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Δεν μπορεί να το... 
καταπιεί ο «Σουλτάνος»

O σοι διαβάσουν… προσεκτικά την πρό-
σφατη ομιλία του Τούρκου προέδρου Τα-

γίπ Ερντογάν, την οποία πραγματοποίησε μιλών-
τας στα στελέχη του κόμματός του, μπορούν να
καταλάβουν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ίσως
τα πιο κρίσιμα στις σχέσεις μας με την Άγκυρα. 
Ο «Σουλτάνος» δεν μπορεί να καταπιεί ότι η Ελλά-
δα, ύστερα από τόσα χρόνια, σηκώνει και πάλι κε-
φάλι αποκτώντας στρατιωτικό πλεονέκτημα στη
θάλασσα και στον αέρα, με σωστές κινήσεις και με
τη διπλωματία των εξοπλισμών.
Η Άγκυρα πίστευε ότι μετά το γκριζάρισμα των
Ιμίων η χώρα μας, δύσκολα, θα πήγαινε σε μια πο-
λιτική που θα ήταν διαφορετική από αυτή του κα-
τευνασμού και στην κυριολεξία αιφνιδιάστηκε από
την αλλαγή της στρατηγικής της χώρας μας, που
επικεντρώνεται στο «καρότο-μαστίγιο».
Η Ελλάδα κερδίζει τον απαραίτητο χρόνο με την
τακτική της, χωρίς να το… φωνάζει, και ενισχύεται
με μια σειρά από κινήσεις που θα κάνουν την Τουρ-
κία να σκεφτεί πολλαπλά ένα «θερμό επεισόδιο».
Καλά πληροφορημένες πηγές μας, αλλά και γνώ-
στες των ελληνοτουρκικών (όπως ο καθηγητής
Ιωάννης Μάζης και ο Σάββας Καλεντερίδης), εκτι-
μούν ότι η Τουρκία, βλέποντας τις ελληνικές κινή-
σεις, ίσως είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζει σοβα-
ρά να «στήσει» ένα θερμό επεισόδιο, πριν η κατά-
σταση γίνει μη αναστρέψιμη από πλευράς ισορρο-
πιών σε αέρα και θάλασσα. 
Ο Ερντογάν αλλά και το Εθνικό Συμβούλιο της
Τουρκίας μόνο αφελείς δεν είναι, βλέποντας τι
τους περιμένει από την ενίσχυση των ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων με τα νέα εξοπλιστικά προ-
γράμματα.

A υτός είναι ο λόγος που έβγαλε και το «Τσε-
σμέ» στην καρδιά του Αιγαίου, κάτω από

το Άγιον Όρος, στα όρια τής κατά φαντασίαν «γα-
λάζιας πατρίδας» του. Οι Τούρκοι, με τον τρόπο
αυτό, αμφισβητούν τον 25ο Μεσημβρινό και μόνο
αθώα δεν είναι η πλεύση του στο κεντρικό Αιγαίο.
Ο στόχος του είναι να στείλει το μήνυμα στην Αθή-
να ότι είναι παρών στο Αιγαίο και ότι μπορεί να κό-
βει… βόλτες όποτε θέλει. 
Από την άλλη, δεν είναι τυχαίο ότι στον Έβρο οι
Τούρκοι επανέρχονται με την επιχείρηση με κωδι-
κό… 1453 (ημερομηνία άλωσης της Κωνσταντι-
νούπολης), στέλνοντας σε πρώτη φάση μη επαν-
δρωμένα αεροσκάφη Bayaktar (drones) στα σύνο-
ρα, «χαρτογραφώντας» την περιοχή και το ελληνι-
κό τείχος. Η τακτική «τανάλια» που ακολουθεί η
Άγκυρα, εκτός από τον εκνευρισμό της, δείχνει ότι
θέλει να «στήσει» επεισόδιο, όταν κρίνει ότι μπορεί
να πιάσει την Ελλάδα στον ύπνο. Η ελληνική
πλευρά, από τη μεριά της, μπορεί να αναμένει την
επόμενη συνάντηση των Αθηνών για τις διερευνη-
τικές, αλλά γνωρίζει ότι η Τουρκία δεν βγάζει από
το μυαλό της ούτε τις προκλήσεις ούτε το θερμό
επεισόδιο. Θέλει να περάσει το μοντέλο της Φι-
λανδοποίησης της Ελλάδας, που στηρίζεται σε μια
λογική ότι για την όποια κίνησή της η Αθήνα πρέ-
πει να έχει την έγκριση της Άγκυρας!
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Η ΑΠΟΝΟΜΗ των συντάξεων αποτελεί για
τους Έλληνες συνταξιούχους ένα επαναλαμ-
βανόμενο και χρονοβόρο όνειρο.

Που ποτέ δεν ξέρουν ΠΟΤΕ θα βγει αληθινό.
Διότι στη χώρα μας οι συντάξεις ΔΕΝ απονέ-

μονται αμέσως μόλις οι εργαζόμενοι παύσουν
να εργάζονται, όπως συμβαίνει σε ΟΛΕΣ τις ευ-
νομούμενες χώρες.

Αλλά μετά από κάποια χρόνια.
Ενώ ουδείς «αρμόδιος» διερωτάται και ρωτά

ΑΥΤΟΙ οι άνθρωποι, ΑΥΤΑ τα χρόνια, ΠΩΣ ζουν.
Και ΑΝ ζουν.
Καθώς ορισμένοι αναμένοντες ΔΕΝ αναμέ-

νουν πλέον σύνταξη.
Αλλά ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ασπασμό…
ΥΠΑΡΧΕΙ, βέβαια, η απορία ποιος ή ποιοι

αποφασίζουν για την απονομή των συντάξεων.
Ο αρμόδιος υπουργός;
Ή οι «αρμόδιοι» των υπουργείων;
Θυμάμαι, πάντως, κάποιον αρμόδιο υπουρ-

γό που είχε κάποτε ΑΠΑΓΓΕΙΛΕΙ:
«Οι συντάξεις πλέον θ’ απονέμονται ΑΜΕ-

ΣΑ…»
Μετά δε την απαγγελία του, κοίταξε τους

«αρμόδιους» του υπουργείου του και τους ρώ-

τησε αυστηρά:
«Παρακαλώ ΓΙΑΤΙ γελάτε;»
Εκείνοι ανασήκωσαν τους ώμους τους γε-

λώντας:
«Για το ανέκδοτο που είπατε», απάντησαν.
Κι αμέσως άρχισε να γελάει ΚΑΙ ο ίδιος…
ΠΡΟΧΘΕΣ, πάντως, ο νυν υπουργός Εργα-

σίας πήρε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία.
Κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή που προβλέ-
πει τη χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ και
δη αναδρομικώς. Έως την έκδοση απόφασης
συνταξιοδότησης.

Καλή, βέβαια, αυτή η πρωτοβουλία, αλλά
λίγη.

Αφού δεν καταργεί μια πολύχρονη καινοτο-
μία:

Να έχουμε συνταξιούχους χωρίς συντάξεις.
«Τι θα γίνει μ’ αυτήν την ιστορία;» ρώτησε

μια μέρα ένας ασύντακτος συνταξιούχος κά-
ποιον αρμόδιο γραφειοκράτη.

«Μη βιάζεστε», είπε εκείνος. «Γιατί όποιος
βιάζεται σκοντάφτει…»

«Ναι, αλλά ΣΗΜΕΡΑ έκλεισαν ΤΡΙΑ χρόνια
από τότε που υπέβαλα την αίτηση συνταξιοδό-
τησης» ανέφερε εκείνος.

«ΤΡΙΑ χρόνια;» χαμογέλασε ο αρμόδιος γρα-
φειοκράτης. «Δηλαδή κερνάτε».

«Κερνάω γιατί;»
«Για τα ΓΕΝΕΘΛΙΑ»…
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι αυτή την κατάσταση

είχε υποσχεθεί να καταργήσει, με το γνωστό
«αριστερό πλεονέκτημα», η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μόνο που κάπου μπλέχτηκε και κατήργη-
σε κάποια επιδόματα και ορισμένα έσοδα μι-
σθωτών και συνταξιούχων.

Όπως ήταν επόμενο, τα «υπερήφανα γηρα-
τειά» διαμαρτυρήθηκαν στον «αρμόδιο» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

«Με τη σύνταξη που παίρνουμε ή ακόμη ΔΕΝ
παίρνουμε, δεν ξέρουμε τι να φάμε», είπαν.

«Μην ανησυχείτε, κάτι θα σας δώσω», υπο-
σχέθηκε εκείνος.

Και τους έδωσε έναν ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ.
«Τι να τον κάνουμε», είπαν, «εμείς σε λίγο θα

πεθάνουμε από πείνα».
«Σοβαρά;» ενθουσιάστηκε εκείνος
Αφού το κόμμα του. εκτός από το συντα-

ξιοδοτικό, θα έλυνε και το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙ-
ΚΟ…

«Κάτι θα σας δώσω…»
Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη
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Αποφασισμένη να προχωρήσει σε
ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων
ως προς το ποιος κάνει τι σε περι-

πτώσεις διαχείρισης φυσικών καταστρο-
φών, αλλά και ως προς το σκέλος της πρό-
ληψης, εμφανίζεται η κυβέρνηση, με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να είναι σφόδρα ενοχλη-
μένος από το «μπαλάκι» των ευθυνών που πε-
τάχτηκε μέσα στην εβδομάδα από τον έναν
στον άλλον. 

Όπως έλεγε στο «Π» ανώτερη κυβερνητική
πηγή, δεν μπορεί, την ώρα που πολίτες έμε-
ναν για τέσσερις μέρες χωρίς ρεύμα και θέρ-
μανση, αυτοδιοικητικοί και κρατικοί φορείς
να ερίζουν για το ποιος φταίει και δεν φταίει.
Ο κίνδυνος, δε, αυτή η εικόνα να παραπέμψει
σε παλαιότερες, νοσηρές καταστάσεις ευθυ-
νοφοβίας ώθησε προχθές τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να εκφράσει την ενόχλησή του για
την αντιμετάθεση ευθυνών μεταξύ των αρμο-
δίων. 

Πέρα από την ενόχληση του κ. Μητσοτάκη
όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζεται και για μια
σημαντική παρέμβαση, η οποία θα ξεμπλέκει
τις αρμοδιότητες, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα ποιος έχει την αρμοδιότητα για τα κλα-
διά των δέντρων, τι πρέπει να γίνει προληπτι-
κά, αλλά και τι γίνεται σε περίπτωση που τα
κλαδιά έρχονται σε επαφή με καλώδια του
ΔΕΔΔΗΕ. Οι αλληλοεπικαλύψεις στον κρατικό
μηχανισμό είναι, άλλωστε, το μεγαλύτερο
πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το «επι-
τελικό κράτος» που ευαγγελίζεται ο κ. Μη-
τσοτάκης. Υπό αυτό το πρίσμα, η «μπάλα»
περνά στο υπουργείο Εσωτερικών που θα
πρέπει να φέρει νομοσχέδιο για την πολυεπί-
πεδη διακυβέρνηση. 

«Ειδική αποστολή»
Την «ειδική αποστολή» αυτή αναλαμβάνει ο

αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, υπό την εποπτεία, βεβαίως, του
υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, με το
νομοσχέδιο να αναμένεται εντός του πρώτου
εξαμήνου του 2021. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το νομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνεται
στην ύλη του Υπουργικού Συμβουλίου που συ-
νεδριάζει στο τέλος αυτής της εβδομάδας,
αλλά θα πάρει σειρά μετά τον εκλογικό νόμο
για την Αυτοδιοίκηση, νομοσχέδιο που ακόμα
δεν έχει μπει στη δημόσια διαβούλευση και
αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Μαρτίου.
Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, πάντως,
δεν θα είναι αντικείμενο του «εκλογικού νο-
μοσχεδίου» για την Αυτοδιοίκηση, που θα έρ-
θεις προς ψήφιση και το οποίο καταργεί την
απλή αναλογική του νόμου Σκουρλέτη. 

Η συζήτηση, βεβαίως, σύμφωνα με ανώτε-
ρο κυβερνητικό παράγοντα, ως προς τις προ-
βλέψεις του νομοσχεδίου είναι κάπως πρό-
ωρη, αλλά στόχος είναι να είναι σαφές ποιος
κάνει τι. Μένει, δε, να φανεί αν το νομοσχέ-
διο που θα έρθει θα αντιμετωπίζει και ευρύτε-
ρα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η

αυτοχρηματοδότηση των ΟΤΑ, προκειμένου
να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις δι-
κές τους δράσεις. Βεβαίως, δεν προχωρά η
ιδέα που προεκλογικά είχε εισφέρει στον δη-
μόσιο διάλογο ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή ο
ΕΝΦΙΑ να εισπράττεται από τους δήμους, αλ-
λά, σε κάθε περίπτωση, κεντρική κατεύθυνση
του νομοθετήματος θα είναι οι δήμοι και οι
περιφέρειες να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αυ-
τονομίας το επόμενο διάστημα. Προς τούτο,
δε, θα υπάρξει και εκτενής διαβούλευση με
την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ το επόμενο διάστημα,
προκειμένου και οι επιδιώξεις των ανθρώπων
της Αυτοδιοίκησης να αντανακλώνται στο τε-
λικό νομοσχέδιο, καθώς στο τέλος της ημέ-
ρας θα πρέπει να είναι ένα κανονιστικό πλαί-
σιο που να τους διευκολύνει στην καθημερινή
άσκηση καθηκόντων τους. 

Πολιτικό κόστος
Ένα ακόμα επιχείρημα ως προς την άμεση

αντίδραση του κ. Μητσοτάκη, παράλληλα, εί-
ναι και το πολιτικό κόστος που έχει η αντίδρα-
ση ή η μη αντίδραση του κρατικού μηχανι-

σμού σε καταστάσεις έκτακτων καιρικών φαι-
νομένων. Όπως θύμιζε στο «Π» πολύπειρος
δημοσκόπος, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ κέρδισε
τη δεύτερη θητεία του στην Καγκελαρία το
2002, μετά από μια προβληματική πρώτη τε-
τραετία, όταν εμφανίστηκε με τις… γαλότσες
και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για την αντι-

μετώπιση της καταστροφής που προκλήθηκε
από τις πλημμύρες στον ποταμό Έλβα. 

Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μη χρει-
άστηκε να βάλει γαλότσες, ούτε να ήταν επι-
κοινωνιακά πρόσφορο να στηθεί μια «αυτο-
ψία» του πρωθυπουργού σε αυτό το πλαίσιο,
όμως θέλησε διά της άμεσης αντίδρασης να
κλείσει την οιαδήποτε συζήτηση και να στεί-
λει το μήνυμα στους πολίτες ότι το πρόβλημα
διαγνώστηκε, το μήνυμα ελήφθη και η κατά-
σταση θα αντιμετωπιστεί. Άλλωστε, οι βαθιά
ριζωμένες παθογένειες του ελληνικού κρά-
τους και το πολυδαίδαλο της ελληνικής διοί-
κησης δεν αντιμετωπίζονται εν μια νυκτί και
παρά την καλή αντίδραση του μηχανισμού σε
άλλες περιστάσεις, όπως οι πυρκαγιές, αλλά
και η πανδημία, οι προκλήσεις είναι πολλα-
πλές και τα κενά μεγάλα. Υπό αυτό το πρίσμα,
ο πρωθυπουργός, αντιλαμβανόμενος τη δη-
μόσια συζήτηση που αναπτύσσεται και θα
μπορούσε να είναι επιζήμια για την κυβέρνη-
ση, θέλησε να απευθυνθεί στους πολίτες που
επλήγησαν, εξηγώντας ότι το πρόβλημα θα
αντιμετωπιστεί.

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη
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H «μπάλα» περνά 
στο υπουργείο Εσωτερικών
που θα πρέπει να φέρει 
νομοσχέδιο για 
την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση

Ντιρεκτίβα Μητσοτάκη 
για να τελειώνει το χάος
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Το δόγμα του «σκληρού ροκ» προς
την κυβέρνηση ετοιμάζεται να
εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζον-

τας τους αντιπολιτευτικούς τόνους αλλά και
την πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου. Το τε-
λευταίο διάστημα στην Κουμουνδούρου,
υπήρξαν φωνές που μιλούσαν για «light» αν-
τιπολίτευση και οι οποίες έφτασαν στα αυτιά
του Αλ. Τσίπρα.

Για παράδειγμα, αρκετές γκρίνιες υπήρξαν
για την επιλογή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να
καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει
απλώς… συγγνώμη για το γεύμα στην Ικαρία,
τη στιγμή που αυτό εύκολα θα μπορούσε να
αποτελέσει –κατά τους ίδιους– την προμετω-
πίδα του αντιπολιτευτικού λόγου. Συνεπώς,
πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ληφθεί η
απόφαση ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός να
είναι αυτός που θα αποτελέσει την αιχμή του
δόρατος, στην προσπάθεια ουσιαστικά να δια-
μορφώνει η αξιωματική αντιπολίτευση την κα-
θημερινή ατζέντα κι όχι το Μέγαρο Μαξίμου,
όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. 

Ενδεικτικό είναι ότι την περασμένη εβδομά-
δα ο Αλέξης Τσίπρας, κι όχι η γραμματέας της
ΚΟ Όλγα Γεροβασίλη, έφτασε μέχρι τον πρό-
εδρο της Βουλής Κ. Τασούλα, προκειμένου να
τονίσει ότι η πλειοψηφία εκμεταλλεύεται την
πανδημία ως προς την κοινοβουλευτική λει-
τουργία. Ο κ. Τσίπρας διαμαρτυρήθηκε εντό-
νως για το γεγονός ότι δεν έχει προγραμματι-
στεί ακόμη η προ ημερησίας συζήτηση που ζή-
τησε να διεξαχθεί πριν από ενάμιση μήνα,
απευθύνοντας γι’ αυτό προσωπική μομφή
προς τον Κώστα Τασούλα. «Κορυφαίο όμως
κρούσμα αντικοινοβουλευτικής συμπεριφο-
ράς ήταν η απαράδεκτη απόφασή σας να μην
ορίσετε ημέρα συζήτησης του από 23 Δεκεμ-
βρίου αιτήματός μου, για τη διεξαγωγή προ
ημερήσιας διατάξεως συζήτηση για το μείζον
θέμα της συρρίκνωσης της δημοκρατίας, επ’
αφορμή των έκτακτων περιοριστικών μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας», υπο-
γράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, επιχει-
ρώντας να δείξει ότι πίσω από τις παραπάνω
επιλογές βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου και
προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. 

Το δεύτερο «χτύπημα» ήρθε από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, σε
συνέχεια της σχετικής προαναγγελίας του Αλ.
Τσίπρα, προχώρησε στην κατάθεση της τροπο-
λογίας για την αλλαγή του τρόπου διοίκησης
της ΕΡΤ. Αφορμή αποτέλεσε το «σημείωμα»
που αναρτήθηκε στη Δημόσια Τηλεόραση για
τον τρόπο κάλυψης της επίσκεψης του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην Ικαρία, με τον ΣΥΡΙΖΑ να
αρπάζει την ευκαιρία, προτείνοντας να αλλά-
ξει ο τρόπος επιλογής του προέδρου, του διευ-

θύνοντος συμβούλου και των μη αιρετών με-
λών του ΔΣ. Για την ιστορία, η πρόταση του
κόμματος καταργεί την απλή γνωμοδότηση και
αναφέρει πως η διοίκηση θα πρέπει να εγκρί-
νεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνει-
ας της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία των
4/5 των μελών της.

Το τρίτο «χτύπημα», που δείχνει ότι ο κ. Τσί-
πρας θα αναλάβει προσωπικά να σηκώσει
τους τόνους, ήρθε μέσω Facebook, μετά τα
όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κακοκαι-
ρίας που σάρωσε τη χώρα. Με παρέμβασή του
στη Βουλή (στην οποία αναμένεται να δώσει
ιδιαίτερη έμφαση) άσκησε δριμεία κριτική
στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «ο μέσος
πολίτης έχει αρχίσει να βιώνει την αδυναμία
του κράτους να τον προστατεύσει στοιχει-
ωδώς από τις δυσκολίες που περνά, έχει αρχί-
σει να σας παίρνει χαμπάρι». Προσέθεσε δε ότι
ενώ «το περιβόητο επιτελικό κράτος έχει θα-
φτεί μέσα στο χιόνι και ενώ έχει παραλύσει η
κρατική μηχανή και ενώ χιλιάδες νοικοκυριά,
σχεδόν η μισή Αττική, βρέθηκαν από τα ξημε-
ρώματα της Τρίτης χωρίς ρεύμα και πολλά νοι-
κοκυριά και χωρίς νερό και θέρμανση», η εικό-
να που δίνετε σήμερα είναι ότι η μόνη έγνοια
της κυβέρνησης είναι «μη τυχόν και δεν προλά-
βει να ψηφίσει τις αυξήσεις στους μισθούς της
διοίκησης της ΕΡΤ και το νέο δώρο προς τους
ιδιοκτήτες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθ-
μών». Και βέβαια, σε μια κίνηση που το τελευ-
ταίο διάστημα δεν έχει συνηθίσει, δείγμα πλέ-

ον της αλλαγής της στρατηγικής, αποφάσισε
να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή! 

«Όχι στη λογική της ωρίμανσης»
Οι παραπάνω πρωτοβουλίες δείχνουν σα-

φώς ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα
μπουν στη λογική του «ώριμου φρούτου», φο-
βούμενοι βέβαια και το ενδεχόμενο των πρό-
ωρων εκλογών. Οι εκλογές ναι μεν δεν είναι αυ-
τήν τη στιγμή προτεραιότητα για τον Αλ. Τσίπρα,
με δεδομένη την παγιωμένη δημοσκοπική δια-
φορά, αλλά προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο
ο Κυριάκος Μητσοτάκης να οδηγήσει τη χώρα
εκεί. Ένα από τα σενάρια που επεξεργάζονται
είναι διπλές εκλογές περίπου τον Σεπτέμβριο,
γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουν χρόνο για να
ξεδιπλώσουν το αφήγημά τους, αλλά και να
έχει προχωρήσει σχετικά η διαδικασία διεύρυν-
σης του κόμματος, η οποία πάντως έχει προκα-
λέσει αρκετές τριβές στο εσωτερικό. Και σίγου-
ρα, στην παρούσα στιγμή, η ηγεσία θέλει να
αποφύγει τις εσωτερικές συγκρούσεις, διότι
αποπροσανατολίζουν από την κεντρική στόχευ-
ση, που δεν είναι άλλη από την ολομέτωπη επί-
θεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

alex_diam@hotmail.com 
του Αλέξανδρου Διαμάντη

O ΣΥΡΙΖΑ παίζει «σκληρό ροκ»

«Το τελευταίο διάστημα
στην Κουμουνδούρου,
υπήρξαν φωνές 
που μιλούσαν για «light»
αντιπολίτευση και 
οι οποίες έφτασαν 
στα αυτιά του Αλ. Τσίπρα
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Γνωρίζω τον Γιάννη Ραχωβίτσα από τη δε-
καετία του ’90. Σοβαρός επαγγελματίας,
αφοσιωμένος στο έργο του στην Ελληνική

Αστυνομία. Από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας
μας, γίναμε φίλοι. Τη σχέση μας τη χαρακτήριζε
από την πρώτη στιγμή ένας αμφίδρομος σεβα-
σμός σε ο,́τι λέγαμε ο ένας στον άλλο και σε ό,τι
κάναμε. Η εμπιστοσύνη μου προς το πρόσωπό

του ήταν και είναι απόλυτη. Θε-
ωρώ ότι είναι ένας κορυφαίος
αγωνιστής. Ξεκίνησε από την
ελληνική Χωροφυλακή και έγι-
νε ανώτατος αξιωματικός. Στις
5/11/2009 προήχθη στον
βαθμό του αντιστράτηγου και
τοποθετήθηκε στη θέση του
υπαρχηγού του Αστυνομικού
Σώματος.  Πολέμιος των ναρ-
κωτικών, εχθρός κάθε παρα-
νόμου, ορκισμένος υπηρέτης
του δικαίου. 

Ένας στρατηγός με όλη τη
σημασία της λέξης, που τίμησε τη στολή του και
τα αστέρια του. Η συμβολή του στο έργο της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας είναι τεράστια Πολλές δύ-
σκολες υποθέσεις βρήκαν τη λύση τους χάρη στις
ενέργειές του, στις σκέψεις του, στην πρωτοβου-
λία και στην καθοδήγησή του. Είναι ένας άνθρω-
πος που έχει πρωταγωνιστήσει σε σοβαρές περι-
πτώσεις που ήρθαν στην επιφάνεια τα τελευταία
χρόνια και είναι εκείνος που έδινε ως πρωταγωνι-
στής πάντοτε το «παρών» σε κάθε δύσκολη εξι-
χνίαση υπόθεσης.  Ήταν ένας από τους πιο ικα-
νούς αστυνομικούς που πέρασαν από το αστυνο-
μικό σώμα. Ο  Γιάννης Ραχωβίτσας ήξερε άριστα
όλα τα δεδομένα στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ
είχε και σημαντικές επιχειρησιακές και οργανωτι-
κές δραστηριότητες.  

Είναι μεγάλη τιμή για τη χώρα, που είχε
στις τάξεις της έναν τέτοιο σεμνό αγωνι-
στή και πατριώτη. Ένας άξιος Έλληνας

ένας ακριβός φίλος και ένας πολύτιμος και αφο-
σιωμένος αγωνιστής. Αυτός είναι ο Γιάννης Ρα-
χωβίτσας. Ένα πρόσωπο που εδώ και δεκαετίες
έδωσε τον δικό του σεμνό αγώνα και βγήκε νικη-
τής από όλες τις δικές του προσωπικές μάχες.
Ένας διαπρεπής αξιωματικός και πάνω από όλα
ένας ανιδιοτελής άνθρωπος, ο οποίος δεν ζήτη-
σε ποτέ ανταλλάγματα για τον αγώνα του και για
τις ατέρμονες προσπάθειές του. Έχω την αίσθη-
ση ότι η Πολιτεία τού οφείλει πολλά. Είναι ένας
πολύτιμος φίλος. Ένας πατριώτης ο οποίος ήταν,
είναι και θα είναι πάντα παρών χωρίς να του το ζη-
τήσεις. Όπως ακριβώς είναι οι αληθινοί και πραγ-
ματικοί φίλοι και αγωνιστές. Μακριά από τα φώ-
τα της δημοσιότητας και πάντα στις επάλξεις. 

Σε χρειαζόμαστε, πολύτιμε και ακούραστε
αγωνιστή και άξιε Έλληνα Γιάννη Ραχωβίτσα. Το
παράδειγμά σου είναι πολύτιμο και μοναδικό. Συ-
νέχισε να εμπνέεις τις επόμενες γενιές. 

Eνα από τα πρώτα έργα της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, αν θυμόμαστε κα-
λά, και ένα από τα πρώτα στοιχήματα

που ήθελε να κερδίσει, στο πλαίσιο προ-
ώθησης της μηχανοργάνωσης, της εξυγίαν-
σης και της δημιουργίας του επιτελικού κρά-
τους, ήταν να θέσει σε λειτουργία τον αριθ-
μό 112, το εργαλείο που χρησιμοποιείται
όταν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή και μόνο,
κατά πώς είπε και ο Νίκος Χαρδαλιάς. Πιο
πολύ από το έργο βέβαια ήταν η σημειολο-
γία του, γιατί ο συνειρμός που δημιουργού-
σε ήταν αναπόδραστος: Ο ανίκανος ΣΥΡΙΖΑ,
που κατέληξε απειλή για την ίδια μας τη
ζωή, και μαζί και η ανακούφιση που αυτοί οι
άνθρωποι «πήγαν στα σπίτια τους». Είναι…
τυχαίο που ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο μετά την έλευση
της σφοδρής κακοκαιρίας, κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι «δεν λειτούργησε το 112, για
να μας… προειδοποιήσουν για τον χιονιά»;

Ένα επίσης από τα σημαντικά πολιτικά
στοιχήματα που θέλει να κερδίσει η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, για να μείνουμε μόνο στα
θέματα της τελευταίας εβδομάδας, είναι
και η έκδοση των συντάξεων που εκκρε-
μούν εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια. Λίγο
πριν από την κατάθεση στη Βουλή της τρο-
πολογίας για την άμεση καταβολή προσωρι-
νής σύνταξης, στο ύψος της εθνικής 384
ευρώ (πρόκειται για λύση ανακούφισης, λί-
γο πριν επιλυθεί οριστικό το πρόβλημα), το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εί-
χε… ξιφουλκήσει και πάλι. «Το επιτελικό
κράτος της ΝΔ το μόνο που κατάφερε με το
πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων είναι
να το διογκώσει», δήλωνε στη Βουλή η αρ-
μόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, διαστρεβλώ-

νοντας την πραγματικότητα. Η
οποία είναι ότι η προηγούμενη κυ-
βέρνηση κληροδότησε στη σημε-
ρινή 190.000 εκκρεμείς συντά-
ξεις (κύριες), οι οποίες τώρα είναι
150.000. 

Και οι δύο αυτές περιπτώσεις εί-
ναι ενδεικτικές του τρόπου με τον
οποίο ασκείται σήμερα η αντιπολί-
τευση. Για το θέμα των εκκρεμών
συντάξεων, για το οποίο διαχρονι-
κά ευθύνονται όλες οι κυβερνή-
σεις, κατά πώς αναγνώρισε και ο
Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανέλαβε την
οριστική λύση του σε τουλάχιστον ένα έτος,
έρχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης να το «φορτώσει» αποκλειστικά
στην… ανίκανη επιτελική κυβέρνηση του
Μητσοτάκη. 

Aλλά «επιτελική ανικανότητα», και
μάλιστα… στα καλύτερά της, διέ-
γνωσε για το θέμα της αντιμετώπι-

σης της «Μήδειας» από την κυβέρ-
νηση της ΝΔ και το Γραφείο Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ, που επί των ημερών
του και η εθνική οδός είχε κλείσει
από χιόνι και κόσμος είχε εγκλωβι-
στεί και πολλές περιοχές είχαν μεί-
νει χωρίς ρεύμα. Εντάξει θεσμικό
όργανο είναι, κάτι πρέπει να καταγ-
γείλει, αλλά να βγαίνουν και να κα-
ταγγέλλουν στελέχη που η μνήμη
τους έχει κάνει «reset» το 2017
και το 2018 (που επί δύο ημέρες
ήταν κλειστό ακόμη και το κέντρο
της Θεσσαλονίκης και δεν μπορού-

σε να πάει ο κόσμος στη δουλειά του) απο-
τελεί καρικατούρα αντιπολίτευσης. «Με λί-
γες ώρες χιονόπτωση κλείνει η εθνική
οδός» μας… ενημέρωνε πρώην υπουργός
του ΣΥΡΙΖΑ, που επί της υπουργίας του η
εθνική οδός είχε κλείσει με εκατοντάδες
εγκλωβισμένους οδηγούς. Και άλλος πε-
ρισσότερο «πολεμικός» υποστήριξε «μπάχα-
λο σε δρόμους, τρένα, λεωφορεία. Τα επι-
τελικά στελέχη της ΝΔ, ενώ γνώριζαν από
μέρες για την έλευση τη “Μήδειας”, δεν κα-
τάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώ-
σεις τους». Αυτά από πρώην υπουργό του
2017 και του 2018 και του δικού του μπά-
χαλου στα Μέσα Μεταφοράς. Θα μου πείτε
πως η εκάστοτε αντιπολίτευση, σε ανάλο-
γες περιπτώσεις, περίπου τα ίδια λέει. Ναι,
αλλά δεν ασκούσε τόσο φτηνή αντιπολίτευ-
ση, όπως σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει,
πρέπει να τελειώνει αυτού του είδους η αν-
τιπολίτευση. Εν έτει 2021 δεν μπορεί να γί-
νεται με όρους δεκαετίας ’80 και με απο-
κλειστικό σκοπό να μην κερδίσει τα «στοιχή-
ματα» που έχει βάλει η κυβέρνηση του Μη-
τσοτάκη…

Πολιτικά στοιχήματα και (φτηνή) αντιπολίτευση

«Ράμπο», 
ο εμβληματικός 
στρατηγός

περί επικοινωνίας Ο νέος εκλογικός νόμος φέρνει 
«άσπρη ημέρα» στην Αυτοδιοίκηση

Γράφει ο
Φώτης 
Σιούμπουρας

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

ΝΩΜΕΣ

Mετά τη «μαυ-
ρίλα» της
απλής ανα-

λογικής, που ψήφισε η
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και δημιούργησε
τόσα προβλήματα στους
δήμους και στις περιφέ-
ρειες, αυτή καταργείται
για να διοικηθούν επιτέ-
λους και να εφαρμό-
σουν οι τοπικοί άρχον-
τες το πρόγραμμα, για

το οποίο οι πολίτες τούς εξέλεξαν.
Η αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι μια

προεκλογική δέσμευση του κυβερνώντος
κόμματος, για να αποκατασταθεί η εύρυθμη
λειτουργία των θεσμών της Αυτοδιοίκησης,
να εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα, που
τόσο επλήγη με τα παράδοξα φαινόμενα δι-
οίκησης πολλών δήμων, λόγω απλής αναλο-
γικής. Δήμαρχοι και περιφερειάρχες χωρίς
πλειοψηφία στα συμβούλια, έρμαιο των
απαιτήσεων και των ορέξεων αλλοπρόσαλ-
λων παρατάξεων.

Περισσότεροι από τους μισούς δήμους

της χώρας δεν μπορούσαν να κυβερνηθούν,
λόγω του εκλογικού συστήματος που η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε, πιστή στο
δόγμα «ό,τι δεν ελέγχουμε, το διαλύουμε»!

Η αδυναμία να εκλέξει παρά μόνο ελάχι-
στους δήμαρχους την οδήγησε στη νομοθέ-
τηση του νόμου-έκτρωμα της απλής αναλο-
γικής. Με τον νέο νόμο, που δόθηκε προς
διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς,
θα μπει τέλος στην ακυβερνησία και σε μετε-
κλογικά παζάρια.

Η δυνατότητα να εκλεγούν οι τοπικοί άρ-
χοντες από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό
43% εναρμονίζει το εκλογικό σύστημα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αυτό των εθνικών
εκλογών, με αποτέλεσμα να εκπροσωπούν-
ται οι πολίτες μέσα από ισχυρές πλειοψη-
φίες. Μια ρύθμιση που βρίσκει σύμφωνες
την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ, τις συνδικαλιστικές
ενώσεις των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Επιπλέον, η ύπαρξη πλαφόν εισόδου
σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια
έγινε δεκτή με ανακούφιση από σύσσωμη
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για όλους τους λό-
γους που έχουν αναλυθεί διεξοδικά, με κυ-
ριότερους την αδυναμία σωστής λειτουργία
των συμβουλίων, από μια μικρή μερίδα κομ-

ματικά υποκινούμενων αυτοδιοικητικών
συμβούλων, κινούμενων υποκριτικά και εμ-
ποδίζοντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
και αλλαγές που έχουν ανάγκη οι τοπικές
κοινωνίες. Ακούγαμε και βλέπαμε υποκινού-
μενες ασυναρτησίες από κάθε κομματική
γραμμή, απλά για δημιουργία χάους. Με το
νέο αυτό εκλογικό σύστημα, η Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα δει «άσπρη» αυτοδιοικητική ημέ-
ρα, με μοναδικό στόχο να κάνει τη ζωή των
πολιτών καλύτερη.

Τα κατά καιρούς εμφανιζόμενα σενάρια
εκλογικού νόμου, με ξεχωριστά ψηφοδέλτια
δημάρχων και συμβούλων,  όπως και ο ανα-
λογικότερος τρόπος κατανομής των συμβού-
λων, φτάνοντας στα 3/5 μετά το 50,1% και
άλλα εκλογικά «φτιασιδώματα», θεωρούνται
κακέκτυπα της απλής αναλογικής και έχουν
απορριφθεί από το σύνολο έμπειρων αυτοδι-
οικητικών παραγόντων και όχι από κομματι-
κά φερέφωνα συμφερόντων.

Ο νέος εκλογικός νόμος οικοδομεί την κυ-
βερνησιμότητα των δήμων και ανταποκρίνε-
ται στις απαιτήσεις των πολιτών, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα
της Αυτοδιοίκησης. Να ευχηθούμε «καλώς
όρισε»!

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
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H «Μήδεια» («ωραίο» όνομα
έδωσαν οι μετεωρολόγοι μας)
είναι γεγονός πως μας έφερε

αυτό που χρόνια τώρα όλοι αναζητούσα-
με και μάλιστα με απαίτηση! Δεν είναι ψέ-
μα να υπογραμμίσω πως όλοι, κάποιοι πε-
ρισσότερο και άλλοι λιγότερο, όλοι πάν-
τως λέγαμε «να δούμε άσπρη μέρα»! Και
να που η στιγμή έφτασε και τα χαράματα
της περασμένης Τρίτης η Αθήνα και τα πε-
ρίχωρα της ξημέρωσαν κάτασπρα! Έπεσε
τόσο πολύ χιόνι (συνεχίστηκε όλη την ημέ-
ρα!) που όλα έδειχναν πως βρισκόμαστε
σε κάποια άλλη χώρα! Όλα ήταν μαγευτι-
κά. Και οι εικόνες εντυπωσιακές! Τόσο
πολύ χιόνι είχαμε να δούμε από το 2004
και από το 2008! Κάποιοι μάλιστα συγκρί-
νουν το χιόνι της Τρίτης με αυτό που είχε
πέσει το 2004, που ήταν το πρώτο που
έπεσε στη νέα χιλιετία στους δρόμους τό-
σο της Αθήνας όσο και στις γύρω περιο-
χές. Τη δεκαετία του 1990, οι Αθηναίοι
στο κέντρο και οι κάτοικοι στα νότια της
πόλης είδαν χιόνι (όχι πολύ) το 1992.
Ήταν και τότε Φεβρουάριος, και μάλιστα
λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15. Πάν-
τως, το περισσότερο χιόνι που «σκέπασε»
την Αθήνα και τα προάστιά της έπεσε στις
12 Φεβρουαρίου 2004. Και τότε είχαμε
θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, όπως
και την Τρίτη, που στο κέντρο της Αθήνας
το θερμόμετρο έδειξε μέχρι και -2 βαθ-
μούς και στις βόρειες περιοχές έδειχνε

όλη την ημέρα -4 ακόμη και -5 βαθμούς!
«Είδες η Μήδεια», μου είπε ένας καλός

φίλος και συνάδελφος. «Το έκανε το...
θαύμα της» συνέχισε! Και είναι αλήθεια. Η
«Μήδεια» μάς... έστειλε χιόνι! Τόνους χιό-
νι, που όλα τα έκανε, τα έντυσε πιο σω-
στά, στα λευκά! Όμως ποια είναι η Μή-
δεια, που η ΕΜΥ, οι μετεωρολόγοι μας δα-
νείστηκαν το όνομά της και το έδωσαν
στην κακοκαιρία των τελευταίων ημερών;
Στην ελληνική μυθολογία, η Μήδεια ανα-
φέρεται ως η γυναίκα που λατρεύτηκε
σαν θεά, αλλά έκανε φοβερά εγκλήματα.
Ήταν κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, Αι-
ήτη, και της Ωκεανίδας, Ιδυίας ή Εκάτης.
Η Μήδεια, που ήταν ευφυέστατη, από τη
θεία της Κίρκη έμαθε την τέχνη της μαγεί-
ας, την οποία χρησιμοποίησε σε όλη τη
ζωή της. Δεν θα αναφερθώ στα τρομερά
εγκλήματά της, θα πω όμως πως στα πα-
λιά χρόνια η Μήδεια λατρευόταν ως θεά
στην Κόρινθο! Αυτό δεν κράτησε πολύ.
Παραμερίστηκε, όταν η λατρεία της Ήρας
από το Άργος πέρασε στην Κόρινθο. Είναι
πάντως γεγονός πως ο μύθος της Μήδει-
ας είχε σχετιστεί με τις λατρευτικές παρα-
δόσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κό-
ρινθο. Όπως διαβάζω στη μυθολογία: «Η
Μήδεια, για όσα διαπράττει ή σκέπτεται
να διαπράξει, διώκεται από την πατρίδα
της, από την Ιωλκό, από την Κόρινθο, από
την Αθήνα...». Στη συνέχεια η μυθολογία
λέει ότι «...μετά το τελευταίο “έγκλημά”

της ανέρχεται στους ουρανούς. Έστειλε
άρμα ο Ήλιος! Στα Ηλύσια Πεδία που με-
ταφέρθηκε παντρεύτηκε τον Αχιλλέα...».
Πρέπει να υπογραμμίσω πως η Μήδεια
δεν πέθανε ποτέ! Πάντα βέβαια σύμφωνα
με όλα όσα γράφει η μυθολογία. Έχει γίνει
αθάνατη. Και μάλιστα... βασιλεύει στα
Ηλύσια Πεδία! Ίσως για όλα αυτά, ή για
κάποια από αυτά, οι ειδικοί της Μετεωρο-
λογίας έδωσαν το όνομά της στην κακο-
καιρία, που έφυγε. Αλλά άφησε πίσω της
νεκρούς και τεράστιες ζημιές. Φονική,
λοιπόν, για άλλη μια φορά αποδείχθηκε η
Μήδεια δυστυχώς.

Eπιτέλους «είδαμε άσπρη μέρα»!
Αλήθεια, ξέρετε τι σημαίνει, πότε,
πού και γιατί λέγεται; Πρέπει από

την αρχή να τονίσω πως η έκφραση αυτή
δεν σχετίζεται με το χιόνι! Παρ’ όλα αυτά
χρησιμοποιείται εδώ και δυόμισι χιλιάδες
χρόνια! Βέβαια, η έκφραση αυτή προέρχε-
ται από την εκστρατεία του Περικλή κατά
της Σάμου που έγινε το 441 π.Χ. Τώρα,
για όλους μας το μαύρο είναι χρώμα-σύμ-
βολο όχι μόνο της σκοτεινιάς, της δυσπρα-
γίας αλλά και του πένθους! Έτσι, ο λαός
περιμένει την «ανάκαμψη». Την «αλλαγή».
Τη «βελτίωση» των συνθηκών της ζωής.
Με λίγα λόγια, όλοι περιμένουν να δουν
«την άσπρη μέρα»! Βέβαια, σε αντίθεση
με το μαύρο, το άσπρο σημαίνει φως. Ευ-
πραγία. Χαρά και χαμόγελο. Σημαίνει λοι-

πόν ζωή! Πολιτικά το να «δούμε άσπρη μέ-
ρα» έχει τη δική του σημειολογία. Τα παλιά
εκείνα χρόνια, οι εκλογές γίνονταν με τα
γνωστά σε όλους μας σφαιρίδια. Υπήρχαν
άσπρα και μαύρα. Το άσπρο ήταν θετικό,
ενώ το μαύρο αρνητικό! Και πρέπει να
υπογραμμίσω πως αν οι ψηφοφόροι δεν
ήθελαν, δεν τους άρεσε κάποιος από τους
υποψηφίους, έριχναν στην κληρωτίδα
μαύρο σφαιρίδιο και τον μαύριζαν! Έτσι
βγήκε και το «θα σε μαυρίσουν»! Θα σε
μαυρίσουμε! Πολλές είναι οι ιστορίες που
διαβάζουμε με τέτοιες περιπτώσεις. Και
φυσικά οι εκλογές τα χρόνια εκείνα δεν γι-
νόταν μόνο με τα σφαιρίδια. Υπήρχαν πολ-
λές πρακτικές, τις οποίες εφάρμοζαν κα-
τά καιρούς. Ήταν πετραδάκια! Ξυλάκια!
Σπόροι! Κουκιά! «Δεν του βγαίνουν τα...
κουκιά», δεν λέει ο λαός μας; Όλα αυτά
που σήμερα μάς φαίνονται περίεργα ανέ-
δειξαν τη δημοκρατία της εποχής εκεί-
νης! Όταν λοιπόν χιονίζει, η αντιπολίτευση
λέει «επιτέλους είδαμε άσπρη μέρα»! Με
τον τρόπο αυτόν (η αντιπολίτευση) υπονο-
εί ότι αφού η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνη-
ση, δεν τα καταφέρνει και ο κόσμος είναι
στο σκοτάδι, όταν πέφτει χιόνι έρχεται και
η «άσπρη μέρα»! Ίσως κάποιες φορές,
που το χιόνι είναι πολύ, πρέπει στο «επιτέ-
λους είδαμε άσπρη μέρα» να προσθέσου-
με στο «είδαμε» το «παρά». Και να λέμε
«επιτέλους (παρα)είδαμε άσπρη μέρα»!

Εσείς τι λέτε;

Επιτέλους (παρα)είδαμε άσπρη μέρα!κοντολογίς

Iδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμε-
τωπίζεται πολύ συχνά στο πλαίσιο ενός ποινι-
κού δικαστηρίου, αποτελεί το εάν και κατά

πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να λη-
φθούν υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα βάσει των οποί-
ων αποδεικνύεται είτε ότι ο κατηγορούμενος είναι
ένοχος είτε ότι είναι αθώος, έχουν όμως ληφθεί
με παράνομο τρόπο και επομένως παραβιάζουν τα
προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικό δεδομένο
θεωρείται κάθε είδους πληροφορία που είναι δε-
κτική αποτύπωσης και συνδέεται, εξατομικεύει
και προσδιορίζει την ταυτότητα ενός συγκεκριμέ-
νου υποκειμένου-φυσικού προσώπου. Δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνα που αναφέ-
ρονται στην ιδιωτική ζωή και εκείνα που προορίζονται για
εξωτερίκευση στη δημόσια σφαίρα (ΣτΕ 1616/2012,ΑΠ
637/2013).

Στη χώρα μας κυριαρχεί η θεωρία της στάθμισης, που
δέχεται ότι τα παράνομα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να απονεμηθεί δικαιοσύνη και για να
προστατευτούν  συνταγματικά υπέρτερα έννομα αγαθά
(λ.χ. η ανθρώπινη ζωή) σε σχέση με αυτά που προσβάλ-
λονται (π.χ. το απόρρητο των ιδιωτικών συνομιλιών). 

Βάσει του άρθρου 19 παρ. 3 Συντάγματος, απαγορεύε-
ται η χρήση των αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν
παράνομα. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται
είναι:

1) Εάν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για κακουρ-
γήματα που απειλούνται με ποινή ισόβιας καθείρξεως και
έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου που αιτιολογεί τους
λόγους που επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη το παράνομο

αποδεικτικό μέσο για την κήρυξη της ενοχής ή
για επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο (Ολ. ΑΠ
1/2001, ΑΠ 711/2011).

2) Για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέ-
ροντος που δεν μπορεί να διαφυλαχτεί με κανέ-
ναν άλλον τρόπο.

3) Βάσει της αρχής της αναλογικότητας υπέρ
του κατηγορουμένου, όταν τα παρανόμως κτη-
θέντα αποδεικτικά μέσα αποτελούν το μόνο
προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο μέσο που
μπορεί να επικαλεστεί, έτσι ώστε να αποδείξει
την αθωότητά του (ΑΠ 653/2013, ΑΠ
840/2011).

Όσον αφορά την καταγραφή των προφορικών, τηλεφω-
νικών συνομιλιών και μαγνητοταινιών, δεν είναι παράνομη
α) εάν έχει προηγηθεί άρση του απορρήτου των συνομι-
λιών, κάτι το οποίο γίνεται με βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών,
εφόσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, β) αν
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, όπου έγινε νόμιμα άρση
απορρήτου (ΑΠ 1046/2006), γ) αν αφορούν δημόσιες
πράξεις που έχουν καταγραφεί κατά την εκτέλεση υπηρε-
σιακών καθηκόντων των μελών της διοίκησης ενός ιδρύ-
ματος ή Ι.Ν. ως ΝΠΙΔ, δ) αν αφορούν τα εξωτερικά στοι-
χεία της επικοινωνίας και όχι το περιεχόμενο, ε) αν έχει γί-
νει με συναίνεση του συμμετέχοντος στην επικοινωνία.

Το ΕΔΔΑ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, που  έχει υπερνομοθε-
τική ισχύ (αρ. 28 παρ. 1Σ), αναγνωρίζει στον κατηγορού-
μενο το δικαίωμα για δίκαιη δίκη και εξετάζει εάν η δίκη
είναι δίκαιη στο σύνολό της. Κρίνει ότι δεν υφίσταται πα-
ραβίαση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, εάν ο κατη-

γορούμενος είχε ευρεία δυνατότητα να θέσει υπό αμφι-
σβήτηση το παράνομο αποδεικτικό υλικό και τον τρόπο
απόκτησής του σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας.
Για αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν κατά παράβαση
του άρθρου 3 ΕΣΔΑ (με βασανιστήρια και απάνθρωπη, τα-
πεινωτική μεταχείριση), το ΕΔΔΑ τα τιμωρεί αυστηρά.

Mε το άρθρο 65 του Ν. 4356/2015, αν πρόκει-
ται για κακουργήματα που υπάγονται στην αρ-
μοδιότητα Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-

τος ή Εισαγγελέα Διαφθοράς (κυρίως φορολογικά ή οικο-
νομικά εγκλήματα), επιτρέπεται η αξιοποίηση των μέσων
αυτών, αρκεί η βλάβη που επήλθε από την αξιοποίηση του
μέσου να είναι κατώτερη της βλάβης που επέφερε η απο-
δεικνυόμενη πράξη, να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό
μέσο για την ανεύρεση της αλήθειας και να μην προσβάλ-
λεται η ανθρώπινη αξία.

Πάντως, πρέπει να διαπιστωθεί, όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω, πως αν η χρήση τους αποτελεί το μοναδικό,
αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την απόδειξη της αθωό-
τητας του κατηγορουμένου (αφού ο κατηγορούμενος έχει
το δικαίωμα υπεράσπισής του ενώπιον του δικαστηρίου,
άρθρο 20 ΠΚ) σε τέτοιον βαθμό, που η μη αξιοποίησή του
συνεπάγεται σοβαρή προσβολή των ατομικών δικαιωμά-
των και προσβολή  της ανθρώπινης αξίας. Μάλιστα, εφό-
σον πρόκειται για κακούργημα και η επαπειλούμενη ποινή
είναι ισόβια κάθειρξη και ο ποινικός δικαστής αρνηθεί να
λάβει υπ’ όψιν τα παράνομα αποδεικτικά μέσα (λαμβανο-
μένης υπόψη της βαρύτητας του εγκλήματος και τηρουμέ-
νης της αρχή της αναλογικότητας), αυτό συνιστά λόγο
αναίρεσης της απόφασης του δικαστηρίου (άρθρο 520
παρ. 1β ΚΠΔ).

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Παράνομα αποδεικτικά μέσα και προσωπικά δεδομέναΝομικό Βήμα

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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Φιλοκυβερνητική εφημερίδα
κατέγραψε ως «νέα πρόκληση
από την Τουρκία, λίγες μέρες

πριν ξεκινήσει ο 62ος γύρος διερευνη-
τικών επαφών στην Αθήνα» την έκδοση
από την Τουρκία Navtex δέσμευσης θα-
λάσσιας περιοχής στο κεντρικό Αιγαίο,
προκειμένου το τουρκικό ερευνητικό
«Τσεσμέ» να διεξαγάγει ωκεανογραφι-
κές έρευνες. 

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα προ-
σθέτει ότι «η Τουρκία, η οποία δήθεν
ενδιαφέρεται για διάλογο με την Ελλά-
δα, ανακοίνωσε ότι από τις 18 Φε-
βρουαρίου μέχρι και τις 2 Μαρτίου βγά-
ζει στο Αιγαίο το ωκεανογραφικό σκά-
φος “Τσεσμέ”». 

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με-
ταξύ της Λήμνου, της Σκύρου και της
Αλοννήσου, δηλαδή σε στρατηγικές θέ-
σεις νησιών του Αιγαίου που η Τουρκία
εποφθαλμιά. Η φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα σωστά το κατάλαβε ότι η Τουρ-
κία δεν ενδιαφέρεται για διάλογο. 

Ωστόσο, βουλευτής της ΝΔ στον
ΣΚΑΪ (που μεταφέρει καθημερινά τη
φωνή της Τουρκίας στην Ελλάδα) ανα-
φέρθηκε στο γεγονός αδιάφορα, διότι
η περιοχή αφορά διεθνή ύδατα…. Ού-
τε καν τη λέξη «πρόκληση» δεν εκστόμι-
σε, πόσω μάλλον σταμάτημα των διε-
ρευνητικών…

Είναι όμως τόσο απλά τα πράγματα;
Προς ποια αποτελέσματα οδηγούμαστε
με αυτόν τον παράλογο εφησυχασμό
τού «τάχα μου δεν πειράζει, διότι οι
έρευνες διεξάγονται σε διεθνή ύδατα
και το ωκεανογραφικό δεν θα ποντίσει
καλώδια στον βυθό, οπότε η ελληνική
υφαλοκρηπίδα δεν θα αμφισβητηθεί»; 

Κατ’ αρχάς οφείλω να πω ότι εκ-
πλήσσομαι με την ποιότητα των επιχει-
ρημάτων όλων αυτών που θέλουν να
μας περιαγάγουν, ελληνικό κράτος κι
ελληνικό λαό, στην κυριαρχία της Τουρ-
κίας με τον ήσυχο, αναίμακτο τρόπο. 

Πρέπει να μας περνούν για ηλίθιους,
ώστε να μας λένε ότι αποτελεί σημαντι-
κό στοιχείο διαφοροποίησης για την
αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός κρά-
τους σε τμήμα αυτού, το οποίο διεκδι-
κεί ο εχθρός του, το αν τα καλώδια για
τις έρευνες στις οποίες προβαίνει ο εχ-
θρός ακουμπούν στον βυθό ή όχι…
Ενώ μοναδικό σημαντικό στοιχείο απο-
τελεί η περιοχή όπου ερευνά σε εκδή-
λωση κυριαρχίας.

Οι θιασώτες του κατευνασμού μας
έναντι της τουρκικής επεκτατικότητας,
βουλευτάδες κι ελιαμέπηδες παραλεί-
πουν να πούνε ότι τα διεθνή ύδατα με-
ταξύ Λήμνου, Σκύρου και Αλοννήσου
θα ήταν ελληνικά χωρικά ύδατα, μία
κλειστή λίμνη, αν αυτοί δεν παρέλειπαν
να επεκτείνουν την αιγιαλίτιδα ζώνη
μας στα 12 ν.μ.

Και δεν προβαίνουμε στην επέκταση,
όχι από επιλογή μας, αλλά αποκλειστι-

κά επειδή η Τουρκία μάς απειλεί με πό-
λεμο αν το κάνουμε.

Η Τουρκία τώρα λοιπόν φέρνει τα
πλοία της στην περιοχή αυτή, που είναι
ελληνική (αλλά δεν ονομάζεται έτσι,
επειδή μας απείλησε με πόλεμο κι
εμείς μασήσαμε το κουτόχορτο και το
δειλόχορτο). 

Σε τι διαφέρουν αυτά από πόλε-
μο εναντίον της πατρίδας μας
και κατάκτηση εδαφών;

Και βέβαια, κατακτημένα εδάφη δεν
αποτελούν μόνο τα θαλάσσια ύδατα
ανάμεσα στα νησιά μας, αλλά και τα
ίδια τα νησιά μας (προς την πλευρά της
Τουρκίας), που πλέον αποκόπτονται
από τον εθνικό κορμό. 

Η κυριαρχία της Τουρκίας στο κεντρι-
κό Αιγαίο καθιστά τα νησιά μας εδαφι-
κές ερήμους χωρίς κυριαρχικά δικαιώ-
ματα και διασύνδεση μεταξύ τους και
με την ηπειρωτική χώρα, όπως εύστο-
χα περιγράφει ο καθηγητής Κώστας
Γρίβας. Ο αντίλογος της κατευναστικής
θεωρίας, όμως, δεν εξαντλείται μόνο
στα επιχειρήματα αυτά.

Πρόσφατα η Τουρκία, μαζί με τις συ-
νήθεις εξαγγελίες και απειλές προς την
πατρίδα μας, συντονισμένα, επανέφε-
ρε τον χάρτη της Στράτφορ του 2009,
που δείχνει την Τουρκία περιφερειακή
υπερδύναμη, η οποία έχει ενσωματώ-
σει την Ελλάδα και την Κύπρο (μεταξύ
άλλων χωρών), ανασυστήνοντας την
Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Στράτφορ είναι η υπηρεσία γεωπο-
λιτικών μελετών των ΗΠΑ, παρακλάδι

της CIA (δηλαδή προπαγανδιστικό πρα-
κτοροπαράρτημα της CIA). Όπως εύ-
στοχα μου είχε επισημάνει ένας άσπον-
δος φίλος της Ελλάδας, υπάλληλος
της υπηρεσίας, «εκεί φτιάχνονται τα
σχέδια των ΗΠΑ για ολόκληρο τον πλα-
νήτη».

Άρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σχέδια
της υπερδύναμης «συμμάχου μας» για
υπαγωγή της πατρίδας μας στην κυ-
ριαρχία της Τουρκίας.

(Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη γεω-
στρατηγική αξία για τις ΗΠΑ, λόγω
της γεωγραφικής της εγγύτητας προς
το Ισραήλ, την Κίνα και τη Ρωσία, αλ-
λά και λόγω της ισχύος της, καθώς
έχει εκτιναχθεί πληθυσμιακά, οικονο-
μικά και γεωπολιτικά από το 2001,
οπότε ο Ερντογάν πέταξε με τις κλω-
τσιές εκτός Τουρκίας τους υπαλλή-
λους του ΔΝΤ, που προσπαθούσαν να
απομυζήσουν τον πλούτο της χώρας,
με ανάλογες ενέργειες προς αυτές
στις οποίες ενέδωσαν τα δικά μας αν-
δρείκελα το 2010 κι εντεύθεν, μέσω
των μνημονίων). Αυτά τα σχέδια των
συμμάχων μας αντιμάχονται και υπο-
νομεύουν την ανεξαρτησία μας, την
κρατική μας κυριαρχία και την εθνική
μας ασφάλεια. 

Οι συμβουλές τους «βρείτε τα» δεν
είναι για το καλό μας, διότι, για να τα
βρούμε με την Τουρκία, πρέπει να της
δώσουμε κομμάτια της Ελλάδας.

(Παρακαλώ, μη μου αντιτείνετε το
βλακώδες επιχείρημα της έντασης στις
σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας. Οι ΗΠΑ διεκδι-
κούν την απατήσασα σύζυγο Τουρκία

έναντι της Ρωσίας, με δόλωμα τα δικά
μας εδάφη).

Το πολιτικό προσωπικό έχει αποδεχ-
θεί την παράδοση τμημάτων της ελλη-
νικής εδαφικής επικράτειας στην Τουρ-
κία. Απόδειξη, η παραδοχή του πρωθυ-
πουργού ότι «αν πάμε στη Χάγη, δεν θα
δικαιωθούμε απόλυτα».

Προς τι όμως οι αναλύσεις περί Χά-
γης και περί διερευνητικών, με σκοπό
να αποδείξουμε ότι αποβαίνουν εις βά-
ρος των εθνικών μας συμφερόντων;

Αρκεί η απλή, καθημερινή επίκληση
από τους αξιωματούχους του τουρκι-
κού κράτους,] «συνόρων της καρδιάς
τους», που περιλαμβάνουν ελληνικά
εδάφη, και του χάρτη της Στράτφορ,
που δείχνει την Ελλάδα και την Κύπρο
τουρκικές επαρχίες. Μαζί με τα
«Ορούτς Ρέις», «Τσεσμέ» κ.λπ., που πε-
ριδιαβαίνουν το Αιγαίο σαν ιδιοκτήτες
του, αποκαλύπτεται διεθνώς ότι η
Τουρκία εδώ και τώρα είναι σε διαδικα-
σία κατάληψης και χώνεψης της Ελλά-
δας.

Δεν τίθεται καν ζήτημα αν έχουμε πό-
λεμο με την Τουρκία. 

Το μόνο ερώτημα είναι πόσοι από
εσάς είστε έτοιμοι να πολεμήσε-
τε για να υπερασπίσετε την πα-

τρίδα σας, όπως κάνανε οι πατεράδες
και οι παππούδες σας.

Και πόσοι από σας σφυρίζουν αδιά-
φορα, ενώ μας παραδίδουν στην Τουρ-
κία. 

Ξυπνήστε συνέλληνες, πριν ναείναι
αργά και ετοιμαστείτε.

Το ερευνητικό «Τσεσμέ» και ο χάρτης της Στράτφορ

Γράφει η
Ειρήνη
Μαρούπα
Ποινικολόγος
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Συναντήσαμε τον υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλα-
κιωτάκη στο γραφείο του και σε μια

εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, με φόντο το λι-
μάνι του Πειραιά, μας μίλησε για την αίσθηση
που του άφησε η περιπέτειά του με τον κορο-
νοϊό, για τις δυσκολίες που συνάντησε στην πολι-
τική διαδρομή του, αλλά και για το όραμά του για
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. 

Υπουργέ, το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ
ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους με
αιχμή την πανδημία, υποστηρίζοντας πως η
κυβέρνηση όχι μόνο έχει χάσει τον έλεγχο
στη διαχείρισή της, αλλά και πως επιχειρεί
με πρόσχημα τα υγειονομικά μέτρα να επι-
βάλει μια «σκληρή και δεξιά» ατζέντα στην
κοινωνία. Τι απαντάτε σε αυτό;
Είναι κρίμα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης να μην στέκεται στο ύψος που απαιτούν οι
περιστάσεις. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι

θέμα που αφορά τη ζωή και την υγεία όλων μας.
Προφανώς, η κυβέρνηση αποδέχεται την καλόπι-
στη κριτική. Προφανώς σε μία πρωτόγνωρη για
την ανθρωπότητα κατάσταση, θα υπάρξουν και
καθυστερήσεις, ακόμα και λάθη. Η Ελλάδα
όμως, το γνωρίζουν όλοι, αποτελεί θετικό παρά-
δειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση
της πανδημίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης έχει από την πρώτη στιγμή επιλέξει τον
δρόμο της ειλικρίνειας και της λήψης μέτρων με
βάση τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων.
Όπως αποδεικνύεται, επέλεξε τον σωστό δρόμο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να το αντιληφθεί, επιμένει σε
διχαστικές λογικές του παρελθόντος, σε αντιπολί-
τευση για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό η κοινω-
νία τού έχει γυρίσει την πλάτη και εμπιστεύεται
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνη-
ση ότι νομοθετεί υπέρ των λίγων και ισχυ-
ρών παραγόντων της αγοράς και αφήνει στο
έλεος τους μικρούς και αδύναμους επιχει-
ρηματίες. Ποια είναι η δική σας άποψη;
Δεν είναι θέμα άποψης, αλλά πραγματικότη-

τας. Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η κυ-
βέρνηση στηρίζει τους εργαζομένους, τους ανέρ-
γους, τους δανειολήπτες, τους ανθρώπους του
πολιτισμού, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Απόφασή μας εί-
ναι να εξαντλήσουμε τα όρια των δημοσιονομι-
κών δυνατοτήτων μας. Ασφαλώς οι δυνατότητες
της χώρας μας δεν είναι απεριόριστες, η στήριξη
όλων, όμως, είναι και ευρεία και σταθερή. 

Εσείς νοσήσατε από τον κορονοϊό, και μάλι-
στα νοσηλευτήκατε σε ΜΕΘ. Αισθανθήκατε
φόβο ή ανασφάλεια από αυτή την ασθένεια;
Δεν σας κρύβω ότι τα συναισθήματά μου ήταν

αντιφατικά και έντονα. Ανησυχία, αφού πρόκειται
για έναν αόρατο, φονικό εχθρό, που δεν γνωρί-
ζεις πώς μπορεί να εξελιχτεί. Πείσμα, για να κατα-
φέρεις να τον νικήσεις. Μοναξιά, αφού δεν επι-
τρέπονται οι επισκέψεις. Δύναμη, από τα μηνύμα-
τα της οικογένειας, των αγαπημένων προσώπων,
των φίλων, αφού είχα τη δυνατότητα να τα λαμ-
βάνω. Θαυμασμός, για την προσπάθεια ιατρών
και νοσηλευτικού προσωπικού για καθεμία και κα-
θέναν ασθενή. 

Τι αίσθημα σας άφησε αυτή η περιπέτεια;
Μεγαλύτερη πίστη στον Θεό, στην αξία της

ζωής και στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης,
ευγνωμοσύνη για τους ιατρούς, τους νοσηλευ-
τές, ολόκληρο το προσωπικό του «Ευαγγελι-
σμού», αλλά και για την οικογένεια, τους φίλους
και όλους όσοι με στήριξαν με τις ευχές τους, με-
γαλύτερη εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας, καθώς και αλλαγές στις προτεραιότητές μου
για τα σημαντικά της ζωής μας. 

Τι είναι αυτό που σας έχει λείψει πιο πολύ
κατά τη διάρκεια της καραντίνας;
Η επαφή με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. 

της Άννας Καραβοκύρη 

Γιάννης Πλακιωτάκης
«Πώς βίωσα τον κορονοϊό τις δύ  



Για να περάσουμε όμως και στα θέματα του
χαρτοφυλακίου σας. Ως υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τι μέριμνα
λάβατε για τη ναυτική εργασία;
Για εμάς, η στήριξη της ναυτικής εργασίας απο-

τελεί σταθερή μας προτεραιότητα. Γνωρίζουμε
καλά ότι οι Έλληνες ναυτικοί αποτελούν καθορι-
στικό παράγοντα για τη διατήρηση και την ενίσχυ-
ση της ισχύος της ελληνικής Ναυτιλίας. Λειτουρ-
γούμε, συνεπώς, σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον,
στη στήριξη της εργασίας τους. Με πρόσφατες
νομοθετικές παρεμβάσεις, δημιουργούμε τη δυ-
νατότητα πρόσληψης περισσότερων Ελλήνων
ναυτικών στα πλοία με ελληνική σημαία, με τις
αμοιβές που προβλέπει η διεθνής σύμβαση εργα-
σίας των ναυτικών. Ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες
θέσεις εργασίας στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Ταυτοχρόνως, στηρίζουμε τους ναυτικούς μας για
να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της
πανδημίας. Ενδεικτικά, σας αναφέρω την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού, την παράταση ασφαλιστι-
κής ικανότητας άνεργων ναυτικών και παροχής
επιδόματος ανεργίας, την ένταξη της ακτοπλοΐας
στο καθεστώς επιδότησης εργοδοτικών εισφο-
ρών για ενεργούς ναυτικούς, την αναθεώρηση
προϋποθέσεων για την εγγραφή άνεργων ναυτι-
κών στους καταλόγους προσφερόμενων προς
ναυτολόγηση, την κάλυψη μέρους των ενοικίων
των άνεργων ναυτικών. Δεύτερον, αναμορφώ-
νουμε τη ναυτική εκπαίδευση, ώστε η επόμενη
ακαδημαϊκή περίοδος να φέρει μεγάλες αλλαγές
στο περιεχόμενο σπουδών, αλλά και τις εγκατα-
στάσεις και τη γενικότερη υποδομή των Ακαδη-
μιών Εμπορικού Ναυτικού σε ολόκληρη την Ελλά-
δα. Οι Έλληνες ναυτικοί πρέπει να έχουν όλες τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέ-
ψουν να είναι απολύτως ανταγωνιστικοί στη διε-
θνή αγορά εργασίας και είμαστε έτοιμοι να δια-
σφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει.

Έχετε υπολογίσει πόσο «κοστίζουν» αυτά τα
μέτρα ενίσχυσης; 
Μάλιστα, συνολικά, τα μέτρα στήριξης της ναυ-

τικής εργασίας προσεγγίζουν, μέχρι σήμερα, τα
15 εκατ. ευρώ

Από όσο γνωρίζω, στις προτεραιότητες του
υπουργείου έχετε θέσει τη βελτίωση των
ακτοπλοϊκών συνδέσεων των μικρών νη-
σιών. Σήμερα, ποια είναι η εικόνα όσον αφο-
ρά τις επιδοτούμενες γραμμές; 
Η ομαλή λειτουργία της ακτοπλοΐας διασφαλί-

ζει τη συνοχή του εθνικού μας χώρου, με την
αδιάλειπτη επικοινωνία των νησιών με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, αλλά και μεταξύ τους. Θεωρώ
πολύ σημαντική επιτυχία το ότι, εν μέσω πανδη-
μίας, κανένα νησί μας δεν έμεινε χωρίς ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση και όπου τυχόν προέκυψαν ζητήματα
αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 

Ποια ήταν η εικόνα στις άγονες γραμμές το
προηγούμενο διάστημα και ποια είναι σήμε-
ρα; 

Στις άγονες γραμμές παραλάβαμε το 2019
έναν προϋπολογισμό ύψους 90 εκατ. ευρώ. Το
2020 τον αυξήσαμε στα 135 εκατ. ευρώ, ενώ το
2021 θα φτάσει στα 138 εκατ. ευρώ. Συνάμα,
αρκετές άγονες γραμμές επεκτάθηκαν χρονικά
και γεωγραφικά, ενώ προσθέσαμε και νέες. Σε
απόλυτα νούμερα, μαζί με τα 12 νέα εκατ. ευρώ
που διασφαλίσαμε αυτές της ημέρες ως υπουρ-
γείο για τη στήριξη του κλάδου, το συνολικό πακέ-
το στήριξης για την ακτοπλοΐα ανέρχεται πλέον
στα 67 εκατ. ευρώ.

Ένα άλλο μεγάλο στοίχημα που έχετε θέσει
ως υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής είναι το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρω-
μένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Πώς προχω-
ράει αυτό;
Το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσ-

σιας Επιτήρησης είναι έργο τεράστιας σημασίας
για την προστασία των θαλασσών και των συνό-
ρων μας στη θάλασσα, συνολικού προϋπολογι-
σμού 62 εκατ. ευρώ. Η λειτουργία του συστήμα-
τος θα ενισχύσει αποφασιστικά τις επιχειρησιακές
δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος, σε μία πε-
ρίοδο, μάλιστα, που συνεχίζονται οι τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο. 

Μετά από 4,5 χρόνια αδικαιολόγητων καθυστε-
ρήσεων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχω-
ράμε με γρήγορα και σωστά βήματα στην υλοποί-
ησή του. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός δια-
γωνισμός, στην πρώτη φάση του οποίου κατατέ-
θηκαν δέκα αιτήσεις συμμέτοχής. Η επιλογή του
αναδόχου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο
2021, ώστε, πολύ σύντομα, τα θαλάσσια σύνορά
μας να προστατεύονται από ένα σύγχρονο, ολο-
κληρωμένο σύστημα. 

Από το γραφείο σας έχετε θέα προς το λιμά-
νι του Πειραιά. Πώς οραματίζεστε να δείτε
σε μερικά χρόνια το μεγαλύτερο λιμάνι της
χώρας;
Το λιμάνι του Πειραιά μπορεί και πρέπει να ανα-

δειχτεί σε μεγάλο πρωταγωνιστή στη Μεσόγειο.
Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ βρίσκεται σε
εξέλιξη, η πορεία είναι ήδη θετική και τα οφέλη
για την ελληνική οικονομία αλλά και για την τοπική
κοινωνία θα είναι, σε όλα τα επίπεδα, πολύ ση-
μαντικά. 

Είστε από τους ανθρώπους που σήμερα
έχετε περάσει από σχεδόν όλα τα πόστα του
κόμματος. Επί σειρά ετών, έχετε διατελέσει
βουλευτής, υπουργός, υφυπουργός, πρό-
εδρος της ΝΔ κ.ά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη
στιγμή σε αυτήν τη μακρόχρονη πορεία σας;
Η πορεία και η συμμετοχή μου στη δράση της

Νέας Δημοκρατίας είναι, πράγματι, εμπειρία

ζωής. Με τιμά όλα αυτά τα χρόνια η εμπιστοσύνη
των συμπατριωτών μου στο Λασίθι, αλλά και των
συναδέλφων μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
και των προέδρων του Κόμματος. Σε μια έντονη
διαδρομή είναι φυσικό να υπάρχουν και πολλές
δύσκολες στιγμές. Θα ξεχώριζα λοιπόν τη διαχεί-
ριση της ήττας σε εκλογικές αναμετρήσεις, την
αντιμετώπιση του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, που έθε-
σε σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της πατρί-
δας μας, αλλά και το μέγεθος της ευθύνης, ως
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να διασφαλί-
σω την άρτια διεξαγωγή των εκλογικών διαδικα-
σιών. Πιστεύω ότι, μέχρι τώρα, ο απολογισμός εί-
ναι θετικός, ότι ανταποκρίθηκα στις δυσκολίες με
υπευθυνότητα και επιτυχία. 

Αν δεν κάνω λάθος, με τον πρόεδρο της ΝΔ
Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από συνομήλι-
κοι, είστε ίδια «σειρά» στη Βουλή, υπό την
έννοια ότι και οι δύο εκλεχθήκατε για πρώ-
τη φορά το 2004. Τι έχει αλλάξει από τότε
μέχρι σήμερα στη Βουλή; Πώς ήταν τότε και
πώς είναι σήμερα το κλίμα;
Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Θα

έλεγα ότι γενικώς οι συνθήκες είναι πιο δύσκο-
λες, αφού η κοινωνία είναι πολύ πιο δύσπιστη και
αντιμετωπίζει περισσότερο αρνητικά την πολιτι-
κή. Προφανώς, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης γι’
αυτό. Κυρίως, όμως, ευθύνονται δυνάμεις που
στηρίχτηκαν στον λαϊκισμό. Που λειτούργησαν και
λειτουργούν ακόμα με προσεγγίσεις «Μαυρογια-
λούρου», λογικές διχασμού, υποσχέσεις χωρίς
αντίκρισμα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Η εμπιστοσύνη
που δείχνει η κοινωνία στον Κυριάκο Μητσοτάκη
και στη Νέα Δημοκρατία είναι, ελπίζω, σημαντικό
βήμα για να περιορίσουμε τον λαϊκισμό και τις αρ-
νητικές συνέπειές του. Και μια και με ρωτήσατε
για τον πρωθυπουργό, να σας πω ότι αυτό που ξε-
χωρίζω στην πολιτική του διαδρομή είναι ότι ποτέ
δεν συμβιβάστηκε με τον λαϊκισμό. Ότι δεν λογά-
ριασε και δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος και
μένει πιστός στις απόψεις του. Είναι ένας παραπά-
νω λόγος για να με τιμά η εμπιστοσύνη του και να
χαίρομαι τη συνεργασία μαζί του. 

Προέρχεστε από μια πολιτικοποιημένη οικο-
γένεια, που πάντοτε ήταν ενεργή στα κοινά.
Εσείς πότε καταλάβατε πως έχετε κολλήσει
το «μικρόβιο» της πολιτικής; 
Προφανώς βοήθησαν και τα βιώματα από την

οικογένειά μου, γιατί δεν θυμάμαι να ήμουν –από
τα νεανικά μου χρόνια– αδιάφορος για όσα συνέ-
βαιναν γύρω μας. Με ενδιέφερε η κοινωνική και
πολιτική δράση και είχα άποψη, την οποία εξέ-
φραζα. Ξεκίνησα από τον χώρο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, ένα πολύ καλό σχολείο, και διαπιστώ-
νοντας ότι μπορούσα να είμαι χρήσιμος έκανα το
βήμα της εμπλοκής μου στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Προσπάθειά μου εξακολουθεί να είναι να
αποδεικνύομαι χρήσιμος για την πατρίδα μας, το
Λασίθι, τους πολίτες. Η εμπιστοσύνη τους, όλα
αυτά τα χρόνια, με τιμά και με παρακινεί να προ-
σπαθώ ακόμα περισσότερο. 

11ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Αυτό που ξεχωρίζω 
στην πολιτική διαδρομή 
του Κυρ. Μητσοτάκη είναι ότι 
ποτέ δεν συμβιβάστηκε 
με τον λαϊκισμό»

 σκολες ώρες στην εντατική»
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Την αυστηροποίηση του νομοθετικού
πλαισίου για τη σεξουαλική παρενό-
χληση και κακοποίηση στον χώρο

της εργασίας προαναγγέλλει μέσω του «Π» η
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Μαρία Συρεγγέλα, ενσωματώνοντας τη
σύσταση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
ώστε η παρενόχληση να γίνει αυτόνομο ποινι-
κό αδίκημα. Προαναγγέλλει, επίσης, μια με-
γάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης το επόμενο διάστημα. Υπογραμμίζει,
ακόμα, ότι το επόμενο διάστημα θα προγραμ-
ματιστούν και δράσεις προώθησης της ισότη-
τας των φύλων, όπως η καθιέρωση της άδειας
πατρότητας. 

Ο «ασκός του Αιόλου» για τις καταγγελίες
αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και
κακοποίηση έχει ανοίξει. Ο Κ. Χατζηδάκης προ-
ανήγγειλε παρέμβαση για την αυστηροποίηση
του πλαισίου για την κακοποίηση στον εργασια-
κό χώρο. Τι θα προβλέπει και πότε αναμένεται;

Το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέ-
σεων θα καταθέσει στο άμεσο προσεχές διά-

στημα προς κύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλη-
σης στον κόσμο της εργασίας. Με την κύρωση
της Σύμβασης θα διαμορφωθεί το αναγκαίο νο-
μοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο θα
καλύπτονται ευρύτερα και πιο αποτελεσματικά
τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην ερ-
γασία. Η Σύμβαση αναγνωρίζει τα δικαιώματα
όλων σε έναν κόσμο εργασίας απαλλαγμένο
από βία και παρενόχληση. Στόχος είναι η προ-
στασία όλων των προσώπων στον χώρο της ερ-
γασίας, ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος,
και η στήριξη των εργαζομένων που έχουν πέ-
σει θύματα σεξουαλικής βίας, καθορίζοντας τα
πρότυπα για την παρενόχληση και τη βία που
σχετίζονται με την εργασία και αποσαφηνίζον-
τας σημεία, που μέχρι σήμερα αποτελούν «γκρί-
ζες ζώνες».

Οι καταγγελίες που εισφέρονται, αλλά
και οι φήμες που ακούγονται όλο και εντο-
νότερα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η
κουλτούρα της παρενόχλησης ή και της
κακοποίησης υπήρχε σε όλο το φάσμα.
Ποιες άλλες πρωτοβουλίες θα πάρει η
Πολιτεία για την ενίσχυση του θεσμικού
πλαισίου;
Όπως προανέφερα, με την κύρωση της Διε-

θνούς Σύμβασης Εργασίας ILO θα ενισχυθεί το
νομοθετικό πλαίσιο και σε συνεργασία με τους
συναρμόδιους φορείς και τους εκπροσώπους

των εργαζομένων και των εργοδοτών θα λη-
φθούν μέτρα, όχι μόνον για την αντιμετώπιση
των περιστατικών βίας και παρενόχλησης, αλ-
λά και για την πρόληψη, που είναι και το ζητού-
μενο. Επιπλέον, ανάμεσα στις πρωτοβουλίες
της Πολιτείας εντάσσονται και δράσεις ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών –
εργαζομένων και εργοδοτών– προκειμένου να
ενθαρρύνονται τα θύματα να καταγγέλλουν τέ-
τοιες συμπεριφορές και να γνωρίζουν πού θα
πρέπει να απευθύνονται. 

Υπάρχει μια κριτική που ακούγεται και
έχει να κάνει με το ότι θύματα κακοποί-
ησης θέλουν να μιλήσουν, αλλά δεν ξέ-
ρουν πού. Ποιες κρατικές δομές υπάρ-
χουν, προκειμένου να αποταθούν οι πολί-
τες, χωρίς οι καταγγελίες να μένουν στα
συρτάρια;
Προγραμματίζονται καμπάνιες ενημέρωσης,

όπως και έγινε από την κυβέρνηση το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα στα ΜΜΕ, με το σποτ
«Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές»,
ώστε να φτάσει παντού το μήνυμα ότι υπάρχουν
δομές στήριξης. Στόχος να ενημερωθούν όλες
οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, αλλά και τα
τρίτα πρόσωπα. Και εδώ ο ρόλος των ΜΜΕ εί-
ναι σημαντικός. Η έμφυλη και η ενδοοικογενει-
ακή βία αποτελούν ποινικό αδίκημα που πρέπει
να καταγγέλλεται και να τιμωρείται. Τα θύματα
μπορούν και πρέπει να προσφεύγουν στην
Αστυνομία και στη Δικαιοσύνη και να καταγγέλ-

g_evgenidis@yahoo.gr
στον Γιώργο Ευγενίδη

«Αυστηροποιείται το
πλαίσιο για παρενόχληση
στην εργασία»

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ 
Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Ονόμος για την Παιδεία, που ψήφισε η Βου-
λή πριν από λίγες μέρες, θα αποκαταστή-

σει τη νομιμότητα και την ισονομία, θα επαναφέ-
ρει την τάξη και την ασφάλεια και θα οδηγήσει
μελλοντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των
σπουδών και των πτυχίων στα ΑΕΙ. 

Μία απαίτηση της φοιτητικής νεολαίας ήταν
προεκλογική μας δέσμευση και έγινε πράξη από
την κυβέρνηση της ΝΔ. 

Σε έναν κόσμο που αλλάζει και εξελίσσεται κα-
θημερινά και ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα υψη-

λός, απαιτείται τα πτυχία των Δημόσιων Πανεπι-
στημίων να είναι ανταγωνιστικά, για να μπορεί ο
νέος επιστήμονας να διεκδικεί μία θέση εργασίας
και να έχει ίσες ευκαιρίες με όλους.

Και σε αντίθεση με ό,τι ψευδώς ισχυρίζεται η
αντιπολίτευση, η αναβάθμιση των πτυχίων των
Δημόσιων Πανεπιστημίων και η θωράκισή τους
θα τα κάνουν ανταγωνιστικά απέναντι στα Ιδιωτι-
κά και στα κάθε λογής κολέγια.

Η πραγματική ελευθερία του λόγου, η ανάδειξη
των πολιτικών ιδεών και η σύνθεσή τους μέσα
από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, όχι μόνο δεν εμπο-
δίζονται σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, αλλά
διασφαλίζονται με την εφαρμογή των μέτρων φύ-
λαξης, εφόσον έτσι εμποδίζονται οι εξωθεσμικοί
και εξωπανεπιστημιακοί παράγοντες να εισέλ-
θουν σε αυτά, αφού τα είχαν μετατρέψει σε άν-
δρα ανομίας και παρανομίας, ασκώντας ουσιαστι-
κά τρομοκρατία, όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά
και στους καθηγητές.

Πολύς λόγος έγινε για τον βαθμό εισαγωγής,
όπως και για το όριο στον χρόνο της αποφοίτη-
σης. Μαθητές οι οποίοι συνειδητά δεν συμμετεί-
χαν ισότιμα στις εξετάσεις λάμβαναν μέχρι πρότι-
νος τον τίτλο του φοιτητή, με αποτέλεσμα το μα-
θησιακό επίπεδο των σχολών αυτών να είναι ιδιαί-
τερα χαμηλό και συγκεκριμένες σχολές να μην εί-
ναι καθόλου ελκυστικές από μία μεγάλη πλειοψη-
φία των φοιτητών. Υποβάθμιση λοιπόν των σχο-
λών αυτών, και στην ουσία πτυχία χωρίς αντίκρι-
σμα, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον
στην αγορά εργασίας.

Και για ποιον λόγο να παραμένουν μέλη της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας φοιτητές οι οποίοι δεν
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε εύλογο χρονι-
κό διάστημα, αφού δεν θεωρούν τα πτυχία ως ερ-
γαλείο για να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά
εργασίας; Όλες αυτές οι παθογένειες της Ανώτα-
της Εκπαίδευσης έλαβαν οριστικά τέλος. Μπο-
ρούμε πλέον να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλ-
λον και να αφήσουμε μία παρακαταθήκη στους
νέους της χώρας μας, ώστε τα πτυχία τους από
ελληνικά Πανεπιστήμια να είναι ισχυρά και ισάξια
με αυτά των συναδέλφων τους από όλες τις άλ-
λες χώρες. 

* Βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ

ΑΡΘΡΟ

Γράφει 
ο Ανδρέας Πάτσης*

Η Παιδεία στο επίκεντρο
της πολιτικής 
της Νέας Δημοκρατίας



Σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία
για τη χώρα, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε

λόγω της πανδημίας, στη Γενική Γραμματεία Υποδο-
μών βάλαμε τις βάσεις για την επανεκκίνηση των με-
γάλων έργων. Παραλάβαμε βαλτωμένα έργα λόγω λα-
θών και ιδεολογικών αγκυλώσεων της προηγούμενης
κυβέρνησης, που, πολύ γρήγορα και χωρίς να μείνου-
με στιγμή στα λάθη του παρελθόντος, δουλέψαμε με-
θοδικά και εντατικά στο να προχωρήσουν.

Έτσι, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να χαρα-
κτηρίσουμε το πακέτο των έργων 13,5 δισ. ευρώ, που
περιλαμβάνονται στον άμεσο σχεδιασμό του υπουργεί-

ου, το μεγαλύτερο που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από
την περίοδο 2004-2009.

Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελεσματι-
κής διαχείρισης για την επανεκκίνηση βαλτωμένων
έργων αποτέλεσαν το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου
δώσαμε λύση για τα αρχαία, για τα οποία πλέον συμ-
φωνούν όλοι οι φορείς της πόλης, η Γραμμή 4 του Με-
τρό Αθήνας, όπου μετά από χρόνια ολοκληρώθηκε η
διαγωνιστική διαδικασία και σύντομα ξεκινούν εργα-
σίες στα εργοτάξια των σταθμών, ο αυτοκινητόδρομος
Πάτρα-Πύργος, όπου με σωστή επιχειρηματολογία πε-
τύχαμε την αλλαγή της στάσης της Κομισιόν για την
υλοποίηση του έργου, και το Βόρειο Κομμάτι του Οδι-
κού Άξονα Ε-65, όπου, μετά από αλλεπάλληλες επα-
φές, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής έδωσε «το πράσινο φως» και θα ξεκινή-
σει άμεσα η κατασκευή του έργου.

Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στη μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου για ταχύτερη και ποιητικότερη υλο-
ποίηση των δημοσίων έργων, μέσω της τροποποίησης
του Ν. 4412/16, ενός δαιδαλώδους θεσμικού πλαισί-
ου που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο
καθυστερήσεις, αδιαφάνεια και γραφειοκρατία έφε-
ρε. Μέσω των τροποποιήσεων του νέου νομοσχεδίου,
που σύντομα θα αποτελεί νόμο του κράτους, εισάγον-
ται καινοτόμες πρακτικές για την ανάθεση και την εκτέ-
λεση των έργων, που ταιριάζουν απόλυτα με την ευρύ-
τερη λογική και νοοτροπία που χαρακτηρίζει την κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και συμβάλλουν
στην ταχύτερη παράδοση των έργων στους χρήστες
τους, χωρίς καμία έκπτωση στη διαφάνεια.

Πλέον, μετά από 18 μήνες στο υπουργείο υπό την
καθοδήγηση του Κώστα Καραμανλή, μπορούμε να δη-
λώσουμε με σιγουριά ότι αυτό το πακέτο νέων έργων
που εκτείνεται σε όλο το φάσμα των υποδομών (οδι-
κά, αντιπλημμυρικά, σιδηροδρομικά, κτιριακά), κάνο-
ντας χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων που μας δίνει η ΕΕ (Ταμείο Ανάκαμψης,
ΕΣΠΑ, CEF) και εμπλέκοντας ευρύτερα τον ιδιωτικό το-
μέα τόσο στη σύλληψη όσο και στην υλοποίηση των
έργων με την ευρεία υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ, θα
δώσει την αναγκαία ώθηση στον κατασκευαστικό κλά-
δο και κατ’ επέκταση στην οικονομία της χώρας προ-
κειμένου να γυρίσει και πάλι σε θετικούς ρυθμούς ανά-
πτυξης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία
πολλών νέων θέσεων εργασίας σε όλη τη χώρα. 

Μετά από μια δεκαετία κρίσης και υποεπένδυσης
στις υποδομές, είμαστε ξανά αισιόδοξοι.

Θα τα καταφέρουμε!
*Γενικός Γραμματέας Υποδομών 

ΑΡΘΡΟ
Το 2021 είναι χρονιά-
ορόσημο για 
τις υποδομές της χώρας

Γράφει 
ο Γιώργος Καραγιάννης*
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λουν τέτοιες πράξεις, για την απόδοση των
ποινικών ευθυνών στους δράστες. Στις περι-
πτώσεις άμεσης και έκτακτης ανάγκης, τα θύ-
ματα πρέπει να καλούν αμέσως στην Αστυνο-
μία. Οι γυναίκες-θύματα βίας μπορούν να απο-
ταθούν στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πο-
λιτικής και Ισότητας των Φύλων, ένα από τα
πλέον ολοκληρωμένα δίκτυα υποστήριξης γυ-
ναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
στην Ευρώπη, με άρτια, αδιάκοπη και αποτε-
λεσματική λειτουργία και κατά τη διάρκεια
των lockdown. H 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική
γραμμή SOS 15900, τα 42 Συμβουλευτικά
Κέντρα και οι 20 Ξενώνες Φιλοξενίας προ-
σφέρουν ψυχολογική, κοινωνική και νομική
στήριξη και συμβουλευτική στις γυναίκες-θύ-
ματα βίας, όποτε εκείνες θέλουν να μιλήσουν
και να καταγγείλουν περιστατικά βίας. 

Επιπλέον, η λειτουργία των Δομών ενισχύ-
θηκε με μια σειρά συνεργειών:
� Με την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία
για τη διενέργεια απαραίτητων εξετάσεων για
την εισαγωγή γυναικών θυμάτων βίας στους
Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου.
� Με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλά-
δος για δωρεάν καταλύματα έκτακτης ανάγ-
κης.
� Με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τα περι-
στατικά όπου εμπλέκονταν παιδιά.
� Με τον ΟΑΕΔ, ο οποίος προχώρησε στην
τροποποίηση των προγραμμάτων απασχόλη-

σης και επιχειρηματικότητας, προκειμένου να
στηρίξει τις άνεργες γυναίκες θύματα έμφυ-
λης και ενδοοικογενειακής βίας. 

Ήδη έχετε προαναγγείλει την καθιέρω-
ση της άδειας πατρότητας. Ποια άλλα
μέτρα θα περιέχονται στο επικείμενο ερ-
γασιακό νομοσχέδιο που θα έρθει στη
Βουλή;
Στα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στον

νέο εργασιακό νόμο είναι η άδεια πατρότητας
με αποδοχές, που θα λαμβάνει ο πατέρας κον-
τά στην ημερομηνία γέννησης του τέκνου του,
η γονική άδεια ως αμεταβίβαστο δικαίωμα κά-
θε γονέα και η άδεια μετ’ αποδοχών στους ερ-
γαζόμενους φροντιστές. Παράλληλα, θα θε-
σμοθετηθεί η διεύρυνση του δικαιώματος των
εργαζόμενων γονέων και φροντιστών για ευέ-

λικτες συνθήκες απασχόλησης για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση
των αναγκών φροντίδας της οικογένειάς
τους, καθώς και η προστασία και των δύο γο-
νέων από την απόλυση, όταν κάνουν χρήση
των αδειών και των διευκολύνσεων για την
ανατροφή των τέκνων τους.

Τα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση θα
εξασφαλίζουν στους γονείς και ιδίως στις γυ-
ναίκες, που δεν επωμίζονται ισότιμα τις ευθύ-
νες της οικογένειας, την παραμονή και την
ανέλιξή τους στην αγορά εργασίας και μετά
την απόκτηση παιδιών. Κάποια από αυτά τα
μέτρα αναφέρονται ήδη στην Έκθεση της Δια-
κομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό.

Έχετε προαναγγείλει την παρουσίαση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισό-
τητα των Φύλων για τον επόμενο μήνα.
Μπορείτε να μας περιγράψετε ορισμέ-
νες βασικές κατευθυντήριες γραμμές;
Το καινούριο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021-

25 είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προτε-
ραιότητες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για
την Ισότητα των Φύλων 2020-2025. Δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα έμφυλης και εν-
δοοικογενειακής βίας, της γυναικείας εργα-
σίας και της εναρμόνισης επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής, της ενίσχυσης της συμμε-
τοχής των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφά-
σεων και της οριζόντιας ενσωμάτωσης της
διάστασης του φύλου. 

Το καινούριο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης 2021-25 είναι 
πλήρως εναρμονισμένο 
με τις προτεραιότητες της
ευρωπαϊκής στρατηγικής
για την Ισότητα των Φύλων
2020-2025
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«Δ
εν υπάρχει άλλος χρό-
νος για συντήρηση της
συντήρησης», δηλώνει
με περισσή σαφήνεια ο
αναπληρωτής γραμμα-

τέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Οι-
κονόμου, και θα ήθελε «στο πρόγραμμα του
ΚΙΝΑΛ να υπήρχαν συγκλίσεις και συναινετι-
κή εφαρμογή μεγάλου μέρους του». Ταυτό-
χρονα, εκτιμά ότι «χρειαζόμαστε μια τέτοια
εξέλιξη το ταχύτερο».

Ο ίδιος δεν κρύβει ότι «με τον απαράδεκτα
βραδύ ρυθμό των εμβολιασμών είμαστε πολύ
μακριά από τον στόχο της ανοσίας της αγέ-
λης», με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν επιχει-
ρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη στήριξης «με
τη μορφή όχι δανείων, αλλά επιχορηγήσεων». 

Τέλος, επαναλαμβάνει ότι «βασικός πυλώ-
νας υγείας πρέπει να είναι το Εθνικό Σύστημα
Υγείας». Όμως αυτή η αρχή «έρχεται σε αντί-
θεση με την ιδεολογία, αλλά και το πρόγραμ-
μα της σημερινής κυβέρνησης», γι’ αυτό δεν
υπάρχει και σαφές πρόγραμμα αντιμετώπισης
της πανδημίας. 

Το κόμμα σας προτείνει επίταξη ιδιωτι-
κών κλινικών, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν τα έκτακτα περιστατικά λόγω
κορονοϊου. Τι δεν πήγε καλά με τον προ-
γραμματισμό της κυβέρνησης;
Ο βασικότερος λόγος που η κυβέρνηση δεν

τα πήγε καλά είναι η απουσία οποιουδήποτε
προγραμματισμού. Το δημόσιο αίσθημα δεν
είναι μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, να παρακολου-
θεί τις ανακολουθίες από την καραντίνα στην
απελευθέρωση και πάλι στην καραντίνα. Ας
ελπίσουμε ότι ο εμβολιασμός θα σταθεροποι-
ήσει την κίνηση προς την κανονικότητα, πριν
οι περιδινήσεις δημιουργήσουν αξεπέραστες
ζημιές στην οικονομική και κοινωνική μας
πραγματικότητα. Αλλά η πανδημία ήρθε να
δείξει ότι η υγεία του καθενός μας περνάει
από την υγεία όλων μας και γι’ αυτό ακριβώς
ο βασικός πυλώνας υγείας πρέπει να είναι το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό όμως έρχεται
σε αντίθεση με την ιδεολογία, αλλά και το
πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης. Απο-
τέλεσμα αυτής ακριβώς της αντίθεσης είναι
και η απουσία προγράμματος, που αναφέρετε
και στην ερώτησή σας. Η κυβέρνηση, δέσμια
της ιδεοληψίας της αυτής, αποφάσισε να αν-
τιμετωπίσει την πανδημία ως έκτακτη κατά-
σταση, ενώ θα έπρεπε να τη δει σαν ευκαιρία
εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης του ΕΣΥ
και, γιατί όχι, ενός πολιτικού mea culpa.

Η πολιτική εμβολιασμών κρίνετε ότι
σύντομα θα οδηγήσει στην ανοσία της

αγέλης, όπως η κυβέρνηση διατείνεται;
Πραγματικά το εύχομαι, αλλά, για να γίνει,

θα πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά στην
έως τώρα κατάσταση. Για να φτάσουμε στην
ανοσία της αγέλης, θα πρέπει να πλησιάζου-
με τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς τον μήνα,
όπως ήταν και η εξαγγελία του υπουργού
Υγείας, λίγο πριν από τις γιορτές. Δυστυχώς,
είμαστε πολύ μακριά από τον στόχο αυτόν. Για
τον απαράδεκτα βραδύ ρυθμό των εμβολια-
σμών ευθύνεται βέβαια η αργή παράδοση
των εμβολίων, μετά από μια αποτυχημένη
διαπραγμάτευση από την πλευρά της ΕΕ. Ευ-
θύνονται όμως και οι αρχικές οργανωτικές
δυσκολίες στους εμβολιασμούς στη χώρα
μας. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, τα νέα εξα-
κολουθούν να μην είναι αισιόδοξα. Πριν από
μερικές μέρες, διάβαζα στο έγκυρο «Politico»
ότι με τον σημερινό ρυθμό εμβολιασμών η ΕΕ
θα πετύχει την ανοσία της αγέλης το 2024!

Δεν πιστεύω ότι θα επιβεβαιωθούν αυτά τα
εξαιρετικά απαισιόδοξα έως και κινδυνολογι-
κά σενάρια, θέλω να ελπίζω ότι οι ρυθμοί θα
επιταχυνθούν, αλλά ο στόχος του καλοκαιρι-
ού του 2021 είναι πια πολύ δύσκολος. Ελπί-
ζουμε βέβαια όλοι το καλύτερο, για να βγού-
με μια ώρα αρχύτερα από αυτήν τη δυστοπία,
με το μικρότερο δυνατόν κόστος σε ανθρώπι-
νες ζωές, αλλά και στην οικονομική και κοι-
νωνική μας ζωή.

Το ξεπέρασμα της πανδημίας συνδυάζε-
ται άρρηκτα και με την οικονομία. Τι θα
προτείνατε για στήριξη των πληττόμε-
νων επιχειρήσεων και κοινωνικών ομά-
δων;
Η οικονομική ζημιά που έχουν προκαλέσει

τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας εί-
ναι πρωτοφανής. Θα τη μετρήσουμε με ακρί-
βεια μόλις απελευθερωθούμε από τις έκτα-
κτες συνθήκες, στις οποίες ζούμε τόσους μή-
νες τώρα. Το πρώτο βασικό μέλημα της κυ-
βέρνησης θα έπρεπε να είναι ο περιορισμός
των οικονομικών προβλημάτων, πριν αυτά γι-
γαντωθούν και προκαλέσουν μη αναστρέψι-
μες ζημίες. Πρακτικά, δυο στόχοι για την κυ-
βέρνηση: Να μην επιτρέψει τα λουκέτα στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να προλάβει
την ανέχεια για μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού, παίρνοντας μέτρα στήριξης. Μέτρα εμ-
προσθοβαρή, με τη μορφή όχι δανείων, αλλά
επιχορηγήσεων. Αν αυτό δεν γίνει, τότε η οι-
κονομική ζωή μετά την πανδημία θα συγκεν-
τρωθεί στα χέρια λίγων πολύ μεγάλων επιχει-
ρήσεων, με εκτόξευση της ανεργίας, ακόμα

μεγαλύτερη αύξηση των ανισοτήτων και, εν
τέλει, με επιστροφή σε ύφεση και φτώχεια.
Είναι ίσως η ώρα, για τις κοινωνικές ομάδες
που πλήττονται, η κυβέρνηση να προχωρήσει
στην εγγύηση ενός ελάχιστου βασικού εισο-
δήματος, επιδοτώντας τη διαφορά, τουλάχι-
στον για όσο καιρό κρατάει η κρίση. Όσες χώ-
ρες έχουν δοκιμάσει το μέτρο αυτό είχαν
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Προοδευτική διακυβέρνηση. Πώς την
εννοείτε; Με ποιον και πότε;
Ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ενίσχυσης

των μη προνομιούχων, αντιστροφής των ανι-
σοτήτων, νέων ευκαιριών, στήριξης της εργα-
σίας, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής,
θωράκισης της Δημοκρατίας και των θεσμών
της. Με την υποστήριξη και τη συμμετοχή της
πλειοψηφίας των πολιτών, σε μια μόνιμη και
αμφίδρομη σχέση τους με τους πολιτικούς
εκπροσώπους τους. Εμείς, ως Κίνημα Αλλα-
γής, βάζουμε το πρόγραμμά μας στην κρίση
του εκλογικού σώματος, πριν απ’ όλα. Θα
ήθελα να υπήρχαν συγκλίσεις στο πρόγραμμα
αυτό και συναινετική εφαρμογή μεγάλου μέ-
ρους του. Εκτιμώ ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια
εξέλιξη το ταχύτερο, αλλά και αυτό δεν εξαρ-
τάται μόνον από εμάς. Μπορούμε απλώς να
επισημαίνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι οι ανισό-
τητες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ο
πλανήτης είναι στο «κόκκινο» και η Δημοκρα-
τία μας αμφισβητείται πια ανοιχτά. Όλα αυτά
δεν μπορούν να συνεχίζονται ή, αν προτιμάτε,
δεν υπάρχει άλλος χρόνος για συντήρηση της
συντήρησης!

Δημήτρης Οικονόμου         Αναπληρωτής γραμματέας Επικοινωνίας του ΚΙΝΑΛ 

«Η οικονομική ζημιά που έχουν
προκαλέσει τα περιοριστικά 
μέτρα λόγω της πανδημίας 
είναι πρωτοφανής»

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό

«Η Δημοκρατία μας αμφισβητείται ανοιχτά»
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Τον προγραμματισμό του και τα σχέδιά
του για το μέλλον «ξεδιπλώνει», μιλών-
τας στο «Π», ο δήμαρχος Γλυφάδας

Γιώργος Παπανικολάου. Ένας δήμαρχος που συ-
νηθίζει να εκπλήσσει ευχάριστα με το έργο και τη
δημιουργικότητα εκείνου και των συνεργατών
του. Παράλληλα, ερωτηθείς σε ποιον θεσμό είναι
εγγύτερα, ανάμεσα σε Αυτοδιοίκηση, Βουλή και
Ευρωβουλή, τονίζει πως «ποτέ μου δεν έχω αι-
σθανθεί πιο δημιουργικός σε όλη μου την πορεία
ενασχόλησης με τα κοινά από ό,τι στον Δήμο Γλυ-
φάδας». 

Ποιο ήταν το αποτύπωμα της «Μήδειας» στη
Γλυφάδα;
Η βαριά κακοκαιρία χτύπησε και τη Γλυφάδα μας

και χρειάστηκε να επέμβουμε σε αρκετά σημεία,
για να απομακρύνουμε δέντρα και μεγάλα κλαδιά,
για να ρίξουμε αλάτι όπου απαιτήθηκε και για να κά-
νουμε ό,τι άλλο κρίθηκε αναγκαίο. Κρατήσαμε
ανοιχτό όλο το 24ωρο το Διασχολικό Κέντρο, έναν
μεγάλο και διαρκώς θερμαινόμενο χώρο, για να φι-
λοξενήσουμε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με
ασφάλεια σε σχέση με τον κορονοϊό, ενώ σε
24ωρη βάση λειτουργεί η γραμμή 15464 του δή-
μου μας. Όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε και οι ζη-
μιές από την κακοκαιρία περιορίστηκαν στο ελάχι-
στο δυνατό.

Αν και δεν είστε από τους δήμους που φάνη-
καν οι «παρενέργειες» της απλής αναλογι-
κής, ποια είναι η θέση σας για τις αλλαγές
που προωθούνται από το ΥΠΕΣ στον εκλογικό
νόμο;
Είχαμε την τιμή να μας εμπιστευθεί με την ψήφο

της η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Γλυφά-
δας. Αλλά προσέξτε: Και στην προηγούμενη θητεία
της δημοτικής μας αρχής και σε αυτήν, αναζητούμε
συνθέσεις. Τα προβλήματα της πόλης μας μάς ενώ-
νουν, δεν μας χωρίζουν. Η σύνθεση απόψεων είναι
αρετή στην Αυτοδιοίκηση και πάντα την επιδιώκου-
με. Αλλά είναι μεγάλο λάθος να προσπαθήσεις να
την επιβάλλεις από «πάνω», με το έτσι θέλω. Οδη-
γεί σε άλλα, μεγάλα προβλήματα, όπως έχουμε δει
σε πολλούς δήμους στη χώρα. Η δημιουργία ενός
εκλογικού συστήματος που διασφαλίζει την κυβερ-
νησιμότητα σε κάθε δήμο είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση και θα βοηθήσει συνολικά την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.

Στο μέτωπο του κορονοϊού, ποια είναι η κατά-
σταση στον Δήμο Γλυφάδας; Ποιες πιστεύετε
πως θα είναι οι συνέπειες τόσο στους ΟΤΑ
όσο και στην τοπική σας κοινωνία;
Εδώ και έντεκα μήνες τώρα, είμαστε σε πλήρη

εγρήγορση και επιφυλακή καθημερινά. Κάνουμε
τεστ όπου χρειάζεται με δική μας δαπάνη, έχουμε
εξαρχής αυξήσει τις βάρδιες καθαρισμού, βάλαμε
θερμικές πύλες σε όλα τα σχολεία, κάνουμε απολυ-
μάνσεις, όπου είναι απαραίτητο. Και παράλληλα
συνεχίζουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα με αμείωτη
ένταση – δεν μπορούν να μείνουν πίσω έργα που τα

έχει ανάγκη η Γλυφάδα. Όλα αυτά, σε συνδυασμό
με τη μειωμένη ρευστότητα λόγω των lockdown,
δημιουργούν μεγάλη πίεση στα οικονομικά του δή-
μου. Παλεύουμε με τρόπο οργανωμένο και μεθοδι-
κό να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις και να στε-
κόμαστε διαρκώς δίπλα στους κατοίκους και τις
επιχειρήσεις της Γλυφάδας μας.

Μας έχετε συνηθίσει ως δήμαρχος, αλλά και
ως δημοτική αρχή, σε εκπλήξεις. Τι μας επι-
φυλάσσετε για το 2021; Ποιες είναι οι προτε-
ραιότητες και ποιοι οι στόχοι σας;
Ο μεγαλύτερος στόχος για το 2021 είναι η κατα-

σκευή του πρώτου ειδικού σχολείου Γλυφάδας.
Ένα σχολείο που θα στεγάσει τα όνειρα και τις φιλο-
δοξίες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες από όλη την Αττική. Που θα δώσει μια τεράστια
ανάσα στις οικογένειές τους. Που θα αποδείξει
στην πράξη ότι δεν υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτή-
των. Όλοι δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στην εκπαί-
δευση! Πιστεύω πραγματικά βαθιά ότι το νέο ειδικό
δημοτικό και νηπιαγωγείο Γλυφάδας, ένα κομψο-
τέχνημα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά, θα αλλάξει
συνολικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε
την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη χώρα μας.
Από εκεί και πέρα, φυσικά συνεχίζουμε την τερά-
στια προσπάθεια αναβάθμισης κάθε γειτονιάς της
πόλης μας κι ετοιμάζουμε μια δεύτερη μεγάλη «έκ-
πληξη», την ανάπλαση του παραλιακού μας μετώ-
που, ένα έργο πνοής που θα ξεκινήσει να υλοποιεί-

ται τις επόμενες εβδομάδες.

Ο «Δρόμος των ποιητών» θεωρείται δικαίως
ένα εμβληματικό έργο για τον δήμο σας. Πώς
προέκυψε η αρχική ιδέα και γιατί πιστεύετε
ότι ξεχώρισε;
Η ανάπλαση της Λαμπράκη ήταν από καιρό στον

προγραμματισμό μας. Θέλαμε να μετατρέψουμε
μια απροσπέλαστη ουσιαστικά για τους πεζούς και
«ταλαιπωρημένη» νησίδα σε ένα σύγχρονο πεζό-
δρομο που οδηγεί στην παραλία, στο πρότυπο της
περίφημης Las Ramblas στη Βαρκελώνη. Εκεί
ωστόσο υπήρχαν οι προτομές των δύο κορυφαίων
μας ποιητών, του Ελύτη και του Σεφέρη, παρατημέ-
νες από τη δεκαετία του ’90. Σκεφτήκαμε ότι η
ανάπλαση ήταν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία όχι
μόνο να αποκαταστήσουμε τις προτομές, αλλά να
«απλώσουμε» τη νεοελληνική ποίηση σε όλο τον
πεζόδρομο! Κι έτσι κάναμε. Τα αυτοκίνητα δεν
σταθμεύουν πλέον στη μέση της νησίδας αλλά σε
θέσεις που δημιουργήσαμε περιμετρικά. Έτσι, στη
μέση της νησίδας δημιουργείται ένας υπέροχος πε-
ζόδρομος και ποδηλατόδρομος. Η Λαμπράκη είναι
πλέον στρωμένη με πρωτότυπους κυβόλιθους, με
νέα δέντρα, καινούργια φωτιστικά με λάμπες LED
τελευταίας γενιάς, καθιστικά αλλά –κυρίως– είναι
στρωμένη με τον πλούτο και τη σοφία της ελληνι-
κής ποίησης. Όσοι την περπατούν βλέπουν στο διά-
βα τους το μεγαλείο της ελληνικής ποίησης: Σεφέ-
ρης, Ελύτης, Ρίτσος, Καβάφης, Σολωμός, Παλα-
μάς, Καρυωτάκης και άλλοι σπουδαίοι. Η ανταπό-
κριση του κόσμου πραγματικά μάς έχει συγκινήσει.
Πολλά παιδιά μάλιστα, όπως μας λένε οι γονείς,
διαβάζουν έναν στίχο και μετά αναζητούν πληρο-
φορίες για τον ποιητή στο διαδίκτυο, κάτι που τα
φέρνει πιο κοντά στη νεοελληνική ποίηση και μας
χαροποιεί ιδιαίτερα.

Το «Drive-in» Φεστιβάλ έγινε θεσμός το περα-
σμένο καλοκαίρι, καθώς και πόλος έλξης αλ-
λά και διέξοδος για τους πολίτες. Επεξεργα-
ζόσαστε σχέδια ώστε να λειτουργήσει και φέ-
τος;
Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί καταφέραμε και

το περασμένο καλοκαίρι, μέσα σε αυτές τις πρω-

τόγνωρες συνθήκες, να προσφέρουμε στον κό-
σμο ποιοτική διασκέδαση με απόλυτη ασφάλεια.
Το πρώτο «Drive-in» Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφά-
δας ξεκίνησε ως «τέκνο» της συνθήκης που ζού-
με όλο αυτό το διάστημα, αλλά και της νοσταλ-
γίας για μια γλυκιά εποχή του παρελθόντος. Χιλιά-
δες συμπολίτες μας παρακολούθησαν τις συναυ-
λίες και τις κινηματογραφικές ταινίες και ευχαρι-
στήθηκαν πραγματικά την εμπειρία αυτή. Φέτος
το καλοκαίρι θα ζυγίσουμε τα δεδομένα και ίσως
το επαναλάβουμε.

Συμπληρώνονται, φέτος, 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση. Υπάρχει προγραμματι-
σμός δράσεων από τον Δήμο Γλυφάδας;
Υπάρχει πλήρης προγραμματισμός, που φυσικά

αναπροσαρμόζεται διαρκώς λόγω των συνθηκών.
Δεν θα αφήσουμε όμως ούτε τον κορονοϊό να επι-
τρέψει να παραμελήσουμε την επέτειο αυτή, την
επέτειο τιμής και μνήμης για τους ήρωες του 1821
και τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των Ελλή-
νων, αλλά και την ευκαιρία αναστοχασμού για τους
δύο αιώνες που έχουν περάσει από τότε που άναψε
η σπίθα της λευτεριάς. Σύντομα θα έχουμε περισ-
σότερα να πούμε γύρω από το πρόγραμμα των επε-
τειακών εκδηλώσεων στη Γλυφάδα.

Αν σας ζητούσα να μου πείτε, ανάμεσα σε
Βουλή, Αυτοδιοίκηση και Ευρωβουλή, ποιον
θεσμό θα επιλέγατε, σε ποιον θεωρείτε πως
νιώθετε εγγύτερα;
Ποτέ μου δεν έχω αισθανθεί πιο δημιουργικός σε

όλη μου την πορεία ενασχόλησης με τα κοινά από
ό,τι στον Δήμο Γλυφάδας, στην πόλη όπου μεγάλω-
σα και σήμερα μεγαλώνουν τα παιδιά μου.

Είναι τεράστιας σημασίας να μπορείς να βελτιώ-
νεις την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των
συμπολιτών σου, να μπορείς με έργα και παρεμβά-
σεις ουσίας να αναμορφώνεις προς το καλύτερο
κάθε γειτονιά και κάθε γωνιά του δήμου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοτική μας
ομάδα αλλά και για εμένα προσωπικά είναι να συνε-
χίσουμε να είμαστε το ίδιο δημιουργικοί και να αν-
ταποκρινόμαστε διαρκώς στις αυξανόμενες προσ-
δοκίες των συμπολιτών μας.

Γιώργος Παπανικολάου        Δήμαρχος Γλυφάδας  

«Ποτέ μου δεν έχω 
αισθανθεί πιο δημιουργικός
σε όλη μου την πορεία 
ενασχόλησης με τα κοινά
από ό,τι στον Δήμο
Γλυφάδας»

«H σύνθεση απόψεων είναι αρετή»

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό
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Όταν η Ελλάδα μπαίνει στην... κατάψυξη

Από τα     χιόνια του ’83 στη «

Οι 9 μεγάλες χιονοπτώσεις στην Αττική τα τελευταία 40 χρόνια

Το σαρωτικό πέρασμα της «Μήδειας» από
την Αττική (σ.σ. και άλλες περιοχές της
χώρας, όπως η Εύβοια) έφερε την πιο

έντονη χιονόπτωση των τελευταίων 40 ετών, με
τις «αλατιέρες» και τα μηχανήματα έργου να κά-
νουν την εμφάνισή τους στην πλατεία Συντάγμα-
τος, στην Ομόνοια, ακόμη και στο Κολωνάκι!

Τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογι-
κής Υπηρεσίας θα γράψουν ότι το πάχος του χιονι-
ού κυμάνθηκε από 20 έως 25 εκατοστά στο κέν-
τρο της Αθήνας. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο με
το αντίστοιχο φαινόμενο τον Φεβρουάριο του
2008, όταν και πάλι το πάχος του χιονιού έφτασε
τα 25 εκατοστά. Τότε, το τριήμερο της 16ης έως
18 Φεβρουαρίου (Σάββατο έως και Δευτέρα), τό-
σο η Αθήνα όσο και ο Πειραιάς φόρεσαν τα λευκά
τους, με τη θερμοκρασία να παραμένει υπό το μη-
δέν ακόμη και για 48 ώρες σε κάποιες περιοχές
του Νομού Αττικής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις χαμηλές θερ-
μοκρασίες προκλήθηκαν μεγάλα προβλήματα

(σ.σ. πάγωμα) εσωτερικών εγκαταστάσεων και
σωληνώσεων στο δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλε-
σμα τη διακοπή του νερού σε περιοχές όπως η
Άνοιξη και η Δροσιά. Για κάποιες ώρες έκλεισε
και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέ-
λος», καθώς λόγω της απίστευτα σφοδρής χιονό-
πτωσης η ορατότητα στα Σπάτα μειώθηκε κάτω
από τα 100 μέτρα και κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυ-
νο να προσεγγίσουν τις πίστες ή να απογειωθούν
αεροπλάνα. Είχε διακοπεί, μάλιστα, η κυκλοφο-
ρία στην Αττική Οδό (σ.σ. κάτι που δεν συνέβη αυ-
τήν τη φορά) και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα από
τα Γλυκά Νερά έως την Αγία Παρασκευή, καθώς
και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Σε πολιτικό επίπεδο –όπως και τώρα– κάθε άλ-
λο παρά έλειψαν οι αντιπαραθέσεις, καθώς μετά
το πρώτο 24ωρο ο κρατικός μηχανισμός έδειξε να
χάνει τον έλεγχο της κατάστασης. Η κυβέρνηση
του Κώστα Καραμανλή βρέθηκε στο στόχαστρο, με
τα «πυρά» να στοχεύουν ιδιαίτερα τον τότε υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά, με την αντιπολίτευση
να στηλιτεύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι χρειάστηκε
για κάποιες ώρες να κλείσει ακόμη και η λεωφό-
ρος Κατεχάκη και, όταν άνοιξε, η κυκλοφορία να

γίνεται μόνο με αλυσίδες. «Σε όλη σχεδόν τη χώρα
καταγράφονται μικρά ή μεγάλα προβλήματα, που
αφήνονται περίπου στην τύχη τους από τον παγω-
μένο κυβερνητικό μηχανισμό», είχε σχολιάσει ο τό-
τε τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ντίνος Ρόβλιας.

Το «λευκό πέπλο» του 1987
Τον χειμώνα του 1987, μέσα σε λιγότερο από 12

ώρες, το πάχος του χιονιού στο κέντρο της Αθή-
νας έφτασε τα 15 εκατοστά, με τη φράση «το
’στρώσε...» να κυριαρχεί σε κάθε γειτονιά. Για
σχεδόν μία εβδομάδα, το «λευκό πέπλο» είχε
απλωθεί απ’ άκρο σε άκρο της χώρας, με τα σχο-
λεία να παραμένουν κλειστά, τα πεζοδρόμια να
προσφέρονται για... πατινάζ και τις κατηφόρες
των δρόμων να θυμίζουν... χιονοπλαγιές. Μία
εποχή τελείως διαφορετική –σίγουρα πολύ πιο
ανέμελη– από τη σημερινή, όπου μικροί και μεγά-
λοι απολάμβαναν τον χιονοπόλεμο. Το απίστευτο
είναι πως, λίγα 24ωρα πριν εμφανιστεί ο χιονιάς,
το σκηνικό του καιρού ήταν ανοιξιάτικο, με τους
Αθηναίους να απολαμβάνουν μία Καθαρά Δευτέρα
με... κοντομάνικα. 

Τα στοιχεία από τον Μετεωρολογικό Σταθμό του

Θησείου κάνουν λόγο για τον 
των τελευταίων 150 ετών (σ.σ
λικών αέριων μαζών), ενώ μεγ
υπέστησαν η γεωργική παραγω
λιέργειες ελιάς και εσπεριδο
φία και οι υποδομές (έσπασαν
λήνες ύδρευσης κ.λπ.) σε πολ
τε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ–στην 
δρέα Παπανδρέου– Ευάγγελο
συγκέντρωσε προσωπικά «π
ένας από τους πρώτους τεχνο
κή ζωή του τόπου και χαρακτ
λούς τόνους. Ο χιονιάς, άλλω
μία περίοδο έντονης ελληνοτ
θεσης, καθώς λίγες ημέρες α
σε «η κρίση του Σισμίκ».

20 εκατοστά χιόνι στην... Κυ
Δύο ημέρες πριν η χώρα ντυ

στις 4 Ιανουαρίου 2002), η Εθ
κή Υπηρεσία είχε εκδώσει έκτ
δυνων καιρικών φαινομένων
ισχυρό χιονιά. Παρά την προει
και τις επισημάνσεις των ειδ
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ΔΕΞΙO ΑΚΡΟΑΤHΡΙΟ 
Την πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα,
πως δέχεται το ρίσκο διασποράς της παν-
δημίας από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυ-
ρίας, σχολίασε ο βουλευτής της ΝΔ Θάνος
Πλεύρης. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «ο
κ. Τσίπρας δεν είναι πρόεδρος δεκαπεντα-
μελούς. Είναι πρώην πρωθυπουργός και
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Με αυτό που είπε στέλνει σήμα στον κόσμο
να βγει έξω». Άρεσε στο δεξιό κομμάτι…

ΑΛΛΑΓEΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ   

Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία
ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στα νησιά που διασυνδέ-
ονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλε-
κτροδότησης εισηγείται η Ρυθμιστι-
κή Αρχή Ενέργειας. Τόσο για την
Κρήτη όσο και σε μεγάλο βαθμό για
τις Κυκλάδες, η ανάπτυξη των ΑΠΕ
εκτός από τον περιορισμό της χρή-
σης του (ακριβού και ρυπογόνου)
πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση
των νησιών, θα συμβάλει και στην
ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς τα
υψηλά, λόγω τουρισμού, φορτία το
καλοκαίρι (με εξαίρεση την περυσι-
νή χρονιά εξαιτίας της πανδημίας)
καλύπτονται οριακά από τις θερμι-
κές μονάδες.

ΑΝΤΙΠΟΛIΤΕΥΣΗ 
ΛΟΝΔIΝΟΥ

Οι δημόσιες αντιδράσεις του αναπληρω-
τή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου της Οξφόρ-
δης, Αντώνη Τζανακόπουλου, αδελφού του
πρώην υπουργού, στην ίδρυση πανεπιστη-
μιακής αστυνομίας τον έκαναν «viral» στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο ίδιος ξι-
φούλκησε κατά της κυβέρνησης και του
υπουργείου Παιδείας.

AΛΛΗ ΔΟΜH
Διακριτά όργανα διοίκησης αναμέ-
νεται να αποκτήσει η Κεφαλαιαγο-
ρά, μέσα από νέο νομοσχέδιο που
θα προετοιμάσει η Επιτροπή που
διερευνά τις αλλαγές στην Αρχή.
Στόχος της επιτροπής είναι να δια-
φοροποιηθεί ο τρόπος διοίκησης
της Κεφαλαιαγοράς και να αποσχι-
στεί το κομμάτι εκείνο του διοικητι-
κού συμβουλίου της Αρχής, που
ασχολείται με την πρόληψη και τους
ελέγχους από την υπόλοιπη Κεφα-
λαιαγορά, η οποία ασχολείται με κα-
ταστατικά θέματα.

Πάμε για «κουρέματα» 
Αλλαγές στη σύνθεση, στο εύρος και στον χρόνο εφαρμογής των φορολογικών

μέτρων, εντός βέβαια του ορίου αντοχών του Προϋπολογισμού, φέρνει η νέα
σκληρή καραντίνα στον Νομό Αττικής, όπου παράγεται το 47% του συνολικού
ΑΕΠ. Υπό τον φόβο των νέων πληγμάτων στην πραγματική οικονομία και της ζη-
μιάς που θα προκαλέσει στον παραγωγικό ιστό το νέο lockdown, το οικονομικό επι-
τελείο αναδιατάσσει το πλέγμα των φορολογικών μέτρων, φέρνοντας πιο μπροστά
παρεμβάσεις που κανονικά θα ενεργοποιούνταν σε δεύτερο χρόνο. Στη βάση αυ-
τή, δίνεται άμεση προτεραιότητα σε νέα «κουρέματα» φόρων, αλλά και σε νέες
ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των νέων «κόκκινων» οφειλών που έχουν συσσω-
ρευτεί στη διάρκεια της πανδημίας, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να «πα-
γώσει» η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα.

Βαριά είναι η επίπτωση της επιδη-
μίας του κορονοϊού στη Βόρεια Ελ-
λάδα, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμ-
βρίου του περασμένου έτους.

Το 61% των θυμάτων της επιδη-
μίας, και κυρίως του δεύτερου επι-
δημικού κύματος, καταγράφηκε στη
Θράκη και στη Μακεδονία. Ειδικότε-
ρα, στα νοσοκομεία της 3ης και της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας κατέληξαν 3.472 ασθενείς με επιπλοκές
της λοίμωξης Covid-19, σε σύνολο 5.692 νεκρών, δί-
νοντας στη Βόρεια Ελλάδα την αρνητική και θλιβερή
«πρωτιά» στην επικράτεια, σε ό,τι αφορά τον αριθμό

των νεκρών της πανδημίας. Σε ό,τι
αφορά τις άλλες περιοχές που με-
τρούν επίσης απώλειες, στη μοιραία
κατάταξη των νεκρών λόγω κορονοϊ-
ού, αμέσως μετά τη Μακεδονία και
τη Θράκη, βρίσκεται η Αττική (1η και
2η υγειονομική περιφέρεια) με ποσο-
στό 20,2% των συνολικών θυμάτων.

Ακολουθεί η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας με 11,3% των θυμάτων, η 6η Υγει-
ονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιο-
νίων νήσων με 4,1% και, τέλος, η 7η Υγειονομική Περι-
φέρεια Κρήτης με ποσοστό 0,7%.

Στις σημαντικές προκλήσεις που δημι-
ουργεί στις επιχειρήσεις η ανάγκη συμ-
μόρφωσης με τους κανόνες του Δι-

καίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού επικεν-
τρώθηκε έρευνα της ΕΥ Ελλάδος.

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων,
προέκυψε ότι το 56% των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στο webcast έχουν δεχθεί έλεγ-
χο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή από άλ-
λη ρυθμιστική αρχή. Συγκεκριμένα, το 23%
των στελεχών δήλωσαν ότι έχει διεξαχθεί
αιφνιδιαστικός έλεγχος στην επιχείρησή τους
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ 33%

απάντησαν ότι έχουν ελεγχθεί με απροειδο-
ποίητη επιτόπια έρευνα από άλλη ρυθμιστική
αρχή. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πάντως
ότι, σε σχετικό ερώτημα, το 67% των στελε-
χών που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν
ότι οι επιχειρήσεις τους διαθέτουν πολιτική
συμμόρφωσης με τους κανόνες του Δικαίου
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, η οποία και τις
προστατεύει σημαντικά από την εφαρμογή αν-
τι-ανταγωνιστικών πρακτικών, που μπορεί να
συμπεριλαμβάνονται στα ευρήματα ενός αιφ-
νιδιαστικού ελέγχου από την Επιτροπή Αντα-
γωνισμού.

Άνω του 50% οι μεγάλες 
επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Αγρίεψαν 
οι Βρετανοί  
Αντιμέτωπος με φυλάκιση μέ-
χρι και δέκα έτη μπορεί να
βρεθεί όποιος δώσει ψευδή
στοιχεία για το ταξιδιωτικό του
παρελθόν στη Βρετανία.
Την απόφαση αυτή της κυβέρ-
νησης υπερασπίστηκε ο Βρε-
τανός υπουργός Μεταφορών,
υποστηρίζοντας ότι οι Βρετα-
νοί πολίτες θα περίμεναν μια
δυναμική δράση. Όπως είπε,
η μέγιστη ποινή αντικατοπτρί-
ζει τη σοβαρότητα του εγκλή-
ματος. Η απόφαση της βρετα-
νικής κυβέρνησης επικρίθηκε
έντονα από τον πρώην δικα-
στή του Ανώτατου Δικαστηρί-
ου Τζόναθαν Σάπσιον, ο οποί-
ος είπε ότι προβλέπονται χα-
μηλότερες ποινές για σεξουα-
λικά αδικήματα.
Όσοι φτάνουν στην Αγγλία
από χώρες που βρίσκονται
στην «κόκκινη λίστα» πρέπει
να απομονώνονται για 10 ημέ-
ρες σε ξενοδοχεία καραντί-
νας, με κόστος 1.750 λίρες.

AΡΧΙΣΑΝ 
ΤΑ OΡΓΑΝΑ

Ένας νέος υπουργός,
από εκείνους που ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης
τούς έδωσε ευκαιρία
στον ανασχηματισμό,
έχει αρχίσει να απασχο-
λεί τις καλά ενημερωμέ-
νες παραπολιτικές στή-
λες. Μάλιστα, περιγρά-
φεται σε κάποιες απ’ αυ-
τές ως «καρδινάλιος»,
που συμπεριφέρεται με
αγένεια στους υπαλλή-
λους και τα υπηρεσιακά
στελέχη. Επίσης, κατη-
γορείται, ακόμη και από
κυβερνητικούς παρά-
γοντες, ότι έχει εγκατα-
στήσει στο υπουργείο
έναν «στρατό» συνεργα-
τών άνω των 25 ατόμων,
αλλά και πως στο γρα-
φείο του «λύνει και δέ-
νει» συγγενικό του πρό-
σωπο.

ΤΟ ΕIΠΕ  
«Αν δεν σας κάνω, να πάρω το κα-
πελάκι μου και να φύγω». Αυτό εί-
πε κορυφαίος υπουργός σε στενό
συνεργάτη του πρωθυπουργού,
που του έβαλε «πάγο» για τη σπου-
δή του… στα κανάλια. 

ΘEΣΗ  
Να ανοίξει ο φάκελος «της παρα-
γραφής των σεξουαλικών εγκλη-
μάτων» ζητά η βουλευτής της ΝΔ
και πρώην υπουργός, Όλγα Κεφα-
λογιάννη.ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Βαρύ τίμημα



Τι αλλαγές ετοι�άζει 
ο δή�αρχος;

Αλλαγές προσώπων σε νευραλγι-
κές θέσεις της διοίκησής του σκέ-
φτεται να κάνει ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με
τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την
ανάληψη των καθηκόντων του. Ο κ.
Ζέρβας έχει διαπιστώσει τους τομείς
στους οποίους εντοπίζονται κενά και
παρατηρούνται προβλήματα, και
σχεδιάζει να κάνει το αμέσως επόμε-
νο διάστημα αλλαγές, ώστε να μπο-
ρέσει με τα νέα πρόσωπα να «τρέξει»
και στην τελική ευθεία πριν τις επό-
μενες εκλογές.

18Μακεδονία
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ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Συνεχίζει να βάζει «πλάτη» στην
αναβάθμιση των νοσοκομείων η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Μετά από απόφαση του πε-
ριφερειάρχη Αποστόλου Τζιτζι-
κώστα, το Γενικό Νοσοκομείο
Κατερίνης εξοπλίζεται με σύγ-
χρονα μηχανήματα. Το νοσοκο-
μείο, που εξυπηρετεί τις ανάγ-
κες ολόκληρης της Πιερίας, μέ-
σα από την αξιοποίηση ευρωπαϊ-
κών πόρων εκσυγχρονίζεται με
εξοπλισμό που περιλαμβάνει 16
είδη και συνολικά 34 μηχανήμα-
τα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγ-
κες διάφορων κλινικών.

Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ: 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΜΜΕ  

Στην ανάγκη στήριξης του κλά-
δου των ΜΜΕ αναφέρθηκε εκτε-
νώς η βουλευτής Άννα Ευθυμίου,
κατά την ομιλία της στη Βουλή
για το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα, η βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ επισήμανε
την ανάγκη για τη στήριξη του
κλάδου των ΜΜΕ, καθότι έχει
υποστεί ζημιές λόγω πανδημίας
κατά 50%, καθώς και ότι με τη
στήριξη του κλάδου εξασφαλί-
ζονται και οι θέσεις εργασίας.
Επίσης επισήμανε την ανάγκη για
την ενίσχυση του περιφερειακού
Τύπου, για την προστασία ανηλί-
κων από το επιβλαβές περιεχόμε-
νο του διαδικτύου και για την ενί-
σχυση της παραγωγής και προ-
αγωγής του πολιτισμού, μέσω
του Εθνικού Κέντρου Κινηματο-
γράφου.

«ΒΟΛΕΣ» ΚΑΤΑ 
ΖΕΡΒΑ 
Στο «στόχαστρό» της έβαλε για
ακόμη μια φορά η βουλευτής
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί»,
Κατερίνα Νοτοπούλου, τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νο Ζέρβα. Αφορμή στάθηκε η
επίσκεψή της στην έκτακτη «δο-
μή» του δήμου για τη φιλοξενία
αστέγων, εντός των χώρων της
ΔΕΘ. Χαρακτηρίζοντας τις εικό-
νες θλιβερές, η βουλευτής πε-
ριέγραψε: «Άνθρωποι τυλιγμένοι
σε κουβέρτες να κοιμούνται στο
πάτωμα, με μόνη θέρμανση δύο
μικρά, ηλεκτρικά καλοριφέρ».

Στο κτίριο όπου μεταφέρθηκε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας
βρέθηκε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράο-
γλου. Η μετεγκατάσταση αυτή στην οδό Φιλικής Εταιρείας 14
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Καράογλου όταν βρισκόταν στη θέ-
ση του υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης, καθώς ο ίδιος πίστευε
πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της καινοτο-
μίας και της εξωστρέφειας. 

ΣΤΗΝ ΑΖΚ Ο ΚΑΡAΟΓΛΟΥ 

Ριζική αναμόχλευση 
στην Α’ Θεσσαλονίκης

Για τα δύο νέα πρόσωπα, τον πρό-
εδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλό-
γου Θανάση Εξαδάκτυλο και τον πρύτα-
νη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου, που φέ-
ρονται ως «ελκυστικά» προκειμένου να
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχ-
θούν, κάναμε λόγο στο προηγούμενο
φύλλο του «Π». Ωστόσο, το «recruit-
ment» φαίνεται δεν τελειώνει εδώ. Το
όνομα της Καλυψώς Γούλα φέρεται
«κλειδωμένο».

Εκ μεταγραφής η Καλυψώ 
Η Καλυψώ Γούλα υπήρξε στέλεχος εκ μεταγραφής στη ΝΔ. Ού-

σα αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις
διοικήσεις Μπουτάρη, στελέχωσε το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ
ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως
και η ίδια είχε δηλώσει. Σήμερα κατέχει τη θέση της προέδρου
του Καυτανζόγλειου Σταδίου. 

Οι εκπλήξεις      
Πάντως, η μόχλευση από το

πρωθυπουργικό γραφείο σε ό,τι
αφορά τις Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης
θα συνεχιστεί. Τόσο από το Μη-
τρώο Στελεχών όσο και από την
κοινωνία της πόλης. Ο Θανάσης
Νέζης, που έχει την ευθύνη της ρι-
ζικής ανανέωσης των ψηφοδελ-
τίων και χαίρει της πρωθυπουργι-
κής εμπιστοσύνης, είναι βέβαιο ότι
θα επιφυλάξει πολλές εκπλήξεις. 

Αρβανιτίδης για περιβαλλοντική
υποβάθμιση      

Ενάντια τόσο στην απόφαση της
Επιτροπής της Περιφέρειας για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονά-
δας Επεξεργασίας Υγειονομικών Υπο-
λειμμάτων σε ακατάλληλο χώρο της
ΒΙΠΕ Σίνδου, όσο και στην απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας επί
δύο προσφυγών (από τον Δήμο Λαγ-
καδά και μία από συλλογικότητες), για
την ακύρωση της χωροθέτησης Μονά-
δας Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα ΠΚΜ στη Μαυροράχη Λαγκαδά, δηλώνει ο
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης. Όπως τονίζει ο βου-
λευτής, έχει αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για να σταματήσει η
περιβαλλοντική υποβάθμιση, που δεν λαμβάνει υπόψη της τις τοπι-
κές ανησυχίες.

Μελέτες για τις παλαιές 
εθνικές οδούς

Μελέτη οδικής ασφάλειας πρόκειται να
εκπονηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα,
για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, προκειμένου να εντοπιστούν
τα βασικότερα προβλήματα του οδικού δι-
κτύου στην περιοχή. Σύμφωνα με τον αντι-
περιφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.
Μπίλλια, η μελέτη θα αφορά τις εθνικές
οδούς Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, Θεσσα-
λονίκης- Έδεσσας, Θεσσαλονίκης- Πολυγύ-
ρου- Αρναίας και Θεσσαλονίκης-Καβάλας, καθώς και την παλαιά
εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς.

Γιατί «μαίνεται» η κόντρα 
Κυρίζογλου - λαχαναγοράς

Πυρ και μανία με τη διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης είναι ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης Λάζαρος Κυρίζογλου, για το ζήτημα της αποκο-
μιδής των απορριμμάτων από τη λαχαναγορά. Η αντι-
παράθεση έχει φτάσει στα άκρα και κορυφώνεται την
Παρασκευή, οπότε είναι να συζητηθούν οι αιτήσεις
ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι δύο
πλευρές.  Όλα ξεκίνησαν όταν η διοίκηση της λαχανα-
γοράς (Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ) αποφάσι-

σε να κάνει διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή τα οργανικά και
τα ανακυκλώσιμα. Τα μεικτά απέμειναν να συγκεντρώνονται από τις υπηρε-
σίες του δήμου. Ωστόσο οι υπάλληλοι έβλεπαν ότι δεν υπήρχε διαλογή,
όμως όλα απορρίπτονταν στους ίδιους κάδους, όπως είπαν. Η ΚΑΘ, από την
πλευρά της, κατηγόρησε τον δήμο ότι ουσιαστικά δεν κάνει αποκομιδή,
όπως πρέπει, για τα 430.000 ευρώ που εισπράττει ετησίως από τα ανταπο-
δοτικά. Ο δήμος ανταπαντά ότι τα ανταποδοτικά τέλη έχουν μειωθεί κατά
40% και ότι οι παροχές με τους 17 εργαζομένους είναι πολύ πιο κοστοβόρες
από αυτά τα χρήματα, τα οποία πληρώνουν οι έμποροι της λαχαναγοράς για
τους 800 τόνους των ημερήσιων απορριμμάτων. 

Τα δικαστήρια καλούνται να λύσουν την αντιπαράθεση. Αυτό που διαφαί-
νεται, πάντως, είναι η αποχώρηση του δήμου από τον χώρο. «Να αναλάβουν
εταιρείες, όπως στου Ρέντη και στις ιχθυόσκαλες, είναι ιδιωτικός χώρος»,
απαντάει ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 
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ΥΠO ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ
ΤΑ EΡΓΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΙΜAΝΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙEΡΑΣ

Υπό προϋποθέσεις ξαναρχίζουν
τα έργα για τον νέο προβλήτα της
κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πει-
ραιά, ύστερα από τη γνωστοποίηση
της απόφασης του Πρωτοδικείου
Πειραιά.

Ειδικότερα, εκδικάστηκε η αίτη-
ση της ΟΛΠ ΑΕ περί ανάκλησης της
προσωρινής διαταγής επί της αίτη-
σης ασφαλιστικών μέτρων που εί-
χαν καταθέσει το Παρατηρητήριο
Πειραϊκής και πολίτες της πόλης,
με την οποία έπαυαν οι επιχωματώ-
σεις. Το Πρωτοδικείο Πειραιά απο-
φάσισε τη συνέχεια των έργων, ορί-
ζοντας ωστόσο ότι πρέπει πρώτα να
απομακρυνθεί από τη θάλασσα το
διαρραγέν κεσόν, να τοποθετηθούν
πλωτά φράγματα και να διενεργη-
θούν αξιολογήσεις ποιότητας των
θαλάσσιων υδάτων.

ΣΤΑ ΛΕΥΚA
«ΝΤYΘΗΚΕ» 
Ο ΠΕΙΡΑΙAΣ  

Στα λευκά «ντύθηκε» και ο Πει-
ραιάς από την επέλαση της κακο-
καιρίας «Μήδεια». 

Τίποτα δεν κατάφερε να σταμα-
τήσει την κακοκαιρία και ήταν από
τις σπάνιες φορές που έπεσε χιόνι,
και μάλιστα πολύ, και στον Πειραιά.
Οι κάτοικοι στο λιμάνι αντίκρισαν
πρωτόγνωρες εικόνες, καθώς το
χιόνι με αρκετούς πόντους είχε
φτάσει μέχρι το λιμάνι.

Το χιόνι κάλυψε τα πάντα, ακόμη
και τα πλοία που είναι δεμένα λόγω
της κακοκαιρίας. Το πολικό ψύχος
σχεδόν ακινητοποίησε τους πολί-
τες και στους δρόμους γύρω από τα
λιμάνι υπήρχαν μόνο χιόνια και ελά-
χιστη κίνηση. 

Δραματικές ελ-
λείψεις σε
π ρ ο σ ω π ι κό ,

που φτάνουν ακόμα
και το 40%-50% της
οργανικής δύναμης,
έχουν τα Αστυνομικά
Τμήματα της περιοχής
του Πειραιά.

Αυτό καταγγέλλει η
Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά,
που εκφράζει την
«έκρηξη οργής και
αγανάκτησης» των
αστυνομικών-μελών
της για τη διαταγή της
ΓΑΔΑ για την περαιτέρω αποδυνάμωσή
τους, με τη διάθεση 17 αστυνομικών σε νέ-
ες υπηρεσίες φύλαξης.

Η Ένωση παραθέτει τα εξής αποκαλυπτι-
κά στοιχεία:

• Το Αστυνομικό Τμήμα Κερατσινίου έχει
οργανική δύναμη (πρέπει να έχει δηλαδή)
88 αστυνομικούς, αλλά η παρούσα δύναμή
του είναι 48.

• Το Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων-Νέου
Φαλήρου έχει οργανική δύναμη 77 αστυνο-
μικούς, αλλά η παρούσα δύναμή του είναι
40.

• Το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας έχει ορ-
γανική δύναμη 72 αστυνομικούς, αλλά η
παρούσα δύναμή του είναι 36.

• Το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας-Αγ. Ιωάν-
νη Ρέντη έχει οργανική δύναμη 46 αστυνο-
μικούς, αλλά η παρούσα δύναμή του είναι
18.

• Το Τμήμα Ασφαλείας Κορυδαλλού έχει
οργανική δύναμη 30 αστυνομικούς, αλλά η
παρούσα δύναμή του είναι 12.

• Το Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων-Νέου
Φαλήρου έχει οργανική δύναμη 38 αστυνο-
μικούς, αλλά η παρούσα δύναμή του είναι
14.

Διορθωτικές παρεμβά-
σεις κατά την εκτέλεση των
έργων της σημαντικής ανά-
πλασης προς όφελος όλων
των εγκατεστημένων πει-
ραϊκών επιχειρήσεων στην
περιοχή του Αγίου Διονυσί-
ου-Παπαστράτου ζητά ο
πρόεδρος του ΕΒΕΠ & ΠΕΣ
Αττικής, Β. Κορκίδης, με
επιστολή που απέστειλε
στο πλαίσιο της αγαστής
και εποικοδομητικής συ-
νεργασίας με τον δήμαρχο Πειραιώς Ι. Μώρα-
λη, τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και
την αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σ. Αντωνάκου.

Στην επιστολή, το ΕΒΕΠ
εφιστά για άλλη μια φορά
την προσοχή όλων των συ-
ναρμόδιων υπηρεσιών στα
έργα που εξελίσσονται και
αναφέρονται στο τοπικό
οδικό δίκτυο και στις πα-
ρεμβάσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί να γίνουν επ’
αυτού, ώστε να αποφευχ-
θεί εγκαίρως η δημιουργία
σοβαρών προβλημάτων για
τις 810 ενεργές επιχειρή-

σεις-μέλη του Επιμελητηρίου, που στην πλει-
οψηφία τους λειτουργούν σε ιδιόκτητες εγκα-
ταστάσεις στην περιοχή.

ΤΕΛΕΥΤΑIΟ 
«ΑΝΤIΟ» 
ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝO
ΜΙΧAΛΑΡΟ

Θλίψη στον επιχειρηματικό
κόσμο του Πειραιά προκά-
λεσε η πρόωρη απώλεια
του προέδρου του Βιοτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιά
Ανδριανού Μιχάλαρου, ο
οποίος έχασε τη «μάχη» με
τον κορονοϊό μετά από 49
ημέρες νοσηλείας στη μο-
νάδα εντατικής θεραπείας
του ΝΙΜΤΣ.
Ο 56χρονος Ανδριανός Μι-
χάλαρος συνδέθηκε με την
ιστορία του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Πειραιά.
Από το 1997 συμμετείχε
ενεργά στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και διετέλεσε γενι-
κός γραμματέας, Α’ αντι-
πρόεδρος και, από το 2012
έως και σήμερα, πρόεδρος
του ΒΕΠ. Ήταν ιδρυτής και
πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Δυτικής Αττι-
κής (ΣΕπΔΑ).
Δραστηριοποιήθηκε έντονα
σε πολιτικούς, κοινωνικούς
και αυτοδιοικητικούς αγώ-
νες, προσφέροντας ανιδιο-
τελώς στην κοινωνία και
την επιχειρηματικότητα.

ΠΕΝΕΝ:
12 ΚΡΟYΣΜΑΤΑ
ΚΟΡΟΝΟΪΟY
ΣΕ ΠΛΟIΟ 

Δώδεκα τουλάχιστον κρούσμα-
τα κορονοϊού στο Ε/Γ-Ο/Γ «Κνωσ-
σός Παλάς» της Minoan Lines, σε
μέλη του πληρώματος του πλοίου
σε διάφορες ειδικότητες. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την
ΠΕΝΕΝ, έρχεται στην επιφάνεια
με τα συγκεκριμένα πολλαπλά
κρούσματα η έλλειψη ελέγχων
από τις αρμόδιες αρχές και λιμενι-
κές υπηρεσίες στην τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων που
αφορούν τις συνθήκες εργασίας.

Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ ζητά
από τις ναυτιλιακές εταιρείες να
λαμβάνουν όλα τα υποδεικνυόμε-
να μέτρα για την υγειονομική προ-
στασία των ναυτεργατών και την
αυστηρή τήρησή τους.

Παρέμβαση Κορκίδη για την ανάπλαση 
στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου-Παπαστράτου

Η ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δή-
μου Πειραιά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
στην τελευταία τηλε-συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου της πόλης.

Πρόκειται για ένα «εργαλείο» που θα λει-
τουργεί ως μονοπρόσωπη ΑΕ με κεφάλαιο 1
εκατ. ευρώ από χρηματοδότηση του δήμου
και θα έχει ως αποστολή να παρακάμψει τη
γραφειοκρατία, όπως για παράδειγμα στη

σύνταξη μελετών λόγω έλλειψης εξειδικευμέ-
νου προσωπικού. ρόεδρος της εταιρείας απο-
φασίστηκε να είναι ο δήμαρχος Γιάννης Μώ-
ραλης, ενώ από την πλειοψηφία οι υπόλοιποι
θα είναι ο Δ. Καρύδης, ο Αλ. Αργουδέλης, ο Χ.
Μαρκαρίαν και μη αιρετοί ο Ηλίας Σαλπέας
και ο Γιώργος Τσιρίδης, ενώ από τον «Πειραιά
Πόλη Πρότυπο» οι Ν. Βλαχάκος, Αντ. Μωραν-
τζής και Κ. Μπουρδάκου.

ΙΔΡYΘΗΚΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚOΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ

Δραματικές ελλείψεις σε
προσωπικό στα πειραιώτικα
Αστυνομικά Τμήματα 



ΠAΛΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤHΡΙΟ 
Μπορεί όλοι να πιστεύαμε ότι το θέμα
με το κλειστό γυμναστήριο Καισαριανής
είχε λήξει και η κατάσταση με τη Νήαρ
Ηστ είχε λυθεί, αλλά η επικεφαλής της
παράταξης της αντιπολίτευσης, Μπετί-
να Γραφίδου, το επανάφερε... Κατηγό-
ρησε και πάλι τον δήμαρχο Χρήστο Βο-
σκόπουλο για μυστική συμφωνία με τη
Νήαρ Ηστ εις βάρος του προϋπολογι-
σμού του δήμου και προκάλεσε για μια
ακόμη φορά την έντονη αντίδρασή του.
Αυτήν τη φορά απειλεί με μηνύσεις τό-
σο την ίδια όσο και όποιον άλλο ανακι-
νεί ένα θέμα που, όπως υποστηρίζει,
«αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει».  

ΔΗΛΩΣΤΕ
ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕ 
Το «καμπανάκι» χτύπησε
για τους δήμους της χώ-
ρας με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, που ετέ-
θη σε επίσημη δημόσια
διαβούλευση, καθώς σε
ένα από τα άρθρα του
προβλέπεται ότι πλέον εί-
ναι υποχρεωτική η κατα-
χώριση των αθλητικών
εγκαταστάσεων της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης στην
ψηφιακή πλατφόρμα
«Πέλοπας», ώστε να δίνε-
ται η δυνατότητα για την
ένταξη των σχετικών έρ-
γων στα πάσης φύσεως
προγράμματα χρηματοδό-
τησης, δηλαδή στο «Φι-
λόδημος ΙΙ», στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» και στο ΕΣΠΑ. Όπο-
τε, άρχισε το… τρεχάτε
ποδαράκια μου! 

Μάχη για τις 
πανεπιστημιακές σχολές

Με δυναμικές αντιδράσεις και παρεμβάσεις προς την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας, συστράτευση όλων των δημάρχων,
όλων των συλλογικών φορέων και πιέσεις προς όλους τους
βουλευτές όλων των κομμάτων του Νομού Ηλείας, απαντούν
από κοινού ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
και ο δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λυμπέρης στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις δύο πα-
νεπιστημιακές σχολές στον Νομό Ηλείας. Σε κοινή συνέντευξη
Τύπου, τόνισαν ότι «το θέμα των Πανεπιστημίων του Πύργου
και της Αμαλιάδας είναι Πανηλειακό. Αφορά όλο τον νομό.
Εμείς εδώ έχουμε αγροτική οικονομία και πολιτισμό. Πολύ σω-
στά ήταν λοιπόν τα τμήματα στον νομό. Γιατί τα παίρνουν από
εδώ; Δυστυχώς αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τα υπονό-
μευσαν διαχρονικά». 

20 Ωτακου
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒ

Μεγάλη συζήτηση άνοι-
ξε μεταξύ αρκετών
δημάρχων το προ-

ηγούμενο διάστημα εξαιτίας
της καθυστέρησης που παρα-
τήρησαν ότι υπάρχει στην κατά-
θεση του νομοσχεδίου για την
αλλαγή του εκλογικού νόμου
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Η αφορμή είχε προκύψει από
τις δηλώσεις του ίδιου του
υπουργού Μάκη Βορίδη ότι το
νομοσχέδιο θα έμπαινε σε δια-
βούλευση από τη Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου, έτσι, όταν διαπί-
στωσαν ότι πέρασε πάνω από
μία εβδομάδα και δεν είχαν δει
τίποτα, άρχισαν τα σενάρια…
Κάποιοι εξέφραζαν την ελπίδα
ότι μπορεί ο υπουργός να το ξα-
νασκέφτεται κυρίως σε σημεία
που θα έχει ήδη καταλάβει ότι
υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις
από τα στελέχη της Αυτοδιοίκη-
σης. Κάποιοι άλλοι, πιο πραγμα-
τιστές, διαπίστωναν ότι δεν
υπάρχει απόλυτος συντονισμός
με το Μέγαρο Μαξίμου τουλάχι-
στον στο θέμα του χρόνου προ-
ώθησης των νομοθετικών ρυθ-
μίσεων, ενώ μια τρίτη μερίδα
δημάρχων απλώς προτρέπει
τους συναδέλφους τους να
ετοιμάσουν τις εμπεριστατωμέ-
νες προτάσεις για τις αλλαγές
που θέλουν να γίνουν. 

Το θέμα ξεκαθάρισε γρήγορα
πάντως ο ίδιος ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
σπεύδοντας να δώσει συνέντευ-
ξη, με την οποία ξεκαθάρισε ότι
το εκλογικό νομοσχέδιο για
τους ΟΤΑ θα δινόταν στη δημό-
σια διαβούλευση την περασμέ-
νη εβδομάδα και προβλέποντας
ότι στις αρχές Μαρτίου θα ει-
σαχθεί στη Βουλή. Κατά τα άλ-
λα επανέλαβε τις βασικές πτυ-
χές του νομοσχεδίου, αναφέρ-
θηκε στο ποσοστό 43% για την
εκλογή των αιρετών από την
πρώτη Κυριακή και τα 3/5 των

εδρών, τονίζοντας ότι εναρμονί-
ζεται με τις εθνικές εκλογές το
πλαφόν εισόδου στο 3%.

Με την ευκαιρία, ο κ. Βορί-
δης επανήλθε στο θέμα της επι-
βράβευσης των δημοσίων
υπαλλήλων, που, όπως είπε,
«παραμένει στο επίκεντρο της
πολιτικής του υπουργείου Εσω-
τερικών», ενώ επισήμανε ότι
χρειάζεται ένα νομοθετικό κεί-
μενο που θα διασφαλίζει την
αξιοκρατία και θα περιγράφει
με σαφήνεια τους στόχους,
υπερτονίζοντας παράλληλα
πως η διαδικασία επιβράβευ-

σης θα είναι απολύτως αποσυν-
δεδεμένη από την πολιτική ηγε-
σία και η εφαρμογή της θα έγ-
κειται στις οργανικές μονάδες,
οι οποίες εν τέλει θα κρίνουν
και τις επιδόσεις των δημοσίων
υπαλλήλων.

Τέλος, αναφορικά με τις
προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού μέσω ΑΣΕΠ, ο κ. Βορίδης
επανέλαβε πως έχουν προσδιο-
ριστεί οι ανάγκες για το 2020
και το 2021, ενώ οι υπηρεσίες
συγκεντρώνουν στοιχεία για τον
προγραμματισμό των προσλή-
ψεων για το 2022, με αιχμή τις
συνταξιοδοτήσεις και τις ανάγ-
κες των υπηρεσιών, ώστε ακο-
λούθως, εφαρμόζοντας τον κα-
νόνα 1 προς 1, να κατανεμη-
θούν σωστά στις θέσεις τους οι
υπάλληλοι.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η καθυστέρηση έφερε παρεξήγηση 
για τον νέο εκλογικό νόμο 

Ποιος δήμαρχος, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, κατηγορείται πολύ έντονα τον τε-
λευταίο καιρό από εργαζομένους και αντιπολίτευση ότι δεν παίρνει κανένα μέτρο
για την προφύλαξη των εργαζομένων από την πανδημία; Μάλιστα μαθαίνουμε ότι

έχουν αρχίσει να απευθύνονται και προς κυβερνητικούς παράγοντες, καλώντας τους να συνετί-
σουν τον δήμαρχο και να μπει στον σωστό δρόμο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μέχρι πρότινος ήταν
όλοι… καλομαθημένοι! 

Το χρονοδιάγραμμα
για το νομοσχέδιο –

Τι ξεκαθαρίζει
για μπόνους 

και προσλήψεις 

Δημιουργεί
Δημοτικό 
Κοινωνικό Χάρτη

Ένα πολύ πρωτοπόρο σχέδιο
για την κοινωνική του πολιτική
έχει βάλει σε εξέλιξη ο Δήμος
Σερρών… Ο λόγος για τη δημι-
ουργία χαρτών ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων, ενός «Κοινωνι-
κού GIS». 

Συγκεκριμένα, με τίτλο «Δη-
μιουργία χαρτών ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων Δήμου Σερ-
ρών», πραγματοποιούνται η συλ-
λογή, η επεξεργασία και η ανά-
λυση στοιχείων, που αφορούν
άτομα από ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, όπως άνεργοι, μο-
νογονεϊκές οικογένειες, άτομα
με αναπηρίες, καρδιοπαθείς,
διαβητικούς, καρκινοπαθείς,
ώστε στη συνέχεια αυτά να απο-
δοθούν με τις γεωγραφικές
τους διακυμάνσεις σε ένα Κοι-
νωνικό GIS. Απώτερος στόχος
του Δήμου Σερρών είναι να
εφαρμόσει κατάλληλες πολιτι-
κές παρέμβασης, όπως, π.χ., σε
σχολεία ατόμων με αναπηρία,
Κέντρα Ψυχολογικής Υποστήρι-
ξης, δράσεις κατάρτισης και κα-
ταπολέμησης της ανεργίας.

Ενίσχυση της 
νησιωτικότητας 

Η ενίσχυση της νησιωτικότη-
τας ήταν το θέμα της τηλεδιά-
σκεψης που συγκάλεσε ο ανα-

πληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
και συμμετείχαν ο περιφερειάρ-
χης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χα-
τζημάρκος, η περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και
οι αντιπεριφερειάρχες Κρήτης,
Γιώργος Αλεξάκης και Βορείου
Αιγαίου Παναγιώτης Χριστό-
φας.

Σημειώνεται ότι Ελλάδα και
Ισπανία αναλαμβάνουν κοινή
πρωτοβουλία για την ενίσχυση
της «νησιωτικότητας», στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τηλεδιάσκεψη τονίστη-
κε ο όρος «νησιωτικότητα» να
αποτελέσει κριτήριο για την κα-
τανομή των πόρων από τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία.
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Δεν τελείωσε
η κόντρα 
Ενοχλημένος από τη ρή-
ση του δημάρχου Αθηναί-
ων Κώστα Μπακογιάννη,
που χαρακτήρισε «πιπί-
λα» το αίτημα για μία δια-
βούλευση στο θέμα που
αφορά τον λόφο Στρέφη,
εμφανίστηκε ο επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης
Νάσος Ηλιόπουλος. Μά-
λιστα ξεκαθάρισε ότι ο
δήμος δεν μπορεί, με το
πρόσχημα της αποδοχής
μιας δωρεάς, να αποποι-
είται βασικών ευθυνών
του, όπως είναι η φροντί-
δα και η αναβάθμιση του
λόφου, και δεσμεύτηκε
ότι θα καταθέσει στο
Συμβούλιο συγκεκριμένο
σχέδιο δομημένης δια-
βούλευσης, που θα εμ-
πλέκει δημιουργικά τους
κατοίκους και τους επι-
χειρηματίες της περιο-
χής, τους φορείς τους,
καθώς και την επιστημο-
νική κοινότητα.

Πάρτε το ΣΜΑ σας από εδώ…  
Μεγάλος εκνευρισμός προκλήθηκε στην πρόσφατη συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς με τη δήμαρχο Πεντέ-
λης Δήμητρα Κεχαγιά! Ο λόγος δεν ήταν άλλος από αυτόν που
έχει γίνει εφιάλτης τον τελευταίο καιρό για τη δήμαρχο Πεντέ-
λης, λόγω των σκληρών αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για τη
λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
στην περιοχή κοντά στο νεκροταφείο. Για ποιον λόγο εκνευρίστη-
καν στην Κηφισιά; Μα γιατί ένα μεγάλο μέρος της έκτασης που
λειτουργεί ο ΣΜΑ (πλέον και με τη σφραγίδα του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος) βρίσκεται σε έκταση που διοικητικά ανήκει στον
Δήμο Κηφισιάς… Ήδη έπεσε πρόταση για να έρθουν σε συνεν-
νόηση με την αντιπολίτευση της Πεντέλης και να συντονίσουν τις
ενέργειές τους. 

Εντέχνως… έλειπε 
Η κινητοποίηση των εργαζομένων στον Δήμο Χαϊδαρίου είχε

κοινοποιηθεί μέρες πριν, όπως και η πρόθεσή τους να συναντη-
θούν με τον δήμαρχο Βαγγέλη Ντηνιακό για να συζητήσουν το
θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους συμβασιούχους, αλλά φαί-
νεται πως ο δήμαρχος… το ξέχασε. Εργαζόμενοι, αντιπολίτευση
και συνδικαλιστές διαδήλωσαν τη διαμαρτυρία τους για το γεγο-
νός ότι η δημοτική αρχή πήρε απόφαση να στραφεί δικαστικά κα-
τά της απόφασης που κέρδισαν οι συμβασιούχοι του δήμου για
μονιμοποίησή τους, όμως δεν επικράτησε συνεννόηση αλλά
εκνευρισμός… Από τη μια η απουσία του δημάρχου χωρίς κά-
ποια επίσημη δικαιολογία κι από την άλλη η παρουσία της Αστυ-
νομίας, που εμπόδιζε την πρόσβαση στο δημαρχείο, οδήγησαν
σε κλίμα αντιπαλότητας και σύγκρουσης, που μάλλον θα φέρει
και νέες κινητοποιήσεις. 

ΠΡΟΚΑΛΕI ΣΥΓΚΡΟYΣΕΙΣ
Αναταραχή επικρατεί τον τελευταίο καιρό στο Δημαρχείο

της Λυκόβρυσης-Πεύκης, με τους εργαζομένους να τα έχουν
βάλει με τον δήμαρχο Τάσο Μαυρίδη. Τον κατηγορούν ότι
προχωρά σε αναιτιολόγητες και αυθαίρετες αλλαγές στον
τρόπο καταβολής των υπερωριών των εργαζομένων. Δηλα-
δή, ενώ μέχρι πρότινος οι εργαζόμενοι, σε συνεννόηση με τη
δημοτική αρχή, αποφάσιζαν σχετικά με τη δυνατότητα πλη-
ρωμής των υπερωριών τους ή την παροχή αντίστοιχων ημε-
ρών άδειας σύμφωνα με τη βούλησή τους, ξαφνικά ο δήμαρ-
χος το άλλαξε… Τον καταγγέλλουν λοιπόν ότι έτσι στερείται
από τους εργαζομένους το δικαίωμα επιλογής για επιπλέον
χρήματα ή ημέρες άδειας και την ίδια ώρα, ενώ ο δήμαρχος
υπόσχεται την πληρωμή των υπερωριών, εμπαίζει τους εργα-
ζομένους αλλάζοντας τις ώρες υπερωρίας, με σκοπό την
πληρωμή λιγότερων ωρών. Έτσι άνοιξε «μέτωπο» που δύ-
σκολα θα κλείσει… 

Ποιος δήμαρχος, προς τα ανατολικά της Αττικής, κατηγορείται ότι παραβίασε τα μέτρα κατά της παν-
δημίας και προχώρησε σε… κορονοπάρτι; Μάλιστα, οι επώνυμες καταγγελίες που κατέκλυσαν τα το-
πικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγω για παράνομο άνοιγμα καταστήματος εστίασης αλλά και για συμ-
μετοχή στην «εκδήλωση» βουλευτή της περιοχής, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν η παρανομία έγι-
νε…προς τιμήν του. 
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Τελικά δικαιώθηκε ο
δήμαρχος Αγίας Παρα-
σκευής Βασίλης Ζορμπάς
με το θέμα του τεχνικού
προγράμματος καθώς η
Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση, μετά από μεγάλη κα-
θυστέρηση, ακύρωσε την
ψηφισμένη πρόταση της
αντιπολίτευσης. Όπως
έκρινε η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, το τεχνικό πρό-
γραμμα που είχαν προτεί-
νει οι παρατάξεις της αντι-
πολίτευσης (Σταθόπου-
λος, Οικονόμου, Μουστό-
γιαννης) δεν είχε, τελικά,
την έγκριση της τεχνικής
υπηρεσίας, κατά συνέ-
πεια δεν θα έπρεπε να είχε μπει καθόλου σε ψηφοφορία στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο. Παρ’ όλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα στον προϋπολογι-
σμό του δήμου για το 2021, καθώς επέμειναν σε αυτόν που είχαν
συμφωνήσει, όταν πίστευαν όλοι ότι ισχύει το Τεχνικό Πρόγραμμα
της αντιπολίτευσης. Έτσι έλαμψε η συναίνεση, μόνο που αυτήν τη
φορά βρήκε την ευκαιρία να κομπάζει ο δήμαρχος ότι την παραχώ-
ρησε κι όχι ότι τον υποχρέωσαν… 

Ανατροπή αλλά 
ίδιο αποτέλεσμα 

Στη Βουλή 
το κτήμα Φιξ

Για μια ακόμη φορά έρχεται στην
επικαιρότητα το θέμα της παραχώρη-
σης του κτήματος Φιξ στον Δήμο Ηρα-
κλείου Αττικής, κάτι που το προσπα-
θεί τόσο ο σημερινός δήμαρχος Νίκος
Μπάμπαλος όσο και οι περισσότερες
από τις προηγούμενες διοικήσεις. Αυ-
τήν τη φορά το θέμα έφτασε στη Βου-
λή, με ερώτηση που κατέθεσαν προς
τους υπουργούς Ανάπτυξης, Εσωτερι-

κών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού 27 βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με πρωτοβουλία του κοινοβου-
λευτικού εκπροσώπου Πάνου Σκουρ-
λέτη. Όπως τόνισε ο κ. Σκουρλέτης
σε συνέντευξη που έδωσε στο Δημοτι-
κό Ραδιόφωνο του Ηρακλείου Αττι-
κής, «το κτήμα Φιξ αποτελεί τον μονα-
δικό χώρο που η Πολιτεία οφείλει να
διασφαλίσει ως πνεύμονα πρασίνου
στους πολίτες του Ηρακλείου», ενώ
ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι μπορεί
ώστε ο χώρος να αποκτηθεί και να
αποδοθεί ως ελεύθερα προσβάσιμος
δημόσιος χώρος στους πολίτες. Ο
ίδιος πρόσθεσε πως θα επιδιώξει άμε-
σα συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρα-
κλείου Αττικής Νίκο Μπάμπαλο, προ-
κειμένου να καθοριστούν συνέργειες
και να «τρέξει» ακόμα πιο γρήγορα το
συγκεκριμένο πάγιο αίτημα των κατοί-
κων.

Πρωτοπορεί στην
ηλεκτροκίνηση

Πρωτοπόρος στον τομέα της ηλε-
κτροκίνησης και της ανάπτυξης υπο-
δομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των, σχεδιάζοντας την εγκατάσταση
325 σταθμών φόρτισης σε όλες τις δη-
μοτικές κοινότητες, αναδεικνύεται ο
Δήμος Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο εκ-
πόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλε-
κτρικών Οχημάτων, για το οποίο έχει
εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω
του Πράσινου Ταμείου, ο δήμος ζητά
τη γνώμη των ίδιων των πολιτών, με
σκοπό την αρτιότερη χωροθέτηση των
σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των, μέσα από σχετική διαδικτυακή
έρευνα. Στόχος είναι η αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας για την
καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών
φόρτισης, τη διασφάλιση της βιωσιμό-
τητας των προτεινόμενων λύσεων και
τη διαμόρφωση κινήτρων για την προ-
ώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ευρηματικές 
παρεμβάσεις 
Για περίεργες μεθοδεύσεις προκειμένου να
«ελέγξει» πρόσωπα και πράγματα στον οργανι-
σμού του Δήμου Αμαρουσίου κατηγορείται ο δή-
μαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου από την τοπική
ΔΑΣ-ΟΤΑ. Για την ακρίβεια, κατηγορούν τον δή-
μαρχο ότι έχει εφεύρει θέσεις και ειδικότητες
που δεν υπάρχουν στον Οργανισμό αλλά και
στον κώδικα υπαλλήλων, προκειμένου να τοπο-
θετήσει ανθρώπους που επιθυμεί και να ελέγξει
το σύστημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι «το-
ποθετεί οδηγούς ως “επόπτες”, δηλαδή άσχε-
τους με το αντικείμενο της εργασίας τους, ονο-
μάζει συναδέλφους “συντονιστές”, ειδικότητες
που δεν υπάρχουν ούτε στον Οργανισμό Εσωτε-
ρικών Υπηρεσιών, αλλά ούτε και στον δημοσιοϋ-
παλληλικό κώδικα…» για να συμπληρώσουν
«ότι όλοι αυτοί οι “μαϊμού” επόπτες και υπερε-
πόπτες, προκειμένου να είναι αρεστοί στη διοί-
κηση του δήμου, το παίζουν “βασιλικότεροι του
βασιλέως”. Βαφτίζουν τεμπέληδες εργάτες,
καταπατάνε δικαιώματα των εργαζομένων, τους
αλλάζουν πόστο εργασίας κατά το δοκούν, χρω-
στάνε πολλά ρεπό στους συναδέλφους, δίνουν
υπερωρίες, νυχτερινά κ.λπ.». Ζητούν, λοιπόν,
από τον δήμαρχο να διορθώσει αυτές τις συμπε-
ριφορές, απειλώντας ότι θα πάρουν άλλα δυνα-
μικά μέτρα. 



Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρακολουθεί
εκ του σύνεγγυς τις εν μέσω κρίσης «απανταχού» ρυθμίσεις
δανειακών συμβάσεων, είτε αυτές παραμένουν στα τραπεζικά
χαρτοφυλάκια είτε παραχωρούνται προς διαχείριση σε ser-
vicers, κατά τις οποίες μη εξυπηρετούμενα δάνεια με «ιστορία
προβληματικότητας» μετατρέπονται εν μια νυκτί σε εξυπηρε-
τούμενα, μέσω των «συνήθων υπόπτων» αναδιαρθρώσεων, που
τα νέα «εκταμιευθέντα» ποσά κατευθύνονται στις «ίδιες τσέ-
πες» για την εξόφληση παλαιών πιστώσεων, προκειμένου να
διερευνήσει κατά πόσο οι διαδικασίες γίνονται με τη δέουσα
επιμέλεια και κυρίως τη χρήση εγγυητών που τυγχάνουν ικανότητας - αξιοπιστίας - φερεγγυότητας και να διαπιστώ-
σει αν εμπίπτουν στις οδηγίες, στους κανονισμούς, στη συναλλακτική πρακτική, στην τραπεζική πίστη κ.λπ. ή όχι, εκ-
φεύγοντας πλήρως κάθε νομιμότητας και καθιστώντας αυτές πιθανώς άκυρες; Όλα αυτά και πολλά άλλα για το «μα-
γαζί γωνία» αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς πως αποχωρεί από την ηγεσία του ο διευθύνων σύμ-
βουλός του, Μάρτιν Τζούρντα, έναν μόλις χρόνο μετά την ανανέωση της θητείας του και ενώ αναμένεται η ψήφιση
του νέου νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει αλλαγές στον τρόπο επιλογής των διοικητικών συμβουλίων των τραπε-
ζών και δυνατότητά του να εισέρχεται στις αυξήσεις κεφαλαίου. Εξέλιξη που, σύμφωνα με το Reuters, πιθανόν να
«θολώνει τα νερά» των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο, να αφαιρεί ένα μέρος από τη «λάμψη» των βελτιώσεων και να
σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση για τους επενδυτές. 

Τι «παίζεται» με τις ρυθμίσεις δανειακών συμβάσεων;

Μόνο για οφειλέτες;
Τι δεν καταλαβαίνετε; Αν και, στο πλαί-

σιο των μέτρων και των ρυθμίσεων περιο-
ρισμού της διασποράς του κορονοϊού…
«βεβαίως-βεβαίως», το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών & Δανείων περιορίζει στο ελάχι-
στο τις συναλλαγές με φυσική παρουσία
στην κεντρική υπηρεσία και στα καταστή-
ματά του, εντούτοις για τις εισπράξεις δό-
σεων και εξοφλήσεις δανείων «επιφυ-
λάσσει διαφορετική μεταχείριση», εντάσ-
σοντάς τες στις άκρως απαραίτητες και
επιτρέποντας τις διά ζώσης συναλλαγές. 

Έκανε… ράλι!
Πού αποδίδει η διοίκηση της εταιρεί-

ας Interwood το «ράλι» στην τιμή της με-
τοχής της; Στην πορεία των οικονομικών
της μεγεθών, στις προσδοκίες για στα-
διακή επιστροφή στην κανονικότητα,
στη χαμηλή διασπορά του χαρτιού σε το-
ποθετήσεις insiders ή κάπου αλλού;  

Συμφωνία κυρίων;
Αποτέλεσε μέρος της υπογραφείσας

συμφωνίας μετόχων ως προσθήκη
στους επιμέρους όρους της με σχετική
ρήτρες ή προφορική συμφωνία κυ-
ρίων, που δύναται να αλλάξει ανά πάσα
στιγμή και σύμφωνα με τις εκάστοτε
συνθήκες; Το ερώτημά μας αφορά την
εξαγορά από την Inform του πλειοψη-
φικού ποσοστού του μετοχικού κεφα-
λαίου της κυπριακής εταιρείας
Cloudfin Ltd, βάσει της οποίας τα στε-
λέχη της θα παραμείνουν από κοινού
να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία
και την περαιτέρω ανάπτυξη σε νέες
δραστηριότητες.

Τα τεκμήρια διαβίωσης
Αντί το υπουργείο Οικονομικών να «ανα-

ζητά» και να θεσπίζει διαρκώς νομοθετήμα-
τα για την προσέλκυση στην Ελλάδα φυσι-
κών προσώπων με φορολογική κατοικία στο
εξωτερικό, παρέχοντάς τους κίνητρα-προ-
νόμια με αντίτιμο επενδύσεις, μήπως θα
έπρεπε να «κρατήσει» στη χώρα τους Έλλη-
νες, κυρίως νέους επιστήμονες, που φεύ-
γουν μαζικά στην αλλοδαπή αναζητώντας
μια καλύτερη ζωή, ωφελώντας τους με
εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης; Αλή-
θεια, σε ποια φάση βρίσκεται η επανεξέτα-
ση των τεκμηρίων διαβίωσης, που εν μέσω
πανδημίας και περαιτέρω συρρίκνωσης των
εισοδημάτων «υποχρεώνει» τους πολίτες να
φορολογούνται επί πλασματικών εισοδημά-
των; 

Ποια ήταν τα κριτήρια;

Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της εταιρείας
Πλαστικά Θράκης, πέραν των τυπικών
προσόντων που οφείλουν να διαθέτουν,
επελέγησαν με γνώμονα πρωτίστως το
επιχειρηματικό πνεύμα και την εστίαση
στην επίτευξη στόχων, το ήθος και τη δια-
φάνεια ή/και τη σφαιρική αντίληψη για
τους εργαζομένους, το περιβάλλον, την
κοινωνία; Και κάτι ακόμα, αληθεύει ότι
σχεδιάζετε να προχωρήσετε στην παροχή
πρόσθετων κινήτρων, με τη μορφή μετα-
βλητών μεικτών αποδοχών, οι οποίες θα
καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των
ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων και
υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκρι-
μένων στόχων συναρτημένων με τον εγ-
κριθέντα ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό;

Περιβάλλον σιγουριάς
Μιας και οι οικονομικές επιδόσεις βελτιώ-

θηκαν, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται,
το καθαρό αποτέλεσμα κερδοφόρο και το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων σε υψη-
λότερα επίπεδα… Με δεδομένο ότι τα ομα-
δικά συνταξιοδοτικά προγράμματα διαχείρι-
σης κεφαλαίων αποτελούν σημαντική παρο-
χή των επιχειρήσεων προς τους εργαζομέ-
νους τους, συνδυάζοντας παράλληλα πλεο-
νεκτήματα και για τα ίδια τα «μαγαζιά», θα
θέλαμε να ρωτήσουμε τη διοίκηση της εται-
ρείας Ευρωσύμβουλοι αν στις σημερινές
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες σχεδιάζει
να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δημι-
ουργώντας ένα περιβάλλον σιγουριάς και
ασφάλειας που αποτελεί προϋπόθεση για τη
βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της; 

Προβληματισμός για τις νέες τάσεις
Με αφορμή τη νέα τάση για εξαγορές και συγχωνεύσεις μικρότερων επιχειρήσεων από

μεγαλύτερες εισηγμένες, με μεσάζοντες που τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο με-
τοχικό κεφάλαιο, ασχέτως τού αν είθισται να οδηγούν σε dilution των παλαιών μετόχων
και κυρίως των μικροεπενδυτών, θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς αν έχει εντάξει στους ελέγχους της τους αναδόχους που αναλαμβάνουν να «τρέ-
ξουν» τις διαδικασίες, να κάνουν τις σχετικές εκτιμήσεις των περιουσιακών, να διεκπεραι-
ώσουν τα διαδικαστικά και να διαμοιράσουν τα ποσοστά, προκειμένου να διερευνήσει κα-
τά πόσο οι «αποζημιώσεις» τους με μέρος από τις νέες εκδόσεις είτε σε μετοχές, είτε σε
μετατρέψιμα warrants, είτε…, οδηγούν σε περαιτέρω αλλοίωση των insiders τους… 

Θα το ψάξει η Επιτροπή;
Με την ελληνική σημαία να υποχω-

ρεί στις εν λόγω γραμμές και την ιτα-
λική να απολαμβάνει ειδικά προνό-
μια! Ποια η θέση της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού αναφορικά με τις καταγγε-
λίες στον κλάδο της ακτοπλοΐας; Θα
παρέμβει προκειμένου να διερευνή-
σει κατά πόσο η απόφαση του ομίλου
Γκριμάλντι να δρομολογήσει επιπλέ-
ον πλοία για τη διασύνδεση μεταξύ
Ιταλίας και Ελλάδας ενδεχομένως να
οδηγεί σε περαιτέρω ενίσχυση του
μεριδίου του στη συγκεκριμένη αγο-
ρά και να διαπιστώσει κατά πόσο με
την πρακτική δημιουργεί συνθήκες
ολιγοπολιακών καταστάσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές και την ποιότητα των
υπηρεσιών, ή όχι, μιας και φέρεται να μειώθηκε η συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα;
Επίσης θα ελέγξει αν στη γραμμή της Κρήτης η ανταγωνιστική κοινοπραξία των Μινωικών
Γραμμών συνεχίζει να λειτουργεί με πολλά πλοία στις ίδιες διαδρομές, αν και γνωρίζει ότι η
επιβατική κίνηση δεν δικαιολογεί την απασχόληση τέτοιου αριθμού πλοίων; Αν διαπιστώσει
τη μη ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, θα προχωρήσει ξανά σε δημόσια
διαβούλευση ή θα λάβει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως
αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας; 

Απώλεια μέρους του μισθού μέσω αναστολής
εργασίας ή χρήσης της άδειας με πλήρεις αποδοχές;

Αληθεύει ότι και η Ελληνική Εταιρεία Συμμε-
τοχών και Περιουσίας ζήτησε από τις διοικήσεις
των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της να θέ-
σουν τέτοιου είδους «δίλημμα» στους ερ-

γαζομένους της, προκειμένου να αναλάβουν οι ίδιοι
την ευθύνη;

Υπάρχει τέτοιο
δίλημμα;
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Η παρούσα στήλη προορίζεται για γενική ενημέρωση μόνο. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την
ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται. Ο συντάκτης της δεν αποδέχεται καμία
ευθύνη για τις συνέπειες από τις δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε άλλου ή από την αποφυγή σε
σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται ή σε οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται σε αυτήν.

Το έχει… τσεκάρει;

Με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρι-
σης, η διοίκηση της εταιρείας Diversa δεσμεύεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της λει-
τουργεί πλήρως και επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα; Διαρθρώνεται σε πολλαπλά επίπε-
δα, με διαφορετικές αρμοδιότητες και ρόλους, περιλαμβάνοντας όλες τις μονάδες που έχουν ως
αρμοδιότητα τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας, τη διαχείριση των κινδύνων και τη συνο-
λική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δικλείδων ασφαλείας, παρέχοντας μεταξύ άλλων συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση αποτελεσματικότητας κ.λπ.; 

Follow the Money

Είναι τυχαίο;
Μακριά και αγαπημένοι… από Ελλάδα; Τυ-

χαίο που η διοίκηση του ομίλου ELTON Χημικά
ενδιαφέρεται κυρίως για εξαγορές εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή; Δεν
νομίζουμε, καθώς οι θυγατρικές στο εξωτερικό
σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από την εγχώ-
ρια μητρική, κάτι που αναμένει να συνεχιστεί και
μετά τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότη-
τα, με μεγαλύτερη αύξηση της εκτός συνόρων
ζήτησης.

Οι φάκελοι με τα ακίνητα
Περισσότεροι από 30 φάκελοι εκδήλωσης

ενδιαφέροντος κατατέθηκαν για τα 15 ακίνητα
που βγήκαν σε πλειστηριασμό από την Ektasis
Development, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς
ειδικής διαχείρισης, θέτοντας σε εγρήγορση
τους παίκτες της εγχώριας αγοράς καθώς δια-
πίστωσαν ότι υπάρχουν ευκαιρίες… 

Θα λαμβάνεται 
υπ’ όψιν;

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών τάσσεται υπέρ
της παραμονής του Χρηματιστηρίου στις «υπο-
βαθμισμένες» αναπτυσσόμενες αγορές, αν και η
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με ευρώ που δεν έχει
συναλλαγματικό κίνδυνο σε αυτές ή όχι, επιθυ-
μώντας την «αναβάθμισή» της στις αναπτυγμέ-
νες, καθώς δεν χωράει αμφιβολία ότι η ένταξη
των μετοχών σε αυτές θα φέρει σημαντικές ροές
κεφαλαίων, με μόνο ίσως «μελανό σημείο» το
όριο της συνολικής κεφαλαιοποίησης που θα
λαμβάνεται υπ’ όψιν; 

23Insider
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα e-super market 
έκαναν τη διαφορά  

Ο κορονοϊός άλλαξε τις συνή-
θειες των καταναλωτών, οι οποί-
οι πλέον παραγγέλλουν εξ απο-
στάσεως αγαθά, που μέχρι πρότι-
νος δεν... διανοούνταν! Οι ανα-
τροπές στις καθημερινές συνή-
θειες αποτέλεσαν το σημείο καμ-
πής για τις αλυσίδες σούπερ-μάρ-
κετ, οι οποίες ενεργοποίησαν το
δίκτυο ηλεκτρονικών πωλήσεων
και... δεν έχασαν. Το 2020 έφυγε
με ηλεκτρονικές πωλήσεις
ύψους 163 εκατ. ευρώ, έναντι 62 εκατ. ευρώ το 2019! Οι πλατφόρμες deliv-
ery των μεγάλων αλυσίδων επιδόθηκαν σε έναν πρωτόγνωρο ανταγωνισμό,
προκειμένου να υποδεχθούν όσο γίνεται περισσότερες παραγγελίες με μεγάλο
στοίχημα την έγκαιρη παράδοσή τους. Το εγχείρημα του box.gr., που συνεργά-
στηκε με τις αλυσίδες «Κρητικός» και «Μασούτης», πέτυχε, το delivery.gr έβγα-
λε... ασπροπρόσωπο τον «Βασιλόπουλο» και η πρώτη συνεργασία στον χώρο
ανάμεσα στο efood.gr και τον «Σκλαβενίτη», ξεπέρασε τις προσδοκίες. Το δικό
τους «σουξέ» είχαν επίσης και τα e-fresh.gr και Market In, που ακολούθησαν τη
δική τους στρατηγική, αφήνοντας ένα εξαιρετικά θετικό αποτύπωμα στον κλά-
δο του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Τα νέα δεδομένα στην αγορά εν μέσω κορονοϊού δεν αφήνουν και πολλά περι-
θώρια αμφισβήτησης για τις τάσεις που διαμορφώνονται. Αρκεί να αναφερθεί
ότι σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, όπου κυριαρχούσε ανέκαθεν το φυσικό
κατάστημα, σημειώθηκε έκρηξη πωλήσεων 233%-494%. Ενδεικτικά παραδείγ-
ματα είναι η αύξηση των πωλήσεων κατά 494% στα κατεψυγμένα προϊόντα και
κατά 446% στα φρέσκα τρόφιμα. Η υπέρβαση των όποιων... ενδοιασμών στην εξ
αποστάσεως αγορά τροφίμων αναδιατάσσει τη στρατηγική των αλυσίδων σού-
περ-μάρκετ, κάτι που θα φέρει οπωσδήποτε νέες ανακατατάξεις αλλά και ανα-
τροπές προσεχώς. Ας είναι καλά ο κορονοϊός! 

Ο Μυτιληναίος τα «σαρώνει» όλα  
Η διαρκής αύξηση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ αποτελεί τη νέα ισχυρή
στρατηγική επιλογή του Ομίλου Mytilineos, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη
με ταχύτατους ρυθμούς. Ο όμιλος έκανε για ακόμη μία φορά το μεγάλο
«μπαμ», με την ανακοίνωση εξαγοράς 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρ-
κων, συνολικής ισχύος 1,48 GW, που ανήκει στο Egnatia Group. Το σημαντικό-
τερο είναι ότι αυτό το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στις διαδικασίες «fast
track» περί Στρατηγικών Επενδύσεων. H ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου proj-
ect αναμένεται έως το τέλος του 2023, ενώ ο όμιλος θα αποκτήσει και το σύ-
νολο του χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έρ-
γων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευ-
τών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από
την Egnatia Group. Το συνολικό κόστος και για τα δύο χαρτοφυλάκια έργων για
τη Mytilineos ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ. Και ο όμιλος φαίνεται ότι θα συνε-
χίσει να... σαρώνει ό,τι βρίσκει! 

Eurobank: Στήριξη στις e-επιχειρήσεις 
Ενισχύει τη στρατηγική της στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο η Eurobank. Η τράπεζα κατάφερε μέσα
σε δύο μήνες να έχει 1.000 εγγραφές στο πρόγραμμα Business Banking e-
Commerce, ενώ περισσότεροι από 70.000 ενδιαφερόμενοι έχουν επισκε-
φτεί τη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, για πληροφορίες. Με αφορμή και
τη νέα δράση e-λιανικό, τα ανώτατα στελέχη της τράπεζας συζήτησαν μέ-
σω τηλεδιάσκεψης με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γ. Τσακί-
ρη τους στόχους και τις τεχνικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που παρέ-
χει επιδότηση έως και 5.000 ευρώ σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν το
δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα ή να αναβαθμίσουν το υπάρχον. Σημει-
ώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση e-λιανικό ξεκινάει
τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 24 Μαρτίου, ενώ η
Eurobank φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ως τράπεζα των μι-
κρομεσαίων. 
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ΛΟΓΙΚO ΣΕΝAΡΙΟ     
Το βασικό σενάριο για την κυβέρνηση λέει ότι ο

Μάρτιος είναι ακόμη ένας χαμένος μήνας. Το
lockdown θα φτάσει τουλάχιστον έως την Καθα-
ρά Δευτέρα 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να μη... δια-
νοηθεί να βγει στην ύπαιθρο ο κόσμος. Από κει
και πέρα, ο στόχος είναι το άνοιγμα της αγοράς
λίγο πριν από το Πάσχα (25 Απριλίου είναι η Κυ-
ριακή των Βαΐων) και αφού φύγει ο Απρίλιος και
έρθει ο Μάιος, να υπάρχει επαρκές τείχος ανο-
σίας στον πληθυσμό. Τελικός στόχος δεν είναι άλ-
λος από το άνοιγμα του εμπορίου και της τουρι-
στικής σαιζόν μέσα στον Ιούνιο. Τα πράγματα δεί-
χνουν ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι
ένα απαραίτητο... όπλο για το άνοιγμα της οικο-
νομίας και της κοινωνίας. Όποιος το έχει θα μπο-
ρεί να κινείται κανονικά, τηρώντας και όλα τα
υπόλοιπα μέτρα. Το πρώτο τρίμηνο θα κλείσει με
ύφεση, το δεύτερο με ελαφρά ανάκαμψη και το
τρίτο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ουσια-
στική επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό είναι το
βασικό σενάριο, το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί
ως ρεαλιστικό και μάλλον είναι και λογικό. Ωστό-
σο, πάντα υπάρχει ο φόβος των ανατροπών... 

ΣΤΑ OΡΙA ΤΟΥ 
Ο Προϋπολογισμός κινείται στην κόψη του
ξυραφιού. Δεν είναι μόνο ο εκτροχιασμός
του ελλείμματος κατά 490 εκατ. ευρώ σε
σχέση με τον στόχο του Ιανουαρίου. Το χει-
ρότερο απ’ όλα είναι ότι σε έναν μήνα,
όπου υπήρχαν τα στηρίγματα της 7ης δό-
σης του φόρου εισοδήματος, της 5ης δό-
σης του ΕΝΦΙΑ και των τελών κυκλοφο-
ρίας, η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα ξε-
πέρασε τα 800 εκατ. ευρώ. Το ίδιο δύσκο-
λα αναμένεται να είναι τα πράγματα και τον
Φεβρουάριο, οπότε είναι... λογικό ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας να λέει από τώρα ότι δεν πρόκειται να
καλυφθεί η ζημιά για όλους. Και φυσικά,
είναι και απόλυτα λογική η δήλωση του
αναπληρωτή υπουργού Θόδωρου Σκυλα-
κάκη σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι τα πρωτο-
γενή ελλείμματα είναι πολύ υψηλά και
πρέπει να μαζευτούν. Η κατάσταση είναι
οριακή και, από τη στιγμή που δεν κινείται
τίποτα στην αγορά και δεν μπορούν να στη-
ριχθούν τα έσοδα από τον ΦΠΑ, το δίμηνο
Μαρτίου-Απριλίου θα είναι ακόμη πιο δύ-
σκολο. Και φυσικά, όλο το οικονομικό επι-
τελείο κάθεται σε... αναμμένα κάρβουνα! 

OΙ ΤΡΕΙΣ... ΟΣΙΟΜAΡΤΥΡΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟI!   

Σε... οσιομάρτυρες εξελίσσονται οι Χρήστος
Σταϊκούρας, Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής
Χατζηδάκης, καθώς είναι τρομερή η πίεση που
δέχονται από παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι
προσπαθούν «με νύχια και με δόντια» να επιβιώ-
σουν. Οι υπουργοί προσπαθούν απεγνωσμένα
να βρουν λεφτά και να δώσουν ελπίδα, την ίδια
στιγμή που οι ειδικοί έχουν ρίξει απαγορευτικό
για το άνοιγμα της οικονομίας. Τα τηλέφωνα επί
καθημερινής βάσεως «σπάνε» στα υπουργεία
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας από
επαγγελματίες, οι οποίοι εκφράζουν τα... παρά-
πονά τους. Και φυσικά έχουν τα δίκια τους.
Όπως και να ’χει όμως, μιλάμε για... οσιομάρτυ-
ρες υπουργούς, οι οποίοι καλούνται να τετρα-
γωνίσουν τον κύκλο! 

Στο λεπτ
Ο Μητσοτάκης αναζητεί (νέο)
ρόλο για τον Πικραμμένο

Νέο ρόλο για τον Παναγιώτη Πικραμ-
μένο φέρεται να αναζητεί ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.  Το κύρος του έμπειρου δι-
καστικού αποτυπώνεται στην Αντιπρο-
εδρία της Κυβέρνησης, καθώς όμως η
πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται και ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να προ-
χωρήσει, μετά την υπέρβαση της πανδη-

μίας του κορονοϊού, σε «επανεκκίνηση», σε μια σειρά από κρί-
σιμους τομείς κυβερνητικού έργου, ο Παναγιώτης Πικραμμέ-
νος είναι από εκείνους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την
υλοποίηση των σχεδιασμών του πρωθυπουργού. 

Ο Κικίλιας κέρδισε 
τις εντυπώσεις με το σποτ
για τον εμβολιασμό

Το τηλεοπτικό σποτ του υπουργείου Υγεί-

ας, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Κωνσταν-

τίνου και τη Μάρω Κοντού, για τον εμβολια-

σμό των μεγαλύτερων ηλικιών απέναντι στην

πανδημία του κορονοϊού ήταν από τα θέματα

που κέρδισαν τις εντυπώσεις στα social me-

dia, την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και η

ομάδα του «έγραψαν», κάτι που φάνηκε στην

αποθεωτική υποδοχή του σποτ και στα εξαι-

ρετικά σχόλια που το συνόδευσαν. Ειδικά στα

πάντα απαιτητικά και αδιαμεσολάβητα social

media, εκεί όπου συνήθως περισσεύει η κρι-

τική… για τα πάντα. 

Ητρέχουσα είναι η δεύτερη θητεία
της Μαρίας Σπυράκη στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και, όπως

όλα δείχνουν, η τελευταία εκτός συνό-
ρων.

Η πάλαι ποτέ δημοσιογράφος του
Mega, την οποία κέρδισε το πολιτικό
αφήγημα του Αντώνη Σαμαρά, ώστε να
ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία στα δύ-
σκολα χρόνια της μνημονιακής θύελ-
λας, και στη συνέχεια να στηρίξει τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στη μάχη για την
ηγεσία του κόμματος απέναντι στον
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, προετοιμάζει με-

θοδικά το μέλλον της.
Ένα μέλλον που σκιαγραφεί-

ται εντός συνόρων, με τη Μαρία Σπυ-
ράκη να έχει την προσοχή της στραμ-
μένη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου
προετοιμαζόταν να είναι υποψήφια
στις βουλευτικές εκλογές του 2019,
προτού ο Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
λέξει να την κρατήσει στη λίστα για την
Ευρωβουλή.σχάτως, οι «πυρήνες» που
είχε αρχίσει να συγκροτεί η Μαρία
Σπυράκη στη Θεσσαλονίκη επαναδρα-
στηριοποιούνται, κάτι που έχει γίνει
αντιληπτό στο «γαλάζιο» παρασκήνιο. 

Ο Βορίδης εισπράττει θετικά λόγια 
στο υπουργείο Εσωτερικών

Θετικά λόγια εισπράττει ήδη ο Μάκης Βορίδης στο υπουργείο
Εσωτερικών, με την παρουσία του να έχει αιφνιδιάσει θετικά ένα μέ-
ρος της διοικητικής γραφειοκρατίας του υπουργείου, που μάλλον
τον περίμενε διαφορετικό. Έτσι, ακόμη και εκπρόσωποι πολιτικά αν-
τίπαλων συνδικαλιστικών παρατάξεων αναγνωρίζουν, σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις με δημοσιογράφους, στον Μάκη Βορίδη οργάνωση και
μεθοδικότητα, σε συνδυασμό με την προδιάθεση να ζητάει τη γνώμη
τους και να ακούει τις προτάσεις τους, αναγνωρίζοντας την πολυετή
εμπειρία τους σε έναν από τους πλέον κομβικούς διαύλους για τη λει-
τουργία του δημόσιου τομέα.Ο Μάκης Βορίδης έχει κερδίσει με τη
στάση του και τους εκπροσώπους των οργάνων της Αυτοδιοίκησης,
στους οποίους έχει εξηγήσει ότι τους βλέπει ως συνεργάτες, ανεξαρ-
τήτως της κομματικής και πολιτικής προέλευσής τους. 

ΒΡEΘΗΚΕ ΡΑΒΑΣAΚΙ 
ΜΕ… ΑΡΕΣΤΟYΣ 
ΚΑΙ ΚΟΜΜEΝΟΥΣ 
(ΚΑΛΕΣΜEΝΟΥΣ) 
ΣΕ ΚΑΝAΛΙ
Το… άθλημα έρχεται από πολύ μακριά,
είναι ωστόσο εντυπωσιακό ότι οι θιασώ-
τες του συνεχίζουν απτόητοι ακόμη και
σήμερα, στην εποχή της απαξίωσης της
τηλεοπτικής δημοσιογραφίας.
Πρόσφατα λοιπόν, στο στούντιο πρωι-
νής ενημερωτικής εκπομπής καναλιού
που συχνά βρίσκεται στο στόχαστρο των
social media, εντοπίστηκε ραβασάκι
με… αρεστούς και κομμένους καλεσμέ-
νους. Προφανώς με… άνωθεν εντολή. 

Η ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ 
ΤΗΣ «ΜHΔΕΙΑΣ»… EΘΑΨΕ 
ΚΙ AΛΛΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘEΑΣΗ
Μόνο τυχαίες δεν ήταν οι αντιδράσεις
που καταγράφηκαν στα social media, για
τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα τηλεο-
πτικά κανάλια παρουσίασαν τα προβλή-
ματα από τον πρόσφατο χιονιά.
Όπως έδειξαν τα σχετικά στοιχεία που
ακολούθησαν, η τηλεθέαση δελτίων ει-
δήσεων και ενημερωτικών εκπομπών
έπεσε και άλλο, με ό,τι συνεπάγεται κάτι
τέτοιο για την αξιοπιστία της τηλεοπτι-
κής δημοσιογραφίας. 

Η Σπυράκη προετοιμάζεται 
μεθοδικά για το μέλλον της

Το Κίνημα Αλλαγής
«παίζει μπάλα» 
στα social media

Εξαιρετική δουλειά κάνει το τελευ-
ταίο διάστημα το Κίνημα Αλλαγής στα
social media, με πολύ αποτελεσματι-
κότερο τρόπο από την κυβέρνηση και
την αξιωματική αντιπολίτευση. Έξυ-
πνα και γρήγορα μηνύματα, ενδιαφέ-
ρον εικαστικό, σύγχρονη αισθητική
και μια υποστηρικτική ομάδα, ειδικά
στο περισσότερο «εγκεφαλικό» Twit-
ter, από… πραγματικούς ανθρώπους
και όχι από καλοπληρωμένα τρολ.

Η ενίσχυση της παρουσίας του Κι-
νήματος Αλλαγής στα social media
διευκολύνει εκ των πραγμάτων τη
στρατηγική της Φώφης Γεννηματά,
να εδραιώσει την παρεμβατικότητα
του κόμματος στους δύσκολους και
πολιτικά πολωμένους μήνες που έρ-
χονται. 
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Η μέρα μετά

Ημέρα μετά την πανδημία θα είναι διαφο-
ρετική. Οι αλλαγές που συντελούνται σε

διεθνές και εγχώριο επίπεδο, με επιταχυντή την
υγειονομική κρίση, απαιτούν την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη προσαρμογή της χώρας
μας στις νέες συνθήκες. Η μεταρρυθμιστική
ατζέντα της κυβέρνησης καλείται πλέον να αντι-
μετωπίσει, όχι μόνο τις χρόνιες παθογένειες
του ελληνικού κράτους, αλλά και τις επιταγές
μιας νέας δομής της παγκόσμιας οικονομικής
και κοινωνικής λειτουργίας, που ήρθε για να
μείνει.

Η δημιουρ-
γία ενός εκπαι-
δευτικού συ-
στήματος, που
δύναται να
εφοδιάζει τα
νέα παιδιά με
δεξιότητες και
επιλογές, προ-

σαρμοσμένες στα νέα ατομικά και κοινωνικά
απαιτούμενα, δεν αποτελεί πλέον ένα δημιουρ-
γικό πρόταγμα του μέλλοντος, αλλά μια απαραί-
τητη συνθήκη ευημερίας και προόδου για ολό-
κληρη την ελληνική κοινωνία του παρόντος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί
πλέον πρόκληση του μέλλοντος, αλλά επιταγή
του παρόντος για την αναδιάρθρωση κάθε το-
μέα ευθύνης του ελληνικού κράτους, καθώς
και όρο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας στο νέο διεθνές περιβάλ-
λον. Η πράσινη οικονομία δεν αποτελεί πλέον
μια οραματική κατεύθυνση του μέλλοντος, αλ-
λά μια οικονομική και κοινωνική αναγκαιότητα
του παρόντος απέναντι σε προκλήσεις που επι-
βάλλουν πιεστικά προβλήματα, όπως η κλιματι-
κή αλλαγή.

Παράλληλα, οι γεωπολιτικές ανακατατά-
ξεις, τις οποίες προκαλούν οι νέες συν-

θήκες παγκοσμίως, απαιτούν οι υπερεθνικοί
οργανισμοί, στους οποίους συμμετέχει και η
χώρα μας, να αναπροσαρμόσουν τους στρατη-
γικούς τους στόχους. Η ΕΕ, για παράδειγμα, φά-
νηκε ότι θα πρέπει να υπερβεί τις αγκυλώσεις
των διαφορετικών εθνικών θέσεων και να προ-
χωρήσει με ταχύτερο ρυθμό στη θεσμική ολο-
κλήρωσή της, αφού η ρευστότητα του γεωπολι-
τικού πεδίου μπορεί να την καταστήσει αδύνα-
μη να προασπίσει αποτελεσματικά τα συμφέ-
ροντά της. 

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τη μέρα μετά
την πανδημία με ρεαλισμό και εθνική αυτοπε-
ποίθηση. Πρέπει να απελευθερώσουμε τις πα-
ραγωγικές δυνατότητες της χώρας, ώστε να
πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή. Έχουμε το αν-
θρώπινο δυναμικό για να τα καταφέρουμε και η
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βελτιώσει
το λειτουργικό πλαίσιο, ώστε να ανθήσουν η δη-
μιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα των
πολιτών. Σε αυτήν τη μάχη πάντα θα υπάρχουν
δυνάμεις προσκολλημένες σε πρακτικές του
παρελθόντος. Αλλά οι πραγματικά προοδευτι-
κές δυνάμεις είναι αυτές που προσαρμόζονται
στις ανάγκες τού σήμερα διαβλέποντας τις αλ-
λαγές τού αύριο.

*Αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσω-
πος, βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ

Γράφει 
η Μαρία Ελένη 
Σούκουλη-Βιλιάλη* 

AΡΘΡΟ

«Μήδεια» του2021

ψυχρότερο Μάρτιο
σ. απόρροια των πο-
γάλες καταστροφές
ωγή (κυρίως οι καλ-
ειδών), η κτηνοτρο-
ν από τον παγετό σω-
λλές περιοχές. Ο τό-
κυβέρνηση του Αν-
ος Κουλουμπής δεν
πυρά», καθώς ήταν
οκράτες στην πολιτι-
ηριζόταν από χαμη-
ωστε, συνέπεσε με
ουρκικής αντιπαρά-

αργότερα ακολούθη-

υψέλη
υθεί στα λευκά (σ.σ.
θνική Μετεωρολογι-
τακτο δελτίο επικίν-
ν και συγκεκριμένα
ιδοποίηση της ΕΜΥ,

δικών, εκατοντάδες

οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών-
Λαμίας, την οποία επιχείρησαν να περάσουν χω-
ρίς αντιολισθητικές αλυσίδες. Βέβαια, και η ΕΜΥ
θα πέσει έξω στις προβλέψεις της λίγες ώρες αρ-
γότερα, καθώς έκανε λόγο για βελτίωση του και-
ρού ανήμερα των Θεοφανίων, την 6η Ιανουαρίου.
Τι συνέβη τελικά; Ένας «αεροχείμαρρος», που κι-
νήθηκε από την Ουκρανία προς την περιοχή μας,
προκάλεσε τη συνέχιση των ισχυρών χιονοπτώσε-
ων με επίκεντρο κυρίως την Αττική!

Το ύψος του χιονιού που έπεσε το διήμερο 4 και
5 Ιανουαρίου κυμάνθηκε στο κέντρο της Αθήνας
και στα νότια προάστια από 15 έως 20 εκατοστά.
Στα βόρεια προάστια έφθασε τα 50 εκατοστά και
σε μεγάλα υψόμετρα ξεπέρασε ακόμη και το ένα
μέτρο. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ τότε η Βάσω Παπαν-
δρέου, η οποία συγκέντρωσε πάνω της τα «πυρά»
της αντιπολίτευσης, ενώ λόγω της συνεχιζόμενης
κακοκαιρίας η ελληνική οικονομία υπέστη πληθω-
ριστικές πιέσεις και ακολούθησαν ανατιμήσεις
(σ.σ. κυρίως γεωργικών) προϊόντων. Η κακοκαι-
ρία, πάντως, συνέπεσε με τη μετάβαση της Ελλά-
δας στο ευρώ και γρήγορα ξεχάστηκε σε πολιτικό
επίπεδο...

Γιατί ο χειμώνας του 1987 
χαρακτηρίζεται ιστορικός 
– Η άφιξη του ευρώ το 2002
έφερε χιονοπτώσεις και 
«αεροχείμαρρο» από 
την Ουκρανία – Μόνιμη 
αφορμή πολιτικής 
αντιπαράθεσης η διαχείριση 
της κακοκαιρίας 

Η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας δεν έχει γνωρίσει
πιο δραματικό χειμώνα απ’ αυτόν του 1942. Η ναζιστι-
κή κατοχή μετατρέπει σε εφιάλτη τα ούτως ή άλλως με-
γάλα προβλήματα από τον χιονιά, που έπληξε Αθήνα
και Πειραιά, με τον τραγικό απολογισμό να είναι περισ-
σότεροι από 63.000 νεκροί. Από τον Ιανουάριο ο χιο-
νιάς «επισκέπτεται» την πρωτεύουσα που τελεί υπό κα-
τοχή, με το πάχος του χιονιού να κυμαίνεται από 20
έως 30 εκατοστά στο κέντρο, ενώ στα προάστια (σ.σ.
Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κηφισιά, Εκάλη
κ.ά.) ξεπερνά ακόμη και τα 50 εκατοστά. Το πρωί το
θερμόμετρο κινείται οριακά πάνω από το μηδέν, τις νυ-
χτερινές ώρες πέφτει στους -5 βαθμούς Κελσίου, ενώ
στα βόρεια της χώρας η Φλώρινα καταγράφει -18 και η
Κοζάνη -16. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα μπορούσαν σε κά-
ποιον βαθμό να αντιμετωπιστούν, εάν η χώρα δεν τε-
λούσε υπό ναζιστική κατοχή με πλήρη λεηλασία των
συναλλαγματικών αποθεμάτων, των τροφίμων και των
αγαθών που υπήρχαν. Η καθηγήτρια του Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Ευγενία Μπουρνόβα,
στα συγγράμματά της αναφέρει ότι τον χειμώνα του
’42 εξαπλασιάστηκαν οι θάνατοι στην πρωτεύουσα, με
τους αρρώστους στα νοσοκομεία να είναι τα πρώτα θύ-
ματα. Η σκληρή γλώσσα των αριθμών θα δείξει ότι θα
ξεκληριστεί ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών
και ο γυναικείος άνω των 60. Οι ναζί δεν έδειξαν κανέ-
να έλεος, καθώς από τις 10 Ιανουαρίου έκοβαν το ηλε-
κτρικό ρεύμα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα
(07:00-18:00).

Ο εφιαλτικός χειμώνας του ’42 
με τους 63.000 νεκρούς



βασμό των ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

Επίτευγμα και ρίσκο
Στα μεγάλα συν του Μάριο Ντράγκι είναι πως

προ του αδιεξόδου κατάφερε η πιο ευρωσκεπτι-
κιστική εθνοσυνέλευση στην ιστορία της Ιτα-
λίας, με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και τη
Λέγκα, που συγκυβέρνησαν μέχρι το καλοκαίρι
του 2019, να εκλέξει την πιο φιλοευρωπαϊκή
κυβέρνηση.

Αν και από την πρώτη στιγμή άρχισαν οι γκρί-
νιες στον κυβερνητικό συνασπισμό για τη μοιρα-
σιά στα χαρτοφυλάκια, ο νέος πρωθυπουργός
δείχνει ικανός να αποδείξει στους Ευρωπαίους
εταίρους της χώρας ότι δεν έπεσαν έξω, όταν
αποφάσισαν να προσφέρουν στη Ρώμη 209 δι-
σεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Αν τα πράγματα
δεν πάνε καλά, αν η κυβέρνηση Ντράγκι απο-
δειχθεί λιγότερο αποτελεσματική του αναμενο-
μένου, αν η χρηματοδότηση που θα έρθει από
την Ευρώπη δεν έχει τα αναμενόμενα οφέλη και
αν η χώρα βγει από την πανδημία πολύ θυμωμέ-
νη, η Ιταλία μπορεί να πληρώσει βαρύ τίμημα.
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Χωρίς την πολυτέλεια για «μήνα του μέλιτος»
και με τη θηλιά της πανδημίας και της οικο-
νομίας να σφίγγουν όλο και πιο απειλητικά,

ο Μάριο Ντράγκι πήρε το τιμόνι της Ιταλίας εν μέσω
θαλασσοταραχής και θα χρειαστεί να βάλει τα δυνατά
του για να μην τσακίσει το καράβι.

Όταν το 2012 στις διεθνείς χρηματαγορές τα στοιχή-
ματα έδιναν και έπαιρναν για το πότε θα καταρρεύσει η
ευρωπαϊκή νομισματική ένωση, ήταν ο Ιταλός οικονομο-
λόγος εκείνος που, ξεκαθαρίζοντας πως η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, της οποίας ηγείτο, θα «κάνει ό,τι
χρειαστεί» για να σώσει το ευρώ, έβαλε φρένο στα παι-
χνίδια των κερδοσκόπων.

Η ποσοτική χαλάρωση και τα μηδενικά επιτόκια ήταν
το ρίσκο του «ό,τι χρειαστεί», για το οποίο ήρθε σε συγ-
κρούσεις με τη «μαμά» Γερμανία, αλλά τελικά «βγήκε»
στον κεντρικό τραπεζίτη, που θωρακίζοντας το ευρω-
παϊκό κοινό νόμισμα κέρδισε το παρατσούκλι «Super
Mario» από τον ήρωα στο ομώνυμο ηλεκτρονικό παιχνί-
δι.Έντεκα χρόνια μετά, παίρνει στα χέρια του άλλη μια
«καυτή πατάτα» και καλείται πάλι να κάνει ό,τι χρειαστεί
για να τη σώσει, και δεν είναι άλλη από τη χώρα του.

Ποιος είναι ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να γίνει
δεύτερη φορά «μεσσίας»;

Ο… καλοπληρωμένος τζέντλεμαν
O 73χρονος Ιταλός με τους εκλεπτυσμένους τρόπους

και το διακριτικό προφίλ έχει τη φήμη ανθρώπου καθ’
όλα πραγματιστή.  Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της
Ρώμης, έλαβε διδακτορικό στα Οικονομικά από το περί-
φημο ΜΙΤ, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέ-
της, και ακολούθως διετέλεσε καθηγητής Οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας από το 1981 μέχρι το
1991. Από διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs
International γίνεται κεντρικός τραπεζίτης στην Ιταλία
και, μετά τη θητεία του στο ιταλικό υπουργείο Οικονομι-
κών, άφησε παρακαταθήκη τον νόμο που διέπει τις ιταλι-
κές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Με μισθό 31.778 ευρώ, έγινε από τους πιο ακριβο-
πληρωμένους αξιωματούχους, αφήνοντας πίσω σε απο-
λαβές την τότε πρόεδρο της αμερικανικής Κεντρικής
Τράπεζας και νυν υπουργό Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν,
αλλά και τον τότε γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι
Μουν.

Μπελάδες και συνεργάτες από τα παλιά
Ο ίδιος πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπηρέτη του

κράτους και οι άλλοι πάντα τον θεωρούσαν θεσμικό πα-
ράγοντα, κολόνα του συστήματος, ευρωπαϊστή με κύ-
ρος και υπόληψη στις Βρυξέλλες. 

Η ανόρθωση της ιταλικής οικονομίας θα είναι αναμφι-
σβήτητα βασική του προτεραιότητα, ενώ παράλληλα θα
κληθεί να αντιμετωπίσει «βαριά» προβλήματα στον χώ-
ρο των επιχειρήσεων, όπως η γηραιότερη τράπεζα της
Ιταλίας, Monte dei Paschi di Siena, ή ο κορυφαίος όμι-
λος διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, Autostrade per
l’Italia, «μέτωπα» τα οποία αποτελούν «νάρκη» από την
εποχή που ο Μάριο Ντράγκι ήταν υπουργός Οικονομι-
κών της Ιταλίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας και τα ξαναβρίσκει μπροστά του.

Όταν ως Ευρωπαίος κεντρικός τραπεζίτης χρειάστη-
κε κάποιον στη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρω-
ζώνης, προ δεκαετίας, να πείσει τον τότε πρωθυπουρ-
γό Σίλβιο Μπερλουσκόνι για την ανάγκη να προχωρήσει
σε μεταρρυθμίσεις, του έστειλε τον παλιό του συνεργά-
τη από την κεντρική τράπεζα της Ρώμης, Ντανιέλε
Φράνκο.

Τώρα ξαναστρέφεται σε εκείνον για βοήθεια, αναθέ-
τοντας το υπουργείο Οικονομικών στον 67χρονο συνά-
δελφό του, που θεωρείται μετριοπαθής, αλλά μπορεί να
κυβερνήσει με σιδηρά πυγμή και να εξασφαλίσει τον σε-

Ο ΜΑΡΙΟ ΤΗΣ…
ΔΙΠΛΑΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
Τον ελεύθερό του χρόνο, ο
Ιταλός νέος πρωθυπουργός
τον αφιερώνει στη γυναίκα
του, Μαρία Σερενέλα, και
στα δυο τους παιδιά. Ανάμε-
σα στα όσα του αρέσει πολύ
να μοιράζεται με την οικογέ-
νειά του είναι να πηγαίνει
μαζί με τη σύζυγό του για
ψώνια χωρίς τη συνοδεία
ανδρών ασφαλείας, εκ-
πλήσσοντας όσους τον συ-
ναντούν. Ο φωτογραφικός
φακός τον έχει καταγράψει
αρκετές φορές σε σουπερ-
μάρκετ με ή χωρίς γραβάτα,
σε στιγμές που δίνουν πόν-
τους σε ένα καλά χτισμένο
προφίλ.

Πιο δύσκολη η δεύτερη 
«πίστα» του… Σούπερ Μάριο!

Μετά το ευρώ, ο Ντράγκι φιλοδοξεί να σώσει και την Ιταλία
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Κατοχύρωση κερδών στο Χ.Α.

Έντονη είναι η δραστηριότητα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών και συμ-
βουλών επιχειρηματικής ανάπτυξης Grifon Partners, της οποίας ηγείται
ο Σάμης Δαυίδ, ο οποίος είναι τα αυτιά και τα μάτια της Fortress στην Ελ-
λάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Grifon Partners έχει τις κεραίες της
ορθάνοιχτες και έχει εμπλοκή σε  κυοφορούμενα deals σε Ενέργεια και
Τουρισμό, με την πανδημία να μην έχει φρενάρει καθόλου τις δραστηριό-
τητές της. Να σημειωθεί πως μέσα στην τελευταία διετία η Grifon Part-
ners διπλασίασε τον τζίρο της και εξαπλασίασε τα καθαρά κέρδη της. Και
όλα αυτά η εταιρεία τα κάνει αθόρυβα, ενώ με μεθοδικότητα και συγκε-
κριμένο σχεδιασμό ενισχύει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Όλα δεί-
χνουν πως το επόμενο διάστημα η Grifon Partners θα κάνει ακόμη πιο έν-
τονη την παρουσία της στην ελληνική αγορά. 

Mε διεθνή διαγωνισμό
θα γίνει η αντικατά-

σταση του παραιτηθέντος Μάρτιν
Τσούρντα από τη θέση του CEO
του ΤΧΣ. Παρά την ονοματολογία
που ακούγεται για τον διάδοχο του
κ. Τσούρντα, ο νέος διευθύνων
σύμβουλος του ΤΧΣ πρόκειται να
επιλεγεί κατόπιν διεθνούς διαγωνι-
σμού, ο οποίος θα προκηρυχθεί τις
αμέσως επόμενες ημέρες από το S-
election Panel του ΤΧΣ και θα ανα-
ζητηθεί μάνατζερ που διαθέτει εμ-
πειρία και ικανότητες στον τομέα
του investment banking. Διεθνής
σύμβουλος θα προσκομίσει τη λί-
στα των υποψηφίων στο Selection
Panel του ΤΧΣ και από τη λίστα αυ-
τή θα επιλεγεί ο κατάλληλος. Έτσι,
ο νέος CEO του ΤΧΣ αναμένεται να
αναλάβει καθήκοντα μέσα στην
άνοιξη. Μέχρι τότε, το Ταμείο θα δι-
οικείται από τον αναπληρωτή CEO
Ηλία Ξηρουχάκη και την κα Μαρίκα
Φραγκάκη, έτερο μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής, η οποία έχει
υποβάλει μεν την παραίτησή της,
αυτή όμως δεν έχει τυπικά ολοκλη-
ρωθεί. Σημειώνεται ότι η Εκτελε-
στική Επιτροπή του ΤΧΣ είναι τριμε-
λής (Τσούρντα, Ξηρουχάκης, Φραγ-
κάκη).

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Νέα υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡ-

ΝΑ, στα 10,9 ευρώ, έθεσε η AXIA Ventures σε σχετική ανά-
λυση, βασιζόμενη στην ηγετική θέση της εισηγμένης στον
τομέα των υποδομών αλλά και στις εκτιμήσεις της για αύξη-
ση των εσόδων του ομίλου κατά 14% κατά την περίοδο
2020-2023. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η νέα τιμή-στόχος
είναι κατά 24% υψηλότερη από την προηγουμένη που είχε
θέσει η AXIA, στα 8,8 ευρώ, και ακόμα υψηλότερη από την
τρέχουσα αποτίμηση στο ταμπλό, στα 8,2 ευρώ περίπου. 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ολοκληρώνεται σταδιακά το διοικητικό «παζλ» στις
θυγατρικές του ομίλου Ελλάκτωρ με τα χρονικά πε-
ριθώρια να στενεύουν, καθώς το επόμενο διάστημα
έρχονται σημαντικοί διαγωνισμοί και τα εκκρεμή ζη-
τήματα είναι ακόμα πολλά. Τις προηγούμενες ημέ-
ρες έγινε γνωστή και η νέα σύνθεση του ΔΣ της εται-
ρείας Άκτωρ Παραχωρήσεις, με πρόεδρο τον Ευθ.
Μπουλούτα, διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Συριανό,
ενώ ως μέλη-σύμβουλοι συμμετέχουν ο Γιόκαρης, η
κα Νιτσοπούλου και ο κ. Τούμπουρος, μιας θυγατρι-
κής που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο.
Κι αυτό, όχι μόνο έχει υπό την ομπρέλα της τα «χρυ-
σοφόρα» έργα στις παραχωρήσεις (Αττική Οδός,
Ολυμπία Οδός, Μορέας, Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, Αυ-
τοκινητόδρομος Αιγαίου κ.λπ.), που προσφέρουν
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα στον όμι-
λο ή και αποτελούν εγγυήσεις για να είναι «ανοιχτή»
η πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια και ομολογιακές
εκδόσεις, αλλά είναι και αυτή που συμμετέχει και σε
διαγωνισμούς που προωθούνται με το μοντέλο της
σύμβασης παραχώρησης. 

X.A.: Ο Γενικός Δείκτης «φλέρταρε» τις προηγούμενες ημέρες με το ψυ-
χολογικό όριο των 800 μονάδων, ωστόσο, για να κατοχυρωθεί το συγκε-
κριμένο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει τραπεζική ανοδική αντίδραση. Η
μεταβλητότητα, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στην αγορά το επόμε-
νο διάστημα, με εγχώριους αναλυτές να εκτιμούν πως απαιτούνται θετι-
κές ειδήσεις και αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας για να εισέλ-
θει σε ανοδικό μονοπάτι ο Γενικός Δείκτης. Τον τόνο στο ελληνικό Χρηματι-

στήριο θα εξακολουθήσουν να δίνουν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ το διε-
θνές κλίμα θα συνεχίσει να διαμορφώνει την τάση. Παράλληλα, μόνο με
περαιτέρω ενεργοποίηση των ισχυρών παικτών θα είναι εφικτή η αναρρί-
χηση του ΓΔ πάνω από τις 800 μονάδες. Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς
παράγοντες, το stock picking θα είναι η βασική επενδυτική τακτική των
ενεργών επενδυτών, οι οποίοι θα αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα των εισηγμένων και θα προχωρούν στα ανάλογα πονταρίσματα.

ΠΡΟΣΩΠA

Δίχτυ προστασίας 
εταιρειών, 

όσο χρειαστεί

Χρήστος Σταϊκούρας     
(υπουργός Οικονομικών): 

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου

STATUS

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΕΥΔΑΠ: Νέα παράταση, διάρκειας ενός έτους, υπέγραψε με την ΕΥΔΑΠ η
κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞ, που διαχειρίζεται και λειτουργεί τη μονάδα
βιολογικού καθαρισμού στην Ψυττάλεια. Ο λόγος της νέας παράτασης
της σύμβασης σχετίζεται με την αβεβαιότητα ολοκλήρωσης του νέου δια-
γωνισμού ύψους 250-260 εκατ. ευρώ, που προωθεί η ΕΥΔΑΠ, καθώς
υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, με συνέπεια να έχει «παγώσει» λόγω
προσφυγών. Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία έχει λάβει ήδη δύο παρατά-
σεις για την Ψυττάλεια, θεωρητικά η σύμβαση λήγει τέλος Μαρτίου, αλλά
υπάρχουν ερωτηματικά αν μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις
δικαστικές προσφυγές και θα έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. 

EKTASIS: Η Noval ΑΕΕΑΠ του ομίλου Βιοχάλκο και το fund  Brook Lane
Capital, μέσω μιας εταιρείας ειδικού σκοπού με το όνομα «The Grid», στην
οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50% η καθεμία, πλειοδότησαν, σύμφωνα
με πληροφορίες, στον διαγωνισμό για το «φιλέτο» της Ektasis. Πρόκειται
για το ακίνητο συνολικής επιφανείας 16.907 τ.μ., επί των οδών Χειμάρ-
ρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου-Χαλανδρίου στην περιοχή Σώρος
του Αμαρουσίου, στο οποίο υπάρχει ερειπωμένο κτίριο που φιλοξενούσε

μέχρι το 2009 την έδρα της Kodak, γι’ αυτό και ο συγκεκριμένος πλει-
στηριασμός είχε τον κωδικό «Kodaκ». Κατά τις ίδιες πη-

γές, η προφορική προσφορά ανήλθε στα
28,5 εκατ. ευρώ. 



Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκον-
ται κυβέρνηση και «θεσμοί» για την
απελευθέρωση των πλειστηρια-

σμών από την 1η Ιουνίου για όλα τα ακίνητα,
ακόμη και για αυτά που αφορούν την πρώτη κα-
τοικία. Την ημερομηνία αυτή θα ξεκινήσει ο
εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση των
οφειλών τόσο των νοικοκυριών όσο και των επι-
χειρήσεων, με βάση τον νέο πτωχευτικό νόμο. 

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης, που θα έρθει στη Βουλή τις επόμε-
νες ημέρες, θα προσδιορίζει ποιοι δανειολή-
πτες θα υπαχθούν στην κατηγορία εκείνων που
έχουν πληγεί από την πανδημία, και για τους
οποίους επεκτείνεται η διάρκεια της προστα-
σίας της πρώτης κατοικίας έως τις 31 Μαΐου,
από 15 Μαρτίου που ήταν η αρχική καταληκτική
ημερομηνία.

Μετά το «ξεπάγωμα» των πλειστηριασμών, οι
δανειολήπτες θα έχουν συγκεκριμένα εργαλεία
στα χέρια τους για να προστατεύσουν την πρώτη
κατοικία τους, ενώ όσων τα δάνεια έχουν «κοκ-
κινίσει» θα πρέπει ή να έρθουν σε συμφωνία με
την τράπεζα ή να ενταχθούν στον νέο πτωχευτι-
κό νόμο.

Πρόγραμμα «Γέφυρα» 
Το πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδοτεί μέρος του

δανείου, παρέχοντας στήριξη σε δανειολήπτες,
οι οποίοι πλήττονται από τις δυσμενείς οικονομι-
κές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού και
έχουν δάνεια με προσημείωση ή υποθήκη στην
πρώτη κατοικία.

Η κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δό-
ση των δανείων τους σε ποσοστό έως 90%, για
χρονικό διάστημα 9 μηνών, με τους δικαιούχους
να καλούνται να πληρώσουν μόνο το μέρος της
δόσης του δανείου που τους αναλογεί. Η κατα-
βολή της επιδότησης ξεκινά αμέσως μετά τη λή-
ξη της περιόδου αναστολής των πληρωμών δό-
σεων δανείων, εάν υπάρχει. Η προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την 31η
Οκτωβρίου 2020, με τον αριθμό των αιτήσεων
να ξεπερνά τις 160.000. 

Ήδη έχουν επιδοτηθεί 110.037 δάνεια, με το
συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης να
ανέρχεται στα 47,9 εκατ. ευρώ Έχει δοθεί τρί-
μηνη προθεσμία που λήγει στις 31/03/2021,
για όσους δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση
άλλα είχαν «κόκκινο» ή καταγγελμένο δάνειο,
προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους
εξωδικαστικά με τις τράπεζες, ώστε να ξεκινή-
σει από τον Απρίλιο η επιδότηση της δόσης του
δανείου τους.

Αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη
Ο νόμος Κατσέλη έχει καταργηθεί από τις

28/02/2019, οπότε δεν υποβάλλονται νέες αι-
τήσεις, παρά μόνο στις περιπτώσεις που δεν
υπάρχει αίτημα διάσωσης πρώτης κατοικίας ή
δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία. Για τις αιτήσεις
του νόμου Κατσέλη που είναι σε εκκρεμότητα,
θα εκδικαστούν κανονικά, ενώ όσοι έχουν αιτή-
σεις του νόμου Κατσέλη που εκκρεμούν να δικα-
στούν μετά τις 15/06/2021 είναι υποχρεωμέ-
νοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανα-
προσδιορισμού της συζήτησης.

Προθεσμίες αιτήσεων επαναπροσδιορισμού:
� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι

και τις 31/12/2014, η προθεσμία υποβολής
της αίτησης επαναπροσδιορισμού ήταν έως
τις 31/01/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/01/2015 έως και 30/06/2015, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού ήταν έως τις 31/1/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/07/2015 έως και 31/12/2015, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-

ρισμού ήταν από την 01/12/2020 έως και
τις 15/02/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/01/2016 έως και 30/06/2016, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού είναι από την 01/12/2020 έως και
τις 28/02/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/07/2016 έως και 31/12/2016, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού είναι από την 01/12/2020 έως και
τις 15/03/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/01/2017 έως και 30/06/2017, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού είναι από την 01/12/2020 έως και
τις 31/03/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/07/2017 έως και τις 31/12/2017, η
προθεσμία υποβολής της αίτησης επανα-
προσδιορισμού είναι από την 01/12/2020
έως και τις 15/04/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από

της Αμαλίας Κάτζου
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τον νέο πτωχευτικό νόμο
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01/01/2018 έως και 30/06/2018, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού είναι από την 01/12/2020 έως και
τις 30/04/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/07/2018 έως και 31/12/2018, η προ-
θεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιο-
ρισμού είναι από την 01/12/2020 έως και
τις 15/05/2021.

� Για αιτήσεις οφειλών που κατατέθηκαν από
01/01/2019 και μετά, η προθεσμία υποβο-
λής της αίτησης επαναπροσδιορισμού είναι
από την 01/12/2020 έως και τις
31/05/2021.

Νέος πτωχευτικός νόμος
Από 01/06/2021 θα ισχύσει ο νέος πτωχευ-

τικός νόμος, ο οποίος όμως δεν προβλέπει διά-
ταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Το άρθρο που αναφέρεται στα ευάλωτα νοικο-
κυριά έχει αυστηρότατα εισοδηματικά κριτήρια:
7.000 ευρώ για τον άγαμο και 120.000 ευρώ
αντικειμενική αξία κατοικίας, 10.500 ευρώ για

τον έγγαμο και 135.000 ευρώ αντικειμενική
αξία, 14.000 ευρώ για τριμελή οικογένεια και
150.000 ευρώ αντικειμενική αξία, και 17.500
ευρώ και 165.000 ευρώ αντικειμενική αξία για
τετραμελή οικογένεια.

Σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά θα
ρευστοποιείται το σύνολο της περιουσίας, χω-
ρίς δικαίωμα να παραμείνουν στο ακίνητο ούτε
ως μισθωτές.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια και χαρακτηρί-
ζονται ευάλωτα νοικοκυριά, έχουν το δικαίω-
μα, αφού ρευστοποιηθούν τα λοιπά περιου-
σιακά τους στοιχεία, να μεταβιβάσουν την
πρώτη κατοικία τους στον Φορέα Απόκτησης
και Επαναμίσθωσης και να παραμείνουν στο
ακίνητο ως μισθωτές καταβάλλοντας μίσθω-
μα για 12 έτη.

Πώς θα υπολογίζεται το μίσθωμα
Το μίσθωμα θα ορίζεται με βάση την απόδοση

που αντιστοιχεί προς το μέσο επιτόκιο στεγαστι-
κού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που
ίσχυε, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της
Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μή-
να για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπρο-
σαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των
Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Αυτό σήμερα είναι περίπου 2,8% αλλά επανα-
καθορίζεται. Συνεπώς, για ακίνητο που έχει
αξία 50.000 ευρώ, το ετήσιο μίσθωμα θα είναι
1.400 ευρώ και το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι
116,66 ευρώ. Για ακίνητο που έχει αξία
100.000 ευρώ, το ετήσιο μίσθωμα θα είναι
2.800 ευρώ και το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι
233,33 ευρώ. 

Tο ύψος του στεγαστικού επιδόματος 
Στους δανειολήπτες θα χορηγείται στεγαστι-

κό επίδομα 70 ευρώ για τον άγαμο, 105 ευρώ
για τον έγγαμο, 140 ευρώ για τριμελή οικογέ-
νεια, 175 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και
210 ευρώ για πενταμελή οικογένεια.

Αν οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στη
ρύθμιση αυτή καθυστερήσουν να καταβάλουν
έως και τρία μηνιαία μισθώματα, θα απειλούν-
ται με έξωση. Μετά τη δωδεκαετία θα μπο-
ρούν, εφόσον δύνανται, να αποκτήσουν ξανά
την κυριότητα του ακινήτου, καταβάλλοντας
ως τίμημα επαναγοράς το ποσό που θα αντι-
στοιχεί τότε στην εμπορική αξία του ακινήτου
τους. Δηλαδή θα αγοράζουν ξανά το ακίνητο
στην πραγματική του αξία, χωρίς να λαμβάνον-
ται υπόψη τα ποσά που έχουν καταβάλει από τη
λήψη του αρχικού δανείου μέχρι την ημέρα που
σταμάτησαν να καταβάλλουν.

Επιπλέον, ούτε τα μισθώματα, που θα έχουν
καταβάλει στη δωδεκαετία, θα συμψηφίζονται
με το τίμημα επαναγοράς. Επομένως, για να δια-
τηρήσουν την κυριότητα του ακινήτου, θα έχουν
συνολικά καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις που
πλήρωναν μέχρι να «κοκκινίσουν», τα μισθώμα-
τα δώδεκα ετών και την εμπορική αξία του ακι-
νήτου στο τέλος της δωδεκαετίας. Προφανώς
πολύ περισσότερα χρήματα, μπορεί και διπλά-
σια, από αυτά που δανείστηκαν.

 μοί-Οι επιλογές των δανειοληπτών

Εάν κάποιος οφειλέτης απειλείται ή
υφίσταται διαδικασίες κατασχέσεων λο-
γαριασμών ή πλειστηριασμό, τότε θα πρέ-
πει να ρυθμίσει τα χρέη του, ώστε να απο-
φύγει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αν θέλει να διατηρήσει την περιουσία του
ή τουλάχιστον την πρώτη κατοικία του, τό-
τε δεν μπορεί να επιλέξει το νέο Πτωχευ-
τικό Κώδικα, αφού με αυτόν χάνεται όλη η
περιουσία.

Η μοναδική λύση που έχει ο δανειολή-
πτης είναι να έρθει σε απευθείας συμφω-
νία με τις τράπεζες και τους διαχειριστές
δανείων για τη ρύθμιση των δανείων του.

Εάν η ακίνητη περιουσία δεν καλύπτει
σε αξία το ύψος της οφειλής, τότε είναι
η εφικτή η διαγραφή οφειλής με εξωδι-
καστική διαπραγμάτευση. «Κούρεμα»
οφειλής μπορεί να γίνει και στις περι-
πτώσεις που το υπό ρύθμιση δάνειο δεν
έχει εξασφάλιση, δηλαδή προσημείωση
ή υποθήκη. 

Αν του κοινοποιηθεί διαταγή πληρω-
μής, έχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημε-
ρών για να καταθέσει ανακοπή στο αρμό-
διο δικαστήριο. Με την έκδοση και την
κοινοποίηση διαταγής πληρωμής η πιστώ-
τρια μπορεί, χωρίς άλλη ενημέρωση, να
εγγράψει αναγκαστική προσημείωση
υποθήκης σε ακίνητο. Για να αντικρούσει
ο δανειολήπτης τη δυνατότητα αυτή της

τράπεζας, πρέπει άμεσα μετά την κοινο-
ποίηση της διαταγής, μαζί με την ανακο-
πή, να καταθέσει και αίτηση αναστολής,
με ενσωματωμένο αίτημα προσωρινής
διαταγής, ώστε να πάρει μια προσωρινή
απόφαση που να απαγορεύει στον πιστω-
τή να προχωρήσει σε μέτρα εκτέλεσης ή
εξασφάλισης της απαίτησής του.

Αν κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστη-
ριασμού, τότε ο δανειολήπτης έχει 45
ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατά-
σχεση να προχωρήσει σε κατάθεση δικο-
γράφου ανακοπής του πλειστηριασμού.
Αν παράλληλα έχει απορριπτική απόφαση
του νόμου Κατσέλη και δεν έχει παρέλθει
η προθεσμία κατάθεσης έφεσης, ένα
ισχυρό ένδικο μέσο είναι η κατάθεση
έφεσης και αμέσως μετά η κατάθεση αί-
τησης αναστολής λόγω της εκκρεμότη-
τας της εφέσεως.

Όταν κοινοποιείται εξώδικη καταγγε-
λία της δανειακής σύμβασης, σημαίνει
ότι ακολουθεί διαταγή πληρωμής, οπότε
θα πρέπει ο δανειολήπτης να προσπαθή-
σει να ρυθμίσει την οφειλή του εξωδικα-
στικά με τον πιστωτή του. Σε περίπτωση
κοινοποίησης για δεύτερη φορά παλιάς
διαταγής πληρωμής, ο δανειολήπτης θα
πρέπει να γνωρίζει ότι η τράπεζα ετοιμά-
ζεται να προχωρήσει σε κατάσχεση και
πρόγραμμα πλειστηριασμού.

Ρύθμιση οφειλών



Σχετικώς υψηλές συντάξεις σε... ώρι-
μη ηλικία με πολλά χρόνια ασφάλι-
σης, αλλά και απλά... επιδόματα στην

περίπτωση λίγων ετών ασφάλισης, προκύ-
πτουν για τους νέους ασφαλισμένους, αλλά και
για τους σημερινούς σαραντάρηδες, πενηντά-
ρηδες και πενηνταπεντάρηδες, όταν θα έρθει η
ώρα για να καταθέσουν την αίτηση συνταξιοδό-
τησης. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν οι νεό-
τεροι, καθώς η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με
βάση τον μέσο συντάξιμο μισθό καθ’ όλη τη
διάρκεια του βίου τους, ενώ ήδη εφαρμόζεται
το μέτρο αυτό για όσους βγαίνουν στη σύνταξη,
με αφετηρία το 2002. Τότε, με τον νόμο Ρέππα,
εισήχθη η βασική διάταξη περί υπολογισμού της
τελικής σύνταξης με βάση το μέσο εισόδημα
καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Με
δεδομένο ότι οι μισθοί έχουν συμπιεστεί δρα-
στικά την τελευταία δεκαετία, είναι προφανές
ότι χιλιάδες 40άρηδες και 45άρηδες θα φτά-
σουν να βγάλουν συντάξεις των 500-700 ευ-
ρώ, καθώς οι μέσες συντάξιμες αποδοχές θα
παραμείνουν καθηλωμένες για πάρα πολλά
χρόνια. 

Σαφώς καλύτερα θα είναι τα πράγματα για
τους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους
ΔΕΚΟ και του ΟΑΕΕ που θέλουν 5-10 χρόνια να
συνταξιοδοτηθούν, όπως και για τους μη μισθω-
τούς επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, πο-
λιτικούς μηχανικούς κ.λπ.), εφόσον έχουν επιλέ-
ξει από την 3η ασφαλιστική κατηγορία και πά-
νω. Από την άλλη, «ριγμένοι» θα είναι οι ασφαλι-
σμένοι του ΙΚΑ, των οποίων οι αποδοχές ήταν
και θα είναι μικρότερες και συνεπώς θα λάβουν
μικρότερη σύνταξη. 

Τα μειονεκτήματα
Βασικά μειονεκτήματα για τους σημερινούς

νέους εργαζομένους και μελλοντικούς συνταξι-
ούχους είναι οι χαμηλές αποδοχές, η επιμήκυν-
ση του εργασιακού βίου και τα μεγάλα διαστή-
ματα ανεργίας ή... καθυστερημένης εισόδου
στην αγορά εργασίας.

Όπως προκύπτει και από τα σχετικά παραδείγ-
ματα, που βασίζονται στον υπολογισμό των συν-
τάξεων με τον νόμο Βρούτση του 2020, βασική
προϋπόθεση για μια αξιοπρεπή σύνταξη είναι η
διατήρηση των συντάξιμων αποδοχών πάνω
από 1.000 ευρώ, ενώ, σε διαφορετική περί-
πτωση, όταν ο μέσος όρος μειώνεται δραστικά,
τότε μεγάλο πλήθος των μελλοντικών συντάξε-
ων θα μοιάζουν σαν... επίδομα. 

Για τη συντριπτική πλειονότητα των ανειδίκευ-
των ή ειδικευόμενων αλλά χαμηλά αμειβόμε-
νων εργαζομένων, το σοκ θα είναι πολύ μεγάλο.
Χαρακτηριστικά, αν κάποιος εισήλθε στην αγο-
ρά εργασίας το 2015 με μεικτό μισθό 800 ευ-
ρώ, τότε έως το 2055 που θα βγει στη σύνταξη
έχοντας συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας
του, θα λάβει σύνταξη η οποία δεν θα καλύπτει
ουσιαστικά τις τρέχουσες ανάγκες του με βάση
την τότε αγοραστική δύναμη. 

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 
Τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα έτη ασφάλι-

σης αποτελούν τα δύο «κλειδιά» για να μπορέσει
κάποιος να πετύχει υψηλότερα ποσοστά ανα-
πλήρωσης και να λάβει το μάξιμουμ της εθνικής
σύνταξης, καθώς και ένα πολύ καλό ποσό από
την ανταποδοτική, συν την επικουρική που ανα-
λογεί στις εισφορές του. 

Το υψηλότερο ποσό εθνικής σύνταξης είναι
τα 384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης, ενώ μει-
ώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται
αυτού του ορίου. Από την άλλη, μειώνεται για
τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40
για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών
ασφάλισης. Επιπλέον, για κάποιον που θα βγει
στη σύνταξη στα 62 του χρόνια, η μείωση ανέρ-
χεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται
έως τα 67 χρόνια. 

Στους συνταξιούχους με μειωμένη σύνταξη
και ποσοστό ανικανότητας 67%-79,99%, χορη-
γείται το 75% της εθνικής σύνταξης, ενώ για
όσους έχουν 50%-66,99% χορηγείται το 50%.
Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη
σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό έως
49,99%, χορηγείται το 40% της εθνικής σύντα-
ξης, ενώ σε αυτούς με ποσοστό 80% και άνω χο-

ρηγείται το πλήρες ποσό. Πρέπει να σημειωθεί
ότι, σε περίπτωση πολλών συντάξεων, η εθνική
σύνταξη καταβάλλεται μόνο μία φορά. Σε περί-
πτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμέ-
νων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσο-
στό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε κα-
θεμία από αυτές, εφόσον το άθροισμά τους εί-
ναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό, δηλαδή
τα 384 ευρώ.

Τα... περίεργα
Σημείο αναφοράς για την εθνική σύνταξη εί-

ναι το όριο ηλικίας εξόδου από την αγορά εργα-
σίας, καθώς, στην περίπτωση της μειωμένης,
υπάρχει τριπλό... πετσόκομμα. 

Ο διπλός «κόφτης» στην εθνική σύνταξη αφο-
ρά την ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας
και τον αριθμό των ενσήμων. Αν κάποιος βγει
στα 67 με 20 έτη ασφάλισης, θα λάβει 384 ευ-
ρώ, ενώ αν βγει στα 62 θα πάρει 268,80 ευρώ.
Εξυπακούεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα
«τσεκουρωθούν» τόσο η αναλογική-ανταποδοτι-
κή όσο και η επικουρική σύνταξη. Άρα, λίγα έτη
ασφάλισης και έξοδος με πλήρη ή μειωμένη
σύνταξη οδηγούν ουσιαστικά σε συντάξεις-επι-
δόματα.

Αν ένας εργαζόμενος βγει στη σύνταξη με 15
έτη ασφάλισης (4.500 ένσημα) και σε ηλικία 62
ετών, τότε θα βγάλει εθνική σύνταξη 241,92
ευρώ, καθώς επιβάλλεται ως... ποινή ο διπλός
«κόφτης» της ηλικίας και των ετών ασφάλισης ή
ενσήμων, που είναι λιγότερα από τα 20 έτη ή
6.000 μέρες εργασίας. 

Ένα από τα παράδοξα του συστήματος είναι
ότι ένας 67χρονος με 6.000 ένσημα θα λάβει
την ίδια εθνική σύνταξη με έναν που έχει 40 χρό-
νια ασφάλισης και την ίδια ηλικία. Βέβαια, η αν-
ταποδοτική σύνταξη αλλά και η επικουρική θα
είναι για τον δεύτερο συνταξιούχο του παραδείγ-
ματος τουλάχιστον κατά 40% υψηλότερες. Επι-
πλέον, κάποιος με 35 έτη ασφάλισης, αν απο-
χωρήσει στα 62 του, θα λάβει εθνική σύνταξη
268,80 ευρώ (λειτουργεί ο «κόφτης» της ηλι-
κίας), ενώ με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ένση-
μα μπορεί να λάβει το μάξιμουμ των 384 ευρώ,
ακόμη και αν είναι 62 ετών. 
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Παραδείγματα
1. Συντάξιμες αποδοχές 2.000,00 ευρώ, έτη ασφάλισης

38, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 898,20 ευρώ.
Σύνολο: 1.282,20 ευρώ, συν την επικουρική. 

2. Συντάξιμες αποδοχές 2.000,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
45, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 1.050,20 ευ-
ρώ. Σύνολο: 1.434,20 ευρώ, συν την επικουρική. 

3. Συντάξιμες αποδοχές 1.800,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
40, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 900,18 ευρώ,
Σύνολο: 1.284,18 ευρώ, συν την επικουρική. 

4. Συντάξιμες αποδοχές 1.500,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
28, ηλικία συνταξιοδότησης στα 62 έτη. Η εθνική σύν-
ταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 359,25
ευρώ. Σύνολο: 628,05 ευρώ, συν την επικουρική. 

5. Συντάξιμες αποδοχές 1.500,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
31, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 425,25 ευρώ.
Σύνολο: 694,05 ευρώ, συν την επικουρική. 

6. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
29, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 352,24 ευρώ.
Σύνολο: 736,24 ευρώ, συν την επικουρική. 

7. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
31, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 396,90 ευρώ.
Σύνολο: 780,90 ευρώ, συν την επικουρική. 

8. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
35, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 522,34 ευρώ.
Σύνολο: 791,14 ευρώ, συν την επικουρική. 

9. Συντάξιμες αποδοχές 1.200,00 ευρώ, έτη ασφάλισης
27, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύνταξη
είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 272,88 ευρώ.
Σύνολο: 541,68 ευρώ, συν την επικουρική. 

10. Συντάξιμες αποδοχές 1.200,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 27, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύν-
ταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 272,88
ευρώ. Σύνολο: 656,88 ευρώ, συν την επικουρική. 

11. Για συντάξιμες αποδοχές 1.100,00 ευρώ με 37 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική
465,96 ευρώ. Σύνολο: 849,96 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

12. Για συντάξιμες αποδοχές 1.100,00 ευρώ με 35 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική
410,41 ευρώ. Σύνολο: 794,41 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

13. Για συντάξιμες αποδοχές 1.000,00 ευρώ με 25 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική
206,80 ευρώ. Σύνολο: 475,60 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

14. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 40 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική
450,09 ευρώ. Σύνολο: 834,09 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

15. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 40 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική
450,09 ευρώ. Σύνολο: 834,09 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

16. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 27 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική
204,66 ευρώ. Σύνολο 473,46 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

17. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 27 έτη
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνι-
κή σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική
204,66 ευρώ. Σύνολο 588,66 ευρώ, συν την επικου-
ρική. 

Όλα τα… μυστικά για 
μια καλή (ή κακή) σύνταξη 



ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΡΕΠΟΡΤΑΖΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

31

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η
αναδιάρθρωση των Ειδικών Δυνά-
μεων και η μετεξέλιξή τους σε Δι-

οίκηση Ειδικού Πολέμου, ενός νέου κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων, στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, ο
οποίος θα υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιτε-
λείο Εθνικής Άμυνας. 

Με τις αλλαγές που προωθούνται, η «ελίτ» των
Ενόπλων Δυνάμεων θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευε-
λιξία και αποτελεσματικότητα σε μια περιοχή όπου
αναδύονται διαρκώς απειλές (Έβρος, Αιγαίο, Ανα-
τολική Μεσόγειος), ενώ οι επιχειρησιακές της ικα-
νότητες θα αυξηθούν κατακόρυφα. Σύμφωνα με
τον σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ, η νέα ΔΕΠ θα διαθέτει
οργανικό τμήμα αεροπορικής υποστήριξης αλλά
και πλωτά μέσα. 

Η νέα Διοίκηση Ειδικού Πολέμου
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, στη Διοίκηση Ει-

δικού Πολέμου θα ενταχθούν το Ειδικό Τμήμα Αλε-
ξιπτωτιστών, η Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, οι
Μοίρες Καταδρομέων, οι Μοίρες Αλεξιπτωτιστών,
οι Πεζοναύτες, τμήμα της Διοίκησης Υποβρυχίων
Καταστροφών, το Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού και
τμήμα της Αεροπορίας Στρατού. 

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας εκτιμά ότι τα
οφέλη εκτός από επιχειρησιακά θα είναι και οικονο-
μικά, καθώς επιτυγχάνεται ενιαία εκπαίδευση, προ-
μήθειες μέσων, υλικών και εξοπλισμού αλλά και ενι-
αία επιχειρησιακή σχεδίαση. Ταυτόχρονα, δίνεται
έμφαση στη διακλαδικότητα αλλά και στην αυτοδυ-
ναμία των Ειδικών Δυνάμεων σε μέσα και προσωπι-
κό. Η ίδρυση της ΔΕΠ ξεκίνησε τον περασμένο Απρί-
λιο, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και σύντομα
αναμένεται να καταστεί πλήρως επιχειρησιακή. Άλ-
λωστε, η μετεξέλιξη των Ειδικών Δυνάμεων, κατά
τα αμερικάνικα πρότυπα, σε ένα «χειρουργικό εργα-
λείο» μεγάλης ακρίβειας, που θα μπορεί να πλήττει
ταχύτατα και με σφοδρότητα οποιονδήποτε απειλεί
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελ-
λάδας, αποτελεί όραμα αλλά και προσωπική φιλο-
δοξία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντί-
νου Φλώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΠ θα
διοικείται από αντιστράτηγο, ο οποίος θα είναι σύμ-
βουλος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ για θέματα ειδικών επι-
χειρήσεων, και θα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα:
μια μεραρχία Ειδικών Δυνάμεων (καταδρομείς, πε-
ζοναύτες, αλεξιπτωτιστές) και ένα παρακλάδι που
θα περιέχει τη Ζ’ ΜΑΚ, τμήματα της ΔΥΚ, το ΤΕΝΕΦ
και όλες τις Μοίρες Αμφίβιων Καταδρομών.

Τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου
Ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ανα-

διάρθρωσης των Ειδικών Δυνάμεων έγινε πρόσφα-
τα, κατά την πρώτη επίσημη εμφάνιση των Σκαφών
Ανορθόδοξου Πολέμου, που παραχώρησε το αμε-
ρικανικό Πολεμικό Ναυτικό στη Διοίκηση Υποβρυ-
χίων Καταστροφών. 

Οπλισμένα σαν αστακοί, με εκτοξευτές οβίδων,
δύο πενηντάρια και δύο πολυβόλα των 7,62 χιλιο-
στών και με ταχύτητες που φτάνουν τους 65 κόμ-
βους, τα σκάφη MARK V προσφέρουν στα «βατρά-
χια» του Πολεμικού Ναυτικού ένα τρομακτικό πλεο-
νέκτημα κινήσεων στο Αιγαίο. Η σχεδίασή τους δια-
θέτει χαρακτηριστικά «Stealth», εξασφαλίζει δηλα-
δή χαμηλή παρατηρησιμότητα από τα εχθρικά ραν-
τάρ, ενώ τα 25 μέτρων σκαριά τους μπορούν να με-
ταφέρουν μέχρι και 16 ΟΥΚάδες σε οποιαδήποτε
βραχονησίδα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, καθιστών-
τας τα MARK V ιδανικά μέσα αντιμετώπισης ασύμ-
μετρων απειλών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγο-
νός ότι αντίστοιχα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου
χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί Navy Seals. 

Ο «Αίολος» και η «Αστραπή» είναι τα δύο πρώτα
σκάφη που αποδόθηκαν στη Μονάδα Ειδικών Επι-
χειρήσεων του ΠΝ, ικανοποιώντας ένα πολυετές αί-
τημα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για σκάφη
με προδιαγραφές που κάνουν ευκολότερη και πιο
ασφαλή τη μεταφορά των βατραχανθρώπων στην
περιοχή των επιχειρήσεων. Άλλωστε, η ανάγκη τα-
χύτατης μεταφοράς των επίλεκτων ομάδων του
Ναυτικού σε βραχονησίδες του Αρχιπελάγους, με
σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και την υπεράσπι-
ση της εθνικής κυριαρχίας, φάνηκε και κατά την
πεντάμηνη ελληνοτουρκική κρίση. Αλλά και σε πε-
ριόδους χαμηλότερης έντασης, όπου τα στελέχη
της ΔΥΚ μετακινούνται από νησί σε νησί, καταγρά-
φοντας οτιδήποτε κινείται στο Αιγαίο.

Ο αεροπορικός βραχίονας των ΕΔ
Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ειδικών

Δυνάμεων εντάσσεται και η σύσταση της Μονάδας
Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων, που εγκαθί-
σταται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο των Μεγάρων. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ενόπλων Δυνά-
μεων, οι Έλληνες κομάντος αποκτούν τη δική τους
οργανική αεροπορική μονάδα, σύμφωνα με τα διε-
θνή και τα συμμαχικά πρότυπα. Κύριο πτητικό μέσο
της ΜΑΕΕ θα είναι τα ελικόπτερα ΝΗ-90, τα πιο
σύγχρονα που διαθέτει η Αεροπορία Στρατού αλλά
και από τα κορυφαία παγκοσμίως. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η μονάδα θα χρησιμοποιεί δύο ελι-
κόπτερα ειδικών επιχειρήσεων ΝΗ-90 και δύο Σι-
νούκ με ειδική διαμόρφωση, ενώ υπάρχει πρόβλε-
ψη για μελλοντική εισαγωγή νέου τύπου ελικοπτέ-
ρου αλλά και αεροσκαφών C-130. 

Στις αρχές του μήνα αποφοίτησαν από το Διακλα-
δικό Σχολείο Μετεκπαίδευσης Χειριστών οι τέσσε-
ρις πρώτοι πιλότοι, δύο από τον Στρατό Ξηράς,
ένας από το Πολεμικό Ναυτικό και ένας από την Πο-
λεμική Αεροπορία. Οι πιλότοι της συγκεκριμένης
αεροπορικής μονάδας έχουν ειδική εκπαίδευση και
δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλες δραστηριότη-
τες του Στρατού.  Στην εκπαίδευσή τους, οι πιλότοι
της ΜΑΕΕ μαθαίνουν να πετούν σε συνθήκες ανορ-
θόδοξου πολέμου, δηλαδή σε χαμηλά υψόμετρα
και σχετικά αθόρυβα, ενώ είναι εξοπλισμένοι με
κράνη σκοπεύσεως και διόπτρες νυκτός, αφού τα
ιπτάμενα μέσα που χρησιμοποιούν δύναται να φέ-
ρουν οπλισμό. Το σύνθημα του νέου κλάδου, που
αποκάλυψε πρόσφατα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, είναι το
«Και βήμα πρόσθες». Πρόκειται για την απάντηση
της Σπαρτιάτισσας μάνας όταν έδωσε το ξίφος
στον γιο της και εκείνος της είπε ότι είναι κοντό και
δεν φτάνει να χτυπήσει τον εχθρό. Η μάνα λακωνι-
κά απάντησε: «Κάνε ένα βήμα μπροστά». 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Μια... ελίτ που
είναι έτοιμη 
για όλα!

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα,
στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου
θα ενταχθούν το Ειδικό Τμήμα
Αλεξιπτωτιστών, η Ζ’ Μοίρα 
Αμφίβιων Καταδρομών, 
οι Μοίρες Καταδρομέων, 
οι Μοίρες Αλεξιπτωτιστών, 
οι Πεζοναύτες, τμήμα της 
Διοίκησης Υποβρυχίων 
Καταστροφών, το Τάγμα 
Εναέριου Εφοδιασμού και 
τμήμα της Αεροπορίας Στρατού
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Το «τσουνάμι» των επιπτώσεων του
Covid-19 πλήττει με σφοδρότητα
και τον εργασιακό τομέα παγκο-

σμίως, γεγονός που μεταφράζεται σε απώ-
λειες θέσεων εργασίας, οι οποίες ξεπερ-
νούν τα πεντακόσια εκατομμύρια, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας. 

Πτωχεύσεις, συγχωνεύσεις και περικοπή
κόστους επενδύσεων και λειτουργικών εξό-
δων είναι το αποτέλεσμα του κύματος της
πανδημίας στις επιχειρήσεις, με αντίκτυπο
στους εργαζομένους. Ο κλάδος των καυσί-
μων έχει μπει σε περιδίνηση σχεδόν από τις
αρχές της εμφάνισης του κορονοϊού, ενώ πιέ-
ζεται και από τις απαιτήσεις για μηδενικό αν-
θρακικό αποτύπωμα το 2050 και μετάβαση
σε παραγωγή Green Fuels για την αντιμετώπι-
ση της κλιματικής αλλαγής, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται στην εργασία. Στην Ελλάδα, κάποιοι
όμιλοι αισιοδοξούν βλέποντας την ενεργει-
ακή μετάβαση και ως ευκαιρία για ώθηση
επενδύσεων (και) σε έμψυχο επιστημονικό
δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων.

Ευκαιρίες απασχόλησης 
Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, γενικός διευθυν-

τής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δρα-
στηριοτήτων, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Ελ-
ληνικά Πετρέλαια, στο περιθώριο του διήμε-
ρου διαδικτυακού συνεδρίου που διοργάνω-
σε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με θέμα «Τα Πράσινα Υγρά
Καύσιμα του Μέλλοντος», δήλωσε στο «Π»:
«Μέσω των επενδύσεων που θα απαιτηθούν
τα επόμενα χρόνια για τον μετασχηματισμό
του Ομίλου ΕΛΠΕ, θα προκύψουν σημαντικές
ευκαιρίες απασχόλησης για ειδικά καταρτι-
σμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στις σύγ-
χρονες μεθόδους και εξοικειωμένο με τις νέ-
ες τεχνολογίες, που θα προσδώσει προστιθέ-
μενη αξία στην προσπάθειά μας. Άλλωστε,
κομμάτι της επιτυχίας μιας εταιρείας βασίζε-
ται και στα ταλέντα που προσελκύει, καθώς
και στη διαφορά που κάνουν όταν εντάσσον-
ται στην ομάδα. “Συγκριτικό πλεονέκτημα”
του Ομίλου αποτελεί το υψηλά καταρτισμένο
και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέ-
τουμε, προκειμένου να ανταποκριθεί πειστικά
και στις σύγχρονες προκλήσεις. Οι εργαζόμε-
νοί μας διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, εμπει-
ρία, γνώσεις διαχείρισης σύνθετων και μεγά-
λων έργων σε ευρεία κλίμακα, εκπαιδεύονται
συνεχώς και αναβαθμίζουν τις δεξιότητές
τους και μπορούν να στηρίξουν αποφασιστικά

την προσπάθεια για την υλοποίηση του ενερ-
γειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού του
Ομίλου».

Μειώσεις θέσεων
Διεθνώς, όσον αφορά τις εξελίξεις στους

ενεργειακούς ομίλους, πέραν των περικοπών
και των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ), οι μειώσεις σε ανθρώπινο
δυναμικό είναι σε πρώτο πλάνο. Ο Πίτερ Μά-
δερ, Chairman of BP Europe, BP UK, ένας εκ
των ομιλητών του διαδικτυακού συνεδρίου
του ΙΕΝΕ, είπε: Έχουμε μειώσει κατά 50% το
προσωπικό (σ.σ. ως αποτέλεσμα της κρίσης
και της απανθρακοποίησης) – στα σχέδιά μας
είναι η εκπαίδευση του προσωπικού ξανά, για
να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Πι-
στεύουμε ότι ο κόσμος θα εξηλεκτριστεί, αλ-
λά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα παρα-
μείνουν στο ενεργειακό μίγμα για πολλές δε-
καετίες.

Μια μικρή περιήγηση σε πετρελαϊκές εται-
ρείες διεθνώς αποτυπώνει το τίμημα που
πληρώνουν και οι εργαζόμενοι, βάσει στοιχεί-
ων του 2020.

� Στην BP, συνολικά οι μειώσεις εργαζομέ-
νων είναι 10.000 – μόνο το ένα τέταρτο των
περικοπών θέσεων εργασίας θα είναι εθελον-
τική και πολλές από αυτές θα πραγματοποι-
ηθούν σε επιχειρήσεις, στην παραγωγή και τη
διύλιση πετρελαίου.

� Η Exxon Mobil (η μεγαλύτερη εταιρεία
πετρελαίου στις ΗΠΑ, η οποία δημιουργήθη-

κε το 1999 μέσω της συγχώνευσης των Ex-
xon και Mobil) μειώνει το παγκόσμιο εργατικό
δυναμικό της κατά 15% ή 14.000 εργαζομέ-
νους έως το 2022 σε σχέση με εκείνο της
εταιρείας το 2019.

� Η Chevron, η δεύτερη μεγαλύτερη εται-
ρεία πετρελαίου των ΗΠΑ και μεταξύ των
μεγαλύτερων ενεργειακών εταιρειών στον
κόσμο, θα μειώσει το 15% του εργατικού
δυναμικού της ή έως και 6.700 υπαλλή-
λους. Η εταιρεία απαιτεί από τους υπαλλή-
λους να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για θέ-
σεις εργασίας, καθώς επιδιώκει να μειώσει
το κόστος. Η συμφωνία της Chevron να
αγοράσει τη Noble Energy για 5 δισεκατομ-
μύρια δολάρια αναμενόταν ότι θα έφερνε
απολύσεις.

� Η Shell (συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις
πτυχές της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας)
μείωσε το μέρισμά της για πρώτη φορά μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με ταυτόχρονη μεί-
ωση μέχρι και 9.000 θέσεις εργασίας ή πε-
ρισσότερο από το 10% του εργατικού δυναμι-
κού της, έως το τέλος του 2022.

� Η Total, γαλλική πολυεθνική εταιρεία πε-
τρελαίου και μια από τις μεγαλύτερες ενερ-
γειακές εταιρείες στον κόσμο, «παγώνει»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

«Μέσω των επενδύσεων 
που θα απαιτηθούν 
τα επόμενα χρόνια για 
τον μετασχηματισμό 
του Ομίλου  ΕΛΠΕ, θα 
προκύψουν σημαντικές 
ευκαιρίες απασχόλησης 
για ειδικά καταρτισμένο 
προσωπικό»

ΕΛΠΕ: Επενδύσεις σε εξ   
Μια αισιόδοξη πτυχή από τον γενικό διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων        
των επιπτώσεων του Covid-19, που πλήττει διεθνώς –σε συνδυασμό με την απανθ          
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Προσεκτικά βήματα
Το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συ-

νεχίζει τις προσπάθειες αποκατάστασης
των βλαβών στις περιοχές που επλήγησαν
από τη «Μήδεια» (είναι αστείο αυτό με την
ονοματολογία). Οι επιπτώσεις του χιονιά
στην ηλεκτροδότηση θέλουν και πιο προ-
σεκτικό βηματισμό προς την απανθρακο-
ποίηση της χώρας, τονίζουν στελέχη της
ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Ανησυχία ΕΒΙΚΕΝ
Οι κινήσεις των παραγωγών ενέργειας

στην αγορά εξισορρόπησης και οι αυξή-
σεις έως και 40% που απαιτεί η ΔΕΗ θα
πλήξουν καίρια την ανταγωνιστικότητά
μας, υποστηρίζει η Ένωση Βιομηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας, καλώντας τη
ΡΑΕ να εξετάσει τις προσφορές για την
«τεχνικά ελάχιστη παραγωγή» και να προ-
χωρήσει άμεσα σε αναδρομική διόρθωσή
τους.

Σχέδιο αποβλήτων
Αντιδράσεις συναντά το Εθνικό Σχέδιο

Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπει
την παραγωγή ενέργειας από αστικά
απορρίμματα σε ποσοστό 10% το 2025
και πάνω από 25% το 2030. Όσα πάντως
υπολείμματα δεν ανακυκλώνονται περι-
λαμβάνονται σε μεθόδους εκμετάλλευ-
σης της κυκλικής οικονομίας, όπως είναι
η «αεριοποίησή» τους.

Κυκλική οικονομία
Η ΕΕ παράγει πάνω από 2,5 δισ. τόνους

αποβλήτων ετησίως, τα οποία προέρχον-
ται κυρίως από νοικοκυριά. Οι ευρωβου-
λευτές καλούν τις χώρες της Ένωσης να
αυξήσουν την ανακύκλωση υψηλής ποι-
ότητας, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης
για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονο-
μία.

Παράνομα αιολικά
«Αν εφάρμοζε η Ελλάδα την ευρωπαϊκή

νομοθεσία, δεν θα προχωρούσε στη χω-
ροθέτηση αιολικών μέσα σε προστατευό-
μενες περιοχές. Αντί να δίνουμε χρήματα
σε πέντε μεγάλες εταιρείες, ας δώσουμε
την ευκαιρία στα νοικοκυριά να συμπλη-
ρώνουν το εισόδημά τους μέσα από την
παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά
στην ταράτσα τους», δηλώνει ο βουλευ-
τής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης.

Τέλος συνομιλιών 
Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι συνομιλίες

μεταξύ Apple και Nissan για την κατα-
σκευή αυτόνομων οχημάτων. Λέγεται ότι
αιτία ήταν ότι ζητήθηκε να φέρουν τα αυ-
τοκίνητα το σήμα της Apple, λόγος που
οδήγησε τη Nissan να τερματίσει τις συ-
νομιλίες, καθώς αυτό θεωρήθηκε μείωση
του κύρους της. Ανάλογο τέλος είχαν και
οι διαπραγματεύσεις της Apple με τη
Hyundai. 

and WIND
GAS

S LAR

προσωρινά τις προσλήψεις, όπως αναφέρει.
� Η νορβηγική Equinor (αναπτύσσει έργα

πετρελαίου, φυσικού αερίου και καθαρής
ενέργειας – υπεράκτιο άνεμο) αναμένεται να
μειώσει θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, τον Κανα-
δά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο όμιλος σχε-
διάζει να μειώσει τον αριθμό των εργαζομέ-
νων σε αυτές τις χώρες κατά περίπου 20%. 

� Η Marathon Petroleum, το μεγαλύτερο
αμερικανικό διυλιστήριο πετρελαίου, μειώνει
το 12% του εργατικού δυναμικού της ή 2.050
θέσεις εργασίας.

� Η εταιρεία Halliburton (η μεγαλύτερη
εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαίου
στον κόσμο) απολύει σχεδόν 2.700 υπαλλή-
λους στο Τέξας, την Οκλαχόμα και το Κολο-
ράντο.

� Η Schlumberger μειώνει 21.000 θέσεις
εργασίας, περίπου το ένα τέταρτο του συνολι-
κού εργατικού δυναμικού της. 

Δίκαιη μετάβαση
Στην Ελλάδα, η κατάργηση των μονάδων

λιγνίτη, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα, αναμένεται να
έχει ως αποτέλεσμα, στο μεταβατικό διά-
στημα 2021-23, περίπου 2.200 εργαζόμε-

νοι να βρεθούν σε «άμεσο κίνδυνο απώλει-
ας εργασίας και εισοδήματος», από τους
οποίους οι 1.833 στη Δ. Μακεδονία και οι
375 στη Μεγαλόπολη, όπως αναφέρει με-
λέτη του WWF Ελλάς, με τίτλο «Δίκαιη Με-
τάβαση και Απασχόληση στην Ελλάδα».
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε
επίπεδο εισοδήματος, παρατηρείται απώ-
λεια 3,1 ευρώ στην τοπική οικονομία για κά-
θε 1 ευρώ που αφαιρείται από τη λιγνιτική
δραστηριότητα. Αντιστοίχως, στην ΠΕ Αρκα-
δίας παρατηρείται απώλεια 1,7 ευρώ στην
τοπική οικονομία για κάθε 1 ευρώ που αφαι-
ρείται από τη λιγνιτική δραστηριότητα. Επί-
σης, ακόμα 6.000 θέσεις εργασίας κινδυ-
νεύουν να χαθούν έμμεσα λόγω των οικονο-
μικών επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης
σε αυτές τις περιοχές. Το WWF επισημαίνει
ότι είναι μεν επιτακτική ανάγκη το κλείσιμο
των λιγνιτικών μονάδων, ωστόσο η κυβέρ-
νηση πρέπει να αναθεωρήσει το σχέδιο, για
να αποτρέψει την απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας. Βασική σύσταση είναι η ανακα-
τεύθυνση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων
σε φυσικό αέριο σε λύσεις καθαρής ενέρ-
γειας, που ωφελούν περισσότερο τις τοπι-
κές κοινωνίες και τους εργαζομένους. 

Περιβαλλοντικό
αποτύπωμα 
Δεν υπάρχει μία τεχνολογία και μία μοναδική λύ-
ση για να πετύχουμε τους στόχους για κλιματική
ουδετερότητα, τονίζει  ο γενικός διευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτή-
των της Ελληνικά Πετρέλαια, Γιώργος Αλεξό-
πουλος: Ο τομέας διύλισης μπορεί να συμβάλει
αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ
για κλιματική ουδετερότητα. Αρκεί να υπάρξει
στήριξη του κλάδου για την παραγωγή προϊόντων
χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα –όπως συμβαί-
νει και με τις υπόλοιπες τεχνολογίες–, καθώς θα
απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε βάθος
χρόνου, που για να υλοποιηθούν χρειάζεται ξεκά-
θαρο ρυθμιστικό πλαίσιο και σταθερή φορολο-
γία.
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια «επικαιροποιεί το
στρατηγικό του πλάνο και εξετάζει τα επενδυτικά
έργα που θα υλοποιήσει, με στόχο τον μετασχη-
ματισμό των παραγωγικών του δραστηριοτήτων
και την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα “πράσι-
νων” καυσίμων, χαμηλού αποτυπώματος άνθρα-
κα. Στόχος η μείωση της κατανάλωσης ενέργει-
ας κατά 10% έως το 2030, με παράλληλη σημαν-
τική μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώ-
ματος και στα τρία διυλιστήρια που λειτουργεί.
Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά με γοργά βήματα
στον ψηφιακό του μετασχηματισμό, μέσω του
οποίου θα μπορεί να εξοικονομεί 50 εκατ. ευρώ
ετησίως».

Γιώργος Αλεξόπουλος

 ειδικευμένο προσωπικό
       Δραστηριοτήτων της Ελληνικά Πετρέλαια μπροστά στο «τσουνάμι» 
      ρακοποίηση– τον ενεργειακό τομέα και τους εργαζομένους σε αυτόν 



Τα τελευταία 20 χρόνια, μερικοί
από τους μεγαλύτερους στράι-
κερ του ελληνικού ποδοσφαί-

ρου, ο Νίκος Μαχλάς, ο Άγγελος Χαριστέ-
ας, ο Γιάννης Αναστασίου, ο Γιώργος Σα-
μαράς και τους τελευταίους μήνες ο Γιώρ-
γος Γιακουμάκης, φοίτησαν κι αποφοίτη-
σαν από… τη μεγάλη του ολλανδικού γέ-
νους σχολή ποδοσφαιρικής δεξιότητας,
που φέρει την ονομασία «Γιόχαν Κρόιφ». 

Του θρυλικού κι αείμνηστου Γιόχαν, τοτέμ
του Άγιαξ και της Μπαρτσελόνα και θεμε-
λιωτή του δόγματος «η καλύτερη άμυνα εί-
ναι η επίθεση». Οι Ολλανδοί, έχοντας άτυπο
πρεσβευτή στην Ελλάδα τον αείμνηστο προ-
πονητή του ΟΦΗ, Ευγένιο Γκέραρντ, ανακά-
λυψαν την ελληνική αγορά, διέγνωσαν το
ταλέντο του Έλληνα επιθετικού, το σφυρη-
λάτησαν στα δικά τους γήπεδα με επαγγελ-
ματίες προπονητές και ποια είναι τα αποτε-
λέσματα; Ο Γιώργος Γιακουμάκης, αυτός ο
«ατάλαντος» των γηπέδων μας, είναι δεύτε-
ρος σκόρερ στην Ευρώπη με 22 γκολ, τρία
λιγότερα από τον Πολωνό Ρόμπερτ Λεβαν-
τόφσκι της Μπάγερν. Ο Γιακουμάκης αγωνί-
ζεται στη Φένλο, τον αντίστοιχο Παναιτωλι-
κό ή την ΑΕΛ της Ολλανδίας! 

Είναι το ίδιο «σχολείο» που φόρεσε στον
Νίκο Μαχλά το «χρυσό παπούτσι» του πρώ-
του σκόρερ της Ευρώπης με 34 γκολ την
περίοδο 1997-98 με τη φανέλα της Φίτεσε
και, μετά, τον έκανε «δώρο» στον Άγιαξ. Αυ-
τή η ομάδα-σύμβολο της προ-τελευταίας
«επανάστασης» του ποδοσφαίρου (η τελευ-
ταία ήταν της Μπαρτσελόνα), από το 1999
που πήγε ο Μαχλάς μέχρι το 2007, είχε Έλ-
ληνα σέντερ φορ! Τον Μαχλά διαδέχτηκε ο
Γιάννης Αναστασίου κι αυτόν ο Άγγελος Χα-
ριστέας. Ο Γιώργος Σαμαράς ανέδειξε το
ταλέντο του στη Χέρενφεϊν, που τον έφερε
Νο 1 στράικερ της Σέλτικ. 

Επί των ημερών μας, πλην του Γιακουμά-
κη, οι Ολλανδοί της Φορτούνα Σιτάρντ πή-
ραν τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη του Πανα-
θηναϊκού για να σμιλεύουν τον νέο σέντερ
φορ της Εθνικής, όπως κάνουν δύο χρόνια
τώρα με τον Παυλίδη της Βίλεμ, όπως έκα-
ναν με τον Μάριο Βρουσάι του Ολυμπιακού
και τον Λάζαρο Λάμπρου του ΠΑΟΚ. Στην
ολλανδική σχολή μπαίνεις ταλαντούχος και
βγαίνεις «ντοκτορά» των γκολ και με ταχύρ-
ρυθμα μαθήματα μάλιστα. Σάμπως αυτοί

δεν εκπαίδευσαν τον Κώστα Τσιμίκα (στη
Βίλεμ) να επιτίθεται; Σήμερα παίζει στη Λί-
βερπουλ, μετά από εξαιρετική χρονιά στον
Ολυμπιακό. Έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε
μια χρονιά με τη Βίλεμ.

Ποιο είναι το μυστικό; Όχι, δεν υπάρχει
κανένα μυστικό! Οι Ολλανδοί, ως επιχειρη-
ματίες του ποδοσφαίρου, ενδιαφέρονται
για το πόσα θα βάλουν κι όχι για το πόσα θα
φάνε. Το ακριβώς αντίθετο που συμβαίνει

στην Ελλάδα. Γκολ σημαίνει θέαμα, το θέα-
μα φέρνει λεφτά και τα «στείρα» 0-0 τα απο-
μακρύνουν. Το είπε ο Χατζηδιάκος, διεθνής
αμυντικός της Άλκμααρ: «Στην Ελλάδα, οι
μικρές ομάδες κλείνονται στην άμυνα, παί-
ζουν για να μη χάσουν, ενώ στην Ολλανδία
παίζουν όλοι για να κερδίσουν». Ήταν και η
πρώτη διαπίστωση του Δημήτρη Εμμανουη-
λίδη, όταν πάτησε το πόδι του στη Φορτού-
να. «Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς, βρί-
σκεις χώρους να παίξεις, δεν μαζεύονται
όλοι οι αντίπαλοι στην περιοχή τους». Εκεί
ποδόσφαιρο, εδώ αντι-ποδόσφαιρο, που
όμως δίνει «ασφάλεια ζωής» στον προπονη-
τή, πως «δεν χάνεις, συνεχίζεις στον πάγ-
κο». Στο τρέχον Πρωτάθλημα, η Φένλο του
Γιακουμάκη διαλύθηκε με σκορ 13-0 στην
έδρα της από τον Άγιαξ. Το ζητούμενο ήταν
που δεν έβαλε γκολ για τους Ολλανδούς.
Και δεν απολύθηκε ο προπονητής! Άλλη
κουλτούρα, στην… υποκουλτούρα της εύ-
κολης απόφασης, «τον διώχνουμε για να κα-
ταλαγιάσουν οι διαμαρτυρίες» του κόσμου.
Βέβαια, οι Ολλανδοί έχουν και προπονητές-
επιστήμονες, που μπορούν να θεωρητικο-
λογήσουν για το ποδόσφαιρο και δεν περιο-
ρίζονται σε φωνές εντυπωσιασμού προς
τέρψιν της επικοινωνίας πως «κατέχουν» το
αντικείμενο…

Ζεϊμπέκικο στα γήπεδα 
από... ιπτάμενους «Ολλανδούς»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (22 αγώνες)
Ολυμπιακός ............. 57
Άρης .......................43
ΑΕΚ ........................43
ΠΑΟΚ .....................43
Παναθηναϊκός ..........41
Αστέρας Τρ. .............37
Βόλος .....................27
Ατρόμητος ...............25
Απόλλων Σμ. ............22
ΠΑΣ Γιάννινα ............21
ΟΦΗ .......................19
Λαμία (20) ...............15
Παναιτωλικός ..........14
ΑΕΛ (20) ...................9

Ολυμπιακός - Άρης 
και πολλά ντέρμπι 
Το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό
και τον Άρη προφανώς και κλέβει όλο το focus
της 23ης αγωνιστικής της Super League 1, αλ-
λά στο υπόλοιπο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε
την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία στην
Τούμπα, όλα είναι ντέρμπι! Η ισόβαθμη του Άρη
στη 2η θέση ΑΕΚ έχει δύσκολη αποστολή με τον
σκληροτράχηλο Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ. 
Ο δε Παναθηναϊκός, που πάει περίφημα στα τε-
λευταία ματς, αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό
στο Αγρίνιο. Βόλος - Απόλλωνας και ΠΑΣ Γιάννι-
να - ΌΦΗ είναι εγγύηση για καλό θέαμα. 
Το πρόγραμμα σήμερα, Σάββατο: Ατρόμητος -
ΑΕΛ (17:15), ΑΕΚ - Αστέρας Τρ. (19:30). Αύριο,
Κυριακή: Βόλος - Απόλλων Σμ. (15:00), ΠΑΟΚ -
Λαμία (17:15), ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ (17:15),
Ολυμπιακός - Άρης (19:30). Δευτέρα: Παναιτω-
λικός - Παναθηναϊκός (19:30). 
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Είναι όλοι τους 
«σπουδαστές» 
της… μεγάλης του 
ολλανδικού γένους 
σχολής του Γιόχαν
Κρόιφ, που πρεσβεύει
πως «η καλύτερη άμυνα
είναι η επίθεση»
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«Πωλείται»
Στον νόμο Αυγενάκη, περιλαμβάνεται και

η δημιουργία δύο επαγγελματικών κατηγο-
ριών, SL1 και SL2. Το μετοχικό κεφάλαιο
στην  κατηγορία θα πρέπει να είναι μίνιμουμ
250.000 ευρώ συν άλλα 100.000 ευρώ η
εγγυητική επιστολή, σύνολο 350.000 ευ-
ρώ. Έσοδα, μόνο από την τηλεόραση κι αυ-
τά, λίγα. Σε λίγο καιρό θα βγουν πολλά «πω-
λητήρια». 

Έλληνες
Στον ίδιο νόμο του υφυπουργού, αναφέ-

ρεται ότι οι μισοί δηλωμένοι παίκτες στο
Φύλλο Αγώνα της Super League 2 θα πρέ-
πει να μπορούν να παίξουν στις εθνικές ομά-
δες. Σωστό. Έτσι, για την ιστορία, στο ντέρμ-
πι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού την περασμέ-
νη αγωνιστική ο γηπεδούχος είχε εννέα Έλ-
ληνες (στους 22) και ο φιλοξενούμενος
επτά (επίσης στους 22). 

Τέμνονται
Το «Π» το είχε επισημάνει από την πρώτη

χρήση του VAR στην Ελλάδα, ότι το χειρίζον-
ται άνθρωποι. Αυτοί τοποθετούν τις γραμ-
μές του οφσάιντ. Στα παιχνίδια Ατρόμητος -
ΠΑΟΚ και Άρης - Παναιτωλικός, οι παράλλη-

λες γραμμές… τέμνονται στο βάθος. Και
φυσικά, δεν είναι αξιόπιστη η απόφαση του
VARista και του βοηθού του για την κάθε
επίμαχη φάση.

Ιεράρχηση 
Τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου

άλλοτε δρουν άμεσα, άλλοτε όχι, στις υπο-
θέσεις τους. Δική τους υπόθεση η ιεράρχη-
ση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχει σχέ-
ση με τις πόσες ψήφους πήραν στη Γενική
Συνέλευση της ΕΠΟ από αυτούς που τους…
ψήφισαν. Τους παράγοντες του ποδοσφαί-
ρου, δηλαδή. 

Στον «πάγο»
Παπαπέτρου και Τσαγκαράκης είναι ακό-

μα στον «πάγο» από τον Άγγλο διαιτητή Κλά-
τενμπεργκ για τη διαιτησία τους (VARistas ο
πρώτος) στο ματς του Ατρομήτου με τον
Ολυμπιακό, όπου δεν απέβαλαν τον Μπα
των «ερυθρολεύκων» για βάναυσο χτύπημα
σε πεσμένο αντίπαλο. Δεν θα ξαναδιαιτη-
τεύσουν αγώνα του Ολυμπιακού.

Βοτανικός
Στο δημοψήφισμα των μελών του Ερασιτέ-

χνη Παναθηναϊκού, αν δέχονται ή όχι να φύ-

γει ο Σύλλογος από την ιστορική «Λεωφόρο»
για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, η ψηφοφο-
ρία δεν θα γίνει ηλεκτρονικά, αλλά με φυσική
παρουσία. Γιατί; Ποιος φοβάται ότι μπορεί να
μπλοκάρει το σύστημα; Αν επικρατήσει το
«όχι» αυτόματα «τελειώνει» ο Βοτανικός.

Νόμος
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης

αθώωσης του ΠΑΟΚ για την πολύκροτη υπό-
θεση της πολυ-ιδιοκτησίας με την Ξάνθη, ο
κάθε «φραγκάτος» θα μπορεί να αγοράζει
ακόμα και ΠΑΕ, αρκεί να μην υπάρχει πρώ-
του και δευτέρου βαθμού συγγένεια. Διότι
έτσι λέει ο νόμος 2725/1999. Κι είναι αρ-
κετοί στη Super League 1, που θέλουν να
πουλήσουν.

«Χλιαρές»
Ο ΠΑΟΚ αθωώθηκε πανηγυρικά στο θέμα

πολυ-ιδιοκτησίας με την Ξάνθη. Γιατί, ωστό-
σο, η Επιτροπή Εφέσεων κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης απέβαλε την Ξάνθη από τη
διαδικασία; Είναι δικονομικά ακατανόητο.
Και ουδείς μιλάει γι’ αυτό. Ούτε και η ίδια η
Ξάνθη δεν είναι «ζεστή», ωστόσο. Μόνο κάτι
«χλιαρές» φωνές, που δεν φτάνουν στην
Αθήνα. 

Αυτός θα λιώσει. Οι «χιονάνθρωποι» του ποδοσφαίρου ποτέ…

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Η Μπάρτσα διέσυρε
τον Μέσι…
HΜπαρτσελόνα διασύρθηκε μέσα
στο «Καμπ Νου», 4-1 από την Παρί
Σ.Ζ., και φυσικά δεν έχει καμία ελπίδα
να προκριθεί στους «8» του Champi-
ons League. Με τον Λιονέλ Μέσι στη
σύνθεσή της. Είναι από τις λίγες φο-
ρές στην καριέρα του που ο, για πολ-
λούς, καλύτερος ποδοσφαιριστής
όλων των εποχών έφυγε ντροπιασμέ-
νος από το γήπεδο. Για τις άλλες,
όπως για παράδειγμα για τον αποκλει-
σμό από τη Ρόμα με την κεφαλιά του
Κώστα Μανωλά ή τη συντριβή από τη
Λίβερπουλ, αποφάσιζε το ίδιο το πο-
δόσφαιρο. Για τη «λεηλασία» της πε-
ρασμένης Τρίτης από τους Γάλλους
της Παρί αποφάσισε η ίδια η Μπαρ-
τσελόνα, που δεν τον άφησε να φύγει
τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρί-
ου και τον πλαισίωσε με παίκτες όπως
τους Πέδρι, Τρικάο, Πουτς, Νεστ,
Μινγκέθα, Μπρέιθγουεϊτ. Παγκο-
σμίως άγνωστοι. Η Μπαρτσελόνα διέ-
συρε έτσι τον Μέσι, τον εξευτέλισε
στα μάτια της Οικουμένης. Τον υποβί-
βασε ποδοσφαιρικά, που τον κράτησε
για να μη γίνει εξέγερση στη Βαρκε-
λώνη, αλλά αυτή θα γίνει το καλοκαί-
ρι, όταν ο θαυματουργός Αργεντινός
θα φύγει, πιθανόν για την Παρί ή τη
Μάντσεστερ Σίτι. Η κηλίδα, πάντως,
θα μείνει. Όχι αποκλειστικά εξαιτίας
της ήττας από τους Γάλλους, αλλά και
αυτών στο ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο
Μέσι έμεινε, επειδή χρωστούσε συναι-
σθηματικά στην Μπαρτσελόνα, αλλά
θα το πληρώσει ιστορικά. Θ’ αποτελεί
μεν τον ηγέτη της τελευταίας καινοτο-
μίας του ποδοσφαίρου, που επινόησε
ο Κρόιφ και εκτέλεσε ο Γκουαρντιόλα
από τη δεκαετία του 2000, αλλά, ταυ-
τόχρονα, θα χρεωθεί τη βροντώδη πα-
ρακμή της. Ο Μέσι χρεώνεται την κα-
τάρρευση της Μπαρτσελόνα και δεν
του άξιζε τέτοιο τέλος ούτε λογικές
«Μέσι είναι αυτός, δεν θα διασυρθού-
με… πολύ». Ο Μέσι στα περισσότερα
ματς είναι άκεφος, ανόρεχτος. Γιατί
αντιλαμβάνεται ότι ήταν «παγίδα» η
συναίνεση για παραμονή…στ
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Σημειωμένο στον κύκλο της φωτογραφίας
από την κερκίδα είναι ένα πρόσωπο γνωστό.
Ο θρυλικός και αείμνηστος τροβαρούρος
Στράτος Διονυσίου. Στην Τούμπα, φυσικά.
Φανατικός οπαδός του «δικεφάλου του Βορ-
ρά». Τα παιδιά, του, Άγγελος, Στέλιος και Δια-
μαντής, άπαντες οπαδοί του Παναθηναϊκού. ! Η τουρκική Μενέμσπορ είχε «τσεκάρει»

μέσω βίντεο τον 23χρονο Γκαμπονέζο
φορ της Σαλερνιτάνα, Λάμιν Τζάλοου. Στο
αεροπλάνο, ωστόσο, μπήκε ο… αδελφός
του, ο Άλφα Τζάλοου, 21χρονος φορ της
Αλκοτσεντένσε, και πήγε στην Τουρκία!
Όταν το ανακάλυψαν, του ανακοίνωσαν
ότι είναι τραυματίας και τον έδιωξαν!

Λες
και

ήταν
χθες...
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Και μόνο για τη συμμετοχή της στην περίφη-
μη ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι» (1971) του
Βασίλη Γεωργιάδη, συμπρωταγωνιστώντας

με τον μεγάλο ζεν πρεμιέ Λάκη Κομνηνό και με την αλη-
σμόνητη μουσική επένδυση του Γιάννη Σπανού, η έξοχη
Έλενα Ναθαναήλ έχει κερδίσει την αθανασία στο καλλι-
τεχνικό μας πάνθεον. Προικοδοτημένη με μια σπάνια
ομορφιά, στην οποία δέσποζαν τα αξεπέραστα μάτια
της, αλλά και η εκχυλίζουσα αριστοκρατικότητά της, εν
παραλλήλω με την υψηλή αστική της παιδεία –αφού εί-
χε την ευτυχία να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον αστι-
κής ευμάρειας–, έμπαινε στην αρένα της δραματικής
τέχνης η αξεπέραστη Έλενα Ναθαναήλ, το καλλιτεχνικό
άστρο της οποίας έκσπασε τα εθνικά μας όρια και ηύρε
την αναγνώριση και στο εξωτερικό. Την εκστατική ομορ-
φιά της συνόδευε μια υποβόσκουσα γλυκιά μελαγχο-
λία, που την καθιστούσε τελικά ακόμα πιο όμορφη, ενώ
το μεσογειακό της ταμπεραμέντο και η αρμονία στην κί-
νηση του σώματός της προδιέγραφαν μια ντίβα ευρω-
παϊκών προδιαγραφών. 

Η μεγάλη μας ηθοποιός είδε το φως της ζωής στις
19 Ιανουαρίου 1947 στη Νέα Φιλαδέλφεια της Αττι-
κής, που παρέπεμπε στις Μικρασιατικές της ρίζες, από
μια οικογένεια με υψηλή οικονομική επιφάνεια και αρι-
στοκρατικές καταβολές. Η μητέρας της το γένος Ναθα-
ναήλ, της οποίας και διατήρησε η Έλενα το επίθετο, κα-
ταγόταν από τη Μάνη και ο πατέρας της Δεληβασίλης,
υφαντουργός στο επάγγελμα, ήρε την καταγωγή του
από την το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Ιταλοτραφής η
Έλενα Ναθαναήλ, αφότου αποπεράτωσε το Ιταλικό Γυ-
μνάσιο και το Λύκειο Τεχνών της Ρώμης, στο οποίο ακο-
λούθησε σπουδές ιταλικής φιλολογίας, ζωγραφικής και
διακόσμησης, εστράφη στη δραματική τέχνη. Παρακο-
λούθησε έτσι μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική
Σχολή του μεγάλου δασκάλου της δραματουργίας Γιώρ-
γου Θεοδοσιάδη.

Ορόσημο στην εκτίναξη της καλλιτεχνικής της στα-
διοδρομίας υπήρξε η συμμετοχή της στην κωμωδία του
Γιάννη Δαλιανίδη «Κάτι να καίει», όπου το υψηλό λυρικό
της κύτταρο, σε συνάρτηση με τη σπάνια ομορφιά της,
έκαναν πάταγο και την κατέστησαν εν μια και μόνο νυκτί

πρώτης ζήτησης ντίβα. Λίγο αργότερο θα ακολουθήσει
το πρώτο της εξώφυλλο στο περιοδικό «Πρώτο», που
θα σαγηνεύσει τον Γερμανό σκηνοθέτη Ρόλφ Τίλε. Της
απευθύνει έτσι πρόταση να παίξει στο γερμανικό δράμα
που σκηνοθετεί το 1965 «Το αίμα των Βελσούγκεν»-
«Walsungenblut», που συνιστούσε κινηματογραφική
μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας, του σπουδαίου
Γερμανού συγγραφέα Τόμας Μαν, συγγραφέα εν άλ-
λοις του περίφημου «Μαγικού βουνού». Μάλιστα, η ται-
νία έλαβε μέρος με υψηλές αξιώσεις στον διαγωνισμό
του 15ου Φεστιβάλ του Βερολίνου. Επανακάμπτοντας
στην Ελλάδα και με τις δάφνες πλέον μιας υψηλής διε-
θνούς συμμετοχής, πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Ντά-
μα Σπαθί» του ταλαντούχου τότε Γιώργου Σκαλενάκη, η
οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το
1966, αλλά και στο κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σι-
κάγου μια χρονιά αργότερα. Αλλά στα 1967 έρχεται μια
ακόμα μεγάλη καλλιτεχνική συγκομιδή για τη λεπταί-
σθητη ντίβα μας. Συμμετέχει στην ταινία του Ντίμη Δα-
δήρα «Ο 13ος», η οποία θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης, για το σενάριο του Παύλου Κοντέλη. Και
στα 1968, μια χρονιά επίσης αργότερα, έρχεται η μεγά-
λη δικαίωση για την ελπιδοφόρα Έλενα Ναθαναήλ,
αφού βραβεύεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, για την

ερμηνεία της στο κοινωνικό δράμα του μεγάλου μας
σκηνοθέτη Βασίλη Γεωργιάδη, «Ραντεβού με μια άγνω-
στη». Και η τροχιά της επιτυχίας της θα συνεχιστεί τον
ίδιο χρόνο, με την ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Επι-
χείρησις Απόλλων», στην οποία έπαιζε μια όμορφη και
μοιραία ξεναγό, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία πρω-
τίστως στο εξωτερικό, δοθέντος ότι, πέρα από τα υψη-
λής αισθητικής καλλιτεχνικά στοιχεία της ταινίας, συνι-
στούσε συνάμα έναν ύμνο στη φυσική καλλονή της Ελ-
λάδος. Και το 1971 η Έλενα Ναθαναήλ συμμετέχει
στην ταινία ορόσημο στα ’70s για τον ελληνικό κινημα-
τογράφο, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, «Εκεί-
νο το καλοκαίρι». Μια αριστουργηματική ταινία για τον
έρωτα, που με προμετωπίδες στους πρωταγωνιστικούς
ρόλους τους-ερωτικό ζευγάρι τους Έλενα Ναθαναήλ
και Λάκη Κομνηνό και με την αισθαντική μουσική επέν-
δυση του έξοχου Γιάννη Σπανού έκανε θραύση. Ήταν
κατά μια έννοια αυτή η ταινία η ελληνική εκδοχή του πε-
ρίφημου «Love story». 

Μοίρα τραγική όμως τη δεκαετία του 2000, η σπου-
δαία μας αυτή ντίβα προσεβλήθη από καρκίνο του
πνεύμονος, που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην
απομείωση της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας. Την
τελευταία περίοδο της ζωής της, όπου είχε και θραυ-
στεί η υγεία της, η Έλενα Ναθαναήλ ζούσε μακριά από
κάθε είδους κοσμικότητα, με τον εκλεκτό σύντροφο
της ζωής της, τον παλαίμαχο, διεθνή ποδοσφαιριστή
του Ολυμπιακού Τάσο Μητρόπουλο. Πρωθύστερα στη
ζωή της η μεγάλη μας ηθοποιός είχε σχέση με τον επι-
χειρηματία Γιώργο Τσαγκάρη, με τον οποίο είχε αποκτή-
σει μια κόρη, την Ίνκα Τσαγγάρη, γεννηθείσα το 1973.
Στις 4 Μαρτίου 2008 η ευγενική καρδιά της απαράμιλ-
λης ντίβας μας έπαψε να χτυπά για πάντα. Η κηδεία της
έγινε στις 5 Μαρτίου, σε κλίμα πάνδημης θλίψης, στο
νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου. Γιατί η Έλενα Ναθα-
ναήλ, πέρα από έξοχος ηθοποιός, ήταν πάνω από όλα,
ένας σεμνός, γλυκύς και υψηλόφρων άνθρωπος. Και
έτσι για πάντα θα μένει στην καρδιά μας…

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος 
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός 

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Η ενημέρωση έχει γίνει αναμφι-
σβήτητα αναπόσπαστο κομμάτι
της καθημερινότητάς του. Ο

Λευτέρης Πράσινος βρίσκεται συνεχώς στις
επάλξεις και, μέσα από το δελτίο ειδήσεων
του ANT1, μας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις
που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρό-
τητας. Πώς ο ίδιος όμως κατάφερε να «ει-
σβάλει» στα δημοσιογραφικά μονοπάτια;

Μετράτε πάνω από 20 χρόνια στον χώρο
της δημοσιογραφίας. Θυμάστε την
αφορμή που σας ενέπνευσε για να αφο-
σιωθείτε σε αυτόν τον τομέα; Πότε κατα-
λάβατε ότι είστε γεννημένος για αυτό;
Θυμάμαι από μικρός να ενθουσιάζομαι πο-

λύ με τα μουσικά σήματα των δελτίων ειδήσε-
ων. Κυρίως της ΕΡΤ, στα τέλη της δεκαετίας
του ’80. Παρακολουθούσα –μάλιστα– τις ει-
δήσεις, περιμένοντας –εκείνη την εποχή– να
αρχίσουν τα παιδικά προγράμματα που πρό-
βαλλε η ΕΡΤ2.

Επειδή μου άρεσε ο κλασικός αθλητισμός,
στράφηκα στην αθλητική δημοσιογραφία.
Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σε αυτήν,
όμως δυστυχώς ποτέ δεν την εξάσκησα. Με
«κέρδισαν» οι διεθνείς ειδήσεις και τα δελτία
ειδήσεων σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Δεν
μπορώ να πω αν «είμαι γεννημένος» για τη δη-
μοσιογραφία, θα πω μόνο πως στοίχημά μου
είναι πάντα να την υπηρετώ σωστά.

Από πολύ μικρός μπήκατε στον χώρο
των ΜΜΕ (19 ετών) και συγκεκριμένα
στον όμιλο του Alpha. Ποια ήταν τα βή-
ματα που σας οδήγησαν στο συγκεκρι-
μένο κανάλι;
Την τελευταία χρονιά των σπουδών μου,

μέσω μίας εργασίας, βρέθηκα –μαζί με τρεις
άλλους συμφοιτητές μου– να παρακολουθώ
ένα σεμινάριο του πολιτικού συντάκτη Κωστή
Παρρά, ο οποίος εκείνη την εποχή, στις αρχές
του 2000, εργαζόταν στον Alpha.

Μας προσκάλεσε στο κανάλι και μας πρό-
τεινε να μαθητεύσουμε κοντά του. Οι άλλοι
τρεις δεν το ήθελαν, γιατί δεν σχετιζόταν με
τον αθλητισμό, εγώ όμως είπα να το «παλέ-
ψω». Με την καθοδήγηση και την εμπιστοσύ-
νη του Κωστή και τη δική μου σκληρή δου-
λειά, προσλήφθηκα στο ραδιόφωνο του Al-
pha, εκφωνώντας δελτία ειδήσεων. Δύο χρό-
νια αργότερα, «πέρασα» στην τηλεόραση, στο
τμήμα διεθνών ειδήσεων.

Στα 16 χρόνια παρουσίας σας στον
σταθμό (τόσο στο ραδιόφωνο, όσο και
στην τηλεόραση) έχετε πάρει συνέντευ-
ξη από αρκετούς δημοφιλείς καλλιτέ-
χνες. Ποιος από όλους ήταν αυτός που
ξεχωρίσατε όταν τον γνωρίσατε από
κοντά; 
Τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, με τον οποίο γί-

ναμε καλοί φίλοι και η περιπέτειά του, με το
ατύχημα που είχε, μου έχει στοιχίσει πολύ.
Αλλά και τον Γιώργο Σαμπάνη, έναν καλλιτέ-
χνη που ξεχώρισα για την ευγένειά του.

Το όνομά σας –εκτός από το ραδιόφω-
νο– έχει ταυτιστεί αρκετά με συμμετο-
χές σας σε ενημερωτικές εκπομπές κα-
θώς και σε παρουσιάσεις των δελτίων
ειδήσεων. Θυμάστε την πιο κορυφαία
καθώς και την πιο άβολη στιγμή της κα-
ριέρας σας, όσο καιρό ήσασταν στο δυ-
ναμικό του Alpha;
Μου βάζεις δύσκολα (γέλια). Είναι πάρα

πολλές αυτές οι στιγμές στα 21 χρόνια που
εργάζομαι. Και στον Alpha, και τώρα στον
ANT1. Θεωρώ ότι η φονική φωτιά στο Μάτι
ήταν από τις πιο άβολες. Οι εξελίξεις ήταν κα-
ταιγιστικές και στο ακουστικό μου οι συνάδελ-
φοι από το κοντρόλ μού μετέφεραν τραγικές
ειδήσεις, που, μέχρι να τις επιβεβαιώσουμε,
έπρεπε να τις κρατώ για τον εαυτό μου και με-

τά να τις μοιραστώ. Ήταν δύσκολο.

Πλέον, ο ANT1 έχει γίνει η δεύτερη σας
τηλεοπτική στέγη τα τελευταία πέντε
χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι σε κάθε
σας δουλειά θέλετε να έχετε μία σχέση
χρόνων με τον εκάστοτε όμιλο. Αυτό συ-
νέβη γιατί φοβάστε το οποιοδήποτε ρί-
σκο ή νιώθετε οικειότητα και σιγουριά
σε μια «ζώνη» ασφαλείας;
Όταν παραιτήθηκα από τον Alpha, μετά από

16 χρόνια, το έκανα απολύτως συνειδητά. Τώ-
ρα στον ΑΝΤ1 κλείνω αισίως πέντε χρόνια. Γε-
νικά δεν μου αρέσει να αλλάζω συχνά τηλεο-
πτική στέγη. Δεν είναι θέμα φόβου κάποιου
ρίσκου. Άλλωστε, όταν εσύ κλείνεις τον κύ-
κλο, σαφώς δείχνεις πως δεν φοβάσαι. Παί-
ζουν ρόλο πολλά. Σαφώς, όταν κάποιος βρί-
σκεται σε ένα ήσυχο και οικογενειακό περι-
βάλλον, όπως από την πρώτη στιγμή ένιωσα
αυτό του ΑΝΤ1, σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να
σκέφτεσαι την οποιαδήποτε αλλαγή, εκτός αν
για αυτή αποφασίζει κάποιος άλλος.

Τα τελευταία χρόνια υπηρετείτε (έχον-
τας κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλε-
θεατών) το μεσημεριανό και το απογευ-
ματινό δελτίο ειδήσεων του ANT1. Ποι-
ες είναι οι διαφορές του σχετικά με τη
θεματολογία-ύφος του βραδινού, κα-
θώς και ως προς τον ανταγωνισμό που
επικρατεί σε σχέση με τα «απέναντι»
προγράμματα;
Νομίζω η χρονική διάρκεια είναι η μόνη δια-

φορά μεταξύ μεσημεριανού, απογευματινού
και κεντρικού δελτίου. Για όλα εργαζόμαστε
όλοι, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την
άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολί-
τη. Ακόμα, όμως και στο σύντομο απογευματι-
νό δελτίο ειδήσεων, διάρκειας περίπου 10 λε-
πτών, θέλουμε να έχουμε όλες τις σημαντικότε-
ρες ειδήσεις έως εκείνη την ώρα. Και το μεση-
μεριανό και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων
του ΑΝΤ1 στέκονται αξιοπρεπώς απέναντι σε
κάθε ανταγωνισμό και τις περισσότερες φορές
με πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

mavridis.john@hotmail.com
του Γιάννη Μαυρίδη

«Θεωρώ ότι η φονική φωτιά στο
Μάτι ήταν από τις πιο δύσκολες
στιγμές. Οι εξελίξεις ήταν 
καταιγιστικές και στο ακουστικό
μου οι συνάδελφοι από 
το κοντρόλ μού μετέφεραν 
τραγικές ειδήσεις…» 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Stage
«Στοίχημά μου 
να υπηρετώσωστά 
τη δημοσιογραφία»
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Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής Oταν με τον εκδότη του «Π» Νίκο Καραμανλή και τον 

διευθυντή του «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ», συνάδελφο Νίκο 
Ελευθερόγλου, ξεκινήσαμε τη σελίδα αυτή, δεν 

περιμέναμε να έχει τέτοια επιτυχία. Όμως εσείς με την αγάπη σας
δώσατε γρήγορα και άμεσα την απάντηση. Σας ευχαριστούμε.

Σαν να ήταν χθες

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 52 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...
Οι τότε ζωντανές ραδιοφωνικές μεταδόσεις είχαν, παρά τις όποιες δυσκολίες, τη
δική τους ομορφιά. Ήταν πραγματικά ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Και φυσικά δεν είχαν
και δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές, που γίνονται με τη μεγάλη βοήθεια των
δορυφόρων, του ίντερνετ και όλων εκείνων που διευκολύνουν τη ζωή μας! Χαρακτη-
ριστικό είναι το γεγονός της ραδιοφωνικής μετάδοσης όχι κάποιου ποδοσφαιρικού
αγώνα, αλλά αγώνων στίβου! Και όχι αγώνων ό,τι «να ’ναι», αλλά των αγώνων του
9ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, που για πρώτη φορά διεξάγονταν στη
χώρα μας, και μάλιστα στο ανακαινισμένο και σύγχρονο για την εποχή εκείνη, το
1969 (μιλάμε για πριν από 52 χρόνια!), στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»! Για την
ιστορία, να σας θυμίσω πως οι αγώνες έγιναν από τις 16 έως και τις 21 Σεπτεμ-
βρίου 1969! Ενώ νέα αθλήματα σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν τα 1.500 μέτρα γυναι-
κών και τα 4 x 400 μέτρα σκυταλοδρομίας γυναικών! Και ακόμη, τα 80 μέτρα μετ’
εμποδίων γυναικών είχαν αντικατασταθεί από τα 100 μέτρα!
Στη φωτογραφία, που είναι από την έναρξη των αγώνων, βλέπετε τον αείμνηστο Βα-
σίλη Κοντοβαζαινίτη (μάστορα στις μεταδόσεις!) και την αφεντιά μου, την ώρα που
περιγράφουμε το αγώνισμα των 100 μέτρων ανδρών! Στο πίσω μέρος, όρθιος, κρα-
τάει σημειώσεις ο Πάνος Θεοδώνης από τη Θεσσαλονίκη!

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ
Η φιλία μου με τον αείμνηστο, τον μεγάλο Αριστοφανικό Χάρρυ

Κλυνν «μετρούσε» κάποιες δεκαετίες. Από την εποχή εκείνη που ο
δημοφιλής Χάρρυ Κλυνν ξεκίνησε –θήτευσε πιο σωστά– στο βα-
ριετέ των αναψυκτηρίων και στα καμπαρέ της Αθήνας. Βέβαια, η
φιλία μας γιγαντώθηκε στα τέλη του 1974, όταν άρχισε να εμφα-
νίζεται στις μπουάτ εκεί στην Πλάκα, οι οποίες κάθε βράδυ ήταν
ασφυκτικά γεμάτες! Είχε τη μεγάλη ικανότητα να αυτοσχεδιάζει.
Να λέει τέτοιες ατάκες, που έμειναν ανεξίτηλες και φυσικά θα μεί-
νουν για να μας θυμίζουν τον... τραμπάκουλα και όλους τους
ήρωες που κατά καιρούς υποδύθηκε ο Χάρρυ Κλυνν, το πραγματι-
κό όνομα του οποίου ήταν Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Και ναι,
ήταν προικισμένος, πολυτάλαντος, ποιητής, ζωγράφος και αθλη-
τής. Πρέπει να πω ότι διετέλεσε και πρόεδρος της αγαπημένης
του ομάδας, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, το 1980! Ενώ το 1988
οι πρόεδροι των ΠΑΕ τον ψήφισαν πρόεδρο της ΕΠΑΕ! Έγραψε μά-
λιστα τη δική ιστορία με την κόντρα του με την Πολιτεία!

Στη φωτογραφία που βλέπετε, η οποία έχει τα χρονάκια της
(πλησιάζει τα 50!) είμαστε λίγο μετά από ένα δικό του σόου στην
μπουάτ στην Πλάκα.

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ...
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία όλοι, παλιοί και νέοι, να

μάθετε, να γνωρίσετε πιο σωστά, τη γυναίκα εκείνη που
για πολλά χρόνια είχε... δανείσει την φωνή της στον ΟΤΕ
και φυσικά μάς ενημέρωνε για την ώρα, λέγοντας: «Στον
επόμενο τόνο η ώρα Ελλάδος θα είναι...». Και ποιος δεν
είχε τηλεφωνήσει τότε στο 141 (σήμερα το 14844) για να
μάθει την ώρα. Αυτήν τη γυναίκα λοιπόν, που υπήρξε από
τις καλύτερες φωνές του ΕΙΡ και μετέπειτα της ΕΡΤ ΕΡΑ,
θα γνωρίσουμε σήμερα. 

Πρόκειται για την Ιφιγένεια Ξένου, η οποία διακρίνεται
πρώτη από αριστερά στη φωτογραφία του 1971 (πριν από
50 χρόνια!) που δημοσιεύω σήμερα. Εδώ τη βλέπουμε με
την αρχιεκφωνήτρια Ιωάννα Ρουμάνη (τρομερή φωνή),
τον καλό μου φίλο Κίμωνα Βρεττό (τον έχει αγκαλιά η
Ιωάννα) και τη Λέλα Αλμυράντη στο γραφείο τους στο Ρα-
διομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Οι γνωστές ραδιοφωνι-
κές φωνές μάς κράτησαν συντροφιά όλα εκείνα τα χρόνια
που δεν υπήρχε στη ζωή μας η τηλεόραση και, φυσικά,
προσπαθούσαμε να φανταστούμε το πώς είναι οι άνθρω-
ποι αυτοί. Δεν είναι ψέμα πως σε πολλούς τούς... μιλάγα-
με κιόλας, όταν ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων!

ΤΟΤΕ, ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ!

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γνω-
ριστήκαμε από την εποχή που επέστρεψε στην Ελ-
λάδα και έγινε ανώτατο στέλεχος στην Alpha Bank
και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον Όμιλο της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν νέος, δρα-
στήριος και γεμάτος όνειρα για το μέλλον. Έτσι,
όταν στις εκλογές του 2004 (πήρε το βάπτισμα του
πυρός) και στις επόμενες του 2007 ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτί-
μησης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη μεγα-
λύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας μας, στη Β’
Αθηνών (δεν είχε χωριστεί όπως σήμερα σε τμήμα-
τα), άρχισε να... ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στην
πολιτική! Άλλωστε είχε για δάσκαλο τον αείμνηστο
πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι, πάν-
τως, γεγονός πως πολύ συνέβαλε και η αδελφή
του, η Ντόρα Μπακογιάννη.

Είχα τη χαρά να κάνω αρκετές συζητήσεις με τον
Κυριάκο στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και να
διαπιστώσω την ειλικρίνειά του στις γρήγορες και
εύστοχες απαντήσεις του.

Η φωτογραφία που βλέπετε είναι έξω από το
στούντιο, αμέσως μετά από μια συζήτηση που είχα-
με για το πώς βλέπει το μέλλον της χώρας μας. Το
ημερολόγιο έγραφε 28 Ιουνίου 2007! Έχουν περά-
σει 14 χρόνια από τότε...
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σουπερ-μάρκετ, στις παραδόσεις, οι εκπαι-
δευτικοί, γενικά όλοι οι άνθρωποι που έρχον-
ται σε επαφή με το κοινό, αλλά και από την
Πολιτεία έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις,
όπως άυλη συνταγογράφηση, ΜΕΘ, προσω-
πικό και εξοπλισμός, ενώ δόθηκαν και σημαν-
τικές δωρεές. Νομίζω ότι τα έχουμε καταφέ-
ρει όλοι καλά, αλλά πιστεύω ότι πάντα μπο-
ρούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Η παν-
δημία πρέπει να είναι μια αφετηρία για να
βελτιώσουμε την οργάνωση του Συστήματος
Υγείας. 

Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι ώστε να
μη μιλάμε πια για πίεση στο ΕΣΥ, τι θα
ήταν αυτό;
Νομίζω ότι το Σύστημα πρέπει να γίνει πιο

«ευκίνητο», αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την
έκφραση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία
δυνατότητα μετατροπής και μια ταχύτητα στην
αντίδραση, ώστε να ανταποκρίνεται εύκολα
σε νέες συνθήκες και να εξελίσσεται με τις
ανάγκες των ασθενών. Πιστεύω στη συνεργα-
σία όλων των φορέων της Υγείας, δημόσιων
και ιδιωτικών. Πιστεύω στα κίνητρα, στην
αξιολόγηση και κυρίως στην ικανοποίηση και
των ασθενών και των εργαζομένων από την
παροχή της φροντίδας υγείας και τις συνθή-
κες δουλειάς. Χρειαζόμαστε κεντρικό σχεδια-
σμό αλλά και μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε
μονάδα, χρειαζόμαστε δομές αποκατάστασης
και μονάδες χρονίως πασχόντων και καλή δια-
σύνδεση όλων των μονάδων υγείας. 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ειδικά
την περίοδο του εμβολιασμού δείχνει
πως, αν στηριχθεί σωστά, μπορεί να
προσφέρει πολλά. Πώς θα μπορούσε να
βελτιωθεί, ώστε να μη χρειάζεται ο πο-

λίτης να τρέχει κατευθείαν στα νοσοκο-
μεία;
Πρέπει να υπάρχουν Κέντρα Υγείας για τον

προληπτικό έλεγχο, για ήπια επείγοντα και για
μικρά τραύματα και οικογενειακοί γιατροί που
ξέρουν τους ασθενείς και τους παρακολου-
θούν στα καθημερινά. Είναι όμως σημαντικό
να υπάρχει διασύνδεση τόσο των πρωτοβάθ-
μιων γιατρών όσο και των Κέντρων Υγείας με
τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία και τα ειδικά
κέντρα, ώστε να αντιμετωπίζονται όλα τα
προβλήματα του ασθενούς εύκολα, γρήγορα,
ολοκληρωμένα και χωρίς ταλαιπωρία και να

είναι καλύτερη και η ζωή των γιατρών.

Υπάρχει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια
της πανδημίας που ως μάχιμη γιατρός
αισθανθήκατε φόβο μπροστά στον νέο
εχθρό;
Ναι, αισθάνθηκα. Τόσο στην αρχή, όταν

πρωταρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τους
ασθενείς και δεν ξέραμε καθόλου με τι έχου-
με να κάνουμε, ενώ υπήρχαν ελλείψεις και
βλέπαμε τους νεκρούς στην Ιταλία, όσο και
στη διάρκεια του δεύτερου κύματος, όταν
ανέβηκα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου υπήρχε
αυτή η αυξημένη πίεση και το άγχος στα νοσο-
κομεία από τα πολλά κρούσματα και τους θα-
νάτους.

Πιστεύετε ότι οι πολλές και συχνά δια-
φορετικές προσεγγίσεις των ειδικών
μπερδεύουν τον κόσμο;
Ναι, το πιστεύω και θα ήθελα να είναι δια-

φορετικά. Είναι φυσικό να έχουμε διαφορετι-
κές απόψεις, αλλά, σε συνθήκες δύσκολες,
πρέπει να έχουμε μια φωνή. Ας συζητάμε, ας
παίρνουμε αποφάσεις και να μιλάμε με ένα
μήνυμα. Πιστεύω ότι δεν είναι καιρός για φω-
νές και γκρίνια, είναι καιρός για θετικές προ-
τάσεις, υποστήριξη και αλληλεγγύη.

Είστε μια δραστήρια γυναίκα με πολλα-
πλούς ρόλους. Τι σας ξεκουράζει και
σας χαλαρώνει τις ώρες που δεν εργά-
ζεστε;
Μου αρέσει το περπάτημα, το διάβασμα

και το μαγείρεμα, πράγματα που μπορώ να
κάνω, μου αρέσει ακόμα το να είμαι με φί-
λους, το σινεμά και τα ταξίδια – πράγματα που
προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω. Αλλά πι-
στεύω ότι το καλοκαίρι θα είμαστε καλά! 

«Αισθάνθηκα φόβο, τόσο 
όταν πρωταρχίσαμε 
να αντιμετωπίζουμε τους
ασθενείς και δεν ξέραμε 
καθόλου με τι έχουμε να 
κάνουμε, ενώ υπήρχαν 
ελλείψεις και βλέπαμε 
τους νεκρούς στην Ιταλία, 
όσο και στη διάρκεια 
του δεύτερου κύματος»

Μίνα Γκάγκα      Συντονίστρια διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

Ηκα Μίνα Γκάγκα, συντονίστρια
διευθύντρια της 7ης Πνευμονο-
λογικής Κλινικής του Νοσοκο-

μείου «Σωτηρία» και πρόεδρος του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Υγείας, είναι μια γυναίκα
που ενημερώνει ψύχραιμα και έγκυρα το κοι-
νό, κάθε φορά που εμφανίζεται στα δελτία ει-
δήσεων ή στα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέν-
τευξη που παραχώρησε στο «Π», μας μίλησε
για την κούραση του κόσμου από την καραντί-
να αλλά και για το πώς σκέφτεται την επόμε-
νη μέρα μετά την πανδημία.

Κυρία Γκάγκα, από την αρχή της επιδη-
μίας, ο κόσμος εκτιμά πως είστε μια
«ήρεμη» φωνή από την πλευρά των ειδι-
κών. Αυτό σχετίζεται με την πολύχρονη
εμπειρία σας σε ένα νευραλγικό νοσοκο-
μείο όπως το «Σωτηρία» ή αποτελεί και
στοιχείο του χαρακτήρα σας η ψύχραιμη
προσέγγιση των καταστάσεων;
Νομίζω ότι οι γιατροί είναι απαραίτητο να εί-

μαστε ψύχραιμοι, ειδικά όταν έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε επείγοντα προβλήματα και άρ-
ρωστους που βιώνουν φόβο και αγωνία. Σί-
γουρα η δουλειά σε ένα μεγάλο νοσοκομείο,
με καθημερινά επείγοντα, και η επαφή με τους
ασθενείς βοηθάνε. Μαθαίνουμε ο ένας από
τον άλλον, αποκτούμε ενσυναίσθηση και γινό-
μαστε καλύτεροι. 

Ο κόσμος στο δεύτερο κύμα πραγματικά
κουράστηκε. Ίσως οι πολίτες αισθάνθη-
καν ότι «κατηγορούνται» για μη τήρηση
των μέτρων, επειδή βγαίνουν βόλτα ή θέ-
λουν να ψωνίσουν. Πιστεύετε ότι εμείς
κάνουμε κάτι λάθος ή δεν υπήρξε επαρ-
κής επιτήρηση των μέτρων;
Σίγουρα έχουμε όλοι κουραστεί, είναι πια

ένας χρόνος και άλλαξε όλη η ζωή μας, πιεζό-
μαστε. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος
κρατάει τα μέτρα και προσέχει, υπάρχει και
αγωνία και φόβος. Από την άλλη, είναι φυσικό
να θέλουμε να δούμε φίλους και συγγενείς,
να μοιραστούμε γέλιο, παρέα, ένα φαγητό.
Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι
όταν χαλαρώνουν τα μέτρα, αισθανόμαστε
ασφαλείς, ιδιαίτερα με τους δικούς μας, τους
φίλους μας ή τους συναδέλφους στο γρα-
φείο, μένουμε χωρίς μάσκα και οι περισσότε-
ρες μολύνσεις ξεκινούν έτσι και μεταφέρονται
στο σπίτι. Πρέπει να σας πω ότι στο Νοσοκο-
μείο τώρα νοσηλεύουμε πολλές οικογένειες.

Η πανδημία μάς δίδαξε πως η υγεία εί-
ναι το πιο σημαντικό αγαθό στη ζωή μας.
Κι ενώ μας κούρασε η καραντίνα, οι πο-
λίτες έγιναν πιο αλληλέγγυοι. Εκτιμάτε
ότι η Πολιτεία έγινε πιο σοφή, ώστε να
είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη
και για άλλες πιθανές, νέες επιδημίες;
Έχει γίνει πολλή δουλειά, από όλους. Από το

προσωπικό των νοσοκομείων και πολλούς άλ-
λους εργαζομένους, όπως οι υπάλληλοι στα

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

«Δεν είναι τώρα καιρός
για φωνές και γκρίνια»
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ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ
AΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥΣυστημένο

Καλημέρα σας,

�Κάποιοι νομίζουν ότι θα γλιτώσουν τις ευθύνες
τους για τα όσα συνέβησαν με τα πολύωρα

μπλακ-άουτ, που ταλαιπώρησαν χιλιάδες συμπολίτες
μας…

�Θα τους έλεγα να αλλάξουν πλευρό. Και
αυτό γιατί ο Μητσοτάκης, όπως πληροφο-

ρήθηκα αρμοδίως, δεν ξεχνά ούτε τι φταίει, ού-
τε τις πταίει για την εικόνα, που σίγουρα δεν τιμά
την Ελλάδα του 2021…

�Εκτός από τις αλλαγές που αναμένονται με σχετι-
κό νόμο, θα ακολουθήσουν και «αποκεφαλισμοί»

ανευθυνο-υπευθύνων, που άρχισαν το γνωστό «γαϊτα-
νάκι» του προσφιλούς στα παιδικά μας χρόνιας παιχνι-
διού της κολοκυθιάς…

�Όπως την κολοκυθιά έπαιξαν και οι σύν-
τροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πληροφορήθη-

καν ότι στην «αδελφή» ιδεολογικά Ισπανία οι
σύντροφοι Podemos (τους ενθυμείστε πιστεύω)
έκαναν… γαργάρα την είσοδο αστυνομικών σε
πανεπιστήμιο, για να πάρουν… σηκωτό από την
Πρυτανεία ράπερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί
από δικαστήριο (με βάση έναν νόμο-φίμωτρο του
Ραχόι) για εξύβριση της μοναρχίας, της αστυνο-
μίας αλλά και εξύμνηση της τρομοκρατίας…

�Από ό,τι πληροφορήθηκα, τα «αδέλφια» του Αλέ-
ξη το έκαναν γαργάρα και κατάπιαν τις ιδεολη-

ψίες περί πανεπιστημιακού ασύλου και άλλα φαιδρά,
που υπερασπίζονται ακόμη και σήμερα οι ομογάλακτοί
τους, εν Αθήναις…

�Το βέβαιο είναι, πάντως, ότι αυτός ο ανα-
χρονιστικός νόμος πρέπει να αλλάξει στην

Ισπανία, όπως έχει αλλάξει και στην Ελλάδα,
που για χρόνια κυνηγούσαν ανθρώπους γιατί
έκαναν κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας…

�Αντίθετα, ενώ έκαναν γαργάρα τα τεκταινόμενα
στην Ισπανία, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν

σημαία την ανάρτηση του Στέφανου Μάνου, που τον…
πυροβολούσαν ως ακραίο νεοφιλελεύθερο…

�Για πότε ξέχασαν στην Κουμουνδούρου,
και όχι μόνο, τα όσα του έσερναν χρόνια,

μόνο και μόνο για να πλήξουν την κυβέρνηση, εί-
ναι εντυπωσιακό…

�Όπως εντυπωσιακό είναι ότι κάποιοι προτείνουν
πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ εμπάργκο στην ΕΡΤ, όπως εί-

χαν κάνει στο παρελθόν οι «γαλάζιοι». Λάθος τότε, λά-
θος και τώρα…

�Όπως και για πότε ξέχασαν στο ΚΙΝΑΛ τα
έργα και τις ημέρες του «γεννήτορά τους»

ΠΑΣΟΚ, όταν έκλειναν οι εθνικές και ο ΓΑΠ μοί-
ραζε… καφεδάκια της παρηγοριάς στους εγ-
κλωβισμένους οδηγούς…

�Όσο για τον Ανδρέα Λοβέρδο, συνεχίζει τις μονα-
χικές του διαδρομές εντός του ΚΙΝΑΛ. Για άλλη

μια φορά διαφοροποιήθηκε, στηρίζοντας τον Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και την απόφασή του να κλείσει την
εθνική οδό…

�Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το «άδει-
ασμά» του από τον εκπρόσωπο

Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλο Χρηστίδη,
που τις χαρακτήρισε ως προσωπι-
κές…

OΓεώργιος Παπανδρέου, εκεί
στα 1961, για να δικαιολογήσει

την ήττα του, έφτασε στο σημείο να
υποστηρίξει ότι στις εκλογές του
1961 ψήφισαν ακόμη και τα δένδρα.
Από τότε αποφάσισε να ξεκινήσει τον
«Ανένδοτο», με τα γνωστά σε όλους
αποτελέσματα. Θα μου πείτε τώρα,
πού θυμήθηκα αυτή την ιστορία, που
αποτελεί ακόμη μία μαύρη σελίδα της
μετεμφυλιακής Ελλάδας. Μια σελίδα
που δίχασε, δημιούργησε εντάσεις και
έδωσε το πάτημα στους επίορκους
της 21ης Απριλίου να «χειρουργή-
σουν» τον μεγάλο ασθενή και να βά-
λουν τη χώρα για επτά χρόνια στον
«γύψο» και να φέρουν τους Τούρκους
ως «αφεντικά» στη μισή Κύπρο. 

Τα γεγονότα αυτά θα τα κρίνει σε
βάθος η Ιστορία και θα κάνει τον κατα-
λογισμό της. 

Θυμήθηκα όμως την ιστορία με τα
δένδρα που «ψηφίζουν», με αφορμή
τα όσα συνέβησαν στην πρόσφατη κα-

κοκαιρία. Όπου πάνω από 1.000 δέν-
δρα έπεσαν, με αποτέλεσμα να βυθί-
σουν αρκετές περιοχές στο σκοτάδι
και να βάλουν στην… κατάψυξη χιλιά-
δες κατοίκους των βορείων προ-
αστίων.

Μια περιοχή που, προνομιακά, οι
κάτοικοι της δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το αντί-
θετο θα έλεγα, στηρίζουν και ψηφί-
ζουν τη Νέα Δημοκρατία.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει
είναι, εάν ψηφίζουν στην εποχή μας
τα δένδρα.

Για όσους βιαστούν να απαντή-
σουν όχι και αναρωτιούνται τι

έπαθα, θα τους πω μια διδακτική ιστο-
ρία, που ο τ. δήμαρχος Αθηναίων κ.
Νικήτας Κακλαμάνης, θα τη θυμάται.
Ήταν το 2008, όταν κ. Κακλαμάνης,
που ήταν τότε δήμαρχος, αποφάσισε
να ξεριζωθούν οι νεραντζιές της Κα-
νάρη και να αντικατασταθούν με άλλα
δέντρα που είχαν έρθει από την Ιτα-
λία. Τότε η αείμνηστη Λένα Ράλλη έγι-

νε έξω φρενών μαζί του, φτάνοντας
στο σημείο να του στείλει επιστολή
διαμαρτυρίας, η οποία είχε δημοσιο-
ποιηθεί από καθημερινή εφημερίδα.
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν υπο-
στηρίξει ότι η τότε απόφαση είχε κο-
στίσει στον κ. Κακλαμάνη την ήττα του
στις δημοτικές εκλογές που είχαν
ακολουθήσει. Οι… νεραντζιές είχαν
«ψηφίσει».

Κλείνοντας το σημερινό μου ση-
μείωμα περί δένδρων, θα θυμί-

σω δύο ατάκες περί δένδρων: «Τα
δέντρα», γράφει ο Αμερικανός συγ-
γραφέας Γουόλτ Γουίτμαν, «είναι οι
σοφότεροι δάσκαλοι», ενώ ο Γερμα-
νός Χέρμαν Έσσε τα χαρακτηρίζει ως
το «αντίδοτο στη θλίψη που προκαλεί
η συνειδητοποίηση του εφήμερου».
Σε αυτές θα προσθέσω ένα ερώτημα
που θα απαντηθεί στις εκλογές, όποτε
και αν γίνουν στην πατρίδα μας. Τελι-
κά τα… δένδρα στην Ελλάδα ψηφί-
ζουν;

Κύριε πρόεδρε,
Εάν είναι έτσι η... άσπρη μέρα, 
πώς θα είναι η μαύρη;

“ “
O Μετεωρολόγος

Τα δένδρα ψηφίζουν τελικά;


