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Τώρα γενναία 
μέτρα -ανάσα για 
τα νοικοκυριά, 
αύριο ίσως είναι αργά

Ηείδηση ότι ο πληθωρισμός στην Ελ-
λάδα και σε ολόκληρη την Ευρωζώ-
νη ακολουθεί την ίδια τάση με εκεί-

νη στις ΗΠΑ και ανέβηκε πάνω από 5% δεν
μπορεί να πέρασε ασφαλώς από κανέναν
απαρατήρητη. Πολύ περισσότερο από
τους ασκούντες οικονομική πολιτική, οι
οποίοι καλούνται να πάρουν αποφάσεις
για τα δημόσια οικονομικά και το εισόδη-
μα των νοικοκυριών, το οποίο πλήττεται.
Η πληθωριστική αυτή έκρηξη φέρνει τις
μεγάλες οικονομίες στην αρχή ενός νέου
κύκλου, που τα βασικά του χαρακτηριστι-
κά θα είναι η άνοδος των επιτοκίων δανει-
σμού και ο περιορισμός της αγοραστικής
δύναμης των νοικοκυριών. Ήδη το κόστος
δανεισμού για την Ελλάδα αυξήθηκε κατά
τι, για τα νοικοκυριά έχουν μηδενιστεί οι
αποδόσεις των καταθέσεων, ενώ οι μισθοί
και οι αμοιβές στο Δημόσιο και στους συν-
ταξιούχους παραμένουν παγωμένοι για δέ-
κατη χρονιά.
Όλα αυτά γνωρίζουμε πια όλοι πως έχουν
δημιουργήσει δραματικές συνθήκες για
πολλά φτωχά νοικοκυριά και αφόρητη πίε-
ση στη μεσαία τάξη, που δίνει έναν ακόμη
αγώνα επιβίωσης εν μέσω πανδημίας, αλ-
λά και δυσαρέσκεια στις εύπορες κοινωνι-
κές ομάδες, που μπορεί να αντέχουν τώρα
το βάρος των λογαριασμών ενέργειας αλ-
λά βλέπουν δυσκολότερο το αύριο, αν δεν
μειωθούν τα φορολογικά τους βάρη και
δεν εξασφαλίσουν αποδόσεις στις καταθέ-
σεις και στην περιουσία τους.

Οι επιλογές για μικρές επιδοτήσεις
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και
του φυσικού αερίου είναι μία μικρή

ανάσα για τα νοικοκυριά, δεν λύνουν όμως
το πρόβλημα, που είναι η σταθεροποίηση
του επιπέδου των τιμών της ενέργειας μέ-
σω μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλω-
σης. Δυστυχώς, οι αποφάσεις που θα μπο-
ρούσαν να προστατεύσουν τα νοικοκυριά
και να δώσουν ώθηση στην πραγματική οι-
κονομία, όπως η ουσιαστική αύξηση των
κατώτατων αμοιβών εργασίας, η επαναφο-
ρά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και
η μείωση των φορολογικών συντελεστών,
με κορυφαία την κατάργηση της έκτακτης
εισφοράς, σχεδιάζονται για αργότερα,
ίσως για το 2023, τότε που λήγει δηλαδή η
συνταγματική προθεσμία για εκλογές. Μή-
πως όμως μέχρι τότε είναι αργά;
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ΤΟ είχε πει κάποτε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ:
Ότι η Δημοκρατία είναι το χειρότερο πολι-

τικό σύστημα, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ όλων των
άλλων.

Και φυσικά σε όλες τις Δημοκρατίες, αυ-
τές βέβαια που ΕΙΝΑΙ και όχι εκείνες που
ισχυρίζονται ΟΤΙ είναι, γίνονται ελεύθερες
εκλογές και ο νικητής αναλαμβάνει την κυ-
βέρνηση της χώρας. Ενώ ο ηττημένος ασκεί
αντιπολίτευση στο κυ-
βερνητικό έργο,
υποβάλλοντας και
δικές του προτάσεις
για τα σοβαρά προ-
βλήματα της χώρας.
Σήμερα, ωστόσο,
και στην περίπτωσή
μας ΚΑΠΟΙΟΙ υπο-
στηρίζουν ότι πρέπει
να κυβερνούν ΣΥΝ-
ΔΙΚΑΤΑ, να κυβερ-
νούν ποικίλοι δια-
μαρτυρόμενοι, να
κυβερνούν κουκου-
λοφόροι, να κυβερ-
νούν οπαδοί ποδο-
σφαιρικών ομάδων.

Κάπου-κάπου δε,
να κυβερνά και η
εκλεγμένη κυβέρνηση.

Την οποία, όμως, ο
εκ μεταγραφής «Συρι-
ζαίος» κ. Ραγκούσης ζήτησε προχθές να την
πάρουν με τις ΠΕΤΡΕΣ.

«Γιατί με τις πέτρες;» τον ρώτησα.
«Γιατί βρίσκονται εύκολα», είπε. «Και δεν

κοστίζουν…»
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ πάντως ο κ. Τσίπρας έχει μια

παράδοξη αντίληψη.
Αδιαφορώντας για την ήττα του στην τε-

λευταία εκλογική αναμέτρηση, νομίζει ότι ο
ΙΔΙΟΣ πρέπει να κυβερνά τον τόπο. Έτσι,
αφού ζήτησε την απομάκρυνση του ενός με-
τά του άλλου ΟΛΩΝ σχεδόν των υπουργών
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επιμένει τώρα
ΚΑΙ στην αποχώρηση του πρωθυπουργού.

«Κάντε εκλογές και ΔΕΝ δέχομαι τις απει-
λές σας».

«Ποιες απειλές μου;» απόρησε ο κ. Μη-
τσοτάκης.

«Ε, να, λέτε πως όταν γίνουν εκλογές, θα
τις κερδίσετε…»

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε το πα-
ράπονό του, που ο κ. Μητσοτάκης αγνόησε
τη συμβολή του.

«ΠΟΙΑ συμβολή σας;» ρώτησε εκείνος.
«Τη συμβολή μου στις προηγούμενες

εκλογές», είπε. «Αν δεν ήμουνα ΕΓΩ τότε
πρωθυπουργός, θα είσαστε ΣΗΜΕΡΑ
ΕΣΕΙΣ;»

Και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν επανέλαβε
το εκλογικό του αίτημα…

ΗΤΑΝ πολύ φυσικό. 
Ο κ. Τσίπρας και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ να

πάρουν το μέρος του κ. Πολάκη, μετά το
γνωστό επεισόδιο σε κάποια ψαροταβέρνα.
Αφού εκτός των άλλων θα είναι χρειαζούμε-
νος ΚΑΙ στο Συνέδριο του κόμματος, ΕΑΝ και

ΟΤΑΝ γίνει. Το οποίο, βεβαίως, όπως όλα τα
Συνέδρια, κομματικά ή μη, θα μοιάζει με
ενυδρείο, όπου ο κ. Τσίπρας θα είναι το ΜΕ-
ΓΑΛΟ ΨΑΡΙ και όπου θα υπάρχουν μερικοί
ΔΕΛΦΙΝΟΙ και αρκετή ΜΑΡΙΔΑ.

Ενώ θα κυριαρχούν οι ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ.
ΚΑΙ δεν θα λείπουν τα ΘΑΛΑΣΣΩΜΑΤΑ…
«Αλήθεια, τι περιμένετε από το Συνέδριο;»

ρώτησα προχθές τον ιαθέντα από τον κορο-

νοϊό αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.
«Θα σου πω αμέσως», είπε.
Και στρεφόμενος στον κ. Τζανακόπουλο,

τον ρώτησε:
«Τι περιμένουμε από το Συνέδριο;».
«Τι περιμένουμε;» ρώτησε εκείνος τον κ.

Βούτση.
Αυτός ανασήκωσε τους ώμους του και εί-

πε απλά κι επεξηγηματικά.
«Δεν ξέρω εσείς, ΕΓΩ πάντως περιμένω

το τρόλεϊ».
Κι έκλεισε την ΟΜΠΡΕΛΑ του, γιατί το όχη-

μα είχε φθάσει…

«Αν δεν ήμουνα εγώ…»

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη
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Μια νέα σελίδα στη λαμπρή ιστορία
της Πολεμικής Αεροπορίας άρχισε
να γράφεται την περασμένη Τετάρ-

τη, με την άφιξη των πρώτων έξι Rafale (φω-
τό ArmyNow.net) στην 114 Πτέρυγα Μάχης
της Τανάγρας.  

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, η χώρα
παραλαμβάνει νέο μαχητικό, το οποίο δεν έρ-
χεται απλώς να ενισχύσει την αποτρεπτική
ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά να
ξαναγράψει το δόγμα των αεροπορικών επι-
χειρήσεων.

Η πτήση πάνω από την Ακρόπολη, με τις έξι
«ριπές» να συνοδεύονται από τα επίσης γαλλι-
κά Mirage 2000-5, εκτός από έναν ισχυρό
συμβολισμό, έκρυβε και ένα μήνυμα για την
επόμενη ημέρα στους ουρανούς του Αιγαίου
και της Ανατολικής Μεσογείου. Η γαλλική
«ασπίδα» αποτροπής, που ορθώνεται έναντι
της τουρκικής προκλητικότητας, δίνει και πά-
λι στην Ελλάδα το απόλυτο πλεονέκτημα στον
αέρα και σε λίγα χρόνια και στη θάλασσα.
Όπως συνέβη με τα Mirage F-1CG, τα Mirage
2000 και έπειτα με τα Mirage 2000-5, η έν-
ταξη των Rafale στο ελληνικό οπλοστάσιο
προσφέρει στην Πολεμική Αεροπορία το ση-
μαντικό πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού,
αφού πρόκειται για αεροσκάφη με πτητικά
και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά «άγνωστα»
στους Τούρκους επιτελείς.

Η 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας μετα-
τρέπεται πλέον σε μία από τις ισχυρότερες
αεροπορικές βάσεις της χώρας, με τα Rafale
να «στελεχώνουν» την 332 Μοίρα «Γεράκι»
και τα Mirage 2000-5 την 331 Μοίρα «Θησέ-
ας» και να αποτελούν, πλέον, την αιχμή του
δόρατος για επιχειρήσεις αναχαίτισης αλλά
και κρούσης, χάρη σε μια σειρά «φονικών»
πυραύλων που διαθέτουν στη φαρέτρα τους.
Meteor και Mica μαζί με Scalp και Exocet με-
τατρέπουν τα «Δελταπτέρυγα» σε «πολυεργα-
λεία» για αναχαιτίσεις και αερομαχίες, απο-
στολές κρούσης νύχτα και μέρα κατά επίγει-
ων στόχων αλλά και εναντίον εχθρικών στό-
λων και, φυσικά, ικανά να επιφέρουν στρατη-
γικά πλήγματα ακριβείας σε μεγάλο βάθος
εντός του εχθρικού εδάφους.

«Όχι» στην Τουρκία
Με τα 24 Rafale, η Ελλάδα αλλάζει επίπε-

δο περνώντας στην επόμενη γενιά μαχητικών.
Τα αεροσκάφη που παραλαμβάνει η Πολεμι-
κή Αεροπορία ανήκουν στην έκδοση F3R και
αποτελούν μια πλατφόρμα με τεχνολογικές
καινοτομίες που δεν διαθέτει κανένα άλλο
μαχητικό στην ευρύτερη περιοχή. Το σημαντι-

κότερο όμως είναι πως αντίστοιχη τεχνολογία
δεν διαθέτει και ούτε μπορεί να προμηθευτεί
η Τουρκία. Ο αεροπορικός στόλος της Τουρ-
κίας αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από αε-
ροσκάφη F-16 που, όπως έχει παραδεχτεί ο
Τούρκος υπ. Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, θα βρί-
σκονται κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου
ζωής τους μετά το 2030. 

Τα Rafale δεν ανήκουν στην κατηγορία
«Stealth», όπως τα 5ης γενιάς F-35. Ωστόσο
είναι σχεδόν «αόρατα» για την τουρκική αερο-
πορία, χάρη στα ηλεκτρονικά συστήματα με
τα οποία είναι εφοδιασμένα. Ο παθητικός εν-
τοπισμός στόχων μέσω του αισθητήρα υπερύ-
θρων τούς επιτρέπει να «εγκλωβίζουν» εχθρι-

κά αεροσκάφη χωρίς να τα «φωτίζουν» με το
ραντάρ τους, άρα χωρίς να γίνεται αντιληπτή
η παρουσία τους στον αέρα. Το σύστημα αυ-
τό, αν το επιλέξει ο ιπτάμενος, μπορεί να αιφ-
νιδιάσει τον εχθρό και να τον εξουδετερώσει,
χωρίς αυτός να γνωρίζει ότι πρόκειται να κα-
ταρριφθεί. 

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν και οι
Τούρκοι πιλότοι που έκατσαν στην πίσω θέση
των Rafale που διαθέτει το Κατάρ, παίρνον-
τας έτσι μια «γεύση» για όσα δυσάρεστα τους
περιμένουν στους ουρανούς του Αιγαίου και
της Ανατολικής Μεσογείου.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το Rafale συ-
νοδεύεται από το παρατσούκλι «Game
Changer», διότι είναι το αεροσκάφος που αλ-
λάζει δραματικά το ισοζύγιο των αεροπορι-
κών δυνάμεων. 

Άφιξη σε χρόνο-ρεκόρ
Η απόκτηση των Rafale και η ένταξή τους

στο ελληνικό οπλοστάσιο, εκτός του ότι έσπα-
σε το «ρόδι» των εξοπλιστικών, με την Ελλάδα
να παραλαμβάνει νέο αεροσκάφος μετά από
είκοσι χρόνια και μια μακρά περίοδο στασιμό-
τητας στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω της οικο-
νομικής κρίσης, έφερε και νέες διαδικασίες
στις προμήθειες, «λύνοντας» τα χέρια των επι-
τελών. Η σύμβαση υπογράφηκε τρεις μήνες
μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού και,
έναν χρόνο αργότερα, τα πρώτα αεροσκάφη
με τα ελληνικά χρώματα στα φτερά τροχο-
δρόμησαν στην Τανάγρα.

Αντίστοιχη τεχνολογία ούτε
διαθέτει ούτε μπορεί να 
προμηθευτεί η Τουρκία. 

Ο αεροπορικός στόλος της,
όπως έχει παραδεχτεί 

ο Χουλουσί Ακάρ, θα βρίσκεται
κοντά στην «απόσυρση» 

μετά το 2030

stavros.ion@gmail.com
του Σταύρου Ιωαννίδη

Τα Rafale «χτίζουν τείχος» 
στον αέρα της Μεσογείου

Ο «φoνιάς»
Meteor
Είναι ίσως η σημαντικότερη προ-
σθήκη στο οπλοστάσιο της Πολεμι-
κής Αεροπορίας και αποτελεί το
«μακρύ χέρι» του Rafale. Ο Meteor
είναι ένας πύραυλος με βεληνεκές
που φτάνει τα 100 χιλιόμετρα και
καταδιώκει με «λύσσα» τον στόχο
του, με ταχύτητα που ξεπερνά τέσ-
σερις φορές τον ήχο. Η κατασκευά-
στρια MBDA υποστηρίζει ότι ο Me-
teor δεν αφήνει κανένα περιθώριο
διαφυγής στον εχθρό, αν αφεθεί
από απόσταση 60 χιλιομέτρων, εμ-
βέλεια που ξεπερνά κατά πολύ την
αντίστοιχη των πυραύλων που δια-
θέτουν τα τουρκικά F-16. 
Ο πανίσχυρος πύραυλος σε συν-
δυασμό με το ραντάρ ηλεκτρονικής
σάρωσης AESA, που διαθέτουν οι
«Ριπές», μετατρέπουν το Rafale σε
κορυφαίο «θηρευτή». Οι υπερσύγ-
χρονοι αισθητήρες του, του δίνουν
τη δυνατότητα να «βλέπει» στόχους
σε απόσταση 200 χιλιομέτρων, να
εγκλωβίζει έως και 40 από αυτούς
και να εξουδετερώνει τους οκτώ
πιο επικίνδυνους.
Επιπλέον, οι δηλώσεις του Γάλλου
προέδρου, που θέλει να «τσαντί-
σει» τους αντιεμβολιαστές, πυρο-
δότησαν δριμεία κριτική από την
αντιπολίτευση, προσφέροντας
στους αντιπάλους του την ευκαιρία
να βγάλουν τους πολίτες στους
δρόμους διοργανώνοντας κινητο-
ποιήσεις που θυμίζουν έντονα τις
διαδηλώσεις με τα «Κίτρινα Γιλέ-
κα». Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν
ότι ο Μακρόν δεν επέλεξε τυχαία
τις λέξεις που χρησιμοποίησε αλλά
ούτε και τη χρονική στιγμή, αφού η
πόλωση που προκαλείται στη γαλ-
λική κοινωνία μπορεί να ωφελήσει
σημαντικά την υποψηφιότητά του.
Άλλωστε, οι πολίτες δεν βρίσκονται
μπροστά στο δίλημμα του 2017,
έχοντας να διαλέξουν ανάμεσα
στον προοδευτικό Μακρόν και την
ακροδεξιά Λεπέν. Η ταχεία άνοδος
της νέας αρχηγού της γαλλικής Δε-
ξιάς, Βαλερί Πεκρές, μπορεί να με-
τατρέψει σε θρίλερ τη διαδικασία
απειλώντας την επανεκλογή του
Εμανουέλ Μακρόν. 
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Πριν από λίγες ημέρες, ο Ταγίπ Ερν-
τογάν αποφάσισε να κάνει μια επί-
δειξη επιρροής της Τουρκίας, με

δεδομένα τα ζόρια στην οικονομία, αλλά
και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιστρέ-
φοντας στα Βαλκάνια. 

Πήγε στην Αλβανία (όπως ήταν φυσικό),
όπου έγινε δεκτός πανηγυρικά από τον Έντι
Ράμα με φόντο την αποπεράτωση ενός έργου
στέγασης πολλών σεισμόπληκτων από τους
σεισμούς του 2019 με έξοδα του τουρκικού
κράτους, ενώ αμέσως μετά πήγε στη Σερβία,
όπου επίσης έγινε δεκτός με θέρμη από τον
Αλεξάντερ Βούτσιτς. 

Οι τουρκικές κινήσεις δεν περνούν αδιά-
φορες στην Αθήνα, όσο και αν ταυτόχρονα
δεν σπουδαιολογούνται κιόλας. Τα Βαλκάνια
βρίσκονται στο επίκεντρο του στρατηγικού
ενδιαφέροντος του Κυριάκου Μητσοτάκη
εδώ και πολύ καιρό, και αυτό αποδεικνύεται
από τις ενέργειες του πρωθυπουργού, αλλά
και από τον προγραμματισμό των επόμενων
εβδομάδων. Αξίζει να σημειωθεί, για παρά-
δειγμα, ότι ο πρωθυπουργός έσπευσε άμεσα
στη Βουλγαρία, προκειμένου να συναντηθεί
με τη νέα ηγεσία της χώρας και συγκεκριμέ-
να με τον νέο πρωθυπουργό Κίριλ Πέτκοφ, ο
οποίος είναι… αμερικανοσπουδαγμένος και
έχει προφίλ παραπλήσιο με αυτό του Έλληνα
πρωθυπουργού. Μάλιστα, σε εκείνη την επί-
σκεψη στη Σόφια, έγινε και μια ουσιαστική
συζήτηση για την ανταλλαγή ρεύματος μετα-
ξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας τις αντίστοιχες
περιόδους και υψηλής και χαμηλής ζήτησης
κατ’ αντιστοιχίαν, κάτι που μένει να φανεί
πώς θα δρομολογηθεί. 

Στους καλούς «γείτονες»
Έτσι, μετά την παραλαβή των πρώτων έξι

Rafale στη βάση της Τανάγρας το μεσημέρι
της Τετάρτης, κίνηση που αλλάζει τον συ-
σχετισμό ισχύος στο Αιγαίο, ο κ. Μητσοτά-
κης θα βρεθεί και πάλι στον δρόμο προς τα
Βαλκάνια. Την ερχόμενη Παρασκευή, στις
28 του μήνα, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα
βρεθεί στη Σερβία, όπου θα έχει μεταξύ άλ-
λων συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας
Αλεξάντερ Βούτσιτς. Πρόκειται για μία ση-
μαντική επίσκεψη, μετά από αρκετό καιρό,
με τις διμερείς σχέσεις να παραμένουν σε
πολύ καλό επίπεδο, αλλά, με δεδομένη και
την ισχυρή παρουσία της Τουρκίας στη χώ-
ρα, η Ελλάδα θέλει να εμπεδώσει αυτήν τη
διήμερη εταιρική σχέση.

Παράλληλα, στις αρχές Φεβρουαρίου, ο κ.
Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κροατία. Στην
επίσκεψη του στο Ζάγκρεμπ είναι ξεκάθαρο
ότι, εκτός των άλλων, θα δοθεί μεγάλο βάρος
στην κοινή γραμμή των δύο πλευρών σε μια
σειρά από κρίσιμα ζητήματα, αφού ο κ. Μη-
τσοτάκης και ο ομόλογός του, Αντρέι Πλένκο-
βιτς, έχουν καταφέρει να αναπτύξουν άκρως
αποτελεσματικούς κώδικες επικοινωνίας λό-
γω και της συμπόρευσής τους στους κόλπους
του ΕΛΚ, ενώ αμφότεροι έχουν απευθείας δί-
αυλο επικοινωνίας, και μάλιστα άρτιο. 

Η προοπτική αποκλιμάκωσης του ιίκου

φορτίου της μετάλλαξης «Όμικρον» βάζει επί-
σης στις ράγες την επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντη-
σή του με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται δύ-
σκολο κάτι τέτοιο να συμβεί εντός του Φε-
βρουαρίου, μιας και η επιδημιολογική κατά-
σταση στην Ουάσινγκτον δεν είναι ιδιαίτερα

καλή, λόγω της μεγάλης πίεσης που υφίστα-
ται το σύστημα υγείας της Αμερικής κυρίως
εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ανεμβολία-
στων πολιτών που είναι ευάλωτοι στην προ-
σβολή από τον ιό. 

Παράλληλα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι
ακολουθούν και ένα ιδιαίτερα αυστηρό πρω-
τόκολλο ως προς τις επαφές του κ. Μπάιντεν

με ξένους ηγέτες, και αυτό είναι κάτι που μέ-
χρι στιγμής «έχει παγώσει» τους σχεδιασμούς
της επίσκεψης. 

Υπάρχει διάθεση
Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρού-

σαν πιο πιθανό η επίσκεψη να δρομολογηθεί
εντός του Μαρτίου, καθώς υπάρχει διάθεση
και από αμερικανικής πλευράς να γίνει αυτό
το ραντεβού και έτσι ο κ. Μητσοτάκης να πάει
για δεύτερη φορά στη διάρκεια της θητείας
του στον Λευκό Οίκο, καθώς είχε βρεθεί εκεί
και επί προέδρου Τραμπ.

Βρέθηκε στη Βουλγαρία, 
ενώ σειρά στην ατζέντα έχουν 
η Σερβία και η Κροατία για 
διμερείς συνομιλίες. Σημαντική
θα είναι και η συνάντηση 
Μητσοτάκη - Μπάιντεν κατά 
πάσα πιθανότητα μέσα 
στον Φεβρουάριο 

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη

Και περιοδείες στο εσωτερικό
Όσο περιμένει στο μεταξύ ο κ. Μητσοτάκης την ανταπόκριση των Αμερικανών για την επί-

σκεψη στην Ουάσινγκτον, ο ίδιος επιστρέφει στο πεδίο των περιοδειών. Μετά τον Άη Στρατή
και τη Λήμνο, όπου βρέθηκε τα Φώτα, αλλά και τα Μέγαρα, στα οποία το προηγούμενο Σαββα-
τοκύριακο έκανε μία κανονική περιοδεία, ο πρωθυπουργός έχει βάλει στόχο να βρίσκεται όσο
συχνότερα το επιτρέπει το πρόγραμμά του εκτός του Μεγάρου Μαξίμου. Οι περιοδείες του
πρωθυπουργού θα συνδέονται με μεγάλα αναπτυξιακά έργα τα οποία δρομολογούνται κατά
τόπους, γι’ αυτό κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχουν η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όπου έχει ξε-
κινήσει η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ, αλλά και η Δυτική Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, το 2022 εί-
ναι μια χρονιά με προεκλογικό άρωμα, ακόμα κι αν ο κ. Μητσοτάκης διαμηνύει σε όλους τους
τόνους, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, ότι δεν πρόκειται να προσφύγει πρόωρα σε κάλπες εν-
τός του έτους. Σε κάθε περίπτωση, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας τίθεται
σε εγρήγορση, διότι, ακόμα και το 2023 να γίνουν οι εκλογές, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η
κατάλληλη κινητοποίηση και ζύμωση σε τοπικό επίπεδο. Και σε αυτόν τον σχεδιασμό, όπως
έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν, μπροστάρης να μπει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός «ανοίγει
πανιά» για HΠΑ - Βαλκάνια 



Περίπου δυόμισι μήνες πριν από τη διε-
ξαγωγή του 3ου Συνεδρίου, το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει

να αντιμετωπίσει μία σειρά από ζητήματα, που
εκτείνονται από την πολιτική στρατηγική που
ασκεί ενάντια στην κυβέρνηση μέχρι την πολι-
τική του ταυτότητα. 

Τα ζητήματα ατζέντας έχουν να κάνουν με τη
«διπλή» πανδημία κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, την υγειονο-
μική αλλά και εκείνη των ανατιμήσεων και της
ακρίβειας. 

Φουλ επίθεση!
Το Γραφείο Τύπου του κόμματος, σε αγαστή

συνεργασία με τον γραμματέα Δημήτρη Τζα-
νακόπουλο και τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα,
ακολουθεί την τακτική της επίθεσης, με καθη-
μερινές σκληρές ανακοινώσεις εναντίον της
κυβέρνησης. 

Η επικοινωνιακή τακτική των τελευταίων μη-
νών έχει αλλάξει. Σε αυτό έχουν συμβάλει τα
μέγιστα οι Ακριβοπούλου - Καψώχας, ενώ οι
βουλευτές έπαψαν να στέλνουν όλοι τους από
μία ανακοίνωση για κάθε ζήτημα επικαιρότη-
τας, με αποτέλεσμα να βομβαρδίζονται τα Μέ-
σα Ενημέρωσης από ανακοινώσεις βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ενιαία γραμμή.

Ωστόσο, όσο πιο κοντά εκτιμά ο ΣΥΡΙΖΑ πως
πλησιάζει προς την εξουσία, τόσο παρατηρείται
πιο μεγάλη όξυνση της εσωκομματικής σύγ-
κρουσης. Σε αυτήν τη φάση υπάρχει διευρυμέ-
νο πεδίο θεμάτων που άπτονται της εσωκομμα-
τικής κόντρας, ενώ ομάδες και βουλευτές
ηγούνται του μυστικού πολέμου που στην ουσία
έχει ξεπεράσει τον πρόεδρο Τσίπρα. 

Τα ζητήματα των τελευταίων ημερών δημι-
ούργησαν πόλωση μεταξύ «Ομπρέλας» και προ-
εδρικών, ενώ οι αλληλοκατηγορίες για το «Τις
πταίει» έγιναν στην κοινή θέα των social media.

Το ζήτημα της «Αυγής»
«Ποιος φταίει για την οικονομική κατάσταση

της “Αυγής”» ήταν το μεγάλο ερώτημα των
απανταχού φίλων και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι
πρόσκεινται στην «Ομπρέλα» υποστήριζαν

πως για το κατάντημα φταίνε οι μάνατζερ που
έφεραν οι προεδρικοί για να διαπιστώσουν αυ-
τό που όλοι ήξεραν, το ότι η «Αυγή» δηλαδή
δεν είναι βιώσιμη. Ακόμη υποστηρίζουν πως ο
ίδιος ο Τσίπρας θα έπρεπε να είχε αμυνθεί της
συνέχειας έκδοσης του καθημερινού φύλλου
της «Αυγής» και να έκοβε στους προεδρικούς
κάθε κουβέντα περί μη βιωσιμότητάς της.
Όπως χαρακτηριστικά λένε κύκλοι της Κου-
μουνδούρου: «Χωρίς την “Αυγή” δεν μπορείς
να πας σε Συνέδριο. Έχουν χρέος απέναντι

στην 70 ετών ιστορία να την στηρίξουν». 
Μάλιστα στο Πολιτικό Συμβούλιο, κατά το

οποίο αποφασίστηκε η συνέχεια της έκδοσης
του καθημερινού φύλλου, πληροφορίες ανα-
φέρουν πως ο τομεάρχης Παιδείας και πρώην
διευθυντής της «Αυγής», Νίκος Φίλης, «άστρα-
ψε και βρόντηξε» για τη δυσμενή εξέλιξη της
ιστορικής εφημερίδας. Ο Νίκος Φίλης έχει επι-
τεθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν στον Άγ-
γελο Τσέκερη, κριτικάροντας ανοιχτά τις τοπο-
θετήσεις, τις κρίσεις και τους σχολιασμούς του

σημερινού διευθυντή της «Αυγής». Στην εν λό-
γω συνεδρίαση, συγκρούστηκε εντόνως και με
την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία απάντησε στην
πρότασή του για σύσταση επιτροπής ελέγχου,
λέγοντάς του πως επανέρχεται σε ένα ζήτημα
που έχει κλίσει και γίνεται προκλητικός. 

Από την άλλη μεριά, η πλειοψηφία των προ-
εδρικών εκτιμά πως η «Αυγή» είναι ένα ακόμη
βαρίδι στα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το
«Κόκκινο». «Δεν πουλά, παρά τις προσπάθειες
του Τσέκερη που την έχει αναβαθμίσει εμφα-
νώς», δηλώνουν κύκλοι της Κουμουνδούρου.
Πως η εθελούσια έξοδος δεν έφερε τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα και πως υπάρχουν εργαζό-
μενοι-κομματικά μέλη και στελέχη, που λει-
τουργούν επιβαρυντικά για τους άλλους εργα-
ζομένους, αφού δεν παράγουν, ενώ συνεχί-
ζουν να πληρώνονται. Πηγές της Προοδευτι-
κής Συμμαχίας μάς ανέφεραν χαρακτηριστικά
πως ο Τσίπρας έχει πάρει τις αποφάσεις του
και πως μετά το Συνέδριο και πριν από τις
εκλογές θα δούμε και άλλες εξελίξεις γύρω
από το ίδιο θέμα. 
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Η αξιωματική αντιπολίτευση, διχασμένη και με έντονο 
τον εκνευρισμό στα πρωτοκλασάτα στελέχη, πρέπει να περάσει
από «40 κύματα» και να υπερπηδήσει δύσκολα εμπόδια 
για να φτάσει στο πολυαναμενόμενο συνέδριο

της Αντιγόνης Μακρινού

Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας
στον δρόμο για το Συνέδριο είναι οι ταραχές που προκαλεί κατά καιρούς
στο πολιτικό προσκήνιο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύ-
λος Πολάκης. Μετά τις προτάσεις για την ανασύσταση του τομέα της Δι-
καιοσύνης, με την πρόταση δημιουργίας νέας σχολής κτλ., που από πολ-
λούς ερμηνεύτηκε ως παρέμβαση –απαγορευτική– στην τρίτη εξου-
σία, η οποία θεωρείται και ανεξάρτητη από κρατικές παρεμβάσεις,
ήρθε το περιστατικό στην ταβέρνα του Μοσχάτου να τριπλοδιχάσει
το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν συζητάμε πως ο Πολάκης είναι «κόκκινο πανί» για την «Ομ-
πρέλα». Τον θεωρούν ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι «πέρα του
ότι δεν έχει τρόπους, δεν έχει και το θεσμικό δικαίωμα
να παρεμβαίνει ακόμη και στα ιατρικά ζητήματα.
Είναι αναπληρωτής, πρέπει να το καταλάβει.
Έχουμε τομεάρχη, όπως είχαμε και υπουργό.
Μια ζωή προσπαθεί να αντικαταστήσει τον
Ανδρέα Ξανθό. Αλλά δεν είναι Ξανθός. Γι’
αυτό μας εκθέτει, για να φαίνεται», υπο-
γραμμίζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου

που πρόσκεινται στην «Ομπρέλα».  Επίσης, αντιδράσεις προς την τακτι-
κή του Πολάκη υπάρχουν και από ένα κομμάτι των προεδρικών: «Πι-
στεύουμε πως συσπειρώνει, αλλά δεν είναι έτσι. Με τη στάση του και

την ασταμάτητη καταγγελία, διώχνει έναν κόσμο που τον θέ-
λουμε. Με ουρλιαχτά δεν φτιάχνεις την Προοδευτι-
κή Συμμαχία. Με προτάσεις και λύσεις την φτιά-
χνεις», τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που πρόσκεινται
στην τάση των προεδρικών. 

Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήδη μετρά δύο μεταθέσεις
στην ημερομηνία διεξαγωγής. Η τελευταία ανακοίνω-

ση αναφέρει πως θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Μαρτί-
ου μέχρι τις 2 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, ο Αλέξης Τσίπρας

αφήνει τα πάντα να εξελίσσονται γύρω του, χωρίς να λαμβά-
νει επισήμως καμία θέση, γεγονός που ανεβάζει το εσωκομ-
ματικό θερμόμετρο. Τα σενάρια είναι δύο: Ή εκ φύσεως δεν
μπορεί ή εκ πεποιθήσεως δεν θέλει. Όπως και να έχει, είναι
μακρύς ο δρόμος της πολιτικής ομοιογένειας στον ΣΥΡΙΖΑ,
«πρόβλημα που δεν θα λύσει το τρίτο Συνέδριο του κόμμα-
τος», υποστηρίζουν κύκλοι της Προοδευτικής Συμμαχίας. 

Να εύχεσαι να ’ναι
μακρύς ο δρόμος…

Ο ιδιαίτερα επικίνδυνος κύριος Πολάκης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ
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Την αισιοδοξία ότι το 2022 θα είναι η
χρονιά του ελληνικού τουρισμού εκφρά-
ζει, μιλώντας στο «Π», ο υπουργός Του-

ρισμού Βασίλης Κικίλιας, τονίζοντας παράλ-
ληλα ότι στόχος είναι η προσέλκυση υψηλότε-
ρου επιπέδου τουριστών. Προαναγγέλλει, πα-
ράλληλα, κινήσεις για την αναβάθμιση στις μα-
ρίνες της χώρας, μέσω πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης. 

Θεωρείτε ότι είμαστε πλέον σε μια τροχιά
αποκλιμάκωσης των μέτρων, μετά και την
παραδοχή αποκλιμάκωσης της μετάλλαξης
«Όμικρον»; Είναι τα πιο δύσκολα πίσω μας;

Κάθε μέρα είναι μια δύσκολη μέρα για τους
υγειονομικούς μας, που δίνουν εδώ και δύο
χρόνια μια τεράστια μάχη για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας. Αν περιμένετε να ακούσετε
από εμένα το αν θα είναι σε μία εβδομάδα ή σε
έναν μήνα, δεν θα το κάνω. Δεν το έκανα ποτέ
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στο
υπουργείο Υγείας τα τελευταία δύο χρόνια.
Ακούγοντας τους ειδικούς, που έχουν την ευθύ-
νη και δίνουν σωστές επιστημονικές οδηγίες
στην κοινωνία, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά
προς το τέλος αυτής της τεράστιας περιπέτει-
ας. Ανεξαρτήτως όμως αν οδεύουμε στο τέλος
της πανδημίας, σημασία έχει να τηρούμε με ευ-
λάβεια τα μέτρα υγιεινής και προστασίας και να
αξιοποιήσουμε το δώρο της επιστήμης, που εί-
ναι το εμβόλιο. 

Πόσο αισιόδοξος είστε για τη νέα του-
ριστική σεζόν που ξεκινά σε λίγους μή-
νες; Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εί-
ναι και χρονιά «έκρηξης» για τον ελλη-
νικό τουρισμό;

Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2022 θα είναι μια
χρονιά που ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει.
Αυτό δείχνουν και τα στοιχεία των προκρατήσε-
ων που έχουμε μέχρι τώρα, από αεροπορικές
εταιρείες, ξενοδοχεία και tour operators. Ενδει-
κτικά, σας αναφέρω ότι τον Οκτώβριο του 2021
είχαμε 30% παραπάνω προκρατήσεις για το κα-
λοκαίρι του 2022 από ό,τι είχαμε τον Οκτώβριο
του 2018 για το καλοκαίρι του 2019, προ Co-
vid. Επικεντρωνόμαστε στην ενδυνάμωση των
παραδοσιακών αγορών, οι οποίες έχουν αντα-
ποκριθεί στο μήνυμα υγειονομικής ασφάλειας
που εξέπεμψε η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρό-
νια. Δουλεύουμε σκληρά, έχοντας ως πυξίδα
μας ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι μια εθνική
υπόθεση. Την έχουν ανάγκη η ελληνική οικονο-
μία και η ελληνική κοινωνία, καθώς οδηγεί στην
ευημερία της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Έχετε θέσει κάποιον ποσοτικό στόχο για
τα έσοδα του 2022; Και τι αλλάζει για το
τουριστικό μοντέλο; Θέλουμε ίσως αριθ-
μητικά μικρότερο, αλλά ποιοτικά καλύτε-
ρο όγκο τουριστών;

Σωστά αναφέρετε, κ. Ευγενίδη, ότι η στρα-
τηγική μας στόχευση αφορά την προσέλκυση

υψηλότερης ποιότητας τουριστών. Ο ποιοτικός
στόχος στον οποίο δίνουμε μεγαλύτερη έμφα-
ση αποτυπώνεται στην κατά κεφαλήν δαπάνη
των επισκεπτών, παρά στον αριθμό τους. Οι
προσπάθειες που κάνουμε για επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου ευελπιστούμε να συντε-
λέσουν στην αύξηση τόσο των εσόδων όσο και
του αριθμού των επισκεπτών, καταμερισμένων

ευρύτερα στις περιοχές της χώρας και τις επο-
χές. Στρεφόμαστε σε ένα πιο βιώσιμο τουριστι-
κό μοντέλο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του σει-
ρά συντελεστών που έχουν να κάνουν με την
προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη
της αυθεντικότητας, τη σύνδεση με τον πρωτο-
γενή τομέα, την ενίσχυση της εμπειρίας του
επισκέπτη. 

Ένας σημαντικός στόχος που έχετε θέσει
είναι να αναβαθμιστούν οι μαρίνες της χώ-
ρας. Τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο
διάστημα;

Μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί παρά
να έχει στον πυρήνα της τουριστικής της ανά-
πτυξης τον θαλάσσιο τουρισμό. Όμως, είναι εν-
δεικτικό ότι, από τους 168 τουριστικούς λιμέ-
νες που έχουν χωροθετηθεί με τον νόμο
2160/1993 στην Ελλάδα, μόνο οι 37 λειτουρ-
γούν. Κάτι που έχει ως συνέπεια να χάνουμε κά-
θε χρόνο σημαντικά έσοδα από ανταγωνιστικές
χώρες, όπως η Κροατία, η Τουρκία και η Ιταλία.
Είναι επίσης γεγονός ότι η γραφειοκρατία για τη
δημιουργία τους είναι βαριά. Ωστόσο κάνουμε
σταθερά βήματα για την αντιστροφή αυτής της
κατάστασης. Έχουμε όμως πλέον και ένα πολύ

σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας. Στο RRF,
ένα πολύ σημαντικό μέρος των πόρων προβλέ-
πεται να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων και
την αναβάθμιση υφισταμένων μαρινών. 

Έχετε αναφερθεί, από την πρώτη
στιγμή, στο στοίχημα του βιώσιμου
τουρισμού. Πού βρισκόμαστε προς
αυτή την κατεύθυνση;

Όπως έχει αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας
στο μέλλον και επιμένουμε σταθερά ότι το νέο
μας τουριστικό μοντέλο πρέπει να είναι βιώσι-
μο.  Έχουν ξεκινήσει ήδη οι δράσεις από τα μι-
κρά νησιά, τη Χάλκη και την Αστυπάλαια, περ-
νώντας σταδιακά σε εμβληματικούς προορι-
σμούς, όπως η Ρόδος. Την Τετάρτη ανακοινώ-
θηκε, παρουσία του πρωθυπουργού, η συμφω-
νία με τον όμιλο TUI για τη σύσταση του Co-Lab
του ομίλου στη Ρόδο, του πρώτου εργαστηρίου
συνεργασίας για τον επωφελή πράσινο και ψη-
φιακό μετασχηματισμό ολόκληρης της αλυσί-
δας υπηρεσιών που συνδέονται με τον τουρι-
σμό. Στις δράσεις του RRF προβλέπονται 320
εκατ. ευρώ, που θα αποτελέσουν μεγάλο μας
όχημα στο νέο αυτό τουριστικό μοντέλο.

Βασίλης Κικίλιας Υπουργός Τουρισμού

«Το 2022 ο τουρισμός 
θα πρωταγωνιστήσει»

«Ακούγοντας τους ειδικούς,
που έχουν την ευθύνη και 

δίνουν σωστές 
επιστημονικές οδηγίες 

στην κοινωνία, βρισκόμαστε
όλο και πιο κοντά προς 

το τέλος αυτής της 
τεράστιας περιπέτειας»

g_evgenidis@yahoo.gr
του Γιώργου Ευγενίδη

Πώς πηγαίνει το πρότζεκτ με βάση το
οποίο το ελληνικό τουριστικό προϊόν
πρέπει να είναι δωδεκάμηνης διάρ-
κειας και να μην εξαντλείται στη σεζόν
του καλοκαιριού;

Όλες μας οι δυνάμεις στις συζητήσεις, τις
επαφές, τις συμφωνίες που υλοποιούμε όλο
αυτό το διάστημα έχουν ως κοινή συνισταμένη
την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής
περιόδου. Πριν από λίγες ημέρες παρουσιά-
στηκαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, από τον ΣΕΤΕ, τα εθνικά σχέδια δράσης για
33 προορισμούς. Η προώθηση θεματικών προ-
ϊόντων τουρισμού είναι ο οδηγός μας προς αυ-
τή την κατεύθυνση. Αναφέρομαι στον αθλητικό
τουρισμό, τον οινοτουρισμό, τον ορεινό τουρι-
σμό και, βέβαια, σε αυτό που λέγεται «τουρι-
σμός περιπέτειας» (adventure tourism). 
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Σε «ρεσιτάλ» ενωτικών πρωτοβουλιών επιδί-
δεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Νί-
κος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της ολοκλή-

ρωσης του παζλ της ανθρωπογεωγραφίας του Κι-
νήματος. Η κατάκτηση της αντιπροεδρίας του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την ευρωβουλευτή
του κόμματος Εύα Καϊλή, εκτός από μια τιμητική
διάκριση για τη χώρα μας, αποτελεί και ένα ση-
μαντικό «εργαλείο» για το στίγμα που θέλει να εκ-
πέμψει το ΚΙΝΑΛ στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι τέτοιες διαδικασίες
έχουν πλούσιο παρασκήνιο και έντονες διαβουλεύ-
σεις. Ο αδόκητος χαμός του Νταβίντ Σασόλι και η
κούρσα διαδοχής του «ξεκλείδωσαν» θέσεις αντι-
προέδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ήδη είχε υπάρξει συμφωνία στα πρώτα δυόμισι
χρόνια να στηρίξουν οι σοσιαλιστές την Ουγγαρέζα
συνάδελφό τους και στο δεύτερο μισό να στηριχτεί
η κα Καϊλή. Αξίζει να σημειωθεί πως, βάσει της
συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ του ΕΛΚ και του
ΕΣΚ, στους σοσιαλιστές αναλογούν πέντε έδρες
αντιπροέδρων, είναι δε χαρακτηριστικό πως οι τέσ-
σερις εξ αυτών προορίζονται για γυναίκες. 

Υπέρ Εύας… αγών!
Το μεσοδιάστημα έως το διήμερο των εκλογών,

τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και οι συνεργάτες
του έδωσαν τον δικό τους αγώνα για την προώθηση
της υποψηφιότητας Καϊλή. Το αποκορύφωμα αυ-
τών των ενεργειών ήταν η παρουσία του κ. Ανδρου-
λάκη στο Στρασβούργο, με σκοπό μεταξύ άλλων τη
συμβολική και ουσιαστική στήριξη της συναδέλ-
φου του στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή στις εσωκομματι-
κές εκλογές υποστήριξε σθεναρά την υποψηφιότη-
τα του Ανδρέα Λοβέρδου. 

Η εμφανής στήριξη στο πρόσωπό της, με αφορ-
μή και την πρόσφατη εσωκομματική συγκυρία,
εκτός από τη τιμή του αξιώματος, δίνει ένα έντονο
άρωμα πολιτικού πολιτισμού και χτίζει μια νέα γέ-
φυρα ενότητας ενόψει της δύσκολης πορείας που
ξεκινάει το κόμμα τους.

Στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, που παραμέ-
νει ευρωβουλευτής, αξιοποίησε τη παρουσία του
στο Στρασβούργο για να πραγματοποιήσει σημαντι-
κές επαφές, σε μια προσπάθεια να αφήσει ένα έν-
τονο ευρωπαϊκό αποτύπωμα του κόμματός του για
τη νέα πολιτική σελίδα που έχει ανοίξει. 

«Κυρίαρχος» στην Κρήτη
Το επιδιωκόμενο μήνυμα που θέλει να εκπέμψει

η νέα ηγεσία θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:
«πολιτική σοβαρότητα, υπεύθυνη αντιπολίτευση,
ανανέωση, σύνθεση δυνάμεων και απόψεων». Στο
«επικοινωνιακό οργανόγραμμα», που θα αναλάβει
να βάλει τη νέα κομματική γραμμή στις κοινωνικές
«ράγες», σημαντικό ρόλο θα παίξουν πρόσωπα του
πολιτικού περιβάλλοντος του κ. Ανδρουλάκη, τα
οποία θα «μπολιαστούν» με δοκιμασμένα και έμπει-
ρα στελέχη.

Το θετικό κλίμα που επικρατεί στους κόλπους
της Χαρ. Τρικούπη συνεχίζει να τροφοδοτείται από
τα αισιόδοξα μηνύματα που στέλνουν οι δημοσκο-
πήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αίσθηση έχει προκαλέσει
δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την GPO για
την εφημερίδα «Παραπολιτικά».

Η ΝΔ και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν σημαν-
τική υποχώρηση των ποσοστών τους σε σχέση με
τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές και στους τέσ-
σερις νομούς. Την ίδια ώρα όμως το ΚΙΝΑΛ, στους
Νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, σημει-
ώνει μεγάλη άνοδο. 

Τα εν λόγω ευρήματα στην Κρήτη απαιτούν προ-
σεκτική ανάγνωση, διότι στις τελευταίες εκλογές ο
ΣΥΡΙΖΑ παρά την εκλογική του ήττα, είχε έρθει
πρώτο κόμμα. Έτσι λοιπόν η μεταστροφή της κοι-
νής γνώμης στη Κρήτη που παραδοσιακά ήταν κον-
τά στο ΠΑΣΟΚ -εάν και εφόσον συνεχιστεί- δημι-
ουργεί ένα νέο τοπίο που απαιτεί αναδιάταξη στρα-
τηγικής των κομματικών επιτελείων. 

Μήνυμα ανανέωσης στέλνει 
ο Ν. Ανδρουλάκης μέσα από

τη νέα «ανθρωπογεωγραφία»
του κόμματος. Τα νέα 

πρόσωπα και οι ισορροπίες 

aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Η ενότητα του ΠΑΣΟΚ 
έκανε... στάση 
και στις Βρυξέλλες!

Και το όνομα αυτού: Δ. Μάντζος!
Στο εσωτερικό πάντως, λύθηκε ο γρίφος για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου

Τύπου του κόμματος. Πρόκειται για τον 40χρονο δικηγόρο Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος επί ημερών Φώ-
φης Γεννηματά είχε τοποθετηθεί διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Δημήτρης Μάντζος
γεννήθηκε το 1982 στην Πάτρα. Είναι δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, απόφοιτος της Νο-
μικής Σχολής Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο και υποψήφιος δι-
δάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απασχολήθηκε ως σύμβουλος στο υπουργείο Δικαιοσύ-
νης και από το 2015 στη Βουλή, με κύριο αντικείμενο τα ζητήματα Δικαιοσύνης και Θεσμών. Έκπληξη
ήταν η επιλογή της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου, η οποία είναι η δικηγόρος και δημοτική σύμ-
βουλος Αλίμου, Αναστασία Σιμητροπούλου. Τέλος τοποθετήθηκαν επικεφαλής της Επιτροπής για την
Αυτo-οργάνωση του Κινήματος ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας και διευθύντρια του Γρα-
φείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής η δικηγόρος Έλενα Αναστασίου.

Η τακτική
βήμα-βήμα

Στο ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ, παρά
το γεγονός ότι θεωρούν ότι
το 2022 θα είναι μια
εκλογική χρονιά,
αποφεύγουν τις βιαστικές
κινήσεις. Η τακτική τους
είναι βήμα-βήμα. Πρώτα θα
ολοκληρωθεί η στελέχωση
των θέσεων που αποτελούν
«κλειδιά» και σταδιακά θα
ξεδιπλώνεται η βεντάλια
των πολιτικών
πρωτοβουλιών. Ωστόσο
διακρίνεται μια προσπάθεια
να κλείσουν τα «κομματικά
στεγανά», ώστε να
σταματήσει η συζήτηση που
θέλει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να
είναι το κόμμα-μπαλαντέρ
για ενδεχόμενες πολιτικές
συνεργασίες. Είναι εμφανής
πλέον η ενόχληση που
δείχνουν τα στελέχη του
κόμματος, όταν τους
τίθενται ερωτηματικά περί
αυτόνομης πορείας του
κόμματος, από τη στιγμή
μάλιστα έχει γίνει σαφές
και από την ηγεσία πως δεν
πρόκειται να υπάρξουν
πολιτικές παρεκκλίσεις. Η
προσπάθεια λοιπόν που
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη
έχει να κάνει με τον
απόλυτο προσδιορισμό της
μετεκλογικής πορείας.
Επιδιώκουν να εντυπώσουν
στην κοινή γνώμη ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια
μετεκλογικής συνεργασίας
και πως η αυτόνομη πορεία
προς μια τροχιά
διακυβέρνησης είναι
μονόδρομος. Σε αυτήν τη
λογική εντάσσονται και οι
αναφορές του Ν.
Ανδρουλάκη για
«σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση», που
προκαλέσαν ενδιαφέρουσες
συζητήσεις και αναλύσεις.
Ο σκοπός λοιπόν αυτής της
ρητορικής, που θα αρχίσει
το επόμενο διάστημα να
είναι πιο ευκρινής, έχει να
κάνει με την αποσαφήνιση
των πολιτικών ορίων τόσο
με τη ΝΔ όσο και με τον
ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, με απλά
λόγια, αυτό που επιθυμούν
είναι να σταματήσει η
αντιμετώπιση του κινήματος
ως ενός μικρό κόμματος
που θα «πρέπει» να πάει
είτε με τη μια πλευρά είτε
με την άλλη. 
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Πολλοί αναρωτιούνται: «Και μετά
την “Όμικρον”...τι;». Θα δούμε
ίσως μια νέα μετάλλαξη; Θα αρ-

χίσουμε να χαλαρώνουμε από τις αρ-
χές του Φεβρουαρίου; Θα έχουμε πάλι
μουσική και θα επανέλθουμε στην προ-
τέρα κατάσταση; 

Κι αν ναι, αυτό θα γίνει με προσοχή
και μέτρα, ίσως και με «πληγωμένη»
ψυχολογία από τα δυο χρόνια πανδη-
μίας. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η μεγά-
λη περίοδος της πανδημίας άφησε
ισχυρό αποτύπωμα στην ψυχή μας, αυ-
ξάνοντας τη μελαγχολία, την ανασφά-
λεια, τις κρίσεις αγχώδους διαταραχής
και τα περιστατικά κατάθλιψης σε ενή-
λικες και παιδιά. 

Οι ειδικοί είδαν και μέσα από τα λύμα-
τα πως αυξήθηκε η χρήση αντικαταθλι-
πτικών και ηρεμιστικών χαπιών αλλά και
η χρήση αλκοόλ, ενώ αυξήθηκε σημαν-
τικά και η ενδοοικογενειακή βία. Εκτός
όμως από το ψυχικό αποτύπωμα της
πανδημίας και της καραντίνας, ήρθε και
το οικονομικό αποτύπωμα σε χιλιάδες
ελληνικά σπίτια. Όμως αυτό που μας
απασχολεί όλους είναι κυρίως το πρα-
κτικό αποτύπωμα της πανδημίας στη
ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. 

Η «Δέλτα» ταλαιπωρεί
Τα κρούσματα μπορεί να πέφτουν,

όμως ο ιός είναι ακόμα εδώ. Η «Όμι-
κρον» κυριαρχεί κοντά στο 95% και είναι
υπερμεταδοτική, η «Δέλτα» υπάρχει ακό-
μα και ταλαιπωρεί ασθενείς και υγειονο-
μικούς, καθώς προκαλεί βαριές νοσή-
σεις και θανάτους. Τα νοσοκομεία μας
πάνε να πάρουν μια μικρή ανάσα, όμως
είναι ήδη ασφυκτικά γεμάτα και δεν
έχουμε περιθώρια για πισωγυρίσματα.
Οι ειδικοί της Επιτροπής, τουλάχιστον
στην πλειοψηφία τους, είναι κατά των
απότομων και γρήγορων ανοιγμάτων. Γι’
αυτό και πριν από τη λήψη αποφάσεων
και πριν εισηγηθούν στην κυβέρνηση,
εξετάζουν αναλυτικά τον επιδημιολογικό
χάρτη και όλα τα δεδομένα. 

Δυστυχώς κάθε εβδομάδα διαπιστώ-
νουν πως κάποιες περιοχές θα «τσιμπή-
σουν» παραπάνω κρούσματα και νοση-
λείες από το αναμενόμενο. Οι ανεμβο-
λίαστοι ακόμα προκαλούν πονοκέφαλο
και χαλάνε την επιδημιολογική εικόνα
αρκετών περιοχών κυρίως στην Περι-
φέρεια. Αρκετές πόλεις καταγράφουν
ακόμα τετραψήφιο και τριψήφιο αριθ-
μό κρουσμάτων. Έτσι, πρακτικά είναι
δύσκολο να επέλθει άμεσα και απότο-
μα μια γρήγορη επαναφορά στην κανο-
νικότητα, ακόμα κι αν επιστρέψει η
μουσική στην εστίαση τον Φλεβάρη ή
ακόμα κι αν δούμε κάποιες άλλες αλλα-
γές στην εστίαση και στα γήπεδα. Η
ζωή μας είναι πλέον συνυφασμένη με
την προσοχή, την πρόληψη και τα μέτρα
και οι μάσκες θα μας συντροφεύουν
για καιρό ακόμα. 

Mετά την «Όμικρον»... τι;
της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Η επιδημία παρουσιάζει ύφεση, 
όμως ας μην ξεθαρρεύουμε…

«Κρύο-ζεστό» ήταν η ενημέρωση της Πέμπτης από το υπουργείο Υγείας και τις κ.κ. Γκάγκα και
Παπαευαγγέλου και τον κ. Μαγιορκίνη. Διότι, όπως τόνισαν, τα κρούσματα παρουσιάζουν ύφεση,
όμως τα ευρήματα στα λύματα και ειδικά οι θάνατοι δείχνουν ότι σίγουρα δεν υπάρχει δυνατότητα
εφησυχασμού. 

Όπως τόνισε η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου, το 93,4% των θανάτων αφορά σε άτομα που
είτε ήταν ανεμβολίαστα είτε δεν είχαν κάνει την αναμνηστική δόση. Επίσης, το 80% των θανάτων
σε άτομα κάτω των 60 ετών ήταν ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Κι ενώ η επιδημία πα-
ρουσιάζει ύφεση, έχουμε αύξηση του ιού στα λύματα της Κρήτης και νέα κρούσματα στη Σαντορίνη
και τη Μύκονο. Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα 35 έτη, ενώ το 40% των νέων
κρουσμάτων είναι ηλικίας 35-64. 

Το 63% των απλών κλινών πανελλαδικά είναι καλυμμένο, όπως και το 88% των ΜΕΘ. Οι περιοχές
που παρουσιάζουν αύξηση στις νοσηλείες είναι η Κοζάνη, η Αρκαδία, η Άρτα, η Ημαθία, η Λάρισα,
η Καρδίτσα και η Αχαΐα. Στη χώρα υπάρχουν αυτήν τη στιγμή 170.000 ενεργά κρούσματα. Σε Αθή-
να, θεσσαλονίκη, Κρήτη και Θεσσαλία το 80%-90% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από την
«Όμικρον». Όμως στη χώρα μας εξακολουθεί να κυκλοφορεί και η «Δέλτα» που σχετίζεται με βαρύ-
τερη νόσο. Στη «Δέλτα» οφείλεται το 50% των νέων εισαγωγών στη χώρα μας. Το 60% των νέων ει-
σαγωγών στη Βόρεια Ελλάδα σχετίζετας επίσης με τη μετάλλαξη «Δέλτα». Εκτός από τη μείωση
του συνολικού αριθμού των κρουσμάτων, παρατηρείται και μείωση του αριθμού των παιδιών που
βγαίνουν θετικά. Ο δείκτης θετικότητας έπεσε στο 5,7%, από 9% την προηγούμενη βδομάδα.

Το αισιόδοξο 
σενάριο

«Ευσεβής πόθος» είναι να απαλλα-
γούμε από τον ιό τον Απρίλιο, όμως αυ-
τό δεν βρίσκει και τόσο σύμφωνο τον
Αμερικανό λοιμωξιολόγο Άντονι Φάου-
τσι, ο οποίος επισημαίνει πως «είναι
ανοιχτό το ερώτημα εάν η μετάλλαξη
“Όμικρον” θα αποτελέσει το “φυσικό
εμβόλιο” που ελπίζουν όλοι, καθώς
έχουμε τεράστια ποικιλία σε νέες με-
ταλλάξεις». 

Μόνο τα σχολεία «κρατάνε» ακόμα,
καθώς το εντατικό τέστινγκ, η γρήγο-
ρη ιχνηλάτηση και η καραντίνα περιο-
ρίζουν τη διασπορά και τα κρούσματα
κάθε βδομάδα μειώνονται. Όμως το
σίγουρο είναι πως, παρά την επιθυμία
του κόσμου για βόλτες και εξορμή-
σεις, γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα
από το πώς γεμίζουν τα χιονοδρομικά
και τα χειμερινά θέρετρα τα Σαββατο-
κύριακα, η κατάσταση πάντα θα είναι
εύθραυστη όσο ο ιός παραμένει στη
χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Οι υψηλοί αριθμοί θανάτων
που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέ-
ρες, δεν αφήνουν περιθώρια εφησυ-
χασμού, ενώ και υψηλός αριθμός δια-
σωληνωμένων είναι ένα αγκάθι που
παραμένει. 

Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης οι πολίτες, μιας και οι επιστήμονες 
εμφανίζονται διχασμένοι και προβληματισμένοι, αφού δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που φοβούνται μια νέα μετάλλαξη και προβληματίζονται
για τον τρόπο και τον χρόνο που θα ανοίξει ξανά η αγορά
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Τι θα αφήσει η πανδημία, που ένα  
Ηδίχρονη και πλέον πανδημία Covid-19

προκάλεσε μια πρωτόγνωρη και επικίν-
δυνη αλλοίωση σε πολλούς τομείς της

ελληνικής κοινωνίας. Βασικοί πυλώνες, όπως
η υγεία, η οικογένεια, η εκπαίδευση, η σταθερή
εργασία, οι σχέσεις, υπέστησαν σοβαρές αλ-
λοιώσεις, που είναι δραματικά ορατές.

Αριθμητικά πλέον η Ελλάδα αιμορραγεί, με
τους θανάτους –έκτος εκείνων από τον φονικό
ιό– να έχουν σημειώσει ιδιαίτερα ανησυχητική αύ-
ξηση, ενώ τα διαζύγια χτυπούν «κόκκινο», δεκά-
δες παιδιά στερούνται της εκπαίδευσης λόγω φό-
βου των γονιών τους που τους απαγορεύουν να
πάνε σχολείο, τα αντικαταθλιπτικά σκευάσματα
κάνουν θραύση, πολλοί χάνουν τη δουλειά τους
και η κοινωνική απομόνωση χτυπάει ανελέητα κυ-
ρίως τους νέους, που… ξέχασαν να φλερτάρουν.

Ο «εμφύλιος πόλεμος» 
Και το χειρότερο; Ο υποβόσκων διχασμός με-

ταξύ εκείνων που ακολουθούν τις συμβουλές
των ειδικών και εμβολιάζονται και των αντεμβο-
λιαστών!

Είναι τέτοια η κατάσταση, που αυτή η διαφω-
νία έφτασε πρόσφατα και στα δικαστήρια, αφού
ήδη έχουν κατατεθεί περίπου δέκα αιτήσεις δια-
ζυγίων από ζευγάρια, που αρνούνται να μένουν
πλέον κάτω από την ίδια στέγη, επειδή ο ένας
από τους δυο είναι πεισματικά… ανεμβολιαστος
και μάλιστα απαγορεύει να κάνουν το εμβόλιο
και τα παιδιά του!

Ήδη, τρία ζευγάρια από τη Ρόδο έχουν κατα-
θέσει αίτηση διαζυγίου στα δικαστήρια του νησι-
ού και αλλά στη Βόρειο Ελλάδα και κυρίως στη
Θράκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων,
πρόκειται για μόνιμους κατοίκους που ήδη έχουν
κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και το επόμενο
διάστημα αναμένεται (ορισμένες από αυτές) να
απασχολήσουν τα αρμόδια δικαστήρια.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η βασική δια-
φωνία των ζευγαριών έχει να κάνει με το αν πρέ-
πει ή όχι τα παιδιά τους να κάνουν το εμβόλιο κα-
τά της πανδημίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο
ένας από τους δύο γονείς είναι θετικός στην
ενέργεια αυτή και ο άλλος θεωρεί ότι το παιδί ή
τα παιδιά τους δεν θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Οι γονείς και στις τρεις περιπτώσεις είναι ηλι-
κίας από 40 έως 50 ετών και έχουν διαφορετι-

κές απόψεις επί του θέματος, οι οποίες και φέ-
ρεται να αποτέλεσαν την αιτία του διαζυγίου
τους! Πάντως, ψυχολόγοι που ασχολούνται γενι-
κότερα με τη διερεύνηση συμπεριφορών την πε-
ρίοδο της πανδημίας, τονίζουν μεταξύ άλλων ότι
σίγουρα κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει την
αφορμή για να διαλύσει ένα ζευγάρι τη σχέση ή
τον γάμο του.

Όμως συνήθως δεν αποτελεί τη βασική αιτία,
καθώς η εμπειρία τους τούς έχει αποδείξει ότι
πάντα υπάρχουν και άλλα αίτια. Για τους δικηγό-
ρους που ειδικεύονται στα διαζύγια, η πανδημία
του κορονοϊού ήταν μια «καλή» περίοδος για τις
δουλειές τους. Για την κοινωνία, υπήρξε μάλλον
οδυνηρή. Η πανδημία δημιούργησε μια νέα δυ-
ναμική η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, θα εξακο-
λουθήσει να επαναπροσδιορίζει τις οικογενει-
ακές σχέσεις για τα επόμενα χρόνια.

«Επιβεβαίωση» από τη Θεσσαλονίκη
Στην προηγούμενη καραντίνα, 93 δημότες

έσπευσαν στο δημαρχιακό μέγαρο προκειμένου
να δηλώσουν στις αρμόδιες αρχές το τελικό στά-
διο της λύσης του γάμου τους και να πάρουν στα

χέρια τους το χαρτί. Ποσοστό συγκριτικά μεγά-
λο, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ληξιαρχεί-
ου, καθώς την ίδια χρονική περίοδο του 2019 –
και χωρίς συνθήκες πανδημίας– οι ενδιαφερό-
μενοι ανέρχονταν σε 50.

Κατάθλιψη, ο μεγάλος «εχθρός»
Τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική

υγεία των ατόμων στην παραγωγική ηλικία στην
Ελλάδα καταγράφει έρευνα που διεξήγαγαν από
κοινού η EY Ελλάδος, η Hellas EAP και το Εργα-
στήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε τον Μάιο-Ιούνιο του 2021, την πε-
ρίοδο που στην Ελλάδα ολοκληρωνόταν το δεύ-
τερο καθολικό lockdown και συμπληρώθηκε
από 1.232 υπαλλήλους στον ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα της χώρας, φέρνει στο φως ανησυχη-
τικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της πανδημίας
στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία των
Ελλήνων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν εννέα μετα-
βλητές: άγχος, κατάθλιψη, σωματοποίηση, θυ-

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

EΡΕΥΝΑ
Σε δείγμα 1.232 
εργαζομένων
σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα

87%
Αύξηση 

διαζυγίων
στη 

Θεσσαλονίκη

4.000
Θάνατοι 
(όχι από

Covid) λόγω
της πανδημίας

35%
Νιώθουν 

μελαγχολία

35%
Νιώθουν

απαισιοδοξία

«Δολοφόνος» 
οι συνθήκες 
της πανδημίας 

Από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή
τους, ωστόσο, οι περίπου 4.000 δεν πέθα-
ναν από τον κορονοϊό ή από επιπλοκές, αλλά,
όπως συμπεραίνουν οι επιστήμονες, εξαι-
τίας συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία.

Συγκεκριμένα, σε άρθρο τους εξηγούν ότι
αυτή η «επιπλέον» αύξηση οφείλεται στη «γή-
ρανση του πληθυσμού και την έλλειψη έγκαι-
ρης διάγνωσης των ασθενειών που αποτε-
λούν τις αιτίες θανάτου, λόγω του γεγονότος
ότι οι άνθρωποι διακατέχονται από φόβο για
ενδεχόμενη έκθεσή τους στον ιό, με αποτέ-
λεσμα να καθυστερούν ή να ακυρώνουν τους
διαγνωστικούς και προληπτικούς ελέγχους,
καθώς και τις επισκέψεις στα νοσοκομεία».

«Ένα φαινόμενο που έχει προκύψει κατά
την περίοδο της πανδημίας είναι αυτό της
υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Πολλά κρά-
τη του κόσμου έχουν σημειώσει περισσότε-
ρους θανάτους από το μέσο όρο των τελευ-
ταίων ετών», όπως επισημαίνουν το «Econo-
mist» και η πλατφόρμα του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης ourworldindata.org.

Η εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου είναι
αναμενόμενη, αφού διερχόμαστε περίοδο
πανδημίας, όμως αυτό που ανησυχεί τους ει-
δικούς είναι η υπερβάλλουσα θνησιμότητα
που σημειώνεται σε θανάτους που δεν οφεί-
λονται στον κορονοϊό.



μός, μοναξιά, ποιότητα ζωής (wellbeing), ερ-
γασιακή ποιότητα ζωής, στάσεις απέναντι
στην απομακρυσμένη εργασία και στάσεις
απέναντι στην ψυχική υγεία.

Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο διεξαγω-
γής της έρευνας, 35% των συμμετεχόντων ερ-
γάζονταν εξ αποστάσεως, 30% διά ζώσης και
35% στο πλαίσιο ενός υβριδικού σχήματος ερ-
γασίας. Αναλυτικότερα, η έρευνα κατέγραψε
υψηλά ποσοστά για μια σειρά από συμπτώμα-
τα που σχετίζονται με την κατάθλιψη.

Μελαγχολία και απαισιοδοξία
Έτσι, πάνω από το ένα τρίτο των εργαζομέ-

νων που συμμετείχαν στην έρευνα αισθάνονται
μελαγχολία (35%) και απαισιοδοξία για το μέλ-
λον (35%) ή δηλώνουν ότι δεν έχουν όρεξη για
τίποτε (34%). Αρκετά εκτεταμένα είναι και τα
συμπτώματα που σχετίζονται με το άγχος, με
δύο στους τρεις (68%) να αισθάνονται νευρικό-
τητα ή εσωτερική ταραχή, 40% να βρίσκονται
σε υπερένταση και 18% να νιώθουν φόβο.

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας

έχουν οδηγήσει και σε εκδηλώσεις θυμού, κα-
θώς 70% των ερωτώμενων αισθάνονται
εκνευρισμό, 3 στους 10 έχουν ανεξέλεγκτα
ξεσπάσματα θυμού και 2 στους 10 αναφέ-
ρουν ότι μπλέκουν συχνά σε λογομαχίες.

Αναμενόμενη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο
των lockdowns, ήταν και η ένταση του αισθή-
ματος της μοναξιάς. Το 51% των συμμετεχόν-
των δήλωσε ότι αισθάνεται από λίγη έως πάρα
πολλή μοναξιά, ενώ το 17% δηλώνει ότι αι-
σθάνεται απομονωμένο, με τις γυναίκες και
τους νέους να εμφανίζουν τα υψηλότερα πο-
σοστά μοναξιάς.

Σωματοποίηση της κακής ψυχολογίας
Έντονα είναι και τα φαινόμενα σωματοποί-

ησης, δηλαδή της έκφρασης των ψυχολογι-
κών ή συναισθηματικών προβλημάτων ως σω-
ματικών συμπτωμάτων, όπως ο πονοκέφα-
λος, το έντονο στρες και οι κρίσεις πανικού.

Ενδεικτικά, ένας στους τρεις εργαζομένους
(35%) δηλώνει ότι εμφάνισε αδυναμία και ζα-
λάδα, 15% έχουν ναυτία ή στομαχικές διατα-

ραχές, και 1 στους 10 παρατήρησε δυσκολία
στην αναπνοή και πόνους στην καρδιά ή στο
στήθος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνθήκες
της πανδημίας φαίνεται να έχουν επηρεάσει
τους εργαζομένους, ωστόσο, στις περισσότε-
ρες μεταβλητές, τα προβλήματα είναι εντονό-
τερα στις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές άγχους, κατάθλιψης και
σωματοποίησης από τους άνδρες συμμετέ-
χοντες, ενώ εμφανίζουν και χαμηλότερη τιμή
ποιότητας ζωής.

Δραματική αύξηση θανάτων
Βέβαια, η μεγαλύτερη επίπτωση της πανδη-

μίας είναι η ίδια η ζωή των Ελλήνων, που κιν-
δυνεύει και από μια άλλη «παράλληλη» πανδη-
μία. Πού οφείλονται όμως οι υπερβολικά πε-
ρισσότεροι θάνατοι που σημειώθηκαν το
2021, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά;

Οι επιστήμονες Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
(Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρημα-
τοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδη-
μία των Διδακτόρων), Δημήτρης Μπατάκης
(Επίτιμος Δρ. ΑΠΘ Πολυτεχνείο Κρήτης & Au-
dencia Business School, Γαλλία) και Μανώ-
λης Καρακώστας, ερευνητής σε θέματα υγεί-
ας, ανέλυσαν τα δεδομένα των τελευταίων
ετών και κατέληξαν αφενός στη δραματική
αύξηση των νεκρών λόγω της Covid-19, αφε-
τέρου και στην πρόκληση πολλών θανάτων
που δεν θα συνέβαιναν, αν τα πράγματα ήταν
φυσιολογικά. Στη χώρα μας, η αύξηση των θα-
νάτων το 2021, έτος κορύφωσης της πανδη-
μίας, σε σχέση με το 2020 ανέρχεται στο υψη-
λό 10,76% (115.131 θάνατοι το πρώτο δεκά-
μηνο του έτους). Αν υπολογιστεί ο θλιβερός
αυτός απολογισμός από τον Ιούλιο του 2021
και μετά, παρατηρείται ότι η αύξηση των θανά-
των ανέρχεται στο 23%, σε σχέση με τα προ-
ηγούμενα χρόνια.
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Αποκαλυπτική έρευνα έδειξε
ότι η Covid έπληξε κοινωνία
και οικονομία. Αυξήθηκαν
δραματικά οι θάνατοι
(και εκτός κορονοϊού) 
τα διαζύγια, τα ψυχικά 
νοσήματα και τα αυτοάνοσα

  εμβόλιο δεν... γιατρεύει!
Ο «εφιάλτης» 
σε αριθμούς

Η Ελλάδα τους πρώτους 10 μήνες
του 2021 αρίθμησε 115.131 θανά-
τους, σημειώνοντας αύξηση 10,76% σε
σχέση με το 2020. Αυτή αποτελεί και τη
μεγαλύτερη αύξηση στο εν λόγω διά-
στημα από το 2015, αφού, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 ση-
μειώθηκαν 100.074 θάνατοι, το 2016
96.051 (-4,02%), το 2017 103.028
(7,26%), το 2018 98.156 (-4,73%), το
2019 103.246 (5,19%) και το 2020
103.946 (0,68%).

Αν προβούμε σε μια βαθύτερη ανάλυ-
ση των δεδομένων, θα παρατηρήσουμε
πως η υπερβάλλουσα θνησιμότητα που
σημειώθηκε τόσο το 2021 όσο και το
2020 οφείλεται κατά κύριο λόγο στον
κορονοϊό, αφού οι θάνατοι, εξαιρουμέ-
νων εκείνων από το πανδημικό ιό, είναι
103.372 για το 2020 και 104.153 για
το 2021.

Παρατηρείται, λοιπόν, πως στην περί-
πτωση της Ελλάδος είχε σημειωθεί αύ-
ξηση στους θανάτους και σε εποχές
πριν από την πανδημία, για αυτό και οι
θάνατοι του 2020 βρίσκονται στα ίδια
επίπεδα με εκείνους των 2017 και
2019, ενώ το 2021 είναι η μόνη χρονιά
κατά την οποία σημειώθηκαν περισσό-
τεροι από 104.000 θάνατοι.

Από μια πρώτη ματιά σε αυτούς τους
αριθμούς, φαίνεται πως το φαινόμενο
της υπερβάλλουσας θνησιμότητας
εκτός κορονοϊού έχει επηρεάσει λίγο
έως καθόλου την Ελλάδα, όμως αν αυ-
τοί συγκριθούν με τον μέσο όρο των
ετών 2015-2019, που ήταν 100.111
θάνατοι, θα δούμε πως υπάρχει μια
υπερβάλλουσα θνησιμότητα εκτός κο-
ρονοϊού 4.042 θανάτων (4,02%).

Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει ακόμα
μεγαλύτερες διαστάσεις από τον Ιούλιο
του 2021 και έπειτα, σημειώνοντας
8.776 περισσότερους θανάτους από
τον μέσο όρο της προαναφερθείσας
πενταετίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 23,77%, καθιστώντας τις τι-
μές αυτές τις μεγαλύτερες που έχουν
καταγραφεί στην Ελλάδα από το 2015.

34%
Αρνούνται

να είναι 
παραγωγικοί

18%
Νιώθουν 

φόβο

68%
Νιώθουν 

νευρικότητα

70%
Βιώνουν

ξεσπάσματα
θυμού

35%
Νιώθουν

ζάλη, 
αδυναμία και

πονοκεφάλους

51%
Νιώθουν μοναξιά

(υψηλότερα 
ποσοστά σε νέους

και γυναίκες)



Οβουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ
Κώστας Καραγκούνης, σε μια εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη στο «Π», μιλάει για

τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έκανε ως
υφυπουργός Δικαιοσύνης, για την οικογένειά
του αλλά και για την πρόσφατη περιπέτειά του
με τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα, μας αποκαλύπτει
ποια συμβουλή κρατάει από τον πατέρα του,
ενώ «απαντάει» στον ΣΥΡΙΖΑ για την –χωρίς
επιχειρήματα– κριτική που ασκεί στην κυβέρ-
νηση για το θέμα της πανδημίας. 

Η αξιωματική αντιπολίτευση ασκεί κριτι-
κή στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι
έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας. Τι
απαντάτε;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ελλείψει αξιόπιστου αντιπολιτευτι-
κού λόγου και σοβαρών επιχειρημάτων, κατα-
φεύγει στην ίδια άγονη, επαναλαμβανόμενη
και ισοπεδωτική κριτική του κορονοϊού, που η
ίδια η κοινωνία την απορρίπτει. Το έχω πει πολ-
λές φορές και έχοντας πάντα στο μυαλό μας
όχι μόνο τι συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά συνο-
λικά και συγκριτικά παντού στον κόσμο, η κυ-
βέρνηση δεν άλλαξε τη στάση της από την αρ-
χή της πανδημίας. 

Τι εννοείτε με αυτό; 

Κρατήσαμε μια στάση υπευθυνότητας και
ισορροπίας. Διότι όταν έπρεπε να πάρουμε αυ-
στηρά μέτρα, όπως για παράδειγμα πέρυσι, που
μόνοι στην Ευρώπη κρατήσαμε τη χώρα σε lock-
down σχεδόν για πέντε μήνες, το πράξαμε. Και
καλώς το κάναμε, διότι τότε δεν είχαμε στη φα-
ρέτρα μας το σημαντικότερο όπλο κατά του κο-
ρονοϊού, δηλαδή το εμβόλιο. Και έπρεπε να προ-
στατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε
τους πολίτες. 

Και μην ξεχνάτε, πάντα είχαμε στο μυαλό μας
η πολιτική μας να συνδυάζει στο μέτρο του δυνα-
τού δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες. Μέτρα
ισορροπίας ανάμεσα στον έλεγχο της πανδημίας
και στην προστασία της οικονομίας. Με προτε-
ραιότητα βέβαια στο υγειονομικό πλαίσιο, και
όλο αυτό το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο. Και κάθε μας προσπάθεια, όπως είναι φυσι-
κό και λογικό, προσαρμόζεται στις ανάγκες τις
στιγμής. 

Έγιναν λάθη ή παραλείψεις;

Παρ’ όλα τα λάθη και τις όποιες αδυναμίες
μας, που αδιαμφισβήτητα καμία χώρα στον κό-
σμο δεν απέφυγε, η κυβέρνηση δεν έχασε τον
έλεγχο της πανδημίας, τιθάσευσε τη δύσκολη
αυτή κρίση και νομίζω, βλέποντας με αισιοδοξία
το εγγύς μέλλον, προσεγγίζουμε αυτό που ονο-
μάζεται κανονικότητα.

Μιας και αναφέρατε τον πατέρα σας, μεγα-
λώσατε σε μια πολιτικοποιημένη οικογέ-
νεια. Τι κρατάτε ως συμβουλή από τον πα-
τέρα σας, όσον αφορά την πολιτική;

Νομίζω η κύρια συμβουλή που μου έδινε, όχι
μόνο στην πολιτική αλλά και στη ζωή, ήταν να κά-
νω πάντα αυτό που πραγματικά πιστεύω ότι είναι
σωστό. Και να είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευ-
θύνες αυτής της επιλογής. Ελευθερία και ευθύ-
νη δηλαδή.

Αυτό είναι το μότο σας στην πολιτική; 

Η πολιτική είναι μια ετεροκαθοριζόμενη διαδι-
κασία, οπότε δεν υπάρχει μότο. Αυτό που είμα-
στε δεν το αποφασίζουμε εμείς, το λέει το λεξι-
κό. Είμαστε υπηρέτες του δημοσίου συμφέρον-
τος, τίποτε άλλο.

Ως παιδί, τι έχει μείνει χαραγμένο στη μνή-
μη σας, από την πολιτική;

Θυμάμαι έντονα τις εκλογικές αναμετρήσεις
και τις μεγάλες συγκεντρώσεις των πολιτικών
αρχηγών. Θυμάμαι τον πατέρα μου τον Αν-
δρέα, έναν χαρισματικό γιατρό και πολιτικό
που αφιέρωσε κυριολεκτικά τη ζωή του στην
κοινωνία, να με παίρνει μαζί του στις δικές του
περιοδείες, στις δικές του ομιλίες. Θυμάμαι
τον εαυτό μου να έχει παρακολουθήσει ατελεί-
ωτες ώρες συνεδριάσεων στο Κοινοβούλιο.
Ήταν για μένα μεγάλο σχολείο να παρακολου-

θώ από κοντά τις ομιλίες τεράστιων πολιτικών
προσωπικοτήτων της εποχής, από όλους τους
πολιτικούς χώρους, ειδικά στις αρχές της δε-
καετίας του ’90, που όντως ήταν χρόνια ταρα-
χώδης πολιτικά. Οφείλω όμως να παραδεχτώ
ότι στα χρόνια εκείνα υπήρχε παράλληλα και
ένα υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που
σήμερα σπανίζει.

Στην κεντρική πολιτική σκηνή μπήκατε στα
«δύσκολα χρόνια» των μνημονίων και ανα-
λάβατε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια πολύ δύ-
σκολη χρονική συγκυρία για τη χώρα. Τι
γεύση σάς άφησε η εμπειρία σας ως υφυ-
πουργού Δικαιοσύνης;

Η πραγματική πρόκληση στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης είναι ότι είναι ένα υπουργείο που
απαιτεί μια δύσκολη ισορροπία. Γιατί από τη
μια είναι ένα υπουργείο εξ ορισμού και εξ αντι-
κειμένου συντηρητικό, γιατί ο πολίτης θέλει τη
Δικαιοσύνη να είναι σταθερή και μακράς πνοής
και δεν θέλει επιπόλαιες αλλαγές. Αλλά από
την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές ανάγκες επι-
βάλλουν να γίνουν τέτοιες αλλαγές και ο
υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει πάντοτε να κά-
νει αυτήν τη στάθμιση και να απαντά στο ερώ-
τημα: «Μέχρι πού να πάω;». Αν θέλετε, είναι το
υπουργείο που ισχύει περισσότερο από κάθε
άλλο το λεγόμενο «το καλύτερο είναι εχθρός
του καλού».
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στην  Άννα Καραβοκύρη 
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης 

«Η πολιτική μας συνδυάζει –
στο μέτρο του δυνατού– δύο
πολύ σημαντικούς παράγοντες:
Ισορροπία ανάμεσα στον 
έλεγχο της πανδημίας και στην
προστασία της οικονομίας, 
με προτεραιότητα βέβαια 
στο υγειονομικό πλαίσιο»

«Είμαστε υπηρέτες του δημοσίου  
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Είπατε ότι οι κοινωνικές ανάγκες επιβάλ-
λουν να γίνουν αλλαγές. Ποιες είναι οι ση-
μαντικότερες μεταρρυθμίσεις που προ-
ωθήσατε;

Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα έγιναν πολλά και, όπως αποδείχ-
θηκε εκ των υστέρων, ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο
σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όσο και σε επίπεδο
αλλαγών και νομοθετικών πρωτοβουλιών. Από
τις πιο σημαντικές αλλαγές οι οποίες προωθήθη-
καν τότε, θα διέκρινα τις εξής. Το εμβληματικό
για τη Δικαιοσύνη έργο που η σημερινή κυβέρνη-
ση προσπαθεί να ολοκληρώσει μετά από πολλές
καθυστερήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστι-
κών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δια-
δικασία. Έργο που, όταν ολοκληρωθεί, θα αλλά-
ξει δομικά προς το καλύτερο το πρόσωπο της Δι-

καιοσύνης. Τον νόμο 4205/2013, όπου καθιε-
ρώθηκε και στην Ελλάδα το σύστημα γεωεντοπι-
σμού, γνωστό και ως «ηλεκτρονικό βραχιόλι για
υποδίκους και καταδίκους», με σκοπό την απο-
συμφόρηση των φυλακών από τους υπεράριθ-
μους κρατουμένους. Τον διαχωρισμό ήπιας -  βα-
ριάς εγκληματικότητας, μέσω της διαμόρφωσης
κατάλληλων χώρων κράτησης στις φυλακές,
προκειμένου να μην κρατούνται κατάδικοι για ιδι-
αίτερα ειδεχθή εγκλήματα, μαζί μ’ αυτούς για μι-
κρής κοινωνικο-ηθικής απαξίας πράξεις, οι οποί-
ες επισύρουν ποινές φυλάκισης ολίγων μηνών.
Διασύνδεση των φυλακών με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΕΣΥ). Με ειδική νομοθετική διάταξη δό-
θηκε η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης των φυλα-

κών με το ΕΣΥ, αφού ήταν αναγκαίο να ενισχυ-
θούν τα καταστήματα κράτησης με ιατρικό και
βοηθητικό προσωπικό από τα οικεία νοσοκο-
μεία. Νομοθετικές παρεμβάσεις για την περαιτέ-
ρω εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και
Κανονισμούς, του ελληνικού νομοθετικού πλαι-
σίου περί Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης Δια-
φορών (θεσμός της Διαμεσολάβησης, νόμος
3898/2010). Και άλλα πολλά στα οποία δεν
έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε περισσότερο.

Έχοντας διανύσει σχεδόν μία δεκαετία στη
Βουλή, έχετε καταλήξει στο εάν είναι περισ-
σότερες οι λύπες ή οι χαρές στην πολιτική;

Νομίζω ούτε οι λύπες ούτε οι χαρές. Διότι η
πολιτική είναι μια έλλογη διαδικασία και, επομέ-
νως, για μένα στην πολιτική υπάρχουν πιο πολύ
αισιόδοξες και απαισιόδοξες σκέψεις και εκτιμή-
σεις, επίκαιρες ή ανεπίκαιρες προτάσεις, επιτυ-
χημένες ή αποτυχημένες κρίσεις. Και αυτό δεν
είναι στον αυτόματο πιλότο. Η πολιτική κυριαρ-
χείται από καλά πράγματα όταν η χώρα πηγαίνει
καλά και κυριαρχείται από κακά πράγματα όταν η
χώρα δεν πηγαίνει καλά. Είναι, με άλλα λόγια,
μια ετεροκαθοριζόμενη διαδικασία και, επομέ-
νως, εξαρτάται από την πολιτική εποχή.

Εσείς θα θέλατε να γίνετε πολύτεκνος πα-
τέρας;

Όπως ξέρετε, έχω ήδη τρία παιδιά. Αυτό σημαί-
νει ότι, αντίθετα με μια γενική τάση που υπάρχει
στις δυτικές κοινωνίες, θα έλεγα ότι δεν φοβάμαι
τις ευθύνες που πηγαίνουν μαζί με τα πολλά παι-
διά. Ούτε εγώ ούτε, πολύ περισσότερο, η σύζυγός
μου. Και ίσως θα έλεγα ότι και τις επιδιώκω. Και
νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι και
εγώ γεννήθηκα και έζησα σε μια πολύτεκνη οικο-
γένεια και, επομένως, ξέρω ότι, παρά τα μεγάλα
προβλήματα που βεβαίως δεν τα υποτιμώ, υπάρ-
χουν και πολύ μεγάλες χαρές. Και τελικά, και ένα
υπόστρωμα αισιοδοξίας, που λέει ότι μια μεγάλη
οικογένεια μπορεί ενωμένη να αντιμετωπίσει και
πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. 

Για έναν μάχιμο πολιτικό και πολύτεκνο πα-
τέρα τριών μικρών παιδιών, υπάρχει ελεύ-
θερος χρόνος;

Δυστυχώς, ο χρόνος γενικά είναι πολύ περιορι-
σμένος, ειδικά όταν στη διάρκεια της ημέρας

έχω συνεχείς πολιτικές και επαγγελματικές υπο-
χρεώσεις. Διότι, πέρα από μάχιμος πολιτικός,
ασκώ και μάχιμη δικηγορία. Οπότε ο ελεύθερος
χρόνος αποτελεί για μένα πολυτέλεια. Σίγουρα,
το πιο ωραίο κομμάτι της ημέρας είναι όταν γυρί-
ζω το βράδυ στο σπίτι, αγκαλιάζω, φιλάω και
παίζω με τα παιδιά μου. Αυτός είναι ο ωραιότε-
ρος ελεύθερος χρόνος μου!

Ποιο είναι το όραμά σας για την Αιτωλοα-
καρνανία;

Δεν σας κρύβω ότι είμαι της αριστοτελικής λο-
γικής που υπαγορεύει ότι κάποιος κάνει πράγμα-
τα με το να κάνει πράγματα. Δηλαδή να προχωρά
σε πράξεις και, βεβαίως, να μη μένει στα λόγια.
Είμαι δηλαδή υπέρμαχος του να προσπαθεί ένας
πολιτικός να αναβαθμίσει τον νομό του, να συμ-
βάλει στο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
να προχωρούν τα έργα υποδομής, να δίνουμε
στους πολίτες το όραμα και τη ρεαλιστική ελπίδα
ότι έρχεται ένα καλύτερο αύριο. 

Ποια είναι η δική σας συνεισφορά; 

Η Αιτωλοακαρνανία έχει ολοκληρώσει τους
οδικούς άξονες και αυτό είναι σημαντικό, όμως
μένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Έχουμε ένα πα-
ραλιακό μέτωπο από την πλευρά του Ιονίου που
είναι εκπληκτικό, έχουν προχωρήσει αρκετές
υποδομές, και αυτό έχει συνεπακόλουθο να
έχουν ήδη προωθηθεί αρκετές επενδυτικές προ-
σπάθειες. Έχουμε το κομβικής σημασίας λιμάνι
του Αστακού στο Πλατυγιάλι, και αυτό που απο-
τελεί προτεραιότητα είναι να συνδεθεί το λιμάνι
με την Ιόνια Οδό και την Ε-65 καθώς και με το αε-
ροδρόμιο του Ακτίου Βόνιτσας.

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας «γωνιά»
στην Αιτωλοακαρνανία;

Καταλαβαίνετε ότι μου είναι πολύ δύσκολο να
ξεχωρίσω συγκεκριμένες «γωνιές». Και προφα-
νώς δεν σας απαντάω πολιτικά, αλλά, πραγματι-
κά, όποιος έχει επισκεφθεί την Αιτωλοακαρνα-
νία αντιλαμβάνεται ότι έχουμε τον πιο ωραίο νο-
μό της χώρας! (γέλια) 

«Ναι! Τρόμαξα
όταν νόσησα...»
Πρόσφατα νοσήσατε από κορονοϊό.
Πώς ήταν αυτή η περιπέτεια της
υγείας σας;

Πέρασα μια πολύ δύσκολη στιγμή, μια
πολύ επικίνδυνη κατάσταση και μια εμ-
πειρία που θα μου μείνει χαραγμένη
στη μνήμη μου. Όπως είπα και από την
πρώτη στιγμή, η ψυχική εξουθένωση
που σου προκαλεί ο κορονοϊός είναι
χειρότερη και από την ίδια τη νόσηση.
Δυστυχώς, η χειροτέρευση της κατά-
στασής μου, περίπου 15 μέρες από τό-
τε που βγήκα θετικός στον ιό, πραγματι-
κά με κατέβαλε πολύ. 

Τρομάξατε από αυτό το γεγονός; Τι
συναισθήματα σας γεννήθηκαν; 

Ναι, τότε ήταν που πραγματικά τρόμα-
ξα. Ευτυχώς όμως, είχα μια εξαιρετι-
κή φροντίδα από το ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό του νοσοκομείου
«Ελπίς» και όλα πήγαν καλά. Το σίγου-
ρο είναι ότι όταν βιώνεις τόσο δύσκο-
λες καταστάσεις σκέφτεσαι πολλά,
αναθεωρείς πολλά και το μόνο που
έχεις στο μυαλό σου εκείνες τις ώρες
είναι τα παιδιά σου και την οικογένειά
σου. Έρχεσαι πιο κοντά στον Θεό και
υπό μία έννοια καταλαβαίνεις ότι τίπο-
τε δεν είναι πιο σημαντικό από την ίδια
την υγεία μας.

Έχετε διατελέσει βουλευτής για
περισσότερο από μία δεκαετία.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
στην πολιτική σας διαδρομή μέχρι
τώρα;

Η πιο δύσκολη στιγμή στην πολιτική
μου διαδρομή ήταν η στιγμή που έχασα
τον πατέρα μου, διότι έχασα τον πιο εν-
διαφέροντα πολιτικό συνομιλητή που
θα μπορούσα να έχω και ο οποίος δεν
δίσταζε ποτέ να με κρίνει και με τον
πιο αυστηρό τρόπο, αν το έβρισκε απα-
ραίτητο.

  συμφέροντος και τίποτε άλλο!»



Εκεί που όλοι θεωρούσαν ως βέβαιο
επόμενο πρόεδρο της Ιταλίας τον Μά-
ριο Ντράγκι, ήρθε να ταράξει τα νερά ο

Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος θέλει μετά τα
τόσα σκάνδαλα να πρωταγωνιστήσει στα 85
του και πάλι στην πολιτική σκηνή της γειτονι-
κής μας χώρας, δίνοντας έτσι νέα τροπή στην
αναμέτρηση της 24ης Ιανουαρίου.    

Από τη μία, ο Ντράγκι ηγείται μιας επιτυχημέ-
νης και σταθερής τεχνοκρατικής κυβέρνησης,
που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Ιταλία και
την Ευρώπη, ενώ, από την άλλη, ο Μπερλου-
σκόνι ποντάρει στη στήριξη από τους δεξιούς
λαϊκιστές Ματέο Σαλβίνι και Τζόρτζια Μελόνι. 

Τα «κουκιά» της αναμέτρησης
Η Κεντροδεξιά (Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια και

Αδέλφια της Ιταλίας) διαθέτει 451 ψήφους. Η
Κεντροαριστερά και τα Πέντε Αστέρια 415. Ο
κλήρος πέφτει στους 36 κεντρώους του Μα-
τέο Ρέντσι. Στη διαδικασία εκλογής νέου προ-
έδρου λαμβάνουν μέρος και 58 εκλέκτορες
που εκπροσωπούν τις 20 ιταλικές περιφέρει-
ες. Και σε αυτή την περίπτωση, η Κεντροδεξιά

υπερισχύει, διότι κυβερνά 14. Από την τέταρτη
ψηφοφορία για την εκλογή του Ιταλού προ-
έδρου είναι αρκετή η απλή πλειοψηφία, δηλα-
δή 50% συν μία ψήφος. Υποθετικά, δηλαδή, αν
πράγματι όλη η Κεντροδεξιά στηρίξει, με αρ-
ραγή τρόπο, την υποψηφιότητά του, ο Σίλβιο
Μπερλουσκόνι θα μπορούσε να είναι ο διάδο-
χος του Σέρτζιο Ματαρέλα, επιβεβαιώνοντας
πως η ιταλική πολιτική είναι γεμάτη εκπλήξεις
και ανατροπές. 

Φοβού… τις κάλπες
Η Ιταλία παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος

στην Ευρωζώνη και στις Βρυξέλλες παρακο-
λουθούν με προσοχή. 

Ο Ιταλός πρόεδρος έχει καθοριστική επιρ-
ροή όταν υπάρχουν πολιτικές κρίσεις. Μπορεί

να διορίσει τον αρχηγό της κυβέρνησης και
εκείνος εγκρίνει τη λίστα του υπουργικού συμ-
βουλίου. Μπορεί επίσης να διαλύσει το Κοινο-
βούλιο. Αν ο Ντράγκι αποτύχει να εκλεγεί και
αποσυρθεί ή, αποχωρώντας από την πρωθυ-
πουργία για να «μετακομίσει», δεν βρεθεί αντι-
καταστάτης με ανάλογο ισχυρό προφίλ, η Ιτα-
λία θα οδηγηθεί σε πρόωρες κάλπες.

Νέες εκλογές ίσως φέρουν στην εξουσία
μια λαϊκιστική, ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση.

Το ευρωπαϊκό «crash test»
Αν η οικονομική ανάκαμψη της Ιταλίας απο-

τύχει μετά την πανδημία, θα επηρεάσει αναπό-
φευκτα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Πώς ακριβώς; 

Έχοντας λάβει έγκριση για σχεδόν 200 δισ.
ευρώ σε επιχορηγήσεις υπό όρους και φθηνά
δάνεια από το Ταμείο Επόμενης Γενιάς, η Ιτα-
λία θα ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων μεταξύ 2022 και 2026.
Καταδεικνύοντας ότι η ανακατανομή εντός
της ΕΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελε-
σματικά και αποδοτικά, η Ιταλία θα μπορού-
σε να αλλάξει ριζικά την πολιτική της Ένω-
σης, θέτοντας τις βάσεις για έναν μόνιμο μη-
χανισμό αναδιανομής.

Αν αποδειχθεί ότι η Ιταλία δεν μπορεί να δα-
πανήσει αποτελεσματικά αυτά τα κονδύλια, το
Next Generation EU θα περάσει στην ιστορία
ως μια αποτυχημένη άσκηση. 
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georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Γιατί η Ευρώπη στρέφει 
την προσοχή στο ποιος 
θα εκλεγεί την Δευτέρα 
πρόεδρος της Ιταλίας

Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο Τζόνσον το… παρτάρισμα;
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις

για τα «κορονο-πάρτι» στην Ντάουνινγκ Στριτ, κα-
θώς απειλούν να γκρεμίσουν τον Μπόρις Τζόνσον,
επιβεβαιώνοντας όσους έλεγαν ότι δύσκολα θα
βγάλει τη χρονιά.

Ακόμη και η συγγνώμη του για τα όσα αποκαλύ-
φθηκαν με αυτά που γίνονταν στον αριθμό «10»,
όταν όλοι οι Βρετανοί ήταν «κλειδωμένοι» λόγω
κορονοϊού, δεν έφτασε για να κατασιγάσει τις
φωνές. Η «βόμβα» του Ντόμινικ Κάμινγκς, πρώην
συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον, ότι είναι πρόθυ-

μος να καταθέσει ενόρκως πως ο Βρετανός πρω-
θυπουργός γνώριζε για τα πάρτι, και η προσπά-
θεια του «Μποτζο» να ρίξει τις ευθύνες σε κατώ-
τερους αξιωματούχους έχουν οξύνει ακόμη πε-
ρισσότερο τις αντιδράσεις.

Με το μέλλον του ως πρωθυπουργού του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου να είναι ήδη θολό, έξι βουλευτές
του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος έχουν
ήδη καλέσει τον Τζόνσον να παραιτηθεί.

Πολλά Συντηρητικά μέλη του Κοινοβουλίου
έλαβαν εκατοντάδες emails από ψηφοφόρους

που εξοργίστηκαν με τις αποκαλύψεις για τα πάρ-
τι και ειδικά για εκείνο τον Απρίλιο του 2021, το
βράδυ που η βασίλισσα Ελισάβετ θρηνούσε τον
πρίγκιπα Φίλιππο.

Κρίσιμη για το μέλλον του θα είναι η ετυμηγο-
ρία της ανώτερης δημόσιας λειτουργού Σου
Γκρέι, η οποία έχει επιφορτιστεί με τη διερεύνη-
ση του αν υπήρξαν παραβιάσεις των μέτρων από
κυβερνητικά στελέχη.

Πολλοί Τόρις λένε ότι θα αποφασίσουν όταν
δουν τα ευρήματά της.

Οι προκλήσεις 
της Μέτσολα

Καταλαμβάνοντας το επί μία 20ετία αν-
δροκρατούμενο πόστο, η Ρομπέρτα Μέ-
τσολα ανέλαβε, στα 43 της μόλις χρόνια,
το τιμόνι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Εθνικιστικό Κόμμα της Μάλτας, στο
οποίο ανήκει, είναι μέλος της κεντροδε-
ξιάς ευρω-ομάδας, αλλά χαίρει εκτίμη-
σης σε όλα τα «στρατόπεδα», έχοντας γί-
νει γνωστή ως γεφυροποιός.

Έχει αναπτύξει δράση αναφορικά με
ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων, έχει
ταχθεί υπέρ της μεγαλύτερης νόμιμης
πρόσβασης στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά δια-
τηρεί και σκληρή γραμμή κατά της παρά-
νομης μετανάστευσης. Φιλελεύθερη αλ-
λά και συντηρητική, διεκδικεί περισσότε-
ρα δικαιώματα για τους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά πα-
ραμένει αντίθετη στην άμβλωση.

Έχοντας τη φήμη εργασιομανούς, λέγε-
ται πως έχει βλέψεις για την προεδρία
της Κομισιόν. Στην πρώτη της ομιλία, ανέ-
δειξε τη διαφορετικότητα ως ισχυρό
στοιχείο της Ευρώπης και έκανε μεταξύ
άλλων αναφορά στο Κυπριακό, λέγοντας
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θε-
ωρείται ολοκληρωμένη, όσο η Κύπρος
παραμένει διχοτομημένη. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε κατη-
γορήσει την Τουρκία για εργαλειοποίηση
των προσφύγων, ενώ αναφερόμενη στη
Λευκορωσία είχε πει πως «οι δικτάτορες
δεν θα μας διχάσουν».

Η εκλογή της από τον πρώτο μόλις γύ-
ρο επιτεύχθηκε με συμφωνία ανάμεσα σε
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημο-
κράτες και Φιλελεύθερους, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει ότι στα δυόμισι χρόνια της
θητείας της θα τα βρει όλα ρόδινα.

«Σούπερ Μάριο» 
ή μήπως 

«Καβαλιέρε»;

«Σούπερ Μάριο» 
ή μήπως 

«Καβαλιέρε»;

«Σούπερ Μάριο» 
ή μήπως 

«Καβαλιέρε»;

«Σούπερ Μάριο» 
ή μήπως 

«Καβαλιέρε»;

«Σούπερ Μάριο» 
ή μήπως 

«Καβαλιέρε»;
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Μπορεί να πέρασε από... χίλια κύ-
ματα, ωστόσο το κυβερνητικό
σχέδιο για τις Ομάδες Προστα-

σίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων
(Ο.Π.Π.Ι.) μπήκε στην τελική ευθεία με την
έναρξη της τετράμηνης εκπαίδευσης των
400 νέων ειδικών φρουρών που θα στελε-
χώσουν την επονομαζόμενη Πανεπιστημια-
κή Αστυνομία. 

Δεν θα ήταν άδικο να πει κανείς ότι πρόκει-
ται για μία από τις πιο «καυτές πατάτες» στα χέ-
ρια των υπουργών Παιδείας και Προστασίας
του Πολίτη, καθώς το σχέδιο εξαρχής προκά-
λεσε διφορούμενες απόψεις στα μέλη της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας (σ.σ. από φοιτητές
μέχρι καθηγητές και πρυτάνεις). Καθ’ όλο το
προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά και αυ-
τό που θα ακολουθήσει μέχρι την ανάληψη
των καθηκόντων τους, θα υπάρξουν διαβου-

λεύσεις για την όσο το δυνατόν πιο «ομαλή»
μετάβαση στη νέα εποχή για τα πανεπιστημια-
κά ιδρύματα, με σκοπό την αποφυγή ακραίων
αντιδράσεων και συγκρούσεων. 

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
ότι αρχικά οι ειδικοί φρουροί της Πανεπιστη-
μιακής Αστυνομίας θα τοποθετηθούν σε τρία
ιδρύματα και σε δεύτερο χρόνο το σχέδιο θα
επεκταθεί και σε άλλα, ανάλογα με τα... ζητή-
ματα που καταγράφονται. 

Και ηλεκτρονικά
Τα Πανεπιστήμια που θα αποκτήσουν

Ο.Π.Π.Ι. είναι, σύμφωνα με πληροφορίες,

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Τα ιδρύματα που έχουν «χαρτογρα-
φηθεί» για να πάρουν σειρά είναι το Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)
και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα,
κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι σε δεύ-
τερο χρόνο θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για
τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης στα
πανεπιστήμια. 

Οι δύο βασικοί πυλώνες του συγκεκριμένου
σχεδίου αφορούν το σύστημα ελεγχόμενης ει-
σόδου και εξόδου στα ιδρύματα, αλλά και την
εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος επιτή-
ρησης των εγκαταστάσεων με κάμερες ασφα-
λείας. Κι αν η παρουσία της Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας αποτελεί «κόκκινο πανί», φοιτητι-
κές παρατάξεις χαρακτηρίζουν «αιτία πολέ-
μου» την κάρτα πρόσβασης και τις κάμερες
ασφαλείας, έστω κι βρίσκονται μόνο στις εισό-
δους των ιδρυμάτων. 

ΑΠΘ, Πολυτεχνείο και 
Καποδιστριακό αποκτούν 
Πανεπιστημιακή Αστυνομία, 
που πέρασε από 
συμπληγάδες αλλά ακόμα 
προκαλεί έντονες 
αντιδράσεις… Ποιο είναι 
το σχέδιο της κυβέρνησης 
για την «ομαλή» μετάβαση 
στη νέα εποχή; 

Σε θέσεις «μάχης» οι φοιτητές
Την ίδια ώρα... θέσεις μάχης λαμβάνουν οι φοιτητικές παρατάξεις της Αριστε-

ράς (σ.σ. εντός και εκτός Κοινοβουλίου), έχοντας ξεκινήσει ήδη κινητοποιήσεις
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Η ασπίδα μας δεν μπορεί να είναι η Αστυνομία, αλ-
λά το φοιτητικό κίνημα και οι αγώνες του, που μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν
θα ξαναπατήσει στις σχολές μας το πόδι της η Αστυνομία», είναι το μήνυμα που
στέλνουν ενόψει της επικείμενης παρουσίας των Ο.Π.Π.Ι. σε τρία –αρχικά– πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα. «Στόχος της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας είναι ο εκφο-
βισμός, η καταστολή των αγώνων της νεολαίας, η κάλυψη ανθρώπων-συμφερόν-
των όπως στην ΑΣΟΕΕ. Το πανεπιστήμιό τους, σάπιο, διεφθαρμένο, με γνώμονα
τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το πανεπιστήμιό μας, ελεύθερος χώρος μόρφωσης
και αγώνα», αναφέρεται σε κείμενο άλλης φοιτητικής παράταξης. 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα κυλήσουν τα
πράγματα τον Ιούνιο, όταν με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό τα 400 στελέχη
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας πάρουν τις θέσεις τους.

Στην τελική ευθεία
«μπαίνει» η Ο.Π.Π.Ι.

Ηανάγκη για νερό είναι παγκόσμια και διέπει την
ανθρώπινη ζωή ανεξάρτητα από τον χρόνο, τον
τόπο, τις συνήθειες και την κουλτούρα. Το νερό

αυτό καθαυτό είναι «παρών» παντού και, όπως είναι
γνωστό, χωρίς αυτό η ζωή παύει να υφίσταται. Το ίδιο
είναι συνεχώς σε κίνηση, αλλάζοντας από τη μια μορφή
στην άλλη και από περιοχή σε περιοχή. 

Η κατάσταση του νερού στην Ελλάδα εμφανίζει δια-
χρονικά προβλήματα που κατά καιρούς είναι ιδιαίτερα
οξυμένα και εμφανίζονται με δραματικό τρόπο σε ορι-
σμένες περιοχές. Οι περιορισμοί στην ποσότητα αλλά
και στην ποιότητα του νερού δύνανται να χαρακτηρίζον-
ται ως η αιτία των λεγόμενων «προβλημάτων νερού». Τα
προβλήματα αυτά, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και
μέσα από την καθημερινή ζωή, δεν παραμένουν σταθε-
ρά στη διάρκεια του χρόνου, αλλά διαρκώς μεταλλάσ-
σονται από εποχή σε εποχή. 

Η Θεσσαλία αντιμετωπίζει ένα ευρύ υδατικό ζήτημα,
καθώς το υδάτινο δυναμικό της, και συγκεκριμένα της
λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού, δέχεται εδώ
και αρκετές δεκαετίες μια υπέρμετρη πίεση από τους
χρήστες νερού, και κυρίως από τον γεωργικό τομέα, για
την κάλυψη των αναγκών τους.  Η κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί τόσο από την έλλειψη υδατικών πόρων
όσο και από την κλιματική κρίση, την οποία βιώνουμε,
αυξάνει διαρκώς τους κινδύνους εμφάνισης ξηρασίας -
ερημοποίησης και κατ’ επέκταση, μαζί με τις πλημμύ-
ρες, απειλεί την ασφάλεια της περιοχής. Επιπλέον, επι-
τείνει τα οικολογικά προβλήματα στους ποταμούς, αλλά
κυρίως στα υπόγεια υδατικά οικοσυστήματα, όπου
πραγματοποιούνται υπεραντλήσεις από τα μόνιμα υδα-
τικά αποθέματα, οδηγώντας μοιραία σε μεγάλη οικολο-
γική καταστροφή.  Το μεγαλύτερο στοίχημα το οποίο
οφείλουμε να κερδίσουμε ως χώρα, προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη
για νερό, είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων
όπου βρίσκονται σε περιορισμένο επίπεδο και η μετα-
φορά αντίστοιχων πόρων στις προαναφερόμενες πε-
ριοχές από τις περιοχές που βρίσκονται σε αφθονία. 

Ορθή διαχείριση των πλεοναζόντων ποσοτήτων νε-
ρού κατά τους χειμερινούς μήνες, που όλο και πιο συχνά
δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα, και της παρατετα-
μένης λειψυδρίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λό-
γω των έντονων και μεγάλων σε διάρκεια καυσώνων
ένεκα της απορρύθμισης του περιβάλλοντος, με συνέ-
πεια να «πλημμυρίζουμε» τον χειμώνα και να «διψάμε»
το καλοκαίρι.  Επίσης, ένας καθοριστικός παράγοντας
που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι και η ποιότητα των
νερών όχι μόνο στα θαλάσσια, ποτάμια και λιμνιαία συ-
στήματα, αλλά και στα συστήματα ύδρευσης που χρησι-
μοποιούν η ΔΕΥΑ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΔΑΘ. Σήμερα, προκύ-
πτει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για θέσπιση Ενι-
αίου Φορέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ανά λεκάνη
απορροής, ώστε να υπάρχει ένας επιτελικός φορέας
που θα έχει την πλήρη ευθύνη διαχείρισης των υδατικών
πόρων και να αποφευχθεί η παράλληλη εμπλοκή πολ-
λών διαχειριστών που μόνο προβλήματα δημιουργεί.

Η αποτελεσματική εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης
διαχείρισης υδατικών πόρων είναι ζωτικής σημασίας,
έτσι ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον και να δια-
σφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα στερηθεί ένα από τα πο-
λυτιμότερα αγαθά, το νερό. 

* Βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ

ΑΡΘΡΟ
Μεγάλο στοίχημα 
η ορθή διαχείριση 
των υδατικών πόρων

του Γιώργου Κωτσού* 

papadkos@gmail.com
του Κώστα Παπαδόπουλου
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Σίγουρος ότι «μπροστά στην κάλπη η πλει-
οψηφία θα αποφασίσει για μια άλλου τύ-
που διακυβέρνηση», καθώς «καθημερινά

η κυβέρνηση αποτυγχάνει σε όλους τους τομείς,
δεν πείθει τους πολίτες και ειδικά σε θέματα
όπως η πανδημία και η οικονομία», δηλώνει ο
βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Γιάννης Μπαλάφας.

Κρίνει πως «η καταστροφική κυβερνητική θη-
τεία της ΝΔ» θα καταστήσει πρώτο κόμμα τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ότι «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι
μας για να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση με ισότι-
μη συμμετοχή όλων των προοδευτικών, δημοκρα-
τικών, αριστερών δυνάμεων», που θα στηρίζεται
σε ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο στη βάση της
προοδευτικής διακυβέρνησης».

Το Συνέδριό σας αναβλήθηκε και πάλι. Θα
γίνει τελικά και τι αναμένετε από αυτό;

Για όλα τα δημοκρατικά κόμματα, τα συνέδρια
αποτελούν σημαντικούς σταθμούς. Συζητούνται
και αποφασίζονται θέματα στρατηγικής, συμμα-
χιών κ.λπ., ενώ εκλέγεται και η νέα ηγετική ομά-
δα. Για την Αριστερά και ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, το
Συνέδριο είναι ακόμα μία ευκαιρία να συζητήσου-
με ανοικτά πώς θα βελτιώσουμε περαιτέρω τις
πολιτικές μας, πώς καλύτερα θα συνδεθούμε με
τις κοινωνικές εκείνες ομάδες που επιδιώκουμε
να εκπροσωπήσουμε πολιτικά.

Δυστυχώς η συγκυρία της πανδημίας μάς
υποχρέωσε να μεταθέσουμε το Συνέδριο για
λίγες εβδομάδες. Το Συνέδριο θα γίνει με
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της
υγείας όλων μας.

Οι μετρήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν
ότι η κυβέρνηση μπορεί μεν να χάνει, αλλά
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ανακάμπτει. Τι φταίει κα-
τά τη γνώμη σας; Τι πρέπει να γίνει;

Οι ίδιες μετρήσεις έδιναν και τον κ. Λοβέρδο να
επικρατεί στο ΚΙΝΑΛ και είδαμε τι έγινε... Ας δού-
με όμως τι διαπιστώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις
που έχουν γίνει γνωστές: Η κυβέρνηση αποτυγχά-
νει σε όλους τους τομείς, δεν πείθει τους πολίτες
για την ορθότητα της ακολουθουμένης πολιτικής.
Ειδικά σε θέματα όπως η πανδημία και η οικονο-
μία, οι κυβερνητικές επιδόσεις είναι τραγικές.
Ταυτόχρονα είναι παραπάνω από σαφείς οι κυ-

βερνητικές αρρυθμίες, τα μπρος-πίσω σε σημαν-
τικές αποφάσεις και η αντιδημοκρατική κατηφό-
ρα της κυβέρνησης. Έφτασαν στο σημείο να διώ-
κουν και τους λίγους δημοσιογράφους που κά-
νουν τη δουλειά τους, κάνοντας δημοσιογραφική
έρευνα. Όλα αυτά γίνονται αντιληπτά από την κοι-
νωνία, όσο και αν η πλειοψηφία των ΜΜΕ προ-
σπαθεί να τα αποσιωπήσει. 

Σε αυτό το κλίμα, οι πολίτες θα κληθούν να
αποφασίσουν τι είδους κυβέρνηση θέλουν: Μια
αυταρχική και αναποτελεσματική κυβέρνηση,
προέκταση της σημερινής, ή μια κυβέρνηση των
ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμε-
ων, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ισότιμη συμμετο-
χή όσων το επιθυμούν και συμφωνούν σε ένα κοι-
νό κυβερνητικό πρόγραμμα; 

Πιστεύουμε ότι μπροστά στην κάλπη η πλειοψη-
φία θα αποφασίσει για μια άλλου τύπου διακυ-
βέρνηση. Τα τεσσεράμισι χρόνια που εμείς είχαμε
την ευθύνη της χώρας αποτελούν σημαντική πα-
ρακαταθήκη εμπειριών, θετικών και αρνητικών,
για όλους μας. Τώρα γνωρίζουμε και τι κάναμε
σωστά και σε τι δεν είχαμε τα αποτελέσματα που
θέλαμε ή τα κάναμε λάθος. Οι πολίτες το αντιλαμ-
βάνονται και πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν.

Μήπως ο πολιτικός σας λόγος είναι ολίγον
τι πεπαλαιωμένος και δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τις σύγχρονης εποχής;

Αν κάποιοι θεωρούν ότι σύγχρονο είναι να αδια-
φορείς για τα συμφέροντα των πολλών, να μη σε
ενδιαφέρει η φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών
τμημάτων, να υποτάσσεσαι στα μεγάλα συμφέ-
ροντα, να καταλύεις κάθε έννοια δημοκρατίας και
της λειτουργίας των θεσμών και να ακούς μόνο
όσους σε υμνούν, λυπάμαι, αλλά εμείς «δεν θα πά-
ρουμε»… Το τι είναι σύγχρονο και τι πεπαλαιωμέ-
νο είναι μια αέναη συζήτηση που σηκώνει πολλές
ερμηνείες και πάντα θα επανέρχεται. Η Νέα Δημο-
κρατία θυμίζω ότι «έταξε» μια σύγχρονη κυβέρνη-
ση των αρίστων, ενώ υλοποιεί ένα πρόγραμμα
βγαλμένο από τις καλύτερες «Θατσερικές» ανα-
μνήσεις με τη συμμετοχή των ορφανών του ΛΑΟΣ
και άλλων προθύμων... Θυμόμαστε όλοι ότι μας
παρουσίασε ως σύγχρονο ακόμη και το «ασφαλι-
στικό Πινοσέτ»! Εμείς σε τέτοιους «εκσυγχρονι-
σμούς» δεν θα συμμετάσχουμε. Το δικό μας «σύγ-
χρονο» το αναλύουμε στις προγραμματικές θέσεις
και θα επιδιώξουμε να το συζητήσουμε αναλυτικά
με την κοινωνία ενόψει του Συνεδρίου μας.

Ποια πρόσκληση συνεργασίας θα απευθύνα-
τε σε ΚΙΝΑΛ και ΜέΡΑ25 μπροστά στο αφή-
γημα της προοδευτικής διακυβέρνησης;

Το είπα και παραπάνω: Πρόσκληση ισότιμης συ-
νεργασίας προς όλες τις δυνάμεις της δημοκρατι-
κής αντιπολίτευσης σε ένα κυβερνητικό πρόγραμ-
μα με σαφές προοδευτικό πρόσημο. Κατά την
άποψή μας, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία αποτελεί την πιο πλήρη και αναλυ-
τική πρόταση που έχει καταθέσει πολιτική δύναμη
στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύ-
νεται στην πλειοψηφία της κοινωνίας, στα ζωντα-
νά και ενεργά κομμάτια της, τους εργαζομένους,
τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους νέους,
τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους επιστή-
μονες, τους ανέργους. Γι’ αυτόν τον λόγο αναφε-
ρόμαστε σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο στη βά-
ση της προοδευτικής διακυβέρνησης, αλλά και
για το χτίσιμο μιας προοδευτικής συμμαχίας. 

Γιάννης Μπαλάφας
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρ. υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής / Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

parginos@paraskhnio.gr

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό

«Οι πολίτες δεν αντέχουν ακόμα 
μία καταστροφική θητεία της ΝΔ…»

«Η ΝΔ “έταξε” μια σύγχρονη 
κυβέρνηση των αρίστων, ενώ
υλοποιεί ένα πρόγραμμα 
βγαλμένο από τις καλύτερες
“Θατσερικές” αναμνήσεις, με 
τη συμμετοχή των ορφανών 
του ΛΑΟΣ και άλλων προθύμων»

Το 2022, αν δεν είναι εκλογικός χρό-
νος, θα είναι προεκλογικός. Είστε έτοι-
μοι να διεκδικήσετε την πρωτιά;

Θα αντιστρέψω το ερώτημα: Οι πολίτες
αντέχουν ακόμα μία καταστροφική κυβερ-
νητική θητεία αυτής της ΝΔ; Εμείς πι-
στεύουμε ότι δεν αντέχουν και γι’ αυτό θα
φροντίσουν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι πρώτο
κόμμα, έστω και με μία ψήφο παραπάνω,
στις εθνικές εκλογές. Είναι κρίσιμη παρά-
μετρος για τις εξελίξεις να δώσουν οι πο-
λίτες στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την πρωτιά. Εμείς
θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για
να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση με ισότι-
μη συμμετοχή όλων των προοδευτικών, δη-
μοκρατικών, αριστερών δυνάμεων. Άλλω-
στε, όταν εμείς ψηφίζαμε την απλή αναλο-
γική, ταυτόχρονα ψηφίζαμε για κυβερνή-
σεις συνεργασίας. Αυτό άλλωστε γίνεται
σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, δείτε τη Γερ-
μανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Γιατί
όχι και στην Ελλάδα;
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Μάχη αγοραστών - πωλητών 

Πτώση πάνω από 15% καταγρά-
φει από τις αρχές του έτους η με-
τοχή της Epsilon Net. Όπως ακού-
γεται στην αγορά, η πίεση που
έχει δεχθεί ο συγκεκριμένος τίτ-

λος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μαζικές ρευστοποιήσεις από εγχώ-
ριο χαρτοφυλάκιο που είχε «χτίσει θέση» στην Epsilon Net σε χαμηλότερα
επίπεδα τιμών και έσπευσε να αποκομίσει κέρδη. Ωστόσο, οι αναλυτές θε-
ωρούν πως οι προοπτικές της εισηγμένης είναι θετικές και αναμένεται
σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας φέτος. Σημειώνεται πως στο περυ-
σινό εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,56 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ για το σύνολο του 2021 εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 50 εκατ.
ευρώ. Mε βάση και την επιτυχή ολοκλήρωση των στρατηγικών εξαγορών
του 2020 και του 2021, η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι το σύνολο των
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, που εξυπηρετούν οι εταιρείες του Ομίλου,
θα ξεπεράσει τον αριθμό των 100.000 πελατών.

Hσυντηρητική πολιτικός
Ρομπέρτα Μέτσολα
από τη Μάλτα ανέλαβε το

τιμόνι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου την ημέρα των γενεθλίων της.
Διαδέχθηκε τον Ιταλό πολιτικό και
δημοσιογράφο Νταβίντ Σασόλι, που
έφυγε από τη ζωή στις 11 Ιανουαρί-
ου. Η Ρομπέρτα Μέτσολα είναι μό-
λις η τρίτη γυναίκα επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πολι-
τικός από τη Μάλτα έκανε πάντα σα-
φές ότι, για εκείνη, η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν είναι ένας πολύπλοκος
γραφειοκρατικός θεσμός, αλλά ένα
«πραγματικό πάθος». Θεωρεί, όπως
ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία, ότι οι
«27» είναι ένα μπλοκ σε κρίση, αλλά
ένα μέρος όπου ενισχύονται οι ευ-
ρωπαϊκές αξίες και ο ενθουσιασμός
για τον θεσμό που αναδύθηκε από
τις στάχτες του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η νέα πρόεδρος του Ευρο-
κοινοβουλίου –που εξελέγη από την
πρώτη ψηφοφορία, λαμβάνοντας
458 ψήφους σε σύνολο 616– κα-
λείται να αποδείξει πλέον ότι μπορεί
να κάνει τα λόγια της πράξη. Η Μέ-
τσολα εξελέγη πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου την ίδια μέρα
που έκλεισε τα 43 της χρόνια. Η
εκλογή της είναι ένα ευπρόσδεκτο
δώρο γενεθλίων για τη Μαλτέζα
βουλευτή, δεν προκάλεσε ωστόσο
έκπληξη, καθώς θεωρούνταν φαβο-
ρί εδώ και καιρό. Είναι μητέρα τεσ-
σάρων αγοριών και, όπως έχει πει,
κάνει... ταχυδακτυλουργικά για να
ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογέ-
νεια και την καριέρα. Δηλώνει ωστό-
σο μαχήτρια που δεν τα παρατάει
όταν πιστεύει σε κάτι.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι ελληνικές τράπεζες μεταμορφώνονται, όπως επιση-
μαίνει η Deutsche Bank σε έκθεσή της, η οποία ξεκινά εκ
νέου την κάλυψή του συνόλου του κλάδου. Όπως σημει-
ώνει, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε μία μεταβατι-
κή περίοδο, όπου τα ζητήματα «κληρονομιάς» παραμέ-
νουν ένα βάρος, αλλά η εστίαση αρχίζει να στρέφεται
προς την κερδοφορία. Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνει η
γερμανική τράπεζα είναι το 1,55 ευρώ για την Alpha
Bank, τα 4,5 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, το 1,55 ευρώ
για την Τράπεζα Πειραιώς και το 1,15 ευρώ για τη Eu-
robank (από 0,80 ευρώ πριν). Για τις Alpha Bank και Εθνι-
κή τηρεί σύσταση Buy, ενώ για τις Πειραιώς και Eurobank
τηρεί στάση hold. Σημειώνεται πως έως τώρα κάλυπτε
μόνον τη Eurobank και πλέον καλύπτει το σύνολο των ελ-
ληνικών συστημικών τραπεζών.

Χ.Α.: Οι τελευταίες συνεδριάσεις στην εγχώρια χρηματιστηριακή
αγορά έχουν δημιουργήσει «δεύτερες σκέψεις» στις τάξεις των αναλυ-
τών και περισσότερο σε αυτούς που περίμεναν άμεση κίνηση του Γενι-
κού Δείκτη προς υψηλότερα επίπεδα, ανεξάρτητα του κλίματος που θα
επικρατούσε στις διεθνείς αγορές. 

Τεχνικά, οι ελπίδες για τετραψήφια νούμερα του Γενικού Δείκτη θα
ελαχιστοποιηθούν, με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 900-
895 μονάδων, με ενδιάμεση στήριξη στις 927-923 μονάδες. Σε αυτή

την περίπτωση οι επόμενες στηρίξεις τίθενται στις 888, 877-876 (εκ-
θετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και στις 865 μονάδες. Όσο ο δείκτης υψη-
λής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2.240 μονά-
δων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρό τους τις
2.366-2.371 και 2.390 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες
στηρίξεις ορίζονται στις 2.231, 2.150, 2.101 και 2.072 μονάδες. Για
τον τραπεζικό δείκτη, οι πρώτες στηρίξεις τίθενται στις 636 και 621
μονάδες. 

ΠΡΟΣΩΠA

Η εκτίμηση για ανάπτυξη 6,9% το 2021 
για την Ελλάδα ήταν αρκετά συντηρητική

Χρήστος Σταϊκούρας  
(υπουργός Οικονομικών):

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου

STATUS

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΔΕΗ: Η Alpha Finance προχώρησε σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη με-
τοχή της ΔΕΗ, από τα 12,7 στα 14.00 ευρώ (+55% περιθώριο ανόδου), και
διατηρεί τη σύσταση «Buy» μετά το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο
της ΔΕΗ και την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 1,35
δισ. ευρώ. Η Alpha Finance είναι θετική για τις προοπτικές της εταιρείας, επι-
σημαίνοντας ότι η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε μία σύγχρονη καθετοποιημένη
ενεργειακή εταιρεία με αυξημένη συνεισφορά στην κερδοφορία της από
ΑΠΕ, μιας και η δυναμικότητα εγκατεστημένων ΑΠΕ αναμένεται να φθάσει
στα 9,5 GW μέχρι το 2026, εκ των οποίων 8,4 GW στην Ελλάδα, από 3,4 GW
στο τέλος του 2021.
ΙΝΤRACOM DEFENSE: H Intracom Defense (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την
NSPA (NATO Support and Procurement Agency) για την αναβάθμιση των ελ-
ληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT. H σύμβαση αφορά την εγκα-
τάσταση και την ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, καθώς και τον λειτουργικό έλεγχο του συστήματος μέσω του
αναβαθμισμένου λογισμικού στην πλέον σύγχρονη έκδοσή του για τα κέντρα
ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνιών (ECS, ICC, CRG), σε όλες τις ελληνι-
κές συστοιχίες PATRIOT. Το έργο αποτελεί συνέχεια της εκτεταμένης συμμε-
τοχής που είχε η IDE στην εγχώρια συμπαραγωγή των ελληνικών συστημάτων
PATRIOT, αξιοποιώντας έτσι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκτηθεί-
σα τεχνογνωσία και τις εγκαθιδρυμένες υποδομές, για να υλοποιήσει με τον

οικονομικότερο τρόπο το πρόγραμμα αναβάθμισης, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού

(Security of Supply) των ελληνι-
κών PATRIOT.

PRODEA INVESTMENTS
Η Prodea Investments ανακοίνωσε την απόκτηση πέντε

όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 10.433,50 τ.μ. (με
υφιστάμενο κτίριο γραφείων/κατοικιών 4.172 τ.μ.), τα οποία
περικλείονται από τη Λεωφόρο Κηφισίας και την οδό Διονύ-
σου στο Μαρούσι. Σκοπός της απόκτησης είναι η ανάπτυξη,
μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτιρίου, και η εκμετάλ-
λευση σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων. Η συνολική
επένδυση αναμένεται να είναι της τάξης των 35 εκατ. ευρώ
και θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του πρά-
σινου ομολόγου που εξέδωσε η PRODEA τον Ιούλιο του 2021.
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Χαμηλόμισθοι, μισθωτοί της μεσαίας τά-
ξης, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι
επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις, αγρότες, άνεργοι και ιδιοκτήτες ακινή-
των έχουν... λαμβάνειν κατά περίπτωση το ανά-
λογο μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας
και μέσα στο πλαίσιο των συνεχών μειώσεων
των επιβαρύνσεων, το οποίο έχει εξαγγείλει
και υλοποιεί η κυβέρνηση. 

Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές, η κυβέρνη-
ση και το οικονομικό επιτελείο στοχεύουν στη
μείωση του βάρους που επωμίζονται τα νοικο-
κυριά και οι επιχειρήσεις από την εκρηκτική αύ-
ξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία αποτελεί
τη γενεσιουργό αιτία για την εκτίναξη του πλη-
θωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευ-
ταίων 10 ετών, εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότη-
τας. Σήμερα, το «Π» παρουσιάζει ανά κατηγορία
τα οφέλη που... τρέχουν ή που θα προκύψουν
στον δρόμο προς τις εκλογές, μέσα στους επό-
μενους 17 μήνες. Ειδικότερα:

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
Ήδη, από την 01/01/2022 εφαρμόζεται η

αύξηση 2% επί του μεικτού βασικού μισθού, ο
οποίος από τα 650 ευρώ διαμορφώνεται στα
663 ευρώ. 

Από την 01/05/2022 θα υπάρξει και νέα αύ-
ξηση, η οποία θα μετρηθεί με βάση τις επιδό-
σεις της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Έτσι,
αν η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 διαμορφωθεί στο
8% και με δεδομένο το κλείσιμο του πληθωρι-
σμού στο 1,2%, τότε η αύξηση θα διαμορφωθεί
κοντά στο 4,6%. Αυτό σημαίνει ότι ο βασικός μι-
σθός των 663 ευρώ θα αυξηθεί στα 692,85 ευ-
ρώ, ενώ για... ψυχολογικούς λόγους, και ενόψει
εκλογών, μπορεί να φτάσει έως τα 703 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με το 2021, η σω-
ρευτική αύξηση του βασικού μισθού θα διαμορ-
φωθεί στα 693-650 = 43 ευρώ, ενώ αν την
01/05/2022 αυξηθεί στα 703 ευρώ, τότε συ-
νολικά μέσα σε 4 μήνες θα έχει ενισχυθεί κατά
53 ευρώ μεικτά ή 8,15% σε σχέση με τον βασι-
κό μισθό που καταβλήθηκε τον περασμένο Δε-
κέμβριο. Στη βάση του... χειρότερου σεναρίου
για τους μισθωτούς, οι επιπλέον αποδοχές της
φετινής χρονιάς θα είναι 13 Χ 4 μήνες = 42 ευ-
ρώ για τους πρώτους 4 μήνες του έτους και 40
ευρώ Χ 8 μήνες = 320 ευρώ έως το τέλος του
έτους, αν ο βασικός μισθός φτάσει στα 703 ευ-
ρώ. Έτσι, το συνολικό όφελος της φετινής χρο-
νιάς για τους 700.000 εργαζομένους που αμεί-
βονται με τον βασικό μισθό θα είναι 320 + 42 =
362 ευρώ μεικτά. 

Από την άλλη πλευρά, η μείωση των εισφο-
ρών κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες σε συνδυα-
σμό με τον κατώτατο μισθό των 663 ευρώ που
ισχύει από την 01/01/2022 οδηγεί σε επιπλέ-
ον αύξηση των μηνιαίων αποδοχών, οι οποίες
διαμορφώνονται στο 36,66%. Έτσι, μισθωτός
που λαμβάνει τα 663 ευρώ του βασικού μισθού

θα έχει επιπλέον αύξηση 9,60 ευρώ μηνιαίως ή
134,40 ευρώ ετησίως (υπολογίζεται επί 14 μή-
νες λόγω Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, κα-
θώς και του Επιδόματος Αδείας). Αντίστοιχα, αν
κάποιος λαμβάνει 1.200 ευρώ, τότε το μηνιαίο
όφελος θα είναι 14,53 ευρώ και το ετήσιο
203,43 ευρώ, ενώ για ετήσιο μισθό 1.500 ευ-
ρώ το μηνιαίο όφελος είναι 22,80 ευρώ και το
ετήσιο 320,29 ευρώ στη βάση των 14 μισθών.
Ο συνδυασμός της αύξησης των μισθών και της
μείωσης των εισφορών θα έχει ως αποτέλεσμα,
με βάση τα παραπάνω, το ετήσιο όφελος για
έναν που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό να
φτάνει στα 470 ευρώ. 

Τέλος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, κατά την ομιλία του στην τελετή υποδοχής
των Rafale στην Τανάγρα την Τετάρτη, ανακοί-
νωσε ότι στο εξής τα πτητικά και καταδυτικά επι-
δόματα των ενστόλων απαλλάσσονται από κάθε
φόρο. Το χαρακτήρισε ελάχιστη ένδειξη ευγνω-
μοσύνης σε όσους είναι στην πρώτη γραμμή.

Τριπλό όφελος για επιχειρήσεις,  
ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Τριπλό όφελος θα έχουν περίπου 1.000.000
επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και
αγρότες, από τις παρεμβάσεις στη φορολογία,
οι οποίες θα αρχίσουν να φαίνονται περισσότε-
ρο εντός του φετινού έτους, αλλά και το 2023. 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Βάζει το «χέρι στην τσέπη»  για επαγγελματίες,

Σε όλους  χωρίς «αστερίσκους»
Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, την 01/01/2023 αναμένεται να δοθούν αυξήσεις

στις συντάξεις όλων των δικαιούχων, οι οποίες θα κινηθούν σίγουρα πάνω από το 2%. 
Ο ασφαλιστικός νόμος Βρούτση το 2020, πέραν των τακτοποιήσεων για αρκετές χι-

λιάδες συνταξιούχους που δικαιούνταν αναδρομικά λόγω υψηλότερων ποσοστών ανα-
πλήρωσης που αντιστοιχούν στην εργασία άνω των 30 ετών, προβλέπει και την επιστρο-
φή στην... κανονικότητα από την επόμενη χρονιά.  Οι αυξήσεις, στο πλαίσιο της εισοδη-
ματικής πολιτικής του επόμενου έτους, θα προκύψουν μέσα από τον συνυπολογισμό
του 50% της ανάπτυξης και του 50% του πληθωρισμού της τρέχουσας χρονιάς. 

Έτσι, αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4,5% και εναρμονισμένο πληθωρι-
σμό 0,8% φέτος, τότε το ύψος της αύξησης θα είναι 2,25% + 0,4% = 2,65%. Αν η ανά-
πτυξη είναι 4% και ο μέσος πληθωρισμός κλείσει στο 3%, τότε το τελικό ποσοστό των
αυξήσεων θα διαμορφωθεί στο 2,0 + 1,5 = 3,5%. 

Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη μερική... εξαφάνιση της πανδη-
μίας, την πορεία της οικονομίας, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά και το
πρόβλημα του ασφαλιστικού. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ανάλογα με την πορεία των δημοσίων οικονομικών,
στο τραπέζι είναι η παροχή κοινωνικού μερίσματος στο τέλος του 2022, ανάλογο με αυ-
τό που δόθηκε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Πάντως, οι προοπτικές είναι αι-
σιόδοξες, αν και ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπών.

Επιπλέον, για το 40% των συνταξιούχων θα υπάρξει από το 2023 κατάργηση της Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης, ενώ η Εισφορά έχει καταργηθεί από πέρυσι για το σύνολο των
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. 



Κατ’ αρχάς, φέτος, ισχύει η μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή στο 22%, από 24% που
ήταν πέρυσι. Ταυτόχρονα, είναι αισθητά μει-
ωμένη η προκαταβολή φόρου, τόσο λόγω της
μείωσης του φορολογικού συντελεστή, όσο
και του ποσοστού επί του φόρου που καλείται
να καταβάλει η επιχείρηση. Η προκαταβολή
φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε στο
55% από 100%, ενώ για τις επιχειρήσεις μει-
ώθηκε από το 100% στο 80%. Σημειώνεται
ότι λόγω της πανδημίας εφαρμόζονταν ειδικά

μέτρα για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την
πτώση τζίρου, και έτσι η προκαταβολή φόρου
μειωνόταν στο 30% ή ακόμη και μηδενιζόταν. 

Η τρίτη ωφέλεια για τις επιχειρήσεις και
τους ελεύθερους επαγγελματίες προκύπτει
από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών,
καθώς ξεκινά από τα 13,80 ευρώ για τον κα-
τώτατο μισθό των 663 ευρώ και κλιμακώνεται
στα 35 ευρώ για μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ. 

Διαδοχικές αυξήσεις  
στο επίδομα ανεργίας

Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε
αύξηση του επιδόματος ανεργίας, αλλά και
των λοιπών επιδομάτων του ΟΑΕΔ. 

Ήδη, από την 01/01/2022, το επίδομα
ανεργίας αυξήθηκε στα 407,25 ευρώ, από
399,25 ευρώ που ήταν στο τέλος του
2021. Η νέα αύξηση του βασικού μισθού
τον Μάιο κατά 5% ή ακόμη και 6%, θα δια-
μορφώσει το επίδομα στα 427,61 ευρώ ή
στα 431,69 αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι, παρά την αύξηση του επι-
δόματος ανεργίας, παραμένει σταθερό το επί-
δομα μακροχρόνια ανέργων στα 200 ευρώ.
Ωστόσο, από την 01/01/2022 έχει αυξηθεί
το βοήθημα λήξης ανεργίας στα 211,77 ευ-
ρώ, έναντι 207,61 ευρώ πριν, ενώ σειρά άλ-
λων επιδομάτων, που διαμορφώνονταν πέρυ-

σι στα 239,50 ευρώ και 319,40 ευρώ, αυξή-
θηκαν στα 244,35 και 235,80 ευρώ αντίστοι-
χα. Επίσης, το βοήθημα για τους οικοδόμους
από τα 752 ευρώ αυξήθηκε στα 767,10 ευ-
ρώ και των επαγγελματιών της Τέχνης από τα
508 ευρώ αυξήθηκε στα 518,35 ευρώ. 

Το σχέδιο για τον ΕΝΦΙΑ
Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να

γίνει γνωστό το νέο πλαίσιο υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ, με φόντο τις αντικειμενικές αξίες, οι
οποίες εμφανίζονται αυξημένες σε πάνω από
7.200 ζώνες ανά την επικράτεια. 

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών για τις
περιοχές όπου θα υπάρξουν αυξήσεις περιου-
σίας είναι η μείωση των συντελεστών υπολο-
γισμού του φόρου, έτσι ώστε να μην προκύ-
ψουν επιβαρύνσεις ή αυτές να είναι πιο...
light. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, η φετινή μεσοσταθμική
μείωση για τα περισσότερα νοικοκυριά θα δια-
μορφωθεί στο 4%, αντί για 8% που είχε εξαγ-
γελθεί αρχικώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
κυβέρνηση αφήνει... καβάτζα το επιπλέον πο-
σοστό 4%, έτσι ώστε να εφαρμοστεί κατά τον
επόμενο χρόνο, ο οποίος είναι προεκλογικός,
με στόχο να φανεί ένα νέο, έστω και μικρό,
συνολικό όφελος για τα 7.300.000 κατόχους
δικαιωμάτων στα ακίνητα.
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Όπου δεν πίπτει λόγος, 
πίπτει κατοστάρικο!

Η κάκιστη επικοινωνιακή διαχείριση του εμβολί-
ου δημιούργησε ένα νέο κίνημα πολιτών, των αρ-
νητών των εμβολίων, που φιλοδοξούν, εκτός από
πρακτικοί «επιστήμονες», να μεταμορφωθούν σε
νέους ανένταχτους και αντιστασιακούς. Αν η παν-
δημία κρατήσει σε έξαρση μέχρι τις εκλογές, πρό-
ωρες ή κανονικές, τότε θα δούμε μια πληθώρα
κομμάτων, με κύριο αφήγημα όχι στον εμβολια-
σμό, να διεκδικεί την επιλογή της ψήφου μας στην
κάλπη.

Το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, με
το οποίο θα γίνουν οι εκλογές, ανοίγει την όρεξη
σε νέους «σωτήρες».

Θα πρέπει γρήγορα να χτίσουμε ανοσία, για να
αποφύγουμε πολλά παρατράγουδα. Διαφορετικά,
θα δούμε «πράματα και θάματα» και θα τρίβουμε
τα μάτια μας.

Οι προσπάθειες για κοι-
νωνική συναίνεση και πει-
θώ των αρνητών θα πρέπει
να συνεχιστούν εντατικά με
τις κάθε είδους ενημερωτι-
κές εκστρατείες αλλά και
με τις τιμωρητικές ποινές
κατά των αρνητών του εμ-
βολιασμού.

Ακόμη και με τη χρηματι-
κή ποινή των εκατό ευρώ
κάθε μήνα. Όπου δεν πίπτει
λόγος, πίπτει κατοστάρικο.

Για ευρώ, μιλάμε, το πιο δυνατό νόμισμα, με μεγά-
λη ανταλλακτική αξία σε όλον τον κόσμο. Φαίνεται
ότι η μεγάλη μάχη της ανθρωπότητας δεν είναι η
μάχη με τον κορονοϊό και την κάθε μετάλλαξή του,
αλλά απέναντι στους αμφισβητίες του ιού, που κιν-
δυνεύουν να κάνουν «Κούγκι» τις κοινωνίες, αγνο-
ώντας τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν ακό-
μη και στην τσέπη τους. Άβυσσος η ψυχή του αν-
θρώπου. Ρισκάρει τη ζωή του, των δικών του, να
διασωληνωθεί, να εξοστρακιστεί από τις καθημε-
ρινές χαρές της ζωής, όπως οι διασκεδάσεις, και
να πληρώνει και από πάνω ένα κατοστάρικο κάθε
μήνα. Και να πει κανείς ότι του τρέχουν κι από τα
μπατζάκια;

Όσοι από εμάς προσπαθούμε να τους μεταπεί-
σουμε με λογικά επιχειρήματα, μας αντιμετωπί-
ζουν ως συστημικούς, «προσκυνημένους» στα
ΜΜΕ και στα μεγάλα συμφέροντα και «υπάκουα»
όργανα μιας αυταρχικής εξουσίας. Μόνο «νενέ-
κους» δεν μας έχουν αποκαλέσει ακόμα, λόγω του
ότι δεν υπάρχει επικεφαλής πολιτικός φορέας να
τους καθοδηγεί. Είναι «ορφανά» μέχρι στιγμής, αν
και κάποια πολιτικά κόμματα αλληθωρίζουν! Εκλο-
γές έρχονται, λοξοκοιτάζουν σε μια νέα δεξαμενή
ψήφων. Αυτή των ανεμβολίαστων.

Αν το «μαραφέτι» που λέγεται εμβόλιο δεν ήταν
είδος εν αφθονία και μάλιστα δωρεάν, τότε οι ίδι-
οι, οι ανεμβολίαστοι, θα έτρεχαν πρώτοι να πληρώ-
σουν και πέραν των εκατό ευρώ, για να εμβολια-
στούν. Να σωθούν.

Η πολιτικοποίηση του εμβολίου έφερε νέα στρα-
τιά νεοαγανακτισμένων πολιτών. Μετά το κατοστά-
ρικο, απομένει η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού
κάποιων ομάδων κοινού. 

Γιατί και «βροχή» να πέσουν τα κατοστάρικα, ο
ιός δεν φεύγει!

AΡΘΡΟεργαζομένους και συνταξιούχους
Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι με μεσαία εισοδήματα θα έχουν διπλό μπό-

νους το 2023, καθώς θα λάβουν αυξήσεις στο πλαίσιο της επίσημης εισοδη-
ματικής πολιτικής, ενώ θα αυξηθεί ο μισθός τους λόγω κατάργησης της ει-
σφοράς αλληλεγγύης. 

Επιπλέον, για αρκετές χιλιάδες παραγωγικούς δημόσιους υπαλλήλους έρ-
χονται μπόνους ανάλογα με την επίτευξη των στόχων τους σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες με υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον. Τέτοιες υπηρεσίες είναι του
ΕΦΚΑ για τις συντάξεις ή οι Επιτροπές για την έγκαιρη προετοιμασία των δια-
γωνισμών των δημοσίων συμβάσεων. Σημειώνεται ότι για φέτος προβλέπεται

κονδύλι 10 εκατ. ευρώ
στον προϋπολογισμό του
υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ακρι-
βώς για να δοθεί ως
μπόνους στους υπαλλή-
λους που θα «τρέξουν»
τις δημόσιες συμβάσεις.
Το μέτρο θα επεκταθεί

και το 2023 και εκτιμάται ότι το σχετικό κονδύλι θα είναι κατά πολύ αυξημένο. 
Επιπλέον, από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα προκύψει μη-

νιαίο όφελος αρκετών ευρώ. Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης υπολο-
γίζεται με φορολογικό συντελεστή 1% για τα εισοδήματα από 12.000,01 έως
20.000,00 ευρώ, με 2% για την κλίμακα 20.000,01 έως 50.000,00 ευρώ,
3% για το κλιμάκιο από 50.000,01 έως 100.000,00 ευρώ και 4% για τα υψη-
λότερα ποσά.  Από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία, όπως
προαναφέρθηκε, ισχύει και για τους συνταξιούχους, θα προκύψει ετήσιο
όφελος δεκάδων ή και πολλών εκατοντάδων ευρώ. Για παράδειγμα, μισθω-
τός του Δημοσίου με καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει εισφορά 30
ευρώ, ενώ για καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ η συνολική εισφορά φτάνει
στα 1.000 ευρώ και είχε μηνιαία παρακράτηση 71,50 ευρώ. Για ετήσιο εισό-
δημα 50.000 ευρώ, η εισφορά ανέρχεται σε 1.481 ευρώ ετησίως ή γινόταν
επιπλέον μηνιαία παρακράτηση πέραν του φόρου εισοδήματος, κατά 123,41
ευρώ. Μάλιστα, για ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα εί-
ναι 4.000 ευρώ ή 333,33 ευρώ μηνιαίως. 

Καταργείται για όλους 
η εισφορά αλληλεγγύης, 

αυξήσεις μισθών και 
συντάξεων, έξτρα παροχές 

και η μείωση έμμεσων 
φόρων στο τραπέζι!

του Θανάση 
Παπαμιχαήλ, 
επικοινωνιολόγου

Διπλό μπόνους για 
τους δημόσιους
υπαλλήλους 
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Ο κατά συρροή
«νταής» δεν έπεισε
τους εισαγγελείς… 

Εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ και πολλά
χρόνια –στη φυλακή– οδηγήθηκε ο 46χρονος
«νταής» της Αργυρούπολης, καθώς μπορεί σε ει-
σαγγελέα και ανακριτή να ισχυρίστηκε ότι αντιμε-
τωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο δεν
έπεισε. Την ίδια ώρα, η 40χρονη σύντροφός του,
στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», δίνει μάχη για να
κρατηθεί στη ζωή, με τον χρόνο που κυλάει να μην
είναι δυστυχώς σύμμαχός της. Αυτό, καθώς τα
χτυπήματα που δέχτηκε από τον 46χρονο πρώην
αθλητή του τζούντο ήταν τόσο άγρια, που ακόμη
και οι πολύπειροι γιατροί του νοσοκομείου δεν
μπορούσαν να πιστέψουν ότι έχουν γίνει από αν-
θρώπινα χέρια. 

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το γεγονός
ότι και για σχεδόν δύο δεκαετίες ο 46χρονος
Ε.Γ. σκορπούσε τον τρόμο σε όποια γυναίκα έκα-
νε το λάθος να σχετιστεί μαζί του και κατάφερνε
να ξεγελάει συνεχώς κι άλλες κοπέλες που σε
σύντομο χρονικό διάστημα έβλεπαν τον αληθινό,
βίαιο, χαρακτήρα του. Είναι τέτοιο το μίσος του
για το γυναικείο φύλο, που ακόμη κι όταν βρισκό-
ταν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, φέρεται –σύμφω-
να με καταγγελία που έγινε– να απειλούσε την
πρώτη σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών
του ότι «θα είσαι η επόμενη». Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι οι γείτονές του στην Αργυρούπολη, ακόμη
κι όταν έγινε γνωστή η απόφαση για την προφυ-
λάκισή του, δεν είχαν καμία διάθεση να μιλήσουν
για τον συγκεκριμένο άνδρα, λόγω του φόβου
που τους προκαλούσε.  Ο 46χρονος αθλητής του
τζούντο, θέλοντας να αποφύγει τον εγκλεισμό
σε κατάστημα κράτησης (σ.σ. έχοντας κατά νου
και τον άγραφο νόμο των φυλακών για όσους
ασελγούν ή κακοποιούν γυναίκες), θα επιχειρή-
σει να αποδείξει ότι πάσχει από ψυχολογικά προ-
βλήματα και θα ζητήσει τον εγκλεισμό του σε
ίδρυμα. Ήδη, μάλιστα, ζήτησε τη διενέργεια ψυ-
χιατρικής πραγματογνωμοσύνης...

Στόματα 
ερμητικά 
κλειστά…

ΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

papadkos@gmail.com
του Κώστα Παπαδόπουλου

Ηυπόθεση της 24χρονης Γεωργίας
από τη Θεσσαλονίκη, της κοπέλας
που βρήκε το θάρρος να καταγγεί-

λει ότι έπεσε θύμα βιασμού επειδή έκανε
το «λάθος» να παρευρεθεί σε ένα πριβέ
πρωτοχρονιάτικο πάρτι, θα είναι ευχής
έργον να αποτελέσει θρυαλλίδα εξελίξε-
ων για ένα θέμα που ακόμη και εν έτει
2022 λίγο έχουμε κρύψει απ’ το χαλί, λί-
γο θέλουμε να κάνουμε ότι δεν υφίστα-
ται, λίγο το αντιμετωπίζουμε με παρωχη-
μένες εδώ και δεκαετίες πρακτικές.

Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς το
γεγονός ότι μία κοπέλα ή ένα αγόρι που
καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού
μπορεί να χρειαστεί να μείνει για αρκε-
τές ώρες με τα σωματικά υγρά του βια-
στή στο κορμί της/του; Όπως κατήγγει-
λε –και μέχρι στιγμής δεν διαψεύστηκε
από κανέναν– η 24χρονη Γεωργία, έπρε-
πε να περιμένει τρεις ολόκληρες ημέρες
μέχρι να εξεταστεί από ιατροδικαστή
γιατί ήταν Σαββατοκύριακο και αργία!
Τρεις ημέρες κατά τις οποίες δεν έπρεπε
να πλυθεί και έπρεπε να ζήσει με τα σω-
ματικά υγρά του –σύμφωνα με την κα-

ταγγελία– βιαστή της, τραυματίζοντάς
την ακόμη περισσότερο ψυχικά. Μία και
μόνο φράση από την κατάθεσή της στις
Αρχές αρκεί για να καταλάβει κανείς το
πώς κύλησαν αυτά τα τρία 24ωρα: «Με
τρέλαινε το ότι δεν μπορούσα να βγάλω
από πάνω μου αυτήν τη βρόμα...»! 

Αριθμοί- σοκ!
Το τι ακριβώς συνέβη στη σουίτα 602

του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης είναι
κάτι που θα το βρει η Δικαιοσύνη. Τα στό-
ματα άνοιξαν, τα «εργαλεία» υπάρχουν,
ενώ και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος παρε-
νέβη προσωπικά και ξεκαθάρισε ότι
«όποιος και αν είναι ο ένοχος, θα πρέπει
να πληρώσει χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Ούτε η οικονομική κατάσταση, ούτε η δη-
μόσια παρουσία μπορεί να προστατέψει
έναν άνθρωπο από την παρανομία. Όποι-
ος παρανομεί, θα αντιμετωπίζει τις συνέ-
πειες. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για
όλους». Πρόσθεσε δε με νόημα πως «το
ότι μία υπόθεση δεν πήρε αμέσως δημο-
σιότητα, δεν σημαίνει ότι η Αστυνομία

δεν έκανε τη δου-
λειά της. Γιατί
όταν κάποιοι δεν
γνωρίζουν την
έκταση των ερευ-
νών, κοιμούνται
ήσυχοι ενώ δεν
θα ’πρεπε». Tα τε-
λευταία 11 χρό-
νια (σ.σ. από το
2010 έως και το
2020), σύμφωνα
με τις επίσημες
καταγραφές του
Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ., έχουν κα-
ταγγελθεί 1.781
τελεσθείσες περι-
πτώσεις βιασμών
και 792 απόπει-
ρες. Ο αριθμός
των θυμάτων
ανέρχεται συνολι-
κά σε 2.675 άτομα (σ.σ. 2.377 γυναίκες
και 298 άνδρες), ενώ αρκετά αισιόδοξο
είναι το γεγονός πως σχεδόν το σύνολο –

1.618 περιπτώσεις–
εξιχνιάστηκαν από
τις αρμόδιες αστυνο-
μικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, η μελέτη
του διδάκτορος Εγ-
κληματολογίας και
βουλευτή Αχαΐας της
ΝΔ, Άγγελου Τσιγ-
κρή, με τίτλο «Βια-
σμός: Το αθέατο έγ-
κλημα», δείχνει πως
ο πραγματικός αριθ-
μός είναι πολύ μεγα-
λύτερος. Σύμφωνα
με τη μελέτη του κ.
Τσιγκρή στην ΕΛ.ΑΣ.,
καταγγέλλονται ελά-
χιστες περιπτώσεις
απ’ αυτές που πραγ-
ματικά λαμβάνουν
χώρα, με τον διδά-
κτορα Εγκληματολο-

γίας να προσδιορίζει τον αριθμό αυτό σε
περίπου 4.500 ετησίως (σ.σ. βιασμοί
και απόπειρες). 

Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτό οφείλε-
ται κατά βάση στην απροθυμία των θυ-
μάτων να απευθυνθούν στις Αρχές, είτε
επειδή φοβούνται εκδικητική πράξη, εί-
τε επειδή νιώθουν ενοχές γι’ αυτό που
συνέβη, είτε επειδή ακόμη δεν πι-
στεύουν ότι θα δικαιωθούν. Φαντάζει
απίστευτο όμως ακόμη και σήμερα να
υπάρχουν άνθρωποι –γυναίκες ή άν-
δρες, καμία σημασία δεν έχει– που ενώ
έχουν πέσει θύμα βιασμού, το κρατάνε
μέσα τους υπό τον φόβο της κοινωνικής
κατακραυγής και της απομόνωσης. Κι
αυτό είναι ένα ζήτημα ριζωμένο στις αν-
τιλήψεις της κοινωνίας μας, καθώς –με
γνώμονα την «αλήθεια των αριθμών»– η
Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της
Ε.Ε. όσον αφορά καταγγελίες και κατα-
γεγραμμένους βιασμούς. Για να κατα-
λάβει κανείς τη διαφορά στη χώρα μας,
έχουμε περίπου 1,5 περιστατικά ανά
100.000 κατοίκους, ενώ στη Σουηδία
(σ.σ. με αντίστοιχο πληθυσμό) καταγρά-
φονται περίπου 64 περιστατικά ανά
100.000 κατοίκους, στη Γαλλία περί-
που 21 και στην Αγγλία πάνω από 70. 

Περίπου 230 περιστατικά βιασμού ή
απόπειρας βιασμού καταγγέλλονται

κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με τις Αρχές
να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός 

πιθανότατα να είναι εικοσαπλάσιος.!
!

Ένας 37χρονος ιερέας
(Σ.Β.), πατέρας τριών παι-
διών, κατηγορείται ότι βία-
ζε από τις αρχές του 2018
ανήλικο κορίτσι (σήμερα

είναι 16 ετών) που είχε «βάλει στο
μάτι» από το Κατηχητικό. Το κορι-
τσάκι έφθασε σε σημείο να βλέπει
τον σάτυρο ρασοφόρο και να λιπο-
θυμάει από τον φόβο του και όταν οι
γονείς του άρχισαν να ψάχνουν τι
ακριβώς συμβαίνει, «έσπασε» και
με λυγμούς τούς αποκάλυψε το
μαρτύριο που βίωνε τα τελευταία
δύο χρόνια. Ο ιερέας λειτουργεί σε
ναό των Κάτω Πατησίων και συνε-
λήφθη, μετά από την καταγγελία
της κοπέλας και των γονιών της.

Σάτυρος ιερέας
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Αρχικά, με τον όρο «σεξουαλική παρενόχληση»
(σύμφωνα με το Ψήφισμα του Συμβουλίου των
Υπουργών της ΕΕ του 1993), εννοούμε οποιαδή-

ποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτή-
ρα (η οποία μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική),
που έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπει-
ας ενός ατόμου με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευ-
τελιστικού, ταπεινωτικού ή εχθρικού κλίματος (πρακτι-
κά μπορεί να σημαίνει σεξουαλικά σχόλια, βλέμματα,
ακόμα και σωματικές επαφές) στο άτομο που την υφί-
σταται και έχει ως απότοκο τον διασυρμό του ατόμου
και τη δημιουργία ψυχολογικών νοσημάτων σε αυτό. Η
πρώτη απόπειρα ορισμού της «σεξουαλικής παρενό-
χλησης» έγινε εν έτει 1975 από τη φεμινίστρια Λιν Φάρ-
λεϊ, σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Γυναι-

κών Νέας Υόρκης. Η σεξουαλική
παρενόχληση αποτελεί ένα κοι-
νωνικό πρόβλημα στις μέρες μας
–που όλο και πληθαίνουν τα άτο-
μα που υφίστανται παρενοχλή-
σεις–, όμως καθίσταται υποκει-
μενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο
έχει δεχτεί πραγματικά την παρε-
νόχληση. Αυτό συμβαίνει λόγω
των διαφορών των απόψεων των
δύο φύλων ως προς το τι συνιστά
παρενόχληση, αλλά και λόγω του
ότι ο συγκεκριμένος ορισμός με-
ταβάλλεται ανάλογα με τις εκά-

στοτε ιστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές
και κοινωνικές συγκυρίες.

Όσον αφορά τις παρενοχλήσεις στον χώρο εργασίας,
αυτές διακρίνονται είτε σε παρενόχληση από τον εργο-
δότη ή τον προϊστάμενο προς τον εργαζόμενο-υφιστά-
μενο (ή αντίστροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.

Όσον αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση από συνά-
δελφο, ο δέκτης έχει τη δυνατότητα, βάσει της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, να απευθυνθεί και να
ενημερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο οποίος θα
πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να προ-
στατεύσει το άτομο (συνήθως πρώτα καλεί το θύμα-
θύτη και συζητά με αυτό, ύστερα προβαίνει σε μετακί-
νηση του υπαλλήλου που προέβη στην παρενόχληση,
καθώς έχει και τη δυνατότητα να προβεί ακόμη και σε
απόλυσή του). Εάν δεν κάνει τίποτα από αυτά, το άτο-
μο έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί καταχρηστική
άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, μεταβολή των
όρων εργασίας, ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση
εργασίας.

Όσον αφορά την παρενόχληση του εργαζομένου από
τον εργοδότη, αυτή μπορεί να εκφράζεται μέσω σε-
ξουαλικών υπονοούμενων, ερωτήσεων που αφορούν
σεξουαλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία συ-
νευρέσεων εκτός του εργασιακού χώρου, που προκα-
λούν δυσφορία στον εργαζόμενο. Στις περιπτώσεις αυ-
τές υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Πρώτον, να υπάρξει
απόλυση από την πλευρά του εργοδότη λόγω μη ύπαρ-
ξης ανταπόκρισης από την πλευρά του εργαζομένου και
ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποζημιωθεί λόγω
ηθικής βλάβης. Επίσης, ακόμη και αν δεν επέλθει από-
λυση μετά από περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλη-
σης, θεωρείται ότι επήλθε βλαπτική μεταβολή των ερ-
γασιακών σχέσεων επί τω χείρω και άρα καταγγελία
της σύμβασης εργασίας (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα)
από την πλευρά του εργοδότη, όποτε ακολουθεί η ανω-
τέρω διαδικασία.

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ

Σεξουαλική παρενόχληση 
στον εργασιακό χώρο

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έδωσε ξεκάθαρη εντολή
για έρευνα σε βάθος λέγοντας: «Ούτε η οικονομική

κατάσταση ούτε η δημόσια παρουσία μπορεί να
προστατέψει έναν άνθρωπο από την παρανομία»

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι Αρχές στην
Ελλάδα έχουν καταγράψει τουλάχιστον έξι περι-
στατικά βιασμού γυναικών με τη χρήση ναρκωτι-
κών ουσιών. Ο λόγος για το «χάπι βιασμού» ή «da-
te rape drugs», όπως είναι ο αγγλικός όρος που
καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’90, το οποίο μπο-
ρεί να οδηγήσει από μερική απώλεια αίσθησης
μέχρι νάρκωση όταν συνδυάζεται με αλκοόλ. Αν
και έχει επικρατεί ο όρος «χάπι του βιασμού»,
υπάρχουν τρία ή τέσσερα εμπορικά σκευάσματα,
που βασίζονται στην ουσία φλουνιτραζεπάμη και
χορηγούνται με δίγραμμη ιατρική συνταγή. Μάλι-
στα, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(σ.σ. Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία κ.ά.)
από το 2016 έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία
τους, ωστόσο, όπως για κάθε ναρκωτική ουσία
έτσι και για το «χάπι του βιασμού», υπάρχουν κυ-
κλώματα που τα διακινούν και μάλιστα σε πολύ
χαμηλές τιμές.

Τα χάπια αυτά δεν έχουν χρώμα, οσμή ή γεύση
και έτσι είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να χορη-
γήσει σε κάποιο άτομο, χωρίς εκείνο να το αντι-
ληφθεί, π.χ. διαλυμένο μέσα σε ένα ποτήρι με
αλκοολούχο ποτό. Παγκοσμίως υπάρχει πλήθος
καταγραφών για σεξουαλική επιθέσεις με την

υποβοήθηση του «χαπιού του βιασμού», με τα θύ-
ματα να χάνουν σχεδόν πλήρως την επαφή τους
με το περιβάλλον και ουσιαστικά να αδυνατούν
να αρνηθούν σεξουαλική δραστηριότητα. Μάλι-
στα, η φλουνιτραζεπάμη προκαλεί και προδρομι-
κή αμνησία, με αποτέλεσμα τα θύματα να μην
μπορούν να θυμηθούν τα γεγονότα που βίωσαν
υπό την επήρεια της ναρκωτικής ουσίας. Κι αυτό
είναι κάτι που δυστυχώς περιπλέκει τις έρευνες,
όπως φάνηκε και στην περίπτωση της καταγγε-
λίας από την 24χρονη Γεωργία, καθώς με δυσκο-
λία και σταδιακά θυμάται κάποια πράγματα και
όχι πρόσωπα ή καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τις καταγραφές στα ιατρικά συγ-
γράμματα, η φλουνιτραζεπάμη είναι ανασταλτι-
κό του κεντρικού νευρικού συστήματος και χρη-
σιμοποιείται ως γενικό αναισθητικό. Η ανίχνευση
της ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι
ιδιαίτερα εύκολη, καθώς στο αίμα παραμένει
από 6 ώρες έως 2 ημέρες και στα ούρα από 12
ώρες έως 5 ημέρες. Μία εναλλακτική μέθοδος
για την ανεύρεσή της είναι η τοξικολογική ανάλυ-
ση μέσα από τις τρίχες. Γι’ αυτό και έχει μεγάλη
σημασία να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα
δειγματοληψία από το θύμα.

Διεθνές 
το κύκλωμα
Λόγο για «διεθνές κύκλωμα»
έκανε ο δικηγόρος Νίκος Δια-
λυνάς, ο οποίος έχει κληθεί να
ενισχύσει νομικά την 24χρονη,
η οποία κατήγγειλε τον βιασμό.
Με αφορμή τα στοιχεία που
προέκυψαν από την Κύπρο, ο
δικηγόρος ανέφερε πως «υπήρ-
χαν Κύπριοι στο εν λόγω πάρτι
και, επίσης, υπήρχαν κοπέλες
που ήρθαν από την Κύπρο. Δεν
είναι τοπικής εμβέλειας φαινό-
μενα, είναι διεθνή», και ζήτησε
από τις ελληνικές Αρχές να κι-
νηθούν με ταχύτητα.
«Το πράγμα παίρνει άλλες δια-
στάσεις», ανέφερε ο κ. Διαλυ-
νάς, προσθέτοντας πως πρό-
κειται για κύκλωμα μαστροπεί-
ας και ναρκωτικών. Μάλιστα,
χαρακτήρισε «απαράδεκτο να
μην έχουν βγει οι τοξικολογι-
κές μετά από 20 μέρες».

Τι προκαλεί το «χάπι του βιασμού» 

!
Με τους αξιωματικούς της
ΕΛ.ΑΣ. να έχουν στα χέρια
τις καταγραφές από τουλάχι-
στον 2.500 υποθέσεις τα τε-
λευταία 11 χρόνια, αυτό που

μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα
είναι ότι δεν μπορεί να σκιαγραφηθεί
συγκεκριμένο προφίλ δραστών. Γι’
αυτό –όπως και στην περίπτωση της
Θεσσαλονίκης– μπορεί να εμπλέκον-
ται άτομα υπεράνω πάσης υποψίας,
καθώς είναι αδύνατο να γίνει κατηγο-
ριοποίηση –είτε ηλικιακή, είτε οικο-
νομική, είτε εκπαιδευτική, είτε σω-
ματικής διάπλασης– των δραστών.
«Δεν θα ήταν σωστό να πούμε ότι
υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που εμ-
πλέκεται σε τέτοια εγκλήματα, γιατί
για εγκλήματα μιλάμε», σχολιάζει στο
«Π» αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και προ-
σθέτει: «Αυτό που έχουμε διαπιστώ-
σει όλα αυτά τα χρόνια είναι πως, όσο
πιο ισχυρός νιώθει κάποιος, τόσο λι-
γότερο δείχνει να φοβάται. Φροντί-
ζουν δε να περάσουν στο θύμα το νόη-
μα ότι “θα μπλέξει” αν μιλήσει». 

Αν μιλήσεις, θα μπλέξεις!



Στην επενδυτική σφαίρα των αμερικανικών
χαρτοφυλακίων έχουν μπει εκ νέου οι ελ-
ληνικές μετοχές. Οι επενδυτές από την

άλλη πλευρά του Ατλαντικού το τελευταίο διά-
στημα πραγματοποιούν τη «μερίδα του λέοντος»
από πλευράς συναλλαγών. Είναι ενδεικτικό πως,
στη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο τζίρος κατέ-
γραψε μείωση 50% σε σχέση με τις μέσες συ-
ναλλαγές της προηγούμενης εβδομάδας, κα-
θώς η Wall Street ήταν κλειστή. 

Το παραπάνω γεγονός, σε συνδυασμό με τα
στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΧΑΕ ανά
μήνα, καταδεικνύει ότι οι Αμερικανοί επενδυτές
αυξάνουν διαρκώς τη συμμετοχή τους στην εγχώ-
ρια χρηματιστηριακή αγορά. Σε διάστημα περίπου
ενός έτους, η αξία των χαρτοφυλακίων τους έχει
ενισχυθεί κατά 1 δισ. ευρώ, ενώ μειωμένο είναι
το μερίδιο των εκ Λονδίνου επενδυτών, που άλλο-
τε πρωταγωνιστούσαν στο Χ.Α. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία
της ΕΧΑΕ για τον Νοέμβριο του 2021, οι κωδικοί
από τις ΗΠΑ ήλεγχαν πάνω από 6 δισ. ευρώ της
κεφαλαιοποίησης του Χ.Α., ποσό που αντιστοιχεί
στο 18,28% του συνόλου των θέσεων των ξένων
επενδυτών, οι οποίες ξεπερνούσαν τα 33 δισ. ευ-
ρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό των εξ Αμερικής χαρ-
τοφυλακίων τον Δεκέμβριο του 2020, ήτοι έναν
χρόνο πίσω, ήταν 17,71%, καθώς η αξία των χαρ-
τοφυλακίων τους ήταν στα 4,97 δισ. ευρώ. 

Ενίσχυση 1 δισ. ευρώ
Αυτό σημαίνει πως, μέσα σε 11 μήνες, η αξία

των αμερικανικών χαρτοφυλακίων ενισχύθηκε
πάνω από 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μειώθηκε η
αξία των χαρτοφυλακίων των περισσότερων χω-
ρών που ακολουθούν στην κατάταξη.

Στη δεύτερη θέση, με χαρτοφυλάκιο αξίας
5,01 δισ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 15,18% στο σύνο-
λο, είναι κωδικοί με «πατρίδα» την Κύπρο. Ακο-
λουθούν οι κωδικοί από την Ολλανδία με 4,18
δισ. ευρώ και μερίδιο 12,68%, το Λουξεμβούργο
με 3,68 δισ. ευρώ και ποσοστό 11,15%, η Γερμα-
νία με 3,53 δισ. και ποσοστό 10,69%, ενώ το
Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην 6η θέση με κωδι-
κούς αξίας 1,75 δισ. ευρώ και ποσοστό 5,32%,
ενώ πριν από έναν χρόνο ήταν στο 1,79 δισ. ευ-
ρώ, κατέχοντας ποσοστό 6,38% επί των θέσεων
ξένων επενδυτών στο Χ.Α. Συνολικά, το ποσοστό
των ξένων επενδυτών αυξήθηκε στο 11μηνο του
2011, από τα περίπου 27 δισ. στα 33 δισ. ευρώ,
δηλαδή σχεδόν κατά 18%.

«Βullish» η Jefferies
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις

ξένων οίκων για τις ελληνικές μετοχές. 
Η Jefferies δηλώνει «bullish» για το Χρηματι-

στήριο, με βασικό «μοχλό» τις υψηλές εκτιμήσεις
για τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) των εγχώριων τίτ-
λων τόσο για τη φετινή χρονιά όσο και για την επό-
μενη, αλλά και την ιδιαίτερα ελκυστική μερισματι-
κή απόδοση. 

Συγκεκριμένα, η Jefferies (εκτιμήσεις FactSet)
αναμένει αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS)
των ελληνικών μετοχών της τάξεως του 18,9%
για τους επόμενους 12 μήνες και στο 24,5% για
τους επόμενους 24 μήνες. Παράλληλα, σε ό,τι

αφορά την Ευρωζώνη, τα κέρδη ανά μετοχή ανα-
μένεται να κινηθούν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα
στο +8,8% και στο +8,9% για τους επόμενους 12
και 24 μήνες, στις ΗΠΑ κατά 9,2% και κατά
10,1% και στη Βρετανία κατά 8,5% και κατά 5,5%
αντίστοιχα. Υψηλότερα, ωστόσο, θα κινηθεί η εγ-
χώρια αγορά και συγκριτικά με τις αναπτυγμένες
και τις αναδυόμενες αγορές, με τους αναλυτές
του οίκου να αναμένουν αύξηση των EPS κατά

11,1% και 9,5% (για το 12μηνο και το 24μηνο)
και κατά 14,5% και 11,7% αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι εγχώριες μετοχές, σύμφωνα με
την Jefferies, διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής
προς κέρδη (P/E) στο 11x για τους επόμενους 12
μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως, στο scorecard, η
εγχώρια αγορά τοποθετείται χαμηλότερα στις
αναθεωρήσεις της κερδοφορίας σε σύγκριση με
άλλες αγορές.

Aύξηση των κερδών προβλέπει η Citi 
Οι αναλυτές της Citi προβλέπουν για την Ελλάδα

ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών εισηγμέ-
νων (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) θα αυ-
ξηθούν κατά 29,1% –βελτιωμένη πρόβλεψη σε
σχέση με το 25% που προέβλεπε πριν–, που θα εί-
ναι και η υψηλότερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά
και σε σχέση με τον μέσο όρο σε αναδυόμενες αγο-
ρές, ανεπτυγμένες αγορές και ΗΠΑ. Αναφερόμενη
ειδικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αναμένε-
ται σημαντική βελτίωση, ξεχωρίζοντας τη μετοχή

του ΟΤΕ. Όπως τονίζει η Citi, αναμένει συνεχή ανά-
καμψη στις επενδύσεις σε εποπτικές ίνες, ειδικά
σε χώρες που επένδυσαν στο FttC (δίκτυο Fiber To
The Cabin) αρχικά και τώρα βρίσκονται σε διαδικα-
σία επένδυσης σε FttH (γραμμές Fiber to the Ho-
me). Κατά τη Citi, ο ΟΤΕ προσφέρει την καλύτερη
ανάπτυξη στον ευρωπαϊκό κλάδο των τηλεπικοινω-
νιών με τη χαμηλότερη ακόμη αποτίμηση. Διαθέτει
τα «όπλα» για περαιτέρω ανάπτυξη των αποδόσε-
ων των μετόχων παρά τις υψηλότερες επενδύσεις
στο FttH και κατέχει πλήρως κάθε τμήμα της υπο-
δομής του. Ο εκτιμώμενος δείκτης P/Ε στην ελλη-
νική αγορά για το 2021 διαμορφώνεται στο 12,1,
ενώ για το 2022 θα κινηθεί στο 10,1. Συγκριτικά,
το P/E στην αγορά των ΗΠΑ, από 23,2 φέτος, θα
κινηθεί στο 21,6 το 2022, ενώ στην Ευρώπη, από
14,5 φέτος, στο 15,1 το 2022. Τέλος, σημαντικά
υψηλότερα αναμένει πλέον ότι θα κινηθεί η μερι-
σματική απόδοση των ελληνικών εισηγμένων και
στο 6,4%, από 3,7% πριν, πολύ πάνω από τον μέσο
όρο σε Ευρώπη, ΗΠΑ, παγκόσμιες αγορές και ανα-
δυόμενες αγορές, που τοποθετείται στο 3,2%,
1,7%, 2,3% και 3%, αντίστοιχα.

Θετική η HSBC
Θετική για τις ελληνικές μετοχές παραμένει η

HSBC, καθώς πιστεύει ότι θα ενισχυθούν χάρη
στον συνδυασμό της ισχυρής κυκλικής ανάκαμψης
και των φθηνών αποτιμήσεων, με τις μετοχές των
ελληνικών τραπεζών να βρίσκονται στο επίκεντρο
του ισχυρού ελληνικού story. Με βάση τις μέσες
προβλέψεις της αγοράς, το P/E στο σύνολο της ελ-
ληνικής αγοράς τοποθετείται στο 10,9 για το
2021 και στο 9,4 για το 2022. Η αύξηση της κερ-
δοφορίας τοποθετείται στο 15,4% για το 2022. Η
HSBC συνεχίζει να υπογραμμίζει πως σαφώς ένα
σημαντικό μέρος του story της Ελλάδας σχετίζεται
με τις τράπεζες. 
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Αύξησαν τη συμμετοχή τους
στο Χ.Α. κατά 1 δισ. ευρώ,
ενώ οι διεθνείς οίκοι είναι 
θετικοί για τις προοπτικές 

των ελληνικών μετοχών

της Αμαλίας Κάτζου

Στις κορυφαίες επιλογές της JP Morgan
Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan τοποθετεί την ελληνική αγορά στις αγαπημέ-

νες της τοποθετήσεις για το νέο έτος, εκτιμώντας πως οι ελληνικές εισηγμένες θα παρουσιά-
σουν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας στο σύνολο της περιοχής των αναδυόμενων αγορών.
Από τους κλάδους συστήνει επιπλέον έκθεση (overweight) στις τράπεζες, την ενέργεια και τα
βασικά υλικά, ουδέτερη στάση στα μη βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ
συστήνει χαμηλότερη επίδοση (underweight) στην τεχνολογία και τα βασικά καταναλωτικά αγα-
θά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan, το P/Ε των ελληνικών μετοχών θα διαμορφωθεί
στο 14,5 το 2022, από 17,8 φέτος, ενώ η μερισματική απόδοση θα είναι της τάξης του 3,6% το
2022, από 3,4% το 2021. Επίσης, η JP Morgan εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών
εισηγημένων θα εκτιναχθούν στο 18,2% το 2022, από 1,9% φέτος, και θα εμφανίσουν την υψη-
λότερη αύξηση ανάμεσα όλες τις αγορές της περιοχής που παρακολουθεί. Σε ό,τι αφορά την
απόδοση ιδίων κεφαλαίων, θα κινηθεί στο 7,7% το επόμενο έτος, από 7,1% φέτος.

Yπερατλαντική η «ψήφος 
εμπιστοσύνης» στο ΧA
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ΖΗΤΟYΜΕΝΟ 
ΟΙ ΧΑΜΗΛΟI ΤOΝΟΙ  
Ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδω-
ρος Βασιλακόπουλος χρησιμοποιεί λό-
για ακραία για τους πολίτες που δεν θέ-
λουν να εμβολιαστούν. «Πόσοι Έλληνες
από ξεροκεφαλιά δυστυχώς δεν θέλουν
να εμβολιαστούν. Δεν γίνεται να συνεχι-
στεί αυτό το πράγμα. Το δικαίωμα της
μειοψηφίας των ξεροκέφαλων...» λέει.
Κανείς πάντως δεν κέρδισε από τους
υψηλούς τόνους.

Η ΠΑΝΔΗΜIΑ ΧΤΥΠAΕΙ
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ
Πλήγμα στην ευρωπαϊκή καινοτομία επιφέ-
ρει η πανδημία, η οποία «ψαλίδισε» τις
επενδύσεις των επιχειρήσεων στον νευραλ-
γικό –για την ανταγωνιστικότητα– τομέα της
Έρευνας και της Ανάπτυξης. Το 2020, οι
επιχειρήσεις με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση μείωσαν τις συνολικές επενδύσεις τους
στην Έρευνα και Ανάπτυξη κατά 2,2%.
Πρόκειται για την πρώτη φορά, μετά 10
χρόνια, που οι συνολικές επενδύσεις των
ευρωπαϊκών εταιρειών σε Έρευνα και Ανά-
πτυξη μειώθηκαν, κυρίως, λόγω της απο-
δυνάμωσής της στους τομείς της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και
της άμυνας.

ΚΙΝHΣΕΙΣ ΣΚΡEΚΑ 
Προσπαθούμε να καλύψουμε το μεγα-
λύτερο μέρος της αύξησης του ρεύμα-
τος, αναφέρει συνεχώς ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας
Σκρέκας. Στόχος είναι να απορροφή-

σουμε το 80% της επιβά-
ρυνσης στο κόστος

του ρεύματος,
ώστε ένα μέσο
νοικοκυριό να μη
δει πάνω από 15-
20% αυξήσεις
μάξιμουμ. 

Για το φυσικό αέ-
ριο σημειώνει ότι οι

λογαριασμοί που θα έρ-
θουν από εδώ και πέρα θα αφορούν
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και
καταναλώσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρί-
ου. Για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
η έκπτωση ήταν 15% και τον Δεκέμ-
βριο 40%.

Κινητικότητα 
Οι σταθερές και διαρκώς πιο στενές

σχέσεις της Ελλάδας με παράγοντες
όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία αναμένεται να
αποτελέσουν το επόμενο χρονικό διάστη-
μα την κορυφή των προτεραιοτήτων της
Αθήνας. Μένει επίσης να φανεί αν θα
πραγματοποιηθεί και το ταξίδι του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουά-
σινγκτον τον Φεβρουάριο. Οι επαφές για
τη συγκεκριμένη συνάντηση γίνονται
απευθείας από το Μέγαρο Μαξίμου, χω-
ρίς διαμεσολαβήσεις.

Μεταφορά μέρους της κατανά-
λωσης από την εστίαση και τους
χώρους διασκέδασης στο σπίτι
έφεραν τα νέα μέτρα της κυβέρ-
νησης, τα οποία έθεσαν σειρά πε-
ριορισμών ως προς τη λειτουργία
των καταστημάτων και την απα-
γόρευση της μουσικής, σε μία
προσπάθεια αντιμετώπισης της
περαιτέρω διασποράς του ιού Sars-Cov-2.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι των καταστημά-
των πώλησης αλκοολούχων και εστίασης, «ήδη η
κατανάλωση αλκοολούχων στο σπίτι είχε ξεκινήσει
να επανέρχεται από τον Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη
της τουριστικής περιόδου. Στη συνέχεια, τον Νοέμ-
βριο και μετά, η αγορά δεν κινήθηκε ικανοποιητικά.
Ακόμα και οι ημέρες των γιορτών ήταν υποτονικές

για την εστίαση, καθώς ο κό-
σμος φοβόταν να προσέλθει σε
χώρους με συνωστισμό, με απο-
τέλεσμα αρκετά εστιατόρια να
αντιμετωπίσουν περιορισμένη
κίνηση». 

Οι παραγγελίες του φετινού
Δεκεμβρίου στον τομέα της χον-
δρικής ήταν περιορισμένες από

30% έως και 40% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2019, που ήταν ένας ιδιαίτερα κινητικός μήνας για
την αγορά χονδρικής και την εστίαση. Σε ό,τι αφορά
τις πωλήσεις στη λιανική, οι αναφορές λένε ότι το δί-
μηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2021 κινήθηκαν
σε αντίστοιχα επίπεδα με το δίμηνο του 2020. Τερά-
στιο θέμα πάντως έχει προκύψει και με τα υψηλά πο-
σοστά αλκοολισμού.

Απαλλαγμένοι από την αποπληρωμή θα
παραμείνουν για αρκετούς μήνες ακό-
μα όσοι πήραν κρατικά δάνεια μέσω

των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκατα-
βολής, ενώ όσοι αποκλείστηκαν και έκαναν
ένσταση είναι πιθανό να έχουν μια δεύτερη
ευκαιρία για να ενταχθούν εκ των υστέρων
στο πρόγραμμα των ενισχύσεων.

Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν εφά-
παξ το ποσό του δανείου που πρέπει να γυ-
ρίσουν (για να έχουν έκπτωση 15%), θα

έχουν περισσότερο χρόνο να το κάνουν.
Στον αντίποδα, το αρχικό σχέδιο για συμψη-
φισμούς της έκπτωσης της επιστρεπτέας
προκαταβολής με φόρους και εισφορές
μπαίνει στο συρτάρι. Τέτοιοι συμψηφισμοί
θα μπορούν να γίνουν μόνο με τα κουπόνια
του προγράμματος επιδότησης παγίων δα-
πανών. Δεν είναι λίγοι πάντως οι παράγον-
τες της αγοράς, που πιστεύουν ότι οι επι-
στρεπτέες και ενόψει προεκλογικής χρο-
νιάς θα είναι μη επιστρεπτέες. 

ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Σε θετικό πρόσημο πέρασε η
ελληνική αγορά βραχυχρόνιων
μισθώσεων κατά τον Νοέμβριο. 
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η
Ελλάδα αποτελεί μία από τις
μόλις έξι χώρες όπου η ζήτηση
για βραχυχρόνιες μισθώσεις
έχει πλέον ανακάμψει σε επίπε-
δο υψηλότερο σε σχέση με το
αντίστοιχο του 2019. Σύμφωνα
με την AirDNA, στην κορυφή με
βάση τα στοιχεία του Νοεμβρί-
ου βρίσκεται η Γαλλία, καθώς
οι διανυκτερεύσεις ήταν κατά
23,75% περισσότερες. Ακο-
λουθούν η Γερμανία με αύξηση
κατά 14,4%, η Ρωσία με
13,4%, η Κροατία με 8,4%, ενώ
μετά την πέμπτη στη σειρά Ελ-
λάδα βρίσκεται η Ελβετία με
αύξηση κατά 2,9%. 

ΤΑ ΒΡΟΜΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
Σύμφωνα με το Sputnik Kazaak-
stan, οι αρχές του Καζακστάν συ-
νέλαβαν τον φερόμενο ως εγκέ-
φαλο των τελευταίων ταραχών,
μέχρι και των αποκεφαλισμών
που συνέβησαν, Αρμάν Ντζου-
μαγκέλντιεφ. O Ντζουμαγκέλν-
τιεφ θεωρείται εγκέφαλος της
οργανωμένης εγκληματικής ομά-
δας με την κωδική ονομασία
«Dikiy». Σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, οι Αρχές του Καζακστάν υπο-
ψιάστηκαν ότι ο άνδρας, ο οποί-
ος επέστρεψε στο Καζακστάν
από την Τουρκία στις αρχές Ια-
νουαρίου, ήταν επικεφαλής των
πογκρόμ και των επιθέσεων σε
κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ο Αρμάν Ντζουμαγκέλντιεφ θεω-
ρείται ηγέτης του οργανωμένου
εγκλήματος. Μαζί του συνελή-
φθησαν κι άλλα πρωτοκλασάτα
μέλη της οργάνωσης.

ΕΠΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Ο τραγουδιστής Διονύσης Σχοι-
νάς «έγραψε» με την ατάκα του:
«Χωρίσαμε γιατί δεν μπορούσα
αυτό που γινόταν με έναν πιτσι-
ρικά –έτσι έλεγαν– που ήταν με
τη Γαρμπή. Τρόμαξα και δεν της
έδειχνα αυτό που έπρεπε να
της δείξω, δεν της έδειχνα την
αγάπη μου», είπε για τον χωρι-
σμό του από την Καίτη Γαρμπή,
πριν παντρευτούν.

Ζητά εξηγήσεις
Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά ο Γιώργος Κατρούγκαλος,
σύμφωνα με τον οποίο οι Αμερικανοί αποσύρουν την υποστήριξή
τους από τον υποθαλάσσιο αγωγό EastMed, για «να μην υπάρ-
χουν εντάσεις» στην Ανατ. Μεσόγειο.

Το ΜέΡΑ25
Την αναβολή του β’ μέρους του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου
του ΜέΡΑ25 (που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί
στις 20 ως 23 Ιανουαρίου) αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή του
κόμματος.  «Το κόμμα έχει αποκτήσει πια ένα σαφές, διακριτό πο-
λιτικό στίγμα», ήταν, εξάλλου, το μήνυμα που έστειλε ο γραμματέ-
ας Γιάνης Βαρουφάκης.ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

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

Ευνοϊκά μέτρα για 
τις επιστρεπτέες

Το θέμα με τους τζίρους στο αλκοόλ 
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Η άνοδος στον τουρισμό, 
διά χειρός Κικίλια, «όπλο» 
στη μάχη των εκλογών

Η ανοδική τάση που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όχι μο-
νάχα σε επίπεδο προβλέψεων για τις αφίξεις και το συνάλλαγμα
του 2022, αλλά και στο μέτωπο των ποιοτικών μεγεθών, πιστώνε-
ται στον Βασίλη Κικίλια.

Ο πρωταθλητής της Α’ Αθηνών για τη Νέα Δημοκρατία έχει κινη-
θεί μεθοδικά και συγκροτημένα, από τη στιγμή που ανέλαβε τα
ηνία του ελληνικού τουρισμού, και οι παράγοντες του χώρου δεν
κρύβουν την ικανοποίησή τους για τη συνεργασία που έχουν μαζί
του. Η «άνοιξη» του τουρισμού είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα
που έχει μπροστά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και με φόντο τη…
λαχτάρα να αφήσουμε πίσω μας τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις αλ-
λά και την αρνητική ψυχολογία της πανδημίας του κορονοϊού, ο
τουρισμός μπορεί να εξελιχτεί σε εξαιρετικά αποτελεσματικό
«όπλο», στην τελική ευθεία της πολιτικής αντιπαράθεσης για την
αναμέτρηση των επόμενων εκλογών.

Η «στρατηγική» κινητικότητα 
του Μάκη Βορίδη

Ο υπουργός Εσωτερι-
κών Μάκης Βορίδης είναι
από τα κορυφαία στελέχη
της κυβέρνησης που
έχουν γίνει εσχάτως πό-
λος έλξης για τους κομ-
ματικούς παράγοντες της
Νέας Δημοκρατίας.

Οι επόμενες εκλογές
θα είναι σημαντικές και
κρίσιμες για την ανθρω-

πογεωγραφία της «γαλάζιας» παράταξης, και αρκετοί
στρέφονται στο πρόσωπο του Μάκη Βορίδη, ο οποίος,
μετά τα πρώτα δύσκολα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία,
που ακολούθησαν τη «μεταγραφή» του από τον Λαϊκό
Ορθόδοξο Συναγερμό, κατάφερε να βρει τα πατήματά
του και να διευρύνει την απήχηση και τον κύκλο επιρ-
ροής του.

Όχι μονάχα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου εκλέγε-
ται πανηγυρικά, αλλά ευρύτερα στο Λεκανοπέδιο της
πρωτεύουσας, κάτι που του επιτρέπει να διαμορφώνει
με άνεση συμμαχίες και με κορυφαία στελέχη στις
υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής. 

Ανεξάρτητα από το αν ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα αποφασίσει
να προχωρήσει σε πρόωρες εκλο-
γές εντός του 2022, ή θα παρα-
μείνει συνεπής στην επαναλαμβα-
νόμενη δέσμευσή του για κάλπες
στο συνταγματικό τέλος της τε-
τραετίας, το 2023, αρκετοί βου-
λευτές της Νέας Δημοκρατίας
επιχειρούν από τώρα να… μετρή-
σουν ψήφους.

Στα επιτελεία των προβεβλημέ-
νων στελεχών και των κορυφαίων
υπουργών, ειδικά εκείνων που
εκτίθενται στην αχανή και τερά-

στια Β’ Αθηνών, επιδιώκουν ένα
όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέ-
λεσμα σε συλλογική προσωπικών
σταυρών στις επερχόμενες κάλ-
πες, ώστε να εξασφαλίσουν ένα
καλύτερο πλασάρισμα στο μέλλον.

Η προσοχή των περισσοτέρων
είναι στραμμένη στον υπουργό
Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη,
«πρώτο των πρώτων» στις προ-
ηγούμενες εκλογές, αλλά και
στους Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο
Δένδια, που επίσης επιδιώκουν
να «ψηλώσουν» στην καταμέτρη-
ση της κάλπης.

Η Διαμαντοπούλου και τα σενάρια
«ανασυγκρότησης» του Κέντρου

Το όνομα της Άννας Διαμαντοπούλου εμπλέκεται εσχάτως σε σε-
νάρια πολιτικών ανακατατάξεων, με φόντο την εκλογή του Νίκου
Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής και τις προσωπι-
κές στοχεύσεις στελεχών από τον χώρο του Κέντρου, που τα τελευ-
ταία χρόνια στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τα σχετικά σενάρια και τις φήμες, η πρώην υπουρ-
γός των κυβερνήσεων Σημίτη, και «εκλεκτή» του πρώην πρωθυ-
πουργού για να τον διαδεχθεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μια προοπτι-
κή που «κάηκε» λόγω της εκλογής του Γιώργου Παπανδρέου το
2004, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και προτροπών, προ-
κειμένου να κάνει… ένα βήμα μπροστά.

Εσχάτως άλλωστε, αρκετά στελέχη με προέλευση τη «δεξαμε-
νή» του ΠΑΣΟΚ, που στήριξαν ανοικτά τα προηγούμενα χρόνια τον
Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίζονται με αναρτήσεις τους στα social
media, όπου και καταγράφουν ζωηρή δραστηριότητα, να είναι απο-
στασιοποιημένα από επιλογές της σημερινής κυβέρνησης. 

Οι «γαλάζιοι» που… μετρούν ψήφους, 
για καλύτερο πλασάρισμα στο μέλλον

Ο Τσίπρας σε αναζήτηση… 
Ρουσόπουλου

Στην αναζήτηση ενός
προσώπου με τα χαρακτη-
ριστικά του Θοδωρή Ρου-
σόπουλου, ο οποίος βρέ-
θηκε δίπλα στον Κώστα
Καραμανλή, μετά την ήτ-
τα της Νέας Δημοκρατίας
στις εκλογές του 2000,
βρίσκεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο Αλέξης
Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα για δομικές αδυναμίες και στρεβλώσεις της
επικοινωνιακής αλλά και πολιτικής στρατηγικής του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με φόντο και το επικείμενο Συνέδριο του κόμματος λοιπόν,
και τις διαγραφόμενες αλλαγές, που αποσκοπούν στο να φέ-
ρουν τον ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στην κοινωνική βάση του, στον Αλέ-
ξη Τσίπρα έχουν προτείνει να βρει ένα πρόσωπο σαν τον Θοδω-
ρή Ρουσόπουλο, προερχόμενο από τον χώρο των ΜΜΕ, και χω-
ρίς πολιτικές… φορτίσεις από το παρελθόν, ώστε να σηματο-
δοτήσει την καινούργια πραγματικότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΣ 

Μπορεί να υπάρχουν πολλές γκρίνιες στην κοι-
νωνία λόγω της ακρίβειας και της «έκρηξης» των
τιμών της ενέργειας, ωστόσο, οι υπουργοί της κυ-
βέρνησης, που έχουν επιφορτιστεί με το έργο της
στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, επανα-
λαμβάνουν σε όλους τους τόνους ότι κανείς δεν
θα μείνει απροστάτευτος. Μάλιστα, όπως μαθαί-
νουμε, οι ανακοινώσεις προγραμμάτων θα... πυ-
κνώσουν το προσεχές διάστημα, όσο θα ανοίγε-
ται μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι όσο θα πηγαίνουμε προς τις
εκλογές, και εφόσον δεν γυρίσει ο κόσμος... ανά-
ποδα, θα επουλώνονται σιγά-σιγά οι πληγές που
έχουν προκληθεί από την ακρίβεια αλλά και τις
επιπτώσεις της πανδημίας. 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ «ΕΝΕΣΕΙΣ»  
Οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων, οι μειώσεις
φόρων και η επιτάχυνση της ανάπτυξης διαμορ-
φώνουν ένα μοτίβο συνεχών διορθώσεων της
οικονομικής πολιτικής, προς όφελος της κοι-
νωνίας. Το διάστημα των προσεχών 17 μηνών
έως τις εκλογές θα είναι μια εξαιρετικά ενδια-
φέρουσα άσκηση και φαίνεται ότι η κυβέρνηση,
εκτός από τα μέτρα που είναι ήδη γνωστά, επι-
φυλάσσει και κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. Η
τόνωση της ψυχολογίας αποτελεί το άλφα και
το ωμέγα για την κοινωνία, στον δρόμο προς τις
εκλογές. Και φαίνεται ότι μάλλον η κυβέρνηση
έχει τον... τρόπο για να φτιάξει ένα τέτοιο κλίμα
μέσα στο προσεχές διάστημα. Αρκεί να μη
«στραβώσει» κάτι, τόσο με την πανδημία όσο
και με την πορεία των τιμών, ειδικά στην ενέρ-
γεια. Ίδωμεν... 

ΜΑΣ... ΑΓΝΟΟΥΝ  
Την αίσθηση ότι μας... αγνοούν οι υπουργοί Οι-

κονομικών του Eurogroup και του Ecofin δίνουν
οι συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών. Ωστόσο,
αυτή η... άγνοια είναι η μοναδική φορά που γίνε-
ται για καλό! Το πιο σημαντικό για την ελληνική
κυβέρνηση είναι ότι οι εταίροι μας έχουν πλέον
το κεφάλι τους ήσυχο, καθώς γνωρίζουν από
πρώτο χέρι ότι έχουν να κάνουν με υπεύθυνες
ηγεσίες. 

Η Ελλάδα έχει βγει οριστικά από το κάδρο
των... κακών, και αυτό είναι κάτι που εισπράττει
μονίμως ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας στα συμβούλια που γίνονται. Είδαν και
απόειδαν οι άνθρωποι για να απαλλαγούν από
τον περιφερόμενο θίασο του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά κα-
τά την πρώτη περίοδο του 2015, με τον ανεκδιή-
γητο Βαρουφάκη, ο οποίος κυκλοφορούσε με τα
ταγάρια στην πλάτη και πουλούσε τρέλα! 

Στο λεπτ
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ΑIΓΙΝΑ: 
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ 
Ο ΥΠΟΘΑΛAΣΣΙΟΣ
ΑΓΩΓOΣ YΔΡΕΥΣΗΣ

Ιστορική στιγμή για την Αίγινα κα-
θώς μετά από πολλά χρόνια καθυ-
στερήσεων, μέσω του δικτύου της
ΕΥΔΑΠ, καλύπτονται πλέον οι ανάγ-
κες υδροδότησης των κατοίκων του
νησιού.

Το συγκεκριμένο έργο έχει πλέον
ολοκληρωθεί. Η σχετική διοικητική
πράξη παράδοσης-παραλαβής από
τον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη και
τον δήμαρχο Γ. Ζορμπά πραγματοποι-
ήθηκε, με βάση τον σχετικό προ-
γραμματισμό, στις 19 Ιανουαρίου.

Με την ολοκλήρωση αυτού του
σημαντικού έργου συνδέεται πλέον
το νησί της Αίγινας, μέσω της Σαλα-
μίνας, με τον κεντρικό αγωγό της
ΕΥΔΑΠ. Το έργο θεωρείται μοναδικό
στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται
από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-
2020) με το ποσό των 23 εκατ. ευ-
ρώ. Ο αγωγός 14,4 χιλιομέτρων εί-
ναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων και
αναμένεται να εξασφαλίσει ημερή-
σια παροχή νερού 21.500 κυβικά
μέτρα.

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟI
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙA
ΚΑΤΑΓΓEΛΛΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΟΛAΚΗ
Τον Παύλο Πολάκη για τη συμπερι-
φορά του απέναντι στους αστυνο-
μικούς, με αφορμή τον έλεγχο σε
ψαροταβέρνα του Μοσχάτου, κα-
ταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Πειραιά.
Μάλιστα, κάνουν λόγο για ευθεί-
ες «απειλές» στους αστυνομι-
κούς, «κυριολεκτικά, άνευ λόγου
και αιτίας. Οι συνάδελφοι προ-
έβησαν και πραγματοποίησαν
απλώς το καθήκον τους και αναι-
τιολόγητα λοιδορήθηκαν», σημει-
ώνουν σε ανακοίνωσή τους. Τέ-
λος, δηλώνουν ότι «είμαστε στο
πλευρό των συναδέλφων που αδι-
κήθηκαν κατάφωρα και έχουν δο-
θεί σχετικές εντολές στο νομικό
τμήμα της Ένωσης, εφόσον οι ίδι-
οι το επιθυμούν».

Οι επιπτώσεις στην οικονομία και
στις επιχειρήσεις από τον πληθωρι-
σμό συζητήθηκαν σε συνεδρίαση

του ΕΒΕΠ. 
Μιλώντας ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β.

Κορκίδης εκτίμησε ότι το κόστος της παν-
δημίας στην παγκόσμια οικονομία εκτιμά-
ται μέχρι σήμερα στα 12 τρισ. δολάρια,
επισημαίνοντας: «Στην Ελλάδα, το κόστος
ανέρχεται στα 43,5 δισ. ευρώ, ενώ το πλη-
θωριστικό φαινόμενο εξελίσσεται με μι-

κρή καθυστέρηση και ελαφρώς μικρότε-
ρη ένταση σε σύγκριση με την Ευρωζώνη,
που ήδη υπερβαίνει το 6%. Η αντιμετώπι-
ση των πληθωριστικών πιέσεων θεωρείται
μείζονος σημασίας, καθώς η άνοδος του
επιπέδου τιμών σε βασικά προϊόντα και,
κυρίως, στην ενέργεια, επιβαρύνει σημαν-
τικά τους οικογενειακούς προϋπολογι-
σμούς, συμπιέζοντας, εν τέλει, την αγορα-
στική δύναμη των νοικοκυριών».

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ήταν ο ανασχηματι-
σμός σε αντιδημάρχους και εντεταλμένους δημοτι-
κούς συμβούλους, που έκανε ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης.

Σε γενικές γραμμές, αντιδήμαρχοι και εντεταλμέ-
νοι διατήρησαν τις αρμοδιότητές τους, με τις αλλα-
γές σε «χαρτοφυλάκια» να είναι ελάχιστες.

Στους «αναβαθμισμένους» συγκαταλέγονται οι:
• Αλέξανδρος Αργουδέλης, που από εντεταλμέ-

νος δημοτικός σύμβουλος γίνεται αντιδήμαρχος,
διατηρώντας τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οδοποι-
ίας-Αποχέτευσης, πλην του συντονισμού της Δημοτι-
κής Συγκοινωνίας, του Τμήματος Οδικών Έργων και
Δημοτικής Συγκοινωνίας.

• Αντωνία Καρακατσάνη, η οποία από εντεταλ-

μένη δημοτική σύμβουλος έγινε αντιδήμαρχος,
διατηρώντας τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και
Πρασίνου.

• Λεωνίδας Μανωλάκος, ο οποίος επίσης από εν-
τεταλμένος δημοτικός σύμβουλος έγινε αντιδήμαρ-
χος, διατηρώντας τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.

Τέλος, στους αναβαθμισμένους συγκαταλέγεται
και η Κυριακή Μπουρδάκου, η οποία μέχρι τώρα κα-
τείχε την αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας,
που ανατέθηκε, πλέον, στον εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο Χαρουτιούν Μαρκαριάν της παράταξης
Μώραλη.

Η θητεία των αντιδημάρχων και δημοτικών συμ-
βούλων λήγει στις 13/1/2023.

Ο «ΧΑΜΕΝΟΣ» ΚΑΙ
ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ 
Αίσθηση προκαλεί ότι για πρώ-
τη φορά από την εκλογή Μώ-
ραλη δεν περιλαμβάνεται
στους εντεταλμένους δημοτι-
κούς συμβούλους ο πρώην δή-
μαρχος Χρήστος Αγραπίδης,
που είχε την αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Υγείας και Κοινω-
νικών Υπηρεσιών. Η αρμοδιό-
τητά αυτή παραχωρήθηκε στην
προερχόμενη από την παράτα-
ξη Βλαχάκου Κυριακή Μπουρ-
δάκου, που αναβαθμίστηκε
από εντεταλμένη δημοτική
σύμβουλος σε αντιδήμαρχος.
Εκτός από την κα Μπουρδά-
κου, από την παράταξη Βλαχά-
κου (που είχε την επίσημη στή-
ριξη της ΝΔ), στο νέο διοικητι-
κό σχήμα μετέχουν άλλοι τέσ-
σερις δημοτικοί σύμβουλοι,
επισφραγίζοντας τη συνεργα-
σία της παράταξής τους με την
παράταξη Μώραλη, που επίση-
μα είχε υποστηριχθεί από το
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για
τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Αρά-
πη και τους εντεταλμένους δη-
μοτικούς συμβούλους Γ. Βί-
τσα, Αλ. Καμαράτο και Αντ.
Μοραντζή.
Οι κ.κ. Βίτσας και Μοραντζής
αναλαμβάνουν για πρώτη φο-
ρά καθήκοντα διοίκησης, με
τον πρώτο να παίρνει την αρμο-
διότητα της Πολιτικής Προστα-
σίας, η οποία μέχρι τώρα ανή-
κε στον Παναγιώτη Ρέππα, που
παραμένει αντιδήμαρχος Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΣΕ ΡΑΝΤΖΑ 
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ COVID-19

Σε ράντζα στο Κρατικό Νοσοκο-
μείο της Νίκαιας έμειναν 17
ασθενείς με Covid-19 μετά την
άρνηση ιδιωτών κλινικαρχών να
συναινέσουν για τη διακομιδή
τους στις κλινικές τους, «παρά το
γεγονός πως η κυβέρνηση έλεγε
πως έχει εξασφαλίσει 300 κλίνες
του ιδιωτικού τομέα γι’ αυτόν τον
σκοπό»!

Αυτό τουλάχιστον διατείνεται η
Νομαρχιακή Επιτροπή Πειραιά
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία, καταγγέλλοντας την κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας για
τη διαχείριση της πανδημίας.

Στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου
αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλα-
κιωτάκης.

«Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου συ-
νεχίζεται κανονικά και πλέον έχει ενταχθεί ως ένα
σταθερό μέτρο ενίσχυσης της νησιωτικότητας, στο
πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής που
εφαρμόζουμε στο υπουργείο», τόνισε μεταξύ άλ-
λων ο κ. Πλακιωτάκης.

Ήδη η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι-

κής Πολιτικής προωθεί τις πληρωμές ύψους 25
εκατομμυρίων ευρώ εντός του Ιανουαρίου, μετά
την έγκριση των σχετικών πιστώσεων του ΠΔΕ. 

Στο σκέλος των επιβατών, οι ωφελούμενοι κά-
τοικοι θα λάβουν συνολικά έως τέλος Γενάρη 12
εκατομμύρια ευρώ για τις μετακινήσεις του 2021.
Στο σκέλος των καυσίμων για τα 42 νησιά εφαρμο-
γής του μέτρου θα πιστωθούν σε κατοίκους και
επιχειρήσεις περίπου 4,1 εκατ. ευρώ για το 2021
Και, τέλος, για 380 νησιωτικές επιχειρήσεις απο-
δεσμεύονται πόροι ύψους 5 εκατ. ευρώ».

ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ: «ΠΡΟΩΘΟYΜΕ 25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ»

ΕΒΕΠ: Μάχη απέναντι 
στην πανδημία ακρίβειας

Ανασχηματισμός στον Δήμο Πειραιά



Σ ε εγρήγορση βρίσκεται ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης. Απο τη μία, η επίσκεψη του Παύλου Μαρινάκη στην πόλη, από
την άλλη εκείνη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδω-

ρικάκου, έχει κάνει αρκετούς να αναρωτιούνται αν όντως οι εκλογές θα γί-
νουν το 2023. Σε κάθε περίπτωση το παιχνίδι, όπως μαθαίνουμε, θα ανοί-
ξει το αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις οι ειδικοί χαλαρώσουν λίγο τα μέ-
τρα που βρίσκονται σε ισχύ. Μάλιστα, στο πρόγραμμα έχουν μπει επισκέ-
ψεις σε δημόσιες υπηρεσίες αλλά και γειτονιές, καθώς στο επίκεντρο βρί-
σκεται η καλυτέρευση της ζωής των πολιτών.
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ΣΥΡΙΖΑ: 
ΜΕ ΤΟ ΒΛEΜΜΑ 
ΣΤΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ
Για τις 31 Μαρτίου ορίστη-
κε τελικά το Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη,
όπως μου λένε, περιμένουν
κάποια στιγμή να ξεκινή-
σουν τις προσυνεδριακές
συσκέψεις των οργανώσε-
ων, αλλά σε καμία περίπτω-
ση δεν βιάζονται, καθώς πε-
ριμένουν πρώτα να εκδόσει
οδηγίες η οργανωτική επι-
τροπή του Συνεδρίου. Για
την ώρα πάντως, δεν έχει
φανεί κάποια διαφοροποί-
ηση και η Θεσσαλονικη δεί-
χνει τουλάχιστον να στηρί-
ζει Τσίπρα. 

ΞΕΚIΝΗΣΑΝ 
ΟΙ ΣΥΓΚΡΟYΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΚΙΝΑΛ ΣΤΗ
ΣΥΜΠΡΩΤΕYΟΥΣΑ
Άρχισαν οι γκρίνιες και οι
διαφοροποιήσεις στο ΚΙ-
ΝΑΛ Θεσσαλονίκης σε ότι
έχει σχέση με τους γραμμα-
τείς των Νομαρχιακών αλλά
και τα πρόσωπα που θα
μπουν στη μάχη του σταυ-
ρού, ειδικά στην πρώτη
εκλογική περιφέρεια. Πάν-
τως ένα είναι σίγουρο: Η
αδιαφορία της Αθήνας έχει
αναγκάσει πολλά στελέχη
να πηγαινοέρχονται στην
πρωτεύουσα αξιώνοντας
υποσχέσεις και δεσμεύσεις
από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

ΣΤΟ ΕΠIΚΕΝΤΡΟ 
Ο... ΤΣΙΤΣAΝΗΣ 

Ο... Βασίλης Τσιτσάνης και
τα τραγούδια του απασχόλη-
σαν ένα μικρό «κομμάτι» της
συνάντησης του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντί-
νου Ζέρβα με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Τά-
κη Θεοδωρικάκο, στο δη-
μαρχείο. Ο κ. Ζέρβας, υπο-
δεχόμενος τον υπουργό στο
γραφείο του, τον ενημέρω-
σε πως λίγο πριν από το
ραντεβού τους ο δήμος το-
ποθέτησε στην οδό Παύλου
Μελά δύο αναμνηστικές
πλάκες, εκεί όπου ήταν το
«Ουζερί Τσιτσάνης» αλλά
και το σπίτι όπου έμενε ο με-
γάλος λαϊκός συνθέτης.

ΕΤΟΙΜAΖΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜO
Ο ΑΠOΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Σε απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκη-
σής του για το 2021 θα προχωρήσει τις επό-
μενες ημέρες ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Τα
πεπραγμένα, τόσο του περιφερειάρχη όσο και
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρει-
ας, θα συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση που
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τηλε-
διάσκεψη, στις 31 Ιανουαρίου.

Οι «στρατολογήσεις» 
και το εμπόριο ναρκωτικών

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέρον-
τος της κοινής γνώμης, εξαιτίας της θλιβερής υπόθεσης βιασμού
της 24χρονης, αλλά, πέρα από αυτό το αποτρόπαιο συμβάν, ανα-
δείχθηκε εκ θεμελίων ένα πρόβλημα που όπως φαίνεται δεν εί-
ναι τωρινό. Πίσω από τα χλιδάτα πάρτι κρύβονται «στρατολογή-
σεις» νεαρών κοριτσιών, κυκλώματα μαστροπείας και εμπορίας
ναρκωτικών. 

Αφωνία από τους πολιτικούς 
Είναι απορίας άξιον πως οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης δεν

κινητοποιήθηκαν, τη στιγμή που όχι μόνο αρκετοί εξ αυτών υπήρ-
ξαν και πελάτες του συγκεκριμένου μαγαζιού (αλλά και άλλων
στο κέντρο της πόλης), αλλά μάλιστα είναι και γνωστοί –αν όχι φί-
λοι– των επιχειρηματιών εστίασης κυρίως καταστημάτων της νύ-
χτας. Ο μόνος που προσέτρεξε από πολιτικούς και αυτοδιοικητι-
κούς ήταν ο δήμαρχος Λαγκαδά Γιάννης Ταχματζίδης λόγω της
προσωπικής γνωριμίας του με την 24χρονη κοπέλα, η οποία κα-
τάγεται από την ίδια πόλη.

Απόντες οι βουλευτές της ΝΔ 
Θεσσαλονίκης στη συνάντηση 
με τον Θεοδωρικάκο  

Ακόμη και στη συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολί-
τη Τάκη Θεοδωρικάκο, στην οποία μάλιστα είχαν προσκληθεί να
μετάσχουν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ στο υπουργείου
Μακεδονίας-Θράκης, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών
Σταύρου Καλαφάτη, προσήλθαν μόνο τρεις. Αντιθέτως με τους
κομματικούς, που ήταν όλοι εκεί. 

Έντονο ενδιαφέρον για το κυκλοφοριακό

Βέβαια, ο κ. Θεοδωρικάκος, με αφορμή την παρουσία του στο
δημαρχείο, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον –πέρα από την
ασφάλεια των πολιτών και το κυκλοφοριακό– γενικότερα για την
πορεία των έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης που εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Άλλωστε, ως υπουργός Εσωτερι-
κών, είχε συναντηθεί αρκετές φορές με τον Κ. Ζέρβα και οι δυο
τους είχαν θέσει επί τάπητος σημαντικά ζητήματα της πόλης,
όπως για παράδειγμα η ανάπλαση των στάβλων Παπάφη.

Διπλή γιορτή για το σπίτι του Στ. Καλαφάτη
Χρόνια πολλά για την ονο-

μαστική τους εορτή ευχήθη-
κε ο Σταύρος Καλαφάτης
στον πατέρα του αλλά και
τον υιό του. Μάλιστα, ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών, αρμό-
διος για θέματα Μακεδο-
νίας-Θράκης, ανάρτησε δύο
φωτογραφίες στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Face-

book, γράφοντας: «Διπλή γιορτή για το σπίτι μας – ιδιαίτερη η μέρα. Γιορ-
τάζουν οι δύο Θανάσηδές μου. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε
όσες κι όσους γιορτάζουν σήμερα».

Ξανά θετικός στον κορονοϊό ο Κυρίζογλου 
Θετικός για δεύτερη φορά στον κορονοϊό βρέθηκε ο δήμαρχος Αμπελοκή-

πων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο δήμαρχος παραμένει καραντίνα στο
σπίτι του χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, ενώ είναι πλήρως εμβολιασμένος. Η
πρώτη φορά που είχε νοσήσει ξανά από κορονοϊό ήταν τον Νοέμβριο του 2022.

Οργανώνεται ο κοατικός
ηχανισός της ΝΔ
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Το όραμά του για την Καλλιθέα μέχρι το
τέλος αυτής της δημοτικής περιόδου,
αλλά και τους στόχους και τον προ-

γραμματισμό του ανέπτυξε, μιλώντας στο
«Π», ο δήμαρχος της πόλης, Β’ αντιπρό-
εδρος της ΚΕΔΕ και μέλος του Προεδρείου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών,
Δημήτρης Κάρναβος. 

Σε σχέση με την πανδημία αλλά και την
εμβολιαστική κάλυψη, πώς είναι η κα-
τάσταση στον Δήμο Καλλιθέας;

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας πή-
ραμε μέτρα, ακολουθώντας πάντοτε τις οδη-
γίες των ειδικών και των αρμοδίων. 

Δημιουργήσαμε επίσης γραμμή για ψυχο-
λογική υποστήριξη και γραμμή υποστήριξης
για κακοποιημένες γυναίκες. 

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, χάρη
στην παραχώρηση ενός οικίσκου στο Κέντρο
Υγείας που εδρεύει στην πόλη μας, λειτουρ-
γεί εκεί διαγνωστικό κέντρο για Covid, ενώ
παράλληλα διενεργούνται και εμβολιασμοί.
Εκτός αυτού, έχουμε οργανώσει και λειτουρ-
γούμε υπηρεσία για συνοδεία στα κέντρα εμ-
βολιασμών, για συμπολίτες μας που έχουν
ανάγκη. 

Επίσης οργανώνουμε τη διενέργεια rapid
tests σε πολύ χαμηλή τιμή για τους μαθητές
και τους ωφελούμενους από τις κοινωνικές
υπηρεσίες του δήμου μας.

Είμαστε ο πρώτος δήμος που οργάνωσε
εθελοντική αιμοδοσία στην περίοδο της παν-
δημίας, ενώ δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια
του πρωθυπουργού για τη λειτουργία του
«Βοήθεια στο Σπίτι 2».

Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός
σας στο επίπεδο των έργων; 

Ο προγραμματισμός των έργων στην Καλ-
λιθέα προχωράει με γρήγορο ρυθμό, παρά
το όποιο τροχοπέδη εξαιτίας της πανδημίας.
Πέρα από τα έργα που προγραμματίζουμε
απευθείας από τον δήμο μας, χρησιμοποιού-
με και ως επιπλέον εργαλεία τα χρηματοδο-
τικά προγράμματα που απευθύνονται στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το ΕΣΠΑ, το
Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Ανάπτυξης, τις
ΟΧΕ-ΒΑΑ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύ-
σεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και το
«Αντώνης Τρίτσης». 

Ειδικά για το τελευταίο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης, κάναμε μια πολύ σοβαρή και
απαιτητική προετοιμασία και υποβάλαμε
ώριμες και βιώσιμες προτάσεις που θα ανα-
βαθμίσουν αποτελεσματικά την πόλη μας.
Πρόκειται για προτάσεις με 14 έργα, που αγ-
γίζουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη, πριν
από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε η χρηματοδό-
τηση του μεγαλύτερου έργου, ύψους
12.400.000 ευρώ, για την κατασκευή Πολυ-
δύναμου Πολιτιστικού Κέντρου, στις παλιές
εγκαταστάσεις των πλυντηρίων του ΙΚΑ δί-
πλα στην πλατεία Δαβάκη, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 14.855.800 ευρώ. 

Στην πόλη μας προγραμματίσαμε και βρί-
σκονται σε ώριμο στάδιο και πολλά άλλα με-
γάλα έργα, όπως: 
�Η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της

Καλλιθέας, με το πρόγραμμα του Ανοιχτού
Κέντρου Εμπορίου.

�Η ανάπλαση της πλατείας Δαβάκη.
�Η ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση δη-

μοτικών κτιρίων και άλλα μικρότερα έργα
υποδομών.
Τελευταίο, αλλά πολύ σπουδαίο, η σταθε-

ρή διεκδίκηση από εμάς της έλευσης γραμ-
μής του μετρό από την περιοχή μας, για την
οποία πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε θε-
τικές εξελίξεις.

Είστε στο μέσον της δεύτερης θητείας
σας. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι έχε-
τε πετύχει αυτά τα χρόνια; 

Η Καλλιθέα έκανε πολλά βήματα τα προ-
ηγούμενα επτά χρόνια. Είναι γεγονός ότι,
όταν οι πολίτες της Καλλιθέας μάς ανέθεσαν
για πρώτη φορά τη διοίκηση του δήμου, η
πόλη είχε μείνει πολύ πίσω.

Τα προηγούμενα χρόνια τρέξαμε για να κα-
λύψουμε το χαμένο έδαφος. 

Ανανεώσαμε τον στόλο των οχημάτων
μας, ειδικά με οχήματα που αφορούν στην
καθαριότητα. Με τα τελευταία οχήματα που
περιμένουμε, σε λίγους μήνες, θα έχουμε
τον νεότερο στόλο οχημάτων σε όλη τη χώ-
ρα. Ανανεώσαμε τον εξοπλισμό μας, εγκατα-
στήσαμε σε 23 μέχρι τώρα σημεία (και συνε-
χώς επεκτείνουμε) δίκτυο ελεύθερου WiFi
και υιοθετήσαμε καλές πρακτικές διοίκη-
σης, όπως η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
των πολιτών.

Εγκαταστήσαμε ιδιωτική ασφάλεια στις
πλατείες Κύπρου και Δαβάκη αλλά και στους
δρόμους της πόλης, με νυχτερινές περιπο-
λίες με δύο οχήματα, ενώ έχουμε ενισχύσει
το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα με τη δωρεά
τριών περιπολικών αυτοκινήτων.

Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια,
ανακαινίσαμε τον ιστορικό χώρο-σύμβολο
της Εθνικής Αντίστασης στην πόλη μας, το
σπίτι «Κάστρο» της οδού Μπιζανίου. 

Ξεκίνησε η λειτουργία, με μεγάλη ανταπό-
κριση, του Κέντρου Ενημέρωσης & Υποστή-
ριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) Καλλιθέας. 

Παράλληλα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται
και τα προγράμματα που εξασφαλίσαμε από
το πρόγραμμα των ΟΧΕ ΒΑΑ μέσω του ΣΥΔ-
ΝΑ (Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής με
συμμετοχή των Δήμων Καλλιθέας, Αλίμου
και Π. Φαλήρου). Έτσι, μετά τη σύμβαση για
τις δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ξε-
κινάμε τρία ακόμη προγράμματα. Τη δημι-
ουργία Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότη-
τας, προϋπολογισμού 4.400.000 ευρώ, μια
βασική προεκλογική μας υπόσχεση, για δω-
ρεάν παροχή επιχειρηματικών εργαλείων σε
επιχειρήσεις της περιοχής μας, με ανάδοχο
την κοινοπραξία των εταιρειών ICAP και
Grant Thornton, και άλλα δύο προγράμματα
που αφορούν σε επιδοτούμενη κατάρτιση
850 ανέργων και εργαζομένων, συνολικού
ύψους 5.000.000 ευρώ.

Πολύ σημαντικά για την πόλη μας, και ιδι-
αίτερα για τις Τζιτζιφιές και του Χαροκόπου,
είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Τόσο αυτά
που εκτελέστηκαν από εμάς όσο και, κυ-
ρίως, αυτά από την Περιφέρεια που δίνουν
λύση στο πρόβλημα των πλημμυρών του πα-
ραλιακού μετώπου. 

Δημήτρης Κάρναβος  Δήμαρχος Καλλιθέας 

Ήταν ο πρώτος δήμος 
που οργάνωσε εθελοντική 

αιμοδοσία στην περίοδο 
της πανδημίας, ενώ δέχτηκε 

τα συγχαρητήρια 
του πρωθυπουργού 

για τη λειτουργία 
του «Βοήθεια στο Σπίτι 2»

«Kερδίσαμε
το χαμένο 
έδαφος!»

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Καλλι-
θέας μέχρι το τέλος της δημοτικής
περιόδου; 

Το όραμά μας είναι να βάλουμε την
Καλλιθέα στον χάρτη των σύγχρονων
μεγάλων πόλεων. Οι στόχοι αυτής της
προσπάθειας είναι η κοινωνική συνοχή,
η προσβασιμότητα, η πράσινη και βιώσι-
μη ανάπτυξη.



ΣΤΟΧΕΥΕΙ 
ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ    
Μετά το πρώτο βήμα, της δικτύωσής
του με τον Δήμο του Παλέρμο της Σικε-
λίας, ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής
εντάσσεται και στο Μητρώο Μελών
του ΟΤΙΕ (Observatory on Tourism for
Islands Economy). Στόχος της δημοτι-
κής αρχής είναι να διεισδύσει στις με-
σογειακές αγορές τουρισμού, για την
οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής
Χαλκιδικής. Προς τούτο, ο ΟΤΙΕ θα
προσφέρει στον Δήμο Αριστοτέλη ενη-
μέρωση μιας μεγάλης τράπεζας δεδο-
μένων αναφορικά με τον νησιωτικό
τουρισμό στη Μεσόγειο, εκπόνηση με-
λετών και εργασιών, διοργάνωση fo-
rum και σεμιναρίων και συμμετοχή σε
ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας
και τουριστικής ανάπτυξης.

Νέα οχήματα για την Πολιτική
Προστασία της Ηπείρου  

Με 29 οχήματα
ενισχύει τον στόλο
της Πολιτικής Προ-
στασίας η Περιφέ-
ρεια Ηπείρου, με
χρηματοδότηση
από το οικείο πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ. Στην
τελετή παράδοσης
παρέστη ο υπουρ-

γός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστος Στυλιανίδης, επισημαίνοντας ότι «για να
αποκτήσει η χώρα έναν σύγχρονο μηχανισμό Πολιτι-
κής Προστασίας, αναγκαίο για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, χρειάζεται η κι-
νητοποίηση του συνόλου της χώρας, του συνόλου
του κρατικού μηχανισμού, του συνόλου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και η εμπλοκή των πολιτών».

Τη σύσταση –το ερχόμενο διάστημα– κοι-
νής προπαρασκευαστικής ομάδας εργα-
σίας ανάμεσα στην ΚΕΔΕ και τα υπουρ-

γεία Οικονομικών και Εσωτερικών ανακοίνω-
σε, κατά την ημερίδα της ΚΕΔΕ για το έργο
PRODESA, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερι-
κών Στέλιος Πέτσας, με αντικείμενο την περαι-
τέρω ενίσχυση των δήμων, λόγω του αυξημέ-
νου ενεργειακού κόστους αλλά και της επιβο-
λής του τέλους ταφής. Όπως είπε ο κ. Πέτσας,
το αντικείμενο της επιτροπής θα είναι από τη
μία η αναμόρφωση και η περαιτέρω ενίσχυση
του χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ, σε
συνδυασμό με τη μόνιμη μείωση του επιτοκίου
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και
από την άλλη η βελτίωση της εισπραξιμότητας,
από τους δήμους, των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών τρίτων. Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών: «Μέσα σε αυτή την
ομάδα, θα εντάξουμε δύο ακόμη βασικούς
άξονες: την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης για
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών
που προκύπτουν από την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους και να αντισταθμιστεί η πρόσθε-
τη επιβάρυνση που αναμένεται να προκύψει
από την επιβολή του τέλους ταφής, το οποίο
εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους, σύμφω-
να με τη σχετική κοινοτική οδηγία».

Σε ετοιμότητα η ΚΕΔΕ 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συγκεκριμένα

θέματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα και στον

κατάλογο των αιτημάτων των δήμων, όπως αυ-
τά παρουσιάστηκαν και στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα αποτελέσουν βασικά
θέματα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, που
είχε προγραμματιστεί για το τέλος Ιανουαρίου,
αλλά τελικά μετατίθεται για τις 25 Φεβρουάρι-
ου, λόγω της έξαρσης της πανδημίας. 

Όμως επειδή η Αυτοδιοίκηση και η Επιτροπή
δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι την ημερομη-
νία της Συνέλευσης, ήδη συνεδρίασε η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, όπου αποφασίστηκε
η άμεση συγκρότηση και συνεδρίαση μιας κοι-
νής ομάδας εργασίας, προκειμένου να λη-
φθούν αποφάσεις για όλα αυτά τα φλέγοντα

ζητήματα, οι οποίες στη συνέχεια θα τεθούν
προς ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα
μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Ακόμη αποφασί-
στηκε η εκπροσώπηση της ΚΕΔΕ στην ομάδα
εργασίας να γίνει από τον πρόεδρό της και δή-
μαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου, τον
Α’ αντιπρόεδρο και δήμαρχο Αμπελοκήπων-
Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, καθώς και
τους εκπροσώπους των παρατάξεων που συμ-
μετέχουν στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Τέλος,
την Τρίτη 25 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, προκειμένου να
καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες για τη συμμε-
τοχή στην ομάδα εργασίας. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, η επιλογή της πρότασης για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται, εκ του
αποτελέσματος, αποτυχημένη; Κι αυτό, γιατί ο δήμαρχος επέλεξε να αλλάξει πρόεδρο, γεγονός που όχι μόνο
δεν δέχθηκε η αντιπολίτευση (που σε όλες τις παλαιότερες διαδικασίες είχε συναινέσει), αλλά έδειξαν την
αντίθεσή τους και αρκετοί σύμβουλοι της διοίκησης. Ευτυχώς, για τη διοίκηση, που ο νόμος προβλέπει την

εκλογή προέδρου από τη διοικούσα παράταξη και με ισχνή μειοψηφία… 

Πίνουν νερό 
στην Αίγινα 

Κι επίσημα πλέον η Αίγινα πίνει
νερό στο όνομα του Γιώργου Πατού-
λη, καθώς υπογράφηκε και η τυπική
πράξη παράδοσης του έργου του
υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης
που συνδέει το νησί, μέσω της Σαλα-
μίνας, με τον κεντρικό αγωγό της
ΕΥΔΑΠ. Όπως τονίστηκε από τον πε-
ριφερειάρχη και τον δήμαρχο Αίγι-
νας Γιάννη Ζορμπά, πλέον λύνεται
οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της
υδροδότησης, ενώ θύμισαν ότι το
έργο είχε παραληφθεί από τη σημε-
ρινή περιφερειακή αρχή σταματημέ-
νο και με πολλά προβλήματα στον
σχεδιασμό του, καθώς, πέρα από τις
δολιοφθορές που είχαν γίνει, δεν
είχαν διευθετηθεί σημαντικά ζητή-
ματα που σχετίζονταν με τη γραφει-
οκρατική διαδικασία ανάπτυξης των
εγκαταστάσεων στη Σαλαμίνα και
στην Αίγινα. Να σημειωθεί ότι το έρ-
γο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ
με 23 εκατ. ευρώ και ο αγωγός,
14,4, χιλιομέτρων, μπορεί να εξα-
σφαλίσει ημερήσια παροχή νερού
21.500 κυβικά μέτρα.

Όχι στη διχοτόμηση
της πόλης 

Σταθερά υπέρ της υπογειοποί-
ησης της σιδηροδρομικής γραμ-
μής, στο τμήμα από το Ρίο μέχρι
την οδό Κανελλοπούλου, παραμέ-
νει η δημοτική αρχή της Πάτρας.
Σ’ αυτό το πνεύμα, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση του δημάρχου
Πατρέων Κώστα Πελετίδη με εκ-
προσώπους των κατοίκων της
αχαϊκής πρωτεύουσας. 

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση,
επαναδιατυπώθηκε ομόφωνα η
απόφαση να διεκδικηθεί, με όλα τα
μέσα, το δίκαιο αίτημα της υπογει-
οποίησης. Προς τούτο, δεν θα επι-
τραπεί καμία εργασία επιφανει-
ακής χάραξης που διχοτομεί την
πόλη και θα απαιτηθεί από την κυ-
βέρνηση να κάνει αποδεκτό το αί-
τημα για υπογειοποίηση της σιδη-
ροδρομικής γραμμής. 

ΝΑ ΠΕΤYΧΟΥΝ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ   
Στη μάχη για τη μείωση του κόστους κα-
ταπολέμησης της πανδημίας Covid-19
μπήκε και η διοίκηση της ΚΕΔΕ, ακολου-
θώντας το παράδειγμα μεμονωμένων
δημάρχων που έκαναν προσπάθειες να
βοηθήσουν τους πολίτες τους. Έτσι, ο
πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Παπα-
στεργίου είχε μια εποικοδομητική συ-
νάντηση με την Ένωση Διαγνωστικών
Κέντρων, όπου ζήτησε τη συνδρομή
στην προσπάθεια διοργάνωσης των δια-
γωνιστικών διαδικασιών προμήθειας
tests και παροχής σχετικών υπηρεσιών
εργαστηριακών εξετάσεων, από τους
δήμους της χώρας. Επισημάνθηκε, λοι-
πόν, ότι οι ανοικτές, ανταγωνιστικές δια-
δικασίες είναι αυτές που επιτυγχάνουν
την ενίσχυση της διαφάνειας και την
εξασφάλιση υπηρεσιών στη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιμής.

ΚΕΔΕ - ΥΠΕΣ - ΥΠΟΙΚ
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Κοινή επιτροπή για ενεργειακό 
κόστος και τέλος ταφής 



Κλιμακώνει τις αντιδράσεις   
Συνεχής αγώνας με νομικές ενέργειες και κι-

νητοποιήσεις ήταν η απόφαση της συνέλευσης
κατοίκων και φορέων της πόλης της Κηφισιάς,
που προκάλεσε ο δήμαρχος Γιώργος Θωμά-
κος, προκειμένου να αποτραπούν τα σχεδιαζό-
μενα έργα δημιουργίας κόμβου αναστροφής
της Εθνικής Οδού στη Νέα Κηφισιά. Όπως εί-
ναι γνωστό, ο δήμος προχώρησε ήδη σε αίτηση
ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενεργείας για αναστολή των σχεδιαζόμενων έργων
σε Αδάμες και γέφυρα Βαρυμπόμπης, ενώ ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστι-
κός Σύλλογος «Ο Κηφισός» έχει καταθέσει στο υπουργείο αίτηση θεραπεί-
ας με συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα οι πολίτες, οι Σύλλογοι, ο δήμαρχος
και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνουν αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουν την υποβάθμιση της ζωής των πολιτών του δήμου με ένα έργο
περιττό και επιζήμιο, που θα οδηγήσει χιλιάδες αυτοκίνητα και φορτηγά
να εισέρχονται μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης. 

Ενημέρωση για αποστάτες 
Να ενημερώσει τη νέα ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αλλά και να «δώσει το παρών»

ενόψει εκλογών φαίνεται πως θέλησε ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός. Με επιστολή του προς τον νέο αρχηγό Νίκο Ανδρουλάκη,
τον ενημέρωσε για τη στάση των δύο «αποστατών» της παράταξής του, Βα-
σίλη Γιαννακόπουλο και Γιάννη Σμέρο, που συνεργάζονται με τη διοίκηση
Πατούλη αποδίδοντάς τους ιδιοτελή και αντι-ιδεολογική στάση, ζητώντας
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που ενδεχομένως έχουν καθυστερήσει.
Πάντως, κάποιοι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα υποστηρίζουν ότι
ο κ. Σγουρός αναζητεί και με αυτόν τον τρόπο να ισχυροποιήσει τη θέση
του ενόψει των επόμενων εκλογών. 

ΠΡOΒΛΗΜΑ ΤΑ EΡΓΑ  
Όλο και περισσότερες και πιο έντονες είναι οι αντι-

δράσεις που δέχεται η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
Μαρία Ανδρούτσου για το έργο της ανάπλασης της
Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχικά,
ήταν μόνο η αντιπολίτευση που αντιδρούσε, μετά
προστέθηκαν και οι καταστηματάρχες που έβλεπαν
να «αποκλείονται» τα καταστήματά τους από τους πε-
λάτες, όμως τώρα (που ένα κομμάτι του έργου έχει
ολοκληρωθεί) διαμαρτύρονται και οι οδηγοί, καθώς
το οδόστρωμα της λεωφόρου έχει μειωθεί και η συμ-
φόρηση γίνεται αφόρητη. Πάντως, η δήμαρχος αισιο-
δοξεί ότι, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο, οι καταστη-
ματάρχες και οι οδηγοί θα αλλάξουν άποψη, καθώς
θεωρεί ότι η ανάπλαση θα αναδείξει την τοπική αγο-
ρά και η κυκλοφορία θα γίνεται πιο εύρυθμα. Αυτοί
που σίγουρα δεν θα σταματήσουν να γκρινιάζουν εί-
ναι κάποιοι από την αντιπολίτευση, ειδικά όσο θα πλη-
σιάζουν οι εκλογές.

ΚAΤΙ ΕΤΟΙΜAΖΕΤΑΙ
Έντονη πολιτική δραστηριότητα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο της Αγίας Παρασκευής πιάνουν τα…

ραντάρ μας το τελευταίο διάστημα, γεγονός που δείχνει ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Θυμί-
ζουμε ότι στην Αγία Παρασκευή η «γαλάζια παράταξη» είναι ιδιαίτερα λαβωμένη, παρά το γεγονός
ότι ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς προέρχεται από τη ΝΔ καθώς στο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέ-
χουν, και μάλιστα με πολύ σκληρή αντιπολίτευση, άλλες δύο παρατάξεις (Οικονόμου - Μουστόγιαν-
νης). Τώρα μαθαίνουμε ότι ετοιμάζεται νέα υποψηφιότητα από στέλεχος που έχει περάσει από τη
διοίκηση του δήμου, με μεγάλη εμπειρία και αρκετά μεγάλη επιρροή στο Μοσχάτο, κι αυτό που
έχει ενδιαφέρον είναι αν θα καταφέρει να «μαζέψει» κάποιες από τις άλλες υποψηφιότητες, ώστε
να δημιουργηθεί κάποιος ισχυρός πόλος, ή θα έρθει να προστεθεί στις άλλες δημιουργώντας μεγα-
λύτερη διάσπαση. 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, η μεγάλη αντιπαράθεση για το αν η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου για τις δημαιρεσίες θα έπρεπε να γίνει με φυσική παρουσία ή όχι συνεχίστηκε με μεγάλη έντα-
ση και μετά από την πραγματοποίησή της; Κι αυτό, γιατί διαπιστώθηκε μεγάλη έξαρση κρουσμάτων
μεταξύ των δημοτικών συμβούλων λίγες μέρες μετά, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να ρίξουν
τις ευθύνες στον δήμαρχο για την επιλογή του…

Xιλιάδες είναι οι πολίτες που ανταποκρίνονται στη δράση της Περι-
φέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο της οποίας διενεργούν-
ται δωρεάν rapid tests σε όσους πολίτες το επιθυμούν, σε όλη

την Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, για την περίοδο
από τις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα έναρξης της δράσης, έως και τις
14 Ιανουαρίου 2022, οι πολίτες που έσπευσαν στα σημεία των ελέγχων
ξεπέρασαν τις 4.000. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι διενεργούνται σε δομές
(Γηροκομεία κ.ά.) και δήμους της Αττικής, ενώ υπενθυμίζεται ότι για τη
διενέργεια του ελέγχου δεν απαιτείται ραντεβού, παρά μόνον η αστυνομι-
κή ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ. Όπως τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώρ-
γος Πατούλης: «Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι ορατά και
η ανταπόκριση του κόσμου μεγάλη. Σε συνεργασία με τους δήμους, συ-
νεχίζουμε μέχρι την οριστική νίκη μας απέναντι στην πανδημία».

Τεράστια ζήτηση
για δωρεάν rapid

Παραίτηση 
για τη μαρίνα 

Το πρώτο πλήγμα στην παντοδύ-
ναμη διοίκησή του δέχθηκε ο δή-
μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με
αφορμή ένα έργο που δεν είναι του
δήμου… Για την ακρίβεια, ο πρό-
εδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Βουλιαγμένης Γιώργος Κοκολέ-
τσος ανακοίνωσε την παραίτησή
του από πρόεδρος αλλά και από τον
συνδυασμό του δημάρχου, διαμαρ-
τυρόμενος για το έργο στη μαρίνα
της πόλης, το οποίο πραγματοποι-
ούν ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα
με την αρχική ανακοίνωση παραί-
τησης (γιατί προαναγγέλλεται και
συνέντευξη Τύπου), ο παραιτηθείς
πρόεδρος υποστηρίζει ότι «δεν
έχουμε δικαίωμα να καταστρέψου-
με ένα φυσικό κάλλος προς χάριν
της ανάπτυξης “άνευ όρων”. Προς
αυτή την κατεύθυνση θα αγωνιστώ
με όλες μου τις δυνάμεις». Από την
πλευρά του, ο δήμαρχος εκφράζει
την απορία του για την παραίτηση,
καθώς υποστηρίζει ότι από την αρ-
χή των συζητήσεων για το έργο
έως και τώρα, που πλησιάζουν
στην ολοκλήρωσή τους, ο κ. Κοκο-
λέτσος δεν είχε εκφράσει καμία
αντίρρηση και στήριζε με κάθε τρό-
πο τις θέσεις της δημοτικής αρχής.
Μάλιστα αφήνει υπονοούμενα ότι
ίσως πρόκειται για μια «άκομψη
διαφοροποίηση», που κρύβει προ-
σωπικές πολιτικές επιθυμίες. 

Επικίνδυνες 
οι κάμερες

Επικίνδυνες έκρινε τις βιντεοκά-
μερες στα σχολεία και σε Παιδικές
Χαρές στον Δήμο Παλλήνης η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-
νων. Την προσφυγή είχαν καταθέ-
σει από κοινού Σύλλογοι Γονέων
και Καθηγητών της πόλης, για να
δικαιωθούν από την απόφαση που
έκρινε ότι η βιντεοσκόπηση σε αυ-
τούς τους χώρους συνιστά προσβο-
λή του δικαιώματος σεβασμού της
ιδιωτικής ζωής των φυσικών προ-
σώπων, ενώ θέτει σε κίνδυνο το δι-
καίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας –  μάλιστα επιση-
μαίνει ότι ο κίνδυνος υφίσταται,
ακόμα και αν οι κάμερες βρίσκον-
ται εκτός λειτουργίας. Πάντως, η
απόφαση ζητάει από τον Δήμο Παλ-
λήνης «να υποβάλει εντός τριμήνου
τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύ-
που για την επιτήρηση σε σχολεία
και Παιδικές Χαρές, η οποία θα
τεκμηριώνει την αναγκαιότητα για
καταλληλόλητα του μέτρου της βιν-
τεοεπιτήρησης».

Διπλό χτύπημα 
Άλλη μια απώλεια μετρά ο επικεφα-
λής της παράταξης που υποστηρίχ-
θηκε από τη ΝΔ στη Νέα Σμύρνη,
Γιώργος Λαρίσσης, καθώς ο δημοτι-
κός σύμβουλος Νεκτάριος Σαρδια-
νός γνωστοποίησε την αποχώρησή
του από τον Συνδυασμό της ελάσσο-
νος αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η
δεύτερη απώλεια για την παράταξη
Λαρίσση, καθώς είχε προηγηθεί η
ανεξαρτητοποίηση του Γιάννη Καρυ-
τινού και, όπως φαίνεται, οι λόγοι
της διαφοροποίησης είναι οι ίδιοι.
Όπως υποστηρίζει ο κ. Σαρδιανός,
διαφωνεί με τη συμπόρευση με τη
δημοτική αρχή που έχει αποφασίσει
η παράταξη, καθώς έχει «διαφορε-
τική φιλοσοφία όσον αφορά την πο-
λιτική, τις αντιλήψεις και τις πρακτι-
κές…». Η απώλεια, λοιπόν, είναι δι-
πλή, καθώς, εκτός από την παράτα-
ξη Λαρίσση, περιορίζεται και η δύ-
ναμη της σύμπραξης του δημάρχου
Σταύρου Τζουλάκη στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ωστόσο δεν αλλάζουν
ιδιαίτερα οι συσχετισμοί, καθώς
έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε πλειοψη-
φία των παρατάξεων της διοίκησης
στο Συμβούλιο. 

29Ωτακουστής
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Οκλιματικός στόχος της ΕΕ για το 2030
και το πακέτο «fit for 55» δεν θα επηρεά-
σουν μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, αλλά, μόλις τεθεί σε ισχύ, θα έχει
επίσης άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες των χω-
ρών των Δυτικών Βαλκανίων (ΔΒ). 

Η κατάσταση, όπως υποστηρίζουν το CEE
Bankwatch Network και το Green Τank, «γίνεται
ακόμα πιο πιεστική για τα Δυτικά Βαλκάνια, αν
αναλογιστεί κανείς την αλληλεπίδραση των οικο-
νομιών τους με την ΕΕ, η οποία, εκτός από τον
στόχο κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050,
έθεσε ενδιάμεσο στόχο μείωσης καθαρών εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον
55% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του
1990». Σημειώνεται ότι «ο αντίκτυπος που έχουν
οι παραβάσεις από την ηλεκτροπαραγωγή προ-
ερχόμενη από λιγνίτη-λιθάνθρακα στη δημόσια
υγεία είναι τεράστιος, τόσο για τις χώρες των Δυ-
τικών Βαλκανίων όσο και για τις χώρες της ΕΕ,
λόγω διασυνοριακής ρύπανσης. Οι εκπομπές ρύ-
πων από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής λι-

γνίτη και λιθάνθρακα εκτιμάται ότι είναι υπεύθυ-
νες για περίπου 19.000 θανάτους μεταξύ 2018
και 2020, από τους οποίους περίπου 10.800
σημειώθηκαν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, 6.500 στα
Δυτικά Βαλκάνια και 1.700 σε άλλες γειτονικές
χώρες. Το αντίστοιχο κόστος για τον τομέα της
υγείας εκτιμάται μεταξύ 25,3 και 51,8 δισ. ευ-
ρώ». Διαπιστώθηκε ότι, το 2020, οι 18 σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και λιθάνθρακα
στα Δυτικά Βαλκάνια εξέπεμψαν 2,5 φορές με-
γαλύτερες ποσότητες CO2 από ό,τι οι 221 σταθ-
μοί ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και λιθάν-
θρακα στην ΕΕ αθροιστικά!

Πράσινη στροφή
Κρίνεται συνεπώς απολύτως αναγκαία, τονί-

ζουν οι δύο Οργανισμοί, «η θέσπιση ενός ξεχωρι-
στού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που θα υπο-
στηρίζει οικονομικά τις χώρες των Δυτικών Βαλ-
κανίων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
της μετάβασης και τη στροφή σε πράσινες μορ-
φές ενέργειας. Όσο πιο γρήγορα μια χώρα μει-
ώνει την εξάρτησή της από τον λιγνίτη και τον λι-
θάνθρακα, τόσο πιο επείγουσα θα είναι η ανάγκη
της για πόρους που θα στηρίξουν τις τοπικές κοι-

νωνίες και θα στρέψουν τις τοπικές οικονομίες
προς βιώσιμη κατεύθυνση».

Green Τank και CEE Bankwatch Network προ-
τείνουν στις ηγεσίες των χωρών αυτών, προς
τους υπευθύνους διαμόρφωσης πολιτικής στα ΔΒ
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΕΕ, τα εξής:
�Να ληφθούν υπόψη η ταχύτητα μετάβασης στη

διανομή των κεφαλαίων, αξιολογώντας τον
επείγοντα χαρακτήρα της μετάβασης.

�Να ληφθεί υπόψη η ατμοσφαιρική ρύπανση της
περιοχής. Τα ΔΒ αντιμετωπίζουν μια σημαντική,
πιο έντονη πρόκληση σχετικά με την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ.
Επομένως, η οικονομική στήριξη σε αυτές τις
περιοχές θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και αυτή
την πραγματικότητα. 

�Θα ήταν σημαντικό οι χώρες να σχεδιάζουν τη
μετάβαση αμέσως, αντί να περιμένουν μέχρι να
είναι διαθέσιμη η χρηματοδότηση. Ξεκινώντας
τον σχεδιασμό νωρίς, θα έχουν σίγουρα πρό-
σθετα οικονομικά οφέλη. 

Γρήγορη απεξάρτηση
Με βάση τα έξι σενάρια απολιγνιτοποίησης που

αναλύθηκαν από τα Green Τank και CEE

Bankwatch Network, με πλήθος διαφορετικών
συντελεστών βαρύτητας για τα κριτήρια κατανο-
μής, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ταχύτερη δέ-
σμευση για απεξάρτηση από λιγνίτη και λιθάνθρα-
κα αυξάνει σημαντικά το μερίδιο των πόρων που
θα λάβει μία χώρα:
�Η Σερβία επωφελείται περισσότερο από μια πιο

γρήγορη απεξάρτηση από τα στερεά ορυκτά
καύσιμα, στα πέντε από τα έξι σενάρια που ανα-
λύθηκαν, λαμβάνοντας έως και 45,4% του Τα-
μείου Δίκαιης Μετάβασης.

�Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενδέχεται να λάβει έως
και 34,6% και να ξεπεράσει ακόμη και το μερί-
διο της Σερβίας, στο σενάριο κατά το οποίο η
απεξάρτησή της ολοκληρωθεί μέχρι το 2030,
ενώ η Σερβία και το Κόσοβο επιμείνουν στο
μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής με στερεά ορυκτά
καύσιμα έως το 2050 και το 2040 αντίστοιχα.

� Το Κόσοβο θα λάβει μέχρι και 23,8% των πό-
ρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα απολιγνιτοποι-
ηθεί έως το 2030.

� Στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, το
2027, το οποίο έχει θέσει ως προθεσμία για
την απολιγνιτοποίησή της, ευθύνεται για την
αύξηση του μεριδίου της στο 13% του ΤΔΜ, πο-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Η συμβολή 
των νοικοκυριών
στη ρύπανση
Τα επίπεδα του διοξειδίου του θείου
και του οξειδίου του αζώτου στις χώ-
ρες των Δυτικών Βαλκάνιων είναι αρ-
κετά πιο πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Μεγάλη είναι η συμβολή των νοικοκυ-
ριών στη ρύπανση, επειδή βασίζονται
κυρίως σε παλαιές πρακτικές θέρμαν-
σης με βλαβερές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον: Το 67% των νοικοκυριών χρη-
σιμοποιεί ακόμα καυσόξυλα και 3 εκατ.
χρησιμοποιούν σόμπες. Για την αντιμε-
τώπιση εκπομπών και την προστασία
του περιβάλλοντος, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση μέσω του «Green Agenda Action
Plan» ενισχύει τα Δυτικά Βαλκάνια με 9
δισ. ευρώ σε χρηματοδότηση και άλλα
20 δισ. ευρώ σε επενδύσεις. Αρκεί να
έχουν πράσινο χαρακτήρα.

Ξεχωριστό Ταμείο Μετάβασης για   

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Comply or Close», οι
χώρες των ΔΒ που χρησιμοποιούν λιγνίτη και λιθάνθρακα
απέτυχαν να συμμορφωθούν με τα όρια ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης που ορίζονται στα Εθνικά Σχέδια Μείωσης Εκπομ-
πών, εκπέμποντας τελικά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες
ρύπων. Το μερίδιο λιγνίτη και λιθάνθρακα στην ηλεκτροπα-
ραγωγή έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι το εξής:

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
5,206 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 0%.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
17,493 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 63%.

Απέτυχαν!



ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΧΡΗΜΑΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κακή πρωτιά
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ

στην οποία η ηλεκτροπαραγωγή από φυ-
σικό αέριο αυξήθηκε κατά 24%, ενώ σε
όλες τις άλλες μειώθηκε: Ολλανδία κατά
49%, Γαλλία 46%, Γερμανία 30%, Ισπα-
νία 21% και Ιταλία 6%, αναφέρεται στην
έκθεση της Κομισιόν για την αγορά φυσι-
κού αερίου το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Εξάρτηση Ευρώπης 
Είναι μεγάλη η εξάρτηση της Ευρώπης

από το εξωτερικό σε πρώτες ύλες, ενέρ-
γεια και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας,
τονίζει στην εφημερίδα «Die Welt» ο
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
της Γαλλίας, Μπρούνο λε Μερ, επισημαί-
νοντας: Οι οικονομίες των χωρών-μελών
της ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από
τα γεωπολιτικά σχέδια της Ρωσίας, της
Ουκρανίας ή άλλων χωρών.

«Χαμένος κρίκος»
Το υδρογόνο θα μπορούσε να αποδειχ-

θεί ο «χαμένος κρίκος» για ένα ενεργει-
ακό μέλλον ασφαλές για το κλίμα, ανα-
φέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας (IRENA), εκτιμών-
τας ότι θα καλύπτει έως και το 12 % της
παγκόσμιας χρήσης ενέργειας έως το
2050. 

Υπογειοποίηση δικτύου
Ένα από τα πρώτα έργα, με χρήματα

του Ταμείου Ανάκαμψης, που περιλαμβά-
νονται στο πρότζεκτ του ΥΠΕΝ αρχικού
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, είναι
η υπογειοποίηση-αναδιάταξη του δι-
κτύου ηλεκτρικού ρεύματος, στις αστι-
κές περιοχές για θωράκισή τους απέναν-
τι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, και στα
δάση για την αποτροπή δασικών πυρκα-
γιών. Χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Έργα αποθήκευσης 
Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔ-

ΜΗΕ (2023-2032) έχουν ενσωματωθεί
έργα αποθήκευσης, αντιστάθμισης και
ελέγχου του συστήματος συνολικού προ-
ϋπολογισμού 47,2 εκατ. ευρώ, με στόχο
μεταξύ άλλων τη βελτίωση του επιπέδου
ασφάλειας τροφοδοσίας και την αύξηση
μεταφοράς ενέργειας.

«Παιχνίδια» Bulgargaz
Στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τον πρω-

θυπουργό της Κίριλ Πέτκοφ, γίνεται
έρευνα για το κατά πόσο η κρατική εται-
ρεία φυσικού αερίου Bulgargaz έχει ζη-
μιώσει τους πολίτες της χώρας, εξάγον-
τας το φθηνό αέριο του Αζερμπαϊτζάν σε
Ρουμανία και Ιταλία, με το ακριβότερο
ρωσικό να το χρησιμοποιεί στην εγχώρια
αγορά.

and WIND
GAS

S LAR

σοστό σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιο του
7,4%, που θα είχε λάβει, εάν είχε αποφασίσει
να παρατείνει την εξάρτησή της από τον λιγνίτη
και τον λιθάνθρακα μέχρι το 2050.

�Το Μαυροβούνιο θα μπορούσε σχεδόν να τρι-
πλασιάσει το μερίδιό του στο 4% του Ταμεί-
ου, εάν αποφασίσει να αποσύρει τη μοναδική
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη, που
επί του παρόντος λειτουργεί πέρα από τις
20.000 νόμιμες ώρες λειτουργίας του, το
2022 αντί για το 2035, για το οποίο η χώρα
έχει δεσμευτεί.
Επίσης, η διαφορά μεταξύ των χαμηλότερων

και των υψηλότερων δυνητικών μεριδίων κάθε
χώρας αυξάνεται όταν το κριτήριο της ταχύτητας
μετάβασης έχει μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτη-
τας. Όταν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική δυνα-
τότητα κάθε χώρας στα Δυτικά Βαλκάνια στον
σχεδιασμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ευ-
νοούνται οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες (Κό-
σοβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Αλβανία).

Οικονομική υποστήριξη 
«Για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις μίας από-

τομης μετάβασης, όπως αυτή που συμβαίνει

στις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας, οι χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να αρχίσουν
να σχεδιάζουν άμεσα τη μετάβαση των λιγνιτι-
κών τους περιοχών. Η ΕΕ χρειάζεται να παρά-
σχει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για την
ανάπτυξη ενός Tαμείου Δίκαιης Μετάβασης για
τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ η ταχύτητα μετάβα-
σης πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί στα
κριτήρια κατανομής, ώστε να αξιολογηθεί σω-
στά ο επείγων χαρακτήρας της μετάβασης σε
κάθε χώρα». 

Η μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα στα
Δυτικά Βαλκάνια έρχεται πολύ γρηγορότερα απ’
ό,τι αναμένουν οι κυβερνήσεις και ένα Ταμείο Δί-
καιης Μετάβασης είναι απαραίτητο για να υποστη-
ρίξει αυτήν τη διαδικασία. «Αυτόν τον χειμώνα, με-
γάλο μέρος της περιοχής είχε δυσκολίες με βλά-
βες στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και την προ-
μήθεια λιγνίτη και λιθάνθρακα. Απαρχαιωμένες μο-
νάδες λιγνίτη και λιθάνθρακα στη Βόρεια Μακεδο-
νία, τη Σερβία και το Κόσοβο τέθηκαν εκτός λει-
τουργίας, δίνοντας έμφαση έτσι στην ανάγκη να
επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής
απόδοσης και βιώσιμες μορφές αποκεντρωμένης
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Οι εκπομπές ρύπων από τους
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

λιγνίτη και λιθάνθρακα εκτιμάται
ότι είναι υπεύθυνες για περίπου

19.000 θανάτους μεταξύ 2018 και
2020, από τους οποίους περίπου

10.800 σημειώθηκαν σε κράτη-
μέλη της ΕΕ, 6.500 στα Δυτικά
Βαλκάνια και 1.700 σε άλλες 

γειτονικές χώρες

 τα Δυτικά Βαλκάνια 

Το CEE Bankwatch Network και το Green Τank προτείνουν ξεχωριστό Tαμείο
Mετάβασης για τα Δυτικά Βαλκάνια, και αυτό γιατί αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
την αλληλεπίδραση των οικονομιών τους με την ΕΕ και τον τεράστιο αντίκτυπο

που έχουν οι παραβάσεις από την ηλεκτροπαραγωγή προερχόμενη 
από λιγνίτη-λιθάνθρακα στη δημόσια υγεία, τόσο για τις χώρες των Δυτικών

Βαλκανίων όσο και για τις χώρες της ΕΕ, λόγω διασυνοριακής ρύπανσης 
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ΚOΣΟΒΟ
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
6,350 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 95%.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
3,431 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 44%.

Β. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΣΚΟΠΙΑ)
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
5,870 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 60%.

ΣΕΡΒΙΑ
Ακαθάριστη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
37,600 GWh. Μερίδιο λι-
γνίτη και λιθάνθρακα στην
ηλεκτροπαραγωγή: 68%. 



Την περασμένη Τρίτη, στη συνάντηση του υφυ-
πουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη με
τα προεδρεία της Super League 1 και της Su-

per League 2, όπως και σ’ αυτήν του υπουργού
Υγείας Θάνου Πλεύρη πριν από περίπου δύο εβδο-
μάδες, τέθηκε αίτημα αύξησης της πληρότητας
των γηπέδων, από το 10%, στο 40%. Ο πρόεδρος
της Super League 1, Γιώργος Μποροβήλος, ζήτη-
σε η πληρότητα να είναι στο 40%, γιατί, όπως υπο-
στήριξε με ειλικρίνεια, αυτό ζητούν κυρίως οι λε-
γόμενες «μεγάλες» ομάδες. 

Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, το 40%
πληρότητα μοιάζει εξωπραγματικό, έστω κι αν
υπήρξε μείωση των κρουσμάτων της μετάλλαξης
«Όμικρον» τις τελευταίες εβδομάδες. Ο υπουργός κ.
Πλεύρης είχε πάρει γενναία απόφαση για μείωση
της πληρότητας στο 10%, σε μια προσπάθεια μεί-
ωσης της διασποράς της πανδημίας, παρά τις αντι-
δράσεις των «μεγάλων» ομάδων, που τοποθετήθη-
καν εις βάρος του με επίσημες ανακοινώσεις, αλλά
και τις πορείες διαμαρτυρίας των σκληροπυρηνικών
οπαδών. Πολλοί απ’ αυτούς μπαίνουν και ανεμβο-
λίαστοι στο γήπεδο, σύμφωνα με την Αστυνομία, αλ-
λά και χωρίς εισιτήριο, ενώ δεν φορούν και μάσκες
κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

Με μία αύξηση της πληρότητας στο 40%, το κέρ-
δος των «μεγάλων» θα είναι μονάχα οι αγώνες-
ντέρμπι. Διότι με τους «μικρούς» δεν πιάνουν καν το
όριο του 40%. Θα είναι κέρδος και για τις «μικρές»,
στη λογική πως, όταν υποδέχονται τους «μεγάλους»,
θα κόβουν περισσότερα εισιτήρια απ’ ό,τι έχουν τώ-
ρα ως μέσο όρο, ο οποίος είναι απογοητευτικός.

Οι πίνακες που δημοσιεύει σήμερα το «Π» είναι
αδιάψευστος μάρτυρας. Μπορείτε να δείτε πόση εί-
ναι η πληρότητα 40% σε απόλυτους αριθμούς θεα-
τών εντός της κερκίδας για κάθε ομάδα ξεχωριστά
και πόσα εισιτήρια έχουν κόψει μέχρι την απόφαση
για μείωση της πληρότητας στο 10%, όπου οι «μεγά-
λες» ΠΑΕ πλην Παναθηναϊκού έκλεισαν εντελώς τα
γήπεδά τους.  Για παράδειγμα: Ο Ολυμπιακός, που
έβγαλε επίσημη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης,
με πληρότητα 40% θα έκοβε μόλις μερικά εισιτήρια
παραπάνω με βάση το 90% πληρότητας, που ίσχυε
από την αρχή της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, που επίσης έβγα-
λε επίσημη ανακοίνωση, έκοψε λιγότερα εισιτήρια
από το 40%. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Με πληρότητα 40%
στο ΟΑΚΑ, έπρεπε να κόβει 26.000 εισιτήρια κι έχει
μέσο όρο μόλις 13.000 εισιτήρια.

Ο Ατρόμητος, π.χ. από τους μικρούς, ενώ με 40%
πληρότητα θα μπορούσε να κόψει 2.780 εισιτήρια,
ο μέσος όρος μέχρι τώρα είναι μόλις 723 εισιτήρια. 

Η κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσει, με βά-
ση τις εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, σε αύξηση του
ποσοστού πληρότητας, όχι απαραίτητα στο 40%, εί-
ναι προφανές ότι ζήτησε από τις ΠΑΕ να συνδράμουν
στον έλεγχο κατά την είσοδο στην κερκίδα, κάτι που
δεν συνέβη ποτέ μέχρι τώρα. Δεν υπήρξε ποτέ έλεγ-
χος στα ντέρμπι του ΟΑΚΑ και της Τούμπας. Ή, ήταν
υποτυπώδης. Γιατί, στην πραγματικότητα, είναι αδύ-
νατον να ελεγχθεί ένας όγκος 40.000 ανθρώπων,
barcodes, πιστοποιητικά νόσησης, ταυτότητες. Εκ
των υστέρων, όλοι το παραδέχτηκαν. Το κράτος, που
πρέπει να κάνει ελέγχους παντού, είναι αδύνατο να
διαθέσει όλο το προσωπικό στις θύρες των γηπέδων.
Οι ΠΑΕ υποσχέθηκαν να βοηθήσουν, αλλά δεν μας εί-
παν τον τρόπο και τον μηχανισμό.

Γήπεδα: Πληρότητα 40%;
Άλλα λένε οι αριθμοί

Ολυμπιακός 32.115 12.846
ΠΑΟΚ 29.000 11.600
Άρης 18.267 7.306
Παναθηναϊκός 16.003 6.401
ΑΕΚ 65.172 26.068
ΟΦΗ 7.266 2.906
Αστέρας Τρ. 7.541 3.016
Παναιτωλικός 6.219 2.487
Ατρόμητος 6.952 2.780
Λαμία 5.500 2.200
Απόλλων Σμ. 14.200 5.680
Ιωνικός 5.500 2.200
ΠΑΣ Γιάννινα 7.650 3.060
Βόλος 22.700 9.080

ΟΜAΔΑ            ΧΩΡΗΤΙΚOΤΗΤΑ 40%

AEK 97.412 13.916
Ολυμπιακός 91.123 13.018
ΠΑΟΚ 45.531 9.106
Άρης 55.798 7.971
Παναθηναϊκός 51.819 6.477
ΟΦΗ 23.409 2.926
ΠΑΣ Γιάννινα 14.944 1.868
Βόλος 12.147 1.735
Παναιτωλικός 11.393 1.424
Ιωνικός 6.937 991
Απόλλων Σμ. 5.057 843
Αστέρας Τρ. 5.514 788
Ατρόμητος 5.060 723
Λαμία 4.184 598
Σύνολο: 430.328 4.346

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ
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Σε «επικίνδυνες αποστολές»
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Επικίνδυνες εξόδους για τους δύο «δικεφάλους» της Super League 1 περιλαμβάνει το
πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ, που είναι σε ανοδική πορεία, πάει να παίξει
στο «Πανθεσσαλικό» με τον Βόλο και η Ένωση, μετά από δυο διαδοχικές εντός έδρας ήτ-
τες με τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, θα αντιμετωπίσει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, που
«καίγεται» για βαθμούς. 
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, που δεν πεί-
θει τελευταία (στο ντέρμπι με τον Παναθη-
ναϊκό είχε μηδέν τελικές), υποδέχεται τον
πάντα επικίνδυνο ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ο Πα-
ναθηναϊκός στη… σκληροτράχηλη έδρα
της Νίκαιας θα πρέπει να νικήσει τον Ιωνι-
κό, αν θέλει να παραμείνει σε τροχιά Ευ-
ρώπης. Το πλήρες πρόγραμμα, σήμερα,
Σάββατο: ΟΦΗ - Παναιτωλικός (17:15,
Cosmote TV), Ιωνικός - Παναθηναϊκός
(19:30, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή:
Άρης - Λαμία (15:00, NOVA), Ατρόμητος -
ΑΕΚ (17:15, NOVA), Βόλος - ΠΑΟΚ
(17:15, Cosmote TV), Ολυμπιακός - ΠΑΣ
Γιάννινα (19:30, NOVA). Δευτέρα: Αστέ-
ρας Τρ. - Απόλλων Σμ. (19:30, NOVA).

Φωνάζει η Super League, 
αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν 
καλύψει αυτό το ποσοστό 
με τα εισιτήρια που έκοψαν!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (18 αγ.)
Ολυμπιακός (17) ......43
ΠΑΟΚ (17)............... 34
ΑΕΚ (17) .................33
Παναθηναϊκός (17) ... 27
ΠΑΣ Γιάννινα ............27
ΟΦΗ (18) ................26
Αστέρας Τρ. (17) ......23
Άρης (17) ................22
Παναιτωλικός (17) ....18
Βόλος (17) ..............21
Ιωνικός (17) ............14
Λαμία (17)............... 14
Ατρόμητος (16) ........10
Απόλλων Σμ. (16) ....... 9

ΟΜAΔΑ                                ΣYΝΟΛΟ Μ.Ο.
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«Στο χιόνι»
Ερώτηση: Πώς γίνεται η Επιτροπή Επαγ-

γελματικού Αθλητισμού να επιτρέπει την
αγορά του πακέτου των μετοχών μιας ΠΑΕ,
όταν ο ιδιοκτήτης χρωστάει 445.000 ευρώ
στο  Ελληνικό Δημόσιο από την… προηγού-
μενη ιδιοκτησία ΠΑΕ; Αυτά τα χρήματα θα
συνεχίσει να τα διεκδικεί το κράτος ή γρά-
φτηκαν όλα «στο χιόνι»;

Διαμαρτυρόμενοι
Όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε πορείες

και διαμαρτυρίες κατά του «κλεισίματος»
των γηπέδων, αφού το ποσοστό 10% και το
μάξιμουμ 1.000 θεατές στην κερκίδα δεν
τους ικανοποιεί, δεν έχουν καμία σχέση μ’
αυτούς που δίνουν «ραντεβού θανάτου» ή
κάνουν «ενέδρες ξυλοδαρμού», όπως γίνε-
ται πολύ συχνά. Είναι όλοι κατά της βίας και
έχουν «πολιτική άποψη». 

Ξύπνησαν
Οι διαιτητές, επειδή σχεδόν όλοι έχουν

παράπονα από τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Κλά-
τενμπεργκ, θέλουν να κάνουν… κίνηση εις
βάρος του. Απεργία, ας πούμε. Να μην κατέ-
βουν να σφυρίξουν. Θέλουν ανεξαρτητοποί-
ηση από την ΕΠΟ και να επιλέγουν μόνοι

τους τούς επικεφαλής της διοίκησής τους.
Και μετά, ξύπνησαν.

Ξυλοκοπήθηκαν
Οι Έλληνες διαιτητές θέλουν το σωμα-

τείο τους να είναι ανεξάρτητο από την
ΕΠΟ. Για να μην εμπλέκονται στα πόδια
τους οι παράγοντες και δη οι μεγαλοπαρά-
γοντες. Και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι
δεν θα εμπλέκονται; Η ιστορία έδειξε ότι οι
διαιτητές δεν είχαν και μεγάλες αντιστά-
σεις. Κι ακόμα ότι πολλοί απ’ αυτούς ξυλο-
κοπήθηκαν ανηλεώς.

«Ύποπτα»
Συνεχίζουν να έρχονται από την UEFA

τα «ραβασάκια» με «ύποπτα προς χειρα-
γώγηση παιχνίδια» στα ελληνικά Πρωτα-
θλήματα. Το ξανάπαμε: Τακτικός δικα-
στής (από τέτοιους απαρτίζονται τα δι-
καιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου) να
πάρει απόφαση καταδίκης με βάση τις πι-
θανολογήσεις της UEFA αποκλείεται. Οι
τακτικοί θέλουν αποδείξεις. Που δεν θα
βρεθούν ποτέ.

Ντε Μπιάζι
Ο Ιταλός Τζιάνι Ντε Μπιάζι δεν θα εί-

ναι προπονητής στην εθνική ομάδα. Διό-
τι η ΕΠΟ έπρεπε να πληρώσει 500.000
ευρώ στην ομοσπονδία του Αζερμπαϊ-
τζάν για να τον αφήσει ελεύθερο, μιας
και το συμβόλαιό του τελείωνε το
2023. Κι ήταν όλα συμφωνημένα με
τον Ιταλό. Μέχρι και τα μισά λεφτά
στις… ΕΠΣ θα έδινε ο Ντε Μπιάζι.

Νέα Τούμπα
Μετά τον Βοτανικό και το νέο γήπε-

δο του Παναθηναϊκού, σειρά παίρνει η
νέα Τούμπα – ήδη ο Ιβάν Σαββίδης
έχει στα χέρια του πέντε φακέλους
masterplan. Το βέβαιο είναι ότι η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ έχει ζητήσει οικονομική στήρι-
ξη από το κράτος, μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης. Αναμένονται «επεισό-
δια». Πολλά. 

Εισπράχθηκαν; 
Ωραίο ακούγεται να μιλάς για «διαφά-

νεια». Κι αν μας έλεγαν στην αντιπολίτευ-
ση τι απέγιναν τα πρόστιμα των ΠΑΕ που
είχαν επιβληθεί την πενταετία τους, θα
ήταν ακόμα πιο ωραία. Εισπράχθηκαν ή
όχι; Ξέρετε, εκείνα τα πρόστιμα που επέ-
βαλε ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού
Σταύρος Κοντονής. 

Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, 
ο Στέλιος λάνσαρε νέου τύπου μάσκα

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Τέλος 
η «διαφάνεια»
Κλάτενμπεργκ

OΆγγλος αρχιδιαιτητής των 50.000
ευρώ τον μήνα, Μαρκ Κλάτενμ-

περγκ, αποφάσισε να μην αναλύει ο
ίδιος τις «επίμαχες» φάσεις της κάθε
αγωνιστικής. Ο ίδιος είχε εγκαινιάσει το
μέτρο αυτό στην αρχή της σεζόν και
όλοι μας είπαμε ότι, επιτέλους, διαφά-
νεια. Να ξέρει ο φίλαθλος κόσμος από
το στόμα του πανέμπειρου Άγγλου τι
ακριβώς έγινε στα παιχνίδια. Συγχρό-
νως, ο φίλαθλος κόσμος να μαθαίνει
και κανονισμούς διαιτησίας. Πότε, για
παράδειγμα, είναι μία φάση πέναλτι και
πότε δεν είναι. Όταν, όμως, τέθηκαν
υπό αμφισβήτηση οι προτιμήσεις του
Κλάτενμπεργκ σε κάποιους διαιτητές,
τότε ο φίλαθλος κόσμος έχασε την εμπι-
στοσύνη στο πρόσωπό του. Κι έτσι, πλέ-
ον, ο κάθε φίλαθλος θα έχει τη δική του
«αλήθεια», που μπορεί να είναι τεράστιο
ψέμα, για την κάθε «επίμαχη» φάση. Και
θ’ ακούει τον τηλεκριτικό που τον βο-
λεύει. Για τη φάση του πέναλτι που κέρ-
δισε ο ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ, ο
Παναγιώτης Βαρούχας στην κρατική τη-
λεόραση τόνισε ότι δεν ήταν, γιατί η
μπάλα πρώτα βρίσκει το σώμα του αμυ-
νόμενου και μετά το χέρι του. Στο Open
TV, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, ο
πρώην διεθνής διαιτητής Τάσος Κάκος
τόνισε ότι καλώς δόθηκε το πέναλτι, για-
τί ο αμυνόμενος, έστω και πεσμένος
στον αγωνιστικό χώρο, έχει σηκωμένο
το χέρι πάνω από τον ώμο του. Στο
Mega, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινά-
κη, ο Ηλίας Σπάθας επίσης είπε ότι κα-
κώς δόθηκε το πέναλτι. Ποιον θα πρέπει
να πιστέψει ο φίλαθλος; Πιστεύει αυτόν
που εκφράζει το οπαδικό του στερεότυ-
πο, εν τέλει. Και όλοι μαζί ζουν στην
ασάφεια. Κι όταν ο Κλάτενμπεργκ δια-
φωνούσε με κάποιον, υφίστατο επίθεση
από τον κάθε θιγόμενο μιντιάρχη. Κι αυ-
τός, ωστόσο, έδωσε δικαιώματα και,
μάλιστα, αρκετά, με τους ορισμούς διαι-
τητών σε ορισμένα παιχνίδια. Κι ο Θεός
βοηθός…στ

η
ΣΕ

Ν
ΤΡ

Α

Το 1992 σε παιχνίδι της ΑΕΚ με την ολ-
λανδική Αϊντχόφεν στο Champions
League, 1-0, ο Βάιος Καραγιάννης έκα-
νε αυτό το έως και αντιαθλητικό μαρκά-
ρισμα στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, με-
τέπειτα της Μπαρτσελόνα και παγκόσμιο
πρωταθλητή στο Μουντιάλ 1994, Ρομά-
ριο Φαρίας. !Την Κυριακή 1 Ιουνίου 1975 καταγράφηκε ένα

πραγματικά απίστευτο ρεκόρ. Η Αναγέννηση Καρ-
δίτσας, που πάλευε να ανέβει στην Α’ Εθνική, σε
ματς κόντρα στον Απόλλωνα Αθηνών (σημερινό
Απόλλωνα Σμύρνης), είχε έξι δοκάρια στα πρώτα
έξι λεπτά του αγώνα στην ίδια εστία, φυσικά. Τα
τέσσερα εξ αυτών, στο πρώτο οκτάλεπτο. Τελικό
σκορ, 2-0 υπέρ της Αναγέννησης.
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Back Stage
Οι συνθήκες ήταν ιδανικές… Αυτός

45άρης ωραίος, με μαγαζιά στη Μύ-
κονο, πρώην παίκτης ριάλιτι και αδελ-

φός γυναίκας πολιτικού της κυβέρνησης…
Το αυτοκίνητο μια κατακόκκινη Ferrari, η πε-
ριοχή Βούλα και ο θάνατος ακαριαίος…

«Πεδίον δόξης λαμπρόν» για αδίστακτους συ-
ναδέλφους «δημοσιογράφους», για «φίλους»
καρδιακούς του εκλιπόντος, για περαστικούς
που βρήκαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα 15
λεπτά δημοσιότητας που τους αναλογούν, πραγ-
ματογνώμονες, ακόμα και βουλευτές…

Πριν από λίγες ημέρες είχα κάνει μια ανάρ-
τηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου με
μια διάθεση αστεϊσμού είχα γράψει: «Πότε σας
άφησα λοιμωξιολόγους, πότε σας βρήκα εμ-
πειρογνώμονες και μηχανικούς της Ferrari ού-
τε που το κατάλαβα…» θέλοντας (για μια ακό-
μα φορά) να κοροϊδέψω την άκρατη επιθυμία
των δημοσιογράφων να αντικαταστήσουμε το
google, μιας και εμείς τα ξέρουμε όλα! Ένιωσα
άσχημα για αυτή την ανάρτηση… γιατί εισέ-
πραξα διασκεδαστικά σχόλια, γέλια (γέλασα
και εγώ), όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που
έμεινε, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ήταν
η ντροπή…

Ντροπή για όλους αυτούς που στο άκουσμα
των λέξεων «Ferrari», «ριάλιτι», «Μύκονος»,
«βουλευτής», ξεπέρασαν τον εαυτό τους και
στριμώχτηκαν να πούνε on camera την επικίν-
δυνη αποψάρα τους χωρίς να υπολογίσουν το
παραμικρό…

Ντροπή για τον πραγματογνώμονα (ονόματι
Μαδιά ή κάπως έτσι) ο οποίος με περίσσιο
θράσος και ύφος χιλίων καρδιναλίων –επειδή
του προσφέρανε 5’ στην τηλεόραση– λίγες
μόλις ώρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο και
χωρίς καμία έρευνα αναρωτήθηκε –επί λέ-
ξει– στην κάμερα «πώς είναι δυνατόν να πά-
ρεις ένα υπεραυροκίνητο και σε 3 λεπτά να
ξεκινήσεις τις ταρζανιές», λες και ήταν αυτό-
πτης μάρτυρας…

Ντροπή για βουλευτή της κυβέρνησης, ο

οποίος με περισπούδαστο και συντετριμμένο
ύφος «ανέλυσε» την ψυχική κατάσταση στην
οποία βρισκόταν η συνάδελφος και «φίλη του»
Κατερίνα μετά τον θάνατο του αδελφού της…
(αν είναι ποτέ δυνατόν!).

Ντροπή για τους «φίλους» του νεκρού, οι
οποίοι βγήκαν σε πρωινή εκπομπή για να
μας πούνε ότι ξέρουν από γρήγορα αυτοκί-
νητα γιατί έχουν Λαμποργκίνι και ότι έχουν
«καβαλήσει» τη Ferrari (που αγόρασε ο εκλι-
πών έναντι 500.000 ευρώ!), με την οποία

σκοτώθηκε ο Τζώρτζης… Ντροπή για «συνα-
δέλφους» κάποιων εκπομπών και εφημερίδων
που δεν σεβάστηκαν τίποτα… 

Που κάτω από τον μανδύα του δήθεν «ρε-
πορτάζ» (που δεν ήξεραν καν τι μοντέλο
ήταν το αυτοκίνητο και ο καθένας έλεγε την
ανοησία του), επιδόθηκαν σε έναν αγώνα
γελοίων τεχνικών αναλύσεων (λες και είναι
ο ίδιος ο Έντζο Φεράρι), αλλά και προσέλ-
κυσης «καλεσμένων», ώστε να βγάλουν
πρώτοι τις ανατριχιαστικές και γαργαλιστι-
κές λεπτομέρειες της ζωής (και του θανά-
του στη συγκεκριμένη περίπτωση) των τρα-
γικών πρωταγωνιστών, λες και η συζήτηση
περιστρέφεται γύρω από την «κλειδαρότρυ-
πα» κάποιου ριάλιτι…

Και το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί αδιαφό-
ρησαν επιδεικτικά για την παράκληση της Κα-
τερίνας Μονογυιού να σεβαστούν τη μνήμη
του αδελφού της… Άραγε αν ήταν δικός τους
αδελφός, θα έκαναν το ίδιο;

Ζητώ συγγνώμη, η ανάρτηση ήταν λάθος…
Θα έπρεπε να την είχα κάνει όταν γινόμαστε
(τακτικά εμείς οι δημοσιογράφοι)απλά γραφι-
κοί και όχι επικίνδυνοι και ανθρωποφάγοι.

ο Ιονιστής

Καλώς τους ανθρωποφάγους...

Δεν είναι η πρώτη φορά και, δυστυχώς, ούτε η τελευταία που 
η δημοσιογραφία δείχνει το χειρότερό της πρόσωπο… Και αυτό,
διότι κάποιοι εκφραστές της αδιαφορούν για τον αντίκτυπο που
μπορεί να έχουν η άκρατη υπερβολή και ο κιτρινισμός (εν ονόματι
της πρωτιάς) στην παρουσίαση κάποιων γεγονότων. 
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Παρότι ήταν προικοδοτημένος με ένα τεράστιο κω-
μικό κύτταρο, ένα τυχαίο περιστατικό θα τον οδη-
γούσε στα μονοπάτια της υποκριτικής τέχνης και

θα εξελισσόταν σε έναν σπουδαίο δευτεραγωνιστή, αν
και η καλλιτεχνική στόφα του ήταν για πολύ μεγαλύτερα
πράγματα.

Αποτέλεσε έναν εξαιρετικό «τυπίστα», υποδυόμενος
τους ρόλους του στρατιωτικού, του πελάτη και του βαθύτα-
τα μύωπα και μας χάρισε μοναδικές κωμικές ερμηνείες.
Ανεξίτηλες έτσι θα μείνουν στη μνήμη μας οι ταινίες «Ένας
Βέγγος για όλες τις δουλειές» (1970), όπου υποδύεται με
συναρπαστικό τρόπο τον μικροαστό πελάτη της ταβέρνας
στην οποία εργάζεται ο Θανάσης Βέγγος, «Γαμπρός από τη
Γαστούνη» (1969) πλάι στον άλλον μεγάλο κωμικό Τάσο
Γιαννόπουλο, όπου και υποδύεται το αφεντικό του βοσκό-
πουλου Γιαννόπουλου, «Ο Παπατρέχας» (1966), όπου και
υποδύεται τον γέροντα γαμπρό με βαθιά μυωπία μίας εκ
των αδερφών του Θανάση Βέγγου, «Ένας τρελός τρελός
Βέγγος» (1965), «Ο Καζανόβας» (1963), όπου υποδύεται
τον κουρέα, ο «Κύριος πτέραρχος» (1963), πλάι στον μεγά-
λο Λάμπρο Κωνσταντάρα, «Το τεμπελόσκυλο» (1963), πλάι
στον έξοχο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και πολλές άλλες ακόμα
μεγάλες κωμωδίες, που φέρουν ανεξίτηλη τη σπουδαία
κωμική σφραγίδα του Κώστα Μεντή.

Ο Κώστας Μεντής είδε το φως της ζωής το 1913 στην
Αμφιλοχία, όπου και ο πατέρας του υπηρετούσε τότε ως
εφοριακός. Αποτέλεσε το δεύτερο παιδί του Χρήστου Μεν-
τή, που γεννήθηκε στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας, και της
Ελένης Μαρκοπούλου, που γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Μέ-
λος μιας καθαρόαιμα καλλιτεχνικής οικογένειας, ο Κώστας
Μεντής ήταν αδερφός του μουσικοσυνθέτη Σπήλιου Μεν-
τή, θείος των εξαιρετικών ηθοποιών Νένας Μεντή και Χρή-
στου Βαλαβανίδη, καθώς και του πιανίστα Χρήστου-Σπύρου
Μεντή. Ήδη από την παιδική του ηλικία ο Κώστας Μεντής
εξέπεμπε ένα ωραίο κωμικό σήμα και ήταν έκδηλο στην οι-
κογένειά του ότι θα πραγμάτωνε μία ξεχωριστή καριέρα στη
ζωή του. Ένα τυχαίο γεγονός θα οδηγούσε τον Κώστα Μεν-
τή στα μονοπάτια της τέχνης, αφού τα πενιχρά οικονομικά
μέσα της οικογένειάς του και οι δύσκολες κοινωνικές συν-
θήκες των μεταπολεμικών δεκαετιών δεν πρόσφεραν μεγά-
λες ευκαιρίες στους οικονομικά αδυνάτους για καλλιτεχνική
σταδιοδρομία. Συνόδευε έτσι έναν φίλο του ο νεαρός Κώ-
στας Μεντής στη σχολή του λαμπρού ανθρώπου της τέχνης
και κριτικού, Κωστή Μπαστιά. Συγκυριακά, ένα από τα παι-
διά που θα υποδυόταν τους ρόλους που είχε ορίσει ο Κω-
στής Μπαστιάς απουσίαζε από τη σχολή. Και επιστρατεύτη-

κε έτσι ο Κώστας Μεντής για να τον αντικαταστήσει. Υποδύ-
θηκε με υποδειγματικό τρόπο τον ρόλο του και συνάρπασε
τον Κωστή Μπαστιά, ο οποίος του είπε, δεν είσαι προορι-
σμένος για μηχανικός, όπου και προσανατολιζόταν να σπου-
δάσει, αλλά για καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Έτσι εκείνος
αποδέχθηκε την πρόταση του Κωστή Μπαστιά, αποπερατώ-
νοντας τη σχολή του, κι έκτοτε ρίχτηκε την καλλιτεχνική βιο-
πάλη. Δύσκολο το μεροκάματο τότε για τα μικρά ονόματα
και έτσι ο Κώστας Μεντής ως νεαρός ηθοποιός στράφηκε
στα μπουλούκια και στους περιφερειακούς θιάσους, στην
Περιφέρεια της Αττικής και της Ελλάδος. 

Την πρωτόλεια εμφάνισή του στο παλκοσένικο ο Κώστας
Μεντής θα την κάνει το 1942 και τρία χρόνια αργότερα, το
1945, γίνεται μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.
Συνεργάστηκε με το θεατρικό σχήμα του Παλαιολόγου και
ακολούθησαν θεατρικές συνεργασίες με τα θεατρικά σχή-
ματα των Τζαβαλά - Καρούσου, Αδαμάντιου Λεμού, Κούλας
Νικολαΐδου, Ρίξου - Μηλιάδη - Γκιωνάκη κ.ά. Το διάστημα
1962-1966, ο Κώστας Μεντής συνεργάστηκε με τον Κώ-
στα Χατζηχρήστο. Συμμετείχε έτσι στις παραστάσεις «Ο κύ-
ριος πτέραρχος» των Σακελλάριου - Γιαννακοπούλου, «Ο Τη-
λέμαχος τρύπωσε» των Τσιφόρου - Βασιλειάδη, «Ο Ηλίας
του 16ου» των Σακελλαρίου - Γιαννακοπούλου κ.ά. Συμμε-
τείχε στον περιοδεύοντα θίασο του Χατζηχρήστου στην Αυ-
στραλία το 1965 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966. Το
1967, ο Κώστας Μεντής συμμετείχε επίσης στο θεατρικό
σχήμα Ρίζου - Φόνσου - Βουτσά, στην επιτυχημένη κωμωδία
«Πέντε πρόσωπα ζητούν μεροκάματο».

Αλλά και στο φάσμα της μεγάλης οθόνης, ο Κώστας Μεν-
τής σημείωσε μεγάλη επιτυχία με μία μακρά κινηματογρα-
φική συγκομιδή. Συμμετείχε στις ταινίες «Πάρε κόσμε» του
Ερρίκου Θαλασσινού, «Ένας απένταρος λεφτάς» του Χρή-
στου Κυριακόπουλου, «Καλώς ήρθες δολάριο» του Αλέκου
Σακελλάριου, «Ένα ασύλληπτο κορόιδο» του Θανάση Βέγ-
γου, «Ο πατούχας» του Γιώργου Παπακώστα κ.ά. Ευγένεια
του ήθους, σπουδαίο κωμικό κύτταρο, αλλά και μοναδική
σκηνική παρουσία ήταν τα στοιχεία με τα οποία πορεύτηκε
στη μακρά και επιτυχημένη κωμική του σταδιοδρομία ο Κώ-
στας Μεντής. Απεβίωσε στις 27 Νοεμβρίου 1983, σε ηλι-
κία 70 ετών, αλλά παραμένει πάντα, με την εξοχή κωμική
του φυσιογνωμία, ζωντανός στην καρδιά μας.

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

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.grΚ
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Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Ο Θανάσης στη χώρα της σφαλιάρας (1976)
Μεταμορφώσεις (1975) 
Ένας νομοταγής πολίτης (1974)
Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ (1973 
Ο Πατούχας (1972) 
Ζητείται επειγόντως γαμπρός (1971) 
Διακοπές στο Βιετνάμ (1971) 
Ένα μπουζούκι αλλιώτικο απ’ τ’ άλλα (1970) 
Ο αχαΐρευτος (1970) 
Ένας Βέγγος για όλες τις δουλειές (1970) 
Ένα ασύλληπτο κορόιδο (1969) 
Γαμπρός από τη Γαστούνη (1969)
Θου-Βου, φαλακρός πράκτωρ: Επιχείρηση 
«γης μαδιάμ» (1969)
Θα κάνω πέτρα την καρδιά (1968)
Οι μνηστήρες της Πηνελόπης (1968) 
Ένας απένταρος λεφτάς (1967) 
Βοήθεια ο Βέγγος, φανερός πράκτωρ 000 (1967) 
Πάρε κόσμε (1967) 
Καλώς ήρθε το δολάριο (1967) 
Πράκτωρ Κίτσος καλεί... Γαστούνη (1967) 
Ησαΐα χόρευε (1966) 
Ο παπατρέχας (1966) 
Μοντέρνα Σταχτοπούτα (1965) 
Ένας τρελός τρελός Βέγγος (1965) 
Ο ουρανοκατέβατος (1965) 
Ο εαυτούλης μου (1964) 
Μια βδομάδα στον παράδεισο (1964)
Κάθε λιμάνι και καημός (1964) 
Διωγμός (1964) 
Της κακομοίρας (1963) 
Ο Καζανόβας (1963) 
Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης (1963) 
Ο αδελφός μου ο τροχονόμος (1963) 
Ο κύριος πτέραρχος (1963) 
Το τεμπελόσκυλο (1963) 
Η νύφη το ’σκασε (1962) 
Ο άντρας της γυναίκας μου (1962)
Η Αθήνα τη νύχτα (1962) 
Οι γαμπροί της Ευτυχίας (1962)
Το παιδί της πιάτσας (1961) 
Ηδονή και πάθος (1960)
Ένας Δον Ζουάν για κλάματα (1960)
Επιστροφή απ’ το μέτωπο (1959) 
Ανθισμένη αμυγδαλιά (1959) 
Η καφετζού (1956) 
Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο (1955)

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ένα αστείρευτο κωμικό ταλέντο

Ρετρό
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Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Εκείνο το κρύο πρωινό του Γενάρη
του 1971 ήταν για μένα ένα νέο ξε-
κίνημα στην καριέρα μου. Ο διευ-

θυντής της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ με κά-
λεσε στο γραφείο του και μου ανακοίνω-
σε πως η διοίκηση αποφάσισε τη διοργά-
νωση μιας εκπομπής για την κυκλοφορία
στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης! 

Το περιθώριο που μου έδιναν για τη διορ-
γάνωση ήταν μόλις 48 ώρες. Η συζήτηση
έγινε Παρασκευή πρωί και η έναρξη της
εκπομπής ήταν προγραμματισμένη «χωρίς
αναβολή» για το πρωί της Δευτέρας!

Μπορεί το χρονικό περιθώριο να ήταν μι-
κρό και τα προβλήματα πολλά, όμως όλα
έγιναν σωστά. Η έναρξη της εκπομπής
πραγματοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο
στην ώρα της. Η μετάδοση ειδήσεων και
πληροφοριών για την κυκλοφορία στους
κεντρικούς δρόμους υπήρξε το θέμα των
ημερών! Όλες οι εφημερίδες υποδέχθη-
καν την εκπομπή με κολακευτικά σχόλια.
Έτσι, μέρα με τη μέρα, «η εκπομπή της Τρο-
χαίας» έγινε απαραίτητη όχι μόνο για τους
«φίλους οδηγούς», αλλά για όλη την οικο-
γένεια. Είχαμε καταφέρει σε λίγο χρονικό
διάστημα να κερδίσουμε την αγάπη των
ακροατών. 

Εκτός από τις πληροφορίες για την κίνη-
ση και τη μετάδοση λύσεων με δρόμους
που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν «οι
φίλοι οδηγοί» για να ξεφύγουν από το «κυ-
κλοφοριακό πρόβλημα», μεταδίδαμε και
διάφορες άλλες ειδήσεις.

Κάποια μέρα έφθασε γεμάτη αγωνία και
σχεδόν κλαίγοντας στο στούντιο μας στην
Τροχαία Αθηνών μια κυρία και δήλωσε πως
«σε ταξί που είχε πάρει το πρωί από την Πα-
νεπιστημίου και κατέβηκε στο Περιστέρι
στον Άγιο Αντώνιο ξέχασε το νυφικό και τις
μπομπονιέρες για τον γάμο της κόρης της,
που θα γινόταν το βράδυ του Σαββάτου».
Φαίνεται πως ο οδηγός του ταξί, που άκου-
γε την εκπομπή μας, θυμήθηκε το περιστα-
τικό, άνοιξε το πορτμπαγκάζ, είδε πως τα
πράγματα που είχε ξεχάσει η κυρία ήταν
εκεί και τα έφερε αμέσως στην Τροχαία!

Ξέχασε το μωρό
Εκείνο πάντως που είχε κάνει ιδιαίτερα

μεγάλη εντύπωση εκείνη την εποχή, πριν
από 50 χρόνια, ήταν ένα περιστατικό που
συνέβη σε πούλμαν. Ο οδηγός, αφού απο-
βίβασε τους επιβάτες, πήρε τον δρόμο της
επιστροφής. Δεν είδε όμως πως «στα τε-
λευταία καθίσματα ήταν ένα μικρό παιδάκι
που κοιμόταν του καλού καιρού», το οποίο
είχε ξεχάσει η μαμά του. Όταν εκείνη κατά-
λαβε τι είχε συμβεί, έφθασε έντρομη στην
εκπομπή και μας αφηγήθηκε το συμβάν.
Βλέπετε εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν κι-

νητά τηλέφωνα! Η ανακοίνωση έγινε αμέ-
σως και ο οδηγός του πούλμαν, που μας
άκουγε, λίγη ώρα μετά έφερε το παιδάκι
στην Τροχαία Αθηνών και το παρέδωσε στη
γεμάτη αγωνία μαμά του.  Πολλά ήταν τα
περιστατικά που είχαν μεταδοθεί από την
εκπομπή της Τροχαίας, που για πάνω από
20 χρόνια κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον
των ακροατών.

Είναι γεγονός πως, σε μετρήσεις που
έκανε εκείνη την εποχή από το 1971, η
AGB, η εκπομπή μας, στο τρίωρο της μετά-
δοσής της από τις 7 έως και τις 10 κάθε
πρωί, σε ακροαματικότητα «έπιασε» ακόμη
και το 100%! Θα πρέπει να πω πως η εκ-
πομπή γινόταν επτά ημέρες την εβδομάδα!
Τα Σαββατοκύριακα, με αφορμή τη μεγάλη
έξοδο, την εκπομπή την κάναμε όχι από την
Τροχαία Αθηνών, αλλά από την Άμεση
Επέμβαση της Χωροφυλακής, που είχε την
έδρα της στον Περισσό.

Δεν είχε γίνει ακόμη η Ένωση Αστυνο-
μίας - Χωροφυλακής. Βέβαια δεν ήταν λί-
γες οι φορές που με ελικόπτερο πετάγαμε
πάνω από την Αθήνα και από εκεί μεταδί-
δαμε-περιγράφαμε την κίνηση! Ήταν το κά-
τι άλλο. 

Η εκπομπή της Τροχαίας υπήρξε αδιαφι-
λονίκητα η πρώτη στο Ραδιόφωνο, που τα
χρόνια εκείνα ήταν το μόνο μέσο ενημέ-
ρωσης. Έτσι, για 20 χρόνια έγραψε χρυ-
σές σελίδες στη σπουδαία ιστορία του
Κρατικού Ραδιοφώνου και δίκαια κατέκτη-
σε τον τίτλο της «καλύτερης ραδιοφωνι-
κής εκπομπής»! 

Η εκπομπή βρήκε το παιδάκι της, 
που είχε ξεχάσει στο πούλμαν!

Σαν να ήταν χθες

H διοίκηση της ΕΡΤ
αποφάσισε τη 
διοργάνωση μιας 
εκπομπής για την 
κυκλοφορία στους 
δρόμους της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης,
που ανέδειξε 
συναρπαστικά συμβάντα
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά
www.facebook.com/alexandra.karta

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

Αυτές οι μέρες είναι πλούσιες,
σε γεγονότα και ανατροπές

Aυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν μετακινήσεις πλανητών, όπου πρώ-
τη στην κατάταξη είναι αυτή του Άρη. Η νέα του θέση θα είναι στο
ζώδιο του Αιγόκερω, όπου είναι πολύ καλή για τη φύση του Άρη,

καθώς θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μας, αλλά και στο να έχου-
με πιο σαφείς απόψεις πάνω στα θέματα που μας απασχολούν. Την Πέμ-
πτη ο Ερμής, εφόσον οπισθοδρομεί, μπαίνει στο ζώδιο του Αιγόκερω και
το Σαββατοκύριακο η σύνοδός του με τον σκοτεινό πλανήτη Πλούτωνα
μας βγάζει την τάση να μπαίνουμε σε βαθιά νερά του υποσυνειδήτου μας
και να ψάχνουμε τις αιτίες μιας κατάστασης. 

Κριός
(21/3-20/4)

Αυτή την περίοδο θα υπάρξουν πολλά γεγο-
νότα και καταστάσεις που θα σας απασχολή-
σουν, με έντονο τρόπο. Η πολυαστρία στο ζε-
νίθ του ωροσκοπίου σας θα σας δημιουργήσει
αρχηγικές τάσεις, όχι πάντα με καλά αποτελέ-
σματα. Χειριστείτε τα πράγματα με συνέπεια,
αλλά και ήρεμη δύναμη. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Για εσάς τους Ταύρους, οι μέρες αυτές
δεν θα είναι αδιάφορες και μάλιστα θα έχετε
τη δυνατότητα να τακτοποιήσετε πολλά θέ-
ματά σας. Είστε γεμάτοι ενέργεια, αλλά και
με τη βοήθεια της ορθής πορείας της Αφρο-
δίτης στο τέλος της εβδομάδας θα έχετε πο-
λύ καλή πορεία σε ένα προσωπικό σας θέμα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Σίγουρα η πολυαστρία στο όγδοο ηλιακό
σας σπίτι είναι μία δύσκολη και επίπονη
διαδικασία, που κρύβει και μία έντονη εσω-
τερικότητα. Είναι η στιγμή που πρέπει να
δείτε τα λάθη σας, αλλά και να φροντίσετε
τα σταθερά της ζωής σας, χρήματα και συ-
ναισθήματα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Για εσάς τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυ-
τή σας παραπέμπει σε έναν νέο κύκλο των
προσωπικών σας σχέσεων. Απλά θα πω ότι
θα ανακατευτεί και πάλι η τράπουλα, θα
υπάρξουν νέα δεδομένα και θα βρεθείτε σε
μία κατάσταση που, το λιγότερο, θα νιώσετε
άβολα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Η πολυαστρία σε ένα πολύ ευνοϊκό ζώ-
διο προς εσάς, τον Αιγόκερω, θα σας φέρει
πολύ χαρούμενα γεγονότα, και όχι μόνο.
Βρίσκεστε σε μία ανοδική πορεία σε κάθε
νέο ξεκίνημα, όπου θα έχει την υπογραφή
της εξέλιξής σας. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Από αυτή την εβδομάδα θα νιώσετε έν-
τονα την ανατροπή να κυριεύει εσάς και,
γενικότερα, τα θέματα που σας απασχο-
λούν. Ένα ακίνητο και οι σχέσεις σας με
τους άλλους «τρίζουν» από κάποιες κακές
επιρροές, που, ενώ τις γνωρίζατε, μάλλον
δεν έγινε καλή διαχείριση από εσάς. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Παραγωγική και ενδιαφέρουσα η εβδο-
μάδα αυτή για εσάς. Η πολυαστρία στο ζώ-
διο του Αιγόκερω, με ένα απόλυτα έντονο
Σαββατοκύριακο, όπου θα επαναφέρει
πρόσωπα και καταστάσεις στην καθημερι-
νότητά σας, θα αποτελέσει σταθμό αυτής
της περιόδου. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας θα
υπάρξει η μετακίνηση του Άρη, από το δικό
σας ζώδιο, στο ζώδιο του Αιγόκερω, που αυτό
σημαίνει ότι ενεργοποιούνται οι ανάγκες σας,
τόσο οι υλικές, όσο και οι συναισθηματικές.
Θα έχετε μία πολύ πλούσια στιγμή γεγονότων,
που μάλλον θα σας αποπροσανατολίσουν. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Δίκαια θα είστε αυτή την εβδομάδα οι πιο
πολυσυζητημένοι του ζωδιακού. Άρης, Αφρο-
δίτη και Ερμής θα βρεθούν στα δικά σας εδά-
φη και θα σας δώσουν μία έντονη ενέργεια
σε θέματα προσωπικά και κοινωνικά. Σκέψεις
για το παρελθόν σας αλλά και αρκετή δόση
νέου αέρα θα έχουν την τιμητική τους.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Για εσάς τους Υδροχόους, η περίοδος αυ-
τή είναι και πολύπλοκη και αρκετά κουραστι-
κή. Η πολυαστρία στο δωδέκατο ηλιακό σας
σπίτι δημιουργεί μεγάλη ένταση σε εργασια-
κές υποθέσεις, σε θέματα υγείας, αλλά και
ανοίγει τον χώρο να εισβάλουν οι κρυφοί εχ-
θροί σας και να δράσουν ανενόχλητοι. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Ενεργοποιούνται και πάλι τα παλιά σας σχέ-
δια, χτίζετε πάνω σε θεμέλια που είχατε αφή-
σει πριν καιρό, αλλά και πρόσωπα από το πα-
ρελθόν θα αρχίσουν να μπαίνουν και πάλι στη
ζωή σας. Είναι η εβδομάδα των επανασυνδέ-
σεων και τα συγχωροχάρτια θα δοθούν, εφό-
σον το επιθυμούν και οι δύο πλευρές. 

Λέων
(23/7-22/8)

Κουραστική αυτή η εβδομάδα για εσάς,
όπου θα καταλάβετε αμέσως ότι έχετε να
διεκπεραιώσετε υποθέσεις από το παρελθόν
και θα βρεθείτε σε μία εγρήγορση καταστά-
σεων, αρκετά έντονων. Η εργασία σας θα έχει
τον πρωταρχικό ρόλο και θα σας απορροφή-
σει σχεδόν ολοκληρωτικά. 

Ζώδια
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Πριν από μερικές ημέρες, είχα την τιμή να βρεθώ
ως επίσημος ομιλητής σε εκδήλωση που οργά-
νωσε ο Δήμος Ασπροπύργου. Η διάλεξη μου στο

Ανοικτό Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου και είχε θέμα της τη βία κατά των γυ-
ναικών.  Αναμφίβολα, ο κοινός παρονομαστής όλων των πε-
ριστατικών έμφυλης βίας, που έχουν ως κατάληξή τους τη
γυναικοκτονία, είναι κατά βάση η απανθρωποποίηση της γυ-
ναίκας. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και δυστυχώς στις ημέ-
ρες μας έχει εξελιχτεί σε κακό σίριαλ. 

Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά όπου η γυναίκα μπαίνει
στο στόχαστρο και υφίσταται τα πάνδεινα από έναν άνδρα ο
οποίος είναι δυνάστης και έχει τη μορφή του συζύγου, του
εραστή, του συντρόφου, του παράνομου δεσμού. Κάθε μέρα
δίπλα μας, ανακαλύπτουμε ότι δυστυχώς υπάρχει πάντα κά-
ποιος πρόθυμος εξωτερικός παράγοντας που έρχεται για να
βάλει μία γυναίκα στο στόχαστρο. Δεν ξέρω εάν όλο αυτό εί-
ναι απλά ένα είδος σεξισμού, μια μορφή μισογυνισμού ή
απλώς μια νέα «τάξη πραγμάτων», με τη γυναίκα να είναι σε
ρόλο του θύματος και τον άνδρα να είναι ο θύτης που αναζη-

τά –όχι πάντα– μια αιτία που τον οδή-
γησε στην αποτρόπαιη πράξη του.

Βλέπουμε πρόσωπα που έχουν δε-
χτεί bullying, γυναίκες που έχουν δο-
λοφονηθεί, προσωπικότητες που
έχουν καταρρακωθεί, να δέχονται μία
απίστευτη επίθεση από ποικίλες
πλευρές λες και είναι ένοχες. Ακούμε
παράλληλα ψιθύρους από παντού,
ακόμη και από διαπρεπείς παράγον-
τες της κοινωνίας, που αφήνουν εντε-
λώς τυχαία άμεσα ή έμμεσα υπονοού-
μενα ότι το εκάστοτε θύμα τα ’θελε
και τα ’παθε. Οι τίτλοι των δελτίων ει-

δήσεων και των εντύπων γεμίζουν πρωτοσέλιδα. Πρόσωπα
που πέφτουν θύματα του ίδιου δράματος. Είναι όλες εκείνες
οι γυναίκες που ζούσαμε παλιά μαζί τους δίπλα τους στην
ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη, στο ίδιο γραφείο. Είναι τα πρό-
σωπα της νέας τραγωδίας που συνδυάζεται με τον εγκλει-
σμό με τα απόνερα του κορονοϊού, με τη στέρηση της ελευ-
θερίας και την υποχρεωτική κοινή ζωή των ζευγαριών στο
ίδιο περιβάλλον διαρκώς, χωρίς καμία ανάσα ελευθερίας.
Κάθε γυναικοκτονία όμως μιλάει για όλες τις γυναίκες. Κάθε
φόνος αφορά εμάς τους ίδιους σε τελική ανάλυση, γιατί πο-
λύ απλά κάθε γυναικοκτονία είναι μέρος μιας ιστορίας που
έχουμε ζήσει, που έχουμε ακούσει, που έχουμε βιώσει ως
θεατές  ως απλοί παρατηρητές. 

Οι λόγοι που οπλίζουν το χέρι των δολοφόνων είναι πολ-
λοί. Σύμφωνα με λόγια των ειδικών επιστημόνων, όλη αυτή η
ξαφνική επιστροφή στην κανονική ζωή και στη λεγόμενη κα-
νονικότητα μετά την άρση των lockdowns και των περιορι-
σμών, γεγονός που, όπως αποδεικνύεται, ισχυροποίησε προ-
φανώς το αίσθημα της απώλειας ελέγχου στους βίαιους άν-
δρες και στους βίαιους συντρόφους, είναι μία από τις βασι-
κές αιτίες που οδήγησαν στην έκρηξη και προκάλεσαν τον
απίστευτο πολλαπλασιασμό όλων αυτών των περιστατικών
έμφυλης βίας και έφεραν αύξηση στον αριθμό των γυναικο-
κτονιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Από τη στιγμή που ο τυφλός εγωισμός ή το πάθος μάς κυρι-
εύουν, χάνεται κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό
πρέπει να μη φεύγει από μυαλό μας και, σε συνδυασμό με
τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, πρέπει να αποτελεί μό-
νιμο οδηγό στην καθημερινότητά μας. 

Σ.σ.: Θέλω κλείνοντας τη σημερινή επικοινωνία μου μαζί
σας, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον δήμαρ-
χο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου, την πρόεδρο του Πνευματι-
κού Κέντρου Ιωάννα Πηλιχού και την υπεύθυνη του προγράμ-
ματος διαλέξεων Ασημίνα Φούφα-Κορώνη.

Γυναικοκτονίες: 
Μας αφορούν όλους

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

ΝΩΜΕΣ Αφήστε τον Πολάκη να «κάνει τη δουλειά του»…κοντολογίς

Πολύ σοβαρό θέμα
έχει ανακύψει για
το ελληνικό κρά-

τος. Όπως αποκάλυψε ο
πρώην υφυπουργός Εξωτερι-
κών, πανεπιστημιακός Χρή-
στος Ροζάκης, ο στρατηγικός
σχεδιασμός του υπουργείου
Εξωτερικών για την τριετία
2022-2025, πρόσφατα δη-
μοσιευθείς, δεν περιλαμβάνει
το απολύτως ουσιώδες και
επείγον: Την επέκταση της αι-
γιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 ν.μ., σε
ολόκληρο το Αιγαίο, όπως είναι το ανα-
φαίρετο δικαίωμά μας, με βάση το Δί-
καιο της Θάλασσας.

Επί 40 ολόκληρα χρόνια, από το
1982, έχουμε ασυγχώρητα παραλεί-
ψει να το ασκήσουμε, δημιουργώντας
την πεποίθηση σε συμμάχους κι εχ-
θρούς ότι έχουμε παραιτηθεί από αυ-
τό, παρότι το υπουργείο Εξωτερικών
ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί
πάντα το αναφαίρετο δικαίωμα να
επεκτείνει, όποτε αυτή το κρίνει, την
αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ν.μ. 

Αν λάβουμε υπόψη μας τη διεθνή
πρακτική, ότι δηλαδή τα κράτη του κό-
σμου έχουν προβεί, από το 1982 έως
σήμερα, στην επέκταση της αιγιαλίτι-
δας ζώνης τους, κι αν λάβουμε υπόψη
μας ότι το δικαίωμα αυτό ασκείται μονο-
μερώς, και δεν εξαρτάται ούτε απαιτεί-
ται καμία συμμετοχή τρίτου κράτους ή
οργανισμού, αντιλαμβανόμαστε αφε-
νός ότι πρόκειται, στην πραγματικότητα,

για υποχρέωση επέκτασης,
αφετέρου ότι η παράλειψη αυ-
τή του ελληνικού κράτους, να
ασκεί κυριαρχία στα 12 ν.μ.
στο Αιγαίο, η οποία, δυστυχώς,
συνεχίζεται έως και σήμερα,
είναι ασυγχώρητη.

Μην μπερδεύεστε από τις
ψεύτικες διαμαρτυρίες της Άγ-
κυρας, ότι δήθεν την ενοχλεί ο
στρατηγικός σχεδιασμός μας,
επειδή στρέφεται εναντίον της
Τουρκίας. Απλώς, «φωνάζει ο
κλέφτης να φοβηθεί ο νοικο-

κύρης». 
Όμως το πρόβλημά μας δεν είναι η

Τουρκία. Αλλά οι συμπεριφορές του ελ-
ληνικού κράτους, που αρνείται πεισμα-
τικά, υποχωρώντας ουσιαστικά στις παι-
δαριώδεις, προσχηματικές και προκλη-
τικά ανύπαρκτες απειλές της άλλης
πλευράς, να πράξει τα αυτονόητα, για
τη στοιχειοθέτηση και την υπεράσπιση
της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο.

Διότι το casus belli της Τουρκίας
εναντίον της Ελλάδας, σε περίπτωση
επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης μας
στα 12 ν.μ., μόνο ως ανέκδοτο μπορεί
να εκληφθεί. Στο Αιγαίο, η Ελλάδα μό-
νο να νικήσει την Τουρκία μπορεί, εξαι-
τίας της αρχιπελαγικής σύνθεσης των
3.000 νησιών μας, που αποτελούν κά-
στρα απόρθητα. 

Η μόνη απάντηση που το ελληνικό
κράτος μπορεί και οφείλει να δώσει
στην Τουρκία, το 1995 που εκστόμισε
τα περί απειλής πολέμου, και χθες και
σήμερα και πάντα, είναι η αποφασιστι-

κή, ξεκάθαρη, άμεση, κεραυνοβόλα,
επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας
στα 12 ν.μ. με το «Μολών λαβέ» της
στρατιωτικής ηγεσίας.

Η Τουρκία γη και ύδωρ μάς ζητάει,
απειλώντας να μην προχωρήσουμε
στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
μας, όπως έχουμε υποχρέωση να πρά-
ξουμε. Απαιτεί υποχώρηση από την
άσκηση της κρατικής κυριαρχίας μας
στη θάλασσα, όπου οφείλουμε να
ασκούμε αδιάστικτη αποκλειστική δι-
καιοδοσία στα 12 ν.μ. Άρα είναι υποκρι-
τική η επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση,
ότι η Ελλάδα δεν απεμπολεί το δικαίω-
μά της να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώ-
νη της στα 12 ν.μ., όποτε και όπως κρί-
νει αυτή σκόπιμο, σε κατάλληλο χρόνο.

Ο κατάλληλος χρόνος ήταν πριν από
40 χρόνια, χθες, σήμερα. Ήδη, η υπανα-
χώρηση των ΗΠΑ από τον ΕastΜed άλ-
λαξε τις ισορροπίες. Κι είναι νόμος της
φύσης. 

Μόνο η άμεση, χωρίς συζήτηση, κε-
ραυνοβόλα επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης μας θα σώσει την Ελλάδα.

Εκτός και αν σκοπείται να γίνει αντι-
κείμενο «διαλόγου» και συναλλαγής με
την Τουρκία. Να κρατήσουμε λίγα δικά
μας (την αυτονόητη επέκταση της κυ-
ριαρχίας μας στα 12 ν.μ.) και να δώσου-
με πάλι δικά μας: Να υποχωρήσουμε
στα πλήρη δικαιώματά μας στην ΑΟΖ,
στο Καστελόριζο, ώστε να μην αποτελεί
γεωπολιτική και γεωστρατηγική ενότη-
τα πλέον η Ελλάδα με την Κύπρο μας!
Win-win που θα’ λεγε κι ο Τούρκος. Ή,
κερδίζει μόνο η τουρκιά!

Δεν μπορώ να καταλάβω
τους Νεοδημοκράτες,
που καταφέρονται κατά

του Πολάκη, ο οποίος κάνει «τα
πάντα όλα» για την αποδυνάμωση
του ΣΥΡΙΖΑ! Πρέπει να το καταλά-
βει η κυβέρνηση ότι ο Πολάκης,
έτσι ξαμολυμένος και ασυμμάζευ-
τος όπως είναι, της προσφέρει
άριστες υπηρεσίες. Δεν θα μπο-
ρούσε δηλαδή να είχε καλύτερο
υποστηρικτή. Δεν χρειάζεται λοι-
πόν να τα βάζει με τον Τσίπρα για να τον...
«μαζέψει»! Αφήστε τον ήσυχο, ο Πολάκης
δουλεύει για εσάς, με τις πράξεις του και με
τα λεγόμενά του! Πού θα βρείτε τέτοιον
«θερμό υποστηρικτή σας»; Δεν συμφωνώ
λοιπόν με κάποιες ανακοινώσεις τύπου «κά-
ποιος να τον σταματήσει...»! Αντίθετα. Η
Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης κάθε φορά που ο Πολάκης βγαίνει
«εκτός εαυτού» και... πετάει δεξιά και αρι-
στερά  «κοτρόνες μαργαριτάρια», θα πρέπει
να του στέλνουν λουλούδια δεν ξέρω εάν
θα είναι τριαντάφυλλα και καλούδια!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να φερ-
θεί όπως ένας έξυπνος προπονητής που

γνωρίζει τα... ελαττώματα του
κεντρικού αμυντικού της αντιπά-
λου του και πάνω σε αυτό δου-
λεύει. Βάζει έναν παίκτη του, ο
οποίος με πολλούς τρόπους προ-
σπαθεί να εκνευρίσει τον αντίπα-
λό του. Και έτσι γίνεται σχεδόν
πάντοτε. Ο αμυντικός άσος χάνει
την ψυχραιμία του και βρίζει ή
χτυπά τον αντίπαλό του, με απο-
τέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει
κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την
ομάδα του με δέκα παίκτες. Έτσι

έχουμε κέρδος για την ομάδα του πονηρού
προπονητή. Και ήττα για τον αντίπαλο συνά-
δελφό του, που δεν κατάλαβε την... παγίδα
που του έστησε! Βλέπετε δεν φθάνει μόνο
να έχεις καλή ομάδα, χρειάζονται και κινή-
σεις από τον πάγκο! Και εδώ φαίνεται ο
έξυπνος προπονητής, που κάνει τα πάντα
ώστε η ομάδα του να κατακτήσει την νίκη. 

Μήπως πρέπει και ο πρωθυπουργός ο
Κυριάκος Μητσοτάκης να εφαρμόσει το
παράδειγμα του προπονητή; Να αφήσει δη-
λαδή τον Πολάκη, που με το παραμικρό χά-
νει τον έλεγχο, θολώνει το μυαλό του, να
κάνει τα δικά του; Αυτό δηλαδή που ξέρει
άριστα. Να βρίζει με χυδαίες εκφράσεις

πεζοδρομίου. Να επιτίθεται εναντίον όλων,
νομίζοντας πως με τον τρόπο αυτόν είναι,
παριστάνει πιο σωστά, τον Ρομπέν των αδυ-
νάτων! Πρόσφατο παράδειγμα όλα όσα έγι-
ναν στην ψαροταβέρνα εκεί κάτω στο Μο-
σχάτο. Ο Πολάκης βγήκε εκτός εαυτού και
με το γνωστό τραμπούκικο ύφος του επιτέ-
θηκε κατά των αστυνομικών, τους οποί-
ους... στόλισε με πολλά «γαλλικά», επειδή
δεν του άρεσε ο έλεγχος τήρησης των
πρωτοκόλλων που έκαναν, όπως ορίζει ο
νόμος, σε καιρό πανδημίας! Ένα είναι το
γεγονός. Πως με τέτοιες... εμφανίσεις
αποδεικνύεται πως ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο ο
Πολάκης! Αυτός κόπτεται για την Παιδεία.
Αυτός θα βγάλει στη... σέντρα τη Δικαιοσύ-
νη! Αυτός θα μιλήσει για την Υγεία, φορών-
τας τη μάσκα κάτω από το... σαγόνι του!
Αυτός θα τα βάλει με το ποδόσφαιρο και θα
πλακωθεί με τους προέδρους των ΠΑΕ!
Και αυτός θα δηλώσει «η δεύτερη φορά,
θα είναι αλλιώς...»!

Ύστερα από όλα αυτά, ευτυχώς που
υπάρχει ο Πολάκης και ο κόσμος βλέπει τι
θα γινόταν εάν σήμερα ήταν στην κυβέρνη-
ση ο ΣΥΡΙΖΑ και τι τον περιμένει σε περίπτω-
ση... ατυχήματος!

Γράφει η
Ειρήνη
Μαρούπα
Ποινικολόγος

Με τα 12 ν.μ. στο Αιγαίο τι γίνεται;

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής



Τριάντα μήνες στην εξουσία συμπλη-
ρώνει η ΝΔ και ενώ διανύουμε ήδη
το προεκλογικό έτος, αποτελεί αυτό

«αρχή του τέλους» για την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, κατά πώς… προβλέπει ο Αλέξης
Τσίπρας, με αφορμή την υπόθεση «ψαρο-
ταβέρνα» του Πολάκη;

Οι δημοσκοπήσεις, η γενική αίσθηση,
αλλά και η μεταπολιτευτική εκλογική προ-
ϊστορία δεν φαίνεται να συνηγορούν υπέρ
του «ονείρου» του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρ-
νηση διανύει ήδη το τρίτο έτος της θητεί-
ας της και εξακολουθεί να διατηρεί εντυ-
πωσιακό προβάδισμα, πρωτοφανές στη
μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία. 

Στον Κυριάκο έλαχε κάτι μοναδικό.
Προτού καν συμπληρώσει έναν χρόνο
στην εξουσία, κλήθηκε να αντεπεξέλθει
σε μια κατάσταση εντελώς απρόβλεπτη.
Στο εξάμηνο, του έτυχε ο Έβρος και στη
συνέχεια μια πανδημία πλανητικών δια-
στάσεων. 

Και πριν αυτή λήξει, προέκυψε η διε-
θνής ακρίβεια. Βέβαια, η κυβέρνηση σχε-
δόν από την αρχή της θητείας της κατέστη
εκ των πραγμάτων κυβέρνηση εκτάκτου
ανάγκης. Τα κατάφερε μέχρι σήμερα; Συγ-
κρίνοντας την Ελλάδα με άλλες χώρες με
τις οποίες χωρεί σύγκριση, θα ήμασταν μι-

κρόκαρδοι εάν δεν βάζαμε στον πρωθυ-
πουργό καλό βαθμό. Μετά την εξαιρετική
επίδοση του πρώτου τετραμήνου, και λά-
θη έγιναν και γκάφες και κοινωνικές ομά-
δες ίσως αδικήθηκαν. Ανάλογα όμως συ-
νέβαιναν παντού στην Ευρώπη. 

Και η αίσθηση που κυριαρχεί στους πο-
λίτες είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι
τουλάχιστον σοβαρή, κρατάει γερά το πη-
δάλιο και παράγει αξιόλογο έργο.

Πέρα όμως από την αντιμετώπιση του
προβλήματος της πανδημίας και εν μέσω
υγειονομικής θύελλας, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης άφησε στην άκρη το πρόγραμ-
μα για το οποίο είχε ψηφιστεί; Τουναν-
τίον. Μπορεί η πανδημία να λειτούργησε
ως καταλύτης για την ψηφιοποίηση του
Δημοσίου, αλλά και σε αρκετούς άλλους

τομείς (οικογενειακό Δίκαιο, Παιδεία,
εργασία), η κυβέρνηση νομοθέτησε με-
ταρρυθμιστικά. 

Για να λέμε βέβαια και «του στραβού το
δίκαιο», η κυβέρνηση έχει και την ευτυχία
να έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση τον
ΣΥΡΙΖΑ, που δεν διαθέτει την αρμόζουσα
σοβαρότητα και δεν έχει πείσει ότι αποτε-
λεί εναλλακτική λύση. 

Δεν είναι ο Πολάκης το κύριο θέμα, το
οποίο ο Τσίπρας ξεπερνά ούτως ή άλλως
καταλογίζοντας στον «αψύ Κρητίκαρο»
ελευθερία έκφρασης στην «ιδιαιτερότη-
τα» των απόψεών του. Το πρόβλημα εί-
ναι πολιτικό και παραμένει έντονο εντός
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας συνεχίζει να
επενδύει στον λαϊκισμό, στον διχασμό,
ακόμη και στους αντιεμβολιαστές και
τους «υπερασπιστές του Συντάγματος».
Από αυτήν την αντιπολίτευση, που δεν εκ-
πέμπει εικόνα κυβερνησιμότητας, δεν
έχει να φοβάται η κυβέρνηση. Κι αφήστε
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης να προβλέπει την… «αρχή του τέ-
λους». Τον εαυτό της πρέπει να προσέχει.
Μόνο αυτόν έχει να φοβάται.

Η κυβέρνηση έχει και την
ευτυχία να έχει ως αξιωματική
αντιπολίτευση τον ΣΥΡΙΖΑ,
που δεν διαθέτει την
αρμόζουσα σοβαρότητα και
δεν έχει πείσει ότι αποτελεί
εναλλακτική λύση…

Από τι (πρέπει να) 
φοβάται η κυβέρνηση

i-kyr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

«Η Αριστερά,
αφού έπαιξε τον
ρόλο του
εξανθρωπισμού
των κοινωνιών,

άλλοτε μαζί με τους
φιλελεύθερους άλλοτε
εναντίον τους, έχασε το κοινό
της και επικεντρώθηκε στο
κοινωνικό περιθώριο. Στους
μετανάστες, στους
παραβατικούς…»

ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
συγγραφέας

«Η καταπολέμηση της έμ-
φυλης και ενδοοικογε-

νειακής βίας δεν είναι ζήτημα μόνο
πολιτικής βούλησης και νομοθετικού
πλαισίου, αλλά είναι αναγκαία και η
δράση των ίδιων των πολιτών, αλλά-
ζοντας νοοτροπίες και στερεότυπα».

«Τον τελευταίο καιρό οι γυναίκες
προσφεύγουν στην Αστυνομία,
καταγγέλλουν τέτοιες αποτρόπαιες

πράξεις… Πρέπει οι μανάδες να μεγαλώνουμε
τα αγόρια μας με συγκεκριμένες αρχές και
κατευθύνσεις. Να σέβονται τη γυναίκα και να
την τιμούν».

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
πρώην υπουργός

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ,
υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών ΥποθέσεωνΠαρασκηνιακά

Δεν κρατιέται πλέον, λέει, ο Τσίπρας για
«σκληρή αντιπολίτευση» μετά την
περιπέτεια με την «Όμικρον» που
πέρασε. Η πρώτη, μετά την «Όμικρον»,
αντίδρασή του πάντως να υπερασπιστεί
ουσιαστικά τις πρακτικές του Πολάκη και
να προβλέψει… άμεση κατάρρευση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν ικανοποίησε
το μεγαλύτερο μέρος του…
ακροατηρίου του.

Και μιας και ο λόγος για τον
Πολάκη, που από τη μία
προαναγγέλλει ανανέωση του
δικαστικού σώματος (αλήθεια με
λαϊκούς δικαστές;) και από την
άλλη κάνει τον τσαμπουκά σε
αστυνομικό που έδινε κλήση για
παραβίαση των υγειονομικών
μέτρων, έχουμε τη ΝΔ, που, αντί να
στέλνει κάθε πρωί στον Τσίπρα ένα
μπουκέτο λουλούδια, τον
κατηγορεί ότι καλύπτει τον «αψύ
Κρητίκαρο». Δηλαδή και ποιος
είναι ο Τσίπρας, ποιος είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στον Πολάκη,
που θα ’λεγε και η γιαγιά μου η
Μερσούρδα;…

«Προοδευτικό» ινστιτούτο μελετών, ένα
κατ’ αναλογία «κεντροαριστερό φόρουμ
συνάντησης ιδεών και προσώπων»,
ετοιμάζει ο άλλοτε
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
και στενός συνεργάτης
του Τσίπρα, Γαβριήλ
Σακελλαρίδης. Ο ίδιος
δεν κρύβει ότι θα ηγείται
της όλης προσπάθειας και
ακόμη πως θα
χρηματοδοτηθεί από
γνωστό «ψηφιακό» εκδότη. Το γεγονός ότι
ο εν λόγω εκδότης είναι ευνοϊκά
διακείμενος απέναντι στον Τσίπρα οδηγεί
στο πιθανολογούμενο συμπέρασμα πως το
«προοδευτικό ινστιτούτο ερευνών» θα
λειτουργεί ως… συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίαν ενδιαφέρουσα, μου λένε καλά
πληροφορημένες πηγές του
Μαξίμου, η πρόταση που εξέθεσε
στον πρωθυπουργό, ο Ολλανδός
μεγαλομέτοχος της Ελλάκτωρ
Χένρι Χόλτερμαν, για σύσταση
τράπεζας μικροπιστώσεων, η οποία
θα υποστηρίζει καταρτισμένους
νέους στην ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρηματικών σχημάτων.
Αναπτύσσοντας την ιδέα του, ο
Ολλανδός είπε ότι θέλει να
συγκροτήσει μια μοντέρνα τράπεζα
η οποία θα χρηματοδοτεί. Αντί
εγγυήσεων, θα διεκδικεί
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο,
προσβλέποντας σε κεφαλαιακά
κέρδη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
άκουσε, μου λένε, την πρόταση
αυτή ο Μητσοτάκης, ο οποίος
εξάλλου γνωρίζει από πρώτο χέρι
τέτοιου είδους προηγμένα
σχήματα, που συναντώνται κυρίως
σε πιο «ανοιχτά» πιστωτικά
συστήματα, όπως των ΗΠΑ.




