θα
ήθελα δυναμικότερη καμπάνια για τα δικαιώματα των
γυναικών, ίσες ευκαιρίες παντού και ποσόστωση 50-50
ανδρών - γυναικών στα κομματικά όργανα και στα ψηφο-
δέλτιά μας, όπως είναι η τάση και στην Ευρώπη σήμερα.
Ταυτόχρονα, επικροτώ την πρωτοβουλία της Γαλλίας
πρόσφατα για την κατοχύρωση του δικαιώματος στην
ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και στο Σύνταγμά τους.
Θέλω το ΠΑΣΟΚ να πρωταγωνιστήσει με συγκεκριμένη
πρωτοβουλία εντός της Βουλής για την κατοχύρωση
του δικαιώματος στην ασφαλή και νόμιμη άμβλωση και
στο Σύνταγμα. Είναι σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι το δι-
καίωμα στην άμβλωση αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες
δικαίωμα. Έχω συζητήσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Σο-
σιαλιστικό Κόμμα Γυναικών, με την ιδιότητά μου ως αντι-
πρόεδρου, και θέλω η παράταξή μου και ο πρόεδρος Νί-
κος Ανδρουλάκης να το «πάρει πάνω του», ως ευρωβου-
λευτής και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι κάθε
23 λεπτά μία γυναίκα ή ένα κορίτσι πεθαίνει από μη
ασφαλή τερματισμό εγκυμοσύνης, παγκοσμίως. 

Ένα από τα παράδοξα που αναδύονται σε αυτή την
προεκλογική περίοδο είναι και η άνοδος της
Ακροδεξιάς. Πού οφείλεται; 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια περνάμε σειρά κρί-
σεων, οι οποίες έχουν ενισχύσει τις ανισότητες, έχουν
πλήξει τις κοινωνικές υποδομές, τη δημόσια υγεία και
παιδεία, ενώ η ΕΕ παλινδρομεί αδυνατώντας να λάβει
αποφάσεις με επίκεντρο τους ανθρώπους και όχι τις
αγορές. Θρυαλλίδα εξελίξεων και το τελευταίο σκάν-
δαλο διαφθοράς στους κόλπους των Βρυξελλών, το
Qatargate, που έδωσε αφορμή στους ακροδεξιούς
να «πανηγυρίσουν» για μια διεφθαρμένη και αδύναμη
ΕΕ. Τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα σε Ελλάδα και Ευ-
ρώπη ενισχύονται και η Ακροδεξιά δείχνει να προσε-
ταιρίζεται απογοητευμένους πολίτες με μια εύκολη
και ρηχή ρητορική που υποδαυλίζει το μίσος, τον ρα-
τσισμό και τη μισαλλοδοξία. Η σοσιαλδημοκρατία
μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει ξανά με τις αρ-
χές και τις αξίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης,
της ισότητας και της δημοκρατίας.

«Προσδοκία μου είναι το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς αστερίσκους,
πισωγυρίσματα ή “παραφωνίες”. Ειδικότερα 
θα ήθελα δυναμικότερη καμπάνια 
για τα δικαιώματα των γυναικών» 

Ζέφη 
Δημαδάμα 
Μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Τώρα πρέπει ο πρόεδρος 
να «ανοίξει περπατησιά» 

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

*Aντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος
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Η ελληνική διπλωματία από
την πρώτη στιγμή κινήθηκε
ταχύτατα και κατήγγειλε τη

συμφωνία, ενώ με
πρωτοβουλίες του

στρατηγού Φλώρου
«θωρακίστηκε» η Κρήτη

Το Διοικητικό Δικαστήριο Τρίπολης
(της Λιβύης) εξέδωσε πρόσφατα
απόφαση που απαγορεύει στην

προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης να
υπογράφει συμφωνίες για την
εκμετάλλευση των φυσικών στρατηγικών
πόρων της χώρας. 

Με αυτή την απόφαση ουσιαστικά «πα-
γώνει» η διμερής συμφωνία για την εκμε-
τάλλευση υδρογονανθράκων και φυσικού
αερίου μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, που
υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 και
προκάλεσε εσωτερικές αντιδράσεις. Είναι
γνωστές και οι δηλώσεις που έγιναν από
τον επικεφαλής της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων ως προς τη μη νομιμοποίηση της
λιβυκής κυβέρνησης να υπογράφει τέτοι-
ες συμφωνίες, ενώ επίσης γνωστές είναι
οι αντιδράσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με
τον εκπρόσωπό του Νεντ Πράις να έχει δη-
λώσει αμέσως μετά την υπογραφή της ότι
η κυβέρνηση της Τρίπολης όφειλε να τη-
ρήσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις που
ανέλαβε και να μην υπογράφει νέες συμ-
φωνίες που διαταράσσουν τις εξωτερικές
σχέσεις της χώρας ή της επιφέρουν μα-
κροπρόθεσμες δεσμεύσεις.

Άμεση αντίδραση

Είναι γεγονός ότι η ελληνική διπλωματία
από την πρώτη στιγμή κινήθηκε ταχύτατα
και κατήγγειλε τη συμφωνία σε όλα τα διε-
θνή fora. Το «πάγωμά» της, λοιπόν, είναι μία
έμμεση δικαίωση των ελληνικών θέσεων
και αναντίρρητα δείχνει ποιος τελικά πρε-
σβεύει το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις κα-
λής γειτονίας και ποιος επιθυμεί «αναθεω-
ρητικές αλλαγές» στην ευρύτερη περιοχή
μας. Και αν μάλιστα λάβει κάποιος υπόψη
του ότι, μετά την απόφαση του δικαστηρί-

ου, ο υπουργός Πετρελαίου της Λιβύης κά-
λεσε την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυ-
πτο σε διάλογο με σκοπό την εξεύρεση
αμοιβαία αποδεκτών λύσεων για την οριο-
θέτηση θαλάσσιων ζωνών, φαίνεται έστω
και αμυδρά η ευθεία αμφισβήτηση του
τουρκολιβυκού μνημονίου από τους ίδιους
τους Λίβυους. Και αν αυτό τώρα δεν μπορεί
να ερμηνευτεί ως οριστική «ταφόπλακα»,
σαφώς δείχνει μια αλλαγή στάσης της Λι-
βύης, που αν μη τι άλλο προβληματίζει το
τουρκικό κατεστημένο. Γι’ αυτό ο Τσαβού-
σογλου ανερυθρίαστα με δηλώσεις του κοι-
τάζει να επέμβει κριτικά για μια ακόμη φορά
στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης. 

Απαξίωση

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αποτελεί
ένα ράπισμα στην τουρκική αναθεωρητι-
κή πολιτική. Η Τουρκία συστηματικά τα τε-
λευταία χρόνια αγνοεί τις διεθνείς συνθή-
κες και το Διεθνές Δίκαιο και κάνει ό,τι
περνάει από το χέρι της για να το αποδει-
κνύει αυτό. Όσο περνάει όμως ο καιρός,
αυτό που διαφαίνεται είναι ότι οι τουρκο-
λιβυκές συμφωνίες περνάνε στο περιθώ-
ριο και σταδιακά απαξιώνονται, αφού οι
γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν, οι
διεθνείς πιέσεις αυξάνονται και κυρίως ο
αναθεωρητισμός, που πρεσβεύει η Τουρ-
κία, γίνεται ολοένα αντιληπτό στους πε-
ρισσότερους ότι διαταράσσει τη διεθνή

ασφάλεια και την ειρήνη στην Ανατολική
Μεσόγειο και ευρύτερα. 

Στρατιωτική διπλωματία

Σημαντική είναι και η συμβολή της στρατιω-
τικής διπλωματίας του ΓΕΕΘΑ, που τα τελευ-
ταία τρία χρόνια έχει αναδείξει τη στρατηγική
αξία της Κρήτης και το γεωστρατηγικό αποτύ-
πωμα του νησιού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το ΓΕΕΘΑ κινήθηκε γρήγορα και μέσω των
στοχευμένων και στρατηγικών κατευθύνσεων
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου, κατάφερε να ενισχύσει τις
αμυντικές υποδομές και τις επιχειρησιακές
δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων στην
Κρήτη και, παράλληλα, να ενδυναμώσει το
πλέγμα των αμυντικών συμμαχιών στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τα
σημαντικά πρότζεκτ, όπως η κατασκευή νέου
ναυστάθμου στη Σούδα, η βελτίωση της ναυ-
τικής βάσης του Κυριαμαδίου, η εγκατάσταση
νέων τμημάτων Πεζικού και η κατασκευή υπο-
δομών για τη φιλοξενία μεταφορικών και επι-
θετικών ελικοπτέρων στο Αεροδρόμιο Ηρα-
κλείου, είναι μόνο μερικές από τις πρωτοβου-
λίες του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κων-
σταντίνου Φλώρου, που επιτρέπουν στη χώρα
μας να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στη λήψη αποφάσεων στην περιοχή. Γιατί, κα-
κά τα ψέματα, για να είναι επιτυχής η διπλω-
ματία, πρέπει πάντα να υποστηρίζεται και από
την ανάλογη στρατιωτική ισχύ.

της Γεωργίας Γαραντζιώτη

ΥΠΕΞ και ΓΕΕΘΑ
«χέρι-χέρι» για 
το Τουρκολιβυκό

Καθόλου τυχαία 
κινητικότητα 
Ο Χακάν Φιντάν, επικεφαλής της τουρ-
κικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT),
επισκέφτηκε τη Λιβύη για μια σειρά
επαφών, μεταξύ των οποίων και με τον
πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίτ Ντμπεϊμ-
πά και με τον πρόεδρο του Προεδρικού
Συμβουλίου Μοχάμεντ Αλ Μένφι στην
Τρίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες,
κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζη-
τήθηκαν κοινές περιφερειακές και διε-
θνείς υποθέσεις, χωρίς να διευκρινί-
ζεται πιο συγκεκριμένα το περιεχόμενο
των συνομιλιών. Στη συνάντηση συμμε-
τείχαν επίσης η υπουργός Εξωτερικών
της προσωρινής κυβέρνησης της Λι-
βύης Ναζλά Μανγκούς, ο υπουργός
Επικρατείας Αντέλ Τζούμα και ο
υπουργός Επικοινωνιών και Πολιτικών
Υποθέσεων Γουαλίντ Αλ Λαφί.
Η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν δεν θε-
ωρείται τυχαία, καθώς στην Τουρκία
έχει προκαλέσει μεγάλα ερωτήματα η
επίσκεψη του επικεφαλής της CIA,
Γουίλιαμ Μπερνς, την περασμένη
εβδομάδα. Λιβυκά μέσα ενημέρωσης
αναφέρουν ότι η αμερικανική κυβέρ-
νηση προσπάθησε να στείλει δύο μηνύ-
ματα με αυτή την επίσκεψη.
Το πρώτο μήνυμα ήταν μια υπενθύμιση
προς τη Μόσχα και το Πεκίνο ότι η Λι-
βύη, όπως και στο παρελθόν, αποτελεί
μέρος της αμερικανικής σφαίρας επιρ-
ροής στην περιοχή. Το δεύτερο διαβε-
βαίωνε τους Ευρωπαίους συμμάχους
ότι η Ουάσιγκτον στέκεται στο πλευρό
τους για την υπεράσπιση του νότιου
τμήματος του μετώπου μάχης εναντίον
της Μόσχας στην Ουκρανία. Παράλλη-
λα, η Ουάσιγκτον, μέσω του πρέσβη
της στη Λιβύη, Ρίτσαρντ Νόρλαντ, επι-
μένει στην απόρριψη του σχηματισμού
μιας νέας κυβέρνησης που θα αναλά-
βει τη διοργάνωση βουλευτικών και
προεδρικών εκλογών. Σκέφτεται να
αναθέσει το έργο αυτό στην κυβέρνηση
του Ντμπειμπά, που βρίσκεται στην Τρί-
πολη. Η Ρώμη και το Παρίσι, πάντως,
επισημαίνουν ότι πρέπει να σχηματι-
στεί μια τρίτη κυβέρνηση για να φέρει
εις πέρας το έργο αυτό.
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Μέσω της ΕΥΠ, «η οποία υπάγεται
απευθείας στον πρωθυπουργό,
παρακολουθούνταν και

παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα αλλά και ο
αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», επισημαίνει ο
Γιώργος Παπαηλιού. 

Ταυτόχρονα, «τα λαϊκά και μεσαία νοικοκυριά και οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν μία αφόρητη κα-
θημερινότητα, με την ακρίβεια να καλπάζει». Μέσα
σ’ αυτήν την κοινωνική πραγματικότητα, οι πολίτες
θα κρίνουν την κυβέρνηση, που είναι, «επικίνδυνη
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου», θεωρεί ο
βουλευτής Αρκαδίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βεβαιότητα πως θα εί-
ναι πρώτος στις εκλογές, παρά τις δημοσκοπή-
σεις που δίνουν πρωτιά στη ΝΔ. Πώς καταλήγε-
τε σ’ αυτήν σας τη βεβαιότητα;

Οι δημοσκοπήσεις συνιστούν χρήσιμο αντικείμενο
για τη μελέτη των τάσεων της κοινής γνώμης, ποιοτι-
κά και ποσοτικά. Τα τελευταία χρόνια, πολλές από
αυτές, ιδίως στην πρόθεση ψήφου, «έχουν πέσει
έξω» για λόγους μεθοδολογικούς αλλά και πολιτι-
κούς. Εξάλλου, «δημοσκόπηση» διεξάγει ο κάθε πο-
λίτης στον χώρο όπου ζει, κινείται, εργάζεται και εν
γένει λειτουργεί καθημερινά. 

Η οικονομική, κοινωνική και θεσμική κατάσταση
που οι Έλληνες πολίτες βιώνουν τα χρόνια της διακυ-
βέρνησης της ΝΔ του «συστήματος Μητσοτάκη» οδη-
γεί στην καλύτερη αποτύπωση των σκέψεων, των
απόψεων, των συμπερασμάτων που θα συναγάγουν
και συνακόλουθα των επιλογών στις οποίες θα προ-
βούν.  Συνεπώς, ας περιμένουμε, η πλέον αξιόπιστη
και έγκυρη δημοσκόπηση είναι το αποτέλεσμα των
εκλογών. 

Κρίνετε πως το σκάνδαλο των υποκλοπών
έφθειρε περισσότερο την κυβέρνηση ή οι ανατι-
μήσεις στην αγορά και οι αδυναμίες στο ΕΣΥ; 

Δεν τίθεται θέμα προτεραιοτήτων στα θέματα που
προκαλούν φθορά στην κυβέρνηση. Και τα θεσμικά
και τα οικονομικά ζητήματα ενδιαφέρουν τους πολί-
τες και συνεπώς, λόγω της πολιτικής της, την φθεί-
ρουν.  Η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη για τη δημοκρα-
τία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολι-

τών, αφού υπάρχουν σημαντικότατα στοιχεία, από τα
οποία προκύπτει ότι μέσω της ΕΥΠ, η οποία υπάγεται
απευθείας στον πρωθυπουργό, παρακολουθούνταν
και παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα ακόμη και
κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματίες, αλλά και ο
ίδιος ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Πρόκειται για σκάνδαλο! Και αυτό συνοδεύεται
από το σκάνδαλο της επιχείρησης συγκάλυψής του
με όλες τις κυβερνητικές πράξεις και παραλείψεις
(μη κλήση ουσιωδών μαρτύρων, επίκληση του απορ-
ρήτου από όσους εκλήθησαν κ.λπ.). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου, με μια πρωτοφανή απολύτως αντισυνταγματική
κίνησή του, εξέδωσε «γνωμοδότηση», βάσει της
οποίας η συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(ΑΔΑΕ) παύει να έχει τις αρμοδιότητες που τις εκχω-
ρεί το Σύνταγμα, καθιστώντας την «ένα πουκάμισο
αδειανό», και επιπλέον εκφοβίζει, απειλεί και εκβιά-
ζει τους λειτουργούς της ΑΔΑΕ με βαρύτατες ποινι-
κές κυρώσεις(!) επειδή ασκούν τις αρμοδιότητές
τους και πράττουν το καθήκον τους.  Έτσι η Δικαιοσύ-
νη εργαλειοποιείται και, με ευθύνη της κυβέρνησης,
καθίσταται μέρος της θεσμικής κρίσης, της κρίσης δη-
μοκρατίας που ταλανίζει τη χώρα. Ταυτόχρονα, οι πολί-
τες, τα λαϊκά και μεσαία νοικοκυριά και οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις βιώνουν μία αφόρητη καθημερινότητα,
με την ακρίβεια να καλπάζει και την κρίση ενέργειας να
επιδεινώνει την κατάσταση.  Ταυτόχρονα, τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν διεύρυνση του εμπορικού ελ-
λείμματος και εκτίναξη του κινδύνου φτώχειας,
αφού η αύξηση των μισθών κυμαίνεται μόλις στο ένα
πέμπτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και οι οικονομι-
κές και κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται από το
2020 και μετά. Όσον αφορά το ΕΣΥ, αυτό έχει βρεθεί
στο στόχαστρο της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής
πολιτικής, που προωθεί την ιδιωτικοποίησή του υπέρ
των μεγάλων και ισχυρών ιδιωτικών συμφερόντων,
στο πλαίσιο αποδόμησης του κοινωνικού κράτους. 

Τι περισσότερο και καλύτερο θα προσέφερε
στην ελληνική κοινωνία μια προοδευτική κυ-
βέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ήδη έχει πα-
ρουσιάσει τη βασική στρατηγική για τη διακυβέρ-
νηση της χώρας. Αντιστροφή της ζοφερής κατά-
στασης, των κοινωνικών και περιφερειακών ανισο-
τήτων, πάταξη της αισχροκέρδειας, δίκαιη αύξηση
των εισοδημάτων με αύξηση του κατώτατου μι-
σθού, δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που
«πνίγει» την οικονομία, με «κούρεμα» και μέρους
της βασικής οφειλής και ρύθμιση του υπολοίπου
σε 120 δόσεις, με μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα
και στα είδη πρώτης ανάγκης και του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με έκτακτη φορο-
λόγηση των, ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ,
(υπερ)κερδών των τραπεζών, παρόχων ενέργειας,
διυλιστηρίων, σούπερ-μάρκετ αλλά και πάταξη
των φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ποιοι είναι οι εν δυνάμει σύμμαχοί σας για μια
προοδευτική διακυβέρνηση; Κρίνετε πως
έχουν λειανθεί οι όποιες αντιθέσεις μεταξύ ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλες τις
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, που εκφράζουν
τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, μετά τη λαϊκή ετυ-
μηγορία των επικείμενων εκλογών, να συγκροτή-
σουν μία προοδευτική κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ώστε να ανατραπούν
οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης της
ΝΔ και να αλλάξει η πορεία της χώρας προς προ-
οδευτική κατεύθυνση. 

«Οι πολίτες, τα λαϊκά και μεσαία νοικοκυριά 
και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν μία
αφόρητη καθημερινότητα, με την ακρίβεια 
να καλπάζει και την ενεργειακή κρίση 
να επιδεινώνει την κατάσταση»

Γιώργος 
Παπαηλιού 
Βουλευτής Αρκαδίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η πλέον αξιόπιστη δημοσκόπηση 
είναι το αποτέλεσμα των εκλογών 

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr
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Επένδυση-τομή για τον ελληνικό
κλάδο του φαρμάκου αποτελεί το
νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της

φαρμοκοβιομηχανίας ELPEN στην
Κερατέα, με προδιαγραφές που το
κατατάσσουν το μοναδικό στην Ελλάδα
και ένα από τα πέντε εργοστάσια στην
Ευρώπη με αντίστοιχες δυνατότητες. 

του Mιχάλη Μαστοράκη

Σε ευθυγράμμιση με την τελευταία λέ-
ξη της τεχνολογίας στον κλάδο, η νέα πα-
ραγωγική μονάδα με προϋπολογισμό 55
εκατ. ευρώ θα συμβάλει τα μέγιστα στην
κάλυψη των αναγκών της ελληνικής κοι-
νωνίας στην κατηγορία που ειδικεύεται,
δηλαδή στην παραγωγή και ανάπτυξη ει-
σπνεόμενων (για το άσθμα και τη χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια) και στε-
ρεών μορφών (καρδιολογικά, αντιυπερε-
τικά, παθήσεις του αναπνευστικού, του
ΚΝΣ, αντιβιώσεις). 

Αυτή η επένδυση είναι μέρος του μεγά-
λου πλάνου ανάπτυξης συνολικής αξίας
155 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η εταιρεία
με ορίζοντα το 2025, που αφορά νέες πα-
ραγωγικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις,
συνολικού εμβαδού 55.000 τ.μ., εκτός
από την Κερατέα, στο Πικέρμι, στην Τρίπο-
λη με δύο νέες μονάδες παραγωγής ογκο-
λογικών φαρμάκων, αλλά και μεγάλο πάρ-

κο βιοϊατρικής έρευνας και καινοτομίας και
ανάπτυξης στα Σπάτα. 

Το εργοστάσιο στην Κερατέα έχει έκτα-
ση 10.000 τ.μ. και διαθέτει δύο μονάδες
παραγωγής, καθώς και υπερσύγχρονα ερ-
γαστήρια έρευνας και ανάπτυξης, ενώ τα
εγκαίνια του εργοστασίου προγραμματί-
ζεται να γίνουν τον Σεπτέμβρη του 2023.
Σε πλήρη λειτουργία, η παραγωγή μπορεί
να φτάσει στα επίπεδα των 71 εκατ. συ-
σκευασιών ετησίως, γεγονός που θα επι-
τρέψει στην εταιρεία ELPEN να καλύπτει
ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του Έλ-
ληνα ασθενή. 

Μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για την
παρουσίαση της νέας μονάδας σε δημο-
σιογράφους, ο αντιπρόεδρος, συνδιευθύ-
νων σύμβουλος της ELPEN και πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομη-
χανίας (ΠΕΦ), κ. Θεόδωρος Τρύφων, επι-
σήμανε το ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό
αποτύπωμα της επένδυσης, σημειώνον-
τας, μεταξύ άλλων, πως «με τις νέες επεν-
δύσεις δημιουργούμε 800 νέες θέσεις ερ-
γασίας εκ των οποίων το 30% αφορά σε
εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης». 

Πρόσθεσε ακόμη πως «με τον τρόπο αυ-
τόν δίνουμε διέξοδο στους νέους Έλληνες
επιστήμονες της χώρας, ενώ παράλληλα
συμβάλλουμε στον περιορισμό του “brain
drain”, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημό-

νων, που την προηγούμενη δεκαετία ανα-
ζήτησαν μια καλύτερη προοπτική στο εξω-
τερικό». 

Κρίσιμα τα οφέλη για τη χώρα

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «μένουμε
Ελλάδα, ο Έλληνας μπορεί», αποκαλύπτον-
τας ταυτόχρονα ότι η επιλογή της «Κερατέ-
ας» επικράτησε μεταξύ άλλων προτάσεων
για γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους,
που ωστόσο απορρίφθηκαν από θέση αρ-
χής του Ομίλου να στηρίξει την εγχώρια οι-
κονομία και την επιχειρηματική του δράση
στη χώρα.  Σημειώνεται ότι η επένδυση της
ELPEN στην Κερατέα είχε μπει στις στρα-
τηγικές επενδύσεις και ήταν αρχικού προ-
ϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν η
πρώτη φορά που ο νόμος στρατηγικών
επενδύσεων είχε εγκρίνει project που αφο-
ρά τον συνδυασμό παραγωγής, έρευνας
και ανάπτυξης, όπως είναι το συγκεκριμέ-
νο εργοστάσιο στην Κερατέα. 

Πιο συγκεκριμένα, το «αποτύπωμα»
της επένδυσης στην οικονομία αφορά
στη δημιουργία εγχώριας οικονομικής
προστιθέμενης αξίας σε όρους δημοσίων
εσόδων και ενίσχυσης του ΑΕΠ. Σύμφω-
να με το ΙΟΒΕ, οι επενδύσεις της φαρμο-
κοβιομηχανίας έχουν υψηλή πολλαπλα-
σιαστική επίδραση. 

Το τριετές αποτύπωμα από τη λειτουργία
του εργοστασίου είναι της τάξης των 75

εκατ. ευρώ στα έσοδα του Δημοσίου και
260 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ. Επιπρόσθετα, η
λειτουργία της νέας μονάδας θα συμβάλει
στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου,
μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από
τις εισαγωγές. Τα φάρμακα που θα παράγει
το νέο εργοστάσιο, εκτός από την Ελλάδα,
θα απευθύνονται και στις αγορές του εξω-
τερικού (ΕΕ, Μ. Ανατολή, ΗΠΑ), βελτιώνον-
τας έτσι την εξωστρέφεια και την ανταγωνι-
στικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Κλείνοντας, επισήμανε: «Η ελληνική φαρ-
μακοβιομηχανία είναι εθνικός πυλώνας ανά-
πτυξης. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδιασμού του κλάδου θα σημάνει την ανα-
βάθμιση των παραγωγικών και ερευνητικών
δυνατοτήτων της χώρας μας, σε μια πολύ
κρίσιμη περίοδο για την υγεία και την οικο-
νομία. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που ήδη διαθέτουμε και η ανά-
δειξη της χώρας σε ευρωπαϊκό «hub» παρα-
γωγής, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύ-
τερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι η ELPEN το 2022 είχε κύ-
κλο εργασιών 170 εκατ. ευρώ, ενώ συνολι-
κά ο όμιλος 300 εκατ. ευρώ. Η ELPEN απα-
σχολεί 1.150 εργαζόμενους και συνολικά ο
όμιλος 1.350. Η εταιρεία εξάγει φάρμακα
σε τέσσερις ηπείρους και σε 50 χώρες παγ-
κοσμίως, ενώ το 60% έως 70% των κερδών
προέρχεται από τις εξαγωγές, που έχουν πο-
λύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Στο «top 5» της Ευρώπης η νέα υπερσύγχρονη μονάδα της ELPEN
στην Κερατέα – «Μένουμε Ελλάδα και πρωτοπορούμε» 



Υψηλές συντάξεις ή... επιδόματα,
ανάλογα με τις επιλογές που θα
κάνουν, κινδυνεύουν να λάβουν 

στο μέλλον οι εργαζόμενοι που σήμερα
βρίσκονται κάτω από την ηλικία 
των 55 ετών. 

Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο αργότερα
στη σύνταξη με μεγαλύτερες συντάξιμες απο-
δοχές και έτη ασφάλισης, τόσο απλώνει η
«βεντάλια» της ανταποδοτικής σύνταξης, ενώ
κατοχυρώνεται το μάξιμουμ της εθνικής. Οι
χαμηλές συντάξιμες αποδοχές, η ασφάλιση
κάτω από 30 έτη και η έξοδος από την εργα-
σία στα 62 έτη οδηγούν με μαθηματική ακρί-
βεια σε μέτριες συντάξεις ή... επιδόματα. 

Ποιοι έχουν… πρόβλημα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς τη μελ-
λοντική σύνταξη αντιμετωπίζουν οι σημερινοί
40άρηδες λόγω των χαμηλών αποδοχών των
τελευταίων 12 ετών, οι οποίες επιδρούν ανα-
σταλτικά στις συντάξιμες αποδοχές, όταν θα
έρθει η ώρα για την κατάθεση αίτησης συντα-

ξιοδότησης.  Σημειώνεται ότι, με βάση τον νό-
μο Ρέππα του 2001, για τον υπολογισμό της
σύνταξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ακαθάρι-
στες αποδοχές από την 01/01/2002 μέχρι
την ημερομηνία κατάθεσης. Για παράδειγμα,
αν κάποιος είναι ασφαλισμένος από το 1983
και βγει φέτος στη σύνταξη με 40 έτη, τότε
θα ληφθεί υπ’ όψιν ο μέσος όρος των αποδο-
χών από το 2002 έως σήμερα και το σύνολο
των εισφορών που κατέβαλε. Επιπλέον, αν
είναι δύο ασφαλισμένοι με συντάξιμο μισθό
1.000 ευρώ και ο ένας έχει εργαστεί για 30
έτη και ο άλλος 40, τότε διαφοροποιείται ση-
μαντικά η σύνταξη. 

Ειδικότερα, για τα 30 έτη το ποσοστό ανα-
πλήρωσης ορίζεται σε 26,37% και, με βάση
τον συντάξιμο μισθό, η ανταποδοτική διαμορ-
φώνεται στα 263,70 ευρώ. Για τον ασφαλι-
σμένο με 40 έτη ασφάλισης, το ποσοστό ανα-
πλήρωσης αυξάνεται στο 50,01% και η αντα-
ποδοτική σύνταξη στα 500,10 ευρώ. Ο πρώ-
τος αν φύγει στα 62 θα έχει «ποινή» 6% ετη-
σίως στην εθνική σύνταξη και έτσι οι αποδο-
χές του θα διαμορφωθούν περίπου στα 550
ευρώ, συν την επικουρική. Ο δεύτερος ασφα-
λισμένος με τα 40 έτη θα λάβει όμως εθνική
και ανταποδοτική σύνταξη 913 ευρώ, συν

την επικουρική.  Με δεδομένο ότι οι μισθοί
έχουν συμπιεστεί δραστικά την τελευταία δε-
καετία, είναι προφανές ότι χιλιάδες 40άρη-
δες και 45άρηδες θα φτάσουν να βγάλουν
συντάξεις των 500-700 ευρώ. 

Αύξηση μισθών

Αν όμως η οικονομία παρουσιάσει υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και το πρωτογενές πλεό-
νασμα του ΕΦΚΑ κινηθεί σε υψηλά επίπεδα,
τότε οι μισθοί μπορεί να αυξηθούν με ταχύτε-
ρους ρυθμούς, αυξάνοντας παράλληλα και
τις μελλοντικές συντάξιμες αποδοχές σε
αξιοπρεπή επίπεδα. Σε καλύτερη μοίρα βρί-
σκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι
των ΔΕΚΟ και του πρώην ΟΑΕΕ, εφόσον
όμως οι τελευταίοι επιλέξουν από την 3η
ασφαλιστική κλάση και πάνω. Ριγμένοι θα εί-
ναι οι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ, των οποί-
ων οι αποδοχές ήταν και θα είναι μικρότερες
και συνεπώς θα λάβουν χαμηλότερη σύντα-
ξη. Τέλος, χαραμάδα ελπίδας για καλύτερες
επικουρικές αποτελεί το Ταμείο Επαγγελματι-
κής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο
ξεκίνησε πρόσφατα και έχει προσελκύσει με-
γαλύτερο αριθμό ασφαλισμένων έως 35
ετών, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. 
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� Τι καθορίζει το
τελικό ύψος των

αποδοχών 
� Πότε και γιατί

«κουρεύονται» εθνική,
αναλογική και

επικουρική σύνταξη,
με παραδείγματα 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Τα χρόνια προϋπηρεσίας και
τα έτη ασφάλισης αποτελούν

τα δύο «κλειδιά» για να μπο-
ρέσει κάποιος να πετύχει

υψηλότερα ποσοστά αναπλή-
ρωσης και να λάβει το μάξι-
μουμ της εθνικής σύνταξης,
αλλά και της ανταποδοτικής.
Το μέγιστο ποσό εθνικής σύν-
ταξης από την 01/01/2023
έχει αυξηθεί στα 413,76 ευ-
ρώ για 40 έτη ασφάλισης και
έξοδο στα 62 χρόνια ή με 30
συντάξιμα χρόνια και έξοδο

στα 67 έτη, χωρίς να υπάρχει
θετική προσωπική διαφορά.
Η εθνική σύνταξη μειώνεται
κατά 6% για κάθε έτος που

υπολείπεται από τα 67 προς
τα 62 χρόνια. Σε κάθε περί-

πτωση, η πρόωρη έξοδος από
την αγορά εργασίας οδηγεί
στην ενεργοποίηση του τρι-

πλού «κόφτη» σε εθνική, αν-
ταποδοτική και επικουρική.

Μάλιστα, η διαφορά ανάμεσα
σε έναν που φεύγει με πλήρη

σύνταξη στα 67 και σε έναν
που φεύγει με λιγότερα χρό-
νια και μειωμένη στα 62 ευ-
ρώ μπορεί να φτάσει ακόμη

και στα 500 ευρώ.

Ασφαλισμένος με 38 έτη, συνταξιοδότηση
στα 67 έτη και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ
θα λάβει εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ και
ανταποδοτική 967,81 ευρώ. Το άθροισμα εθνικής
και κύριας (ανταποδοτικής) σύνταξης
διαμορφώνεται στα 1.381,57 ευρώ και με το
επικουρικό (20%) φτάνει κοντά στα 1.660 ευρώ,
προ κρατήσεων και φόρου. 

Ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές
1.500 ευρώ, 28 έτη ασφάλισης και
συνταξιοδότηση στα 62 έτη θα λάβει εθνική
σύνταξη 289,63 και ανταποδοτική 387,10 ευρώ.
Σύνολο 676,73 ευρώ και μαζί με την επικουρική
το ποσό θα ανέλθει στα 812 ευρώ. 

Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με
27 έτη ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62
έτη, η εθνική σύνταξη μειώνεται στα 289,63 ευρώ
και η ανταποδοτική διαμορφώνεται στα 220,52
ευρώ. Μαζί με την επικουρική σύνταξη, ο
ασφαλισμένος θα λάβει κοντά στα 610 ευρώ. 

* Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση την αύξηση της εθνικής και κύριας σύνταξης κατά 7,75%. 

Τα δύο «κλειδιά» 
προς το... μάξιμουμ!

Πώς θα πάρουν καλύτερη 
σύνταξη οι κάτω των 55 ετών
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Ηυπέρβαση των δημοσιονομικών
στόχων, η ραγδαία αποκλιμάκωση
των τιμών της ενέργειας, ο

πακτωλός κεφαλαίων μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, οι θετικές
εκθέσεις των διεθνών οίκων για την
πορεία της οικονομίας, η διατήρηση της
δυναμικής του τουρισμού και το νέο
ιστορικό υψηλό των εξαγωγών συνθέτουν
το... παζλ με τα έξι ισχυρά ατού που
διαθέτει η ελληνική οικονομία. 

Πιο συγκεκριμένα:

1     Χωρίς να κλείσει και τυπικά η χρήση
2022, ο Προϋπολογισμός παρουσιάζει χα-
μηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα κατά
1,85 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που
έχει τεθεί σε αυτόν. Το κλείσιμο του έτους
στο τέλος Φεβρουαρίου δημιουργεί υψηλές
προσδοκίες για νέα αύξηση των δημοσίων
εσόδων, καθώς πρέπει να πληρωθούν η 7η
και η 8η δόση του Φόρου Εισοδήματος, η 9η
και η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και ο
ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Η
υπέρβαση του στόχου των εσόδων και η συγ-
κράτηση των δαπανών κατά τουλάχιστον 1
δισ. ευρώ αναμένεται να δημιουργήσουν
ένα αυξημένο... κομπόδεμα, το οποίο θα
αποτελέσει στήριγμα κατά το α’ τρίμηνο του
έτους, το οποίο κρίνεται ως δύσκολο λόγω
της διεθνούς συγκυρίας.

2     Η τιμή του φυσικού αερίου, από τα 350
ευρώ ανά μεγαβατώρα τον περασμένο Αύ-
γουστο, έχει υποχωρήσει στην περιοχή των
50-60 ευρώ. Σημειώνεται πως, για κάθε 10
ευρώ αύξησης της διεθνούς τιμής, το κό-
στος για την οικονομία ανέρχεται σε 600
εκατ. ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η
ραγδαία αποκλιμάκωση της τιμής «αφαιρεί»

ένα κόστος τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ στο σύ-
νολο της οικονομίας, ενώ, την ίδια στιγμή,
επιδρά θετικά στη μείωση των τιμολογίων
του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ενδεικτικό
ότι η τιμή της μεγαβατώρας έχει υποχωρή-
σει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγου-
στο του 2021. 

3     Η οικονομία εισήλθε στο 2023 έχοντας
ρευστότητα άνω των 11 δισ. ευρώ λόγω των
προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, ενώ τουλάχιστον 6 δισ. ευ-
ρώ θα είναι οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι
που θα διατεθούν μέσω των συγχρηματοδο-
τούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

4     Οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι του
κόσμου (Goldman Sachs, JP Morgan,
Morgan Stanley, Bank of America, Deu-
tsche Bank, Commerzbank, Credit Suis-

se, UBS, Barclays, BNP Paribas, Societe
Generale και άλλοι) συστήνουν την αγορά
κυρίως τραπεζικών μετοχών του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, αλλά και ομολόγων, κά-
νοντας λόγο για το ελληνικό success sto-
ry. Επιπλέον, επισημαίνονται οι μεγάλες
ευκαιρίες για επενδύσεις στις Κατα-

σκευές, στα Ακίνητα, στην Ενέργεια, στα
Logistics και σε άλλους τομείς. 

5     Οι προκρατήσεις του τουρισμού εμφανί-
ζονται αυξημένες και εκτιμάται ότι το 2023
θα σημειωθεί νέο ιστορικό ρεκόρ, σε επίπε-
δο αφίξεων και εσόδων. 

6     Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν εκτοξευ-
τεί στα 50,11 δισ. ευρώ (στο ενδεκάμηνο
του 2022), σπάζοντας το προηγούμενο ιστο-
ρικό ρεκόρ των 40 δισ. ευρώ. 

Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα θε-
τικό περιβάλλον για την πορεία της οικονο-
μίας, χωρίς, ωστόσο, να παραγνωρίζεται
από εγχώριους και ξένους επενδυτικούς και
επιχειρηματικούς ομίλους η κρίσιμη παρά-
μετρος των εκλογών και η σημασία της επα-
νεκλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. 
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του εξωτερικού, η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων
του κράτους ενόψει των δυσκολιών του 2023 και η ολο-
κλήρωση του 50% του φετινού δανειακού προγράμμα-
τος αποτελούν το μεγάλο κέρδος της ελληνικής οικονο-
μίας από την πρώτη έξοδο στις αγορές με την έκδοση
δεκαετούς ομολόγου.  Ειδικότερα:

� Οι προσφορές ύψους 21,9 δισ. ευρώ και μάλιστα σε
μια έκδοση με ιδιαίτερα «αλμυρό» επιτόκιο (4,35%)

ενισχύει την εικόνα του ελληνικού success story, λίγους
μήνες πριν από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμί-
δας. Το επιτόκιο θεωρείται ως ικανοποιητικό, λαμβάνον-
τας υπόψη ότι το βασικό επιτόκιο του ευρώ βρίσκεται
στο 2% και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινείται στο
8%, ενώ το αμερικανικό δεκαετές διαπραγματεύεται λί-
γο χαμηλότερα από το 4%. Επιπλέον, το spread σε σχέ-
ση με το γερμανικό δεκαετές ομόλογο αναφοράς έχει
υποχωρήσει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω

από τις 200 μονάδες βάσης ή κάτω από το 2%.

� Ο... συνωστισμός αμερικανικών και ευρωπαϊκών κε-
φαλαίων αποδεικνύει την ισχυρή στήριξη στις προ-

οπτικές της ελληνικής οικονομίας και συνιστά ψήφο εμ-
πιστοσύνης για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέπει να
σημειωθεί ότι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν μερικοί από
τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους του κόσμου,
όπως οι Barclays, Bank of America Securities, Com-
merzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société
Générale. 

� O Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άντλη-
σε ποσό 3,5 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 50%

του ετήσιου δανειακού προγράμματος της χώρας. Έτσι,
με τα 3,5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από τη δημοπρασία
του 10ετούς ομολόγου, απομένουν άλλα 3,5 δισ. ευρώ
έως το τέλος του έτους, τα οποία θα αντληθούν όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες. Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι
για φέτος το Ελληνικό Δημόσιο έχει προγραμματίσει και
την άντληση επιπλέον 1 δισ. ευρώ, μέσω της έκδοσης
«πράσινου» ομολόγου. 

� Τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους αυξάνονται στα
36 δισ. ευρώ και έτσι η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη

ευελιξία τους προσεχείς μήνες για την εξυπηρέτηση των
δαπανών του Προϋπολογισμού, στοχεύοντας παράλλη-
λα στην επιστροφή σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονα-
σμάτων. Σε συνδυασμό με την υπέρβαση των στόχων
του περυσινού Προϋπολογισμού, διαμορφώνεται μεγα-
λύτερο δίχτυ προστασίας για τη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. 

Λουκάς Γεωργιάδης

«Φουσκώνει» 
το περίσσευμα από την

αποκλιμάκωση των τιμών
της ενέργειας, τις θετικές

εκθέσεις και την υπέρβαση
των δημοσιονομικών

στόχων 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Τα ισχυρά «χαρτιά» 
της οικονομίας 

Ποια μηνύματα 
στέλνει η ελληνική

«έξοδος» στις αγορές 
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Ειδική ρύθμιση που θα ανοίγει
παράθυρο για μια «δεύτερη
ευκαιρία» στο Κτηματολόγιο,

προκειμένου να διορθωθούν λάθη στις
εγγραφές και να σωθούν όσες
ιδιοκτησίες κινδυνεύουν να χαθούν,
εξετάζει το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ανταποκρινόμενο σε
σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών ακίνητης
περιουσίας.

Συγκεκριμένα, μέσα στο επόμενο διάστη-
μα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα αναζητήσουν
λύσεις που θα δίνουν περιθώριο στους πολί-
τες να σώσουν όσες ιδιοκτησίες κινδυ-
νεύουν να χαθούν (να περιέλθουν στο Δημό-
σιο), χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται πε-
ραιτέρω προβλήματα στη διαδικασία ολο-
κλήρωσης του Κτηματολογίου.

Ειδική επιτροπή

Για τον σκοπό αυτόν, αναμένεται να συστα-
θεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή,
με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου
και του Κτηματολογίου, καθώς και εκπρο-
σώπων δικηγορικών συλλόγων και της ομο-
σπονδίας ιδιοκτητών ακινήτων, η οποία θα
προτείνει την κατάλληλη νομοθετική ρύθμι-
ση που θα παρατείνει τις προθεσμίες διόρ-
θωσης των λαθών στο Κτηματολόγιο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει δοθεί οριζόντια
παράταση ενός έτους στην προθεσμία για
τις οριστικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο, η
οποία εκπνέει στο τέλος του 2023. Ωστόσο,

καθώς η κτηματογράφηση σε κάθε περιοχή
έχει διαφορετική αφετηρία (κάποια προ-
γράμματα ολοκληρώθηκαν ήδη πριν από
χρόνια, άλλα προγράμματα ολοκληρώθηκαν
πρόσφατα και άλλα βρίσκονται ακόμη σε
εξέλιξη), όπως αναφέρουν παράγοντες του
υπουργείου, «η όποια λύση δεν μπορεί να εί-
ναι οριζόντια».

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των
ιδιοκτητών ακινήτων επισημαίνουν ότι η ορι-
στικοποίηση ανακριβών εγγραφών στο Κτη-
ματολόγιο επιφέρει συνέπειες και στο ιδιο-
κτησιακό καθεστώς. Για παράδειγμα, η μη
εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο ακινή-

του με υπάρχουσα υποθήκη (ή προσημεί-
ωση) συνεπάγεται την απώλεια του εν λόγω
δικαιώματος.

Μερική απώλεια

Επίσης, η εγγραφή λανθασμένου ποσο-
στού συγκυριότητας (π.χ. 60% αντί 100%)
έχει ως συνέπεια τη μερική απώλεια ιδιοκτη-
σιακών δικαιωμάτων. Σημαντικότερες, τονί-
ζουν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών, είναι οι
συνέπειες στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο
εμφανίζεται στο κτηματολογικό φύλλο ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη», καθώς μετά την ορι-
στικοποίηση των πρώτων εγγραφών τα ακί-
νητα θα περιέλθουν, εκ του νόμου, στο Ελ-
ληνικό Δημόσιο, χωρίς να υπάρχει δυνατότη-
τα επανάκτησης της κυριότητάς τους παρά
μόνο διεκδίκησης χρηματικής αποζημίω-
σης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία κτηματο-
γράφησης παρείχε ήδη χρονικό περιθώριο
διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγρα-
φών στις περιοχές που έχουν κτηματογρα-
φηθεί, όμως πολλοί ιδιοκτήτες, λόγω αμέ-
λειας, έλλειψης πληροφόρησης, δικαστι-
κών εμπλοκών κ.λπ., δεν το έπραξαν.

Το όλο ζήτημα θεωρείται εξαιρετικά σύν-
θετο από νομικής πλευράς, και για τον λόγο
αυτόν η ολομέλεια των δικηγορικών συλλό-
γων έχει ζητήσει να ισχύσει 20ετής οριζόν-
τια προθεσμία διόρθωσης των λαθών (αρχο-
μένης από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας
των κτηματολογικών γραφείων), κάτι που
προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και στις
περιπτώσεις χρησικτησίας, προκειμένου οι

πολίτες να κλείνουν τις εκκρεμότητές τους
με το Κτηματολόγιο.

Πηγές του Κτηματολογίου επισημαίνουν
ότι η νέα ρύθμιση του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δεν θα είναι οριζόντια και θα
δίνει μια εύλογη παράταση, ανάλογα με την
ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε κά-
θε περιοχή. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η ρύθ-
μιση δεν αναμένεται να προωθηθεί προς ψή-
φιση στη Βουλή πριν από τις εκλογές. Σε κά-
θε περίπτωση, θα αφορά άμεσα ακίνητα
στις 313 περιοχές της χώρας που κτηματο-
γραφήθηκαν έως το 2006 και στις οποίες
καταγράφηκαν 7.293.068 ιδιοκτησιακά δι-
καιώματα και περίπου 170.000 ακίνητα
«αγνώστου ιδιοκτήτη».

Παράταση επτά μηνών

Eν τω μεταξύ, επτάμηνη παράταση στη δυ-
νατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσε-
ων κτηματογράφησης χωρίς την επιβολή
προστίμων έδωσε το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Ειδικότερα δόθηκε περαι-

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

� Το αίτημα έγινε τόσο από
δικηγόρους όσο και από

ιδιοκτήτες ακίνητης
περιουσίας

Κτηματολόγιο: Προ των πυλών ρύθμιση για    

Αντιδρούν νομικοί και συμβολαιογράφοι
Πάντως «ομοβροντία» από δικηγόρους και συμβολαιογράφους δέχθηκε η ηγεσία
του Ελληνικού Κτηματολογίου, λόγω των καθυστερήσεων στις καταχωρίσεις πρά-
ξεων και στην έκδοση πιστοποιητικών από τα κτηματολογικά γραφεία, που φθάνουν
ακόμα και τους δεκαέξι μήνες. 
Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων υποστήριξαν ότι οι δυσλειτουργίες στο Κτηματο-
λόγιο έχουν προκαλέσει «πάγωμα» της αγοράς ακινήτων, ζητώντας να βρεθεί λύση.
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου Δημήτρης Σταθάκης πραγματοποίησε
διαδοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Δικηγορικού και του Συμβολαι-
ογραφικού Συλλόγου Αθηνών. Από αυτές προέκυψε πως οι δικηγόροι που προσε-
λήφθησαν με σύμβαση έργου για να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση του όγκου των
υποθέσεων που έχουν συσσωρευθεί είναι απλήρωτοι και σύντομα θα αρχίσουν να
αποχωρούν. Παράλληλα, υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις διορθώσεων πρόδηλων
σφαλμάτων σε εκκρεμότητα, χιλιάδες συμβόλαια που δεν μπορούν να μεταγρα-
φούν. Ουσιαστικά, ένας τεράστιος αριθμός ακινήτων είναι εκτός συναλλαγής σήμε-
ρα. Τέλος, η στελέχωση των γραφείων του Κτηματολογίου προχωρεί αργά, γιατί
περνάει μέσα από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.



τέρω παράταση στην μη επιβολή προστίμων
για εκπρόθεσμες δηλώσεις ώστε οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων να μπορούν να τα δηλώσουν
χωρίς να τιμωρηθούν με τα κλιμακωτά πρό-
στιμα έως τις 31 Ιουλίου 2023, αντί για τις
31 Δεκεμβρίου 2022, που ήταν η πρώτη κα-
ταληκτική ημερομηνία.

Με τη διάταξη ουσιαστικά παρατάθηκε κα-
τά επτά μήνες η προθεσμία έκδοσης της κοι-
νής υπουργικής απόφασης για την επιβολή
προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο σε βά-
ρος ιδιοκτητών ακινήτων που δεν υπέβαλαν
εμπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια της κτηματο-
γράφησης ανά περιοχή της χώρας, τις δηλώ-
σεις για τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Η πρόβλεψη –όπως επισημαίνεται στην
έκθεση των συνεπειών της ρύθμισης– επι-
διώκει να απαλλάξει τους πολίτες της χώ-
ρας από την οικονομική επιβάρυνση του προ-
στίμου της μη εμπρόθεσμης δήλωσης των
ακινήτων τους κατά τη διαδικασία κτηματο-
γράφησης για επτά επιπλέον μήνες, ώστε να
μπορέσουν, έστω εκπρόθεσμα, να κατοχυ-
ρώσουν χωρίς κόστος τις ιδιοκτησίες τους,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρονικούς
όσο και τους οικονομικούς περιορισμούς
που επέβαλε η πανδημία Covid-19 τα προ-
ηγούμενα δύο έτη.

Άλλωστε ο σχετικός μηχανισμός του φο-
ρέα ώστε να καταλογίζονται τα προβλεπόμε-
να πρόστιμα 300 έως και 2.000 ευρώ, ανά-
λογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου
και τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής δή-
λωσης, δεν είναι ακόμα έτοιμος.
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Follow the Money

Έτοιμη η ΔΕΗ για τη μεγάλη συμφωνία 
H μη δεσμευτική προ-

σφορά ύψους 1,3 δισ. ευ-
ρώ που κατέθεσε η ΔΕΗ για
την εξαγορά της Enel Ρου-
μανίας σηματοδοτεί την αν-
τίστροφη μέτρηση για την
απόκτηση της εταιρείας,
με φόντο την παράταση της
διαδικασίας νομικού ελέγ-
χου. Η παράταση αυτή δεί-
χνει ότι δεν υπάρχει κάποιο
σοβαρό πρόβλημα στην

απόκτηση της Enel, οπότε η ΔΕΗ ετοιμάζει τη βαλκανική... επίθεσή της, μέσω Ρου-
μανίας. Εκτιμάται ότι, εκτός απρόοπτου, περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου θα έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων της Enel, έτσι ώστε
στη συνέχεια να υπογραφεί η συμφωνία. Στο πακέτο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει
η ΔEΗ συμπεριλαμβάνονται όλες οι συμμετοχές του καθετοποιημένου ομίλου της
Enel στη Ρουμανία, καθώς και δικαιώματα μάνατζμεντ. Η ΔΕΗ θέτει πλέον τις βά-
σεις για να εξελιχθεί σε έναν βαλκανικό γίγαντα, ελκύοντας ταυτόχρονα μεγάλους
Ευρωπαίους «παίκτες».

Deal Mytilineos - RWE στη Μεγάλη Βρετανία
Το νέο δυνατό συμβόλαιο των 62 εκατ. ευρώ, που έκλεισε η Mytilineos στο Ηνω-

μένο Βασίλειο με τον γερμανικό κολοσσό της RWE, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη
θέση του ομίλου σε μια απαιτητική και άκρως ανταγωνιστική αγορά. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο ελληνικός όμιλος ανέλαβε την εκτέλεση σύμβασης για την προμήθεια και
την εγκατάσταση σύγχρονου πυκνωτή για λογαριασμό της RWE Generation UK PLC,
μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Πρόκειται για την κατασκευή ενός άκρως σημαντικού έργου, το οποίο ρυθμίζει την
ισχύ στα ηλεκτρικά δίκτυα, ιδιαίτερα όταν οι ΑΠΕ δεν μπορούν να παρέχουν σταθε-
ρότητα στο σύστημα. Ο σύγχρονος πυκνωτής δεν καταναλώνει καύσιμο, ούτε παρά-
γει ενέργεια και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πρόσθετες εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα ή απαιτήσεις για χρήση νερού.

Η πρωτιά στις επενδύσεις και στην πα-
νελλαδική κάλυψη στο δίκτυο 5G συνθέ-
τει το δίπτυχο της επιτυχίας για την COS-
MOTE. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει πά-
νω από 5 δισ. ευρώ την τελευταία δε-
καετία και το πλάνο περιλαμβάνει επεν-
δύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ έως το
2027. Ταυτόχρονα, με γοργούς ρυθ-
μούς «τρέχει» η πανελλαδική κάλυψη

στο δίκτυο 5ης γενιάς (5G). Σύμφωνα
με τα νεότερα στοιχεία, η κάλυψη ξεπερ-
νά το 80% σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πό-
λεις της χώρας το ποσοστό είναι μεγαλύ-
τερο από το 90%. Για το φετινό έτος,
στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει
την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη
του COSMOTE 5G σε 90%.

Η COSMOTE έκανε... Bingo

   διόρθωση λαθών 

Η Alpha Bank «σκοράρει» περιβαλλοντικά
Κατά τρεις βαθμούς κατάφερε να βελτιώσει η Alpha Bank τη διαδικασία διαχείρι-

σης περιβαλλοντικών κινδύνων της τράπεζας. Οι ισχυρές επιδόσεις της τράπεζας
αποτυπώνονται πιο εμφατικά, συγκρινόμενες και με τις μέσες τάσεις του τραπεζι-
κού κλάδου, καθώς η Alpha Bank καταγράφει πρόοδο σε όλες τις επιμέρους κατη-
γορίες, επιβεβαιώνοντας τα βήματα προόδου που έχει σημειώσει προς τη βιωσιμό-
τητα και την πράσινη μετάβαση.

Στόχος για την ολοκλήρωση 
είναι το τέλος του χρόνου

Στο 84% των (εκτιμώμενων) ιδιοκτησια-
κών δικαιωμάτων στη χώρα μας ανέρ-
χεται πλέον το ποσοστό δηλώσεων στο
Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το υπόλοιπο
«κρύβεται» στα προγράμματα που ξεκί-
νησαν το 2018 –και στο ένα που δεν
έχει ξεκινήσει ακόμα–, με τον μέσο όρο
της συλλογής δηλώσεων σε αυτά να
βρίσκεται στο 61%. Σημαντικό είναι ότι,
με πρόσφατη ρύθμιση που αποσκοπεί
στην επιτάχυνση της λειτουργίας του
Κτηματολογίου, το 2022 θα αρχίσουν
να εντάσσονται στο «λειτουργούν Κτη-
ματολόγιο» (το οποίο σήμερα αφορά μό-
νο το 35% των δικαιωμάτων της χώρας)
μαζικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα από
τις περιοχές στις οποίες έχει ολοκλη-
ρωθεί η ανάρτηση, ακόμα κι αν δεν
έχουν εξετασθεί οι αντιρρήσεις.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κτηματολόγιο,
ο στόχος ολοκλήρωσης του Κτηματολο-
γίου παραμένει το 2023. Σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία του Ελληνικού Κτη-
ματολογίου, το σύνολο των ιδιοκτησια-
κών δικαιωμάτων της χώρας εκτιμάται
σε 39,12 εκατομμύρια. Από αυτά, περί-
που τα 13,78 εκατομμύρια έχουν ενταχ-
θεί στο «λειτουργούν Κτηματολόγιο»
(35,2%), δηλαδή στην τελική μορφή του
Κτηματολογίου. Ακόμα 7,06 εκατομμύ-
ρια (18,1%) βρίσκονται σε φάση ανάρτη-
σης ή διορθώσεων. Τέλος, από τα προ-
γράμματα της τελικής φάσης κτηματο-
γράφησης, που ξεκίνησαν σταδιακά από
το 2018, έχουν συλλεγεί 10,93 εκατομ-
μύρια ιδιοκτησιακά δικαιώματα (28%).
Αυτό σημαίνει ότι, αν αφαιρεθούν περί-
που 900.000 δικαιώματα (2,3%) του πα-
λαιού Κτηματολογίου στα Δωδεκάνησα,
που θα ενταχθούν στο Κτηματολόγιο με
διαφορετική διαδικασία, χωρίς συλλογή
δηλώσεων, απομένει ένα 16% των (εκτι-
μώμενων πάντα) ιδιοκτησιακών δικαιω-
μάτων να συλλεγεί από τις υπό κτηματο-
γράφηση περιοχές της τελικής φάσης.
Να σημειωθεί ότι στο ποσοστό αυτό συμ-
περιλαμβάνεται και η περιοχή Θεσπρω-
τίας - Κέρκυρας (περίπου 458.000 δι-
καιώματα), όπου η συλλογή δηλώσεων
δεν έχει ξεκινήσει ακόμα (καθυστέρησε
αρκετά χρόνια η ανάθεση της μελέτης
σε ιδιώτη λόγω δικαστικών εμπλοκών),
αλλά και οι υπόλοιπες «ορφανές» περιο-
χές, στις οποίες η συλλογή ξεκίνησε μέ-
σα στο 2021 (Κυκλάδες, Ρέθυμνο, Χα-
νιά, υπόλοιπο Ηρακλείου).

Χωρίς πρόστιμο
έως τον Ιούλιο 

του 2023



HΦιλίππα Μιχάλη ανα-
λαμβάνει πρόεδρος
και διευθύνουσα σύμ-

βουλος της NN Hellas από την
1η Απριλίου 2023. Η κα Μιχάλη
είναι η πρώτη Ελληνίδα μάνα-
τζερ που πήρε τα ηνία πολυεθνι-
κής ασφαλιστικής εταιρείας
στην Ελλάδα το 2015, όταν και
ανέλαβε τα καθήκοντα της CEO

στην Allianz Eλλάδος, θυγατρική μίας
από τις κορυφαίες πολυεθνικές ασφαλι-
στικές εταιρείες στον κόσμο. Σπούδασε
Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικη-
τική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχει
Master in Business Administration
(ΜΒΑ) από το ALBA Graduate Business
School. Ξεκίνησε την καριέρα της στη
Helvetia ΑΕΔΑΚ και στη συνέχεια στην
Allianz ΑΕΔΑΚ, όπου για μία δεκαετία
απασχολούνταν στη Διεύθυνση Επενδύ-
σεων στη διαχείριση αμοιβαίων κεφα-
λαίων. Το 2009, πέρασε στον ασφαλι-
στικό κλάδο και ανέλαβε τη θέση της
υποδιευθύντριας Market Management
στην Allianz Ελλάδος. Το 2015, έπειτα
από περίπου 20 χρόνια στους κόλπους
της εταιρείας, ανέλαβε καθήκοντα διευ-
θύνουσας συμβούλου.

Χ.Α.: Απομένουν μόλις πέντε συνεδριάσεις για τη λήξη
της χρηματιστηριακής χρονιάς και, τουλάχιστον μέχρι
και σήμερα, δεν φαίνονται διαθέσεις για το παραδοσια-
κό «window dressing» και το μόνο που ενδιαφέρει τους
λίγους ενεργούς traders είναι η μη υποχώρηση του Γε-
νικού Δείκτη χαμηλότερα των 900 μονάδων και η ολο-
κλήρωση της χρηματιστηριακής χρονιάς με οριακά
κέρδη, προκειμένου να φανεί ότι το Χ.Α. υπεραπέδω-

σε, έναντι των κύριων ευρωπαϊκών αγορών. Παράλλη-
λα δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για να επενδύσουν
«φρέσκο» χρήμα στο Χ.Α., οπότε το πιο πιθανό σενάριο
είναι η διαπραγμάτευση σε στενό εύρος διακύμανσης
για τον Γενικό Δείκτη και κάποια επιλεκτικά πονταρί-
σματα. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο
αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή
χαμηλότερα των 893 μονάδων. 
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Επιτυχής η έκδοση του 10ετούς ομολόγου

Χρήστος Σταϊκούρας   
(υπουργός Οικονομικών): 

Πότε αναμένονται οι αποφάσεις για την αξιοποίηση της μαρίνας Μυ-
κόνου; Όπως πληροφορούμαστε, μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα «κλει-
δώσουν» οι αποφάσεις. Το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο έχει περιέλθει όλος ο
λιμένας Μυκόνου, προετοιμάζει το νέο master plan για το σύνολο
του λιμανιού και αξιολογεί τον βέλτιστο τρόπο παραχώρησης. Ο νέ-
ος λιμένας Μυκόνου χωροθετείται στις βορειοδυτικές ακτές του νη-
σιού, στη θέση Τούρλος και σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον
υφιστάμενο παραδοσιακό λιμένα στη χώρα της Μυκόνου. Η χωροθέ-
τηση του λιμένα της Μυκόνου προβλέπει χρήσεις ακτοπλοΐας,
κρουαζιέρας και μαρίνας. Προτεραιότητα από το ΤΑΙΠΕΔ δίνεται
στις δραστηριότητες της μαρίνας.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
INTRACOM DEFENSE: Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε την
επέκταση της συνεργασίας της με την Diehl Defence, με τη λήψη νέ-
ας παραγγελίας ύψους 14,2 εκατ. ευρώ, για την παραγωγή κρίσι-
μων ηλεκτρονικών υποσυστημάτων της οικογένειας του πυραυλικού
συστήματος IRIS-T. Αυτή η νέα επιτυχία της IDE είναι αποτέλεσμα
της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για την επίτευξη υψηλού
επιπέδου τεχνογνωσίας, στη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων
υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων, αναφέρει η ανακοίνωση.

ΕLPEN: Επένδυση 55 εκατ. ευρώ με τη δημιουργία νέου –και μονα-
δικού στην Ελλάδα– υπερσύγχρονου εργοστασίου στην Κερατέα Ατ-
τικής ολοκλήρωσε η φαρμακοβιομηχανία ELPEN. Αυτή η επένδυση
είναι μέρος του μεγάλου πλάνου ανάπτυξης συνολικής αξίας 155
εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η εταιρεία με ορίζοντα το 2025, που αφο-
ρά νέες παραγωγικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις, συνολικού
εμβαδού 55.000 τ.μ., εκτός από την Κερατέα, στο Πικέρμι και στην
Τρίπολη με δύο νέες μονάδες παραγωγής ογκολογικών φαρμά-

κων, αλλά και μεγάλο πάρκο βιοϊατρικής έρευνας
και καινοτομίας και ανάπτυξης στα

Σπάτα.

Συνεχίζει ανοδικά...
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
«Ταύρος» για τις ελληνικές τραπεζικές
μετοχές δηλώνει η Goldman Sachs,
διαβλέποντας άφθονα περιθώρια για
περαιτέρω άνοδο, δεδομένου ότι οι
αποτιμήσεις παραμένουν σε μεγάλο dis-
count. Όπως τονίζει, βλέπει αρκετούς
βραχυπρόθεσμους καταλύτες για τις ελ-
ληνικές τράπεζες, όπως ανακοινώσεις
διανομής μερισμάτων, πιθανές αναβαθ-
μίσεις στο guidance εν μέσω ισχυρών
μακροοικονομικών προοπτικών, κέρδη
εσόδων από αυξήσεις επιτοκίων και συ-
νεχιζόμενη πρόοδο στο μέτωπο των κε-
φαλαίων. Για την Εθνική Τράπεζα δίνει
τιμή-στόχο τα 5,20 ευρώ από 4,20 ευ-
ρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 29%, για
την Eurobank δίνει τιμή-στόχο το 1,40
ευρώ από 1,04 ευρώ πριν, με περιθώ-
ριο ανόδου 22%, για την Alpha Bank δί-
νει τιμή-στόχο το 1,60 ευρώ από 1,19
ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 40%,
και για την Πειραιώς δίνει τιμή-στόχο τα
2,20 ευρώ από 1 ευρώ πριν, με περιθώ-
ριο ανόδου 39%.

ΜΥΤILINEOS

Την εκτέλεση σύμβασης για την «Προμή-
θεια και εγκατάσταση σύγχρονου πυ-
κνωτή», για λογαριασμό της RWE Gen-
eration UK PLC, μίας από τις κορυφαίες
εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας του
Ηνωμένου Βασιλείου, ανέλαβε η Mytili-
neos. Οι σύγχρονοι πυκνωτές θεωρούν-
ται ευρέως απαραίτητοι για την ανάπτυ-
ξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας (ΑΠΕ). Είναι ικανοί να ρυθμίζουν την
ισχύ στα ηλεκτρικά δίκτυα, ιδιαίτερα
όταν οι ΑΠΕ δεν μπορούν να παρέχουν
σταθερότητα στο σύστημα. Καθώς οι
ανάγκες της αγοράς αυξάνονται, οι σύγ-
χρονοι πυκνωτές είναι μια αξιόπιστη τε-
χνική λύση, ικανή να καλύψει τις ανάγ-
κες των διαχειριστών δικτύων, ενώ προ-
τιμάται διεθνώς από πολλές εταιρείες.
Επιπρόσθετα, ένας σύγχρονος πυκνω-
τής δεν καταναλώνει καύσιμο, ούτε πα-
ράγει ενέργεια και ως εκ τούτου δεν
υπάρχουν πρόσθετες εκπομπές CO2 ή
απαιτήσεις για χρήση νερού.
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Πάντα αναρωτιόμουν αν υπάρχει ένας
«κόφτης»… Τη στιγμή που λέμε «νισά-
φι πια»! Τη στιγμή που οι συζητήσεις

και οι αναλύσεις γίνονται από βαρετές έως γρα-
φικές και κάποιες φορές επικίνδυνες.

«Όταν τσακώνονται οι στρατηγοί, πεθαίνουνε
στρατιώτες!» 

Αν δεν κάνω λάθος, αυτήν τη φράση την είχε
πει ο στρατηγός Αϊζενχάουερ πριν από πολλές
δεκαετίες και, δυστυχώς, έχει απόλυτη εφαρ-
μογή στις μέρες μας…

Η «κοκορομαχία» που εξελίσσεται στην προ-
εκλογική περίοδο που ζούμε, η «εργαλειοποί-
ηση» και η εκμετάλλευση του όποιου θέματος
(μικρού ή μεγάλου, εθνικού ή μη), με κάνει να
αναρωτηθώ ποιος και τι κερδίζει; Και απάντη-
ση δεν έχω… 

«Αναμάσημα», σε κάθε ευκαιρία, θεμάτων
που είτε έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύ-
νης ή τον δρόμο της Ιστορίας, γίνονται «όπλα»
σε έναν προεκλογικό αγώνα που απέχει παρα-
σάγγας από το είδος του αγώνα που απαιτούν
οι πολίτες και οι καιροί που ζούμε…

Τέτοιες μέρες πριν από 8 χρόνια –το 2015–, ο
ΣΥΡΙΖΑ κέρδιζε τις εκλογές, όχι με ένα ρεαλιστι-
κό πρόγραμμα (όπως αποδείχθηκε πολύ οδυνη-
ρά εκ των υστέρων), αλλά με τις ψήφους ενός
αγανακτισμένου εκλογικού σώματος που είχε
ανάγκη να βγει από μια οικονομική κρίση που
«αποδεκάτισε» τους Έλληνες…

Η περίοδος της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙ-

ΖΑΝΕΛ κάθε άλλο παρά διδακτική ήταν… Λά-
θη, λεονταρισμοί, αλαζονεία και καταστροφι-
κοί χειρισμοί έστειλαν τον Αλέξη Τσίπρα και
τους φίλους του στον «πάγκο» και τους πολί-
τες –οι οποίοι προσπαθούν τέσσερα χρόνια
τώρα «να μαζέψουν τα κομμάτια τους»– πιο
ώριμους στο 2023.

Τι έμαθε, λοιπόν, αυτά τα 4 χρόνια η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση; Προς μεγάλη μου στεναχώ-
ρια, μπορώ να πω με σιγουριά: «ΤΙΠΟΤΑ»! Και τό-
τε, πώς έρχεται σήμερα να διεκδικήσει μια δεύ-
τερη ευκαιρία στο «όνειρο»;

Ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε μέχρι τώρα να
έχει καταφέρει να πείσει τον κόσμο ότι ωρίμα-
σε, ότι έμαθε από τα λάθη του… Ότι δεν είναι
πλέον ο άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να
«βαράει τον ζουρνά» και ότι ο διχασμός δεν εί-
ναι η συνταγή που κερδίζει… 

Θα έπρεπε να είχε πετάξει τα «βαρίδια» που
τον έφεραν στον «πάγκο» το 2019 και να μην
κουνάει το δάχτυλο –δήθεν αγανακτισμένος–
σε κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να έχει επιτέ-
λους καταλάβει ότι η συγκυβέρνηση με όποιον
να ’ναι –εν ονόματι της εξουσίας– δεν είναι
μόνο καταστροφική για τον ίδιο ή την παράτα-
ξή του, αλλά και για το μέλλον που –σίγουρα–
δεν του ανήκει…

Ο κόσμος άλλαξε βίαια και απότομα, οι ψη-
φοφόροι άλλαξαν επίσης. Οι «παιδικές ασθέ-
νειες» που βασάνιζαν επί δεκαετίες την Ελλά-
δα πάει… πέρασαν πια. Και οι ώριμοι πλέον

ψηφοφόροι απαιτούν ώριμους πολιτικούς. Εί-
ναι θλιβερό, βρισκόμενοι σε προεκλογική πε-
ρίοδο, τα θέματα που κυριαρχούν στην ατζέν-
τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι –
σε κάθε ευκαιρία– οι υποκλοπές, τα Γλυπτά
του Παρθενώνα, η ταφή του Κωνσταντίνου και
αν η κυβέρνηση είναι νοσταλγός της βασιλεί-
ας ή όχι. Θέματα που κυριαρχούν στην πολιτι-
κή ζωή και (τουλάχιστον τα δύο τελευταία) αγ-
γίζουν το όριο της γελοιότητας.

Και μετά από αυτό το «κατεβατό» λέξεων εξα-
κολουθώ να αναρωτιέμαι: Τι κερδίζει η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση όταν βάζει τέτοια θέματα στο
«τραπέζι» και στηρίζεται σε αυτά, ώστε να ζητάει
μια «δεύτερη ευκαιρία»; Μήπως, τελικά, «τραυ-
ματίζει» την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό;
Μήπως δίνει «όπλα» στους αντιπάλους μας (βλ.
Τουρκία), απλώς και μόνο για να αποδομήσει την
ικανότητα της χώρας να διαχειριστεί εθνικά θέ-
ματα και προκλήσεις; Μήπως διχάζει και «σπρώ-
χνει» τους πολίτες σε μία ακόμα ψήφο διαμαρτυ-
ρίας ή μακριά από τις κάλπες; Μήπως το τελευ-
ταίο πράγμα που την ενδιαφέρει είναι να δοθούν
λύσεις στα προβλήματα και απλώς θέλει να τα
«οξύνει» (σχήμα λόγου), ώστε να «εξοντώσει»
τον αντίπαλό της; 

Και, τέλος, μήπως θα έπρεπε να αφήσει κατά
μέρος το «εγώ» και το «εμείς», για να κοιτάξει το
«εσείς» και το «όλοι μαζί»; Γιατί, όπως είπα και
παραπάνω, «όταν τσακώνονται οι στρατηγοί, μοι-
ραία θα πεθάνουν στρατιώτες»! 

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Όταν τσακώνονται οι στρατηγοί, πεθαίνουνε στρατιώτες...

Δημοσιογράφος

Τα πεζά καθημερινά πράγματα είναι αυτά
που θα αποτελέσουν το πρωταρχικό κριτή-
ριο επιλογής των πολιτών, στην ερχόμενη

εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών.
Στο εκλογικό αποτέλεσμα θα παίξει μικρό ή με-

γάλο ρόλο και πάλι η αποστροφή που προκαλεί ο
θεωρούμενος υπεύθυνος της κρίσης παρά ο έρω-
τας για τον διάδοχό του, στην ηλεκτρική καρέκλα
της εξουσίας. Το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της
κάλπης αφορά το αύριο της ζωής και των παιδιών
μας δεν αποτελεί ανασχετικό παράγοντα της εκτό-
νωσης, του θυμού και των νεύρων, για πολλούς
ψηφοφόρους. Η ενόχληση για την οικονομική δυ-
σκολία σβήνει όλα τα άλλα θέματα που μπορεί να
θεωρηθούν υπεύθυνα, πέραν των αρμοδίων,
όπως η διεξαγωγή του πολέμου, η ενεργειακή κρί-
ση, η πανδημία, το πρόβλημα του πληθωρισμού
και άλλα. Πολλές φορές, οι πολίτες βλέπουν αυτό
που θέλουν να δουν ή τους δείχνουν και όχι αυτό
που πραγματικά συμβαίνει.

Όμως, τελευταία, ένα σημαντικό κομμάτι των
σκεπτόμενων ψηφοφόρων κατανοεί ότι τα προ-
βλήματα που ταλανίζουν τις κοινωνίες είναι πολύ-

πλοκα και δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύ-
σεις. Να δούμε αν θα το θυμηθεί στην κάλπη!

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα άλλο πο-
σοστό πολιτών, που θα σαγηνευτεί και πάλι από
τον άκριτο λόγο των λαϊκιστών, που επενδύουν
στη στρατηγική του «σκληρού ροκ», όσο οδεύου-
με προς τις κάλπες.

Ένα «σκληρό ροκ» που θα συνοψίζεται σε δύο
σκέλη. Το ένα των υποκλοπών και το έτερο της
ακρίβειας, με συνοδευτικά τη διάλυση των θε-
σμών και της υγείας, τη σήψη και την παρακμή της
δημοκρατίας στο σύνολό της.

Το σύνολο της αντιπολίτευσης, με ρητορικές
υπερβολές των στελεχών της, με τοξικότητα, με
υψηλούς τόνους στην επικοινωνία και μέσα σε ένα
πολιτικό κλίμα έντασης και εχθροπάθειας, θα προ-
σπαθήσει να συμπυκνώσει όλη τη στρατηγική
«εξόδου» για το κυβερνητικό κόμμα, με το σύνθη-
μα «Φύγετε!».

Με την προεκλογική στρατηγική του «σκληρού
ροκ», ίσως να πείσουν αρκετούς από τους «στρα-
τευμένους» ψηφοφόρους τους, όμως δεν φαίνε-
ται να μπορούν να πείσουν τους μετριοπαθείς,

τους ανένταχτους ψηφοφόρους, όπως φαίνεται
και από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Τους πολί-
τες που δεν τους αρέσει ο θόρυβος και οι κοινωνι-
κές αρρυθμίες.

Η στρατηγική της ψήφου διαμαρτυρίας, οργής
και θυμού με παράλληλη αποστολή μηνύματος,
σε μια εποχή με παγκόσμιες τρομακτικές δυσκο-
λίες, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί αποτε-
λεσματική.

Με πολύ απλά λόγια, για όσους γνωρίζουν από
πολιτική επικοινωνία, η επιλογή των πολιτών θα
εξαρτηθεί από τις ρεαλιστικές λύσεις που θα προ-
τείνουν τα πολιτικά κόμματα στα οξυμμένα προ-
βλήματα. Τα «αντί» μέτωπα που διχάζουν τους πο-
λίτες τούς κούρασαν και δεν αρκούν να δώσουν
την προεκλογική νίκη.

Η κρίση και η ενεργειακή ακρίβεια παίζουν
σπουδαιότερο ρόλο στα μεσαία και λαϊκά στρώμα-
τα από τις παρακολουθήσεις, τη διαφθορά, τον
κίνδυνο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ας
το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι έχοντες την ευ-
θύνη χάραξης της προεκλογικής στρατηγικής των
πολιτικών κομμάτων.

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

Η τακτική των «δύο κόσμων» και του «σκληρού ροκ» δεν αρκεί

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr
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ΗΓερμανία έδειξε, διά της
υπουργού Εξωτερικών Αναλένα
Μπέρμποκ, πως αναζητά

μονοπάτι για να οδηγήσει τον Βλαντίμιρ
Πούτιν στο εδώλιο του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου, όμως όλα
δείχνουν πως είναι από στενό έως…
χαραμάδα.

Η πολιτικός των Πρασίνων, επισκεπτό-
μενη τη Χάγη, συναντήθηκε πρώτα με τον
πρόεδρο του Δικαστηρίου, Πιότρ Χοφμάν-
σκι, και στη συνέχεια με τον επικεφαλής
της εισαγγελίας Καρίμ Καν, διερευνώντας
τρόπους για να υποχρεωθεί ο Ρώσος πρό-
εδρος να λογοδοτήσει για την εισβολή.

Ρεαλιστικό;

Πόσο εφικτό είναι το σενάριο να δούμε
τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο εδώλιο;

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δημιουρ-
γήθηκε βάσει του αποκαλούμενου Κατα-
στατικού της Ρώμης του 1998. Ο επικε-
φαλής εισαγγελέας ερευνά ήδη αν στην
Ουκρανία στοιχειοθετείται κατηγορητή-
ριο για εγκλήματα πολέμου, κατά της αν-
θρωπότητας αλλά και γενοκτονίας.

Ωστόσο, στην περίπτωση του πολέμου
που διατάχθηκε από τον Πούτιν, το δικα-

στήριο δεν μπορεί να αναλάβει δράση,
μεταξύ άλλων επειδή η Ρωσία δεν είναι
κράτος-μέλος του. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους για τους οποίους ο Ουκρα-
νός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτη-
σε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να δη-
μιουργηθεί ένα ειδικό δικαστήριο.

Νομικοί εκτιμούν πως θα μπορούσε να
είναι ένα διεθνές δικαστήριο στη βάση
μιας διεθνούς συνθήκης με τη συμμετοχή
της Ουκρανίας, είτε μια υβριδική μορφή
ουκρανικού δικαστηρίου με τη συμμετοχή
διεθνών δικαστών ώστε να υπάρξει στοι-
χειώδης εγγύηση για την αμεροληψία.

Οι «τρύπες» της Δικαιοσύνης

Τον λόγο σήμερα έχουν δύο διεθνή δι-
καστήρια με έδρα τη Χάγη. 

Ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου των
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο επιλύει δια-
φορές μεταξύ κρατών, προσέφυγε η Ου-
κρανία με βάση τη Σύμβαση του 1948 για
την Πρόληψη και Καταστολή της Γενοκτο-
νίας. Στόχος να αναγνωριστούν όσα δια-
πράττει η Ρωσία στην Ουκρανία ως εγ-
κλήματα γενοκτονίας και να ληφθούν μέ-
τρα, ώστε να σταματήσουν οι μάχες. Το
καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας εί-
ναι ότι τόσο το ενάγον κράτος όσο και το
εναγόμενο θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη
δικαιοδοσία. Ωστόσο η Ρωσία ποτέ δεν
αναγνώρισε τη δικαιοδοσία του δικαστη-
ρίου. Άρα, δύσκολα αναμένεται η όλη δια-

δικασία να οδηγήσει σε απτά απο-
τελέσματα για την Ουκρανία. 

Η δεύτερη διαδικασία γίνεται
ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού
Δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει
εγκλήματα πολέμου και κατά της
ανθρωπότητας σε βάρος μεμονωμέ-
νων ατόμων, εν προκειμένω υπευθύνων
του πολέμου στην Ουκρανία και προσω-
πικά του ίδιου του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το
ΝΑΤΟ μιλά για κατάφωρη παραβίαση του
Διεθνούς Δικαίου με χρήση π.χ. βομβών
διασποράς και αποδεικτικά στοιχεία να
έχουν συλλεχθεί σε χρόνο-ρεκόρ για μια
διαδικασία που στηρίζουν 38 κράτη. 

Θα καθίσει ποτέ στο εδώλιο του κατη-
γορουμένου ο Ρώσος πρόεδρος, εάν
προχωρήσει η δίκη; Δεν αποκλείεται,
αλλά δεν είναι και πιθανό, λένε οι νομι-
κοί, εκτιμώντας πως μοναδική περίπτω-
ση είναι η ανατροπή του Πούτιν από την
αντιπολίτευση, καθώς μόνο τότε μια
νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να τον
στείλει στη Χάγη.

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Ο μεταρρυθμιστής
που έγινε «λαγός»

Η μεταμόρφωση του Ντμίτρι Μεντβέν-
τεφ από ελπίδα φιλελευθεροποίησης σε
πιο καθεστωτικό και από τον ίδιο τον Βλαν-
τίμιρ Πούτιν, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος
στην Ουκρανία, είναι απίστευτη. Το κρε-
σέντο απειλών προς Δύση και Ανατολή, με
εκφράσεις κάθε άλλο παρά διπλωματικές,
κάνει τους διεθνείς αναλυτές να αναζη-
τούν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τα
λεγόμενά του.

Τελευταίο «χτύπημα» ήταν όταν ο πρώην
πρόεδρος της Ρωσίας κατηγόρησε τον Ιά-
πωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα για
δουλοπρέπεια υπαλληλάκου στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, λέγοντας ότι θα έπρεπε να
προχωρήσει σε χαρακίρι για να ξεπλύνει
την ντροπή. Πρόκειται για την τελευταία
σειρά προκλητικών δηλώσεων του Μεντ-
βέντεφ, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν με-
ταρρυθμιστής με το βλέμμα προς τη Δύση
και εξελίσσεται σταδιακά σε ένα από τα πιο
φανατισμένα «γεράκια» του «τσάρου».

Είναι αυτός που από τη θέση του αντι-
προέδρου του ρωσικού Συμβουλίου
Ασφαλείας έχει χαρακτηρίσει τους Ουκρα-
νούς «κατσαρίδες», παραπέμποντας σε
ρητορική γενοκτονίας, ενώ είναι μπροστά-
ρης στις απειλές για χρήση πυρηνικών. Χα-
ρακτηρίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία
«ιερή σύγκρουση με τον Σατανά», προειδο-
ποίησε ότι «οι ιππείς της Αποκάλυψης είναι
καθ’ οδόν» και η Μόσχα μπορεί να στείλει
τους εχθρούς της «στις αιώνιες φωτιές της
κόλασης». Σε ένα από τα παραληρήματά
του, έλεγε πως η Ρωσία πολεμά στην Ου-

κρανία με «τρελούς ναρκομανείς
ναζιστές», οι οποίοι υποστηρί-

ζονται από Δυτικούς «που τους
τρέχουν τα σάλια».

Όταν ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ
εξελέγη πρόεδρός τους το

2008, οι Ρώσοι τόλμησαν να
ονειρεύονται, ακούγοντας τον

λάτρη των δυτικών ροκ συγκροτη-
μάτων να λέει ότι «η ελευθερία είναι καλύ-
τερη από τη μη ελευθερία», πως θα είχαν
τον πρώτο ηγέτη του οποίου οι πολιτικές
απόψεις δεν είχαν σφυρηλατηθεί στην
υπηρεσία του σοβιετικού συστήματος. Βέ-
βαια, αυτές του οι απόψεις φαίνεται ότι
ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, με μία
στροφή 180 μοιρών η οποία έχει πυροδο-
τήσει σενάρια... comeback στο Κρεμλίνο.
Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως προσπα-
θεί να ευχαριστήσει τους σκληροπυρηνι-
κούς, ελπίζοντας ότι θα τον προβιβάσουν
σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πούτιν
και, όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, ο μό-
νος τρόπος να επιβιώσει κανείς πολιτικά
αυτή την περίοδο στη Ρωσία είναι να εμφα-
νίζεται ως «γεράκι».

Πόσο εφικτό είναι το σχέδιο 
της Δύσης να τον σύρει 

στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενο
για εγκλήματα πολέμου;

Θα καταφέρουν να καθίσουν 
τον «τσάρο» στο... σκαμνί;
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Στο πολυδιαφημισμένο ραντεβού Τσαβούσογλου - Μπλίνκεν, όχι μόνο
δεν υπήρξε συμφωνία για την πώληση F-16 στην Τουρκία, αλλά, αντιθέ-
τως, φαίνεται ότι παραμένουν στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που
δεν αφήνουν να ανάψει το αμερικανικό «πράσινο φως».

Χαρακτηριστικό της ενόχλησης στην Άγκυρα είναι πως ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας, κάνοντας υποδείξεις στον πλανητάρχη, δή-
λωσε πως το ζήτημα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι
κατά πόσον η κυβέρνηση Μπάιντεν θα επιδείξει αποφασιστικότητα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου προέτρεψε μάλιστα τον Λευκό Οίκο να δια-
τηρήσει πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι σε Τουρκία και Ελλάδα,
μην κρύβοντας την ενόχληση για την πρόθεση των ΗΠΑ να πουλήσουν F-
35 στη χώρα μας. Επικαλούμενος «κοινά στρατηγικά συμφέροντα», ο
επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι η αμερικανική κυβέρ-
νηση «δεν πρέπει να σπαταλήσει μια τόσο σημαντική συμφωνία μεταξύ
δύο συμμάχων, μόνο και μόνο επειδή την εμποδίζει... κάποιος», εννο-
ώντας προφανώς τον ισχυρό Δημοκρατικό επικεφαλής της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, που πρωτο-

στατεί στις αντιδράσεις του Κογκρέσου. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερι-
κών είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ότι ξεκαθάρισε στον
Αμερικανό ομόλογό του πως η άρση των ενστάσεων της Άγκυρας στην
προοπτική ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δεν πρέ-
πει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση των F-16. 

Παρότι Τσαβούσογλου και Μπλίνκεν έχουν συναντηθεί πολλές φορές
σε συνόδους του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν
δύο χρόνια από τότε που ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε την προεδρία των
ΗΠΑ, προκειμένου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών να προσκληθεί επι-
σήμως στην αμερικανική πρωτεύουσα, κάτι στο οποίο πόνταρε για το
πολυπόθητο «ναι» η Άγκυρα. Στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών για τη συνάντηση, έγινε ωστόσο μόνο μια «ξερή» ανα-
φορά ότι συζητήθηκε και το θέμα του εκσυγχρονισμού του στόλου των
F-16 της Τουρκίας, ενώ ο Μπλίνκεν σε ανάρτησή του δεν έκανε την πα-
ραμικρή αναφορά στο ζήτημα. Το ότι δεν πραγματοποιήθηκε κοινή συ-
νέντευξη Τύπου φανερώνει επίσης το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, με
τον Τσαβούσογλου να επιστρέφει στην Τουρκία με πολλά νεύρα.

Σ τον πρώην αντίπαλό του για την
ηγεσία του σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος έδωσε το βαρύ, λόγω

κύρους αλλά και συγκυριών,
χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας ο Όλαφ
Σολτς, αφού η επί χρόνια στενή του
συνεργάτιδα εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον
Γερμανό καγκελάριο.

Ο επί επτά χρόνια δήμαρχος του Όσναμ-
προυκ και υπουργός Εσωτερικών και Αθλη-
τισμού στην Κάτω Σαξονία από το 2013,
Μπόρις Πιστόριους, θεωρείται στα 62 του
χρόνια ιδιαίτερα έμπειρος σε θέματα εσω-
τερικής ασφάλειας. Το 2019 είχε θέσει
υποψηφιότητα για την ηγεσία του Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος, απέναντι και στον
Όλαφ Σολτς, ο οποίος του έπλεξε το εγκώ-
μιο, λέγοντας πως είναι ακριβώς το κατάλ-
ληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Bunde-
swehr σε αυτό το σημείο καμπής, με τον νέο
υπουργό να περιμένει ένα εξαιρετικά απαι-
τητικό έργο, καθώς, εκτός από τον πόλεμο
στην Ουκρανία και τη διάθεση στρατιωτικού

υλικού στο Κίεβο, θα πρέπει να αντιμετωπί-
σει και τις άμεσες ανάγκες εκσυγχρονισμού
των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τα λάθη στην γκάφα!

Το πλέον ακατάλληλο πρόσωπο αποδείχθη-
κε εκ των πεπραγμένων η προκάτοχός του.

Μπορεί να κατηγορεί τα μίντια πως την στο-
χοποίησαν αλλά ήταν ένα «μπαράζ» λαθών,
με αποκορύφωμα την «γκάφα» της Πρωτο-
χρονιάς, που ανάγκαζαν το καγκελάριο να
την καλύπτει και τελικά ώθησαν στην παραί-

τηση την Κριστίνε Λάμπρεχτ. Έχοντας ξεκινή-
σει την κυβερνητική της καριέρα ως υφυ-
πουργός Οικονομικών του Σολτς στην τελευ-
ταία κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ, για να
αναλάβει κατόπιν το υπουργείο Δικαιοσύνης,
βρέθηκε αναβαθμισμένη με το χαρτοφυλάκιο
της Εθνικής Άμυνας. 

Δημοσιεύματα την ήθελαν να μη γνωρί-
ζει, αλλά και να μην ενδιαφέρεται να μά-
θει, τη διάρθρωση των γερμανικών ενό-
πλων δυνάμεων, όπως και ότι δεν έκρυβε
τη δυσαρέσκειά της για το πόστο που της
ανατέθηκε.

Οι χειρισμοί της οδήγησαν σε σοβαρά προ-
βλήματα και ελλείψεις τη γερμανική πολεμι-
κή μηχανή, όπως η καθυστέρηση στην παραγ-
γελία πυρομαχικών για τον στρατό, η ακαταλ-
ληλότητα των αρμάτων PUMA, που διαπιστώ-
θηκε μόλις λίγες ημέρες πριν από την ανάλη-
ψη της διοίκησης της Δύναμης Ταχείας Αντί-
δρασης του ΝΑΤΟ από τη Γερμανία, αλλά και
η ελλιπής προετοιμασία της παραγγελίας των
μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ.

Γιώργος Μυλωνάς

Οι παλινωδίες και τα λάθη της
Γερμανίδας υπουργού Άμυνας
ανάγκασαν τον Σολτς όχι μόνο

να την αποπέμψει, αλλά και 
να στραφεί στον πρώην… 

εχθρό του για βοήθεια 

Οι selfies και
το... μανικιούρ

Ακολούθησαν από επικοινωνιακά
λάθη μέχρι σκάνδαλα, όπως όταν

αποκαλύφθηκε ότι σε πολλές
αποστολές συνοδευόταν από τον
22χρονο γιο της, ο οποίος ταξί-

δευε με τα αεροσκάφη και τα ελι-
κόπτερα των ενόπλων δυνάμεων
και μάλιστα αναρτούσε φωτογρα-
φίες μέσα από αυτά στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, ή επίδειξη...
ανευθυνότητας, όταν λίγες ώρες

μετά την έναρξη του πολέμου
στην Ουκρανία εθεάθη σε ινστι-
τούτο αισθητικής να κάνει περι-

ποίηση νυχιών, προκαλώντας ει-
ρωνικά σχόλια ακόμη και στο
κόμμα της. Το κερασάκι στην

τούρτα ήταν το βράδυ της παρα-
μονής της Πρωτοχρονιάς, όταν η
υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε

στο Instagram με ένα ερασιτεχνι-
κό βίντεο, να απευθύνει υπό τους
ήχους κροτίδων και βεγγαλικών
μήνυμα για τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, όπου, εκτός από την εμ-
φανώς ατυχή επιλογή σκηνικού,
μίλησε για την εμπειρία διεθνών
επαφών που της έδωσε ο πόλε-

μος, κάνοντας τους επικριτές της
να μιλούν για εικόνα ντροπής. 

F-16: Τουρκική
γκρίνια 

και «μαύρος 
καπνός» 

Την... έφυγε 
αφού άφησε 
πίσω της 
«συντρίμμια»!
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Οθάνατος και η κηδεία του
Κωνσταντίνου στην Αθήνα έκαναν την
Ελλάδα κάτι σαν «πρώτη είδηση» για

δύο ημέρες στην ευρωπαϊκή, και όχι μόνο,
επικαιρότητα. Η απώλεια ενός βασιλιά –ακόμα
και έκπτωτου– είναι σίγουρα ένα σοβαρό
γεγονός και ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Στον ανεξερεύνητο κόσμο των βασιλικών οίκων
και των γαλαζοαίματων, η διείσδυση των κοινών
θνητών, ακόμα και με αφορμή ένα θλιβερό γεγο-
νός, είναι μια ευκαιρία να αποκρυπτογραφηθούν
επαφές, κινήσεις, συνομιλίες, συναντήσεις, φή-
μες, σχόλια και κουτσομπολιά πασπαλισμένα
με… χρυσόσκονη!

Μην ξεχνάμε ότι τον τέως μονάρχη της Ελλάδας
αποχαιρέτησαν και συνόδευαν μέχρι την τελευ-
ταία του κατοικία εκπρόσωποι εννέα βασιλικών οι-
κογενειών, οι οποίες έχουν τα μυστικά και τις δια-
φορές τους… Αναπόφευκτα, λοιπόν, τα αδηφάγα
ΜΜΕ δεν άφησαν μια τέτοια ευκαιρία να πάει χα-
μένη. Παράλληλα με τη σοβαρότητα που αρμόζει
στην περίπτωση ενός βασιλικού πένθους, οι ειδή-
σεις gossip και lifestyle κυριάρχησαν και έδωσαν
τροφή σε χιλιάδες αναγνώστες και τηλεθεατές να
φτιάξουν τη δική τους θεωρία, ιστορία και μύθο!

Για το θεαθήναι;

Στην Αθήνα λοιπόν την περασμένη Δευτέρα, εί-
δαμε από κοντά τα πέντε παιδιά του εκλιπόντος μα-
ζί και κάνουμε εικασίες για το ποιες είναι οι προθέ-
σεις τους από εδώ και στο εξής. Γνωρίσαμε καλύ-
τερα τον πρωτότοκο Παύλο, αναρωτηθήκαμε για
τα μελλοντικά του σχέδια, πολιτικά ή μη, και μάθα-
με για την αμύθητη περιουσία του. Παρακολουθή-
σαμε την επανένωση της βασιλικής οικογένειες
της Ισπανίας, με την κοινή εμφάνιση του Χουάν
Κάρλος με τη βασιλομήτορα Σοφία και τον εναγκα-
λισμό του Φελίπε στον πατέρα του, και αναρωτιό-
μαστε αν είναι μέρος του επικοινωνιακού παιχνιδι-
ού ή απλώς αυθεντικές στιγμές. Είδαμε ενωμένη
τη βασιλική οικογένεια της Δανίας μετά την από-
φαση της βασίλισσας να αφαιρέσει όλους τους τίτ-
λους από τα εγγόνια της και, τέλος, τη βασίλισσα
Λετίθια και τη σύζυγο του Παύλου Μαρί Σαντάλ να
περπατούν μαζί χαμογελαστές, ενώ μέχρι χθες
δεν μιλούσε η μία στην άλλη! Ξαναείδαμε μόνο,
χωρίς την όμορφη σύζυγό του Σαρλίν, τον πρίγκι-
πα Αλβέρτο του Μονακό να προσέρχεται στη Μη-
τρόπολη, με τις φήμες να οργιάζουν. 

«Παγκόσμιοι» πολίτες

Ο Κωνσταντίνος και η Άννα-Μαρία απέκτησαν
πέντε παιδιά, τρία αγόρια (Νικόλας, Φίλιππος,
Παύλος) και δύο κορίτσια (Αλεξία, Θεοδώρα), τα

οποία μεγάλωσαν στο εξωτερικό. Οι γιοι του
έχουν κάνει γάμους με αριστοκράτισσες και πλού-
σιες νύφες, με πιο πρόσφατο τον γάμο του Φίλιπ-
που με την πάμπλουτη κληρονόμο Νίνα Φλορ, που
έγινε στη Μητρόπολη Αθηνών το 2021.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου ζει διασκορπι-
σμένη, από τις ΗΠΑ μέχρι τα Κανάρια Νησιά και
την Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια, ο έκπτωτος μο-
νάρχης είχε γίνει και πάλι μόνιμος κάτοικος Αθη-
νών μαζί με τη σύζυγό του Άννα-Μαρία, μετά από
πέντε και πλέον δεκαετίες, λόγω των προβλημά-
των υγείας του. Ο Νικόλαος, που έδειχνε από μι-
κρός να απολαμβάνει τη ζωή στη νυχτερινή Αθή-
να, έχει νοικιάσει το σπίτι της Σοφίας Παπανδρέου
στο Καστρί και πια ζει μόνιμα στην ελληνική πρω-
τεύουσα με τη σύζυγό του, Τατιάνα Μπλάτνικ.

Η ωραία Τατιάνα

Η άγνωστη για πολλούς Τατιάνα γεννήθηκε
στο Καράκας της Βενεζουέλας στις 28 Αυγού-
στου 1980 και είναι η κόρη του Σλοβένου επι-
χειρηματία Λάντισλαβ Μπλάτνικ και της Γερμα-
νίδας αριστοκράτισσας Μαρί Μπίερλαϊν. Από
την πλευρά της μητέρας της, είναι εγγονή της
κόμισσας Ελίνκα φον Άινζιντελ, απογόνου του

Γουλιέλμου Β’, εκλέκτορα
της Έσσης.

Το 1986, όταν η Τατιάνα
ήταν έξι ετών, ο πατέρας της πέ-
θανε και, σύντομα, η μητέρα της παν-
τρεύτηκε τον επιχειρηματία Αττίλιο Μπρίλεμ-
πουργκ. Γνώρισε τον Νικόλαο το 2003 στο Γκστά-
αντ της Ελβετίας. Το 2004 τον συνόδευσε στο
στάδιο Ντα Λουζ της Λισαβόνας και πανηγύρισε
μαζί του την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωτα-
θλήματος ποδοσφαίρου από την Ελλάδα. Ο αρρα-
βώνας του ζευγαριού ανακοινώθηκε επίσημα στις
28 Δεκεμβρίου 2009 από το γραφείο του τέως
βασιλιά Κωνσταντίνου στο Λονδίνο. Ο γάμος του
ζευγαριού έγινε στις Σπέτσες, στις 25 Αυγούστου
2010, με την παρουσία πολλών μελών βασιλικών
οικογενειών της Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο παιδί του βασιλικού ζεύγους, η
Αλεξία, γεννήθηκε στα ανάκτορα του Μον Ρεπό,
παντρεύτηκε Ισπανό αρχιτέκτονα και απέκτησε
μαζί του 4 παιδιά. Ζουν μαζί στα Κανάρια Νησιά.

Ο Παύλος, που παντρεύτηκε πρώτος το 1995
τη ζάμπλουτη Μαρί Σαντάλ, είναι πατέρας 5 παι-

δ
λη

τίτλ
απέδω

BBC και το
τη Νίνα Φλορ, την π
μεγιστάνα των αερο
ζουν στη Νέα Υόρκη,
κόσμο. Η μικρότερη 
δώρα, ζει στο Λος Άντ
ρό της ως ηθοποιός. 
πέντε παιδιά που δεν έ

Το διαμέρισμα

Η Άννα-Μαρία εξακ
λυτελές ρετιρέ 250 τ
το οποίο έχει διατεθε
νεια από τον εφοπλισ
όπου έζησε τις τελευ
της, τέως βασιλιά Κ
Κωνσταντίνου, Σοφία
να, καταλύει σε ξενοδ

«Δεν ενδιαφέρομαι να ιδρύσω κόμμ
Το 2020, ο πρίγκιπας Παύλος είχε δώσει μια «μίνι» συνέν-
τευξη στο «Π» και μεταξύ άλλων είχε πει ότι, παρά τα κατά
καιρούς θρυλούμενα και αναγραφόμενα, δεν ενδιαφέρεται
να δημιουργήσει κόμμα ή μηχανισμούς πολιτικούς. Η θεώρη-
σή του είναι ότι ο βασιλικός θεσμός είναι για να ενώνει τον
λαό και όχι να εμπλέκεται σε κομματικές αντιπαραθέσεις.
Εκείνο που μας ξεκαθάρισε είναι ότι είναι παρών σε ό,τι
χρειαστεί η πατρίδα του. Πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, τους πρώτους μήνες της κυβέρνησής
του, είχε καταφέρει να ανατρέψει την εικόνα που είχαν στο
εξωτερικό για την Ελλάδα.

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Η επόμενη μέρα (στην Ελλάδα και τον

Όλοι αναρωτιούνται
τώρα ποιες είναι οι

προθέσεις και οι μελλοντικές
κινήσεις των γιων του

Κωνσταντίνου μετά τον θάνατό
του και αν αυτές έχουν σχέση

με οποιαδήποτε εγχώρια
δραστηριότητα
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διών και τελευταία απασχό-
ησε την επικαιρότητα, με τον
λο του «πρίγκιπα» που του
ωσαν διεθνή ΜΜΕ, όπως το
ο Channel 4. Ο Φίλιππος με
άμπλουτη μοναχοκόρη του

ομεταφορών Τόμας Φλορ,
 ενώ ταξιδεύουν σε όλο τον
κόρη της οικογένειας, Θεο-
τζελες και ακολουθεί το όνει-
Είναι και η μοναδική από τα
έχει παντρευτεί.

 της Άννας-Μαρίας

κολουθεί να μένει σε ένα πο-
τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας,
ί στην τέως βασιλική οικογέ-

στή Νίκο Λαιμό. Στο ίδιο σπίτι
ταίες στιγμές με τον σύζυγό
ωνσταντίνο. Η αδελφή του

α, όταν επισκέπτεται την Αθή-
δοχείο στον Λυκαβηττό.

Οι προθέσεις του Παύλου

Μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου συζητείται
και αναπαράγεται η πληροφορία ότι ο μεγαλύτε-
ρος γιος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου, Παύλος, σκοπεύει να μετακομίσει στην Αθή-
να μαζί με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ. Η είδηση
προσέλαβε μάλιστα πολιτικές διαστάσεις στην
αναπαραγωγή της, καθώς γράφτηκε ότι ο ίδιος
σκοπεύει να ασχοληθεί… με την πολιτική! Η αλή-
θεια είναι ότι πλέον σκοπεύει να επισκέπτεται πιο
συχνά την Ελλάδα για να βλέπει τη μητέρα του, όχι
όμως να μετακομίσει μόνιμα. Φυσικά, αυτό
δεν είναι βέβαιο γιατί η Άννα-Μαρία εν-
δέχεται να μετακομίσει μόνιμα στη
Δανία, κοντά στις αδελφές της.
Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν θα
έβρισκε σύμφωνη ούτε τη Μα-
ρί Σαντάλ ούτε τα παιδιά τους.
Επίσης, καμία πηγή κοντά στην
οικογένεια δεν επιβεβαιώνει
και τις άλλες –και σαφώς πιο
σοβαρές– φήμες σχετικά με επι-
κείμενη εμπλοκή στα πολιτικά
πράγματα. Προς το παρόν, το μόνο

που ισχύει είναι ότι ο Παύλος θα μείνει για ένα
ακόμα δεκαήμερο περίπου στην Αθήνα, για να τα-
κτοποιήσει όλα τα διαδικαστικά θέματα που έχουν
προκύψει.

Η αμύθητη περιουσία 

Ένας ακόμα βασικός λόγος που ο Παύλος
δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα κοι-
νά στην Ελλάδα είναι… η τεράστια
περιουσία του! Όταν ερωτεύθηκε
τη Μαρί Σαντάλ-Μίλλερ, η αγα-
πημένη του μπορεί να μην ήταν
πριγκίπισσα, ήταν όμως μια
γοητευτική jet setter με δισεκα-
τομμυριούχο πατέρα. Κάτι που
μόνο θετικό αποδείχθηκε για τον
γιο του τέως μονάρχη και τις αυξη-
μένες υποχρεώσεις της οικογένειας
του, που αριθμεί πέντε τέκνα και κατοι-
κεί σε τουλάχιστον δύο ηπείρους.

Πριν από πέντε χρόνια, το ζεύγος
Παύλου - Μαρί Σαντάλ απέκτησε νέα
εξοχική κατοικία στην περιοχή Σάου-
θαμπτον της Νέας Υόρκης –στα περί-
φημα Χάμπτονς– την έκτη κατά σειρά
στο οικογενειακό portfolio. Εκεί όπου κάθε καλο-
καίρι μαζεύεται η πολιτική και οικονομική ελίτ της
Αμερικής, για να απολαύσει λίγο πιο μακριά από
την πολύβουη Νέα Υόρκη τη θάλασσα και την ηρε-
μία της συγκεκριμένης περιοχής. Θεωρείται ένα
από τα ακριβότερα καλοκαιρινά θέρετρα των ΗΠΑ
και πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος κατοικία που
να κοστίζει λιγότερο από 2.000.000 δολάρια. Τα
Χάμπτονς είναι το μέρος για να σε δουν και να δεις
celebrities, σταρ του Χόλιγουντ, πολιτικούς, γοη-
τευτικές γυναίκες, ακριβά αυτοκίνητα και luxury
θαλαμηγούς που δένουν σε ιδιωτικές προ-
βλήτες και μαρίνες. Το κόστος της τε-
λευταίας κατοικίας του ζευγαριού
ανήλθε κοντά στα 17.000.000 ευ-
ρώ και αποκτήθηκε με συνοπτικές
διαδικασίες, όταν η τιμή του είχε πέ-
σει κατά 40% από την αρχική, που
ήταν 27.000.000.

Ο δισεκατομμυριούχος πεθερός
του Παύλου, Ρόμπερτ Μίλερ, συνιδρυ-
τής των Duty Free Shops, φέρεται να έβαλε

ξανά το χέρι στην τσέπη του για να αποκτή-
σουν ο γαμπρός και η κόρη του το νέο,

έκτο στη σειρά σπίτι τους. Κάτι όμως
που δεν φάνηκε να απασχολεί ιδιαί-
τερα τον Μίλερ –η προσωπική περι-
ουσία του οποίου αγγίζει 7 δισ. ευ-
ρώ–, ο οποίος θεωρείται ένας άν-
θρωπος που χαίρεται να ξοδεύει

για την οικογένειά του, ειδικά για την
κόρη του.
Αγαπημένη πόλη της Μαρί Σαντάλ εί-

ναι το Λονδίνο και έτσι εκεί, σε μια θηριώ-

δη έπαυλη, στέγασε την οικογένειά της (που όλο
και μεγάλωνε), λίγο πιο μακριά από τη μυθική
έπαυλη του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, η αξία της οποί-
ας εκτιμάται στα 100.000.000 ευρώ. Αμφότεροι
Παύλος και Μαρί Σαντάλ λατρεύουν τη βρετανική
εξοχή και επειδή δεν νοείται ένα ζευγάρι του δι-
κού τους κοινωνικού status να μη διαθέτει και

εξοχική κατοικία, απέκτησαν δύο. Η πρώ-
τη βρίσκεται στην κομητεία του Γιορκ

και ο πύργος-κατοικία δεσπόζει
μέσα σε μια έκταση 32.000
στρεμμάτων, με τρομερούς
κήπους και πολύ πράσινο. Το
δεύτερο σπίτι βρίσκεται στο
Κοτσγουόλντς, μια περιοχή
κοντά στην Οξφόρδη, και είναι

εξίσου μεγάλο και τυπικά αγγλι-
κό με αυτό του Γιόρκσαϊρ. Η πρω-

τότοκη κόρη του Παύλου και της Μα-
ρί Σαντάλ, που επέλεξε για σπουδές
τη Νέα Υόρκη, είναι αυτή που κατοι-
κεί στην πέμπτη κατοικία της οικογέ-
νειας, ένα εκπληκτικό διαμέρισμα στο
Σόχο, όπου το ενοίκιο για ένα μικρό
σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο κυμαίνεται
γύρω στα 4.000 ευρώ τον μήνα!

Τα «βρήκαν»

Η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έφε-
ρε και πάλι κοντά τις Μαρί Σαντάλ και βασίλισσα
Λετίθια της Ισπανίας, που ήταν στα… μαχαίρια τε-
λευταία. Η σύζυγος του Παύλου και η Ισπανίδα
βασίλισσα τα βρήκαν ξανά, μετά από ένα μεγάλο
διάστημα που δεν ήθελε να δει η μία την άλλη. Η
Μαρί Σαντάλ και η βασίλισσα της Ισπανίας δεν
ήθελαν ούτε να βλέπουν η μια την άλλη, μετά από

ένα συμβάν, που δεν είχε γίνει μεταξύ τους. 
Όλα ξεκίνησαν το 2018 στον καθεδρικό
ναό της Πάλμα ντε Μαγιόρκα μετά την

πασχαλινή λειτουργία. Η αδελφή του
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Σοφία,
φάνηκε να ήθελε να βγάλει φωτο-
γραφίες με τις δύο κόρες του γιου
της, βασιλιά Φελίπε, και της Λετίθια.

Η δεύτερη μπήκε μπροστά από τα παι-
διά και τη Σοφία και κάτι άρχισε να λέει

στις κόρες της, ενώ έβγαλε το χέρι της βασι-
λομήτωρος από τον ώμο του ενός παιδιού. Η
αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου έγινε φυ-
σικά… μπαρούτι, και αυτό φάνηκε από τις εκφρά-
σεις της. Τα ισπανικά ΜΜΕ, όμως, έγραψαν ότι η
σχέση της Σοφίας με τη νύφη της δεν… έφτιαξε,
αλλά η βασιλομήτωρ και η βασίλισσα της Ισπα-
νίας το… κράτησαν μανιάτικο η μία στην άλλη.

Πού εμπλέκεται με όλα αυτά η Μαρί Σαντάλ; Η
γυναίκα του γιου του τέως βασιλιά Κωνσταντί-
νου, Παύλου, πήγε με την πλευρά της θείας του
συζύγου της, της Σοφίας, και από τότε η Μαρί
Σαντάλ και η Λετίθια τα… τσούγκρισαν.

Η κολοσσιαία περιουσία 
του Παύλου, ο πεθερός που
«κακομαθαίνει» την κορούλα
του, η πριγκίπισσα που θέλει

να γίνει ηθοποιός και η
άγνωστη διαδρομή της
πανέμορφης Τατιάνας

α» 

ν... κόσμο) για τη βασιλική οικογένεια

Η χήρα του τέως
βασιλιά, Άννα-Μαρία,

όπως όλα δείχνουν, προς
το παρόν τουλάχιστον θα
παραμείνει στην Ελλάδα



Οβουλευτής Δημήτρης Κούβελας,
γέννημα-θρέμμα Θεσσαλονικιός,
σε μια εφ’ όλης της ύλης

συνέντευξη μιλάει στο «Π» για τα
προβλήματα της «φτωχομάνας»
συμπρωτεύουσας, για τις επερχόμενες
εκλογές, αλλά και για τα μαθητικά του
χρόνια, την οικογένειά του και για τη
συμβουλή που πήρε από τον πατέρα του
όταν του ανακοίνωσε πως θα εμπλακεί
με την πολιτική.

Όπως δήλωσε τις προάλλες ο πρωθυ-
πουργός, τον Απρίλιο ή τον Μάιο θα γί-
νουν οι εκλογές. Ποιο είναι το διακύ-
βευμά τους για τη ΝΔ;

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρ-
θε σαν έτοιμη από καιρό, κάνοντας πράξη
κάθε «γραμμή» του προγράμματός της. Σε
μία κυβερνητική θητεία γεμάτη έντονες και
πρωτόγνωρες προκλήσεις, καταφέραμε να
αναγεννήσουμε την οικονομία και να στηρί-
ξουμε την κοινωνία, ειδικά τους πιο ευάλω-
τους συμπολίτες μας. Οι πολίτες αναγνωρί-
ζουν την αποτελεσματικότητά μας απέναντι
στις μεγάλες κρίσεις, ενώ η Ελλάδα του
2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα
του 2019. Σήμερα, είναι πρωταγωνίστρια
στους ρυθμούς ανάπτυξης, στην απορρό-
φηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην
αποκλιμάκωση της ανεργίας, ενώ διεθνείς
επενδυτικοί κολοσσοί επιλέγουν τη χώρα
μας, δημιουργώντας πολλές και καλές θέ-
σεις εργασίας. Ειδικά στον τομέα της εθνι-
κής άμυνας πετύχαμε θαύματα, θωρακίζον-
τας την με αναβάθμιση και ενίσχυση του
στρατιωτικού εξοπλισμού μας, καθώς και
με διεθνείς συμμαχίες. Αν δεν είναι αυτό
πρόοδος απέναντι στην οπισθοδρόμηση της
περιόδου 2015-2019, τότε τι μπορεί να εί-
ναι; Συνεπώς, το διακύβευμα των προσε-
χών εκλογών είναι ένα: Θα επιλέξουμε για
δεύτερη φορά τη συμφορά ή θα δώσουμε
δεύτερη εντολή στην προκοπή; 

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει ψηλά τον
πήχη για τις επόμενες κάλπες, ζητών-
τας αυτοδυναμία τη δεύτερη Κυριακή
των εκλογών. Σε περίπτωση μη αυτοδυ-
ναμίας, τάσσεστε υπέρ της αναζήτησης
κυβερνητικού εταίρου ή της προσφυ-
γής σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση;

Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι, στις φετινές
εκλογές, οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμ-
πιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία. Όσες
κάλπες κι αν στηθούν, για εμάς η προσπά-
θεια είναι μία και εθνική. Επιδιώκουμε την

αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέα Δημοκρα-
τίας, με στόχο την ισχυρή Ελλάδα. Άλλω-
στε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε
άξιος καπετάνιος, που ενώνει και δεν διχά-
ζει τους Έλληνες. Δεν πρέπει να διακινδυ-
νεύσουμε όλα όσα πετύχαμε αυτά τα χρό-
νια, γι’ αυτό και στην επερχόμενη εκλογική
αναμέτρηση καμία ψήφος δεν πρέπει να πά-
ει χαμένη. Φυσικά, στην κορυφαία δημο-
κρατική διαδικασία των εκλογών, τον λόγο
έχει ο κυρίαρχος λαός, ο οποίος και θα απο-
φασίσει για την επόμενη μέρα. Οι Ελληνί-
δες και οι Έλληνες θα δείξουν τον δρόμο με
την ετυμηγορία τους. 

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή η
συμπρωτεύουσα;

Το ζήτημα των συγκοινωνιών της πόλης σε
συνδυασμό με το έντονο κυκλοφοριακό δημι-
ουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τους πολί-
τες, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα
όλων. Αυτά τα 3,5 χρόνια έχουν γίνει μεγάλα
βήματα όσον αφορά την αύξηση στον στόλο
του ΟΑΣΘ, αλλά πραγματική κοσμογονία θα
φέρει η λειτουργία του μετρό, στο τέλος της
φετινής χρονιάς. Παράλληλα, η έναρξη κατα-
σκευής του αναβαθμισμένου άξονα του Fly-
Over στον περιφερειακό θα συμβάλει στη ση-
μαντική μείωση κυκλοφοριακών προβλημά-
των της Θεσσαλονίκης, αποσυμφορίζοντας
πολλούς κεντρικούς δρόμους της πόλης και

βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφά-
λεια. Εμείς, όπως βλέπετε, προτιμήσαμε τα
μεγάλα έργα, σε σχέση με κάποιους άλλους
που είχαν κάνει σημαία τα μεγάλα λόγια και
τους… μουσαμάδες!

Μέχρι σήμερα, ποια ήταν η μεγαλύτε-
ρη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στην
κοινοβουλευτική σας πορεία;

Αν μπορούσα να επιλέξω κάποια δυσκο-
λία αυτά τα 3,5 χρόνια, θα ήταν η περίοδος
της πανδημίας, όπου μία πρωτόγνωρη συν-
θήκη για όλους μας άλλαξε άρδην την κα-
θημερινότητά μας, προκαλώντας φόβο και
αβεβαιότητα. Σε εκείνες τις κρίσιμες στιγ-
μές, έπρεπε ως βουλευτής να πείσω τους

συμπολίτες μου για την ορθότητα των μέ-
τρων που έλαβε η κυβέρνηση και ασφαλώς
να τα τηρήσω κι εγώ. Επρόκειτο, άλλωστε,
για την υγεία και την ασφάλεια όλων μας.
Με τη βοήθεια του Θεού ξεπεράσαμε το κα-
κό και ατενίζουμε το αύριο με αισιοδοξία. 

Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε με
την πολιτική; Κολλήσατε το «μικρόβιο»
της πολιτικής από τον πατέρα σας;

Ήμουν ακόμη μαθητής, όταν βρέθηκα
δίπλα στον πατέρα μου στο ξεκίνημα της
δικής του πολιτικής διαδρομής και μάλλον
έτσι κόλλησα το «μικρόβιο» κι εγώ. Κατό-
πιν, συμμετείχα ενεργά στις δράσεις της
νεολαίας της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ, ενώ στο πα-
νεπιστήμιο συνέβαλα κι εγώ στην άνοδο
της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
στην πρώτη θέση, όπου βρίσκεται μέχρι
και σήμερα. Ως δικηγόρο, οι συνάδελφοι
με εμπιστεύτηκαν, εκλέγοντάς με συνε-
χώς επί 15 χρόνια στη διοίκηση του Ταμεί-
ου Υγείας και Πρόνοιάς Δικηγόρων Θεσσα-
λονίκης. Ακολούθησε η εκλογή μου στο
Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης
και, τελικά, η υποψηφιότητά μου με τη
Νέα Δημοκρατία το 2019.

Όταν αποφασίσατε να «κατεβείτε»
στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι συμ-
βουλή σάς έδωσε ο πατέρας σας;

Αρχικά, η συμβουλή του ήταν «για να
ασχοληθείς με την πολιτική, απαραίτητη
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Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ  Δημήτρης Κούβελας 

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

«Όσες κάλπες κι αν
στηθούν, για εμάς η

προσπάθεια είναι μία και
εθνική. Επιδιώκουμε την
αυτοδυναμία της ΝΔ, με

στόχο την ισχυρή Ελλάδα»

Αναγεννήσαμε την οικονομία,   



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

27

προϋπόθεση είναι να το θέλεις με την καρ-
διά σου. Διαφορετικά θα υποφέρεις κι εσύ
και η οικογένειά σου».

Κι όταν μπήκατε στη Βουλή; 

Μετά την εκλογή μου τον Ιούλιο του 2019,
μου σύστησε «να μην ξεχνώ ότι υπηρετώ ιδέ-
ες κι αξίες, και προπάντων τους συμπολίτες
μου που με εμπιστεύτηκαν, κι όχι να προσπα-
θώ να είμαι αρεστός σε ορισμένους με στό-
χο την πολιτική επιβίωση». 

Είστε αυτό που λέμε γέννημα-θρέμμα
Θεσσαλονικιός. Τι μνήμες έχετε από τα
μαθητικά σας χρόνια; Πώς ήταν η Θεσ-
σαλονίκη εκείνα τα χρόνια;

Σαν μαθητής και φοιτητής, πρόλαβα να
παίξω ποδόσφαιρο στην πλατεία Αριστοτέ-
λους και στις αυλές εκκλησιών, να κυκλοφο-
ρούμε για τα κάλαντα όλη τη μέρα παιδιά 8-
10 χρονών, να λειτουργούν περισσότεροι
από 15 κινηματογράφοι στο κέντρο της πό-
λης, να παίζουμε μπιλιάρδο και να πηγαίνου-
με στις ντισκοτέκ, να λειτουργεί λούνα παρκ
μέσα στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο και στην παρα-
λία όλο το χρόνο, να περνάμε τους καλοκαι-
ρινούς μήνες στην Περαία, την Αγ. Τριάδα
και τον Μπαξέ, πριν ανακαλύψουμε τη μα-
γεία της Χαλκιδικής!

Η Θεσσαλονίκη παραμένει «φτωχομά-
να» ή έχει αλλάξει κάτι; Και τι;

Ο όρος «φτωχομάνα» για τη Θεσσαλονίκη
είναι άκρως τιμητικός. Μία πόλη σταυροδρό-

μι πολιτισμών, που δέχτηκε χιλιάδες πρό-
σφυγες, ενώ έχουν περάσει εκατομμύρια
επισκεπτών που την έχουν συνδέσει με την
απλότητα και τη ζεστή φιλοξενία. Από εκεί
και πέρα, η πόλη μας αλλάζει προς το καλύ-
τερο, κάθε μέρα και ώρα που περνάει. Η πό-
λη έχει αλλάξει σημαντικά, κυρίως προς το
καλύτερο. Έχει χαθεί, όμως, πολύτιμος χρό-
νος σε πολλούς τομείς και οφείλουμε να κά-
νουμε το παν για να τον κερδίσουμε. Την τε-
λευταία τριετία στη Θεσσαλονίκη συντελεί-
ται μία επενδυτική «κοσμογονία», με τεχνο-
λογικούς πολυεθνικούς κολοσσούς να επεν-
δύουν στην πόλη, ενώ σημαντικά έργα υπο-
δομών προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
Οι παρεμβάσεις με καθαρό κοινωνικό, ανα-
πτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο είναι
εμφανείς παντού γύρω μας. 

Από μικρός θέλατε να γίνετε δικηγό-
ρος ή προέκυψε στην πορεία;

Το δίλημμα ανάμεσα στη Νομική και την…
Οδοντιατρική λύθηκε στη Β’ Λυκείου, οπότε
προτίμησα την πανεπιστημιακή παιδεία, που
μου ταίριαζε περισσότερο, και πίστεψα ότι
αποτελεί εφαλτήριο για περισσότερες επαγ-
γελματικές προοπτικές στη ζωή.

Είστε πατέρας τριών μικρών παιδιών.
Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας
για τα παιδιά σας;

Ο Σωτήρης τελειώνει το Γυμνάσιο, ενώ ο
Θάνος και η Νίκη είναι μαθητές Δημοτικού.

Έχω εικόνα τόσο για την πρωτοβάθμια, όσο
και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των
παιδιών μας. Πολλά έχουν βελτιωθεί, αλλά
ακόμη περισσότερα μπορούν να γίνουν. Η
έγνοιά μου είναι το μέλλον τους. Οι νέοι μας
χρειάζονται ευκαιρίες και καλύτερα αμειβό-
μενες δουλειές. Χρέος μας είναι να τους τα
προσφέρουμε, δημιουργώντας τις κατάλλη-
λες συνθήκες ακόμη και για την επιστροφή
σπουδαίων μυαλών που ξενιτεύτηκαν.

Τι είναι αυτό που έχετε στερηθεί τα τε-
λευταία χρόνια, εξαιτίας των βουλευτι-
κών καθηκόντων σας;

Αναμφισβήτητα έχει αλλάξει η καθημερι-
νότητα στην οικογένειά μας. Καταλαβαίνετε
ότι οι κοινοβουλευτικές και πολιτικές υπο-
χρεώσεις μού στερούν πολύτιμο χρόνο από
την σύζυγό μου και τα παιδιά. Ευτυχώς, η
Εύα αντέχει ακόμη! Όπως και να έχει, είμα-
στε πολύ δεμένοι, οπότε ο χρόνος μαζί τους
είναι ποιοτικός αν και λιγότερος. Όσο για να
παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο παρέα με φί-
λους, αυτό δύσκολα θα το χαρώ ξανά!

Γιατί το λέτε αυτό; Δεν υπάρχει καθό-
λου ελεύθερος χρόνος για εσάς; 

Στον λίγο ελεύθερο χρόνο που απομένει,
συναντώ φίλους και διαβάζω κυρίως σύγ-
χρονη πολιτική ιστορία.

Έχετε κάποιο χόμπι;

Όσο για χόμπι, θα διαλέξω όταν θα μπορώ
να ασχοληθώ. Ποτέ δεν είναι αργά! 

Πώς προέκυψαν οι Βρυξέλ-
λες στη ζωή σας;

Μετά τη Νομική στο ΑΠΘ, συνέ-
χισα για μεταπτυχιακές σπου-
δές στο Βέλγιο. Αφού έκανα
πρακτική άσκηση στην Κομι-
σιόν, άρχισα να εργάζομαι στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έζησα
τέσσερα χρόνια γεμάτα εμπει-
ρίες, σημαντικά ιστορικά γεγο-
νότα της εποχής, όπως η πτώση
του Τείχους του Βερολίνου, και
επέστρεψα γνωρίζοντας πολύ
καλά τη λειτουργία των ευρω-
παϊκών θεσμών και οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ήταν εύκολη ή δύσκολη από-
φαση να επιστρέψετε στην Ελ-
λάδα μετά τις Βρυξέλλες;

Ο πειρασμός της καριέρας εκεί
ήταν μεγάλος! Όμως, μέσα μου
είχα πάντα την επιθυμία να ζήσω
και να δημιουργήσω στη Θεσσα-
λονίκη. Έτσι επέστρεψα και ρί-
χτηκα στη μάχιμη δικηγορία.

 αλλά στηρίξαμε και την κοινωνία!
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Τα χαρτιά της ανοίγει, μιλώντας στο «Π», η
υποψήφια δήμαρχος Σαλαμίνας και πρώην
αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, Βάσω

Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, η οποία «καταθέτει»
τον σχεδιασμό της και τις προτάσεις της
παράταξής της, ενώ κάνει και έναν απολογισμό του
έργου της στην Αντιπεριφέρεια Νήσων Αττικής. 

Ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας για δήμαρ-
χος Σαλαμίνας. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση; 

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μία ομολογουμένως δύ-
σκολη απόφαση για εμένα, που θα καθόριζε σημαντι-
κά την αυτοδιοικητική μου πορεία. Όσοι με γνωρίζουν,
ξέρουν ότι είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν
ότι εμείς οι ίδιοι έχουμε ευθύνη για ό,τι συμβαίνει γύ-
ρω μας και γι’ αυτό θα πρέπει να αναλαμβάνουμε δρά-
ση όπου και όπως μπορούμε. Η δική μου ενασχόληση
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ικανοποιεί το χρέος μου
απέναντι στο νησί μου, τη Σαλαμίνα, το χρέος μου
απέναντι στη νέα γενιά, στα παιδιά μας. Από τη θέση
της αντιπεριφερειάρχη έκανα τον δικό μου προσωπικό
αγώνα για προσφορά σε όλη την Περιφερειακή Ενότη-
τα Νήσων, την οποία είμαι υπερήφανη που υπηρέτησα
για 3,5 ολόκληρα χρόνια, εστιάζοντας σε σημαντικά
προβλήματα των νησιωτών. Όσο ο χρόνος όμως περ-
νούσε και οι άλλοι οι δήμοι προχωρούσαν με υψηλές
απορροφήσεις και εντάξεις έργων, ο Δήμος Σαλαμί-
νας παρουσίαζε μια αδικαιολόγητη στασιμότητα και
προχειρότητα. Το γεγονός μάλιστα ότι η δημοτική αρ-
χή αδιαφορούσε πλήρως στις συνεχείς ευκαιρίες που
δίναμε τόσο εγώ η ίδια όσο και ο περιφερειάρχης, επι-
διδόμενη μάλιστα σε μικροπολιτικές τακτικές εναν-
τίον της Αντιπεριφέρειας Νήσων και της Περιφέρειας
Αττικής, με έθεσε σε ένα σημαντικό δίλημμα. Βλέπον-
τας τις ευκαιρίες για τη Σαλαμίνα να περνούν ανεκμε-
τάλλευτες από τα χέρια της δημοτικής αρχής, το να
παραμείνω ως υποψήφια στην Περιφέρεια Αττικής θα
με ικανοποιεί ως άνθρωπο της αυτοδιοίκησης αλλά
κυρίως ως Σαλαμίνια; Οπότε μετά από ώριμη σκέψη
πήρα τη μεγάλη απόφαση!

Ποια είναι η δική σας πρόταση για τη Σαλαμίνα;
Πώς οραματίζεστε τον δήμο, αν σας επιλέξουν
οι πολίτες; 

Δικό μας όραμα είναι ένας δήμος ανοικτός και προ-
σβάσιμος σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως! Δε-
σμευόμαστε πως δεν θα αφήσουμε τις ευκαιρίες της
Σαλαμίνας να πάνε χαμένες! Δεν θα αφήσουμε η Σα-

λαμίνα να μη διεκδικήσει τους πόρους που της αναλο-
γούν από το Νέο ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ Αττικής και τα τομεακά
προγράμματα! Οι πολίτες δεν θα επιβαρύνονται με
χρέη που δεν τους αναλογούν! Δεν θα αφήσουμε την
περαιτέρω υποβάθμιση του νησιού μας σε ξηρά και
θάλασσα! Η Σαλαμίνα και τα παιδιά της δεν πρέπει να
χάσουν άλλες ενεργειακές αναβαθμίσεις για τις ταλαι-

πωρημένες σχολικές μας υποδομές! Η ιστορία αυτού
του νησιού, ο πολιτισμός του και τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν ! Η
πορεία μας στον δήμο θα στηρίζεται σε διαχρονικές
αρχές και αξίες, όπως η εντιμότητα και η ειλικρίνεια!
Το οφείλουμε στους συμπολίτες μας, στους φίλους
μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, στους ίδιους
μας τους εαυτούς!

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στη Σαλαμίνα; 

Αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να αλλάξει, για
αρχή, είναι η νοοτροπία των διοικούντων. Όσοι βρισκό-
μαστε σε θέσεις ισχύος, βρισκόμαστε εκεί ακριβώς για-
τί το επέλεξαν οι πολίτες. Για εκείνους εργαζόμαστε,
για εκείνους αγωνιζόμαστε και σε εκείνους πρέπει να
λογοδοτούμε. Οπότε καθημερινά δίνουμε εξετάσεις,
κοιτώντας τον κόσμο στα μάτια! Το ότι τοποθετηθήκαμε
σε μία θέση δεν σημαίνει ότι εδώ τελειώνουν οι υπο-
χρεώσεις μας απέναντι στον πολίτη! Έχουμε χρέος να
εργαστούμε με αφοσίωση, σύνεση και ειλικρίνεια,
διεκδικώντας για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας
το καλύτερο δυνατό! Οι πολίτες της Σαλαμίνας κουρά-
στηκαν από τις κινήσεις εντυπωσιασμού, τα πολιτικά
πυροτεχνήματα και τις αλαζονικές συμπεριφορές…
Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα! 

Θα σταθώ στην προηγούμενη ιδιότητά σας, της
αντιπεριφερειάρχη. Κάνοντας έναν απολογισμό,
τι πετύχατε σε αυτόν τον τομέα; 

Η θέση μου στην Αντιπεριφέρεια ήταν για εμένα μία
μοναδική εμπειρία ζωής. Είχα την ευκαιρία να εστιά-
σω σε χρόνια ζητήματα που απασχολούσαν τα νησιά
και να εργαστούμε για την ένταξη αλλά και την ολο-
κλήρωση μεγάλων έργων που είχαν ανάγκη οι τοπικές
κοινωνίες. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν ο υποθαλάσ-
σιος αγωγός υδροδότησης της Αίγινας. Στα Κύθηρα
καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σημαντικά έργα
οδοποιίας, αλλά και το μεγάλο έργο της δημιουργίας
του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Στην
Ύδρα, ολοκληρώσαμε μία σειρά από λιμενικά έργα,
αλλά και κατορθώσαμε την ένταξη του έργου δημι-
ουργίας ελικοδρομίου. Στις Σπέτσες προχωρήσαμε το
έργο του Βιολογικού Καθαρισμού αλλά και το έργο
αποκατάστασης του Αρχοντικού του εθνικού μας
ευεργέτη Σωτήριου Ανάργυρου. Στην Τροιζηνία και
στα Μέθανα προχωρήσαμε σε έργα οδοποιίας αλλά
και σε αστικές αναπλάσεις. Και, φυσικά, στη Σαλαμί-
να καταφέραμε την ολοκλήρωση έργων που αντιμε-
τώπιζαν χρόνια κωλύματα, όπως αυτό της διαχείρισης
των όμβριων στον κεντρικό κόμβο, η αποκατάσταση
των αντλιοστασίων στα Παλούκια, η Βιβλιοθήκη των
Αμπελακίων κ.ά. Επίσης φροντίσαμε για τη συνέχιση
έργων όπως του Κέντρου Νεότητας, της Αναβάθμισης
των Αθλητικών Εγκαταστάσεων κ.ά. Τέλος, πιστεύον-
τας στις δυνατότητες της Σαλαμίνας, προχωρήσαμε
στην ένταξη νέων έργων που θα συμβάλουν στην ανά-
πτυξή της, όπως η μελέτη λιμενίσκου τουριστικών
σκαφών και σκαφών αναψυχής, η ενοποίηση των αρ-
χαιολογικών χώρων, η δημιουργία πρόσβασης στο
σπήλαιο του Ευριπίδης και την Ακρόπολη των Κανα-
κίων, ένα μεγάλο έργο οδοποιίας, το ψηφιακό μου-
σείο ανάδειξης της ιστορίας του νησιού κ.ά. Με άλλα
λόγια, προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις σε καθημε-
ρινά προβλήματα των νησιών, στοχεύοντας παράλλη-
λα στην ισόρροπη ανάπτυξή τους, σεβόμενοι τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά τους.

«Δεν θα αφήσουμε τη Σαλαμίνα να μη διεκδικήσει
τους πόρους που της αναλογούν (κάτι που δεν
έχει γίνει μέχρι σήμερα), ούτε τους πολίτες να
επιβαρύνονται με χρέη που δεν τους αναλογούν!»

Βάσω 
Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη 
Υποψήφια δήμαρχος Σαλαμίνας 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Θέλουμε έναν δήμο ανοικτό 
και προσβάσιμο σε όλους!
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Η Τουρκία συμπεριφέρεται ως πειρατής στο Αιγαίο, καθώς προκαλεί
διαρκώς και επιζητεί το επεισόδιο, αποκάλυψε ο υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Σχεδόν καθημερινά γίνονται συχνές παραβιάσεις των χωρικών υδάτων
της Ελλάδας ακόμη και στα 6 ναυτικά μίλια, τόνισε ο Γιάννης Πλακιω-
τάκης, επισημαίνοντας ωστόσο πως Λιμενικό και υπουργείο Άμυνας
δεν κλείνουν μάτι, προστατεύοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώ-
ρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Ο υπουργός Ναυτιλίας ανέφερε, επίσης, ότι η Τουρκία παραβιάζει ταυ-
τόχρονα κάθε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, ενώ για την επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια τόνισε ότι αυτό είναι ένα δικαίω-
μα που θα ασκήσει η Ελλάδα την κατάλληλη στιγμή.

«Ναυμαχία» Ελλάδας -
Ιταλίας στην Αδριατική 
Ιταλοί και Έλληνες είναι οι μεγάλοι
πρωταγωνιστές στις γραμμές της
Αδριατικής, με τον ανταγωνισμό με-
ταξύ κυρίως του ιταλικού Ομίλου
Grimaldi και του ελληνικού Ομίλου
της Attica Group. Σύμφωνα με τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο Όμι-
λος Grimaldi διατηρεί μερίδιο περί-
που 50% στη μεταφορά φορτηγών
και 35% στη μεταφορά επιβατών,
ενώ η ελληνική κοινοπραξία Attica-
ANEK κατέχει μερίδιο 60% στη διακί-
νηση επιβατών και μόλις 39% στα
φορτηγά. Ο ιταλικός όμιλος αναδιαρ-
θρώνει συνεχώς τον στόλο του φέρ-
νοντας στις γραμμές της Αδριατικής
μεγαλύτερα πλοία και πιο σύγχρονα,
με στόχο την αύξηση της χωρητικό-
τητας σε φορτηγά.

Ο Αντώνης Στελλιάτος
και πάλι πρόεδρος
Ο Αντώνιος Στελλιάτος επανεξελέ-
γη πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ένωσης Πλοιοκτητών

Ελληνικών Σκαφών Του-
ρισμού. Κατά τη γε-

νική συνέλευση,
εκλέχθηκε συνο-
λικά το νέο Διοι-
κητικό Συμβού-

λιο με τριετή θη-
τεία, από 1/2/2023

έως 31/1/2026. Η σύνθεσή του,
μετά τη συγκρότησή του σε σώμα,
έχει ως εξής: Στελλιάτος Αντώ-
νιος, πρόεδρος. Στεφανάκης Εμμα-
νουήλ, Α’ αντιπρόεδρος. Κυριακού-
λης Σταύρος, Β’ αντιπρόεδρος. Βε-
νετόπουλος Διογένης, Γ’ αντιπρό-
εδρος. Μαυρόγιαννης Βασίλειος-
Ηλίας, γενικός γραμματέας. Λαιμός
Παναγιώτης-Νικόλαος, ειδικός
γραμματέας. Παπαδόπουλος Από-
στολος, ταμίας. Βερνίκος Γεώρ-
γιος, μέλος, επίτιμος πρόεδρος.
Πυλαρινός Διονύσιος, μέλος.

«Φωτιά» τα ενοίκια λόγω «απογείωσης» αντικειμενικών αξιών
«Πονοκέφαλο» προκαλούν τα ενοίκια σε γειτονιές του Πειραιά, κυρίως στη Δ’
(Νέο Φάληρο) και στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα (Μανιάτικα) λόγω της μεγάλης
αύξησης των αντικειμενικών αξιών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση των αντικειμενικών αξιών στον Πειραιά σε
ιδιαίτερα υποβαθμισμένες περιοχές κυμαίνεται από 26% έως 46% και παρασύ-
ρει σε ανοδική πορεία τα ήδη υψηλά ενοίκια, αναγκάζοντας κυρίως τους νέους
ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη αναζητώντας στέγη αλλού. Το θέμα τέ-
θηκε προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, όπου
υπήρξε σχετική εισήγηση του δημάρχου αλλά και προτάσεις παρατάξεων της
αντιπολίτευσης.

Σ το ακίνητο της Dimand φέρε-
ται να κατέληξε η επιτροπή
του διαγωνισμού για τη με-

τεγκατάσταση των νέων Δικαστη-
ρίων Πειραιά που διενήργησε το Τα-
μείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρό-
ταση της Dimand πέρασε με τέσσε-
ρις ψήφους έναντι μίας κατά. Η πρό-
ταση του άλλου υποψηφίου, της ισ-
ραηλινής Gnosis Investments, φέ-
ρεται να απορρίφθηκε, καθώς το
κτίριο Κεράνη που προσέφερε κρί-

θηκε ακατάλληλο, κυρίως εξαιτίας
της στατικότητάς του.

Πάντως, ενώ η απόφαση διαρρέε-
ται πως έχει ληφθεί από την επιτροπή,
μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίση-
μη ανακοίνωση για την κατακύρωση
του δεύτερου διαγωνισμού του Σε-
πτεμβρίου 2022. Θυμίζουμε πως είχε
προηγηθεί ένας ακόμη άγονος διαγω-
νισμός, που προκηρύχθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2021, στον οποίο είχαν συμ-
μετάσχει και οι δύο επενδυτές, με τις
οικονομικές προσφορές να απέχουν
ελάχιστα μεταξύ τους.

Κορυδαλλός: Έχασε το
10% του πληθυσμού του
σε μόλις 10 χρόνια!
Από τις πόλεις-δήμους με τη μεγαλύτε-
ρη μείωση του πληθυσμού τους τα τε-
λευταία δέκα χρόνια είναι ο Κορυδαλ-
λός, όπως προκύπτει από τα επίσημα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική
Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, ενώ
το 2011 είχε 63.445 κατοίκους, στην
απογραφή του 2022 ήταν όλοι κι όλοι
52.903. Δηλαδή 10.542 κάτοικοι λιγό-
τεροι! Η έλευση του μετρό μπορεί να
αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για το
«αύριο» της πόλης, ενώ σε συνδυασμό
με την εκφρασθείσα κυβερνητική βού-
ληση για τη μετεγκατάσταση των φυλα-
κών, ο Κορυδαλλός έχει όλες εκείνες
τις προϋποθέσεις να ελπίζει σ’ ένα πο-
λύ καλύτερο αύριο.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος
στο Γηροκομείο
Αιφνιδιαστικό έλεγχο στο Γηροκομείο Πει-
ραιώς πραγματοποίησε πριν από λίγες
ημέρες η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότη-
τας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες,
στην έκθεση αξιολόγησης οργάνωσης και
λειτουργίας για τις συνθήκες διαβίωσης
των ηλικιωμένων, διαπιστώνεται μεταξύ
άλλων ότι «η Μονάδα παρέχει στο σύνολό
της, ως προς την οργάνωση και τη λει-
τουργία της, επαρκείς και ποιοτικές υπη-
ρεσίες στους φιλοξενούμενους/νες, πα-
ρέχοντας υπηρεσίες που συμβάλλουν
στην ασφαλή διαμονή τους, αλλά και στην
ομαλή ψυχοκοινωνική τους κατάσταση».

Ποιος κέρδισε τον διαγωνισμό
για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Πλακιωτάκης: Η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν πειρατής
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Με μια ρύθμιση που επαναφέρει
αρμοδιότητες στα Δημοτικά και
Περιφερειακά Συμβούλια από τις

Επιτροπές, το υπουργείο Εσωτερικών
«συμμορφώνεται» στην απόφαση της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις
των νόμων για την κυβερνησιμότητα των
ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, με την τροπολογία
που κατέθεσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης στο νομοσχέδιο για την
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το οποίο ψη-
φίστηκε από τη Βουλή, προχωρά στην κα-
τάργηση της παραχώρησης κάποιων αρμο-
διοτήτων που είχαν μεταβιβαστεί στις Οι-
κονομικές Επιτροπές και τις Επιτροπές
Ποιότητας Ζωής και τις επαναφέρει στην
αρμοδιότητα των Δημοτικών και Περιφε-
ρειακών Συμβουλίων. Αντίθετα, όσον
αφορά την σύνθεση των Επιτροπών δεν γί-
νεται καμία αλλαγή στον συσχετισμό δυνά-
μεων, καθώς παραμένει η πλειοψηφία
στις Διοικήσεις ανεξάρτητα με τη δύναμή
τους στα Συμβούλια, και το μόνο που αλ-
λάζει είναι ο χρόνος της θητείας του, που
ξαναγίνεται μονοετής από διετής. 

Στις βασικότερες από τις αρμοδιότητες
που επανέρχονται στα Συμβούλια διακρί-
νουμε την κατάρτιση προϋπολογισμών,
ισολογισμών, απολογισμών των ΟΤΑ, τις
αποφάσεις για την πρόσληψη προσωπι-
κού, για την έγκριση των όρων και τη σύνα-
ψη κάθε είδους προγραμματικών συμβά-
σεων και ένδικων μέσων, για τη διαγραφή
χρεών και την απαλλαγή από προσαυξή-
σεις, για τη διαγραφή χρεών και την απαλ-
λαγή από προσαυξήσεις, για την ίδρυση ή

συμμετοχή του δήμου σε Αναπτυξιακό Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή για την
προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξια-
κών ανωνύμων εταιρειών και δικτύων και
για την αποδοχή ή την απόρριψη προτάσε-
ων περί παραχώρησης χρήσης ακινήτων
του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας
(Υπερταμείου) του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΤΑΔ ΑΕ
προς τους δήμους. 

Λύση για «Βοήθεια στο Σπίτι»

Οριστική ρύθμιση για τους εργαζομέ-
νους στο «Βοήθεια στο Σπίτι» ενέταξε
στον νόμο για την πολυεπίπεδη διακυβέρ-
νηση ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βο-
ρίδης, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικα-
σία μονιμοποίησης 2.909 εργαζομένων
στο πρόγραμμα. Ταυτόχρονα αίρεται το

κώλυμα πρόσληψης των εργαζομένων
στο πρόγραμμα, οι οποίοι είχαν μείνει
εκτός των οριστικών πινάκων της προκή-
ρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ, ενώ αντιμε-
τωπίζεται και το ζήτημα που ανέκυψε με
την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, το οποίο ακύρωσε τη σχετική
προκήρυξη κατά το μέρος αυτής που προ-
έβλεψε ότι ειδική εμπειρία λαμβάνεται
υπόψη ως προς σύνολο των προκηρυσσο-
μένων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις
θέσεις για τις οποίες η εμπειρία αποτελεί
βαθμολογούμενο κριτήριο.

Στον ίδιο νόμο εντάχθηκε και ρύθμιση,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι Δημοτι-
κές Επιχειρήσεις Ύδρευσης τα οικονομικά
προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω
της ενεργειακής κρίσης. Με αυτή επιτρέ-
πεται η επιχορήγηση των ΔΕΥΑ και των Συν-
δέσμων Ύδρευσης για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του ενεργειακού κόστους
από πιστώσεις του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, μέσω του προϋπολογισμού του
υπουργείου Εσωτερικών. Ακόμη προβλέ-
πεται ότι με ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονομικών καθορίζονται ο τρό-
πος, η διαδικασία και το ύψος της επιχορή-
γησης ανά ΔΕΥΑ και Σύνδεσμο Ύδρευσης.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δίνουν οι δήμοι, η πλειοψηφία των
122 ΔΕΥΑ αντιμετωπίζει σοβαρότατο οικο-
νομικό πρόβλημα λόγω της αύξησης της τι-
μής του ρεύματος, αφού το ενεργειακό κό-
στος των επιχειρήσεων, από 20% τον Αύ-
γουστο του 2021, αυξήθηκε στο 40% σή-
μερα με αποτέλεσμα η πρόσθετη επιβά-
ρυνση να εκτοξευτεί στα 120 εκατ. ευρώ.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νότια της Αθήνας, ο δήμαρχος ετοιμάζεται να στείλει επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης στον εισαγγελέα; Φαίνεται ότι κατάφερε να τον ταυτοποιήσει ως τον υπεύθυνο για συκοφαντικό φυλλάδιο
που κυκλοφόρησε στην πόλη, αφού πρώτα χρειάστηκε να κάνει αστυνομικού τύπου ενέργειες «πιάνοντας στα πρά-
σα» τους διανομείς του φυλλαδίου. Τώρα ετοιμάζει μηνύσεις για πολιτικό υποκινητή, χρηματοδότη και έκδοτη… 

Η Αθήνα στο τιμόνι
του «Δικτύου 
Βαλκανικών 
Πόλεων Β40»
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης θα παραλάβει τη
σκυτάλη της προεδρίας του
«B40 Balkan Cities Network»,
από τον ομόλογό του δήμαρχο
Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμά-
μογλου, με τον οποίο έχουν χτί-
σει τα τελευταία χρόνια μία
ισχυρή «γέφυρα» συνεργασίας,
σε μια προσπάθεια να ενδυνα-
μώσουν την ελληνοτουρκική φι-
λία και να φέρουν κοντά τους
δύο λαούς. Με όραμα τη χάρα-
ξη της κοινής πορείας προς ένα
μέλλον σταθερότητας και ευη-
μερίας για τα Βαλκάνια, η Αθή-
να θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο
του «Δικτύου Βαλκανικών Πό-
λεων Β40», κατά την οποία η
ελληνική πρωτεύουσα θα ανα-
λάβει το τιμόνι της προεδρίας
του Δικτύου για το 2023. Από
την Κυριακή 22 έως την Τρίτη
24 Ιανουαρίου, η Αθήνα, με οι-
κοδεσπότη τον δήμαρχο Αθη-
ναίων, θα υποδεχθεί δημάρ-
χους από 66 πόλεις από 10 χώ-
ρες των Βαλκανίων, που είτε
ήδη αποτελούν μέλη του Δι-
κτύου, είτε πρόκειται να ενταχ-
θούν κατά τη διάρκεια αυτής
της Συνόδου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ξανά υποψήφια η Ρόδη Κράτσα  
«Βεβαίως και θα είμαι υποψήφια στις επόμενες

εκλογές. Θα είμαι υποψήφια, λοιπόν, διότι όσοι γνωρί-
ζουν τη διαδρομή μου, ξέρουν ότι είμαι μάχιμη και δεν
αφήνω ποτέ τους αγώνες στη μέση του δρόμου», δή-
λωσε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπούλου. Ωστόσο, στις επερχόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές, η κα Κράτσα, εκτός από τον υπο-
ψήφιο περιφερειάρχη, Θόδωρο Γαλιατσάτο, που έχει
τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα έχει απέναντί της και
τον «γαλάζιο», πρώην δήμαρχο του ενιαίου «καλλικρα-
τικού» Δήμου Κερκυραίων Γιάννη Τρεπεκλή!

Ανέστειλε τη λειτουργία    
Δεν θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας, μέχρις ότου ψηφιστεί η αναμενόμενη
τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που θα καθορίζει
τον τρόπο λειτουργίας της. Την αναστολή λειτουργίας έλαβε
το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση
των παρατάξεων του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, του
Γιάννη Λύτρα και του Κώστα Σπηλιόπουλου. Αυτό σημαίνει
πως κανένα θέμα δεν θα εισαχθεί προσωρινά προς ψήφιση
μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση-συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ. Παράλληλα, όλες οι αποφάσεις που πέρασαν από την
Οικονομική Επιτροπή από τις 2 Δεκεμβρίου, αν κριθεί ανα-
γκαίο, θα πάνε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Δυναμική κινητοποίηση  
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ει-

κοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την περα-
σμένη Τρίτη 17 Ιανουαρίου, που προκήρυξαν οι
Ομοσπονδίες εργαζομένων στους δήμους, με
αφορμή το τραγικό δυστύχημα με θύμα εργαζό-
μενη στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ξυ-
λοκάστρου και με κεντρικό αίτημα τη λήψη ου-
σιαστικών μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια
όλων των εργαζομένων στους δήμους, αλλά και
την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην Αυτοδι-
οίκηση. Την 24ωρη απεργία στήριξε και η ΑΔΕΔΥ.

Επιστρέφουν οι αρμοδιότητες στα Δημοτικά 
Συμβούλια, δεν αλλάζει η σύνθεση των Επιτροπών
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Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, η αντιπολίτευση έχει ξεσηκωθεί για τον τρόπο που
χειρίζεται ο δήμαρχος αποφάσεις που αφορούν εργαζομένους; Πρόσφατα μπήκε στο στόχαστρο, όχι μόνο
γιατί αποφάσισε να ασκήσει έφεση σε δικαστική απόφαση για αποζημιώσεις τους, αλλά και για τον τρόπο που
την πήρε, καθώς τον κατηγορούν ότι «υπέκλεψε» την απαρτία του αρμόδιου οργάνου…

Σκληραίνει το παιχνίδι 
στον  Δήμο Κηφισιάς

Aλλάζει το προεκλογικό σκηνικό στον Δήμο Κηφισιάς, καθώς ενεργο-
ποιούνται νέες δυνάμεις που θα διεκδικήσουν τον δήμο. Εδώ και και-
ρό ακούγονται πολλά σενάρια για το ποια θα είναι η επίσημη επιλογή

της Νέας Δημοκρατίας για τον δήμο, καθώς φαίνεται πως ο πρώην δήμαρχος
Νίκος Χιωτάκης και νυν διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Ανακύκλω-
σης δεν είναι και πολύ «ζεστός» για μια νέα διεκδίκηση. Φαίνεται πως η επιλο-
γή έγινε και δεν είναι άλλη από τον Βασίλη Ξυπολυτά, πρόεδρο των Οδικών
Συγκοινωνιών ΑΕ και με εμπειρία τριών θητειών στο Δημοτικό Συμβούλιο,
που ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του. Πάντως στη δήλωσή του ο
κ. Ξυπολυτάς κάνει λόγο για «μια ανεξάρτητη, πλουραλιστική και υπερκομμα-
τική προσπάθεια, με στόχο να αναδειχθεί ο Δήμος Κηφισιάς σε ένα σύγχρο-
νο, πράσινο, φιλόξενο, δυναμικό και βιώσιμο προάστιο».

Συνεργασία τέλος          
Τέλος έλαβε η συνεργασία που
είχαν ο δήμαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θωμάκος με την παρά-
ταξη του Αλέξη Μακρή καθώς
πλέον θα ακολουθήσουν, και πά-
λι, διαφορετικούς δρόμους. Κι
αυτό γιατί, εννέα μήνες πριν από
τις δημοτικές εκλογές του Οκτώ-
βρη, ο κ. Μακρής υπέβαλε την
παραίτησή του από τη θέση του
αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρε-
σίας, Υποδομών κι Εκτέλεσης
του Συμμετοχικού Προϋπολογι-
σμού και ετοιμάζεται, όπως όλα
δείχνουν, να ξαναμπεί στην προ-
εκλογική μάχη. Θυμίζουμε ότι ο
κ. Μακρής ήταν υποψήφιος δή-
μαρχος στις εκλογές του 2019,
όπου στον πρώτο γύρο βρέθηκε
στην έκτη θέση με 5,24%, και μέ-
νει να δούμε αν στην επόμενη
ανακοίνωση θα ακολουθήσει και
πάλι μεμονωμένο δρόμο ή κά-
ποια άλλη συνεργασία. 

Το διαλύουν  
Σε κατάσταση διάλυσης βρίσκε-
ται η παράταξη που υποστηρίχ-
θηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο
Ηλιούπολης, καθώς 55 στελέχη
ανακοίνωσαν την αποχώρησή
τους, διαμαρτυρόμενα για τον
τρόπο επιλογής του νέου επικε-
φαλής. Η διαφωνία έχει προκύ-
ψει εδώ και αρκετό καιρό, όταν
έγινε η διαδικασία αντικατάστα-
σης του επικεφαλής Χρήστου
Κοκκοτίνη, καθώς μεγάλο μέ-
ρος της παράταξης θεώρησε ότι
η διαδικασία «επηρεάστηκε»
ώστε να επικρατήσει ως νέος
υποψήφιος δήμαρχος ο Θεόδω-
ρος Παπαδάτος. Παρότι φαινό-
ταν ότι η κατάσταση μπορεί να
εκτονωθεί λόγω της αποχώρη-
σης από τη διαδικασία του επι-
κεφαλής της παράταξης στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Δημήτρη
Ασβεστά, λίγο πριν από τη συνε-
δρίαση για την επικύρωση του
υποψήφιου δημάρχου, μεγάλο
μέρος της παράταξης μαζί με
τους δύο δημοτικούς συμβού-
λους της αποφάσισαν να διαχω-
ρίσουν τη θέση τους, προαναγ-
γέλλοντας πάντως ότι θα συμμε-
τέχουν στις εκλογές… 

«Αποκέντρωση»
υποψηφιότητας
Επιβεβαιώνεται η «μεταγραφή»
δημάρχου από δήμο της Αθή-
νας σε δήμο της Πελοποννή-
σου… Εδώ και αρκετό καιρό
είχαμε γράψει ότι ο πρώην δή-
μαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώρ-
γος Καπλάνης έχει αποφασίσει
να μη διεκδικήσει και πάλι τον
δήμο που έχασε, όταν αποφά-
σισε να επιστρέψει ο παλιός
δήμαρχος και μέντοράς του
(και νυν μεγάλος αντίπαλος),
Λάμπρος Μίχος. Είχαμε σημει-
ώσει μάλιστα πως αυτό δεν ση-
μαίνει πως ο κ. Καπλάνης θα
απομακρυνθεί από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κάθε άλλο το
μόνο που σκέφτεται είναι να
απομακρυνθεί από την Αττική.
Όλο αυτό τον καιρό προετοιμά-
ζει την υποψηφιότητά του στον
τόπο καταγωγής του, τον Δήμο
Γορτυνίας, και φαίνεται πως
πλέον η απόφαση είναι οριστι-
κή και σύντομα θα υπάρξουν
και ανακοινώσεις. 

«Γαλάζια» συμμετοχή κόντρα στην... παντοδυναμία!
Περιπλέκεται το προεκλογικό σκηνικό και στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, καθώς προ-

κύπτει άλλη μια «γαλάζια» υποψηφιότητα που θέλει να αμφισβητήσει την παντοδυναμία του κρα-
ταιού δημάρχου της πόλης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Ο λόγος για την υποψηφιότητα της Κλαίρης
Σαραντάκου, που είναι γενική συντονίστρια κομματικών οργανώσεων Α’ Αθηνών Νέας Δημοκρα-
τίας και δημιουργεί ρήγμα στον κεντροδεξιό πυρήνα της πόλης. Ήδη, με δημόσια πρόσκλησή της
καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε και θα παρουσιάσει τους λό-
γους που την οδήγησαν στο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος. Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως,
δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
που το 2019 είχε εκλεγεί με ποσοστό πάνω από 72%. 

Το αποφάσισε... αυτοδιοικητικά!
Προς επιβεβαίωση οδεύουν οι φήμες που θέλουν τον ιατροδικαστή

Γρηγόρη Λέων να είναι έτοιμος να εμπλακεί στις αυτοδιοικητικές
εκλογές διεκδικώντας τον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. Όπως έχουμε
αναφέρει εδώ και εβδομάδες, ο κ. Λέων δέχεται πιέσεις από ισχυρές
δυνάμεις τις πόλης που έχουν μείνει χωρίς επικεφαλής, μετά την από-
φαση του δημάρχου Τάσου Μαυρίδη να μην είναι και πάλι υποψήφιος, κι αν
κρίνουμε από την ανάρτησή του σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, είναι έτοιμος
να ανακοινώσει… Όπως έγραψε: «Επίσημες ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν σύντομα, αλλά οι φί-
λοι μου ίσως θα ήταν καλό να κρατήσετε από τώρα την ημερομηνία: Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου,
ώρα 18.00 και το μέρος: Δημοτικό Θέατρο Πεύκης. Υ.Γ.: Όσοι μένετε ή και ψηφίζετε στη Λυκόβρυ-
ση-Πεύκη ίσως έχετε έναν λόγο παραπάνω να είστε εκεί». 

Πάλι στο στόχαστρο... 
Νέος κύκλος επιθέσεων κατά του δημάρχου Νέας Φι-

λαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρου, με την
κατηγορία ότι παραδίδει υπηρεσίες του δήμου σε ιδιώ-
τες, ξεκίνησε από την αντιπολίτευση. Αυτήν τη φορά,
την αρχή κάνει η παράταξη της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
που καταγγέλλει τον δήμαρχο ότι εκχώρησε σε ιδιώτη
την υπηρεσία «εσωτερικού ελέγχου» του δήμου και μά-
λιστα στην εκπνοή του χρόνου, στις 28 Δεκεμβρίου, το-
νίζοντας ότι η εν λόγω απόφαση αναγάγει σε δημόσιο
ελεγκτικό μηχανισμό μια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία
αποκτά λόγο για τη λειτουργία των υπηρεσιών του δή-
μου και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Μάλιστα, η
καταγγελία έχει και δεύτερο επίπεδο, καθώς κάνει λόγο
για άλλη μία απευθείας ανάθεση έργου στις πολλές που
έχουν προηγηθεί από τη δημοτική αρχή.

...και με προσφυγή 
Εν τω μεταξύ, το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου

Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας προχώρησε σε προσφυ-
γή κατά της απόφασης του δημάρχου Γιάννη Βούρου να
εκχωρήσει σε ιδιωτική εταιρεία την υπηρεσία «εσωτερι-
κού ελέγχου» του δήμου. Συγκεκριμένα, στην προσφυγή
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητούν να ακυρωθεί η
συγκεκριμένη απόφαση, σημειώνοντας ότι αναγάγει σε
δημόσιο ελεγκτικό μηχανισμό μια ιδιωτική επιχείρηση, η
οποία αποκτά λόγο για τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου και πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.
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Έτοιμος να ανοίξει 
τα χαρτιά του 
ο Σ.Τζακόπουλος   
Έτοιμος να ανοίξει τα χαρτιά
του φαίνεται πως είναι ο Σάκης
Τζακόπουλος. Ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος απηύθυ-

νε κάλεσμα
στους δημο-
σιογρά-
φους για
μία φιλική
συνάντηση

την Τετάρτη,
με αφορμή τη

νέα χρονιά που είναι και χρονιά
εκλογών. Σίγουρα θα ερωτηθεί
για το τι θα πράξει όσον αφορά
τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα εί-
ναι υποψήφιος; Επικεφαλής ή
σε συνδυασμό; Όλα αυτά θα
απαντηθούν λίαν συντόμως. 

«Χτίζει» παράσταση
εκλογής ο Φ. Παπάς
Δυναμικά κινείται το τελευ-
ταίο διάστημα και ο Φάνης
Πάπας, το όνομα του οποίου
θα το δούμε στο ψηφοδέλτιο
της ΝΔ για τη Β’ Θεσσαλονί-
κης. Ας μην ξεχνάμε πως στις
εκλογές του 2019 έφτασε
μια ανάσα πριν από την εκλο-
γή, ωστόσο δεν πτοήθηκε,
κράτησε όλο αυτόν τον κόσμο
που τον ψήφισε, ο οποίος
φαίνεται να τον ακολουθεί
μέχρι και σήμερα. Βέβαια δεν
το λέμε εμείς, μιλάνε από μό-
νες του οι συγκεντρώσεις
που κάνει: Δήμος Δέλτα, Δή-
μος Θέρμης ενώ στο ημερο-
λόγιό του βρίσκονται και άλ-
λοι πολλοί δήμοι. Μάλιστα,
στην πρόσφατη εκδήλωση
κοπής πίτας του πολιτικού
του γραφείου στη Χαλκηδό-
να, η μεγάλη αίθουσα δεξιώ-
σεων γνωστού ξενοδοχείου
γέμισε με πολίτες του συγκε-
κριμένου δήμου. 

Τέλος του μήνα αποφασίζει 
ο Στέλιος Αγγελούδης   
Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται η απόφαση του
Στέλιου Αγγελούδη σχετικά με το αν
θα κατέλθει στις δημοτικές
εκλογές ως επικεφαλής
παράταξης. Μέχρι τότε οι
ζυμώσεις θα συνεχι-
στούν, ωστόσο είναι σί-
γουρο ότι από την οριστι-
κή απόφασή του θα ακο-
λουθήσουν και οι αντιδρά-
σεις όλων όσοι έχουν εκφράσει
έως τώρα ενδιαφέρον για να μετάσχουν είτε ως
επικεφαλής συνδυασμών προερχομένων τόσο
από την Κεντροαριστερά όσο και από την Κεντρο-
δεξιά, είτε ως μεμονωμένοι, είτε ως ενταγμένοι
σε συνδυασμούς. 

Πανηγυρική... κοπή πίτας 
από τον Θ. Καράογλου 

Κ α ρ φ ί τ σ α
δεν έπεφτε
στην εκδήλω-
ση της κοπής
της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας
του πολιτικού
γραφείου του
Θεόδωρου Κα-
ράογλου. Μάλι-
στα, για το συγκεκριμένο event επιλέχθηκε η μεγάλη αίθουσα
γνωστού ξενοδοχείου, η οποία και γέμισε. Κατά τα αλλά, να σας
πω πως με την παρουσία τους τίμησαν τον βουλευτή της ΝΔ της
Β’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, πέραν των απλών πολιτών, και
αρκετοί συνάδελφοί του. Στην πρώτη σειρά είδαμε να κάθονται
ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Φάνης
Παπάς, ο Παναγιώτης Κοκκόρης, πολλοί δήμαρχοι καθώς και
κομματικά στελέχη.

Παρουσιάστηκε ο Δημήτρης Μήτρου 
Ο Δημήτρης Μήτρου πα-

ρουσιάστηκε επισήμως στον
συνδυασμό του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα ως νέος υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος.
Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης
Μήτρου υπήρξε ειδικός σύμ-
βουλος τεχνικών έργων του
Δήμου Θεσσαλονίκης, με ση-
μαντικό έργο στην αποκατά-
σταση κεντρικών δρόμων που
αντιμετώπιζαν χρόνια προ-
βλήματα και κακοτεχνίες. 

Στον Γιάννη Μπρατάκο το φλουρί 
Στον υφυπουργό Γιάννη Μπρατάκο έπεσε το φλουρί της πί-

τας του ΒΕΘ, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να σχολιάζει
ότι «το φλουρί έπεσε στο Μαξίμου», προκαλώντας χαμόγελα
και αρκετό σούσουρο. Ο κ. Μπρατάκος πάντως υποσχέθηκε
μείωση φόρων για τη νέα τετραετία. 

Μετακόμιση στη... Θράκη
Νεοδημοκράτη έψαχνες και Νεοδημοκράτη δεν έβρισκες

την Παρασκευή και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ολόκλη-
ρος ο κομματικός μηχανισμός της πόλης, και όχι μόνο, ήταν
στην περιοδεία του πρωθυπουργού σε Κομοτηνή, Ξάνθη και
Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα εάν κρίνουμε από την απήχηση
που είχε η περιοδεία στους πολίτες, η χρονιά μπήκε με το
δεξί! 

Κυρίαρχος ο Απόστολος Τζιτζικώστας
Ήταν η πιο επιβλητική παρουσία στην κοπή πίτας του Βιοτε-

χνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα. Η
ομιλία του για τον ρόλο των επιμελητηρίων διακόπηκε αρκε-
τές φορές με χειροκροτήματα. Ενόψει εκλογών, εθνικών και
αυτοδιοικητικών, είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στη Μακεδονία. 

Νέα γενιά vs πασοκογενών  
Κάπως έτσι μοιάζει η κατάσταση τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον
Δήμο Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ πρώι-
μη, αλλά τα πρώτα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι ότι
η νέα γενιά των στελεχών που βρίσκονται κοντά στον Αλ.
Τσίπρα είναι θετικοί στο άκουσμα του ονόματος του Άκη
Σακισλόγλου για υποψήφιος δήμαρχος. Στον αντίποδα,
πασοκογενή στελέχη έχουν ενστάσεις και επιμένουν σε
μια συμμαχία με το ΠΑΣΟΚ από τον πρώτο γύρο. Κι εκεί
μπαίνουν στις συζητήσεις τόσο ο Αθανάσιος Σαββάκης
όσο και ο Στέλιος Αγγελούδης. 

Στην ιχθυόσκαλα ο Θανάσης Γλαβίνας 
«Ξημερώματα Δευτέρας, στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας
του Δήμου Θερμαϊκού», ξεκινά την ανάρτησή του ο διευθυν-
τής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας. Ο υποψήφιος
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης βρέθηκε στη μεγαλύτερη ιχθυό-
σκαλα της χώρας, με τον ίδιο να τονίζει: «Καμία ανάπτυξη δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς τον πρωτογενή τομέα και καμία Θεσ-
σαλονίκη δεν μπορεί να καλύψει τις διατροφικές της ανάγκες
χωρίς τη Μηχανιώνα».

Φίλος επικεφαλής εταιρείας δημοσκοπήσεων μου εκμυ-
στηρεύτηκε ότι όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα έως τώρα
επιβεβαιώνουν μια μη αναστρέψιμη κατάσταση σε ό,τι αφο-
ρά τις βουλευτικές εκλογές. «Ίσως η διαφορά να μην ήταν
ανάλογη του 2019 αλλά, από ό,τι φαίνεται, θα είναι σημαν-
τική και δύσκολα θα αλλάξει», πρόσθεσε. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον είχε πάντως και η εκτίμησή του για τις δημοτικές
εκλογές, μολονότι αργούν ακόμη. 

«Από τη στιγμή που δεν έχει εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο
που να θεωρηθεί ως φρέσκο και με απήχηση, είναι λογικό ο
νυν δήμαρχος Κ. Ζέρβας να έχει ισχυρό προβάδισμα. Αλλά
τα ευρήματα δεν δείχνουν ακόμη καθολική αποδοχή. Κι επει-
δή αργούν ακόμη οι ημερομηνίες, ίσως αλλάξουν οι ισορρο-
πίες με την εμφάνιση κάποιου που μπορεί να εμπνεύσει».

Τα δημοσκοπικά ευρήματα
και ο Δήμος Θεσσαλονίκης 





Ηπαρουσία της Ρούλας
Πισπιρίγκου στο εδώλιο του
Μεικτού Ορκωτού

Δικαστηρίου, ως κατηγορούμενης για
τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της
Τζωρτζίνας (σ.σ. με την υπόθεση,
μετά την πρώτη συνεδρίαση, να
παίρνει αναβολή για τις 31/1), δεν
είναι υπερβολή να πει κανείς ότι
μονοπώλησε το ενδιαφέρον –σε
δικαστικό επίπεδο– αυτές τις πρώτες
ημέρες του 2023. 

Μίας χρονιάς που θα φέρει πολύκρο-
τες υποθέσεις ενώπιον του ακροατηρί-
ου (σ.σ. κάποιες σε δεύτερο βαθμό),
που θα εκδοθούν αποφάσεις για δίκες
που η ελληνική κοινωνία παρακολούθη-
σε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις
και που δεν είναι υπερβολή να χαρακτη-
ριστεί ως «το έτος των μεγάλων δικαστι-
κών ραντεβού». 

Ρούλα Πισπιρίγκου

Ήδη από την περασμένη Δευτέρα
(9/1), η πιο πολυσυζητημένη τα τε-
λευταία πολλά χρόνια κατηγορουμένη
της Ελλάδας εμφανίστηκε στη δικα-
στική αίθουσα για την πρώτη... ανα-
γνωριστική συνεδρίαση, ενώ η δεύτε-
ρη δεν έγινε ποτέ, καθώς απολογούν-
ταν για ώρες ενώπιον της 35ης τακτι-
κής ανακρίτριας για τους θανάτους
των άλλων δύο παιδιών της. 

Η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο συνήγο-
ρός της, Αλέξης Κούγιας, «υπόσχον-
ται» πως η ακροαματική διαδικασία
όχι μόνο θα τραβήξει σε βάθος χρό-
νου, αλλά και ότι ενώπιον του προ-
εδρείου και των ενόρκων θα παρου-
σιάσουν ακράδαντα στοιχεία αθωότη-
τάς της. Παράλληλα, βέβαια, αναμέ-
νουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης

για το εάν και πότε θα παραπεμφθεί
σε νέα δίκη για τους θανάτους των άλ-
λων δύο παιδιών της (σ.σ. Ίριδα και
Μαλένα), με την κατηγορία της αν-
θρωποκτονίας. 

Ζακ Κωστόπουλος

Ξεκίνησε χθες (σ.σ. Παρασκευή
20/1) σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση
της υπόθεσης θανάτου του Ζακ Κω-
στόπουλου, με τη Δικαιοσύνη πρωτό-
δικα να έχει καταδικάσει σε 10 έτη κά-
θειρξης (σ.σ. για το αδίκημα της θα-
νατηφόρου σωματικής βλάβης) τον
κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη της
οδού Γλάδστωνος. Ο δεύτερος, μετά
από περίπου δύο μήνες που παρέμει-
νε στη φυλακή, κατάφερε να πετύχει
αναστολή ποινής και να βγει με περιο-
ριστικούς όρους.

Δολοφονία Καρολάιν

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται
και η εκδίκαση στο Εφετείο της υπόθε-
σης δολοφονίας της 20χρονης Καρο-
λάιν Κράουτς από τον 35χρονο σήμερα
Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Ο συζυγο-
κτόνος –που έγινε γνωστός ως «πιλό-
τος ελικοπτέρου» μέχρι την ομολογία
του– έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε
ισόβια κάθειρξη, χωρίς κανένα ελα-
φρυντικό. Κανείς, άλλωστε, δεν μπο-
ρεί να ξεχάσει το... θέατρο που έπαιζε
επί 37 ημέρες, θέλοντας να αποφύγει
τη σύλληψη για ένα έγκλημα που συγ-
κλόνισε το Πανελλήνιο. 

Πέτρος Φιλιππίδης

Ζήτημα μερικών εβδομάδων είναι η
απόφαση της Δικαιοσύνης για τον ηθο-
ποιό και σκηνοθέτη Πέτρο Φιλιππίδη,
με την εισαγγελέα να ζητά την αθώωσή
του για την κατηγορία του τετελεσμέ-
νου βιασμού και την ενοχή του για δύο
απόπειρες. Αν η εισαγγελική πρόταση
γίνει δεκτή, τότε ο γνωστός ηθοποιός
θα εκτίσει ποινή που θα κινηθεί κάτω
από τα δέκα έτη. 

Σκάνδαλο Folli-Follie

Με ορατό τον κίνδυνο παραγραφής
αδικημάτων και με νέα σύνθεση στο
προεδρείο, αναμένεται να συνεχιστεί
από τις 19 Ιουνίου η δίκη για το σκάνδα-
λο της Folli Follie. Στο εδώλιο του κατη-

γορουμένου θα καθίσουν ο ιδρυτής της
εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο
γιος του Τζώρτζης, η σύζυγός του Καίτη
και άλλοι δέκα κατηγορούμενοι, οι οποί-
οι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματι-
κές κατηγορίες. 

Έφεση βιτριολίστριας

Ελάφρυνση ποινής θα ζητήσει, ενώ-
πιον του Εφετείου, η καταδικασμένη για
την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Πα-
λιοσπύρου, Έφη Κακαράντζουλα. Πρω-
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Οι πολύκροτες υποθέσεις που θα  

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com



τόδικα, η επονομαζόμενη και ως «βι-
τριολίστρια της Καλλιθέας» είχε καταδι-
καστεί σε ποινή κάθειρξης 15 ετών και
3 μηνών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας
από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και
απείθεια. Σε αυτά τα σχεδόν τρία χρό-
νια, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έσβησε από
το σώμα και την ψυχή της τα τραύματα
από το καυστικό υγρό και έχει προχωρή-
σει σημαντικά τη ζωή της. 

Λιγνάδης σε δεύτερο βαθμό

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού
Εφετείου θα καθίσει ο πρώην καλλιτε-
χνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου
Δημήτρη Λιγνάδης, ελπίζοντας –όπως ο
ίδιος υποστηρίζει– σε «πλήρη δικαίω-
ση». Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Εισαγ-
γελία Εφετών άσκησε έφεση για το σκέ-
λος της απόφασης που αθώωνε τον Δη-

μήτρη Λιγνάδη για μία καταγγελία βια-
σμού, αλλά και για το ύψος των ποινών.
Επομένως, η δίκη θα γίνει από μηδενική
βάση για τις τρεις υποθέσεις βιασμού
για τις οποίες κατηγορείται.

Παπαγγελόπουλος-
Τουλουπάκη

Εντός της χρονιάς αναμένεται η
απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου
που εκδικάζει την υπόθεση του
πρώην αν. υπουργού Δικαιοσύνης Δη-
μήτρη Παπαγγελόπουλου και της
πρώην εισαγγελέως Διαφθοράς Ελέ-
νης Τουλουπάκη. Να θυμίσουμε ότι ο
πρώτος κατηγορείται για παράβαση
καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε
κατάχρηση εξουσίας, ενώ η δεύτερη
για κατάχρηση εξουσίας. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι είναι η τέταρτη φο-
ρά μετά τη Μεταπολίτευση που συγ-
κροτήθηκε Ειδικό Δικαστήριο, ενώ η
όλη διαδικασία, που ξεκίνησε τον Σε-
πτέμβριο του 2022, προχωράει με
αρκετά αργούς ρυθμούς. 

Τηλεοπτικές άδειες

Σε εξέλιξη –από τον Νοέμβριο του
2022– βρίσκεται και δεύτερη δίκη
στο Ειδικό Δικαστήριο, με κατηγορού-
μενο τον πρώην υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής Νίκο Παππά και συγκατηγο-
ρούμενο τον επιχειρηματία Χρήστο
Καλογρίτσα, για την υπόθεση τηλεο-
πτικών αδειών. 

Η κατηγορία σε βάρος του πάλαι
ποτέ κορυφαίου υπουργού του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αφορά το αδίκημα της παράβασης
καθήκοντος, ενώ ο επιχειρηματίας
κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήμα-
τος για ηθική αυτουργία στην παρά-
βαση καθήκοντος.

Εγκληματική οργάνωση XA

Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εν-
τός της χρονιάς θα έχουμε και την από-
φαση, σε δεύτερο βαθμό, για τα μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, με τη διαδικασία –όπως και πρω-
τόδικα– να είναι αρκετά επεισοδιακή.
Στη φυλακή παραμένουν η πάλαι ποτέ
ηγετική ομάδα υπό τους Νίκο Μιχαλο-
λιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστο Παππά
και Γιάννη Λαγό. 

Τραγωδία στο Μάτι

Με περισσότερους από 200 μάρτυ-
ρες και με ένα βούλευμα 544 σελίδων,
αλλά και 21 κατηγορουμένους, συνεχί-
ζεται από τις 12 Ιανουαρίου η δίκη για
την τραγωδία στο Μάτι. Οι 104 νεκροί
της πυρκαγιάς του 2018 ζητούν δικαίω-
ση, με τις καταθέσεις μέχρι στιγμής να
συγκλονίζουν. 
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Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κραυγή του
19χρονου Άλκη Καμπανού, που φώναζε «μη
με βαράτε άλλο... βοήθεια, πονάω!», σφαδά-
ζοντας την ώρα που μία «αγέλη» 12 χούλιγ-
καν τον χτυπούσε μέχρι θανάτου. 
Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης,
το πρωί της περασμένης Τετάρτης η ατμό-
σφαιρα ήταν φορτισμένη. Είχε προηγηθεί η
δήλωση της μητέρας του 19χρονου Άλκη
Καμπανού. «Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε να
μείνουν σε όλη της ζωή τους στη φυλακή.
Όλοι τους», ζήτησε και μπήκε στο δικαστή-
ριο.  Η πορεία της δίκης επιβεβαιώθηκε
πως θα είναι πολύ μακρά. Μετά το αίτημα
διακοπής, που έκανε δεκτό το δικαστήριο
για την προσεχή Δευτέρα, δόθηκαν 23 δικά-
σιμοι για τους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό
σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα το
Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα συνεδριάζει
για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο αριθμός
των μαρτύρων εκτοξεύεται στους περίπου
100, με αυτούς που προτάθηκαν από τους
συνηγόρους υπεράσπισης. 
Εκτός μάλιστα των μαρτύρων κατηγορίας,
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι καταθέ-
σεις των μαρτύρων υπεράσπισης, των ιατρο-
δικαστών και των τεχνικών, που θα αναφερ-
θούν σε κρίσιμα στοιχεία των εργαστηρια-
κών ερευνών, είτε για τα τραύματα του άτυ-
χου 19χρονου είτε για τις κινήσεις των
τριών αυτοκινήτων που εμπλέκονται στην
επίθεση της ομάδας των οπαδών. 
Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να επι-
κεντρωθεί στον επιμερισμό των ευθυνών.
Τουλάχιστον οι συνήγοροι υπεράσπισης αυτό
θα επιχειρήσουν, ώστε να αντικρούσουν την
άποψη της ιατροδικαστή, ότι ο θάνατος προ-
ήλθε από έναν συνδυασμό τραυμάτων από τα
μαχαίρια στα πόδια του 19χρονου και τα στυ-
λιάρια στο κεφάλι του. Σκοπός των συνηγό-
ρων είναι να «σπάσουν» το κοινό κατηγορη-
τήριο, που οδηγεί όλους τους κατηγορουμέ-
νους στην ισόβια κάθειρξη. Ζητούν επιμερι-
σμό ευθυνών με βάση όσα αποδεικνύονται. 
Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί
οπαδοί του Άρη, δίνοντας τον τόνο της αγα-
νάκτησης για την άγρια δολοφονία.  Η δίκη
ξεκινάει ουσιαστικά τη Δευτέρα. Θα κληρω-
θούν οι ένορκοι, θα αναγνωστεί το κατηγο-
ρητήριο, οι κατηγορούμενοι θα τοποθετη-
θούν και θα ξεκινήσει η εξέταση μαρτύρων. 

Κώστας Καντούρης

ΔΟΛΟΦΟΝIΑ  AΛΚΗ
Τη Δευτέρα 23/1
(ξανα)ξεκινά η δίκη

   μας «απασχολήσουν» το 2023
Δεν είναι υπερβολή 

να χαρακτηριστεί 
η φετινή χρονιά 

ως «το έτος 
των μεγάλων

δικαστικών
ραντεβού», τόσο 

σε κοινωνικό όσο 
και σε πολιτικό

επίπεδο



ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

36

Ηαπαλλαγή των ευρωπαϊκών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών από
τον άνθρακα –τομέας που

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

Πριν περάσουμε στις θέσεις τους, να δού-
με πρώτα μια συνολική εικόνα για τα φορτη-
γά στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτο-
κινήτων (ACEA): 
� Τα φορτηγά μεταφέρουν το 77% όλων των
εμπορευμάτων, μέσω ξηράς στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση.
� Σήμερα κυκλοφορούν περισσότερα από
6,2 εκατομμύρια φορτηγά σε όλη την ΕΕ.
� Η μέση ηλικία των φορτηγών στην Ευρώ-
πη είναι 13,9 έτη.
� Υπάρχουν 52 εργοστάσια συναρμολόγη-
σης φορτηγών στην Ευρώπη.
� 289.316 νέα φορτηγά πωλήθηκαν στην
ΕΕ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 16,8%
σε σύγκριση με το 2020. 
� 470.388 φορτηγά κατασκευάστηκαν
στην ΕΕ το 2021.
� 169.147 φορτηγά (πάνω από 5 τόνους)
εξήχθησαν παγκοσμίως το 2021, αξίας 5,8

δισεκατομμυρίων ευρώ, συμβάλλοντας στο
εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ.
� Το 52% των βαρέων φορτηγών που κατα-
σκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες προ-
έρχονται πλέον από ευρωπαϊκά εργοστάσια,
βασισμένα στην ευρωπαϊκή τεχνολογία.
� Το 95,8% όλων των νέων φορτηγών που
πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινούν-
ται με ντίζελ και το 0,1% με βενζίνη.
� Τα ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα (ηλε-
κτρικά με μπαταρία, plug-in υβριδικά) μαζί
αντιπροσωπεύουν το 0,5%. 
� Τα φορτηγά με ηλεκτρικά φορτιζόμενα συ-
στήματα μετάδοσης κίνησης αντιπροσω-
πεύουν μόνο το 0,2% του τρέχοντος στόλου
βαρέων φορτηγών.
� Η απόδοση των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών (μετρούμενη σε δισεκατομμύ-
ρια τονοχιλιόμετρα) αυξήθηκε κατά 29,8%
μεταξύ 2000 και 2020.
� Στις σύγχρονες οικονομίες, το 73% της

χωρητικότητας οδικών εμπορευματικών με-
ταφορών μεταφέρεται σε αποστάσεις 150
χλμ. ή μικρότερες. Λιγότερο από το 2% μετα-
φέρεται σε 1.000 χλμ.
� Οι ταξινομήσεις νέων βαρέων επαγγελμα-
τικών οχημάτων τον Νοέμβριο του 2022 αυ-
ξήθηκαν κατά 21,1%, με 24.032 πωλήσεις
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
� Τον Νοέμβριο του 2022, οι ταξινομήσεις
νέων επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ
μειώθηκαν ελαφρά (-0,6%), σημειώνον-
τας τον δέκατο έβδομο συνεχόμενο μήνα
πτώσης. Η κατηγορία των φορτηγών κατέ-
γραψε σημαντική βελτίωση τον περασμέ-
νο μήνα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να
αντισταθμίσει τα αρνητικά αποτελέσματα
των τμημάτων βαν και λεωφορείων. Οι
επιδόσεις στις τέσσερις μεγάλες αγορές
της περιοχής ήταν μεικτές. Η Γερμανία ση-
μείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο (+14,0%),
ακολουθούμενη από την Ισπανία, με μέ-
τρια ανάπτυξη (+0,9%). Η Ιταλία και η Γαλ-
λία, από την άλλη πλευρά, σημείωσαν
πτώση (13,7% και 7,0% αντίστοιχα).
� 169.147 φορτηγά (πάνω από 5 τόνους)

εξήχθησαν παγκοσμίως το 2021, αξίας 5,8
δισεκατομμυρίων ευρώ, συμβάλλοντας στο
εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ.
� Στη χώρα μας, στους κόλπους της Ομο-
σπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλά-
δος, περιλαμβάνονται περίπου 5.000 ιδιο-
κτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης.

Ουσιαστικές λύσεις

Να δούμε στο σημείο αυτό τι λένε οι Ευ-
ρωπαίοι κατασκευαστές: «Οι περισσότεροι
από μας είτε έχουν ήδη ξεκινήσει είτε πρό-
κειται να ξεκινήσουν τη σειρά των νέων φορ-
τηγών τους, ηλεκτρικά με μπαταρία πρώτα
και υδρογόνο αμέσως μετά». 

Ωστόσο, «ο κίνδυνος σήμερα», όπως λένε,
είναι ότι «οι υποδομές θα αποτελέσουν εμ-
πόδιο, που θα επιβραδύνει σημαντικά την
απορρόφησή τους από την αγορά: Οι τεχνι-
κές απαιτήσεις και οι περιορισμοί της υποδο-
μής φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων
για ηλεκτρικά βαρέα οχήματα με μπαταρία
και κυψέλες καυσίμου είναι διαφορετικές
από εκείνες για αυτοκίνητα ή φορτηγά. Κυ-
ρίως όσον αφορά: τοποθεσίες σταθμών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

Thomas Fabian,
διευθυντής εμπορικών
οχημάτων της ACEA:
Κανένας φορέας δεν θα
επενδύσει σε Zero
Emission Trucks –φορτηγά
μηδενικών εκπομπών– 
αν δεν μπορεί να
επαναφορτίσει ή να
ανεφοδιάσει το όχημά του

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

ACEA: Φορτηγά μηδενικών    
«Χωρίς την αντιμετώπιση του παλαιότερου στόλου, το πρότυπο Euro 7 θα έχει μόνο       
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«Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»
Σε 1,6 εκατ. ευρώ ανέρχεται η χρηματο-

δότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλε-
κτρικά 2» του ΥΠΕΝ, με το οποίο ωφελούν-
ται 800.000. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει
να έχουν επιδοτηθεί για το ίδιο όχημα μέ-
σω οποιουδήποτε άλλου προγράμματος
επιδότησης.

Τουρκικά SUV
Στην παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημά-

των προσανατολίζεται η Τουρκία, η οποία
είναι παγκοσμίως 13η στην κατασκευή αυ-
τοκινήτων. Η αυτοκινητοβιομηχανία Togg
στοχεύει στην παράγωγή 175.000 μεσαί-
ου μεγέθους SUV sport utility vehicle ετη-
σίως.

Αύξηση ΑΠΕ
Αύξηση των ΑΠΕ σε 28,4 GW μέχρι το

2030 από περίπου 10 GW, που είναι σήμε-
ρα, προτείνεται στο αναθεωρημένο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, με
στόχο να καλυφθεί το 80% της ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας, αντί 61% που είναι
στο υφιστάμενο ΕΣΕΚ. 

Κυπριακή επίδοση
Γενικός διευθυντής του υπουργείου

Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Μάριος Παναγίδης: Η Κύπρος αύξησε
το μερίδιο των ΑΠΕ από το 2015 έως το
2021 κατά 5,2% – η επίδοση θεωρείται
η ψηλότερη από τη μέση ανάπτυξη σε
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
ήταν 3,7%.

Ανακύκλωση πτερυγίων
Έξι εργοστάσια ανακύκλωσης πτερυ-

γίων ανεμογεννητριών, που θα τροφο-
δοτούνται με 100% πράσινη ενέργεια,
σχεδιάζει να κατασκευάσει η Continu-
um σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερ-
μανία, Ισπανία και Τουρκία. Οι δυνατό-
τητες ανακύκλωσης θα είναι 36.000
τόνοι πτερυγίων.

Ρωσοκινεζική συνεργασία
Ρωσία, Κίνα και Ινδία συνεχίζουν τη με-

ταξύ τους εμπορία πετρελαίου διά θαλάσ-
σης, καθώς το ανώτατο όριο τιμών των G7
επιτρέπει: σε κράτη εκτός της ΕΕ να εισά-
γουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά απαγορεύει
σε ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες
να διακινούν ρωσικά φορτία αργού, εκτός
αν πωλούνται κάτω του ανώτατου ορίου
των 60 δολαρίων.

and WIND
GAS

S LAR

φόρτισης και ανεφοδιασμού, απαιτήσεις
χώρου, ελάχιστα επίπεδα ισχύος εξόδου
(εστίαση σε μεγαβάτ φόρτισης 800-1.200
kW). Χρειαζόμαστε μεγάλα, βαρέως τύπου
καλώδια για την τροφοδοσία των κέντρων
διανομής. Το δίκτυο πρέπει να είναι σε τόσο
μεγάλη κλίμακα, ώστε να μεταφέρει επαρ-
κή ενέργεια. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει
επειγόντως».

«Φορτηγά μηδενικών εκπομπών Zero E-
mission Trucks έχουν αρχίσει να βγαίνουν
στον δρόμο σε μεγάλους αριθμούς. Οι κα-
τάλληλες όμως (δημόσιες) υποδομές εξα-
κολουθούν να λείπουν σχεδόν εντελώς σή-
μερα», αναφέρει ο διευθυντής εμπορικών
οχημάτων της ACEA, Thomas Fabian, υπο-
στηρίζοντας: «Κανένας φορέας δεν θα
επενδύσει σε οχήματα μηδενικών εκπομ-
πών Zero Emission Trucks, αν δεν μπορεί
να επαναφορτίσει ή να ανεφοδιάσει το όχη-
μά του. Χρειαζόμαστε ένα πυκνό δίκτυο
σταθμών φόρτισης και ανεφοδιασμού με
πρόσβαση στο κοινό».

Υπολογίζεται ότι ήδη μέχρι το 2027 οι κο-
ρυφαίες τοποθεσίες-στάσεις φορτηγών

στην Ευρώπη πρέπει να είναι εξοπλισμένες
με σημεία φόρτισης και κατάλληλους σταθ-
μούς ανεφοδιασμού υδρογόνου, και μέχρι
το 2030 χρειαζόμαστε ένα πλήρως λειτουρ-
γικό δίκτυο.

Αυστηρά όρια

Από το 1992, η ΕΕ θεσπίζει ολοένα και
πιο αυστηρά όρια εκπομπών καυσαερίων
για κάθε νέο όχημα που πωλείται στην ΕΕ
(πρότυπα «Euro»).

«Η ανανέωση του στόλου με τα πιο πρό-
σφατα οχήματα Euro 6 –παράλληλα με την
ηλεκτροκίνηση νέων οχημάτων– θα επιφέ-
ρει μείωση 80% στις εκπομπές NOx στις
οδικές μεταφορές έως το 2035 (σε σύγ-
κριση με το 2020). Στο ίδιο χρονικό πλαί-
σιο, τα πιο αυστηρά σενάρια Euro 7 θα μεί-
ωναν τις εκπομπές NOx στις οδικές μετα-
φορές κατά λιγότερο από επιπλέον 5% για
αυτοκίνητα και φορτηγά σε σύγκριση με τα
επίπεδα Euro 6.

Οποιοσδήποτε αντίκτυπος του Euro 7 θα
έρθει μετά από αρκετά χρόνια, που σημαί-
νει ότι θα ξεκινήσει να γίνει αισθητός κατά

το διάστημα που ο αυξανόμενος αριθμός
οχημάτων μηδενικών εκπομπών θα βγει
στην αγορά λόγω των κανονισμών CO2.
Χωρίς την αντιμετώπιση του παλαιότερου
στόλου, το Euro 7 θα έχει μόνο οριακό αν-
τίκτυπο στις εκπομπές NOx στις οδικές με-
ταφορές».

Ελληνική άποψη

«Πώς είναι δυνατόν να είναι εφικτός ο
στόχος της αντικατάστασης όλων των παλαι-
ών οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα, μέσα
σε 13 χρόνια (σήμερα 12)», μας έλεγε ο
Απόστολος Κενανίδης, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλά-
δος (ΟΦΑΕ) και Διεθνών Μεταφορών, σε
μια συνέντευξη-συνομιλία που είχαμε μαζί
του πέρυσι. Εκτός από την ανανέωση του
στόλου, θεωρεί «απαραίτητη προϋπόθεση
την παροχή κινήτρων, την ανάπτυξη υποδο-
μών και επαρκούς δικτύου φορτιστών βαρέ-
ων οχημάτων. Η Ελλάδα έχει τον παλαιότε-
ρο στόλο, με μέσο όρο ηλικίας τα 21,4 έτη
για τα φορτηγά οχήματα και τα 19 έτη για τα
λεωφορεία, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ εί-
ναι στα 13,9 έτη».

Ψηφιακό «ΜΕΜΟ»
Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, το Μητρώο Εισαγόμε-

νων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ), θέτει

σε εφαρμογή το υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών, με στόχο την ορθή λειτουργία και εξυγίανση

της αγοράς αυτοκινήτου. Και, παράλληλα, τη βελ-

τίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς

θα διασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που

θα τίθενται σε κυκλοφορία θα τηρούν τη νομοθεσία

για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων. Το ΜΕ-

ΜΟ, μεταξύ άλλων, δημιουργεί «προστιθέμενη αξία

για τους πολίτες, την αγορά, τους επαγγελματίες,

αλλά και για την οικονομία και το περιβάλλον». 

 εκπομπών χωρίς υποδομές 
     οριακό αντίκτυπο στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου στις οδικές μεταφορές»
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Στην Κέρκυρα ο...  Όσκαρ
για να «γυρίσει» 
το «Billy Wilder and Me»!

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Κριστόφ
Βαλτς έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της κι-
νηματογραφικής ταινίας «Billy Wilder and Me» («Ο
κύριος Γουάιλντερ κι εγώ») βασισμένη στο εμβλημα-
τικό βιβλίο του Τζόναθαν Κόε. Ο αστέρας της έβδο-
μης τέχνης, μαζί με μια πλειάδα οπερατέρ, τεχνικών
και διάσημων συναδέλφων του (δεν έχει ανακοινω-
θεί όλο το καστ), θα «προσγειωθούν» την άνοιξη
στην Κέρκυρα, όπου θα γυριστεί μέρος του φιλμ με

θέμα τη ζωή του ιδιοφυούς
και πολυβραβευμένου Αυ-
στριακού σκηνοθέτη Μπίλι
Γουάιλντερ που μεσουράνη-
σε τη «χρυσή εποχή» του χο-
λιγουντιανού κινηματογρά-
φου και ανέδειξε τη Μέριλιν
Μονρό μέσα από τις διάση-
μες κωμωδίες του «Επτά
χρόνια φαγούρα» και «Μερι-
κοί το προτιμούν καυτό». Το

«νησί των Φαιάκων» ετοιμάζεται για μεγάλες δόξες.
Θα φορέσει τα γιορτινά του, επιφυλάσσοντας μια
θερμή υποδοχή στους διεθνούς φήμης επισκέπτες,
που θα διαφημίσουν τις ομορφιές του σε ολόκληρο
τον πλανήτη. Κοσμοπολίτικο, με ενετική χάρη, πα-
ραδοσιακά χωριά, καταπράσινες κοιλάδες, απέραν-
τες αμμουδιές «ζωγραφισμένο» από άκρη σε άκρη
με χρώματα λουλουδιών και την παλιά πόλη Μνη-
μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αυτό
το «διαμάντι» του Ιονίου είναι σίγουρο πως θα γοη-
τεύσει τους απανταχού κινηματογραφόφιλους.

Η εταιρεία «Record Picture Company» έχει επι-
στρατεύσει τους καλύτερους στο θέαμα δημιουρ-
γούς, από τους παραγωγούς Ρίτσαρντ Μπράντιγκ
και Χρήστο Β. Κωνσταντόπουλο, που είχαν συνερ-
γαστεί στην ταινία «Only Lovers Left Alive», μέχρι
τον οσκαρικό σεναριογράφο Κρίστοφερ Χάμπτον
και τον επίσης βραβευμένο με χρυσό αγαλματίδιο,
Άγγλο σκηνοθέτη Στίβεν Φρίαρς.

Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα

Ο Στίβεν Φρίαρς θα παρουσιάσει μια σειρά από
πραγματικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο
νησί το καταιγιστικό καλοκαίρι του 1977, κατά τη
διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Γουάιλν-
τερ με τίτλο «Φαιδώρα». Σεναριακα, θα ακολουθή-
σει τις αναμνήσεις μιας νεαρής Ελληνίδας που συ-
νόδευσε τον σκηνοθέτη στην Κέρκυρα κι έπειτα από
πολλά χρόνια αναπολεί εκείνες τις στιγμές.

«Η Καλλιστώ δεν γνωρίζει τίποτα για τον θρυλικό
director και τη δουλειά του, αλλά αυτή η τυχαία συ-
νάντηση μαζί του θα της αλλάξει τη ζωή. Κι ενώ
εκείνη είναι ενθουσιασμένη με τη νέα της περιπέ-
τεια, ο Γουάιλντερ αγωνίζεται να συγκεντρώσει τα
χρήματα για την επόμενη ταινία του, ανήσυχος μή-
πως το “'άστρο” του στη βιομηχανία του θεάματος
έχει αρχίσει να φθίνει. Η βοηθός του τον ακολουθεί
στη Γερμανία, όπου εκείνος ξετρυπώνει τον βασικό
πυρήνα της ιστορίας για το επόμενο φιλμ του»,
όπως αναφέρεται.

ΗΆννα Αδριανού επιστρέφει
συγγραφικά με ένα δυνατό
ψυχολογικό θρίλερ. Το

«Φυλάξου αν μ’ αγαπάς» είναι μια
αριστουργηματική σκοτεινή ιστορία
αγάπης με ατελείωτο σασπένς και
καλά κρυμμένα αυτοβιογραφικά
στοιχεία από τη ζωή της. 

στη Δήμητρα Δάρδα

Η πολυτάλαντη ηθοποιός, συγγραφέ-
ας και σεναριογράφος τηλεοπτικών σει-
ρών που άφησαν εποχή –και κόρη του
σπουδαίου πρωταγωνιστή Νίκου Βα-
σταρδή– μίλησε στο «Π» για την έκδοση
που πάει για best seller.

Σαν απειλή φαντάζει ο τίτλος «Φυλάξου αν μ’ αγαπάς».

Αυτό είναι! Πρόκειται για μια εφιαλτική περιπέτεια που
εξελίσσεται σε δύο ηπείρους ανάμεσα σε έναν άντρα και
μια γυναίκα, δύο εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες με βί-
αιες συγκρούσεις και σκοτεινό παρελθόν. Είναι η ανατομία
ενός μεγάλου έρωτα με αγωνία, μυστήριο, ανατροπές και
ξεκάθαρο μήνυμα πως, για να ζήσεις, πρέπει να ρισκάρεις.

Το βιβλίο ολοκληρώθηκε στην καραντίνα;

Η συγγραφή χρειάζεται αφοσίωση, καθώς αφήνεσαι σε
ένα ταξίδι εσωτερικό, με την έννοια ότι η φαντασία σου καλ-
πάζει και η ησυχία είναι πολύτιμη. Τα δύο χρόνια της καραντί-
νας ήταν πολύ βοηθητικά για την εξέλιξη της ιστορίας, με στά-
σεις για τηλεοπτικά γυρίσματα και παραστάσεις, αλλά είχα βά-
λει στοίχημα με τον εαυτό μου φέτος να το ολοκληρώσω.

Διαδραματίζεται σε αγαπημένους σας προορισμούς;

Η Αθήνα και το Πήλιο είναι δύο κομβικά σημεία, αλλά
πρωταγωνιστούν έντονα η αφρικανική Γκάνα και οι ακτές
της Πορτογαλίας, μέρη που δεν ήξερα, όμως τα έζησα μέ-
σω Google πόντο-πόντο!

Ποια προσωπική σας ανάγκη καλύπτει η συγγραφή;

Είναι η καλύτερη ψυχανάλυση, όπως λέει και ο σύζυγός

μου (σ.σ.: Γιάννης Μπότσης, υπεύθυνος
μυθοπλασίας στο Open). Με αφορμή και
άλλοθι μια ιστορία, αγγίζεις γεγονότα του
παρελθόντος που σε έχουν πονέσει και
δεν θα τολμούσες να το κάνεις διαφορετι-
κά. Η ηρωίδα φέρει δικά μου «τραύματα»
από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ήταν φω-
τεινά και ας είχα έναν λαμπερό πατέρα.

Δηλαδή;

Η μητέρα μου ήταν ένας κλειστός τύ-
πος, ωστόσο έκανε τα πάντα για εμένα και
πήρα καλλιτεχνικά το επίθετό της για να
της το ανταποδώσω. Ο πατέρας μου ήταν
πιο τρυφερός, αλλά δεν έμενε μαζί μας.
Όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή, έμεινα με
τον μπαμπά μου για πολλά χρόνια, ο οποί-

ος ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα ελευθερίας, αγάπης και
σεβασμού. Μα αναζητούσα πιο πολλή ζεστασιά, πιο πολλές
αγκαλιές. Πολύ αργότερα χρειάστηκε να κάνω έναν δρόμο
προς τα πίσω, για να αναγνωρίσω τελικά πόσο πολύ με αγα-
πούσε. Και το νέο βιβλίο μου είναι αφιερωμένο στον πατέρα
μου αλλά και στον σύζυγό μου, τον Γιάννη, δύο ανθρώπους
που μου έμαθαν τι σημαίνει να με αγαπούν και να αγαπώ.

Διαθέτετε έναν αέρα αυτοπεποίθησης πολύ ζηλευτό...

Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, έκανα ψυχοθερα-
πεία, διαλογισμούς και mind control –τα λατρεύω όλα αυ-
τά– και νίκησα τους φόβους μου. Έγινα ηθοποιός όχι μόνο
γιατί το αγαπούσα, αλλά και από αντίδραση για να λύσω το
θέμα της έκθεσής μου μπροστά σε πολύ κόσμο.

Τα γεγονότα του #MeToo σας αιφνιδίασαν;

Και ναι και όχι, αλλά νομίζω ότι συμβαίνουν σε όλους τους
μεγάλους χώρους με εργασιακή εξουσία. Σίγουρα δεν θα
συνεργαζόμουν με κάποια από τα πρόσωπα που είναι στο
«κάδρο», αποφεύγω τις κακοτοπιές. Δεν παίζω με τη φωτιά.

INFO: Η Άννα Αδριανού πρωταγωνιστεί στην παράστα-
ση «Οι πιο δυνατές», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο
της. Πρεμιέρα 28 Ιανουαρίου στο θέατρο «Αλκμήνη».

«Δεν παίζω
με τη φωτιά»

H ΑΝΝΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΜΙΛΑ ΣΤΟ «Π»
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Αμερικανίδα η ομορφότερη γυναίκα του κόσμου
Στην πιο φαντασμαγορική γιορτή ομορφιάς στον

πλανήτη, η 28χρονη εντυπωσιακή R’Bonney Gabriel
από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησε τον τίτλο της

71ης «Μις Υφήλιος».
Την παρουσίαση της βραδιάς, που μεταδόθηκε live, ανέλαβαν

οι Olivia Culpo και Jeannie Mai Jenkins, ενώ τη στέψη έκανε η
περυσινή εστεμμένη Harnaaz Sandhu, με το κοινό όρθιο να απο-
θεώνει με παρατεταμένα χειροκροτήματα τη νέα «βασίλισσα».
Δεύτερη επιλαχούσα «Miss Universe» αναδείχθηκε η Amanda
Dudamel από τη Βενεζουέλα και τρίτη η Andreina Martinez
Founier από τη Δομινικανή Δημοκρατία. 

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο από κόσμο
Συνεδριακό Κέντρο «Ernest N. Morial» της Νέας Ορλεάνης, με τη
συμμετοχή 84 καλλονών από όλο τον κόσμο που διαγωνίσθηκαν για
τον πολυπόθητο τίτλο, ανάμεσά τους και η «Σταρ Ελλάς 2022» Κο-
ρίνα Εμμανουηλίδου, που εκπροσώπησε τη χώρα μας. Το μοντέλο
από τη Βέροια μπορεί να μην απέσπασε τίτλο, ωστόσο έλαβε θετι-
κές κριτικές για την εμφάνισή της στη σκηνή, με μια ονειρεμένη πα-
ραδοσιακή ενδυμασία, εμπνευσμένη από τη θεά Ήρα.

Η φετινή Φιλιππινοαμερικανίδα «Μις Υφήλιος» οδήγησε τέσσε-
ρις ώρες από το σπίτι της στο Χιούστον του Τέξας για να κατακτή-
σει το όνειρό της! Είναι βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας, ενώ πα-
ραδίδει μαθήματα ραπτικής σε θύματα trafficking και ενδοοικογε-
νειακής βίας. Προοδευτική, δυναμική και ανεξάρτητη, η R’Bon-
ney Gabriel απάντησε με άνεση σε όλες τις ερωτήσεις της κριτι-
κής επιτροπής, δηλώνοντας πως, εάν κέρδιζε τον μεγάλο τίτλο,
θα γινόταν ηγέτης μετασχηματισμού: «Ως πολύ παθιασμένη σχε-
διάστρια, χρησιμοποιώ τη μόδα ως δύναμη για το καλό. Στον κλά-
δο μου, μειώνω τη ρύπανση μέσω ανακυκλωμένων υλικών όταν

φτιάχνω τα ρούχα μου. Διδάσκω μαθήματα ραπτικής σε γυναίκες
που έχουν επιζήσει από την εμπορία ανθρώπων και την ενδοοικο-
γενειακή βία. Είναι τόσο σημαντικό να επενδύεις σε άλλους και
προσωπικά επενδύω στην κοινότητά μας, ενισχύοντας το ταλέντο
που έχει η καθεμία για να κάνει τη διαφορά».

Μάλιστα, πρότεινε στους διοργανωτές να αυξηθεί το όριο ηλικίας
των γυναικών που συμμετέχουν στα «Miss Universe», εκφράζοντας
την άποψη πως «είμαι 28 ετών κι αυτή είναι η μεγαλύτερη ηλικία για
να διαγωνιστώ. Η αγαπημένη μου φράση είναι “αν όχι τώρα, τότε
πότε;”. Γιατί, ως γυναίκα, πιστεύω ότι η ηλικία δεν μας καθορίζει.
Δεν είναι αύριο, δεν είναι χθες, αλλά είναι τώρα. Η ώρα είναι τώ-
ρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση. 
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Ταξιδάκι-εξπρές
στην Ισπανία!

Οικογενειακή εξόρμηση στη
Βαρκελώνη για τη Δέσποινα

Καμπούρη! Η συνεργάτιδα της
Δανάης Μπάρκα στο πρωινό

του Mega είχε γενέθλια και τα
γιόρτασε στην ισπανική πόλη,

με τις κορούλες της ενθουσια-
σμένες να χοροπηδούν από χα-
ρά στους δρόμους της καταλα-

νικής πρωτεύουσας. Η δημο-
σιογράφος δέχτηκε δεκάδες
ευχές στο Instagram από φί-

λους και συναδέλφους, ευχα-
ριστώντας τους συγκινημένη

για τα γλυκά λόγια.

Ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος κέρδισε το
φλουρί στην πρωτοχρονιάτικη πίτα στο
«Σπίτι του Ηθοποιού». Ο πρωταγωνι-
στής της «Λάμψης», που διαμένει αφι-
λοκερδώς στο Ίδρυμα λόγω
οικονομικών προβλημάτων, ήταν ο τυ-
χερός της χρονιάς στη μικρή αλλά
ζεστή γιορτή που διοργάνωσε η πρό-
εδρος Άννα Φόνσου με τους συνεργά-
τες της. Στην κοπή της βασιλόπιτας
παρευρέθηκαν όλοι οι φιλοξενούμενοι,
μεταξύ των οποίων ο Δήμος Μυλωνάς
και η Καίτη Φίνου, που πόζαραν χαμο-
γελαστοί, με την ευχή το 2023 να τους
φέρει επαγγελματική ευημερία.

Επανεμφάνιση!
«Μαύρα μάτια» κάναμε να δούμε τον Άλκη Κούρκου-

λο. Τρία χρόνια είχε να εμφανισθεί στο Instagram, μέ-
χρι που κάλεσε φίλους για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα
γενέθλιά του και είδαμε το... φως το αληθινόν! Η Σο-
φία Βογιατζάκη ανάρτησε φωτογραφίες από τη γιορ-
τή, ποζάροντας στην αγκαλιά του: «Σαν σήμερα γεννή-
θηκε αυτό το υπέροχο φωτεινό ευγενικό σπάνιο πλά-
σμα! Να σε χαιρόμαστε Mr. Alkis!» του ευχήθηκε.

Για μια ολόκληρη εβδομάδα, η Ελευθερία Ελευθερίου
δεν έδωσε σημεία ζωής στο διαδίκτυο, δεν ανέβασε
ούτε μια φωτογραφία και οι followers της ανησύχησαν
πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Η τραγουδίστρια, βλέπον-
τας τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν παρέτεινε άλλο την
αγωνία των θαυμαστών της κι επέστρεψε στο Insta-
gram αποκαλύπτοντας πως η γρίπη την έριξε στο κρεβ-
βάτι: «Υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου “δεν αρρωσταί-
νω είμαι σκυλί” και έπεσα σε μία βαριά ίωση με υψη-
λούς πυρετούς! Σήμερα κάπως νιώθω καλύτερα».

Σε προγραμματισμένη επέμ-
βαση στις φωνητικές χορδές
υποβλήθηκε η Ντόρα Κουτρο-
κόη. Η δημοσιογράφος με τη
βραχνή χροιά άλλαξε φωνή(!)
με εντολή γιατρών και πλέον
αναρρώνει στο δωμάτιο ιδιω-
τικής κλινικής: «Βγάλαμε αυ-
τά που ταλαιπωρούσαν τις
φωνητικές μας χορδές εδώ
και αρκετά χρόνια. Η δουλειά
δεν άφηνε πολλά περιθώρια.
Ήταν η ώρα κι έπρεπε να γί-
νει. Για ένα 10ήμερο πλήρη
αφωνία», ενημέρωσε.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Έξω απ’ τα δόντια τα είπε ο Κώστας Κοκκινάκης! Ο πρώην
«Survivor», παρακολουθώντας τα νέα επεισόδια του ριάλι-
τι επιβίωσης, κατακεραύνωσε τους παίκτες που παραπο-
νιούνται για την πείνα και τις δύσκολες συνθήκες διαμο-

νής: «Θεωρώ ότι, φέτος, το μόνο κίνητρο είναι τα χρήμα-
τα. Την αλήθεια λέω. Δεν υπάρχει ούτε το να ζήσεις την

εμπειρία, όποιος πάει πρώτη φορά θέλει να ζήσει την εμ-
πειρία. Πας και ξέρεις τι συνθήκες θα συναντήσεις. Ξέ-

ρεις ότι θα πεινάσεις, δεν μπορώ να τους ακούω να κλα-
ψουρίζουν ότι πεινάνε. Έχεις ξαναπάει, ξέρεις ότι θα πει-
νάσεις, δεν αιφνιδιάζεσαι. Θυμάσαι τα λεφτά και θες να
ξαναπάς», δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή. Ο αθλητής,

παραδέχτηκε πως δεν του έγινε πρόταση για το «Survivor
All Star» δηλώνοντας: «Παίζω στην ΑΕΚ, έχω υποχρεώ-
σεις, οπότε δεν θα μπορούσα αυτήν τη στιγμή να πάω».

Η συγκινητική ανάρτηση της μαμάς
Η πρωτότοκη κόρη της Ελένης Πετρουλάκη έγινε 18 χρο-

νών! Όμορφη, εντυπωσιακή, με κορμί «φέτες» σαν της διά-
σημης μαμάς της και όμορφα χαρακτηριστικά από τον

μπαμπά της Ίλια Ίβιτς, η Άννα-Μαρία δέχτηκε ένα αναπάν-
τεχο δώρο από τη μητέρα της: Ένα γράμμα καρδιάς γεμάτο
συγκίνηση και ευχές: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι
έγινες 18! Δέκα χρόνια σε περίμενα και δεν είναι τυχαίο το

όνομά σου (Άννα-Μαρία), που δόθηκε μετά από μεγάλη
πίστη δική μου στην Παναγία και που ήμουν σίγουρη ότι θα

“έρθεις”! Θα είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή, κάθε λεπτό να τα
υπομένω όλα και να πονάω εγώ για σένα! Σου εύχομαι αυτά

τα γενέθλια να ανοίξεις τα φτερά σου σαν άγγελος! Σε
αγαπώ όσο δεν φαντάζεσαι», έγραψε η γυμνάστρια.

Να γιατί εξαφανίστηκε

The winner is...

Άλ
λα

ξε
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ω
νή

«Καρφώνει» 
τους Survivors
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Ηοικονομική κρίση, ιδίως την
περίοδο των μνημονίων, αλλά και
μετά απ’ αυτά, όταν άρχισε να

καλλιεργείται ένα κλίμα επικείμενης
ευημερίας, αποτέλεσε... χρυσή ευκαιρία
για απατεώνες με «λευκό κολάρο» που
υπόσχονταν μεγάλα κέρδη σε εξωτικές
επενδυτικές ευκαιρίες. 

Η τραγική υπόθεση με τον απαγχονισμό
του 50χρονου ασφαλιστή-συμβούλου επεν-
δύσεων στο Μοσχάτο, που ακόμη διερευνά-
ται από την ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται ότι κρύβει αρ-
κετά τέτοια μυστικά, καθώς ο Νικόλαος Κ.
φαίνεται να είχε εξασφαλίσει μεγάλα χρη-
ματικά ποσά από πολίτες που αναζητούσαν
εύκολο και μεγάλο κέρδος. «Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει μόδα το να επενδύει κάποι-
ος σε κρυπτονομίσματα ή σε άλλα προϊόντα
διαδικτυακής αγοράς όπως ορυκτά», εξηγεί
στο «Π» αστυνομικός της Διεύθυνσης Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μία αστυνο-
μική υπηρεσία που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα
με το θέμα, στο πλαίσιο μάλιστα της συνερ-
γασίας με αστυνομίες άλλων κρατών και τη
Europol. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιοι
επενδυτές δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για
το τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο «σπρώ-
χνουν» τα χρήματά τους.

«Ψάρεμα» πελατών

Όπως φαίνεται στην υπόθεση του απαγχο-
νισμού του Νικόλαου Κ. στο Μοσχάτο, η
47χρονη ήταν από τους πρώτους επενδυτές
που κατάφερε να προσεγγίσει ο 50χρονος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να «γλυκαθεί»
το υποψήφιο θύμα και να φέρει είτε επιπλέ-
ον χρήμα είτε νέα πρόσωπα (σ.σ. η 47χρονη
φαίνεται πως έκανε και τα δύο) για να επεν-
δύσουν, αρχικά εισπράττει σημαντικά ποσά,
ως υποτιθέμενα κέρδη από το προϊόν που
υπέδειξε ο σύμβουλος. Δεν είναι τυχαίο στη
συγκεκριμένη περίπτωση ότι με βάση τη δι-
κογραφία τα αρχικά 25.000 ευρώ της

47χρονης έγιναν τελικά ίσως και 200.000
ευρώ, καθώς έπεισε φίλους και γνωστούς
να απευθυνθούν στο γραφείο του 50χρονου
για να... λύσουν το πρόβλημά τους. Και
όπως φαίνεται, δεν ήταν η μόνη...

Πρόκειται για μία κλασική μέθοδο που
χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, ενώ προϊόντος
του χρόνου οι καταθέσεις υποτιθέμενων
κερδών γίνονται όλο και πιο αραιές, εμφανί-
ζονται κάποια... προβλήματα, μέχρι που τα
χρήματα «κάνουν φτερά». Οι απατεώνες δεν
διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κάθε τέχνα-
σμα προκειμένου να προσελκύσουν «φρέ-
σκο» χρήμα, υποσχόμενοι επενδυτικές ευ-
καιρίες σε μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομί-

σματα, πολύτιμους λίθους, ορυκτά κ.ά., ενώ
η προσέγγιση γίνεται τηλεφωνικά, με email,
μέσα από online διαφημίσεις, ακόμη και μέ-
σα από χακαρισμένα ή ψεύτικα προφίλ δια-
σημοτήτων στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Κάπως έτσι, προ ημερών, ένας 33χρο-
νος άνεργος από τον Βόλο έχασε 6.000 ευ-
ρώ, χρήματα που έδωσε προκειμένου να
συμμετάσχει σε υποτιθέμενο επενδυτικό
σχήμα αγοράς νησιών υπό την... Αμερικανί-
δα ηθοποιό Άμπερ Χερντ. 

«Πυραμίδες» και crypto

Γνωστή και ως «σχήμα Πόντσι» (σ.σ. ελέω
του Ιταλού Τσαρλς Πόντσι που έστησε για
πρώτη φορά τη συγκεκριμένη απάτη στις αρ-
χές του 20ού αιώνα), η «πυραμίδα» είναι
ίσως η πιο... παραδοσιακή μέθοδος εξαπά-
τησης υποψήφιων επενδυτών, όπου βασίζε-

ται στη συνεχή προσέλκυση νέων προσώ-
πων, άρα και νέων κεφαλαίων. Τα κρυπτονο-
μίσματα (σ.σ. ή crypto) συνιστούν ένα από τα
αγαπημένα «προϊόντα» των επιτηδείων παγ-
κοσμίως, καθώς ούτως ή άλλως είναι εικο-
νικά. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι αρκετοί
δημιουργοί νέων και ευφάνταστων crypto εί-
ναι γνωστοί στις Αρχές για διαφόρων ειδών
απάτες. Φυσικά, η επένδυση σε... απίθανα
κρυπτονομίσματα δεν είναι η μόνη μέθοδος
εξαπάτησης ατόμων που ψάχνουν τρόπους
να αυξήσουν το κεφάλαιό τους μέσω μίας
εναλλακτικής επένδυσης. 

Μέσα στο 2022, η Διεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξάρθρωσε μία
τεράστια διαδικτυακή απάτη με τη μορφή
«πυραμίδας», με τους επιτήδειους να έχουν
στήσει πλατφόρμα που ζητούσε από χρή-
στες πληρωμή ενός σεβαστού ποσού σε
crypto (σ.σ. περί τα 3.000 ευρώ το άτομο)
για να μπουν στο... κόλπο, που από τον πρώ-
το μήνα υποτίθεται ότι θα τους έφερνε από-
σβεση και κέρδη. Πώς; Κάνοντας «like» σε
ψηφιακό περιεχόμενο (σ.σ. βίντεο και φωτο-
γραφίες στο YouTube, το Facebook και το
TikTok) δήθεν συνεργατών της πλατφόρ-
μας, αλλά και προσεταιρίζοντας νέα άτομα
για να ενταχθούν στην πλατφόρμα. Κάποια
στιγμή, όμως, υπήρξε αδυναμία προσέλκυ-
σης νέων υποψήφιων επενδυτών και –όπως
εκτιμούν οι Αρχές– περίπου 10.000 άτομα
έχασαν τα χρήματά τους. 

Πώς οι επιτήδειοι (δήθεν
οικονομικοί σύμβουλοι)

καταφέρνουν να αφήσουν
χωρίς ευρώ ανθρώπους που

θέλουν να «σπρώξουν» χρήμα
σε κάτι... μεγάλο 

και επικερδές

Οι ειδικοί συστήνουν...

Επενδύουν στο «όνειρο» 
και βιώνουν τον εφιάλτη! 

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Εκμεταλλεύονται την άγνοια
Την άγνοια εκμεταλλεύονται και οι επιτήδειοι για να αποκομίζουν εύκολο κέρδος
και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των θυμάτων τους να... αδειάζουν! «Το κύριο χαρα-
κτηριστικό όσων στήνουν τέτοιες απάτες είναι ότι κατέχουν άριστα την τέχνη της
πειθούς», τονίζει ο ίδιος αστυνομικός, επισημαίνοντας ότι «αυτού του είδους οι
απάτες έχουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο, που ξεκινάει από μία ιστοσελίδα με πολλά
απατηλά στοιχεία. Κύριο χαρακτηριστικό τους, δε, είναι η χρήση της αγγλικής
γλώσσας, για λόγους... εντυπωσιασμού των υποψήφιων θυμάτων τους ότι “κάτι
μεγάλο γίνεται εδώ”». Οι επιτήδειοι υπόσχονται επενδυτικές ευκαιρίες για μεγάλα
και γρήγορα κέρδη, κάνουν λόγο για εγγυημένες αποδόσεις από προϊόντα που «εί-
ναι το μέλλον των συναλλαγών», δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ονόματα ανα-
γνωρίσιμων πολιτών ως δήθεν πελατών τους και γενικότερα παρουσιάζουν μία ει-
κόνα... πολύ καλή για να είναι αληθινή. 

1. Μακριά από προϊόντα-
επενδύσεις που υπόσχονται άμεσα

και μεγάλα κέρδη.
2. Μακριά από δήθεν επενδυτικές

ευκαιρίες που έχουν τη μορφή 
του κατεπείγοντος.

3. Κανένας διάσημος δεν θα σας
προτείνει μέσω διαδικτύου να

επενδύσετε μαζί χρήματα.



Το τελευταίο «αντίο» στον τέως
βασιλιά της Ελλάδος
Κωνσταντίνο είπαν βασιλείς,

διάδοχοι, πριγκίπισσες και πρίγκιπες
αλλά και Έλληνες φίλοι του τη
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στην εξόδιο
ακολουθία που τελέστηκε στη
Μητρόπολη Αθηνών, από τον
Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και από
τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. 

Από τις 6 το πρωί της ίδιας ημέρας, η
σορός, τυλιγμένη με την ελληνική ση-
μαία, ήταν στο παρεκκλήσι του Αγίου
Ελευθερίου και όποιος το επιθυμούσε
αποχαιρέτησε τον τέως βασιλιά. Η τα-
φή έγινε στο Τατόι, δίπλα στους τάφους
των γονιών του.

Τον Κωνσταντίνο, διάδοχος ήταν τό-
τε, τον είχα γνωρίσει στο ξεκίνημα της
καριέρας μου (ήμουν στο «Φως των
Σπορ»), πριν από 63 χρόνια. Εκείνη την
εποχή είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες και εκείνος, ως πηδαλιούχος, είχε
καταφέρει με το σκάφος «Νηρεύς» και
με τους συνεργάτες του, τον Οδυσσέα
Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη, να
κατακτήσει το πρώτο Ολυμπιακό μετάλ-
λιο στην κατηγορία «Ντράγκιν». Ήταν το
πρώτο χρυσό που κατακτούσε η Ελλά-
δα σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το
1912! Ύστερα από σχεδόν μισό αιώνα.

Το ΕΙΡ διέκοψε το πρόγραμμά του!

Είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνος αγα-
πούσε τον αθλητισμό και ιδιαίτερα τον θα-
λάσσιο. Είχε ξεκινήσει μάλιστα σκληρή
προετοιμασία για τους 17ους Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Έτσι, το 1960 πήγε νωρίτε-
ρα με τους συνεργάτες του στη Νάπολη,
όπου και συνέχισε την προετοιμασία του.
Αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής ήταν η
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ήταν 7 Σεπτεμβρίου 1960, όταν το πρό-
γραμμα του ΕΙΡ, του κρατικού ραδιοφώ-
νου, διακόπηκε για να μεταδώσει μία
«έκτακτη είδηση». Ο διάδοχος Κωνσταντί-
νος είχε στεφθεί Ολυμπιονίκης στη Ρώμη.
«Ήταν το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλ-
λιο που κατακτούσε η Ελλάδα από τους
Αγώνες του 1912», είπε ο εκφωνητής.
Μάλιστα, ο τότε διάδοχος εκείνη την επο-
χή χρίστηκε σημαιοφόρος της Ελληνικής
Ολυμπιακής Αποστολής στη Ρώμη, που

φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Να τονίσω πως οι αθλητές που θα επάν-
δρωναν το πλήρωμα του πηδαλιούχου
Κωνσταντίνου επιλέχθηκαν από τον ίδιο
και όχι από την Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή. Για πλήρωμα λοιπόν του σκάφους
«Νηρέας», όπως είπαμε, επέλεξε τον
Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐ-
μη. Έτσι μετέβησαν στη Νάπολη, 40 μέ-
ρες πριν από την έναρξη των Αγώνων. Οι
τρεις συναθλητές ήθελαν οι τελευταίες
εντατικές τους προπονήσεις να γίνουν στα
νερά που θα αγωνίζονταν. Να προσθέσω,
όπως οι ίδιοι παραδέχθηκαν αργότερα,
πως δεν δυσκολεύτηκαν να εξοικειωθούν
με την ιταλική θάλασσα. Μάλιστα το ση-
μείο εκείνο τους θύμιζε πολύ τον κόλπο
του Φαλήρου, γεγονός που, όπως απο-
δείχθηκε, τους ευνόησε ιδιαίτερα.

Η κατάκτηση του χρυσού

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1960, όπως προ-
αναφέρθηκε, ο «Νηρεύς» ανακηρύχθηκε
«χρυσός Ολυμπιονίκης». Και την επομένη,
στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος μαζί
με τον Εσκιτζόγλου και τον Ζαΐμη ανέβη-
καν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Στην
τελετή απονομής, που έγινε στο μικρό αλ-
λά γραφικό λιμάνι της Σάντα Λουτσία στη

Νάπολη, ήταν παρούσα όλη η βασιλική οι-
κογένεια καθώς και ο πρόεδρος της Ιταλι-
κής Δημοκρατίας, Τζιοβάνι Γκρόνκι. «Ο
πρόεδρος της Ιταλίας συνεχάρη προσωπι-
κά τον διάδοχο αλλά και τη μητέρα του,
βασίλισσα Φρειδερίκη, που καθ’ όλη τη
διάρκεια της τελετής δεν είχε πάψει να
κλαίει από χαρά», όπως έγραψαν οι εφη-
μερίδες της εποχής. Στο άκουσμα της με-
γάλης αυτής επιτυχίας, ο πρωθυπουργός
της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
δήλωσε: «Εν τω προσώπω του διαδόχου
ετιμήθη το όνομα της Ελλάδος. Εκφράζω
χαράν και υπερηφάνειάν μου». Οι εφημε-
ρίδες της εποχής έγραψαν: «Με αισθήμα-
τα βαθειάς συγκινήσεως, εθνικής υπερη-
φανείας και ανυποκρίτου ενθουσιασμού,
ο ελληνικός λαός υπεδέχθη το απόγευμα
χθες την είδησιν περί της λαμπράς πρώ-
της νίκης του διαδόχου Κωνσταντίνου εις
τους ιστιοπλοϊκούς αγώνας της 17ης
Ολυμπιάδος που διεξήχθησαν εις τον κόλ-
πον της Νεαπόλεως. 

Υποδοχή ηρώων

Χάρις εις τη νίκην αυτήν, έπειτα από 48
έτη, όταν ο Τσικλητήρας κατέλαβε την
πρώτην θέσιν εις το άλμα εις μήκος άνευ
φοράς εις τους Ολυμπιακούς της Στοκ-

χόλμης το 1912, η Ελλάς κερδίζει πάλιν
χρυσούν Ολυμπιακόν μετάλλιον».

Ύστερα από μερικές ημέρες μετά την
επιτυχία, στις 12 Σεπτεμβρίου, το αερο-
πλάνο που μετέφερε τους Ολυμπιονίκες
και τη βασιλική οικογένεια προσγειώθηκε
στην Αθήνα. Όπως θυμάμαι, στον χώρο
του αεροδρομίου κυμάτιζαν 17 μεγάλες
ελληνικές σημαίες, που συμβόλιζαν τη
17η Ολυμπιάδα. Να σημειώσω πως ο κό-
σμος που είχε συγκεντρωθεί στο αερο-
δρόμιο ήταν δεκάδες χιλιάδες και επευ-
φημούσε τον Κωνσταντίνο. Ανάμεσά
τους βρίσκονταν αρκετοί κυβερνητικοί
εκπρόσωποι, θρησκευτικοί ηγέτες και
υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού.

Ο Ολυμπιονίκης διάδοχος Κωνσταντί-
νος, που ήταν φανερά συγκινημένος, στις
πρώτες του δηλώσεις ευχαρίστησε τον
πατέρα του, βασιλιά Παύλο, το πλήρωμά
του αλλά και τον ελληνικό λαό. Στη συνέ-
χεια κατευθύνθηκε στην πλατεία Συντάγ-
ματος όπου, μαζί με τους συναθλητές
Ζαΐμη και Εσκιτζόγλου, κατέθεσε δάφνι-
νο στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου
Στρατιώτη. Το χρυσό αυτό μετάλλιο ήρθε
ύστερα από 48 χρόνια. Η Ελλάδα είχε να
κατακτήσει μετάλλιο από τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 1912!
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του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

Ύστερα από μισό αιώνα ακούστηκε ο ελληνικός
Εθνικός  Ύμνος σε Ολυμπιακούς Αγώνες!
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Υπάρχουν μερικές σκηνές στον ελληνικό
κινηματογράφο, που με τον υψηλό τους
δραματικό χαρακτήρα και την ηθική τους

ενάργεια έχουν μείνει ανεξάλειπτες στο μυαλό και
την καρδιά μας, σηματοδοτώντας σπουδαίες
ηθικές και αισθητικές μνήμες. 

Σε αυτές ανήκουν και σκηνές από τις ανεπανάλη-
πτες ταινίες μας: «28η Οκτωβρίου, ώρα 5:30» και
«Εκείνο το καλοκαίρι». Με πρωταγωνιστή έναν από
τους ωραίους τους ελληνικού κινηματογράφου, που
έχουν κερδίσει την παντοτινή αγάπη και εκτίμηση του
κινηματογραφόφιλου κοινού μας. Έναν δίμετρο, πα-
νέμορφο άνδρα, με αδρά χαρακτηριστικά και εξωτική
ομορφιά, που παρέπεμπε σε κάτι μοναδικό, σπάνιο!
Τον απαράμιλλο Λάκη Κομνηνό, που άλλοτε ως Γερμα-
νός αξιωματικός της Βέρμαχτ, άλλοτε ως αντάρτης
πατριώτης στα ανυπόταχτα κακοτράχαλα βουνά της
Κρήτης, ενίοτε ως ακαταμάχητος εραστής, play boy ή
ξιπασμένος και αλαζονικός μεγαλοαστός, μας πρό-
σφερε μεγάλες ερμηνείες, οι οποίες ανυψώνονται σε
μεγάλες δραματικές σφαίρες. 

Καλλιτεχνικό... όνομα

Ο μεγάλος ζεν πρεμιέ είδε το φως της ζωής στις 4
Ιουνίου 1944 στην Άγρα Λέσβου, ενώ ήρε τη μακρινή
του καταγωγή από την Κεφαλονιά. Το κανονικό του
όνομα ήταν Απόστολος Πάστος, αλλά ένεκα των καλ-
λιτεχνικών αναγκών το άλλαξε σε Κομνηνός, που είναι
αναμφίβολα πιο επικοινωνιακό και παραπέμπει και σε
αριστοκρατικές ρίζες. Μετά τις εγκύκλιες γυμνασια-
κές του σπουδές, ενεγράφη στη Δραματική Σχολή του
Πέλου Κατσέλη όπου φοίτησε για δύο χρόνια, ωστό-
σο θα αποφοιτήσει με το δραματουργικό πτυχίο από
τη Σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Συνάμα θα παρακο-
λουθήσει και ανώτερα μαθήματα υποκριτικής στην
Ακαδημία Τεχνών του Ιλινόις στην Αμερική. 

Πρόβα τζενεράλε στο παλκοσένικο ο Λάκης Κομνη-
νός έκανε με την τραγωδία «Αντιγόνη», ενώ στη μεγά-
λη οθόνη πραγματοποίησε την πρωτόλεια εμφάνισή
του στην ταινία-κοινωνικό δράμα «Ο εγωισμός», του
Γιάννη Δαλιανίδη, πλάι στους Ζωή Λάσκαρη, Άγγελο
Αντωνόπουλο, Σπύρο Φωκά κ.ά. 

Και σε διεθνές καστ

Μάλιστα, τη δεκαετία του ’70, ο Λάκης Κομνηνός
συμμετείχε σε μεγάλες κοσμοπολίτικες παραγωγές,
εκ των οποίων κάποιες είχαν και διεθνές καστ, με δυ-
σθεώρητα για τα ελληνικά δεδομένα μπάτζετ, που
προβλήθηκαν με επιτυχία στο εξωτερικό. Για την αι-
σθαντική επίσης φωνή του, ο ωραίος του ελληνικού
κινηματογράφου συμμετείχε σε πάρα πολλές ραδιο-
φωνικές εκπομπές και σε ντοκιμαντέρ, ως αφηγητής.
Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο σπουδαίος
γόης της μεγάλης οθόνης υπήρξε λάτρης του ωραίου
φύλλου, με πολλές κατακτήσεις για την εκστατική
ομορφιά του! Έκανε δυο γάμους. Πρώτη του σύζυγος
ήταν η ηθοποιός Ντίνα Τριάντη, με την οποία απέκτη-
σε δύο γιους, τους Γιώργο και Γιάννη. Και με τον δεύ-
τερο γάμο του, με τη δημοσιογράφο Τζώρτζια Κοντρά-
ρου, απέκτησε έναν τρίτο γιο, τον Δημήτρη. Τα τελευ-
ταία χρόνια ο αγαπημένος μας ηθοποιός ιδιωτεύει
απολαμβάνοντας τη θαλπωρή της οικογένειάς του,
αλλά και ασχολούμενος διεξοδικά με το αγαπημένο
του χόμπι, το κυνήγι. Επιπλέον, με άτεγκτο δημοκρατι-
κό ήθος, το 1981 ανέλαβε γενικός διευθυντής της
ΥΕΝΕΔ, με στόχο τον εκδημοκρατισμό της από τη
χούντα. Με την εκστατική ομορφιά του, το υψηλό καλ-
λιτεχνικό του ήθος –ποτέ δεν διολίσθησε στις απρέ-
πειες του star  system–, το δυνατό λυρικό του κύττα-
ρο και την πλατιά του θεατρική παιδεία, ο Λάκης Κο-
μνηνός διέγραψε μια μεγάλη καριέρα στα καλλιτεχνι-
κά μας δρώμενα και, με τις δραματικές ερμηνείες
του, έχει καταγραφεί στους σπουδαιότερους ηθοποι-
ούς.

*Συγγραφέας, α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Κινηματογράφος 
1964: «Εγωισμός»
1965: «Γλυκιά γλυκιά μου αγάπη»
1966: «Οι ένοχοι», «Οι εκδικηταί», «Δάκρυα
για την Ηλέκτρα» 
1968: «Αγάπη και αίμα», 
«Γοργόνες και μάγκες» 
1969: «Δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι», 
1970: «Οι γενναίοι του Βορρά», 
«Εγώ ρεζίλεψα τον Χίτλερ», 
«Μάρθα, η γυναίκα του πόνου», 
«Ακόμα μια φορά πριν ξεψυχήσω»
1971: «Φλογισμένη σάρκα», «Εκείνο το
καλοκαίρι», «Η χαραυγή της νίκης»,
«Καταναλωτική κοινωνία», «28η Οκτωβρίου
ώρα 5:30», 
1972: «Οι εκβιασταί», «Οι απάνθρωποι»
1973: «Τανγκό 2001»
1974: «Παύλος Μελάς», «Έγκλημα στο
Καβούρι»
1975: «Συνωμοσία στη Μεσόγειο»,
«Δολοφονήστε τον Μακάριο»
1976: «Καυτές διακοπές»
1979: «Το χαμόγελο της Πυθίας»
1980: «Ρένα να η ευκαιρία»
1982: «Το κόκκινο τρένο», «Παγίδα 
στην Ελλάδα», «Εγώ και το πουλί μου», 
«Ο καπιταλίστας και η τραγουδίστρια», 
«Η μανούλα, το μανούλι και ο παίδαρος»,
1995:«Transito»
1999: «Ο ανθός της λίμνης»
2002: «Στη σκιά του Λέμυ Κώσιον»
2015: «Ουζερί Τσιτσάνης».

Θέατρο
1967: «Ήταν ένας playboy»
1977: «Αντιγόνη», «Ρομανσέρο»

Ρετρό

Ο αξεπέραστος γόης του κινηματογράφου

Λάκης Κομνηνός

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Ονεαρός αστυνομικός αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση.  Είναι γιος του
Χαρίλαου Καρτσάκη, γνωστού αξιω-

ματικού ε.α., που με ήθος και συνέπεια υπη-
ρέτησε το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. Ο Γιώργος γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο και
υπηρετεί στο Λασίθι. Αποφοίτησε από τη
Σχολή Αστυφυλάκων και από το 2007 ανή-
κει στην οικογένεια της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Η αγάπη του για την Αστυνομία τον
ώθησε να βάλει υποψηφιότητα στις εκλο-
γές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λασιθίου, που έγιναν στις 12 Νοεμβρίου
2015. Συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό ψήφων
και έλαβε τη θέση του προέδρου στα 27 του

χρόνια, και έγινε έτσι ο
νεαρότερος πρόεδρος
Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων πανελλαδι-
κά.

Στόχος του, όπως λέ-
ει, είναι η σωστή και
διαρκής αντιμετώπιση
των προβλημάτων της
Αστυνομίας και ως πρό-
εδρος έχει θέσει στό-
χους που προσπαθεί να
φτάσει, σε συνεργασία

πάντα με τους συναδέλφους του.
Ο Γιώργος Καρτσάκης, με τη σεμνότητα και

το ήθος του, έχει κερδίσει τον σεβασμό των
συναδέλφων του πανελλαδικά και, όπως όλα
δείχνουν, έχει μέλλον χάρη στον γνήσιο χαρα-
κτήρα του και την ευγενική φυσιογνωμία του,
ενώ συχνά πυκνά λαμβάνει εύσημα για την
πολυσχιδή δράση του, που φεύγει και πέρα
από τα όρια του συνδικαλισμού.

Η καθολική αποδοχή του έχει οδηγήσει σε
σειρά τιμητικών βραβεύσεων προς το πρό-
σωπό του, με πιο πρόσφατη εκείνη από τον
Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
και από το International Action Art. 

Ο πρόεδρος της UNESCO Πειραιώς και
Νήσων και μέλος του εκτελεστικού συμβου-
λίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για την
UNESCO κ. Ιωάννης Μαρωνίτης και εγώ, με
την ιδιότητα του διευθυντή Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για το Ιnternational Αction
Αrt, τον βραβεύσαμε στο πλαίσιο μιας εξαι-
ρετικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου
Γαλατσίου, για την εθελοντική του δράση
και την κοινωνική του προσφορά στα χρόνια
της πανδημίας.

Όπως επισημαίνει μάλιστα και ο ίδιος:
«Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε με
οποιονδήποτε τρόπο σε μια κοινωνία, όταν
μας έχει ανάγκη, και αν σε αυτό συμμετά-
σχουμε ακόμα περισσότεροι, τόσο πιο
όμορφη μπορεί να γίνει».

Γιώργος Καρτσάκης,
η επιτομή του ικανού και
έντιμου αστυνομικού 

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Με την εξόδιο ακολου-
θία στη Μητρόπολη
της Αθήνας και την τα-

φή του Κωνσταντίνου στο Τα-
τόι, φαίνεται πως έκλεισε ο κύ-
κλος της μοναρχίας στη Ελλά-
δα. «Με την ταφή έπεσαν και οι
τίτλοι τέλους;» ήταν το ερώτη-
μα των περισσότερων συναδέλ-
φων σε πολιτικούς, σε γνω-
στούς συνταγματολόγους και
σε απλούς πολίτες. Οι απαντή-
σεις διίστανται! Εκείνο πάντως
που βγαίνει ως τελικό συμπέρασμα είναι
πως «το πολιτειακό στην Ελλάδα έληξε με
το δημοψήφισμα του 1974» και ότι «η δη-
μοκρατία μας δεν κινδυνεύει, γιατί πατάει
σε γερά θεμέλια».

Και έτσι είναι. Άλλωστε και ο ίδιος ο
μακαρίτης ο πρώην βασιλιάς το ήξερε.
Είχε αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος. Θυμάμαι μάλιστα και την
απάντηση που είχε δώσει σε φωτορε-
πόρτερ αμέσως μετά την ανακοίνωση
του αποτελέσματος. Όταν τον ρώτησαν
«και τώρα εμείς πώς θα σας αποκαλού-
με;», εκείνος απάντησε: «Μα με το όνο-
μά μου, Κωνσταντίνος», χωρίς να δείξει
πως το αποτέλεσμα του Δεκεμβρίου του
1974 τον είχε πειράξει!

Είναι γεγονός. Το πολιτειακό με το δη-
μοψήφισμα στις 8 Δεκεμβρίου 1974 τε-
λειώνει, τερματίζεται οριστικά το καθε-

στώς της βασιλευομένης δημο-
κρατίας στην Ελλάδα.

Με την ευκαιρία, να υπογραμ-
μίσουμε πως από το 1862 και
μέχρι σήμερα έχουν γίνει εννέα
δημοψηφίσματα. Από αυτά, τα
επτά αφορούσαν το πολιτειακό!
Και είναι αλήθεια ότι το δημο-
ψήφισμα που καθόρισε την τύχη
της χώρας μας έγινε στις 8 Δε-
κεμβρίου 1974. Διεξήχθη λί-
γους μήνες μετά την κατάρρευ-
ση της δικτατορίας. Ο ελληνικός

λαός αποφάσισε εκείνη τη σημαδιακή
ημέρα, σε συνθήκες πρωτοφανούς
ελευθερίας και με συντριπτική πλειοψη-
φία, την κατάργηση της βασιλείας στην
Ελλάδα. Έτσι, στην Ελλάδα ήρθε «η προ-
εδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία, όπως αποτυπώθηκε στο ισχύον Σύν-
ταγμα του 1975».

Μία ημέρα μετά την ορκωμοσία της
πρώτης πανηγυρικά εκλεγμένης μεταπο-
λιτευτικής κυβέρνησης (στις 22 Νοεμ-
βρίου), εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα
που όριζε τη διεξαγωγή του δημοψηφί-
σματος για το πολιτειακό στις 8 Δεκεμ-
βρίου. «Ο ελληνικός λαός καλούνταν να
αποφασίσει για τον τρόπο ανάδειξης του
αρχηγού του κράτους και την επιστροφή
ή όχι του Κωνσταντίνου». Με ποσοστό
69,18, ο ελληνικός λαός επέλεξε την κα-
τάργηση της μοναρχίας. Το αποτέλεσμα

της κάλπης, λοιπόν, ήταν συντριπτικό
υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας.
Υπέρ της καταμετρήθηκαν 3.244.748
ψήφοι (ποσοστό 69,18%), ενώ
1.445.857 πολίτες (ποσοστό 30,82%)
επέλεξαν το πολίτευμα της βασιλευομέ-
νης δημοκρατίας – η αποχή έφθασε στο
25%! Να προσθέσω πως ο Κωνσταντί-
νος, που δεν αμφισβήτησε το αποτέλε-
σμα, δήλωσε: «Εύχομαι ολοψύχως οι
εξελίξεις να δικαιώσουν το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος». Δήλωση έκανε
και ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος
Καραμανλής, που τόνισε ότι «όλοι πρέπει
να αναγνωρίσουν ότι ετερματίσθη οριστι-
κώς η εκκρεμότης του πολιτειακού».

Ο ελληνικός λαός εδώ και πενήντα
χρόνια, για την ακρίβεια 49, έχει χτίσει
πάνω σε γερά θεμέλια τη δημοκρατία
μας. «Πετραδάκι-πετραδάκι και με άτρω-
τα υλικά φτιάξαμε μια δυνατή, μια πανί-
σχυρη δημοκρατία η οποία δεν κινδυ-
νεύει από κανέναν», μου είπε μετά την
ταφή του Κωνσταντίνου ένας καλός φί-
λος, πρώην πρωθυπουργός.

Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυ-
νεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καθη-
μερινά άλλωστε δίνουμε «εξετάσεις» και,
παρά τις διαφωνίες μας και τα όποια λά-
θη, κερδίζουμε και προχωράμε. Και αυτό
σημαίνει και, ναι, είναι νίκη της δημοκρα-
τίας. Φοβάμαι μόνο τη διχόνοια!

Από το 2001 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει καταδι-
καστεί τουλάχιστον 55 φορές από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στα σωφρο-
νιστικά καταστήματα και συνιστούν κατάφωρη παραβία-
ση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και που οδηγούν σε έλλειψη
σεβασμού και σε ταπεινωτική μεταχείριση. Αντιπροσω-
πευτικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Peers κατά Ελ-
λάδας, η οποία εκδικάστηκε στο ΕΔΔΑ.

Άλλες καταδίκες αφορούν τον υπερπληθυσμό στις φυ-
λακές, τις δυσμενείς συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη
επίπλων και θέρμανσης, τις εστίες μολύνσεως (υπόθεση Μπούρος
κ.ά. κατά Ελλάδας), αλλά και την αδυναμία παροχής της κατάλλη-
λης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους κρατούμενους, την
οποία πρέπει να εξασφαλίσουν (υπόθεση Τσόκας κατά Ελλάδας, ο
οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο και έλαβε την πρώτη θεραπευτική
αγωγή μετά τη μετάσταση της ασθένειάς του, με αποτέλεσμα τον
θάνατό του). Αδιάφορη κρίνεται από το ΕΔΔΑ η έλλειψη οικονομι-
κών πόρων, καθώς δεν δικαιολογεί συνθήκες που παραβιάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα (άρθρο 4 ευρωπαϊκών σωφρονιστικών κα-
νόνων). Παράλληλα με το ΕΔΔΑ κινούνται και η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή κατά των Βασανιστηρίων (CPT), ο Συνήγορος του Πολίτη και το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φυλακών. Η CPT, έχοντας δημοσιεύσει
ήδη 11 αναφορές, κρίνει ως εξαιρετικά επείγον: α) κάθε κρατούμε-
νος να διαθέτει δικό του κρεβάτι με καθαρά κλινοσκεπάσματα και
τουλάχιστον 4 τ.μ. χώρο, β) τα κελιά να χωρίζονται από διάδρομο,
γ) να διατηρείται η σωστή θερμοκρασία εντός του κελιού όλες τις
εποχές του χρόνου.

Άλλοι προσφεύγοντες κρατούμενοι που έχουν δικαιω-
θεί ήταν ενδεικτικά οι Λιάρτης, Μαρτζακλής, Λαυρεντιά-
δης, Καρτέλης, Πατρίκης κ.λπ. κατά της Ελλάδος. Οι
κρατούμενοι πρέπει να διατηρούνται σε καλή φυσική και
ψυχική υγεία, καθώς και να τους δίνεται η δυνατότητα να
εργάζονται και να μορφώνονται. Η μεταχείρισή τους πρέ-
πει να συνηγορεί στην αλλαγή και στην κοινωνική επανέν-
ταξή τους, και να τους ωθεί στο να διάγουν έναν απαλ-
λαγμένο από το έγκλημα βίο. Αυτός άλλωστε είναι και ο
σκοπός του σωφρονισμού. Η ποινή δεν έχει μόνο τιμωρη-
τικό χαρακτήρα για την πράξη που έκαναν, αλλά αποσκο-
πεί παράλληλα και στον σωφρονισμό των κρατουμένων.

Πάντως, κρατούμενοι που διαβιούν σε τέτοιες συνθήκες μπο-
ρούν να αναφέρονται γραπτώς και σε εύλογο χρόνο στο Συμβούλιο
της Φυλακής. Μετά από 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απορ-
ριπτικής απόφασης ή 30 ημέρες από ́ την υποβολή ́ της αναφοράς
(σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση), μπορούν να προ-
σφύγουν στο δικαστήριο εκτέλεσης ποινών, το οποίο, εάν δεχθεί́
την προσφυγή,́ αίρει τα αποτελέσματα που απορρέουν από́ την πα-
ράνομη ενέργεια. Δυστυχώ όμως, παρ’ όλες τις καταδίκες που έχει
υποστεί, η Ελλάδα παραμένει από τις τελευταίες χώρες σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης εντός
των φυλακών, αναφορικά τόσο με τις συνθήκες υγιεινής και του
υπερπληθυσμού των κρατουμένων, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δια-
δικασίες και τις προσπάθειες επανένταξής τους στην κοινωνία. Αυ-
τή η κατάσταση, πέραν από όσα προαναφέρθηκαν, έχει ως αποτέ-
λεσμα μεγάλο ποσοστό των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή
του να επιστρέφει ξανά στις φυλακές, και μάλιστα πολλές φορές,
δυστυχώς, για τη διάπραξη σοβαρότερων αδικημάτων. 

H δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει! Φοβάμαι μόνο τη διχόνοια!

Οι καταδίκες της Ελλάδας για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές 

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com

Τηλ.: 697 3232 775

Εβδομάδα αλλαγών

Hμετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο των Ιχθύων είναι
μία ένδειξη αλλαγών, τόσο στη συναισθηματική μας
ζωή όσο και στα οικονομικά. Προσωπική μου εκτίμηση

είναι ότι οι δυσκολίες σε αυτούς τους δύο τομείς θα αρχίσουν
σταδιακά να εξαλείφονται από την άνοιξη (τον Μάρτιο), όταν
και θα έχουμε δείγματα ανανέωσης και καλύτερων συνθηκών.
Αυτή η εβδομάδα ξεκινά με τη δύσκολη σύνοδο Κρόνου -
Αφροδίτης, αλλά τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν πολύ
βοηθητικές όψεις για τους 12 αντιπροσώπους των ζωδίων.

Κριός
(21/3-20/4)

Ο Δίας στο δικό σας ζώδιο συνεχίζει μία εξαιρετικά
ευνοϊκή πορεία, όπου ηρεμεί, ανανεώνει, επεκτείνει
και δίνει ευκαιρίες σε εσάς του πρώτου δεκαημέρου.
Ο Ήλιος στον τομέα των προσωπικών σας στόχων,
από την Τρίτη έως την Κυριακή, θα εκπέμπει τη θετι-
κότητά του, σε συνεργασία με τον Δία και τον Άρη.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Αν και είχατε ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο
διάστημα, τώρα θα υπάρξουν πολύ βοηθητικές πλα-
νητικές επιρροές και σταδιακά θα νιώθετε καλύτερα
και πιο δυνατοί. Τα οικονομικά σας, ένας τομέας που
σας έχει προβληματίσει αρκετά, θα μπούνε σε μία
καλύτερη πορεία. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά βοηθητική για
σας, εφόσον πολλές καταστάσεις συνηγορούν στο
να έχετε περισσότερες ευκαιρίες, ενώ τα νέα ξεκι-
νήματα θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ο Άρης
στο δικό σας ζώδιο σας έχει ταλαιπωρήσει, αλλά
αυτή την εβδομάδα θα δεχτεί καλές όψεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Τα πράγματα βελτιώνονται για εσάς από αυτή
την εβδομάδα, όπου πρωτίστως ο Άρης στο δω-
δέκατο ηλιακό σας σπίτι παύει να έχει ανάδρομη
πορεία και γίνεται ξεκάθαρα βοηθητικός σε θέ-
ματα εργασιακά, ψυχολογίας και συναισθηματι-
κών ισορροπιών. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Οι υποχρεώσεις δεν φαίνεται ακόμη να σας εγ-
καταλείπουν, αλλά το σύμπαν έχει προνοήσει για
να σας δώσει στιγμές που θα ξεμπλοκάρουν τις
επιθυμίες σας. Ο Ερμής βοηθά από τη θέση του
να αναβαθμίσετε τα επικοινωνιακά σας ταλέντα.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων και
ενεργοποιεί την επαγγελματική σας ζωή.Η θετική
επιρροή του Άρη, του Δία και του Ήλιου φροντίζει
τις σχέσεις σας και γενικότερα είναι μία βοηθητική
περίοδος για να αποκτήσετε καλές προοπτικές στις
σχέσεις σας και να «χτίσετε» πάνω σε αυτές. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα που αφορά τα συ-
ναισθήματά σας, αλλά και τα παιδιά σας αν είστε
γονείς, και αυτό βοηθά πάρα πολύ την ισορροπία
και τη βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Στο τέλος της
εβδομάδας θα υπάρξουν βοηθητικές συνθήκες σε
σχέσεις που είχαν διαρραγεί λόγω καταστάσεων. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Ο Άρης, στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δι-
κό σας, έχει δημιουργήσει έντονες καταστάσεις με
τους άλλους, αλλά τώρα με την ορθή του πορεία θα
γίνει αρκετά βοηθητικός και ενωτικός. Γενικά, αυτές
οι μέρες θα σας δώσουν μια προώθηση σε καταστά-
σεις και συνθήκες που είχαν «παγώσει».

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Είναι καιρός να αφήσετε πίσω τις παρεξηγήσεις
και  τις σκέψεις που δεν σας πάνε παρακάτω. Αυτή
η εβδομάδα θα σας βοηθήσει να ανοίξετε καινούρ-
για κεφάλαια, να διεκδικήσετε οικονομικά και συ-
ναισθηματικά, αλλά και να μιλήσετε επιτέλους για
κάτι που το φέρνετε μέσα σας σαν ψυχικό βάρος. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Η Αφροδίτη εγκαταλείπει το δικό σας ζώδιο, όπου
έκανε κάποια ξεκαθαρίσματα, οικονομικά και συναι-
σθηματικά, και τώρα περνά στον τομέα των οικονο-
μικών σας πόρων. Τα θετικά νέα ανήκουν σε όσους
έχουν γεννηθεί το πρώτο δεκαήμερο, όπου ο Ήλιος
δημιουργεί καλές όψεις με τον Δία και τον Άρη.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σας, από τις
27/1 έως τις 20/2, είναι ένα πολύ καλό γεγονός για
σας. Αν και έχετε ταλαιπωρηθεί με θέματα οικογενει-
ακά, από ό,τι φαίνεται αυτή η εβδομάδα θα σας χαρί-
σει καλές προοπτικές, για να ξεπεραστούν τα προ-
βλήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει. 

Λέων
(23/7-22/8)

Μία βοηθητική εβδομάδα ανοίγεται για εσάς,
όπου σταδιακά τα οικονομικά σας θα έχουν καλύτε-
ρα αποτελέσματα, αλλά και η λίμπιντό σας θα ανέ-
βει. Επίσης ο Ήλιος, που βρίσκεται στον τομέα των
σχέσεών σας, δημιουργεί καλές συνθήκες για επα-
φές και συνεργασίες.
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Σ το απέραντο… τσίρκο του
ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα νέο
επεισόδιο μεταξύ του προέδρου

της Super League 1 (κι εξ οφίτσιο
αντιπροέδρου της ΕΠΟ) και ιδιοκτήτη
του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και
του προέδρου της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκου
ήρθε να ταράξει και πάλι τα νερά. 

Ο Μαρινάκης αποκάλεσε «τενεκέδες» τα
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ
και συνέχισε με τη φράση «θα σας μαζέψει ο
εισαγγελέας». Δεν χρειαζόταν να το επιση-
μάνει, ωστόσο. Η προϊσταμένη αρχή του πο-
δοσφαίρου είναι ένα απέραντο φρενοκο-
μείο. Επικρατεί ένα καθεστώς… δυαρχίας,
μεταξύ του προέδρου Τάκη Μπαλτάκου και
του εκτελεστικού διευθυντή Ιάκωβου Φιλιπ-
πούση, με συνέπεια την απόλυτη μπαχαλο-
ποίηση. Στην προτελευταία συνεδρίαση, ο
Φιλιππούσης δεν παρέστη, αλλά απείχαν και
τα μέλη που πρόσκεινται στην ΑΕΚ. Έμειναν
ο Μπαλτάκος και όσοι πρόσκεινται στον…
ΠΑΟΚ. Προφανές ότι υπάρχει «ρήγμα» και
στις σχέσεις του Δημήτρη Μελισσανίδη με
τον Ιβάν Σαββίδη. 

Στήριξη

Και οι δύο στήριξαν την εκλογή Μπαλτά-
του στην προεδρία της ΕΠΟ, αλλά μετά ήρ-
θαν οι… μέλισσες. Ίντριγκες μέσα στην
ομοσπονδία, αλληλοκαρφώματα, κατάν-
τησαν κουρελόχαρτο το καταστατικό, το
οποίο ο καθένας μεταφράζει κατά το δο-
κούν. Το καταστατικό «γέρνει» υπέρ του Φι-
λιππούση, σύμφωνα με την «ολιστική με-
λέτη» που συνέταξαν οι δύο υπερκείμενες
συνομοσπονδίες FIFA και UEFA. Η συνταξι-
ούχος Αρεοπαγίτης Διονυσία Μπιτζούνη,
πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Διακυ-
βέρνησης και Συμμόρφωσης της ΕΠΟ, δι-
καιώνει τον Φιλιππούση, αλλά ο Μπαλτά-
κος, σε μία αποστροφή του λόγου του,
απάντησε στον εκτελεστικό διευθυντή:
«Έχω μία φαγούρα γι’ αυτά που λες». Κι
αυτός ανταπάντησε: «Υπάρχουν φάρμακα
για την φαγούρα». «Επίπεδο» ανώτατης
αρχής του ποδοσφαίρου. Ο δε Μπαλτά-
κος, στην τελευταία συνεδρίαση, όπου πα-
ρενέβη διαδικτυακά ο Μαρινάκης, είπε ότι
θα μπορούσε να συμμαχήσει μαζί του! Με

τον Μαρινάκη, τον οποίο καθύβριζε. Για,
δε, την Επιτροπή της οποίας προΐσταται η
Δ. Μπιτζούνη τόνισε ότι είχε συμβουλευτι-
κό χαρακτήρα κι όχι ουσιαστικό. Και το…
καλύτερο: Για να συνεδριάσει η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της ΕΠΟ, θα πρέπει απαραίτη-
τα να παρευρίσκεται ο Ιάκωβος Φιλιππού-
σης, σύμφωνα με το καταστατικό. 

Ο Μπαλτάκος το αγνοεί. Για αυτό, αλλά
και για πολλά ακόμα που συνθέτουν το «τσίρ-
κο» με έδρα το Πάρκο Γουδή, ο Μαρινάκης,
αφού τους «έλουσε» με προσβλητικούς χα-
ρακτηρισμούς, τους κάλεσε να παραιτηθούν
προκειμένου να ορίσουν προσωρινή διοι-
κούσα επιτροπή οι δύο υπερκείμενες συνο-
μοσπονδίες, όπως είχε γίνει και το 2016.

Στο μεταξύ, στη Super League 2 γίνονται
ακόμα πιο τραγελαφικά πράγματα. Δεν περ-
νάει αγωνιστική που να μην υπάρχουν καταγ-
γελίες για δωροδοκίες με χρυσαφικά διαιτη-
τών, ο πρόεδρος της Λάρισας Αχιλλέας Ντα-
βέλης δήλωσε ότι «υπάρχει παράγκα στη Βό-
ρεια Ελλάδα», ο Ροκάκης των Χανίων είπε
«να κλείσουμε αυτό το μπο@@@λο», ενώ
όλοι μαζί περιμένουν από τον Αυγενάκη να
τους δώσει χρήματα από το «Στοίχημα»! Φη-
μολογείται, μάλιστα, πως όταν τα πάρουν,
που δεν πρέπει να τα πάρουν, μερικά σωμα-
τεία θα αποσυρθούν από το πρωτάθλημα!
Αφού πρώτα τα πάρουν!

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το... τσίρκο των «τενεκέδων» και
οι επαίτες της Super League 2

Σούπερ ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Σε ένα ντέρμπι αποκαλύψεων για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Super
League 1, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο», τέσσερις μέ-
ρες μετά τον μεταξύ τους πρώτο προημιτελικό αγώνα στην Τούμπα για το Κύπελ-
λο. Την προσεχή Τρίτη, επίσης στη «Λεωφόρο», θα γίνει ο επαναληπτικός του
Κυπέλλου. Με νίκη των «πράσινων» αύριο, ο ΠΑΟΚ λογικά τίθεται εκτός διεκδί-
κησης του τίτλου, καθότι θα μείνει 12 βαθμούς πίσω. Με νίκη του «δικεφάλου
του βορρά», η διαφορά θα μειωθεί στους έξι. Το αποτέλεσμα θα περιμένει…
εναγωνίως η 2η ΑΕΚ, που θα έχει μάλλον εύκολη αποστολή με τον ουραγό Ιωνι-
κό στη Νεάπολη, αλλά και ο Ολυμπιακός, που κοντράρεται με τον Ατρόμητο στο
Περιστέρι. Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββατο: ΟΦΗ - Αστέρας Τρ. (17:00, Cos-
mote TV), Άρης - Βόλος (20:00, NOVA). Κυριακή: Ιωνικός - ΑΕΚ (16:00, Cos-
mote TV), Λεβαδειακός - Λαμία (17:00, NOVA), Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (19:30,
Cosmote TV), Ατρόμητος - Ολυμπιακός (20:30, NOVA). Το χθεσινό αποτέλεσμα
του ματς Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα μπορείτε να το δείτε στο paraskhnio.gr.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(18 αγώνες)

Παναθηναϊκός .............45
ΑΕΚ ........................... 41
Ολυμπιακός .................38
ΠΑΟΚ .........................36
Βόλος ........................29
Άρης .......................... 28
Ατρόμητος ..................23
Παναιτωλικός .............. 19
Αστέρας Τρ. .................18
ΠΑΣ Γιάννινα ...............17
ΟΦΗ ..........................16
Λεβαδειακός ...............12
Λαμία .........................11
Ιωνικός .........................8

Πάλι μπάχαλο έγινε 
το ελληνικό ποδόσφαιρο,
που παίζεται στα γραφεία

κι όχι στα γήπεδα
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Πορεία;
Στην Αθήνα έκλεισαν οι δρόμοι για την

κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν οι δρόμοι για
τη δίκη των 12 που κατηγορούνται για τη
δολοφονία του Άλκη. Γιατί άραγε; Μή-
πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζε-
ται πορεία;

«Πάγωσε»
Η Επισκοπή Ρεθύμνου δεν πλήρωσε,

ως όφειλε, χρέη της έως την 31η Οκτω-
βρίου, αλλά στην ΕΠΟ την άφησαν να
παίζει κανονικά, ενώ έπρεπε να την απο-
βάλουν από το πρωτάθλημα. Ποιος ευ-
θύνεται; Αυτός που… πάγωσε όταν σή-
κωσε το τηλέφωνο κι άκουσε ποιος
ήταν. 

ΚΑΡΠΑ
Όποιος εκπαιδευτεί κανένα δίωρο

στην ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Ανα-
ζωογόνηση), μπορεί να κάνει τον… για-
τρό σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλή-

ματος. Κι όλοι παραμένουν στις θέσεις
τους, πασχίζοντας για το καλό του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου. Και ο Ηλίας
Μπρέλλας, 20 ετών, έπαθε ανακοπή και
πέθανε στο γήπεδο.

Ζωή - ματς 0-1
Ο πρόεδρος της υγειονομικής επιτρο-

πής της ΕΠΟ Μιχάλης Τσιχριτζής δήλω-
σε ότι δεν μπορούν να βρουν γιατρούς
για όλα τα γήπεδα. Ας το δεχτούμε. Κι
επειδή δεν βρίσκουν γιατρούς, πώς επι-
τρέπουν να γίνονται παιχνίδια; Έχει με-
γαλύτερη αξία, ως φαίνεται, ένα ματς
από μία ανθρώπινη ζωή.

Εδώλιο
Στην ΕΠΟ σκοτώνονται μεταξύ τους οι

«του βορρά» με αυτούς «του νότου» για
το ποιος θα επικρατήσει. Δεν μένει και-
ρός ν’ ασχοληθούν με το ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο. Κι αν πεθάνει κάποιος πο-
δοσφαιριστής, ο ένας ρίχνει τις ευθύνες
στον άλλον και δεν κάθεται ουδείς στο
εδώλιο.

Απινιδωτής
Ένας καλός απινιδωτής κοστίζει το πο-

λύ 1.000 ευρώ. Στη χοντρική, σε μισή τι-
μή. Αντί να δώσουν χρήματα για να σώ-
σουν ζωές, έδιναν 600.000 ευρώ τον
χρόνο στον Άγγλο πρώην αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Και ο καινούργιος
Στιβ Μπένετ, πόσα παίρνει; 

Θράσος
Με όλα αυτά που γίνονται στη Super

League 2, με καραμπινάτες αδικίες ομά-
δων και συνεχείς ανακοινώσεις κατά της
διαιτησίας, περιμένουν όλοι τα λεφτά
από τον Αυγενάκη για τα ποσοστά από το
«Στοίχημα». Και της ΕΡΤ, βέβαια. Θρά-
σος. Αμέτρητο θράσος. 

Καταγγελία
Διαιτητές κατήγγειλαν στον αθλητικό

εισαγγελέα Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο
ότι από το 2013 έδιναν χρήματα για τη
δημιουργία της «Ένωσης Διαιτητών»,
που δεν έγινε ποτέ. Πού πήγαν τα χρήμα-
τά τους; Γιατί δεν τα επέστρεψαν; Σε κα-
λή μεριά στον κύριο διεθνή.

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Ποιος θα πάει
φυλακή για τον
θάνατο του Ηλία;

Τ ο άκρον άωτον της γελοιότη-
τας, της υποκρισίας και της

ξεφτίλας της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας. Στην Καρδίτσα, ένα παιδί 20
ετών, ο Ηλίας Μπρέλλας, έπαθε ανα-
κοπή και πέθανε στο γήπεδο σε αγώ-
να του ερασιτεχνικού πρωταθλήμα-
τος. Στο γήπεδο δεν υπήρχε γιατρός,
όπως προβλέπεται από τον νόμο
2725. Η δε «μαμά» του ελληνικού
ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ, αποφάσισε,
αφού το παλικάρι έφυγε από τη ζωή,
ότι πρέπει να τοποθετηθούν απινιδω-
τές σε όλα τα γήπεδα. Παρόμοιες
διαβεβαιώσεις είχαμε και το καλο-
καίρι του 2021, στο Euro, όταν ο Δα-
νός Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε σε
ματς της Εθνικής με τη Φινλανδία και
οι γιατροί τού έσωσαν τη ζωή με απι-
νιδωτή. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν
είναι μόνο ο απινιδωτής, αλλά κάτι
πιο σοβαρό; Πώς επιτρέπει ο διαιτη-
τής να αρχίσει ένας αγώνας όταν δεν
υπάρχει γιατρός στο γήπεδο; Πώς
επιτρέπει η αρμόδια Ένωση Ποδο-
σφαιρικών Σωματείων του κάθε νο-
μού ο διαιτητής να ξεκινάει το ματς
χωρίς γιατρό; Ελέγχουν τα Φύλλα
Αγώνα; Ο παρατηρητής διαιτησίας
στην Καρδίτσα Ηλίας Χατζής δήλω-
σε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι στα
παιχνίδια του ερασιτεχνικού πρωτα-
θλήματος υπογράφουν ως γιατροί
«σοβατζήδες και ταξιτζήδες». Απί-
στευτο. Είχε, μάλιστα, κάνει και ανα-
φορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Καρδίτσας. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά το
δελτίο υγείας του κάθε ερασιτέχνη
ποδοσφαιριστή υπογράφεται χωρίς
καν εξέταση από γιατρό. Απλά υπο-
γράφουν. Θα πάει κάποιος φυλακή;
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!Στο παιχνίδι Μετς - Κεβιγί Ρουέν 
στη League 2 του γαλλικού
πρωταθλήματος, οι φιλοξενούμενοι
είχαν στην κερκίδα μόλις… έναν
οπαδό τους, που ταξίδεψε 500
χιλιόμετρα για να δει την αγαπημένη
του ομάδα. Και τιμήθηκε γι’ αυτό από
τον σύλλογο.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με αφορμή τον θάνατο του «βασιλιά»
Πελέ, ας θυμηθούμε τι είχε δηλώσει ο
τεράστιος, όσο και αυτοκαταστροφικός,
Βορειο-ιρλανδός Τζορτζ Μπεστ, που
έφυγε από τη ζωή το 2005: «Αν δεν
ήμουν τόσο όμορφος, δεν θα μιλάγαμε
για τον Πελέ». 
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«Τρένο» πάει 
το ελληνικό 
ποδόσφαιρο



Δουλειά της αντιπολίτευσης, κατά τα
κρατούντα στις κοινοβουλευτικές
δημοκρατίες, είναι να στηλιτεύει,

να καταγγέλλει τα «κακώς κείμενα» της κυ-
βέρνησης, να προσπαθεί να δείξει πόσο
προβληματική είναι (αν είναι) η κυβερνητι-
κή πολιτική. Αυτό προφανώς μετρά και στη
συνείδηση των ψηφοφόρων, που συχνά
θέλουν η αντιπολίτευση να απηχεί τη δική
τους διαμαρτυρία και τα δικά τους παράπο-
να απέναντι στην κυβέρνηση. Όμως αυτό
είναι το εύκολο μέρος της δουλειάς της αν-
τιπολίτευσης. Το πραγματικά δύσκολο εί-
ναι να μπορέσει να πείσει ότι έχει όντως μια
εναλλακτική πολιτική. Μια διαφορετική
πρόταση εξουσίας και διαπραγμάτευσης.
Γιατί στις εκλογές οι ψηφοφόροι που θέ-
λουν να διαλέξουν ένα κόμμα εξουσίας,
αυτό που θέλουν είναι μια πολιτική πρότα-
ση. Κυβέρνηση θέλουν να ψηφίσουν και
όχι απλώς να υπογράψουν ψήφισμα δια-
μαρτυρίας. Οι εκλογές δεν είναι μια έρευ-
να της κοινής γνώμης για να δούμε ποιες
πολιτικές αρέσουν και ποιες όχι στους ψη-
φοφόρους. Είναι η στιγμή που οι ψηφοφό-
ροι ψηφίζουν αυτούς που θέλουν να τους
κυβερνήσουν.

Και μπορεί να κυριαρχεί η επικοινωνία
στην πολιτική, όμως κάποια πράγματα οι
άνθρωποι τα σκέφτονται και τα σταθμί-

ζουν με τρόπους ουσιαστικούς και όχι επι-
κοινωνιακούς. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που το
τελευταίο χρονικό διάστημα και λίγους
μήνες πριν από τις εκλογές δεν αφήνει
κανένα ζήτημα να πέσει κάτω, δεν μοι-
άζει με ένα κόμμα που έχει μελετήσει τη
σύνθετη και πολύ δύσκολη κατάσταση
που ζει η χώρα και έχει σκεφτεί τι ακρι-
βώς θα κάνει αν θέλει να ξανακυβερνή-
σει. Δεν αποπνέει την αίσθηση ότι έχει
ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πολ-
λαπλών κρίσεων. Δεν έχει παρουσιάσει
συγκεκριμένα, αναλυτικά και κοστολογη-
μένα σχέδια για το πώς θα αντιμετωπίσει
την ενεργειακή κρίση, την αύξηση του

πληθωρισμού, τη νέα τουρκική επιθετικό-
τητα. Ούτε έχει προτείνει με ποιες θεσμι-
κές αλλαγές θα τα πάει καλύτερα στην
αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Ούτε
έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα συνεκτικά
σχέδια για ζητήματα όπως π.χ. η Παιδεία.

Και αυτά τα ζητήματα δεν αντιμετωπίζον-
ται με επικοινωνιακές εξαγγελίες του τύ-
που «think tank θα προετοιμάσουν την επό-
μενη κυβέρνηση». Αυτό που χρειάζεται εί-
ναι ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να
λειτουργήσει πραγματικά ως σκεπτόμενος
μηχανισμός, ως μηχανισμός που να παρά-
γει πολιτική και πρόγραμμα. Και αυτά δεν
παράγονται με «απευθείας αναθέσεις»,
μπόλικο λαϊκισμό και λόγια του αέρα.

Στο στρατηγικό και προγραμματικό έλ-
λειμμα πρέπει να αναζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το
γιατί δεν κατορθώνει να ευνοείται από
την όποια φθορά που έχει μια κυβέρνηση
που διανύει τον τελευταίο χρόνο της θη-
τείας της. Και μιας και δεν έχει κάνει την
αυτοκριτική του για τα κυβερνητικά του
πεπραγμένα, ας αναλογιστεί τουλάχιστον
(αν θέλει) αυτές τις μέρες, που «πτυχές»
της κυβερνητικής του θητείας δικάζονται
σε τρεις αίθουσες των δικαστηρίων (υπο-
θέσεις Μάτι, Παπαγγελόπουλου, Παππά)
γιατί «ο λαός δεν ξεχνά» την «πρώτη φο-
ρά Αριστερά».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Και αυτήν τη φορά το Νταβός έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, κα-

θώς ο πρωθυπουργός συναντήθηκε
χθες με τον CEO της Intel Pat Gelsinger,
με τον οποίο συζήτησε το ενδεχόμενο
δημιουργίας εργοστασίου της Intel στην
Ελλάδα παραγωγής ημιαγωγών, καθώς
ο αμερικανικός όμιλος κάνει άνοιγμα
στην Ευρώπη. Αν έχουμε αίσιες εξελί-
ξεις, θα είναι ένα ακόμη σημαντικό βή-
μα στην αλυσίδα Microsoft, Google, JP
Morgan, Pfizer, Amazon κ.λπ.

� Ξέρετε πόσοι αλλοδαποί έγιναν Έλλη-
νες μέσα στο 2022; Πόσοι απέκτησαν

ελληνική υπηκοότητα καθώς και ελληνικό
διαβατήριο τον περασμένο χρόνο; Σύμφω-
να με επίσημα στοιχεία του υπουργείου
Εσωτερικών, 8.480 αλλοδαποί («αλλογε-
νείς», τους ονομάζουν επισήμως) ορκίστη-
καν Έλληνες και απέκτησαν την ελληνική
ιθαγένεια. Άλλοι 1.112 ομογενείς απέκτη-
σαν επίσης την ελληνική ιθαγένεια.

� Οι πολιτογραφήσεις σημείωσαν αύ-
ξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Για πα-

ράδειγμα, το 2021 οι αλλοδαποί που
έγιναν Έλληνες ήταν 6.430 (ενώ το
2022 αυξήθηκαν σε 8.400). Το 2017,
επί ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτογραφήσεις ήταν
πολύ περισσότερες, ξεπέρασαν τις
11.000. Εάν όλοι αυτοί έχουν πραγμα-
τοποιήσει πράξεις δημοτολόγησης (δη-
λαδή μητρώα, ληξιαρχεία κτλ.), τότε οι
άνω των 17 ετών θα μπορούν να ψηφί-
σουν και στις προσεχείς εκλογές. Είναι
υπερδιπλάσιοι από τους ομογενείς που
έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα για να
ψηφίσουν στους τόπους διαμονής τους
και να εκλέξουν βουλευτές!

� Σημαντικά βήματα, λένε οι πληροφο-
ρίες, έκαναν οι εισαγγελείς που

ερευνούν την υπόθεση των παρακολου-
θήσεων. Αυτά τα βήματα έχουν να κάνουν
με τις παρα-
κολουθή-
σεις μέσω
του λογισμι-
κού Preda-
tor και με
τον ρόλο
των Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου
στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων
του ιδιοκτήτη της Intellexa, του Ισραηλι-
νού Ταλ Ντίλιαν. Παράλληλα και ο οικονο-
μικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης
έχει κάποιες ανοικτές υποθέσεις για τον
Γιάννη Λαβράνο, που πλέον έχουν βγει
από τα συρτάρια που ήταν χωμένες ήδη
επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. O δικαστικός κλοιός
για τα πρόσωπα αυτά στενεύει και είναι
θέμα ημερών οι αποκαλύψεις.

ΦΩ.Σ

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μοιάζει 
με ένα κόμμα που έχει
μελετήσει τη σύνθετη,
πολύ δύσκολη κατάσταση
που ζει η χώρα και έχει
σκεφτεί τι ακριβώς 
θα κάνει, αν θέλει 
να ξανακυβερνήσει

Μπόλικος λαϊκισμός και λόγια του αέρα
i-kyr

F-35 σίγουρα εμείς, F-16 πιθανόν οι Τούρκοι... 
Θα τους περνάμε 19 πόντους!

«Στον ύπνο σου με είδες; 
Είσαι λίγος, δεν τραβάς».

Είπε
ο Πολάκης 
στον Ανδρουλάκη

Πανέτοιμη 
η «προοδευτική
διακυβέρνηση»!


