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Ύπουλο σχέδιο άλωσης της Αθωνικής Πολιτείας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ 

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΜΠΙAΓΚΗΣ

Δεν είμαι από 
πολιτικό τζάκι

Άνοιγμα 
Ανδρουλάκη σε 
Βενιζέλο με… ομιλία

Το στοίχημα Τσίπρα 
και ο… απλήρωτος 
λογαριασμός

Η ολιγωρία κοστίζει
στους πολίτες

ΓΡΑΦΟΥΝ
Φώτης Σιούμπουρας, 
Ίων Παπαδάκης, Θ. Παπαμιχαήλ,
Δ. Ζαννίδης, Γ. Τσούκαλης, 
Γ. Κοντονής, Π. Αβραμόπουλος,
Τζ. Αλεξάκη, Κ. Παυλίδης

• Γιατί η Μόσχα επιδιώκει
την... ανακήρυξή του 
σε «ανεξάρτητο κράτος,
όπως το Βατικανό» 

• Η δράση των «κόκκινων 
λύκων», υπερεθνικιστών,
ολιγαρχών και η συνεργασία

τους με φιλορώσους  
μοναχούς, υπό τις ευλογίες
του Ρώσου προέδρου 
και του Πατριάρχη Κύριλλου 

• Τι αναφέρει 
αποκαλυπτική απόρρητη
έκθεση της ΕΥΠ �Σελ. 12-13

Οι 4 στόχοι
Μητσοτάκη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ «Π»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΜΠΑΪΝΤΕΝ

� Σελ. 14-15

� Σελ. 4-6

� Σελ. 9

� Σελ.  8

� Σελ.  7, 48

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ

F-35 αλλά και F-16 στο
«μενού» του Λευκού Οίκου

34 χρόνια 
«ντροπής»

Τα 25+5 SOS για να 
γλιτώσετε το… ηλεκτροΣΟΚ!

Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος  –  Ποιες συσκευές «φουσκώνουν» το κόστος � Σελ. 20-21

«ΕΙΣΒΟΛΗ»
ΠΟΥΤΙΝ 

στο  Άγιον  Όρος

Γιατi η Τουρκiα αρνεiται 
τη Γενοκτονiα των Ποντiων

�Σελ. 24-25

� Σελ. 16-17

ΕΡΕΥΝΑ «Π»
ΑΕΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όργιο με «χρυσές»
απάτες στο διαδίκτυο

�Σελ. 36-37

103
χρόνια
μετά

με βανδαλισμούς και καταλήψεις



ΝΔ: Σαφής  
ιδεολογία, σταθερός
προσανατολισμός

Κινδυνεύει πράγματι η Νέα Δημο-
κρατία να γίνει Ποτάμι, δηλαδή
να συρρικνωθεί και να διαλυθεί,

κατά πώς διατύπωσαν κάποιοι τον φόβο
τους στο Συνέδριο του κυβερνώντος κόμ-
ματος; Να ξεκαθαρίσουμε κατ’ αρχήν πως
το Ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη δεν
ξεδίπλωσε ποτέ, ιδιαίτερα μετά τις τότε
εκλογές, τα ιδεολογικά και πολιτικά χα-
ρακτηριστικά του. Δεν διαμόρφωσε μια
σαφή πολιτική γραμμή. Δεν ξεκαθάρισε
τις θέσεις του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και
τα ζιγκ-ζαγκ που έκανε και οι υπαναχω-
ρήσεις του θόλωσαν την εικόνα του. Αυτά
και άλλα τινά οδήγησαν το Ποτάμι στη
διάλυσή του. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί
ότι η ΝΔ σήμερα κινδυνεύει να αποκτήσει
τα χαρακτηριστικά του «ιδεολογικού χυ-
λού» του Ποταμιού. Η Νέα Δημοκρατία
έχει πολύ συγκεκριμένους ιδεολογικούς
άξονες, που ορίζουν και την κεντρική της
πολιτική έκφραση. Μάλιστα ένα κόμμα
που ασκεί κυβερνητική εξουσία τέτοιον
κίνδυνο δεν διατρέχει, καθώς σχεδόν
όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει έχουν
ένα πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό πρό-
σημο. Είναι λογικό να υπάρχει μια τάση
στην παράταξη που να θέλει μια λιγότερο
ιδεολογικοποιημένη ΝΔ και μια άλλη τά-
ση που να υποστηρίζει το αντίθετο.
Είναι προφανές πως η ηγεσία, που δίνει
και τον κεντρικό τόνο, οφείλει να λαμβά-
νει υπόψη της αυτές τις τάσεις και να
ισορροπεί μέσα από τη σύνθεση των ρευ-
μάτων. Η ΝΔ έχει σαφή ιδεολογία και
σταθερό προσανατολισμό, αλλά λειτουρ-
γεί και αναπτύσσεται μέσα από τη διαρκή
ανανέωση σε ιδέες και πρόσωπα. Όπως
λειτουργούν εξάλλου όλα τα μεγάλα κόμ-
ματα. Κινείται, όπως έχει πει κατά και-
ρούς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον
αποκαλούμενο χώρο της Κεντροδεξιάς
μέχρι ακόμη και στις «παρυφές της Αρι-
στεράς». Το είχε διατυπώσει πολλές φο-
ρές ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής: Ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός.
Ελεύθερη οικονομία με σταθερά της την
κοινωνική ευαισθησία και πάνω από όλα
το Εθνικό Συμφέρον. Συνεπώς, πλανών-
ται όσοι πιστεύουν πως η ΝΔ είναι ένα
μονολιθικό κόμμα. Πως είναι αμιγώς φι-
λελεύθερη ή αμιγώς δεξιά και συντηρητι-
κή. Αν γίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο,
δεν θα είναι ΝΔ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

2

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΜΕΘΑΥΡΙΟ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρή-
σει για δεύτερη φορά εντός μηνός να επιβεβαι-
ώσει την κομματική του ισχύ. 

Και προφανώς θα κερδίσει την κάλπη και
ασφαλώς δεν θα υπάρξουν ανταγωνιστές του,
καθώς η περίφημη ΟΜΠΡΕΛΑ και χωρίς βροχές
μπάζει νερά. 

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα συνε-
χίσει πιο έντονα την αντιπολίτευση-αλαλούμ και θα
επαναφέρει το αίτημα των εκλογών. 

«Μη ζητάς συνέχεια εκλογές»,
τον συμβούλευσε ένας σύμβουλός
του. 

«Γιατί να μη ζητώ;» απόρησε ο κ.
Τσίπρας. 

«Διότι ένα αίτημα», εξήγησε ο
σύμβουλος, «γίνεται κάποιες
φορές ΑΠΟΔΕΚΤΟ!…»

ΘΑ πρέπει, πάντως, να σημει-
ωθεί ότι ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ κ. Τσί-
πρας αντιμετωπίζει πρόβλημα
φυσιογνωμίας σε σχέση με τον
ΧΘΕΣΙΝΟ Αλέξη. Τότε που πρω-
τοεμφανίσθηκε στη δημόσια πο-
λιτική σκηνή ήταν ένα ΝΕΟ και
ΟΜΟΡΦΟ παιδί, που πάρα πολ-
λοί αμέσως συμπάθησαν και πί-
στεψαν.

Πίστεψαν ότι «μ’ έναν νόμο κι
ένα άρθρο» θα καταργούσε το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ!

Ενώ ΕΜΕΙΣ θα παίζαμε νταού-
λια και θα χορεύαμε την Ευρώπη!

Δυστυχώς, ο νέος και όμορ-
φος Αλέξης υπέστη ένα σοβαρό
ατύχημα.

«ΤΙ συνέβη;» του τηλεφώνησε τρομαγμένη η
σύντροφός του πηγαίνοντας τα παιδιά τους στη
Σχολή Χιλλ. «Ξαναβγήκε ο Σαμαράς;»

«Όχι», απάντησε εκείνος, «ΒΓΗΚΑ ΕΓΩ!...».
ΒΕΒΑΙΩΣ, γι’ αυτό δεν έφταιγε αυτός, έφται-

γαν οι πολίτες που τον αψήφησαν και τον ψήφι-
σαν. Δυστυχώς διέπραξε κι εκείνος ένα προσωπι-
κό ολίσθημα, σκοντάφτοντας στον κ. Βαρουφά-
κη. Τον οποίον σήκωσε και εναπόθεσε στο υπουρ-
γείο Οικονομίας.

«Και ΤΙ θα κάνω εδώ;» ρώτησε εκείνος.
«Τίποτα», είπε ο Αλέξης. «Απλώς ΘΑ ΚΑ-

ΝΕΙΣ τον υπουργό…»
Ο ίδιος ΕΚΑΝΕ τον πρωθυπουργό!...
EΤΣΙ ή κάπως έτσι, σχημάτισε μια κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το ΝΕΟ και ΟΜΟΡΦΟ αγόρι άρ-
χισε να τρέχει «μαραθώνιο». Ζητώντας ρούβλια
από τον Πούτιν, πετρέλαιο από Λατινοαμερικά-
νους δικτάτορες και «ό,τι έχετε ευχαρίστηση» από
τίνες άλλους.

Και όταν διαπίστωσε ότι δεν του έδωσαν ΟΥΤΕ

βενζίνη για τον αναπτήρα του, έκανε ένα παράδο-
ξο ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ και μια ένδοξη ΚΩΛΟΤΟΥΜ-
ΠΑ! Αποχαιρετώντας παλιούς «συντρόφους» και
εξαποστέλλοντας τον κ. Βαρουφάκη. Προσφέ-
ροντας στη χώρα ένα ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ και πλεί-
στους-όσους φόρους. Ώσπου έχασε σε ΤΡΕΙΣ
εκλογικές αναμετρήσεις!

«Πάντως έκανε πολλούς να χαρούν», είπε ο Κυ-
ριάκος.

«Γι’ αυτά που έκανε;»
«Για όσα ΔΕΝ έκανε…»
ΟΠΩΣ προαναφέρθηκε, ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ κ. Τσί-

πρας ΔΕΝ είναι ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ Αλέξης. Το ΝΕΟ και
ΟΜΟΡΦΟ παιδί έκλεισε πια τα 48 του χρόνια και
προσπαθεί να κρύψει τα παχάκια του μέσα σε χει-
ροποίητα κοστούμια.

ΕΝΩ το πέρασμά του από την κυβέρνηση απο-
κάλυψε τις μοιραίες του «ικανότητες» και την πο-
λιτική του υπευθυνότητα. Ως αντιπολίτευση, δε,
κατηγορεί για τα ΠΑΝΤΑ τον κ. Μητσοτάκη. Ξεκι-
νώντας από την πανδημία, συνεχίζοντας με την

Ουκρανία και προχωρώντας στο παστίτσιο που
έφαγε άψητο.

Πρόσφατα, δε, απεκάλυψε ότι ο Κυριάκος θέ-
λει να επαναφέρει τον Βασιλιά. Και όταν τον ρώ-
τησα πώς το ξέρει είπε:

«Κάθε πρωί ο Κυριάκος τρώει μέλι».
«Κι εγώ τρώω μέλι», ανέφερα.
«Ναι, αλλά ο Κυριάκος», τόνισε ο κ. Τσίπρας,

«τρώει και ΒΑΣΙΛΙΚΟ πολτό!».
Αποκαλύπτοντας επίσης ότι στο μπαλκόνι του ο

Κυριάκος, δίπλα σε μια ορτανσία, έχει δυο γλά-
στρες με ΒΑΣΙΛΙΚΟ…

Ο Αλέξης και ο κ. Τσίπρας!

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη
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Διθυραμβικά τα σχόλια από
την Ουάσιγκτον παραμονή

της επίσκεψης Μητσοτάκη –
Στο επίκεντρο εξοπλιστικά,

τουρκικές προκλήσεις,
ενέργεια και επενδύσεις 

Με την επικύρωση της ιστορικής
αμυντικής συμφωνίας με τις
ΗΠΑ από το ελληνικό Κοινοβού-

λιο ανά χείρας, αναχωρεί ο πρωθυπουρ-
γός για τη σημαντική συνάντηση με τον
Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Η
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Ουάσιγκτον γίνεται με τους καλύτερους
οιωνούς, καθώς οι σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο ση-
μείο των τελευταίων δεκαετιών. 

Το άριστο κλίμα επιβεβαιώνεται και από
το γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης
θα γίνει ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός
που θα μιλήσει στο Κογκρέσο. «Η Ελλάδα
και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ
ισχυρή φιλία και εταιρική σχέση, και ανυπο-
μονούμε να καλωσορίσουμε τον Έλληνα
πρωθυπουργό Μητσοτάκη στην Ουάσιγ-
κτον για τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο
και την ιστορική ομιλία που θα κάνει στην
κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου. Αυτή εί-
ναι η υψηλότερη τιμή που μπορεί να απο-
νείμει το νομοθετικό μας σώμα σε έναν ξέ-
νο ηγέτη και αποτελεί απόδειξη της τερά-

στιας δικομματικής υποστήριξης που υπάρ-
χει για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις
ΗΠΑ», ανέφερε η υφυπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, Έρικα Όλσον.

Άριστο κλίμα

Η στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρ-
νηση στο Ουκρανικό, που τάχθηκε από την

πρώτη στιγμή στη σωστή πλευρά της ιστο-
ρίας, καταδικάζοντας χωρίς αστερίσκους
τη ρωσική εισβολή, οι κινήσεις στην ενερ-
γειακή σκακιέρα αλλά και η γεωστρατηγι-
κή θέση της χώρας, με την αναβάθμιση
των βάσεων στη Σούδα και την Αλεξαν-
δρούπολη, είναι μερικοί από τους βασι-
κούς λόγους που έχουν διαμορφώσει τις
άριστες συνθήκες που επικρατούν μεταξύ
των δύο χωρών. «Η θέση της Ελλάδας τα
τελευταία τρία χρόνια ενισχύθηκε γεωπο-
λιτικά, αμυντικά, οικονομικά. Και αυτό εί-
ναι το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρω στην
επίσημη επίσκεψη την οποία θα κάνω στη
Ουάσιγκτον», σημείωσε ο πρωθυπουργός,
δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του λί-
γα 24ωρα πριν από τη συνάντησή του με
τον Τζο Μπάιντεν. 

Εξοπλιστικά και ελληνοτουρκικά  

Η περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώ-
ρας είναι από τα θέματα που θα τεθούν στη
συνάντηση που θα έχει τη Δευτέρα ο πρω-
θυπουργός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον
Λευκό Οίκο. Στην κυβέρνηση, το τελευταίο
διάστημα εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμε-
νο της αγοράς F-35, τα οποία σε συνδυα-

σμό με τα Rafale και με την αναβάθμιση
των F-16 θα κάνουν την εθνική αεράμυνα
της χώρας απόλυτα κυρίαρχη και ταυτό-
χρονα θα ενισχύσουν σημαντικά την ανατο-
λική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, σε μια κρίσιμη
στιγμή για την Ευρωατλαντική Συμμαχία. 

Παράλληλα ο πρωθυπουργός, τόσο στη
συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν όσο
και κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο, θα
θέσει την τουρκική προκλητικότητα, αλλά
και το γεγονός πως η Άγκυρα εξακολουθεί
να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ
για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, με
το πρόσχημα του μεσολαβητή. 

Επίσης αναμένεται να κατηγορήσει τον
Ταγίπ Ερντογάν πως, με τη συνεχή αμφι-
σβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων και την αποστρατικοποίηση
των νησιών που ζητά, ακολουθεί τη στρα-
τηγική του αναθεωρητισμού που έχει χαρά-
ξει με την εισβολή του στην Ουκρανία ο
Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ενέργεια και επενδύσεις 

Το ενεργειακό ζήτημα αναμένεται να
αποτελέσει το επόμενο θέμα της συζήτη-
σης μεταξύ των δύο ηγετών. Η εκτόξευση

Αισιοδοξία και 4 στόχοι στη συνάντηση   

«Σταθερός και έμπιστος σύμμαχος η Ελλάδα» 
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η δεύτερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτά-

κη στην Ουάσιγκτον θα περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις,
τα εξοπλιστικά, την ενέργεια και, φυσικά, την τουρκική προκλητικότητα. Οι ίδιες
πηγές σημείωναν πως οι προσδοκίες της κυβέρνησης σε σχέση με παλαιότερες
επισκέψεις Ελλήνων πρωθυπουργών στον Λευκό Οίκο είναι ιδιαιτέρως υψηλές, κα-
θώς είναι ξεκάθαρη η διάθεση και από τις δύο πλευρές να ενισχύσουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς.

Άλλωστε οι εξελίξεις στον γεωπολιτικό χάρτη, με αφορμή τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, έχουν φέρει ακόμη πιο κοντά τη χώρα μας στις ΗΠΑ, καθώς η Ελλάδα απο-
τελεί πλέον μια σταθερή και ισχυρή δύναμη τόσο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκα-
νίων όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αντίθεση με την Άγκυρα, που προκαλεί
εντάσεις και παράλληλα εξακολουθεί να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με
τη Μόσχα. Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως «η Ελλάδα πα-
ραμένει ένας σταθερός και έμπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, που είναι απολύτως απα-
ραίτητος για την ασφάλεια της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας». 

Tο πρόγραμμα 
�Μετά τη συνάντηση με τον

Αμερικανό πρόεδρο, θα ακο-
λουθήσει δεξίωση στον Λευ-
κό Οίκο προς τιμήν του πρω-
θυπουργού και της συζύγου
του για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση.  

�Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός
θα μιλήσει στο Κογκρέσο και
στη συνέχεια θα συναντηθεί
με την πρόεδρο της Βουλής
των Αντιπροσώπων Νάνσι Πε-
λόζι, αλλά και με προέδρους
σημαντικών Επιτροπών.

�Την τελευταία ημέρα, ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης θα παρακα-
θήσει σε δείπνο που οργανώ-
νουν προς τιμήν του 11 ομο-
γενειακές οργανώσεις. 

του Σωτήρη Σταθόπουλου 
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των τιμών και οι συνεχείς εκβιασμοί από τη
Μόσχα έχουν αναγκάσει τη χώρα να αναζη-
τήσει εναλλακτικούς τρόπους, όπως η αγο-
ρά υγροποιημένου αερίου (LNG), το οποίο
μπορεί να προμηθεύσουν οι ΗΠΑ. 

Ήδη, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει
στην κατασκευή δύο πλωτών δεξαμενών
στη Ρεβυθούσα αλλά και στην Αλεξαν-
δρούπολη, ενώ ετοιμάζεται μία ακόμη
στον Κορινθιακό κόλπο, με στόχο να αυ-
ξηθούν σε σημαντικό βαθμό οι χώροι
αποθήκευσης. Επίσης δεν αποκλείεται να
συζητηθεί και η απόφαση της κυβέρνη-
σης να ξεκινήσουν άμεσα οι θαλάσσιες
έρευνες στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της
Κρήτης, στις οποίες αρχικά μετείχε η
αμερικανική εταιρεία ExxonMobil. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι
συζητήσεις στο θέμα των επενδύσεων, κα-
θώς ήδη αμερικανικές εταιρείες-κολοσ-
σοί, όπως η Microsoft, η Amazon αλλά και
η Pfizer, έρχονται στη χώρα μας δίνοντας
ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στην ελλη-
νική οικονομία, ενώ δεν αποκλείεται κατά
την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον να «κλειδώσει» μία ακόμη ση-
μαντική επένδυση.

«Ταμείο» κάνει η ηγεσία της Νέ-
ας Δημοκρατίας μετά το πέ-
ρας του 14ου Συνεδρίου και

τον απόηχο που είχε στους ψηφοφό-
ρους αλλά και στους απλούς φίλους του
κόμματος.

του Σωτήρη Πίκουλα 

Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, υπάρ-
χουν πληροφορίες ότι επ’ αφορμή του
Συνεδρίου αλλά και του εθνικού σχεδί-
ου στήριξης για τους καταναλωτές ηλε-
κτρικού ρεύματος, που εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
θα διενεργηθούν νέες μετρήσεις γνώ-
μης, για να υπάρξει μία καθαρή εικόνα
για την επίδραση που είχαν τα νέα μέ-
τρα, αλλά και για τη συσπείρωση της
κομματικής βάσης της ΝΔ. 

Προσέλκυση νέων 

Πέρα, όμως, από τα παραπάνω, τα
ηγετικά στελέχη της κυβερνώσας παρά-
ταξης εκφράζουν την ικανοποίησή τους
σχετικά με το Συνέδριο και τα αποτελέ-
σματά του. Καταρχάς, ο βασικός στόχος
της ηγεσίας για ανανέωση των στελε-
χών της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ επι-
τεύχθηκε. Το σώμα της ΠΕ ανανεώθηκε
κατά 75%, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας
των μελών έπεσε κατά 8,5 χρόνια από
τον προηγούμενο. Κύκλοι που πρόσκειν-
ται στον γραμματέα Παύλο Μαρινάκη
τονίζουν ότι το παραπάνω είναι σημαντι-
κό, καθώς η ηλικιακή ανανέωση σημα-
τοδοτεί και ανανέωση ιδεών, το κόμμα
γίνεται πιο ελκυστικό και μπορεί να
απευθυνθεί πιο εύκολα σε νέους αν-
θρώπους, όταν μάλιστα είναι γνωστή η
δυσκολία κυβέρνησης - κόμματος να
πείσουν τις νεότερες ηλικίες. 

Μαζικότητα 

Επίσης, το Συνέδριο κατέδειξε με εμ-
φατικό τρόπο γιατί η Νέα Δημοκρατία εί-
ναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Συνολι-
κά συμμετείχαν 2.500 σύνεδροι και
6.000 παρατηρητές από όλη την Ελλά-
δα, ενώ οι ομιλητές στις έξι θεματικές
ενότητες ξεπέρασαν τους 270. Ειδικά
την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, η ομι-
λία Μητσοτάκη προσέλκυσε πάνω από

10.000 κόσμου που ήρθε στο «Metro-
politan Expo».  Η μαζικότητα δείχνει ότι
υπήρξε ανταπόκριση και ενδιαφέρον,
ενώ ήταν εμφανείς οι δημοκρατικές δια-
δικασίες και οι ψηφιακές λειτουργίες
που το ξεχώρισαν από το Συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο υπήρξαν «παρατρά-
γουδα», εντάσεις και κλίμα τοξικότητας.

Τα συνθήματα 

Παράλληλα, όπως φάνηκε και από
την τελευταία ομιλία του πρωθυπουρ-
γού το μεσημέρι της Κυριακής, τέθηκαν
οι βάσεις και τα συνθήματα του προ-
εκλογικού αγώνα, που, όπως λένε άν-
θρωποι του περιβάλλοντος Μητσοτάκη,
ξεκίνησε από το Συνέδριο. Με τα συνθή-
ματα, λοιπόν, «Δίπλα σε κάθε πολίτη»
και «Αυτοδύναμη Ελλάδα», ο πρωθυ-
πουργός έδειξε πώς θα κινηθεί σε επί-
πεδο διακυβέρνησης το επόμενο διά-
στημα, μέχρι τις εκλογές στο τέλος της
άνοιξης του 2023.

Χαμηλώνουν οι τόνοι για Σαμαρά 

Τέλος, για το θέμα του «μανιφέστου»
Σαμαρά στο Συνέδριο, υψηλόβαθμα
στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου θεω-
ρούν ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές
και πρέπει να ακούγονται, πόσο μάλλον
όταν ανήκουν σε πρώην πρωθυπουργό. 

Η βασική εκτίμηση είναι ότι η εκτόνω-
ση Σαμαρά στο Συνέδριο δεν θα έχει συ-
νέχεια. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημο-
κρατία του Κ. Μητσοτάκη παραμένει κυ-
ρίαρχη δύναμη παρά τις αλλεπάλληλες
κρίσεις και η στόχευση παραμένει η κεν-
τρώα και προοδευτική προσέγγιση που
μπορεί να δώσει, όπως το 2019, την αυ-
τοδυναμία στις δεύτερες εκλογές με
ενισχυμένη αναλογική. 

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Τι έβγαλε το «ταμείο»   Μητσοτάκη-Μπάιντεν
Δριμεία κριτική εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ
εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός, κατηγο-
ρώντας τον Αλέξη Τσίπρα για «υποκρι-
τική στάση» απέναντι στην ιστορική
αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, την
οποία καταψήφισε. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης υπενθύμισε τη στρατηγική

που ακολούθησε
το κόμμα της
αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης
στις σχέσεις με
την Αμερική,
όταν ήταν στην
εξουσία. 
Συγκεκριμένα,

για τη βάση της Σούδας ο πρωθυπουρ-
γός τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας,
όταν είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας, είχε ταχθεί υπέρ της ενί-
σχυσης της βάσης στην Κρήτη, τονί-
ζοντας πως έχει ιδιαίτερη στρατηγική
σημασία. «Κάθε χρόνο ανανεώνετε τη
συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τώρα γιατί την
καταψηφίζετε;» αναρωτήθηκε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος
προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και πρόσθεσε «είναι άγνω-
στη λέξη για εσάς ο πατριωτισμός. Επι-
στρέφετε στις αντιαμερικανικές ρίζες
πασπαλισμένες από χρυσόσκονη με λί-
γα από όσα έλεγε στο παρελθόν το πα-
τριωτικό ΠΑΣΟΚ». Απαντώντας για την
κριτική που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ
για το ενδεχόμενο αναβάθμισης των
τουρκικών F16, ο πρωθυπουργός υπο-
στήριξε πως τις τελικές αποφάσεις τις
λαμβάνει το Κογκρέσο, το οποίο έχει
αρνηθεί οποιαδήποτε αγορά από την
Άγκυρα. Ωστόσο σημείωσε πως όταν ο
Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός συ-
ναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τράμπ, δεν
έκανε καμία αναφορά για τα 100 F-35
που θα αγόραζε η Τουρκία.   Από την
πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι με τη
συμφωνία δίνει τα πάντα στις ΗΠΑ.
«Όχι μόνο δεν εξασφαλίσατε ανταλλάγ-
ματα, αλλά συνοδεύεται η συμφωνία με
ραγδαία αναβάθμιση αμερικανοτουρ-
κικών σχέσεων κι αποδυνάμωση, αν
όχι ακύρωση των αμυντικών διαπραγ-
ματευτικών μας όπλων». Παράλληλα
σημείωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης γίνεται ο πρώτος αρχηγός της
Μεταπολίτευσης που συναινεί στην
επ’ αόριστον αξιοποίηση έξι ελληνι-
κών στρατιωτικών εγκαταστάσεων
από τις ΗΠΑ. H αμυντική συμφωνία με
τις ΗΠΑ κυρώθηκε με τις ψήφους της
ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ.

Ικανοποίηση στο Μαξίμου
για τη συμμετοχή και 
την ανανέωση – Θα
διενεργηθούν νέες

μετρήσεις γνώμης για να
υπάρξει μία καθαρή εικόνα

Άγνωστη λέξη 
για τον ΣΥΡΙΖΑ 
ο πατριωτισμός 
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Παράθυρο ευκαιρίας για την είσοδο στην
5η γενιά μαχητικών αεροσκαφών ανοίγε-
ται στην Ελλάδα, καθώς η διεθνής συγκυ-

ρία αλλά και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων
Αθήνας - Ουάσιγκτον δημιουργούν ιδανικές συν-
θήκες, ώστε η κυβέρνηση να κάνει την κίνηση
«ματ» που θα εξασφαλίσει στην Πολεμική Αερο-
πορία την απόλυτη κυριαρχία στους ουρανούς
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανα-
φερθεί στο θέμα των F-35 κατά τις επαφές που θα
έχει με τον Τζο Μπάιντεν αλλά και με ανώτατους
Αμερικανούς αξιωματούχους. Άλλωστε, ο πρωθυ-
πουργός θα μεταβεί τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, έχον-
τας στη «βαλίτσα» του την επικυρωμένη από το ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντι-
κής Συνεργασίας (MDCA), η οποία όχι μόνο προ-
βλέπει στενότερη συνεργασία των δύο πλευρών

στον στρατιωτικό τομέα και ενίσχυση των αμυντι-
κών συνεργειών, αλλά και «επίσπευση της παρά-
δοσης οποιουδήποτε μελλοντικού αεροσκάφους
F-35 στην Ελλάδα». Με άλλα λόγια, η συμφωνία,
που αποτελεί πλέον νόμο του ελληνικού κράτους,
«στρώνει» το έδαφος ώστε η Αθήνα να κλείσει το
μεγάλο «deal» με την αμερικανική κυβέρνηση, το
οποίο θα αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στο Αι-
γαίο και την ευρύτερη περιοχή υπέρ της Ελλάδας.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα αποτελεί τον σημαντι-
κότερο και πιο σταθερό σύμμαχο των Ηνωμένων
Πολιτειών στην περιοχή. Το συμπέρασμα αυτό εμ-

πεδώνεται από τη στενή συνεργασία που έχουν οι
δύο πλευρές, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, με
το πυκνό πρόγραμμα ασκήσεων και συνεκπαιδεύ-
σεων που σχεδιάζει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, όσο και με την παροχή διευκολύνσεων επί
του εδάφους. Άλλωστε, η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προ-
κάλεσε απέδειξαν ότι η παραχώρηση της Αλεξαν-
δρούπολης και των υπόλοιπων βάσεων που περι-
λαμβάνει η ελληνοαμερικανική συμφωνία αναδει-
κνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κρίσιμου κόμβου
για τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων στην
ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης.

Μεγάλο το κόστος

Το ελληνικό ενδιαφέρον για τα F-35 είναι αδιαμ-
φισβήτητο. Το έχει δηλώσει άλλωστε και ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, αλλά και ανώτατοι κυβερνητικοί
παράγοντες. Οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς
όμως έχουν επιβραδυνθεί λόγω του μεγάλου κό-
στους ενός τέτοιου προγράμματος, αλλά και διότι
μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Γαλ-
λία για τα Rafale αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση
στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο
έχει ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες εξαιτίας του «πα-
γώματος» των προμηθειών για σχεδόν μία δεκαε-
τία. Η απόκτηση τριών υπερσύγχρονων Φρεγατών
Belharra όμως και η επικείμενη ενεργοποίηση του
δικαιώματος προαίρεσης για την τέταρτη δίνουν
μια γερή «ανάσα» στον Στόλο, αν και δεν ικανοποι-
ούν τις απαιτήσεις της Δομής Δυνάμεων. Ωστόσο,
αν η ελληνική πλευρά αποφασίσει να θέσει ως
προτεραιότητα την απόκτηση νέων αεροσκαφών,
ενδεχομένως να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα κονδύ-
λια που έχει για τις εξοπλιστικές ανάγκες της χώ-
ρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προγράμματα
των υπόλοιπων Κλάδων. Ακόμη και αυτά όμως δεν
είναι αρκετά, και έτσι θεωρείται απαραίτητη η υπο-
στήριξη των ΗΠΑ στο ζήτημα της χρηματοδότη-
σης, η οποία, λόγω των αυξημένων αναγκών της
χώρας, δεν μπορεί να είναι εμπροσθοβαρής.

Στόχος η σταθερότητα στην Ανατ. Μεσόγειο
Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως η ελληνική πλευρά θα δηλώσει την πρόθεσή της στους

Αμερικανούς για την απόκτηση μίας Μοίρας F-35, ζητώντας ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής,
ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο και να συμβαδίζει με τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.
Προκειμένου να «πείσει» την αμερικανική πλευρά, η Αθήνα θα παραθέσει μια σειρά από επιχειρήμα-
τα, με κυριότερο την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ,
απέναντι σε αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία. Άλλωστε, εκτός από την MDCA, ο πρωθυ-
πουργός θα έχει μαζί του και τον «φάκελο» των τουρκικών προκλήσεων, ο οποίος μεταξύ άλλων θα
περιλαμβάνει τις 41 υπερπτήσεις και 168 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στις οποίες
προέβησαν προ ημερών τουρκικά μαχητικά, την κατοχή των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-
400, τα οποία, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις της Άγκυρας, είναι ένα άκρως επιθετικό
όπλο, αλλά και το γεγονός ότι η Τουρκία έχει γεμίσει την διεθνή αγορά με Μη Επανδρωμένα Αερο-
σκάφη, που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Πετάει στις ΗΠΑ για την κίνηση «ματ»!

του 
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Κυρ. Μητσοτάκης και 
Τζο Μπάιντεν θα συζητήσουν 

το θέμα της απόκτησης 
μιας μοίρας F-35, ενώ 

η Ελλάδα θα στείλει ξεκάθαρο
μήνυμα για τα F-16 
που ζητά η Τουρκία

«Μπλόκο» 
στα F-16 
της Τουρκίας
Εκτός όμως από τα F-35, η
Αθήνα θέλει να στείλει και
ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχε-
τικά με τα F-16 που ζητά η
Τουρκία. Το Επιτελείο των
γειτόνων αιτήθηκε πρό-
σφατα την αγορά 40 αερο-
σκαφών F-16 Block 70,
επίπεδο αντίστοιχο με των
F-16 Viper που θα διαθέτει
σύντομα η Πολεμική Αερο-
πορία, και την αναβάθμιση
ακόμη 80 μαχητικών ίδιου
τύπου. Η ομογένεια, με
πρωτεργάτες τους γερου-
σιαστές Μπομπ Μενέντεζ
και Μάρκο Ρούμπιο, μετά
τα τουρκικά F-35 επιχειρεί
να μπλοκάρει και την πώ-
ληση F-16 στην Τουρκία. Η
Αθήνα πρόκειται να αξιο-
ποιήσει τα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της από
τις παραβιάσεις και τις
υπερπτήσεις στο Αιγαίο,
για να τονίσει ότι τα αμερι-
κανικά αεροσκάφη που θέ-
λει να αγοράσει η Τουρκία
θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν εναντίον άλλου
κράτους-μέλους του ΝΑ-
ΤΟ, δηλαδή της Ελλάδας.
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Άρχισαν και 
οι μεταγραφές 

Η πολιτική βεντάλια έχει ανοίξει
για τα καλά στον χώρο του ΠΑ-
ΣΟΚ, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης
επιδιώκει, όπως φαίνεται, ένα κα-
θαρά επιθετικό παιχνίδι. Έτσι λοι-
πόν άνοιξε από νωρίς τις μεταγρα-
φές για το κόμμα του. Σε συνδυα-
σμό με το ενθουσιώδες κλίμα που
επικρατεί στο κομματικό τοπίο,
επιχειρεί να ενδυναμώσει και την
κοινοβουλευτική του ομάδα και,
κυρίως, την εικόνα που εκπέμπει
από τη Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό
ανακοινώθηκε η πολιτική συμπό-
ρευση με την ανεξάρτητη βουλευ-
τή της Β’ Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνα Αδάμου, εκλεγμένη με
το ΜέΡΑ25. Οι προθέσεις της κας
Αδάμου είχαν διαφανεί από τη
συμμετοχή της στις εκλογικές δια-
δικασίες για την ανάδειξη του
προέδρου του Κινήματος τον Δε-
κέμβριο του 2021, καθώς και σε
αυτές για την επιλογή των μελών
των τοπικών και νομαρχιακών ορ-
γανώσεων. Όπως έγινε γνωστό,
είναι εγγεγραμμένο μέλος του
ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής και
στο εξής θα μετέχει στις κομματι-
κές και πολιτικές δραστηριότητες
του Κινήματος. Η κα Αδάμου θα
παραμείνει ανεξάρτητη βουλευ-
τής για την τρέχουσα κοινοβου-
λευτική της θητεία, αλλά, όπως
αναφέρει η ανακοίνωση του κόμ-
ματος, «ταυτίζεται με το αξιακό
πολιτικό σκεπτικό του κ. Ανδρου-
λάκη». Η ψήφος της, πάντως, θα
είναι ενισχυτική σε αυτές των 22
βουλευτών που έχει σήμερα το
τρίτο κόμμα της Βουλής. 

Θέμα χρόνου είναι και η ανακοί-
νωση –πλην εξαιρετικού απρο-
όπτου– για την εκλογική κάθοδο
με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για
τον συνταγματολόγο και πρώην
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώ-
στα Χρυσόγονο. Ενδεικτικό της
σύμπλευσης που έχει δημιουργη-
θεί είναι ότι στις εσωκομματικές
κάλπες της περασμένης Κυρια-
κής άσκησε το εκλογικό του δι-
καίωμα στο εκλογικό κέντρο που
είχε στηθεί στο Δημαρχείο Θεσ-
σαλονίκης. Τα χέρια με τον Νίκο
Ανδρουλάκη έχει δώσει και ο
πρώην εκπρόσωπος Τύπου της
ΔΗΜΑΡ Ανδρέας Παπαδόπουλος,
ο οποίος αναμένεται να κατέβει
στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. 

Μαζί με την επιστροφή των ιστορι-
κών συμβόλων του ΠΑΣΟΚ, επέ-
στρεψαν στη Χαρ. Τρικούπη μετά

από χρόνια και τα χαμόγελα. Η ικανοποίηση
από τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στις
εσωκομματικές διαδικασίες της παράτα-
ξης έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και,
κυρίως, αποτελεί πηγή αισιοδοξίας για τα
επόμενα βήματα. 

Αυτό που απομένει είναι να κερδίσουν και
τις εντυπώσεις απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, κα-
θώς αύριο έχει το δικό του εσωκομματικό
στοίχημα και εκ των πραγμάτων θα υπάρξει
μια σύγκριση. Ωστόσο, καμία πλευρά δεν
έχει μπει δημοσίως στα εσωτερικά της άλ-
λης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ύψος της
συμμετοχής δεν θα απασχολήσει το κομμα-
τικό μικροσκόπιο. 

Όχι πανηγυρισμοί

Παρά ταύτα η «γραμμή» προς τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, κυρίως σε αυτούς που πραγμα-
τοποιούν δημόσιες εμφανίσεις, είναι ρητή
και αυστηρή και δεν προβλέπει πανηγυρι-
σμούς τύπου «ερχόμαστε», που θα προκαλέ-
σει στο κόσμο συναισθήματα αποστροφής.
Γι’ αυτό και έχει επισημανθεί σε όλους τους
τόνους να διατηρείται χαμηλό προφίλ, ενώ
έχει σταλεί και αυστηρή προειδοποίηση σε
διάφορα στελέχη που «οργώνουν» Περιφέ-
ρειες και αυτοπαρουσιάζονται ως υποψήφι-
οι βουλευτές, χωρίς να έχουν λάβει χρίσμα
και πολύ περισσότερο όταν οι λίστες είναι
ακόμη ανοιχτές και υπό διαπραγμάτευση.

Στην παρούσα συγκυρία λοιπόν, ο Νίκος
Ανδρουλάκης, όπως απέδειξε και το αποτέ-
λεσμα της πρόσφατης εσωκομματικής κάλ-
πης, αναδεικνύεται ως ο απόλυτος κυρίαρ-
χος του εσωκομματικού παιχνιδιού. 

Η επιλογή του για τη νέα ονομασία άγγιξε

το «θηριώδες» ποσοστό αποδοχής 95%.
Στην επιλογή των προσώπων για νομαρχια-
κές και δημοτικές οργανώσεις, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία είναι της δικής του επιρ-
ροής, ενώ το πιο σημαντικό είναι το γεγονός
ότι απέδωσε καρπούς το εγχείρημα της ανα-
νέωσης, καθώς ένας στους δύο εκλεγμέ-
νους είναι κάτω των 40 ετών. 

«Σταλινικό» ποσοστό

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προανήγγειλε και
ο ίδιος, φέρεται αποφασισμένος να βάλει
τάξη και στις αμαρτίες του παρελθόντος. Πι-
θανότατα, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του Συ-
νεδρίου (20-22 Μαΐου), θα υπάρξουν ανα-
κοινώσεις που θα αφορούν τη συνολική
ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων του
κόμματος, ένα «αγκάθι» που έχει προκαλέ-
σει μεγάλες πολιτικές παρενέργειες στην
πολιτική πορεία της παράταξης. 

Όπως φαίνεται πάντως, η ηγεσία του κόμ-
ματος δεν πρόκειται να αποκαλύψει πριν
από τις εθνικές εκλογές τις προθέσεις για το

τι προτίθεται να κάνει όταν προκύψει ζήτη-
μα μετεκλογικών συνεργασιών, αφήνοντας
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να «σιγοψήνονται». 

Ενδεικτικό δε αυτής της λογικής είναι τα
όσα είπε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που είναι
και ένας εκ των στενότερων συνεργατών
του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ: «Οποι-
αδήποτε συνεργασία θα γίνει βάσει προ-
γραμματικής πρότασης, και για αυτό τονί-
ζουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι σοσιαλδη-
μοκρατικό. Αυτό θα ψηφίσουν οι πολίτες και
εμείς αυτό θα πρέπει να υλοποιήσουμε την
επόμενη μέρα των εκλογών», για να προ-
σθέσει στο ίδιο ύφος ότι «έχουμε τονίσει ότι
εμείς πολιτευόμαστε αξιακά και όποιος θέ-
λει να μιλήσει μαζί μας, βάσει προγράμμα-
τος, θα το αποδείξει την πρώτη Κυριακή των
εκλογών, την οποία κάποιοι “την έκαιγαν”
και τώρα τη θυμήθηκαν ξανά. Τέλος, επιση-
μαίνουμε και πάλι ότι εμείς δεν θα κάνουμε
πρωθυπουργό “από την πίσω πόρτα”, ούτε
τον κ. Μητσοτάκη ούτε τον κ. Τσίπρα, εφό-
σον ο λαός δεν τους δώσει αυτοδυναμία».

Δεν τα... δημιούργησε, αλλά δεσμεύτηκε!
«Τα χρέη δεν τα δημιούργησε η γενιά μου, αλλά οφείλουμε απέναντι στον ελληνικό

λαό να τα διαχειριστούμε με διαφάνεια. Δέσμευσή μου και προτεραιότητά μου είναι να
ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη, ώστε να είμαστε 100% συνεπείς απέναντι σε αυτά που
ανέφερα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα των εσωκομματι-
κών εκλογών.

Το κομματικό παζλ συμπληρώνεται με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου την επόμενη
εβδομάδα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται αφενός στον τρόπο που θα τοποθετηθεί ο κ. Αν-
δρουλάκης σε μια σειρά κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων για την πορεία του κόμματος
και κυρίως στο πεδίο των συνεργασιών, αφετέρου στην ένταση και στο ύφος που οι
«άλλες πλευρές» θα επισημάνουν την παρουσία τους. 

Χαμόγελα αλλά… σεμνά και ταπεινά!

O Ν. Ανδρουλάκης 
έβαλε φρένο στους

πανηγυρισμούς, 
εν αναμονή του Συνεδρίου

και της τοποθέτησης του
προέδρου σχετικά με την

πιθανότητα προσκλητηρίου
για «συνεργασίες»

aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
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της Αντιγόνης Μακρινού

Την Κυριακή 8 Μαΐου, 179.005 άνθρωποι πήγαν
στα 600 εκλογικά κέντρα που στήθηκαν σε όλη
την Ελλάδα για να ψηφίσουν για νομαρχιακές

επιτροπές, τοπικές επιτροπές, συνέδρους στο ερχόμε-
νο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως για την αλλαγή
ή όχι του ονόματος, δηλαδή από Κίνημα Αλλαγής σε
ΠΑΣΟΚ, και την αλλαγή του συμβόλου, από το λουλού-
δι με τα τέσσερα φύλλα, στον Πράσινο Ήλιο με τις εν-
νιά ακτίνες. 

Μετά τη σαρωτική συμμετοχή, το ποσοστό που ψήφισε
την επαναφορά του ονόματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ/Κίνη-
μα Αλλαγής, και του πράσινου ήλιου, αγγίζει το 95%, δη-
λαδή από τους 179.000 οι 170.000 ψήφισαν υπέρ της
επαναφοράς του ήλιου και του ονόματος του ΠΑΣΟΚ. 

Ποια είναι τα μηνύματα όμως που θέλησαν να στείλουν
οι 179.005 πολίτες σε αυτή την εκλογική διαδικασία, αλ-
λά και ποια είναι τα μηνύματα που θα πρέπει να σταλούν
την Κυριακή κατά την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία; 

Με ποια κριτήρια

Όπως λένε έμπειρα στελέχη της Κουμουνδούρου, μπο-
ρεί να συμμετείχαν στις εκλογές της Κυριακής 179.005
άνθρωποι, όπως μπορεί και αύριο να συμμετέχει ένας με-
γάλος αριθμός ανθρώπων στην εκλογή του Αλέξη Τσίπρα,
όμως την Κυριακή των εθνικών εκλογών, πάνω από τις
κάλπες μόνο ένα ψηφοδέλτιο θα μπορέσουν να ρίξουν
όλοι αυτοί οι πολίτες. Ποιο ψηφοδέλτιο θα είναι αυτό; Με
ποια κριτήρια εν τέλει ο αποκαλούμενος προοδευτικός κό-
σμος της χώρας, που αμφιταλαντεύεται, θα καταλήξει στο
ΠΑΣΟΚ ή στον ΣΥΡΙΖΑ;

Η Κυριακή, λένε στην Κουμουνδούρου, θα πρέπει να
είναι μία νέα αρχή με μαζική συμμετοχή για το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι και το
στοίχημα που θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει. Να
εγγραφούν στον ΣΥΡΙΖΑ όσο το δυνατόν περισσότερα
νέα μέλη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία μαγιά παλαι-
ών και νέων στελεχών ισότιμα, ισόνομα και υπό τον
Αλέξη Τσίπρα. 

Αυτό το στοίχημα ο Νίκος Ανδρουλάκης το κέρδισε τόσο
με τη συμμετοχή των 270.000 στην εκλογή του ως προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και με τους 179.005 που συμμετεί-
χαν στην ψηφοφορία για αλλαγή του ονόματος. Εάν ο Αλέ-

ξης Τσίπρας, λένε στην Κουμουνδούρου, καταφέρει αύριο
και συγκεντρώσει έναν αριθμό 100.000 μελών, αυτό θα
μετρήσει μετεκλογικά, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για το εν-
δεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας.

Το μήνυμα που μετέφερε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας στις περιοδείες του εί-
ναι αυτό που περιγράφεται και στην
αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία
καλεί στην εκλογική διαδικασία:
«Ψηφίζουμε όλοι! Τους στέλνουμε
πίσω στον λογαριασμό». Κομβικό
ζήτημα του τελευταίου διαστήμα-
τος είναι αυτό της ενεργειακής
ακρίβειας και των φουσκωμένων
λογαριασμών του ρεύματος. 

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κρύ-
ψει ότι η ψηφοφορία στην οποία κα-
λούνται τα μέλη του κόμματος, αλλά
και όσοι θέλουν να συστρατευθούν
στην προσπάθειά του αποκτώντας
έως την ερχόμενη Κυριακή την ιδιό-
τητα του μέλους, είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με τις επόμενες εκλογές.
Επισημαίνοντας μάλιστα ότι ζητού-

μενο είναι η αντιστοίχιση των κομ-
ματικών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με
την εκλογική του δυναμική. Μάλι-
στα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδο-
ξος, αμφισβητώντας το ότι οι δημο-
σκοπήσεις καταγράφουν αυτό που
τελικά θα συμβεί. Όπως είπε, «η ΝΔ
είναι σε αμετάκλητη αποδρομή. Σε
κατήφορο που δεν επιδέχεται ανα-
στροφή, ό,τι κι αν κάνουν ο κύριος
Μητσοτάκης και οι σπόνσορές του.
Η δική μας δημοσκοπική «στασιμό-
τητα» θα αποτελέσει την επομένη
των εκλογών θέμα συζητήσεων και
αναλύσεων με γενικό θέμα… “πώς
έπεσαν τόσο έξω οι δημοσκοπή-
σεις”. Εδώ είμαστε και θα δείτε». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικα-
σία εκλογής προέδρου και Κεντρι-
κής Επιτροπής απευθείας από τα μέ-

λη του κόμματος είναι η πρώτη φο-
ρά που εφαρμόζεται στον ΣΥΡΙΖΑ,
υλοποιώντας την πρόσφατη απόφα-
ση του 3ου Συνεδρίου. Μάλιστα, για
το ζήτημα αυτό ο Αλέξης Τσίπρας
έχει σχολιάσει ότι «δεν είναι αμιγώς
συγκρίσιμη με τις διαδικασίες των
άλλων κομμάτων, διότι δεν προσκα-
λούμε γενικά και μέλη άλλων κομ-
μάτων ή ψηφοφόρους άλλων κομ-
μάτων να έρθουν να ψηφίσουν σε
εμάς». Σημειώνοντας παράλληλα ότι
«για εμένα, ο μεγάλος στόχος και ο
μεγάλος πήχης είναι ούτως ή άλλως
η δυνατότητα να κερδίσουμε τις επό-
μενες εκλογές». Τονίζοντας ότι στις
επόμενες εκλογές η απαραίτητη δυ-
ναμική για τη νίκη δεν θα μετριέται
σε χιλιάδες αλλά σε εκατομμύρια
ψηφοφόρους.

Ο Αλέξης Τσίπρας στις περιοδείες 
του έστειλε το μήνυμα 

που περιγράφεται και στην αφίσα:
«Ψηφίζουμε όλοι! Τους στέλνουμε 

πίσω στον λογαριασμό»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
οι100.000  και
το «στοίχημα»

Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και παραμένει... αισιόδοξος
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Οβουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙ-
ΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης, εκτιμών-
τας τα νέα δεδομένα που έχουν μπει

στο «πολιτικό παιχνίδι», και ειδικά στην αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας, θεωρεί ότι η λύση θα
προκύψει μέσα από συντονισμένες ενέργειες
και πως ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι σε
λάθος χρόνο με λάθος τρόπο. 

Μάλιστα σημειώνει ότι με τον κατάλληλο σχε-
διασμό η οικονομία μας μπορεί να αντέξει για
να στηρίξει τους πολίτες στη δεδομένη περίοδο.
Έχει ως δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε προ-
εκλογική περίοδο και για το πόσο «παρατεταμέ-
νη» θα είναι, αναφέρει ότι «θα εξαρτηθεί από το
πόσο πολύ θα εκτροχιαστεί η ελληνική οικονο-
μία, όπως επίσης και από τον βαθμό της κοινω-
νικής ασφυξίας».

Τι σηματοδοτεί για την επόμενη μέρα του Κι-
νήματος η επιστροφή στα ιστορικά σύμβο-
λα και ποιες είναι οι προσδοκίες σας από το
επερχόμενο Συνέδριο;

Το Συνέδριο για εμάς είναι η «επανεκκίνη-
ση» του κόμματός μας, της παράταξής μας. Κα-
λούμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί, να ξα-
ναβρούμε τον βηματισμό μας, να επαναφέρου-
με στο προσκήνιο τις αξίες μας, προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες της εποχής, να επαναχαρά-
ξουμε την πορεία μας, να ξαναβρούμε τον εαυ-
τό μας, με λίγα λόγια. Αφουγκραζόμενοι πρώτι-
στα τις ανάγκες τις κοινωνίας, καλούμαστε να
στοιχειοθετήσουμε την πολιτική μας πρόταση,
το όραμα και το αφήγημά μας για την πατρίδα
μας, που θα τεθεί προς κρίση στις επόμενες
εκλογές. Το Συνέδριο, λοιπόν, κατά την προσω-
πική μου άποψη, θα αποτελέσει την αφετηρία
μιας νέας πορείας, με πυξίδα το αύριο, με το
βλέμμα στραμμένο στη χώρα και τους ανθρώ-
πους της.

Στο δίλημμα «ακυβερνησία ή μετεκλογι-
κή συνεργασία», ποια πρέπει να είναι η
στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ; 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό που προ-
έχει είναι το Κίνημά μας να ξεδιπλώσει με σα-
φήνεια στους πολίτες το δικό του ρεαλιστικό
αφήγημα για την πατρίδα μας. Στόχος μας είναι
αυτό το αφήγημα να αγκαλιάσει την κοινωνία
μέσα από έναν διαρκή διάλογο με τους πολίτες,
να αφουγκραστεί τις ανησυχίες και τους προ-
βληματισμούς τους και να στοιχειοθετήσει ένα
κυβερνητικό πρόγραμμα με επίκεντρο τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του. Αυτό είναι το κυ-
ρίαρχο ετούτη την ώρα, οπότε το δίλημμα που

θέτετε είναι ανύπαρκτο. Θεωρώ ότι είναι λάθος
να μιλάμε για υποθετικά σενάρια και μάλιστα
όταν δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές,
ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, πόσα
κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Όταν διεξαχθούν
οι εκλογές, κριθούν οι πολιτικές και αποτυπω-
θούν τα ποσοστά των κομμάτων και προκύψει η
ανάγκη για «κυβερνητικές συνεργασίες», τότε
πράγματι θα κληθούμε να εξετάσουμε πολύ σο-
βαρά όλα τα σενάρια με πολύ μεγάλη υπευθυ-
νότητα, αλλά με κύριο και πρώτιστο μέλημα τη
χώρα. Αυτήν τη στιγμή, όμως, ας εστιάσουμε
στα σημερινά δεδομένα, τα οποία είναι δυστυ-
χώς αρκετά δύσκολα.

Εκτιμάτε ότι η οικονομία μας μπορεί να
αντέξει το κόστος ενός εθνικού σχεδίου,
όπως διατείνεται η κυβέρνηση, για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης;

Τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως αυτά
που ζούμε σήμερα, λύνονται μόνο με συντο-
νισμένες ενέργειες. Η ενεργειακή κρίση
απαιτεί τη χάραξη μιας συγκροτημένης στρα-
τηγικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, με καινοτόμες και αποφασιστι-
κές πρωτοβουλίες με βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Τη συγκρό-
τηση ενός συνολικού, ολιστικού, Εθνικού
Σχεδίου δράσης που θα δίνει έμφαση στο
κοινωνικό κράτος, στα οικονομικά ασθενή
στρώματα της κοινωνίας. Η κυβέρνηση κα-
θυστερεί αδικαιολόγητα να πάρει αποφάσεις,
κι όταν λαμβάνει μέτρα, ακόμα και προς τη
σωστή κατεύθυνση, αυτό γίνεται τη λάθος
χρονική στιγμή και με λάθος τρόπο. Αυτή η
ολιγωρία και η καθυστέρηση κοστίζουν στον
πολίτη. Χρειάζονται λοιπόν καλύτερα αντανα-

κλαστικά. Επιβάλλεται από τις εξελίξεις και
τις καταστάσεις που ζούμε αλλαγή νοοτρο-
πίας και πολιτικής. Πρέπει να δούμε πώς θα
βγούμε ακέραιοι από την κρίση που έρχεται,
αξιοποιώντας τις δικές μας δυνάμεις, τους
δικούς μας πόρους, τη δική μας παραγωγή. 

Όσον αφορά τις αντοχές της ελληνικής οικο-
νομίας, επιτρέψτε μου να θεωρώ πως υπάρ-
χουν οικονομικές δυνατότητες, απλώς δεν
έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε. 

Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ  

«Η κυβέρνηση καλείται να
διαχειριστεί μια δύσκολη

κατάσταση και είναι βέβαιο πως θα
επιχειρήσει να αντιστρέψει τους

πολιτικούς συσχετισμούς με
παροχές προς τους ψηφοφόρους»

Θεωρείτε ότι το κυβερνητικό σχέδιο
για την ενεργειακή ακρίβεια είναι προ-
άγγελος πρόωρων εκλογών; 

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό σε όλους μας
πως η περίοδος του κυβερνητικού εφη-
συχασμού, που απολάμβανε η κυβέρνη-
ση της ΝΔ, έχει παρέλθει. Οι εξελίξεις
μετά το μέτωπο της πανδημίας και την
ενεργειακή κρίση που βιώνουν οι πολί-
τες έχουν αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Η
διαχείριση της πανδημίας, αλλά και τα
νέα οικονομικά και πολιτικά δεδομένα
με τη νέα ηγεσία του Κινήματός μας,
έχουν αλλάξει τον πολιτικό χάρτη της
χώρας. Η κυβέρνηση καλείται να διαχει-
ριστεί μια δύσκολη κατάσταση και είναι
βέβαιο πως θα επιχειρήσει να αντιστρέ-
ψει τους πολιτικούς συσχετισμούς με
παροχές προς τους πολίτες. Σε τούτο το
κρίσιμο σταυροδρόμι δεν χωρούν ίσες
αποστάσεις, ούτε αποσπασματικές λογι-
κές, παρά συντονισμένο σχέδιο που δυ-
στυχώς απουσιάζει από την κυβέρνηση.
Αδιαμφισβήτητα, εισερχόμεθα σε προ-
εκλογική περίοδο. Το πόσο «παρατετα-
μένη» θα είναι, εκτιμώ, ότι θα εξαρτηθεί
από το πόσο πολύ θα εκτροχιαστεί η ελ-
ληνική οικονομία, όπως επίσης και από
τον βαθμό της κοινωνικής ασφυξίας. Αν
συνεχιστεί αυτή η «παθητικοποίηση»
της κοινωνίας, τότε εκτιμώ ότι οι συνθή-
κες θα είναι πολύ πιο ευέλικτες για την
κυβέρνηση. Πάντως, το σίγουρο είναι
ένα: Στην πολιτική υπάρχουν πάντα
αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι μπο-
ρούν να ανατρέψουν και να πυροδοτή-
σουν κάθε εκλογικό σενάριο. 

aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Δημήτρης Μπιάγκης 

«Ολιγωρία και καθυστέρηση 
κοστίζουν στους πολίτες...»



Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι
του στη φωτιά για το αν ο Βλαντίμιρ
Πούτιν επέλεξε ή δίστασε να στεί-

λει σαφή μηνύματα για τον πόλεμο στην
Ουκρανία μέσω της... αδίκως, όπως απο-
δείχθηκε, πολυδιαφημισμένης φιέστας
της περασμένης Δευτέρας, ωστόσο είναι
σίγουρο πως τα επόμενα βήματα του «Τσά-
ρου» θα είναι ακόμη πιο δύσκολα στο «βαλ-
τωμένο» μέτωπο.

Στην 11λεπτη ομιλία του ο Ρώσος πρό-
εδρος, πέρα από την αναμενόμενη σύνδεση
του σημερινού πολέμου στην Ουκρανία με
τον αγώνα κατά του ναζισμού στον Β’ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, δεν έδωσε κανένα στίγμα
για τις μελλοντικές του προθέσεις.

Δεν υπήρξε καμία ένδειξη για περαιτέρω
κλιμάκωση, καμία δήλωση ρωσικής νίκης
στην Ουκρανία. Έγινε μεν αναφορά σε θύ-
ματα, αλλά δεν υπήρξε καμία αλλαγή στην
ορολογία, αφού συνεχίζει το παιχνίδι με τις
λέξεις, επιμένοντας πως πρόκειται ακόμα
για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» και όχι
για πόλεμο.

Ούτε πώς ούτε πότε…

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν
έδωσε κανένα στοιχείο
χρονοδιαγράμματος για
το πώς θα εξελιχθεί ο
πόλεμος, ενώ δεν έκα-
νε καμία αναφορά σε
χρήση πυρηνικών,
ούτε μίλησε για γενι-
κευμένη ρωσική επί-
θεση, κάτι που η Δύση
πιθανολογεί ότι είναι στα

σχέδιά του. Με τα ίδια επιχειρήματα, τα
οποία χρησιμοποιεί από την πρώτη στιγμή
που έδωσε την εντολή να μιλήσουν τα
όπλα, ο Ρώσος πρόεδρος προσπάθησε να
δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία,
λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απει-
λές ακριβώς στα σύνορα της χώρας. Ο ισχυ-
ρός άνδρας του Κρεμλίνου δεν είπε πάντως
ούτε μία φορά τη λέξη Ουκρανία, αλλά ανα-
φέρθηκε σε μάχες στο Ντονμπάς, παρου-
σιάζοντας έτσι έναν ανελέητο πόλεμο σε
περιφερειακή σύγκρουση. 

Ελιγμός ή αδιέξοδο;

Εντύπωση προκάλεσε η επιλογή του να
μη μιλήσει καν για την κατάληψη της Μαρι-
ούπολης ή τα εδαφικά κεκτημένα στα

οποία αναφέρεται τελευταία η
Μόσχα, κάνοντας λόγο για

προέλαση του ρωσικού
στρατού στις περιφέ-
ρειες του Ντονέτσκ
και του Λουχάνσκ
στην ανατολική
Ουκρανία και ενώ
εντείνονται οι
επιθέσεις στο νό-
τιο παραθαλάσ-
σιο μέτωπο έως
την Οδησσό ή

και δυτικό-

τερα. Η Δύση προσπαθεί να αποκρυπτογρα-
φήσει αυτό που περιέγραψαν διεθνείς ανα-
λυτές ως ψυχρά αμήχανη επιλογή του Ρώ-
σου προέδρου να μην αποκαλύψει τίποτα
από τις προθέσεις του για τον πόλεμο που
έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία. Η εκτίμηση
από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν,
ο οποίος εξέφρασε ουσιαστικά την άποψη
ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σε αδιέξοδο,
φαίνεται πως έχει βάση, αφού στέκει το
επιχείρημα πως ο Ρώσος πρόεδρος, που πί-
στευε ότι η εισβολή στην Ουκρανία θα διέ-
λυε το NATO αλλά και την ΕΕ, πέτυχε μάλ-
λον το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Ικανοποιείται ο «Τσάρος» με το να βάζει
τους πάντες να μαντεύουν τις σκέψεις του
ή μήπως η έλλειψη νέων στοιχείων αντικα-
τοπτρίζει μια οπισθοχώρηση της Ρωσίας
στο πεδίο της μάχης; Σε κάθε περίπτωση
παραμένει ομιχλώδες το τοπίο για τις επό-
μενες κινήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά
τα όσα έγιναν στη στρατιωτική παρέλαση
στη Μόσχα και τη σχετικά χαμηλών τόνων
ομιλία του για τα όσα συμβαίνουν στην Ου-
κρανία, αλλά και έναντι της Δύσης, η
οποία στηρίζει αποφασιστικά το Κίεβο αυ-
τούς τους δυόμισι μήνες από την έναρξη
της ρωσικής εισβολής.

Ουδείς γνωρίζει εάν όλη αυτή η εμφάνι-
ση του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι μία μετρη-
μένη επιλογή, ώστε να μην αποκαλυφθεί η
παραμικρή πρόθεση του Κρεμλίνου, ή
πρόκειται για μία προσπάθεια που απαντά
σε εσωτερικές πιέσεις για μη κλιμάκωση
του πολέμου.
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Όσα είπε στα 11 λεπτά
της ομιλίας του 

την 9η Μαΐου και 
τα αδιέξοδα που προκύπτουν

από όσα... δεν είπε 
στην Κόκκινη Πλατεία

georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Καλός τζογαδόρος ή… μουτζούρης ο Πούτιν;
Μάχη με τον καρκίνο
ή το Πάρκινσον;

Ένα δεύτερο μεγάλο αίνιγμα εί-
ναι η κατάσταση της υγείας του Ρώ-
σου προέδρου. Η κουβέρτα με την
οποία σκέπασε τα πόδια του στην
παρέλαση, ο αργός βηματισμός και
το ότι κρατούσε συνεχώς το χέρι
του αναζωπύρωσαν τα σενάρια
που εδώ και καιρό κυκλοφορούν
και φέρουν τον «Τσάρο» να δίνει
μάχη με καρκίνο ή και Πάρκινσον.

Πρόσφατα μάλιστα Δυτικά μέσα
ενημέρωσης έκαναν λόγο για χει-
ρουργική επέμβαση η οποία ήταν
προγραμματισμένη για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Απριλίου, αλ-
λά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου
στην Ουκρανία. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της
Ρωσίας, η εξουσία του προέδρου
περνά αυτομάτως και αποκλειστι-
κά στον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μι-
σούστιν, εάν ο πρόεδρος για κάποι-
ον λόγο δεν είναι σε θέση να ασκή-
σει τα καθήκοντά του. Πρόκειται
για έναν 56χρονο τεχνοκράτη, ο
οποίος μάλιστα εν καιρώ πολέμου
δεν έχει σχέσεις με τις ένοπλες δυ-
νάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες,
καθώς αναφέρονται αποκλειστικά
στον ίδιο τον Πούτιν. 

Όπως όμως εκτιμούν στη Δύση,
ο πρόεδρος είναι έτοιμος να δώσει
τα κλειδιά μόνο στον επικεφαλής
του Συμβουλίου Ασφαλείας και
πρώην αρχηγό της μυστικής υπηρε-
σίας FSB, Νικολάι Πατρούσεφ. Αυ-
τός θα αναλάβει τον έλεγχο και τον
χειρισμό του πολέμου στην Ουκρα-
νία, αλλά και το να διατηρήσει ήρε-
μη την κατάσταση στο Κρεμλίνο,
εάν πράγματι ο Βλαντίμιρ Πούτιν
χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο.

Ο Πατρούσεφ περιγράφεται από
τους Δυτικούς ως σκληροπυρηνι-
κός και μακιαβελικός, που έχει αί-
σθηση του τι διακυβεύεται για τη
ρωσική εθνική ασφάλεια στην Ου-
κρανία. Το χαρακτηριστικό που λέ-
γεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτι-
μά στον 70χρονο Πατρούσεφ πε-
ρισσότερο από οποιονδήποτε άλ-
λον συνεργάτη του είναι οι περιο-
ρισμένες... φιλοδοξίες του, και
μάλιστα τον έχει σε ανύποπτο χρό-
νο χαρακτηρίσει «πιστό» και «φτιαγ-
μένο για νούμερο δύο». 
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Το πρώτο «crash test» για τον Σολτς
Το αν ο Όλαφ Σολτς με τους Σοσιαλ-

δημοκράτες συνεχίσουν τον κατή-
φορο και αν οι Χριστιανοδημοκρά-

τες του Φρίντριχ Μερτς μπορούν να ανα-
γεννηθούν θα κρίνουν οι κάλπες που στή-
νονται την Κυριακή στη Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία, καθώς το πολυπληθέστερο
κρατίδιο της Γερμανίας θα στείλει το
πρώτο ηχηρό μήνυμα στους πέντε μήνες
βίου που μετρά η νέα κυβέρνηση.

Η «σφαλιάρα» της προηγούμενης Κυρια-
κής στο Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν ήταν λίγο πολύ
αναμενόμενη για το SPD, καθώς το βορει-
ότερο γερμανικό κρατίδιο έχει μακρά χρι-
στιανοδημοκρατική παράδοση. Αντίθετα,
όμως, στο κόμμα του Γερμανού καγκελάρι-
ου ξέρουν πως αν οι 13 εκατομμύρια ψη-
φοφόροι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
επιφυλάξουν ανάλογη δυσάρεστη έκπλη-
ξη, ο δρόμος για τον Όλαφ Σολτς γίνεται
επικίνδυνα ολισθηρός, πριν καν κλείσει
εξάμηνο στο τιμόνι της χώρας.

Οι αριθμοί κάθε άλλο παρά μπορούν να
τον καθησυχάζουν. Στις πιο πρόσφατες δη-
μοσκοπήσεις κατεγράφη πως μόλις το
39% των Γερμανών πολιτών δηλώνει ικα-
νοποιημένο από την απόδοση του, με τη
δημοτικότητά του να σημειώνει «βουτιά»
19 μονάδων από τις αρχές του Δεκέμβρη,
όταν ανέλαβε την Kαγκελαρία. 

Πληρώνει λάθη 

Η μεγάλη «πληγή» που προκαλεί τριγ-
μούς στην καρέκλα του είναι ο πόλεμος
στην Ουκρανία, καθώς μόλις ένας στους
τρεις συμπατριώτες του θεωρεί πειστική
την πορεία που έχει ακολουθήσει μέχρι
στιγμής ο Όλαφ Σολτς στο φλέγον παγκό-
σμιο ζήτημα, ενώ ανάλογα χαμηλά ποσο-
στά, για την ακρίβεια μόλις το 27% των

ερωτηθέντων, πείθεται από τον τρόπο με
τον οποίο ο 63χρονος προερχόμενος από
το SPD Γερμανός καγκελάριος επικοινωνεί
θέσεις, απόψεις και πολιτικές. 

Στην πρώτη του δυνατή εκλογική δοκιμα-
σία ως καγκελάριος, δεν αποκλείεται να
πληρώσει τη διστακτικότητά του να καταδι-
κάσει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρα-

νία και να πάρει από την αρχή της ρωσικής
εισβολής αποφασιστικά μέτρα εναντίον
της Μόσχας. 

Τρανταχτό παράδειγμα οι πρόσφατες δη-
λώσεις του ότι ο γερμανικός στρατός δεν
είναι σε θέση αυτήν τη στιγμή να διαθέσει
όπλα στην Ουκρανία, αλλά αντ’ αυτού μπο-
ρεί να διαθέσει χρήματα στους Ουκρανούς

ώστε να αγοράσουν, ενισχύοντας τις φω-
νές όσων τον επικρίνουν πως όχι μόνο κα-
θυστερεί να πάρει αποφάσεις, αλλά και
ότι, λόγω της κακής επικοινωνιακής πολιτι-
κής και λάθος χειρισμών του ιδίου και των
υπουργών του, η Γερμανία φαίνεται και πά-
λι ως μια απρόθυμη ηγέτιδα δύναμη στην
Ευρώπη.

Το «τσουνάμι» των γεωπολιτικών ανακατατάξεων έφτα-
σε και στη βρετανική νήσο, καθώς η ιστορική πρωτιά του
Σιν Φέιν (το κόμμα που δημιουργήθηκε ως πολιτικό σκέ-
λος του πάλαι ποτέ Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού)
επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα ενός πιθανού
δημοψηφίσματος για την ένωση της Βορείου Ιρλανδίας
και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, ενώ βάζει νέα δεδο-
μένα στον ήδη δύσκολο δρόμο της μετα-Brexit εποχής.

Το Λονδίνο κάλεσε εθνικιστές και ενωτικούς να σχημα-
τίσουν κυβέρνηση για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα
της επαρχίας, καθώς πλανάται στον ορίζοντα ο κίνδυνος
ενός πολιτικού αδιεξόδου που θα ναρκοθετήσει και την
ομαλή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Σιν Φέιν, που ζητά την επανένωση με τη Δημοκρατία
της Ιρλανδίας, όντας πλέον πρώτη πολιτική δύναμη, μπο-
ρεί να προτείνει δική του πρωθυπουργό της επαρχίας, τη
Μισέλ Ο’Νιλ, για πρώτη φορά στον έναν αιώνα της ιστο-

ρίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Οι ενωτικοί απειλούν ωστό-
σο ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για το
Brexit, θα μποϊκοτάρουν τη νέα κυβέρνηση στην οποία,
βάσει της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μεγάλης Παρα-
σκευής του 1998, είναι υποχρεωτικό να μετέχουν και τα
δύο κόμματα. Οι διαπραγματεύσεις προμηνύονται δύ-
σκολες. Το DUP, που ήρθε δεύτερο έπειτα από δεκαε-
τίες κυριαρχίας των ενωτικών, αρνείται να συμμετάσχει
σε μια κυβέρνηση, εάν παραμείνουν σε ισχύ οι τελωνει-
ακοί έλεγχοι μετά το Brexit, και ζητά από το Λονδίνο να
λάβει μέτρα για να τους καταργήσει.

Οι Βρυξέλλες αρνούνται τη διαπραγμάτευση, ενώ δεν
αποκλείεται το ενδεχόμενο να λάβει μονομερώς αποφά-

σεις το Λονδίνο για να προστατεύσει τις εμπορικές συ-
ναλλαγές μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Μεγά-
λης Βρετανίας, αλλά και την, όπως περιγράφουν, συν-
ταγματική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχουν κουραστεί

Τη στροφή στο πηδάλιο κάνει η νέα γενιά Βορειορλαν-
δών, που δηλώνει πως έχει κουραστεί από την παλιά δι-
αίρεση μεταξύ των εθνικιστών, αυτών που τάσσονται
υπέρ της επανένωσης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
και της Βορείου Ιρλανδίας –ως επί το πλείστον Καθολι-
κοί– και των, κυρίως, Προτεσταντών ψηφοφόρων, που
παραμένουν πιστοί στην ένωση της Βορείου Ιρλανδίας
με το Λονδίνο. Οι «μετασεισμοί» φθάνουν –όπως είναι
φυσικό– και στη Σκωτία, όπου λένε πως δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι πλέον τίθενται μεγάλα θεμελιώδη ερωτήμα-
τα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πολιτική οντότητα.

Πανηγυρισμοί και διλήμματα 
στη Β. Ιρλανδία του Σιν Φέιν

Ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον Γερ-
μανό καγκελάριο είναι η σοσιαλδημοκρά-
τισσα υπουργός Άμυνας Κριστίνε Λάμ-
πρεχτ. Δεν έφτανε που βρίσκεται στο στό-
χαστρο της αντιπολίτευσης και μέσων
ενημέρωσης λόγω της στάσης της γερμα-
νικής κυβέρνησης σχετικά με την παρά-
δοση βαρέων όπλων στο Κίεβο, αλλά έρ-
χονται και τα όσα της καταλογίζουν για το
ότι τις ημέρες του Πάσχα, ενώ μαινόταν ο
πόλεμος στην Ουκρανία, εκείνη επέλεξε
διακοπές στο κοσμικό νησί Ζιλτ της Βό-
ρειας Θάλασσας. Μαζί της στο κυβερνη-
τικό ελικόπτερο Cougar επέβαινε ο
21χρονος γιος της, ο οποίος όχι μόνο
«ανέβασε» φωτογραφίες από το ταξίδι
αυτό στο Instagram, αλλά αποκαλύφθη-

κε σε όσους έψαξαν τις παλιότερες αναρ-
τήσεις του πως δεν ήταν η πρώτη φορά
που ταξίδευε με τη μητέρα του στο εξω-
τερικό με αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκο-
πήσεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η
διαφορά του CDU, που προηγείται του
δεύτερου SPD, είναι μόλις δύο μονάδες
και συγκεκριμένα 32% έναντι 30%, με
τους Πράσινους να βρίσκονται στο 18%
και το FDP στο 7%, αφήνοντας όλα τα εν-
δεχόμενα ανοιχτά. 

Ξεχωριστή σημασία, σημειολογική αλ-
λά και ουσιαστική, στις κάλπες της Κυρια-

κής έχει το ότι από τη Βεστφαλία κατάγε-
ται ο Φρίντριχ Μερτς, νέος πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ο
οποίος ευλόγως προσδοκά ένα ενθαρ-
ρυντικό αποτέλεσμα. 

Στην προηγούμενη αναμέτρηση, o Χρι-
στιανοδημοκράτης Άρμιν Λάσετ είχε κά-
νει την έκπληξη, εκθρονίζοντας από την
πρωθυπουργία τους Σοσιαλδημοκράτες
για πρώτη φορά μετά από 39 ολόκληρα
χρόνια, αν και εκείνος τερμάτισε τη στα-
διοδρομία του μετά την ατυχή, όπως απο-
δείχθηκε, υποψηφιότητά του για την Καγ-
κελαρία στις εκλογές του περασμένου
Σεπτέμβρη. Ο Μερτς θέλει η γενέτειρά
του να αποτελέσει δικό του εφαλτήριο για
τις εκλογές του 2025.

Οι τοπικές εκλογές της Κυριακής 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είναι
δοκιμασία που μπορεί να αποδειχθεί
οδυνηρή για τον νέο καγκελάριο

Oι διακοπές «έκαψαν»
την Κριστίνε Λάμπρεχτ
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Λίγο πριν από την επίθεση
κατά του Κιέβου,
υπερεθνικιστές, ανεμίζοντας
ρωσικά λάβαρα, μπήκαν σε
κτίριο της Μονής
Εσφιγμένου, της οποίας ο
ηγούμενος έχει ταχθεί
ανοιχτά κατά της εισβολής 

ΗΜόσχα, σύμφωνα με το δεξί χέρι
του Πούτιν, πρώην πρωθυπουργού
της Ρωσίας Σεργκέι Στεπάσιν, κα-

ταστρώνει ένα ύπουλο σχέδιο «κατάλη-
ψης» του Αγίου Όρους και… ανακήρυξής
του σε «ανεξάρτητο κράτος, όπως το Βατι-
κανό». 

Το σχέδιο είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια,
αλλά η υλοποίησή του δείχνει να βρίσκεται
στην κορύφωσή της με την εισβολή στο
Άγιον Όρος, παρουσία και δράση τον τελευ-
ταίο καιρό Ρώσων υπερεθνικιστών, οι οποί-
οι «είτε ευλογούνται από τον Ρώσο πατριάρ-
χη είτε συγχαίρονται από τον πρόεδρο της
Ρωσίας Πούτιν και πάντως λειτουργούν σε
συνεργασία με το καθεστώς της Μόσχας»,
όπως καταγγέλλει ο ηγούμενος της υπό κα-
τάληψη Μονής Εσφιγμένου Βαρθολομαίος. 

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί
στους χώρους της Μονής Εσφιγμένου, αν
και γνωστή, επιδεινώθηκε στη σκιά της ρω-
σικής εισβολής στην Ουκρανία, με δεδομέ-

νες τις στενές σχέσεις που φαίνεται να δια-
τηρούν οι «καταληψίες» ρωσόφιλοι μοναχοί
της Μονής με το Πατριαρχείο της Μόσχας
και με Ρώσους υπερεθνικιστές. Σοκάρουν
μάλιστα τα στοιχεία που φέρνει στην επιφά-
νεια η ηγεσία της Μονής Εσφιγμένου ανα-
φορικά με την πολυσχιδή παρουσία Ρώσων
υπερεθνικιστών στο Άγιον Όρος, «φωτίζον-
τας» και νέες πτυχές στον ακήρυχτο «ιερό
πόλεμο» που μαίνεται στους κόλπους της
Ορθοδοξίας, σε παράλληλη βεβαίως τρο-
χιά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εισβολή με λάβαρα 

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ηγου-
μένου της Μονής Εσφιγμένου Βαρθολομαί-
ου, λίγο πριν από την έναρξη της επίθεσης
Πούτιν κατά του Κιέβου, ομάδα Ρώσων υπε-

ρεθνικιστών, με επικεφαλής μοναχό-ιερέα,
ανεμίζοντας ρωσικά στρατιωτικά λάβαρα
και κρατώντας σημαία της πάλαι ποτέ Ρωσι-
κής Αυτοκρατορίας, μαζί με τον αντίστοιχο
θυρεό του εθνοσήμου και την εικόνα του
τσάρου, εισέβαλαν στο κτίριο της Μονής
Εσφιγμένου, της οποίας ο ηγούμενος έχει
ταχθεί ανοιχτά κατά της εισβολής στην Ου-
κρανία και… παρήλασαν στον προαύλιο χώ-
ρο. Οι Ρώσοι υπερεθνικιστές είχαν αφιχθεί
στο Άγιον Όρος κρυφά, χρησιμοποιώντας
πλοιάριο από την Ουρανούπολη, χωρίς να
περάσουν από έλεγχο στις Καρυές. Μάλι-
στα «δογματικοί», ζηλωτές, φιλορώσοι μο-
ναχοί, εχθρικά διακείμενοι προς το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο και τον Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο, που έχουν καταλάβει τη Μονή
Εσφιγμένου και έχουν εκδιώξει τον ηγούμε-

νο, βοήθησαν τους Ρώσους εθνικιστές να
εισέλθουν στη μονή και είναι οι ίδιοι που επί
μακρόν είχαν κρεμασμένο ρωσικό στρατιω-
τικό λάβαρο στο αρχονταρίκι του κατειλημ-
μένου κτιρίου.

«Σαραντάρια» και «Λύκοι»

Αλλά και στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί
το υπό κατάληψη κεντρικό κτίριο της Μονής
Εσφιγμένου Ρώσοι Κοζάκοι (πρόκειται για
το εθνικιστικό κίνημα «40 σαραντάρια» και
την ομάδα «Λύκοι της Νύχτας»), ενδεδυμέ-
νοι με στρατιωτικές στολές και, όπως οι ίδι-
οι διατείνονταν, κατά τις… παρελάσεις τους
και σε άλλες «φιλορωσικές» μονές «είναι
σώμα πολιτοφυλακής, κάνουν περιπολίες
και παρεμβαίνουν υπέρ των συμφερόντων
της ρωσικής εξουσίας». Όλα αυτά γίνονται
υπό τις ευλογίες και την προτροπή του Ρώ-
σου Πατριάρχη και του προέδρου Πούτιν,
επιμένει ο ηγούμενος Βαρθολομαίος.

Δεν είναι τυχαίο πάντως πως η δράση των
ομάδων αυτών στο Άγιον Όρος άρχισε λίγο

μετά τις δηλώσεις-βόμβα του πρώην
πρωθυπουργού της Ρωσίας και στε-
νού συνεργάτη τώρα του προέδρου
Πούτιν Σεργκέι Στεπάσιν (το «μα-
κρύ χέρι» του Πούτιν στα Βαλκά-
νια), ότι «Ο Άθως δεν θα έπρεπε να
απασχολεί καθόλου την Ελλάδα!

Θα έπρεπε να είναι ουσιαστικά ανε-
ξάρτητος, όπως το Βατικανό…».
Αλλά και ο ίδιος ο Πούτιν, κατά την τε-

λευταία επίσκεψή του (πριν από πέντε χρό-
νια) στον Άθω, δεν έκρυψε το πόσο σημαντι-
κή είναι για τη Μόσχα η Αθωνική Πολιτεία. 

«Η πρώτη έγγραφη αναφορά για αυτόν

Το ύπουλο σχέδιο «κατάληψης» του Αγίου   

Εν μέσω «πολεμικού κλίματος» μεταξύ Φαναρίου και Μό-
σχας, καθώς το Ρωσικό Πατριαρχείο αμφισβητεί όλο και πιο
έντονα τον παγκόσμιο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο
Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει
ζητήσει εδώ και καιρό την εκκένωση της κατάληψης στην Μο-
νή Εσφιγμένου, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο
Άγιον Όρος στις 27-29 Μαΐου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί
τις Μονές Μεγίστης Λαύρας, Ιβήρων και Καρακάλλου, σε μια
επίσκεψη που δεν φείδεται συμβολισμών, καθώς θα εξελιχθεί
μεσούντος του πολέμου στην Ουκρανία και με τα βέλη της Μό-
σχας να στρέφονται και προσωπικά κατά του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη, αναφορικά με τη στάση του απέναντι στην εισβολή

στην Ουκρανία. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του
επικεφαλής του Ορθόδοξου ποιμνίου στην
Αθωνική Πολιτεία ερμηνεύεται από εκκλησια-
στικούς κύκλους ως απάντηση στα όσα δια-
δραματίζονται στο Άγιον Όρος από Ρώσους
εθνικιστές και «καταληψίες» της Μονής
Εσφιγμένου με τις «ευλογίες» της Μόσχας,
σε μια περίοδο που ο Πούτιν με την εισβολή
του στο Άγιον Όρος επιδιώκει να οικοδομήσει
το ορθόδοξο τόξο πάνω στα θεμέλια της Αθωνι-
κής Πολιτείας και ο ρωσικός επεκτατισμός με την
εισβολή στην Ουκρανία αναζητά και ιδεολογικά ερείσμα-
τα, με εργαλείο και τη Ρωσική Εκκλησία. 

Συμβολική η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

του Φώτη Σιούμπουρα
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τον τόπο είναι εδώ και χίλια χρόνια, και αυτό
επιβεβαιώνει πόσο σημαντικό είναι για τη
σημερινή Ρωσία το Άγιον Όρος», είχε δηλώ-
σει ο Ρώσος πρόεδρος κατά την επίσκεψή
του στη ρωσικής επιρροής Μονή του Αγίου
Παντελεήμονα (στη συγκεκριμένη Μονή
υπάρχουν πάνω από 100 Ρώσοι μοναχοί).

Φιλορωσικές μονές

Πάντως, η ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, που έφτασε μέχρι την αυλή του Αγίου
Όρους, έχει επηρεάσει τη στάση πολλών μο-
νών, αφού, εκτός από τα πνευματικά και εκ-
κλησιαστικά ζητήματα, φαίνεται να μπαί-
νουν στο τραπέζι και άλλα συμφέροντα. Κυ-
ρίαρχο ρόλο σ’ αυτή την υπόγεια σύγκρου-
ση, που εξελίσσεται στην Αθωνική Πολι-
τεία, παίζει η Μονή Αγ. Παντελεήμονα, το
ρωσικό μοναστήρι. Στην Ιερά Μονή Αγίου
Παντελεήμονος εγκαταβιούν σήμερα περί-
που 110 μοναχοί, οι οποίοι, αν και είναι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία ουκρανικής
καταγωγής, είναι «ρωσόφωνοι και ρωσικής
συνείδησης», όπως λένε στο Άγιον Όρος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο
ηγούμενο της Μονής, τον Ρώσο Ευλόγιο,
επέβαλε με τις ευλογίες του ο Πατριάρχης
Μόσχας. Υπολογίζεται ότι ακόμα 50 ρωσό-
φωνοι μοναχοί υπάρχουν διάσπαρτοι σε διά-
φορες μονές.

Δική τους «γραμμή»

Η κάθε μονή όμως, ανάλογα με τα συμ-
φέροντά της, τις ισορροπίες αλλά και τη
θρησκευτική και εκκλησιαστική θεώρηση
των πραγμάτων, έχει δική της «γραμμή»
όσον αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ου-

κρανία. Σύμφωνα με πηγές από το Άγιον
Όρος, η Μονή Ξενοφώντος ακολουθεί πο-
λιτική ίσων αποστάσεων, εξισώνοντας ου-
σιαστικά θύτες και θύματα. Υπέρ της Ρω-
σίας τάσσονται οι Μονές Καρακάλλου και
Φιλοθέου, οικονομικός αρωγός της οποί-
ας είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ρω-
σίας Μιχαήλ Μισούστιν αλλά και η οικογέ-
νειά του. Η Μονή Βατοπεδίου, σύμφωνα
με εκκλησιαστικές πηγές, καταδικάζει τον
πόλεμο και απαντάει με προσευχές υπέρ
του τέλους της σύρραξης. 

Η Μονή Μεγίστης Λαύρας καταγράφεται
στο Άγιον Όρος ως «ουκρανόφιλη», ενώ η
Μονή Ιβήρων δεν εκδηλώνεται, αν και είναι
σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, καθώς έχει
εγείρει απαιτήσεις και διεκδικεί ένα «μετό-
χι» το οποίο βρίσκεται δίπλα στην «Κόκκινη
Πλατεία», στην καρδιά της Μόσχας. Στη Σι-
μωνόπετρα, οι Γέροντες κρατούν στάση ου-
δετερότητας, αν και σε 3-4 κελιά της μεγά-
λης σκήτης της μονής εγκαταβιούν περίπου
25-30 Ρώσοι και Λευκορώσοι μοναχοί. Στη
Μονή Παντοκράτορος οι Γέροντες κρατούν
στάση ουδετερότητας, ενώ η Χιλανδαρίου,
το λεγόμενο και σερβικό μοναστήρι, είναι
αποστασιοποιημένο από τα γεγονότα, αλλά
όλοι το χαρακτηρίζουν «ρωσόφιλο» εξαι-
τίας και της στάσης που τηρεί απέναντι στη
Ρωσία η σερβική κυβέρνηση. 

Στάση ουδετερότητας προσπαθεί να τη-
ρήσει και το Κουτλουμούσι, το οποίο όμως
έχει υπό την προστασία του 6-7 Ρώσους
μοναχούς σε «εξαρτήματα» (μικρούς να-
ούς) που διατηρεί. Για τη Μονή Αγίου Παύ-
λου υπάρχει η αίσθηση πως κλίνει υπέρ
της Ρωσίας. 

Τον περασμένο Ιανουάριο, το
«Π», σε μια μεγάλη αποκαλυ-
πτική του έρευνα για τον «ιερό

πόλεμο» που είχαν κηρύξει οι Ρώσοι
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και
στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο, είχε διατυπώσει την πρόβλε-
ψη ότι επόμενος στόχος θα ήταν το
Άγιον Όρος και πως θα συνέβαλε
προς την κατεύθυνση αυτή το «Ου-
κρανικό ζήτημα».

Οι εξελίξεις, δυστυχώς, μας επιβε-
βαιώνουν. Τον «ιερό πόλεμο» κατά
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλ-
λά ουσιαστικά κατά της «Ορθοδοξίας
της Δύσης» και ειδικότερα κατά της
Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει κηρύξει
εδώ και καιρό η Ρωσία. Αφορμή αρχι-
κώς η στήριξη του Αυτοκεφάλου της
Ουκρανικής Εκκλησίας από το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και γενικότερα από την Ορθο-
δοξία της Δύσης, αλλά στη συνέχεια
η θέση που έχουν λάβει οι χώρες της
Δύσης απέναντι στην εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία. Κι αυτό, γιατί πί-
σω από το Αυτοκέφαλο της Ουκρανι-
κής Εκκλησίας, που έχει προκαλέσει
σχίσμα στην Ορθοδοξία, κρύβεται η
γεωπολιτική κόντρα των ΗΠΑ και
όλων των χωρών της Δύσης με τη Ρω-
σία. Μία κόντρα η οποία χρονολογεί-
ται από το 1991, όταν η Ουκρανία κα-
τέβηκε από το σοβιετικό άρμα, κλιμα-
κώθηκε μετά το 2014, με την κρίση
της Κριμαίας, και έχει οξυνθεί επικίν-
δυνα τώρα, με την εισβολή των ρωσι-

κών στρατευμάτων. Μία άλλη αιτία
θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι
το Φανάρι μετέχει ενεργά στον διάλο-
γο μεταξύ των Εκκλησιών με άλλα
χριστιανικά δόγματα, όπως των Ρω-
μαιοκαθολικών, των Προτεσταντών,
των Αγγλικανών κ.λπ. Σε αντίθεση με
τη Ρωσική Εκκλησία, που έχει αποσύ-
ρει την αντιπροσωπεία της από τα
σχετικά φόρα. Η Ρωσία με αιχμή του
δόρατος το Πατριαρχείο της Μόσχας,
το οποίο αποτελεί σημαντικό γεωπο-
λιτικό «εργαλείο» της ρωσικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, άρχισε τον «ιερό πό-
λεμο» κατ’ αρχήν κατά του Φαναρίου,
με όχημα την Εξαρχία.

«Αδύναμος κρίκος»

Πρώτος στόχος ο θεωρούμενος
από τη Ρωσική Εκκλησία «αδύναμος
κρίκος» των υποστηρικτών του Βαρ-
θολομαίου, το Πατριαρχείο Αλεξαν-
δρείας. Το Πατριαρχείο Μόσχας προ-
χώρησε στη λειτουργία Εξαρχίας
στην Αφρική και κατάφερε να πάρει
υπό τη δικαιοδοσία του 102 κληρι-
κούς του Πατριαρχείου Αλεξανδρεί-
ας, το οποίο είναι αδύναμος κρίκος,
γιατί, με τους λίγους οικονομικούς
πόρους που διαθέτει, το ιεραποστολι-
κό του έργο στην Αφρική καθίσταται
δύσκολο. Απεναντίας το Πατριαρχείο
Μόσχας, διαθέτοντας άφθονους οικο-
νομικούς πόρους, μπορεί και κάνει τη
λεγόμενη, στην εκκλησιαστική γλώσ-
σα, «εισπήδηση» στα εδάφη του Πα-
τριαρχείου Αλεξανδρείας. Για να πε-
τύχουν την «εισπήδηση», οι Ρώσοι

προσέγγισαν ιερείς του
Παλαιφάτου Πατριαρχείου
και τους έπεισαν να ενταχ-
θούν στην Εξαρχία, που
ίδρυσαν, δήθεν διαμαρτυ-
ρόμενοι για την αναγνώρι-
ση του Αυτοκεφάλου στην
Ουκρανική Εκκλησία και
από τον Πατριάρχη Αλεξαν-
δρείας Θεόδωρο. Και ήδη
πέτυχαν να πείσουν πάνω
από 100 ιερείς. Το επόμενο
χτύπημα είναι τώρα στο
Άγιον Όρος, όπου, και σύμ-
φωνα με απόρρητη έκθεση
της ΕΥΠ, βρίσκεται σε εξέλι-
ξη σχέδιο «άλωσης εκ των
έσω» της Αθωνικής Πολιτεί-
ας, με τη βοήθεια «ρωσόφι-
λων» μοναχών, Ρώσων εθνικι-
στών και ολιγαρχών, που «ρί-
χνουν άφθονο χρήμα»…

 Όρους από τον Πούτιν Μεθοδεύει «άλωση εκ των έσω» 



Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο
Θανάσης Ζεμπίλης μιλάει στο «Π» για
την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύ-

βοιας μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, για τη
γνωριμία του με τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταν-
τίνο Καραμανλή, για τα αμφιθέατρα της Νο-
μικής όπου φοίτησε, αλλά και για τις παιδι-
κές αναμνήσεις του στη Χαλκίδα. 

Είστε αυτό που λέμε «γέννημα-θρέμ-
μα» Ευβοιώτης; 

Ναι, αυτό ισχύει απόλυτα. Στον τόπο αυ-
τό γεννήθηκα, μεγάλωσα, δραστηριοποι-
ήθηκα επαγγελματικά και εξακολουθώ να
ζω μέχρι σήμερα με την οικογένειά μου.
Με τη σύζυγό μου Μαρία και τα δύο μας
παιδιά, τον Γιώργο, μαθητή της Α’ τάξης
Λυκείου, και την Έλενα-Παρασκευή, μαθή-
τρια της Γ’ τάξης Γυμνασίου. 

Τώρα που ως βουλευτής πρέπει να βρί-
σκεστε πολύ συχνά στην Αθήνα, σκε-
φτήκατε να αλλάξετε τόπο διαμονής; 

Ακόμα και τώρα, παρά τις κοινοβουλευ-
τικές μου υποχρεώσεις, δεν εγκαταλείπω
το νησί μου. Ο δεσμός μου με τον τόπο
μου δεν είναι προσχηματικός. Δεν ανακά-
λυψα την Εύβοια για να γίνω βουλευτής.
Ούτε βέβαια η εντοπιότητα μπορεί να είναι
περιορισμένης διάρκειας, όσο διαρκεί μια
πολιτική ιδιότητα! Αντίθετα, πρέπει να εί-
ναι δεσμός ζωής!

Πού γεννηθήκατε; 

Γεννήθηκα το 1968 στη Χαλκίδα, στην
ίδια γειτονιά όπου παλαιότερα ο παπ-
πούς μου, Αθανάσιος Θέμελης διατη-
ρούσε ταβέρνα και χάνι. Αργότερα σε αυ-
τό το χάνι, όταν έπαψε να έχει αυτήν τη
λειτουργία, αμαξάδες της Χαλκίδας
σταύλιζαν τα άλογά τους, γεγονός που
με εντυπωσίαζε ιδιαίτερα όταν ήμουν μι-
κρός. Πράγματι, μου έρχονται τώρα όλες
αυτές οι εικόνες, βγαλμένες από μια άλ-
λη, ονειρεμένη εποχή.

Τι άλλες αναμνήσεις έχετε από τα παι-
δικά σας χρόνια; 

Οι παιδικές μου αναμνήσεις προέρχονται
κυρίως από τις λαϊκές συνοικίες και τις
αλάνες της πόλης. Με τους φίλους και

τους συμμαθητές μου παίζαμε ποδόσφαι-
ρο σε αυτοσχέδια γηπεδάκια, σε γειτονιές
του κέντρου, όπως το Μακαρονάδικο και
το Πλάτωμα. Το σκασιαρχείο από το σχο-
λείο γινόταν παραδοσιακά στο Αλσύλιο
της Κανήθου. Οι πρώτοι βραδινοί έξοδοι
είχαν προορισμό την παραλία της πόλης,
όπου εκεί στήναμε διάφορες φάρσες. Νο-
μίζω ότι παραήμασταν μάλλον ζωηροί και
πειραχτήρια.

Τελικά, σήμερα έχει αλλάξει πολύ η
Χαλκίδα των παιδικών σας χρόνων; 

Η Χαλκίδα των παιδικών μου χρόνων
ήταν εντελώς διαφορετική. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι στη γειτονιά μου μεγάλοι σύγ-
χρονοι δρόμοι σήμερα, όπως η Ωρίωνος
και η Παπασκιαδά, ήταν τότε αδιάνοικτες.
Η Χαλκίδα στις μέρες μας είναι μια μεγα-
λούπολη. Ο Δήμος Χαλκιδέων εντάσσεται
πλέον στους μεγαλύτερους ΟΤΑ της χώ-

ρας, με πληθυσμό πάνω από 100.000 κα-
τοίκους. Υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση
στους δρόμους και δέχεται μεγάλο αριθμό
επισκεπτών. Παράλληλα, όμως, διατηρεί
τα χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης και φι-
λόξενης πόλης. Θεωρώ τον εαυτό μου πο-
λύ τυχερό που ζω σε αυτήν τη πόλη και σ’
αυτό το πανέμορφο νησί!

Οι γονείς σας ήταν πολιτικοποιημένοι; 

Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι του καθη-
μερινού μόχθου. Ο πατέρας μου ήταν δη-
μόσιος υπάλληλος και η μητέρα μου βι-
βλιοπώλισσα. Δημιούργησαν μια οικογέ-
νεια πολύ δεμένη και αγαπημένη. Η οικο-
γένειά μου ανήκε παραδοσιακά στον χώρο
της Κεντροδεξιάς, αλλά χωρίς ιδιαίτερη
κομματική δραστηριότητα. 

Συνεπώς, δεν προέρχεστε από πολιτι-
κό τζάκι…

Δεν προέρχομαι από κάποιο πολιτικό
τζάκι. Ούτε στηρίχθηκα ως βουλευτής σε
επιχειρηματικά κέντρα. Ό,τι έκανα, το
έκανα μόνος μου! Έτσι, αυτό που εκπρο-
σωπώ εγώ είναι η δυνατότητα ενός νέου
ανθρώπου, γόνου μιας μεσοαστικής οι-
κογένειας, χωρίς οικογενειακές πολιτι-
κές καταβολές και χωρίς εξαρτήσεις, να
πραγματοποιήσει τα όνειρά του, να δια-
κριθεί και να αναλάβει θέσεις ευθύνης.
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στην  Άννα Καραβοκύρη 
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Βουλευτής Εύβοιας της ΝΔΘανάσης Ζεμπίλης 

Εδώ και περίπου τρία χρόνια βρίσκομαι στη πρώτη
γραμμή της μάχης για όλα τα ζητήματα της εκλογικής
μου περιφέρειας. Ωστόσο, μεγαλύτερη βαρύτητα δίνω
στα έργα υποδομής και στους μεγάλους οδικούς άξονες.
Τον βόρειο οδικό άξονα και τις παρακάμψεις Βασιλικού,
Αμαρύνθου και Αλιβερίου. Άφησα τελευταίο το έργο της
παράκαμψης Χαλκίδας-Αρτάκης-Ψαχνών, που δημοπρα-
τήθηκε πρόσφατα. Είναι μια υπόθεση με την οποία ασχο-

λούμαι συστηματικά, σχεδόν εμμονικά, από την περίοδο
που ήμουν δήμαρχος Χαλκιδέων, δηλαδή εδώ και 15
χρόνια. Έτσι, όταν εκλέχθηκα βουλευτής, το μεγάλο μου
στοίχημα ήταν η παράκαμψη Χαλκίδας. Λένε πολλές φο-
ρές ότι οι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν τα έργα τους ως παι-
διά τους. Αυτό είναι μάλλον υπερβολή. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως ισχύει απόλυτα. Νοιάζομαι για την πα-
ράκαμψη Χαλκίδας σαν να είναι παιδί μου!

Ποιο είναι το
προσωπικό
στοίχημα που
έχετε θέσει
για τον 
τόπο σας;

«Η περιοχή μας ήταν
καταδικασμένη στην
απομόνωση και την

υπανάπτυξη. Τώρα δίνουμε
κυριολεκτικά μάχη με τον
χρόνο για να κάνουμε τη

Βόρεια Εύβοια πιο όμορφη,
πιο παραγωγική και πιο ισχυρή

από ποτέ»

«Δεν προέρχομαι από πολιτικό   
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Με απώτερο σκοπό πάντα να φανεί χρή-
σιμος στο κοινωνικό σύνολο.

Πώς αποφασίσατε να μπείτε στη Νο-
μική και να γίνετε δικηγόρος; 

Νομίζω ότι αυτό ήρθε μόνο του. Ήταν
κάτι που ταίριαζε στον χαρακτήρα μου. Άλ-
λωστε, ήμουν και των θεωρητικών σπου-
δών. Η Νομική είναι μια επιστήμη με μεγά-
λη ευρύτητα γνωστικού αντικειμένου, που
σίγουρα βοηθάει στην επεξεργασία του
νομοθετικού έργου και στην κατανόηση
του κοινωνικού φαινομένου.

Πώς ήταν τότε η φοιτητική ζωή;
Ασχολούνταν οι φοιτητές με την πο-
λιτική;

Ήταν σαφώς περισσότερο πολιτικοποι-
ημένοι από ό,τι σήμερα. Συμμετείχαν στα
συνδικαλιστικά δρώμενα και στο φοιτητι-
κό κίνημα. Εγώ ήμουν πρόεδρος, για δύο
χρόνια, του Συλλόγου των Φοιτητών της
Νομικής. Ως σύλλογος εκδίδαμε και μια
εφημερίδα, την «Απόπειρα», αλλά κάναμε
και πολλές εκδηλώσεις. Υπήρχε, λοιπόν,
έντονο φοιτητικό ενδιαφέρον για αυτές
τις δράσεις, αλλά και γενικότερα για τις
πολιτικές εξελίξεις.

Συνεπώς, στο πανεπιστήμιο ασχολη-
θήκατε πρώτη φορά με την πολιτική.

Είχατε φανταστεί τότε, ως νεαρός
φοιτητής, πως κάποια ημέρα θα μπεί-
τε στη Βουλή; 

Είχα ασχοληθεί και νωρίτερα με την ΟΝ-
ΝΕΔ Εύβοιας και τη μαθητική οργάνωση.
Στο πανεπιστήμιο, ωστόσο, η εμπειρία των
αμφιθεάτρων και της ιδεολογικής αντιπα-
ράθεσης είχε ένταση, ζωντάνια και μαχητι-
κότητα. Συμμετείχα στα πανσπουδαστικά
συνέδρια και σε όλες τις φοιτητικές ζυμώ-
σεις. Στην πορεία πέρασα και από τα ανώ-
τατα καθοδηγητικά όργανα της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ. Δεν μπορώ να πω, συνεπώς, ότι
δεν είχα τέτοιες βλέψεις. Αυτό, όμως, που
δεν περίμενα ήταν η ενασχόλησή μου με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και πώς προέκυψε αυτό; 

Όταν ολοκλήρωσα τη στρατιωτική μου
θητεία, βρέθηκα υποψήφιος νομαρχιακός
σύμβουλος, οπότε και προς έκπληξη όλων
εξελέγην πρώτος σε ψήφους στην επαρ-
χία Χαλκίδας. Ακολούθως, μετά από μία
θητεία στην κομματική οργάνωση, ως πρό-
εδρος της ΝΟΔΕ Εύβοιας, δραστηριοποι-
ήθηκα στα δημοτικά πράγματα της Χαλκί-
δας. Συγκεκριμένα, διατέλεσα δήμαρχος
Χαλκιδέων την περίοδο 2007-2014. Και
αυτό ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν,
όπως και το γεγονός ότι όλο αυτό θα το
αγαπούσα τόσο πολύ!

Είστε αισιόδοξος για την υλοποίηση
του σχεδίου ανασυγκρότησης της Βό-
ρειας Εύβοιας; 

Παρακολουθώ στενά αυτό το μεγάλο εγ-
χείρημα. Άλλωστε, για τον λόγο αυτόν
άνοιξα πολιτικό γραφείο στη Βόρεια Εύ-
βοια, στην Ιστιαία, προκειμένου να συμμε-
τέχω πιο ενεργά στην προσπάθεια. Συνο-
πτικά θα πω ότι βρισκόμαστε στον σωστό
δρόμο, ώστε να αναπτυχθούν κρίσιμες
υποδομές και να γίνουν μεγαλόπνοα έργα
σε μια περιοχή που ήταν καταδικασμένη
στην απομόνωση και την υπανάπτυξη. Σή-
μερα δίνουμε κυριολεκτικά μάχη με τον
χρόνο, για να κάνουμε τη Βόρεια Εύβοια
πιο όμορφη, πιο παραγωγική και πιο ισχυ-
ρή από ποτέ!

Ποια είναι η παρακαταθήκη που αφή-
σατε ως δήμαρχος Χαλκιδέων; 

Θα μπορούσα να πω για μεγάλα έργα
υποδομών ή για έργα αναπλάσεων. Θα
μπορούσα να αναφέρω το δίκτυο πεζο-
δρομήσεων και τη δημιουργία κοινό-
χρηστου αστικού χώρου στη πόλη της
Χαλκίδας, τα κλειστά γήπεδα ή το μου-
σείο της Αρέθουσας και τις αποκατα-
στάσεις των μνημείων. Ή για το γεγο-
νός ότι ο Δήμος Χαλκιδέων ήταν πρω-
ταθλητής στις απορροφήσεις συγχρη-

ματοδοτούμενων προγραμμάτων. Για
μένα, όμως, μεγαλύτερη αξία έχει ότι
δημιουργήσαμε μια σχολή, μια αντίλη-
ψη, με κυρίαρχα συστατικά τη διαφά-
νεια και την εντιμότητα. Οι Χαλκιδείς
γνώριζαν ότι σεβόμασταν και το τελευ-
ταίο ευρώ στη δημοτική διαχείριση.
Και το λέω αυτό, γιατί στην πόλη μου οι
δρόμοι είναι «στενοί» και γνωριζόμα-
στε όλοι μεταξύ μας. 

Πώς είναι η καθημερινότητά σας;
Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για εσάς; 

Τα τελευταία χρόνια που έχω επιλέ-
ξει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, έχω
εντάξει και την άθληση στην καθημερι-
νότητά μου. 

Τι άθλημα κάνετε; 

Καταπιάνομαι και με νέα αθλήματα
όπως η θαλάσσια σανίδα (SUP), με την
οποία διασχίζω μεγάλες αποστάσεις, πα-
ράλληλα βέβαια με την ακτογραμμή του
παραλιακού μετώπου της περιοχής. Σε
πιο σταθερή βάση ασχολούμαι με την κο-
λύμβηση, το ποδήλατο, την αερόβια, τα
βάρη. Επίσης, εδώ και είκοσι χρόνια
ασχολούμαι με το χειμερινό σκι. Το τελευ-
ταίο είναι μάλλον και το πιο αγαπημένο
μου, αλλά δυστυχώς ελάχιστα πλέον το
απολαμβάνω.

Ποιες από τις μεγάλες πολιτι-
κές φυσιογνωμίες του τόπου
έχετε ξεχωρίσει και γιατί; 

Καταρχήν, τον ιδρυτή της παράτα-
ξής μας τον Κωνσταντίνο Καραμαν-
λή. Τον είχα συναντήσει ως φοιτη-
τής στη δεξίωση που παρέθετε ετη-
σίως ως Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας προς τιμήν των ακαδημαϊκών
και πρυτανικών αρχών. Υπήρχε εκεί
και εκπροσώπηση των φοιτητών.
Εγώ εκπροσωπούσα στην εκδήλω-
ση τους φοιτητές του ΑΠΘ, ως μέ-
λος του πρυτανικού συμβουλίου του
πανεπιστημίου. Μας ρώτησε εάν
θέλουμε να ασχοληθούμε με την πο-
λιτική και μας έδωσε συμβουλές για
σεμνότητα, ταπεινότητα και λιτό δη-
μόσιο βίο. Τον ακούγαμε ευλαβικά,
με δέος, καθώς στα μάτια μας φάν-
ταζε σαν ένας ζωντανός θρύλος.
Βέβαια διακρίνω και τον Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη, που μιλούσε τη
γλώσσα της ειλικρίνειας και ήταν
πολύ μπροστά από την εποχή του.

   τζάκι. Ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου!» 
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Τα όσα θλιβερά συμβαίνουν τις τε-
λευταίες εβδομάδες στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης (ΑΠΘ), το οποίο σε επίπεδο σπου-
δών είναι στη λίστα με τα καλύτερα ΑΕΙ
παγκοσμίως, φέρνουν και πάλι στο προ-
σκήνιο το ερώτημα: Τι πανεπιστήμια θέ-
λουμε για τα παιδιά μας; 

Ένα ερώτημα που δυστυχώς μοιάζει
αδύνατο να απαντηθεί εδώ και δεκαε-
τίες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε εικόνες
συγκρούσεων ανάμεσα σε ΜΑΤ, φοιτητές
και κουκουλοφόρους, την ώρα που ο πο-
λιτικός κόσμος αδυνατεί να ομονοήσει
ακόμη και σε ένα ζήτημα που στα κράτη
του δυτικού κόσμου είναι λυμένο εδώ και
πάρα πολύ καιρό! 

Πάνω από τρεις δεκαετίες

Αφήνοντας στην άκρη την αντιπαράθεση
και τα εκατέρωθεν πυρά κυβέρνησης - αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, δεν μπορεί κανείς
παρά να σκεφτεί ότι... δεν είναι και τόσο φυ-
σιολογικό σε έναν πανεπιστημιακό χώρο –
όπως είναι το ΑΠΘ– να υπάρχει χώρος (σ.σ.
το επονομαζόμενο «Στέκι στο Βιολογικό»)
που τελεί υπό κατάληψη επί 34 χρόνια κι
όταν η Πρυτανεία αποφασίζει να τον κάνει
βιβλιοθήκη (σ.σ. χώρο δηλαδή προσβάσιμο
στο σύνολο των φοιτητών), η «απάντηση» να
είναι εκτεταμένες φθορές και πετροπόλε-
μος με τους αστυνομικούς που... φυλάνε
τους εργάτες! Πολλώ δε μάλλον, όταν αυτά
τα επεισόδια εκπορεύονται από μειοψη-
φίες, που το τελευταίο που τους νοιάζει εί-
ναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η
ακαδημαϊκή ελευθερία...

Τραγική κατάσταση

Καθ’ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα είδαμε να συμβαίνουν διάφορα –άλλα
ευτράπελα, άλλα τραγικά– στα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα της χώρας, από άτομα που
αντιδρούσαν στην προσπάθεια να μπει μία
τάξη, να απομακρυνθούν οι κουκουλοφόροι
και οι ακραίοι που καμία σχέση δεν έχουν με
τη φοιτητική κοινότητα. Η εικόνα, όμως,
που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων,
και έως έναν βαθμό αποτέλεσε θρυαλλίδα
εξελίξεων για τις αστυνομικές επιχειρήσεις
που ακολούθησαν, δεν είναι άλλη απ’ αυτή
του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Δημήτρη Μπουραντώνη, να δια-
πομπεύεται –όντας έντρομος– από ομάδα
περίπου 10 αντιεξουσιαστών. Το περιστατι-

κό είχε συμβεί στις 29 Οκτωβρίου 2020,
όταν οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και βαν-
δάλισαν το γραφείο του, ενώ στη συνέχεια
προπηλάκισαν τον πρύτανη και του πέρασαν
στον λαιμό πλακάτ όπου έγραφε «αλληλεγ-
γύη στις καταλήψεις», φωτογραφίζοντάς
τον και αναρτώντας αυτές τις εικόνες στο
διαδίκτυο. 

Επικήρυξη 100.000 ευρώ

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προκα-
λέσει την οργισμένη αντίδραση του τότε
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε επικηρύξει τους
δράστες έναντι 100.000 ευρώ, με την
ΕΛ.ΑΣ. να ταυτοποιεί αργότερα οκτώ άτο-

μα. Σχεδόν ενάμιση χρόνο νωρίτερα, θύμα
ξυλοδαρμού στο γραφείο του στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο είχε πέσει και ο καθηγητής
Άγγελος Συρίγος από τρεις κουκουλοφό-
ρους, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη με
την αυτόφωρη διαδικασία.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαμε δει
πανεπιστημιακά ιδρύματα να μετατρέπον-
ται από χώρους μάθησης και πολιτισμού
σε χώρους βίας και παραβατικότητας,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείου και η πρώην ΑΣΟΕΕ
(σ.σ. νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών) μετατρέπονται σε ορμητήρια κουκου-
λοφόρων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την
επονομαζόμενη «επαναστατική γυμναστι-

κή» κάθε Παρασκευή βράδυ –επί διακυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–, με τις διμοιρίες των
ΜΑΤ και των ΥΜΕΤ να υποχρεώνονται σε
παθητική στάση απέναντι στους αντιεξου-
σιαστές που τους επιτίθονταν με βόμβες
μολότοφ, πέτρες και μάρμαρα. 

Τέλος στο «άσυλο»

Μέχρι και πριν από μερικούς μήνες, βλέ-
παμε ομάδες κουκουλοφόρων να βγαί-
νουν στην Πατησίων από χώρο-ορμητήριο
εντός του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, να προκαλούν φθορές σε κατα-
στήματα, να βάζουν φωτιές σε κάδους, να
διακόπτουν την κυκλοφορία και να παί-
ζουν «κυνηγητό» με τις αστυνομικές δυνά-
μεις. Σε αυτή την περίοδο, δύο ήταν οι πιο
σημαντικές αλλαγές που καταγράφηκαν:
α) το τέλος του «ασύλου», με την ΕΛ.ΑΣ.
παραμονές της επετείου του Πολυτεχνεί-
ου να μπαίνει στο προαύλιο του ΕΜΠ και
να πραγματοποιεί 68 προσαγωγές ατόμων
που ετοιμάζονταν να «οχυρωθούν» και να
προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια και β)
η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισί-
ου ακόμη και για την κατοχή βόμβας μολό-
τοφ (σ.σ. κακούργημα πλέον). 

ΑΕΙ: Εικόνες ντροπής, βανδαλισμοί και   

Μέσα σε διάστημα δυόμισι ετών η κυβέρνηση, με επτά
επιχειρήσεις-εκκενώσεις, προσπάθησε να «τελειώσει» με

τους υπό κατάληψη χώρους σε πανεπιστήμια, συναντώντας
σθεναρή αντίσταση από αντιεξουσιαστές, φοιτητικές

παρατάξεις και –σχεδόν πάντα– την αντιπολίτευση

papadkos@gmail.com
του Κώστα Παπαδόπουλου
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Η εφιαλτική ιστορία κακοποίησης
τεσσάρων κοριτσιών 
στο Ηράκλειο Κρήτης

«Εμένα ο Β. με έβριζε, αλλά δεν με χτυπούσε.
Χτυπούσε όμως τις αδελφές μου και ειδικά αυτή
που σήμερα είναι 15 χρονών (...). Την πιο μικρή
μας την τρομοκρατούσε. Έβαζε σε ένα πιάτο
ακαθαρσίες (σ.σ. περιττώματα) και της έλεγε
πως θα της τα δώσει να τα φάει και την έδερνε
Σε όλα αυτά η “μάνα” μας ήταν απολύτως αδιά-
φορη». Το συγκλονιστικό απόσπασμα αποτελεί
μέρος του γράμματος που έγραψε ένα 17χρονο
σήμερα κορίτσι προς την παιδοψυχολόγο που πα-
ρακολουθούσε αυτήν και τις τρεις μικρότερες
αδερφές της. Ένα γράμμα το οποίο αποτέλεσε
το έναυσμα για να κινητοποιηθεί η Εισαγγελία
Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης και να αποκαλυ-
φθεί μία φρικιαστική υπόθεση οικογενειακής κα-
κοποίησης. 

Στη φυλακή

Την περασμένη Τετάρτη (11/5) το δικαστήριο
διέταξε τον εγκλεισμό της μητέρας των τεσσά-
ρων κοριτσιών και του 59χρονου συντρόφου της
στη φυλακή, για την κακοποίηση των ανήλικων
παιδιών και την έκθεσή τους σε κίνδυνο λόγω
των άθλιων συνθηκών διαβίωσής τους. Ο εφιάλ-
της των κοριτσιών ξεκίνησε λίγο μετά τον χωρι-
σμό της μητέρας τους από τον βιολογικό τους
πατέρα, ενώ πριν από έξι χρόνια –όταν γνώρισε
και σχετίστηκε με τον 59χρονο σήμερα σύντρο-
φό της– τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα,
ιδίως μετά τη μετακόμισή τους στο σπίτι που διέ-
θετε αυτός σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο
Κρήτης. Τα τέσσερα κορίτσια, ηλικίας 17, 15,
10 και 8 ετών σήμερα, ζούσαν υπό άθλιες συν-
θήκες, ενώ το ζευγάρι τα άφηνε για ώρες στα
πάρκα της πόλης να ζητιανεύουν. Σύμφωνα με
τις περιγραφές των παιδιών, ο 59χρονος κακο-
ποιούσε συνεχώς τα τέσσερα κορίτσια, ασκών-
τας λεκτική και σωματική βία σε βάρος τους.

Όπως ανέφεραν, τις υποχρέωνε να πλένονται
–παρουσία της μητέρας και δύο φίλων του που
έμεναν μαζί τους–, τις κλείδωνε σε ένα δωμάτιο
με τις ώρες χωρίς φαγητό και νερό, ενώ στο σχο-
λείο τις έστελνε όποτε είχε διάθεση. Η εικόνα
των κοριτσιών ήταν τέτοια (σ.σ. με βρόμικα ρού-
χα και άπλυτες), που προκαλούσε τη χλεύη των
συμμαθητών τους. Ο 59χρονος φέρεται να τα
απειλούσε προκειμένου να δείχνουν χαρούμενα,
κάθε φορά που επισκέπτονταν την κοινωνική λει-
τουργό ή την παιδοψυχίατρο. Τα ανήλικα παιδιά
ζουν, πλέον, με τον βιολογικό πατέρα τους, στον
οποίο ανατέθηκε η επιμέλειά τους και, όπως επι-
σημάνθηκε στο δικαστήριο, οι συνθήκες διαβίω-
σης των παιδιών είναι καλύτερες ενώ πηγαίνουν
κανονικά στο σχολείο. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι και αυτός το 2018 είχε καταγγείλει τον σύν-
τροφο της πρώην συζύγου του για απειλή, εξύ-
βριση και σωματική βλάβη.

Κ. Παπ.

   καταλήψεις 34 ετών!

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της,
η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν τίθεται θέμα ανοχής στην
ανομία και τη βία εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των. Γι’ αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα έλαβαν
χώρα επτά εμβληματικές παρεμβάσεις-εκκενώσεις χώ-
ρων που ελέγχονταν από ομάδες στις παρυφές του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου ή φίλα προσκείμενες σε αυτόν. 

102/11/2019: Παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα επιχεί-

ρηση εκκένωσης στο κτίριο «Βανκούβερ», όπου και
κατασχέθηκαν κράνη, πυροσβεστήρες, μολότοφ και
μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ συνελήφθησαν και
4 άτομα.

230/12/2020: Επιχείρηση εκκένωσης κτιρίου στην
Α’ Φοιτητική Εστία του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, όπου κατασχέθηκαν φορητοί
Η/Υ, καδρόνια, κράνη, μάσκες, ενώ συνελήφθησαν
και έξι άτομα.

322/02/2021: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και επιχείρηση
εκκένωσης του κτιρίου διοίκησης του ΑΠΘ, όπου

έγιναν 31 συλλήψεις, πριν ο χώρος αποδοθεί εκ νέου
στην πρυτανεία του Ιδρύματος. 

415/10/2021: Υπό την εποπτεία αστυνομικών δυ-
νάμεων γκρεμίστηκε αυθαίρετος τοίχος, που είχε

κατασκευαστεί με πρωτοβουλία φοιτητών των
ΕΑΑΚ στην αίθουσα «Λεονάρδου» της Σχολής
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη-
μών του ΕΜΠ.

531/12/2021 και 04/01/2022: Αστυνομικές επι-
χειρήσεις εκκένωσης του υπό 34 έτη κατειλημμέ-

νου χώρου με τον ονομασία «Στέκι στο Βιολογικό», με
το κτίριο να αποδίδεται στην πρυτανεία του ΑΠΘ για
την κατασκευή βιβλιοθήκης. 

612/01/2022: Επιχείρηση εκκένωσης στο Εργαστή-
ριο Φαρμακολογίας κτιρίου του Τμήματος Χημείας

του ΑΠΘ, όπου και συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα. 

712/01/2022: Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί εκκένωση
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προχωρών-

τας στη σύλληψη έξι ατόμων. 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που κρίνει συνταγματικό το νομο-
σχέδιο για την ίδρυση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) ή αλ-
λιώς Πανεπιστημιακή Αστυνομία, σε πείσμα αυτών που υποστηρίζουν ότι διακυβεύεται η
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, ανοίγει τον δρόμο για
την υλοποίηση του σχεδίου που έχει εκπονηθεί από το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη. Αυτό, καθώς στις 17 Μαΐου
ολοκληρώνεται η τετράμηνη εκπαίδευση των 400 νεο-
προσληφθέντων ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν
τις ΟΠΠΙ, ενώ εντός των επόμενων ημερών θα υπογρα-
φεί το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις λεπτομέ-
ρειες λειτουργίας και την εσωτερική δομή της νέας υπη-

ρεσίας. Σύμφωνα με πηγές της Κατεχάκη, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί πώς θα διανεμη-
θούν οι 400 νέοι ειδικοί φρουροί, ωστόσο, το ενδεχόμενο οι 200 εξ αυτών να διατεθούν
για τις ανάγκες του ΑΠΘ αυτήν τη στιγμή απομακρύνεται. Αυτό που φαίνεται να έχει «κλει-
δώσει» είναι ότι οι πρώτες περιπολίες της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας θα γίνουν στα
«campus» του Πανεπιστημίου Αθηνών στου Ζωγράφου, του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη
(σ.σ. επίσης στην περιοχή του Ζωγράφου) και του ΑΠΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΣτΕ: Νόμιμη 
η Πανεπιστημιακή
Αστυνομία

7Οι παρεμβάσεις



Δεκαπέντε ημέρες προθεσμία
έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να
πληρώσουν την πρώτη από τις συ-

νολικά δέκα δόσεις του ΕΝΦΙΑ, ο λογα-
ριασμός του οποίου είναι μειωμένος κατά
380 εκατ. ευρώ. 

Ο συνολικός φόρος ανέρχεται σε 2,3
δισ. ευρώ, από 2,65 δισ. ευρώ το προ-
ηγούμενο έτος, με τους μεγάλους κερδι-
σμένους τα φυσικά πρόσωπα τα οποία
πρόκειται να πληρώσουν φόρο 1,780 δισ.
ευρώ, από 2,2 δισ. ευρώ πέρυσι.

Από την εκκαθάριση του φόρου προκύ-

πτουν ελαφρύνσεις για περίπου 8 στους
10 ιδιοκτήτες ακινήτων παρά την αύξηση
των αντικειμενικών αξιών, σχεδόν
900.000 φορολογούμενοι δεν έχουν κα-
μία αλλαγή στον λογαριασμό, περίπου
350.000 θα καταβάλουν υψηλότερο φό-
ρο σε σχέση με το 2021, ενώ τις μεγαλύ-
τερες επιβαρύνσεις διαπιστώνουν περί-
που 180.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με με-
γάλη ακίνητη περιουσία και ακίνητα σε
περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες
έκαναν άλμα ή εντάχθηκαν για πρώτη φο-

ρά στο σύστημα αντικειμενικού υπολογι-
σμού της αξίας ακινήτων.

Οι κερδισμένοι

Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν μικρές και
μεσαίες περιουσίες, ακόμη και αν η αντι-
κειμενική αξία του ακινήτου τους αυξήθη-
κε από 1ης Ιανουαρίου 2022, καθώς μει-
ώθηκαν από φέτος οι βασικοί συντελε-
στές υπολογισμού ΕΝΦΙΑ των κτισμάτων
και διευρύνθηκαν τα κλιμάκια. Ακόμη και
αν κάποιος μεταφέρεται σε υψηλότερο
κλιμάκιο, λόγω της αύξησης της τιμής ζώ-
νης της περιοχής του, έχει μείωση του φό-
ρου σε σύγκριση με πέρυσι. Ακόμα, στους
οικοπεδούχους λόγω της σημαντικής μεί-
ωσης των συντελεστών, που «κουρεύον-
ται» έως και 80%, και της συγχώνευσης
των φορολογικών κλιμακίων, μειώνεται αι-
σθητά η φορολογική επιβάρυνση.
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της Αμαλίας Κάτζου

ΕΝΦΙΑ: Μειώσεις πάνω από 40% 
για μικρές και μεσαίες περιουσίες�Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλ-

φεια, 1ου ορόφου 120 τ.μ., εικο-
σαετίας, με τιμή ζώνης 1.200 ευ-
ρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
372,96 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώ-
νης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο
φόρος που αναλογεί είναι 282,24
ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυ-
ξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθη-
κε κατά 24,32%.

�Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορό-
φου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης αμετάβλητη στα 750 ευρώ,
πλήρωσε φόρο το 2021 220,50
ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει
φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο
κατά 33,33%.

�Διαμέρισμα στην Καισαριανή,
1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας,
με τιμή ζώνης 1.100, ευρώ πλήρω-
σε φόρο το 2021 310 ευρώ. Και
ενώ το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχε-
ται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει
φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, με
αύξηση στην αξία του ακινήτου κα-
τά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κα-
τά 29,05%.

�Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου
ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με
τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε
φόρο το 2021, 310,80 ευρώ. Το
2022, με την τιμή ζώνης να διαμορ-
φώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πλη-
ρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλα-
δή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξά-
νεται κατά 18%, ο φόρος μειώνεται
κατά 29%.

�Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί
της οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορό-
φου 150 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή
ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε φόρο
το 2021, 466,20 ευρώ. Το 2022,
με την τιμή ζώνης να διαμορφώνε-
ται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει
φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ
η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά
22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά
25%.

�Διαμέρισμα στην Αγία Παρα-
σκευή, 1ου ορόφου, 300 τ.μ., εικο-
σαετίας, με τιμή ζώνης 1.250 ευ-
ρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο
1.217,40 ευρώ. Το 2022 η τιμή
ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ
και ο φόρος που αναλογεί είναι
1.027 ευρώ, μειωμένος κατά
15,64%.

Συγκεκριμένα, στο νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ αναγράφονται:
�Η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύ-

ψει από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
�Ο κύριος φόρος.
�Η έκπτωση ή η προσαύξηση του κύριου φόρου βάσει της συνολι-

κής αξίας της ακίνητης περιουσίας.
�Η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά

εισοδήματα.
�Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με τροπολογία, οι τελικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ των φυ-
σικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περι-
ουσίας, είναι οι εξής:
�Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, η έκπτω-

ση είναι 30%.
�Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, έκπτω-

ση 25%.

�Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 ευρώ, έκπτω-
ση 20%.

�Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 ευρώ, έκπτωση
15%.

�Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.000 ευρώ, έκπτωση
10%.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει, ακόμα, η δυνατότητα ένταξης
της οφειλής του ΕΝΦΙΑ στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις
που, όμως, επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο που κυμαίνεται
στην περιοχή του 5%, αλλά και η λύση των 12 άτοκων δόσε-
ων με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, ενώ δεν προβλέ-
πεται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής του
φόρου ακινήτων.
Η πληρωμή του φόρου θα ξεκινήσει από το τέλος Μαΐου και θα γί-
νει σε έως 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλ-
λεται έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023.

Στο τέλος του μήνα η πρώτη
δόση – Κερδισμένοι 
και οι οικοπεδούχοι 

Παραδείγματα



«Sell in May and go away», λέει ένα
παλαιό χρηματιστηριακό ρητό, το
οποίο φαίνεται ότι ακολουθούν

οι επενδυτές στις διεθνείς αγορές.
Tην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, ο Nas-

daq υποχώρησε κατά 1,54%, ο παγκόσμιος
δείκτης-βαρόμετρο S&P 500 κατέγραψε
πτώση 0,21% και ο Dow έχασε 0,24%. Ήταν
η έκτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για
τον Dow και η πέμπτη συνεχόμενη για τους
άλλους δύο σημαντικούς δείκτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτώση του Nas-
daq κατά 13% τον Απρίλιο ήταν η μεγαλύτε-
ρη μηνιαία πτώση από την κατάρρευση της
Lehman Brother’s το 2008. 

Πρόκειται για τον 12ο χειρότερο μήνα
όλων των εποχών. Ο χειρότερος ήταν ο
Οκτώβριος του 1987, με απώλειες 27%.
Ο S&P 500 υποχώρησε 9,6% τον περα-
σμένο μήνα, καταγράφοντας τη χειρότε-
ρη μηνιαία απόδοση μετά το σοκ της παν-
δημίας, τον Μάρτιο του 2022. Την ίδια
ώρα, ο S&P 500 βιώνει τη χειρότερη
έναρξη έτους από το ξέσπασμα του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης του
κλίματος στα Χρηματιστήρια παραμένουν οι
κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Οι αυξή-
σεις των επιτοκίων από τη Fed και την Τρά-
πεζα της Αγγλίας είχαν ως αποτέλεσμα την
αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων, με
τους αναλυτές να εκτιμούν ότι θα συνεχι-
στεί η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις
επιτοκίων, αλλά φαίνεται να είναι πιθανή
μια αύξηση το καλοκαίρι.

Επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις και οι
ανησυχίες για ενδεχόμενη ύφεση επιδεινώ-
νουν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και

οδηγούν τους επενδυτές μακριά από τα ρι-
ψοκίνδυνα assets.

Χτυπούν καμπανάκι 

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί εί-
ναι η δραματική προειδοποίηση της Gold-
man Sachs, που επισημαίνει πως δεν πρέ-
πει να εκπλήσσει κανέναν εάν ο δείκτης
S&P 500 κατέγραφε πτώση 5% μέσα σε
μία ημέρα… σύντομα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Bank of Ame-
rica, με τον επικεφαλής Michael Hartnett να
διατυπώνει το σενάριο χρηματιστηριακού χά-
ους, υποστηρίζοντας ότι είναι αναπόφευκτη
η πτώση της Wall Street. «Αποσυρθείτε γρή-
γορα από μετοχές και ομόλογα, έρχεται
κραχ». Τάδε έφη στις αρχές Μαΐου ο δισεκα-
τομμυριούχος και ιδρυτής του ομώνυμου
hedge fund, Paul Tudor Jones, ο οποίος εί-
πε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει χειρότερο πε-
ριβάλλον από αυτό που βρισκόμαστε αυτήν
τη στιγμή για τα περιουσιακά στοιχεία».

Τον κώδωνα του κινδύνου για επερχόμενη
διόρθωση στις αγορές έχει χτυπήσει και η
Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι ο δείκτης-
βαρόμετρο του αμερικανικού Χρηματιστηρί-
ου S&P 500 θα πέσει στις 3.460 μονάδες
(πτώση 15% από τα τρέχοντα επίπεδα), μέ-
χρι το τέλος του 2022.

Αμαλία Κάτζου 
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Follow the Money

Σε «φλέβα χρυσού» αναμένεται να εξελιχθεί για τα Ελληνικά
Πετρέλαια η παραγωγή υγρών καυσίμων χωρίς πετρέλαιο, κα-
θώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα νέα δεδομένα στην
ενεργειακή αγορά επιβάλλουν την ταχύτατη ενεργοποίηση του
σχεδίου ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, έτσι ώστε να επι-
τευχθεί η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η διοί-
κηση, υπό τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη, έχει θέσει ως στόχο την αξιο-
ποίηση της βιομάζας, των αποβλήτων και άλλων μη ορυκτών υδρογονανθράκων, έτσι ώστε να
αντικατασταθούν η βενζίνη και το πετρέλαιο από τα υπάρχοντα οχήματα με κινητήρες εσωτερι-
κής καύσης, αφού θα έχουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Το σχέδιο για τα «πράσινα καύσι-
μα» παρουσιάστηκε προ ημερών στη Γαλλία και ενθουσίασε τους παρισταμένους. Μάλιστα,
στην πόλη Πο, διεξήχθη και αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύ-
σιμα, ενώ παρουσιάστηκε και το πρώτο αστικό λεωφορείο που κινείται με υδρογόνο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο Grand Prix της πόλης διοργανώθηκαν έξι διαφορετικές κατηγορίες αγώνων
με οχήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνηση, υδρογόνο και βιοκαύσιμα. Σημειώνεται ότι το
πρόγραμμα «Vision 2025» των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3,5-4,0 δισ. ευρώ. 

Η... ρέντα της ΔΕΠΑ Εμπορίας
Σε απόλυτο success story στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και της Νοτιοανατο-

λικής Μεσογείου εξελίσσεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η εταιρεία με το μάνατζμεντ του κ.
Κωνσταντίνου Ξιφαρά, ανεβαίνει πολλά επίπεδα και με πολύ γοργούς ρυθμούς. Ο ρό-
λος της εταιρείας γίνεται κομβικός και μάλιστα, από τον Ιούλιο, έρχονται τα καλύτερα,
καθώς τίθεται σε λειτουργία ο αγωγός IGB, ο οποίος θα συνδέσει την Κομοτηνή με το
βουλγαρικό δίκτυο. Ταυτόχρονα, η πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου,
που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, βάζει την Ελλάδα και συνεπώς τη ΔΕΠΑ Εμπορίας πολύ ψηλά στον ενερ-
γειακό χάρτη της περιοχής. Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι η ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία αποτέλεσε το μεγάλο λάθος του Πούτιν, ο οποίος, πιθανόν να μην υπολόγι-
ζε τις κοσμογονικές αλλαγές που θα συντελεστούν στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρ-
τη, με σημαντικό πυλώνα της νέας πραγματικότητας την Ελλάδα και, κατ’ επέκταση,
τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. Η Ελλάδα και η ΔΕΠΑ μετατρέπονται σε προπύργια
του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης. Η επιχείρηση έχει... ρέντα!

Η COSMOTE επενδύει στις επιχειρήσεις
Οι συνδέσεις σταθερού συμμετρικού ίντερνετ έχουν μπει στο... στόχαστρο της COS-

MOTE, καθώς η εταιρεία ευελπιστεί ότι θα αποκτήσει πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα
στον ανταγωνισμό, μέσα από τη δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων για εταιρικούς πελάτες.
Το πρόγραμμα αναβαθμίσεων έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέ-
λος του έτους, ενώ η πρωτοβουλία εντάσσεται στον στρατηγικό στόχο του Ομίλου ΟΤΕ για
επέκταση της οπτικής ίνας στα 2/3 των γραμμών της χώρας, έως το 2027. 

Καταιγιστικές, όσο και εκπληκτικές, είναι
οι εξελίξεις στο εγχώριο επιχειρείν, από
την «εισβολή» του Ομίλου Βαρδινογιάννη
στους κλάδους των Κατασκευών και της
Ενέργειας. Η απόκτηση του 30% των μετο-
χών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τους εφοπλιστές
Μπάκο και Καύμενάκη άνοιξε τον δρόμο
στην οικογένεια Βαρδινογιάννη, ώστε να
αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στο εγχώριο
κατασκευαστικό επιχειρείν, αλλά ταυτό-
χρονα εισέρχεται και στην παραγωγή
ενέργειας, καθώς η ΑΝΕΜΟΣ αποτελεί
θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Από

την άλλη, μέσω της NRG και του δικτύου
των πρατηρίων AVIN και Shell, o Όμιλος
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην αγο-
ρά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερί-
ου και πετρελαιοειδών. Μέσα σε όλα αυ-
τά, ήρθε σαν... κερασάκι στην τούρτα η
σύναψη συμφωνιών με τους σεΐχηδες των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς ο
Όμιλος Βαρδινογιάννη, με αφορμή την
επίσκεψη Μητσοτάκη στον «παράδεισο
των πετρελαιάδων», θα εισέλθει σε proj-
ects υγροποιημένου φυσικού αερίου και
υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Μιλάμε για
μια νέα εποχή για τον όμιλο... 

Εποχή... Βαρδινογιάννη!

«Φλέβα χρυσού» από τα ΕΛΠΕ

Οι «αρκούδες» 
πνίγουν τις αγορές 

Εφιαλτικές προβλέψεις 
για τις μετοχές – Φεύγουν

από τα ριψοκίνδυνα 
assets οι επενδυτές
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Μεγάλη ανάσα στους λογαρια-
σμούς ρεύματος μπορούν να
επιτύχουν οι καταναλωτές, από

τη στιγμή που η έκπτωση έως 600 ευρώ,
λόγω της κρατικής επιδότησης, θα συν-
δυαστεί με την... έξυπνη χρήση των συ-
σκευών μέσα στο σπίτι ή με την αντικατά-
σταση των ενεργοβόρων.

Σε πρώτη φάση, οι καταναλωτές θα πά-
ρουν οικονομική «ανακούφιση» καθώς:

1Θα συνεχιστεί το δίμηνο Μαίου-Ιουνίου
η επιδότηση της κατανάλωσης κύριας

κατοικίας, ακόμη και πάνω από τις 300 Κι-
λοβατώρες μηνιαίως, και μάλιστα θα επε-
κταθεί και στη δευτερεύουσα ή εξοχική
κατοικία. 

2Θα επιστραφεί το 60% της αύξησης των
λογαριασμών αναδρομικά για την πε-

ρίοδο από την 01/12/2021 έως τις
31/05/2022. 

3 Θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλί-
ου ο μηχανισμός εκκαθάρισης της χρη-

ματιστηριακής αγοράς ρεύματος, έτσι ώστε
οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας να
αμείβονται με βάση το πραγματικό κόστος
τους και όχι με την Οριακή Τιμή του Συστή-
ματος. Με το μέτρο αυτό θα απορροφηθούν
στην «πηγή» τα... ουρανοκατέβατα κέρδη
των εταιρειών, χωρίς να επιβάλλεται το τέ-
λος 90% που θα ισχύσει για το χρονικό διά-
στημα Δεκεμβρίου 2021 - Μαΐου 2022. 

4 Θα ισχύει η αναστολή της ρήτρας ανα-
προσαρμογής, καθ’ όλο το διάστημα

εφαρμογής του μηχανισμού. 

5 Θα επιστραφεί στους καταναλωτές πο-
σό μεταξύ 500-600 εκατ. ευρώ, από την

επιβολή του τέλους 90% επί των υπερ-κερ-
δών των παρόχων, την περίοδο Δεκεμβρίου
2021 - Μαΐου 2022. 

Ποιες ηλεκτρικές συσκευές
(δεν) «φουσκώνουν» 
τους λογαριασμούς 

Οι εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύ-
ματος «απειλούνται» από την... κακή χρήση
των συσκευών που έχουν υψηλή κατανάλω-
ση, ενώ, μειώνοντας τη χρήση τους ή προ-
χωρώντας στην αντικατάστασή τους, μπορεί
να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά, λόγω
υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης. 

Γενικά, όλες οι παλιές συσκευές καίνε πο-
λύ περισσότερο ρεύμα από τις καινούργιες,
που είναι υψηλότερης ενεργειακής κλάσης
ή, αν έχετε συσκευές ενεργειακής κλάσης
Α, τότε μπορείτε να επιτύχετε μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας έως και 80%. Για
τον λόγο αυτόν, η κυβέρνηση αποφάσισε τη

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η παροχή των εκπτώσεων στη λιανική αγορά θα
οδηγήσει σε «ξεφούσκωμα» των λογαριασμών,
ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι οι χρεώ-
σεις θα παραμείνουν σταθερές σε συγκεκρι-
μένα επίπεδα. Ειδικότερα:

1. Στις κύριες κατοικίες, για τις πρώτες 300
Κιλοβατώρες, θα απορροφηθεί το 86% της
αύξησης του κόστους και η μέση ενίσχυση
θα διαμορφωθεί στα 56,60 ευρώ μηνιαίως.
Παραδείγματος χάριν, αν η αξία του ρεύματος
είναι 100 ευρώ χωρίς επιδότηση, με έκπτωση
χρέωσης 56,5%, τότε η τελική επιβάρυνση μειώνε-
ται στα 43,50 ευρώ. Για τις πρώτες 150 KWh, η επιδό-
τηση είναι 205 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ για τις
151-300 KW μειώνεται στα 160 ευρώ/MWh. 

2. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 300 ΚWh, η επι-
δότηση φτάνει τα 100 ευρώ/MWh, ενώ για μηνιαία κα-
τανάλωση έως 400 KWh η τελική επιβάρυνση μειώνε-
ται στα 63,60 ευρώ, από 129,20 ευρώ. Για τις 600 KWh,
ο λογαριασμός προ επιδότησης διαμορφώνεται σε

193,80 ευρώ και μετά από αυτήν στα 108,20 ευρώ
(όφελος 85,60 ευρώ). 

3. Όλες οι μη κύριες κατοικίες επιδοτούνται
με 100 ευρώ/ΜWh. 

4. Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου έχουν επιδότηση 215
ευρώ/MWh για το σύνολο της κατανάλω-

σης, με απορρόφηση του 10% των αυξήσεων
στους λογαριασμούς. 

5. Επιπλέον, πέραν της επιδότησης των 120 ευ-
ρώ/MWh, παρέχεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευ-

ρώ για το σύνολο της κατανάλωσης των μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ισχύ έως 3535 kVA. 

6. Η επιδότηση της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά
80% για 1.250.000 μετρητές εμπορικών καταστημά-
των, εστιατορίων, αρτοποιείων, περιπτέρων ψιλικα-
τζίδικων, γραφείων, κομμωτηρίων κ.λπ. θα χρηματο-
δοτηθεί με 35 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο και με 260

εκατ. ευρώ για τον τρέχοντα μήνα. 

Πόσο μειώνεται το κόστος λόγω των εκπτώσεων 

Τα                                                           για να   5+25 SOS5+25 SOS5+25 SOS5+25 SOS5+25 SOS
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χορήγηση σημαντικής επιδότησης για την
αντικατάσταση των παλαιών κλιματιστικών
και των ψυγείων. 

Οι συσκευές που... καίνε:

1Το κλιματιστικό αποτελεί απαραίτητο ερ-
γαλείο για τη θέρμανση και την ψύξη του

σπιτιού, αλλά αν δεν είναι το... σωστό μηχά-
νημα, μπορεί να κάψει και να... τσουρουφλί-
σει τα νοικοκυριά. Για να μειωθεί η κατανά-
λωση, πρέπει να γίνει αγορά ενός κλιματιστι-
κού τεχνολογίας inverter, τα οποία κάνουν
πολύ μεγάλη οικονομία. Επίσης, όταν το κλι-
ματιστικό είναι ανοικτό, δεν πρέπει να μέ-
νουν ανοικτά τα παράθυρα και οι πόρτες, κα-
θώς μειώνεται η απόδοσή του. Η ρύθμιση
του κλιματιστικού πρέπει να γίνεται 10 βαθ-
μούς Κελσίου πάνω από την εξωτερική θερ-
μοκρασία κατά την περίοδο του χειμώνα και
10 βαθμούς κάτω το καλοκαίρι. 

2Τα παλαιά ψυγεία αποτελούν πηγή με-
γάλης κατανάλωσης ρεύματος, καθώς

λειτουργούν ολόκληρο το 24ωρο. Για να
μειωθεί η απώλεια ψύχους από το ψυγείο,

πρέπει να αποφεύγεται το συχνό άνοιγμά
του και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η
αγορά ενός σύγχρονου ψυγείου, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, εκτιμάται ότι κάνει
απόσβεση των χρημάτων σε δύο χρόνια και
για τα επόμενα η επιβάρυνση της κατανά-
λωσης είναι ελάχιστη. 

3 Μεγάλο κόστος για τον λογαριασμό του
ηλεκτρικού αποτελεί ο θερμοσίφωνας,

καθώς χρειάζεται αρκετό ρεύμα για να ζε-
στάνει το νερό. Σ’ αυτήν την περίπτωση είναι
απαραίτητη η αντικατάστασή του με ηλιακό
θερμοσίφωνα, ενώ στις περιπτώσεις που
κάτι τέτοιο δεν... βολεύει, τότε αποτελεί μο-
νόδρομο η οικονομία και η υιοθέτηση της
συνήθειας για μπάνιο με... χλιαρό νερό! Τον
χειμώνα, όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια για
αρκετές μέρες και δεν έχει ζεστό νερό ούτε
ο ηλιακός θερμοσίφωνας, τότε πρέπει να
μειωθεί η θερμοκρασία του θερμοστάτη
στους 40-50 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται
ότι ο θερμοσίφωνας δεν πρέπει να μένει
ανοικτός συνέχεια. 

4 Ο φούρνος της κουζίνας καίει το περισ-
σότερο ρεύμα και γι’ αυτόν τον λόγο

πρέπει να λειτουργεί μόνο όταν είναι απα-
ραίτητο. Επιπλέον, οι εστίες καταναλώνουν
αρκετό ρεύμα. 

5Ο αφυγραντήρας εφόσον είναι παλαιάς
τεχνολογίας μπορεί να καίει το... καταπέ-

τασμα, ενώ μοναδική λύση αποτελεί η αγορά
ενός συστήματος με υψηλή ενεργειακή από-
δοση. Επιπλέον, όταν τίθεται σε λειτουργία,
δεν πρέπει να είναι ανοικτές οι πόρτες ή τα
παράθυρα, ενώ πρέπει να απομονώνεται το
δωμάτιο στο οποίο θα τοποθετηθεί. 

6 Το στεγνωτήριο αποτελεί άλλη μια συ-
σκευή υψηλής κατανάλωσης και για τον

λόγο αυτόν πρέπει να το «φουλάρετε» πριν
το χρησιμοποιήσετε, ώστε να μη χρειαστεί
να το βάζετε συχνά σε λειτουργία. 

7 Τέλος, το πιστολάκι για το στέγνωμα
των μαλλιών αποτελεί μία από τις πλέ-

ον ενεργοβόρες συσκευές ενός σπιτιού
και μάλιστα μπορεί να καίει περισσότερο
και από το σίδερο! Για τον λόγο αυτόν, οι
ειδικοί συστήνουν την αγορά προϊόντος
υψηλής ενεργειακής κλάσης, το οποίο
καταναλώνει λιγότερο ρεύμα και έχει την
ίδια απόδοση. 

«Μπόνους» για
σωστή χρήση 
Επιδοτήσεις, ενεργειακές συσκευές
και σωστή χρήση ηλεκτρικών συ-
σκευών είναι το τρίπτυχο για να κά-
νουν οικονομία το νοικοκυριό και η
επιχείρηση, όμως απαιτείται μια
σειρά... έξυπνων κινήσεων, όπως:
1. Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικο-

νόμησης ενέργειας, τύπου LED. 
2. Κλείσιμο των διακοπτών και να

βγαίνουν τα καλώδια από τις πρί-
ζες. Το ετήσιο όφελος για ένα σπί-
τι 80 τ.μ. φτάνει ακόμη και στα 70
ευρώ, ενώ η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας μπορεί να φτάσει στο 40%. 

3. Με το «σβήσιμο» του πολύπριζου,
στο οποίο είναι συνδεδεμένες αρ-
κετές ηλεκτρικές συσκευές, εξοι-
κονομείται έως και 10%. 

4. Ο φορτιστής του κινητού πρέπει
να βγαίνει από την πρίζα. 

5. Το ψυγείο πρέπει να είναι μακριά
από θερμαντικά σώματα και να εί-
ναι ρυθμισμένο στους 1-4 βαθ-
μούς Κελσίου, ενώ η κατάψυξη
στους -18 βαθμούς. Ο καταψύ-
κτης πρέπει να είναι γεμάτος,
ενώ, αν είναι άδειος, τότε πρέπει
να τοποθετηθούν πλαστικές φιά-
λες με νερό ή ακόμη και παλιές
εφημερίδες. 

6. Το ψήσιμο δύο φαγητών στην
κουζίνα, ταυτόχρονα, μειώνει κα-
τά 50% την κατανάλωση. 

7. Η χρήση χύτρας ταχύτητος μει-
ώνει την κατανάλωση έως και 60%. 

8. Η χρήση φούρνου μικροκυμάτων
για το ζέσταμα μικρής ποσότητας
φαγητών αποτελεί άλλη μία λύση
για εξοικονόμηση ενέργειας. 

9. Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να
είναι γεμάτο, ενώ για περιορισμέ-
νο όγκο ρούχων πρέπει να τίθεται
σε εφαρμογή το οικονομικό πρό-
γραμμα. Επιπλέον, η θερμοκρασία
πλύσης πρέπει να είναι ρυθμισμέ-
νη στο χαμηλό, καθώς τα απορρυ-
παντικά είναι τόσο αποτελεσματι-
κά, ώστε τα ρούχα και τα πιάτα να
καθαρίζουν. 

10. Η αποφυγή της πρόπλυσης μει-
ώνει την κατανάλωση κατά 15%. 

11. Το σιδέρωμα των ρούχων πρέπει
να γίνεται συνολικά, καθώς εξοι-
κονομείται η ενέργεια που απαιτεί-
ται για τη θέρμανση του σίδερου.

12. Τέλος, ο καταναλωτής μπορεί να
εξοικονομήσει δαπάνες επιλέ-
γοντας την εταιρεία παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος και αερίου που
ταιριάζει στο προφίλ του. 

   γλιτώσουμε το… ηλεκτροΣΟΚ!

Το όφελος των εκπτώσεων
και πώς μπορεί να γίνει 
μεγαλύτερο – Ποιες 
συσκευές αυξάνουν 
το κόστος και 
πώς μειώνεται 
η κατανάλωση 
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Πριν από έναν μήνα περίπου είχα κάνει
αναφορά σε ένα φλέγον ζήτημα που έχει
να κάνει με τις αρχαιότητες που κλέβον-

ται από την Ουκρανία και κατευθύνονται σε με-
γάλους οίκους δημοπρασιών.

Δυστυχώς το θέμα αυτό τείνει να εξελιχτεί σε
μάστιγα, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπρα-
ξιών ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Δεν
πάει πολύς καιρός που έγινε γνωστό ότι κλάπη-
καν κάποια χρυσά αντικείμενα ανυπολόγιστης
αξίας από Ρώσους αρχαιοκάπηλους, που βρή-
καν την ευκαιρία και την άρπαξαν από τα μαλλιά. 

Η λεηλασία αυτή είναι ανεπίτρεπτη. Αν δεν
προσέξουμε άμεσα, φοβάμαι πως θα καταλή-
ξουμε να μιλάμε για σειρά από γεγονότα ανεξάρ-
τητα από χρώμα πολίτευμα ή στρατόπεδο. Είτε
είναι Ρώσοι είτε Ουκρανοί οι άρπαγες, είναι το
ίδιο κατακριτέοι. Είναι προφανές ότι μιλάμε για

λεηλασία από αρχαιοκά-
πηλους ένθεν και ένθεν,
που βρίσκουν πάτημα
στον πόλεμο και κατα-
στρέφουν αναμνήσεις και
πολιτιστικές κληρονομιές. 

Εκτός από την απώλεια
χιλιάδων ανθρώπινων
ζωών, πέρα από τον ξερι-
ζωμό και τις καταστρο-
φές, ήρθε το καίριο πλήγ-
μα. Τα «αρπακτικά» των

διεθνών κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας ακονί-
ζουν ήδη τα νύχια τους.

Μουσεία και πινακοθήκες στις εμπόλεμες ζώ-
νες υφίστανται πλιάτσικο, με τους επιτήδειους
να αρπάζουν και να προωθούν πολύτιμα έργα τέ-
χνης σε ιδιωτικές συλλογές, σε μουσεία και σε
διεθνείς οίκους δημοπρασιών.

Πιστέψτε με, δεν έχει νόημα να χρωματί-
ζουμε εδώ την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Οι αρχαι-
οκάπηλοι και οι κάθε λογής πατριδοκάπηλοι
δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο κι ούτε ασφα-
λώς πιστεύουν, σε τελική ανάλυση, σε πατρί-
δες και θρησκείες. Είναι όλοι τους ένοχοι απέ-
ναντι στις συνειδήσεις του κόσμου.

Το θλιβερό αυτό ζήτημα πρέπει να τελειώσει
αμέσως. Νιώθω την ανάγκη λοιπόν να στείλω
μια ανοιχτή επιστολή. Συγκεκριμένα απευθύνο-
μαι στην παγκόσμια ομοσπονδία της UNESCO,
με την ιδιότητά μου ως διευθυντής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Ομίλου για την UNESCO Πει-
ραιώς και Νήσων και ως διευθυντής Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς του Internationalaction Αrt.
Ένα πράγμα μόνο ζητάω. Να υπάρξει μέριμνα,
έτσι ώστε ο σεβασμός να μη μείνει στα λόγια, αλ-
λά να μετουσιωθεί σε έργο και πράξεις. Ο πολιτι-
σμός είναι πάνω από συμφέροντα και πολέμους.
Πάνω από σαφείς και ασαφείς ιδεολογικές κόν-
τρες και λοιπές αντιπαραθέσεις. 

Ανοιχτή επιστολή:
Σταματήστε πριν
είναι πολύ αργά

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

ΓΝΩΜΕΣ

Μέτρα ίδια με την ενεργειακή κρίση του 1970!

O σο η Ρωσία συνεχίζει
τον πόλεμο στην Ου-
κρανία, τόσο η ενεργει-

ακή κρίση «σκαρφαλώνει» στα
ύψη και γίνεται πιο απάνθρωπη!
Έτσι όλα, από τα είδη της δια-
τροφικής αλυσίδας μέχρι και τις
μετακινήσεις μας, έχουν… πιά-
σει ταβάνι. Πολλά μάλιστα το
έχουν ξεπεράσει! Θέλεις ένα
«τσουβάλι» λεφτά για να γεμί-
σεις το ρεζερβουάρ του αυτοκι-
νήτου σου! Το ίδιο για να μετακι-
νηθείς με το αεροπλάνο. Τι μέ-
νει λοιπόν; Ο σιδηρόδρομος, το
τρένο που το είχαμε ξεχάσει!
Και το λεωφορείο.

Η κατάσταση έτσι όπως δια-
γράφεται είναι τραγική. Και για
να μη γίνει «μη αναστρέψιμη»,
θα πρέπει η κυβέρνηση να πά-
ρει και να ανακοινώσει μέτρα
επιβίωσης.

Στο γραφείο του πρωθυπουρ-
γού βρίσκεται ήδη ένα σχέδιο και
φαίνεται πως ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης το μελετά με ιδιαίτερη προ-
σοχή. Είναι αλήθεια πως το
«ενεργειακό σοκ» που περνάμε

μας έχει όλους πληγώσει. Έτσι, η
αναζήτηση «θεραπείας»-λύσης
από την κυβέρνηση πρέπει να εί-
ναι πρώτη προτεραιότητα. Σύμ-
φωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι
ειδικοί μελετούν την επαναφορά
της τηλεργασίας μέχρι και τρεις
ημέρες την εβδομάδα. Με το μέ-
τρο αυτό θα υπάρξει εξοικονό-
μηση πετρελαίου έως και 500
με 600.000 βαρέλια την ημέρα!

Ακόμη μπορεί να γίνει μεί-
ωση των «ορίων ταχύτητας» κα-
τά 10 χιλιόμετρα την ώρα στις
εθνικές οδούς και στους αυτο-
κινητόδρομους. Ένα άλλο που
μελετούν με ιδιαίτερη προσοχή
είναι η απαγόρευση της κυκλο-
φορίας των αυτοκινήτων τις
Κυριακές στις πόλεις. 

Όπως λένε, εάν αυτό τελικά
εφαρμοστεί, θα υπάρξει εξοικο-
νόμηση 380 έως και 400.000
βαρέλια την ημέρα! Σύμφωνα με
τον ειδικό, ο οποίος έκανε και τις
προτάσεις, «με μια Κυριακή χω-
ρίς αυτοκίνητα στις πόλεις
(έστω μία φορά τον μήνα!) θα
γλιτώσουμε 95.000 βαρέλια».

Επίσης, εάν υπάρξει ο περιορισμός
του αριθμού των αεροπορικών ταξιδιών
μόνο για επαγγελματικούς λόγους, το
κέρδος θα είναι 260 μέχρι και 300.000
βαρέλια πετρελαίου την ημέρα!

Πρέπει να σημειώσω πως μεγάλο θα
είναι το κέρδος εάν χρησιμοποιούμε τα
μέσα μαζικής μεταφοράς ή η μετακίνη-
σή μας γίνεται με ποδήλατο ή με τα πό-
δια. Με αυτούς τους τρόπους, η εξοικο-
νόμηση θα είναι από 330 έως 350.000
βαρέλια την ημέρα! 

Εάν, τώρα, χρησιμοποιούμε για τις με-
τακινήσεις μας και για τα ταξίδια μας το
τρένο αντί του αεροπλάνου, θα κερδί-
ζουμε την ημέρα από 40 έως και
50.000 βαρέλια!

Αλλά και εάν η μετακίνησή μας γίνεται
με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η εξοικονόμη-
ση θα είναι 100.000 βαρέλια την ημέρα! 

Ίσως τα μέτρα αυτά σε κάποιους… πέ-
σουν βαριά! Όμως πρέπει να εφαρμο-
στούν, για να μη φτάσουμε σε εκείνο το
«και τώρα τι κάνουμε»! Με την ευκαιρία,
να υπογραμμίσω πως, αν όχι ίδια, παρό-
μοια μέτρα είχαν εφαρμοστεί και στην
ενεργειακή κρίση που είχαμε στις αρχές
του 1970, πριν από 52 χρόνια.

Το εκλογικό δικαίωμα, το οποίο εκφράζεται μέσω της
ψήφου, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά του δημο-
κρατικού πολιτεύματος. H ψήφος είναι καθολική, καθώς
έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι πολίτες που είναι άνω των
18 ετών (σε κάποιες περιπτώσεις και άνω των 17). Επί-
σης, η ψήφος είναι ατομική και μυστική.

Επιπρόσθετα η ψήφος είναι άμεση, όταν ο ίδιος ο
εκλογέας εκλέγει απευθείας τον αντιπρόσωπό του, και
έμμεση, όταν αναδεικνύει εκλέκτορες οι οποίοι εκφρά-
ζουν τη δική τους βούληση εκλέγοντας άλλους αντι-
προσώπους. Επιπλέον, η ψήφος είναι υποχρεωτική και
προβλέπονται κυρώσεις αν δεν ασκήσει το εκλογικό
του δικαίωμα ή προαιρετική, όταν απλώς έχει το δι-
καίωμα να ψηφίσει.

Η παρεμπόδιση ή η αλλοίωση της ψηφοφορίας διώκε-
ται στην Ελλάδα ποινικά, ενώ προβλέπονται σημαντικές
ποινές για τα αδικήματα σχετικά με την ψηφοφορία.

Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, οι
γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα
χρόνια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες όμως δύναται να
διεξαχθούν και νωρίτερα. Οι κυριότερες περιπτώσεις στις
οποίες προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές, όπως προ-
βλέπεται από το Σύνταγμα, είναι:

α) Αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Για να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος, θα πρέπει να συγ-
κεντρώσει πλειοψηφία 2/3 του αριθμού των βουλευ-
τών. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγ-
κεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία
επαναλαμβάνεται ύστερα από πέντε ημέρες. Σε περί-
πτωση που και πάλι κάποιος υποψήφιος δεν συγκεν-

τρώσει πλειοψηφία 2/3, η διαδικασία διεξάγεται για τρί-
τη φορά και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεν-
τρώσει πλειοψηφία 3/5 του αριθμού των βουλευτών.
Εάν και πάλι δεν συγκεντρώσει κανένας υποψήφιος την
απαιτούμενη πλειοψηφία, ο απερχόμενος Πρόεδρος της
Δημοκρατίας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

β) Εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Βου-
λής (τη λεγόμενη Αρχή της Δεδηλωμένης), δηλαδή την από-
λυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, η οποία ορί-
ζεται σε 151 βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

γ) Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και σε περί-
πτωση που το πρώτο σε ψήφους κόμμα δεν μπορεί να σχη-
ματίσει κυβέρνηση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη
της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητι-
κή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώ-
του κόμματος. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει αυτός να
σχηματίσει κυβέρνηση που να συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία της Βουλής, επιστρέφει την εντολή στον Πρό-
εδρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια διερευνητική εντολή στον
αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Εάν και αυτή δεν τελεσφο-
ρήσει, δίνει εντολή στον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Εάν
και πάλι δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, ο Πρόεδρος συγκαλεί
συμβούλιο των αρχηγών των κομμάτων που εκλέχθηκαν
στη Βουλή και εάν πάλι δεν υπάρξει σχηματισμός κυβέρνη-
σης, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

δ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει πως
υπάρχει σημαντικό εθνικό ζήτημα, επισκέπτεται τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και του ζητά να διαλύσει τη Βουλή
και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. 

Εκλογικό δικαίωμα και πρόωρες εκλογές

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Ηγνωστή σε όλους όσοι ασχο-
λούνται με το εμπορικό μάρκε-
τινγκ S.W.O.T. analysis θεωρεί-

ται ένα σημαντικό «εργαλείο» και στη
λήψη πολιτικών αποφάσεων, για κόμ-
ματα αλλά και για πολιτικά πρόσωπα.

Πρόωρες ή στη λήξη της συνταγματι-
κής θητείας θα γίνουν οι εθνικές εκλο-
γές και μετά από δεκαπέντε μέρες
έχουμε τις αυτοδιοικητικές. Χρειάζεται
να γνωρίσετε τη S.W.O.T. analysis.

Ο κάθε υποψήφιος πολιτικός ή κομ-
ματικός συνδυασμός θα πρέπει να με-
λετήσει εξονυχιστικά τη μέθοδο
S.W.O.T. analysis, πριν κάνει οποι-
οδήποτε βήμα. Η διαχείριση της κάθε
πολιτικής καριέρας περνάει μέσα από
τη μέθοδο, που εγγυάται σωστές κι-
νήσεις και ασφαλή διαμόρφωση κά-
θε μελλοντικής κίνησης και σωστής
στρατηγικής, ανάλογα με τις ικανότη-
τες και τους εξωτερικούς παράγοντες
που την επηρεάζουν.

Η ανάλυση της S.W.O.T. περιλαμ-
βάνει την ανάλυση του εσωτερικού
και του εξωτερικού περιβάλλοντος

ενός υποψηφίου. Φυσικά, το ίδιο
ισχύει και για ένα πολιτικό κόμμα ή δη-
μοτικό συνδυασμό.

Τα δυνατά στοιχεία και οι αδυναμίες
είναι οι εσωτερικοί παράγοντες, που
πρέπει να ληφθούν υπόψη στη μελέτη
της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Στα δυνατά στοιχεία περιλαμβά-
νονται η αναγνωρισιμότητα, η εικό-
να, η καλή φήμη, η γνώση, η εμπει-
ρία, η εμπιστοσύνη, η ιστορία, τα πε-
πραγμένα, το «ανταγωνιστικό» πλεο-
νέκτημα και άλλα.

Στις αδυναμίες περιλαμβάνονται η
χαμηλή αναγνωρισιμότητα, η έλλει-
ψη συγκεκριμένης εικόνας ή η αρνη-

τική εικόνα, το έλλειμμα εμπιστοσύ-
νης, οι μικρές ικανότητες διοίκησης
και οργάνωσης, η απειρία στον ρόλο
του θεσμικού αξιώματος, το «ασθε-
νές» προεκλογικό κονδύλι, οι προ-
βληματικές δημοσκοπήσεις, τα λάθη
του παρελθόντος, η πιθανόν «αδύνα-
τη» ομάδα των ανθρώπων που θα συ-
νεργαστούν και η περιρρέουσα πολι-
τική κατάσταση.

Στον αντίποδα, στο εξωτερικό περι-
βάλλον, οι ευκαιρίες και απειλές επη-
ρεάζουν τη συμμετοχή στον εκλογικό
στίβο και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Στις ευκαιρίες περιλαμβάνονται η
θετική πολιτική κατάσταση, πιθανά λά-

θη των αντιπάλων, η πρόθεση των ψη-
φοφόρων για αλλαγή και ανανέωση
του πολιτικού προσωπικού και πολλοί
ακόμη εξωγενείς παράγοντες, μη απο-
κλειόμενης και της τύχης.

Στις απειλές περιλαμβάνονται παγ-
κόσμιες ανακατατάξεις που επηρεά-
ζουν τις πολιτικές κρατών, μεγάλος
αριθμός ανταγωνιστών λόγω ειδικής
συγκυρίας, όπως με το εκλογικό σύ-
στημα της απλής αναλογικής, γκάφες,
χτυπήματα κάτω από τη μέση, σκάνδα-
λα, «θολό» παρελθόν.

Με την ανάλυση αυτή ο κάθε ενδια-
φερόμενος, κόμμα ή υποψήφιος, γνω-
ρίζει από την αρχή το πιθανότερο απο-
τέλεσμα της κάλπης και τη χαρτογρά-
φηση της πολιτικής πορείας. Συμβου-
λή αξίας ενός εκατομμυρίου.

Μην προχωρήσετε χωρίς να κάνετε
τη λεπτομερή αυτή ανάλυση. Θα ξοδέ-
ψετε χρόνο και χρήμα άδικα. Είναι σαν
να πάτε ξυπόλυτοι στα αγκάθια ή στα
αναμμένα κάρβουνα, χωρίς να είστε
«αναστενάρηδες»!

Τα παραδείγματα πολλά!

Γράφει 
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ

Επικοινωνιολόγος

Πώς να κερδίσετε στις
εκλογές εφαρμόζοντας
τη S.W.Ο.T. ανάλυση!

Δεν αλλάζουμε τις καρέκλες... τους ανθρώπους αλλάζουμε!

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Μεταφερόμαστε στο 1993… Το ΠΑ-
ΣΟΚ (το ορθόδοξο) είναι ξανά στην
εξουσία, κερδίζοντας τις εκλογές από

τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη!
Οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε καλά για την κυ-

βέρνηση του Αντρέα, οπότε ένα βράδυ καλεί
τους έμπιστους συνεργάτες του για να συζητή-
σουν πώς θα αντιστρέψουν το κλίμα.

Κάποια στιγμή, ένας από τους παρευρισκόμε-
νους λέει: «Πρόεδρε, πρέπει να αλλάξουμε το
τραπέζι που συνεδριάζουμε… Πριν από εμάς,
καθόταν ο Μητσοτάκης! Είναι γρουσούζικο».

Μετά από κάποια λεπτά στοχασμού και επε-
ξεργασίας της πληροφορίας, ο Αντρέας λέει:
«Δεν έχεις και άδικο, αλλά θα πρέπει να δού-
με τι λέει και ο κυρίαρχος λαός… σοσιαλι-
στές είμαστε!».

Μια και δυο, ο Αντρέας βγήκε από την αίθου-
σά του και τον μόνο άνθρωπο που συνάντησε
(ήταν περασμένη η ώρα) ήταν η κυρία Βάσω
που καθάριζε τους διαδρόμους της Βουλής…
Την πλησιάζει λοιπόν και της λέει: «Κυρία Βάσω
μου, επειδή είσαι ο κυρίαρχος λαός και επειδή
έχουμε πρόβλημα, θέλω τη γνώμη σου!».

Αποσβολωμένη η κυρία Βάσω καταφέρνει να
ψελλίσει: «Ό,τι θέλεις, πρόεδρε, αλλά να ξέ-
ρεις, εγώ είμαι μια αγράμματη γυναίκα, πώς
μπορώ να σε βοηθήσω;».

Ο Αντρέας την αγκαλιάζει (ήταν γνωστός γα-
λίφης ο αείμνηστος) και της λέει: «Μόνο εσύ
μπορείς να με βοηθήσεις, κυρία Βάσω μου, για-
τί είσαι αγνή…». 

Της εξηγεί λοιπόν το πρόβλημα (η κυρία Βά-
σω τον παρακολουθεί με περίσσια προσοχή) και

καταλήγει λέγοντάς της ότι σκέφτεται –επειδή δεν πά-
ει καλά η κυβέρνηση– να αλλάξει το τραπέζι των συνε-
δριάσεων γιατί είναι γρουσούζικο…

Η κυρία Βάσω το σκέφτεται και του λέει: «Πρόεδρε,
ξέρεις πόσο σε πιστεύω αλλά να σου μιλήσω ειλικρινά;».

Ο Αντρέας τής είπε ότι αυτό θέλει από εκείνην και
έτσι η κυρία Βάσω παίρνει μια ανάσα και του λέει:
«Πρόεδρε, πριν έρθω να δουλέψω στη Βουλή, δού-
λευα σε οίκο ανοχής και ένα πράγμα έμαθα τα χρόνια
που ήμουν εκεί: Όταν είχαμε αναδουλειές, πρόεδρε,
δεν αλλάζαμε τα κρεβάτια, αλλά τα κορίτσια!».

Ο πρόεδρος είχε πάρει την απάντησή του! *
Την περασμένη εβδομάδα, το Κίνημα Αλλαγής

άλλαξε (ξανά) όνομα και επέστρεψε στις… ρίζες:
ΠΑΣΟΚ!

Η συμμετοχή των ανθρώπων που ψήφισαν εντυπω-
σιακή –σχεδόν 180.000–, όσο και οι ηλικίες (κάτι με-
ταξύ 30-40 ο μέσος όρος) που επέλεξαν να στηθούν
στην ουρά για να ψηφίσουν, αντί να πάνε σε μια παρα-
λία για ούζα! 

Αισιόδοξο και σίγουρα «μαγιά» για τον νέο πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος (όπως έχω γράψει και
παλιότερα) κρατάει –ίσως– στα χέρια του την πολιτι-
κή «αλλαγή» που έχει ανάγκη ο τόπος και –ίσως–
δεν το έχει καταλάβει…

Κύριε Ανδρουλάκη, υπάρχει μια σοφή παλιά παροι-
μία που λέει «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα
του αλλιώς», την οποία καλό θα είναι να μην ακολου-
θήσετε!

Πολύ καλή η κίνησή σας να επανέλθετε στις… ρί-
ζες, όμως μην ξεχνάτε ότι η ατάκα «ΠΑΣΟΚ… ωραία
χρόνια», δεν είναι τίποτα παραπάνω από τη μνήμη
μιας εποχής που παίζαμε τους γιαλαντζί-τυχοδιώκτες,
που πιστέψαμε ότι ο σοσιαλισμός ήταν η Αριστερά του

καπιταλισμού, που νομίζαμε ότι τα λεφτά φυτρώνανε
στο «Da Capo», στην είσοδο του «Διογένη» ή, στην κα-
λύτερη περίπτωση, τα έφερνε ο Ζακ Ντελόρ και τα πέ-
ταγε στους δρόμους (ως ροδοπέταλα στον δρόμο της
βασίλισσας) και που αρκούσε να είσαι «φίλος του Αν-
τρέα» ή «αντιστασιακός», για να πάρεις μια κυβερνητι-
κή θεσούλα, μια υπουργική καρέκλα ή μία παχυλή
σύνταξη από τα 35!

Κύριε Ανδρουλάκη, ελπίζω να ξέρετε ότι μαζί με το
κόμμα «κληρονομήσατε» και βαρίδια... Και θα ήταν
σοφό να τα πετάξετε, αν θέλετε να υπηρετήσετε κάτι
«νέο» (όπως δηλώνετε)!

Ναι! Ζήσαμε καλά γιατί νομίζαμε ότι είχαμε λεφτά και
«πρόσωπο», όμως αφήσαμε τον λογαριασμό απλήρω-
το… Το πάρτι συνεχίστηκε (από όλες τις κυβερνήσεις,
απλά εσείς «δείξατε» τον δρόμο) μέχρι και πριν από με-
ρικά χρόνια, όπου τα παιδιά μας σήμερα καλούνται να
τον πληρώσουν και μάλιστα με βαρύ τόκο.

Καλό είναι λοιπόν να καταλάβετε τι κρατάτε στα χέ-
ρια σας και να το εκμεταλλευτείτε προς όφελος της
χώρας και πάνω απ’ όλα προς όφελος των νέων που –
άθελά σας– κερδίσατε και που πολύ φοβάμαι ότι
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας πιστέψουν… 

Κύριε Ανδρουλάκη, είστε νέος και θεωρώ ότι δικαιού-
στε μια ευκαιρία… Προσέξτε όμως μην την «κάψετε»,
γιατί ούτε 1993 είναι, ούτε Αντρέας είστε, ούτε οι νέοι
είναι όπως ήμασταν εμείς εκείνα τα «ωραία χρόνια»!

Δημοσιογράφος

* (Αυτό είναι ένα ανέκδοτο που κυκλοφορούσε 
το 1993, όταν κάποιοι ζητούσαν επιτακτικά 

από τον Αντρέα να κάνει ανασχηματισμό.) 
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Μ ια άκρως σημαντική επέτειος για ολό-
κληρο τον Ελληνισμό αποτελεί η 19η
Μαΐου, ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου, όπως αυτή καθιερώθη-
κε το 1994 με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των
Ελλήνων.

του Φώτη Σιούμπουρα

Ήταν τότε, 103 χρόνια πριν, που και κατά τη
διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας ο αρχη-
γός των Νεοτούρκων Μουσταφά Κεμάλ, επονομα-
ζόμενος αργότερα Ατατούρκ, έχοντας τη στήριξη
της τότε Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας,
αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και, στο
πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων
κατά των Δυτικών Συμμάχων (Αγγλογάλλων, Ιτα-
λών και Ελλήνων), που κατείχαν εδάφη της Μι-
κράς Ασίας, δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρό-
τερη φάση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνι-
σμού. Το εκλεκτό εκείνο τμήμα του Ελληνισμού,
που μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας ζούσε στο βόρειο τμήμα της Μικράς Ασίας,
στην περιοχή του Πόντου. Η άλωση της Τραπεζούν-
τας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν είχε αλλοι-
ώσει το φρόνημα και την ελληνική συνείδηση των
κατοίκων της εν λόγω περιοχής, παρότι αυτοί ζού-
σαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Και μολο-
νότι αποτελούσαν μειονότητα (περί το 40% του
πληθυσμού), είχαν καταφέρει να κυριαρχήσουν
στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυ-
ρίως στα αστικά κέντρα. 

«Άνοιξε» τον δρόμο

Της Γενοκτονίας των Ποντίων είχε προηγηθεί η
Γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, η οποία ουσια-
στικά και είχε ανοίξει τον δρόμο στους Τούρκους

εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ για να εξολο-
θρεύσουν και τους Ελληνοπόντιους. Από ένα σύνο-
λο 750.000 περίπου Ελληνοπόντιων, υπολογίζον-
ται σε 200.000 έως 350.000 εκείνοι που εξολο-
θρεύθηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίο-
δο 1916-1923. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου
ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και
στις αρχές του 20ού αιώνα άγγιζαν πλέον τις
700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον
Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1.400, ανά-
μεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τρα-
πεζούντας. Εκτός από σχολεία, οι Ελληνοπόντιοι
διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες,
λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό πνευ-
ματικό τους επίπεδο. Το 1865 οι Έλληνες του
Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε
330.000 και στις αρχές του 20ού αιώνα άγγι-
ζαν πλέον τις 700.000.

Ο «δήμιος» Τοπάλ Οσμάν 

Η Γενοκτονία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Ξεκίνησε
ουσιαστικά μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους του
1912-1913 από τους Νεότουρκους, εντάθηκε κατά
τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και κορυφώ-
θηκε –πολύ πιο άγρια και απάνθρωπα– την περίοδο
1919-1923 υπό την καθοδήγηση του Μουσταφά Κε-
μάλ, όταν τον Μάιο του 1919 αποβιβαζόταν στην Κε-
ρασούντα. Έναν μήνα αργότερα σε σύσκεψη στην Αμά-
σεια του Πόντου, ο Μουσταφά Κεμάλ και οι συνεργά-
τες του έθεσαν ως στόχο την οργάνωση ενός κινήμα-
τος με σκοπό τη διατήρηση της πολυεθνικής Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, που αποτελούσε πια παρελθόν. Ο
ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ όρισε αντιπρόσωπό του
στην περιοχή του Πόντου τον αιμοσταγή Τοπάλ Οσμάν,
ο οποίος είχε απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανά-
του πάνω στον ελληνικό πληθυσμό. Ο Τοπάλ Οσμάν

θεωρείται ο μεγαλύτερος δήμιος των Ελλήνων του
Πόντου, με φρικτά εγκλήματα στο ενεργητικό του. Ο
ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει στον Μουσταφά Κε-
μάλ: «Mην ανησυχείτε καθόλου, στρατηγέ μου.
Όλους αυτούς τους Πόντιους Ρωμιούς θα τους πε-
ριποιηθώ έτσι, που θα πνιγούν όλοι τους μέσα
στις σπηλιές, σαν τις γαϊδουρινές μέλισσες».

Σφαγιάστηκαν άγρια

Χαρακτηριστική των όσων υπέστησαν οι
Πόντιοι από τον αιμοσταγή Τοπάλ Οσμάν και

τους άνδρες του η αναφο-

103 χρόνια από τη μεγάλη
σφαγή και τον ξεριζωμό 
του Ποντιακού Ελληνισμού

Η πρόσφατη ιστορική
αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων από 
τις ΗΠΑ αναπτέρωσε τις
ελπίδες φορέων του
Ποντιακού Ελληνισμού 
για διεθνοποίηση 
των τουρκικών εγκλημάτων 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Μ
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ΣΚΗΝΙΟ

Αγώνας για  
τη δικαίωση 

Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε ομοφώ-
νως στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυ-
ξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ενώ η
πρόσφατη ιστορική αναγνώριση της Γενοκτο-
νίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες αναπτέρωσε τις ελπίδες φορέων του Πον-
τιακού Ελληνισμού για διεθνοποίηση των
τουρκικών εγκλημάτων στον μικρασιατικό
Πόντο. 

Πάντως, το 2019 τόσο η Βουλή των Αντι-
προσώπων όσο και η Γερουσία στις ΗΠΑ είχαν
αναγνωρίσει επίσημα τη Γενοκτονία των Ελλή-
νων του Πόντου, που ο τότε πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ δεν έλαβε υπόψη. Ωστόσο, πρό-
σφατα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επικύρωσε
τις αντίστοιχες αποφάσεις που αφορούσαν
την αναγνώριση της αρμενικής Γενοκτονίας.
Από τότε ξεκίνησε και η παγκόσμια εκστρα-
τεία ποντιακών φορέων για τη διεθνή αναγνώ-
ριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόν-
του. Σήμερα το έγκλημα της περιόδου 1914-
1921 αναγνωρίζεται ως Γενοκτονία από την
Κύπρο (1994), τη Σουηδία (2010), την Αρμε-
νία (2015), την Ολλανδία (2015), τις πολιτεί-
ες των ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Κο-
λούμπια (2002), Νότια Καρολίνα, Τζόρτζια,
Πενσιλβάνια (2003) Φλόριντα, Κλίβελαντ
(2005), Ρόουντ Άιλαντ (2008), Ιντιάνα
(2014), Νότια Ντακότα (2015), Δυτική Βιρ-
τζίνια (2016) και τις πολιτείες της Νότιας Αυ-
στραλίας (2009) και της Νέας Νότιας Ουα-
λίας στην Αυστραλία. Επίσης αναγνωρίζεται
από το Τορόντο, μεγαλύτερη σε πληθυσμό πό-
λη του Καναδά και πρωτεύουσα της επαρχίας
του Οντάριο (2015), καθώς και από άλλες πό-
λεις της χώρας. Ψηφίσματα της Γερουσίας
των ΗΠΑ κάνουν αναφορά γενικά για γενοκτο-
νία κατά Ελλήνων (2015, 2019). Επίσης, η
Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη
των Γενοκτονιών (IAGS, International Asso-
ciation of Genocide Scholars), με βαρυσήμαν-
το ψήφισμά της το 2007, αναγνώρισε τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006.

Η Τουρκία αρνείται πεισματικά ν’ αποδε-
χτεί την ιστορική πραγματικότητα και τα εγ-
κλήματα που έλαβαν χώρα την περίοδο
1914-1923 στο έδαφός της. Απορρίπτει –
όπως και στην περίπτωση των Αρμενίων–
πως υπήρξε Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, αποδίδοντας τους χιλιάδες θανά-
τους σε «απώλειες πολέμου που προκάλεσε
η Ελλάδα, εισβάλλοντας στην Ανατολία…».

19η ΜΑΪΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

ρά στις 28/11/1921 του Γάλλου Ύπατου Αρμοστή
στην Κωνσταντινούπολη Πελλέ προς τον πρωθυ-
πουργό της Γαλλίας Αριστίντ Μπριάν. «Οι Τούρκοι»,
γράφει ο Γάλλος Αρμοστής, «άρχισαν να καταπιέ-

ζουν τους χριστιανούς της Σαμψούντας και
ιδίως τα ελληνικά χωριά της Περιφέρειας.

Οι αντάρτες και οι Τούρκοι χωρικοί, όλοι
εξοπλισμένοι μέχρι τα δόντια, όργανα

της κυβέρνησης από πολύ καιρό,
άρχισαν να λεηλατούν και να κα-

ταπιέζουν τους χριστιανούς
της Σαμψούντας και ιδίως αυ-
τούς των χωριών. Οι πιο πολ-
λοί από τους χωρικούς σφά-
χτηκαν άγρια. Η κατάσταση
γινόταν όλο και πιο σκοτεινή.
Οι ένοπλοι αντάρτες του Το-
πάλ Οσμάν διέπρατταν μέρα
με τη μέρα δολοφονίες δυ-
στυχισμένων χωρικών, όχι
για τίποτε άλλο πάρα μόνο
για να ικανοποιήσουν τα ζωώ-

δη ένστικτά τους (…). Ωθού-
μενοι από τα άγρια ένστικτά

τους οδηγούσαν τις Ελληνίδες
γυναίκες και δεσποινίδες και τις

βίαζαν».
Το κλίμα τρομοκρατίας, τα ερ-

γατικά τάγματα, οι εξορίες, οι πυρ-
πολήσεις χωριών, οι δολοφονίες, οι

βιασμοί κατά του ελληνικού στοιχείου
του Πόντου οδήγησαν γρήγορα στα πε-
ριβόητα «έκτακτα δικαστήρια ανεξαρ-
τησίας», που αφάνισαν στις κρεμάλες
της Αμάσειας όλη την ηγεσία του Πον-
τιακού Ελληνισμού, σημαίνοντας την
αρχή του τέλους και την εκρίζωση χι-
λιάδων γηγενών Ελλήνων από τις πα-

τρογονικές τους εστίες.
Οι διωγμοί και τα εγκλήματα των Τούρκων

οδήγησαν τους Έλληνες του Πόντου να πά-
ρουν τα βουνά, οργανώνοντας ένοπλα αντάρ-
τικα σώματα κατά του οργανωμένου εχθρού.
Σήμερα θεωρείται βέβαιο πως εάν δεν υπήρ-
χε η ένοπλη αντίσταση –κυρίως στον Δυτικό
Πόντο–, ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν ακό-
μη μεγαλύτερος.

Τις παραμονές του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε
700.000 άτομα. Έως το 1923 και την ανταλ-
λαγή πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή,
υπολογίζονται σε 353.000 τα θύματα εκείνου
του εγκλήματος που θεωρείται η δεύτερη με-
γάλη γενοκτονία του 20ού αιώνα, μετά από
αυτή των Αρμενίων την περίοδο του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, πάλι από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, με 1,5 εκατ. νεκρούς.

Το 1923, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λω-
ζάννης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή πλη-
θυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στην
οποία περιλαμβάνονταν και οι χριστιανοί (ελ-
ληνόφωνοι ή μη) κάτοικοι του Πόντου, όπως
και αυτοί της υπόλοιπης Μικράς Ασίας.

Η πλειονότητα των Πόντιων προσφύγων που
ήρθαν τότε στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στις
περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης,
ενώ πολλοί κατέφυγαν στην πρώην Σοβιετική
Ένωση. Ωστόσο μερίδα του ποντιακού πληθυ-
σμού, που προηγουμένως είχε αλλαξοπιστή-
σει και προσχωρήσει στο Ισλάμ –αναμεσά
τους και οι λεγόμενοι «Κρυπτοχριστιανοί»–
εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής και παρέμειναν
στους τόπους τους ως Τούρκοι.

Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμενί-
ους και την πρόσκαιρη, αλλά όχι καθολική,
υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προ-
σπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο
ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό μα-
ταιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμε-
ταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν
με «φωτιά και με τσεκούρι» στην «τελική λύ-
ση». Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κα-
τέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία,
ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα.
Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφε-
ραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγ-
μένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους
και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες
στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Τουρκία αρνείται πεισματικά 
ν’ αποδεχτεί την ιστορική 

πραγματικότητα και
τα εγκλήματα που

έγιναν την περίοδο 
1914-1923 στο έδαφός της

ΜΑΪΟΥ 2022
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OΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του,
στις αρχές της δεκαετίας του
2000, υπήρξε πιστός οπα-

δός του «πολιτικού Δαρβινισμού».
Μετά το ιστορικό διαζύγιο της Αρι-
στεράς με το «κόμμα νέου τύπου»
και τις πρακτικές του δημοκρατικού
συγκεντρωτισμού, πέρασε διάφορα
στάδια ωρίμανσης τόσο σε ιδεολογι-
κοπολιτικό επίπεδο όσο και στην ορ-
γανωτική του εξέλιξη.

Η αφετηριακή ιδρυτική συνεύρε-
ση του πολιτικού ουράνιου τόξου
των αριστερών αποχρώσεων, των
δυνάμεων της οικολογίας και ανε-
ξάρτητων αγωνιστών οδήγησε στον
πρωτόλειο ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών,
ως την πρώτη αναγκαία απόπειρα
της πολιτικής ενότητας του αριστε-
ρού χώρου, και όχι μόνο.

Αργότερα η αίσθηση της κυβερ-
νητικής προοπτικής με το πολιτικό
σύνθημα-αίτημα της «κυβερνώσας
Αριστεράς» οδήγησε στην ανάγκη
ενός πολιτικού οργανισμού-κόμμα-
τος με πιο ενιαία χαρακτηριστικά,
τόσο στις πολιτικές γραμμές του
όσο και στη δομή του, αφήνοντας
πίσω τις δομημένες συνιστώσες
του παρελθόντος και δημιουργών-
τας ένα ενιαίο πολυτασικό κόμμα
ιδεολογικών ρευμάτων. 

Ο συμβιβασμός του 2015 και η κυ-
βερνητική περίοδος 2015-2019, με
τις επιτυχίες και τα λάθη της, οδήγη-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ –φυσικά με το ανα-
γκαίο πολιτικό και κομματικό κό-
στος– στην απομάκρυνσή του από
ανώφελες μαξιμαλιστικές πολιτικές
προσεγγίσεις και τον έβαλε στον

δρόμο του πολιτικού ρεαλισμού και
του προγραμματικού λόγου. Χωρίς
αυτό φυσικά να σημαίνει ότι «πούλη-
σε την ψυχή του», όπως προσπάθη-
σαν να υποστηρίξουν κάποιοι πολιτι-
κοί συνοδοιπόροι. Ποτέ δεν χαρίσα-
με σε κανέναν το όραμά μας για μία
δίκαιη κοινωνία, με ανακατανομή
του πλούτου και κοινωνική δικαιοσύ-
νη, το όραμά μας για έναν δημοκρα-
τικό σοσιαλιστικό κόσμο.

Σε αυτή την πολιτική περίοδο δια-
μορφώθηκαν στοιχεία σταθερής
πολιτικής σχέσης με ένα ευρύτερο
πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Ψηφοφόροι προερχόμενοι από άλ-
λες πολιτικές δυνάμεις είχαν για
μεγάλο διάστημα σταθερά πλέον
ταχθεί δίπλα στον ΣΥΡΙΖΑ, πολιτι-
κές δυνάμεις που είδαν ξεκάθαρα
το πολιτικό επίδικο των καιρών, πο-
λίτες που θέλησαν να ενταχθούν
στον ΣΥΡΙΖΑ την επομένη μάλιστα
της εκλογικής του ήττας τον Ιούλιο
του 2019!

Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη να αντι-
στοιχηθεί ο πολιτικός ΣΥΡΙΖΑ στην
κοινωνική του βάση και στο καθήκον
της πολιτικής και οργανωτικής του
διεύρυνσης.

Μια διεύρυνση όχι τεχνητή και όχι

σε μεμονωμένα πρόσωπα αλλά μια
πολιτική διεύρυνση στο επίπεδο των
πολιτικών συμμαχιών, σε συνεργατι-
κές πρωτοβουλίες στο κοινωνικό ερ-
γασιακό και πολιτικό πεδίο, στην ορ-
γανωτική ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο σε αυτό το ευρύτερο πολιτι-
κό-κοινωνικό-οργανωτικό πλαίσιο
μπορούμε να κατανοήσουμε την
ανάγκη των καταστατικών αλλαγών
του, αλλαγές που συνιστούν παρά-
δειγμα προς μίμηση και για άλλα
κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Να γίνει ένα σύγχρονο αριστερό,
προοδευτικό και δημοκρατικό
κόμμα των μελών του. Με μητρώα
φίλων που είναι υποστηρικτικά
στις πολιτικές του πρωτοβουλίες
και στις συμμαχικές κοινωνικές
δράσεις του.

Δίνοντας ουσιαστικό ρόλο και απα-
ραίτητες αρμοδιότητες στα μέλη του.

Η εκλογική διαδικασία την Κυρια-
κή στις 15 Μάη για την εκλογή του
προέδρου και της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
δεν είναι κυρίαρχα μία εσωκομματι-
κή διαδικασία. Είναι μια πράξη «κοι-
νωνικής και πολιτικής αιμοδοσίας»
του ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική μάχη που
θα στείλει τα δικά της μηνύματα «εν-
τός κι εκτός των τειχών».

Γράφει 
ο Κώστας
Παυλίδης

Πρώην βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, 

υποψήφιος στην ΚΕ 

Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται σύγχρονο αριστερό, 
προοδευτικό και δημοκρατικό κόμμα

Η μαζική συμμετοχή στις συνεδριακές διαδικασίες 
του ΠΑΣΟΚ σηματωρός εξελίξεων!

Γράφει 
ο Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος

Ηαθρόα προσέλευση του κόσμου στις
συνεδριακές εκλογικές διαδικασίες
στο ΠΑΣΟΚ την περασμένη Κυριακή

8 Μαΐου, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες,
φτάνοντας τις 170.000 συμμετοχές, συνι-
στά κεντρικό ορόσημο για την περαιτέρω πο-
ρεία του Κινήματος. Πρωτίστως οι συμμετέ-
χοντες αποφάσισαν νοερά την επάνοδο του
ιστορικού πράσινου ήλιου του ΠΑΣΟΚ, ενός
ιστορικού συμβόλου, και προχώρησαν συνά-
μα στην εκλογή των νέων συντονιστικών και
νομαρχιακών επιτροπών, αλλά και των συνέ-
δρων, που θα εκλέξουν με τη σειρά τους τη
νέα Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος.

Η μαζική αυτή παρουσία πανελλαδικά,
στην κορυφαία συμμετοχική διαδικασία του
Κινήματος, ήτοι το Συνέδριο, δημιουργεί μία
νέα δυναμική στον πολιτικό χάρτη της χώρας

και προοιωνίζεται σημαντικές εξελίξεις. Ο πρό-
σφατα εκλεγείς πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης,
ανασυγκροτώντας δομικά το Κίνημα και εστιάζον-
τας στα νέα κοινωνικά και ευρωπαϊκά προτάγματα,
σκόρπισε τα πιο χαρμόσυνα και ελπιδοφόρα μηνύ-
ματα στην ελληνική κοινωνία και δρομολογεί στα-
θερά την εξακτίνωση του ΠΑΣΟΚ, σε όλους τους
παραδοσιακούς υποστηρικτές του, που συνιστούν
και τη σπονδυλική στήλη του εθνικού κορμού.

Με την ολική του επαναφορά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ
δημιουργεί το κοινωνικό υπόστρωμα για μία νέα
επικυρίαρχη πολιτική παρουσία στην ελληνική
κοινωνία, ωφέλιμη πρωτίστως για τον λαό και
ελπιδοφόρα.

Με κεντρικά προτάγματα την αυτοοργάνωση,
τη λαϊκή κυριαρχία, τη στήριξη των κοινωνικώς
αδυνάτων, μέσα από ένα καλά επεξεργασμένο
πρόγραμμα κοινωνικής ανασυγκρότησης και ανα-

δόμησης του κοινωνικού κράτους, την έμφαση
στην οικονομική ανασυγκρότηση, μέσα από την
ανάπτυξη, που εξασφαλίζει σύμμετρο κοινωνικό
πλούτο για όλες τις κοινωνικές τάξεις, την υποστύ-
λωση του ηθικού κύρους των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που χτυπήθηκαν
ανελέητα οικονομικά από τα μνημόνια, αλλά και
την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου της χώ-
ρας, ως κορυφαίου παραγωγικού συντελεστή της
εθνικής οικονομίας, το ΠΑΣΟΚ προχώρα δυναμι-
κά, για καθολική και κυρίαρχη επάνοδο του στον
πολιτικό χάρτη της χώρας. 

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ τείνει να αναδειχθεί μέσα
από τον λαϊκά πλατύ κεντρογενή χώρο ως η εξε-
λισσόμενη σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώ-
ρας. Η αθρόα και μαζική παρουσία της κοινωνίας
στις συνεδριακές διαδικασίες του το απέδειξε πε-
ρίτρανα. 

Eκλεγείς σύνεδρος
του ΠΑΣΟΚ
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Τα παραταξιακά 
αντανακλαστικά 
του Χατζηδάκη
Όπως φάνηκε και στο πρόσφατο,
14ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρα-
τίας, τα παραταξιακά αντανακλαστι-
κά του Κωστή Χατζηδάκη διατηρούν-
ται σε εγρήγορση και επιτρέπουν
στον υπουργό Εργασίας και αντιπρό-
εδρο του κόμματος να διατηρεί ανοι-
κτή και αδιαμεσολάβητη γραμμή με
την κομματική και κοινωνική βάση
της Κεντροδεξιάς.
Το επιτελείο του Κωστή Χατζηδάκη
ήταν από εκείνα που… έκοψαν εισι-
τήρια στα παρασκήνια του Συνεδρί-
ου, με στελέχη της Νέας Δημοκρα-
τίας να ζητούν επικοινωνία με τον
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ο οποίος σε πολλές πε-
ριπτώσεις έχει λειτουργήσει ως…
αλεξικέραυνο, για γκρίνιες και πα-
ράπονα της κομματικής βάσης, ώστε
να μην εξελιχτούν αυτά σε πολιτικό
πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. 

Η δημοφιλία 
Κικίλια στην κοινωνική
βάση της ΝΔ
Ο Βασίλης Κικίλιας δεν κουράστηκε
να μοιράζει χειραψίες στο Συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας. Ο υπουργός
Τουρισμού και πρώην υπουργός Υγεί-
ας παραμένει ένα από τα δημοφιλέ-
στερα στελέχη της Κεντροδεξιάς, με
την πρόσβασή του στην κομματική
και κοινωνική βάση της Νέας Δημο-
κρατίας να έχει ενδυναμωθεί με την
πάροδο των ετών.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι
το γραφείο του Βασίλη Κικίλια ήταν
πάντα ανοικτό για τα στελέχη και τους
ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρα-
τίας, όχι μόνο κατά την περίοδο της
διακυβέρνησης Μητσοτάκη και νωρί-
τερα Σαμαρά, στις κυβερνήσεις των
οποίων αξιοποιήθηκε, αλλά και στα
δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης
και της μάχης απέναντι στην κυβέρνη-
ση Τσίπρα.

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής «επιστρέφει»
Δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον κομματικό μηχα-

νισμό της Νέας Δημοκρατίας η διακριτή ενεργοποίηση του
Αλκιβιάδη Στεφανή, το τελευταίο διάστημα. Ο πρώην υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας αξιοποιείται και σήμερα από την
κυβέρνηση Μητσοτάκη σε εθνικούς ρόλους, και παρασκη-
νιακά διακινούνται ήδη σενάρια για υποψηφιότητά του στις
επόμενες βουλευτικές, χωρίς να αποκλείεται να τον κερδί-
σουν τελικά η Αυτοδιοίκηση και το Αιγαίο. Ενισχυτικό των
σχετικών… υποψιών, η πρόσφατη εμφάνισή του σε μεγά-
λο τηλεοπτικό σταθμό, όπου είχε την ευκαιρία να «φρεσκά-
ρει» το δημόσιο προφίλ του, παρουσιάζοντας μια ατζέντα
για το σύνολο των θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας. 

Οι έντονες φήμες που κυκλοφορούν το τε-
λευταίο διάστημα για υποψηφιότητα του
Νίκου Χαρδαλιά στον Νότιο Τομέα της Β’
Αθηνών, στις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές, έχουν γίνει θέμα συζήτησης στα
«γαλάζια» παρασκήνια, αλλά και στα γρα-
φεία των υπουργών, βουλευτών και πολι-
τευτών της περιοχής. Το κοινωνικό και πο-
λιτικό κλίμα δεν είναι ίδιο με εκείνο των
εκλογών του 2019 και, σε συνδυασμό με
την αβεβαιότητα που συνοδεύει την εφαρ-
μογή του εκλογικού νόμου της απλής ανα-

λογικής, αρκετοί δεν κρύβουν την αγωνία
τους για το πολιτικό μέλλον, σε μια δύσκο-
λη συγκυρία. Ο Νίκος Χαρδαλιάς από την
άλλη, είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμος,
ενώ έχει και… ρίζες στην περιοχή, από
την πολυετή ενασχόλησή του με τον χώρο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που του
επιτρέπει να διατηρεί πυρήνες προώθη-
σης μιας πιθανής βουλευτικής υποψηφιό-
τητάς του, σε σχετική συνεννόηση και με
την ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρα-
τίας, πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Ο μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου
δούλεψε σαν καλοκουρδισμένη μηχα-
νή στο 14ο Συνέδριο της Νέας Δημο-
κρατίας, και έτσι υλοποιήθηκε μία από
τις κεντρικές στρατηγικές και πολιτι-
κές επιδιώξεις του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, για ουσιαστική και
ποιοτική ανανέωση του κομματικού
και στελεχιακού δυναμικού.
Στην Πολιτική Επιτροπή προωθήθηκαν
νέα πρόσωπα, με φρέσκο αέρα ιδεών,
που σηματοδοτούν και συμβολίζουν το
άνοιγμα της Νέας Δημοκρατίας σε και-
νούριους ιδεολογικούς, πολιτικούς

και κοινωνικούς χώρους. Αρκετά από
τα νέα πρόσωπα που βγάζει πλέον
μπροστά το επιτελείο του Κυριάκου
Μητσοτάκη αναμένεται να στελεχώ-
σουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημο-
κρατίας στις επερχόμενες βουλευτι-
κές εκλογές, αλλά και στις εκλογές
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε περι-
φέρειες και δήμους. Και φυσικά θα
αξιοποιηθούν στην επόμενη κυβέρνη-
ση και τη λειτουργία του κρατικού μη-
χανισμού, από τη στιγμή που η Νέα Δη-
μοκρατία θα ανανεώσει στις κάλπες
την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. 

Ο ΣΕΒ μπροστά 
σε κρίσιμες 
αποφάσεις
Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις
φαίνεται να βρίσκεται ο ΣΕΒ. Ο Σύν-
δεσμος των Βιομηχάνων έχει κεντρι-
κό θεσμικό ρόλο στη λειτουργία του
δημόσιου βίου της χώρας και καθώς
τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρ-
κώς, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο
και πολιτικού συστήματος, η συλλογι-
κή ηγεσία του ΣΕΒ αναζητεί την κα-
λύτερη δυνατή στρατηγική, για να
διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο
της. Κρίσιμης σημασίας στην κατεύ-
θυνση αυτή οι επαφές με την πολιτι-
κή και οικονομική ηγεσία των Βρυ-
ξελλών, όπου άλλωστε και λαμβά-
νονται οι αποφάσεις για το μέλλον
της Ενωμένης Ευρώπης και των λα-
ών της ηπείρου μας.

Η «πλατφόρμα» 
Δένδια για 
τον μεσαίο χώρο
Από τις ομιλίες που συγκέντρωσαν το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο 14ο Συ-
νέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν
εκείνη του Νίκου Δένδια. 
Ο υπουργός Εξωτερικών διατηρεί αυ-
τόνομη εσωκομματική δυναμική, σε
πολιτική εναρμόνιση με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη πάντα, και αρκετοί προ-
σήλθαν στο Συνέδριο για να ακούσουν
τι είχε να πει για τη φυσιογνωμία της
παράταξης.
Τόσο η αναφορά του Νίκου Δένδια στη
στρατηγική υπεροχή του μεσαίου χώ-
ρου, όσο και οι συνολικές πινελιές της
«πλατφόρμας» που κατέθεσε, επιβε-
βαίωσαν το προβάδισμά του για να εκ-
φράσει την κοινωνική και κομματική
βάση που, στις εσωκομματικές εκλο-
γές του 2016, βρέθηκε δίπλα στον
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, χαρίζοντάς του
το μεγάλο ποσοστό του 48% στη μάχη
ηγεσίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Η διαμόρφωση της πρωινής ζώνης αποτελεί τον με-
γάλο πονοκέφαλο για τη διοίκηση του ΣΚΑΪ, ενόψει
της νέας τηλεοπτικής σεζόν, που αναμένεται να
έχει και άρωμα εκλογών. Η Σία Κοσιώνη και η Εύα
Αντωνοπούλου κάνουν πρωταθλητισμό με τα δελτία
ειδήσεων, το δίδυμο Οικονόμου - Αναστασοπούλου
ωστόσο έχασε έδαφος φέτος στην πρωινή ζώνη,
τόσο σε επίπεδο τηλεθέασης όσο και παρέμβασης
στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας. Γι’ αυτό
και αναζητείται… φρεσκάρισμα, για να παγιωθεί η
ήττα του ΣΚΑΪ στην ενημερωτική ζώνη που καθορί-
ζει την ατζέντα της επικαιρότητας. ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
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Τα νέα στελέχη που 
προωθεί ο Μητσοτάκης

Ο Χαρδαλιάς αλλάζει τα δεδομένα



Την ικανοποίηση της ΚΕΔΕ για τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουρ-
γείου Υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης
του κόστους των υλικών στην υλοποίηση των έργων εξέφρασε ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, που βλέπει μια διέξοδο
για την υλοποίηση των έργων. Όπως είναι γνωστό, η ΚΕΔΕ είχε στεί-
λει επιστολή στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, με την
οποία ζητούσε να ληφθούν άμεσα μέτρα, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το πρόβλημα που δημιουργούσε στην ομαλή εκτέλεση των έρ-
γων που υλοποιούνται σε όλους τους δήμους της χώρας η σημαντική
αύξηση του κόστους των υλικών. Παρουσίαζε μάλιστα με συγκεκρι-
μένα στοιχεία τα ποσοστά ανατίμησης σε συγκεκριμένα υλικά που
αφορούν κρίσιμης σημασίας έργα και ζητούσε να υπάρξει ουσιαστι-
κή παρέμβαση από πλευράς του υπουργείου, προκειμένου να μη
σταματήσουν έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και να προχωρή-

σει η υλοποίηση νέων έργων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, για
τα οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα η υπογραφή συμβάσεων για την
έναρξη υλοποίησής τους. 

Όμως οι ανάδοχοι δεν προσέρχονταν να υπογράψουν, προτιμών-
τας να εκπέσουν οι εγγυητικές που είχαν εκδώσει από το να εκτελέ-
σουν ένα έργο το οποίο ήταν γι’ αυτούς ζημιογόνο.

Έτσι μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τον υπουργό Υποδομών
Κώστα Καραμανλή, που δίνει παράταση έξι μηνών για την ολοκλήρω-
ση των έργων και διευκολύνει τους εργολάβους δημοσίων έργων
ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες, η ΚΕΔΕ εξέφρασε την
ικανοποίησή της για την άμεση αντίδραση του υπουργείου Υποδο-
μών και κάλεσε όλους τους δημάρχους της χώρας να αξιοποιήσουν
σε συνεργασία με τους αναδόχους των έργων το νέο αυτό πλαίσιο,
προκειμένου να μη χαθεί άλλος χρόνος.

Αλλάζουν χρηματοδότηση 
Έργα δήμων, συνδέσμων δήμων, νομικών
προσώπων και περιφερειών, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 228 εκατ. ευρώ, που πρόκειται
να ενταχθούν ή έχουν ενταχθεί για χρηματο-
δότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
περνάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμέ-
να, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας με τροποποίηση της ανάλο-
γης πρόσκλησης καλεί τους ΟΤΑ που έχουν
υποβάλει τις αντίστοιχες προτάσεις στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», να τις υποβάλουν
εκ νέου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλο-
ποίησή τους. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέ-
χρι 31 Μαΐου 2022, ενώ ως ημερομηνία λή-
ξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δα-
πανών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Δεν είναι ρουσφέτι 
Μετά την ΚΕΔΕ και η Ένωση Δημάρχων Αττικής ήρθε να διατρανώσει

ότι η περίφημη εγκύκλιος που παρουσιάστηκε σαν ρουσφέτι για διπλές
συντάξεις των δημάρχων δεν έχει κανέναν τέτοιο χαρακτήρα. Μάλιστα
υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια εγκύκλιο που επιζητούσαν επί 5ετία
κυρίως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου, προκειμένου να διασα-
φηνιστούν προφανείς ασάφειες του νόμου 4387/2016 σε σχέση και με
προγενέστερους ισχύοντες νόμους. Ακόμη ξεκαθαρίζουν ότι «δεν πρόκει-
ται για “χαριστικές” ρυθμίσεις προς τους δημάρχους, όπως ανεπίτρεπτα
και ατεκμηρίωτα με δόση μάλιστα λαϊκισμού είδαν το φως της δημοσιό-
τητας ανακοινώσεις και δημοσιεύματα. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε
ότι η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έκανε το αυτονόητο, γιατί έδωσε
τέλος σε ένα αλαλούμ που εμπόδιζε τις Υπηρεσίες να εκδώσουν, έγκαι-
ρα, σύννομες αποφάσεις συνταξιοδότησης. Άλλωστε προς αυτή την κα-
τεύθυνση η Ένωση Δημάρχων είχε παρέμβει επανειλημμένα τόσο στα
υπηρεσιακά στελέχη όσο και τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς». 

Υποψήφιος ο Μαλέλης
Την υποψηφιότητά του για περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου ανακοίνωσε ο δημοσιογρά-
φος Σταμάτης Μαλέλης, μπαίνοντας στην
κούρσα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
2023, απέναντι στον νυν περιφερειάρχη Κώ-
στα Μουτζούρη. Μάλιστα στην παρουσίαση
της υποψηφιότητάς του παρουσίασε και τις
βασικές προτάσεις του για την Περιφέρεια,
με βασικότερες την εκπόνηση ενός αξιόπι-
στου σχεδίου για την ανάπτυξη του Βορείου
Αιγαίου και την πραγματική διεκδίκηση των
ευρωπαϊκών πόρων, την εκπόνηση σχεδίου
για την ανάδειξη του Βορείου Αιγαίου ως
προορισμού για τον εσωτερικό και εξωτερι-
κό τουρισμό αλλά και για τη βιώσιμη διαχεί-
ριση του μεταναστευτικού χωρίς ακρότητες
και επικίνδυνες κορόνες.

Πανηγυρίζει η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ αλ-
λά και αυτή της Περιφέρειας Αττικής
για το γεγονός ότι ξεκίνησε πλέον και

η β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για
τα δύο Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας για Κεν-
τρικό Τομέα και Πειραιά, που θα κατασκευα-
στούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Κι αυτό παρά το γε-
γονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έντο-
νες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και
συγκεκριμένα από τους δήμους του δυτικού
Πειραιά που βρίσκονται γύρω από το Σχιστό,
αλλά και όλους του δήμους της Δυτικής Αθή-
νας πέριξ του Δήμου Φυλής.

Ωστόσο, την εβδομάδα που πέρασε, έγινε
ένα σημαντικό βήμα μπροστά στην υλοποί-
ηση του σχεδίου της σημερινής Διοίκησης
της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, με
στόχο την κατασκευή σύγχρονων μονάδων

για την «πράσινη» διαχείριση των στερεών
αποβλήτων της Αττικής. Υπενθυμίζουμε ότι η
υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού
για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττι-
κής εκκρεμεί για πάνω από 30 χρόνια, κατά
συνέπεια κάθε βήμα που γίνεται ώστε να δο-
θεί μία κάποια λύση είναι σημαντικό.

Τι αφορά η β’ φάση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας

Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, οι διαγωνισμοί
αφορούν τις υποδομές «Μονάδα Επεξεργα-
σίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρ-
κου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής» και
«Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλή-
των του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» με συνο-
λικό προϋπολογισμό άνω των 640 εκατ. ευ-

ρώ. Ειδικότερα, ξεκίνησε το πρώτο εκ των
δύο μερών της β’ φάσης των διαγωνισμών,
ο οποίος υλοποιείται με τη μέθοδο του Αν-
ταγωνιστικού Διαλόγου, στους οποίους συμ-
μετέχουν πέντε μεγάλοι όμιλοι, με διεθνή
τεχνογνωσία και δεκάδες επιτυχημένα πα-
ρόμοια έργα.

Σε αυτό το μέρος, οι συμμετέχοντες κα-
λούνται σε διάλογο για να καθοριστούν, με
πλήρη διαφάνεια, οι όροι της διαδικασίας του
Ανταγωνιστικού Διαλόγου, σκοπός του οποί-
ου είναι η εκτίμηση ως προς τις τεχνικές, χρη-
ματοδοτικές ή νομικές λύσεις που μπορεί να
προσφέρει η αγορά, καθώς και η διερεύνηση
και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν
να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις
ανάγκες του ΕΔΣΝΑ, σε σχέση με τα συγκε-
κριμένα έργα.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βορειοανατολικά της Αθήνας, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευ-
σης προκαλεί τον δήμαρχο να τους «σύρει» στη Δικαιοσύνη; Κι αυτό, γιατί η δημοτική αρχή καταγγέλλει τη
συγκεκριμένη παράταξη για την εποχή που ήταν στη διοίκηση για συγκεκριμένη σύμβαση και, όσο πλησιά-
ζουν οι εκλογές, οι «επιθέσεις» γίνονται συχνότερες… Επειδή λοιπόν θεωρούν ότι αυτό το «παιχνίδι» θα
πάει μέχρι τις κάλπες, προκαλούν τον δήμαρχο να αποδείξει τις κατηγορίες στα δικαστήρια…

Δυναμική 
προβολή 
της Αθήνας 

Στις διεθνείς τουριστικές αγο-
ρές ως ένας δυναμικός και
βιώσιμος προορισμός «συστή-
θηκε» η Αθήνα, μέσω του 8ου
Travel Trade Athens, που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Στο
διήμερο 9-10 Μαΐου φιλοξενή-
θηκαν στην Αθήνα περισσότε-
ροι από 160 εκπρόσωποι ση-
μαντικών εταιρειών της ελληνι-
κής και ξένης τουριστικής βιο-
μηχανίας, καθώς και εκπρόσω-
ποι από σημαντικά διεθνή μέσα
ενημέρωσης, που θα προβά-
λουν τον προορισμό «Αθήνα»
σε όλο τον κόσμο. Όπως τόνισε
ο δήμαρχος Κώστας Μπακο-
γιάννης, «Athens is back ή, αλ-
λιώς, η Αθήνα επέστρεψε. Και
επέστρεψε με αισιοδοξία και
με δυναμισμό παρά τις πολλές
και μεγάλες κρίσεις που αντι-
μετωπίζουμε». 

ΕΔΣΝΑ

Προχωρά ένα ακόμη βήμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής
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«Ανάσα» από την παράταση στις εργολαβίες
ΚΕΔΕ



Θέλουν να «ενώσουν περισσότερους»
Σημαντική προεκλογική κινητικότητα καταγράφεται στο Ηρά-

κλειο Αττικής, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση των δύο «γαλά-
ζιων» παρατάξεων ότι προχωρούν σε συνεργασία. Συγκεκριμέ-
να, η παράταξη του Γιώργου Παπαδημητρίου και η παράταξη
του πρώην δημάρχου Παντελή Βλασσόπουλου ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους προκειμένου να αντιπαρατεθούν στον σημερινό δή-
μαρχο της πόλης Νίκο Μπάμπαλο. Οι δύο πλευρές επισήμαναν
ότι θα κρατήσουν τον αυτόνομο ρόλο τους στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο έως το τέλος της θητείας, ωστόσο στις εκλογές θα ενώ-
σουν τις δυνάμεις έχοντας ήδη αποφασίσει ότι υποψήφιος δή-
μαρχος θα είναι ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Μάλιστα δεν έκρυ-
ψαν ότι στόχος τους είναι να διευρύνουν ακόμη περισσότερο
την προσπάθειά τους, εντάσσοντας κι άλλες κοινωνικές δυνά-
μεις σε αυτήν. 

«Κλοπή» έδρας
Επεισοδιακά τελείωσε η εκλογική διαδικασία στο 48ο Συνέ-

δριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, παρά το γεγονός ότι η εκλογική επικράτηση
της διοικούσας παράταξης του Νίκου Τράκα (ΠΑΣΟΚ) ήταν συν-
τριπτική. Κι αυτό γιατί η παράταξη του ΚΚΕ (ΔΑΣ-ΟΤΑ) κατήγγει-
λε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα
με την ακύρωση ενός (1) ψηφοδελτίου της! Αυτό που ισχυρίζε-
ται η ΔΑΣ-ΟΤΑ είναι ότι εμφανώς ακυρώθηκε από λάθος της
Εφορευτικής μία ψήφος της, η οποία, αν είχε προσμετρηθεί, θα
τους έδινε μια έδρα παραπάνω, οπότε οι συσχετισμοί θα ήταν
διαφορετικοί… Βέβαια δεν θα άλλαζε η ουσία, καθώς η διοικού-
σα παράταξη πήρε 18 έδρες και την πλειοψηφία στο ΔΣ, ενώ η
«επίμαχη έδρα» της ΔΑΣ-ΟΤΑ ήταν με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ,
οπότε θα άλλαζαν μόνο οι συσχετισμοί στην αντιπολίτευση… 

Αισιοδοξία για το «Θέατρο Βράχων» 
Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται πλέον οι Δήμοι Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού, κα-

θώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκδίκασης στον Άρειο Πάγο της αίτησης αναίρε-
σης της απόφασης του Εφετείου, η οποία παραχωρεί σε ιδιώτες μεγάλη έκταση του
Δημοσίου στην περιοχή του Λόφου Κοπανά, όπου βρίσκεται το γνωστό «Θέατρο Βρά-
χων». Όπως ενημέρωσε στο τέλος της διαδικασίας ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κα-
τωπόδης, η απόφαση αναμένεται μέσα σε ένα διάστημα από έξι μήνες έως έναν χρόνο,
ενώ τόνισε ότι «παρά το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, είμαστε αισιόδοξοι και
ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα μας ικανοποιήσει όλους και θα
είναι προς όφελος της κοινωνίας, καθώς ο χώρος του λόφου Κοπανά αποτελεί μια όα-
ση αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού για ολόκληρη της Αττική».

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος, από τους πιο έμπειρους που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ, δημιούργησε αναταραχή στην πρόσφατη συνεδρίαση, όταν μετέφερε πληροφορίες που ήθε-
λαν κάποιους στην κυβέρνηση να επεξεργάζονται σενάριο παράτασης της δημοτικής θητείας; Το σε-
νάριο, που ο ίδιος το χαρακτήρισε «συνταγματική εκτροπή», θέλει τις εκλογές να μετατίθενται και
πάλι προκειμένου να γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές… Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό φάνηκε να δια-
φωνούν όλοι, αλλά να δούμε τι θέση θα πάρουν αν υπάρξει σοβαρή πρόταση. 

Στα άκρα είναι αποφασισμένος να φτάσει ο δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, προκειμένου να αλλάξει την απόφαση της Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής η οποία
επανακαθορίζει, κατά τρόπο μη αποδεκτό για τη δημοτική αρχή,
τα όρια τριών σχολείων της περιοχής των Άνω Λιοσίων. Μάλι-
στα, όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του: «Η αδιαλλαξία του
διευθυντή, απέναντι στις τεκμηριωμένες θέσεις του δήμου,
αναγκάζει τον τελευταίο να κλείσει τα τρία σχολεία, για τη νέα
σχολική χρονιά 2022-2023». Ακόμη σημειώνεται πως έχει ήδη
ενημερώσει την Διεύθυνση ότι δεν πρόκειται να μεριμνήσει για
την εξασφάλιση στέγης στην προσχολική αγωγή, γεγονός που
μπορεί να τινάξει στον αέρα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον
Δήμο Φυλής. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος: «Ο δήμος διέθεσε
χρήματα να φτιάξει το Σχολείο για να μην ταλαιπωρούνται οι μα-
θητές μετακινούμενοι σε μεγάλη απόσταση, και μάλιστα κατά
μήκος της πολυσύχναστης Λεωφόρου Φυλής, και δεν είμαστε
διατεθειμένοι να παριστάνουμε τους θεατές στη λήψη λαθεμέ-
νων αποφάσεων».

«Κλείνει» τα σχολεία 

Ανέδειξαν τα χρηματοδοτικά
προγράμματα 
Τα «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέ-
ας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027
και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού»
συζητήθηκαν κατά την ημερίδα που συν-
διοργάνωσαν στην Αθήνα η ΕΕΤΑΑ, η ΠΕΔ
Αττικής και η ΚΕΔΕ. Στην ημερίδα παρευ-
ρέθηκε ο γενικός γραμματέας Εσωτερι-
κών και Οργάνωσης του υπουργείου Εσω-
τερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, που
μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην επιπρό-
σθετη οικονομική ενίσχυσή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με 5 δισεκατομμύρια ευρώ
και στην «εξασφάλιση αναπτυξιακών εργα-
λείων που διατίθενται σε αυτή, τα οποία
έως το 2027 θα ξεπεράσουν τα 20 δισ.
ευρώ και την καθιστούν σημαντικό μοχλό
βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης όλης
της χώρας». Στην ουσία της ημερίδας η
ΕΕΤΑΑ παρουσίασε τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία αλλά και τους τρόπους με τους
οποίους βοηθά, κυρίως, τους μικρούς δή-
μους της χώρας να τα εκμεταλλευτούν.

Την αναγκαιότητα και περαιτέρω πα-
ράτασης των συμβάσεων των υπαλλή-
λων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, που προσελή-
φθησαν στην Περιφέρεια Αττικής για
την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της
πανδημίας, υπογραμμίζει με νέο αίτη-
μά του προς τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης.

Πάντως ο κ. Πατούλης επισημαίνει

την ανάγκη παράτασης των συμβάσε-
ων μέχρι τη συμπλήρωση 24 μηνών
από την πρόσληψή τους, ώστε να μην
αποκτούν δικαιώματα μονιμοποίησης,
αλλά καλεί την ηγεσία του υπουργεί-
ου να προχωρήσει σε ειδική ρύθμιση
που θα δίνει τη δυνατότητα μοριοδό-
τησής τους, προκειμένου να μπορούν
να κάνουν χρήση της εμπειρίας τους
σε μελλοντικές προκηρύξεις για μόνι-
μο προσωπικό. 

Επιμήκυνση των συμβάσεων εργασίας

Άργησε αλλά 
ήρθε η δικαίωση
Πάνω από 30 χρόνια χρειάστηκε
για να δικαιωθεί ο αγώνας που
ξεκίνησε ο τότε ο Δήμος Παλαι-
ού Ψυχικού, προκειμένου μια με-
γάλη έκταση να αποδοθεί στη
χρήση των πολιτών. Τώρα λοιπόν
με απόφασή του ο Άρειος Πάγος
δικαιώνει τον πολυετή αγώνα του
Δήμου Ψυχικού-Φιλόθεης (πλέ-
ον) για την έκταση 300 περίπου
στρεμμάτων, την οποία διεκδι-
κούσε για το Ελληνικό Δημόσιο.
Σύμφωνα με την απόφαση του
Αρείου Πάγου, στην υπόθεση
της Έφεσης του Ελληνικού Δη-
μοσίου, η οποία έγινε δεκτή, κρί-
νεται ότι αμετάκλητα η επίδικη
έκταση, εμβαδού 242,25 στρεμ-
μάτων, που βρίσκεται στα Τουρ-
κοβούνια, αποδίδεται στο Ελλη-
νικό Δημόσιο. Η υπόθεση αφορά
στην από το 1988 διεκδικητική
αγωγή κατά της εταιρείας ΚΕ-
ΚΡΩΨ ΑΕ για τη συγκεκριμένη
έκταση που βρίσκεται απέναντι
από το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών. Πλέον αναμένεται ότι
θα ξεκινήσει η διαδικασία από
πλευρά του Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού προκειμένου να του
αποδοθεί η εν λόγω έκταση,
ώστε να την αξιοποιήσει. 

«Ανακάλυψαν 
ενόχληση»

Νέο μέτωπο σύγκρουσης ανοίγει ο
Δήμος Μεταμόρφωσης (μετά από
εκείνο με τον Δήμο Αμαρουσίου), αυ-
τήν τη φορά με τον γειτονικό Δήμο
Ηρακλείου Αττικής, με αφορμή το
αμαξοστάσιο απορριμματοφόρων
που λειτουργεί στη βιομηχανική πε-
ριοχή της πόλης. Με ομόφωνο από-
φασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της
Μεταμόρφωσης στέλνει «τελεσίγρα-
φο» προς τον Δήμο Ηρακλείου να
απομακρύνει από τη Μεταμόρφωση
το αμαξοστάσιό του και τον Σταθμό
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,
απειλώντας ότι σε διαφορετική περί-
πτωση θα προχωρήσουν σε διοικητι-
κά και νομικά μέτρα. Πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι το θέμα το ανακίνη-
σαν παρατάξεις της αντιπολίτευσης
που κατηγόρησαν τον δήμαρχο Στρά-
το Σαραούδα για «στάση ανοχής»,
που οδηγεί στη μετατροπή της Μετα-
μόρφωσης σε «σκουπιδότοπο» άλ-
λων δήμων. Πάντως, το θέμα μόνο
απλό δεν είναι, καθώς οι εγκαταστά-
σεις του Δήμου Ηρακλείου λειτουρ-
γούν στον συγκεκριμένο χώρο από το
2017, έχουν όλες τις νόμιμες άδειες
λειτουργίας και βρίσκονται σε περιο-
χή που είναι χαρακτηρισμένη «βιομη-
χανική» και, κατά συνέπεια, επιτρέ-
πονται αυτές οι χρήσεις.
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Αναμένονται εξελίξεις με το περιουσιολόγιο 
Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση για την εκτέλεση του έρ-

γου του «ηλεκτρονικού περιουσιολογίου» της Εφορίας περι-
λαμβανόταν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2020.
Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση γινόταν λόγος για ολοκλήρωσή
του στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με πεντέμισι χρόνια καθυστέρη-
ση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, που ήταν για το 2016.
Έκτοτε αγνοείται η τύχη του έργου.  Το έργο, σύμφωνα με τα
όσα είχε προαναγγείλει η ΑΑΔΕ, για τελευταία φορά, στο Επι-
χειρησιακό Σχέδιο του 2020 –που δημοσιοποίησε στις
31/12/2020– θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του
2021. Απουσιάζει, δε, ως ορόσημο, από τα Επιχειρησιακά Σχέ-
δια που εκπόνησε η ΑΑΔΕ, τόσο του 2021 όσο και του 2022,
όπου δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά σε αυτό.

Καλοβλέπουν 
ΚΙΝΑΛ 
Δεν είναι μόνο τα μεγάλα στελέχη
που, ενώ προέρχονται από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ μιλούν με κολακευτικά λόγια
για το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τον Νίκο
Ανδρουλάκη, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι πιθανόν και να σκέφτονται το
ενδεχόμενο να συμπορευτούν με
τον Κρητικό πολιτικό, όπως ο Κώ-
στας Χρυσόγονος, ο Γιάννης Πανού-
σης ή ο Σταύ-
ρος Κοντο-
νής. Στο πα-
ρασκήνιο, τέ-
τοιες «συμ-
φωνίες» με
λιγότερο πρω-
τοκλασάτα
στελέχη δί-
νουν και παίρνουν. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του Χρήστου Ξε-
νοκώστα, της γνωστής οικογενείας
των ναυπηγείων, που, αν επιβεβαι-
ωθούν όσα ακούγονται, όχι μόνο
σκέφτεται να προσδεθεί στο άρμα
του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αλλά ήδη συ-
ζητείται και η εκλογική του κάθο-
δος στην Περιφέρεια Ανατολικής
Αττικής. 

Ο Αλέξης Τσίπρας τα παίζει όλα για όλα, σε μια αντιπαράθεση
που δεν θα έχει για εκείνον αύριο. Για αυτό και ανέχεται την
ακραία ρητορική των «53», που εμποδίζουν τους κεντρώους ψη-
φοφόρους να επιστρέψουν ή να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό
το έχουν υπ’ όψιν τους στο Μαξίμου. Για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η τα-
κτική θα είναι μονόδρομος, όμως το Μαξίμου δεν πρέπει να πα-
ρασυρθεί από αυτή την προσπάθεια πόλωσης, που απομακρύνει
τους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου. Το βέβαιο είναι ότι ο
πρώτος που θα βιώσει πιο έντονα αυτή την τακτική της Κουμουν-
δούρου θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η προτεραιότητα της κυ-
βέρνησης πρέπει να είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση των αυξη-
μένων λογαριασμών του ρεύματος, καθώς και η ακρίβεια. 

Εμπορικός εταίρος τα Σκόπια 
Αύξηση άνω του 60% –συγκεκριμένα 63,2%– κα-

τέγραψαν το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές προς τη
Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-
χεία που δημοσιοποίησε η Κρατική Στατιστική Υπη-
ρεσία της γειτονικής χώρας, ανερχόμενες σε 737,3
εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή κατατάσσει, μάλιστα τη
χώρα μας στην τρίτη θέση, έναντι της έκτης που κα-
τείχε για το 2020, μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύ-
τερη εξαγωγική δραστηριότητα προς τη Βόρεια Μα-
κεδονία, ξεπερνώντας τη Σερβία και την Κίνα. Το
ίδιο έτος αυξήθηκαν και οι εισαγωγές στην Ελλάδα
από τη γειτονική χώρα αλλά σε πολύ μικρότερο βαθ-
μό, συγκεκριμένα κατά 17,3%.

Σκληρή πόλωση από τον ΣΥΡΙΖΑ 

Δεν επενδύουν στην πράσινη ενέργεια 
Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών καυ-

σαερίων και υπάρχει ισχυρή πολιτική στήριξη υπέρ των μέτρων για την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέστη-
σε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη της Ευρώπης για αλλαγή του είδους
ενέργειας που χρησιμοποιεί. Αποδεικνύεται, όμως, ιδιαιτέρως δύσκολο
να προσελκύσει επενδυτές σε σχέδια πέραν των έτοιμων τεχνολογιών της
ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Οι επενδυτές δεν είναι όμως πρόθυ-
μοι. Οι επενδυτικές που τοποθετούνται σε μη εισηγμένες υπήρξαν μεν φα-
νατικές υπέρ της πράσινης ενέργειας, αλλά τώρα έχουν ενθουσιαστεί με
τα κρυπτονομίσματα και τις νεοφυείς που παραδίδουν τρόφιμα και μπίρα
μέσα σε λίγα λεπτά. Στο μεταξύ οι κυβερνήσεις έχουν επιδεινώσει την κα-
τάσταση, υιοθετώντας ασυνάρτητες πολιτικές που υπονομεύουν τις δε-
σμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών καυσαερίων.

Τα νούμερα 
Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Ευρώπης.

Η ΕΕ εισήγαγε το 26% του αργού που κατανάλωσε το 2020. Επί του πα-
ρόντος, η Ευρώπη δαπανά περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα
για την αγορά αργού από τη Ρωσία. 

Η σύνδεση με το TAXIS 
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διασύνδεση του Κτηματολογίου με τα

ηλεκτρονικά συστήματα της Εφορίας και συγκεκριμένα με το TAXIS. Αυτό
σημαίνει ότι οι δύο φορείς του Δημοσίου θα γνωρίζουν επακριβώς τα
στοιχεία των ακινήτων που είναι δηλωμένα και, όπου υπάρχουν λάθη, θα
επιβληθούν οι σχετικοί φόροι που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Τα με-
γαλύτερα προβλήματα θα έχουν όσοι έχουν δηλώσει μεν το ακίνητό τους
στο Κτηματολόγιο, αλλά «ξέχασαν» να το δηλώσουν στην Εφορία. Για αυ-
τούς τα πράγματα θα είναι δύσκολα, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν
φόρους και πρόστιμα πολλών ετών.

Κρατάει... πολεμοφόδια! 
Η άσκηση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρ-

νησης κρίνεται ως υποδειγματική από τους Ευρω-
παίους εταίρους μας, οι οποίοι έχουν βγάλει από
τη λίστα των... κακών μαθητών την Ελλάδα. Γνω-
ρίζουν ότι ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας ξέρει να «ζυγίζει» τις καταστάσεις και να
λαμβάνει αποφάσεις με κριτήριο τα διαθέσιμα δη-
μοσιονομικά δεδομένα και τις ανάγκες της κοινω-
νίας. Για παράδειγμα, στο θέμα της μείωσης του
ΦΠΑ ή των επιμέρους φόρων στα προϊόντα που
έχουν... ξεφύγει λόγω της ακρίβειας, η κυβέρνη-
ση έχει έτοιμο πλάνο πυροσβεστικής παρέμβα-
σης, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να συγκρατηθεί το
πράγμα. Αν η κατάσταση ξεφύγει και τον Μάιο, τό-
τε θα ληφθούν μέτρα, ενώ μαθαίνουμε ότι θα
υπάρξουν και πιο γενναίες παρεμβάσεις, τις οποί-
ες θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι η τελευ-
ταία της παρούσας σύνθεσης της Βουλής, αφού
οι εκλογές θα γίνουν τον προσεχή Μάιο... 

Ικανοποίηση
Το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγικών

φορέων χαιρετίζουν τις παρεμβάσεις της κυβέρνη-
σης για τη μείωση των επιβαρύνσεων στους λογα-
ριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου αποτελεί
τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η αγορά γνωρίζει και
αντιλαμβάνεται περισσότερα απ’ όσα η αντιπολί-
τευση. Μάλιστα, μαθαίνουμε από φορείς της αγο-
ράς ότι έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις και για νέες
γενναίες παρεμβάσεις από τον προσεχή χειμώνα,
εφόσον η κατάσταση λόγω του πολέμου στην Ου-
κρανία εξακολουθεί να κάνει τα πράγματα πολύ δύ-
σκολα έως μη διαχειρίσιμα. ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ,
ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ και πολλοί άλλοι φορείς της αγοράς
δεν... τρελάθηκαν ξαφνικά, ούτε θέλουν να κά-
νουν αβάντα στην κυβέρνηση, εκφράζοντας ανοι-
κτά την ανακούφισή τους για τα μέτρα που έχουν
εξαγγελθεί. 

Μ’ έναν σμπάρο... 
Μεγάλο «αγκάθι» που μπορεί να μετατραπεί σε

μεγάλο «όπλο» της κυβέρνησης, εν όψει των
εκλογών του 2023, αποτελούν οι όροι δόμησης
στους μικρούς οικισμούς, με πληθυσμό κάτω των
2.000 κατοίκων. Η εξάντληση της δόμησης έως
τα 240 μέτρα για οικόπεδα έως 500 τετραγωνικά
ακυρώνει τα σχέδια χιλιάδων ιδιοκτητών, οι οποίοι
δεν μπορούν να βάλουν ούτε... τούβλο πάνω από
το ισόγειο διαμέρισμα που έχουν και τη μία αποθή-
κη που έχει φτιαχτεί εδώ και χρόνια. Η πριμοδότη-
ση της δόμησης καθ’ ύψος για την κατασκευή διώ-
ροφων κτιρίων είναι μια κίνηση που «θα έλυνε τα
χέρια» χιλιάδων ιδιοκτητών, χωρίς να ανατρέπον-
ται οι όροι κάλυψης των οικοπέδων. Αφήστε δε
πόσες χιλιάδες ψήφους θα προσέθετε στην κυ-
βέρνηση. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας έχει πεδίο δόξης λαμπρό για να αλλάξει τα
δεδομένα, ενισχύοντας την οικονομική δραστη-
ριότητα και θέτοντας προδιαγραφές, έτσι ώστε ο
επιπλέον όροφος να έχει ενεργειακά χαρακτηρι-
στικά. Μ’ έναν σμπάρο, πολλά... τρυγόνια!

Στο λεπτ
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Βαρίδι οι τράπεζες…

Ποιος όμιλος θα βρεθεί στην πρώτη πεντάδα της ελληνικής
αγοράς των ΑΠΕ; Πρόκειται για τη Motοr Oil, μετά την απόκτηση
του 75% της ΕΛΤΕΧ - Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η συμφωνία
της Motοr Oil με την ολλανδική Reggerborgh προβλέπει πως το
«πράσινο» asset θα αποσχισθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θα ει-
σφερθεί σε εταιρεία, που θα ενοποιείται στον Όμιλο Βαρδινο-
γιάννη. Έτσι, το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Motοr Oil
θα αυξηθεί αυτόματα κατά 180%, από τα 280 MW στα 773 MW,
και το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ θα εκτιναχθεί κατά
250%, από τα 650 MW στα 2.266 MW. 

OΚεν Γκρίφιν, ο δισε-
κατομμυριούχος ιδρυ-
τής του hedge fund C-

itadel, εξασφάλισε ένα εισιτήριο
για μία θέση στο New Shepard,
το διαστημικό αεροσκάφος του
Τζεφ Μπέζος, προσφέροντας 8
εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
που πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη. Ωστόσο, όπως διευκρίνι-
σε, δεν σκοπεύει να ταξιδέψει ο
ίδιος. Θα δώσει τη θέση του σε
έναν δάσκαλο δημόσιου σχολεί-
ου της Νέας Υόρκης, ο οποίος
θα συνταξιδέψει με έναν ακόμη
εκπαιδευτικό που έχει ήδη προ-
γραμματιστεί να βρίσκεται στην
πτήση. Ο Κεν Γκρίφιν, σύμφωνα
με το «Forbes», έχει περιουσία
περισσότερων των 20 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων, δραστη-
ριοποιούμενος στον τομέα των
επενδύσεων. Είναι επικεφαλής
της Citadel LLC, ενός πολυεθνι-
κού hedge fund, που εδρεύει
στο Σικάγο και το οποίο ο Γκρί-
φιν ίδρυσε το 1990, όχι πολύ
καιρό μετά την αποφοίτησή του
από το Χάρβαρντ. Μάλιστα το C-
itadel παράγει τη μεγαλύτερη
ποσότητα χρημάτων από οποι-
οδήποτε άλλο fund στις ΗΠΑ.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Η αμερικανική JP Morgan παραμένει μεσοπρόθε-

σμα θετική για τις ελληνικές τράπεζες και θεωρεί κο-

ρυφαία επιλογή από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα τον

τίτλο της Eurobank. Ταυτόχρονα, αλλάζει τις τιμές-

στόχους, αν και διατηρεί τις συστάσεις για τις ελληνι-

κές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνει τις τιμές-

στόχους σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα, και μειώνει

σε Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς. Οι τιμές-στόχοι

που προτείνει η JPM για τις τέσσερις συστημικές τρά-

πεζες δίνουν πολύ υψηλά περιθώρια ανόδου σε σχέ-

ση με το ταμπλό του ΧΑ, με τη Eurobank να εμφανίζει

το υψηλότερο. Με ορίζοντα επίτευξης στο τέλος του

2023, οι τιμές-στόχοι είναι 1,50 ευρώ για την Αlpha

Bank, από 1,60 ευρώ πριν, 1,60 ευρώ για τη Eu-

robank, από 1,30 ευρώ πριν, και 4,50 ευρώ για την

ΕΤΕ, από 4,00 ευρώ προγενέστερα.

ΠΛΑΙΣΙΟ 
Στα 437 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις

της Πλαίσιο για το 2021, από 355 εκατ. ευρώ το

2020, βελτιωμένες κατά 23,2%, ενώ τα Κέρδη Προ

Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 19,9

εκατ. ευρώ, από 13,3 εκατ. ευρώ (+49,6%), όπως

παρουσίασε ο όμιλος στην ετήσια ενημέρωση ανα-

λυτών. Ο Γιώργος Γεράρδος, πρόεδρος της Πλαίσιο,

αναφέρθηκε στην πρόθεση της εταιρείας το 2022

να ενισχύσει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό,

με επιπλέον επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ σε last mile,

logistics και δύο νέα καταστήματα. Στη συνέχεια πα-

ρουσίασε τη νέα υπηρεσία live παρακολούθησης

της πορείας της παραγγελίας από τους πελάτες, που

ήρθε να προστεθεί και να αναβαθμίσει την υφιστά-

μενη υπηρεσία next day delivery της Πλαίσιο.

Χ.Α.: Εξακολουθεί να προβληματίζει η συμπεριφορά των τραπε-
ζικών μετοχών, καθώς ο εν λόγω δείκτης στις περισσότερες συνε-
δριάσεις κινείται πτωτικά, επηρεάζοντας το σύνολο της αγοράς. Οι
εγχώριοι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη βραχυπρό-
θεσμη τάση και εκτιμούν ότι το διεθνές κλίμα θα παραμείνει ο βα-
σικός διαμορφωτής της τάσης στο Χ.Α. Από την άλλη και σύμφωνα
με το AΧΙΑNumbers, εισροές ύψους 153,4 εκατ. ευρώ πραγματο-

ποίησαν οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο στο Χ.Α., σε αντίθεση με
τους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν αντίστοι-
χες εκροές. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι μερίδων πραγματοποίησαν
το 53,5% των συνολικών συναλλαγών τον Απρίλιο 2022 (σε σχέση
με το 51,99% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι ημεδαποί δικαιούχοι
μερίδων πραγματοποίησαν το 46,5% των συναλλαγών, σε σχέση
με το 48,01% τον προηγούμενο μήνα.

ΠΡΟΣΩΠΟ

Στο 100% η αποζημίωση πρώην εργαζομένων
σε τράπεζες που εκκαθαρίστηκαν

Χρήστος Σταϊκούρας 
(υπουργός Οικονομικών): 

MARKET PLACE

Από την Αμαλία Κάτζου STATUS:

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
MYTILINEOS: Η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσι-
μων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και η CentricΣΕΝΤΡ υπέ-
γραψαν Συμφωνία Αγοράς Ενέργειας (PPA) με τη Vodafone UK, που
σχετίζεται με παραγόμενη ενέργεια από τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα
βρίσκονται στις περιοχές Lincolnshire, Worcestershire και Notting-
hamshire, με συνολική δυναμικότητα 110 MW. Όλα τα έργα έχουν ανα-
πτυχθεί και κατασκευάζονται από τον Τομέα RSD MYTILINEOS. 
AUTOHELLAS: Με αυξημένα καθαρά κέρδη και τζίρο έκλεισε το α’ τρί-
μηνο του 2022 για την Autohellas. Αναλυτικά, η εισηγμένη παρουσίασε
αύξηση 12,4% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος
ανήλθε σε 144,8 εκατ. ευρώ έναντι 128,8 εκατ. το 2021. Τα κέρδη με-
τά από φόρους του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν
στα 8 εκατ. έναντι 4,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, πα-

ρουσιάζοντας αύξηση 79,3%.



«Α γνοείται» η τύχη της δημο-
τικής περιουσίας στον Πει-
ραιά.  Όπως καταγγέλλει

η δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, «ο
Δήμος Πειραιά διαθέτει μία Διεύθυν-
ση Δημοτικής Περιουσίας που ξεχνά
να εγγράψει τα δημοτικά ακίνητα
στους καταλόγους της. Οι παράγον-
τες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης
ασχολήθηκαν με το τεράστιο ακίνητο
στο Παλατάκι, δηλώνοντάς το προ-
εκλογικά ως δημοτικό οικόπεδο και

το ξέχασαν αμέσως μετά. Ούτε ξέρει
κανείς τι γίνεται με το Παλατάκι.
Ακολούθησαν οι κεντρικές πλατείες
της πόλης, τις οποίες ξέχασαν να εν-
τάξουν στον κατάλογο της δημοτικής
περιουσίας. Είναι η πλατεία Κοραή,
η πλατεία Κανάρη, η Τερψιθέα, ο Τι-
νάνειος Κήπος και καμιά δεκαριά άλ-
λες. Ακολούθως στη δημοτική πλαζ
της Φρεαττύδας ετοιμάστηκε εν
κρυπτώ ιδιωτική επιχείρηση πάρ-
κινγκ στη δημόσια αμμουδιά». 

Μετακομίζει το Αστυνομικό Μέγαρο Πειραιά από το κέντρο της πόλης (Ηρώων Πολυτε-
χνείου). Το συγκεκριμένο κτίριο (ιδιοκτησίας του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων Αγροτικής
Τράπεζας), όπου στεγάζονται σήμερα οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, πα-
ρουσιάζει θέματα στατικότητας, εργασιών, ενώ και η μελλοντική αξιοποίησή του (γραφεία ή
ξενοδοχείο) επισπεύδει τη μεταφορά των υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή εδώ
και καιρό και αναζητείται κατάλληλος χώρος στην πόλη. Μάλιστα, προηγήθηκαν επαναλαμ-
βανόμενες δημοπρασίες μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τη μίσθωση κτι-
ρίων από το Ελληνικό Δημόσιο. Τελικά, το Αστυνομικό Μέγαρο Πειραιά θα μεταφερθεί στην
οδό Ασκληπιού, στο 5ο Διαμέρισμα.

««Ο ρυπαίνων
πληρώνει…»

Την ανάγκη να περάσει σταδια-
κά η Ναυτιλία «από την τρέχου-
σα αβεβαιότητα, σε ένα προβλέ-
ψιμο περιβάλλον που θα καθο-
δηγεί τις μελλοντικές επενδύ-
σεις και θα διασφαλίζει ότι θα
αποδώσουν τα προσδοκώμενα
οφέλη για το περιβάλλον», επε-
σήμανε υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης
Πλακιωτάκης, μιλώντας στο 1o
Ελληνοκυπριακό Business
Summit, με θέμα τον δρόμο
προς την απανθρακοποίηση του
ναυτιλιακού κλάδου. «Οποιαδή-
ποτε νέα μέτρα, συμπεριλαμβα-
νομένων αυτών με περιβαλλον-
τικό χαρακτήρα», σημείωσε ο
Γιάννης Πλακιωτάκης, «πρέπει
να είναι πρακτικά, ρεαλιστικά
και υλοποιήσιμα, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη αφενός τα ειδι-
κά χαρακτηριστικά κάθε μοντέ-
λου ναυτιλιακής δραστηριότη-
τας και αφετέρου τις κεντρικές
περιβαλλοντικές αρχές – με βα-
σικότερη όλων την αρχή ο ρυ-
παίνων πληρώνει».

Νέο ατύχημα 
με τραυματία 
στην Cosco
Ένα ακόμα ατύχημα σημειώθηκε
στον Σταθμό Εμπορευματοκιβω-
τίων (ΣΕΜΠΟ) του Πειραιά. Αυ-
τήν τη φορά, τραυματίας είναι ο
58χρονος οδηγός φορτηγού αυ-
τοκινήτου, που είδε το όχημά του
να «απογειώνεται», καθώς γερα-
νογέφυρα ανασήκωνε από το
όχημα ένα κοντέινερ!
Το περίεργο ατύχημα έγινε στην
προβλήτα 3 του ΣΕΜΠΟ, την
οποία διαχειρίζεται, μαζί με την
προβλήτα 2, η θυγατρική της
Cosco, ΣΕΠ ΑΕ, όταν μια γερανο-
γέφυρα ξεκίνησε να ανυψώνει
ένα κοντέινερ από φορτηγό αυ-
τοκίνητο. Ωστόσο, επειδή «δεν
είχε ολοκληρωθεί η απασφάλι-
ση» του κοντέινερ, μαζί με το
κοντέινερ άρχισε να ανασηκώνε-
ται και το όχημα! 

Το κόστος του ταξιδιού με πλοίου είναι
φθηνότερο για τη Λεμεσό της Κύπρου
παρά για την Κρήτη, τη Σάμο ή τη Ρόδο.

Αυτό αποκαλύπτεται από τα τιμολόγια
των ναύλων για τα δρομολόγια στη γραμ-
μή Λεμεσός-Πειραιάς, που θα ξεκινήσει
στις 19 Ιουνίου και θα εκτελείται από το
με κυπριακή σημαία επιβατηγό-οχηματα-
γωγό «Daleela». Συγκεκριμένα, από τον
ενημερωτικό πίνακα, προκύπτει ότι το

κόστος για ένα άτομο σε μια δίκλινη καμ-
πίνα 1ης κλάσης θα είναι 55,21 ευρώ
φθηνότερο και από την οικονομική θέση
για Βαθύ Σάμου (65,50) και για Ρόδο
(82,5) και λίγο ακριβότερο από την τιμή
«καταστρώματος» για Ηράκλειο (42)!

Το ίδιο ισχύει και για το Ι.Χ. αυτοκίνη-
το, το οποίο στη γραμμή Λεμεσός-Πει-
ραιά κοστίζει 101,72 ευρώ, ενώ για Βα-
θύ Σάμου 108,5 και για Ρόδο 136,50.

Πιο φθηνό είναι το ταξίδι με πλοίο 
για Κύπρο παρά για Κρήτη, Σάμο ή Ρόδο!

«Στα αζήτητα» η δημοτική 
περιουσία στον Πειραιά

«Μετακομίζει» η Αστυνομική Διεύθυνση 

Με τραγούδια 
επιστρέφουν 
οι «Ημέρες Θάλασσας»
Επιστρέφουν για 8η συνεχόμενη
χρονιά στον Πειραιά οι «Ημέρες
Θάλασσας», που προγραμματί-
ζεται να πραγματοποιηθούν από
τις 27 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου
στην πόλη. Αυτή τη φορά, ο Δή-
μος Πειραιά σκέφτηκε να «ντύ-
σει» δημόσια κτίρια, στάσεις λε-
ωφορείων, καταστήματα, οχή-
ματα δημοτικής συγκοινωνίας
με χαρακτηριστικούς στίχους
τραγουδιών που αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της πολιτιστι-
κής ταυτότητας της πόλης, πα-
ραμένουν διαχρονικοί στο πέρα-
σμα του χρόνου και επαναφέ-
ρουν μνήμες και αναμνήσεις.

Δεν επαρκούν για την
αγορά τα μέτρα μείωσης
του κόστους ενέργειας!
Ανεπαρκή για να τονώσουν την
αγορά θεωρεί ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Πειραιά τα μέτρα για τη
μείωση του κόστους ενέργειας,
αν και όπως σημειώνει «είναι
επιβεβλημένα και κινούνται
προς τη σωστή κατεύθυνση».
Συγκεκριμένα, ο Εμπορικός
Σύλλογος Πειραιά (ΕΣΠ), αν και
ξεκινάει δίνοντας ένα θετικό
πρόσημο στα μέτρα, αναφέρον-
τας πως με αυτά «δίνεται μια
ανάσα στη μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα και ειδικά στο λια-
νεμπόριο που ασφυκτιά λόγω
έλλειψης ρευστότητας και μει-
ωμένης κατανάλωσης και δεν
έχει τη δυνατότητα να αντεπε-
ξέλθει στις υποχρεώσεις του»,
ωστόσο υπογραμμίζει πως «τα
συγκεκριμένα μέτρα δεν επαρ-
κούν για να καλύψουν την πλει-
ονότητα των επιχειρήσεων που
παλεύουν για την επιβίωσή
τους, μέσα σε συνθήκες εξαιρε-
τικά μειωμένης ζήτησης».

32Πειραϊκά
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Κυριολεκτικά στο νήμα κατάφερε η
διοίκηση Ζέρβα να περάσει τον επι-
χειρησιακό σχεδιασμό της στο τελευ-
ταίο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονί-
κης. Από την αντιπολίτευση ζητήθηκε
ονομαστική ψηφοφορία και κατά την
ψήφιση απουσίαζαν αρκετοί δημοτι-
κοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στην
παράταξη του δημάρχου ή συνεργά-
ζονται με αυτήν. Αποτέλεσμα ήταν να
χρειαστεί η διπλή ψήφος του προ-
έδρου του ΔΣ Πέτρου Λεκάκη, για να
εγκριθεί το θέμα. 

Θερμό τετ α τετ 
Μακρόν - 
Τζιτζικώστα

Με τον Εμανουέλ Μακρόν συ-
ναντήθηκε ο Απόστολος Τζι-
τζικώστας στην τελετή λήξης
της Διάσκεψης για το Μέλ-
λον της Ευρώπης στο Στρα-
σβούργο. Οι δυο τους είχαν
ένα θερμό τετ α τετ, όπου
συμφώνησαν πως τώρα είναι
η ώρα για να αλλάξει ριζικά η
Ευρώπη, να ακούσει τις ανάγ-
κες των τοπικών κοινωνιών
και να δώσει άμεσες και ου-
σιαστικές λύσεις στα προβλή-
ματα των πολιτών.

Έτοιμο το κόμμα 
του αντιεμβολιαστή
καθηγητή Δ. Κούβελα
Στη δημιουργία πολιτικού κόμ-
ματος προχώρησε ο αντιεμβο-
λιαστής γιατρός και καθηγητής
Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δη-
μήτρης Κούβελας. Όπως ανα-
φέρει σε ανάρτησή του, «ο κ.

Κούβελας
υπέγραψε
στον Άρειο
Πάγο την
ίδρυση του
κινήματος,
με την ονο-

μασία “Πνοή Δημοκρατίας”. Εί-
ναι ώρα να ξανασυστηθούμε, να
πούμε δηλαδή ποιοι είμαστε,
με ποιους είμαστε και πού θέ-
λουμε να πάμε», δήλωσε σχετι-
κά μετά την υπογραφή. Υπενθυ-
μίζεται ότι ο καθηγητής Φαρ-
μακολογίας του ΑΠΘ, Δημή-
τρης Κούβελας, αναμένεται να
δικαστεί τον ερχόμενο Δεκέμ-
βριο για διασπορά ψευδών ει-
δήσεων μέσω διαδικτύου. 

Οι Θεσσαλονικείς που στελεχώνουν
την ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας

Είκοσι πέντε άτομα εκλέχθηκαν τελικά από τη Θεσσαλονί-
κη στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ. Αυτοί που ξεχωρίζουν
στην πρώτη 10άδα είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο
Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ στην 11η θέση ακολουθεί η
Φανή Αρβανιτίδου. Ακόμη εκλέγονται οι Νάντια Καρακώ-
στα, Γιώργος Γκαζέπης, Κώστας Φωτίου, Μαρία Σαρηγιαν-
νίδου, Στέλιος Τσομαρίδης, Χριστίνα Γεωργάκη, Δανιήλ Πα-
ραμυθιώτης, Συμέλα Μανουσαρίδου, Ζήσης Ιωακείμοβιτς,
Όλγα Βασιλάκη, Ανδρέας Τρεντζίδης, Χαράλαμπος Σαρδέ-
λης, Κατερίνα Σταμούλη, Διονύσης Μανωλόπουλος, Αλκμή-
νη Παπανικολάου, Αντώνης Ζαβέρκος, Κυριάκος Χαμου-
ζάς, Βίκυ Κανέλου, Στέφανος Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος
Μανδρίνος, Νίκος Παπαδόπουλος και Γιώργος Τσακούμης.
Εκτός Πολιτικής Επιτροπής έμειναν οι υποψήφιοι από τη
Θεσσαλονίκη Κλεόβουλος Θεοτόκης, Γιώργος Βλαχογιάν-
νης, Μαρία Καρατενίζη, Ευαγγελία Καραμπατάκη, Γιάννης
Καλαϊτζίδης και Χρήστος Βαϊτσίδης.

Φούντωσαν οι φήμες για ενδεχόμενη
υποψηφιότητα Εξαδάκτυλου 

Η παρουσία αλλά και η
ομιλία του προέδρου του
Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου Αθανασίου
Εξαδάκτυλου στο Συνέ-
δριο της ΝΔ φούντωσε
τις φήμες περί υποψη-
φιότητάς του στην Α’
Θεσσαλονίκης. Άλλωστε
ας μην ξεχνάμε ότι ο
γνωστός γιατρός είχε το-
ποθετηθεί τιμητικά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του
2015 στην 20ή και μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο
της ΝΔ, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. 

Νικηφορίδης κατά διοίκησης 
για τον Κήπο του Νερού

Δριμύ «κατηγορώ» κατά της διοίκησης Ζέρβα στον Δήμο
Θεσσαλονίκης εξαπολύει ο αρχιτέκτονας της Νέας Παρα-
λίας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, με αφορμή την εικόνα που
παρουσιάζει ο Κήπος του Νερού. Συγκεκριμένα σε ανάρτη-
σή του στο Facebook ο κ. Νικηφορίδης γράφει: «Κωνσταν-
τίνος Ζέρβας, Σωκράτης Δημητριάδης, πολιτικός μηχανι-
κός και αρχιτέκτονας αντίστοιχα. Δημιουργοί αυτής της
ντροπής. Φανταστείτε να είχαν κάνει τη μελέτη της Νέας
Παραλίας! Πρωί πρωί στη Νέα Παραλία έκαναν ξανά γιαπι
τον Κήπο του Νερού. Η ανικανότητα δύσκολα κρύβεται!».

Κάλεσμα Βαρτζόπουλου 
για «ποτάκια» στο Κολωνάκι

Περισσότερα από 30 άτομα αποδέχτηκαν την πρόσκλη-
ση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου το βράδυ του Συνεδρίου
για χαλαρό ποτάκι και κουβέντα σε γνωστό μαγαζί στην
περιοχή του Κολωνακίου. Ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’
Θεσσαλονίκης προσκάλεσε όλους τους συνέδρους της
εκλογικής του περιφέρειας, με αφορμή το 14ο Συνέδριο
της ΝΔ, οι οποίοι τον τίμησαν με την παρουσία τους.

Βάζει πλώρη για τον δήμο ο Νυφούδης
Επαφές, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, κάνει το τελευ-

ταίο διάστημα ο Νίκος Νυφούδης, ο οποίος φαίνεται πως
καλοβλέπει τον Δήμο Θεσσαλονίκης και σχεδιάζει υποψη-
φιότητα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Το σί-
γουρο είναι πως στο πρόσωπο
του επιχειρηματία θα έχει συνέ-
χεια η παράταξη «ΠΟΛΗχρωμη
Πόλη», που αυτήν τη στιγμή με-
τρά στα δημοτικά έδρανα δύο
συμβούλους, τον Σπύρο Βούγια
και τον Ανδρέα Κουράκη. Ο Νί-
κος Νυφούδης έκλεισε ήδη
έναν κύκλο επαφών με πρώην
αντιδημάρχους και δημοτικούς
συμβούλους της διοίκησης Μπουτάρη, έχει κοινοποιήσει
τις διαθέσεις του σε πολιτικά στελέχη και βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μιλάει και με τους Οικολόγους, ένα μέρος
των οποίων βρίσκεται ήδη στον στενό πυρήνα της ομάδας
του. Παράλληλα, «τρέχουν» μετρήσεις για τα προβλήματα
του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και για τη δημοφιλία του
επιχειρηματία. 

Το... λάθος του Λεκάκη και 
η «είδηση» του Αναστασάκη

Ένα λάθος έκρυβε και μία είδηση; Ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης, ξέχασε να δώσει τον
λόγο στον Χρήστο Αναστασάκη, ως επικεφαλής της παράταξης Ψω-
μιάδη. «Σας ζητώ συγγνώμη. Είναι η πολλοστή φορά που σας ξε-
χνάω», είπε ο κ. Λεκάκης με τον κ. Αναστασάκη να απαντά: «Συγχω-
ρεμένος, τώρα που κατεβαίνετε και βουλευτής». Ο πρόεδρος, ο
οποίος κάνει επαφές για τις βουλευτικές εκλογές αλλά επίσημα
δεν έχει ανακοινώσει, έπιασε το σχόλιο και ανταπάντησε: «Βγάλαμε
και είδηση δηλαδή!».

Και γνώστης πολεμικών τεχνών ο Ζεϊμπέκης
Τι κι αν δήλωσε απροπόνητος; Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δή-

μου Θεσσαλονίκης, Νίκος Ζεϊμπέκης, απέδειξε ότι οι πολεμικές τέ-
χνες δεν ξεχνιούνται... Έτσι, όταν οι διοργανωτές του τουρνουά
«World King of Tae Kwon Do» τον κάλεσαν να ανέβει στο ταπί της
ΧΑΝΘ και να δοκιμάσει να σπάσει ένα ξύλο, πήρε την κατάλληλη θέ-
ση και τα κατάφερε! Μάλιστα, για την προσπάθειά του απέσπασε
θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

«Πέρασε» στο… παρά πέντε 
ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός του δήμου 



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

34

Πληρώθηκαν από 
το Μεσοπρόθεσμο 

Οι πέντε ιδιοκτήτες είχαν προσφύγει στη
Δικαιοσύνη για την απαλλοτρίωση, προ-
σκομίζοντας μία σειρά από στοιχεία που
ισχυροποιούσαν τις θέσεις τους. Απέναντί
τους ήταν ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως
όμως και για ένα μικρό τμήμα το Ελληνικό
Δημόσιο. Νομικοί που γνωρίζουν την υπό-
θεση έλεγαν ότι οι ιδιώτες στη μάχη αυτή
δεν είχαν ουσιαστικά καμία νομική «αντί-
σταση». Μάλιστα, έγινε λόγος μέχρι και
για… χειρόγραφες σημειώσεις που κατα-
τέθηκαν από δήμο και Δημόσιο, από την
πλευρά των οποίων η υπόθεση έδειχνε ότι
αντιμετωπίστηκε σαν να ήταν η απαλλο-
τρίωση ενός μικρού χωραφιού. Και έτσι
ορίστηκε η τιμή μονάδας που ζητούσαν,
δηλαδή το ποσό των 2.500 ευρώ, ανά τε-
τραγωνικό, που οι ιδιοκτήτες θεωρούν λο-
γικό ακόμη και σήμερα, υποστηρίζοντας
πως σε σύγκριση με τις τιμές του συντελε-
στή δόμησης της συγκεκριμένης περιοχής
η αξία ανέρχεται στο συγκεκριμένο ποσό. 

Η παθητική στάση δήμου και Δημοσίου,
που δεν προσέφυγαν στις προθεσμίες που
προβλέπονταν προκειμένου να επανα-
προσδιοριστεί η τιμή, αλλά και η αποζη-
μίωση του Δημοσίου με ένα μικρό ποσό
που του αναλογούσε για να μην κινηθεί κα-
μία άλλη δικαστική διαδικασία, «κλείδω-
σε» την υπόθεση με το ποσό των 58 εκα-
τομμυρίων ευρώ. 

Το πρόβλημα που ανέκυψε την περίοδο
εκείνη ήταν ότι ο Δήμος Καλαμαριάς δεν
είχε στα ταμεία του τόσα χρήματα για να
αποζημιωθούν οι ιδιώτες με την απαλλο-
τρίωση. Η πίεση που ασκούνταν ήταν με-
γάλη και οι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε
απειλή κατάσχεσης των λογαριασμών του
δήμου, που θα οδηγούσε σε πάγωμα πλη-
ρωμών ακόμη και των μισθών των υπαλλή-
λων. Έτσι, με ενέργειες του τότε δημάρχου
Θεοδόση Μπακογλίδη, τα χρήματα διατέ-
θηκαν το 2014 από το κράτος. Συγκεκρι-
μένα, με απόφαση της κυβέρνησης αξιο-
ποιήθηκε κονδύλιο που είχε προβλεφτεί
από το μνημόνιο για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές των δήμων και το οποίο οι δήμοι
δεν χρησιμοποίησαν. Όλο το ποσό των 58
εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε από εκεί. 

Κατηγορούμενος για κακουργημα-
τική απιστία θα κληθεί να δώσει
εξηγήσεις στον ανακριτή Θεσσα-

λονίκης ο τέως δήμαρχος Καλαμαριάς
Θεοδόσης Μπακογλίδης, για την ιστορι-
κή –λόγω μεγέθους– απόφαση απαλλο-
τρίωσης των 28 στρεμμάτων του πρώην
στρατοπέδου «Κόδρα», που αποτελούσαν
ιδιοκτησίες, με το πρωτοφανές ποσό των
2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Το Δημόσιο κατέβαλε το υπέρογκο ποσό
των 58 εκατομμυρίων ευρώ! Το γεγονός
ότι ο δήμος την περίοδο της δικαστικής
απόφασης το 2009 δεν προσέφυγε για
τον επαναπροσδιορισμό της τιμής που όρι-
σε το δικαστήριο τον καθιστά ποινικά
υπεύθυνο για το τεράστιο ποσό που δόθη-
κε σε πέντε ιδιοκτήτες. Ενδεικτικό είναι
ότι, την περίοδο αυτή, η τιμή της απαλλο-
τρίωσης που συζητείται για τις υπόλοιπες

ιδιοκτησίες του «Κόδρα» φτάνει μόλις τα
250 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 

Σιωπηρή αποδοχή

Η υπόθεση της απαλλοτρίωσης με το
ποσό-μαμούθ, που πληρώθηκε το 2014
κατά τη διάρκεια της κρίσης, άρχισε να
ερευνάται από τη Δικαιοσύνη μετά τις κα-
ταγγελίες που έγιναν στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Καλαμαριάς και έκαναν λόγο για
σκανδαλώδη σιωπηρή αποδοχή. Οι ευθύ-
νες που επιρρίπτονταν από τότε στη διοί-
κηση του δήμου ήταν ότι οι μηχανισμοί
των δημοτικών αρχών της Καλαμαριάς
δεν αντέδρασαν στη δικαστική απόφαση
και έτσι πληρώθηκαν 58 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Εξετάστηκαν τα στοιχεία από την Ει-
σαγγελία Διαφθοράς και ασκήθηκε ποινι-
κή δίωξη για απιστία σε βάρος του τότε
δημάρχου, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα

βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για ν’ απολο-
γηθεί, καθώς μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα ζήτησε και πήρε προθεσμία. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τέως δή-
μαρχος και το επιτελείο του έχουν τη θέση
–και αυτό αναμένεται να διατυπωθεί στην
ανάκριση– πως η διοίκηση, τόσο το 2009 –
όσο ο ίδιος ουσιαστικά εκτελούσε καθή-
κοντα δημάρχου ως αναπληρωτής– όσο
και το 2010, όταν ανέλαβε τον δημαρχιακό
θώκο μετά τις εκλογές, διαστήματα κατά
τα οποία «έτρεχαν» οι προθεσμίες για προ-
σφυγή στη δικαστική απόφαση που όριζε
το ποσό της απαλλοτρίωσης στην τιμή μο-
νάδας 2.500 ευρώ, δεν ειδοποιήθηκε από
το νομικό επιτελείο. Μάλιστα μία εξήγηση
δίδεται, πως την περίοδο εκείνη ένας νομι-
κός σύμβουλος συνταξιοδοτήθηκε και δεν
παρέδωσε στον διάδοχό του τον συγκεκρι-
μένο φάκελο με την απαλλοτρίωση(;). 

Στον ανακριτή ο τέως
δήμαρχος Καλαμαριάς,

που κατηγορείται 
για απιστία 58 εκατ. ευρώ

που δόθηκαν 
σε πέντε ιδιοκτήτες 

Η απαλλοτρίωση του «Κόδρα» 
στοιχειώνει την Καλαμαριά!
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Στη «Σίγμα»
βρήκαν τον...
μάστορά τους 

Οι... κάπως μεγαλύτεροι σε ηλι-
κία θα θυμούνται ότι στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, στην παραλιακή
λεωφόρο, στη Βουλιαγμένης, αλλά
και στα δυτικά προάστια –ιδίως τις
νυχτερινές ώρες– κυκλοφορούσαν
κάποια οχήματα με το λογότυπο της
ΕΛ.ΑΣ. στις πόρτες τους, που καμία
σχέση δεν είχαν με τα... κλασικά
περιπολικά! Ο λόγος για την φημι-
σμένη Ομάδα «Σίγμα», όπου ειδικά
εκπαιδευμένοι αστυνομικοί (σ.σ.
οδηγοί αγώνων οι περισσότεροι,
όπως ο Ανδρέας Καραβελάκης
κ.ά.) είχαν γίνει... φόβος και τρό-
μος για τους «κοντράκηδες» της Ατ-
τικής. Η συγκεκριμένη ειδική υπη-
ρεσία της Αστυνομίας, έχοντας στο
«οπλοστάσιό» της πολλές... εκατον-
τάδες ίππους κάτω από τα καπό
οχημάτων όπως Mercedes Benz
190e, Lancia Intergrale, BMW M3,
Porsche 911 Carrera, Audi Rs2 και
Alfa Romeo 155, δεν δίσταζε να
εμπλακεί σε καταδιώξεις τόσο ατό-
μων που έστησαν αυτοσχέδιους
αγώνες ταχύτητας, όσο και άλλων
«γρήγορων» κακοποιών.

Το πέρασμα του χρόνου και η Ελ-
λάδα, που σιγά-σιγά άλλαζε, είχαν
ως αποτέλεσμα λίγο μετά το Mille-
nium το τότε υπουργείο Δημόσιας
Τάξης να καταργήσει την Ομάδα
«Σίγμα» για λόγους κόστους, κα-
θώς τόσο η συντήρηση όσο και η
κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων
ήταν ιδιαίτερα δαπανηρές. Πριν
από περίπου ενάμιση χρόνο, ένα
ΦΕΚ (σ.σ. με ημερομηνία
13/4/20) έφερε αλλαγές στον
τρόπο χρήσης των κατασχεμένων
μέσων για τις ανάγκες των Σωμά-
των Ασφαλείας και άφησε να φανεί
ότι η υπηρεσία φόβητρο για τους
«κοντράκηδες» θα επιστρέψει,
έστω και όχι τόσο εμφατικά. Στην
πράξη αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε
πρόθεση για επανασύσταση της
Ομάδας «Σίγμα», αλλά για ενίσχυση
υπηρεσιών πρώτης γραμμής (σ.σ.
όπως η ΟΠΚΕ, που απέκτησε ένα
γερμανικό «θηρίο» 400 ίππων), με
οχήματα που θα μπορούσαν να κα-
ταδιώξουν κακοποιούς με «πειραγ-
μένα» αυτοκίνητα που εδράζουν
κυρίως στη Δυτική Αττική και χρησι-
μοποιούν είτε την Εθνική είτε την
Αττική Οδό για τις έκνομες δραστη-
ριότητές τους. 

Το... παιχνίδι «του ποντικού με τη γά-
τα», που ξεκίνησε κάπου στα τέλη
της δεκαετίας του ’80, κορυφώθηκε

στα 90s για σχεδόν μία δεκαπενταετία, αλ-
λά ατόνησε την περίοδο της οικονομικής
κρίσης και των μνημονίων, επέστρεψε για
τα καλά μετά το τέλος των lockdown λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού.

Ποιο είναι αυτό το... παιχνίδι; Το κυνηγη-
τό των αστυνομικών της Τροχαίας με τους
οδηγούς των αυτοκινήτων μεγάλης ιππο-
δύναμης –είτε εργοστασιακά είτε «πειραγ-
μένα»– που αποφασίζουν να... στήσουν
αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας πότε
στην παραλιακή λεωφόρο, πότε στη «Βού-

τα» της λεωφόρου Βουλιαγμένης, πότε
στο Ολυμπιακό Χωριό, πότε στη λεωφόρο
Σχιστού και πότε στην «Κρυφή». 

«Οι εποχές έχουν αλλάξει, τα αυτοκίνητα
έχουν αλλάξει, οι οδηγοί έχουν αλλάξει. Αυ-
τό που δεν έχει αλλάξει είναι το πάθος για
την ταχύτητα», εξηγεί στο «Π» ο Δημήτρης,
κάτοχος ενός γιαπωνέζικου «θηρίου» 400
ίππων, που δεν κρύβει ότι περισσότερο
τον... τρομάζει ο φάρος του περιπολικού,
παρά μία κλειστή στροφή. 

Οι «μαχητές του δρόμου»

Είναι προφανές ότι η κατάσταση στην Ελ-
λάδα δεν έχει καμία σχέση με αυτά που
έχουμε δει σε κάποιες ταινίες –με αποκο-
ρύφωμα την παρέα του... Βιν Ντίζελ στο
«Fast & Furious»–, δυστυχώς όμως και
εδώ έχουμε τους δικούς μας «μαχητές των
δρόμων» που δεν διστάζουν να θέσουν σε
κίνδυνο τόσο τη δική τους ζωή, όσο και αυ-
τών που θα βρεθούν στο διάβα τους. Μόλις
πριν από μερικές ημέρες, στην παραλιακή
λεωφόρο στο ύψος της Βουλιαγμένης, εί-
χαμε μία καραμπόλα επτά αυτοκινήτων
(σ.σ. ευτυχώς μόνο με 5 ελαφρά τραυμα-
τίες) που προκλήθηκε –όπως ανέφεραν
αυτόπτες μάρτυρες– από μια «κόντρα»,
ανάμεσα σε δύο «θηρία» της ασφάλτου.

Ο αριθμός των «κοντράκηδων» που
πλήρωσαν με τη ζωή τους το πάθος για
ταχύτητα δεν μπορεί να υπολογιστεί. Ακό-
μη περισσότεροι είναι αυτοί που ξύπνη-
σαν στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου και
βγήκαν από αυτό είτε καθηλωμένοι σε
αναπηρικό καροτσάκι, είτε «σημαδεμέ-
νοι» στο σώμα και την ψυχή τους. 

Σε θέση «μάχης» για να σωθούν ζωές
Μαζί με τους «κοντράκηδες», ωστόσο, επέστρεψαν για τα καλά και οι στοχευμένες

επιχειρήσεις της Τροχαίας, με αιχμή του δόρατος την Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τρο-
χαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), που μόνο τον τελευταίο μήνα έχει πραγματοποιήσει του-
λάχιστον τέσσερις μεγάλες νυχτερινές εξορμήσεις. Πεδίο δράσης το παλαιό αεροδρό-
μιο, η λεωφόρος Ποσειδώνος, τα Λιμανάκια, το «Ribas», η λεωφόρος Σχιστού, η λεω-
φόρος Βουλιαγμένης κ.ά. Σε αυτές βεβαιώθηκαν 154 παραβάσεις, από 104 αυτοκί-
νητα αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας και 116 οδηγούς οι άδειες ικανότητας
οδήγησης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μεγάλο «όπλο» της ΕΛ.ΑΣ. πλέον είναι οι δεκάδες κάμε-
ρες διαχείρισης κυκλοφορίας, αλλά και οι ίδιοι οι... «χεράδες» (σ.σ. οι καλοί και γρήγο-
ροι οδηγοί στην αργκό των «κοντράκηδων»), που αναρτούν βίντεο με τα κατορθώματά
τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

«Fast & Furious» α λα ελληνικά!

Μέσα σε έναν μήνα, 
η Τροχαία πραγματοποίησε

τέσσερις νυχτερινές
εξορμήσεις για

«κοντράκηδες» και
«πειραγμένα» οχήματα,

βεβαιώνοντας εκατοντάδες
παραβάσεις για ταχύτητα 

papadkos@gmail.com

του 
Κώστα Παπαδόπουλου



Aπίστευτεςηλεκτρονικέςαπάτεςμεθύματα
Στον αχανή και άγνωστο κόσμο του

διαδικτύου, το έγκλημα παραμο-
νεύει. Κυκλοφορούν αθέατοι και

καμουφλαρισμένοι επικίνδυνοι απατεώ-
νες, όπως στον πραγματικό κόσμο! 

Όπλο τους το πληκτρολόγιο ενός υπολο-
γιστή, με το οποίο «πυροβολούν» ανυπο-
ψίαστους, ευκολόπιστους ή αφελείς πολί-
τες, αρπάζοντας περιούσιες ή καταστρέ-
φοντας ζωές.

Η απάτη στο ίντερνετ έχει πάρει εκρηκτι-
κές διαστάσεις παγκοσμίως και απλώνεται
ραγδαία, με τους «χακερ» να χρησιμοποι-
ούν πλέον νέες επιστημονικές μεθόδους
εξαπάτησης, καθώς η ηλεκτρονική επικοι-
νωνία αποτελεί πια βασικό και αναπόσπα-
στο κομμάτι της σύγχρονης ζωής.

Διασυρμός και απόγνωση

Τα θύματα των κακοποιών είναι ανυπολό-
γιστα. Το διεθνές cyber alert δέχεται καθη-
μερινά δεκάδες απελπισμένα μηνύματα
βοήθειας, από τα θύματα των επιτήδειων
που μπλέχτηκαν στα γρανάζια συμμοριών
με πλοκάμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολέ-
θριες διαδικτυακές υποσχέσεις ή συμφω-
νίες έχουν ξετινάξει αμύθητα ποσά, έχουν
οδηγήσει πολλούς στην απόγνωση, έχουν
διασύρει υπολήψεις και έχουν σπρώξει αρ-
κετούς σε επικίνδυνα μονοπάτια… 

Η καταδίωξη από τις Αρχές κάθε χώρας
είναι συνεχής, αλλά το έγκλημα είναι ένα
βήμα μπροστά. Με απλά λόγια λοιπόν,
όπως συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο,
έτσι και στο Διαδίκτυο, υπάρχουν άκρως
επικίνδυνα άτομα που έχουν σκοπό να
κλέψουν τα προσωπικά σας στοιχεία (όνο-
μα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), τα χρή-
ματά σας, ή και τα δύο. Γι’ αυτό απαιτείται
μεγάλη προσοχή όταν σερφάρουμε στον
παγκόσμιο ιστό.

Στρατηγείο η Νιγηρία

Σε άλλες περιπτώσεις, άτομα από τη Νι-
γηρία αναζητούν τη βοήθεια επιχειρημα-
τιών ή ελεύθερων επαγγελματιών με σκο-
πό να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους, τα
οποία προέρχονται από εγκληματικές πρά-
ξεις (λαθρεμπόριο, απάτες, δωροδοκία
κ.λπ.), υποσχόμενοι για τη συνεργασία αυ-
τή υψηλό ποσοστό αμοιβής.

Για τον σκοπό αυτόν, κάνουν χρήση τίτλων
επίσημων φορέων της χώρας τους (υπουρ-
γεία, Κεντρική Τράπεζα, Εθνική Εταιρεία Πε-
τρελαίων Νιγηρίας κ.λπ.), χρησιμοποιούν τίτ-
λους κυβερνητικών ή στρατιωτικών παραγόν-

των με υπαρκτά και ψεύτικα ονόματα ή προφα-
σίζονται σχέση τους με «διάσημα» ή «σημαντι-
κά» πρόσωπα.Η απάτη έγκειται στο γεγονός
ότι οι αποστολείς των μηνυμάτων ζητούν από
τους παραλήπτες να τους αποστείλουν τα προ-
σωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των τραπεζι-
κού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας κ.λπ.,
προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία τους
και η αποκόμιση των χρηματικών ποσών.

Η μεγαλύτερη κομπίνα ο έρωτας!

Η απάτη με τις γνωριμίες αφορά περι-
πτώσεις που νομίζεις ότι βρήκες τον/την
κατάλληλο σύντροφο διαδικτυακά, αλλά
δεν είναι αυτός/ή που λέει ότι είναι. Μόλις
αποκτήσουν την εμπιστοσύνη σου, σου ζη-
τούν χρήματα για διάφορους συναισθημα-
τικούς λόγους. Εγγράφεσαι σε μια διαδι-
κτυακή υπηρεσία γνωριμιών ή σε ένα διαδι-
κτυακό chatroom. Κάνεις μια επαφή με κά-
ποιον/α που δείχνει ότι ενδιαφέρεται για
σένα. Μπορεί να είναι από άλλη χώρα ή
μπορεί να σου πει ότι είναι από την ίδια χώ-
ρα με εσένα. Σταδιακά αναπτύσσεις μια
σχέση εξ αποστάσεως μέσω e-mail, μηνυ-
μάτων, τηλεφωνημάτων κτλ. Καθώς η σχέ-
ση αναπτύσσεται, οι συνομιλίες σας γίνον-

ται πιο φιλικές. Το πρόσωπο που έχεις ερω-
τευτεί πιθανόν να σου στείλει τη φωτογρα-
φία του. Μπορεί να σου ζητήσει γυμνές
φωτογραφίες σου ή να προβείς σε σεξουα-
λικές πράξεις μπροστά στην κάμερα, ιδιαί-
τερα αν είσαι γυναίκα. 

Το πρόσωπο με το οποίο ανέπτυξες μια
σχέση δεν είναι αυτό που λέει ότι είναι.
Στην πραγματικότητα, όλο αυτό το διάστη-
μα συνομιλούσες με διαφορετικά μέλη της
σπείρας. Μόλις οι απατεώνες σιγουρευ-
τούν ότι τους συμπαθείς αρκετά, θα σου
πουν για ένα πρόβλημα που έχουν και  θα
σου ζητήσουν να τους βοηθήσεις στέλνον-
τάς τους χρήματα. Για παράδειγμα: Έχει
κανονίσει να έλθει να σε συναντήσει αλλά
χρειάζεται χρήματα για τα έξοδα του ταξιδι-
ού, τη βίζα κτλ. Ή είχε βγάλει εισιτήριο αε-
ροπλάνου αλλά του/της το κλέψανε. Ένα

Οι χρυσοί κανόνες 
προστασίας
�Να επαγρυπνείτε για το γεγονός

ότι υπάρχουν απάτες.
� Μάθετε με ποιον έχετε να κά-

νετε.
� Μην ανοίγετε ύποπτα κείμενα,

αναδυόμενα παράθυρα ή email –
διαγράψτε τα.

� Μη χρησιμοποιείτε τα στοιχεία
επικοινωνίας που περιέχονται
στο μήνυμα που σας έχει σταλεί.

�Να κρατάτε τους κωδικούς πρό-
σβασης και τους προσωπικούς
κωδικούς αριθμούς (ΡΙΝ) σε
ασφαλές μέρος.

�Να είστε πολύ προσεκτικοί για το
πόσες προσωπικές πληροφορίες
μοιράζεστε στις ιστοσελίδες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

� Προσέχετε τις ασυνήθιστες με-
θόδους πληρωμής.

� Να φυλάσσετε με ασφάλεια τις
κινητές συσκευές και τους υπο-
λογιστές σας.

�Να χρησιμοποιείτε πάντοτε προ-
στασία με κωδικό πρόσβασης.

� Να επιλέγετε προσεκτικά τους
κωδικούς πρόσβασης.

�Προσέχετε οποιαδήποτε αιτήμα-
τα που ζητούν τα στοιχεία ή τα
χρήματά σας.

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Οι νέες απίστευτες απάτες 
στο διαδίκτυο, οι μέθοδοι, 

τα κυκλώματα και οι τρόποι που 
οι επιτήδειοι αποσπούν τεράστια

χρηματικά ποσά από τους αφελείς 

Όλες οι ονομασίες των πιο δημοφιλών 
τρόπων διαδικτυακής απάτης – Υπόσχονται
ακόμα και θεραπεία για τον… Covid-19!
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μέλος της οικογένειας ή ένα άλλο πρό-
σωπο για το οποίο έχουν την ευθύνη εί-
ναι άρρωστο και χρειάζεται χρήματα
για φάρμακα και γιατρούς. Μόλις
του/της στείλεις χρήματα, επανέρχε-
ται ζητώντας και άλλα προβάλλοντας
άλλους λόγους. Αν του/της έχεις στεί-
λει φωτογραφίες σεξουαλικού περιε-
χομένου, οι απατεώνες θα απειλήσουν
ότι θα τις στείλουν στους γονείς ή τους
συγγενείς σου, σε φίλους σου ή στη
δουλειά σου, αν δεν ικανοποιήσεις τις
απαιτήσεις τους σε χρήματα.

Εργασία στο σπίτι

Η απάτη που αφορά την εργασία
στο σπίτι περιλαμβάνει την προσφο-
ρά να γίνεις οικονομικά ανεξάρτητος
ή να βγάλεις επιπλέον εισόδημα ξεκι-
νώντας τη δική σου επιχείρηση.

Ένα γράμμα, μια διαφήμιση ή μια
ιστοσελίδα σε ρωτάει αν ενδιαφέρε-
σαι να βγάλεις εύκολα χρήματα δου-
λεύοντας στο σπίτι ή να ιδρύσεις τη
δική σου επιχείρηση από το σπίτι. Θα
χρειαστεί όμως να πληρώσεις προκα-
ταβολικά για να μπεις στο πρόγραμ-

μα, να αγοράσεις πελατεία, να πλη-
ρώσεις για την ιστοσελίδα σου, να
αγοράσεις τα προϊόντα που θα πουλή-
σεις ή για να αγοράσεις το εγχειρίδιο
οδηγιών για το πώς θα «τρέξεις» την
επιχείρησή σου. Έτσι λοιπόν αρχίζει
το μπλέξιμο…

Κληρονομία: Σ’ αυτού του είδους την
απάτη, σου λένε ότι κάποιος μακρινός
πολύ πλούσιος συγγενής σου έχει πε-
θάνει και εσύ είσαι κληρονόμος του. Ο
απατεώνας που ισχυρίζεται ότι είναι δι-
κηγόρος κάπου στο εξωτερικό σού
στέλνει ένα e-mail λέγοντας ότι το άτο-
μο που έχει πεθάνει, και πιθανόν να εί-
ναι συγγενής σου, άφησε μεγάλη περι-
ουσία. Αν απαντήσεις στους απατεώ-
νες, θα σου ζητήσουν να πληρώσεις
διάφορους λογαριασμούς –φόρους,

αμοιβές δικηγόρων και δικαστηρίων,
τραπεζικές εντολές για μεταβιβάσεις
κτλ.– για να ξεμπλοκάρουν την ανύ-
παρκτη κληρονομιά.

Το επικίνδυνο grooming

Το διαδικτυακό «grooming» συμβαί-
νει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επα-
φή μέσω του διαδικτύου με ένα παιδί ή
έφηβο, προκειμένου να το συναντήσει
από κοντά και να το εκμεταλλευτεί με
πολύ άσχημο τρόπο. Το διαδικτυακό
«grooming» ή αλλιώς η «αποπλάνηση»
μέσω διαδικτύου είναι ένα έγκλημα
που τιμωρείται αυστηρά σε όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης.

Το online grooming μπορεί να συμβεί
σε όλους τους ιστοχώρους που είναι
δημοφιλείς στους εφήβους και στα
παιδιά, όπως στα διαδικτυακά παιχνί-
δια, στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω συνο-
μιλίας (chat) και αλλού. Κάποιοι διαδι-
κτυακοί «groomers» μπορεί να προ-
σποιούνται ότι είναι συνομήλικοι με τα
παιδιά (π.χ. βάζοντας ψεύτικη φωτο-
γραφία στο προφίλ τους και δηλώνον-
τας ψευδή ηλικία). Γι’ αυτό είναι ση-
μαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί
για το με ποιον συνομιλεί το παιδί μας
στο διαδίκτυο.

Ο κακόβουλος χρήστης «πλησιάζει»
το παιδί σε κάποιον «χώρο» επικοινω-
νίας, μέσω του διαδικτυακού παιχνιδι-
ού ή μέσω κάποιου κοινωνικού δι-
κτύου. Προσποιείται συνήθως ότι είναι
συνομήλικος με το παιδί και ότι μοιρά-
ζονται κοινά ενδιαφέροντα για να κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη του. Και έτσι ξε-
κινάει ο κίνδυνος…

τους...απελπισμένους!
Ανθεί η μέθοδος «ψάρεμα»
Το «ψάρεμα» είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι απα-
τεώνες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά σου
στοιχεία, όπως ονόματα χρηστών και κωδικούς. Αυτά έχουν
οικονομική αξία για τους απατεώνες. Επίσης περιλαμβάνει
την αποστολή κακόβουλων επισυναπτόμενων αρχείων ή
συνδέσμων ιστοσελίδων, στην προσπάθειά τους να «μολύ-
νουν» τον υπολογιστή σου ή άλλες κινητές συσκευές.
Οι απατεώνες στέλνουν «πονηρή» αλληλογραφία: e-mails,
σύντομα μηνύματα, κείμενα κτλ. Πολύ συχνά, αυτά φαίνον-
ται να είναι αυθεντική επικοινωνία από νόμιμους οργανι-
σμούς. Ενσωματωμένοι δεσμοί μέσα σε κείμενα σε οδη-
γούν σε ιστοσελίδες όπου σου ζητού να δώσεις κωδικούς ή
προσωπικές πληροφορίες. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να
μολυνθείς με ιούς. Μόλις πάρουν τις πληροφορίες, οι
απατεώνες μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για απάτες,
όπως κλοπή ταυτότητας και άλλες τραπεζικές απάτες. 

Το ισπανικό Λόττο 
και η απάτη «419»

Ο σύγχρονος τρόπος δράσης των κακό-
βουλων δραστών στην εν λόγω μορφή εξα-
πάτησης, που περιγράφεται υπό τον όρο
«ισπανικό Λόττο», είναι η μαζική αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
σε τυχαίους χρήστες του διαδικτύου, με τα
οποία τους ενημερώνουν ότι έχουν κερδί-
σει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό της τάξεως
των εκατομμυρίων δολαρίων σε ηλεκτρονι-
κή κλήρωση του διαδικτύου.

Οι δημιουργοί των μηνυμάτων αυτών, για
να γίνουν πιστευτοί, χρησιμοποιούν παρα-
πλήσια ονόματα μεγάλων εταιρειών (π.χ.
Microsoft, Yahoo κ.λπ.) και συνοδεύουν τα
μηνύματα που αποστέλλουν με πλαστά πι-
στοποιητικά όσον αφορά την υποτιθέμενη
ηλεκτρονική κλήρωση. Η απάτη έγκειται
στο γεγονός ότι ζητούν από τους υποτιθέμε-
νους νικητές την προπληρωμή κάποιων φό-
ρων ή/και εξόδων εκταμίευσης των χρημά-
των. Στην απάτη «419» ή «νιγηριανή απά-
τη», αποστέλλονται μηνύματα σε τυχαίους
χρήστες του διαδικτύου, με τα οποία τους
πληροφορούν ότι κάποιος κάτοχος ιδιαίτε-
ρα μεγάλης περιουσίας έχει αποβιώσει και
είτε δεν υφίσταται κανείς κληρονόμος και ο
παραλήπτης του μηνύματος έχει επιλεγεί
ούτως ώστε να κληρονομήσει αυτός την πε-
ριουσία, είτε, για να καταστεί δυνατό να
αποδεσμευτεί η περιουσία, χρειάζεται αυτή
να μεταφερθεί σε τραπεζικό λογαριασμό
του εξωτερικού και ο παραλήπτης του μηνύ-
ματος ενημερώνεται ότι, εάν διαθέσει τον
λογαριασμό του, θα αποκτήσει κάποιο πο-
σοστό επί της περιουσίας αυτής.

Θεραπεία 
για τον Covid-19

Οι απατεώνες στον χώρο της υγείας ανε-
βάζουν ιστοσελίδες ή διαφημίσεις που υπό-
σχονται θαυματουργές κάψουλες και θερα-
πείες με απίστευτα αποτελέσματα. Αυτές οι
απάτες αφορούν προϊόντα υγείας και άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να φαί-
νονται σαν μια νόμιμη μορφή εναλλακτικής
ιατρικής.

Τελευταία κυκλοφορούν «επιστημονικές»
διαφημίσεις για αποτελεσματικά φάρμακα
που γιατρεύουν τον Covid-19, ακόμα και
στην πιο προχωρημένη του μορφή. Μάλι-
στα συστήνουν και συγκεκριμένα διαδικτυα-
κά φαρμακεία για να τα προμηθευτεί ο εν-
διαφερόμενος, αφού προηγουμένως κατα-
βάλει το ποσόν που απαιτείται!

Φυσικά, όταν συναλλάσσεσαι μέσω διαδι-
κτύου, τα προσωπικά και οικονομικά σου
δεδομένα μπορεί να αποκαλυφθούν. Αυτό
σημαίνει ότι οι απατεώνες θα δημιουργή-
σουν άμεσα ένα άλλο προφίλ σου και θα το
χρησιμοποιήσουν για αγορές και τραπεζι-
κές συναλλαγές.

Το «ψάρεμα» είναι μια μέθοδος
που χρησιμοποιούν 

οι απατεώνες για να αποκτήσουν
πρόσβαση σε προσωπικά

στοιχεία και κωδικούς
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«Η
εφαρμογή της δέσμης μέτρων

Fit for 55 για μείωση των εκ-

πομπών αερίων του θερμοκηπί-

ου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και οι

υψηλές τιμές καυσίμων λόγω του πολέμου

στην Ουκρανία αναμένεται να έχουν ισχυρές

επιπτώσεις στην επιβατηγό ναυτιλία», γεγο-

νός που προβληματίζει τον Σύνδεσμο Επιχει-

ρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), κα-

θώς εισερχόμαστε στην τουριστική περίοδο:

«Η δέσμη μέτρων Fit for 55 ενδέχεται (βάσει

μελέτης του ΙΟΒΕ - Ίδρυμα Οικονομικών και

Βιομηχανικών Ερευνών) να αυξήσει το λει-

τουργικό κόστος της εγχώριας επιβατηγού

ναυτιλίας κατά 207 εκατ. ευρώ το 2026 και

να μειώσει τα έσοδα των επιχειρήσεων του

κλάδου κατά 183 εκατ. ευρώ. 

Η μεγαλύτερη αύξηση του λειτουργικού
κόστους των εταιρειών του κλάδου ενδέ-
χεται να προέλθει από την επέκταση του
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκ-
πομπών άνθρακα (ΣΕΔΕ - ETS). Το 2026, η
υποχρέωση αγοράς του συνόλου των δι-
καιωμάτων εκπομπής συνεπάγεται συνολι-
κό κόστος 169 εκατ. ευρώ» 

Η κάλυψη της επιπλέον δαπάνης λόγω
της δέσμης Fit for 55 υπολογίζεται ότι «θα
επιβαρύνει και τις τιμές των εισιτηρίων
από 5% το 2023 έως 30% το 2026».

Χρηματοδότηση επενδύσεων 

Για να προχωρήσει σε έργα πράσινων
επενδύσεων η ελληνική ακτοπλοΐα, είναι
ζωτικής σημασίας η στήριξή της από το
κράτος, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Σπυρίδων Πασχάλης σε ημερίδα με
θέμα «μετάβαση στην πράσινη ακτο-
πλοΐα», ζητώντας: να διευκολυνθεί η χρη-
ματοδότηση των επενδύσεων για ανανέω-
ση του στόλου με πλοία χαμηλών και μηδε-
νικών εκπομπών. Μία ακόμα πρόταση που
έχει τεθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής είναι και η εξόφληση

των οφειλομένων στις ακτοπλοϊκές εται-
ρείες, για το έργο που έχουν επιτελέσει
στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, καθώς
επίσης και η καταβολή ή το πάγωμα από το
κράτος των υποχρεωτικών εκπτώσεων,
που κοστίζουν ετησίως στην ελληνική
ακτοπλοΐα περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΕΝ αποτελείται
«από 30 εταιρείες που συνδέουν με τα πε-
ρίπου 97 πλοία τους τα ελληνικά νησιά με
την ηπειρωτική Ελλάδα, εξυπηρετώντας
(στοιχεία προ πανδημίας) 20,32 εκατομ-
μύρια επιβάτες, εκ των οποίων 18,82
εκατ. επιβάτες (3,53 εκατ. οχήματα) στην
ακτοπλοΐα και 1,5 εκατ. επιβάτες
(690.000 οχήματα) στην Αδριατική. Η ει-

σφορά στο ΑΕΠ είναι 7,4% ή 13,6 δισ. ευ-
ρώ (6,6% ή 12,1 δισ. ευρώ στην ακτο-
πλοΐα και 0,8% ή 1,5 δισ. ευρώ στην
Αδριατική) και καλύπτει 332.000 θέσεις
εργασίας (8,5% του συνολικού εργατικού
δυναμικού της Ελλάδας – 290.700 ή
7,4% στην ακτοπλοΐα και  41.300 ή 1,1%
στην Αδριατική)».

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ θεωρεί απαραίτη-
τη την ισχυρή υποστήριξη του υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στα
αιτήματα χρηματοδότησης από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ
και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Και ζητά
επίσης: «να συσταθεί ένα ειδικό ταμείο
στο πλαίσιο του ETS, προκειμένου να επα-
νεπενδύονται τα έσοδα από το σύστημα δι-
καιωμάτων εμπορίας κατευθείαν στον
κλάδο. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώ-
νονται από αυτόν τον μηχανισμό θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται άμεσα για επιδότηση:

του αυξημένου κόστους εναλλακτικών
καυσίμων, των ναύλων μέσω του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου και των επενδυτικών
δαπανών για τεχνολογίες βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης.

Ασφυκτικό πλαίσιο 

Η επιβατηγός ναυτιλία βρίσκεται αντι-
μέτωπη με σημαντικές προκλήσεις την
τρέχουσα δεκαετία αλλά δεν υπάρχει
αρκετός χρόνος για τη συμμόρφωση με
τους κανονισμούς στο άμεσο μέλλον,
εξήγησε στην ημερίδα ο κ. Πασχάλης.
Και τούτο διότι: η αλληλεπίδραση των
κανονισμών της ΕΕ (Green deal, Fit for
55) με τους κανονισμούς του ΙΜΟ (Διε-
θνής Ναυτιλιακός Οργανισμός για χρήση
ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτι-
κότητας σε θείο) δημιουργεί ένα απαιτη-
τικό πλαίσιο. Απ’ την άλλη «οι εναλλακτι-
κές τεχνολογίες για βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης είναι υπό αξιολόγηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Προβληματισμοί ακτοπλοΐας   
Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία τίναξε στα ύψη τις τιμές καυσίμων,            ανεβάζοντας το λειτουργικό ενεργειακό κόστος στο 80% 
του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Δεν είναι όμως μόνο η αστάθεια στις τιμές,         αλλά και «η έλλειψη υποδομών και η ανεπάρκεια κρατικού 

συντονισμού», που προστίθενται στα πολλά ακόμα «εμπόδια στην πορεία            απανθρακοποίησης της επιβατηγού ναυτιλίας»

Η εφαρμογή της δέσμης μέτρων
Fit for 55 στην ακτοπλοΐα «θα
έχει συνέπειες και στη μείωση
του ΑΕΠ κατά 903 εκατ. ευρώ 
το 2026 (0,3% του ΑΕΠ της
Ελλάδας) και απώλεια εσόδων
για τις τουριστικές επιχειρήσεις
μόνο στις νησιωτικές περιοχές
που αναμένεται να φτάσει
σχεδόν το 1,0 δισ. ευρώ 
το 2026
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Σχέδιο Ανάκαμψης
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-

κότητας «Ελλάδα 2.0»: 57 νέα έργα εν-
τάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας – 4 έργα (50,75 εκατ. ευ-
ρώ) για «πράσινη μετάβαση», 6 (227,35
εκατ. ευρώ) για «ψηφιακή μετάβαση»,
15 (490,18 εκατ. ευρώ) για «απασχόλη-
ση - δεξιότητες - κοινωνική συνοχή» και
32 (927,68 εκατ. ευρώ) για ιδιωτικές
επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικο-
νομίας.

Ηλεκτρικός χώρος 
Αντιπρόεδρος ΑΔΜΗΕ Γιάννης Μάργα-

ρης: Επιπλέον ηλεκτρικός χώρος για τη
διείσδυση νέων έργων ΑΠΕ, ισχύος 405
έως και 730 MW, θα εξασφαλιστεί με τη
Δ’ Φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων. Η
διασύνδεση της Σαντορίνης θα ολοκλη-
ρωθεί το 2023 και έως το 2024 θα
έχουν διασυνδεθεί Φολέγανδρος, Μήλος
και Σέριφος, με αποτέλεσμα περισσότε-
ρα από 20 νησιά των Κυκλάδων να έχουν
διασυνδεθεί μέχρι τότε.

Οικολογικό «ψαλίδι»
Με απόφαση του ΥΠΕΝ δεν αδειοδο-

τούνται για περιβαλλοντικούς λόγους τα
έργα: Εγκατάσταση και λειτουργία πλω-
τού φ/β σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας ισχύος 103 MW στην τε-
χνητή λίμνη Πουρναρίου, περιφερει-
ακής ενότητας Άρτας, και πλωτός φω-
τοβολταϊκός σταθμός ισχύος 25 MW
στη θέση «Πολύφυτος 1», Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.

Τύποι οχημάτων
Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών

Αυτοκινήτων για το μερίδιο αγοράς σε τύ-
πους οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του
2022: ηλεκτρικά με μπαταρία 10,0%,
υβριδικά 25,1% και βενζίνη 36,0%. Τα
ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία αποτε-
λούν το 10% του συνόλου των πωλήσεων
αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Αναβάθμιση εξοπλισμού
Η παγκόσμια βιομηχανία ενισχύει τις

επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας
τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με
έρευνα της πολυεθνικής ABB. Αναβαθμί-
ζει για παράδειγμα τον εξοπλισμό της με
ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής
απόδοσης με ρυθμιστές στροφών κ.λπ.,
επιταχύνοντας τις προσπάθειες για ουδέ-
τερο ισοζύγιο άνθρακα.

and WIND
GAS

S LAR

και ωρίμανση. Επί του παρόντος, κανέ-
να εναλλακτικό καύσιμο δεν αποτελεί
ολοκληρωμένη λύση, αλλά το LNG φαί-
νεται να είναι το προτεινόμενο μεταβατι-
κό εναλλακτικό καύσιμο. Απαιτείται
όμως η διαμόρφωση υποδομών για πα-
ροχή ενέργειας στα λιμάνια από εναλλα-
κτικά καύσιμα και ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα η μεθανόλη,
το υδρογόνο και ο ηλεκτρισμός (μπατα-
ρίες) φαίνονται επίσης να είναι υπό
αξιολόγηση, αλλά και εδώ απαιτούνται
μεγάλες επενδύσεις τόσο στον στόλο
όσο και στις υποδομές. Η πιο προσιτή
λύση για τον υφιστάμενο στόλο είναι το
slow steaming (μείωση ταχύτητας) με

αρνητικές επιπτώσεις στα δρομολόγια
και επομένως στις τοπικές κοινωνίες».

Παράπλευρες απώλειες

Η εφαρμογή της δέσμης μέτρων Fit for
55 στην ακτοπλοΐα «θα έχει συνέπειες και
στη μείωση του ΑΕΠ κατά 903 εκατ. ευρώ
το 2026 (0,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας) και
απώλεια εσόδων για τις τουριστικές επι-
χειρήσεις μόνο στις νησιωτικές περιοχές
που αναμένεται να φτάσει σχεδόν το 1,0
δισ. ευρώ το 2026 (πλέον του 70% αυτής
της απώλειας αφορά το Νότιο Αιγαίο). Οι
επιπτώσεις σε όρους ΑΕΠ στις νησιωτικές
περιοχές από τη χαμηλότερη επισκεψιμό-
τητα εκτιμώνται σε 730 εκατ. ευρώ το
2026. Στις τέσσερις νησιωτικές περιφέ-
ρειες της χώρας λειτουργούν 25 αερο-
δρόμια, ενώ ο αριθμός των λιμανιών που
συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα ξε-
περνά τα 70».

Νησιωτική οικονομία
«Η νησιωτική οικονομία υποστηρίζεται σημαντικά από την ακτοπλοΐα: Σύμφωνα με
στοιχεία επιβατικής κίνησης για το 2019 οι ταξιδιώτες-μόνιμοι κάτοικοι της χώρας
που επισκέφθηκαν νησιωτικές περιοχές ακτοπλοϊκώς εκτιμώνται σε 8,8 εκατ. άτομα.
Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της νησιω-
τικής Ελλάδας και της ηπειρωτικής χώρας, συνδέοντας τα περίπου 115 κατοικημένα
νησιά με την
ηπειρωτική χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά και μεταξύ τους. Στις τέσσερις
νησιωτικές περιφέρειες της χώρας λειτουργούν 25 αεροδρόμια, ενώ ο αριθμός των
λιμανιών που συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα ξεπερνά τα 70».

  για πράσινη μετάβαση
Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία τίναξε στα ύψη τις τιμές καυσίμων,           ανεβάζοντας το λειτουργικό ενεργειακό κόστος στο 80% 
του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Δεν είναι όμως μόνο η αστάθεια στις τιμές,        αλλά και «η έλλειψη υποδομών και η ανεπάρκεια κρατικού 

συντονισμού», που προστίθενται στα πολλά ακόμα «εμπόδια στην πορεία           απανθρακοποίησης της επιβατηγού ναυτιλίας»
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Οι περισσότεροι καπνιστές γνωρί-
ζουν ότι με αυτή την κακή συνήθεια
βλάπτουν τους πνεύμονες και την

καρδιά τους, όμως λίγοι γνωρίζουν ότι το
κάπνισμα μπορεί να πλήξει και τα μάτια
τους, οδηγώντας τους πάσχοντες μέχρι και
στην τύφλωση. 

«Οι τοξίνες που παράγονται κατά το κάπνι-
σμα εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίμα-
τος και, μέσω αυτής, φτάνουν σε όλα τα όρ-
γανα και τους ιστούς του σώματος, συμπερι-
λαμβανομένων των οφθαλμών. Έτσι, το κά-
πνισμα πυροδοτεί ή επιδεινώνει πολλές δια-
φορετικές οφθαλμοπάθειες και αποτελεί
κύρια αιτία τύφλωσης στις ανεπτυγμένες
χώρες. Δυστυχώς, όμως, πολλοί καπνιστές
δεν γνωρίζουν ότι διατρέχουν διπλάσιο κίν-
δυνο τύφλωσης απ’ ό,τι οι μη καπνιστές»,
εξηγεί ο χειρουργός-οφθαλμίατρος Δρ Ανα-
στάσιος Κανελλόπουλος. 

Τα επιβλαβή μόρια

Μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα επιβλα-
βή μόρια που περιέχει ο καπνός των τσιγάρων
δρουν ερεθιστικά στον επιπεφυκότα, τη δια-
φανή μεμβράνη που καλύπτει εξωτερικά τον
οφθαλμικό βολβό και επιστρώνει εσωτερικά
τα βλέφαρα. Πολλά συστατικά του καπνού,
εξάλλου, μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία συ-
στολή των οφθαλμικών αρτηριών, μειώνον-
τας τη ροή αίματος στο μάτι. Η νικοτίνη και το
μονοξείδιο του άνθρακα επιταχύνουν την αθη-
ροσκλήρωση στις οφθαλμικές αρτηρίες και
επεμβαίνουν στην ισορροπία των λιπιδίων,
διεγείροντας τη συσσώρευση λιπωδών ιζημά-
των στα τοιχώματα των αρτηριών. Ο καπνός
των τσιγάρων περιέχει επίσης ελεύθερες ρί-
ζες οξυγόνου, οι οποίες μπορεί να προκαλέ-
σουν οξειδωτικές βλάβες στον αμφιβληστρο-
ειδή χιτώνα των ματιών, καθώς και βαρέα μέ-
ταλλα (όπως το κάδμιο, ο μόλυβδος και ο χαλ-
κός), τα οποία μπορεί να συσσωρευθούν στον
φυσικό φακό τους. 

Επιπλοκή του διαβήτη

«Μπορεί από το κάπνισμα να προκληθεί
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Η πάθη-
ση αυτή είναι επιπλοκή του σακχαρώδους
διαβήτη. Προκαλείται όταν τα αιμοφόρα αγ-
γεία που τροφοδοτούν με αίμα τον αμφιβλη-
στροειδή υφίστανται βλάβες από τα αυξημέ-
να επίπεδα σακχάρου. Η βλάβη έχει ως συ-
νέπεια διαφυγή υγρού ή αίματος και δημι-
ουργία ουλώδους ιστού, ο οποίος διαταράσ-
σει τις εικόνες που στέλνει ο αμφιβληστροει-

δής στον εγκέφαλο. Αν η κατάσταση δεν αν-
τιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει
στην τύφλωση. Οι καπνιστές έχουν 16 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώ-
σουν προβλήματα στο οπτικό νεύρο, σε σύγ-
κριση με τους μη καπνιστές. Μάλιστα, συχνά
εκδηλώνεται σε νεότερη ηλικία, έως και 12
χρόνια νωρίτερα, απ’ ό,τι στους μη καπνι-
στές», τονίζει ο Δρ. Κανελλόπουλος.

Οπτική νευρίτιδα 

«Το οπτικό νεύρο συνδέει το μάτι με τον
εγκέφαλο και οι βλάβες σε αυτό οδηγούν
σε μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Η
οπτική νευρίτιδα εκδηλώνεται όταν ανα-
πτύσσεται φλεγμονή στις νευρικές ίνες του
οπτικού νεύρου. Η φλεγμονή βλάπτει την
όραση. Το κάπνισμα επιδεινώνει την κατά-

σταση, λόγω της έλλειψης οξυγόνου που
προκαλεί το μονοξείδιο του άνθρακα που ει-
σπνέουν οι καπνιστές από τον καπνό. Επί-
σης μπορεί να προκληθεί θυρεοειδική
οφθαλμοπάθεια. Στη συντριπτική πλειονό-
τητα των περιπτώσεων (στο 85%) οφείλεται
στον υπερθυρεοειδισμό, συνήθως στη νόσο
του Graves. Είναι ένα φλεγμονώδες αυτοά-
νοσο νόσημα που προκαλεί διόγκωση των
μυών, του λίπους και του συνδετικού ιστού
των ματιών. Τα μάτια μπορεί να παρου-
σιάσουν οίδημα, να προεξέχουν
(εξόφθαλμος) ή να έχουν πρό-
πτωση των βλεφάρων. Η θυρε-
οειδική οφθαλμοπάθεια εκδη-
λώνεται με πόνο, δακρύρροια,
διπλωπία και ελάττωση της όρα-
σης. Το κάπνισμα μπορεί να επιδει-
νώσει την κατάσταση και να εντείνει
την απώλεια της όρασης». 

Η ραγοειδίτιδα 

«Είναι μία φλεγμονή στον ραγοειδή χιτώ-
να, δηλαδή στο μεσαίο από τα τρία στρώ-
ματα από τα οποία αποτελείται το μάτι. Εκ-
δηλώνεται στο ένα μάτι ή και στα δύο, με
κοκκίνισμα, πόνο, ευαισθησία στο φως,
θολή όραση, εμφάνιση μαύρων κηλίδων
που αιωρούνται στο οπτικό πεδίο και μει-
ωμένη όραση. Το κάπνισμα έχει αιτιολογι-
κή συσχέτιση με την ραγοειδίτιδα και αυ-
ξάνει κατά τουλάχιστον 2,2 φορές τον κίν-
δυνο αναπτύξεώς της».

Σύμφωνα με τον χειρουργό-
οφθαλμίατρο Δρ Αναστάσιο

Κανελλόπουλο, «πολλοί
καπνιστές δεν γνωρίζουν ότι
διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο

τύφλωσης απ’ ό,τι οι μη
καπνιστές» 

Το κάπνισμα βλάπτει και την όραση!

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Οι πιο συχνές
παθήσεις
«Τα συστατικά του καπνού, μακροπρό-
θεσμα, έχουν σοβαρές συνέπειες
στην υγεία των ματιών», τονίζει ο Δρ
Κανελλόπουλος και εξηγεί ποιες πα-
θήσεις είναι πιθανόν να προκληθούν ή
να επιδεινωθούν από το κάπνισμα. «Οι
καπνιστές διατρέχουν 2 έως 3,5 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες να εκ-
δηλώσουν εκφύλιση ωχράς κηλίδας
σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Ο
κίνδυνος είναι δοσοεξαρτώμενος, δη-
λαδή όσο περισσότερα τσιγάρα καπνί-
ζει κάποιος και επί όσο περισσότερα

χρόνια, τόσο περισσότερο κινδυ-
νεύει. Κατά την ηλικιακή εκ-

φύλιση της ωχράς κηλίδας
καταστρέφεται το κεντρι-
κό σημείο του αμφιβλη-
στροειδούς χιτώνα, που
είναι υπεύθυνο για την κεν-

τρική και τη λεπτομερή όρα-
ση. Η συνέπεια είναι θόλωμα

της όρασης και δημιουργία μαύρης
σκιάς στο κέντρο του οπτικού πεδίου.
Ο καταρράκτης είναι η πάχυνση και το
θόλωμα του φυσικού, διαυγούς φα-
κού του ματιού. Αναπτύσσεται σταδια-
κά με το πέρασμα του χρόνου. Οι πιθα-
νότητες να εκδηλωθεί είναι διπλάσιες
σε όσους καπνίζουν περισσότερα από
20 τσιγάρα ημερησίως, απ’ όσες
στους μη καπνιστές. Επιπλέον, στους
καπνιστές μπορεί να εκδηλωθεί και
σε νεότερες ηλικίες από το αναμενό-
μενο, ακόμα και σε 50άρηδες». 
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Ε ίμαστε ένα βήμα πριν πούμε αντίο και
στη μάσκα. Το καλύτερο σενάριο την
θέλει να φεύγει από την καθημερινό-

τητα και να παραμένει μόνο σε νοσοκομεία,
γηροκομεία, ιατρεία και φαρμακεία, ίσως
και στα ΜΜΜ.

Το χειρότερο, να κρατήσουμε τη μάσκα
σε εσωτερικούς χώρους, με ισχυρή σύστα-
ση να τη φοράμε σε συγχρωτισμό. Όλα θα
κριθούν την 1η Ιουνίου, βάσει της επιδημιο-
λογικής μας εικόνας, με τα δείγματα από
Πάσχα και Πρωτομαγιά να είναι καλά. 

Αισιόδοξη πρόβλεψη

Η πρόβλεψη για το καλοκαίρι είναι αισιό-
δοξη και το παρήγορο είναι (και το βλέπου-
με όλοι) πως όσοι σκέφτονται σοβαρά τον
συνάνθρωπο αλλά και τον εαυτό τους, ξέ-
ρουν πότε να βάλουν τη μάσκα ακόμα και
σε εξωτερικούς χώρους. 

Άρα βλέπουμε δίπλα μας να συμβαί-
νει αυτό που είπε και ο καθηγητής
Σωτήρης Τσιόδρας, ότι δηλαδή
«η μάσκα είναι πλέον μια συνει-
δητή, εθελούσια επιλογή».
Όποιος νιώθει ευάλωτος και
ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα πρέ-
πει να τη φοράει περισσότερο σε
χώρους και συνθήκες αυξημένης με-
τάδοσης, σε σχέση με κάποιον υγιή, χωρίς
υποκείμενα νοσήματα. 

Ο καθηγητής Τσιόδρας διευκρίνισε πως
«είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή έχουμε
εκτεθεί ή θα εκτεθούμε στον ιό, κι αυτό θα
βοηθήσει στην ανάπτυξη της υβριδικής
ανοσίας, που είναι καλύτερη από τον σκέτο
εμβολιασμό, μόνο του, σε πειραματικά δε-
δομένα, στην επάνοδο σε μια κανονικότη-
τα», και συμπλήρωσε: «Κανείς δεν αποκλεί-

ει ότι δεν θα έχουμε νέες παραλ-
λαγές και κανείς δεν αποκλείει ότι μπορεί
τον χειμώνα να μιλάμε για μια νέα υπερεπι-
δημική κατάσταση». 

Ασφαλής προορισμός

Όμως ο –έως τώρα– εμβολιασμός και η
νόσηση δημιουργούν ένα τοπίο ασφαλές
για την Ελλάδα που αναδεικνύεται σε
ασφαλή τουριστικό προορισμό. Ο καθηγη-

τής Τσιόδρας εξήγησε πως σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα ένα 30%
του πληθυσμού έχει ήδη νοσήσει και έχει
δηλωθεί, με το νούμερο αυτό να φτάνει και
το 60%-70%, αν σκεφτούμε όσους νόση-
σαν και δεν το δήλωσαν ή όσους ήταν
ασυμπτωματικοί. 

Οι ανεμβολίαστοι και όσοι ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες θα έχουν πάντα έναν
κίνδυνο, αν εκτεθούν στον ιό, να νοσή-
σουν πιο βαριά. Όμως όλοι θέλουμε να
αναπνεύσουμε ελεύθερα χωρίς τον φό-
βο, ειδικά τα παιδιά και οι νέοι, και οι πε-
ρισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι μετά τον
Ιούνιο θα μπορούμε να ζούμε χωρίς μά-
σκα, μιας και ο δείκτης, που είναι η πίεση
που δέχονται τα νοσοκομεία μας, είναι
προς το παρόν μειούμενος.

Οι υποπαραλλαγές
από την Αφρική
Συνήθως το νότιο ημισφαίριο, στο οποίο
είναι χειμώνας όταν σε εμάς είναι καλο-
καίρι, μαρτυρά πώς θα κινηθούμε κι
εμείς όταν ο καιρός θα χαλάσει και θα
μπούμε στο δικό μας φθινόπωρο. Αυτήν
τη στιγμή στην Αφρική έχουν κάνει αι-
σθητή την παρουσία τους δύο υποπαραλ-
λαγές της «Όμικρον», η ΒΑ.4 και η ΒΑ.5,
οι οποίες εμφανίστηκαν και στην Ευρώπη
και δείχνουν να είναι πιο μεταδοτικές.
Πάντως φαίνεται πως καλύτερα αντιδρά
σε αυτές τις υποπαραλλαγές κάποιος που
είναι εμβολιασμένος παρά κάποιος που
έχει αντισώματα από νόσηση με «Όμι-
κρον 2». Αυτό μας δείχνει ότι και η ανοσία
από την «Όμικρον» και την «Όμικρον 2»
δεν διαρκεί πολύ. Βέβαια θα πρέπει να
θυμόμαστε ότι το ποσοστό εμβολιασμού
στην Αφρική είναι χαμηλό! Ο καθηγητής
Τσιόδας ανέφερε τη διεθνή διαπίστωση
ότι η πανδημία εξακολουθεί να θεωρείται
γεγονός δημόσιας υγείας με διεθνές εν-
διαφέρον. «Είναι αναπόφευκτο να έχου-
με αυτές ή και νέες παραλλαγές καθώς ο
ιός θα προσπαθεί να ξεφεύγει. Λειτουρ-
γούν δηλαδή ως παράσιτο που συντηρεί
την επιδημία», τόνισε. 

της Κατερίνας  Παπακωστοπούλου

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου*: 

Να την βγάλουμε αλλά…
«Θεωρώ ότι η μάσκα θα έχει αξία να τη χρησιμοποιούν άτομα 65 ετών και άνω, όσοι
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και ανεμβολίαστοι. Εγώ θα την πρότεινα φυσικά στα
νοσοκομεία, τα γηροκομεία, τα ιατρεία, σε χώρους όπου υπάρχουν χρόνια νοσούντες,
στα ΜΜΜ αλλά και στα ΚΑΠΗ, όπου συγκεντρώνονται άτομα 75 και άνω, και μπορεί να
υπάρξει διασπορά. Για τους έφηβους και τους νέους που θα βγουν και θα δια-
σκεδάσουν, καλό θα είναι να προσέχουν όσο μπορούν και όταν έχουν
υπάρξει σε χώρους με συγχρωτισμό, καλό θα είναι για δύο-τρεις μέρες
μετά την έξοδό τους να μην έρθουν σε επαφή με άτομα ευάλωτα της
οικογένειάς τους. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι αισιόδοξη,
οι θάνατοι παγιώνονται κοντά στους 20, οι διασωληνωμένοι κάτω από
200 και υπάρχει η εκτίμηση ότι μετά τις 20 Μαΐου θα αρχίσουν οι μονο-
ψήφιοι αριθμοί θανάτων. Όσο αυτοί οι δείκτες πέφτουν, θα έχουμε ανάγ-
κη τη μάσκα όλο και λιγότερο, με τις επισημάνσεις βέβαια που έγιναν παραπά-
νω για τα ευάλωτα άτομα». 

*Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Τώρα πρέπει να δείξουμε
πόσο υπεύθυνοι είμαστε!

Κανείς δεν αποκλείει 
ότι δεν θα έχουμε 
νέες παραλλαγές 

και κανείς δεν αποκλείει
ότι μπορεί τον χειμώνα 

να μιλάμε για μια νέα 
υπερεπιδημική κατάσταση

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΪΟΥ 2022
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

42

Ο «Κλεισθένης»
επικεντρώνεται
στον στόχο!

Ο Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Γενικών Γραμματέων «Κλεισθέ-
νης» και ένας εκ των εμπειρότε-
ρων στελεχών-τεχνοκρατών της
Αυτοδιοίκησης, τόνισε πως: 

«Η αντιμετώπιση των θεμάτων
που αφορούν τον επενδυτικό και
αναπτυξιακό προγραμματισμό,
όπως και τη διοίκηση των οικονο-
μικών αξιών στους ΟΤΑ, αποτε-
λεί κομβικό στοιχείο σε μία απο-
τελεσματική και ποιοτική διοίκη-
ση με γνώμονα την μετάβαση σε
μια πράσινη οικονομία, στην εξέ-
λιξη του Ψηφιακού Μετασχημα-
τισμού με καινοτομία στις υπηρε-
σιακές λειτουργίες και στη διαρ-
κή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού των ΟΤΑ μέσω της Διά
Βίου Μάθησης.

Το τρίπτυχο Πράσινη Οικονο-
μία, Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός, Ανάπτυξη & Αναβάθμιση
Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμι-
κού περικλείει πλειάδα θεμάτων
για την τοπική περιουσία, την
αγροτική γη, τους υδατικούς πό-
ρους, την τοπική υγεία, την τήρη-
ση διαδικασιών, την περιβαλλον-
τική νομοθεσία, τις πράσινες
προμήθειες, την πράσινη ενέρ-
γεια, την εισαγωγή καινοτομίας,
τις ψηφιακές λειτουργίες για δια-
χείριση πόρων & εκκαθάριση δα-
πανών, τη διαχείριση αρχείων,
όπως και την ανάπτυξη συστημά-
των κατάρτισης & αναβάθμισης
δεξιοτήτων στην ΤΑ.

Η έγκαιρη και επαρκής πλη-
ροφόρηση και γνώση, η απα-
ραίτητη τεχνογνωσία, η αν-
ταλλαγή καλών πρακτικών
στα θέματα αυτά είναι ιδιαί-
τερα πολύτιμες, καθώς τα
αντικείμενα αυτά απασχο-

λούν με μεγάλη συχνότητα τη
λειτουργία συνολικά των ΟΤΑ

και ιδιαίτερα της οικονομικής
υπηρεσίας στους φορείς της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Οι εργα-
σίες του Επιστημονικού Συνεδρί-
ου θα συμβάλουν καταλυτικά
στην υποστήριξη αιρετών, τεχνο-
κρατών και υπηρεσιακών στελε-
χών των ΟΤΑ.

Ο “Κλεισθένης” ως φορέας με
τις επιστημονικές δράσεις του
επικεντρώνεται στον στόχο». 

ΗΞάνθη είναι η πόλη που φιλοξενεί
φέτος, μέχρι τις 15 Μαΐου, το τριήμε-
ρο ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας

Ένωσης Γενικών Γραμματέων «Κλεισθέ-
νης», μία διοργάνωση που αποτελεί θεσμό
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασική θεματι-
κή του Συνεδρίου: «Επενδυτικός - Αναπτυ-
ξιακός Προγραμματισμός & Διοίκηση Οικο-
νομικών Αξιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Υπουργοί, δήμαρχοι και στελέχη της Αυτοδι-
οίκησης βρίσκονται στην Ξάνθη με οικοδε-
σπότη τον δήμαρχο της πόλης Μανώλη Τσε-
πέλη, αλλά και τον πρόεδρο του «Κλεισθέ-
νη» Μιχάλη Χρηστάκη (φωτό). 

Το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, που
συνδιοργανώνεται με τον Φορέα Επιμόρφω-
σης Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Forum Training & Consulting, προγραμματί-
ζεται σε μία κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση περίοδο και έχει επικεντρώσει το εν-
διαφέρον των εργασιών του στις οργανωτι-
κές και διοικητικές αλλαγές που έχουν επι-
φέρει οι θεσμικές αλλαγές του 2019-2021
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας, στην
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδη-
μίας και στην προετοιμασία για τους νέους
επενδυτικούς και χρηματοδοτικούς ορίζον-
τες που διανοίγονται δυναμικά.

ΔήμοςData 

Σε ξεχωριστή ενότητα ο Ιωάννης Πολυρά-
βας, οικονομολόγος, υποδιευθυντής της ΝΚ
Media Group AE, υπεύθυνος Διαχείρισης
Ψηφιακής Πύλης στη ΔήμοςData ΙΚΕ, πα-
ρουσίασε την Ψηφιακή Πύλη ΔήμοςData ως
Ενιαίο Περιβάλλον Γνώσης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. 

Τα χρονικά ορόσημα της περιόδου είναι: η
ολοκλήρωση της χρηματοδοτικής περιόδου
2014-2020, η έναρξη της νέας χρηματοδο-

τικής περιόδου 2021-2027 και η διαχείριση
των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
(Ταμείο Ανάκαμψης). Τα κρίσιμα αυτά ορό-
σημα παρουσιάζονται ως κρίσιμες ευκαι-
ρίες και προκλήσεις για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες για μετά-
βαση σε μια περισσότερο περιβαλλοντική -
πράσινη οικονομία, η ανάγκη για εισαγωγή
καινοτομίας και Ψηφιακό Μετασχηματισμό,
όπως και η επένδυση σε ανάπτυξη Νέων Δε-
ξιοτήτων και η ενίσχυση των ήδη υφιστάμε-
νων στο ανθρώπινο δυναμικό των ΟΤΑ, προ-
βάλλουν ως κομβικές προτεραιότητες/ανα-
γκαιότητες αρχικά μέχρι το 2023 και κατα-
λυτικά για την περίοδο 2024-2028 στην ΤΑ.

Πράσινη οικονομία

Με τη συμπλήρωση 27 μηνών αιρετής δι-
οίκησης (από τον Σεπτέμβριο του 2019), οι
δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν στις
εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οι-
κείες με τις χρηματοπιστωτικές δυνατότη-
τες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές
πηγές που είναι στη διάθεσή τους, όπως και
με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για μετάβαση
σε πράσινη οικονομία, για ψηφιακό μετα-

σχηματισμό και για τη διαρκή επένδυση στις
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των
ΟΤΑ. Στο Επιστημονικό Συνέδριο συμμετέ-
χουν αιρετοί, μετακλητοί και υπηρεσιακά
στελέχη που προΐστανται των
υπηρεσιών που έχουν ως
αρμοδιότητα τα θέμα-
τα επενδυτικού και
αναπτυξιακού προ-
γραμματ ισμού,
όπως και διοίκη-
σης οικονομικών
αξιών σε Δήμους,
σε Περιφέρειες,
καθώς και στα
ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και Επιστημονικοί & Ει-
δικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες των ΟΤΑ και
των φορέων τους.

Υπουργοί, αιρετοί,
τεχνοκράτες και στελέχη

των ΟΤΑ στην Ξάνθη για το
Συνέδριο του «Κλεισθένη» 

Προγραμματισμός 
και ανάπτυξη 
περνάνε από την Ξάνθη
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Φέτος συμπληρώνονται εκατό
χρόνια από την αποφράδα μέ-
ρα της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής του 1922. Ανάμεσα στα θύματα
ήταν και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυ-
σόστομος, ο οποίος δολοφονήθηκε,
όπως γράφει ο ιστορικός της εποχής,
«με ιδιαίτερα βασανιστικό θάνατο, κα-
θώς και πολλοί άλλοι επίσκοποι και ιε-
ρείς». Μάλιστα «οι βάρβαροι σκότωσαν
περισσότερους από 342 παπάδες μόνο
στη Μητρόπολη της Σμύρνης».

Το αποκορύφωμα της
αθλιότητας αυτής των
Τούρκων ήταν η πυρπόλη-
ση της ελληνικής συνοι-
κίας της Σμύρνης. «Το κά-
ψιμο των σπιτιών ανάγκα-
σε τους κρυμμένους σε αυ-
τά Χριστιανούς να βγουν
έξω στους δρόμους, με
αποτέλεσμα και οι τελευ-
ταίοι που είχαν γλιτώσει
από τις προηγούμενες

σφαγές να πέφτουν στα χέρια των Τούρ-
κων και να υφίστανται τρομερούς βασανι-
σμούς πριν από τον θάνατό τους. Μεταξύ
των θυμάτων, υπήρξαν και μεμονωμένες
περιπτώσεις Δυτικών (Αμερικανών, Ολ-
λανδών κ.ά.), παρ’ ότι οι Τούρκοι κατά κα-
νόνα αυτούς δεν τους πείραζαν».

Οι «αιμοβόροι»

Αυτές οι σφαγές των Ελλήνων αλλά και
των Αρμενίων από τους «αιμοβόρους»
Τούρκους είναι αλήθεια πως έκαναν τον
Αμερικανό πρόξενο στη Σμύρνη Τζορτζ
Χόρτον να γράψει: «Ένα από τα δυνατότερα
συναισθήματα που πήρα μαζί μου απ’ τη
Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής,
διότι άνηκα στο ανθρώπινο γένος». Και
ασφαλώς καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.

Εκείνο που τρομάζει όλους μας είναι ο
αριθμός των σφαγιασθέντων. Οι Έλλη-
νες μελετητές σημειώνουν πως «οι
άγρια σφαγιασθέντες» είναι από
800.000 έως και 1.200.000 άνθρω-
ποι! Ένας τρομακτικός αριθμός, που φα-
νερώνει το μίσος των Τούρκων κατά
των ορθόδοξων Ελλήνων.

Για τη συμπλήρωση των
εκατό χρόνων από τη γενο-
κτονία, η Μητρόπολη Νέ-
ας Ιωνίας, Φιλαδελφείας,
Ηρακλείου και Χαλκηδό-
νας, με πρωτοβουλία του
Σεβασμιότατου Γαβριήλ, δη-
μιούργησε ένα εξαιρετικό όσο
μοναδικό και εντυπωσιακό γκράφιτι
που κοσμεί πλέον την είσοδο στον Δήμο
Νέας Ιωνίας. Το γκράφιτι που υπογράφει
ο Simple G, κατά κόσμον Γιώργος Δημου-
λάς, και έδωσε «ψυχή σε έναν τοίχο», θυ-

μίζει σε όλους μας την ιστορία και φυσικά
την χωρίς έλεος σφαγή των Ελλήνων από
τους Τούρκους. 

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία αυ-
τή, η οποία αποτελεί μέρος των εκδηλώ-

σεων μνήμης και τιμής στον Μικρασιατικό
Ελληνισμό, τον οποίο οι Τούρκοι ξερίζω-
σαν βίαια από τις πατρογονικές τους
εστίες το 1922, ο Μητροπολίτης Νέας
Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και

Χαλκηδόνας Γαβριήλ δήλωσε: «Έχουμε,
μαζί με τους Δήμους Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δέλφειας, Χαλκηδόνας και Ηρακλείου Ατ-
τικής, ονοματίσει τον χρόνο αυτόν, την πε-
ρίοδο αυτή, ως έτος Μικρασιατικού Ελλη-
νισμού. Στόχος είναι η τιμή και η μνήμη
στα πρόσωπα εκείνα στα οποία οφείλου-
με σήμερα τη σύγχρονη Ελλάδα και τα
οποία ταλαιπωρήθηκαν και έχασαν τις
ζωές τους. Μιλάμε για μια γενοκτονία του
Ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές. Παρά
ταύτα στάθηκαν στα πόδια τους, ορθοπο-
δήσαν, ήρθαν στη Μητέρα Ελλάδα, στην
Πατρίδα Ελλάδα και δημιούργησαν από
την αρχή τη ζωή τους. Είναι λοιπόν μεγά-
λη η ευθύνη την οποία έχουμε. Στο πλαί-
σιο αυτό, θέλουμε όσο περισσότερο γίνε-
ται το μήνυμα να περάσει σε κάθε άνθρω-
πο και κυρίως στη νέα γενιά».

Είναι γεγονός πως με το γκράφιτι αυτό,
που θα υπάρχει πια στην καρδιά της Νέας
Ιωνίας, οι παλαιοί θα θυμούνται και οι νέ-
οι θα μαθαίνουν.

Εκατό χρόνια από τον ξεριζωμό 
των Ελλήνων σε ένα γκράφιτι!

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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Με τους συγγραφικούς του κρουνούς και
την αχαλίνωτη σεναριογραφική του
φαντασία, σκέπασε το καλλιτεχνικό μας

πεδίο ο αξεπέραστος Νίκος Φώσκολος, ως έξο-
χος σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θεατρικός συγ-
γραφέας, στιχουργός αισθαντικών τραγουδιών,
δημοσιογράφος, αλλά και εκφωνητής ποδοσφαι-
ρικών αγώνων. 

Σύνδρομο και διαπλαστικό, εξάλλου, των αξεπέ-
ραστων συγγραφικών αρετών του Νίκου Φώσκο-
λου είναι και το παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης που
είχε με 92% θεαματικότητα για τον ανεπανάληπτο
«Άγνωστο πόλεμο», που είχε σκηνοθετήσει το
1971, με κεντρικούς πρωταγωνιστές τον Άγγελο
Αντωνόπουλο και την Γκέλυ Μαυροπούλου. Αλλά
και από τις άλλες καλλιτεχνικές επάλξεις που πέ-
ρασε ο Νίκος Φώσκολος, ως σεναριογράφος, σκη-
νοθέτης και θεατρικός συγγραφέας, άφησε αναλ-
λοίωτο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα στο διάβα
του πανδαμάτορος χρόνου.

Ο Νίκος Φώσκολος είδε το φως της ζωής στις
26 Νοεμβρίου 1927 στην Αθήνα. Μετά τις εγκύ-
κλιες γυμνασιακές του σπουδές, σπούδασε πολιτι-
κές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς
πάραυτα να πάρει το πτυχίο του. Και έκτοτε ρίχτη-
κε στις δημοσιογραφικές επάλξεις, εργαζόμενος
ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες «Ανεξάρτη-
τος Τύπος», «Εμπρός», στο φάσμα του ελεύθερου
και καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, άλλα και της κινημα-
τογραφικής κριτικής. Με την έλευση της δεκαε-
τίας του ’60, ο μεγάλος μας σεναριογράφος και
σκηνοθέτης ασχολήθηκε με τη θεατρική συγγρα-
φή και την κριτική, συγγράφοντας πάνω από 10
θεατρικά έργα και πολλά ακολούθως ραδιοφωνι-
κά. Ήδη, από αυτή την περίοδο, δεσπόζει στις ρα-
διοσυχνότητες μας η σπουδαία εκπομπή του
«Αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φώσκολου», η
οποία συνιστούσε το πρώτο του ραδιοφωνικό σί-
ριαλ και γνώρισε ανείπωτη επιτυχία και δόξα, όταν
εξεδόθη σε βιβλίο το 1965.

«Ωρα μηδέν»

Εν συνεχεία ο Νίκος Φώσκολος διοχετεύει όλη
του την καλλιτεχνική ικμάδα στο πεδίο του κινημα-
τογράφου, όπου και σκηνοθέτησε και έγραψε σε-
νάρια για πάνω από 70 ταινίες, συνεργαζόμενος
κυρίως με την κραταιά Φίνος Φιλμ. Ένεκα αυτής
της επιτυχούς του παρουσίας, τιμήθηκε με το Κρα-
τικό Βραβείο σεναρίου το 1968, για την ταινία
«Κοντσέρτο για πολυβόλα», με πρωταγωνιστές
τους λατρεμένους μας Τζένη Καρέζη και Κώστα
Καζάκο. Τρεις ακόμα ταινίες των οποίων ο αξεπέ-
ραστος Νίκος Φώσκολος έγραψε το σενάριο, ήτοι
«Οι αδίστακτοι» (1965), «Κοινωνία ώρα μηδέν»

(1966) και «Πυρετός στην άσφαλτο» (1967), βρα-
βεύτηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης. Ενώ η επική ταινία «Το χώμα βάφτηκε
κόκκινο» (1965) του απαράμιλλου Βασίλη Γεωρ-
γιάδη, της οποίας ο Νίκος Φώσκολος είχε επίσης
σε γράψει το σενάριο, προτάθηκε από την Αμερικά-
νικη Ακαδημία Τεχνών και επιστημών, για το Όσκαρ
καλύτερης ταινίας.

Με την έλευση της δεκαετίας του ’70, ο Νίκος
Φώσκολος περνάει στο πεδίο της μικρής οθόνης,
όπου και εκεί, με τα αριστουργήματά του, αποτυ-
πώνει αδρά τον ίσκιο της καλλιτεχνικής του ευ-
φυΐας. Στα 1971 σκηνοθετεί την ιστορική επική τη-
λεοπτική σειρά «Άγνωστος πόλεμος», που σημει-
ώνει παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης με θεαματικό-
τητα 92%. Επακολουθούν και άλλα ακόμα τηλεο-
πτικά του αριστουργήματα, με ιστορικό και δραμα-
τικό χαρακτήρα. Μνημονεύουμε τα «Εν τούτω νί-
κα», «Κραυγή των λύκων», «Ρωμανός Διογένης»
κ.ά. Στα 1991, όταν και κάνει την εμφάνισή της
στα τηλεοπτικά μας δρώμενα η ιδιωτική τηλεό-
ραση, ο Νίκος Φώσκολος σημειώνει απροσμέ-
τρητου ύψους τηλεοπτικές επιτυχίες, συγγρά-
φοντας τις γιγάντιας διαρκείας τηλεοπτικές σει-
ρές, «Λάμψη» για 14 χρόνια, 1991-2005 με
3.457 επεισόδια, καθώς και «Καλημέρα Ζωή» το
1993 που προβλήθηκε για 13 χρόνια, 1993-
2006, με 3.179, καταγράφοντας και ένα ακόμα
αξεπέραστο τηλεοπτικό ρεκόρ.

Τιμήθηκε από τον Κάρολο Παπούλια

Ο Νίκος Φώσκολος υπήρξε τακτικό μέλος της
«Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων», κα-
θώς και της «Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύ-
που». Για την πολυμερή και επιτυχημένη παρουσία
του στο φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης, τιμήθηκε από τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια το
2007, αλλά και από την Ιερά Σύνοδο, για την επιτυ-
χημένη τηλεοπτική του σειρά «Εν τούτω νίκα». Ο
μεγάλος μας σεναριογράφος και σκηνοθέτης,
έχοντας πραγματώσει μία εκτυφλωτική πορεία στο
καλλιτεχνικό μας πεδίο, εκδήμησε από τη ζωή
στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2013, στην ηλικία
των 85 ετών, μέσα σε κλίμα πάνδημης θλίψης.
Υπήρξε ένας κορυφαίος του καλλιτεχνικού μας πε-
δίου, του οποίου η ηθική μνήμη θα είναι για πάντα
άσβεστη.

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

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.grΝ
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Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Απαράμιλλος 
σεναριογράφος 
και σκηνοθέτης
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com

Τηλ.: 697 3232 775

Απαιτητική εβδομάδα, 
λόγω έκλειψης

Ηεβδομάδα αυτή είναι από τις πιο έντονες και απαιτητικές του
μήνα, κυρίως στο ξεκίνημά της, όπου δεσπόζει η ολική
Έκλειψη Σελήνης, που πραγματοποιείται στις 16/5 στον

άξονα Ταύρου - Σκορπιού. Η Πανσέληνος (έκλειψη) δέχεται ένα
δύσκολο τετράγωνο από τον Κρόνο, όπου δείχνει και την περίεργη
ψυχολογία που μπορεί να υπάρξει κυρίως στα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού, του τρίτου δεκαημέρου (Ταύρος, Σκορπιός, Λέοντας και
Υδροχόος). Προς το τέλος της εβδομάδας, θα υπάρξουν θετικοί
πλανητικοί κραδασμοί, που θα βοηθήσουν το αρνητικό κλίμα που
υπάρχει λόγω των εκλείψεων. 

Κριός
(21/3-20/4)

Ο Δίας έχει περάσει πλέον στο δικό σας ζώδιο, βάζον-
τας μία αισιόδοξη νότα στη ζωή σας, κυρίως σε εσάς του
πρώτου πενθημέρου. Από την άλλη, η Έκλειψη Σελήνης
αυτή την εβδομάδα επηρεάζει εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, με αρκετές ψυχολογικές ανατροπές και συναισθη-
ματικά παιχνίδια που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η ολική Έκλειψη Σελήνης που πραγματοποιείται
στον δικό σας άξονα, συνδυαστικά με την Κρόνια πα-
ρουσία, θα δημιουργήσει μία βαριά ατμόσφαιρα στις
σχέσεις σας, αλλά και στις συνεργασίες σας. Ιδίως
εσείς του τρίτου δεκαημέρου βρίσκεστε σε μία έντονη
συναισθηματική κρίση. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Βρίσκεστε σε μία περίοδο όπου το άγχος σάς έχει
κυριέψει και χρειάζεστε τον χρόνο για να τακτοποιήσε-
τε καταστάσεις από το παρελθόν, που περιμένουν τη
δική σας φροντίδα. Από την άλλη η έκλειψη ίσως τα-
λαιπωρήσει την υγεία σας, αλλά θα υπάρξει κάποια
επιτυχία που δεν θα συμβεί άμεσα, και αυτό θα το δια-
πιστώσετε τους επόμενους μήνες.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Σε εσάς τους Καρκίνους, η εβδομάδα αυτή θα σας δώ-
σει ένα μάθημα, που αφορά τις συναισθηματικές σας
σχέσεις. Ίσως χάσετε την εμπιστοσύνη σας λόγω κακής
συμπεριφοράς αγαπημένου σας προσώπου. Καλό είναι
να μην αφήσετε τους άλλους να νομίζουν ότι μπορούν να
σας υποτάξουν, ανάλογα με τις επιθυμίες τους, που πολ-
λές φορές παραβαίνουν τα δικαιώματά σας. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Αυτή η εβδομάδα είναι μία σχετικά ήρεμη εβδομάδα,
που θα επιδιώξετε περισσότερο συζητήσεις και επαφές με
πρόσωπα από το περιβάλλον σας, ή μικρές μετακινήσεις
που μάλλον θα σας κουράσουν. Ο ανάδρομος Ερμής θέλει
να σας υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να τακτοποιήσετε τις εκ-
κρεμότητές σας από το παρελθόν, για να προχωρήσετε στα
νέα σας σχέδια. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η περίοδος αυτή θέλει και πάλι να σας δείξει, σε εσάς
τους Ζυγούς, ότι οι οικονομικοί σας πόροι θα πρέπει να
μπουν σε μία άλλη σειρά, ώστε να είστε αυτόνομοι και να
μην περιμένετε βοήθεια, που δεν θα έρθει σύντομα. Ο Κρό-
νος βοηθά αυτήν τη λογική και εντοπίζει τα λάθη του παρελ-
θόντος, βάζοντας μία βάση για τα επόμενα χρόνια.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Τα νέα για αυτή την εβδομάδα δεν είναι τα καλύτερα, αλλά
θα υπάρξουν λύσεις στους προβληματισμούς σας, εφόσον επα-
ναπροσδιορίσετε τις σχέσεις σας και τις καταστάσεις που χρει-
άζονται αναπροσαρμογή. Ιδίως σε εσάς του τρίτου δεκαημέ-
ρου, η Έκλειψη Σελήνης στο δικό σας δεκαήμερο θα σας δημι-
ουργήσει μία αναστάτωση, βάζοντας στο στόχαστρο άτομα που
δεν σας συμπεριφέρονται με δίκαιο και ηθικό τρόπο. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι, η Έκλειψη Σελήνης
δημιουργεί κάποιες δυσκολίες στο να προσαρμόσετε τις
καταστάσεις στο καθημερινό σας πρόγραμμα. Είναι η
στιγμή που θα νιώσετε ότι η υγεία σας χρειάζεται φροντί-
δα, όπως επίσης κρίση θα περάσουν οι σχέσεις σας, που
μέχρι τώρα δεν έχουν μάθει να σας σέβονται. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Η Έκλειψη Σελήνης στον ενδέκατο τομέα σας θα
ανατρέψει τα σχέδιά σας για μία κατάσταση ή μία σχέ-
ση ή μία φιλία. Μέσα από αυτές τις αλλαγές κάτι θα μά-
θετε και, κυρίως, κάτι θα σας γίνει γνωστό που μέχρι
σήμερα το υποπτευόσασταν, αλλά δεν ήσασταν απόλυ-
τα σίγουροι. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Άλλη μία έκλειψη στους γωνιακούς σας τομείς θα
σας δημιουργήσει για ακόμη μία φορά μεγάλες ανα-
τροπές και πολύ έντονες απογοητεύσεις. Σίγουρα,
τώρα έχει έρθει η στιγμή της μάθησης και όχι των ορι-
στικών αποφάσεων. Αφήστε τον χρόνο να μιλήσει και
να φροντίσει δίκαια την καρδιά και την ψυχή σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο του Σκορπιού βλέ-
πει εσάς με κάποια θετικότητα, ενώ θα πρέπει να
διαχειριστείτε τον εκνευρισμό αυτών των ημερών.
Oι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου - Σκορπιού θα αλ-
λάξουν πολλές από τις αποφάσεις σας, εφόσον
επενεργούν πάνω στον τρόπο που σκέφτεστε. 

Λέων
(23/7-22/8)

Βρίσκεστε σε μία πολύ απαιτητική περίοδο, όπου οι εκλεί-
ψεις σάς έχουν προσθέσει επιπλέον έγνοιες και ανασφάλει-
ες. Σε εσάς του τρίτου δεκαημέρου και λόγω της ολικής
έκλειψης Σελήνης, θα δημιουργηθούν εκ νέου ταραχές, συν-
δυαστικά και με τον Κρόνο που βρίσκεται απέναντί σας και
δυστυχώς δυσκολεύει τις σχέσεις σας με τους άλλους. 

Ζώδια



Μία αγωνιστική πριν από το τέλος
των play-off της Super League 1
και το ενδιαφέρον εστιάζεται στο

«Κλεάνθης Βικελίδης» της Θεσσαλονί-
κης, όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ, με
την οποία ισοβαθμεί στους 56 βαθμούς. 

Είναι ένα παιχνίδι χωρίς γυρισμό και για
τους δύο «κιτρινόμαυρους», του Βορρά και
του Νότου. Μπορεί να ξεκαθαρίσει απόψε
η κατάσταση, μπορεί και όχι, και η αγωνία
να παραταθεί την τελευταία αγωνιστική.

Αν νικήσει ο Άρης, θ’ αποσπαστεί φυσικά
με τρεις βαθμούς από την ΑΕΚ και θα πάρει
το εισιτήριο αυτός, ανεξάρτητα αν χάσει το
τελευταίο ματς στα Γιάννινα από τον ΠΑΣ
και η Ένωση κερδίσει τον Ολυμπιακό στο
ΟΑΚΑ. 

Διότι αν ισοβαθμήσουν στην τελική βαθ-
μολογία, το πρώτο κριτήριο, όπως βλέπετε
στον σχετικό πίνακα, είναι οι βαθμοί που
συγκέντρωσαν στα μεταξύ τους ματς. Στην
κανονική διάρκεια, ΑΕΚ - Άρης 2-1, Άρης -
ΑΕΚ 2-1 και στα play-off, ΑΕΚ - Άρης 1-2.
Οπότε, με νίκη οι Θεσσαλονικείς θα έχουν
πάρει περισσότερους βαθμούς από την
Ένωση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Αν νικήσει η Ένωση έστω και 1-0, θα πά-
ρει αυτή το εισιτήριο απευθείας για την Ευ-
ρώπη. Διότι, σ’ αυτήν την περίπτωση θα
έχει τρεις βαθμούς παραπάνω από τον
Άρη, οπότε και να χάσει την τελευταία αγω-
νιστική από τον Ολυμπιακό και να νικήσει ο
Άρης στα Γιάννινα, θα ισοβαθμήσουν και
πάλι σε όλα. Και στους βαθμούς στα μετα-
ξύ τους παιχνίδια, αλλά και στα γκολ. Σ’ αυ-
τή την περίπτωση θα ληφθεί υπ’ όψιν το
τρίτο κατά σειρά κριτήριο, που είναι η δια-
φορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων
του Πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ έχει συντελε-
στή 52-36 και ο Άρης 33-26.

Kρατάει την τύχη στα χέρια του

Αν το παιχνίδι στο «Βικελίδης» λήξει ισό-
παλο, τότε ο Άρης θα κρατάει αυτός την
κατάσταση στα χέρια του. Αν νικήσει την
τελευταία αγωνιστική στα Γιάννινα, παίρ-
νει αυτός το εισιτήριο, έστω κι αν η ΑΕΚ νι-
κήσει τον Ολυμπιακό. Διότι σε περίπτωση
ισοβαθμίας με την ΑΕΚ, θα έχει πάρει πε-
ρισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους
παιχνίδια.

Προβάδισμα Ευρώπης πήρε ο Παναθηναϊ-

κός μετά τη μεγάλη του νίκη 2-1 επί του
Ολυμπιακού στο «Καραϊσκάκης». Πλέον,
απέχει μόλις δύο βαθμούς από τον 2ο της
βαθμολογίας ΠΑΟΚ. 

Οι «πράσινοι» μπορούν να μείνουν εκτός
Ευρώπης αν χάσουν και τα δύο εναπομεί-
ναντα ματς με Γιάννινα και ΠΑΟΚ. Παναθη-
ναϊκός και ΠΑΟΚ θ’ αναμετρηθούν και στον
τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το επόμενο
Σάββατο 21 Μαΐου στο ΟΑΚΑ κι ο νικητής
αυτοδίκαια παίρνει το ένα εισιτήριο. Στα
play-out, τελευταία αγωνιστική, έχει ξεκα-
θαρίσει η κατάσταση, υποβιβάστηκε ο
Απόλλων Σμύρνης και η Λαμία θα παίξει
μπαράζ παραμονής με τη Βέροια ή τον Λε-
βαδειακό, που παίζουν αύριο το δεύτερο

ματς μπαράζ. Στο πρώτο ο Λεβαδειακός εί-
χε νικήσει 1-0. 

Το πλήρες πρόγραμμα σήμερα, Σάββατο:
Βόλος - ΟΦΗ (17:00, Cosmote TV), Άρης -
ΑΕΚ (20:00, NOVA), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
(20:00, NOVA), Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
(20:00, Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή: Αστέ-
ρας Τρ. - Απόλλων Σμ. (19:30, NOVA), Ιωνι-
κός - Παναιτωλικός (19:30, Cosmote TV), Λα-
μία - Ατρόμητος (19:30, Cosmote TV).

Απομένουν 
9η αγωνιστική - 14 Μαΐου
Άρης - ΑΕΚ 20:00
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 20:00
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 20:00
10η αγωνιστική - 17 Μαΐου
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 20:00
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 20:00
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 20:00

Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Το σύνολο των βαθμών στους μεταξύ
τους αγώνες.
2. Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ
τους αγώνες.

3. Η διαφορά τερμάτων στο σύνολο 
των αγώνων.
4. Η καλύτερη επίθεση στο σύνολο 
των αγώνων.
5. Η καλύτερη άμυνα στο σύνολο 
των αγώνων.

Άρης - ΑΕΚ και ο χαμένος… χάνεται

Play-off (34 αγ.)
Ολυμπιακός 52-23 79
ΠΑΟΚ 55-32 60
Παναθηναϊκός 48-24 58
Άρης 33-26 56
ΑΕΚ 52-36 56
ΠΑΣ Γιάννινα 34-35 46

Play-out (33 αγ.)
ΟΦΗ 40-40 44
Ιωνικός 41-41 42
Αστέρας Τρ. 31-35 40
Παναιτωλικός 31-45 37
Βόλος 42-48 37
Ατρόμητος 33-52 32
Λαμία 24-44 25
Απόλλων Σμ. 14-55 21

ΟΜAΔΑ                           ΓΚΟΛ                   ΒΑΘΜΟΙ
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Το μεγάλο ματς 
στη Θεσσαλονίκη δίνει

ευρωπαϊκό εισιτήριο
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Ευτυχώς
Με 50.000 κόσμο στον τελικό του Κυ-

πέλλου Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και ήθε-
λαν να καλέσουν την Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας. Ευτυχώς, εγκαταλείφτηκε
γρήγορα η ιδέα. Γιατί κάποιοι θυμήθη-
καν ότι στον τελικό Κυπέλλου το 2002
ήθελαν να καλέσουν τον αείμνηστο Κω-
στή Στεφανόπουλο δίπλα στον μακαρίτη
τον Μάκη Ψωμιάδη. 

Συνδρομητικά
Ο τελικός Κυπέλλου Παναθηναϊκός

- ΠΑΟΚ αρχίζει στις 20:00, στις 21
Μαΐου. Ο τελικός του Final-4 μπά-
σκετ, που μπορεί να παίξει ο Ολυμπια-
κός, στις 19:00. Χάνουν διαφημιστι-
κό χρόνο και τα δύο συνδρομητικά
στο ημίχρονο, αφού θα γίνεται συνέ-
χεια zapping. 

«Αξιοπιστία» 1
Στα μπαράζ Βέροιας - Λεβαδειακού,

για την απευθείας άνοδο στη SL1, παί-
ζουν και οι τιμωρημένοι με κάρτες! Ο ητ-

τημένος του μπαράζ που θα παίξει νέο

μπαράζ με τον προτελευταίο της SL1 θα

κουβαλάει κανονικά τις κάρτες της κα-

νονικής διάρκειας, αλλά και του μπα-

ράζ! «Αξιοπιστία».

«Αξιοπιστία» 2
Στα δύο ματς μπαράζ Βέροιας - Λεβα-

δειακού για απευθείας άνοδο στη SL1

δεν έπρεπε να υπάρχει VAR; Βεβαίως και

έπρεπε, γιατί παίζεται μία ολόκληρη κα-

τηγορία. Κόστιζε, όμως, 25.000 ευρώ

να τοποθετηθεί όλο το σύστημα. «Η χαρά

του βοηθού», που λένε οι «πονηροί».

Θάνατοι
Ο άλλοτε καρδιολόγος του Κωνσταντί-

νου Μητσοτάκη, Μάνος Σταματόπου-

λος, δήλωσε ότι χορηγούνται «μαϊμού»

ιατρικά πιστοποιητικά υγείας στους ερα-

σιτέχνες ποδοσφαιριστές. Γι’ αυτό

έχουν και ξαφνικούς θανάτους. Κι ότι το

2021 είχαμε 103 θανάτους παγκο-

σμίως! Ποιος θ’ ασχοληθεί με τις καταγ-

γελίες του;

Ανακύκλωση
Μετά την πλατφόρμα ΕΠΑΘΛΑ της

ΓΓΑ για να γίνονται καταγγελίες για «στη-
μένα» παιχνίδια, η ΕΠΟ εγκαινίασε και
τη δική της. Και οι λίστες με «ύποπτα
προς χειραγώγηση» παιχνίδια που έρ-
χονται συνεχώς από την UEFA πού κατα-
λήγουν; Στο καλάθι της ανακύκλωσης. 

Ρόστερ
Οι Big-4 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) θα κάνουν σαρωτικές αλλα-
γές στα ρόστερ τους το καλοκαίρι. Κα-
μία ομάδα δεν θα είναι η ίδια με τη φετι-
νή. Και θα πέσει και αρκετό χρήμα. Οψό-
μεθα. Α, εκτός από αγορές θα γίνουν και
θεαματικές πωλήσεις. 

Αδέκαστη
Καταγγελία σε FIFA/UEFA έκαναν οι

απλήρωτοι ποδοσφαιριστές και ζητούν να
μην αδειοδοτηθούν ΑΕΚ, Άρης, Ιωνικός,
ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ, γιατί τους χρω-
στούν. Και η πρόεδρος της επιτροπής
ελέγχου, συμμόρφωσης και διακυβέρνη-
σης της ΕΠΟ, Διονυσία Μπιτζούνη, είναι
και αδέκαστη και ξέρει κι από μπάλα. 

Ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα είδε πολλά, 
κατάλαβε ακόμα περισσότερα

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Απειλές για 
να παραιτηθεί 
ο Κλάτενμπεργκ

OΆγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ
Κλάτενμπεργκ δημοσιοποίησε

ένα απειλητικό μήνυμα που έλαβε
στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Ιnstagram. Ένας «μάγκας» από την
Κρήτη τού ευχήθηκε να έχει αργό και
βασανιστικό θάνατο, κι αυτός και η οι-
κογένειά του, και μετά έπιασε το γενε-
αλογικό δέντρο του Άγγλου. Η πρόχει-
ρη εκτίμηση είναι πως θέλουν να τον
αναγκάσουν να φύγει. Είναι λάθος
εκτίμηση. Κάποιος που πραγματικά θέ-
λει να διώξει τον Κλάτενμπεργκ από
την Ελλάδα δεν του επιτίθεται από τα
social media, όπου είναι πανεύκολη
πια η ανίχνευση, όπως κι έγινε, με τη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ότι
θέλουν να φύγει ο Κλάτενμπεργκ, αυ-
τό μπορούμε να το πούμε μετά βεβαι-
ότητος. Έχει δώσει αφορμές; Κατ’ αρ-
χάς, δεν σφυρίζει ο ίδιος, αλλά φέρνει
ξένους διαιτητές, που σε αρκετές των
περιπτώσεων δεν είναι καλύτεροι των
Ελλήνων. Κάνουν λάθη οι ξένοι διαιτη-
τές; Βεβαίως και κάνουν. Ποιος,
όμως, μπορεί να τους κατηγορήσει ότι
εξυπηρετούν συμφέροντα; Ουδείς.
Με παρόμοια λάθη οι Έλληνες διαιτη-
τές θα είχαν στηθεί στον τοίχο; Δίκαια;
Και ναι και όχι. Οι Έλληνες διαιτητές
μόνοι τους προκάλεσαν την αναξιοπι-
στία τους στο παρελθόν, όταν ήταν
πρόθυμοι ν’ ανέβουν σε «άρματα» και
πετύχαιναν αναρρίχηση με τις πλάτες
των προέδρων-ψηφοφόρων των τοπι-
κών ποδοσφαιρικών ενώσεων. Κι αυ-
τού του τύπου η συναλλαγή μεταξύ του
ψηφοφόρου προέδρου της τοπικής
ένωσης με τον υποψήφιο πρόεδρο της
ΕΠΟ δεν άλλαξε…στ
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!Ο Λιρόι Ροζένιορ προσελήφθη το 2007
για δεύτερη φορά στην καριέρα του στη
θέση του προπονητή της αγγλικής Τόρκι
Γιουνάτεντ. Όμως, δέκα λεπτά αργότερα,
ο σύλλογος πωλήθηκε και οι νέοι ιδιο-
κτήτες αποφάσισαν να απολύσουν τον
Ροζένιορ! Παραμονή για Γκίνες.

Λες
και

ήταν
χθες...
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Στις 6 Μαΐου 1976, ο τεράστιος Βασίλης
Χατζηπαναγής έπαιξε τη μοναδική φορά
με την Εθνική Ελλάδος στο φιλικό με την
Πολωνία 1-0 στη «Λεωφόρο», με γκολ του
Μεγαλέξανδρου Κούδα. Ο «Βάσια» δεν
μπορούσε να αγωνιστεί επίσημα γιατί είχε
παίξει με την Εθνική ΕΣΣΔ.
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«15 Μαΐου ψηφίζουμε όλοι! Τους
στέλνουμε πίσω τον λογαριασμό». Το
σύνθημα αυτό, που σε βίντεο είχε
αναρτήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον προ-
σωπικό του λογαριασμό στο Facebook,
λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του
πρωθυπουργού για τα μέτρα κατά της
ακρίβειας και με το οποίο καλούσε σε
μαζική συμμετοχή στην εσωκομματική
κάλπη αύριο, θα περίμενε κανείς πως
αν όχι θα το απέσυρε, τουλάχιστον θα
τον προβλημάτιζε. Αλλά ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν εγκατέλειψε
το σύνθημα «15 Μαΐου ψηφίζουμε
όλοι! Τους στέλνουμε πίσω τον λογα-
ριασμό», αλλά το έκανε και (επικοινω-
νιακή) σημαία στις αυριανές εσωκομ-
ματικές εκλογές για ανάδειξη αρχηγού,
στις οποίες είναι μοναδικός υποψή-
φιος. Βέβαια, εύκολα αντιμετωπίζει
κανείς τη λογική του επικοινωνιακού
αυτού εγχειρήματος. 

Στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας τρέχει μόνος
και οι συριζαϊκές κάλπες δεν στήνονται
για να πειστεί η κομματική δεξαμενή,
αλλά για να εγγραφεί η νίκη στο ευρύ-
τερο ακροατήριο.

Το νόημα πάντως είναι σαφές και εί-

ναι η σημαία του ΣΥΡΙΖΑ: Οι λογαρια-
σμοί του ρεύματος, για τους οποίους
δεν φταίνε το διεθνές πληθωριστικό
τσουνάμι και ο Πούτιν, αλλά προσωπικά
υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης. 

Παλιά συνταγή και δοκιμασμένη, αλ-
λά για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει και κάποιες παγί-
δες. Γιατί όταν βάζεις όλα σου τα λε-
φτά σε ένα και μόνο χαρτί, υπάρχει ο
κίνδυνος, αν μεταβληθούν οι περιστά-
σεις, να ξεμείνεις από αφήγημα. Και
στη συγκεκριμένη περίπτωση, του ηλε-
κτρικού ρεύματος και της ακρίβειας, το
αφήγημα έδειχνε να εξαϋλώνεται, με
τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-

γός, αλλά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συ-
νέχισε απτόητος.

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει κάτι ανάλογο στον ΣΥΡΙΖΑ.
Για παράδειγμα το 2020, όταν όλος ο
πλανήτης βυθιζόταν σε ύφεση λόγω κο-
ρονοϊού, ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για
«ύφεση Μητσοτάκη». Όταν το 2021
όλος ο πλανήτης γύρισε σε ανάπτυξη
και η Ελλάδα είχε μία από τις υψηλότε-
ρες στην Ευρώπη, ήταν δύσκολο να πει
«ανάπτυξη Μητσοτάκη». Τώρα τα πράγ-
ματα περιεπλάκησαν και πάλι, μετά τις
εξαγγελίες για παροχές-μαμούθ από
την κυβέρνηση (μην κρυβόμαστε, περί
αυτού πρόκειται) και είναι αργά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ να ενδυθεί τον μανδύα της δημοσιο-
νομικής υπευθυνότητας.

Και ουσιαστικά εκεί βρίσκεται και το
πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Αν τα
δίνεις όλα ποντάροντας στην αποτυ-
χία, κινδυνεύεις να βρεθείς σε δύσκο-
λη θέση. Σε αυτό το πεδίο, ο Αλέξης
Τσίπρας δεν έλαβε υπόψη του έναν
απλό κανόνα της πολιτικής: «Να σχε-
διάζεις πάντα με βάση το μέγιστο της
επιτυχίας του αντιπάλου σου». Αλλά
όταν εξαρτάσαι από τις κινήσεις των
άλλων και όχι τις δικές σου…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� «Νατοϊκές» πιέσεις δέχεται η
Ελλάδα για να στείλει «κι άλ-

λο πολεμικό υλικό» στην Ουκρα-
νία. Μετά τα Καλάσνικωφ και τις
αντιαρματικές ρουκέτες, που
ήδη έχουμε στείλει, οι μεν ΗΠΑ
μάς ζητούν να στείλουμε αντιαε-
ροπορικά και αντιαρματικά, τα
οποία μάλιστα είχαμε αποκτήσει
από την πρώην Σοβιετική Ένωση
και είναι συμβατά με τα οπλικά
συστήματα που διαθέτει η Ου-
κρανία, και η Γερμανία μάς πιέ-
ζει για τεθωρακισμένα οχήματα
μεταφοράς προσωπικού ΒΜΡ-1,
ακόμα και για αντιπλοϊκούς πυ-
ραύλους Harpoon, του Πολεμι-
κού Ναυτικού.

� Ποια ήταν η απάντηση του υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας Νίκου Πανα-

γιωτόπουλου, ιδιαίτερα στον Αμερικα-
νό υπουργό Εθνικής Άμυνας Λόιντ
Όστιν; «Δεν μπορούμε να στείλουμε
όπλα τη στιγμή που η χώρα μας δέχε-
ται απειλή από άλλη χώρα-μέλος του
ΝΑΤΟ. Λόγω της τουρκικής απειλής,
δεν θέλουμε να υπάρξει ρήγμα στην
άμυνα της χώρα μας… Μπορείτε να
μας αντικαταστήσετε τα οπλικά συστή-
ματα, που μας ζητάτε να στείλουμε;».
Δεν επέμειναν οι σύμμαχοί μας στο
ΝΑΤΟ, αλλά έριξαν την ιδέα να στεί-
λουμε πρόσθετα πυρομαχικά… Η Ελ-
λάδα το σκέφτεται.

� Σηματοδοτεί κάτι το ότι στο
επερχόμενο Συνέδριο του

ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει και ο
πρώην πρόεδρός του
Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, ο οποίος μαζί
με τους πρώην
προέδρους Σημίτη
και Παπανδρέου έχουν
κληθεί από τον Ν. Ανδρουλάκη
να παραστούν; Κάποιοι στο ΠΑ-
ΣΟΚ λένε πως ο Βενιζέλος ίσως
τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλ-
τιο Επικρατείας, αν και ο ίδιος
θα προτιμούσε να παραμείνει
«υπεράνω κομμάτων».

� Όποιος στη Χαριλάου Τρικούπη εί-
χε την ιδέα να διεξαχθεί η ψηφο-

φορία για το όνομα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
μία μόλις εβδομάδα πριν από την
εκλογή ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι με-
γάλος «πολιτικός παίκτης». Έστησε μια
προσομοίωση εκλογικής μάχης, βά-
ζοντας ως αντίπαλο στον Αλέξη Τσί-
πρα το σύμβολο του ΠΑΣΟΚ, τον πρά-
σινο ήλιο! Και κέρδισε.

i-kyr

ΦΩ.Σ

Ποιος να το έλεγε ότι στην επέτειο της λήξης του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου θα συζητούσαμε για τον Γ’…

Είπε

Ο Αλέξης Τσίπρας 
δεν έλαβε υπόψη του
έναν απλό κανόνα 
της πολιτικής: «Να
σχεδιάζεις πάντα 
με βάση το μέγιστο 
της επιτυχίας 
του αντιπάλου σου»

«Έχοντας (η κυβέρνηση) την κύρια ευθύνη για τη μετατροπή του ΑΠΘ 
σε πεδίο μάχης, επενδύει στην πόλωση και στην καταστροφή… 
Έως εδώ με τις φτηνές προβοκάτσιες και τη στημένη ένταση».

Είναι δυνατόν να θεωρείται «στημένη προβοκάτσια» η αγριότητα στο ΑΠΘ; Είναι δυνατόν;

(Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ)

Ο… λογαριασμός του ΣΥΡΙΖΑ


