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ΗΠΑ και ΝΑΤΟ 
περιμένουμε τώρα 
να ανταποκριθούν 
στα αιτήματά μας

Ν αι, ήταν πράγματι ιστορική η
ομιλία του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στο

αμερικανικό Κογκρέσο. Και ιδιαιτέρως ση-
μαντική η συνάντησή του με τον Αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Μίλησε για όλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα η
ανθρωπότητα και ο δυτικός κόσμος και έθε-
σε ξεκάθαρα όλα τα θέματα που έχουν σχέση
με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Και τώρα; Τώρα θα περιμένουμε να δούμε
αν, όταν θα κοπάσει ο απόηχος της επίσκε-
ψης, η κυβέρνηση Μπάιντεν και το Κογκρέ-
σο θα θυμούνται όσα άκουσαν από τον Έλ-
ληνα πρωθυπουργό. Και, κυρίως, αν θα αν-
ταποκριθούν, όταν έρθει η ώρα, στα αιτήμα-
τά του, στα αιτήματα της Ελλάδας. Δηλαδή:

ΑΑν ο πρόεδρος Μπάιντεν θα «ασκήσει όλη
την επιρροή του» (όπως του ζήτησε ο Μη-
τσοτάκης), για να σταματήσει η προκλητι-
κότητα (με τις συνεχείς παραβιάσεις του
εναέριου χώρου) από τη γείτονα χώρα, να
επικρατήσει το Διεθνές Δίκαιο και να λυθεί
το Κυπριακό, φυσικά όχι με τον σχηματισμό
δύο κρατών, όπως θέλει η Τουρκία. 

Αν η κυβέρνηση Μπάιντεν θα αποσύρει το
αίτημά της προς το Κογκρέσο να αρθεί το
εμπάργκο και να δοθούν στην «αναθεωρητι-
κή» Τουρκία αεροπλάνα F-16. Και αν αυτό
δεν συμβεί, θα καταστεί ολοφάνερο ότι σύσ-
σωμες οι εξουσίες των ΗΠΑ επιβραβεύουν
τη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία ούτε
εφαρμόζει κανένα εμπάργκο προς τη Ρωσία
αλλά αποτελεί και πηγή αστάθειας στην πε-
ριοχή, όπως είπε και ο Μητσοτάκης καταχει-
ροκροτούμενος από βουλευτές και γερου-
σιαστές. Θα είναι μεγάλη απογοήτευση αν,
μετά από τόσους μύδρους κατά του Πούτιν,
το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να παίζει τον ρόλο
του Πόντιου Πιλάτου απέναντι στις συνε-
χείς προκλήσεις του Ερντογάν.

Αν οι ΗΠΑ ανταποκριθούν στο αίτημα
που διατύπωσε ο Μητσοτάκης για αγορά
των F-35. Ελπίζουμε αυτήν τη φορά η κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ και τα νομοθετικά σώμα-
τα να τηρήσουν όσα έδειξαν ότι αποδέχον-
ται κατά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, τον
οποίο και καταχειροκρότησαν οι Αμερικα-
νοί βουλευτές και γερουσιαστές.
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΕΙΝΑΙ μια ΑΚΟΜΗ ελληνική παραδοξότητα:
Να βρίσκονται και να παραμένουν ΠΑΡΟΥ-

ΣΕΣ στην πολιτική μας «κουζίνα» οι ΜΕΛΛΟΝ-
ΤΙΚΕΣ εκλογές! Με «σεφ» τον κ. Τσίπρα…

Βεβαίως, ο ΜΟΝΟΣ αρμόδιος για την προ-
κήρυξή τους είναι ο πρωθυπουργός. Ωστόσο,
ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ΣΥΝΕ-
ΧΩΣ και αδιαλείπτως ότι αυτές θα πραγματο-
ποιηθούν σύμφωνα με τη συνταγματική επιτα-
γή, στο ΤΕΛΟΣ της κυβερνητικής
4ετίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι κατά τον
Συνταγματικό Χάρτη της χώρας
ΜΟΝΟ κάποιο σημαντικό ΕΘΝΙΚΟ
θέμα «επιτρέπει» την πρόωρη
εκλογική αναμέτρηση.

«Μα, υπάρχει ΕΘΝΙΚΟ θέ-
μα», είπε ο κ. Τσίπρας. «Ξε-
χνάς ότι προχθές οι Τούρκοι
μάς επιτέθηκαν στο Βελι-
γράδι;»

«Οι Τούρκοι;» απόρησε ο κ.
Μητσοτάκης.

«Ναι, με την ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ
ΕΦΕΣ», απεκάλυψε ο κ. Τσί-
πρας.

«Κι επιτέθηκαν ΚΑΤΑ της χώ-
ρας μας;»

«Όχι, ακριβώς», εξήγησε
εκείνος, «κατά του Ολυμπια-
κού για το φάιναλ-φόρ…».

Και ξαναζήτησε εκλογές…
«ΚΑΤΙ» που ζητά κάθε μέρα,

ΜΗ εξαιρουμένων εορτών και
πανηγύρεων. Διαβεβαιώνον-
τας ότι αυτά που αναφέρει ο κ.
Μητσοτάκης για τις συνταγματικές απαγορεύ-
σεις δεν ευσταθούν.

Και τονίζοντας ότι ΑΛΛΑ του εξήγησε ένας
γνώστης των πραγμάτων.

«Συνταγματολόγος;»
«Λίγο πιο ’κει», είπε, «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ!».
«Και ΤΙ ξέρει αυτός από ΣΥΝΤΑΓΜΑ;»
«Πώς δεν ξέρει;» θύμωσε ο κ. Τσίπρας, «ένα

σωρό ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ έχει διοικήσει…».
Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είναι αρχηγός

της ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ Αντιπολίτευσης…
ΕΚΤΟΣ από τον κ. Τσίπρα εκλογές ζητούν

ενίοτε και τίνες άλλοι. Προσφάτως δε και ο κ.
Ανδρουλάκης, παραμερίζοντας την αρχική του
αντίθεση, ώστε να βρεθεί σε εγρήγορση το πα-
λιό ΠΑΣΟΚ σαν νέο κόμμα. Φέρνοντας και-
νούργια στελέχη και επαναφέροντας κάποια
μεταχειρισμένα! Αποστερώντας δε από τον Αρ-
χιερέα του ΣΥΡΙΖΑ τη λεκτική μίμηση του Αν-
δρέα και τη διαστρεβλωμένη πολιτική του.

Έτσι, ενθυμούμενος ΕΚΕΙΝΟΝ που ΕΔΙΩ-

ΧΝΕ τις αμερικανικές ΒΑΣΕΙΣ, υπογράφοντας
την εδώ πολύχρονη ΠΑΡΑΜΟΝΗ τους, υπερ-
ψήφισε την πρόσφατη Ελληνο-Αμερικανική
Συμφωνία.

«Γιατί όμως ζητάτε ΤΩΡΑ εκλογές;» ρώτησα
τον κ. Ανδρουλάκη.

«Γιατί», είπε ο ΝΙΚΟΣ, «ΤΩΡΑ ΔΕΝ θα γί-
νουν…».

Αποκαλύπτοντας τα εν… Νίκω και εν δή-
μω…

ΕΚΛΟΓΕΣ ζητά ακόμη η Ελληνική Λύση,
προσευχόμενη για ένα ουράνιο Θαύμα, και θέ-

λει η «Μέρα 25», μην ξέροντας ΤΙ άλλο να θέ-
λει!

Πάντως, ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης, και να εύρι-
σκε τρόπο να παρακάμψει το Συνταγματικό εμ-
πόδιο, ΔΕΝ θα το κάνει.

Αφού έως του χρόνου τον Μάιο θα έχουν
δοθεί οι Ευρωπαϊκές Επιδοτήσεις και θα έχουν
ληφθεί ευρωπαϊκά μέτρα για τα καύσιμα και
την ακρίβεια. 

Αφού θα έχουν γίνει σημαντικές ξένες επεν-
δύσεις, θα υπάρξουν Ειδικά Δικαστήρια και… 

ΚΑΙ σημειώστε τη ΜΕΓΑΛΗ είδηση: Θα ξεκι-
νήσει η διαδικασία ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ από την Αγ-
γλία των ΓΛΥΠΤΩΝ του Παρθενώνα!

«ΑΝ παρ’ όλα αυτά προκηρύξω τις εκλογές
που ζητάς, ΤΙ θα κάνεις;» ρώτησε ο κ. Μητσο-
τάκης τον κ. Τσίπρα.

«Θα σου κάνω μήνυση», απάντησε εκείνος.
«Για εκβιασμό ΜΟΥ!»

Και «κτυπώντας ξύλο», ο κ. Τσίπρας «έφτυ-
σε στον κόρφο του…».

Εκλογές, ΠΟΙΕΣ εκλογές;

Tο χρονογράφημα της εβδομάδας με τον Δημήτρη Ζαννίδη
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ΟΟΠΑΠ, πιστός στη δέσμευσή του να
δημιουργεί ουσιαστική αξία για την
ελληνική κοινωνία, ολοκλήρωσε

την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκο-
μείων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτης και
Αγλαΐα Κυριακού». Πρόκειται για μία σημαν-
τική επένδυση στη δημόσια υγεία, στο πλαί-
σιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 30 έργα
ανακαίνισης, συνολικής επιφάνειας
14.960 τ.μ., στα οποία συμπεριλαμβάνον-
ται 23 νοσηλευτικές μονάδες διεθνών προ-
διαγραφών και δυναμικότητας 564 κλινών.

Η τελετή παράδοσης του έργου πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022, πα-
ρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, του Υπουργού Υγείας, κ. Θάνου
Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγεί-
ας, κας Μίνας Γκάγκα, του Προέδρου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Allwyn και στρατη-
γικού μετόχου του ΟΠΑΠ, κ. Karel Kom rek,
καθώς και εκπροσώπων του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της διοίκησης της εταιρείας. 

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης, δήλωσε: «Μεγάλες επιχειρήσεις
αντιλαμβάνονται ότι έχουν μία υποχρέωση
να επιστρέφουν στην κοινωνία ένα σημαν-
τικό κοινωνικό μέρισμα. Δεν αποτελεί
απλά μία τυπική υποχρέωση στα πλαίσια
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, νομί-
ζω ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις αν-
τιλαμβάνονται τον ρόλο τους σε αυτήν τη
δύσκολη κατάσταση την οποία όλοι πρέπει
να αντιληφθούμε, διαφορετικά από ό,τι
την αντιλαμβανόμασταν στο παρελθόν.
Και είμαι σίγουρος ότι και ο ΟΠΑΠ, ως μία
από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρή-
σεις, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ακόμα
μεγαλύτερο ενθουσιασμό, ειδικά τώρα
που θα έχει διαπιστώσει πόσο μεγάλη υπε-

ραξία μπόρεσε να προσθέσει στα δύο Παι-
διατρικά μας Νοσοκομεία». 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Allwyn, κ. Karel Komarek, τόνισε: «Στον
ΟΠΑΠ και την Allwyn –τη διεθνή εταιρεία
μας– είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το
έργο της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτε-
ρων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλά-

δας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εταιρείες
δεν κάνουν τη διαφορά μόνο με τις οικονο-
μικές επιδόσεις τους. Η ανταπόκρισή τους
σε κοινωνικά ζητήματα είναι εξίσου σημαν-
τική. Η ανακαίνιση των δύο νοσοκομείων
αντανακλά πλήρως αυτή την προσέγγιση.
Με σημαντικές επενδύσεις και σκληρή δου-
λειά, τα δύο νοσοκομεία διαθέτουν τις πλέ-

ον σύγχρονες υγειονομικές υποδομές και
ένα αναβαθμισμένο θεραπευτικό περιβάλ-
λον. Βεβαίως, το πιο σημαντικό από όλα εί-
ναι η στήριξη που παρέχεται σε χιλιάδες παι-
διά από όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι και η με-
γαλύτερη ανταμοιβή για εμάς!».

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης,
και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα
Μίνα Γκάγκα, εξήραν τη σημασία του έργου
για τον ευαίσθητο τομέα της υγείας των παι-
διών και τη στήριξη του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας. Από την πλευρά του, ο Κοινός
Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παιδιατρι-
κών Νοσοκομείων, κ. Εμμανουήλ Παπασάβ-
βας, ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για τη σημαντι-
κή υποστήριξη στο έργο των γιατρών και
του νοσηλευτικού προσωπικού των δύο νο-
σοκομείων. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Εκτελεστι-
κός Πρόεδρος του ΟΠΑΠ, κ. Kamil Ziegler,
ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης, και ο
Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Παι-
διατρικών Νοσοκομείων, κ. Εμμανουήλ Πα-
πασάββας, υπέγραψαν το πρωτόκολλο για
την επίσημη παράδοση του έργου στο Ελλη-
νικό Δημόσιο και την ελληνική κοινωνία. 

Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθη-
καν στην Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα
της Πτέρυγας Β’, στον 2ο όροφο του Νοσο-
κομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυρια-
κού», που αποτελεί χρονικά το τελευταίο
έργο ανακαίνισης. 

Παρουσία του πρωθυπουργού
Κ. Μητσοτάκη και 

του Προέδρου του ΔΣ της
Allwyn K. Komarek, η τελετή

παράδοσης του έργου

Μεγάλη ανάσα 
στη δημόσια υγεία 

από τον ΟΠΑΠ
Παρέδωσε πλήρως ανακαινισμένα τα δύο
μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας 

Μίνα Γκάγκα, Θάνος Πλεύρης, Γιαν Κάρας, Karel Komarek, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
Καμίλ Ζίγκλερ, Εμμανουήλ Παπασάββας

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Γιαν Κάρας, Karel Komarek, Καμίλ Ζίγκλερ Εμμανουήλ Παπασάββας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Karel Komarek Κυριάκος Μητσοτάκης, Karel Komarek 

Καμίλ Ζίγκλερ, Θάνος Πλεύρης, Εμμανουήλ Παπασάββας Καμίλ Ζίγκλερ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Οδυσσέας Χριστοφόρου 

Μίνα Γκάγκα, Θάνος Πλεύρης, 
Γιαν Κάρας, Εμμανουήλ Παπασάββας,

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Με γεμάτες τις αποσκευές του με
σημαντικά οφέλη για τη χώρα,
επέστρεψε από την Ουάσιγκτον ο

πρωθυπουργός, που κατάφερε μέσα σε
τρεις μέρες να μετατρέψει την Ελλάδα στον
σημαντικότερο εταίρο των ΗΠΑ στα Βαλκά-
νια και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Μία επιτυχία που φάνηκε διά γυμνού
οφθαλμού τόσο από τη θερμή υποδοχή του
Έλληνα πρωθυπουργού από τον Τζο Μπάιν-
τεν όσο και από το χειροκρότημα των μελών
του Κογκρέσου και τα εύσημα που απέδωσε
η Νάνσι Πελόζι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα κέρδη που αποκόμισε η χώρα μας από
την επίσκεψη του πρωθυπουργού ήταν τελι-
κά πολύ περισσότερα από όσα ανέμενε η ελ-
ληνική αποστολή πριν αναχωρήσει για τις
ΗΠΑ. Η στήριξη στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης
της χώρας αλλά και η συνεργασία στην ενέρ-
γεια είναι μόνο μερικά από τα οφέλη. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο όφελος ήταν οι
εικόνες από το ιδιαιτέρως ζεστό κλίμα που
επικράτησε και οι οποίες ταξίδεψαν στις χώ-

ρες της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και στην Τουρκία, δεί-
χνοντας πως η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο
στον γεωπολιτικό χάρτη, ενδυναμώνοντας
διαρκώς τις συμμαχίες της. «Η Ελλάδα επέ-
στρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και περιφε-
ρειακό γίγνεσθαι, ως ηγέτιδα δύναμη στα
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, χαρακτηρί-
ζοντας το ταξίδι του πρωθυπουργού στην
Ουάσιγκτον απολύτως επιτυχημένο. 

Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ

Το γεγονός πως ο πρωθυπουργός άνοιξε
όλη τη βεντάλια των προβλημάτων που προ-
καλεί η Άγκυρα, αναδεικνύοντας τον αποστα-
θεροποιητικό ρόλο του Ταγίπ Ερντογάν, επιβε-
βαιώνει πως οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, κα-
θώς οι ΗΠΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια προ-
σπαθούσαν να κρατήσουν ισορροπίες στα ελ-
ληνοτουρκικά, «κλείνοντας το μάτι» αρκετές
φορές προς την Άγκυρα. Μάλιστα, όπως είχε
δεσμευτεί στη Βουλή, έθεσε το ζήτημα της
αναβάθμισης και της πώλησης των F-16 στην
Τουρκία, καλώντας τα μέλη του Κογκρέσου
να το σκεφτούν καλά πριν το πράξουν. Την
ίδια θέση κράτησε και κατά τη συνάντηση που
είχε με την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων
των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας χάρτες και στοι-
χεία από τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις
στο Αιγαίο. Οι κινήσεις του πρωθυπουργού

έδωσαν μια κατηγορηματική απάντηση στην
κριτική που δέχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί-
ος υποστήριξε πως δεν έθεσε το θέμα των
τουρκικών προκλήσεων και των F-16 στη συ-
νάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν. 

Οι προειδοποιήσεις του πρωθυπουργού
προς την Άγκυρα συνέπεσαν χρονικά με την
αρνητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην
ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο
ΝΑΤΟ, απειλώντας ακόμη και με βέτο, μία
στάση που έχει προκαλέσει την έντονη δυ-
σφορία σε ΕΕ και ΗΠΑ. Κυβερνητικές πηγές,
κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, τόνιζαν
πως η χώρας μας αναδεικνύεται σε «πόλο
σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και ανά-
πτυξης στην ευρύτερη περιοχή». 

Εκνευρισμός στην Άγκυρα 

Μουδιασμένοι παρακολουθούσαν αρχικά
στην Άγκυρα τη θερμή υποδοχή που επεφύλα-
ξε ο Τζο Μπάιντεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
τη στιγμή που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει προ-
σκληθεί ακόμη στον Λευκό Οίκο, παρά τις μέ-
χρι τώρα προσπάθειες που έχει καταβάλει. Τα
τουρκικά μέσα ενημέρωσης έφτασαν στο ση-
μείο να υποστηρίζουν πως η Ελλάδα ετοιμά-
ζει επίθεση εναντίον της χώρας τους, δείχνον-
τας την εμφανή αμηχανία που υπήρξε, ενώ
τους ενόχλησε και η γραβάτα με την ελληνική
σημαία που φόρεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν θα δεχτούμε επιθετικές ενέργειες
Η πλήρης στήριξη των ελληνικών θέσεων απέναντι στην τουρκική προκλητικότη-

τα επιβεβαιώθηκε από το θερμό χειροκρότημα των βουλευτών και των γερουσια-
στών που μετέχουν στο Κογκρέσο, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε κατηγορη-
ματικά πως δεν πρόκειται να δεχτεί «επιθετικές ενέργειες που παραβιάζουν την κυ-
ριαρχία μας και τα εδαφικά μας δικαιώματα. Αυτές περιλαμβάνουν υπερπτήσεις
πάνω από ελληνικά νησιά, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως». 

του Σωτήρη Σταθόπουλου 

Επέστρεψε από τις ΗΠΑ
με «γεμάτες» αποσκευές! 

Καθ’ οδόν και τα F-35
Η θετική ανταπόκριση της κυβέρνη-
σης των ΗΠΑ για τη συμπαραγωγή
των F-35, από την οποία έχει απο-
κλειστεί η Τουρκία λόγω της αγοράς
των ρωσικών αντιαεροπορικών πυ-
ραύλων S400, ήταν ένα ακόμη κέρ-
δος που αποκόμισε ο πρωθυπουρ-
γός κατά την επίσκεψή του στην
Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός εξε-
τάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμέ-
νου να θωρακιστεί η άμυνα της χώ-
ρας μας με ένα υπερόπλο, το οποίο
θα προστεθεί στα Rafale και τα ανα-
βαθμισμένα F16.
H πρόταση της αμερικανικής εται-
ρείας Lockheed Martin για την ιδιω-
τικοποίηση μέρους της ΕΑΒ, που εί-
ναι διαχρονικά από τους μεγαλύτε-
ρους προμηθευτές, είναι μία κίνηση
με την οποία εκτιμά η κυβέρνηση
πως θα ανοίξει ο δρόμος για την
έλευση των F-35. «Θα συνεχίσουμε
τη μακροχρόνια συνεργασία μας με-
ταξύ των αμυντικών μας βιομηχα-
νιών. Το κάνουμε για να ενισχύσουμε
όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τη νο-
τιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ», εί-
πε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις
του στον Λευκό Οίκο. 
Η συνεργασία των δύο χωρών στους
τομείς της ενέργειας είναι ένα ακό-
μη θετικό σημείο, καθώς η αμερικα-
νική κυβέρνηση έδειξε μεγάλο εν-
διαφέρον να επενδύσει στον συγκε-
κριμένο τομέα. Ήδη Κυριάκος Μη-
τσοτάκης και Τζο Μπάιντεν ανέθε-
σαν σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα
να ξεκινήσουν συνομιλίες. Πρόκει-
ται για τον Νίκο Τσάφο και τον Έρικ
Χόκσταιν, ενώ το αμέσως επόμενο
διάστημα υφυπουργός Ενέργειας
στις ΗΠΑ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότι-
νος πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάι-
ατ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον
κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης στην ενεργειακή τροφοδότηση
της Ευρώπης. 
Άλλωστε, οι ΗΠΑ είναι μία από τις
χώρες που μπορούν να προμηθεύ-
σουν τη χώρα μας με υγροποιημένο
αέριο (LNG), προκειμένου να μει-
ωθεί η εξάρτηση από τη Ρωσία. Για
αυτόν τον λόγο προχωρούν με γορ-
γούς ρυθμούς τα έργα για την κατα-
σκευή πλωτών δεξαμενών σε Ρεβυ-
θούσα και Αλεξανδρούπολη, προκει-
μένου να αυξηθούν οι αποθηκευτι-
κοί χώροι, έτσι ώστε να μη δημιουρ-
γηθεί ζήτημα με την ενεργειακή
επάρκεια της χώρας.

Ο πρωθυπουργός κέρδισε τη
στήριξη της Ελλάδας έναντι

της Τουρκίας, τη συνεργασία
στην ενέργεια αλλά και τον

σεβασμό που αποτυπώθηκε
σε ΕΕ, ΝΑΤΟ και Τουρκία 



Αλλαγή σελίδας και επιστροφή στην
ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής
σκηνής θα επιχειρήσει ο πρωθυ-

πουργός, μετά το πετυχημένο ταξίδι στην
Ουάσιγκτον και την ιστορική ομιλία του στο
Κογκρέσο. 

Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, το
μομέντουμ της επίσκεψης στις ΗΠΑ είναι δυ-
νατό, αφού διαπιστώθηκε ότι ακόμα και πολι-
τικοί αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη πα-
ραδέχτηκαν τόσο το πνεύμα της ομιλίας όσο
και την ιστορικότητα της στιγμής. 

Ωστόσο, η επόμενη μέρα για το κυβερνητι-
κό επιτελείο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτι-
κής θα είναι δύσκολη, καθώς ήδη στους κόλ-
πους του ΝΑΤΟ υπάρχει αναστάτωση από τα
ανατολίτικα παζάρια της Τουρκίας σχετικά με
την ένταξη της Φινλανδίας και τη Σουηδίας
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και ιδιαίτε-
ρα, στο εάν αυτά τα παζάρια θα ξεκλειδώ-
σουν για την Τουρκία την πολυπόθητη γι’ αυ-
τήν αναβάθμιση των F-16 και την παραγγελία
νέων αεροσκαφών. Γι’ αυτό, κρίνεται σκόπι-
μο να επικοινωνηθεί περισσότερο στο εσω-

τερικό της χώρας ότι η στάση της Ελλάδας
ως υπεύθυνου μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που υποστήριξε από την αρχή τις θέσεις της
Δύσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία,
ξεκλείδωσε την ένταξη της χώρας στο πρό-
γραμμα των F-35 και την επενδυτική ανάπτυ-
ξη της Lockheed Martin στη ΕΑΒ. Mάλιστα,
τις επόμενες μέρες, η ελληνική κυβέρνηση
θα στείλει επίσημο αίτημα για την αγορά F-
35, ενώ, όπως τονίζουν κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι, θα ξεκινήσει παράλληλα και η δια-
πραγμάτευση για τους όρους καθώς και για
το πρόγραμμα χρηματοδότησης των αερο-
σκαφών. 

Φλέγον ζήτημα η ενέργεια

Παράλληλα, θα τονιστεί στην εγχώρια σκη-
νή ότι το αίτημα για τα τουρκικά F-16, ανε-
ξαρτήτως αν θα ικανοποιηθεί ή όχι, δεν αλ-
λάζει την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35.
Όπως έλεγε και κυβερνητική πηγή επί του θέ-
ματος, αναβαθμισμένα F-16 έχει και η Ελλά-
δα, ενώ η απόκτηση μοίρας F-35 θα διατηρή-
σει την υπεροπλία που έχουμε στο Αιγαίο. 

Ωστόσο, το φλέγον ζήτημα στο οποίο κα-
λείται ο πρωθυπουργός να συγκεντρώσει
όλες τις δυνάμεις του είναι το θέμα της ενερ-
γειακής κρίσης. Ενδεχομένως –εκτιμούν οι
καλά γνωρίζοντες τη σκέψη του πρωθυπουρ-
γού– να κατατεθεί στη Βουλή και η τροπολο-

γία για την έκτακτη φορολόγηση των υπερ-
κερδών των εταιρειών της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Ενέργειας, καθώς, σύμφωνα με το πρό-
σφατο πόρισμά της, τα υπολογίζουν στα 591
εκατ. ευρώ και η φορολόγησή τους θα μετα-
τραπεί σε επιδότηση ρεύματος για τους επό-
μενους λογαριασμούς. 

Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής

Πάντως, πέρα από τα εγχώρια μέτρα για να
αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση, το επιτε-
λείο του πρωθυπουργού προετοιμάζεται για
ένα κρίσιμο διήμερο στη Σύνοδο Κορυφής
30-31/5. Τα θέματα που απασχολούν την ελ-
ληνική κυβέρνηση είναι να υπάρξει ομοφω-
νία τόσο για ένα νέο χρηματοδοτικό εργα-
λείο, ώστε να διοχετευτεί προς τη στήριξη
των Ελλήνων καταναλωτών, όσο και για την
επιβολή πλαφόν στη χονδρική φυσικού αερί-
ου (αίτημα Μητσοτάκη), στο οποίο υπάρχουν
αντιδράσεις.

Το οικονομικό επιτελείο, παράλληλα, έχει
μελετήσει και άλλα δυο βασικά ζητήματα
για τα οποία ακόμα δεν έχουν ληφθεί τελι-
κές αποφάσεις. Αφορούν τις μειώσεις ΦΠΑ
σε βασικά προϊόντα και τη μείωση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Πό-
σω μάλλον, όταν οι πληθωριστικές τάσεις
εντείνονται από μήνα σε μήνα και όταν η τι-
μή του πετρελαίου διεθνώς συνεχώς ανε-
βαίνει, μειώνοντας το όφελος από το Fuel
Pass, την επιδότηση των καυσίμων προς
τους καταναλωτές.

Από εκεί και πέρα, σε νομοθετικό επίπεδο,
η κυβέρνηση θα διαχειριστεί δύο κρίσιμα νο-
μοσχέδια όπως ο νέος κλιματικός νόμος,
που μπήκε αυτή την εβδομάδα στη Βουλή,
και το νομοσχέδιο για την ανώτατη Παιδεία,
που θα μπει την ερχόμενη εβδομάδα. Ειδικά
το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια και τις αλ-
λαγές στο διοικητικό μοντέλο των ΑΕΙ-ΤΕΙ

αναμένεται να δημιουργήσει διαφωνίες και
αντιδράσεις από καθηγητές. Παράλληλα, τέ-
λη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, αναμένεται να
εγκατασταθούν και τα τμήματα της Πανεπι-
στημιακής Αστυνομίας σε ορισμένα ΑΕΙ, κάτι
που αναμφίβολα αποτελεί ένα σημαντικό
«crash test» για την ηρεμία και την ευνομία
στα ελληνικά πανεπιστήμια. 
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Με το… βλέμμα στο (νέο) ΠΑΣΟΚ 
Στο πολιτικό σκηνικό, στελέχη της Πειραιώς έχουν το βλέμμα στραμμένο στο Συνέ-

δριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο γήπε-
δο του Τάε Κβο Ντο. Ενδιαφέρουσες, για τη ΝΔ, θα είναι οι αναφορές των πρώην
προέδρων του κόμματος Σημίτη και Βενιζέλου, που θα πάρουν τον λόγο και, κυρίως,
τι θα πουν για το κρίσιμο μέτωπο των μετεκλογικών συνεργασιών, στο οποίο θα κλη-
θεί να απαντήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.  

του Σωτήρη Πίκουλα 

Στο «τραπέζι»η καθημερινότητα 

Γρίφος (και πάλι) 
οι φοιτητικές εκλογές
Για μία ακόμη χρονιά κανείς δεν
μπορεί να είναι σίγουρος για το ποι-
ος είναι ο νικητής των φοιτητικών
εκλογών. Σύμφωνα με «παραταξια-
κή» ανακοίνωση, πρώτη δύναμη στα
πανεπιστήμια της χώρας αναδει-
κνύεται για 34η συνεχόμενη εκλογι-
κή διαδικασία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Με
ολοκληρωμένη την καταμέτρηση
των ψήφων στο σύνολο των συλλό-
γων, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει πο-
σοστό 46,7%. Δεύτερη δύναμη ανα-
δεικνύεται η ΠΚΣ με ποσοστό της τά-
ξης του 25,08%, τρίτη δύναμη η
ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,41% και ακο-
λουθεί η ΠΑΣΠ με ποσοστό 8,76%.
Σημειώνεται ότι το BLOCO (η φοιτη-
τική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) δεν ξε-
περνά το ποσοστό του 2,28%. 

Τ Α  Ε Π O Μ Ε Ν Α  Β H Μ Α Τ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Β E Ρ Ν Η Σ Η Σ  
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Η καταμέτρηση των ψήφων για την
ανάδειξη της νέας Κεντρικής Επι-
τροπής του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθη-

κε μέσα στην εβδομάδα, με την κατανομή
των δυνάμεων να είναι πάρα πολύ συγκε-
κριμένη. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό καλύφθηκε από
τους λεγόμενους προεδρικούς. Δεν είναι
τυχαίο μάλιστα το γεγονός, πως τα πρώτα 8
ονόματα πρόσκεινται στο προεδρικό
μπλοκ. Αχτσιόγλου, Δούρου, Σπίρτζης, Τεμ-
πονέρας, Ξενογιαννακοπούλου, Παππάς,
Ζαχαριάδης, Ραγκούσης είναι όλοι της
γραμμής των προεδρικών, ενώ τη δεκάδα
συμπλήρωσαν δύο αυτόνομοι, ο Δημήτρης
Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Το 60+% λοιπόν της νέας Κεντρικής Επι-
τροπής πρόσκειται στο προεδρικό μπλοκ
και ένα 27% στην «Ομπρέλα», και ανάμεσα
σε αυτούς διακρίνουμε περίπου στα 20
άτομα της επιρροής Τζανακόπουλου, ενώ
και κάποιοι που θεωρούνται αυτόνομοι
έχουν τις γέφυρές τους είτε με την «Ομ-
πρέλα» είτε με τους προεδρικούς.

Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφής η ανθρωπο-
γεωγραφία στη νέα Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ, με κύριους παίχτες τους προ-
εδρικούς.

Με άρωμα γυναίκας

Ο χάρτης των ανθρώπων που πλαισιώ-
νουν τη Νέα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχει δύο συγκεκριμένα δεδομένα. Το
ένα είναι το άρωμα γυναίκας. Στην πρώτη
πεντάδα φιγουράρουν τρεις κυρίες: η Έφη

Αχτσιόγλου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου και η Ρένα Δούρου.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Διονύσης
Τεμπονέρας και ακολουθεί ο Νίκος Παπ-
πάς, ο οποίος κατά πολλούς ανακτά τη θέ-
ση του δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς,
μετά από όσα είχαν γίνει με τις τηλεοπτι-
κές άδειες και τις δικαστικές του περιπέ-
τειες, φαινόταν να έχει απομακρυνθεί από
τον πρόεδρο. Το πλασάρισμα Παππά στις
πρώτες θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής
τον επαναφέρει στους βασικούς συνομιλη-
τές του Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, αποστασιοποιούνται από την
προεδρική αυλή άνθρωποι που ανήκουν
στην «Ομπρέλα» και μέχρι τώρα είχαν ση-
μεία παρέμβασης. O Πάνος Σκουρλέτης, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Βούτσης
δεν είναι στη δεκάδα. Ενδεικτικό ότι η Θε-
ανώ Φωτίου είναι πρώτη σε ψήφους από
τα μέλη της «Ομπρέλας» και μετά ξεκινά η
κατάταξη των υπολοίπων.

Και το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ

Το δεύτερο είναι το άρωμα καταπράσι-
νου, «βαθέως» ΠΑΣΟΚ, καθώς συμμετέ-
χουν στην Κεντρική Επιτροπή πάρα πολλά
ΠΑΣΟΚογενή στοιχεία. Πρώτη στην Κεν-
τρική Μακεδονία η Θεοδώρα Τζάκρη,
πρώτος στην Αιτωλοακαρνανία ο Θάνος
Μωραΐτης, και αρκετά ψηλά σε ψήφους η
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάν-
νης Ραγκούσης – Και οι δύο γραμματείς
του ΠΑΣΟΚ επί Γ. Παπανδρέου. Επίσης,
μέσα στην πρώτη 30άδα το στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ Στέφανος Τζουμάκας και ο δικηγό-
ρος Γιάννης Ματζουράνης.

Από σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία δι-

καιολογία να μένει περιχαρακωμένος σε
στεγανά, «επετηρίδες και κλειδοκράτο-
ρες», καθώς το μήνυμα του λαού στις 15
Μάη ήταν σαφές: Μπροστά ο Αλέξης Τσί-
πρας και από πίσω χιλιάδες ανθρώπων.

Άλλωστε να μην ξεχνάμε πως, ακόμη και
με αυτή την επιτυχία που κατέγραψε η δια-
δικασία της περασμένης Κυριακής, δυστυ-
χώς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τις καινούργιες
εγγραφές αγγίζουν μόλις και μετά βίας το
10% της εκλογικής δύναμης που έχει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις κάλπες. Είναι καλύτερο από το
1% που είχε το 2019, αλλά και πάλι έχει
πάρα πολύ δρόμο για να αντιστοιχιστεί ο
ΣΥΡΙΖΑ του κόμματος και της Κουμουν-
δρούρου με τον ΣΥΡΙΖΑ της κοινωνίας, των
εργατικών συνδικάτων, των φοιτητών, της
νεολαίας, της εργασίας και της κάλπης.

Οι «ισορροπίες»
στον ΣΥΡΙΖΑ και 
οι συσχετισμοί 

της Αντιγόνης Μακρινού

Τα βασικά χαρακτηριστικά της
νέας ΚΕ – Οι προεδρικοί, οι

ΠΑΣΟΚογενείς και οι γυναίκες

Ανακατεύτηκε 
η τράπουλα

Η όλη συζήτηση τώρα θα εξελίσσε-
ται γύρω από την Κεντρική Επιτροπή.
Εκεί έχουν αλλάξει άρδην οι ισορρο-
πίες. Διότι στην προηγούμενη Κεν-
τρική Επιτροπή βλέπαμε στην πρώτη
δεκάδα όλα τα ιστορικά στελέχη της
σημερινής τάσης της «Ομπρέλας»
(τότε «53+»), Τσακαλώτο, Φίλη,
Βούτση, Ξανθό, Σκουρλέτη, Ρήγα
κτλ. Σήμερα κανένα από αυτά τα μέ-
λη της «Ομπρέλας» δεν είναι στην
πρώτη δεκάδα. Επίσης υπάρχουν
βουλευτές που πέφτουν πάνω στον
«κόφτη». Στο δεύτερο δηλαδή μέτρο
που μπήκε στην κατανομή των ψή-
φων, μετά το 50% που θα είναι γυναί-
κες. Με αυτόν τον τρόπο έμειναν
εκτός γυναίκες που είχαν μία κοινο-
βουλευτική πορεία.

«Έφερε» 110.000 χωρίς τους... φίλους
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε μόνος του να φέρει στον ΣΥΡΙΖΑ 110.000 νέα μέ-

λη και μαζί με τα υπάρχοντα το κόμμα να καταγράφει 172.000. Δεν έχει καταγρα-
φή φίλων, αλλά μόνο νέα μέλη, και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του από τα άλ-
λα δύο κόμματα, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που έκαναν εκλογή προέδρου με ανοιχτή
διαδικασία. Σύμφωνα με ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον του προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ, εάν αυτή η διαδικασία ανοιγόταν στους φίλους τους ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθμός
αυτός θα ήταν τριπλάσιος. Δεν θα ήταν απίθανο –βάσει των εκτιμήσεων– ο κόσμος
που θα συμμετείχε να ξεπερνούσε τις 400.000.
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Τ α χειροκροτήματα που εισέπραξε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο

αλλά και το θερμό κλίμα στη συνάντησή
του με τον Τζο Μπάιντεν, που αντανακλά το
υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων της
Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προ-
καλούν ίλιγγο στην Τουρκία, η οποία βλέ-
πει και πάλι «εχθρούς».

Οι αντιδράσεις της Άγκυρας, όπως κατα-
γράφονται τόσο από επίσημα χείλη όσο και
από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο, αποτυπώ-
νουν τον εκνευρισμό του ίδιου του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, το αίτημα του οποίου για
συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο πα-
ραμένει αναπάντητο.

Επιστημονική φαντασία

Το ευφάνταστο, αν όχι προβοκατόρικο σε-
νάριο, δημοσίευσε η εφημερίδα «Milliyet»,
που είναι γνωστό πως απηχεί τις απόψεις
του στενού περιβάλλοντος του προέδρου
Ερντογάν. Είχαν προηγηθεί, βέβαια, αντί-
στοιχα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για
απόπειρα των ΗΠΑ να «καθηλώσουν τον
τουρκικό στρατό στην Αλεξανδρούπολη»,
ενώ ορισμένοι αναλυτές έφτασαν στο ση-
μείο να ισχυριστούν ότι η Ουάσιγκτον μετα-
φέρει άρματα μάχης και τεθωρακισμένα
στην Ελλάδα, όχι για να τα στείλει στην Ου-
κρανία αλλά για να τα χρησιμοποιήσει εναν-
τίον της Τουρκίας.

Διακινεί fake news

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα χρησιμοποιεί κά-
θε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διακι-
νεί fake news αλλά και τις παράνομες αξιώ-
σεις της. Υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματι-
κός που υπηρετούσε σε Συμμαχικό Στρατη-
γείο «ξηλώθηκε», σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, γιατί ασκούσε απροκάλυπτα προπα-
γάνδα, προωθώντας την αναθεωρητική
ατζέντα της χώρας του και το τουρκικό αφή-
γημα περί «μη ύπαρξης» της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν
δίστασε μάλιστα να χυδαιολογήσει, να χρη-

σιμοποιήσει ύβρεις και απειλές χειροδι-
κίας εναντίον συναδέλφων του από συμμα-
χικές χώρες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον
επαναφέρουν σε τάξη.

Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρ-
χουν και όρια, τα οποία, εφόσον ξεπερα-
στούν, οδηγούν σε αποπομπή. Το θέμα λοι-
πόν, όπως πληροφορούμαστε, έλαβε σοβα-
ρές διαστάσεις, αφού ενημερώθηκε όλη η
στρατιωτική ιεραρχία της Συμμαχίας και η
αποπομπή του Τούρκου αξιωματικού κατέ-
στη μονόδρομος. 

Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν ιδιαι-
τέρως καυστικά για τη στάση της Άγκυ-
ρας, ενώ η απόφαση για την αποπομπή εκ-
πέμπει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην
Τουρκία, για το πώς πρέπει να συμπεριφέ-
ρεται το προσωπικό της όταν εκπροσωπεί

τη χώρα του στο εξωτερικό και σε διεθνείς
οργανισμούς.

Φτηνή προπαγάνδα

«Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου και να
υπηρετείς τα συμφέροντά της είναι πάντοτε
θεμιτό στο πλαίσιο ενός διεθνούς οργανι-
σμού, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Σε καμία
όμως περίπτωση δεν είναι θεμιτό τα εθνικά
συμφέροντα να προωθούνται σε βάρος της
Συμμαχίας, με τη διαστρέβλωση της πραγ-
ματικότητας, τη χρήση φθηνής προπαγάν-
δας, απαξιωτικών χαρακτηρισμών και προ-
σβολής της προσωπικότητας
αξιωματικών άλλων συμμαχικών χωρών»,
σημειώνουν με νόημα, υψηλόβαθμες στρα-
τιωτικές πηγές της Αθήνας.

Ανατολίτικα παζάρια και εκβιασμοί
Τα ανατολίτικα παζάρια της Άγκυρας στο Ουκρανικό, αλλά και οι εκβιασμοί στο θέμα
της ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, φαίνεται πως όχι μόνο δεν
απέδωσαν τα προσδοκώμενα πολιτικά αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, οδηγούν και
πάλι την Τουρκία σε απομόνωση. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το πράσινο «φως»
για την ένταξη της Ελλάδας στο κλειστό «γκρουπ» του F-35, που έκανε τον τουρκικό
Τύπο να οργιάζει, φτάνοντας στο σημείο να προεξοφλεί επίθεση της Ελλάδας και των
Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, και μάλιστα με τη βοήθεια των Κούρδων.

του 
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Η τακτική της Άγκυρας στο
Ουκρανικό, αλλά και 

οι εκβιασμοί στο θέμα της
ένταξης της Φινλανδίας και

της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ,
οδηγούν και πάλι την Τουρκία

σε απομόνωση

Έπεσε 
η μάσκα…

Η μάσκα της Τουρκίας μετά το
χρονικό διάστημα «νηνεμίας» και
«καλοπιστίας», ιδίως μετά τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, δεν
άργησε να πέσει, αποκαλύπτον-
τας και πάλι το πραγματικό της
πρόσωπο. Οι εκπρόσωποί της,
όχι μόνο δεν λειτουργούν με συ-
νεργατικό πνεύμα, αλλά αντίθετα
δυναμιτίζουν τα θεμέλια της Συμ-
μαχίας εκ των έσω, καθυβρίζον-
τας και απειλώντας συναδέλφους
τους προκειμένου να διασφαλί-
σουν την επαγγελματική τους
άνοδο ή την επιβίωσή τους ή και
τα δύο. Η απάντηση σε αυτήν την
εχθρική, υποτιμητική και κυ-
ρίως αντισυναδελφική συμπερι-
φορά ήταν άμεση και σίγουρα δη-
μιουργεί προηγούμενο για ανάλο-
γες μελλοντικές περιπτώσεις. 

«Σε κάθε περίπτωση και με
δεδομένη την κατάσταση στην
ευρύτερη περιοχή, θα ήταν καλό
η Τουρκία να εγκαταλείψει τους
γνωστούς της λεονταρισμούς
και τις προκλητικές συμπεριφο-
ρές και να εργαστεί με πνεύμα
συνεργασίας στους διεθνείς ορ-
γανισμούς που συμμετέχει για
το καλό όλων», τονίζουν οι ίδιες
πηγές, «εκτός αν τελικά θεωρεί
εαυτόν ξένο σώμα και επιθυ-
μεί να κόψει και τις τελευταίες
γέφυρες επικοινωνίας που δια-
τηρεί με τον υπόλοιπο πολιτι-
σμένο κόσμο εντός ή εκτός της
Συμμαχίας».

Το ΝΑΤΟ 
«αποκεφάλισε»
Τούρκο 
αξιωματούχο!
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Μετά την προσπάθεια
«κατάληψης» της Μονής

Εσφιγμένου, η Μονή Αγίου
Παντελεήμονος εξελίσσεται

σε «σημείο διακλάδωσης»
για τις ρωσικές επιδιώξεις

«Αγαπητέ μου, δεν είναι μόνον η
κατάληψη της Μονής Εσφιγ-
μένου και του Αγίου Όρους –

γενικότερα– που επιδιώκει ο Πούτιν. Για
κοιτάξτε και το φιλορωσικό δίκτυο, που,
μέσω κυρίως του Πατριαρχείου Μόσχας
και τη βοήθεια Ρώσων ολιγαρχών και
της απροκάλυπτης προπαγάνδας, τείνει
να αναπτυχθεί. Έχουν βάλει στόχο και
την Εκκλησία μας… Ευτυχώς, ο Αρχιε-
πίσκοπος, που είναι γνώστης όλων των
κινήσεων, αλλά και το σύνολο των Μη-
τροπολιτών, κρατούμε γερά».

Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμ-
μής γνωστός μου, από τους σοβαρότερους
και πιο αξιόλογους Μητροπολίτες της χώ-
ρας. Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να κυκλο-
φορήσει το «Π» του περασμένου Σαββάτου,
με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ περί «εισβο-
λής του Πούτιν στο Άγιον Όρος», και αισθάν-
θηκε την ανάγκη, όπως μου είπε, να επικοι-
νωνήσει μαζί μου, προκειμένου να μου μετα-
φέρει την αγωνία, αλλά και την ανησυχία
του για τα όσα, κυρίως μετά την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία και την έμπρακτη
στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στη χώ-
ρα και τον λαό της, συμβαίνουν και στον χώ-
ρο της Εκκλησίας. Με τη ρωσική προπαγάν-
δα να οργιάζει και την προσπάθεια «εισπήδη-
σης» να ενισχύεται. Είπαμε κι άλλα. Για Μη-

τροπολίτες με εκλεκτικές συγγένειες, για
ιστοσελίδες με «βίους αγίων και πολιτικές
ευαισθησίες», για παραεκκλησιαστικές ορ-
γανώσεις και αυτοκίνητα με ρωσικές πινακί-
δες, που «πάνε κι έρχονται στο Άγιον Όρος
και σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Βό-
ρειας Ελλάδας». Ακόμη και για «μαύρες σα-
κούλες» που διακινούσαν και διακινούν Ρώ-
σοι ολιγάρχες, που προμηθεύουν ακόμη και
όπλα σε ηγουμένους μοναστηριών του Αγίου
Όρους. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που
γινόταν λόγος για τη διείσδυση του ρωσικού
παράγοντα και στα εσωτερικά της Ελληνικής
Εκκλησίας. 

Καθόλου τυχαίες δωρεές

Σχετική καταγγελία είχε κάνει προ ημερών
και ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου,

Βαρθολομαίος, στη γερμανική εφημερίδα
«Βild». Ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου
είχε μιλήσει για την προσπάθεια της Ρωσίας
να εισβάλει στα εσωτερικά της Ελλαδικής
Εκκλησίας και μέσω ελεγχόμενων από το
Πατριαρχείο της Μόσχας Μονών του Αγίου
Όρους. «Πλούσιοι Ρώσοι και οι αποκαλούμε-
νοι ολιγάρχες πάντα έρχονταν στο Άγιον
Όρος», είπε. «Όλοι το ξέρουν αυτό, όχι μόνο
εγώ. Έχουν χαρίσει πολλά χρήματα σε μερι-
κά μοναστήρια, ιδιαίτερα στον Άγιο Παντελε-
ήμονα. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία τους,
ούτε οι δωρεές τους ήταν τυχαίες. Ρώσοι
και φιλορώσοι έχουν καταλάβει το μοναστή-
ρι μας εδώ και χρόνια και καμία κυβέρνηση ή
Αρχή δεν τολμά να κάνει κάτι. Ενημερώσαμε
τις ελληνικές αρχές για την παράνομη άφιξη
ταχύπλοων, τα οποία ουδέποτε ελέγχονται
από την ακτοφυλακή, σε αντίθεση με όλα τα

υπόλοιπα σκάφη. Ο λιμενάρχης ενημέρωνε
τους κατόχους τους κάθε φορά που τα πλοία
της Ακτοφυλακής έκαναν περιπολία ή ετοι-
μάζονταν να επέμβουν. Όταν η Αστυνομία
συνέλαβε τον επικεφαλής της τοπικής ακτο-
φυλακής, εντοπίστηκαν κάποιες γυναίκες
που είχαν ξεβραστεί στην ακτή…». 

Πέρα βέβαια από την κατάληψη της Μο-
νής Εσφιγμένου, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, που περιλαμβάνονται και σε εκθέσεις
της ΕΥΠ, η ρωσική επιρροή εντοπίζεται κυ-
ρίως στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος,
με ηγούμενο τον ρωσικής καταγωγής Αρχι-
μανδρίτη Ευλόγιο. 

Η Μονή Παντελεήμονος θεωρείται «κόμβος»
και «σημείο διακλάδωσης» για τις ρωσικές επι-
διώξεις και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τη
Ρωσική Πρεσβεία. Μία από τις επαφές του Αρ-
χιμανδρίτη Ευλόγιου στη Θεσσαλονίκη ήταν
στη λίστα των Ρώσων διπλωματών που απελά-
θηκαν από τη χώρα μας.

Πρόσωπο εμπιστοσύνης

Ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Παντελεήμο-
νος θεωρείται πρόσωπο της απολύτου εμπι-
στοσύνης του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών
των Ρωσιών Κύριλλου, ενώ η διαδικασία εκλο-
γής του, το 2016, είχε την ενεργό στήριξη του
Κρεμλίνου. Βασικός χρηματοδότης της Μονής
είναι η Gazprom. Πέρα από την Gazprom, ο Αρ-
χιμανδρίτης φέρεται να έχει αναπτύξει προσω-
πικές σχέσεις με Ρώσους ολιγάρχες που στηρί-
ζουν τον Πούτιν και χρηματοδοτούν τη Μονή.

Στο «στόχαστρο» της Μόσχας έχει μπει    

Από το 2011 έχει ιδρυθεί στη Μόσχα το «Ίδρυμα Υποστήριξης
της Μονής Παντελεήμονος» από τον τότε πρωθυπουργό της Ρω-
σίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Στους δωρητές του ιδρύματος περι-
λαμβάνονται ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλα μεγάλα ονόματα
της Ρωσίας. Για παράδειγμα, ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπο-
λης Αλεξάντερ Μπέγκλοφ και ο πρώην κυβερνήτης (και βετερά-
νος της KGB) Γκεόργκι Πολταβτσένκο, τον οποίο μετακίνησε το
2018 ο Πούτιν από τη θέση του κυβερνήτη και τον τοποθέτησε
πρόεδρο στην κολοσσιαία ναυπηγική εταιρεία USC. Η USC βρέ-
θηκε τον Απρίλιο στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων.

Παράλληλα, «ψυχή» του ρωσικού ιδρύματος στήριξης της Μονής
Παντελεήμονος θεωρείται ο επιχειρηματίας και συνιδρυτής της
ρωσικής τράπεζας SMP, Κονσταντίν Γκολοστσάποφ, ο αποκα-
λούμενος και «μασέρ του Πούτιν», καθώς υπήρξε κατ’ επάγγελ-
μα μασέρ, γνώρισε τον Πούτιν πριν από πολλά χρόνια σε αγώνες
τζούντο στην Αγία Πετρούπολη και ανήκει στον στενό κύκλο του
Ρώσου προέδρου. Σύμφωνα με τους «Financial Times», ο Κον-
σταντίν Γκολοστσάποφ ήταν ένας από τους πρώτους που επισκέ-
φθηκαν το Άγιον Όρος το 1998. Γύρισε πίσω μαγεμένος και μετέ-
φερε στα μέλη του κλειστού κύκλου τις εμπειρίες του. 

Οι μεγάλοι «χορηγοί», το  «Ίδρυμα Υποστήριξης» και η τράπεζα

του Φώτη Σιούμπουρα
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Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ιδιοκτήτες κα-
τασκευαστικών εταιρειών, μεγαλομέτοχοι
τραπεζών, ο ιδιοκτήτης κολοσσού λιπα-
σμάτων, το αφεντικό βιομηχανίας χαλκού
που περιλαμβάνεται στη λίστα του
«Forbes» και πολλοί Ρώσοι πολιτικοί.

Η επίσκεψη Πούτιν

Η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στην
Αθωνική Πολιτεία έγινε το 2005, όταν ο
πρόεδρος της Ρωσίας επισκέφθηκε τη
Μονή Αγίου Παντελεήμονος και ανέβηκε
στο διάσημο καμπαναριό που φιλοξενεί τη
μεγαλύτερη καμπάνα του Αγίου Όρους,
βάρους 13 τόνων, που, όταν χτυπάει, λέ-
γεται ότι ακούγεται έως τον Πολύγυρο, δε-
κάδες χιλιόμετρα μακριά. Εξέχουσα θέση
στη λίστα των χορηγών του Ιδρύματος της
Μονής Παντελεήμονος κατέχουν οι δισε-
κατομμυριούχοι Μπόρις και Αρκάντι Ρό-
τενμπεργκ, παιδικοί φίλοι του Πούτιν. Μα-
ζί προπονούνταν στο τζούντο, στην Αγία
Πετρούπολη, και ακόμα και σήμερα λέγε-
ται ότι δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο
άθλημα. Ο Μπόρις Ρότενμπεργκ, εκτός
από αντιπρόεδρος της ρωσικής ομοσπον-
δίας τζούντο, είναι ο κύριος μέτοχος της
τράπεζας SMP, στέλεχος της Gazprom και

εργολάβος κατασκευών δισεκατομμυρίων
ευρώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του
Σότσι. Ο Ρότενμπεργκ βρέθηκε στη λίστα
των κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2014 και
πρόσφατα και στο στόχαστρο του Λονδί-
νου. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον
ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο το «πάγωμα»
της περιουσίας του στο Ηνωμένο Βασίλειο
και του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα. 

Ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ 

Διείσδυση του ρωσικού στοιχείου εντοπί-
ζουν οι εκθέσεις των ελληνικών αρχών και
στη Μονή Βατοπεδίου, όπου ηγούμενος εί-
ναι ο πολυσυζητημένος αρχιμανδρίτης
Εφραίμ, καθώς επίσης στις Μονές Σίμωνος
Πέτρας και Φιλοθέου. Σε ό,τι αφορά τη Μο-
νή Βατοπεδίου, οι σχέσεις του αρχιμανδρί-
τη Εφραίμ με το Κρεμλίνο θεωρούνται εξαι-
ρετικές και το ίδιο και η επαφή του με τον
Πατριάρχη Μόσχας. Ένα ενδιαφέρον περι-
στατικό, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημο-
σίευμα του Protagon, ερμηνεύεται από κά-
ποιους ως δηλωτικό των ανωτέρω δεσμών.
Τον Ιανουάριο του 2019, ο Γέροντας
Εφραίμ ορίστηκε από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο μέλος της αντιπροσωπείας του
Αγίου Όρους, που θα ταξίδευε στο Κίεβο
για την τελετή ενθρόνισης του Προκαθημέ-
νου της νέας Αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκ-
κλησίας, Μητροπολίτη Επιφανίου. Ο ορι-
σμός του στην αντιπροσωπεία από τον Πα-
τριάρχη εκτιμήθηκε από εκκλησιαστικούς

κύκλους ότι θα τον έφερνε σε δύσκολη θέ-
ση έναντι των Ρώσων, καθώς, μετά την ανα-
γνώριση της ανεξαρτησίας της Ορθόδοξης
Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο νέος επικεφα-
λής της αποτελούσε «κόκκινο πανί» τόσο
για τον Πούτιν όσο και για τον Πατριάρχη
Μόσχας Κύριλλο. Τελικά, ο ηγούμενος
Εφραίμ ταξίδεψε στο Κίεβο αλλά δεν συμ-
μετείχε στην τελετή που πραγματοποιήθη-
κε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας,
διότι εισήχθη αιφνιδιαστικά σε κλινική. Σύμ-
φωνα με όσα ανέφεραν τότε κύκλοι προ-
σκείμενοι στον Εφραίμ, «μετά την άφιξη
της πτήσης στην οποία επέβαινε, από την
Κωνσταντινούπολη στο Κίεβο, ο Γέροντας
ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Αμέσως μετά την
άφιξή του και επειδή η κατάστασή του επι-
δεινώθηκε, μετέβη σε κλινική του Κιέβου,
όπου οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχε περάσει
έμφραγμα. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες και του έκαναν αμέσως εισαγω-
γή». Ο νέος Προκαθήμενος της Εκκλησίας
της Ουκρανίας, Μητροπολίτης Επιφάνιος,
επισκέφθηκε δύο ημέρες μετά τον Γέροντα
Εφραίμ στην κλινική του Κιέβου για να του
ευχηθεί περαστικά, με τους πιο καχύπο-
πτους να σχολιάζουν, με βάση και τη φωτο-
γραφία που δημοσιεύτηκε, ότι τον βρήκε
αρκετά καλά. Στη συνέχεια, ο Γέροντας
Εφραίμ επέλεξε την τακτική των ίσων απο-
στάσεων και το 2021 υποδέχθηκε στη Μο-
νή Βατοπεδίου ισχυρούς Ρώσους επιχειρη-
ματίες που συνόδευαν τον υφυπουργό Πο-
λιτισμού της Ρωσίας Σεργκέι Ομπριβάλιν.

Το ρωσικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στη Μονή
Σίμωνος Πέτρας, όπου ηγούμενος είναι ο αρχιμαν-
δρίτης Ελισσαίος, ένα από τα ισχυρά πρόσωπα του
Αγίου Όρους που τάσσεται υπέρ της αυτονομίας. Η
Μονή περιγράφεται ως «στρατηγικά φιλορωσική»
και φιλοξενεί κατά καιρούς ισχυρούς άνδρες της
Ρωσίας. Φιλορωσικό πρόσημο και προσωπικές
σχέσεις με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μι-
σούστιν και την οικογένειά του διατηρεί, από την
πλευρά του, ο ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου,
αρχιμανδρίτης Νικόδημος. Ο πρωθυπουργός της
Ρωσίας έχει επισκεφθεί δύο φορές τη Μονή, το
2020 και το 2021. Όταν το δίμηνο Δεκεμβρίου
2021 - Ιανουαρίου 2022, η Μονή έζησε δύσκολες
στιγμές λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορο-
νοϊού, το Κρεμλίνο αντέδρασε αμέσως. Στις αρχές
Ιανουαρίου, αεροπλάνο με ιατρικό προσωπικό και
φάρμακα απογειώθηκε από τη Μόσχα για να βοη-
θήσει τους μοναχούς του Αγίου Όρους στη Μονή
Φιλοθέου. Νωρίτερα, το 2020, ο ηγούμενος της
Μονής Φιλοθέου, αρχιμανδρίτης Νικόδημος, συ-
νελήφθη, σύμφωνα με τις εκθέσεις των κρατικών
αρχών, σε αεροδρόμιο της Κρήτης με όπλο που
φέρεται να του είχε χαρίσει Ρώσος ολιγάρχης. Η
παραπάνω σύνθετη εικόνα της ρωσικής διείσδυ-
σης στην Αθωνική Πολιτεία δεν αντιπροσωπεύει
ασφαλώς το σύνολο των μονών. Η Μονή Μεγίστης
Λαύρας, στην οποία ηγούμενος είναι ο αρχιμανδρί-
της Πρόδρομος και είναι η πρώτη στην ιεραρχία
των μονών του Αγίου Όρους, ανήκει σταθερά στις
φιλοπατριαρχικές μονές. Παραλλήλως, το 2019,
ο ηγούμενος της Μονής Ξενοφώντος, αρχιμανδρί-
της Αλέξιος, όχι μόνο τάχθηκε υπέρ της Αυτοκεφα-
λίας της Ουκρανικής Εκκλησίας αλλά και συμμε-
τείχε κανονικά στην τελετή ενθρόνισης του Προκα-
θημένου της Επιφάνιου στο Κίεβο ως επίσημος
απεσταλμένος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Άρι-
στες σχέσεις με το Οικουμενικό Πατριαρχείο διατη-
ρεί και ο ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος,
αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ενώ φιλοπατριαρχικές μο-
νές θεωρούνται και οι Μονές Ιβήρων, Σταυρονική-
τα, Διονυσίου και Κουτλουμουσίου.

Ο Πατριάρχης στην Αθωνική Πολιτεία 

Με δεδομένη την «πολεμική ατμόσφαιρα» μετα-
ξύ Φαναρίου και Μόσχας, αλλά και με τα όσα δια-
δραματίζονται στη Μονή Εσφιγμένου η επίσκεψη
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην
Αθωνική Πολιτεία το τριήμερο 27-29 Μαΐου απο-
κτά ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Η Ρωσική Εκκλησία δεν αποκλείει να γίνουν
ακόμα και απελάσεις μοναχών από το Άγιον Όρος.
Κάτι που σημαίνει ότι θα βαθύνει το ρήγμα στις
σχέσεις Αθήνας - Μόσχας, ειδικά μετά τις απελά-
σεις Ρώσων διπλωματών. Όπως δήλωσε στο ρω-
σικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS ο Ντιμίτρι
Σαφόνοφ, γραμματέας Διαθρησκειακών Σχέσεων
του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέ-
σεων του Πατριαρχείου Μόσχας, η Ρωσική Εκκλη-
σία φοβάται πως οι Ρώσοι μοναχοί στο Άγιον Όρος
μπορεί να εκδιωχθούν βίαια.

  και η Ελλαδική Εκκλησία  Το «όπλο» του ολιγάρχη 

«Το φιλορωσικό δίκτυο, μέσω κυρίως 
του Πατριαρχείου Μόσχας και με τη βοήθεια

Ρώσων ολιγαρχών και της απροκάλυπτης
προπαγάνδας, τείνει να αναπτυχθεί… Έχουν

βάλει στόχο και την Εκκλησία μας…».

«Ευτυχώς ο Αρχιεπίσκοπος, που είναι 
γνώστης όλων των κινήσεων, αλλά και το 

σύνολο των Μητροπολιτών, κρατούμε γερά».

«Ο Ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου είχε
συλληφθεί πριν από δύο χρόνια 

σε αεροδρόμιο της Κρήτης, με όπλο που
φέρεται να του είχε χαρίσει Ρώσος ολιγάρχης».



Τ ο στραπάτσο που επεφύλαξαν
στους Σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ
Σολτς οι κάλπες τη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία δεν αποκλείεται να αποδειχθεί
αρκετά οδυνηρό, καθώς όχι μόνο επιβε-
βαίωσε το «καμπανάκι» για τον κατήφορο
που χτυπούσαν οι δημοσκοπήσεις στον
Γερμανό καγκελάριο και το κόμμα του,
προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο εξάμη-
νο από την ανάληψη της εξουσίας, αλλά
ναρκοθετεί και τον μακρύ και δύσκολο
δρόμο που έχουν μπροστά τους.

Το SPD... κατάφερε να πέσει στο πολυ-
πληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας στο χα-
μηλότερο για το κόμμα ποσοστό μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πλήγμα που δέχεται
σε μία περιφέρεια η οποία θεωρείται «βα-
ρόμετρο» για τα κόμματα σε ομοσπονδιακό
επίπεδο είναι μεγαλύτερο, διότι επέλεξε να
αναμειχθεί προσωπικά και άμεσα στην ανα-

μέτρηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφα-
λίας, με αποτέλεσμα να χρεωθεί και μεγά-
λο μέρος του κόστους από το δυσμενές
αποτέλεσμα στις επονομαζόμενες και λόγω
των 13 εκατομμυρίων ψηφοφόρων μίνι
βουλευτικές εκλογές.

Ήταν η τρίτη και πιο σημαντική τοπική
εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία, μετά
την «αλλαγή φρουράς» στην Καγκελαρία.
Τα χαμόγελα από την επικράτηση, τον Μάρ-
τιο, στο Ζάαρ, διαδέχθηκαν η προ δεκαπεν-
θημέρου συντριβή στο κρατίδιο του Σλέ-

σβιγκ-Χόλσταϊν και η «σφαλιάρα» στη Βό-
ρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στην οποία ο
Όλαφ Σολτς είχε επενδύσει πολιτικό κεφά-
λαιο, ταξιδεύοντας μάλιστα αρκετές φορές
ο ίδιος για να πείσει τους ψηφοφόρους στη
βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας να στη-
ρίξουν το SPD και τον υποψήφιό του. 

Δεν «πείθει»

Η ετυμηγορία της κάλπης δείχνει ότι δεν
πείθει τους συμπολίτες του, η πλειοψηφία
των οποίων τον θεωρεί πολύ «λίγο» μπρο-
στά στις μεγάλες απαιτήσεις που αναδύον-
ται, και τον τιμώρησαν για τις παλινωδίες
του στο Ουκρανικό.

Με δύο συνεχείς εκλογικές ήττες, ο
Σολτς τελεί υπό μεγαλύτερη πίεση, αν και
έχει μπροστά του λίγους μήνες να ανασάνει
μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση
τον Οκτώβριο στην Κάτω Σαξονία, όπου το
SPD ηγείται συγκυβέρνησης με τους Χρι-
στιανοδημοκράτες, ευελπιστώντας να ανα-
κτήσει κάποιο απ’ το χαμένο έδαφος.
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Μετά και το «χουνέρι» των
εκλογών, οι δημοσκοπήσεις

χτυπούν το «καμπανάκι»
στους Σοσιαλδημοκράτες 

για τον δύσκολο δρόμο που
έχουν μπροστά τους

georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Νέα «σύνορα» 
στον χάρτη 
της Ευρώπης

Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν
να πατήσει τη σκανδάλη για να υλο-
ποιήσει τα όποια μεγαλεπήβολα σχέ-
διά του αλλάζει, τουλάχιστον σε επί-
πεδο συμμαχιών, τα σύνορα του χάρ-
τη της Ευρώπης, όπως αυτός θα δια-
μορφωθεί με τις νατοϊκές Φινλανδία
και Σουηδία.

Με τα δύο νέα μέλη η Βαλτική θα
μετατραπεί σε νατοϊκή θάλασσα, αν
εξαιρέσουμε τα χωρικά ύδατα της
Ρωσίας στον θύλακα του Καλίνινγ-
κραντ και την Αγία Πετρούπολη, ση-
ματοδοτώντας μια γεωστρατηγική
αναβάθμιση της συμμαχίας, ενι-
σχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή
φωνή στους κόλπους της.

Η είσοδος της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας επεκτείνει από 700 σε σχε-
δόν 2.000 τα χιλιόμετρα της συνορια-
κής γραμμής του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία
και δίνει στη Βορειοατλαντική Συμμα-
χία το περιθώριο προστασίας των χω-
ρών της Βαλτικής, όπως η Εσθονία, η
Λετονία και η Λιθουανία, που από και-
ρό θεωρούνταν ευάλωτη περιοχή,
απομονώνοντας ουσιαστικά τον ρωσι-
κό θύλακα του Καλίνινγκραντ που βρί-
σκεται ανάμεσα στην Πολωνία και τη
Λιθουανία στη Βαλτική θάλασσα.

Οι στρατοί και των δύο χωρών εί-
ναι συμβατοί με το ΝΑΤΟ και περι-
λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πυροβο-
λικού και τανκς. Η Φινλανδία, της
οποίας τα σύνορα με τη Ρωσία έχουν
μήκος περίπου 1.300 χιλιόμετρα,
διατηρεί σύστημα στρατολόγησης,
διοικώντας μια εφεδρεία 900.000
στρατιωτών, και είναι σε θέση να
αναπτύξει 280.000 από αυτούς σε
καιρό πολέμου. Με 5,5 εκατομμύρια
πληθυσμό διαθέτει ένα από τα ισχυ-
ρότερα πυροβολικά της Ευρώπης
και ενδεικτικό της γεωστρατηγικής
θέσης είναι πως εάν αναπτυχθούν
στη χώρα νατοϊκά στρατεύματα, θα
απέχουν μόλις τέσσερις ώρες από
την Αγία Πετρούπολη.

Η Σουηδία επανέφερε το 2017 την
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και
άνοιξε και πάλι ένα στρατόπεδο στο
νησί Γκότλαντ, τον Ιανουάριο του
2018. Τον περασμένο Οκτώβριο, ανα-
κοίνωσε αύξηση κατά 40% του προ-
ϋπολογισμού της άμυνας, ενώ διαθέ-
τει πάνω από πέντε φορές περισσότε-
ρα στρατιωτικά ελικόπτερα από τη
Φινλανδία.

Αν και δεν τον υποχρέωνε κάποιος συν-
ταγματικός νόμος να αποκαλύψει το όνο-
μα του πρωθυπουργού που θα συνεργα-
στεί στην και επίσημα πλέον δεύτερη
θητεία του, το ότι ο Εμανουέλ Μακρόν
κράτησε αρκετό καιρό κλειστά τα χαρ-
τιά του και έφτασε να λύσει τον γρίφο
έναν μήνα πριν από τις βουλευτικές
εκλογές, που θα ξαναμοιράσουν την
τράπουλα, σίγουρα κάτι σηματοδοτεί.

Η Ελίζαμπεθ Μπορν γίνεται η δεύ-
τερη, μετά την Εντίτ Κρεσόν που όρισε
ο Φρανσουά Μιτεράν το 1992, γυναίκα
πρωθυπουργός της Γαλλίας. Μέλος του
κόμματος Μακρόν, είχε διατελέσει υπουργός
Εργασίας, Οικολογίας και υπουργός Μεταφο-
ρών. Έχοντας θητεύσει ως σύμβουλος του Λιονέλ Ζο-
σπεν, του Ζακ Λαγκ αλλά και της Σεγκολέν Ρουαγιάλ, ανή-
κει στην αριστερή πτέρυγα του «Εμπρός», με γνώση του οι-
κολογικού ζητήματος, ενώ έχει τη φήμη πολιτικού που φέρ-
νει σε πέρας ό,τι αναλαμβάνει, αν και, σύμφωνα με το προ-

φίλ που σκιαγράφησε ο γαλλικός
Τύπος, δεν θεωρείται ιδιαίτερα επι-
κοινωνιακή.

Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν ήδη
πρωθυπουργό με ημερομηνία

λήξεως. Το σίγουρο είναι
πως θα παραμείνει στη θέ-

ση τουλάχιστον έως τις
βουλευτικές εκλογές του
Ιουνίου, όποτε θα διαπι-
στωθεί αν η προεδρική
πλειοψηφία υπό τον Μα-
κρόν είναι και κοινοβου-

λευτική. Αν όχι, ο Γάλλος
πρόεδρος θα πρέπει να ορί-

σει πρωθυπουργό που να έχει
την εμπιστοσύνη της γαλλικής

Εθνοσυνέλευσης. 
Ο επικεφαλής της γαλλικής Αριστεράς Ζαν Λικ Μελαν-

σόν έκανε λόγο για «σύμβαση ορισμένου χρόνου», εκτιμών-
τας πως σε έναν μήνα διάδοχός της θα είναι ο ίδιος. 

«Άσος» ή… καμένο χαρτί η νέα πρωθυπουργός;

Ο Σολτς 
με την πλάτη 
στον τοίχο
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Δυστυχώς, στην Ελλάδα κάθε χρόνο
καίγεται μεγάλη έκταση δασών. Και
είναι γεγονός ότι συχνά μαθαίνου-

με ότι υπάρχει κάπου φωτιά, όταν πια έχει
χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

Θα μπορούσαν οι νέες τεχνολογίες, «πα-
τώντας» πάνω σε υπερ-ταχύτατα δίκτυα συν-
δεσιμότητας, να λύσουν το πρόβλημα αυτό
και να σώσουν τον πλανήτη; Οι ψηφιακές
επιστήμες σίγουρα εργάζονται για τη βιωσι-
μότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και οι χώρες επιδιώκουν, με την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, να προ-
στατεύσουν το φυσικό περιβάλλον τους. Η
Ελλάδα δίνει τη δική της θετική απάντηση
στο ερώτημα και γίνεται μια από τις πρώτες
χώρες στην Ευρώπη που θέτει αναδυόμενες
τεχνολογίες, όπως το Internet of Things και
η τεχνητή νοημοσύνη, στην υπηρεσία της
προστασίας των δασών.

Στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, που
είναι ο πιο σημαντικός πνεύμονας πρασί-
νου της Αττικής και ο βασικότερος μηχανι-
σμός μείωσης της θερμοκρασίας του αέ-
ρα, δημιουργείται, χάρη στην τεχνολογία,
η πρώτη έξυπνη δασική έκταση της Ελλά-
δας, αποκτώντας ένα προηγμένο σύστημα
πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Το σύστημα αξιοποιεί την τεχνολογία Inter-
net of Things και την τεχνητή νοημοσύνη για
την αποτελεσματική και έγκαιρη ανίχνευση
καπνού σε δασικές περιοχές. Εντοπίζοντας
την πυρκαγιά εν τη γενέσει της, η λύση ενερ-
γοποιεί συναγερμό και αποστέλλει την ακρι-
βή τοποθεσία, αλλά και εικόνα από το ση-
μείο της φωτιάς στον χειριστή του κέντρου
ελέγχου, μέσα από μια web-based εφαρμο-
γή, προσβάσιμη από παντού.

Το σύστημα εξασφαλίζει τον εντοπισμό
ακόμα και περιορισμένων εστιών φωτιάς σε
πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνει τη δυνατό-
τητα για εξαιρετικά ταχύ εντοπισμό, συνή-
θως πριν η φωτιά γίνει ορατή από τα οπτικά
μέσα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εντοπι-
σμού της εστίας όλο το 24ωρο, ακόμα και
σε εντελώς μηδενικά επίπεδα φωτισμού.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Vodafone, έχει
διάρκεια 12 μηνών και ευθυγραμμίζεται με
τη στρατηγική της εταιρείας να κάνει την τε-
χνολογία σύμμαχο, στην προσπάθεια για αν-
τιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στόχος είναι το πιλοτικό πρόγραμμα να
αξιοποιηθεί σε όλα τα δάση και τις περιοχές

φυσικού κάλλους στην Ελλάδα, αντιμετωπί-
ζοντας ένα «καυτό» για τη χώρα πρόβλημα,
αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε χρόνο οι πυρκα-
γιές καταστρέφουν περί τα 500.000 στρέμ-
ματα δασικών και γεωργικών εκτάσεων.

Όπου υπάρχει καπνός…

Αξιοποιώντας το δίκτυό της, το Vodafone
Green Network, τεχνητή νοημοσύνη, κάμε-
ρες τελευταίας τεχνολογίας και αισθητήρες,
η λύση που δημιούργησε η εταιρεία προσφέ-
ρει μια σειρά από δυνατότητες, όπως αυτό-
ματο εντοπισμό καπνού. Σε συνδυασμό με
το Vodafone ΙοΤ, το σύστημα παρέχει δυνα-
τότητα καταγραφής των αλλαγών στη θερ-
μοκρασία του περιβάλλοντος σε ακτίνα πολ-
λών χιλιομέτρων, αναγνώριση των λόγων
που αυτή συμβαίνει, αλλά και καταγραφή

διάφορων περιβαλλοντικών δεικτών, όπως
είναι το επίπεδο υγρασίας και η ατμοσφαιρι-
κή πίεση.

Με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού,
των δεδομένων και των ενδείξεων που συλ-
λέγονται κι ενός έξυπνου αλγορίθμου, το σύ-
στημα αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και ση-
μαίνει συναγερμό. Αυτό συμβαίνει όταν, για
παράδειγμα, η θερμότητα παρουσιάζει αύ-
ξηση και ο αλγόριθμος αντιλαμβάνεται από
τα δεδομένα ότι υπάρχει πυρκαγιά.

Παράλληλα, μία κάμερα μπορεί να ανα-
γνωρίσει την ένδειξη καπνού σε κάποιο ση-
μείο και να το επιβεβαιώσει, στέλνοντας εν-
τολή σε άλλη κάμερα να εστιάσει εκεί. Έτσι,
ενεργοποιεί το αντίστοιχο σήμα και στέλνει
εικόνα και τοποθεσία σε ειδική πλατφόρμα.

Στις πολλές καινοτομίες της νέας λύσης

περιλαμβάνεται το τριπλό σύστημα παράλλη-
λου ελέγχου, το οποίο αποτελείται από μία
πανοραμική 360 τεχνολογία ανίχνευσης μέ-
σω ειδικής θερμικής κάμερας μεγάλων απο-
στάσεων και κάμερες διπλού φάσματος, που
αξιοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης
για την έγκαιρη ανίχνευση καπνού ή φωτιάς.

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται ειδικές Su-
per Starlight κάμερες, που κάνουν χρήση
αλγορίθμων για παρακολούθηση σε συνθή-
κες χαμηλού φωτισμού, καθώς και σταθε-
ρές, αλλά και PTZ θερμικές κάμερες. Στον
εξοπλισμό αυτό προστίθεται και ένα σύνο-
λο από πολυαισθητήρες, που τοποθετούν-
ται σε διάφορα σημεία στο δάσος, κατα-
γράφουν τη θερμοκρασία, την υγρασία, την
ατμοσφαιρική πίεση, καθώς επίσης και Η2,
VOC, CO και CO2.

Vodafone: Δημιουργεί το πρώτο
«έξυπνο» δάσος στην Ελλάδα
Συνδεσιμότητα, IoT και τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών 

Με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού,
δεδομένων που συλλέγονται και ενός έξυπνου
αλγορίθμου, το σύστημα αντιλαμβάνεται τον
κίνδυνο και σημαίνει συναγερμό
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Ηκοπιώδης προσπάθεια της αεί-
μνηστης Φώφης Γεννηματά να
κρατήσει όρθιο το κόμμα μέσα σε

μια θύελλα αρνητικών συγκυριών, σε συν-
δυασμό με μια εξελισσόμενη δυναμική
που αναπτύσσεται με σταθερά βήματα με-
τά τον αδόκητο χαμό της, έχει θωρακίσει
τη νέα ηγεσία με ένα ισχυρό πολιτικό
οπλοστάσιο, που καλλιεργεί βάσιμες
προσδοκίες για τη ριζική ανάταση του σο-
σιαλδημοκρατικού χώρου.

Η Χαρ. Τρικούπη έχει μπει σε συνεδρια-
κή τροχιά και το κόμμα βρίσκεται για ακό-
μη μια φορά ενόψει ιστορικών επιλογών
και προκλήσεων, τόσο για τον ρόλο που θα
κληθεί να διαδραματίσει σε ένα αμιγώς
δυσμενές πολιτικό περιβάλλον, όσο και
για την πολιτική του επιβίωση.

1984: Πρώτο και ιστορικό 

Το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου
στο πηδάλιο, συμπλήρωναν τρία χρόνια
στη διακυβέρνηση της χώρας. Τον Μάη
του 1984 ανοίγει η αυλαία του 1ου Συνε-
δρίου. Στην πρώτη σειρά των επισήμων
βρίσκονταν προσωπικότητες που είχαν ση-
μαδέψει με το αποτύπωμά τους το παγκό-
σμιο πολιτικό στερέωμα. Επίσημοι προ-
σκεκλημένοι ήταν ο Παλαιστίνιος ηγέτης
και στενός φίλος του Ανδρέα, Γιασέρ Αρα-
φάτ, η χήρα του Σαλβαδόρ Αλιέντε αλλά
και εκπρόσωποι του Φιντέλ Κάστρο. Για
τρεις ολόκληρες ώρες ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου μιλούσε από το βήμα του Συνεδρί-
ου και από κάτω οι 2.500 σύνεδροι όχι μό-
νο δεν δυσφορούσαν, αλλά τον χειροκρο-
τούσαν θερμά, διακόπτοντας τη ροή του
λόγου του 130 φορές! 

1990: Στη σκιά του «βρόμικου ’89»

Το 2ο Συνέδριο βρίσκει το κόμμα βα-
θιά λαβωμένο. Γίνεται το 1990, λίγο μετά
το «βρόμικο ’89», την παραπομπή του Αν-
δρέα στο Ειδικό Δικαστήριο αλλά και μετά
από τρεις συνεχόμενες ήττες. Ήταν η πρώ-
τη φορά που ακούστηκαν φωνές αμφισβή-
τησης για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. 

Αξιομνημόνευτη η ατάκα του Κώστα Λα-
λιώτη «δεν θα γίνουμε πατροκτόνοι». 

1994: Αρχίζουν τα δύσκολα

Το 1993, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει
στην εξουσία. Έναν χρόνο μετά, το 3ο Συ-
νέδριο ανοίγει τις πύλες του και εμφανί-
ζονται οι δελφίνοι, όπως ο Κώστας Σημί-
της, ο Γεράσιμος Αρσένης κ.ά. «Έχουν
γνώση οι φύλακες» και ο Α. Παπανδρέου
τούς κόβει προσωρινά την όρεξη στέλνον-
τας το περίφημο μήνυμα ότι: «Το ΠΑΣΟΚ
δεν κληρονομείται, δεν χαρίζεται και δεν
τεμαχίζεται σε τιμάρια». 

1996: Τέλος εποχής 

Με τον Ανδρέα «εκτός μάχης», το 4ο Συνέ-
δριο του ΠΑΣΟΚ είχε οριστεί για το τέλος Ιου-
νίου του 1996. Στις 23 Ιουνίου ο Ανδρέας
Παπανδρέου «έφυγε», χωρίς να προλάβει να
κάνει την πολυαναμενόμενη παρέμβασή του.
Μήνες πριν, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΠΑΣΟΚ, μετά από ένα συγκλονιστικό πολιτικό
παρασκήνιο, είχε εκλέξει ως πρωθυπουργό
τον Κώστα Σημίτη. Όταν εκείνος ανέβηκε στο
βήμα του Συνεδρίου, ήταν απόλυτος και τα
ήθελε όλα: «Αν δεν εκλεγώ πρόεδρος, θα πα-
ραιτηθώ και από πρωθυπουργός». Οι
αποδοκιμασίες πολλές, το ίδιο και οι ίν-
τριγκες… Ο πρώην πρωθυπουργός τε-
λικά είχε τον «άσο στο μανίκι» και εξε-
λέγη πρόεδρος με 53%. 

1999: Ο έτερος πόλος

Το 5ο Συνέδριο του κόμματος πραγματο-
ποιήθηκε τον Μάρτιο του 1999, κι ο Κώ-
στας Σημίτης εξελέγη με άνεση. Ο έτερος
πόλος με επικεφαλής τον Άκη Τσοχατζό-
πουλο περιορίστηκε στην πρωτιά της Κεν-
τρικής Επιτροπής.

2001: Η αμφισβήτηση 

Με τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από
τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στην
εξουσία, γίνεται το 6ο Συνέδριο (Οκτώ-
βριος 2001). Είναι η εποχή που ο Κώστας

Σημίτης βιώνει την
ουσιαστική αμφι-
σβήτηση.

2005: Η ώρα του ΓΑΠ

Πριν από τις εκλογές του Μαρτίου του
2004, ο Κώστας Σημίτης παραιτείται και
δίνει το «δαχτυλίδι» στον Γιώργο Παπαν-
δρέου. Κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν
τότε ότι «το δαχτυλίδι ήταν δηλητηριασμέ-
νο». Η ιστορία έδειξε ότι δεν είχαν και πο-
λύ άδικο. Ο Γιώργος Παπανδρέου αλλάζει
τα δεδομένα της εποχής και το 2005, στο
7ο Συνέδριο, ζητά η εκλογή του να γίνει
από τη βάση. Η εκλογή του είναι σαρωτική
και γίνεται πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τη επι-
ταγή να γράφει: «Γιώργο άλλαξέ τα όλα». 

2008: Δεν αρκούσε το «βαρύ» όνομα

Στο 8ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθη-
κε το 2008, οι πανηγυρισμοί είναι συγ-
κρατημένοι και επικρατεί σκεπτικισμός,
αφού αποδείχτηκε ότι δεν αρκούσε ένα
«βαρύ όνομα» για να κερδηθούν οι εκλο-

γές του 2007. 

aantonopoulos10@gmail.com

του
Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Τα «πράσινα» Συνέδρια έγραψαν τη δική τους    

1999

1984

2005
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2013: Στη σκιά των μνημονίων 

Στο 9ο Συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, εν μέσω μνημο-
νίων, πορεύεται χωρίς πυξίδα και με τα ποσο-
στά του να κατακρημνίζονται. Στο κάδρο μπαί-
νει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και για πρώτη φορά
εμφανίζεται ο νεαρός Νίκος Ανδρουλάκης,
που σάρωσε στις εκλογές για την ΚΕ. 

2015: «Τιμονιέρης» Φώφη 

Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιείται
10ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που έμελλε να εί-
ναι και το τελευταίο υπό την ιστορική του
ονομασία. Αποφασίστηκε η μετεξέλιξή του
σε Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος παραιτήθηκε και η Φώφη
Γεννηματά αναλαμβάνει το πηδάλιο του
κόμματος. Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου βρί-
σκουν το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη ΔΗ-
ΜΑΡ ως Δημοκρατική Συμπαράταξη. 

2018: Όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε… ΚΙΝΑΛ

Τον Νοέμβριο του 2017 έγιναν οι εκλογές
για τον νέο φορέα της Κεντροαριστεράς,
που θα υλοποιηθεί κάτω από τον μανδύα του
Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τη Φώ-
φη Γεννηματά. Τα αποκαλυπτήρια του νέου
σχήματος έγιναν στο Συνέδριο τον Μάρτιο
του 2018 περιλαμβάνοντας και το Ποτάμι,
που στην πορεία αποχώρησε. Δύο χρόνια αρ-
γότερα έγινε σε δύο φάσεις το 11ο Συνέ-
δριο. Έκτακτο τον Μάιο του 2019 και στη συ-
νέχεια στα τέλη του Νοεμβρίου. Για την ιστο-
ρία, λέγεται ότι οι ονομαστικές μεταλλάξεις
επιβλήθηκαν από την ανάγκη των υπέρογ-
κων οικονομικών υποχρεώσεων…

Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα
και με κεντρικό σύνθημα «Η κοι-
νωνία στο προσκήνιο», ο Νίκος

Ανδρουλάκης άνοιξε χθες τις εργασίες
του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. 

Με δεδομένη την ενότητα της παράτα-
ξης, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώ-
σει και επισήμως το σύνθημα για τη «φυ-
γή προς τα εμπρός», αφήνοντας πίσω
«βαρίδια» και δυσάρεστες καταστάσεις
του παρελθόντος. Το ιστορικό έμβλημα
της παράταξης βρίσκει και πάλι τη θέση
του, στη σκιά του οποίου οι 5.500 σύνε-
δροι και πλήθος μελών του κόμματος πή-
ραν την εντολή για την ανάταση του Κινή-
ματος. Το μεγάλο ζητούμενο σε αυτό το
κομματικό τριήμερο δεν είναι η επιβεβαί-
ωση της ηγεσίας ή του πυρήνα που την
περιβάλει, αλλά το να φθάσει παντού το
μήνυμα της ανανέωσης. 

Η μεγάλη εικόνα

Μπορεί τα πηγαδάκια και τα «εκλογο-
μαγειρέματα» για μια θέση στην Κεντρική
Επιτροπή του κόμματος να ήταν σε πλή-
ρη έξαρση, ωστόσο η μεγάλη εικόνα πα-
ρέπεμπε σε ένα σύγχρονο Συνέδριο με
εκατοντάδες νέους ανθρώπους που, με
την ορμή και τη θετική τους διάθεση,
έδειχναν να συμμετέχουν περισσότερο
σε μια γιορτή και όχι σε ένα «στεγνό» κομ-
ματικό Συνέδριο. Τον τόνο έδινε η μουσι-
κή υπόκρουση από Dj με σκληρές ρο-
κιές, «πειραγμένα» έντεχνα και με τις
απαραίτητες προσθήκες των «πασοκο-
τράγουδων». Την ίδια στιγμή, ένα drone
εσωτερικού χώρου κατέγραφε μοναδικά
στιγμιότυπα τα οποία με τη σειρά τους οι
experts στα ψηφιακά δρώμενα νεολαίοι

τα έστελναν στα social media. Η προσπά-
θεια επικοινωνίας με τον νέο κόσμο ήταν
εμφανής και γι’ αυτό δόθηκε μεγάλη βα-
ρύτητα ώστε τα μηνύματα του Συνεδρίου
να περάσουν και στη γλώσσα της νέας
γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, νεολαίοι δημι-
ουργούσαν «Podcast live» μέσα από το
Συνέδριο, με συνεντεύξεις και εικόνες
που έδειχναν την ατμόσφαιρα του Συνε-
δρίου. Στις καινοτομίες ξεχώρισαν οι In-
stagramers και οι TikTokers που κινούν-
ταν συνεχώς, δίνοντας live εικόνες από
το Συνέδριο. Για τις δημοσιογραφικές
ανάγκες έχει δημιουργηθεί ένα σύγχρο-
νο booth για δηλώσεις των συνέδρων και
των ομιλητών σε μορφή «Green Room»,
προσδίδοντας μια σύγχρονη επικοινωνια-
κή διάσταση στη διοργάνωση. 

Η «παρουσία» της Φώφης

Η στιγμή όμως που προκάλεσε συγκί-
νηση και περισυλλογή ήταν η αναφορά
στη Φώφη Γεννηματά. Η παρουσία της
«γέμισε» τον κατάμεστο χώρο του σταδί-
ου Tάε Κβο Ντο με ένα βίντεo-αφιέρωμα
που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης αλλά

και περισυλλογή. Ως προς το περιεχόμε-
νο του Συνεδρίου τα θέματα που θα ανα-
πτυχθούν σε τρία workshops θα αγγί-
ζουν την επικαιρότητα και τα προβλήμα-
τα που απασχολούν τους πολίτες. Η κοι-
νωνική κατοικία θα είναι από τα θέματα
όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς
και ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης δίνει μεγά-
λη βαρύτητα. Μάλιστα στο συγκεκριμένο
τραπέζι για το κοινωνικό κράτος θα συμ-
μετέχει και η αρμόδια υφυπουργός της
Πορτογαλίας, που θα βρεθεί στην Αθήνα
για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο
τραπέζι συζήτησης θα αφορά το Ταμείο
Ανάκαμψης και το τρίτο τους θεσμούς
και θέματα δημοκρατίας.

Σωστό πολιτικό μείγμα

Με όχημα την ανανέωση τόσο ηλικιακά
όσο και σε στελεχιακό δυναμικό, ο Νίκος
Ανδρουλάκης, καλλιεργώντας τον σπόρο
που είχε σπείρει με επιμονή η Φώφη Γεν-
νήματα, επεδίωξε να εγκαινιάσει το «ΠΑ-
ΣΟΚ της νέας εποχής». Ως απόλυτος κυ-
ρίαρχος του εσωκομματικού παιχνιδιού,
καλείται πλέον να βρει το σωστό πολιτικό
μείγμα που θα δώσει την ουσιαστική ανα-
σύσταση του Κινήματος. Τα στοιχήματα
που έχει να κερδίσει για το επόμενο διά-
στημα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η αυ-
τοοργάνωση του κόμματος σε έναν ικα-
νοποιητικό βαθμό, η στελέχωση των ψη-
φοδελτίων με ικανά πρόσωπα και η ολο-
κλήρωση του προγραμματικού πλαισίου
με προτάσεις που θα αποπνέουν φρε-
σκάδα και κυρίως ρεαλισμό, έτσι ώστε
να φανεί και στη πράξη ότι όντως «μπρο-
στά είναι η κοινωνία…».

Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Κάθε Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
αποτελούσε από μόνο του ένα
πολιτικό γεγονός που ποτέ δεν

περνούσε απαρατήρητο.
Ίντριγκες, πολιτικά «deal»,

ανατροπές, ακόμη και
«καρεκλιές» σημάδεψαν με

τον τρόπο τους τη σύγχρονη
πολιτική ιστορία της χώρας 

   ιστορία... 

Στόχος είναι η
αυτοοργάνωση του

κόμματος και η
ολοκλήρωση του

προγραμματικού πλαισίου,
με προτάσεις που θα

αποπνέουν φρεσκάδα και
κυρίως ρεαλισμό

Άνοιξε η αυλαία 
για το «ΠΑΣΟΚ 
της νέας εποχής»

2015



Τουριστικό καλοκαίρι στην Ελλάδα: Δεν   

ΗΕλλάδα έχει μπει ήδη δυναμικά σε
καλοκαιρινή τουριστική περίοδο,
με μια «αισιοδοξία» που φάνηκε τις

μέρες του Πάσχα. Η συνολική προοπτική
για τους επόμενους μήνες παρακολουθεί-
ται καθημερινά από τους αναλυτές του
υπουργείου Τουρισμού και οι διαπιστώ-
σεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές!

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο φόβος του
Covid-19, η ακρίβεια που πλήττει την Ευ-
ρώπη και οι τουρκικές προκλήσεις στο Αι-
γαίο δεν δείχνουν προς το παρόν να απει-
λούν το αισιόδοξο κλίμα, το οποίο διαφαί-
νεται από τις κρατήσεις και το ενδιαφέρον
τουριστών από ολόκληρο τον κόσμο να επι-
σκεφτούν τον «μεσογειακό παράδεισο»
που λέγεται Ελλάς!

«Στόχος μας είναι να επιμηκύνουμε το
τουριστικό μοντέλο σε όλους τους προορι-
σμούς. Φιλοδοξούμε να έχουμε τουρίστες
–κάτι που μεταφράζεται σε εισόδημα για
τη μέση ελληνική οικογένεια– μέχρι τον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο», είναι το κεν-
τρικό σύνθημα του υπουργού Τουρισμού
Βασίλη Κικιλια.

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε
στα πολύ θετικά –όπως τα χαρακτήρισε–
μηνύματα από τις κρατήσεις και τις αφί-
ξεις των πρώτων τουριστών στη χώρα
μας, φέρνοντας ως παράδειγμα τα ελπι-
δοφόρα στοιχεία που εισέπραξε στο πρό-
σφατο ταξίδι του στη Ρουμανία, η οποία
αποτελεί την πρώτη χώρα στον οδικό του-
ρισμό στην Ευρώπη.

«Πάνω από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες αναμέ-
νονται μόνο από τη Ρουμανία, κυρίως σε
Θάσο, Καβάλα, Πιερία και φυσικά Χαλκιδι-
κή. Όπως ανέφεραν δε οι τουριστικοί πρά-
κτορες με τους οποίους συναντήθηκα στο
Βουκουρέστι, η Ελλάδα αποτελεί τον νού-
μερο ένα προορισμό για τους Ρουμάνους
φέτος. Το μέλημά μου και η μόνιμη σκέψη
μου είναι πώς από τον τουρισμό τα έσοδα
και το συνάλλαγμα καταλήγουν αδιαμεσο-

λάβητα στον Έλληνα, στη μικρή ελληνική
οικογενειακή επιχείρηση. Σε αυτόν ο οποί-
ος δίνει τα προϊόντα του στον ελληνικό του-
ρισμό, στο εμπόριο, στους καταστηματάρ-
χες, στον αγρότη, στους εργαζόμενους»,
υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Απρόβλεπτος παράγοντας

Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ελ-
λάδα το 2021, σύμφωνα με το στατιστι-
κό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ-Ινστιτούτου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επι-
χειρήσεων, παρουσίασαν διπλάσια αύξη-
ση σε σχέση με το 2020 και έφθασαν τα
14,7 εκατομμύρια, αλλά υπολείπονταν
53,1% σε σχέση με το 2019, τόνισε ο αν-
τιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
και πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελ-
λάδος, Στέφανος Τζιρίτης. 

Αντιστοίχως, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
το 2021 ήταν δυόμισι φορές περισσότερες
από το 2020, στα 10,65 δισ. ευρώ, αλλά
υπολείπονταν κατά 41,4% σε σχέση με το
2019, επισήμανε.

Όσον αφορά το 2022, οι έως τώρα προ-

βλέψεις είναι πολύ θετικές αγγίζοντας νού-
μερα αντίστοιχα του 2019 ίσως και καλύ-
τερα, είπε ο κ. Τζιρίτης, σημειώνοντας
όμως ότι παραμένει απρόβλεπτος ο παρά-
γοντας του ουκρανικού πολέμου.

Τα αισιόδοξα μηνύματα

Oι προκρατήσεις για την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2022 και μέχρι τα τέλη
του φθινοπώρου του 2022 έχουν αρχί-
σει από την έναρξη του έτους να αυξά-
νονται κατακόρυφα.

Οι μεγάλοι tour operators ανακοίνωσαν
διπλασιασμό των ταξιδιωτών. Ο CEO της
TUI ανέφερε ότι, από 1,5 εκατομμύριο τα-
ξιδιώτες που έφεραν το 2021, θα φέρουν
3 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2022. Ενδει-

«Είμαστε ευέλικτοι»
Μεταξύ των ευρωπαϊκών αερο-

μεταφορέων, British Airways,
Ryanair, EasyJet αναζητούν
slots για περισσότερες πτήσεις
από το 2019, ενώ οι Air France
και Transavia επιδεικνύουν επί-
σης ισχυρή παρουσία.

«Έχουμε μάθει να είμαστε ευέ-
λικτοι», τόνισε η Α. Γκερέκου ανα-
φερόμενη στην τουριστική στρα-
τηγική, όπως διαμορφώνεται με-
τά την απώλεια των αγορών της
Ρωσίας και της Ουκρανίας λόγω
του πολέμου. «Είναι σαφές ότι η
Ελλάδα προσπάθησε και κράτησε
τη θέση της όσον αφορά την επι-
σκεψιμότητά της και την επιλεξι-
μότητά της ως προορισμός σε πο-
λύ υψηλές θέσεις, επειδή διαχει-
ρίστηκε με πολύ σωστό τρόπο την
κατάσταση με την πανδημία»,
ανέφερε η πρόεδρος του ΕΟΤ.

«Ανοίγουμε και ενδυναμώνουμε
άλλες μεγάλες αγορές. Ήδη έχου-
με μία μεγάλη δυναμική ροή που
έχει ξεκινήσει από την Αμερική με
έξι πτήσεις εβδομαδιαίως και από
τον Καναδά με δύο πτήσεις εβδο-
μαδιαίως. Έχουμε στοχεύσει ξανά
στο Ηνωμένο Βασίλειο, που φαίνε-
ται να αποδίδει εξαιρετικά, και ήδη
τα μηνύματα από την Αγγλία είναι
ενθαρρυντικά. Ήδη ένα εκατομμύ-
ριο θέσεις έχουν κλειστεί για το
πρώτο 15ήμερο του Μαΐου από το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία
και τη Γαλλία», είπε η κα Γκερέκου.

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Οι προοπτικές, οι δυσκολίες, 
ο φόβος του Covid, 

ο πόλεμος, οι τουρκικές
προκλήσεις, 

οι ανταγωνιστές και 
το «στοίχημα» του 

υπουργείου Τουρισμού

Βασίλης Κικίλιας: 
«Φιλοδοξούμε να έχουμε

τουρίστες μέχρι τον Νοέμβριο
και τον Δεκέμβριο»
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κτικές της αισιοδοξίας που επικρατεί
ήταν και οι προβλέψεις επιτροπής ειδι-
κών του τουρισμού.

Βάσει αυτών, η Ελλάδα θα μπορούσε
να καταγράψει φέτος 20,7 εκατ. ταξι-
διωτικές αφίξεις, αριθμός σημαντικά
υψηλότερος από τα 14,7 εκατομμύρια
του 2021, αλλά αρκετά μικρότερος
από τις 31,3 εκατ. αφίξεις που κατέ-
γραψε η χώρα την προ-πανδημική χρο-
νιά του 2019.

Από άποψη άμεσων εσόδων προβλέ-
πεται ότι θα μπορούσαν να κυμανθούν
στα 15 δισ. ευρώ φέτος, αριθμός και
πάλι υψηλότερος από τα έσοδα του
2021 (10,65 δισ.) αλλά χαμηλότερος
σε σχέση με το 2019 (18 δισ. ευρώ).

Με βάση τις συγκεκριμένες προβλέ-
ψεις βέβαια, παρότι οι αφίξεις θα ανα-
κάμψουν κατά 60% περίπου σε σχέση
με το 2019 (πέρυσι ανέκαμψαν κατά
46,9% σε σχέση με το 2019), τα έσοδα
αναμένεται να ανακάμψουν κατά 85%
περίπου, σε σχέση με τη χρυσή προ-
πανδημική χρονιά, κυρίως χάρη στην
αύξηση της μέσης δαπάνης, η οποία
παρατηρήθηκε ήδη από πέρυσι κι ανα-

μένεται να συνεχιστεί και φέτος. Σημει-
ωτέον ότι, σύμφωνα με τα οριστικά
στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου
της Τράπεζας της Ελλάδος, η Μέση Δα-
πάνη ανά ταξίδι από τους επισκέπτες
της χώρας μας κατέγραψε διψήφια αύ-
ξηση της τάξης του 18,1%, φθάνοντας
το 2021 τα 688,9 ευρώ από τα 583,2
ευρώ του 2020.

Στο πλευρό μας οι παραδοσιακοί!

Παραδοσιακές για τη χώρα μας αγο-
ρές, όπως η Βρετανία, η Γερμανία και
οι ΗΠΑ, στις οποίες η πανδημία έφερε
έντονες αναταράξεις, δίνουν ψήφο εμ-
πιστοσύνης στο ελληνικό καλοκαίρι.

Περισσότερους ταξιδιώτες από ποτέ
θα φέρει φέτος στην Ελλάδα η Jet2. Η
βρετανική εταιρεία μαζί με τη Jet2ho-
lidays, κορυφαίο tour operator του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα,
ανακοίνωσε, σε ειδική εκδήλωση
στην Αθήνα, την ενίσχυση κατά 86%
του προγράμματός της για τη θερινή
περίοδο 2022.

Ειδικότερα, θα διαθέσει περισσότε-

ρες από 1,1 εκατ. θέσεις από το Ηνω-
μένο Βασίλειο στην Ελλάδα αυτό το κα-
λοκαίρι. Η εταιρεία καταγράφει μάλι-
στα και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη
χώρα μας της τάξεως του 119%, σε
σύγκριση με το 2019, προσθέτοντας
στην κορύφωση της θερινής σεζόν
126 πτήσεις ημερησίως από και προς
την Ελλάδα. 

Το διευρυμένο πρόγραμμα της εται-
ρείας περιλαμβάνει πτήσεις από 10 βά-
σεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προς 15 ελ-
ληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Κέρκυ-
ρα, Χανιά, Ηράκλειο, Κεφαλονιά, Θεσ-
σαλονίκη, Κω, Καλαμάτα, Λέσβο, Μύ-
κονο, Πρέβεζα, Ρόδο, Σκιάθο, Σαντορί-
νη και Ζάκυνθο). Θα εξυπηρετεί επίσης
8 νέα δρομολόγια προς τη χώρα μας.

   το σκιάζει φοβέρα καμιά!
Έρχεται το… δολάριο!

Η αλήθεια όμως είναι ότι δύο μεγάλες αγορές –αυτές της Ρωσίας και της Ου-
κρανίας– χάθηκαν. Ενδεικτικά να πούμε ότι το 2019 επισκέφτηκαν την Ελλά-
δα 580.000 Ρώσοι, νούμερο το οποίο υποχώρησε στις 67.000 το 2021 λόγω
προβλημάτων με τους αερομεταφορείς, την ώρα που η εκτίμηση ήταν ότι το
2022 θα άγγιζαν τους 600.000 τουρίστες. Αντίστοιχα, η Ουκρανία είναι μία
αγορά που εμφάνιζε δυναμική και οι τουριστικοί πράκτορες είχαν ποντάρει σε
υψηλές αποδόσεις για το φετινό καλοκαίρι.  Η ρελάνς του υπουργείου Τουρι-
σμού και του ΕΟΤ σε αυτά τα δεδομένα, ήταν άμεση. Με στοχευμένη στρατηγι-
κή «χτύπησε» τις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Νότιας
Αμερικής, με το άνοιγμα γραφείων στη Μαδρίτη.

Η Delta Airlines ξεκίνησε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τις πτήσεις της με-
ταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Μάλιστα Θα προσφέρει μια καινούργια πτήση
προς Βοστώνη, η οποία θα ξεκινήσεις στις 29 Μαΐου, 11 προς Νέα Υόρκη (αε-
ροδρόμιο JFK) και μία καθημερινά προς Ατλάντα, η οποία επιστρέφει από τις 6
Μαΐου. Η αμερικανική αγορά αποτελεί σημαντική δεξαμενή εσόδων για τον ελ-
ληνικό τουρισμό, ενώ είναι και η σημαντικότερη αγορά για την Αθήνα, η οποία
από τα 6,5 εκατ. ξένων επισκεπτών το 2019 έπεσε περισσότερο από 50% στα
2,9 εκατ. το 2021. Για το «Ελευθέριος Βενιζέλος», προ πανδημίας, ήταν η νού-
μερο «ένα» αγορά, με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να ακολουθούν.  

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του αεροδρομίου για το 2021, η αμερικανική
αγορά αναδείχθηκε δεύτερη με 300.000 επισκέπτες, ενώ πρώτη ήταν η Γερ-
μανία με 340.000 επισκέπτες και τρίτη η Βρετανία με 280.000 επισκέπτες.

Παράλληλα, νωρίτερα από κάθε άλλη σεζόν ξεκίνησε τις πτήσεις της
στην Ελλάδα και η Air Canada, η οποία συνδέει το αεροδρόμιο της Αθήνας
με το Μόντρεαλ και το Τορόντο. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος καναδικός αερο-
μεταφορέας, που θα διατηρήσει το θερινό του πρόγραμμα στη χώρα μας
έως και τον Νοέμβριο, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει την Ελ-
λάδα στις μόνιμες συνδέσεις του. Οι διαθέσιμες θέσεις για τη χώρα μας
προσεγγίζουν τις 300.000.

Η στρατηγική του
υπουργείου Τουρισμού

«Δουλεύουμε για τη μέση ελληνική οικογέ-
νεια, τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αυ-
τή είναι η φύση του υπουργείου Τουρισμού.
Είναι αναπτυξιακό, οικονομικό, επενδυτικό
υπουργείο. Έρχονται και μεγάλες επενδύσεις
και έργα υποδομής, που δίνουν μεγάλη δυνα-
μική στον ελληνικό τουρισμό». Αυτό τόνισε ο
υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε
πρόσφατες δηλώσεις του.

«Η μέση ελληνική οικογένεια, η μικρή και
μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα περιμένουν
να ενισχυθούν και να τονωθούν από την επιμή-
κυνση του τουριστικού προϊόντος και τη δυνα-
τότητα να δουν όλοι να αυξάνεται το εισόδημα
στις τσέπες τους. Είναι αντιστάθμισμα και
στην ακρίβεια που δεν είναι φαινόμενο ελλη-
νικό, ούτε ευρωπαϊκό μόνο, είναι παγκόσμιο»,
ανέφερε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε πως: «Σε
μια δύσκολη στιγμή μιας παγκόσμιας ενεργει-
ακής κρίσης, πιστεύω ότι το 2022 ο τουρι-
σμός είναι αυτός ο οποίος θα γυρίσει μέρισμα
και θα στηρίξει την ελληνική οικογένεια».

Ο υπουργός Τουρισμού τόνισε πως «για το
2021 είχαν προϋπολογιστεί έσοδα από τον
τουρισμό 5-6 δισ. ευρώ. Τελικά, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα
έσοδα είναι 10,4 δισ. ευρώ για το 2021 και
οι προοπτικές για το 2022 είναι πολύ καλές».

Άντζελα Γκερέκου: «Έχουμε
μάθει να είμαστε ευέλικτοι,

γι’ αυτό ανοίγουμε και
ενδυναμώνουμε άλλες

μεγάλες αγορές»
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Περισσότερες οι πτήσεις!
Ενδεικτικό του θετικού κλίματος προς την Ελ-

λάδα είναι και το σχέδιο των αεροπορικών εται-
ρειών, που αυξάνουν τις πτήσεις τους προς όλα
τα τουριστικά αεροδρόμια.Οι διεθνείς πτήσεις
προς τα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται το φε-
τινό καλοκαίρι να ξεπεράσουν ακόμα και το
2019, που δεν ήταν μόνο το τελευταίο έτος πριν
από την πανδημία, αλλά και η χρονιά-ρεκόρ για
τον ελληνικό τουρισμό.  Όπως εκτίμησε ο πρό-
εδρος της Aegean, κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά
την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσμα-
τα του 2021, οι διαθέσιμες θέσεις προς τη χώρα
μας θα αυξηθούν κατά 7% με 10% σε σχέση με το
2019, με τους νησιωτικούς προορισμούς να
έχουν την τιμητική τους.  Η αύξηση αναμένεται να
φτάσει ακόμα και το 15%. Αντίθετα, χαμηλότερη
κατά περίπου 10% θα είναι η προσφερόμενη χω-
ρητικότητα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
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Είτε συμφωνεί κάποιος με τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη είτε όχι, η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στην Ολομέλεια του Κογκρέσου, αν μη τι

άλλο, ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Ήταν μια ευκαιρία
προβολής για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, που
άδραξε ένας άνθρωπος που «μιλάει τη γλώσσα
τους». Και αυτό για όσους γνωρίζουν πως «δουλεύει
το μαγαζί»… φάνηκε στο χειροκρότημα. Χωρίς καμία
«γλειψιματική διάθεση» (άλλωστε υπάρχουν πολύ κα-
λύτεροι σε αυτό, από την αφεντιά μου), ο κ. Μητσοτά-
κης, διατηρώντας μια διπλωματική ισορροπία σε πο-

λύ λεπτά εθνικά ζητήματα, έστει-
λε τα κατάλληλα μηνύματα σε πο-
λύ συγκεκριμένους αποδέκτες. Η
κριτική που δέχτηκε στο εσωτερι-
κό, όπως συμβαίνει συνήθως,
ήταν αναμενόμενη. Και ας μη γε-
λιόμαστε. Αναρωτιέμαι, όλοι όσοι
επικρίνουν τη στάση και τα λεγό-
μενα του, ποια θα ήταν η ιδανική
εικόνα του πρωθυπουργού που
θα ήθελαν να ήταν στο βήμα του
Κογκρέσου; Μήπως αυτή του
νταή και του τζάμπα μάγκα, που
θα έλεγε «κοιτάξτε αμερικανά-
κια, κόψτε τις μαγκιές στον

“σουλτάνο” αλλιώς θα σας ξεσπιτώσω από Σούδα και
Αλεξανδρούπολη»; Μήπως κάπου στη μέση; Μήπως
τελικά να μη μίλαγε καθόλου; 

Ας πάρουμε τώρα τη μεγάλη εικόνα… Αυτή την ει-
κόνα που ο Έλληνας πρωθυπουργός –και όχι ο Μη-
τσοτάκης–, δηλαδή η Ελλάδα, καταχειροκροτείται
στο Κογκρέσo… Το έχουμε ξαναδεί; Όχι! Μακάρι να
το ξαναδούμε! Να δεχθώ και το επιχείρημα ότι μας
κόστισε λιγάκι ακριβά (βλ. F-35). Αν μη τι άλλο όμως,
σε μια χώρα που «φλερτάρει» κάθε τόσο με τη κατα-
στροφή και την εθνική κατάθλιψη και καθημερινά
πληρώνουμε πολυεπίπεδα, τον «κούκο αηδόνι»,
ακούγεται λίγο υποκριτικό το εν λόγω επιχείρημα. 

Στο διά ταύτα, εν μέσω μιας «γλυκιάς εθνικής ανάτα-
σης», που πρόσφερε στην πλειοψηφία αυτής της χώ-
ρας, θεωρώ ότι είναι κρίμα να θολώνουμε μια τέτοια ει-
κόνα. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση προσφέρει απλόχε-
ρα πολλές ευκαιρίες για κριτική σε όλους τους τόνους. 

Η εικόνα αυτή που η αντιπολιτευτική κριτική επιχεί-
ρησε να σκιάσει μπορεί (λέμε τώρα) να αποτελέσει τον
σπόρο για μια γόνιμη σκέψη στα κομματικά επιτελεία
και τους λογής «ινστρούχτορες» που κατοικοεδρεύουν
σε αυτά. Είναι πραγματικά τραγικό, τον 21ο αιώνα, σε
αυτήν τη χώρα να κυριαρχεί ακόμη η εμφυλιοπολεμική
λογική στην πολιτική αντιπαράθεση. Δυστυχώς ή ευτυ-
χώς η ιστορία μας –αν και σπάνια την λαμβάνουν υπό-
ψη– παραμένει σοφός σύμβουλος για το επόμενο βή-
μα. Ας θυμηθούμε με καλή πρόθεση τη λαϊκή σοφία
του Μακρυγιάννη που επεσήμαινε τα στραβά της δικής
του γενιάς: «Η ψύχωση της φατρίας και η διαίρεση κι ο
εμφύλιος πόλεμος και η διχόνοια των μεγαλοκέφαλων
Κωλέττη και Μαυροκορδάτου, διά να μη δοξαστή ο
ένας και χάση ο άλλος, και το “όμως” του Σκούρτη και
το καυλί των Ρουμελιώτων... ο Μπραΐμης μπήκε στη
Πελοπόννησο και την έκαμε γης Μαδιάμ».

Έξω (ξανα)πάμε 
καλά... μέσα «μπάζει»!

Γράφει ο
Αντώνης Ι. 
Αντωνόπουλος

Δημοσιογράφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα υποδεχτεί στο Μέ-
γαρο Μαξίμου μια ομάδα νέων

και θα συζητήσει μαζί τους για την πρό-
οδο μέσω της εξέλιξης της τεχνολο-
γίας, καθώς και τι ρόλο θα παίξει η Ελ-
λάδα. Η συζήτηση αυτή αποτελεί την
εναρκτήρια παρουσίαση του ψηφιακού
«Πανοράματος» στις 24 Μαΐου. 

Το «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας &
Σταδιοδρομίας», έχοντας ως στόχο να
εξελιχθεί η Ελλάδα σε διεθνή κόμβο
ψηφιακής τεχνολογίας και παραγωγής
καινοτομίας, αφιερώνει τη θεματολογία
του στον τομέα της τεχνολογίας.

Για πρώτη φορά, το «Πανόραμα»
έχει ως κεντρική θεματική το τρίπτυχο
πληροφορική, νέες τεχνολογίες και
ψηφιακός μετασχηματισμός, έναν ρα-
γδαία αναπτυσσόμενο τομέα, γεμάτο
νέες προοπτικές και ευκαιρίες επιχει-
ρηματικότητας και απασχόλησης, που
«αγκαλιάζει» αμέτρητες ειδικότητες:
πληροφορική, μαθηματικά, στατιστι-
κή, design, digital marketing, project
management κτλ.

Το περιεχόμενο του Πολυσυνεδρίου
απευθύνεται στο νεανικό κοινό 18-30
ετών, που ενδιαφέρεται για την τεχνολο-
γία, και κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε νέους με σπουδές στην πληροφορι-
κή, τα μαθηματικά, τη στατιστική, τα ana-
lytics και το engineering.  Έτσι, η φετινή
διοργάνωση προσκαλεί το νεανικό κοινό
να «συντονιστεί» ψηφιακά και να παρα-
κολουθήσει το Πολυσυνέδριο με δωρε-
άν πρόσβαση, από 24 έως 27 Μαΐου, μέ-
σα από μια εντυπωσιακή πλατφόρμα, με-
γάλο αριθμό σημαντικών εισηγητών, δια-
δραστικά panel discussions και συμμε-
τοχή σε Tech Career Days, όπου 33 ση-
μαντικές επιχειρήσεις θα έχουν αναρτή-
σει 250+ ανοιχτές θέσεις εργασίας στα
ψηφιακά τους περίπτερα. 

Φορέας της εκδήλωσης είναι το Ερευνη-
τικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επι-
χειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, ΝΠΙΔ
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, το οποίο
έχει συσταθεί από τον π. καθηγητή της ΑΣΟ-
ΕΕ Ιορδάνη Λαδόπουλο, σε μια προσπάθεια
σύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας
με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Το «Πανόραμα» έχει 
ως κεντρική θεματική 

το τρίπτυχο πληροφορική,
νέες τεχνολογίες 

και ψηφιακός
μετασχηματισμός, έναν

ραγδαία αναπτυσσόμενο
τομέα, γεμάτο νέες

προοπτικές και ευκαιρίες
επιχειρηματικότητας

Πανέτοιμη η Ελλάδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Στη 14η θέση της ευρωπαϊκής λί-

στας με τη μεγαλύτερη βελτίωση στον
δείκτη ετοιμότητας για τη χρήση ηλε-
κτρικών οχημάτων βρίσκεται η Ελλά-
δα, αποδεικνύοντας ότι είναι πιο έτοι-
μη από ποτέ για τη χρήση τους.

Μπορεί η δημοτικότητα των EVs να
αυξάνεται πανευρωπαϊκά ραγδαία,
όμως οι υποδομές φόρτισης παραμέ-
νουν σε «βρεφικό» επίπεδο. Νορβηγία, Ολλανδία και
Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι καλύτερα προετοιμασμένες
χώρες για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η χώρα
μας σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη ετοι-

μότητας, συγκεντρώνοντας 23 βαθ-
μούς έναντι 16 που είχε συγκεντρώσει
το 2021 και ανεβαίνοντας 3 θέσεις
στην κατάταξη (από 17η σε 14η).

Από τους τρεις παράγοντες που εξετά-
στηκαν, σημείωσε την υψηλότερη βαθ-
μολογία στο συνολικό κόστος χρήσης,
ενώ στη βελτιωμένη αυτή εικόνα συνέ-
βαλε και η αύξηση του μεριδίου αγοράς

των EV στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη LeasePlan Hellas
«και στη χώρα μας –όπως και πανευρωπαϊκά– η ενίσχυση
των υποδομών φόρτισης είναι καθοριστικής σημασίας για
τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στη ζωή μας».

(φωτό αρχείου)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας
στο Mέγαρο Μαξίμου
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Oφελος επιδότησης έως και 500 ευ-
ρώ, αλλά και απόσβεση μέσα σε 2-4
χρόνια, μπορούν να κερδίσουν τα

νοικοκυριά που θα προχωρήσουν στην αν-
τικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών
και πιο συγκεκριμένα των κλιματιστικών
και των ψυγείων-καταψυκτών. 

Η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στις πρώ-
τες μέρες του Ιουνίου και αν η ανταπόκριση
των καταναλωτών ξεπεράσει το αρχικό όριο
των 350.000 αιτήσεων, τότε θα επεκταθεί
το πρόγραμμα, το οποίο αρχικά θα έχει προ-
ϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ. Τα κλιματιστι-
κά, τα ψυγεία και οι καταψύκτες υψηλής
ενεργειακής κλάσης (Α+++) μπορεί να φέ-
ρουν ετήσια εξοικονόμηση στους λογαρια-
σμούς ρεύματος από 150 έως και 300 ευ-
ρώ, με αποτέλεσμα η απόσβεση να γίνεται
σε 2-4 χρόνια. 

Τα σημεία-«κλειδιά» και η διαδικασία βή-
μα-βήμα έχουν ως εξής: 
1. Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής θα πά-

ρει την επιδότηση, αφού εκπληρώνει την
πλέον βασική προϋπόθεση, ότι διαθέτει
παλιά συσκευή, η οποία βρίσκεται σε λει-
τουργία και θέλει να την αντικαταστήσει
με καινούργια, η οποία θα έχει υψηλή
ενεργειακή απόδοση. Για παράδειγμα, αν
υπάρχουν air condition ή ψυγεία που δεν
λειτουργούν, τότε δεν θα συμμετέχουν
στο πρόγραμμα. 

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα έχουν όλοι όσοι θέ-
λουν να αντικαταστήσουν τα παλαιά ψυ-
γεία, τα παλαιά και ενεργοβόρα κλιματι-
στικά, καθώς και τους καταψύκτες. 

3. Αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 350.000,
τότε θα τεθούν εισοδηματικά και κοινωνι-
κά κριτήρια για τους επιλαχόντες. 

4. Εφόσον επιλεγεί το ενδιαφερόμενο νοι-

κοκυριό-καταναλωτής, τότε θα λάβει την
επιδότηση, η οποία θα αφαιρείται επιτό-
που στο κατάστημα, όταν θα γίνει η αγο-
ρά της νέας συσκευής. 

5. Οι καινούργιες συσκευές που θα αγορα-
στούν, πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα
ενεργειακά κριτήρια απόδοσης και ποι-
ότητας, τα οποία θα περιγράφονται ανα-
λυτικά στην απόφαση που θα εκδώσει το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με τα συναρμόδια υπουργεία. 

6. Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται
μεταξύ 35%-50% και θα έχει τα ίδια χαρα-
κτηριστικά με το Πρόγραμμα «Εξοικονο-
μώ», αλλά με την ενεργοποίηση «κόφτη». 

7. Δεν τίθεται πλαφόν ως προς το ποσό της
επιδότησης. 

8. Το μέγιστο ύψος επιδότησης θα λάβουν
χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πο-
λύτεκνοι, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, μο-
νογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. 

9. Τα ποσά της επιδότησης είναι κλιμακού-
μενα. Η επιδότηση για ένα κλιματιστικό
με ισχύ 24.000 BTU θα είναι αρκετά με-
γαλύτερη σε σχέση με έναν αντίστοιχο
σύστημα 16.000 BTU. 

10. Το μέσο ποσό της επιδότησης για την
αντικατάσταση διαμορφώνεται στα 300
ευρώ για το air condition και το ψυγείο
και στα 150 ευρώ για την αλλαγή καταψύ-
κτη. Πρακτικά, θα υπάρχουν και επιδοτή-
σεις της τάξης των 500 ευρώ. 

Follow the Money

Η θέση των Ελληνικών Πετρελαίων στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να ενισχυ-
θεί θεαματικά τα επόμενα χρόνια, ενώ οι κινήσεις της
διοίκησης είναι εξαιρετικά μελετημένες και μεθοδικές.
Ο Όμιλος στοχεύει σε λειτουργικά κέρδη 50 εκατ. ευρώ
από τις ΑΠΕ, μέσα στο επόμενο έτος, ενώ μέχρι τον Ιού-
νιο θα αρχίσει να αποδίδει το μεγάλο φωτοβολταϊκό
στην Κοζάνη, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν μονάδες ΑΠΕ,
ισχύος 285 μεγαβάτ, το 2023 το... κοντέρ αναμένεται να γράψει 400, το 2024 600
και έως το τέλος του 2030 2 γιγαβάτ, μέσω έργων και εξαγορών. Μιλάμε για έναν
ενεργειακό γίγαντα, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Πειραιώς: Ψηφιακή... απογείωση
Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία-στήριγμα στις επιχειρήσεις ανεβάζει το επίπεδο της

Τράπεζας Πειραιώς. Η διοίκηση της τράπεζας, μέσα από την υπηρεσία Piraeus4All,
φιλοδοξεί να κάνει τη διαφορά για τους εταιρικούς πελάτες της και να προσελκύσει
και άλλους, «πουλώντας» τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της και τα αξιοσημείωτα
περιθώρια εξοικονόμησης χρημάτων και χρόνου στις πληρωμές τους. Με πολύ
απλό τρόπο, κάθε επιχείρηση θα συγκεντρώνει, θα συνδυάζει και θα εκτελεί μαζικά
το σύνολο των καθημερινών της πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Σημαντικά άλματα
για την τράπεζα, τα οποία αποτελούν μέρος του σχεδίου... απογείωσης! 

Μια... παντρειά με νόημα
H προώθηση της EON TV αποτελεί την επίσημη... παντρειά της WIND με τη NOVA,

μέσα από τη σύμπραξη προώθησης της πιο επιτυχημένης πλατφόρμας συνδρομητι-
κής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για μια κίνηση που φέρει τη
σφραγίδα της μητρικής United Group, η οποία έχει εξαγοράσει τη WIND Ελλάς και
φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στις τηλεπικοινω-
νίες και τα μέσα ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κοινή εταιρεία ΝOVA-
WIND, με τα δύο πακέτα ΕΟΝ και ΕΟΝ+ και με τιμές για τους νέους συνδρομητές,
στα 33 και 43 ευρώ αντίστοιχα (10 και 23 ευρώ για τους υπάρχοντες πελάτες), φιλο-
δοξεί να ενισχύσει σημαντικά τα μεγέθη της, στοχεύοντας σε μεγάλα πράγματα! 

Η Κρήτη αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώ-
ριας τουριστικής αγοράς, αλλά παρουσιάζει
και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στους το-
μείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και της
γεωργίας. Η πρόσφατη «απόβαση» της διοί-
κησης της Alpha Bank στη μεγαλόνησο δρο-
μολογεί σημαντικές εξελίξεις για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς το
τραπεζικό σύστημα μπορεί να διαθέσει άνε-

τα χρηματοδοτικούς πόρους, εκεί που γνω-
ρίζει πολύ καλά ότι αυτοί θα επιστρέψουν πί-
σω. Τα εξαιρετικά ένθερμα λόγια του διευθύ-
νοντος συμβούλου Βασίλη Ψάλτη, μπροστά
σε ένα μεγάλο ακροατήριο τοπικών φορέων,
παραγόντων και επιχειρηματιών, αναμένεται
να μεταφραστούν πολύ σύντομα και σε ειδι-
κές δράσεις, που θα αναδείξουν ακόμη πε-
ρισσότερο τη... γοητεία της Κρήτης! 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια τερά-
στια αγορά και η συμμετοχή της Mytili-
neos σε μεγάλα και εξόχως εμβληματι-
κά projects φιλοδοξεί να «χτίσει» ένα
μεγάλο όνομα. Η πρόσφατη συμφωνία
με τη Centrica και τη μητρική της Voda-
fone, για τη διοχέτευση του 50% της
ενέργειας τριών φωτοβολταϊκών σταθ-

μών, είναι μόνο η αρχή, καθώς η Mytili-
neos αποτελεί πλέον ένα μεγάλο όνομα
στην ενέργεια στη μεγάλη ευρωπαϊκή
αγορά. Ας λάβουμε υπόψη ότι η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία «δουλεύει» για
την Ελλάδα και για τους πλέον εμβλη-
ματικούς ομίλους που έχουν τεχνογνω-
σία, όραμα και όνομα... 

Alpha Bank: Γοητεύεται από την Κρήτη! 

Mytilineos: «Χτίζει» όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΛΠΕ: Γιγάντωση μέσω ΑΠΕ
Πώς θα «ξεκλειδώσετε» επιδότηση
για αγορά ηλεκτρικών συσκευών

Αρχές Ιουνίου ανοίγει 
η πλατφόρμα 

για «ξαλάφρωμα» 
των λογαριασμών έως και

300 ευρώ ετησίως – Οι
προϋποθέσεις, τα ποσοστά
και τα ποσά που θα λάβουν

οι δικαιούχοι

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com
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Λύστε τον «γρίφο» μετά το τέλος (31/5)   
Είκοσι ένα σημεία-«κλειδιά» καθορί-

ζουν το πλαίσιο των απολύσεων και
των αποζημιώσεων που δικαιούν-

ται οι εργαζόμενοι, ενώ αντικείμενο δι-
καστικής διαμάχης μεταξύ των... αντιμα-
χόμενων πλευρών αποτελεί το ύψος του
ποσού ή και ο λόγος της απόλυσης, ιδίως
όταν δεν συνοδεύεται από την καταβολή
αποζημίωσης. 

Το «Π» παρουσιάζει τον αναλυτικό οδηγό
με τα βασικά σημεία, ιδίως τώρα που δεν
ισχύουν τα μέτρα προστασίας έναντι των
συνεπειών της πανδημίας, ενώ πρέπει να
σημειωθεί ότι περίπου 30.000 εργαζόμε-
νοι που έχουν περιληφθεί στον μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ακόμη και αν λήξει στις 31
Μαΐου, δεν κινδυνεύουν με απόλυση πριν
από το τέλος Ιουλίου. Σημειώνεται ότι, λό-
γω των κρατικών μέτρων για την αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της πανδημίας στην οι-
κονομία και την κοινωνία, είχαν ανασταλεί
οι απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργα-
ζομένων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε αναστολή
σύμβασης από τις επιχειρήσεις όπου δού-
λευαν, εφόσον οι επιχειρήσεις έκαναν χρή-
ση του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής και είχαν ενταχθεί στο πακέτο των
ρυθμίσεων για τη μετάθεση πληρωμής των
οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν και κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας. Εξυπακούε-
ται ότι ισχύει η προστασία για εγκύους, κα-
θώς και για τους συνδικαλιστές, με βάση
κάποια όρια. 

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ
από την 1η Μαΐου, καθώς και η αναπρο-
σαρμογή των μηνιαίων αποδοχών εκατον-
τάδων χιλιάδων εργαζομένων, λόγω του
επιδόματος γάμου και των τριετιών, οδη-
γούν σε υψηλότερες αποζημιώσεις. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό είναι απαγορευ-
τικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λό-
γω έλλειψης ρευστότητας, με αποτέλεσμα
να διατηρούν τις θέσεις εργασίας, απο-
φεύγοντας έστω και για μικρό χρονικό διά-
στημα, τις απολύσεις.

Με προειδοποίηση 
ή μη, χωρίς αποζημίωση

Οι λόγοι απόλυσης, το ύψος της αποζη-
μίωσης αλλά και οι περιπτώσεις όπου αυτή

χάνεται για τον εργαζόμενο αποτελούν
τους τρεις συνηθέστερους λόγους, για
τους οποίους εργοδότες και απολυμένοι
προσφεύγουν στα δικαστήρια. 

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει στο «Π», ο
δικηγόρος-εργατολόγος Γιάννης Καρού-
ζος, τα σημεία-«κλειδιά» είναι τα εξής:

1 Στην περίπτωση της καταγγελίας με
προειδοποίηση, ως χρόνος αναγγε-

λίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της προ-
ειδοποίησης. Αν η προειδοποίηση είχε γί-
νει πριν από τον χρόνο επιβολής της απαγό-
ρευσης απόλυσης, η συγκεκριμένη καταγ-
γελία μπορεί να θεωρηθεί κατ’ αρχάς έγ-
κυρη, εφόσον τηρούνται και οι υπόλοιπες
νόμιμες προϋποθέσεις, ακόμη και αν τα
αποτελέσματα αυτής επέλθουν κατά το
χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβα-
σης εργασίας. Αναλυτικά, οι αποζημιώσεις
με προειδοποίηση περιγράφονται στον
σχετικό πίνακα. 

2 Ένας εργοδότης μπορεί να απολύσει
εργαζόμενο αν αποδειχθεί ότι, στο

πλαίσιο της «καλής πίστης», ο τελευταίος
παραβίασε τις συμβατικές υποχρεώσεις
του. Δηλαδή, μπορεί να αργούσε να προ-
σέλθει στην εργασία του ή να επιδείκνυε
«απροθυμία συνεργασίας». Τέτοιες πρα-
κτικές είναι συνήθεις από πολλές επιχει-

ρήσεις, οι οποίες προκειμένου να προχω-
ρήσουν σε απολύσεις επικαλούνται τέτοι-
ους λόγους, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν
εν μέρει και να μη συνιστούν ουσιαστικό
«σπουδαίο λόγο» για απόλυση, ή δεν
ισχύουν καθόλου, με αποτέλεσμα η επι-
χείρηση και ο εργαζόμενος να δίνουν...
ραντεβού στα δικαστήρια!

3 Η αδικαιολόγητη απουσία από την
εργασία συνιστά αντισυμβατική

διαγωγή και πλημμελή εκτέλεση των
καθηκόντων του μισθωτού, η οποία δί-
νει το δικαίωμα στον εργοδότη να κα-
ταγγείλει νομίμως τη σύμβαση εργα-
σίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζη-
μίωση. Δικαίωμα του εργοδότη να κα-
ταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αποζημίω-
ση υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο
μισθωτός εκτελεί πλημμελώς κ.λπ. τα
καθήκοντά του, με την πρόθεση να
προκαλέσει την απόλυσή του από τον
εργοδότη και να λάβει την αποζημίωσή
του. Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση
λήψεως της αποζημιώσεως είναι κα-
ταχρηστική.

4 Στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος
απουσιάζει αυθαίρετα από την εργα-

σία του, ο εργοδότης δικαιούται να αφαι-
ρέσει από τον εργαζόμενα τόσα ημερομί-

σθια όσες είναι οι μέρες κατά τη διάρκεια
των οποίων απουσίασε. Βέβαια, σε περί-
πτωση απουσίας λόγω ασθένειας, δεν θε-
ωρείται ότι απουσίασε αδικαιολόγητα και
αυθαίρετα, αλλά αντίθετα το διάστημα
αυτό θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης,
με αποτέλεσμα να μη στερεί από τον ερ-
γαζόμενο αντίστοιχες ημέρες άδειας. Κα-
τά μία άποψη, η αδικαιολόγητη απουσία
μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του δι-
καιώματος άδειας, αλλά ο εργαζόμενος
εξακολουθεί να δικαιούται τις αποδοχές
άδειας και το επίδομα άδειας. Αυτή η
άποψη ωστόσο δεν είναι κοινώς αποδε-
χτή, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να νο-
μιμοποιήσει την αυθαίρετη απουσία από
την εργασία. Επίσης έχει κριθεί ότι η
απουσία του μισθωτού μπορεί να θεωρη-
θεί ως καταγγελία της σύμβασης εργα-
σίας εκ μέρους αυτού, ενώ το αν ο χρό-
νος απουσίας που θεωρείται αρκετός για
να λυθεί η σύμβαση, εναπόκειται στην
κρίση του δικαστηρίου. Επίσης, έχει κρι-
θεί ότι και ο εργοδότης μπορεί να καταγ-
γείλει τη σύμβαση εργασίας, θεωρώντας
τη συμπεριφορά του εργαζομένου αντι-
συμβατική και πλημμελή την εκτέλεση
των καθηκόντων του, καταβάλλοντας πα-
ράλληλα και αποζημίωση.

ΑΠOΛΥΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΑΠΟΖΗΜIΩΣΗ  

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com
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1. Έστω υπάλληλος, του οποίου η σύμβαση έληξε
ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρόσληψή του. Δεν δι-
καιούται αποζημίωση και δεν ισχύει το μέτρο της προ-
ειδοποίησης απόλυσης. 

2. Έστω υπάλληλος, με προϋπηρεσία 1 έτος και 1 ημέ-
ρα με μεικτές αποδοχές 713 ευρώ. Αν απολυθεί χωρίς
προειδοποίηση, θα λάβει αποζημίωση ίση με 2 μι-
σθούς, δηλαδή 1.426 ευρώ. Αν απολυθεί με προειδο-
ποίηση ενός μηνός, τότε θα λάβει αποζημίωση ενός
μισθού, δηλαδή 713 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθεν-
ται και οι αναλογίες από Δώρο Χριστουγέννων και Πά-
σχα καθώς και το επίδομα αδείας. 

3. Έστω υπάλληλος με 7 έτη υπηρεσίας στον ίδιο ερ-
γοδότη και μεικτό μισθό 1.000 ευρώ. Αν απολυθεί χω-
ρίς προειδοποίηση, θα πρέπει να αποζημιωθεί με 4
μισθούς, δηλαδή θα πάρει 4.000 ευρώ. Αν του γίνει
προειδοποίηση απόλυσης 3 μηνών, τότε θα λάβει απο-
ζημίωση 2 μισθούς, δηλαδή 2.000 ευρώ. Αν ο μισθός
του αυξήθηκε στα 1.090 ευρώ, στο πλαίσιο της εισοδη-
ματικής πολιτικής που ισχύει, τότε θα λάβει ως αποζη-
μίωση 4 μισθούς, δηλαδή 4.360 ευρώ. Σε αυτό το ποσό
προστίθενται και οι αναλογίες από Δώρο Χριστουγέν-
νων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας. 

4. Έστω υπάλληλος ή εργάτης που δουλεύει στον ίδιο
εργοδότη 18 χρόνια και έχει μεικτές αποδοχές 1.300
ευρώ. Αν απολυθεί χωρίς προειδοποίηση, θα λάβει ως
αποζημίωση 14 μισθούς συν το 1/6. Άρα θα λάβει 1.300
ευρώ Χ 14 μισθούς = 18.200 συν το 1/6 του ποσού, δη-
λαδή επιπλέον 3.033 ευρώ. Έτσι, θα λάβει συνολικά
21.233 ευρώ. Αν του γίνει προειδοποίηση 4 μήνες πριν,
τότε η αποζημίωση μειώνεται στους 7 μισθούς συν το
1/6. Άρα θα λάβει 7 μισθούς Χ 1.300 ευρώ = 9.100 ευ-
ρώ, συν το 1/6 του συνολικού ποσού, δηλαδή επιπλέον
1.516 ευρώ. Έτσι, θα λάβει συνολικά 10.616 ευρώ. Σε
αυτό το ποσό προστίθενται και οι αναλογίες από Δώρο
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδεί-
ας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, γίνεται αντιληπτό
ότι η αποζημίωση μειώνεται ακριβώς στο μισό. Εξυ-
πακούεται ότι στο τελικό ποσό της αποζημίωσης των
10.616 ευρώ πρέπει να προστεθούν οι μηνιαίοι μισθοί
των 4 μηνών, όπου ο εργαζόμενος παρέμεινε στο μι-
σθολόγιο της επιχείρησης. Άρα, για τους 4 μήνες θα
έχει λάβει 5.200 ευρώ και μαζί με την αποζημίωση
των 10.616 ευρώ, λόγω της τετράμηνης προειδοποί-
ησης, θα έχει εισπράξει συνολικά 16.816 ευρώ. 

5. Υψηλόβαθμο στέλεχος επιχείρησης, το οποίο απα-
σχολείται 20 χρόνια στον ίδιο εργοδότη και έχει μηνι-
αίες αποδοχές 5.000 ευρώ, λαμβάνει ειδοποίηση
απόλυσης. Αν απολυθεί άμεσα, τότε θα λάβει ως απο-
ζημίωση 15 μισθούς. Δηλαδή, θα λάβει 75.000 ευρώ
και επειδή απασχολείται πάνω από 17 έτη, δικαιούται
και επιπλέον το 1/6 των 75.000. Άρα, θα λάβει συνολι-
κά 75.000 + 75.000/6 = 75.000 + 12.500 = 87.500 ευ-
ρώ. Σύμφωνα με τον πίνακα 2, επειδή το ποσό είναι
μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, τότε για τα υπόλοιπα
27.500 ευρώ θα επιβληθεί φόρος με συντελεστή 10%,
δηλαδή 2.750 ευρώ. Έτσι, από τον απολυμένο, η επι-
χείρηση θα παρακρατήσει το ποσό αυτό για να το απο-
δώσει στην Εφορία και θα του καταβάλλει «καθαρά»
84.750 ευρώ, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής
που έχουν προαναφερθεί. 

Τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις

εργοδοτών και
εργαζομένων και ποιοι

προστατεύονται –
Υψηλότερες 

οι αποζημιώσεις 
λόγω αύξησης 

του κατώτατου μισθού 

Π Α Ρ Α Δ Ε I Γ Μ Α Τ Α  

  της «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Αποζημίωση βάσει 
προϋπηρεσίας

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν
σοβαρές διχογνωμίες, ανάμεσα σε
εργοδότες και εργαζομένους, σχετι-
κά με την προϋπηρεσία που λαμβά-
νεται υπόψη, ώστε στη συνέχεια να
υπολογιστεί το ακριβές ύψος της
αποζημίωσης απόλυσης. 

Όπως επισημαίνει στο «Π» ο κ. Κα-
ρούζος, οι άμεσα εμπλεκόμενοι
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Τα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη για τον καθορισμό του

ύψους της αποζημίωσης απόλυσης
είναι τα εξής τρία: 
α) Η ιδιότητα του απολυόμενου ως
υπαλλήλου ή εργάτη.
β) Το ύψος των τακτικών αποδο-
χών του.
γ) Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του.

2Αναφορικά με το τελευταίο κρι-
τήριο, ο υπολογισμός του ποσού

της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται
βάσει του συνολικού χρόνου που
διήρκησε η σύμβαση εργασίας του
μισθωτού στον τελευταίο εργοδότη,
από την εργασία του οποίου απολύε-
ται, ανεξάρτητα αν απουσίασε από

την εργασία του για μικρό χρονικό
διάστημα και ανεξάρτητα αν η απα-
σχόλησή του ήταν πλήρης η μερική. 

3Για τον υπολογισμό της υπηρεσίας
με μερική (μειωμένη) απασχόλη-

ση, οκτώ (8) ώρες εργασίας με μερική
απασχόληση λαμβάνονται υπόψη ως
μία (1) ημέρα προϋπηρεσίας.

4Στον χρόνο προϋπηρεσίας, προ-
σμετρώνται τα χρονικά διαστή-

ματα της ασθένειας, διαθεσιμότη-
τας, στράτευσης, αναστολής εργα-
σίας (είτε νόμιμης είτε συμβατικής),
της κανονικής άδειας, καθώς και
της άδειας άνευ αποδοχών. Επομέ-
νως, ο υπολογισμός της αποζημίω-
σης γίνεται βάσει του συνολικού
χρόνου, όπως και στην περίπτωση
παροχής εργασίας καθημερινά και
χωρίς διακοπή.

5 Όταν πρόκειται για εργασιακή
σύμβαση με διακοπές, όπως

για παράδειγμα σε περίπτωση
που ο μισθωτός απολύθηκε και
στη συνέχεια επαναπροσλήφθη-
κε από τον ίδιο εργοδότη, η απο-
ζημίωση απόλυσης καθορίζεται
βάσει μόνο του χρόνου που διήρ-
κησε η τελευταία σύμβαση εργα-
σίας, χωρίς να προσμετράται η

προϋπηρεσία του μισθωτού στον
ίδιο εργοδότη.

6Θεωρείται έγκυρη η συμφωνία
μεταξύ μισθωτού και εργοδότη,

όταν ο δεύτερος συνυπολογίσει
στον χρόνο προϋπηρεσίας και τον
χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού σε
άλλον εργοδότη, με σύμβαση εργα-
σίας είτε ορισμένου είτε αορίστου
χρόνου, με σκοπό την αύξηση του
ποσού της αποζημίωσης.

7Στην περίπτωση της απόλυσης με
προειδοποίηση, γίνεται δεκτό από

τη δικαστηριακή νομολογία ότι λαμβά-
νεται υπόψη ο χρόνος εργασίας από
την πρόσληψη μέχρι την επίδοση του
εγγράφου της καταγγελίας (προειδο-
ποίησης), χωρίς να προσμετράται ο
μετέπειτα χρόνος εργασίας που διανύ-
θηκε μέχρι την ημέρα που έχει οριστεί
ως λήξη της προειδοποίησης.

8 Σε περίπτωση μεταβίβασης της
επιχείρησης και συνέχισης πα-

ροχής της εργασίας του μισθωτού
στον νέο εργοδότη που συνεχίζει
την αρχική επιχείρηση, για την απο-
ζημίωση απόλυσης προσμετράται
και ο χρόνος της προϋπηρεσίας
στον προκάτοχο εργοδότη.

Πίνακες στην επόμενη σελίδα
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Εννιά σημεία καθορίζουν τον οδικό χάρτη των
απολύσεων, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο των
υποχρεώσεων για τους εργοδότες, αλλά και

των δικαιωμάτων για τους απολυμένους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Κα-

ρούζο, η εργατική νομοθεσία προβλέπει τα εξής: 
1. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα απόλυσης ενός

υπαλλήλου με έκτακτη καταγγε-
λία της σύμβασης εργασίας ή με
προειδοποίηση. 

2. Η αποζημίωση υπολογίζεται με
τον ίδιο τρόπο τόσο για τους
υπαλλήλους, όσο και για τους
εργάτες. 

3. Όταν η απόλυση γίνεται με προειδοποίηση, τότε ο ερ-
γοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει με έγγραφο
στον μισθωτό ότι η σύμβαση θα λυθεί μόλις περάσει ο
χρόνος προειδοποίησης. Ο εργοδότης πρέπει να ανα-
φέρει ρητά την ημερομηνία απόλυσης, δηλαδή τη λή-
ξη του χρόνου προειδοποίησης, ενώ έχει υποχρέωση
κατά την ημέρα απόλυσης να καταβάλει το μισό ποσό
που αντιστοιχεί στη νόμιμη αποζημίωση. 

4. Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του.
Αν δεν του καταβληθεί, τότε η αποζημίωση είναι άκυ-
ρη και ο ίδιος δικαιούται να τη ζητήσει. Ωστόσο, ο απο-
λυμένος πρέπει να διεκδικήσει το ποσό που δικαιούται
εντός 6 μηνών, γιατί αλλιώς τη χάνει οριστικά. 

5. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές 2 μηνών, τό-
τε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την
απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί
στις αποδοχές 2 μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλ-
λεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τις αποδοχές 2
μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την
εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μι-
κρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη

της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
6. Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης

εργασίας καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν
σε διαφορετικά φορολογικά έτη, τότε δηλώνεται τμη-
ματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η κάθε
δόση, αφού το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου
της αποζημίωσης αντιστοιχεί στον χρόνο είσπραξης

της κάθε δόσης. Οι εργοδότες πρέπει να
αποστείλουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση
για το τμήμα της αποζημίωσης που πραγ-
ματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογι-
κό έτος και όχι την αποζημίωση που
οφείλεται συνολικά.
7. Σε περίπτωση καταβολής της αποζη-

μίωσης σε δόσεις, λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας και ανεξάρτητα από το αν αυτές αντιστοι-
χούν στο ίδιο ή σε διαφορετικά φορολογικά έτη, ο
οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου
της οφειλόμενης αποζημίωσης σύμφωνα με την κλί-
μακα. Ο φόρος αυτός επιμερίζεται ανάλογα με τα πο-
σά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κα-
τά την καταβολή της κάθε δόσης και αποδίδεται το αρ-
γότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την
ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.

8. Το πλαίσιο υπολογισμού της αποζημίωσης ισχύει για
όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτη-
μένης εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν συμπλη-
ρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία μεγαλύτερη
από 17 χρόνια. Σε αυτούς καταβάλλεται επιπλέον
αποζημίωση απόλυσης, που αντιστοιχεί στο 1/6 του
ποσού που προκύπτει με βάση τα χρόνια απασχόλη-
σης. 

9. Για τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό των απολυμέ-
νων, δεν προκύπτει φορολόγηση της αποζημίωσης.
Ωστόσο, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, για
τα ποσά άνω των 60.000 ευρώ (συνήθως αφορούν
στελέχη επιχειρήσεων) προβλέπεται κλιμακωτή φο-
ρολόγηση με συντελεστές 10%, 20% και 30%. 

Φορολογία αποζημιώσεων 
0% για ποσά έως €60.000,00

10% για ποσά από €60.000,01 έως €100.000,00

20% για ποσά από €100.000,01 έως €150.000,00

30% για άνω των €150.000,01 

Οι υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα 
της «επόμενης μέρας»

� Πώς υπολογίζονται οι αποζημιώσεις 
και ποια είναι τα «ψιλά γράμματα» 

� Τι επισημαίνει στο «Π» 
ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος

0-1 έτη 0 μισθοί 0 0

1-2 έτη 2 μισθοί 1 μήνας 1 μισθός

2-4 έτη 2 μισθοί 2 μήνες 1 μισθός

4-5 έτη 3 μισθοί 2 μήνες 1,5 μισθοί

5-6 έτη 3 μισθοί 3 μήνες 1,5 μισθοί

6-8 έτη 4 μισθοί 3 μήνες 2 μισθοί

8-10 έτη 5 μισθοί 3 μήνες 2,5 μισθοί

10-11 έτη 6 μισθοί 4 μήνες 3 μισθοί

11-12 έτη 7 μισθοί 4 μήνες 3,5 μισθοί

12-13 έτη 8 μισθοί 4 μήνες 4 μισθοί

13-14 έτη 9 μισθοί 4 μήνες 4,5 μισθοί

14-15 έτη 10 μισθοί 4 μήνες 5 μισθοί

15-16 έτη 11 μισθοί 4 μήνες 5,5 μισθοί

16-17 έτη 12 μισθοί 4 μήνες 6 μισθοί

17-18 έτη 13 μισθοί 4 μήνες 6,5 μισθοί+1/6

18-19 έτη 14 μισθοί 4 μήνες 7 μισθοί+1/6

19-20 έτη 15 μισθοί 4 μήνες 7,5 μισθοί+1/6

20-21 έτη 16 μισθοί 4 μήνες 8 μισθοί+1/6

21-22 έτη 17 μισθοί 4 μήνες 8,5 μισθοί+1/6

22-23 έτη 18 μισθοί 4 μήνες 9 μισθοί+1/6

23-24 έτη 19 μισθοί 4 μήνες 9,5 μισθοί+1/6

24-25 έτη 20 μισθοί 4 μήνες 10 μισθοί+1/6

25-26 έτη 21 μισθοί 4 μήνες 10,5 μισθοί+1/6

26-27 έτη 22 μισθοί 4 μήνες 11 μισθοί+1/6

27-28 έτη 23 μισθοί 4 μήνες 11,5 μισθοί+1/6

28 και άνω έτη 24 μισθοί 4 μήνες 12 μισθοί+1/6

Αποζημίωση υπαλλήλου 
λόγω απόλυσης

Χρόνια 
υπηρεσίας

Αποζημίωση
Μεικτοί μισθοί

Χρόνος 
προειδοποίησης 

Αποζημίωση
με προειδοποίηση

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com
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Καλύτερα να μασάς, παρά να υπόσχεσαι!

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

φίλων του κόμματος. Η πραγματικότητα απέχει πα-
ρασάγγας από τους ευσεβείς πόθους και αυτό εί-
ναι «νόμος», ειδικά στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χαμογελάνε ειρωνικά
ακούγοντας τον πρωθυπουργό να δηλώνει με υπε-
ρηφάνεια ότι όλα πάνε καλά, που γελάνε ακούγον-
τας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το κόμμα
θα αποκτήσει ξανά τη δυναμική της εποχής του Αν-
τρέα και σταυροκοπιούνται ακούγοντας τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει –ούτε
λίγο ούτε πολύ– ότι οι επόμενες εκλογές (και με
απλή αναλογική) είναι στο «τσεπάκι του»!

Η δεκαετία του ’90 πέρασε ανεπιστρεπτί, τα
πράγματα δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά στην Ελ-
λάδα του 2022 και κανένα, μα κανένα κόμμα
δεν θα πάει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές
προκηρυχθούν, λες και πάει σε περίπατο!  Οι ψη-
φοφόροι είναι πονηρεμένοι, είναι διαβασμένοι,
αλλά πάνω απ’ όλα είναι ταλαιπωρημένοι και
«καμένοι» από τα μεγάλα λόγια που ξεστομίζουν
οι πολιτικοί, λες και πρωταγωνιστούν σε μαυρό-
ασπρη ελληνική ταινία…

Οπότε, καλό θα ήταν αυτό να το καταλάβουν
οι «μονομάχοι» πριν μπουν στην αρένα και να
βουτάνε τη γλώσσα τους στο μυαλό τους (αλ-
λά και στις ανάγκες της κοινωνίας), πριν απο-
φασίσουν να μιλήσουν, να υποσχεθούν και να
απορρίψουν οποιαδήποτε πρόταση προς χάριν
της αλαζονείας τους και του κομματικού τους
πελατολογίου… 

«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην
πεις…» έλεγε η γιαγιά μου, «καλύτερα να
μασάς, παρά να μιλάς…» έλεγε μια διαφή-

μιση πριν από πολύ λίγα χρόνια! Όπως όμως όλα δεί-
χνουν, κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν… γιαγιά και σίγουρα
δεν βλέπουν διαφημίσεις!

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, των 172.000 μελών σήμερα, είναι βέβαιο
ότι θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες
εκλογές, όποτε κι αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κ.
Μητσοτάκης», είπε στον πανηγυρικό του λόγο ο Αλέξης
Τσίπρας, μετά την πολύ μεγάλη –ομολογουμένως– συμ-
μετοχή των μελών του κόμματος στην ψηφοφορία για
την εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ… Δεν θα πω ότι ο κύ-
ριος Τσίπρας ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν (αν και το πα-
ρελθόν θα μου το επέτρεπε), ούτε θα τον χαρακτηρίσω
αλαζόνα (πάλι το παρελθόν θα μου το επέτρεπε), ούτε
ανεπίδεκτο μαθήσεως (εδώ και αν θα μου το επέτρεπε το
παρελθόν), απλώς αν ήμασταν φίλοι θα του έλεγα: «Φι-
λαράκο, μην ξανοίγεσαι…».

Ο –κατά τα άλλα συμπαθέστατος και κουλ– Αλέξης
έχει πολλές φορές εκτεθεί λόγω των ενθουσιωδών (σε
βαθμό αφέλειας) δηλώσεών του…

Ας μην ξεχνάμε την περιβόητη δήλωση για τον ζουρνά
και το πεντοζάλι των Ευρωπαίων ηγετών, που κατέληξε
σε 10 χρόνια σκληρής λιτότητας…

Ας μην ξεχνάμε την απέραντη σιγουριά του δημοψηφί-
σματος, που έγινε «κωλοτούμπα», ούτε τη σιγουριά της
νέας νίκης στις εκλογές του ’19, τότε που το «πρώτη φο-
ρά Αριστερά» έμελλε να γίνει η… τελευταία!

Στο «διά ταύτα» λοιπόν…

Όλοι είναι ευχαριστημένοι… Το γεγονός ότι περισσό-
τεροι από 140.000 πολίτες έχασαν τη μέρα τους για
να ψηφίσουν πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή κάτι ση-
μαίνει… Τι όμως; 

Το ότι οι κάλπες έμειναν ανοιχτές μια ώρα πέραν του
προγραμματισμένου κλεισίματος δεν λέει κάτι. Το ότι ο
Αλέξης Τσίπρας κέρδισε τον… Αλέξη Τσίπρα δεν λέει τί-
ποτα. Το ότι στην Κεντρική Επιτροπή επικράτησαν οι προ-
εδρικοί, ούτε αυτό λέει κάτι!

Αυτό που κάτι θα μπορούσε να πει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει ακόμα κάποια δυναμική που –σίγουρα– δεν του εξα-
σφαλίζει την (εκ νέου) άνοδο στην εξουσία. Τα μέτωπα
που θα αντιμετωπίσει μέχρι τις εκλογές είναι δύο και όχι
ένα, όπως πολύ θα ήθελαν να πιστέψουν. Είναι αυτό της
κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Και τόσο οι υπεραισιό-
δοξες δηλώσεις και τα τηλεοπτικά σποτ (σοβαρά τώρα;
Πανάκριβα σποτ για εσωκομματικές εκλογές), όσο και η
πόλωση που σταθερά υπηρετεί ο επανεκλεγείς πρό-
εδρος μάλλον ζημιά θα κάνουν, παρά θα προσφέρουν
στον ΣΥΡΙΖΑ το πολυπόθητο «δεύτερη φορά Αριστερά».
Και αυτό είναι κάτι που πολύ γρήγορα κατάλαβε ο Νίκος
Ανδρουλάκης και άφησε τον αντίπαλό του να «εκτίθεται»
και να κάνει τη… βρόμικη δουλειά, έστω και αν αυτό ση-
μαίνει ότι ο πρόεδρος του «πράσινου» στρατοπέδου έχει
επάξια κερδίσει τον τίτλο του «ισαποστάκια». 

Άλλωστε όλοι –στο τέλος της ημέρας– για ένα «κέν-
τρο» παλεύουν… Κάτι που δεν έχει καταλάβει ο Αλέξης
Τσίπρας, ή αγνοεί επιδεικτικά, μιας και πιστεύει (ή θέλει
να πιστεύει) ότι θα κερδίσει την εξουσία επειδή κατάφε-
ρε να κερδίσει τον εαυτό του, ελέω 140.000 μελών και

Δημοσιογράφος

Οδρόμος των πολιτικών άνοιξε
ήδη για εκλογές, μέσα από τα
social media.

Με ευφάνταστες μεθόδους επικοι-
νωνίας έρχεστε σε επαφή με το κοινό
σας, κάνετε διάλογο, προωθείτε την
ατζέντα σας, ξοδεύοντας πολύ λιγότε-
ρα από ό,τι θα ξοδεύατε σε παραδο-
σιακούς τρόπους επικοινωνίας.

Στοχευμένη επικοινωνία, με πλατ-
φόρμες που γνωρίζουν τι σκέφτονται
οι πολίτες-ψηφοφόροι, τι τους απα-
σχολεί, μοναδικές απόψεις και όχι πα-
κεταρισμένες απαντήσεις σε τυποποι-
ημένες δημοσκοπικές ερωτήσεις.

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογι-
κών εξελίξεων και απογοήτευσης των
πολιτών από το πολιτικό προσωπικό,
το διαδίκτυο φαίνεται να κερδίζει την
πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα παρα-
δοσιακά μέσα.

Οι πολιτικοί ανακάλυψαν τα social
media, λόγω χαμηλού κόστους και για
λόγους εύκολης προσπάθειας να στεί-
λουν άμεσα τα μηνύματά τους. Πολ-
λάκις άγαρμπα και ανέμπνευστα.
Χρειάζονται πολλά περισσότερα για
να εκλεγείς από το να πετάξεις μια
ατάκα ή να βάλεις τη φωτογραφία,
για να μετασχηματιστεί ο τρόπος της

επικοινωνίας πολίτη με πολιτικό. Μέ-
σα από το διαδίκτυο, οι πολίτες ανα-
ζητούν σύνδεση με άλλους ανθρώ-
πους, η γνώμη τούς μετράει, δημοσιο-
ποιούν τις σκέψεις τους, αφηγούνται
τη δική τους ιστορία και επηρεάζονται
από τη γνώμη άλλων ατόμων, που
εκτιμούν, αν και δεν γνωρίζουν προ-
σωπικά τις περισσότερες φορές.

Πολιτικά κόμματα και πολιτικοί χρη-
σιμοποιούν τη διάδραση που προσφέ-
ρει το διαδίκτυο, μονοδιάστατα. Απλά
μεταδίδουν το μήνυμά τους.

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι πο-
λίτες θέλουν να συμμετέχουν πιο
ενεργά στα κελεύσματα των πολιτι-
κών και όχι μόνο μέσα από τα κοινωνι-
κά δίκτυα. Όμως, η πανδημία τα άλλα-
ξε όλα. Οι παραδοσιακοί τρόπου επα-
φής με τον πολίτη –χειραψία, αγκα-
λιά, προσωπική συζήτηση– αντικατα-
στάθηκαν με χειραψία αγκώνα, ενάμι-
σι μέτρο απόσταση για συζήτηση και

αποφυγή επικοινωνίας με τα γνωστά
έντυπα.. Άπαντα, ψηφιακά! Ακόμη και
διαδικτυακές εκλογές, χωρίς ψηφο-
δέλτια. Αν οι πολιτικοί νοιάζονται όν-
τως για τα «θέλω» των πολιτών- ψηφο-
φόρων τους και θέλουν να τους απευ-
θύνουν το όραμά τους, τότε θα πρέπει
να απομακρυνθούν από αυτόν τον
τρόπο της επικοινωνίας, μέσα από τα
social media, και να εφεύρουν άλ-
λους τρόπους επικοινωνίας των προ-
τάσεών τους και όχι απλά μεταφοράς
των «εύπεπτων» μηνυμάτων τους. Οι
πολίτες θέλουν να βλέπουν και να δια-
βάζουν για πολιτικές ανάπτυξης, δι-
καιώματα νέων, προτάσεις για μεί-
ωση της ανεργίας και βελτίωση του
επιπέδου ζωής.

Το «φλερτ» των πολιτικών με τον νέο
ψηφιακό κόσμο, τον μαγικό κόσμο των
social media, φέρνει πολλές φορές
και τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα. Μπορεί ακόμη και να

γκρεμίσει πολιτικές καριέρες που, κά-
ποτε, κάποιοι έχτιζαν για χρόνια. Αν
δεν έχει ο πολιτικός έμπειρους συνερ-
γάτες στα social media, καλύτερα να
εγκαταλείψει το «άθλημα». Ασφαλέ-
στερο ένα δύσκολο μονοπάτι που το
γνωρίζεις από μια σύγχρονη λεωφό-
ρο, όταν δεν γνωρίζεις τις σημάνσεις.

Οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίσουν
τον νέο αυτόν ψηφιακό κόσμο και
τους κανόνες της διαδικτυακής δρα-
στηριότητας. Να μάθουν τις σωστές
πρακτικές και τους τρόπους αποφυ-
γής των παγίδων. Να ξέρουν αν απαν-
τούν σε σχόλια και ερωτήσεις, αν τα
υβριστικά σχόλια κάνουν πως δεν τα
βλέπουν ή πρέπει να απαντάνε…

«Δουλεύουν» καλύτερα οι μακρο-
σκελείς αναρτήσεις ή οι μικρές και
στοχευμένες; Όλα αυτά και άλλα πολ-
λά μυστικά απαιτούνται για μια σωστή
επικοινωνία, μέσω του διαδικτύου,
ενός πολιτικού. Όμως σήμερα, μετά
από τρία χρόνια απομόνωσης, οι πολί-
τες διψούν και πάλι για «ζωντανή» πο-
λιτική επικοινωνία. Το δείχνουν οι
πρώτες πολιτικές εκδηλώσεις, με με-
γάλο αριθμό συμμετεχόντων πολιτών.
Επιστροφή στην κανονικότητα και
στην πολιτική επικοινωνία!

Γράφει 
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ

Πολιτική επικοινωνία
«ζωντανή ή ψηφιακή»;

Επικοινωνιολόγος



«Γ ια εμένα πολιτική σημαίνει προ-
σφορά», λέει στο «Π» ο βουλευ-
τής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρω-

νιάς και, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέν-
τευξη, μας εξιστορεί τη μακρόχρονη πολιτι-
κή του διαδρομή, τη γνωριμία του με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, ενώ μας μιλά και για το
αγαπημένο του χόμπι, τη φωτογραφία.

Περιγράψτε μας την πολιτική σας δια-
δρομή. Ξεκινήσατε ως δημοτικός σύμ-
βουλος;

Πράγματι, ξεκίνησα νεαρός ως δημοτι-
κός σύμβουλος στον Δήμο Λαμιέων, εκλέ-
χτηκα τρεις φορές πρώτος δημοτικός σύμ-
βουλος και μία φορά νομαρχιακός σύμβου-
λος στο πρώτο αιρετό Νομαρχιακό Συμβού-
λιο. Κατόπιν, το 1998, έβαλα υποψηφιότη-
τα και εκλέχτηκα τέσσερις φορές δήμαρ-
χος Λαμιέων, με παράλληλη παρουσία μου
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στο Κογκρέσο
των Δημάρχων της Ευρώπης και στην Επι-
τροπή Περιφερειών της Ευρώπης.

Στις εσωκομματικές εκλογές, η δική
σας υπογραφή ήταν η μία από τις 50 για
τη διεκδίκηση της αρχηγίας της ΝΔ από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμάστε πώς
γνωριστήκατε με τον πρωθυπουργό;

Γνωριστήκαμε όταν εγώ ήμουν δήμαρχος
και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και ο
τότε πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Νικήτας Κακλα-
μάνης, με έστειλε να συναντήσω και να συ-
νεργαστώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος της Βουλής, βουλευτή Κυριάκο
Μητσοτάκη. 

Σε λίγο καιρό συμπληρώνετε τρία χρό-
νια ως βουλευτής. Πριν ήσασταν επί 16
χρόνια δήμαρχος της Λαμίας. Ποιος ρό-
λος είναι πιο απαιτητικός;

Καταρχήν τα καθήκοντα του βουλευτή και
ο ρόλος του δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα
του δημάρχου. Ο βουλευτής νομοθετεί, ανα-
δεικνύει θέματα τοπικού και γενικού ενδια-
φέροντος, πολλές φορές πιέζει για την επί-
λυσή τους, ενώ αντίθετα ο δήμαρχος μπορεί

να εμπνευστεί μία δράση ή ένα σχέδιο, να το
μελετήσει, να το υλοποιήσει και να δει ορατό
το αποτέλεσμα. 

Ποια είναι η εμπειρία που αποκομίζετε
από τη Βουλή σε σχέση με τον δήμο; 

Ξέρετε, ο βουλευτής μοιάζει περισσότε-
ρο με τον δημοτικό σύμβουλο, αφού δεν
έχει δυνατότητα υπογραφής, δεν έχει εκτε-
λεστική εξουσία και πολλές φορές, ενώ
εργάζεται και συμβάλλει στην επίλυση κά-

ποιων θεμάτων, τα οποία προωθεί αποτε-
λεσματικά, τα μπράβο τα παίρνουν οι
υπουργοί που άλλωστε τελικά υπογρά-
φουν. Αναντίρρητα, το γεγονός ότι ως δή-
μαρχος άσκησα διοίκηση επί πολλά χρόνια,
μου δίνει τις γνώσεις και την εμπειρία να
μπορώ να κατανοώ τις αδυναμίες του συ-
στήματος, να κάνω χρήσιμες προτάσεις και
να νομοθετώ προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου, καθώς γνωρίζω τα χρόνια προ-
βλήματα του νομού και νομίζω ότι μπορώ
να προωθώ αποτελεσματικά τη λύση τους.

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για εσάς; 

Στο πλαίσιο του λιγοστού ελεύθερο χρό-
νου μου που απομένει μετά τις κοινοβουλευ-
τικές μου υποχρεώσεις και την επαφή μου με
τους πολίτες, συνεχίζω τις παλιές μου δρα-
στηριότητες και τα χόμπι μου.

Ποια είναι αυτά; 

Είναι η φωτογραφία, για την οποία έχω και
πανελλήνιες διακρίσεις, η ζωγραφική, η μου-
σική, το τένις, το γρήγορο περπάτημα και το
καλοκαίρι την ιστιοπλοΐα. 

Τι θέμα είχαν οι φωτογραφίες που βρα-
βεύτηκαν; 

Οι τρεις βραβευμένες φωτογραφίες μου
είχαν ως θέμα τις αντιθέσεις της καθημερι-
νότητας, ένα τοπίο στην ομίχλη στα κάστρα
Θεσσαλονίκης και ένα πορτρέτο επεξεργα-
σμένο με λιθογραφικό φιλμ.

Τι σκοπεύετε να κάνετε με το φωτογρα-
φικό σας αρχείο; Σκέπτεστε να το δω-
ρίσετε κάπου; 

Παλαιότερα είχα εκδώσει ένα άλμπουμ
που το έδωσα στον Σύλλογο των Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες για να ενισχύσουν τα έσοδά
τους. Τώρα, ως βουλευτής, θα επιδιώξω μία
δημόσια έκθεση στη Βουλή και επανέκδοση
του άλμπουμ πάλι για κοινωνικό σκοπό.

Με τις τέχνες έχετε επαφή; 

Αγαπώ πολύ τις τέχνες και πάντα αναζητώ
τρόπους για να εκφράζομαι μέσα από αυτές.
Μου αρέσει η μουσική και σε νεαρότερη ηλι-
κία συνέθετα τραγούδια, τραγουδούσα και
έπαιζα πλήκτρα.

Ύστερα από μια κοπιαστική ημέρα, τι εί-
ναι αυτό που σας ξεκουράζει και σας
χαλαρώνει; 

Με ξεκουράζει ο Αρκάς και, όταν μπορώ,
διαβάζω ιστορικά μυθιστορήματα. Δυστυ-
χώς, έχουμε μόνο μία ζωή με πολύ λίγο χρό-
νο στη διάθεσή μας για να ασχοληθούμε με
όλα τα πράγματα που μας αρέσουν, που γεμ-
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στην  Άννα Καραβοκύρη 
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Βουλευτής Φθιώτιδας της ΝΔ και πρ. δήμαρχος Λαμίας Γιώργος Κοτρωνιάς 

Γνώρισα έναν άνθρωπο μεθοδικό,
μορφωμένο, με γρήγορη σκέψη και κυ-
ρίως με ικανότητες manager, αφού,
15 μέρες μετά, με πήρε τηλέφωνο για
να βεβαιωθεί ότι προχωρήσαμε αυτά
τα οποία είχαμε συμφωνήσει. Από

εκείνη τη στιγμή, μου δημιουργήθηκε
η πεποίθηση ότι θα ήταν ένας εξαιρετι-
κός πρωθυπουργός, πράγμα που νομί-
ζω ότι τα χρόνια αυτά επιβεβαιώθηκε
πλήρως και μάλιστα μέσα σε πολύ δύ-
σκολες συνθήκες.

Τι αίσθηση αποκομίσατε 
από την πρώτη γνωριμία σας 

με τον πρωθυπουργό; 

«Τον χρόνο μου δεν 
τον αφήνω ποτέ

ανεκμετάλλευτο, αλλά δίνω
προτεραιότητα σε ό,τι έχει
σχέση με τη βελτίωση της
ζωής των Ελλήνων και την

πρόοδο της πατρίδας»

«Η κυβέρνηση είναι και θα είναι    
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ζουν την ψυχή μας και ισορροπούν του χαρα-
κτήρα μας. 

Όσοι σας γνωρίζουν καλά μιλούν για
έναν υπερδραστήριο πολιτικό και ακού-
ραστο άνθρωπο, είναι έτσι; 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τον χρόνο μου
δεν τον αφήνω ποτέ ανεκμετάλλευτο, αλλά
τόσα χρόνια μέσα από την πολιτική έμαθα να
δίνω προτεραιότητα σε ό,τι έχει σχέση με τη
βελτίωση της ζωής των Ελλήνων και την πρό-
οδο της πατρίδας.

Είστε ευχαριστημένος από την πορεία
επίλυσης των θεμάτων της περιοχής σας;

Θεωρώ ότι κάποια θέματα έχουν επιλυθεί
και πολλά άλλα έχουν προωθηθεί. Χαίρομαι
ιδιαίτερα, γιατί, μετά από προσπάθεια, συ-
νεργασία και πιέσεις, τα ορεινά χωριά της
Φθιώτιδας θα βλέπουν πια τηλεόραση, οι πα-
ράδρομοι της εθνικής οδού συντηρήθηκαν,
προχωράει η επίλυση της χρόνιας εκκρεμότη-
τας των δημόσιων αγροτεμαχίων που έχουν
καταληφθεί από πολίτες, λύθηκε το θέμα
των δασωμένων αγρών που επιστρέφουν
πλέον στους ιδιοκτήτες τους, δίδονται οι απο-
ζημιώσεις στα τοπικά γεωργικά μας προϊόν-
τα, προχωρεί η βελτίωση των αγροτικών υπο-
δομών και προωθείται η εκ νέου παραχώρη-
ση της ιαματικής πηγής Καλλιδρόμου. Τέλος
ξεκίνησε η μελέτη ανάδειξης, συντήρησης
και αξιοποίησης της αρχαιότερης εκκλησίας
της Λαμίας στην περιοχή του κάστρου, μέσα
από το υπουργείο Πολιτισμού. 

Τι άλλες παρεμβάσεις έχετε κάνει; 

Υπάρχουν παρεμβάσεις που ακόμη βρί-
σκονται σε εξέλιξη και που έχουν σχέση με
την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών εθνικού
ενδιαφέροντος, των Καμένων Βούρλων, των
Θερμοπυλών και της Υπάτης, για τις οποίες
έχω κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στο
ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιοποίηση του αρχαιολογι-
κού χώρου των Θερμοπυλών, την ανάδειξη
του οποίου είχα ξεκινήσει παλαιότερα ως δή-
μαρχος, όταν είχα υπογράψει μνημόνιο συ-
νεργασίας με το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο)
και με την ΙΔ’ Εφορία Αρχαιοτήτων, με την το-
ποθέτηση φωτοβολταϊκών στις γεωτρήσεις
των αγροτών (με στόχο τη μείωση του κό-
στους ενέργειας), με τον αποτελεσματικό
έλεγχο της ανανέωσης των διπλωμάτων οδή-
γησης των υπερήλικων Ελλήνων, ώστε να μη
ξαναγίνουν δυστυχήματα από έλλειψη πραγ-
ματικής ικανότητας οδήγησης, με την ασφα-
λή χρήση των παραδρόμων και πολλές άλλες
παρεμβάσεις που έχουν σχέση με την ανάπτυ-
ξη της περιοχής, αλλά και με τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών μας.

Θεωρείτε ότι τα έκτακτα μέτρα που πήρε η
κυβέρνηση μπορούν να ανακόψουν το κύ-
μα ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά;

Ήδη, με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρω-
θυπουργός, οι νέοι λογαριασμοί ρεύματος
μας έρχονται σε λογικά επίπεδα, παράλληλα
γίνεται προσπάθεια για ανακατανομή των

κερδών των εταιρειών παραγωγής ρεύματος
και μεγάλη προσπάθεια για την τιθάσευση
των τιμών των καυσίμων. Παρά το γεγονός
ότι όλα αυτά είναι προβλήματα εισαγόμενα,
η προσπάθεια ανακοπής του πληθωρισμού
που πλήττει τις τιμές των αγαθών δεν θα στα-
ματήσει, αντίθετα θα ενταθεί, ώστε, παρά το
διεθνές δυσμενές περιβάλλον, να ομαλοποι-
ηθεί η καθημερινότητα των Ελλήνων. Η κυ-
βέρνηση είναι και θα είναι δίπλα στους πολί-
τες, αντιμετωπίζοντας μια ακόμα παγκόσμια
κρίση με ρεαλισμό και υπευθυνότητα, όπως
έχει πράξει μέχρι τώρα με την πανδημία, εν
μέσω της οποίας κατόρθωσε να αυξήσει
τους ρυθμούς ανάπτυξης, να αναβαθμίσει
την ασφάλεια και τη γεωστρατηγική θέση
της πατρίδας, να ψηφιοποιήσει το κράτος και
να σταθεί δίπλα στους πολίτες.

Με μια φράση, τι σημαίνει για εσάς ο
όρος «πολιτική»;

Με μια φράση, πολιτική είναι το σύνολο
των θεσμικών ενεργειών και δράσεων, που
έχουν στόχο την καλυτέρευση της ζωής μας. 

Και με μια λέξη, τι σημαίνει για εσάς πο-
λιτική; 

Αν θέλετε, με μία λέξη, πολιτική σημαίνει
προσφορά. Αυτήν τη διάθεση της προσφο-
ράς πρέπει να την έχει έμφυτη κάθε ένας που
ασχολείται με την πολιτική και με συνεχή και
συνεπή δουλειά να τη μετουσιώνει σε κοινω-
νικό αποτέλεσμα.

Για ποιες παρεμβάσεις σας και
για ποια έργα σας νιώθετε υπε-
ρήφανος;

Καταρχήν νιώθω υπερήφανος για
κάθε έργο ή παρέμβαση μου που
βελτιώνει έστω και λίγο τη ζωή των
συμπατριωτών μας. Αν ξεχώρισα
κάποιες από την περίοδο που ήμουν
δήμαρχος, τότε το πρώτο θα ήταν το
πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο
ξεκίνησα μέσα από την Επιτροπή
Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ, για το κτί-
ριο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο είναι
το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο βιο-
κλιματικό δημόσιο κτίριο με εκμε-
τάλλευση της αβαθούς γεωθερ-
μίας, το καινοτομικό Μουσείο Θερ-
μοπυλών, την κατασκευή δημαρχεί-
ου Λαμίας στον χώρο του παλαιού
νοσοκομείου, το νέο εξωτερικό
υδραγωγείο αλλά και την αποχέτευ-
ση της Λαμίας για τα επόμενα 70
χρόνια. 

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στις δημοτικές εκλογές 11/2010

Στο γραφείο δημάρχου Λαμιέων, πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2014

   πάντα δίπλα στους πολίτες»
Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Φωτο-Γραφήματα»



Από την ταπείνωση του «Κόκκινου» σταλινικού 
Ο ι σχέσεις της Φινλανδίας με τη

Ρωσία (και την πρώην αχανή Σο-
βιετική Ένωση) δεν ήταν ποτέ αρ-

μονικές. Τα εδάφη της μικρής «λευκής»
χώρας βρίσκονταν πάντα στο στόχαστρο
του ισχυρού γείτονα της, που δύο φορές
μέχρι σήμερα κατάφερε να αποσπάσει ένα
μεγάλο μέρος τους! 

Οι γενναίοι Φινλανδοί τα υπερασπίστη-
καν με ηρωισμό, αλλά έχασαν μέρος της
εθνικής κυριαρχίας τους. Τώρα, ο Βλαντί-
μιρ Πουτιν εκτοξεύει νέες απειλές, λόγω
της απόφασής τους να ενταχθούν στο ΝΑ-
ΤΟ, και οι απόγονοι των Βίκινγκς βρίσκονται
αντιμέτωποι με νέες οδυνηρές εξελίξεις,
αν ο Ρώσος πρόεδρος τις υλοποιήσει…

Αυτεξούσιο πολίτευμα

Η Φινλανδία αποτελούσε για αιώνες το
ανατολικό τμήμα της Σουηδικής Αυτοκρα-
τορίας, μέχρι το 1809.

Τη χρονιά εκείνη η τσαρική Ρωσία, επι-
διώκοντας να προστατέψει την πρωτεύου-
σά της, Αγία Πετρούπολη, από την επιθετι-
κότητα των Σουηδών, κατέκτησε τη Φιν-
λανδία και τη μετέτρεψε σε τμήμα της Αυ-
τοκρατορικής Ρωσίας, με αυτεξούσιο
όμως πολίτευμα.

Μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, η
Φινλανδία απολάμβανε ευρείας αυτονο-
μίας, ώσπου η Ρωσία προσπάθησε να την
εντάξει στο κεντρικό της σύστημα διακυ-
βέρνησης, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος δημιουργίας ενός ρωσοκεντρικού
κράτους, με κυρίαρχο τον ρόλο του σλα-
βικού στοιχείου.

Το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, η ήττα της Ρωσίας σε αυτόν και η ταυ-
τόχρονη έκρηξη της Ρωσικής Επανάστα-
σης έδωσαν στη Φινλανδία την ευκαιρία

για απεξάρτηση. Έτσι, στις 6 Δεκεμβρίου
1917 η Βουλή της Φινλανδίας ανακήρυξε
την ανεξαρτησία της χώρας.

Σύμφωνο μη επίθεσης

Τον Αύγουστο του 1939, η Σοβιετική
Ένωση και η Ναζιστική Γερμανία υπέ-
γραψαν το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο
μη Επίθεσης. 

Το Σύμφωνο ήταν φαινομενικά απλώς

μια συνθήκη μη επίθεσης, περιείχε
όμως ένα μυστικό πρωτόκολλο στο
οποίο οι ευρωπαϊκές ανατολικές χώρες
χωρίζονταν σε σφαίρες επιρροής, τη
γερμανική και τη σοβιετική σφαίρα.

Στις 5 Οκτωβρίου 1939, η Σοβιετική
Ένωση προσκάλεσε στη Μόσχα αντιπρό-
σωπο της Φινλανδίας για διαπραγματεύ-
σεις. Ο άνθρωπος που στάλθηκε στη Μό-
σχα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ήταν
ο Φινλανδός πρέσβης στη Σουηδία, Γιούχο Κούστι Παασικίβι. Τη σοβιετική πλευρά

απασχόλησε κυρίως η εγγύτητα του Λένινγ-
κραντ στα σύνορα. 

Ο Στάλιν φέρεται να είπε: «Δεν μπορούμε
να κάνουμε τίποτα για τη γεωγραφία, όπως
εσείς... Δεδομένου ότι το Λένινγκραντ δεν
μπορεί να μετακινηθεί, θα πρέπει να απο-
μακρύνουμε τα σύνορα από αυτό».

Έτσι, ο Στάλιν ζήτησε μεταξύ άλλων την
απομάκρυνση των συνόρων σε βάθος 90
χλμ. μέσα στο φινλανδικό έδαφος, προκει-
μένου να μην μπορεί η πόλη να βληθεί από
εχθρικούς πυραύλους. Η σοβιετική πρότα-
ση δίχασε τη φινλανδική κυβέρνηση, τελι-
κώς όμως απορρίφθηκε.

Τον παγωμένο χειμώνα του 1939, με πολικές θερμοκρα-
σίες -43°C, η Σοβιετική Ένωση κήρυξε χωρίς προειδοποί-
ηση τον πόλεμο στη Φινλανδία και επιτέθηκε στα εδάφη της
με 21 μεραρχίες, δεκάδες τανκς και αεροπλάνα. Οι εχθρο-
πραξίες διήρκεσαν 105 μέρες και όταν υπεγράφη η κατά-
παυση του πυρός, η Φιλανδοί είχαν χάσει το 11% της εθνι-
κής κυριαρχίας τους.

Η ΕΣΣΔ, από την άλλη, βγήκε από τον πόλεμο αυτό με βα-
ρύτατες απώλειες στα πεδία της μάχης και τραυματισμένη τη

διεθνή της φήμη, καθώς διεγράφη από την Κοινωνία των
Εθνών. Στις 30 Νοεμβρίου, οι Σοβιετικοί βομβάρδισαν τη φιν-
λανδική πρωτεύουσα, Ελσίνκι. 

Αργότερα, ο Φινλανδός πολιτικός Γιούχο Κούστι Παασικίβι
σχολίασε ότι οι Σοβιετικοί με την εισβολή είχαν παραβιάσει
τρεις διαφορετικές πολιτικές συμφωνίες: τη Συνθήκη του
Τάρτου του 1920, το Σύμφωνο μη επίθεσης του 1932 (και
την ανανέωσή του 1934) καθώς και τη Χάρτα της Κοινωνίας
των Εθνών, την οποία η ΕΣΣΔ είχε υπογράψει το 1934.

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Η βίαιη προσάρτηση 
της Φινλανδίας στη Ρωσία 

το 1809, η επίθεση της ΕΣΣΔ
το 1939 και τώρα οι απειλές

πολέμου από τη Μόσχα

ΠΑΡΑΣΤΟ ΘΕΜΑ 24 ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Μ

Ξεκίνησε για «περίπατος» και κράτησε 105 ημέρες



Τα βρήκαν «σκούρα»

Στην αρχή του πολέμου, οι Σοβιετικοί
ανέμεναν ολοκληρωτική νίκη έναντι
των Φινλανδών μέσα σε λίγες εβδομά-
δες. Ο στρατιωτικός διοικητής της Πε-
ριφέρειας του Λένινγκραντ και διοικη-
τής των δυνάμεων εισβολής, στρατη-
γός Κιρίλ Μερετσκόφ, ανέφερε ωστό-
σο στην αρχή των εχθροπραξιών: 

«Το έδαφος των επερχόμενων επι-
χειρήσεων χωρίζεται από λίμνες, πο-
τάμια, βάλτους και είναι σχεδόν ολό-
τελα καλυμμένο από δάση... Η ορθή
χρήση των δυνάμεών μας θα είναι δύ-
σκολη υπόθεση».

Δεν υπήρχαν ασφαλτοστρωμένοι
δρόμοι και ακόμα και οι χαλικόδρομοι
ή οι χωματόδρομοι ήταν σπάνιοι. Το
μεγαλύτερο μέρος του εδάφους
απαρτιζόταν από αδιαπέραστα δάση
και βάλτους. Κατά συνέπεια, η εφαρ-
μογή του κεραυνοβόλου πολέμου στη
Φινλανδία ήταν μια πολύ δύσκολη
επιχείρηση, γεγονός που, σε συσχέτι-
ση με την αδυναμία του «Κόκκινου

Στρατού» να επιτύχει υψηλό βαθμό
τακτικής συνεργασίας και ανάπτυξης
πρωτοβουλίας σε τοπικό επίπεδο,
στοιχεία απαραίτητα για το blie-
tzkrieg, επέφερε την αποτυχία εφαρ-
μογής τέτοιων καινοτόμων τακτικών
στο φινλανδικό μέτωπο.

Έξαλλος ο Στάλιν

Στις πολεμικές συσκέψεις, ο Στάλιν
γινόταν έξαλλος με τους στρατηγούς
του, μιας και ο «Κόκκινος Στρατός» είχε
ταπεινωθεί. 

Κατά την τρίτη εβδομάδα του πολέ-
μου, η σοβιετική προπαγάνδα εργαζό-
ταν σκληρά για να εξηγήσει τις αποτυ-
χίες του σοβιετικού στρατού στον πλη-
θυσμό – θεωρούσε υπεύθυνο το κακό
έδαφος και το σκληρό κλίμα.

Αν και οι Φινλανδοί αποπειράθηκαν
να διαπραγματευτούν εκ νέου με τη
Μόσχα με όλα τα μέσα κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου, οι Σοβιετικοί δεν
απάντησαν. Κατά τα μέσα Φεβρουαρί-

ου, έγινε σαφές ότι οι φινλανδικές δυ-
νάμεις πλησίαζαν το όριο της εξάντλη-
σης. Για τους Σοβιετικούς, οι απώλειες
ήταν μεγάλες. Η κατάσταση ήταν πηγή
πολιτικής ντροπής για το σοβιετικό κα-
θεστώς και υπήρχε κίνδυνος αγγλογαλ-
λικής παρέμβασης. Με την άνοιξη να
πλησιάζει, οι σοβιετικές δυνάμεις ρί-
σκαραν να κολλήσουν στα δάση. 

Ο Φινλανδός ΥΠΕΞ Βέινε Τάνερ
έφτασε στη Στοκχόλμη στις 12 Φε-
βρουαρίου και διαπραγματεύθηκε
τους όρους της ειρήνης με τους Σο-
βιετικούς μέσω των Σουηδών. Έτσι,
οι Φινλανδοί πρότειναν εκεχειρία
στις 6 Μαρτίου.

στρατού, στις απειλές του Πούτιν!
«Ανταρτοπόλεμος»
Στον πόλεμο του ’39, η στρατηγική των
Φινλανδών ήταν βασισμένη στη γεω-
γραφία της χώρας. Τα σύνορα με τη

Σοβιετική Ένωση εκτείνονταν σε
μήκος 1.000 χιλιομέτρων και
ήταν αδιάβατα λόγω του αφιλόξε-
νου εδάφους, εκτός από μερι-
κούς μη ασφαλτοστρωμένους
δρόμους.
Ο χειμώνας του 1939-40 ήταν
εξαιρετικώς δριμύς. Σε μια τοπο-
θεσία του Ισθμού της Καρελίας,
η θερμοκρασία έφτασε τους -
43°C στις 16 Ιανουαρίου 1940,
κάνοντας ρεκόρ χαμηλής θερμο-
κρασίας.
Στην αρχή του πολέμου μόνο οι
Φινλανδοί, που ήδη υπηρετού-
σαν, είχαν στολές και όπλα. Οι
υπόλοιποι που κλήθηκαν για τον
πόλεμο έπρεπε να αντεπεξέλ-
θουν με δικό τους ρουχισμό, ο
οποίος για τους περισσότερους
δεν ήταν παρά ο κανονικός χειμε-
ρινός ιματισμός τους, με κάποια

διακριτικά που προστέθηκαν. Ο Ιωσήφ
Στάλιν δεν ήταν ευχαριστημένος με τα
αποτελέσματα της φινλανδικής εκ-
στρατείας τον Δεκέμβριο.

Οι εθελοντές  
και οι απώλειες

Η Συνθήκη Ειρήνης της Μόσχας υπεγράφη στην
ομώνυμη πόλη στις 12 Μαρτίου 1940. Σύμφωνα με
τη Συνθήκη, η Φινλανδία παραχώρησε τμήμα της Κα-
ρελίας, ολόκληρο τον Ισθμό της Καρελίας και τη γη
βόρεια της Λίμνης Λάντογκα. Η περιοχή περιλάμβανε
την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας, το
Βίμποργκ, μεγάλο μέρος του βιομηχανοποιημένου
μέρους της Φινλανδίας καθώς και περιοχές που βρί-
σκονταν ακόμη υπό την κατοχή του φινλανδικού
στρατού. Συνολικά, η Φινλανδία έχασε το 11% του
εδάφους της και το 30% των περιουσιακών στοιχεί-
ων της. Η Φινλανδία παραχώρησε μέρος της περιο-
χής Σάλλα, τη χερσόνησο Ρίμπατσι στη Θάλασσα
Μπάρεντς και τέσσερα νησιά στον Κόλπο της Φινλαν-
δίας. Η χερσόνησος Χάνκο μισθώθηκε στη Σοβιετική
Ένωση ως στρατιωτική βάση για 30 χρόνια. Αμέσως
μετά τον πόλεμο, το Ελσίνκι ανακοίνωσε 19.576 νε-
κρούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2005 από Φιν-
λανδούς ιστορικούς, 25.904 άτομα σκοτώθηκαν ή
αγνοούνται και 43.557 τραυματίστηκαν στο πλευρό
των Φινλανδών κατά τον πόλεμο. Φινλανδοί και Ρώ-
σοι ερευνητές εκτιμούν ότι υπήρχαν 800 με 1.100
Φινλανδοί αιχμάλωτοι πολέμου, από τους οποίους το
10 με 20% από αυτούς πέθανε. 
• Η ΕΣΣΔ επαναπάτρισε 847 Φινλανδούς μετά τον

πόλεμο.
• Οι αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 957 πολίτες. 
• Η Φινλανδία έχασε 20 με 30 τεθωρακισμένα και 62

αεροσκάφη.
• Ο επίσημος σοβιετικός αριθμός για τους θανάτους

τους είναι 48.745 νεκροί.
Πιο πρόσφατες ρώσικες εκτιμήσεις ποικίλλουν: Το

1990 ο Μιχαήλ Σεμίριαγκα δήλωσε 53.522 νε-
κρούς και ο Ν.Ι. Μπαρίσνικοφ 53.500. Το 1997 ο
Γκριγκόρι Κριβοσέγιεφ δήλωσε 126.875 νεκρούς
και αγνοούμενους, με συνολικές απώλειες που
φτάνουν τα 391.783 άτομα με 188.671 τραυμα-
τίες. Η παγκόσμια κοινή γνώμη ήταν σε μεγάλο βαθ-
μό υπέρ της Φινλανδίας.

• Η μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια ήρθε από τη γει-
τονική Σουηδία, η οποία παρείχε σχεδόν 8.760 εθε-
λοντές κατά τον πόλεμο.

• Εθελοντές έφτασαν από την Ουγγαρία, την Ιταλία
και την Εσθονία.

• Συνολικά, η Φινλανδία δέχθηκε 12.000 εθελοντές,
από τους οποίους σκοτώθηκαν 50 κατά τον πόλεμο.

Οι εκρηκτικές σχέσεις των
δύο χωρών, οι νεκροί, οι

συνέπειες και το «μάθημα»
που δεν πήραν οι Σοβιετικοί

Λάθος η μη ουδετερότητα
Ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο συνομί-

λησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την επικεί-
μενη υποψηφιότητα της Φινλανδίας για να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ. «Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς
περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεω-
ρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις»,
αναφέρει ο αρχηγός του φινλανδικού κράτους σε
ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Προεδρία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος Πούτιν
υποστήριξε πως θα ήταν «λάθος» η εγκατάλειψη
της στρατιωτικής ουδετερότητας από την πλευρά
της Φινλανδίας. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε
πως το τέλος της παραδοσιακής πολιτικής της
στρατιωτικής ουδετερότητας θα ήταν ένα λάθος,
εφόσον δεν υπάρχει καμιά απειλή για την ασφάλεια
της Φινλανδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΤΟ ΘΕΜΑ
25
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Τ ο έργο που έχει υλοποιηθεί αλλά
και αυτό που έχει σχεδιαστεί ανέ-
πτυξε, μιλώντας στο «Π», ο δήμαρ-

χος Πετρούπολης Στέφανος Βλάχος, επι-
σημαίνοντας ότι δεν «εξαντλείται» σε μια
τετραετία. 

Ολιστική ανάπλαση του εμβληματικού
χώρου του Θεάτρου Πέτρας. Τι περι-
λαμβάνει και τι αναμένεται να δώσει
στους πολίτες, μόλις ολοκληρωθεί; 
Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης

του Θεάτρου Πέτρας αφορά την ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων υποδομών
και εγκαταστάσεων του Θεάτρου, την
περαιτέρω αντισεισμική του θωράκιση,
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώ-
ρου και τη δημιουργία μικρών κτιριακών
κατασκευών, που θα φιλοξενούν δρα-
στηριότητες συμπληρωματικές του θεά-
τρου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
επέμβασης, αντιμετωπίζονται η ανάγκη
διαμόρφωσης της εισόδου στον χώρο
και η οργάνωση της πορείας προς τα
δύο υπαίθρια θέατρα, η αντικατάσταση
ή ανακαίνιση υφιστάμενων χώρων
(φουαγιέ, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής,
χώροι των καμαρινιών των ηθοποιών –
τα οποία βρίσκονται κάτω από την κεν-
τρική διαμορφωμένη με σκυρόδεμα
κερκίδα– και άλλοι βοηθητικοί αποθη-
κευτικοί και ηλεκτρομηχανολογικοί χώ-
ροι). Η αναβάθμιση του Θεάτρου θα
συντελέσει στην ενίσχυση της επισκεψι-
μότητας και της αναγνωρισιμότητας του
«Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας»,καθώς
και στην ενίσχυση της τοπικής οικονο-
μίας της Πετρούπολης.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους
τι συνέπειες έχει στον Δήμο Πετρού-
πολης; 
Η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

αποτελεί μία δυσβάσταχτη συνθήκη για
τον Δήμο Πετρούπολης, όπως και για
τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, κα-
θώς δεν μας απασχολούν μόνο οι αυξή-
σεις ως προς την κατανάλωση ρεύμα-
τος, αλλά και ως προς τα κόστη ενέργει-
ας των σχολείων, των δημοτικών μας κτι-
ρίων και δομών, των καυσίμων του μηχα-
νοκίνητου εξοπλισμού, αλλά και ως
προς τα κόστη της ύδρευσης και της
αποχέτευσης. Το ενεργειακό κόστος αυ-
ξήθηκε σχεδόν κατά 100%, προκαλών-
τας σοκ στα οικονομικά των δήμων, και
πολύ φοβάμαι πως αν δεν βρεθεί ουσια-

στική λύση, η κατάσταση θα χειροτερέ-
ψει και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την
αδυναμία πληρωμής των οικονομικών
μας υποχρεώσεων. 

Κάνοντας έναν απολογισμό, τι έχετε
πετύχει μέχρι σήμερα; Ποιοι είναι οι
στόχοι σας μέχρι το τέλος αυτής της
δημοτικής περιόδου; 
Η δημοτική αρχή δημιούργησε όλες τις

προϋποθέσεις για να ενταχθεί ο δήμος
μας στο Πρόγραμμα «Τρίτσης» με μεγάλα
έργα για την πόλη, δίνοντας παράλληλα
πολύ μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών. Ένα πολύ
σημαντικό έργο που εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα του Πράσινου Ταμείου είναι οι
«Αναπλάσεις επτά πλατειών του Δήμου
Πετρούπολης» με επεμβάσεις περιβαλ-
λοντικής αναβάθμισης. Επίσης, έχουν
προγραμματιστεί οι εργασίες αναβάθμι-
σης, κατασκευής, επισκευής και συντή-
ρησης του ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβη-
τηρίου Πετρούπολης, καθώς και οι διαδι-

κασίες «Αποκατάστασης του Παλαιού Κα-
μινιού και Ανάπλασης του Περιβάλλοντος
χώρου». Ακόμη, δύο πολύ σημαντικά έρ-
γα, που θα διευκολύνουν τη ζωή των πο-
λιτών, είναι και η κατασκευή ενός σύγ-
χρονου Δημαρχιακού Μεγάρου καθώς
και η κατασκευή του Δημοτικού Ωδείου.
Παράλληλα με τα παραπάνω, αναμένεται
να ξεκινήσει η ανάπλαση των πεζοδρο-
μίων της Λεωφόρου 25ης Μαρτίου, κα-
θώς και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
των δρόμων της πόλης, να τεθεί σε
εφαρμογή το τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), να ολοκληρω-
θεί το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικό-
τητας (ΣΒΑΚ), να ξεκινήσει η ανάπλαση
του Θεάτρου Πέτρας και η ανάπλαση του
Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου,
κ.ά. Το επόμενο μείζον θέμα είναι το ζή-
τημα του ΧΥΤΑ Φυλής. Η Δυτική Αθήνα
υποφέρει χρόνια από την παρουσία της
χωματερής στην περιοχή. Πρέπει επιτέ-
λους να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα
απομάκρυνσής της. 

Πόσο προετοιμασμένος είναι ο Δή-
μος Πετρούπολης για τα αντεπεξέλ-
θει στην αντιπυρική περίοδο; 
Ο Δήμος Πετρούπολης, εν όψει της

αντιπυρικής περιόδου, έχει ξεκινήσει
τις απαιτούμενες ενέργειες για την
πρόληψη και την καταστολή πυρκα-
γιών, προκειμένου να διασφαλίσει το
αστικό και περιαστικό πράσινο της πό-
λης μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της έγκαι-
ρης προετοιμασίας, προχωρήσαμε σε
προσλήψεις εποχιακού προσωπικού
πυρασφάλειας, για φυλάξεις, περιπο-
λίες, αποψίλωση της ξηράς βλάστησης
και καθαρισμού του βουνού. Με τη συ-
νεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα των
στελεχών της Πολιτικής Προστασίας
του δήμου μας και με τη συνέπεια και
συνεργασία των δημοτών και κατοίκων
της πόλης μας, καταφέραμε να διαφυ-
λάξουμε τον μοναδικό πνεύμονα πρασί-
νου της πόλης μας, το Ποικίλο Όρος.
Όλοι μαζί και φέτος συμμετέχουμε
ενεργά και προστατεύουμε το περιβάλ-
λον και το πράσινο της πόλης μας. 

Δήμαρχος Πετρούπολης 

Είναι στις προθέσεις σας να
διεκδικήσετε την επανεκλογή
σας το 2023; 

Η υπάρχουσα δημοτική αρχή θα
διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές
την ανανέωση της εμπιστοσύνης των
δημοτών και εγώ, ως πρώτος μεταξύ
ίσων, την επανεκλογή μου στη θέση
του δημάρχου. Ο σχεδιασμός μας δεν
εξαντλείται σε μία μόνο τετραετία. Οι
στόχοι που έχουμε θέσει είναι δύσκο-
λοι και απαιτούν τη συνέχεια της προ-
σπάθειάς μας. Το έργο των προηγού-
μενων δύο ετών, αλλά και όσα έχουμε
προγραμματίσει έως το 2023, αποτε-
λούν τη στέρεη βάση για να συνεχί-
σουμε να εργαζόμαστε με ταχύτερους
ρυθμούς για την ανάπτυξη, την καλύ-
τερη λειτουργία των υπηρεσιών του
δήμου και τη βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
Μέχρι σήμερα, πετύχαμε πολλά. Στα
χρόνια που έρχονται, μπορούμε και θα
πετύχουμε ακόμα περισσότερα. 

Στέφανος Βλάχος 

«Ο σχεδιασμός μας 
δεν εξαντλείται σε 
μία μόνο τετραετία»

«Με τη συνέπεια και τη
συνεργασία των δημοτών

καταφέραμε να διαφυλάξουμε
το Ποικίλο Όρος. Όλοι μαζί και

φέτος συμμετέχουμε ενεργά και
προστατεύουμε το περιβάλλον
και το πράσινο της πόλης μας» giorgos.laimos@gmail.com

στον Γιώργο Λαιμό
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Οι αντοχές της Δούρου
στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ
Η πρόσφατη εκλογική διαδικασία
στον ΣΥΡΙΖΑ είχε ενδιαφέρον και
οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα,
πρωτίστως για τις εσωκομματικές
ισορροπίες και για το αποτύπωμα

που έχουν στην
εκλογική βάση
του κόμματος
συγκεκρ ι μένα
στελέχη.
Για παράδειγμα,
ο Ευκλείδης Τσα-

καλώτος, που ηγείται ατύπως της
εσωκομματικής… γκρίνιας με απο-
δέκτη τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είχε το
πλασάρισμα το οποίο θα περίμενε
κανείς από τον μεγαλύτερο και πε-
ρισσότερο αναγνωρίσιμο «δελφίνο»
του πρώην πρωθυπουργού. Εκείνη,
αντίθετα, που «έγραψε» ήταν η Ρένα
Δούρου. Η πρώην περιφερειάρχης
Αττικής σάρωσε σε ψήφους στο Λε-
κανοπέδιο, επιβεβαιώνοντας ότι δια-
θέτει ισχυρές εφεδρείες στην κοι-
νωνική και όχι μόνο στην κομματική
βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα συμπέρασμα
με… μέλλον, για τις εκλογές και το
πώς θα πλασαριστεί κάθε κορυφαίο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. 

Κέρδισε το στοίχημα 
η Καϋμένου στην ΕΡΤ
Η Αλεξάνδρα Καϋμένου είναι από τα
πρόσωπα που δικαίωσαν τη διοίκηση
της ΕΡΤ, στην απόφασή της να επεν-
δύσει στο δημοσιογραφικό αποτύπω-
μά της, αξιοποιώντας τη στη δημόσια
τηλεόραση. Η καλή δημοσιογράφος
με την ομάδα της, ειδικά μετά την
προσθήκη του έμπειρου Κώστα Λα-
σκαράτου, έχει κερδίσει πόντους
στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύρια-
κου, ενισχύοντας την παρεμβατικότη-
τα της ΕΡΤ, σε μια εξαιρετικά απαιτη-
τική ζώνη. Γι’ αυτό κυκλοφορούν και
φήμες περί περαιτέρω ουσιαστικής
αξιοποίησής της τη νέα τηλεοπτική
σεζόν, που θα έχει και έντονο άρωμα
πολιτικών εξελίξεων. 

Στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγή
του εκλογικού νόμου φαίνεται να έχει κατα-
λήξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα
με συνομιλητές του και με στελέχη της κυ-
βέρνησης που αντιλαμβάνονται καλύτερα
και… γρηγορότερα πώς σκέφτεται και στη
συνέχεια πώς υλοποιεί τους στρατηγικούς
σχεδιασμούς του ο πρωθυπουργός. Το ζή-
τημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου
έλαβε διαστάσεις τους προηγούμενους μή-
νες, καθώς αρκετοί ήταν υπέρ μιας τέτοιας

πρωτοβουλίας, ωστόσο έχει καταγραφεί
και σοβαρός αντίλογος. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συνεχίζει να λειτουργεί θεσμικά
και να μην επιθυμεί να αφήνει περιθώρια
για κριτική σε τέτοια ζητήματα. Στη στάθμι-
ση που έχει γίνει λοιπόν, φαίνεται να επι-
κρατεί η ανάγκη να διαμορφωθούν οι συν-
θήκες να κυβερνηθεί η χώρα και να εκφρα-
στεί ανόθευτα η λαϊκή βούληση, χωρίς πα-
ζάρια, όπως θα καταγραφεί στις κάλπες
των επόμενων εκλογών. 

Οεπόμενος ανασχηματισμός θα εί-
ναι εκλογικός. Δεν θα αργήσει
και θα έχει χαρακτηριστικά…

σκουπίσματος. Αυτό τουλάχιστον λένε
όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες
από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ει-
δικά στον επίλογο της επίσκεψης του
Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες
Πολιτείες, της συνάντησης με τον Τζο
Μπάιντεν και της ομιλίας του στο Κογ-
κρέσο. 
Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να αξιοποι-
ήσει το επικοινωνιακό momentum, να
το διευρύνει και να το ενισχύσει. Ένας
ανασχηματισμός της κυβέρνησής του
θα είχε τα χαρακτηριστικά της διαμόρ-

φωσης ενός σχήματος μάχης, που θα
πάει τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλο-
γές. Γι’ αυτό και θα περιλαμβάνει πολ-
λούς βουλευτές, ώστε να κρατηθεί ζε-
στή η… ψυχολογία της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,
ενώ θα επιχειρηθεί να εκπροσωπηθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέ-
ρειες της χώρας. Το βέβαιο είναι ότι,
στον ανασχηματισμό που έρχεται, θα
υπάρξει… σκούπισμα τεχνοκρατών,
εξωκοινοβουλευτικών και στελεχών
που δεν έχουν γνώση της κοινωνικής
βάσης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς
προέρχονται από άλλους πολιτικούς και
ιδεολογικούς χώρους. 

Η «πόρτα» της ΝΔ 
τον έστειλε στο ΠΑΣΟΚ
Η απόφαση του Κώστα Χρυσόγονου να
συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλα-
γής και τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει… ου-
ρά. Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
είναι μια από τις περισσότερο «ηχηρές»
μεταγραφές του νέου προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής και με τις δημόσιες
παρεμβάσεις του επιχειρεί να τονώσει το
προφίλ του Νίκου Ανδρουλάκη και να ενι-
σχύσει την παρέμβαση του δημόσιου λό-
γου και της πολιτικής επιχειρηματολογίας
της Χαριλάου Τρικούπη. Στα δημοσιογρα-
φικά γραφεία ωστόσο, διακινήθηκε εσχά-
τως η πληροφορία ότι, πριν ολοκληρωθεί
ο «γάμος» Ανδρουλάκη - Χρυσόγονου, πο-
λιτικοί και ακαδημαϊκοί φίλοι του γνω-
στού καθηγητή είχαν διερευνήσει το έδα-
φος για «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρα-
τία, με «ενδιάμεσο» πρώην στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ που αξιοποιείται στη σημερινή κυ-
βέρνηση. Η συζήτηση δεν προχώρησε και
τη συνέχεια… τη γνωρίζουμε. 

Εκτός πολιτικής 
κορυφαίος υπουργός
Θεωρείται από τους κορυφαίους υπουρ-
γούς της σημερινής κυβέρνησης, με
απευθείας «πρόσβαση» στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, παρόλο που το χαρτοφυλά-
κιό του δεν έχει τη βαρύτητα που «φωνά-
ζει». Στα δημοσιογραφικά γραφεία ορ-
γιάζουν το τελευταίο διάστημα οι φήμες
ότι το συγκεκριμένο κορυφαίο κυβερνη-
τικό στέλεχος αλλάζει προσανατολισμό
και έχει δεύτερες σκέψεις για το αν θα
δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον στίβο
της πολιτικής, με υποψηφιότητα σε κά-
ποια από τις εκλογές περιφέρειες της
χώρας, στις κάλπες των επόμενων βου-
λευτικών εκλογών. Η υποψηφιότητά του
είχε θεωρηθεί δεδομένη το προηγούμε-
νο διάστημα, εφόσον λοιπόν η βεβαιότη-
τα αυτή αλλάξει, διαμορφώνονται και-
νούργιες ισορροπίες. Το μεγάλο ερώτη-
μα που μένει να απαντηθεί είναι αν θα
επιλέξει την αποχώρηση από την πολιτι-
κή ή θα επιδιώξει την εξωκοινοβουλευτι-
κή αξιοποίησή του σε μια μετεκλογική
κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Κορυφαίος Μητροπολίτης από την επαρχία, ο
οποίος είχε και στο παρελθόν ανοίξει περπατη-
σιά για τη μελλοντική διαδοχή του Αρχιεπισκό-
που Ιερωνύμου, φαίνεται το τελευταίο διάστημα
να κινείται και πάλι δραστήρια στο παρασκήνιο.
Οι σχετικές κινήσεις δεν έχουν περάσει απαρα-
τήρητες από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου,
ούτε όμως και από όλους «δελφίνους» για τον
θρόνο της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Η πλειοψηφία των Μητροπολιτών άλλωστε προ-
έρχεται από την ομάδα Ιερωνύμου, κάτι που ση-
μαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, έως αδύνα-
το, οι όποιες κινήσεις να παραμείνουν κρυφές,
παρά τον παρασκηνιακό χαρακτήρα τους. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022
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Ανασχηματισμός… χωρίς 
τεχνοκράτες από Μητσοτάκη

Απόφαση για αλλαγή του εκλογικού νόμου 

Ο Ανδρουλάκης ψάχνει  υποψηφίους
από… «πράσινες» οικογένειες

Υποψηφίους που να προέρχονται από παλαιές οικο-
γένειες του ΠΑΣΟΚ, και να μπορούν έτσι να προσελ-
κύσουν ψηφοφόρους, αναζητεί ο Νίκος Ανδρουλά-
κης, ο οποίος έχει θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στό-
χο τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που μετακινήθη-
καν στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, έχουν αντι-δε-
ξιά χαρακτηριστικά και δεν επιθυμούν να δουν μια πι-
θανή συνεργασία με τον Μητσοτάκη σε επίπεδο συγ-
κυβέρνησης. Στις λίστες των εκλογών λοιπόν, θα
υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι με επώνυμο που… λέει
πολλά στους παλαιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. 



Στην αναγκαιότητα και περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων των
εργαζομένων που προσελήφθησαν στους ΟΤΑ, για την κάλυψη των
έκτακτων αναγκών της πανδημίας, συνηγόρησαν Περιφέρεια και Δή-
μοι της Αττικής κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους Δη-
μάρχους, κατόπιν πρωτοβουλίας του περιφερειάρχη Γιώργου Πατού-
λη.  Έτσι, μετά από ομόφωνη απόφαση, συμφωνήθηκε να ζητηθεί
από την Κυβέρνηση η δυνατότητα παράτασης των σχετικών συμβά-
σεων μέσω σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, όπως προβλέπει πρό-
σφατη ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του
υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που απασχολείται σε φο-
ρείς αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας μέχρι τα τέλη του χρόνου.
Παράλληλα, κατά τη σύσκεψη ο κ. Πατούλης υπογράμμισε και τη ση-

μασία μοριοδότησης σε όλους τους συμβασιούχους, προκειμένου να
μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής εμπειρίας που αποκόμισαν,
σε μελλοντικές προκηρύξεις για τη στελέχωση φορέων της Αυτοδιοί-
κησης με μόνιμο προσωπικό.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε
σχετική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερι-
κών, με κοινοποίηση στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, με την
οποία ζητά να εφαρμοστεί κατ’ αναλογία και στους ΟΤΑ το άρθρο 3
του Ν. 4917/2022, σύμφωνα με το οποίο παρατείνονται οι συμβά-
σεις του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού που προσελήφθη
σε φορείς του υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες της πανδημίας,
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Θα χρηματοδοτούν
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της νομοθετι-
κής τροπολογίας του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΑ Α’ και
Β’ βαθμού θα έχουν τη δυνατότητα να χρηματο-
δοτούν Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστι-
κή… Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «οι δήμοι,
οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, με-
τά από απόφαση του οικείου Συμβουλίου, δύ-
νανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού
Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοι-
κητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λει-
τουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους».

Εκπέμπουν SOS οι ΔΕΥΑ  
Επανέρχονται με νέο SOS οι Δημοτικές Επιχειρήσεις

Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τους μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος
από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όπως επισημαίνουν, το
κόστος λειτουργίας τους έχει εκτιναχθεί στα ύψη, καθώς
τιμές της ενέργειας, από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι
σήμερα, έχουν διπλασιασθεί και τα χρέη τους πολλαπλα-
σιάζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία...Προς τούτο,
η ΕΔΕΥΑ ζητά από το 2020 τη μείωση του ΦΠΑ στο νερό
από 13% στο 6%, θεωρώντας ότι θα έδινε μεγάλη ανάσα
στους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από ένα πρωτοφανές
κύμα ακρίβειας.

60% μη ικανοποιημένοι…
Έξι στους 10 πολίτες, και για την ακρίβεια το 59,6%,
δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι
από το συνολικό έργο των δημάρχων και των δημοτι-
κών αρχών, και μόλις το 36,5% είναι
πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι. Αυ-
τό το αποτέλεσμα προκύπτει από δη-
μοσκόπηση της Opinion Poll που πα-
ρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ένω-
σης Γενικών Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στην Ξάνθη, από τον
διευθυντή Ερευνών της εταιρείας
Ζαχαρία Ζούπη. Φυσικά, αυτή είναι μια γενική αρχή
για την οποία ο κάθε δήμαρχος μπορεί να κρίνει με
ποιον τρόπο τον αφορά… 

A νοιξε ο δρόμος για την άμεση εκπόνη-
ση μελετών και την εκτέλεση έργων
ορεινής υδρονομίας από την Περιφέ-

ρεια Αττικής στις περιοχές Γερανείων, Βιλίων
και της Βαρυμπόμπης, Αφιδνών και Κρυονε-
ρίου αντίστοιχα, μετά τη υπογραφή των σχετι-
κών τριών Προγραμματικών Συμβάσεων από
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστα Σκρέκα και τον περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργο Πατούλη. Το εκτιμώμενο κόστος
των απαιτούμενων έργων στα ανάντη των
Ορεινών Όγκων, σύμφωνα και με το Γενικό
Σχέδιο που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια για
την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύ-
νων, ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που
θα εξασφαλιστεί από πόρους του υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Μετά και την υπογραφή των
σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων, οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας αναμέ-
νεται να προχωρήσουν άμεσα τη διαδικασία
της δημοπράτησης των μελετών για την απο-
κατάσταση των πληγεισών περιοχών. 

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κ. Σκρέκας, «σε συνεργασία με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεχίζουμε τη με-
γάλη εθνική προσπάθεια για την προσαρμογή
των δασικών μας οικοσυστημάτων από τις
επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η προσπά-
θεια αυτή θα συνεχιστεί, καθώς είμαστε απο-
φασισμένοι να διαφυλάξουμε τα δάση μας,
τη φυσική μας κληρονομιά, και να τα παρα-
δώσουμε στις επόμενες γενιές». Από την

πλευρά του ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι
«προχωράμε στην υλοποίηση κρίσιμων έρ-
γων, τα οποία είναι μέρος της συνδρομής μας
στη συνολική προσπάθεια για την αποτελε-
σματική θωράκιση της Αττικής. Είναι δεδομέ-
νη η βούλησή μας να συνδράμουμε τα αρμό-
δια υπουργεία και με έργα εκτός των αρμο-
διοτήτων μας, προκειμένου να φτάσουμε στα
επιθυμητά αποτελέσματα».

Σημειώνεται πως, μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική το περα-
σμένο καλοκαίρι και αποτέφρωσαν συνολι-
κές εκτάσεις περίπου 250 τετραγωνικών χι-
λιομέτρων, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε
άμεσα στην κατάρτιση του Γενικού Σχεδίου
Αντιμετώπισης Κινδύνων και πρότασης μελε-
τών, έργων και επιτάχυνσης διαδικασιών για
τον συνολικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό των
περιοχών που επλήγησαν, και ιεράρχησε τα
έργα που πρέπει να εκτελεστούν προκειμέ-
νου να αποφευχθούν νέες καταστροφικές
πλημμύρες στο μέλλον.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα ανατολικά της Αθήνας, κυκλοφορεί έντονα πλέον ότι ο απερχόμε-
νος δήμαρχος «έδωσε» ανεπίσημο δαχτυλίδι στον διάδοχο; Για να βοηθήσουμε, ο δήμαρχος έχει δηλώ-
σει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2023 κι ότι αφήνει «ανοιχτές τις διαδικασίες διαδο-
χής»… όμως η πρόσφατη ανακοίνωση υποψηφιότητας από αντιδήμαρχο, για πολλούς, «έδειξε» ότι ατύ-
πως έχει χριστεί διάδοχος…

Χωρίς 
«Συμπαραστάτη» 

Μια ακόμη προσπάθεια του δη-
μάρχου Αγίας Παρασκευής Βα-
σίλη Ζορμπά να εκλέξει «Συμ-
παραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης» (κι όμως θεωρη-
τικά υπάρχει ακόμη αυτός ο θε-
σμός) έπεσε στο κενό. Βλέπε-
τε, για την εκλογή «Συμπαρα-
στάτη» απαιτείται πλειοψηφία
3/5 στο Δημοτικό Συμβούλιο,
από την οποία απέχει πολύ η
παράταξη του δημάρχου. Έτσι,
ο εκλεκτός του δημάρχου
Γιώργος Κόκκας, με τις 10 ψή-
φους που απέσπασε, δεν κατά-
φερε να εκλεγεί… Στα αξιοση-
μείωτα όμως καταγράφεται και
η αδυναμία της «συνασπισμέ-
νης αντιπολίτευσης» να εκλέ-
ξει τον δικό της «εκλεκτό». Για
την ακρίβεια, τέσσερις από τις
παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης που συνεργάζονται ενεργά
πρότειναν για τη θέση τον Γερά-
σιμο Χάρχαρο, αλλά δεν κατά-
φεραν να τον εκλέξουν, καθώς
δεν κατάφεραν να αποφύγουν
τις «διαρροές»… Το παράδοξο
είναι πως ο κ. Ζορμπάς εξέδω-
σε επίσημη ανακοίνωση, με την
οποία πανηγύρισε για την απο-
τυχία της αντιπολίτευσης σαν
να μην είχε αποτύχει και ο
ίδιος! 

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Ποια έργα προωθούνται στις περιοχές 
που επλήγησαν από τις φωτιές

Γιατί ζητούν παράταση των συμβάσεων 
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Αποτελεσματικά τα εξώδικα 
Τα πρώτα οφέλη του καταμετρά ο Δήμος Καλλιθέας από την απο-

στολή των εξωδίκων προς τις τρεις ιδιωτικές εταιρείες παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό, γιατί ήδη εισέπραξε από τα οφει-
λόμενα ποσά πάνω από 580.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε δημο-
τικά τέλη καθαριότητας, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέ-
λος ακίνητης περιουσίας, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο
του 2020 έως και τον Δεκέμβριο του 2021. Θυμίζουμε ότι τα εξώ-
δικα απεστάλησαν ύστερα από απόφαση του δημάρχου Καλλιθέας
Δημήτρη Κάρναβου, απαιτώντας την άμεση καταβολή των οφειλών
από τους ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας, που παρανόμως εφαρ-
μόζουν την τακτική παρακράτησης με πολύμηνη καθυστέρηση. Μά-
λιστα, οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν να παρακολουθούν και
να ελέγχουν την έγκαιρη απόδοση των χρημάτων που έχουν εισπρά-
ξει οι εταιρείες ενέργειας από τους λογαριασμούς των δημοτών,
ώστε να υπάρξουν ανάλογες ενέργειες. 

Χαμός για τις κάμερες 
Στο στόχαστρο μαθητών, γονέων και καθηγητών βρέθηκε και πάλι

η δημοτική αρχή Ζωγράφου λόγω της απόφασης της Σχολικής Επι-
τροπής να εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης σε γυμνάσιο και
λύκειο της πόλης. Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από μαθητές, ακο-
λούθησαν οι γονείς και οι καθηγητές, οι οποίοι μάλιστα με ανακοί-
νωσή τους επισημαίνουν ότι «τα σχολεία δεν είναι ούτε φυλακές,
ούτε τα άθλια ριάλιτι των ΜΜΕ» και καλούν τη δημοτική αρχή να
απομακρύνει τις κάμερες, «προκειμένου να πάμε απρόσκοπτα στο
τέλος των μαθημάτων και των εξετάσεων…». Θυμίζουμε ότι παρό-
μοιο θέμα είχε δημιουργηθεί και πριν από λίγο καιρό, όταν είχε γίνει
απόπειρα να μπουν κάμερες σε άλλα σχολεία της πόλης, χωρίς να
προχωρήσει τελικά λόγω των αντιδράσεων… 

Καταγγέλλει αλλά… εφαρμόζει
Στο στόχαστρο εργαζομένων αλλά και μερίδας της αντιπολίτευσης βρέθηκε ο Συ-

ριζαίος δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, ο οποίο κατηγορείται ότι άλλα λέ-
ει κι άλλα κάνει… Συγκεκριμένα τον καταγγέλλουν ότι, ενώ ο ίδιος έχει καταδικάσει
τους νόμους που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για τις εργασιακές σχέσεις, έρχεται να
υπερθεματίσει και τους εφαρμόσει. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι αρχικά προχώ-
ρησε στην πρόσληψη δύο εργαζομένων από εταιρεία για το κυλικείο και το ανθοπω-
λείο του νεκροταφείου και τώρα προχωρά στην πρόσληψη και εργατών μέσω ιδιωτι-
κής εταιρείας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχει διαφωνήσει η πλειοψηφία των δη-
μοτικών συμβούλων με τις συγκεκριμένες τακτικές και ότι η σχετική πρόταση του δη-
μάρχου μειοψήφησε… Καλούν λοιπόν τον δήμαρχο να ξεκαθαρίσει πως μπορεί να
συνδυάζει τις «αριστερές» θέσεις του με τις «νεοφιλελευθερες» πρακτικές του.

Ποιος δήμος της Αττικής, προς τα βορειοανατολικά της Αθήνας, διεκδικεί τα πρωτεία σε γραφει-
οκρατία και έλλειψη οργάνωσης; Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν όταν έγινε ο «κακός χαμός» στο
Δημαρχείο λόγω συνωστισμού πολιτών-γονέων που ήθελαν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε πρό-
γραμμα του δήμου… Κι αυτό, γιατί την ώρα που γειτονικοί δήμοι διαφημίζουν την πλήρη ένταξή τους
στο gov.gr, στον εκεί εξακολουθούν να γίνονται αιτήσεις με χαρτί, μολύβι και γραφειοκρατία! 

Έντονη είναι η αντί-
δραση τόσο των εργα-
ζομένων όσο και της
αντιπολίτευσης στον
Δήμο Αμαρουσίου, με
την απόφαση του δη-
μάρχου Θόδωρου Αμ-
πατζόγλου να αναθέσει
σε ιδιωτική εταιρεία τη
διαχείριση του πρασί-
νου της πόλης. Με
αφορμή την πρόσφατη
συζήτηση που έγινε
εκτός ημερήσιας διάτα-
ξης στην Οικονομική
Επιτροπή, οι εργαζόμε-
νοι κάνουν λόγο για
«νέο ξεπούλημα» και
προαναγγέλλουν δυναμικές αντιδράσεις. Για την ακρίβεια,
υποστηρίζουν ότι «η δημοτική αρχή επικαλούμενη την αδυνα-
μία της Υπηρεσίας Πρασίνου λόγω έλλειψης προσωπικού,
την οποία έχει προκαλέσει η ίδια, προχωρά στην εκποίηση
της Υπηρεσίας Πρασίνου σε εργολάβους με τις διαδικασίες
του ανοιχτού διαγωνισμού». Ακόμη καταγγέλλουν ότι για μια
ακόμη φορά ο δήμαρχος επιχειρεί να αποφύγει τη συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιχειρεί να πάρει σοβαρές απο-
φάσεις για την πόλη στην Οικονομική Επιτροπή, και μάλι-
στα… εκτός ημερήσιας διάταξης. 

«Ξεπουλά» υπηρεσίες

Οριστικά εκτός 
επιτήρησης 
Κι επίσημα πλέον ο Δήμος Σαλαμίνας
σταματά να θεωρείται χρεοκοπημένος,
καθώς εγκρίθηκε πλέον ο προϋπολογι-
σμός του 2022 από την Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Αττικής, ο πρώτος που δεν
έχει επιβληθεί από το Οικονομικό Πα-
ρατηρητήριο μετά από χρόνια. Θυμίζου-
με ότι ο δήμαρχος Γιώργος Παναγόπου-
λος είχε προαναγγείλει τη θετική αυτή
εξέλιξη από την αρχή του χρόνου, όταν
ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, όμως χρειάστηκε να
περιμένει και την απόφαση της Αποκεν-
τρωμένης. Κι αυτό, γιατί είχε προηγη-
θεί προσφυγή της πρώην δημάρχου Ισι-
δώρας Νάννου, που ζητούσε την ακύ-
ρωση της απόφασής του που ενέκρινε
τον προϋπολογισμό. Ωστόσο η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση απέρριψε την προ-
σφυγή, οπότε ο δήμαρχος μπορεί να
πανηγυρίζει ότι οδήγησε τον δήμο σε
οριστική έξοδο από το καθεστώς οικο-
νομικής επιτήρησης.

Δεν το βάζει κάτω ο δήμαρχος Μοσχά-
του-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου στο θέμα
της διεκδίκησης, για λογαριασμό του Δή-
μου, του κτιρίου του ΕΟΜΜΕΧ στον Ταύ-
ρο. Πριν από μερικές μέρες οργάνωσε,
μαζί με τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή του
δήμου, μια ακόμη δυναμική κινητοποίηση
στον χώρο του πρώην ΕΟΜΜΕΧ, ενάντια
στην εκποίηση του εν λόγω ακινήτου από

το ΤΑΙΠΕΔ και υπέρ της παραχώρησής του
στον δήμο. Αυτήν τη φορά η κινητοποίηση
δεν είχε μόνο συνθήματα αλλά περιελάμ-
βανε και μουσικό πρόγραμμα για να στα-
λεί εμπράκτως το μήνυμα για τον χαρα-
κτήρα που θέλουν να δώσουν στον χώρο.
Όπως φαίνεται, διοίκηση και φορείς του
δήμου θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, μέ-
χρι να πετύχουν τον στόχο τους. 

Ο αγώνας συνεχίζεται

Συνέδριο 
με καινοτομίες 
για τους ΟΤΑ
Έπεσε η αυλαία του Επιστημονι-
κού Συνεδρίου που διοργάνωσε
η Ένωση Γενικών Γραμματέων
«Κλεισθένης» στην Ξάνθη. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Μιχάλης
Χρηστάκης, αποτιμώντας τη
διοργάνωση, τόνισε ότι σημει-
ώθηκαν αρκετές καινοτομίες, με
πρώτη τις Προσυνεδριακές Εκ-
δηλώσεις για τις Προσωπικές
και Κοινωνικές Δεξιότητες των
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και τις Προσομοιώσεις
που πραγματοποιήθηκαν στην
ίδια ενότητα, για κομβικά ζητή-
ματα Οικονομικής Επιτροπής,
που απέσπασε πολύ θετικά σχό-
λια από τους συνέδρους. Ακόμη,
ο κ. Χρηστάκης επεσήμανε πως
για την επιτυχία του Συνεδρίου
υπήρξε στενή συνεργασία με το
υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ση-
μείωσε ότι, για το επόμενο Συνέ-
δριο, οι εκπρόσωποι του Τύπου
και των ΜΜΕ, σε θεσμικό επίπε-
δο, θα είναι εταίροι.

Μαζικές 
παραιτήσεις

Πολιτικός σεισμός στη διοίκηση
της δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας
Κεχαγιά από τις μαζικές παραιτήσεις
στον, πολύ ευαίσθητο για την πόλη,
τομέα Πολιτικής Προστασίας. Την αρ-
χή έκανε η αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας Αναστασία Κοσμοπού-
λου, υποβάλλοντας την παραίτησή
της, και ακολούθησαν η μέχρι πρότι-
νος υπεύθυνη του Κέντρου Επιχειρή-
σεων (ΚΕΠΙΧ) Κέλλυ Διακομανώλη, ο
υπεύθυνος εθελοντικών ομάδων Πο-
λιτικής Προστασίας Γιάννης Ζούνης
και ο διευθυντής Πολιτικής Προστα-
σίας Ιωάννης Ξανθάκος. Σύμφωνα
με πληροφορίες, αφορμή για τις πα-
ραιτήσεις φαίνεται να ήταν μια πυρ-
καγιά που εκδηλώθηκε πλησίον του
δημαρχείου πριν από μερικές μέρες,
όμως η ουσία της ρήξης φαίνεται να
ήταν η απόπειρα «καπελώματος» της
Πολιτικής Προστασίας από τη δήμαρ-
χο, καθώς είχε συντάξει δικό της
ολοκληρωμένο σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας για τη φετινή αντιπυρική
περίοδο, παραβλέποντας αυτό της
Υπηρεσίας(!). Το θέμα έχει όμως και
ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, από
τη στιγμή που η παραιτηθείς αντιδή-
μαρχος είναι η σύζυγος του πρώην
δημάρχου Πεντέλης και Γ.Γ. Διαχείρι-
σης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλη
Γραφάκου, που, κατά τις καταγγελίες
της αντιπολίτευσης, είναι ο βασικός
υποστηρικτής της δημάρχου… 
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Οι αναλυτές του Πενταγώνου βλέπουν ένταση 
Αναλυτές του αμερικανικού Πενταγώνου, στην τριμηνιαία έκθεσή τους,

προειδοποιούν ότι έως τις εκλογές του 2023 υπάρχει ισχυρή πιθανότητα πο-
λιτικής και στρατιωτικής κινητικότητας της Αγκύρας σε Αιγαίο και Ανατολική
Μεσόγειο. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, είναι δύσκολη η ανατροπή των
στοιχείων των δημοσκοπήσεων που προβλέπουν ήττα της κυβερνητικής
συμμαχίας ΑΚP-MHP. Όπως τονίζουν, μόνο ένα απρόοπτο στρατιωτικό γεγο-
νός θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση των ποσοστών του Ερντογάν.
Στην τουρκική πρωτεύουσα υπάρχει κλίμα νευρικότητας, καθώς παρατη-
ρούν ότι η Ελλάδα προμηθεύεται και ήδη παραλαμβάνει τα γαλλικά μαχητικά
Rafale, και προχωρεί κανονικά το πρόγραμμα του εκσυγχρονισμού των μαχη-
τικών F-16 στο επίπεδο Viper. Στο συμπέρασμά τους προβλέπουν ένταση
από τον Ερντογάν. 

Επιστράτευσαν 
«ντελάληδες»  
«Προκάτ » αγανακτισμένους επι-
στρατεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και αλλά-
ξουν τα δεδομένα. Αλλά δεν έχουν
καν την έμπνευση να βρουν άγνω-
στα και άφθαρτα πρόσωπα, επεν-
δύοντας έτσι σε κομματικά στελέχη.
Κάπως έτσι σκέφτηκαν πως καλό
θα ήταν κατά την περιοδεία στα Χα-
νιά να κατεβάσουν στους δρόμους
υποψήφιους
βουλευτικών
και αυτοδιοι-
κητικών εκλο-
γών, κομματι-
κά στελέχη,
φίλους και
συγγενείς, με
εντολή να
βγάλουν τον
κόσμο από τα μαγαζιά για να χαιρε-
τήσουν τον Τσίπρα. Έλα όμως που
στο κυβερνών κόμμα αρχίζουν και
ψάχνουν όλες τις περιοδείες και
τους αγανακτισμένους… Κάποιοι
λένε ότι θα πέσει γέλιο. Επίσης
ετοιμάζονται πολλές συνεντεύξεις
της εσωκομματικής αντιπολίτευ-
σης, οι οποίες θα ερμηνεύουν το
αποτέλεσμα της εκλογής προ-
έδρου. Μύλος…

Μετά τη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής, έγινε μία κρίσι-
μη και εκτεταμένη σύσκεψη στα γραφεία της ΝΔ από στελέχη του
Μαξίμου, του κόμματος αλλά και του Γραφείου Τύπου υπό την εντο-
λή του πρωθυπουργού. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε το επόμε-
νο διάστημα, ακόμα και στα τέλη Μαΐου, να δημιουργηθούν μεικτά
κλιμάκια υπουργών - βουλευτών αλλά και απλών κομματικών στελε-
χών προκειμένου να εξορμήσουν σε όλη την Περιφέρεια. Ο σκοπός
αυτών των εξορμήσεων θα είναι να προωθηθεί το κυβερνητικό έργο
αλλά και οι αλλαγές που έχουν γίνει στην οικονομία, την κοινωνία
και τη Δημόσια Διοίκηση. Κάθε υπουργός θα συνοδεύεται από τους
τοπικούς βουλευτές του κάθε νομού και θα κάνει αναδρομή στο έργο
του όλο αυτό το διάστημα.

Όψιμοι αντι-Αμερικάνοι 
Κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρα-

ζε κάποια ένσταση ή διαφωνία με την
ατζέντα των ΗΠΑ –όπως και το «όχι»
στη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής
συνεργασίας–, ο Αλέξης Τσίπρας και
οι συν αυτώ είχαν τη βεβαιότητα ότι η
στάση αυτή δεν θα δημιουργούσε κα-
μία σκιά στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την
αμερικανική πρεσβεία. Εξάλλου, ο
Τζέφρι Πάιατ, ο απελθών πρέσβης
των ΗΠΑ στην Αθήνα, έχει συνεργα-
στεί στενά με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πανστρατιά στη ΝΔ 

Λοβέρδος: «”Ναι” στη... νατοϊκή Φινλανδία» 
Στη Βουλή της Εσθονίας και σε συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και

Ασφάλειας βρήκε τον Ανδρέα Λοβέρδο η ανακοίνωση της πρόθεσης
της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αμέσως, με τον πρώην υπουργό
του ΠΑΣΟΚ να γίνεται μάρτυς χειροκροτημάτων ενθουσιασμού από την
πλευρά βουλευτών από 12 κράτη-μέλη, καθώς και Σουηδούς και Φιν-
λανδούς βουλευτές, και μάλιστα ανθρώπων που ανήκουν σε ευρύτατο
κομματικό φάσμα. «Η οικογένεια των κρατών της Βορειοατλαντικής
Συμμαχίας καλωσορίζει την πρόθεση της Φινλαν-
δίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», έγραψε αρ-
γότερα ο κ. Λοβέρδος, περιγράφον-
τας τους Φινλανδούς ως ένα δη-
μοκρατικό έθνος που έχει απο-
δείξει με αγώνες και με το αί-
μα του την προσήλωσή του
στις αξίες της δημοκρατίας,
της εθνικής ανεξαρτησίας
και της ανοικτής κοινωνίας. 

Επιστρέφει στη ΝΔ
ο πρώην υπουργός;

Ένα βήμα πριν από την επίσημη επι-
στροφή του στη ΝΔ είναι ο πρώην
υπουργός, Γιώργος Βουλγαράκης. Ο συγκε-
κριμένος, που από πολύ νωρίς είχε προνομιακές σχέσεις με όλη την οικο-
γένεια Μητσοτάκη, έχει φροντίσει να στηρίξει από την πρώτη στιγμή στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον Κώστα Μπακογιάννη και επί της ουσίας συμπερι-
φέρεται ως εάν να ανήκει στην πλειοψηφία – καίτοι κατέβηκε στις τελευ-
ταίες δημοτικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Πάντως, όσο κι αν ο
πρωθυπουργός φέρεται θετικός για την επιστροφή του Βουλγαράκη στη
ΝΔ και στα ψηφοδέλτιά της, μένει να φανεί πώς θα γίνει αυτό. Ο Βουλγα-
ράκης παραδοσιακά κατέβαινε στην Α’ Αθηνών και τώρα εκεί υπάρχει
υπερπληθώρα ενδιαφερομένων .

Σηματωροί οι HΠΑ 
Το επιτυχημένο ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

σηματοδοτεί την έναρξη ενός δυναμικού κύ-
κλου διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων,
με προτεραιότητα την Ενέργεια. Από κει και
πέρα, είναι γνωστό το ενδιαφέρον για τους
κλάδους των χρηματοοικονομικών και της τε-
χνολογίας, καθώς και του τουριστικού real
estate. Το «κλειδί» των εξελίξεων βρίσκεται
στα χέρια των Αμερικανών, καθώς μια πιο...
μαζική «εισβολή» στην ελληνική οικονομία
και γενικά στην περιοχή θα δώσει το μήνυμα
στον... ενοχλητικό γείτονα, την Τουρκία, ώστε
να... μαζευτεί. Σίγουρα, κάτι τέτοιο είναι λί-
γο... δύσκολο για τον Ερντογάν (για όσο ακό-
μη βρίσκεται στην εξουσία), ωστόσο μια πιο
έντονη αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα
θα αποτελέσει οδηγό για πολλές άλλες επεν-
δύσεις από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες.
Γιατί, όπως συμβαίνει πάντα σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, όταν οι Αμερικανοί μπαίνουν μπρο-
στά, τότε οι υπόλοιποι ακολουθούν... 

Δύσκολα τα πράγματα... 
Η εικόνα του προϋπολογισμού στο α’ τετρά-

μηνο είναι καλύτερη από αυτήν που περίμεναν
στο υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο βλέπουν
ότι τους επόμενους μήνες τα πράγματα μπορεί
να εξελιχθούν πολύ χειρότερα, σε σχέση με
τους στόχους που έχουν τεθεί. Το μικρότερο
έλλειμμα του προϋπολογισμού στο α’ τετράμη-
νο, κατά 1,6 δισ. ευρώ, ανοίγει την... όρεξη
για παροχές, ωστόσο, από το υπουργείο Οικο-
νομικών, δεν θέλουν ούτε να συζητούν το εν-
δεχόμενο για... ανοίγματα. Οι κεντρικές τρά-
πεζες προειδοποιούν με ύφεση στην Ευρώπη,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εαρινής έκ-
θεσης προβλέψεων, έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου για το ελληνικό χρέος και στο υπουρ-
γείο κρατάνε πολύ μικρό καλάθι... 

«Πετάει» ο τουρισμός 
Με βάση το κλείσιμο του Απριλίου, αλλά

και την εικόνα των αφίξεων κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος μηνός, φαίνεται ότι είμαστε
πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019. Αυτό ση-
μαίνει ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης έχει ένα σημαντικό στήριγμα, προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι του φετινού
προϋπολογισμού. Με τη δυναμική που έχει ο
τουρισμός, το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου
αναμένεται να υπάρξουν πολύ ευχάριστες ει-
δήσεις και, αν βοηθήσει και το γενικότερο κλί-
μα, θα διατηρηθεί η ισχυρή δυναμική των
επενδύσεων και των εξαγωγών. Ωστόσο, η
μεγάλη πληγή της ενέργειας και το... φρενά-
ρισμα της οικονομικής δραστηριότητας μπο-
ρεί να ακυρώσουν σε μεγάλο βαθμό τα ανα-
μενόμενα οφέλη της φετινής τουριστικής πε-
ριόδου, μέσα στον προσεχή χειμώνα. 

Στο λεπτ
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Πνευματικό 
«παιδί» 

Ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην
Αθήνα, Τζωρτζ Τσούνης, είναι πνευματι-
κό «παιδί» του πάτερ Alex Karloutsos.
Ενός κληρικού στην Αμερική, με με-

γάλη επιρροή στους Δημοκρατι-
κούς, στην οικογένεια Μπάιν-

τεν, και όχι μόνο. 
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Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι
βρίσκεται η ολοκλήρωση της
επέκτασης της Γραμμής 3 του

μετρό, από τη Νίκαια μέχρι το λιμάνι
του Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο.
Οι τρεις σταθμοί του μετρό, «Μανιάτι-
κα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέα-
τρο», αναμένεται να λειτουργήσουν
ίσως και μέσα στο καλοκαίρι, με τον
νέο τερματικό σταθμό να παίζει και τον
ρόλο αρχαιολογικού μουσείου.

Ο υπό ολοκλήρωση  σταθμός
Μετρό «Πειραιάς» της Γραμμής 3, με
τη λειτουργία του, θα δημιουργήσει
έναν κόμβο που σε απόσταση 150 μέ-
τρων θα συνδυάζει όλα τα διαθέσιμα
μέσα μεταφοράς: Δύο γραμμές μετρό,
λεωφορειακές και γραμμές τρόλεϊ,
απέναντι τα πλοία της ακτοπλοΐας, στα
100 μέτρα τον τερματικό σταθμό του
προαστιακού και στα 150 μέτρα τον
τερματικό σταθμό του τραμ.

To 2022 θα είναι χρονιά-
ρεκόρ για τον τουρισμό
κρουαζιέρας, καθώς έχουν
προγραμματιστεί 700 προ-
σεγγίσεις σε ελληνικά λιμά-
νια.Αυτό τόνισε ο υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής Γιάννης

Πλακιωτάκης, επισημαίνον-
τας πως είναι ενθαρρυντικά
τα πρώτα μηνύματα για τη
φετινή τουριστική σεζόν.

Ήδη, τους πρώτους μήνες
του 2022 το ακτοπλοϊκό με-
ταφορικό έργο των επιβατών
ήταν περίπου στο 80% του

2019, ενώ οι προοπτικές για
τους επόμενους μήνες δεί-
χνουν ότι θα φτάσει στα επί-
πεδα προ πανδημίας, με δε-
δομένο πως οι προκρατήσεις
για το τρίτο τρίμηνο του
έτους κινούνται κοντά στις
αντίστοιχες του 2019. 

Τα λεφτά
δεν έφτασαν 
για όλους...
Στις 479 έφτασαν οι συμμε-
τοχές στο πρόγραμμα του Δή-
μου Πειραιά για την ενίσχυση
μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων που επλήγησαν από την
πανδημία.
Ωστόσο, δεν έλειψαν τα παρά-
πονα από επαγγελματίες, κυ-
ρίως μικρών επιχειρήσεων, κα-
θώς έμειναν εκτός σχεδόν τα
δύο τρίτα του συνολικού αριθ-
μού των 1.390 αιτήσεων από
την οικονομική ενίσχυση του
προγράμματος, προϋπολογι-
σμού ύψους 7 εκατ. ευρώ.
Τα ποσά κυμαίνονται από
1.500 έως 20.000 ευρώ και
αναμένεται να εκταμιευθούν
μέσα στον Ιούνιο, αν και τα λε-
φτά δεν έφτασαν για όλους
όσοι έκαναν αίτηση για χρημα-
τοδότηση, μέσω προγράμμα-
τος ΕΣΠΑ, στον Δήμο Πειραιά...

«Καίνε»
την ακτοπλοΐα 
τα καύσιμα

«Θηλιά» για την ακτοπλοΐα απο-
τελεί η μεγάλη αύξηση του κό-
στους των καυσίμων, που έχει
υποχρεώσει τις εταιρείες να
προχωρήσουν σε απανωτές αυ-
ξήσεις των τιμών στα ακτοπλοϊ-
κά εισιτήρια. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι το κόστος καυσίμων σε
κανονικές περιόδους αποτελού-
σε το 30%-35% των λειτουργι-
κών δαπανών των πλοίων κατά
μέσο όρο. Με τις αυξήσεις των
τιμών των καυσίμων, αρχής γε-
νομένης από το τέταρτο τρίμηνο
του 2021 και όλο το 2022, έχει
φτάσει σε σημείο σήμερα να εί-
ναι υπερδιπλάσιες από την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο, εκτο-
ξεύοντας το κόστος καυσίμων
στο 60%-70% των λειτουργικών
δαπανών των πλοίων.

Μήνυμα εν όψει των «Ποσειδωνίων 2022» και
της ισχυρής θέσης της Ελλάδας στην παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία έστειλε η πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού,
τονίζοντας πως η ελληνόκτητη ναυτιλία μας δια-
τηρεί τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο, αντιπρο-
σωπεύοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου
στόλου και το 59% του ευρωπαϊκού. Ειδικότερα,
ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμε-
νοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην

ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (L-
NG). Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών δεσμεύεται ότι η ελληνική ναυτιλία,
ως παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου, θα βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή πρωτοβουλιών, ώστε να υιο-
θετηθούν βιώσιμες πολιτικές προς όφελος της
αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του πλα-
νήτη και της εύρυθμης λειτουργίας του παγκό-
σμιου οικοσυστήματος.

Επιστρέφουν δυναμικά τα «Ποσειδώνια»

Μετρό στον Πειραιά: Πότε 
οι συρμοί θα πιάσουν λιμάνι

Χρονιά-ρεκόρ το 2022 για την κρουαζιέρα

Eνεργειακή κρίση 
και επιχειρήσεις

Περίπου 12 δισ. ευρώ. θα κο-
στίσει το ενεργειακό κόστος στη
χώρα μας, εκτίμησε ο πρόεδρος
του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασί-
λης Κορκίδης. Ωστόσο, όπως
πρόσθεσε, σε επίπεδο αποφάσε-
ων μέχρι και σήμερα δεν σημει-
ώθηκε πρόοδος στην άμεση δη-
μιουργία ασπίδας προστασίας
των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από τις πολεμικές
πληθωριστικές πιέσεις, αφού οι
παρεμβάσεις θα εξεταστούν πε-
ραιτέρω από την ΕΕ και, ως συνή-
θως, «εν ευθέτω χρόνω». Ο ίδιος
προτείνει στην ενεργειακή κρίση
τη λύση «3Α»: Αυτοπαραγωγή,
Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση
για τις επιχειρήσεις με χρηματο-
δότηση μέσω κονδυλίων της πρά-
σινης μετάβασης, αλλά και επιδό-
τηση των υποδομών αποθήκευ-
σης, που είναι το ακριβότερο
σκέλος μιας επένδυσης «3Α».

Εκδήλωση μνήμης
για τη Γενοκτονία

Εκδήλωση τιμής και μνήμης με
αφορμή τη συμπλήρωση 103
ετών από τη Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του Πόντου πραγματοποι-
ήθηκε στο Μνημείο Γενοκτο-
νίας, «Πυρρίχιο Πέταγμα», στην
Πλατεία Αλεξάνδρας.
Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωμα-
τείων Ν. Ελλάδος & Νήσων της
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελ-
λάδος σε συνεργασία με τον Δή-
μο Πειραιά διοργάνωσαν ένα
μουσικό - αφηγηματικό δρώμενο
τιμής και μνήμης στους αδικοχα-
μένους προγόνους μας, Έλλη-
νες του Πόντου, σε κείμενα,
καλλιτεχνική επιμέλεια και σκη-
νοθεσία του Ηλία Υφαντίδη.
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Πρώτα εκδιώχθηκε από τον Δ.
Θεσσαλονίκης ο Δρόσος Τσα-
βλής λόγω της γνωστής υπόθε-
σης εμβολιασμού του. Τώρα ήταν
η σειρά του Γιώργου Αβαρλή ο
οποίος κατηγορείται για εγκλη-
ματική οργάνωση, δωροληψία
και εκβίαση! Και οι δύο ήταν
πρώτος και δεύτερος σε σταυ-
ρούς στην παράταξη Ζέρβα. Τρί-
τη –για την ιστορία– ήταν η σημε-
ρινή αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Μαρία Καραγιάννη.

Το γεύμα της 
παγκόσμιας 
ηγεσίας της Pfizer
στη Θεσσαλονίκη 
Το τραπέζι σε όλη την παγκόσμια
ηγεσία της Pfizer στη Θεσσαλο-
νίκη, και όχι μόνο, έκανε ο πρό-
εδρος και CEO της Pfizer Άλμ-
περτ Μπουρλά. Μεταξύ των κα-
λεσμένων ήταν ο υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο
οποίος έκανε και τη σχετική
ανάρτηση στο Facebook, ο υφυ-
πουργός Εσωτερικών Σταύρος
Καλαφάτης, ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος
Ζέρβας και ο πρύτανης του ΑΠΘ
Νίκος Παπαϊωάννου.  Μάλιστα ο
κ. Γεωργιάδης συνόδευσε την
ανάρτησή του με αρκετές φωτο-
γραφίας γράφοντας χαρακτηρι-
στικά: «Ο Άλμπερτ Μπουρλά μάς
κάλεσε μαζί με όλη την παγκό-
σμια ηγεσία της Pfizer στη Θεσ-
σαλονίκη. Η επένδυσή τους εκεί
μεγαλώνει, έφτασε ήδη τις 700
θέσεις εργασίας και εξακολου-
θεί να μεγαλώνει. Τον ευχαρι-
στώ για τα θερμά του λόγια και
για το πώς συνέβαλα για να
πραγματοποιηθεί».

Συνάντηση 
Δημητριάδη - Πέτσα 
για τα αδέσποτα 
Με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, θα
συναντηθεί τις επόμενες ημέ-
ρες ο Σωκράτης Δημητριά-
δης. Ο αντιδήμαρχος Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης θα βρεθεί στην
Αθήνα προκειμένου να θέσει
στο τραπέζι ζητήματα για τα
αδέσποτα ζώα, τη διαχείρισή
τους, καθώς επίσης και θέμα-
τα αστεγίας.

Η Μαρία και η… ενέργεια 
Μπορεί η συζήτηση γύρω από την υποψηφιότητα της Μα-

ρίας Σπυράκη στην Α’ Θεσσαλονίκης να θεωρείται «κλειδω-
μένη», ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.
Όχι ότι η νυν ευρωβουλευτής
δεν ενδιαφέρεται για την ιδιαίτε-
ρη πόλη της ή δεν θα ήθελε να
προσφέρει από την κεντρική πο-
λιτική σκηνή σ’ αυτήν. Αλλά,
πρώτον, κουβέντα ουσιαστική –
ακόμη τουλάχιστον– σε επίπεδο
πρωθυπουργικό για αυτήν καθ’
αυτήν την υποψηφιότητά της δεν
έχει υπάρξει. Οι όποιες συζητή-
σεις μεταξύ πρωθυπουργού και ευρωβουλευτού αφορούν
θέματα της αρμοδιότητάς της που είναι το ενεργειακό. Με
ιδιαίτερη ενεργοποίησή της στις επιτροπές της Κομισιόν,
όπου ουσιαστικά λαμβάνονται και οι αποφάσεις για τα πρό-
σθετα μέτρα στήριξης της ενεργειακής κρίσης. 

Η επανεμφάνιση 
του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Πολλά ερωτήματα προκαλεί η
δεύτερη εμφάνιση του πρώην
Επιτρόπου της ΕΕ και πρώην
υπουργού Εξωτερικών Δημήτρη
Αβραμόπουλου στην Κεντρική
Μακεδονία. Σε κάτι λιγότερο
λοιπόν από έναν μήνα και συγκε-
κριμένα αύριο, Κυριακή, ο Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος θα μιλή-
σει σε εκδήλωση που διοργανώ-
νει ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος
Καράογλου μαζί με τη ΔΗΜΤΟ Πυλαία-Χορτιάτη, με θέμα
«Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το ντόμινο των εξελί-
ξεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Μαζί και ο Χατζηβασιλείου 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Σταύ-
ρου Κουγιουμτζή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στις 7:00
το απόγευμα, ενώ μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο βουλευ-
τής της ΝΔ του Νομού Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου (ο
οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και συνομίλησε ξανά για
τα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη και την Ανατολική
Μεσόγειο με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
Νάνσι Πελόζι και τον φιλέλληνα Γερουσιαστή Ρόμπερτ Με-
νέντεζ), αλλά και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός
Μιχαήλ Κωσταράκος. 

Η προσωπική φιλία του Καράογλου
με τον πρώην Επίτροπο 

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιά-
τη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης και ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Λάμ-
προς Γατσόρης. Πάντως, σε ανάλογη εκδήλωση που πραγ-
ματοποίησε η ΔΕΕΠ της ΝΔ του Κιλκίς, το «παρών» έδωσε ο
Θεόδωρος Καράογλου ο οποίος διατηρεί εξαιρετική προ-
σωπική σχέση με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς έχουν
υπηρετήσει μαζί στα βουλευτικά έδρανα και τους συνδέει
μια αυθεντική φιλία. Ωστόσο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος
δεν έχει αποσαφηνίσει ακόμη ποιο θα είναι το επόμενο πο-
λιτικό του βήμα, καθώς τελευταία φορά που τον είδαμε στη
Θεσσαλονίκη ήταν πριν από τρία χρόνια περίπου.

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ Κεντρικής Μακεδονίας: 
Τα 34 μέλη που εκλέγονται 

Κυριαρχία των προεδρικών και των βουλευτών κατα-
γράφηκε στις κάλπες της προηγούμενης Κυριακής στην
Κεντρική Μακεδονία για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Αυτοί που εκλέγονται είναι οι:
Θεοδώρα Τζάκρη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Σωκράτης Φά-
μελλος, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Κώστας Αμπατζάς,
Κυριακή Μάλαμα, Χρήστος Δουίτσης, Θοδωρής Μπαλ-
τάς, Αντώνης Ελευθεριάδης, Χάρης Τσιόκας, Κώστας
Καλδάρας, Αναστάσιος Τρελόπουλος, Αθανάσιος Γκού-
νας, Γιάννης Μυλόπουλος, Χρήστος Ρόκος, Δημήτρης Δη-
μητριάδης, Θωμάς Μπούρναρης, Μπέτυ Σκούφα, Παύ-
λος Τονικίδης, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Άννα Ρογδάκη, Δέ-
σποινα Κετογλίδου, Παπαλεξίου Αφεντούλα, Γιάννης Πα-
παϊωάννου, Χρήστος Ρώσσιος, Κατερίνα Ιγγλέζη, Χρή-
στος Μαϊκίδης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, Παρθένα Χαραλαμ-
πίδου, Τατιάνα Βαφειάδου, Λεωνίδας Δημητριάδης Αλε-
ξάνδρα Νταρλαγιάννη και Γιούλη Ρανέλα.

Η εκτίμηση του Μεϊμαράκη
Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και

επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης τρέ-
φει ιδιαίτερη εκτίμηση στη Σπυράκη, κάτι που το επισήμανε και δη-
μοσίως στη διάρκεια δηλώσεών του για την ενεργειακή κρίση και
τις παρεμβάσεις της ΕΕ. Για να επανέλθουμε στο θέμα των εκλογών
όμως, η Μαρία Σπυράκη έχει άλλα δυο χρόνια θητεία στην Ευρω-
βουλή με αρκετό έργο μπροστά της, όσο η ενεργειακή κρίση εξακο-
λουθεί να μας απασχολεί, κάτι που είναι παραπάνω από βέβαιο για
αρκετό καιρό ακόμη. 

Μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βρυξελλών 
Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή το Μαξίμου θέλει να «ανακατέ-

ψει» την τράπουλα στην Α’ Θεσσαλονίκης, ίσως το θέμα να το δούμε
κατά την προκήρυξη των εκλογών. Μέχρι τότε, η Μαρία είναι υποχρε-
ωμένη να ταλαντεύεται σε «δυο βάρκες» μεταξύ Βρυξελλών και Θεσ-
σαλονίκης, καθώς στη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού δεν θα εί-
ναι καθόλου απίθανη μια αιφνίδια προκήρυξη. Κι επειδή ακούστηκε
το όνομα της ευρωβουλευτού ακόμη και για πιθανή εμπλοκή της
στην Αυτοδιοίκηση, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ενδεχόμενο
δεν υφίσταται – η αυτοδιοίκηση δεν είναι στα σχέδια της Σπυράκη,
παρά μόνο το Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκό ή ελληνικό. 

Η «αποκαθήλωση» των πρώτων
σε σταυρούς συμβούλων 
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Η ανατροπή 
στις καταγγελίες

για τον βιασμό
στη σουίτα 

«Έπλασε μια ιστορία με ηρωίδα-θύμα, την ίδια». Με αυτή τη φράση η
εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Κυριακή Κλιάμπα, στην πρό-
τασή της για την πολύκροτη υπόθεση των καταγγελιών για βιασμό σε
σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, περιγράφει τη στά-
ση της 24χρονης καταγγέλλουσας, όπως η ίδια την αξιολόγησε. 

Στις 60 σελίδες της πρότασης, η εισαγγελέας ζήτησε από το Συμβού-
λιο Πλημμελειοδικών την απαλλαγή του κατηγορουμένου, αναφέρον-
τας ότι η σεξουαλική συνεύρεση έγινε κοινή συναινέσει και πως οι ισχυ-
ρισμοί της νεαρής είναι ψευδείς. 

Η εισαγγελική πρόταση προκάλεσε έκπληξη στην κοινωνία, μεγάλο
μέρος της οποίας είχε κινητοποιηθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης σε μία νε-
αρή που έπεσε θύμα 27χρονου, γόνου επιχειρηματικής οικογένειας. Η
ίδια η 24χρονη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέ-

δρασε την Τρίτη, αναφέροντας ότι είναι απογοητευμένη από τη Δικαιο-
σύνη. «Τα χρήματα και η δόξα μπορούν να καλύψουν την όποια “βρο-
μιά” της κοινωνίας, χωρίς όμως να μπορούν να καλύψουν τη φωνή και
την αλήθεια μου. Δεν έχω να χάσω κάτι άλλο, τα έχασα όλα», αναφέρει
η νεαρή σε προσωπική της σελίδα. 

Η εισαγγελέας στην πρότασή της αναφέρεται σε έναν προς έναν τους
ισχυρισμούς της 24χρονης, καταλήγοντας πως αυτοί είναι ψευδείς και
ότι δεν θεμελιώνεται το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων χωρίς συναί-
νεση. Μάλιστα πρότεινε να καταβάλει μέχρι και τα δικαστικά έξοδα η
νεαρή! Σημειώνει, δε, ότι είχε προσωπικούς λόγους για τους οποίους
κατήγγειλε, ψευδώς, ότι έπεσε θύμα βιασμού. Ο λόγος πλέον βρίσκε-
ται στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο στο επόμενο διάστημα αναμένε-
ται να καταλήξει για το αν θα παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη ή όχι. 

Οπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών και της τοπικής
ένωσης στη Θεσσαλονίκη, Θέ-

μης Κιουρτζής, σχεδόν δέκα ημέρες
μετά την επίθεση που έγινε στο κατά-
στημά του, εξακολουθεί να είναι οργι-
σμένος. 

του Κώστα Καντούρη 

Θεωρεί πως οι καταγγελίες που έχει
κάνει δεν έχουν αξιοποιηθεί και ότι έχει
μετατραπεί σε στόχο, επειδή επέλεξε
να τα βάλει με τους λαθρεμπόρους,
όπως λέει. «Την άλλη φορά θα έρθουν
με τανκς», έλεγε σε στενούς του συνερ-
γάτες, σημειώνοντας ότι, παρά τα όσα
συνέβησαν, δεν σημειώθηκε καμία αν-
τίδραση. 

Επιθέσεις με Καλάσνικοφ, όπως αυ-
τή που έγινε στο πρατήριο που διατηρεί
στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μη-
χανιώνας ο πρόεδρος των βενζινοπω-
λών, δεν είναι συχνό φαινόμενο στην
Ελλάδα. Ούτε και οι δύο χειροβομβίδες
που είχε βρει στην είσοδο του καταστή-
ματός του πριν από ενάμιση χρόνο, τον
Δεκέμβριο του 2020, ήταν κάτι συνηθι-

σμένο, όμως είναι αλήθεια πως οι διω-
κτικές αρχές την περίοδο εκείνη παρέ-
πεμψαν την έρευνα στο τοπικό Αστυνο-
μικό Τμήμα. 

«Δεν ενδιαφέρονται» 

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών είχε
απογοητευτεί, όπως απογοητευμένος
εξακολουθεί να είναι, περιμένοντας μία
αντίδραση. «Δεν ενδιαφέρονται καθό-

λου», έλεγε σε δικούς του ανθρώπους.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι
την περίοδο της πρώτης επίθεσης, με
τις δύο χειροβομβίδες, την έρευνα είχε
ξεκινήσει συγκεκριμένο τμήμα της
Ασφάλειας, που τελικά δεν τη συνέχισε
και η δικογραφία ανατέθηκε στο
τοπικό τμήμα. Ακόμη δεν
έχει γίνει γνωστό για ποι-
ον λόγο, την περίοδο
εκείνη, η επίθεση με
χειροβομβίδες, που
έδειχνε ότι οι δράστες
έστελναν μήνυμα με
μαφιόζικο τρόπο, υπο-
βαθμίστηκε από τις διω-
κτικές αρχές. 

Η επίθεση στο πρατήριο του
κ. Κιουρτζή σημειώθηκε τα ξημερώμα-
τα της Τετάρτης. Άγνωστος, όπως κατα-
γράφηκε στο βίντεο του καταστήματος,
με δίκυκλη μοτοσικλέτα πλησίασε το κα-
τάστημα. Χωρίς να κατέβει, άρχισε να
πυροβολεί. Φαίνεται ότι έριξε έξι σφαί-
ρες γεμίζοντας με τρύπες τα τζάμια του
πρατηρίου. Το όπλο μπλοκάρει και ο
δράστης το πετάει σε ένα σημείο περί-
που 30 μέτρα μακριά και εξαφανίζεται. 

Η Δίωξη Οργανωμένου
Εγκλήματος ερευνά 

την επίθεση στο πρατήριο
του προέδρου 

των βενζινοπωλών. Γιατί
ξεχάστηκε στα συρτάρια 

η έρευνα με 
τις χειροβομβίδες;

Θέλουν να «κλείσουν» 
στόματα με Καλάσνικοφ; 

Η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφά-
λειας Θεσσαλονίκης καλείται πλέον να συνθέσει
όλο το παζλ των επιθέσεων εναντίον του προ-
έδρου των βενζινοπωλών. Είναι αλήθεια πως ο
κ. Κιουρτζής, σε κάθε δημόσια συζήτηση που
έκανε για τις τιμές και το περιβάλλον στον χώρο
του, δεν δίσταζε να καταγγείλει κυκλώματα λα-
θρεμπόρων. Αναφορικά με την επίθεση, σε δη-
λώσεις που έκανε, θεώρησε βέβαιο ότι του
έστελναν ακόμη ένα μήνυμα για να του κλείσουν
το στόμα. «Έχω γίνει στόχος πολλά χρόνια. Δυ-
στυχώς για τον κλάδο μου και για τους οικογενει-
άρχες πρατηριούχους, δυστυχώς για τους Έλλη-
νες πολίτες, η πολιτεία διαχρονικά όχι μόνο σε
αυτή την κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμε-
νη και στην πιο προηγούμενη, απέχει των καθη-
κόντων της», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις
του την πρώτη μέρα της επίθεσης. Μάλιστα έδει-
ξε την έντονη απογοήτευση αλλά και την οργή
του. «Θα πρέπει επιτέλους να δούμε και να δουν
οι πολίτες ποιος φταίει και γιατί δεν γίνεται αυτό

που πρέπει και χάνουν τα λεφτά τους, γιατί το
λαθρεμπόριο και η κλοπή έχουν ξεπερά-

σει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Σκε-
φτείτε ότι για το νούμερο αυτό κά-
ποτε κόπηκαν συντάξεις. Είναι
όσο ο φόρος κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρμανσης και θα
μπορούσε κάλλιστα ο Έλληνας
πολίτης να ελαφρυνθεί από τους

ειδικούς φόρους που τον βαρύ-
νουν. Πιστεύω πως είναι 101% από

τα κυκλώματα», κατέληξε εκφράζοντας
με βεβαιότητα από πού προήλθε η επίθεση-μή-

νυμα, με στόχο να του κλείσουν το στόμα. 
Οι αστυνομικοί καλούνται να διερευνήσουν κά-

θε πτυχή της τελευταίας επίθεσης, ενώ η εντολή
που δόθηκε είναι να ξεσκονίσουν και τη δικογρα-
φία της προηγούμενης επίθεσης. Άλλωστε
υπάρχει η ισχυρή εκτίμηση για σύνδεση μεταξύ
των δύο υποθέσεων και από την πλευρά των διω-
κτικών αρχών. 

«Είμαι στόχος 
πολλά χρόνια» 
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Ξεκινούν ως πλάκα, πολλές φορές
και ως ακίνδυνο παιχνίδι. Συχνά
όμως καταλήγουν σε σοβαρούς

τραυματισμούς, ακόμη και στον θάνατο. Ο
λόγος για τα διαδικτυακά παιχνίδια πρό-
κλησης που τα τελευταία χρόνια έχουν
μπει στη ζωή μας, με χιλιάδες παιδιά και
έφηβους ανά τον κόσμο να πέφτουν στα
δίχτυα της «Momo», της «Μπλε φάλαι-
νας», του «Jonathan Galindo» και εσχάτως
του «Blackout Challenge». 

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, η αποκάλυ-
ψη ότι ένας 14χρονος μαθητής γυμνασίου
από τα Σεπόλια βρέθηκε απαγχονισμένος με
τη ζώνη του, στο κρεβάτι του υπνοδωματίου
του, προκάλεσε θλίψη στο Πανελλήνιο. Την
ίδια ώρα, μία αναφορά της μητέρας τους
στις Αρχές, ότι κάτι «περίεργο» έχει βιντεο-
σκοπήσει με το κινητό του τηλέφωνο, σήμα-
νε συναγερμό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος. Και μπορεί οι Αρχές να διερευ-
νούν τις καταγγελίες περί bullying που οδή-
γησαν τον 14χρονο αθλητή του παγκράτιου
στο απονενοημένο διάβημα, ωστόσο στον
δημόσιο διάλογο επανήλθαν τα διαδικτυακά
παιχνίδια θανάτου. Ποια, όμως, είναι αυτά;
Το «Π» παρουσιάζει τις τέσσερις μεγάλες πε-
ριπτώσεις που κινητοποίησαν την Αστυνομία
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, χωρίς κα-
νείς να μπορεί να υπολογίσει πόσα παιδιά
και έφηβοι έδωσαν τέλος στη ζωή τους στον
βωμό της... πρόκλησης! 

«Blue Whale»
Η άρρωστη «εκκαθάριση»

Είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι προκλήσε-

ων που οδήγησε ακόμα και στον θάνατο, με
την εμφάνιση της «Μπλε φάλαινας» να κατα-
γράφεται το 2016 σε αρκετές χώρες του κό-
σμου. Το συγκεκριμένο διαδικτυακό παιχνίδι
θανάτου αποτελούνταν από μία σειρά προ-

κλήσεων –διαβαθμισμένης επικινδυνότη-
τας– που η τελευταία ήταν η αυτοκτονία με
καλώδιο ή κορδόνι και η καταγραφή της σε
βίντεο. Οι Αρχές μπόρεσαν να σκιαγραφή-
σουν το προφίλ των «παικτών», που ήταν κυ-

ρίως έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών, με δυ-
σκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις και
ευαίσθητη ψυχοσύνθεση. Οι διαχειριστές
απειλούσαν τους συμμετέχοντες ότι «ξέρου-
με τα πάντα για εσάς. Αν δεν ανταποκριθείτε
στις προκλήσεις, θα σας κυνηγήσουμε». Για
να γίνει πιο... μυστηριώδης η διαδικασία,
χρησιμοποιήθηκαν ψυχεδελικά σύμβολα,
νεκροκεφαλές κ.ά.

Το παιχνίδι θανάτου φαίνεται ότι δημιουρ-
γήθηκε από Ρώσους, με τον πρώην σπουδα-
στή ψυχολογίας, Φίλιπ Μπουντελκίν (σ.σ.
21 ετών το 2016), να ισχυρίζεται ότι αυτός
το δημιούργησε το 2013 με στόχο «να καθα-
ρίσει η κοινωνία», αν και όταν έφτασε η ώρα
του δικαστηρίου τα... μάζεψε και υποστήρι-
ξε πως σκοπός των προκλήσεων ήταν «να
περνάμε καλά». Όσον αφορά το όνομα,
«Μπλε φάλαινα», οφείλεται σε μία από τις
προκλήσεις και συγκεκριμένα αυτή που ζη-
τούσε από τα παιδιά να χαράξουν μία φάλαι-
να στο χέρι τους με μαχαίρι. Σύμφωνα με
αναλυτές, τα σύμβολα της φάλαινας και του
μπλε χρώματος έχουν βιβλικές αναφορές,
συμβολίζοντας τον αιώνιο θάνατο και την
απελπισία. Τελικά, ο Μπουντελκίν καταδικά-
στηκε σε εγκλεισμό σε φυλακή της Αγίας
Πετρούπολης, καθώς κρίθηκε ένοχος για
ηθική αυτουργία σε αυτοκτονίες ανηλίκων. 

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, ένας ταχυ-
δρόμος από τη Μόσχα, ο Ίλια Σιντόροβ, βρέ-
θηκε κι αυτός ενώπιον της Δικαιοσύνης κα-
θώς κατηγορήθηκε για τη δημιουργία ομά-
δας άνω των 30 ατόμων, με σκοπό την εκτέ-
λεση επιβλαβών πράξεων για τους εαυτούς

Αληθινοί θάνατοι σε έναν εικονικό κόσμο   

Πρόκειται για το δεύτερο διαδικτυακό παιχνίδι θανάτου, με
σήμα κατατεθέν μία εφιαλτική, σχεδόν απόκοσμη γυναικεία
μορφή, που έκανε την εμφάνιση του το 2018 και στέρησε δε-
κάδες ζωές παιδιών και εφήβων ανά τον κόσμο. Όλα ξεκινού-
σαν με ένα μήνυμα που λάμβανε κανείς από άγνωστο αποστο-
λέα μέσω της εφαρμογής WhatsApp και περιελάμβανε μία
σειρά από επικίνδυνες προκλήσεις, συνοδευόμενες από βί-
αιες φωτογραφίες. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, είχαν
καταγραφεί και απειλές σε περίπτωση που ο έφηβος δεν ακο-
λουθούσε τις οδηγίες για το «παιχνίδι». Με το εικονίδιο της
«Momo» να προκαλεί φρίκη, ο άγνωστος αποστολέας πρό-
σταζε το παιδί ή τον έφηβο να κάνει μία σειρά από επιβλαβείς
για τον εαυτό του ενέργειες, με το τελευταίο στάδιο πρόκλη-
σης να είναι αυτό της αυτοκτονίας.

Ακόμη και σήμερα δεν μπορεί κανείς να πει με ακρίβεια πό-
σοι θάνατοι παιδιών συνδέονται με το παιχνίδι. Στην Κολομ-
βία, για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2018, μέσα σε ένα
48ωρο δύο παιδιά ηλικίας 12 και 16 ετών προχώρησαν στην
αυτοχειρία, κατόπιν εντολής της «Momo», ενώ τον Νοέμβριο
του ίδιου έτους τέλος στη ζωή του έδωσε κι ένας 13χρονος
στο Βέλγιο. Η Αστυνομία της Ισπανίας, της Β. Ιρλανδίας και
άλλων κρατών εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις, ζητώντας
από τα παιδιά και τους εφήβους να προστατευτούν από το παι-
χνίδι θανάτου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ιάπωνας καλλιτέ-
χνης, Μιντόρι Χαϊάσι, που σχεδίασε το άβαταρ της «Momo»,
αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση για να εξηγήσει ότι δεν
γνωρίζει πως το οικειοποιήθηκαν και ότι δεν έχει καμία σχέση
με τις προκλήσεις που οδηγούσαν στον θάνατο. 

«Momo» Η απόκοσμη γυναίκα

papadkos@gmail.com

του 
Κώστα Παπαδόπουλου

Όλα ξεκίνησαν το 2016 με έναν Ρώσο
πρώην σπουδαστή ψυχολογίας 
να δημιουργεί τη θανατηφόρα 

«Μπλε φάλαινα», με τις βιβλικές αναφορές
και τα δεκάδες θύματα – 

Από τη «Momo» στο «Blackout Challenge»
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Το ευρύ κοινό άκουσε για πρώτη φορά αυτό το παιχνίδι θανάτου πριν από λίγες ημέ-
ρες, με αφορμή την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή από τον Κολωνό. Πρόκειται
για μία νέα «διαδικτυακή μόδα», που προκαλεί άτομα εφηβικής και νεαρής ηλικίας να
προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους (το λεγόμενο «flat line») και να χάσουν τις αι-
σθήσεις τους, με το ρίσκο να μην επανέλθουν. Κι όλα αυτά με την κάμερα του κινητού

τηλεφώνου να καταγράφει
και το βίντεο να μεταδίδεται
διαδικτυακά στην εφαρμογή
Tik Tok. Η αλήθεια είναι πως
στη χώρα μας δεν έχει υπάρ-
ξει μέχρι στιγμής κάποια κα-
ταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, ενώ και
στο εξωτερικό πάνε αρκετοί
μήνες που το συγκεκριμένο
παιχνίδι θανάτου έμοιαζε να
έχει ατονήσει. Οι δημιουργοί
του «ποντάρουν» στον παρορ-
μητισμό και τον μιμητισμό των
εφήβων, αδιαφορώντας για
τις συνέπειες...

   με διαδικτυακά παιχνίδια πρόκλησης 

«Blackout Challenge»
Ρισκάροντας 
μέσω… Tik Tok

τους, με τελικό στάδιο την αυτοκτονία. Κα-
ταδικάστηκε κι αυτός σε φυλάκιση...

«Jonathan Galindo» 
Γκούφι για… 12χρονα

Το συγκεκριμένο παιχνίδι χαρακτηρίστηκε
ως ο διάδοχος της «Μπλε φάλαινας», ενώ
είχε ως σήμα κατατεθέν το πρόσωπο ενός
άνδρα βαμμένου και μασκαρεμένου ως...
Γκούφι. Με αυτό το άβαταρ και το όνομα
«Jonathan Galindo» δημιουργήθηκαν εκα-
τοντάδες προφίλ σε διάφορα social media,
τα οποία προσέγγιζαν παιδιά και εφήβους,
αναθέτοντας τους αποστολές-προκλήσεις,
που στην αρχή ήταν ακίνδυνες έως και δια-
σκεδαστικές, ωστόσο στη συνέχεια έφτα-
ναν μέχρι και τον θάνατο. Χρήζει αναφοράς
το γεγονός ότι οι διαχειριστές προσέγγιζαν
παιδιά και μικρότερων ηλικιών σε σχέση με
την «Μπλε φάλαινα», βάζοντας στο στόχα-
στρο τις ηλικίες 8 έως 12 ετών. Στα τελευ-
ταία στάδια των προκλήσεων, ζητούνταν
από τους συμμετέχοντες να αυτοτραυματι-

στούν με μαχαίρι ή ξυράφι, ενώ η τελευταία
αποστολή ήταν το άλμα στο κενό από κάποιο
ψηλό κτίριο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το παιχνίδι θανά-
του εμφανίστηκε το 2020, με την Αστυνομία
της Κύπρου να κρούει πρώτη τον κώδωνα
του κινδύνου. Και σε αυτή την περίπτωση, οι
Αρχές μπόρεσαν να σκιαγραφήσουν το προ-
φίλ των... παικτών, εντοπίζοντας παιδιά που
αναζητούσαν κατανόηση, αποδοχή και προ-
σοχή από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Η οικεία –αν και τρομακτική στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση– μορφή του Γκούφι έκανε τα
παιδιά που έπεφταν στα δίχτυα του να νιώ-
θουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα και ότι κερδί-
ζουν σε αυτοεκτίμηση! Όσον αφορά τα άτο-
μα που φέρονταν να κρύβονται πίσω από τον
«Jonathan Galindo» ήταν, σύμφωνα με τις
Αρχές, καταθλιπτικά και με έντονα ψυχολογι-
κά συμπλέγματα. Μετά την ανάδειξη του θέ-
ματος, τα social media διέγραψαν εκατοντά-
δες αναρτήσεις (σ.σ. βίντεο και φωτογρα-
φίες), αλλά και προφίλ χρηστών.
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«Τ ον κορόιδευαν για τα κιλά
του, για τα ρούχα του», «είχα
ακούσει ότι τον κυνήγαγαν

με νεράντζια μέχρι το σπίτι του», «στο
σχολείο υπάρχει ομάδα παιδιών που
βρίζει και χτυπάει». 

Κώστας Παπαδόπουλος

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φρά-
σεις που ακούγονται τα τελευταία
24ωρα από παιδιά του γυμνασίου στα
Σεπόλια, όπου πήγαινε ο 14χρονος Μά-
κης. Η αυτοκτονία ενός παιδιού είναι
από μόνη της σοκαριστική! Tι γίνεται
όμως εάν οι λόγοι που ενδεχομένως
οδήγησαν έναν έφηβο στο απονενοημέ-
νο διάβημα έχουν να κάνουν με αυτό
που στις μέρες μας λέγεται «bullying»;

Ακόμη κι αν τελικά αποδειχτεί ότι ο
ανήλικος μαθητής έδωσε τέλος στη
ζωή του συμμετέχοντας σε ένα διαδι-
κτυκό παιχνίδι-προκλήσεων με την ονο-
μασία «Βlackout Challenge», θα πρέπει
να αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο
έρευνας το τι τον ώθησε να συμμετά-
σχει σε αυτό. Γιατί το θέμα του σχολικού
εκφοβισμού και της βίας, ακόμη και μέ-
σα στις σχολικές αίθουσες, είναι κάτι

πολύπλευρο που λαμβάνει όλο και με-
γαλύτερες διαστάσεις. 

Στο γυμνάσιο του 14χρονου στα Σε-
πόλια φοιτούν αρκετοί μαθητές που
έχουν απασχολήσει το τοπικό Τμήμα
Ασφαλείας για παραβατικές συμπερι-
φορές. Μάλιστα, συγγενείς παιδιών
αποκάλυψαν ότι, μετά από καταγγε-
λίες για επιθέσεις σε βάρος μαθητών
από ανηλίκους που φοιτούν στο συγκε-
κριμένο γυμνάσιο, τα θύματα δίσταζαν
να αναγνωρίσουν, στις φωτογραφίες
που τους έδειχναν οι αστυνομικοί, τα
πρόσωπα των δραστών. Κι αυτό διότι
φαίνεται ότι κυριαρχεί καθεστώς τρό-
μου και… ομερτά. Τόσο η διεύθυνση
του σχολείου όσο και η ΕΛ.ΑΣ. γνωρί-
ζουν αρκετά μέλη της σκληρής ομά-
δας που φέρεται να κάνει συστηματικά
bullying μέσα και έξω από το σχολικό
συγκρότημα. Πρόκειται για έναν «πυ-
ρήνα» περίπου 10-15 μαθητών, ανάμε-
σα στους οποίους υπάρχουν ανήλικοι
με αρχηγικό ρόλο.

Έξαρση μετά την καραντίνα 

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός
(bullying) αποτελούν πλέον μια μάστιγα

και για τη χώρα μας. Από τις αρμόδιες
υπηρεσίες προκύπτει, μάλιστα, έξαρση
του φαινομένου μετά το τέλος της κα-
ραντίνας και της επιστροφής των παι-
διών στο σχολικό περιβάλλον. Σύμφω-
να με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η ειδι-
κή γραμμή που έχει δημιουργηθεί για να
διαχειρίζεται τέτοιου είδους περιστατι-
κά καταγράφει δύο με τρεις αναφορές
την ημέρα. 

Συλλήψεις και ξυλοδαρμοί 

Ενδεικτικό της νεανικής παραβατικό-
τητας είναι ότι το 2020 (σ.σ. έτος με-
γάλης καραντίνας) καταγράφηκαν
5.255 συλλήψεις παιδιών ηλικίας από
13 έως 17 ετών. Απ’ αυτά, τα 2.928
ήταν ύποπτα για κλοπές και ληστείες,
τα 349 για πρόκληση σωματικών βλα-
βών σε συνομηλίκους ή μικρότερους
κατά το πλείστον. Πέραν αυτών, 440
ανήλικοι συνελήφθησαν για κατοχή και
χρήση ναρκωτικών και άλλοι 330 έφε-
ραν όπλα. Την ίδια ώρα, το 2021 οι
ανήλικοι δράστες που απασχόλησαν
τις Αρχές για σωματικές βλάβες αυξή-
θηκαν κατά 27%, σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο.

Έφυγε για  το δικό του 
«ταξίδι στ’ αστέρια» 

Μετέτρεψε τους «δρόμους της φωτιάς» σε «δρόμο λάμ-
ψης» για την Ελλάδα… Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο παγ-
κόσμιος Έλληνας, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε από τη
ζωή στα 79 του χρόνια νικημένος από τον κορονοϊό, αφή-
νοντας όμως πίσω του ένα τεράστιο έργο. Μπορεί η χώρα
μας –τότε– να μην ήταν έτοιμη να «καλοδεχτεί» την ηλε-
κτρονική μουσική, όμως ο Βαγγέλης μάς εκπαίδευσε και
μας έκανε περήφανους σε όλο τον πλανήτη. Ο Παπαθανα-
σίου μπόρεσε αρμονικά να συνδέσει τους ηλεκτρονικούς
ήχους με το κλαρίνο, αφού είχε πρώτα κερδίσει Όσκαρ
Μουσικής για την ταινία «Δρόμοι της Φωτιάς».

«Η μυθολογία, η επιστήμη, η εξερεύνηση του Διαστήμα-
τος, αυτά είναι θέματα που με γοητεύουν από την παιδική
μου ηλικία. Και πάντα συνδέονταν με κάποιον τρόπο με τη
μουσική που γράφω», είχε εξομολογηθεί ο Βαγγέλης Πα-
παθανασίου, αποκαλύπτοντας το δεύτερο μεγαλύτερο πά-
θος του μετά τη μουσική. Ένα πάθος που τον οδήγησε σε
απροσδόκητα μουσικά και διαστημικά συνάμα ταξίδια, μέ-
σα από τα οποία επιβεβαιωνόταν μια βασική του πεποίθη-
ση που έλεγε πως «η μουσική διαμορφώνει το σύμπαν».

Πίστευε ότι «η μουσική είναι μια ιερή δύναμη του σύμ-
παντος που γιατρεύει την ανθρωπότητα». Για το έργο του η
Διεθνής Αστρονομική Ένωση, το 1995, έδωσε στον Αστε-
ροϊδή της Κύριας Ζώνης το όνομά του δηλαδή «6354 Van-
gelis», αφού η πρώτη του επαφή με το διάστημα είχε γίνει
το 1980, όταν και συνέθεσε τη μουσική για την αμερικανι-
κή τηλεοπτική σειρά «Cosmos: A Personal Voyage», που
αφορούσε στη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν και
στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

«Καμπανάκι» για την
ευλογιά των πιθήκων

Σε εγρήγορση βρίσκεται ο ΕΟΔΥ για την ευλογιά των
πιθήκων. Το κρούσμα που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο
Βασίλειο σε ταξιδιώτη που είχε επιστρέψει από τη Νι-
γηρία έχει ενεργοποιήσει τον ECDC και τον ΠΟΥ. Στη
χώρα μας δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιο
ύποπτο κρούσμα της σπάνιας ιογενούς λοίμωξης, η
οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαν-
τώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρι-
κής. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται
μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες/σωματικά
υγρά του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα,
καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατόπιν
παρατεταμένης στενής επαφής σε μικρή απόσταση. 

Τοπαλούδη: Ομόφωνα 
ένοχοι οι δολοφόνοι της

Ομόφωνα ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν από
το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο οι δύο υπαίτιοι για τη δολοφο-
νία και τον βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη, στη
Ρόδο. Συγκεκριμένα, ισόβια συν δεκαπέντε χρόνια επέβα-
λε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στους δύο καταδικασθέν-
τες για τη δολοφονία και τον βιασμό της Τοπαλούδη. Η
ποινή είναι ακριβώς ίδια με την πρωτόδικη απόφαση και
σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ανώτατη εκ του νόμου
προβλεπόμενη ποινή. Με κλάματα άκουσε την απόφαση
για το φρικτό έγκλημα σε βάρος της κόρης του ο Γιάννης
Τοπαλουδης, ενώ η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας δεν
βρισκόταν στην αίθουσα όταν ανέβηκε η Έδρα.

Γράφτηκε ο επίλογος 
για τη «Σιδηρά Κυρία»

Για την τελευταία της κατοικία ταξίδεψε χθες η Κα-
τερίνα Βελλίδη, η «Σιδηρά Κυρία» των μακεδονικών
εκδόσεων. Ο επίλογος γράφτηκε στον Ιερό Ναό του
Αγίου Φωτίου, απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, που ήταν η μεγάλη της αγάπη. Η Κατε-
ρίνα Βελλίδη σφράγισε με την παρουσία της την Βό-
ρεια Ελλάδα τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι την χαρακτήριζαν ως η «Σιδηρά Κυρία»
των εκδόσεων και της Μακεδονίας γενικότερα, μιας
και άφησε το στίγμα της τόσο στην πολιτική όσο και
την πολιτιστική ζωή της πόλης. Τα τελευταία χρόνια
είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και νοσηλευό-
ταν επί μήνες στο Διαβαλκανικό Κέντρο. 

Στο «κόκκινο» 
η νεανική 
παραβατικότητα 

Το 2021, καταγράφηκε ένα περιστατικό βίας 
σε βάρος ανηλίκου καθημερινά, δηλαδή αύξηση

27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά
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ΟΒασίλης Σκουλάς είναι μια ξεχωριστή προ-
σωπικότητα που δίνει κύρος και λάμψη
στην ελληνική μουσική αλλά και στον πολι-

τισμό μας γενικότερα. 
Ο Βασίλης δεν είναι ένας απλός λυράρης. Είναι

ο ζωντανός θρύλος της κρητικής μουσικής. Ο δε-
ξιοτέχνης από τα Ανώγεια που έχει κλείσει εξήντα
χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο τραγούδι, κά-
νοντας μια μοναδική μουσική διαδρομή που ξεκί-
νησε από τα παιδικά του χρόνια και συνεχίζεται
έως και σήμερα, με σπουδαίες συνεργασίες και
μεγάλες καλλιτεχνικές του στιγμές.

Θέλω να σταθώ σε ένα σημαντικό στοιχείο
που πληροφορήθηκα και το οποίο πιστεύω ότι
τον διαφοροποιεί από πολλούς συναδέλφους
του. Ο Βασίλης δεν πάει ούτε σε γάμους ούτε σε
γλέντια, εάν δεν έχει κάνει προηγουμένως μια
συγκεκριμένη συμφωνία. Απαράβατος όρος για

να εμφανιστεί ο ίδιος κά-
που είναι το ότι δεν θα
πέσουν πιστολιές.

Ο αξιαγάπητος καλλι-
τέχνης με τον τρόπο αυ-
τόν περνάει τα δικά του
μηνύματα και κρατών-
τας αυτήν τη στάση πι-
στεύω ότι συμβάλλει με
τον καλύτερο τρόπο στη
γενικότερη προσπάθεια

που πρέπει να μας αφορά και να μας απασχο-
λεί διαρκώς όλους μας, έτσι ώστε να μπορέ-
σουμε να απαλλαγούμε από αυτήν τη λαίλαπα
των όπλων. 

Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το
δάχτυλό μας. Σε πάρα πολλά γλέντια σε όλη την
Ελλάδα, έχουν συμβεί απίστευτα περιστατικά.
Σε πολλές γιορτές στη μεγαλόνησο έχουν σημει-
ωθεί τραγικά ατυχήματα από το ανεξέλεγκτο και
ανόητο πιστολίδι…

Ομολογώ ότι η σκέψη αυτή, να αναφερθώ στη
στάση που κρατά ο αγαπημένος μου Βασίλης
Σκουλάς, μου ήρθε αμέσως μετά την επιτυχημένη
επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρε-
ση εκρηκτικών και όπλων προ μηνός περίπου στην
περιοχή των Ιωαννίνων. Εκεί όπου, μετά από την
παγίδα που στήθηκε, εντοπίσαμε ένα ολόκληρο
οπλοστάσιο με πολεμικά τυφέκια, Καλάσνικοφ με
γεμιστήρες, ξιφολόγχες, τεμάχια εκρηκτικής
ύλης «ΤΝΤ» και ταχυγεμιστήρες, κι όλα αυτά σε
αρμονική συνεργασία με τους αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων και αξιο-
ποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την πληροφορία
που είχε φτάσει στο γραφείο μου. 

Ας σταθούμε με προσοχή σε αυτό που κάνει ο
Βασίλης Σκουλάς. Του αξίζουν συγχαρητήρια και
έπαινος για τη στάση του και θεωρώ ότι πρέπει να
αποτελέσει οδηγό για πολλούς η σκέψη και ειδι-
κότερα ο όρος που θέτει.

Βασίλης Σκουλάς:
Λέει «όχι» 
στα όπλα

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Όχι Μπαϊντενόπουλος, αλλά Μπαϊντενάκης

ΗΑμερική, που γνωρίζει πως
η Ελλάδα είναι μια σοβαρή
και αξιόπιστη χώρα, έδει-

ξε, με την εντυπωσιακή υποδοχή
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και τις διάφορες εκδηλώ-
σεις που ακολούθησαν, το πόσο
την υπολογίζει. Χαρακτηριστικό
του καλού κλίματος που υπάρχει
μεταξύ των δυο χωρών ήταν οι φι-
λοφρονήσεις που αντάλλαξαν ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο
μπροστά στα μικρόφωνα και τις
κάμερες, όσο και στις ιδιαίτερες
συνομιλίες τους. 

Σε κάποιο σημείο του καλωσο-
ρίσματος, και συγκεκριμένα στην
προσφώνησή του στη δεξίωση για
τα 201 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, ο κ. Μπάιντεν, θέ-
λοντας να παρουσιάσει στον κ.
Μητσοτάκη τις εξαιρετικές σχέ-
σεις που έχει με την ελληνική ομο-
γένεια, αποκάλυψε το παρατσού-
κλι που του έχουν κολλήσει οι Ελ-
ληνοαμερικανοί. 

«Μου αρέσει να αστειεύομαι λέ-
γοντας ότι είμαι γνωστός ως Τζο
Μπαϊντενόπουλος και στην ελλη-
νοαμερικανική κοινότητα στο
Delaware κέρδισα μόλις με 3.100
ψήφους διαφορά, όταν έθεσα
υποψηφιότητα για γερουσιαστής
των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Και νομίζω ότι συγκεν-

τρώσαμε το 92% της ελληνικής
ψήφου στο Delaware και το παρα-
τσούκλι μού κόλλησε!» τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο πλανητάρχης. Ήταν
κάτι που ο πρόεδρος Μπάιντεν το
έλεγε για πρώτη φορά. Αμέσως ο
πρωθυπουργός, που δεν έχασε την
ευκαιρία, απάντησε στον κ. Μπάιν-
τεν χαριτολογώντας. «Αναγνωρίζε-
τε πολλούς Ελληνοαμερικανούς
φίλους σε αυτήν την αποψινή συγ-
κέντρωση. Αναφέρατε αρκετούς
από αυτούς ονομαστικά. Σας λένε
“Μπαϊντενόπουλο” για κάποιον λό-
γο. Αν και εγώ πρότεινα να σας λέ-
νε “Μπαϊντενάκη”. Θα έχει ομοι-
οκαταληξία!». Η ατάκα αυτή του
Έλληνα πρωθυπουργού έκανε
τους πάντες να χαμογελάσουν και
να χειροκροτήσουν. 

Σε ένα άλλο σημείο της δεξίω-
σης είδαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ
να απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής, τον Σεβασμιότατο Ελπι-
δοφόρο, κάνοντας μάλιστα τον
σταυρό του με τον ορθόδοξο τρό-
πο! «Θα στενοχωριέται τώρα ο Πά-
πας!» είπε χαμογελώντας ο πλανη-
τάρχης, ο οποίος σε όλες τις εκδη-
λώσεις φορούσε μια γαλάζια γρα-
βάτα με ελληνικές σημαίες. Τη
γραβάτα, όπως έγινε γνωστό, την
είχε ανταλλάξει πριν από κάποια
χρόνια με τον Τέρενς Κουίκ! Φαίνε-
ται πως ο κ. Μπάιντεν την φύλαξε
και την φόρεσε την κατάλληλη

στιγμή. Όλα αυτά δείχνουν το καλό και φιλι-
κό κλίμα που δημιουργήθηκε με τις τοποθε-
τήσεις των δυο ηγετών και που επικράτησε
σε όλες τις εκδηλώσεις. Μάλιστα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης κάλεσε τον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν και την σύζυγό του να επισκε-
φθούν την Ελλάδα. «Θέλω να σας φιλοξε-
νήσω στο σπίτι μου στην Κρήτη», τόνισε ο
πρωθυπουργός και συνέχισε: «Σας είμαι
πραγματικά ευγνώμων, κ. πρόεδρε, για τη
διοργάνωση αυτής της μοναδικής εκδήλω-
σης. Πήρα στα σοβαρά τα λόγια σας, ότι
σκοπεύετε να επισκεφθείτε την Ελλάδα για
να ανταποδώσετε την επίσκεψη».

Εντύπωση προκάλεσε, όχι μόνο στα μέλη
αλλά σε όλο τον κόσμο, η μεστή και γεμάτη
με μηνύματα ομιλία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη (σε άλλες σελίδες του
«Π» θα διαβάσετε λεπτομέρειες), που έγινε
την Τρίτη στο Κογκρέσο. Ήταν τιμή όχι μόνο
για τον κ. Μητσοτάκη, αλλά για ολόκληρη
την Ελλάδα. Στο Κογκρέσο δεν μιλάει εύκο-
λα ξένος ηγέτης! Μάλιστα, μέχρι σήμερα,
τα τελευταία 40 χρόνια, έχουν μιλήσει στο
Αμερικανικό Κογκρέσο εβδομήντα ηγέτες
ξένων χωρών. Έτσι ο κ. Μητσοτάκης έγινε ο
71ος ξένος και ο πρώτος Έλληνας ηγέτης
που μίλησε. Και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για
την πατρίδα μας. 

Ψάχνοντας την ιστορία όμως, διαβάζω
πως στον πολύ μακρινό Ιανουάριο του
1942, πριν από 80 χρόνια, απευθύνθηκε
στο Κογκρέσο ο τότε βασιλιάς ο Γεώργιος
Β’, ως αρχηγός κράτους «που μάχεται μαζί
με τους συμμάχους εναντίον του άξονα των
Γερμανοϊταλών»!

Στόχος του νέου νόμου είναι το συμφέρον του αποκτη-
θέντος τέκνου, κάτι που εξυπηρετείται από τη συμμε-
τοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή του. Πιο συγ-

κεκριμένα, με το άρθρο 7 του νόμου 4800/2021 μεταβάλ-
λεται το άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα και στο εξής προ-
βλέπεται ότι η επιμέλεια του τέκνου ασκείται ταυτόχρονα και
εξίσου και από τους δύο γονείς του. Ειδικότερα, το δικαστή-
ριο θα συνεκτιμά την άποψη του τέκνου ανάλογα με την ωρι-
μότητά του, καθώς θα παρατηρούνται η συμπεριφορά και ο
σεβασμός του ενός κηδεμόνα προς τον άλλον αλλά και η
συμπεριφορά των γονέων το προηγούμενο διάστημα. Πάν-
τως, το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει με γνώμονα την
ισότητα των δύο γονέων και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την περιου-
σία, την προέλευση και τις σεξουαλικές προτιμήσεις.

Επιπλέον, μέχρι πρότινος σε περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύ-
ρωσης ενός γάμου, και με τους δύο γονείς του τέκνου εν ζωή,
προβλεπόταν η άσκηση της γονικής μέριμνας να γίνεται είτε
από έναν από τους δύο γονείς είτε από τους δύο γονείς μαζί,
ενώ το δικαστήριο όριζε ποιος θα έχει την επιμέλεια, αφού
λάμβανε υπόψη τις σχέσεις του τέκνου με τους γονείς του, τα
αδέλφια του και τις προϋπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ των
γονέων του (άρθρο 1513 Αστικού Κώδικα), στο εξής όμως η
γονική μέριμνα ασκείται εξίσου και από τους δύο γονείς του
(άρθρο 7 Ν. 4800/2021), ενώ συνεχίζει να υπάρχει το δι-
καίωμα του ατόμου, με το οποίο διαμένει το τέκνο, να διαχει-
ριστεί την περιουσία του τέκνου, να έχει αγώγιμη αξίωση για
διατροφή έναντι του άλλου γονέως (άρθρο 1516 Αστικού Κώ-
δικα).Ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύον νομικό πλαί-
σιο υπάρχουν και όσον αφορά τον χρόνο που περνά το τέκνο

και με τους δύο γονείς του. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι πρότινος
καθιερωνόταν απλώς το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέως που
δεν διαμένει με το τέκνο, εκτός αν υπήρχε σοβαρός λόγος δια-
κοπής της επικοινωνίας τους, με το άρθρο όμως 13 του νόμου
4800/2021 προβλέπεται ακριβώς ο συνολικός χρόνος επικοι-
νωνίας με φυσική παρουσία του γονέως που δεν διαμένει με το
τέκνο στο 1/3 του συνολικού χρόνου, εκτός εάν ο γονέας ζητά
μικρότερο χρόνο επικοινωνίας ή επειδή το δικαστήριο θα καθο-
ρίσει μικρότερο χρόνο προς όφελος του τέκνου (λόγω των συν-
θηκών διαβίωσης του εταίρου γονέα, εξαιτίας της διατάραξης
του προγράμματος του τέκνου κ.ο.κ.), ζητήματα που ρυθμίζον-
ται συγκεκριμένα είτε με έγγραφο μεταξύ των γονέων είτε μέσω
δικαστικής απόφασης (αρ. 1511 Αστικού Κώδικα παρ. 4).

Γενικά ο γονέας που διαμένει με το τέκνο θα πρέπει να διευ-
κολύνει την επικοινωνία του παιδιού με τον έτερο γονέα, ενώ
δεν θα πρέπει οι γονείς να αποκλείουν την επικοινωνία με
αδελφικό του πρόσωπο, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λό-
γοι. Ο νέος αυτός νόμος για τη συνεπιμέλεια των τέκνων απο-
σκοπεί στην κατάργηση στερεοτύπων που κυριαρχούσαν επί
δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας ενεργό ρόλο και
στους δύο γονείς στη διαδικασία ανατροφής των τέκνων, υιο-
θετώντας έτσι την επιστημονική άποψη της πλειοψηφίας των
ειδικών, οι οποίοι τονίζουν πως το κάθε παιδί έχει ανάγκη εξί-
σου και τους δύο γονείς του.  Η ισχύς του νέου νόμου θα αρχί-
σει από τις 16/09/2021, εξαιρουμένων των άρθρων 4, 16,
17, 20, 21, 22 και του Κεφαλαίου Ζ, η ισχύς των οποίων αρχί-
ζει από τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις 21/05/2021, εφαρ-
μόζεται και επί των εκκρεμών υποθέσεων, για τις οποίες δεν
έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερο-
μηνία έκδοσης του νέου νόμου.

Συνεπιμέλεια τέκνων (νόμος 4800/2021)

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Ηπροσαρμογή της ανάπτυξης των εμ-
πορικών λιμανιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην πράσινη ενεργειακή

μετάβαση είναι πλέον επιτακτική. Πόσο «έξυ-
πνα» είναι τα δικά μας λιμάνια και ποια βήμα-
τα έχουν γίνει, στην πράξη, για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους (;) ρωτήσαμε τον εκτε-
λεστικό διευθυντή της Ένωσης Λιμένων Ελ-
λάδος (ΕΛΙΜΕ) Δημήτρη Ιατρίδη, με τον
οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. 

«Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος και τα μέλη
της συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση
για την υιοθέτηση νέου Κανονισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδο-
μών εναλλακτικών καυσίμων, στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας “Fit for 55”, δηλαδή τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 55% έως το 2030. Ο νέος Κανονισμός
για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
που διαμορφώνεται με βάση τον σχεδιασμό
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται να
ψηφιστεί εντός των επομένων μηνών, και
πάντως έως το τέλος του 2022, θα μας “λύ-
σει τα χέρια” για έργα αναπτυξιακής πολιτι-
κής στα λιμάνια της χώρας. Το τρέχον σχέδιο
Κανονισμού προβλέπει, μεταξύ άλλων: την
παροχή ηλεκτροδότησης στο 90% των αφίξε-
ων πλοίων άνω των 5.000 τόνων από το κάθε
λιμάνι, μετά από παραμονή δύο ωρών στις εγ-
καταστάσεις του, με καταληκτική ημερομη-
νία εφαρμογής το 2030, αν και υπάρχουν
απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζη-
τούν την εφαρμογή του νωρίτερα, ακόμη και
σε επίπεδο τριετίας από σήμερα, για όλες τις
αφίξεις πλοίων άνω των 400 τόνων».

Τι άλλο προβλέπει αυτός ο Κανονισμός; 
Προβλέπει επίσης την κατασκευή εγκατα-

στάσεων τροφοδοσίας με καύσιμα LNG έως
το 2025 για την εξυπηρέτηση και πλοίων δι-
πλού καυσίμου και, στο γενικότερο πλαίσιο
αυτό, τις εγκαταστάσεις από πλωτές πλατ-
φόρμες FSRU και άλλα συνδεόμενα έργα.
Πλατφόρμες FSRU κατασκευάζονται στην

Αλεξανδρούπολη και προχωρούν και σε άλλα
ελληνικά λιμάνια. Όμως όλοι καταλαβαίνου-
με ότι το επίπεδο των απαιτούμενων επενδύ-
σεων είναι ιδιαίτερα υψηλό, ώστε κατ’ αρχήν
να υπάρχει η δυνατότητα παροχής ισχύος αυ-
τής της μεγάλης ποσότητας ρεύματος στα λι-
μάνια με μεταφορά του ρεύματος στις λιμενι-
κές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα καθώς τα λιμά-
νια στη χώρα μας βρίσκονται εντός των αστι-
κών ιστών. Σχέδια ηλεκτροδότησης πλοίων
αναπτύσσονται σήμερα σε όλα τα ελληνικά λι-
μάνια ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκρι-
θούμε στη ζήτηση και, βέβαια, για λόγους τε-
λικής κανονιστικής συμμόρφωσης. Παράλλη-
λα δρομολογούνται επενδύσεις στον τομέα
της ψηφιακής μετάβασης, με προώθηση και
σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και της

συνεχούς αναβάθμισης των υποδομών, σε
άμεση συνεργασία με το υπουργείο Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αξιοποί-
ηση τόσο ίδιων πόρων όσο και κοινοτικών και
εθνικών κονδυλίων, με βάση πάντα τις προ-
βλέψεις των κανονισμών και των νόμων.

Ένα ζήτημα πάντως που έχει τεθεί από
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατη-
γού Ναυτιλίας με γενικότερη σημασία
για την πρόσβαση διάφορων κατηγο-
ριών πλοίων στα λιμάνια μας είναι και η
μη υιοθέτηση εναλλακτικών καυσίμων
και η έλλειψη υποδομών για την παρα-
γωγή και διάθεσή τους.
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που

αντιμετωπίζουμε είναι η απουσία ξεκάθα-
ρης απόφασης, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, για το είδος των εναλ-
λακτικών καυσίμων των επομένων ετών.
Ένα πραγματικό πρόβλημα, καθώς δεν
υπάρχει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο

εναλλακτικό καύσιμο που να προκρίνεται
έναντι των άλλων, σε επίπεδο επικρατού-
σας τεχνολογίας. Το υδρογόνο, που έχει
πολλούς υποστηρικτές, το LNG, που θεω-
ρήθηκε επί μεγάλο διάστημα ως το κύριο
μεταβατικό καύσιμο, η μεθανόλη, η αμμω-
νία, το LPG και βέβαια ο ηλεκτρισμός, ακό-
μη και το βιοντίζελ, ερίζουν για την πρωτο-
καθεδρία στο ναυτιλιακό καύσιμο. Το γεγο-
νός αυτό βέβαια μπορεί να προσδίδει ευελι-
ξία στα ίδια τα πλοία και στους ιδιοκτήτες
τους, τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στη
διάθεσή τους πολλαπλές επιλογές στον
σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τους,
αλλά δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στις
μεγάλες στρατηγικές αποφάσεις των δια-
χειριστών λιμένων. Τα λιμάνια είναι υποχρε-
ωμένα να προετοιμαστούν για πολλά και
διαφορετικά σενάρια και τύπους πλοίων με
αντίστοιχα σε μέγεθος επενδυτικά σχέδια
σε ύψος δαπάνης, αλλά και διάρκεια χρό-
νου. Η οριστικοποίηση του κειμένου και η

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Πρόσω ολοταχώς για ανάπτυ   
ΕΛΙΜΕ: «Είμαστε σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού για να αντιμετωπί            σουμε τρεις ακόμη –εκτός του πολέμου και της πανδημίας– 
πολύ σημαντικές προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση με τη χρήση ΑΠΕ, την           προώθηση και ολοκλήρωση της ψηφιακής 
μετάβασης, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των            παρεχόμενων υπηρεσιών»

«Το τρέχον σχέδιο Κανονισμού
προβλέπει, μεταξύ άλλων, την
παροχή ηλεκτροδότησης στο
90% των αφίξεων πλοίων άνω
των 5.000 τόνων από το κάθε
λιμάνι, μετά από παραμονή δύο
ωρών στις εγκαταστάσεις του,
με καταληκτική ημερομηνία
εφαρμογής το 2030»

Δημήτρης Ιατρίδης,
διευθυντής της  Ένωσης 
Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) 
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Ανθρακικό αποτύπωμα
Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νό-

μο, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να
υποβάλλουν –αρχής γενομένης από το
2023– ετήσια έκθεση για το ανθρακικό
τους αποτύπωμα του προηγούμενου
έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής προ-
βλέπεται πρόστιμο ανά ημέρα καθυστέ-
ρησης, το οποίο δεν υπερβαίνει το 0,1%
των ετήσιων εσόδων της εταιρείας.

Εξάντληση πόρων 
Global Footprint Network: Η Ιταλία

εξάντλησε τους φυσικούς πόρους που
είχε στη διάθεσή της για το 2022, δύο
ημέρες αργότερα σε σχέση με το 2021.
Αν ο κάθε πολίτης στον κόσμο ζούσε
όπως ζουν οι πολίτες στην Ιταλία, η αν-
θρωπότητα θα χρειαζόταν κατά προσέγ-
γιση 2,7 γαίες.

Μεγαλύτερος στόλος
Bloomberg: Η βελγική εταιρεία δεξαμε-

νόπλοιων Euronav, δεκαπέντε πλοία της
οποίας πλέουν υπό ελληνική σημαία, συγ-
χωνεύτηκε με τη Frontline. Ο νέος στόλος
των δύο εταιρειών θα είναι πλέον ο μεγα-
λύτερος παγκοσμίως με 69 VLCCs, 57
Suezmaxes και 20 LR2/Aframaxes.

Πλωτός σταθμός
H αμερικανική κοινοπραξία Exelerate

Energy και η ιταλικών συμφερόντων Ren-
co s.p.a. αναδείχθηκαν ανάδοχοι στον
διεθνή διαγωνισμό της αλβανικής Δημό-
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, για τη μί-
σθωση πλωτού σταθμού παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, με διάρκεια σύμβα-
σης τουλάχιστον δύο έτη.

Μη βιώσιμη 
Κατά της νομικής πράξης της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, με την οποία χαρακτηρί-
ζεται βιώσιμη –στην «πράσινη ταξονο-
μία»– η πυρηνική ενέργεια, έχει ταχθεί η
Γερμανία, με την αιτιολογία ότι είναι ακρι-
βή και το τελικό ζήτημα της διάθεσης των
αποβλήτων δεν έχει επιλυθεί.

Πράσινη μετάβαση 
Πάνω στους ερευνητικούς τομείς που

συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και
στις τεράστιες δυνατότητες καινοτομίας
και τις προοπτικές που υπάρχουν στην
πλωτή υπεράκτια αιολική ενέργεια, ανα-
κοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν η Νορβη-
γία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

and WIND
GAS

S LAR

ψήφιση του νέου Κανονισμού Υποδομών

Εναλλακτικών Καυσίμων μπορούν, υπό

προϋποθέσεις, να δώσουν τις απαραίτητες

κατευθύνσεις, στο σκέλος των προκρινόμε-

νων επενδύσεων για τα λιμάνια της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Και τούτο διότι οι παρεμβά-

σεις για την απανθρακοποίηση στον κλάδο

της ναυτιλίας οφείλουν να έχουν ρεαλιστικό

χαρακτήρα στην εφαρμογή τους. Θεωρούμε

βέβαια ότι τα οφέλη από το πρασίνισμα στις

θαλάσσιες μεταφορές θα είναι σημαντικά.

Πάντα όμως με την εφαρμογή της αρχής «ο

ρυπαίνων πληρώνει», που διέπει ολόκληρο

το σώμα του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Δι-

καίου. Είμαστε, λοιπόν, υπέρ της απανθρα-

κοποίησης στις θαλάσσιες μεταφορές και

στα λιμάνια, αλλά λέμε «ναι» και στη διασφά-

λιση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων

και γενικότερα της ναυτιλίας μας, σε διε-
θνές επίπεδο. Γιατί ο ανταγωνισμός πραγμα-
τικά και γεωγραφικά είναι κοντά μας.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την τουρι-
στική κίνηση στα λιμάνια μας τη χρονιά
που διανύουμε; 
Τα μηνύματα που λαμβάνουμε στον τομέα

της κρουαζιέρας για το 2022 είναι πολύ αι-
σιόδοξα και επιβεβαιώνονται με την κίνηση
τους πρώτους μήνες του έτους. Με βάση τα
στοιχεία που τηρεί η Ένωση Λιμένων Ελλά-
δος, οι κρατήσεις εμφανίζουν αύξηση της
τάξης του 25% συνολικά για τα ελληνικά λι-
μάνια, με έμφαση στον τομέα του homeport-
ing, της κορυφαίας πηγής ανάπτυξης για την
ελληνική κρουαζιέρα και τον τουρισμό. Τα
ελληνικά λιμάνια αλλάζουν, εκσυγχρονίζον-
ται, αναβαθμίζουν υποδομές και εργάζονται
με σχέδιο και στρατηγική, με σημαντικά θετι-
κά αποτελέσματα για την ελληνική οικονο-
μία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.

Σημαντικές προκλήσεις
Στην παρούσα δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος συμμετέχει
ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων στα ζητήματα των λιμένων, με πολυεπίπεδη
παρουσία και παρεμβάσεις, τονίζει ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙΜΕ Δημήτρης
Ιατρίδης: «Τα ελληνικά λιμάνια βρίσκονται σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού για
να αντιμετωπίσουν τρεις ακόμη πολύ σημαντικές προκλήσεις, την πράσινη μετάβαση
με τη χρήση ΑΠΕ και άλλων “καθαρών” πηγών ενέργειας, την προώθηση και ολοκλή-
ρωση της ψηφιακής μετάβασης με την υιοθέτηση του υποδείγματος του “έξυπνου λι-
μανιού”, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών λιμένων, στο επίπεδο που μπορεί και οφείλει να βρίσκεται η
χώρα μας – ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο».

  ξη «έξυπνων» λιμανιών 
ΕΛΙΜΕ: «Είμαστε σε τροχιά δυναμικού μετασχηματισμού για να αντιμετωπί           σουμε τρεις ακόμη –εκτός του πολέμου και της πανδημίας– 
πολύ σημαντικές προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση με τη χρήση ΑΠΕ, την          προώθηση και ολοκλήρωση της ψηφιακής 
μετάβασης, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των           παρεχόμενων υπηρεσιών»
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Μια νέα γενετική μελέτη μάς εξη-
γεί γιατί παθαίνουν οστεοαρθρί-
τιδα στα γόνατα περισσότερο οι

γυναίκες παρά οι άνδρες. Δίνει μάλιστα
ελπίδες για την ανάπτυξη ενός αιματολο-
γικού τεστ, που θα βοηθούσε στην πρόλη-
ψη και ακόμη και στην έγκαιρη θεραπεία
της πάθησης. 

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δημήτρης
Τριανταφυλλόπουλος αναφέρεται στη δη-
μοσιευμένη μελέτη στο «Frontiers in Bio-
engineering and Biotechnology» από ερευ-
νητές του Πανεπιστημίου της Αλβέρτα του
Καναδά σχετικά με τις διαφορές φύλου
στον ιστό του μηνίσκου. 

«Ο μηνίσκος είναι ένα είδος χόνδρου στο
γόνατο, που λειτουργεί ως μαξιλαράκι που
απορροφά τους κραδασμούς, κατά τη βά-
διση, διανέμει το φορτίο σε όλη την επιφά-
νεια της άρθρωσης και τη λιπαίνει. Αυτό
για πολλά χρόνια δεν ήταν γνωστό. Οι επι-
στήμονες δεν ήξεραν τη χρησιμότητά του
και πίστευαν ότι δεν έχει επιπτώσεις η ολι-
κή αφαίρεσή του όταν κάποιος τραυματι-
σμός ή άλλη βλάβη επέβαλε την υποβολή
του ασθενή σε ολική μηνισκεκτομή», ανα-
φέρει ο γιατρός.

Καταστροφικές επιπτώσεις

«Αργότερα διαπίστωσαν ότι έχει κατα-
στροφικές επιπτώσεις στην άρθρωση με
την πάροδο του χρόνου. Ακόμα κι ένα μι-
κρό σχίσιμο του, που είναι πιθανότερο
στους αθλητές, αλλά και στους ανθρώ-
πους μεγαλύτερης ηλικίας λόγω εκφύλι-
σης ή απώλειας της ελαστικότητας του μη-
νίσκου, αυξάνει τον κίνδυνο οστεοαρθρίτι-
δας χρόνια μετά», μας εξηγεί ο Δρ Δημή-
τρης Τριανταφυλλόπουλος.

Απαραίτητη η άσκηση

Η έλλειψη άσκησης μπορεί επίσης να
οδηγήσει σε εκφύλιση του μηνίσκου και να
πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες εμφάνι-
σης οστεοαρθρίτιδας, όπως συμβαίνει
στους αστροναύτες. Η οστεοαρθρίτιδα εί-
ναι η πιο συχνή μορφή εκφυλιστικής νόσου
και προσβάλλει κυρίως τις αρθρώσεις που
φέρουν φορτίο, με την άρθρωση του γόνα-
τος να είναι η πιο επιρρεπής. Προκαλεί εκ-
φύλιση του αρθρικού χόνδρου, με τους πε-
ριβάλλοντες ιστούς, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μηνίσκων, να παθαίνουν επίσης
βλάβες. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να οδη-
γήσουν σε ταχεία απώλεια της λειτουργικό-
τητας και της κινητικότητας της συγκεκρι-
μένης άρθρωσης. Ο επιπολασμός και η σο-
βαρότητα της οστεοαρθρίτιδας αυξάνονται
με την ηλικία και είναι δυσανάλογα υψηλό-

τερα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες.
Έχει αναφερθεί από τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας ότι το 9,6% των ανδρών και το
18% των γυναικών άνω των 60 ετών έχουν
συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα.

Η ανακάλυψη

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος μας εξηγεί τι
είναι αυτό που ανακάλυψε η ερευνητική
ομάδα του Πανεπιστημίου της Αλβέρτα.
«Ανέπτυξε συνθετικό ιστό μηνίσκου από
κύτταρα που είχαν αφαιρεθεί από κατε-
στραμμένους μηνίσκους, κατά τα άλλα,
υγιών ατόμων. Για το πείραμά της σχετικά
με τις διαφορές φύλου, η ομάδα μελέτη-
σε τον τρόπο που λειτουργούσε ο συνθετι-
κός ιστός σε κατάσταση ηρεμίας και υπό
συνθήκες μηχανικής φόρτισης και απο-
φόρτισης. Για τη φόρτιση, χρησιμοποί-
ησαν μια συσκευή που ασκούσε υδροστα-

τική πίεση στα κύτταρα. Για την αποφόρτι-
ση, τοποθέτησαν τα κύτταρα σε βιοαντι-
δραστήρα που σχεδιάστηκε από τη NASA
για να μιμηθεί συνθήκες ελάχιστης βαρύ-
τητας. Δεδομένης της δυσανάλογης συ-
χνότητας εμφάνισης της οστεοαρθρίτιδας
γόνατος στις γυναίκες σε σύγκριση με
τους άνδρες, οι ερευνητές περίμεναν ότι
τα κυτταρικά και μοριακά χαρα-
κτηριστικά της οστεοαρθρί-
τιδας γόνατος θα παρου-
σίαζαν διαφορές ανάλο-
γα με το φύλο και πράγ-
ματι επιβεβαιώθηκαν. 

Το πείραμα έδειξε ανά-
πτυξη οστεοαρθριτικών
αλλαγών στο γόνατο από τη
μικροβαρύτητα των διαστημικών
πτήσεων, εύρημα που προσθέτει γνώση
στη μελέτη της ανάπτυξης της πάθησης
στο γόνατο, που θα βοηθήσει τόσο τις γυ-
ναίκες αστροναύτες όσο και κάθε άλλη γυ-
ναίκα στη Γη να προφυλαχθεί. Συγκεκριμέ-
να, από τα ευρήματα φάνηκε ότι οι τεχνη-
τοί ιστοί μηνίσκου ανταποκρίνονται στη μη-
χανική φόρτιση και αποφόρτιση με τρόπο
εξαρτώμενο από το φύλο». 

Ο συνδυασμός μπορεί να χρησιμεύσει
ως in-vitro μοντέλο για τη μελέτη των
κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών
της οστεοαρθρίτιδας γόνατος και να απο-
τελέσει μια πλατφόρμα για τη διερεύνη-
ση πιθανών μονοπατιών που μπορούν να
στοχευθούν από φάρμακα ως θεραπευ-
τικά μέσα. 

Με τον νέο μηνίσκο μπορεί
να αποτραπεί η μελλοντική

καταστροφή της άρθρωσης,
ενώ όσο νεότερος είναι ο
ασθενής τόσο καλύτερο,
αφού έτσι αποκλείεται η

ύπαρξη εκφυλιστικών
αλλαγών λόγω γήρανσης

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Ο τεχνητός ιστός «όπλο»
κατά της οστεοαρθρίτιδας

Μεταμόσχευση
μηνίσκου
«Προς το παρόν, για την προστασία του
χόνδρου και την πρόληψη της οστε-
οαρθρίτιδας μετά από ρήξη μηνίσκου,
έχουμε κάποια αποτελεσματικά
“όπλα”. Εκτός από τη συρραφή για τη

διάσωση του μηνίσκου, που ενδεί-
κνυται σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
μεταμόσχευση μηνίσκου από δό-
τη. Πρόκειται για μια τεχνική που
έχει πολύ καλά αποτελέσματα,

αφού ο νέος μηνίσκος μπορεί να
αποτρέψει τη μελλοντική καταστροφή
της άρθρωσης. Αυτή η επέμβαση
πραγματοποιείται από έμπειρους χει-
ρουργούς, με κατάλληλη εκπαίδευση,
πριν προκληθεί βλάβη στον αρθρικό
χόνδρο. Όσο νεότερος είναι δε ο
ασθενής τόσο καλύτερο, αφού έτσι
αποκλείεται η ύπαρξη εκφυλιστικών
αλλαγών λόγω γήρανσης. Η επέμβαση
για τη μεταμόσχευση μηνίσκου δεν ξε-
περνά τις δυόμισι ώρες και εκτελείται
υπό γενική αναισθησία. Λιγότερο
επεμβατικές μέθοδοι που επίσης ανα-
κουφίζουν τους ασθενείς είναι η χρή-
ση ορθοβιολογικών αυξητικών παρα-
γόντων, όπως πλάσματος αιμοπετα-
λίων (PRP) και μεσεγχυματικών βλα-
στοκυττάρων», καταλήγει ο Δρ Τριαν-
ταφυλλόπουλος.
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Η1η Ιουνίου μάς βρίσκει απαλλαγ-
μένους και επίσημα από τη μά-
σκα. Τα νοσοκομεία, τα γηροκο-

μεία και οι αστικές συγκοινωνίες θα εί-
ναι οι μοναδικοί χώροι όπου η μάσκα θα
είναι υποχρεωτική. Πρόκειται για χώ-
ρους όπου υπάρχουν ευάλωτα άτομα ή
επικρατεί συγχρωτισμός. 

Πλέον θα μπαίνουμε στα μαγαζιά, στα
κομμωτήρια, στα φαρμακεία χωρίς μάσκα
και εκεί που δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα
για τους πελάτες, δεν θα είναι και για το προ-
σωπικό. Η χώρα μας εναρμονίστηκε με την
οδηγία του ευρωπαϊκού ECDC, έτσι έδωσε
το πράσινο φως για μη χρήση μάσκας σε αε-
ροδρόμια και πτήσεις. Άλλωστε τα αεροπλά-
να, όπως τα τρένα και τα ΚΤΕΛ, ακριβώς
επειδή έχουν αριθμημένες θέσεις, εξαιρέ-
θηκαν από την υποχρέωση για μάσκα, σε αν-
τίθεση με τις αστικές συγκοινωνίες οι οποί-

ες δεν έχουν αριθμημένες θέσεις και ο κό-
σμος συχνά και σε ώρες αιχμής συγχρωτίζε-
ται κυρίως μέσα στα λεωφορεία. 

Συνειδητή επιλογή

Πολύς κόσμος αισθάνεται ακόμα ανα-
σφάλεια να εκτεθεί σε χώρους με πολύ κό-
σμο, ακόμα κι αν είναι εξωτερικοί ή καλά
αεριζόμενοι. Έτσι καταλήγουμε στη δήλω-

ση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα πριν από
λίγες μέρες, ότι η μάσκα θα γίνει μια συνει-
δητή επιλογή για τον καθένα μας, ανάλογα
με την κατάσταση της υγείας του αλλά και
το πού βρίσκεται και πόσο θέλει να εκτεθεί
στον ιό. Για τους ανθρώπους χωρίς υποκεί-
μενα νοσήματα, η επιλογή να μη φορούν τη
μάσκα φαντάζει πιο λογική, ωστόσο διαπι-
στώνουμε όλοι καθημερινά ότι νέοι με αί-
σθημα ενσυναίσθησης τη φορούν ακόμα
και σε ανοιχτούς χώρους, σε φεστιβάλ, εκ-
δηλώσεις ή και σε χώρους με πολύ κόσμο.
Πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν πως και
φέτος το καλοκαίρι, παρά τις πλήρεις ελευ-
θερίες, θα υπάρχουν πολίτες που θα κρατή-
σουν τη μάσκα για να αποφύγουν τις κακο-
τοπιές. Κάποιοι για παράδειγμα σκοπεύουν
να την κρατήσουν στο σούπερ-μάρκετ, στο
ασανσέρ και στις τουαλέτες εστιατορίων,
δηλαδή σε χώρους με μεγαλύτερη έκθεση.
Από εκεί και πέρα, η καθημερινότητα δεί-
χνει ότι έχουμε αρκετές επαναμολύνσεις
καθημερινά, όμως όσοι είναι εμβολιασμέ-
νοι ξεπερνούν τη δεύτερη ή και την τρίτη
νόσηση πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 

Πιο μεταδοτική

Η «Όμικρον 2» μας έδειξε ότι είναι πιο με-
ταδοτική, γι’ αυτό και εξακολουθεί να μας
μολύνει ακόμα, ενώ χτυπάει ανθρώπους
που μπορεί να κόλλησαν την «Όμικρον», μέ-
χρι και ενάμιση μήνα. Στην Ελλάδα αυτήν τη
στιγμή έχουμε απόλυτη επικράτηση της
«Όμικρον» και ειδικά της υποπαραλλαγής
«Όμικρον 2». 

Δύο πιθανά 
σενάρια
Το καλό σενάριο θέλει να μπαίνου-
με στον Σεπτέμβριο με την «Όμι-
κρον» και την «Όμικρον 2», που τις
ξέρουμε και γνωρίζουμε τι μπορεί
να προκαλέσουν σε σχέση με την
πίεση στο ΕΣΥ. 
Το κακό σενάριο θέλει ίσως μια νέα
παραλλαγή ή μια επιδείνωση της
επιδημιολογικής εικόνας που, σε
συνδυασμό με τους χειμερινούς
μήνες και την έξαρση της εποχικής
γρίπης, μπορεί να πιέσει το ΕΣΥ. Η
χώρα θωρακίζεται και για τα δυο
πιθανά σενάρια, με την ελπίδα η
επιστημονική κοινότητα μέχρι τότε
να έχει καταφέρει να παράγει ένα
νέο εμβόλιο πιο αποτελεσματικό,
που να προσφέρει μεγαλύτερης
διάρκειας ανοσία και το οποίο θα
περιλαμβάνει και την «Όμικρον»
με τις υποπαραλλαγές της. Το εμ-
βόλιο αυτό θα έχει τη μορφή ετήσι-
ου εμβολίου, όπως και αυτό της
γρίπης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε
και ρινικά εμβόλια, με τη μορφή ρι-
νικού σπρέι, που είναι υπό ανάπτυ-
ξη, όμως ίσως δεν είναι έτοιμα για
μαζική χρήση μέσα στο 2022. Σε
αυτή τη φάση είναι υπό ανάπτυξη
οκτώ ρινικά εμβόλια, τα οποία προ-
σφέρουν τη λεγόμενη ανοσία του
βλεννογόνου, γιατί χορηγούνται
από τη μύτη και στοχεύουν απευ-
θείας στον πνεύμονα. Όμως θεω-
ρείται δεδομένο από όλους τους ει-
δικούς ότι από τον Σεπτέμβριο θα
πάμε σε εμβολιασμό, ίσως και με τα
εμβόλια που ήδη ξέρουμε αν δεν
έχουμε νέα πιο εξελιγμένα ή ρινι-
κά. Σε σχέση με τους εμβολια-
σμούς, η Εθνική Επιτροπή Εμβο-
λιασμών ενέκρινε τον εμβολιασμό
με τρίτη δόση ή πρώτη αναμνηστι-
κή των εφήβων 12-17 ετών κατ’
εξαίρεση για όσους πρέπει να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε χώ-
ρες του εξωτερικού, όπου η τρίτη
δόση θεωρείται προαπαιτούμενο.

της Κατερίνας  Παπακωστοπούλου

Ανάσα ελευθερίας και για τους επαγγελματίες
Από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι νέες οδηγίες για τη χρήση μάσκας, ο περισσό-

τερος κόσμος πήρε μια μεγάλη ανάσα. Χιλιάδες επαγγελματίες φορούσαν τη μάσκα
όλες τις ώρες τις εργασίες τους και δεν έκρυβαν την κούρασή τους. Ενώ αρκετά κουρα-
σμένοι εμφανίζονταν και οι περισσότεροι πολίτες, που ήθελαν να επιστρέψουν στην
παλιά τους ζωή ειδικά οι τριπλά εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν μια ή και δυο νοσήσεις.
Υπάρχει όμως και μια μεγάλη μερίδα πολιτών που έμαθε να ζει με τη μάσκα και σκο-
πεύει να την κρατήσει. 

Από την 1η Ιουνίου, 
η μάσκα παραμένει μόνο

σε χώρους όπου υπάρχουν
ευάλωτα άτομα ή

επικρατεί συγχρωτισμός,
όπως νοσοκομεία,

γηροκομεία και αστικές
συγκοινωνίες

Ήρθε η ώρα που θα «δείξουμε» 
το πραγματικό μας… πρόσωπο!
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Με την ανεκλάλητη αγάπη του για το θέατρο, τον
μοναδικό επαγγελματισμό του, αλλά και τις
σπουδαίες δραματικές και σκηνοθετικές του

αρετές, ο Κώστας Μουσούρης διήνυσε μία λαμπρή πο-
ρεία στα θεατρικά μας δρώμενα στον 20ό αιώνα και δημι-
ούργησε σχολή δραματικού ήθους, κληροδοτώντας μας
ένα σπουδαίο εθνικό πολιτισμικό κεφάλαιο.

Καταγράφοντας μια πολυμερή θεατρική του παρουσία,
με τις έξοχες και πολυποίκιλες παραστάσεις του, διαφορε-
τικών αισθητικών τεχνοτροπιών και τάσεων, αναβάθμισε
ζωτικά το ελληνικό θέατρο και απέσπασε αναπόδραστα την
αγάπη και τον σεβασμό κορυφαίων μας πνευματικών αν-
θρώπων στον 20ό αιώνα. Για την ανεκδιήγητη τελειομανία
του ως σκηνοθέτης και ηθοποιός, ο κορυφαίος συγγραφέ-
ας και ακαδημαϊκός Στρατής Μυριβήλης είχε σχολιάσει,
«σε κάθε παράσταση του Κώστα Μουσούρη, βλέπει κανείς
τον μόχθο που προηγήθηκε για να υποταχθούν όλα τα στοι-
χεία σε μία ενιαία εποπτεία, που φτάνει έως τις παραμικρές
λεπτομέρειες». 

Ενώ αποτιμώντας τα δραματικά χαρακτηριστικά και τη
λυρική παρουσία του μεγάλου μας ηθοποιού, ο σπουδαίος
θεατρικός κριτικός Κώστας Γεωργουσόπουλος είχε ανα-
φερθεί στην ξεχωριστή «σκηνική χάρη και φινέτσα» του πο-
λυτάλαντου Κώστα Μουσούρη. Ο Κώστας Μουσούρης εί-
δε το φως της ζωής στην Αθήνα το 1903. Μετά τις εγκύ-
κλιες γυμνασιακές του σπουδές, σπούδασε δραματική τέ-
χνη στη Σχολή της Εταιρείας Ελληνικού Θεάτρου και το
1924 προέβη στη σύσταση του «Θιάσου των Νέων» στο
Παγκράτι.

Ήδη πολύ νέος από το 1925, πρωταγωνιστής στο Θέα-
τρο Τέχνης του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά και την επόμενη
χρονιά στο θέατρο της Κυβέλης. Τέσσερα χρόνια αργότε-
ρα, ο Κώστας Μουσούρης συνέστησε δικό του θεατρικό
σχήμα, μαζί με την κόρη της Κυβέλης Αλίκη Θεοδωρίδου.
Και το 1932 προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, συνιστώντας
εκ νέου θίασο, μαζί με την Κυβέλη, την κόρη της Αλίκη, τη
Μιράντα Μυράτ και τον Χριστόφορο Νέζερ. Αυτή την πεντα-
ετία και μέχρι το 1937, οπότε και χώρισε θεατρικά με την
Αλίκη Θεοδωρίδου, και μαζί με άλλους σπουδαίους ηθο-
ποιούς, όπως ο Βασίλης Λογοθετίδης και ο Χριστόφορος
Νέζερ, ανέβασε πολύ υψηλού κύρους δραματικές παρα-
στάσεις, από το εγχώριο και το διεθνές δραματολόγιο. Στα
χρόνια του μεγάλου πολέμου που επακολούθησαν, ο Κώ-
στας Μουσούρης δημιούργησε επιθεωρησιακό θίασο, με
τον Κυριάκο Μαυρέα, τον Ορέστη Μακρή και τη Μαρίκα
Κρεβατά, παίζοντας σπουδαίες θεατρικές επιτυχίες της
εποχής, όπως τις «Φινίτα λα μούσικα» και «Μπράβο Κολο-
νέλλο».

Το 1951 ο Κώστας Μουσούρης προβαίνει σε ένα σημαν-
τικό θεατρικό του βήμα, ανακαινίζοντας το θέατρο της Πλα-
τείας Καρύτση, όπου και θα το μετασχηματίσει σε μία πραγ-

ματική κυψέλη υψηλής πολιτιστικής - θεατρικής δημιουρ-
γίας και εκ των υστέρων θα λάβει τιμητικά και το όνομά του
«Θέατρο Μουσούρη». Σε αυτό το μεγάλο του θεατρικό ορ-
μητήριο, θα συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους της
θεατρικής μας σκηνής, μεταξύ των οποίων με τους Έλλη
Λαμπέτη, Βάσω Μανωλίδου, Νίκο Τζόγια, Ελένη Χατζηαρ-
γύρη, Αντιγόνη Βαλάκου, Δημήτρη Χορν, Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Τζένη Καρέζη, Τζένη
Ρουσσέα κ.ά. Στις σπουδαίες παραστάσεις του διεθνούς
δραματολογίου, που ανέβασε στο θέατρό του ο Κώστας
Μουσούρης και τους προσέδωσε ξεχωριστό κύρος, με τη
σκηνική τους αρτιότητα, τις εύστοχες διανομές, τις επιμε-
λημένες μεταφράσεις και τον εν γένει ανεκδιήγητο επαγ-
γελματισμό του, συγκαταλέγονται οι «Τρεις αδελφές» του
Άντον Τσέχοφ, «Πυγμαλίων» του Τζορτζ Μπέρναρ Σο, «Πρό-
σκληση στον πύργο» του Ζαν Ανούιγ, «Η κληρονόμος» των
Ρουθ και Ογκάστους Γκετζ, «Πεγκ, καρδούλα μου» του Τζον
Χάρτλεϊ Μάνερς, «Το κουρέλι» του Ντάριο Νικοντέμι, «Φω-
τοφίνις» του Πίτερ Ουστίνοφ, «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νιλ
Σάιμον κ.ά.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη μεγάλη οθόνη, ο
Κώστας Μουσούρης είχε πενιχρή συμμετοχή. Συμμετείχε
σε τέσσερις μόνο ταινίες, τις «Έρως στα κύματα» (1928)
και «Αστέ-ρω» (1929) του Δημήτρη Γαζιάδη, «Αγνούλα»
(1939) του Ορφανέλι και «Όλα για το παιδί της» (1958) του
Κώστα Στράντζαλη.

Ο Κώστας Μουσούρης ανέπτυξε παράλληλα με τη
δραματουργική του παρουσία και συνδικαλιστική δρα-
στηριότητα. Το διάστημα 1950-1964, διετέλεσε πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου
(ΠΕΕΘ). Για την πολυεδρική του προσφορά στην ελληνι-
κή θεατρική σκηνή τιμήθηκε με τον Χρυσό Ταξιάρχη του
Βασιλικού Τάγματος του Γεωργίου Α’, το αργυρό κλειδί
της πόλεως των Αθηνών και άλλες διακρίσεις. Σημει-
ώνοντας ακόμα ότι ο απαράμιλλος θεατράνθρωπός μας
είχε ξεχωριστές επιδόσεις και στο φάσμα της
ποίησης, με σπουδαία λυρικά ποιήματα. Στις 7 Δεκεμ-
βρίου 1976, ο Κώστας Μουσούρης, προσβεβλημένος
από εγκεφαλικό επεισόδιο, εκδήμησε από τη ζωή. Την
εξόδιο ακολουθία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τίμη-
σαν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπου-
λος, ο Αλέξης Μινωτής, ο Κάρολος Κουν, ο ακαδημαϊ-
κός Πέτρος Χάρης, ο Μάνος Κατράκης και άλλοι διακε-
κριμένοι εκπρόσωποι του πολιτισμού, της τέχνης και της
πολιτικής. Υπήρξε ένας κορυφαίος της θεατρικής μας
τέχνης, που άφησε αναλλοίωτο το αποτύπωμά του.

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

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

Ένας ξεχωριστός θεατράνθρωπος 

1925/1926 Ο μαικήνας
1934/1935 Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται
1939/1940 Τιμόνι στον έρωτα
1949/1950 Η κληρονόμος
1949/1950 Προσκήνιο
1949/1950 Λίλιομ
1949/1950 Ένας αξιοθαύμαστος υπηρέτης
1952/1953 Ο αρχισιδηρουργός
1952/1953 Η Φάννυ τα κατάφερε
1952/1953 Ο ποπολάρος
1954/1955 Αν ήθελα ν’ αρέσω…
1954/1955 Η ώρα της φαντασίας
1955/1956 Νυχτερινή επίσκεψις
1957/1958 Σκηνές του δρόμου
1958/1959 Ωραία μου κυρία
1963/1964 Άνθρωπος για όλες τις εποχές

Θεατρικές παραστάσεις
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Ηαντίσταση των Κρητικών στην επι-
χείρηση κατάληψης της μεγαλο-
νήσου από τους Γερμανούς κατά

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εντυπω-
σιακή. 

Έτσι εκείνο το πρωινό της 20ής Μαΐου
του 1941, πριν από 81 χρόνια, που ξεκίνη-
σε η αεραπόβαση των Γερμανών με συνθη-
ματικό 

«Επιχείρηση Ερμής» και που κράτησε μέ-
χρι και την 1η Ιουνίου, επιχείρησαν να κατα-
λάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμ-
μαχικές δυνάμεις! Είναι όμως αλήθεια πως
το εγχείρημα αυτό των Γερμανών «κόστισε
τόσο πολύ ώστε δεν επιχείρησαν ξανά άλλη
αεροπορική έφοδο, της ίδιας κλίμακας»,

όπως γράφει ο ιστορικός
εκείνης της εποχής! 

Πρέπει να υπογραμμίσω

πως το πρωί της 20ής Μαΐ-

ου και ύστερα από «σφο-

δρό βομβαρδισμό και πο-

λυβολισμό, από τα αερο-

σκάφη», άρχισε και ρίψη

αλεξιπτωτιστών! Παράλλη-

λα έγινε και η προσγείωση

ανεμοπλάνων στη δυτική

Κρήτη. Με την εμφάνιση των Γερμανικών

αεροπλάνων, οι Κρητικοί και οι ελληνο-

βρετανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την «επι-

χείρηση κατάρριψης» των εχθρικών αερο-

πλάνων. Άρχισε η εκτόξευση αντιαεροπο-

ρικών πυρών, ενώ οι μονάδες του Πεζικού

επιχείρησαν με επιτυχία τις περισσότερες

φορές να εμποδίσουν την προσεδάφιση

των αλεξιπτωτιστών. Και οι απώλειες των

Γερμανών ήταν μεγάλες. 

Την επόμενη μέρα, δεύτερη ημέρα της

απόβασης των Γερμανών στην Κρήτη, στις

6 το πρωί ένα γερμανικό μεταγωγικό, παρά

τα συνεχόμενα πυρά των συμμάχων, προσ-

γειώθηκε. Ο στόχος ήταν να πάρει τον τραυ-

ματία Γερμανό στρατηγό Μάιλαντ! Πρέπει

ακόμη να σημειώσω πως το 6ο Ελληνικό

Σύνταγμα, που είχε αναδιοργανωθεί στον

Γάλατά, ήταν έτοιμο για τη μάχη. Όπως έκα-

νε το 8ο, που απέκρουσε τις γερμανικές

επιθέσεις. Μάλιστα «διασκόρπισε τα εχθρι-

κά τμήματα, αιχμαλώτισε πολλούς Γερμα-

νούς, τους οποίους εγκατέστησε στον λόφο

107 που δεσπόζει στο Μάλεμε», όπως υπο-

γραμμίζει ο ιστορικός.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι

η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρή-
της, έπειτα από την ενίσχυσή της από δυνά-
μεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, ανερχόταν
σε 43.000 άνδρες! Ήταν 11.500 Έλληνες.
Και 31.500 Βρετανοί και Νεοζηλανδοί.
Μάλιστα και σύμφωνα με τον ιστορικό «οι
απώλειες των συμμάχων ήταν: Έλληνες
426 νεκροί. Βρετανοί 1.742. Είχαμε βέ-
βαια μεγάλο αριθμό τραυματιών και αιχμα-
λώτων. Οι τραυματίες ήταν 1.737. Και οι

αιχμάλωτοι πλησίασαν τις 12.000. Ακόμη,
βυθίστηκαν δύο καταδρομικά, έξι αντιτορ-
πιλικά και χάθηκαν πάνω από 2.000 αξιω-
ματικοί και ναύτες…

Να προσθέσω πως η συνολική δύναμη

των Γερμανών στη μάχη της Κρήτης ήταν
22.750 άνδρες. Από αυτούς, οι 14.000
ήταν αλεξιπτωτιστές. Οι Γερμανοί διέθε-
ταν 1.370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα.
Επίσης επιχείρησαν και με 70 πολεμικά

πλοία. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν
μεγάλες. «Ο Άξονας στην Κρήτη είχε
1.990 νεκρούς, 1.994 αγνοούμενους και
πολλές χιλιάδες τραυματίες», σύμφωνα
με τον ιστορικό της εποχής. Οι Γερμανοί
έχασαν ακόμη 8.000 αλεξιπτωτιστές,
220 αεροπλάνα, ενώ άλλα 150 υπέστη-
σαν σοβαρές ζημιές! 

Είναι γεγονός πως η μάχη της Κρήτης θε-
ωρείται και είναι «η πρώτη μεγάλη αεραπο-
βατική επιχείρηση». Παραμένει μάλιστα η
«μοναδική στο ότι ο κύριος και ο αντικειμενι-
κός σκοπός ήταν η κατάληψη ολόκληρης
της Κρήτης από αέρος…». Βέβαια, οι Γερ-
μανοί λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο! Η
αντίσταση των παλικαριών, των ηρώων της
Κρήτης ήταν σθεναρή και εντυπωσιακή! Οι
Γερμανοί μπορεί αριθμητικά να ήταν ανώτε-
ροι, όμως οι Έλληνες της Κρήτης είχαν τη
δύναμη. Το σθένος. Και τη θέληση. Και έτσι
κέρδισαν και έτρεψαν τους εχθρούς τους
σε φυγή! Τους έριξαν στη θάλασσα. 

Λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο
οι Γερμανοί στη μάχη της Κρήτης!

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής
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Μετά από δύο «δύσκολα» καλοκαίρια (δεν ξεχνά-
με τους χειμώνες…), όπου η ζωή μας μπήκε σε
«καταστολή», ήρθε το πολυπόθητο καλοκαίρι,

με ό,τι αυτό φέρνει μαζί του. Έτσι, πέρα από ζέστη, πα-
ραλία, μπαράκια και –όσο αυτό είναι δυνατόν– έχοντας
αφήσει «προσεκτικά» πίσω μας την πανδημία, είμαστε
έτοιμοι να απολαύσουμε και υπαίθριες συναυλίες, που
τόσο πολύ μας έχουν λείψει…

Τα live και τα φεστιβάλ θα έχουν αυτό το καλοκαίρι την
τιμητική τους, με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες να προ-
σπαθούν να σώσουν ό,τι είναι δυνατόν, μιας και τόσο ο
πολιτισμός όσο και τα θεάματα είναι οι κλάδοι που επλή-
γησαν περισσότερο από όλους, εξαιτίας της κρίσης αρχι-
κά, αλλά και της πανδημία στη συνέχεια. Για φέτος επιλέ-
ξαμε 24 συναυλίες και σας λέμε τις λεπτομέρειες για να
κάνετε τον… μουσικό προγραμματισμό σας!

ADD Festival – 27-28 Μαΐου

Η γιορτή της ηλεκτρονικής μουσικής. 
«Πειραιώς 260», εισιτήριο 49€, προσφορά για 2 ημέ-

ρες: 89€.

King Gizzard & The Lizard Wizard 
– 31 Μαΐου-1 Ιουνίου

«Gagarin», εισιτήριο 28€ (early bird), 31€ και στο τα-
μείο 34€.

Beth Hart – 4 Ιουνίου

Θέατρο Βράχων Βύρωνα, εισιτήρια 32€ και στο ταμείο 37€.

Evanescence – 5 Ιουνίου

Θέατρο Πέτρας, στο πλαίσιο του Ejekt Festival. Εισιτή-
ρια από 43€. 

Bauhaus, The Jesus and Mary Chain,Deus 
– 8 Ιουνίου

Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-
τήρια: Presale 35€, ΑμεΑ 35€, προσφορά διημέρου για
Iggy Pop, Liam Gallagher + Bauhaus 70€.

Οι Πυξ Λαξ – 11 Ιουνίου

«Τεχνόπολη», εισιτήρια: Α’ φάση προπώλησης 13€.

Nick Cave, Mogwai, Fontaines D.C 15 – 15 Ιουνίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-

τήρια: Presale 50€, ΑμεΑ 50€, προσφορά διημέρου για
Iggy Pop, Liam Gallagher & Nick Cave 90€ και προσφορά
διημέρου για Nick Cave & Bauhaus 70€.

Parov Stellar – 18 Ιουνίου

Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-
τήρια: Presale 35€, ΑμεΑ 35€, προσφορά διημέρου για
Parov Stelar & London Grammar 60€ και προσφορά διη-
μέρου για Parov Stelar & Pet Shop Boys 60€. 

Patti Smith – 25 Ιουνίου

Ηρώδειο, εισιτήρια από 50 έως 125€.

Γιάννης Χαρούλης – 27-28 Ιουνίου

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, εισιτήρια: Γενική είσοδος
15€ και εκπτωτικό: 12€.

London Grammar, LP και Hooverphonic – 27 Ιουνίου
Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-

τήρια προσφοράς:
• London Grammar & MORE TBA (27/6/22, Πλατεία
Νερού) + Pet shop Boys & MORE TBA (30/6/22, Πλα-
τεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€).
• London Grammar & MORE TBA (27/6/22, Πλατεία
Νερού) + Parov Stelar & MORE TBA (18/6/22, Πλατεία
Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€).

Active Member –28 Ιουνίου
Μονή Λαζαριστών, εισιτήρια: Α’ φάση 13€, Β’ φάση

15€, Γ’ φάση 17€ και στο ταμείο 20€.

MUSE, Yungblud & Nothing but Thieves – 29 Ιουνίου
ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του EJEKT Festival. Εισιτήρια VIP

175€, Α’ Ζώνη 110€, Β’ Ζώνη 58€.

Iggy Pop, Liam Gallagher – 2 Ιουλίου 

Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-
τήρια: Προπώληση 50€, AμεA 50€. 
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher &
Clutch 70€. 
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher &
Bauhaus 70€. 
• Προσφορά διημέρου για Iggy Pop, Liam Gallagher
&Nick Cave 90€. 

KALEO – 6 Ιουλίου  

«Τεχνόπολη», εισιτήρια από 38€. 

Scorpions και Alice Cooper – 6 Ιουλίου

ΟΑΚΑ, εισιτήρια: Αρένα Όρθιων 38-50€, Αρένα Gold
όρθιων/seated 80€/190€, ΑμεΑ: 28€, κερκίδες - καθή-
μενοι 35-80€, A VIP: 120€ , B VIP: 100€.

Νίκος Πορτοκάλογλου – 8 Ιουλίου

Ηρώδειο, εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 60€, Ζώνη Α’
50€, Ζώνη Β’ 40€, Ζώνη Γ’ 30€, ΑμεΑ 5€. Άνω Διάζωμα
25€, 20€, 15€, 10€. Φοιτητικό/ 65+/ Καλλ. Σωματείων
16€, 12€, 8€. Ανέργων/ Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών 5€.

Tiesto και Tyga – 8-9 Ιουλίου

Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-
τήρια: Tyga (Μέρα 1) 28€ και 70€ VIP, Tiesto (Μέρα 2)
40€ και 110€ VIP, Διήμερο με 30% έκπτωση 48€.

Ο Boris Brejcha στο «Bolivar Beach Bar» – 8 Ιουλίου
Godspeed You! Black Emperor – 15 Ιουλίου
Ηρώδειο, εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Ζώνη ΑμεΑ 25€,

Διακεκριμένη - VIP 80€, Α’ Ζώνη 70€, Β’ Ζώνη 60€, Γ’
Ζώνη 60€. Άνω Διάζωμα: Δ’ Ζώνη 50€, Ε’ Ζώνη 50€, ΣΤ’
Ζώνη: 40€, Ζ’ Ζώνη: 40€.

Iron Maiden – 16 Ιουλίου

ΟΑΚΑ, Τα εισιτήρια ξεκινούν από 45€.

Moderat – 16 Ιουλίου

Ηρώδειο, εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Διακεκριμένη Ζώ-
νη Α’ 85€, Διακεκριμένη Ζώνη Β’ 75€, Ζώνη Α’ 68€, Ζώ-
νη Β’ 63€, Ζώνη Γ’ 55€, ΑμεΑ 30 €, Άνω Διάζωμα: Ζώνη
Δ’ 43€, Ζώνη Ε’ 40€, Ζώνη ΣΤ’ 36€, Ζώνη Ζ’ 34€.

Placebo – Τετάρτη 20-Πέμπτη 21 Ιουλίου 

Θέατρο Γης (20/7), «Τεχνόπολη» (21/7), εισιτήρια: Γε-
νική είσοδος 48 ευρώ, Golden Area (περιορισμένος χώ-
ρος μπροστά στη σκηνή) 88 ευρώ. 

Slipknot και Sepultura – 23 Ιουλίου

Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Εισι-
τήρια Presale 60€, ΑμεΑ 60€, VIP 150€. 
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Clutch 85€. 
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Sabaton 90€. 
• Προσφορά διημέρου για Slipknot & Judas Priest 90€. 

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, τα live 
και τα φεστιβάλ θα έχουν αυτό το

καλοκαίρι την τιμητική τους και θα πρέπει 
να τα τιμήσουμε, αλλά με μεγάλη προσοχή
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Νέα ξεκινήματα

Πολλά τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, εφόσον οι
πλανητικές μετακινήσεις είναι αρκετές και σηματοδοτούν
νέα ξεκινήματα, κυρίως στα ζώδια της φωτιάς, των

πρώτων ημερών. Ο Άρης περνά στη ζωδιακή του θέση, δηλαδή
στο ζώδιο του Κριού, ενεργοποιεί και θέτει σε δράση τις
καταστάσεις, ενώ πλέον οι επιθυμίες μας γίνονται πιο ξεκάθαρες
από πριν. Στο τέλος της εβδομάδας, η Αφροδίτη περνά στο
φυσικό της περιβάλλον, στο ζώδιο του Ταύρου, όπου θα υπάρξουν
έως τις 23 Ιουνίου πολλές εκπλήξεις σε οικονομικά θέματα, αλλά
και σε σχέσεις, με κεντρική ανατρεπτική ημερομηνία τις 12/6. 

Κριός
(21/3-20/4)

Με τον Άρη να περνά στο δικό σας ζώδιο, αλλά
και με τη σύνοδο που θα σχηματίσει με τον πλανήτη
Δία, θα έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά και
εγωισμό, που μάλλον θα πρέπει να ελέγχετε περισ-
σότερο, για να μην απομακρύνετε πρόσωπα που
πραγματικά σας αγαπούν. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η τελευταία έκλειψη απέναντι από το δικό σας
ζώδιο σάς έκανε περισσότερο ενεργούς, σε απο-
φάσεις και διευκρινίσεις. Ο Ερμής, ανάδρομος στο
δικό σας ζώδιο, θα ενεργοποιήσει κάποια θέματα
που είχαν καθυστερήσει, ενώ αρκετά ερωτικό θα
είναι το Σαββατοκύριακό σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Σας εγκαταλείπει αυτή την εβδομάδα ο ανάδρο-
μος Ερμής, μία θέση κουραστική για σας, και περ-
νά στο δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι. Αυτή η νέα θέ-
ση του, έως τις 13/6, είναι ένδειξη ότι πρέπει να
κάνετε πολλά πράγματα, που πιθανόν θα γίνουν με
παρασκηνιακό τρόπο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Η μετακίνηση του ανάδρομου Ερμή στο ζώδιο
του Ταύρου αποτελεί ένδειξη μιας περιόδου, όπου
οι φιλικές σας σχέσεις θα έχουν την τιμητική τους.
Από την άλλη, εσείς των πρώτων ημερών θα έχετε
κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση ή ένα καινούργιο
επαγγελματικό διάβημα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)

Ο ανάδρομος Ερμής θα περάσει και πάλι στον
Ταύρο, όπου θα δει θετικά το δικό σας ζώδιο. Από
την άλλη, θα βάλετε μία ώθηση σε οικονομικές υπο-
θέσεις, όπου θα ανταμειφθούν οι κόποι και οι προ-
σπάθειές σας. Στο τέλος της εβδομάδας, θα έχετε
πολύ καλές εξελίξεις στη συναισθηματική σας ζωή.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η πολυαστρία στον τομέα των σχέσεων σας σάς
κάνει δημοφιλείς και αναπτύσσονται πολύ καλές
ευκαιρίες στην προσωπική σας ζωή. Σας δίνεται τώ-
ρα η ευκαιρία να κάνετε σωστές επιλογές στους συ-
νοδοιπόρους σας, αλλά με την προϋπόθεση να έχε-
τε απαλλαγεί από κάθε παλιά συμπεριφορά σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Για σας τους Σκορπιούς, εκείνο που θα σας επη-
ρεάσει περισσότερο αυτή την εβδομάδα είναι ο
ανάδρομος Ερμής, που θα περάσει στο διαμετρικά
απέναντι ζώδιο από το δικό σας. Οι σχέσεις σας θα
έχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Θα υπάρξουν συζητή-
σεις, που θα σας κάνουν να νιώσετε πιο καλά.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Για σας τους Τοξότες, θα υπάρξει ένα πολύ ελπι-
δοφόρο άνοιγμα σε θέματα σχέσεων, αυτοέκφρα-
σης, δημιουργικότητας, παιδιών, φλερτ και διασκέ-
δασης. Είναι η χρονική στιγμή που θα έχετε ένα
όμορφο διάλειμμα στη ζωή σας, κάτι που θα σας
δώσει αισιοδοξία και καλές προοπτικές. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Ο Άρης από το ζώδιο του Κριού είναι μία δύσκολη
θέση για σας, όπου θα δημιουργήσει εντάσεις  μεταξύ
των μελών της οικογένειάς σας. Οι αντοχές σας έχουν
λιγοστέψει και τώρα θα έχετε μία ακόμη αιτία, για να
νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε τους κου-
ραστικούς χαρακτήρες που σας πλαισιώνουν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Αν και είστε από τους ταλαιπωρημένους του ζω-
διακού, θα υπάρξουν αυτή την εβδομάδα κάποιες
ευχάριστες στιγμές με πρόσωπα από το περιβάλ-
λον σας. Βρίσκεστε σε μία πάρα πολύ καλή στιγμή
να επικοινωνήσετε και να κάνετε ένα ταξιδάκι που
θα σας δώσει μία ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η μετακίνηση του Άρη, από το δικό σας ζώδιο,
στο ζώδιο του Κριού, θα σας αναγκάσει να προβλη-
ματιστείτε για τις ανάγκες σας, αλλά και με ποιον
τρόπο θα αυξήσετε τα εισοδήματά σας. Θα έχετε
τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με πρόσωπα από
το παρελθόν.

Λέων
(23/7-22/8)

Αυτές τις μέρες θα έχετε μία πιο αισιόδοξη διά-
θεση, εφόσον Δίας, Άρης και Αφροδίτη, από το
συμβατό με το δικό σας ζώδιο, του Κριού, θα σας
στέλνουν την καλή τους ενέργεια. Είναι μία πολύ
καλή συγκυρία, όπου αυτό που συμβαίνει αυτές τις
μέρες θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε.

Ζώδια



Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ παίζουν απόψε στο
ΟΑΚΑ (20:00, Cosmote TV) κι επειδή τα
πάντα όλα είναι οικονομικές συναρτήσεις

τη σήμερον ημέρα, τα 57 εκατ. ευρώ του «Δικε-
φάλου του Βορρά» θα τεθούν στο ίδιο τραπέζι με
τα 33,3 εκατ. ευρώ του «Τριφυλλιού». 

Σύνολο, 90,3 εκατ. ευρώ. Μα, παίζουν μπάλα τα
λεφτά; Ο αείμνηστος Γιόχαν Κρόιφ είχε δημιουρ-
γήσει ένα ρομαντικό ρεύμα στο ποδόσφαιρο, όταν
δήλωσε πως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
Στη ζωή, σίγουρα όχι. Στο ποδόσφαιρο; Θα δείξει.
Ο τυπικά γηπεδούχος Παναθηναϊκός υπολείπεται
αρκετά του ΠΑΟΚ, όπως μπορείτε να δείτε στον
σχετικό πίνακα, κατά 23,7 εκατ. ευρώ στα οικονο-
μικά μεγέθη. Ολόκληρο το Πρωτάθλημα κοστολο-
γείται στα 374,9 εκατ. ευρώ, με τον Ολυμπιακό να
έχει τη μερίδα του λέοντος, 117.85 εκατ. ευρώ. 
Τα κόστη των παικτών και των δύο φιναλίστ υπο-
λείπονται του Ολυμπιακού, αλλά ο Κρόιφ πάλι δι-
καιώνεται, καθότι μόλις την προπερασμένη αγω-
νιστική ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό
μέσα στο «Καραϊσκάκης», αλλά και 1-0 στη «Λεω-
φόρο», 1-0 επίσης για τα play-off . Ο ΠΑΟΚ μπο-
ρεί να νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα
την περασμένη Τρίτη, οι «πράσινοι» έπαιζαν χωρίς
εννέα βασικούς, ωστόσο.
Οι τιμές του κάθε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊ-
κού και του ΠΑΟΚ δημοσιεύονται στην έγκυρη
γερμανική ιστοσελίδα tranfermarkt.de. Και δεν
είναι καθόλου «τραβηγμένες», όπως φαίνονται
από την πρώτη ματιά. Για να πιστωθεί το συγκε-
κριμένο ποσό στον κάθε παίκτη, η ιστοσελίδα
λαμβάνει υπόψη της κυρίως τα ταλέντο, την ηλι-
κία, τις διεθνείς συμμετοχές και την προοπτική
του. Πιο ακριβός παίκτης του Παναθηναϊκού στο
διεθνές χρηματιστήριο είναι ο Γκατσίνοβιτς που
προέρχεται από την Άιντραχτ, ο Βιτάλ που έχει θη-
τεύσει στις μικρές ομάδες της Εθνικής Βραζιλίας
και ο Παλάσιος που ήρθε ως «μεγάλο όνομα». Ο
καθένας κοστίζει 3 εκατ. ευρώ. 
Στον ΠΑΟΚ, μακράν πιο ακριβοί παίκτες είναι ο
Σέρβος Αντρίγια Ζίφκοβιτς, με τον Ρουμάνο Μιτρί-
τσα, που κοστολογούνται στα 5 εκατ. ευρώ έκα-
στος. Από εκεί και πέρα, ο νεαρός Μιχαηλίδης εί-
ναι στα 4,5 εκατ. ευρώ, ο Τσόλακ στα 3,5 εκατ. ευ-
ρώ, όπως και ο Αγκούστο με τον νεαρό Πορτογάλο
Φελίπε Σοάρες. Ο τελικός, όπως είναι γνωστό, θα
γίνει με παρουσία κόσμου στο ΟΑΚΑ για πρώτη φο-
ρά μετά τα χρόνια της πανδημίας. Περίπου 50.000
κόσμος θα συρρεύσει στο στάδιο. Τα αστυνομικά
μέτρα θα είναι δρακόντεια, φυσικά. 

Τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία; 
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Πασχαλάκης 32 800.000
Ζ. Ζίφκοβιτς 33 600.000
Ταλιχμανίδης 21 150.000
Μπαλωμένος 20 -
Ίνγκασον 28 5.000.000
Μιχαηλίδης 22 4.000.000
Μιχάι 23 900.000
Βαρέλα 34 800.000
Κρέσπο 35 600.000
Σίντκλεϊ 29 2.500.000
Βιεϊρίνια 36 600.000
Σάστρε 25 1.600.000
Τέιλορ 27 1.000.000
Λύρατζης 22 600.000
Αουγκούστο 25 3.500.000
Κούρτιτς 33 2.000.000
Σβαμπ 31 1.500.000
Τσιγγάρας 21 750.000
Σοάρες 22 3.500.000
Ελ Καντουρί 31 1.800.000
Μπίσεσβαρ 34 800.000
Μιτρίτσα 27 5.000.000
Α. Ζίφκοβιτς 25 5.000.000
Μουργκ 27 2.500.000
Ζαμπά 23 1.800.000
Τσόλακ 28 3.500.000
Άκπομ 26 3.200.000
Ολιβέιρα 30 2.000.000
Κούτσιας 18 1.000.000

Σύνολο: 57 εκατ. ευρώ

ΟΝΟΜΑ                    ΗΛΙΚΙΑ          ΤΙΜΉ

ΠΑΟΚ

Διούδης 29 1.500.000
Μπρινιόλι 30 1.200.000
Ξενόπουλος 23 250.000
Χατζηγιώργος 22 200.000
Σένκεφελντ 30 900.000
Σάρλια 25 900.000
Βέλεζ 30 800.000
Πούγγουρας 26 800.000
Σιδεράς 19 150.000
Χουάνκαρ 32 700.000
Χατζηθεοδωρίδης24 400.000
Σάντσεζ 32 600.000
Κώτσιρας 29 600.000
Αλεξανδρόπουλος 20 2.500.000
Ρ. Πέρεζ 33 1.500.000 
Κουρμπέλης 28 1.500.000
Μαουρίτσιο 33 600.000
Αγιούμπ 28 600.000
Βιτάλ 24 3.000.000
Γκατσίνοβιτς 27 2.800.000
Βιγιαφάνες 30 800.000
Λούντγκβιστ 25 750.000
Παλάσιος 30 3.000.000
Χατζηγιοβάνης 24 1.800.000
Αϊτόρ 25 1.000.000
Μπεκ 29 150.000
Καρλίτος 31 2.000.000
Μακέντα 30 1.500.000
Ιωαννίδης 22 800.000

Σύνολο 33,3 εκατ. ευρώ

ΟΝΟΜΑ                    ΗΛΙΚΙΑ          ΤΙΜΉ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚOΣ

FINAL-4
Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός,
Εφές - Ρεάλ Μ. στον τελικό

Στην τελευταία ανάσα του ματς, η
Εφές πέτυχε τρίποντο με τον Μίσιτς και
νίκησε 77-74 τον Ολυμπιακό στον ημιτε-
λικό του Final-4 της EuroLeague στο
Βελιγράδι. Κρίμα κι άδικο ένα ματς να
κρίνεται σε μία απόφαση, αλλά αυτή εί-
ναι η ιδιαιτερότητα του μπάσκετ. Κι όταν
ένα παιχνίδι κρίνεται σε νεκρό χρόνο,
μην ψάχνουνε να βρούμε δίκαιους νικη-
τές και ηττημένους. Δυστυχώς, ο Γιώρ-
γος Μπαρτζώκας, που ψηφίστηκε ως
καλύτερος προπονητής της σεζόν στη
διοργάνωση, στο τελευταίο και καθορι-
στικπο σουτ των Τούρκων έπρεπε να εί-
χε ζητήσει να γίνει φάουλ ή να έβαζε
δυο παίκτες επάνω στον Μίσιτς. Ο
Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 11
πόντους στην τρίτη περίοδο, μείωσε
στο ελάχιστο πολλές φορές, αλλά στις
κρίσιμες στιγμές υπέπεσε σε λάθη.

Στον μικρό τελικό απόψε, ο Ολυμπια-
κός θα παίξει αντίπαλος της Μπαρτσε-
λόνα, που έχασε 86-83 από τη Ρεάλ Μα-
δρίτης. Ο μικρός τελικός θ’ αρχίσει στις
17:00 και ο μεγάλος Εφές - Ρεάλ Μα-
δρίτης στις 20:00. Και τα δύο παιχνίδια
θα μεταδοθούν από τη συνδρομητική τη-
λεόραση της NOVA.
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Μεγέθη
Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κλείσει

τριετές συμβόλαιο με την Cosmote TV
έναντι 40 εκατ. ευρώ. Η Νότιγχαμ Φό-
ρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, αν ανέβει
κατηγορία στην Premier League, παίρ-
νει αυτόματα γύρω στα 240 εκατ. ευρώ.
Για να ξέρουμε για τι μεγέθη μιλάμε.

«Κομμένος» 
Κι όμως, ελληνικό. Ο διαιτητής Μα-

νούχος, μαζί με τον Κουμπαράκη και τη
Μυλοπούλου, «κόπηκαν» στα γραπτά
τεστ της UEFA! Κι ο αρχιδιαιτητής
Μαρκ Κλάτενμπεργκ χρησιμοποιούσε
τον Μανούχο στα μεγάλη ντέρμπι. Έναν
διαιτητή που δεν ξέρει κανονισμούς.
Κομμένος και ραμμένος στα «θέλω»
του Άγγλου.

Εφέτες
Το αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ δικαίω-

σε τους ποδοσφαιριστές που έχουν
λαμβάνειν από τον Πανιώνιο και τον
Πλατανιά. Η αρμόδια –για το ίδιο αντι-
κείμενο– επιτροπή της ΓΓΑ, η ΕΕΑ, δι-

καίωσε τα δύο σωματεία. Τις αποφά-
σεις της ΕΠΟ τις παίρνουν εφέτες, της
ΕΑΑ συνταξιούχοι!

«Λάκισαν»
Οι μεγαλομέτοχοι του Αστέρα Τρίπο-

λης, Μπάκος και Καϋμενάκης, αγόρα-
σαν το τηλεοπτικό κανάλι Action 24,
ενώ «παζαρεύουν» το Open TV του Ιβάν
Σαββίδη. Πριν από την εποχή Σαββίδη,
ήθελαν τον ΠΑΟΚ. Μόλις άκουσαν τον
Ζαγοράκη να τους λέει για τα αιτήματα
των οργανωμένων, «λάκισαν».

Τριπλό κακό
Η ΑΕΚ απέτυχε να βγει στην Ευρώπη,

και το κακό είναι τριπλό. Δεν θα πάρει
χρήματα από την UEFA, θα κατρακυλή-
σει στην ειδική βαθμολογία και θα παίζει
με καλύτερους αντιπάλους όταν ξανα-
βγεί, ενώ, μετά την ανακατωσούρα που
προκάλεσαν οι οπαδοί της, μεγάλος παί-
κτης δύσκολα θα έρθει.

Κούρτιτς
Επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν

διάφορα, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέ-

ρεται για τον Κούρτιτς του ΠΑΟΚ, η αλή-

θεια είναι ότι δεν μπορεί να τον πάρει,

ούτε ενδιαφέρεται ποτέ. Για τον απλού-

στατο λόγο, ότι ο Σλοβένος υπέγραψε

διετή δανεισμό με τον «Δικέφαλο», όχι

για έναν χρόνο. 

Ντελιβεράς
Στη ΓΓΑ μετρούσαν τις προσκλήσεις

για τον σημερινό τελικό του Κυπέλλου,

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Και μάλλον θα

πρέπει να τα έβαλαν με τον ντελιβερά,

όταν είδαν ότι ήταν μόλις πέντε, ενώ εί-

χαν ζητήσει καμιά τρακοσαριά. Δεν

έφταιγε ο ντελιβεράς. Τόσες του δώσα-

νε, τόσες τους πήγε.

«Στημένο»
Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο η δίκη του

Κροάτη «νταραβεριτζή» Σάπινα, που κα-

τηγορείται ότι ήταν μέρος του «στημέ-

νου» –όπως το χαρακτήρισε η UEFA–

παιχνιδιού Πανιώνιος - Δυναμό Τιφλίδας

5-2 το… 2004! Από τότε, αναβολή στην

αναβολή. Κι όλα καλά κι όλα ωραία. 

Ψάχνουν το Κύπελλο…

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

«Οργανωμένοι» -
οπαδός 
μιας ημέρας

Aπόψε στο ΟΑΚΑ θα γίνει ο τελι-
κός του Κυπέλλου Ελλάδος ανά-

μεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
Θα έχει κοντά στις 50.000 κόσμο, κα-
θότι οι δύο φιναλίστ πήραν σχεδόν
22.000 εισιτήρια έκαστος. Οι έλεγχοι
της Αστυνομίας θα είναι εξονυχιστικοί,
όπως τόνισε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Να
είναι. Πρέπει να είναι. Ας μην έχουμε
αυταπάτες. Ο κόσμος, αυτός που απέ-
μεινε στις ομάδες, είναι μία κάστα νεα-
ρών «οργανωμένων», που, ενταγμένοι
στην κοινωνία της βίας, παράγουν βία
στα γήπεδα. Πολλές φορές απατούν
κιόλας από τους «επενδυτές» να διώ-
ξουν έναν ποδοσφαιριστή ή τον προπο-
νητή. Σ’ αυτό σημείο εσχατιάς, όλοι
βολεύονται και ουδείς ενδιαφέρεται ν’
αλλάξει τον οπαδικό του στόλο. Πόσες
και πόσες ασχήμιες δεν έχουν γίνει στο
όνομα της ομαδάρας μας. Μέχρι και
δολοφονίες. Καμία αλλαγή, καμία
πρόοδος. Στυγνό oπαδιλίκι στα social
media, πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί,
«ραντεβού θανάτου». Στο ΟΑΚΑ από-
ψε θα είναι και οικογενειάρχες, μικρά
παιδιά, άνθρωποι που απλώς θέλουν
να παρακολουθήσουν έναν τελικό. Αυ-
τούς, ουδείς τους σέβεται. Ουδείς. Εί-
ναι οι «οπαδοί μιας ημέρας», που δύ-
σκολα θα ξανάρθουν με όσα συμβαί-
νουν στο ποδόσφαιρο. Μετά τη δολο-
φονία του Άλκη, ο αριθμός των θεα-
τών μειώθηκε δραματικά στην κερκί-
δα. Ουδείς συγκινείται. Οι νουνεχείς
έπαιξαν κι έχασαν συντριπτικά από
τους «οργανωμένους», που δρουν υπό
την ανοχή των «επενδυτών». Δεν έχει
γυρισμό η κατάσταση. Ας ευχηθούμε
να μη γίνει τίποτα απόψε, αν και χορτά-
σαμε ευχολόγια…
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!Στα 1975, ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ, Άλεξ Στέπνεϊ, ήταν τόσο
απελπισμένος με τη συμπεριφορά των
αμυντικών του, που τους φώναζε διαρ-
κώς σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με
τη λήξη, κάτι δεν ένιωθε καλά με το…
σαγόνι του. Είχε πάρει… εξάρθρωση
κάτω γνάθου!

Λες
και

ήταν
χθες...
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Έμεινε στην ιστορία το ματς του Παναθη-
ναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, το 1990.
Τότε, οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν
έντονα για τη διαιτησία του Ηλία Καραμά-
νη και ο πρόεδρος του «Δικεφάλου» 
Θωμάς Βουλινός πήρε την ομάδα και…
έφυγε. Το σκορ ήταν 3-0.
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Ωστε ο πρωθυπουργός είναι για τις
ΗΠΑ «δεδομένος για όλα», κατά
πως υποστήριξαν τα φιλικά προς

το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης ΜΜΕ, και «τα έδωσε όλα, χωρίς να
πάρει τίποτα» στους φίλους και συμμά-
χους μας Αμερικανούς, αφού «προσφέ-
ρει γη και ύδωρ», κατά πως είχε προείπει
ο Αλέξης Τσίπρας. Αρχικά ήταν η συζήτη-
ση στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ να υποδύεται μία light εκδοχή του Αν-
δρέα. Ο Παπανδρέου ζητούσε να φύγουν
οι βάσεις, ο Τσίπρας δεν ζητούσε κάτι τό-
σο εξωφρενικό. Καλούσε την κυβέρνηση
να μην είναι «δεδομένη». Μετά ήλθε η συ-
νάντηση Μητσοτάκη - Μπάιντεν και η ομι-
λία του Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογ-
κρέσο, για να έλθουν οι «ημέτεροι» και
να… επιβεβαιώσουν το «δεδομένο». Το
ίδιο, πάντως, θα μπορούσε να προσάψει
κάποιος και στον Τσίπρα, όταν ήταν αγκα-
λιά με τον Τραμπ. Ουδείς όμως τότε μίλη-
σε για «δεδομένα». Αλλά, πέρα από την
πολιτική υποκρισία, συγγνώμη κιόλας,
αλλά υπάρχει ασφαλέστερη πολιτική από
τη σταθερή σύμπλευση με τους ισχυρούς
συμμάχους της χώρας; Με το «να μη σε
έχουν ως δεδομένο» περισσότερο παρα-
πέμπει σε συζήτηση εφήβων περί έρω-
τος, παρά σε υπεύθυνη πρόταση εξωτερι-
κής πολιτικής. Η σύγκριση, μάλιστα, που

γίνεται με την Τουρκία του Ερντογάν είναι
εντελώς άστοχη, σχεδόν παράλογη. Η
Τουρκία επιβεβαιώνει και επιχειρησιακά
το «μη δεδομένη», παίζοντας σε ταμπλό
που εμείς αδυνατούμε να προσεγγίσου-
με. Η Τουρκία πατάει στις γραμμές του
αναθεωρητισμού. Εμείς παραμένουμε
προσηλωμένοι στην αρχή της σταθερότη-
τας. Όταν, λοιπόν, ευαγγελίζεσαι τη στα-
θερότητα, οφείλεις να είσαι και δεδομέ-
νος προς τις συμμαχίες που συνάπτεις.
Διότι θέλεις να κινείσαι θεωρώντας ότι
και αυτές οι συμμαχίες είναι δεδομένες.
Αντιθέτως, όταν είσαι απρόβλεπτος παί-
κτης, θα εισπράξεις και απρόβλεπτες αν-
τιδράσεις. Και το να πιστεύει κανείς ότι ο

Μπάιντεν θα άρχιζε τις καρπαζιές στον
Ερντογάν, ειδικά αν ο Μητσοτάκης στη
συνάντησή του με τον Αμερικανό πρό-
εδρο ανέφερε την Τουρκία (ονομαστικά)
και την καθιστούσε υπεύθυνη για την πα-
ραβατικότητά της, είναι τουλάχιστον αφε-
λές. Μπροστά στους Αμερικανούς γερου-
σιαστές και βουλευτές, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός αφενός περιέγραψε έναν κό-
σμο που αλλάζει βίαια και ποια θέση θέ-
λει να έχει η Ελλάδα σε αυτόν, αφετέρου,
χωρίς να αναφέρει τη λέξη «Τουρκία»,
ήταν ξεκάθαρος. Αποφεύγοντας τις συνή-
θεις κραυγές για βοήθεια, έστειλε το μή-
νυμα ότι ο «ιστορικός αναθεωρητισμός
δεν θα γίνει ανεκτός από τη διεθνή κοινό-
τητα των δημοκρατικών χωρών», και ότι
αυτός δεν εντοπίζεται μόνο στη Ρωσία.
Χρησιμοποιώντας μάλιστα τη λέξη «κλει-
δί», την οποία πλέον οι Αμερικανοί αντι-
λαμβάνονται πολύ καλά, τον «αναθεωρη-
τισμό», ο πρωθυπουργός κατάφερε να
θέσει όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέρον-
τος με ξεκάθαρο και πολύ σαφή τρόπο.
Και χειροκροτήθηκε τόσο πολύ μάλιστα,
που, όπως είπε χαριτολογώντας ο πρωθυ-
πουργός: «Τόσο χειροκρότημα δεν έχω
συνηθίσει ούτε στην ελληνική Βουλή». Τι
να κάνουμε; Εμείς εδώ έχουμε την (πολι-
τική) μιζέρια μας… Ασχολούμαστε με
τα… «δεδομένα».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Σε διάστημα λίγων ημερών ο
πρωθυπουργός θα βρεθεί δύο

φορές στην Αμερική. Στις 23 Μαΐ-
ου ο κ. Μητσοτάκης θα ξαναπάει
στις ΗΠΑ, αυτήν τη φορά στη Βο-
στώνη, για να μιλήσει στο Boston
College, προσκεκλημένος ενός
από τα κορυφαία αμερικανικά πα-
νεπιστήμια. Θα είναι σημαντική η
ομιλία του, αφού πρόκειται για
ομιλία αποφοίτησης της τάξης
του 2022.

� Και μετά την Αμερική, στο Νταβός
στις 24 και στις 25 Μαΐου. Πέρυσι

τον χειμώνα, την ώρα που ετοιμάζον-
ταν οι ηγέτες να πάνε στο ελβετικό
αυτό θέρετρο, σημειώθηκε έξαρση
της πανδημίας Covid και αναβλήθηκε
η συνάντηση. Αποφασίστηκε να γίνει,
αντί χειμερινό, ένα ανοιξιάτικο Ντα-
βός, αλλά με την ίδια σημασία, ίσως
και μεγαλύτερη, λόγω των οικονομι-
κών επιπτώσεων του πολέμου στην
Ουκρανία. 

� Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο
Μπάιντεν, κατά τη συνάντησή

του με τον Έλληνα πρωθυπουργό,
δεν αρκέστηκε στην επιλογή μίας
γραβάτας με ελληνικό χαρακτήρα,
αλλά επέλεξε να φορέσει ένα αξε-
σουάρ που του είχε δωρίσει ένας
Έλληνας. Τη γραβάτα αυτή είχε
κάνει δώρο το 2017 στον τότε αν-
τιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
ο τότε υφυπουργός Εξωτερικών
Τέρενς Κουίκ. Το γεγονός επιβε-
βαίωσε και ο ίδιος ο Κουίκ γρά-
φοντας στο Twitter: «Do you trade
your tie with mine?» (Ανταλλάσσε-
τε τη γραβάτα σας με τη δική μου;)
μου είχε πει ο @POTUS. Χάρηκα
που τη φύλαξε για να βρει την κα-
τάλληλη ευκαιρία». Πάντως μπο-
ρείτε να φανταστείτε Έλληνα πρω-
θυπουργό να φοράει γραβάτα με
αμερικανική σημαία; 

i-kyr

ΦΩ.Σ

Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν τις αιτήσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Μπράβο στον Πούτιν…

Είπε

Το να πιστεύει κανείς ότι
ο Μπάιντεν θα άρχιζε τις
καρπαζιές στον Ερντογάν,
ειδικά αν ο Μητσοτάκης
στη συνάντησή του με τον
Αμερικανό πρόεδρο
ανέφερε την Τουρκία
(ονομαστικά) και την
καθιστούσε υπεύθυνη για
την παραβατικότητά της,
είναι τουλάχιστον αφελές

«Οι δημοκρατίες μας απειλούνται από τις “Σειρήνες” των λαϊκιστών... Οι φωνές τους
ακούγονται, κυρίως επειδή η ανισότητα των εισοδημάτων έχει αυξηθεί στις κοινωνίες
μας και πολλοί, δικαιολογημένα, αισθάνονται ότι έχουν μείνει πίσω. Στην Ελλάδα 
μιλάμε εκ πείρας. Πληρώσαμε βαρύ τίμημα, επειδή ακούσαμε αυτές τις φωνές».

(Ο Έλληνας πρωθυπουργός στο αμερικανικό Κογκρέσο)

Γιατί τόση (πολιτική) μιζέρια; 


