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ΓΡΑΦΟΥΝ

• Πάνος Αβραμόπουλος

• Τζίνα Αλεξάκη

• Γιώργος Κοντονής

• Ειρήνη Μαρούπα

• Θανάσης Παπαμιχαήλ

• Γιώργος Τσούκαλης

ΕΚΛΟΓΕΣ  Κ ΙΝΑΛ

Ποιον από τους τρεις επικρατέστερους για την
εκλογή προέδρου του ΚΙΝΑΛ (Α. Λοβέρδο, 
Ν. Ανδρουλάκη και Γ. Παπανδρέου) θα «ψήφιζε»
η ΝΔ; Ποιου η εκλογή θα την «συνέφερε», αφού

θα εξυπηρετούσε το αφήγημα του Κυριάκου
Μητσοτάκη περί αυτοδυναμίας σε όποια κάλπη με
απλή αναλογική; Το «Π» αναλύει όλα τα πιθανά
σενάρια.  



Να μπει φραγμός 
στον «αλυτρωτισμό» 
των γειτόνων μας

Φ υσικά και ήταν αναμενόμενο να αντιδρά-
σει η Αθήνα (διάβημα διαμαρτυρίας) για
την προκλητική παρουσία του προέδρου

της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα σε έκθεση φωτογραφιών που
αναρτήθηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στα Τί-
ρανα, με την προβολή του «Τσάμικου» ζητήματος και
της υποτιθέμενης «Γενοκτονίας των Τσάμηδων».

Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί
αρκετό, καθώς ο αλυτρωτισμός που καλλιεργείται στα
Τίρανα, με σαφές ανθελληνικό περιεχόμενο, δεν μπο-
ρεί να συνεχίσει να υφίσταται, και μάλιστα υπό τις επί-
σημες ευλογίες των Τιράνων. Πολύ, δε, περισσότερο
τη στιγμή που η Αλβανία επιζητεί την προσέγγισή της
με την ΕΕ και τη στήριξη της Ελλάδας. Τέτοιες κινή-
σεις όμως, όπως αυτή του Ιλίρ Μέτα, αλλά και η υπο-
στήριξη από την κυβέρνηση Ράμα, στην οποία συμμε-
τέχουν «Τσάμηδες», στην καλλιέργεια και προβολή
των αλυτρωτικών εθνικιστικών αιτημάτων περί «Τσα-
μουριάς», δυσχεραίνουν τη θέση της Αλβανίας. 

Και επιβεβαιώνουν τον φόβο των Ευρωπαίων ότι
μια εσπευσμένη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια
απειλεί να «βαλκανοποιήσει» την ΕΕ, μεταφέροντας
στο εσωτερικό της αρρωστημένες και ξεπερασμένες
εθνικιστικές επιδιώξεις και μεγαλοϊδεατισμούς. 

Πέραν αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να ση-
μειωθεί και μια ακόμη σοβαρή εκκρεμότητα
που υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις και

αφορά τη δέσμευση που ανέλαβε ο ίδιος ο Αλβανός
πρωθυπουργός Έντι Ράμα, τον Οκτώβριο του 2020, για
έναρξη συνομιλιών και παραπομπή της διαφοράς για
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στη Χάγη. 

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει δείγμα αλλαγής στά-
σης από την Αλβανία, η οποία διαρκώς επαναφέρει ζη-
τήματα που είχε θίξει η απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου της Αλβανίας, όταν ακύρωσε την Ελλη-
νοαλβανική Συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων
ζωνών του 2009.  

Έναν χρόνο μετά, η Αθήνα οφείλει να ασκήσει κάθε
πίεση στον Έντι Ράμα για την υλοποίηση της δέσμευ-
σής του και έτσι να προχωρήσει η διαδικασία σύνταξης
συνυποσχετικού. Για την Αθήνα, η πρόκληση είναι δε-
δομένη και θα πρέπει τουλάχιστον πριν από την έναρ-
ξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβα-
νία να απαιτήσει τη διασύνδεση των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με την επίλυση των εκκρεμοτήτων
στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, την πλήρη και οριστι-
κή αποκήρυξη του αλυτρωτισμού με την επίκληση
«θέματος Τσαμουριάς», την από κοινού προσφυγή στη
Χάγη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και,
φυσικά, την προστασία των δικαιωμάτων της Ελληνι-
κής Εθνικής Μειονότητας και των περιουσιών της.
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ΣΤΟΝ υπαίθριο περίβολο του Προεδρι-
κού Μεγάρου Τιράνων και υπό την αιγίδα
του περιβολάρη κ. Ιλίρ Μέτα, οργανώθη-
κε μια έκθεση που επιχειρεί να εκθέσει
τη χώρα μας.

Με θέμα τη «γενοκτονία των Τσάμη-
δων» και την «κατοχή αλβανικών εδαφών
από την Ελλάδα»!

Βέβαια, η εκεί ελληνική πρεσβεία προ-
έβη σε έντονο διάβη-
μα διαμαρτυρίας, αλ-
λά κι εγώ σκέφτηκα
να θυμίσω «κάτι»
στον λησμομνήμονα
κ. Μέτα.

Ότι στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους οι
Τσάμηδες κάτοικοι
της Ηπείρου συντάχ-
θηκαν με τους Τούρ-
κους και σχημάτισαν
συμμορίες ΚΑΤΑ των
Ελλήνων και ότι το
1940 συμμάχησαν
με τους Ιταλούς φα-
σίστες, προτού υπο-
δεχτούν τους Γερμα-
νούς ναζιστές.

«Ξέρετε πώς αντιμε-
τώπισαν οι Τσάμηδες τους Έλληνες ΑΜΑ-
ΧΟΥΣ;» ρώτησα τον κ. Μέτα.

«Φυσικά», είπε εκείνος, «χορεύοντας
μαζί τους τσάμικο».

«Λάθος, ΔΕΝ χόρευαν τσάμικο».
«ΤΙ χόρευαν;»
«ΧΑΣΑΠΙΚΟ…»
ΜΕΤΑ από αυτό το ΧΟΡΟ-ΔΡΑΜΑ οι

Τσάμηδες χορογράφοι σκούπισαν τα μα-
χαίρια τους και μετακόμισαν στην Αλβα-
νία. Διεκδικώντας από τότε τις περιου-
σίες ΤΟΥΣ, που υποστηρίζουν ότι εγκατέ-
λειψαν στην Ελλάδα.

«Μα, είχες περιουσία;» ρωτήθηκε ένας
διεκδικητής.

«Ένα δίπατο σπίτι με χωράφι», εξήγη-
σε. «Το πήρα από έναν χωρικό».

«ΠΟΤΕ;»
«Όταν πέθανε από την καρδιά του».
«ΕΜΦΡΑΓΜΑ;»
«ΣΦΑΙΡΑ», είπε ο Τσάμης.
Και άρχισε να ΠΑΙΖΕΙ με τον ΚΑΛΥΚΑ της…

ΒΕΒΑΙΑ, η πολιτική ηγεσία της Αλβα-
νίας επιδιώκει να βλέπει τη χώρα μας αφ’
υψηλού. Τόσο ο πρόεδρος κ. Ιλίρ Μέτα,
όσο και ο πρώην μπασκετμπολίστας, ζω-
γράφος, γλύπτης και πρωθυπουργός της
κ. Έντι Ράμα.

Εφ’ ω και όπως λένε οι μουσουλμάνοι
«έχουν πάρει ψηλά τον αμανέ». Έτσι, ενώ
ζητούν από την Ελλάδα να βάλει ΠΛΑΤΗ
για την αλβανική είσοδο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ταυτόχρονα κάποιοι κάθονται στο
ΣΒΕΡΚΟ των Ελλήνων Βορειοηπειρω-
τών!

Οίτινες, ως γνωστόν, υπέστησαν των
παθών τους τον τάραχο τόσο από τον
δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, όσο και από
τον δημοκράτη διάδοχό του, Σάλι Μπε-
ρίσα. 

Αυτός μάλιστα τους είχε υποσχεθεί
«αλλαγή», αλλά εκείνοι ΔΕΝ είχαν κατα-
λάβει τι ακριβώς εννοούσε. Το κατάλα-
βαν όταν η Αστυνομία με τα κλομπ τούς

ΑΛΛΑΞΕ την πίστη.
Και από Ορθοδό-

ξους τους έκανε
όλους ΔΙΑΜΑΡΤΥ-
ΡΟΜΕΝΟΥΣ.

«Αυτά συνέβησαν
γιατί κάποιοι Βορει-
οηπειρώτες αναρχι-
κοί προσπάθησαν
να προκαλέσουν τα-
ραχές», εξήγησε
ΤΟΤΕ ένας αστυνο-
μικός. «Ευτυχώς,
όμως, οι νομιμό-
φρονες δεν τους
άφησαν».

«Ήσαν πολλοί οι
αναρχικοί;» ρώτη-
σαν οι δημοσιογρά-
φοι.

«Λίγοι», είπε εκείνος, «Περίπου 500 χι-
λιάδες».

«ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΕΣ;»
«Ο ΣΑΛΙ ΜΠΕΡΙΣΑ…»
ΤΩΡΑ ο κ. Μέτα ισχυρίζεται ότι πολλά

εδάφη στη χώρα μας ήσαν αλβανικά.
«Ακόμη και στη Μύκονο ένας θείος μου

είχε πριν από τον πόλεμο ιδιοκτησία», εί-
πε. «Ένα αμπέλι στην αυλή του».

«Και τι έγινε;»
«Με τον καιρό το πήρε η θάλασσα».
Και κατόπιν τούτου θεωρεί τα χωρικά

ύδατα της Μυκόνου αλβανικά…

Τι χόρευαν οι Τσάμηδες;

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη ΖαννίδηH ΘΕΣΗ ΜΑΣ
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Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, λί-
γοι μπορούσαν να φανταστούν ότι

οι εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ θα προκαλούσαν… ευ-
ρύτερο ενδιαφέρον, πέραν του στενού κομματι-
κού ακροατηρίου. Κι όμως, το κύμα συμπάθειας
που γέννησαν η ασθένεια και ο θάνατος της Φώ-
φης Γεννηματά, αλλά και το ανακάτεμα της τρά-
πουλας με τις αρκετές νέες υποψηφιότητες,
προεξαρχούσης αυτής του Γιώργου Παπανδρέ-
ου, για την ηγεσία, έχουν ανοίξει μια συζήτηση
για το ΚΙΝΑΛ, για το πολιτικό κέντρο και για τη
δυναμική του χώρου. 

Αυτή η συζήτηση δεν περνά απαρατήρητη από
το Μέγαρο Μαξίμου που παρακολουθεί, βεβαί-
ως, τις εξελίξεις. Άλλωστε, οι επόμενες εκλογές
είναι πιο κοντά σε σχέση με τις προηγούμενες,
μετά και τη συμπλήρωση δύο ετών από την εκλο-
γική νίκη της ΝΔ τον Ιούλιο του 2019, και αισίως
βαίνουμε στο 2022. Κανείς, όμως, από την κυ-
βέρνηση δεν εκφέρει άποψη για τις εσωτερικές
εξελίξεις του ΚΙΝΑΛ, με τη γραμμή να είναι υπέρ
της αυστηρής ουδετερότητας, προκειμένου να
μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. 

Βεβαίως, μέσα στην εβδομάδα πολλή συζήτη-
ση έγινε για την απόφαση του πρώην βουλευτή
της ΝΔ Θανάση Γιαννόπουλου και καθηγητή στο
ΕΚΠΑ να στηρίξει ονομαστικά τον συνάδελφο και
φίλο του Ανδρέα Λοβέρδο, καίτοι ενεργό μέλος
της ΝΔ. Αυτό, πάντως, ήταν θέμα του ίδιου του κ.
Γιαννόπουλου, έλεγαν αρμόδιες πηγές, και δεν
δηλοί καμία πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου, με
το οποίο άλλωστε ο πρώην υπουργός δεν έχει και
πολλές σχέσεις. Ο μετεωρισμός του, άλλωστε,
είναι γνωστός, έχοντας περάσει για καιρό και από

τους ΑΝΕΛ, μετά τη ρήξη του με τη ΝΔ επί Σαμα-
ρά. Συνεπώς, η στήριξη στον κ. Λοβέρδο δεν θα
μπορούσε, υπό καμία συνθήκη, να ερμηνευτεί
ως «δάκτυλος» της ΝΔ. 

Σενάρια και γρίφοι
Ομολογουμένως και στο Μέγαρο Μαξίμου επι-

κρατεί «νέφος» ως προς τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ.
Σε παρόμοια, «νεφελώδη» κατάσταση είναι και έμ-
πειροι δημοσκόποι, οι οποίοι βλέπουν την τριπλέ-
τα Ανδρουλάκη, Παπανδρέου, Λοβέρδου να ξεχω-
ρίζει, κανείς όμως δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς
προβλέψεις, για αρκετούς λόγους. Αφενός, δεν
υπάρχει σταθερό δείγμα για να μετρήσει κανείς,
υπό την έννοια ότι οι δημοσκόποι μπορούν να εξά-
γουν συμπεράσματα μεν από αυτούς που λένε ότι
σίγουρα θα προσέλθουν στην κάλπη, όμως κανείς
δεν ξέρει πόσοι θα είναι αυτοί. 

Μπορεί να είναι περισσότεροι του αναμενομέ-
νου λόγω ενδιαφέροντος, μπορεί να είναι και λιγό-
τεροι, εν τελεί, λόγω πανδημίας. Τούτων δοθέν-
των και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορούν να

αξιολογήσουν κάτι που δεν μπορεί να προβλε-
φθεί. Αν μη τι άλλο, πάντως, τα προφίλ των τριών
πρωτοπόρων επιδέχονται ερμηνειών. Ο Ανδρέας
Λοβέρδος, για παράδειγμα, είναι ένας άνθρωπος
που έχει συνεργαστεί καλά με αρκετά στελέχη
της ΝΔ και ο ίδιος διαμηνύει ότι η ΝΔ είναι ο πολι-
τικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ο
«αξιακός». Σε αυτό, βεβαίως, ρόλο παίζει και η
θεώρηση του κ. Λοβέρδου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχεί-
ρησε να τον εξοντώσει προσωπικά και πολιτικά
μέσω της υπόθεσης Novartis. Σε κάθε περίπτω-
ση, το προφίλ του κ. Λοβέρδου δεν είναι μακρινό
από αυτό της ΝΔ επί Μητσοτάκη και, σε περίπτω-
ση συνεργασίας σε κυβερνητικό σχήμα, δεν θα
ήταν ένας άνθρωπος που η ΝΔ, σε ένα σενάριο
μη αυτοδυναμίας, δεν θα μπορούσε να συζητή-
σει. Από την άλλη, ο κ. Λοβέρδος θα μπορούσε
να λειτουργήσει ως «υποδοχέας» κεντροαριστε-
ρών ψηφοφόρων που το 2019 στήριξαν τη ΝΔ,
λόγω δυσανεξίας στο πρόσωπο της κας Γεννήμα-
τα. Υπό αυτό το πρίσμα, ίσως κάποιοι να μπορού-
σαν να επαναπατριστούν, αν και είναι σαφές ότι
θα υπάρχουν και αντίρροπες τάσεις, με εκροές
ψήφων προς τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Γιώργος, ο κεντροαριστερός
Όσο για τον Γιώργο Παπανδρέου, είναι ένα

πρόσωπο που διόλου δεν… αγχώνει το Μέγαρο
Μαξίμου, για μια σειρά λόγων. Αφενός, είναι
ένας πρώην πρωθυπουργός, έμπειρος, νηφά-
λιος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άρα, εκ
των πραγμάτων, ένας θεσμικός συνομιλητής.

Από την άλλη, το έντονο κεντροαριστερό του
προφίλ και η σύνδεσή του, στο μυαλό αρκετών
κεντροαριστερών ψηφοφόρων, με ένα σενάριο
προοδευτικής διακυβέρνησης που θα περιλαμ-
βάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να απελευθερώσει
δυνάμεις προς τη ΝΔ, αλλά και να «κόψει» από
τον ΣΥΡΙΖΑ άλλοτε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ
που «αυτομόλησαν» ιδίως την περίοδο του Ευάγ-
γελου Βενιζέλου. Μια τυχόν εκλογή Παπανδρέ-
ου, δε, εξυπηρετεί το αφήγημα του κ. Μητσοτά-
κη περί αυτοδυναμίας σε όποια κάλπη, ακόμα και
στις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, καθώς
καμία συνεργασία δεν θεωρείται νοητή. 

Ο μεγάλος άγνωστος, βεβαίως, είναι ο Νίκος
Ανδρουλάκης. Κανείς δεν υποτιμά τη δυναμική
του, τουναντίον. Απλώς κανείς, αυτήν τη στιγμή,
δεν μπορεί να εκτιμήσει το ευρύτερο αποτύπωμα
που θα έχει η εκλογή ενός αμιγώς κομματικού
υποψηφίου, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια
έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του ως ενεργό-
τατος ευρωβουλευτής. Ο κ. Ανδρουλάκης έγινε
στέλεχος πρώτης γραμμής την περίοδο Βενιζέ-
λου, έχει επιδιώξει όμως να έχει μια ευρύτερη
ρητορική και τοποθέτηση. Και αυτό τον καθιστά
δύσκολα «μετρήσιμο» σε αυτήν τη φάση. 

Όσο για τους άλλους τρεις υποψηφίους που
συμπληρώνουν την κούρσα, τον Χάρη Καστανί-
δη, τον Παύλο Γερουλάνο και τον Παύλο Χρηστί-
δη, το ερώτημα δεν είναι αν θα συγκεντρώσουν
αθροιστικά ένα ποσοστό άνω του 15% στον
πρώτο γύρο, όσο το πού θα το κατευθύνουν
στον δεύτερο.

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη

Ποιο είναι το πρόσωπο 
που δεν αγχώνει 
καθόλου τους επιτελείς
της κυβέρνησης;

Εξίσωση με αγνώστους 
το ΚΙΝΑΛ για το Μαξίμου
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Σκηνικό έντασης με επίκεντρο την Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στήνει η Τουρκία, με τα μηνύ-
ματα που εκπέμπουν τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν όσο και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του
να προμηνύουν «θερμό» χειμώνα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. 

Με την ανυπόστατη δικαιολογία της προστα-
σίας των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, η
Άγκυρα διεκδικεί την αναστολή των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Λευκωσίας, απαιτώντας το πά-
γωμα όλων των γεωτρητικών δραστηριοτήτων
στο νησί, ακόμη και στο νότιο τμήμα του.

Την επιθετικότητα της Τουρκίας, όμως, επιτεί-
νει η επικείμενη εξόρυξη της κοινοπραξίας
ExxonMobil και Qatar Petroleum στο Οικόπεδο
10 της κυπριακής ΑΟΖ. Εκεί βρίσκεται το κοίτα-
σμα «Γλαύκος», ένα από τα μεγαλύτερα της πε-
ριοχής και, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των
Αμερικανών, μπορεί να περιέχει έως και οκτώ τρι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Οι
κυπριακές αρχές προχώρησαν την περασμένη
εβδομάδα σε έκδοση NAVTEX, με την οποία δε-
σμεύουν το Οικόπεδο 10 μέχρι τις 22 Ιανουαρί-
ου. Στο διάστημα αυτό, το γεωτρύπανο της
ExxonMobil θα πραγματοποιήσει την επιβεβαι-
ωτική γεώτρηση, η οποία θα δώσει σημαντικά
στοιχεία για το τελικό μέγεθος, την ποιότητα και

το κόστος εξόρυξης του κοιτάσματος. Τα στοι-
χεία αυτά θα είναι διαθέσιμα την άνοιξη του
2022 και, όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ο
αμερικανικός κολοσσός θα «στρατοπεδεύσει»
μόνιμα στην ΑΟΖ της Κύπρου. 

Μια τέτοια κίνηση από πλευράς Ηνωμένων Πο-
λιτειών θα σημάνει και την οριστική απόρριψη
των τουρκικών αιτιάσεων στην περιοχή, καθώς
θα αμφισβητεί ανοιχτά όχι μόνο τις παράνομες
αδειοδοτήσεις της τουρκικής εταιρείας πετρε-
λαίου, αλλά και συνολικά το αφήγημα της «Γαλά-
ζιας Πατρίδας». Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι
η Άγκυρα δεν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει το
αμερικανικό γεωτρύπανο, πόσω μάλλον να κινη-
θεί επιθετικά εναντίον του, εμφανίζοντας πολεμι-
κά πλοία στην περιοχή. Το πιθανότερο σενάριο εί-
ναι η Τουρκία να «απαντήσει» στέλνοντας ένα
ερευνητικό σκάφος ή ένα πλωτό γεωτρύπανο σε
άλλο οικόπεδο της κυπριακής ΑΟΖ, σε μια προ-
σπάθεια εκβιασμού της Λευκωσίας. 

Η αντίδραση της Άγκυρας
Ωστόσο, εντονότερη εκτιμάται ότι θα είναι η

αντίδραση της Άγκυρας εναντίον της Γαλλίας. Η
επιβεβαιωτική γεώτρηση της Total στο Οικόπεδο
6 και συγκεκριμένα στον στόχο «Καλυψώ» αναμέ-
νεται να ξεκινήσει μέσα στους πρώτους μήνες
του 2022. Στο παρελθόν, η Τουρκία κατάφερε να
διακόψει τις εργασίες της ΕΝΙ στο ίδιο οικόπεδο,
αναπτύσσοντας φρεγάτες και κορβέτες στην πε-
ριοχή όπου βρισκόταν το ιταλικό γεωτρύπανο. Η
κατάσταση όμως είναι πολύ διαφορετική σήμε-
ρα, αφού η Γαλλία δεν δείχνει διατεθειμένη να
ανεχτεί τους τουρκικούς «τσαμπουκάδες». Το Πα-
ρίσι, που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στη Μεσόγειο,
έχει διαμηνύσει ότι θα προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα του και για τον λόγο αυτόν η πανίσχυρη

γαλλική φρεγάτα «Auvergne», κλάσης FREMM,
έχει μετασταθμεύσει στο λιμάνι της Λάρνακας. Η
παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή και η συμφω-
νία αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα αποτε-
λούν «αγκάθι» στο πλευρό της Άγκυρας, η οποία
δεν αποκλείεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της
επιχειρώντας την παρενόχληση του γαλλικού γε-
ωτρύπανου. 

Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή την κλιμά-
κωση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία εκ-
δηλώνεται και στο Αιγαίο, με αποκορύφωμα το
μπαράζ υπερπτήσεων της περασμένης Δευτέ-
ρας. Τουρκικά F-16 πέρασαν εννιά φορές πάνω
από τις Οινούσσες και την Παναγιά, ενώ σε μία
περίπτωση πέταξαν μόλις 300 μέτρα πάνω από
ελληνικό έδαφος. Υψηλόβαθμες στρατιωτικές
πηγές τονίζουν στο «Π» ότι αντίστοιχους αριθ-
μούς υπερπτήσεων είχαμε να δούμε από την κρί-
ση του «Ορούτς Ρέις» τον Αύγουστο του 2020,
που οδήγησε τις δύο χώρες στα πρόθυρα της
ένοπλης σύρραξης. «Εννιά υπερπτήσεις γίνονται
συνήθως σε διάστημα ενός μήνα και όχι σε μία
μόνο ημέρα. Φαίνεται ότι η τουρκική προκλητικό-
τητα έχει αλλάξει επίπεδο και περνάμε σε μία πε-

ρίοδο υψηλής έντασης και επικινδυνότητας», ση-
μειώνει η ίδια πηγή.  Πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων επεξεργάζονται
ήδη σχέδια για την αντιμετώπιση των τουρκικών
ενεργειών, ακόμη και σε ανοιχτές θάλασσες,
όπως η Ανατολική Μεσόγειος. Η προστασία
ερευνητικών πλοίων και η ανακατάληψη πλατ-
φόρμας εξόρυξης υδρογονανθράκων αποτελούν
πλέον βασικά σενάρια στις ασκήσεις που διοργα-
νώνονται τόσο σε διμερές όσο και σε πολυεθνικό
επίπεδο από το ελληνικό Επιτελείο. Τα στελέχη
των τριών κλάδων αλλά και η νεοσύστατη Δια-
κλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου διαθέτουν
ήδη αρκετή εμπειρία σε σύνθετες αποστολές,
που «απαντούν» στις αναδυόμενες προκλήσεις
της Ανατολικής Μεσογείου, συνδυάζοντας στοι-
χεία υβριδικού ή ανορθόδοξου πολέμου. 

Η άσκηση της «Μέδουσας»
Αυτά ήταν και τα βασικά αντικείμενα της διακλα-

δικής άσκησης «Μέδουσα», που, εκτός από τη συ-
νεκπαίδευση στελεχών από την Ελλάδα, την Κύ-
προ, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
χώρες που έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιο-
χή, έστειλε και ένα ηχηρό μήνυμα αποτροπής στην
Τουρκία. Δεκατέσσερα πολεμικά πλοία και δύο
υποβρύχια έκαναν επίδειξη στρατιωτική ισχύος
στη θαλάσσια περιοχή που διεκδικεί η Άγκυρα, ενώ
μαχητικά αεροσκάφη από τις τρεις χώρες, με ορ-
μητήριο την Κρήτη, έκαναν αισθητή την παρουσία
τους μέχρι τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Τη σκυτάλη παίρνουν το επόμενο διάστημα δυνά-
μεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία,
που θα μετασταθμεύσουν σε ελληνικές βάσεις με
σκοπό τη συνεκπαίδευση και την αύξηση της δια-
λειτουργικότητας, αλλά και την ενίσχυση του κοι-
νού δόγματος άμυνας απέναντι σε κάθε απειλή. 

Την επιθετικότητα 
της Τουρκίας επιτείνει 
η επικείμενη εξόρυξη 
της κοινοπραξίας ExxonMobil 
και Qatar Petroleum στο 
Οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ

stavros.ion@gmail.com
του Σταύρου Ιωαννίδη

Θερμός χειμώνας στην κυπριακή ΑΟΖ
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Παρακολουθώντας κανείς την πορεία
του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια που ήταν κυ-

βέρνηση, αλλά και λίγο μετά την εκλογική ήττα
του το 2019 μέχρι και σήμερα, αυτό που σίγουρα
θα διαπιστώσει, πέρα από την υποκειμενική μα-
τιά, είναι η έλλειψη δυνατών συμβούλων, που θα
καθοδηγούσαν σωστά τον ίδιο και τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, αποφεύγοντας έτσι μία σειρά σοβα-
ρών επικοινωνιακών λαθών, τα οποία χωρίς αμ-
φιβολία ήταν μία από τις αιτίες της πτώσης της
«πρώτη φορά Αριστεράς». 

Η ανθρωπογεωγραφία των συμβούλων του
στα χρόνια της διακυβέρνησης (οι οποίοι παρα-
μένουν πάντα στο στενό περιβάλλον) δεν είχε
καμία επιστημονική συνάφεια. Ήταν είτε παλιοί
φίλοι του προέδρου από τα χρόνια του Συνασπι-
σμού, με ελλιπή ακαδημαϊκή κατάρτιση, είτε φί-
λοι φίλων που «πλάσαραν» εξυπνάδα και επανα-
στατικότητα, χωρίς βεβαίως αυτό να αντικατο-
πτρίζεται στην κοινωνία αλλά και την αγορά.
Υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως και ορισμένοι με
σημαντική πορεία, όπως οι αφοί Καλπαδάκη και
ο Τάκης Παυλόπουλος, οι οποίοι όμως αποτε-
λούν μειοψηφία. 

Η επικοινωνία του προέδρου (από τα δελτία Τύ-
που μέχρι τις δηλώσεις στα ΜΜΕ – ακόμη και το
πότε η κάμερα θα βρεθεί εντός της κρίσιμης ενη-
μέρωσης εκείνη την τραγική νύχτα της επέλασης
της πυρκαγιάς στο Μάτι) γύρναγε πάντα στον στε-
νό κύκλο του γραμματέα του κόμματος, ο οποίος,
είτε άμεσα είτε έμμεσα, είχε λόγο στις επιτελικές
αποφάσεις.

Το επικοινωνιακό αποτέλεσμα αδίκησε τις προ-
θέσεις του προέδρου Τσίπρα, ο οποίος, για όσους
ξέρουν από μέσα την κατάσταση, ήταν πρώτος
και εργάτης της όλης κυβερνητικής προσπάθειας. 

Το όπλο των… αρίστων
Η παρουσία λοιπόν της δεξαμενής σκέψης που

παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην «Αθηναΐδα»,
το βράδυ της περασμένης Τρίτης, το λεγόμενο
Think Tank, είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια
του, που του δίνει άλλη υπόσταση και άλλη δυνα-
μική στον από εδώ και πέρα αγώνα για την ανάλη-
ψη της εξουσίας στις επικείμενες εκλογές. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι σύμ-
βουλοι που απαρτίζουν το Think Tank θα συμβά-
λουν με τις εισηγήσεις, τις γνώσεις και τις εμπει-
ρίες τους στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις
του ίδιου αλλά και των βουλευτών της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. 

Πρόκειται για «βαριά» βιογραφικά στον επιστη-
μονικό χώρο, με έργο αναγνωρισμένο από τη διε-

θνή επιστημονική κοινότητα. Τα 30 αυτά μέλη της
δεξαμενής σκέψης θα συνεισφέρουν και στις ερ-
γασίες και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας, ενώ θα δουλέψουν σε
ομάδες εργασίας και σε θεματικές όπως:
�Δικαιώματα και δημοκρατική διακυβέρνηση
�Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς
� Εκδημοκρατισμός και εκπαίδευση Σωμάτων
Ασφαλείας
�Ενεργειακός μετασχηματισμός
�Εργασιακές σχέσεις και μείωση ωρών εργασίας
�Ευρωπαϊκές πολιτικές
� Καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων και δι-
καιώματα του παιδιού
�Κλιματική αλλαγή και πολιτικές ανθεκτικότητας

�Χρηματοοικονομικές αγορές
�Πολιτικές για τη στήριξη της νεολαίας
�Δίκτυα μεταφορών
�Πολιτική Υγείας: Μετάβαση στη μετά-Covid
εποχή
�Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων
�Προσφυγικό-μεταναστευτικό και διεθνής αστυ-
νομική συνεργασία
�Στρατηγικός σχεδιασμός ερευνητικής και τεχνο-
λογικής πολιτικής
�Ψηφιακή μετάβαση

«Δεν είναι κακό να κάνουμε ό,τι κάνουν και οι
απέναντι, όταν αυτό έχει θετικό πρόσημο στην πα-
ραγωγή της πολιτικής μας δουλειάς», λένε στον
ΣΥΡΙΖΑ. 

της Αντιγόνης Μακρινού

Αlexi’s Think Tank 
χωρίς… επαναστατικότητα 

Η ατζέντα για
το επόμενο
διάστημα

Το ζήτημα των «φουσκωμένων»
λογαριασμών της ΔΕΗ θα «σηκώσει»
η αξιωματική αντιπολίτευση το επό-
μενο διάστημα, με τον Αλέξη Τσίπρα
να έχει προγραμματίσει μία σειρά
επισκέψεων στην επαρχία. 

Ακόμη, από την αξιωματική αντι-
πολίτευση θα γίνει λόγος και για τις
σημαντικές περικοπές που περιλαμ-
βάνει ο Προϋπολογισμός του ’22,
υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση
κόβει 820 εκατ. από τον τακτικό
Προϋπολογισμό για την Υγεία, αφαι-
ρώντας 280 εκατ. από τα δημόσια
νοσοκομεία, ενώ μειώνει επίσης κα-
τά 1,7 δισ. τις κοινωνικές δαπάνες
για πρόνοια, στήριξη των ανέργων
και παροχές υγείας, και συνεχίζει να
μην αυξάνει τον κατώτατο μισθό. 

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το
βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, κα-
τά τη συζήτηση για την ακρίβεια την περασμένη Δευτέρα. 

Ο κ. Τσίπρας, σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού, με-
ταξύ άλλων τόνισε: «Όσοι παρακολούθησαν την ομιλία Μητσοτάκη
μάλλον αισθάνθηκαν ότι απευθύνεται σε άλλη χώρα και άλλον
λαό. Επιεικής η έκφραση. Δεν έχει κατανοήσει τι συμβαίνει στη
χώρα και τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα να τοποθετηθώ συνολικά
στην κατάσταση που βιώνει το μέσο νοικοκυριό και επιχείρηση»,
ανάφερε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, θέλοντας να αποδομήσει τα επιχειρή-
ματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τις παρεμβάσεις του
για την ακρίβεια, παρουσίασε μία σειρά από παραδείγματα μεγά-
λης επιβάρυνσης επαγγελματιών από το «ράλι» των τιμών της
ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται πια για δημόσια επιχεί-
ρηση, μιας και το Δ, εξαιτίας της κυβερνητικής διαχείρισης που
επέλεξε να κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΗ. δεν υπάρχει πια. Ακό-
μη είπε ότι πρέπει να γίνει διαγραφή μέρους των χρεών της πανδη-
μίας. «Γιατί δεν αντιγράφετε τον φίλο σας, τον Μακρόν, που ανα-
κοίνωσε απαγόρευση διακοπών ρεύματος τον χειμώνα λόγω

απλήρωτων λογαριασμών;» είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
«Η πολιτική σας κληρονομία θα είναι αυτό που αισθάνεται η

πλειοψηφία της κοινωνίας, λαμβάνοντας τον λογαριασμό ρεύμα-
τος. Απόγνωση. Εμείς σας φέραμε προτάσεις. Μας είπατε ότι εί-
ναι αδύνατο να υλοποιηθούν. Γιατί είναι αδύνατο να υλοποιηθεί η
αύξηση κατώτατου μισθού. Η Ισπανία έφερε τη μείωση φόρου κα-
τανάλωσης θέρμανσης στα κατώτατα επίπεδα της ΕΕ. Έρχεστε
εδώ να δώσετε 250 ευρώ φιλοδώρημα στους συνταξιούχους. Κα-
λώς την φέρνετε, θα την ψηφίσουμε. Αλλά γιατί δεν φέρνετε τη
13η σύνταξη;».

Η αρχή έγινε με ακρίβεια και ΔΕΗ αλλά μόνο για επαγγελματίες
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Σημαντική αύξηση των ραντεβού, τόσο για
τις πρώτες δόσεις, όσο και για την τρίτη,

αναμνηστική δόση καταγράφεται, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παραθέτει μιλώντας στο «Π» ο Γενι-
κός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας και ο άνθρωπος πίσω από το ελληνικό εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα, Μάριος Θεμιστοκλέους. 

Τονίζει ότι τα ραντεβού για την πρώτη δόση των
τελευταίων περίπου 20 ημερών παρουσιάζουν
αύξηση 110% σε σχέση με την περίοδο πριν από
τη λήψη των μέτρων, ενώ σχεδόν 1,8 εκατ. πολί-
τες έχουν κάνει ή έχουν προγραμματίσει την ανα-
μνηστική δόση. Υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγα-
λύτερη ενεργοποίηση των πολιτών 60+ για ραντε-
βού εμβολιασμού.

Η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες
επιστρέφουν στη λογική των lockdowns και
για εμβολιασμένους. Εν όψει Χριστουγέν-
νων, είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε κι
εμείς; 
Το lockdown δεν είναι στα σχέδιά μας. Επικεν-

τρωνόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο να αυ-
ξήσουμε τους εμβολιασμούς και της πρώτης αλλά
και της τρίτης δόσης και να αντέξουμε την πίεση
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πιο σημαντικό είναι
να κατανοήσουμε όλοι ότι ο εμβολιασμός είναι η
μόνη λύση, είναι η προστασία μας απέναντι στην
πανδημία. 

Εκτιμάτε ότι, αν δεν σταθεροποιηθεί η κατά-
σταση με το τέταρτο κύμα, μπορεί να έχουμε
κι άλλους περιορισμούς για πολίτες που δεν
έχουν εμβολιαστεί; Στην εστίαση, για παρά-
δειγμα…
Η κατάσταση είναι δυναμική, παρακολουθούμε

όλους τους δείκτες, επεξεργαζόμαστε διάφορα
σενάρια, δεν αποκλείουμε τίποτα, αλλά τη στιγμή
αυτή τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα και το ζη-
τούμενο είναι η εφαρμογή τους. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα
με την εντατικοποίηση των ελέγχων και στην
εστίαση και στα καταστήματα. Σε αυτό το σημείο
θα ήθελα να επισημάνω ότι τα μέτρα δεν είναι για
να περιορίσουν τους ανεμβολίαστους, αλλά κυ-
ρίως για να τους προστατέψουν. 

Τα μέτρα που ελήφθησαν από αρχές Νοεμ-
βρίου πόσα ραντεβού για πρώτη δόση προ-
σέθεσαν; Πόσοι άνθρωποι πείστηκαν, εν τέ-
λει; 
Είναι γεγονός ότι τα μέτρα συντέλεσαν στο να

έχουμε μια μεγάλη αύξηση στους εμβολιασμούς.
Από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων και
μέσα σε 17 ημέρες έκλεισαν ραντεβού για πρώ-
τη δόση 317.000 πολίτες και, αν το συγκρίνουμε
με τις αντίστοιχες προηγούμενες 17 μέρες που
150.000 πολίτες είχαν κλείσει ραντεβού πρώ-
της δόσης, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία πολύ

σημαντική αύξηση της τάξης του 110%. Ειδικά
αν συγκρίνουμε με ακόμα προηγούμενα χρονικά
διαστήματα, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποσοστι-
αία αύξηση.

Ποιες ηλικιακές ομάδες έσπευσαν να κλεί-
σουν ραντεβού εμβολιασμού τις προηγούμε-
νες εβδομάδες, με δεδομένη την εύλογη
ανησυχία όλων μας για τους 60+;
Αναλύοντας τα στοιχεία από το σύστημα, βλέ-

πουμε πως περίπου το 80% των ραντεβού ήταν
στις ηλικίες κάτω των 60 και το 20% άνω των 60.
Αυτό εξηγείται, έως έναν βαθμό, από τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης που έχουν
οι άνω των 60 ετών. Σίγουρα θέλουμε περισσότε-
ρα σε αυτές τις ηλικίες, γιατί αυτές οι ηλικιακές
ομάδες είναι και πιο ευάλωτες απέναντι στον ιό.

Πώς πηγαίνει ο προγραμματισμός ραντεβού
για την τρίτη δόση, αλλά και οι εμβολιασμοί;
Ανταποκρίνονται οι πολίτες;
Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

Ήδη περισσότεροι από 1.750.000 πολίτες
έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραντεβού
τους και βλέπουμε μέρα με τη μέρα τα ραντε-
βού να αυξάνονται. Χαρακτηριστικά αναφέρω
ότι μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες κλείστηκαν
321.000 ραντεβού.  Το εμβολιαστικό μας πρό-
γραμμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και συνεχώς
προσθέτουμε νέα εμβολιαστικά κέντρα, αυξά-
νοντας τη δυναμικότητά μας. Για να γίνει αντι-
ληπτό το μέγεθος, αυτήν τη στιγμή είμαστε πο-
λύ κοντά στους εμβολιασμούς-ρεκόρ της άνοι-
ξης, έχοντας όμως παράλληλα και χιλιάδες εμ-
βολιασμούς στα σπίτια, σε πλατείες, σε απομα-

κρυσμένα χωριά και πολλές άλλες ειδικές δρά-
σεις. 

Από τις 13/12 θα παύσει να είναι σε ισχύ το
πιστοποιητικό εμβολιασμού των συμπολιτών
μας 60+, αν δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση.
Υπήρξε ανταπόκρισή τους τις τελευταίες μέ-
ρες, για να κάνουν την αναμνηστική δόση;
Τα στοιχεία αυτό δείχνουν, αλλά δεν σταματάμε,

δεν επαναπαυόμαστε, η αναμνηστική δόση έχει
αποδείξει την αποτελεσματικότητά της, σε πολύ
υψηλό ποσοστό, ώστε να αποτρέψει άσχημα απο-
τελέσματα, όπως θα ήταν η απώλεια της ανθρώπι-
νης ζωής. Στόχος ήταν και παραμένει η προστασία
των πολιτών και δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. 

Το 80% ήταν στις ηλικίες 
κάτω των 60 ετών

Αύξηση 110% στα ραντεβού
για την πρώτη δόση 

g_evgenidis@yahoo.gr
στον Γιώργο Ευγενίδη

Μάριος Θεμιστοκλέους 
Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συντονιστής του Σχεδίου «Ελευθερία»

Έρχεται συμφωνία
για τα πιστοποιητικά

Έχει ανοίξει μια πανευρωπαϊκή συ-
ζήτηση για τη διάρκεια του πιστο-
ποιητικού εμβολιασμού και ειδικά
του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστο-
ποιητικού. Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει
συμφωνία το επόμενο διάστημα;
Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Ήδη

συζητούνται τα χρονικά πλαίσια ισχύος
των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τις
ταξιδιωτικές μετακινήσεις εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η προτε-
ραιοποίηση των εμβολιασμένων ταξι-
διωτών. Μη ξεχνάμε ότι στην πρόταση
του πρωθυπουργού μας, προς την πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιση-
μαίνεται ακριβώς αυτό το «πόσο σημαν-
τικό βήμα στη μάχη ενάντια στη πανδη-
μία θα ήταν να θεωρηθεί προϋπόθεση η
πραγματοποίηση της τρίτης δόσης για
το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους
πολίτες άνω των 60 ετών». Εδώ θα ήθε-
λα να θυμίσω ότι η χώρα μας είναι από
τα πρώτα κράτη-μέλη στη λήψη αποφά-
σεων σε αυτό το πεδίο με πολύ γρήγορα
αντανακλαστικά και ήταν πάλι από τις
πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που σύστησε την αναμνηστική δόση για
όλο τον ενήλικο πληθυσμό, μετά ακο-
λούθησαν οι υπόλοιπες χώρες. Οπότε,
ναι, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει συμ-
φωνία στο επόμενο διάστημα.
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Για τις «παιδικές ασθένειες» του Μαρξι-
σμού, για τα χρόνια του στη δημοσιο-

γραφία, για τις δύσκολες αποφάσεις του στη
Βουλή, αλλά και για τον ερχομό της κόρης
του, μιλάει στο «Π» ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου.
Παράλληλα δηλώνει πως «η μεγάλη αγωνία
μου είναι να θωρακίσουμε τις πυρόπληκτες
περιοχές της Εύβοιας, όσο γίνεται καλύτερα
και γρηγορότερα». 

Στον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρ-
νησης αναλάβατε το χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο που
έχετε θέσει ως υφυπουργός; 

Είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων του πρωτογενούς μας τομέα. Πιστεύω
πως πρέπει να δώσουμε προστιθέμενη αξία στη
δεδομένη ποιότητα των προϊόντων μας, με προ-
τεραιότητα στην απόδοση περισσότερων εσό-
δων στους παραγωγούς μας. 

Στο δικό σας χαρτοφυλάκιο βρίσκεται και
το «καυτό» ζήτημα των ανατιμήσεων σε
πολλά κτηνοτροφικά προϊόντα. Πού εστιά-
ζεται το πρόβλημα; 

Στον τομέα ευθύνης μου το μεγαλύτερο πρό-
βλημα διαπιστώνεται στην κτηνοτροφία, γιατί οι
ζωοτροφές έχουν παρουσιάσει αύξηση τιμής
από 50% μέχρι 120% μέσα στον τελευταίο χρό-
νο. Έχουμε συστήσει ειδική επιτροπή στο υπουρ-

γείο, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξορ-
θολογήσουμε αυτά τα πράγματα, καθώς συμ-
βαίνουν διάφορα που δεν θα έπρεπε να συμβαί-
νουν στο εμπόριο των ζωοτροφών, γιατί εξηγή-
στε μου πώς γίνεται, λίγες μέρες αφότου ανα-
κοινώσαμε τη μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές,
στην Κρήτη να παρουσιάζεται ανατίμηση των
ζωοτροφών. 

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τέτοια
φαινόμενα;

Εντατικοποιούμε τους ελέγχους στο κύκλωμα
εμπορίας των ζωοτροφών, αλλά η μεγάλη πρό-
κληση είναι η αυτάρκεια της Ελλάδας, γιατί ο
πρωτογενής τομέας είναι σημαντικός και πρέπει
να έχει η Ελλάδα εθνική παραγωγή ζωοτροφών
μεγαλύτερη, για να μην είναι έρμαιο των διε-
θνών τιμών. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν ει-
σηγήσεις για αξιοποίηση δημόσιων γαιών για
καλλιέργεια ζωοτροφών και ήδη βρίσκομαι σε
επαφή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπου κά-
νουν σημαντικές έρευνες για εναλλακτικές ζωο-
τροφές που θα μπορούν να καλλιεργηθούν ευ-
κολότερα και αποδοτικότερα. Ο μεγάλος στόχος
είναι να ενισχύσουμε την εθνική μας αυτάρκεια.

Ποιος είναι ο στόχος σας για την απορρο-
φητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων, που
θα συμβάλουν στην ενίσχυση των αγροτών; 

Κλειδί για την ανάπτυξη του πρωτογενούς μας
τομέα είναι η μεταποίηση και η τυποποίηση των
προϊόντων μας. Πρέπει οι αγρότες μας να έχουν
την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη για να
αυξήσουν την αξία της παραγωγής τους. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι το ελληνικό μέλι,
για το οποίο στοχεύουμε να αυξήσουμε την εμ-
πορική του αξία, αναδεικνύοντας τις μοναδικές
ιδιότητές του και καταπολεμώντας τις παράνο-
μες ελληνοποιήσεις και νοθείες, με «όπλο» την
αποδεδειγμένη ιχνηλασιμότητα. 

Η Εύβοια είναι ο τόπος σας και φέτος δοκι-
μάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές
πυρκαγιές. Πώς προχωράει το πρόγραμμα
ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας;

Το πρόγραμμα ολικής ανασυγκρότησης της Βό-
ρειας Εύβοιας προχωρά με γοργούς ρυθμούς,
με πρωτοβουλίες όπου αξιοποιούνται τα πλεο-
νεκτήματα της περιοχής και κυρίως με πρωτο-
βουλίες που δίνουν ελπίδα στους κατοίκους ότι
αξίζει να παραμείνουν στον τόπο τους. Μην ξε-
χνάμε πως το πέρασμα της πυρκαγιάς ήταν κα-
ταστροφικό, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά
και για την κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου.
Προχωρούν οι καταβολές αποζημιώσεων στους
πυρόπληκτους για κατοικίες, ενώ έχει εξασφα-
λιστεί η προμήθεια ζωοτροφών στους κτηνο-
τρόφους. Έχει δρομολογηθεί και η καταβολή
αποζημιώσεων στον πρωτογενή τομέα, επιταχύ-
νοντας τις διαδικασίες του ΕΛΓΑ.

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, πώς τρέ-
χουν; 

Τον ερχόμενο μήνα, θα δοθούν 6 εκατομμύρια
ευρώ σε όλους τους Δασικούς Συνεταιρισμούς
ως αποζημίωση όλου του ποσού από τη φετινή
παραγωγή των ρητινοκαλλιεργητών και επιπλέ-
ον, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, έχει δρομολο-
γηθεί η έναρξη ειδικού προγράμματος απασχό-
λησης ρητινεργατών, διάρκειας επτά ετών. Και
το σύνολο των μελισσοκόμων θα λάβει ανάλο-
γες αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι σημαντι-
κό ποσοστό αυτών ήταν αδήλωτοι.

Για τους κτηνοτρόφους υπάρχει μέριμνα; 
Για τον πληττόμενο κλάδο των κτηνοτρόφων
θα υπάρχει σημαντική στήριξη για τα επόμενα
χρόνια. Θα καθορίσουμε χώρους όπου θα καλ-
λιεργούνται ζωοτροφές για να διανέμονται
στους κτηνοτρόφους, προκειμένου τα επόμε-
να πέντε με έξι χρόνια να υπάρχει προοπτική
μέχρι να αναπτυχθεί το δάσος. Με το σχέδιο
του κ. Μπένου υπάρχει μια μοναδική συνεργα-
σία του επιστημονικού δυναμικού της χώρας,
του ιδιωτικού τομέα και των δημόσιων φορέ-
ων, για να φέρουμε γρήγορα το καλύτερο δυ-
νατό αποτέλεσμα.

Έχουν γίνει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά
έργα εν όψει του χειμώνα; 

Τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για
τη θωράκιση της Βόρειας Εύβοιας εκτελούνται
σε χρόνο-ρεκόρ. Πρέπει να γίνουν άμεσα αλλά
και σωστά, ώστε να αποφευχθούν τυχόν πλημ-
μυρικά φαινόμενα. Οι παρεμβάσεις μας, εξαι-
τίας της δύσκολης γεωμορφολογίας της περιο-
χής και των συχνά έντονων καιρικών φαινομέ-
νων, επιβάλλεται να είναι στοχευμένες με έργα
μόνιμου χαρακτήρα βασισμένα σε επιστημονικές
μελέτες. Πρώτιστο καθήκον μας είναι η θωράκι-

Σίμος Κεδίκογλου
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ

στην  Άννα Καραβοκύρη 

Φωτό: Κώστας Πρόφης

Αν δεν κάνω λάθος, τα μαθητικά σας χρόνια τα ζήσατε στα Εξάρ-
χεια. Πώς ήταν τότε η περιοχή;

Τότε τα Εξάρχεια ήταν ένα περιβόλι ιδεών και νιώθω ευτυχής που έζη-
σα εκεί, πολύ πριν υποκύψουν στη βία. Μεγάλωσα στο Παλαιό Φάλη-
ρο κι έζησα εκεί έως την πέμπτη Δημοτικού. Ύστερα μετακομίσαμε στα
Εξάρχεια, στην οδό Μπενάκη. 

Αληθεύει ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας υπήρξατε αναρχοτρο-
τσκιστής και Μαρξιστής;

Αληθεύει πως δεν απέφυγα και εγώ τις παιδικές ασθένειες… 

Πώς προέκυψαν οι σπουδές στη Σοβιετική Ένωση και τι κρατάτε
από εκείνα τα χρόνια; 

Στα 18 μου, είχα γοητευτεί από τη μαρξιστική θεωρία και ήθελα να τη

δω πώς λειτουργεί στην πράξη. Όμως, αυτό που διδάχθηκα τελικά
ήταν ότι η απόσταση από τη θεωρία στην πράξη μπορεί να είναι χαώ-
δης. Τότε, όμως, ήθελα και είχα την περιέργεια να δω από κοντά τον
τόπο της επανάστασης.

Η οικογένειά σας μεγαλώνει και σε λίγες ημέρες περιμένετε την
αδελφή του μικρού Βασίλη. Πώς αισθάνεστε που θα γίνετε για
δεύτερη φορά πατέρας;

Αισθάνομαι απίστευτη και απερίγραπτη χαρά. Ο Βασίλης μας είναι
ένα δώρο Θεού και αδημονούμε όλοι στην οικογένεια για την παρεΐ-
τσα του. 

Ισχύει ότι η Ελισάβετ θα ήθελε να κάνετε τέσσερα παιδιά;
Αυτό νομίζω πως θα πρέπει να σας το απαντήσει η ίδια… 

«Στα 18 μου γοητεύτηκα από τη μαρξιστική θεωρία» 

Μικρός δεν απέφυγα τις «παιδικές ασθέ  
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ση των οικισμών και φυσικά ο μεσομακρο-
πρόθεσμος στόχος μας είναι να ξαναφτιά-
ξουμε τη Βόρεια Εύβοια καλύτερα. 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ή
αγωνία των πυρόπληκτων κατοίκων
αυτήν τη στιγμή; Τι σας λένε;

Δεν σας κρύβω ότι ο μεγαλύτερος φόβος
των πολιτών της Εύβοιας είναι οι ενδεχόμε-
νες πλημμύρες. Οι συμπατριώτες μου ξυ-
πνούν κάθε πρωί και κοιτούν τον ουρανό,
γι’ αυτό και έχουμε επισπεύσει σε πρωτο-
φανή βαθμό την υλοποίηση των αντιδια-
βρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων. Η
μεγαλύτερη αγωνία είναι τι θα γίνει αύριο,

πώς θα μπορέσουν να ξανασταθούν στα
πόδια τους, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη στην
περιοχή. Γι’ αυτό προχωρά ταχύτατα η υλο-
ποίηση του σχεδίου Μπένου, που έχει με-
σομακροπρόθεσμο χαρακτήρα και προβλέ-
πει μέσω μιας καινοτόμου Ολοκληρωμένης
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) την εκ θεμελίων
ανασυγκρότηση της περιοχής, με καθορι-
στικότερο παράγοντα τη βελτίωση των υπο-
δομών και ιδιαίτερα τον οδικό άξονα. 

Ποια είναι η δική σας αγωνία για την
Εύβοια; 

Η μεγάλη αγωνία και προτεραιότητά μου
είναι να θωρακίσουμε τις πυρόπληκτες πε-

ριοχές όσο γίνεται καλύτερα και όσο γίνε-
ται γρηγορότερα.

Είστε ικανοποιημένος από την πορεία
των έργων ανοικοδόμησης; 

Κυρία Καραβοκύρη, σας διαβεβαιώ πως γί-
νεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, όσο
γίνεται γρηγορότερα. Βεβαίως, ικανοποι-
ημένος θα δήλωνα αν δεν είχε γίνει η κατα-
στροφική πυρκαγιά. Όμως αυτήν τη στιγμή,
από όλους τους παράγοντες –μια συνεργα-
σία των φορέων του Δημοσίου, του επιστη-
μονικού δυναμικού της χώρας, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα–, εί-
ναι μια κινητοποίηση χωρίς προηγούμενο. 

Ραντεβού Μητσοτάκη - 
Πούτιν στο Σότσι για «restart» 

Το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βλαντιμίρ
Πούτιν «ψηνόταν» εδώ και καιρό. Η τελευταία πρόσκληση
απευθύνθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό από τον Ρώσο ομό-
λογό του, Μιχάηλ Μισούστιν, στο τέλος Αυγούστου, όταν η Ελ-
λάδα θέλησε να ευχαριστήσει τη Ρωσία για τη συνδρομή στις
πυρκαγιές του Αυγούστου με τα αποφασιστικής σημασίας θη-
ριώδη εναέρια μέσα της. Τότε, ο κ. Μισούστιν επανέλαβε την
πρόσκληση στον κ. Μητσοτάκη να πάει στη Ρωσία έως το τέ-
λος του έτους, το οποίο σημειωτέον είναι και έτος φιλίας Ελ-
λάδας - Ρωσίας.  Αρχικά, το ραντεβού προγραμματίστηκε για
τις 8 Δεκεμβρίου στη Μόσχα. Ο προγραμματισμός, όμως, άλ-
λαξε και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί την ίδια μέρα στο θέρε-
τρο του Σότσι, όπου ο κ. Πούτιν διατηρεί την περίφημη εξοχική
του Ντάτσα και υποδέχεται εκεί ηγέτες, τους οποίους είτε

εκτιμά είτε έχει στενή σχέση μαζί τους.  Η συνάντηση Μητσο-
τάκη - Πούτιν θα είναι η πρώτη μετά τις εκλογές του 2019. Ο
κορονοϊός στάθηκε η αιτία να ακυρωθούν οι προσπάθειες συ-
νάντησης των δύο ηγετών τουλάχιστον δύο φορές. Η πρώτη
απόπειρα έγινε πριν από έναν χρόνο, όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν
προσκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να συμμετάσχει στις επετει-
ακές εκδηλώσεις της Ρωσίας, τον Μάιο του 2020. Η δεύτερη
έγινε τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Πούτιν δεν έδωσε το «πα-
ρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση και αντ’ αυτού ήρθε ο κ. Μισούστιν. Τώ-
ρα, όμως, ήταν η… τρίτη και φαρμακερή. 

Ενεργειακή κρίση
Η συνάντηση του κ. Πούτιν με τον κ. Μητσοτάκη γίνεται σε

μια ιδιαίτερη περίοδο ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία η
Μόσχα κρατά γενικά κλειστή τη στρόφιγγα και δεν ανταποκρί-
νεται σε κελεύσματα για αύξηση της παροχής, παρά την αυξη-
μένη ζήτηση. Την ίδια ώρα, όμως, αναζητεί ερείσματα στην
Ευρώπη και βλέπει με ανησυχία τη νέα γερμανική κυβέρνηση,
από την προγραμματική συμφωνία της οποίας απουσίαζε οι-
αδήποτε αναφορά στον «Nord Stream 2», ενώ και οι Πράσινοι
είναι γνωστό ότι δεν είναι ιδιαίτερα θερμοί απέναντι στις πρα-
κτικές της Μόσχας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στην εξα-
σφάλιση μιας πιο προσιτής τιμής, στη βάση της διμερούς συ-
νεννόησης, καθώς τα συμβόλαια τόσο της Ελλάδας όσο και
άλλων χωρών παρόμοιου μεγέθους διαπραγματεύονται σε
επίπεδα εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
Και μπορεί η κυβέρνηση να έχει ενεργοποιήσει ένα πακέτο
σχεδόν 700 εκατ. ευρώ για την ανάσχεση των επιπτώσεων
από τις αυξήσεις στην ενέργεια, πρέπει, όμως, να υπάρξει
άμεσα αποκλιμάκωση του πρωτογενούς κόστους. 

Κατά τα άλλα, η επίσκεψη θα είναι μια ευκαιρία για ένα συ-
νολικό «restart» στις ελληνορωσικές σχέσεις, τόσο με το
βλέμμα σε θέματα χαμηλής πολιτικής (π.χ. μεταφορές, πολιτι-
σμός, εκπαίδευση κ.λπ.) όσο και στις εξελίξεις στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. Γιατί μπορεί η Μόσχα να δυσαρεστείται με την
αύξηση του αμερικανικού αποτυπώματος στην Ελλάδα, η
Αθήνα, όμως, διαμηνύει ότι αυτές δεν είναι κινήσεις με αντι-
ρωσική χροιά. Παράλληλα, μπορεί να υπάρχει άξονας Μόσχας
- Άγκυρας, η Αθήνα όμως εκτιμά ιδιαίτερα τη ρωσική θέση για
τη δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. με
βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και τις τοποθετή-
σεις της Μόσχας για το Κυπριακό και την Αγία Σοφία.

Γιώργος Ευγενίδης

Στη Βουλή μετράτε αρκετά χρόνια πλέον. Ποια ήταν η πιο δύ-
σκολη στιγμή σας στη 18χρονη κοινοβουλευτική σας πορεία;

Δεν ήταν και λίγες οι δύσκολες στιγμές που βίωσα στην πορεία μου. Ιδιαί-
τερα θυμάμαι την περίοδο που ήμουν εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σαμα-
ρά, όταν έπρεπε να στηρίξω δυσάρεστες αλλά και αναγκαίες αποφάσεις. 

Λένε πως η δημοσιογραφία οδηγεί παντού, αρκεί να την εγ-
καταλείψεις νωρίς. Εσείς όμως δεν την εγκαταλείψατε νω-
ρίς. Πόσα χρόνια εργαστήκατε ως δημοσιογράφος;

Δεκαέξι χρόνια υπηρέτησα τη δημοσιογραφία, σε ένα ευρύτατο
φάσμα μέσων ενημέρωσης. Εργάστηκα σε πολλές εφημερίδες
(«Καθημερινή», «Απογευματινή» κ.ά.), σε τηλεοπτικούς σταθμούς
(ΕΡΤ, Mega, Μακεδονία κ.ά.), όμως η μεγάλη μου αγάπη νομίζω
είναι το ραδιόφωνο. Είχα πει κάποτε ότι η εφημερίδα είναι «οικογέ-
νεια» γιατί εκεί έγινα δημοσιογράφος, η τηλεόραση η «πλούσια σύ-
ζυγος» γιατί είχε μεγάλες αποδοχές και το ραδιόφωνο η «τρυφερή
ερωμένη» γιατί χαρίζει μοναδικό συναίσθημα. 

Κατά τη διάρκεια των δεκαέξι ετών που εργαστήκατε ως
δημοσιογράφος, ποια θεωρείτε ως τη μεγαλύτερη δη-
μοσιογραφική σας επιτυχία;

Θεωρώ πως οι δημοσιογραφικές επιτυχίες μου ήταν δύο: Η πρώ-
τη ήταν η τηλεοπτική συνέντευξη που είχα κάνει στον Μιχαήλ
Γκορμπατσόφ αμέσως μετά την πτώση του και η δεύτερη ήταν η
κάλυψη του εμφύλιου πολέμου στη Γεωργία, για λογαριασμό της
«Καθημερινής», όπου ανέδειξα τους διωγμούς της ελληνικής
ομογένειας. 

Ως δημοσιογράφος εργαστήκατε σε μεγάλα δημοσιογραφικά
συγκροτήματα και βρεθήκατε δίπλα σε μεγάλα ονόματα της
δημοσιογραφίας. Κρατάτε κάτι ως συμβουλή από εκείνους; 

Φυσικά. Σημαντικότερη θεωρώ τη συμβουλή του αείμνηστου Αν-
τώνη Καρκαγιάννη, διευθυντή μου κάποτε στην «Καθημερινή»,
που μου είχε πει να διασταυρώνω δύο και τρεις φορές την είδηση.
Ήμουν τότε ο νεότερος πολιτικός συντάκτης της «Καθημερινής».

Κάποιοι λένε ότι «οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι εξαρτών-
ται οι μεν από τους δε, αλλά και μισούν οι μεν τους δε». Το πι-
στεύετε;

Εάν το πίστευα, δεν θα γινόμουν πολιτικός! Τόσο οι πολιτικοί όσο
και οι δημοσιογράφοι, αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας δημο-
κρατίας. Βέβαια, δεν είναι όλοι ίδιοι…

«Στην κυβέρνηση Σαμαρά έπρεπε να στηρίξω
δυσάρεστες αλλά αναγκαίες αποφάσεις» 

  νειες»
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«Δεν μας αξίζει ως πολίτες, ως κοινω-
νία, να αφήνεται ασύδοτη μια κυβέρ-
νηση να δημιουργεί συντρίμμια.

Υπάρχει εναλλακτική, και αυτή είναι η διακυ-
βέρνηση της χώρας σε προοδευτική κατεύθυν-
ση», υποστηρίζει ο βουλευτής Πρέβεζας του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην υφυπουργός Εργασίας
Κώστας Μπάρκας, προσθέτοντας παράλληλα
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «είναι έτοιμος να κυβερνή-
σει». Ο βουλευτής Πρέβεζας αναγνωρίζει «τις
οργανωτικές αδυναμίες» του κόμματός του,
θεωρεί όμως πως «το Συνέδριό μας είναι και η
οργανωτική ανασυγκρότηση». 

Για τη αντιμετώπιση της πανδημίας, θεωρεί
απαραίτητη, «ολιγομελή επιστημονική επιτροπή
με πρόσωπα κοινής αποδοχής», κρίνει δε ότι
πρέπει να γίνουν «άμεσες προσλήψεις στην
Υγεία», καθώς, «δεν υπάρχει το απαραίτητο προ-
σωπικό στις δομές Υγείας», όπως προσλήψεις
πρέπει να γίνουν και στην Παιδεία. 

Για την εκλογή αρχηγού στο ΚΙΝΑΛ, σέβεται
«τις εσωκομματικές διεργασίες του όμορου χώ-
ρου», αλλά με νόημα λέει ότι η νέα ηγεσία θα
πρέπει να απαντήσει «αν θα σταθούμε στο πλευ-
ρό των πολλών ή αν, αντίθετα, θα πορευόμαστε
με πολιτικές που μας έφεραν σε αυτό το σημείο
μηδέν». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαθέτει ένα νέο think tank,
με 30 συμβούλους. Ποιος ο στόχος;
Οι προκλήσεις, που ανέδειξαν με τον πιο εμ-

φατικό τρόπο η πανδημία και η κλιματική κρίση,
τις οποίες βιώνει και έχει μπροστά της μια κοι-
νωνία, τα νέα προβλήματα και η επιδείνωση υφι-
στάμενων, που δημιουργεί η διαχείριση της κυ-
βέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιβάλλουν
μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Η πολυπλοκότη-
τα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σή-
μερα, σε συνδυασμό με την απίθανη αδυναμία
της κυβέρνησης να παρουσιάσει και να υλοποι-
ήσει ένα βιώσιμο σχέδιο αντιμετώπισης των
προκλήσεων που βιώνουμε όλοι μας, επιβάλ-
λουν την κινητοποίηση όσων μπορούν να προ-
σφέρουν. Κανένα άτομο, κανένας φορέας σε
αυτές τις συνθήκες δεν κατέχει την απόλυτη
αλήθεια, πόσω μάλλον ένας πολιτικός φορέας
που θέλει να εφαρμόζει δράσεις συμβατές με
τις ανάγκες της κοινωνίας και τα σύγχρονα επι-
στημονικά δεδομένα. 

Ψιθυρίζεται ότι ίσως ο πρόεδρός σας, ο
Αλέξης Τσίπρας, ζητήσει και πρόωρες
εκλογές. Είσαστε έτοιμοι να τις αντιμετω-
πίσετε και με ελπίδα νίκης;
Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι και να αφή-

σουμε τους «αμέριμνους» να διαλύουν τη χώρα.
Έχουν εξαπατήσει τους πολίτες σε ό,τι έχουν
υποσχεθεί προεκλογικά. Κληθήκαμε, στη χειρό-
τερη κρίση που αντιμετώπισε μεταπολεμικά ευ-
ρωπαϊκή χώρα, να τα βγάλουμε πέρα. Και με τις
θυσίες των Ελλήνων πολιτών τα καταφέραμε.
Έχουμε παρουσιάσει τους άξονες του κυβερνη-
τικού προγράμματός μας, το οποίο θέτει ξανά

στο επίκεντρο τις ανάγκες των πολλών και όχι
για να γίνουν οι χάρες σε 3-4 «εντιμότατους φί-
λους», όπως κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας. Δεν μας αξίζει ως πολίτες, ως κοινω-
νία, να αφήνεται ασύδοτη μια κυβέρνηση να δη-
μιουργεί συντρίμμια. Στη δημοκρατία δεν υπάρ-
χουν αδιέξοδα. Αν δεν μπορούν, να φύγουν.
Υπάρχει εναλλακτική, και αυτή είναι η διακυβέρ-
νηση της χώρας σε προοδευτική κατεύθυνση. 

Εκλογές για ανάδειξη νέου αρχηγού. Τι
προσμένετε, σαν όμορος χώρος που προ-
τείνει και συνεργασία, από μια προοδευτι-
κή διακυβέρνηση;
Σεβασμός στις εσωτερικές διεργασίες ενός

κόμματος. Τα στελέχη και τα μέλη του ΚΙΝ.ΑΛ εί-
ναι αυτά που θα καθορίσουν το πώς θα πορευτεί
ο χώρος τους, και από κει και πέρα βέβαια θα
κριθούν από τους πολίτες και προφανώς θα
αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέ-
σεις για το ενδεχόμενο συνεργασιών σε μια προ-
οδευτική κατεύθυνση. Οι περιστάσεις είναι κρί-
σιμες, όλοι κρινόμαστε και τα διλήμματα που
προκύπτουν είναι αμείλικτα. Μπροστά σε παγκό-
σμιες κρίσεις που συντελούνται αυτήν τη στιγμή

ενώπιόν μας, κρίσεις που η νεοφιλελεύθερη
διαχείρισή τους από την κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας τις κάνει χειρότερες για τον τόπο
μας, θα πρέπει να απαντήσουμε αν θα σταθούμε
στο πλευρό των πολλών ή αν, αντίθετα, θα πο-
ρευόμαστε με πολιτικές που μας έφεραν σε αυ-
τό το σημείο μηδέν. 

Δεν θα έπρεπε η όποια συνεργασία στην
ευρύτερη Κεντροαριστερά να είχε προ-
ηγηθεί σε χώρους δουλειάς και στην κοι-
νωνία; Παράδειγμα, στον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αθηνών, αν υπήρχε συνεργασία, θα
υπήρχε κάποιος υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκεί ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ είναι πάμπτωχος, ενώ το ΚΙΝΑΛ
διαθέτει πολλά και έμπειρα αυτοδιοικητι-
κά στελέχη.
Έχετε δίκιο. Αναγνωρίσαμε τις οργανωτικές

αδυναμίες μας, ένας από τους λόγους άλλωστε
που κάνουμε και το Συνέδριό μας είναι και η ορ-
γανωτική ανασυγκρότηση. Βέβαια, θα πρέπει να
ειπωθεί ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο τα πρόσω-
πα, όσο οι πολιτικές που θα κληθούν να υλοποι-
ήσουν όσοι θεωρούν τον εαυτό τους ως προ-

οδευτικό. Επιπλέον, το ζήτημα δεν είναι να
αθροιστούν δυνάμεις μόνο και μόνο για να κερ-
δηθεί μια εκλογή, αλλά να υπάρξει ένα περιεχό-
μενο στις πολιτικές που θα αναληφθούν, ώστε
να αφήσει ένα θετικό και διαρκές αποτύπωμα
στον χώρο. Και αυτό το περιεχόμενο για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορεί παρά να είναι μόνο σε προοδευ-
τική κατεύθυνση. Γιατί, από την άλλη, μπορεί να
αναγνωρίζουμε τα δικά μας οργανωτικά λάθη
και αβλεψίες, αλλά δεν μπορεί, στο όνομα της
όποιας νίκης σε μια εκλογή, να κάνουμε τα
«στραβά μάτια» σε όσους γλυκοκοιτάζουν τη
Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη και να
επιδιώκουμε με αυτούς συνεργασία. Όποιος θε-
ωρεί τον εαυτό του προοδευτικό, κεντροαριστε-
ρό, κ.λπ., δεν μπορεί να έχει σε ίσες αποστάσεις
τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε
όλοι το ίδιο. 

Τέλος, στο φλέγον θέμα των ημερών, στην
πανδημία, αλλά και σε άλλα θέματα, τι πε-
ρισσότερο θα κάνατε, αν ήσασταν κυβέρ-
νηση;
Άμεσες προσλήψεις στην Υγεία. Η ίδια η

αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η κ. Γκάγκα,
αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο
προσωπικό στις δομές Υγείας. Δεν υπάρχει
γιατί δεν έχει προσληφθεί. Η ενίσχυση του Συ-
στήματος Υγείας δεν είναι σπατάλη πόρων,
αλλά επένδυση. Δεύτερον, άμεσες προσλή-
ψεις στην Εκπαίδευση και κατάργηση του Νό-
μου Κεραμέως, που οδήγησε στον πρωτοφα-
νή αριθμό τόσων μαθητών ανά τμήμα και στο
κλείσιμο τμημάτων μόνο αν νοσήσουν πάνω
από τους μισούς μαθητές. Σε αυτό το κύμα
της πανδημίας, ο κορονοϊός χτυπά τους μαθη-
τές. Τρίτον, άμεση αποσυμφόρηση των μέ-
σων μεταφοράς. Τέταρτον, έλεγχοι παντού,
χωρίς διακρίσεις. Για παράδειγμα, είναι απα-
ραίτητη η προστασία των πολιτών που πηγαί-
νουν στην εκκλησία και ιδίως των ηλικιωμέ-
νων, ακόμη κι εκείνων που έχουν εμβολια-
στεί, καθώς είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της
διασποράς σε κλειστούς χώρους και με την
πανδημία να βρίσκεται σε έξαρση. Πέμπτον,
ανάθεση σε μια ολιγομελή επιστημονική επι-
τροπή με πρόσωπα κοινής αποδοχής, που να
σχεδιάσει και να προτείνει μέτρα που όλοι θα
αποδεχθούμε, χωρίς τη σκέψη μας στο πολιτι-
κό κόστος. Μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία,
καθοδηγούμενη από τις νεοφιλελεύθερες
ιδεοληψίες της αρνείται να στηρίξει οτιδήπο-
τε αφορά τον δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα
την επιδείνωση όλων των δεικτών και να βρι-
σκόμαστε ξανά στο σημείο μηδέν. 

parginos@paraskhnio.gr

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό

Κώστας Μπάρκας Βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ

«Προοδευτική
διακυβέρνηση» 
είναι  μια 
εναλλακτική 

Δεν μπορούμε 

να κάνουμε τα «στραβά 

μάτια» σε όποιον 

γλυκοκοιτάζει 

τη Νέα Δημοκρατία
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Κορυφώνεται η μάχη για την ηγεσία του
ΚΙΝΑΛ, δύο μέρες πριν από το ντιμπέιτ

–στο οποίο δεν θα συμμετέχει ο Γιώργος Παπαν-
δρέου– και μία εβδομάδα πριν στηθούν οι κάλ-
πες. Οι έξι μονομάχοι ετοιμάζονται να τα δώσουν
όλα στην τελική ευθεία και ακονίζουν τα ξίφη
τους για την τελική αναμέτρηση. Οι αβρότητες
ανήκουν στο παρελθόν και τα αλληλοκαρφώμα-
τα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν διαμορφώσει ένα πε-
ριβάλλον υποψηφιοτήτων που κινούνται σε δύο
ταχύτητες. Η πρώτη τριπλέτα περιλαμβάνει τους
Ανδρέα Λοβέρδο, Νίκο Ανδρουλάκη και Γιώργο
Παπανδρέου. Το ζευγάρι που συγκεντρώνει μεγά-
λες δημοσκοπικές πιθανότητες για να προκριθεί
στον δεύτερο γύρο είναι οι Ανδρέας Λοβέρδος και
Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Γιώργο Παπανδρέου
να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Το βέβαιο
πάντως είναι ότι πάμε για εκλογές-θρίλερ, καθώς
ουδείς μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα
για το ποιο θα είναι το ζευγάρι του δεύτερου γύ-
ρου. Μεγάλος πονοκέφαλος για όλους τους υπο-
ψηφίους είναι το στοίχημα της συμμετοχής των
πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Είναι δεδομέ-
νο ότι η συμμετοχή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και
το αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ανη-
συχία στα επιτελεία των υποψηφίων είναι η έξαρ-

ση της πανδημίας, καθώς ο μεγάλος αριθμός
κρουσμάτων που σημειώνεται καθημερινά ενδε-
χομένως να αποτρέψει τους πολίτες να προσέλ-
θουν μαζικά στις κάλπες, ειδικά στις μεγάλες ηλι-
κίες. Ο Ανδρέας Λοβέρδος καθημερινά στέλνει
κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, υποστηρίζοντας
πως «η μεγάλη συμμετοχή τσακίζει τους μηχανι-
σμούς». Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά
του, χαρακτηρίζει «εισβολή» το ενδεχόμενο «να
ψηφίσουν άνθρωποι έχοντας στην τσέπη τους
κομματική ταυτότητα της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ». Ο
Γιώργος Παπανδρέου επιμένει σε αόριστες κα-
ταγγελίες για στελέχη της ΝΔ που λειτουργούν
υποστηρικτικά υπέρ συνυποψηφίου του, χωρίς
όμως να αναφέρει ονόματα. Ο σκοπός του πάν-
τως είναι περισσότερο να εγείρει τα αντιδεξιά
ανακλαστικά της παράταξής του παρά να «χτυπή-
σει» ευθέως κάποιον υποψήφιο.

Σε μια πιο προσεκτική μελέτη των έως τώρα
δημοσκοπήσεων, προκύπτει μεταξύ άλλων ότι το
«άνοιγμα», πέραν του στενού κομματικού πυρήνα,
ευνοεί τον Ανδρέα Λοβέρδο αλλά και τον πρώην
πρωθυπουργό, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφα-
νίζεται πιο ισχυρός στο κομματικό περιβάλλον.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το Κίνη-
μα Αλλαγής δείχνει ανοδική τάση στην πρόθεση
ψήφου, «φλερτάροντας» ύστερα από μεγάλο χρο-
νικό διάστημα με διψήφιο ποσοστό. Τα αποτελέ-
σματα των δημοσκοπήσεων δεν έχουν φέρει μό-
νο χαμόγελα αλλά και γκρίνια. Παύλος Χρηστίδης
και Χάρης Καστανίδης αμφισβήτησαν ευθέως τα
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Οι πολίτες
πρέπει να επαγρυπνούν, γιατί χρησιμοποιούνται
μέθοδοι χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Αφού
αρχικώς στήθηκε σειρά δημοσκοπήσεων, ακο-
λούθησαν συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα

οποία, με βάση τα «αξιόπιστα» στοιχεία των δημο-
σκοπήσεων, φιλοξενούν ή απορρίπτουν υποψη-
φίους, σύμφωνα με τις «δημοσκοπικές υποδεί-
ξεις διαφόρων συμφερόντων», υποστήριξε ο
πρώην υπουργός. Στο ίδιο ύφος και το δηκτικό
σχόλιο του Παύλου Χρηστίδη: «Αν οι δημοσκοπή-
σεις για τις εσωκομματικές εκλογές έδειχναν τον
δρόμο, σήμερα πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυ-
πουργός θα ήταν ο κ. Μεϊμαράκης».

Σε διαφορετικές «ράγες» από τους άλλους υπο-
ψηφίους κινείται ο Παύλος Γερουλάνος. Οργώνει
όλη την Ελλάδα, αποφεύγει στις στενές κομματι-
κές παρεμβάσεις, επιχειρώντας να προσεγγίσει
με ρεαλισμό την πολιτική συγκυρία: «Αυτήν τη
στιγμή οδεύουμε προς χρεοκοπία. Ρίχνουμε πολ-
λά λεφτά σε χέρια λίγων, χρησιμοποιώντας ένα
μοντέλο που έχει τελειώσει. Εγώ έχω ένα διαφο-
ρετικό σχέδιο», είπε χαρακτηριστικά σε μία από
τις καθημερινές δημόσιες παρεμβάσεις του. Σε
κάθε περίπτωση, οι Γερουλάνος και Χρηστίδης,
ανεξάρτητα από την πορεία που θα έχουν στην
κούρσα για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, επιχειρούν να
αφήσουν ένα ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα που θα
είναι εμφανές την επόμενη μέρα.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον των πέντε υπο-
ψηφίων είναι στραμμένο στην τηλεμαχία της Δευ-

τέρας. Στόχος να κερδίσουν τη μάχη των εντυπώ-
σεων και να καταγράψουν μια αξιοπρεπή παρου-
σία, με «χτυπήματα» που θα είναι στα όρια ενός
«πολιτικού fairplay». Το μεγάλο λάθος, σύμφωνα
με έμπειρα κομματικά στελέχη, θα είναι οι υποψή-
φιοι να πέσουν στην παγίδα της άκρατης αλληλο-
κατηγορίας. Θα είναι μια εικόνα που θα προκαλέ-
σει αποστροφή στην κοινή γνώμη και θα λειτουρ-
γήσει αρνητικά στο θετικό κλίμα που αρχίζει να
δημιουργείται συνολικά γύρω από τη παράταξη. 

Στην ΕΡΤ, πάντως, είναι όλα έτοιμα για την ανα-
μέτρηση μεταξύ των πέντε υποψηφίων το βράδυ
της Δευτέρας (22.00). Τον συντονισμό θα έχει η
παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ Ανδριάννα Πα-
ρασκευοπούλου και τις ερωτήσεις θα θέσουν οι
δημοσιογράφοι Παύλος Τσίμας, Γιώργος Κουβα-
ράς και Τάσος Παππάς. Οι ερωτήσεις θα έχουν
διάρκεια 30 δευτερόλεπτα και θα τίθενται με αλ-
φαβητική σειρά. Ο χρόνος για κάθε απάντηση θα
είναι 90 δευτερόλεπτα. Συνολικά θα πραγματο-
ποιηθούν έξι κύκλοι θεματολογίας, που θα περι-
λαμβάνουν: διαχείριση κρίσεων, εξωτερική πολι-
τική, εσωτερική πολιτική, δημοκρατία και θε-
σμούς, μια ελεύθερη ερώτηση δημοσιογράφων
και μια ερώτηση μεταξύ των συνυποψηφίων.

Στην τελική ευθεία μπαίνει και η προεκλογική
ετοιμασία. Η αρμόδια επιτροπή του Κινήματος Αλ-
λαγής (ΕΔΕΚΑΠ) ανακοίνωσε τα 840 εκλογικά
κέντρα όπου θα ανοίξουν οι κάλπες και θα γίνει η
ψηφοφορία στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για 818 εκλογικά κέντρα σε όλη την
Ελλάδα, σε καποδιστριακούς δήμους και στους
υπόλοιπους δήμους της χώρας. Ακόμη 22 εκλογι-
κά τμήματα θα λειτουργήσουν για τους αποδή-
μους, σε 11 χώρες σε όλο τον κόσμο, με τα περισ-
σότερα στη Γερμανία.

Σε θρίλερ εξελίσσεται
η εκλογή νέου προέδρου
με τα «δίδυμα» 
της τελικής μάχης

aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

«Τζόκερ» ο νικητής στο ΚΙΝΑΛ
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Tην περασμένη Δευτέρα είχα τη χαρά και την
τύχη να βρεθώ στο Χιλιομόδι Κορινθίας, κα-
λεσμένος από τη διεύθυνση Λυκείου της πε-

ριοχής και από την καθηγήτρια φιλολογίας του σχο-
λείου για να μιλήσω στους μαθητές για το φλέγον
ζήτημα της αρχαιοκαπηλίας. Καλεσμένη επίσης
ήταν και η αρχαιολόγος κα Ελένη Κόρκα, η οποία με
τη σειρά της ανέπτυξε το ευαίσθητο αυτό θέμα, που
νομίζω ότι πρέπει να μας αφορά όλους.

Ομολογώ ότι πηγαίνοντας εκεί ήμουν αρκετά συγ-
κινημένος, αποδεχόμενος ουσιαστικά μια ευγενική
πρόσκληση παιδιών που μέσω των δασκάλων τους
θέλησαν να ενημερωθούν για τον διαρκή πόλεμο κα-

τά της αρχαιοκαπηλίας. Ήταν
η δεύτερη φορά που ανταπο-
κρίθηκα σε σχετικό αίτημα
παιδιών Λυκείου. Θεωρώ ιδι-
αίτερα παρήγορο και ελπιδο-
φόρο το γεγονός ότι η νέα γε-
νιά φαίνεται να είναι ιδιαίτε-
ρα ευαισθητοποιημένη πάνω
στο ζήτημα αυτό, που μας
αφορά όλους. Νιώθω επίσης
πολύ ικανοποιημένος και ευ-
τυχής παράλληλα, γιατί μέσα
από την τοποθέτησή μου

ενώπιον των παιδιών (αλλά και των δασκάλων τους)
είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ σε προσωπικότη-
τες που αύριο είναι βέβαιο ότι θα πάρουν τις τύχες
της Ελλάδας στα χέρια τους.

Θέλω να εκφράσω δημοσίως τις θερμές ευχαρι-
στίες μου προς το πρόσωπο της διευθύντριας του
Λυκείου Χιλιομοδίου, κας Κωνσταντίνας Δράκου αλ-
λά και προς τη φιλόλογο κα Δήμητρα Παπακωνσταν-
τίνου για την ευγενική πρωτοβουλία και για την πρό-
σκλησή τους. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση επίσης,
καθώς είχα τη χαρά να μιλήσω μαζί με την κα Ελένη
Κόρκα (πρώην διευθύντρια του υπουργείου Πολιτι-
σμού και νυν σύμβουλο της υπουργού), καταξιωμέ-
νη αρχαιολόγο, για τη γενοκτονία της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς ενώπιον των παιδιών. Έζησα μια
πραγματικά συγκινητική εμπειρία μέσα από αυτήν τη
διάλεξη-συζήτηση. Εκφράζω επίσης τις θερμές ευ-
χαριστίες μου και για τα υπέροχα έργα ζωγραφικής
που μας χάρισαν. Ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά. Το
μήνυμα που μεταφέρω σήμερα εδώ είναι ένα. Συνε-
χίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αρχαιοκαπηλία,
χωρίς να σκεφτούμε κούραση και κόστη και χωρίς
να νιώθουμε την παραμικρή ηττοπάθεια. Η πατρίδα
μας και οι θησαυροί της είναι πάνω από όλους και
πάνω από όλα.

Ενός κακού, μύρια έπονται. Η πανδη-
μία όχι μόνο ήλθε, όχι μόνο αφήνει
χιλιάδες νεκρούς, αλλά ταυτόχρο-

να δημιουργεί και οικονομικά ζητήματα. Τις
περίφημες ανατιμήσεις. Το φαινόμενο αυτό
οφείλεται στις πληθωριστικές τάσεις που εμ-
φανίστηκαν το 2021, μετά την επανεκκίνη-
ση των οικονομιών έπειτα από πολύμηνα
lockdowns και τη ραγδαία αύξηση της κατα-
νάλωσης, χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμα
προϊόντα για να την καλύψουν, στην άνοδο
των διεθνών τιμών ενέργειας και στην αύξη-
ση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,
γεγονότα που αναπόδραστα επιβαρύνουν τα
νοικοκυριά. 

Αναντίρρητα πρόκειται για ένα παγκόσμιο
φαινόμενο, το οποίο επηρέασε δομικά όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, και όχι για μία ελληνι-
κή ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
οικονομικών αναλυτών και της ΕΚΤ, η οικο-
νομική αυτή αναστάτωση-κρίση τιμών, θα εί-
ναι προσωρινού χαρακτήρα, καθώς η απο-
κλιμακωση των τιμών αναμένεται να γίνει αι-
σθητή ήδη από τους πρώτους μήνες του νέ-
ου έτους. Μόνο όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός
της πανδημίας, επιχειρείται να εμφανιστεί
ως αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα αυτό
των ανατιμήσεων. 

Κι όμως. Η ελληνική κυβέρνηση υπήρξε
από τις πρώτες που διέγνωσαν το θέμα και
από εκείνες που έδειξαν διάθεση παρέμβα-
σης. 

Σε πρώτη φάση λήφθηκαν μέτρα αιχμής
και καταστρώθηκε ένα σχέδιο στήριξης νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων, που ξεπερνούσε
τα 600 εκατ. ευρώ (κρατική επιδότηση
στους λογαριασμούς του ρεύματος, διπλα-
σιασμός της ενίσχυσης των κοινωνικών τιμο-
λογίων, εξαίρεση για τους επόμενους μήνες
των τελών στο φυσικό αέριο, αναστολή της
πληρωμής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις

επιχειρήσεις), απόλυτα εναρμονισμέ-
νο με την πάγια πολιτική της κυβέρ-
νησης για τη στήριξη των συμπολι-
τών μας, πάντα εντός του πλαισίου
του δημοσιονομικά εφικτού. Ήδη, η
χώρα μας πέτυχε να έχει την τρίτη
καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως
προς τον πληθωρισμό για τον Οκτώ-
βριο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο
2,8%, αισθητά χαμηλότερα από τον
αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης
που ήταν 4,1%, ενώ σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Κομισιόν εμφανίζει
για τα επόμενα δύο χρόνια την 3η μεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη στην Ευρώπη, 7,1% για το
2021 και 5,2% για το 2022. Όμως οι παρεμ-
βάσεις της κυβέρνησης δεν σταματούν εδώ,
καθώς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη
Δευτέρα, κατά την προ ημερησίας διατάξε-
ως συζήτηση στη Βουλή, τρεις ακόμη πρω-
τοβουλίες για τη στήριξη των συμπολιτών
μας στο μέτωπο κατά της ακρίβειας, συνολι-
κού κόστους 338,5 εκατ. ευρώ. 

100.000 ενεργοί υγειονομικοί στα νοσο-

κομεία και στο ΕΚΑΒ θα ενισχυ-
θούν με έκτακτη καταβολή μισού
μισθού, ενώ ένα μέσο ποσό
ύψους 900 ευρώ θα τους κατα-
βληθεί άμεσα εντός Δεκεμβρίου.
Όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της
χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο
βοήθημα, ύψους 250 ευρώ, προ-
σαυξημένο κατά 50 ευρω για κά-
θε μέλος της οικογένειάς τους,
ενώ το ίδιο ακριβώς επίδομα θα
δοθεί και σε 173.000 συμπολί-
τες μας με αναπηρία. Κατέστη

αντιληπτό ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρα-
κτα στο πλευρό των πολιτών, προκειμένου οι
ανατιμήσεις να έχουν τη βραχύτερη διάρκεια
και το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στην οι-
κιακή οικονομία και στην ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Τα μέτρα που ανακοίνω-
σε ο πρωθυπουργός είναι άκρως ρεαλιστικά
και πλήρως κοστολογημένα, χωρίς να εκτρο-
χιάζουν τη δημοσιονομική ισορροπία και χω-
ρίς να ναρκοθετούν την αναπτυξιακή προ-
οπτική της εθνικής μας οικονομίας. Μέτρα
για το παρόν και το μέλλον, υλοποιήσιμα και
όχι πρακτικά ανεφάρμοστα, που αντιμετωπί-
ζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα στην ολό-
τητά του χωρίς να ρίχνουν νερό στον αδηφά-
γο μύλο του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και
του διχασμού. Ο πρωθυπουργός μίλησε με
πράξεις, εν αντιθέσει με τον κ. Τσίπρα που,
αυτοαναγορευθείς σε αυριανό πρωθυπουρ-
γό (αν και δεν τολμά ούτε να αναφερθεί στη
λέξη εκλογές), κατέφυγε, κατά την προσφι-
λή του συνήθεια, στην εύκολη λύση των ανέ-
ξοδων υποσχέσεων. Η λύση στα προβλήμα-
τα της οικονομίας είναι, χάρη στις πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης, άμεσα επικείμενη,
το αύριο όμως που προσδοκά ο κ. Τσίπρας
για τον εαυτό του θα είναι πολύ πιο μακρινό
από όσο υπολογίζει.   

* Βουλευτής Β’ Πειραιώς της ΝΔ 

Ρεαλισμός έναντι τυχοδιωκτισμού 

International Action Art:
Ενάντια στην 
αρχαιοκαπηλία

Τι είναι προοδευτικό στην πολιτική: Η περίπτωση των συμπολιτών μας ΑμεΑ

Γράφει ο
Δημήτρης
Μαρκόπουλος*

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

ΝΩΜΕΣ

Στις 9 Νοεμβρί-
ου, ο πρωθυ-
πουργός Κυριά-

κος Μητσοτάκης μίλησε
από το βήμα της Βουλής
για τον ορισμό της προ-
όδου ως εφαρμοσμέ-
νης πολιτικής. Η έννοια
της προόδου αποκτά
πραγματικό περιεχόμε-
νο στην ελληνική πολιτι-
κή ζωή. Προοδευτικό
κράτος είναι, μεταξύ άλ-

λων, αυτό που στέκεται δίπλα στους αδύνα-
μους. Στην πράξη, όχι στα λόγια. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ). Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας από τον Ιούλιο του 2019 έχει
ξεκινήσει ένα σημαντικό έργο προς όφελος
των συμπολιτών μας ΑμεΑ. 

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δι-
καιώματα των ΑμεΑ ως νομοθετικό πλαίσιο,
σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών
και οργανώσεις ΑμεΑ, συνδιαμορφώνονται

πολιτικές που γκρεμίζουν τα τείχη του απο-
κλεισμού και άρουν τις διακρίσεις.

Πρόσφατα, ο υπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκης μίλησε
για τη σημασία της οριστικής κατάργησης
της υποχρέωσης των ανάπηρων πολιτών, με
ακρωτηριασμούς και άλλες μη αναστρέψι-
μες παθήσεις, να περνούν ξανά και ξανά επι-
τροπές για την πιστοποίηση αναπηρίας. Μια
αυτονόητη αλλαγή για τον σεβασμό των συ-
νανθρώπων μας.

Με τη δημιουργία του «Προσωπικού Βοη-
θού» ΑμεΑ και της Κάρτας Αναπηρίας υπο-
στηρίζεται η διευκόλυνσή των ΑμεΑ και των
οικογενειών τους στις καθημερινές δραστη-
ριότητές τους.

Επιπλέον, η Στρατηγική Αποϊδρυματοποί-
ησης και το Σχέδιο Δράσης της στοχεύουν
στον μετασχηματισμό των ιδρυμάτων σε ποι-
οτικές στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Στον τόπο μου, στην Κεφαλονιά, χάρη στο
ενδιαφέρον της υφυπουργού κας Δόμνας
Μηχαιλίδου, χρηματοδοτήθηκε η πρώτη
Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ
στα Ιόνια νησιά, από την Ένωση ΑμεΑ ΥΠΕ-

ΡΙΩΝ. Τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν ιδι-
αίτερες στιγμές στη διαδρομή όσων ασχο-
λούμαστε με τα κοινά.

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι την επό-
μενη δεκαετία η Ελλάδα να χτίσει κουλτού-
ρα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών των
ΑμεΑ σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας, με
προτεραιότητα την ύπαρξη βασικών υποδο-
μών προσβασιμότητάς τους στο δομημένο
περιβάλλον.

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη
μόνη πολιτική δύναμη στη χώρα που παρά-
γει πολιτική προς όφελος όλων των πολι-
τών. Οι πολιτικές που εφαρμόζει σήμερα η
κυβέρνηση αποτελούν προεκλογικές δε-
σμεύσεις και συμβόλαιο τιμής με την κοινω-
νία. Είμαι αισιόδοξος ότι η βιώσιμη ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και η μεγέθυνση του ΑΕΠ
θα δημιουργήσουν ακόμα μεγαλύτερο δη-
μοσιονομικό χώρο για περισσότερες δρά-
σεις ενίσχυσης των συμπολιτών μας, που
έχουν πραγματικά ανάγκη τη μέριμνα της
Πολιτείας.

* Βουλευτής Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης της ΝΔ

Γράφει ο
Παναγής
Καππάτος
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Το πολυσυζητημένο ντέρμπι ΑΕΚ
- Ολυμπιακός διεξήχθη στο τε-
ράστιο Ολυμπιακό Στάδιο που,

ενώ είχε στη μια πλευρά του περίπου
40.000 θεατές, όλοι φίλαθλοι και οπαδοί
της κιτρινόμαυρης ομάδας, έμοιαζε –όταν
η εικόνα που έδειχνε ο σκηνοθέτης ήταν
από drone– άδειο! Όμως το θέμα μας δεν
είναι αυτό. Έμαθα πως κατά την είσοδο
στο ΟΑΚΑ δεν έγινε από τους υπεύθυνους
στις θύρες ουδείς έλεγχος! Δηλαδή δεν
τηρήθηκαν οι αποφάσεις της κυβέρνησης
και τα πρωτόκολλα, όπως τα έχουν εισηγη-
θεί οι επιστήμονες και ισχύουν. Το γεγονός
πως δεν έγινε έλεγχος, ώστε στο γήπεδο
να μπουν εκείνοι μόνο που έχουν εμβολια-
στεί ή έχουν ασθενήσει με κορονοϊό, για να
μη γίνει η διασπορά του ιού, είναι τραγικό.
Όπως όμως μου κατήγγειλαν, ουδέποτε σε
αγώνα της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει
γίνει έλεγχος εισόδου των φιλάθλων! Με
λίγα λόγια, δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα!
Αυτό σε περίοδο πανδημίας, όπως τώρα,
με τον κορονοϊό να θερίζει (κοντά στις
10.000 τα κρούσματα, πάνω από 600 στις
ΜΕΘ και οι νεκροί έφθασαν δυστυχώς
τους 110 καθημερινά) χαρακτηρίζεται και
είναι έγκλημα! Και φυσικά τιμωρείται με
βάση τον Ποινικό Κώδικα. Πρέπει να υπο-
γραμμίσω πως σε όλα τα γήπεδα των μεγά-
λων ομάδων τηρούνται «κατά γράμμα» τα
πρωτόκολλα. Οι ΠΑΕ (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ,
Παναθηναϊκός, Άρης) έχουν προσλάβει
άτομα τα οποία είναι εντεταλμένα στο να
ελέγχουν στις εισόδους όλους τους φιλά-
θλους, τσεκάροντας τις βεβαιώσεις εμβο-

λιασμού ή τα πιστοποιητικά νόσησης, ζη-
τώντας παράλληλα και την ταυτότητα για
να γίνεται η ταυτοποίηση. Εκείνο που δεν
μπορώ να καταλάβω είναι πως, ενώ σε
όλα αυτά τα γήπεδα, των μεγάλων ομά-
δων, τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, που είναι η
έδρα της ΑΕΚ, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ποι-
ος έχει την ευθύνη στο θέμα αυτό; Άλλοι
λένε πως είναι ζήτημα των διοικούντων το
ΟΑΚΑ. Οι περισσότεροι όμως υποστηρί-
ζουν πως η γηπεδούχος ομάδα φέρει ακέ-
ραιη την ευθύνη. Προσωπικά δεν είμαι
εγώ εκείνος που θα ρίξω την ευθύνη σε
μία από τις δυο... παρατάξεις! Η κοινή λογι-
κή πάντως λέει πως η ομάδα που έχει δη-
λώσει και χρησιμοποιεί ως έδρα έναν αγω-
νιστικό χώρο, και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση η ΑΕΚ το ΟΑΚΑ, έχει και φέρει την
ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν μέσα και
έξω από το γήπεδο! Άρα;

Δεν γίνονται έλεγχοι
Εκείνο που οι επιστήμονες φοβούνται

από αυτήν τη συνάθροιση των 40.000 φι-
λάθλων, που χωρίς υγειονομικό έλεγχο
μπήκαν στο ΟΑΚΑ και παρακολούθησαν
το ντέρμπι, είναι πως το... αποτέλεσμα
(δεν μιλάω για τη μεγάλη νίκη του Ολυμ-
πιακού με 3-2) των κρουσμάτων θα φανεί
στο τέλος της εβδομάδας που έρχεται,
ύστερα από 15 ημέρες από το... συμβάν.
Μήπως σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν
γίνονται έλεγχοι, όπως στο ΟΑΚΑ, θα πρέ-
πει η Πολιτεία να επεμβαίνει άμεσα και
χωρίς «πώς και γιατί» να επιβάλλει τις

προβλεπόμενες ποινές; Μάλιστα, όπως
μου έλεγαν τις προάλλες με παράπονο οι
άνθρωποι της εστίασης, «γιατί στα γήπε-
δα που δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλεί-
ας, τα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό, δεν
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές,
όπως στις δικές μας περιπτώσεις;». Και
εδώ που τα λέμε, έχουν δίκιο. Δεν πρέπει
να γίνονται διακρίσεις. Και σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση
πως τα μέτρα λειτουργούν «κατά το πώς
μας συμφέρει». Και ότι εφαρμόζονται «με
δυο μέτρα και δυο σταθμά»! Πότε επιτέ-
λους θα εφαρμοστούν τα μέτρα προς
όλες τις κατευθύνσεις, με τον ίδιο τρόπο
και χωρίς κάποιος ή κάποιοι να έχουν πα-
ράπονο; Αναρωτιούνται όλοι και πι-
στεύουν πως η κυβέρνηση, επειδή φοβά-
ται το πολιτικό κόστος, δεν τηρεί «ίσα μέ-
τρα και ίσα σταθμά»!

Ανεμβολίαστοι
«Τι γίνεται με την Εκκλησία και με τους

ανεμβολίαστους ιερείς;» με ρωτούν πολλοί
αναγνώστες. Εδώ τα πράγματα είναι αλή-
θεια πως γίνονται «κομματάκι δύσκολα»! Η
κυβέρνηση τονίζει πως και για την είσοδο
στους ναούς πρέπει να γίνονται έλεγχοι και
να μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι, εκείνοι
που έχουν νοσήσει (με αποδεικτικό) και
όλοι όσοι έχουν κάνει την ίδια ημέρα rapid
test. Από την πλευρά της η Εκκλησία, αφού
υποστηρίζει πως δεν έχει τα μέσα να κάνει
ελέγχους (προσωπικό και μηχανισμό), τονί-
ζει πως στηρίζει τα μέτρα της κυβέρνησης.
Μάλιστα, λέει διά στόματος του Αρχιεπισκό-

που Αθηνών, του Μακαριότατου Ιερώνυ-
μου, πως «τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι
τα καλύτερα». Το ζητούμενο, πάντως, είναι
ότι ουδείς γνωρίζει πόσοι ιερείς δεν έχουν
κάνει το εμβόλιο. Προσωπικά γνωρίζω πως
κάποιοι ιερείς, που είναι «φανατικοί αρνη-
τές», δεν θέλουν να ακούσουν περί εμβο-
λιασμού. Προ ημερών στο νησί μου, την
όμορφη Ζάκυνθο, ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Διονύσιος με την αμέριστη συμπα-
ράσταση του Σεβασμιότατου πρώην Ζακύν-
θου, Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστό-
μου, έθεσε σε αργία 14 ιερείς που δεν ήθε-
λαν να εμβολιαστούν. Εκεί που πρέπει να
σταθώ ιδιαίτερα είναι στη δήλωση του Δω-
δώνης Χρυσοστόμου, ο οποίος, αφού τόνι-
σε πως «οι αρνητές ιερείς θέτουν εαυτόν
εκτός εκκλησίας, καθώς δεν πειθαρχούν
στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και του
Οικουμενικού Πατριάρχη», υποστήριξε ότι
«θέλουν κρέμασμα! Εμ τι; Η Εκκλησία έχει
κανόνες, όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ρά-
βδος...»! Μάλιστα, ο Χρυσόστομος, χωρίς
να μασάει τα λόγια του, πρότεινε για άλλη
μια φορά στην κυβέρνηση «να γίνει υποχρε-
ωτικός ο εμβολιασμός σε όλους εκείνους
που μισθοδοτούνται από το Δημόσιο ή από
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χωρίς
διαχωρισμούς, εάν πρόκειται για ιερείς»!
Μπορεί κάποιος να μη συμφωνεί με κάποι-
ες εκφράσεις του Σεβασμιότατου Δωδώ-
νης, του Γέροντα Χρυσοστόμου (προσωπικά
συμφωνώ απόλυτα), όμως όλα όσα τόνισε
και συνέχεια υποστηρίζει είναι αλήθειες
και, όπως συμβαίνει πάντοτε, η αλήθεια πι-
κραίνει. Υπάρχει αντίρρηση;

Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος: «Θέλουν κρέμασμα όσοι ιερείς δεν εμβολιάζονται»κοντολογίς

Aρχικά, με τον όρο «σεξουαλική παρενό-
χληση» (σύμφωνα με το Ψήφισμα του
Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης του 1993) εννοούμε οποιαδήπο-
τε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρα-
κτήρα (η οποία μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε
σωματική) που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή
της αξιοπρέπειας ενός ατόμου με τη δημιουργία
εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή εχ-
θρικού κλίματος (πρακτικά μπορεί να σημαίνει σε-
ξουαλικά σχόλια, βλέμματα, ακόμα και σωματικές
επαφές) στο άτομο που την υφίσταται και έχει ως
απότοκο τον διασυρμό του ατόμου και τη δημιουργία ψυ-
χολογικών νοσημάτων σε αυτό (άρθρο 337 Ποινικού Κώ-
δικα, άρθρο 3 Ν. 3896/2010). Η πρώτη απόπειρα ορι-
σμού της «σεξουαλικής παρενόχλησης» έγινε εν έτει
1975 από τη φεμινίστρια Λιν Φάρλεϊ, σε συνεργασία με
την Ένωση Εργαζομένων Γυναικών Νέας Υόρκης, και αρ-
χικά απαιτούνταν να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περι-
στατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς – κάτι που αργότερα
αποσύρθηκε, με το σκεπτικό ότι ορισμένα περιστατικά
ήταν τόσο ισχυρά που δεν χρειάζονταν επανάληψη. Επί-
σης θεωρούνταν ότι συνδεόταν μόνο με τη σεξουαλική
δραστηριότητα, κάτι που επίσης αποσύρθηκε. Η σεξουα-
λική παρενόχληση αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα στις

μέρες μας –που όλο και πληθαίνουν τα άτομα
που υφίστανται παρενοχλήσεις– όμως καθίστα-
ται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο έχει
δεχτεί πραγματικά την παρενόχληση. Αυτό συμ-
βαίνει λόγω των διαφορών των απόψεων των
δύο φύλων ως προς το τι συνιστά παρενόχληση,
αλλά και λόγω του ότι ο συγκεκριμένος ορισμός
μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορι-
κές, πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και
κοινωνικές συγκυρίες.

Όσον αφορά τις παρενοχλήσεις στον χώρο
εργασίας, αυτές διακρίνονται είτε σε παρενό-
χληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο προς

τον εργαζόμενο-υφιστάμενο (ή αντίστροφα) είτε μεταξύ
των συναδέλφων.Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση από συνάδελφο, ο δέκτης έχει τη δυνατότητα, βάσει
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, να απευθυνθεί
και να ενημερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο οποίος
θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να προ-
στατεύσει το άτομο (συνήθως πρώτα καλεί και συζητά με
το θύμα-θύτη, ύστερα προβαίνει σε μετακίνηση του υπαλ-
λήλου που προέβη στην παρενόχληση, καθώς έχει και τη
δυνατότητα να προβεί ακόμη και σε απόλυσή του). Εάν
δεν κάνει τίποτα από αυτά, το άτομο έχει τη δυνατότητα
να επικαλεστεί καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δι-
καιώματος, μεταβολή των όρων εργασίας ακόμη και να
καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.

Όσον αφορά την παρενόχληση του εργαζομένου από
τον εργοδότη, αυτή μπορεί να εκφράζεται είτε μέσω σε-
ξουαλικών υπονοούμενων, ερωτήσεων που αφορούν σε-
ξουαλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία συνευρέ-
σεων εκτός του εργασιακού χώρου, που προκαλούν δυ-
σφορία στον εργαζόμενο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρ-
χουν δύο ενδεχόμενα: Πρώτον, να υπάρξει απόλυση από
την πλευρά του εργοδότη, λόγω μη ύπαρξης ανταπόκρι-
σης από την πλευρά του εργαζομένου, απόλυση που είναι
άκυρη (άρθρο 9 Ν. 3488/2006), καθώς θα πρέπει σε κά-
θε περίπτωση η απόλυση να γίνεται στα πλαίσια της καλής
πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού
σκοπού του δικαιώματος (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα)
και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί λόγω
ηθικής βλάβης (απόφαση 1139/2007 Εφετείου Αθη-
νών). Επίσης, ακόμη και αν δεν επέλθει απόλυση έπειτα
από περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, θεωρείται
ότι επήλθε βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων
επι τω χείρω και άρα καταγγελία της σύμβασης εργασίας
(άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) από την πλευρά του εργοδό-
τη, όποτε ακολουθεί η ανωτέρω διαδικασία. Τέλος υπάρ-
χει και η περίπτωση παρενόχλησης του εργοδότη από τον
εργαζόμενο, περίπτωση που συναντάται σπανιότερα και
εάν αποδειχθεί, και ο εργοδότης ασκήσει μήνυση κατά
του εργαζομένου, μπορεί βάσει του άρθρου 337 του Ποι-
νικού Κώδικα να λύσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζό-
μενο χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίαςΝομικό Βήμα

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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ΠΑΡΑΣΚ

Περισσότερα από 270 επισήμως καταγε-
γραμμένα παιδιά σε όλη την Ελλάδα βρί-
σκονται σε μια ιδιότυπη κατάσταση ομη-

ρίας από τους ίδιους τους γονείς τους, που τους
απαγορεύουν να πάνε σχολείο, επειδή αρνούνται
να υπακούσουν στα υγειονομικά πρωτόκολλα της
Covid-19.

Αρνητές και οι ίδιοι, ανήκουν στο μπλοκ των αν-
τιεμβολιαστών και, για διάφορους λόγους, όχι μόνο
δεν προσέρχονται να εμβολιαστούν, αλλά δεν πιστο-
ποιούν και ότι είναι υγιείς με τα γνωστά τεστ ανί-
χνευσης της νόσου.

Τα παιδιά τους χάνουν τα μαθήματά τους, ίσως και
την τάξη, λόγω απουσιών, αποκόπτονται από το εκ-
παιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον και απομονώ-
νονται από τους υπόλοιπους συνομήλικούς τους.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι γονείς και οι κηδεμό-
νες υποπίπτουν σε σοβαρά ποινικά αδικήματα,
αφού η εκπαίδευση των παιδιών είναι υποχρεωτική
και όποιος για οποιονδήποτε λόγο την απαγορεύει ή
την εμποδίζει παρανομεί σε βαθμό πλημμελήματος. 

Επειδή η κατάσταση αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτε-
ρα ανησυχητικές διαστάσεις, το υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευτικών κατάρτησε τον πρώτο κατάλογο
με επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που έχουν κατα-
γραφεί σε όλη τη χώρα και ενημέρωσε ήδη τους αρ-
μόδιους εισαγγελείς προκειμένου να παρέμβουν,
φτάνοντας –αν χρειαστεί– και στην απώλεια της
επιμέλειας των παιδιών από τους γονείς που δεν θα
υπακούσουν.

Απουσίες και στη Λάρισα
Η Λάρισα είναι η πόλη που παρουσιάζει τον μεγα-

λύτερο αριθμό μαθητών που δεν παρακολουθούν
μαθήματα. Συνολικά, 35 μαθητές σχολείων στη Λά-
ρισα μένουν μακριά από το σχολείο, γιατί οι γονείς
τους αρνούνται να επιτρέψουν στα παιδιά τους τα
self-tests, κινδυνεύοντας έτσι να χάσουν τη σχολική
χρονιά.

Πρόκειται για 24 μαθητές Δημοτικού και 11 μαθη-
τές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τόνισε στο
onlarissa.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Δημή-
τρης Παπαποστόλου.

Ο κ. Παπαποστόλου τόνισε, μεταξύ άλλων, πως
«οι γονείς δεν αποδέχονται τις προϋποθέσεις που
θέτουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για χρήση μάσκας
και δύο τεστ την εβδομάδα». Πλέον, οι μαθητές βρί-
σκονται αντιμέτωποι, λόγω απουσιών, με το ενδεχό-
μενο να επαναλάβουν και του χρόνου την ίδια τάξη.

Στη Ρόδο επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που
συγκέντρωσε το υπουργείο Παιδείας, πέντε παιδιά
απέχουν από τα μαθήματά τους, καθώς οι γονείς

τους είναι αρνητές του μέτρου της χρήσης μάσκας
και της διενέργειας self-test.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για τέσ-
σερις μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κοσκινού
και έναν μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρό-
δου. Μάλιστα, ο μαθητής του 2ου Δημοτικού δεν
έχει εμφανιστεί στο σχολείο εδώ και δύο χρόνια.
Πρόκειται για παιδί που φοιτά στη δεύτερη τάξη
και το οποίο δεν έχει καθίσει ούτε λεπτό στα σχο-
λικά έδρανα.

«Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι και το πιο εύκο-
λο πράγμα.  Οι εκπαιδευτικοί, πέραν του αιτήματος
που οφείλουν να καταθέσουν στην Αστυνομία για
αναζήτηση μαθητή και την ενημέρωση του δήμου,
που προχωρά σε επιβολή προστίμου στους γονείς,
δεν έχουν καμία άλλη αρμοδιότητα», δήλωσε ο διευ-
θυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δωδεκανή-
σου, Μπάμπης Ψαράς.

Οι γονείς του μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολεί-
ου και το ίδιο το παιδί βρίσκονται σε επικοινωνία με
τη δασκάλα της τάξης και με τον διευθυντή. Το παιδί

κάνει τα μαθήματά του στο σπίτι, σε καμία όμως πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να αναπληρωθεί η κατ’ οίκον
εκπαίδευση με τη διά ζώσης διδασκαλία, όπως απο-
κάλυψε ο διευθυντής του σχολείου, Μ.
Βιτζηλαίος.Τις τελευταίες ημέρες, αίσθηση προκά-
λεσε η περίπτωση μιας οικογένειας στις Σέρρες,
που επίσης δεν άφηνε τα παιδιά της να πάνε στο
σχολείο. Οι γονείς από την Αλιστράτη Σερρών αρ-
νούνται να στείλουν τα τέσσερα παιδιά τους στο σχο-
λείο, επειδή διαφωνούν με τα μέτρα των self-tests
και της μάσκας, που είναι υποχρεωτικά για την πα-
ρακολούθηση των μαθημάτων.

Για αυτόν τον λόγο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Σερρών έδωσε εντολή να διεξαχθεί κοινωνική
έρευνα στην οικία της οικογένειας, προκειμένου να
διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται η
μέριμνα/επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς. 

Η έρευνα ανατέθηκε σε δημόσια κοινωνική υπη-
ρεσία με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και τα

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Την επικείμενη αλλαγή στον Ποινικό Κώδικα προανήγγειλε η υφυ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή. «Η παρούσα
κυβέρνηση έχει τη διάθεση να γίνει μία ad hoc ρύθμιση, προκειμέ-
νου η απόφαση κάποιων αρνητών-γονέων να στερούν το δικαίωμα
της εκπαίδευσης από τα παιδιά τους να θεωρείται πλέον πλημμέλη-
μα, ελαφρύ μεν, αλλά πλημμέλημα», ανέφερε.

Η πράξη ήταν αδίκημα μέχρι και το 1985 και αντιμετωπιζόταν με
δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος. Ο νόμος τότε ανέφερε ότι «η φοίτη-
ση είναι υποχρεωτική στο Δημοτικό σχολείο και στο Γυμνάσιο, εφό-
σον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Όποιος
έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την
εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφω-
να με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα».

Στη συνέχεια, από πλημμέλημα το αδίκημα υποβαθμίστηκε σε
πταίσμα, ενώ στην τελευταία τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, το
2019, η διάταξη καταργήθηκε τελείως. Πλέον και μετά τις τελευταίες
περιπτώσεις γονέων αρνητών των μέτρων κατά του κορονοϊού η κυ-
βέρνηση φαίνεται πως σχεδιάζει να επαναφέρει τη διάταξη. 

Η διάταξη αυτή είχε θεσπιστεί κυρίως για συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες Ελλήνων πολιτών, π.χ. Ρομά, που δεν στέλνουν τα παιδιά τους
στο σχολείο. Η κατάργηση του αξιόποινου έγινε στο πλαίσιο του

εξορθολογισμού του συστήματος, αφού συνολικά τα πταίσματα κα-
ταργήθηκαν. Με τη νέα διάταξη θα προβλέπεται ποινή έως τρία χρό-
νια σε όποιον εμποδίζει την υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών.
Όμως το κύμα των αρνητών γονέων έφερε στην επιφάνεια κι άλλο
θέμα.

Πολλά παιδιά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χάσουν ακόμη και
τη χρονιά, αν συνεχίσουν να κάνουν αδικαιολόγητες απουσίες. Με
εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήδη υπάρχουν παρεμβά-
σεις εισαγγελέων κατά τόπους. Με αφορμή το περιστατικό στην Αλι-
στράτη Σερρών, με τους γονείς-αρνητές που δεν στέλνουν τέσσερα
παιδιά στο σχολείο με αιτιολογία τα μέτρα περιορισμού της διασπο-
ράς του κορονοϊού, διατάχθηκε από την τοπική εισαγγελική αρχή κα-
τεπείγουσα κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συν-
θήκες υπό τις οποίες ασκείται η μέριμνα-επιμέλεια των τέκνων. 

Όπως μάλιστα έγινε γνωστό, ανάλογη κινητοποίηση υπήρξε και
από την Εισαγγελία Αθηνών, καθώς τέτοια περιστατικά υπάρχουν
παντού, και στην πρωτεύουσα της χώρας. Επισήμως, σε σχολεία της
Αττικής δεν φοιτούν 107 παιδιά, στα οποία οι γονείς τους δεν επιτρέ-
πουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Συνεπώς, η κοινωνική έρευνα θα καταδείξει αν οι γονείς αυτοί
μπορεί να χάσουν ακόμα και την επιμέλεια των παιδιών τους.

Από πταίσμα γίνεται πλημμέλημα

Ποινές έως 3 χρόνια 
στους γονείς
-ψεκασμένους

Φυλακισμένα 
στο σπίτι 
δεκάδες 
παιδιά
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ΤΑ ΛAΘΗ  
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα μπέρδεψε τα λόγια της και, αντί για
τη λέξη «ανεμβολίαστους», μίλησε για
τους «εμβολιασμένους», λέγοντας ότι αυ-
τοί… «κολλάνε περισσότερο και αρρω-
σταίνουν ακόμη περισσότερο». Πάντως,
από το Μαξίμου έχουν ήδη ζητήσει από
την αναπληρώτρια υπουργό να… μιλάει λι-
γότερο στα ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, κάποι-
οι παράγοντες σχολίαζαν με νόημα ότι
«όσο περισσότερο μιλάει κάποιος, τόσο πι-
θανότερο είναι να κάνει και λάθη».

ΛΑΛIΣΤΑΤΟΣ
Όσοι ξέρουν τον Νίκο Μπίστη γνωρί-
ζουν ότι έχει ισχυρές απόψεις και πως
πάντα τις κοινολογεί. Ωστόσο, αυτή η συ-
νήθεια του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ συγ-
κέντρωσε πρόσφατα πυρά από «συντρό-
φους» του, που τον κατηγόρησαν ότι το-
ποθετήθηκε ως μη όφειλε υπέρ του
Γιώργου Παπανδρέου. Η δυσφορία για
τον Μπίστη δεν αφορά το ότι επέλεξε να
εκφραστεί θετικά για τον Γιώργο Παπαν-
δρέου. Η ενόχληση σχετίζεται με την πα-
ραβίαση της οδηγίας Τσίπρα προς όλα
τα στελέχη να μην εμπλακούν με κανέ-
ναν τρόπο στην εν εξελίξει εσωκομματι-
κή διαδικασία της Χαριλάου Τρικούπη.

ΕΠΑΝEΡΧΕΤΑΙ Η ΕYΒΟΙΑ 
Ελεγχόμενες επιδόσεις κατέγραψαν τα
«ραντάρ» του Μαξίμου στη διαδικασία
ανασυγκρότησης της καμένης Βόρειας
Εύβοιας. Και για τον λόγο αυτόν αποφάσι-
σε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, δύο μήνες
μετά τις ανακοινώσεις του για την αποκα-
τάσταση των ζημιών, να βγει μπροστά,
«σπρώχνοντας» και τον μηχανισμό πέριξ
του Σταύρου Μπένου, που κινείται με ρυθ-
μό χελώνας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης
θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιο-
χή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρί-
ου, για να αξιολογήσει την εξέλιξη των έρ-
γων που έχουν ήδη δρομολογηθεί στην
ευρύτερη περιοχή. 

ΕΥΣΕΒΕIΣ ΠOΘΟΙ
Σε διάψευση
των φημών που
κυκλοφορούν
περί παραιτήσε-
ώς του από τον
Θρόνο, για λό-
γους υγείας,
προχώρησε ο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαί-
ος στη συνάντησή του με την εν Τουρκία
Ιεραρχία του Θρόνου.

Κάτι «μαγειρεύεται» στο Μαξίμου για τον κ. γενικό…
Μπορεί να μην ιδρώνει το αυτί του κ. γενικού εκεί στο υπουργείο

Παιδείας με τα όσα λέγονται, ακούγονται και γράφονται σχετικά με τη
«συνεργασία» που έχει με τη 40χρονη εκπαιδευτικό, την οποία απέ-
σπασε στο γραφείο του, αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου, μαθαίνουμε, κά-
τι «μαγειρεύεται» γι’ αυτόν. Τι λέγεται, ακούγεται και γράφεται; Ότι ο
«διορισμένος κύριος γενικός» απέσπασε απευθείας από την οργανική
της θέση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου την κυρία
καθηγήτρια, την «βάφτισε» διευθύντρια, αφού της έκανε (παράνο-
μη;) μετάταξη από εκπαιδευτικό σε διοικητική υπάλληλο, χωρίς η
ίδια να έχει υπηρετήσει στο νησί τα χρόνια της οργανικής της θέσης, και την παίρνει μαζί του σε όλα τα ταξίδια στο
εσωτερικό και το εξωτερικό. Παράλληλα, της έχει δώσει το δικαίωμα να προεδρεύει σε συμβούλια και να μετέχει
σε επιτροπές, βγάζοντας (η κυρία) έτσι και ένα χαρτζιλίκι. Για να δούμε, θα συνεχιστεί πολύ αυτή η «συνεργασία»;

Την ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική παρου-
σία των ΗΠΑ στην Ελλάδα προκρίνει, με-
ταξύ άλλων, ως λύση για την κάλυψη των

αμερικανικών κενών στην Ανατολική Μεσόγειο
το Εβραϊκό Ινστιτούτο Εθνικής Ασφαλείας της
Αμερικής (JINSA), στην τελευταία μελέτη που
εξέδωσε. Στη μελέτη με τίτλο «Στο κέντρο των
σταυροδρομιών: μια νέα στρατηγική των ΗΠΑ για
την Ανατ. Μεσόγειο», οι συγγραφείς αναλύουν
την κατάσταση στην περιοχή και καταλήγουν σε
μια σειρά από προτάσεις, στις οποίες η Ελλάδα
αντιμετωπίζεται περίπου ως η πλέον φυσική λύ-
ση για την ενίσχυση των αμερικανικών θέσεων.
Μάλιστα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα προσφέρει
«εναλλακτικές σε περίπτωση που πιθανή κατάρ-
ρευση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων οδη-
γήσει τις ΗΠΑ στην ανάγκη απόσυρσης στοιχεί-

ων από την Τουρκία – μια πιθανότητα για την
οποία οι ΗΠΑ επειγόντως χρειάζεται να αναπτύ-
ξουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης». Συγκεκριμένα,
ζητείται να αναπτυχθούν περισσότερες πτέρυ-
γες μάχης αμερικανικών αεροσκαφών στην Ελ-
λάδα. Προτείνεται η μεταφορά τουλάχιστον δύο
αντιτορπιλικών τύπου Arleigh Burke (DDG) από
τη Ρότα της Ισπανίας «σε λιμάνια της Ελλάδας,
ώστε να μειωθεί ο χρόνος μεταστάθμευσης και
να μπορεί να παρέχεται πιο σταθερή και ορατή
παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Αν. Με-
σόγειο». Από τις πλέον ριζοσπαστικές προτάσεις
των συντακτών της έκθεσης είναι η τοποθέτηση
ραντάρ και αντιαεροπορικών συστημάτων για
την κάλυψη της Ελλάδας και της Κύπρου, υπο-
δεικνύοντας, μάλιστα, το σύστημα αντιπυραυλι-
κής άμυνας Aegis Ashore. 

ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο υπουργός Τουρισμού Β. Κικί-
λιας αναφέρθηκε πρόσφατα στη
στρατηγική απόφαση της Ελλά-
δας να ακολουθήσει τις ανάγκες
της εποχής και να αναδείξει τις
εμπειρίες που μπορεί να έχει
ένας επισκέπτης στη χώρα μας,
σημειώνοντας ότι η στρατηγική
αυτή αποτυπώνεται και στις καμ-
πάνιες του ΕΟΤ. Στο πλαίσιο αυ-
τό, ανέφερε ότι για πρώτη φορά
η Ελλάδα θα «τρέξει» καμπάνια
στο εξωτερικό για τις εμπειρίες
που προσφέρει στους επισκέ-
πτες ο χειμερινός τουρισμός.
Επίσης, μίλησε για τη σημασία
της σύνδεσης της τουριστικής
εμπειρίας με την πρωτογενή πα-
ραγωγή, το εμπόριο, τη μεταποί-
ηση, τους ανθρώπους της αγο-
ράς, που, πέρα από το γεγονός
ότι ενδυναμώνει το προσφερό-
μενο τουριστικό προϊόν, δημι-
ουργεί και προστιθέμενη αξία
για τη χώρα.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Δεν είναι μόνο η ενεργοποίηση
των 30 νέων στελεχών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που προφανώς θα «καπελώ-
σουν» τους νυν τομεάρχες, ή η
απόφαση του Τσίπρα να τοποθετή-
σει στο ψηφοδέλτιο του Βόρειου
Τομέα την κα Ακρίτα. Έγκυρες
πληροφορίες αναφέρουν πως ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να πραγμα-
τοποιήσει και μια μεταγραφή. 
Ο λόγος για τον πρώην ευρωβου-
λευτή και καθηγητή Νότη Μαριά.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ 
Στη δημιουργία της μεγαλύτερης
εταιρείας στον κλάδο της εστία-
σης επί ελληνικού εδάφους θα
οδηγήσει η συγχώνευση των εται-
ρειών Goody’s, Everest, La Pas-
teria και Evercat, θυγατρικών της
Vivartia, σύμφωνα με το σχέδιο
σύμβασης συγχώνευσης που δη-
μοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ, αλλάζον-
τας τον χάρτη του κλάδου. Ο νέος
βασικός μέτοχος της Vivartia, το
αμερικανικό fund CVC Capital
Partners, που απέκτησε στις αρ-
χές του χρόνου το 92,8% της Vi-
vartia, θέτει, μέσω της συγχώνευ-
σης, σε εφαρμογή το σχέδιό του
για τη δημιουργία εθνικών πρωτα-
θλητών στους κλάδους όπου δρα-
στηριοποιείται η εταιρεία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 NOEMBΡIOY 2021
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Μελέτη πανίσχυρου κέντρου 
για την Ανατολική Μεσόγειο

Ριζικές αλλαγές στον χώρο της αυτοκίνησης
Απαγόρευση της πώλησης

αυτοκινήτων και ελαφρών φορ-
τηγών με κινητήρες εσωτερι-
κής καύσης προγραμματίζεται
από το 2030, ενώ από το 2025
θα είναι υποχρεωτικά όλα τα
νέα ταξί στην Αττική και τη Θεσ-
σαλονίκη, καθώς και το ένα τρί-
το των νέων ενοικιαζόμενων
οχημάτων με κινητήρες μηδενι-
κών εκπομπών. Ωστόσο, η νέα
είδηση που αποκαλύφθηκε στη
διάσκεψη για την κλιματική αλ-

λαγή αφορά τα εταιρικά αυτοκί-
νητα και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, από το 2023 τουλάχι-
στον το ένα τέταρτο των νέων
εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτι-
κής χρήσης θα είναι αμιγώς
ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά
ηλεκτρικά οχήματα! 

Όλα τα παραπάνω είναι ορι-
σμένα από τα μέτρα που προ-
βλέπει ο νέος κλιματικός νό-
μος, ο οποίος αναμένεται να
παρουσιαστεί επίσημα τις επό-

μενες ημέρες. Ο νόμος θα θέ-
σει ποσοτικούς στόχους για μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 55% το
2030 σε σχέση με το 1990, κα-
τά 80% το 2040, με απώτερο
στόχο την κλιματική ουδετερό-
τητα το 2050, που προβλέπεται
και από την Κοινοτική νομοθε-
σία. Οι στόχοι θα επανεξετάζον-
ται κάθε πέντε χρόνια, ανάλογα
με την εξέλιξη των ρύπων και
των Κοινοτικών κανονισμών.
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Οι παρασκηνιακές κινήσεις 
για «κεντρώο» κόμμα

Οι σχετικές κινήσεις έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή
τους στο παρασκήνιο, μετά το καλοκαίρι και την πολιτική ανισορ-
ροπία που προκάλεσαν οι πυρκαγιές της Εύβοιας, σε συνδυασμό
με την κόπωση της κοινωνίας από την πανδημία.

Σήμερα, και στο περιθώριο των εκλογών για την ανάδειξη νέας
ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής, οι κινήσεις αυτές πολλαπλασιάζον-
ται και αφορούν τη διερεύνηση της πιθανότητας δημιουργίας
ενός νέου «κεντρώου» κόμματος, το οποίο θα στεγάσει δυνάμεις
του πάλαι ποτέ «εκσυγχρονιστικού» ΠΑΣΟΚ, οι οποίες τα τελευ-
ταία χρόνια βρέθηκαν κοντά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου
Μητσοτάκη. Οι εμπνευστές της σχετικής κίνησης έχουν ήδη
πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με κορυφαία στελέχη του
τραπεζικού κλάδου και των επιμελητηρίων, καθώς και με πολιτι-
κά πρόσωπα, τα οποία δείχνουν να… ψάχνονται για «κάτι άλλο»,
με φόντο και τις εκλογές της απλής αναλογικής.

Το πλεονέκτημα του
Γιάννη Οικονόμου
ως… παλαιού 
ΟΝΝΕΔίτη

Ο Γιάννης Οικο-
νόμου συνεχί-
ζει να κερδί-
ζει… οπαδούς,
τόσο στην Κοι-
νοβουλευτική
Ομάδα όσο και
στο εσωτερικό
της Νέας Δη-

μοκρατίας.Σε σύγκριση με τους
προκατόχους του, ο σημερινός
κυβερνητικός εκπρόσωπος δια-
τηρεί το συγκριτικό πλεονέκτη-
μα της… παιδιόθεν παρουσίας
στον χώρο της Κεντροδεξιάς,
έχοντας διατελέσει και πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ, δυο πολιτι-
κές συνθήκες που του επιτρέ-
πουν να συνομιλεί διαφορετικά
με τη βάση της Νέας Δημοκρα-
τίας και να κωδικοποιεί τα κα-
τάλληλα μηνύματα που έχουν
απήχηση στο συγκεκριμένο
εκλογικό ακροατήριο.
Η παρουσία του Γιάννη Οικονό-
μου στο πόστο του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου έχει αποτιμη-
θεί θετικά, και του προσδίδει
πόντους και για μάχη στη Φθιώ-
τιδα, στις επόμενες βουλευτι-
κές εκλογές.

ΗΕύα Καϊλή, με την υψηλή δημοφιλία
και τις προσβάσεις που απέκτησε
στις Βρυξέλλες, με την πολυετή θη-

τεία της, με το αξίωμα της ευρωβουλευτού,
είναι ένα από τα πρόσωπα που αναμένεται
να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον χώ-
ρο του Κέντρου, μετά τις εκλογές για την
ανάδειξη νέας ηγεσίας στο Κίνημα Αλλα-
γής. Αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν
ακόμη και σήμερα ότι μια υποψηφιότητα

της Εύας Καϊλή θα είχε καλύτερες προ-
οπτικές από εκείνη του Ανδρέα Λοβέρδου,
ώστε να εκφράσει ένα τμήμα της κοινωνι-
κής βάσης του Κινήματος Αλλαγής, που
δεν θα έβλεπε με κακό μάτι την πιθανότητα
πολιτικής προσέγγισης με τη Νέα Δημο-
κρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εί-
χε κάνει την τριετία 2012-2015 το ΠΑΣΟΚ
του Ευάγγελου Βενιζέλου με τη Νέα Δημο-
κρατία του Αντώνη Σαμαρά.

Η οργή των «γεννηματικών» 
για την απρέπεια υποψηφίου 
κατά της μνήμης της Φώφης 

Την οργή του «γεννηματικού» στρατοπέδου προκάλεσε πρόσφα-
τη τηλεοπτική παρουσία υποψηφίου για την ηγεσία του Κινήματος
Αλλαγής, καθώς όσα είπε θεωρήθηκαν απρέπεια για τη μνήμη και
την πολιτική κληρονομιά της Φώφης Γεννηματά.Πολιτικοί φίλοι
και στελέχη με αναφορές στη Φώφη Γεννηματά σημείωναν με
νόημα το ειρωνικό ύφος που χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος υπο-
ψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, τόσο για το έμβλη-
μα όσο και για την πολιτική φυσιογνωμία του.

Αναφορές που έβαλαν ευθέως κατά της εκλιπούσης Φώφης
Γεννηματά, η οποία με προσωπικές θυσίες και κόντρα σε τέτοιες
συμπεριφορές και απόψεις, κατάφερε να διασώσει το Κίνημα Αλ-
λαγής και να το διατηρήσει σε αξιοπρεπή εκλογικά ποσοστά, σε
πείσμα της σκληρής πόλωσης Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜEΝΕΣ ΜAΧΕΣ 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ο εορταστικός στολισμός της Αθήνας ήταν η πιο πρό-
σφατη… μάχη που κέρδισε ο Κώστας Μπακογιάννης. Ο
δήμαρχος της ιστορικής πρωτεύουσας του δυτικού πο-
λιτισμού εισέπραξε θετικά σχόλια για τον φετινό στολι-
σμό της Αθήνας και προσέθεσε έτσι έναν ακόμη κρίκο
στις προωθητικές παρεμβάσεις τις οποίες έχει υλοποι-
ήσει το τελευταίο διάστημα.
Ο Κώστας Μπακογιάννης στα μισά της θητείας του έχει
καταφέρει να ισορροπήσει στην ανάγκη αντιμετώπισης
ζητημάτων καθημερινότητας, που καλείται να επιλύσει
αποτελεσματικά για τους Αθηναίους πολίτες, και στη
διεθνή εξωστρέφεια, ώστε η Αθήνα να ανακτήσει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της και σε διεθνές επίπεδο.

Ο (ΜΕΓΑΛΟ)ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΠΟΥ «ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ» 
ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ
Προς αίσια έκβαση βαίνει το πολυετές «φλερτ» (μεγα-
λο) δημοσιογράφου με τις βουλευτικές λίστες πολιτικού
κόμματος. Ο δημοσιογράφος, που έχει απασχολήσει
πολλές φορές την κοινή γνώμη, καθώς οι απόψεις του
προκαλούν συχνά θύελλα αντιδράσεων, βρίσκεται εδώ
και καιρό σε διερευνητικές συζητήσεις με την ηγεσία
πολιτικού κόμματος, για να αφήσει τον χώρο των ΜΜΕ
και να μεταπηδήσει σε εκείνον της πολιτικής. Φαίνεται
ότι οι ζυμώσεις… πιάνουν τόπο.

Ποιοι προβλέπουν… μεταγραφή για την Εύα Καϊλή

Η πινελιά Κικίλια
για τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό 
του τουρισμού

Ο ψηφιακός
εκσυγχρονι-
σμός του ελ-
ληνικού τουρι-
σμού είναι
από τις θεμε-
λιώδεις παρα-
μέτρους, την
υλοποίηση

των οποίων δρομολογεί ο Βασίλης
Κικίλιας, προκειμένου η χώρα μας
να… προσπεράσει τον ανταγωνι-
σμό, στη γεμάτη προκλήσεις περίο-
δο που διανοίγεται μετά την πανδη-
μία του κορονοϊού.
Ο υπουργός Τουρισμού και… πρω-
ταθλητής με τη Νέα Δημοκρατία
στη δύσκολη και απαιτητική Α’ Αθη-
νών, ως πολιτικός της νεότερης γε-
νιάς, και πλαισιομένος από μια ομά-
δα κρούσης συνεργατών με φρέ-
σκια οπτική για τον δημόσιο βίο,
έχει εστιάσει με συνέπεια εδώ και
χρόνια στον ψηφιακό κόσμο και τις
δυνατότητες που προσφέρει. 
Ο Βασίλης Κικίλιας λοιπόν εκτιμά
ότι το ψηφιακά αναβαθμισμένο του-
ριστικό προϊόν θα επιτρέψει στην
Ελλάδα να κερδίσει τις μάχες του
μέλλοντος και να ενισχύσει ουσια-
στικά την ελληνική οικονομία, στη-
ρίζοντας την ελληνική κοινωνία. 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτε-
λεί σοβαρότατη παραβίαση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και είναι ακραία εκδήλωση ανισότη-

τας στις σχέσεις των δύο φύλων. Αποτελεί δυστυχώς
ακόμη και στις αναπτυγμένες κοινωνίες έναν κραταιό κοι-
νωνικό μηχανισμό, ο οποίος αναγκάζει συχνά τις γυναί-
κες να συμβιβάζονται άδικα σε υποδεέστερη θέση απέ-
ναντι στους άνδρες.

Οι οικονομικές κρίσεις αλλά και οι παγκόσμιοι κοινωνι-
κοί κλυδωνισμοί, όπως η πανδημία, έχουν επιφέρει δυ-
σμενείς συνέπειες στην οικογενειακή ισορροπία και στις
σχέσεις ανδρών και γυναικών. Η οικογενειακή βία μεγαλώ-
νει και πολλαπλασιάζεται σε μορφές έκφρασης και περιε-
χόμενο, με συχνά εύκολο θύμα τις γυναίκες. Για πολλές
από αυτές και τα παιδιά τους, το περιβάλλον του σπιτιού
δεν κρίνεται ως ασφαλές μέρος διαβίωσης και δυστυχώς
σε πάμπολλες περιπτώσεις, που αυτό δεν καταγγέλλεται ή
δεν πιστοποιείται, οι συνέπειες είναι τραγικές.

Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή της ζωής της θα
αντιμετωπίσει κάποιας μορφής βία από τον σύντροφό της.
Μία στις πέντε θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βια-
σμού. Το 40% των εργαζόμενων γυναικών στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρε-
νόχλησης στον χώρο εργασίας και μισό εκατομμύριο γυναί-
κες και παιδιά διακινούνται σε όλο τον κόσμο παράνομα
κάθε χρόνο, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή την
εξαναγκαστική εργασία.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι μια γερή γροθιά στο στομάχι
σε όλο τον κόσμο, μιας και καταδεικνύουν ένα οξύτατο
πρόβλημα παγκόσμιας διάστασης. Η Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ, που καθιέρωσε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή
Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών, μιλάει ξεκάθαρα στη
διακήρυξή της για την εξάλειψη αυτής της βίας. Για να
φτάσουμε όμως εκεί, χρειάζονται πάντα τρία θεμελιώδη
βήματα.

Πρώτα από όλα, το θάρρος κάθε γυναίκας να καταγγέλ-
λει αμέσως κάθε περιστατικό οποιασδήποτε μορφής βίας
σε βάρος της. Καμιά γυναίκα θύμα, καμιά γυναίκα μόνη.
Δεύτερον, να γίνει αντίληψη σε όλες τις σύγχρονες κοινω-
νίες ότι η ισότητα και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και των δύο φύλων πάνε μαζί. Και, τρί-
τον, να ενισχύσουμε εκτός από τις δομές της Πολιτείας και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υποστήριξη των γυναικών
απέναντι στη βία, την παιδεία και τη γνώση που θα μας
οδηγήσουν στη θωράκιση της ζωής μας απέναντι σε αυτά
τα φαινόμενα. Έχουμε τη δύναμη να λέμε όχι. Έχουμε τη
δυνατότητα να δημιουργούμε μηχανισμούς παρακολούθη-
σης και αφύπνισης στην κοινωνία. Έχουμε τη βούληση να
κάνουμε πράξη την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Για τον σκοπό αυτόν, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη έχει προχωρήσει στη σύσταση Υφυπουργείου με αρ-
μοδιότητα την Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των
δύο φύλων. Ξέρουμε τι χρειάζεται και το κάνουμε πράξη,
σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση της «πρώτη
φορά Αριστεράς», που παρέμεινε άπραγη και σε αυτό το
σοβαρό ζήτημα. Με τη Women Act επίσης αναπτύσσουμε
πρωτοβουλίες ισότιμης κα θαρραλέας διεκδίκησης ηγετι-
κού ρόλου των γυναικών στη δημόσια ζωή και εργαζόμα-
στε με στόχους και πρόγραμμα, ώστε να μην είναι κάθε
χρόνο η παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών μό-
νο ημέρα υπενθύμισης.

* Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ

ΑΡΘΡΟ
Καμιά γυναίκα θύμα
βίας, καμιά γυναίκα μόνη

Γράφει 
η Χριστίνα Αλεξοπούλου*
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Η ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 
ΣΤΗΝ «BLACK FRIDAY»

Η αγορά του Πειραιά συμμετείχε
στον διεθνή θεσμό της «Black Friday»,
προσφέροντας είδη στους πελάτες-
καταναλωτές σε εξαιρετικά συμφέ-
ρουσες τιμές, στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών για την αναθέρμανση της
αγοραστικής κίνησης των πειραϊκών
καταστημάτων. Αυτό σημειώνει ο Εμ-
πορικός Σύλλογος Πειραιώς, τονίζον-
τας ότι κοινός μας στόχος είναι η ανα-
θέρμανση της αγοραστικής κίνησης
των καταστημάτων μας, ιδιαίτερα εν
όψει Χριστουγέννων. Υπενθυμίζεται
ότι για τη διενέργεια των προσφορών
τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τον
νόμο διαδικασία.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-ΣΚΟΥΠΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Επιχείρηση-σκούπα για την αντιμε-
τώπιση του παρεμπορίου και τη δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας
πραγματοποιήθηκε, μετά από πολύ
καιρό, από την υπηρεσία Καθαριό-
τητας του Δήμου Πειραιά, τη Δημο-
τική Αστυνομία και με τη συμβολή
της ΕΛ.ΑΣ. στην πλατεία Ιπποδα-
μείας και στους δρόμους πέριξ της
Κυριακάτικης Αγοράς. 
Κατά την επιχείρηση κατασχέθη-
καν παράνομα προϊόντα, τα οποία
καταστράφηκαν εντός των απορ-
ριμματοφόρων του δήμου. Στη συ-
νέχεια, εργαζόμενοι της
υπηρεσίας Καθαριότητας του δή-
μου προχώρησαν στον καθαρισμό
της περιοχής.
Πάντως, αυτού του είδους οι πα-
ρεμβάσεις στο Κυριακάτικο
Παζάρι για την πάταξη του παρεμ-
πορίου έχουν αποτέλεσμα μόνο
όταν γίνονται σε τακτικά διαστήμα-
τα (ανά εβδομάδα), διαφορετικά
δεν έχουν νόημα και ουσία...

Υπερβαίνουν τα 73 εκατ. ευρώ οι συνο-
λικές παρεμβάσεις του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

σε λιμενικές υποδομές αλλά και σε θαλάσ-
σιες συγκοινωνίες για την Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων, όπως ανακοίνωσε ο ΥΝΑΝΠ
Γιάννης Πλακιωτάκης.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο Γ. Πλα-
κιωτάκης, «ανακοινώσαμε συγκεκριμένες
χρηματοδοτήσεις για λιμενικές υποδομές
σε επίπεδο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
που, για το σύνολό της, από πόρους του
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάπτυξης, φτάνουν

τα 9 εκατ. ευρώ, ενώ για την Περιφερειακή
Ενότητα της Κέρκυρας φτάνουν τα 18 εκατ.
ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε και τη χρη-
ματοδότηση συγκεκριμένων ακτοπλοϊκών
συνδέσεων για το σύνολο της Περιφέρειας
των Ιονίων Νήσων, όπου για την επόμενη
προγραμματική περίοδο και για τα επόμενα
επτά χρόνια φτάνουν τα 44 εκατ. ευρώ. Συ-
νολικά, έχουμε χρηματοδοτήσεις που υπερ-
βαίνουν τα 73 εκατ. ευρώ για την Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων σε εκσυγχρονισμό των
λιμενικών υποδομών, αλλά και σε επενδύ-
σεις στις θαλάσσιες συγκοινωνίες».

Το τρίτο από τα πέντε νέα περιπολικά σκάφη, κατάλληλα διαμορ-
φωμένα με υγειονομικό εξοπλισμό, εντάχθηκε στον στόλο του Λιμε-
νικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με έδρα το Λιμεναρχείο
Κέρκυρας, όπου θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης γεωγραφι-
κής περιοχής της Κέρκυρας, των Διαπόντιων Νήσων, Οθωνών και
Ερεικούσσης, των Παξών και των Αντίπαξων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, στη διάρκεια ειδικής τελετής
στην Κέρκυρα, «το Λιμενικό Σώμα λειτουργεί παραλλήλως σε πολλά
και σημαντικά επίπεδα. Εγγυάται την ασφάλεια και τη νομιμότητα
στις θάλασσες, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και βέβαια σώζει αν-
θρώπινες ζωές. Πρόσφατα, νοτίως της Κρήτης, διασώθηκαν 68 μετανάστες. Την ώρα που η Τουρκία επιτρέ-
πει στους διακινητές να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συνανθρώπων μας, η Ελλάδα τους διασώζει».

Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: 
Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙ 
ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΗΣ
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤEΣ  

Η αγορά έχει εναποθέσει τις ελ-
πίδες στην κίνηση των ημερών
που απομένουν μέχρι την ανατο-
λή του 2022, επισήμανε ο πρό-
εδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκί-
δης, σημειώνοντας ότι επιβάλλε-
ται να παραμείνει «ανοιχτή» και
να προσεγγίσει τα νέα μέτρα με
ενθαρρυντική διάθεση και όχι με
ανασταλτική αντιπαράθεση.
Όπως σημείωσε, η αγορά απεύ-
χεται την επιβολή ενός γενικευ-
μένου lockdown, όπως συμβαί-
νει σε άλλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, με τα μέλη και των
δύο διοικητικών συμβουλίων να
υποστηρίζουν σθεναρά ότι η ορ-
θή τήρηση των νέων έκτακτων
μέτρων, που έχουν ληφθεί, θα
αποσοβήσει για την ελληνική
πραγματικότητα ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο και τις συνέπειες που θα
ακολουθήσουν μιας τέτοιας εξέ-
λιξης, καθώς η αγορά ευελπι-
στεί στην εορταστική αγορά.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συνεχίζονται έως τις 6 Δεκεμβρί-
ου 2021 τα έκτακτα μέτρα λει-
τουργίας των υπηρεσιών του Δή-
μου Πειραιά.
Ειδικότερα, η εξυπηρέτηση του
κοινού από τις υπηρεσίες του Δή-
μου Πειραιά, μέχρι και τη Δευτέρα
6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
06:00, θα γίνεται κατά προτίμη-
ση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατό-
πιν προγραμματισμένου ραντε-
βού, τηρουμένων πάντα των απο-
στάσεων ενάμιση μέτρου μεταξύ
των ατόμων και με υποχρεωτική
χρήση μάσκας, ακόμα και σε εξω-
τερικό χώρο, εφόσον παρατηρεί-
ται συνωστισμός.
Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υπο-
χρεωτικής επίδειξης κατά την εί-
σοδο: α) πιστοποιητικού εμβολια-
σμού ή β) πιστοποιητικού νόσησης
ή γ) βεβαίωσης αρνητικού δια-
γνωστικού ελέγχου για κορο-
νοϊό Covid-19 (PCR ή rapid test).
Οι ανήλικοι από τεσσάρων ετών
έως και δεκαεπτά ετών δύναται
να προσκομίζουν, εναλλακτικά,
δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self-test).

Πλωτό ασθενοφόρο απέκτησε η Κέρκυρα

Θέμα χρόνου είναι η επέκτα-
ση του τραμ, με αφορμή την
εμπορική επέκταση στον Πει-
ραιά, που αναμένεται να λει-
τουργήσει εκτός απροόπτου
μέσα στον Δεκέμβριο. Ήδη, τα
δοκιμαστικά δρομολόγια συνε-
χίζονται με αμείωτους ρυθ-
μούς εδώ και δύο εβδομάδες.

Στους χάρτες των σταθμών
μετρό, η ένταξη της επέκτασης του τραμ έχει ήδη
καταγραφεί, με τις νέες στάσεις να είναι ορατές. Η
νέα μονή κυκλική γραμμή θα ξεκινά μετά τη στά-
ση Νέο Φάληρο και θα περιέχει τις εξής στάσεις:
Γήπεδο Καραϊσκάκη, Μικράς Ασίας, Λαμπράκη,
Ευαγγελίστρια, Πλατεία Δεληγιάννη, Δημαρχείο

Πειραιά, Ακτή Ποσειδώ-
νος (τέρμα γραμμής και
αφετηρία επιστροφής),
Αγία Τριάδα, Πλατεία Ιπ-
ποδαμείας, 34ου Συντάγ-
ματος, Ανδρούτσου, Ομη-
ρίδου Σκυλίτση, ΣΕΦ.

Η στάση Δημαρχείο Πει-
ραιά θα συνδέεται με τον
σταθμό Δημοτικό Θέα-

τρο του μετρό, δημιουργώντας έτσι έναν σημαντικό
συγκοινωνιακό κόμβο στην περιοχή. Η στάση Ακτή
Ποσειδώνος επίσης θα βρίσκεται μόλις 150-200
μέτρα από το σταθμό μετρό Πειραιάς (που θα έχει
πλέον σταθμούς από τις γραμμές 1 και 3) και τον
σταθμό του Προαστιακού.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜ – ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ

Γ. Πλακιωτάκης: 73 εκατ. για έργα υποδομών
και θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Ιόνιο



ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 
Οι ποντιακές ρίζες ενώνουν… Ο
λόγος για τους δημάρχους Πα-
τρών Κώστα Πελετίδη και Κων-
σταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου
που, όπως λίγοι ίσως ξέρουν,
συνδέονται μεταξύ τους λόγω
ποντιακών ριζών. Αυτή η σχέση
στάθηκε αφορμή ο δήμαρχος της
Κωνσταντινούπολης να προσκα-
λέσει τον ομόλογό του της Πά-
τρας σε επίσημη επίσκεψη στην
πόλη. Ο κ. Πελετίδης θα μεταβεί
στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη
Νοεμβρίου, προκειμένου να συμ-
μετάσχει στη Σύνοδο Δημάρχων
των Βαλκανίων, που έχει ως στό-
χο την ενίσχυση της περιφερει-
ακής και διεθνούς συνεργασίας
μεταξύ των πόλεων εντός και γύ-
ρω από την περιοχή των Βαλκα-
νίων.

Διοίκηση καλλιτεχνών
Λογικό φαίνεται

ένας καλλιτέχνης δή-
μαρχος να επιλέγει συ-
ναδέλφους του για
άμεσους συνεργάτες
του, ακόμη κι αν δεν
τους αναθέτει καθή-
κοντα που είναι κοντά
στο επάγγελμά τους
αλλά… «κόντρα ρό-
λο». Κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει στον Δήμο Νέ-
ας Φιλαδέλφειας-Νέ-
ας Χαλκηδόνας, όπου

ο ηθοποιός-δήμαρχος Γιάννης Βούρος όρισε αντιδήμαρχο τον
τραγουδιστή Κώστα Μπίγαλη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Μπί-
γαλης δεν αναλαμβάνει τον τομέα πολιτισμού, όπως θα περίμε-
ναν πολλοί, αλλά την υπηρεσία Πρασίνου, που ομολογουμένως
είναι από τις δυσκολότερες δουλειές σε έναν δήμο.
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Τον αναπτυξιακό ρόλο των Περιφερειών,
αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που έχει στα χέρια της η Αυτοδιοίκηση,

έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια οικονομικής
κρίσης, προκειμένου να μπορεί να επιτελέσει
το έργο της προς όφελος των τοπικών κοινω-
νιών και των κατοίκων, ανέδειξε ο αναπληρω-
τής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας,
στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Πε-
ριφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αιδηψό.

Ο κ. Πέτσας έκανε ξεχωριστή αναφορά στο
αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
του υπουργείου Εσωτερικών, το βασικό χρη-
ματοδοτικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή
τους οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας
για την υλοποίηση έργων που μπορούν να
συμβάλουν, καθοριστικά, στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών. «Ειδικά για τις
Περιφέρειες, στο “Αντώνης Τρίτσης» υπάρχει
μία δέσμευση ενός προϋπολογισμού, ύψους
390 εκατ. ευρώ. Πολλά έργα έχουν ήδη εν-
ταχθεί στο Πρόγραμμα και πολλά άλλα πρό-
κειται να ενταχθούν στις αμέσως επόμενες
συνεδριάσεις της επιτροπής αξιολόγησης»,
υπογράμμισε. Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα
στην αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου
του Προγράμματος και στις συνέργειες που
προωθούνται, ήδη, με άλλα χρηματοδοτικά
εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανά-
καμψης. Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη συμ-
φωνηθεί η μεταφορά έργων ύδρευσης,
ύψους 222 εκατ. ευρώ, από το «Αντώνης Τρί-
τσης» στο ΕΣΠΑ, καθώς και αντίστοιχες συ-
νέργειες με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την έκ-

δοση μίας νέας πρόσκλησης, ύψους 225
εκατ. ευρώ, πρωτίστως για έργα αγροτικής
οδοποιίας, με έμφαση στην οδική ασφάλεια.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δεν
παρέλειψε να αναφερθεί και στη συμβολική
κίνηση της ΕΝΠΕ για την επιλογή της λουτρό-
πολης της Αιδηψού ως τόπου διεξαγωγής των
εργασιών του Ετήσιου Τακτικού της Συνεδρίου
και έδωσε ξεχωριστή έμφαση στις εργασίες
αποκατάστασης των υποδομών, καθώς και
στην εξέλιξη των αντιδιαβρωτικών και των αν-
τιπλημμυρικών έργων, στην περιοχή.

Τέλος, ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε στα έργα

υποδομών που υλοποιούνται σε πολλές περιο-
χές στη Βόρεια Εύβοια και σχετίζονται με την
επίλυση βασικών προβλημάτων που αντιμετώ-
πιζαν, επί χρόνια, οι τοπικές κοινωνίες. «Έχου-
με τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα που
θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στο μέλλον.
Και είναι στο χέρι μας να σχεδιάσουμε σωστά
όλα όσα πρέπει να γίνουν, να τα υλοποιήσουμε
γρήγορα και να δώσουμε την κατεύθυνση
στους κατοίκους ότι, ναι, μπορούν να συνεχί-
σουν να ζουν στον τόπο τους και η ζωή τους να
γίνει καλύτερη», κατέληξε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών.

Ποια δημοτική αρχή της Αττικής κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι έχει τόση έλλειψη στελεχών, που δεν
μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές αντιδημαρχίες; Μάλιστα επισημαίνουν ότι στον πρόσφατο ανασχηματισμό
«βολεύτηκαν» οι «εξωτερικές συνεργασίες», που προφανώς δεν θέλησαν να αναλάβουν τις δύσκολες δουλει-
ές του δήμου κι έτσι έμειναν κενές βασικές αντιδημαρχίες…

Απέτυχε 
το «μπλόκο» 

Δεν κατάφερε η αντιπολίτευση
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής να
εμποδίσει τον μεγάλο στόχο του
δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου να
αποκτήσει, ύστερα από τόσα χρό-
νια προσπάθειας πολλών δημοτι-
κών αρχών, το «κτήμα Φιξ». Κι αυ-
τό, γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση απέρριψε την προσφυγή που εί-
χε κάνει δημοτικός σύμβουλος
της ελάσσονος αντιπολίτευσης,
ζητώντας την ακύρωση της από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου
για τη λήψη δανείου για την από-
κτηση του «κτήματος Φιξ». Θυμί-
ζουμε ότι ο κ. Μπάμπαλος έχει πε-
τύχει συμφωνία με τους «νομικά
ιδιοκτήτες» κληρονόμους τους
«Φιξ» για αγορά του με τίμημα 5
εκατ. ευρώ, που είναι κατά πολύ
μικρότερο της πραγματικής αξίας
της έκτασης και των κτισμάτων.
Λογικά, λοιπόν, η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα δεδομένα, απέρριψε την
προσφυγή και άνοιξε τον δρόμο
για τη μετατροπή του «Φιξ» σε
ελεύθερο χώρο για την πόλη. 

Τους μπέρδεψε
Μεγάλο μπέρδεμα προκάλεσε

στους τοπικούς Συριζαίους ο δή-
μαρχος Γαλατσίου και πρόεδρος
της ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκόπουλος,
καθώς προχώρησε στη συνεργα-
σία στον τομέα επικοινωνίας του
δήμου με γνωστό δημοσιογράφο
από τους κόλπους του κόμματος

της αξιω-
ματικής αν-
τιπολίτευ-
σης. Τα το-
πικά στελέ-
χη του κόμ-
ματος θεώ-
ρησαν ότι ο
«γαλάζιος»
δήμαρχος
επ ιχε ιρε ί

«άνοιγμα» προς τα αριστερά ενό-
ψει εκλογών του 2023 κι έσπευ-
σαν να βγάλουν ανακοίνωση, που,
εκτός από τη δυσαρέσκειά του, ξε-
καθαρίζουν ότι δεν πρόκειται σε
καμία περίπτωση να του δώσουν
τη στήριξή τους. Μάλλον το αντί-
θετο θα ήταν το περίεργο…  

«ΝΑ ΓIΝΟΥΝ 
ΑΟΡIΣΤΟΥ ΧΡOΝΟΥ»  
Το «Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής», με
αφορμή ότι στα τέλη του χρόνου
εξαντλείται και η δίμηνη παρά-
ταση των συμβάσεων των εργα-
ζομένων με συμβάσεις Covid-
19, ζητά τη μετατροπή των συμ-
βάσεών τους σε αορίστου χρό-
νου, τονίζοντας ότι οι ανάγκες
στους ΟΤΑ δεν εκλείπουν. Το
Συνδικάτο θεωρεί απαράδεκτο
να σχεδιάζονται νέες απολύ-
σεις, ενώ η υποστελέχωση των
δομών των δήμων χτυπάει κόκ-
κινο και επισημαίνει πως θα
έπρεπε ήδη να είχε ανοίξει η
κουβέντα για μαζικές μόνιμες
προσλήψεις προσωπικού σε
όλες τις δομές των δήμων και
της Περιφέρειας. 

ΣΤEΛΙΟΣ ΠEΤΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΠΕ:

«Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και υλοποιούμε 
έργα που δίνουν αναπτυξιακή ώθηση»



Νέα καταγγελία 
Μετά την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο εισαγγελέα

Πλημμελειοδικών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών
Υπαλλήλων Αρτέμιδος προχώρησε και σε νέα καταγγελία αυτήν τη φο-
ρά προς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην Σώμα Ελεγκτών Επιθεω-
ρητών Δημόσιας Διοίκησης) κατά της Διοίκησης του Δήμου Σπάτων-Αρ-
τέμιδος. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τον δήμαρχο Δη-
μήτρη Μάρκου για την ακαταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων
όπου στεγάζονται και λειτουργούν πλήθος Δημοτικών Υπηρεσιών. Το
Σωματείο, αφού παραθέτει όλα τα στοιχεία, ζητά να εξεταστούν η νομι-
μότητα και η τήρηση των όσων αναφέρονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Μίσθωσης, από πλευράς μισθωτή, καθώς η εκμίσθωση γίνεται με δη-
μόσιους πόρους και εμπίπτει των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας, πιστεύοντας ότι έτσι θα πιεστούν οι αρμόδιοι και θα διορθώ-
σουν την κατάσταση. 

Διέγραψε τον πρόεδρο
του Λιμενικού Ταμείου

Μια προσωπική αντιδικία έφτασε σε διαγραφή από δημοτική παρά-
ταξη. Ο λόγος για τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του δημάρ-
χου Τήνου και πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άν-
δρου Γιώργο Σανταμούρη, ο οποίος, σε αντιπαράθεση, αποκάλεσε τον
δήμαρχο Άνδρου Δημήτρη Λοτσάρη… «ΑμεΑ», θέλοντας προφανώς να
τον μειώσει και να τον υποτιμήσει. Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρ-
χου Τήνου Γιάννη Σιώτου, ο οποίος προχώρησε στη διαγραφή του
Γιώργου Σανταμούρη από τη δημοτική παράταξη, ενώ στην ανακοίνω-
ση επισημαίνεται ότι «οι πρόσφατες δηλώσεις του δημοτικού συμβού-
λου Γιώργου Σανταμούρη για τα ΑμεΑ, που είναι εκτός πλαισίου των
αρχών και των αξιών της “Δύναμης Δημιουργίας”, οδήγησε ομόφωνα
στη διαγραφή του από τη δημοτική μας παράταξη».

ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘHΣΕΙ…
Προβληματισμένοι φαίνονται αρκετοί δήμαρχοι από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ,

που θεωρεί αντισυνταγματική την αλλαγή του «Κλεισθένη» στο θέμα των αντιδημάρχων
των νησιών (η αλλαγή στο πλαίσιο της «κυβερνησιμότητας» κάνει υποχρεωτικό τον ορισμό
αντιδημάρχου από τη διοίκηση), όχι τόσο για την ουσία όσο για το σκεπτικό. Αυτό που τους
ανησυχεί δεν είναι οι αντιδήμαρχοι, καθώς αυτοί δεν είναι και πολλοί, αλλά το σκεπτικό ότι
κρίνεται παράνομη η αλλαγή, καθώς «ο νομοθέτης επεμβαίνει, μετά τη διεξαγωγή των
εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο έχουν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσμα-
τα…». Θεωρούν ότι αν ακολουθηθεί το ίδιο σκεπτικό και για τις άλλες αλλαγές που έχουν
γίνει στο πλαίσιο της «κυβερνησιμότητας», θα δημιουργηθεί μεγάλο μπλέξιμο. 

ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗΣ
Επιστροφή στο παρελθόν για να φτιάξουν στο

μέλλον σχεδιάζουν κάποια παλιά Πασοκογενή
στελέχη στον Δήμο Κορυδαλλού. Μετά την ουσια-
στική διάλυση της παράταξης που διοίκησε τον
δήμο για πολλές τετραετίες, που ξεκίνησε με την
ήττα στις εκλογές και συνεχίστηκε μετά την απο-
χώρηση του δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη και το
άνοιγμα των διαδικασιών για τη διαδοχή, κάποιοι
ονειρεύονται την επανασύστασή της, χρησιμοποι-
ώντας παλιά και δοκιμασμένη συνταγή… Προσπα-
θούν να προωθήσουν ολική επαναφορά του
πρώην δημάρχου (και πρώην αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά) Στέφανου Χρήστου, εκτιμώντας ότι μπο-
ρεί να πετύχει να επαναφέρει την παράταξη σε
τροχιά νίκης. Οι πληροφορίες θέλουν τον δήμαρ-
χο να το σκέφτεται βάζοντας όρους που έχουν να
κάνουν με την ενότητα και τη σύμπνοια… 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, σε συνεδρίαση Επιτροπής έκανε απόπει-
ρα να συνεννοηθεί με τα στελέχη της αντιπολίτευσης για να πετύχει σύμπνοια, αλλά τον «άδειασαν»
οι αντιδήμαρχοι του; Τελικά αναγκάστηκε να σταματήσει τη συνεδρίαση για να επιδοθεί στο γνωστό
«μασάζ» προς τους αντιδημάρχους, αλλά, όταν τους έπεισε κι επέστρεψε στη συνεδρίαση, είχε «χά-
σει» την αντιπολίτευση, που πλέον ζητούσε περισσότερα… 
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Γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το σίριαλ με τα ανταποδοτι-
κά τέλη στην Αγία Παρασκευή, όπου αρχικά ο δήμαρχος Βασίλης
Ζορμπάς είχε καταθέσει πρόταση για αύξηση 5%, αλλά «σκόνταψε»

στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης που αντιπροτείνει «πάγωμα» στις οι-
κίες και μείωση 20% στους επαγγελματίες… Το θέμα ήδη «κόλλησε» σε
δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένουμε να δούμε τι
θα γίνει στην τρίτη, που ακολουθεί. Για την ακρίβεια, στην πρώτη απόπειρα
συζήτησης, ο κ. Ζορμπάς είχε δεχθεί μέρος της πρότασης της αντιπολίτευ-
σης (παρά τις αντιρρήσεις των αντιδημάρχων του), ωστόσο επειδή στην αν-
τιπολίτευση δεν τον εμπιστεύονταν ότι θα φέρει την πρόταση που είχαν
συμφωνήσει, δεν έκαναν απαρτία ώστε να γίνει συνεδρίαση. Στη δεύτερη
προσπάθεια, η αντιπολίτευση είχε πρόθεση να φέρει αυτούσια τη δική της
πρόταση και να την ψηφίσει, αφού έχει την πλειοψηφία και την απαραίτητη
έγκριση της οικονομικής υπηρεσίας, όμως ο δήμαρχος έκανε ντρίπλα… Τε-
λευταία στιγμή απέσυρε τη συζήτηση του θέματος κι έτσι οι διαβουλεύσεις
συνεχίζονται. 

Έκανε ντρίπλαΤριπλή προσφυγή 
Ούτε με μία, ούτε με δύο, αλλά με

τρεις προσφυγές προς το ΣτΕ συνε-
χίζει ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταν-
τέλλος τον αγώνα για «την προστα-
σία της πράσινης φυσιογνωμίας της
πόλης» και συγκεκριμένα σε ό,τι
αφορά τη σχεδιαζόμενη επένδυση
με τίτλο «Project Voula», προϋπολο-
γισμού 136 εκατ. ευρώ, σε έκταση
71 στρεμμάτων, γνωστή ως κτήμα
Κόνιαρη, που
αγόρασε από το
Μουσείο Μπενά-
κη ιδιωτικό επεν-
δυτικό σχήμα.
Με την πρώτη
προσφυγή ζητά-
ει την ακύρωση
της απόφασης
της Διυπουργικής Επιτροπής Στρα-
τηγικών Επενδύσεων, υποστηρίζον-
τας ότι το Project Voula δεν δύναται
να υπαχθεί στη διαδικασία του νό-
μου των στρατηγικών και άρα να
προχωρήσει με τη διαδικασία fast
track. Με τη δεύτερη αίτησή του,
έχει ζητήσει από το ΣτΕ την ακύρω-
ση της σιωπηρής αρνήσεως του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για την έκδοση απόφασης πε-
ρί αναστολής έκδοσης οικοδομικών
αδειών και τώρα προχωρά σε τρίτη
προσφυγή… Με αυτήν ο δήμος ζη-
τά την αναστολή εκτέλεσης της ως
άνω απόφασης της Διυπουργικής
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσε-
ων, μέχρι την οριστική εκδίκασή
της. Όπως είναι προφανές, ο κ.
Κωνσταντέλλος είναι αποφασισμέ-
νος να χρησιμοποιήσει κάθε μέ-
σον... 

Ποιον πρώην Πασό-
κο επιστρατεύει ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συ-

νεργασίες στις προσεχείς αυτοδιοι-
κητικές; Στην Κουμουνδούρου, μάλ-
λον τα παθήματα των περασμένων
αυτοδιοικητικών εκλογών, τούς έγι-
ναν μαθήματα. Η αποτυχία ήταν πα-
ταγώδης για ένα κόμμα που από το
2012 ήταν στην αξιωματική αντιπο-
λίτευση και από το 2015 μέχρι το μι-
σό του 2019 στην εξουσία και οι
επιδόσεις του στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση είναι πενιχρές. Αντίθετα, το
ΚΙΝΑΛ, παρά τα ανεμικά του εκλογι-
κά ποσοστά, διατηρεί τα «πράσινα»
κάστρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
και διαθέτει αυτοδιοικητικούς πρώ-
της γραμμής. Τούτων δοθέντων, στο
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, επιστράτευσαν πρώην Πασόκο
με αδιαμφισβήτηση εμπειρία και με
αποστολή να ρίξει γέφυρες στους
πράσινους αυτοδιοικητικούς για συ-
νεργασία στις προσεχείς αυτοδιοι-
κητικές του 2023…

Εγκρίθηκε η έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση 
των δήμων
Στην υλοποίηση της υπόσχεσης που είχε δώ-
σει στους δημάρχους της χώρας κατά το Συνέ-
δριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη προχώρησε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας και υπέγραψε την «έκτακτη δόση ΚΑΠ»
για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύ-
ψει από την πανδημία. Για την ακρίβεια, εκδό-
θηκε από το υπουργείο Εσωτερικών απόφαση
για συμπληρωματική δόση ύψους 100 εκατ.
ευρώ, για την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση
των δήμων όλης της χώρας. Πρόκειται για νέα
έκτακτη επιχορήγηση, προκειμένου οι δήμοι
να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες και
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, όσον αφορά
τις λειτουργικές τους δαπάνες, στην υλοποί-
ηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων,
καθώς και στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων ή
εκκρεμών υποχρεώσεων. Τέλος, ειδική πρό-
βλεψη υπήρξε για την κατά προτεραιότητα κά-
λυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο της συμπληρωματικής κατανομής
ποσού, ύψους 7 εκατ. ευρώ, από τους ΚΑΠ, σε
όλους τους δήμους της χώρας, για τις λειτουρ-
γικές ανάγκες των σχολείων.
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Για την παράσταση «Ρινόκερος» και την,
προαναγγελθείσα πριν από το ξεκίνη-

μά της, αποχώρηση του ανεμβολίαστου, εξαι-
ρετικού πρωταγωνιστή της, Άρη Σερβετάλη,
επειδή δεν ήθελε να διαχωρίσει τους ανθρώ-
πους σε εμβολιασμένους και μη, έχετε ακού-
σει. 

Κυρίως, από την ανθρωποφαγική κοινωνι-
κή κριτική, που εξαπολύθηκε εναντίον του
συντονισμένα. Από ηθοποιούς, υπουργούς και
κυρίως από τα τηλεοπτικά κανάλια, με αφορ-
μή την απώλεια 20 εργασιακών θέσεων. Δεν
είδαμε, βέβαια, την ίδια επίκριση προς το κρά-
τος, ούτε την ίδια ανησυχία, για την επιβίωση
των πολλών χιλιάδων υγειονομικών που έχα-
σαν τη δουλειά τους, τη μοναδική (σε αντίθε-
ση με τους ηθοποιούς που την επόμενη σεζόν
θα συμμετάσχουν σε άλλες παραστάσεις).
Επειδή δεν εμβολιάστηκαν. 

Για τα σπουδαία πειράματα του Σκίνερ, του

Μίλγκραμ, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια
του 20ού αιώνα, ασφαλώς δεν έχετε ακούσει
τίποτα! Παρότι εφαρμόζονται καθημερινά,
στη σύγχρονη δυτική κοινωνία, και παράγουν
τα φρικτά αποτελέσματά τους.

Τα ψυχολογικά αυτά πειράματα όφειλαν να
διδάσκονται στα σχολεία, από το Δημοτικό, για
να οξύνουν την κριτική σκέψη των μαθητών,
προκειμένου να δημιουργηθούν σκεπτόμενοι
άνθρωποι και όχι υποταγμένοι δούλοι.

Καιρός να μάθετε λοιπόν!
Μετά τα πρωτοποριακά πειράματα του Πα-

βλόφ και του Σκίνερ, ήρθαν τα σημαντικότερα
κοινωνιολογικά πειράματα του Μίλγκραμ.

Ο Σκίνερ κατέληξε στη συντελεστική εξαρ-
τημένη μάθηση, ότι δηλαδή ο καθένας μπο-
ρούσε να διδαχθεί να κάνει οτιδήποτε, ακόμα
και έξω από τη φύση του (αρουραίοι να πα-
τούν μοχλούς, περιστέρια να παίζουν πινγκ
πονγκ, πουλιά να τρώνε από πιάτο). Αρκεί να
επιβραβεύονταν με τροφή. Δημιούργησε το

υπόβαθρο για «την τιθάσευση του
ανθρώπινου είδους, μέσα από ένα
σύστημα σχολείων, σκυλίσιας υπα-
κοής για όλους». Στα πειράματα αυ-
τά επαληθεύθηκε το νευρολογικό
υπόβαθρο, που καθιστά εύκολο τον
έλεγχό μας, με βάση την αυτοματο-
ποιημένη συμπεριφορά μας, λόγω
των καλά ριζωμένων, στα βασικά
γάγγλια, συνηθειών μας.

Στις μέρες μας, διαπιστώθηκε ότι,
παρά τον ανύπαρκτο κίνδυνο θανά-
του στις νεαρές ηλικίες, από τον φο-
νικό κορονοϊό, η επιβράβευση με τα 150 ευ-
ρώ και την ελεύθερη πρόσβαση σε διασκέδα-
ση (κλαμπ κ.λπ.) ήταν αρκετή για να οδηγήσει
την πλειοψηφία των νέων μας (που είναι έξυ-
πνοι και σπουδαγμένοι) σε μία ιατρική πράξη.
Για λόγους, όχι ιατρικούς! 

Ο Σκίνερ, στο τέλος της ζωής του, αναρω-
τιόταν αν τα πειράματά του είναι ουμανιστι-
κά, αποφαινόμενος ότι «σίγουρα πρέπει να

προστατευθούμε και να επιβιώσουμε».
Τα πειράματα του Μίλγκραμ είναι ακόμα

σπουδαιότερα για τον έλεγχο των κοινωνιών.
Ο καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας του

Γέιλ κατέληξε πως η πίεση από μία εξουσία
αρκούσε, για να οδηγήσει κάθε λογικό άνθρω-
πο να εγκαταλείψει τους ηθικούς ενδοι-
ασμούς του και, κατόπιν εντολών, να διαπρά-
ξει κτηνωδίες…

Στο πείραμα του (1961) ανέφερε ψευδώς
στους συμμετέχοντες ότι αυτό αφορούσε τα
αποτελέσματα της τιμωρίας στη διαδικασία
της μάθησης. Ο μαθητευόμενος υποβαλλόταν
σε ηλεκτροσόκ, όταν έδινε λάθος απάντηση,
ισχύος από 15 έως 450 βολτ. 

Το πειραματόζωο ήταν αυτός που υποβάλ-
λει τους άλλους σε ηλεκτροσόκ. Ο Μίλγκραμ
ανακάλυψε έκπληκτος ότι το 85% των πειρα-
ματόζωών του έδωσαν ακόμα και θανατηφό-
ρα ηλεκτροσόκ σε αυτούς που υποτίθεται εξε-
τάζονταν, σε ένα τεστ μνήμης. Ακόμα και όταν

οι εξεταζόμενοι ούρλιαζαν από τον
πόνο ή έπεφταν σε σιωπή σαν να εί-
χαν λιποθυμήσει ή υποστεί ανακο-
πή. 

Το μόνο που χρειάζονταν τα αν-
θρώπινα πειραματόζωα για να συνε-
χίζουν τα χτυπήματα ηλεκτροσόκ
στους εξεταζόμενους, ήταν η εντο-
λή, και ο καθησυχασμός, από ένα
πρόσωπο εξουσίας, με λευκή
μπλούζα. Το πιο εντυπωσιακό όμως
είναι ότι το 15% που υπαναχώρη-
σαν από το πείραμα το έπραξαν από

φόβο για τον εαυτό τους (ότι θα πάθαιναν ανα-
κοπή οι ίδιοι από τον πόνο που προκαλούσαν
στους άλλους), κι όχι από ανησυχία για τα θύ-
ματά τους! Τα ευρήματα αυτά εξήγησαν τη
δράση των ναζί, κοκ.

Το πείραμα του Χάρλοου (1965) καθηλώ-
νει. Πέντε πίθηκοι σε ένα κλουβί διεκδικούν
ένα τσαμπί μπανάνες, στην κορυφή μίας σκά-
λας. Ο πιο γρήγορος το αρπάζει και, ενώ το

τρώει, οι υπόλοιποι καταβρέχονται με παγω-
μένο νερό. Μετά από δυο-τρεις καταβρέγμα-
τα, οι πίθηκοι ξυλοκοπούν όποιον πίθηκο επι-
χειρεί να ανέβει τη σκάλα. Κανένας πίθηκος
πλέον δεν προσπαθεί να ανέβει τη σκάλα. Αν-
τικαθιστώντας έναν-έναν τους πιθήκους δημι-
ουργούμε μία νέα ομάδα. Κάθε νέος πίθηκος
προσπαθεί να φτάσει τις μπανάνες και ξυλο-
κοπείται ανηλεώς. Στο τέλος, παρότι δεν
υπάρχει πια η ποινή του καταβρέγματος, για
τους πιθήκους που δεν έφτασαν τις μπανάνες,
συνεχίζουν να ξυλοκοπούνται μεταξύ τους,
χωρίς λόγο. Επειδή… έτσι κάνουν οι άλλοι!

Παρόμοιο είναι το πείραμα της συμμόρφω-
σης, του καθηγητή Σόλομον Ας, στο Στάν-
φορντ το 1950. Πέντε άτομα υποβάλλονται
σε ένα οπτικό τεστ. Πρέπει να πούνε ποιο ξυ-
λάκι από τα επιδεικνυόμενα, σαφώς διαφορε-
τικού μήκους, είναι το μακρύτερο. Οι τέσσερις
είναι συνεργάτες του καθηγητή και υποδει-
κνύουν ως μακρύτερο ένα εμφανώς κοντύτε-

ρο. Το πειραματόζωο σε ποσοστό 90% συμ-
μορφώνεται και υποδεικνύει επίσης το λάθος
ξυλάκι, ενώ το ποσοστό πέφτει στο 33%, αν
υπάρξει και κάποιος συνεργάτης που θα υπο-
δείξει άλλο ξυλάκι ως το μακρύτερο. 

Η εξήγηση είναι ότι θέλουμε να είμαστε μέ-
ρος της ομάδας και να μην ξεχωρίζουμε. Ακό-
μα και με άκριτο μιμητισμό των άλλων. Ακόμα
και ενάντια στη λογική, την αλήθεια και στα
ίδια μας τα μάτια!

Τα πειράματα αυτά, επίσης, αναδεικνύουν
τη δύναμη της προπαγάνδας των μέσων μαζι-
κής ενημέρωσης, μέσω της δημιουργίας ενός
αρραγούς μετώπου εικονικής πραγματικότη-
τας, στην οποία ο τηλεθεατής δεν τολμά να
αντιδράσει, επειδή αισθάνεται μόνος, αδύνα-
μος να έχει δική του γνώμη, έως και «τρελός»,
επειδή περνάει από το μυαλό του κάτι διαφο-
ρετικό από αυτό που του παρουσιάζουν ως μο-
ναδικό «σωστό».

Τέλος, το πείραμα των φυλακών, του Φίλιπ
Ζιμπάρντο, που διεξήχθη στο Στάνφορντ το
1971, ολοκληρώνει τη σειρά των ψυχολογι-
κών πειραμάτων, καταλήγοντας σε μία απρό-
σμενα ευχάριστη πραγματικότητα: Ότι ήρωας
γίνεται ένας καθημερινός, απλός άνθρωπος,
που έδρασε όταν βρέθηκε υπό εξαιρετικές
συνθήκες. 

Στο πείραμα, 12 συμμετέχοντες θα παρί-
σταναν τους δεσμοφύλακες και 12 τους κρα-
τουμένους σε μία φυλακή, για 15 ημέρες. Το
πείραμα σταμάτησε μετά από 6 ημέρες, διότι
οι συμμετέχοντες μπήκαν τόσο γρήγορα στο
πετσί του ρόλου τους, ώστε οι δεσμοφύλακες
βιαιοπραγούσαν βάναυσα εις βάρος των κρα-
τουμένων, οι οποίοι υπέμεναν παθητικά τα βα-
σανιστήρια! 

Οι καθηγητές παρακολουθούσαν άφωνοι,
αναμένοντας την ολοκλήρωση του δεκαπεν-
θημέρου. Μία φοιτήτρια του Ζιμπάρντο ύψω-
σε το ανάστημά της και απαίτησε από τον κα-
θηγητή να σταματήσει το πείραμα αμέσως,
απειλώντας μάλιστα ότι θα τον καταγγείλει
στην αστυνομία. 

Με αφορμή τη φοιτήτρια, ο Ζιμπάρντο συμ-
πέρανε ότι, τελικά, όλοι είμαστε ικανοί για επί-
δειξη ηρωισμού, ακόμα κι αν τίποτα στην προ-
ηγούμενη ζωή μας δεν το μαρτυρεί. Ότι ο
ηρωισμός δεν είναι χαρακτηριστικό μίας ειδι-
κής, εξαιρετικής κατηγορίας ανθρώπων. Ότι ο
ηρωισμός υπάρχει μέσα στον καθένα μας, και
κάποια στιγμή της ζωής μας μπορεί να εκδη-
λωθεί, όταν αποφασίσουμε να πράξουμε το
σωστό, υπηρετώντας υψιπετή ιδανικά. Αντι-
τασσόμενοι στο λάθος. Αδιαφορώντας για τις
συνέπειες εις βάρος μας. 

Ο Σερβετάλης, αποχωρώντας από την πα-
ράσταση, έπραξε ενσυνείδητα, υπέρ της
ελευθερίας των ανθρώπων, αρνούμενος τον
διαχωρισμό σε εμβολιασμένους και ανεμβο-
λίαστους, παρά τον κίνδυνο να στοχοποιηθεί,
όπως και συνέβη.

Ο ηρωισμός υπάρχει από τότε που υπήρξε ο
άνθρωπος στη Γη. Όσο κι αν οι κυβερνήτες
χρησιμοποιούν τα ψυχολογικά πειράματα κοι-
νωνικού αυτοματισμού, προκειμένου να χει-
ραγωγούν τις κοινωνίες, πάντοτε θα ξεπη-
δούν ήρωες που θα αποτρέπουν τη μετατρο-
πή των πολιτών σε δειλούς, μοιραίους και
άβουλους, υποταγμένους δούλους!

Ο «Ρινόκερος» και τα πειράματα του Μίλγκραμ

Γράφει η
Ειρήνη
Μαρούπα
Ποινικολόγος



Με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη συναντήθηκε η βουλευτής της
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Άννα Ευθυμίου, μετά τις επισκέψεις της
σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και στους διοικητές της 3ης και

της 4ης ΥΠΕ. Μάλιστα, όπως πληροφόρησε ο υπουργός τη βουλευτή, στη
μάχη κατά της πανδημίας μπαίνουν και τα μονοκλωνικά αντισώματα και στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
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ΣΤOΧΟΣ ΚΛΕΦΤΩΝ 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ
Στο στόχαστρο κλεφτών
βρέθηκε εκ νέου το μνημείο
του Πόντιου αγωνιστή Νίκου
Καπετανίδη, το οποίο τοπο-
θετήθηκε πρόσφατα
στο πρώην στρατόπεδο Παύ-
λου Μελά. Άγνωστοι δρά-
στες αφαίρεσαν και το δεύ-
τερο ανάγλυφο, με τον Σύλ-
λογο Δράσης «Νίκος Καπε-

τανίδης» να εκτοξεύει... βέ-
λη και κατά της διοίκησης
Παύλου Μελά, υποστηρίζον-
τας πως επί έναν μήνα πλή-
ρωσαν με δικά τους έξοδα
εταιρεία φύλαξης, με την
υπόσχεση ότι το στρατόπεδο
θα έκλεινε λόγω των έργων
και θα φυλασσόταν, κάτι που
ακόμη δεν έχει γίνει.

ΞΗΛΩΘΗΚΕ 
Η... ΠΟΛΥΘΡΥΛΗΤΗ
ΤΕΝΤΑ 
Δεν… άντεξε πολύ στα «μπο-
φόρ» των αντιδράσεων η
υπερμεγέθης τέντα που το-
ποθετήθηκε στη Νέα Παρα-
λία της Θεσσαλονίκης. Με-
τά τις κινήσεις της δημοτι-

κής αρχής και την αντίδραση
του Κωνσταντίνου Ζερβα
προς την ΕΤΑΔ, ήρθε η Πο-
λεοδομία, που έκρινε παρά-
νομη την κατασκευή. Έτσι,
έσπευσαν συνεργεία που σε
χρόνο-ρεκόρ την ξήλωσαν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Facebook η βουλευτής
της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης «προ-
καλεί» δύο εξαιρετικές, όπως λέει,
κύριες της πολιτικής, τις υφυπουρ-
γούς Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου και Μα-
ρία Συρεγγελα να στείλουν το δικό
τους μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέ-

ρα του Παιδιού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της unicefgreece
σε συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου, πρώτη Πρέσβειρα Καλής
Θελήσεως του Οργανισμού στην Ελλάδα.

Η ΕΛΕΝΑ ΡΑΠΤΗ «ΠΡΟΚΑΛΕΙ» ΤΗ ΔΟΜΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ

Άνοιγμα  Γερουλάνου
σε Ανδρουλάκη από τη Θεσσαλονίκη

Μπορεί να απέχουμε δύο εβδομάδες (περίπου) από τη δεύτερη
Κυριακή ανάδειξης προέδρου στο ΚΙΝΑΛ, αλλά οι κουβέντες για
συμμαχίες φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει. Ο Παύλος Γερουλανος
κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον Κώστα
Σωτηράκη, αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορ-
δελιού Ευόσμου και υποστηρικτή του Νίκου Ανδρουλάκη, μάθαμε
πως συναντήθηκε και με άλλους ανθρώπους του ευρωβουλευτή
του ΚΙΝΑΛ στην πόλη.

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρη στον... δήμο
Ένα ιδιότυπο ποδοσφαιρικό... ντέρμπι είναι σε εξέλιξη στα γρα-

φεία του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Από τη μία, το γραφείο του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρου Λεκάκη, που είναι
φουλ στα κιτρινόμαυρα λόγω της αγάπης του στον Άρη, και από
την άλλη του γενικού γραμματέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπου-
λου, που είναι ασπρόμαυρο. Και ο γενικός έχει μια δική του γωνιά
στο γραφείο όλο... ΠΑΟΚ, που σίγουρα κεντρίζει το ενδιαφέρον
όσων τον επισκέπτονται.

Και Πυρσός Γρεβενών!

Βέβαια, μέσα σε όλα τα ασπρόμαυρα κασκόλ και ενθύμια του κ.
Φωτόπουλου ξεχωρίζει και μία φωτογραφία της ποδοσφαιρικής
ομάδας του Πυρσού Γρεβενών. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί εί-
ναι πως ο γενικός έπαιζε μπάλα στη Γ’ εθνική κατηγορία με τον
Πυρσό ως λίμπερο και βρέθηκε ένα... τσακ από το να πάρει μετα-
γραφή στην Α’ Εθνική με την Καστοριά. Μία μεταγραφή που χάλα-
σε λόγω του οικονομικού, ωστόσο, όπως λέγεται, ο κ. Φωτόπου-
λος ήταν πολύ καλός στο χόρτο. 

Ο πικρός καφές της Δευτέρας
Τώρα, το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι ποιος από τους

δύο κυρίους του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λεκάκης ή Φωτόπουλος,
θα χαμογελάσει το βράδυ της Κυριακής μετά το ντέρμπι της Τούμ-
πας. Τα γραφεία τους είναι δίπλα-δίπλα και ένας από τους δύο το
πρωί της Δευτέρας θα πιει... πικρό καφέ. Εκτός κι αν έρθει το
ματς ισοπαλία και μείνουν ευχαριστημένοι - δυσαρεστημένοι (;)
άπαντες!

Ερώτηση Βαρτζόπουλου προς Σταϊκούρα
Ερώτηση για τη θέσπιση φοιτητικών δανείων

έκανε προς τον uπουργό Οικονομικών ο βουλευ-
τής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρ-
τζόπουλος. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει: «Πρό-
κειται για έναν διαδεδομένο θεσμό στο εξωτερι-
κό, ο οποίος, αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα, θα
ήταν μια αξιοπρεπής διέξοδος για τα νοικοκυριά
και θα έληγε –άπαξ και διά παντός– το θέμα των
μεταγραφών. Το κράτος μάλιστα θα μπορούσε
να εγγυηθεί τα δάνεια των αριστούχων. Είναι λοι-

πόν επιβεβλημένο να επιταχυνθεί η δημιουργία των Ιδρυμάτων Μικροπιστώσε-
ων, που προβλέπει ο νόμος». 

Βλέπουν δημάρχους 
Μητράκας και Βράνος

Συναντήσεις με δημάρχους της εκλογικής
τους περιφέρειας ξεκίνησαν οι πρόεδροι των
ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ. Ο Θεόδω-
ρος Μητράκας επισκέφθηκε τον δήμαρχο Καλα-
μαριάς Γιάννη Δαρδαμανελη, ενώ ο Θωμάς Βρά-
νος, μετά τη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο
Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, επισκέφθηκε
και τον δήμαρχο Χαλκηδόνας Σταύρο Αναγνω-
στόπουλου. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στα
πλαίσια συνεργασίας των δύο φορέων, με επί-
κεντρο τη βελτίωση ζωής των πολιτών. 

Με τον Θάνο Πλεύρη 
η Άννα Ευθυ�ίου
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Ποιες είναι οι προκλήσεις της Αυτοδιοίκη-
σης για το επόμενο διάστημα; 
Το ομόφωνο ψήφισμα στο οποίο καταλήξαμε

στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης έχει κάποιες διεκ-
δικητικές γραμμές, στο πλαίσιο της νέας περιό-
δου. Θέλουμε χρονοδιαγράμματα, και αυτό υπάρ-
χει ως δέσμευση του ΥΠΕΣ, έως το τέλος του χρό-
νου για τις αλλαγές. Αλλαγές στις αποκεντρωμέ-
νες διοικήσεις, θεσμικές παρεμβάσεις. Στο ετήσιο
Συνέδριο της ΚΕΔΕ αποφασίσαμε ότι, αν δεν έχου-
με μέχρι τέλος του χρόνου χρονοδιαγράμματα για
συγκεκριμένες αλλαγές που προσδοκούμε και η
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στην Αυτοδιοίκηση, τον
Ιανουάριο θα κληθεί έκτακτη γενική συνέλευση
των δημάρχων, ώστε να πάρουμε τις αποφάσεις
μας, για να να διεκδικήσουμε και με άλλον τρόπο
πέραν από τον διάλογο, που σήμερα έχουμε προ-
τάξει στην προσπάθειά μας. Πρέπει να γίνουν πολ-
λά πράγματα. Το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
πηγαίνει πολύ αργά. Στηρίζεται η Αυτοδιοίκηση
στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης δεν έχει και αυτό γρήγορους ρυθμούς. Υπάρ-
χει ετοιμότητα στην Αυτοδιοίκηση για να απορρο-
φήσει κονδύλια, μπορεί. Το ΕΣΠΑ είναι ακόμη στη
διαδικασία των εγκρίσεων. Αυτό που αντιλαμβανό-
μαστε είναι ότι ναι μεν εντάσσονται έργα, αλλά ο
χρόνος υλοποίησης είναι πολύ μεγάλος. 

Υπάρχουν προβλήματα με την έλλειψη προ-
σωπικού στους δήμους;
Ανακοινώθηκαν πάνω από 1.600 προσλήψεις

για τη νέα χρονιά. Είναι μία «ένεση» για την Αυτοδι-
οίκηση, αλλά πραγματικά υπολείπεται ένας μεγά-
λος αριθμός στελεχών για να καλύψει τις αποχω-
ρήσεις και τις προσλήψεις, που δεν έγιναν τα δέκα
τελευταία χρόνια λόγω μνημονίων. Ένα τεράστιο
ζήτημα, γιατί έχουμε δήμους με ελάχιστο προσω-

πικό, που δεν μπορούν να τρέξουν στον βηματι-
σμό που θα ήθελαν η εποχή και η χώρα. Η κινητι-
κότητα είναι ένα «αγκάθι», το οποίο το έχουμε επι-
σημάνει πολλές φορές. 

Οι δήμοι έχουν βγει μπροστά για να τονώ-
σουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα; 
Θεωρώ ότι, αν είχαν εμπλακεί οι δήμοι από την

πρώτη στιγμή, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσμα-
τα. Στη μέση αυτής της προσπάθειας, μας φώνα-
ξε ο πρωθυπουργός, μας ζήτησε τη βοήθειά μας
και τη δώσαμε. Έχουμε κοινωνικές δομές σοβα-
ρές, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», και κοινωνικές
υπηρεσίες που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα
σε τοπικό επίπεδο. Μπορούμε πιο εύκολα να
μπούμε στα σπίτια και να ενημερώσουμε τον κό-
σμο. Οι δήμοι αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας
έχουν βάλει πλάτη.

Πώς λειτουργεί το «γραφείο ενεργειακής
φτώχειας» του δικτύου «Βιώσιμη πόλη»;
Καταρχήν, η «Βιώσιμη πόλη» είναι ένα από τα

μεγαλύτερα δίκτυα της χώρας, στο οποίο συμμε-
τέχουν πάνω από 80 δήμοι και φορείς. Το πρό-
γραμμα αυτό το υλοποιούμε σε τρεις δήμους. Εί-
ναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, λόγω της ακρίβειας
του ρεύματος και της ενέργειας. Πολλά νοικοκυ-
ριά δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα ή να κά-
νουν μεγάλες καταναλώσεις. Έρχεται το γραφείο
αυτό να επισκεφτεί σπίτι-σπίτι, να καταγράψει τις
ανάγκες, ώστε σε πρώτη φάση να συμβουλεύσει
για εξοικονόμηση. Ενώ, παράλληλα, καταγράφει
το κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται να
αντεπεξέλθει. Σε δεύτερη φάση, ο δήμος καταθέ-
τει πρόταση σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
ώστε να πάρει πόρους για να να δημιουργήσει τη
λεγόμενη ενεργειακή κοινότητα.  

Δημήτρης Καφαντάρης   Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ

Πολλές οι προκλήσεις που
πρέπει να αντιμετωπιστούν 
το επόμενο διάστημα 

Τι αποκόμισε η Αυτοδιοίκηση από
το ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ; 
Έγιναν εξαγγελίες, αλλά δεν δόθηκαν

απαντήσεις στα πολύ σημαντικά προβλή-
ματα που «καίνε» την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Στο ζήτημα το οικονομικό, τα τελευ-
ταία δέκα περίπου χρόνια, η κρατική επι-
χορήγηση έχει μειωθεί κατά 60%. Έχουν
νομοθετηθεί πόροι στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, που δεν αποδίδονται. Συσσω-
ρεύονται πόροι που παρακρατούνται και
δεν αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Υπάρχει σοβαρό θέμα που έχει προ-
κύψει από την πανδημία. Έχουμε απώ-
λεια εσόδων, διότι υπήρξαν καταστήμα-
τα κλειστά, υπήρξε δικαιολογημένα σε
πολλές περιπτώσεις αδυναμία πληρω-
μής τελών. Στο οικονομικό σκέλος υπάρ-
χουν ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Σε
αυτά που αξιολογούνται ως θετικά είναι
ότι θα προστεθεί στο πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» ακόμη 1 δισ. ευρώ. Η πιο
συγκριμένη εξαγγελία ήταν η χρηματο-

δότηση για τα «smart cities». Αναλύθη-
καν σε μία διεξοδική συζήτηση ο τρόπος
και οι υπηρεσίες που μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν με αυτά τα χρήματα. 

Υπάρχουν ζητήματα έλλειψης αν-
θρώπινου δυναμικού;
Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει

προσλήψεις στους δήμους. Μονιμοποι-
ούνται συμβάσεις εργασίας ή έργου, κυ-
ρίως, ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πώς
θα μπούμε στη νέα ψηφιακή εποχή χω-
ρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Το διακη-
ρύσσω πολλά χρόνια στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση. Δήμος χωρίς πολεοδομία και Δη-
μοτική Αστυνομία δεν μπορεί να σταθεί.
Δεν μπορεί να πεις ότι κάνεις δημοτική
πολιτική, χωρίς να έχεις πολεοδομία.
Δεν μπορείς επίσης να εφαρμόσεις μέ-
τρα, να προστατεύσεις κάποια πλατεία ή
πεζόδρομους, αν δεν έχεις Δημοτική
Αστυνομία. Σε αυτά τα δύο πολύ σημαντι-
κά ζητήματα δεν δόθηκαν απαντήσεις. 

Λάμπρος Μίχος   Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας 

Έχουν θεσμοθετηθεί
πόροι για την ΤΑ
που δεν αποδίδονται 

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό

Σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στις προκλήσεις για το επόμενο διάστη-
μα, αναφέρθηκαν, μιλώντας στο «Π», ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης
και ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος. Σχολίασαν επίσης τα αποτελέσματα του ετή-

σιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αλλά επεσήμαναν ιδιαίτερα τα προβλήματα που προκύπτουν στους δήμους
από την έλλειψη προσωπικού. 
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ΚΗΝΙΟ

συμπεράσματά της θα προσκομιστούν στην Εισαγ-
γελία, για να αποφανθεί για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στη Λέσβο, έχουν καταγραφεί δυο παιδιά, αδέλ-
φια, τα οποία δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, λό-
γω αρνήσεως των γονέων να ακολουθήσουν τα προ-
βλεπόμενα μέτρα υγιεινής.

Και στην Κεντρική Μακεδονία
Το θλιβερό φαινόμενο με γονείς-αρνητές της

πανδημίας, των αυτοδιαγνωστικών τεστ και των μα-
σκών, που αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο
σχολείο, παρουσιάζεται έντονα και στην Κεντρική
Μακεδονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπαιδευτικής
κοινότητας, βάσει των επίσημων καταγραφών, συ-
νολικά 37 παιδιά από την Κεντρική Μακεδονία στε-
ρούνται το βασικό αγαθό της εκπαίδευσης επειδή οι
γονείς τους αρνούνται να τα υποβάλλουν σε self-
test ή/και δεν τα αφήνουν να φορούν μάσκες, όπως
προβλέπεται, για να παρακολουθήσουν τα μαθήμα-
τα στις σχολικές τάξεις. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία, έχει μεγαλώσει.

Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που απέχουν
από την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, συγκεντρώνεται στη Θεσσαλονίκη. Συγ-
κεκριμένα, 31 μαθητές και μαθήτριες από όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης έπαψαν να παρακολουθούν
μαθήματα, καθώς οι γονείς τους αρνούνται να συμ-
μορφωθούν με τα μέτρα προστασίας από τον κορο-
νοϊό.

Παράλληλα, συνολικά οκτώ εκπαιδευτικοί στην
Κεντρική Μακεδονία έπαψαν να διδάσκουν, καθώς
αρνούνται να υποβληθούν σε τεστ ή/και να φορέ-
σουν μάσκα.

Στους συγκεκριμένους, η Πολιτεία έχει προχω-
ρήσει σε αναστολή πληρωμής των μισθών τους. Επί-
σης αρνητές γονείς στο Ηράκλειο Κρήτης δεν επι-
τρέπουν στο παιδί τους να υποβληθεί σε self-test,
έτσι ώστε να μπορέσει να προσέλθει στη σχολική αί-
θουσα και να παρακολουθήσει τα μαθήματά του.

Συγκεκριμένα, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου Γιάννης Καρα-
γιαννίδης μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό για αυτό το
απίστευτο περιστατικό.

Όπως τόνισε ο κ. Καραγιαννίδης, οι γονείς αρ-
νούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα το self-test

του παιδιού τους και έτσι ο μαθητής κινδυνεύει να
χάσει τη σχολική χρονιά.

«Έχουμε μέχρι τώρα μια περίπτωση μόνο, στην
επαρχία του νομού. Κατά τα λοιπά, δεν έχουμε άλλες
υποθέσεις, έχουμε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να
δώσουμε στους γονείς να καταλάβουν ότι είναι βά-
ρος στο παιδί, όμως θα διευθετηθεί σύντομα», ση-
μείωσε ο κ. Καραγιαννίδης.

Το παιδί μέχρι τώρα απουσιάζει από το σχολείο,
ωστόσο οι καθηγητές προσπαθούν να καλύψουν όπως
μπορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες. «Οι γονείς είναι
ανένδοτοι, προσπαθούμε να αλλάξουν γνώμη και να
δούμε πώς θα επιστρέψει το παιδί στη μαθησιακή δια-
δικασία». Μάλιστα, ο κ. Καραγιαννίδης επεσήμανε πως
ο μαθητής θέλει να παρακολουθεί το μάθημα και εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος ότι θα δρομολογηθεί μια λύση.

Οι ψυχολογικές 
συνέπειες και 
οι κίνδυνοι
Τα ευρήματα μιας επιστημονικής έρευνας,

που έκανε στη Βόρειο Ελλάδα ο Θανάσης Δια-
λεκτόπουλος για τις ψυχοκοινωνικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας Covid-19 σε μαθητές δημο-
τικών σχολείων που απέχουν για διάφορους
λόγους από τα μαθήματά τους, είναι συγκλονι-
στικά και εγκυμονούν κινδύνους.

«Οι μαθητές αναγκάζονται, υπό την απειλή
του αιφνίδιου γεγονότος της πανδημίας, να
απέχουν από το σχολείο τους, να σταματήσουν
να έρχονται σε διά ζώσης επαφή με αγαπημέ-
νους φίλους και παρέες, να αισθάνονται ότι
απειλούνται από έναν εχθρό ο οποίος έχει τη
δυνατότητα να διασπείρεται γρήγορα, κλονί-
ζοντας βεβαιότητες για το μέλλον και απειλών-
τας την υγεία του καθενός.

Αυτή η απειλή της σωματικής υγείας, ακόμη
και της ίδιας της ζωής, αυξάνει τον φόβο και το
άγχος, επιτείνοντας το αίσθημα κοινωνικής
απομόνωσης που προκαλεί τόσο η πανδημία
όσο και τα μέτρα μπορεί να λαμβάνονται για την
αντιμετώπισή της (Κυζιρίδης, 2020).

Η παρατεταμένη κοινωνική απομόνωση των
παιδιών μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες
στην ψυχική τους υγεία (Cacioppo κ.ά., 2011).

Τα παιδιά που για μεγάλο χρονικό διάστημα
τίθενται σε κοινωνικό περιορισμό είναι πιο
ευάλωτα στην εμφάνιση ψυχολογικών προ-
βλημάτων καθώς αυτο-απομονώνονται σε
έναν συγκεκριμένο χώρο με προφυλάξεις
κατά την επαφή με άλλους ανθρώπους (Hu-
removic, 2019).

Οι αντιδράσεις των παιδιών μπορεί να είναι
διαφορετικές ανάλογα με το αναπτυξιακό τους
επίπεδο: από τη μια μπορεί να υπάρχει έντονος
φόβος και από την άλλη αδιαφορία απέναντι

στους ενδεχόμενους κινδύνους (Honigsbaum,
2009).  Τα παιδιά σχολικής ηλικίας (7-12 ετών)
μπορεί να νιώθουν λυπημένα, θυμωμένα, φοβι-
σμένα και να δυσκολεύονται να επικεντρωθούν.
Μπορεί να αισθάνονται ευερεθιστότητα, επιθε-
τικότητα, να έχουν εφιάλτες και να αποσύρονται
από δραστηριότητες και φίλους. Μπορεί να θέ-
τουν πληθώρα ερωτήσεων και να θέλουν να μά-
θουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο φόβος μπορεί να τα οδηγήσει σε υπερβολι-
κές αντιδράσεις, όπως άρνηση μετάβασης στο
σχολείο ή αποφυγή επιτέλεσης σχολικών δρα-
στηριοτήτων, γιατί μπορεί να φοβούνται ότι αυ-
ξάνεται η πιθανότητα νόσησής τους, αποφυγή
συμμαθητών που –κατά την άποψή τους– μπο-
ρεί να σχετίζονται με λοιμογόνους παράγοντες
(Khan & Huremovic, 2019).

Άλλα παιδιά αποφεύγουν να συζητούν τις κα-
ταστάσεις που τα δυσκολεύουν, εκδηλώνοντας
αδιαφορία απέναντι στους ενδεχόμενους κιν-
δύνους. Η αδιαφορία αυτή λειτουργεί ως ένας
μηχανισμός άμυνας, που στα αρχικά στάδια
προφυλάσσει τα παιδιά από το να μην κατακλυ-
σθούν από έντονο άγχος.

Αυτό είναι κάτι που μπορεί να εξασφαλίζει
μια προσωρινή φυγή από τη δύσκολη πραγματι-
κότητα, αλλά, αν παραταθεί, είναι δυνατόν να
αποβεί επικίνδυνο (Κυζιρίδης, 2020). Είναι επί-
σης γεγονός ότι τα παιδιά γίνονται δέκτες των
αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν οι γο-
νείς τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
και επηρεάζονται από τις συμπεριφορές τους.

Έτσι οι αγχογόνες καταστάσεις που επιβα-
ρύνουν τους γονείς μεταφέρονται στα παιδιά
και δημιουργούν μια γενικότερη αναστάτωση
στην οικογένεια.

Α. Μανιτάκης: Μια αμέλεια 
κηδεμονίας μπορεί να θεμελιωθεί

Για τους μαθητές που δεν φοιτούν στα σχο-
λεία, λόγω άρνησης των γονέων τους να συμ-
μορφωθούν με τα πρωτόκολλα, ο συνταγματο-
λόγος, επικεφαλής του επιστημονικού συμβου-
λίου της Νομικής Σχολής Λευκωσίας, Αντώνης
Μανιτάκης, τονίζει ότι η σχολική εκπαίδευση εί-
ναι υποχρεωτική μέχρι την τρίτη Γυμνασίου. «Το
ερώτημα είναι αν αυτή η υποχρέωση εμπεριέχε-
ται και στην επιμέλεια που έχει ο γονιός/κηδεμό-
νας. Με μια τέτοια ερμηνεία θα μπορούσαμε να
πούμε ότι δεν επιτελεί το καθήκον του επιμελη-
τή, όπως αρμόζει. Δεν ξέρω αν δικαιολογείται
ποινικό αδίκημα, αλλά μια αμέλεια κηδεμονίας
μπορεί να θεμελιωθεί. Αυτό, αν θα έχει ως συνέ-
πεια τη στέρηση της επιμέλειας ή άλλες συνέπει-
ες, το προβλέπει το οικογενειακό Δίκαιο. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο, την αφαίρεση άσκησης γονι-
κής μέριμνας τη θεωρώ συνταγματικά δικαιολο-
γημένη», είπε ο κ. Μανιτάκης. «Όταν υπάρχουν
άλλοι ανάλογοι λόγοι για την αφαίρεση της επι-
μέλειας και μπορεί να ενταχθεί σε έναν από αυ-
τούς τους λόγους που ασκείται», κατέληξε.



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

26

95% των ατόμων με διαβήτη έχουν Διαβήτη
Τύπου 2. Αυτός ο τύπος διαβήτη είναι σε με-
γάλο βαθμό αποτέλεσμα του υπερβολικού
σωματικού βάρους και της σωματικής αδρά-
νειας. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι παρό-
μοια με εκείνα του Διαβήτη Τύπου 1, αλλά συ-
χνά είναι λιγότερο έντονα, με πιθανό αποτέλε-
σμα η νόσος να διαγνωστεί αρκετά χρόνια με-
τά την έναρξη, αφού έχουν ήδη εμφανιστεί
επιπλοκές. Μέχρι πρόσφατα, αυτός ο τύπος
διαβήτη παρατηρούνταν μόνο σε ενήλικες,
αλλά τώρα εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα
παιδιά. Ο Διαβήτης Τύπου 1 χαρακτηρίζεται
από ανεπαρκή παραγωγή ινσουλίνης και απαι-

τεί καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης. Το
2017 υπήρχαν 9 εκατομμύρια άνθρωποι με
διαβήτη τύπου 1. Τα συμπτώματα περιλαμβά-
νουν υπερβολική απέκκριση ούρων (πολυου-
ρία), δίψα (πολυδιψία), συνεχή πείνα, απώ-
λεια βάρους, αλλαγές όρασης και κόπωση.
Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν
ξαφνικά. Υπάρχει και ο διαβήτης κύησης.
Πρόκειται για την υπεργλυκαιμία με τιμές γλυ-
κόζης στο αίμα πάνω από το φυσιολογικό, αλ-
λά κάτω από αυτές που είναι διαγνωστικές
για διαβήτη. Ο διαβήτης κύησης εμφανίζεται
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναί-
κες με διαβήτη κύησης διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης και κατά τον τοκετό. Αυτές οι γυ-
ναίκες και πιθανώς τα παιδιά τους διατρέχουν
επίσης αυξημένο κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2
στο μέλλον. Ο διαβήτης κύησης διαγιγνώσκε-
ται μέσω προγεννητικού ελέγχου και όχι μέσω
συμπτωμάτων. Ο πλημμελής έλεγχος της
ασθένειας οδηγεί τους περισσότερους πά-
σχοντες στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νό-
σου όπως στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο αλλά και σε επιπλοκές
όπως νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές όρα-
σης, νευρολογικές διαταραχές, καθώς και έλ-
κη στα πόδια. Οι ενήλικες με Σακχαρώδη Δια-
βήτη παρουσιάζουν 2 ως 4 φορές υψηλότε-
ρη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιαγγει-
ακή νόσο σε σύγκριση με τους ενήλικες χωρίς
διαβήτη. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των ατό-
μων με καρδιαγγειακή νόσο παρουσιάζουν
διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης.
Τόσο ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 όσο
και ο προδιαβήτης είναι συνήθεις καταστά-

σεις σε άτομα με οξέα και χρόνια στεφανιαία
σύνδρομα και σχετίζονται με πτωχότερη κλινι-
κή πρόγνωση. Περίπου το 20%-30% των
ασθενών με στεφανιαία νόσο έχουν γνωστό
διαβήτη, ενώ το 70% παρουσιάζει νεοδιάγνω-
ση διαβήτη. Επιπλέον, η παρουσία καρδιακής
ανεπάρκειας συσχετίζεται με μεγαλύτερο επι-
πολασμό σακχαρώδους διαβήτη. Συγκεκρι-
μένα, 30%-40% των ασθενών με καρδιακή
ανεπάρκεια εμφανίζουν είτε προδιαβήτη είτε
κλινικά έκδηλο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2.
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει
απλά μέτρα υγιεινού τρόπου ζωής που έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικά στην πρόληψη ή
την καθυστέρηση της εμφάνισης του Διαβήτη
Τύπου 2. 

Οι πολίτες θα πρέπει να διατηρούν ένα
υγιές σωματικό βάρος, να είναι σωματικά
δραστήριοι – κάνοντας τουλάχιστον 30 λεπτά
τακτικής, μέτριας έντασης δραστηριότητα τις
περισσότερες ημέρες. Απαιτείται περισσότε-
ρη δραστηριότητα για τον έλεγχο του βάρους.
Να επιλέγουν υγιεινή διατροφή, αποφεύγον-
τας τη ζάχαρη και τα κορεσμένα λίπη, αλλά
και ισοζυγισμένη όσον αφορά την πρωτεϊνική
πρόσληψη. Να αποφεύγουν τη χρήση κα-
πνού, καθώς το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο
διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων. Η
σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθε-
νών με σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγει-
ακή νόσο είναι επιτακτική, πόσω μάλλον σε
περίοδο πανδημίας. Οι ασθενείς με Σακχα-
ρώδη Διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο ανή-
κουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς
φαίνεται ότι πάσχουν συχνότερα και βαρύτε-
ρα και παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότητα. 

Οσακχαρώδης διαβήτης αποτε-
λεί παγκόσμιο ζήτημα δημόσιας
υγείας. Ειδικά φέτος, η Παγκό-

σμια Ημέρα Σακχαρώδους Διαβήτη συνέπε-
σε χρονικά με την 100ή επέτειο από την ανα-
κάλυψη της ινσουλίνης. Αυτή η συγκυρία δί-
νει στους ειδικούς την ευκαιρία να αναδει-
χτεί το θέμα ακόμα περισσότερο και να οδη-
γήσει τους πολίτες αλλά και την Πολιτεία
στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση για καλύ-
τερη πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση της
πάθησης. 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ανα-
γνωρίζοντας ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι
σημαντική απειλή για το καρδιαγγειακό σύστη-
μα, προσπαθεί να ενημερώσει και να ευαισθη-
τοποιήσει τους πολίτες για μια νόσο που απει-
λεί την ανθρώπινη υγεία. Η πανδημία της
Covid-19 έχει οδηγήσει πολλούς ασθενείς με
Σακχαρώδη Διαβήτη στα νοσοκομεία για νο-
σηλεία, καθώς αποτελούν ομάδα υψηλού κιν-
δύνου με μεγάλα ποσοστά θνητότητας. Κι ενώ
οι γνώσεις μας σχετικά με την πρόληψη και τη
θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη είναι πε-
ρισσότερες σε σχέση με παλιά, ο αριθμός των
ατόμων που νοσούν αυξάνεται ραγδαία. Πάνω
από 420 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο έχουν Σακχαρώδη Διαβήτη. Ο αριθμός
των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο έχει τε-
τραπλασιαστεί από το 1980 και αναμένεται να
ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο μέχρι το τέ-
λος της δεκαετίας. Τα στατιστικά στοιχεία εί-
ναι αποκαρδιωτικά. Ο επιπολασμός της παχυ-
σαρκίας μεταξύ των παιδιών και των εφήβων
ηλικίας 5-19 ετών αυξήθηκε δραματικά, από
4% το 1975, σε πάνω από 18% το 2016. Οι
θάνατοι από διαβήτη αυξήθηκαν κατά 70%
παγκοσμίως μεταξύ 2000 και 2019. Ο διαβή-
της αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης, νε-
φρικής ανεπάρκειας, καρδιακών προσβολών,
εγκεφαλικού και ακρωτηριασμού κάτω
άκρων. Ένας στους δύο ενήλικες με Διαβήτη
Τύπου 2 δεν γνωρίζει την κατάστασή του. Ο
Σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια ασθέ-
νεια που εμφανίζεται είτε όταν το πάγκρεας
δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη είτε όταν το σώ-
μα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσμα-
τικά την ινσουλίνη που παράγει. Η ινσουλίνη εί-
ναι μια ορμόνη που ρυθμίζει το σάκχαρο στο
αίμα. Η υπεργλυκαιμία, ή το αυξημένο σάκχα-
ρο στο αίμα, είναι μια κοινή επίδραση του ανε-
ξέλεγκτου διαβήτη και με την πάροδο του χρό-
νου οδηγεί σε σοβαρή βλάβη σε πολλά από τα
συστήματα του σώματος. Ο Διαβήτης Τύπου 2
προκύπτει από την αναποτελεσματική χρήση
ινσουλίνης από τον οργανισμό. Πάνω από το

Μάστιγα ο σακχαρώδης διαβήτης
την εποχή της πανδημίας

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Πρέπει να διατηρούμε
ένα υγιές σωματικό 
βάρος και να επιλέγουμε
υγιεινή διατροφή 
χωρίς ζάχαρη 
και κορεσμένα λίπη
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Στον αστερισμό ακρίβειας - πανδημίας

Και όμως υπάρχουν εισηγμένες
εταιρείες που εκπλήσσουν. Μία
από αυτές είναι η Μουσικός Οί-
κος Νάκας που εφαρμόζει γεν-
ναιόδωρη μερισματική πολιτική.
Έτσι, στην επικείμενη τακτική

γενική συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου, η διοίκηση προτίθεται να προτείνει
τόσο τη διανομή μερίσματος (0,15 ευρώ ανά μετοχή, όπως είχε ανακοινώσει
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της), όσο
και την επιστροφή κεφαλαίου έως 450.000 ευρώ (δηλαδή έως και 0,071
ευρώ ανά μετοχή). Μέσα από έναν τέτοιο συνδυασμό, η εισηγμένη μοιράζει
στους μετόχους της για μια ακόμη χρονιά ποσά που υπερβαίνουν τα ετήσια
κέρδη της (1,033 εκατ. στη χρήση που έληξε στις 30/6/2021), χωρίς
ωστόσο να επηρεάζεται η ρευστότητα της εταιρείας, η οποία διατηρείται σε
άριστα επίπεδα. Με την τιμή της μετοχής στα 2,48 ευρώ, μιλάμε για μια μερι-
σματική απόδοση άνω του 9%, όταν η εισηγμένη διαπραγματεύεται στο Χ.Α.
κάτω από τη λογιστική της αξία (17,73 εκατ. ευρώ στις 30/6/2021).

Στις προοπτικές που ανοίγον-
ται για την Ελλάδα και στις

προκλήσεις που οφείλει να διαχειρι-
στεί η ελληνική οικονομία και η επι-
χειρηματικότητα για ένα αύριο ανά-
πτυξης, ευημερίας και αειφορίας,
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο CEO
του Ομίλου Alpha Bank Βασίλης
Ψάλτης, από το CEO Panel «Re-
imagine Greece» του SingularityU
Summit. «Θα πρέπει να θέσουμε ως
εθνικό στόχο την κάλυψη του επενδυ-
τικού κενού που δημιουργήθηκε κατά
τη μακρά ύφεση που ακολούθησε την
κρίση δανεισμού το 2010 και να δη-
μιουργήσουμε νέες, ποιοτικές θέσεις
εργασίας, οικοδομώντας έναν ισχυρό
παραγωγικό ιστό και μία ευημερία
στηριγμένη στις δικές μας δυνάμεις
και όχι στην αύξηση του δημοσίου
χρέους», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης,
ως προοίμιο για τις δομικές αλλαγές
που χρειάζεται να υιοθετήσει η Ελλά-
δα. Ο CEO της Αlpha Bank κάλεσε
«να δοθεί έμφαση στις “γρήγορες
επιτυχίες” στο μέτωπο των επενδύ-
σεων», αναδεικνύοντας ως σημεία
στρατηγικών παρεμβάσεων, μεταξύ
άλλων, την αναγκαιότητα αύξησης
του μεγέθους των ελληνικών επιχει-
ρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγο-
ρών και επιχειρηματικών συνεργα-
σιών, που θα οδηγήσουν στην αποδο-
τικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων
του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου
ΕΣΠΑ, την περαιτέρω άρση θεσμικών
εμποδίων και, τέλος, την παροχή
ισχυρών φορολογικών κινήτρων ως
καταλύτες για την κινητοποίηση ση-
μαντικής κλίμακας ιδιωτικών επενδύ-
σεων. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Davidson Kempner απέκτησε δάνεια και επιχειρηματι-

κές απαιτήσεις, συνολικού ύψους 419 εκατ. ευρώ, εται-
ρειών συμφερόντων του εφοπλιστή Γ. Λογοθέτη, μετά την
ολοκλήρωση της πώλησής τους τον περασμένο Οκτώβριο
από την Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα μεταβίβασε επιχει-
ρηματικά δάνεια, συνολικής απαίτησης 191 εκατ. ευρώ,
καθώς και επιχειρηματικές απαιτήσεις, λογιστικής αξίας,
προ προβλέψεων, 228 εκατ. ευρώ. Το συνολικό τίμημα
ανήλθε σε 94 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και μιας
ενδεχόμενης απαίτησης, η εύλογη αξία της οποίας εκτιμή-
θηκε σε 10 εκατ. ευρώ.

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ
Σημαντική βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέ-

σματα της Βιοκαρπέτ στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης,
τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εται-
ρείας. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επί-
πεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 139,14 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 90,36 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο του 2020, ση-
μειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διά-
στημα του 2020. 

JUMBO
Στην αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Jumbo,

στα 16,40 ευρώ έκαστη από 15,60 ευρώ προηγουμένως,
επαναδιατυπώνοντας τη σύσταση «αγορά», προχώρησε η
Optima Bank. Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η αύξη-
ση της τιμής-στόχου στηρίζεται στις εξαιρετικά καλές ταμει-
ακές της ροές της εισηγμένης κατά το πρώτο τρίμηνο του
2021 ως απόρροια των μειωμένων αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης και της βελτιωμένης κερδοφορίας της. Η νέα τιμή-
στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου της μετοχής κατά
24% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Χ.Α.: Μετρά τις αντοχές της η χρηματιστηριακή αγορά, με την έξαρση της παν-
δημίας να βαραίνει το κλίμα διεθνώς. Το εκρηκτικό κοκτέιλ πανδημίας και ακρί-
βειας επιδρά αρνητικά στο Χ.Α. και μένει να διαφανεί αν τα αποτελέσματα που
ανακοινώνουν οι εισηγμένες μπορεί οδηγήσουν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις. Τε-
χνικά και ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, οι στηρίξεις τίθενται στις 900-895,
893, 883 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 864 μονάδες. Εν τω μετα-
ξύ, οι ξένοι εξακολουθούν να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στο ελληνικό Χρη-
ματιστήριο. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Χρηματιστή-

ριο, στο τέλος Οκτωβρίου η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε
στο 62,5% για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων και στο 37,5% για τους
ημεδαπούς. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν το 52,8% των
συνολικών συναλλαγών τον Οκτώβριο 2021, ενώ οι ημεδαποί δικαιούχοι μερί-
δων πραγματοποίησαν το 47,2% των συναλλαγών. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη
αξία χαρτοφυλακίου στο ελληνικό Χρηματιστήριο ήταν τον Οκτώβριο οι ΗΠΑ, με
αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 6,1 δισ. ευρώ, η Κύπρος, με αξία χαρτοφυλα-
κίου 5,2 δισ. ευρώ, και η Ολλανδία, με αξία χαρτοφυλακίου 4,3 δισ. ευρώ. 

ΠΡΟΣΩΠA

Ούτε ένα μέτρο λιτότητας 
στον Προϋπολογισμό του 2022

Χρήστος Σταϊκούρας 
(υπουργός Οικονομικών):

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου

STATUS

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΔΕΗ: Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ, στα 16 ευρώ
έκαστη από 13 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η Euroxx Securities σε
έκθεσή της, όπου διατηρεί τη σύσταση «overweight». Όπως σημειώνει η
χρηματιστηριακή, η αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ στηρί-
ζεται στην υψηλότερη αξία που βλέπει στην επιχείρηση, η οποία θα εξαρ-
τηθεί από την επιτυχή υλοποίηση του επιθετικού μεν, αλλά πολλά υποσχό-
μενου επιχειρηματική σχεδίου της. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα
εμφανίσει προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 849 εκατ. ευρώ το 2021, μει-
ωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση λόγω των αντίξοων συνθηκών που δημι-
ουργούν η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας.

ΕPSILON NET: Υπερδιπλάσιες πωλήσεις και ακόμη μεγαλύτερη εκτίναξη
κερδών κατέγραψε ο όμιλος Epsilon Net στο εννεάμηνο του 2021. Ειδικό-
τερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε
28,56 εκατ. ευρώ, έναντι 11,50 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, σημει-
ώνοντας αύξηση 148%, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων
(EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,83 εκατ., έναντι 2,47 εκατ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%), ενώ τα Κέρδη προ Φόρων αυξή-
θηκαν κατά 354% ανερχόμενα σε 5,53 εκατ. ευρώ, έναντι 1,22 εκατ. το

ίδιο διάστημα του 2020. Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2021
ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του

Ομίλου (+69,7%), τα οποία ανήλθαν
σε 34,04 εκατ. ευρώ.



Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται –
εκτός απροόπτου– να ανοίξει η ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων
συμμετοχής των ιδιοκτητών κατοικιών στο πρό-
γραμμα «Εξοικονομώ 2021» συνολικού ύψους
632 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενεργειακή ανα-
βάθμιση 50.000 κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέ-
ρες θα δημοσιευτεί ο πλήρης οδηγός εφαρμογής
του προγράμματος, ενώ για πρώτη φορά στον
προϋπολογισμό του προγράμματος θα περιλαμ-
βάνεται και έξτρα κονδύλι 100 εκατ. ευρώ για τα
ευάλωτα νοικοκυριά, με εισοδηματικά κριτήρια
κάτω από 5.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και κά-
τω από 10.000 οικογενειακό. Για τα εν λόγω ει-
σοδήματα, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Προ-
βλέπεται, μάλιστα, ότι το ποσό που δεν καλύπτει
το «Εξοικονομώ» θα δίνεται στα ευάλωτα νοικο-
κυριά με δάνειο που εγγυάται το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλογής, κατανέ-
μονται ως εξής: Εξοικονόμηση ενέργειας (50%),
εισόδημα (14%), μονογονεϊκές (7%), πολύτεκνοι -
ΑμεΑ (7%), περιοχή (7%) κ.λπ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση κα-
τά 15% στα όρια των δαπανών για μια ευρεία γκά-
μα υλικών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
εκρηκτική άνοδος που παρατηρείται τελευταία
στις τιμές των πρώτων υλών.

Τα νοικοκυριά που ενδιαφέρονται να συμμετά-
σχουν στο «Εξοικονομώ 2021» θα πρέπει από τώ-
ρα να αρχίσουν τις προετοιμασίες των αιτήσεών
τους.

Οφείλουν να γνωρίζουν πως απαιτείται το Α’ Πι-
στοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, που κατα-
τάσσει την κατοικία τους στην ενεργειακή τάξη με
βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά του ακινήτου,
καθώς και ότι ο συνολικός επιλέξιμος προς επιδό-
τηση προϋπολογισμός των εργασιών δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 28.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν

φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίω-
μα σε επιλέξιμη κατοικία.

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα /
επικαρπία / ψηλή κυριότητα) του αιτούντος θα
πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του
προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) όπως και
κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιού-
χων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε
επιλέξιμη κατοικία:
� Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνε-

ται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμ-
μετοχής έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκα-
τοικεί.

� Αν η κύρια χρήση τής υπό αίτηση κατοικίας γίνε-
ται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα

συμμετοχής έχει οποιοσδήποτε με εμπράγματο
δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας
(όχι ψηλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπο-
λοίπων.
Δεν γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθ-

μισης σε κατοικία της οποίας το εμπράγματο δι-
καίωμα αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2020 (πρό-
σφατη απόκτηση ακινήτου). Πάντως, πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ίσως αυτό το κριτήριο να αλ-
λάξει.
� Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα στοιχεία

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το
έτος αναφοράς, η κατοικία ενοικιάζεται ή πα-
ραχωρείται δωρεάν ή είναι κενή, δικαίωμα
συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει μόνον ο πλή-
ρης κύριος ή ο επικαρπωτής.

� Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης.

Κατοικίες που επιδοτούνται
Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχουν δύο

διακριτοί τύποι αιτήσεων:
� Αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκα-

τοικίας.
� Αίτηση πολυκατοικίας (συμπεριλαμβανομένων

των αιτήσεων των διαμερισμάτων ως μέρους
αίτησης σε πολυκατοικία).
Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι

επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρη-
σιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο
ισόγειο κτιρίου).

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη,

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋπο-
θέσεις:
� Υφίσταται νόμιμα.
� Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
� Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
� Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητι-

κού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατη-
γορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’.

Επιλέξιμες δαπάνες
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπα-

νών ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2020.
Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των

προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης,
έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντι-
κείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Μόνον οι παρεμβάσεις που ολοκληρώνονται

μετά την έκδοση του Α’ ΠΕΑ μπορούν να θεωρη-
θούν επιλέξιμες για το πρόγραμμα και, σε κάθε
περίπτωση, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγ-
ματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και
μετά.

Οι παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτη-
ση για υπαγωγή στο πρόγραμμα προκύπτουν βά-
σει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή
και αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
� Αντικατάσταση κουφωμάτων.
� Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης.
� Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
� Σύστημα ZNX με χρήση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας (ΑΠΕ).
� Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης (smart ho-

me, αναβάθμιση φωτισμού).
� Διαδικασία υποβολής.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μό-
νον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πλη-
ροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυα-
κού τόπου του προγράμματος. Κατά το στάδιο
υποβολής της αίτησης, δεν απαιτείται προσκόμι-
ση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης γίνονται η
διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών
ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώριση των απαι-
τούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λή-
ψη των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η υπο-
βολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων

της Αμαλίας Κάτζου

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΡΗΜΑΧ 28

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
αφού αρχές Δεκεμβρίου
ανοίγει η πλατφόρμα – Έξτρα 
κονδύλι 100 εκατ. ευρώ 
για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Nέο «Εξοικονομώ»: Οι προϋποθέσεις



και λοιπών δαπανών και η αρχική δήλωση χρημα-
τοδοτικού σχήματος.

Κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δίνεται
το δικαίωμα ακύρωσης και επανυποβολής αίτη-
σης. Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτή-
σεων, δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από
τον αιτούντα.

Με την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα
γίνεται και η λήψη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλ-
λου και υπολογίζεται αυτόματα η συνολική βαθ-
μολογία της αίτησης, βάσει των κριτηρίων αξιο-
λόγησης του προγράμματος. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η
συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων
της.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης
του ακινήτου, το δικαίωμα σε υποβληθείσα αίτη-
ση στο πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται (με εξαίρε-
ση την περίπτωση αναγκαστικής μεταβίβασης
ακινήτου λόγω αποβίωσης).

Εν τω μεταξύ πέντε αλλαγές, που έχουν απο-
φασιστεί, θα περιληφθούν στον τελικό επίσημο
Οδηγό του νέου «Εξοικονομώ», συγκριτικά με τις
προβλέψεις του προδημοσιευμένου σχεδίου
Οδηγού, στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι αλλαγές
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που έχει αποφασί-

σει το ΥΠΕΝ για το νέο «Εξοικονομώ» είναι οι
εξής:
� Αλλάζει το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο, το

οποίο είχε οριστεί σε 50.000 ευρώ για ατομι-

κό εισόδημα και σε 60.000 ευρώ για οικογε-
νειακό, για ένταξη στο πρόγραμμα. Έχει απο-
φασιστεί να δοθεί δυνατότητα σε περισσότε-
ρους πολίτες με μεγαλύτερα εισοδήματα να
ενταχθούν στο νέο «Εξοικονομώ» για ανακαίνι-
ση της κατοικίας τους και εξετάζεται το «πλα-
φόν» εισοδηματικού κριτηρίου να αυξηθεί ση-
μαντικά ή και να καταργηθεί.

� Λόγω των αυξήσεων υλικών, οι οποίες ωστόσο
συνεχίζονται, το ΥΠΕΝ αποφασίζει αύξηση
15% στα ανώτατα όρια δαπάνης ανά κατηγο-
ρία στις επιλέξιμες παρεμβάσεις, χωρίς όμως
να αλλάζει το συνολικό επιλέξιμο προς επιδό-
τηση ύψος των εργασιών, το οποίο παραμένει
στα 28.000 ευρώ.

� Απαλείφεται οριστικά από το σχέδιο Οδηγού
(σελίδα 14) του νέου προγράμματος ότι απο-
κλείονται τα εμπράγματα δικαιώματα που απο-
κτήθηκαν μετά την 31/12/2020 και θα μπο-
ρούν να συμμετέχουν κανονικά στο νέο «Εξοι-
κονομώ» και κατοικίες για τις οποίες το εμ-
πράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε και μετά την
31η/12/2020. Δηλαδή συμμετέχουν κανονι-
κά και οι προσφάτως αποκτηθείσες κατοικίες
και γενικότερα δεν υφίσταται περιορισμός ως
προς τον χρόνο απόκτησης του ακινήτου.

� Καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσε-
ων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, από
την οποία θα επιλέγονται αυτόματα στις επόμε-
νες διαδοχικές φάσεις του προγράμματος όσοι
έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν ενταχθεί
στο «Εξοικονομω».

� Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός
ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προ-
γράμματος για «ευάλωτα» νοικοκυριά, με κρα-
τική εγγύηση δανείων, για να ανταποκριθούν
στη χρηματοδότηση των εργασιών ενεργει-
ακής αναβάθμισης της κατοικίας τους. Αφορά
σε φυσικά πρόσωπα με ατομικά εισοδήματα
έως 5.000 ευρώ και νοικοκυριά με οικογενει-
ακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, για τους
οποίους η επιδότηση θα ανέρχεται στο 75%.
Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με ανακοι-

νώσεις του ΥΠΕΝ, «το νέο “Εξοικονομώ” έχει ση-
μαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτι-
ρίων, είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομέ-
νου ότι καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αι-
τήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων,
ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός
προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευά-
λωτα νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για
μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοι-
κοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο,
ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους πα-
ρεμβάσεων. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί
από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ
και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθεί συνο-
λικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Στο νέο “Εξοικονο-
μώ” προβλέπεται να ενταχθούν έως και 50.000
κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον
προηγούμενο κύκλο. Έτσι, το πρόγραμμα θα
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου
που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα για την ενεργειακή αναβάθμιση
600.000 κτιρίων έως το 2030».
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Follow the Money

COSMOTE: Δώρα με... νόημα 
Εβδομάδα δώρων και «δώρων ζωής», με προφανή στόχο την ενίσχυση του σκληρού ανταγω-

νισμού στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, «εγκαινίασε» η COSMOTE. Κατ’ αρχάς, η εταιρεία του
Ομίλου ΟΤΕ ανακοίνωσε... ομοβροντία προσφορών και δώρων προς τους συνδρομητές έως
την περίοδο των Χριστουγέννων, υποσχόμενη πολλές εκπλήξεις. Η πρώτη εβδομάδα, που ολο-
κληρώνεται αύριο, συνοδεύεται από την προσφορά των δωρεάν 10 GB στο κινητό και έκπτωση
20% σε μία παραγγελία φαγητού ή καφέ μέσω του ΒΟΧ. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενεργοποιήσουν την προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν έως και τις 28 Νοεμβρίου,
μέσω του My COSMOTE app αν είναι συνδρομητές συμβολαίου –οικιακοί ή εταιρικοί, καρτο-
συμβολαίου, COSMOKAPTA και COSMOTE Neo– και μέσω του WHAT’S UP app, αν είναι χρή-
στες καρτοκινητής WHAT’S UP.  Παράλληλα, η COSMOTE παρουσίασε την εφαρμογή για το 5G
ασθενοφόρο, θέλοντας να τονίσει τις ισχυρές δυνατότητες που διαθέτει λόγω συγκριτικού πλε-
ονεκτήματος στο νέα φάσμα των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων. Η παρουσίαση έγινε σε συ-
νεργασία με το ΕΚΑΒ και την Ericsson και μέσω της εφαρμογής ήθελε να δείξει στην πράξη τον
τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα συμβάλουν στη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής
και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας. Η εφαρμογή περιλάμβανε την απομακρυσμένη
εξέταση ασθενούς μέσω COSMOTE 5G, από γιατρό στο Παράρτημα ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, κατά
τα κρίσιμα λεπτά της διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν στον προαύλιο
χώρο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το EΚΠΑ έχει σημαντική συνει-
σφορά στην ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών 5G και μακρόχρονη συνεργασία με την COS-
MOTE σε ερευνητικά έργα. 

Το COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα με πανελλαδική πληθυσμιακή κά-
λυψη που έχει ήδη ξεπεράσει το 50%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η κάλυψη έχει ήδη φθάσει
στο 97% και στο 90% αντίστοιχα, ενώ, σε συγκεκριμένες περιοχές, οι μέγιστες ταχύτητες του
COSMOTE 5G ξεπερνούν το 1 Gbps. Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω παίζουν τον ιδιαίτε-
ρο ρόλο τους στην προσπάθεια του ομίλου να έχει πάντα κυρίαρχο ρόλο στον ανταγωνισμό, κα-
θώς αυτό μεταφράζεται σε νέους πελάτες και υψηλότερες πωλήσεις. 

WIND: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας
Κίνηση υψηλού συμβολισμού και νέας στρατηγικής σηματοδοτεί η ίδρυση θυγατρικής εταιρεί-

ας από τη WIND, η οποία ανακοίνωσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τη μερική διάσπαση του κλά-
δου της σταθερής τηλεφωνίας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα δραστη-
ριοποιείται στη χονδρική αγορά των τηλεπικοινωνιών, πουλώντας τις υπηρεσίες τόσο στη Wind
Hellas όσο και σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Η αξία της εταιρείας απιτιμήθηκε από
την Deloitte στα 70 εκατ. ευρώ και, όπως αναφέρεται στο καταστατικό, θα αναλάβει τις υποδο-
μές και ειδικά τις οπτικές ίνες. Η σχετική απόφαση ελήφθη στις αρχές Αυγούστου, ενώ η μερική
διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με γνώμονα το συμφέρον της Wind και της μετόχου της, στο πλαί-
σιο υλοποίησης της στρατηγικής της. Η Deloitte αναφέρει ότι το περιθώριο ανάπτυξης είναι με-
γάλο, καθώς η χώρα στερείται υποδομών οπτικών ινών, ενώ επισημαίνει αντίστοιχα παραδείγμα-
τα ανάπτυξης εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η παρουσία προ μηνών του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στις εγκαταστάσεις της ELVALHALCOR
στα Οινόφυτα Βοιωτίας, κατά την παράδοση
της σούπερ γραμμής έλασης αλουμινίου, απο-
τέλεσε μια νέα αφετηρία. Ο μεγαλύτερος βιο-
μηχανικός όμιλος της χώρας, διαθέτοντας εγ-
καταστάσεις παγκόσμιων προδιαγραφών, αυ-
τήν τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο
στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον
κόσμο. Η έκδοση του ομολόγου της ELVAL-
HALCOR, με την άντληση 250 εκατ. ευρώ, θα
αποτελέσει το εργαλείο για την περαιτέρω με-
γέθυνση του Ομίλου, ενώ σε λίγες μέρες η
θυγατρική στο real estate Noval Property
(δεύτερη μεγαλύτερη στη χώρα μετά την
Prodea) θα επιχειρήσει να μαζέψει από την
αγορά επιπλέον 120 εκατ. ευρώ για επενδύ-
σεις στα ακίνητα, πριν κάνει την επίσημη αίτη-
ση για ένταξη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο
Όμιλος εξελίσσεται σε κολοσσό, και αυτό συ-

νέβαινε... μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Ωστόσο, την τελευταία περίοδο, τόσο με
την έκδοση του ομολόγου της ELVALHALCOR
όσο και τώρα με τη Noval Property, βγήκε δυ-
ναμικά μπροστά σε επίπεδο καμπάνιας. Κρα-
τήστε επίσης το γεγονός ότι η έδρα της «μα-
μάς» έχει μεταφερθεί εδώ και χρόνια στις
Βρυξέλλες, αλλά το γεγονός ότι αναζητεί
φθηνά κεφάλαια εντός Ελλάδος λέει πάρα
πολλά. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, οι
επενδύσεις στην υπό επέκταση βιομηχανική
περιοχή των Οινοφύτων θα συνδυαστούν με
τη δημιουργία μιας ζώνης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, που θα έχει τα πλέον υψηλά
στάνταρντ, λόγω των γνωστών προβλημάτων
στον Ασωπό. Σε αυτήν την περιοχή, ο Όμιλος
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θέλει να γίνει
κυρίαρχος με συνεχείς αγορές γης για επέ-
κταση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα... 

Οι υψηλές «πτήσεις» του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ

και οι δικαιούχοι 
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Λιγότερη γραφειοκρατία, ευέλικτο
πλαίσιο χωροθέτησης και δόμη-

σης αλλά και «μπόνους» εκατομμυρίων τε-
τραγωνικών μέτρων στην οικοδομική δρα-
στηριότητα. 

Το πλαίσιο των βασικών ρυθμίσεων που
αναμένεται να επιταχύνει την εισροή επενδυ-
τικών κεφαλαίων, κυρίως από ξένους επεν-
δυτές, καθορίζεται από τις εξής βασικές πα-
ραμέτρους:

1Διευρύνεται το πλαίσιο των στρατηγικών
επενδύσεων με την ένταξη των λεγόμε-

νων «εμβληματικών επενδύσεων» στην
πράσινη οικονομία, στην καινοτομία, στην
τεχνολογία καθώς και στην οικονομία χα-
μηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού
αποτυπώματος. 

2Κάθε νέα επένδυση που θα εντάσσεται
στις στρατηγικές επενδύσεις θα λαμβά-

νει ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγη-
σης, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
και επιδότηση του κόστους δημιουργούμε-
νης απασχόλησης.

3Δίνονται γενναία κίνητρα χωροθέτησης,
προκειμένου οι επιχειρήσεις να προχω-

ρήσουν απρόσκοπτα στην υλοποίηση των
επενδυτικών τους σχεδίων. Πιο συγκεκρι-
μένα, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης

στην επένδυση έως μίας μη όμορης έκτα-
σης, εφόσον σωρευτικά καλύπτει λιγότερο
του 50% επί της συνολικής έκτασης του
βασικού ακινήτου της επένδυσης, δεν είναι
απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότη-
τας - οικοδομησιμότητας του βασικού ακι-
νήτου και έχει μέγιστη απόσταση από το άλ-
λο ακίνητο 1,5 χιλιόμετρο. Μάλιστα, ορί-
ζονται συντελεστές δόμησης έως 0,8 και
κάλυψης έως 60% για τις επενδύσεις στον
τομέα κατασκευής κέντρων δεδομένων
και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσε-
ων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριοτή-
των. Προβλέπεται η έντοκη επιστροφή των
καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων χρήσης των κινήτρων
ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύ-
σεων, για λόγους που αποδίδονται στον
φορέα.

4Προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων
γης, στις οποίες μπορούν να υπάγονται

δημόσια ακίνητα, που βρίσκονται σε περιο-
χές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 ή
κάτω των 2.000 κατοίκων και αφορούν
την κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων
για κινηματογραφικές παραγωγές (stu-

dios), σε ακίνητα που έχουν ως γενικό προ-
ορισμό τουρισμό-αναψυχή, επιχειρηματικά
πάρκα, θεματικά πάρκα-εμπορικά κέντρα ή
μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και πε-
ριβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες,
κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υπο-
στήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνο-
δευτικών δραστηριοτήτων (Data Centers),
όταν τα ακίνητα έχουν ως γενικό προορι-
σμό μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουρ-
γίες.

5 Ο ανώτατος χρόνος υλοποίησης μιας
επένδυσης ορίζεται κατ’ ανώτατο

όριο στα 15 χρόνια, δίνοντας σημαντικό
«αέρα» στην επιχείρηση, ώστε να ολο-
κληρώσει το project χωρίς την πίεση του
χρόνου. 

6Θεωρούνται ως δημόσια κτήματα και τα
ακίνητα που ανήκουν στα εποπτευόμενα

από το κράτος εκκλησιαστικά ιδρύματα
ιδιωτικού δικαίου και ανοίγει ο δρόμος για
την αξιοποίησή τους με την έκδοση οικοδο-
μικών αδειών για χώρους μεγάλης επιφά-
νειας. 

7Επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων
συνιδιοκτησίας και στις ζώνες ανάπτυ-

ξης τουρισμού-αναψυχής, των περιοχών
οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών
δραστηριοτήτων. 

8Επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής
άδειας εγκατάστασης σε ξένες εταιρεί-

ες. 

9Καταργείται η υποχρέωση πρόσληψης
των 150 εργαζομένων για το πρώτο έτος

από μια ξένη εταιρεία που εγκαθίσταται
στην Ελλάδα. 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Οι αλλαγές, τα νέα κίνητρα, 
οι προϋποθέσεις και 
η άρση των αντικινήτρων

Στρατηγικές επενδύσεις
Bonus στην ανάπτυξη,
«μπουμ» στην οικοδομή

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ
Με υπεύθυνο τρόπο αλλά και με την τακτική του

απόλυτου... αιφνιδιασμού, η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε τα μέτρα στήριξης για τις ευάλωτες ομάδες
στο τέλος του έτους. Έτσι, άφησε στα... κρύα του
λουτρού τις «Κασσάνδρες» της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, που μιλούσαν για... αναλγησία της κυ-
βέρνησης, η οποία «δεν κάνει τίποτα για να ανα-
κουφίσει τα νοικοκυριά, λόγω και της ενεργειακής
κρίσης και της ακρίβειας». Οι ανακοινώσεις Μη-
τσοτάκη στη Βουλή αιφνιδίασαν το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά, πάνω απ’ όλα,
αποτελούν δικαίωση του υπουργού Οικονομικών
Χρήστου Σταϊκούρα, για τον οποίο η στήλη είχε επι-
σημάνει προ μηνός ότι έχει άσους στο... μανίκι.
Σας είχαμε επισημάνει εγκαίρως ότι θα γίνει η έκ-
πληξη μέσα στον Δεκέμβριο. Τελικά, τα μέτρα ενί-
σχυσης ανακοινώθηκαν αρκετά νωρίτερα. Ο από-
λυτος αιφνιδιασμός!

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Δεν χρειάζεται να ψάξουμε και πολύ για να δού-
με προς τα πού βαδίζει η οικονομία. Οι επιπτώ-
σεις του κορονοϊού μπορεί να έβαλαν «φρένο» 
σε πολλά, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι δείκτες που
αποδεικνύουν στην πράξη ότι βρισκόμαστε σε
καλό δρόμο και μπορούμε να πάμε από το καλό
στο καλύτερο. Οι επενδυτές, ξένοι και ντόπιοι,
πέρα από την πολιτική σταθερότητα, βλέπουν 3-4
απλούς δείκτες για να σχηματίσουν εικόνα σχετι-
κά με τις επόμενες κινήσεις. Για παράδειγμα η
Ελλάδα, μετά την αναπόφευκτη αύξηση του δη-
μοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2020,
λόγω της βαθιάς ύφεσης, θα έχει μια εντυπωσια-
κά βελτιωμένη εικόνα την τριετία 2021-2023.
Μάλιστα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ
θα... μαζευτεί τουλάχιστον κατά 15 ποσοστιαίες
μονάδες. Και φανταστείτε ότι υπάρχει και «ζε-
στό» χρήμα 37 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
επιπλέον 10 μονάδες του ΑΕΠ, αλλά το έχουμε
για να χρηματοδοτήσουμε το χρέος μας. Οι θετι-
κές προοπτικές αποτυπώνονται στο κόστος δα-
νεισμού, το οποίο, παρά την άνοδο των τελευταί-
ων εβδομάδων, παραμένει χαμηλό. Επιπλέον, το
Χρηματιστήριο Αθηνών βλέπει μόνο προς τα πά-
νω τα επόμενα χρόνια, εάν και εφόσον δεν υπάρ-
ξουν μεγάλες ανατροπές από το εξωτερικό. Το...
κερασάκι στην τούρτα είναι οι τιμές των ακινή-
των, οι οποίες καλπάζουν. Μάλιστα, μέσα σε δύο
χρόνια έχουν καλυφθεί σχεδόν τα 2/3 της πτώ-
σης μετά το 2007. Όλα τα παραπάνω είναι τα
πιο... απλά που μπορεί να δει ένας επενδυτής,
προκειμένου να σχηματίσει εικόνα για την οικο-
νομία. Και ας λένε τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης ό,τι τους... κατέβει! 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Οι στρατηγικές επενδύσεις και ο νέος αναπτυ-

ξιακός νόμος ήταν εδώ και μήνες τα μεγάλα στοι-
χήματα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Άδωνις Γεωργιάδης
και Νίκος Παπαθανάσης, μερόνυχτα ολόκληρα,
διαμόρφωναν το νέο πλαίσιο ακούγοντας και τους
παράγοντες της αγοράς. Οι ίδιοι αισθάνονται δι-
καιωμένοι για την εξαιρετική δουλειά τους και τώ-
ρα περιμένουν τα αποτελέσματα, τα οποία θα αρχί-
σουμε να βλέπουμε μέσα στο επόμενο έτος. Θεω-
ρούνται ως δύο κορυφαία νομοθετήματα, τα
οποία θα ανοίξουν τον δρόμο για την προσέλκυση
επενδύσεων και τη διατήρηση υψηλών και βιώσι-
μων ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 

Στο λεπτ



Αυτό που μέχρι πριν από δύο εβδομά-
δες οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν αδια-

νόητο βλέπουν να επιστρέφει όχι απλώς σαν
απειλητικό φάντασμα, αλλά ως πραγματικός
εφιάλτης. Ο εμβολιασμός δεν στάθηκε ικανός
να συγκρατήσει το νέο κύμα της πανδημίας,
και έτσι μία μετά την άλλη οι χώρες της Γηραι-
άς Ηπείρου καταφεύγουν σε μερικό ή και ολι-
κό «κλείδωμα», πυροδοτώντας μάλιστα και
κοινωνικές εκρήξεις.

Καθώς ο αριθμός των νεκρών, αλλά και των
διασωληνωμένων ασθενών καθίστανται μη
διαχειρίσιμα μεγέθη, ακόμη και για χώρες
όπως η Γερμανία, οι υγειονομικές αρχές επα-
ναφέρουν δειλά δειλά περιοριστικά μέτρα, σε
μια ύστατη προσπάθεια να βάλουν φρένο στην
εξάπλωσή του κορονοϊού πριν από τις γιορτές
των Χριστουγέννων, στις οποίες η πανδημία
έχει ρίξει πάλι βαριά τη σκιά της.

Τι πήγε στραβά;
Το τέταρτο κύμα του κορονοϊού έφερε για

ακόμα μία φορά την Ευρώπη στη δίνη της παν-
δημίας. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε τις
τελευταίες εβδομάδες κατά 10% και, παρά
τους μαζικούς εμβολιασμούς, η Γηραιά Ήπει-
ρος λυγίζει υπό το βάρος της νόσου. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε μια
ζοφερή πρόβλεψη για άλλους 700.000 νε-
κρούς στην Ευρώπη μέχρι την άνοιξη, αν δεν
ληφθούν μέτρα, κάνοντας λόγο για ακραία πίε-
ση στις μονάδες εντατικής θεραπείας σε 49
από τις 53 χώρες, αποδίδοντας την έξαρση
στην επικράτηση της πολύ μεταδοτικής παραλ-
λαγής «Δέλτα».

Οι ανεμβολίαστοι, η μειωμένη ανοσία των
εμβολιασμένων, η κόπωση που οδηγεί τους
πολίτες στο να παραβιάζουν τα μέτρα, ο χειμω-
νιάτικος καιρός, αλλά και η πρόσκαιρη αίσθηση
ασφάλειας που παρείχε το εμβόλιο και κατ’
επέκταση η γενικότερη χαλάρωση οδήγησαν
στον εκτροχιασμό της πανδημίας.

Την κόπωση διαδέχθηκε η απογοήτευση και
την αγωνία ο θρήνος.

Κατεβάζουν ρολά
Η Αυστρία ήταν η πρώτη που τόλμησε να γυ-

ρίσει τον χρόνο πίσω στο 2020. Καταστήματα,
εστιατόρια, χριστουγεννιάτικες αγορές, κομ-
μωτήρια έχουν κατεβάσει ρολά και μόνο τα
σχολεία παραμένουν ανοικτά. Οι Αυστριακοί
μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους μόνο για
να μεταβούν στη δουλειά τους, να μεταφέρουν
τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίσουν είδη πρώ-
της ανάγκης, να αθληθούν ή να πάνε σε γιατρό.
Ακόμη πιο τολμηρό το βήμα για υποχρεωτικό
εμβολιασμό από τον ερχόμενο Φεβρουάριο,
μέτρο που μόνο το Βατικανό έχει υιοθετήσει.

Οι Γερμανοί, εκεί που περίμεναν να ανοίξουν
οι χριστουγεννιάτικες αγορές, βρέθηκαν ξανά
αντιμέτωποι με την απειλή του lockdown,
ακούγοντας ακόμη και τη γνωστή για την παροι-
μιώδης ψυχραιμία της, καγκελάριο Άνγκελα
Μέρκελ να προειδοποιεί ότι τα μέτρα δεν είναι
επαρκή, ανοίγοντας τον δρόμο προς το γενικό
«απαγορευτικό», αλλά και τον υπουργό Υγείας
Γενς Σπαν να λέει κυνικά πως στο τέλος του χει-
μώνα όσοι συμπατριώτες του δεν έχουν εμβο-
λιαστεί είτε θα έχουν θεραπευτεί από τον ιό εί-
τε θα είναι νεκροί!

Το ενδεχόμενο επιβολής lockdown άρχισε να
συζητιέται και στη γειτονική μας Ιταλία. Τα
πρώτα τοπικά «κλειδώματα» εμφανίστηκαν σε
δήμους στα βόρεια σύνορα, η τρίτη δόση εμβο-
λίου θα γίνει υποχρεωτική για το ιατρικό και

υγειονομικό προσωπικό, ενώ προ των πυλών
βρίσκεται και η απαγόρευση πρόσβασης ανεμ-
βολίαστων σε κλειστούς χώρους μέσα από ένα
ειδικό «πάσο», το οποίο όσοι δεν διαθέτουν θα
μπορούν να πηγαίνουν με συνεχή τεστ μόνον
στον χώρο εργασίας τους. 

Η ολλανδική κυβέρνηση κατέβασε ρολά
στην εστίαση, σφίγγει τον κλοιό στους ανεμβο-
λίαστους και άρχισε να μεταφέρει ασθενείς με
Covid-19 στη Γερμανία, προκειμένου να μην
καταρρεύσουν τα νοσοκομεία. 

Στη Γαλλία, προς το παρόν ξορκίζουν το lock-
down και ανακοίνωσαν τρίτη δόση εμβολίου
για όλους, πέντε μήνες μετά την τελευταία δό-
ση, ενώ οι μάσκες θα είναι υποχρεωτικές και
πάλι σε πολλά μέρη και ειδικά σε εσωτερικούς
χώρους. 

Η περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία
ετοιμάζει υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητι-
κού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ για την εί-
σοδο των πολιτών σε μπαρ, εστιατόρια και στά-
δια. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας επέβαλε
lockdown για δύο εβδομάδες στη χώρα, εν μέ-
σω της αναζωπύρωσης της πανδημίας με ρε-
κόρ κρουσμάτων. Αυστηρότερα περιοριστικά
μέτρα λαμβάνουν στην Τσεχία, απαγορεύοντας
την είσοδο ανεμβολίαστων σε παμπ και δημό-
σιες υπηρεσίες, ενώ θορυβημένοι οι Ούγγροι
σχημάτισαν ατελείωτες ουρές έξω από τα νο-
σοκομεία για να εμβολιαστούν.

«Ντόμινο» μέτρων αλλά
και διαδηλώσεων 
στη Γηραιά Ήπειρο 
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Πάει για lockdown η Ευρώπη!

georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Κόπωση και 
fake news 
οδηγούν στη βία
Τα κατεβασμένα ρολά ανεβάζουν το
θερμόμετρο σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες και οι αντιδράσεις ενάντια
στα μέτρα άρχισαν να ξεφεύγουν
από τα όρια της διαδήλωσης. 
Στη Βιέννη, οι Αυστριακοί στην τε-
λευταία ημέρα ελευθερίας τους κα-
τέβηκαν στους δρόμους φωνάζον-
τας για «δικτατορία» και «φασισμό». 
Στο Μιλάνο, η πλατεία του Ντουόμο
μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμε-
σα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς.
Ανάλογες σκηνές βίας και στις Βρυ-
ξέλλες. Στο Ρότερνταμ και στη Χάγη
εκτυλίχθησαν πρωτοφανούς έκτα-
σης επεισόδια με βανδαλισμούς,
συλλήψεις και τραυματισμούς.
Και αν ο Ολλανδός πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε το παρατράβηξε, κάνο-
ντας λόγο για βία εκ μέρους… ηλι-
θίων, και στην Ιταλία μιλούν για δρά-
ση ακροδεξιών στοιχείων, σημασία
έχει πως η κόπωση, η άγνοια και η
παραπληροφόρηση μπορούν να με-
τατραπούν εύκολα σε ανεξέλεγκτη
οργή.

Δ
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Διαφορετικές εκτιμήσεις και αναλύσεις
μιλούν για το πρόβλημα της ενεργειακής

φτώχειας και την αντιμετώπισή του. Απ’ την άλλη,
η Κομισιόν θεωρεί ότι οι ενεργειακές κοινότητες
(ΕΚΟΙΝ) στην Ευρώπη μπορούν συμβάλουν στην
αναχαίτιση του φαινομένου και στη μείωση των
ανισοτήτων που επικρατούν στη Γηραιά Ήπειρο,
όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το
2021, περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια
άτομα ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής υπολόγισε ότι το 2019 περίπου 50 εκατομ-
μύρια βρίσκονταν υπό συνθήκες ενεργειακής φτώ-
χειας – σχεδόν 20 εκατομμύρια περισσότεροι από
τις τελευταίες εκτιμήσεις της ΕΕ. Ο αριθμοί αυτοί
ενδέχεται να αυξηθούν, αν παραταθεί επί μακρόν η
ενεργειακή κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι ενεργειακές
κοινότητες έχουν πολλαπλό ρόλο: Μπορούν να

προωθήσουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την
καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, την παραγωγή,
την αποθήκευση, την ιδιοκατανάλωση, τη διανομή
και την παροχή ενέργειας καθώς και τη βελτίωση
της τοπικής αποδοχής του ΑΠΕ και της αποτελε-
σματικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο.  Οι ανάγκες όμως διαφέρουν
από περιφέρεια σε περιφέρεια και από τόπο σε τό-
πο. Το Green Tank (ελληνική δεξαμενή πράσινης
σκέψης) έκανε μία ανασκόπηση των εξελίξεων για
τις «ενεργειακές κοινότητες στις λιγνιτικές περιο-
χές της Ελλάδας, όπου η πρόκληση της (δίκαιης)
μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή είναι μεγαλύ-
τερη και πιο επείγουσα».

Σήμερα στην ΕΕ (στοιχεία του 2019) «έχουν κα-
ταγράφει 24 τύποι ενεργειακών σχημάτων που θα
μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ως ενεργειακές κοι-
νότητες (περίπου 3.500 συνεταιρισμοί Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας). Στη χώρα μας υπάρχουν
1.036 ενεργειακές κοινότητες, εκ των οποίων οι
194 βρίσκονται στις λιγνιτικές περιοχές».

Στην ανάλυση της «ελληνικής δεξαμενής» δεν
ακολουθείται αμιγώς η κατηγοριοποίηση των ενερ-

γειακών κοινοτήτων σε κερδοσκοπικού και μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει της ιδρυτικής νομο-
θεσίας του 2018, αλλά η ομαδοποίησή τους σε
κοινωφελούς σκοπού και κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα: Οι ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς
χαρακτήρα αξιοποιούν συνήθως τον ενεργειακό
συμψηφισμό για την κάλυψη ιδίων ενεργειακών
αναγκών. Αντίθετα, οι ενεργειακές κοινότητες κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούν επιχειρηματική
δραστηριότητα που ενισχύει την ανάπτυξη των
ΑΠΕ και αποδίδει στους συμμετέχοντες τα οικονο-
μικά οφέλη από την πώληση της παραγόμενης
ενέργειας στην αγορά.

«Παρατράγουδα αγοράς» 
Η ευρύτητα του πλαισίου που παρείχε ο ιδρυτι-

κός νόμος των ενεργειακών κοινοτήτων διευκόλυ-
νε σημαντικά την ανάπτυξη των ΕΚΟΙΝ. Ωστόσο
«αναδύθηκαν και προβλήματα, τα οποία οδήγησαν
στην εκμετάλλευση του ευνοϊκού πλαισίου που
διαμορφώθηκε για τις ενεργειακές κοινότητες δη-
μιουργώντας στρεβλώσεις, όπως για παράδειγμα:
απόπειρα εταιρειών ΑΠΕ να εκμεταλλευτούν το νο-

μικό πλαίσιο των ενεργειακών κοινοτήτων, προκει-
μένου να παρακάμψουν τον ανταγωνισμό και να
αποκτήσουν τις διευκολύνσεις στην αδειοδοτική
διαδικασία και τις υψηλές εγγυημένες τιμές που
προσφέρονται στις ενεργειακές κοινότητες. Ειδι-
κότερα, η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτή-
των να υλοποιούν μικρά έργα ΑΠΕ έως 18 ΜW
απολαμβάνοντας μειωμένες εγγυήσεις, μη απαίτη-
ση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προτεραιότη-
τα στην εξέταση των αιτημάτων σύνδεσή τους
έναντι άλλων και υψηλές τιμές λειτουργικής ενί-
σχυσης ώθησε αρκετές ενεργειακές εταιρείες να
επιλέξουν τη νομική μορφή της ενεργειακής κοινό-
τητας για να προωθήσουν τα έργα τους. Απόρροια
αυτού όταν η απορρύθμιση της λειτουργίας της
αγοράς ενέργειας, ενώ παράλληλα ο θεσμός των
ενεργειακών κοινοτήτων άρχισε να δυσφημίζεται».

Στη συνέχεια, το υπουργείο Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος προώθησε μια σειρά νομοθετικών αλ-
λαγών, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν
μεταξύ άλλων: «τη συμμετοχή των ενεργειακών
κοινοτήτων στις ανταγωνιστικές διαδικασίες που
προβλέφθηκαν με τον Ν. 4821/202126, με τον

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Green Tank: Να δοθούν λύσεις
στα χρονίζοντα προβλήματα,
όπως είναι η αποδέσμευση
των υφιστάμενων πόρων 
για την οικονομική στήριξη
ενεργειακών κοινοτήτων

Μικρός ο αριθμός ΕΚΟΙΝ κοι  
Βάσει έκθεσης της ελληνικής δεξαμενής πράσινης σκέψης Green Tank, ο χαρακτήρας της μεγάλης πλειονό       



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 NOEMBΡΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

33

Απόρριψη έργων
Η ΔΙΠΑ - Διεύθυνση Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ απέρριψε για πε-
ριβαλλοντικούς λόγους: έργα αιολικών
σταθμός 40 MW σε Μίχο - Βοϊδολίβαδο -
Απέλινα, στους Δήμους Αγράφων, Καρδί-
τσας και Λίμνης Πλαστήρα, της Πουνέν-
της ΑΕΕ (Ελάκτωρ) και επίσης πάρκο 46
MW σε Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι
της Ανεμοδοτικής ΑΕΕ, θυγατρικής της
Ελλάκτωρ. 

Αρνητική γνωμοδότηση
Οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στε-

ρεάς Ελλάδας με κοινό ψήφισμά ζητούν:
αναστολή εκτέλεσης των αδειών οι οποί-
ες έχουν εκδοθεί για την εγκατάσταση
βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα νη-
σιά και τη δυνατότητα μετατροπής τους
σε άδειες για υπεράκτια, καθώς και ανα-
στολή της έκδοσης νέων αδειών. Το Ειδι-
κό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί το 2022.

Ακριβά δικαιώματα
Clear Blue Markets: Η Ευρώπη θα καίει

κάρβουνο τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο
του 2023, με αποτέλεσμα την αύξηση
των εκπομπών CO2. Τα δικαιώματα εκπομ-
πών αναμένεται μέχρι το 2030 να ανέλ-
θουν στα 100 ευρώ ανά μετρικό τόνο,
σύμφωνα με το Bloomberg NEF.

Χρεoκοπία Bulb
Η Bulb, εταιρεία προμήθειας ενέργειας

της Βρετανίας, η οποία εκπροσωπεί 1,7
εκατ. καταναλωτές με μερίδιο αγοράς
6%, χρεοκόπησε. Σε μια προσπάθεια να
εξασφαλιστούν, στο πλαίσιο του δυνατού,
τα συμφέροντα πιστωτών και καταναλω-
τών, η ρυθμιστική αρχή της χώρας την
έθεσε υπό καθεστώς ειδικής διοίκησης.

Μείωση κερδών
Οίκος Clarksons: H ναυλαγορά των

τάνκερ παρέμεινε αποδυναμωμένη, με τα
(μέσα) κέρδη ημερησίως των VLCCs (very
large crude carrier) να βρίσκονται κάτω
από 6.000 δολάρια. Τα κέρδη στα μικρό-
τερα δεξαμενόπλοια επίσης σημείωσαν
πτώση. Η πίεση θα διατηρηθεί, καθώς Κί-
να και ΗΠΑ, εξετάζουν το ενδεχόμενο
αποδέσμευσης ποσοτήτων από τα στρα-
τηγικά πετρελαϊκά τους αποθέματα. 

Ηλεκτρικό πλοίο
Το πλοίο «Yara Birkeland» είναι το πρώ-

το ηλεκτρικό αυτόνομο πλοίο μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων μήκους 80 μέ-
τρων της νορβηγικής εταιρείας λιπασμά-
των Yara: Θα φορτώνει, θα εκφορτώνει,
θα επαναφορτίζει τις μπαταρίες του και
θα πλοηγείται χωρίς ανθρώπινη συμμετο-
χή. Τροφοδοτείται από μπαταρίες χωρητι-
κότητας, οι οποίες ισοδυναμούν με 100
αυτοκίνητα Tesla! 

and WIND
GAS

S LAR

οποίο επιδιώχθηκε η ενίσχυση των μικρών παρα-
γωγών ΑΠΕ, εξαιρώντας τους από τις ανταγωνιστι-
κές διαδικασίες. Ο νέος νόμος προέβλεψε την
εξαίρεση των φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής
ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες, παρέχον-
τας τη δυνατότητα σε φυσικά νομικά πρόσωπα να
εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά μέχρι 500 KW
εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν ήδη δύο έργα τέτοιας
τεχνολογίας εκτός διαγωνισμών».

Αριθμοί ΕΚΟΙΝ
«Από το 2018 μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί

1.036 ενεργειακές κοινότητες στη χώρα, εκ των
οποίων οι 194 βρίσκονται στις λιγνιτικές περιοχές
(19%). Η πλειονότητα των 176 ενεργειακών κοινο-
τήτων στη Δυτική Μακεδονία έχει συσταθεί στις
αμιγώς λιγνιτικές περιοχές, δηλαδή τη Φλώρινα
και την Κοζάνη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκα-
δίας, οι περισσότερες από τις 18 ενεργειακές κοι-
νότητες, που έχουν ιδρυθεί, βρίσκονται στην πρω-
τεύουσα της, την Τρίπολη, και όχι στη λιγνιτική Με-
γαλόπολη».

Το Green Tank, επικαλούμενο στοιχεία του Γενι-
κού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και του ΔΕΔΔΗΕ
(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας ΑΕ), αναφέρει ότι «ο χαρακτή-
ρας της μεγάλης πλειονότητας των ενεργειακών
κοινοτήτων είναι κερδοσκοπικός. Μόνο 12 ενερ-
γειακές κοινότητες κοινωφελούς σκοπού υφί-
στανται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε
σύνολο 176 (6,8%), ενώ μόνο μία στην Αρκαδία. Η
αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού από
τις ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού
σκοπού βρίσκεται ακόμα σε πρωτόλειο στάδιο.
Στη Δυτική Μακεδονία, από τις 176 ενεργειακές
κοινότητες, μόνο οι τρεις εκτελούν έργα εικονικού
ενεργειακού συμψηφισμού, ενώ στη Μεγαλόπολη
καμία».

Αξιοσημείωτες είναι «οι προσπάθειες της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχει στον ενεργει-
ακό μετασχηματισμό των λιγνιτικών περιοχών μέ-
σω δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων κοινω-
φελούς σκοπού: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και οι Δήμοι
(Κοζάνη, Φλώρινα-Πρέσπα) έχουν ήδη ιδρύσει
ενεργειακές κοινότητες». 

Εγκατεστημένη ισχύς
Στη Δυτική Μακεδονία, «η εγκατεστημένη ισχύς

των έργων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτήτων
ανέρχεται στα 24,6 MW, αποτελώντας το 10,1%
της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έργων ΑΠΕ
στη χαμηλή και μέση τάση στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Μακεδονίας». 

Τα εκκρεμή αιτήματα διασύνδεσης έργων ενερ-
γειακών κοινοτήτων αποτελούν το 31,1% της συ-
νολικής ισχύος των αιτημάτων από έργα ΑΠΕ στη
χαμηλή και μέση τάση στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο
της χώρας είναι 20,5%.

Πιο αργή είναι η πρόοδος στην Αρκαδία, όπου

υπάρχει 1.3 MW ήδη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ
από τρεις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο αποτε-
λεί μόλις το 0,9% της συνολικής εγκατεστημένης
ισχύς έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Αρ-
καδίας, ενώ στη Μεγαλόπολη δεν υπάρχει κανένα
ολοκληρωμένο έργο ΑΠΕ ενεργειακής κοινότητας.
Όμως το ενδιαφέρον φαίνεται αυξημένο, καθώς
τα εκκρεμή αιτήματα σύνδεσης έργων από ενεργει-
ακές κοινότητες στην περιοχή της Μεγαλόπολης
(6MW) αποτελούν το 63,7% της συνολικής ισχύος
εκκρεμών αιτημάτων από έργα ΑΠΕ στη χαμηλή και
μέση τάση στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση του εργαλείου
των ενεργειακών κοινοτήτων είναι να δοθούν λύ-
σεις στα χρονίζοντα προβλήματα, τονίζει η συνερ-
γάτιδα πολιτικής του GreenTank Ιωάννα Θεοδοσί-
ου: Προβλήματα όπως είναι η αποδέσμευση των
υφιστάμενων πόρων για την οικονομική στήριξη
ενεργειακών κοινοτήτων κοινωφελούς σκοπού, ο
κορεσμός των δικτύων, η θεσμική προστασία των
ενεργειακών κοινοτήτων από αθέμιτο ανταγωνισμό
στην αγορά ενέργειας και ένα σύγχρονο, σταθερό
και ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξή τους.

 νωφελούς σκοπού
    τητας των ενεργειακών κοινοτήτων είναι νομίμως επιχειρηματικά κερδοσκοπικός

Συνεργατική 
μορφή
Ως μια διαφορετική συνεργατική μορ-
φή, πέραν των ενεργειακών κοινοτήτων
που δραστηριοποιείται στην αγορά
(στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ), «αναδεικνύεται η
δυναμική που έχουν οι αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί στον τομέα της αγοράς ενέρ-
γειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας. Η εγκατεστημένη ισχύς των έργων
των αγροτικών συνεταιρισμών είναι
1.01 MW και αφορά σε 12 έργα, ενώ
έχουν αιτηθεί ακόμα 14.96 MW ανά την
επικράτεια. Στις λιγνιτικές περιοχές,
μόνο μία συνεταιριστική οργάνωση δρα-
στηριοποιείται στην αγορά των ΑΠΕ».



Το σύνθημα «Δεν Πληρώνω» μπήκε
στη ζωή μας όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αν-

τιπολίτευση, το λάνσαρε στην ελληνική κοι-
νωνία ως μέσο… αντίστασης στις επιβολές
των μνημονίων. Που αποδείχθηκε μια μπα-
ρούφα στην πράξη, όταν έγινε κυβέρνηση. 

Στο ποδόσφαιρο, ωστόσο, το εν λόγω
σύνθημα ζει και βασιλεύει πολλά χρόνια και
υπεύθυνοι γι’ αυτό είναι όλοι στην ιεραρχία
του ποδοσφαίρου, από την ΕΠΟ μέχρι τους
ιδιοκτήτες-«επενδυτές» των Ποδοσφαιρι-
κών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ). Όλοι τους
αγνοούν κατ’ εξακολούθηση δικαστικές
αποφάσεις και δεν πληρώνουν τα χρωστού-
μενα σε ποδοσφαιριστές, χρόνια τώρα. 

Το όλο θέμα, που κατά τον αθλητικό Τύπο
δεν είναι «πιασάρικο», αναδείχθηκε και πάλι
στην επιφάνεια, μετά το τραγικό τέλος που
έδωσε στη ζωή του ο Νίκος Τσουμάνης, που
πνίγηκε στην παραλία της Αρετσούς στη
Θεσσαλονίκη, μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο
αδικοχαμένος Νίκος Τσουμάνης, πρώην παί-
κτης του Άρη και του Μακεδονικού, είχε
λαμβάνειν. Δεν τα έλαβε, ήρθε σε απόγνω-
ση, ήρθε και το απονενοημένο διάβημα.
Έδωσε τέλος στη ζωή του. Στην Ελλάδα,
όπου το κάθε «θαύμα» κρατάει –ως συνή-
θως– τρεις ημέρες, ο Νίκος Τσουμάνης θυ-
σιάστηκε μεν, αλλά το αποτέλεσμα παρέμει-
νε το ίδιο. Ουδείς συγκινήθηκε από την
«ηρωική πράξη» να βάλει τέλος στη ζωή
του. Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές εξακο-
λουθούν να μένουν απλήρωτοι, Η Ελλάδα, η
Βουλγαρία και η Τουρκία είναι χώρες που η
ίδια η FIFA τις χαρακτηρίζει αφερέγγυες για
τους ξένους και ντόπιους ποδοσφαιριστές.
Όργανα για να επιβάλουν τις πληρωμές
υπάρχουν, αλλά ποιος τολμάει…

Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές σύστησαν
μία ομάδα, την οποία ονόμασαν «Κίνηση
Ελεύθερων Ποδοσφαιριστών», υπό την άτυ-
πη ηγεσία δύο παικτών που δεν είναι, πλέον,
στην ενεργό δράση: του Χρήστου Μπούρμ-
που, άλλοτε παίκτη του ΠΑΣ Γιάννινα, του
Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΟΦΗ και του
Άρη, και του Θέμη Κουλοχέρη, άλλοτε παί-
κτη του Άρη, του Πανιωνίου, της Προοδευτι-
κής κ.λπ. Αφού αναφέρουν ποιες ομάδες εί-
ναι κακοπληρώτριες, όπως μπορείτε να δεί-
τε στη σχετική λίστα, γράφουν στην ανακοί-
νωσή τους, την οποία κοινοποίησαν ακόμα
και στον ίδιο τον πρωθυπουργό: «Χωρίς κα-
μία διάθεση καπηλείας ή τυμβωρυχίας, με-
τά την πρωτοφανή στα παγκόσμια ποδο-
σφαιρικά χρονικά ιστορική δικαίωση και ηθι-

κή-οικο-νομική αποκατάσταση του ομοιοπα-
θούς συναδέλφου μας Νίκου ΤΣΟΥΜΑΝΗ,
ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ (ο οποίος κατά τραγική ερ-
μηνεία είχε προφητευτεί από τον πρόεδρο
μας!), τα μέλη της ΚΕΠ μάς απηύθυναν το
βασανιστικό... σαιξπηρικό ερώτημά τους
που πρέπει να εισακούσετε, πριν μετατραπεί
σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ». 

Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Πρέπει να
αυτοκτονήσουμε για να σώσουμε τις οικογέ-
νειές μας;». Η ΠΑΕ Άρης έδωσε τα χρήματα
στην οικογένεια του μακαρίτη Νίκου Τσου-
μάνη, για χρέη παρελθόντων ετών κι όχι της

σημερινής διοίκησης. Τα έδωσε, όμως… Ο
Χρήστος Μπούρμπος σε άλλες του δηλώ-
σεις επισήμανε το προφανές και το γνωστό,
ότι στη Super League 2 και τη Football
League υπάρχουν δεκάδες ποδοσφαιριστές
που δεν τα βγάζουν πέρα. Και ομάδες που
τα βγάζουν πέρα, αλλά δεν πληρώνουν, εκ-
μεταλλευόμενες την κάψα των παικτών να
παίζουν. 

Το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ, που ασχολεί-
ται με οικονομικές διαφορές, είναι η ΠΕ-
ΕΟΔ. Επί σειρά ετών προήδρευε ο συνταξι-
ούχος δικαστής Βασίλειος Ανδρόνικος, που
κατά σύμπτωση βρισκόταν στα δικαιοδοτικά
όργανα του ποδοσφαίρου από το 1985.
Όταν επί ημερών Κοντονή στο υφυπουργείο
Αθλητισμού ψηφίστηκε ο νόμος που προ-
έβλεπε τακτικούς δικαστές στα δικαιοδοτικά
όργανα του ποδοσφαίρου, ο Βασίλης Αν-
δρόνικος παρέμεινε, έστω κι αν ήταν συντα-
ξιούχος! Είναι ένα ερώτημα, γιατί διαχρονι-
κά, με διαφορετικές διοικήσεις, παρέμεινε
στο πόστο του. Αρκετές φορές, μάλιστα, κα-
τηγορήθηκε για αναβλητικότητα στις υποθέ-
σεις προσφυγών των ποδοσφαιριστών για
διεκδίκηση δεδουλευμένων. Κι όχι μόνο αυ-
τό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, όπως σ’
αυτές των Τριανταφυλλάκου και Κοντοβά
του Άρη, το 2016, μειοψήφησε, παρότι όλα
τα μέλη ήταν υπέρ των παικτών. Ο Βασίλης
Ανδρόνικος παύτηκε πριν από δύο περίπου
μήνες και στη θέση του τοποθετήθηκε τακτι-
κός δικαστής, αλλά το πρόβλημα παραμέ-
νει. Λεπτομέρεια: Για να προσφύγει ένας πο-
δοσφαιριστής στη FIFA, προκειμένου να
διεκδικήσει από εκεί τα δεδουλευμένα, πρέ-
πει να πληρώσει παράβολο 2.000 ευρώ!
Αδυνατεί και δεν προσφεύγει...

«Πρέπει να αυτοκτονήσουμε,
για να πάρουμε τα δεδουλευμένα;»

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (10 αγ.)
Ολυμπιακός .............26
ΑΕΚ ........................20
ΠΑΟΚ .....................19
ΠΑΣ Γιάννινα ............16
ΟΦΗ .......................15
Παναθηναϊκός ..........14
Βόλος..................... 14
Άρης....................... 11
Αστέρας Τρ. ............. 10
Ιωνικός ................... 10
Λαμία ....................... 9
Παναιτωλικός ............ 8
Ατρόμητος................. 6
Απόλλων Σμ. ..............6

Ντέρμπι «πληγωμένων» 
ΠΑΟΚ - Άρης στην Τούμπα
Το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑ-
ΟΚ και τον Άρη κλέβει όλο το focus της 11ης αγω-
νιστικής της Super League 1. Και οι δύο είναι
«πληγωμένοι» από την προηγούμενη αγωνιστική,
όπου ο ΠΑΟΚ έχασε 2-0 από τον Ατρόμητο στο Πε-
ριστέρι και ο Άρης διαλύθηκε 0-5 από τον ΠΑΣ
Γιάννινα. Η ΑΕΚ, μετά την εντός έδρας ήττα της 3-
2 από τον Ολυμπιακό, πάει στα Γιάννινα. Αν δεν
κερδίσει, κινδυνεύει να μείνει πολύ πίσω από τον
Ολυμπιακό, που υποδέχεται τον Βόλο στο Φάλη-
ρο. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Παναιτωλικό
στη «Λεωφόρο» και ελπίζει να εκμεταλλευτεί τα
στραβοπατήματα των προπορευόμενων στην βαθ-
μολογία.
Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάββατο: Αστέ-
ρας Τρ. - Ατρόμητος (17:15, NOVA), Απόλλων Σμ. -
Λαμία (19:30, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
(19:30, NOVA). Αύριο, Κυριακή: Ολυμπιακός - Βό-
λος (15:00, NOVA), ΟΦΗ - Ιωνικός (15:00, Cos-
mote TV), Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (19:30,
Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Άρης (19:30, NOVA).

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

34SPORΤS

του Άλκη Φιτσόπουλου

Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές
σε απόγνωση για το κίνημα
«Δεν Πληρώνω» των ομάδων
και ο ρόλος της ΠΕΕΟΔ

Άρης
ΑΕΚ
ΟΦΗ
Ιωνικός
ΠΑΣ Γιάννινα
Λάρισα
Ηρακλής
Αιγάλεω
Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β.

Απόλλων Καλ.
Πιερικός
Ηρόδοτος
Καβάλα
Αναγέννηση Καρ.
Ρόδος
Διαγόρας
ΟΦ Ιεράπετρας
Πλατανιάς
Παναχαϊκή

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
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Πληρότητα
Όταν η πανδημία «θερίζει», τα γήπεδα πα-

ραμένουν με πληρότητα 90%. Κι ας μη φο-
ράει σχεδόν κανένας τη μάσκα του, κι ας δή-
λωσε ο πρόεδρος της Super League 1,
Γιώργος Μποροβήλος, ότι «δεν μπορούμε να
ελέγξουμε τόσο κόσμο στα γήπεδα. Συζήτη-
ση έγινε στην κυβέρνηση για δραματική μεί-
ωση της πληρότητας». Κάτι είναι κι αυτό.

Αποχή;
Οργανώνονται οι διαιτητές της Super

League 1 κατά του Άγγλου αρχιδιαιτητή
Μαρκ Κλάτενμπεργκ, επειδή φέρνει συνέ-
χεια ξένους διαιτητές. Και γιατί εναντίον του
Κλάτενμπεργκ κι όχι εναντίον των ΠΑΕ που
ζητούν ξένους διαιτητές, γιατί δεν τους εμπι-
στεύονται; Αν κάνουν… αποχή, ως λέγεται,
η καλύτερη του μίστερ Μαρκ. Μπορεί και
του ποδοσφαίρου…

Ανέκδοτο
Μετά τον διαιτητή Σκουλά, παραιτήθηκε

και ο Γρατσάνης. Και αναφέρεται στην επι-
στολή παραίτησης προς τον Κλάτενμπεργκ:
«Θέλετε να διαλύσετε ό,τι απέμεινε όρθιο
από την ελληνική διαιτησία». Δεν εξήγησε ο

συμπαθής Γρατσάνης τι ακριβώς έμεινε όρ-
θιο από την ελληνική διαιτησία τα τελευταία
25 χρόνια. Κάτι, έστω. 

Κηδεμονία
Για να τελειώνει η ιστορία και τα… δάκρυα

των διαιτητών επειδή παραγκωνίζονται από
τον Κλάτενμπεργκ: Πότε ήταν ανεξάρτητη, κι
όχι υπό κηδεμονία, η διαιτησία στην Ελλάδα;
Τα πρώτα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Αν φύγει ο Κλάτενμπεργκ, θα έχουμε
πάλι τα ίδια με Έλληνα αρχιδιαιτητή. Όταν
φύγει ο Άγγλος, θα μας στείλουν άλλον ξέ-
νο. Και σωστά.

Γελοιότητα
Μία ακόμα γελοιότητα: Ο Άρης προσέφυ-

γε στο CAS για την τιμωρία του, αφαίρεσης
έξι βαθμών, επειδή κρίθηκε ένοχος πλαστο-
γραφίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέ-
τσκοφ. Αντίδικος είναι η ΕΠΟ που τον τιμώ-
ρησε. Τα έξοδα της προσφυγής πρέπει να εί-
ναι εξίσου. Η ΕΠΟ δεν πληρώνει! Άρα, πρέ-
πει να πληρώσει όσα η ΠΑΕ Άρης!

Κρυπτονόμισμα
Μεγαλομέτοχος ομάδας μπάσκετ είχε ένα

πρόβλημα με το κρυπτονόμισμα και για πε-
ρισσότερο από έναν μήνα… εξαφανίστηκε
από προσώπου γης. Μάταια τον έψαχναν, όχι
μόνο στο μπάσκετ, αλλά και οι Αρχές, γιατί
νόμιζαν ότι κάτι κακό τού συνέβη. Πήγε στο
εξωτερικό, έβαλε τα πράγμα σε μια σειρά
και δήλωσε «παρών».

Τραγωδία 
Η ΕΡΤ συμφώνησε με τη Super League 2

για 4,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η καθεμιά θα
πάρει από 120.000 ευρώ περίπου. Κι όταν
μέσα Δεκεμβρίου θα εξεταστούν τα «πόθεν
έσχες» των «επενδυτών» και πολλά μπορεί
να βρεθούν «σκάρτα», θα επιστραφούν αυτά
τα χρήματα; Ή θα τα έχει τσεπώσει ο κύριος
«επενδυτής»; Ασφαλιστικές δικλείδες υπάρ-
χουν; Όχι!

Ψυχολογία
Οι Έλληνες διαιτητές υποχρεώθηκαν σε

σεμινάριο ψυχολογίας από τον Άγγλο αρχιδι-
αιτητή Κλάτενμπεργκ. Από Αγγλίδα ψυχολό-
γο, μέσω του Ζοοm, και στα αγγλικά βέβαια.
Μάλλον το αντίθετο έπρεπε να γίνει. Οι διαι-
τητές να διδάξουν ψυχολογία, πώς ανέχον-
ται να υπάρχουν σ’ έναν χώρο που «δεν
υπάρχει».

Πού είναι οι μάσκες… οέο;

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Η γκάφα 
της χρονιάς 
στην ΕΠΟ
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους για

το ποιοι είναι αυτοί που διαφεν-
τεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο σύ-
νολό του, πέραν των όσων άλλων. Ο
υποψήφιος πρόεδρος της ΕΠΟ στις τε-
λευταίες εκλογές, Κ. Νίκας, κατά την
κλήρωση του Κυπέλλου μπέρδεψε τις
κατακτήσεις των τροπαίων με τις συμμε-
τοχές των ομάδων στους τελικούς. Το
αποτέλεσμα ήταν να εκτεθεί η Ομο-
σπονδία, που μετέδιδε την κλήρωση
απευθείας μέσω διαδικτύου. Το βίντεο
κατέβηκε αμέσως μετά την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας, για να μη γίνει viral.
Όπως είπε ο Νίκας, εκπροσωπώντας
την ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η
ΑΕΚ έχουν 89 τίτλους σε έναν θεσμό
ζωής 79 ετών! Ότι ο Ολυμπιακός, σύμ-
φωνα πάντα με τον εκπρόσωπο της
διοργανώτριας αρχής του Κυπέλλου,
κατέκτησε 42 Κύπελλα και όχι 28, η
ΑΕΚ κατέκτησε 26 και όχι 15, ο ΠΑΟΚ
21 και όχι 8 και ο Παναθηναϊκός 29 αντί
για 18. Είπε ακόμα ότι ο Πανιώνιος, αντί
για 2, έχει 6 Κύπελλα! Ο Ηρακλής, αντί
για 1 έχει 5, αλλά και η ΑΕΛ από τα 2
ανέβηκε στα 4 τρόπαια και ότι ο Ατρόμη-
τος έχει 2, ενώ δεν έχει κανένα! Τι συνέ-
βη; O πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλ-
λου μπέρδεψε τις συμμετοχές των ομά-
δων σε τελικούς με τις κατακτήσεις Κυ-
πέλλου! Επομένως δεν πρόκειται για
επιχείρηση ιστορικού αναθεωρητισμού.
Πρόκειται για σύγχυση. Αν αυτό γινόταν
στην Αγγλία ή σε άλλες προηγμένες πο-
δοσφαιρικά χώρες, ο αντίστοιχος Νίκας
θα είχε παραιτηθεί ή θα τον είχαν παραι-
τήσει. Όχι επειδή μπερδεύτηκε με τους
αριθμούς. Αυτό μπορεί να συμβεί στον
καθένα, αλλά επειδή παρέβη τους κανό-
νες απλής λογικής Α’ Δημοτικού. Όταν η
γλώσσα του είπε τον αριθμό «έξι» Κύ-
πελλα για τον Πανιώνιο ή «δυο» για τον
Ατρόμητο, έπρεπε ν’ αντιδράσει η ακοή
του. Δεν αντέδρασε γιατί δεν ήξερε, δεν
γνώριζε. Είναι ο υπεύθυνος του Κυπέλ-
λου και δεν γνώριζε…στ
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Σε παιχνίδι Κυπέλλου ΠΑΟΚ - Άρη το 1980,
στο «Καυταντζόγλειο», οι οπαδοί του «Δικεφά-
λου» είχαν μαζέψει τενεκέδες και πέτρες και
δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα στην
κερκίδα. Ήταν μία αντιγραφή παρόμοιου περι-
στατικού σε παιχνίδι της Λάτσιο στην Ιταλία.
Έμεινε στην ιστορία ως το «ντέρμπι-τενεκές» !Στη Βραζιλία, η μικρή ομάδα Σαν Κριστοβάο

για δύο πράγμα είναι γνωστή. Εκεί ξεκίνησε να
παίζει μπάλα ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο». Ο
άλλος είναι ότι πριν από 60 χρόνια υποβιβάστη-
κε, γιατί οπαδός της πήρε το αεροβόλο όπλο
του προέδρου του συλλόγου και πυροβόλησε
τον βοηθό διαιτητή.

Λες
και

ήταν
χθες...
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Με το πληθωρικό λυρικό της κύτταρο,
την αισθαντικότητα της φωνής της και

την οξυδερκή της κοινωνική μάτια, η έξοχη ηθο-
ποιός μας Άννα Μαντζουράνη αποτύπωσε αδρά
το υποκριτικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη κινη-
ματογραφική και θεατρική σκηνή. Υποδύθηκε
πληθώρα ρόλων τόσο ως πρωταγωνίστρια όσο
και ως δευτέραγωνίστρια και κατόρθωσε, με την
πλατιά υποκριτική της φαρέτρα, να μας δώσει μο-
ναδικές ερμηνείες, που συνιστούν κεφάλαιο στο
καλλιτεχνικό μας γίγνεσθαι. 

Οι ερμηνείες της αξέχαστης Άννας Μαντζουράνη
είχαν μία ηθική αυτονομία και ένα προσωπικό αξεπέ-
ραστο χρώμα, που της έχουν χαρίσει ήδη μία περίσε-
πτη θέση στο καλλιτεχνικό μας πάνθεον. Άσβεστες
θα μείνουν στη μνήμη μας οι υποκριτικές της συμμε-
τοχές στις κορυφαίες ταινίες μας «Το ξύλο βγήκε
από τον παράδεισο» (1959) του μεγάλου Αλέκου Σα-
κελλαρίου, όπου και υποδυόταν τη συμμαθήτρια της
κορυφαίας Αλίκης Βουγιουκλάκη, «Μάθε παιδί μου
γράμματα» (2010), του εμπνευσμένου Θόδωρου
Μαραγκού, όπου και με μοναδικό τρόπο απέδωσε
όλες τις κοινωνικές στρεβλώσεις και δυσπλασίες της
μετεμφυλιακής Ελλάδας, ως καθηγήτρια «Ελπίδα
Παπαχριστοφόρου», «σύζυγος» του κραταιού πρωτα-
γωνιστή Βασίλη Διαμαντόπουλου, αλλά και στην ται-
νία υψηλής κοινωνικής διαμαρτυρίας του Θόδωρου
Μαραγκού, επίσης, «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνά-
ρι» (2010), όπου, πλάι στον ανεπανάληπτο Θανάση
Βέγγο, μας έδωσε μία αξεπέραστη υποκριτικά ερμη-
νεία. Για την πρωταγωνιστική συμμετοχή της εξάλ-
λου στο «Μάθε παιδί μου γράμματα», η Άννα Μαν-
τζουράνη απέσπασε το Α’ βραβείο Γυναικείου Ρόλου
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η Άννα Μαντζουράνη είδε το φως της ζωής στην
Αθήνα το 1935. Με μεγάλη αγάπη και έφεση για το
θέατρο και τον κινηματογράφο από την παιδική της

ηλικία, με την αποπεράτωση των γυμνασιακών της
σπουδών γράφτηκε και σπούδασε στη δραματική

σχολή του Τάκη Μουζενίδη.  Και αποπερατώνοντας
τις υποκριτικές τις σπουδές, ξεκίνησε τη μακρά και
επιτυχημένη της πορεία στο θέατρο και στον κινημα-
τογράφο. 

Την πρωτόλεια εμφάνισή της στο πάλκοσένικο θα
κάνει το 1952, με το θεατρικό σχήμα «Ελληνική
Μουσική Κωμωδία» του Τάκη Μουζενίδη. Ενώ στην
ηλικία των 23 ετών, πραγματοποιεί την παρθενική
της εμφάνιση στη μεγάλη μας οθόνη και στην ταινία
«Μέλπω» πλάι στη Σπεράντζα Βρανά και τον έξοχο
Παντελή Ζερβό. Θα συνεχίσει την εξαιρετική πορεία
της συμμετέχοντας σε πλήθος θεατρικών παραστά-
σεων, όπου ξεχώρισε για την ευγένεια του ύφους
της, την πληθωρική σκηνική της παρουσία και τη
σπουδαία και αισθαντική φωνή της.

Στη μεγάλη μας οθόνη η αξέχαστη Άννα Μαντζου-
ράνη θα έχει μία πλατεία συγκομιδή, παίζοντας σε
συνολικά 45 ταινίες. Σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα της
δραματικής της παρουσίας, έπαιξε πλάι στους κορυ-
φαίους του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τους
Ντίνο Ηλιόπουλο, Θανάση Βέγγο, Ρένα Βλαχοπού-
λου, Γιάννη Γκιωνάκη κ.ά.

Το κλείσιμο της αυλαίας θα σημάνει για τη μεγάλη
μας ηθοποιό με τη συμμετοχή της, στη μικρή οθόνη,
στην τηλεοπτική σειρά «Η πλεκτάνη» που προβλήθη-
κε το 1990 από την ΕΡΤ 2. Και ένα έτος αργότερα, το
1991, θα εκδημήσει από τη ζωή, προσβεβλημένη
από την επάρατη νόσο, σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Η Άννα Μαντζουράνη, σε ό,τι αφορά την προσωπι-
κή της ζωή, ήταν παντρεμένη με τον κινηματογραφι-
κό παραγωγό Αντώνη Καρατζόπουλο. Και μέχρι της
αναλώσεως της βιολογικής της ικμάδος, υπήρξε
πάντα μάχιμη στις κινηματογραφικές και θεατρικές
επάλξεις. 

Ευγένειά του ήθους, αισθαντική φωνή και ένα ακέ-
νωτο λυρικό κύτταρο ήταν τα στοιχεία με τα οποία
πορεύτηκε στην ευπρεπή και εμπνευσμένη υποκριτι-
κή της παρουσία η αξέχαστη Άννα Μαντζουράνη.
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Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

1958 Μέλπω
1958 Η κερένια κούκλα
1959 Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο
1959 Δράκουλας και Σία
1960 Τα ντερβισόπαιδα
1960 Μήτρος και Μητρούσης στην Αθήνα
1961 Το έξυπνο πουλί
1961 Κατηγορούμενος... ο Έρως
1962 Ο Μιχαλιός του 14ου συντάγματος
1962 Φτωχοί κομπιναδόροι
1962 Οι γυναίκες θέλουν ξύλο
1962 Η ωραία της Ρούμελης
1962 Ο γαμπρός μου, ο δικηγόρος!
1962 Δέκα μέρες στο Παρίσι
1964 Ο εαυτούλης μου
1968 Η ζηλιάρα
1969 Ο Στρατής παραστράτησε
1969 Ο παραμυθάς
1969 Ησαΐα... μη χορεύεις
1969 Το αφεντικό μου ήταν κορόιδο
1969 Ο θαυματοποιός
1969 Τρεις τρελοί για δέσιμο
1980 Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι
1981 Μάθε παιδί μου γράμματα
1981 Η πολιτσμάνα
1983 Άλλος για τον... Κορυδαλλό!
1985 Αγόρια στην πορνεία
1985 Θηριοτροφείο Αρρένων Εναντίον Θηλέων

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1981 Ελληνικές κωμωδίες ΥΕΝΕΔ
1988 Το πήδημα του βατράχου ΕΡΤ1
1989 Αντίζηλες ΕΡΤ2
1990 Η πλεκτάνη ΕΡΤ2

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η ηθοποιός που μας 
χάρισε μοναδικές ερμηνείες



ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ •ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 • www.paraskhnio.gr

Back Stage

Ο Άρης Σερβετάλης είναι ένας κα-
λός (σ.σ. από τους πλέον ταλαν-

τούχους της γενιάς του) ηθοποιός. Τε-
λεία... Είναι, όμως, κι ένας άνθρωπος που
με την αναγνωρισιμότητα που κέρδισε όλα
αυτά τα χρόνια αποτελεί σημείο
αναφοράς –σε έναν μικρό ή με-
γαλύτερο βαθμό– για το κομμάτι
της κοινωνίας μέσα στο οποίο
ζει και κινείται.

Γι’ αυτό και οι δημόσιες τοπο-
θετήσεις του ούτε είναι ούτε πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται ως κουβέντες του
καφενείου. Φυσικά δεν πρέπει να λαμβάνον-
ται και πολύ περισσότερο σοβαρά απ’ όσο
τους αναλογεί, ιδίως όταν αφορούν ζητήμα-

τα για τα οποία δεν έχει τις εξιδανικευμένες
γνώσεις που απαιτούνται. Η απόφασή του να
αποχωρήσει από την παραγωγή του θεατρι-
κού έργου «Ρινόκερος», όπου είχε τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, ξεσήκωσε θύελλα αντι-
δράσεων. Τόσο για τον χρόνο, όσο και για τον
λόγο που επέλεξε να το κάνει. Κάπως έτσι,

για ένα τμήμα της
κοινωνίας μας, έγινε
«σύμβολο της αντί-
στασης» και για ένα
άλλο έγινε αυτός που
ευθύνεται για «όλα
τα δεινά του κό-

σμου». Τι είναι, όμως, ο Άρης Σερβετάλης;
Τίποτα απ’ τα δύο... Τουλάχιστον για όποιον
ακόμα έχει ορθή κρίση. Κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει το δικαίωμα του κάθε αν-

θρώπου στην πίστη σε μία ανώτερη δύναμη
(σ.σ. στον Θεό), πολλώ δε μάλλον όταν ο
συγκεκριμένος καλλιτέχνης ξεκίνησε να δια-
τρανώνει την πνευματική στροφή του, αρκε-
τά πριν μπουν στη ζωή μας λέξεις όπως «κο-
ρονοϊός» και «Covid-19». Από την άλλη –κι
αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει κανείς να λη-
σμονεί– η Εκκλησία μας έχει πάρει ξεκάθα-
ρη θέση υπέρ του εμβολιασμού ως «όπλου»
απέναντι στην πανδημία. 

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την
ανάρτηση του ηθοποιού, με την οποία εξηγεί
του λόγους για τους οποίους δεν θα ανέβει
στο θεατρικό σανίδι για τον «Ρινόκερο»,
έχουν τα σχόλια των ακολούθων του. Αφή-
νοντας στην άκρη τις ακραίες απόψεις, δεν
μπορεί παρά να διαπιστώσει κανείς ότι η κοι-
νωνία μας έχει διχαστεί βαθύτατα. Κακά τα

ψέματα, ο κορονοϊός και ο εμβολιασμός
έχουν πάψει προ πολλού να είναι ένα καθα-
ρά υγειονομικό ζήτημα. Τουναντίον, είναι
ένα ζήτημα με πολιτική και κοινωνική διά-
σταση, που μόνο οι... αρνητές της πραγματι-
κότητας δεν μπορούν να αντιληφθούν. Κι αυ-
τό είναι κάτι που ξεπερνά τα καλλιτεχνικά
όρια και μας δείχνει ότι –μάλλον– κάπως λά-
θος έχουμε χειριστεί το όλο θέμα... 

Σε κάθε περίπτωση ο Άρης Σερβετάλης
έκανε την επιλογή του, με αυτή θα πορευτεί
και γι’ αυτή θα κριθεί. Το ζητούμενο είναι τι
κάνουμε με τη διχασμένη και γεμάτη τοξικό-
τητα κοινωνία μας. Πόσοι απ’ αυτούς του
30% των ανεμβολίαστων (σ.σ. εξαιρούνται
όσοι για λόγους υγείας δεν μπορούν) θα επι-
λέξουν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να
ακούσουν την επιστήμη και μόνο αυτή!

ΑΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗΣ

Αντώνης Καφετζόπουλος 
«Yποκρισία»

«Η υποκριτική και η υποκρισία δεν αλληλοα-
ποκλείονται», έγραψε ο γνωστός ηθοποιός στα
social media, κατηγορώντας εμμέσως τον Άρη
Σερβετάλη –χωρίς να τον κατονομάζει– για
υποκρισία.

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: 
«Το καλοκαίρι έπαιζες 
ανεμβολίαστος…»

«Δικαίωμά σου να εμβολιαστείς ή να μην εμ-
βολιαστείς. Δεν θες να παίζεις μόνο για εμβο-
λιασμένους, και αυτό είναι δικαίωμά σου.
Έχεις ενημερώσει την παραγωγή σχετικά και
εκείνη πετάει την μπάλα στην εξέδρα, προφα-
νώς για να μη χάσει τον πρωταγωνιστή της, και
δεν φροντίζει να έχει αντικαταστάτη – πώς να
αντικαταστήσεις τον Άρη Σερβετάλη στο ελλη-
νικό θέατρο και να έχεις την ανταποδοτικότητα
στο ταμείο (ας μη γελιόμαστε), δικαίωμά της.
Τόσα χρόνια που είμαστε χωρίς συλλογικές
συμβάσεις εργασίας δεν κατεβάζεις παραστά-
σεις όμως, δεν βλέπω να έχεις την ίδια ευαι-
σθησία, ίσως γιατί ο πνευματικός σου δεν σου
έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις. Οι συνάδελ-
φοί σου, οι εργαζόμενοι στο θέατρο, μένουν
στην ανεργία. Είχαν δικαίωμα να ξέρουν τις
προθέσεις σου; Τους είχες ενημερώσει σχετι-
κά; Το καλοκαίρι έπαιζες ανεμβολίαστος πάλι

και από τύχη ή θέλημα του Θεού δεν σταμάτη-
σαν οι παραστάσεις. Τελικά, με κάθε σεβασμό
στο πρόσωπο και την καλλιτεχνική σου αξία,
πολλά δικαιώματα μαζεύτηκαν αγαπημένε Άρη
Σερβετάλη και ίσως το δικαίωμα της εργασίας
να είναι το πιο ιερό».

Άρης Λεμπεσόπουλος: 
«Μόνος του παίζει 
στην παράσταση;»

«Η τέχνη είναι για όλους. Είναι ανεμβολία-
στος ο Άρης Σερβετάλης; Είναι δικαίωμα του
καθενός να μην το κάνει. Μόνος του παίζει
στην παράσταση; Μάλλον είναι αναγκαίο, αν
έχω κάτι και σε κολλήσω; Εγώ εμβολιάστηκα
και θα κάνω το τρίτο, γιατί αυτό θεώρησα ότι
είναι το σωστό», σχολίασε ο ηθοποιός.

Αντώνης Αντωνίου: 
«Τραγικό, αντιεπιστημονικό 
και αντιανθρώπινο»

«Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί του. Το θέατρο
αυτήν τη στιγμή πρέπει να παρέχει και ασφά-
λεια στους θεατές, πέρα από την ουσιαστική
διασκέδαση», τόνισε ο ηθοποιός και σκηνοθέ-
της Αντώνης Αντωνίου.

«Διαφωνεί με τον διαχωρισμό των ανθρώ-
πων, αλλά η επιστήμη δεν διαφωνεί με αυτό. Η
επιστήμη λέει “εμβολιαστείτε, προστατευτεί-

τε, προστατεύστε τον διπλανό σας, την οικογέ-
νειά σας και τον εαυτό σας”. Από τη στιγμή που
η επιστήμη παγκοσμίως κηρύσσει πανδημία
και προτείνει μέτρα προφύλαξης, εμείς, που
δεν είμαστε επιστήμονες, πρέπει να πειθαρχή-
σουμε και να το ακολουθήσουμε», επεσήμανε.

Χρύσα Ρώπα: 
«Έχω χάσει ανεμβολίαστους 
φίλους  λόγω θρησκείας»

Η Xρύσα Ρώπα αποκάλυψε ότι έχει χάσει τρεις
παιδικούς της φίλους, από κορονοϊό, επειδή
ήταν ανεμβολίαστοι, και στη συνέχεια τάχθηκε
ενάντια στην απόφαση του Σερβετάλη. Όπως
σημείωσε: «Καταλαβαίνω να βλάψει το ταμείο
του θεάτρου. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό, αυτό
το νέο μέτρο. Αλλά ιδεολογικά κάποιος να σηκω-
θεί να φύγει; Γιατί να φύγει; Επειδή οι ανεμβο-
λίαστοι δεν... Προφανώς, δεν θέλουν και οι
ανεμβολίαστοι να μπουν στο θέατρο. Αυτά είναι
κάποια μέτρα που ελήφθησαν... Δίκαια ή άδικα,
είναι ο μόνος τρόπος κατά τη γνώμη των ειδικών,
των γιατρών, να λάβουν τα μέτρα τους για να αν-
τιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, το οποίο είναι παγ-
κόσμιο». Επίσης με φανερά φορτισμένο λόγο
δήλωσε: «Έχω χάσει τρεις φίλους, παιδικούς
μου φίλους, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δεν εμ-
βολιάστηκαν για θρησκευτικούς λόγους και το
πληρώσανε. Οι επιλογές μας στη ζωή έχουν συ-
νέπεια. Όλες οι επιλογές μας».

Ο «άνθρωπος του Θεού», 
το εμβόλιο 
και η επιστήμη

Δημήτρης Σούρας, 
ψυχίατρος
Θεατρινιές
Όχι φίλε μου, ηθοποιός δεν σημαίνει
μόνο ταλέντο, οίστρος, τεχνική, υπο-
κριτική, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό
που έχει να κάνει με ήθος, συμπεριφο-
ρά, σεβασμό, ταπεινότητα, δημιουργία,
σε συνδυασμό με μια προσωπικότητα
που δεν αλλοιώνεται από το παραλήρη-
μα της επιτυχίας, αλλά συμβαδίζει με
την αρμονική συνύπαρξη των αξιών της
ζωής, το συναίσθημα και την κοινή λο-
γική. Φυσικά, κάποιοι που πίστεψαν σε
σένα επέτρεψαν αυτήν τη συμπεριφο-
ρά. Γι’ αυτό η ευθύνη ξεκινάει από
εκείνους. Αναλογίζομαι όμως αν τελι-
κά η απόφαση ενός ατόμου να αδιαφο-
ρήσει για τις ζωές των συναδέλφων
του, υποστηρίζοντας μια προσωπική
και όχι καθολική γνώμη, δεν κρύβει
από πίσω μια κακή σχέση με την πραγ-
ματικότητα με ψήγματα χαρακτηριολο-
γικής διαταραχής.
Κρίμα, φίλε μου. Γνωρίζοντας από κον-
τά πολλούς ηθοποιούς και μεγάλους
πρωταγωνιστές και δηλώνοντας απερί-
φραστα την αγάπη μου για την τέχνη και
ειδικά για το θέατρο, τελειώνω επιει-
κώς με μια μόνο λέξη… Θεατρινιές!

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΣΑΒΒΑΤΟ 27 NOEMBΡΙΟΥ 2021
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

38

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Σαν να ήταν χθες

Ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Ο Χρή-
στος Αρδίζογλου υπήρξε, αν όχι ο καλύτερος,
από τους καλύτερους της ΑΕΚ. Έγραψε μάλιστα
πολλές σελίδες, με εμφανίσεις που θα μείνουν
αξέχαστες στους φίλους της Ένωσης. «Εμείς,
Γιώργο μου, ματώναμε τη φανέλα προκειμένου
η ομάδα μας να νικήσει...» μου είπε τις προάλ-
λες που τυχαία συναντηθήκαμε κοντά στον σταθ-
μό του Ηλεκτρικού στον Περισσό. Και πριν προ-
λάβω να θέσω οποιοδήποτε ερώτημα, ο φίλος Χρήστος συνέχισε
πραγματοποιώντας μια ακόμα επίθεση. «Σήμερα; Τι γίνεται ρε συ
σήμερα; Είναι ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε; Σε ρωτάω; Εί-
ναι;»! Και τι μπορείς να απαντήσεις στον παλιό διεθνή άσο της κι-
τρινόμαυρης ομάδας. Το μόνο που μπορείς και πρέπει να κάνεις εί-
ναι να συμφωνήσεις μαζί του. Ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ο μονα-

δικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που έπαιζε και
έκανε ντρίπλες πάνω στη γραμμή του πλάγιου
άουτ! Εκεί δεν μπορούσε ουδείς από τους αντι-
πάλους του να του αποσπάσει την μπάλα. Ήταν
λες και είχε... φτερά στα πόδια. Ο Αρδίζογλου,
που έχει γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ το 1953, ξε-
κίνησε την καριέρα του από τον Απόλλωνα Αθη-
νών, που σήμερα λέγεται Απόλλων Σμύρνης. Το
1974 πήρε μεταγραφή για την ΑΕΚ, στην οποία

αγωνίστηκε μέχρι και το 1985. Έπαιξε σε 261 αγώνες και σημεί-
ωσε 50 γκολ! Έγινε 43 φορές διεθνής. Εκείνο που ίσως ο κόσμος
να μη γνωρίζει είναι ότι το 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος Αθηναίων με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη». Στη φωτογρα-
φία που βλέπετε, είμαστε το 1982 στο studio της εκπομπής μου
στην Τροχαία Αθηνών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΕΓΡΑΨΑΝ ΧΡΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι αλήθεια. Τα Παιδιά από την Πάτρα τις δε-
καετίες του 1980 και του 1990 διέγραψαν μια με-
γάλη, φανταστική πορεία. Πρέπει να υπογραμμί-
σω πως, παρά τον τίτλο τους, τα μέλη του συγκρο-
τήματος ήταν και από άλλα μέρη της Ελλάδας.
Όταν το 1990 ήταν καλεσμένοι μας στη εκπομπή
«Μια καλημέρα είναι αυτή», μας αποκάλυψαν πώς
ιδρύθηκε το συγκρότημα. «Στην Πάτρα ήταν κά-
ποιοι φοιτητές που είχαν γνώση κάποιων μουσι-
κών οργάνων και αποφάσισαν να συγκροτήσουν
ένα μουσικό σχήμα με το όνομα τα Παιδιά από την
Πάτρα», είπαν στη Ρούλα Κορομηλά, στον Δήμο
Μυλωνά και στη αφεντιά μου. Κάποια στιγμή,
όταν τους ζήτησα να μας πουν ένα τραγούδι, μας
τραγούδησαν τη μεγάλη επιτυχία τους «Δεν θέλω
την συμπόνια κανενός». Μάλιστα, το τραγούδι
τους αυτό έγινε χρυσό άλμπουμ, αφού πούλησε
πάνω από 350.000 δίσκους, το 1981. Ακόμη και
σήμερα εάν ρωτήσεις κάποιον να σου πει τα ονό-
ματα των μελών, θα σου απαντήσει πως «δεν θυ-
μάμαι» ή «δεν τα ξέρω»! Το συγκρότημα Τα παιδιά
από την Πάτρα αποτελούνταν από τους Λάμπρο
Καρελά, Χρήστο Παπαδόπουλο, Αργύρη Παπαγε-
ωργίου, Βαγγέλη Δεληκούρα και Παναγιώτη Μα-
νωλάκο. Στη φωτογραφία που βλέπετε, είμαστε
το 1990 στο καφενείο της ΕΡΤ. Στην παρέα μας
είναι, όπως βλέπετε, και η γνωστή τραγουδίστρια
και καλή μου φίλη, Καίτη Γαρμπή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ: «ΤΟ ΓΕΛΙΟ
ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;»

Τις ημέρες που ο Γιάννης Ζουγανέλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή
μας «Μια καλημέρα είναι αυτή...», το πλατό στο μεγάλο στούντιο της ΕΡΤ
πάνω στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ήταν γεμάτο… παρατηρη-
τές! Όλοι ήθελαν να δουν από κοντά τον άνθρωπο που τους έκανε να γελά-
νε, να... «πιάνουν την κοιλιά τους από τα γέλια», όπως οι ίδιοι έλεγαν. Εκεί
που γινόταν η μεγάλη πλάκα ήταν όταν «κόβαμε» για διάλειμμα για τις διαφη-
μίσεις. Στο σημείο αυτό, ο Γιάννης Ζουγανέλης έκανε εκτός κάμερας όλα
εκείνα που δεν μπορούσε ή που δεν ήθελε να τα παρουσιάσει στους θεατές!
Είναι, το ομολογώ, ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, απρόβλε-
πτος. Θυμάμαι
ένα πρωινό που
είχε έρθει στο δι-
κό μου στούντιο,
στην Τροχαία
Αθηνών, κάτω
εκεί στην Αγίου
Κωνσταντίνου,
γιατί τον είχαν
γράψει για παρά-
νομο παρκάρι-
σμα, ο χώρος
όπου έκανα την
εκπομπή σε χρό-
νο-ρεκόρ γέμισε
τροχονόμους και
πολίτες. Όλοι
ήθελαν να βγουν
μαζί του μια φωτογραφία ή να του ζητήσουν ένα αυτόγραφο. Τον ακούω κά-
ποια στιγμή να λέει: «Παιδιά, θα αφήσω στον Κοντονή φωτογραφίες μου και
από αύριο ελάτε να πάρετε!». Όταν τον κοίταξα περίεργα, μου χαμογέλασε,
μου έκλεισε το μάτι και, μόλις μείνανε μόνοι μας, μου είπε. «Πώς αισθάνε-
σαι που σε... έχρισα μάνατζερ μου;» και έσκασε στα γέλια! «Πρέπει να σου
πω πως το γέλιο δίνει ζωή», μου είπε και έτρεξε προς το ασανσέρ. Πρέπει
ακόμη να προσθέσω πως ο Ζουγανέλης εργάστηκε στην ΕΡΤ ένα φεγγάρι,
γράφοντας μουσική σε θεατρικά έργα για εμάς στο Ραδιόφωνο αλλά και για
την Τηλεόραση. Αυτό που ίσως να μη γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος είναι το ότι
η δισκογραφική δουλειά του Γιάννη Ζουγανέλη ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών
με το «Σώσον κύριε τον λαό σου»! Στην φωτογραφία που βλέπετε, είμαστε
το 1990 στο μεγάλο στούντιο της ΕΡΤ, την ώρα που λέει μια παρλάτα ζωντα-
νά στην εκπομπή μας.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ,
ΕΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο η φιλία μας ξεκίνησε
από την εποχή που ήταν υποδιοικητής του ΙΚΑ, δεκά-
δες χρόνια πριν. Θυμάμαι πως εκείνη την εποχή, το
1991, όταν τελείωνα την εκπομπή της Τροχαίας (εκ-
πομπή που ενημέρωνε για την κίνηση στους δρόμους
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδος)
και έπαιρνα τον δρόμο για το Ραδιομέγαρο της Αγίας
Παρασκευής, έκανα υποχρεωτικά στάση στην Αγίου
Κωνσταντίνου και Σωκράτους, όπου ήταν τα γραφεία
του ΙΚΑ. Εκεί με περίμενε ο υποδιοικητής του Ιδρύμα-
τος, ο Μάκης Γιακουμάτος (τον φωνάζαμε χαϊδευτικά
Μάκη αντί Γεράσιμε, και μάλιστα του άρεσε πολύ), για
να πιούμε μαζί καφέ και να μιλήσουμε για την επικαιρό-
τητα – και όχι μόνο. Έτσι διαπίστωσα το πόσο επίμονος
ήταν και πως τους στόχους που είχε βάλει τούς έκανε
πράξη. Εκείνη την εποχή, ο Μάκης ξεκίναγε μαζί με τη
συνδικαλιστική του δράση (ήταν από τα δραστήρια μέ-
λη της ΕΙΝΑΠ) και την πολιτική! Ήθελε όσο τίποτα άλλο
να μετάσχει στις επόμενες εκλογές. Με αυτό λοιπόν
αρχίζαμε την κουβέντα μας και με το ίδιο τελειώναμε!
Δεν ήταν λίγες οι συνεντεύξεις στο Ραδιόφωνο αλλά
και στην τηλεόραση που κάναμε μαζί. Είναι αλήθεια, ο
Γεράσιμος Γιακουμάτος ήταν ερωτευμένος, στην κυ-
ριολεξία όμως, με την πολιτική! «Άκουσε, Γιώργο. Εάν
με αυτό που κάνεις, ή που θέλεις να κάνεις, δεν είσαι
ερωτευμένος, τότε καλύτερα να το παρατήσεις! Δεν
χρειάζεται δηλαδή να το κάνεις. Είναι σίγουρο πως θα
αποτύχεις...» μου έλεγε πάντοτε. Έτσι, όταν ανακοινώ-
θηκαν οι βουλευτικές εκλογές για το 1993, ο κ. Για-
κουμάτος ήταν έτοιμος. Είχε άλλωστε ασχοληθεί με
αυτό πολλά χρόνια πριν, κάνοντας την... ειδική προπό-
νησή του. «Η διοίκηση του ΙΚΑ ήταν για εμένα το...
αγροτικό!» μου αποκάλυψε γεμάτος χαρά, γιατί ο τότε
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αείμνηστος Κων-
σταντίνος Μητσοτάκης, τον συμπεριέλαβε στα ψηφο-
δέλτια. Σε αυτές τις εκλογές ο Μάκης Γιακουμάτος
εξελέγη βουλευτής Β’ Αθηνών με 54.228 σταυρούς
προτίμησης! Από εκεί και μετά, ο Κεφαλλονίτης ιατρός
εκλέγεται συνέχεια βουλευτής Β’ Αθηνών. Υπήρξε και
υφυπουργός Υγείας, καθώς και Ανάπτυξης. Μπορώ να
πως ο Γιακουμάτος έκανε και άφησε έργο σε όποιον
τομέα τού ανατέθηκε. Στη φωτογραφία που βλέπετε,
είμαστε το 1993 στο στούντιο, λίγο πριν από μια ακόμη
συνέντευξή μας.

Σήμερα θα σας... γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Θα σας δώσουμε άγνωστα στοιχεία από την πολιτική
δράση του Κεφαλλονίτη γιατρού Γεράσιμου Γιακουμάτου το 1991. Θα σας αποκαλύψουμε τι έλεγε στα
διαλείμματα της εκπομπής μας ο Γιάννης Ζουγανέλης. Θα σας πούμε πώς δημιουργήθηκε το φανταστι-

κό συγκρότημα Τα Παιδιά από την Πάτρα. Και θα σας πάμε στα χρόνια εκείνα που οι ποδοσφαιριστές έπαιζαν
και για τη φανέλα, όπως ο Χρήστος Αρδίζογλου της ΑΕΚ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΔΙΖΟΓΛΟΥ: «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ...»
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Η τελευταία
έκλειψη 
της χρονιάς
Πολύ σημαντική αυτή η εβδομάδα, όπου στις 4 /12 θα πραγ-

ματοποιηθεί ολική έκλειψη Ηλίου, στο ζώδιο του Τοξότη,
στις 12,22 μοίρες. Είναι η τελευταία έκλειψη της χρονιάς και επη-
ρεάζει τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού (Δίδυμους, Τοξότες, Παρ-
θένους και Ιχθύες), του δευτέρου δεκαημέρου, φέρνοντας αλλαγές
στη ζωή τους. Επίσης, το ίδιο θα συμβεί για όσους έχουν σε αυτήν
τη θέση τον ωροσκόπο τους, τη Σελήνη τους ή και πλανήτες, όπου
θα πρέπει να ερμηνεύσουν τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη ζωή
τους. Πιο αναλυτικά, για τα δώδεκα ζώδια… 

Κριός
(21/3-20/4)

Η επιρροή αυτής της έκλειψης είναι αρκετά θε-
τική με το δικό σας ζώδιο. Μπορεί να προγραμμα-
τίσετε κάποιο ταξίδι, σπουδές, νομικές υποθέ-
σεις, αλλά και άνοιγμα στην πνευματική σας υπό-
σταση, με μία καρμική πορεία. Σαν να πρέπει να
συμβούν οπωσδήποτε κάποια γεγονότα, για να
φτάσετε εκεί που πραγματικά ανήκετε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Αυτή η έκλειψη θα γίνει η αιτία να βάλετε μία
σειρά στις πιο βαθιές σας επιθυμίες. Μπορεί να
νιώσετε πικραμένοι και απογοητευμένοι με κάποια
πρόσωπα, όμως θα ιεραρχήσετε τις προτεραιότη-
τές σας και θα βρείτε τον τρόπο να αποβάλετε ό,τι
δεν σας ταιριάζει πλέον. Επίσης, θα πρέπει να προ-
σέξετε οικονομικές συμφωνίες.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η έκλειψη αυτή πραγματοποιείται στον δικό σας
άξονα και επηρεάζει τις σχέσεις σας, αλλά και τις
συνεργασίες σας. Και επειδή οι εκλείψεις Ηλίου
έχουν ένα μεγάλο χρονικό εύρος πριν την έκλειψη
και μετά το πλανητικό γεγονός, αυτές οι αλλαγές
μπορεί ήδη να έχουν συμβεί. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Την περίοδο αυτή η Αφροδίτη, στον τομέα που
αφορά την προσωπική σας ζωή, θα έχει αρκετά
μεγάλη επιρροή, όπου θα ευνοήσει αρκετά τις συ-
ναισθηματικές σας επιλογές. Επίσης, θα έχετε μία
καλή επαγγελματική πορεία, ιδίως εσείς του δεύ-
τερου δεκαημέρου. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Η έκλειψη Ηλίου  έχει μεγάλη χρονική εμβέ-
λεια, πριν και μετά το γεγονός, οπότε οι επιρροές
αυτές μπορεί ήδη και να έχουν συμβεί. Οι γεννη-
μένοι λοιπόν του δευτέρου δεκαημέρου θα νιώ-
σετε κάποια προδοσία από άτομα που θεωρούσα-
τε σημαντικά. Μπορεί επίσης να έχετε την επιθυ-
μία να εργαστείτε στο σπίτι σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η έκλειψη αυτή επηρεάζει θετικά το δικό σας
ζώδιο, με πολλές γνωριμίες και επικοινωνία με
αγαπημένα σας πρόσωπα. Την περίοδο αυτή, θα
υπάρξουν πολλές πληροφορίες, που θα σας γεμί-
σουν με ανάμεικτα συναισθήματα. Κάτι που θα
πρέπει να προσέξετε, επίσης, είναι οι οικονομικές
εκκρεμότητες που έχετε δημιουργήσει.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Αν και η έκλειψη δεν γίνεται στο δικό σας ζώδιο,
ο Ουρανός απέναντί σας σχηματίζει μία δύσκολη
όψη με την Ηλιακή έκλειψη και σας δημιουργεί μία
αίσθηση μοναξιάς και απομάκρυνσης. Είναι μία
δύσκολη περίοδος, που θα νιώσετε την έλλειψη
αληθινών συναισθημάτων από τους άλλους. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Είστε οι πρωταγωνιστές των γεγονότων, εφό-
σον η ολική έκλειψη Ηλίου γίνεται στο δικό σας
ζώδιο. Για εσά, η συνθήκες στην προσωπική σας
ζωή αλλάζουν, αν δεν έχουν αλλάξει ήδη. Θα βρε-
θείτε μπροστά σε μία νέα πραγματικότητα, που,
ενώ νομίζατε ότι γνωρίζατε κάποια πρόσωπα, δυ-
στυχώς θα νιώσετε έκπληξη με τον εαυτό σας.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Για σας τους Αιγόκερους, η Αφροδίτη στο δικό
σας ζώδιο δημιουργεί ένα θετικό εξάγωνο με τον
Ποσειδώνα, όπου θα σας δώσει μια γλυκιά αίσθη-
ση στην προσωπική σας ζωή. Η έκλειψη βέβαια θα
πραγματοποιηθεί στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι,
μία θέση που η διαχείριση των γεγονότων είναι αρ-
κετά δύσκολη και επίπονη. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Πιεστική περίοδος για σας, όπου η έκλειψη Ηλί-
ου εντείνει τους προβληματισμούς σας πάνω σε
θέματα του κοινωνικού και του φιλικού σας περι-
βάλλοντος. Προσοχή επίσης σε προβλήματα που
θα προκύψουν μέσα στο οικογενειακό σας περι-
βάλλον. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η έκλειψη στο ζώδιο του Τοξότη θα σας πιέσει
αρκετά, στην επαγγελματική σας πορεία, αλλά και
θα νιώσετε απογοήτευση με κάποια πρόσωπα,
που δεν εκτιμούν την οποιαδήποτε προσφορά
σας. Είναι καιρός να κάνετε ένα restart στις σχέ-
σεις σας, εφόσον όλα δείχνουν ότι πρέπει να
υπάρξει ανανέωση σε καταστάσεις.

Λέων
(23/7-22/8)

Σε εσάς τα Λιοντάρια αυτή η έκλειψη θα φέρει
μοιραία γεγονότα και πολύ σημαντικά ξεκινήματα,
κυρίως για όσους ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμε-
ρο. Επίσης, να περιμένετε στον επαγγελματικό
σας τομέα αλλαγές ή μία ξαφνική ανατροπή. 

Ζώδια
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Συνήθως, στο μέσον μιας κυβερνητι-
κής θητείας και όσο πλησιάζει ο χρό-
νος των εκλογών, την αγωνία την

έχει αυτός που κυβερνά και (μοιραία) φθεί-
ρεται, επειδή με τις αποφάσεις που παίρνει
πληρώνει πολιτικό κόστος και δυσαρεστεί.
Στη χώρα μας, το παράδοξο στην τωρινή
συγκυρία είναι ότι την αγωνία την έχει ο άλ-
λος: ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βλέπει
να περνούν οι μήνες, τα χρόνια, οι κρίσεις
να έρχονται και να παρέρχονται και το κόμ-
μα του να παραμένει καθηλωμένο σε πο-
σοστά κάτω από την εκλογική του επίδοση,
του 2019. Το επιβε-
βαιώνουν όλα τα γκά-
λοπ, των οποίων
όμως τα αποτελέσμα-
τα αμφισβητεί ο Τσί-
πρας, κατηγορώντας
μάλιστα εταιρείες ως
κατευθυνόμενες από
την κυβέρνηση. Εσχάτως όμως το πολιτικό
αυτό κλίμα ήρθαν να επαληθεύσουν τα
αποτελέσματα έρευνας φιλοσυριζαϊκού Ιν-
στιτούτου, του «Ινστιτούτου Πουλαντζάς»,
που έγινε για την περίοδο «Αύγουστος -
Οκτώβριος 2021»: Ακόμη και με την πολύ
φιλική ματιά τού Ινστιτούτου, η διαφορά
υπέρ του κυβερνώντος κόμματος καταγρά-
φηκε σε διψήφια ποσοστά, ενώ η όποια
υπαρκτή δημοσκοπική φθορά της ΝΔ δεν
μετατρέπεται σε ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Επομένως, όχι μόνο δεν μπορεί να μιλήσει
κάποιος για ανατροπή του πολιτικού σκηνι-
κού, αλλά ούτε καν για πιθανότητα μιας

εκλογικής μάχης κάποιων αξιώσεων. Θα
πείτε, τότε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τις τε-
λευταίες ημέρες επαναλαμβάνει το «αν ο
Μητσοτάκης δεν μπορεί, ή αν δεν θέλει,
τότε ας αφήσει τη χώρα σε μας που θέλου-
με και μπορούμε»; Είναι παράδοξο. Και εί-
ναι παράδοξο γιατί ζητά οικειοθελή απο-
χώρηση εκλεγμένου πρωθυπουργού από
την κυβέρνηση και όχι πρόωρες εκλογές.
Αλλά βέβαια τι να πει στον πρωθυπουργό,
«κάνε εκλογές αύριο», ενώ ξέρει ότι χάνει
με 10-12 μονάδες στις δημοσκοπήσεις και
16-20 στην προσωπική σύγκριση; Δύσκο-
λο να ομολογήσεις ότι είσαι χαμένος.

Προφανώς, το αίτημα των εκλογών δια-
τυπώνεται όταν υπάρχει πιθανότητα να γίνει
πιστευτό στην κοινή γνώμη. Όταν, δηλαδή,
ένα κόμμα βλέπει άνοδο στα ποσοστά του,
ενίσχυση στην παράσταση νίκης, διαθέτει
μια πειστική σκιώδη κυβέρνηση και βγαίνει
μπροστά να βροντοφωνάξει πως «οι άλλοι
δεν μπορούν». Τίποτα από αυτά δεν συμ-
βαίνει. Και δεν συμβαίνει, γιατί η αντιπολί-
τευση αδυνατεί να καταλάβει ότι, ύστερα
από μια δεκαετία κρίσης στην Ελλάδα, το
μείζον σήμερα είναι ένα νέο πολιτικό αφή-
γημα, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης δείχνει καθηλωμένο σε αριστερόστρο-
φες αραχνιασμένες πολιτικές τού παρελ-
θόντος και στο «όχι σε όλα». «Όχι» σε επεν-
δύσεις, «όχι» στο Ταμείο Ανάπτυξης, «όχι»
στο άνοιγμα της Ελλάδας σε τολμηρή δι-
πλωματία, «όχι» σε μεταρρυθμίσεις. 

Επιμένει να θυμίζει όσα θέλουμε να προ-
σπεράσουμε σαν χώρα και κυρίως να ξεχά-
σουμε από την τετραετία 2015-2019.
Φτωχή είναι και η αντιπαράθεση σε επίπε-
δο ιδεολογικής μάχης με την κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εμφανής η
αδυναμία πειστικής αντιπρότασης στην κυ-
ριαρχία Μητσοτάκη. Το μόνο θετικό, όπως

φάνηκε με το τελευταίο
«διάγγελμα» του κ. Τσί-
πρα, είναι ότι πήρε θέση
στο θέμα της λήψης μέ-
τρων κατά της πανδημίας
και πίεσε, έστω και με
ασάφειες, έστω και εμμέ-
σως, έστω και με την

«προαιρετική υποχρεωτικότητα», για πιο
αυστηρά μέτρα. Δημιουργεί έτσι μια δυνα-
μική που η κυβέρνηση μπορεί να αξιοποι-
ήσει. Αυτή ήταν άλλωστε και η αφοπλιστι-
κή κατάληξη της δήλωσής του: «Αν ο κ.
Μητσοτάκης δεν μπορεί ή αν δεν θέλει, τό-
τε ας αφήσει χώρο σε εμάς που και θέλου-
με και μπορούμε». Ο Μητσοτάκης… βέ-
βαια είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί. Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας όμως και «θέλει και μπορεί».
Υπό μία φυσικά προϋπόθεση. Ότι θα του
αφήσει τον χώρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο οποίος όμως μέχρι στιγμής δεν έχει δεί-
ξει τέτοια σημάδια. Και ευτυχώς.

Η αντιπολίτευση αδυνατεί να καταλάβει ότι, ύστερα από μία
δεκαετία κρίσης στην Ελλάδα, το μείζον σήμερα είναι ένα νέο
πολιτικό αφήγημα, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος παραμένει καθηλωμένος σε αριστερόστροφες
αραχνιασμένες πολιτικές τού παρελθόντος και στο «όχι σε όλα»

Όταν και οι «δικοί σου» 
προβλέπουν ήττα…

i-kyr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Tα κλειδιά 
επιτυχίας
Με άνοιγμα στην κοινωνία η εσω-

κομματική διαδικασία εκλογής
αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής. Μέλη
και φίλοι του Κινήματος ψηφίζουν.
Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν,
με μοναδικό άγνωστο το εκλογικό σώ-
μα. Ανάλογα με τον αριθμό των ψηφο-
φόρων που θα ανταποκριθεί στο κάλε-
σμα, θα έχουμε και τον νικητή των
εκλογών. Θα είναι ο ένας από τους
τρεις πρώτους στις δημοσκοπήσεις και
οι άλλοι βάζουν απλά τις βάσεις για το
πολιτικό μέλλον τους; Ίδωμεν! 
Σε σχέση με τις προηγούμενες εσω-
κομματικές εκλογές, το τοπίο για το ΚΙ-
ΝΑΛ είναι καλύτερο. 

Το κυβερνών κόμμα έχει φθορά από
τη διακυβέρνηση, την πανδημία, τις
φωτιές και τα «βαρίδια» που δεν του
επιτρέπουν να «τρέξει» τις μεταρρυθμί-
σεις. Από την άλλη, το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης βολοδέρνει σε

μια στασιμότητα, κάνο-
ντας στείρα αντιπολίτευ-
ση, χωρίς προτάσεις.
Απευθυνόμενο στους μό-
νιμους κωπηλάτες, της
κομματικής του γαλέρας,
ακολουθώντας τη στρα-
τηγική μιας «προοδευτι-
κής διακυβέρνησης»,
που δεν έχει πελάτες! 

Η συγκυρία για το «αύ-
ριο» του Κινήματος Αλλα-

γής είναι ευνοϊκή, αρκεί να διατυπω-
θούν από τους ενδιαφερόμενους προ-
τάσεις και θέσεις ρεαλιστικές, καθα-
ρές, χωρίς αστερίσκους και εσωκομ-
ματικούς συμβιβασμούς. Το άνοιγμα
στην κοινωνία θα πρέπει να έχει σε
πρώτη προτεραιότητα το αφήγημα της
ισχυροποίησης της παράταξης και το
«αύριο», με όρους πρωταγωνιστή και
όχι κομπάρσου. Ρυθμιστής πολιτικών
διεργασιών και όχι δεκανίκι!

Φληναφήματα για την αναγέννηση

του παλιού ΠΑΣΟΚ ακούγονται σαν

ψευτοδιλήμματα και χρήζουν ψυχιατρι-

κής εξέτασης! Η στοχοπροσήλωση στο

παρελθόν συγχέεται με το άνοιγμα στον

παλιό κομματικό μηχανισμό, ορυμαγδό

ανέφικτων υποσχέσεων και κρεσέντο

κυβιστήσεων την επόμενη μέρα. 

Για να συγκινηθεί η κοινωνία, θα πρέ-

πει οι μνηστήρες της διαδοχής να συμ-

φωνήσουν για την ενότητα του κόμμα-

τος, να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι

και να σχεδιάσουν τη στρατηγική προ-

σέλκυσης νέων ψηφοφόρων και τον

επαναπατρισμό των παλιών.
Τα κρίσιμα κλειδιά της επιτυχίας εί-

ναι, σε πρώτη φάση, αξιωματική αντι-
πολίτευση και ανάληψη εξουσίας μετέ-
πειτα.

περί επικοινωνίας

του Θανάση 
Παπαμιχαήλ, 
επικοινωνιολόγου


