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Ασπίδες πάνω 
από την Ελλάδα

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η ρήση του
Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι έξω πάμε κα-

λά. Διότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έχει καταφέρει μεθοδικά και αθόρυβα να «κλείσει»
αυτήν την περίοδο συμφωνίες σημαντικές, που
θωρακίζουν σε κάθε επίπεδο τη χώρα μας.
Μπορεί να μας… τρώει πολλές φορές η καθημερι-
νότητα, αλλά κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μά-
τια στο ότι η Ελλάδα, από μια χώρα που είχε πάει
ως «μετοχή» στα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στο
ναδιρ, μετατράπηκε σε ισχυρό χαρτί για τους συμ-
μάχους της. Δεν θα ασχοληθώ με το κατά πόσο αυ-
τό οφείλεται και σε στρατηγικά λάθη που έκανε η
Τουρκία ή σε άλλες επιλογές της γείτονος χώρας,
που την οδήγησαν σε απαξία.
Σημασία για μένα στη διεθνή σκακιέρα έχει, κυ-
ρίως, το τι ετοιμάζεις εσύ και όχι το τι πράττουν οι
άλλοι. Η Ελλάδα, λοιπόν, και οι κ.κ. Μητσοτάκης
και Δένδιας απέδειξαν ότι ξέρουν πού πρέπει να
πάνε το «καράβι» σε ταραγμένους γεωπολιτικά
καιρούς. Τόσο η συμφωνία με τη Γαλλία όσο και οι
συμφωνίες που ακολούθησαν με τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες Αμερικής και με την Αίγυπτο έρχονται να
επιβεβαιώσουν ότι, αν μη τι άλλο, υπάρχει σαφής
προσανατολισμός και επιλογή τού ότι το «ανήκο-
μεν εις την Δύσιν» γίνεται με συγκεκριμένα πράγ-
ματα και θέσεις.
Το ότι πετύχαμε κάτι που στα χρόνια των μνημο-
νίων ήταν αδύνατο, να βάλουμε ξανά την Ελλάδα
στον χάρτη, ούτε αυτονόητο ήταν ούτε δεδομένο.
Χρειάστηκαν πολλές εργατοώρες, δύσκολες δια-
πραγματεύσεις και, κυρίως, διπλωματικός σχεδια-
σμός. Η Ελλάδα πλέον απέκτησε ισχυρές ασπίδες
στην περιοχή, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι
είμαστε μόνοι και ανίσχυροι. Κυρίως δε διέψευσε
αυτό που γραφόταν και λεγόταν, ότι η Αμερική
αποσύρει το ενδιαφέρον της για την περιοχή και
επιλέγει την επιστροφή στην πολιτική του οίκαδε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμφωνία, αλλά και
με τη δεσμευτική επιστολή που υπέγραψαν, δεί-
χνουν εμπράκτως ότι η Μεσόγειος τους ενδιαφέ-
ρει και ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παρά-
γοντας, στον οποίο γεωπολιτικά πρέπει να επεν-
δύσουν.
Γι’ αυτό, ειλικρινά, απορώ με την τακτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να μην ψηφίζει τις συμφωνίες με επιχειρή-
ματα που δεν πείθουν ούτε τους ίδιους του τους
ψηφοφόρους.
Ο… καταγγελτικός λόγος, όχι μόνο δεν πείθει εν-
τός της Ελλάδας, αλλά τον αποδυναμώνει και ως
εναλλακτική επιλογή στο εξωτερικό. Δεν μπορεί
πραγματικά, όταν έχεις κυβερνήσει τη χώρα, να
επιστρέφεις σε έναν αριστερό ακτιβισμό κατηγο-
ρώντας τους αντιπάλους σου ότι τα δίνουν όλα σε
ΗΠΑ και Γαλλία. Καλό θα ήταν στην Κουμουν-
δούρου να σκεφθούν εκ νέου τη στρατηγική τους. 
Η επιλογή τού να μπαίνουν μόνοι τους στη γωνία
δεν βοηθά ούτε τους ίδιους ούτε την πατρίδα. Σε
κάποια πράγματα πρέπει να δίνουμε άλλη εικόνα
και στους εχθρούς και στους φίλους. Ότι στα σο-
βαρά, αν μη τι άλλο, μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Για το εσωτερικό έχουμε τους Μπάλλους, και όχι
μόνο. Σε αυτά, όπως και σε άλλα, μπορούμε να
συγκρουστούμε. Για συμφωνίες που ενισχύουν και
θωρακίζουν τη χώρα μας, εκτιμώ πως όχι. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

2

ΚΑΠΟΤΕ, η κακοκαιρία ενέσκηπτε στον τόπο
μας απροειδοποίητα. Σαν το ερωτικό πάθος,
την καρδιακή προσβολή ή το ένταλμα της Εφο-
ρίας.

Αυτά τα τρία, βέβαια, κλείνουν σπίτια.
Η ξαφνική κακοκαιρία ανοίγει.
Παίρνοντας έπιπλα, περιουσίες και ανθρώ-

πους.
Τα τελευταία πάντως χρόνια, η απρόβλεπτη

κακοκαιρία έγινε προβλέψιμη.
«Αύριο θα βρέξει», προαναγγέλλουν τηλεο-

πτικώς οι μετεωρολόγοι.
Και την επομένη η βροχή τούς επαληθεύει.
Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις τους, συμβαί-

νει σε τίνες περιπτώσεις το ΚΡΑΤΟΣ ν’ απολαμ-
βάνει τον «ύπνο του δικαίου».

«Έξω γίνεται κατακλυσμός και συ κοιμάσαι;»,
φώναξαν μερικοί μουσκεμένοι πολίτες σε έναν
αρμόδιο.

«Ε, όχι και κοιμάμαι», διαμαρτυρήθηκε εκεί-
νος.

Και γύρισε από το ΑΛΛΟ πλευρό…
ΚΑΤΙ ανάλογο συνέβη πριν από λίγα χρόνια

στα Μέγαρα, τη Μάνδρα και τη γύρω περιοχή.
Όπου η πρώην κυβέρνηση και η τότε περιφερει-
άρχης κα Δούρου διαβεβαίωναν ότι έγιναν αντι-
πλημμυρικά έργα.

Τα οποία πήρε το ποτάμι.
Που ΠΡΟΤΟΥ βρέξει ήταν δρόμοι.
Δυστυχώς, 20 άνθρωποι έχασαν τα πάντα,

περιλαμβανομένης της ζωής τους.
Παρά ταύτα, οι αρμόδιοι εκείνης της περιό-

δου έδειχναν αρκετά αισιόδοξοι.
«Βγήκα για επιθεώρηση της κατάστασης», εί-

πε ο καθ’ ύλην υπεύθυνος υποπεριφερειάρχης,
«και είδα…».

«Τι;»
«Ε, να η βροχή σταμάτησε, τα πάντα λειτουρ-

γούν τέλεια, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω στο
γραφείο».

«Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;», ρώτησα.
«Κανένα», είπε. «Μόνο που Η ΒΑΡΚΑ ΜΟΥ

κάνει νερά…»
ΦΥΣΙΚΑ, μερικοί διασώστες τής τότε Πολιτι-

κής Προστασίας πήδησαν στα σωσίβιά τους κι
έτρεξαν να τον σώσουν.

«Μήπως είδατε τον υποπεριφερειάρχη;» ρώ-
τησαν κάποιον κύριο που ήταν ανεβασμένος σε
μια στέγη.

«Ναι», είπε, «τον είδα…».
«Πού είναι;»
Ο κύριος της στέγης έδειξε με το χέρι του.
«Κωπηλατούσε», είπε, «προς την Αθήνα…».
Και ύστερα από τρεις μέρες τον βρήκαν να

πλέει προς την Αίγινα…
ΟΙ θερινές φωτιές και οι χειμερινές πλημμύ-

ρες αποκαλύπτουν πάντα μια νεοελληνική αυ-
θαιρεσία.

Και άλλη μια κρατική ολιγωρία.
Πρόκειται για τα «αυθαίρετα κτίσματα» που

ξεφυτρώνουν κάθε χρόνο στα καμένα δάση. Σε
πείσμα του Συντάγματος που ορίζει αναδάσωση
των καμένων και εν αναμονή των δασικών χαρ-
τών που σχεδιάζονται επί 40ετία.

Ενώ κάποτε ένας αρμόδιος υπουργός, βλέ-
ποντας βίλες και ολόκληρες συνοικίες να «κα-
λύπτουν» καμένες εκτάσεις, διαφήμιζε ότι το
αυθαίρετο: «Αν το πληρώσεις, θα το σώσεις!».

Και φυσικά όλοι έσπευσαν πιστοί του εκείνου
χρήμασι.

Πάντως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε δια-
βεβαιώσει ότι θα γκρεμίσει όλα τα αυθαίρετα
των πλουσίων. Έτσι, ένας υπουργός πήρε αξίνα
και φτυάρι και έτρεξε. Όμως, μετά το τρίτο κο-
τέτσι, η τότε αντιπολίτευση ρώτησε τον υπουρ-
γό ΑΝ θα γκρέμιζε μόνο κοτέτσια.

«Όχι», είπε, «χθες έριξα ΚΑΙ δυο σπίτια».
«Μεγαλοσχημόνων;»
«Ασφαλώς», είπε εκείνος. «Το ένα ήταν σπίτι

λυκόσκυλου και στο άλλο έμενε ένα κανίς…»

Η αυθαιρεσία των αυθαιρέτων…

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη
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Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει
συζήτηση, όχι απλώς για τη λίστα
Πέτσα, αλλά ιδίως για το σκέλος

των δημοσκοπήσεων, προτείνοντας τη διενέρ-
γεια Εξεταστικής Επιτροπής, εύλογα φέρνει
στο μυαλό πολλών τα έργα και τις ημέρες της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ως προς τις εταιρείες
δημοσκοπήσεων, τον πόλεμο που εξαπολύθη-
κε εις βάρος των παραδοσιακών δημοσκόπων,
αλλά και την προσπάθεια που έγινε μέχρι το
καλοκαίρι του 2019 να διαμορφωθεί μια εικό-
να ότι η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε επίπε-
δα… ντέρμπι. 

Αυτή, βεβαίως, η προσπάθεια γύρισε μπού-
μερανγκ στον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο το
σοκ των ευρωεκλογών του 2019, καθώς στο
τότε κυβερνών κόμμα δεν ήταν προετοιμασμέ-
νοι γι’ αυτό που τους ήρθε. Η πρόταση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, συνεπώς, δίνει την ευκαιρία στη ΝΔ να κά-
νει ρελάνς και να ζητήσει διερεύνηση και της
περιόδου έως το 2015. Το αν θα γίνουν μία ή
δύο Εξεταστικές Επιτροπές είναι κάτι που θα
φανεί τις επόμενες μέρες, καθώς η σύσταση
Εξεταστικής με 120 ψήφους, που επιτρέπεται
πλέον με βάση το αναθεωρηθέν Σύνταγμα, εί-
ναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είτε, λοιπόν,
θα έχουμε μια διπλή διερεύνηση είτε μια ενιαία
Επιτροπή με διευρυμένο αντικείμενο, κάτι
όμως που θα προκαλέσει σφοδρή πολιτική σύγ-
κρουση. 

Αυτοί που είχαν πέσει μέσα
Πρώτα όμως μια βουτιά στην πρόσφατη ιστο-

ρία. Όπως μας έδειξε, λοιπόν, η πρόσφατη
ιστορία, οι γνωστές εταιρείες δημοσκοπήσεων
που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στήσει στο ικρίωμα είχαν πέ-
σει μέσα ως προς τα βασικά δημοσκοπικά μεγέ-
θη πριν από τις κάλπες του 2019. Σε έρευνα
της Metron Analysis, την οποία δημοσίευσε το
«Βήμα της Κυριακής», καταγράφηκε διαφορά
εννέα μονάδων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκό-
πηση, η Νέα Δημοκρατία λάμβανε στην πρόθε-
ση ψήφου 38,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 29,5%. Σε δη-
μοσκόπηση από την εταιρεία Prorata για το
newpost.gr, το προβάδισμα της ΝΔ είναι στο
11%. Ακόμα, η MARC για τον ΑΝΤ1 έδινε προ-
βάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διψήφια
διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, δέκα μέρες πριν από
τις εκλογές. Στις 27/6 δημοσιεύτηκε η δημο-
σκόπηση της Pulse, η οποία έδινε ισχυρό προ-
βάδισμα 9 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναν-
τι του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Όσο για
την εγνωσμένου κύρους MRB, αυτή έβλεπε σε
δημοσκόπηση για τα «Νέα» σενάριο αυτοδυνα-
μίας της ΝΔ με 155 ως και 163 έδρες. Η μπίλια
έκατσε, εν τελεί, ακριβώς στη μέση. Και η
Rass, όμως, που έχει… καλό σερί στην πρό-
βλεψη αποτελεσμάτων, έδινε προβάδισμα 9,2
μονάδων της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ για λογαρια-
σμό του in.gr. Και η Alco για το Open, όμως,
έδινε προβάδισμα 9 μονάδων στη ΝΔ λίγες μέ-
ρες πριν από τις εκλογές, μια εταιρεία που πάν-
τα έδινε πιο συντηρητικά ποσοστά στη ΝΔ. 

Η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ, δύο χρόνια μετά
το «κάζο» του 2019, εξακολουθεί να είναι η
ίδια, με στελέχη του να αποδομούν τις δημο-
σκοπήσεις και να τις αποδίδουν στη λίστα Πέ-
τσα. Όπως, όμως, είναι σε θέση να γνωρίζει το
«Π», η Κουμουνδούρου έχει τακτική επαφή με
εταιρείες δημοσκοπήσεων και καταγράφει
όλες τις τάσεις, ενώ ο Κώστας Πουλάκης και ο
Ηλίας Νικολακόπουλος εξακολουθούν να ανα-
λύουν τα βασικά δημοσκοπικά μεγέθη, κατα-
γράφοντας, έως τώρα, μόνο ενδιαφέροντα ποι-

οτικά χαρακτηριστικά για το κόμμα της αντιπο-
λίτευσης. 

Τα φαντάσματα του παρελθόντος
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν είχε μείνει μόνο στην

αποδόμηση των mainstream εταιρειών, αλλά
είχε επιχειρήσει να διαμορφώσει και ένα νέο
δημοσκοπικό περιβάλλον, μέσω νέων εταιρει-
ών. Η πρώτη, άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση
είναι η εταιρεία Vox Populi ή Vox Pop, εν συντο-
μία, η οποία εμφανίστηκε από το… πουθενά
και ξεκίνησε να κάνει μετρήσεις, με κύριο απο-
δέκτη την εφημερίδα «Documento». 

Η Vox Pop, βεβαίως, δεν ήταν… ουρανοκα-
τέβατη, αλλά σχεδόν πρακτικά Made in Μαξί-
μου. Και αυτό, γιατί ο ιδρυτής της Γιάννης
Σκλιάς ήταν φοιτητής του τότε ισχυρού υπουρ-
γού Επικρατείας Χριστόφορου Βερναρδάκη, ο
οποίος ήταν επίσης δημοσκόπος με την εται-
ρεία VPRC. O κ. Σκλιάς ίδρυσε μια ΙΚΕ με κεφά-
λαιο 100 ευρώ και έστησε μια εταιρεία, η
οποία ξεκίνησε να κάνει έρευνες με ηλεκτρονι-
κή δειγματοληψία (άρα εξαιρετικά επισφαλή,
για όσους ξέρουν) χωρίς να είναι μέλος ούτε
της ESOMAR, ούτε του ΕΣΡ. Αριθμό μητρώου
στο ΕΣΡ πήρε αργότερα και αφού για κάποιον
λόγο οι έρευνές της θεωρούνταν έγκυρες από
το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ και τον φιλικό σε αυτόν Τύ-
πο. Βεβαίως, η πορεία της Vox Pop τερματίστη-
κε κάπως άτσαλα, όταν απέτυχε, όχι απλώς να
εκτιμήσει ως προς το εύρος, αλλά και να προ-
βλέψει την καθαρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωε-

κλογές και εθνικές εκλογές, δίνοντας εκτίμηση
για απόσταση από τη ΝΔ της τάξης των 2 μονά-
δων, το Σαββατοκύριακο πριν από τις ευρωε-
κλογές. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της
εταιρείας Bridging Europe, η οποία επίσης εμ-
φανίστηκε ως κομήτης να κάνει έρευνες με
αποτελέσματα που δεν ήταν μακριά από αυτά
της VoxPop. Κεντρικό πρόσωπο αυτής ήταν ο
Δημήτρης Ραπίδης, ο οποίος σταδιοδρόμησε
στην Ευρωβουλή ως συνεργάτης του αντιπρο-
έδρου Παπαδημούλη και πλέον έχει μετατεθεί
ως στέλεχος στον τομέα Διεθνών Σχέσεων του
ΣΥΡΙΖΑ.

Οι… σκελετοί στην ντουλάπα του ΣΥΡΙΖΑ, βε-
βαίως, δεν περιλαμβάνουν μόνο τις νεότευκτες
εταιρείες δημοσκοπήσεων. Για παράδειγμα, λέ-
γεται ότι υπάρχουν παραστατικά και για τη σχέ-
ση της κυβέρνησης με μια άλλη, «θεσμική»
εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία επίσης κατά
σύμπτωση έβγαζε πάντα μικρές διαφορές ανά-
μεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαίως, συνεργα-
ζόταν με τότε φιλοκυβερνητικά μέσα.

Τι απαντά ο ΣΕΔΕΑ:
«Για άλλη μια φορά, ο κλάδος των δημοσκο-

πήσεων έχει βρεθεί εν μέσω πολιτικής αντιπα-
ράθεσης και βάλλεται με τρόπο ανοίκειο. Υπο-
στηρίχθηκε πρόσφατα –και δυστυχώς όχι για
πρώτη φορά– ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων
δεν μπορούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση
έργων για λογαριασμό του Δημοσίου. Διατυπώ-
θηκαν, επίσης, καταγγελίες κατά εταιρειών-με-

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη

Το αν θα γίνουν μία ή δύο
Εξεταστικές Επιτροπές 
είναι κάτι που θα φανεί τις
επόμενες μέρες, καθώς 
η σύσταση Εξεταστικής 
με 120 ψήφους, που 
επιτρέπεται πλέον με βάση
το αναθεωρηθέν 
Σύνταγμα, είναι μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση

Κοίτα ποιος μιλάει για «ψε   



λών του ΣΕΔΕΑ –χωρίς να έχει προηγηθεί κά-
ποιος έλεγχος από τα θεσμοθετημένα όργανα
και συνεπώς χωρίς την παράθεση στοιχείων–
ότι τάχα διενεργούν δημοσκοπήσεις πέραν κά-
θε δεοντολογίας. 

Οι ενέργειες αυτές λυπούν βαθύτατα τον ΣΕ-
ΔΕΑ, ιδίως γιατί αναγκάζεται να πει τα αυτο-
νόητα για δεύτερη φορά εντός του έτους.
Ευελπιστώντας ότι όσα αναφέρονται κατωτέ-
ρω θα βρουν ευήκοα ώτα, σημειώνουμε, εκ
νέου, ότι:
�Η ανάθεση ερευνών από το Δημόσιο σε ιδιω-

τικές εταιρείες δεν είναι ελληνική πρωτοτυ-
πία –όπως αφήνεται να εννοηθεί– αλλά διε-
θνής νόμιμη πρακτική. Η σχετική δαπάνη
στην Ελλάδα είναι μάλιστα πολύ κάτω από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9,3% στην Ευρώ-
πη, 4% στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Global
Market Research Report της ESOMAR για το
2020), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποι-
ότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται χω-
ρίς τα αναγκαία δεδομένα. 

�Στη χώρα μας, η διενέργεια τέτοιων ερευνών
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.
3603/2007, γεγονός που αποδεικνύει ότι
όχι μόνον δεν απαγορεύεται η ανάθεση ερευ-
νών αγοράς από το Δημόσιο προς ιδιωτικές
εταιρείες, αλλά υπάρχει και το σχετικό ρυθμι-
στικό πλαίσιο. Πέραν τούτου, έχει συσταθεί
και λειτουργεί, βάσει των διατάξεων του Ν.
3603/2007, ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο,
η “Ελεγκτική Εταιρεία Δημοσκοπήσεων και
Ερευνών Κοινής Γνώμης”, στην οποία μπο-
ρεί να προσφύγει κάθε πολίτης ή φορέας ο
οποίος αμφισβητεί τα αποτελέσματα συγκε-
κριμένης δημοσκόπησης. Τα πορίσματα ελέγ-
χου που διενεργεί η Ελεγκτική Δημοσκοπήσε-
ων διαβιβάζονται προς το ΕΣΡ, το οποίο μπο-
ρεί να επιβάλει κυρώσεις προσωρινής ή μόνι-
μης διαγραφής από το μητρώο φορέων/επι-
χειρήσεων δημοσκοπήσεων που οφείλει να
τηρεί βάσει νόμου. 

� Εξάλλου, οι εταιρείες-μέλη του ΣΕΔΕΑ –οι
οποίες αναφέρονται με όλα τους τα στοιχεία
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου– ελέγχονται
ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολο-
γίας που ισχύουν για την έρευνας αγοράς και
μέσω του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) και πιστοποιούν-
ται βάσει αυτού. Υπόκεινται δηλαδή οικειοθε-
λώς και σε τακτική βάση στους ελέγχους που
προβλέπει ο Ν. 3603/2007 για τις εταιρείες
που διενεργούν δημοσκοπήσεις και άλλες
έρευνες για λογαριασμό του Δημοσίου και
των κομμάτων. 

�Ο έλεγχος της εξουσίας είναι η ουσία της δη-
μοκρατίας. Το κράτος διαθέτει ελεγκτικούς
μηχανισμούς τόσο για τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων όσο και για το σύννομο των
συμβάσεων του Δημοσίου. Κατά συνέπεια, ο
γνησίως ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα
να προσφύγει σε αυτούς. Οτιδήποτε άλλο ερ-
μηνεύεται ως προσπάθεια χειραγώγησης της
κοινής γνώμης, με απώτερο στόχο την απο-
νομιμοποίηση μίας καθ’ όλα νόμιμης δραστη-
ριότητας, η οποία συμβάλλει στην ενημέρω-
ση του κοινού και άρα στο δημοκρατικό γίγνε-

σθαι της χώρας μας.
�Ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι ευθύς

και να ασχολείται με την ουσία των πραγμά-
των. Η εργαλειοποίηση ιδιωτών στο όνομα
της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν συμβάλλει
στο δημοκρατικό γίγνεσθαι και θίγει αναίτια
αμέτοχους τρίτους.
Το ΔΣ του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημο-

σκόπησης και Έρευνας Αγοράς)»

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι μέλη του ΣΕΔΕΑ
σύμφωνα με την ιστοσελίδα του είναι: 
ABACUS RESEARCH S.A.
Φειδιππίδου 2, 115 26 Αθήνα
210.7770023 / 210.7776560
abacusgr@otenet.gr
www.abacus-research.gr

ALCO S.A.
Πατησίων 131, 112 51 Αθήνα
210.8812508 & 210.8815947 /
210.8816835
info@alcopolls.gr
www.alcopolls.gr

ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS S.A.
Τζαφέρη 16, 118 54 Γκάζι
210.6781900 / 210.6781999
info@alternative-rs.gr
www.alternative-rs.gr

DATA POWER A.E.
Φερών 15, 10434 Αθήνα
210.8256825 / F: 210.8217530
datapower@dpsa.gr
www.dpsa.gr

DATA RC
Βαλτετσίου 1, 26 223, Πάτρα
2610622027 / F: 2610240902
kanelop@datarc.gr
www.datarc.gr

FOCUS BARI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 62 & Χ. Σαμπάγ Σ. Χούρι,
151 25, Μαρούσι
210.7238122-3 & 210.7253810 /
210.7238085
info@focus.gr
www.focus.gr

GLOBAL LINK ΙΝΤΕRNATIONAL ΕΠΕ
Κονίτσης 5,151 25 Μαρούσι
210.6128800-9 / 210.6128810
globallink@globallink.gr
www.globallink.gr

GPO A.E.
Ν. Πλαστήρα 86 & Τραλέων 6,
172 21 Ν. Σμύρνη
210.9374190-1 / 210.9374192
ntmast@otenet.gr
www.gpo.gr

IPSOS-OPINION A.E.
Κολοκοτρώνη 8, 105 61 Αθήνα

210.3234344 / 2111804960
info@ipsosopinion.com
www.ipsosopinion.com
KANTAR GREECE S.A.
Μιχαλακοπούλου 139 & Σινώπης 23,
115 27 Αθήνα
210.7260.600 / 210.7728.500
kantargreece@kantar.com
www.kantar.com

ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε.
Ηπείρου 2 & Πατησίων, 104 33 Αθήνα
210.3621900 / 210.4895000/
210.8808600 / 210.8231500/
210.5227379
info@kapa-research.com
www.kapa-research.com

MARC A.E.
Κηφισίας 3, 151 23 Μαρούσι
2111202900 / 2111202929
info@marc.gr
www.marc.gr

ΜETRON ANALYSIS Α.Ε.
Σινώπης 6, 115 27 Αμπελόκηποι
210.7451800 210.7451888
metron@metronanalysis.gr
www.metronanalysis.gr

MRB HELLAS A.E.
Λαρίσης 33 & Ιτέας, 115 23 Αθήνα
210.6971000 / 210.6985813
info@mrb.gr
www.mrb.gr

PALMOS ANALYSIS
Ζαλοκώστα 44 (Λεωφ. Κηφισίας), Χαλάνδρι
15233
2111069362 / 210.6838221
Γ. Παπανδρέου 18, 54 645 Θεσσαλονίκη
2310555545 / 2310555549
info@palmosanalysis.gr
www.palmosanalysis.com

NIELSEN CONSUMER ΕΛΛΑΣ
MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 166, 17671 Καλλιθέα
210.9500300
info.greece@nielseniq.com
www.nielseniq.com

PULSE RC
Σ. Σταματιάδη 3 & Περγάμου 1, 
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
210.2594900 / 210.2594999
info@pulserc.gr
www.pulserc.gr

QED ΕΠΕ
Σεβαστουπόλεως 5, 115 26 Αθήνα
210.7484602-3 / 210.7484604
qed@otenet.gr
www.qed.gr

RASS A.E.
Ακτή Ποσειδώνος 10, 185 31 Πειραιάς
210.4197100 / 210.4197200

contact@rass.gr
www.rass.gr

HELLENIC RESEARCH HOUSE Α.Ε.
Αντήνορος 42-44, 161 21 Αθήνα
210.7455900 / 210.7488713
hrh@otenet.gr
www.hrh.gr
THE NIELSEN COMPANY (GREECE) A.E.
Πύργος Απόλλων, Λ. Ριανκούρ 64, 
115 23 Αθήνα
210.6999100 / 210.6999199
info.gr@nielsen.com
www.agbnielsen.com

THE RESEARCH HIVE Α.Ε.
Έσλιν 3, 115 23 Αθήνα
210.6400330 / 210.6914016
info@theresearchhive.gr
www.theresearchhive.gr

PRIME VIEW
Κονίτσης 5, 151 25 Μαρούσι
210.6121222 / 210. 6121777
www.prime-view.com
info@prime-view.com

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

BRAND HELP
Γ. Παπανδρέου 92 & Α. Καστρινάκη γωνία, 
71 305 Ηράκλειο Κρήτης
2810 344614 / 2810 344613
brandhelp.crete@gmail.com

CMR LTD
Αβέρωφ 30 & Αχαρνών, 104 33 Αθήνα
210.8826251 / 210.8826406 /
210.8826882
sales@cmr-net.com

D.A.D.A.
Χαρώνδα 4, 34 100 Χαλκίδα
22210.80957 / 22210.80957
dadahellas@gmail.com

EFFECTIVE
Ι. Δραγούμη 42, 54 631 Θεσσαλονίκη
2310525350 / 2310525394
theffective@hotmail.gr

SONIPROM
Αγίας Λαύρας 43, 60 132 Κατερίνη
2351077189 / 2351077189
soniprom@otenet.gr

ΚΕ.ΔΙ.ΦΥ.
Βότση 28, 26 221 Πάτρα
2610276572 / 2610276572
info@kedifi.gr

OPINION POLL
Ισμήνης 10, 172 37 Δάφνη
210. 3822406
info@opinionpoll.gr
www.opinionpoll.gr

ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΗ
INNOVATION METRISIS POLL A.E.
Γούναρη 78, 165 16 Γλυφάδα
2110168949
innovationmetrisis@gmail.com
www.impoll.gr
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Ενας αγαπημένος συνθέτης που δεν έχει
ανάγκη συστάσεων και μια επιτυχημέ-
νη επαγγελματίας. Ένας οικουμενικός

καλλιτέχνης και μια ευγενέστατη κυρία. Ένα
αγαπημένο μου ζευγάρι. Ο Μίμης Πλέσσας και
η Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα. Αμφότεροι γιορτά-
ζουν τα γενέθλιά τους με μία ημέρα διαφορά.
Εκείνη στις 11 Οκτωβρίου και εκείνος στις 12
Οκτωβρίου.

Ο Μίμης είναι κορυφαίος συνθέτης. Είναι
πάνω από όλα όμως φίλος μου αγαπημένος και

μέντοράς μου. Είναι μια
πολυτέλεια για τη χώρα
μας η παρουσία του και
οι καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητές του. Η πο-
ρεία του ξεπερνά τις
επτά δεκαετίες. Η προ-
σφορά του στους το-
μείς του πολιτισμού
ανεκτίμητη. Έχει δια-
πρέψει στη μουσική,
στο θέατρο, στον κινη-
ματογράφο, στο ραδιό-

φωνο αλλά και στην τηλεόραση. Έχει τιμηθεί
αμέτρητες φορές τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.

Η Λουκίλα είναι μια ιδιαίτερα αξιόλογη γυναί-
κα. Η αγαπημένη μου φίλη πάνω από όλα ξεχω-
ρίζει για το ήθος της. Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην Αθήνα. Σπούδασε οικονομικά και διοίκηση
επιχειρήσεων και μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερ-
μανικά αλλά και λίγο Ρώσικα. Το ταλέντο και η
αξία της αποτελούν τα καλύτερα διαπιστευτή-
ριά της. Η σχέση της με το ραδιόφωνο είναι μο-
ναδική. Η άλλη μεγάλη αγάπη της είναι η τηλεό-
ραση, ενώ η δημοσιογραφική της πένα είναι μο-
ναδική. Η Λουκίλα είναι η δεύτερη σύζυγος του
Μίμη και μεγάλη αγάπη της ζωής του. Υπήρξε –
και παραμένει– φανατική θαυμάστριά του. Τη
γνώρισε όταν εκείνη τού είχε ζητήσει πρόσβα-
ση στο αρχείο του, καθώς ήθελε να προσθέσει
στη συλλογή της κάποια στοιχεία που της έλει-
παν, και από τότε είναι μόνιμα μαζί και ερωτευ-
μένοι. Τους ενώνει άλλωστε η αγάπη τους για
τη μουσική αλλά και η κοινή καταγωγή τους από
τη Ζάκυνθο.

Καρπός του επιτυχημένου γάμου τους είναι η
υπέροχη κόρη τους, η Ελεάνα. Ορμητήριό τους
είναι το σπίτι όπου ζουν στην Καλλιτεχνούπολη.
Μια περιοχή που έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Μίμης με
αγάπη και την οποία υπερασπίζεται, όσο και
όπως μπορεί από φωτιές και καταστροφές. Εί-
ναι ένας παράδεισος ηρεμίας που βρίσκεται
στις ανατολικές παρυφές του Πεντελικού
όρους. Εκεί ο Μίμης ηρεμεί, σκέφτεται, σχε-
διάζει και βλέπει τους φίλους του έχοντας στο
πλευρό του την πάντα χαμογελαστή Λουκίλα.
Τους εύχομαι να είναι υγιείς και αγαπημένοι και
να απολαμβάνουν πάντα χαρούμενοι τα γενέ-
θλιά τους, που η τύχη τα έφερε δίπλα δίπλα.

Είναι φανερό πως η σκανδαλολογία θα
είναι το επόμενο βήμα στην αντιπολι-
τευτική τακτική που έχει επιλέξει ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Το «σκληρό ροκ», στο οποίο είχε επιδο-
θεί τους τελευταίους μήνες και που δείχνει να
μην απέδωσε (τουλάχιστον δημοσκοπικά)
οφέλη, δίνει σταδιακά τη θέση του στη σκαν-
δαλολογία. Αυτό είναι κατά τα φαινόμενα και
το τελευταίο όπλο μιας απεγνωσμένης αντιπο-
λίτευσης, η οποία, στην προσπάθειά της να
συντηρήσει το αφήγημα μιας «ακροδεξιάς λο-
γικής», τη διανθίζει με δόσεις διαφθοράς. Επι-
χειρεί μάλιστα να ταυτίσει τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη με πρόσωπα και πολιτικές πρακτικές,
που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικό-
τητα που διαμορφώνεται τα δύο τελευταία
χρόνια στη χώρα μας. Αρχικά ήταν ο… Πινοσέτ
και το «ασφαλιστικό» του, μετά ο «ακροδεξιός,
εθνικιστής» Όρμπαν και τώρα ο μέχρι χθες
καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν
Κουρτς, που ερευνάται για συμμετοχή του σε
«σκάνδαλο χρηματοδότησης δημοσκοπήσε-
ων». Είναι ίσως το τελευταίο στάδιο μια απε-
γνωσμένης αντιπολίτευσης, η οποία, αδυνα-
τώντας να απευθυνθεί στους πολίτες μέσω
προγραμματικών θέσεων και προτάσεων και
βλέποντας τον χρόνο να περνά, χωρίς να ανα-
κάμπτει, καταφεύγει στη σκανδαλολογία. Βα-
φτίζει διαφθορά την ενίσχυση των ΜΜΕ και τη
συνδρομή τους στην καμπάνια για την ενημέ-
ρωση αντιμετώπισης του κορονοϊού και «σκάν-
δαλο» όλες τις δημοσκοπήσεις που φέρουν
τον ΣΥΡΙΖΑ με μικρότερα ποσοστά και από αυ-
τά που είχε κερδίσει στις προηγούμενες εκλο-
γές. Θέλοντας ίσως να ξεχαστεί πως, όσο κυ-
βερνούσε η «πρώτη φορά Αριστερά», δεν κα-
τάφερε να υλοποιήσει σχέδιο άλωσης του τύ-
που που επιχείρησε να εφαρμόσει. Ένα σχέδιο

με βοσκοτόπια, εξωχώριες εταιρείες,
περίεργες διαδρομές εκατομμυρίων ευ-
ρώ και φυσικά δημοσκοπήσεις που, όχι
μόνο χαμήλωναν τη διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά ψήλωναν και τη Χρυσή Αυγή.
Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάστη-
καν δημοσκοπήσεις προ των εκλογών
του 2019, που τον έφερναν σχεδόν
ισοϋψή με τη ΝΔ, από Μέσα που έπαιρ-
ναν κρατική διαφήμιση. Αυτές είχε πι-
στέψει και ο Αλέξης, και έλεγε ότι από
τον Κυριάκο, που τον «έχει για πρωινό»,
ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσει. Και
τώρα αδυνατούν να κατανοήσουν εκεί στην
Κουμουνδούρου ότι δεν τους φταίνε ούτε οι
δημοσκοπικές εταιρείες ούτε τα ΜΜΕ. 

Τους φταίει ο κακός ο εαυ-
τός τους και τους φταίει
διττά: Αφενός για την κυ-

βερνητική τους θητεία, την οποία
ο λαός αξιολόγησε στις εκλογές
του 2019. Και προφανώς τη βίω-
σε ως τόσο κακή, που στη μνήμη
του διατηρείται ακόμη. Αφετέρου
για τη σημερινή πολιτική του: Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ σήμερα εκπέμπει την εικόνα
ενός περιθωριακού, ιδεοληπτι-
κού, επιθετικού κόμματος, το

οποίο απέχει συνεχώς από τις επιλογές της
πλειοψηφίας.

Έχουμε ξεπεράσει το μέσον της κυβερνητι-
κής θητείας και, σύμφωνα με όλες –με όλες!–
τις μετρήσεις, η διαφορά υπέρ του κυβερνών-
τος κόμματος κινείται σε διψήφια ποσοστά,
ενώ η όποια υπαρκτή δημοσκοπική φθορά της
ΝΔ δεν μετατρέπεται σε ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εδώ δεν μιλάμε για ανατροπή του πολιτικού
σκηνικού, αλλά ούτε καν για πιθανότητα μιας
εκλογικής μάχης κάποιων αξιώσεων. Γι’ αυτό
και αυτή την εποχή το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παρα-
μένει κινούμενη άμμος. 

Το μόνο που επιχειρεί να πετύχει τώρα ο κ.
Τσίπρας είναι με κάθε τρόπο να συσπειρώσει
ψηφοφόρους και να δημιουργήσει συνθήκες
οργής και αγανάκτησης. Στους μέχρι τώρα
υψηλούς τόνους, στον λαϊκισμό, στο διχαστικό
κλίμα και στο «όχι σε όλα», ακόμη και στη συμ-
φωνία με τη Γαλλία, προσθέτει τη «μάχη» κατά
της διαφθοράς και των σκανδάλων. 

Μόνο που και η «μάχη» αυτή της σκανδαλο-
λογίας, που δίνει ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, θυμίζει κυνήγι μαγισσών και
ανεμόμυλων σε μια παράστασή που δεν βρί-
σκει θεατές.

Ο κακός τους εαυτός και οι δημοσκοπήσεις

Ένα υπέροχο ζευγάρι
Γράφει ο
Φώτης 
Σιούμπουρας

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

περί επικοινωνίας Πολλά τα κρατούμενα!

Eίμαστε επιρρεπείς
σε πολλά. Στη συ-
νωμοσιολογία, στο

ψυχόδραμα, στην επιλεκτι-
κή κρίση και μνήμη και στις
πολιτικές προφητείες. Κά-
θε λίγο και λιγάκι, διαβά-
ζουμε για εσωτερικές κρί-
σεις των κομμάτων εξου-
σίας, για κέντρα και παρά-
κεντρα του εξωτερικού που
αποφασίζουν για εμάς, χω-
ρίς εμάς, για ψυχρό χειμώ-

να λόγω ανόδου των τιμών των καυσίμων, αλλά
και για θερμό πολιτικό χειμώνα λόγω πρόωρων
εκλογών. Δημοσιογραφικά φληναφήματα για
να γεμίζουν σελίδες εντύπων και τηλεοπτικές
ώρες. Σε όλα αυτά, πολλά τα κρατούμενα. Ένα
το κρατούμενο. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν
καταχείμωνο πρόωρες εκλογές; Δύο χρόνια και
λίγους μήνες μετά τις εκλογές, ποια κυβέρνηση
με τέτοια αυτοδυναμία θα έκανε μια τέτοια
«κουτουράδα», όταν η οικονομία δεν είναι στα
καλύτερά της, οι ξένες επενδύσεις βρίσκονται
ακόμη στα χαρτιά και η πανδημία συνεχίζει να
γεμίζει τα νοσοκομεία και να στέλνει στον άλλον

κόσμο ένα μικρό χωριό κάθε μήνα; Το λέει και το
ξαναλέει ο πρωθυπουργός, ότι εκλογές θα
έχουμε στο τέλος της τετραετίας ή κάπου εκεί,
οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες δεν
θέλουν τις πρόωρες εκλογές, παρ’ όλα αυτά,
κόντρα στον ρεαλισμό, κάποιοι ανακυκλώνουν
τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Ίσως γιατί απο-
βλέπουν σε εκλογική έκπληξη. Σε θαύμα!

Δεύτερο κρατούμενο. Η εκλογική έκπληξη,
το θαύμα που κάποιοι περιμένουν. Το εκλογικό
σύστημα της απλής αναλογικής μπορεί να φέρει
τα πάνω-κάτω. Εκλογές είναι αυτές και πιθανόν
να κάνουν κυβέρνηση τα λεγόμενα προοδευτι-
κά κόμματα. Απίθανο μεν, αλλά υπαρκτό σαν
σενάριο εκλογικής φαντασίας. Με τέτοια μικρή
πιθανότητα πιστεύει κανείς ότι θα προχωρήσει η
κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές, λόγω του ότι
στην πρόθεση ψήφου κερδίζει με διψήφια δια-
φορά; Δεν θα περιμένει να στρώσει η οικονο-
μία, να φύγει η πανδημία και να κεφαλαιοποι-
ήσει τα οφέλη της διακυβέρνησής της, πριν
προκύψει η προσφυγή στις κάλπες;

Τρίτο κρατούμενο. Αν προχωρήσει σε αιφνι-
διαστικές εκλογές για να εκμεταλλευτεί τις
εσωκομματικές αδυναμίες του βασικού του αν-
τιπάλου, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η πανδη-
μία, που δεν κρατάει πολιτικό ημερολόγιο, δεν

θα επιστρέψει δριμύτερη, μιας και η χώρα μας
έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων
πολιτών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
Εκλογές με περιοριστικά μέτρα δεν γίνονται.

Τέταρτο κρατούμενο. Ακόμη και οι λεγόμενες
εκλογές με το ενισχυμένο εκλογικό σύστημα, οι
επόμενες μετά τις εκλογές με την απλή αναλογι-
κή, δίνουν μικρότερο αριθμό βουλευτών με τα
ίδια ποσοστά της εκλογικής νίκης του 2019,
στο πρώτο κόμμα. Αποτέλεσμα, η όποια αυτο-
δυναμία να κρίνεται σε έναν μικρό αριθμό βου-
λευτών, σε μια κλωστή. Το παρελθόν διδάσκει,
«κάτσε εκεί που κάθεσαι», όσο περισσότερο
χρόνο μπορείς! Πέμπτο κρατούμενο. Η χώρα
μας τα επόμενα χρόνια καλείται να προετοιμα-
στεί, κάνοντας τις απαραίτητες στρατηγικές επι-
λογές στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την
κατοχύρωση της θέσης της στην ευαίσθητη πε-
ριοχή της, αλλά και στην παγκόσμια σκακιέρα.
Χρειάζεται σοβαρές κυβερνήσει που να ασκούν
σωστή πολιτική, με το βλέμμα στραμμένο στις
επόμενες γενιές και όχι στις επόμενες εκλογές.
Χωρίς αλαζονεία, χωρίς μεγαλοϊδεατισμούς και
πειράματα του τύπου «θα βαράμε τα νταούλια
και οι αγορές θα χορεύουν!».

Είναι πολλά τα κρατούμενα και οι εκλογές θα
αργήσουν!

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος

ΝΩΜΕΣ
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Στο χωριό μου, στον πανέμορ-
φο Κακόβατο, κάτω εκεί στον
Νομό Ηλείας με τη χρυσή άμ-

μο στην παραλία του (δεκάδες χιλιόμε-
τρα) και το ολόφρεσκο ψάρι του, λένε
μια παροιμία που έχει τη σημασία της:
«Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρε-
μαστάρια...»! Και επειδή όλοι τη λένε
αυτή την παροιμία, αλλά λίγοι γνωρί-
ζουν τη σημασία της, θεωρώ υποχρέω-
σή μου να την ερμηνεύσω. Όταν κάποτε
μια αλεπού είδε, κατάλαβε πως δεν θα
μπορούσε, δεν θα κατάφερνε, παρά τις
οποίες και όσες προσπάθειες έκανε, να
φτάσει τα σταφύλια που κρεμόντουσαν
στην κληματαριά και αφού έριξε μια τε-
λευταία ματιά, κατέβασε το βλέμμα της
και είπε: «Δεν σας ήθελα, έτσι και αλ-
λιώς!». Και συμπλήρωσε μεγαλόφωνα
ενώ τις έτρεχαν τα σάλια: «Δεν είστε καν
γινωμένα! Να μου λείπουν τα ξινά στα-
φύλια...». Και τι μας λέει αυτή η παροι-
μία; Το ηθικό δίδαγμα, όπως λέγαμε πα-
λιά όλοι εμείς που πηγαίναμε στο Κατη-
χητικό. Ότι επειδή κάποιος δεν μπορεί
να φθάσει τον άλλον, λέει λόγια του αέ-
ρα, ενώ κάνει τέτοιες κινήσεις, σπα-
σμωδικές, που μεταφράζονται σε πανι-
κό! Κάπως έτσι σκέφτηκαν τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, από τη μείζονα έως
και την ελάσσονα, και έσμιξαν κάνοντας
«κοινό μέτωπο» κατά της κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού! Ρε καλά λένε
πως μπροστά στον φόβο της... εξαφάνι-
σής τους δεν λογαριάζουν τίποτα! Κά-
νουν πέρα τις ιδέες και διαγραφούν με
τη μία όσα μοιραία έλεγαν οι πολύ δεξι-
οί, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη «ακροδεξι-
οί», κατά των αριστερούληδων, των αρι-
στερών των πολύ αριστερών και το αντί-

θετο. Ξέρεις τι είναι στα καλά καθούμε-
να να βγαίνεις έξω από τη Βουλή; Ή να
παίρνεις μικρό, πολύ μικρό κομμάτι από
την εκλογική πίτα; Έτσι ξεχνάς το φτύσι-
μο που σου έκαναν και εκεί που και εσύ
έφτανες, τώρα γλείφεις! Τι ντροπή, Θεέ
μου.

Διάβασα προ ημερών πως όλα τα μι-
κρά κόμματα ταυτίζονται με την πρότα-
ση του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά «εξεταστική
επιτροπή» για τις λίστες του αναπληρω-
τή υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα και
για… χειραγώγηση δημοσκοπήσεων!
Για αυτό ξεκίνησα το σημερινό μου άρ-
θρο με την κλασική παροιμία με την πο-
νηρή αλεπού. Ενώθηκαν λοιπόν «εις
σάρκαν μία» ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ (θα τρί-
ζουν τα κόκαλα του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου με όλα αυτά), το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύ-
ση και το ΜέΡΑ25, προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τον... εχθρό τους, που είναι
η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Και σύμφωνα με το άρθρο 68
του Συντάγματος και έτσι όπως έγινε με-
τά την αναθεώρησή του το 2019, τους
δίνει το δικαίωμα ας είναι μειοψηφία να
ζητούν τη συγκρότηση εξεταστικής επι-
τροπής. 

Βέβαια για να περάσει η πρόταση
στην Ολομέλεια της Βουλής και να συ-
ζητηθεί, απαιτούνται 120 θετικές ψή-
φοι. Κάτι που όλοι αυτοί ενωμένοι το
έχουν. Διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθ-
μό, 120. Το ίδιο άρθρο του Συντάγμα-
τος δίνει την εξουσία, το δικαίωμα, στον
πρόεδρο της Βουλής να κρίνει εάν πρέ-
πει να μπει ή όχι προς συζήτηση στην
Ολομέλεια. Το ζητούμενο πάντως είναι
άλλο. Γιατί η δεξιά Ελληνική Λύση του
Κυριάκου Βελόπουλου, που όπως λέει
κάνει αγώνα για το καλό της πατρίδας

μας, και δεν θέλω να αμφιβάλλω για αυ-
τό, συμπλέει με τον Αλέξη Τσίπρα που
τόσα της έχει ψάλει κατά καιρούς, με τη
Φώφη Γεννηματά η οποία ακούει δεξιά
και χάνει τα λογικά της, με τον Δημήτρη
Κουτσούμπα του ΚΚΕ, που γνωρίζουμε
τα θέλω του και τη γραμμή που ακολου-
θεί, και με τον Γιάνη (με ένα «νι» παιδιά)
Βαρουφάκη, που μέσα σε λίγες ώρες
έκανε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες
φτωχούς; Ποιος είναι ο λόγος; Και γιατί
γίνονται ο Βελόπουλος και η ομάδα του
το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα;
Του έχει τάξει κάτι; Να πάρει ας πούμε
την θέση του Πάνου Καμμένου; Αν και
δεν θέλω να το πιστέψω, ο χρόνος θα
δείξει...

Εκείνο που όχι μόνο εγώ δεν μπορώ
να καταλάβω, αλλά όλοι οι σκεπτόμενοι
Έλληνες, είναι το γεγονός πως ενώ
όλες, το τονίζω όλες, οι δημοσκοπήσεις
όλων των εταιρειών δίνουν την πρωτιά
στη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφο-
ρά από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός χά-
νει! Η διαφορά μάλιστα έφθασε και στις
12 μονάδες! Και βέβαια, η απορία μου
είναι: Για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
τα άλλα, τα πιο μικρά κόμματα, δεν μπο-
ρούν να εκμεταλλευτούν τις αντίξοες
συνθήκες που σχεδόν καθημερινά αντι-
μετώπισαν και αντιμετωπίζουν η κυβέρ-
νηση και ο Μητσοτάκης. 

Όπως με την πανδημία στην κορύφω-
σή της, τον κορονοϊό να είναι εδώ ύπου-
λος και φονιάς, με τους αντιεμβολια-
στές να λένε και να κάνουν τα δικά τους.
Με την πύρινη λαίλαπα το καλοκαίρι να
καίει, να... καταπίνει στο πέρασμά της
χιλιάδες στρέμματα δάσους στην Ελλά-
δα, με αποκορύφωση τη Βόρειο Εύβοια
και τον Νομό Ηλείας, εκεί στην Αρχαία
Ολυμπία. Με τον χειμώνα που σιγά σιγά

κάνει την εμφάνισή του δείχνοντας τα...
νύχια του, ιδιαίτερα στη Βόρειο Εύβοια,
οι κάτοικοι της οποίας ανησυχούν λέ-
γοντας ότι «σωθήκαμε από την πύρινη
λαίλαπα και θα πάμε από πνιγμό δυστυ-
χώς εάν δεν γίνουν έργα επειγόντως...».
Και ενώ όλα αυτά είναι στην καθημερι-
νότητα μας, οι δημοσκοπήσεις όλες δί-
νουν την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία.
Παράλληλα δείχνουν πως τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, αντί να κερδίζουν
εκμεταλλευόμενα τις συνθήκες και τη
φυσιολογική φθορά της κυβέρνησης,
χάνουν πόντους! Και μάλιστα πολλούς!
Προσωπικά πιστεύω πως αυτό σημαί-
νει, δείχνει πιο σωστά, πως ο κόσμος, ο
λαός, δεν εμπιστεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ αλ-
λά και τα άλλα κόμματα. Άλλωστε, νω-
πά είναι όλα όσα τραβήξαμε από τους
Συριζαίους επί ημερών διακυβέρνησής
τους. Περάσαμε σκληρά μνημόνια. Ζή-
σαμε τα capital controls, με τις τερά-
στιες ουρές στις τράπεζες και στα ΑΤΜ
καθημερινά για 50 ευρώ.

Η δαμόκλειος σπάθη έπεσε από τον
Κατρούγκαλο στην κεφαλή των συνταξι-
ούχων, οι οποίοι μέσα σε μια νύκτα έχα-
σαν τη σύνταξή τους και έγιναν πιο φτω-
χοί! Ακόμη και σήμερα πληρώνουν με
εκείνα τα περίεργα κουτάκια με την ονο-
μαστή πια «προσωπική διαφορά»! Και το
πιο σπουδαίο, δεν βγαίνει κάποιος να
πει, να εξηγήσει στους συνταξιούχους
από πού βγαίνει αυτή η «προσωπική δια-
φορά»; Για όλα αυτά, αλλά και για πολ-
λά άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα
θα μείνουν για πολλά χρόνια ακόμη στην
αντιπολίτευση! Και δυστυχώς για αυ-
τούς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την
πραγματικότητα...

Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την πραγματικότητα!κοντολογίς

Ως ειδικευόμενος ορίζεται ο εκπαιδευόμε-
νος ιατρός σε κάποια εκπαιδευτικά κέντρα
που αποτελούνται από Εκπαιδευτικές Μο-

νάδες στην ειδικότητα που έχει επιλέξει να ακολουθή-
σει. Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στις Εκ-
παιδευτικές Μονάδες γίνεται με κυκλική εναλλαγή
τους, δηλαδή με αντικατάστασή τους εφόσον εκπαι-
δευτούν το ελάχιστο για έξι μήνες, τελέσουν γενικές
εφημερίες. 

Η έννομη σχέση μεταξύ ειδικευόμενου ιατρού και
εκπαιδευτικής μονάδας είναι εκπαιδευτική, διέπεται
από κανόνες δημοσίου δικαίου, αφού ο ιατρός εμφα-
νίζεται στους ασθενείς της μονάδας ως Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει ως στόχο την απόκτηση ειδι-
κότητας από τον εκπαιδευόμενο.

Η ευθύνη που βαραίνει τον ειδικευόμενο ιατρό προσδιορίζε-
ται από ένα πλήθος παραγόντων. Γνώμονας είναι η επιμέλεια
που θα έδειχνε ένας μέσος ιατρός εάν βρισκόταν κάτω από
παρόμοιες συνθήκες, το εάν ο ιατρός ενήργησε με βάση τους
κανόνες της ιατρικής και η πείρα του κρινόμενου ιατρού. 

Αρχικά, η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού έναντι του
ασθενούς που ζημιώθηκε ή απεβίωσε είναι ποινική, ενώ η ευ-
θύνη του ειδικευόμενου ιατρού απέναντι στο Δημόσιο μπορεί
να είναι αστική. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής ή οι οικείοι του

μπορούν να στραφούν αστικά κατά του Νοσοκομεί-
ου ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και
ποινικά κατά του ιατρού μετά την κατάθεση έγκλη-
σης ή μήνυσης ή αυτεπάγγελτα, όπου το κρίνει ο Ει-
σαγγελέας.

Όσον αφορά την αστική ευθύνη του ειδικευόμε-
νου ιατρού εναντίον του ασθενούς, αυτή δεν υφί-
σταται, καθώς οι ειδικευόμενοι ιατροί κατά την τέ-
λεση των καθηκόντων τους λειτουργούν ως άτομα
εργαζόμενα σε δημόσια νοσοκομεία με την ιδιότη-
τα του δημοσίου υπάλληλου, που καλύπτονται από
το ανεύθυνο. 

Κατ’ επέκταση αγωγής ασθενούς, εάν το Δημό-
σιο ζημιωθεί από πράξη ή παράλειψη εργαζομένου

του, μπορεί να προβεί σε αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου κατά του υπαλλήλου του, αναζητώντας τα χρήματα που
το ανάγκασαν να καταβάλει λόγω της βαριάς αμέλειάς του.

Όσον αφορά την ποινική ευθύνη, κριτήριο είναι οι ικανότη-
τες του ιατρού, οι εξωτερικές συνθήκες κάτω από τις οποίες
παρέχει την ιατρική φροντίδα (διαφορετική είναι η ευθύνη του
ειδικευόμενου ιατρού σε κάποιο προγραμματισμένο περιστατι-
κό, διαφορετική και μεγαλύτερη στα πλαίσια μιας γενικής
εφημερίας [άρθρο 28 Ποινικού Κώδικα]). 

Επειδή όμως ρόλο για την ύπαρξη ποινικής ευθύνης έχουν
οι γνώσεις του ιατρού, η ευθύνη του ειδικευόμενου περιορίζε-

ται σε ποινική μόνο όταν έχει εγγυητική θέση απέναντι στη ζωή
ενός ασθενούς (λόγου χάριν σε περίπτωση εφημερίας που εί-
ναι ο μόνος εφημερεύων), είναι δηλαδή επιφορτισμένος με το
καθήκον επίβλεψης του ασθενούς και την αποτροπή αρνητι-
κών αποτελεσμάτων, ακόμη και εάν δεν θεωρεί ότι θα επέλ-
θουν (οπότε μιλάμε για αμέλεια που διακρίνεται σε μη συνει-
δητή, όπου ο ιατρός δεν προέβλεψε το αποτέλεσμα λόγω έλ-
λειψης προσοχής ή σε συνειδητή που προέβλεψε μεν ότι από
τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα αυτό,
πίστευε όμως ότι θα το απέφευγε [άρθρο 28 ΠΚ]).

Η παρουσία ειδικού ιατρού που έχει την ευθύνη έναντι του
ασθενούς απαλλάσσει τον ειδικευόμενο από οποιαδήποτε ευ-
θύνη, ενώ υπαίτιοι είναι και ειδικευμένοι ιατροί που αναθέ-
τουν ιατρικές πράξεις σε ειδικευόμενους που, λόγω έλλειψης
εμπειρίας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Πάντως
ο ιατρός οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία τις υπηρε-
σίες του και να δρα με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης
και την πείρας του (άρθρο 24 του α.ν. 1565/1939 «Περί κώ-
δικα ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», που διατηρήθη-
κε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ κατά το άρθρο 47 Εισ-
ΝΑΚ),να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα περιστατικά,
ακόμη κι αν δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την
άσκηση των καθηκόντων του, ενώ έχει ιδιαίτερη νομική υπο-
χρέωση να αποτρέψει τον θάνατο του ασθενούς. 

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Η ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρώνΝομικό Βήμα

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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«Καταθέσαμε πρόταση Εξετα-
στικής Επιτροπής για να διε-
ρευνηθούν όλες οι περιπτώ-

σεις χειραγώγησης της κοινής γνώμης με σπα-
τάλη δημοσίου χρήματος». Αυτό τονίζει, μετα-
ξύ άλλων, ο Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής
Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, και
προσθέτει: «Φυσικά και θα δεχτούμε τη διεύ-
ρυνση της ερευνώμενης χρονικής περιόδου
όσο προταθεί, από όποιον προταθεί. Καθαρός
ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Επί των ημε-
ρών μας δεν υπήρχαν λίστες Πέτσα… Λίστες
Λαγκάρντ ψάχναμε και βάζαμε χρήματα στο δη-
μόσιο ταμείο». 

Στην Αυστρία, ο καγκελάριος Σεμπάστιαν
Κουρτς παραιτείται, γιατί φέρεται να εμ-
πλέκεται σε σκάνδαλο με στημένες δημο-
σκοπήσεις και προσωπική προβολή. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ εισηγείται τη σύσταση Εξεταστι-
κής Επιτροπής για τις έρευνες κοινής γνώ-
μης στην Ελλάδα. Έχετε κάποια στοιχεία;
Αν η ΝΔ προτείνει διεύρυνση της χρονικής
περιόδου διερεύνησης από το 2015, θα το
δεχτείτε;
Καταθέσαμε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής

για να διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις χειρα-
γώγησης της κοινής γνώμης με σπατάλη δημοσί-
ου χρήματος. Ζητάμε να εξεταστούν τα κριτήρια
βάσει των οποίων δόθηκαν τα 42 εκατ. ευρώ σε
ΜΜΕ, από τις λίστες Πέτσα 1 και 2, η αποτυχη-
μένη εκ του αποτελέσματος εμβολιαστική καμ-
πάνια του υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση
της Enterprise Greece για τη διεθνή καμπάνια
προβολής της κυβέρνησης, καθώς και η χρημα-
τοδότηση με δημόσιο χρήμα του ιδιοκτήτη της
δημοσκοπικής εταιρείας Opinion Poll, τα αποτε-
λέσματα της οποίας έχει αρνηθεί να ελέγξει η
κυβερνητική πλειοψηφία, η Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής, παρά το αίτημα και
τα ατράνταχτα σχετικά στοιχεία της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

Η στρατηγική χειραγώγησης μέρους του Τύ-
που από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να
ερευνηθεί μέχρι τέλους. Η κυβέρνηση λειτουρ-
γεί με αδιαφάνεια, ιδιαίτερα στα θέματα που
έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Διαφάνεια,
κοινωνική λογοδοσία και λειτουργία των θεσμών
είναι το αίτημα της μεγάλης κοινωνικής πλει-
οψηφίας και της αντιπολίτευσης στη Βουλή.
Φως παντού. 

Φυσικά και θα δεχτούμε τη διεύρυνση της
ερευνώμενης χρονικής περιόδου όσο προταθεί,

από όποιον προταθεί. Καθαρός ουρανός αστρα-
πές δεν φοβάται. Επι των ημερών μας δεν υπήρ-
χαν λίστες Πέτσα… Λίστες Λαγκάρντ ψάχναμε
και βάζαμε χρήματα στο δημόσιο ταμείο.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για Εξεταστική
Επιτροπή είναι προπομπός για την προ-
οδευτική κυβέρνηση που θέλει να σχηματί-
σει ο Αλέξης Τσίπρας; Μπορείτε να συνερ-
γαστείτε με το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ, το ΜέΡΑ
25, την Ελληνική Λύση; Αυτοί μεταξύ τους
θέλουν να συνεργαστούν; Τους ρωτήσατε; 
Η αποδοχή της πρότασης από τα κόμματα της

ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι σημαντική και
θετική εξέλιξη, αλλά έχει τα όρια που διαφαίνον-

ται από το περιεχόμενο της πρότασης και της
έρευνας. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πλέ-
ον ο Κυρ. Μητσοτάκης, με τις αδιαφανείς πρα-
κτικές του και στις σκοτεινές διαδρομές των αμέ-
σων συνεργατών του, κατορθώνει και βάζει απέ-
ναντί του το 60% της τελευταίας εκλογικής απο-
τύπωσης του 2019.

Η προοδευτική κυβέρνηση είναι κάτι πολύ πιο
σύνθετο πολιτικά και προγραμματικά. Δείτε τι
συμβαίνει στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και,
τελευταία, στη Γερμανία. Η πολιτική και εκλογι-
κή ήττα της Δεξιάς βάζει όλες τις προοδευτικές
δυνάμεις μπροστά στις ευθύνες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα της
εκλογικής ήττας του κ. Μητσοτάκη θα είναι κομ-

μάτι της λύσης και της αποτροπής αδιεξόδων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του 2019 ηττή-
θηκε από τη ΝΔ με διαφορά περίπου 8%. Τι
έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα; Για
ποιον λόγο οι πολίτες να επιλέξουν τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ στις επόμενες εκλογές;
Έχουν αλλάξει τα δύο χρόνια διακυβέρνησης

της ΝΔ. Μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός
που βαφτίζουν τις αποτυχίες - επιτυχίες, που δεί-
χνουν με τον πιο κυνικό τρόπο τις ταξικές τους
αναφορές και το ποιους υπηρετούν και προσέ-
χουν. Πούλησαν μέσω των media στους Έλλη-
νες πολίτες την ιδέα ενός επιτελικού κράτους
και σήμερα βιώνουμε την κατάρρευση όχι μόνο
του «επιτελικού», αλλά του κράτους γενικότερα.
Ενός κράτους που ζητάει από τον κάθε πολίτη να
προστατευτεί μόνος του από τον Covid, να σβή-
νει μόνος τους τις φωτιές, να φροντίζει μόνος
του να μην πλημμυρίσει το σπίτι του και από πά-
νω να τον κοροϊδεύουμε, λέγοντάς του ότι θα
έπρεπε να ασφαλίσει το σπίτι του ή ότι δεν συν-
δέονται οι πυρκαγιές με τις πλημμύρες. 

Αυτά έχουν αλλάξει από τις εκλογές του
2019. 

Σας βλέπουμε να πανηγυρίζετε τη νίκη του
SPD στη Γερμανία, ενώ την ίδια στιγμή το
Die Linke κατέρρευσε εκλογικά. Τελικά, τι
κόμμα είστε; Σοσιαλιστικό, σοσιαλδημο-
κρατικό, της ριζοσπαστικής Αριστεράς;
Κάθε αλλαγή στην Ευρώπη σε προοδευτική κα-

τεύθυνση είναι για εμάς, και ελπίζουμε για όλους
τους προοδευτικούς Έλληνες πολίτες, μια καλή
είδηση. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την πιο –αντι-
κειμενικά– σημαντική χώρα της Ευρώπης. Θεω-
ρούμε ότι ένας άνεμος αλλαγής φυσάει στην Ευ-
ρώπη της λιτότητας και της ενιαίας οικονομικής
σκέψης. Αυτό εν μέρει επηρεάζει και τον δικό μας
προγραμματικό λόγο, δίνει μεγαλύτερα περιθώ-
ρια κοινωνικών διεκδικήσεων, αναπόφευκτα ανα-
προσαρμόζει και τη στρατηγική συμμαχιών σε
ολόκληρο το προοδευτικό στρατόπεδο.  Σε αυτό
το ευρύ στερέωμα κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως ο με-
γάλος πολιτικός εκφραστής της σύγχρονης Αρι-
στεράς στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. 

Κώστας Ζαχαριάδης     Βουλευτής Β1’ Βόρειου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ

Θα πούμε «ναι» και σε πρόταση 
για διεύρυνση της Εξεταστικής

«Καθαρός ουρανός 
αστραπές δεν φοβάται.
Επί των ημερών μας, δεν
υπήρχαν λίστες Πέτσα…
Λίστες Λαγκάρντ ψάχναμε
και βάζαμε χρήματα 
στο δημόσιο ταμείο» 

στον
Νίκο Ελευθερόγλου

neleftheroglou64@gmail.com
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Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών
Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας
στο «Π», υπερασπίζεται τη μη ψήφι-

ση της ελληνογαλλικής συμφωνίας από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, για τους λόγους που εκτενώς εξέθεσε
ο Αλέξης Τσίπρας, και επιπλέον γιατί «δεν συμ-
περιέλαβε τα ελληνικά ναυπηγεία στην κατα-
σκευή των φρεγατών», κάτι που διαπραγματευό-
ταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος τάσσε-
ται υπέρ της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα
12 μίλια και υπενθυμίζει ότι «δεν είναι μόνον πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι και δέσμευση του πρω-
θυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών», αλλά
ξεχάστηκε, «μετά τις κυβερνητικές δηλώσεις για
“κόκκινη γραμμή” στα 6 μίλια». Για την οριοθέτη-
ση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, ο τομεάρ-
χης Εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης
προτείνει: «Χάγη, που είναι η στρατηγική επιλογή
της χώρας ήδη από το 1975». 

Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος δεν αποκλείει το εν-
δεχόμενο «ο Κυρ. Μητσοτάκης να επιχειρήσει την
απόδρασή του από τις πολλαπλές κυβερνητικές
αποτυχίες μέσω εκλογών».

Είστε ο ηθικός αυτουργός τού «όχι» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ στην αμυντική συμφωνία Γαλλίας -
Ελλάδας. Μετά την υπερψήφισή της, μή-
πως κάπου και για κάτι έχετε αναθεωρήσει
τη θέση σας;
Ο εισηγητής ήμουν του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όχι ο «ηθι-

κός αυτουργός». Για συλλογική πολιτική απόφαση
μιλάμε, όχι για έγκλημα. Δεν βυζαντινολογώ με
τις διακρίσεις, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι για
τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να μι-
λάμε ψύχραιμα και ακριβολογώντας, χωρίς διά-
θεση εντυπωσιασμού ή επιδίωξης μικροκομματι-
κών κερδών.  Ως πατριωτικό κόμμα ακολουθούμε
πάντα αυτήν την αρχή, αντίθετα με την πρακτική
δημαγωγίας που επέδειξε η ΝΔ την περίοδο της
διαπραγμάτευσης και της κύρωσης της Συμφω-
νίας των Πρεσπών, αποκλειστικά για λόγους
εκλογικούς. Έχουμε εξηγήσει διεξοδικά τους λό-
γους για τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να υπερ-
ψηφίσουμε τη συμφωνία. Πέραν άλλων αδυνα-
μιών (π.χ. εμείς διαπραγματευόμασταν συμμετο-
χή των ελληνικών ναυπηγείων στην κατασκευή
φρεγατών, για να μη μαραζώσει η εθνική αμυντι-
κή βιομηχανία), η συμφωνία έχει δύο πολύ ση-
μαντικά προβλήματα: 

Πρώτον, δεν εξασφαλίζει στρατιωτική αρωγή
εκεί που ασκείται το τελευταίο διάστημα κυρίως
η πίεση της επιθετικότητας της Τουρκίας, στην
ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα.

Δεύτερον, προβλέπει εμπλοκή με μάχιμο εκ-
στρατευτικό σώμα στις στρατιωτικές επιχειρή-
σεις της Γαλλίας στο εμπόλεμο Σαχέλ. Η συμμε-
τοχή μας αυτή καταργεί το πάγιο δόγμα της δι-
πλωματίας μας, κατά το οποίο η Ελλάδα, ως φι-

λειρηνική χώρα, πρέπει να είναι πάντα πυλώνας
σταθερότητας και εξαγωγέας σταθερότητας, όχι
στρατευμάτων.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολά-
κης, και μέλος της άτυπης ομάδας συμβού-
λων του Αλέξη Τσίπρα, επαίνεσε την επίμα-
χη συμφωνία. Πώς κρίνετε την άποψή του;
Διαταράσσονται οι σχέσεις του με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ;
Εγώ ο ίδιος χαρακτήρισα, και μάλιστα στη Βου-

λή, στρατηγικά ορθή απόφαση την προσέγγιση
Γαλλίας - Ελλάδας, μέσω μιας αμυντικής συμφω-
νίας που θα εξυπηρετούσε τα εθνικά μας συμφέ-
ροντα, όχι σαν αυτή που ήρθε στη Βουλή.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας, ως πρωθυπουρ-
γός της χώρας το 2015, ήταν αυτός που ξεκίνησε
τη σχετική διαπραγμάτευση, συνυπογράφοντας
με τον Πρόεδρο Ολάντ συμφωνία για στρατηγική
εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Να
μην ξεχνάμε και ότι η Γαλλία, ως μεσογειακή, ναυ-
τική δύναμη έχει ίδια εθνικά συμφέροντα να αντι-
ταχθεί στην προβολή ισχύος και στην παραβίαση
της διεθνούς νομιμότητας εκ μέρους της Τουρ-
κίας, υποστηρίζει τη στρατηγική αυτονομία της
Ευρώπης και προωθεί την ιδέα της ευρωπαϊκής
κυριαρχίας. Αυτά ισχύουν, δεν αναιρούν όμως τα
προβληματικά σημεία, στα οποία αναφέρθηκα
προηγουμένως. Όταν επιστρέψουμε στην κυβέρ-
νηση, θα αξιοποιήσουμε το άρθρο 31 της Συνθή-

κης για να την τροποποιήσουμε ως προς τις προ-
βλέψεις της, που δεν εξυπηρετούν τα εθνικά μας
συμφέροντα.

Στα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε ότι ήρθε η
ώρα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων
στα 12 μίλια και για μονομερή οριοθέτηση
της ελληνικής ΑΟΖ;
Να σας θυμίσω ότι η επέκταση στα 12 μίλια και

στην Κρήτη δεν αποτελεί μόνον πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά δέσμευση τόσο του πρωθυπουρ-
γού όσο και του υπουργού Εξωτερικών, που δό-
θηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συμφω-
νίας ΑΟΖ με την Ιταλία. Φαίνεται να ξεχάστηκε με-
τά τις κυβερνητικές δηλώσεις ότι η «κόκκινη
γραμμή» μας είναι τα 6 μίλια… 

Ως προς τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες με
την Τουρκία, η πάγια θέση της χώρας είναι η οριο-
θέτησή τους με προσφυγή στη Χάγη.

Πιστεύετε ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο της
Χάγης είναι η λύση; Και τι πρέπει να προηγη-
θεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;
Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή της χώρας ήδη

από το 1975, όταν προτάθηκε η προσφυγή από
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στον Τούρκο πρωθυ-
πουργό Ντεμιρέλ. Ενώ είχε γίνει αρχικά αποδε-
κτή, πολύ σύντομα η Τουρκία υπαναχώρησε, διότι
η δική της αναθεωρητική στρατηγική επιλογή δεν
είναι η νομιμότητα, αλλά η προβολή ισχύος. Συνε-
πώς, δεν θα αποδεχθεί ποτέ χωρίς πίεση την πρό-

ταση για λύση της διαφοράς μέσω Χάγης. 
Για τον λόγο αυτόν προτείναμε, χωρίς ανταπό-

κριση από την κυβέρνηση, να αξιοποιηθεί η ευκαι-
ρία της Προεδρίας Μπάιντεν, ώστε να υπάρξει
ανάλογη πίεση προς στην Τουρκία.

Ζητήσαμε επίσης από τον Κυρ. Μητσοτάκη να
μην παραχωρήσει «δωρεάν» την αναβάθμιση της
τελωνειακής ένωσης Τουρκίας - ΕΕ, αλλά να συν-
δυάσει τη συναίνεσή της για έναρξη σχετικών δια-
πραγματεύσεων με την τουρκική δέσμευση για
προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομι-
κές ζώνες.

Η πατρίδα μας θα έπρεπε να επιδιώκει –πάντα
με «κόκκινες γραμμές» και χωρίς αφέλεια– την
ενεργή προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς μας.
Η αναβλητική διπλωματία που έχει επιλέξει στα
ελληνοτουρκικά ο κ. Μητσοτάκης είναι αντίθετη
με τα εθνικά μας συμφέροντα.

Κατά τη δική σας κρίση, το κράμα –πανδη-
μία, οικονομία, ελληνοτουρκικά– μπορεί να
οδηγήσει σε εξελίξεις, ακόμα και σε πρό-
ωρες εκλογές;
Δεν αποκλείω καθόλου το ενδεχόμενο ο Κυρ.

Μητσοτάκης να επιχειρήσει την απόδρασή του
από τις πολλαπλές κυβερνητικές αποτυχίες μέσω
εκλογών.

Για πόσο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πα-
ραμένει απαθής σε πρωτοβουλίες, όπως
αυτή των ΗΠΑ στον Ειρηνικό; Μπορεί να
υπάρχει ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός;
Δεν είναι μόνον η συμφωνία που θα έπρεπε να

λειτουργήσει ως καταλύτης για την κοινή ευρω-
παϊκή άμυνα και εξωτερική πολιτική, το καμπανά-
κι ήχησε ήδη από τη μονομερή και χωρίς διαβού-
λευση αμερικανική αποχώρηση από το Αφγανι-
στάν. 

Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης έναντι
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στους στενά αλληλοσυνδεόμε-
νους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της
άμυνας πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραι-
ότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πολιτική βάση της αυτονομίας αυτής αποτελεί
η ιδέα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, το να θεωρεί,
δηλαδή, η ΕΕ και να υπερασπίζεται ως δικά της
σύνορα τα σύνορα κάθε χώρας. Αντιλαμβάνεστε
πόσο κρίσιμο θα ήταν κάτι τέτοιο για τα εθνικά
μας συμφέροντα.

Γιώργος Κατρούγκαλος             Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών, τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Δεν αποκλείω καθόλου 
το ενδεχόμενο ο Κυρ. 
Μητσοτάκης να επιχειρήσει
την απόδρασή του από 
τις πολλαπλές κυβερνητικές
αποτυχίες μέσω εκλογών»

parginos@paraskhnio.gr
στον Γιάννη Σπ. Παργινό

Να προχωρήσουμε στα 12 μίλια 
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«Στη δημοσιογραφία αναδει-
κνύεις ένα πρόβλημα. Στο Πα-
νεπιστήμιο το αναλύεις. Στην

πολιτική το λύνεις…» λέει ο Θοδωρής Ρου-
σόπουλος εξηγώντας μας τους λόγους για
τους οποίους επέστρεψε στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή, ύστερα από δέκα χρόνια απου-
σίας. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή
του στο «Π», μας αποκαλύπτει πώς είναι σή-
μερα οι σχέσεις του με τον πρώην πρωθυ-
πουργό Κώστα Καραμανλή και τι κρατάει από
εκείνον. Επίσης, μιλάει για τη Μάρα Ζαχα-
ρέα και μας αποκαλύπτει το μυστικό ενός
επιτυχημένου γάμου, αλλά και άγνωστες
πτυχές της ζωής του.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αντιμετω-
πίσει πολλές προκλήσεις. Κατά την άπο-
ψή σας, ποια είναι η μεγαλύτερη πρό-
κληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διά-
στημα;
Δεν είναι μόνο μία, αλλά τουλάχιστον τρεις

οι προκλήσεις του επόμενου διαστήματος. Η
πρώτη πιστεύω πως συνδέεται με το τέλος
της πανδημίας. Η δεύτερη πως συνδέεται με
τις επιπτώσεις στην οικονομία και το νέο περι-
βάλλον ανάπτυξης που διαμορφώνεται στο
εξής, και η τρίτη είναι αυτή που σχετίζεται με
την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει
πως η κυβέρνηση δεν φέρει προς επικύ-
ρωση τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί
φοβάται τη διάσπαση. Θεωρείτε πως η
κύρωση της Συμφωνίας από τη Βουλή
μπορεί να «σπάσει» την κυβερνητική συ-
νοχή ή να επιφέρει πρόωρες εκλογές;
Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Η θέση της ΝΔ

απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση
ήταν σαφής: Διαφωνούμε με την εκχώρηση
γλώσσας και ταυτότητας που προβλέπεται
στην Συμφωνία, αλλά, εάν υπογραφεί, τότε
η χώρα είναι υποχρεωμένη να την τηρήσει.
Ήμασταν ξεκάθαροι. Όλοι αντιλαμβανόμα-
στε τι θα σήμαινε να αμφισβητήσει η Ελλάδα
μια διεθνή Συνθήκη, με έναν προκλητικό γεί-
τονα στην Ανατολή, ο οποίος θα το έβλεπε
αυτό ως μάννα εξ ουρανού για να αμφισβη-
τήσει συνθήκες που εγκατέστησαν την ηρε-
μία στην περιοχή και ξεκαθάρισαν τα σύνορα
προ εκατό ετών. Τη θέση της ΝΔ γνωρίζουν
όλοι όσοι συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιό της

και εξελέγησαν βουλευτές. Πώς δικαιούνται
τώρα, λοιπόν, να προκαλέσουν διασπαστικές
κινήσεις;

Επιστρέψατε στην ενεργό πολιτική ύστε-
ρα από 10 ολόκληρα χρόνια. Πώς αλλά
και γιατί το αποφασίσατε;
Δεν θα κρύψω πως ο ένας από τους δύο λό-

γους της επιστροφής μου στην ενεργό πολιτι-
κή ήταν η ηθική δικαίωση από τον λαό, διότι
έφυγα εν μέσω άθλιων και κατασκευασμέ-
νων εις βάρος μου κατηγοριών. Δικαιώθηκα
στη Δικαιοσύνη και ήθελα τη δικαίωση στη
συνείδηση των πολιτών. Ο πρώτιστος, όμως,
είναι η άποψη που διατύπωσα στους φοιτητές
μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
όταν με ρώτησαν εάν προτιμώ τη δημοσιο-
γραφία, το πανεπιστήμιο ή την πολιτική. Τους
απάντησα ως εξής: «Στη δημοσιογραφία ανα-
δεικνύεις ένα πρόβλημα. Στο πανεπιστήμιο το
αναλύεις. Στην πολιτική το λύνεις». Αυτό με
ενδιαφέρει στην πολιτική. Και γι’ αυτό δεν με
απογοητεύει ποτέ. Είναι το πεδίο δράσης και
αποτελεσματικότητας.

Υπήρξαν φίλοι σας που προσπάθησαν να
σας αποτρέψουν από αυτήν την απόφα-
σή σας, λέγοντας «πού πας να μπλέξεις
πάλι»;
Βεβαίως και υπήρξαν. Πρώτη ήταν η Μάρα.

Όμως, κατανόησε απολύτως τους λόγους της
επανόδου μου, παρότι κι αυτή πλήρωσε αρκε-
τά τη δική μου εμπλοκή στην πολιτική. 

Είχε στοχοποιηθεί και η ίδια…
Και πολύ μάλιστα. Σας θυμίζω ότι έχασε τη

δουλειά της και μάλιστα τρεις φορές, διότι η
τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ
θεωρούσε πως η σύζυγός μου δεν έπρεπε να
εργάζεται αφού εγώ ήμουν υπουργός. Είχε
μάλιστα εκδώσει και σχετική ανακοίνωση. 

Όλη η οικογένειά σας επηρεάστηκε από
αυτήν την υπόθεση;
Εκτός από τη σύζυγό μου, όλοι πλήρωσαν

κάποιο τίμημα. Κυρίως της κοινωνικής απα-
ξίωσης. 

Σε αυτήν τη δύσκολη δεκαετία, που
απείχατε από την πολιτική, ποιοι στάθη-
καν δίπλα σας;
Οι πραγματικοί φίλοι! 

Τώρα που έχει περάσει πολύς καιρός
από την υπόθεση Βατοπεδίου, πώς κρί-
νετε όλη αυτή την ιστορία;
Ακριβώς όπως και τότε. Δύο επιχειρημα-

τίες του εκδοτικού χώρου που είχαν προβλή-
ματα με τη Δικαιοσύνη ζήτησαν την παρέμβα-
σή μου για να τους τα λύσω. Στον έναν είπα
επί λέξει «είμαι υπουργός και ο αδελφός μου

της Άννας Καραβοκύρη 

Φωτό: Κώστας Πρόφης

Θοδωρής Ρουσόπουλος 
Σταθερή μου αγάπη είναι η μαγειρ  



είναι άνεργος. Δεν είμαι στην πολιτική για να
εξυπηρετώ τους φίλους μου ή τους συγγε-
νείς μου». «Τότε θα δεις τι έχεις να πάθεις»,
ήταν η απάντηση. Και είδα να φουσκώνει ένα
δήθεν σκάνδαλο, να σκάει στην πλάτη μου και
σε μια ολόκληρη κυβέρνηση και να δοκιμάζει
τις θεσμικές αντοχές ενός συστήματος που
κατέρρευσε στο βάρος της εκδοτικής και επι-
χειρηματικής εξουσίας, θάβοντας στα ερεί-
πιά του για χρόνια την αλήθεια.

Αυτό που έχει μείνει χαραγμένο στη μνή-
μη μου είναι το βράδυ της 22ης Οκτω-
βρίου 2008. Μέσα σε μια κατάμεστη
Βουλή, εσείς από το βήμα της Ολομέλει-
ας αναφερθήκατε στον πατέρα σας, λέ-
γοντας πως είστε γιος ενός ταχυδρό-
μου. Γιατί ξεσηκώθηκαν τόσες αντιδρά-
σεις από αυτήν τη φράση σας;
Αυτό που είχα πει εκείνο το βράδυ στη Βου-

λή και θυμάστε, κα Καραβοκύρη, είναι: «Κύριε
Παπανδρέου, ανήκουμε σε άλλους κόσμους.
Γεννηθήκατε πολιτικά ισχυρός. Είμαι ο γιος
ενός ταχυδρόμου. Οι δρόμοι μας και οι πορεί-
ες μας υπήρξαν διαφορετικές. Σε όλη μου τη
διαδρομή, οδηγός υπήρξε η ηθική, η αλήθεια
και η δικαιοσύνη. Δεν βρίσκομαι στην πολιτική
για τον εαυτό μου. Δεν βρίσκομαι στην πολιτι-
κή για την εξουσία». Ήθελα με αυτήν την απο-
στροφή να αναδείξω ότι η δική μου ηθική δεν
μου επιτρέπει να συκοφαντώ τον πολιτικό μου
αντίπαλο για να αποκομίσω κομματικά οφέλη.
Και για να απαντήσω ευθέως και στο ερώτημα
σας, όσοι ενοχλήθηκαν από την ταπεινή μου
καταγωγή μπορούν να συνεχίσουν να γυαλί-
ζουν τα οικόσημά τους. Εγώ οικόσημο έχω την
ηθική μου και τη δουλειά μου.

Με τον Κώστα Καραμανλή πώς είναι η
σχέση σας σήμερα;
Όπως πάντα. Εξαιρετική.

Επί οκτώμισι χρόνια υπήρξατε στο πλευ-
ρό του πρώην πρωθυπουργού, ως ο στε-
νότερος συνεργάτης του. Ποια φράση
κρατάτε από εκείνον;
«Από άποψη εχεμύθειας είσαι ό,τι πιο κοντά

στον… τάφο έχω γνωρίσει», μου είπε κάποτε.
Δεν θα σας πω περισσότερα για να μην τον
διαψεύσω.

Εργαστήκατε ως δημοσιογράφος επί 20
χρόνια σε επιτελικά πόστα. Ποια θεω-
ρείτε πως ήταν η μεγαλύτερη δημοσιο-
γραφική επιτυχία σας;
Θεωρώ πως ήταν μια παγκόσμια αποκλει-

στικότητα που προβλήθηκε σε όλα τα ΜΜΕ
του πλανήτη: Οι συνεντεύξεις στα χιονισμένα
βουνά της Βοσνίας με τους καταζητούμενους
ηγέτες Κάρατζιτς και στρατηγό Μλάντιτς,
πρωταγωνιστές του πολέμου της Γιουγκοσλα-

βίας, τη δεκαετία του ’90. Όμως, αυτό που
θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστο είναι το
ταξίδι στη στρατόσφαιρα, όταν μετείχα σε
πτήση μηδενικής βαρύτητας για την εκπαί-
δευση αστροναυτών της Ευρωπαϊκής Διαστη-
μικής Υπηρεσίας (European Space Agency).
Η έλλειψη βαρύτητας ήταν μια συγκλονιστική
εμπειρία για εμένα αλλά, παράλληλα, ήταν
και μια μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία για
την εποχή εκείνη.

Από όσο γνωρίζω, από πολύ μικρός εί-
χατε το «μικρόβιο» του δημοσιογράφου.
Θαυμάζατε κάποιον συγκεκριμένο δημο-

σιογράφο τότε και θέλατε να τα ακολου-
θήσετε τα χνάρια του;
Θαύμαζα τον Φρέντυ Γερμανό. Του έστειλα

μάλιστα δημοσιευμένα κείμενά μου στη μα-
θητική εφημερίδα που βγάζαμε στο Λύκειο
της Καισαριανής. Θυμάμαι πως κι εκείνος
μου αφιέρωσε μισή σελίδα στην «Κυριακάτι-
κη Ελευθεροτυπία», κι έκλεισε το κείμενό του
με τη φράση «καλώς ορίσατε νέε συνάδελ-
φε»! Λίγο αργότερα θα γινόμασταν φίλοι.

Με τη Μάρα Ζαχαρέα μετράτε σχεδόν
τριάντα χρόνια κοινής πορείας. Ποιο εί-
ναι το μυστικό ενός επιτυχημένου γάμου; 
Προ ετών, ο Πάπας δήλωσε πως «ήρωες

δεν είναι εκείνοι που χωρίζουν, αλλά εκείνοι
που μένουν παντρεμένοι». Ο ηρωισμός απαι-
τεί θυσίες. Αμοιβαία υπομονή και αμοιβαίες
υποχωρήσεις. Πάνω απ’ όλα, βέβαια, αληθι-
νή αγάπη, σεβασμό στον άλλον. Αυτό είναι το
μυστικό.

Και στη Μάρα Ζαχαρέα ποια στοιχεία
του χαρακτήρα της έχετε ξεχωρίσει;
Πάρα πολλά. Κυρίως, όμως, την ορθολογι-

κότητα που την συνδυάζει –και ειλικρινά δεν
ξέρω πώς καταφέρνει και το κάνει αυτό– με
μια παιδική ψυχή. Καταφέρνει και συνδυάζει
τη στρατηγική οργάνωση και την επιμονή
στον στόχο, κάτι που ανέδειξε μόλις έγινε η
πρώτη γυναίκα διευθύντρια στα 32 χρόνια
ιδιωτικής τηλεόρασης. Επίσης ότι ανέχεται

τις παραξενιές μου επί 32 χρόνια!

Τι απολαμβάνετε να κάνετε στον ελεύθε-
ρο χρόνο σας; Έχετε κάποιο χόμπι; 
Σταθερή μου αγάπη είναι η μαγειρική και η

ενασχόλησή μου με τη γη. 

Δηλαδή τι ακριβώς κάνετε; 
Φτιάχνω εδώ και δεκαετίες δικό μου κόκκι-

νο κρασί, φυτεύω καλοκαιρινά και χειμωνιάτι-
κα λαχανικά και ζυμώνω κάθε βδομάδα εδώ
και πολλά χρόνια το ψωμί του σπιτιού με προ-
ζύμι και νόστιμα αλεύρια από παλαιό πετρό-
μυλο που έχω ανακαλύψει στην Ηλεία.

Γνωρίζω όμως πως, εκτός από αυτά,
έχετε πολύ μεγάλη αγάπη και για το διά-
βασμα. Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευ-
ταία;
Θα σας πω ότι μόνο τον τελευταίο μήνα έχω

διαβάσει καμιά δεκαριά βιβλία για τον πρώτο
κυβερνήτη της Ελλάδας, διότι έδωσα μια διά-
λεξη στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα για τον
Καποδίστρια ως πολιτικό και συγκέντρωνα
στοιχεία για αυτό. Την τελευταία εβδομάδα,
μπορώ να σας πω ότι διάβασα την «Επανάστα-
ση του ’21» του Γιώργου Καραμπελιά και τις
«Παραποιημένες Ειδήσεις» του Γιώργου Πλει-
ού. Επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού του 2022, μετράει;

Μετράει πολύ…
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Βουλευτής Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών της ΝΔ

«Όσοι ενοχλήθηκαν από 
την ταπεινή μου καταγωγή 
μπορούν να συνεχίσουν 
να γυαλίζουν τα οικόσημά τους.
Εγώ οικόσημο έχω την ηθική
μου και τη δουλειά μου»

ική και η ενασχόλησή μου με τη γη
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«Ηκυβέρνηση αποδεικνύει
ότι η χώρα μας μπορεί και
χτίζει ισχυρές συμμαχίες

με στρατηγικό, αμυντικό και αποτρεπτικό βά-
θος», λέει στο «Π», λίγο μετά την ανανέωση της
Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας -
ΗΠΑ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώ-
της. «Η απάντηση στον αναθεωρητισμό της Άγ-
κυρας είναι η αποτρεπτική ενίσχυση της πατρί-
δας μας σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπε-
δο», προσθέτει και εκτιμά ότι «η Τουρκία εκνευ-
ρίζει τη διεθνή έννομη τάξη». 

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ ανανέωσαν για πέντε
χρόνια τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργα-
σίας μεταξύ τους, με την προοπτική αυτή να
παραταθεί επ’ αόριστον. Τι σηματοδοτεί αυ-
τό για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τη χώρα μας;
Η υπογραφή του δεύτερου τροποποιητικού

πρωτοκόλλου Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική σχέ-
ση Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο
σημείο της. Αυξάνει το στρατηγικό και στρατιωτι-
κό αποτύπωμα της πατρίδας μας. Ελλάδα και
ΗΠΑ γίνονται στην περιοχή πιο ισχυρή δύναμη ει-

ρήνης και ευημερίας. Όπως τόνισε και ο Αμερι-
κανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, η
χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο και πυ-
λώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η κυβέρνηση
αποδεικνύει ότι η χώρα μας μπορεί και χτίζει
ισχυρές συμμαχίες με στρατηγικό, αμυντικό και
αποτρεπτικό βάθος.

Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας τέθηκε σε
ισχύ μετά την ψήφισή της από την Ελληνι-
κή Βουλή. Θεωρείτε ότι ο εκνευρισμός της
Άγκυρας αυτή την περίοδο οφείλεται εν
πολλοίς και σε αυτήν;

Η ελληνική κυβέρνηση και τα υπουργεία Εξω-
τερικών και Άμυνας έχουμε μελετήσει προσεκτι-
κά τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Επιχειρούμε
και πετυχαίνουμε η Ελλάδα να προασπίζεται την
κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα,
την ώρα που η Τουρκία εδώ και δύο χρόνια έχει
αλλάξει δόγμα. Αυτό τους είπαμε και στην Άγκυ-
ρα. Αυτά που ζητούν δεν μπορούν και δεν θα γί-
νουν αποδεκτά. Η απάντηση στον αναθεωρητι-
σμό της Άγκυρας είναι η αποτρεπτική ενίσχυση
της πατρίδας μας σε διπλωματικό και στρατιωτι-
κό επίπεδο. Απόρροια αυτής της στρατηγικής εί-
ναι και η ιστορική αμυντική συμφωνία με τη Γαλ-

λία, η οποία ενισχύει την Ελλάδα, την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ. Και σας θυμίζω ότι η συμφωνία δεν στρέ-
φεται κατά κανενός. Είναι καθαρά αμυντική. Αν
λοιπόν η γείτονα εκνευρίζεται από την ενίσχυση
των συμμαχιών της πατρίδας μας, κακώς το κά-
νει. Σίγουρα όμως, η Τουρκία εκνευρίζει τη διε-
θνή έννομη τάξη. Ενοχλείται γιατί η Ελλάδα έχει
αποδείξει ιστορικά ότι αμύνεται για την πατρίδα.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς θα συνεχίσου-
με την ενεργητική, εξωτερική πολιτική με αυτο-
πεποίθηση, αίσθημα πατριωτικής ευθύνης και
εθνικής ομοψυχίας. Εντός και εκτός της χώρας
έχουμε καταστήσει σαφές ότι η πατρίδα μας έχει
γυρίσει την πλάτη στη μεμψιμοιρία του ανίσχυ-
ρου και ανάδελφου έθνους. 

Μένοντας στα της Τουρκίας, σας ανησυχεί
ότι μετά ύστερα από ένα καλοκαίρι χαμη-
λών εντάσεων σε σχέση με το προηγούμε-
νο, μπορεί να έχουμε αναζωπύρωση των
προκλήσεων; 
Δεν μας εφησυχάζουν τα λίγα διαστήματα «χα-

μηλών εντάσεων». Ξέρουμε τις αναθεωρητικές
τάσεις της Τουρκίας οι οποίες εμφανίστηκαν
πριν από το πρόσφατο ιδεολόγημα της «Γαλάζιας
πατρίδας». Την ψευδαίσθηση αναβίωσης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το ξέρουμε
συν τοις άλλοις γιατί το είχαν «διαφημίσει» μέσω
της υιοθέτησης του δόγματος περί στρατηγικού
βάθους.

Σήμερα λοιπόν, σαν να μην έφτανε η απει-
λή πολέμου –το παράνομο casus belli του
1995– παρατηρούμε την κορύφωση του
νομικού, πολιτικού, λογικού εξτρεμισμού. 

ΑΝΔΡEΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Υφυπουργός Εξωτερικών

Η χώρα χτίζει 
συμμαχίες
με στρατηγικό 
βάθοςg_evgenidis@yahoo.gr

στον Γιώργο Ευγενίδη



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

13

Η Τουρκία τολμά να ζητά την αποστρατικο-
ποίηση των νησιών μας λες και μας δίνει μα-
θήματα καλής γειτονίας. Ποιος; Η Τουρκία
που έχει αναπτύξει απέναντι από τα ελληνικά
νησιά τη μεγαλύτερη αποβατική στρατιά της
Μεσογείου. 

Εμείς από την πλευρά μας υπογραμμίζου-
με σε κάθε επίπεδο πως η μία και μόνη δια-
φορά μας με την Τουρκία μπορεί να λυθεί. Ει-
ρηνικά. Ας εγκαταλείψει λοιπόν η γείτονα την
παραβατική συμπεριφορά και ας προσέλθει
στο τραπέζι του διαλόγου για οριοθέτηση της
ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του
Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασ-
σας. Δεν ανησυχούμε, γιατί και ξέρουμε και
είμαστε αποφασισμένοι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά Εξεταστική για τη «λί-
στα Πέτσα» και τις δημοσκοπήσεις και
σας κατηγορεί ότι θέτετε ζήτημα διεύ-
ρυνσης του πεδίου έρευνας, από το
2015 έως σήμερα, μόνο και μόνο γιατί
δεν καταφέρατε να αποφύγετε τη συζή-
τηση. Τι απαντάτε;
Οι σκιές κάνουν κακό στη Δημοκρατία.

Εμείς λέμε έλεγχος παντού. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι
ακριβώς λέει; Το βασικό ερώτημα είναι αν
την περίοδο της πανδημίας έπρεπε να ενημε-
ρωθούν οι πολίτες για την προστασία της
ζωής τους από μια πρωτόγνωρη και εξαιρετι-
κά επικίνδυνη παγκόσμια απειλή. Για τον αό-
ρατο και ύπουλο εχθρό. Η απάντηση λοιπόν
για εμάς είναι ξεκάθαρη: Η ενημέρωση είναι
απαραίτητη. Και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά
έπρεπε να γίνουν με αστραπιαίες ταχύτητες.

Είχαμε τον ορισμό των έκτακτων συνθηκών.
Εμείς λοιπόν αναλάβαμε το καθήκον μας.
Ισχύει το ίδιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ; Έβαλε,
όπως ισχυρίζεται, πλάτη για την υγειονομική
θωράκιση της κοινωνίας; Οι πολίτες θυμούν-
ται τον κ. Τσίπρα που καλούσε σε διαδηλώ-
σεις αναλαμβάνοντας το ρίσκο της διασπο-
ράς. Θυμούνται επίσης και τα αντιεμβολιαστι-
κά παραληρήματα του κ. Πολάκη. Δεν έβαλε
πλάτη λοιπόν την ώρα της κρίσης και έρχεται
σήμερα για να ρίξει λάσπη. Επαναφέρει τις
ιδεοληψίες του για να στήσει δικαστήρια για
ΜΜΕ, δημοσιογράφους και δημοσκοπήσεις.
Προσέξτε, δεν ζητά ενημέρωση για τον τρό-
πο που έγινε η ενημερωτική καμπάνια. Επιζη-

τά τη σκανδαλολογία. Όμως να είστε σίγου-
ροι ότι θα πέσει για μια ακόμα φορά στον λάκ-
κο που σκάβει για τους πολιτικούς του αντι-
πάλους. Στην πολιτική, όπως γνωρίζετε, έχει
σημασία τι καταγγέλλεται και από ποιον. Τι
ακριβώς καταγγέλλει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ; Δια-
συνδέσεις εξουσίας με δημοσκοπικές εται-
ρείες; Απευθείας «διαβουλεύσεις» με «λε-
βέντες» και «καμάρια»; Απόπειρα ελέγχου
τον «αρμών της εξουσίας»; Ενδιαφέρον! Ας
το ψάξουμε. 

Η μεγάλη ανησυχία που καταγράφεται
σε όλους τους πολίτες έχει να κάνει με
την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.
Μήπως, οι ελαφρύνσεις που εξαγγέλ-
θηκαν από τη ΔΕΘ «σβήσουν» λόγω του
κύματος ανατιμήσεων;
Μιλώ ευθέως! Αυτή η κρίση, εννοώ την

ενεργειακή, αλλάζει τα δεδομένα. Από την
άλλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που
να πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν στάθηκε δί-
πλα σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρή-
σεις αυτά τα 2,5 χρόνια. Διέθεσε 40 δισ. ευ-
ρώ! Είμαι απολύτως σίγουρος ότι η κυβέρνη-
σή μας, που προέρχεται από τη λαϊκή παρά-
ταξη της ΝΔ, θα πράξει τα δέοντα. Φυσικά,
δεν μπορώ να σας προκαταλάβω την ώρα
που «κινείται η Γη» τα εξειδικευμένα μέτρα.
Μπορώ να σας προκαταλάβω τη βούλησή
μας: Θα είμαστε δίπλα στους πολλούς, θα εί-
μαστε δίπλα σε όλους τους Έλληνες, εργαζο-
μένους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες. Αυ-
τή είναι η ΝΔ της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Αυτή είναι η κυβέρνησή μας.

«Θα είμαστε δίπλα στους
πολλούς, θα είμαστε δίπλα
σε όλους τους Έλληνες, 
εργαζομένους, 
συνταξιούχους, 
επιχειρηματίες. Αυτή είναι 
η ΝΔ της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Αυτή είναι 
η κυβέρνησή μας»

«Φωνάζει ο κλέφτης για να
φοβηθεί ο νοικοκύρης…» 

Στη δημοκρατία, η παραγωγική αντιπολίτευση ει-
σφέρει όχι μόνο στην ποιοτική της βελτίωση, αλλά
κυρίως στην καλυτέρευση της θέσης της χώρας και
των πολιτών. 

Αντιθέτως, η έλλειψη ειλικρίνειας, σοβαρών προ-
τάσεων και πειστικού λόγου δεν εξυπηρετεί ούτε την
ανάγκη αυτή ούτε βεβαίως προσδίδει στην ίδια την
αντιπολίτευση την εικόνα μιας αξιόπιστης εναλλακτι-
κής πρότασης διακυβέρνησης. 

Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, θα περίμενε κανείς,
μετά μάλιστα την τραυματική για τη χώρα εμπειρία,
από την περίοδο της διακυβέρνησής του, να επεδίω-
κε την αξιόπιστη λειτουργία του ως αξιωματική αντι-
πολίτευση. Η αλήθεια όμως είναι παντελώς διαφο-
ρετική. Οι ιδεοληψίες τον έχουν ανεπανόρθωτα
τραυματίσει πολιτικά, επιβεβαιώνοντας κάτι που ο Βί-
κτωρ Ουγκώ έχει διατυπώσει, ότι «… η συνήθεια εί-
ναι το εκτροφείο των σφαλμάτων». 

Είναι βέβαια αλήθεια ότι η αποτελεσματική διακυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με πρόσφατα
παραδείγματα την ελληνο-γαλλική συμφωνία, τους
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις επιτυχίες της
χώρας στην οικονομία, στη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν ευνοεί κα-
μιά σύγκριση μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και
της χθεσινής του ΣΥΡΙΖΑ και, βέβαια, δημιουργεί ει-
κόνα χάσματος μεταξύ τους.

Αυτό όμως και πάλι δεν θα εμπόδιζε έστω τη μερι-
κή αυτοβελτίωσή τους. Επιλέγουν πάντα το λάθος. 

Η πρόσφατη απόφασή τους να προτείνουν σύστα-
ση εξεταστικής επιτροπής προφανώς γίνεται, μόνο
και μόνο, για λόγους εφήμερου εντυπωσιασμού. 

Άλλωστε, τα επιμέρους ζητήματα που θέτει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχουν απαντηθεί θεσμικά πέντε φορές στη Βου-
λή των Ελλήνων, με δημοσιοποίηση λίστας των ΜΜΕ
που συμμετείχαν στις καμπάνιες ενημέρωσης των
πολιτών, σε μια στιγμή πρωτοφανούς παγκόσμιας
υγειονομικής κρίσης, που η ενημέρωση αποτελεί
υποχρέωση ενός σοβαρού κράτους. 

Πέραν όμως αυτών, φέρει στη μνήμη του ελληνι-
κού λαού τις τραγικές ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ με τους
στημένους διαγωνισμούς και τα βοσκοτόπια, τις εξω-
χώριες εταιρείες και τα εκατομμύρια που δίνονταν
για να στηθεί φίλα προσκείμενη στον ΣΥΡΙΖΑ εφημε-
ρίδα, εταιρείες ορισμένου χρόνου που είχαν φτιάξει
μετακλητοί στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο που
κυβερνούσε με ομάδες φοιτητών, στενών συνεργα-
τών υπουργού και συνεργάτη του κ. Τσίπρα, να ξανα-
θυμηθούμε δημοσκοπήσεις «μαϊμού» που επιχειρού-
σαν να χαμηλώσουν τη διαφορά της Νέας Δημοκρα-
τίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ψηλώνοντας το εξαιρετικά προ-
κλητικό, ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.

Έτσι, η συγκεκριμένη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ θυ-
μίζει την παροιμία: «Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβη-
θεί ο νοικοκύρης». Απηχεί όμως δυστυχώς μια εικό-
να δυσάρεστη και, κυρίως, για την αξιωματική αντι-
πολίτευση που έχει περιέλθει σε μόνιμη πολιτική δυ-
σθυμία. 

Βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ

Γράφει 
o Βασίλης Υψηλάντης *

AΡΘΡΟ
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Στον... ρυθμό των Ρίχτερ «χο-
ρεύει» φέτος –ύστερα από πάρα
πολλά χρόνια– η Ελλάδα, με τους

σεισμολόγους να εμφανίζονται μεν καθησυ-
χαστικοί και να συνιστούν ψυχραιμία, ανα-
γνωρίζοντας όμως ότι πρόκειται για μία πο-
λύ «περίεργη» περίοδο που απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή απ’ όλους.

Το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από έναν
μήνα είχαμε δύο μεγάλες σεισμικές δονή-
σεις (σ.σ. 5,8 και 6,3 Ρίχτερ) στην ευρύτερη
περιοχή της Κρήτης είναι από μόνο του ικανό
για να σημάνει συναγερμό. Με βάση τις με-
τρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθη-
νών, τα δεδομένα των τελευταίων μηνών
που έχουν στα χέρια τους τα μέλη της Επιτρο-
πής Σεισμικού Κινδύνου και τις ιστορικές κα-
ταγραφές, υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας
–ανάμεσά τους και η Κρήτη– που ο Εγκέλα-
δος φαίνεται να έχει ξυπνήσει για τα καλά...
Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονούμε ότι η
Ελλάδα είναι η 6η πιο σεισμογενής χώρα
παγκοσμίως, με 157 ενεργά ρήγματα τα
οποία έχουν προκαλέσει σχεδόν 600 σει-
σμούς άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ.

Το μεγαλύτερο σε μήκος ρήγμα της Ελλά-
δας είναι αυτό της Αταλάντης, φθάνοντας τα
38 χιλιόμετρα, ενώ από τα μεγαλύτερα και
ταυτόχρονα πιο επικίνδυνα ρήγματα είναι αυ-
τό στην περιοχή των Αλκυονίδων, στον Κο-
ρινθιακό Κόλπο, με μήκος περίπου 30 χιλιο-
μέτρων. Οι σεισμοί που έλαβαν χώρα το διά-
στημα 9 με 12 Αυγούστου 1953 χαρακτηρί-
ζονται ως οι πιο φονικοί στη σύγχρονη ιστο-
ρία της χώρας, ισοπεδώνοντας Ζάκυνθο,
Ιθάκη και Κεφαλονιά, με τραγικό απολογι-
σμό 455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και 21
αγνοούμενους. 

Ο μεγάλος «σύμμαχος» πλέον δεν είναι

άλλος από τις σύγχρονες τεχνολογίες που
έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία της επιστη-
μονικής κοινότητας, περιορίζοντας –στον
βαθμό του δυνατού– τις «εκπλήξεις» της
φύσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιο-
χές όπως ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Πατραϊ-
κός Κόλπος και το Ιόνιο έχουν εγκαταστα-
θεί πειραματικά συστήματα έγκαιρης προει-
δοποίησης, με τα αποτελέσματά τους να
αξιολογούνται ακόμη και σε εβδομαδιαία
βάση. Πρόκειται για περιοχές που κατά το
παρελθόν έχουν δώσει πολύ μεγάλους σει-
σμούς, γι’ αυτό και βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή του ενδιαφέροντος σε αυτή την
«περίεργη» χρονιά. Άλλες περιοχές αυξημέ-
νης σεισμικής επικινδυνότητας είναι τα Δω-
δεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα η
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νισύρου και Τή-

λου, αλλά και στα ανοιχτά της Μυτιλήνης. 

Η περίπτωση της Θήβας
Η δήλωση του πρώην διευθυντή ερευνών

του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Γερά-
σιμου Παπαδόπουλου, ότι «έχει ενεργοποι-
ηθεί ένα τμήμα του ρήγματος της Θήβας, πο-
λύ κοντά στην πόλη, το οποίο έχει δώσει στο
παρελθόν σεισμό 6,5 Ρίχτερ», εκτός από αν-
τιδράσεις άλλων μελών της επιστημονικής
κοινότητας, προκάλεσαν και ανησυχία στους
κατοίκους της περιοχής. Άλλωστε πρόκειται
για μία γεωγραφική περιοχή που κατά το πα-
ρελθόν έχει δώσει πολύ δυνατούς και κατα-
στροφικούς σεισμούς, όπως τα 6,5 Ρίχτερ
τη 18η Αυγούστου 1853, τα επίσης 6,5 Ρί-
χτερ την 23η Μαΐου 1893 και τα 6,3 Ρίχτερ
τη 17η Οκτωβρίου 1914.

papadkos@gmail.com
του Κώστα Παπαδόπουλου

Σε περιοχές όπως
ο Κορινθιακός Κόλπος, 
ο Πατραϊκός Κόλπος και 
το Ιόνιο έχουν εγκατασταθεί
πειραματικά συστήματα 
έγκαιρης προειδοποίησης, 
με τα αποτελέσματά τους 
να αξιολογούνται ακόμη 
και σε εβδομαδιαία βάση

Στον «χορό» 
των Ρίχτερ

ΟΙ 4 ΜΕΓAΛΟΙ
ΣΕΙΣΜΟI ΤΟΥ 2021 
• 3 Μαρτίου: 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
• 4 Μαρτίου: 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
•  27 Σεπτεμβρίου: 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι
• 12 Οκτωβρίου: 6,3 Ρίχτερ στη Ζάκρο 

«Δεν πρέπει να κινδυνολογούμε και να τρομοκρατούμε τον κόσμο»,
σημειώνει σε συνέντευξή του στο «Π» ο διευθυντής του Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου Αθηνών, καθηγητής Άκης Τσελέντης. 

Κύριε καθηγητά, πόσο σας ανησυχεί η πρόσφατη σεισμική δραστη-
ριότητα; 
Η αλήθεια είναι πως ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι με προβλημάτισε πε-

ρισσότερο. Αυτό καθώς ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε εντοπίσει κάποια
«περίεργα» φαινόμενα στην περιοχή, γι’ αυτό και έπειτα από συνεννόηση
με τον δήμαρχο τοποθετήσει επιπλέον έξι όργανα μέτρησης. Μάλιστα εί-
χαμε προειδοποιήσει, ιδίως όσους έχουν παλιά πετρόκτιστα σπίτια. Από
τις 4 Ιουνίου και μέχρι τον κύριο σεισμό των 5,8 Ρίχτερ είχαμε καταγρά-
ψει χιλιάδες μικροσεισμούς, ενώ σε ομιλία μου τον Αύγουστο στο Αρκα-
λοχώρι είχα επισημάνει ότι το φαινόμενο των δονήσεων θα συνεχιστεί για
καιρό ακόμα – όπως και συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα σει-
σμό της τάξεως των 5,8 Ρίχτερ, καθώς η περιοχή δεν έχει δώσει ποτέ τέ-
τοιο μέγεθος. Ευτυχώς, η σεισμική ακολουθία φαίνεται να εξελίσσεται
φυσιολογικά.

Ποια η εκτίμησή σας για τον πιο πρόσφατο σεισμό ανατολικά της
Ζάκρου στην Κρήτη; 
Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, καθώς η σεισμική δόνηση έγι-

νε μέσα στη θάλασσα και η ενέργεια εκτονώθηκε βόρεια προς το Καρπά-
θιο Πέλαγος και νότια προς το Λιβυκό. Έτσι, μόνο ένα πολύ μικρό ποσο-
στό από την ενέργεια του φαινομένου διαχύθηκε στην Κρήτη, ενώ πρέπει
να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν δίνει πολύ μεγάλα γεγο-
νότα. Επίσης δεν συνδέεται με άλλα ρήγματα και κυρίως με αυτό της Ιε-

ράπετρας, το οποίο κατά το παρελθόν έχει δώσει σεισμούς πολύ μεγάλου
μεγέθους όπως τα 7 Ρίχτερ τον 17ο αιώνα.

Πόσο ανήσυχοι πρέπει να είναι οι κάτοικοι της Κρήτης από τα πρό-
σφατα φαινόμενα; 
Είμαι ξεκάθαρος: Το ρήγμα αυτό δεν μπορεί να ενεργοποιήσει κάποια

ρήγματα στη στεριά. Γι’ αυτό και είναι ανεπίτρεπτο διάφοροι, ακόμα και
μέλη της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου όπως ο κ. Γερ. Παπαδόπουλος,
να ξεσηκώνουν όλο το νησί, μιλώντας για επερχόμενο τσουνάμι, τρομο-
κρατώντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Γνωρίζει ότι στο Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο έχουμε τον εξοπλισμό και το Εθνικό Κέντρο Ειδοποίησης Τσου-
νάμι εκδίδει σχετική προειδοποιητική ανακοίνωση όταν γίνεται σεισμός
άνω των 6 Ρίχτερ με επίκεντρο τη θάλασσα. Είδαμε ότι αυτό δεν θα ξε-
περνούσε τα 10 εκατοστά, γι’ αυτό και δεν μας προβλημάτισε καθόλου.
Καμία σχέση, δηλαδή, με την κινδυνολογία που ο ίδιος –ως ιδιώτης– μας
έχει συνηθίσει. 

Το ρήγμα της Θήβας σάς ανησυχεί;
Οι δηλώσεις ότι περιμένουμε σεισμό 6,5 Ρίχτερ είναι «εγκληματικές».

Η Θήβα είναι μία πόλη με άσχημες συνθήκες δόμησης, γι’ αυτό και πρέ-
πει οι αρμόδιοι και οι κάτοικοι να «ξεσκονίζουν» τα μέτρα αντισεισμικής
προστασίας. 

Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Θήβας, καθώς η Αρχαιολογική
Υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει δεκάδες ανασκαφές, ρίχνοντας όμως τα
μπάζα ξανά πίσω. Εκεί πήγανε κάποιοι και χτίσανε ακόμη και πενταόρο-
φες πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα τα σπίτι αυτά να κινδυνεύουν ακόμη
και από μικρούς σεισμούς. 

Τσελέντης στο «Π»: «Δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο»



γανιστάν, όπου έκλεισε την πόρτα στους πρόσφυ-
γες, εξοργίζοντας τους συγκυβερνώντες, να μην
αρκούσε για το «διαζύγιο», οι τελευταίες αποκα-
λύψεις όμως για διαφθορά προκάλεσαν αγεφύ-
ρωτο χάσμα μεταξύ των ούτως ή άλλως ανόμοι-
ων εταίρων, με τους Πράσινους να ξεκαθαρίζουν
ότι για να παραμείνουν στην κυβέρνηση θα πρέ-
πει να παραιτηθεί ο Κουρτς.

Πώς «χόντρυνε» το παιχνίδι
Στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα πρωτομπήκε

τον Μάιο, με υποψίες ψευδορκίας ενώπιον κοινο-
βουλευτικής επιτροπής. Τότε αρνήθηκε κάθε κα-
τηγορία και έκλεισε τα αυτιά σε κάθε φωνή που
του ζητούσε να παραιτηθεί. Ωστόσο, τώρα τα
πράγματα ήταν πολύ πιο σοβαρά. 

Αποκαλύφθηκε πως, όταν ήταν ακόμη υπουρ-
γός, πλήρωνε για ευνοϊκές δημοσκοπήσεις και
κολακευτικά δημοσιεύματα. Πρωτοσέλιδα έγρα-
φαν για την ασταμάτητη άνοδο του Κουρτς και
τον εμφάνιζαν ως τον δημοφιλέστερο υποψήφιο
καγκελάριο όλων των εποχών με χρήματα των
φορολογουμένων σε εφημερίδες που εξασφάλι-
ζαν πανάκριβες διαφημίσεις κρατικών εταιρειών.
Ο πολιτικός που ανήλθε στην εξουσία με σύνθη-

μα «η ώρα της ανανέωσης» βρέθηκε να υπηρετεί
ένα παλιό σύστημα διαφθοράς.

«Σκιώδης» καγκελάριος;
Για όσους πίστεψαν πως έριξε λευκή πετσέτα,

ο Σεμπάστιαν Κουρτς θέλησε να διαμηνύσει πως
δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την πολιτική κο-
νίστρα, αφού αναλαμβάνει μέχρι νεωτέρας καθή-
κοντα επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα
του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος, ενώ στην
Καγκελαρία τον διαδέχεται ο έμπιστος συνεργά-
της του Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, υπουργός Εξω-
τερικών και ορκισμένος συνεχιστής της πολιτικής
του, κάνοντας πολλούς να μιλούν για «σκιώδη
καγκελάριο» που μπορεί να επιστρέψει ανά πάσα
στιγμή. 

Μπορεί να αποδειχτεί πώς έχουν φύγει λεφτά
από τα ταμεία του Λαϊκού Κόμματος σε ινστιτούτα
κοινής γνώμης για να εξασφαλίσουν ευνοϊκές δη-
μοσκοπήσεις, όπως καταγγέλλει η εισαγγελία;
Έχουν πληρώσει δημοσιογράφους για άρθρα…
αγιογραφίες, και μάλιστα με κρατικά κονδύλια; 

Το πιο καίριο ερώτημα είναι κατά πόσον θα δια-
τηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των Αυστριακών
για την υπόθεση, ειδικά αν αποδειχτούν χρονοβό-
ρες οι σχετικές έρευνες, όπως αναμένεται με τη
συνέχιση του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο
Κουρτς εμφανίζεται σε δημοσκοπήσεις ως ο δη-
μοφιλέστερος πολιτικός της γενιάς του και μεγά-
λο μέρος της κοινής γνώμης βλέπει με θετικό πρί-
σμα τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, ενώ η
αντιπολίτευση εμφανίζεται αδύναμη να απορρο-
φήσει ακόμη και τους δυσαρεστημένους.

Ο Κουρτς θέλει να παραμείνει αρχηγός του
κόμματός του, να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπός του και ακόμη και αν απαρνηθεί, όπως
διατυμπανίζει, τη βουλευτική του ασυλία, μπορεί
να αποδείξει ότι ο βασιλιάς δεν είναι γυμνός.

Θα σβήσει οριστικά το αστέρι
του, όσο γρήγορα αναδύθηκε,
ή μήπως βρει τη δύναμη να ξα-

νασηκωθεί για δεύτερη φορά από το κανα-
βάτσο; Η παραίτηση του Σεμπάστιαν Κουρτς
έπεσε σαν κεραυνός, έστω και αν τα μαύρα
σύννεφα είχαν πυκνώσει απειλητικά, αλλά
κάποιοι εκτιμούν ότι θα πέσουν έξω όσοι
βιάζονται να τον ξεγράψουν από την αυ-
στριακή πολιτική σκηνή.

Το σίγουρο είναι πως η περίπτωση του μέ-
χρι πρότινος καγκελαρίου της Αυστρίας μπο-
ρεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ως
προς την εξέλιξη μιας πολιτικής σταδιοδρο-
μίας.

Η πολιτική… εκτόξευση!
Αφού έδειξε τα «δόντια» του στο συντηρη-

τικό Λαϊκό Κόμμα, πυλώνα της αυστριακής
πολιτικής από το τέλος του πολέμου, κατά-
φερε να κερδίσει την κούρσα για την αρχηγία
του. Ο Σεμπάστιαν Κουρτς ανυπομονούσε να
ανελιχθεί, αφού στα 24 του, πριν ακόμη ολο-
κληρώσει τις σπουδές στην Νομική, διορί-
στηκε στο πόστο του υφυπουργού κοινωνι-
κής ενσωμάτωσης, στα 27 του πήρε το χαρ-
τοφυλάκιο του υπουργού Εξωτερικών και
στα 31 του έγινε ο νεαρότερος ηγέτης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας όσους
τον είχαν αποκαλέσει «παιδί-θαύμα».

Παρά την απειρία, που θα μπορούσε να τον
οδηγήσει σε λάθος επιλογές, έδειξε αίσθηση
πραγματισμού. Έτσι, αφού κέρδισε τις πρώ-
τες του εκλογές το 2017, στράφηκε στο
ακροδεξιό FPÖ για να σχηματίσει πλειοψη-
φία. Με ξενοφοβική ρητορεία και αποστρο-
φή στις αριστερές πολιτικές, εμφανιζόταν
ως ευπαρουσίαστος υποδειγματικός νεαρός
πολιτικός, που μάγευε τους ψηφοφόρους.
Ήταν την περίοδο που, σε μια ευημερούσα,
αλλά σε εσωτερική αναταραχή από τις μετα-
ναστευτικές ροές Αυστρία, πέρασε ομοβρον-
τία μέτρων και νόμων κατά της μετανάστευ-
σης, παρότι πυροδότησε συγκρούσεις εντός
και εκτός συνόρων.

Η πρώτη τρικλοποδιά 
Η πρώτη θητεία του στην Καγκελαρία τερ-

ματίστηκε απότομα μετά το «Ίμπιζα-γκέιτ», το
σκάνδαλο με τον ακροδεξιό συγκυβερνήτη
του Χανς Κρίστιαν Στράχε, στη διάρκεια δια-
κοπών του στο ισπανικό θέρετρο, να ομολό-
γει, χωρίς να ξέρει πως τον καταγράφει κά-
μερα, ότι είχε δωροδοκηθεί από Ρώσο ολι-
γάρχη, οδηγώντας για πρώτη φορά στην πο-
λιτική ιστορία της Αυστρίας σε υπερψήφιση
πρότασης μομφής.

Ο ίδιος ο Κουρτς, όχι μόνο βγήκε αλώβη-
τος από την υπόθεση, αλλά παρέμεινε καγκε-
λάριος, αλλάζοντας πολιτικό στρατόπεδο και
συμμαχώντας με το Κόμμα των Πρασίνων.
Μπορεί η σκληρή αντιμεταναστευτική γραμ-
μή που επιβεβαιώθηκε στην κρίση με το Αφ-

Ποιοι και γιατί δεν έχουν
ακόμη ξεγραμμένο 
τον Σεμπάστιαν Κουρτς

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Μπορεί 
να ξανακάνει 
το «θαύμα»; 

georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Ο νέος είναι 
τουρκοφάγος
Έχοντας μόνο δύο χρόνια στην πο-
λιτική, ο μέχρι πρότινος υπουργός
των Εξωτερικών και νέος καγκελά-
ριος της Αυστρίας Αλεξάντερ Σά-
λενμπεργκ, ίσως έχει την ευκαιρία
να δει το δικό του άστρο να ανατέλ-
λει. Ο 52χρονος κοσμογυρισμένος
διπλωμάτης έχει ζήσει στην Ελβε-
τία, την Ινδία, την Ισπανία και τη
Γαλλία, καθώς ως γιος Αυστριακού
πρέσβη, με τον ίδιο να ασκεί το
επάγγελμα του διπλωμάτη καριέ-
ρας, έκανε πολλά ταξίδια, ενώ λέ-
γεται πως έχει αποκτήσει και μεγά-
λη περιουσία. 
Έχοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη
του Σεμπάστιαν Κουρτς, είχε πριν
από έναν χρόνο, μιλώντας για το
μεταναστευτικό, στείλει σαφές μή-
νυμα στην Άγκυρα. «Η Ελλάδα δεν
πρέπει να αφεθεί μόνη της, προ-
στατεύει τα σύνορα της Ευρώπης»,
είχε υποστηρίξει σε συνέντευξή
του. «Δεν πρέπει να είμαστε αφε-
λείς και να επιτρέψουμε να εξαπα-
τηθούμε από τα κόλπα του Ερντο-
γάν», είχε πει για την κατάσταση
στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ,
αναφερόμενος στην Τουρκία, εκτί-
μησε πως ούτε σε 30 χρόνια δεν
πρόκειται να γίνει μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚ

ΠΑΡΑΣΚ

Δύο στα δύο γ
την κυβέρνησ

Σημαντικά διπλωματικά και στρατιωτικά
οφέλη αποκόμισε η Ελλάδα από τις αμυν-
τικές συμφωνίες που υπέγραψε με Παρί-

σι και Ουάσινγκτον. Ο ρόλος της Αθήνας ως πυλώνα
σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Με-
σόγειο αναγνωρίζεται πλέον από δύο παγκόσμιες
δυνάμεις ενώ, στον αντίποδα, γίνεται σαφές στην
Άγκυρα ότι ο αναθεωρητισμός και η επεκτατική πο-
λιτική που επιδιώκει να ασκήσει στην περιοχή ενο-
χλούν, όχι μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά
πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. 

Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της ελληνογαλ-
λικής συμφωνίας, ο Νίκος Δένδιας ταξίδεψε στην
Ουάσιγκτον για την ανανέωση του πρωτοκόλλου
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θωρακίζει
ακόμη περισσότερο τη θέση της χώρας απέναντι
στις προκλήσεις της Άγκυρας, ενώ ταυτόχρονα ενι-
σχύει τη στρατιωτική συνεργασία της Αθήνας με
την Ουάσινγκτον. Η ανανέωση είναι για πρώτη φο-
ρά πενταετής και μετά την πάροδο αυτού του δια-
στήματος θα ισχύει επ’ αόριστον. Με τον τρόπο αυ-
τόν, το Κογκρέσο θα μπορέσει να δικαιολογήσει με-
γαλύτερα κονδύλια, ώστε να γίνουν εργασίες ανα-
βάθμισης των βάσεων που θα χρησιμοποιούνται τό-
σο από τις ελληνικές όσο και από τις αμερικανικές
δυνάμεις. 

Εξίσου σημαντική, βέβαια, είναι η επέκταση της
αμερικανικής παρουσίας σε νέες τοποθεσίες, αλ-
λά και ο ενισχυμένος ρόλος της Σούδας, της Λάρι-

σας και της Αλεξανδρούπολης. Η Σούδα, άλλωστε,
αποτελεί την κορωνίδα της ελληνοαμερικανικής
συνεργασίας και διαθέτει τον μοναδικό προβλήτα
στην Ανατολική Μεσόγειο όπου μπορούν να ελλιμε-
νιστούν αεροπλανοφόρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σε «Σούδα» της αμερικανικής Αεροπορίας μετα-
τρέπεται η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, όπου
οι Αμερικανοί θα έχουν σχεδόν μόνιμη παρουσία με
αεροσκάφη F-15 αλλά και Μη Επανδρωμένα Αερο-
χήματα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, αξιωματού-
χοι των ΗΠΑ δοκίμαζαν τις εγκαταστάσεις της Λά-
ρισας, με τη βάση να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις
Αμερικανών επιτελών. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται
και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί
την πύλη εισόδου των αμερικανικών δυνάμεων στα
Βαλκάνια αλλά κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα, που
λόγω γειτνίασης με τη Ρωσία είναι περιοχή ζωτικής
σημασίας για την Ουάσινγκτον. Οι εργασίες που έγι-
ναν στο λιμάνι επιτρέπουν τον ελλιμενισμό θηριω-
δών πλοίων που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέ-
ρουν δεκάδες ελικόπτερα, άρματα μάχης, πυροβό-
λα αλλά και πολυάριθμο προσωπικό. 

Ξεκάθαρη δέσμευση
Με την ελληνογαλλική συμφωνία, η Αθήνα κατά-

φερε να αποσπάσει μια δέσμευση για την οποία
αγωνίζεται από το 1974. Μια καθαρή και σαφή
αναφορά, ότι αν η Ελλάδα δεχτεί επίθεση ή απειλη-
θούν η κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώμα-
τα, ακόμη και από χώρα που ανήκει στη Βορειοατ-
λαντική Συμμαχία, όπως η Τουρκία, θα έχει στο
πλευρό της μία μεγάλη δύναμη, σε αυτήν την περί-

πτωση τη Γαλλία. Σε μία τέτοια περίπτωση, είτε
πρόκειται για θερμό επεισόδιο είτε για σύρραξη ή
επίθεση, το Παρίσι καλείται να υποστηρίξει στρα-
τιωτικά την Αθήνα, ακόμη και με ένοπλη βία, στέλ-
νοντας δυνάμεις στο πεδίο. Ακόμη και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι, προτού ενεργοποιηθεί το άρθρο 2 της
συμφωνίας που περιλαμβάνει το Δόγμα Αμυντικής
Συνδρομής, τα δύο Επιτελεία θα συνεκτιμήσουν
την κατάσταση και στη συνέχεια θα αποφασίσουν
τον τρόπο αντίδρασης, το ενδεχόμενο και μόνο πως
η Τουρκία θα βρει απέναντί της, όχι μόνο τις ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τις γαλλικές, αρ-
κεί για να αποθαρρύνει οποιαδήποτε προσπάθεια
δημιουργίας τετελεσμένων με χρήση βίας. 

Την ίδια δέσμευση έχει και η Ελλάδα απέναντι
στη Γαλλία. Ακόμη και αν το ενδεχόμενο αποστολής
μιας ομάδας των Ειδικών Δυνάμεων στο Μάλι προ-
καλεί συζητήσεις στην Αθήνα, είναι σημαντικό να
διευκρινιστεί πως στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας έχουν ήδη γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες
στην περίπτωση που αποφασιστεί η συμμετοχή της
χώρας στην Ομάδα Κρούσης Τακούμπα (Task
Force Takuba). Μάλιστα, έχουν επιλεγεί και τα 30
στελέχη του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών της
Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, που, αν χρειαστεί, θα
μεταβούν στην αφρικανική χώρα για να συνδρά-
μουν την προστασία εγκαταστάσεων και προσωπι-
κού της ευρωπαϊκής Task Force, που λειτουργεί
υπό την ηγεσία της Γαλλίας. 

Αθήνα και Παρίσι συμφώνησαν ακόμη στην άσκη-
ση κοινής εξωτερικής πολιτικής για τις περιοχές
ενδιαφέροντος των δύο κρατών αλλά και της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές συ
κά το Σαχέλ, αλλά και η Μέση Α
κή Μεσόγειος και τα Βαλκάνι
άλλωστε, που τη συμφωνία-ορό
σο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσ
Ένωση. Χαρακτηρίστηκε, μάλισ
μα για το άλμα που πρέπει να κ
την ενοποιημένη άμυνα και την 
τών-μελών και στη συνέχεια τη
ρωστρατού. 

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα αναβ
τιωτικά με υπερσύγχρονους εξο
νάσσουν την αποτρεπτική ικαν
Δυνάμεων. Η συμφωνία με τη 
κώς την πολυπόθητη λύση στο ζ
σης του ελληνικού Στόλου με 
καλύτερης δυνατής επιλογής, 
γία και σύμφωνα πάντα με την ε
λόγηση που πραγματοποίησε το
που δεν είναι άλλη από τις φρ
ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο ε
ρο πλοίο αλλά και την καλύτερ
σφορά, αφού οι γεωπολιτικές
ψαν στην Αθήνα να αποκτήσει τ
τιμή των δύο, αφήνοντας δημο
την αγορά τριών κορβετών Gow
σμό, πυραύλων Spike NLOS και
εξοπλισμών. Ταυτόχρονα, η Ελλ
απόκτηση ακόμη έξι αεροσκα
ζοντας τον συνολικό αριθμό σε
με τη Δομή Δυνάμεων, θα απο
σύγχρονα μαχητικά. 

Σημαντικά διπλωματικά και στρατιωτικά οφέλη αποκ
η Ελλάδα από τις αμυντικές συμφωνίες που υπέγραψ
με Παρίσι και Ουάσινγκτονstavros.ion@gmail.com

του Σταύρου Ιωαννίδη
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Ο ΠΕΤΥΧΗΜEΝΟΣ 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓIΟΥ  
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-

στεργίου, εν μέσω πανδη-
μίας, έχει οδηγήσει την

ελληνική Αυτοδιοίκη-
ση απολύτως επιτυ-
χημένα σε δύσκολα
μονοπάτια, λόγω της
πανδημίας, διεκδι-

κώντας για λογαρια-
σμό της. Στο δε συνέδριο

της ΚΕΔΕ, αντιμετώπισε τα οξυμμένα ζη-
τήματα με διπλωματία και πειθώ. Κατά
κοινή ομολογία, κέρδισε τις εντυπώσεις. 

ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 
Μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία πήραν ο εκ-
πρόσωπος Τύπου και ο τομεάρχης Περι-
βάλλοντος του Κινήματος Αλλαγής,
Παύλος Χρηστίδης και Γιώργος Αποστο-
λόπουλος αντίστοιχα, αφού, μη ξεχνών-
τας τις καταστροφικές συνέπειες των
πυρκαγιών για την πανίδα της χώρας
μας, συγκέντρωσαν και μετέφεραν στις
εγκαταστάσεις του Συλλόγου Προστα-
σίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙ-
ΜΑ» μεγάλη ποσότητα παλιών εφημερί-
δων, που είναι απαραίτητες για τη φρον-
τίδα των πυρόπληκτων και τραυματισμέ-
νων ζώων.

ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΧΡΥΣΟ 
Επιβάτης λεωφορείου πιάστηκε χωρίς να
έχει πληρώσει εισιτήριο δύο φορές αξίας
2,40 ευρώ και του πιστώθηκε στην Εφο-
ρία πρόστιμο μαμούθ… Το «αστρονομικό»
ποσό του 1.491,84 ευρώ πληρώνει με
ρύθμιση στην Εφορία επιβάτης των μέσων
μαζικής μεταφοράς, ο οποίος χρησιμοποί-
ησε το λεωφορείο για να μεταβεί στην ερ-
γασία του χωρίς εισιτήριο δύο φορές, αλ-
λά οι ελεγκτές τού βεβαίωσαν τα ανάλογα
πρόστιμα που δεν εξόφλησε ποτέ, με απο-
τέλεσμα τα χρέη να εμφανιστούν στο
Taxisnet. Κατόπιν, προέβη σε ρύθμιση της
οφειλής η οποία υπάχθηκε σε ρύθμιση 74
δόσεων ύψους 20,16 ευρώ η καθεμία, οι
οποίες ακόμη εξοφλούνται… 

Δώστε χρήμα
Επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Πολιτισμού

και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη κατέθεσε ο Βασίλης
Κεγκέρογλου, ζητώντας να δοθεί άμεσα προκαταβο-
λή από τη φορολόγηση του στοιχήματος στα ερασι-
τεχνικά σωματεία της χώρας.

Ειδικότερα, ο γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος
Αλλαγής διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι τα αθλητικά
ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας αντιμετωπίζουν
προβλήματα λειτουργίας, αφού επλήγησαν ανεπα-
νόρθωτα, όχι μόνο από την πανδημία, αλλά και ελ-
λείψει κρατικής χρηματοδότησης. 

Αίσθηση προκάλεσε μια δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου για τα
παιδιά μεταναστών. Ειδικότερα, μιλώντας για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, ο πρώην υπουργός και νυν υποψήφιος για
την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «θα κρατάμε
εδώ όσους αντέχει η οικονομία, η κοινωνία και το εθνικό μας
συμφέρον», προσθέτοντας ότι υπάρχουν νησιά που έχουν σχο-
λεία με πέντε παιδιά, τα τέσσερα εκ των οποίων είναι ξένα, παι-
διά μεταναστών. «Να είναι και τέσσερα και 14, αν χρειάζεται, αλ-
λά όχι να μην υπάρχει Έλληνας και Ελληνόπουλο εκεί, αυτό θέτει
και θέμα που σχετίζεται με την εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα μακροπρόθεσμα και πρέπει να το δούμε».
Οι άσπονδοι σύντροφοί του είπαν ότι αυτές οι απόψεις δεν είναι σοσιαλδημοκρατικές.

«Μάχη » στη μικρή λιανική αναμένε-
ται μεταξύ της e-food και των με-
γάλων αλυσίδων ΑΒ Βασιλόπου-

λος και Μασούτης, μετά την εξαγορά της
Kiosky’s από την πρώτη.
Η γερμανική Delivery Hero, μητρική εταιρείας
της πλατφόρμας διανομής φαγητού e-food.gr,
η οποία συνεργάζεται με τα σούπερ-μάρκετ
Σκλαβενίτης, γνωστοποίησε τη συμφωνία
αγοραπωλησίας του ομίλου Μούχαλη.
Η e-food.gr είχε νωρίτερα προχωρήσει επίσης
σε εξαγορές πλατφορμών εξυπηρέτησης δια-
νομής φαγητού, όπως η deliveras.gr και η

clickdelivery.gr, προχωρώντας σε άμεση με-
γέθυνση της κρίσιμης μάζας και του μεριδίου
της.
Ωστόσο, στη μικρή λιανική δραστηριοποιούν-
ται, μέσω της μεθόδου του franchise, οι μεγά-
λες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ ΑΒ Βασιλόπου-
λος και Μασούτης. Η πρώτη μέσω των ΑΒ
Shop & Go και AB Food Market και η δεύτερη
μέσω των express market.
Ο «πόλεμος» ανάμεσα σε e-food, ΑΒ Βασιλό-
πουλο και Μασούτη θα είναι αναπόφευκτος.
Με τον Σκλαβενίτη να παραμένει, τουλάχιστον
προς το παρόν, θεατής.

Έρχεται πόλεμος 
στη λιανική 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΥΨΗΛΟY
ΕΠΙΠEΔΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ
Ένα οργανωμένο στρατόπεδο
είναι η νέα δομή στη Σάμο. 
Οι πράσινες περιοχές καλύ-
πτουν το 25 % της έκτασης
στον καταυλισμό, ενώ όλα τα
σπίτια διαθέτουν δωρεάν κλι-
ματισμό που οι αιτούντες άσυλο
μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Σε κάθε μέρος του καταυλι-
σμού, το οποίο φιλοξενεί
3.000 μετανάστες και περιλαμ-
βάνει διαφορετικούς τομείς
έτσι ώστε να μπορούν να διαχω-
ριστούν διαφορετικές ομάδες
μεταναστών, υπάρχουν «χώροι
εστιατορίων» με οκτώ εστιατό-
ρια, αθλητικές εγκαταστάσεις
και χώρους αναψυχής, καθώς
και σχολικές αίθουσες.
Υπάρχουν επίσης δωμάτια όπου
προσφέρονται διάφορες υπη-
ρεσίες από τις οποίες μπορούν
να επωφεληθούν οι κάτοικοι.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν
δωρεάν γιατρό, δωρεάν ψυχο-
λόγο και δωρεάν δικηγόρο,
σύμφωνα με τις πληροφορίες
στην ιστοσελίδα του ελληνικού
κράτους .Ο χώρος περιλαμβά-
νει ως επί το πλείστον από 240
μονοκατοικίες 25 τ.μ. η καθε-
μία, χωρητικότητας τεσσάρων
ατόμων.

ΜΙΚΡO ΠΡOΣΤΙΜΟ  
Μόλις 6.000 ευρώ κοστολόγη-
σαν οι υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής τη θαλάσσια ρύπαν-
ση αλλά και τους ελλιπείς ελέγ-
χους κατά τη διάρκεια εργασιών
από την εταιρεία ΤΕΚΑΛ για λο-
γαριασμό των Κινέζων της
Cosco, στο πλαίσιο της επέκτα-
σης του λιμανιού του Πειραιά,
στην Πειραϊκή. Πρόκειται για το
δεύτερο κατά σειρά πρόστιμο
που επιβλήθηκε από το Τμήμα
Περιβάλλοντος της Περιφέρει-
ας Αττικής, μετά τις αντιδράσεις
κατοίκων και φορέων του Πει-
ραιά για το περιβαλλοντικό «έγ-
κλημα» σε απόσταση αναπνοής
από την παραλία δίπλα στη Σχο-
λή Ναυτικών Δοκίμων. 

Απέχει  
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνεχίζει την «αποχή» από
τα ΜΜΕ, παρά το γεγονός ότι εκτινάχθηκε στην πολιτική
σκηνή χάρη στις εμφανίσεις του στα διάφορα τηλεοπτι-
κά πάνελ και πήγε ψηλά στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθη-
νών.

Φωνή ηρεμίας 
Ένα μήνυμα ψυχραιμίας προς το εσωτερικό του κόμμα-
τός της, αλλά και προς την κυβέρνηση, επιχείρησε να
«περάσει» η Ντόρα Μπακογιάννη, όταν αντιλήφθηκε ότι
η Ελλάδα έχει βγάλει το σπαθί από το θηκάρι της, σε βά-
ρος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α M E D I A

Μάλλον δεξιά άποψη
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Ο «γαλάζιος» υπουργός που 
θα ήθελαν στο Κίνημα Αλλαγής…
διάδοχο της Φώφης

Το κλίμα συγκίνησης και ο αιφνιδιασμός που ακολούθησαν την
είδηση για τη νέα περιπέτεια υγείας της Φώφης Γεννηματά έκρυ-
ψαν παρασκηνιακές συζητήσεις και ζυμώσεις του τελευταίου δια-
στήματος, για το ενδεχόμενο να προκύψει… μεταγραφή στην
κούρσα για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Και μάλιστα μεταγραφή από το… πάνω ράφι, καθώς το πρόσω-
πο που συζητούσαν «δημογέροντες» του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τα τελευ-
ταία χρόνια να διαρρήξει τους δεσμούς του με το Κίνημα Αλλαγής
και να συμπορευτεί με το πολιτικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, συμμετέχοντας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η εισήγηση στον Τσίπρα
να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ…
Ένωση Κέντρου
Οι απογοητευτικές επιδόσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις δεν περ-
νούν απαρατήρητες από τον ηγετικό
πυρήνα του κόμματος, παρά τη στρα-
τηγική επιλογή να καταγγέλλονται οι
ιδιοκτησίες των δημοσκοπικών εται-
ρειών.
Αρκετοί λοιπόν αρχίζουν να μορφο-
ποιηθούν μια πολύ συγκεκριμένη ει-
σήγηση προς τον Αλέξη Τσίπρα, προ-
τρέποντας τον αρχηγό της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης να ακολουθήσει
το παράδειγμα του Ανδρέα Παπαν-
δρέου, σε ακόμη μια ιστορική συγκυ-
ρία. Να αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει
την… κακή τύχη της Ένωσης Κέν-
τρου και ο ίδιος να ηγηθεί ενός νέου,
προσωποκεντρικού πολιτικού φο-
ρέα, που θα φέρει τη δική του σφρα-
γίδα και θα είναι απαλλαγμένος από
το αρνητικό παρελθόν του κόμματος
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 
Οι εμπνευστές της παραπάνω εισή-
γησης προτείνουν επί της ουσίας την
επανάληψη του εγχειρήματος ίδρυ-
σης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου το 1974, ώστε να καρπω-
θεί περισσότερο εύκολα την όποια
εκλογική φθορά της κυβέρνησης
Μητσοτάκη.

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή
στην πρόσφατη εκδήλωση του Ιδρύ-
ματος Καραμανλή προκάλεσε αί-
σθηση και συζητήσεις. Αναμενόμε-
νο, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός
και επί δωδεκάμισι χρόνια πρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας δια-
τηρεί ειδικό βάρος παρέμβασης,
εντός και εκτός συνόρων.

Οι περισσότεροι στάθηκαν στην
πτυχή της παρέμβασής του που αφορούσε τη μελαγχολική
διαπίστωση για το κατάντημα της σημερινής Ευρώπης της…
γραφειοκρατίας των Βρυξελλών.

Εξίσου σημαντική ήταν η ευχέρεια με την οποία ο Κώστας

Καραμανλής ξαναέπιασε το νήμα με
τον μεσαίο χώρο και τον κοινωνικό φι-
λελευθερισμό, που ο ίδιος εξέφρασε
με αυθεντικότητα το 2004 και το
2007, συγκεντρώνοντας τις μεγαλύ-
τερες κοινωνικές πλειοψηφίες που
έχουν καταγραφεί έκτοτε σε εκλογι-
κές αναμετρήσεις.

Η επιχειρηματολογία Καραμανλή
για την αναγκαιότητα συμμετοχής της

κοινωνικής πλειοψηφίας στην κοινή πρόοδο διευρύνει την
απήχηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ανανεώνει τον πυρήνα
της πολιτικής ηγεμονίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη σημε-
ρινή κοινωνία.

Ο υπουργός Τουρισμού φέρνει την TUI
πιο κοντά στη «σύγχρονη Ελλάδα»

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δρομολογεί την υλοποί-
ηση μιας στενότερης συνεργασίας της Ελλάδας με την TUI, στη βάση
της σύγχρονης εικόνας του ελληνικού τουρισμού, με ποιοτική αναβάθ-
μιση του τουριστικού προϊόντος και διεύρυνση τόσο του ετήσιου κύ-
κλου εργασιών, όσο και επιλεγμένων προορισμών. Η TUI διαδραματί-
ζει παραδοσιακά καθοριστικό ρόλο στη… μονομαχία των μεγάλων
τουριστικών παικτών της Ευρώπης, με τη χώρα μας να εκκινεί φέτος
από προωθητική αφετηρία και με τον Βασίλη Κικίλια να υλοποιεί ένα
πλέγμα παρεμβάσεων, που εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν της Ελ-
λάδας και το επικαιροποιούν, σύμφωνα και με τις καινούργιες προτε-
ραιότητες των επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο, στον επίλογο
των νέων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία του κορονοϊού.

Η «ΟΜAΔΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤA»…
ΨΗΦIΖΕΙ ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗ
Στον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται να μετακινηθούν
σχεδόν… μονοθεματικά στελέχη του Κινήματος Αλλα-
γής που βρίσκονται κοντά στη Φώφη Γεννηματά.
Η ηγετική ομάδα εκτιμά ότι ο «πράσινος» ευρωβουλευ-
τής κράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα την πιο
αξιοπρεπή και ανθρώπινη στάση έναντι της προέδρου
του Κινήματος Αλλαγής, παρόλο που διατηρούσε την
πιο συμπαγή και αριθμητικά υπολογίσιμη εσωκομματι-
κή ομάδα.
Αντιθέτως, ο Ανδρέας Λοβέρδος βρίσκεται στο στόχα-
στρο αρκετών, ενώ επανέρχονται παρασκηνιακά επι-
κριτικές συζητήσεις με στόχο τον πρώην υπουργό των
κυβερνήσεων Σημίτη, με την «κατηγορία» ότι, εφόσον
κερδίσει εκείνος τη μάχη της ηγεσίας, θα… παρκάρει
το Κίνημα Αλλαγής σε ρόλο δορυφόρου της Νέας Δη-
μοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΚΙΚIΛΙΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕI Ο «ΚΡΥΜΜEΝΟΣ
ΠΛΟYΤΟΣ» ΤΗΣ ΕΛΛAΔΑΣ
Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας υπηρετεί με
συνέπεια τη στρατηγική στόχευση να αναδειχθεί ο
«κρυμμένος πλούτος» της Ελλάδας, στην προσπάθεια
ποιοτικής ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της
χώρας. Ο Βασίλης Κικίλιας βρίσκεται σε προωθητική
επαφή με τους αρμόδιους παράγοντες και τους φο-
ρείς του χώρου, ώστε να αξιοποιηθούν διδάγματα του
παρελθόντος και να ενισχυθεί η πολυπλοκότητα του
τουριστικού προϊόντος.
Έτσι, η Ελλάδα θα βρεθεί τους επόμενους μήνες σε
καλύτερη αφετηρία έναντι άλλων χωρών που διεκδι-
κούν σημαντικό μερίδιο από την τουριστική πίτα, και
θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να σταθεί με αξιώσεις
έναντι του ανταγωνισμού.

Ο Καραμανλής ξαναέπιασε το νήμα με τον μεσαίο
χώρο και τον κοινωνικό φιλελευθερισμό

Το ερώτημα 
δημοσκόπησης 
για «οικουμενικό 
πρωθυπουργό»…
Στουρνάρα
Ένα… προχωρημένο ερώτημα πε-
ριείχε δημοσκόπηση που είδε πρό-
σφατα το φως της δημοσιότητας,
μόνο που έμεινε στις… σημειώσεις
και δεν έφτασε ποτέ στο τελικό
ερωτηματολόγιο.
Το ερώτημα αφορούσε το πώς θα
έβλεπαν οι πολίτες την περίπτωση
να συγκροτηθεί κυβέρνηση οικου-
μενικής συνεργασίας μετά τις επό-
μενες εκλογές, εφόσον η απλή
αναλογική εμποδίσει τον σχηματι-
σμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, με
πρωθυπουργό τον… Γιάννη Στουρ-
νάρα. Το ερώτημα περί του «οικου-
μενικού» Στουρνάρα δεν έφτασε
ποτέ στην τελική εκδοχή της σφυγ-
μομέτρησης, καθώς εκτιμήθηκε ότι
θα άνοιγε πολιτικά ζητήματα και κύ-
κλο συζητήσεων περί αναδιάταξης
του πολιτικού σκηνικού, με φόντο
και τις εξελίξεις στον χώρο του Κι-
νήματος Αλλαγής. Φαίνεται ωστό-
σο ότι συγκεκριμένα «κέντρα εξου-
σίας» ενδιαφέρονται να μετρήσουν
την απήχηση και την αποδοχή του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
σε επίπεδο πραγματικής κοινωνίας.

Η στιγμή της κάλπης 

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ερχόμα-
στε πάντα αντιμέτωποι με την απόφα-
ση που οφείλουμε να πάρουμε. Ποι-

ος αξίζει τον σταυρό; Ποιον θα ήθελα εντός
Κοινοβουλίου; Όλοι αναρωτιόμαστε τι είναι
καλύτερο για τη χώρα. Τουλάχιστον για αυ-
τούς που νοιάζονται για αυτήν τη χώρα. Για
κάποιους, πάλι, η ψήφος είναι συνυφασμέ-
νη με συμφέροντα, στα πλαίσια της ατομικι-
στικής κοινωνίας. Άλλες φορές, εκδικητικά
θέλουμε να απομακρύνουμε από τα σκή-
πτρα της εξουσίας ένα κόμμα που πι-

σ τ ε ύ ο υ μ ε
ότι μας πρό-
δωσε κατά
τη διάρκεια
της θητείας
του. Δεν εί-
ναι παράλο-
γο να υπάρ-

χουν δεκάδες παράμετροι που αναλύουμε
προκειμένου να επιλέξουμε την επόμενη
κυβέρνηση. Είναι, όμως, καταστροφικό να
μην ψηφίζουμε με βάση τη δεινότητα του
κάθε κόμματος να διαχειριστεί αυτή την
αποστολή, αλλά έχοντας ως στόχο μόνο το
ατομικό συμφέρον. 

Το κόμμα που θα λάβει την εξουσία δεν
οφείλει απλώς να δρα για λογαριασμό της
κοινωνίας, αλλά να εμπνέει εμπιστοσύνη
στον πολίτη λόγω της εμπειρίας που διαθέ-
τουν τα μέλη του στον πολιτικό στίβο. Η σω-
στή διαχείριση των εθνικών θεμάτων και
της εξωτερικής πολιτικής καθιστούν δύσκο-
λο άθλημα την ίδια την πολιτική, λόγω της
απαιτητικότητάς τους. Το εκάστοτε κυβερ-
νών κόμμα θα πρέπει να επιλέγεται με βάση
την ικανότητά του να αντιμετωπίσει και να
βελτιώσει μία ολόκληρη κοινωνία σε περιό-
δους νηνεμίας ή εξαντλητικών κρίσεων.
Εκεί κρίνεται και η αποτελεσματικότητα
μίας κυβέρνησης. Το πολιτικό κριτήριο και η
κοινωνική ευσυνειδησία λειτουργούν κατα-
λυτικά σε μία λελογισμένη επιλογή υποψη-
φίου. 

Είναι άλλωστε ζήτημα που αφορά τον
ίδιο πολίτη να κρίνει ποιος μπορεί να τον εκ-
προσωπήσει επαρκέστερα. Όχι για να επω-
φεληθεί ο ίδιος, αλλά για να ενδυναμωθεί
η κοινωνία στο σύνολό της, διότι και η μονά-
δα που σκέφτεται ατομικά είναι μέλος μίας
κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, συγκρατη-
μένοι πολίτες με στοχευμένο κριτήριο που
αντιλαμβάνονται την πραγματική σημασία
της στιγμής της κάλπης και δεν τους περιο-
ρίζει ο πολιτικός αναλφαβητισμός επεξερ-
γάζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια πού θα
δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Όταν η κάλπη
καλεί τον ψηφοφόρο, τα κριτήρια επιλογής
θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και συνει-
δητά διαμορφωμένα. Στο τέλος της ημέρα,
επιλέγουμε τους δικούς μας εκπροσώ-
πους. 

* Πολιτική αναλύτρια

Γράφει 
η Ελεάνα Παππά*

AΡΘΡΟ
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ΕΠEΚΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚHΣ
ΣYΝΔΕΣΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙA - ΜΕΘAΝΩΝ

Λύση στο πρόβλημα της σύνδεσης
των Μεθάνων με τον Πειραιά, και με
τα νησιά Αίγινα και Αγκίστρι, βρέθηκε
από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με
την Attica Group. 

Έτσι από χθες και έπειτα το δρομο-
λόγιο της Παρασκευής που θα ξεκινά
στις 16:50 από τον Πειραιά θα φτάνει
και στα Μέθανα και μετά θα επιστρέ-
φει στον Πειραιά.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώ-
στας Κατσαφάδος, είναι «μια λύση
που θα βοηθήσει τους κατοίκους των
Μεθάνων στις μετακινήσεις τους από
και προς το νησί από το λιμάνι του Πει-
ραιά και των νησιών της Αίγινας και
του Αγκιστρίου. Συνεχίζουμε ώστε κα-
νείς να μη νιώθει μόνος και να μην εί-
ναι μόνος σε αυτές τις δύσκολες επο-
χές».

ΣΤΗ ΒΟΥΛH
ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛIΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ
ΜΕΤΑΞA

Στη Βουλή έφτασαν οι καταγγελίες
για το Νοσοκομείο Μεταξά του Πει-
ραιά, όπου ακυρώνονται χειρουρ-
γεία και εξυπηρετούνται μόνο έκτα-
κτα περιστατικά λόγω έλλειψης αναι-
σθησιολόγων, όπως είχε γράψει το
«Π» την προηγούμενη εβδομάδα.
Το θέμα φέρνει στο Κοινοβούλιο η
βουλευτής της Β’ Πειραιώς Φωτεινή
Μπακαδήμα, η οποία κατέθεσε επί-
καιρη ερώτηση προς τον υπουργό
Υγείας για την κατάσταση στο Νοσο-
κομείο Μεταξά. Η βουλευτής ρωτά
μεταξύ άλλων τον αρμόδιο υπουργός
εάν είναι ενήμερος για την υπολει-
τουργία του Νοσοκομείου Μεταξά
στον Πειραιά και ποιες άμεσες ενέρ-
γειες θα γίνουν ώστε να τεθούν σε
πλήρη λειτουργία και τα έξι χειρουρ-
γικά τραπέζια του νοσοκομείου.

Σε διαγωνισμό προχωρά
το αρμόδιο Ταμείο Χρημα-
τοδότησης Δικαστικών Κτι-
ρίων, του υπουργείου Δι-
καιοσύνης, με σκοπό την
εύρεση κατάλληλου ακινή-
του το οποίο θα στεγάσει
το νέο Δικαστικό Μέγαρο
του Πειραιά, εκτιμώμενου
ύψους σχεδόν 81 εκατ. ευ-
ρώ. 

Οι όροι του διαγωνισμού αποκλείουν αυτομά-
τως λόγω μεγέθους το κτίριο-γιαπί της πρώην
Ραλλείου, το οποίο είχε παραχωρηθεί δωρεάν
από τον Δήμο Πειραιά για την ανέγερση νέου δικα-
στικού μεγάρου, με εκτιμώμενο κόστος εργασιών
ανακαίνισης περί τα 20 με 25 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διακήρυξη του σχε-

τικού μειοδοτικού διαγωνι-
σμού, ως ανώτατο όριο
πληρωτέο τίμημα τέθηκαν
τα 80.954.000 ευρώ και
ως κριτήριο ανάθεσης η
πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή).

Όσον αφορά τον διαγωνι-
σμό, δεκτές θα γίνουν προ-

σφορές ακινήτων εντός του προβλεπόμενου ανώ-
τατου πληρωτέου τιμήματος, τα οποία περιλαμβά-
νουν ή πρόκειται να περιλάβουν κτίριο επιφάνειας
30.000 τ.μ. (με απόκλιση επιπλέον ή επί έλαττον
έως 5%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη 10η Δεκεμ-
βρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

EΡΙΞΑΝ «AΚΥΡΟ»
ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH
ΜΕΛEΤΗ ΤΟΥ MASTER
PLAN ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ

Καταψηφίστηκε η Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων του master plan της
ΟΛΠ ΑΕ-Cosco από το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής!  

Δεκαοκτώ μήνες μετά την
έναρξη των έργων για το νέο λιμά-
νι στην Πειραϊκή, εργασίες που
πληρώνονται από την Περιφέρεια
Αττικής μέσω ΕΣΠΑ, στο τελευ-
ταίο Περιφερειακό Συμβούλιο πα-
ρουσιάστηκε μια εντελώς διαφο-
ρετική εικόνα σε σχέση με τον
Μάιο του 2020, όταν εν μέσω πα-
νηγυρικών δηλώσεων της αντιπε-
ριφερειάρχη κας Αντωνάκου για
τη θέσπιση 231 όρων και 9 «κόκ-
κινων γραμμών», το master plan
είχε υπερψηφιστεί. 

Η εισηγήτρια-αντιπεριφερειάρ-
χης Σταυρούλα Αντωνάκου παρα-
δέχτηκε πως ούτε οι όροι ούτε οι
«κόκκινες γραμμές» τηρήθηκαν,
ενώ οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοί-
κησης και των φορέων περιέγρα-
ψαν με μελανά χρώματα την κα-
τάσταση στην οποία έχουν περιέλ-
θει οι πόλεις του ευρύτερου Πει-
ραιά λόγω της περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης από τις επεκτάσεις
της Cosco. 

ΠEΘΑΝΕ Ο ΝIΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣOΠΟΥΛΟΣ
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ανα-
στασόπουλος σε ηλικία 80 ετών. 
Ο Νίκος Αναστασόπουλος συνέ-
δεσε τη θητεία του, στη θέση του
διευθύνοντος συμβούλου στο με-
γαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον
ΟΛΠ, από το 2005
μέχρι το 2009, με
την παραχώρηση
του Σταθμού Εμ-
πορευματοκιβω-
τίων στον κινεζι-
κό όμιλο Cosco.
Η παρουσία του
στο πηδάλιο του
ΟΛΠ, κατά την πε-
ρίοδο της παρα-
χώρησης, έχει αναγνωριστεί
πως είχε καθοριστική σημασία,
προκειμένου να υλοποιηθεί η
απόφαση της τότε κυβέρνησης
να περάσει στη νέα εποχή το λι-
μάνι του Πειραιά.

«Καταιγίδα έχει ξεσπάσει στο ενερ-
γειακό κόστος, στις πρώτες ύλες και
στα μεταφορικά, με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να συγκρατηθεί καμία τιμή
και το κόστος να μεταβιβάζεται στον
τελικό καταναλωτή», τόνισε ο πρό-
εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης
Κορκίδης.«Καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε το μέτωπο της ακρίβειας
εκτός από την πανδημία, σε έναν χει-
μώνα αρκετά δύσκολο για τα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις», είπε ο Κορκίδης. Την ίδια ώρα ανέφερε τις αυξήσεις που έχουν τα προϊόντα στη
χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής ήδη «βλέπει» αύξηση 29% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 18% στα
καύσιμα κίνησης, 21% σε φρέσκα λαχανικά, 18% στα κρέατα, 8% στα ψάρια.

Β. ΚΟΡΚIΔΗΣ: Η «ΚΑΤΑΙΓIΔΑ» ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚO ΚOΣΤΟΣ 
ΚAΝΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜEΣ ΑΣΥΓΚΡAΤΗΤΕΣ

Πόσο θα κοστίσουν τα νέα Δικαστήρια του Πειραιά

Νέα ψηφιακή εποχή σηματοδοτεί η προ-
γραμματική συμφωνία για την ένταξη
43 δράσεων του υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής στο Εθνικό Πρό-
γραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, που υπέ-
γραψαν ο ΥΝΑΝΠ Γιάννης Πλακιωτάκης και ο
υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τρεις εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως δρά-
σεις-τομές, οι οποίες αναβαθμίζουν δομικά
τον τρόπο λειτουργίας του υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Συγκεκριμέ-
να, οι δράσεις αυτές αφορούν:

• Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστη-
μα για τη Ναυτιλία.

• Το Port Community System, δηλαδή ψη-
φιακές υπηρεσίες για τη δραστηριοποίηση
των εταιρειών στα λιμάνια.

• Τη συνολική ψηφιοποίηση των αρχείων
του ΥΝΑΝΠ.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτά-
κης, η εν λόγω Προγραμματική Συμφωνία
σηματοδοτεί μία νέα αφετηρία στον ψηφια-
κό χώρο της ναυτιλίας και της σχέσης μας
με την κοινωνία.

Πλακιωτάκης - Πιερρακάκης: 43 ψηφιακές
δράσεις του υπουργείου Ναυτιλίας



ΛYΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ       
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, διασφαλίζεται η μισθοδοσία του προ-
σωπικού των παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ. Συγκεκρι-
μένα, διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή
της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προ-
σωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά
τους πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Η κάλυψη των δα-
πανών θα γίνεται από τακτικά ή έκτακτα έσοδα των ΟΤΑ και
των νομικών τους προσώπων ή μέσω επιχορήγησης για τον
σκοπό αυτόν από ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης. 

Έρχεται νέα προκήρυξη 
για μονίμους στους ΟΤΑ

Την ώρα που σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι στο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη θέτουν μετ’ επιτάσεως θέ-
μα έλλειψης προσωπικού, φαίνεται ότι η ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών είχε ήδη έτοιμη μια πρώτη λύ-
ση. Όπως είναι σχεδόν έτοιμη προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για

μόνιμο προσωπικό σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Πρόκειται για την πρόσληψη 1.595
μόνιμων υπαλλήλων σε δήμους και περιφέρειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
Ανεξάρτητη Αρχή μελετά τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη μεγά-
λη αυτή προκήρυξη, έχοντας ήδη και την πλήρη συγκατάθεση του υπουργείου
Εσωτερικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη το
ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που
πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, με

όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν τους δη-
μάρχους να έχουν μπει σε διαβούλευση για την
εξεύρεση λύσεων. Τρία μεγάλα και βασικά θέ-
ματα και πολλά μικρότερα, αλλά όχι μικρότερης
σημασίας, προτάσσουν οι δήμαρχοι ανεξαρτή-
τως κομματικής προέλευσης, αν και αυτή παίζει
ρόλο στις λύσεις που προτείνουν. Στα σημαντι-
κά θέματα ξεχωρίζει η μεγάλη έλλειψη σε προ-
σωπικό που έχουν προκαλέσει η πολύχρονη
απαγόρευση προσλήψεων και οι «απώλειες»
από την κινητικότητα, τα μεγάλα οικονομικά
προβλήματα που προκύπτουν από την πανδη-
μία, την ενεργειακή κρίση και τις μειωμένες
χρηματοδοτήσεις και η δυσκολία της ένταξης
έργων στα επενδυτικά προγράμματα ιδιαίτερα
με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο
«Αντώνης Τρίτσης». 

Οικονομικό αδιέξοδο
Στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετω-

πίζουν οι δήμοι τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω
της στέρησης εσόδων, και στα επιπλέον έξοδα
που έχει προκαλέσει η πανδημία και δεν έχουν
αναπληρωθεί στο σύνολό τους ήρθε να προστε-
θεί και ο προβληματισμός από το προσχέδιο του
Προϋπολογισμού για το 2022. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν, και προκαλούν
τις αντιδράσεις, παρότι υπάρχει αύξηση στην
απόδοση των ΚΑΠ, η αύξηση αυτή δεν μεταφέ-
ρεται αναλογικά και στην επιχορήγηση των δή-
μων. Η προβλεπόμενη αύξηση, σε σχέση με φέ-
τος, της τακτικής επιχορήγησης των δήμων για
το 2022 είναι μόλις 22 εκατ. ευρώ, ενώ, αν
εφαρμόζονταν οι προβλέψεις της ισχύουσας
νομοθεσίας, τότε αυτή θα έπρεπε να ανέλθει
στα 550 εκατ. ευρώ. Επίσης, στο προσχέδιο
δεν αποτυπώνονται δαπάνες των δήμων για την

πανδημία, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόδοση
παρακρατηθέντων πόρων, ενώ ελάχιστες είναι
οι αποδόσεις στους δήμους από το εθνικό σκέ-
λος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Αντιθέτως, για το 2022 προβλέπεται για τους
δήμους υποχρέωση να παρουσιάσουν πλεόνα-
σμα ύψους 146 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ανησυχητικά γίνονται τα πράγματα
για τα οικονομικά των δήμων λόγων των μεγά-
λων αυξήσεων στα τιμολόγια του ρεύματος,
που συνεπάγονται δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις
των δήμων και εκ των πραγμάτων θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις στα δημοτικά τέ-
λη καθαρισμού, φωτισμού και στην ύδρευση.
Για τον λόγο αυτόν, η ΚΕΔΕ ήδη κατέθεσε αίτη-
μά της προς τα συναρμόδια υπουργεία για να εν-
ταχθούν και οι δήμοι στον μηχανισμό στήριξης
που δημιουργεί η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά. 

Επιτάχυνση των έργων και προσλήψεις 
Το ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών του «Αν-

τώνης Τρίτσης» σε συνδυασμό με τη δικαιότερη
κατανομή των έργων στους δήμους απασχολεί
ιδιαίτερα τους δημάρχους, που βλέπουν ότι τα
δύο τελευταία χρόνια «κόλλησε» η διαδικασία
και πλέον πολύ δύσκολα θα προλάβουν να «ωρι-
μάσουν» έργα και να μπουν σε διαδικασία υλο-

ποίησης πριν από τις εκλογές του 2023. Γι’ αυ-
τό και είναι πολλές οι φωνές που ζητούν από
τους αρμόδιους υπουργούς να «τρέξουν» οι δια-
δικασίες.

Ίδιες και ισχυρότερες είναι οι φωνές από
όλες τις πλευρές του συνεδρίου, που ζητούν να
γίνουν επιτέλους προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού στους δήμους, καθώς αυτές έχουν παγώ-
σει πάνω από δεκαπέντε χρόνια (με μοναδική
εξαίρεση αυτή της 3Κ για τις υπηρεσίες καθα-
ριότητας), με αποτέλεσμα να έχουν ερημώσει οι
υπηρεσίες κυρίως από επιστημονικό προσωπι-
κό. Πάνω σε αυτό οι δήμαρχοι επαναφέρουν και
το θέμα της κινητικότητας, επαναλαμβάνοντας
το αίτημα να έχουν δικαίωμα «ένστασης» στις
μετακινήσεις, γνωρίζοντας πάντως την αντίθε-
τη άποψη του υπουργείου Εσωτερικών.

Η «χαμένη μεταρρύθμιση» 
Στα βασικά ζητήματα του Συνεδρίου της ΚΕ-

ΔΕ και το αίτημα προς τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα να ξεκινήσει και
πάλι η διαδικασία διαλόγου για τη μεταρρύθμι-
ση αρμοδιοτήτων και πόρων των ΟΤΑ, που «πά-
γωσε» από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουρ-
γείου αλλά τόσο απαραίτητη θεωρείται από
όλες τις πλευρές. 

Όλα τα καυτά θέματα της Αυτοδιοίκησης
στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης 

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, στα ανατολικά της Αθήνας, έχει ξεκινήσει μεγάλος «πόλεμος» ανάμεσα σε
πρώην και νυν δήμαρχο για την ευθύνη που το «μεγάλο έργο» της κατασκευής νέου δημαρχείου μένει στα
χαρτιά; Ο πρώην ρίχνει ευθύνες για ανικανότητα στον νυν «γιατί το είχε έτοιμο» και ο τωρινός καταμαρτυ-

ρεί «σειρά παραλείψεων και παρατυπιών» στον πρώην… Ασφαλής συνταγή για να μη γίνει ένα έργο! 

Δεν συμμετέχει…
Φαίνεται πως βαρέθηκε σε κάθε

συνεδρίαση να γκρινιάζει και απο-
φάσισε να μη συμμετέχει καθό-
λου… Ο λόγος για τον πρώην δή-
μαρχο Πεύκης και επικεφαλής πα-
ράταξης της αντιπολίτευσης στο
Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης-
Πεύκης Γιάννη Θεοδωρακόπουλο,
που εδώ και
έναν χρόνο κα-
ταγγέλλει τη
δημοτική αρχή
του Τάσου
Μαυρίδη για
τον τρόπο με
τον οποίο γί-
νονται οι συνε-
δριάσεις του
Συμβουλίου.
Βλέπετε, αυτές
έχουν γίνει «κλειστές», καθώς
στην τηλέδιάσκεψη έχουν πρόσβα-
ση μόνο τα μέλη του Συμβουλίου
και δεν μπορεί να συμμετέχει ή να
παρακολουθήσει κανένας πολίτης,
εργαζόμενος ή δημοσιογράφος
ενώ η συνεδρίαση δεν καταγράφε-
ται ώστε να μπορεί κάποιος να την
δει ή να την ακούσει έστω αργότε-
ρα… Ο κ. Θεοδωρακόπουλος κα-
τήγγελλε όλα τα παραπάνω εδώ και
πολύ καιρό, αλλά φαίνεται ότι πλέ-
ον «έφτασε ο κόμπος στο χτένι»,
καθώς αποφάσισε για όσο καιρό οι
συνεδριάσεις γίνονται με αυτόν τον
τρόπο η παράταξη του να απέχει...
Και απ’ ό,τι φαίνεται, πρόκειται να
ακολουθήσουν κι άλλες παρατά-
ξεις. 

Να διατηρηθεί το
επίδομα βαρέων
και ανθυγιεινών

Παράσταση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποίησε στο υπουργείο Εργα-
σίας το Συνδικάτο ΟΤΑ, με βασικό
αίτημα τη «μη περικοπή» του επιδό-
ματος βαρέων και ανθυγιεινών, που
στο τέλος του Οκτώβρη προβλέπε-
ται να κοπεί για όλους τους εργαζο-
μένους σε δήμους. Όπως τονίζει το
Συνδικάτο ΟΤΑ: «Ξεκαθαρίσαμε για
ακόμα μια φορά ότι δεν θα ανεχτού-
με καμιά περικοπή ή απένταξη ειδι-
κοτήτων από το συγκεκριμένο κα-
θεστώς, το αντίθετο, θα πρέπει να
επεκταθεί και σε άλλες κατηγο-
ρίες. Δεν μπορεί σε έναν κλάδο που
μετράει δεκάδες νεκρούς και εκα-
τοντάδες σακατεμένους, η κυβέρ-
νηση να προχωράει σε περικοπή
επιδομάτων, σήμερα του επιδόμα-
τος βαρέας και ανθυγιεινής εργα-
σίας και αύριο των συνταξιοδοτικών
μας δικαιωμάτων». Πάντως, από τη
μεριά της η γενική γραμματέας δή-
λωσε ότι το θέμα του επιδόματος
δεν είναι της αποκλειστικής ευθύ-
νης του υπουργείου Εργασίας, αλλά
θα είναι μια συνολική κυβερνητική
απόφαση, και απέρριψε κάθετα την
πρόταση του Συνδικάτου για επέ-
κταση του αριθμού των δικαιούχων
του ανθυγιεινού επιδόματος.

20 Ωτακο
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Έχουν 
διαφωνίες  
Άρχισαν οι τριγμοί στην
παράταξη της αντιπολί-
τευσης στον Δήμο Μετα-
μόρφωσης, μετά την
εκλογή του νέου επικε-
φαλής στη θέση του
πρώην δημάρχου Μιλτιά-
δη Καρπέτα. Οι επιθέ-
σεις δεν γίνονται ευθέ-
ως (όχι ακόμη τουλάχι-
στον) στο πρόσωπο του
νέου επικεφαλής Γεώρ-
γιου Χρονόπουλου, που
εξελέγη με 9 ψήφους
έναντι 7 του Θεόδωρου
Σφυρή, αλλά κατά της
διαδικασίας. Όπως υπο-
στηρίζουν πολλά στελέ-
χη του συνδυασμού, η
αρχική απόφαση ήταν η
διαδικασία εκλογής να
γίνει μέσα από Γενική
Συνέλευση με τη συμμε-
τοχή όλων των μελών
και κατηγορούν τον
πρώην δήμαρχο ότι προ-
ώθησε την εκλογή από
την δημοτική ομάδα προ-
κειμένου να «ελέγξει» το
αποτέλεσμα.

Νέα προσπάθεια
Έτοιμοι να δώσουν τη μάχη στην πολιτική κονίστρα του Δήμου Πεντέλης

δήλωσαν ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Μπούρας και ο
γενικός γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και επί χρόνια νομικός σύμβου-
λος του Δήμου Πεντέλης Άγγελος Δημοσθένους, οι οποίοι παρουσίασαν
τη νέα Κίνηση Δημοτών με όνομα «Πεντέλη Επανεκκίνηση», την οποία δη-
μιουργούν με σκοπό την κάθοδο στις εκλογές του 2023. Πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι τη δημιουργία της νέας Κίνησης χαιρέτισε και η κόρη του
πρώην δημάρχου Δημήτρη Στεργίου-Καψάλη (παρότι ο ίδιος αφήνει ανοι-
χτό το ενδεχόμενο να είναι και πάλι υποψήφιος), Βίκυ Στεργίου, που βρέ-
θηκε στο κοινό, ενώ στο προσκλητήριο των ιδρυτικών μελών της νέας Κί-
νησης ανταποκρίθηκαν αρκετά πρόσωπα που έχουν διαδραματίσει ενερ-
γό ρόλο στα κοινά του δήμου.

Κατακραυγή 
Συνεχίζονται οι αναταραχές στην Καλλι-

θέα για το θέμα της εφαρμογής της υποχρε-
ωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, κα-
θώς, κάθε φορά που ο δήμαρχος Δημήτρης
Κάρναβος προσπαθεί να εφαρμόσει το σχέ-
διό του, συναντά σκληρές αντιδράσεις. Θυ-
μίζουμε ότι το αρχικό σχέδιο είναι να τοποθετηθούν προκάτ αίθουσες σε
προαύλια άλλων σχολείων και γι’ αυτόν τον λόγο γίνονται αλλεπάλληλες
κινητοποιήσεις γονιών και μαθητών σε κάθε προσπάθεια. Μάλιστα, σε κά-
ποιες από αυτές ο δήμαρχος κάλεσε την Αστυνομία για να τις διαλύσει, με
αποτέλεσμα να εισπράξει την κατακραυγή τόσο από την αντιπολίτευση
όσο και από τους διαμαρτυρόμενους. Έτσι, η χρονιά για τα νήπια προχωρά
με τις προσωρινές λύσεις…  

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα ανατολικά της Αθήνας, παράταξη της αντιπολίτευσης διέγραψε τον επικε-
φαλής της; Ήταν τόσες οι διαφωνίες μέσα στην παράταξη, που κάποιοι παραιτήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν,
ενώ όσοι έμειναν στην παράταξη εκμεταλλεύτηκαν τις προβλέψεις του νέου νόμου και, έχοντας την απόλυτη
πλειοψηφία, διέγραψαν τον επικεφαλής, που πλέον θα συμμετέχει ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. 

Σκληρός ήταν ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς μιλώντας στην προ-
συνεδριακή συνέλευση της ΠΕΔΑ, αναφερόμενος ίσως στο κορυφαίο
θέμα που έπρεπε να απασχολεί τους δημάρχους της Αττικής, τη διαχεί-

ριση των απορριμμάτων. «Η Φυλή δεν είναι ο απόπατος της Αττικής», τόνισε ο
κ. Παππούς και πρόσθεσε ότι «η χωματερή έχει κορεστεί και σύντομα θα κλεί-
σει, με αποτέλεσμα η Αττική να πνιγεί στο σκουπίδι». Ζήτησε, λοιπόν, την ψή-
φιση ενός νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμά-
των, που να βασίζεται στη διαχείριση ανά Αντιπεριφέρεια, και έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου, καλώντας καθέναν από τους Δήμους της Αττικής να
περιορίσει τον όγκο των σκουπιδιών του μέσα από την επεξεργασία των βιοα-
ποβλήτων και των κλαδεμάτων. «Πρέπει οι δήμαρχοι να πάρουμε την υπόθεση
στα χέρια μας, γιατί, μέσα στα τελευταία εξήντα χρόνια, η Φυλή πρόσφερε
ό,τι είχε να προσφέρει», κατέληξε ο δήμαρχος Φυλής και μένει να δούμε πό-
σοι και ποιοι άκουσαν το «καμπανάκι».

Η χωματερή γεμίζει… Πενθήμερη 
αποχή 
στην αποκομιδή 
Πενθήμερη αποχή από τα καθή-
κοντά τους ανακοίνωσαν οι εργα-
ζόμενοι στην καθαριότητα στον
Δήμο Ζακύνθου, με στόχο να
ασκήσουν πίεση στον δήμαρχο
για να δώσει άμεσες λύσεις στο
χρονίζοντα προβλήματά τους,
όπως είναι τα εργασιακά προβλή-
ματα, η ασφάλιση των εργαζομέ-
νων στον ΕΦΚΑ καθώς και η
ασφάλεια των αυτοκίνητων και η
υγιεινή των εργαζομένων. Τα εν
λόγω θέματα, τονίζουν οι εργαζό-
μενοι, «τα έχουμε συζητήσει αρ-
κετές φορές με τον δήμαρχο Νι-
κήτα Αρετάκη και λύσεις δεν δό-
θηκαν ποτέ». Για τον λόγο αυτόν
και για πολλά ακόμα προβλήματα
που έχουν προκύψει στον χώρο
της εργασίας, αποφάσισαν πεν-
θήμερη αποχή από κάθε δραστη-
ριότητα και αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων.

Πρόγραμμα 
για κοινωνικές
αγορές
«Κοινωνικό Πρόγραμμα» για οικο-
νομική ενίσχυση ευπαθών ομά-
δων προς κάλυψη βιοτικών τους
αναγκών με είδη που πωλούνται
στις λαϊκές αγορές αποφάσισε το
Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρι-
κής Μακεδονίας, έπειτα από πρό-
ταση του περιφερειάρχη Απόστο-
λου Τζιτζικώστα. Προς τούτο, δια-
θέτει 200.000 ευρώ από τα αντα-
ποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών
της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης έτους 2019. Δι-
καιούχοι του προγράμματος είναι
οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μο-
νογονεϊκές οικογένειες, με προ-
ϋπόθεση την τουλάχιστον κατά
ένα έτος συνεχή ανεργία τους, οι-
κογένειες με δύο προστατευόμε-
να τέκνα και εισόδημα έως
12.000 ευρώ και μονογονεϊκές
οικογένειες με ένα προστατευό-
μενο τέκνο και με οικογενειακό ει-
σόδημα έως 6.000 ευρώ.

Στη Βουλή για 
τα κενά στους δήμους  
Λίγο πριν το θέμα γίνει ένα από τα κυ-
ρίαρχα της συζήτησης στο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ, πήγε στη Βουλή με αφορμή
την ερώτηση του βουλευτής του Μέ-
ΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη, την οποία κα-
τέθεσε στον υπουργό Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη για τα 1.900 οργανικά κενά
που παραμένουν στους δήμους. 
Όπως σημειώνει ο βουλευτής, με
αφορμή άλλη επίκαιρη ερώτηση ο
υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα έχει ολο-
κληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του
τρέχοντος έτους η «τακτοποίηση του
θέματος» της νέας προκήρυξης βάσει
των 133 αιτημάτων φορέων της Αυτο-
διοίκησης με 1.900 κενά. Επειδή, λοι-
πόν, η συγκεκριμένη ημερομηνία πέ-
ρασε, ρωτά και πάλι τον υπουργό: «Πό-
τε θα προκηρυχθεί επιτέλους η νέα 3Κ
που θα αφορά την καθαριότητα; Πώς
θα λειτουργήσουν οι δήμοι και οι περι-
φέρειες της χώρας μας με τόσα τραγι-
κά κενά σε ανθρώπινο δυναμικό;». Κά-
τι που λίγο έως πολύ ρώτησαν οι πε-
ρισσότεροι δήμαρχοι και στο συνέδριο,
παίρνοντας –είναι οι αλήθεια– κάποιες
ενθαρρυντικές απαντήσεις… 
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Να πέσει το κόστος  
Συγκεκριμένες και σαφείς προτάσεις για την αντιμετώπιση

της αύξησης του ενεργειακού κόστους των δήμων, των ΔΕΥΑ
και του κινδύνου ενεργειακής φτώχειας, επεξεργάστηκε και
κατέθεσε σε κυβέρνηση και στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοί-
κησης η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης. Για την
ακρίβεια, προτείνει οι ΔΕΥΑ και οι δήμοι να υπαχθούν σε τιμο-
λόγια ρεύματος χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ στηρίζει
το αίτημα της ΕΔΕΥΑ, η οποία ζήτησε από το υπουργείο Οικο-
νομικών, από την έναρξη ακόμα της πανδημίας, τη μείωση του
ΦΠΑ στο νερό από 13% στο 6%, ώστε να ελαφρυνθούν οι πο-
λίτες. Ακόμη υπενθυμίζεται πως η ΠΕΔ Κρήτης, η ΕΔΕΥΑ, κα-
θώς και η ΚΕΔΕ επανειλημμένως έχουν ζητήσει από όλες τις
κυβερνήσεις μετά το 2010 να υπάρξει πρωτοβουλία για τους
δήμους και τις ΔΕΥΑ, ώστε η τιμή του ρεύματος για καταναλώ-
σεις άρδευσης να είναι αντίστοιχες στα τιμολόγια των ΤΟΕΒ.

Ζητούν απομάκρυνση
Το κλείσιμο ή την απομάκρυνση των Δομών Φιλοξενίας προ-

σφύγων και μεταναστών από τη Μαλακάσα αιτείται προς κάθε
εμπλεκόμενο φορέα ο Δήμος Ωρωπού μέσω ψηφίσματος που
εγκρίθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η εισήγηση της
δημοτικής αρχής ήρθε σε συνέχεια επιστολών διαμαρτυρίας
προς την κυβέρνηση, περιγράφοντας το αδιέξοδο που έχει δη-
μιουργηθεί για την τοπική κοινωνία, ενώ ο δήμαρχος Ωρωπού
Γιώργος Γιασημάκης, στην ξεκάθαρη τοποθέτησή του στη συ-
νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε άμεσα το κλείσι-
μο των Δομών. «Ο δήμος μας έχει κάνει το καθήκον του απέ-
ναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Η Μαλακάσα έχει κάνει
το καθήκον της. Οι Δομές θα πρέπει να φύγουν. Προς πάσα κα-
τεύθυνση το φωνάζουμε και θα το λέμε δυνατά. Δεν σιωπού-
με», τονίζει. 
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Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση, όπως η έλλειψη προσω-
πικού, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος Νίκαιας-
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης. Επίσης, ο κ. Ιωακειμίδης έκρουσε το «καμπα-

νάκι», για ακόμη μία φορά, για τον Κηφισό, ο οποίος πιθανόν να μην «αντέξει» σε κά-
ποιο έντονο καιρικό φαινόμενο. 

Γιατί κρούσατε το «καμπανάκι» για τον Κηφισό, σχετικά με το ενδεχόμενο να μην «αν-
τέξει» σε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο;
Το έργο του Κηφισού τελείωσε το 2004. Όμως τελείωσε ένα έργο που σχεδιάστηκε με

στοιχεία του 1982. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο έργο, παίρνουμε τα στατιστικά
στοιχεία 50 ή 100 ετών και φροντίζουμε αυτό το έργο να μην ξεπεραστεί μέσα στα επόμε-
να 50 ή 100 χρόνια. Ο Κηφισός σχεδιάστηκε, δυστυχώς, για 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια που
μετρήθηκαν τα στοιχεία ήταν από το 1932 μέχρι το 1982. Τι σχέση έχουν οι βροχοπτώσεις
αυτής της περιόδου με αυτές που ζούμε τώρα;

Τι σχέση έχει η «τσιμεντοποίηση» του Λεκανοπεδίου τότε με την «τσιμεντοποίηση» του Λε-
κανοπεδίου σήμερα; Τρίτον, όλα αυτά τα σχεδόν 20 χρόνια από το 2020 και από το 1982
σχεδόν 40, πολλά ρέματα έχουν προστεθεί που πηγαίνουν τα νερά τους στον Κηφισό, τα
οποία δεν υπήρχαν πριν. Τέλος, έρχονται τώρα οι φωτιές, καίνε ένα σημαντικό κομμάτι των
βουνών μας, με συνέπεια τα νερά να καταλήγουν στον Κηφισό. Όλα αυτά τα ζητήματα καθι-
στούν πολύ δύσκολο το θέμα του Κηφισού και είναι πιθανό το ενδεχόμενο μιας πλημμύρας
τα επόμενα χρόνια ή τους επόμενους μήνες. Φυσικά, είναι πολύ λογικό να αγωνιούμε. 

Πρακτικά τι θα μπορούσε να γίνει, δήμαρχε;
Τρία πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν τώρα. Το πρώτο είναι να μπει ένα σύστημα τηλε-

ειδοποίησης ώστε να ξέρουμε με το «112» ότι θα πλημμυρήσει η περιοχή. Είναι σημαντικό
αυτό, για να κλείσουν τα σπίτια και να απομακρύνουν τα αυτοκίνητα. Το δεύτερο είναι να τε-
λειώσουν γρήγορα τα παραλιακά έργα στο Μοσχάτο, ώστε να μπορέσει ευκολότερα να πα-
ροχευτευτεί ο Κηφισός. Το τρίτο είναι να γίνουν κορμοδέματα πάνω στα βουνά, ώστε το νε-
ρό να καθυστερήσει να φτάσει στον Κηφισό. Η καθυστέρηση αυτών των 5 ή 10 λεπτών εί-
ναι πολύ σημαντική, όταν έχεις τη μεγάλη βροχή. 

Πώς εξελίσσεται το δημοτικό σας έργο; 
Το να είσαι παλιός δήμαρχος είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Νομίζω είναι μια τετραετία

πολύ δύσκολη για τους καινούργιους δημάρχους. Έρχονται πολλά έργα στον δήμο. Υπο-
λογίζουμε ότι περίπου 100 εκατ. ευρώ είναι τα έργα αυτής της τετραετίας. Το ζήτημα
είναι ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Μεγάλο
πρόβλημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει το υπουργείο Εσωτερικών, είναι το θέμα του
προσωπικού. Η Αυτοδιοίκηση δουλεύει με όλο και λιγότερο προσωπικό. Οι τελευταίες
προσλήψεις έγιναν το 2008, έχουν περάσει ήδη αρκετά χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο μέ-
ρος του προσωπικού μας συνταξιοδοτήθηκε, οι υπόλοιποι που έμειναν είναι πολύ μεγά-
λοι. Πάσχουμε παντού. 

Γιώργος Ιωακειμίδης      Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη 

Η Αυτοδιοίκηση δουλεύει
συνεχώς με λιγότερο 
προσωπικό

«Τ ους επόμενους μήνες το Κτήμα Φιξ θα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου
Ηρακλείου Αττικής», τόνισε ο δήμαρχος Νίκος Μπάμπαλος, μιλώντας στο
«Π», ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– πρόθεσή του είναι αυτό να μετατραπεί σε

ένα «μικρό Σταύρος Νιάρχος». Ο κ. Μπάμπαλος αναφέρθηκε επίσης στα επεισόδια που
σημειώθηκαν στην κεντρική πλατεία του δήμου. 

Ποια είναι η θέση σας, δήμαρχε, για τα πρόσφατα επεισόδια στην κεντρική πλατεία του Νέ-
ου Ηρακλείου;
Υπήρχε μία πολιτική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία από μία οργάνωση, την ΚΕΡΦΑ. Είχαμε

δώσει τη σχετική άδεια. Πριν ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση, έγινε επίθεση από 10-15 άτομα με
κουκούλες και κράνη. Τα άτομα αυτά επιτέθηκαν με βιαιότητα τραυματίζοντας και διαλύοντας
την εκδήλωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, καταδίκασε αυτά τα γεγονότα που στιγμάτι-
σαν την πόλη μας. Καταδικάζουμε συλλήβδην τέτοια γεγονότα. Πράξεις εγκληματικές, από εγ-
κληματική οργάνωση, δεν έχουν χώρο στην πόλη μας, δεν έχουν χώρο στο δημοκρατικό Ηρά-
κλειο. Επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουν χώρο σε καμία δημοκρατική πόλη. 

Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός που συνέβη στην πόλη σας;
Επειδή ακριβώς με προβληματίζει το γεγονός αυτό, την επομένη μέρα ζήτησα να δω τον

υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Θεοδωρικάκο, ακριβώς για να «θωρακίσουμε» σε επίπε-
δο καταστολής και πρόληψης την πόλη. Επαναλαμβάνω, δεν ταιριάζουν σε μία πόλη όπως είναι
το Ηράκλειο τέτοια περιστατικά.

Πώς εξελίσσεται η υπόθεση απόκτησης του Kτήματος Φιξ; 
Το αίτημα για την απόκτηση από τον Δήμο Ηρακλείου του Kτήματος Φιξ είναι αίτημα διαχρονι-

κό μετά τη Μεταπολίτευση. Ο χρόνος των έξι μηνών που ξεκινήσαμε και ολοκληρώνουμε τη δια-
δικασία δεν είναι μεγάλος. Κηρύξαμε την απαλλοτρίωση, ζητήσαμε προσφορές από τράπεζες,
για τη δανειοδότηση της αγοράς. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής κρίθηκε ότι μπορεί να δανειοδοτη-
θεί. Θέλουμε να κάνουμε το Κτήμα Φιξ ένα «μικρό Σταύρος Νιάρχος». 

Υπήρχαν τα περιθώρια εναλλακτικού τρόπου απόκτησης του οικοπέδου, όχι με δανειοδό-
τηση; 
Όχι, δεν υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι. Ξεκινάω με ένα κατηγορηματικό όχι. Από το 2014, που

εκλέχτηκα πρώτη φορά δήμαρχος, χτύπησα πολλές πόρτες υπουργών για να δω αν μπορεί να
χρηματοδοτηθεί ο δήμος για να αποκτήσει το ακίνητο αυτό. Κανείς υπουργός, ούτε με αυτήν ού-
τε με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένος ή δεν μπορούσε να αγοραστεί το κτή-
μα και να αποδοθεί η κυριότητά του στον δήμο. Θέλουμε αυτό το Κτήμα να περιέλθει στην κυριό-
τητα του δήμου. Παρόλο που έχουμε κάνει μελέτη ως δημοτική αρχή, ξεκινάμε από το μηδέν για
την αξιοποίησή του, μετά την απόκτησή σου. Γι’ αυτό έχω δεσμευτεί και απέναντι στους δημότες
αλλά και απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θα ξεκινήσουμε την επόμενη ημέρα της από-
κτησης για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε εκεί. Χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία για να
το πάρουμε και να το αποδώσουμε στους δημότες, όμως ταυτόχρονα να τονίσω ότι δεν θα επιβα-
ρύνουμε τον δημότη ούτε με ένα λεπτό του ευρώ. 

Νίκος Μπάμπαλος     Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής 

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό

Θέλουμε να κάνουμε 
το Κτήμα Φιξ ένα «μικρό
Σταύρος Νιάρχος»
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Eρώτημα απηύθυνε στους αρμόδιους υπουργούς η βουλευτής A’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου για το εάν είναι στις άμεσες προτε-
ραιότητές τους να προβλεφθεί η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργα-

ζόμενους γονείς στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχο-
λικό τμήμα, το οποίο τελεί υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας λόγω
κρουσμάτων Covid-19. Αιτία στάθηκε το γεγονός πως πολλοί γονείς που
δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους κάνουν χρήση ακόμη και άδειας
άνευ αποδοχών. 

Η ΠΕΡIΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ ΓΟYΛΑ 
Μια ακόμη άλλοτε στενή συ-
νεργάτιδα του πρώην δημάρχου
Γιάννη Μπουτάρη, η Καλυψώ
Γούλα, έχει αλλάξει ρότα με τη
μεταγραφή της στη Νέα Δημο-
κρατία. Η πρώην πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου, άνθρω-
πος που στήριξε μέχρι τέλους
τον Γιάννη Μπουτάρη, αποφά-
σισε να κατέλθει στις εκλογές
για την ευρωβουλή με τη Νέα
Δημοκρατία, ενώ ακόμη ασφα-
λώς παραμένει μια εφεδρεία
και για την κεντρική πολιτική
σκηνή ως υποψήφια βουλευ-
τής στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Επειδή, όμως, εκεί παρατηρεί-
ται ήδη συνωστισμός και έτι η
γυναικεία παρουσία αναμένε-
ται να ενισχυθει –ενδεχομένως
και με τη Μαρία Σπυράκη εφό-
σον αφήσει την Ευρωβουλή–,
δεν αποκλείεται να μετακομί-
σει στον κεντρικό δήμο, τον
οποίο άλλωστε γνωρίζει πολύ
καλά. 

ΤΟ «ΑΓΚΑΘΙ» ΤΟΥ
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ
Η Καλυψώ Γούλα σήμερα ειναι
πρόεδρος της διοίκησης του
Καυτανζογλείου Σταδίου. Υπό
διαφορετικές συνθήκες θα
επρόκειτο για μια τιμητική θέ-
ση με διεκπεραιωτικό χαρα-
κτήρα. Το μεγάλο πρότζεκτ
όμως της κατασκευής της Νέ-
ας Τούμπας και η χρήση του
σταδίου από τον ΠΑΟΚ του
Ιβάν Σαββίδη, για όσο διάστη-
μα χρειαστεί για τις εργασίες
στην κατασκευή νέου γηπέ-
δου, καθιστούν τη θέση «ηλε-
κτρική». Κι αυτό διοτι ήδη άρ-
χισαν οι διαξιφισμοί του μεγα-
λομετόχου του ΠΑΟΚ με την
αθλητική ηγεσία (κι εν προ-
κειμένω τον υφυπουργό Λευ-
τέρη Αυγενάκη) για αδράνεια
και καθυστέρηση του πρό-
τζεκτ, και τα απόνερα παρασύ-
ρουν και τη διοίκηση του Στα-
δίου. Και φυσικά την κα Γού-
λα. Η οποία ήδη βρέθηκε στο
στόχαστρο με αφορμή το προ-
σχέδιο σύμβασης για τη χρήση
του Σταδίου από τον ΠΑΟΚ, το
οποίο η διοίκηση του Ιβάν
Σαββίδη χαρακτήρισε απαρά-
δεκτο. 

ΟΜΟΝOΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΓΚΑIΝΙΑ ΤΟΥ 
ΚEΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ

Σύμπνοια και συνεργασία παρά τις πολιτικές διάφορες παρατηρή-
θηκε ανάμεσα σε προσωπικότητες της πόλης που παρευρέθηκαν
στα εγκαίνια του παγκόσμιου Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας και
του παγκόσμιου Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρε-
σιών της Pfizer, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Η ανάκαμψη της
πόλης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από πρωτοκλασά-
τους επιστήμονες και η συνέχιση της επιστροφής των «μυαλών»
που ξενιτεύτηκαν αποτελούν κοινό στόχο όλων. Επιχειρηματικός
πολιτικός και αυτοδιοικητικός κόσμος συνομίλησαν για το μέλλον
της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο της εκδήλωσης των εγκαινίων
υπό τον πρωθυπουργό. 

Αναδιοργάνωση στο ΚΙΝΑΛ 
Θεσσαλονίκης

Σε φάση αναδιοργάνωσης βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη τα πολι-
τικά στελέχη του ΚΙΝΑΛ που στηρίζουν καποιον εκ των υποψήφιων
προέδρων του κόμματος, μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη της υγείας
της προέδρου Φώφης Γεννηματά, γεγονός που την ανάγκασε να
αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας εκ νέου. Τα πράγμα-
τα ξαναμοιράζονται και οι υπολογισμοί πλέον γίνονται αλλιώς. Αυ-
τήν τη στιγμή υπάρχει αναμονή και
ένα μικρό «μούδιασμα» από τα άσχη-
μα νέα, ωστόσο μέσα στις επόμενες
ημέρες θα φανούν οι προθέσεις και
οι νέες συμμαχίες που θα προκύ-
ψουν.

Αναβολή για
τις συνεντεύξεις 

Την τρέχουσα εβδομάδα επρό-
κειτο να γνωστοποιηθούν τα προ-
γράμματα και οι δηλώσεις από δύο
εκ των τριών υποψηφιων με δημό-
σιες τοποθετήσεις τους στη Θεσσα-
λονίκη. Οι εξελίξεις ανέστειλαν
προς το παρόν όλες τις συνεντεύ-
ξεις ή εκδηλώσεις. Και μάλιστα
όλοι οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ συμ-
φώνησαν να μη δώσουν καμία συ-
νέντευξη έως τις 17 Οκτωβρίου,
οπότε θα έχουν καλύτερη εικόνα σχετικά με τις εξελίξεις στο Κί-
νημα. Μάλλον οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν την επόμενη
εβδομάδα, που θα συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις εορτασμού
της πόλης. 

Ο Βούγιας ανοίγει 
τον δρόμο στον Νυφούδη   

Μιας που γίνεται λόγος για τις εσωκομματικές διεργασίες στο ΚΙ-
ΝΑΛ, ας μη λησμονούμε και τις ζυμώσεις στον χώρο της Κεντροαρι-
στεράς στον κεντρικό Δήμο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη free
press «Karfitsa», ο επι-
κεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Πολύχρω-
μη Θεσσαλονίκη» Σπύ-
ρος Βούγιας τόνισε ότι
θα στηρίξει «νέα πρό-
σωπα που θα προσπα-
θήσουν να αλλάξουν
την πόλη». Ο διάδοχος
της παράταξης «Πολύ-
χρωμη Θεσσαλονίκη» είναι ο Νίκος Νυφούδης, πρώην βουλευτής
με το Ποτάμι για μικρό χρονικό διάστημα και «πνευματικό παιδί» του
Σπύρου Βούγια, με τον οποίο άλλωστε διατηρεί στενές οικογενει-
ακές σχέσεις. Είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι θα επιδιώξει
να συσπειρώσει ό,τι μπορεί γύρω από τις δυνάμεις της Κεντροαρι-
στεράς, ωστόσο το έργο του μόνο εύκολο δεν είναι. 

Και ο Πέγκας στο προσκήνιο
Εκτός από τον Νίκο Νυφούδη,

φαίνεται ότι ερίζουν κι άλλοι υπο-
ψήφιοι με τον ίδιο στόχο. Αλλω-
στε, υπάρχει πάντα μια δεξαμενή
τόσο ψηφοφόρων όσο και στελε-
χών από την παλιά παράταξη του
Γιάννη Μπουτάρη, η οποία ψά-
χνει εκφραστή. Και δεν αποκλεί-
εται αυτόν τον ρόλο να επιδιώξει
να παίξει κάποιο στέλεχος εκείνης της φουρνιάς που απείχε από
τις τελευταίες εκλογές. Οπως για παράδειγμα ο Σπύρος Πέγκας.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού και Διεθνών
Σχέσεων διατηρεί άριστες σχέσεις με όλους τους ανθρώπους της
βιομηχανίας της φιλοξενίας και δύσκολα να μείνει ανενεργός. 

Η Ευθυ�ίου ρωτά για
άδειες ειδικού σκοπού

Η άρση στήριξης του Στράτου   
Τελικά, οι εσωκομματικές διεργασίες στις ΔΕΕΠ ΝΔ

Θεσσαλονίκης δεν επιφύλαξαν εκπλήξεις παρά τα με-
μονωμένα επεισόδια στην υποβολή των υποψηφιοτή-
των. Ο Στράτος Σιμόπουλος που είχε αποφασίσει να τα
βάλει με όλους απέναντι στηρίζοντας ανοιχτά την υπο-
ψηφιότητα του Νίκου Δένη για τη ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονί-
κης, απέναντι στο φαβορί για την επικράτηση Θεόδω-
ρου Μητράκα, άλλαξε ρότα και ήρε τη στήριξή του
προς το πρόσωπο του υποψηφίου. Είτε έπιασαν τόπο
οι πιέσεις, είτε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κατάλαβε
ότι δεν είχε καμία τύχη ο υποψήφιος που θα στήριζε, οπότε επέλεξε να μην
απομονωθεί περαιτέρω και «χρεωθεί» έστω κι εμμέσως ένα «αντάρτικο». 
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Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Γ α β ρ ι ή λ :  
«Η Εκκλησία έχει κανόνες, έχει νόμους
και πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως» 
Στις 10 Οκτωβρίου 2021 έκλεισε

την πρώτη του δεκαετία ως Επί-
σκοπος ο Σεβασμιότατος Μητρο-

πολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρα-
κλείου και Χαλκηδόνας Γαβριήλ, ο οποίος
στην προσφυγούπολη επαρχία του έχει φέ-
ρει έναν νέο άνεμο αναδημιουργίας, ζωής
και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. 

Ένας νέος άνθρωπος, ο Σεβασμιότατος Γα-
βριήλ Παπανικολάου (Γεώργιος το όνομά του),
με το έργο του, τον μεστό λόγο του, το χαμόγελό
του και την ανοικτή σε όλους αγκαλιά του, έχει
αγγίξει τις ψυχές μεγάλων και μικρών. Κατά τη
διάρκεια μάλιστα των «συναντήσεών του δύο
φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, με τα
νέα παιδιά της επαρχίας του (όταν δεν υπήρχαν
τα μέτρα για τον Covid-19), γινόταν χαμός για το
ποιος θα μπει στην αίθουσα. Σήμερα, οι ομιλίες
και οι ερωτήσεις των νέων, όπως και οι απαντή-
σεις του Μητροπολίτη, μεταδίδονται ζωντανά
από το YouTube, το Facebook και το Instagram.
Ο Σεβασμιότατος Γαβριήλ, σε αυτές, αναφέρε-
ται στα προβλήματα που έχουν οι νέοι και τους
καλεί να μη χάνουν ποτέ την ελπίδα τους γιατί,
όπως λέει, «το πραγματικό ταξίδι της ζωή σας
τώρα ξεκινάει»! Όταν με την ευκαιρία τον ρώτη-
σα «Σεβασμιότατε, ποιο είναι το μέλλον των παι-
διών μας ύστερα από τις πολλές αντιξοότητες
που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά;»,
ο Γαβριήλ με τον δυναμισμό ενός νέου ανθρώ-
που απάντησε με σταράτες κουβέντες. «Όσες
δυσκολίες και να βρεθούν στον δρόμο τους θα
τις ξεπεράσουν. Έχουν τη δύναμη και την πίστη
στον Θεό και είμαι βέβαιος ότι θα βρουν τον τελι-
κό προορισμό τους. Άλλωστε, Γιώργο, το μέλλον
ανήκει σε αυτά τα νέα παιδιά. Και πιστεύω πως
θα κάνουν τα όνειρά τους πράξη». 

«Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από ό,τι θα
έκανε ένας πατέρας για τα παιδιά του»

Σήμερα, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια Επί-
σκοπος (χειροτονήθηκε στις 10 Οκτωβρίου
2011) και επτά χρόνια Μητροπολίτης Νέας Ιω-
νίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας
(η ΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εξέλεξε
Μητροπολίτη με 72 «ναι» στις 10 Οκτωβρίου
2014), ο Σεβασμιότατος Γαβριήλ, που κέρδισε
με την άφιξή του και την ενθρόνισή του τον σεβα-
σμό και την αγάπη όλων των κατοίκων της επαρ-
χίας του, τονίζει πως «η προσπάθειά μας για ένα
καλύτερο αύριο συνεχίζεται. Δεν θα σταματή-
σουμε και θα ξεπεράσουμε με τη βοήθεια της

Παναγίας μας όλα τα εμπόδια που θα βρεθούν
στον δρόμο μας, προκειμένου να φθάσουμε στο
σκοπό μας και στον στόχο μας, που δεν είναι άλ-
λος από το “κανένας πεινασμένος στη Μητρόπο-
λη μας”, όπως είχα πει στον ενθρονιστήριο λόγο
μου». 

«Θυμάμαι, Σεβασμιότατε, τότε στην ομιλία
σας είχατε πει ακόμη “Απευθύνομαι στους αγα-
πητούς μου αδελφούς και αδελφές, στα παιδιά
μας και στον καθένα χωριστά για να σας πω από
την καρδιά μου ότι ήρθα για να μείνω κοντά σας.
Να σας αγαπήσω και να με αγαπήσετε...”. Και αν
κρίνω από το γεγονός ότι όλοι, μεγάλοι και μι-
κροί, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σας
αγάπησαν και μάλιστα έρχονται καθημερινά στο
γραφείο σας και ανοίγοντας την καρδιά τους, μι-
λάνε σε εσάς για τις χαρές και τις λύπες τους, ση-
μαίνει πως τους έχετε ήδη κερδίσει όλους».
«Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από ό,τι θα έκανε
ένας πατέρας στα παιδιά του...» ήταν η απάντη-
ση του Μητροπολίτη, ενός νέου ανθρώπου που
έχει βάλει στόχο της ζωής του το «Υμείς φίλοι
μου εστέ». «Όλοι είστε φίλοι μου, λοιπόν;», του
είπα. «Ναι, Γιώργο. Και να συμπληρώσω. Όχι μό-
νο φίλοι μου, αλλά και αδελφοί μου πραγματι-
κοί».

Το Ιωνικό Κέντρο σύμβολο 
για τον προσφυγικό Ελληνισμό 

Το έργο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη στην
προσφυγούπολη επαρχία του είναι μεγάλο και
σπουδαίο. Πρώτη μέριμνά του το Κοινωνικό
Παντοπωλείο και κατάστημα με καινούργια ρού-
χα και υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Το Κοινω-

νικό Εστιατόριο και η διανομή φαγητού σε ανήμ-
πορους. Εκεί που ο Γαβριήλ έδωσε ιδιαίτερη ση-
μασία είναι στη Φροντίδα Ηλικιωμένων. Ανακαί-
νισε όλους τους Οίκους Ευγηρίας και τους έκανε
ανθρώπινους και στα πρότυπα ξενοδοχειακών
μονάδων πέντε αστέρων, ώστε οι γιαγιάδες και
οι παππούδες μας να έχουν όλες τις ανέσεις μιας
οικογενειακής στέγης. Το ίδιο έκανε στα νηπια-
γωγεία και ιδιαίτερα στους παιδικούς σταθμούς,
που όμοιούς τους σπάνια βρίσκουμε ακόμη και
στον ιδιωτικό τομέα. «Σκοπός μας είναι τα παιδιά
μας, που αποτελούν και είναι οι αυριανοί πυλώ-
νες της χώρας μας, να νιώθουν άνετα και όμορ-
φα και να μεγαλώνουν μέσα σε ευχάριστο περι-
βάλλον», τόνισε ο Σεβασμιότατος προσθέτοντας
ακόμη πως «έχουμε πολλά να κάνουμε, με τη
βοήθεια της Παναγίας Μητέρας μας». Εκεί όπου
ο Γαβριήλ θέλησε να δώσει περισσότερη προσο-
χή είναι στην κατασκευή του Ιωνικού Κέντρου,
που βρίσκεται σε χώρο της Μητρόπολης ακρι-
βώς στον Περισσό, δίπλα στον Σταθμό του Ηλε-
κτρικού Σιδηροδρόμου. «Φιλοδοξούμε το Ιωνικό
Κέντρο να καταστεί τόπος αναφοράς για την ευ-
ρύτερη τοπική κοινωνία. Και φυσικά να γίνει ένα
σύμβολο για τον προσφυγικό Ελληνισμό», μου
είπε αναφερόμενος στο μεγαλόπνοο αυτό έργο
ο Σεβασμιότατος και πρόσθεσε «το έργο αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022, έτος που
συμπληρώνονται 100 χρόνια από το Μικρασιατι-
κό Ολοκαύτωμα». Με την ευκαιρία να σημει-
ώσω, όπως με ενημέρωσε ο Γαβριήλ, ότι στο Ιω-
νικό Κέντρο και στη μεγάλη έκταση που διαθέτει
θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος λατρεί-
ας, παιδείας, τέχνης, εκπαιδευτικών δραστηριο-

τήτων, διαλόγου, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.
«Και το σπουδαιότερο είναι ότι όλα αυτά θα είναι
δωρεάν και ασφαλή, για κάθε πολίτη, χωρίς δια-
κρίσεις και περιορισμούς», πρόσθεσε ο Μητρο-
πολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου
και Χαλκηδόνας.

του Γιώργου Κοντονή

Έχει δίκιο 
ο Μακαριότατος 

«Σεβασμιότατε, ο Αρχιεπίσκοπος προ
ημερών έστειλε αυστηρό μήνυμα προς
όλους, αρχιερείς και ιερείς, που δεν τη-
ρούν τη γραμμή της Ιεράς Συνόδου για
την αντιμετώπιση του κορονοϊού, βάζον-
τας τις δικές τους θέσεις, τονίζοντας ότι
“πάνω από όλα είναι η υπακοή στην Εκ-
κλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή κα-
θοδηγεί αυτό το σκάφος. Και σε αυτήν θα
πειθαρχείς. Σεβόμαστε την ελευθερία και
την ελευθερία του καθενός. Αλλά θα πρέ-
πει να έρθει και να πει “πατέρα μου, εγώ
αυτό είμαι” και να αφήσει τα καθήκοντά
του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο
μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί
να έχει τις θέσεις τις δικές του”. Αλήθεια
εσείς πως είδατε αυτή την τοποθέτηση
του Μακαριότατου;» ρώτησα τον Μητρο-
πολίτη Γαβριήλ, ο οποίος, χωρίς να χάσει
χρόνο, τόνισε πως «ο Μακαριότατος έχει
απόλυτα δίκιο. Δεν μπορεί ο καθένας να
κάνει ό,τι θέλει και να αγνοεί τις εντολές
και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Η
Εκκλησία έχει κανόνες. Έχει νόμους. Και
πρέπει όλοι μας να τους τηρούμε απαρεγ-
κλίτως». Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι μέσα
στους κόλπους της Εκκλησίας έχουν άλ-
λες θέσεις και ιδέες για τον κορονοϊό και
τον εμβολιασμό και τις οποίες μάλιστα λέ-
νε από άμβωνος, δυστυχώς. 
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ΗΈνωση Ελλήνων Ποινικολόγων
και η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-

Θέμις παρουσίασαν στο Ηρώδειο, στις
7/10/ 2021, το θεατρικό έργο των Μ.
Ρέππα - Θ. Παπαθανασίου «Η δίκη του Θε-
όδωρου Κολοκοτρώνη», σε σκηνοθεσία Σ.
Καραγιάννη. 

Σκοπός της παράστασης, κατά τους
διοργανωτές (που έλαβαν μέρος σ’ αυ-
τήν), ήταν η ανάδειξη της ιστορικής-πολιτι-
κής και νομικής σημασίας της δίκης των Θ.
Κολοκοτρώνη και Δ. Πλαπούτα (που κατη-
γορήθηκαν για συνωμοσία κατά του βασιλέως), κα-
θώς: «προσφέρεται για διαχρονικό προβληματισμό
σχετικά με τη φυσιογνωμία του νεωτερικού ελληνικού
κράτους, τα κομματικά πάθη που διχάζουν, τον ρόλο
των ξένων δυνάμεων, αλλά και τις παρεμβάσεις της
πολιτικής εξουσίας στην απονομή της δικαιοσύνης. Η
θεατρική παράσταση στόχευε να αναδείξει τη δύναμη
του δικανικού λόγου και της ελεύθερης συνείδησης,
συνάμα, δε, να μεταφέρει το μήνυμα της ενότητας
στη μακρά πορεία για την εθνική ολοκλήρωση».

Ωραία πρωτοβουλία και μεγάλο τόλμημα, σκέφτη-
κα. Και πήγα να την δω! 

Υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», πλη-
ροφορήθηκα, παρακολουθώντας την κυρία Αγγελο-
πούλου να μας απευθύνει τον λόγο στο Ηρώδειο.
Πρώτο μούδιασμα.

Η καρέκλα του Κολοκοτρώνη άδεια. Δεύτερο μού-
διασμα. Ο πρωταγωνιστής της «δίκης του Κολοκοτρώ-
νη», ο Κολοκοτρώνης, απουσίαζε. Μία σκέτη φουστα-
νέλα παρατημένη πάνω σε μία καρέκλα θύμιζε, ότι κά-
τι σ’ αυτήν την «δίκη» δεν πήγαινε καλά.

Η παράσταση δεν αποστασιοποιήθηκε καθόλου από
τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα σε κείνη
την αποτρόπαιη δίκη, ούτε από τα αληθινά λόγια που
χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν, δικαστές
και δικηγόροι. Προς τιμήν των σεναριογράφων Ρέππα
και Παπαθανασίου που επιμελήθηκαν αυτής! 

Τότε προς τι η απουσία του Κολοκοτρώνη; Αναρω-
τήθηκα. Γιατί να απουσιάζει το κεντρικό πρόσωπο, ο
πρωταγωνιστής; 

«Σκηνοθετική άποψη», μου είπαν κάποιοι εκ των πα-
ραγόντων της παράστασης… 

Μπορεί, σκέφτηκα. Μπορεί και για τη χρονική συν-
τόμευση του έργου… Αλλά τίποτα από τα δύο δεν μου
ταίριαζε. Εξάλλου, στην παράσταση έλαβαν μέρος
πολύ γνωστοί τραγουδιστές και χορός, που οι μεν τρα-
γούδησαν, οι δε απήγγειλαν στίχους από τον εθνικό
μας ύμνο. 

«Για να μην εμφανίζεται απολογούμενος», μου εί-
παν άλλοι. Αλλά πάλι, όπως θυμόμουν, ο Κολοκοτρώ-
νης στη δίκη του μιλούσε για πατρίδα και λευτεριά,
δεν αισθανόταν κατηγορούμενος, και ούτε που τον
ένοιαξε καθόλου ότι τον κάθισαν στο σκαμνί. Ούτε αυ-
τό ήταν. Κάτι άλλο μάλλον…

Πολύ με στενοχώρησε η επιλογή των στίχων του
εθνικού ύμνου που απήγγειλε (εξαιρετικά κατά τα λοι-
πά) ο χορός. Τρίτο μούδιασμα. Επαναλήφθηκε πολλές
φορές ο στίχος «Αν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους
πρέπει ελευθεριά», προκαλώντας θανατερή ανατριχί-
λα σε όσους από τους θεατές καταλαβαίναμε και δεν
παρακολουθούσαμε, απλώς, μία φολκλορική εκδή-
λωση μια νύχτα με φεγγάρι…

Καλή ήταν η παράσταση, καλές ήταν οι ερμηνείες,
πιστό ήταν το κείμενο, αλλά η δίκη του Κολοκοτρώνη,
χωρίς τον Κολοκοτρώνη, έμοιαζε ελκυστικό περιτύ-
λιγμα δώρου χωρίς δώρο (για να μην πω νερόβραστα
κρεμμύδια)!

Μέρες μετά, αναζήτησα την απολογία του
στρατηγού. Για να μη μείνω με την αίσθηση
του ανικανοποίητου, του ανεκπλήρωτου, αυ-
τού που στ’ αλήθεια είχα πάει να δω και ν’
ακούσω.

Παρακολουθήστε μαζί μου την απολογία
του, σε εκείνη τη δίκη-παρωδία. Μέσω της
οποίας, οι ξένοι επικυρίαρχοι του τόπου μας
θέλησαν να καταπνίξουν την επιθυμία του
ελληνικού λαού για πραγματική εθνική ανε-
ξαρτησία, καταδικάζοντας με το στανιό, τον
πρωτεργάτη της, τον Γέρο του Μοριά, αυτόν
στον οποίον προεχόντως την χρωστούσαμε.

Με στημένους δικαστές, στημένους μάρτυρες και
στημένη κατηγορία:

• Πρόεδρος δικαστηρίου (Πολυζωίδης): Πώς ονο-
μάζεσαι;

• Κατηγορούμενος: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
• Πολυζωίδης: Πόθεν κατάγεσαι;
• Κολοκοτρώνης: Από το Λιμποβίσι της Καρύται-

νας.
• Πολυζωίδης: Πόσων ετών είσαι;
• Κολοκοτρώνης: Εξήντα τεσσάρων. Γεννήθηκα το

1770, 3 του Απρίλη.
• Πολυζωίδης: Τι επάγγελμα κάνεις;
• Κολοκοτρώνης: Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρό-

νους στο χέρι το σουλντάδο (σ.σ.: ντουφέκι) και πολε-
μούσα νύχτα-μέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα,
δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Είδα τους συγγενείς μου να
πεθαίνουν, τ’ αδέρφια μου να τυραννιούνται και τα
παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά μου. Μα δεν δείλια-
σα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του
για τη λευτεριά μας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω.

• Ύστερα από τον φόνο του κυβερνήτη (Ιωάννη Κα-
ποδίστρια), η πατρίδα ήτανε χωρισμένη στα δύο. Εγώ
έκαμα ό,τι μπορούσα για να σταματήσει ο εμφύλιος
σπαραγμός. Όταν έμαθα την εκλογή του βασιλιά, του
έστειλα, μαζί με τους φίλους μου, μια αναφορά φανε-
ρώνοντας την αφοσίωσή μας. Όταν ήρθε στ’ Ανάπλι,
σκόρπισα τους ανθρώπους μου και εγώ τράβηξα στο
περιβόλι μου να ησυχάσω. 

• Πολυζωϊδης: Τότε γιατί αντενέργησες στον βασι-
λιά σου και στην αντιβασιλεία;

• Ο Κολοκοτρώνης αγριεύει: «Εγώ να αντενεργή-
σω; Μα δεν ξέρετε λοιπόν κι εσείς οι ίδιοι, και όλοι οι
Έλληνες, πόσο πάσκισα στον καιρό του σηκωμού ν’
αποχτήσει το έθνος κεφαλή και να μου λείψουν οι
φροντίδες; Τώρα που ο Θεός μας έδωσε βασιλιά, εγώ
είπα σ’ όλους τους φίλους μου: «Τώρα είμαι ευτυχής.
Θα κρεμάσω την κάπα μου στον κρεμανταλά και θα
πλαγιάσω στην καλύβα μου ν’ αποθάνω ήσυχος και
ευχαριστημένος. 

Αυτά είπε ο Γέρος και κάθισε στον πάγκο του, ενώ

στην αίθουσα απλώθηκε βαθιά σιωπή.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 26/5/1834 εις θά-

νατον, με πλειοψηφία 3 έναντι 2. 
Ο Πολυζωίδης με τον Τερτσέτη αντιστάθηκαν με αυ-

ταπάρνηση στις δωροδοκίες, τις εντολές, τις απειλές
και τους εκβιασμούς και αρνήθηκαν να συνυπογρά-
ψουν την απόφαση. 

Ο Πολυζωίδης μάλιστα αρνήθηκε και να ανακοινώ-
σει την απόφαση στο ακροατήριο, σκεπάζοντας τα μά-
τια του, για να μη βλέπει τον Κολοκοτρώνη κατά την
απαγγελία της από τον γραμματέα.

Ο Κολοκοτρώνης έπαιζε ατάραχος τις χάντρες του
κομπολογιού του. Το ακροατήριο αγανάκτησε στο
άκουσμα της καταδίκης, ενώ ο Κολοκοτρώνης έκανε
τον σταυρό του. «Κύριε ελέησον. Μνήσθητί μου, Κύ-
ριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου», είπε απλά. Κάποι-
ος από το ακροατήριο του φώναξε: «άδικα σε σκοτώ-
νουν, στρατηγέ». Και κείνος απάντησε: «Γι’ αυτό λυπά-
σαι; Καλύτερα που με σκοτώνουν άδικα, παρά δί-
καια».

Η μνήμη είναι ολισθηρή, σκέφτομαι. Δεν θυμόμουν
τα λόγια, το ύφος, που αποκάλυψαν το ανάστημα και
την ψυχή του ανδρός στον οποίο χρωστάμε ότι σήμε-
ρα ονομαζόμαστε έλληνες κι έχουμε κράτος. 

Μ’ αυτήν τη λιτή μα τόσο περιεκτική απολογία, ο
Κολοκοτρώνης μάς άφησε αιώνια παρακαταθήκη: Με
το ντουφέκι κατακτιέται και κρατιέται η λευτεριά. Κι
αυτός που στ’ αλήθεια αγαπά την πατρίδα του και πο-
λεμάει γι’ αυτήν δεν νοιάζεται τι θα συμβεί στο ευτε-
λές σαρκίο του, σαν την δει λεύτερη κι εθνικά ανεξάρ-
τητη. Ακόμα κι αν κατά την επιδίωξή της θυσίασε την
ευζωία του, πείνασε, δίψασε, δεν κοιμήθηκε. Ακόμα
κι αν πέθαναν στα χέρια του παιδιά κι αδέλφια.

Πώς, λοιπόν, άνθρωποι ταυτισμένοι με τους σύγ-
χρονους εξανδραποδιστές της πατρίδας μας να επι-
τρέψουν να μας τα θυμίσει όλα αυτά ο Κολοκοτρώνης
σε 5 σειρές λόγια;

Στις 28 Σεπτέμβρη ήχησαν σειρήνες συναγερμού
πολιτικής άμυνας, για αεροπορική επίθεση, στο πλαί-
σιο στρατιωτικής άσκησης. 

Αλλά προς Θεού! Μην τυχόν και ξυπνήσει ο ναρκω-
μένος ελληνικός λαός και θυμηθεί: ότι με του σπαθιού
την κόψη την τρομερή μέτρησαν με τη βία κάθε μέτρο
λεύτερης γης που ζούμε, οι πρόγονοί μας! Ότι μπορεί
και πάλι να χρειαστεί εμείς να κάνουμε τα ίδια!

Κι εννοείται! Μην τυχόν κι ακουστεί τίποτα για Θεό
και λευτεριά κι ανασυνταχθεί το μυαλό μας και επικεν-
τρωθεί στα ουσιώδη. Σ’ αυτά που μας κάνουν ανθρώ-
πους κι Έλληνες.

Γι’ αυτό έλειπε ο Κολοκοτρώνης λοιπόν…. Επειδή
πολεμούσε για την πίστη του Χριστού την Αγία και για
της πατρίδος την ελευθερία. Κι αυτά είναι απαγορευ-
μένα να τα λέμε και να τα σκεφτόμαστε πια!

Η δίκη του Κολοκοτρώνη χωρίς τον Κολοκοτρώνη

Γράφει η
Ειρήνη
Μαρούπα
Ποινικολόγος

για 
ση

υγκαταλέγεται φυσι-
Ανατολή, η Ανατολι-
α. Δεν είναι τυχαίο

όσημο χαιρέτισαν τό-
σο και η Ευρωπαϊκή
στα, ως το πρώτο βή-
κάνει η Ευρώπη για
ασφάλεια των κρα-
 δημιουργία του ευ-

βαθμίζεται και στρα-
οπλισμούς που εκτι-
ότητα των Ενόπλων
Γαλλία έφερε τελι-
ζήτημα της ανανέω-
την πρόσκτηση της
κατά γενική ομολο-
επιχειρησιακή αξιο-
ο Πολεμική Ναυτικό,
εγάτες Belharra. Η
επέλεξε το ικανότε-
ρη οικονομική προ-
ς εξελίξεις επέτρε-
ρεις φρεγάτες στην
σιονομικό χώρο για

wind με ισχυρό οπλι-
ι άλλων σημαντικών
λάδα προχωρά στην
φών Rafale ανεβά-

ε 24, ενώ, σύμφωνα
οκτηθούν ακόμη 24

κόμισε 
ψε 
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Οι ειδικοί έχουν δει πως η νόσος
Covid-19 δυστυχώς σε πολλούς
ασθενείς αφήνει συμπτώματα

long Covid, ύστερα από μήνες! Στην πρώτη
Διαδικτυακή Συζήτηση Στρογγυλής Τράπε-
ζας, του 7ου Κύκλου Διαλέξεων του Ινστι-
τούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού
Κολλεγίου Ελλάδος, με θέμα «Σημαντικές
Συνέπειες μετά από Νόσηση Covid-19», όλοι
οι ειδικοί εξήγησαν γιατί πρέπει να εμβολια-
στούμε. 

«Ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος σε όλες τις
ηλικίες. Κι αυτό, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι,
ακόμη και σε ηλικιακά νέους ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς, εμφανίστηκαν συμπτώματα
long Covid ύστερα από τέσσερις μήνες. Για
παράδειγμα, ανοσμία και απώλεια γεύσης»,
ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολο-
γικής Εταιρείας κ. Γεώργιος Τσιβγούλης, κα-
θηγητής Νευρολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής της
Β’ Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν. Οι επιστή-
μονες ανέφεραν πως μέχρι σήμερα το μόνο
όπλο απέναντι στη νόσο Covid-19 είναι ο εμ-
βολιασμός, δεδομένου ότι ένα ποσοστό όσων
νόσησαν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβα-
ρά αναπνευστικά, νευρολογικά και ψυχικά
προβλήματα. Το 1/3 των ασθενών που έχουν
επιβιώσει από την ασθένεια αντιμετωπίζει, για
άγνωστο μέχρι στιγμής χρονικό διάστημα, σο-
βαρές νευρολογικές διαταραχές, όπως: κό-
πωση ή έντονη κούραση, δυσκολία συγκέν-
τρωσης, διαταραχή προσοχής, δυσκολία
πνευματικής εργασίας, κεφαλαλγία, εμβοές,
αγχώδη διαταραχή, ψύχωση, διαταραχές
ύπνου, επώδυνα σύνδρομα. Το θετικό είναι
πως, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα
επιστημονικών μελετών που έχουν γίνει σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες, μετά την πάροδο έξι μηνών
φαίνεται ότι οι όποιες εγκεφαλικές αλλοι-
ώσεις έχει προκαλέσει στους ασθενείς η νό-
σος είναι λειτουργικά αναστρέψιμες. Περισ-
σότερες νευρολογικές επιπλοκές αφήνει σε
άτομα που νοσηλεύτηκαν σε μονάδα αυξημέ-
νης φροντίδας ή ΜΕΘ, και συγκεκριμένα σε
γυναίκες με ιστορικό αγχώδους και ψυχικής
διαταραχής, καθώς και σε παχύσαρκους άν-
δρες. Προβλήματα όμως παρατηρούνται και
στο αναπνευστικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της Ελληνι-
κής Πνευμονολογικής Εταιρείας και καθηγη-
τής Πνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή Πα-
νεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκος Τζανάκης, το
24% όσων νοσούν από Covid-19 θα παρουσιά-
σει αναπνευστικά προβλήματα (δύσπνοια
κ.λπ.) και το 5% πιθανά θα εκδηλώσει πνευμο-
νική ίνωση. Παρά ταύτα, όπως δείχνουν τα
πρώτα ευρήματα μελετών στις οποίες συμμε-
τέχουν και Έλληνες ερευνητές, το 90% με

95% των ασθενών θα παρουσιάσει βελτίωση,
ενώ το 10% θα έχει μόνιμες βλάβες στους
πνεύμονες. Η πνευμονική ίνωση είναι επικίν-
δυνο σύνδρομο, το οποίο διαταράσσει σε πο-
σοστό 100% την καθημερινότητα του ασθε-
νούς και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Οι
ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν
πνευμονική ίνωση είναι συνήθως αυτοί που
νόσησαν βαριά, με υψηλές ανάγκες οξυγό-
νου, διασωληνώθηκαν, είναι μεγάλης ηλικίας,
είναι άνδρες, παχύσαρκοι, νοσηλεύτηκαν για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε ο ομότιμος καθηγη-
τής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ.
Παύλος Σακκάς, δεν έχουν καταγραφεί μείζο-
νες ψυχικές συνέπειες, ωστόσο, κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας και της καραντίνας, διαπι-
στώθηκε αύξηση της κατανάλωσης αντικατα-
θλιπτικών και αγχολυτικών φαρμάκων στη χώ-
ρα, ενώ εκτιμάται ότι η χρήση ναρκωτικών,
όπως η κοκαΐνη, πενταπλασιάστηκε στην Αττι-
κή. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Σακκάς,
ενώ δεν είχαμε μείζονες ψυχικές συνέπειες,
οι ασθενείς βίωσαν έντονο μετατραυματικό
στρες, κατάθλιψη και ενοχές, ενώ επίσης εμ-
φάνισαν γκρίνια, επίκληση βοήθειας, αύξηση

κατανάλωσης αντικαταθλιπτικών (>20%), αγ-
χολυτικών (100%) και αντιψυχωσικών φαρμά-
κων, καθώς και ναρκωτικών ουσιών. Όσον
αφορά τις κοινωνικές αντιδράσεις, σχετικά με
την άρνηση ύπαρξης της νόσου, αλλά και της
αναγκαιότητας του εμβολιασμού, ο καθηγη-
τής Ψυχιατρικής τις απέδωσε στα εξής: στη
διάρκεια της πανδημίας, καθώς αρχικά υπήρ-
χε αισιοδοξία για γρήγορο τέλος, στην καραν-
τίνα, στην παραπληροφόρηση μέσω social
media, στην άρνηση της ύπαρξης της νόσου
από μικρή μειοψηφία του κόσμου. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι
ειδικοί, δεν φαίνεται να υπήρξαν ψυχικές επι-
πτώσεις στα παιδιά, παρά το γεγονός ότι απεί-
χαν από το σχολείο και τις κοινωνικές τους συ-
ναναστροφές. Αυτό διότι, όπως τόνισε, «τα
παιδιά είναι περισσότερο προσαρμοστικά από
τους μεγάλους και τα βγάζουν πέρα πολύ πιο
εύκολα». Βέβαια, όπως είναι φυσικό, η παν-
δημία φεύγοντας θα μας αφήσει σημαντικές
αλλαγές στην κοινωνική ζωή, όπως: επιφυλα-
κτικότητα στις συναναστροφές (φιλιά, χειρα-
ψίες, εναγκαλισμοί), μέτρα προστασίας (μά-
σκες, αντισηπτικά), απομόνωση, τηλεργασία,
αποφυγή συνωστισμού.

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Τι είναι τα long Covid συμπτώματα

Στην πρώτη Διαδικτυακή 
Συζήτηση Στρογγυλής 
Τράπεζας, του 7ου Κύκλου
Διαλέξεων του Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας του 
Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ελλάδος, όλοι οι ειδικοί 
εξήγησαν γιατί πρέπει 
να εμβολιαστούμε
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Κάτι αρχίζει να κινείται…

Μαθαίνουμε πως ο Παντελής Παπαγεωργίου, διευθύνων Σύμβουλος της E-
likonos Capital Partners, έχει αιτηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προ-
κειμένου η εταιρεία του να αδειοδοτηθεί ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ). Η Elikonos Capital
Partners, με έδρα το Λουξεμβούργο, διαχειρίζεται το επενδυτικό κεφάλαιο
επιχειρηματικών συμμετοχών Elikonos 2 S.C.A. SICAR. Το Elikonos 2
S.C.A. SICAR, ύψους 85 εκατ. ευρώ, έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση ανα-
πτυσσόμενων ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το Elikonos 2
S.C.A. SICAR αντλεί τα κεφάλαιά του από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμ-
μετοχών EquiFund, μια επενδυτική πλατφόρμα του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), αλλά και από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και από
άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

Με τον Sveinung J.S. 
Stοhle στον ρόλο του

αναπληρωτή CEO, ενισχύεται ο Όμιλος
Αγγελικούση, όπως ανακοινώθηκε. Ο
κ. Stοhle διαθέτει εμπειρία άνω των
25 ετών στη ναυτιλία μεταφοράς LNG
και στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο
και θα συμμετάσχει στη διοικητική
ομάδα του ομίλου, στην Αθήνα. «Είμαι
χαρούμενη που καλωσορίζω τον Svei-
nung ως αναπληρωτή CEO του ομί-
λου. Η εκτεταμένη εμπειρία του στη
βιομηχανία θα προσθέσει ισχύ, βάθος
και ποιότητα στη διοικητική μας ομά-
δα», σχολίασε η CEO του ομίλου, Μα-
ρία Αγγελικούση. «Ανυπομονώ να ερ-
γαστώ στενά με τον Sveinung πάνω
στις πολλές βραχυπρόθεσμες μεταβα-
τικές προκλήσεις και ευκαιρίες της
βιομηχανίας μας», πρόσθεσε. «Είμαι
πολύ ενθουσιασμένος που έχω αυτήν
τη μοναδική ευκαιρία και ανυπομονώ
να συνεργαστώ με τη Μαρία και την
υπόλοιπη ομάδα, με στόχο τη διαρκή
ανάπτυξη της εταιρείας στο μέλλον»,
τόνισε από την πλευρά του ο κ. Stοhle.
Μέχρι πρότινος, ο κ. Stοhle ήταν επι-
κεφαλής της Höegh LNG, ενώ παλαι-
ότερα κατείχε τη θέση του προέδρου
στην Total LNG USA. Συνολικά, ο Όμι-
λος Αγγελικούση διαχειρίζεται περί-
που 149 πλοία, με δραστηριότητα σε
όλους τους βασικούς κλάδους και
απασχολεί 7.480 ναυτικούς και υπαλ-
λήλους.

EUROBANK
Συμφωνία για το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων

απαιτήσεων (NPE), αξίας 5,2 δισ. ευρώ (συναλλαγή «Mex-
ico»), υπέγραψε η Eurobank με τον Όμιλο doValue. Ειδικό-
τερα, η συμφωνία αφορά: α) την πώληση μέρους των ομο-
λογιών ενδιάμε-
σης σειράς κατά-
ταξης (mezzanine
notes) και των
ομολογιών χαμη-
λής σειράς κατά-
ταξης (junior
notes) της τιτλο-
ποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμε-
νων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank ΑΕ («η Τρά-
πεζα») ονομαστικής αξίας ύψους 5,2 δισ. ευρώ (3,2 δισ.
ευρώ λογιστική αξία) (συναλλαγή «Mexico») και β) τη δια-
χείριση του χαρτοφυλακίου αυτού από τη doValue Group.
H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολι-
κά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και, μετά την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής, ο δείκτης NPE αναμένεται να δια-
μορφωθεί στο 7,3%.

AB BΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διατηρεί ψηλά τον πήχη των επενδύσεων και το 2021 η

ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία πέρυσι υλοποίησε επενδύσεις
54,9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, προτεραιοποιώντας
την επέκταση και την αναβάθμιση του δικτύου για να αυξή-
σει τα μεγέθη της, που αποτυπώθηκαν σε κύκλο εργασιών
2,021 δισ. ευρώ και κέρδη 28 εκατ. ευρώ το 2020, με αύ-
ξηση 3,76% και 40,2% αντίστοιχα. Ο όμιλος πέρυσι άνοιξε
οκτώ νέα σούπερ-μάρκετ και άλλα 36 καταστήματα με το
σύστημα της δικαιόχρησης. Στο τέλος της χρήσης, το δίκτυο
πωλήσεων του ομίλου αριθμούσε 543 καταστήματα, από
τα οποία 310 είναι εταιρικά, 219 ανήκουν στο δίκτυο δι-
καιόχρησης (franchising) και 14 καταστήματα είναι χονδρι-
κής πώλησης. Για το τρέχον έτος, ο όμιλος σχεδιάζει την
επιτάχυνση της ανάπτυξής του με την προσθήκη νέων κατα-
στημάτων στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων των κατα-
στημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising) και των
καταστημάτων χονδρικής και λιανικής.

Χ.Α.: Το εύθραυστο διεθνές κλίμα, στον απόηχο των ανησυχιών για πληθω-
ριστικές πιέσεις, επηρεάζει το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να
μην επιθυμούν να αναλάβουν μακροπρόθεσμα επενδυτικά ρίσκα, ιδιαίτερα
σε μία «ρηχή» αγορά, όπως το Χ.Α., και να επιλέγουν στάση αναμονής, κάτι
που επιβεβαιώνεται και από την περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Παράλληλα, η απουσία διαμορφώνει ένα σκηνικό επιφυλακτικότητας, ακόμα
και για τους, τυχόν εναπομείναντες, συγκρατημένα αισιόδοξους, καθώς η αρ-
γή αλλά σταθερή διάβρωση των αποτιμήσεων ασφαλώς και προβληματίζει
όλους όσοι παρακολουθούν τα δρώμενα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμ-

πλό, «day by day». Η πιο συντηρητική σχολή σκέψης, η οποία σπεύδει να επι-
σημάνει πως –με τις τρέχουσες αποτιμήσεις να μη θεωρούνται «κραυγαλέα
ελκυστικές», τις διεθνείς αγορές να εμφανίζουν ευδιάκριτα σημάδια κόπω-
σης και όλα τα μέτωπα ανοιχτά, μεταξύ αυτών και την πιθανή έναρξη του «ta-
pering» μέσα στον Νοέμβριο– ίσως ήταν φρόνιμο τα χαρτοφυλάκια να παρα-
κολουθήσουν τις εξελίξεις, με αυξημένη ρευστότητα. Τεχνικά για τον Γενικό
Δείκτη, η πλησιέστερη αντίσταση ορίζεται στις 895 και οι αμέσως επόμενες
στις 900-902, 905, 913, 930 και 949-950 μονάδες. 

ΠΡΟΣΩΠA

Η Ελλάδα είναι πιθανόν μέχρι του χρόνου 
να έχει αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα

Γιάννης Στουρνάρας   
(διοικητής της ΤτΕ): 

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου

STATUS

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
FLEΧOPACK: Στη σύσταση νέας εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία FLEX-
OPACK DENMARK APS στην Κοπεγχάγη της Δανίας προχώρησε η FLEX-
OPACK. Η νέα αυτή εμπορική εταιρεία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την κυ-
πριακή θυγατρική FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED (100% ελεγχόμενη
από την εταιρεία) και η λειτουργική της οργάνωση και δράση θα εκκινήσει και
υλοποιηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. Η σύσταση της εν λόγω νέας εται-
ρείας εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τη στο-
χευμένη διεύρυνση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του παγκόσμιου δικτύου
διανομής.

ΑΚΤΩΡ: Στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία του συνόλου των υπογε-
γραμμένων συμβάσεων αλλά και των προς υπογραφή έργων που έχει αναλά-
βει, ή αναμένει να «κλειδώσει», εντός του 2021 η κατασκευαστική εταιρεία
ΑΚΤΩΡ, μέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά τη
διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος
της ΑΚΤΩΡ, κ. Χρ. Παναγιωτόπουλος, από τις αρχές της χρονιάς μέχρι και σή-
μερα έχουν υπογραφεί έργα 262 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) που αφορούν σε δια-

γωνισμούς του Δημοσίου και 175 εκατ. ευρώ από ιδιωτικά έργα. Το σύ-
νολο των συμβάσεων που έχει υπογράψει από την αρχή

του έτους είναι 437 εκατ. ευρώ.



Επίσης, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
δίνεται παράταση κατά έναν μήνα, δηλαδή έως και τις
29 Οκτωβρίου, για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμί-
σεις των 100 και 120 δόσεων, που χάθηκαν μέσα την
πανδημία. Η σχετική προθεσμία είχε εκπνεύσει στις 30
Σεπτεμβρίου. Οι τρεις παραπάνω επιλογές διευκολύ-
νουν τους φορολογουμένους να εξυπηρετήσουν τις
υποχρεώσεις τους, ενώ στόχος του υπουργείου Οικονο-
μικών είναι το Δημόσιο να μη χάσει έσοδα σε μία ιδιαίτε-
ρα κρίσιμη περίοδο.

Πληγέντες από την πανδημία
Το μέτρο αφορά περίπου 823.000 φορολογουμέ-

νους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την
πανδημία. Αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν
τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις (τρία χρόνια) άτοκα είτε
σε 72 δόσεις (έξι χρόνια) με επιτόκιο 2,5%. Και στις δύο
περιπτώσεις, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί
τον Ιανουάριο του 2022.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται
σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε
50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα, που έχουν πληγεί από την υγειονομική
κρίση και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές
προς την Εφορία, οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η
Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης
�Στη ρύθμιση θα ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν

πληγεί και, με βάση μια διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, οι
ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, οι
άνεργοι που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και οι εργαζόμε-
νοι που ήταν σε αναστολή ή στο «Συνεργασία».

�Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης, στη νέα
ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν φορολογικές
οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και
ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.

�Αυτές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις
με επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 δόσεις. Η καταβολή
της πρώτης δόσης θα γίνει μέχρι την 31η Ιανουαρίου
του 2022. Να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν να ρυθ-
μίσουν τις οφειλές σε περισσότερες από 36 δόσεις,
τότε η ρύθμιση θα είναι έντοκη για το σύνολο των δό-
σεων και όχι για τις επιπλέον.

�Δηλαδή, εάν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει το οφειλό-
μενο ποσό σε 50 δόσεις, τότε θα είναι έντοκες και οι
50 μηνιαίες δόσεις.

�Διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχ-
θούν ο φετινός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, κα-
θώς δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά βεβαι-
ωθείσες οφειλές.

�Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που
έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας.
Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμι-

ση είναι οι εξής:
�Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν

χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το
υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευ-
ρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι
στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών της
χώρας.

�Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί
σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα
«Συνεργασία».

� Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μί-
σθωμα βάσει δήλωσης Covid.

�Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στοντης Αμαλίας Κάτζου

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΡΗΜΑΧ 28

«Τρέχουν» τρεις 
ρυθμίσεις για χρέη
προς την Εφορία 

Με τρεις τρόπους μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη που δημιουργήθηκαν
μέσα στην πανδημία οι φορολογούμενοι. Στο site της ΑΑΔΕ έχουν
ανοίξει οι πλατφόρμες για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 100 και

120 δόσεων, των 24 και 48 δόσεων καθώς και για τη ρύθμιση χρεών που δημιουργή-
θηκαν στη διάρκεια της πανδημίας σε 36 ή 72 δόσεις.



ΟΑΕΔ.
Οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι οι εξής:

�Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτι-
κά Κέντρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος
Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς,
δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι
και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών
ελέγχων).

�Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες.

�Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται
ότι στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι φόροι που
έχουν βεβαιωθεί και αφορούν τη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται αυτό
το διάστημα.

�Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν
πληρωθεί.

Δεύτερη ευκαιρία για τις παλαιές οφειλές
Παράλληλα, δεύτερη ευκαιρία να εξοφλήσουν

παλαιές οφειλές σε 24 ή 48 δόσεις έχουν οι μη
πληττόμενοι από την πανδημία οφειλέτες, οι
οποίοι είχαν ενταχθεί έως την 1η Νοεμβρίου
2019 στην πάγια ρύθμιση, αλλά στη συνέχεια την
έχασαν.

Βασική προϋπόθεση είναι να είχαν ενταχθεί
έως την 1η Νοεμβρίου 2019 στην πάγια ρύθμιση
και εν συνεχεία να την έχασαν.

Η επανένταξη στη ρύθμιση θα γίνει με εισοδη-
ματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία θα
πρέπει να πληρούν αθροιστικά. Να σημειωθεί ότι
για τους πληττόμενους από την πανδημία οφειλέ-
τες η ένταξη των οφειλών στην πάγια ρύθμιση γί-
νεται χωρίς κριτήρια.

Ήδη, η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα της δεύτερης ευκαιρίας και για τους φορολο-
γουμένους που δεν έχουν πληγεί από την υγει-
ονομική κρίση, οι οποίοι είχαν χάσει την πάγια
ρύθμιση.

Επανένταξη σε 100 και 120 δόσεις
Τη δυνατότητα να επανενταχθούν στις 100 και

120 δόσεις θα έχουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι
φορολογούμενοι που τις έχασαν μέσα στην παν-
δημία.

Όσες δόσεις έχουν χαθεί θα προστεθούν στο
τέλος της περιόδου εξόφλησης της οφειλής,
ενώ όσοι επανενταχθούν θα πρέπει να πληρώ-
σουν μέχρι σήμερα τις δόσεις Αυγούστου και Σε-
πτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν χάσει τις ρυθμί-
σεις των 100 και 120 δόσεων θα πρέπει να κά-
νουν αίτηση επανένταξης, υπό τη βασική προ-
ϋπόθεση βέβαια ότι έχουν πληγεί από την πανδη-
μία, στο «myBusinessSupport».

Εφόσον αυτό συμβεί, τότε οι φορολογούμενοι
που στο διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως
και τις 31 Ιουλίου 2021 έχασαν τη ρύθμιση λόγω
της πανδημίας μπορούν να επιστρέψουν υποβάλ-
λοντας αίτηση μέσα από την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα myBusinessSupport, και θα δοθεί μία

νέα ευκαιρία, με τους ίδιους όρους και προϋπο-
θέσεις.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αναβιώ-
σουν τη ρύθμιση, με την καταληκτική ημερομηνία
να επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που
ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης. Δη-
λαδή, οι δόσεις που δεν πληρώθηκαν θα προστε-
θούν στο τέλος του προγράμματος της ρύθμισης
ή των ρυθμίσεων.

Ποιοι όμως είναι εκείνοι οι οφειλέτες που
έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν εκ νέου στις
παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων;

1Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγη-

σαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19 και έχουν πληττόμενο κύριο
ΚΑΔ δραστηριότητας.

2Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η
σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποι-

οδήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου
2020 έως 31 Ιουλίου 2021, λόγω των μέτρων
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

3Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μο-

νομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διά-
στημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου
2021.

4Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εν-
τάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «Συνερ-

γασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1η
Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

5Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε

χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31
Ιουλίου 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν
ελέγχου των δηλώσεων «Covid-19».

6Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που
ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων

του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1η Μαρτί-
ου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:
�Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συνεχό-

μενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυ-
στερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων
δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.

�Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμε-
νες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της,
εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υποβολής τους.

�Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές
του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
�Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο συνεχόμε-

νες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστε-
ρήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσε-
ων της ρύθμισης.

�Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμε-
νες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της,
εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέ-
λευση της προθεσμίας υποβολής τους.

�Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές
του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας κα-
ταβολής τους.

�Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’
υποτροπή.
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Παράταση έως
τις 29 Οκτωβρίου 
για επανένταξη 
στις 120 δόσεις

Follow the Money

Ενδιαφέρουσα, απολαυστική και πολύ... ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιλη-
ναίου στο Συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα μετά», καθώς οι χρησμοί του για την ενεργειακή
κρίση πρέπει να αποτελέσουν πυξίδα για τις μελλοντικές αποφάσεις όχι μόνο εντός, αλλά

και εκτός συνόρων. Ο ισχυρός άνδρας του παγκοσμίου εμβέλειας ομίλου ανέφερε κατ’ αρχάς
ότι η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε είναι μία από τις πολλές που θα έρθουν στο μέλλον. Εντόπι-
σε την αιτία του... κακού στο γεγονός ότι η Ευρώπη προχωρά στην απανθρακοποίηση της οικονο-
μίας της, υπό την πίεση των κοινωνιών, χρησιμοποιώντας ως «καύσιμο μετάβασης» το φυσικό
αέριο, χωρίς, ωστόσο, να έχει επενδύσει επαρκή κεφάλαια. Όπως τόνισε ο κ. Μυτιληναίος, τα
επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν τρισεκατομμύρια ευρώ και ριζική στροφή στον τρόπο διαχείρι-
σης του αερίου, καθώς θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την αποθήκευσή του σε τεράστιες εγκα-
ταστάσεις. Μάλιστα, επεσήμανε ότι το μόνο που γίνεται σήμερα είναι οι επενδύσεις σε αιολικά
και φωτοβολταϊκά πάρκα. Ελπίζουμε ότι οι επισημάνσεις ενός σημαντικού «παίκτη» στον κλάδο
της ενέργειας θα αποτελέσουν την απαρχή για προβληματισμό, όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλ-
λά και για την πολιτική της Ευρώπης, η οποία παρακολουθεί περίπου ως... θεατής τις εξελίξεις
στο μέτωπο των τιμών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο χρόνος κυλάει και κυλάει αντίστροφα για την
εκδήλωση και άλλων κρίσεων στο μέλλον... 

«Εισβολή» στην Κύπρο από τα Public και τη Media Markt
Με δυναμικό τρόπο, η αλυσίδα Public - Media Markt κάνει αισθητή την παρουσία της στην

αγορά της Κύπρου. Η εταιρεία του Παναγιώτη Γερμανού διαθέτει πλήρη γκάμα οικιακών συ-
σκευών που συνδυάζονται με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια,
μέσα από το νέο κατάστημα Public Metropolis Mall στη Λάρνακα, αλλά και το διευρυμένο κα-
τάστημα Public στη Λεμεσό. Η αλυσίδα φέρνει όλα τα... καλούδια μέσα στην κυπριακή οικο-
γένεια, ευελπιστώντας να αυξήσει θεαματικά το πελατολόγιο και να εκτινάξει τις πωλήσεις.
Πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία αφενός φέρνει στο προσκήνιο την
εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και αφετέρου αποτελεί έναν νέο πυλώνα στήρι-
ξης των μεγεθών της αλυσίδας Public - Media Markt. 

Η Alpha Bank ετοιμάζεται
Σε θέση... μάχης βρίσκεται η Alpha Bank, προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα
αλλά και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την αύξηση των χορηγήσεων. Το
στίγμα των επόμενων κινήσεων έδωσε προ ημερών ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης, ο
οποίος τόνισε ότι η τράπεζα θα είναι παρούσα έτσι ώστε να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα
και ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει τους μεσαίους και μικρούς επιχειρηματίες, ενόψει των προκλή-
σεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
και του νέου ΕΣΠΑ. Το ανώτατο στέλεχος της τράπεζας επεσήμανε τους κινδύνους που δημιουρ-
γούνται λόγω της ακρίβειας, ωστόσο έστειλε το μήνυμα ότι η οικονομία μπορεί να σταθεί στο...
ύψος της, εφόσον υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία, προχωρήσει η εφαρμογή των μεταρρυθμί-
σεων και απορροφηθούν με ταχύτατους ρυθμούς οι διαθέσιμοι πόροι από τα ευρωπαϊκά και εγχώ-
ρια προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε ότι η Alpha θα είναι παρούσα στις εξελίξεις και
μάλιστα ήδη είναι προετοιμασμένη για να πρωταγωνιστήσει στη χρηματοδότηση της οικονομίας. 

Ευρύτερες προεκτάσεις για τον ανταγω-
νισμό στην κινητή τηλεφωνία προσλαμ-
βάνει η ψηφιακή επανάσταση που εισάγει
η COSMOTE με το πρόγραμμα COSMOTE
Neo. Η εταιρεία ενεργοποίησε προ ημε-
ρών τη νέα ψηφιακή υπηρεσία, με βάση
την οποία ο συνδρομητής μπορεί να αλ-
λάζει κάθε μήνα το πρόγραμμα αφαιρών-
τας ή προσθέτοντας λεπτά ομιλίας, δεδο-
μένα ή SMS. Η παρουσίαση του νέου προ-
γράμματος έγινε με όλες τις προβλεπό-
μενες... τιμές μάρκετινγκ, ενισχύοντας
ακόμη περισσότερο την ηγετική θέση της
στην αγορά, αλλά δημιουργώντας και
ερωτηματικά για το πώς θα απαντήσουν
οι άλλες εταιρείες. Το... Neo της COS-
MOTE μπορεί να ενεργοποιηθεί για συν-
δρομητές που λήγει το συμβόλαιό τους

και έχουν ήδη esim, ενώ απευθύνεται κυ-
ρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-35 ετών. Η
ιδέα του νέου προγράμματος προέκυψε
καθώς 3,4 εκατ. συνδρομητών χρησιμο-
ποιούν το mycosmote app και my whats
up για συναλλαγές με την COSMOTE.
Πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η
σύνδεση με πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ
απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν ευε-
λιξία, χωρίς να έχουν δεσμεύσεις, διατη-
ρώντας, παράλληλα, τον έλεγχο του λο-
γαριασμού τους. Μάλιστα, οι νέοι πελά-
τες του COSMOTE Neo επωφελούνται
από μία προσφορά γνωριμίας, παίρνον-
τας δώρο 100 GB για 12 μήνες! Αν μη τι
άλλο, πρόκειται για μια κίνηση που θα
αποτελέσει σηματωρό εξελίξεων στην
τηλεπικοινωνιακή αγορά. 

Το... ψηφιακό «μπαμ» της COSMOTE

Οι... χρησμοί Μυτιληναίου 
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Μεγάλες διαφορές στο τελικό
ύψος της σύνταξης, αλλά
και... ευέλικτους τρόπους για

πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς... τραγικά
υψηλές απώλειες, έχουν οι σημερινοί
50άρηδες ή 55άρηδες. 

Το τελικό ύψος της σύνταξης που θα εξασφαλί-
σει μια αξιοπρεπή σύνταξη ή θα οδηγήσει σε...
φτωχά γεράματα αποτελεί μια πολυπαραγοντική
εξίσωση, με συγκεκριμένες παραμέτρους και
προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι η βάση για τον
υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι ο μέ-
σος μισθός από το 2002 έως την ημέρα συνταξιο-
δότησης. Όσο υψηλότερος είναι ο μισθός, τότε
υψηλότερη είναι η βάση εκκίνησης για τον υπολο-
γισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία οδη-
γεί και σε υψηλότερα επίπεδα επικουρικής. 

Ο δεύτερος παράγοντας που διαμορφώνει το
τελικό ύψος της σύνταξης είναι τα έτη προϋπηρε-
σίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στον νόμο
Βρούτση, όσοι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλι-
σης, έχουν επιπλέον «μπόνους», το οποίο οδηγεί
σε υψηλότερη σύνταξη, ανάλογα με την ηλικία
συνταξιοδότησης. Δηλαδή, άλλη είναι η σύνταξη
στα 62 για έναν με 30 έτη ασφάλισης και άλλη για
όποιον αποχωρεί στα 67 του. 

Το... ιδανικό σενάριο για έναν συνταξιούχο,
προκειμένου να λάβει το μάξιμουμ της εθνικής
σύνταξης και να έχει υψηλό ποσοστό αναπλήρω-
σης ως προς την ανταποδοτική, καθώς και υψη-
λότερη επικουρική, είναι να βγει στα 67 χρόνια,
να έχει συντάξιμες αποδοχές πάνω από 1.000 ευ-
ρώ και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 33 χρό-
νια ασφάλισης. 

Από την άλλη, υπάρχουν εναλλακτικές, όπου
κάποιος μπορεί να φύγει στα 62 χρόνια του χρό-
νια με μια σχετικά μικρομεσαία σύνταξη και ταυ-
τόχρονα να προχωρήσει και στην εξαγορά πλα-
σματικών ετών, πληρώνοντας κάμποσες χιλιάδες
ευρώ. Φυσικά, υπάρχει και η περίπτωση όπου
ένας εργαζόμενος μπορεί να αποχωρήσει στα 62
του και να αποδεχθεί περικοπή της σύνταξής του
κατά 30%, έχοντας παράλληλα δεύτερη και νόμι-
μη απασχόληση για να έχει υψηλότερες αποδο-
χές. 

Τι αναγνωρίζεται ως πλασματικός χρόνος
Ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει για χιλιά-

δες συνταξιούχους είναι αν αξίζει τον... κόπο και
τα λεφτά για να «επενδύσουν» στην εξαγορά πλα-
σματικού χρόνου ασφάλισης. 

H εξαγορά πλασματικού χρόνου μπορεί να φτά-
σει έως τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα και έως 12
για το Δημόσιο, όταν υπάρχουν μητέρες με 3 παι-
διά και πάνω. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο ποσό
για την εξαγορά πλασματικού χρόνου από μισθω-
τό είναι τα 130 ευρώ, δηλαδή το 20% του βασι-
κού μισθού των 650 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, κάθε
ασφαλισμένος, όταν συμπληρώσει το τυπικό ηλι-

κιακό όριο των 62 ετών, με ελάχιστο χρόνο ασφά-
λισης τα 20 έτη, μπορεί να προχωρήσει στην ανα-
γνώριση, επί πληρωμή, των εξής περιόδων:
α) Έως 300 μέρες ή 250 ένσημα από ασθένεια. 
β) Έως 48 μήνες από την απόκτηση πρώτου πτυ-

χίου σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (δεν αναγνωρίζονται δεύτε-
ρο πτυχίο και μεταπτυχιακά).

γ) Έως 1 έτος για ένα παιδί, έως 2 έτη για 2 τέκνα
και έως 3 έτη για 3 τέκνα. 

δ) Έως 5 έτη όταν πρόκειται για τρίτεκνη μητέρα. 
ε) Οι μήνες της στρατιωτικής θητείας. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αναγνωρίζον-
ται έως 100 μέρες ή 250 ένσημα για τις περιπτώ-
σεις ανεργίας, κύησης και λοχείας για τις μητέ-
ρες, καθώς και του χρόνου μαθητείας, μόνο για
την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
γήρατος και όχι για το ποσό της σύνταξης που δι-
καιούται ο ασφαλισμένος. Αυτό σημαίνει ότι μπο-
ρεί να συμπληρώσει ο ασφαλισμένος επιπλέον
πλασματικά έτη, αλλά δεν θα πάρει υψηλότερη
σύνταξη και φυσικά δεν θα καταβάλει κάποιο πο-
σό εξαγοράς. 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λαμβάνε-
ται υπόψη ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας πριν απόι την εγ-
γραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού, εφό-
σον δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφο-
ρές έως πέντε έτη. Στην πράξη, έχει αποδειχθεί
ότι η ηλικία των 62 ετών αποτελεί το «κλειδί» για
όσους θέλουν να βγουν στη σύνταξη με 40 έτη
ασφάλισης, αφού αναγνωρίσουν τα έτη σπουδών
(όσοι σπούδασαν φυσικά), τον χρόνο της στρατιω-
τικής θητείας, την ανεργία και τον αριθμό των τέ-
κνων. Σημειώνεται ότι στο Δημόσιο μπορούν να
εξαγοραστούν 7 πλασματικά έτη μέσω σπουδών
στρατιωτικής θητείας κλπ., αλλά και μέχρι 5 έτη
για όσους έχουν 3 παιδιά, ενώ για τους εργαζομέ-
νους του ιδιωτικού τομέα, το «ταβάνι» είναι 7 έτη. 

Πώς γίνεται η εξαγορά και πόσο κοστίζει 
Σημείο «κλειδί» για το τελικό ποσό εξαγοράς

αποτελεί ο τελευταίος μισθός κατά την αίτηση
συνταξιοδότησης, καθώς και ο συνολικός αριθ-
μός των μηνών που θέλει να αναγνωρίσει ο ενδια-
φερόμενος. 

Σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όσοι
επιθυμούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη, προ-
κειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίω-
μα, μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ, μέσα σε
τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης
αναγνώρισης, με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξα-
γοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν δίδεται έκ-
πτωση για εξαγορά χρόνου μικρότερου του ενός
έτους. Η δεύτερη επιλογή που έχουν είναι να κα-
ταβάλουν το οφειλόμενο ποσό σε μηνιαίες δό-
σεις ανάλογες με τον αριθμό των μηνών που ανα-
γνωρίζονται. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατα-
βολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα
προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη. Όταν θεμελιώνε-
ται συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προσαυξάνεται
το ποσό της σύνταξης, τότε παρακρατείται το
25% αυτής, μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς η
οφειλή για την αναγνώριση των πλασματικών
ετών. 

Η αναγνώριση πλασματικών ετών γίνεται είτε
πριν είτε μετά το έτος όπου κατοχυρώνονται οι
προϋποθέσεις που επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή
ακόμη και όταν καταθέτει την αίτηση συνταξιοδό-

τησης. Αν η αίτηση κατατεθεί μεταγενέστερα της
ημερομηνίας αιτήσεως αναγνώρισης των πλα-
σματικών ετών, τότε δεν γίνεται δεκτή, εκτός αν
αυτό προβλέπεται από κάποιο κριτήριο σε συγκε-
κριμένη περίπτωση. 

Τι ισχύει για αγρότες 
και αυτοαπασχολούμενους

Οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε εξαγορά πλασματικού
χρόνου, ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση βά-
σει της οποίας καταβάλλουν τις εισφορές τους. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομο-
θεσία, τα ελάχιστα ποσά για την εξαγορά πλασμα-
τικών ετών διαμορφώνονται στα 155 ευρώ για
τους ελεύθερους επαγγελματίες και στα 89,00
ευρώ για τους αγρότες. Το σημαντικό είναι ότι το
κόστος εξαγοράς για τους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες και τους αγρότες είναι ανεξάρτητο από το
εισόδημά τους και συνδέεται με τις εισφορές που
καταβάλλουν. Έτσι, η εξαγορά πλασματικού χρό-
νου μπορεί να γίνεται με την πληρωμή του ποσού
που καταβάλλουν ως μηνιαία εισφορά, ανάλογα
με την κλάση που έχουν επιλέξει. 

Παραδείγματα διαφοράς συντάξεων 
και κόστους εξαγοράς πλασματικού χρόνου 

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα με δια-
φορετικά σενάρια ως προς το ύψος του μέσου μι-
σθού, του χρόνου εξόδου από την αγορά εργα-
σίας, αλλά και του κόστους εξαγοράς ενσήμων,
προκειμένου να προκύψουν υψηλότερες συντά-
ξεις με το ανάλογα τίμημα. 

Ειδικότερα:

1 Έστω μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, έγγα-
μος με ένα παιδί, πτυχίο ΑΕΙ 4ετούς φοίτη-

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Τα «κλειδιά» της σύνταξης και η   
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σης και στρατιωτική θητεία 20 μήνες. Αν ο συν-
τάξιμος μισθός του είναι 1.200 ευρώ, τότε το μη-
νιαίο κόστος εξαγοράς για τις σπουδές θα είναι
240 ευρώ x 48 μήνες = 11.520 ευρώ. Σε περί-
πτωση εφάπαξ καταβολής θα πάρει έκπτωση 2%
(ήτοι 230,40 ευρώ) και θα πληρώσει 11.289,60
ευρώ. Αν αναγνωρίσει και τους 20 μήνες της
στρατιωτικής θητείας, πρέπει να καταβάλει επι-
πλέον 4.000 ευρώ. Αν εξαντλήσει το μάξιμουμ
της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου (84 μή-
νες), τότε θα καταβάλλει 84 x 240 = 20.160 ευ-
ρώ. Το ποσό των 240 ευρώ θα αφαιρείται επί 84
μήνες από την υψηλότερη σύνταξη που θα κατο-
χυρώσει, αφού αναγνωρίσει τα πλασματικά έτη.
Αν ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος με τα 1.200
ευρώ σύνταξη είχε προϋπηρεσία 31 έτη, χωρίς
την πληρωμή των πλασματικών ετών, θα λάμβα-
νε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 609 ευρώ

στην ηλικία των 62 ετών, συν επιπλέον 20% ως
επικουρική. Δηλαδή, συνολικά 730,80 ευρώ.
Με την αναγνώριση 7 πλασματικών ετών, θα ανέ-
βαζε την προϋπηρεσία του στα 38 έτη και το πο-
σό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης
στα 807,72 ευρώ. Το ποσό αυτό με επιπλέον
20% για επικουρική σύνταξη θα αυξανόταν στα
969,26 ευρώ. Άρα, σε σχέση με 730,80 ευρώ,
θα προέκυπτε όφελος κατά 238,46 ευρώ. Ωστό-
σο, από τα 969,26 ευρώ θα αφαιρούνται κάθε
μήνα επί 84 μήνες τα 240 ευρώ της εξαγοράς,
οπότε για το διάστημα αυτό θα λαμβάνει 729,26
ευρώ. Δηλαδή, θα παίρνει τα ίδια χρήματα σαν να
μην είχε κάνει την εξαγορά, αλλά, όταν... ξεχρε-
ώσει στα 69 του, η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα
969,26 ευρώ, χωρίς φυσικά να λαμβάνονται
υπόψη οι ετήσιες αυξήσεις στο πλαίσιο της εισο-
δηματικής πολιτικής. Ωστόσο, ένας αποτρεπτι-

κός παράγοντας, σε αυτήν την περίπτωση, είναι η
αβεβαιότητα για το... αύριο, λόγω του σχετικά
προχωρημένου της ηλικίας, όταν θα φανεί η
υψηλότερη σύνταξη. 

2 Έστω εργαζόμενος που θα βγει στη σύνταξη
το 2028, σε ηλικία 62 ετών, με 31 χρόνια

προϋπηρεσίας και μέσο συντάξιμο μισθό 1.000
ευρώ (μεικτές αποδοχές). Η εθνική και η ανταπο-
δοτική σύνταξη αθροίζονται στα 552,30 ευρώ,
ενώ θα λάβει και επιπλέον 20% ως επικουρική
(110,46 ευρώ). Το τελικό ύψος της σύνταξής του
είναι 662,76 ευρώ. Αν βρει δουλειά με 650 ευ-
ρώ, τότε θα του γίνει περικοπή κατά 30% στη σύν-
ταξη και θα λαμβάνει 198,82 ευρώ λιγότερα, δη-
λαδή 463.93 ευρώ. Με αποδοχές 662,76 ευρώ
είναι αφορολόγητος, ενώ αν εργάζεται κανονικά
και... εμφανώς ως μισθωτός, θα λαμβάνει μηνι-
αίως 1.113,93 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση,
αν η εργασία του είναι στον ιδιωτικό τομέα, θα
του αποφέρει 14 μισθούς ετησίως, δηλαδή θα
λάβει 650 x 14 = 9.100 ευρώ ετησίως. Στο ποσό
αυτό προστίθεται το ετήσιο εισόδημα από τη σύν-
ταξη (463,93 x 12 = 5.567,16 ευρώ) και το φο-
ρολογητέο εισόδημα θα διαμορφωθεί στα
14.667,16 ευρώ. 

Ο φόρος που αναλογεί για τα πρώτα 10.000
ευρώ είναι 137 ευρώ, αλλά για τα υπόλοιπα
4.667,16 ευρώ θα είναι 1.026,77 ευρώ. Συνο-
λικά, η φορολογική του επιβάρυνση θα είναι
1.163,77 ευρώ. Άρα, το καθαρό εισόδημα μετά
την αφαίρεση του φόρου θα είναι 14.667,16 -
1.163,77 = 13.503,39 ή 1.125,82 ευρώ κα-
θαρά τον μήνα. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο
από αυτό που έπαιρνε από την αρχική (προ περι-
κοπής) σύνταξη, κατά 13.503,39 - 7.952,12 =
5.551,27 ευρώ. Με ένα τέτοιο ποσό, μόνο μέσα
σε μια χρονιά θα μπορούσε να αναγνωρίσει 2
πλασματικά έτη πληρώνοντας σε δόσεις το 20%
του μέσου μισθού των 1.000 ευρώ επί 24 μή-
νες. Δηλαδή 200 x 24 = 4.800 ευρώ. Αν αυτό το
κάνει μόλις καταθέσει τα χαρτιά για τη σύνταξη,
τότε θα αυξήσει τα συντάξιμα έτη κατά 2 και η
σύνταξη του θα υπολογιστεί με βάση τα 33 έτη
προϋπηρεσίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αρχι-
κή εθνική και ανταποδοτική σύνταξη των
662,76 ευρώ αυξάνεται στα 710,28 ευρώ. Άρα
σε σχέση με την αρχική σύνταξη των 662,76 ευ-
ρώ με 31 έτη προϋπηρεσίας και τη νέα σύνταξη
των 710,28 ευρώ μετά την αναγνώριση 2 πλα-
σματικών ετών, θα προκύψει όφελος 47,52 ευ-
ρώ μηνιαίως. Το ποσό αυτό, λαμβάνοντας υπό-
ψη την εξαγορά του πλασματικού χρόνου των 24
μηνών με 4.800 ευρώ, του... επιστρέφει πίσω
ποσό ίσο με 47,52 ευρώ x 12 μήνες = 570,24
ευρώ ετησίως, δηλαδή το 13% του κεφαλαίου
που καταβάλλει λόγω εξαγοράς πλασματικού
χρόνου. 

3 Έστω μισθωτός με 31 έτη ασφάλισης, ηλικία
62 έτη και μέσο (μεικτό) συντάξιμο μισθό

1.000 ευρώ. Η εθνική και ανταποδοτική σύνταξη

είναι 552,30 ευρώ, συν 20% επ’ αυτής ως επι-
κουρική, δηλαδή 662,76 ευρώ. Με 31 έτη
ασφάλισης, κάποιος που θα φύγει σε ηλικία 67
ετών με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές θα λάβει
667,50 ευρώ, πλέον 20% που αντιστοιχεί στην
επικουρική σύνταξη, δηλαδή 801,00 ευρώ. Άρα
είναι φανερή η διαφορά στη σύνταξη, λόγω πε-
ρισσότερων ετών ασφάλισης και υψηλότερου πο-
σοστού αναπλήρωσης. 

4Μισθωτός φεύγει στα 67 του με 31 έτη
ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό 1.000

ευρώ, θα λάβει 667.50 ευρώ, συν 20% την επι-
κουρική, Ένας που φεύγει με 36 έτη ασφάλισης
στα 62 του θα λάβει 666,90 ευρώ, συν την επι-
κουρική. Εδώ, ο ένας φεύγει κανονικά ως προς
ανώτατο όριο ηλικίας αλλά με λιγότερα χρόνια
ασφάλισης, ενώ ο δεύτερος φεύγει νωρίτερα με
περισσότερα χρόνια εργασίας και θα έχουν την
ίδια σύνταξη.

5 Έστω ασφαλισμένος με μέσο όρο αποδοχών
1.500 ευρώ, που θέλει να βγει στη σύνταξη

στα 62 έτη, με 25 έτη ασφάλισης. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση, το ποσό της εθνικής και της αντα-
ποδοτικής σύνταξης θα διαμορφωθεί στα 579
ευρώ, δηλαδή στο 37% του μέσου συντάξιμου μι-
σθού. Αν ο συνταξιούχος του παραδείγματός μας
βγει στα 67 έτη, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα και
με 30 χρόνια συν μία ημέρα ασφάλισης, τότε η
εθνική και η ανταποδοτική σύνταξη αυξάνονται
στα 779,55 ευρώ, δηλαδή 200,55 ευρώ υψηλό-
τερα σε σχέση με τα 62 χρόνια και τα 25 έτη
ασφάλισης. 

6Ασφαλισμένος βγαίνει στη σύνταξη στα 62
του με 32 έτη ασφάλισης και μέσο όρο απο-

δοχών 1.100 ευρώ. Η εθνική και η ανταποδοτική
σύνταξη που θα λάβει θα είναι 602,43 ευρώ, συν
την επικουρική. Αν φύγει στα 67 με 37 έτη ασφά-
λισης και με τον ίδιο μέσο όρο συντάξιμων αποδο-
χών, τότε το ποσό που θα λάβει θα είναι 842,96
ευρώ. Άρα η διαφορά μέσα σε μια πενταετία
ανέρχεται στα 240,53 ευρώ, καθώς θα πετύχει
το μάξιμουμ της εθνικής σύνταξης και θα πιάσει
το υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί
στα 37 έτη ασφάλισης. 

7Ελεύθερος επαγγελματίας με συντάξιμες απο-
δοχές 1.000 ευρώ και 32 έτη ασφάλισης θα

λάβει ως εθνική και ανταποδοτική σύνταξη στα 62
του το ποσό 572,10, ενώ με τα ίδια έτη και έξοδο
από την εργασία στα 67 χρόνια θα λάβει 687,30
ευρώ. Αν στα 67 έτη έχει 37 έτη ασφάλισης, θα
λάβει 807,80 ευρώ, συν την επικουρική σύνταξη
που αντιστοιχεί στο 20% αυτού του ποσού, εφό-
σον έχει καταβάλει τις αντίστοιχες εισφορές (είναι
προαιρετική η επικουρική). Αν θέλει να εξαγορά-
σει π.χ. 4 έτη λόγω σπουδών και ανήκει στην πρώ-
τη ασφαλιστική κατηγορία, θα πληρώσει 155 ευ-
ρώ x 48 μήνες, δηλαδή 7.440 ευρώ, προκειμέ-
νου να επιτύχει υψηλότερη ανταποδοτική και επι-
κουρική σύνταξη, ακόμη και κατά 150 ευρώ. 

8 Αγρότης με συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ,
35 έτη ασφάλισης και συνταξιοδότηση στα

67 έτη θα λάβει εθνική και ανταποδοτική σύνταξη
645,17 ευρώ, συν την επικουρική, εφόσον πλή-
ρωνε τις ανάλογες εισφορές. Αν θέλει να ανα-
γνωρίσει 2 χρόνια του στρατού, θα πληρώσει τη
μηνιαία εισφορά που καταβάλλει σήμερα επί 24
μήνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να αυξή-
σει τη σύνταξή του έως και 100 ευρώ. 

  εξαγορά πλασματικού χρόνου 
Αναλυτικά παραδείγματα με 
τις διάφορες που προκύπτουν στις
αποδοχές στα 62 και στα 67 χρόνια 
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Παρά τις αυξημένες τιμές στα καύ-
σιμα, παρατηρείται αύξηση στην
κυκλοφορία των οχημάτων στα

μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στο Λεκανοπέ-
διο Αττικής. Γεγονός που ξαναφέρνει στο προ-
σκήνιο το θέμα της επιτάχυνσης της ηλεκτρο-
κίνησης. Φρεσκάρουμε λοιπόν τη μνήμη μας
με στοιχεία για την εξέλιξη των ηλεκτρικών
οχημάτων, στην Ευρώπη και διεθνώς, μέσα
από διάφορες επίσημες πηγές. 

Οι εκτιμήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας θέ-
λουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα
σημερινά καύσιμα να παραμένουν η κυρίαρχη
πηγή κίνησης των οχημάτων για τις επόμενες
δεκαετίες, με το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρι-
κών οχημάτων να κυμαίνεται μεταξύ 3% και
10% έως το 2025.

Μια άλλη πρόβλεψη που έδωσε στη δημοσιό-
τητα το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περι-
βάλλοντος θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά επιβατικά
αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά θα καταστούν
φτηνότερα από τα αντίστοιχα συμβατικά, που
θα κινούνται με ορυκτά καύσιμα το αργότερο μέ-
χρι το 2027. 

Τα ελαφρά φορτηγά και τα τύπου βαν επίσης
θα γίνουν φτηνότερα από τα πετρελαιοκίνητα
μέχρι το 2025.

Προτιμήσεις Ευρωπαίων
Πανευρωπαϊκά, το μερίδιο αγοράς για τα βεν-

ζινοκίνητα συνεχίζει να μειώνεται: Το πρώτο
εξάμηνο του 2019 αντιπροσώπευαν το 63,4%
του συνόλου. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 το πο-
σοστό αυτό είχε μειωθεί στο 59,8% και τον Ιού-
λιο του 2021 έφτασε στο 59,0%.

Στοιχεία για τη διετία 2019-2021 δείχνουν
ότι καταγράφεται μείωση στις πωλήσεις των
diesel οχημάτων, που φτάνει περίπου τις
207.000 μονάδες, ενώ οι ταξινομήσεις νέων
ηλεκτρικών οχημάτων σημειώνουν αύξηση κα-
τά 125.000 το διάστημα 2019-2021 (από Ιού-
λιο σε Ιούλιο). 

Ελληνική πραγματικότητα 
Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αυτοκινήτων ΣΕΑΑ

(αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά κλαδικά
όργανα της χώρας –1934–, όταν σε ολόκληρη
την Ελλάδα κυκλοφορούσαν μόλις 33.060 οχή-
ματα), αναφέρει: «Στους οκτώ πρώτους μήνες
του 2021 ταξινομήθηκαν 82.914 επιβατικά αυ-

τοκίνητα έναντι 52.939 την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 56,6%. Οι πωλή-
σεις των βενζινοκίνητων επιβατικών αυτοκινή-
των αποτελούν την πρώτη επιλογή στις προτιμή-
σεις των καταναλωτών έναντι των πετρελαιοκί-
νητων. Τον περασμένο μήνα, το 46,5% των και-
νούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που πωλήθη-
καν ήταν βενζινοκίνητα. Αναλυτικότερα, τον πε-
ρασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 6.198 επιβατικά
αυτοκίνητα έναντι 6.853 τον Αύγουστο του
2020. Εκ των 6.198 επιβατικών αυτοκινήτων,
2.880 ήταν βενζινοκίνητα (46,5%), 1.009 πε-
τρελαιοκίνητα (16,3%), 1.511 υβριδικά
(24,4%), 9 διπλού καυσίμου (0,1%), 156 φυσι-
κού αερίου (2,5%), 68 ηλεκτρικά (1,1%) και
295 plug-in υβριδικά (4,8%). Ένα στα δύο
(48,6%) επιβατικά αυτοκίνητα που πωλήθηκαν

τον Ιούλιο είχε κινητήρα έως 1.400 κυβικά εκα-
τοστά».

Μεγαλύτερος στόλος
Η Κίνα, με περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια

ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει τον μεγαλύτερο στό-
λο, αν και το 2020 η Ευρώπη είχε τη μεγαλύτε-
ρη ετήσια αύξηση 3,2 εκατομμύρια. Τα ηλεκτρι-
κά οχήματα με μπαταρία (BEV) αντιπροσώπευαν
τα δύο τρίτα των νέων ταξινομήσεων ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων και τα δύο τρίτα των αποθεμά-
των το 2020.

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων, σύμφωνα
με την Ιnternational Energy Agency (Διεθνή Υπη-
ρεσία Ενέργειας), συρρικνώθηκε κατά 22% το
2020. Παρά το γεγονός αυτό, οι ταξινομήσεις
νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπερδιπλασιά-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Οι ζώνες χαμηλών εκπομπών
ρύπων έχουν τεθεί ήδη σε
εφαρμογή σε περισσότερες
από 200 πόλεις, όπως το 
Λονδίνο, το Άμστερνταμ, τη
Στουτγάρδη και τη Στοκχόλμη.
Να δούμε με τον δικό μας 
«καθαρό δακτύλιο» τι θα γίνει

Αγώνας δρόμου για τα  
Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα σημερινά καύσιμα θα παραμείνουν      
των οχημάτων για τις επόμενες δεκαετίες, εκτιμά η αυτοκινητοβιομηχανία
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Δεύτερο ομόλογο
Κάνοντας χρήση του υπάρχοντος πλαι-

σίου οδηγιών από τη Διεθνή Ένωση Αγο-
ρών Κεφαλαίου, η ΕΕ, μετά το κοινωνικό
ομόλογο που εξέδωσε πέρυσι –η ζήτησή
του έφτασε τα 233 δισ. ευρώ–, «βγάζει»
το πρώτο της πράσινο ομόλογο, που ανα-
μένεται να φθάσει την αξία των 250 δισ.
ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση προ-
γραμμάτων φιλικών προς το περιβάλλον,
όπως ΑΠΕ.

Επιβράδυνση ανάκαμψης 
Οι υψηλές τιμές αερίου, αν συνεχι-

στούν, μπορούν να επιβραδύνουν την οι-
κονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ο βιο-
μηχανικός τομέας ξεκίνησε περιορισμούς
στη ζήτησή του, καθώς το αέριο καθίστα-
ται απαγορευτικό για αρκετές μονάδες,
σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής En-
ergy Scan: Οι εντονότερες μειώσεις πα-
ρατηρούνται στη Γερμανία, την Ολλανδία
και τη Βρετανία.

Βρετανικός άνθρακας 
Η Βρετανία πρόκειται να βάλει τέλος

στη χρήση άνθρακα μέσα σε τρία χρόνια
και να προχωρήσει σε παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα έως
το 2035. Προς το παρόν, εξακολουθεί να
εξαρτάται από τον άνθρακα, όταν ο άνε-
μος πέφτει η ζήτηση αυξάνεται, όπως με-
τέδωσε το Bloomberg.

Ελλείψεις Tesla
Η παραγωγός ηλεκτροκίνητων οχημά-

των Tesla Inc, σύμφωνα με δήλωση του
διευθύνοντος συμβούλου της, Έλον
Μασκ, εμποδίζεται να διατηρήσει την αύ-
ξηση των πωλήσεων άνω του 50%, λόγω
έλλειψης διαθεσιμότητας πλοίων και
τσιπ. Οι παραδόσεις πάντως αυτοκινήτων
το τρίτο τρίμηνο του 2021 ήταν 241.300!

Θετική ενέργεια 
Το στολίδι κτίριο της Ακαδημίας Αθη-

νών, επί της οδού Πανεπιστημίου –σχε-
διάστηκε το 1859 από τον Δανό αρχιτέ-
κτονα Θεόφιλο Χάνσεν– μέλλεται να τρο-
φοδοτείται για τις ενεργειακές του ανάγ-
κες με χρήση φωτοβολταϊκών και γεω-
θερμίας (η πρώτη γεώτρηση έχει ολοκλη-
ρωθεί και θα ακολουθήσουν άλλες 17,
σε βάθος 100 μέτρων), όπως ενημερώ-
νει ο γενικός γραμματέας της Χρήστος
Ζερεφός.

Υβριδικοί σταθμοί
Δύο υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας της εταιρείας Ελληνι-
κοί Υβριδικοί Σταθμοί ΑΕ πήραν βεβαί-
ωση παραγωγού και είναι οι εξής: στην
Αμοργό και αποτελείται από φωτοβολταϊ-
κό εγκατεστημένης ισχύος 3,234 MW και
συσσωρευτές και στην Πάτμο αποτελού-
μενος από φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατε-
στημένης ισχύος 6 MW.

and WIND
GAS

S LAR

στηκαν σε 1,4 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύον-
τας μερίδιο πωλήσεων 10%: H Γερμανία κατέ-
γραψε 395.000 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
η Γαλλία 185.000. Το Ηνωμένο Βασίλειο έφτα-
σε τα 176.000 και στη Νορβηγία οι πωλήσεις
έφτασαν σε υψηλά ποσοστά 75%, αυξημένες
περίπου κατά το ένα τρίτο από το 2019. Επίσης,
τα μερίδια πωλήσεων ηλεκτρικών ξεπέρασαν
το 50% στην Ισλανδία, το 30% στη Σουηδία και
άγγιξαν το 25% στην Ολλανδία. 

Η αύξηση των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων στην Ευρώπη, παρά την οικονομική
ύφεση, οφείλεται: α) το 2020 ήταν το έτος-στό-
χος για τα πρότυπα εκπομπών CO2 της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που περιορίζουν τις μέσες εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά χι-
λιόμετρο για νέα αυτοκίνητα και β) πολλές ευ-

ρωπαϊκές κυβερνήσεις αύξησαν τα προγράμμα-
τα επιδότησης των ηλεκτρικών οχημάτων, στο
πλαίσιο κινήτρων για την αντιμετώπιση των επι-
πτώσεων της πανδημίας.

Ταξινομήσεις διεθνώς 
Η αγορά αυτοκινήτων των ΗΠΑ μειώθηκε

23% το 2020. Στον Καναδά η αγορά νέων αυτο-
κινήτων συρρικνώθηκε κατά 21%, ενώ οι ταξι-
νομήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρέ-
μειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος στις 51.000. 

Στη Νέα Ζηλανδία σημειώθηκε πτώση κατά
22% στις ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων το 2020 και στην Ιαπωνία, όπου η συνολι-
κή αγορά νέων αυτοκινήτων συρρικνώθηκε κα-
τά 11% από το επίπεδο του 2019, οι ταξινομή-

σεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων
μειώθηκαν κατά 25% το 2020.

Υπολογίζεται ότι οι κυβερνή-
σεις σε όλο τον κόσμο δαπάνη-
σαν 14 δισεκατομμύρια δολά-
ρια ΗΠΑ για κίνητρα άμεσης
αγοράς και φορολογικές εκ-
πτώσεις για ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα το 2020, αύξηση 25% σε
ετήσια βάση. Ωστόσο, το μερί-
διο των κυβερνητικών κινή-
τρων στις συνολικές δαπάνες
για ηλεκτρικά οχήματα μει-
ώθηκε, από περίπου 20% το
2015, σε 10% το 2020.

Παγκοσμίως, περίπου 370
μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινή-
των ήταν διαθέσιμα το 2020,
αύξηση 40% από το 2019.

Λεωφορεία-φορτηγά
Οι εγγραφές ηλεκτρικών λε-

ωφορείων και ηλεκτρικών βα-
ρέων φορτηγών (HDT) αυξή-
θηκαν το 2020 στην Κίνα, την
Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερι-
κή. Το παγκόσμιο απόθεμα
ηλεκτρικών λεωφορείων ήταν
600.000 το 2020 και το από-
θεμα ηλεκτρικού HDT ήταν
31.000.

Η Κίνα εξακολουθεί να κυ-
ριαρχεί στην αγορά ηλεκτρι-
κών λεωφορείων: 78.000 νέα

οχήματα το 2020, αύξηση 9% σε ετήσια βάση
και μερίδιο πωλήσεων 27%. 

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων
στην Ευρώπη ήταν 2.100, αύξηση περίπου 7%,
πολύ κάτω από τον διπλασιασμό των ταξινομή-
σεων που σημειώθηκαν το 2019. Τα ηλεκτρικά
λεωφορεία αποτελούν πλέον το 4% όλων των
νέων ταξινομήσεων λεωφορείων στην Ευρώ-
πη. Στη ΗΠΑ υπήρχαν 580 νέες ταξινομήσεις
ηλεκτρικών λεωφορείων το 2020, μειωμένες
κατά σχεδόν 15% από το 2019.

Στη Νότια Αμερική, η Χιλή πρωτοστατεί κατα-
γράφοντας 400 ηλεκτρικά λεωφορεία το 2020
για συνολικό απόθεμα άνω των 800. Η Ινδία αύ-
ξησε τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών λεωφορείων
κατά 34% σε 600 το 2020.

Οι παγκόσμιες εγγραφές  ηλεκτρικών  βα-
ρέων φορτηγών (HDT) ήταν 7.400 το 2020,
αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος. Το παγκόσμιο απόθεμα ηλεκτρικών
HDT αριθμεί 31.000. Η Κίνα συνεχίζει να κυ-
ριαρχεί στην κατηγορία, με 6.700 νέες εγγρα-
φές το 2020, αύξηση 10%, αν και πολύ χαμηλό-
τερη από την τετραπλάσια αύξηση το 2019. Οι
εγγραφές ηλεκτρικών HDT στην Ευρώπη αυξή-
θηκαν 23% σε περίπου 450 οχήματα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε σε 240 οχήμα-
τα. Τα ηλεκτρικά φορτηγά εξακολουθούν να
βρίσκονται κάτω από το 1% των πωλήσεων και
στα δύο. 

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας πριν από τη
ενεργειακή κρίση εκτιμούσε ότι ο αριθμός των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτη-
γών και βαρέων φορτηγών στους δρόμους ανα-
μένεται να φτάσει τα 145 εκατ. έως το 2030.

 ηλεκτροκίνητα
     η κυρίαρχη πηγή κίνησης 

Σταδιακή 
μετάβαση 
Στην Ελλάδα, πολύ πρόσφατα δημιουργή-
θηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρο-
κίνηση. Προς την κατεύθυνση αυτή,
όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υποδο-
μών-Μεταφορών Κώστας Καραμανλής
και με γνώμονα τη σταδιακή μετάβαση σε
μια πιο καθαρή αυτοκίνηση, η κυβέρνηση
εισήγαγε το πρόγραμμα επιδοτήσεων «Go
Electric» για την αγορά ηλεκτρικών οχη-
μάτων, ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ για
τη διετία 2020-2021. Τους πρώτους επτά
μήνες του 2021, οι αγορές ηλεκτρικών
οχημάτων κυμάνθηκαν στο 5,4% των συ-
νολικών αγορών οχημάτων. Ταυτόχρονα,
προετοιμάζεται ένα πρόγραμμα για την
ανάπτυξη δημόσιων υποδομών φόρτισης,
ώστε να γίνει η ηλεκτροκίνηση περισσό-
τερο ελκυστική για τους πολίτες, ενώ μια
μεγάλη προσπάθεια εισαγωγής της ηλε-
κτροκίνησης στις αστικές δημόσιες συγ-
κοινωνίες είναι σε εξέλιξη, με έμφαση
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και με τη
στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και των
Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ).



Μετά τα «μέτρα ελευθερίας»
που πήρε η κυβέρνηση για
τους εμβολιασμένους, για

επιστροφή στην κανονικότητα σε χώρους
εστίασης κ.λπ., γεννήθηκε η απορία και σε
αρκετές περιπτώσεις η… αγανάκτηση ορι-
σμένων ΠΑΕ, αλλά και γενικά του συνεταιρι-
σμού τους, της Super League 1: «Εμείς γιατί
να μην έχουμε πληρότητα 100% στα γήπεδα
και ακόμα να ισχύει το 80%, που εφαρμόστη-
κε το περασμένο καλοκαίρι με τα μέτρα χαλά-
ρωσης;». 

Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα δίκαιο αί-
τημα των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρει-
ών (ΠΑΕ) προς την κυβέρνηση, σε σχέση με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Κυρίως, οι λεγόμε-
νες «μεγάλες» ΠΑΕ (Ολυμπιακός, Παναθηναϊ-
κός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης) έβαλαν το θέμα αυ-
τό, γιατί αυτές κόβουν και τα περισσότερα εισι-
τήρια.

Μία ματιά, ωστόσο, στη στατιστική απεικό-
νιση των μέχρι τώρα αγώνων της Super
League καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό τρόπο πως υπάρχει μία μεγάλη απρο-
θυμία των οπαδών να επιστρέψουν στην κερ-
κίδα. Οι οπαδοί των «μεγάλων» αλλά και των
«μικρών» ομάδων δεν καλύπτουν με την πα-
ρουσία τους το 80% της πληρότητας. Κι ας
έχουν γίνει τρία ντέρμπι μέχρι τώρα, ΠΑΟΚ -
ΑΕΚ στην Τούμπα, Ολυμπιακός - Παναθηναϊ-
κός στο «Καραϊσκάκης» και Άρης - Παναθηναϊ-
κός στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Κι όλα αυτά,
όταν ο συνεταιρισμός σκοπεύει ν’ απευθυνθεί
στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και να ζη-
τήσει την άρση του περιοριστικού μέτρου του
70% πληρότητας, με την πρόσθετη αιτιολογία
ότι οι οπαδοί μας είναι στερημένοι από την πο-
λύμηνη απουσία τους από την κερκίδα, λόγω
της πανδημίας», κάτι που διαψεύδεται στην
πράξη των αριθμών.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε: Στο πρωτάθλημα
που παίζεται στην Ελλάδα κι όχι στο ελληνικό
πρωτάθλημα, καθότι οι ξένοι είναι περισσότε-
ροι από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, παρα-
δοσιακά πρωταθλητής στην προσέλευση θεα-
τών στο γήπεδό του ήταν ο Ολυμπιακός. Με
βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 80%
πληρότητας, το «Καραϊσκάκης» μπορεί να χω-
ρέσει 25.692 θεατές. Στα τρία εντός έδρας
παιχνίδια με τον Ατρόμητο, τον Απόλλωνα
Σμύρνης και τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός
έκοψε 42.514 εισιτήρια, μέσος όρος
14.171. Δηλαδή 10.000 εισιτήρια λιγότερα
από το επιτρεπτό, όπως μπορείτε να δείτε
στον σχετικό πίνακα. Δεύτερος στη σχετική λί-
στα με τα περισσότερα εισιτήρια είναι ο ΠΑΟΚ.
Σε μία Τούμπα που με 80% πληρότητα μπορεί
να φιλοξενεί 22.962 θεατές, σε δύο παιχνίδια
που έχει δώσει εκεί ο Δικέφαλος του Βορρά
πούλησε μόλις 18.350 εισιτήρια, μέσος όρος

9.175. Το πρώτο παιχνίδι στην πρεμιέρα ήταν
κόντρα στον ΠΑΣ και το δεύτερο ήταν το
ντέρμπι με την ΑΕΚ. Άρα και ο λαός του ΠΑΟΚ
δεν προσήλθε στο γήπεδο. Τα ίδια περίπου
ισχύουν και για τον Άρη, που σε τρία εντός
έδρας παιχνίδια με τον ΟΦΗ, τον Παναθηναϊκό
και τον Απόλλωνα Σμύρνης έκοψε 27.377 ει-
σιτήρια, μέσος όρος 9.126. Η ΑΕΚ, που σε
σπάνιες περιπτώσεις θα γεμίσει το επιτρεπτό
όριο των 55.694 θέσεων στο ΟΑΚΑ, έδωσε
τρεις αγώνες εκεί, με τον Ιωνικό και τη Λαμία,
κι έκοψε κατά μέσο όρο 8.865 εισιτήρια. Ο δε
Παναθηναϊκός, με το μέγιστο πληρότητας
12.800 εισιτήρια στην ιστορική «Λεωφόρο»,
έπαιξε εκεί δύο παιχνίδια, με τον Απόλλωνα
Σμύρνης και τον Βόλο, και κατάφερε να κόψει

συνολικά 9.899 εισιτήρια, 4.950 κατά μέσο
όρο. 

Αν, δε, παρατηρήσουμε τα εισιτήρια που
έκοψαν οι άλλες ομάδες, πλην των Big-5, θα
διαπιστώσουμε ότι και σ’ αυτές το ίδιο ισχύει.
Άρα, εν κατακλείδι, οι ΠΑΕ ας αναζητήσουν
αλλού τα αίτια της απροθυμίας των φιλάθλων
να ξανακάτσουν στην κερκίδα. 

Στα 35 ματς, μέχρι τώρα έχουν κοπεί συνο-
λικά 145.295 εισιτήρια, με μέσο όρο ανά
αγωνιστική τα 29.059 εισιτήρια. Το αντίστοιχο
νούμερο στις πέντε πρώτες αγωνιστικές της
σεζόν 2019-20, που είναι η τελευταία με πα-
ρουσία κόσμου στην προ Covid-19 εποχή,
έφτασε τα 274.825 εισιτήρια, με 54.965 μέ-
σο όρο ανά αγωνιστική.

Ομάδα Γήπεδο Επιτρεπτός αριθμός   μ.ο.
ΑΕΚ ΟΑΚΑ 55.694 8.865 
Απόλλων Σμ. «Γ. Καμάρας» 11.360 402
Άρης «Κλ. Βικελίδης» 18.240 9.126
Αστέρας Τρ. «Θ. Κολοκοτρώνης» 5.935 1.714
Ατρόμητος «Δημοτικό» 7.175 2.361
Βόλος «Πανθεσσαλικό» 18.160 1.268
Ιωνικός «Νεάπολης» 3.740 2.624
Λαμία «ΕΑΚ» 4.400 1.640
Ολυμπιακός «Γ. Καραϊσκάκης» 25.692 14.171
ΟΦΗ «Θ. Βαρδινογιάννης» 5.840 2.718
Παναθηναϊκός «Απ. Νικολαΐδης» 12.800 4.950
Παναιτωλικός «Παναιτωλικός» 5.856 1.313
ΠΑΟΚ «Τούμπα» 22.962 9.175
ΠΑΣ Γιάννινα «Ζωσιμάδες» 6.121 2.043

Πληρότητα… πανδημίας
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του Άλκη Φιτσόπουλου

S
Οι φίλαθλοι δεν ξαναγύρισαν στα γήπεδα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5 αγ.)
ΠΑΟΚ ......................12
Βόλος .....................12
Ολυμπιακός ............. 11
ΑΕΚ ........................10
ΠΑΣ Γιάννινα ..............9
Παναθηναϊκός ............7
Παναιτωλικός ............ 5
Ιωνικός .....................5
Λαμία ....................... 4
ΟΦΗ......................... 4
Άρης......................... 2
Απόλλων Σμ. ..............2
Αστέρας Τρ. ...............2
Ατρόμητος .................2

Σε Τούμπα και «Ζωσιμάδες» 
τα μεγάλα παιχνίδια
Δύο είναι τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην 6η
αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super
League 1. Αυτά ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους
της βαθμολογίας ΠΑΟΚ - Βόλος στην Τούμπα και
του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Ολυμπιακό στους «Ζωσι-
μάδες». Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρη-
ση της Λαμίας με τον Άρη, από τον οποίο έχουν
αφαιρεθεί έξι βαθμοί, επειδή κρίθηκε ένοχος πλα-
στογραφίας ο Σκοπιανός ποδοσφαιριστής Λέ-
τσκοφ. Η ΑΕΚ με τον Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο
υποδέχεται τον Ατρόμητο, που δεν ξεκίνησε καλά.
Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάββατο: Απόλ-
λων Σμ. - Αστέρας Τρ. (18:15, Cosmote TV), Πα-
ναθηναϊκός - Ιωνικός (20:30, Cosmote TV). Αύ-
ριο, Κυριακή: Παναιτωλικός - ΟΦΗ (16:00, Cos-
mote TV), ΠΑΟΚ - Βόλος (16:00, Nova), ΑΕΚ -
Ατρόμητος (20:30, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα -
Ολυμπιακός (20:30, Nova). Δευτέρα: Λαμία -
Άρης (19:30, Cosmote TV).



ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

35

Φαν’τ Σιπ
Υπάρχει προβληματισμός στην ΕΠΟ σχετι-

κά με τον Φαν’τ Σιπ. Να μείνει ή να φύγει, μό-
λις τελειώσει το συμβόλαιό του τέλος Νοεμ-
βρίου; Οι διεθνείς θέλουν να παραμείνει.
Και ο… ταμίας της ΕΠΟ, επίσης. Διότι, πού
θα βρούμε καλό προπονητή που να παίρνει
μόλις 50.000 ευρώ τον μήνα, όπως ο Ολ-
λανδός; Ο αποτυχημένος Ολλανδός.

Μητσοτάκης
Σχετικά με το νέο γήπεδο της Τούμπας, οι

πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι, πλέον,
την όλη υπόθεση χειρίζεται ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να εξα-
λειφθεί κάθε γραφειοκρατικό φαινόμενο. Η
δε ΠΑΕ ΠΑΟΚ αρνήθηκε να μπει σε κουβέν-
τες με τον υφυπουργό Λ. Αυγενάκη, που
πρότεινε τηλεδιάσκεψη.

Δικαστές 1
Τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου

αποτελούνται, πλέον, από τακτικούς δικα-
στές κι όχι από συνταξιούχους και δικηγό-
ρους. Και, επιπλέον, διορισμένους κατ’ ευ-
θείαν από τον υπουργό κι όχι κατόπιν… ψη-
φοφορίας των παραγόντων του ποδοσφαί-

ρου, που τους ψήφιζαν… μονοκούκι πριν
από δύο χρόνια. Τους δικαστές τους!

Δικαστές 2
«Κακή» η δικαστής Αντιγόνη Σταμολέκα,

που αφαίρεσε το δικαίωμα έφεσης από τον
Ολυμπιακό (που τελικά την έκανε!), για την τι-
μωρία μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των
θυρών στο ματς με τον ΠΑΟΚ, λόγω των κα-
πνογόνων και των πυρσών που πέταξαν οι
οπαδοί του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
«Καλός» ο δικαστής Γιώργος Χριστοδούλου,
που ακύρωσε απόφαση της ΕΠΟ για τις πα-
ράνομες αδειοδοτήσεις. Κρίση κατά το δο-
κούν.

Αναδιαρθρώσεις
Με το μπάχαλο που εξακολουθεί στο

Πρωτάθλημα της Super League 2, που δεν
γνωρίζουν ποιος θα ξεκινήσει και ποιος θα
τελειώσει το Πρωτάθλημα, να θυμίσουμε
πως, όταν γίνονται αναδιαρθρώσεις των κα-
τηγοριών, ισχύουν από το μεθεπόμενο Πρω-
τάθλημα. Όχι από το αμέσως επόμενο.

«Δεν υπάρχει»
Αυτό που έγινε στην ΕΠΟ δεν έχει προ-

ηγούμενο, σχετικά με τη Super League 2.
«Δεν υπάρχει», κατά τον νεολαιίστικο νεολο-
γισμό. Η Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών,
υπό την προεδρία του Παναγιώτη Διακοφώ-
τη, προχώρησε σε ανάκληση των δελτίων
παικτών του ιστορικού Απόλλωνα Πόντου.
Μόνο που ο Απόλλων δεν είχε καν καταθέσει
φάκελο!

Έγκυες 
Το παιχνίδι Ανδόρα - Αγγλία για τα προκρι-

ματικά του Μουντιάλ, το περασμένο Σάββα-
το, σφύριξε Ουκρανή διαιτητής – Ουκρανές
οι βοηθοί της και Γαλλίδα στο VAR. Στην Ελ-
λάδα, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής φοβάται μη
μείνουν… έγκυες, όπως δήλωσε. Στη χώρα
μας έχουμε μόνο τη Χρύσα Κουρομπύλια και
την Ευθαλία Μήτση. 

Παραιτήσεις
Μέσα σε έξι μήνες στην ΕΠΟ: Παραιτήθη-

κε ο πρόεδρος Θοδωρής Ζαγοράκης γιατί εί-
χε διακοσμητικό χαρακτήρα. Ο αναπληρω-
τής πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου, ο Α’
αντιπρόεδρος Στέργιος Αντωνίου και ο τα-
μίας Κλέαρχος Τζαφέρης περιμένουν την
απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, αν
θα συνεχίσουν στις θέσεις τους.

«Αντίο» Μουντιάλ…

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Θέλει προπονητή του
εκνευριστικού 1-0
Hεθνική μας ομάδα έπαιξε καλά, έως
άριστα, στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη
Σουηδία, είχε ευκαιρίες και δύο δοκάρια
με τους Μασούρα και Παυλίδη, έχασε 2-
0 στο δεύτερο μέρος και μόνο με θαύμα
θα πάρει τη 2η θέση στον όμιλο που οδη-
γεί στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά
του Μουντιάλ του Κατάρ, του χρόνου τον
χειμώνα. Στα δύο εναπομείναντα παιχνί-
δια με την Ισπανία και το Κόσοβο στο ΟΑ-
ΚΑ, θα πρέπει να νικήσει και, παράλλη-
λα, οι Ισπανοί να μην κερδίσουν στην
έδρα τους, τη Σουηδία, στο τελευταίο
τους παιχνίδι. Απίθανο. Το μεγάλο ζητού-
μενο για την Εθνική τώρα είναι ένα και
μοναδικό. Ο σχεδιασμός της επόμενης
ημέρας θα περιλαμβάνει τον Ολλανδό
προπονητή Τζόνι Φαν’τ Σιπ; Η ρεαλιστική
προσέγγιση υπαγορεύει την απομάκρυν-
σή του. Ήρθε για πρότζεκτ πρόκρισης,
δεν τα κατάφερε, τέλος. Ωστόσο, πάντα
στην Ελλάδα, λόγω κουλτούρας, το συ-
ναισθηματικό κριτήριο λαμβάνεται υπ’
όψιν. Οι διεθνείς με τον Ολλανδό προπο-
νητή έγιναν μία «οικογένεια», απαραίτη-
το συστατικό προόδου ενός γκρουπ, ει-
δικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Φτά-
νει, όμως, αυτό; Κατά τον Σαββόπουλο,
ιστορία γράφουν οι παρέες. Εδώ, δεν
γράφτηκε καμία ιστορία. Η Εθνική απέ-
τυχε να προκριθεί. Δεν κατάφερε να νι-
κήσει το Κόσοβο στην Πρίστινα (1-1),
δεν κατάφερε να νικήσει τη Γεωργία
στην Τούμπα (1-1) και στο προτελευταίο
παιχνίδι, πριν αυτό με τη Σουηδία στην
Στοκχόλμη, αγκομάχησε να νικήσει τους
Γεωργιανούς στο Μπατούμι, με γκολ
από πέναλτι στα τελευταίο λεπτό και το
άλλο στις καθυστερήσεις. Προφανώς
και πρέπει να μνημονεύσουμε και τη νίκη
2-1 επί της Σουηδίας στο ΟΑΚΑ. Τι ση-
μαίνουν αυτά τα αποτελέσματα; Ότι ο
Ολλανδός προπονητής δεν κατάφερε να
προσδώσει σταθερότητα. Επί Ρεχάγκελ
και Σάντος, η Εθνική δεν έπαιζε το καλύ-
τερο ποδόσφαιρο, αλλά νικούσε μ’ αυτό
το… εκνευριστικό 1-0. Νικούσε, όμως.
Έναν τέτοιο θέλουμε. Δεν είμαστε ούτε
Αργεντινή, ούτε Ισπανία, ούτε Γαλλία σε
ταλέντο.στ

η
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Ν
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Ο κύριος της φωτογραφίας είναι ο Ότο Ρεχάγ-
κελ, όταν έπαιζε στην Καϊζερσλάουτερν, από το
1965 έως και το 1972, οπότε και σταμάτησε το
ποδόσφαιρο, στα 34 του χρόνια. Πριν από την
Καϊζερσλάουτερν, είχε παίξει στη Χέρτα Βερο-
λίνου, τη Ροτ Βάις Έσεν και την Αλτενέσεν. Είχε
δύο συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων της Δυτι-
κής Γερμανίας ! Ο κ. Τάκης Παπαχρήστος είναι 85 ετών,

μένει στο χωριό Ροδολίβος Σερρών και
είναι οπαδός του Πανιωνίου. Όταν έγινε
γνωστό αυτό στη Ν. Σμύρνη, ο Πανιώνιος
επικοινώνησε με τον ανιψιό του κι έστειλε
στον κυρ Τάκη μία φανέλα της ομάδας.
Μαζί και ανοικτή πρόσκληση να παρακο-
λουθήσει από κοντά την ομάδα του, όπου
και όποτε θέλει. 

Λες
και

ήταν
χθες...
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Πολυμερές καλλιτεχνικό ταλέντο ο Γιώργος
Παππάς, με εξαιρετικές επιδόσεις στην
υποκριτική, στη σκηνοθεσία, αλλά και στη

μετάφραση μεγάλων θεατρικών έργων του διεθνούς
δραματολογίου, διήνυσε μία λαμπρή καριέρα και αναγο-
ρεύτηκε στους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς. Ο
Γιώργος Παππάς είδε το φως της ζωής στην Αθήνα το
1903 και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον πνευματικής ευ-
κρασίας και υψηλής πολιτισμικής παιδείας, με πατέρα
τον Σπυρίδωνα Παππά, κορυφαίο Έλληνα δημοσιογρά-
φο, και μητέρα τη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια «Μυρτιώ-
τισσα», κατά κόσμον Θεώνη Δρακοπούλου.

Με την αποπεράτωση των εγκύκλιων γυμνασιακών
σπουδών του, κατευθύνθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας
για να σπουδάσει γεωπονία. Πάραυτα δεν αποπεράτωσε
τις γεωπονικές σπουδές και επανέκαμψε στην Αθήνα,
όπου και διορίστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, με την
προοπτική μιας αξιόλογης διπλωματικής καριέρας. Ανή-
συχη προσωπικότητα όμως και με έντονες καλλιτεχνικές
ανησυχίες καθώς ήταν, είχε στραμμένα τον νου και το
βλέμμα στον χώρο της τέχνης. Στο υπουργείο Εξωτερι-
κών θα αναπτύξει μία πολύ δόκιμη επαγγελματική στα-
διοδρομία, την οποία όμως θα εγκαταλείψει το 1931,
όπου και κάνει την πρωτόλεια εμφάνισή του στη θεατρική
σκηνή, με το θεατρικό σχήμα του Μήτσου Μυράτ, στο έρ-
γο «Κύκλος» του Σόμερσετ Μομ. Η επιτυχημένη αυτή θε-
ατρική παρουσία θα αποτελέσει τον σπινθήρα για τη μετέ-
πειτα λαμπρή καλλιτεχνική του καριέρα και σταδιοδρο-
μία. Με τις σπουδαίες πρωταγωνιστικές θεατρικές του
εμφανίσεις, που θα γνωρίσουν και την καθολική επιδοκι-
μασία του μεσοπολεμικού μας θεατρικού κοινού, θα γίνει
ευρύτερα γνωστός στο φάσμα της τέχνης και θα αγαπη-
θεί πλατιά από τον κόσμο. Λίγο αργότερα μάλιστα, ανοί-
γοντας τον καλλιτεχνικό βηματισμό του, θα γίνει συνθια-
σάρχης στα θεατρικά σχήματα των μεγάλων κυριών της
ελληνικής θεατρολογίας του 20ού αιώνα, Κυβέλης Αν-
δριανού και Μαρίκας Κοτοπούλη. 

Ο Γιώργος Παππάς ως ηθοποιός, πέραν της φυσικής
προικοδοσίας, της ωραίας εξωτερικής του εμφάνισης
και της πολυμέρειας της θεατρικής του παιδείας, διακρί-
θηκε για το υψηλό λυρικό του ήθος και για την εμπνευ-
σμένη και με υψηλή ηθική ένταση σκηνική του παρουσία.
Στοιχεία που κραταίωσαν την παρουσία του στο ελληνικό
θέατρο και τον κατέστησαν έναν εκ των κορυφαίων πρω-
ταγωνιστών του. Διέπρεψε υποκριτικά σε πολλές θεατρι-
κές παραστάσεις, που αποτελούν σημείο αναφοράς στα
καλλιτεχνικά και θεατρικά μας δρώμενα. Αναφέρουμε

ενδεικτικά τις πρωταγωνιστικές του συμμετοχές στις πα-
ραστάσεις «Έγκλημα και τιμωρία», «Δον Ζουάν», «Καίσαρ
και Κλεοπάτρα», «Αγία Ιωάννα», «Ευαγγελισμός» κ.ά. Σε
όλη αυτήν τη μακρά και επιτυχημένη θεατρική του πο-
ρεία, λάμπρυνε ηθικά το παλκοσένικο και διάνοιξε νέους
θεατρικούς ορίζοντες. Αποτέλεσε έτσι μέλος και πρωτα-
γωνιστή του θιάσου του Βασιλικού Θεάτρου Αθηνών, ενώ
στα δίσεκτα χρόνια της Κατοχής διετέλεσε συνθιασάρχης
με τους κορυφαίους μας ηθοποιούς Αιμίλιο Βεάκη, Βά-
σω Μανωλίδου και Νίκο Δενδραμή. Αφότου έλαβε χώρα
η πολυπόθητη απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή,
ο Γιώργος Παππάς ανέπτυξε θεατρικές συνεργασίες με
την κορυφαία μας θεατράνθρωπο Κατερίνα Ανδρεάδη,
αλλά και με τον θίασο Λαμπέτη - Χορν. Συνακόλουθα πα-
ρέδιδε μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του
Βασιλικού Θεάτρου. 

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη,
αποτέλεσε μία ακόμα έπαλξη στην οποία ο Γιώργος Παπ-
πάς άφησε ανεξάλειπτα δείγματα της υποκριτικής του
δεινότητας. Πρωταγωνίστησε σε μεγάλες ταινίες του με-
σοπολεμικού και μεταπολεμικού μας κινηματογράφου
και γνώρισε την καθολική επιδοκιμασία του κοινού, ως
ένας μεγάλος πρωταγωνιστής και ζεν πρεμιέ. Αναφέρου-
με χαρακτηριστικά μερικές από τις ταινίες στις οποίες
πρωταγωνίστησε: «Έρως και κύματα» (1927), «Ο κακός
δρόμος» (1933), «Μαντάμ Σουσού» (1948), «Κυριακάτι-
κο ξύπνημα» (1953), «Το τελευταίο ψέμα» (1958) κ.ά.
Σημειώνοντας ακόμα ότι και στο πεδίο της θεατρικής με-
τάφρασης ο Γιώργος Παππάς αποτύπωσε αδρά το πολυ-
μερές καλλιτεχνικό του ταλέντο. Μετέφρασε με υποδειγ-
ματική επιτυχία αρκετά αριστουργήματα του διεθνούς
δραματολογίου, πολλά εκ των οποίων σκηνοθέτησε και ο
ίδιος. Για την πολυεδρική θεατρική του προσφορά στο
Γαλλικό θέατρο μάλιστα, του απενεμήθη το χάλκινο πα-
ράσημο, της Λεγεώνας της Τιμής.

Μοίρα τραγική, στις 3 Μαΐου 1958 ο Γιώργος Παππάς
νεότατος εκδήμησε από τη ζωή. Γεγονός που προξένησε
άφατη ηθική θλίψη τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο, όσο
και ευρύτερα στο θεατρόφιλο κοινό, ενώ συνέτριψε ηθι-
κά τη μητέρα του «Μυρτιώτισσα», που στην κυριολεξία
μαράζωσε. Με τη σπουδαία λυρική του αρματωσιά, το
κορυφαίο σκηνικό του ύφος αλλά και την πολυεπίπεδη
θεατρική και εν γένει καλλιτεχνική του παιδεία, ο Γιώργος
Παππάς αναγορεύτηκε σε έναν από τους κορυφαίους
μας ηθοποιούς του 20ού αιώνα.

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

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ
1927: Έρως και κύματα
1933: Ο κακός δρόμος
1946: Πρόσωπα λησμονημένα
1948: Μαντάμ Σουσού
1953: Κυριακάτικο ξύπνημα
1956: Η άγνωστος
1958: Το τελευταίο ψέμα, Ο άνθρωπος του τρένου
1959: Ψιτ κορίτσια

ΘΕΑΤΡΙΚEΣ ΠΑΡΑΣΤAΣΕΙΣ
1935/1936: Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
1937/1938: Κάντιντα
1939/1940: Ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές
1946/1947: Παιχνίδι
1946/1947: Σατανικό τηλεφώνημα
1946/1947: Πάνω στα βράχια
1947/1948: Βαθιές είναι οι ρίζες
1947/1948: Ο σατανάς
1949/1950: Το χαμόγελο της Τζοκόντας
1949/1950: Μπολερό
1949/1950: Τον νου σου στην Αμέλια 
1949/1950: Ο σατανάς
1950/1951: Αγία Ιωάννα 
1951/1952: Τρεις κόσμοι
1952/1953: Ξενοδοχείον Η ευτυχία
1952/1953: Νόρα
1952/1953: Αγαπούλα
1952/1953: Βαθιά γαλάζια θάλασσα 
1956/1957: Μαρία Στιούαρτ
1955/1956: Δοκιμασία (Οι μάγισσες του Σάλεμ) 
1956/1957: Ανθή

Ένας λαμπρός θεατράνθρωπος
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της Ευρυδίκης Σφακιανάκη

Παρουσίαση χειμερινής κολεξιόν
Η σχεδιάστρια Έλενα
Κουλαουζίδου παρου-
σίασε την κολεξιόν της
για το Φθινόπωρο/Χει-
μώνα 2021-2022 σε
μία λαμπερή εκδήλω-
ση στο «Οasis Hotel»,
στη Γλυφάδα. Γνω-
στές κυρίες της αθη-
ναϊκής κοινωνίας έδω-
σαν το «παρών» και κα-
ταχειροκρότησαν τις
υπέρκομψες δημιουρ-
γίες της σχεδιάστριας.
Φωτεινά χρώματα, μο-
ναδικά σχέδια, φίνες
γραμμές κυριάρχησαν
στην εντυπωσιακή
συλλογή με γούνες και
δερμάτινα.

Το «Τρίτο στεφάνι», η μεγαλύτερη
θεατρική παραγωγή που γεννήθηκε
μέσα στην πανδημία και πρόλαβε να
παρουσιαστεί μόνο για 13 sold out
παραστάσεις στο Θέατρο «Παλλάς»,
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρ-
κουλάκη, επανέρχεται για δεύτερη
χρονιά. Η Μαρία Καβογιάννη και η
Μαρία Κίτσου ερμηνεύουν τους εμ-
βληματικούς ρόλους της Εκάβης
και της Νίνας, 60 χρόνια μετά την
πρώτη έκδοση του βιβλίου του με-
γάλου Κώστα Ταχτσή.

Tο «Τρίτο στεφάνι» στο Θέατρο «Παλλάς»

Αποκαλυπτήρια του αγάλματος
της Μαρίας Κάλλας 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλμα-
τος της Μαρίας Κάλλας, από τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάν-
νη, στο ξέφωτο Ροβέρτου Γκάλη, επί της οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου,
απέναντι από την είσοδο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού. 
Το άγαλμα είναι ολόσωμο, ορειχάλκινο, ύψους 180 εκ. σε μαρμάρινο βά-
θρο ύψους 50 εκ. Η παραγγελία και η τοποθέτηση του αγάλματος ήταν
πρωτοβουλία του Ελληνικού Συλλόγου «Μαρία Κάλλας» και αποτελεί συ-
νέχεια των εκδηλώσεων προς τιμήν της αθάνατης Ελληνίδας ντίβας της
όπερας. Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε αφιλοκερδώς από τη διακεκριμένη
γλύπτρια και καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αφροδίτη
Λίτη.

Έμη Λιβανίου, 
Κώστας Μπακογιάννης, Μαρία
Ψωμά, Stagy Kouloyriw

Κυβέλη Λάσκαρη, Λιάνα Σκουρλή,
Τατιάνα Τσεραμιάδου

Χάρις Μιχαηλίδου, 
Μαρία 
Μιχαλοπούλου

Νίκος Χαρλαύτης, Μαρία Καλιμασιά,
Μαίρη Φιξ, Άρης Πλαστήρας

Μαρία Μπακοδήμου, Μαρία Κίτσου, Μαρία Καβογιάννη, 
Βέρα Κρούσκα

Βέρα Κρούσκα, 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Σίσσυ Παπαγεωργίου,
Ρένα Βασιλάκη

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Μαρίας Κάλλας: 
Κώστας Μπακογιάννης, Γιώργος Δημόπουλος, Κλαίρη Χατζημηνά, Λιάνα
Σκουρλή, Έμη Λιβανίου, Πάνος Μανιός

Η  Έλενα Κουλαουζίδου ανάμεσα στα μοντέλα 
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Κοντονής

Σαν να ήταν χθες

«Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις...» λένε όλοι. Και εδώ που τα
λέμε, έτσι είναι. Όταν τις προάλλες βρήκα στο αρχείο μου τη φω-
τογραφία που βλέπετε, είπα πως το μόνο που πρέπει να υπογραμ-
μίσω είναι πως η ιστορία της εκ-
πομπής μας «Μια καλημέρα είναι
αυτή», με τη Ρούλα Κορομηλά τον
Δήμο Μυλωνά, την αφεντιά μου
και τα άλλα τα παιδιά, είναι αποτυ-
πωμένη σε αυτήν εδώ τη φωτο-
γραφία. Μα θα μου πει κάποιος
και με το δίκιο του, «μόνο αυτό
έχει να επιδείξει η εκπομπή;». Όχι
βέβαια. Άλλωστε έχω γράψει και
γράφω συνέχεια για αυτή την εκ-

πομπή, η οποία ήταν εκείνα τα χρόνια η πρωινή ταυτότητα της επι-
καιρότητας με μεγάλη τηλεθέαση και, φυσικά, με την σκηνοθετι-
κή υπογραφή του καλού μου φίλου Τάσου Μπιρσίμ. Εδώ στη φω-

τογραφία του 1990, βλέπετε με-
ταξύ άλλων στην πρώτη σειρά τον
αείμνηστο Στράτο Διονυσίου, τον
Λευτέρη Πανταζή, τη Σοφία Αρβα-
νίτη, την αφεντιά μου, την Αλέξια
και τη Λιζέτα Νικολάου. Στην κάτω
σειρά βλέπετε τον Δήμο Μυλωνά,
τη Ρούλα Κορομηλά και τον Άγγε-
λο Διονυσίου. Γι’ αυτό μίλησα για
ιστορική φωτογραφία, τριάντα και
πλέον ετών!

ΤΟ «ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ» 
ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ 

Η φιλία μου με τον Φαίδωνα Γεωργίτση σήμερα θα έμ-
παινε στην πέμπτη δεκαετία της. Τον γνωρίζω από την
εποχή που τα μεγάλα στούντιο της Φίνος Φιλμ ήταν στην
παλιά γειτονιά μου, στους Αγίους Αναργύρους. Έτσι, ως
μαθητής πήγαινα για δω από κοντά κάποια γυρίσματα.
Δεν σας κρύβω πως ζήλευα πολύ. Ήθελα και εγώ να γί-
νω ηθοποιός (τι θυμήθηκα τώρα...) για να με αναγνωρί-
ζουν όλοι. «Θα μου δώσετε αυτόγραφο, κ. Φαίδωνα;»
του είπα. «Ναι αμέ. Πώς σε λένε;» με ρώτησε. «Στον φί-
λο μου Γιώργο με αγάπη...» έγραψε στο τετράδιό μου και
υπέγραψε «Φαίδων Γεωργίτσης»! Αρκετά χρόνια μετά,
όταν και εγώ είχα μεγαλώσει και είχα γίνει κάτι, συναντη-
θήκαμε και αρχίσαμε τις θύμησες. Ο Φαίδων μού είπε.
«Ευτυχώς που δεν ασχολήθηκες, Γιώργο, με την υποκρι-
τική. Σου πάει καλύτερα ο σπουδαίος ρόλος του δημο-
σιογράφου και, όπως γνωρίζω, έχεις κάνει σπουδαία κα-
ριέρα. Και μπράβο σου που συνεχίζεις να γράφεις και να
έχεις ή να μετέχεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκ-
πομπές. Αυτό δείχνει ζωή. Άλλωστε, ούτε ο ηθοποιός
ούτε και ο δημοσιογράφος, ας έχουν πάρει σύνταξη,
παύουν να είναι και να ασκούν το επάγγελμά τους...».
Ναι, έτσι είναι. Είχε δίκιο ο καλός φίλος μου, ο αείμνη-
στος Φαίδων Γεωργίτσης. «Αλήθεια, η καλύτερή σου εμ-
φάνιση ποια ήταν;» τον είχα ρωτήσει κάποτε. Και η απάν-
τηση ήταν γρήγορη και ευθεία: «Ένας πατέρας δεν κάνει
διακρίσεις. Αγαπάει το ίδιο όλα τα παιδιά του!». Και αφού
πήρε μια βαθιά ανάσα, συνέχισε. «Βέβαια δεν πρόκειται
να ξεχάσω την πρώτη μου εμφάνιση στο “Ποτέ την Κυ-
ριακή” του Ζυλ Ντασέν το 1960, άλλα και τα “Κόκκινα
φανάρια” που σημάδεψαν τη ζωή μου!». Βέβαια πρέπει
να τονίσω πως οι ταινίες όπου συμμετείχε ο Φαίδων Γε-
ωργίτσης ήταν πάρα πολλές, ενώ πρωταγωνίστησε και
σε πολλά θεατρικά έργα. Στη φωτογραφία που βλέπετε,
είμαστε πριν από επτά χρόνια στο καφέ «Τίλλας», κατά τη
διάρκεια της τελευταίας συνάντησής μας, λίγο πριν ξεκι-
νήσει για το μεγάλο και χωρίς γυρισμό ταξίδι του.

ΜΕΡΩ ΚΕΣΕΣΙΟΓΛΟΥ: Η «ΜΑΝΑ» 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ,
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! 

Την πρόξενο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα, Μέρω Κεσεσίο-
γλου, είχα την ευτυχία να την γνωρίσω από κοντά και πολύ καλά σε τηλεο-
πτικές συνεντεύξεις μας και σε εκδηλώσεις στην Παλιά Βουλή και άλλου,
τις οποίες είχα τη χαρά να παρουσιάσω. Σε μία από αυτές, η μεγάλη κόρη
μου, η Λέμυ Γ. Κοντονή, η οποία είναι η
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Προ-
ξενείου, μου γνώρισε την κα Κεσεσίο-
γλου, η οποία έχει διαθέσει σχεδόν όλο
της το βιός για να φτιάξει νοσοκομεία
και σχολεία στη μακρινή αφρικανική
χώρα, την Ακτή Ελεφαντοστού. Πρό-
σφατα και στην προ κορονοϊού εποχή,
η Μέρω Κεσεσίογλου μαζί με γεωπό-
νους αλλά και ειδικούς από την Ελλάδα
έφερε στην Ακτή τη σπορά ντομάτας!
Βέβαια, θα πρέπει να πω πως σε όλα
όσα έχει φτιάξει και φυσικά συνεχίζει
να κάνει στην αφρικανική ήπειρο κυμα-
τίζει υπερήφανη η ελληνική σημαία. «Σκοπός μου είναι η Ελλάδα μας να
γίνεται γνωστή στα βάθη της Αφρικής. Άλλωστε, όλα τα παιδιά πηγαίνουν
στο σχολείο, μαθαίνουν τη γλώσσα μας και τη ελληνική κουλτούρα», μου
είπε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που της είχα κάνει πριν από 10 χρόνια.
Θυμάμαι μάλιστα πως στο δικό μου ερώτημα: «Πώς νιώθετε όταν βρίσκε-
στε κοντά τους;», η κα Κεσεσίογλου απάντησε χωρίς να χάσει λεπτό: «Λα-
χτάρα. Αγάπη. Χαρά που βλέπω το προσωπάκι των μικρών μου να είναι χα-
μογελαστό. Και φυσικά δακρύζω από συγκίνηση όταν με φωνάζουν μαμά.
Κλαίω δε όταν τα ακούω να λένε τον Εθνικό μας Ύμνο!». Πρέπει να υπο-
γραμμίσω πως η δράση της Μέρως Κεσεσίογλου στην Ακτή Ελεφαντο-
στού ξεκίνησε από το 1980. Μέχρι σήμερα έχει ιδρύσει σχολεία, νοσοκο-
μειακές μονάδες, μαιευτήρια, οδοντιατρεία, ενώ προσφέρει άφθονο φαρ-
μακευτικό υλικό. Και δεν είναι μόνο αυτά. «Έχουμε πάει μια κινητή μονάδα
χειρουργείου. Και έχουμε ιδρύσει ένα μεγάλο νοσοκομείο με την επωνυ-
μία “ΕΛΛΑΣ”, στο οποίο νοσηλεύονται πάνω από 400 παιδιά που πάσχουν
από ένα είδος μεταλλαγμένης λέπρας...» συμπλήρωσε η κα Κεσεσίογλου.
Προσωπικά γνωρίζω πως έχει ιδρύσει και νοσοκομείο για καρκινοπαθείς
ασθενείς. Και έχει φτιάξει ορφανοτροφεία για τα ορφανά παιδιά, οι γονείς
των οποίων έχουν πεθάνει από AIDS ή τα ίδια τα παιδιά είναι φορείς. Στη
φωτογραφία που βλέπετε, είμαστε πριν από δέκα χρόνια και κάτι, σε εκδή-
λωση στην Παλαιά Βουλή. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
ΚΡΑΤΑΕΙ ΓΕΡΑ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Με τον Απόστολο Τζιτζικώστα η φιλιά μου είναι
πολύ παλιά. Από την εποχή που ο σημερινός επι-
τυχημένος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας ήταν μικρό παιδί και οι γονείς του μου μιλού-
σαν για αυτόν. Θυμάμαι τον αείμνηστο πατέρα
του, καλό μου φί-
λο, τον Γεώργιο
Τζιτζικώστα, να
καμαρώνει για το
γιο του τον Από-
στολο και να μου
λέει κάθε φορά
στις εκπομπές
που τον καλούσα:
«Ο Απόστολος θα
με ξεπεράσει. Είναι γεννημένος πολιτικός. Γνωρί-
ζει καλά την πολιτική σκηνή του τόπου. Να μου το
θυμηθείς...». Και να που ο αείμνηστος πατέρας
του βγήκε αληθινός. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας,
όχι μόνο έγινε βουλευτής (Α’ Θεσσαλονίκης) της
Νέας Δημοκρατίας και σήμερα περιφερειάρχης
με πολλές επιτυχίες και πολύ σπουδαίο έργο, αλ-
λά κρατάει γερά τα σκήπτρα της πολιτικής ζωής
της Θεσσαλονίκης. «Προσωπικά πιστεύω πως η
Θεσσαλονίκη πρέπει να βρει τον δρόμο που της
αξίζει», μου είχε πει πριν από την εποχή που ανέ-
λαβε περιφερειάρχης, στις 5 Ιανουαρίου 2013,
όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Παναγιώτη
Ψωμιάδη, που είχε κηρυχθεί έκπτωτος από το
αξίωμά του. Και να που αυτή η δήλωσή του τότε,
έγινε πράξη. Η Θεσσαλονίκη από τότε, και ιδιαί-
τερα στη δεύτερη θητεία του ως περιφερειάρχη
(αναδείχθηκε περιφερειάρχης στις εκλογές του
2019 από την πρώτη Κυριακή, με 62,03% και 44
έδρες!), είχε ήδη μπει στις ράγιες που οδηγούν
στην κορυφή. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι
εδώ και κάποια χρόνια ο πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών. Και αυτό αποτε-
λεί και, ναι, είναι τιμή για τη χώρα μας. Ένα άλλο
στοιχείο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το γε-
γονός της διεκδίκησης από τον Απόστολο Τζιτζι-
κώστα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σε
εκείνες τις εσωκομματικές εκλογές, ο περιφε-
ρειάρχης στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει
μέσω διαδικτύου την υποψηφιότητά του. Στις
εκλογές που ακολούθησαν, ο κ. Τζιτζικώστας πή-
ρε το 20,30% των ψήφων των φίλων-οπαδών
της παράταξης. Έτσι, κατετάγη τρίτος στον πρώ-
το γύρο, με αποτέλεσμα να μην περάσει στον
δεύτερο γύρο της διεκδίκησης της αρχηγίας της
Νέας Δημοκρατίας. Στη φωτογραφία που βλέπε-
τε, είμαστε στο γραφείο του λίγες ημέρες μετά
την ανάληψη της ηγεσίας της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας, τον Ιανουάριο του 2013.

Σήμερα θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για το έργο του περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Θα μάθετε πολλά για τη δράση της προξένου Ακτής
Ελεφαντοστού, Μέρως Κεσεσίογλου. Θα θυμηθούμε τον αείμνηστο ωραίο του ελληνι-

κού σινεμά, Φαίδωνα Γεωργίτση. Και θα δείτε μια ανέκδοτη και ιστορική φωτογραφία από
την εκπομπή της ΕΡΤ «Μια καλημέρα είναι αυτή».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «ΜΙΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ» ΣΕ ΜΙΑ... ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!



AΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥΣυστημένο

Δεν υπάρχει Ελληνίδα ή Έλληνας που
αυτήν την ώρα δεν είναι κοντά στη Φώ-

φη Γεννηματά, σε αυτήν την κρίσιμη μάχη
που δίνει για άλλη μια φορά. Μια μάχη που χι-
λιάδες οικογένειες έχουν βιώσει, δημιουρ-
γώντας ένα πραγματικό κίνημα βάσης. Δεν
υπάρχει ελληνική οικογένεια που να μην έχει
βιώσει αντίστοιχη μάχη σαν αυτή που δίνει η
κα Γεννηματά.

Άνθρωποι που πάσχουν από καρκίνο είναι
από τη φύση τους μαχητές και η σκέψη όλων
μας είναι σε αυτούς.

Η αποχώρηση της κας Γεννηματά στην ου-
σία κλείνει έναν ιστορικό κύκλο του ΚΙΝΑΛ
και φέρνει στην επιφάνεια και πάλι το ΠΑ-
ΣΟΚ. Η Φώφη κατάφερε στην πορεία της ως
αρχηγού να κρατήσει το ΚΙΝΑΛ ζωντανό, χω-
ρίς όμως να του δώσει τη δυναμική που περί-
μεναν όσοι τη στήριξαν να εκλεγεί. Άνθρω-
ποι του χώρου θεωρούσαν ότι είχε πλέον πιά-
σει… νταβάνι. Την επομένη της 5ης Δεκεμ-
βρίου (ή 12, εάν υπάρξει δεύτερος γύρος),
τίποτε δεν θα είναι το ίδιο στο κόμμα που κά-
ποτε ήταν πρωταγωνιστής στην πολιτική με-
ταπολιτευτική ιστορία του τόπου μας.

Τα μνημόνια το έβαλαν σε μια μεγάλη περι-
πέτεια, το συρρίκνωσαν και το έσπρωξαν στη

γωνία, μετατρέποντάς το από πρωταγωνιστή
σε κομπάρσο.  Στελέχη του διασκορπίστηκαν
σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και παραχώρησαν τα ταυ-
τοτικά στοιχεία που έκαναν το ΠΑΣΟΚ μεγά-
λο. Το στοίχημα που έχει μπροστά του ο αρ-
χηγός που θα προκύψει από την εσωκομματι-
κή διαδικασία είναι να αναστήσει αυτόν τον
χώρο, ώστε το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, μετά τη Φώ-
φη και εν όψει της εκλογικής διαδικασίας με
απλή αναλογική να αποκτήσει νέο ρόλο.

Θα τα καταφέρει ο νέος αρχηγός του; Αυτό
θα το δείξει ο χρόνος. Εκείνο που εμείς θα
επισημάνουμε είναι ότι ο τόπος χρειάζεται το
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ. Αλλά με νέα ταυτότητα, ξεκά-
θαρη και χωρίς μεσοβέζικες και φοβικές θέ-
σεις, που το οδηγούν σταδιακά σε εξαφάνι-
ση. Πρέπει να διαλέξει στρατηγικά με ποιους
θα πάει και ποιους θα αφήσει. Κάτι βέβαια
που δεν είναι εύκολο, καθώς ο φόβος της
διάσπασης είναι ο μεγαλύτερος «εφιάλτης»
για όποιον εκλεγεί. Το να είσαι στη μέση και
να σε πιέζουν «Συμπληγάδες» από δεξιά και
αριστερά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά
όσο θες να ικανοποιείς τους πάντες, δεν ικα-
νοποιείς στο τέλος κανέναν.

Η περιπέτεια της Φώφης, για την ώρα, έχει
βάλει τα μαχαίρια στα θηκάρια. Αλλά εντός
του Κινήματος υπάρχουν «σκληροί» παίκτες,

που δεν λένε να σταματήσουν τον εμφύλιο.
Όπως, δε, γνωρίζουμε άπαντες, ο εμφύλιος
είναι η χειρότερη μορφή πολέμου. Για να
δούμε, θα τα καταφέρουν μετά τη Φώφη; Ή
η εκλογική διαδικασία για εκλογή αρχηγού
θα σημάνει την αρχή του τέλος του ΚΙΝΑΛ-
ΠΑΣΟΚ; 

Καθώς βρίσκονται μπροστά στο σταυρο-
δρόμι κρίσιμων επιλογών, ας αναλογιστούν
το πού και με ποιον θα πάνε. Οι κ.κ. Λοβέρ-
δος, Ανδρουλάκης, Καστανίδης, Κεγκέρο-
γλου, Γερουλάνος και εν αναμονή ο Χρηστί-
δης πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους
για το πού θα οδηγήσουν όσους δεν κατέβη-
καν από το τρένο της πάλαι ποτέ Αλλαγής.
Διότι τόσοι... δελφίνοι ή θα διαλύσουν ό,τι
απέμεινε από το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ή θα καλέ-
σουν τον... Μεσσία (ΓΑΠ) να τους σώσει. Το
βέβαιο είναι ότι άθελά τους, και προσπα-
θώντας να δουλέψουν για τους εαυτούς
τους, στην ουσία δουλεύουν για άλλους.
Διότι οι φιλοδοξίες είναι ανθρώπινες και δη-
μοκρατικά αποδεκτές. Το να δίνεις χαριστι-
κή βολή σε ένα κόμμα που έχει ιστορικά
προσφέρει (με τα καλά και τα αρνητικά του)
δεν είναι ούτε λογικό ούτε αποδεκτό και, κυ-
ρίως, προδίδει αμοραλισμό για την επόμενη
ημέρα...

Κύριε πρόεδρε,
άλλο καραμανλικοί και άλλο...
«καραμανλικοί» διά ιδίους λόγους...

“ “

Την επομένη της 
5ης Δεκεμβρίου (ή 12,
εάν υπάρξει δεύτερος
γύρος), τίποτε δεν 
θα είναι το ίδιο στο
κόμμα που κάποτε
ήταν πρωταγωνιστής
στην πολιτική
μεταπολιτευτική
ιστορία του τόπου μας

Το (τελευταίο;) τρένο
της Αλλαγής σφύριξε!
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