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«Μέδουσα»
...τσιμπάει
τον Ερντογάν
Mε το δηλητηριώδες τσίμπημα της «Μέδουσας»
απαντά η Ελλάδα στις απειλές Ερντογάν για
«επέμβαση» σε Αν. Μεσόγειο-Αιγαίο το επόμενο
δεκαήμερο. Η άσκηση «Μεδουσα 11», στην οποία

μετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, της
Κύπρου, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και της Γαλλίας και που βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη νοτίως της Κρήτης, αποτελεί ήδη απάντηση
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ανάπτυξης
η Χίος»
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ΓΡΑΦΟΥΝ
ΣΤΟ «Π»

• Π. Αβραμόπουλος
• Τζ. Αλεξάκη
• Γ. Κοντονής
• Ε. Μαρούπα
• Θ. Παπαμιχαήλ
• Γ. Τσούκαλης

στην περίπτωση που η Τουρκία κάνει πράξη τις
απειλές της και επιχειρήσει να εμποδίσει με ένοπλα
μέσα τις γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil ή
της γαλλικής TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ.
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Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη

Κάποτε θα επιστέψουν
τα κλεμμένα οι Βρετανοί

«R

aubkunst»: Είναι μια κατασκευασμένη
γερμανική λέξη που κυριολεκτικά σημαίνει «κλεμμένη τέχνη». Χρησιμοποιήθηκε
για να περιγράψει τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς
που λεηλάτησαν οι ναζί από Γερμανοεβραίους έως το
1939 και στη συνέχεια απ’ όλη την αποικιοκρατούμενη
από τη Γερμανία Ευρώπη κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόνο από τον Παρθενώνα οι ναζί δεν επιδίωξαν
να κλέψουν τους θησαυρούς του. Το είχε κάνει όμως
τον προηγούμενο αιώνα η Βρετανία, η μόνη χώρα
στην ιστορία που επιτέθηκε απευθείας στον Παρθενώνα. Ήταν τότε που ένας Βρετανός αξιωματούχος, ο Έλγιν, έστειλε στην Ακρόπολη εργάτες με τσεκούρια, βαριές και πριόνια για να κόψουν τα Μάρμαρα, το μεγαλειώδες τμήμα του ναού της Αθηνάς, ένα από τα πιο
σημαντικά κτίρια στην παγκόσμια ιστορία, και να πάρουν τα ωραιότατα αγάλματα θεών, ανθρώπων και
αλόγων. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα στην
Ιστορία παραδείγματα εγκεκριμένης από το κράτος
κλοπής έργων τέχνης και πολιτιστικού βανδαλισμού.
Και τώρα τα κλεμμένα Μάρμαρα, που εν τω μεταξύ η
βρετανική κυβέρνηση από τον Έλγιν, εκτίθενται στο
Βρετανικό Μουσείο, αφού τα λεύκαναν ανίδεοι έφοροι – παρόλο που ο Παρθενώνας, όπως όλοι οι ναοί
της εποχής, ήταν βαμμένος με ζωηρά χρώματα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της Raubkunst του 20ού αιώνα έχει επιστραφεί στους ιδιοκτήτες της ή στα μουσεία και τους ιστορικούς τόπους από τους οποίους είχε
λεηλατηθεί. Όμως στο Λονδίνο εξακολουθεί να υπάρχει το μεγαλύτερο στον κόσμο παράδειγμα Raubkunst, αφού η «κλεμμένη τέχνη» εξακολουθεί να παρακρατείται από τους μη νόμιμους ιδιοκτήτες της, όπως
αναφέρει και σε άρθρο του ο βρετανικός «Independent». Γιατί τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποκτήθηκαν νόμιμα από τη Μεγάλη Βρετανία και η επιστροφή
τους στην Ελλάδα δεν αποτελεί υπόθεση του Βρετανικού Μουσείου, αλλά των δυο κυβερνήσεων, κατά πώς
είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτηρίζει «πλαστές» τις βρετανικές θέσεις επί των θεμάτων
αυτών και πράγματι είναι.
Η Ελλάδα διαθέτει πάμπολλα ντοκουμέντα περί του
ότι τα γλυπτά διαρπάγησαν από τον Έλγιν, άρα η αγορά τους από το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν είναι νόμιμη. Οι ίδιοι οι Βρετανοί το γνωρίζουν, γι’ αυτό και το
1963 έκαναν τροποποίηση της πράξης αγοράς στη
Βουλή, ώστε να… νομιμοποιήσουν την απάτη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, επικαλούμενος και απόφαση
της UNESCO, που λέει ότι το θέμα είναι διακυβερνητικό, το έθεσε υπόψη του Άγγλου πρωθυπουργού κ.
Τζόνσον, από τον οποίο βεβαίως δεν ανέμενε και θετική ανταπόκριση. Όσο όμως οι εκάστοτε διαδοχικές
βρετανικές κυβερνήσεις κωφεύουν στις εκκλήσεις του
ελληνικού λαού να του επιστραφεί η «κλεμμένη τέχνη» με τον ίδιο τρόπο που η λεία των ναζί επιστράφηκε στους δικαιωματικούς ιδιοκτήτες της, τόσο και θα
φουντώνει το διεθνές κίνημα για την επιστροφή των
Γλυπτών του Παρθενώνα. Και κάποια μέρα το αγγλικό
κατεστημένο ίσως αναγνωρίσει το άδικο που έκανε
στην Ελλάδα, αποκόπτοντας κάποια έργα τέχνης από
το σπουδαιότερο κτίσμα του κόσμου.

Σ.

«Δεν απαγορεύεται να σκέπτονται...»
ΕΙΝΑΙ ο πρώτος και ο τελευταίος, έως τώρα,
Τούρκος λογοτέχνης που έλαβε Βραβείο Νόμπελ.
Πρόκειται, βέβαια, για τον Ορχάν Παμούκ, που
μπορεί να πήρε το μεγάλο βραβείο από τους εξέχοντες Σουηδούς, δεν του δόθηκε όμως ποτέ
«άφεση αμαρτιών» από τους κατέχοντες Τούρκους.
Τις όποιες ξαναθυμήθηκαν προχθές.
«Μα, ΠΟΙΕΣ είναι αυτές οι αμαρτίες του;» ρώτησα έναν εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη.
«Τα γραπτά του», είπε εκείνος.
«Λένε ψέματα;»
«Αν λέγανε ψέματα θα διαψεύδαμε», τόνισε, «το
κακό είναι…».
«Ποιο είναι;»
«Ότι ΔΕΝ ΛΕΝΕ ψέματα…»
ΚΑΙ ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης απεκάλυψε ότι ο Ορχάν Παμούκ κάνει μεγάλη ζημιά
στην κυβέρνηση Ερντογάν.
«Όχι γιατί στα βιβλία του ΓΡΑΦΕΙ αλήθειες»,
είπε.
«Αλλά;»
«Αλλά γιατί πολλοί ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ…»
ΣΕ συνέντευξή του προ καιρού ο Τούρκος συγγραφέας είχε πει ότι η Τουρκία ΔΕΝ αποτελεί πια
δημοκρατία.

«Δέρνουν ανθρώπους στον δρόμο επειδή κάνουν πολιτικά σχόλια», κατήγγειλε.
Ωστόσο ένας Δαρείος τον διέψευσε.
«Δεν τους δέρνουμε ΜΟΝΟ στον δρόμο», κούνησε το κεφάλι του.
Και διαβεβαίωσε ότι τους πολιτικούς σχολιαστές
τους ξυλοκοπούν και σε πλατείες και σε κήπους και
όπου αλλού τους πετύχουν.
«Προχθές πετύχαμε δύο γυναίκες να σχολιάζουν
την κυβέρνηση στην είσοδο ενός φούρνου», ανέφερε.
Θυμόταν, μάλιστα, και τον διάλογό τους:
«Τι λες, θα βρούμε λίγο ψωμί;» ρωτούσε η μία.
«Τι να σου πω», απαντούσε η άλλη, «ο ΑΛΛΑΧ είναι ΜΕΓΑΛΟΣ…».
Αγνοώντας παντελώς το μέγεθος του κ. Ερντογάν…
ΕΔΩ θα πρέπει, ίσως, να θυμίσουμε ότι ο Τούρκος ηγέτης, προτού γίνει δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιβίωνε με δουλειές του ποδαριού.
Διαφορετικές, φυσικά, από τις σημερινές, αφού
τότε ήταν ημιεπαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Και όλοι στο γήπεδο του φώναζαν «σουτ…».
Αντίθετα, τώρα ΑΥΤΟΣ φωνάζει σε όλους ΣΟΥΤ!

ΠΑΡΑ ταύτα, ο Ορχάν Παμούκ ΔΕΝ σωπαίνει. Το
τελευταίο του βιβλίο «Νύχτες πανούκλας» αφορά
την τουρκική κοινωνία, ένα προηγούμενό του, δε,
«οι μπάσταρδοι της Ισταμπούλ» σχολιάζει τον
«τουρκισμό». Τόλμησε, δε, σε συνέντευξή του να
επισημαίνει ότι «ένα εκατομμύριο Αρμένιοι είχαν
σκοτωθεί σε τουρκικά εδάφη» και πως…
Και πως από το 2014 έως το 2020 έχουν οδηγηθεί στις φυλακές 13.000 πολίτες!
«Σ’ αυτούς που κάνουν πολιτικά σχόλια ΣΠΑΝΕ
τα δάκτυλά τους», υπογράμμισε, ασκώντας έντονη
κριτική στη Δικαιοσύνη και στους δικαστές.
Οίτινες τον έχουν ΠΑΛΙ στο στόχαστρό τους.
«Δεν υπάρχει ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σκέψης», τονίζει ο
Τούρκος συγγραφέας.
Αλλά ο εισαγγελέας συνομιλητής μου διαφωνεί.
«Δεν είναι αλήθεια», είπε, «στη φυλακή όλοι
μπορούν να σκέπτονται Ο,ΤΙ θέλουν».
«Μα, τους φυλακίζεται ΧΩΡΙΣ δίκη», παρατήρησα.
«Θα γίνει ΚΑΙ η δίκη τους», διαβεβαίωσε.
«ΠΟΤΕ;»
«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ…»

Διά χειρός Δημητρίου
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Λήγουν στο 7μηνο
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού
Το πιο κρίσιμο, πάντως, για την κυβέρνηση
είναι η αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών. Σταδιακά, από τις αρχές Δεκεμβρίου
προστέθηκαν 200.000 ραντεβού εμβολιασμού με πρώτη δόση στο σύστημα, ενώ και
οι τρίτες δόσεις πάνε καλά. Η σπουδή,
όμως, να μείνει η κοινωνία ανοιχτή είναι αυτή που φέρνει την κυβέρνηση στην απόφαση
να υιοθετήσει τη λήξη του πιστοποιητικού
εμβολιασμού των 60+ στο επτάμηνο και,
άρα, εμμέσως να καταστήσει την τρίτη δόση
υποχρεωτική, προκειμένου οι άνθρωποι να
έχουν πρόσβαση στην εστίαση και την ψυχαγωγία. Με δεδομένο, δε, ότι χρόνος ως τα
Χριστούγεννα υπάρχει, στην κυβέρνηση
ποντάρουν στο ότι όσοι εμβολιάστηκαν και
θωρακίστηκαν ήδη μία φορά, θα το κάνουν
και μια δεύτερη, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Κωδικός «Ανοιχτά Χριστούγεννα»
μεταδοτικότητας στη βάση σύγκρισης εβδομάδα-εβδομάδα.

Μ

ε κάτι περισσότερο από έναν μήνα να μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην πάρει περαιτέρω μέτρα για
τους ανεμβολίαστους, εκτός από ορισμένες
σημειακές παρεμβάσεις, και να μην αλλάξει
τις βασικές γραμμές της στρατηγικής της.

του Γιώργου Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

Με άλλα λόγια, στην κυβέρνηση θέλουν Χριστούγεννα κοινωνικά, οικονομικά και θρησκευτικά ανοιχτά, χωρίς ιδιαίτερους αστερίσκους,
πέραν των όσων ήδη ισχύουν. Όσο, δε, κρυώνει
ο καιρός, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι σαφές ότι οι ανεμβολίαστοι βλέπουν και τις επιλογές τους στην εστίαση να περιορίζονται ουσιαστικά, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στο αναγκαίο rapid test.
Η… χριστουγεννιάτικη στρατηγική της κυβέρνησης, όπως την εξήγησε στο τηλεοπτικό του
διάγγελμα την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται
παρά τα όσα δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη, χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία παίρνουν μέτρα που περιορίζουν και τη διασκέδαση και την εστίαση, τις απογευματινές και
βραδινές ώρες, ενώ ενισχύουν και την τηλεργασία. Η Αυστρία επιβάλλει πλήρες lockdown
στους ανεμβολίαστους, εκτός της πρόσβασης
στην εργασία τους και σε καταστήματα τροφίμων
και φαρμάκων, ενώ ο ίδιος κανόνας ισχύει και σε
αρκετά κρατίδια της Γερμανίας, όπως στο Βερολίνο και τη Βαυαρία. Μένει, δε, να φανεί, αν μέσα στην εβδομάδα και όλη η Γερμανία θα υιοθετήσει έτι αυστηρότερους κανόνες ενόψει των

Θωρακίζονται τα δικαιώματα
των εμβολιασμένων
και παραμένει όρθιο το ΕΣΥ
γιορτών, ενώ ήδη μεγάλες χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις ακυρώνονται.
Εδώ, όμως, η κυβέρνηση επιμένει στις βασικές γραμμές της ίδιας στρατηγικής που έχει
δρομολογηθεί εδώ και περισσότερες από δύο
εβδομάδες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να μην κάνει πράξη ακόμα και εισηγήσεις συνεργατών του, κάποιοι εκ των οποίων, για παράδειγμα, ήταν της άποψης ότι οι
ανεμβολίαστοι δεν θα έπρεπε να έχουν καν πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους εστίασης.
Αρμόδια πηγή, πάντως, έλεγε στο «Π» ότι αυτά
τα μέτρα μένουν αυτήν τη στιγμή στο συρτάρι
ακριβώς επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν
ότι αποδίδουν και επέρχεται μια σταθεροποίηση, έστω και σε πολύ υψηλά επίπεδα, όπως
προκύπτει από τον συνεχώς μειούμενο δείκτη

Ρεβεγιόν κατ’ οίκον
Η κυβέρνηση, αυτά τα Χριστούγεννα, είναι αντιμέτωπη με σημαντικά διλήμματα. Εν μέσω αύξησης κρουσμάτων, να θωρακίσει τα δικαιώματα
των εμβολιασμένων ή να πάρει προληπτικά μέτρα που θίγουν και αυτούς; Και, παράλληλα, να
πλήξει ξανά την οικονομία προς όφελος της υγείας ή να κρατήσει όρθιο το ΕΣΥ με την αγορά ανοιχτή; Η απάντηση για τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη
ήταν μάλλον απλή. Εξ ου και οι ανεμβολίαστοι θα
κάνουν ρεβεγιόν κατ’ οίκον.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το «Π», ο ίδιος
ο πρωθυπουργός αρκετές φορές έχει απορρίψει
εισηγήσεις συνεργατών του για περιοριστικά μέτρα σε τομείς που θα «μυρίζουν»… lockdown. Ο
ίδιος έχει αποφασίσει να μην το κάνει και, ομολογουμένως, δεν υπάρχει και μεγάλη ευρωπαϊκή
διάθεση. Παράλληλα, με δεδομένο το έλλειμμα
άνω του 7% στον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει
περιθώριο για απώλεια της περιόδου των γιορτών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν και θεμελιώδη μέτρα ανάσχεσης του κύματος ακρίβειας

που πλήττει τα νοικοκυριά, κυρίως λόγω της
ενεργειακής κρίσης. Άλλωστε, ακόμα και τα περυσινά Χριστούγεννα, που έγιναν υπό πολύ διαφορετικές συνθήκες, η κυβέρνηση είχε κάνει
προσπάθεια να κρατήσει την αγορά ανοιχτή με τη
μέθοδο του click away, προκειμένου και οι καταστηματάρχες να πάρουν ανάσα και το e-commerce να αποσυμφορηθεί, αλλά και οι πολίτες
να πάρουν μια ανάσα.
Ενδεικτικό της διάθεσης της κυβέρνησης, πάντως, να μην επιβάλει νέα μέτρα ήταν και το φρένο
που έβαλε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στις
εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, στη συνεδρίαση
που έγινε την Τρίτη. Κατά πληροφορίες του «Π», τα
μέλη της επιτροπής έριξαν στο τραπέζι μέτρα που
πιάνουν και εμβολιασμένους. Για παράδειγμα, στο
τραπέζι ήταν η μείωση της πληρότητας στο 70%
για θέατρα και σινεμά που λειτουργούν ως χώροι
μόνο για εμβολιασμένους, η διπλή μάσκα στα
ΜΜΜ, η επαναφορά της μάσκας παντού, μέσαέξω, αλλά και νέοι περιορισμοί στην εστίαση, κυρίως στη χωρητικότητα και στις αποστάσεις. Ο κ.
Πλεύρης, όμως, είπε «όχι» σε όλες τις εισηγήσεις
και πλέον από σήμερα η κυβέρνηση θα πορεύεται
με το στίγμα που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης.

Αλλαγές και στο ωράριο του λιανεμπορίου
Τα νέα μέτρα για την πανδημία, τα οποία εξήγγειλε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα, εξειδίκευσε
χθες ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Στη συνέντευξη Τύπου, μαζί με
τον κ. Πλεύρη, ήταν ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελος
Μπίνης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι στοχευμένα. Υπάρχουν τρία στάδια:
α) Οι χώροι προσβάσιμοι σε όλους (φαρμακεία, προμήθεια τροφίμων).
β) Μόνο για εμβολιασμένους ή με έλεγχο στους ανεμβολίαστους (λιανεμπόριο, χώροι εργασίας, χώροι λατρείας, κομμωτήρια, ανοικτοί χώροι εστίασης). Στους χώρους εργασίας θα ακολουθηθεί κυλιόμενο ωράριο που θα

ξεκινά από τις 07:00 έως τις 09:30, ενώ θα υπάρξει και αλλαγή ωραρίου
στο λιανεμπόριο.
γ) Διασκέδαση σε κλειστούς χώρους που θα είναι μόνο για εμβολιασμένους (κλειστοί χώρους εστίασης, θέατρα, σινεμά, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια, γυμναστήρια).
Επιπλέον, για την είσοδο των ανηλίκων στους κλειστούς χώρους θα
υπάρχει, όπου απαιτείται, self-test και όχι εργαστηριακός έλεγχος.
Επιπρόσθετα, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα αλλάζει
το ωράριο λειτουργίας στο λιανεμπόριο.
Tα καταστήματα λιανικού εμπορίου τις καθημερινές θα είναι ανοιχτά από
τις 10:00 έως τις 21:00, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
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«Μέδουσα» έτοιμη να
τσιμπήσει τους Τούρκους

Δ

εν είναι τυχαίο ότι ένα από τα βασικά
αντικείμενα της άσκησης στο οποίο
εκπαιδεύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Γαλλίας,
που έχουν συγκεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι η προστασία πλατφόρμας εξόρυξης
υδρογονανθράκων, όπως και η ανακατάληψη
πλωτού γεωτρύπανου.

του Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Τα σενάρια αυτά σχεδιάστηκαν από τα Επιτελεία
και εντάχθηκαν στη φετινή «Μέδουσα» για να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές, καθώς
το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμο
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,
με την τουρκική επιθετικότητα να χτυπάει «κόκκινο»
και την Άγκυρα να απειλεί με αντίποινα στο πεδίο.
Σύμφωνα μάλιστα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές, όλα τα σενάρια της «Μέδουσας» ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από κοινού οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ανάμεσα σε αυτά, ο ναυτικός αποκλεισμός, η
προστασία και η προσβολή ναυτικών Μονάδων και
η αντιμετώπιση εχθρικής αεροπορικής επιδρομής.
Αθήνα, Κάιρο και Λευκωσία βρίσκονται σε εγρήγορση, με τις πληροφορίες που έρχονται από τη γείτονα Τουρκία να κάνουν λόγο για «θερμό» χειμώνα.
Η Άγκυρα έχει διαμηνύσει ότι δεν θα επιτρέψει την
έναρξη των γεωτρήσεων στα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα
τέλη Νοεμβρίου, με τους Αμερικανούς να τρυπούν
πρώτοι στο τεμάχιο 10 και ακολουθούν οι Γάλλοι
στα τεμάχια 6 και 7.

Οι ειδικές μονάδες
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε
απειλή, ακόμη και υβριδική, στη φετινή «Μέδουσα» έχει αναβαθμιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων. Ομάδες του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών και της Ζ’ Μοίρας
Αμφίβιων Καταδρομών εκπαιδεύονται μαζί με
επίλεκτους κομάντο από την Αίγυπτο και τα Εμιράτα, ενώ την πολυεθνική δύναμη συμπληρώνουν τμήματα ΟΥΚ της Κύπρου. Η συναντίληψη
σε θέματα άμυνας και ασφάλειας οδήγησε τους
διοργανωτές να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα
στην προώθηση της στρατιωτικής συνεργασίας
και της διαλειτουργικότητας, τοποθετώντας μεικτά πληρώματα στα πλοία αλλά και στα υποβρύχια που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση.
Ορμητήριο και φέτος είναι το «αεροπλανοφόρο»
της Μεσογείου, η Κρήτη. Πανίσχυρες αεροναυτικές δυνάμεις από τις πέντε χώρες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές που διεκδικεί η Άγκυρα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Και φέτος, η παρουσία της Αιγύπτου είναι εντυπωσιακή, με το επιβλητικό ελικοπτεροφόρο «Nasser» να αποτελεί το κέν-

τρο των επιχειρήσεων της συμμαχικής δύναμης,
ενώ το συνοδεύουν η γιγαντιαία φρεγάτα
«Bernees», μία κορβέτα «Gowind», δύο πυραυλάκατοι και ένα υποβρύχιο. Ελληνικές φρεγάτες, πυραυλάκατοι και υποβρύχια συμπληρώνουν τη ναυτική αρμάδα, ενώ από την 115 Πτέρυγα Μάχης απογειώνονται καθημερινά τα αιγυπτιακά και εμιρατινά
μαχητικά, τα οποία μαζί με τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας εκπαιδεύονται σε σύνθετα αντικείμενα εναέριας μάχης.
Στρατιωτικές πηγές τονίζουν στο «Π» ότι η πολυμερής άσκηση «προβάλλει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα του Διεθνούς
Δικαίου και εγγυητή της περιφερειακής σταθερότητας και σταθερότητας, ενώ την ίδια στιγμή αποδεικνύει ότι η Τουρκία παραμένει απομονωμένη στην
Ανατολική Μεσόγειο». Η «Μέδουσα» θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα με τη μεγάλη αεραποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης, την οποία
θα παρακολουθήσει από κοντά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και
εκπρόσωποι από τις χώρες που συμμετέχουν.
Την ίδια ώρα, αποτρεπτική «ομπρέλα» απέναντι
στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τα νεο-οθωμανικά σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελούν οι
αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας με τη Γαλλία
και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρουσία αμερικανικών και γαλλικών δυνάμεων σε περιοχές ελληνικών συμφερόντων αυξάνεται διαρκώς, προκαλώντας νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα.

Και η ναυαρχίδα του 6ου Στόλου
Στο Κεντρικό Αιγαίο βρέθηκε στα μέσα της εβδομάδας η «ναυαρχίδα» του 6ου Στόλου, το «USS
Mount Whitney», που λειτουργεί ως πλατφόρμα
αμφίβιων επιχειρήσεων. Το συνόδευαν η φρεγάτα
«Ύδρα» και η πυραυλάκατος «Ρίτσος», ενώ επίσημη
επίσκεψη στο αμερικανικό πλοίο διοικήσεως πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κων-

«Απάντηση», στην περίπτωση
που η Άγκυρα κάνει πράξη τις
απειλές της και επιχειρήσει να
εμποδίσει με ένοπλα μέσα τις
γεωτρήσεις της αμερικανικής
ExxonMobil ή της γαλλικής
TOTAL στην Κυπριακή ΑΟΖ
σταντίνος Φλώρος. Παράλληλα, και σε συνέχεια
της αναθεωρημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη απόβαση δυνάμεων που
έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι. Στα τέλη του μήνα, περίπου 1.200 άρματα μάχης, πυροβόλα και
ελικόπτερα θα μεταφερθούν μέσω της Αλεξανδρούπολης στην Κεντρική Ευρώπη και τη Μαύρη
Θάλασσα. Ουλαμοί αμερικανικών αρμάτων μάχης
όμως, παραμένουν και επί ελληνικού εδάφους,
στο πλαίσιο της άσκησης «Ολυμπιακή Συνεργασία».
Ελληνικά Leopard 2 HELL και αμερικανικά M1A1
Abrams βρίσκονται αυτές τις ημέρες στα πεδία βολής της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, επιτείνοντας τον εκνευρισμό της Άγκυρας, που βλέπει
την Ελλάδα και τους συμμάχους της να κάνουν προβολή σημαίας στο μαλακό της «υπογάστριο», ενώ
αναβαθμισμένη είναι και η παρουσία της αμερικανικής αεροπορίας στην 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας. αεροσκάφη F-15 πετούν καθημερινά πάνω
από το Αιγαίο, ενώ μαζί με τα ελληνικά μαχητικά
έφτασαν ακόμη και στα όρια του εθνικού εναέριου
χώρου, τον οποίο αμφισβητεί και συστηματικά παραβιάζει η Τουρκία.
Ταυτόχρονα, εντείνεται και η στρατιωτική συνεργα-

σία με τη Γαλλία. Το Παρίσι διατηρεί στην Ανατολική
Μεσόγειο την υπερσύγχρονη φρεγάτα κλάσης
FREMM «Auvergne», με την οποία είχαν την ευκαιρία
να πραγματοποιήσουν κοινά γυμνάσια οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις. Τα επόμενα βήματα της ελληνογαλλικής συνεργασίας τέθηκαν επί τάπητος και στο
τετ α τετ που είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί, στις Βρυξέλλες. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τα εξοπλιστικά και την ολοκλήρωση των
συμβάσεων για τα επιπλέον έξι Rafale και τις φρεγάτες Belharra, με την κα Παρλί να δίνει έμφαση στο
ενδεχόμενο απόκτησης 3+1 κορβετών «Gowind» για
το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ενημέρωση για Σαχέλ
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας ζήτησε ακόμη να ενημερωθεί για
την ελληνική συμμετοχή στο Σαχέλ και συγκεκριμένα
στις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο Μάλι υπό την
ηγεσία του Παρισιού. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο
«Π» ότι η ελληνική πλευρά απάντησε πως είναι θετική
στο ενδεχόμενο αυτό και ότι απομένει η ολοκλήρωση
ορισμένων εσωτερικών διαδικασιών, ώστε η Αθήνα
να είναι έτοιμη για την αποστολή μιας ομάδας της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου στην αφρικανική χώρα. Η
Γαλλία προσανατολίζεται στην αύξηση του στρατιωτικού της αποτυπώματος στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο μέσα στους επόμενους μήνες, οι οποίοι
είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι λόγω της κινητικότητας που
αναμένεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου. Το γαλλικών συμφερόντων γεωτρύπανο της
TOTAL προγραμματίζεται να πάρει θέση γεώτρησης
στο οικόπεδο 6 εντός των πρώτων μηνών του 2022,
με την αντίδραση της Άγκυρας να θεωρείται δεδομένη. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός λόγος που η
γαλλική φρεγάτα «Auvergne» βρίσκεται ελλιμενισμένη στη Λάρνακα και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
παραμείνει εκεί για τους επόμενους μήνες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Υπό σκιά Μητσοτάκη και εξελίξεων στο ΚΙΝΑΛ

Ή

στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά
αρμενίζουμε, σύντροφοι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ
στη βουλή της πολιτικής επικαιρότητας, έχοντας από τη μία τη σκιά του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Downing Street και από την άλλη
πλευρά τις εσωκομματικές εξελίξεις στο Κίνημα Αλλαγής (πάλαι ποτέ και πάλι με χρόνους με
καιρούς ΠΑΣΟΚ).

της Αντιγόνης Μακρινού
Σαν να μην είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα φώτα της πολιτικής επικαιρότητας
για μέρες περιστρέφονται γύρω από πρόσωπα και
δηλώσεις άλλων πολιτικών προσώπων που δεν πρόσκεινται στους κόλπους της Κουμουνδούρου. Ωστόσο, δεν τα παρατούν. Μάλιστα φαίνεται να ανακτούν και μία σχετική επικοινωνία μεταξύ τους, στην
ανάδειξη των θεμάτων της εβδομαδιαίας ατζέντας.

Χαίρονται για το ΚΙΝΑΛ;
Και όμως! Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται στην
Κουμουνδούρου, χαμογελούν για τη δημοσκοπική άνοδο του ΚΙΝΑΛ, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής
δεν φαίνεται να αφαιρεί από το εκλογικό εύρος
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, σε βάθος χρόνου και με τις εξελίξεις
στην πανδημία και την οικονομία, εκτιμούν πως
θα αποφέρει δυνατό πλήγμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν θα καταφέρει την αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές και ποιος άλλωστε ξέρει και το αποτέλεσμα! Στη μάχη και το Ινστιτούτο «Ν. Πουλαντζάς», που δημοσιεύει ανάλυση που δείχνει τη ΝΔ να έχει χάσει 3,6 μονάδες
από τον Ιούλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κερδίσει μισή
μονάδα: «Ακόμη και μία ψήφος διαφορά είναι νίκη», λένε στελέχη της Προοδευτικής Συμμαχίας.

Η πάλη
των τάσεων
και η... ομπρέλα
στην μπόρα

Τα νοσοκομεία
Η ατζέντα των θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ για την
εβδομάδα που πέρασε είχε ως κορωνίδα την ανάδειξη της κατάστασης των ελληνικών νοσοκομείων, μία κατάσταση που είναι γενικά αποδεχτή πια
ως επικίνδυνη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει γονατίσει προ πολλού, ασθενείς διασωληνώνονται
στους διαδρόμους, οι εντατικές ασφυκτιούν και
οι γιατροί δίνουν ηρωικές μάχες καθημερινά. Τα
κομματικά μέσα της Κουμουνδούρου δημοσίευσαν ακόμη και σκληρό φωτογραφικό υλικό με διασωληνωμένους ασθενείς με Covid σε απλά δωμάτια, εργαλειοποιώντας το πρόβλημα και τεκμηριώνοντας έτσι την άποψή τους, πως η κυβέρνηση έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο.

Aπεργία στην εστίαση
Ένα σημείο-ορόσημο της εβδομάδας που πέρασε ήταν η απεργία της Τρίτης 16 Νοεμβρίου
στην εστίαση. Απολύτως επιτυχημένη, με σχεδόν
καθολική συμμετοχή των καταστηματαρχών και
των υπαλλήλων, που διαμαρτύρονται για τα νέα
μέτρα της κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους
πολίτες. «Φάνηκε ήδη η προχειρότητά στη λήψη
μέτρων, αφού σε λιγότερο από μία εβδομάδα ο
τζίρος των μαγαζιών έπεσε μέχρι και 50%», λένε
πηγές της Κουμουνδούρου. Εντύπωση πάντως

προκαλεί το γεγονός πως ακόμη και επικεφαλής
εμπορικών φορέων τήρησαν –αν όχι αντιπολιτευτική στάση στα μέτρα– σιγήν ιχθύος, μπροστά στις
αντιδράσεις και την κινητοποίηση, μιας και εδώ
δεν χωρούν πολλά λόγια. Είναι η επιβίωση ενός
κλάδου που έχει χτυπηθεί περισσότερο απ’ όλους
από τα μέτρα κατά της διασποράς.

Πολυτεχνείο και ΝΔ
Οι δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδη περί απουσίας νεκρών εντός του Πολυτεχνείου, τις ιστορικές ημέρες του ’73, ήρθαν ως «βούτυρο στο ψωμί» του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη συμπάθεια της κυβερνητικής παράταξης προς την άκρα Δεξιά. Αν αυτό
δεν είναι «κλείσιμο ματιού» σε ένα χρυσαυγίτικο
ακροατήριο, τότε τι είναι, λένε οι εκ των έσω της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το... ηθικό πλεονέκτημα
Έχοντας πάντα κατά νου πως το ηθικό πλεονέκτημα ανήκει στη Ριζοσπαστική Αριστερά, ο ίδιος ο

Αλέξης Τσίπρας έφερε στον δημόσιο διάλογο την
ιστορία του Αεροπορικού Κέντρου στην Καλαμάτα και τη σχετική συμφωνία που έχει συνάψει η
κυβέρνηση με το Ισραήλ. Ως μία υπόθεση που
«μυρίζει» οικονομικό σκάνδαλο παρουσιάζει το
επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως το κόστος του Αεροπορικού Κέντρου έφτασε το 1,850 δισ. ευρώ,
αυξημένο δηλαδή κατά 35% από την προηγούμενη συμφωνία Μητσοτάκη, με τις ετήσιες πληρωμές να φτάνουν τα 600 εκατ. ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
υπογραμμίζει πως η προσφορά leasing που είχε
εκείνος εξασφαλίσει έφτανε το 1,2 δισ., 53% δηλαδή λιγότερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά από τον πρωθυπουργό
τα στοιχεία των ανταποδοτικών, δηλαδή τα οικονομικά οφέλη που έχει το ελληνικό Δημόσιο αλλά
και η ελληνική βιομηχανία από την εν λόγω συμφωνία, μιας και η ανάδοχος εταιρεία παίρνει τις
πάγιες εγκαταστάσεις καθώς και τον εξοπλισμό
της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος.

Υπάρχει βέβαια και η περιβόητη
εσωκομματική κόντρα, που καλά
κρατεί. Η πάλη των… τάσεων όχι μόνο δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά από τώρα και μέχρι το Συνέδριο και τις
εκλογές έχουμε να δούμε πράγματα
και θάματα.
Οι προεδρικοί ανασυντάσσονται,
με τους Παππά, Σπίρτζη, Ζαχαριάδη
να παίρνουν ξανά τα ηνία της Κίνησης Μελών και να δημιουργούν αυτό
που από σύστασης της τάσεως έλειπε: την ταυτότητά της. Η διεύρυνση,
οι συμμαχίες, η ματιά στην πράσινη
ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι τα βασικά σημεία στα
οποία θα πατήσουν οι προεδρικοί για
να δείξουν πως είναι εκείνοι που
ταυτίζονται με τις ανάγκες της εποχής, δίνοντας απαντήσεις στα πανευρωπαϊκά, και όχι μόνο, ζητήματα των
σύγχρονων κοινωνιών.
Πάντως, η Ομπρέλα δεν φαίνεται
να ανοίγει για ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στις δυνατές μπόρες θα καλύψει και
πάλι τους Τσακαλώτο, Τζανακόπουλο και τα κομματικά μισθωτά επιτελεία. Οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν να
βλέπουν το δέντρο αντί για το δάσος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

8

Γιάννης Πλακιωτάκης

Χ

ριστούγεννα με κανονικότητα για τους
εμβολιασμένους θα περάσουμε, όπως
υπογραμμίζει μιλώντας στο «Π» ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Γιάννης Πλακιωτάκης. «Η Ελλάδα προστατεύει τα
θαλάσσια σύνορά της, που είναι και σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποφασιστικότητα αλλά
και απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», τονίζει ο κ. Πλακιωτάκης απαντώντας στις κατηγορίες για pushbacks μεταναστών και δείχνοντας
προς τη μεριά της Τουρκίας για τη διευκόλυνση
των ροών.

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η Τουρκία συμπεριφέρεται
ως πειρατής στο Αιγαίο
«Από την πρώτη στιγμή
καταστήσαμε σαφές
ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια
σύνορα και είναι καθήκον
μας να τα προστατεύσουμε»

στον Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

Η κυβέρνηση έβαλε φρένο αυτές τις μέρες
στα σενάρια για «μοντέλο Αυστρίας» ως προς
τους ανεμβολίαστους. Δεν σας ανησυχεί,
όμως, το ότι η πίεση στο Σύστημα Υγείας μπορεί να οδηγήσει αναγκαστικά σε περαιτέρω
παρεμβάσεις;
Όπως γνωρίζετε, από την αρχή της πανδημίας, η
κυβέρνηση έχει επιλέξει να λειτουργεί με βάση τις
υποδείξεις της επιτροπής των ειδικών. Πριν από λίγες ημέρες, έπειτα από σχετική εισήγηση, προχωρήσαμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων, που ελπίζουμε ότι θα ανακόψουν το τέταρτο κύμα της πανδημίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη νέα ενημερωτική
προσπάθεια για τον εμβολιασμό, που έχει αρχίσει
να αποδίδει αποτελέσματα. Οι επιστήμονες αλλά
και η κυβέρνηση παρακολουθούν την κατάσταση
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ενισχύθηκε
σημαντικά από την έναρξη της πανδημίας έως σήμερα και –προφανώς– αν κριθεί από τους ειδικούς
ότι χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις, αυτές θα
γίνουν.
Πέρυσι γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα σε καθεστώς περιορισμού, έστω μόνο με την αγορά
ανοιχτή. Απέχουμε από τις γιορτές σχεδόν
έναν μήνα. Έχετε αίσθηση πώς θα γιορτάσουμε φέτος;
Σωστά ρωτάτε ποια είναι η αίσθησή μου, γιατί
γνώση τού πώς θα περάσουμε τα Χριστούγεννα
έχουν –στον βαθμό που μπορούν να έχουν– οι λοιμωξιολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες που παρακολουθούν τα μοντέλα εξέλιξης της πανδημίας.
Αίσθησή μου, λοιπόν, αλλά και ελπίδα μου, είναι
ότι θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στο πλαίσιο
που ισχύει και σήμερα. Με περισσότερες ελευθερίες για τους εμβολιασμένους συμπατριώτες μας,
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά –βεβαίως– πάντοτε με προσοχή και τήρηση των μέτρων
προστασίας.
Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι αρκετές καταγγελίες για pushbacks στο Αιγαίο
από το Λιμενικό. Μάλιστα, μια Ολλανδή δημοσιογράφος έθεσε και το ζήτημα στον κ. Μητσοτάκη, έστω με άκομψο τρόπο. Γιατί όλο
και περισσότεροι εκτός Ελλάδος θέτουν τέτοιο ζήτημα;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε την πρέπουσα απάντηση, όταν του τέθηκε το

λάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), που θα αποτελέσει
τα «μάτια» μας στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Κρήτη
και στο Ιόνιο, καθιστώντας πολύ πιο άμεση και αποτελεσματική τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων
μας.

ερώτημα. Η Ελλάδα προστατεύει τα θαλάσσια σύνορά της, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με αποφασιστικότητα, αλλά και απόλυτο
σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.
Όταν η Τουρκία δεν σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις, εμείς τηρούμε το Διεθνές Δίκαιο. Όταν η
Τουρκία αδιαφορεί για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εμείς τη θεωρούμε προτεραιότητα.
Όταν η Τουρκία επιτρέπει στους διακινητές να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων στο
Αιγαίο, εμείς τους σώζουμε. Οι όποιες καταγγελίες
δεν στηρίζονται σε δεδομένα.
Αντιθέτως, είναι δεδομένο ότι μόνο τα τελευταία
δύο χρόνια το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 4.500 συνανθρώπους μας στο Αιγαίο.
Είναι δεδομένο ότι, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, με τη ρυμούλκηση πλοίου
υπό τουρκική σημαία με σχεδόν 400 επιβαίνοντες.
Όπως είναι δεδομένο, η στάση μας έχει ενοχλήσει την Τουρκία, αλλά και τα κυκλώματα των διακινητών και κάποιες συλλογικότητες, που παρασύρονται από την τουρκική προπαγάνδα.
Είναι δεδομένο ότι η ελληνική προσέγγιση
στα σύνορα, θαλάσσια και χερσαία, έχει
σκληρύνει επί ημερών σας. Τηρείται, όμως, η
λεπτή «κόκκινη γραμμή» που χωρίζει την
αποτροπή από πράξεις που αντιβαίνουν στις
διεθνείς συνθήκες;
Από την πρώτη στιγμή που οι πολίτες εμπιστεύτηκαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, καταστήσαμε σαφές ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα και είναι
καθήκον της να τα προστατεύει. Πράττουμε το αυτονόητο. Και το πράττουμε με αποφασιστικότητα,

αλλά και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες εμπλοκής στη θάλασσα. Εάν η Τουρκία συμπεριφερόταν υπεύθυνα, εάν τηρούσε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ, δεν θα υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα στο Αιγαίο.
Δυστυχώς, όμως, η Τουρκία συμπεριφέρεται ως
πειρατής. Παραβιάζει συστηματικά τις υποχρεώσεις της. Όχι μόνο επιτρέπει, αλλά συχνά καθοδηγεί τις μεταναστευτικές ροές. Δεν ανταποκρίνεται,
όπως οφείλει, στις προσπάθειές μας για επικοινωνία και συνεννόηση.
Η σημαντική ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος,
σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, πολλαπλασίασε
τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή μείωση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Από τις 67.000
παράνομες αφίξεις στη χώρα μας το 2019, είχαμε
μόνο 10.074 το 2020 και μέχρι σήμερα, το
2021, έχουν περιοριστεί στις 3.621.
Σας ανησυχούν όσα κάνει η Τουρκία στα σύνορα; Βλέπετε έναν κίνδυνο εκ νέου εργαλειοποίησης του μεταταστευτικού, υπό
μορφή υβριδικής απειλής, όπως γίνεται σήμερα και στη Λευκορωσία;
Η Τουρκία δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί την
απόγνωση ταλαιπωρημένων ανθρώπων, εργαλειοποιώντας τους, προκειμένου να προωθήσει γεωστρατηγικές της επιδιώξεις. Η επανάληψη της τακτικής αυτής αποτελεί ένα ενδεχόμενο που μας
προβληματίζει και ακριβώς γι’ αυτό παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή όσα συμβαίνουν στην
περιοχή μας, αλλά και γενικότερα. Παρακολουθούμε και ταυτοχρόνως συνεχίζουμε την ενίσχυση του
Λιμενικού Σώματος, με έμφαση στην προμήθεια 70
νέων σκαφών, αλλά και την εξέλιξη του διαγωνισμού για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θα-

Είμαστε λίγο πριν από την ψήφιση του Προϋπολογισμού, εν μέσω όμως δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος παγκοσμίως. Σας
ανησυχεί ότι αυτό μπορεί να «σβήσει» τις
όποιες κινήσεις στήριξης της κοινωνίας ή θα
είναι το 2022 ένα καλύτερο, οικονομικά,
έτος;
Το αντίθετο. Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι
οδηγεί την Ελλάδα σε πολύ σημαντικούς ρυθμούς
ανάπτυξης το 2022 και έχει επίσης αποδείξει ότι τα
οφέλη από τη θετική αυτή πορεία κατευθύνονται
στη στήριξη της κοινωνίας.
Οι συνεχείς φοροελαφρύνσεις, η στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τα ειδικά μέτρα για την
αντιμετώπιση της παγκόσμιας ανόδου των τιμών
στην ενέργεια, το πρόγραμμα για την απασχόληση
νέων, τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας αποτελούν πυλώνες
μίας οικονομικής πολιτικής που δεν στοχεύει
απλώς στην ανάπτυξη.
Στοχεύει στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.
Στην ανάπτυξη με μέρισμα για όλες και όλους. Το
2022 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Με πρώτο τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εργαζόμαστε
γι’ αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα
θα φανούν πολύ γρήγορα.
Ειδικότερα, στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το 2022 αποτελεί κομβική χρονιά,
αφού θα αρχίσουν να φαίνονται τα ευεργετικά αποτελέσματα της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στον νησιωτικό χώρο και η εξειδίκευση της
Εθνικής Στρατηγικής για τα νησιά μας.
Με τη διασφάλιση σημαντικότατων πόρων που
θα διατεθούν για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια, διασφαλίζουμε επαρκείς και ποιοτικές ακτοπλοϊκές
συνδέσεις και σύγχρονες και ασφαλείς λιμενικές
υποδομές και ενισχύουμε τις προϋποθέσεις για
ισχυρή ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα.
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Διαχείριση κρατήσεων
& έλεγχος εργασιών ξενοδοχειακών
μονάδων στο cloud με έως και 56% έκπτωση
- Μέσω της υπηρεσίας hoteliga από την COSMOTE
- Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων
δωματίων μπορούν να αποκτήσουν
την προσφορά έως τις 26/11

Ε

ύκολη διαχείριση των κρατήσεων και πλήρη έλεγχο
των καθημερινών εργασιών των ξενοδοχείων μέσω
cloud προσφέρει η υπηρεσία hoteliga από την COSMOTE. Oι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, που θέλουν να βάλουν την επιχείρησή τους στην ψηφιακή εποχή, μπορούν να αποκτήσουν την υπηρεσία έως και 56%
φθηνότερα1 έως και τις 26 Νοεμβρίου.
Με τη hoteliga οι ξενοδόχοι μπορούν να:
Οργανώνουν αποτελεσματικά καθημερινές εργασίες,
όπως η τιμολόγηση, η έκδοση ειδικών παραστατικών, αλλά και η διαχείριση επισκευών συντήρησης των εγκαταστάσεων μίας ή και περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων, μέσα από το σύστημα διαχείρισης της υπηρεσίας Property Management System (PMS).
Διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο όλες τις κρατήσεις,
που προέρχονται από εξωτερικές πλατφόρμες, όπως
booking.com, Expedia, Airbnb κ.ά., μέσω της λειτουργικότητας του Channel Manager.
Εγκαταστήσουν Μηχανή Κρατήσεων στο site του ξενοδοχείου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πελάτες τους για
απευθείας κρατήσεις, με ασφάλεια πληρωμών και χωρίς
προμήθεια.
Η υπηρεσία hoteliga είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε φορητή συσκευή (Laptop, Tablet, Smartphone). Οι ιδιοκτήτες
ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων μπορούν να ενημερωθούν για το πακέτο που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής τους, δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους.

Tι είναι η υπηρεσία hoteliga
Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
Ολοκληρωμένο PMS
Με δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών καταλυμάτων

Channel Manager

ρωμής (μετρητά, paypal, πιστωτική κάρτα) με
ασφάλεια και χωρίς προμήθειες

Γιατί να την επιλέξεις;
Χωρίς Προμήθειες για το Booking Engine
Xωρίς αρχικό κόστος επένδυσης, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις και χωρίς κρυφές
προμήθειες

Ολοκληρωμένη λύση στο Cloud

Χαμηλή συνδρομή

Όλα για την αποτελεσματική διαχείριση του ξενοδοχείου, μαζεμένα σε ένα σημείο και χωρίς
αρχικά κόστη επένδυσης σε υλικοτεχνική υποδομή (όπως servers και αποθηκευτικό χώρο)

με τον μήνα ή με τον χρόνο

Συνεχείς βελτιώσεις

Χωρίς καμία προμήθεια από τις κρατήσεις

All-in-One έως 20 δωμάτια
Περιλαμβάνει: PMS, 2 κανάλια Channel

Xωρίς τις πολυπλοκότητες του παραδοσιακού
λογισμικού

Συνεχής εμπλουτισμός με νέες λειτουργίες
που βασίζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας

Booking Engine

Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή

Παγκόσμιο, αλλά ταυτόχρονα τοπικό

All-in-One έως 50 δωμάτια
Περιλαμβάνει: PMS, 2 κανάλια Channel

Για το website του ξενοδοχείου, πολυγλωσσικό και με υποστήριξη όλων των τρόπων πλη-

Xρήση μέσω tablet, smartphone ή laptop για τη
διαχείριση του καταλύματος από την 1η ημέρα

πολύγλωσσο και με υποστήριξη πολλαπλών
νομισμάτων

Manager, Booking Engine και τα αντίστοιχα
Setups

Με συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο για
αποφυγή διπλοκρατήσεων, με τις μεγαλύτερες μηχανές κρατήσεων, όπως Βooking.com,
Expedia, Airbnb κ.λπ.

Φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη

Manager, Booking Engine και τα αντίστοιχα
Setups

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Κωνσ ταν τίνος Κυρανάκης
Βουλευτής Β’ Αθηνών της ΝΔ

Ο πρώτος μου μισθός ήταν 450 ευρώ

Ε

ίναι νέος, ωραίος και μιλάει για όλα
χωρίς να μασάει τα λόγια του. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη,
Βουλευτή Β’ Αθηνών της ΝΔ. που, σε μια εφ’
όλης της ύλης συνέντευξη, μας μιλάει για τις
προκλήσεις της κυβέρνησης, για τα χρόνια που
προήδρευε στο ΕΛΚ, αλλά και για το πρώτο του
μεροκάματο.

της Άννας Καραβοκύρη

Φωτό: Κώστας Πρόφης
Αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη αντιμετωπίζει μια διπλή πρόκληση, από τη μια είναι η πανδημία και από
την άλλη είναι η ακρίβεια στην οικονομία.
Ποια θεωρείτε πως είναι η πιο δύσκολη;
Από τη στιγμή που χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο. Ακόμη κι αν η διαχείριση είναι σωστή, η απώλεια ανθρώπινων ζωών δεν σου επιτρέπει να αντιμετωπίζεις το ζήτημα με ικανοποίηση. Η αλήθεια είναι,
όμως, ότι η ακρίβεια πλέον απασχολεί περισσότερους πολίτες απ’ ό,τι η πανδημία, όσο σκληρό κι
αν ακούγεται αυτό. Η καλύτερη απάντηση στην
ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών, που πρέπει
να συμβεί μέσω της μείωσης των εισφορών.
Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορούν με το ίδιο μισθολογικό κόστος να δώσουν περισσότερα «καθαρά»
στους εργαζομένους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση πως
έχει χάσει τη μάχη με την πανδημία. Τι απαντάτε;
Το λέει, αλλά δεν το τεκμηριώνει. Η Ελλάδα
έκανε ρεκόρ στον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι,
παρά την πανδημία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχει ενισχυθεί με σχεδόν τριπλάσιες ΜΕΘ και
12.000 γιατρούς και νοσηλευτές, η αναμονή στις
Μονάδες Εντατικής είναι μικρότερη από ό,τι ήταν
επί ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πανδημία, το 75% των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί και τα ραντεβού ανεβαίνουν, ενώ γίνονται δεκαπλάσια τεστ σε σχέση με
πέρυσι. Η Ελλάδα, από μαύρο πρόβατο, έχει γίνει
παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο που οργάνωσε τον εμβολιασμό. Είναι ίσως η πρώτη φορά
που το ελληνικό κράτος λειτούργησε «ρολόι», με
τεράστια συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας.
Ταυτόχρονα, παρότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, η χώρα »τρέχει με 7% ανάπτυξη. Αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ τα ονομάζει ήττα. Ίσως με υπουργό Υγείας
τον κ. Πολάκη να τα πηγαίναμε καλύτερα…
Είστε ένας από τους νεαρότερους βουλευ-

τές της ΝΔ. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι συνάδελφοί
σας βουλευτές;
Διατηρώ μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη σχέση
με αρκετούς από τους γηραιότερους συναδέλφους βουλευτές. Σε κάθε ολομέλεια ζητώ τη
συμβουλή τους στα έδρανα, προσπαθώ να μαθαίνω από την πολυετή εμπειρία τους. Ειδικά με τον
«ναύαρχο» Διονύση Χατζηδάκη κάνουμε πολλές
συζητήσεις, εντός και εκτός Βουλής, και για μένα
είναι πραγματικός δάσκαλος. Σίγουρα υπάρχει
και καχυποψία από κάποιους. Αλλά τον σεβασμό
όλων τον κερδίζεις από τη συνολική σου παρουσία, από τις μάχες που δίνεις για την παράταξη
και από την ευθύτητά σου μέσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Δεδομένου ότι δεν κατάγεστε από πολιτικό
τζάκι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να εμπλακείτε με την πολιτική;
Από πολύ μικρός είχα ένα χαρακτηριστικό.
Όπου και να βρισκόμουν, αν έβλεπα κάτι που δεν
λειτουργεί σωστά, ήθελα να το αλλάξω. Και πάντα προσπαθούσα να πείσω κι άλλους για να το αλλάξουμε μαζί. Από το Δεκαπενταμελές του σχολείου μου μέχρι σήμερα στη Βουλή, συνεχίζω να
έχω αυτόν τον τρόπο σκέψης. Η πολιτική για μένα
είναι ένας τρόπος να κάνουμε καλύτερη τη χώρα
μας, την Ελλάδα. Ειδικά τα χρόνια που βρισκόμουν στο εξωτερικό, αυτή η δίψα για αλλαγή
στην πατρίδα μου μεγάλωσε.
Από ό,τι καταλαβαίνω, το «μικρόβιο» της
πολιτικής το κολλήσατε από μικρός. Συμμετείχατε στις μαθητικές εκλογές;
Συμμετείχα, ναι. Ήμουν πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς όταν ήμουν στην Ελλάδα και εκπρόσωπος του σχολείου μου στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου Νέων στις Βρυξέλλες. Θυμάμαι
ότι οι συμμαθητές μου πάντα μου αναγνώριζαν το
θάρρος να διεκδικώ πράγματα απέναντι στους
καθηγητές και τους διευθυντές.
Ποια ήταν τα αιτήματά σας;
Θέλαμε να ακουγόμαστε. Να λαμβάνουν σοβαρά την άποψη των μαθητών και να μη μας υποτιμούν. Η ποιότητα των εγκαταστάσεων και οι
αθλητικές δραστηριότητες ήταν συνήθως στο
επίκεντρο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Θυμάμαι ότι
αντιδρούσαμε έντονα σε άδικες αποβολές συμμαθητών μας και ζητούσαμε συχνές ακροάσεις
από τους διευθυντές για κακές συμπεριφορές
καθηγητών.
Η οικογένειά σας, η μητέρα σας, πώς αντέδρασε στην απόφασή σας αυτή; Σας στήριξε ή προσπάθησε να σας «προστατέψει»;
Με στήριξε και με στηρίζει με ανιδιοτελή αγάπη. Δεν της αρέσει η πολιτική, πολλές φορές προ-
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Θυμάμαι μου είπε: «Αν δεν κερδίσεις, μην γυρίσεις στην Ελλάδα»
Σε ηλικία 25 ετών αναλαμβάνετε την εξαιρετικά τιμητική αλλά και
απαιτητική θέση του προέδρου της Νεολαίας του ΕΛΚ. Ποια ήταν η
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε τότε;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν πολιτικό από το να εκπροσωπεί την πατρίδα του στο εξωτερικό. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι των
«Ευρωπαίων» και μπροστά σου είναι η ελληνική σημαία, έχεις ευθύνη, όποια κι αν είναι η θέση σου. Τα χρόνια που ξεκίνησα στη Νεολαία
του ΕΛΚ, τα στερεότυπα για την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ άσχημα.
Μας αποκαλούσαν «τεμπέληδες» και «ανεύθυνους». Τους διαψεύσαμε με τη δουλειά μας. Το 2013 έθεσα υποψηφιότητα για την προσπάθησε να με μεταπείσει να μην κατέβω για βουλευτής, διότι θεωρεί τον χώρο πολύ τοξικό. Όμως
της οφείλω πολλά διότι ήταν πάντα δίπλα μου, ειδικά στα πρώτα μου βήματα.
Από όσο γνωρίζω, εκτός από τη μητέρα
σας, έχετε αδυναμία και στον παππού σας.
Τι μάθατε από εκείνον;
Ο παππούς μου, Σταύρος Κυρανάκης, είχε
ανοίξει μια επιχείρηση ένδυσης στον Βόλο. Η ζωή
κάποτε τα έφερνε πιο δύσκολα. Έκλεισε, έπρεπε
να ξεκινήσει από την αρχή, τα κατάφερε με επιμονή. Αυτό μου έμαθε. Να μην τα παρατάω ποτέ.
Πώς ήταν ως άνθρωπος;
Ήταν άνθρωπος λιτός, δεν ζούσε με πολυτέλεια, έβλεπε πολύ ποδόσφαιρο, αγαπούσε πολύ

εδρία της Οργάνωσης και είχα απέναντί μου τη Νεολαία της Μέρκελ.
Τι θυμάστε από εκείνη την περίοδο;
Θυμάμαι ένα κορυφαίο κομματικό στέλεχος που μου είχε πει «αν δεν
κερδίσεις, μη γυρίσεις στην Ελλάδα». Μου είχαν κοπεί τα πόδια, αλλά
το πίστευα πολύ. Μας στήριξαν οι χώρες του Νότου, οι Ιρλανδοί, οι Βαλτικές και οι Σκανδιναβοί. Ένιωσα τότε ότι κερδίσαμε μια μικρή μάχη για
τη χώρα, μας σε μια εχθρική Ευρώπη. Και είμαι ευγνώμων στον Αντώνη
Σαμαρά, ο οποίος αναγνώρισε αυτήν την επιτυχία και πίστεψε σε μένα
σε πολύ μικρή ηλικία.

τα σκυλιά. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να δει την Ελλάδα να σηκώνει το Euro το 2004. Τον θυμάμαι
και παίρνω δύναμη, ήταν και είναι έμπνευση για
μένα, όπως και η αγαπημένη μου γιαγιά Καίτη, η
οποία μου έκανε την τεράστια τιμή να με ψηφίσει
ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, στις τελευταίες
εκλογές της ζωής της, το 2014.
Παρότι μπήκατε νωρίς στη Βουλή και στην
πολιτική, είχατε προλάβει να κολλήσετε ένσημα στην αγορά εργασίας. Θυμάστε πότε
βγάλατε το πρώτο σας χαρτζιλίκι;
Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας ένδυσης στην Αθήνα, σε ηλικία 19
ετών, με μισθό 450 ευρώ. Ήταν κάτι που ήθελα
πολύ, παρότι ταυτόχρονα σπούδαζα στη Νομική
Αθηνών. Ήθελα να ξεκινήσω να έχω δικό μου ει-

σόδημα, να είμαι ανεξάρτητος στον βαθμό που
μπορούσα.
Τι άλλες δουλειές έχετε κάνει;
Από το 2008 και μετά δουλεύω στη διαφήμιση
και στην κατασκευή ιστοσελίδων. Τα περισσότερα
χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας και κάποια
ως μισθωτός σε digital agency. Συμπλήρωσα πάνω από δέκα χρόνια ενσήμων στον ιδιωτικό τομέα, πριν εκλεγώ βουλευτής.
Πώς και δεν γίνατε δικηγόρος, αφού έχετε
πτυχίο Νομικής;
Η αλήθεια είναι ότι, επειδή ξεκίνησα να ασκώ
το επάγγελμα πριν τελειώσω τη Νομική, δεν
υπήρξε τότε μέσα μου το δίλημμα για το αν θα τα
παρατήσω, ώστε να γίνω μάχιμος δικηγόρος.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Έκανα αυτό που με γέμιζε και το συνέχισα γιατί αισθανόμουν δημιουργικός. Όμως, η Νομική μού
έχει δώσει πολλά ως επιστήμη και με έχει βοηθήσει στον τρόπο σκέψης μου και στην αντίληψη για
τους θεσμούς και τη λειτουργία τους.
Γνωρίζετε την ελεύθερη αγορά και ξέρετε
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ως νέος άνθρωπος,
ποια θεωρείτε την κυριότερη δυσλειτουργίας της ελληνικής αγοράς, που έστρεψε
μαζικά πολλούς νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες προς το εξωτερικό;
Έχοντας δουλέψει πολλά χρόνια με «μπλοκάκι», γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν να είναι κανείς
ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία ήταν απίστευτη, τα συστήματα τιμολόγησης ήταν απαρχαιωμένα, ενώ οι φόροι ήταν
εξαντλητικοί. Όλα αυτά οδήγησαν αρκετούς
επαγγελματίες στο εξωτερικό. Όμως, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει άλματα. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει στον επαγγελματία να γλιτώσει τις
«ουρές» και τη γραφειοκρατία. Οι ηλεκτρονικές
πληρωμές και τα φορολογικά κίνητρα βοηθούν
και πρέπει να επεκταθούν. Θεωρώ όμως ότι η γενιά που έφυγε μπορεί να γίνει τεράστιο κέρδος
για την Ελλάδα. Η εμπειρία αλλά και η νοοτροπία
που έχουν αποκτήσει αυτοί οι άνθρωποι μπορεί
να αλλάξουν πραγματικά τη χώρα και είμαι πολύ
χαρούμενος που βλέπω πολλές και πολλούς να
επιστρέφουν και να βρίσκουν δουλειές εδώ, στην
Ελλάδα.
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α «κοντύνει» η διαδρομή του
Γιώργου Παπανδρέου στην πορεία προς τις εσωκομματικές
κάλπες επιχειρείται ανοιχτά πλέον, στο
πλαίσιο της διεκδίκησης της ηγεσίας του
Κινήματος Αλλαγής. Τα φαβορί για την ηγεσία αρχίζουν να δείχνουν τα δόντια τους και
προσπαθούν να θέσουν εκτός κάδρου τον
κ. Παπανδρέου.

Το εθνικό «καπέλωμα»
ορώντας το κόκκινο καπέλο της στρατευμένης δημοσιογραφίας, η Ολλανδή δημοσιογράφος Ίνγκεμποργκ Μπέουχελ ήταν με ρομποτική ακρίβεια προετοιμασμένη για
την εκπλήρωση της αποστολής της, με μοναδικό όπλο το ίδιο
που συχνά χρησιμοποιούν οι κατά πραγματικό επάγγελμα «αλληλέγγυοι» προστάτες του δόγματος «μεγάλη αναταραχή, ωραία
ατμόσφαιρα».
Έχοντας αναβαθμίσει τον εαυτό της ως τον απόλυτο κριτή των
πάντων, έκανε το γνωστό, μοιραίο λάθος που χαρακτηρίζει μερίδα της δημοσιογραφίας, αυτό της σκοπιμότητας, και αντί να υποβάλει μια απλή, σκληρή, ερώτηση στον Έλληνα πρωθυπουργό –
αυτές που μας μαθαίνουν οι σωστοί δάσκαλοι της δημοσιογραφίας– προχώρησε σε ένα προσωπικό, αντιδεοντολογικό «παρα-

Φ

Βγάζουν τον
ΓΑΠ… εκτός
του κάδρου
ΚΙΝΑΛ

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com

Δεκαπέντε μέρες πριν από την πρώτη
εκλογική αναμέτρηση, οι δημοσκοπήσεις
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ήδη την πρώτη τριάδα. Με όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς, προκρίνεται ένα
σκληρό ντέρμπι ανάμεσα στους Ανδρέα Λοβέρδο και Νίκο Ανδρουλάκη, με τον πρώτο
να διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα. Με αυτά
τα δεδομένα, ο Γιώργος Παπανδρέου φαίνεται να βγαίνει, με μικρή διαφορά, εκτός
κούρσας.
Την ίδια στιγμή, η επιμονή του κ. Παπανδρέου για μια εναλλακτική μορφή ντιμπέιτ
οδήγησε σε έναν «άτυπο» συνασπισμό των
πέντε συνυποψηφίων του, που είχε ως αποτέλεσμα να βγει και εκτός ντιμπέιτ. Ωστόσο,
μέχρι την τελευταία στιγμή θα καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να αλλάξει
γνώμη ο κ. Παπανδρέου και να συμμετέχει
στην αναμέτρηση των υποψήφιων αρχηγών
του ΚΙΝΑΛ, η οποία, εκτός απροόπτου, θα γίνει το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου. Όπως είναι φυσικό, το θέμα δεν είναι η συμμετοχή
του κ. Παπανδρέου αλλά το μήνυμα που θα
στέλνει η εικόνα ενός ντιμπέιτ χωρίς αυτόν.
Έμπειρα κομματικά στελέχη δεν έκρυβαν
την ανησυχία τους ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πλήγμα στην ενότητα του κόμματος,
ειδικά σε μια συγκυρία που αποδεικνύεται
ιδιαίτερα θετική για το Κίνημα.
Από την άλλη πλευρά εκφράζονται απόψεις που έχουν να κάνουν καθαρά με τη
στρατηγική του Γιώργου Παπανδρέου το
επόμενο διάστημα. Αυτή η άλλη οπτική θέλει
τόσο τον πρώην πρωθυπουργό όσο και το
επιτελείο του να έχουν αναγνωρίσει ότι έχει
«κοπάσει» ο ευνοϊκός άνεμος που συνόδευσε την αναγγελία της υποψηφιότητάς του. Η
εντύπωση που ήθελαν να περάσουν αρχικά,
ότι ο Γιώργος Παπανδρέου «θα κάνει περίπατο» μέχρι να ανέβει ξανά στον 6ο όροφο της
Χαριλάου Τρικούπη, δεν «πέρασε», καθώς οι
συνυποψήφιοί του αποδείχτηκαν «πολύ
σκληροί» για να τα παρατήσουν. Ωστόσο
εκείνο που άρχισε να προκαλεί ανησυχία
ήταν τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων που τον εμφανίζουν στην
τρίτη θέση. Στην αρχή επιχειρήθηκε μια ψύχραιμη αποκωδικοποίηση των δημοσκοπικών ευρημάτων, σύμφωνα με την οποία «ο
Γιώργος Παπανδρέου υπερτερεί στην παράσταση νίκης σε όλες τις κατηγορίες ψηφοφόρων, ακόμη και μεταξύ εκείνων που δηλώνουν πως δεν θα τον ψήφιζαν». Η διαπί-
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Εξωθεσμικά κέντρα
καταγγέλλει και πάλι
ο Παπανδρέου
στωση αυτή οδήγησε τους επιτελείς του στο
συμπέρασμα ότι «αποδεικνύει πως αναγνωρίζονται τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και
θεωρείται ως ο φυσικός ηγέτης της παράταξης», καθώς επίσης και στο ότι «οι πολίτες
που οπωσδήποτε θα συμμετάσχουν στις
εκλογές για τη νέα ηγεσία στο Κίνημα Αλλαγής, και προφανώς είναι αυτοί που ταυτίζονται με τον χώρο και την παράταξη πολιτικά,
ηθικά και συναισθηματικά, έχουν ήδη καταλήξει στην πλειοψηφία τους σε ψήφο στον
Γιώργο Παπανδρέου».

Eναντίον του
Τα επιχειρήματα αυτά δεν στάθηκαν ικανά
για να αλλάξουν την εικόνα στο εσωκομματικό τοπίο. Απεναντίας άρχισε να κλιμακώνεται και μια ρητορική κατά της υποψηφιότητάς του από πρόσωπα που η γνώμη τους έχει
μια βαρύτητα πέριξ της παράταξης. Χαρακτηριστική είναι η αρθρογραφία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Νίκου Αλιβιζάτου, προσωπικότητας της Κεντροαριστεράς, αφού μεταξύ άλλων είχε την
ευθύνη για τις εσωκομματικές εκλογές του
ΚΙΝΑΛ, που ανέδειξαν στην ηγεσία τη Φώφη
Γεννήματα. Με ένα αυστηρό άρθρο του, αν
και ομολογεί ότι ο Γιώργος Παπανδρέου τού
είναι συμπαθής, περιγράφει τη «χαοτική»

πρωθυπουργία του εν μέσω της οικονομικής
κρίσης, αλλά και τους συμβιβασμούς που
έκανε για να διατηρηθεί στην ηγεσία του
κόμματος, και καταλήγει με την ευχή ότι οι
εκλογείς δεν θα τον εκλέξουν διάδοχο της
Γεννηματά. Μεταξύ άλλων, επικαλείται και
την πρωτοφανή δήλωσή του, ότι αν επέμεινε
στην υποψηφιότητά της η Φώφη Γεννηματά
δεν θα ήταν υποψήφιος, χαρακτηρίζοντας
την υποψηφιότητά του καιροσκοπική. Σημειώνει ότι οι επιδόσεις του ως αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ως
πρωθυπουργού ήταν από μέτριες έως απογοητευτικές, ενώ προσθέτει ότι μάλλον επιβεβαιώνονται οι κυνικοί που υποστήριξαν ότι
αν δεν ήταν γιος του Ανδρέα, δεν θα είχε
εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Τα απανωτά «χτυπήματα» αναγκάσαν τον κ.
Παπανδρέου να περάσει στην αντεπίθεση βάζοντας και πάλι στο στόχαστρό του «εξωθεσμικά κέντρα» και τη Δεξιά, που επιβουλεύονται
την υποψηφιότητά του, αλλά και το ΚΙΝΑΛ γενικότερα. Ειδικότερα, με ανακοίνωση από το
Γραφείο Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, καταγγέλλεται πως «την τελευταία περίοδο, πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα παρεμβάσεων
στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία του
Κινήματος Αλλαγής, όχι μόνο από εξωθεσμικά
και άλλα κέντρα, αλλά και από παράγοντες της
Δεξιάς». Προσθέτει μάλιστα πως «με τις παρεμβάσεις αυτές, που ποικίλλουν ως προς τον τρόπο που εκδηλώνονται, είτε στρέφονται εναντίον στελεχών της παράταξής μας και ιδιαιτέρως εναντίον του Γιώργου Α. Παπανδρέου, καθώς βλέπουν ότι δεν ικανοποιούνται τα δικά
τους συμφέροντα και τα συμφέροντα άλλων
κομμάτων, είτε στρέφουν τα βέλη τους εναντίον της παράταξής μας συνολικά».

Γράφει
η Φωτεινή Πιπιλή*
λήρημα». Με την αυστηρή και επί της ουσίας απάντησή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το δικό του
εθνικό καπέλο, αυτό που προστατεύει τους περισσότερους Έλληνες από τα οργανωμένα σχέδια που επιβουλεύονται την εθνική
κυριαρχία, το διεθνές και ευρωπαϊκό Δίκαιο και την αναγκαιότητα της προστασίας των συνόρων της Ευρώπης. Είμαι σκληρή
στην κριτική μου, γιατί στον δικό μου φάκελο των ερωτήσεων
έχω πάντα και το βιογραφικό μου, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και δη της Επιτροπής Μετανάστευσης, την περίοδο 2012-2015. Έζησα προσωπικά άπειρες προσπάθειες καπελώματος της αλήθειας που βίωνε η Ελλάδα με τα μεταναστευτικά ρεύματα, με τη συντονισμένη επίθεση συγκεκριμένων ευρωπαϊκών εφημερίδων, κυρίως βρετανικών.
Παραθέτω αναμφισβήτητα γεγονότα: Όλη εκείνη την περίοδο
στο Συμβούλιο της Ευρώπης ζούσα έντονα την ψυχροπολεμική
σχέση μας με τις πλούσιες χώρες του Βορρά, αλλά και τις χώρες
των μνημονικών δανεικών μας: π.χ., τις χώρες της Βαλτικής,
που, μεταξύ άλλων, μας πυροβολούσαν γενικώς για την πολύχρονη ανικανότητά μας, ως χώρας, να αντιμετωπίσουμε το ρεύμα των παράνομων-παράτυπων μεταναστών. Το κούνημα του δακτύλου εις βάρος μας ήταν συνεχές και πιεστικό, και η δική μου
απάντηση συμπεριελάμβανε πάντα στατιστικά στοιχεία και τη μόνιμη επωδό, «δεν δεχόμαστε κριτική από τις πλούσιες αποικιοκρατικές σας χώρες».
Η συνήθως στοχευμένη δημοσιογραφική κατακραυγή εις βάρος της Ελλάδας προκάλεσε στο ΣτΕ τη σύνταξη έκθεσης για το
μεταναστευτικό, με επικεφαλής τη μεγάλη μας κριτή, Ολλανδή
βουλευτή Τίνεκε Στρικ. Με πρωτοβουλία της επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας Ντόρας Μπακογιάννη, συνοδεύσαμε
αντιπροσωπεία βουλευτών από πολλές χώρες στον ακριτικό
Έβρο, στην –τότε δομή– της Αμυγδαλέζας και όπου είχαν, ιδίοις
όμμασι, τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας. Η πολυήμερη επίσκεψή τους στα καίρια σημεία
έφερε ανατροπή στις, εκ του μακρόθεν, απόψεις τους.
Με συντριπτική πλειοψηφία τον Ιανουάριο του ’13, το ΣτΕ ενέκρινε την έκθεση Στρικ, αναγνωρίζοντας επιτέλους ότι το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό… Ο δε τότε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του ΣτΕ, Γάλλος Ζαν-Κλοντ Mινιόν, ζήτησε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί μόνη της όλη τη δυστυχία του κόσμου, ολόκληρη η
ήπειρος έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι η κατάσταση στην
περιοχή της Μεσογείου, που είναι ήδη δύσκολη, δεν θα γίνει μια
ανθρωπιστική καταστροφή».
Υπάρχουν και άλλες ανάλογες ιστορίες που καπελώνουν τη
στρατευμένη δημοσιογραφία και, όπως εμείς τότε αποδείξαμε
με την πραγματικότητα στους βουλευτές του ΣτΕ, πως δεν πρέπει να ακούν τις σειρήνες αλλά και να τις βλέπουν, έτσι και η Ολλανδή δημοσιογράφος, και οι όμοιοί της, όφειλε να παρουσιάσει
στοιχεία και αποδείξεις στον Έλληνα πρωθυπουργό, για να μη
φύγει τελικά η ίδια παντελώς ακάλυπτη!
* Βουλευτής Α’ Αθηνών της ΝΔ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τώρα και… ψεκ απογραφής

«Γ

ιατί ρωτάτε για τα παιδιά μου;
Θα μου τα πάρετε;» Το συγκεκριμένο ερώτημα –που εστάλη ηλεκτρονικά
προς τα άτομα που συμμετέχουν στην «Απογραφή 2021 - Όλοι μετράμε»– θα ήταν πολύ
αστείο, αν δεν ήταν τραγικό.
Κι αυτό γιατί, ενώ κάθε άλλο παρά έχει
σβήσει η φωτιά με τους «αρνητές του κορονοϊού» και τους «αρνητές του εμβολίου», η
Πολιτεία (σ.σ. και η λογική) έρχεται αντιμέτωπη με τους «αρνητές της απογραφής».
Βέβαια, και στις τρεις περιπτώσεις η πηγή
του κακού είναι η ίδια: Οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας που πίσω από τη διαδικασία της απογραφής (σ.σ. η οποία διεξάγεται
στη χώρα μας από το 1828 και πλέον έχει θεσπιστεί να γίνεται το πρώτο έτος κάθε δεκαετίας) βλέπουν «σκοτεινό σχέδιο» και συσχέτιση με τον κορονοϊό. «Προσοχή: Γυρνάνε και
λένε ότι κάνουν απογραφή ενημερωμένοι πόσα διαμερίσματα έχει η οικοδομή, πόσα άτομα υπάρχουν. Καρατσεκάρισμα για ελέγχους

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

ανεμβολίαστων, ώστε κατόπιν να αποστέλλονται κοινωνικοί λειτουργοί, πιθανά δικηγόροι, αστυνομία. Μην αφήνετε κανέναν να
μπει στην οικία σας και μη δίνετε καμία πληροφορία και προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν», αναφέρει χαρακτηριστικά ένα από τα
μηνύματα που κυκλοφορεί όλο και πιο συχνά
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ομάδες... ψαγμένων!
Ασήμαντη λεπτομέρεια για τους «αρνητές
της απογραφής», ότι δεν γίνεται καμία ερώτηση αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση
του πληθυσμού. «Δεν μπορώ να αντιληφθώ
τους λόγους που κανείς μπορεί να αρνείται να
απογραφεί ούτε καν παραλληλισμό με άλλα
ζητήματα που έχουν τεθεί πρόσφατα στη δημόσια κριτική. Μου κάνει πολλή εντύπωση
που υπάρχει έστω και η μακρινή σύνδεση με

την απογραφή, πέρα από την παντελή άρνηση
της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Πολιτείας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιος Θανόπουλος.
Την ίδια ώρα, πάντως, οι... ψαγμένοι επιμένουν ότι πίσω απ’ τη διαδικασία υπάρχει μία
συνωμοσία που ελάχιστοι γνωρίζουν: «Αντισταθείτε στην υγειονομική χούντα. Πετάμε τις
κάρτες με τους κωδικούς που μας στέλνουν
για την ηλεκτρονική απογραφή, τις “κλέβουμε” από τις πολυκατοικίες της γειτονιάς και
τις πετάμε στα σκουπίδια».

«Να φύγετε από εδώ...»
Οι περίπου 60.000 απογραφείς, που θα
«σκανάρουν» τη χώρα, έρχονται καθημερινά
αντιμέτωποι με διάφορα ευτράπελα, όπως
πολίτες που τους ζητούν «να φύγετε από
εδώ, δεν έχω να σας πω τίποτα» μέχρι πιο...
συνεσταλμένους, που παριστάνουν ότι απουσιάζουν από τα σπίτια τους.
«Κάποιοι φοβούνται το φακέλωμα, κάποιοι
άλλοι τον εμβολιασμό, υπάρχουν βέβαια και
κάποιοι που φοβούνται μήπως είναι κόλπο λη-

στών, αλλά αυτοί είναι τελείως διαφορετική
περίπτωση», εξηγεί στο «Π» η Ελένη Σπ., που
προσελήφθη ως συμβασιούχος για το πρόγραμμα «Απογραφή 2021 - Όλοι μετράμε». Κι
όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο
στάδιο της διαδικασίας, όπου απλά οι απογραφείς μοιράζουν τους φακέλους με τους κωδικούς και τις οδηγίες για συμπλήρωμα των εντύπων από τους πολίτες ηλεκτρονικά.
Μία διαδικτυακή βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί για να αντιληφθεί κανείς ότι ακόμη και μία υποχρεωτική και τυπική
διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί σε μέγα «πονοκέφαλο» από ανθρώπους που απλά θέλουν
να δημιουργήσουν ντόρο, καλώντας σε «ανυπακοή».
Το αποτέλεσμα είναι το Facebook και το
Twitter να έχουν μετατραπεί για μία ακόμη
φορά σε «πεδίο μάχης», καθώς κάποιοι επιχειρούν να... εξηγήσουν ότι δεν υπάρχει καμία συνωμοσία –χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία–,
κάποιοι... τρολάρουν και κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι όλα αυτά που ζούμε είναι μία παγκόσμια συνωμοσία!
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ΝΩΜΕΣ
Εκβιασμός…

Ε

νας υπάλληλος, ο οποίος έβλεπε το αφεντικό του στην επιχείρηση να δέχεται επισκέψεις από μια ερωμένη, σκέφτηκε ότι μπορεί
να κάνει την τύχη του. Μετά από συνεννόηση με
έναν έμπιστο φίλο του, έστησε την κομπίνα και περίμενε να «τσιμπήσει» το θήραμά του. Τοποθέτησε
έναν πομπό χώρου στο μεγάλο γραφείο του αφεντικού του και κατέγραφε όλες τις συνομιλίες του και
κυρίως τις ερωτικές περιπτύξεις του με την ερωμένη του.
Στην πορεία διαπίστωσε ότι είχε στα χέρια του μια
μεγάλη συλλογή από συνομιλίες του αφεντικού του.
Δεν δίστασε. Έβαλε μερικές σε ανοιχτή
ακρόαση ώστε να τις ακούσει το αφεντικό
του από το τηλέφωνο, καλώντας τον πάντα από
άγνωστο αριθμό.
Ο στενός συνεργάτης του ήταν εκείνος που είχε
αναλάβει να απειλήσει τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Με παραμορφωμένη φωνή,
του μιλούσε και τον
εκβίαζε ότι θα στείλει τις κασέτες που είχε στη
σύζυγό του, αν δεν του έδινε κάποια χρήματα. Πανικοβλημένος ο ιδιοκτήτης της
Γράφει ο
επιχείρησης, ο οποίος
Γιώργος
ήταν και πελάτης μου από
Τσούκαλης
χρόνια, έκλεισε ραντεβού
και με επισκέφτηκε στο γραφείο μου συνοδευόμενος
από την κοπέλα του. Ήταν ξεκάθαρη η θέση
του. Μας ανέθεσε να ψάξουμε να βρούμε
ποιος ήταν ο εκβιαστής, διότι –όπως είπε– φοβόταν
μη φτάσει κάτι στα αυτιά της γυναίκας του. Αμέσως
τον συμβουλέψουμε να προσποιηθεί ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το χρηματικό ποσό που του ζητούσαν, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο
και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι.
Αρχίσαμε λοιπόν να επιτηρούμε κάποια άτομα τα
οποία εκείνος θεωρούσε ύποπτα. Αρχικά ψάξαμε
όλους τους συνεργάτες του στην επιχείρηση. Ένας
προς έναν πέρασαν από κόσκινο. Μεσολάβησε ένα
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα μέχρις ότου καταφέρουμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Όλα ξεκίνησαν από τον εντοπισμό του πομπού χώρου τον
οποίο είχε τοποθετήσει κάτω από το γραφείο συμβουλίου ο συνεργάτης του «έμπιστου» υπαλλήλου
του. Στον ίδιο χώρο γινόταν και οι ερωτικές περιπτύξεις του αφεντικού. Σε άριστη συνεργασία με την
αστυνομία, καταφέραμε να παγιδέψουμε και εν συνεχεία να συλλάβουμε το φίλο του επ’ αυτοφώρω. Δεν αρνήθηκε τίποτα. Μάλιστα ομολόγησε ότι ο
εμπνευστής του εκβιασμού ήταν ο εξ
απορρήτων υπάλληλος του εντολέα μου και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλο το αρρωστημένο
σχέδιό τους, που σκοπό είχε να παγιδευτεί ο επιχειρηματίας και να μπει στη μόνιμη δίνη του εκβιασμού.
Για την ιστορία, είναι καλό να αναφέρουμε ότι
τα χρήματα που ζητούσαν τότε, και
συγκεκριμένα πριν από 24-25χρόνια, ως αμοιβή για
να κρατηθεί το στόμα κλειστό ήταν 10 εκατομμύρια δραχμές.

Κλιματική κρίση και ερημοποίηση

M

ία από τις βασικότερες συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή της
Μεσογείου, και φυσικά η πατρίδα μας, είναι
αυτή της ερημοποίησης. Πρόκειται για το
φαινόμενο της υποβάθμισης του εδάφους
και του περιβάλλοντος, το οποίο δεν επιτρέπει την ύπαρξη ικανοποιητικής βλάστησης
και αντίστοιχης γεωργικής παραγωγής.
Οι καταρρακτώδεις βροχές που βίαια ξεπλένουν τα εδάφη χωρίς να απορροφώνται
ευεργετικά από αυτά, οι συχνές πυρκαγιές
που αποψιλώνουν τα δάση και διευκολύνουν
την αποσάθρωση των γαιών, η αραίωση της
συχνότητας των ευεργετικών βροχοπτώσεων, η συνεχής αύξηση της θερμοκρασίας και
η αυξημένη εξάτμιση οδηγούν μοιραία στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ισορροπίας των καλλιεργήσιμων εδαφών.
Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση ή και απώλεια της παραγωγικότητας των γεωργικών
και δασικών εκτάσεων, κυρίως λόγω της διάβρωσης, η οποία επιφέρει δραστική μείωση
του βάθους και της γονιμότητας του εδάφους και της βλάστησης.
Το φαινόμενο της ερημοποίησης έχει πολύ
σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, διότι φυσικά, αν το έδαφος δεν αποδίδει, μειώνει την παραγωγή για τους αγρότες
και περιορίζεται το ήδη συμπιεσμένο εισόδημά τους, ενώ δυνητικά είναι ένας παράγοντας που οδηγεί στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.
Με βάση τις μετρήσεις της ελληνικής επιτροπής για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, 34% των περιοχών της χώρας μας θεωρείται υψηλού κινδύνου, το 49% μετρίου

πολλές περιοχές της χώρας. Σηκινδύνου και μόλις το 17% χαμηλού
μειώνω ότι, μεταξύ αυτών, συμκινδύνου. Αξίζει δε να τονιστεί ότι οι
περιλαμβάνεται και το φράγμα
επιστήμονες προειδοποιούν ότι, αν
(μαζί με σύγχρονο αρδευτικό δίδεν ληφθούν άμεσα μέτρα, το 15%
κτυο) στο Μπουγάζι Δομοκού, έρτων παραθαλάσσιων πεδινών περιογο που αναμένεται να καλύψει πεχών μας, που καλλιεργούνται εντατιρίπου 10.000 στρέμματα και
κά, θα επηρεαστεί άμεσα από την
πρόκειται να ωφελήσει πάνω από
υφαλμύρωση και μιλάμε για περίπου
Γράφει ο
χίλιους αγρότες, όπως επίσης και
6 εκατομμύρια στρέμματα.
το νέο σύγχρονο αρδευτικό έργο
Άρα λοιπόν μιλάμε για άμεσα μέΓιώργος
με εξοικονόμηση νερού στην
τρα που, πέρα από τις πρωτοβουλίες
Κοτρωνιάς*
Ηράκλεια Φθιώτιδας.
για τη γενικότερη προστασία του κλίΠέραν των μέτρων που ως κοιματος και της κλιματικής αλλαγής
νωνία κυρίως πρέπει να πάρουμε στο πλαί(που ήδη λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση,
σιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
πρωτοπορώντας μάλιστα στον ευρωπαϊκό
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής,
χώρο), πρέπει να συντείνουν στην ορθολογιαπό την οποία εξαρτάται ευθέως και η ερημοποίηση περιοχών της ελληνικής επικράκότερη διαχείριση του διαθέσιμου νερού της
τειας, εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή
άρδευσης, μέσα από κατάλληλα έργα, κατου καθενός μας σε ατομικό επίπεδο, με
θώς και στην αλλαγή πολιτικής προγραμματιτην αλλαγή των καθημερινών συνηθειών
σμού και κατεύθυνσης των καλλιεργειών, σε
μας στη διαχείριση του νερού, με την αλλανέες, με εξαγωγική στόχευση και λιγότερες
γή νοοτροπίας για μια ορθολογική πλέον
απαιτήσεις σε νερό. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει
διαχείριση των υδάτινων και λοιπόν φυσικών πόρων.
να στοχεύουν και στην αλλαγή της κουλτούΜετά την αφύπνισή μας, που σίγουρα έχει
ρας, ειδικά στους νέους αγρότες, για την
γίνει ζώντας πλέον καθημερινά φυσικές καπροστασία των υδατικών πόρων και την ορταστροφές που είναι απόρροια της κλιματιθολογική διαχείριση του διαθέσιμου νερού.
κής κρίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
Αξίζει να σημειώσω την προσπάθεια της
ότι μόνον με τη συλλογική προσπάθεια και τη
κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξοικονόμηση
συμμετοχή όλων μπορούν να ανατραπούν τα
και την επάρκεια νερού, στο πλαίσιο εφαρόσα προμηνύουν οι αναλυτές. Μόνον έτσι
μογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
μπορούμε να έχουμε την ελπίδα ότι θα παρααντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και
δώσουμε στις επόμενες γενεές έναν τόπο
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, αφού
όμορφο, έναν τόπο που θα έχει μέλλον και
προ ημερών ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε
θα μπορεί να φιλοξενήσει και να θρέψει τα
την υλοποίηση οκτώ αρδευτικών έργων, με
παιδιά του.
στόχο την αντιμετώπιση των χρόνιων προ* Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ
βλημάτων έλλειψης αρδευτικού νερού σε

περί επικοινωνίας ΚΙΝΑΛ: Ηγεσία από σόι ή από την κομματική επετηρίδα;

N

εποτισμός, οικογενειοκρατία, φαινόμενα μεσαιωνικά, κομματικές επετηρίδες, μεταγραφικά δικαιώματα ευδοκιμούν στα πολιτικά
δρώμενα της χώρας
Γράφει ο
Θανάσης
μας, πάντα προς το συμΠαπαμιχαήλ
φέρον της αντίστοιχης
Επικοινωνιολόγος
δυναστείας. Προ των
πυλών, ένας ακήρυχτος
πόλεμος, στην εσωκομματική μάχη, του άλλοτε πανίσχυρου κόμματος, με μικρές αντεγκλήσεις, άτονες δημόσιες δηλώσεις, διαφωνίες και ανεπαίσθητα
ύπουλα χτυπήματα, υπόγεια και κάτω από
τη μέση. Μέχρι στιγμής.
Άπαντες οι μνηστήρες, παγιδευμένοι στην
αβεβαιότητα του αριθμού της προσέλευσης
ψηφοφόρων στην κάλπη και με αριθμούς
προς ανάλυση, εφιάλτης για κάποιους και
χαράς ευαγγέλια για κάποιους άλλους.
Προς το παρόν, επικαλούνται στις ομιλίες
τους ενότητα για την επαύριον των εκλογών,
αν και έχουν άλλα σχέδια, ξεχνώντας τη
γνωστή φράση με το αρνί και το μαντρί. Όσο
για τον λύκο, όλοι τον ξέρουμε.
Όσο για το «μπάχαλο» της διαφαινόμενης

ασυνεννοησίας που επικρατεί μεταξύ των
μισής ντουζίνας υποψηφιοτήτων, με κυρίαρχο ζητούμενο το ντιμπέιτ, δείχνει ότι
όλοι «πονάνε» περισσότερο για την προσωπική τους εικόνα, παρά για την παράταξη.
Η εκλογή νέου αρχηγού δεν πρόκειται να
αλλάξει τίποτα αν η παράταξη ακολουθήσει
τον ίδιο δρόμο περιοριζόμενη σε μια μάχη
χαρακωμάτων για τη διαφύλαξη της τρίτης
θέσης έστω και με μεγαλύτερα ποσοστά,
επαναλαμβάνοντας τις τετριμμένες θέσεις
και προτάσεις για τα μεγάλα προβλήματα
που ταλανίζουν τους πολίτες. Ήδη στην
πρώτη δημοσκόπηση «τσίμπησε» ένα μικρό
ποσοστό. Στη φάση, όμως, που βρίσκεται το
ΚΙΝΑΛ, θα πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα.
Είναι μοναδική ευκαιρία. Να ξαναγράψει
την ιστορία του, με αυτό ή άλλο όνομα, αλλά
με επιφανή ηγετική προσωπικότητα για αρχηγό, αφυπνίζοντας με δυναμική την παράταξη και τους ψηφοφόρους της.
Να κυριαρχήσουν το «ένας για όλους» και
το «όλοι για έναν», και όχι ο καθένας για την
«πάρτη» του, όπως πιθανόν θα φανεί από
την επόμενη των εκλογών, λόγω συμμαχιών, ισορροπιών και δεσμεύσεων των υποψήφιων αρχηγών.
Κι αυτό θα συμβεί μόνο αν έχουμε εκλογή
αρχηγού με διαφορά ψήφων από την πρώτη

Κυριακή. Ναι, από την πρώτη Κυριακή. Κι
αυτό δεν είναι απίθανο, για όσους γνωρίζουν πόσα «κουκιά» θα πέσουν στην κάλπη
και από πού μπορεί να προέλθουν!
Η μέχρι τώρα στρατηγική επικοινωνίας
που έχουν ακολουθήσει οι «μνηστήρες» δεν
είναι τόσο αποτελεσματική ώστε να σηκώσει σε λίγες μέρες τον ψηφοφόρο από τον
καναπέ, να πάει στην κάλπη.
Πρέπει να πιστέψει η μεγάλη πλειοψηφία
των οπαδών-ψηφοφόρων ότι στις επόμενες
εκλογές η δεύτερη θέση είναι εφικτή και είναι στο χέρι τους, από την πρώτη Κυριακή,
των εσωκομματικών εκλογών!
Φυσικά, η τήρηση των κανόνων ενός πολιτικού πολιτισμού που επικρατούν σε αυτή
την αντιπαράθεση μπορεί να εκληφθεί και
ως μια μετριοπαθής έκφραση του τι πρεσβεύει ο κάθε υποψήφιος στην υπόθεση
της διαδοχής. Λίγες μέρες πριν από την κάλπη, όλοι είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να
μη στιγματιστεί η επικοινωνιακή τους προσπάθεια, από αίσθηση αμετροέπειας. Το unfair εκλογικό παιχνίδι της διαδοχής είναι μεγάλος κίνδυνος για την ενότητα της παράταξης και την εικόνα των υποψηφίων.
Άλλωστε ό,τι κι αν γίνει, σε προσωπικό
επίπεδο, όλοι κερδισμένοι θα βγουν από αυτήν τη μάχη.
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υστυχώς, τα πράγματα δεν εξελίσσονται έτσι όπως τα περίμενε η κυβέρνηση! Βέβαια, οι επιστήμονες
είχαν κρούσει όχι τον «κώδωνα του κινδύνου», αλλά τη «μεγάλη καμπάνα του κινδύνου»! Τα μέτρα που πήρε η Πολιτεία, ναι είναι αυστηρά, όμως φάνηκαν λίγα! Και για
αυτό αναμένονται νέα, πιο σκληρά μέτρα,
τα οποία είναι «μονόδρομος»! Ο κορονοϊός
δεν έκανε πίσω. Αντίθετα σκαρφάλωσε στα
ύψη. Οι επιστήμονες φοβούνται πως «μέχρι
το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουμε θρηνήσει πάνω από 1.500 συνανθρώπους μας»!
Αυτό αποδεικνύεται από τα 7.000 κρούσματα που καθημερινά καταγράφονται και
κατακλύζουν τα νοσοκομεία, από τα πάνω
από τα 500 άτομα που έχουν διασωληνωθεί και από τους 60 (μέσος όρος) ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους. Εκείνο που
δεν το «χωράει ανθρώπινος νους» είναι η
άκαμπτη συμπεριφορά και η αντίδραση των
αρνητών και των αντιεμβολιαστών. Μάλιστα, ομάδες αρνητών και αντιεμβολιαστών
στήνουν κορονοπάρτι (όπως πρόσφατα στη
Λαμία και αλλού!) και γλεντούν, χορεύουν,
αγκαλιάζονται, φιλιούνται χωρίς καμία προφύλαξη. Τι σημαίνει αυτό; Ότι σε λίγες ημέρες τα κρούσματα θα είναι δυστυχώς περισσότερα!
Αλήθεια, όλοι αυτοί (αρνητές και αντιεμβολιαστές) δεν βλέπουν τι γίνεται; Οι αριθμοί των νεκρών, των διασωληνωμένων και
των κρουσμάτων δεν τους φοβίζουν; Και...
τρέμουν το εμβόλιο; Φοβούνται τη μικρή
βελόνα της σύριγγας; Το τσίμπημα, όπως
λένε; Δεν μπορώ να το πιστέψω! Και όλα
αυτά, την ώρα που η πανδημία καλπάζει και

Νομικό Βήμα
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ΓΝΩΜΕΣ

Ο Θεός μάς έστειλε ως δώρο το εμβόλιο. Εσύ γιατί το αρνείσαι;
ο κορονοϊός θερίζει, στην κυριολεξία! «Όσο
μας πιέζουν, τόσο θα λέμε όχι...» υποστηρίζουν όλοι αυτοί που φλερτάρουν με τον θάνατο! Είναι βέβαιον πως τόσο οι αρνητές
όσο και οι αντιεμβολιαστές πιστεύουν πως
από τον Σεπτέμβριο ο κορονοϊός έφυγε και
πως έχουμε μπει σε μια κανονικότητα!
Όμως κακώς πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Ο
κορονοϊός είναι εδώ. Εξακολουθεί να είναι
ύπουλος και φονιάς. Και οι καθημερινοί
αριθμοί των κρουσμάτων και των νεκρών
από Covid-19 μαρτυρούν, δείχνουν την
πραγματικότητα. Δίνουν την αληθινή εικόνα
της πανδημίας. Πρέπει λοιπόν να καταλάβει
ο κόσμος αυτός πως ο κίνδυνος παραμονεύει. Και τη στιγμή που ο ιός κρίνει, τότε
θα... επιτεθεί. Να θυμίσω, με την ευκαιρία,
πως το μοναδικό όπλο που έχουμε για να
τον αντιμετωπίσουμε είναι το εμβόλιο.
Με όπλο λοιπόν το εμβόλιο και φυσικά τα
μέτρα που μέχρι σήμερα λειτουργούν, η κυβέρνηση, βλέποντας πως η αντίδραση των

αρνητών και των αντιεμβολιαστών δεν κάμπτεται, έχει στρέψει πλέον τις προσπάθειές
της στην πειθώ. Υπάρχει πλέον «εκστρατεία
πειθούς», όπως την έχει ονομάσει, η οποία
βασίζεται σε δύο σκέλη. Στην κατηγορία
κάποιων περιοχών που η «εμβολιαστική κάλυψη» είναι χαμηλή. Εδώ γίνονται στοχευμένες καμπάνιες και κάποιες άλλες ενέργειες, ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμός όχι
σήμερα ή αύριο αλλά... χθες! Και σε εκείνη
την κατηγορία των ανεμβολίαστων, από φόβο ή όχι. Εδώ η κυβέρνηση επιβάλλει «μέτρα περιορισμού σε μια σειρά χώρων και
δραστηριοτήτων». Στόχος του μέτρου αυτού είναι να πεισθούν και να εμβολιαστούν,
αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Να λειτουργήσουν δηλαδή τα μέτρα έμμεσα και άμεσα
υπέρ του εμβολιασμού. Και δεν πρέπει από
κανέναν να λείπει ή να ξεχαστεί «ο πίνακας»
με τα τραγικά αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου. Βλέπουμε λοιπόν πως στο
διάστημα αυτό έχουν νοσήσει περισσότεροι

από 500.000 από τον κορονοϊό. Ενώ έως
και το τέλος του μήνα (Νοέμβριος) γύρω
στα 7,5 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν
«μερική» (η πρώτη δόση) μέχρι και «ισχυρή»
(δύο δόσεις ή λόγω νόσησης) ανοσία. Με
την τρίτη δόση (αναμνηστική) έχει εμβολιαστεί και εμβολιάζεται ένα μεγάλο μέρος
του ελληνικού πληθυσμού. Αλλά για να σηκωθεί, να υψωθεί το τείχος ανοσίας, χρειάζεται και πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου, του 2021, να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 85% με 90% του ελληνικού πληθυσμού, όπως λένε οι ειδικοί. Στην Ευρώπη
και την ώρα που πολλές χώρες είχαν αρχίσει να χαλαρώνουν τα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας, ήρθε το τέταρτο κύμα του κορονοϊού, το οποίο στην κυριολεξία γονάτισε τη Γηραιά Ήπειρο! Τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Και όπως αναφέρουν
οι επιστήμονες, «εάν αυτό συνεχιστεί, τότε
μέχρι και το τέλος του ερχόμενου Φεβρουαρίου του 2022 θα δούμε άλλες 500.000
θανάτους».
Σε μια συζήτηση που είχα πρόσφατα με
τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνας Γαβριήλ, αναφερθήκαμε στην πανδημία και
στα τραγικά αποτελέσματα του κορονοϊού.
«Το εμβόλιο είναι δώρο που μας χάρισε ο
Θεός», τόνισε ο Σεβασμιότατος Γαβριήλ και
συνέχισε. «Πρέπει να τηρούνται στις Εκκλησίες μας τα πρωτόκολλα και να εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου». Είναι
αλήθεια. Ο Θεός μάς θέλει όλους ζωντανούς και μας έστειλε ως δώρο, ως αμυντικό όπλο, το εμβόλιο. Εσύ γιατί το αρνείσαι;

Γράφει ο

Γιώργος
Κοντονής

Η έννοια της δυσφήμισης στον Ποινικό Κώδικα

κού βίου που δε θίγουν το δημόσιο συμφέρον
ρχικά, με τον όρο «δυσφήμιση» κατ’ άρ(άρθρο 366 ΠΚ). Στην περίπτωση που η ισχυριθρο 362 του Ποινικού Κώδικα εννοούμε
σθείσα από τον δράστη δήλωση αφορά αξιόποιτη διάδοση μιας δήλωσης η οποία βλάνη πράξη και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αυπτει την τιμή και την υπόληψη ενός φυσικού προτή, τότε η δίκη της δυσφήμισης αναστέλλεται
σώπου, κάποιας επιχείρησης ή ομάδας, μιας κυμέχρι την έκδοση της αποφάσεως (και εφόσον
βέρνησης, μιας θρησκείας ή ακόμη και ενός συγείναι καταδικαστική η απόφαση, θεωρείται αληκεκριμένου λαού. Νομικά διαχωρίζεται σε απλή
θής η δήλωση του «δράστη»). Πάντως, ακόμη
δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση. Και στα
και αληθές να είναι το περιστατικό, γίνεται δεΓράφει η
δύο είδη δυσφημίσεων, ο δράστης διαδίδει την
κτή από το Δικαστήριο η ύπαρξη δυσφημίσεως
Τζίνα
είδηση με δόλο, με πρόθεση δηλαδή να βλάψει
εάν ο «δράστης» είχε δόλο, δηλαδή σκοπός του
Αλεξάκη
την τιμή και την υπόληψη του θύματος, ωστόσο η
Δικηγόρος Αθηνών
ήταν να εξυβρίσει. Γενικά πάντως δεν θεωρείδιαφορά της απλής με τη συκοφαντική δυσφήμιται δυσφήμιση α) οι δυσμενείς κρίσεις για επιση έγκειται στο γεγονός ότι ο δράστης στο έγκληστημονικές, καλλιτεχνικές ή επαγγελματικές
μα της συκοφαντικής διαδίδει μια είδηση που είναι ψευεργασίες, β) οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε
δής (γνωρίζοντας ότι είναι ψευδής). Ο τρόπος διάδοσης
έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται
μπορεί να είναι είτε προφορικός είτε μέσω της τεχνολοστον κύκλο της υπηρεσίας της, γ) οι εκδηλώσεις που γίγίας (έντυπα μέσα, βίντεο, φωτογραφίες), δυσφήμιση
νονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση
που της αποδίδουμε τον όρο «λίβελος».
νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώΤο άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινή
ματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και δ) σε
φυλάκισης έως ένα έτος ή χρηματική ποινή στον «δράανάλογες περιπτώσεις, εκτός και πάλι αν προκύπτει από
στη» που δυσφημεί ενώπιον τρίτου το «θύμα» προφορικά
τον δράστη σκοπός εξύβρισης.
και φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εάν ο δράΗ συκοφαντική δυσφήμιση αποτελεί πλημμέλημα και
στης τέλεσε το έγκλημα δημόσια ή μέσω διαδικτύου.
διώκεται κατ’ έγκληση με χρονικό περιθώριο 3 μηνών από
Υπάρχει βέβαια η εξαίρεση να παραμείνει μια τέτοιου
την ημέρα που έλαβε χώρα η ψευδής δήλωση του «δράείδους πράξη ατιμώρητη, μόνο εφόσον το γεγονός είναι
στη», άλλως μόλις αποτελέσουν παρελθόν οι 3 μήνες αίαληθές και δεν αφορά σε σχέσεις οικογενειακού ή ιδιωτιρεται το αξιόποινο.

Η αντικειμενική υπόσταση της συκοφαντικής δυσφήμισης πληρείται εάν ο «δράστης» ισχυρίστηκε και διέδωσε
ενώπιον τρίτου, που αφορά γεγονός ψευδές με σκοπό να
βλάψει την τιμή του «θύματος.
Η υποκειμενική υπόσταση πληρείται όταν ο δράστης θέλει να προβεί σε δήλωση ενώπιον τρίτου, εάν γνωρίζει ότι
το γεγονός είναι ψευδές και εάν γνωρίζει ότι η δήλωσή
του μπορεί ή θα βλάψει την υπόληψη του «θύματος».
Ο όρος «ισχυρισμός» υφίσταται όταν ο κατηγορούμενος
ανακοινώνει το γεγονός ως δίκη του άποψη, ανεξαρτήτως του τρόπου διαμόρφωσης της άποψης (ΑΠ Ποιν.
964/2010), ενώ «διάδοση» υφίσταται εάν ο κατηγορούμενος μεταδίδει χωρίς να ενστερνίζεται ισχυρισμό άλλου
προσώπου για ένα γεγονός (ΑΠ Ποιν. 964/2010). Με τον
όρο «τρίτος» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή αρχή που
έλαβε γνώση της συκοφαντίας (ακόμη και αν πρόκειται
για απλή δυσφήμιση και γνώριζαν οι «τρίτοι» το γεγονός),
εφόσον το γεγονός είναι επιλήψιμο για το «θύμα», ενώ
στην έννοια του «τρίτου» συμπεριλαμβάνονται και όσοι
έλαβαν γνώση του γεγονότος λόγω της ιδιότητας τους (πχ
οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι υπάλληλοι του δικαστηρίου, οι δικηγόροι, οι δικαστικοί επιμελητές, τα μέλη πειθαρχικών συμβουλίων, επιτροπών, ανεξάρτητων αρχών
(Πλ. Ολομ. ΑΠ Ποιν. 3/2021 ΑΠ Ποιν. 1264/2016 ΑΠ
Ποιν. 611/2015).

TO Θ
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Πώς η Γιάννα
«ακούμπησε»
το Μαξίμου

αλημέρα κάθε πρωί στον Κυριάκο Μητσοτάκη
(!) θα λέει η Γιάννα Αγγελοπούλου, αφού το
καινούργιο της σπίτι «ακουμπάει» στο Μέγαρο
Μαξίμου! Κυριολεκτικά, τους χωρίζει ένας τοίχος…
Με άγνωστο ποσό μέσω πλειστηριασμού, απέκτησε
το νεοκλασικό της οικογένειας του Ανδριώτη εφοπλιστή Μιχάλη Γουλανδρή, που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 1. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία ανήκε
εξ ολοκλήρου στον Μ. Γουλανδρή και κατασχέθηκε για
χρέη προς τις τράπεζες τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς είχαν εγγραφεί υποθήκες για δάνεια άνω των 30
εκατ. ευρώ, που δόθηκαν την περίοδο 2006-2010.
Πρόκειται για ένα νεοκλασικό ακίνητο κατασκευής
της δεκαετίας του ’30, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 741,33 τ.μ. και το οποίο αποκτήθηκε από τον γόνο
της εφοπλιστικής οικογένειας το 2003. Όπως περιγραφόταν στην έκθεση του πλειστηριασμού, συνορεύει
«νότια με την οδό Βασιλέως Γεωργίου Β’, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 1, βόρεια με έκταση του πρώην
Αμαλίειου Ορφανοτροφείου Κορασίων, ήδη πολυκατοικία άγνωστων ιδιοκτητών, δυτικά με πρώην ιδιοκτη-

Κ

Αγόρασε το «παλάτι»
του Γουλανδρή,
μεσοτοιχία
με το Μέγαρο
σία της Ειρήνης Δημ. Μαξίμου και ήδη του Ελληνικού
Δημοσίου και ανατολικά με ιδιοκτησία των αδελφών
Καμπίκη Ντομεμτζόγλου, Δερμούζου και Λάππα».
Για την απόκτηση του ιστορικού σπιτιού, στην καλύτερη περιοχή της Αθήνας που στο παρελθόν γνώρισε
δόξες, δόθηκε σκληρή μάχη από τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Στον πλειστηριασμό, που έγινε με επισπεύδουσα
την Intrum Hellas, η διαδικασία και τα χτυπήματα μεταξύ των μνηστήρων κράτησαν έξι ώρες, από τις 10 το
πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, και τελικά τα τρία «φιλέ-

τα» πέρασαν στους νέους ιδιοκτήτες, με το συνολικό τίμημα να φτάνει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.
Τελικά αποκτήθηκε από τη Γιάννα Αγγελοπούλου και
έναν εφοπλιστή «αγνώστου ταυτότητας» μέχρι στιγμής
(πιθανολογείται πως πρόκειται για τον σύζυγό της, Θ.
Αγγελόπουλο).
Το εμβληματικό κτίριο με την πολυτελή κατασκευή,
που είναι κυριολεκτικά μεσοτοιχία με το πρωθυπουργικό γραφείο, μοιράστηκε ως εξής: Η οριζόντια ιδιοκτησία του γ’ και του δ’ ορόφου, που φέρεται να πέρασε
στη Γιάννα Αγγελοπούλου, είναι συνολικής επιφάνειας
690,07 τ.μ. και ειδικότερα στον γ’ όροφο 355,80 τ.μ.
και στον δ’ όροφο 334,27 τ.μ. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 40% και της ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση αποθήκη του ισογείου επιφάνειας 9 τ.μ. Στον γ’ όροφο περιλαμβάνει σαλόνι,
τραπεζαρία, χολ, κουζίνα, λουτρά, WC, διαδρόμους
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, ενώ συνδέεται με
εσωτερική σκάλα με το διαμέρισμα του δ’ ορόφου, με
το οποίο αποτελεί μία ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία-κατοικία, με επιφάνεια βεραντών 55,75 τ.μ.

Ποιοι επώνυμοι έχασαν τα
Χάνουν αγοράζουν
Ο «χορός» των πλειστηριασμών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και κάθε μέρα
«στο σφυρί» βγαίνουν πανάκριβα ακίνητα, βίλες, εξοχικά, που κάποτε
υπήρξαν ζηλευτά
στοιχεία πλούτου,
ευμάρειας και δύναμης γνωστών και
επωνύμων παραγόντων της δημόσιας
ζωής, πολιτικών,
επιχειρηματιών,
εφοπλιστών και βιομηχάνων.
Οι περισσότεροι για
διάφορους λόγους
δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις
των δανείων ή έχασαν τις περιούσιες
τους και έτσι αυτές
πέρασαν στην κυριότητα των τραπεζών.

Η πτώση του Φωκά
Πολλοί θυμούνται ακόμη το χαρακτηριστικό μπλε σήμα του «Fokas», του ομίλου καταστημάτων ένδυσης που μεγαλούργησε ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη στα μέσα της περασμένης δεκαετίας.
Η Βασιλική Φωκά ήταν διευθύνουσα σύμβουλος και όλα έδειχναν
να κυλούν καλά μέχρι την αρχή της κρίσης, που δεν άργησε να παρασύρει την επιχείρηση που είχαν ιδρύσει ο πατέρας της, Λέανδρος, και τα αδέρφια του.
Χρειάστηκαν μόλις δύο χρόνια για κηρυχτεί ο όμιλος σε πτώχευση έχοντας συσσωρεύσει χρέη ύψους 80.000.000 ευρώ, αφήνοντας στον δρόμο εκατοντάδες απλήρωτους εργαζομένους χωρίς
αποζημίωση.Μέχρι τότε, ο «Φωκάς» ήταν μια επιχείρηση που είχε
γιγαντωθεί στη Θεσσαλονίκη, πριν μπει στην αγορά της Αθήνας με
εμβληματικά καταστήματα στη Σταδίου και την Ερμού.
Κάποιοι θυμούνται ακόμη τα δεκάδες brands που υπήρχαν στα
πολυκαταστήματα της εταιρείας, τα πάρτι με επωνύμους και τη Βασιλική Φωκά να κυκλοφορεί χαμογελώντας ανάμεσα στις συντροφιές.Δηλώθηκε στα έγγραφα του πλειστηριασμού ως «αγνώστου
διαμονής» εν αντιθέσει με
τον αδερφό της Στέλιο,
έναν άνθρωπο πολύ πιο χαμηλών τόνων.
Το οίκημα που «πήγε» για
πλειστηριασμό για χρέη
102.200 ευρώ είναι ένα
ισόγειο κατάστημα στη
Θεσσαλονίκη 50 τ.μ. με τιμή εκκίνησης τα 63.000
ευρώ.

Το ζεύγος Λυμπέρη και μία
υπερπαραγωγή της Μυκόνου
Η βίλα-υπερπαραγωγή των 900 τ.μ. στη Μύκονο, που
κάποτε αποτελούσε το καταφύγιο του ζεύγους Λυμπέρη,
ανήκει, πλέον, στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, ο οποίος είναι γνωστός και ως «ο βασιλιάς του real estate».
Εκτός από τη βίλα τους στην Κηφισιά, που βγαίνει «στο
σφυρί», το άλλοτε glamorous ζεύγος των lifestyle εντύπων, Αντώνης και Έλενα Λυμπέρη, έχασαν μέσω πλειστηριασμού και την πολυτελέστατη εξοχική τους κατοικία στο
«νησί των ανέμων».
Σύμφωνα με παλαιότερα ρεπορτάζ στα media, τo ακίνητο Λυμπέρη έβγαινε σε πλειστηριασμό από τη Eurobank,
καθώς ήταν υποθηκευμένο για το ποσό των 4.000.000
ευρώ, αλλά υπήρχε και προσημείωση τόσο από την Εμπορική (2.400.000 ευρώ) όσο και από την Τράπεζα Κύπρου,
για το ποσό των 5.500.000 ευρώ.

Δίκτυο
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Ζοφερή εικόνα

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ MEDIA
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 NOEMBΡIOY 2021

Πολύ ανησυχητικές φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, προειδοποιεί ο Σωτήρης Τσιόδρας και κάνει
έκκληση για εμβολιασμό
κυρίως με την τρίτη δόση. Το ΕΣΥ πιέζεται πολύ
αυτήν τη στιγμή, αναφέρει και η υφυπουργός Μίνα Γκάγκα.

Το πλάνο Μηταράκη
Ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης το τονίζει με κάθε ευκαιρία: «Βασική προτεραιότητα είναι ο έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και η καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών, που ως χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε έντονα. Φαινόμενο που οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση
των συστημάτων μετανάστευσης και ασύλου όχι
μόνον των χωρών μας, αλλά και όλης της ΕΕ».
Επίσης, ο υπουργός λέει συνεχώς ότι «μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε τρεις πτυχές, την εξωτερική διάσταση, την προστασία των συνόρων και τις επιστροφές, ήδη με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο».

ΑΠIΣΤΕΥΤΗ ΔHΛΩΣΗ

EΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ

Ηγούμενος του Αγίου Όρους είπε ότι επισκέπτες κυρίως από τη
Ρουμανία βάζουν αντισηπτικό
στη μύτη πριν γίνει το rapid test,
ώστε να δώσει αρνητικό αποτέλεσμα. Ο ηγούμενος είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε θέματα με
τα πλαστά πιστοποιητικά που προσπαθούν να μπουν στο Άγιον
Όρος και δεν τους ενδιαφέρει αν
έχουν οι ίδιοι πρόβλημα ή αν θα
το μεταδώσουν».

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δίνει
ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μετά τον
περιορισμό των εισακτέων στα ΑΕΙ λόγω
της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ΓΣΕΕ για την
επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση, το 2020 το 23,9% των σπουδαστών
στα ΙΕΚ ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου
(9,9%) ή ΤΕΙ (9,2%), ενώ το 4,8% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Οι υπόλοιποι ήταν απόφοιτοι λυκείου
(46,4%), ΤΕΕ (11,5%) και ΙΕΚ (18%).

ΝΕΥΡΑΛΓΙΚEΣ
ΑΛΛΑΓΈΣ

Η ΛIΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΚΡΙΒOΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ
Στις οκτώ ακριβότερες χώρες της Ευρώπης συγκαταλέγονται, εκτός της Ελβετίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία.
Σύμφωνα με τον ίδιο δείκτη, η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 38η θέση μεταξύ
132 χωρών, δύο θέσεις μετά την Κύπρο,
συγκεντρώνοντας συνολικά 55,67 βαθμούς, σε σχέση με τους 122 της Ελβετίας. Επίσης, όσον αφορά αμιγώς το
ενοίκιο, η Ελλάδα συγκεντρώνει 11,68
βαθμούς, ενώ η Κύπρος 20,54 βαθμούς. Υψηλά, στους 53,74 βαθμούς, τίθεται ο δείκτης για το κόστος των εστιατορίων στη χώρα, ενώ στις 41,63 μονάδες βρίσκεται το κόστος για τα τρόφιμα.

ΜΑΛΕΛΗΣ ΥΠΕΡ ΓΑΠ
Δημόσια στήριξή του
στον Γιώργο Παπανδρέου, εν όψει εσωκομματικών εκλογών
για την ανάδειξη ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσε μέσα από τα social media ο πρώην Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του κόμματος, Σταμάτης Μαλέλης.
Όσο για τον λόγο, του αρκούν έξι φράσεις
για να το εξηγήσει:
 Μπορεί να κάνει και πάλι μεγάλη τη Δημοκρατική Παράταξη.
 Μπορεί να παίξει ρόλο στα παγκόσμια
δρώμενα.
 Έχει στρατηγική για την ανάπτυξη.
 Έχει πρώτα στην ατζέντα την ψηφιακή διακυβέρνηση και την πράσινη ανάπτυξη.
 Έκανε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που
άλλαξαν τη ζωή μας.

Οι παλιές ασθένειες
και η φυματίωση
διατάραξη της λειτουργίας των
υπηρεσιών υγείας εξαιτίας της
Covid-19 ακύρωσε τα αποτελέσματα ετών στην καταπολέμηση της φυματίωσης, με τους θανάτους από τη νόσο
να αυξάνονται για πρώτη φορά εδώ και
δέκα χρόνια, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, 4,1 εκατομμύρια
άνθρωποι πάσχουν από φυματίωση, αλλά
δεν έχουν διαγνωσθεί ή δεν έχουν επισή-

Η

Αντιπαλότητες

μως καταγραφεί, έναντι 2,9 εκατομμυρίων το 2019. Σύμφωνα με την έκθεση,
τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν
214.000 θάνατοι από φυματίωση μεταξύ
των φορέων του HIV (έναντι 209.000 το
2019) και 1,3 εκατομμύριο θάνατοι μεταξύ των άλλων ατόμων (έναντι 1,2 εκατομμυρίου το 2019). Συνολικά, έχουν καταγραφεί 1,5 εκατομμύριο θάνατοι, μία κατάσταση που παραπέμπει στο έτος 2017,
σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρης Γεροτζάφιας,
γνωστός επιστήμονας και καθηγητής στη Σορβόννη, έχει έρθει
σε αντίθεση με τον Παύλο Πολάκη για τα θέματα της πανδημίας,
ενώ το γεγονός ότι πλασάρεται
ως στενός συνεργάτης του
πρώην πρωθυπουργού για τα
θέματα Covid-19 έχει ενοχλήσει
πολλά στελέχη που είχαν βγει μπροστά. Η κατάσταση προβληματίζει, καθώς μπερδεύεται η εικόνα που θέλει να βγάλει προς τα
έξω η αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να δείξει ότι είναι
μία εναλλακτική πολιτική δύναμη και για την πανδημία. Ο σύμβουλος του Τσίπρα έχει αντίθετες απόψεις από τον Πολάκη για τα
μονοκλωνικά και τα χάπια.

ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟYΝ
Σαφώς υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για όσους μισθοδοτούνται από το Δημόσιο τάχθηκε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος, που
πέρασε μία τεράστια περιπέτεια
με την υγεία του, όταν νόσησε ο
ίδιος από κορονοϊό.

Αλλαγές στον οργανισμό της ΕΥΠ
έρχονται με σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος, που κατατέθηκε για
νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τυχόν ηλεκτρονικές
επιθέσεις, καθώς οι υπηρεσίες
της ΕΥΠ θα είναι υπεύθυνες και
για τυχόν επιθέσεις σε υπουργεία.
Ειδικότερα, με το ΠΔ προβλέπεται
ότι η ΕΥΠ θα είναι υπεύθυνη και
για ηλεκτρονικές επιθέσεις σε
υπουργεία. Επίσης προβλέπονται
αλλαγές σε σχέση με τη διερεύνηση της δυνατότητας απευθείας
χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με την επιλογή
προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων και προσωπικού.

ΝEΑ ΜΕΛEΤΗ
ΓΙΑ COVID-19
Μια νέα μελέτη, που διεξήχθη
από ειδικούς του Ινστιτούτου για
την Παγκόσμια Υγεία της Βαρκελώνης, παρέχει ισχυρές ενδείξεις σχετικά με το ότι η Covid19 έχει εποχικό χαρακτήρα ο
οποίος συνδέεται με χαμηλές
θερμοκρασίες και χαμηλά επίπεδα υγρασίας – συνθήκες παρόμοιες με εκείνες στις οποίες
«ανθεί» η εποχική γρίπη. Τα νέα
ευρήματα που δημοσιεύθηκαν
στην επιθεώρηση «Nature Computational Science» ενισχύουν
επίσης προηγούμενα στοιχεία
σχετικά με την πολύ σημαντική
παράμετρο της αερογενούς μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2
και την άμεση ανάγκη για λήψη
μέτρων που θα προάγουν την
«υγιεινή του αέρα».

Aνορθογραφίες
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ΔΣΑ: Ο Βερβεσός ενισχύεται από την
πολυδιάσπαση της Κεντροδεξιάς

Ο Κικίλιας επενδύει
στην τουριστική διπλωματία

Η πολυδιάσπαση των δυνάμεων που κινούνται στον χώρο της
Κεντροδεξιάς, εν όψει των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, φαίνεται ότι οπλίζει και πάλι με συγκριτικό πλεονέκτημα τον σημερινό πρόεδρο, Δημήτρη Βερβεσό. Όπως παραδοσιακά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, οι προσωπικές φιλοδοξίες δικηγόρων και η… βουλιμία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να παρέμβουν στις διαδικασίες, για να ενισχύσουν «δικούς
τους» υποψηφίους, είχαν ως αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση
των δυνάμεων του χώρου και την εξ αντανακλάσεως ενίσχυση
του Δημήτρη Βερβεσού. Στο στρατόπεδο του σημερινού προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, άλλωστε, προσχώρησαν παρασκηνιακά και αρκετοί «γαλάζιοι», που δεν αισθάνονται ότι
τους εκφράζουν οι υπόλοιπες υποψηφιότητες.

Με τις δύο τελευταίες παρουσίες του στη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ο Βασίλης Κικίλιας έδειξε ότι επενδύει
στην τουριστική διπλωματία.
Ο υπουργός Τουρισμού έχει αποδείξει και από τα προηγούμενα κυβερνητικά πόστα, στα οποία βρέθηκε τη δεκαετία της
οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης, ότι έχει τη ματιά
του στραμμένη στο εξωτερικό, στον διεθνή περίγυρο.
Έτσι, πολύ περισσότερο σήμερα, που έχει στα χέρια του την
πολιτική ευθύνη του ελληνικού τουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας διαμορφώνει το κατάλληλο πλαίσιο ενίσχυσης της παρεμβατικής δυναμικής της χώρας μας σε διεθνές
επίπεδο.Ένα «κόμμα της εστίασης» στα σκαριά. Τουλάχιστον σε
επίπεδο συζητήσεων.

Ο σύμμαχος υποψήφιου προέδρου του ΚΙΝΑΛ,
που βρέθηκε… μισή ανάσα από τη ΝΔ
α μαχαίρια έχουν βγει για τα καλά
από τις θήκες, στην εσωκομματική
μάχη για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής. Χαρακτηριστικές είναι οι διαρροές των τελευταίων
ημερών για στενό σύμμαχο υποψήφιου
προέδρου, που, σύμφωνα με τους αντιπάλους του, βρέθηκε στις προηγούμενες
εκλογές… μισή ανάσα από τη Νέα Δημο-

Τ

Ο Καιρίδης
κερδισμένος
στον Βόρειο Τομέα

Ο Δημήτρης Καιρίδης φαίνεται ότι
ανήκει στους κερδισμένους για τη
Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, κάτι που σημαίνει ότι εκκινεί με άλλους
όρους, και από καλύτερη αφετηρία, τη μάχη των επόμενων εκλογών.
Ο γνωστός καθηγητής έχει συνεπή
παρουσία και προβολή στα ΜΜΕ,
δείχνει ωστόσο να θέλει… δουλειά ακόμη στο μέτωπο της καλλιέργειας και της εδραίωσης των
σχέσεών του με την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας.
Στις επόμενες εκλογές άλλωστε,
το κλίμα θα είναι διαφορετικό από
εκείνο της αναμέτρησης του
2019, και οι μάχες σε τόσο σημαντικές περιφέρειες αναμένονται
ακόμη πιο σκληρές.

κρατία. Οι σχετικοί ψίθυροι που διακινούνται έντονα μεταξύ των στελεχών
του Κινήματος Αλλαγής αναφέρουν…
διευθύνσεις και τηλέφωνα, για τον εκ
των κορυφαίων παραγόντων της Νέας
Δημοκρατίας, που είχε κάνει το «προξενιό» στις προηγούμενες εκλογές, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν
τη συνεργασία σε… ναυάγιο.

Η ΑΛΛΑΓH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ
ΑΠO ΤΟΝ ΤΣIΠΡΑ
Σε αλλαγή στρατηγικής αντιμετώπισης του Κυριάκου
Μητσοτάκη προσανατολίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι
που αναμένεται να καταστεί περισσότερο εμφανές και
αντιληπτό το επόμενο διάστημα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμά ότι η συγκυρία έχει ωριμάσει, ώστε να κάνει το επόμενο βήμα, και να θέσει ζήτημα εκλογών, όχι τόσο επειδή προσδοκά βάσιμα ότι η
σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση θα καταφέρει να
ανατρέψει τις πολιτικές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά για να διαμορφώσει το πλαίσιο αμφισβήτησης και τελικής φθοράς της ηγεμονίας του διαδόχου του στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, όπως και σε μερίδα ιδιοκτητών ΜΜΕ, υπάρχει η εκτίμηση ότι, την επομένη των
εκλογών που θα διεξαχθούν με απλή αναλογική, θα
απελευθερωθούν δυνάμεις για άμεση αναδιάταξη του
πολιτικού σκηνικού. Και θα αποτρέψουν τις… επαναληπτικές εκλογές.

Ο ΚΡIΣΙΜΟΣ ΡOΛΟΣ ΤΗΣ ΖEΦΗΣ
ΔΗΜΑΔAΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓEΣ
ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ
Η απόφαση της Ζέφης Δημαδάμα να υποστηρίξει τον
Γιώργο Παπανδρέου στη μάχη για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ήταν από εκείνες που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Στενή συνεργάτιδα της Φώφης Γεννηματά, με
αξιοσημείωτη παρουσία στα διεθνή φόρα υπέρ των γυναικών, και με ισχυρή φωνή στα ΜΜΕ, η πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής είναι από τα στελέχη που αναδείχτηκαν τα τελευταία χρόνια και διεκδικούν ρόλο στο μέλλον. Η επιλογή της Ζέφης Δημαδάμα να σταθεί στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου ήρθε να θυμίσει την αντίστοιχη στρατηγική τοποθέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του «γεννηματικού» στρατοπέδου, που έχει πάρει εδώ και καιρό θέση
υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, ως συνεχιστή του έργου της Φώφης Γεννηματά.

Ο Ανδρουλάκης
σε ρόλο… Μητσοτάκη

Ομοιότητες με την υποψηφιότητα
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το
2015, βλέπουν αρκετοί στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Τότε, ο σημερινός πρωθυπουργός εμφανιζόταν ως «τρίτη λύση», δίπλα
στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τον
Απόστολο Τζιτζικώστα, που φάνταζαν ως επικρατέστερο ζευγάρι μονομάχων για την ηγεσία της Νέας
Δημοκρατίας, κατάφερε ωστόσο να
περάσει στον δεύτερο γύρο και να
κόψει πρώτος το νήμα.
Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται ως «τρίτη λύση», δίπλα
στον Γιώργο Παπανδρέου και τον
Ανδρέα Λοβέρδο, και συγκεντρώνει
ψηφοφόρους που απωθεί η σκληρή αντιπαράθεση των άλλων δύο
υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.
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ΑΡΘΡΟ
Προϋπόθεση
της συλλογικής ανοσίας
η συλλογική ευθύνη
Φλεβάρης 2020: Ο Covid-19 χτυπά την πόρτα της
πατρίδας μας. Φόβος, περιορισμοί, lockdown, ανασφάλεια.
Νοέμβρης 2021: Πάνω από 800.000 καταγεγραμμένα κρούσματα και πάνω από 16.000 συμπολίτες
μας που χάθηκαν. Πάνω από 5 εκατομμύρια νεκροί σ’
ολόκληρο τον κόσμο.

Γράφει
ο Κώστας Βλάσης*
Μοναδικό ανάχωμα στη θλίψη, που προκαλούν οι
παραπάνω αριθμοί, είναι το εμβόλιο, το πιο ισχυρό
όπλο που διαθέτουμε κατά του ιού, μαζί βέβαια με
την αυξημένη ατομική ευθύνη που μπορούμε να επιδείξουμε τηρώντας τα μέτρα προστασίας.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς, κάτω από αυτές τις
ακραίες συνθήκες και τις κρίσιμες καταστάσεις, ότι
θα επιδεικνύαμε αποφασιστικότητα και κοινή λογική,
απ’ ό,τι φαίνεται μια σημαντική μερίδα συμπολιτών
μας επιλέγουν να διαφοροποιηθούν αποφασίζοντας
να μην εμβολιαστούν και, σε κάποιες περιπτώσεις, να
μην τηρούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα!
Και όσο κι αν οι απόψεις τους είναι σεβαστές στο
πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου, υπάρχουν
αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα που βασίζονται σε
πραγματικά και επιστημονικά δεδομένα, που καθιστούν την συμπεριφορά τους τουλάχιστον ανεξήγητη.
Πώς μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι στην
Ελλάδα, με ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης οριακά
πάνω από 60%, θρηνούμε 50-60 νεκρούς τη μέρα,
ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για χώρες με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη –όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία– αυξάνεται κατά 300% με 600%, και για χώρες
με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη –όπως η Ισπανία και
η Πορτογαλία– γίνεται μονοψήφιος; Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η συντριπτική
πλειονότητα των συμπολιτών μας, που καταλήγουν
από τις επιπλοκές του κορονοϊού ή εισάγονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι ανεμβολίαστοι;
Το τέταρτο κύμα του Covid-19 δοκιμάζει τις αντοχές των Συστημάτων Υγείας παγκοσμίως και μεταξύ
αυτών και της Ελλάδας. Η θωράκιση του Συστήματος
Υγείας από την κυβέρνηση με την πρόσληψη προσωπικού και την κατακόρυφη αύξηση στις ΜΕΘ, αλλά και
το πρόγραμμα εμβολιασμών, δεν είναι δυστυχώς αρκετά για να ανακόψουν την προέλαση της πανδημίας.
Όσο κάποιοι επιμένουν να σπάνε την αλυσίδα, μη εμβολιαζόμενοι ή μη τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών,
θα θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τη δική τους αλλά και
του συνόλου. Όπως και στις περισσότερες κρίσιμες
στιγμές της ανθρωπότητας, τίποτα δεν συγκρίνεται
με την αποτελεσματικότητα και την ισχύ της ομοψυχίας και της συντονισμένης δράσης. Το «εμείς» πάνω
από το «εγώ» τού Μακρυγιάννη γίνεται επίκαιρο για
ακόμη μία φορά κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όταν η αίσθηση της ατομικής ευθύνης εναρμονιστεί μ’ αυτήν της συλλογικής, τότε το τελειωτικό
«χτύπημα» κατά του ιού θα αρχίσει να συντελείται.
* Βουλευτής Αρκαδίας της ΝΔ, πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών

Πειραϊκά
Από τον Νίκο Κουφάκο

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Πτωτικά κινήθηκε ο Πειραιάς σε κίνηση εμπορευματοκιβωτίων και τον
Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε η COSCO.
Έτσι, ο Πειραιάς (PCT SA) κατέγραψε 364.4 (’000 TEU) τον Οκτώβριο,
έναντι 407.2 τον Οκτώβριο του 2020
(πτώση 10,5%) και 4.025.3 μέχρι τον
Οκτώβριο, έναντι 4,103.7 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι (πτώση -1.9%).

Ο ΧΡ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία»
και στη ναυτιλία

ι στενές σχέσεις των δύο χωρών επιβεβαιώθηκαν σε συνάντηση που είχε
ο Γάλλος αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης Olivier Dussopt με τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη.
«Η Ελλάδα και η Γαλλία», τόνισε ο Γ. Πλακιωτάκης, «μοιράζονται κοινές δημοκρατικές αξίες, κοινές επιδιώξεις για την ειρήνη
και την ασφάλεια, τη στόχευση για πρόοδο
και ευημερία. Καταλήγοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο υπουργό για την πολύ
χρήσιμη συζήτησή μας και, φυσικά, για την

Ο

παρουσία του στο υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, μία επίσκεψη που θα
εμβαθύνει και θα διευρύνει περισσότερο τις
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν
τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η
απανθρακοποίηση της ναυτιλίας τόσο στην
ποντοπόρο ναυτιλία όσο και την ακτοπλοΐα,
αλλά και η συνεργασία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τις υπηρεσίες των Τελωνειακών Αρχών της Γαλλίας
σε θέματα δίωξης ναρκωτικών και ασφάλειας στη θάλασσα.

ΓΙΑΤI ΑΠΕIΧΑΝ ΟΙ ΑΚΤΟΠΛOΟΙ ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Σ.

Ο βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και
Νήσων Χριστόφορος Μπουτσικάκης επισκέφθηκε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, αμέσως μετά την
πρόσφατη επίθεση με έξι βόμβες
μολότοφ, που σημειώθηκε από νεαρά άτομα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο
κ. Μπουτσικάκης ενημερώθηκε
από τον διοικητή της Τροχαίας Πειραιά Κωνσταντίνο Πετρόπουλο για
τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την επίθεση και συνεχάρη
τους αστυνομικούς για την ακαριαία αντίδρασή τους, χάρη στην
οποία δεν είχαμε κανέναν τραυματισμό.
«Ευτυχώς, με τον νέο Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, οι δράστες διώκονται πλέον
για κακούργημα, ενώ σε άλλη περίπτωση θα ήταν ήδη έξω!» δήλωσε
χαρακτηριστικά ο βουλευτής.

Απείχε από τη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα θέματα σχετικά με την ελληνική
ακτοπλοΐα, ύστερα από απόφασή του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ). Ο Σύνδεσμος, με
επιστολή του προς τον γ.γ. Λιμένων του υπουργείου Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, αναφέρει ότι αιτία
της αποχής είναι οι οφειλές προς τις εταιρείες της
ακτοπλοΐα, ύψους 60 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στην επιστολή επισημαίνεται: «Η μη

συμμετοχή των εκπροσώπων μας έχει την έννοια
της διαμαρτυρίας για τα
οφειλόμενα προς τις εταιρείες μας μισθώματα,
που ξεπερνούν τα 60
εκατ. ευρώ.
Επίσης, λαμβανομένου
υπόψη ότι η Ημερήσια
Διάταξη αφορά δύο θέματα για τη σύναψη συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, επιθυμούμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για την προκήρυξη νέων διαγωνισμών,
όταν, όπως φαίνεται, δεν έχουν εξασφαλιστεί τα
αναγκαία κεφάλαια...».

ΕΣΠ: Πώς πήγαν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Πτώση κατέγραψε η κίνηση στις ενδιάμεσες εκπτώσεις στα εμπορικά μαγαζιά του Πειραιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, μετά
την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων φθινοπωρινών εκπτώσεων, πραγματοποίησε έρευνα για την κίνηση της αγοράς το πρώτο 15ημερο
του Νοεμβρίου, διάστημα που χρονικά σχεδόν συνέπεσε με την
εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού. Όπως συνάγεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 82,14% απάντησε ότι οι πωλήσεις τους κινήθηκαν
πτωτικά, το 14,29% απάντησε θετικά και ένα ποσοστό της τάξης του
3,57% απάντησε δεν γνωρίζω/δεν απαντώ. Από τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρο πως οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν ενισχύουν ουσιαστικά ταμειακά τις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν διευκολύνουν στην
πράξη τις αγορές των καταναλωτών. «Έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει πως το πάγιο αίτημα του Συλλόγου
μας, αλλά και γενικότερα του εμπορικού κόσμου για κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων που
δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά, θα πρέπει επιτέλους να ικανοποιηθεί», τονίζει ο ΕΣΠ.
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ΞΕΚIΝΗΣΕ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΚEΝΤΡΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΝΕΟΦΥΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το
Κέντρο Προώθησης Νεοφυών
Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά «StartUPiraeus». Πρόκειται
για ακόμα μια καινοτόμα πρωτοβουλία του δήμου, για τη στήριξη
και την ανάδειξη της καινοτομίας
και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Κέντρου
Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά είναι να
αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό
στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην πόλη του Πειραιά, δίνοντας έμφαση στους κλάδους
της Γαλάζιας Οικονομίας και παρέχοντας ταυτόχρονα δωρεάν
υπηρεσίες εξατομικευμένης
υποστήριξης και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις ή νεοφυή
επιχειρηματικά σχήματα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
«Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Παρέμβαση για τον εξωραϊσμό και
τη λειτουργική αναβάθμιση στον περιβάλλοντος χώρο του Δημοτικού
Νεκροταφείου «Η Ανάσταση» πραγματοποίησε αυτές τις ημέρες ο Δήμος Πειραιά.
Φυτεύσεις δέντρων, φυτών και
λουλουδιών, τοποθέτηση χλοοτάπητα, εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ποτίσματος και αναπλάσεις πρασίνου είναι ορισμένες μόνο
από τις εργασίες που υλοποίησε η
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.
Καιρός είναι τώρα να εξωραϊστεί
και ο εσωτερικός χώρος του Κοιμητηρίου «Η Ανάσταση», όπου φιλοξενούνται μόνο οικογενειακοί τάφοι.

Ωτακο
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Ο ΣΠΑΥ πρωτοπορεί και προτείνει

ο 1ο Forum με θέμα «Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής
Προστασίας», οργάνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού, ΣΠΑΥ, στο Δημαρχείο Αργυρούπολης-Ελληνικού και στο
ιστορικό αμφιθέατρο, «Μίκης Θεοδωράκης».
Στόχος του Forum, στο οποίο συμμετείχαν 11
δήμαρχοι-μέλη του ΣΠΑΥ και κορυφαίοι
υπουργοί, είναι να αναδείξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το πρώτο κύτταρο και πραγματικό
πρωταγωνιστή για τη διαφύλαξη του δασικού
πλούτου της πατρίδας μας.
«Έχοντας εμπειρίες με τις μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές που ζήσαμε αυτό
το καλοκαίρι σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι
επιτακτική ανάγκη να εργαστούμε σκληρά για
να χαράξουμε την επόμενη σελίδα της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης»,
τόνισε ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Αρ-

Τ

γυρούπολης-Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος.
Είναι σαφές ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
οφείλει και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πρόληψης, διότι αποτελεί το επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας,
έχοντας άμεση επαφή με τους δημότες και
γνωρίζοντας καλύτερα από όλους τις πραγματικές ανάγκες μιας περιοχής. Έχει την κουλτούρα και τη δύναμη της τοπικής δράσης.

Διαδημοτική συνεργασία
Στις ενέργειες των αρμόδιων υπουργείων
και στη συνεργασία τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προστασία των δασών αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα κυβερνητικά στελέχη που παρευρέθηκαν στο φόρουμ.
Η αξία της διαδημοτικής συνεργασίας και η
παρακαταθήκη που άφησαν οι δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού βρέθηκαν στο επίκεντρο

της ομιλίας του υπουργού Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη.
Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο
για τον εθελοντισμό, που βρίσκεται σε διαβούλευση ώστε να ενισχυθούν οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
Τα θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που
αναπτύσσει το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να συνδράμει την Αυτοδιοίκηση στον
κρίσιμο ρόλο της για την ενίσχυση του σύγχρονου πλαισίου της Πολιτικής Προστασίας, ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας.
«Υπόθεση ενότητας» χαρακτήρισε την υπόθεση του Υμηττού ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Από την
πλευρά του ανέφερε ότι ο Υμηττός πρέπει να
ενταχθεί σε ένα σχέδιο και σε ένα όραμα που
θα αφορά ολόκληρη την Αττική και, γιατί όχι,
όλη την Ελλάδα.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής, από τους νεοεκλεγμένους, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, εκφράζει την τεράστια
έκπληξή του γιατί είδε τον εαυτό του να γίνεται viral, όταν σε τηλεοπτική συνέντευξη έκανε ένα πολύ «πικάντικο σαρδάμ»; Όπως αποκαλύπτει, το εν λόγω βίντεο έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον εκατονταπλάσιοι από
όσους έχουν παρακολουθήσει τα πιο «επιτυχημένα» επίσημα βίντεο του δήμου του…

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Παραιτήθηκε

Ο Δήμος Νισύρου κατάθεσε υποψηφιότητα, με ολοκληρωμένο φάκελο, για ένταξη του νησιού στο «Δίκτυο Παγκόσμιων
Γεωπάρκων της UNESCO». Σημειώνεται ότι το Nisyros aUGGp (Γεωπάρκο της Νισύρου) παρουσιάζει εκπληκτικά γεωλογικά, φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Στην έκτασή
του περιλαμβάνει τη Νίσυρο και τις μικρότερες νησίδες Παχειά, Περγούσα, Κονδελιούσα και Στρογγύλη, μαζί με τον θαλάσσιο χώρο που παρεμβάλλεται. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του Ηφαιστειακού Τόξου του Νοτίου Αιγαίου, ενός
από τα πιο σημαντικά και ενεργά τόξα στον κόσμο και, ως εκ
τούτου, χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό χερσαίο και υποθαλάσσιο φυσικό τοπίο.

Ύστερα από την ηγεσία της παράταξης, ο
πρώην δήμαρχος Μεταμόρφωσης Μιλτιάδης
Καρπέτας παραιτήθηκε και από δημοτικός σύμβουλος, επιβεβαιώνοντας τις δικές του δηλώσεις μετά την ήττα του στις προηγούμενες εκλογές, ότι θα αποσυρθεί από τα κοινά της πόλης.
Την ίδια ώρα διέψευσε και τις φήμες που κυκλοφορούσαν τελευταία, ότι, μετά τις γκρίνιες που
δημιουργήθηκαν για τη διαδικασία διαδοχής
του, ετοίμαζε την επαναφορά του… Ωστόσο,
δεν σταμάτησαν να τον κατηγορούν ότι πρώτα
«έστησε» τη διαδοχή και μετά αποσύρθηκε!

Ξέσπασε
ο Παππούς

«Ποιος είδε τον Χρήστο Παππού
και δεν τον φοβήθηκε» στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔΑ, με
αφορμή την απόφαση του ΕΔΣΝΑ
να επεκτείνει τη λειτουργία του
αποτεφρωτήρα στην περιοχή για
τα επόμενα 23 χρόνια… Ο δήμαρχος Φυλής χαρακτήρισε «διχαστική και πραξικοπηματική» την απόφαση, ιδιαίτερα επειδή ελήφθη
παρά το γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι είχαν ζητήσει ολιγοήμερη αναβολή, προκειμένου να μελετήσουν την πρόταση και να ενημερωθούν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο κ. Παππούς κατήγγειλε την Ε.Ε. του Ενιαίου Συνδέσμου ότι απαξιώνει τον φορέα που
εκπροσωπεί 66 Δήμους της Αττικής και αποτελεί την πλειοψηφία
της… «Με μεγάλη λύπη διαπίστωσα στη συνεδρίαση της Ε.Ε. του
ΕΔΣΝΑ να προσπαθούν να κατασκευάσουν απόφαση για θέμα που
δεν συζητήθηκε και να αγνοούν
τον δήμαρχο ο οποίος φιλοξενεί
αυτές τις δραστηριότητες στην περιοχή», για να καταλήξει ότι «τα
σχέδιά τους από μένα δεν θα περάσουν! Ως δήμαρχος Φυλής έχω τονίσει σε όλους τους τόνους ότι η
χωματερή σε ένα-δύο χρόνια γεμίζει και κλείνει».

Και πάλι
υποψήφιος
Η αφορμή ήταν ο απολογισμός
των δύο χρόνων της παρούσας θητείας, όμως ο δήμαρχος δεν έχασε
την ευκαιρία να δηλώσει τις προθέσεις του και για τις εκλογές του
2023. Ο λόγος για τον δήμαρχο
Βύρωνα Γρηγόρη Κατωπόδη, που,
σε εκδήλωση που οργάνωσε πριν
από μερικές μέρες η παράταξη,
αφού παρουσίασε αναλυτικά το
έργο της δημοτικής αρχής κατά τη
διάρκεια της δεύτερης θητείας
του στη διοίκηση της πόλης, κατέληξε εκφράζοντας την πρόθεσή
του να παραμείνει επικεφαλής της
παράταξης και στις επόμενες δημοτικές εκλογές, τον Οκτώβριο
του 2023.

ουστής
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Σπάει τα ρεκόρ
Έχει ξεχάσει από πότε έκανε
αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη
του Δήμου Ιλίου ο δήμαρχος Νίκος Ζενέτος, καθώς για μια ακόμη χρονιά, η 13η στη σειρά, πήρε
απόφαση να παραμείνουν «παγωμένα». Είναι γεγονός ότι ο Δήμος
Ιλίου φημίζεται ότι είναι από
τους πιο υγιής στα οικονομικά
του, αλλά, όπως και να έχει, είναι αξιοσημείωτο ότι καταφέρνει
για τόσα πολλά χρόνια να μην
προχωρά σε αύξηση. Να μην ξε-

χνάμε ότι ο νόμος προβλέπει ότι
ο κωδικός των ανταποδοτικών
πρέπει να είναι ισοσκελισμένος
σε έσοδα - έξοδα κι από αυτόν
τον λογαριασμό καλύπτονται οι
δαπάνες της υπηρεσίας για την
καθαριότητα της πόλης, τη συντήρηση μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, τη συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων, οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών, την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΕΣΔΝΑ, καθώς
και για τη συντήρηση, την επέκταση και την ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού.

Αλλού είναι
η είδηση…
Με έκπληξη αντιμετωπίστηκε
από πολλούς η είδηση ότι οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος και Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος συμφώνησαν και υπέγραψαν σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας, για την υποστήριξη
των αρμοδιοτήτων της Πολεοδομίας… Όχι βέβαια για την ουσία
της είδησης, αλλά για το γεγονός
ότι υπάρχει κάποιος δήμαρχος
στην περιοχή που δεν έχει τσακωθεί με τον Γιάννη Κωνσταντάτο!
Είναι γνωστό άλλωστε πως πολλοί ισχυρίζονται ότι ο δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι
«στα μαχαίρια» με τους συναδέλφους του της Γλυφάδας, του Αλίμου, της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου, οπότε η συνεργασία με τον Φωστηρόπουλο προκάλεσε εντύπωση. Έτσι, διαψεύδονται οι κακεντρεχείς…

Μετατρέπεται
σε «ψηφιακή πόλη»
η πρωτεύουσα
τις συνολικά 118
ανέρχεται πλέον ο
αριθμός των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου
Αθηναίων, μετά την προσθήκη 14 νέων, που βρίσκονται
πλέον στη διάθεση των δημοτών του. Πλέον παρέχονται ηλεκτρονικά και η εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, η
αίτηση διαγραφής ή το πιστοποιητικό μετεγγραφής
που –ενδεικτικά– ανήκουν στις υπηρεσίες «υψηλής ζήτησης», διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους Αθηναίους να εξυπηρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας οποιουδήποτε είδους ταλαιπωρία. Η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και επαγγελματιών https://eservices.cityofathens.gr, που αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς, δίνει τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και έγγραφα, με λίγα κλικ από το σπίτι τους. Η ανταπόκριση είναι ήδη
πολύ μεγάλη και, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα σε διάστημα 20 μηνών, συνολικά 130.000 δημότες και επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. Την
ίδια περίοδο έχουν διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά, για τις 104 ψηφιακές υπηρεσίες, περισσότερες από 128.000 αιτήσεις.

Σ

Στην αντεπίθεση…
Δεν άφησε αναπάντητες της κατηγορίες του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, από το βήμα της ΠΕΔΑ για
τον περιφερειακό σχεδιασμό των απορριμμάτων, ο ΕΣΔΝΑ… Με μια
σκληρή ανακοίνωση κατηγορεί τον δήμαρχο από τη μια πλευρά ότι προσπαθεί να δημιουργήσει έριδες και με τους συναδέλφους του (κυρίως
για τις αιτιάσεις του για τον δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με τον
διαγωνισμό που προωθεί ο ΕΔΣΝΑ για τον Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων) και από την άλλη ότι χρησιμοποιεί «ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, για μια σειρά από δράσεις που υλοποιεί ο ΕΔΣΝΑ».
Μάλιστα καταγράφει έξι διαφορετικά σημεία αντιπαράθεσης με τον κ.
Κωνσταντέλλο, αναλύοντας τους δικούς του διαφορετικούς υπολογισμούς, για να αντικρούσει τις κατηγορίες του δημάρχου. Πάντως, η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι η κόντρα μόλις ξεκίνησε...

Το μπλόκο έσπασε,
οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται
Έσπασε ο αποκλεισμός του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Σχιστού, έπειτα από «δυναμική παρέμβαση» της Αστυνομίας. Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας είχε προχωρήσει σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του ΣΜΑ, διεκδικώντας την αλλαγή
του περιφερειακού σχεδιασμού ώστε να διαχειρίζεται μόνο τα απορρίμματα των Δήμων του Πειραιά. Ο αποκλεισμός αυτός «έσπασε» πριν
από μερικές μέρες, όταν, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αστυνομικές
δυνάμεις με βαρέα μηχανήματα απομάκρυναν τα οχήματα του δήμου
και τους παρευρισκόμενους. Φυσικά, η ενέργεια αυτή προκάλεσε την
αντίδραση της δημοτικής αρχής, που με μια «θυελλώδη ανακοίνωση»
προαναγγέλλει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, τονίζοντας ότι «οι
προσαγωγές, τα ΜΑΤ και η κρατική καταστολή δεν τρομοκρατούν τους
κατοίκους της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά».

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, ο «ανασχηματισμός» που έκανε ο δήμαρχος
έτυχε ειρωνικών σχολίων από στελέχη που έμειναν εκτός θέσεων; Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς
έκαναν και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με «χαρακτηρισμούς» και υπονοούμενα, σε βαθμό που να φαίνεται ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτά… Εκτός κι αν ο δήμαρχος «το σώσει»
με τις θέσεις στα Νομικά Πρόσωπα!

ΑΠΟΣYΡΕΤΑΙ Ο ΚΟΥΡAΣΗΣ
Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου το 2023
ανακοίνωσε ο πρώην δήμαρχος της πόλης Γιώργος Κουράσης και ταυτόχρονα
προκάλεσε και τις διαδικασίες διαδοχής
του. Πάντως, ο κ. Κουράσης δεν παραιτείται από την ηγεσία της παράταξης
έως το τέλος της θητείας, αλλά, όπως
υποστηρίζει, ήθελε να παραδώσει τα
ηνία «στην επόμενη γενιά». Εκπρόσωπος αυτής της «νέας γενιάς» είναι η νυν
δημοτική σύμβουλος της παράταξης
Κρίστη Αγαπητού, που προτάθηκε από
τον πρώην δήμαρχο και τελικά επικράτησε στη διαδικασία που έγινε στην παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης. Στόχος, κατά τον κ. Κουράση, είναι η κα Αγαπητού να πετύχει να συσπειρώσει τον «γαλάζιο χώρο» που στις προηγούμενες εκλογές είχε «σπάσει στα τέσσερα», αλλά και να ανακόψει τη
φόρα «ουρανοκατέβατων υποψηφιοτήτων», αναφερόμενος προφανώς σε αυτήν του Χάρη Ρώμα…

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΑ ΓΙΑ YΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧEΤΕΥΣΗ
Μια παλιά κόντρα μεταξύ όμορων δήμων, «χρωστάς - δεν χρωστάω», καταλήγει στα δικαστήρια.
Πρόκειται για χρέη της συνεταιρικής ΔΕΥΑΝ (Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευσης, Ναυπλίου. Ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος καταγγέλλει ότι, παρότι «η ΔΕΥΑ Ναυπλίου
συμμετέχει συνεταιρικά με τη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών στον βιολογικό καθαρισμό και παρότι υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις, δεν καταβάλλει τα οφειλόμενα» και, επιπλέον, χαρακτηρίζει
τον ομόλογό του, δήμαρχο Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρο «κακό γείτονα, που δίνει τις κεντρικές εντολές για το τι μέλλει γενέσθαι». Από τη δική του πλευρά, ο δήμαρχος Ναυπλίου αντιτείνει ότι δεν
έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές αποφάσεις, καθώς έως τώρα δεν έχει τεκμηριωθεί το ακριβές ποσό που οφείλει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου στη ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών.

«Στα κάγκελα»
για την αύξηση
Την έντονη αντίδραση σύσσωμης της
αντιπολίτευσης του Χαλανδρίου προκάλεσε η πρόταση του δημάρχου Σίμου
Ρούσσου για αύξηση των ανταποδοτικών τελών σε οικίες και επιχειρήσεις,
την ώρα που το μεγαλύτερο ποσοστό
των δήμων είτε τα κρατούν σταθερά είτε κάνουν μειώσεις σεβόμενοι τη δύσκολη οικονομική περίοδο. Ωστόσο
στο Χαλάνδρι, με βαριά καρδιά, όπως
τόνιζε ο δήμαρχος, πέρασε με οριακή
πλειοψηφία η αύξηση τελών κατά 15
λεπτά του ευρώ/τ.μ., προκειμένου να
αντισταθμιστούν οι δυσθεώρητες ανατιμήσεις στο κόστος του ρεύματος και
των καυσίμων, όπως και η μεγάλη αύξηση των τελών που καταβάλλουν οι
δήμοι στον ΕΔΣΝΑ. Αντίθετη άποψη
κατέθεσε ο πρώην δήμαρχος Γιώργος
Κουράσης, που υποστήριξε ότι «πολίτες και επαγγελματίες δεν μπορούν να
συναινέσουν στις παράλογες αυτές αυξήσεις –που αγγίζουν το 25%– την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε»
και κάλεσε τον δήμαρχο να αναθεωρήσει την απόφαση.

Άποψη
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Με την Κύπρο μας τι θα γίνει, αδέλφια;
38 χρόνια από τη δημιουργία του ψευδοκράτους!

Γράφει η

Ειρήνη
Μαρούπα

Ποινικολόγος

Ο

λα πάνε καλά και ούριος άνεμος
έχει πλεύσει στα πανιά της Ελλάδας! Έτσι μας λέει η κυβέρνηση.
Η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και οι
νέες βάσεις των ΗΠΑ μάς σώζουν! Και την
αντιπολίτευση, όμως, δεν την βλέπω να
ανησυχεί καθόλου για τα τεκταινόμενα σε
Αιγαίο και Κύπρο!
Βλέπετε, η φιλοσοφία των εν Ελλάδι
κομμάτων είναι ο «διάλογος»… Λες και γίνεται διάλογος με τον άρπαγα της πατρικής
περιουσίας σου, τον βασανιστή και σφαγέα
της μάνας σου, τον επίδοξο βιαστή των παιδιών σου!
Η ίδια υποτακτική (επιπλέον και διχαστι-

ότι αυτούς που τα διοχέτευαν, στην σύγχρονη εποχή, τους ονομάζαμε προοδευτικούς
και ψύχραιμους (οι αρχαίοι Έλληνες τους
ονόμαζαν προδότες, εξωμότες, ή, τουλάχιστον, ριψάσπιδες και τους πέταγαν στον
Καιάδα). Κι αντί να τους συναντούμε στο
περιθώριο της κοινωνίας, τους καμαρώναμε ως καθηγητές πανεπιστημίου, δημοσιογράφους, πολιτικούς, ακόμα και στρατιωτικούς!
Από τα ύπατα αξιώματα της κοινωνίας,
έχυναν το διχαστικό και ανθελληνικό τους
δηλητήριο στην ψυχή των Ελλήνων, σε Ελλάδα και Κύπρο! Για να μας πείσουν να μην
αισθανόμαστε αδέλφια, κάτω από την ίδια
στέγη, ούτε ν’ ανταμώνουμε, έστω, ως δύο

πουλων που υπηρετούσαν τη θητεία τους.
Ο στρατιώτης μας επέστρεψε τον τελευταίο μήνα της θητείας του σε στρατόπεδο
της Πελοποννήσου. Και κόντεψε να πάθει
νευρικό κλονισμό! Όλα ό,τι να ’ναι! Καμία
οργάνωση, καμία συνέπεια σε ωράρια και
προγράμματα, καμία εκπαίδευση, κανένα
γυμνάσιο. Οι συστρατιώτες του είχαν δει
όπλο μία φορά στη θητεία τους. Απόλυτη
παρακμή.
Ταράχτηκε το παλικάρι, μα θυμόταν πάντα την εκπαίδευσή του στην Κύπρο και το
φρόνημά του είχε διατηρηθεί υψηλότατο.
Οπότε, κάθε πρωί, παρουσίαζε όπλα με την
ίδια ορμή που είχε στην Κύπρο. Κι εδώ έρχεται το θλιβερό!

κή) νοοτροπία διέπνεε την εκπαίδευσή μας
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εκεί,
γύρω στο 1990, μετά το Νταβός, ο διάλογος με τους τουρκαλάδες ήταν της μόδας!
Να το συζητήσουμε, βρε αδελφέ, αν το Αιγαίο είναι δικό μας ή πόσο είναι δικό τους!
Για την Κύπρο μας, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Διαχεόταν στην κοινωνία και στη
σχολική μας εκπαίδευση ότι η Κύπρος απομυζεί τον προϋπολογισμό μας λόγω αμυντικών δαπανών, ότι οι Κύπριοι προτιμούν να
είναι Άγγλοι παρά Έλληνες, ότι δεν μας
συμπαθούν ιδιαίτερα…
Και στην Κύπρο διαδίδονταν τα όμοια,
στους Έλληνες αδελφούς μας. Ότι εμείς,
οι Ελλαδίτες, τους περιφρονούμε, ότι δεν
τους θέλουμε, ότι προτιμάμε να μείνουν
υποτελείς στη Βρετανία και, γιατί όχι, να
τους καταλάβει ολόκληρους η Τουρκία. Αρκεί να απαλλαγούμε από δαύτους!
Λόγια που στάλαζαν πίκρα και μίσος μέσα στην ίδια οικογένεια (σε Έλληνες για Έλληνες). Πολύ αργότερα συνειδητοποίησα

ανεξάρτητα κράτη, αλλά ως ένα έθνος, μία
οικογένεια, σε θρησκευτικές γιορτές και
εθνικές επετείους!
Πέρασε και πέρασε καιρός, έκτοτε. Και
οι φωνές των Ρεπούσηδων και των Ελιαμέπηδων πλήθυναν.
Όμως για δες!
Ένα 19χρονο παλικάρι μίας μέσης ελληνικής οικογένειας από την Πελοπόννησο,
χωρίς ιδιαίτερη έφεση στα εθνικά μας θέματα, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην ΕΛΛΔΥΚ. Εκεί, μου ιστόρησε η μάνα του, πως η εκπαίδευσή του ήταν συνεχής, στα όπλα, στα γυμνάσια, στα βουνά και
στα λαγκάδια. Στα καθ’ ημάς δηλαδή, ήταν
εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων. Όλοι οι ΕΛΔΥΚάριοι ετοιμοπόλεμοι, με φρόνημα
Σπαρτιατών του Λεωνίδα! Στο «παρουσιάστε» κάθε πρωί, άστραφταν ο κοιτώνας, οι
εμφανίσεις και τα όπλα. Τράνταζε το στρατόπεδο από τη φωνή, την αποφασιστικότητα και τη λιονταρίσια καρδιά των Ελληνό-

Τις τρεις πρώτες μέρες ο λοχαγός τον
κοίταζε, περιμένοντας να ισοπεδωθεί το
φρόνημά του. Συναισθανόμενος ότι εδώ
δεν είναι Κύπρος, και, εκτός από τα «ζώα
μου αργά» στην εκπαίδευση, το πατριωτικό
συναίσθημα αγνοείται ως έννοια…
Όταν ο λοχαγός συνειδητοποίησε ότι το
φρόνημα του νεαρού διατηρείται πέραν
του αναμενομένου, την 4η μέρα, του είπε
«τι φωνάζεις; πιο χαλαρά…, πιο χαλαρά…
», προκαλώντας κατάπληξη στον νεαρό και
στην οικογένειά του, που διηγούνται το περιστατικό, επαναλαμβάνοντας τρεις-τέσσερις φορές στη διήγηση: «Βέβαια η Κύπρος
είναι αλλιώς, λόγω των Κατεχομένων και
του άμεσου κινδύνου από την Τουρκία».
Ψάχνουν δικαιολογίες για τη χαοτική, απέλπιδα στρατιωτική θητεία των παιδιών μας
στην Ελλάδα και την αδιανόητα «χαλαρωτική» συμπεριφορά του αξιωματικού.
Τι σημασία όμως έχουν όλα αυτά και γιατί σας τα λέω;

Επειδή, αγαπητοί μου αναγνώστες, την
Κύπρο μας, και την Ελλάδα, δεν θα την σώσουν ούτε οι ΗΠΑ ούτε κάποιος άλλος επίδοξος προαγωγός μας, ενδεδυμένος τη
στολή του συμμάχου. Ούτε καν η Γαλλία!
Την Κύπρο μας μόνο η Ελλάδα μπορεί να
την σώσει. Αλλά πρέπει πρώτα να σώσει
τον εαυτό της, για να σώσει το παιδί της. Είναι όπως στα αεροπλάνα: Πρώτα εφαρμόζει η μάνα τη μάσκα οξυγόνου στον εαυτό
της και μετά στο παιδί της!
Έτσι και στα στρατιωτικά θέματα. Με τις
κυρώσεις που ζητούν οι Δένδιας, Χριστοδουλίδης από την ΕΕ να λάβει εναντίον της
Τουρκίας, ενώ η Τουρκία απειλεί ευθέως
με κατάληψη ολόκληρη την Κύπρο (και με
τις NAVTEX του ΑΓΕΕΘΑ Φλώρου, για
ασκήσεις με πραγματικά πυρά, μεταξύ Σαμοθράκης-Λήμνου-Λέσβου, πάνω στις
οποίες τολμάει να εκδίδει αντι-NAVTEX η
Τουρκία), δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη.
Δεν θέλει ψυχραιμία. Θέλει φρόνημα.
Και αταλάντευτη αποφασιστικότητα μάχης
μέχρις εσχάτων, αν η Τουρκία διανοείται ότι
μπορεί να κάνει ασκήσεις στο Αιγαίο, παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο και στα
εθνικά χωρικά ύδατά μας. Να ξέρει ότι η
απόπειρά της εποικισμού της Αμμοχώστου,
διεξαγωγής γεωτρήσεων στην κυπριακή
ΑΟΖ, ή παρεμπόδισης γεωτρήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημαίνει για την Ελλάδα ολοκληρωτικό πόλεμο! Και ότι το «θα
τα πούμε στο πεδίο» που μας απειλούν
Τούρκοι πολιτικοί, για μας, σημαίνει «θα
φτάσουμε στην Άγκυρα». Με τη στρατιωτική εκπαίδευση και τη λιονταρίσια καρδιά,
με την οποία γαλουχούνται οι ΕΛΔΥΚάριοι,
όχι με την εν Ελλάδι χαλαρότητα!
Για να είμαστε πειστικοί, και να υπερασπίσουμε την Κύπρο, που βρίσκεται μακρύτερα από το Αιγαίο, πρέπει να έχουμε αποδείξει ήδη ότι υπερασπιζόμαστε το Αιγαίο
(όπου έχουμε απόλυτη στρατηγική υπεροχή έναντι της Τουρκίας, σε σχέση με την Κύπρο). Και η απόδειξη είναι μόνο μία. Ό,τι πετάει πάνω από ελληνικό νησί, ό,τι κολυμπάει σε ελληνική θάλασσα καταρρίπτεται και
βυθίζεται χωρίς προειδοποίηση, χωρίς δισταγμό και χωρίς σχόλιο!
Μόνο τότε καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αποφασισμένος να πας μέχρι το τέλος,
αφού εκείνος άνοιξε την πόρτα του φρενοκομείου. Κατουρημένες εκφράσεις, όπως
«θερμό επεισόδιο, παραβίαση, ατύχημα και
πρόκληση», δεν νοούνται!
Υπάρχει μόνο η άμεση και ολοκληρωτική
απειλή, τερματισμού της εθνικής μας συνέχειας και η δική μας απόφαση, να πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την τελευταία
σπιθαμή μας. Οι Τούρκοι είναι θρασύδειλοι,
αλλά δεν είναι ηλίθιοι. Καταλαβαίνουν πόσο εύκολα μπορούν να ηττηθούν στο Αιγαίο
και καταλαβαίνουν πόσα κράτη τους περιμένουν στη γωνία, να τους διαμελίσουν,
μόλις δούνε γρατζουνιά στην πανοπλία
τους. Θαρσείτε!

Μακεδονία
Από τον Δημήτρη Δραγώγια

Στη Βαρκελώνη ο δήαρχος

ΠΡOΤΑΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣIΑΣ
«Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤA»
ΑΠO ΤΟΝ Γ. ΛIΛΤΣΗ
Να δοθεί το όνομα της Φώφης Γεννηματά στο Κοινωνικό Ιατρείο Παύλου Μελά
πρότεινε ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Ανατροπή», Γιώργος Λίλτσης,
σημειώνοντας πως ο αγώνας
της προέδρου του ΚΙΝΑΛ
αποτελεί φωτεινό παράδειγ-

πίσκεψη στη Βαρκελώνη πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, όπου λαμβάνει μέρος σε συνέδριο για
την κινητικότητα και τις «έξυπνες» πόλεις. Με αφορμή την παρουσία
του στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, ο κ. Ζέρβας βρέθηκε στο δημαρχείο όπου είχε συνάντηση με την δήμαρχο της Βαρκελώνης, Άδα Κολάου,
στην οποία και πρόσφερε ως δώρο ένα αναμνηστικό με το σήμα της Θεσσαλονίκης. Σε λίγες μέρες ο κ. Ζέρβας προγραμματίζει και νέο ταξίδι. Αυτήν
τη φορά στην Κωνσταντινούπολη –το διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 1
Δεκεμβρίου– προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων. Στη σύνοδο, οι δήμαρχοι θα συμμετέχουν σε συζητήσεις
για θέματα που αφορούν την ίδρυση συνεργασιών για ανθεκτικότητα και
κλιματική δράση, συνεργασία για τοπικές οικονομίες, «έξυπνες» και βιώσιμες πόλεις.

E

ΔΕΝ ΑΠΟΦAΣΙΣΕ ΑΚOΜΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓEΣ Ο ΖEΡΒΑΣ
Παράταση στις όποιες αποφάσεις για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων δίνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Ο δήμαρχος, όπως φαίνεται, δεν είναι έτοιμος ακόμη να προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Άλλωστε, οι περιορισμένες επιλογές στον
«πάγκο» του προκαλούν πονοκέφαλο, στην προσπάθεια αναζήτησης των καταλληλότερων προσώπων για να τους αναθέσει τους τομείς που θεωρεί ότι υστερούν και χρειάζονται ανανέωση.

Οργανώνονται οι υποστηρικτές
του Ανδρουλάκη
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«Μασάζ» στους ψηφοφόρους τους
κάνουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές
Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται οι βουλευτές της ΝΔ το τελευταίο
διάστημα, παρά το γεγονός πως ο πρωθυπουργός
έχει διαμηνύσει πως κάλπες πριν από το 2023 δεν
πρόκειται να στηθούν. Ειδικά στη Β’ Θεσσαλονίκης, τα τηλέφωνα έχουν
πάρει φωτιά, όπως μαθαίνουμε, και οι συναντήσεις μεταξύ βουλευτών, τοπικών στελεχών και πολιτών πάνε και έρχονται. Όλοι οργανώνονται για παν ενδεχόμενο, κρατώντας «ζεστούς» τους ψηφοφόρους τους.

Μεγαλώνει η λίστα των υποψηφίων
για την Α’ Θεσσαλονίκης

μα για όλους τους ασθενείς
που νοσούν από καρκίνο.
Επίσης, πρότεινε η πλατεία
στην οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη να πάρει το όνομά
του Διαμαντή Παπαδόπουλου, ως ένδειξη σεβασμού
στο έργο του στη διοίκηση
αλλά και για την αυτοδιοικητική του πορεία.

ΘΕΤΙΚH
ΣΤΟΝ COVID-19
Η ΑΝ. ΧΑΛΚΙA

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας μαζεύτηκαν οι υποστηριχτές του Νίκου Ανδρουλακη. Όπως μάθαμε, sms δεν εστάλησαν,
ωστόσο τα τηλέφωνα που έγιναν ήταν αρκετά
για να γεμίσουν την αίθουσα. Το «παρών»
έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, ο πρόεδρος του ΕΚΘ
Νίκος Τσαραμπουλίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης, ο αντιδήμαρχος Νέαπολης Συκεών Αντώνης Σαουλίδης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Κορδελιού Εύοσμου Κώστας Σωτηράκης, το μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ Κυριάκος Μερελής, καθώς
και αρκετοί εκπρόσωποι από επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς.

Βεβαίως, η μεγάλη μόχλευση γίνεται στην Α’ Θεσσαλονίκης. Σε εγρήγορση
βρίσκονται οι επίδοξοι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ,
παρότι κυβέρνηση και κόμμα επιμένουν ότι εκλογές
θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τα ονόματα που
ακούγονται είναι αρκετά,
πολλά εκ των οποίων ανακατεύουν την τράπουλα, καθώς έχουν
αρκετή αναγνωρισιμότητα μέσα στον απλό κόσμο. Για ποιους
«τρίζει» η θέση άραγε;

«Βαριά χαρτιά»
Ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου
και ο πρόεδρος του Ιατρικού Πανελληνίου
Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος, λόγω ιδιότητας και Covid-19, αναδείχτηκαν σε πρόσωπα πρώτης γραμμής στην ενημέρωση και στις
τηλεοπτικές παρουσίες, οπότε καλύπτουν μεγάλο «χάντικαπ» σε σχέση με τους «παλιούς»
βουλευτές. Η Μαρία Σπυράκη είναι αρκετά
αναγνωρίσιμη, έτσι κι αλλιώς. Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος από τώρα έχει αρχίσει ένα επικοινωνιακό μπαράζ, με στόχο την επαναδραστηριοποίησή του στον
χώρο, μετά από ένα διάστημα αποχής. Οπότε, η μάχη αναμένεται
σκληρή κι όχι μόνο για τους υποψήφιους βουλευτές, αλλά και για
τους «εδραιωμένους» παλαιότερους.

Το στήριγμα Καστανίδη
στη Βόρεια Ελλάδα

Ερείσματα στους άλλους
χώρους ο Λοβέρδος
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφεται
και δημοσκοπικά αποτελεί η απήχηση που απολαμβάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος μεταξύ των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων. Αυτό φάνηκε
και στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε πολλές συναντήσεις με ψηφοφόρους της ΝΔ, με τους οποίους, πάντως, συνδέεται με μακροχρόνια φιλία. Το ερώτημα είναι
αν και πόσοι από αυτούς θα μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν για την προεδρία ενός κόμματος που δεν στηρίζουν συνολικά.
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Θετική στον κορονοϊό διαγνώσθηκε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.
Η δήμαρχος ενημέρωσε ότι
νοσεί μέσω του προφίλ της
στο Facebook, ενώ σημειώνεται ότι είναι πλήρως εμβολιασμένη.

Σημαντικές
δυνάμεις στη
Βόρεια Ελλάδα και στο ποντιακό στοιχείο
μαθαίνουμε
πως έχει συγκροτήσει ο
υποψήφιος για
την αρχηγία
του ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης. Βασικός
συνεργάτης
του βουλευτή της Α’ Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργού είναι ο
Αιμίλιος Σαπρανίδης, ο οποίος άλλωστε έχει σημαντική εμπειρία
από παλαιότερη ανάμειξή του σε Ποντιακούς Συλλόγους.

Συνέντευξη

«Θ

α διεκδικήσουμε και την
επόμενη θητεία στον δήμο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το όραμά μας», ξεκαθαρίζει, μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος Χίου Σταμάτης
Κάρμαντζης. Ο δήμαρχος απαντά στην τουρκική προκλητικότητα, τονίζοντας πως «ως
ακρίτες πάντα είμαστε οι θεματοφύλακες
των περιοχών μας», ενώ αναφέρεται στον
προγραμματισμό και στα έργα που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στο νησί.

Σταμάτης Κάρμαντζης
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Δήμαρχος Χίου

Θα διεκδικήσουμε και την
επόμενη θητεία στον δήμο

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική στάση της σε σχέση με το μεταναστευτικόπροσφυγικό. Μάλιστα, ο Τούρκος Πρόεδρος εργαλειοποιεί συνεχώς το θέμα
και απειλεί. Η Χίος έχει «σηκώσει» το μεγαλύτερο βάρος στην αντιμετώπιση της
μεταναστευτικής κρίσης. Ποια είναι η δική σας απάντηση και ποια είναι η κατάσταση στο νησί σήμερα;
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η
Τουρκία ακολουθεί τη στρατηγική των απειλών
και των προκλήσεων αρκετά συχνά. Πολλάκις,
δε, το μεταναστευτικό/προσφυγικό εργαλειοποιείται με στόχο την άσκηση πιέσεων προς
την Ευρώπη, ενώ τα νησιά μας στην άκρη του
Αιγαίου έχουν σηκώσει ένα τεράστιο βάρος και
έχουν αναμετρηθεί με τον ίδιο τους τον εαυτό,
λόγω του ανθρώπινου κύματος προσφύγων
και μεταναστών που έχουν δεχθεί τα τελευταία
χρόνια. Αυτήν τη στιγμή, χάρη και στους επιδέξιους χειρισμούς από την κυβέρνηση αναφορικά με τη φύλαξη των συνόρων, η κατάσταση
στο νησί μας είναι καλή. Ο αριθμός των προσφύγων/μεταναστών έχει σαφώς περιοριστεί
στο ελάχιστο, ενώ έχει επιστρέψει η ηρεμία.
Έτσι λοιπόν, η δική μας απάντηση στο ερώτημά
σας είναι η πίστη στις δυνάμεις του έθνους
μας, στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, στην κεντρική πολιτική της χώρας μας αλλά και στο ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο που καθορίζει τις σχέσεις των κρατών. Τέλος, ως ακρίτες πάντα είμαστε οι θεματοφύλακες των περιοχών μας με
αυτοπεποίθηση και περηφάνια.
Πώς αντιμετωπίζετε την πανδημία του
κορονοϊού;
Η πανδημία αναμφίβολα αποτελεί έναν
πρωτόγνωρο καταλύτη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ανέτρεψε ισορροπίες και την κανονικότητα σε
όλα τα επίπεδα του βίου μας. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η χώρα μας έχει
σταθεί με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι στην υγειονομική
κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι το νησί μας από την
αρχή της πανδημίας έχει μία πολύ καλή εικόνα
ως προς τη διαχείρισή της. Με άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, με
την υπευθυνότητα και τη γνώση των υγειονομικών μας, με το νοσοκομείο στην πρώτη γραμμή του αγώνα αλλά και την ευαισθητοποίηση
των πολιτών για την πρόοδο του εμβολιασμού,
στεκόμαστε δυναμικά. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Αντιθέτως, προσπαθούμε να τηρούμε ευλαβικά τα μετρά, να

Τα έργα
που έχουμε
ανάγκη
στον δήμο μας
Ποια έργα υποδομής έχει ανάγκη ο
Δήμος Χίου; Ποια είναι σε εξέλιξη
και ποια έχετε προγραμματίσει;
Η Χίος, έπειτα από πολλές δεκαετίες,
αυτήν την περίοδο βρίσκεται σε τροχιά
ανάπτυξης. Πολλά έργα που είχαν μείνει
στάσιμα εξελίσσονται και αναμένεται να
παραδοθούν στους πολίτες της Χίου. Το
αεροδρόμιο, το master plan του λιμένα,
έργα οδοποιίας και οδικού δικτύου, αναπλάσεις, το τιτάνιο έργο του παραλιακού
μετώπου 11 χιλιομέτρων είναι πυλώνες
υποδομών που έχει ανάγκη ο τόπος και
που προχωρούν με αμείωτο ρυθμό. Όλα
τα προαναφερθέντα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζονται πολλά ακόμη. Παράλληλα, προχωρούν έργα που
έχουν να κάνουν με την ανάπλαση της Χίου (παιδικές χαρές, δημοτικός κήπος,
σχολεία) αλλά και τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και η ανακύκλωση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στην καθημερινότητα και στα προβλήματα των πολιτών με μεγάλη επιτυχία. Το όραμά μας
είναι να αλλάξουμε την όψη της Χίου και
να τρέξουμε στο μέλλον. Οι υποδομές
αποτελούν απαραίτητα ερείσματα και
στοίχημα που κερδίζουμε για τον τόπο
και τους ανθρώπους μας.

ακολουθούμε τις οδηγίες του υπουργείου
Υγείας και με υπομονή και αισιοδοξία να αγωνιζόμαστε για την έξοδο από την πανδημία.
Είναι στις προθέσεις σας να διεκδικήσετε ακόμη μία θητεία;
Έχοντας μία γεμάτη πορεία στην πολιτική του
τόπου μου, εδώ και δεκαετίες, από πρόεδρος του
λιμενικού ταμείου μέχρι αντιπεριφερειάρχης αλλά και βουλευτής, μπορώ με το χέρι στην καρδιά
να πω ότι νιώθω πλήρης και ευγνώμων για την
αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου.
Ανέκαθεν η πρόθεσή μου ήταν να προσφέρω
στον τόπο μου και να προσπαθήσω με όλες μου
τις δυνάμεις για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την
ευημερία του νησιού. Με ισχυρή θέληση για την
ανάληψη της δημαρχίας απευθύνθηκα στο χιώτικο λαό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα-συμβόλαιο τιμής, με τη δέσμευση ότι θα υλοποιηθούν
έργα απαραίτητα, πρωτοποριακά και καινοτόμα
τα οποία θα οδηγήσουν τη Χίο στο μέλλον. Το
όραμα αυτό προχωρά με αμείωτο ρυθμό. Οι υποσχέσεις γίνονται καθημερινά πράξη και βήμα-βήμα χτίζουμε τη Νέα Χίο. Οι πολίτες του νησιού το
αναγνωρίζουν και το εισπράττουν. Το έργο πλέον
είναι αποτυπωμένο και, παρά τις δυσκολίες που
έχει επιφέρει η πανδημία, προχωράμε με ασφάλεια και αποφασιστικότητα. Έχουν τεθεί στιβαρές
και αξιόλογες βάσεις για την ανάπτυξη και αυτό
είναι ορατό και τεκμηριωμένο. Με δεδομένο
όμως ότι πολλές από τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση κομβικών σημείων του
στρατηγικού μας σχεδιασμού απαιτούν χρόνο, είναι βέβαιο ότι χρειάζεται και η επόμενη θητεία για
να παρουσιάσουμε άρτιο το έργο μας. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι θα διεκδικήσουμε και την
επόμενη θητεία στον δήμο, προκειμένου να ολο-

Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμασυμβόλαιο τιμής
κληρώσουμε το όραμά μας. Μάλιστα, η επόμενη
θητεία αναμένεται ευνοϊκότερη και από την άποψη της σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθότι καταργείται η απλή αναλογική που, ως γνωστόν, ναρκοθετεί τη λήψη αποφάσεων, δημιουργώντας ετερόκλητα σχήματα.

Ποιες δυνατότητες δίνουν στην Αυτοδιοίκηση χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα
«Αντώνης Τρίτσης», Πράσινο Ταμείο,
ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης; Πώς τα
αξιοποιείτε;
Είναι γεγονός ότι η υλοποίηση έργων αποτελεί μία πολυδάπανη υπόθεση και ιδιαίτερα
συνθέτη διαδικασία. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτήν την
προσπάθεια, μιας και απαιτείται ένα πλέγμα
μελετών και ωρίμανσης των έργων σε συνάρτηση και με την ανάγκη για διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξάλλου έχουν διατυπώσει και διατυπώνουν την έλλειψη χρημάτων για υλοποίηση έργων υποδομής. Επιπρόσθετα, η σύγχρονη εποχή μάς καλεί να ανταποκριθούμε και στα
κελεύσματα για την πράσινη ανάπτυξη, την αειφορία και το περιβάλλον. Η ενέργεια, η ανακύκλωση, η βιωσιμότητα περικλείονται σε κάθε
σύγχρονο στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπόνηση μελετών. Ο Δήμος Χίου και τα άξια στελέχη του αξιοποιούν τις δυνατότητες των ανωτέρω χρηματοδοτικών εργαλείων, υποβάλλοντας προτάσεις ένταξης στα προγράμματα.

ΕΜΑ
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ΒIΛΑ ΣΦΗΝΙA

Όλοι τη θέλουν, κανείς δεν την αγοράζει
Έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως το ακριβότερο
ακίνητο στην Ελλάδα, με την τιμή του να τοποθετείται
αρχικά στα 21 εκατ. ευρώ.
Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι και η τιμή πήρε
την κατιούσα, πρώτα στα 18. εκατ., μέχρι να φτάσει
σταδιακά σήμερα στα 13 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος για τη βίλα που ανήκε κάποτε στον εφοπλιστή Παντελή Σφηνιά και η οποία φαίνεται να έχει συνδεθεί κατά κάποιον τρόπο με τη δική του τραγική μοίρα. Ο Σφηνιάς αγόρασε τη βίλα «Κάβο Ποσειδών» στα
Λεγραινά το 1985 από την Άννα Γουλανδρή, σύζυγο

από δεύτερο γάμο του Δημήτρη Χορν. «Η βίλα του
Σφηνιά», όπως ονομάστηκε, πέρασε στην αφάνεια και
στην εγκατάλειψη, ενώ στο μεταξύ περιήλθε στην
Εθνική Τράπεζα.
Εκείνη την έβγαλε σε πλειστηριασμό και έτσι βρέθηκε στα χέρια της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΤΕΣΕ,
συμφερόντων του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Χούμπαυλη, έναντι 7 εκατ. ευρώ. Μέχρι τώρα «μνηστήρες»
υπήρξαν κυρίως Αραβες και Ρώσοι, ωστόσο στην περίπτωση της βίλας Σφηνιά ισχύει ότι «πολλοί την αγάπησαν, αλλά κανείς δεν την παντρεύτηκε»…

Τέλος οι Σπέτσες για την Καλοφωλιά

Η άλλοτε κραταιά «Πετζετάκις»

Η πρώην ισχυρή εκδότρια της ιστορικής οικονομικής εφημερίδας «Εξπρές»
δηλώνει πτωχεύσασα εδώ και τέσσερα χρόνια.
Έτσι «βγήκε στο σφυρί» η εξοχική κατοικία της στο νησί των Σπετσών, για
χρέη ύψους 4.435.803 ευρώ σε τράπεζα, μετά την κατάρρευση και το λουκέτο
της εφημερίδας της. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό σπίτι μέσα στο συγκρότημα κατοικιών «Πιτυούσα», που βρίσκεται μια ανάσα από το παλιό λιμάνι και αποτελεί το ησυχαστήριο της κας Καλοφωλιά τα καλοκαίρια.

Κάποτε ήταν το σύμβολο του ελληνικού επιχειρείν, της εξωστρέφειας και
της καινοτομίας, μια εταιρεία ζηλευτή με πορεία που είχε αφήσει άφωνους
τους ανταγωνιστές της. Σήμερα, σχεδόν τίποτε δεν έχει απομείνει από τον
όμιλο-κολοσσό που έστησε ο δαιμόνιος Αριστόβουλος Πετζετάκις, ένας επιχειρηματίας με οξύτατη αντίληψη. Ο γιος του Γιώργος, που τον διαδέχτηκε
στην «Πετζετάκις» μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, δεν αποδείχτηκε άξιος συνεχιστής της εντυπωσιακής διαδρομής
που είχε διανύσει η εταιρεία στα χέρια του
πατέρα του.
Ασχολιόταν περισσότερο με τις κοινωνικες υποχρεώσεις της συζύγου του Γκαμπριέλας, όπως γράφτηκε κατά κόρον, και
με τις ειδυλλιακές ηλιόλουστες ημέρες
στη Φλόριντα. Εκεί όπου διατηρούσε μια
έπαυλη 1500 τ.μ., την οποία πούλησε το
2011, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή
του για χρέη προς το Δημόσιο, όταν πλέον
η εταιρία όδευε προς το λουκέτο.

σπίτια τους σε πλειστηριασμό
Ο Εμφιετζόγλου σε περιπέτειες
Ο ιθύνων νους της Μηχανικής, Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, έχασε την
περίφημη βίλα-μουσείο στα βόρεια προάστια. Οι παλιότεροι την θυμούνται ως το κτήμα Βορρέ, που εκτείνεται σε μια έκταση πενήντα
τεσσάρων στρεμμάτων, πνιγμένη στο πράσινο.
Κυρίαρχο στοιχείο της η παλιά πέτρινη βίλα των δεκαπέντε δωματίων και η λίμνη με τα νούφαρα, στοιχεία τα οποία διατήρησε ο σημερινός ιδιοκτήτης, όταν αγόρασε το κτήμα.
Εκεί δημιουργήθηκε και το περίφημο μουσείο με έργα του Νίκου
Γύζη, του Κώστα Τσόκλη, του Γιώργου Γυπαράκη, του Τάκη και πολλών
άλλων, όλα τους αντιπροσωπευτικά δείγματα ενός ευρύτατου φάσματος της εικαστικής έκφρασης. Αναμφίβολα, το κορυφαίο από αυτά είναι το περίφημο «Κρυφό Σχολειό» του Γύζη, για το οποίο είχε δώσει
187.500.000 δραχμές το 1993 σε δημοπρασία των Christie’s ώστε
να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Η φήμη ότι το συγκεκριμένο έργο έχει πουληθεί εδώ και πέντε χρόνια έχει εξελιχθεί σε αστικό μύθο, παρά το γεγονός ότι η Λένα Εμφιετζόγλου διαψεύδει κατηγορηματικά κάτι τέτοιο.

«Χυμοί Φλώρινας»,
τώρα και στη Βουλγαρία
Μπορεί να έχουν περάσει πολλα
χρόνια από την κατάρρευση των «Χυμών Φλώρινα», όμως οι λογαριασμοί
του Γιώργου Χωναίου με τα χρέη των
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν
έχουν ακόμη κλείσει.
Σε μια λίστα οφειλετών, η εταιρεία
«Φλώρινα Α. Χωναίος» εμφάνιζε χρέη
83.083.071 ευρώ, απόρροια μιας
πτώχευσης που άφησε εκατοντάδες
εργαζομένους στον δρόμο.
Πρόσφατα βγήκε «στο σφυρί» το
εργοστάσιο ή για την ακρίβεια τα απομεινάρια του, που σαπίζουν μέσα σε
μια έκταση πενήντα στρεμμάτων στην
περιοχή Ανθεμούντα του Πολύγυρου
Χαλκιδικής.
Η τιμή της πρώτης προσφοράς είναι 375.000 ευρώ, ενώ στην κατασχετήρια έκθεση περιγράφεται γλαφυρά η τραγική κατάσταση του παλιού εργοστασίου που έχει υποστεί
εκτεταμένες φθορές, ζημιές, βανδαλισμούς και λεηλασίες. Κάτι που δεν
απασχολεί καθόλου τον Γιώργο Χωναίο, που δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στη Βουλγαρία βγάζοντας
τους χυμούς του.

Μέγαρο Λαιμού στο σφυρί
Ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια-γραφεία
της Αθήνας, το «Lemos International Center»,
στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, βγαίνει
και αυτό σε πλειστηριασμό σε λίγες μέρες και
συγκεκριμένα στις 24 Νοεμβρίου.
Το τεράστιο ακίνητο βρίσκεται στο οικοδομικό συγκρότημα επί των οδών ΚαρνεάδουΠλουτάρχου-Αλωπεκής και Λουκιανού.
Ο πλειστηριασμός αφορά 27 οριζόντιες
ιδιοκτησίες –γραφεία, καταστήματα, θέσεις
στάθμευσης κ.λπ.–, που συναποτελούν το β’
κτίριο του συγκροτήματος, το οποίο έχει χτιστεί επί οικοπέδου 1.996,38 τ.μ.
Το ακίνητο ανήκε στην εταιρεία Κυανός Properties και έχει κατασχεθεί για ποσό 150.000
ευρώ, που είναι μέρος συνολικής απαίτησης
ύψους 5.897.181,85 ευρώ.
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ίναι έτοιμη να παραδώσει η Λιβύη το
τιμόνι της στο όνομα που τη… στοίχειωσε για 42 ολόκληρα χρόνια και να εκλέξει Πρόεδρο τον Σαΐφ Αλ Ισλάμ Καντάφι; Θα
πείσει τους συμπατριώτες του ο δευτερότοκος γιος του συνταγματάρχη, δέκα χρόνια
μετά το λιντσάρισμά του, να τον ψηφίσουν
στις κάλπες της 24ης Δεκεμβρίου, παρότι
παραμένει πολύ θολό το υπό ποιες συνθήκες
θα στηθούν;

ΙΕΘΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ξανά Καντάφι στον «θρόνο»;

του Γιώργου Μυλωνά

georgemilonas75@gmail.com

Το όνομά του σημαίνει «Ξίφος του Ισλάμ».
Μεγάλωσε στον στρατώνα Μπαμπ Αλ Αζίζια,
εκεί όπου ο πατέρας του έστηνε τη διάσημη
σκηνή των Βεδουίνων που χρησιμοποιούσε
στις διεθνείς επαφές και εμφανίσεις του.
Ήταν 14 ετών όταν, τον Απρίλιο του 1986,
τους στόχευσαν οι αμερικανικές βόμβες από
τις οποίες γλίτωσαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.

Κοσμική ζωή και έρωτες
Στη δεκαετία του ’90 σπουδάζει μηχανικός
στην Τρίπολη και στη συνέχεια πάει στο εξωτερικό. Μετακόμισε στο Λονδίνο όπου σπούδασε οικονομικές και πολιτικές επιστήμες,
αλλάζοντας τρόπο ζωής. Εμφανίζεται σε πολλά πάρτι σε διάφορα πλούσια κλαμπ στη βρετανική πρωτεύουσα, μαθαίνει αγγλικά και
γερμανικά. Ο Σαΐφ Αλ Ισλάμ προσκαλείται σε
δεξιώσεις σε όλη τη γηραιά ήπειρο και διατηρεί επαφές με πολιτικούς και επιχειρηματίες.
Η κοσμική ζωή του περιελάμβανε και αρκετούς λαμπερούς έρωτες, ανάμεσα στους
οποίους η ισραηλινή διάσημη καλλονή Όρλι
Ουάινερμαν.
Αν και ξέφυγε πολύ από τις παραδόσεις
των Βερβέρων, δεν ενοχλούσε τον πατέρα
του που έβλεπε στο πρόσωπό του έναν μεσολαβητή μεταξύ Τρίπολης και Δύσης και ήδη
στην Ευρώπη μιλούσαν για τον πιθανό του
διάδοχο, καθώς δεν έχει τη στείρα αντιδυτική
ρητορική στις προτάσεις του και μιλά για μεταρρυθμίσεις.

Η εκτέλεση που δεν έγινε ποτέ
Όταν ο Μουαμάρ Καντάφι σκοτώθηκε στη
Σύρτη μαζί με τον πρωτότοκο γιο του Μουτασίμ, ο Σαΐφ, από τα σύνορα με τον Νίγηρα, δήλωνε επικεφαλής των τμημάτων που παρέμειναν πιστοί στο καθεστώς. Έπεσε όμως στα
χέρια των πολιτοφυλακών Ζιντάν και καταδικάστηκε το 2015 σε θάνατο, σε μια δίκη-εξπρές. Η οργάνωση που τον κρατούσε συντάχθηκε στο πλευρό του στρατηγού Χαφτάρ και,
αντιδρώντας σε οποιαδήποτε απόφαση της
κυβέρνησης στην Τρίπολη, όχι μόνο αρνήθηκε να τον παραδώσει, αλλά τον άφησε ελεύθερο το 2017. Έκτοτε, τα ίχνη του χάθηκαν
και παρέμεινε… φάντασμα μέχρι τον περασμένο Ιούλιο.
Όταν έφυγε ο Σάρατζ, ο απόγονος του συνταγματάρχη βρέθηκε πιο κοντά στην πολιτική
και, εκμεταλλευόμενος την ανασφάλεια και
την αστάθεια των τελευταίων ετών, κατάφε-

ρε να έχει την υποστήριξη ενός τμήματος του
πληθυσμού και των φυλών της Λιβύης.

Τα «αγκάθια»
Ο Σαΐφ υποστηρίζει πως είναι ο μοναδικός
που μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα και νομαδικές

φυλές στην πολύπαθη Λιβύη. Ξέρει πως, για να
έχει πιθανότητες, χρειάζεται την υποστήριξη
φατριών και ένοπλων πολιτοφυλακών. Ο Καντάφι μπορεί να έχει το όνομα, αλλά αυτό δεν
αποτελεί στοιχείο εγγύησης για οποιαδήποτε
προσπάθεια ανάκτησης ηγεσίας. Το πραγματικό πολιτικό βάρος του πρέπει να επαληθευτεί.

Παράλληλα, ο επίδοξος νέος Πρόεδρος της Λιβύης έχει άλλο ένα μεγάλο εμπόδιο μπροστά
του, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα
σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο για τη
διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης που ανέτρεψε το καθεστώς του πατέρα του το 2011.

Βουλγαρία: Tο μεγάλο στοίχημα για το κόμμα του… Χάρβαρντ!
Μπορούν δύο σαραντάρηδες
επιχειρηματίες, με πολιτική εμπειρία λίγων μηνών, να βγάλουν
μια χώρα από το αδιέξοδο στο
οποίο έχει εγκλωβιστεί, παραμένοντας ακέφαλη από τον περασμένο Απρίλιο;
Το ερώτημα αυτό καλούνται να
απαντήσουν στη γειτονική μας
Βουλγαρία οι Κιρίλ Πέτκοφ και
Άσσεν Βασίλιεφ που, κάνοντας
τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισαν
την εμπιστοσύνη των συμπατριωτών τους με ένα… νεογέννητο κεντρώο κόμμα.
Ιδρυτής της εταιρείας προβιοτικών ProViotic ο 41χρονος Πέτκοφ πήρε το «βάπτισμά» στην πολιτική μόλις τον περασμένο
Μάιο, όταν ανέλαβε υπηρεσιακά
καθήκοντα στο υπουργείο Οικονομικών και κήρυξε τον πόλεμο στη
διαφθορά βγάζοντας στη φόρα σκάνδαλα, όπως αυτό της κρατικής
Τράπεζας Ανάπτυξης μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκαν με 500
εκατομμύρια ευρώ οκτώ επιχειρήσεις φίλων του πρώην πρωθυπουρ-

γού Μπορίσοφ. Με τον Άσσεν Βασίλιεφ, επικεφαλής της εταιρείας
τιμολόγησης αεροπορικών εισιτηρίων Everbred, διαχειριστή μάρκετινγκ και στρατηγικής ανάπτυξης
σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες, αλλά και υπηρεσιακό υπουργό Οικονομικών, Ενέργειας και Τουρισμού,
δεν τον συνέδεσε μόνο η φιλοδοξία
να πολιτευθούν, αλλά και η κοινή
εκπαιδευτική πορεία, καθώς είναι
και οι δύο απόφοιτοι του Χάρβαρντ,
αποκτώντας έτσι το «παρατσούκλι»
στον βουλγαρικό Τύπο…
Το ρεύμα που δημιούργησαν, με
«σημαία» την κάθαρση, αποφάσισαν να το «κεφαλαιοποιήσουν»
ιδρύοντας τον Σεπτέμβριο το δικό
τους κόμμα. Με τίτλο «Συνεχίζοντας την αλλαγή», ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη ημέρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
Το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσει όλους αυτούς με τους οποίους έχει έρθει σε ρήξη ο… Τριντό της Βουλγαρίας, όπως τον αποκάλεσε το «Politico».
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STATUS Διακυμάνσεις και επιλεκτικά πονταρίσματα
Χ.Α.: Μεταβλητότητα, στάση αναμονής από το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών παικτών και αδυναμία των τραπεζικών μετοχών συνθέτουν το σκηνικό στο
ελληνικό Χρηματιστήριο τις τελευταίες ημέρες. Μετά τις ανακοινώσεις MSCI,
οι επόμενοι καταλύτες, για τους βραχυπρόθεσμους παίκτες θεωρούνται η αξιολόγηση της Moody’s, η οποία υπολείπεται των άλλων οίκων κατά μία βαθμίδα,
αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι εισηγμένες εταιρείες. Τεχνικά, ξεκινώντας από τον Γενικό Δείκτη, οι στηρίξεις τίθενται στις 909,
904 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 900 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 899,

895, 880 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 874 και 864 μονάδες (διέρχονται
οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 923, 930 και 949-950 μονάδες.
Αναφορικά με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2.200 και πολύ περισσότερο χαμηλότερα των 2.192 μονάδων,
δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 2.173, 2.170, 2.150 και
2.124 μονάδες. Αρνητική έκπληξη με κλείσιμο χαμηλότερα των 2.124 μονάδων θα αυξήσει την πίεση προς τις 2.106, 2.079 και 2.015 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2.231, 2.240 (gap), 2.366 και 2.390 μονάδες.

Χρήστος Σταϊκούρας
(υπουργός Οικονομικών):

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει
να στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα
επιχειρήσεις και νοικοκυριά

ΠΡΟΣΩΠA

O

πρόεδρος της «Βενέτης»,

Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, προχώρησε σε διορθω-

τικές κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει την πτώση του τζίρου κατά
24% που κατέγραψε η εταιρεία το
2020, επηρεασμένη από την πανδημία. Έτσι προχώρησε στη διάθεση
των προϊόντων Veneti Family στα
σούπερ-μάρκετ και στη μικρή λιανική,
ενώ ξεκίνησε και τις πρώτες εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων.
Όπως ανέφερε ο κ. Μονεμβασιώτης,
ο κύκλος εργασιών την περυσινή χρονιά ανήλθε στα 36.354.986 ευρώ
και τα κέρδη προ φόρων στα
1.710.920 ευρώ. Σύμφωνα με
ασφαλείς προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το 2021 αναμένεται να ανέλθει στα 40 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11%
σε σχέση με το 2020 και τα κέρδη
προ φόρων στα 2,035 εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Σχολιάζοντας τις αυξήσεις τιμών στις
πρώτες ύλες και την αύξηση ενεργειακού και μεταφορικού κόστους, ο κ.
Μονεμβασιώτης σημείωσε ότι η
ενέργεια έχει αυξηθεί στα καταστήματα κατά 200%-300%, ενώ οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί από 20% έως
40%. Στα σχέδια της διοίκησης είναι
η δημιουργία νέου σχήματος στην καφεστίαση με τη μορφή του take
away, καθώς επίσης και δύο digital
concepts παραγγελιών μέσα από
dark kitchens, χωρίς δηλαδή χώρο
εστίασης του κοινού. Το ένα θα φέρει
την ονομασία Pizza Mia και το δεύτερο Jackson’s Burger.

Ποια εισηγμένη εταιρεία εντυπωσίασε με τα οικονομικά της
αποτελέσματα; Πρόκειται για
τα Πλαστικά Θράκης, η οποία
κατάφερε να υπεριδοπλασιάσει
τα κέρδη της. Συγκεκριμένα,
τα προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά
110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επίσης, ενώ
στις αρχές της χρονιάς ο όμιλος είχε καθαρό δανεισμό 38,2 εκατ., έκλεισε το εννεάμηνο με θετικό καθαρό ταμείο 22,7 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, εξοικονόμησε μετρητά 60 εκατ. ευρώ, παρότι διέθεσε 18,5 εκατ. για
επενδύσεις, 6,9 εκατ. για μερίσματα και 1 εκατ. ευρώ για αγορές ιδίων μετοχών. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι η μετοχή διαπραγματεύεται μόλις
32% πάνω από τη λογιστική της αξία και με P/E στο 4,5, χωρίς να υπολογίζονται τα κέρδη του τελευταίου τριμήνου.

MARKET PLACE
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στις 26 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου η Εθνική Τράπεζα, με το ενδιαφέρον της αγοράς
να επικεντρώνεται στη θετική επίδραση της συναλλαγής
Frontier, σε επίπεδο pro forma βάση, σε κέρδη και στον
δείκτη κάλυψης από προβλέψεις. Τα οφέλη από τη συναλλαγή εκτιμάται ότι είναι σημαντικά, καθώς θα υπάρξει αντι-

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
MYTILINEOS: Η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Μεταλλουργίας, πιστοποιήθηκε με το Πρότυπο Απόδοσης της Πρωτοβουλίας ASI για το σύνολο των
δραστηριοτήτων της στην αλυσίδα παραγωγής αλουμινίου, όπως η εξόρυξη βωξίτη, η παραγωγή αλουμίνας, η παραγωγή αλουμινίου και η χύτευση
προϊόντων αλουμινίου. Η Πρωτοβουλία «Aluminium Stewardship Initiative» (ASI) είναι ένας παγκόσμιος, πολυμετοχικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός δημιουργίας προτύπων και πιστοποίησης, ο οποίος έχει αναπτύξει
ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα πιστοποίησης, για να διασφαλίσει ότι οι αρχές
της Βιωσιμότητας, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Διακυβέρνησης
και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή, τη χρήση και την ανακύκλωση του αλουμινίου.
AΚΤΩΡ: Το νέο έργο κατασκευής και βελτιώσεων υποδομής της Αεροπορικής Βάσης στη Λάρισα, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, από την Environmental Chemical Corporation αναμένεται να αναλάβει η Άκτωρ. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της Αεροπορικής
Βάσης της Λάρισας και το αντικείμενό του αποτελείται από την κατασκευή
δύο υπόστεγων συντήρησης μεγάλης έκτασης (LAMs), ενός κτιρίου συντήρησης αεροσκαφών, ενός κτιρίου εγκαταστάσεων, την επέκταση των διαδρόμων τροχοδρόμησης, την κατασκευή χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και την κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων. Η διάρκεια του έργου προβλέπεται 12 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο
του 2022. Το έργο ανατέθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας (NAVFAC) στην αμερικανική εταιρεία Environmental Chemical
Corp. (ECC).

λογισμός πρόβλεψης της τάξης των 160 εκατ. ευρώ, ενώ
οι αχρησιμοποίητες προβλέψεις από το Frontier θα εκτινάξουν τον συντελεστή κάλυψης και θα μειώσουν το Cost of
Risk του 2022. Παράλληλα η Εθνική κατόρθωσε το ένα
τρίτο περίπου από τα ρυθμισμένα δάνειά της, ύψους 1,4
δισ. ευρώ, στις 30/6 να ταξινομηθούν στα ενήμερα, μειώνοντας ισόποσα την περίμετρο της επόμενης τιτλοποίησης Frontier II.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της φερεγγυότητας των συστημικών ελληνικών τραπεζών –Alpha
Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς– σε
συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξής τους οδηγούν σε μία θετική δυναμική σχετικά με τις αξιολογήσεις
τους, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s σε έκθεσή του για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες. Ο αμερικανικός οίκος επεσήμανε ότι το αξιόχρεο θα
μπορούσε να αναβαθμιστεί στα επόμενα τρίμηνα, αν οι τράπεζες διατηρήσουν την υγιή θέση τους κεφαλαίων και ρευστότητας, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους με την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους και μοχλεύοντας τις προοπτικές οικονομικής και πιστωτικής επέκτασης της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα ωφεληθεί σημαντικά από το Ταμείο
Ανάκαμψης της ΕΕ.

Χ
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Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδ

E

ως τις 10 Δεκεμβρίου θα έχουν λάβει
το επίδομα θέρμανσης όσοι υποβάλλουν αίτηση έως το τέλος του μήνα και
ήταν επίσης δικαιούχοι του κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ
της Δευτέρας.

της Αμαλίας Κάτζου

Οι νέοι δικαιούχοι που προέκυψαν είτε από τη
διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό
αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε περιοχές
με πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από
3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των δικαιούχων), θα λάβουν
την προκαταβολή έως το τέλος Δεκεμβρίου, υπό
την προϋπόθεση ότι και αυτοί θα κάνουν την αίτηση έως το τέλος Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσό του επιδόματος
θέρμανσης καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:
 Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την
30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση
καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως
και τη 15η Δεκεμβρίου 2021.
 Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την
31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση
καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως
και τη 15η Φεβρουαρίου 2022.
 Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο
των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η
Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και
τη 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου
2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου
01/10/2021 έως 31/03/2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως
τη 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως τη 15η Ιουνίου
2022.
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας
προκαταβολής.

Κριτήρια χορήγησης
του επιδόματος θέρμανσης
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδόματος
θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά
τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του,
πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000
ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για
έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του
συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωρι-

στή φορολογική δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση) ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β
της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 ή
τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για
τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα
ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το
πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος
και από την εισφορά αλληλεγγύης. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του
αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2020.
Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης
υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.
β) Ακίνητης περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας,
όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό
του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οποία προκύπτει
από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου
οι αιτήσεις – Τι ισχύει
για τις πολυκατοικίες
του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους
συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά
τον Ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό
των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή
μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές
οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης
χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και
των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι
οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται στον
υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτι-

ρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του.
2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών
καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας
μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου
ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά
οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία,
όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα
της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 20%
για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το
ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν
δύναται να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 750 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός
μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να
πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων
με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή
θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης
με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3,
από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η
Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από τη 15η Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του
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ομα θέρμανσης
σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
73 του Ν. 2960/2001. Κατ’ εξαίρεση, για τα
καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο
οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την
1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου
2022. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος
λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ της αξίας
των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.
Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία
αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου. Για τον
καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η τιμή
1,16 ευρώ ανά λίτρο.
4. Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών
που ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνονται στο
Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή
επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα
στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για
τις περιπτώσεις που ενδέχεται να μη συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας
στο Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος
Συντελεστής Επιδότησης του δήμου στον
οποίο υπάγεται ο οικισμός. Ο Μέσος Συντελεστής Επιδότησης του δήμου θα λαμβάνεται
υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα.

Τι πρέπει να δηλώσουν οι διαχειριστές
των πολυκατοικιών;
Οι διαχειριστές δηλώνουν στην εφαρμογή
τα ακόλουθα στοιχεία:
 Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την
πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της
πολυκατοικίας.
 Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
 Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.
 Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων
στις δαπάνες θέρμανσης.
 Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων
που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν
χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
 Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν
μπορεί να γίνει μετά τη 15η Δεκεμβρίου
2021.

Βήμα-βήμα οι ενέργειες που πρέπει
να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος
1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2. Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία.
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3. Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος, οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.
4. Επιλέγω είδος καυσίμου.
5. Συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ρεύματος.
6. Επιλέγω οικισμό.
7. Συμπληρώνω τα τ.μ. της κατοικίας.
8. Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE.
Ενδεικτικά παραδείγματα
της αυξημένης ενίσχυσης
Στο κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή
0,43) για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ πέρυσι, σε
181 ευρώ φέτος.
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή 0,71) για μια οικογένεια με δύο παιδιά, το
επίδομα θα ανέλθει, από 188 ευρώ πέρυσι,
σε 299 ευρώ φέτος.
Στην Κοζάνη (με συντελεστή 1,12) για μια
οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα θα ανέλθει, από 295 ευρώ πέρυσι, σε 469 ευρώ φέτος.
Στη Φλώρινα (με συντελεστή 1,18) για μια
οικογένεια με δύο παιδιά, το επίδομα θα ανέλθει, από 312 ευρώ πέρυσι, σε 496 ευρώ φέτος.

Follow the Money
Οι τράπεζες ετοιμάζονται...
Στην επόμενη μέρα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας ποντάρουν οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες θέλουν να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση το 2022, έτσι
ώστε να συνδυάσουν την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων
με ένα άλμα στις χορηγήσεις. Βέβαια, οι χορηγήσεις δεν θα έχουν τον χαρακτήρα που είχαν στο παρελθόν, καθώς τα πράγματα άλλαξαν και η δεκαετής κρίση μάς έχει δώσει
πολλά διδάγματα. Η στρατηγική των τραπεζών είναι συγκεκριμένη: Τα λεφτά θα δίνονται
σε αυτούς που θα έχουν τη δυνατότητα να τα επιστρέψουν. Οι διεθνείς οίκοι εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς βλέπουν ότι
τα «κόκκινα» δάνεια υποχωρούν σε μονοψήφιο ποσοστό, οπότε οι προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, μετά από 10 «πέτρινα χρόνια», είναι σαφώς καλύτερες. Η
Πειραιώς θέλει να ενισχύσει τη θέση της όχι μόνο ως τράπεζα των αγροτών, αλλά και ως
τράπεζα μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν βιώσιμη προοπτική. Η Eurobank έχει έντονη παρουσία στον κλάδο του τουρισμού και φιλοδοξεί να διευρύνει τα
μερίδιά της και στις δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με «πράσινο αποτύπωμα». Στο
ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι στόχοι της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, η οποία
προετοιμάζεται για την εφαρμογή του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Η Alpha Bank θέλει να συμμετάσχει στα μεγάλα projects, χωρίς να βάλει σε δεύτερη μοίρα τους μικρομεσαίους ή
το retail. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το 2022, λόγω και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργείται πεδίο δόξης λαμπρό για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά με πυλώνα τα projects της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Ψήνονται» συμφωνίες
Το κλίμα στην οικονομία επιτρέπει επενδύσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες. Η συνέχιση της πανδημίας αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα, ο οποίος μεταθέτει για
λίγο αργότερα πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες. Οι προοπτικές της οικονομίας είναι
θετικές και το όνομα της χώρας στο εξωτερικό πάρα πολύ καλό. Άρα είναι θέμα χρόνου
να ακούσουμε συμφωνίες που ίσως μας κάνουν να τρίβουμε τα μάτια μας. Η Ελλάδα
μπορεί να εξελιχθεί σε ένα Ελντοράντο κερδών για μεγάλους ομίλους του εξωτερικού

και σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Ο
χειμώνας είναι δύσκολος λόγω της πανδημίας, ενώ και η έκρηξη των τιμών της ενέργειας έχει «φρενάρει» πολλούς από το να
προχωρήσουν σε συμφωνίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το διάστημα που διανύουμε είναι
μεταβατικό. Και όπως έχουν πιάσει οι... κεραίες μας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
έτους θα υπάρξουν πολλές και σημαντικές
εξελίξεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, στο τέλος του 2022, θα έχουν αλλάξει πολλά.

ΕΛΠΕ: Έτος-ορόσημο το 2021
Το 2021 θα κλείσει με υπερκέρδη για τα Ελληνικά Πετρέλαια και η πώληση των συμμετοχών
στη ΔΕΠΑ θα βελτιώσει εντυπωσιακά τον ισολογισμό τους. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα για τον
Όμιλο είναι τα projects στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Άλλωστε την περασμένη Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης προανήγγειλε νέα εξαγορά, την
οποία θα... μάθουμε προσεχώς. Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση
του φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 204 Μεγαβάτ, στην Κοζάνη. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 14 από τα 18 πάρκα, τα οποία έχουν ισχύ 166 Μεγαβάτ και θα συνδεθούν
με το σύστημα της υψηλής τάσης προσεχώς, έτσι ώστε να τεθούν σε εμπορική λειτουργία έως
τον προσεχή Μάρτιο. Επιπλέον, βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης μονάδες ΑΠΕ, ισχύος
670 μεγαβάτ και επιπλέον 1 Γιγαβάτ σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. Τα κέρδη εννιαμήνου στα
258 εκατ. ευρώ και τα σπουδαία ενεργειακά projects δημιουργούν τη βάση... απογείωσης για τα
ΕΛΠΕ, τα οποία χρηματιστηριακά «χρωστάνε» άνοδο όπως λένε οι χρηματιστηριακοί αναλυτές.
Και βέβαια, δεν περνάει απαρατήρητο το μέρισμα-ρεκόρ που θα διανείμει στους μετόχους...

Τρ. Πειραιώς: Deal με... Idealισμό!
Αρκούντως συναρπαστική και γαργαλιστική
είναι η... έμμεση ανάμειξη της Πειραιώς στο
μετοχικό κεφάλαιο της Ideal, μέσω της Virtus SE Fund. Η τράπεζα συμμετέχει στο fund,
το οποίο έχει πραγματοποιήσει πολλά deals
στην ελληνική αγορά, αποκτώντας συμμετοχές σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Πρόσφατα διένειμε στους μετόχους το 35,11%
των μετοχών της Ideal Group και έτσι προέκυψε η συμμετοχή της Πειραιώς με ποσο-

στό 7,89%, που αντιστοιχεί στο 22,5% της
συμμετοχής της στο Virtus South European
Fund. Έτσι, έγινε στρατηγικός επενδυτής
από το... πουθενά, καθώς είναι γνωστό ότι
όλες οι τράπεζες θέλουν να πουλήσουν μέχρι και την τελευταία συμμετοχή που κατέχουν σε εταιρείες. Καμιά φορά όμως τα
πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά και μάλλον στην περίπτωση της Πειραιώς αυτό γίνεται για καλό.
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ημαντικές ανακατατάξεις, ανατροπές αλλά και... τέλος χρόνου σε
3+2 μέτωπα σηματοδοτεί το 2022
για την αγορά των ακινήτων. Οι νέες αντικειμενικές αξίες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ο νέος ΕΝΦΙΑ, η υποχρεωτική Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, η τελευταία απαλλαγή
από τον ΦΠΑ για νεόδμητα ακίνητα, καθώς και
το τέλος εποχής για την εκτός σχεδίου δόμηση διαμορφώνουν νέα δεδομένα για
7.200.000 ιδιοκτήτες.

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η κτηματαγορά βρίσκεται σε συνεχή άνοδο,
ωστόσο οι σημαντικές αλλαγές που φέρνει η
νέα χρονιά μπορούν να οδηγήσουν σε ανατροπές, οι οποίες, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
θα έχουν αντίκτυπο και στις τιμές. Από την άλλη
πλευρά, η δεύτερη σερί χρονιά ανάπτυξης, μετά τη βαθιά ύφεση του 2020, έχει ως σημείο
αναφοράς και την πλήρη εφαρμογή του μέτρου
του αφορολογήτου των γονικών παροχών και
των δωρεών έως 800.000 ευρώ, το οποίο
ισχύει από την 1η Οκτωβρίου, αποτελώντας
ένα πολύ καλό στήριγμα για τη διατήρηση των
ανοδικών τάσεων τη νέα χρονιά.

Νέες αντικειμενικές αξίες
Από την 01/01/2022 τίθενται σε εφαρμογή
οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες ισχύουν
πλέον για το 98% των εντός σχεδίου περιοχών
της χώρας.
Οι αυξήσεις που θα ισχύσουν είναι μικρές
για τη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών
και μεγάλες γι’ αυτές που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και υστερούσαν σε σχέση με τις εμπορικές τιμές. Πάνω από 3.600 περιοχές θα κάνουν... ποδαρικό στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ενώ, όπως έχει
δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, για τη συντριπτική πλειονότητα
των περιπτώσεων δεν αναμένονται σημαντικές επιβαρύνσεις.
Σημειώνεται ότι στο σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων εντάσσονται 13.808 ζώνες, που αντιστοιχούν στο
98% του πληθυσμού, από 85% που ήταν πριν,
καθώς πολλές περιοχές έμεναν εκτός συστήματος. Έτσι, από την 01/01/2022, εντάσσονται στο σύστημα η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η
Ιθάκη, η Χίος, η Σάμος, η Πάτμος, η Κάρπαθος, η Ηλεία, η Ναύπακτος, τα Κύθηρα και άλλες περιοχές με σημαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως η Μύκονος, η Κέρκυρα και η
Κως.
Από την 01/01/2022, οι νέες ζώνες (νέες
εντάξεις και επεκτάσεις) ανέρχονται σε 3.643,
οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών και είχαν τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας ή
του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας. Από
τις νέες ζώνες, στις επεκτάσεις υφιστάμενων
ζωνών εντοπίζεται αύξηση στο 80% των 165
ζωνών. Παράλληλα, από τις νέες ζώνες, στις
νέες εντάξεις εντοπίζεται αύξηση στο 40% των
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3.478 ζωνών, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%. Παράλληλα, υπάρχουν και πολλές περιοχές, όπου μειώθηκαν οι τιμές ζώνης
σε σχέση με την τιμή που οριζόταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, καθώς με
τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών
προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ειδικότερα, από τις
ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση της τιμής
κατά μέσο όρο 18% εμφανίζουν 1.509 ζώνες,
δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων.
Συνολικά, στο σύνολο της επικράτειας, οι
7.634 ζώνες ή 55% του συνόλου εμφανίζουν
αύξηση της τιμής με μέσο όρο 19,5%, σε
2.860 ζώνες (21% του συνόλου) θα υπάρξει
μείωση κατά μέσο όρο 21%, ενώ σε 3.314 ζώνες (ποσοστό 24% του συνόλου) οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες. Σημειώνεται ότι μετά
την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης από την
01/01/2022, θα ισχύει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής των πραγματικών τιμών (αγοραίων), οι οποίες θα προσαρμόζονται
συνεχώς και θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των φόρων επί των ακινήτων.
Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται ενδεικτικά οι σημερινές και οι νέες τιμές ζώνης σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα των περιοχών της
επικράτειας, που είτε είναι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είτε πρόκειται να ενταχθούν από το νέο
έτος.
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Τι αλλάζει το 20

Νέος ΕΝΦΙΑ
Ο νέος ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει το 2022, θα
προκύψει μέσα από την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου που εφαρμόζεται σήμερα
για τις μεγάλες περιουσίες άνω των 250.000
ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, όσοι έχουν περιουσία πάνω από το όριο αυτό πληρώνουν συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, ο οποίος υπολογίζεται σε ποσοστό
0,15% και κλιμακώνεται έως το 1.000.000 ευρώ και άνω, όπου εφαρμόζεται συντελεστής
1,15%. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση,
οι σχετικές διατάξεις καταργούνται, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταϊκούρα, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών
δεν θα οδηγήσει σε ανάλογη επιβάρυνση τους
ιδιοκτήτες ακινήτων.
Σήμερα, για κάθε επιχείρηση, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται
στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή
5,5‰. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή
1‰. Ειδικά, για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας
των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν. Φέτος, 68.542 επιχειρήσεις
και νομικές οντότητες καλούνται να πληρώσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022, για τα
ακίνητά τους, κύριο φόρο 216,2 εκατ. ευρώ
και συμπληρωματικό 278,01 εκατ. ευρώ. Κατά
συνέπεια, ο συνολικός φόρος για τα νομικά
πρόσωπα φέτος ανέρχεται σε 494,2 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, 7.180.009 φυσικά
πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ
ύψους 2,09 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 368,4
εκατ. ευρώ αφορούν τον επιπλέον φόρο των
φυσικών προσώπων που έχουν περιουσία άνω

Μαρτίου 2022 και η τελευταία στις 31 Δεκεμβρίου, αν ισχύσει το σενάριο των 10 δόσεων, ή
στις 28 Φεβρουαρίου 2023, αν ισχύσει η αποπληρωμή του φόρου σε 12 δόσεις.

Τι… ξημερώνει την Πρωτοχρονιά
και τι τελειώνει στο τέλος
της χρονιάς

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

των 250.000 ευρώ και υπόκεινται στον συμπληρωματικό φόρο.
Ο «νέος ΕΝΦΙΑ», ο οποίος θα ανακοινωθεί
μέσα στον επόμενο μήνα, θα είναι χαμηλότερος
για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, θα νομοθετηθεί μέσα στον Ιανουάριο
και θα φανεί στα εκκαθαριστικά τον προσεχή
Μάρτιο. Ο βασικός στόχος των εισπράξεων από
τον ΕΝΦΙΑ παραμένει στα 2,65 δισ. ευρώ, αλλά
θα λειτουργήσει με νέους συντελεστές και νέα
δομή. Επιπλέον, αν υπάρξει δημοσιονομικό χώρος, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω
μείωσής του, σε συνέχεια της μείωσης κατά
22% που σημειώθηκε το 2019. Η εξόφληση
του φόρου για το 2022 θα γίνει σε 10 ή 12 δόσεις, έτσι ώστε να είναι πιο... ελαφρύς. Δηλαδή, η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 31

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και κάθε
Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας θα εφαρμοστεί κανονικά από την 01/01/2022, καθώς
η ισχύς της είχε τοποθετηθεί τον περασμένο
Φεβρουάριο, αλλά πήρε τρεις παρατάσεις, μετά και τις αντιδράσεις των επαγγελματιών της
αγοράς και υπό τον φόβο να «φρενάρει» η κτηματαγορά.
Από την Πρωτοχρονιά λοιπόν, απαιτείται όλα
τα κτίρια να καταγράφονται σε ένα σύστημα
που θα ενημερώνεται και θα παρακολουθείται
καθημερινά. Αυτό αφορά τόσο παλιά όσο και
νέα κτίρια, ιδιωτικά και δημόσια. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο «Big Brother»,
όπου καταγράφονται ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες ενός κτιρίου. Δηλαδή, τα σχέδια κάτοψης, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η οικοδομική άδεια, οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
επί αυθαιρέτων και ο πίνακας χιλιοστών. Εκτός
από κτίρια, στην ίδια νομοθεσία υπάγονται και
αδόμητα οικόπεδα και γήπεδα, καθώς και αυτο-
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λής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
8. Τα στελέχη και οι ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών
εργασιών (π.χ., άδεια δόμησης ή οικοδομική).
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου υπάγονται και τα
αυθαίρετα, προκειμένου να περαιωθεί η δήλωσή τους. Για τα δημόσια κτίρια, τα τουριστικά
καταλύματα άνω των 300 τ.μ. τα πρατήρια
υγρών καυσίμων, τα νοσοκομεία, τις εκκλησίες, τις βιομηχανίες κ.λπ., υπάρχει περιθώριο
έως πέντε έτη για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Για όλα τα υπόλοιπα
κτίρια ή αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες, η
υποβολή είναι υποχρεωτική τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Τελευταία χρονιά απαλλαγής
από τον ΦΠΑ στα νεόδμητα
Το 2022 θα είναι η τελευταία χρονιά όπου θα
ισχύσει η αναστολή του ΦΠΑ στις οικοδομές.
Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν τον
θετικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μέτρο
για την ισχυρή ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και, όπως είχαν αναφέρει προ μηνός στο «Π», η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει και σε νέα παράταση, προκειμένου να δώσει περαιτέρω ώθηση στην κτηματαγορά. Προς
το παρόν, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει
γνωστοποιήσει τις προθέσεις του και ισχύει κανονικά το καταληκτικό όριο της 31ης Δεκεμβρίου 2022, που προβλέπει ο νόμος.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες
αυξήσεις στην τιμή ζώνης ανά
τετραγωνικό μέτρο (ποσά σε ευρώ)
Περιοχή

Μύκονος
Λαγονήσι
Μαρούσι
Χαλάνδρι
Κέρκυρα
Νέα
Αλικαρνασσός

τελείς διηρημένες ιδιοκτησίες. Στη συνέχεια,
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα βρίσκονται όλες
οι καταχωρήσεις των ιδιοκτησιών με τα αναλυτικά τους στοιχεία, όπως: η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, τα πιστοποιητικά ελέγχου, οι
εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί, οι κύριοι του έργου, τα πιστοποιητικά πληρότητας και άλλα.
Αρμόδιος για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που θα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο
για τις μεταβιβάσεις, είναι ο εξουσιοδοτημένος
πολιτικός μηχανικός, στον οποίο ο ιδιοκτήτης
πρέπει να παραδώσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Σε πρώτη φάση,
πρέπει να καταχωρηθεί το οικόπεδο ή το γήπεδο και σε δεύτερη η ιδιοκτησία. Κατόπιν, ο μηχανικός εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου. Το κάθε Απόσπασμα έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό Κωδικό Ταυτότητας. Στη συνέχεια, ο μηχανικός κάνει αίτηση
για την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας
Ταυτότητας Κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει τη
βεβαίωση του ιδίου ότι το ακίνητο έχει ή όχι αυθαιρεσίες και το κατά πόσο αυτές έχουν τακτοποιηθεί, καθώς και τα στοιχεία του Αποσπάσματος.
Τι δικαιολογητικά που χρειάζονται για την καταχώρηση στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
είναι τα εξής:

Σημαντικές ανακατατάξεις
και ανατροπές για 7.200.000
ιδιοκτήτες

1. Η μελέτη κατανομής δαπανών κτιρίου (αν
υπάρχει).
2. Ο πίνακας χιλιοστών, ο οποίος αφορά κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη
ιδιοκτησία.
3. Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, αν
έχει εκδοθεί.
4. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
τμημάτων ή ολόκληρου του κτιρίου.
5. Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου ή/και τη μελέτη στατικής επάρκειας ή/και
την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, αν ζητηθεί.
6. Οι κατόψεις των ορόφων, η μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή ΑμεΑ
και οι χαρακτηριστικές όψεις και τομές, αν
απαιτούνται.
7. Οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστο-

Τιμή ζώνης από Μεταβολή %
01/01/2022

1.200
750
1.300
1.250
1.050

3.950
1.450
2.000
1.900
1.600

229%
93%
54%
52%
52%

650

900

38%

Νέες εντάξεις περιοχών που σήμερα
είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού
(τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο σε ευρώ)
Περιοχή

Τιμή ζώνης
σήμερα

Ιθάκη
Ρόδος
Κως
Κασσάνδρα
Χαλκιδικής
Κεφαλονιά
Χερσόνησος
Ηρακλείου
Ανάβυσσος
Πάτμος

Τελευταία ευκαιρία για τα μικρά οικόπεδα
Το 2022 είναι η τελευταία χρονιά και ίσως η
τελευταία ευκαιρία για όσους διαθέτουν μικρά
οικόπεδα εκτός σχεδίου και τα οποία, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, μπορούν να οικοδομηθούν, εφόσον εκδοθεί άδεια έως το τέλος.
Πρόκειται για οικόπεδα τα οποία έχουν εμβαδόν έως 750 ή 1.200 ή 2.000 τετραγωνικά και
με βάση τους νόμους του παρελθόντος, είναι
άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση. Το...
προνόμιο αυτό θα ισχύει για την έκδοση αδείας
έως το τέλος του 2022. Σε διαφορετική περίπτωση, από το 2023, θα έχουν την αξία... χωραφιού, καθώς δεν θα μπορούν να οικοδομηθούν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια. Σε περίπτωση έκδοσης αδείας, οι ιδιοκτήτες τους θα
τα κατοχυρώσουν, εφόσον έχουν καταφέρει να
ρίξουν τον φέροντα οργανισμό (σκελετό) έως
τις 31/12/2026, ή, αν προχωρήσουν σε αναθεώρηση, κερδίζοντας άλλα δύο χρόνια έως το
τέλος του 2028, εφόσον πρόκειται για μεγάλες
κατασκευές (π.χ. ξενοδοχεία). Εφόσον την
01/01/2027
ή
αντιστοίχως
την
01/01/2028, μετά από αναθεώρηση αδείας,
δεν έχει πέσει ο σκελετός, τότε η οικοδομική
άδεια παύει να ισχύει. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτος Παραδιάς, «η μεταβατική διετία που έχει δοθεί για την απαγόρευση
της εκτός σχεδίου δόμησης στα μικρά γεωτεμάχια δεν μπορεί να μετρά την περίοδο της πανδημίας».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μέγιστη
επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία στις εκτός
σχεδίου περιοχές καθορίζεται στα 86-186 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η έκδοση των οικοδομικών αδειών επιβαρύνεται με τέλος από 250
έως 5.000 ευρώ. Τα γεωτεμάχια έως 2.000
τ.μ. χτίζουν μέχρι 136 τετραγωνικά μέτρα και
αυτά που έχουν εμβαδόν από 750 έως 1.200

Τιμή ζώνης
σήμερα

Τιμή ζώνης από Μεταβολή %
01/01/2022

600
700
650

2.100
2.100
1.350

250%
200%
108%

800
700

1.550
1.250

94%
79%

600
1.050
650

1.050
1.700
900

75%
62%
38%

Οι περιοχές με μειωμένες
τιμές ζώνης
(ποσά ανά τ.μ. σε ευρώ)
Περιοχή

Τιμή ζώνης
σήμερα

Φάρσαλα
Νάξος
Άνω Λιόσια
Δωδώνη
Ιωαννίνων
Κόνιτσα
Ιωαννίνων
Δερβενοχώρια
Βοιωτίας

Τιμή ζώνης από Μεταβολή %
01/01/2022

500
800
650

250
500
450

-50%
-38%
-31%

550

400

-27%

600

450

-25%

500

400

-20%

Οι νέες εντάξεις περιοχών
με μειωμένες τιμές ζώνης
(ποσά ανά τ.μ. σε ευρώ)
Περιοχή

Τιμή ζώνης
σήμερα

Φλώρινα

600

Χίος

800

Τιμή ζώνης από Μεταβολή %
01/01/2022

300

-50%

450

-44%

Πρέσπες

600

400

-33%

Αμύνταιο

600

450

-25%

Ορεστιάδα

500

400

-20%

μέτρα, μέχρι 86 τ.μ. Ωστόσο, στην περίπτωση
που οι ιδιοκτήτες δεν καταφέρουν να εκδώσουν οικοδομική άδεια για τα μικρά γεωτεμάχια, μπορεί να τους δοθεί η δυνατότητα να το
κάνουν αυτό αργότερα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά
Σχέδια. Τα σχέδια αυτά έχουν ενταχθεί στα
προγράμματα χρηματοδότησης του Ταμείου
Ανάκαμψης και, σύμφωνα με τον στόχο που
έχει θέσει η κυβέρνηση, θα εκπονηθούν έως
το 2025, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά φιλόδοξο.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

«Ε

ταιρείες χημικών προϊόντων,
χάλυβα, τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, αλουμινίου, μεταφορών, φαρμάκων και τροφίμων-ποτών προμηθεύονται σήμερα ενέργεια απευθείας
από αιολικά πάρκα με μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας. Η βαριά βιομηχανία ανησυχούσε για το κόστος του ανέμου και τις επιπτώσεις
του στα ενεργειακά συστήματα.

του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com
Τώρα θέλουν αέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά
η Wind Europe, τέως EWEA, φωνή της αιολικής
βιομηχανίας στην Ευρώπη. Και μας υπενθυμίζει:
«H αιολική βιομηχανία είναι στρατηγική βιομηχανία για την Ευρώπη. Είναι 300.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας (από τα περίπου 1,5 εκατομμύριο

ΕΛΕΤΑΕΝ «Σύμμαχος των πολιτ

Η Wind Europe: «H αιολική βιομηχανία είναι στρατηγική βιομηχανία για την Ευρώπη. Είναι 300.000 ποιοτικές θέσεις
ότι εργάζονται στον τομέα των ΑΠΕ–, συνεισφέροντας 37 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ. Κάθε νέος στρόβιλος παράγει κ
άτομα που εκτιμάται ότι εργάζονται στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικά) συνεισφέροντας 37 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ. Κάθε νέος στρόβιλος παράγει κατά μέσο όρο οικονομική δραστηριότητα 10 εκατ. ευρώ».
Τα 248 εργοστάσια της Wind Europe βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικά υποβαθμισμένων περιοχών (σ.σ.
στην Ελλάδα έχουμε μόνο ένα εργοστάσιο κατασκευής ανεμογεννητριών που ανήκει στον όμιλο
Eunice). Η αιολική ενέργεια είναι ένας σημαντικός ευρωπαϊκός εξαγωγέας: η μισή αιολική ενέργεια στον κόσμο προέρχεται από ανεμογεννήτριες
που κατασκευάζονται από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι ο άνεμος θα
είναι η ραχοκοκαλιά του ενεργειακού συστήματος
της Ευρώπης βλέποντας τον άνεμο να είναι το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης μέχρι
το 2050 – με την αιολική ενέργεια να αυξάνεται
από 220 GW σήμερα σε 1.300 GW. Αυτό συνεπάγεται 25 φορές αύξηση των υπεράκτιων ανέμων
στην ΕΕ, αν και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της χωρητικότητας GW, όπως εκτιμά η Κομισιόν, θα προέλθει από χερσαία αιολική ενέργεια.

«Ο άνεμος βοηθά στην
απεξάρτηση της βιομηχανίας
από τον άνθρακα, συμβάλλοντας
στη βιώσιμη ανάπτυξη»,
γι’ αυτό «η αιολική ενέργεια
είναι αναπόσπαστο μέρος του
“Στόχου 7” του Οργανισμού των
Ηνωμένων Εθνών “για φτηνή
και καθαρή ενέργεια έως
το 2030” – στόχο που υιοθετεί
η ΕΛΕΤΑΕΝ»

Ο άνεμος είναι μια ολοένα και πιο σταθερή μορφή
παροχής ρεύματος. Τα νέα χερσαία αιολικά πάρκα λειτουργούν πλέον με συντελεστές δυναμικότητας έως και 40% και τα νέα υπεράκτια αιολικά

πάρκα με έως και 60%. «Ο άνεμος βοηθά στην
απεξάρτηση της βιομηχανίας από άνθρακα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη», γι’ αυτό «η αιολική ενέργεια είναι αναπόσπαστο μέρος του
«Στόχου 7» του Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών «για φτηνή και καθαρή ενέργεια έως το
2030».
Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) συμμετέχει ενεργά στη δράση «Γενιά 17», υιοθετώντας τον «Στόχο 7». Σε πρόσφατη εκδήλωση για την πρωτοβουλία αυτή της
ΕΛΕΤΑΕΝ, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Παναγιώτης Παπασταματίου τόνισε: «Η αιολική ενέργεια παραμένει φθηνή την ώρα που οι τιμές του
ηλεκτρισμού έχουν εκτοξευθεί, κυρίως λόγω της
τιμής του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές.
Αυτήν την περίοδο, τα νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα παράγουν τρεις-τέσσερις φορές φθηνότερο
ηλεκτρισμό σε σχέση με το σημερινό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο και δυο-τρεις
φορές φθηνότερο συγκριτικά με τον λιγνίτη. Αν
δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα, οι συνέπειες της
κρίσης θα ήταν πολύ επαχθέστερες για τους καταναλωτές. Στην Ελλάδα, το 2017, χρονιά που για
τελευταία φορά δημοσιεύθηκαν αναλυτικά στοιχεία, τα αιολικά πάρκα που λειτουργούσαν τότε

μείωσαν το κόστος ρεύματος για τον Έλληνα καταναλωτή κατά 53 εκατ. ευρώ. Σήμερα, το όφελος
είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι η ενέργεια από τα
νέα αιολικά πάρκα είναι ακόμα φθηνότερη χάρη
στην εξέλιξη της τεχνολογίας των νέων ανεμογεννητριών αλλά και του ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η αιολική ενέργεια και οι άλλες ΑΠΕ
είναι εγχώριες πηγές με σταθερό κόστος και δεν
επηρεάζονται από γεωπολιτικές αναταράξεις
και διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων. Για να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις
στο μέλλον, η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να
επιταχυνθεί. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η κρίση οφείλεται στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και, όσο η εξάρτηση αυτή διαιωνίζεται, θα υπάρξουν και άλλες
παρόμοιες κρίσεις».

Φθηνότερες τεχνολογίες
Στον αντίποδα στην κριτική που ασκείται για το
κόστος ηλεκτροπαραγωγής από τις ΑΠΕ, επισημαίνεται: Οι μελέτες για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ δεν υπολογίζουν το κόστος που
απαιτείται για να φτάνει η ενέργεια στον καταναλωτή. Αυτό αφορά κυρίως αιολικά και φωτοβολ-
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Προτάσεις ΕΛΕΤΑΕΝ
Για να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να επιταχυνθεί. Οι τέσσερις προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ:
1. Ολοκλήρωση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη λειτουργία των νέων ανταγωνιστικών
αγορών, με τελικά ωφελημένο τον καταναλωτή.
2. Ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος των προμηθευτών και το ανταγωνιστικό σκέλος των
τιμολογίων ρεύματος. Αν αυτό είχε συμβεί, το όφελος από τις φτηνές ΑΠΕ θα περνούσε
αυτόματα στους καταναλωτές μέσω του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά, χωρίς να χρειάζονται κρατικές παρεμβάσεις.
3. Ριζική απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου των ΑΠΕ και των δικτύων. Κάθε προτεινόμενο σχέδιο δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη.
4. Ολοκλήρωση των θεσμικών και τεχνικών παρεμβάσεων για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας, την προώθηση της ενεργούς διαχείρισης ζήτησης από τους καταναλωτές, της αποθήκευσης και των θαλάσσιων αιολικών πάρκων μαζί με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διεθνών
διασυνδέσεων.
ηλεκτρικής ενέργειας θα παρέχεται από υπεράκτια αιολική ενέργεια».

Οικονομικά οφέλη

O πρόεδρος
της ΕΛΕΤΑΕΝ
Παναγιώτης Λαδακάκος

O γενικός διευθυντής
της Ένωσης Παναγιώτης
Παπασταματίου

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος επανέλαβε, στην
εκδήλωση για την υιοθέτηση «Στόχου 7»: Τα αιολικά πάρκα στη χώρα μας εξοικονομούν τις εκπομπές CO2, που εκπέμπουν 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε έτος. Με τις σημερινές τιμές άνθρακα,
αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούνται πάνω από 400
εκατ. ευρώ ετησίως προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Και η παραγωγή τους αντιστοιχεί στην

ών η αιολική ενέργεια»

εργασίας –από τα περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα που εκτιμάται
ατά μέσο όρο οικονομική δραστηριότητα 10 εκατ. ευρώ»
ταϊκά πάρκα, τα οποία χρειάζονται μονάδες αποθήκευσης ή μονάδες βάσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς απροσδιόριστου κόστους. Ακόμα και η λύση με αντλησιοταμιευτήρες, η οποία
είναι μια αποδοτική λύση, απαιτεί να δημιουργηθούν στην Ελλάδα δεκάδες μικρά υδροηλεκτρικά
με απροσδιόριστα τεράστιο κόστος.
H απάντηση του γενικού διευθυντή της ΕΛΕΤΑΕΝ είναι η εξής: «Κατ’ αρχάς να θυμηθούμε τα
νούμερα για τα κόστη ηλεκτροπαραγωγής. Ακόμα και πριν από την τρέχουσα κρίση, το κόστος
των ΑΠΕ ήταν σαφώς πιο μικρό από τα ορυκτά
καύσιμα και τα πυρηνικά. Αυτό τεκμηριώνεται
από πληθώρα μετρήσεων και μελετών παγκοσμίως. Αναφέρεται ενδεικτικά η 14η έκδοση του
διεθνούς οίκου Lazard, που δημοσιοποιήθηκε
πριν από την κρίση και καταγράφει κάθε έτος το
κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού από διάφορες
τεχνολογίες. Οι φθηνότερες των οποίων είναι τα
φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας, με μέσο κόστος παραγωγής 37 δολάρια ανά MWh και τα αιολικά πάρκα με 40 δολάρια ανά MWh. Στον αντίποδα, οι ακριβότερες τεχνολογίες ήταν οι σταθμοί άνθρακα με 112 δολάρια ανά MWh, τα πυρηνικά με 163 δολάρια ανά MWh και οι σταθμοί αιχμής φυσικού αερίου με 175 δολάρια ανά MWh.

Ενδιαμέσως είχαμε τους σταθμούς φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου με 59 δολάρια ανά
MWh, τα φωτοβολταϊκά κοινοτήτων με 80 δολάρια ανά MWh και τη γεωθερμία με 80 δολάρια
ανά MWh».

κατανάλωση 2,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Αυτά τα οφέλη θα μεγιστοποιηθούν με περισσότερες
ΑΠΕ. Αν δεν είχαμε τα αιολικά πάρκα, η ενεργειακή κρίση θα ήταν ακόμα περισσότερο δυσβάσταχτη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Στοιχεία ΕΕ

Σύμμαχος πολιτών

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η αιολική ενέργεια καλύπτει
πλέον το 16% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη για να
επιτύχει την Πράσινη Συμφωνία. Η ΕΕ πρόκειται
να κατασκευάσει 15 GW ετησίως νέας ισχύος κατά την περίοδο 2021-25. Χρειάζεται όμως 18
GW ετησίως για να επιτύχει τον τρέχοντα στόχο
του 32% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
το 2030 – και 27 GW ετησίως για να πετύχει τον
υψηλότερο στόχο για τις ΑΠΕ, που έρχεται με τον
νέο στόχο του 55% για το κλίμα».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι «απαιτούνται
μεταξύ 240 και 450 GW υπεράκτιας αιολικής
ενέργειας μέχρι το 2050 για να διατηρηθούν οι
αυξήσεις της θερμοκρασίας κάτω από 1,5°C. Η
ηλεκτρική ενέργεια θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 50% του συνολικού ενεργειακού μείγματος το 2050 και το 30% της μελλοντικής ζήτησης

Ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, αναφερόμενοι στην ενεργειακή κρίση και
στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την
ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, είπαν: «Οι αναγκαίοι πόροι για την υλοποίηση των
μέτρων αυτών συγκεντρώνονται στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης που έχει συσταθεί στον
Διαχειριστή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΔΑΠΕΕΠ) και έχει ανακοινωθεί ότι θα ανέλθουν
σε 620 εκατ. ευρώ για την περίοδο Σεπτεμβρίου
- Δεκεμβρίου 2021. Στην προσπάθεια αυτή, η αιολική ενέργεια γίνεται σύμμαχος των πολιτών,
καθώς οι πόροι αυτοί, στο μεγαλύτερο μέρος
τους, προέρχονται από τους πόρους του Ειδικού
Λογαριασμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΛΑΠΕ) και συγκεκριμένα τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

ΧΡΗΜΑ

S LAR
GAS
and WIND

Πράσινη μεταλλουργία
«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την πιστοποίηση με το πρότυπο απόδοσης της
ASI. Ο φιλόδοξος στόχος της MYTILINEOS είναι να εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πράσινη μεταλλουργία, δεσμευόμενη να μειώσει τις
απόλυτες εκπομπές του επιχειρηματικού
τομέα μεταλλουργίας κατά 65% και, αντίστοιχα, τις σχετικές εκπομπές κατά 75%
(ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου) έως
το 2030», δήλωσε ο γενικός διευθυντής
Δημήτρης Στεφανίδης.

Αναβολή Nord Stream 2
Η γερμανική ΡΑΕ ανέβαλε την έναρξη
λειτουργίας του Nord Stream 2, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του φυσικού αερίου. Το αιτιολογικό της απόφασης στηρίχτηκε στο γεγονός ότι, βάσει της νομοθεσίας της χώρας, η ρωσική Gazprom έπρεπε να δημιουργήσει μια θυγατρική εταιρεία με έδρα την Ομοσπονδιακή Γερμανία, για να προχωρήσει το έργο.

Όραμα VESTAS
«Όραμα της εταιρείας μας είναι να οδηγήσει σε παγκόσμια ανάπτυξη των πλωτών ανεμογεννητριών, διότι θεωρεί ότι
έχουν μεγάλα περιθώρια εξέλιξης», δήλωσε ο Μάριος Ζάγγας, επικεφαλής της
VESTAS Ελλάδος και Κύπρου, τονίζοντας: Το κόστος σήμερα είναι 220 ευρώ
ανά MWh, μπορεί όμως να φτάσει τα 65
ευρώ, εφόσον υπάρξει και ένα καθεστώς
στήριξης.

Τρένα υδρογόνου
Την προμήθεια, αρχικώς, ενός στόλου
δέκα νέων τρένων υδρογόνου για το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει η συμφωνία
που υπέγραψαν οι συνεργαζόμενες εταιρείες Alstom και η Eversholt Rail, στο
πλαίσιο της απεξάρτησης των βρετανικών
σιδηροδρόμων από τον άνθρακα.

Στόλος οχημάτων
Μέχρι το 2030 θα υπάρχει στην Ισπανία
ένας στόλος πέντε εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων, υποστήριξε ο Alberto
Cantero, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Wenea, η οποία μαζί με την η AdsTec Energy υπέγραψαν συμφωνία για την
αναβάθμιση των σημείων φόρτισης στη
χώρα.

Διπλή ικανότητα
Με στόχο την παραγωγή 45 MW καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησε η
μεγαλύτερη πλωτή μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, στο
φράγμα Sirindhorn της Ταϊλάνδης. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και με τη δύση
του ηλίου να παράγει υδροηλεκτρική
ενέργεια.

SPORΤS
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Πολυτεχνείο, 1973: Η μέρα που έφυγε ο Υβ…

Σ

αν σήμερα, 20 Νοεμβρίου
1973, τρεις ημέρες μετά την
εξέγερση στο Πολυτεχνείο, το
ελληνικό ποδόσφαιρο βρέθηκε σε μία
υπαρξιακή αμηχανία. Τι γίνεται τώρα; Παίζουμε μπάλα ή όχι; Τι σκοπούς είχε ο νέος
δικτάτορας Ιωαννίδης, που είχε ανατρέψει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο; Μήπως
έπεφτε καμία… αδέσποτη κατά τη διάρκεια των αγώνων;

του Άλκη Φιτσόπουλου
Η προηγούμενη αγωνιστική, που επρόκειτο να γίνει στις 18 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο; Και τώρα,
τι; Τη λύση έδωσε ο υφυπουργός Παρά των
Πρωθυπουργώ Δουρνατζής. «Απαγορεύονται οι συναθροίσεις πέραν των τριών ατόμων». Για να γίνει ένα ματς, όπως είναι γνωστό, χρειάζονται τουλάχιστον 22 παίκτες,
συν τους αναπληρωματικούς, τους προπονητές κ.λπ. – υπερέβαιναν κατά πολύ το
νούμερο των τριών. Κατόπιν συνεννόησης
με την ΕΠΟ, οι ομάδες αποφάσισαν να το
ρίξουν στις προπονήσεις. «Απαγορεύομεν
και τας προπονήσεις των ομάδων», το μήνυμα του Ζουρνατζή στον τότε πρόεδρο της
ΕΠΟ Γιώργο Δέδε.
Τότε ήταν που ο μέγιστος Ελληνογάλλος
σέντερ φορ του Ολυμπιακού, που έγινε μέλι στα χείλη των οπαδών και καθηλωτικό
σύνθημα, ο Υβ Τριαντάφυλλος, παρουσιάστηκε ενώπιον του τότε προέδρου του
Ολυμπιακού Νίκου Γουλανδρή. «Φεύγω για
τη Γαλλία, δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Έναν χρόνιο νωρίτερα
είχε αποχωρήσει ο Ρομέν Αργυρούδης, επίσης Ελληνογάλος, που δήλωσε «αριστερός». Ο Υβ πήγε στην Σεντ Ετιέν, ο Ρομέν
στη Λανς. Η ιστορία τους είναι πανομοιότυπη μ’ αυτήν του θρυλικού Ούγγρου κόουτς
Μάρτον Μπούκοβι. Ήρθε στον Ολυμπιακό
το 1965 και τον Δεκέμβριο του ’67 έφυγε
νύχτα. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα του
ποδοσφαίρου, που είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση δύο τίτλων. Κάποιος
τοίχος στο Νέο Φάληρο είχε κι αυτός την δική του ιστορία. «Όξω οι κομονιστέ». Κι ο
Μπούκοβι, καθότι Ούγγρος, εθεωρείτο
κομμουνιστής. Κι ο Γιουγκοσλάβος Στέφαν
Μπόμπεκ, που προπονούσε τον Παναθηναϊκό, επίσης. Τον ανάγκασαν να φύγει κι αυτόν, όπως τον Ρομέν και τον Υβ, μερικά χρόνια αργότερα.
Το νέο καθεστώς του Ιωαννίδη διέφερε
κατά πολύ από το προηγούμενο του Παπαδόπουλου. Εκεί που ένα δικτατορικό καθεστώς σέβεται τον εαυτό και πλημμυρίζει με
μπάλα, μέσω της ΥΕΝΕΔ, τον λαό, σε μία
αποθέωση του δόγματος «άρτος και θεάματα», αυτοί άλλαξαν ρότα. Το ποδόσφαιρο

ΑΕΚ - Ολυμπιακός
σε ντέρμπι αποδείξεων…

Η «νέα χούντα»
του Ιωαννίδη ανάγκασε
τον Ελληνογάλλο
να φύγει, η ΧΑΝΘ
αγνόησε τις υποδείξεις
κι έπαιξε μπάσκετ

έπρεπε να μπει στον… γύψο. Φυσικά, απαγόρευσαν και τις δηλώσεις εναντίον των διαιτητών κι αυτοί, όπως οι προηγούμενοι. Ο
Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει με γκολ οφσάιντ τον Εθνικό, αλλά απαγορευόταν οι
ανακοινώσεις. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κατηγορούσε ο ένας τον άλλον, όχι μέσω του Τύπου, αλλά στα καφενεία; Ποιο
ήταν το «κατηγορητήριο»; Ποιος είχε τη μεγαλύτερη εύνοια από τη χούντα! Οι «κόκκι-

νοι» μιλούσαν για χαλκευμένο «ΓουέμπλεΪ»,
ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με «λάδωμα» των Γιουγκοσλάβων του Ερυθρού
Αστέρα, στο ανεπανάληπτο 3-0 της «Λεωφόρου». Οι «πράσινοι» ότι ο Ολυμπιακός
έλαβε πολλά δάνεια χωρίς επιστροφή από
το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Αντιδράσεις
Η πρώτες αντιδράσεις για τη «νέα δικτατορία» του Ιωαννίδη ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να μην έγινε το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στην Τούμπα, αλλά οι ομάδες προπονήθηκαν… κρυφά. Όμως, το καθεστώς
επέτρεπε στις ομάδες να παίρνουν μέρος
στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Στα εκτός έδρας,
φυσικά. Όχι εντός, για να μη συνωστιστούν
περισσότεροι των τριών! Όμως, η μπασκετική ΧΑΝΘ ήταν ο πρώτος σύλλογος που δεν
συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Έπαιξε
κανονικά στο «Αλεξάνδρειο» κόντρα στην
Παρτιζάν Βελιγραδίου, Αναθάρρησε απ’
αυτό ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ κι έδωσε φιλικό με τον Μακεδονικό, 6-0. Μέρες μετά,
ο μπασκετικός Ολυμπιακός θα κερδίσει 7977 τον Ερυθρό Αστέρα στο «Παπαστράτειο» και ο Παναθηναϊκός θα επιβληθεί 6759 της γαλλικής Μπεργκ. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει…

Το μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ
και τον Ολυμπιακό κλέβει όλο το focus της 10ης
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Super
League 1. Το αποτέλεσμα μπορεί να μη βγάλει
πρωταθλητή από τώρα, άλλωστε θα παίξουν άλλες τρεις φορές μεταξύ τους, αλλά θα δώσει ένα
στίγμα αν η ΑΕΚ μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Με νίκη της Ένωσης, το Πρωτάθλημα γίνεται αμφίρροπο, καθότι θα τον προσπεράσει κατά
δύο βαθμούς στη βαθμολογία. Με νίκη του Ολυμπιακού, θεωρητικά βασικός αντίπαλος θα είναι ο
ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ουραγό
και χωρίς νίκη Ατρόμητο στο Περιστέρι. Γενικά, σ’
αυτήν την αγωνιστική, δεν υπάρχει ούτε ένα ματς
που να μην έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης ξεκίνησε με μείον
έξι βαθμούς, ως τιμωρία, γιατί κρίθηκε ένοχος
πλαστογραφίας του Σκοπιανού Λέτσκοφ και προσέφυγε στο CAS.
Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα, Σάββατο: Βόλος ΟΦΗ (15:00, Cosmote TV), Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα
(19:30, NOVA), Ιωνικός - Αστέρας Τρ. (19:30, NOVA). Αύριο, Κυριακή: Παναιτωλικός - Απόλλων Σμ.
(17:15, Cosmote TV), ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30,
Cosmote TV), Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (19:30, NOVA).
Δευτέρα: Λαμία - Παναθηναϊκός (19:30, Cosmote
TV).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 αγ.)
Ολυμπιακός .............23
ΑΕΚ ........................20
ΠΑΟΚ ......................19
Βόλος..................... 14
ΠΑΣ Γιάννινα ............13
ΟΦΗ....................... 12
Άρης....................... 11
Παναθηναϊκός ..........11
Λαμία .......................9
Αστέρας Τρ. ...............9
Ιωνικός ..................... 9
Απόλλων Σμ. ..............6
Παναιτωλικός ............5
Ατρόμητος .................3
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Μπούμερανγκ
το σπασμένο
αυτοκίνητο

Γυρίσαμε την πλάτη στο Μουντιάλ…
Αυτή την ιστορία με το κρυπτονόμισμα, με
την οποία ασχολείται η Δικαιοσύνη, μπορεί
να βγάλει «λαυράκι» με παράγοντα του αθλητισμού. Για κάτι «πεταμένα λεφτά σε κεφάλαια» κάνει λόγο η αθλητική πιάτσα. Ο παράγοντας βρίσκεται ήδη στο εξωτερικό. Μπορεί να πήγε να φέρει τα κεφάλαια, που δεν
κατέθεσε.

Μετεγκατάσταση
Σχετικά με το σπάσιμο του αυτοκινήτου
του μέλους του Διαιτητικού Δικαστηρίου της
ΕΠΟ, Αθανασίου Κουτρίκη, το «Π» είχε γράψει σε ανύποπτο χρόνο ότι όλα τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου θα έπρεπε να
μετεγκατασταθούν, από την ΕΠΟ, στο μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Παραιτήσεις
Θα είχε μεγάλη αξία (και δημοσιογραφική)
να πληροφορηθούμε πόσοι αθλητικοί δικαστές της τακτικής Δικαιοσύνης έχουν παραιτηθεί από τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου τα τελευταία τέσσερα-πέντε χρόνια, καθώς και τον λόγο. Ήταν όλες οι παραιτήσεις τους «αθώες»; Μακάρι να ήταν όλες

Λες
και
ήταν

χθες...

«αθώες». Αλλά δεν ήταν. Υψηλής επικινδυνότητας η Δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο;
Μπορεί.

«Πόλεμος»
Με αφορμή το σπάσιμο του αυτοκινήτου
του Αθανασίου Κουτρίκη, ξέσπασε «πόλεμος» μεταξύ του Λ. Αυγενάκη και της ΕΠΟ.
Και οι δύο ζητούν βοήθεια από τις υπερκείμενες αρχές, FIFA/UEFA! Και οι δύο! Ο μεν
υφυπουργός να παυτεί η διοίκηση της
ΕΠΟ, η δε ΕΠΟ ν’ αλλάξει ο νόμος. Άσχετο
το ένα με το άλλο. Ο Κουτρίκης ήταν μία
αφορμή.

Επισκέψεις
Όχι ότι υπάρχει κανένα θέμα, αλλά μία
απλή ερώτηση: Όλοι αυτοί οι ξένοι διαιτητές
και VARistes, που έρχονται να σφυρίξουν
στην Ελλάδα, πού ακριβώς… κοιμούνται τα
βράδια; Η απάντηση είναι, έρχονται και φεύγουν… αυθημερόν. Είναι ψέμα! Σε ξενοδοχείο μένουν; Σε ποιο; Ποιος τους παραλαμβάνει από το αεροδρόμιο; Και… επισκέψεις
δέχονται στο ξενοδοχείο;

Φοβήθηκαν
Η Super League 2 έφτασε μέχρι την από-

φαση να διακόψει το Πρωτάθλημα, γιατί το
κράτος δεν δίνει λεφτά, μέσω της ΕΡΤ. Δεν
την πήρε, όμως. Γιατί αν την έπαιρνε, θα έχαναν και τα χρήματα από το στοίχημα που τους
έδωσε η κυβέρνηση. Ερώτηση: Γιατί κανένα
κανάλι δεν δείχνει ενδιαφέρον για τα ματς
της SL2; Μήπως επειδή υπάρχουν 300 παιχνίδια «ύποπτα προς χειραγώγηση», όπως τα
αναφέρει η UEFA;

«Ανθέλληνες»
Όλος ο χαμός για τον Φαν τ’ Σιπ γίνεται
για την… ΕΠΟ. Όσοι δεν τη θέλουν τη σημερινή διοίκηση καταφέρονται κατά του Ολλανδού. Αντίστοιχα , αυτοί που θέλουν την
ΕΠΟ είναι υπέρ του και χαρακτηρίζουν «ανθέλληνες» τους απέναντι, Με την εθνική
ομάδα δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Κανένας,
είναι η απάντηση.

«Ρουφιανοϋπηρεσία»
Στο νέο οργανόγραμμα της ΕΠΟ καταργήθηκε η «ρουφιανοϋπηρεσία». Αυτή που τροφοδοτούσε τον αθλητικό εισαγγελέα με
όλες τις δυσμενείς κρίσεις κατά των διαιτητών, ώστε να ασκούσε διώξεις. Απομένει η
περαιτέρω ελαστικοποίηση του Πειθαρχικού
Κώδικα. Να μην τιμωρείται κανένας και για
τίποτα.

Το 1971, ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τη Μαδρίτη, μέσω Σόφιας, μαζί με τις εθνικές ομάδες κολύμβησης ανδρών και γυναικών. Λίγο
πριν από την προσγείωση στο Ελληνικό, είδαν
τον Χάρο με τα μάτια τους. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε και… απογειώθηκε κι επέστρεψε
στη Σόφια. Δεν κατέπεσε, λόγω της δεξιότητας του Βούλγαρου πιλότου Γκεοργίεφ, παλιού
κολυμβητή.

στη ΣΕΝΤΡΑ

Κρυπτονόμισμα

γνωστοι έσπασαν το αυτοκίνητο του
εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων
Αθανασίου Κουτρίκη, ο οποίος είναι και
μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου της
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
(ΕΠΟ), του ανώτατου δικαιοδοτικού οργάνου του ποδοσφαίρου. Η οποία ΕΠΟ
έβγαλε αμέσως ανακοίνωση και επιτέθηκε σε μερίδα των ΜΜΕ, τονίζοντας ότι κακώς συνδέθηκε με το ποδόσφαιρο η
ενέργεια των αγνώστων. Ο κ. Κουτρίκης
παραιτήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της
ΕΠΟ! Τι μπορεί να υποθέσει κανείς; Ότι
δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο; Μα, το
ποδόσφαιρο έχει δώσει χιλιάδες αφορμές για επιθέσεις σε διαιτητές και παράγοντες. Ο κ. Κουτρίκης ήταν εισηγητής σε
μία υπόθεση στην οποία θα μπορούσε να
προκαλέσει την έκπτωση τριών πρωτοκλασάτων στελεχών της ΕΠΟ, η οποία,
ως γνωστόν, είναι ακέφαλη και έχει αναπληρωτή πρόεδρο μετά την παραίτηση
του Θοδωρή Ζαγοράκη. Προφανώς και
δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα των δραστών,
αν είχαν ή όχι ποδοσφαιρικό παρονομαστή, η Αστυνομία το ερευνά. Το «Π» κάνει
μία απλή καταγραφή με υποθετικούς συλλογισμούς. Δεν είναι, ωστόσο, υπόθεση
ότι πριν από δυο χρόνια οι ίδιοι παράγοντες του ποδοσφαίρου… ψήφισαν τους
αθλητικούς δικαστές! Κι όχι μόνο αυτό,
αλλά είχαν δώσει και «γραμμή» οι παράγοντες, ποιοι θα έπρεπε να ψηφιστούν!
Αυτό ήταν κατάφωρη προσβολή για την
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να…
ψηφίζονται τα μέλη τους για τα δικαιοδοτικά όργανα απ’ αυτούς που θα δίκαζαν!
Ευτυχώς, με παρέμβαση του υπουργείου
Δικαιοσύνης, αυτό άλλαξε και οι νέες συνθέσεις είναι διορισμένες, πλέον. Όπως είναι και το σωστό, δηλαδή. Το τελείως λάθος είναι, όπως μερικοί νεόπλουτοι ή ότι
όχι κατ’ ανάγκη θεωρούν, ότι μπορούν να
τρομοκρατήσουν δικαστικούς λειτουργούς, για να πετύχουν επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολλές φορές, ωστόσο, αυτό γυρίζει μπούμερανγκ…

Α

!

Στο μακρινό 1976, ο τότε μάνατζερ της Νότιγχαμ Φόρεστ Μπράιαν Κλαφ (για πολλούς ο κορυφαίος στον κόσμο όλων των εποχών) ήθελε
τον Λάρι Λοντ της Κόβεντρι. Τον ρώτησε:
«Πλυντήριο έχεις;». «Όχι», απάντησε ο Λοντ. Ο
Κλαφ… έκλεψε ένα παλιό πλυντήριο και του
έκανε δώρο. Ήταν το έξτρα δέλεαρ, εκτός από
τα χρήματα.

Νικήτας Τσακίρογλου

ΡΕΤΡΟ
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Ένας μεγάλος δάσκαλος
της σύγχρονης υποκριτικής

Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Μ

ε τις έξοχες υποκριτικές ερμηνείες του
και την πολυεπίπεδη θεατρική του παιδεία, δεν θα μπορούσε παρά να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της σύγχρονης δραματουργίας μας ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Έχοντας έτσι άρτια σκηνική παρουσία, υψηλό λυρικό
ύφος και λεπτή αίσθηση της υποκριτικής, έδωσε δημιουργική πνοή και υπόσταση στους μεγάλους ρόλους του εγχώριου και του διεθνούς δραματολογίου που υποδύθηκε και
μας κληροδότησε ένα βαρύ και ατίμητο κεφάλαιο για τα
σύγχρονα θεατρικά μας δρώμενα. Από τις σπουδαίες παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε πρωταγωνιστικά ο Νικήτας Τσακίρογλου και άφησε ανεξάλειπτο το δραματουργικό του σήμα είναι οι εξής: «Ιούλιος Καίσαρας» (1963),
«Λυσιστράτη» (1965), «Περιμένοντας τον Γκοντό» (1966),
«Ο Ταρτούφος» (1967), «Ερωτόκριτος» (1969) «Οθέλλος»
(1982), «Ο έμπορος της Βενετίας» (2013), «Ο βασιλικός»
του Παύλου Μάτεσι (2011) και πολλές άλλες ακόμα.
Ο Νικήτας Τσακίρογλου είναι το φως της ζωής στις 13 Ιουνίου 1938 στην Αθήνα. Από μικρός εκδήλωσε ιδιαίτερη
αγάπη και έφεση για το θέατρο και, με την αποπεράτωση
των γυμνασιακών του σπουδών, σύντομα μυήθηκε στην
τέχνη της υποκριτικής. Σπούδασε στη δραματική σχολή
του Εθνικού Θεάτρου και με την αποφοίτησή του ξεκίνησε
άμεσα τη μακρά, πολυεπίπεδη και επιτυχημένη θεατρική
του πορεία. Πρόβα τζενεράλε στο παλκοσένικο θα κάνει
το 1962, με την παράσταση «Τα κόκκινα φανάρια». Θα δώσει μία πολύ υψηλή δραματουργική ερμηνεία και έκτοτε
θα καθιερωθεί ως πρωταγωνιστής πρώτου μεγέθους στη
θεατρική σκηνή. Σημαντικό επίσης υπήρξε το αποτύπωμά
του μεγάλου μας ηθοποιού Νικήτα Τσακίρογλου και στη
μεγάλη οθόνη, όπου και πραγματοποίησε την πρωτόλεια
εμφάνιση του με την ταινία «Οι προστάτες» το 1973. Από
τις σπουδαίες κινηματογραφικές του παρουσίες, η συμμετοχή του στην ταινία «Παραγγελιά» το (1980) και στην ταινία «Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927» το 1980, για να
ακολουθήσουν και πολλές άλλες ακόμα, υψηλού ήθους,
κινηματογραφικές ερμηνείες.
Αλλά προνομιακό υπήρξε για τον κορυφαίο μας ηθοποιό
Νικήτα Τσακίρογλου και το πεδίο της τηλεόρασης. Συμμετείχε σε μερικά από τα κορυφαία σίριαλ της ελληνικής τη-

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1973: Οι προστάτες, Ιωάννης ο βίαιος, Θέμα
συνειδήσεως
1975: Ισιδώρα, Τα χρώματα της ίριδος
1978: Ο ήλιος του θανάτου, Οι τεμπέληδες της
εύφορης κοιλάδας
1979: Οι νταντάδες, Εμφύλιος λόγος
1980: Παραγγελιά, Ελευθέριος Βενιζέλος
1910-1927
1982: Ο ρεπόρτερ
1984: Ξαφνικός έρωτας
1985: Βαριετέ
1987: Απουσίες
1989: Δεξιότερα της δεξιάς
1991: Ισημερία, Η άλλη όψη)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1972-1973: Κεκλεισμένων των θυρών, ΕΙΡΤ
1973-1974: Ισιδώρα, ΕΙΡΤ
1974: Οι έμποροι των εθνών, ΕΙΡΤ
1976-1977: Γιούγκερμαν, ΥΕΝΕΔ
1977: Αθάνατες ιστορίες αγάπης, ΥΕΝΕΔ
1978-1979: Λεηλασία μιας ζωής, ΕΡΤ
1979: Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, ΕΡΤ
1979-1980: Οι παραστρατημένοι, ΕΡΤ
1981: Λούμπεν, ΥΕΝΕΔ / Μαρία Πάρνη, ΕΡΤ /
Ο κίτρινος φάκελος, ΕΡΤ
1982-1983: Η αρχαία σκουριά, ΕΡΤ2
1983: Απέναντι όχθη, ΕΡΤ / Από τη ζωή
των ανθρώπων, ΕΡΤ2
1989: Φανή, ΕΡΤ1
1990: Η Αλτάνα της Πάργας, ΕΡΤ2
1991-1992: Εκμέκ παγωτό, MEGA

λεόρασης και με τις έξοχες ερμηνείες του αγαπήθηκε
πλατιά από το τηλεοπτικό κοινό. Αναφέρουμε ενδεικτικά
τις τηλεοπτικές σειρές: «Οι έμποροι των Εθνών» το 1974
στο ΕΙΡΤ, «Γιούγκερμαν» στην ΥΕΝΕΔ το 1976, «Λεηλασία
μιας ζωής» στην ΕΡΤ το 1978, «Η δασκάλα με τα χρυσά

μάτια» το 1979 στην ΕΡΤ, «Μαρία Πάρνη» το 1981 στην
ΕΡΤ, «Ο κίτρινος φάκελος» το 1982 στην ΕΡΤ, «Εκμέκ παγωτό» το 1991 στο Mega, όπου ο Αθηναίος ηθοποιός με
τη μοναδική ηθική ένταση της υποκριτικής του μας έδωσε
ανεπανάληπτες τηλεοπτικές ερμηνείες.
Κατεξοχήν ηθοποιός του θεάτρου, συμμετείχε στις μεγάλες μας σκηνές, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
(ΚΘΒΕ), του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν, του «Αμφιθεάτρου» του Σπύρου Ευαγγελάτου, αλλά και σε προσωπικά του θεατρικά σχήματα. Για την πολυμερή θεατρική
του παρουσία και προσφορά, ο Νικήτας Τσακίρογλου τιμήθηκε με πάρα πολλά θεατρικά βραβεία, όπως το βραβείο
«Κατίνα Παξινού» το 1973 και με το βραβείο Α’ ανδρικού
ρόλου «Αιμίλιος Βεάκης» το 1997. Ένεκα του υψηλού
καλλιτεχνικού κύρους συμμετείχε με το Εθνικό Θέατρο
στην πνευματική Ολυμπιάδα της Μόσχας το 1980 και στη
Σεούλ το 1988.
Παράλληλα με την υποκριτική, ως πολυμερές ταλέντο ο
Νικήτας Τσακίρογλου ασχολήθηκε και με το πεδίο της
σκηνοθεσίας, όπου και σκηνοθέτησε πάρα πολύ σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις. Στο πλαίσιο επίσης της
καλλιτεχνικής του παρουσίας και δραστηριοποίησης, το
1997 ίδρυσε την πολιτιστική εταιρεία «Επιλογή». Το
2004 τοποθετήθηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, για να ανανεωθεί και
πάλι η θητεία του έως και το 2009, που παραιτήθηκε. Να
σημειώσουμε ότι συνιστά τον τρίτο μόλις ηθοποιό, μετά
τους Αλέξη Μινωτή και Νίκο Κούρκουλο, που διετέλεσε
καλλιτεχνικός διευθυντής μεγάλης θεατρικής μας σκηνής. Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νικήτας
Τσακίρογλου είναι παντρεμένος εδώ και 60 χρόνια με
την ηθοποιό Χρυσούλα Διαβάτη και έχουν αποκτήσει μία
κόρη και δύο εγγόνια. Με την ευγένεια και τη μοναδική
ένταση του λυρικού του ήθους και την αρτιότητα της σκηνικής του παρουσίας, πορεύτηκε στα άξια θεατρικά του
βήματα ο Νικήτας Τσακίρογλου και μας κατέλειπε μια
σπουδαία δραματουργική παρουσία. Για τούτο και δικαίως συγκαταλέγεται στους μεγάλους δασκάλους της
σύγχρονής υποκριτικής.
*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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«Μετά το ρεπορτάζ
μου στο Λαϊκό,
περιμένω ΜΑΡΙΑ
τη γ’ δόση» ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η

Μαρία Αναστασοπούλου είναι μια
νέα γυναίκα με άποψη, παιδεία,
ευγένεια και δυναμισμό, και αυτό
είναι εμφανές και κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζει στον ΣΚΑΪ, στο πλευρό
του έμπειρου δημοσιογράφου Δημήτρη Οικονόμου.
Οι δυο τους αποτελούν ένα πετυχημένο τηλεοπτικό ενημερωτικό δίδυμο. Η Μαρία απέδειξε
από νωρίς ότι μπορεί να σταθεί επάξια σε μια
δύσκολη ζώνη, όπως είναι η πρωινή. Παράλληλα είναι εξαιρετική και στο ραδιόφωνο, όπου
εκεί ξεδιπλώνει και μια άλλη πλευρά του εαυτού της! Εκτός όμως από τον δυναμισμό της, είναι γλυκιά και… «μαμά» του Σωτήρη, του αγαπημένου της σκύλου. Στις φωτογραφίες της
στο Ιnstagram βλέπει κανείς μια νέα γυναίκα με
όρεξη για ζωή. Της αρέσουν το κομψό ντύσιμο
στην εκπομπή και οι casual εμφανίσεις τις
ώρες με τους φίλους και τις φίλες της. Η ίδια
μάς αποκαλύπτει τη σχέση της με την υγεία και
το αν κάνει προληπτικές εξετάσεις. «Είμαι από
εκείνους τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον
γιατρό τακτικά, ακόμη και όταν δεν υπάρχει ου-

σιαστικός λόγος. Το θετικό της υπόθεσης,
ωστόσο, είναι ότι είμαι εξαιρετικά επιμελής στις
ετήσιες προληπτικές εξετάσεις. Το ίδιο παροτρύνω και τους δικούς μου να κάνουν. Ακούω
συχνά τους γιατρούς να λένε ότι η καλύτερη αντιμετώπιση στα προβλήματα υγείας είναι η πρόληψη. Δεν παραλείπω ποτέ να κάνω στην ώρα
τους αιματολογικές, γυναικολογικές, καρδιολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που το έχω από
πολύ μικρή ηλικία και ευτυχώς συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Για να καταλάβεις, έχω ειδικό reminder για τα κανονισμένα ιατρικά ραντεβού
μου, αλλά και για τον προγραμματισμό τους. Αν
τα ραντεβού πάνε πίσω, είναι το χειρότερό μου!
Αυτό που με φοβίζει στις ασθένειες είναι το
άγνωστο. Τόσο σε ό,τι αφορά εμένα, όσο και
τους δικούς μου ανθρώπους. Κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις στους γιατρούς (δεν είμαι η καλύτερη ασθενής) και θέλω συγκεκριμένες
απαντήσεις». Η ίδια μας λέει πως περίμενε με
ανυπομονησία την ώρα του εμβολιασμού και
τώρα σκέφτεται πότε θα ’ρθει η γ’ δόση. «Από
το πρώτο διάστημα που μπήκε στη ζωή μας ο
κορονοϊός, περίμενα τη στιγμή του εμβολιασμού μου. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τους φόβους που μπορεί να έχει κάποιος, είτε γιατί δεν

τα πάει καλά με όλα αυτά είτε γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πριν από λίγο καιρό
μπήκα για ρεπορτάζ στη Μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας στο Νοσοκομείο Λαϊκό. Είδαμε τις
δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες νοσηλεύονται νέοι άνθρωποι χωρίς άλλα προβλήμα-

τα υγείας, που στην πλειονότητά τους δεν είχαν
εμβολιαστεί. Μόλις έβγαλα την ειδική προστατευτική στολή και έφυγα από το νοσοκομείο, το
πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι
«πότε κάνουμε την τρίτη δόση;».
Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Ο Γιώργος, ο «Μούτσι» και το... λάθος χιούμορ
ν για κάτι διακρίνεται ο Έλληνας, αυτό σίγουρα τις «σκαλέτες» τους τον σχολιασμό της εξωτερικής
ΔΕΝ είναι η ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμ- εμφάνισης των άλλων... Είτε πρόκειται για ρούχα, είμάτων που επιλέγει για να... ξεσκάσει. Ο λόγος τε πρόκειται για παπούτσια, είτε πρόκειται για μαλγια την επονομαζόμενη «ελαφρά» ψυχαγωγία, η οποία λιά, είτε πρόκειται για νύχια! Λίγο-πολύ, αυτό είπε κι
τα τελευταία τρία χρόνια έχει ως κύριο
ένας άλλος άνθρωπος της
εκφραστή τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος
τηλεόρασης (σ.σ. που επίκάθε μεσημέρι «πρωταγωνιστεί» σε ένα
σης μας έχει χαρίσει πολλά
τηλεοπτικό πανηγύρι που –κακά τα ψέμαχαμόγελα, ως σεναριογράτου Κώστα Παπαδόπουλου
τα– βλέπεται αρκετά ευχάριστα και κάφος και ηθοποιός), ο Γιώρpapadkos@gmail.com
γος Καπουτζίδης. Κι αντί
ποιες φορές προκαλεί γέλιο. Όλα καλά
να εστιάσουμε στην ουσία
μέχρι εδώ, καθώς, πότε με τα μνημόνια
και πότε με τον κορονοϊό, το χαμόγελο είχε γίνει... εί- των λεγομένων του –ως συνήθως– ασχοληθήκαμε
δος προς εξαφάνιση και είναι ευχής έργον να υπάρχει με το νέο... «beef» στην ελληνική τηλεόραση.
Και για όσους δεν γνωρίζουν τι είπε ο Καπουτζίδης
κάποιος που μας κάνει να ξεχνιόμαστε.
Όμως, προκαλώωωωωωω –που θα έλεγε και ο –και πήραν... φωτιά τα πρωινάδικα, τα μεσημεριανάίδιος ο «Μούτσι»– να σκεφτούμε εάν αυτή η εκπομπή δικα και τα σάιτς–, σας παραθέτουμε ένα μικρό από(σ.σ. και για να μην το προσωποποιούμε, αυτού του σπασμα: «Να βγάλουμε την εξωτερική εμφάνιση κάείδους τα τηλεοπτικά προϊόντα) θα μπορούσαν να ποιου από τη λίστα των θεμάτων με τα οποία γελάμε.
σταθούν σε επίπεδο τηλεθέασης, εάν έβγαζαν από Ας δώσουμε την ελευθερία ο ένας στον άλλον να φο-

Α

ρέσει ό,τι θέλει, να χτενιστεί όπως θέλει και να περπατήσει ελεύθερος στον δρόμο όπως θέλει. Ας αποφασίσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί αυτό. Και οι δρόμοι θα γεμίσουν με πιο ελεύθερους και πιο χαρούμενους ανθρώπους. Όπως δεν επιτρέπεται στον Ξιάρχο
να κάνει πλάκα με το ρούχο του άλλου, να μην επιτρέπεται ούτε στον Καπουτζίδη, ούτε στον Μουτσινά, ούτε σε κανέναν μας».
Πόσο πιο... τάλιρα να το κάνει ο άνθρωπος, για να
μας πει ότι το μοντέλο «δείχνω τον άλλον με το δάχτυλο και τον κοροϊδεύω για να γελάσουμε» δεν πρέπει να έχει θέση ανάμεσά μας. Άλλωστε, πόσες φορές θα γελάσεις με το φόρεμα της παρουσιάστριας
από τον τοπικό σταθμό ή με τον τραγουδιστή που
έχει... μαλώσει με τις νότες και τον ρυθμό; Αν και –
για να είμαστε δίκαιοι–, πολλές είναι οι περιπτώσεις
που επιδιώκουν την προβολή σε τέτοιους είδους εκπομπές, γι’ αυτά τα άτιμα, τα 5 λεπτά δημοσιότητας
που είχε πει κι ο Άντι Γουόρχολ.
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Σαν να ήταν χθες
Γράφει ο

Γιώργος
Κοντονής

ήμερα θα σας δώσουμε λεπτομέρειες για την πολιτική δράση του προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο οποίος το 1994 εξελέγη δήμαρχος Κηφισιάς. Θα μάθετε άγνωστα στοιχεία από τις αποφάσεις
που πήρε ο Γιάννης Παπαθανασίου ως υπουργός Εμπορίου το 2004. Θα σας αποκαλύψουμε τον δημοσιογράφο Νίκο Κατσαρό (όχι τον αθλητικό συντάκτη) που για πολλά χρόνια μετέδιδε τις παρελάσεις από το
ΕΙΡ και την ΕΡΤ ΕΡΑ. Και θα σας πούμε «μυστικά» για τον τραγουδιστή Κώστα Μοναχό.

Σ

Ο πρόεδρος της Βουλής
Κώστας Τασούλας
ήταν και επιτυχημένος
δήμαρχος Κηφισιάς

Η φιλία μου με τον σημερινό εξαιρετικό πρόεδρο
της Βουλής Κώστα Τασούλα ξεκίνησε πριν από κάμποσες δεκαετίες. Από το 1990 που ηταν δημοτικός
σύμβουλος Κηφισιάς. Από το 1994, όταν ο Κώστας
Τασούλας εξελέγη δήμαρχος Κηφισιάς, είχα την ευκαιρία να τον καλώ συχνά στο Ραδιόφωνο αλλα και
στην Τηλεόραση και να μιλάμε για τα προβλήματα
του δήμου του, τα οποία έβαλε σε προτεραιότητα και
τα έλυσε, αλλα και γενικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία και οι δύο αγαπάμε. Έτσι γνώρισα καλύτερα τον Κώστα Τασούλα και κατάλαβα ποια είναι
τα «θέλω» του. Πρέπει να τονίσω πως είναι ακριβοδίκαιος. Λεπτολόγος. Και «Εγγλέζος» στα ραντεβού
του. Θυμάμαι οτι τηρούσε με μαθηματική ακρίβεια
τα ραντεβού του, την εποχή που ήταν δήμαρχος Κηφισιάς. Και όπως μου λένε κοινοί μας φίλοι, «το αυτό
ισχύει και σήμερα». Είναι αλήθεια ότι, την εποχή της
δημαρχίας του, η Κηφισιά πήρε μεγάλη ανοδική πορεία. Άλλαξε. Η περιοχή απέκτησε μεγαλύτερη αίγλη. Και λύθηκαν πολλά και σοβαρά προβλήματα,
που είχαν βαλτώσει. Ο Κώστας Τασούλας έγραψε τη
δική του ιστορία ως δήμαρχος της Κηφισιάς, αλλά
και ως άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος της Κηφισιάς μιλάει ακόμη και σήμερα με κολακευτικά λόγια για τον Κώστα Τασούλα που, όπως
λένε, ήταν «ο δήμαρχός μας». Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταπήδησε στην Κεντρική Πολιτική Σκηνή
του τόπου, το 2000. Τότε εξελέγη για πρώτη φορά
βουλευτής Ιωαννίνων. Μάλιστα από τότε εκλέγεται
αδιαλείπτως βουλευτής της περιοχής. Στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, από το 2007 έως και
το 2009, διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
Πρέπει ακόμη να υπογραμμίσω πως στην κυβέρνηση
του Αντώνη Σαμαρά, το 2014 έως και το 2015, ο
Κώστας Τασούλας ήταν υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Ο Κώστας Τασούλας, την περίοδο
2013 έως και το 2014, ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Σήμερα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
Κώστας Τασούλας γράφει μια σπουδαία ιστορία ως
πρόεδρος της Βουλής. Στη φωτογραφία που βλέπετε, είμαστε το 1994, πριν απο 27 χρόνια, στο στούντιο, έτοιμοι για ακόμη μία συνέντευξη.

Γιάννης Παπαθανασίου,
ένας Γορτύνιος στην πολιτική σκηνή
Όταν το 2004 πήγα στο γραφείο του στο υπουργείο Εμπορίου,
που ήταν τότε στην Πλατεία Κανιγγος, για να του πάρω μια συνέντευξη για την εφημερίδα όπου εργαζόμουν, τον «Αδέσμευτο Τύπο»
του αείμνηστου συναδέλφου και καλού φίλου Δημήτρη Ρίζου,
βρήκα την πόρτα του ανοικτή. «Έχω ραντεβού με τον κύριο υπουργό», είπα στη γραμματέα του. Και πριν προλάβει η γραμματέας του
να απαντήσει, ακούω μια φωνή από το ανοικτό γραφείο: «Έλα, πέρασε Γιώργο, σε περίμενα». Αφού τον ευχαρίστησα και πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας, του λέω με απορία: «Έτσι πάντα εχεις την
πόρτα ανοικτή;». «Ναι. Δεν έχω άλλωστε να κρύψω κάτι από κανέναν...» μου είπε. Μπορώ να πω πως μου άρεσε που η πόρτα ενός
υπουργού
ηταν
«ανοικτή για ολους».
Αυτό έδειχνε πως
κάτι αλλάζει στην πολιτική. Θυμάμαι πως
σε εκείνη τη συνέντευξη είπαμε πολλά.
Είχαμε θίξει θέματα
εμπορίου. Μάλιστα
είχε υποστηρίξει
πως κάποια πράγματα στο εμπόριο αλλάζουν. Ο ιδιος, ως
επαγγελματίας έμπορος (διατηρούσε κατάστημα ειδών τεχνολογικού εξοπλισμού
κτιρίων έως και το 2002), γνώριζε από πρώτο χέρι πού «πονάει το
εμπόριο». Και αυτό, από τις πρώτες ημέρες που ο Γιάννης Παπαθανασίου ανέλαβε το υπουργείο, θέλησε να επιβάλει και φυσικά να
διορθώσει. Ο Γιάννης Παπαθανασίου υπήρξε βουλευτής της Νέας
Δηνοκρατίας για 11 χρόνια. Για πρωτη φορά εξελέγη το 2000 βουλευτής Επικράτειας και από το 2004 έως και το 2012 εκλέγεται
συνέχεια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Αθηνών. Όταν
πριν από δύο χρόνια (ειχε ήδη αναλάβει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη) συνάντησα τυχαία στο ιστορικό καφεζαχαροπλαστείο
«Τίλλας» στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Γιάννη Παπαθανασίου, είπαμε
πολλά. Και θυμηθήκαμε τις παλιές εκείνες εποχές και τις συνεντεύξεις που κάναμε προβάλλοντας το σπουδαίο έργο του στα
υπουργεία στα οποία κατά καιρούς κλήθηκε να υπηρετήσει. Στη
φωτογραφία που μας βλέπετε, είμαστε στο υπουργείο Εμπορίου
στο γραφείο του, το 2004, λίγο πριν ξεκινήσουμε μια συνέντευξη.

Η περιγραφή της παρέλασης είχε
ονοματεπώνυμο, Νίκος Κατσαρός
Θυμάμαι πως μόλις «πάτησα» το πόδι μου στους Ραδιοθαλάμους του ΕΙΡ (Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας) στο
Ζάππειο, πριν από 53 χρόνια, ο τότε διευθυντής Ειδήσεων και Επικαίρων, ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας ο Λάμπρος Κορομηλάς, με κάλεσε στο γραφείο
του και με πατρικό ύφος μού είπε: «Ο κ. Νίκος Κατσαρός
θα αναλάβει να σε προγυμνάσει στο Ραδιόφωνο και στην
εκπομπή “Χρονικά της ημέρας” που επιμελείται». Έτσι
γνώρισα τον Νίκο Κατσαρό, από τον οποίο έμαθα πολλά.
Θυμάμαι ακόμη ότι ο Πάνος Φίρμπας ήταν ο υπεύθυνος
δημοσιογράφος των «Επικαίρων» και παραγωγός όλων
των εκπομπών και μαζί με τον συγγραφέα Νίκο Κιούση
και τον Παντελή Μπίστη με πρόσεξαν ιδιαίτερα πολύ για
να φθάσω με τα εφόδια που μου έδωσαν «πολύ πολύ ψηλά στο Ραδιόφωνο», όπως υποστηρίζουν και λένε όλοι
σήμερα. Από τον Νίκο Κατσαρό (όχι απο τον καλό μου φίλο και συνάδελφο των αθλητικών και συνώνυμό του),
έμαθα και πήρα πολλά. Έμαθα τα... κόλπα του μοντάζ.
Μου δίδαξε πώς πρέπει να γίνεται ένα ραδιοφωνικό ρεπορτάζ και σχόλιο. «Διαφέρει το ρεπορτάζ στο Ραδιόφωνο από αυτό που κάνουμε, που γράφουμε για την εφημερίδα μας», μου έλεγε πάντοτε. «Το ίδιο γίνεται και στο
σχόλιό μας. Στο Ραδιόφωνο μέσα, το πολύ σε τρία λεπτά
θα πρέπει να έχεις δώσει όλο το ρεπορτάζ, το οποίο στις
εφημερίδες μπορεί να καλύπτει δύο, τρεις ακόμη και
τέσσερις σελίδες», τόνισε και μαζί μπήκαμε στο studio Γ’
του Ζαππείου. Ομολογώ πως ήταν από τις πιο έντονες εμπειρίες μου. Ο Νίκος Κατσαρός ήταν ο μοναδικό, ο υπ’
αριθμόν ένα, «ο άνθρωπος των παρελάσεων», όπως τον
είχανε βαπτίσει! Έχει κάνει εκατοντάδες μεταδόσεις παρελάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων για τις εθνικές μας
εορτές και όλοι τις θυμούνται και τις νοσταλγούν ακόμη
και σήμερα. Στη φωτογραφία που βλέπετε, είμαστε σε
εκδήλωση της Χωροφυλακής το 1971.

«Τη νύχτα όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν απαγορεύεται», λέει ο Κώστας Μοναχός
Δεν ήταν λίγες οι φορές που, μόλις κλείναμε
και την τελευταία σελίδα της εφημερίδας, η «παλιοπαρέα» των δημοσιογράφων πηγαίναμε...
«τσάρκα» στα μπουζούκια. Ένα από τα στέκια μας
ήταν το κέντρο στην Αχαρνών, εκεί κοντά στον
Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί τραγούδαγε τις επιτυχίες του ο δημοφιλής Κώστας Μοναχός, ο οποίος
ήταν και είναι ένας καλός μας φίλος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, όταν ο Κώστας Μοναχός μάς έβλεπε (φθάναμε πάντοτε την ώρα του δευτέρου προγράμματός του), άλλαζε το τραγούδι του και έπιανε το γνωστό σουξέ
του, «Τη νύχτα όλα επιτρέπονται. Τίποτα δεν απαγορεύεται...». Μάλιστα το άρχιζε με τη λέξη «αφιερωμένο»! Θα πρέπει να τονίσω πως

ο Κώστας Μοναχός, πριν βγει στη σκηνή, έβαζε
μπροστά τη Μαρία Ρούσσου «για το κακό το μάτι»,
όπως έλεγε χαριτολογώντας. «Να φύγει το κακό
το μάτι, ρε παιδί μου...» μας έλεγε μόλις ερχόταν
στο τραπέζι μας και από εκεί τραγουδούσε πολλά
τραγούδια. Η καλύτερη δεκαετία κατά την οποία
ο Κώστας Μοναχός ήταν πρώτο όνομα ήταν από
το 1980 έως και το 1990. Και φυσικά, εκείνη την
εποχή των μεγάλων επιτυχιών του ο κόσμος δεν
τον άφησε ποτέ... μοναχό του! Πριν από λίγο καιρό, ο Κώστας Μοναχός πέρασε δύσκολες ώρες, τον περασμένο Αύγουστο, όταν από
έμφραγμα μπήκε στη ΜΕΘ. Στη φωτογραφία που βλέπετε είμαστε
το 1979, στο κέντρο της οδού Αχαρνών να τα λέμε...
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Το 2021 θα σας αποχαιρετίσει με θετικούς κραδασμούς
από τον Ήλιο, τον Ερμή και τον Άρη, που βρίσκονται στο πύρινο
ζώδιο του Τοξότη. Είναι ένας μήνας καλών εξελίξεων και σημαντικών αποφάσεων. Η μετακίνηση του Δία στις 30/12, στο
ζώδιο των Ιχθύων, είναι μία καθοριστική αλλαγή όπου επικεντρώνεται στην εκκαθάριση κακών συνηθειών από το παρελθόν και στην επίλυση των προσωπικών σας θεμάτων.

Ήρθε το τέλος μιας χρονιάς που σας έχει ταλαιπωρήσει
αρκετά και έχει γεμίσει τις βαλίτσες σας με πολλές γνώσεις.
Ο Δεκέμβριος είναι ένας ανανεωτικός μήνας, με την Αφροδίτη να δεσπόζει στο ζώδιο του Αιγόκερου, ένα ζώδιο αρκετά θετικό προς εσάς. Έτσι, εσείς του τρίτου δεκαημέρου θα
νιώσετε ασφάλεια στην προσωπική σας ζωή, αλλά και θα
ξανασκεφτείτε τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Πολύ ιδιαίτερη περίοδος αναμένεται να είναι ο Δεκέμβριος
για σας. Ο Ερμής θα είναι απέναντί σας έως τις 13/12, όπου
θα ενεργοποιήσει την επικοινωνία σας με τους άλλους. Η
έκλειψη Ηλίου απέναντι από το δικό σας ζώδιο, στις 4/12, σας
κάνει να επικεντρωθείτε σε θέματα που αφορούν εσάς και τις
σχέσεις σας. Όσο τελειώνει ο Δεκέμβριος, θα νιώθετε ότι αναζητάτε να κλείσετε κύκλους σε κάθε τομέα της ζωής σας.

Σας αφήνει αυτή η χρονιά με αρκετές αποκαλύψεις και πολλά θέματα που θα ολοκληρώσουν κάποιες εκκρεμότητες από
το παρελθόν. Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται σε μία θετική
περίοδο, όπου η Αφροδίτη με την παραμονή της στο έβδομο
ηλιακό σας σπίτι, έως τις 6 Μαρτίου 2022, θα σας δώσει μία
περίοδο γεμάτη γνωριμίες, επιστροφές προσώπων από το παρελθόν και όμορφες στιγμές με τον σύντροφό σας.

Λέων

Παρθένος

Θετικός στο ξεκίνημά του ο μήνας Δεκέμβριος για σας,
εφόσον η Νέα Σελήνη στις 4/12 (και έκλειψη Ηλίου) ανανεώνει την προσωπική σας ζωή και σας δίνει καινούργια δεδομένα στις σχέσεις σας. Για σας του τρίτου δεκαημέρου, η
Αφροδίτη στον τομέα της εργασίας θα φέρει λύση σε κάποιες καταστάσεις που είχαν «παγώσει» για ένα αρκετά μεγάλο
διάστημα.

Ο μήνας αυτός είναι αρκετά καλός για σας, αλλά θα πρέπει
να προσέξετε την έκλειψη Ηλίου στις 4 Δεκεμβρίου, όπου η
επαγγελματική και η οικογενειακή σας ζωή θέλει προσοχή και
σωστούς χειρισμούς, μέσα από νέα δεδομένα που θα παρουσιαστούν. Η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο συμβατό
με το δικό σας ζώδιο του Αιγόκερου, όπου θα υπάρξει μία γέφυρα με το παρελθόν.

Ζυγός

Σκορπιός

Ο τελευταίος μήνας του χρόνου σάς δημιουργεί περισσότερο
ασφάλεια από τους προηγούμενους μήνες. Η Αφροδίτη πλέον
στο ζώδιο του Αιγόκερου είναι η ένδειξη μιας ανακωχής στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Ίσως μάλιστα, αν υπήρχαν παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών της οικογένειάς σας, ήρθε η στιγμή να έρθετε πιο κοντά. Η περίοδος των εορτών θα είναι γεμάτη από μηνύματα, μετακινήσεις και εποικοδομητικές συζητήσεις.

Για σας τους Σκορπιούς, το 2021 κλείνει με μία αίσθηση ελπίδας
και όμορφων γεγονότων, που νιώθετε ότι έρχονται. Αν και οι προηγούμενοί μήνες σάς κούρασαν αρκετά, ο Δεκέμβρης θέλει να σας
ηρεμήσει και να γαληνέψει τις καταστάσεις γύρω σας. Η Αφροδίτη
και ο Ερμής στο ζώδιο του Αιγόκερου θα σας κάνουν πιο κοινωνικούς, αλλά συγχρόνως θα σας ανοίξουν δρόμους, όπου η επικοινωνία, τα ταξίδια και η γνώση θα σας χαρακτηρίζουν.

Τοξότης

Αιγόκερως

Αυτός ο μήνας έχει να κάνει με την περίοδο των γενεθλίων
σας και ξεκινά με τη Νέα Σελήνη και έκλειψη στο δικό σας ζώδιο, στις 4/12, όπου επηρεάζει τους γεννημένους, 3-5 Δεκεμβρίου. Είναι η περίοδος που θα αναγνωρίσετε τα σωστά ή τα λάθη σας και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα προχωρήσετε στο
επόμενο στάδιο εξέλιξής σας. Επίσης θα πρέπει να φροντίσετε
τα οικονομικά σας και να κλείσετε παλιές υποχρεώσεις σας.

Για σας τους Αιγόκερους, ο μήνας αυτός είναι ένα δυνατό ξεκίνημα, πριν από το 2022. Η παρουσία της Αφροδίτης στο δικό
σας ζώδιο φανερώνει μία έντονη περίοδο, με διάρκεια έως τις
7 Μαρτίου 2022, όπου πολλά θα ξεκαθαρίσουν στην προσωπική σας ζωή. Από την άλλη, η έκλειψη Ηλίου στις 4/12, στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, θα φέρει πολλές αλήθειες στο φως,
που άλλες θα τις αντέξετε και άλλες θα χρειαστεί καιρός.

Υδροχόος

Ιχθύες

Για σας τους Υδροχόους, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των
εσωτερικών σας ανησυχιών. Θα υπάρξουν πολλά προσωπικά
θέματα που θα περάσουν στο σκοτεινό σημείο του ωροσκοπίου σας. Αυτό σημαίνει ότι έως και τον Μάρτιο του 2022 θα
έχετε την ανάγκη να δουλέψετε εσωτερικά κάθε σχέση σας.
Ακόμη θα υπάρξουν κρυφές συμφωνίες, ή συζητήσεις, που
θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε έναν στόχο σας.

Για σας τους ευαίσθητους και ονειροπόλους του ζωδιακού, η
χρονιά τελειώνει με πίεση. Βρίσκεστε σε μία αρκετά ευαίσθητη
περίοδο, με την έκλειψη του Ηλίου στις 4/12, στο ζενίθ του ωροσκοπίου σας. Θα γίνουν πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα στη ζωή
σας. Τα καλά νέα έρχονται λίγο πριν φύγει το 2021, όπου ο Δίας
θα περάσει στο δικό σας ζώδιο, ξεκινώντας ένα πολύ όμορφο ταξίδι για σας.

(21/3-20/4)

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

Ο τελευταίος
μήνας του 2021
είναι ένα
πέρασμα
στην αισιοδοξία

Από την αστρολόγο

(22/11-21/12)

(20/1-18/2)

(21/4-20/5)

(22/6-22/7)

(23/8-22/9)

(24/10-21/11)

(22/12-19/1)

(19/2-20/3)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Θα στηρίξουν και το κίνημα…
αντι-απογραφικών τώρα;

i-kyr
ντιμέτωπη με την πρωτόγνωρη ορμή
του 4ου πανδημικού κύματος βρίσκεται η γηραιά ήπειρος, αλλά και ο
κόσμος ολόκληρος. Τα κράτη, μεταξύ των
οποίων βεβαίως και η Ελλάδα, καταγράφουν ρεκόρ κρουσμάτων, γεγονός που
αναγκάζει τις κυβερνήσεις τους να λαμβάνουν νέα μέτρα, σφίγγοντας περισσότερο
τον κλοιό γύρω από τους ανεμβολίαστους.
Μέσα σε αυτό όμως το κλίμα της ανησυχίας
και του φόβου, που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των πολιτών, κάποιοι στη χώρα μας
έχουν επιλέξει και επιμένουν να χρησιμοποιούν την πανδημία ως προνομιακό πεδίο
αντιπαράθεσης. Ωστόσο, ό,τι και να συζητείται για τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας και για το αν η κυβέρνηση προωθεί τα
σωστά ή όχι, το «μυστικό» βρίσκεται σε αυτό
που μονότονα επαναλαμβάνουν οι επιστήμονες: στην επέκταση του εμβολιασμού,
στους αντιεμβολιστές δηλαδή, τους οποίους κάποιοι «χαϊδεύουν». Και εδώ είναι το
πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να έχει ένα από τα πιο ισχυρά αντιεμβολιαστικά κινήματα, το οποίο όχι μόνο δημιουργεί παρενέργειες, αλλά και αποτελεί
τροχοπέδη στον σχηματισμό του τείχους
ανοσίας, που απαιτείται. Εσχάτως μάλιστα
εμφανίστηκε και ένα άλλο κίνημα, αυτό των
«αντι-απογραφικών», το οποίο μερικοί δεί-

Α

χνουν να στηρίζουν. Κάποιοι που θεωρούν
πως έχουν το αντάρτικο γραμμένο στο DNA
τους, το οποίο (DNA) «προσπαθεί ο Μητσοτάκης να αλλοιώσει με το εμβόλιο», θέλουν
τώρα να εμφανίζονται αντίθετοι με την ανά
δεκαετία απογραφή του πληθυσμού, που

του οποίου μπορεί να αναζητηθούν στην
παιδεία μας και στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά κυρίως στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του. Στην
Ελλάδα, τη μάχη κατά του κορονοϊού δίνει
μόνη της μια κυβέρνηση, με μόνο το ΚΙΝΑΛ

Εσχάτως εμφανίστηκε και ένα άλλο κίνημα, αυτό
των «αντι-απογραφικών». Κάποιοι που θεωρούν πως έχουν
το αντάρτικο γραμμένο στο DNA τους, το οποίο (DNA)
«προσπαθεί ο Μητσοτάκης να αλλοιώσει με το εμβόλιο»,
με… προκηρύξεις στο διαδίκτυο καλούν σε σαμποτάζ
κατά της απογραφής... Κι από κοντά η γνωστή αοιδός,
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να προσδίδει στην απογραφή…
τιμωρητική διάθεση εκ μέρους της κυβέρνησης
διενεργεί το κράτος. Με… προκηρύξεις
στο διαδίκτυο, καλούν σε σαμποτάζ. «Σαμποτάρουμε», γράφουν, «την ηλεκτρονική
απογραφή του Μητσοτάκη!», «Αντισταθείτε
στην υγειονομική χούντα», «Μας καταγράφουν για να μας εμβολιάσουν μετά με το ζόρι». Κι από κοντά η γνωστή αοιδός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να προσδίδει στην απογραφή τιμωρητική διάθεση εκ μέρους της κυβέρνησης: «Βασικός κανόνας της κυβέρνησης είναι η τιμωρία του πολίτη», έγραψε η
αθεόφοβη. Θλιβερό φαινόμενο, οι αιτίες

να εμφανίζει ανά διαστήματα κάποιες εποικοδομητικές προτάσεις. Όλη η άλλη αντιπολίτευση βρίσκεται με το όπλο παρά πόδα
και δεν δείχνει σημάδια συνεννόησης.
Συγκριτικές έρευνες σε χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι, ενώ σε όλες είναι τα
ακροδεξιά μορφώματα που δημιουργούν
αντιεμβολιαστικές συμπεριφορές, στην Ελλάδα βρίσκει κοινές συμπεριφορές ανεξάρτητα από σκεπτικά τόσο από ακροδεξιά,
όσο και από αριστερά, ακροαριστερά κομματικά σχήματα. Σε καμία χώρα της Ευρώ-

πης δεν θα βρεις κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης να έχει αρχικά αμφισβητήσει την ύπαρξη του εμβολίου, για να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι κάνει «εμπόριο
ελπίδας» ή να έχει ανακαλύψει την «εθελοντική υποχρεωτικότητα».
Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν θα
βρεις μη ακροδεξιό κόμμα να έχει προβεβλημένα στελέχη που να έκλειναν ή και να
κλείνουν το μάτι στους αντιεμβολιαστές ή
να στέλνουν αντιπροσωπεία συμπαράστασης, π.χ. σε νοσοκομειακούς, που διαμαρτύρονται για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού. Ακριβώς σ’ αυτούς που η δουλειά
τους είναι να προστατεύουν την υγεία μας.
Πιστεύει κανείς ότι η κατάσταση σήμερα θα
ήταν η ίδια, αν τα βασικά έστω κόμματα είχαν ένα κοινό πλαίσιο δράσης; Ποιος όμως
από την αντιπολίτευση ήταν πρόθυμος να
«βάλει πλάτη»;
Εδώ το χόμπι ήταν να κατηγορείται η κυβέρνηση όταν παίρνει μέτρα, αλλά να καταγγέλλεται και όταν δεν παίρνει. Βέβαια,
κάποια στιγμή θα βγούμε νικητές από αυτόν
τον πόλεμο. Τότε νικητής θα είναι αυτός
που έδωσε μάχη έστω και με λάθη. Αυτοί
που δεν θα έχουν κάνει τίποτε, που έβαζαν
τρικλοποδιές, που έβλεπαν την πανδημία
ως πεδίο για κομματική εκμετάλλευση, θα
μείνουν στο περιθώριο.

