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ΘΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Ελλάδα πρέπει να
είναι σε επιφυλακή 

� Σελ. 6-7

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

Πολιτικό παιχνίδι για τρεις
� Σελ. 14

Τα 3 χρόνια 
που άλλαξαν
την Ελλάδα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Σ τ Ε  Γ Ι Α  Α Ν Α Δ Ρ Ο Μ Ι Κ Α Ε Π Α Ν Ω  3 0 % - 4 0 %

Ποιοι ωφελούνται
Ποιοι χάνουν 

Νέα «έκρηξη»
στα ενοίκια

� Σελ. 16-17 � Σελ. 15

2019 (7 ΙΟΥΛΙΟΥ ) - 2022 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ  -  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 

Τρία χρόνια συμπληρώνονται την ερχόμενη Πέμπτη

από τη θριαμβευτική επικράτηση της ΝΔ στις

εκλογές της 7ης Ιουλίου και την ανάληψη της εξουσίας

από τον Κυριάκο Μητσοτάκη • Τι πέτυχε η φιλελεύθερη,

δημοκρατική παράταξη • Ποιος ο προγραμματισμός για

την τέταρτη, προεκλογική χρονιά

Γ. ΔΑΝΙΗΛ 

Δεν «αγγίζει» το 
νησί μας ο Ερντογάν 

� Σελ. 20

Δήμαρχος Οινουσσών

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Όχι αποχή στις εκλογές
� Σελ. 12

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞEIΣ ΣΤΟ «Π»

ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΣΤΗΜΑΔΡΙΤΗΣΥΝΟΔΟΣ
ΝΑΤΟ

Γιατί «χτύπησε» στο παρά πέντε ο Τούρκος πρόεδρος

�Σελ. 4-5, 48

�Σελ. 7

ΑΡΘΡA Φ. Σιούμπουρας, Ί. Παπαδάκης, 
Θ. Παπαμιχαήλ, Δ. Ζαννίδης, Γ. Κοντονής,
Γ. Τσούκαλης, Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη

Γυναίκες 
στα όπλα

Χιλιάδες Ελληνίδες βρίσκονται σε μάχιμες θέσεις �Σελ. 24-25

Τι απέγιναν 
οι 14 

της «17Ν»

20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Αποφυλακίστηκαν
έντεκα μέχρι τώρα

� Σελ. 34-35

ΕΡΕΥΝΑ «Π»

«Η χώρα 
σήμερα δεν 
έχει καμία 
σχέση με 

εκείνη 
της κρίσης, 

της καθήλωσης, 
του διχασμού…»



Πολιτική σταθερότητα
έχει ανάγκη ο τόπος

Συντρέχει πράγματι κανένας λόγος να
επικαλείται η κυβέρνηση το «τοξικό
κλίμα» που υιοθετεί η αντιπολίτευση

για να προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο; Η
αντιπολίτευση και δη η αξιωματική ναι, ασκεί
δριμεία κριτική, ακραία, πολλές φορές εκτός
ορίων, και μπορεί να χαρακτηριστεί ανεύθυ-
νη, αλλά τη «δουλειά» της, λέει, κάνει. Αυτοί
είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, που ακολου-
θεί, αλλά εντόνως «τοξικό κλίμα», που να αι-
τιολογεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες δεν
έχει ακόμη διαμορφωθεί. Ένας άλλος λόγος,
τον οποίο και κατά το Σύνταγμα μπορεί να
επικαλεστεί ο πρωθυπουργός για προσφυγή
σε πρόωρες εκλογές, είναι ο αποκαλούμενος
«εθνικά θέματα». Και εντάξει, υπάρχει η πρω-
τοφανής τουρκική προκλητικότητα, αλλά
δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να σχηματί-
σουμε και κυβέρνηση εθνικής ενότητας για
να αντιμετωπίσουμε τις απειλές των γειτό-
νων μας. Εξάλλου, η κυβέρνηση καλά τα πάει
μέχρι στιγμής για το μέγα αυτό εθνικό θέμα.
Δεν απομένει παρά ο λόγος της ψύχραιμης
και επιτυχημένης διαχείρισης της οικονομι-
κής κρίσης, η οποία, λόγω και του συνεχιζό-
μενου πολέμου στην Ουκρανία, αναμένεται
να οξυνθεί τον προσεχή χειμώνα. Μια κυβέρ-
νηση, όμως, που πλησιάζει στο τέλος της θη-
τείας της μπορεί να διαχειριστεί την κρίση
χωρίς να σκέφτεται το πολιτικό κόστος, να
λαμβάνει αποφάσεις που και θα στηρίζουν
την κοινωνία, αλλά και δεν θα οδηγήσουν
την εθνική οικονομία στον εκτροχιασμό; Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πι-
στεύει πως η κυβέρνησή του μπορεί να τα κα-
ταφέρει και χωρίς να καταφύγει πρόωρα
στην ανανέωση της λαϊκής εντολής. Αρκεί η
κατάσταση στη διεθνή οικονομία να μη δεί-
χνει ότι ξεφεύγει εντελώς και το επερχόμενο
τσουνάμι, φτάνοντας να χτυπήσει και την
Ελλάδα, να μην μπορεί να ανακοπεί. Είναι
και ο μόνος λόγος για πρόωρες εκλογές, που
θα είναι προ των πυλών.
Αρκεί βεβαίως, στην προκειμένη περίπτωση,
να μην επικρατήσουν οι «βρόμικοι κανόνες»
και γενικώς η αξιωματική αντιπολίτευση να
μη διαμορφώσει «εντόνως τοξικό κλίμα»,
υποβοηθώντας, για λόγους καθαρά κομματι-
κού συμφέροντος, τις προϋποθέσεις για άμε-
ση προσφυγή στις κάλπες. Τότε ναι, η από-
φαση για πολιτική σταθερότητα είναι στα χέ-
ρια του Μητσοτάκη.
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΕΙΝΑΙ προφανώς το προφανές: Η ελληνι-
κή Πολιτεία ν’ αντιμετωπίζει με τρόπον αδύ-
ναμο και σε τίνες περιπτώσεις ΑΔΙΑΦΟΡΟ
την εγκληματικότητα στη χώρα ΜΑΣ.

Όχι στο σύνολό της, αλλά ΑΥΤΗ που καλύ-
πτεται και προστατεύεται από μια ΜΑΓΙΚΗ
κουκούλα! 

Το επιβεβαίωσαν ΠΑΛΙ προχθές κάποιοι in-
cognito κουκουλοφόροι που έβαλαν ΜΙΑ ΑΚΟ-
ΜΗ φωτιά στο σπίτι επώνυμου δημοσιογρά-
φου του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης!

«Δηλαδή», παρατήρησα στον δημοσιογρά-
φο, «ΟΥΤΕ αυτήν τη φορά συνελή-
φθησαν οι δράστες…»

«Ευτυχώς ΔΕΝ συνελήφθησαν ΟΥ-
ΤΕ τα θύματα», είπε εκείνος.

«Μα, ΓΙΑΤΙ να συλληφθούν τα
θύματα;» 

Εκείνος ανασήκωσε τους
ώμους και εξήγησε:

«Γιατί είναι τα ΜΟΝΑ που
κάθε φορά γνωρίζει η Πολι-
τεία!...»

ΠΡΙΝ από λίγες μέρες,
εξάλλου, άγνωστοι, φυσικά
κουκουλοφόροι επισκέφθη-
καν με μια «βαριοπούλα» την
πρώην Τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ στην
οδό Σταδίου.

Και έσπασαν μια μαρμάρι-
νη πλάκα που έφερε τα ονό-
ματα των ΤΡΙΩΝ εργαζομέ-
νων εκεί όπου κουκουλοφόροι τούς είχαν
ΚΑΨΕΙ ζωντανούς! 

Αφού πρώτα πυρπόλησαν την Τράπεζα και
σχεδόν ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Αθήνα.

Χωρίς να υπάρξει τότε και από τότε ΟΥΔΕ-
ΜΙΑ κουκουλοφόρος σύλληψη!

Έσπασαν, λοιπόν, την πλάκα που έφερε
τα ονόματα δύο εργαζόμενων γυναικών,
της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και της
Παρασκευής Ζούλια, και ενός εργαζομέ-

νου άνδρα, του Επαμεινώνδα Τσάκαλη. 
Τους οποίους το κουκουλοφόρο ΑΛΗΤΑ-

ΡΙΟ σκότωσε ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ φορά.
Με την Πολιτεία να συνεχίζει τον βαθύτα-

το ΥΠΝΟ της.
«Άδικα μας κατηγορείτε ότι κοιμόμαστε»,

είχε διαμαρτυρηθεί καθώς καίγονταν η Αθή-
να και η ΜΑΡΦΙΝ ένας «αρμόδιος». 

«Δηλαδή δεν κοιμάσθε;»
«ΟΧΙ», διαβεβαίωσε, «είμαι ξύπνιος».
Και σβήνοντας το φως, γύρισε από το άλ-

λο πλευρό…

Θα πρέπει ασφαλώς να θυμηθούμε και
την υπόθεση ΑΞΑΡΛΙΑΝ. 

Εκείνον τον νέο, που, περνώντας κάποιο
μεσημέρι από έναν δρόμο του Συντάγματος
πυροβολήθηκε και δολοφονήθηκε «χωρίς
λόγο», από κάποιους κουκουλοφόρους! Οί-
τινες, βεβαίως-βεβαίως, ΟΥΔΕΠΟΤΕ συλλή-
φθηκαν. Οι ίδιοι, ωστόσο, άφησαν να διαρ-
ρεύσει ότι δεν σκόπευαν τον άγνωστο νέο,
αλλά γνωστό πολιτικό και υπουργό που θα

εμφανιζόταν εκεί. «Πρόλαβε», όμως τον
υπουργό ο Αξαρλιάν.

Οπότε εκείνος «έφταιγε» που δολοφονή-
θηκε… 

ΩΣ συνέβη και με ΔΥΟ «φταίχτες» δημο-
σιογράφους, που δολοφονήθηκαν από κου-
κουλοφόρους, πλην όμως ΟΥΤΕ φωνή ΟΥΤΕ
ακρόαση από την Πολιτεία.

Την ίδια Πολιτεία που ύστερα από χρόνια
και καιρούς ανακάλυψε τους δολοφόνους
της «17Ν».

ΑΜΕΣΩΣ μόλις δολοφόνησαν εδώ έναν

Βρετανό ταξίαρχο.
Και ΑΜΕΣΩΣ μόλις έφθασαν εδώ πράκτο-

ρες ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!
Παρά ταύτα, αριστεροί πολιτικοί και πανε-

πιστημιακοί ζήτησαν την αποφυλάκιση του
κ. Κουφοντίνα! 

«Μα, αυτός σκότωσε ένα σωρό ανθρώ-
πους», παρατήρησα.

«Υπερβολές», είπε ένας καθηγητής. «Δεν
σκότωσε ΟΥΤΕ είκοσι».

Και ίσως κατά λάθος…

Η «μαγική» κουκούλα… 
Δημήτρης Ζαννίδης
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Τα τρία χρόνια που άλλαξαν 
Τ ρία χρόνια συμπληρώνονται την ερ-

χόμενη Πέμπτη από τη στιγμή που η
ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ανέλαβαν την εξουσία της χώρας. Μία κυ-
βερνητική περίοδος γεμάτη από πρωτο-
φανείς κρίσεις σε όλα τα επίπεδα –που
εξακολουθούν να χτυπούν τον πλανήτη–,
επικίνδυνες εξάρσεις στα εθνικά θέματα
αλλά και την κλιματική αλλαγή, που άρχι-
σε με μανία να πλήττει κυρίως τις χώρες
της Μεσογείου. 

Ωστόσο, παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοό-
τητες, η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς πα-
ράταξης κατόρθωσε να προχωρήσει τις με-
ταρρυθμίσεις, να στηρίξει εργαζομένους
και επιχειρήσεις που έπληξε η πανδημία,
χωρίς να βγει η χώρα εκτός δημοσιονομι-
κών στόχων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη
των αγορών αλλά και τα εύσημα από τις
Βρυξέλλες. Παράλληλα προχώρησε με
γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό του
κράτους και στην αμυντική θωράκιση της
χώρας, υπογράφοντας ιστορικές συμφω-
νίες με ΗΠΑ και Γαλλία. 

Βαδίζουμε μπροστά

«Η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέ-
ση με τη χώρα της κρίσης, της καθήλωσης
και του διχασμού. Είναι ένα σύγχρονο κρά-
τος που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψη-
λά», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την αλλαγή
που παρουσιάζει η εικόνα της χώρας σε
όλους τους τομείς. Ο πρωθυπουργός, με
τις πολιτικές που εφαρμόζει και την αντιμε-
τώπιση των κρίσιμων ζητημάτων, έχει κα-
ταφέρει ένα σημαντικό ρεκόρ καθώς προ-
ηγείται, όλο αυτό το διάστημα, στις δημο-
σκοπήσεις και μάλιστα με διψήφια ποσο-
στά από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Η παράδοση που θέλει την αξιωματική
αντιπολίτευση να προηγείται στις μετρή-
σεις, με το κυβερνών κόμμα να χάνει έδα-
φος λόγω της φθοράς των τριών χρόνων,
δεν ισχύει για την κυβέρνηση της ΝΔ, που
αυξάνει συνεχώς της απόστασή της από
τον ΣΥΡΙΖΑ που σε κανένα σημείο δεν μπό-
ρεσε να εκμεταλλευτεί την προσωρινή δη-
μοσκοπική κάμψη που εμφάνισε η κεντρο-
δεξιά παράταξη. Παράλληλα ο πρωθυ-
πουργός ενισχύει τη δημοτικότητά του με

τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι
στην Τουρκία, διευρύνοντας τη διαφορά
του από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν
μπόρεσε να αμφισβητήσει την πρωτοκαθε-
δρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Τέλος η επιτήρηση 

Τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε
η πανδημία σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικά,
πολιτικά, οικονομικά) δεν εμπόδισαν την
κυβέρνηση να υλοποιήσει σταδιακά το με-
γαλύτερο μέρος των προεκλογικών της δε-
σμεύσεων, αν και χρειάστηκαν να δοθούν

περισσότερα
από 41 δισ.
ευρώ για τη
στήριξη των
εργαζομένων
και των επι-
χε ιρήσεων.
Αποτέλεσμα

της χρηστής πολιτικής που ακολουθήθηκε
ήταν η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ, η
έξοδος από το καθεστώς αυξημένης επιτή-
ρησης και η αναβάθμιση της ελληνικής οι-
κονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολό-
γησης. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε

τα σημαντικά επενδυτικά εργαλεία που έχει
στα χέρια της η κυβέρνηση, όπως το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. 

Ο πρωθυπουργός, με σύνθημα το «είπα-
με το κάναμε», άρχισε να προχωρά σε φο-
ροελαφρύνσεις σε αντίθεση με την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε επιβάλει
29 νέους φόρους, ισοπεδώνοντας τη με-
σαία τάξη. Οι πρώτες κινήσεις που έκανε
το οικονομικό επιτελείο ήταν η μείωση
του συντελεστή φορολογίας των επιχειρή-
σεων, ο φόρος μερισμάτων, ο εισαγωγι-
κός συντελεστής για μισθωτούς, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και αγρότες, οι μει-
ώσεις στον ΕΝΦΙΑ όπως και στον ΦΠΑ σε
συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ καταργήθη-
κε η εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς
του ιδιωτικού τομέα. 

Στήριξη των αδυνάτων 

Από την
πρώτη στιγμή
που ανέλαβε
τα ηνία της
χώρας, κύριο
μέλημα του
Κυριάκου Μη-

τσοτάκη ήταν η στήριξη οικονομικά ασθενέ-
στερων. Αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ το
αφορολόγητο όριο για κάθε προστατευόμε-
νο τέκνο, χορηγείται επίδομα γέννησης
ύψους 2.000, το ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα αυξήθηκε και χορηγείται σε 800.000
συμπολίτες μας, ενώ απαλλάχθηκαν από
την εισφορά αλληλεγγύης τα ΑμεΑ με πο-
σοστό αναπηρίας άνω του 80%. 

Ακολούθησε η διπλή αύξηση του κατώ-
τατου μισθού μέσα σε έναν χρόνο, φτάνον-
τας σε ποσοστό το 9,7%, και από τα 663
ευρώ φτάνει πλέον στα 713 ευρώ τον μή-
να. Η Ελλάδα έχει πλέον τον 9ο υψηλότερο
κατώτατο μισθό στην ΕΕ, γεγονός που ση-
ματοδοτεί εμφατικά την κατεύθυνση των
πολιτικών μας. 

Η ανεργία μειώνεται σταθερά και βρί-
σκεται σε χαμηλά δεκαετίας, ενώ οι απα-
σχολούμενοι έχουν ξεπεράσει το ψυχο-
λογικό όριο των 4 εκατ. Τον Ιούλιο του
2019 η ανεργία ανερχόταν σε ποσοστό
17,3%, τον Απρίλιο του 2022 σε 12,5%
και βαίνει συνεχώς μειούμενη, σε σημείο
που για κάποιους δυναμικούς κλάδους
της οικονομίας μας να παρατηρείται δυ-
σχέρεια στην εύρεση εργαζομένων, ενώ

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

3  Χ Ρ O Ν Ι Α  Δ Ι Α Κ Υ Β E Ρ Ν Η Σ Η Σ  Ν Δ  

Παρά τις
πρωτόγνωρες

αντιξοότητες, η
κυβέρνηση

κατόρθωσε να
στηρίξει

εργαζομένους και
επιχειρήσεις, χωρίς

να βγει 
η χώρα εκτός

δημοσιονομικών
στόχων, κερδίζοντας

την εμπιστοσύνη 
των αγορών αλλά

και τα εύσημα 
από τις Βρυξέλλες 
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την εικόνα της Ελλάδας 
αυξήθηκε και το επίδομα ανεργίας κατά
31 ευρώ τον μήνα. 

Τάξη σε εργασιακά - συντάξεις 

Παράλλη-
λα επήλθε η
σ τ α δ ι α κ ή
επαναφορά
στην κανονι-
κότητα όσον
αφορά τα ερ-
γασιακά, ενώ

μπήκαν κανόνες και στις συνδικαλιστικές
αποφάσεις. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας
προσφέρει διαφάνεια στην τήρηση του
ωραρίου και στην πληρωμή των υπερω-
ριών, στην ενίσχυση της αντιμετώπισης
υποδηλωμένης / αδήλωτης εργασίας. Επί-
σης ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των ταχυ-
διανομέων με την κάλυψη και των αυτοα-
πασχολουμένων εργαζομένων από τις
πλατφόρμες για κράνη και συντήρηση των
οχημάτων τους. Θεσπίστηκε η ίδια αποζη-
μίωση απόλυσης για εργατοτεχνίτες και
υπαλλήλους και το δικαίωμα αποσύνδεσης
για τους τηλεργαζόμενους, ώστε να μη δη-
μιουργηθεί περιβάλλον αυθαιρεσίας στον
χώρο αυτόν. 

Κομβικές αλλαγές έγιναν στις συντάξεις
προκειμένου να μπούνε σε τάξη το μπάχα-

λο και οι αδικίες που προκλήθηκαν από τον
νόμο Κατρούγκαλου. Συγκεκριμένα εξα-
σφαλίστηκαν μόνιμες αυξήσεις έως
7,21% στις κύριες συντάξεις σε συνταξιού-
χους με 30 χρόνια ασφάλισης και άνω,
ενώ ακυρώθηκε η περικοπή όσων είχαν
άθροισμα μηνιαίας κύριας και επικουρικής
σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ. Επιστρά-
φηκαν συντάξεις 1,2 δισ. ευρώ ως αποτέ-
λεσμα εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων
και μειώθηκε από 60% σε 30% η περικοπή
των συνταξιούχων που εργάζονται. 

Επίσης με ταχύτατους ρυθμούς πλέον
προχωρά το ζήτημα των εκκρεμών συντά-
ξεων. Είναι ενδεικτικό πως το α’ πεντάμη-
νο του 2022 εκδόθηκαν τόσες συντάξεις
όσες ολόκληρο το 2019. Παράλληλα, μέ-
σα σε δύο χρόνια μειώθηκαν οι ληξιπρόθε-
σμες οφειλές κατά 75%, ενώ με το σύστη-
μα των ατομικών «κουμπαράδων» η κυβέρ-
νηση στοχεύει σε υψηλότερες επικουρικές
συντάξεις αλλά και στη βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού συστήματος. 

Επανάσταση στο ψηφιακό κράτος 

Εκεί όπου σημειώθηκαν αλματώδη βή-
ματα ήταν στον τομέα της ψηφιακής διακυ-
βέρνησης. Το 112 για τις φυσικές κατα-
στροφές, που δεν μπορούσε να δημιουργή-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα τραγικά γεγονότα που

σημειώθηκαν σε Μάνδρα και Μάτι, ήταν η
πρώτη εντολή που έδωσε ο πρωθυπουργός
στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ωστόσο η επα-
νάσταση έγινε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια

της πανδη-
μίας, με την
α π ο σ τ ο λ ή
των μηνυμά-
των στην κα-
ραντίνα, το
ραντεβού για
το εμβόλιο

και το ψηφιακό πιστοποιητικό, όπως και με
τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας με όλα τα
παραπεμπτικά και τις συνταγές φαρμάκων.

Ακολούθησαν τον επόμενο μήνα η ψηφια-
κή ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης,
ενώ αρκετές είναι οι πλατφόρμες που δημι-
ουργήθηκαν προκειμένου οι πολίτες να μπο-
ρέσουν άμεσα να εξυπηρετηθούν χωρίς να
μετακινηθούν από τον χώρο τους, όπως η
κάρτα για την επιδότηση καυσίμων, το Po-
wer Pass για την επιστροφή των χρημάτων
από τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλε-
κτρικού ρεύματος, ενώ οι υποψήφιοι στα
πανεπιστήμια για δεύτερη χρονιά πληροφο-
ρήθηκαν τη βαθμολογία τους με ένα sms
στο κινητό τους. Ακόμα, δεκάδες πιστοποι-
ητικά μπορούν να τα προμηθευτούν οι πολί-
τες χωρίς να μεταβούν στα ΚΕΠ.  

Ιστορικές αμυντικές συμφωνίες 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε τρία
χρόνια κατάφερε να αλλάξει τους συσχετι-
σμούς στην περιοχή των Δυτικών Βαλκα-
νίων και της Ανατολικής Μεσογείου, διευ-
ρύνοντας τις συμμαχίες τόσο εντός όσο και
εκτός της ΕΕ, ενώ με τις ιστορικές συμφω-
νίες που υπέγραψε με τις ΗΠΑ και τη Γαλ-
λία ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική θω-
ράκιση της χώρας. Ανακήρυξε την ΑΟΖ με
την Ιταλία και την Αίγυπτο, ενώ με την Αλ-
βανία το ζήτημα θα λυθεί στο Διεθνές Δι-
καστήριο της Χάγης.  Παράλληλα άλλαξε
και τη στρατηγική απέναντι στην Τουρκία
διεθνοποιώντας από την πρώτη στιγμή τις
προκλήσεις, μετατρέποντας το πρόβλημα
σε ευρωπαϊκό. Επίσης, με την τακτική που
ακολουθεί όλο αυτό το διάστημα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε στον Ταγίπ
Ερντογάν πως δεν πρόκειται να δεχθεί την
αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμά-
των, κάτι που απέδειξε η κυβέρνηση το
2020 στον Έβρο. Παράλληλα, τόσο με την
επέκταση του φράχτη όσο και με τη φύλα-
ξη των συνόρων στο Αιγαίο, μείωσε δρα-
στικά τις μεταναστευτικές ροές και έστειλε
ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση
πως η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. 

Με το βλέμμα 
στους νέους 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την κυ-
βέρνηση στην αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία. Ήδη
εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Πρώτο ένση-
μο», το οποίο αφορά τους νέους που
προσλαμβάνονται σε δουλειές πλήρους
απασχόλησης χωρίς να έχουν προϋπηρε-
σία, με την κυβέρνηση για έξι μήνες να δί-
νει 1.200 ευρώ (600 ευρώ στον εργοδό-
τη και 600 στον εργαζόμενο). 

Επίσης προχώρησε στην κάλυψη ασφα-
λιστικών εισφορών για επιπλέον 50.000
θέσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους
της οικονομίας, στην επέκταση του στεγα-
στικού επιδόματος 1.000 ευρώ/έτος και
στους σπουδαστές δημόσιων ΙΕΚ καθώς
και στην κατάργηση ειδικού τέλους κινη-
τής τηλεφωνίας για όλους τους νέους
έως 29 ετών. 

Ακόμα καταργήθηκε ο φόρος γονικών
παροχών και δωρεών από τους γονείς
προς τα παιδιά, ενώ είχε δοθεί και το free-
dom pass των 150 ευρώ για τους νέους
μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. 

Τα μέτρα 
που έρχονται 

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγεί-
λει ορισμένες από τις κινήσεις του για την
επόμενη τετραετία, όπως είναι η φτηνή
στέγη για τα νέα ζευγάρια, καθώς ένα από
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι
οι αυξήσεις στα ενοίκια. 

Επίσης, στα επόμενα βήματα συγκατα-
λέγονται η κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης και για τους δημοσίους υπαλ-
λήλους αλλά και η νέα μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών που θα αυξή-
σει ουσιαστικών τις αποδοχές των εργα-
ζομένων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η έν-
ταξη της χώρας μας στην επενδυτική
βαθμίδα, πάνω στην οποία ποντάρει
πολλά ο πρωθυπουργός για την πορεία
της οικονομίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενέρ-
γεια και κυρίως στην ανάπτυξη των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στην
μεταφορά υγροποιημένου αερίου, προ-
κειμένου η χώρα μας να μετατραπεί σε
ενεργειακό κόμβο. 

Ήδη ετοιμάζονται πλωτές δεξαμενές
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και
στη Ρεβυθούσα, ενώ σύντομα θα ανα-
κοινωθεί και η δημιουργία μιας ακόμη
στον κορινθιακό κόλπο. Στο επίκεντρο
θα βρεθεί και η μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας με σαφώς χαμηλότερο κό-
στος από την Αίγυπτο.

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Στη συμπλήρωση τριών χρόνων της κυβερνητικής μας θητείας, τα

αποτελέσματα «μιλούν» από μόνα τους. Το έργο που έχει επιδείξει η κυ-
βέρνησή μας τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης και αποδοχής στην κοι-
νωνία, υπερβαίνοντας τα κομματικά όρια. Όπως αποτυπώνεται δημοσκοπικά, η
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, κάτι που δεν το
είχε επιτύχει καμία κυβέρνηση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ξέρουμε ότι πρέπει να γί-
νουν πολλά ακόμα. Μπορούμε, όμως, και θα πάμε ακόμη καλύτερα. 

Αθανάσιος Μπούρας, αντιπρόεδρος της Βουλής
Με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019, η Ελλάδα γύρισε σελίδα.

Ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε τη διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα
Δημοκρατία και στον πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρία χρόνια
μετά, ο απολογισμός φαίνεται να υπερβαίνει τα κομματικά όρια και η κυ-
βέρνηση να συγκεντρώνει την αποδοχή και τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών.

Γιώργος Κώτσηρας, υφυπουργός Δικαιοσύνης
Τα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ήταν τρία χρόνια υπευ-

θυνότητας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και υπό πρωτόγνωρες
συνθήκες για την ανθρωπότητα, η Ελλάδα κατάφερε να αντιμετωπί-
σει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις προσδο-
κίες των πολιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη στιγμή, έδωσε το πολι-
τικό του στίγμα, κάνοντας πράξη όσα είχε δεσμευθεί προεκλογικά για τη χώρα,
ισχυροποιώντας τους θεσμούς της δημοκρατίας, παρουσιάζοντας όραμα, σχέδιο
και απτά αποτελέσματα.
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Το προβληματισμό του για την πορεία
των ελληνοτουρκικών σχέσεων εκ-
φράζει σε συνέντευξή του στο «Π» ο

βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΔ
Θόδωρος Ρουσόπουλος. Εκτιμά πως ο Τα-
γίπ Ερντογάν θα συνεχίσει την τακτική του
αναθεωρητισμού και την επιθετική του ρη-
τορική, όσο η Τουρκία θα πλησιάζει προς
στην τελική ευθεία των εκλογών. 

Όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκη-
νή και με αφορμή τη συμπλήρωση τριών
χρόνων από την εκλογή της ΝΔ στην εξου-
σία, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος σημειώνει
πως οι πρωτοφανείς κρίσεις δεν εμπόδισαν
τον πρωθυπουργό να εφαρμόσει το προ-
εκλογικό του πρόγραμμα, φέρνοντας ση-
μαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των
πολιτών.

Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ; Εκτιμά-
τε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις
προκλήσεις;

Επί της ουσίας, η συμφωνία που επετεύχ-
θη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν αλλάζει τα δε-
δομένα για τη χώρα μας, ούτε θίγει τα συμ-
φέροντα της Ελλάδας. Στην πραγματικότη-
τα, πρόκειται για μία αναδίπλωση του προ-
έδρου Ερντογάν και για επανάληψη ορισμέ-
νων γνωστών θέσεων, όπως για παράδειγ-
μα ότι το PKK αποτελεί τρομοκρατική οργά-
νωση, όπως ήδη αναγνωρίζει η Ε.Ε. Από
εκεί και πέρα, θεωρώ πως η Τουρκία και ο
πρόεδρος Ερντογάν θα συνεχίσουν την ανα-
θεωρητική και επιθετική ρητορική έναντι

της χώρας μας, τουλάχιστον μέχρι τη διε-
νέργεια των εκλογών τους, όποτε αυτές γί-
νουν. Μολαταύτα, σε αντίθεση με προηγού-
μενες στιγμές, θεωρώ πως σήμερα ο ανα-
θεωρητισμός της Τουρκίας προσιδιάζει σε
αυτόν του προέδρου Πούτιν και δεν εξαντ-
λείται σε ρητορικά σχήματα. Εξ ου και η Ελ-
λάδα πρέπει να είναι και είναι σε επιφυλακή
και ετοιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συμβούλιο της Ευρώπης και εθνικές συμμα-
χικές μας κυβερνήσεις καταδικάζουν απερί-
φραστα, πλέον, τις κινήσεις της τουρκικής
προκλητικότητας. Κάτι που μέχρι πρότινος
δεν ήταν δεδομένο.

Με τη στρατηγική της διεθνοποίησης
της τουρκικής προκλητικότητας και
των απαντήσεων που δίνονται μέσω
συγκεκριμένων στοιχείων, εκτιμάτε
πως ευρωπαϊκές χώρες που ήταν πιο
κοντά στην Άγκυρα αρχίζουν να παίρ-
νουν πλέον αποστάσεις;

Έχει καταστεί, πράγματι, κλισέ να αναφε-
ρόμαστε στον «απομονωμένο» Ερντογάν. Εί-
ναι, όμως, ίσως η πρώτη φορά λόγω της
προκλητικής της συμπεριφοράς, της ενερ-
γητικής και πολυεπίπεδης ελληνικής διπλω-
ματίας και εξαιτίας της μεταστροφής του
κλίματος στη Δύση μετά από τη ρωσική ει-

σβολή στην Ουκρανία, που η Τουρκία δεν
διαθέτει μεγάλο εύρος συνομιλητών. Αντί-
θετα η Ελλάδα, με αποκορύφωμα την πολύ
ενοχλητική για τους Τούρκους ομιλία του
πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στο Αμερικα-
νικό Κογκρέσο, διευρύνει και εμβαθύνει τις
διεθνείς διμερείς και πολυμερείς συμμα-
χίες της.  

Ωστόσο δεν βλέπουμε να υπάρχει ενι-
αία αντιμετώπιση από την Ε.Ε στο ζήτη-
μα της ενεργειακής κρίσης, με την
ακρίβεια να πλήττει ολοένα και περισ-
σότερο τους πολίτες.

Εδώ η Ελλάδα κάνει πάλι πρώτη βήματα
μπροστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θυμηθεί-
τε, άλλωστε, πως και στην πανδημία ήταν ο
Έλληνας πρωθυπουργός που είχε προτείνει
πρώτος μία σειρά από μέτρα, όπως το πρά-
σινο πιστοποιητικό για τα διεθνή ταξίδια. Τώ-
ρα, η Ελλάδα αναστέλλει τη ρήτρα αναπρο-
σαρμογής στην ενέργεια. Είμαι σίγουρος
πως αργά ή γρήγορα το ίδιο παράδειγμα θα
ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Οι κατανα-
λωτές θα δουν γρήγορα τις αλλαγές στους
επόμενους λογαριασμούς τους. Και μην ξε-
χνάμε όλα τα μέτρα στήριξης που αυτή η κυ-
βέρνηση έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετούς

«Η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά κεραία
το προεκλογικό της πρόγραμμα» 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Με-
τανάστευσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης πιστεύετε πως η Άγκυρα
θα επιχειρήσει να επαναλάβει τα
επεισόδια του 2020 στα ελληνο-
τουρκικά σύνορα;

Η Τουρκία δεν έχει σεβαστεί, επί
της ουσίας, ποτέ στο ακέραιο την
Κοινή Δήλωση που συμφώνησε το
2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
γεγονότα στον Έβρο, στα οποία ανα-
φέρεστε, πιστοποιούν αυτή την εκτί-
μηση. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα
διαφυλάττει τα σύνορά της –που εί-
ναι και ευρωπαϊκά– με σεβασμό στις
ανθρώπινες ζωές και το Διεθνές Δί-
καιο. Ήδη στο πεδίο του Μεταναστευ-
τικού οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου
έχουν μειωθεί δραστικά και τα νησιά
μας στο Ανατολικό Αιγαίο δέχονται
λιγότερες πιέσεις από τις ροές. 

Θόδωρος 
Ρουσόπουλος 

στον Σωτήρη Σταθόπουλο 

Βουλευτής Βόρειου 
Τομέα Αθηνών της ΝΔ
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μήνες για την αντιμετώπιση της διεθνούς
και εξωγενούς ενεργειακής κρίσης.

Θα διεκδικήσετε την επανεκλογή σας
ως υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα της
Β’ Αθήνας; Ποιο πιστεύετε πως θα εί-
ναι το διακύβευμα των εκλογών, όποτε
και αν διεξαχθούν;

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών
θα αφορά τη συνέχιση των μεταρρυθμιστι-
κών επιλογών της παρούσας κυβέρνησης
που ευνοούν τους πολλούς και εκσυγχρονί-
ζουν το κράτος μας ή την επιστροφή στο πα-
ρελθόν. Ήδη ακούμε δηλώσεις από κορυ-
φαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πι-
θανή συνεργασία τους με τον Γιάνη Βαρου-
φάκη. Ή διαβάζουμε δηλώσεις μέχρι και
του αρχηγού τους, Αλέξη Τσίπρα, πως όν-
τως αδίκησαν τη μεσαία τάξη κατά την διάρ-
κεια της διακυβέρνησής της. Όλα αυτά είναι
μνήμες από ένα πολύ κακό για τους Έλλη-
νες πρόσφατο παρελθόν. 

Αντίθετα, η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας έχει αποδείξει όχι μόνο τη διαχειρι-
στική της επάρκεια σε μία περίοδο αλλε-
πάλληλων και συχνά επάλληλων κρίσεων,
αλλά και τη διάθεσή της να εφαρμόζει κατά
κεραία το προεκλογικό της πρόγραμμα. Αυ-
τό το διαπιστώνει κανείς αν δει τις πολιτικές
μας στο Μεταναστευτικό, στο πεδίο της
ασφάλειας, στον χώρο της παιδείας, του
περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής,
την ψηφιοποίηση. Αλλαγές που είναι αισθη-
τές στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτά
είναι και τα μηνύματα τα οποία θα προσπα-
θήσω να μεταφέρω στους ψηφοφόρους
του Βορείου Τομέα της Αθήνας ζητώντας
την επανεκλογή μου.

«Η Ελλάδα πρέπει να είναι και
είναι σε επιφυλακή και ετοιμότητα

– Ο Ερντογάν θα συνεχίσει την
αναθεωρητική του τακτική» 

Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την

ουσία και με ήρεμη και σταθερή στρατη-
γική διασφάλισε τα ελληνικά συμφέρον-
τα απέναντι σε έναν Eρντογάν που έκανε
στροφή 180 μοιρών, γιατί γνώριζε ότι σε
αντίθετη περίπτωση θα έμενε περιθω-
ριοποιημένος από όλες τις χώρες του
ΝΑΤΟ. 

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος
έκανε μία μεγαλειώδη κωλοτούμπα στο
βέτο για την ένταξη της Φινλανδίας και
της Σουηδίας, με το οποίο απειλούσε κα-
τά τις προηγούμενες μέρες, προσπαθών-
τας να παρουσιάσει στο τουρκικό ακροα-
τήριο ότι «γονάτισε» τις υπό ένταξη χώρες
στις απαιτήσεις του για τα θέματα τρομο-
κρατίας, ενώ δεν πήρε τίποτα χειροπια-
στό. Ήδη τα τουρκικά ΜΜΕ τον έχουν επι-
κρίνει γι’ αυτή την αιφνιδιαστική τακτική
που ήρε το βέτο χωρίς κάποια χειροπια-
στή εξέλιξη, όπως την παράδοση κάποι-
ων «εχθρών» του κράτους που έχουν πά-
ρει άσυλο στις προαναφερθείσες χώρες.

Δώρον άδωρον 

Το επιχείρημά του ότι οι αμυντικές βιο-
μηχανίες Σουηδίας - Φινλανδίας θα δί-
νουν όπλα στην Τουρκία είναι έωλο και
σαθρό, αφού οι δύο σκανδιναβικές χώρες
παραδοσιακά δεν διαδραματίζουν ιδιαίτε-
ρα μεγάλο ρόλο στα εξοπλιστικά προ-
γράμματα της Άγκυρας. Η αξία των πωλή-
σεων της Σουηδίας στην Τουρκία για ολό-
κληρη την πενταετία 2015-19 μετά βίας
υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Οι σουηδι-
κές εξαγωγές προς την Τουρκία αποτε-
λούν πολύ μικρό μέρος των συνολικών
πωλήσεων όπλων από τη Στοκχόλμη, οι
οποίες το 2020 ξεπέρασαν τα 1,52 δισ.
ευρώ. Παραπλήσια είναι η εικόνα όσον
αφορά την εξοπλιστική συνεργασία μετα-
ξύ Τουρκίας και Φινλανδίας. Το 2019 και
το 2020 οι πωλήσεις όπλων στην Τουρκία
αθροιστικά διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκα-
τομμύρια ευρώ.

«Μόκο» από τον «σουλτάνο» 

Παράλληλα, ο Ερντογάν δεν τόλμησε
να ξεστομίσει κατηγορίες για την απο-
στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών
και τις επιδιώξεις του στο Αιγαίο, διότι
ήξερε πολύ καλά ότι η απάντηση Μητσο-
τάκη θα εξέθετε όλη την τουρκική διπλω-
ματία. Αυτό, όμως, που φοβήθηκε ιδιαί-
τερα ο Ερντογάν είναι ότι οι ελληνικές θέ-
σεις θα τον καταδείκνυαν ως ταραξία και
παράγοντα αστάθειας στην ανατολική
πτέρυγα του ΝΑΤΟ. 

Στα χαρτιά το αίτημα για F16

Το τουρκικό αίτημα για την αναβάθμιση
των F-16 σε τύπο viper και την αγορά νέων
είναι ακόμα στα χαρτιά. Δεν υπάρχει κάτι
χειροπιαστό, παρά τις δηλώσεις της βοη-
θού Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Γουαλάν-

τερ. Το αίτημα θα εξεταστεί από το Αμερι-
κανικό Κογκρέσο και δεν είναι σίγουρο ότι
θα πάρει έγκριση. Υπάρχει μία μεγάλη
ομάδα γερουσιαστών υπό τον Μπομπ Mε-
νέντεζ που θα μπλοκάρει το αίτημα. 

Η Ελλάδα «μπροστά» 

Εν τω μεταξύ, η ελληνική διπλωματία
είναι δύο βήματα μπροστά από την τουρκι-
κή στο θέμα των εξοπλισμών. Ήδη παρα-
λαμβάνει τα αναβαθμισμένα F-16 viper
και έκανε, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της
Συνόδου, αίτημα προς τις ΗΠΑ για την
αγορά 20+20 F-35 τα οποία ήδη σε ανώ-
τατο επίπεδο έχουν συμφωνηθεί να δο-
θούν. Άρα, όποιες εντυπώσεις στο τουρκι-

κό κοινό θέλησε ο Ερντογάν να κερδίσει
με το αίτημα για τα F-16 τις έχασε πανηγυ-
ρικά από το ελληνικό αίτημα για τα πιο
αναβαθμισμένα μαχητικά της Lockheed
Martin F-35.

Αλέξης σε γραμμή… Ερντογάν 

Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε…
γραμμή Ερντογάν ισχυρίζεται ότι η Τουρ-
κία τα κέρδισε όλα και ότι η Ελλάδα τα
έχασε όλα… Το δις εξαμαρτείν ουκ αν-
δρός σοφού, λέει η παροιμία. Την ίδια
στάση κράτησε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά
την ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, και
τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Οι δημο-
σκοπήσεις έδειξαν άνοδο Μητσοτάκη σε
όλα τα ποιοτικά στοιχεία και άνοιγμα της
ψαλίδας. Ο κόσμος, στα εθνικά θέματα,
θέλει να βλέπει από την αντιπολίτευση πα-

τριωτική στάση και όχι να ταυτίζεται με τις
απόψεις της Άγκυρας…

Πριν αλέκτωρ…

Δεν πέρασε ούτε μία μέρα και ο Τούρ-
κος πρόεδρος επανήλθε στις προκλήσεις
εναντίον της Ελλάδας, δείχνοντας ότι
έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι έντα-
σης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μι-
λώντας στον Τύπο κατά το κλείσιμο της
Συνόδου της ατλαντικής συμμαχίας στη
Μαδρίτη, και μετά από ερώτηση για το αν
έθεσε ζήτημα αποστρατικοποίησης νη-
σιών και αμερικανικών βάσεων επί ελλη-
νικού εδάφους, ο Τούρκος πρόεδρος
απάντησε θετικά και προχώρησε σε νέα
επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ερντογάν την κωλοτούμπα, 
αλλά ο Μητσοτάκης την ουσία 

Ο «ταραξίας»
γείτονας έκανε

στροφή 180
μοιρών, γιατί

γνώριζε 
ότι θα έμενε

περιθωριοποιημένος
από όλες 

τις χώρες του ΝΑΤΟ

Γράφει ο 
Σωτήρης Πίκουλας 



Με κινήσεις που θωρακίζουν τα νη-
σιά του Ανατολικού Αιγαίου και την
ελληνική υφαλοκρηπίδα απαντά η

Αθήνα στις απειλές και την αναθεωρητική
πολιτική της Άγκυρας. 

Το πακέτο εξοπλιστικών που ενέκρινε η αρ-
μόδια Επιτροπή της Βουλής πριν από λίγες
ημέρες, αλλά και οι προσθήκες στο ελληνικό
οπλοστάσιο που ακολούθησαν την κρίση του
2020, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το «ενδιαφέ-
ρον» της Αθήνας στρέφεται στην υπεράσπιση
της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολι-
κή Μεσόγειο.

Η Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτι-
κό και οι Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων εξο-
πλίζονται σαν αστακοί για να αντιμετωπίσουν
κάθε είδους απειλή. Έμφαση δίνεται όμως
στον πόλεμο επιφανείας και πιο συγκεκριμέ-
να στην αντιμετώπιση εχθρικού Στόλου, ο
οποίος μάλιστα θα υπερτερεί αριθμητικά. Γι’
αυτόν τον λόγο, η πολιτική και στρατιωτική

ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε
να ενισχύσει με «έξυπνα» και «φονικά» όπλα
ειδικού σκοπού όχι μόνο τα πλοία αλλά και το
σύνολο σχεδόν των μαχητικών αεροσκαφών
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η προμήθεια των πυραύλων

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα προγράμμα-
τα που έλαβαν το πράσινο «φως» της Επι-
τροπής Εξοπλιστικών και αναμένεται να
αποτελέσει τον «εφιάλτη» κάθε Στόλου που
θα βρεθεί στο στόχαστρο της Πολεμικής Αε-
ροπορίας ήταν η προμήθεια 50 πυραύλων
AGM-84L Harpoon. 

Με βεληνεκές που ξεπερνά τα 270 χιλιόμε-
τρα και εκρηκτική κεφαλή ικανή να εξουδετε-
ρώσει ή ακόμη και να βυθίσει πλοία μεγάλου
εκτοπίσματος, ο φονικός αντιπλοϊκός πύραυ-
λος θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
αποτροπής. Κάτω από τα φτερά των αναβαθ-
μισμένων F-16, αναμένεται να αποτελεί φό-
βητρο ακόμη και για τις εχθρικές φρεγάτες,
αφού η μεγάλη ακτίνα δράσης που διαθέτει
επιτρέπει στον πιλότο να εξαπολύσει το βλή-
μα από απόσταση ασφαλείας, με σχεδόν δε-
δομένη επιτυχία.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το Αρχη-
γείο της Τακτικής Αεροπορίας θα έχει στη

διάθεσή του περισσότερα μαχητικά πολλα-
πλών ρόλων, άρα και ναυτικής κρούσης, σε
σχέση με πριν. Μέχρι τώρα, τον ρόλο αυτόν
επιτελούσαν τα Mirage 2000 EGM με τους
ΑΜ Exocet-39 και, από τη στιγμή που απο-
σύρθηκαν, την αποστολή ανέλαβαν τα νεοα-
ποκτηθέντα Rafale F3R. 

Με τους Harpoon, τα μαχητικά που έχουν
τη δυνατότητα κρούσης εχθρικών πλοίων
αυξάνονται από 24 σε 145. Η στρατηγική
επιλογή του Επιτελείου φανερώνει και την
απόφαση της Αθήνας να εστιάσει την προ-
σοχή της σε όσα συμβαίνουν στις θαλάσσιες
ζώνες της περιοχής μας, ιδίως μετά τις πο-
λεμικές απειλές του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου για επέκταση των συνόρων, αλλά και
του Φουάτ Οκτάι που διεμήνυσε ότι «τα νη-
σιά θα αμφισβητηθούν και… όπου πάει».

«Αντίδοτο» στους S-400

Θα αναρωτηθεί κανείς τι θα συμβεί αν η
Άγκυρα απαντήσει ενεργοποιώντας τους ρω-
σικής κατασκευής αντιαεροπορικούς πυραύ-
λους S-400. Προκειμένου να αντιμετωπίσει
και αυτή την απειλή, η Πολεμική Αεροπορία,
με απόφαση της Βουλής, θα εφοδιαστεί με
προηγμένους αντι-ραντάρ πυραύλους AGM-
88E AARGM, οι οποίοι σύμφωνα με ανώτα-
τες στρατιωτικές πηγές αποτελούν «το αντί-
δοτο στους S-400». 

Μετά από αιτήματα ετών, οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες αποδεσμεύουν τους συγκεκριμένους
πυραύλους, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν
το ραντάρ της πυροβολαρχίας S-400, αφού
η κεφαλή τους ακολουθεί τις ηλεκτρομαγνη-
τικές εκπομπές. Αν και το ακριβές βεληνε-
κές τους είναι απόρρητο, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ξεπερνά την ακτίνα δράσης των
S-400, δίνοντας την ευκαιρία εξουδετέρω-
σής τους, προτού εντοπιστεί το αεροσκάφος
που εξαπολύει το βλήμα.
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Αναβάθμιση
των Block 50
Η Επιτροπή αποφάσισε να
εγκρίνει και το πολύ ση-
μαντικό πρόγραμμα ανα-
βάθμισης των 38 F-16
Block 50 της 341 και της
347 Μοίρας, με έδρα την
Αγχίαλο. Στα μαχητικά
αυτά θα τοποθετηθούν
απάρτια από τα F-16 που
αναβαθμίζονται σε Viper
αλλά και νέα συστήματα,
όπως κάσκες με σύγχρο-
να σκοπευτικά καθώς και
ατρακτίδια Sniper που
εκτοξεύουν τις δυνατότη-
τες των αεροσκαφών. Τα
Block 50++ θα έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν
όλα τα νέα όπλα της Πολε-
μικής Αεροπορίας, ενώ
με τις δομικές παρεμβά-
σεις που θα υποστούν θα
αυξηθεί αρκετά το όριο
ζωής τους. Άλλωστε, μα-
ζί με τα 83 Viper, θα βρί-
σκονται στην πρώτη γραμ-
μή αποτροπής, ενώ τον
καθημερινό «πόλεμο» του
Αιγαίου με τις αναχαιτί-
σεις και τις αερομαχίες
με τουρκικά μαχητικά θα
δίνουν κυρίως τα F-16
Block 30.

του 
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Με τα Harpoon για τα F-16, τα Rafale
μπορούν να αποδεσμευτούν από τον

πόλεμο επιφανείας και να αναλάβουν
αποστολές «κλειδώνοντας» τον

εναέριο χώρο μας, με τους
πανίσχυρους Meteor 

Υπεροχή και στη θάλασσα
Και αν ο συνδυασμός Exocet και Harpoon δίνει το απόλυτο προβάδισμα στην Πολεμι-

κή Αεροπορία, τα ίδια όπλα ανήκουν και στη φαρέτρα του Πολεμικού Ναυτικού, εξα-
σφαλίζοντας τον έλεγχο των θαλασσών. Οι πυραυλάκατοι του Στόλου, οι νέες φρεγάτες
και πιθανότητα και οι κορβέτες θα διαθέτουν Exocet για την εξουδετέρωση στόχων επι-
φανείας, ενώ με τους Aster 30 οι Belharra θα «κλείνουν» τον εναέριο χώρο, αφού δεν
υπάρχει τρόπος διαφυγής για εχθρικά αεροσκάφη που θα βρεθούν στην πορεία τους.
Ταυτόχρονα, οι Harpoon και οι αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες S, για όσα χρόνια
ακόμη υπηρετούν, αλλά και τα υποβρύχια 209 και 214, εγγυώνται την ελληνική κυριαρ-
χία σε επιφάνεια και βυθό.

Απόρθητο 
«φρούριο» 
η Ελλάδα!
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Είναι τραγική ειρωνεία το να ισχυρίζε-
ται ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης σήμερα, κατά την επέ-

τειο της επιβολής των capital controls
(28/6/2015), ότι τον έλεγχο των κεφα-
λαίων επέβαλαν οι τότε «θεσμοί». 

του Φώτη Ελιμιώτη

Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, από τις πρώ-
τες ημέρες ανάληψης της εξουσίας, τον
Ιανουάριο του 2015, είχαν προειδοποι-
ηθεί από τους «θεσμούς» για τον κίνδυνο
επιβολής των capital controls, αν συντό-
μως δεν έχουν ληφθεί μέτρα και δεν επέλ-
θει συμφωνία με τους δανειστές, αλλά ου-
δέν έπραξαν για να αποτρέψουν κάτι τέ-
τοιο. Απεναντίας, ασκώντας ο τότε πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης τυχο-
διωκτική, όπως έχει χαρακτηριστεί, πολιτι-
κή, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο της
διακυβέρνησης και κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων με την τρόικα, συνέβα-
λαν στο να «αδειάσουν» τα ταμεία των ελ-
ληνικών τραπεζών κατά 45 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, να χάσει το ελληνικό Δημόσιο

περί τα 24 δισ. και να επιβληθούν αιφνι-
δίως τα capital controls. 

Κούφιες διαβεβαιώσεις

Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες μέρες
πριν από τα capital controls, διαβεβαίωνε
τον ελληνικό λαό ότι «δεν τίθεται θέμα επιβο-
λής». Στις 18 Ιουνίου, δέκα μέρες πριν από
την επιβολή, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γαβριήλ Σακελλαρίδης δήλωνε κατηγο-
ρηματικά ότι δεν θα υπάρξει θέμα επιβολής
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Δέκα μέ-
ρες αργότερα έκλεισαν όλες οι τράπεζες και
ο Τσίπρας με τηλεοπτικό διάγγελμα διαβε-
βαίωνε τους Έλληνες ότι θα διαρκούσαν λί-

γες μέρες, καλώντας τους να κρατήσουν την
ψυχραιμία τους. Τα capital controls όμως
μαζί και η… ψυχραιμία των πολιτών κράτη-
σαν τέσσερα χρόνια και δύο μήνες.  Τον Φε-
βρουάριο του 2015, ο διοικητής της ΕΚΤ
Μάριο Ντράγκι, με επιστολή του προς τον δι-
οικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, προειδο-
ποίησε ότι το ενδεχόμενο των κεφαλαιακών
περιορισμών δεν είναι και κάτι τόσο απίθανο
να ισχύσει για τη χώρα μας, «αν δεν ληφθούν
μέτρα τώρα». Ο Γιάννης Στουρνάρας φέρεται
να ενημερώνει τον τότε αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης Γιάννη Δραγασάκη για τις ανησυ-
χίες περί κεφαλαιακών περιορισμών. 

Ουρές και απώλειες

Το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου,
όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα, άρχι-
σαν να δημιουργούνται ουρές στα ATM των
ελληνικών τραπεζών. Από τα μεσάνυχτα
της Παρασκευής μέχρι τα μεσάνυχτα της
Κυριακής, με τις τράπεζες κλειστές, υπολο-
γίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ
βγήκαν από τα ΑΤΜ. Ταυτόχρονα όμως παι-
ζόταν και ένα θρίλερ με την έκδοση του
Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
όπου θα οριζόταν η τραπεζική αργία, το ότι
οι τράπεζες δεν θα άνοιγαν τη Δευτέρα και
θα παρέμεναν κλειστές για τρεις εβδομά-
δες, καθώς και με το όριο αναλήψεων που
θα έφτανε τα 60 ευρώ την ημέρα από τη
Δευτέρα και μετά. Τελικά, στις 28/6/2015
επιβλήθηκαν τα capital controls, μία ημέρα
μετά την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος, και χιλιάδες επιχειρή-
σεις και εκατομμύρια πολίτες βίωσαν στο
πετσί τους το κόστος της επιβολής.

Η τυχοδιωκτική πολιτική 
του Αλέξη Τσίπρα και όχι 

οι «θεσμοί», όπως ισχυρίζεται
σήμερα ο πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησαν, 
πριν από επτά χρόνια, 

στην επιβολή τους

Αλέξης «καλεί»
Γιάνη…
Η ημερομηνία των εκλογών φαί-
νεται να είναι το μόνο που έχει
απομείνει για την οριστικοποίησή
τους. Πολλοί είναι εκείνοι που
θεωρούν ότι έως τις 2/10 θα
στηθούν οι κάλπες, με τη διάλυ-
ση της Βουλής να οδεύει κατά
την 20ή Αυγούστου. Με την εκτί-
μηση αυτή –και με τον Αλέξη Τσί-
πρα να ανεβάζει τους αντιπολι-
τευτικούς τόνους–, ο ΣΥΡΙΖΑ
μπαίνει στην τελική ευθεία της
προετοιμασίας. Τίποτε πλέον δεν
θα μένει αναπάντητο, λένε στην
Κουμουνδούρου. Είτε αφορά το
παρελθόν, είτε αφορά το παρόν
και την προσπάθεια της κυβέρνη-
σης, όπως λένε, να κρύψει την
αποτυχία της για την τριετή μέχρι
τώρα θητεία της. Αυτή την τακτι-
κή επιλέγει η Κουμουνδούρου
βλέποντας, όπως υποστηρίζουν
στελέχη του κόμματος της αντι-
πολίτευσης, την κυβέρνηση να
επιδιώκει να πολώσει στη βάση
των όσων έγιναν επί διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, κι έτσι να αλλάξει
την ατζέντα από τα προβλήματα
που ταλανίζουν τους πολίτες. 

Διακριτικό «φλερτ» 

Στην καθαρά πολιτική πλευρά
στην Κουμουνδούρου έχουν πά-
ρει χαρτί και μολύβι κάνοντας
υπολογισμούς. Βλέπουν πως,
ακόμα και στην περίπτωση που
το κόμμα τερμάτιζε πρώτο, μια
πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
δεν αποτελεί τη μοναδική ικανή
και αναγκαία συνθήκη για να
σχηματιστεί κυβέρνηση. 
Με αυτό το δεδομένο, το
«φλερτ» προς τον Γιάνη Βαρου-
φάκη εντείνεται. Ο Αλέξης Τσί-
πρας σε συνέντευξή του απάντη-
σε πως «αν στις εκλογές με απλή
αναλογική βγει πρώτο κόμμα ο
ΣΥΡΙΖΑ, τότε είναι βέβαιο ότι θα
ανοίξει ο δρόμος για τη συγκρό-
τηση της προοδευτικής κυβέρνη-
σης με όσες δυνάμεις μπορούν
να συμβάλουν ώστε να διαμορ-
φωθεί η κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία από την πρώτη Κυρια-
κή». Παρά τις μερικές επιφυλά-
ξεις που υπάρχουν για το δημό-
σιο άνοιγμα στον Γιάνη Βαρου-
φάκη, εκτιμούν ότι μπορεί πα-
ράλληλα να δοθεί ένα μήνυμα
για συστράτευση στο πιο ριζο-
σπαστικό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αντιγόνη Μακρινού

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, κατά την «περήφανη» δια-
πραγμάτευση, μεσολάβησαν περίπου οκτώ έκτακτα και τακτικά
Eurogroup, στα οποία το «ελληνικό ζήτημα» τέθηκε τόσο στο επί-
κεντρο όσο και στο περιθώριο των συναντήσεων. Δεν έγινε όμως
τίποτα από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης για να αποτραπεί η
εικόνα που είχε αποκτήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από το non
paper που φέρεται να είχε παραλάβει για τα capital controls. 

«Καμπανάκια» 
(οκτώ) χωρίς 
ανταπόκριση

Ψεύδεται 
και για 
τα capital 
controls



Σ κληραίνει το «παιχνίδι» στο πεδίο
των μετεκλογικών συνεργασιών,
καθώς η κάθε πλευρά επιλέγει

είτε να (μην) «ανοίξει χαρτιά», είτε να
«μπλοφάρει».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης… παίζει συντηρη-
τικά, σε μια προσπάθεια να «κάψει» τα πλε-
ονεκτήματα των πολιτικών του αντιπάλων
και να επιβάλει δικούς του όρους, όταν θα
ανοίξει και επίσημα η συζήτηση. 

Πολιτικός τακτικισμός

Σε μια προσπάθεια να ανακατέψει και πά-
λι την πολιτική τράπουλα, επέλεξε να προ-
σθέσει έναν νέο γρίφο: «Έχω πει εξαρχής
ότι είναι συνταγματικό ατόπημα να θεω-
ρούμε ότι η πρώτη εκλογή, όπως λένε ο
πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, είναι
βατήρας για να πετύχουν την αυτοδυναμία

στις δεύτερες εκλογές. Υπάρχει εκλογικός
νόμος, ψηφισμένος από το ελληνικό Κοινο-
βούλιο, είναι η απλή αναλογική. Διαφωνή-
σαμε στον τρόπο που έγινε αυτή η απλή

αναλογική, γιατί μια σοβαρή απλή αναλογι-
κή έπρεπε να δίνει και ανάλογο χρόνο –
όπως στο γερμανικό σύστημα– για προ-
γραμματικές συμμαχίες και συζητήσεις
των κομμάτων. Μόνο που εδώ ο κ. Τσίπρας
έκανε έναν εκλογικό τακτικισμό», είπε χα-
ρακτηριστικά μιλώντας στις αρχές της
εβδομάδας στον ρ/σ ΣΚΑΪ, για να προσθέ-
σει με νόημα ότι «το Σύνταγμα λέει συγ-
κεκριμένα πράγματα. Εμείς θα το σεβα-
στούμε και θα αγωνιστούμε να έχει στα-
θερότητα η χώρα από την πρώτη Κυρια-
κή. Πώς θα γίνει αυτό; Αυτό θα το επιλέ-
ξει ο ελληνικός λαός». 

«Βαριά» αντιπαράθεση

Ο πολιτικός σχεδιασμός στη Χαρ. Τρικούπη
για το επόμενο διάστημα, εκτός από ένα πυ-
κνό πρόγραμμα πολιτικών εξορμήσεων προ-
βλέπει υψηλών τόνων αντιπαράθεση τόσο με
την κυβέρνηση όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον
ρυθμό να δίνει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης.
Στόχος είναι από τη μια πλευρά να υπογραμ-
μίσουν τα «κυβερνητικά φάουλ» και τα επι-
κοινωνιακά πυροτεχνήματα με τα οποία,
όπως λένε, επιχειρούν να εξαπατήσουν τους
πολίτες και από την άλλη να υπογραμμίσουν

την ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό του
νέου αντιπολιτευτικού ύφους ήταν το σχόλιο
του κ. Ανδρουλάκη για την ανάγκη να γίνουν
εκλογές. «Αυτή η κυβέρνηση, με τον τρόπο
που χειρίζεται τα πράγματα, δεν έχει κανένα
δείγμα σοβαρότητας και πρέπει να γίνουν
εκλογές για να φύγει. Η ευθύνη των εκλογών
βαραίνει ένα πρόσωπο, τον πρωθυπουργό
και κανέναν άλλον».

Από τη… σημαία

Την ίδια ώρα σε ιδιαίτερα χαμηλούς τό-
νους επιχειρείται «να μπει τάξη» στην υπερ-
δραστηριότητα στελεχών που έχουν πάρει
το «χρίσμα από τη σημαία». Το γεγονός αυτό
έχει προκαλέσει δυσφορία σε πολλαπλά
κομματικά επίπεδα αλλά και στο περιβάλ-
λον προσώπων που θα είναι σίγουρα υπο-
ψήφιοι. Η κατάσταση αποκτά μεγαλύτερες
διαστάσεις κυρίως στην περιφέρεια, όπου
παρατηρούνται φαινόμενα εσωκομματικού
ανταγωνισμού που «θολώνουν» κατά κάποι-
ον τρόπο την μεγάλη εικόνα. Στο πλαίσιο αυ-
τό, εντείνεται η διαδικασία ολοκλήρωσης
των ψηφοδελτίων του κόμματος, ώστε και
οι ίδιοι οι υποψήφιοι να μπορέσουν να οργα-
νώσουν τις προεκλογικές τους καμπάνιες. 
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aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Στόχος της X. Tρικούπη είναι
να υπογραμμίσουν 

τα «κυβερνητικά φάουλ» 
και τα επικοινωνιακά

πυροτεχνήματα, αλλά και 
την ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ

Το ΠΑΣΟΚ επιλέγει (για τώρα)… μοναξιά!
«Αδειάζει» 
τον ΣΥΡΙΖΑ
Στο πλαίσιο δε της προσπάθειας
να αναδειχθούν οι διαφορές με
τον ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί και τη
κύρια εκλογική του δεξαμενήν
χαρακτηριστική ήταν σύνδεση
των γεγονότων που έκανε ο κ.
Ανδρουλάκης προκειμένου να
«αδειάσει» την επιχειρηματολο-
γία της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Στον απόηχο δηλώσεων
του πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Δημ. Τζανακόπουλου περί
αχρείαστης εισόδου της Φινλαν-
δίας και της Σουηδίας στο ΝΑ-
ΤΟ, επισήμανε ότι «δεν μπορεί
σήμερα να ζει αυτήν τη γεωπολι-
τική περιπέτεια ο κόσμος, να
έχουμε έναν ισχυρό Ευρωπαίο
σύμμαχο, τον κ. Μακρόν, και κά-
ποιοι να πανηγυρίζουν στην Ελ-
λάδα για την ήττα του, υπέρ του
Μελανσόν, ο οποίος αν ποτέ
φανταζόμασταν ότι θα ήταν πρό-
εδρος της Γαλλίας, δεν ξέρω
ποια θα ήταν η θέση του για τα
εθνικά θέματα της χώρας μας. Ή
την φαντάζομαι ποια θα ήταν». 

Στο Ειδικό Δικαστήριο για κακουργηματικά 
αδικήματα Παπαγγελόπουλος, Τουλουπάκη

Με αμετάκλητο βούλευμα, που δημοσιοποιήθηκε χθες, παραπέμπονται να δικα-
στούν στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, για κακουργηματικά αδικήμα-
τα τα οποία διέπραξαν στην υπόθεση της Novartis, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγε-
λίας Διαφθοράς, αντεισαγγελέας Εφετών, Ελένη Τουλουπάκη.

Με το ίδιο βούλευμα απαλλάσσονται και δεν παραπέμπονται στο Ειδικό Δικαστή-
ριο οι δύο συνεργάτες της Ελένης Τουλουπάκη, επίκουροι εισαγγελείς Διαφθοράς,
Χρήστος Ντζούρας και Στέλιος Μανώλης, όπως απαλλάσσονται οι εκδότες Γιάννης
Φιλιππάκης και Κώστας Βαξεβάνης, καθώς και οι δημοσιογράφοι Γιάννα Παπαδά-
κου και Αλέξανδρος Τάρκας.

Το βούλευμα του πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου
περί ευθύνης υπουργών αποδέχεται εν μέρει την 365 σελίδων πρόταση της εισαγγε-
λέως του Ειδικού Δικαστηρίου, Ελένης Μετσοβίτου-Φουρλή, πρόταση η οποία χα-
ρακτηρίζει τον κ. Παπαγγελόπουλο ηθικό αυτουργό της όλης σκευωρίας της Novar-
tis, στην οποία ενέπλεξε δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρώην
πρωθυπουργούς, και παράλληλα αποδίδεται το ίδιο αδίκημα (της ηθικής αυτουρ-
γίας) στην κατάχρηση εξουσίας των τριών εισαγγελέων Διαφθοράς.
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«Α πευθυνόμαστε σε όλες τις δη-
μοκρατικές-προοδευτικές
δυνάμεις για μια κυβέρνηση

συνεργασίας, που θα σταματήσει τον κα-
τήφορο στον οποίο μας οδηγεί ο κ. Μη-
τσοτάκης, για να σώσουμε ό,τι σώζεται»,
δηλώνει ξεκάθαρα η Χαρά Καφαντάρη.
Προς τούτο, κάλεσε όλους «να θυμηθούν,
να κρίνουν και να μην απέχουν». 

Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καλ-
πάζουν, γονατίζοντας νοικοκυριά και
επιχειρήσεις. Τι θα έπρεπε να γίνει
και δεν γίνεται;

Είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία,
φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις υποφέρουν από την ακρίβεια, όχι μό-
νο στην ενέργεια, αλλά και από τις διαρκείς
ανατιμήσεις στα είδη διατροφής και πρώτης
ανάγκης. Αυτό προοιωνίζει επιστροφή της
ενεργειακής φτώχειας. Πρόσφατη έρευνα
του ΕΕΑ, από την Pulse, αποδεικνύει ότι η
καταναλωτική δύναμη εξασθενεί σημαντι-
κά, αφού οι έξι στους δέκα θεωρούν την
ενέργεια ως κύριο αγαθό, ενώ το 42% εκτι-
μά ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι σε λά-
θος κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση, έχοντας εγκαταλείψει ελέγ-
χους και ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν κα-
ταφέρνει να ανακόψει το κύμα ακρίβειας
και παραμένει απρόθυμη να πατάξει την αι-
σχροκέρδεια, «προστατεύοντας» καρτέλ
ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγκαιρα, είχε προ-
ειδοποιήσει για το κύμα ακρίβειας και πρό-
τεινε συγκεκριμένα μέτρα, όπως μείωση
του ΕΦΚ, μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης
ανάγκης, έλεγχος και πάταξη της κερδο-
σκοπίας στην αγορά και γενναία αύξηση του
κατώτερου μισθού στα 800 ευρώ.

Η ρήτρα αναπροσαρμογής-«ρήτρα Μητσο-
τάκη» δεν καταργείται ουσιαστικά, όπως
θριαμβολογεί η κυβέρνηση, αλλά ενσωμα-
τώνεται στα κυμαινόμενα τιμολόγια του ηλε-
κτρικού. Την ίδια στιγμή, οι αποκοπές ηλε-
κτρικού ρεύματος συνεχίζονται… Με τη ΓΕ-
ΝΟΠ να τις υπολογίζει γύρω στις 1.000 εν-
τολές.

Στον δρόμο προς τις εκλογές, και με
όλα αυτά τα προβλήματα, η κυβέρνη-
ση εύχεται να μην εκδηλωθούν πυρ-
καγιές. Στην Πολιτική Προστασία πώς
κρίνετε την κυβέρνηση;

Πολιτική Προστασία και αντιπυρική πολιτι-
κή δεν γίνονται με ευχές… 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζήσαμε
φυσικές καταστροφές («Ιανός», «Μήδεια»,
«Ελπίς» κ.λπ.) και απώλεια 1.332.000
στρεμμάτων καμένων κατά τις πυρκαγιές
του περασμένου καλοκαιριού (Αττική, Β. Εύ-
βοια), με καταστροφή του οικονομικού
ιστού μιας ολόκληρης επαρχίας, που ανέ-
δειξαν ανάγλυφα την έλλειψη πολιτικών και
αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπι-
σης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτω από
συνθήκες πανικού, επέλεξε επικοινωνιακά
και μόνον τη δημιουργία ενός νέου υπουρ-
γείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής
Προστασίας, χωρίς οργανόγραμμα και σα-
φές νομοθετικό πλαίσιο.

Την εποχή της κλιματικής κρίσης απαι-
τούνται η ύπαρξη ικανού και εξοπλισμένου
μηχανισμού, ικανού και κατάλληλα εκπαι-

δευμένου προσωπικού και σχεδιασμού της
αντιπυρικής περιόδου. Απαιτείται στενή συ-
νεργασία με τον επιστημονικό κόσμο και τις
δασικές υπηρεσίες, καθώς και επιβολή πο-
λιτικών πρόληψης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το 2019 έχει καταθέσει
σχετικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνι-
κής Αρχής ΠΠ, το οποίο και θα υλοποιήσει
όταν θα επανέλθουμε στη διακυβέρνηση
της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα; Μπορεί να
πείσει και να δώσει λύσεις;

Στο πρόσφατο συνέδριό μας ο Τσίπρας
έθεσε τους 5+1 στόχους – 5+1 δεσμεύσεις
που αποτελούν και τον οδικό χάρτη μιας κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

1. Ακρίβεια: Παρεμβάσεις για άμεση μεί-

ωση 50% των αυξήσεων στους λογαρια-
σμούς.

2. Εργασία: Αύξηση κατώτατου μισθού
στα 800 ευρώ και επαναφορά εργασιακών
δικαιωμάτων.

3. Μικρομεσαίοι - αγρότες: Διαγραφή
χρέους πανδημίας και μικροπιστώσεις.

4. Κοινωνική προστασία: Νέο ΕΣΥ και επι-
στροφή 13ης σύνταξης.

5. Νέα γενιά: Οικονομικά προσιτή στέγη
για νέα ζευγάρια και απλοποίηση πρόσβα-
σης στα ΑΕΙ για νέες και νέους.

6. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, συμ-
βατού με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ, με ενσωματωμένη τη διά-
σταση της κλιματικής αλλαγής, με «ανα-
γέννηση» του πρωτογενούς τομέα, με έμ-
φαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνο-
λογίες, καθώς βρισκόμαστε στην 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση.

parginos@paraskhnio.gr

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό

Βουλευτής Β2’ Δυτικού Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ* 

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει
την πρωτιά στις εκλογές;

Το όραμα μιας δημοκρατικής προ-
οδευτικής κυβέρνησης με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ πρώτο κόμμα και με απλή ανα-
λογική, είναι εφικτό!

Καλούμε όλους και όλες να θυμη-
θούν το ΚΕΑ για τους αδύναμους συμ-
πολίτες μας, την ελεύθερη πρόσβαση
όλων στη δημόσια Υγεία, τα μεγάλα
έργα-δρόμους, τη διαφάνεια στην έκ-
δοση αδειών για τα κανάλια, με πλη-
ρωμή για πρώτη φορά των δημοσίων
συχνοτήτων… Να θυμηθούν, να κρί-
νουν και να μην απέχουν!

Απευθυνόμαστε σε όλες τις δημο-
κρατικές προοδευτικές δυνάμεις για
μια κυβέρνηση συνεργασίας, που θα
σταματήσει τον κατήφορο, στον οποίο
μας οδηγεί ο κ. Μητσοτάκης, για να
«σώσουμε ό,τι σώζεται». . 

Χαρά Καφαντάρη 
«Πολιτική Προστασία και
αντιπυρική πολιτική δεν

γίνονται με ευχές…
Απαιτούνται σχεδιασμός,
ικανός και εξοπλισμένος

μηχανισμός, ικανό 
και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό» 

*Αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής
Προστασίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Οι  Έλληνες 
να θυμηθούν, 
να κρίνουν και 
να μην απέχουν»
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OΜιχάλης Καρχιμάκης, μέλος
της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
από τα πλέον έμπειρα κομμα-

τικά στελέχη, διατηρεί τις επιφυλά-
ξεις του για το ενδεχόμενο προκήρυ-
ξης πρόωρων εκλογών, παρά το γε-
γονός ότι, όπως λέει, τις θεωρεί ανα-
γκαίες τόσο για να μπει ένα φρένο
στην ακρίβεια όσο και για τη σταθε-
ρότητα της χώρας. 

Αίσθηση προκαλούν τα όσα υποστη-
ρίζει στο ερώτημα για το «πώς θα
απαντήσει το ΠΑΣΟΚ μπροστά στη πίε-
ση να “βάλει πλάτη” για να μην μπει η
χώρα σε περιπέτειες ακυβερνη-
σίας», υπογραμμίζοντας μεταξύ άλ-
λων πως «τη στήριξή μας την οφείλου-
με στην κοινωνία και δεσμευόμαστε
ότι σε αυτή θα την παρέχουμε». Ξεκά-
θαρη απάντηση δίνει και στο ερώτημα
για το πώς εκτιμά ότι θα συμπεριφερ-
θεί το εκλογικό σώμα την πρώτη Κυ-
ριακή με την απλή αναλογική, τονίζον-
τας ότι «εμείς καλούμε τους ανθρώ-
πους να μην ψηφίσουν με γνώμονα
την οργή». Το σημείο όμως που σίγου-
ρα θα προκαλέσει συζητήσεις είναι η
άποψή του για το πώς θα επηρεάσει το 

αποτέλεσμα της πρώτης εκλογικής
διαδικασίας τις δεύτερες κάλπες.

Ποια είναι τα στοιχεία που θα
οδηγήσουν τον πρωθυπουργό σε
πρόωρες εκλογές; 

Πρώτα από όλα δεν ξέρουμε αν θα
γίνουν πρόωρες εκλογές, αυτό το
χαρτί είναι στα χέρια του πρωθυ-
πουργού και, επειδή δεν είμαι ο μάν-
της Κάλχας, δεν ξέρω πώς σκέπτε-
ται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορώ
όμως να σας πω ότι χρειαζόμαστε
εκλογές προκειμένου να επανέλθει
στο πολιτικό προσκήνιο η μόνη πολι-
τική δύναμη που προσέφερε σε αυ-
τόν τον τόπο, η Σοσιαλδημοκρατία.
Το ΠΑΣΟΚ, μέσα από σοσιαλδημο-
κρατικές πολιτικές, μπορεί να φρε-
νάρει την ακρίβεια, να εγγυηθεί την
εθνική κυριαρχία και σταθερότητα,
να δώσει ελπίδα στους νέους και να
μειώσει τις οικονομικές και κοινωνι-
κές ανισότητες.

Πώς θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ
μπροστά στην πίεση να «βάλει
πλάτη» για να μην μπει η χώρα
σε περιπέτειες ακυβερνησίας; 

Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει πλάτη στις
προσπάθειες της οικογένειας να
αντιμετωπίσει το πανάκριβο καλάθι
του σούπερ-μάρκετ. Θα βάλουμε
πλάτη στον αγώνα των εργαζομέ-
νων να ζήσουν αξιοπρεπώς. Θα βά-
λουμε πλάτη, ώστε να μη ρισκά-
ρουμε το εγκεφαλικό, κάθε φορά
που ανοίγει ο λογαριασμός του
ρεύματος. Θα βάλουμε πλάτη
στους νέους που φτάνουν τα 30
και δυσκολεύονται να ζήσουν μό-
νες και μόνοι τους εξαιτίας των δυ-
σθεώρητων ενοικίων. Θα βάλουμε
πλάτη, ώστε, μετά από παραπάνω
από 17 γυναικοκτονίες τον προ-
ηγούμενο χρόνο, να μην θρηνήσου-
με ούτε μία γυναίκα λιγότερη. Τη
στήριξή μας την οφείλουμε στην
κοινωνία και δεσμευόμαστε ότι σε
αυτή θα την παρέχουμε.

Θεωρείτε ότι το εκλογικό σώ-
μα την πρώτη Κυριακή με την
απλή αναλογική θα λειτουργή-
σει τιμωρητικά;  

Εμείς καλούμε τους ανθρώπους
να μην ψηφίσουν με γνώμονα την
οργή. Στις γειτονίες που κυκλοφο-
ρώ, μιλάω με εκατοντάδες ανθρώ-
πους και παντού βλέπω την ίδια
ανάγκη, την ανάγκη για ελπίδα. Το
μόνο κόμμα που δεν εμπορεύεται
τον φόβο των ανθρώπων είναι το
ΠΑΣΟΚ. Μονάχα εμείς μιλάμε για τις
μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο
τόπος και για το πώς αυτές μπορούν
να βελτιώσουν την ζωή της μεγάλης
κοινωνικής πλειοψηφίας. Θεωρώ,
λοιπόν, ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με
γνώμονα την ελπίδα, και αυτό θα φα-
νεί στις κάλπες, με ένα ισχυρό ΠΑ-
ΣΟΚ στη Βουλή να μεταφέρει την
φωνή της κοινωνίας.

Θα επηρεάσει το
αποτέλεσμα της
πρώτης εκλογι-
κής διαδικασίας
τις δεύτερες κάλ-
πες; 

Εφόσον υπάρξουν
δεύτερες κάλπες, εί-
ναι δεδομένο ότι θα
επηρεαστούν από το
αποτέλεσμα των πρώ-
των εκλογών. Είμαι
βέβαιος ότι οι πρώτες
εκλογές θα αποτυπώ-
σουν πως το πολιτικό
παιχνίδι στη χώρα μας
έχει ανοίξει και είναι
υπόθεση για τρεις και
όχι δύο. Ο κόσμος,
λοιπόν, θα έχει έναν
λόγο παραπάνω να
ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.

Μιχάλης Καρχιμάκης 

«Μέσα από σοσιαλδημοκρατικές
πολιτικές μπορούμε να

φρενάρουμε την ακρίβεια, να
εγγυηθούμε την εθνική κυριαρχία

και σταθερότητα, να δώσουμε
ελπίδα στους νέους και να

μειώσουμε τις οικονομικές και
κοινωνικές ανισότητες»

«Το πολιτικό “παιχνίδι” 
είναι υπόθεση για…τρεις» 

Μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

aantonopoulos10@gmail.com 
στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
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Αυξήσεις 30% και 40% παρατηρούν-
ται στις νέες μισθώσεις κατοικιών,
εντείνοντας τον πονοκέφαλο για χι-

λιάδες νοικοκυριά, τα οποία δεν διαθέ-
τουν ιδιόκτητη στέγη. 

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι με-
σίτες, τον Σεπτέμβριο το πρόβλημα αναμέ-
νεται να γίνει οξύτερο κυρίως στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη, όπου, σύμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξή-
σεις, τόσο στις τιμές πώλησης των κατοι-
κιών, όσο και στα ενοίκια. 

«Τα μικρά διαμερίσματα, τα οποία νοικιά-
ζονται πολύ ευκολότερα, αυτήν τη στιγμή
είναι δυσεύρετα», όπως δηλώνει στο «Π»
μεσίτης που δραστηριοποιείται κυρίως στο
κέντρο της Αθήνας. Είναι ενδεικτικό ότι οι
νέες μισθώσεις σε δυάρια και τριάρια εμ-
φανίζονται στην αγορά με «καπέλο» 100-
150 ευρώ! Ενδεικτικά, ένα δυάρι στην πε-

ριοχή του Λυκαβηττού ενοικιάστηκε προς
900 ευρώ, ενώ πριν νοικιαζόταν προς 650
ευρώ! Στα Κάτω Πατήσια, κοντά στον ηλε-
κτρικό σταθμό, μια γκαρσονιέρα 38 τ.μ.
ενοικιάστηκε 350 ευρώ, ενώ πρέπει να ση-
μειωθεί ότι στα υψηλά ενοίκια προστίθεν-
ται και οι υψηλές δαπάνες διαβίωσης, λό-
γω των λογαριασμών ρεύματος και των κοι-
νοχρήστων. 

Τι ισχύει 

Να σημειωθεί ότι στις υφιστάμενες μι-
σθώσεις ισχύουν οι όροι που έχουν συμ-
φωνηθεί με βάση το μισθωτήριο συμβό-
λαιο και προβλέπουν αυξήσεις με βάση
τον πληθωρισμό. 

Για την επαγγελματική στέγη, η κυβέρνη-
ση έχει θεσπίσει πλαφόν 3%, ωστόσο, για
τις κατοικίες, το ποσοστό αυτό μέσα στο
2023 αναμένεται να είναι μεγαλύτερο, κα-
θώς λαμβάνεται υπ’ όψιν ο πληθωρισμός
του προηγούμενου έτους. 

Για τις μισθώσεις που δεν έχουν συμπλη-
ρώσει τριετία, προβλέπεται ότι η αύξηση κα-
θορίζεται με βάση το 75% του ετήσιου τιμά-
ριθμου. Δηλαδή, αν ο μέσος πληθωρισμός
διαμορφωθεί φέτος στο 6%, η νόμιμη αύξη-
ση που μπορεί να ζητήσει ο ιδιοκτήτης δεν
πρέπει να ξεπερνά το 4,5%, κάτι που ισχύει
και για τις επαγγελματικές μισθώσεις. 

Αυξήσεις ακόμα και 30%-40%
στις νέες μισθώσεις φέρνουν

νέα μεγάλη αναταραχή!
Απαγορευτική η φοιτητική

στέγη, απλησίαστα τα μικρά
διαμερίσματα

Στα… ουράνια τα ενοίκια 
(και) λόγω πληθωρισμού 

Οι... πελάτες
«πληρώνουν»
τις αυξήσεις 
Η εκτίναξη του πληθωρισμού, η
ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού
και της ζήτησης για κατοικίες τύπου
Airbnb, οι σταθμοί του μετρό και η
εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνίες
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο μει-
ωμένος ΕΝΦΙΑ, οι σχεδόν μηδενι-
κοί τόκοι καταθέσεων και οι αυξή-
σεις στους μισθούς τροφοδοτούν
την αυξητική τάση των ενοικίων. 
Οι ιδιοκτήτες μετακυλίουν το ακριβό
κόστος ζωής στους νέους ενοικια-
στές, αν και πάντα υπάρχει το ρίσκο
να βρεθούν στο τέλος αντιμέτωποι
με απλήρωτα μισθώματα αλλά και
λογαριασμούς. Ταυτόχρονα, στις πε-
ριοχές όπου ανακοινώνονται μεγάλα
έργα υποδομής στις συγκοινωνίες,
παρατηρούνται εντυπωσιακές αυξή-
σεις, καθώς ένα σημαντικό κριτήριο
για την εξεύρεση κατοικίας είναι η
εύκολη πρόσβαση στην εργασία, κα-
θώς τα καύσιμα έχουν εκτιναχθεί
στα ύψη και οι καταναλωτές απο-
φεύγουν κατά το δυνατόν τις συχνές
μετακινήσεις με αυτοκίνητο, από και
προς την εργασία τους. 
Οι εξελίξεις στο μέτωπο των μισθώ-
σεων κατοικιών έχουν προσλάβει
εκρηκτικές κοινωνικές διαστάσεις,
καθώς παρατηρούνται περιπτώσεις
όπου μισθωτός, ο οποίος αμείβεται
με τον κατώτατο μισθό των 713 ευ-
ρώ, μπορεί να πληρώνει ενοίκιο
ακόμη και 350 ευρώ για ένα μικρό
διαμέρισμα, δαπανώντας δηλαδή
το 50% του μηνιαίου εισοδήματός
του! Τα πράγματα είναι λίγο... καλύ-
τερα για ζευγάρι εργαζομένων που
έχουν μηνιαία εισοδήματα γύρω
στα 1.500 ευρώ και κατοικούν σε
τριάρι με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευ-
ρώ, αφού τότε η μηνιαία δαπάνη,
ως ποσοστό του εισοδήματος, δια-
μορφώνεται στο 30%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων θεωρούν μονόδρο-
μο την αύξηση των ενοικίων, ώστε
να αντιμετωπίσουν τον πληθωρι-
σμό. Επιπλέον, η επένδυση σε ακί-
νητο είναι ασύγκριτα πιο αποδοτι-
κή σε σχέση με τις καταθέσεις. Για
παράδειγμα, η αγορά ενός διαμε-
ρίσματος, αξίας 80.000 ευρώ,
μπορεί να αποφέρει ετήσιο μί-
σθωμα προ φόρων 4.000 ευρώ,
ενώ το ίδιο ποσό, τοποθετούμενο
σε «κλειστό» τραπεζικό λογαρια-
σμό, θα αποφέρει στην καλύτερη
των περιπτώσεων 500 ευρώ! 

«Καυτός» Αύγουστος με νέο… χαράτσι!
Εκτιμάται ότι μέσα στον Αύγουστο θα υπάρξει και νέο κύμα αυξήσεων των μισθωμά-

των τόσο στις κλασικές φοιτητουπόλεις, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς οι
ιδιοκτήτες προσπαθούν να επιτύχουν τις καλύτερες τιμές επικαλούμενοι το ακριβό κό-
στος ζωής. Το πρόβλημα με τα υψηλά ενοίκια γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στις περιοχές
όπου τα ακίνητα θεωρούνται «πρώτης προβολής». Η εικόνα των μεσιτών κάνει λόγο
για απλησίαστα ενοίκια κυρίως στα νότια προάστια, στις περιοχές πέριξ της Ακρόπο-
λης, αλλά και κοντά σε όλους τους σταθμούς μετρό. 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com
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Μ όνο για το ενδεκάμηνο που με-
σολάβησε από τον Ιούνιο του
2015 έως τον Μάιο του 2016

δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά για τις
περικοπές που υπέστησαν στις συντάξεις
τους οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα,
ανεξάρτητα εάν είχαν προσφύγει στα δι-
καστήρια ή όχι, ενώ δικαιούνται τις περι-
κοπές των επικουρικών συντάξεων και
των τριών δώρων (Χριστουγέννων - Πά-
σχα - θερινής άδειας) μόνο οι συνταξιού-
χοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια
μέχρι 31/7/2020.

Με πέντε αποφάσεις η Ολομέλεια του
Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρι-
νε ότι είναι συνταγματική η επιστροφή
ποσών για περικοπές 11 μηνών σε κύριες
συντάξεις και όχι στις επικουρικές, κα-
θώς και η απόσβεση των λοιπών αξιώσε-
ων των συνταξιούχων για όσους δεν
άσκησαν αγωγή έως 31/7/2020. Έτσι,
η αρχική προσδοκία για αναδρομικά συ-
νολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ διαψεύ-
σθηκε, με τις τελικές πληρωμές να υπο-
λογίζονται έως τα 300 εκατ. ευρώ

Οι κερδισμένοι

Η απόφαση αφήνει ανοιχτό τον δρόμο
σε όσους είχαν εκκρεμείς δίκες κατά τη
δημοσίευση του νόμου Βρούτση (που
πλήρωσε τα αναδρομικά από τις κύριες,

αποσβένοντας τις αξιώσεις για επικουρι-
κές και δώρα), όσους δηλαδή είχαν ήδη
προσφύγει στα δικαστήρια έως την 31η
Ιουλίου 2020, οι οποίοι μπορούν να συ-
νεχίσουν τον αγώνα στα δικαστήρια για
να λάβουν εντόκως αναδρομικά 11μή-
νου, τα ποσά των κομμένων επικουρικών
και τα κομμένα δώρα. Σύμφωνα με ειδι-
κούς επί της κοινωνικής ασφάλισης, πρό-
κειται περίπου για 300.000 συνταξιού-
χους που είχαν προσφύγει δικαστικά έως
τον Ιούλιο του 2020. Θα δικαιωθούν πο-
σά από 800 έως 2.000 ευρώ περίπου

για το 11μηνο Ιούνιος 2015 - Μάιος
2016 από τις περικοπές των επικουρικών
και την κατάργηση των δώρων. 

Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα σε χα-
μηλοσυνταξιούχους που είχαν άθροισμα
κύριων και επικουρικών συντάξεων κάτω
από 1.000 ευρώ το 2012, και έτσι εξαι-
ρέθηκαν από την πληρωμή των αναδρο-
μικών των κύριων συντάξεων τον Οκτώ-
βριο του 2020, να διατηρήσουν τις αξιώ-
σεις τους. Όπως αναφέρει η απόφαση,
«μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά,
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες
προϋποθέσεις, τα ποσά που αντιστοιχούν
σε τυχόν περικοπές επικουρικών συντά-
ξεων και στα καταργηθέντα επιδόματα
εορτών και αδείας». Πρόκειται για χαμη-
λοσυνταξιούχους που δεν πήραν το
2020 αναδρομικά από τις περικοπές των
κύριων συντάξεων κι έτσι δεν έσβησαν
τις διεκδικήσεις τους για αναδρομικά επι-
κουρικών και δώρων. Ωστόσο, στο τέλος
του 2021 παραγράφησαν με τον κανόνα
της 5ετίας οι αξιώσεις του 2016. Συνε-
πώς όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουν
προσφύγει έως τα τέλη του 2021 δεν
μπορούν τώρα να διεκδικήσουν τα ποσά
των δώρων που έχασαν το 2012.  

Οι μεγάλοι χαμένοι 

Αντίθετα, για όλους τους συνταξιούχους
που δεν είχαν ασκήσει αγωγές πριν από
τις 31/07/2020, οι αξιώσεις τους για
επιστροφή αναδρομικών επικούρησης και
δώρων αποσβένονται διά νόμου. Πρόκει-
ται για περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιού-

χους που εισέπραξαν τα «ψαλιδισμένα»
αναδρομικά από τις μειώσεις των κύριων
συντάξεων τον Οκτώβριο του 2020 και με
την είσπραξη εκείνη συμφώνησαν σιωπη-
ρώς στην απόσβεση των όποιων άλλων
αξιώσεών τους από περικοπές επικουρι-
κών και κατάργηση δώρων.

Το ΣτΕ είπε τώρα πως ο μηχανισμός αυτός
της απόσβεσης –αν και δεν επιλέχθηκε από
τους συνταξιούχους– είναι συνταγματικός
και σύμφωνος με το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικά για τους υπόλοιπους, περίπου 1
εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, που
είχαν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά συν-
ταξιοδοτικό εισόδημα το 2012 κι έμειναν
εκτός αναδρομικών το 2020, το ΣτΕ λέει
τώρα πως μπορούν να διεκδικήσουν αυ-
τά που δικαιούνται από τα καταργημένα
δώρα και τις περικοπές των επικουρικών.
Ωστόσο έχει πια παρέλθει η πενταετία
της παραγραφής –καθώς η απόφαση του
ΣτΕ έκανε ενάμιση χρόνο να δημοσιευ-
θεί– και όσοι δεν προσέφυγαν έως το τέ-
λος του 2021 χάνουν το δικαίωμα της
διεκδίκησης αυτών που δικαιούνται. 

Πρόκειται για συνταξιούχους αγρότες
του πρ. ΟΓΑ που έχασαν το 2012 μόνο τα

• Για όσους δεν είχαν ασκήσει
αγωγές πριν από τις

31/07/2020, οι αξιώσεις
τους αποσβένονται διά νόμου

Αναδρομικά: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι μετά   

της Αμαλίας Κάτζου

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Αυξημένο ποσό σύνταξης θα έχουν οι συνταξιούχοι και εξαιτίας της κατάργησης

της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία –σημειωτέον– έχει ήδη καταργη-

θεί για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η εισφορά θα καταργηθεί το 2023

και για τους συνταξιούχους αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα προ-

καλέσει αύξηση του τελικού ποσού, από 25 ευρώ έως 125 ευρώ τον μήνα, για

όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Από την ενδεχόμενη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα επωφεληθούν

συνταξιούχοι με συντάξεις πάνω από 12.000 ευρώ. Ο συντελεστής για εισοδήματα

από 12.000,01 έως 20.000 ευρώ είναι 2,2%, ανεβαίνει στο 5% για ποσά

20.00,01-30.000 ευρώ, στο 6,5% για 30.000,01-40.000 ευρώ και στο 7,5% για

40.000,01-65.000 ευρώ, στο 9% για 65.000,01-220.000 και στο 10% για υψηλό-

τερα εισοδήματα. Έτσι, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος των 18.000 ευρώ θα

δει ελάφρυνση 132 ευρώ τον χρόνο. Σημειώνεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης επι-

βάλλεται στο σύνολο των εισοδημάτων και όχι μόνο στον μισθό ή τη σύνταξη, επομέ-

νως ένας συνταξιούχος με εισοδήματα και από άλλη πηγή μπορεί να επιβαρύνεται

με υψηλότερη εισφορά αλληλεγγύης από αυτήν που αντιστοιχεί στη σύνταξή του.
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Follow the Money

Attica Bank: Χρηματοδότηση στους καινοτόμους
Η συνεχής ενίσχυση του ισολογισμού της Attica Bank επιτρέπει τη συμμετοχή

της σε προγράμματα χρηματοδότησης της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Η τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξια-
κή Τράπεζα για τη συμμετοχή της στο «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», που θα
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαί-
τερη έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση με πολύ ευνοϊκούς όρους, των καινοτό-
μων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έντονα εξωστρεφή χαρακτήρα, οι οποίες θα
προάγουν την έρευνα και ταυτόχρονα επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοπο-
ριακά προϊόντα ή υπηρεσίες. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων για έρευνα και καινοτομία, με πόσο δανείου από 25.000 ευ-
ρώ μέχρι και 400.000 ευρώ, με μηδενική προμήθεια εγγύησης και δυνατότητα πα-
ροχής επιχορήγησης σε ποσοστό έως και 20% του δανείου κεφαλαίου βάσει επί-
τευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG κριτηρίων (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
εταιρικής διακυβέρνησης). Το ποσό είναι εγγυημένο κατά 80%, με μειωμένο κό-
στος χρηματοδότησης, και η διάρκεια του δανείου μπορεί να επεκταθεί μέχρι και
τα 10 χρόνια, με 12 ή 36 μήνες περίοδο χάριτος. 

Ως μία από τις πιο σημαντικές συμφω-
νίες στον τομέα της ενέργειας, χαρακτη-
ρίζεται αυτή ανάμεσα στην Intrakat του
Ομίλου Κόκκαλη και τη βέλγικη Park-
wind, καθώς από κοινού θα προωθήσουν
την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής
ενέργειας στην Ελλάδα. Με μεγάλη εμ-
πειρία σε έργα υπεράκτιας ανάπτυξης και
με εξειδίκευση σε έργα τοπικών υποδο-
μών, οι δύο εταιρείες λειτουργούν συμ-
πληρωματικά μεταξύ τους. Με έδρα στην
Ελλάδα και με σημαντική διεθνή παρου-
σία, ο Όμιλος Intrakat, βασικό μέλος της
Intracom Holdings, είναι κορυφαίος παί-
κτης στον κατασκευαστικό τομέα της χώ-
ρας και προσφέρει προϊόντα υψηλών προ-
διαγραφών σε ένα ολοκληρωμένο χαρτο-
φυλάκιο δραστηριοτήτων στο οποίο περι-
λαμβάνονται Δημόσια Έργα Υποδομών,
ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ, περιβαλλοντι-
κά και αναπτυξιακά έργα Ακίνητης Περι-

ουσίας. Ο Όμιλος Intrakat διαθέτει χαρτο-
φυλάκιο ΑΠΕ, ισχύος 1 GW, ενώ διεισ-
δύει και στους σταθμούς αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας με ανάπτυξη 9
αδειών. Η Parkwind είναι ανεξάρτητη
εταιρεία πράσινης ενέργειας που ανα-
πτύσσει, χρηματοδοτεί και λειτουργεί
υπεράκτια αιολικά πάρκα. Με τέσσερα αι-
ολικά πάρκα υπό επιχειρησιακή διαχείρι-
ση στη βελγική Βόρεια Θάλασσα και ένα
πέμπτο, το οποίο βρίσκεται επί του παρόν-
τος υπό κατασκευή στη Γερμανία, η Park-
wind θα έχει σύντομα ισχύ άνω του 1 GW.
Αυτή η συμφωνία εμπίπτει στο πλαίσιο
της στρατηγικής διεθνούς επέκτασης της
Parkwind και της αυξανόμενης ζήτησης
για σημαντικά μεγαλύτερη ανάπτυξη της
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι οι δύο εταιρείες, μέσα από τη συνερ-
γασία τους, υπόσχονται... θαύματα! 

Εξαιρετική εξέλιξη για τον Όμιλο Πειραι-
ώς αποτελεί η επιστροφή της τράπεζας
στον δείκτη αειφορίας του δείκτη FTSE,
καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθμολογία ως προς τα κριτήρια βιωσι-
μότητας, σε σχέση με άλλους χρηματοοι-
κονομικούς φορείς παγκοσμίως. Η Πει-
ραιώς διακρίθηκε ιδιαίτερα στις ενότη-
τες που αφορούν τη διαχείριση κινδύ-
νων, την καταπολέμηση της διαφθοράς
και την προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Η διάκριση έρχεται από έναν
από τους πλέον αναγνωρισμένους οί-
κους αξιολόγησης διεθνώς, που παρακο-

λουθεί αναλυτικά τις επιδόσεις εταιρει-
ών και τραπεζών αναφορικά με το πώς
χειρίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρ-
νησης, κλιματικής αλλαγής, υπεύθυνων
επενδύσεων και εργασιακών πρακτικών.
Κατόπιν της ανάλυσης, ο FTSE γνωστο-
ποιεί σε διεθνείς επενδυτές τις εταιρείες
που πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγη-
σης και επέτυχαν να ενταχθούν στον δεί-
κτη. Με βάση τα στοιχεία του φετινού
Μαΐου, ο δείκτης περιλαμβάνει 536 εται-
ρείες, από τις οποίες οι 142 ανήκουν
στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και επτά
έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Πειραιώς: Η μεγάλη επιστροφή

Ιntrakat και Parkwind πάνε για... θαύματα!• Από 800 έως 2.000 ευρώ
θα λάβουν οι δικαιούχοι 

• Έρχονται αυξήσεις στις
συντάξεις το 2023

    την απόφαση του ΣτΕ

δώρα, όπως επίσης και εκατοντάδες χι-
λιάδες χαμηλοσυνταξιούχους από ΙΚΑ και
ΟΑΕΕ που είχαν το 2012 εισόδημα από
κύριες, επικουρικές και μερίσματα κάτω
από 1.000 ευρώ μεικτά. Πρόκειται για
τους συνταξιούχους που έχασαν μόνο τα
δώρα και μέτρησαν απώλειες στην επι-
κουρική. Αυτό συμβαίνει καθώς δεν επι-
στράφηκαν ποτέ και τελικώς διεγράφη-
σαν οι αξιώσεις για τα εξής: 

• Τα καταργημένα δώρα των κύριων συν-
τάξεων που ήταν 800 ευρώ για όλους
(εκτός και εάν η κύρια σύνταξη ήταν κάτω

από 400 ευρώ, π.χ. αγρότες με την κατώτα-
τη σύνταξη που διεκδικούν 660 ευρώ).

• Οι μειώσεις των επικουρικών που επιβλή-
θηκαν το 2012 σε όλους από το πρώτο ευρώ.

• Η κατάργηση των δώρων στις επικου-
ρικές που ήταν πλήρη (δύο επικουρικές
ανά έτος) το 2012.

Αυξήσεις σε συνταξιούχους

Εν τω μεταξύ, επιπλέον 700 εκατομμύ-
ρια ευρώ θα μοιρασθούν στους συνταξι-
ούχους, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις για
προσχέδιο του Προϋπολογισμού «δεί-
χνουν» επιπλέον ποσό 420 εκατ. ευρώ
για τις αυξήσεις των συντάξεων του νέου
έτους και 280 εκατ. ευρώ από την κατάρ-
γηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγ-
γύης για τους συνταξιούχους.

Για τους συνταξιούχους, ο νόμος προ-
βλέπει αυξήσεις στις συντάξεις από την
1η Ιανουαρίου 2023, με το ακριβές ύψος
να προκύπτει από έναν ιδιαίτερο μαθημα-
τικό τύπο ο οποίος θα υπολογίζει την αύ-
ξηση του ΑΕΠ σε συνάρτηση με την αύξη-
ση του πληθωρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι αυξήσεις στις συν-
τάξεις είχαν ανασταλεί από το 2010, την
περίοδο του πρώτου μνημονίου, ενώ έγι-
ναν δραματικές περικοπές στα χρόνια που
ακολούθησαν. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
οι αυξήσεις στις συντάξεις από το νέο
έτος θα είναι ίσες με το 50% της μεταβο-
λής του ΑΕΠ και επίσης με το 50% της με-
ταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(τιμάριθμος), όπως ορίζει ο νόμος, και σε
κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι
υψηλότερες του πληθωρισμού. 

Ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι «το συ-
νολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από
την 1/1/2023 κατ’ έτος, με κοινή από-
φαση των υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με
βάση συντελεστή που προκύπτει από το
άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβο-
λής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής
του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή του προηγούμενου έτους,
διαιρούμενου διά του 2, και δεν υπερβαί-
νει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετή-
σιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Ποιοι πάνε 
στο Εφετείο

Σύμφωνα με εργατολόγους, οι
συνταξιούχοι που είχαν ασκήσει
αγωγές υπολογίζονται σε 300.000.
Οι περισσότερες περιπτώσεις έχουν
κερδηθεί πρωτόδικα και παραπέμ-
πονται στο Εφετείο.

Όπως υποστηρίζουν νομικοί κύκλοι,
οι υποθέσεις που θα τελεσιδικήσουν
στο Εφετείο πρέπει να καταστούν εκτε-
λεστές προκειμένου να πληρωθούν οι
δικαιούχοι. Επεσήμαναν επίσης ότι η
καθυστέρηση στην εκδίκαση των υπο-
θέσεων μπορεί να φτάσει και τα 4 χρό-
νια. Ωστόσο, δεν απέκλεισαν το ενδε-
χόμενο οι εν λόγω υποθέσεις να παρα-
πεμφθούν και πάλι στο ΣτΕ, ανοίγον-
τας νέο κύκλο αναμονής.
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Τι ισχύει για οφειλές προς
Δημόσιο και τράπεζες –

Ποια ποσά και πότε
κατάσχονται και τι πρέπει να

γνωρίζουν οι οφειλέτες

Αντιμέτωποι με την... οδυνηρή έκ-
πληξη της δέσμευσης τραπεζικών
λογαριασμών τους βρίσκονται χι-

λιάδες πολίτες κάθε μήνα και κυρίως στο
τέλος του έτους, ενώ χιλιάδες είναι οι
οφειλέτες που έχουν εμπλακεί σε... περι-
πέτειες, καθώς είτε λόγω αμέλειας, είτε
λόγω κρίσιμων λαθών, χάνουν έστω και
προσωρινά το δικαίωμα διατήρησης του
ακατάσχετου λογαριασμού. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των
τραπεζών, πολλές φορές γίνεται δέσμευ-
ση λογαριασμού του οφειλέτη, κάτω από
το όριο που έχει τεθεί με βάση τη δήλωση
του ακατάσχετου λογαριασμού μισθοδο-
σίας ή σύνταξης, ενώ σε χιλιάδες περιπτώ-
σεις βρίσκονται μπλεγμένοι και οι συνδι-
καιούχοι! 

Στο Δημόσιο 

Η ύπαρξη οφειλών προς το Δημόσιο
εξαιρεί τις κατασχέσεις σε ατομικό ή κοινό
λογαριασμό μέχρι το ποσό των 1.250 ευ-

ρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και για μόνο
μία τράπεζα. 

Για την απόκτηση του συγκεκριμένου...
προνομίου, απαιτείται γνωστοποίηση από
το φυσικό πρόσωπο του ενός και μοναδι-
κού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να δη-
λωθεί ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του
στο Taxisnet. Εφόσον υπάρχει λογαρια-
σμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντά-
ξεων και επιδομάτων, τότε γίνεται γνωστός
αποκλειστικά και μόνο αυτός ο λογαρια-
σμός. Οποιαδήποτε δέσμευση ποσού κάτω
από το όριο των 1.250 ευρώ δεν είναι νό-
μιμη και πρέπει να καταγγελθεί αμέσως.
Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών,
πρέπει οι συνδικαιούχοι να κάνουν χωριστή
δήλωση στο Taxisnet, για το ποσό των
1.250 ευρώ. Αν δεν το κάνουν, τότε κινδυ-
νεύουν με κατάσχεση ποσού ακόμη και κά-
τω από το προαναφερόμενο όριο, αφού,
σύμφωνα με το νόμο, το ποσό στον κοινό
λογαριασμό ανήκει στους δικαιούχους κα-
τά ίσα μέρη. 

Για παράδειγμα, αν σ’ έναν λογαριασμό
κατατεθεί το ποσό της μηνιαίας σύνταξης
ύψους 1.000 ευρώ και ο συνδικαιούχος εί-
ναι οφειλέτης του Δημοσίου, τότε η τράπε-
ζα μπορεί να δεσμεύσει ποσό 500 ευρώ,

δηλαδή κάτω από το ακατάσχετο όριο. Επι-
πλέον, αν καταβληθούν αναδρομικά από
μισθούς ή συντάξεις, οι τράπεζες δεν
έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν το ποσό
ως ένα ενιαίο σύνολο, αλλά να το υπολογί-
σουν σε μηνιαία βάση, προκειμένου να δια-
πιστωθεί αν καλύπτεται το όριο του ακατά-
σχετου ποσού. Σημειώνεται ότι δεν μπορεί
να γίνει κατάσχεση αναδρομικών ποσών...
αδιακρίτως, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγ-
χος για την αιτία προέλευσης του ποσού
αυτού. 

Προς τράπεζες και τρίτους

Αν κάποιος οφείλει προς τράπεζες και
τρίτους, τότε οι μισθοί, οι συντάξεις και τα
επιδόματα είναι ακατάσχετα για ολόκληρο
το ποσό, χωρίς περιορισμό. Αυτό, σύμφω-
να με όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Ν.
4161/2013, σημαίνει ότι καταθέσεις έως
1.500 ευρώ σε ατομικό λογαριασμό και
έως 2.000 ευρώ σε κοινό είναι ακατάσχε-
τες. Ωστόσο, η προστασία του ακατάσχε-
του ορίου ισχύει μόνο εφόσον έχει δηλω-
θεί ο σχετικός λογαριασμός στην τράπεζα.
Δηλαδή, ο ίδιος λογαριασμός πρέπει να δη-
λωθεί ως ακατάσχετος τόσο στην ΑΑΔΕ
όσο και στην τράπεζα, με την υποσημεί-

ωση ότι το ποσό αφορά κατάθεση μισθού ή
σύνταξης ή βοηθήματος. Αν και για το Δη-
μόσιο ισχύει το ακατάσχετο ποσό των
1.250 ευρώ, ακόμη και αν συσσωρευτούν
ποσά μισθών και συντάξεων περισσότερων
μηνών, εντούτοις για τις τράπεζες δεν
ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι ο οφει-
λέτης πρέπει να αναλαμβάνει το ποσό το
αργότερο την ίδια μέρα της κατάθεσης του
μισθού ή της σύνταξης, καθώς από την
επόμενη μέρα χάνεται το ακατάσχετο! 

Αύξηση ορίου 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρέχεται η
δυνατότητα σταδιακής αύξησης του ακατά-
σχετου ποσού σε όσους οφείλουν και
έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις με μηνιαίες
δόσεις, άνω των 400 ευρώ συνολικά.
Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτε-
λεί η τήρηση της ρύθμισης και η καταβολή
των σχετικών δόσεων. Τότε και μόνο τότε
μπορεί να γίνει σταδιακή αύξηση του ακα-
τάσχετου ποσού πάνω από τα 1.250 ευρώ,
ενώ οι εμπλεκόμενοι πρέπει να δηλώσουν
τον λογαριασμό για τον οποίο ζητούν αύξη-
ση του ακατάσχετου ποσού. Επισημαίνεται
ότι, αν χαθεί η ρύθμιση, θα χαθεί και η δυ-
νατότητα σταδιακής αποδεσμεύσεως του
λογαριασμού.

Ποια επιδόματα
«γλιτώνουν»
Κατασχέσεις δεν μπορούν να γί-
νουν όταν καταβάλλονται τα εξής
επιδόματα: Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), Κοινωνικό
Μέρισμα, Επίδομα Ανεργίας του
ΟΑΕΔ, Διατροφή Ανήλικου Τέ-
κνου, Επιδότηση Ενοικίου, Προνοι-
ακό Επίδομα, Επίδομα 13ης Σύν-
ταξης, Επίδομα Θέρμανσης, Επί-
δομα Εκπαίδευσης Ανέργων, Έπα-
θλα Φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, Πα-
ροχές από τον ΕΛΓΑ, Χρηματικά
ποσά που δίνονται με απόφαση δη-
μοτικού συμβουλίου, κρατικές επι-
χορηγήσεις, κατάθεση ποσού για
πλειοδοσία σε πλειστηριασμό και
κατάθεση εξόφλησης οφειλής
ασφαλιστικού ταμείου. 

Ο ακατάσχετος λογαριασμός 
δεν είναι «γόρδιος δεσμός» 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com



Τείχος προστασίας για την προστα-
σία των τραπεζικών λογαριασμών
υψώνουν οι καταναλωτές, ενώ οι

τράπεζες προωθούν νέες τεχνικές έτσι
ώστε να κλείσουν τους δρόμους για
τους «χάκερ», οι οποίοι αποτελούν
πραγματική μάστιγα, λόγω της ευρείας
χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών
και συναλλαγών. 

Στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους
τραπεζικούς ομίλους έχει σημάνει συνα-
γερμός και αναζητούνται τρόποι περαιτέ-
ρω ασφαλιστικών δικλείδων, για τους απα-
τεώνες που οργιάζουν. Πιο πρόσφατη πε-
ρίπτωση αποτελεί η σπείρα που είχε απλώ-
σει τα πλοκάμια της σε Κορινθία, Αργολί-
δα, Αρκαδία και Βοιωτία, κάνοντας «μπά-
ζα» άνω των 2 εκατ. ευρώ! Εκτιμάται ότι
από το 2019 έως σήμερα έχουν πεντα-
πλιασιαστεί οι απάτες! 

Έτσι γίνεται η... ζημιά

Οι βασικές μορφές απάτης, έτσι όπως
καταγράφονται από την Αρχή Καταπολέμη-
σης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγ-
κληματικές Δραστηριότητες, είναι οι εξής:
1. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση στους

υπολογιστές των θυμάτων και υποκλέ-
πτουν τους κωδικούς πρόσβασης στις
διαδικτυακές πλατφόρμες. Ακολού-
θως, εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις μέσω
υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, δήθεν για λογαριασμό αυτών,
και στη συνέχεια χρησιμοποιούν «αχυ-
ράνθρωπους» για να εκδώσουν νέες
κάρτες SIM για λογαριασμό των θυμά-
των, παρακάμπτοντας όλα τα στοιχεία
ασφαλείας του e-banking. 

2. Μέσω «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phi-
shing) αποσπούν τους κωδικούς ασφα-
λείας και πληροφορίες. 

3. Απόκτηση πληροφοριών και κωδικών
πρόσβασης μέσω χρήσης μηνυμάτων
(SMS). Με τον τρόπο αυτόν το υποψήφιο
θύμα καλείται να επαληθεύσει ή να ενη-
μερώσει τους απατεώνες για τα στοιχεία
λογαριασμού του. 

4. Μέσω απόσπασης του ΡΙΝ, ένας επιτή-
δειος που δεν είναι πελάτης της τράπε-
ζας του θύματος μπορεί να κάνει άνετα
ανάληψη μετρητών. Παραπλανούν τα
θύματά τους, κάνοντας τους να πληκτρο-
λογήσουν το ποσό που θα λάβουν για
συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε, εν
αγνοία τους, αυτά δίνουν εντολή χρέω-
σης του δικού τους λογαριασμού (γίνεται
δηλαδή κανονική ανάληψη). Ακολούθως
οι απατεώνες ζητούν από τα θύματά
τους να τους γνωρίσουν τον Κωδικό Ανά-
ληψης Μετρητών μίας χρήσης που τα
θύματα λαμβάνουν από την Τράπεζα. Τέ-
λος, οι δράστες, μέσω του εν λόγω κωδι-

κού, εισπράττουν άμεσα με ανάληψη
από ΑΤΜ τα χρήματα που υποτίθεται ότι
έπρεπε να καταβάλουν στα θύματα για
τη συγκεκριμένη συναλλαγή / αγοραπω-
λησία / συμφωνία. 

5. Απάτη των ψευδών αναγγελιών πώλη-
σης διαφόρων αγαθών σε δημοφιλείς
διαδικτυακούς ιστοτόπους αγγελιών
αγοραπωλησίας (marketplace, car.gr
κ.ά.) ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook). 

6. Τα κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου περιλαμβάνουν ηλε-
κτρονικούς συνδέσμους (links), που
φέρουν αντίγραφα λογοτύπου επίση-
μων τραπεζών, οι οποίοι σύνδεσμοι
τους ανακατευθύνουν σε μια ψεύτικη
ιστοσελίδα, δήθεν της επίσημης τράπε-
ζας συνεργασίας, όπου τους ζητείται να
αποκαλύψουν τα οικονομικά και προ-
σωπικά τους στοιχεία. 

7. Άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν
χρήστες του διαδικτύου, προσποιούμε-
νοι τους τεχνικούς που εργάζονται σε
κέντρα υποστήριξης μεγάλων εταιρειών
λογισμικού και δηλώνουν στο θύμα ότι
θέλουν να το... βοηθήσουν για να αποκα-
τασταθεί το... πρόβλημα. 

8. Αποστολή e-mail για δήθεν κατάθεση
στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος
που θα «τσιμπήσει», ως δήθεν εξόφληση
για αγορά εμπορευμάτων. 

9. Ψεύτικα e-mail ή τηλέφωνα κυρίως
από το εξωτερικό, μέσω των οποίων οι
απατεώνες υπόσχονται «τρελές» απο-
δόσεις από τοποθετήσεις σε ομόλογα,
μετοχές κ.λπ. 

Λουκάς Γεωργιάδης
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Τι πρέπει να γνωρίζουν 
οι καταναλωτές για 

τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές τους – Οι

βασικές συμβουλές για να
μη σας αδειάσουν τους

τραπεζικούς λογαριασμούς

Τρόποι εξαπάτησης
Η αφαίρεση χρημάτων από τους τρα-
πεζικούς λογαριασμούς θεωρείται
κακούργημα, ενώ στη μάχη έχει ρι-
χτεί και η Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες. 
Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό που
έχει εκδώσει η Αρχή, για τους συνη-
θέστερους τρόπους εξαπάτησης και
υποκλοπής τραπεζικών δεδομένων,
οι καταθέτες-καταναλωτές πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής βασικά:
1. Δεν πρέπει ποτέ να κάνουν «κλικ»

σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους
(links) που περιλαμβάνονται σε μη-
νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, τα οποία δήθεν ανακατευθύ-
νουν στην ιστοσελίδα της τράπεζας
συνεργασίας. 

2. Ποτέ δεν δίνονται οι κωδικοί «PIN»
και «ΕΧΤΡΑ PIN» της πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας ή οι κωδικοί
πρόσβασης του τραπεζικού λογα-
ριασμού μέσω e-banking. Το πιο βα-
σικό στοιχείο που πρέπει να γνωρί-
ζουν όλοι είναι ότι ποτέ η τράπεζα
με την οποία συνεργάζονται οι απο-
ταμιευτές-καταναλωτές δεν θα ζη-
τήσει τέτοιου είδους πληροφορίες. 

3. Οι απατεώνες αποστέλλουν e-mail
κυρίως απογευματινές και βραδι-
νές ώρες, καθώς και κατά τις ημέ-
ρες εορτών και αργιών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, όταν υπάρχει υποψία απά-
της, επιβάλλεται η άμεση τηλεφω-
νική επικοινωνία με την τράπεζα με
την οποία συνεργάζεται ο κατανα-
λωτής. 

Πώς δεν θα γίνεις 
«θύμα» τραπεζικής απάτης 
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Στην ακραία ρητορική της Τουρκίας
απάντησε μέσω του «Π» ο δήμαρχος
των ακριτικών Οινουσσών Γιώργος

Δανιήλ, τονίζοντας πως «αξιώνουμε τον
σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων
μας». Ο κ. Δανιήλ αναφέρθηκε, επίσης,
στην εξέλιξη του δημοτικού έργου, στη
συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, ενώ δήλωσε «παρών» για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. 

Τι απαντάτε ως δήμαρχος Οινουσσών
στη συνεχώς αυξανόμενη τουρκική
προκλητικότητα;

Η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο Ερντο-
γάν δεν είναι πλέον ο πανίσχυρος ρυθμι-
στής των εξελίξεων. Έχει ανάγκη ν’ ανεβά-
σει δημοσκοπικά τα πτωτικά ποσοστά του
και αναγκαστικά θα καταφεύγει σε μια
σκληρή, προκλητική ρητορική έντασης. Θα
βλέπει συνεχώς «εχθρούς», με σκοπό να
συσπειρώσει το εσωτερικό του ακροατή-
ριο.  Εμάς στις Οινούσσες δεν μας αγγίζει
αυτή η αναιδής κι ανερμάτιστη συμπεριφο-
ρά. Προτείνουμε την ειρηνική συνύπαρξη
στα ακρογιάλια και τις γαλάζιες θάλασσες
του Αιγαίου, έτσι όπως ζήσαμε πολλές δε-
καετίες μέχρι σήμερα. 

Αξιώνουμε όμως και τον σεβασμό των
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, της εδα-
φικής μας ακεραιότητας και είμαστε εδώ
να υπερασπιστούμε τις πατρογονικές
εστίες για να ζήσουμε με ασφάλεια, γα-
λήνη και προκοπή.

Πώς είναι η ζωή σε ένα ακριτικό νησί
κυρίως τον χειμώνα; Ποια προβλήμα-
τα αντιμετωπίζετε;

Σ’ ένα ακριτικό νησί στα σύνορα της Ευ-
ρώπης έχεις και σήμερα ν’ αντιμετωπίσεις
πολλά προβλήματα: ελλείψεις στις δομές
υγείας, υποστελέχωση των κρατικών υπη-
ρεσιών, καθυστερήσεις σε έργα υποδο-
μής, ακτοπλοϊκή απομόνωση, υψηλό κό-
στος ζωής, ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια,
λοιπά αγαθά. Παρ’ όλα αυτά η μοναδικότη-
τα των οικοσυστημάτων και η ποικιλομορ-
φία του φυσικού περιβάλλοντος προσφέ-
ρουν μια διαφορετική ζωή, με πολλά πλεο-
νεκτήματα για τους νέους ανθρώπους.

Ποια τα πρώτα μηνύματα από τον
τουρισμό;

Το νησί μας είναι έτοιμο να υποδεχθεί και
φέτος τους επισκέπτες του. Έχουμε ξεκι-

νήσει τις κυριακάτικες εκδρομές από τη
Χίο. Υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις σε
νοικιαζόμενα, ενώ περιμένουμε περισσό-
τερους επισκέπτες με τα summer schools
και το πολιτιστικό καλοκαίρι, που είναι
πλούσιο σε εκδηλώσεις και events. Διορ-
γανώνουμε για πρώτη φορά το «Λύτρον
Ψυχής», το πρώτο θεατρικό συμπόσιο λό-
γου και τέχνης, με καθηγητές και σπουδα-
στές θεατρικών σχολών. Το Συμπόσιο έχει
τεθεί υπό την αιγίδα της Γεν. Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Σε λίγο καιρό συμπληρώνονται τρία
χρόνια από την παρούσα δημοτική θη-
τεία. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι
έχετε πετύχει μέχρι σήμερα;

Δρομολογήσαμε κι ολοκληρώνουμε τις
βασικές υποδομές: την κατασκευή βιολογι-
κού καθαρισμού, την ενίσχυση των μονά-
δων αφαλάτωσης, τη δημιουργία υδροτα-
μιευτήρα και ταχυδιυλιστηρίου, με στόχο
την παροχή πόσιμου νερού όλο το 24ωρο.
Ενισχύσαμε την Πολιτική Προστασία με νέα

οχήματα, εξοπλισμό και εκπαίδευση. Ανα-
βαθμίσαμε τις διοικητικές υπηρεσίες με
συνεργάτες, που δουλεύουν με κέφι κι
όρεξη για το νησί μας. 

Εξασφαλίσαμε σημαντικές χρηματο-
δοτήσεις για νέα έργα, που δεν τα έχει
ξαναδεί ο τόπος μας: Λαογραφικό Μου-
σείο, κλειστό γυμναστήριο, ενεργειακή
αναβάθμιση των εκπαιδευτηρίων, μελέ-
τη για ανάπλαση του οικισμού, δίκτυο
μονοπατιών, ψηφιακός μετασχηματι-
σμός κι άλλα.

Προπάντων παρείχαμε στους ακρίτες μια
δημοτική ηγεσία δυναμική, διεκδικητική,
στιβαρή, με αποφασιστικότητα να αντιμε-
τωπίσει όλες τις κρίσεις και να προχωρήσει
με όραμα για τις Οινούσσες.

Είναι στις προθέσεις η διεκδίκηση
ακόμη μίας θητείας;

Είναι στις προθέσεις μου να ολοκληρώ-
σω έναν παραγωγικό σχεδιασμό, που θα
προσελκύσει νέους ανθρώπους στις Οι-
νούσσες. Είναι στους στόχους μου να
πραγματοποιήσω όλα αυτά που υποσχέθη-
κα και που βλέπω –μέσα από μεγάλο αγώ-
να– να μπαίνουν σιγά-σιγά στη ρότα τους.
Στη διαδρομή, λοιπόν, αυτή θα είναι ανα-
γκαία η ψήφος εμπιστοσύνης των συμπολι-
τών μας, για να ολοκληρωθεί αυτό το πο-
λυεπίπεδο έργο.

Δήμαρχος Οινουσσών 

Προσφάτως συναντηθήκατε με
τον πρωθυπουργό. Ποια θέματα
του δήμου σας θέσατε;

Οι Οινούσσες έχουν ένα πολύ δυναμι-
κό στίγμα στη διεθνή εμπορική ναυτι-
λία και μια ισχυρή παρουσία στη σύγ-
χρονη δημόσια ναυτική εκπαίδευση.
Με αυτήν την αφετηρία ζήτησα από
τον πρωθυπουργό την ολοκλήρωση
του σχεδιασμού με τη λειτουργία της
Σχολής Σωστικών Μέσων, την αναβάθ-
μιση της Ακαδημίας Εμπ. Ναυτικού, τη
στήριξη του Μαθητικού Οικοτροφείου
και κυρίως τη δημιουργία ενός ναυτι-
κού συνεδριακού κέντρου για την εξει-
δίκευση στον τομέα που είμαστε δυνα-
τοί και πρωτοπόροι: στη ναυτοσύνη.

Γιώργος Δανιήλ 

«Δεν μας αγγίζει
η αναιδής 
συμπεριφορά
της Τουρκίας»

«Οι γείτονες αντιμετωπίζουν
σοβαρά οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα
και ο Ερντογάν δεν είναι

πλέον ο πανίσχυρος
ρυθμιστής των εξελίξεων»

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό
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Ησαθρή ανάπτυξη της εθνι-
κής οικονομίας, όχι σε αλη-
θινή παραγωγική βάση, με

την παρεπόμενη αύξηση της παρα-
γωγικότητας του εργατικού μας δυ-
ναμικού και τον εξωστρεφή προσα-
νατολισμό της ανταγωνιστικότη-
τας, αλλά στην έξαρση του δανει-
ακού παροξυσμού, οδήγησε ανα-
πόδραστα στη χρεοκοπία μας, με
την υπαγωγή μας στα επαχθή μνη-
μόνια και την αποδόμηση του κοι-
νωνικού και οικονομικού μας ιστού.
Πλήθος επιχειρήσεων έκλεισε, χι-
λιάδες εργαζόμενοι έγιναν βορά
της ανεργίας και το πολύτιμο δια-
νοητικό μας κεφάλαιο έφυγε κα-
κήν κακώς στα ξένα –brain drain–
αποστερώντας από την ελληνική
κοινωνία σπουδαίους επιστήμο-
νες, των οποίων την παραγωγή εί-
χε αιμοδοτήσει στα ελληνικά πανε-
πιστήμια, ο Έλληνας φορολογού-
μενος! Ένα βήμα παραπέρα, στην
ακολουθία λαθών που έλαβαν χώ-
ρα στη φάση της ανασυγκρότησης
της εθνικής οικονομίας, αντί το βά-
ρος να δοθεί στον αναπτυξιακό προσανατολι-
σμό της οικονομίας, φεύ υιοθετήθηκαν οι εύ-
κολες λύσεις της βίαιης προσαρμογής, με την
κάθετη μείωση του μοναδιαίου κόστους πα-
ραγωγής, μέσω της οδυνηρής κοινωνικά μεί-
ωσης του μισθολογικού κόστους! 

Όμως η μείωση του μοναδιαίου κόστους
παραγωγής, μέσω της μείωσης του μισθολο-

γικού κόστους, δεν συνεπιφέρει την
ανάπτυξη και την άνοδο της παραγω-
γικότητας και της ανταγωνιστικότη-
τας της εθνικής οικονομίας, παρά
μόνον τη φτωχοποίηση και την υπο-
βάθμιση της ζωής των εργαζομένων,
με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για
τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η
αύξηση της παραγωγικότητας και η
μείωση του μοναδιαίου κόστους πα-
ραγωγής μπορούν να επιτευχθούν
μόνο μέσα από την εκπαίδευση, την
έρευνα, την τεχνολογία και την βελ-
τίωση των δεξιοτήτων των εργαζο-
μένων και δη των ψηφιακών, καθώς
και την εφαρμογή καινοτόμων μεθό-
δων παραγωγής, οπότε οι ίδιοι εργα-
ζόμενοι, στον ίδιο χρόνο εργασίας
και για τον ίδιο μισθό, παράγουν με-
γαλύτερο προϊόν και άρα υποβιβάζε-
ται έτσι το μισθολογικό τους κό-
στους. Συνακόλουθα, η αύξηση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας μπορεί
θεαματικά να βελτιωθεί, με την ορθή
λειτουργία του ανταγωνισμού, οπότε
και η επιτροπή ανταγωνισμού, με τη

θεσμική της λειτουργία, διευκολύνει την
απρόσκοπτη είσοδο καινούργιων παιχτών στο
επιχειρηματικό παιχνίδι –και άρα τη μεγάλυν-
ση της οικονομίας, με την τόνωση της προ-
σφοράς, που σημαίνει μεγαλύτερο, φθηνότε-
ρο και ανταγωνιστικότερο ποιοτικά προϊόν–,
απαγορεύει τις εναρμονισμένες πολιτικές και
την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των

μεγάλων επιχειρηματικών παικτών και συν-
δράμει έτσι την ομαλή λειτουργία της αγοράς,
με την επαγόμενη ανάπτυξη.

Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, και διαπνεόμενο από τις
διαχρονικές του αξίες και ιδέες της δημοκρα-
τικής διάρθρωσης και ανάπτυξης της οικονο-
μίας, που στοχεύουν στη δίκαιη και με δημο-
κρατικό έλεγχο διανομή του παραγόμενου
εθνικού πλούτου, προτάσσει αντί στείρων και
αλυσιτελών παρεμβάσεων του παρελθόντος,
που οδήγησαν αφενός μεν στη φτωχοποίηση
πλατιών στρωμάτων του ελληνικού λαού,
αφετέρου στην καταβαράθρωση της οικονο-
μίας –όπως η αλόγιστη μείωση των μισθών–
την αλλαγή της δομής του κράτους. Μέσω
της ορθής λειτουργίας των εποπτικών μηχανι-
σμών στην αγορά εργασίας, της αναβάθμισης
και ανασυγκρότησης του θεσμικού πλαισίου
της αγοράς, με στόχο στην ορθή λειτουργία
του ανταγωνισμού, αποτρέποντας στρεβλώ-
σεις και διευκολύνοντας την ανάπτυξη της οι-
κονομίας –που εν τέλει συντελεί στην αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας, στην πτώση των
τιμών και στη παραγωγή ποιοτικότερων προ-
ϊόντων–, της αναβάθμισης και εξορθολογικο-
ποίησης με δημοκρατικό τρόπο του φορολο-
γικού συστήματος, που λειτουργεί σταθερο-
ποιητικά και προσελκύει τους επενδυτές, αλ-
λά και της ανασυγκρότησης της Δημόσιας Δι-
οίκησης, που για δεκαετίες ήταν βυθισμένη
σε αγκυλώσεις, στη διαφθορά και στην τε-
χνολογική υστέρηση θα επιτευχθούν η πολυ-
πόθητη ανάπτυξη, η απασχόληση και η ποι-
οτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας!

Δεν δικαιούστε
διά να ομιλείτε

Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσου-
βαλάτα! Και σαν να μη μας έφταναν
όλα τα δεινά, αίφνης σαν τα μανιτά-

ρια οι «ειδικοί» εμφανίστηκαν ξανά στις τη-
λεοράσεις με την… άποψη ανά χείρας! 

Ναι στη μάσκα, όχι στη μάσκα, ναι στην
4η δόση διότι ίσως βοηθάει, όχι στην 4η
δόση διότι τελικά –ίσως– δεν προστατεύει
από τις νέες μεταλλάξεις, στα 20.000 τα
κρούσματα τις επόμενες μέρες, πρέπει ή
δεν πρέπει να πάρουμε μέτρα πριν από τον

Σεπτέμβριο…
Ένα αλαλούμ που

τελικά το μόνο που
προσφέρει είναι
σύγχυση και φόβο…
Καλή η δημοκρατία,
καλή και η ελευθε-
ρία του λόγου! Όταν
γίνεται με σωστό
τρόπο όμως (να τα
λέμε και αυτά). Και η
μάσκα είναι «αφορ-
μή», διότι το φαινό-
μενο της άκρατης

μπουρδολογίας και καταστροφολογίας
(προς χάριν της AGB) είναι κάτι που μας
χαρακτηρίζει! Η ανάγκη να «συζητηθού-
με» και να κάνουμε εντύπωση είναι τόσο
μεγάλη, που κάποιοι άνθρωποι δεν υπο-
λογίζουν τίποτα, χάνοντας τις περισσότε-
ρες φορές το μέτρο!

Κάποτε ο συγχωρεμένος Μένιος Κου-
τσόγιωργας είχε πει την –αλήστου μνή-
μης– φράση: «δεν δικαιούστε διά να ομι-
λείτε» και τότε τον είχε… κατασπαράξει
όποιος μιλούσε ελληνικά! Και ναι, τότε δι-
καίως τον κατηγόρησαν διότι τον είχε κυρι-
εύσει η αλαζονεία της εξουσίας όταν την
ξεστόμισε μέσα στη Βουλή… Τώρα, όμως,
πόσο επίκαιρη και δίκαιη θα ήταν για κά-
ποιους αυτή η φράση;

Διότι άνθρωποι άσχετοι με τη διπλωμα-
τία σχολιάζουν τις διεθνείς εξελίξεις,
φτάνοντας ακόμα και σε σημείο να προ-
τείνουν ευθέως να πάμε σε πόλεμο με
τους «κακούς» γείτονές μας… Άνθρωποι
άσχετοι με την οικονομία σχολιάζουν την
κρίση και προβλέπουν την καταστροφή
του κόσμου (διότι πάντα η καταστροφο-
λογία «πουλάει»)… 

Άνθρωποι που απλά «τους… έδωσαν
φως και μπήκαν», γίνονται ιατροδικαστές
(ή δικαστές γενικότερα), πρωθυπουργοί,
εμπειρογνώμονες, λοιμωξιολόγοι ή ό,τι
άλλο έχει ανάγκη το πρωινάδικο ή το κεν-
τρικό δελτίο ειδήσεων!

Και αναρωτιέμαι: Ο απλός πολίτης πού
είναι σε όλο αυτό; Πώς να αποφασίσει, να
κρίνει, να επιλέξει όταν ο κάθε –δήθεν– ει-
δικός μιλάει για προσωπικό του όφελος.
Σπέρνοντας τον φόβο, το μίσος και την αμ-
φιβολία για καθετί αξιόλογο, στοχεύοντας
στην προβολή και τον πηχυαίο τίτλο που
θα του χαρίσει τα 15’ λεπτά δημοσιότη-
τας… που συνήθως δεν του αξίζουν;

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Στις ημέρες που περνάμε, η ανεξέλεγ-
κτη κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης από το κόμμα της αξιωματικής

αντιπολίτευσης, για το θέμα των πρόωρων
εκλογών, εγκυμονεί κινδύνους να βυθιστεί η
χώρα είτε σε μια παρατεταμένη παράλυση εί-
τε σε πολιτική αποσταθεροποίηση, πριν την
ώρα της. Η κυβέρνηση, σεναριογράφος των
επόμενων κινήσεων, επεισοδίων που θα βιώ-
σουμε προσεχώς, θα πρέπει να δώσει με τον
πιο επίσημο τρόπο μια καθαρή απάντηση, αν
σκοπεύει να πάει σε εκλογές στο τέλος της
συνταγματικής θητείας της.

Αν δεν αρκούν οι επανειλημμένες δηλώ-
σεις του πρωθυπουργού, ένας ανασχηματι-
σμός θα κλείσει την εκλογολογία! Εκτός αν
προλάβει να την ακυρώσει ο «άρπαγας» γείτο-
νας με τον αναθεωρητισμό του!

Διαφορετικά, να μη διαμαρτύρεται για την
επένδυση στην πόλωση από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης και την άκρως αρνητική εξέ-
λιξη της οικονομίας τους προσεχείς μήνες.

Προσώρας, οι μάχες κατά της φτώχειας,
της ακρίβειας, της ενέργειας και της κλιματι-
κής αλλαγής αντιμετωπίζονται με επιδόμα-
τα και ευχολόγια. Πλήρης αποτυχία προβλέ-
ψεων του πολέμου στην Ουκρανία και των
πολιτικών στρατηγικών που είχαν σχεδια-
στεί. Το καρκίνωμα του εθνικιστικού λαϊκι-

σμού πλημμυρίζει όλον τον κόσμο.
Η αντιπαγκοσμιοποίηση απέναντι
στην παγκοσμιοποίηση κερδίζει κα-
τά κράτος. Παντού ή σχεδόν παντού
κερδίζουν τα outsider, από το Brexit
μέχρι τις τελευταίες εκλογές στη
Γαλλία. Ούτε οι μετρήσεις, ούτε τα
media, ούτε τα ισχυρά οικονομικά
συμφέροντα, ούτε οι δυνατές προ-
σωπικότητες και stars οπτικοακου-
στικών θεαμάτων δεν φαίνεται να
είναι αρκετά να σταματήσουν το
τσουνάμι της λεγόμενης τιμωρητι-
κής ψήφου.

Η πολιτική ορθότητα, μη εξαιρού-
μενης και της χώρας μας, καταποντί-
ζεται καθημερινά από τον άκρατο λαϊ-
κισμό, και τα απρόβλεπτα ένστικτα
ερασιτεχνών της πολιτικής οδηγούν το καρά-
βι σε αχαρτογράφητα νερά. Παίζεται σε μια
στιγμή το μέλλον όλων μας!

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, η ανακυτ-
τάρωση του πολιτικού προσωπικού στη χώρα
μας είναι αναγκαία. Τέρμα πια οι επιλογές
από τον κομματικό σωλήνα, από «διαδρομι-
στές» πολιτικών κομμάτων, από οικογενει-
οκρατία και από άλλους παράγοντες τύπου
Γκόρτσου. Τέλος στα κομματικά ρετιρέ.

Αξιοκρατία, με νέους φιλόδοξους, με όρα-

μα και με ένσημα από εργασία και
όχι κομματικά.

Νέοι πολιτικοί να πάρουν την
εξουσία όχι για να την οικειοποι-
ηθούν αλλά να την μοιράσουν στον
λαό, στην πράξη!

Να έχουν την προσφορά προς
τον πολίτη στο DNA τους, εκτός
από μεταπτυχιακές περγαμηνές
και πτυχία στο βιογραφικό τους.
Να πιστεύουν σε αυτό που καλούν-
ται να υπηρετήσουν. Να έχουν «ζυ-
μωθεί» με τα πραγματικά προβλή-
ματα της κοινωνίας και τότε τα πρό-
σθετα προσόντα τους να είναι η ηλι-
κία, τα πτυχία και η συμμετοχή σε
μητρώα και δεξαμενές σκέψεις.

Και κάτι επίκαιρο. Να γνωρίζου-
με ως πολίτες το «πόθεν έσχες» τους που εί-
χαν όταν μπήκαν στην πολιτική και πιο είναι
σήμερα. Και κυρίως το «πόθεν»! Ακόμη για
τους νέους, το πόσο διαυγές είναι το παρελ-
θόν τους, πριν μπουν στα ψηφοδέλτια.

Για να μην υπάρξουν «ψεγάδια» αργότερα. Η
ιδιότητα του βουλευτή δεν είναι η επαγγελμα-
τική αποκατάστασή του και ο άκρατος πλουτι-
σμός. Είναι λειτούργημα, στην υπηρεσία των
πολιτών. Επιτέλους, ας το καταλάβουν οι πολί-
τες, έστω και πάνω από την κάλπη.

Διεθνείς εξελίξεις, ελληνικές εκλογές και «πόθεν έσχες» πολιτικών

Γράφει 
ο Θανάσης
Παπαμιχαήλ

Επικοινωνιολόγος

Γράφει 
ο Πάνος Ν. 
Αβραμόπουλος*

*Ο συγγραφέας
Πάνος 

Ν. Αβραμόπουλος
είναι 

α’ αναπληρωματικός
δημοτικός 

σύμβουλος 
Αθηναίων  
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Oλο και πιο σφιχτή νιώθει τη θη-
λιά της οικονομικής ασφυξίας
η Μόσχα, καθώς η απόφαση

της «G7» να δρομολογήσει πλαφόν
στις τιμές ρωσικού πετρελαίου και αε-
ρίου, το εμπάργκο στο ρωσικό χρυσό
και το θρίλερ σχετικά με την πρώτη με-
τά από έναν αιώνα αδυναμία καταβο-
λής ληξιπρόθεσμων τόκων σε ομόλογα
κάνουν πολλούς να μιλούν ακόμη και
για ορατό ενδεχόμενο, έστω και τεχνη-
τής χρεοκοπίας.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και οι σύμ-
μαχοί τους αποφάσισαν να σταματή-
σουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη
Ρωσία, διαπίστωσαν πως δεν επέφερε
τις συνέπειες που θα μπορούσαν να
αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να
ξανασκεφτεί τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, αφού πολλές άλλες χώρες εξακο-
λουθούν να αγοράζουν ρωσικό αργό
και η αύξηση των τιμών έχει αμβλύνει
το πλήγμα από τις κυρώσεις, φέρνον-
τας στη Μόσχα αρκετά έσοδα, ώστε να
αποτραπεί η οικονομική κατάρρευση.
Έτσι, οι «7» έριξαν την ιδέα επιβολής
ανώτατων τιμών στη ρωσική ενέργεια,
ώστε να την αναγκάσουν να πουλάει τό-
σο φθηνά, για να μην μπορεί πλέον να
χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Οι σαρωτικές κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν από τη Δύση ως απάντηση στην
εισβολή, μαζί με τα αντίμετρα της Μό-
σχας, έχουν ουσιαστικά εξοστρακίσει
τη χώρα από το παγκόσμιο χρηματοπι-

στωτικό σύστημα, αλλά μέχρι στιγμής
το Κρεμλίνο έχει καταφέρει σε πολλές
περιπτώσεις να βρει τρόπους να κάνει
πληρωμές στους ομολογιούχους. Η Ρω-
σία εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι έχει
τα χρήματα να πληρώσει, αφού τα τα-
μεία της Μόσχας είναι γεμάτα χάρη στις
υψηλές τιμές της ενέργειας, χαρακτη-
ρίζοντας την αθέτηση πληρωμών τεχνη-
τή, καθώς οι κυρώσεις παρεμποδίζουν
τους ξένους ομολογιούχους από το να
λάβουν μετρητά.

Το «χρυσό» χτύπημα

Την ίδια ώρα, τα μέλη της G7 ανακοί-
νωσαν την πρόθεσή τους να απαγορεύ-
σουν τις εισαγωγές ρωσικού χρυσού.

Η Ρωσία είναι σημαντική χώρα παρα-
γωγής χρυσού και οι εξαγωγές της αντι-
προσώπευαν σχεδόν 15 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ το 2021, δηλαδή το 5% της
παγκόσμιας αγοράς. Το πολύτιμο αυτό
μέταλλο είναι το δεύτερο προϊόν που
εξάγει η Ρωσία μετά την ενέργεια. Στό-

χος είναι να απομονωθεί πλήρως η Ρω-
σία από το διεθνές χρηματοπιστωτικό
σύστημα και να αποτραπεί η χρηματοδό-
τηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Το 90% των εξαγωγών ρωσικού χρυ-
σού κατευθύνεται προς τις χώρες της
G7 και σε μεγάλο μέρος προς τη Βρετα-
νία, καθώς το Λονδίνο φιλοξενεί το βα-
σικό χρηματοπιστωτικό κέντρο για το
εμπόριο πρώτων υλών, μεταξύ των
οποίων βρίσκονται τα μέταλλα.

«Πόκερ» με ομόλογα

Από τα ρωσικά ταμεία πρέπει να κατα-
βληθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς 2 δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές, αν
και ορισμένα από τα ομόλογα που εκδό-
θηκαν μετά το 2014 επιτρέπεται να πλη-
ρωθούν σε ρούβλια ή άλλα εναλλακτικά
νομίσματα, σύμφωνα με τις συμβάσεις.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δη-
λώσει ότι δεν υπάρχει λόγος να χρεοκο-
πήσει η Ρωσία, σημειώνοντας ότι δεν
μπορεί να πληρώσει τους ομολογιού-
χους λόγω των κυρώσεων, κατηγορών-
τας τη Δύση ότι επιχειρεί να την εξωθή-
σει σε μία τεχνητή χρεοκοπία.

Αν και μία επίσημη χρεοκοπία θα ήταν
σε μεγάλο βαθμό συμβολική, δεδομέ-
νου ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δανεισθεί
σήμερα από το εξωτερικό και ούτε το
χρειάζεται χάρη στα μεγάλα έσοδα από
τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού
αερίου, το στίγμα θα αυξήσει πιθανόν το
κόστος δανεισμού της στο μέλλον.

Οι… σκοτεινοί 
«χορηγοί» 
του Καρόλου 

Τα 3 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να
πήρε ο Κάρολος σε... σακούλες από
πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ μπορεί
να μην αποτελούν αξιόποινη πράξη, αλλά
ρίχνουν μια ακόμη σκιά στη δράση του φι-
λανθρωπικού οργανισμού που φέρει το
όνομα του διαδόχου του βρετανικού θρό-
νου. Ο σεΐχης Χαμάντ Αλ Θανί, ένας από
τους πλουσιότερους στον κόσμο, έχει χα-
ρακτηριστεί ως «ο άνθρωπος που αγόρα-
σε το Λονδίνο» αφού χρησιμοποίησε την
περιουσία του, καθώς και την επιρροή του
στο Qatari Wealth fund, για να κάνει τερά-
στιες επενδύσεις στη βρετανική πρω-
τεύουσα συμπεριλαμβανομένων των
Shard, Harrods και InterContinental Lon-
don Park Lane. Είναι ιδιοκτήτης μιας από
τις πλουσιότε-
ρες ποδοσφαι-
ρικές ομάδες
στον κόσμο,
της Παρί Σεν
Ζερμέν, και
έχει παραδε-
χτεί ότι υπό την
πρωθυπουργία
του το Κατάρ
«ίσως» χρημα-
τοδότησε το συριακό παράρτημα της Αλ
Κάιντα εν αγνοία του. Τα μετρητά που
έδωσε στον πρίγκιπα συγκεντρώθηκαν
από την ιδιωτική τράπεζα Coutts, στο πε-
λατολόγιο της οποίας περιλαμβάνεται και
η βασίλισσα Ελισάβετ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώ-
νονται καταγγελίες για δωρεές έναντι κά-
ποιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που σχε-
τίζεται με τον Κάρολο. Πέρσι το καλοκαίρι
προκάλεσαν σάλο οι αποκαλύψεις για συμ-
φωνία μεταξύ του πρίγκιπα της Ουαλίας
και Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου.
Ήταν τότε που ο Κάρολος μέσω του γενι-
κού διευθυντή του οργανισμού του, Μάικλ
Φόσετ, ο οποίος και αναγκάστηκε να πα-
ραιτηθεί, είχε συμφωνήσει να παρέχει
στον Άραβα μεγιστάνα βρετανική υπηκοό-
τητα αλλά και τον τίτλο του Ιππότη, με αν-
τάλλαγμα χρηματικό ποσό που θα γινόταν
κατάθεση στον οργανισμό ως δωρεά. 

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε απο-
καλυφθεί πως, με αντάλλαγμα ποσά από
100.000 έως 1 εκατ. λίρες, ο πρίγκιπας
της Ουαλίας οργάνωνε φιλανθρωπικά
δείπνα στην προσωπική του κατοικία.
Ανάμεσα στους δωρητές που είχαν επω-
φεληθεί από τη συνεργασία με τον πρίγκι-
πα Κάρολο ήταν και ο Ντμίτρι Λέους, ένας
Ρώσος τραπεζίτης, ο οποίος είχε διωχθεί
για «ξέπλυμα χρήματος» στη Λετονία. 

Πνίγουν την «αρκούδα»

Το «plan Β» της Δύσης 
με πλαφόν στην ενέργεια,

εμπάργκο στο χρυσό και
μπλόκο της αποπληρωμής

ομολόγων
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Αφού απέρριψε την παραίτησή της ο Εμανουέλ Μακρόν δεν
θα μπορούσε παρά να αναθέσει στην πρωθυπουργό Ελίζαμπεθ
Μπορν να προτείνει μια νέα κυβέρνηση η οποία αναγκαστικά θα
περιλαμβάνει και άτομα εκτός του κόμματός του, ευελπιστών-
τας να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση και
μάλιστα μέχρι την Τρίτη, καθώς την ίδια ημέρα συζητείται πρό-
ταση μομφής που κατέθεσε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν κατά της ήδη
διορισμένης κυβέρνησης. 

Είναι ένα εξαιρετικό πρόσχημα για τον Γάλλο πρόεδρο, με βά-
ση την τροπή που θα πάρει η συζήτηση, να προκηρύξει πρόωρες
εκλογές; Αυτό αναρωτιούνται έμπειροι αναλυτές που βλέπουν
πως η κυβερνησιμότητα πλέον στη Γαλλία απειλείται σοβαρά.

Μόνο εάν…

Μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να επιχείρησε παραδίδοντας τη
σκυτάλη της προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καθησυχά-
σει άπαντες εντός και εκτός συνόρων, χαρακτηρίζοντας ελεγ-
χόμενη την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, όταν εξάλλου
μόνο σε πέντε εταίρους υπάρχει σήμερα μονοκομματική κυ-
βέρνηση, ωστόσο στην περίπτωση της Γαλλίας το αδιέξοδο
μοιάζει όλο και πιο κοντά. 

Τα δύο πρώτα αντιπολιτευόμενα κόμματα, η ενωμένη Αριστε-

ρά του Μελανσόν και η ακροδεξιά της Λεπέν, δηλώνουν πως θα
στηρίξουν την έστω σχετική προεδρική πλειοψηφία, μόνο αν
εφαρμόσει το δικό τους πρόγραμμα. Το ίδιο ωστόσο τους ζήτησε
και ο Μακρόν στο μετεκλογικό του διάγγελμα, λέγοντας πως τον
Απρίλιο οι Γάλλοι τον εξέλεξαν πρόεδρο επί τη βάσει ενός προ-
γράμματος, το οποίο τώρα πρέπει να εφαρμοστεί. Όλα αυτά θυ-
μίζουν βεβαίως μια παρτίδα πόκερ που σίγουρα κάποιοι μπλοφά-
ρουν και κανένας δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του.

Διακηρυγμένος στόχος του προέδρου Μακρόν είναι η διακυ-
βέρνηση της χώρας μέσω συμβιβασμών μεταβλητής πολιτι-
κής γεωγραφίας. Σε ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγ-
μα η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος των αμβλώ-
σεων στη Γαλλία, θα στρέφεται προς τα αριστερά και σε άλλα
προς τα δεξιά, κάτι που για έναν πρόεδρο, ο οποίος εδώ και
χρόνια δηλώνει πως δεν είναι ούτε δεξιός ούτε αριστερός,
δεν ακούγεται εντελώς παράδοξο. 

Το ερώτημα που ωστόσο πολλοί θέτουν είναι αν στις πλει-
οψηφίες μεταβλητής πολιτικής γεωγραφίας, με τις οποίες θέ-
λει να συνεχίσει να κυβερνά ο Μακρόν, συμπεριλαμβάνει και
την ακροδεξιά ή όχι. Αν ναι, αυτό θα ήταν όντως παράδοξο για
ένα πρόεδρο που εκλέχτηκε δύο φορές επικαλούμενος κυ-
ρίως τον κίνδυνο της Λεπέν.

Τ ην ώρα που ο Τζο Μπάιντεν επιχει-
ρούσε με νόμο να βάλει φρένο
στην οπλοκατοχή, η οποία έχει αι-

ματοκυλήσει τη χώρα του, για να κάνει ένα
προοδευτικό άνοιγμα στην κοινωνία, ήρθε
η αναχρονιστική απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου που ανατρέπει μετά από 50
χρόνια τα πάντα στις αμβλώσεις, συντα-
ράσσοντας την Αμερική, καθώς διαμορ-
φώνει ένα νέο κοινωνικό και πρωτίστως
πολιτικό τοπίο. 

Η απόφαση συμπαρασύρει και άλλα δι-
καιώματα, όπως αυτά της αντισύλληψης
και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, και αναμένε-
ται να αποτελέσει τον κατεξοχήν καμβά της
προεκλογικής σύγκρουσης Δημοκρατικών
- Ρεπουμπλικάνων, επηρεάζοντας το απο-
τέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του ερ-
χόμενου Νοεμβρίου, αναζωπυρώνοντας
βαθιές διαιρετικές τομές στην αμερικανική
πολιτική γεωγραφία.

Ο μπροστάρης δικαστής

Πρωτεργάτης στην ιστορική αναστροφή
του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ο πιο συν-
τηρητικός και αρχαιότερος δικαστής του.
Στα 73 του χρόνια ο Κλάρενς Τόμας δια-
νύει την τέταρτη δεκαετία σε αυτήν τη θέ-
ση, τοποθετημένος στις αρχές του 1990
από την κυβέρνηση Μπους.

Βαθιά αναθεωρητιστής, αποτελούσε
πάντα βασικό πολέμιο του δικαιώματος
στην άμβλωση, ενώ προειδοποιεί ότι ήρθε

η ώρα να επαναξιολογηθούν και άλλα... δι-
καιώματα, αναφερόμενος σε παλαιότερες
αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου πε-
ρί της αντισύλληψης και της νομιμοποί-
ησης του γάμου των ομοφυλόφιλων.

«Σκιές» και εμμονές

Μεγαλωμένος φτωχικά στην Πολιτεία
της Τζόρτζια, ξεκινώντας από δικηγόρος,
αναρριχήθηκε ταχύτατα στα δικαστικά
αξιώματα.

Το 1991 είχε κατηγορηθεί από μια γυ-
ναίκα για σεξουαλική παρενόχληση και
ενώ ήταν παντρεμένος στον δεύτερο γά-
μο του, σε μια υπόθεση η οποία έφτασε
μέχρι το δικαστήριο, όπου δικαιώθηκε
οριακά, με ψήφους 52-48. Όπως γρά-
φτηκε χαρακτηριστικά, είναι εύκολα προ-
βλέψιμος σε όλες του τις απόψεις. Όποιο

αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ προοδευτι-
κών και συντηρητικών υπάρχει, είναι πάν-
τα θερμός υπέρμαχος των δεύτερων. Το
1997, σε μια πολύκροτη δίκη, είχε υπε-
ρασπιστεί το «ατομικό δικαίωμα» των
Αμερικανών στην οπλοκατοχή στο σπίτι
και κέρδισε. Το 2017 υπερασπίστηκε την
άποψη της κατοχής του όπλου και εκτός
σπιτιού. Παράλληλα τάσσεται υπέρ της
χαλάρωσης της διάκρισης μεταξύ Εκκλη-
σίας και κράτους, θέλοντας αυτοί οι δύο
φορείς να συμπορεύονται.

Με κάποιες απόψεις του, πάντως, δια-
φωνούν ακόμη και Ρεπουμπλικανοί. Για το
αμφιλεγόμενο ζήτημα της θανατικής ποι-
νής, για παράδειγμα, έχει ξεκάθαρη άπο-
ψη. Όπως έχει πει, θέλει να γίνονται εκτε-
λέσεις καταδικασμένων «με περισσότερη
ευκολία», αλλά και να περιοριστεί η «ερμη-

νεία» περί του ποια είναι η «σκληρή» και
«απάνθρωπη» τιμωρία! Δεν συμφωνεί επί-
σης με τη δικαιοδοσία ορισμένων φορέων
να επιβάλλουν περιορισμούς σε ζητήματα
όπως η προστασία του περιβάλλοντος!

Έχοντας ευνοηθεί επί προεδρίας Ντό-
ναλντ Τραμπ, συνέβαλε στον σχηματισμό
μιας συντηρητικής πλειοψηφίας δικαστών,
που αρκεί για να λαμβάνονται οι επίμαχες
αποφάσεις.

Ο ανώτατος δικαστής που
έβαλε νάρκη 

στον Μπάιντεν για τις
ενδιάμεσες εκλογές και την

υπόλοιπη θητεία του 

Αυτός «έστειλε» τις ΗΠΑ στον Μεσαίωνα!

Διακηρυγμένος στόχος 
η διακυβέρνηση μέσω

συμβιβασμών μεταβλητής
πολιτικής γεωγραφίας

Το «στοίχημα» 
της 5ης Ιουλίου

O δικαστής Κλάρενς Τόμας



Ηστρατιωτική παρέλαση της 25ης
Μαρτίου του 1979 στην Αθήνα ήταν
διαφορετική! Τα πεζοδρόμια στο

Σύνταγμα και στην Πανεπιστήμιου, μέχρι
την Ομόνοια, είχαν γεμίσει ασφυκτικά από
κόσμο που ήθελε να δει από κοντά ένα πρω-
τόγνωρο θέαμα.

Τις πρώτες στρατιωτίνες να παρελαύνουν
κρατώντας τα όπλα τους, κάτι αδιανόητο μέ-
χρι τότε… Η ιδέα του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή είχε πάρει σάρκα και οστά. Έναν χρό-
νο νωρίτερα είχε ψηφιστεί ο νόμος από την
κυβέρνηση της ΝΔ, «περί εθελοντικής στρά-
τευσης των γυναικών».

Το κάλεσμα απευθυνόταν σε γυναίκες από
18 έως 32 χρονών και απόφοιτες Λυκείου.
Αποτέλεσε τομή στη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για την
πρώτη θεσμοθετημένη παρουσία της γυναί-
κας στον Στρατό, σε έναν καθαρά ανδροκρα-
τούμενο χώρο.

Χιλιάδες γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα, έκαναν μια αξιοζήλευτη καριέρα,
αναρριχήθηκαν στις υψηλές θέσεις της ιε-
ραρχίας και σήμερα πολλές από αυτές βρί-
σκονται σε μάχιμες θέσεις στην πρώτη γραμ-
μή των συνόρων, στα κόκπιτ των μαχητικών
αεροπλάνων και στις γέφυρες και στα περι-
σκόπια των φρεγατών και των υποβρυχίων,
κοντά και ισάξια με τους άνδρες συναδέλ-
φους τους!

Στον Έβρο και στα νησιά, δύο ντουζίνες
γυναικών αξιωματικών διοικούν τις μονάδες
προκαλύψεως, έτοιμες να αντιμετωπίσουν
την κάθε πρόκληση, ενώ στα πολεμικά αερο-
δρόμια περίπου δέκα ιπτάμενες αξιωματικοί

κάνουν βάρδια επιφυλακής δίπλα στα μαχη-
τικά αεροσκάφη. Στα πολεμικά πλοία, εκτός
των δεκάδων γυναικών που υπηρετούν ήδη,
σε λίγο θα τοποθετηθεί η πρώτη γυναίκα κυ-
βερνήτης στην ιστορία του ΠΝ, σε μια πυ-
ραυλάκατο!

Μόνο η ΔΥΚ απέμεινε…

Αυτήν τη στιγμή γυναίκες δεν υπηρετούν
μόνο στη φημισμένη Διοίκηση Υποβρυχίων
Καταστροφών (ΔΥΚ) του Πολεμικού Ναυτι-
κού, και αυτό όχι γιατί απαγορεύεται, αλλά
γιατί καμία γυναίκα-στέλεχος του ΠΝ ή του
Στρατού Ξηράς ή του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνική Ακτοφυλακή –έως τώρα τουλάχι-

στον– δεν έχει αποφασίσει να δηλώσει συμ-
μετοχή για να συμμετάσχει στο εξάμηνης
διάρκειας Σχολείο Επιλογής και βεβαίως
στη συνέχεια να αποφοιτήσει επιτυχώς από
αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με το αντίστοιχο
Σχολείο Επιλογής Διασωστών Μάχης, των
κομάντο της 31ης Μοίρας Ειδικών Επιχειρή-
σεων Διασώσεως (31 ΜΕΕΔ) της Πολεμικής
Αεροπορίας, συνολικής διάρκειας 8 μηνών.

Σε όλα τα πόστα

Σήμερα, γυναίκες αξιωματικοί και υπαξιω-
ματικοί υπηρετούν ισότιμα με τους άνδρες
συναδέλφους τους, ως πιλότοι και τεχνικοί
επιθετικών και μεταφορικών ελικοπτέρων,
αρχηγοί και μέλη πληρωμάτων αρμάτων μά-
χης, ναρκαλιευτές, ως μέλη Ειδικών Δυνά-
μεων και εκπαιδεύτριες στη Σχολή Αλεξι-
πτωτιστών στον ΣΞ, ως πιλότοι και πληρώμα-
τα μαχητικών (F-4E Phantom), εκπαιδευτι-
κών (T-6A Texan II), μεταφορικών αεροσκα-
φών (C-27J Spartan) και ελικοπτέρων (Su-
per Puma) της ΠΑ, ως αξιωματικοί μάχιμοι
και μηχανικοί και αντίστοιχων ειδικοτήτων
υπαξιωματικοί στο ΠΝ. Για την ιστορία, να
αναφέρουμε (ενδεικτικώς) ότι οι δύο από τις
τρεις πρώτες γυναίκες της πρώτης σειράς
που εισήλθαν στη ΣΣΕ (Σώματα) είναι αντι-
συνταγματάρχες Εφοδιασμού-Μεταφορών
και υπηρετούν στο ΚΕΕΜ στη Σπάρτη και σε
Μονάδα του Σώματος στον Πειραιά, οι πρώ-
τες γυναίκες των Όπλων υπηρετούν σήμερα

ως διοικητής Λόχου Μηχανικού στον Έβρο,
στο ΠΝ είναι ύπαρχος σε πυραυλάκατο, ενώ
στην ΠΑ είναι εκπαιδεύτρια στην Καλαμάτα
και μέλος της Ομάδος Επιδείξεως Μεμονω-
μένου Αεροσκάφους T-6A Texan.

Σε μάχιμες θέσεις

Από τις πρώτες γυναίκες που υπηρέτησαν
σε μάχιμες θέσεις και άφησαν ιστορία ήταν
η υπολοχαγός Παναγιώτα Φραγκιάδου που
διοικούσε… 200 στρατιώτες!

Η Αναστασία Μανούρη, από τα Ιωάννινα,
στη Γ’ Λυκείου έδωσε εξετάσεις για τις
Στρατιωτικές Σχολές. «Ήταν πάντα αυτό που
ήθελα να κάνω», λέει και συνεχίζει:

«Έβλεπα τους αλεξιπτωτιστές και αποφά-
σισα ότι ήταν αυτό που ήθελα να ακολουθή-
σω στον Στρατό». 

Η αντιμετώπιση από τους άνδρες συνα-
δέλφους ήταν, όπως λέει η Αναστασία, πολύ
καλή: «Εκπαιδεύτηκα μαζί με άλλες δύο γυ-
ναίκες.  Οι άνδρες της ομάδας με αντιμετώ-
πιζαν πάντα με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Σί-
γουρα περνούσε από το μυαλό τους το γεγο-
νός ότι έκανα κάτι που πολλοί άνδρες δεν θα
μπορούσαν να το καταφέρουν».

Οι πρώτες κυρίες στο Ναυτικό βρέθηκαν
στη φρεγάτα «Αδριάς» πριν από κάποια χρό-
νια. «Είναι οι άνδρες που προσαρμόστηκαν
στη δική μας παρουσία και όχι εμείς», λένε οι
ναυτικοί Μαρία Πετμεζά και Κατερίνα Παπα-
κωνσταντίνου. Η Μαρία Πετμεζά ήταν 24
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Οι γυναίκες «άλωσαν» γη, 

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Η συγκίνηση όταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
απένειμε την περασμένη Δευτέρα τα ξίφη στους
νέους και στις νέες ανθυπολοχαγούς ήταν μεγά-
λη. Κυρίως όταν στάθηκαν μπροστά στην κα Σα-

κελλαροπούλου και παρέλαβαν το ξίφος τους
γυναίκες ανθυπολοχαγοί. Γιατί φέτος, από τους
180 νέους ανθυπολοχαγούς που αποφοίτησαν
από τη Σχολή Ευελπίδων, οι 30 είναι γυναίκες

(εκ των οποίων η μία είναι Ελληνοκύπρια). Από
αυτές, οι 23 θα υπηρετήσουν στα Όπλα (Πυρο-

βολικό, Τεθωρακισμένα, Πεζικό, Αεροπορία
Στρατού κτλ.) και οι έξι στα Σώματα. 
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  ουρανό και θάλασσες! 
Η αναχαίτιση των εναέριων εισβολέων στον εθνικό εναέριο χώρο και στο FIR

Αθηνών έπαψε, εδώ και καιρό, να είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση.
Στον ουρανό του Αιγαίου και στα κόκπιτ των μαχητικών εμφανίστηκαν και

Ελληνίδες πιλότοι με την πουλάδα στη στολή τους, ιπτάμενες, που παίρνουν
μέρος σε αποστολές αναχαίτισης, αναγνώρισης και δίωξης τουρκικών πολεμι-
κών αεροσκαφών που δεν έχουν υποβάλει σχέδια πτήσεως.  Από τη Σχολή Ικά-
ρων αποφοίτησε ως αρχηγός της Σχολής (και αυτό συνέβη για πρώτη φορά) η
Μαρίνα Κωνσταντίνου ως ιπτάμενη ανθυποσμηναγός και τώρα εκπαιδεύεται
στην Καλαμάτα για να αναλάβει αποστολές είτε σε μαχητικά (F-16), είτε σε με-
ταγωγικά (C-130 και C-27j Spartan), είτε σε ελικόπτερα.

Οι πρώτες Ελληνίδες ιπτάμενες αποφοίτησαν από τη Σχολή Ικάρων το
2006. Από τότε έως το καλοκαίρι του 2021 έχουν συνολικά αποφοιτήσει 14
ιπτάμενες, αυτές δηλαδή που έχουν το προνόμιο και την τιμή να έχουν την
«πουλάδα» στη στολή τους.

Η Αθανασία-Μαρία Τερζοπούλου από το Αιτωλικό και η Κατερίνα Κουσκοβίτη
ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησαν
στο Τατόι πτήσεις με στρατιωτικά εκ-
παιδευτικά αεροσκάφη. Η πρώτη Ελ-
ληνίδα που εμφανίστηκε ξαφνικά
στους ουρανούς του Αιγαίου με ένα
Phantom (F-4) ήταν η υποσμηναγός (Ι)
Ιωάννα Χρυσαυγή, που είναι και η πρώ-
τη Ελληνίδα πιλότος μαχητικού αερο-
σκάφους. Η πρώτη της αποστολή ήταν,
όπως λέει η ίδια, στο Αιγαίο, χωρίς να
δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρει-
ες τι έγινε όταν το Phantom της συνάν-
τησε τα τουρκικά F-16 εκεί κοντά στον
Αϊ-Στράτη. Σήμερα η υποσμηναγός Χρυ-
σαυγή είναι εκπαιδεύτρια πιλότων. H
υποσμηναγός (Ι) Αχιλλεία Γεωργακίλα
είναι η δεύτερη Ελληνίδα που «δαμά-
ζει» ένα μαχητικό αεροσκάφος της Πο-
λεμικής Αεροπορίας. Με την υποσμηναγό Γεωργακίλα ενθουσιάστηκαν και οι Αμε-
ρικανοί. Μετά την άσκηση «Ηνίοχος 2018», οι Αμερικανοί ανάρτησαν στα σόσιαλ
μίντια: «Αυτό που δεν περιμέναμε, ήταν ότι η άσκηση, θα έβλεπε έναν αξιωματικό
να ανεβαίνει στην κατάσταση ενός σουπερ-στάρ. Πρόκειται για την περίπτωση της
υποσμηναγού, της οποίας η απόδοση εντυπωσίασε όλους όσοι παρακολουθούσαν
από το έδαφος στη βάση της Ανδραβίδας και ειδικά εκπρόσωποι διεθνών ΜΜΕ».

Όπως συμβαίνει και με τους άνδρες χειριστές μαχητικών αεροπλάνων, έτσι
και οι ιπτάμενες της Πολεμικής Αεροπορίας, προέρχονται κυρίως από την Πε-
ριφέρεια, από χωριά, που από μικρές, όπως μου λέει η υποσμηναγός των Mi-
rage Θεοδώρα Δούρου, 28 ετών, από τη Μαλεσίνα Φθιώτιδας, «έβλεπα τα μα-
χητικά Mirage να περνούν πάνω από το σπίτι μου και ήθελα να πετάξω και εγώ
με ένα από αυτά».  Υπάρχουν όμως και άλλες Ελληνίδες στην Πολεμική Αερο-
πορία, που υπηρετούν είτε σε μεταγωγικά αεροσκάφη είτε σε ελικόπτερα,
όπως η Αγαύη Κουσουράκη που το πάθος, η σκληρή δουλειά και η πίστη στους
στόχους της την έκαναν να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος στα Super Puma και
υπασπίστρια σήμερα του υφυπουργού Αμύνης Νίκου Χαρδαλιά.

Και στα υποβρύχια

Σημαιοφόρος Αθηνά Νιτσιοπούλου: Είναι η πρώτη γυναίκα που υπηρετεί σε
υποβρύχιο του Στόλου. Η Μάχιμη Σημαιοφόρος εμφανίστηκε σε τηλεοπτική
εκπομπή η οποία ασχολήθηκε με τη ζωή εντός των υποβρυχίων του Στόλου.
Όπως είπε η ίδια: «Κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι άνδρες του πληρώματος». Στην
πυραυλάκατο «Ρουσσέν» με την ισχυρή δύναμη πυρός (8 πυραύλους Exocet
και πυροβόλα) και τα 45 μέλη πλήρωμα, υπηρετούν και έξι γυναίκες μάχιμες
του Πολεμικού Ναυτικού.

Στους αιθέρες
του Αιγαίου

χρόνων όταν αποφάσισε να καταταγεί στο
Πολεμικό Ναυτικό. Και ήταν ανάμεσα στις 30
πρώτες γυναίκες, οι οποίες εισχώρησαν στον
μέχρι τότε ανδροκρατούμενο αυτόν χώρο.

Στο Γουδή και στο Στρατόπεδο Παλάσκα

«ήταν η πρώτη φορά που γυναίκες έμπαιναν

σε στρατιωτικό σώμα». Τα πρώτα χρόνια στο

Ναυτικό ήταν αρκετά δύσκολα. «Δεχόμα-

σταν αρκετά καψόνια από τους άνδρες συνα-

δέλφους», λέει η ίδια. «Ήταν πολύ αμήχανοι

απέναντί μας». Η Μαρία Πετμεζά εξομολο-

γείται: «Εδώ κατάλαβα τη διαφορά. Όσο

ήμουν στις υπηρεσίες ξηράς, τα πράγματα

δεν ήταν τόσο αυστηρά. Αλλά πάνω στο

πλοίο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μιλή-

σω στον κυβερνήτη, για παράδειγμα, χωρίς

να μου απευθύνει τον λόγο. Η ιεραρχία τη-

ρείται με μεγάλη αυστηρότητα».
Η Ευγενία Σταθακοπούλου ήταν 22 ετών

και το επάγγελμά που επέλεξε δεν είναι τό-
σο συνηθισμένο. Η Ευγενία είναι μηχανικός
τηλεπικοινωνιών στην Πολεμική Αεροπο-
ρία. Υπηρέτησε για έναν περίπου χρόνο εί-
ναι στο συνεργείο αυτόματης πλοήγησης
της Αεροπορικής Βάσης στην Ανδραβίδα
και, όπως λέει η ίδια, «είναι κάτι που με συ-
ναρπάζει. Εξάλλου, πάντα ήθελα να κάνω
κάτι διαφορετικό». Μάλιστα, όπως λέει η
ίδια, η συνύπαρξη με τους άνδρες συναδέλ-
φους της είναι πολύ καλή: «Από την αρχή, η

συνεργασία μας ήταν πολύ καλή. Δεν είχα
ποτέ κανένα πρόβλημα. Αντίθετα και οι ίδι-
οι οι άνδρες συνάδελφοι θέλουν να δώ-
σουν έμφαση στο γεγονός ότι τώρα πια εί-
ναι και γυναίκες ανάμεσά τους».

Όλο και περισσότερες γυ-
ναίκες υπηρετούν πλέον
στις Ειδικές Δυνάμεις των
Ενόπλων Δυνάμεων. Όλο και
περισσότερες Ελληνίδες
φέρουν με καμάρι την «που-
λάδα» του αλεξιπτωτιστή
στη στολή τους ή ακόμα και
του βατραχανθρώπου. Οι
Ελληνίδες κατάκτησαν με
την αξία τους και με την εκ-
παίδευσή τους αυτό που
όλοι ονομάζουν «καμάρι των
Ενόπλων Δυνάμεων». Μία
από τις υπασπίστριες της
Προέδρου της Δημοκρατίας
είναι γυναίκα αξιωματικός
του Ναυτικού. Είναι η υπο-
πλοίαρχος Καλλιόπη Πορό-
γλου (φωτό). Πρόκειται για
μια ακόμα γυναίκα μάχιμη
αξιωματικό που ανέλαβε θέ-
ση υπασπιστή, καταρρίπτον-
τας ένα «ανδρικό οχυρό». 

Χιλιάδες γυναίκες σήμερα
έχουν αναρριχηθεί στις

υψηλές θέσεις της ιεραρχίας,
βρίσκονται σε μάχιμες
θέσεις, στα κόκπιτ των

μαχητικών αλλά και στις
γέφυρες και στα περισκόπια

των φρεγατών και των
υποβρυχίων, ισάξια με τους
άνδρες συναδέλφους τους!
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Πρώτο θέμα συζήτησης στα μέσα
ενημέρωσης αλλά και στα social
media έγινε ο άγριος καβγάς δύο

γνωστών τράπερ, του Snik και του Light,
στο περιθώριο της εκδήλωσης που έκανε
γνωστό μουσικό κανάλι στο γήπεδο Tάε
Kβο Ντο.

Οι δυο τράπερ για άγνωστους λόγους θέ-
λησαν να λύσουν με τον τρόπο αυτό, πα-
ρουσία χιλιάδων κόσμου, τις διαφορές
τους. Δεν υπολόγισαν καν το γεγονός ότι
εκεί βρίσκονταν κι άλλοι καλλιτέχνες. Δεν
σκέφτηκαν καν ότι ανάμεσα στο κοινό της
βραδιάς ήταν μικρά παιδιά και οικογένειες.
Συμπεριφέρθηκαν σαν κτήνη, επιβεβαι-
ώνοντας την έντονη κόντρα τους. Γροθιές,
κλοτσιές, απειλές, βίντεο με απαράδεκτες
συμπεριφορές και αντεγκλήσεις.

Αναρωτιέμαι αν οι σκηνές αυτές έτσι
όπως εκτυλίχθηκαν απεικονίζουν τη νεοελ-
ληνική καλλιτεχνική πραγματικότητα. Ψά-

χνω να εξηγήσω
πώς είναι δυνατόν
δύο από τα ινδάλμα-
τα της νεολαίας να
μετατρέπουν μια
γιορτή σε ρινγκ, μό-
νο και μόνο για να
λύσουν τις διαφο-
ρές τους.

Δεν θα σταθώ
στο περιεχόμενο
της μουσικής τους
και στους στίχους

τους. Δεν θεωρώ ότι έχει νόημα να αναλύ-
σει κάποιος τραγούδια και στίχους που
υποβιβάζουν τόσο πολύ τη γυναίκα, ξεφτι-
λίζουν τον άνθρωπο και προωθούν το εμ-
πόριο ναρκωτικών, τη χρήση όπλων και ου-
σιών, τον σεξισμό, την παραβατικότητα, το
μίσος και την άρνηση των πάντων ταυτό-
χρονα βέβαια με τη «θεοποίηση» της μάρ-
κας του λογότυπου του ακριβού αυτοκινή-
του της δήθεν χλιδάτης ζωής αλλά και της
παρανομίας σε ποικίλες μορφές.

Απορώ πώς είναι δυνατόν εν έτει 2022

να εξελίσσονται σε «είδωλα» της νεολαίας

πρόσωπα όπως αυτοί οι δύο απίθανοι τύποι

που, όπως απέδειξαν, δεν υπολογίζουν τί-

ποτα και κανέναν και κυριολεκτικά έχουν

γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια

όλους όσοι δεν είναι λάτρεις του στιλ τους

και της όποιας καλλιτεχνικής τους ταυτότη-

τας. Θα θέσω ένα απλό δίλημμα: Τόσες δε-

καετίες, είδατε ποτέ άλλους εκπροσώ-

πους του θεάτρου, του κινηματογράφου,

της μουσικής, του καλλιτεχνικού χώρου

στην Ελλάδα να παρεκτρέπονται δημοσίως

και να λύνουν έτσι τις όποιες διαφορές

τους; Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι.

Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το «όχι» που

πρέπει από εδώ και μπρός να συνοδεύει

ως δική μας στάση και απάντηση την πο-

ρεία, τις δράσεις και τις προκλήσεις «κυ-

ρίων» όπως αυτοί…

Η κόντρα 
των τράπερ

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Ο λαός ξέρει ότι το ποτάμι δεν… γυρίζει πίσω!

Hτελευταία δημοσκόπηση που έχει
στο συρτάρι του γραφείου του ο
πρωθυπουργός δείχνει… πρό-

ωρες εκλογές! Τα νούμερα είναι τέτοια,
που δεν δίνουν μόνο τη νίκη στη Νέα Δη-
μοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
αλλά είναι πολύ κοντά στον στόχο, που εί-
ναι η αυτοδυναμία! Φαίνεται πως ο κό-
σμος έχει καταλάβει την… τρικλοποδιά
που με την απλή αναλογική έβαλε η τότε
κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου, για να μη
σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και
να έχουμε «κυβερνήσεις συνεργασίας»
που δεν ωφέλησαν ποτέ τη χώρα μας. Μια
τέτοια κυβέρνηση σήμερα, ιδιαίτερα με
τους Τούρκους να απειλούν με πόλεμο και
να εκβιάζουν τους πάντες και τα πάντα για
μια μόνο… φωτογραφία του Ερντογάν με
τον πρόεδρο Μπάιντεν, θα είναι επικίνδυ-
νη! Εδώ χρειάζεται πολιτική. Διπλωματι-
κές και ευέλικτες κινήσεις από έναν πρω-
θυπουργό που γνωρίζει, που έχει αποδεί-
ξει πως ξέρει να χειρίζεται δύσκολες κα-
ταστάσεις! Και αυτός είναι μόνο ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος στη μέχρι τώ-
ρα θητεία του διαχειρίστηκε κατά τρόπο
άψογο τις πολλές και δύσκολες καταστά-
σεις που του έτυχαν! Βέβαια με την απλή
αναλογική τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυ-
τό ο κόσμος το γνωρίζει και έχει συσπει-
ρωθεί δίπλα στη Νέα Δημοκρατία και τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
οποίος μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη
κυβέρνηση, μόνο εάν «μπουν» λιγότερα
κόμματα στη Βουλή! 

Είναι γεγονός πάντως πως η απλή ανα-

λογική δεν ωφέλησε ποτέ την Ελλά-
δα. Αντίθετα στάθηκε εμπόδιο στην
ανάπτυξή της! Υπήρξε τροχοπέδη
και το γνωρίζουν όλοι. Μια μικρή χώ-
ρα όπως η δική μας δεν χρειάζεται
περιπέτειες που προσφέρει η απλή
αναλογική, με τις ψυχοφθόρες συνε-
χόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Είναι αλήθεια πως με το σύστημα
της «απλής αναλογικής» ο αριθμός
των εδρών που λαμβάνουν οι συν-
δυασμοί εξαρτάται μόνο από το εθνι-
κό ποσοστό τους, ανεξαρτήτως του
αποτελέσματός τους ανά εκλογική
περιφέρεια. Με την απλή αναλογική
δεν έχουμε ισχυρές πλειοψηφίες. Το
σύστημα αυτό, όπου και αν εφαρμό-
στηκε, απέτυχε! Τα αποτελέσματα
ήταν τραγικά! Βέβαια, κάποιες φο-
ρές, σπάνια ένας συνδυασμός παίρ-
νει το απαραίτητο 50% συν μία ψή-
φο και σχηματίζει αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση. Έτσι, σε πολύ λίγα κράτη
χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό για
εθνικές εκλογές. Εκεί που το βλέ-
πουμε πιο πολύ είναι σε εκλογές το-
πικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα!
Το σύστημα της απλής αναλογικής,
λοιπόν, δεν ωφέλησε ποτέ την πατρί-
δα μας. Αντίθετα, την γέμισε με πολ-
λά προβλήματα!

Στη χώρα μας, το μόνο εκλογικό
σύστημα που της ταιριάζει, που της
πηγαίνει γάντι, είναι το πλειοψηφι-
κό. Αυτό που δίνει το δικαίωμα

στον νικητή να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση για να βγάλει τα… κάστανα από τη φωτιά!
Άλλωστε, στην πατρίδα μας έγιναν έργα σπου-
δαία και μεγάλα και είδαμε ανάπτυξη μόνο με
αυτοδύναμες κυβερνήσεις! Και είναι πολλά τα
παραδείγματα! Με πρωθυπουργό τον Κωνσταν-
τίνο Καραμανλή, η Ελλάδα και πριν αλλά και με-
τά τη Μεταπολίτευση έγινε ένα μεγάλο εργοτά-
ξιο. Και ναι η χώρα μας είδε ημέρες «λαμπρής
δόξας» σε ανάπτυξη. Η Ελλάδα έφυγε από τα
Βαλκάνια και από… ψωροκώσταινα έγινε Ευ-
ρώπη. Μέλος της ΕΟΚ, που μετά ονομάστηκε
Ενωμένη Ευρώπη. Έτσι έγινε μια χώρα που την
σέβονται και την υπολογίζουν οι πάντες. Και
όλα αυτά σημειώθηκαν όχι με «κυβερνήσεις συ-
νεργασίας», αλλά αντίθετα πραγματοποιήθη-
καν με «κυβερνήσεις αυτοδυναμίας»! 

Να υπογραμμίσω πως στη χώρα μας το πλει-
οψηφικό σύστημα έχει επικρατήσει δεκαετίες τώ-
ρα. Είναι μάλιστα εκείνο που έχει δώσει την καλύ-
τερη λειτουργικότητα. Ιστορικά, το πλειοψηφικό
αρχίζει από το 1844, χρονιά που καθιερώθηκε
συνταγματικά η ψηφοφορία στην Ελλάδα. Μέχρι
το 1923, οι βουλευτικές εκλογές γίνονταν με
πλειοψηφικό σύστημα. Από το 1926 υπήρξε
εναλλαγή πλειοψηφικού και αναλογικού έως το
1956. Έτσι καθιερώθηκε το αναλογικό. Οι εκλο-
γές του 1956 ακολούθησαν ένα μεικτό πλειοψη-
φικό σύστημα με διαφοροποίηση των εκλογικών
περιφερειών ανάλογα με τον αριθμό των βουλευ-
τών τους. Το σύστημα ονομάστηκε από την τότε
αντιπολίτευση τριφασικό!

Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι πάμε σε εκλογές
μετά το καλοκαίρι! Και ο λαός γνωρίζει πως ποτά-
μι δεν… γυρίζει πίσω!

Σ τον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως απόρρητα θε-
ωρούνται: η ταυτότητα του καλούντος - καλουμένου, αποστο-
λέα - παραλήπτη, το περιεχόμενο της επικοινωνίας (ειδικότε-

ρα περιεχόμενο φωνής, εικόνας, δεδομένων, περιεχόμενο τηλεφω-
νικών κλήσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), ο γεωγραφικός εν-
τοπισμός της συσκευής κ.λπ. Η προστασία του απορρήτου των επι-
κοινωνιών κατοχυρώνεται με το άρθρο 19 του Συντάγματος και γίνε-
ται άρση του απορρήτου μόνον από τις δικαστικές αρχές και μόνο
εφόσον πρόκειται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή σε περίπτωση
διάπραξης κακουργημάτων. Η άρση γίνεται με τη διαδικασία που
προβλέπουν οι νόμοι 2225/1994, Ν. 3115/2003, Ν.
3674/2008, Ν. 3917/2011, ΠΔ 47/2005. Εάν παρατηρηθεί πα-
ραβίαση του απορρήτου από τρίτο άτομο, η πράξη αυτή επισύρει σε
βάρος του αυστηρές ποινικές κυρώσεις (κάθειρξη έως δέκα ετών
καθώς και σοβαρές διοικητικές κυρώσεις).

Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι ποινικό αδίκη-
μα. Στη νομοθεσία (άρθρο 370Α του Ποινικού Κώδικα, Ν.
3674/2008, Ν. 3115/2003, όπως ισχύει) προβλέπονται αυστηρές
ποινικές κυρώσεις έναντι φυσικών προσώπων (έως 10ετής κάθειρ-
ξη). Εξάλλου, η παραβίαση της νομοθεσίας περί απορρήτου των επι-
κοινωνιών επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων έναντι παρό-
χων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση, χρηματικό πρόστιμο, ανά-
κληση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών από την ΑΔΑΕ και άλλες
δημόσιες αρχές). Ένας γνωστός τηλεπάροχος προσέφυγε στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για να αιτηθεί την ακύρωση της απόφασης
της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ιδρύθηκε με
τον Ν. 3115/2003 για να προστατεύει το δικαίωμα στην απόρρητη
επικοινωνία, ενώ μπορεί να ζητήσει παροχή εξηγήσεων ή να επιβάλει
πρόστιμο από 15.000 έως 1.500.000 ευρώ), με την οποία επεβλήθη
σε γνωστό τηλεπάροχο πρόστιμο (για τη συμβολή του στην υπόθεση
του παραδικαστικού): α) 100.000 ευρώ για παράβαση του νόμου του

απορρήτου των επικοινωνιών, το οποίο (απόρρητο) προστατεύει και
τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας (αριθμός, διεύθυνση, ταυτό-
τητα σύνδεσης κ.λπ.), (άρθρο 19 παρ. 1Σ, ΠΔ 47/2005, Ν.
3471/2006) και β) πρόστιμο 400.000 ευρώ επειδή ο ΟΤΕ δεν αν-
ταποκρίθηκε εγκαίρως στις αιτήσεις που απέστειλε η ΑΔΑΕ, δυσκο-
λεύοντας το έργο της (άρθρο 6, παρ. 2 Ν. 3115/2003).

Τα πρόστιμα αυτά τα επικύρωσε το ΣτΕ με την υπ’ αριθμόν
1593/2016 απόφαση του Δ’ Τμήματός του.

Η ΑΔΑΕ για να διερευνήσει την καταγγελία που έγινε από τον αρ-
χιμανδρίτη Ιάκωβο Γιοσάκη για παραβίαση του απορρήτου των επι-
κοινωνιών ζήτησε από τον Πάροχο να προσκομίσει τη διάταξη και
το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο οποίο στηρίχτηκε η
άρση (απλό αντίγραφο εφόσον ο Πάροχος δε δύναται να βρει το
πρωτότυπο). Αφού παρήλθε η προθεσμία χωρίς την αποστολή εγ-
γράφων, η ΑΔΑΕ κάλεσε τον ΟΤΕ σε ακρόαση.

Η Αρχή έκρινε ότι δε δικαιολογείτο άρση απορρήτου με έγγραφο
του ανακριτή που δεν έφερε τα εξωτερικά στοιχεία της διάταξης,
δεν έφερε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και που τον χρό-
νο της άρσης είχε παύσει να ισχύει αυτοδικαίως (είχαν περάσει 7
αντί των 3 ημερών που προβλέπει το άρθρο 4, παρ. 6 Ν.
2225/1994) και έπρεπε να ζητηθεί από τον ΟΤΕ το αντίστοιχο
βούλευμα που επικύρωνε τη διάταξη του ανακριτή.

Άρση απορρήτου επιτρέπεται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή
για τη διακρίβωση των σοβαρών ποινικών αδικημάτων του άρθρου
4 Ν. 2225/1984 (άρθρο 19, παρ. 1, 2 Σ.), εφόσον το Δικαστικό
Συμβούλιο κρίνει ότι η διερεύνηση της υπόθεσης είναι αδύνατη
χωρίς την άρση.

Η άρση δεν αφορά τη διά ζώσης επικοινωνία αλλά την τηλεφω-
νική, τη μέσω δικτύου δεδομένων, μέσω ίντερνετ, επιστολογραφία
κ.λπ., και στρέφεται μόνο κατά συγκεκριμένων προσώπων που
σχετίζονται με την υπόθεση.

Η διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Το «φλερτ» του Γιώργου Φλωρίδη με τη Νέα Δημοκρατία
δεν είναι τωρινό. Ο επί σειρά πολλών ετών υπουργός και
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έδωσε τα τελευταία χρόνια σκλη-
ρή μάχη κατά του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές μάλιστα κρα-
τώντας και σημαντικές αποστάσεις από την εκλιπούσα
Φώφη Γεννηματά και τις επιλογές του Κινήματος Αλλα-
γής. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει σενά-
ρια που τον ήθελαν να αξιοποιείται από τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη σε κάποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
σενάρια ωστόσο τα οποία δεν προχώρησαν και δεν υλο-
ποιήθηκαν στην πράξη. Σήμερα, νέα σενάρια θέλουν τον
Γιώργο Φλωρίδη να διεκδικεί μια θέση στα ψηφοδέλτια
της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που τον πρώην υπουργό
θα ήθελε να αξιοποιήσει σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα
του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
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Ο Τσίπρας αναζητεί…
ηθοποιούς 
για τα ψηφοδέλτια
Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, τα
κόμματα αναζητούν προβεβλημένες
και δημοφιλείς προσωπικότητες από
τους χώρους των τεχνών, για να στε-
λεχώσουν τα ψηφοδέλτιά τους, και οι
κάλπες που έρχονται δεν θα αποτελέ-
σουν την εξαίρεση. 
Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσί-
πρας αναζητεί ηθοποιούς, με ξεκάθα-
ρες αναφορές στην Αριστερά και τα
κοινωνικά κινήματα, ώστε με την υπο-
ψηφιότητά τους να ενισχύσουν τον
πολιτικό βηματισμό του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και την
ίδια στιγμή να διευρύνουν το ακροα-
τήριο του κόμματος σε κοινά που μέ-
χρι σήμερα δυσκολεύεται να φτάσει.

«Ξένο σώμα» 
ο Τσακαλώτος

Παρά τις περί του αντιθέτου δια-
ψεύσεις, το πρόσφατο «φάουλ» του
Ευκλείδη Τσακαλώτου, να προτείνει
δημοσίως «συγκυβέρνηση» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με το κόμμα Βαρουφάκη, διεύρυ-
νε την ψυχική απόσταση ανάμεσα
στην ηγεσία Τσίπρα και τον πρώην
«τσάρο» της Οικονομίας.

Το «χτύπημα» Τσακαλώτου θεωρή-
θηκε από αρκετούς… προμελετημέ-
νο, καθώς έδωσε στη Νέα Δημοκρα-
τία την κατάλληλη πάσα για να θυμί-
σει την… τραγωδία που έζησε η Ελ-
λάδα το πρώτο εξάμηνο του 2015, με
τον Γιάνη Βαρουφάκη στα ηνία της οι-
κονομίας.

Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μεταξύ
των πολιτικών στελεχών που προέρ-
χονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ,
χρεώνουν στον Ευκλείδη Τσακαλώ-
το την άγρια φορολόγηση της μεσαί-
ας τάξης, που μέχρι και σήμερα δυ-
σκολεύει τη στρατηγική επιδίωξη
του Αλέξη Τσίπρα να αναζητήσει ψή-
φους στη συγκεκριμένη κοινωνική
δεξαμενή.

Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ 
για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ
Το όνομα γνωστού δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, από εκείνους που
έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια σκληρές μάχες κατά του ΣΥΡΙΖΑ,
ακούγεται έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, για την προοπτική
υποψηφιότητας στις εκλογές, με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημο-
κρατίας. Το βασικό σενάριο που είχε ακουστεί τον εμφάνιζε «κλει-
δωμένο» για τον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, και μάλιστα ως δίδυ-
μο με κεντρικό «γαλάζιο» παίκτη.  Εσχάτως, ωστόσο, νεότερες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει πέσει στο τρα-
πέζι η πρόταση να αξιοποιηθεί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος
στο ευρωψηφοδέλτιο, στο πλαίσιο ανανέωσης της «γαλάζιας» ομά-
δας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμφανίζονται δυσαρεστημένα με τις επιλογές του Νί-
κου Ανδρουλάκη πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα, στη σκιά επιλογών του
διαδόχου της Φώφης Γεννηματά, τόσο για τη διαμόρφωση μιας νέας ηγετικής ομά-
δας, όσο και ενόψει της συγκρότησης των ψηφοδελτίων των βουλευτικών εκλο-
γών. Η «έκρηξη» του μετριοπαθούς Γιώργου Καμίνη το τελευταίο διάστημα ήταν
εξόχως χαρακτηριστική, ενώ αρκετοί εκτιμούν ότι, στην περίπτωση που οι κάλπες
των εθνικών εκλογών δεν επιβεβαιώσουν τα υψηλά ποσοστά που δίνουν στο ΠΑ-
ΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις, την επόμενη ημέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα γίνει στόχος
έντονης εσωκομματικής γκρίνιας.

Αυτός ο «πονοκέφαλος» δεν απασχολεί στη δεδομένη συγκυρία το επιτελείο Αν-
δρουλάκη, αρκετοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ωστόσο δεν κρύβουν
τον προβληματισμό τους για το μέλλον. 

ΟΝίκος Χαρδαλιάς είναι από
τα ονόματα που συζητούνται
για τις μελλοντικές εκλογι-

κές αναμετρήσεις, σε περισσότερα
από ένα μέτωπα.

Το κυβερνητικό στέλεχος που κέρ-
δισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και
προβολή την εποχή της πανδημίας
του κορονοϊού, ως… δίδυμο με τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ακούγε-
ται ως υποψήφιος βουλευτής για τον
Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, εκεί
όπου θα έδινε σκληρή μάχη με τον
Τάκη Θεοδωρικάκο, για μια θέση πί-

σω από τον «πρωταθλητή» της περι-
φέρειας, υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Δένδια.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρα-
τίας ωστόσο ακούγεται έντονα και η
προοπτική να αξιοποιηθεί ο Νίκος
Χαρδαλιάς στις αυτοδιοικητικές
εκλογές, με φόντο την Περιφέρεια
Αττικής, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα
άλλο σενάριο, που θέλει τον Γιώργο
Πατούλη να δέχεται πρόταση από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για να μετακινη-
θεί στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο.

Οι αντιδράσεις 
για τη συμμετοχή 
Θάνου στο Επικρατείας
του ΣΥΡΙΖΑ 

Η προοπτική συμμετοχής της Βασι-
λικής Θάνου στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια
επιλογή που θα καταφέρει ο Αλέξης
Τσίπρας να περάσει… αναίμακτα στο
εσωτερικό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης.

Εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φω-
νές αμφισβήτησης μιας τέτοιας επι-
λογής από την πλευρά του Αλέξη Τσί-
πρα, με την επισήμανση ότι η πρώην
πρόεδρος του Αρείου Πάγου κουβα-
λά «φορτίσεις» και το όνομά της πα-
ραπέμπει σε μια δύσκολη για την
Κουμουνδούρου περίοδο, με τοξικό-
τητα και συσχέτιση με την υπόθεση
Παπαγγελόπουλου.

Στο περιβάλλον Τσίπρα, από την
άλλη, εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει
ουσιαστικό πρόβλημα, και ο πρώην
πρωθυπουργός θα περάσει με άνεση
τις επιλογές του για τα ψηφοδέλτια,
όποιες κι αν είναι αυτές. 

Η υποψηφιότητα 
Χαριστέα με τη ΝΔ 
αλλάζει τα δεδομένα
στη Θεσσαλονίκη

Ο Άγγελος Χαριστέας βρίσκεται,
σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κον-
τά στο να πει το μεγάλο «ναι» και να εί-
ναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία
στην Α’ Θεσσαλονίκης, στις επόμενες
εκλογές. Το μέλος του «πειρατικού»,
που το 2004 οδήγησε την Εθνική Ομά-
δα Ποδοσφαίρου στην κατάκτηση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Πορ-
τογαλίας, βρίσκεται εδώ και καιρό στο
στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας.

Ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Άγ-
γελου Χαριστέα με τη Νέα Δημοκρατία
αναμένεται να αλλάξει πλήρως τα δε-
δομένα στη Θεσσαλονίκη, με φόντο
και την απλή αναλογική που θα αφήσει
εκτός Βουλής αρκετά προβεβλημένα
«γαλάζια» στελέχη, με πολυετή παρου-
σία στο Κοινοβούλιο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙOYΛIOY 2022

Ο Χαρδαλιάς «μπαλαντέρ» 
μεταξύ Βουλής και… Περιφέρειας

Οι «δυσαρεστημένοι» του ΠΑΣΟΚ 
πονοκέφαλος για τον Ανδρουλάκη
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Με κεντρικό σύνθημα «Η
Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ
στην πόλη σου», η Περι-

φέρεια Αττικής διοργανώνει θεμα-
τικές συναντήσεις υπό τη μορφή
workshop, μία σε κάθε Περιφερει-
ακή Ενότητα, για την παρουσίαση
των έργων του ΕΣΠΑ που βρίσκον-
ται σε υλοποίηση, ενόψει και της
νέας διαχειριστικής περιόδου του
ΠΕΠ 2021-2027. Στο πλαίσιο των
workshops, ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης και τα αρμόδια
υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέ-
ρειας θα παρουσιάσουν επίσης το
έργο που έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί μέ-
σα από την αξιοποίηση των κοινοτικών κον-
δυλίων αλλά και των πόρων της Περιφέρει-
ας, καθώς και τον στρατηγικό σχεδιασμό
για το νέο ΕΣΠΑ. Ακόμη προβλέπεται να
υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος με
τους δημάρχους, προκειμένου να καθορι-
σθούν από κοινού τα επόμενα βήματα υλο-
ποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού
της Περιφέρειας, που αγγίζει το σύνολο
των Δήμων του Λεκανοπεδίου.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων ξεκίνησε
από την Περιφερειακή Ενότητα της Ανατο-
λικής Αττικής, την περασμένη Δευτέρα 27
Ιουνίου, και το πρόγραμμα θα ακολουθή-
σει ως εξής:
• ΠΕ Δυτικής Αθήνας: Παρασκευή 8 Ιουλί-
ου – ΚΥΒΕ Περιστερίου.
• ΠΕ Νότιου Τομέα: Τρίτη 12 Ιουλίου, Δη-
μαρχείο Παλαιού Φαλήρου.
• ΠΕ Νήσων: Πέμπτη 14 Ιουλίου, Κτίριο
Αντιπεριφέρειας Πειραιά.
• ΠΕ Κεντρικού Τομέα: Τρίτη 19 Ιουλίου,
Μουσείο Ακρόπολης.

• ΠΕ Βόρειου Τομέα: Πέμπτη 21 Ιουλίου,
Δημαρχείο Αμαρούσιου.
• ΠΕ Πειραιώς: Τρίτη 26 Ιουλίου, αίθουσα
ΕΒΕΠ, Πειραιάς.
• ΠΕ Δυτικής Αττικής: Πέμπτη 28 Ιουλίου,
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.

Ένα τεράστιο εργοτάξιο 

Με αφορμή τη διοργάνωση των εκδηλώ-
σεων, ο κ. Πατούλης επισήμανε ότι «οι θε-
ματικές συναντήσεις που διοργανώνουμε
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα στοχεύουν
στο να κάνουμε ακόμη πιο στενή και ουσια-
στική τη συνεργασία μεταξύ της Περιφέ-
ρειας και των δήμων, με σκοπό την προ-
ώθηση ουσιαστικών λύσεων πάνω στα με-
γάλα προβλήματα που αφορούν τους πολί-
τες των τοπικών μας κοινωνιών. Για έναν
μήνα, ανοίγουμε έναν εποικοδομητικό δη-
μόσιο διάλογο μεταξύ των δύο βαθμών της
Αυτοδιοίκησης, αλλά και με τις υγιείς πα-
ραγωγικές δυνάμεις κάθε περιοχής, ώστε
να πετύχουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των
πόρων του ΕΣΠΑ, του πολύτιμου αυτού
χρηματοδοτικού εργαλείου, που αποτελεί

πυλώνα ανάπτυξης, ελπίδας και
προοπτικής για την Αττική».

Κατά την τοποθέτησή του στο
πρώτο workshop για το νέο ΕΣΠΑ
και την πορεία υλοποίησης των έρ-
γων, που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Κορωπίου, ο περιφε-
ρειάρχης Γιώργος Πατούλης υπο-
γράμμισε τα σημαντικά έργα που
έχουν υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ
από την Περιφέρεια, εστιάζοντας
στο νέο σχέδιο για τη διαχείριση
των στερεών αποβλήτων. Ακόμη
τόνισε τη βούληση της διοίκησης
της Περιφέρειας να αξιοποιήσει

μέχρι και το τελευταίο ευρώ από το νέο
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για έργα και δρά-
σεις προς όφελος των πολιτών, κάνοντας
αναφορά στα δύο εμβληματικά έργα που
προωθούνται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, την
κατασκευή του παραολυμπιακού αθλητι-
κού κέντρου Ραφήνας, προϋπολογισμού
36 εκατ. ευρώ, που αναπτύσσεται σε μια
έκταση 65 στρεμμάτων εντός του Δήμου
Ραφήνας, και την κατασκευή του διευρυ-
μένου Κέντρου Υγείας Ανατολικής Αττικής. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι δή-
μαρχοι Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς,
Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Παλλήνης
Θεόδωρος Ζούτσος, Διονύσου Ιωάννης
Καλαφατέλης, Ραφήνας-Πικερμίου
Ευάγγελος Μπουρνούς, Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, Σπάτων-Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρ-
κου, Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης, Σα-
ρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Μαρκοπού-
λου-Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλαγιάν-
νης, Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας και
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής ο «γαλάζιος» δήμαρχος, που έχει εξασφαλισμένους… από έναν έως και τρεις
«αντάρτες» για τις εκλογές του 2023, εκτός του ότι ανακοίνωσε πως θα είναι και πάλι υποψήφιος κλεί-
νοντας τη συζήτηση που είχε ανοίξει, δηλώνει και σίγουρος ότι θα έχει τη στήριξη του Μοσχάτου; Για αυ-
τό το τελευταίο πάντως διατηρούν πολλές επιφυλάξεις οι εσωκομματικοί αντίπαλοί του, γιατί θεωρούν
πως πλέον έχουν καλύτερες προσβάσεις στο Κόμμα…

Απέκτησε έδρα
ο Φορέας
Έτοιμος να πιάσει δουλειά είναι
πλέον ο Φορέας Διαχείρισης
Κοινοχρήστων Χώρων του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνι-
κού-Αγίου Κοσμά μετά και τα εγ-
καίνια της έδρας σε χώρο που
έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης επί της
Λεωφόρου Βουλιαγμένης (τα
μόνιμα γραφεία του Φορέα θα
βρίσκονται μέσα στον χώρο της
επένδυσης, όταν ολοκληρω-
θεί). Όπως τόνισε πρόεδρος του
Φορέα και δήμαρχος Ελληνι-
κού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος: «Ο Φορέας, με-
τά την έγκριση των οικονομι-
κών του στοιχείων και της λει-
τουργίας του, έχοντας πλέον
και τις πρώτες του εγκεκριμέ-
νες δαπάνες από το υπουργείο
Εσωτερικών, είναι έτοιμος να ξε-
κινήσει τον σκοπό του επίσημα,
που δεν είναι άλλος από τη δια-
χείριση Κοινοχρήστων Χώρων
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελ-
ληνικού-Αγίου Κοσμά». Μάλι-
στα προανήγγειλε ότι από τον
Σεπτέμβριο θα δρομολογη-
θούν μια σειρά από πρωτοβου-
λίες, καθώς στόχος της Διοίκη-
σης του Φορέα είναι η ομαλή
συνύπαρξη με τους επενδυτές».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησαν τα workshops για το νέο ΕΣΠΑ 

Ζητά την εξυγίανση 
Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο

της Βουλής και τους αρχηγούς όλων των κομμάτων
απέστειλε ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-
μου με αφορμή το νομοσχέδιο για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, ζητώντας τη στήριξη της εξυγίανσής
τους. Όπως επισημαίνει, ήδη από την ανάληψη των
καθηκόντων του, η θέση του Δήμου Ελευσίνας
ήταν ξεκάθαρη και σταθερή, δίπλα στους 600 ερ-
γαζομένους των Ναυπηγείων Ελευσίνας, οι οποίοι
και για περισσότερα από 10 έτη ζουν σε καθεστώς
ανασφάλειας. «Η εξυγίανση των Ναυπηγείων έχει
πολλαπλά οφέλη, πρωτίστως για τους εργαζομέ-
νους και τις οικογένειές τους, ενώ θα συμβάλει τα
μέγιστα στην τοπική οικονομία», τονίζει.

Για παράβαση καθήκοντος 
Αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει στο Τριμελές Πλημμελει-

οδικείο Χανίων η εκδίκαση της υπόθεσης του γηροκομείου-
κολαστήριου, στο οποίο, όπως καταγγέλλεται, 300 ηλικιω-
μένοι έχασαν τη ζωή τους στη δομή από το 2015, ενώ περί-
που 3 εκατ. ευρώ ήταν το κέρδος από παράνομες συνταγο-
γραφήσεις. Μεταξύ των κατηγορουμένων, για «παράβαση
καθήκοντος τελεσθείσα και διά παραλείψεως», παραπέμπε-
ται ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογε-
ρής, αλλά και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Απόστολος
Βουλγαράκης, καθώς και επτά υπάλληλοι της Περιφέρειας!
Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 25
άτομα, εκ των οποίων οι δύο ιδιοκτήτριες του γηροκομείου
και δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Δήμαρχος και πρόεδρος στο αυτόφωρο
Στο αυτόφωρο οδήγησε η αντιπαράθεση δύο θεσμι-
κών λειτουργών της Μήλου… Ο πρόεδρος του Κέν-
τρου Υγείας Κώστας Μακρής επιχείρησε να αναδια-
μορφώσει το Περιφερειακό Ιατρείο Αδάμαντα, με-
τατρέποντας το μισό σε ιατρείο και το άλλο μισό σε
γκαρσονιέρα, ώστε να φιλοξενηθεί ο ορθοπεδικός
που έφτασε με απόσπαση στη Μήλο. Όμως ο δήμαρ-
χος Μανώλης Μικέλης δεν ενέκρινε την πρωτοβου-
λία του προέδρου και κατέθεσε μήνυση για «καταπά-
τηση δημοτικής περιουσίας». Ο πρόεδρος του ΚΥ
Κώστας Μακρής κατέθεσε μήνυση κατά του δημάρ-
χου, για «συκοφαντική δυσφήμιση», με αποτέλεσμα
και οι δύο να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα για
«αμοιβαίες εξηγήσεις» και εν τέλει στο αυτόφωρο.
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«Πόλεμος» για το γήπεδο… 
Τεράστια αντιπαράθεση έχει προκαλέσει το έργο που έχει

δρομολογήσει ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος για το
«Ζηρίνειο», καθώς δεν υπάρχει συμφωνία για την καταστροφή
μέρους του πλαστικού τάπητα για τον Στίβο. Το έργο κρίθηκε
αναγκαίο προκειμένου να μεγαλώσουν οι διαστάσεις του ποδο-
σφαιρικού γηπέδου, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που θέ-
τει η Super League 2 για να αποτελέσει την έδρα της Α.Ε. Κηφι-
σιάς, όμως η «θυσία» κάποιων κουλουάρ έχει προκαλέσει σκλη-
ρή αντίθεση από αθλητές, γονείς, Σωματεία, αντιπολίτευση,
ΣΕΓΑΣ και την Περιφέρεια… Μάλιστα υπήρξαν και παρεμβά-
σεις από δημοτικούς συμβούλους και πολίτες προκειμένου να
μην προχωρήσουν τα έργα, ζητώντας ταυτόχρονα να γίνει εκτε-
νής διαβούλευση για το θέμα. 

…με «ένταση» στη συνεδρίαση   
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολούθησε

ήταν κάτι παραπάνω από επεισοδιακή, καθώς η εκτός ημερη-
σίας συζήτηση του θέματος διήρκησε πάνω από πεντέμισι (!)
ώρες, με σκληρές λεκτικές, και όχι μόνο, αντιπαραθέσεις. Στις
πιο σκληρές καταγράφουμε τις κατηγορίες που ακούστηκαν για
«συναλλαγή» του δημάρχου κ. Θωμάκου με την ΠΑΕ της Κηφι-
σίας, που προκάλεσε τις απειλές του δημάρχου ότι θα καταφύ-
γει στη Δικαιοσύνη. Τελικά, η απόφαση του ΔΣ ήταν να ζητήσει
από τον δήμαρχο να «απαιτήσει» από το αρμόδιο Νομικό Πρό-
σωπο να ανακαλέσει την απόφαση για την ανακατασκευή, χω-
ρίς να είναι βέβαιο ότι μπορεί να υλοποιηθεί, ενώ το σίγουρο εί-
ναι ότι το θέμα θα φτάσει στη Δικαιοσύνη. 

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, όπου ο Πασοκογενής δήμαρχος «κάνει το άλμα» προς
την κεντρική πολιτική σκηνή, έχει ανοίξει κόντρα μεταξύ Συριζαίων; Η παράταξη του δημάρχου αποτελεί μια
μείξη του κεντροαριστερού χώρου, ωστόσο οι τρεις «δελφίνοι» που έχουν προκύψει έως τώρα βρίσκονται πιο
κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργώντας έτσι ένα «κενό» στην διεκδίκηση, που δεν αποκλείεται να γεννήσει «εξω-
γενείς» προσδοκίες… 

Μόνο υποψήφιος δήμαρχος

Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
διαψεύδει, πλέον και με γραπτή δήλωσή του, τα δημοσιεύματα που τον
θέλουν να προτίθεται να είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής,
και μάλιστα με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ (!), και δηλώνει κατηγορηματικά
ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τον δήμο του και στις επικείμενες
δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Όπως επισημαίνει ο κ.
Κωνσταντέλλος, παίρνει «διαστάσεις εμμονής» η προσπάθεια συγκε-
κριμένου μέσου ενημέρωσης «σε ένα σενάριο τόσο φαιδρό, που πέφτει
στο απόλυτο κενό». Μάλιστα υποστηρίζει ότι πρόκειται για «πόλεμο λά-
σπης» που δεν περιορίζεται μόνο στην υποτιθέμενη επιθυμία για κάθο-
δο στις περιφερειακές εκλογές, αλλά προσπαθεί και να πείσει τους
αναγνώστες του πως ο κ. Κωνσταντέλλος έχει πέσει στη δυσμένεια στε-
λεχών του Μεγάρου Μαξίμου. Τέλος ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε ζήτη-
σε στήριξη από το οποιοδήποτε κόμμα, αλλά ούτε του ζητήθηκε από
οποιοδήποτε κόμμα να αποδεχθεί κομματική στήριξη για κάθοδο στις
επικείμενες εκλογές του 2023 ως υποψήφιος περιφερειάρχης…

Καταγράφει 
απώλειες 
Έντονη είναι η πολιτική δραστηριότη-
τα τον τελευταίο καιρό στη Νέα
Σμύρνη, που πιθανότατα έχει πυρο-
δοτηθεί και από τις φήμες ενδεχόμε-
νης αποχώρησης του δημάρχου
Σταύρου Τζουλάκη, που άλλοτε δια-
ψεύδονται κι άλλοτε… μένουν «ανοι-
χτές». Πάντως έως τώρα η διοίκηση
καταγράφει απώλειες, καθώς μετά
τις δύο «έμμεσες αποχωρήσεις» (κα-
θώς οι ανεξαρτητοποιημένοι προέρ-
χονταν από τη συνεργαζόμενη παρά-
ταξη του Γιώργου Λαρίσση), τώρα
ήρθε και μια άμεση… Στην πρόσφα-
τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου ανακοίνωσε την ανεξαρτη-
τοποίησή του από την παράταξη του
δημάρχου ο Κωνσταντίνος Κωνσταν-
τινίδης, ο οποίος είχε διατελέσει και
αντιδήμαρχος, αλλά εδώ και αρκετό
καιρό έδειχνε ότι είναι δυσαρεστημέ-
νος. Στην ανακοίνωση δεν αναφέ-
ρονται μελλοντικά σχέδια, παρά μό-
νο ότι θα… συνεχίσει να εργάζεται
για το καλό της πόλης με αίσθημα
ευθύνης. Άρα, όλα ανοιχτά… 

Το συνέδριο
«Young Leaders of
Europe Conferen-
ce», με τη συμμετο-
χή νέων σε ηλικία αι-
ρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από
όλη την ΕΕ, διεξήχ-
θη στις Βρυξέλλες
στις 21-22 Ιουνίου
2022 και το διοργά-
νωσαν οι Ευρωπαίοι
Νέοι Αυτοδιοικητικοί
(European Local Le-
aders Group) στην
έδρα της Committee
of the Regions (CoR)
και στο Ευρωκοινοβούλιο, σε συνεργασία
με το EU40 Network, τους ευρωβουλευ-
τές Στέλιο Κυμπουρόπουλο (EPP), Kira
Marie Peter-Hansen (Greens/EFA), Ma-
rie-Pierre Vedrenne (Renew Europe) και
Alessandra Moretti (S&D ) (φωτό), με την
υποστήριξη του ELL Group και του Δι-
κτύου Young Elected Politicians της Επι-
τροπής Περιφερειών. 

Παρέμβαση έκανε τό-
σο ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς, όσο και ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Πε-
ριφερειών Απόστολος
Τζιτζικώστας, που μίλη-
σαν για το μέλλον της Ευ-
ρώπης και τους νέους.

Την ανάγκη για περισσό-
τερα κονδύλια για εκπαί-
δευση, αγροτική παραγω-
γή, αστικό, πράσινο και
ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, επεσήμανε, κλείνον-
τας την πρώτη ημέρα του
Συνεδρίου, ο κ. Νεκτά-

ριος Καλατζής, πρόεδρος της Ένωσης Νέ-
ων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος και του Euro-
pean Local Leaders Group. 

Και τόνισε ότι οι νέοι ηγέτες της ΕΕ πρέ-
πει να γίνουν ζωτικό μέρος στη λήψη απο-
φάσεων της ΕΕ.

Τέλος, δυναμικό «παρών» στο Συνέδριο
έδωσαν οι νέοι Έλληνες αυτοδιοικητικοί
από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής στις Βρυξέλλες, στο Συνέδριο
των Ευρωπαϊκών Νέων Αυτοδιοικητικών

Νέα κινητοποίηση
Σε συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας και συμβολικό αποκλεισμό
του ΧΥΤΑ Φυλής προχώρησε για
μια ακόμη φορά ο Δήμος Πε-
τρούπολης, αντιδρώντας, όπως
υποστηρίζει, στην επέκταση των
δραστηριοτήτων της Χωματερής
με νέες μονάδες καύσης που θα
επιβαρύνουν δραματικά το περι-
βάλλον και την υγεία των κατοί-
κων της Δυτικής Αττικής. Υπεν-
θυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης έχει αποφασί-
σει δράσεις και ενέργειες σχετι-
κά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυ-
λής, με στόχο την αποτροπή νέας
χωματερής, την απομάκρυνση
του αποτεφρωτήρα και την κα-
τάργηση των αντισταθμιστικών.
Στην κατάληψη που είχε συμβο-
λικό χαρακτήρα, έδωσε το «πα-
ρών» ο δήμαρχος Στέφανος Γα-
βριήλ Βλάχος, στελέχη από όλες
τις παρατάξεις καθώς και οι βου-
λευτές Δημήτρης Βίτσας (ΣΥΡΙ-
ΖΑ) και Κρίτων Αρσένης (ΜέΡΑ
25), ο πρώην υπουργός Μιχάλης
Καρχιμάκης και ο πρώην υφυ-
πουργός Κώστας Στρατής.

Πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση

Έτοιμος να προχωρήσει διατά-
ξεις για ζητήματα πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης είναι ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, όπως αποκάλυψε στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου. Πρόκειται για
ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην
απλούστευση, την κατάργηση,
την αναμόρφωση, τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων τους, με στόχο
την ενδυνάμωση της αποτελε-
σματικότητας και της απρόσκο-
πτης λειτουργίας των Αποκεν-
τρωμένων Διοικήσεων και των
ΟΤΑ. Όπως επισήμανε ο υπουρ-
γός, στο πλαίσιο της αναβάθμι-
σης των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων, επιδιώκονται ο εκσυγ-
χρονισμός και ο εξορθολογι-
σμός αρμοδιοτήτων-διαδικα-
σιών, με την απλούστευση, την
κατάργηση, τη μεταφορά και/ή
την επιτάχυνσή τους, η ενδυνά-
μωση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
καθώς και η άρση των περιττών
διοικητικών βαρών για την απο-
συμφόρηση του έργου τους. Πα-
ράλληλα, στο πλαίσιο της πολυε-
πίπεδης διακυβέρνησης, επι-
διώκεται η ενίσχυση της αυτοτέ-
λειας των ΟΤΑ με τη μεταφορά
αρμοδιοτήτων σε αυτούς.
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Μας προτιμούν οι Γάλλοι  
Καρπούς αποδίδουν οι
συμφωνίες της Ελλάδας
που έγιναν με μεγάλους
tour operators της Ευρώ-
πης. Τα στοιχεία από τις
πωλήσεις της Γαλλίας
στον τουρισμό καταδει-
κνύουν ότι η Ελλάδα είναι

στην 1η θέση τόσο στον κύκλο των εργα-
σιών, όσο και στη μέση δαπάνη –δηλαδή
στο συνάλλαγμα που φέρνουν οι Γάλλοι του-
ρίστες στη χώρα μας– με αυξήσεις 77% και
18% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 2019.

Τα ερωτήματα
των ελέγχων   
Ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου
Reuters γέννησε πολλές συζητή-
σεις, αφού έλεγε ότι στην καταβολή
14,9 εκατ. δολ. προτίθεται να προ-
χωρήσει η ελληνική θυγατρική της
Pricewaterhouse Coopers, στο πλαί-
σιο δικαστικού συμβιβασμού με τους
πρώην μετόχους ελληνικής πετρε-
λαϊκής εταιρείας που εφοδίαζε
πλοία με καύσιμα. Οι πρώην μέτοχοι
της εταιρείας, η οποία πτώχευσε το
2018, είχαν υποστηρίξει ότι η ελεγ-
κτική εταιρεία δεν κατάφερε να εν-
τοπίσει απάτη ύψους 300 εκατ. δολ.
στα βιβλία τής τότε εισηγμένης στο
αμερικανικό Χρηματιστήριο.  Η PwC
Greece δεν παραδέχτηκε κάποιο πα-
ράπτωμά της κατά τον διακανονισμό,
ενώ συμφώνησε να προσκομίσει έγ-
γραφα σχετικά με την αγωγή.
Εντωμεταξύ, το πρακτορείο
Reuters αναφέρει ότι η αγωγή συνε-
χίζεται κατά της ελληνικής θυγατρι-
κής της Deloitte, η οποία ήταν εξω-
τερικός ελεγκτής της πετρελαϊκής
εταιρείας από το 2006 έως το
2015, καθώς και κατά του ιδρυτή
της. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι
γίνεται με τους ελεγκτές…

Ο πρώτος κύκλος περιοδειών του Νίκου Ανδρουλάκη
μετά την ολοκλήρωση των εσωκομματικών διαδικασιών
του ΠΑΣΟΚ έρχεται να ενσωματωθεί στο διευρυμένο προ-
εκλογικό «παζλ», που διαμορφώνεται όλο και πιο έντονα
στο πολιτικό σκηνικό. Η πυκνότητα και το εύρος των περιο-
δειών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο γενικότερος
κομματικός σχεδιασμός, μαρτυρούν μια κατάσταση απόλυ-
της ετοιμότητας, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι διαβλέπουν το
τελευταίο διάστημα ενδείξεις επίσπευσης των εξελίξεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Χαρ. Τρικούπη αναπτύσσει τις
«άμυνές» της απέναντι στις κλιμακούμενες πιέσεις εκ δε-
ξιών και εξ αριστερών, επιχειρώντας να επιστρέψει εκατέ-
ρωθεν το «μπαλάκι» περί συνεργασιών. 

Μεγάλος «πονοκέφαλος»
Στην αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται τις τελευταίες

δεκαετίες σε όλο τον πλανήτη αποδίδουν οι επιστήμονες το φαινό-
μενο της επιταχυνόμενης εισβολής των ψαριών από την Ερυθρά Θά-
λασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ στα νερά της Μεσογείου.

Είδη, τα οποία απειλούν άμεσα τη βιοποικιλότητα και τη υγεία,
αφού ορισμένα από αυτά είναι πολύ επικίνδυνα προς ανθρώπινη κα-
τανάλωση, όπως ο λαγοκέφαλος, με το τροπικό είδος ψαριού να κα-
ταγράφεται για πρώτη φορά στις ελληνικές θάλασσες το 2005 από
επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη.

Ραγδαία είναι και η αύξηση εμφάνισης αυτών των ειδών και στα
ελληνικά ύδατα καθώς η αλλαγή θερμοκρασίας τα ωθεί όλο και βο-
ρειότερα, σχεδόν σε όλη την έκταση του Αιγαίου, γεγονός το οποίο
έχει προκαλέσει μεγάλο «πονοκέφαλο» σε αλιείς και Πολιτεία.

Ο Ανδρουλάκης έβαλε το πλαίσιο 

Το γυρίζει αντιαμερικανικά   
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προϊδεάσει το γρα-

φείο του Αμερικανού πρεσβευτή ότι δεν
σκόπευε να στρώσει κόκκινο χαλί
στον Τζορτζ Τσούνη. Αντιθέτως, ο
πρώην πρωθυπουργός είναι
προβληματισμένος με τις ίσες
αποστάσεις του ΝΑΤΟ στα ελ-
ληνοτουρκικά, αλλά και με το
πώς έχει εργαλειοποιήσει ο
Ερντογάν τα αιτήματα Φινλαν-
δίας - Σουηδίας για ένταξη στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκλο-
γές έρχονται και το γυρίζει αντιαμερι-
κανικά, λένε οι κακές γλώσσες. 

Οι παρενέργειες του πολέμου 
Τα μερίδια της Ρωσίας και της Ουκρα-

νίας στο παγκόσμιο εμπόριο και στην
παραγωγή είναι σχετικά μικρά, αλλά εί-
ναι σημαντικά ως προς την προμήθεια
βασικών προϊόντων, ιδίως τροφίμων
και ενέργειας. Οι δύο χώρες παρείχαν
περίπου το 25% του σιταριού, το 15%
του κριθαριού και το 45% των εξαγω-
γών προϊόντων ηλιελαίου το 2019. Μό-
νο η Ρωσία αντιπροσώπευε το 9,4%
του παγκόσμιου εμπορίου καυσίμων,
συμπεριλαμβανομένου μεριδίου 20%
στις εξαγωγές φυσικού αερίου.

Μέρες μνήμης... 
Πριν από 7 χρόνια, η χώρα κινδύνευσε να

υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά σε οικονομι-
κό επίπεδο. Μια παρέα επικίνδυνων πολιτι-
κών χαβαλέδων έπαιξαν τις τύχες της χώρας
στα ζάρια και υπονόμευσαν το μέλλον της με
το τρίτο μνημόνιο. Τέτοιες μέρες καλό είναι
να θυμόμαστε όλοι τους ανόητους που έστελ-
ναν τους αφελείς στο δημοψήφισμα για ένα
ακατανόητο «Όχι». Ας τους θυμόμαστε πάντα
για το κακό που έκαναν στη χώρα και όταν έρ-
θει η ώρα της κάλπης να τους... ξαναθυμη-
θούμε, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ζήσουμε τέ-
τοιες στιγμές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν
σε εθνικές τραγωδίες. Καλώς έπραξε η κυ-
βέρνηση και υπενθύμισε εμφατικά από τι γλι-
τώσαμε και γιατί δεν πρέπει να ξαναζήσουμε
εποχές με Τσίπρες, Καμμένους, Βαρουφάκη-
δες και Τσακαλώτους... 

Σε μόνιμη... αϋπνία
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-

κούρας και ο αναπληρωτής Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης φαίνεται ότι έχουν βαλθεί να προ-
καλέσουν μόνιμη... αϋπνία στο κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμ-
φανίζεται ως... σωτήρας, ενώ την ίδια στιγ-
μή, η οικονομία ανθίσταται στη λαίλαπα του
πληθωρισμού και των υψηλότερων επιτο-
κίων. Όλες οι οικονομίες της Δύσης βρί-
σκονται αντιμέτωπες με τον υψηλότερο πλη-
θωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Και
όμως, τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης εξακολουθούν να λειτουργούν σαν
τους κοινούς απατεώνες, προσπαθώντας να
πείσουν το εκλογικό σώμα ότι υπάρχει
«ακρίβεια Μητσοτάκη», όπως υπήρχε πριν η
«ύφεση Μητσοτάκη». Μέχρι και τους νε-
κρούς της πανδημίας «φόρτωσε» στην κυ-
βέρνηση ο απίστευτος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
Οι επιδόσεις στην οικονομία και η διαχειρι-
στική ικανότητα της κυβέρνησης θα τον στεί-
λουν σε μόνιμη... αϋπνία! 

Ο έρωτας 
των Αμερικανών

Προ ημερών, ο επικεφαλής της JP Morgan
Τζέιμς Ντάιμον είχε κάνει λόγω για «τυφώνα»
που έρχεται στις αγορές, λόγω του υψηλού
πληθωρισμού και της απειλής μεγαλύτερης
ενεργειακής κρίσης, κυρίως στην Ευρώπη, αλ-
λά και ύφεσης στις ΗΠΑ. Παρά τις... μαύρες
προβλέψεις του αμερικανικού οίκου, εντού-
τοις, με μία έκθεση προ ημερών, έδειξε τον
δρόμο για τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουρ-
γούνται στα ελληνικά ομόλογα και στις μετοχές
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ελλάδα αποτε-
λεί πολύφερνη νύφη, ενώ ιδίως για τους αμερι-
κανικούς επενδυτικούς οίκους τολμούμε να
πούμε ότι αυτά που αναφέρουν στις εκθέσεις
τους δείχνουν έναν έρωτα μεγάλο! 

Στο λεπτ

Nέο πρόγραμμα προανήγγειλε
ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την τε-

χνολογική αναβάθμιση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ύψους 400 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Ο υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης έχει ανεβάσει ρυθ-

μούς για την επιχειρηματικότη-
τα τον τελευταίο καιρό. 

«Τρέχει» χρήμα 
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Βαρίδι το διεθνές ρίσκο…

Στην ανανέω-
ση της θητεί-

ας του Γιώργου Στάσ-
ση στο τιμόνι της ΔΕΗ
προχώρησε η Γενική
Συνέλευση των μετό-

χων της επιχείρησης, ανα-
γνωρίζοντας το έργο που έχει
διατελέσει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της επιχείρησης τα
τελευταία τρία χρόνια. Στη
διάρκεια αυτών των τριών
ετών η μετοχή της ΔΕΗ βρέ-
θηκε, από τα χαμηλά των
2,70 ευρώ, στα υψηλά των
10,70 ευρώ, λίγο πριν εν-
σκήψει η ενεργειακή κρίση, η
οποία έχει οδηγήσει σήμερα
τον τίτλο κοντά στα 5,30 ευ-
ρώ. Η προαναφερόμενη άνο-
δος της μετοχής της ΔΕΗ κα-
τά 300% –που πλέον έχει πε-
ριορισθεί στο 100% περίπου
σε σχέση με τα επίπεδα του
Αυγούστου 2019– ήταν από-
τοκος της κεφαλαιακής ενί-
σχυσης της επιχείρησης, της
επιστροφής της σε εύρωστη
λειτουργική κερδοφορία και
του επενδυτικού της πλάνου.

PREMIA PROPERTIES
Τον επόμενο κύκλο επενδύσεών της, τάξης

100-150 εκατ. ευρώ, προετοιμάζει η Premia
Properties AEEAΠ, σύμφωνα με τις δηλώσεις
της διοίκησης, στο περιθώριο της τακτικής γε-
νικής συνέλευσης των μετόχων της. Παρά το
γεγονός ότι προβλέπει μια «δύσκολη διετία»
όσον αφορά το φάσμα κάθε είδους επενδύσε-
ων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κ.
Μαρκάζος ανάφερε πως η Premia δεν ανακό-
πτει το πρόγραμμα της δεδομένης υψηλής
ρευστότητας κεφαλαίων που διαθέτει. Η εται-
ρεία, σύμφωνα με τον κ. Μαρκάζο, ωριμάζει
την εξαγορά 10 ακινήτων με ορίζοντα τους
προσεχείς 12-18 μήνες, προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει τον στρατηγικό στόχο δημιουργίας
χαρτοφυλακίου αξίας 500 εκατ. ευρώ σε με-
σοπρόθεσμη βάση και 1 δισ. ευρώ σε μακρο-
πρόθεσμη.

LAMDA DEVELOPMENT
Την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) LIMAR S.A.,
η οποία κατέχει οικόπεδα συνολικής επιφάνειας
72.121 τ.μ., απέκτησε η LAMDA DEVELOP-
MENT S.A. από κοινού
με την Orilina Properties
ΑΕΕΑΠ. Τα οικόπεδα εί-
ναι στρατηγικά τοποθετη-
μένα δίπλα στο εμπορικό
κέντρο Mediterranean
Cosmos, στην ανατολική
Θεσσαλονίκη. Η LAMDA
κατέχει ποσοστό 20% στο SPV, ενώ η Orilina
Properties κατέχει το υπόλοιπο 80%.Η Orilina
Properties και η LAMDA θα αναπτύξουν από κοι-
νού το κυρίως οικόπεδο επιφάνειας 61.415
τ.μ., με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργιών
με το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos
αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετι-
κών προοπτικών της περιοχής.

Χ.Α.: Η εκλογολογία μπλοκάρει κάθε διάθεση ανάληψης
επενδυτικού ρίσκου στις ελληνικές μετοχές, παρά τις
φήμες για πιθανά deals που μπορεί να βρίσκονται επί θύ-
ραις. Σύμφωνα με εγχώριους αναλυτές, τα ξένα χαρτο-
φυλάκια έχουν διακόψει τις πρωτοβουλίες τους, λόγω
του ρίσκου που φέρνει η ενδεχόμενη πολιτική αβεβαι-
ότητα, και το Χ.Α. έχει μπει σε βαθιά κόπωση, που δεν

προέρχεται από την παραδοσιακή θερινή εποχικότητα
των χαμηλών συναλλαγών αλλά από τη μονότονη επανά-
ληψη ενός μοτίβου ειδήσεων, έστω και αν αυτές απο-
δειχθούν περισσότερο επιθυμία παρά μια ουσιώδης πο-
λιτική πράξη. Παράλληλα, η ρητορική ένταση στο Αιγαίο
βάζει και ένα στοιχείο γεωπολιτικού ρίσκου στην εικόνα
της χώρας.
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Η «πράσινη» μετάβαση είναι η καλύτερη οικονομική
επένδυση που μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη στιγμή

Θόδωρος Σκυλακάκης
(αναπληρωτής υπ. Οικονομικών):

MARKET PLACE

STATUS:

Σε ποια εταιρεία ανέθεσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
(ΕΕΕΠ) τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων δραστηριότητας παρόχων
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων; Πρόκειται για την εταιρεία συμβούλων Pri-
ority Quality Consultants, που «τρέχει» ο Παναγιώτης Αναστασάκης, και
η οποία ανέλαβε στη βάση του ποιοτικού ελέγχου την εξαγωγή δεδομέ-
νων από πλατφόρμες αναφορών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανα-
φορών και μηχανισμών επαλήθευσης δεδομένων, την τεχνική υποστήρι-
ξη χρηστών κ.ά. Να σημειωθεί πως η Priority Quality Consultants διαθέ-
τει γραφεία σε Αθήνα και Λευκωσία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πά-
νω από 4.000 έργα σε ένα ευρύ πελατολόγιο 1.300 εταιρειών. Η εταιρεία
καταγράφει μέσο ρυθμό ανάπτυξης 26% την τελευταία τετραετία, κλεί-
νοντας το 2021 με έσοδα πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
EUROBANK: Την παροχή εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ για κάθε
εργαζόμενο της Eurobank ανακοίνωσε την Τρίτη η διοίκηση της τράπε-
ζας στο προσωπικό. Την οικονομική βοήθεια δεν θα λάβουν ανώτερα
και ανώτατα στελέχη. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να βοηθηθούν
όλοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες
δαπάνες διαβίωσης, εξαιτίας του ισχυρού κύματος ακρίβειας από το
πεδίο των καυσίμων έως τα τρόφιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζό-
μενοι της τράπεζας, είτε βρίσκονται στα κεντρικά είτε σε καταστήματα
ανά την επικράτεια, ενημερώθηκαν πριν από λίγο για την κίνηση αυτή.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Σε σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με
μεγάλο γερμανικό οίκο –ηγετικού μεριδίου αγοράς–, που θα αφορά
την ελληνική και τη ρουμανική αγορά συστημάτων αυτοματοποιημένων
αποθηκών, προχώρησε η Βογιατζόγλου. Το συγκεκριμένο deal έρχεται
να διευρύνει περαιτέρω το υπάρχον χαρτοφυλάκιο λύσεων που ήδη
προσφέρει η εισηγμένη εταιρεία (υπάρχουν συνεργασίες με οίκους από

Ευρώπη και Κίνα), σε μια αγορά που αναμένεται να γνω-
ρίσει μεγάλη ανάπτυξη κατά τα επόμε-

να χρόνια.
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Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμέ-
νεται –εκτός απροόπτου–
να παραδοθούν οι υπόλοιποι

τρεις σταθμοί («Μανιάτικα», «Πειραι-
άς» και «Δημοτικό Θέατρο») της επέ-
κτασης του μετρό στον Πειραιά.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει σύμ-
φωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της ΑΒΑΞ (η εταιρεία εί-
ναι επικεφαλής της κοινοπραξίας
που κατασκευάζει το έργο), Κωνσταν-
τίνος Μιτζάλης, στην ετήσια γενική
συνέλευση μετόχων, διαψεύδοντας

τις φήμες για νέα αναβολή στην παρά-
δοση που ήταν να γίνει το 2017, σύμ-
φωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Όπως τόνισε ο κ. Μιτζάλης, «η εται-
ρεία είναι περήφανη για την ολοκλή-
ρωση του σημαντικού αυτού έργου»,
το οποίο θα αναβαθμίσει τη συγκοινω-
νιακή εξυπηρέτηση του Πειραιά. Ση-
μειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2020 εγ-
καινιάστηκαν οι τρεις νέοι σταθμοί
στην επέκταση του μετρό στον Πει-
ραιά, η «Αγία Βαρβάρα», ο «Κορυδαλ-
λός» και η «Νίκαια».

Προς κατεδάφιση κινδυνεύει να οδηγηθεί το ιστορικό
πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς.

Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το 1982.
Όμως το υπουργείο Περιβάλλοντος… ξέθαψε πρόσφα-
τα μια έκθεση κάποιας επιτροπής από το 1999, που έλε-
γε ότι το κτίριο έχει υποστεί ζημιές από τον σεισμό και
πρέπει να κατεδαφιστεί, κάτι που το αμφισβητεί έντονα
η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η έκθεση αυτή πέρασε πριν
από λίγες μέρες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο και το υπουργείο Πολιτισμού, που δεν την μπλόκα-
ραν, με αποτέλεσμα να ισχύει με τη σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά...

Τέλος εποχής για τα
ιπτάμενα δελφίνια

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος
για την απόσυρση και την αντι-
κατάσταση των θρυλικών ιπτά-
μενων δελφινιών. Τα ταχύπλοα
σκάφη, που μεσουράνησαν κυ-
ρίως στα δρομολόγια Αργοσα-
ρωνικού τις περασμένες δε-
καετίες, παροπλίζονται τον
Αύγουστο. Τα ιπτάμενα δελφί-
νια έφτασαν στην Ελλάδα τη
δεκαετία του 1960, ωστόσο
άρχισαν να κερδίζουν έδαφος
μία δεκαετία μετά. Οι γραμμές
κυρίως στον Αργοσαρωνικό,
αλλά και σε Τζια, ανατολικές
ακτές Πελοποννήσου και Ιό-
νιο, εκτιμάται πως έχουν εξυ-
πηρετήσει εκατομμύρια επιβά-
τες. Πλέον, αναμένεται να αν-
τικατασταθούν από τρία υπερ-
σύγχρονα νεότευκτα ντιζελο-
κίνητα ταχύπλοα καταμαράν
από ανθρακονήματα με φωτο-
βολταϊκά πάνελ.

Εντός Ιουλίου 
το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο
Την έναρξη πληρωμών για το
Μεταφορικό Ισοδύναμο μέσα
στον μήνα προανήγγειλε ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Γιάννης Πλα-
κιωτάκης, μιλώντας για το ζήτη-
μα των συνεχόμενων αυξήσε-
ων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Ο Γ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι
οι νησιώτες στηρίζονται με το
μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύ-
ναμου, όπου τα χρήματα δεν
έχουν καταβληθεί εδώ και μή-
νες (σ.σ. στο σκέλος των εισιτη-
ρίων οι νησιώτες είναι απλήρω-
τοι από τον Οκτώβριο του
2021).
Ο υπουργός εξήγησε ότι η κα-
θυστέρηση αυτή είναι «τεχνικής
φύσεως» και γνωστοποίησε ότι
εντός Ιουλίου θα αρχίσουν οι
πληρωμές, προφανώς εννοών-
τας το σκέλος των εισιτηρίων,
χωρίς ωστόσο να αναφέρει κά-
τι για το σκέλος των επιχειρήσε-
ων και των καυσίμων.

Με γκρίνιες από εμπόρους –και όχι μόνο–
ολοκληρώθηκε, τελικά, το μισό έργο της
ασφαλτόστρωσης του τμήματος της οδού
Τσαμαδού, από Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι
Ηρώων Πολυτεχνείου. Η υλοποίηση του έρ-
γου έγινε με καθυστέρηση-ρεκόρ, σε τριπλά-
σιο χρόνο εκτέλεσης από τον αναμενόμενο,
με το 1/3 του απαιτούμενου προσωπικού
και μηχανημάτων, αποκλείοντας την πρό-
σβαση στα μαγαζιά σε έναν από τους πιο εμ-

πορικούς δρόμους στο κέντρο του Πειραιά.
Αυτή είναι η δεύτερη ασφαλτόστρωση του

τμήματος της οδού Τσαμαδού τα τρία τελευ-
ταία χρόνια, καθώς φαίνεται ότι η προηγού-
μενη δεν ήταν τόσο επιτυχημένη και το οδό-
στρωμα γέμισε ξανά με λακκούβες, ενώ πα-
ραμένει άγνωστο πότε θα γίνει επισκευή και
του άλλου μισού κατεστραμμένου τμήματος
του ίδιου δρόμου, από Ηρώων Πολυτεχνεί-
ου έως Λαμπράκη.

Οι λακκούβες της Τσαμαδού

Μετράει αντίστροφα 
ο χρόνος για το μετρό

Κατεδαφίζεται το πρώην εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ

Δεξαμενόπλοια και
φορτηγά κατεβάζουν
την ελληνική σημαία

Κατεβάζουν την ελληνική σημαία
τα ποντοπόρα πλοία. Σύμφωνα
με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, έντεκα φορτηγά και είκοσι
τρία δεξαμενόπλοια έφυγαν από
το εθνικό νηολόγιο, αντίθετα ανέ-
βασαν την ελληνική σημαία είκο-
σι τρία επιβατηγά πλοία και οκτώ
άλλων κατηγοριών. Έτσι, τον
Απρίλιο του 2022 τα πλοία με ελ-
ληνική σημαία ανέρχονταν σε
1.836 έναντι 1.839 τον Απρίλιο
του 2021 και από αυτά τα 386
ήταν φορτηγά (397 ήταν το
2021), τα 448 δεξαμενόπλοια
(471 ήταν το 2021), τα 734 επι-
βατηγά (711 ήταν το 2021) και
τα 268 άλλων κατηγοριών (260
ήταν το 2021).

H ΕΕΕ τίμησε 
την Ημέρα 
των Ναυτικών

Τίμησε τους ναυτικούς η Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Στο
πλαίσιο του εορτασμού της Ημέ-
ρας των Ναυτικών, η ΕΕΕ εκφρά-
ζει τη βαθιά εκτίμησή της για
τους ναυτικούς μας, τους άνδρες
και τις γυναίκες που διασφαλί-
ζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
της ναυτιλίας και του διεθνούς
εμπορίου. Η διατήρηση της πολύ-
τιμης ναυτικής τεχνογνωσίας
αποτελεί προτεραιότητα για την
παγκόσμια ναυτιλία. Το ναυτικό
επάγγελμα, προσφέροντας μια
θάλασσα ευκαιρίες για προσωπι-
κή ανέλιξη και επιτυχία, είναι σή-
μερα, περισσότερο από ποτέ άλ-
λοτε, μια από τις καλύτερες
επαγγελματικές επιλογές για τη
νέα γενιά.

Π
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Στην τελική ευθεία επίλυσης μπαίνουν σιγά-σιγά οι «γαλάζιες» εκ-
κρεμότητες που απασχολούν τη ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με την πρό-
σφατη επίσκεψη του γενικού διευθυντή του κόμματος Γιάννη
Μπρατάκου, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Παύλου Μα-
ρινάκη και του γραμματέα Οργανωτικού Στέλιου Κονταδάκη. 

«Οργώστε» 
τις Περιφέρειες  
Τη «γραμμή» του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, που προτρέπει τα
κομματικά στελέχη να είναι
κοντά στην κοινωνία, αλλά και
επιπλέον να επικοινωνήσουν
στους πολίτες το κυβερνητικό
έργο, υλοποίησαν τα τρία κλι-
μάκια της ΝΔ που βρέθηκαν
στη Θεσσαλονίκη. 

Επικεφαλής στο πρώτο ήταν ο
γραμματέας της Πολιτικής Επι-
τροπής του κόμματος Παύλος
Μαρινάκης, με τον γραμματέα
Οργανωτικού Στέλιο Κονταδά-
κη, ενώ συμμετείχαν τόσο ο
πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης
Ζήσης Ιωακείμοβιτς, όσο και ο
πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσα-
λονίκης Θωμάς Βράνος. Στο
δεύτερο επικεφαλής ήταν ο
υφυπουργός Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Παναγιώ-
της Τσακλόγλου και στο τρίτο η
γενική γραμματέας Ενέργειας
Αλεξάνδρα Σδούκου.

Παράπονα για
την ακρίβεια  
Και στις τρεις περιπτώσεις, τα
μέλη των κλιμακίων έκαναν
βόλτα σε κεντρικές αγορές δή-
μων της Β’ Θεσσαλονίκης και
συνομίλησαν με τους πολίτες,
επισημαίνοντας τους ότι ανα-
γνωρίζουν το πρόβλημα, το
οποίο είναι εισαγόμενο, ενώ
ανέλυσαν και τα μέτρα ενίσχυ-
σης που υιοθέτησε και εφαρ-
μόζει η κυβέρνηση. «Ο κόσμος
αναγνωρίζει ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν ακο-
λουθούν μαξιμαλιστική λογι-
κή, ούτε λογική πλειοδοσίας,
και δεν προσπαθούν να λαϊκί-
σουν επάνω στα προβλήματά
τους», είπε ο κ. Μαρινάκης,
ενώ για τα μεγάλα έργα υπο-
γράμμισε πως προχωρούν.

Ταχύρρυθμα μαθήματα 
«στρατολόγησης» υποψηφίων 
Μάλιστα, πίσω από τις κλειστές πόρτες της διευρυμένης
συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μι-
χαήλ Καλού 6, και στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές Α’
και Β’ Θεσσαλονίκης, η επικεφαλής του πρωθυπουργικού
γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, οι πρόεδροι
ΔΕΕΠ Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, οι πρόεδροι ΔΗΜΤΟ του νο-
μού, οι νέοι επικεφαλής θεματικών Γραμματειών της Διοι-
κούσας και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του νομού, ζη-
τήθηκε εκλογική ετοιμότητα, παρά τις αναφορές περί
εξάντλησης της τετραετίας. Μάλιστα, μέχρι και ζήτημα
εκλογικών αντιπροσώπων ετέθη, με τις πληροφορίες να λέ-
νε πως στα σκαριά βρίσκεται η πλατφόρμα εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, με online «ακαδημία» ταχύρρυθμων μαθημά-
των να ξεκινάει άμεσα.

Επίθεση για τα 19 εκατ. ευρώ της
ανακύκλωσης από τη Νοτοπούλου 

Επίθεση κατά του δημάρχου Κων-
σταντίνου Ζέρβα εξαπέλυσε η παρά-
ταξη της Κατερίνας Νοτοπούλου για
την απόφαση να λάβει ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης τεράστιο δάνειο ύψους
περίπου 19 εκατ. ευρώ για τις Γω-
νιές Ανακύκλωσης, αλλά και για το
γεγονός ότι απέφυγε να φέρει το θέ-
μα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως ανα-
φέρει η παράταξη «Θεσσαλονίκη Μαζί», ο δήμαρχος εί-
τε αποφασίζει τα θέματα μόνος του με τους στενούς
του συνεργάτες, είτε τα εισάγει προς συζήτηση μόνο
στην Οικονομική Επιτροπή, αγνοώντας επιδεικτικά το
Δημοτικό Συμβούλιο και τους Θεσσαλονικείς.

Στον… αγώνα και ο Πέτρος
Την ονομαστική του εορτή είχε την Τρίτη ο Πέτρος Λε-

κάκης και από το πρωί δεν σταμάτησε να δέχεται ευχές
από φίλους, διαδικτυακούς και μη, και συνεργάτες. Μά-
λιστα το βραδάκι υπήρξε και κάλεσμα από τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για χαλαρό
ποτάκι. Ο κόσμος ήταν πολύς και στα «πηγαδάκια» η συ-
ζήτηση είχε να κάνει με την υποψηφιότητά του στην Α’
Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο αγώνας έχει ήδη
αρχίσει, όπως μαθαίνουμε, με το τηλέφωνο του Πέτρου
Λεκάκη να έχει πάρει «φωτιά». 

Με υπόκρουση… Ζαμπέτα ο Ζέρβας

Πυροτεχνήματα και η φωνή του... Γιώργου Ζαμπέτα
έκαναν εντυπωσιακά την εμφάνισή τους, την ώρα που
ανέβηκε στο βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλο-
νίκης ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, προκειμένου
να ξεκινήσει τις τοποθετήσεις του για θέματα της πόλης.
Μέσα στην αίθουσα δημιουργήθηκε απορία. «Λέτε να εί-
ναι τα πυροτεχνήματα γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά
που θα πω;» αστειεύτηκε ο δήμαρχος. Τελικώς, ήταν μία
εκδήλωση αποφοίτησης που λάμβανε χώρα στον υπαί-
θριο χώρο του δημαρχείου και για το λόγο αυτόν ακουγό-
ταν το τραγούδι «Ο πιο καλός ο μαθητής».

Σε γάμο Ράπτη - Μπρατάκος 
Την εξαιρετική σχέση που έχουν επιβεβαίωσαν ο διευ-

θυντής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος και η βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Έλενα Ράπτη, οι οποίοι εθεάθη-
σαν σε κοινωνική εκδήλωση. Συγκεκριμένα, σε γάμο,
στον οποίο κουμπάρα ήταν η αδερφή της Έλενας Ρά-
πτη, Αντιγόνη, στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών στην
περιοχή της Βούλγαρη. 

Το «πάντρεμα» παλιών και νέων 
Ισχυρή σύσταση υπήρξε από τον κ. Μπρατάκο, προς όλα τα στελέ-

χη που συμμετείχαν στη σύσκεψη, επικαιροποίησης των μελών, τό-
σο αυτών που είναι εγγεγραμμένα όσο και εκείνων που ήταν εγγε-
γραμμένα μέχρι το Συνέδριο και δεν ανανέωσαν την παρουσία τους.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, ο γραμμα-
τέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε πως
η ηγεσία του κόμματος αναζητά ακόμα το κατάλληλο «πάντρεμα»
νέων και έμπειρων στελεχών για τα ψηφοδέλτιά της εν όψει των
εθνικών εκλογών. 

Το… παράπονο του 2019 
Αυτό πυροδοτεί νέα… αναστάτωση κυρίως στους νεότερους πολι-

τευτές, οι οποίοι είχαν το… παράπονο ότι στις εκλογές του 2019
δεν διέθεταν τον κατάλληλο χρόνο για να γίνουν γνωστοί στο εκλογι-
κό κοινό, προς όφελος φυσικά των παλαιότερων και ήδη εκλεγμέ-
νων βουλευτών. Οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, μάλλον φαίνεται ότι
απολαμβάνουν την όποια καθυστέρηση στη συγκρότηση ψηφοδελ-
τίων για προφανείς λόγους. Αυτήν τη φορά όμως, ήδη, νέα στελέχη
φαίνεται ότι πήραν τη συγκατάθεση του Μαξίμου, «οργώνοντας»
από τώρα τις δύο εκλογικές Περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. 

Ο πυρήνας της ΝΔ 
στη Θεσσαλονίκη
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Είκοσι χρόνια μετά την εξάρθρωση της
τρομοκρατικής οργάνωσης που το
όνομά της συνδέθηκε με τη μεταπολι-

τευτική ιστορία της Ελλάδας, κανείς δεν
μπορεί να πει ότι ο φάκελος «17Ν» έχει μπει
οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Δεν είναι μόνο ότι ακόμη... αγνοούνται το
45άρι πιστόλι και η γραφομηχανή (σ.σ. με το
χαρακτηριστικό κομμένο «Ρ») στην οποία
συντάσσονταν οι πρώτες προκηρύξεις. Είναι
ότι ακόμη και τώρα συντηρείται ο μύθος(;)
για πρόσωπα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί,
ίσως και... υπεράνω πάσης υποψίας!

Στο βιβλίο του «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη»,
ο Δημήτρης Κουφοντίνας κάνει αναφορές
σε ένα άγνωστο μέχρι και σήμερα πρόσωπο,
το οποίο παρουσιάζει ως επιχειρηματία που
δίνει στα μέλη της τρομοκρατικής οργάνω-
σης «στοιχεία για τους πλούσιους» που βρί-
σκονταν στο στόχαστρό της. Εάν πράγματι
ισχύουν τα όσα γράφει ο «Λουκάς», το πρό-
σωπο αυτό έχει αποβιώσει από καιρό, επομέ-
νως δεν τίθεται ζήτημα ταυτοποίησής του.
Την ίδια ώρα, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που για
πολλά χρόνια μετά τη βραδιά της 29ης Ιουνί-
ου 2002 χειρίστηκαν την υπόθεση μπορούν
με μεγάλη βεβαιότητα να πουν ότι τα δακτυ-
λικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στις γιάφ-
κες των οδών Πάτμου (στα Κάτω Πατήσια)
και Δαμάρεως (στο Παγκράτι) δεν ανήκουν
σε άτομα που είχαν εμπλοκή στο ένοπλο αν-
τάρτικο πόλεως. Ακόμη κι αυτό, όμως, δεν
αρκεί για κάποιους που επιμένουν να συντη-
ρούν τον μύθο(;) για πρόσωπα «σκιές» που
δεν θα μάθουμε ποτέ την ταυτότητά τους,
ακόμη και από τον πολιτικό χώρο... 

Οι πρωταγωνιστές 

Το καλοκαίρι του 2002 φαντάζει πολύ μα-

κρινό σήμερα (σ.σ. όσο και η Ελλάδα εκείνης
της εποχής) ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τη
«17Ν» συντάραξαν την κοινωνία μας, κυρίως
γιατί κανένας –ή σχεδόν κανένας– δεν ήταν
πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Στα 27 χρόνια που
έδρασε η τρομοκρατική οργάνωση, ακού-
στηκαν άπειρες φήμες, που ήθελαν ακόμη
και κορυφαία ονόματα της πολιτικής σκηνής
να εμπλέκονται ως καθοδηγητές ή ακόμη και
χρηματοδότες. Γι’ αυτό και οι ανακοινώσεις
από τον τότε εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
(σ.σ. και σημερινό υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη), Λευτέρη Οικονόμου, μάλλον...
απογοήτευσαν την κοινή γνώμη, καθώς ονό-
ματα όπως του Χριστόδουλου Ξηρού ή του
Βασίλη Τζωρτζάτου δεν έκαναν «κλικ»! Δεν

παύουν, όμως, να είναι οι πρωταγωνιστές
της «17Ν», αυτοί που κάθισαν στο εδώλιο
του κατηγορούμενου, που καταδικάστηκαν
για τις πράξεις τους και κάποιοι –πέντε τον
αριθμό– παραμένουν ακόμη και σήμερα έγ-
κλειστοι. 

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Ο «Λάμ-
προς» αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, όχι

μόνο επειδή διετέλεσε
ιστορικός αρχηγός

και πνευματικός κα-
θοδηγητής της
«17Ν», αλλά επει-
δή είναι ο μοναδι-
κός που από τη

σύλληψή του μέχρι

σήμερα δεν έχει βγει ούτε μία ημέρα εκτός
φυλακής. Γνωστός και με το ψευδώνυμο
«Μιχάλης Οικονόμου», με το οποίο συστήνον-
ταν ακόμη και σε πολιτικούς για δεκαετίες,
μετά από επτά απορρίψεις αιτημάτων για
άδεια (σ.σ. κι ένα που δεν έλαβε καν απάντη-
ση), σταμάτησε την οποιαδήποτε ενέργεια
προς τις αρμόδιες Αρχές. Είναι 78 ετών σή-
μερα.

Δημήτρης Κουφοντίνας: Ο «Λουκάς»,
ο επιχειρησιακός αρχηγός της τρομοκρατι-
κής οργάνωσης, καταδικασμένος για 11 δο-
λοφονίες, παρότι δηλώνει αμετανόητος,

έλαβε την πρώτη του
άδεια από τη φυλα-

κή τον Νοέμβριο
του 2017 και
έκτοτε αυτό συ-
νέβη άλλες πέν-
τε φορές μέχρι

τις αρχές του
2019 (σ.σ. έξι συνο-

λικά). Η αλήθεια είναι
πως, κάθε φορά που βρίσκονταν εκτός φυ-
λακής ο Δημήτρης Κουφοντίνας, υπήρχε
θύελλα αντιδράσεων από τις πρεσβείες των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Τουρκίας, ενώ
και σε πολιτικό επίπεδο το θερμόμετρο χτυ-
πούσε κόκκινο. Επιθυμία του, εάν και όποτε
αποφυλακιστεί, είναι να ασχοληθεί με τα με-
λίσσια του. Είναι 64 ετών σήμερα.

του Κώστα
Παπαδόπουλου

Οι... μύθοι, τα σύμβολα και   

Το «ιερό δισκοπότηρο» της τρομο-
κρατικής οργάνωσης δεν είναι άλ-
λο από το εξαφανισμένο «ιστορι-
κό» 45άρι πιστόλι, με το οποίο πραγματοποιήθη-
καν οι πρώτες δολοφονίες της τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης όπως του Ρίτσαρντ Γουέλς
(23/12/1975) και του Ευάγγελου Μάλλιου
(14/12/1976), αλλά και η πρώτη γραφομηχανή
που χρησιμοποίησε για τις προκηρύξεις της η
«17Ν». Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο μόνος που γνωρίζει
τι απέγιναν τα «σύμβολα» των πρώτων ετών της οργάνωσης-φάν-
τασμα (σ.σ. όπως για σχεδόν τρεις δεκαετίες χαρακτηρίζονταν)

είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο
οποίος δεν πρόκειται ποτέ να απο-
καλύψει τι έχει συμβεί με αυτά. Κα-

τά καιρούς, τόσο οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρα-
τικής Υπηρεσίας όσο και τα στελέχη της ΕΥΠ έχουν
ακούσει διάφορες αστήρικτες ιστορίες και φήμες,
χωρίς ποτέ να αποδειχτεί τίποτα. Φληναφήματα
αποδείχτηκαν και κάποιες... διαρροές περί εμφά-
νισης διάδοχης ομάδας στο ένοπλο αντάρτικο, η

οποία θα έκανε χρήση του «ιερού δισκοπότηρου» της εγχώριας
τρομοκρατίας, ενώ οι όποιες αναζητήσεις μπορεί να γίνονται σή-
μερα οφείλονται σε ιστορικούς λόγους. 

Το «ιερό δισκοπότηρο»



  τα πρόσωπα 20 χρόνια μετά! 
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Η τελευταία αποφυλάκιση καταδικασμένου για συμμετοχή
στις πράξεις της «17Ν» έγινε πριν από σχεδόν έντεκα μή-
νες και συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου 2021. Ο λόγος για
τον Ηρακλή Κωστάρη ή «Χάρη», ο οποίος αφέθηκε ελεύ-
θερος υπό όρους, έχοντας εργαστεί στις φυλακές ως εφο-
διαστής (σ.σ. στην κεντρική αποθήκη υλικών) και ως αρτο-
ποιός, ενώ παράλληλα σπούδασε Πληροφορική. 
Εκτός φυλακής από το 2005 –και μάλιστα με αθωωτική σε
δεύτερο βαθμό απόφαση– βρίσκεται ο Παύλος Σερίφης ή
«Βαγγέλης», ο οποίος αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα
υγείας και ζει με την οικογένειά του αποτραβηγμένος από το
παρελθόν. Την ίδια χρονιά πήρε το απολυτήριο από τις φυλα-
κές Κορυδαλλού και ο Σωτήρης Κονδύλης ή «Άρης», ο οποίος

εργάζεται ως ιδιωτικός
υπάλληλος. Στη Θεσσα-
λονίκη βρίσκεται από το
2006, όταν και αποφυλα-
κίστηκε, ο Διονύσης Γε-
ωργιάδης ή «Αλέξης»,
εργαζόμενος στην οικο-
γενειακή επιχείρηση και
περνώντας τον ελεύθερο

χρόνο του ως μέλος μουσικής μπάντας. Από τους πρώτους
της «17Ν» που αποφυλακίστηκε ήταν ο Θωμάς Σερίφης ή
«Στάθης», ο οποίος εδώ και σχεδόν 15 χρόνια εργάζεται ως
σερβιτόρος (σ.σ. κατά περιόδους και σε ακριβά μαγαζιά),
έχοντας αφήσει πίσω του ήδη από το 2007 κάθε σχέση με το
ένοπλο αντάρτικο πόλεως. 
Ο Κώστας Καρατσώλης ή «Στέλιος» βρίσκεται εκτός φυλα-
κής από το 2010 και εργάζεται ως κηπουρός στην Αττική,
ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν φέρεται να συμμετείχε
σε κάποια δολοφονική επίθεση. Ο... Βενιαμίν της οικογέ-
νειας Ξηρού, ο Βασίλης ή «Παναής», αποφυλακίστηκε τον
Ιούλιο του 2011 και έκτοτε ασχολείται με την κτηνοτρο-
φία, θέλοντας να αφήσει πίσω το επαναστατικό του παρελ-
θόν. Όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν προσπαθεί να περνάει
απαρατήρητος και δεν μιλάει ποτέ για τη «17Ν». Την ίδια
χρονιά αποφυλακίστηκε και ο Πάτροκλος Τσελέντης ή
«Αλέκος», ο οποίος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος
στον οικονομικό κλάδο. Εκτός φυλακής είναι εδώ και μία
δεκαετία ο Κώστας Τέλιος ή «Μάρκος», ο οποίος παραδό-
θηκε μόνος του, ξεκαθάρισε ότι έχει μετανοήσει, βγήκε
λόγω προβλημάτων υγείας από τη φυλακή το 2003, επέ-
στρεψε το 2006 για να εκτίσει την ποινή του και αποφυλα-
κίστηκε οριστικά το 2012. Πριν από τη σύλληψή του εργά-
ζονταν ως δάσκαλος, ωστόσο το αίτημά του να επανέλθει
στις αίθουσες απορρίφθηκε. Ξεχωριστή περίπτωση απο-
τελεί ο Νικόλαος Παπαναστασίου ή «Νικήτας», καθώς έπα-
ψε η ποινική του δίωξη σε δεύτερο βαθμό και επέστρεψε
στην οικογενειακή επιχείρηση κεραμοποιίας. Τέλος, ο Θε-
ολόγος Ψαραδέλης απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, έχοντας
βγει από τη φυλακή μετά από σχεδόν δύο χρόνια εγκλει-
σμού κι έχοντας περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του
στη Χιλιαδού της Εύβοιας με την οικογένειά του.

Μόλις πέντε από τους αρχικά 14 καταδικασμένους παραμένουν
στη φυλακή – Τι κάνουν σήμερα όσοι βρίσκονται εκτός κι έχουν

αποτινάξει το παρελθόν τους στο ένοπλο αντάρτικο πόλεως

Οι «ελεύθεροι» 
και… 
ξεχασμένοι

Σάββας Ξηρός: Στα χέρια του «Μιχάλη»
έσκασε το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2002, στο
λιμάνι του Πειραιά, η βόμβα που προορίζονταν

για τα εκδοτήρια εισιτηρίων
ναυτιλιακής εταιρείας.

Λόγω της έκρηξης
αντιμετωπίζει σο-
βαρά προβλήμα-
τα υγείας και θα
μπορούσε ήδη

από το 2015 να εί-
χε αποφυλακιστεί με

«βραχιολάκι», κάτι που
δεν ήθελε λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.
Είναι 60 ετών σήμερα.

Χριστόδουλος Ξηρός: Ο «Μανώλης»
ήταν ο πρώτος που συ-

νελήφθη για τις
πράξεις της τρο-
μοκρατικής ορ-
γάνωσης και ο
πρώτος από τον
ηγετική ομάδα

που άρχισε να
παίρνει άδειες. Τον

Ιανουάριο του 2014, ωστόσο, δεν επέ-
στρεψε από την έβδομη έξοδο του από τις
φυλακές, ενεπλάκη σε ποινικές και αντιε-
ξουσιστικές ενέργειες και συνελήφθη εκ
νέου σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Είναι
64 ετών σήμερα.

Βασίλης Τζωρτζάτος: Ο «Σταμάτης»
είναι το πέμπτο μέλος

της «17Ν» που μέ-
χρι και σήμερα πα-
ραμένει έγκλει-
στος σε κατά-
στημα κράτη-
σης, αν και λαμ-

βάνει τακτικά
άδειες. Τον Μάιο

του 2014 είχε προκαλέ-
σει «εμφύλιο» στο εσωτερικό της τρομο-
κρατικής οργάνωσης, καθώς με επιστολή
του στην «Ελευθεροτυπία» αποκάλυψε τον
διχασμό που υπήρξε μετά τη δολοφονία
του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν το 1992, με
ρουκέτα που προοριζόταν για τον τότε
υπουργό Οικονομικών, Ιωάννη Παλαι-
οκρασσά. Είναι 67 ετών σήμερα. 
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Τα γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα στην
παραλία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά
που θα προστατεύσουν τα μάτια σας

από το αλάτι ή την άμμο. «Είναι γεγονός πως
οι περισσότεροι άνθρωποι θυμούνται να πά-
ρουν στην παραλία τα γυαλιά ηλίου τους. 

Ωστόσο μόλις το 45% τα φορούν όσο κάθον-
ται στις ξαπλώστρες ή ασχολούνται με δρα-
στηριότητες εκτός νερού (π.χ. ρακέτες), σύμ-
φωνα με έρευνα που είχε δημοσιευθεί το
2016», αναφέρει ο Δρ Αναστάσιος Κανελλό-
πουλος, χειρουργός-οφθαλμίατρος, καθηγη-
τής Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης. 

«Επιπλέον, μόλις οι τρεις στους δέκα γνωρί-
ζουν ότι, όπως το δέρμα κινδυνεύει να πάθει
ηλιακό έγκαυμα όταν κάθονται στην παραλία
χωρίς αντηλιακό, έτσι και τα μάτια τους κινδυ-
νεύουν να υποστούν έγκαυμα όταν δεν τα
προστατεύουν με γυαλιά ηλίου». Το ηλιακό
έγκαυμα που μπορεί να προκληθεί στα μάτια
από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία
(UV) του ηλίου είναι η φωτοκερατίτιδα, μία
επώδυνη οφθαλμοπάθεια. Μακροπρόθεσμα,
η έκθεση των ματιών στην UV αυξάνει τον κίν-
δυνο για εκδήλωση χρόνιων οφθαλμοπαθει-
ών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας και ο καταρράκτης.

Ωστόσο, δεν αρκεί να φοράμε στην παραλία
οποιαδήποτε γυαλιά ηλίου. 

Για σπορ στη θάλασσα

Αν ασχολείστε με τα θαλάσσια σπορ, δεν
χρειάζεστε κοινά γυαλιά ηλίου, αλλά ειδικά
προστατευτικά γυαλιά για σέρφερ, λάτρεις
του τζετ σκι ή του θαλάσσιου σκι κ.λπ. Τα
γυαλιά αυτά μειώνουν την έκθεση των μα-
τιών στην UV, ελαττώνουν τη λάμψη και τα
προστατεύουν από τον αέρα και τις σταγόνες

του θαλασσινού νερού. Οι φακοί τους συνή-
θως είναι αντιθαμβωτικοί και ανθεκτικοί στις
προσκρούσεις. Τα προστατευτικά αθλητικά
γυαλιά μπορούν να προφυλάξουν τα μάτια
σας και από άλλες παγίδες της παραλίας,
όπως η άμμος που στροβιλίζεται, οι μπάλες,
ακόμα και τα έντομα. Αν, πάντως, σας αρέ-
σουν οι βουτιές με ανοιχτά μάτια, καλό είναι
να μάθετε να τις κάνετε φορώντας γυαλιά
κατάλληλα για κολυμβητές. Η υψηλή συγ-
κέντρωση άλατος στη θάλασσα και η συνε-
χής έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα
μπορεί να ερεθίσει τα μάτια και να προκαλέ-
σει οίδημα (πρήξιμο) στον κερατοειδή χιτώ-
να (είναι η επιφανειακή στοιβάδα τους).

Οι φακοί επαφής

Αν στην καθημερινότητά σας φοράτε φα-
κούς επαφής, μην τους πάρετε μαζί στη

θάλασσα. Οι φακοί μπορεί να παγιδεύ-
σουν επικίνδυνα μικρόβια στην επιφά-
νεια των ματιών, όπου θα βρουν πρό-
σφορο έδαφος για να αναπαραχθούν

και να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.
«Το ιδανικό είναι να βγάζετε προσεκτικά

τους φακούς επαφής πριν μπείτε στο νερό και
να τους αποθηκεύετε στις προστατευτικές θή-
κες τους σε σκιερό μέρος. Αν παρ’ όλα αυτά
επιμένετε να κολυμπάτε με τους φακούς σας
για να βλέπετε καλύτερα, φροντίστε να είναι
μιας χρήσεως. Μετά την έξοδο από το θαλασ-

σινό νερό, να περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά
πριν βγάλετε τους φακούς, για να μην τραυμα-
τίσετε τον κερατοειδή σας. Όταν τους αφαιρέ-
σετε, πετάξτε τους αμέσως. Ιδιαίτερη προσο-
χή απαιτείται στα νησιά, όπου χρησιμοποιείται
βρόχινο νερό από στέρνες για το μπάνιο μετά
την παραλία. Το στάσιμο νερό στις στέρνες
μπορεί να έχει επιμολυνθεί με πρωτόζωα
όπως η ακανθαμοιβάδα, που αποτελεί τον χει-
ρότερο κίνδυνο για τους χρήστες φακών επα-
φής», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος. Επίσης να
θυμάστε ότι είναι σημαντικό να φοράτε τα
γυαλιά ηλίου και όταν έχει συννεφιά. 

Αν παρουσιάσετε ερεθισμό ή τσούξιμο στα
μάτια μετά από μία βουτιά, η λύση είναι να τα
ξεπλύνετε με φυσιολογικό ορό. «Μπορεί να
ακούγεται οξύμωρο, γιατί και ο φυσιολογικός
ορός περιέχει αλάτι (χλωριούχο νάτριο), αλλά
η περιεκτικότητά του είναι συνήθως 0,9%, ενώ
η μέση περιεκτικότητα της θάλασσας σε αλάτι
είναι 3,5%», εξηγεί ο κ. Κανελλόπουλος. Ο φυ-
σιολογικός ορός μπορεί να σας βοηθήσει και
σε περίπτωση που μπει αντηλιακό ή άμμος
στα μάτια σας. Ρίξτε άφθονο φυσιολογικό ορό
και βλεφαρίστε μερικές φορές. Αν μισή έως
μία ώρα αργότερα εξακολουθείτε να νιώθετε
ερεθισμένα τα μάτια σας, συμβουλευθείτε τον
οφθαλμίατρό σας. Φροντίστε, μόνο, πριν ρίξε-
τε τον φυσιολογικό ορό στα μάτια σας να έχετε
αφαιρέσει τους φακούς επαφής σας, εάν τυ-
χόν τους φοράτε. 

Μόλις οι τρεις στους δέκα
γνωρίζουν ότι και τα μάτια μας

κινδυνεύουν να υποστούν
έγκαυμα, όταν 

δεν τα προστατεύουμε 
με γυαλιά ηλίου

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Να τα προσέχετε 
σαν τα… μάτια σας!

Ποια είναι τα κατάλληλα
«Τα γυαλιά πρέπει να διαθέτουν μεγάλους, καλής ποιότητας φακούς για να προ-
στατεύουν τα μάτια. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν τα προμηθευόμαστε
από καλά καταστήματα οπτικών και όχι από άλλου είδους εμπορικά κατα-
στήματα ή πλανόδιους πωλητές», τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος. «Απα-
ραίτητο είναι ακόμα να μη διαθέτουν πολύ σκούρους φακούς και να
μην είναι πολύ φθηνά. Οι προστατευτικοί φακοί έχουν ένα σχετικό
κόστος, ενώ το σκούρο χρώμα διαστέλλει την κόρη των ματιών,
επιτρέποντας έτσι την είσοδο περισσότερης UV στο εσωτερικό
των ματιών. Να αγοράζετε τα γυαλιά ηλίου σας από έναν οπτικό
της εμπιστοσύνης σας και να βεβαιώνεστε ότι πληρούν τις προδια-
γραφές αποτελεσματικής προστασίας (πρέπει να φέρουν τις ενδεί-
ξεις CE και UV400 ή 100% UV ProtecIon)», συνιστά ο ειδικός. Να προτι-
μάτε επίσης γυαλιά ηλίου που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια
γύρω από τα μάτια σας. Αν έχετε μυωπία ή άλλη διαθλαστική ανωμαλία, θα χρει-
ασθείτε διορθωτικά γυαλιά ηλίου. Μόνο τα γυαλιά, όμως, δεν είναι αρκετά για να
προστατεύσετε τα μάτια σας στην παραλία. Ένα καπέλο με φαρδύ γείσο θα προ-
σφέρει προστασία», συμπληρώνει ο ειδικός.
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Ηαύξηση των κρουσμάτων θεωρήθη-
κε αναμενόμενη μετά τη χαλάρωση
των μέτρων και το άνοιγμα του τουρι-

σμού. Ωστόσο δεν ήταν βέβαιο μέχρι και
πριν από 2-3 εβδομάδες ποια θα ήταν η επί-
πτωση των υποπαραλλαγών «Όμικρον» 4 και
5 στη χώρα μας. 

Τα πρώτα κρούσματα αυτών των υποπα-
ραλλαγών εμφανίστηκαν δειλά-δειλά στην
Κρήτη και πλέον υπάρχει η εκτίμηση πως αυ-
τά ευθύνονται για την ταχύτατη διασπορά του
ιού σε όλη την κοινότητα.

Από την 1η Ιουνίου μέχρι και την Τρίτη 28
Ιουνίου, η αύξηση των κρουσμάτων έφτασε
το 399%. Και τότε ξεκίνησε και πάλι η αναμ-
πουμπούλα με τα προβλεπτικά μοντέλα που

έδιναν και δίνουν νέες εκτιμήσεις και προ-
βλέψεις. Όμως, παρά τις καλές προθέσεις,
κάπου χάθηκε το μήνυμα στην πορεία. 

Χάθηκε το «μήνυμα»

Διότι οι πολίτες από την έναρξη της πανδη-
μίας έχουν ακούσει πολλές φορές αντι-
κρουόμενες απόψεις ειδικών και συχνά οδη-

γούνται στην αντίδραση. Δηλαδή, στην αρχή
που τα δεδομένα για τον ιό ήταν λίγα, οι ειδι-
κοί έλεγαν πως δεν έχει νόημα να τη φοράμε
σε εξωτερικό χώρο με καλό αερισμό, μετά
φάνηκε ότι η χρησιμότητά της είναι επιβε-
βλημένη και μάλιστα οι πολίτες έμαθαν τις
ενισχυμένες μάσκες, που μέχρι τότε τις φο-
ρούσαν μόνο οι υγειονομικοί. 

Μετά οι πολίτες κουράστηκαν και την «ξε-
χνούσαν» στο σπίτι ή την είχαν στο πιγούνι,
στο αυτί ή στον καρπό σαν βραχιόλι. Ο διαχω-
ρισμός των σημείων χρήσης της, δηλαδή δεν
είναι υποχρεωτική στο ΚΤΕΛ και το αεροπλά-
νο αλλά είναι στα ΜΜΜ με συνωστισμό και
με μη αριθμημένες θέσεις, μπέρδεψε τον κό-
σμο, ο οποίος στο τέλος φάνηκε πως δεν πει-
θαρχεί επαρκώς, κι αυτό είναι εμφανές στην
καθημερινότητά μας. 

Πανεπιστημιακοί που εκφράζονται όλο
αυτό το διάστημα για την πανδημίας –κά-
ποιοι είναι μέλη της Επιτροπής των Ειδικών
και κάποιοι όχι– έχουν διαφορετικές από-
ψεις για τη μάσκα. 

Υπάρχουν αυτοί που επιμένουν πως η μά-
σκα είναι αναγκαία σε όλους τους κλειστούς
χώρους και σε όλα τα ΜΜΜ και κακώς απο-
σύρθηκε η υποχρεωτικότητά της, και υπάρ-
χουν κι αυτοί που επιμένουν πως αν θέλουμε
να μπούμε στην ενδημική φάση του ιού, θα
πρέπει να ζούμε και χωρίς μάσκα όπου και
σήμερα δεν κρίνεται υποχρεωτική.

Άλλοι πάλι πιστεύουν πως χρειάζεται μια
νέα ισχυρή σύσταση, αλλά δεν θέλουν να
μπούμε ξανά στη διαδικασία διοικητικού
προστίμου και υποχρεωτικότητας. 

Οι πολίτες από την έναρξη
της πανδημίας έχουν ακούσει

πολλές φορές
αντικρουόμενες απόψεις

ειδικών και συχνά οδηγούνται
στο να αντιδρούν στις όποιες

υποδείξεις 

Μάσκα και εμβόλιο διχάζουν 
(ξανά) τους λοιμωξιολόγους

«Ήξεις αφήξεις» των ειδικών
Ο ένας ειδικός μετά τον άλλον κάνει τη δική του εκτίμηση για το μέλλον της επιδημίας

μέσα στο καλοκαίρι. Οι προβλέψεις τους με μικρές αποκλίσεις λένε πως θα κυμανθούμε
στα 20.000-30.000 νέα κρούσματα καθημερινά από τα μέσα του Ιουλίου, ενώ ξεκίνη-
σαν ήδη οι πρώτες σκέψεις για επαναφορά της μάσκας, στην περίπτωση που ξεκινήσει η
πίεση στις ΜΕΘ. Υπάρχει η αίσθηση πως αν οι διασωληνωμένοι φτάσουν τους 250-300,
τότε ίσως χρειαστεί να επανέλθει η μάσκα και σε χώρους όπου έχει αποσυρθεί. Κι εδώ
έρχεται ξανά στο προσκήνιο το θέμα της μάσκας. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν πως
θα πρέπει να επανέλθει, γιατί προστατεύει και μειώνει τη διασπορά. 

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Ασάφεια και
για την 4η δόση
Η μάσκα και τα κρούσματα προκα-
λούν πονοκέφαλο και πάλι στους
ειδικούς που εισηγούνται στην κυ-
βέρνηση, όμως προβληματίζουν
και τους πολίτες που αυτή την πε-
ρίοδο κολλάνε ο ένας μετά τον άλ-
λο για δεύτερη και τρίτη φορά,
εξαιτίας των υποπαραλλαγών της
«Όμικρον». Οι επαναμολύνσεις εί-
ναι πλέον πολλές, πάνω από
3.000, και οι πολίτες που πίστε-
ψαν ότι θα είχαν ένα ανέμελο κα-
λοκαίρι ή ξανακόλλησαν τον ιό ή
προσπαθούν να μην κολλήσουν. 
Ακόμα και οι οδηγίες για την 4η
δόση, όπως είπαν και έγκριτοι
ακαδημαϊκοί, έχουν μια ασάφεια.
Οι ένθερμοι υποστηρικτές του εμ-
βολίου δεν θα έλεγαν «όχι» σε μια
δεύτερη αναμνηστική δόση, αλλά
δεν νιώθουν καλυμμένοι με όσα
ακούν για το αν πρέπει ή όχι να την
κάνουν. Ακόμα και οι ίδιοι οι πανε-
πιστημιακοί λένε πως η ισχυρή σύ-
σταση είναι για τους 60 και άνω,
ενώ οι νεότεροι πρέπει να μιλή-
σουν με τον γιατρό τους για να
αξιολογήσουν το όφελος, αλλιώς
να περιμένουν για ένα εξελιγμένο
εμβόλιο, αν έρθει, από τον Σεπτέμ-
βριο και μετά. 
Η αίσθηση ότι οι νέοι κολλάνε ελα-
φριά και αν είναι τριπλά εμβολια-
σμένοι έχουν μικρές πιθανότητες
νοσηλείας αποδεικνύεται αληθής,
όμως κανείς δεν θέλει μες στο κα-
λοκαίρι να χαλάσουν οι διακοπές
του ή να μείνει στο κρεβάτι για 5
μέρες με υψηλό πυρετό. 
Επίσης, μετά τις ανακοινώσεις για
τα long Covid από την ομάδα ειδι-
κών του «Ευαγγελισμού», έγινε σα-
φές πως και οι νέοι και όσοι νόση-
σαν αλλά δεν νοσηλεύθηκαν αντι-
μετωπίζουν συμπτώματα long
Covid και έξι μήνες μετά τη νόση-
ση, τα οποία έχουν αλλάξει την
ποιότητα της ζωής τους, όπως έν-
τονη κόπωση, δυσκολία συγκέν-
τρωσης, δύσπνοια, αυπνία, διατα-
ραχές σε διάφορα συστήματα του
σώματος.
Τα δε long Covid συμπτώματα μιας
νόσησης αθροίζονται με αυτά μιας
δεύτερης ή και τρίτης. 
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Δύο σημεία από τις δηλώσεις των
προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών και του Συν-

δέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδος, Δημήτρη Παπαλεξόπουλου
(επενεκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΕΒ) και
Αθανάσιου Συριανού (εκλέχθηκε νέος
πρόεδρος του ΣΒΘΣΕ) αντίστοιχα, συνοψί-
ζουν τους προβληματισμούς των δυο φο-
ρέων, για την πράσινη μετάβαση και το
ενεργειακό κόστος. 

Από τις εκδηλώσεις των ετήσιων γενικών
τους συνελεύσεων στα μέσα Ιουνίου, τα
δύο αποσπάσματα: 

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος
του ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών: «Όλοι συμφωνούμε για επιτάχυν-
ση των ΑΠΕ και μακάρι να μπορέσουμε να
πάμε πολύ πιο γρήγορα. Όλοι το πιστεύου-
με, αλλά ας μην πιστέψουμε εκ προοιμίου
ότι αυτό από μόνο του αρκεί, για να αντιμε-
τωπίσει τις δυσκολίες που θα έχουμε τα
επόμενα αρκετά χρόνια, όχι μόνο σήμερα». 

Αθανάσιος Συριανός, πρόεδρος του
ΣΒΘΣΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδος: «Οι πολιτικές πα-
ρεμβάσεις σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επί-
πεδο στις τιμές ενέργειας δεν αρκούν να με-
τριάσουν τις επιπτώσεις των υπέρογκων αυ-
ξήσεων».

Έσπασαν ταμπού

Υπάρχουν (άραγε) περιθώρια αισιοδοξίας;
Αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ δίνοντας
ο ίδιος την απάντηση: «Τα τελευταία χρόνια
έσπασαν ταμπού του παρελθόντος. Είναι ιδι-
αίτερα θετικό ότι, παρά τις όποιες επί μέ-
ρους διαφωνίες, υπάρχει ευρεία συναίνεση
στο ότι απαιτούνται επενδύσεις και ρίσκο για
να πάει μπροστά ο τόπος».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημήτρης Παπαλεξό-
πουλος είπε: «Στηρίζουμε ενεργά τις πρω-
τοβουλίες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
εθνικό επίπεδο, για την πράσινη ανάπτυξη,
την κυκλική οικονομία και τον ενεργειακό
μετασχηματισμό. Διασφαλίζοντας βεβαίως

ταυτόχρονα ότι προστατεύεται η ανταγωνι-
στικότητα της βιομηχανίας από τον εν δυνά-
μει αθέμιτο εκτός ΕΕ ανταγωνισμό. Ζητάμε
από το κράτος μεγαλύτερη τόλμη στις με-
ταρρυθμίσεις. Απαιτούμε από τους εαυτούς
μας μεγαλύτερη τόλμη στον μετασχηματι-
σμό και τον εκσυγχρονισμό».

Τρεις είναι οι πρωταρχικές οριζόντιες προ-
τεραιότητες που οφείλουμε να αγκαλιάσου-
με, συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ: Η ψηφιακή
επανάσταση, η ενίσχυση των δεξιοτήτων στην
αγορά εργασίας και η πράσινη ανάπτυξη. Το
κράτος μπορεί να συμβάλει στην απελευθέ-
ρωση των παραγωγικών δυνάμεων της οικο-
νομίας. Αναπτύσσοντας ένα σαφές, σοβαρό,
αλλά υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Απο-
φεύγοντας τον ρόλο του επιχειρηματία, στον

οποίο έχει κατ’ επανάληψη αποτύχει.
Απ’ την πλευρά, ο πρόεδρος του ΣΒΘΣΕ

Αθανάσιος Συριανός διευκρίνισε στην ετήσια
γενική συνέλευση του Συνδέσμου: Στην παγ-
κόσμια αλυσίδα αξίας, ο ανταγωνισμός δεν
είναι πρωτίστως ανταγωνισμός κόστους, αλ-
λά ανταγωνισμός καινοτομίας τόσο σε ό,τι
αφορά το προϊόν όσο και τις διαδικασίες και
τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα
όμως «η εκτίναξη στις τιμές ενέργειας, οι
διαταραγμένες αλυσίδες εφοδιασμού και τα
επικείμενα σημεία συμφόρησης στον ενερ-
γειακό εφοδιασμό επιβραδύνουν το παγκό-
σμιο και εγχώριο ρυθμό οικονομικής ανάπτυ-
ξης, επηρεάζοντας σημαντικά και τη χώρα
μας, που δοκιμάζεται ξανά».

Για την ελληνική βιομηχανία, πρόσθεσε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, «το πρό-
βλημα της πρόσβασης σε ανταγωνιστικό κό-
στος ενέργειας προϋπήρχε της ενεργειακής
κρίσης, με τις τιμές ενεργείας και δικτύων

να είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέ-
σο όρο των άλλων χωρών της Ευρώπης».
Είναι σημαντικό «να υπάρξει απλοποίηση
διαδικασιών και άμεση διαθεσιμότητα αδει-
οδοτήσεων, με προτεραιότητα στα δίκτυα
για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από
τη βιομηχανία».

Κλιματικές φιλοδοξίες

Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δημήτρη Παπα-
λεξόπουλο: «Δεν πρέπει η κρίση να αποτε-
λέσει άλλοθι για να βάλουμε “νερό στο κρα-
σί μας” όσον αφορά τις κλιματικές φιλοδο-
ξίες, Όμως, τα δεδομένα έχουν σαφώς αλ-
λάξει. Και όπως έλεγε και ο John Maynard
Keynes: “Όταν τα δεδομένα αλλάζουν, εγώ
αλλάζω τη γνώμη μου. Τι κάνετε εσείς, κύ-
ριε;”. Υπάρχει, πλέον, μία διαφορετική γεω-
πολιτική πραγματικότητα. Το πώς θα ακο-
λουθήσει ο υπόλοιπος κόσμος την Ευρώπη
και πώς θα διαπραγματευτούμε έχει αλλά-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

«Επιτάχυνση των ΑΠΕ, αλλά αυτό   
Σύνδεσμοι Βιομηχανιών: Να βρεθεί τρόπος «να ισορροπήσουμε στο δύσκολο “τρίγωνο”:        
βιομηχανίας. Και σε αυτό το “τρίγωνο” υπάρχουν για τα επόμενα χρόνια πολύ δύσκολες           

Πρόεδρος του ΣΕΒ,
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος:
«Ζητάμε από το κράτος
μεγαλύτερη τόλμη στις
μεταρρυθμίσεις. Απαιτούμε
από τους εαυτούς μας
μεγαλύτερη τόλμη στον
μετασχηματισμό και τον
εκσυγχρονισμό»

O Πρόεδρος του ΣΕΒ,
Δημήτρης 
Παπαλεξόπουλος

O Πρόεδρος του
ΣΒΘΣΕ Αθανάσιος
Συριανός
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Προτιμούν Ανανεώσιμες
Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, σε συνεργασία με την διαΝΕΟ-
σις, οι οικονομικοί πόροι της ΕΕ και της
χώρας μας πρέπει να διατεθούν: το
71,1% στις ΑΠΕ και το 26,1% στα ορυ-
κτά καύσιμα.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού
Green Tank και 18 περιβαλλοντικές

οργανώσεις ζήτησαν από τους ΥΠΕΝ της
ΕΕ-27 να δώσουν προσοχή στις χρήσεις
του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Δικαιούχοι
είναι 12 οικονομικά ασθενέστερα κράτη,
μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, που προ-
βλέπεται να λάβει για δικαιώματα εκπομ-
πών περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Fuels Europe
Fuels Europe (Βιομηχανίες Παραγω-

γής Καυσίμων): «Αν και τα συμβατικά
οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύ-
σης (ΜΕΚ) μπορούν να γίνουν χαμηλών ή
και μηδενικών εκπομπών, η ΕΕ αποφάσι-
σε να σταματήσει το 2035 τις πωλήσεις
συμβατικών οχημάτων με τους κινητή-
ρες αυτούς»!

Λειτουργία TurkStream
Ξανάρχισε η λειτουργία του Turk-

Stream, με τον οποίο γίνεται ο εφοδια-
σμός της χώρας μας με ρωσικό φυσικό
αέριο, που αντιστοιχεί στο 40% της κατα-
νάλωσης στην ελληνική αγορά. «Ο αγω-
γός είχε κλείσει για προγραμματισμένη
συντήρησή του», είχε ανακοινώσει η
Gazprom. 

Κρίση Σρι Λάνκα
Tη χειρότερη κρίση μετά την ανεξαρτη-

σία της, το 1948, διανύει η Σρι Λάνκα:
Διαθέτει το ανάλογο συνάλλαγμα να ει-
σάγει καύσιμα για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ο μοναδικός κρατι-
κός πάροχος «μπαίνει μέσα», γι’ αυτό ζή-
τησε να αυξηθούν κατά 835% τα επιδο-
τούμενα τιμολόγια των ευάλωτων νοικο-
κυριών.

Στόχος Γερμανίας
Bloomberg: Άμεσος στόχος της Γερμα-

νίας είναι η αύξηση των εισαγωγών LNG
από τον Καναδά. Οι δύο συζητούν και την
κατασκευή ενός τερματικού σταθμού
υγροποιημένου αερίου στις ανατολικές
ακτές του Καναδά, για να εξυπηρετεί απο-
κλειστικά εξαγωγές προς την Ευρώπη.

and WIND
GAS

S LAR

ξει. Το κόστος ενέργειας έχει αλλάξει. Νο-
μίζω ότι σε επίπεδο Ευρώπης –διότι η Ελλά-
δα θα ακολουθήσει την Ευρώπη– έχουμε
μια αδράνεια την οποία πρέπει να επανεξε-
τάσουμε, όχι το αν αλλά το πώς θα αντιμε-
τωπίσουμε την πρόκληση που μόλις έγινε
πιο δύσκολη. Σε αυτήν χαίρομαι και δεν αμ-
φιβάλλω, γιατί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης (συμμετείχε σε συζήτηση με
τον πρόεδρο του ΣΕΒ με συντονιστή τον
Παύλο Τσίμα) ξέρει τα θέματα αυτά από
προηγούμενο έντιμο βίο στα θέματα περι-
βάλλοντος, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ελπί-
ζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπή-
σουμε στο δύσκολο “τρίγωνο”: κλιματική
αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακή και κόστος
ενεργειακό και ανταγωνιστικότητα βιομηχα-
νίας. Και σε αυτό το “τρίγωνο” υπάρχουν
για τα επόμενα χρόνια πολύ δύσκολες ισορ-
ροπιστικές προκλήσεις. Και μαγικές λύσεις,
όπως είπαμε, δεν υπάρχουν».

Σημειώνεται ότι «η άμεση συμμετοχή

της βιομηχανίας στο ΑΕΠ υπολογίζεται σή-
μερα περίπου στο 10%. Όμως το ποσοστό
αυτό υποτιμά τη συνεισφορά της. Σύμφω-
να με στοιχεία του ΙΟΒΕ (2018), σχεδόν το
1/3 του ΑΕΠ και της απασχόλησης οφεί-
λεται στην άμεση, έμμεση ή προκαλούμε-
νη επίδραση της μεταποίησης. Ο συνολι-
κός πολλαπλασιαστής της μεταποίησης
στο ΑΕΠ είναι 2,8 και στην απασχόληση
3,5, ωφελώντας και τις υπηρεσίες και το
εμπόριο και δημιουργώντας ένα ζωτικό οι-
κοσύστημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η μεταποίηση αντιπροσωπεύει το 44%
των συνολικών εξαγωγών. Η αύξηση της
συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ,
λοιπόν, έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη.
Δεν είναι τυχαία, συνεπώς, η στόχευση
της ΕΕ να αυξήσει τη συμμετοχή της μετα-
ποίησης σε 20% σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πρωταρχικός στόχος του ΣΕΒ είναι: Να
αυξηθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας στο
ΑΕΠ από 10% σε 15% μέσα σε 10 χρόνια. 

  από μόνο του δεν αρκεί»
       κλιματική αλλαγή, ασφάλεια ενεργειακή και κόστος ενεργειακό και ανταγωνιστικότητα
        ισορροπιστικές προκλήσεις. Και μαγικές λύσεις, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν»

Νέα μέλη
Ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών) μεγάλωσε και
απέκτησε 340 νέα μέλη. Σήμερα,
οι εργαζόμενοι στις εταιρίες που
είναι άμεσα μέλη του ΣΕΒ αριθ-
μούν 200.000 περίπου και πολλοί
περισσότεροι, αν συμπεριλάβουμε
τις εταιρείες συνδέσμων που είναι
μέλη του ΣΕΒ.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδος
(ΣΒΘΣΕ) «αποτελεί έναν ισχυρό
και αξιόπιστο οργανισμό εκπροσώ-
πησης περίπου 200 ενεργών ση-
μαντικών επιχειρήσεων των Περι-
φερειών της Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδος».
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Ηδιευθύντρια Επικοινωνίας του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής του Γραφείου

Τύπου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γά-
μου το απόγευμα του Σαββάτου, σε μια λι-
τή θρησκευτική τελετή δίπλα στο κύμα,
με φόντο το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα
στο κυκλαδίτικο νησί. Κουμπάροι ο Σπύ-
ρος Λάζαρης, η Μαρία Παυλίδη και η
υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαρά-
κη, η οποία επέλεξε για την περίσταση
ένα αέρινο φλοράλ φόρεμα.

Η Κύρα Κάπη «έλαμπε» στο ονειρικό λευ-
κό σατέν νυφικό της επιλέγοντας να διακο-
σμήσει με λίγα άνθη τα μακριά της μαλλιά,
ενώ ο Χρήστος Ζωγράφος φόρεσε σκου-
ρόχρωμο κοστούμι με λευκό πουκάμισο,
χωρίς γραβάτα. Το μυστήριο τέλεσε ο Μη-
τροπολίτης Ζάμπιας Ιωάννης.

Ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών»
στην πιο όμορφη στιγμή των στενών συ-
νεργατών του κι ήταν ο πρώτος που ανάρ-
τησε φωτογραφία των νεόνυμφων στο In-
stagram, συνοδεύοντάς την με τις θερμό-
τερες ευχές του: «Να ζήσετε ευτυχισμένοι
και πάντα τόσο χαμογελαστοί». 

Έκπληξη της βραδιάς ήταν η live εμφάνι-
ση του Αντύπα στη γαμήλια δεξίωση! Ο
λαϊκός ερμηνευτής τραγούδησε τα μεγα-
λύτερα του σουξέ και στην πίστα δεν έπε-
φτε καρφίτσα! Η νύφη το γλέντησε με την
καρδιά της, ενώ ο γαμπρός επέδειξε τις
χορευτικές του ικανότητες στο ζεϊμπέκικο
και καταχειροκροτήθηκε από τους καλε-
σμένους! Ανάμεσά τους, ο διευθυντής του
πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρης Δη-
μητριάδης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης
Σκέρτσος, ο οικονομικός σύμβουλος του

πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου,
ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιάννης Βλαστά-
ρης, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Κυρανά-
κης και Τάσος Χατζηβασιλείου, ο γραμμα-
τέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός
διευθυντής και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάν-
νης Μπρατάκος, ο Θανάσης Νέζης, η Αρι-
στοτελία Πελώνη, ο Γιάννης Πευκιανάκης
και ο Γ.Γ. του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας.

Αλλά και στο Instagram δεν έλειψαν οι
ευχές από διάσημους φίλους του ζευγαρι-
ού, μεταξύ των οποίων η παρουσιάστρια
του ΣΚΑΪ Νάντια Μπουλέ, η ραδιοφωνική
παραγωγός Μαρία Γεωργάκαινα, ο δημο-
σιογράφος της εκπομπής «Πάμε Δανάη»
Άρης Καβατζίκης και η γνωστή ηθοποιός
από τη σειρά «Τα καλύτερά μας χρόνια»,
Γιολάντα Μπαλαούρα!

Χολιγουντιανός 
νονός!

Κάηκε το πελεκούδι στην Κρήτη!
Ο Ελληνοαμερικανός διάσημος
ηθοποιός Ζακ Γαλιφιανάκης έγινε
νονός στο Ακρωτήρι Χανίων και οι
φωτογραφίες από το μυστήριο κά-
νουν τον γύρο του κόσμου! Ο αστέ-
ρας του Χόλιγουντ βάφτισε την ανι-
ψιά του στον Ιερό Ναό του Προφή-
τη Ηλία, δίνοντάς της το όνομα Κα-
τερίνα, ενώ είχε προηγηθεί ο γά-
μος των γονιών της νεοφώτιστης,
Νικόλα και Άρτζις Γαλίφιανάκη. Ο
κωμικός ηθοποιός εμφανίσθηκε
στην εκκλησία φορώντας γαλάζιο
μακρυμάνικο πουκάμισο, μπορντό
γραβάτα και γκρι παντελόνι μονο-
πωλώντας τα φλας των καλεσμέ-
νων αλλά και των παπαράτσι από
τα τοπικά μίντια, όπως της εφημε-
ρίδας «Nea Kriti». Ο Ζακ Γαλιφια-
νάκης είναι Έλληνας δεύτερης γε-
νιάς, με καταγωγή από το Ηρά-
κλειο Κρήτης. Δεν επισκέπτεται
συχνά την Ελλάδα, λόγω αυξημέ-
νων επαγγελματικών υποσχέσεων
του στη «Μέκκα» του κινηματογρά-
φου, το Λος Άντζελες.

Happy birthday
Πιο λαμπερή

από ποτέ, στο
φετινό μυκο-
νιάτικο πάρτι
γενεθλίων της,
η Χριστίνα Παπ-
πά. Με εντυ-
πωσιακό λευκό
φόρεμα, η
η θ ο π ο ι ό ς
έσβησε τα κε-
ράκια στην
τούρτα υπερ-
παραγωγή κι

εξομολογήθηκε: «Τα πιο ευτυχισμέ-
να γενέθλια! Το πιο ωραίο πράγμα
στον κόσμο, να έχω δίπλα μου τον
πρίγκιπα της ζωής μου, Δημήτρη
Παππά, μαζί με το τρυφερό πλά-
σμα, τη γυναίκα του, την Άννα μας,
που κυοφορεί το Χριστινάκι μας!».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ρομαντικός γάμος στην Τζια με
τις ευχές του πρωθυπουργού! 

Χρήστος Ζωγράφος - Κύρα Κάπη
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Έτοιμος να παραδώσει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής του, δή-
λωσε ο Γιώργος Παπαδάκης! Ο μακροβιότερος παρουσια-
στής του ΑΝΤ1 μίλησε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου για την απόφασή του να αποχωρήσει πλέον από την τη-
λεόραση, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη στο μυαλό του τον
ιδανικό... κληρονόμο τού «Καλημέρα Ελλάδα»! «Πλέον κάνω
σκυταλοδρομία, που σημαίνει ότι η συνέχεια η δική μου σε
αυτή την εκπομπή θα είναι να δώσω τη σκυτάλη. Σιγά σιγά θα
τη δώσω μέσα στην επόμενη σεζόν. Δεν μπορώ να πω, γιατί
δεν είναι ανακοινώσιμο. Τον έχω στο μυαλό μου αυτόν τον άν-
θρωπο. Μπορεί να μην είναι ένας, αλλά δύο. Δεν θα φύγω
ποτέ από την εκπομπή, θα είμαι εκεί. Η εκπομπή θα βγει κα-
νονικά κι αυτό θα γίνει προοδευτικά. Θα έχω τον γενικό συν-
τονισμό της εκπομπής, δεν μπορώ να την εγκαταλείψω».

Το πήρε το κορίτσι
Γαμπρός ντύθηκε ο Γιώργος Τσού-

λης στο πλευρό της αγαπημένης
του Μαριαλένας! Ο γνωστός σεφ
και η επί πολλά χρόνια σύντροφός
του αποφάσισαν να παντρευτούν με
πολιτικό γάμο, καθώς σε λίγους μή-
νες θα υποδεχτούν το πρώτο τους
παιδάκι. Στη ρομαντική τελετή πα-
ρευρέθηκε ο παρουσιαστής Νίκος
Ράπτης, που ανάρτησε στο διαδί-
κτυο τρυφερά ενσταντανέ του ζευ-
γαριού από τον γάμο, συνοδευόμε-
να από τις γαμήλιες ευχές του!

Ηχηρό διαζύγιο
Τίτλοι τέλους στον γάμο της Έλενας Ασημακοπούλου και του

Μπρούνο Τσιρίλο. Η ηθοποιός και ο Ιταλός παλαίμαχος ποδοσφαιρι-
στής, έπειτα από 12 χρόνια κοινής ζωής και την απόκτηση της κόρης
τους Μαρίας, χώρισαν, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον
αθλητή να έχει επιστρέψει μόνιμα στην πατρίδα του: «Εδώ και πολύ
καιρό έχει κλείσει αυτός ο κύκλος για εμάς. Δεν ένιωθα έτοιμη να
βγω και να μιλήσω δημόσια. Σας ευχαριστώ για τη διακριτικότητά
σας» ανακοίνωσε η ηθοποιός.

Λαμπερός γάμος 
στο Φανάρι

Παραμυθένιος γάμος στην Κωνσταντινούπο-
λη για τον Δημήτρη Πέλκα και την Κυβέλη
Μάρδα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της τούρ-
κικης ομάδας Φενέρμπα-
χτσε παντρεύτηκε στο
Φανάρι την κόρη του
πρώην υφυπουργού Εξω-
τερικών Δημήτρη Μάρ-
δα, σε μια ονειρική τελε-
τή με κουμπάρο τον Γιώρ-
γο Τσονάκα. Ο γαμπρός
τήρησε τα παραδοσιακά
γαμήλια ήθη και έθιμα αναρτώντας στον λογα-
ριασμό του στο Instagram σειρά από βίντεο
από την προετοιμασία του, το ξύρισμα, το ντύ-
σιμο αλλά την άφιξή του συνοδεία ορχήστρας
με νταούλια και κλαρίνα.

Δεν θα ντυθεί νυφούλα
Αναβλήθηκε ο γάμος της Δήμητρας Αλεξαν-

δράκη για τον Σεπτέμβριο. Το «hot» κορίτσι του
Instagram αποκάλυψε πως δεν προλαβαίνει να
ολοκληρώσει τη διοργάνωση της γαμήλιας τε-
λετής, η οποία πήρε αναβολή για αργότερα:
«Ήταν να παντρευτούμε τον Σεπτέμβριο και αλ-
λάξαμε την ημερομηνία για λίγο αργότερα. Λό-
γω της δουλειάς και άλλων υποχρεώσεων, δεν
μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την όμορφη
στιγμή. Είπαμε να το κάνουμε λίγους μήνες με-
τά με την ησυχία μας. Είναι ξεκάθαρα θέμα δια-
χείρισης του χρόνου και προγράμματος».

Επανένωση
Έχει ο καιρός γυρίσματα! Είκοσι ένα χρόνια

μετά το «Κωνσταντίνου και Ελένης» ο Χάρης
Ρώμας συναντήθηκε ξα-
νά στα πλατό με τη Μαρία
Λεκάκη και την Καλλιρόη
Μυριαγκού και η χαρά του
ήταν μεγάλη: «Γύρισμα
και επανένωση, για την
τηλεταινία και μίνι σειρά
''Μαυρογιαλούρος'', που
θα παιχτεί το φθινόπωρο
στον Alpha. Εγώ με βαμμένο γκρι μαλλί και καρ-
διά γεμάτη αγάπη για τις φίλες μου».

Θα γίνει μαμά!
Τρυφερή φωτογραφία της εγκυμονούσας

Στέλλας Δημητρίου. Το πρώην μοντέλο, που
περιμένει δίδυμα αγοράκια, πόζαρε με τον
αγαπημένο της Δημήτρη Μιχαηλίδη τη στιγμή
που εκείνος φιλούσε τη φουσκωμένη κοιλίτσα
της: «Είναι στιγμές που δεν μπορείς να περι-
γράψεις! Σας αγαπώ», έγραψε η μέλλουσα μα-
μά στο Instagram. Το ζευγάρι ανυπομονεί για
την άφιξη του πελαργού, ώστε λίγο καιρό αρ-
γότερα να πραγματοποιηθούν ο γάμος και τα
βαφτίσια μαζί!

Απόδραση στο Παρίσι
Δεύτερο ταξίδι του μέλιτος για

την Αθηνά Οικονομάκου και τον Φί-
λιππο Μιχόπουλο! Το ζευγάρι «πέ-
ταξε» για τη γαλλική μητρόπολη χω-
ρίς τα παιδιά του, ανανεώνοντας
τους όρκους αγάπης κι απολαμβά-
νοντας ρομαντικές βραδιές σε διά-
σημα ρεστοράν και βόλτες δίπλα
στον Σηκουάνα: «Έχουμε έρθει με
τον Φίλιππο στο Παρίσι. Έχουμε να
ταξιδέψουμε πάρα πολλά χρόνια οι
δυο μας», αποκάλυψε η δημοφιλής
ηθοποιός στα Instastories.

Του χρόνου, αντίο

Κομψή Τατιάνα
Ο ιταλικός οίκος μόδας Aquazzura προσκάλεσε την Τατιάνα

Μπλάτνικ στο καλοκαιρινό event του κι εκείνη τον τίμησε με τον
καλύτερο τρόπο! Η σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου ταξίδεψε στο
Σορέντο παρέα με τη μητέρα της Μαρία Μπλάνκα Μπιερλάιν
Μπρίγεμπουργκ, παραδίδοντας μαθήματα κομψότητας και φινέ-
τσας: «Συγχαρητήρια στους καταπληκτικούς φίλους μου – τον Ri-
cardo και τον Edgardo. Μας δείχνετε ότι τα όνειρα μπορούν και
πραγματοποιούνται, όταν εργάζεστε σκληρά και περιβάλλεστε
από τους σωστούς ανθρώπους», σχολίασε στο Instagram.
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Εχοντας την προικοδοσία μιας πολυεδρικής
δραματικής παιδείας, την αρωγή ενός
σπουδαίου υποκριτικού σωματότυπου, αλ-

λά και την ανεκλάλητη αγάπη του για την τέχνη
του θεάτρου, ο έξοχος Χρήστος Καλαβρούζος μάς
άφησε μοναδικές ερμηνείες, στο φάσμα του εγ-
χώριου και του διεθνούς δραματολογίου, αλλά και
στο δύσβατο πεδίο της αρχαιοελληνικής δραμα-
τουργίας και δικαίως καταγράφεται ως ένας από
τους μύστες της υποκριτικής τέχνης.

Μετά την αποπεράτωση των εγκύκλιων γυμνασιακών
σπουδών του, ο Χρήστος Καλαβρούζος, που γεννήθηκε
και μεγάλωσε στην Καλαβρούζα της Αιτωλοακαρνα-
νίας, ακολούθησε θεατρικές σπουδές στη Δραματική
Σχολή Θεάτρου, όπου και είχε την ηθική ευτυχία να έχει
δάσκαλο τον κορυφαίο της δραματικής τέχνης Πέλλο
Κατσέλη. Με την αποφοίτησή του από τη Δραματική
Σχολή, ευθύς αμέσως ξεκίνησε την πλατιά και πολυεπί-
πεδη θεατρική του δράση, που γρήγορα τον καταξίωσε,
με τη σπουδαία σκηνική του παρουσία και το μοναδικό
δραματικό του κύτταρο. Την πρωτόλεια εμφάνισή του
στο παλκοσενικο, ο Χρήστος Καλαβρούζος θα πραγμα-
τοποιήσει με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
(ΚΘΒΕ), όπου και πρωταγωνίστησε στις παραστάσεις,
«Παπαφλέσσας» του Σπύρου Μελά, «Σαλώμη» του
Όσκαρ Ουάιλντ, «Επιθεωρητής» του Γκογκόλ, «Αρχοντο-
χωριάτης» του Μολιέρου κ.ά. Και στη συνέχεια συνεργά-
ζεται με το θεατρικό σχήμα «Ελληνική Σκηνή» της μεγά-
λης Άννας Συνοδινού, όπου και εμφανίζεται στα έργα
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή και «Λυσιστράτη» του Αριστο-
φάνη, σε σκηνοθεσία του Μίνου Βολανάκη.

Παράλληλα συνεργάζεται με τα θεατρικά σχήματα της
Έλλης Λαμπέτη όπου και συμμετέχει στην «Αγία Ιωάννα»
του Μπέναρντ Σω, των Κατίνας Παξινού, Αλέξη Μινωτή
και Τζένης Καρέζη παίζοντας στην «Ιστορία του Ιρ-
κούτσκτ» του Αρμπούζωφ, συμμετέχοντας στη «Θεοδώ-
ρα» του Ρούσσου, στο «Μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκω-
βου Καμπανέλλη, της Αλίκης Βουγιουκλάκη εμφανιζό-
μενος στην «Αμαλία» και σε πολλές άλλες ακόμα σκη-
νές. Θα αποτελέσει για πολλά χρόνια ακόμα κεντρικό
συντελεστή-συνεργάτη του «Ελληνικού Λαϊκού Θεά-
τρου» του Μάνου Κατράκη, όπου και πρωταγωνιστεί με
μεγαλειώδη επιτυχία στις παραστάσεις, «Χριστόφορος
Κολόμβος» του Καζαντζάκη, «Γκόλφω» του Περεσιάδη,
«Καπετάν Μιχάλης», «Τελευταίοι» του Γκόρκι και «Ντα»
του Χιου Λέοναρντ. 

Αλλά πολυεδρική και υψηλού αισθητικού κύρους
υπήρξε η παρουσία και πρωταγωνιστική συμμετοχή του
μεγάλου Χρήστου Καλαβρούζου στο φάσμα της αρχαι-
οελληνικής τραγωδίας. Συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέ-
χνης του μεγάλου δασκάλου Καρόλου Κουν και πρωτα-
γωνίστησε στην «Ορέστεια» του Αισχύλου ως Αγαμέμνων
στο φεστιβάλ Επιδαύρου 1980, στις «Όρνιθες» του Αρι-
στοφάνη, επίσης στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, στο «Τρόμος
και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ» του Μπρεχτ, στους «Επτά επί
Θήβας» του Αισχύλου, στο Φεστιβάλ του Ηρωδείου, αλ-
λά και στους «Πέρσες» του Αισχύλου, όπου και είχε μία
επική ερμηνεία υποδυόμενος τον Δαρείο, στο Φεστιβάλ
Επιδαύρου το 2000. Συνακόλουθα συμμετείχε στο έργο

«Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σαίξπηρ, με το θεατρικό
σχήμα Ειρήνης Παππά -  Μιχάλη Κακογιάννη στο Φεστι-
βάλ του Ηρωδείου, υποδυόμενος τον Αινόβαρβο.

Επιπλέον, άφησε ακόμα ένα έξοχο δραματικό αποτύπω-
μα, στο Εθνικό Θέατρο, όπου και πρωταγωνίστησε στις
παραστάσεις «Ληστές» και «Δον Κάρλος» του Σίλερ, «Βυσ-
σινόκηπος» του Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλί-
δη, «Αληθινή απολογία του Σωκράτη» του Κώστα Βάρνα-
λη, «Γλάρος» του Άντον Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Ζυλ Ντα-
σέν, «Το πανηγύρι» του Κεχαΐδη, «Δούκισσα» του Μάρφη,
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ, «Εκάβη» του Ευριπί-
δη και «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή. Στο Εθνικό Θέατρο συ-
νάμα θα πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις «Αγαπητικός
της βοσκοπούλας» του Κορομηλά, «Αντιγόνη» του Σοφο-
κλή, «Πανηγύρι του Αγίου Οβιδίου» του Βαγέχο. 

Κορυφαίο όμως υπήρξε το λυρικό αποτύπωμα του με-
γάλου μας ηθοποιού Χρήστου Καλαβρούζου και στο φά-
σμα της μικρής οθόνης. Πρωταγωνίστησε στις σειρές:
«Λαυρεωτικά», «Μπουρίνι», «Κόκκινο φεγγάρι», «Το σπίτι
δίπλα στη θάλασσα», «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέ-
λα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και «Μικροί μεγάλοι».
Στο πεδίο της μεγάλης οθόνης, πρωταγωνίστησε στις
ταινίες «Κάθοδος» του Χρήστου Σιοπαχά, «Μάθε παιδί
μου γράμματα» του Μαραγκού, «Σουλιώτες» του Δ. Πα-
πακωσταντή, «Επισκέπτης» των Κατσουρίδη - Μιχαηλί-
δη, «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται», του Α. Τσιλιφώνη κ.ά.
Για τις έξοχες υποκριτικές ερμηνείες του στο φάσμα της
τηλεόρασης, ο Χρήστος Καλαβρούζος τιμήθηκε με βρα-
βείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1994,
στις ταινίες «Μεταίχμιο» του Π. Καρκανεβάτου και «Δρα-
πέτης του φεγγαριού» του Θόδωρου Μαραγκού. Για να
λάβει ακόμα και το βραβείο ερμηνείας Α’ ανδρικού ρό-
λου, στην ταινία «Με τον Ορφέα τον Αύγουστο». 

Στην προσωπική του ζωή ο Χρήστος Καλαβρούζος εί-
ναι παντρεμένος με την επίσης εξαιρετική ηθοποιό Δή-
μητρα Ζέζα. Ο ίδιος ανέπτυξε παράλληλα συνδικαλιστι-
κή δράση και εξελέγη κατά καιρούς στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Άνθρωπος
χαμηλών τόνων, υψηλού καλλιτεχνικού ήθους, αλλά και
μοναδικής ανθρώπινης ευγένειας, απολαμβάνει την
αγάπη τόσο του θεατρόφιλου κοινού, όσο και της καλλι-
τεχνικής κοινότητας ευρύτερα. Με τη θεατρική του πο-
λυμέρεια και τις έξοχες ερμηνείες του, προχώρησε το
ελληνικό θέατρο ένα κλικ μπροστά!

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

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.grΧρ
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Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Έξοχος ηθοποιός με μοναδικές ερμηνείες
Φιλμογραφία
1968: Ο τυχεράκιας
1969: Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα
1969: Κακός ψυχρός κι ανάποδος
1970: Κρίμα το μπόι σου
1970: Το μεθύσι της σάρκας
1970: Ο Θανάσης, η Ιουλιέτα και τα λουκάνικα
1971: Τι έκανες στον πόλεμο Θανάση;
1971: Παπαφλέσσας - Η μεγάλη στιγμή του ’21
1972: Σουλιώτες
1972: Μέρες του ’36
1972: Μπουμ ταρατατζούμ
1972: Οι σατανάδες της νύχτας
1972: Θανάση πάρε το όπλο σου
1973: Ο επισκέπτης
1974: Η δίκη των δικαστών
1978: Η ηλικία της θάλασσας
1981: Μάθε παιδί μου γράμματα
1982: Το παζάρι
1984: Τα χρόνια της θύελλας
1984: Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται
1985: Η κάθοδος των εννιά
1987: Ο κλοιός
1990: Η τελευταία αρκούδα του Πίνδου
1994: Μεταίχμιο
1994: Ο δραπέτης του φεγγαριού
1995: Το φτερό της μύγας
1995: Ο τσαλαπετινός του Wyoming
1996: Με τον Ορφέα τον Αύγουστο
2006: Πέρα από τη λίμνη
2013: Μικρά Αγγλία
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«Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα των 
αιχμαλώτων και καταδίκων κατοίκων 
σου, τα οποία τόσους αιώνας κάθε 
στιγμήν υποφέρουν τα ταλαίπωρα 
τέκνα σου, ότι αφιερούμαι όλος εις 
εσέ, ότι εις το εξής συ θέλεις είσαι η 
αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών 
μου. Το όνομά σου οδηγός των πράξεών 
μου και η εδική σου ευτυχία η ανταμοιβή 
των κόπων μου».

Αυτόν τον όρκο έδι-
ναν όλοι όσοι «έμ-
παιναν» στην επανά-

σταση και στη Φιλική Εται-
ρεία. Όλοι οι πρωτεργάτες
του απελευθερωτικού αγώ-
να του 1821. Τους όρκιζε ο
Ιερομόναχος, ο π. Άνθιμος
Αργυρόπουλος, στον ναό
του Αγίου Γεωργίου του Λα-
τίνου. Του Άη Γιώργη.

Ο Άγιος Γεώργιος, ο ιστορικός Ναός ο Άη
Γιώργης των Λατίνων, βρίσκεται δεξιά στον
δρόμο για την Μπόχαλη, που είναι ίσως η
πιο όμορφη περιοχή της Ζακύνθου. Η Μπό-
χαλη βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης,
της Χώρας όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι,
και περιλαμβάνει τα γοητευτικά χωριά
Ακρωτήρι, Κρυονέρι και Βαρρές. Τα σπίτια
εκεί έχουν τη δική τους ιστορία. Είναι γεγο-
νός πως είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρό-
λο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανά-
στασης το 1821. Γιατί εδώ, «τα σπίτια ήταν
ο κρυψώνας» των επαναστατών και των Φι-
λικών. Να προσθέσω πως ο Άη Γιώργης των
Φιλικών είναι ένα εκκλησάκι που κτίστηκε
τον 17ο αιώνα από την οικογένεια ευγενών
του Γεωργίου Λατίνου. Από τους σεισμούς
του 1893 το εκκλησάκι έπεσε. Αργότερα
ξαναχτίστηκε. Όμως καταστράφηκε πάλι
με τους σεισμούς του 1953 και ξαναχτίστη-
κε αμέσως. Μπαίνοντας στο εκκλησάκι κά-
ποιος δεν θα δει ούτε χρυσά τέμπλα ούτε
ακριβές εικόνες και τάματα. Είναι σίγουρο
όμως πως θα νιώσει μια ανεξήγητη ανατρι-
χίλα. Θα καταλάβει ότι εδώ ορκίστηκαν
πριν από πολλά χρόνια οι Φιλικοί. Εδώ άλ-
λωστε βρίσκονται και τα περισσότερα κει-
μήλια της Επανάστασης του 1821.

Τόπος ιερός λοιπόν και προσκύνημα για
κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, ο Ναός του Αγί-
ου Γεωργίου του Λατίνου, των Φιλικών. Ο
ναός, που έχει χαρακτηριστεί ιστορικός και

διατηρητέος χώρος, έχει χτιστεί το 1664
από τον άρχοντα Γεώργιο Λατίνο από τον
οποίο πήρε και το όνομά του. Ο ναός ήταν
το ιδεώδες καταφύγιο για τις συναντήσεις
και στη συνέχεια για την ορκωμοσία των πα-
τριωτών. Των Φιλικών και επαναστατών του
1821. Να σημειώσουμε πως στο εσωτερι-
κό του Αγ. Γεωργίου υπάρχει αντίγραφο του
πίνακα που εκτίθεται στο Μουσείο Σολω-
μού και Επιφανών Ζακυνθίων. Στον πίνακα
μάλιστα που φυλάσσεται στο Μουσείο Σο-
λωμού και Επιφανών Ζακυνθίων, αναγρά-
φονται τα ονόματα του Σολωμού, των Πλα-
πουταίων, του Κολοκοτρώνη, του Φωτομά-
ρα, του Νικηταρά, των Πετιμεζάδων, του
Ρώμα, του Δραγώνα, του Στεφάνου.

O ρόλος του ιερομόναχου 

Η δράση του εφημέριου του ναού, του π.
Άνθιμου Αργυρόπουλου, υπήρξε ιδιαίτερα
σημαντική. «Δονεί τις ψυχές όσων έρχον-
ται σε επικοινωνία μαζί του για την αγάπη
του για τη βασανισμένη πατρίδα, που στε-
νάζει από τις κτηνωδίες των Τουρκοαλβα-
νών», έγραφε ο ιστορικός της εποχής.
Σύμφωνα με τις αναφορές των ντόπιων
ιστορικών του νησιού, του Παναγιώτη Χιώ-
τη και του Σπυρίδωνος Δεβιάζη, «κατά τα
προεπαναστατικά εκείνα χρόνια, οι ευρι-
σκόμενοι στη Ζάκυνθο Δράκος, Γρίβας,
Ζαχαριάς, Αναγνωσταράς, Φωτομάρας,
Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης και άλλοι
ζητούσαν τις συμβουλές και τη βοήθειά

του π. Άνθιμου προκειμένου να πετύχουν
σε επιχειρήσεις που σχεδίαζαν εναντίον
των Τούρκων στη δυτική Ελλάδα». Ο π. Άν-
θιμος Αργυρόπουλος τηρούσε ακόμα και
την αλληλογραφία μεταξύ των εδώ ευρι-
σκομένων και των αρχηγών της Ηπείρου.

Το εικόνισμα του όρκου

Ο ιερομόναχος ο π. Άνθιμος Αργυρο-
πούλος όρκιζε τους επαναστάτες και τους
Φιλικούς στο τετράμορφο εικόνισμα του
ναού, το αφιερωμένο στον Χριστό Παντο-
κράτορα, έχοντας αριστερά του τον Άγιο
Ιωάννη τον Πρόδρομο και δεξιά του τη
Θεοτόκο και τον Άγιο Γεώργιο. Η εικόνα
φυλάσσεται στο Μουσείο Ζακύνθου, ενώ
αντίγραφο, που φιλοτεχνήθηκε από τον
αγιογράφο Νίκο Μπιάζη-Σεντή, μεταφέ-
ρεται κάθε χρόνο τη Δευτέρα του Πάσχα
στον ναό, στο εκκλησάκι. Την ημέρα αυτή
γίνεται λειτουργία και ακολουθεί πανηγυ-
ρική ομιλία με αναφορά στα γεγονότα,
που έγιναν τότε εκεί. Να υπογραμμίσω
πως, προφέροντας τον βαρυσήμαντο όρ-
κο, ψιθυριστά, ο Αργυρόπουλος «μυούσε
και οδηγούσε στους δρόμους της αρετής,
του καθήκοντος και της υπέρτατης θυ-
σίας τους αγωνιστές της Επαναστάσεως
του 1821»! Με δάκρυα στα μάτια αλλά με
βροντερή φωνή οι επαναστάτες και οι Φι-
λικοί επαναλάμβαναν τα λόγια του παπα-
Άνθιμου: «Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα
των αιχμαλώτων και καταδίκων κατοίκων

σου, τα οποία τόσους αιώνας κάθε στιγ-
μήν υποφέρουν τα ταλαίπωρα τέκνα σου,
ότι αφιερούμαι όλος εις εσέ, ότι εις το
εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός
των διαλογισμών μου. Το όνομά σου οδη-
γός των πράξεών μου και η εδική σου ευ-
τυχία η ανταμοιβή των κόπων μου». Ένας
όρκος που έδειχνε τι ακριβώς έπρεπε να
κάνουν οι επαναστάτες και οι Φιλικοί. 

Ο χώρος αυτός στον Άη Γιώργη, καθαγια-
σμένος από τις ιεροπραξίες και τους όρ-
κους, γίνεται αμέσως σημείο εθνικής ανα-
φοράς και ελευθερίας. Και ναι γίνεται τό-
πος περισυλλογής. Γίνεται όνειρο. Γίνεται
Ελλάδα. Μάλιστα, ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης, ο θρυλικός Γέρος του Μοριά, έθα-
ψε στον περιβάλλοντα χώρο του ναού τη γυ-
ναίκα του Κατερίνα, που πέθανε στις 10 Αυ-
γούστου 1820. Σήμερα και μπαίνοντας
στον χώρο του Ναού του Άη Γιώργη, βλέ-
πουμε το ορειχάλκινο άγαλμα (μπούστο) με
τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
που έχει τοποθετηθεί εκεί. 

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία είναι αυτό
που πίστευε για τον Επαναστατικό Αγώνα
του 1821 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Έλεγε λοιπόν. «Οι Έλληνες μόνο από τους
Έλληνες πρέπει να περιμένουν: Είδα τότε
ότι ό,τι κάμωμε θα το κάμωμε μονάχοι και
δεν έχουμε ελπίδα καμιά από τους ξέ-
νους». Και είναι κάτι που πηγαίνει παντού.
Η θέση του Κολοκοτρώνη είναι διαχρονι-
κή. Για σκεφτείτε το…

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Ο Άη Γιώργης των Φιλικών στη Ζάκυνθο
σημείο εθνικής αναφοράς και ελευθερίας!
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«Eνας τομέας στον οποίο, στα τρία
χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ,
έχουν γίνει –ίσως τα μεγαλύτε-

ρα– άλματα προόδου είναι αυτός της μετά-
βασης των δημόσιων υπηρεσιών στη νέα
ψηφιακή εποχή», υποστηρίζει σε συνέντευ-
ξή του στο «Π» ο δημοσιογράφος πολιτευ-
τής (Βόρειου Τομέα) της ΝΔ Φώτης Καρύ-
δας. Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη,
ο κ. Καρύδας επισημαίνει ότι «αυτό που έχει
σημασία για εμάς είναι το γεγονός ότι και
κατά την τοποθέτησή του ο Ερντογάν δεν
άγγιξε τα Ελληνοτουρκικά».

Πώς αξιολογούνται τα κέρδη της Τουρ-
κίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;

Αν κάποιος πίστευε ότι ο Τούρκος πρό-
εδρος θα γινόταν σάκος του μποξ στη Σύνο-
δο Κορυφής του ΝΑΤΟ, λόγω της προκλητι-
κής συμπεριφοράς, της παραβατικότητας
και των αναθεωρητικών του σχεδίων σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο και της στάσης
του στον πόλεμο της Ουκρανίας, σίγουρα
έκανε λάθος. Ο Ταγίπ Ερντογάν, μέσα από
ανατολίτικα παζάρια και εκβιασμούς, για μία
ακόμη φορά έφυγε με τις αποσκευές του γε-
μάτες και μία συνάντηση με τον Μπάιντεν για
να ενισχύσει το γόητρό του. Τα όποια ανταλ-
λάγματα για την άρση του βέτο στην ένταξη
Σουηδίας και Φινλανδίας στη Συμμαχία επι-
δέχονται διαφορετικές αναγνώσεις.

Κατά κύριο λόγο, και αν εξαιρέσει κανείς
την άρση του εμπάργκο όπλων που του είχε
επιβληθεί, τα υπόλοιπα κέρδη του αφορούν
τον πόλεμό του με τους Κούρδους και ό,τι ο
ίδιος θεωρεί τρομοκρατία. Πέρα από τις
θριαμβολογίες των τουρκικών μέσων ενημέ-
ρωσης, αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι
το γεγονός ότι και κατά την τοποθέτησή του
από βήματος της Συνόδου της Συμμαχίας,
δεν άγγιξε τα Ελληνοτουρκικά και κανένα

από τα θέματα που όλο το τελευταίο διάστη-
μα θέτει σε δημόσια διαβούλευση επιτιθέμε-
νος στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι αυτό οφείλεται
σε έναν βαθμό και στη σύσταση που του έκα-
νε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντη-
σή τους. Αν και η στάση των ΗΠΑ είναι ξεκά-
θαρα ευνοϊκότερη απέναντι στην Τουρκία, η
αμερικανική ηγεσία δεν θέλει καμία εστία έν-
τασης και ιδιαίτερα σε μία τόσο κρίσιμη χρο-
νική στιγμή.

Η ψηφιακή μετάβαση είναι αναγκαία
και αναγκαστική;

Σίγουρα, ένας τομέας στον οποίο στα τρία
μέχρι τώρα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ
έχουν γίνει ίσως τα μεγαλύτερα άλματα προ-
όδου είναι αυτός της μετάβασης των δημο-
σίων υπηρεσιών στη νέα ψηφιακή εποχή. Άλ-
λωστε δεν είναι τυχαίο που το υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης συγκεντρώνει τόσο
υψηλά ποσοστά θετικών κρίσεων. Χαρακτη-
ριστικό της αλματώδους εξέλιξης είναι ότι
μόλις προ δύο ετών οι ψηφιακές υπηρεσίες
που παρέχονταν από το Δημόσιο δεν ξεπερ-

νούσαν τις μερικές δεκάδες και σήμερα πλη-
σιάζουν τις 1.400.

Η μετάβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες εγ-
γυάται τη διαφάνεια, δεδομένου ότι δεν πα-
ρεμβάλλονται τρίτοι, βελτιώνει το επίπεδο
εξυπηρέτησης και γλιτώνει χιλιάδες συμπολί-
τες μας από πολύωρη αναμονή σε ουρές. Ση-
μαντικός είναι και ο ρόλος όσων εργάζονται
για την ασφάλεια των συστημάτων και των
πολιτών. Λόγω και της αύξησης των κρου-
σμάτων στον χώρο του ηλεκτρονικού εγκλή-
ματος, επιτελείς του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, αξιωματικοί της Αστυνομίας και στελέ-
χη της Τράπεζας της Ελλάδος εργάζονται κα-
θημερινά ώστε η αντίδραση των Αρχών να εί-
ναι άμεση και αποτελεσματική.

Το φαινόμενο της παραβατικότητας των
ανηλίκων παρουσιάζει έξαρση τον τε-
λευταίο καιρό στη χώρα μας. Πιστεύετε
πως είναι σημείο των καιρών;

Πράγματι μιλάμε για ένα φαινόμενο που
εκδηλώνεται ολοένα και συχνότερα και με
μεγαλύτερη αγριότητα. Οπωσδήποτε τα φαι-
νόμενα αυτά είναι ξενόφερτα και αλλοτριώ-
νουν την κοινωνία μας. Δεν πιστεύω ότι η λύ-
ση του προβλήματος αποτελεί θέμα της
Αστυνομίας. Η καταστολή είναι αυτή που
πρέπει να χρησιμοποιείται ως έσχατο μέσο.

Εκτιμώ ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπά-
θεια που καταβάλλεται από τους καθ’ ύλην
αρμοδίους στον άξονα της σωστής διαπαιδα-
γώγησης. Μέσα από το σπίτι, από το σχολείο
και με την καθοδήγηση ειδικών θα βρεθεί η
λύση πριν να είναι πια αργά για πολλά παιδιά
που έχουν παρασυρθεί.

«Αυτό που έχει σημασία 
για εμάς είναι το γεγονός
ότι, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
και κατά την τοποθέτησή

του, ο Ερντογάν δεν άγγιξε
τα Ελληνοτουρκικά»

«Η νέα ψηφιακή εποχή είναι 
το μεγαλύτερο άλμα προόδου»

Δημοσιογράφος Πολιτευτής 
με τη ΝΔ στον Β1,
Βόρειο Τομέα Αθηνών

Φώτης 
Καρύδας

�Έκλεισε το πρώτο ζευγάρι
για τον επόμενο κύκλο του

J2US, που θα δούμε καλώς εχόν-
των των πραγμάτων το ερχόμενο
φθινόπωρο. Ποιοι άλλοι θα μπο-
ρούσαν να είναι οι πρώτοι που θα
έδιναν τα χέρια με τον Νίκο Κο-
κλώνη, εκτός από τον Μαυρίκιο
Μαυρικίου και την Ιλάειρα Ζήση; 

�Πρόσωπα που έχουν χιού-
μορ, έχουν υπάρξει στο πα-

ρελθόν σε εκπομπές και δεν
έχουν ενεργή θέση αυτήν τη
στιγμή στην τηλεό-
ραση αναζητούν
στον ΣΚΑΪ για να
πλαισιώσουν την
Μαρία Μπακοδή-
μου. Η Μαριλού
Ρεπαπή και ο Βαγ-
γέλης Γιαννόπουλος φαίνεται
πως είναι οι πρώτοι δύο που θα
βρεθούν στο πλάι της τον Σε-
πτέμβρη.

�Παραμένει –εκτός απρο-
όπτου– στον ΑΝΤ1 ο Νίκος

Ρογκάκος. Μάλιστα, φαίνεται πως
θα είναι και
ο παρουσια-
στής της κα-
λοκαιρινής
πρωινής εκ-
πομπής του
σταθμού. Ο

δημοσιογράφος εξέφρασε πρό-
σφατα τη δυσαρέσκειά του για το
τέλος των «Πρωινών Τύπων» και
δημοσιεύματα τον ήθελαν να κου-
βεντιάζει με τον ΣΚΑΪ για το Σαβ-
βατοκύριακο.

�To «Survivor» μεταφέρεται
από τον Άγιο Δομίνικο στην

Αθήνα για τις δύο βραδιές του
ημιτελικού και του τελικού, που
θα μεταδοθούν ζωντανά στις 5
και 6 Ιουλίου, από το ανοιχτό θέ-
ατρο του Άλσους Βεΐκου στο Γα-
λάτσι. Τις ίδιες μέρες ολοκληρώ-
νεται και ο «Σασμός» του Alpha
και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
να μάθουμε τον νικητή στους πί-
νακες μετρήσεων της Nielsen.

Media
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Έντονη χροιά
H εικόνα αυτής της εβδομάδας έχει μία πολύ έντονη

καλοκαιρινή χροιά, όπου θα βρούμε τον τρόπο να
ανανεωθούμε με τις μετακινήσεις μας. Από την άλλη, έχουμε
και πολλές οικονομικές απώλειες, κάτι που μας δημιουργεί
ένταση και ανασφάλεια. Επίσης ο Ερμής προχωρά στο ζώδιο
του Καρκίνου, βάζοντας πολύ συναίσθημα στη σκέψη και στη
γενικότερη επικοινωνία μας με τους άλλους.

Κριός
(21/3-20/4)

Για σας τους Κριούς του πρώτου δεκαημέρου,
θα υπάρξουν όλες οι καλές συγκυρίες για να τοπο-
θετήσετε την τύχη στη ζωή σας. Είναι το πέρασμα
του Δία, που θέλει να σας φροντίσει, να σας δώσει
την επέκταση που τόσο πολύ περιμένατε σε βασι-
κούς σας τομείς.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Ο Άρης στο δικό σας ζώδιο δεν βρίσκεται στην κα-
λύτερη του θέση, εφόσον το πείσμα και οι έντονες
αντιδράσεις θα σας δημιουργήσουν ανασταλτικό πα-
ράγοντα στην καθημερινότητά σας. Η νέα αυτή θέση
του Άρη, έως τις 20 Αυγούστου, θα παίξει με τις αν-
τοχές σας.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η νέα θέση του Άρη θα έχει μία περίεργη ένταση
στην καθημερινότητά σας, εχθρούς και ατυχή συμ-
βάντα, που θα σας δημιουργούν μεγάλη ψυχική
αναστάτωση. Θα πρέπει να αφήσετε στην άκρη
τους κινδύνους, αλλά και τις συμπεριφορές που
δεν προσθέτουν θετικότητα και καλές εξελίξεις.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Θα αμβλυνθούν οι εντάσεις που είχατε με πρόσωπα
από το επαγγελματικό και οικογενειακό περιβάλλον,
εφόσον ο Άρης θα περάσει σε ένα πολύ θετικό προς
εσάς ζώδιο, αυτό του Ταύρου. Από την άλλη, ο Ερμής
στο δικό σας ζώδιο, χρειάζεται να επικοινωνήσει με
ηρεμία και συναισθηματική διάθεση.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Ανοίγεται μπροστά σας μία περίοδος δράσης και
ευκαιριών, που θα πρέπει να εντοπίσετε έγκαιρα,
για να έχετε τις καλύτερες εξελίξεις. Φροντίστε την
επικοινωνία σας, φέρτε κοντά σας τα αγαπημένα
σας πρόσωπα, που μάλλον έχουν διάθεση να σας
δώσουν χαρά.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Το καλοκαίρι θα σας ωθήσει να κάνετε την υπέρ-
βαση, τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στα
οικονομικά σας, που, από ό,τι φαίνεται, θέλετε να
περάσετε καλά, με κάθε...κόστος. Επίσης, ο Ερμής
θα σας κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς και
έτοιμους για συμφωνίες και μάθηση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Αυτό το καλοκαίρι θέλει κάτι να σας μάθει και ξε-
κινά με κάποιες παρεμβάσεις που ακόμη δεν έχουν
έντονη και ξεκάθαρη εικόνα. Όταν φτάσουμε στον
Αύγουστο, τα πράγματα πλέον θα είναι πιο ξεκάθα-
ρα, για σας ιδίως του δευτέρου δεκαημέρου, με
ανατροπές και νέες αποφάσεις.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Ακόμη και στις δυσκολίες, εσείς θα βρίσκετε τον
τρόπο να είστε καλά, να μοιράζετε την αισιοδοξία
σας και να δέχεστε από τους άλλους την αγάπη
τους. Ο Δίας, ο πλανήτης του ζωδίου σας, συνεχί-
ζει να γίνεται ο προστάτης σας, αλλά και εκείνος
που θα σας προσφέρει τα δώρα που περιμένετε.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Ο Άρης, από τη νέα του θέση, θα είναι αρκετά θετι-
κός για σας. Ίσως μάλιστα νιώσετε ότι σας εγκαταλεί-
πουν οι εκνευρισμοί με τους άλλους, αλλά και οι συνε-
χόμενες εντάσεις που είχατε με τα πρόσωπα της οικο-
γένειάς σας.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Ενώ είχατε βάλει μία σειρά στη ζωή σας, θα αρχί-
σετε σταδιακά να νιώθετε αρκετή πίεση και άδικες
συμπεριφορές από τους άλλους. Έτσι θα υπάρξει
μία μεγάλη περίοδος μέσα στο καλοκαίρι, που δεν
θα συμφωνούν οι άλλοι μαζί σας, αλλά και δεν θα
νιώθετε πληρότητα με τις επιλογές σας. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Όμορφες στιγμές αρχίζουν να εξελίσσονται
μπροστά σας, βάζοντας μία πιο καλοκαιρινή νότα
στην καθημερινότητά σας. Είστε γεμάτοι από ιδέες
και μετακινήσεις, που κάποιες από αυτές θα σας
κουράσουν, αλλά θα σας δώσουν και νέες ενδια-
φέρουσες εμπειρίες.

Λέων
(23/7-22/8)

Η μετακίνηση του Άρη στο ζώδιο του Ταύρου εί-
ναι μία δύσκολη για σας χρονική στιγμή, όπου θα
βγουν στην επιφάνεια οι αντιδράσεις που γεννι-
ούνται μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο,
αλλά και γενικότερα, από την κοινωνική σας εικό-
να και συμπεριφορά. 

Ζώδια
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Μ ε την εκλογή Μαρινάκη στην
προεδρία της Super League 1,
που ακολούθησε αυτήν του

Μπαλτάκου στην ΕΠΟ, φαίνεται πως το
ελληνικό ποδόσφαιρο ξεφεύγει από τις
ράγες της μιζέριας, της αναξιοπιστίας
και του τοξικού περιβάλλοντος χρόνων
και χρόνων. Κάποιοι μιλάνε για ιστορική
συμφωνία.

Η πρώτη κίνηση ήταν ο Μπαλτάκος να
διώξει τον Άγγλο αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ (θα συνεχίσει στην Αίγυπτο),
προφανώς μετά από συμφωνία με τον Μα-
ρινάκη, που ήταν ο μόνος από τους Big-4
(Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)
που τον στήριζε. Και τα μίντια του Β. Μαρι-
νάκη απλά ανέφεραν την είδηση, ενώ θα
περίμενε κανείς ακριβώς το αντίθετο.

Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε στην
ΕΠΟ, όπου για πρώτη φορά συναντήθηκαν
Μπαλτάκος και Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης
του Ολυμπιακού ήταν ενωτικός, περισσό-
τερο κι απ’ ό,τι θα περίμενε κι ο πιο φανατι-
κός εχθρός του. Υποσχέθηκε να βρει χρή-
ματα, ασφάλιση στους ποδοσφαιριστές
της Super League 2 και, γενικά, δεν προ-
κάλεσε κανέναν. Προέτρεψε τα μέλη της
ΕΠΟ ν’ ασχοληθούν με την εθνική ομάδα
και ν’ αφήσουν τη χρόνια βλαπτική για το
ποδόσφαιρο «εισχώρηση» στη διαιτησία με
επηρεασμούς διαιτητών από διαπροσωπι-
κές σχέσεις κ.λπ. Στη, δε, ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας, προφανώς με προτροπή
του Μπαλτάκου, σχεδόν εκθειάζεται η στά-
ση του Β. Μαρινάκη, που είπε ότι πρέπει να
μπουν οι βάσεις για να ξεφύγει το ποδό-
σφαιρο από τις «τανάλιες» των ερασιτε-
χνών παραγόντων. «Δεν γίνεται να είμαστε
επαγγελματικά σωματεία και ν’ αποφασί-
ζουν για μας ερασιτέχνες παράγοντες», εί-
χε πει πριν από έναν μήνα.

Mε συναίνεση

Η αποπομπή του Μαρκ Κλάτενμπεργκ
(των 50.000 ευρώ τον μήνα) έγινε με τη συ-
ναίνεση του Μαρινάκη. Όχι πως θα μπορού-
σε να την αποτρέψει, αλλά δεν σήκωσε
σκόνη από τα media. Αν δεν συναινούσε, θα
ανέτρεπε όλη τη λογική του ότι πρέπει ν’ αλ-
λάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθότι την
απομάκρυνση του Κλάτενμπεργκ την ήθε-
λαν ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η
FIFA και η UEFA θ’ αποφασίσουν ποιος θα

είναι ο νέος αρχιδιαιτητής, που κατά πάσα
πιθανότητα θα είναι ξένος. Ο Κύρος Βασσά-
ρας θα μπορούσε, αλλά έχει συμβόλαιο με
την Ομοσπονδία της Ρουμανίας. 

Επόμενη κίνηση, που θα δείξει ολότελα
πια τις προθέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη,
θα είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο
Ολυμπιακός υπέγραψε με την Cosmote TV
για τρία χρόνια, έναντι 40 εκατ. ευρώ. Στο
κ   αταστατικό της ΕΠΟ, ωστόσο, προβλέπε-
ται να υπάρχει κεντρική διαχείριση από την
περίοδο 2023-24. Ο Μαρινάκης κέρδισε
την υπόθεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο, ότι
δικαίως διαπραγματεύτηκε κατά μόνας,
αλλά, με τα νέα δεδομένα και την εκλογή
του στα κοινά της Super League 1, είναι
σχεδόν σίγουρο ότι θ’ αλλάξει στάση και
θα συνταχθεί με τους υπόλοιπους. Σε δια-
φορετική περίπτωση, θα αυτοαναιρεθεί
και θα χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία,
ότι πράγματι ενδιαφέρεται για το σύνολο
του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Ιστορική συμφωνία Μπαλτάκου με Μαρινάκη

του Άλκη Φιτσόπουλου

Φαίνονται όλα «ρόδινα»
και μακάρι να

παραμείνουν, «τελείωσε»
κι ο Κλάτενμπεργκ, ο

Ολυμπιακός κάνει πίσω
στα τηλεοπτικά

Ο τελικός του Κυπέλλου 
στη Νέα Υόρκη; Γιατί, όχι;

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος θα πάψει, πια, να είναι προνόμιο της Αθήνας,
ενδεχομένως και των Ελλήνων εντός της χώρας! Μία από τις προτάσεις που έπε-
σαν στο τραπέζι κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Τετάρτης, ήταν ο τελικός να
γίνει στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου το ελληνικό στοιχεία ξεπερνάει τις 300.000. Ο λό-
γος; Προφανής. Όπου ανταμώνουν οι χούλιγκαν των όποιων ομάδων, γίνονται
επεισόδια και καταξεφτιλίζεται το ποδόσφαιρο, το κράτος, οι ίδιες οι ΠΑΕ, που
αδυνατούν να τους ελέγξουν. Η πρόταση ανήκει στον Τάκη Μπαλτάκο και συμφώ-
νησαν τόσο ο Β. Μαρινάκης, όσο και οι υπόλοιποι της Επιτροπής Επαγγελματικού
Ποδοσφαίρου. Να υπενθυμίσουμε ότι τα περασμένα χρόνια επεισόδια σε τελικό
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ έγιναν ακόμα κι όταν το ματς ήταν κεκλεισμένων των θυ-
ρών! Σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να καταφτάνουν στην ΕΠΟ προτάσεις
από ελληνικούς συλλόγους στη Γερμανία και την Αυστραλία για να φιλοξενήσουν
τον τελικό και υπόσχονται χορηγίες. 
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Τον έδιωξε
Ας έδιωξε τον Κλάτενμπεργκ ο Μπαλ-

τάκος. Όποιος αρχιδιαιτητής και να έρ-

θει, ξένος κατά πάσα πιθανότητα, η δι-

αιτησία θα γίνει επαγγελματική. Τέλος.

Πρώτα στη Super League 1 και μετά

και στη Super League 2. Και VAR θα

έχει η Super league 2 του χρόνου.

Εφορία
Στο μεταξύ, διαιτητές Super League

1 και Super League 2 παραμένουν

απλήρωτοι. Οι ξένοι, όμως, πληρώνον-

ται κανονικά. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι ξέ-

νοι-«πρώτα ονόματα» πόσα παίρνουν το

παιχνίδι; Και πώς πληρώνονται; Κόβουν

αποδείξεις; Πού; Εφορία πληρώνουν;

«Βλαχοπρόεδροι»
Όταν γίνει επαγγελματική η διαιτη-

σία, χάνουν τα ερείσματα και την έπαρ-
ση όλοι οι… «βλαχοπρόεδροι», όπως
τους αποκαλούν. Δεν θα παζαρεύουν
την ψήφο τους για τον κάθε υποψήφιο

πρόεδρο της ΕΠΟ, με την τοποθέτηση
«δικού» τους διαιτητή στους πίνακες. 

60.000 ευρώ
Έξι είναι σίγουροι για επαγγελματίες

διαιτητές. Πρόκειται για τους Παπαπέ-
τρου (Αθηνών), Μανούχο (Αργολίδας),
Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Φωτιά (Πέλ-
λας), Περράκη (Αθηνών) και Τσακαλίδη
(Χαλκιδικής). Ετήσιος μισθός, 60.000
ευρώ. Όσα περίπου παίρνει ο Κλάτενμ-
περγκ τον… μήνα. Και θα σφυρίζουν
κάθε Κυριακή. 

Μπεργκ - Βέλεθ
Όταν ο Παναθηναϊκός πούλησε τον

Μάρκους Μπεργκ στην Αλ Αΐν από τα
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναντι 3,2
εκατ. ευρώ, πήρε τα λεφτά του 17 μή-
νες μετά! Γι’ αυτό και ο προβληματισμός
για την πώληση του Φραν Βέλεθ στην Αλ
Φατέχ από τη Σαουδική Αραβία.

Θέατρο
Η FIFA ειδοποίησε την ΕΠΟ ότι οι

παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνι-

κό πρωτάθλημα, Έλληνες και ξένοι,
παίζουν πολύ… θέατρο, εκτός από
μπάλα. Πέφτουν κάτω σφαδάζοντας
από τους πόντους για να παρασύ-
ρουν τους διαιτητές να τους λυπη-
θούν! Και προέτρεψε να σταματήσει
το φαινόμενο.

Μποζατζίσκι 
Μπορεί να γίνουν και με μετακίνηση

οπαδών τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη

Λέφσκι; Κανένας δεν προβλέπει ότι οι

οπαδοί της Μπότεφ θα θελήσουν εκ-

δίκηση για τη δολοφονία του οπαδού

του Άρη Τόσκο Μποζατζίσκι από οπα-

δούς τους ΠΑΟΚ. 

Αναβολή
Αναβλήθηκε και πάλι στο Εφετείο Κα-

κουργημάτων η δίκη του Κροάτη μάνα-

τζερ Σάπινα, που κατηγορείται για στοι-

χηματική απάτη του αγώνα Πανιώνιος -

Δυναμό Τιφλίδας 5-2. Πάει για την 1η

Σεπτεμβρίου. Πέρασαν μόλις 18 χρό-

νια από τότε.

Η ταινία του «Rise» υπενθυμίζει στους  Έλληνες την αξία της οικογένειας

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Τι παίζεται πίσω
από την κουρτίνα…

OΜισέλ Πλατινί, άλλοτε σού-
περ σταρ του ποδοσφαίρου

και μετέπειτα αποπεμφθείς από την
προεδρία της UEFA, κατηγορούμε-
νος για διαφθορά, έδωσε μια άλλη
οπτική για το παγκόσμιο ποδόσφαι-
ρο, πίσω από την κουρτίνα όμως. Εί-
πε στην ελβετική τηλεόραση κι ενώ
η δίκη του βρίσκεται σε εξέλιξη, ότι
ο παγκόσμιος οικονομικός οργανι-
σμός που ονομάζεται FIFA και ελέγ-
χει το ποδόσφαιρο βρίσκεται σε
συμπαιγνία με την ελβετική Δικαιο-
σύνη και γι’ αυτό δεν χάνει ποτέ!
Επτά χρόνια πέρασαν από τότε που
καθαιρέθηκε γιατί δεν μπόρεσε, ως
πρόεδρος της UEFA, ναι δικαιολογή-
σει 2 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν
στους λογαριασμούς του, χρήματα
προερχόμενα από τον τότε πρόεδρο
της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, που επίσης
καθαιρέθηκε. Θεωρήθηκε ότι τα
χρήματα αυτά δόθηκαν για να ψηφί-
σει ο Πλατινί υπέρ της ανάληψης
του Μουντιάλ 2022 από το Κατάρ.
Ωστόσο, εκείνο που έχει σημασία εί-
ναι ότι ο Πλατινί αποκάλυψε ότι «δεν
μπορείς να πολεμήσεις τέτοιους ορ-
γανισμούς, γιατί ξέρουν και προστα-
τεύονται». Πώς; Μα, από τη Δικαιο-
σύνη, φυσικά. Επτά χρόνια ο Πλατινί
είναι εκτός παιχνιδιού και απόφαση
δεν έχει παρθεί. Υπάρχει, όμως, και
μία άλλη παράμετρος στην όλη ιστο-
ρία. Ο Μισέλ Πλατινί δεν γνώριζε
πως λειτουργούν αυτοί οι οικονομι-
κοί κολοσσοί; Πρόεδρος της UEFA
ήταν. Προφανώς και το γνώριζε.
Όταν ήταν πρόεδρος, απλά ήταν μέ-
ρος του «παιχνιδιού». Τώρα που βρί-
σκεται έξω από τον χορό, καταγγέλ-
λει. Καλό είναι αυτό. Να μαθαίνει ο
κόσμος τι παίζεται πίσω από την
κουρτίνα…
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!«Όταν ήμουν μικρός, υπήρχαν 24 παιδιά
στην τάξη μου. Τα 23 υποστήριζαν τη
Ρεάλ Μαδρίτης. Εγώ μονάχα την
Ατλέτικο». Το είπε ο διεθνής Ισπανός
σέντερ φορ Φερνάντο Τόρες. Κι όταν του
έκαναν πρόταση από τη Ρεάλ για τις
ακαδημίες, αρνήθηκε.

Λες
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ήταν
χθες...
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο πα-
λαίμαχος παίκτης της ΑΕΚ, Νίκος Ζαγκώ-
τσης. Ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής που έβαλε γκολ στην Μπαρτσελόνα μέ-
σα στο «Καμπ Νου» στο φιλικό του 1962, 6-
1 το σκορ για τους Καταλανούς.
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Τ
ην επόμενη Πέμπτη, 7 Ιουλί-
ου, η ΝΔ «γιορτάζει» τα τρία
χρόνια από τη μεγάλη νίκη της
στις προηγούμενες εθνικές

εκλογές (7/7/2019) και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης εισέρχεται στο τέταρτο
έτος της κυβερνητικής-πρωθυπουργι-
κής του θητείας. Και βέβαια μπαίνουμε
στο τελευταίο στάδιο της… μακράς
προεκλογικής περιόδου, η οποία, κατά
κανόνα στη χώρα μας, αρχίζει από την
επομένη των προηγούμενων εκλογών.
Το «γιορτάζει» σε εισαγωγικά βέβαια,
καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέ-
λει καν να ακούει για γιορτές και πανη-
γυρισμούς. Περισσότερο βλέπει το επό-
μενο χρονικό διάστημα σαν έναν χρόνο
παραγωγικό, κατά τον οποίο θα προχω-
ρήσουν κομβικά νομοσχέδια, όπως το
εκπαιδευτικό, που έμειναν πίσω λόγω
της πανδημίας. Κατά… ευτυχή συγκυ-
ρία, η ιστορία καταγράφει και μία άλλη
επέτειο την ίδια χρονική περίοδο. Τέσ-
σερα χρόνια από τη νίκη της ΝΔ και δύο
μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές του
2019 (5/7/2015) ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με
61% το δημοψήφισμα, που χωρίς ου-
σιαστικό λόγο είχε οργανώσει την εποχή
των μνημονίων. Λίγους μήνες μετά μά-
λιστα, τον Σεπτέμβριο, επικράτησε για
δεύτερη φορά στις εκλογές.

Αν το δει κανείς επιφανειακά, θα μπο-
ρούσε να πει ότι οι δύο νίκες του Αλέξη

Τσίπρα κατέγραφαν την εποχή της παν-
τοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πιο διο-
ρατική ματιά όμως, μπορεί να θεωρη-
θούν οι δύο αυτές νίκες συγκυριακές,
«πύρρειες», αφού αποτέλεσαν ουσιαστι-
κά τη σπορά, για μια επόμενη μεγάλη
στρατηγική ήττα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Και μαζί τις προϋποθέσεις για μια μα-
κράς διαρκείας πολιτική κυριαρχία του
Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σήμερα, τα πολιτικά δεδομένα είναι
αδιαμφισβήτητα. Τρία χρόνια κυβερνητι-
κής θητείας και η ΝΔ του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη απολαμβάνει πολιτική και δημο-
σκοπική κυριαρχία ασύγκριτη και πρωτο-
φανή κατά την τελευταία εικοσαετία.
Και δεν είναι τυχαίο ότι το δημοσκοπικό
προβάδισμα της ΝΔ του Κυριάκου Μη-

τσοτάκη έναντι του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη
Τσίπρα άρχισε έναν χρόνο μετά τις δύο
«πύρρειες νίκες» και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, παρά την όποια κυβερνητική
φθορά. Διαμορφώνεται, δηλαδή, ένας
μεγάλος πολιτικός κύκλος έξι ετών δη-
μοσκοπικής και πολιτικής κυριαρχίας,
που δεν έχει προηγούμενο στη Μεταπο-
λίτευση.

Πώς εξηγείται αυτή η παρατεταμένη
πολιτική κυριαρχία; Οι αιτίες αρκετές,
αλλά δύο προβάλλουν ως οι σημαντικό-
τερες. Η απόρριψη (και) του σημερινού
ΣΥΡΙΖΑ και οι βαθιές αλλαγές στην κοι-
νωνία, που γίνονται από μια σοβαρή κυ-
βέρνηση, μετά από μία δεκαετία κρί-
σης. Στα τρία αυτά χρόνια, η χώρα αντι-
μετώπισε σθεναρά σοβαρές εξωγενείς
προκλήσεις, προώθησε τολμηρές προ-
οδευτικές μεταρρυθμίσεις, ανέκτησε
την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και τον
κόσμο, έχτισε ισχυρές στρατηγικές
συμμαχίες, αποκατέστησε την εμπιστο-
σύνη στις προοπτικές της ελληνικής οι-
κονομίας και είναι έτοιμη για ένα άλμα
δυναμικής και δίκαιης ανάπτυξης.
Ασφαλώς έγιναν και λάθη και κατά πε-
ριόδους σημειώθηκε ολιγωρία. Συγκρί-
νετε όμως την κυβερνητική θητεία και
το κυβερνητικό έργο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και
την «πολιτική συμπεριφορά» σήμερα
Μητσοτάκη και Τσίπρα και βγάλτε τα
συμπεράσματά σας…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Η αλήθεια είναι ότι μας «έπιασαν

στον ύπνο» οι γείτονες, αφού παρα-

μείναμε άπραγοι χωρίς να καταθέσουμε

ένσταση για να ανατρέψουμε την κατο-

χύρωση του όρου «Τurkaegean» («Τουρ-

κο-αιγαίο» στα ελληνικά), που μπορεί

μεν να στοχεύει στην προσέλκυση τουρι-

στών από την Τουρκία, αποτελεί, όμως,

πράγματι «ακραία αμφισβήτηση της ελ-

ληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο». Και εν-

τάξει θα κάνουμε την προσφυγή και ο

καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Άδωνις

Γεωργιάδης διέταξε ΕΔΕ (και ορθώς

έπραξε). Δεν είχε βρεθεί όμως ένα διευ-

θυντικό στέλεχος από το Εθνικό Γραφείο

Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπο-

ρίου ή ένας από τους δεκάδες αποσπα-

σμένους στην ΕΕ υπαλλήλους να διαπι-

στώσει την… γκέλα των γειτόνων και να

ενημερώσει την κυβέρνηση;

� Οργισμένη ήταν η αντίδραση του αντιπρο-

έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ-

γαρίτη Σχοινά για την απόφαση της Ευρωπαϊ-

κής Υπηρεσίας Πνευματικής

Ιδιοκτησίας να κατοχυρώσει

το σήμα «Turkaegean». Ο

αντιπρόεδρος της Επιτρο-

πής ζήτησε από τον Επίτρο-

πο Εσωτερικής Αγοράς Τιερί

Μπρετόν να αναλάβει άμεσα

δράση για τη διόρθωση και την αποκατάσταση

του εν λόγω ζητήματος, εφιστώντας του την

προσοχή στις σοβαρές επιπτώσεις της πρό-

σφατης απόφασης της EUIPO να καταχωρίσει

το «Turkaegean» ως σήμα της ΕΕ.

� Δεν έχουμε φυσικά την αφέλεια να

αγνοούμε τη σκοπιμότητα της τουρ-

κικής κίνησης, με το γνωστό διαφημι-

στικό σποτ. Αποσκοπεί στο να εμπεδώ-

σει μακροπρόθεσμα το παγκόσμιο κοι-

νό την εντύπωση ότι το Αιγαίο είναι

τουρκική θάλασσα. Όμως η Τουρκία

έχει δικαίωμα στην εμπορική αξιοποί-

ηση του Αγαίου, αφού η γείτων βρέχε-

ται από το πέλαγος, και είναι φυσικό να

το διαφημίζει για τουριστικούς λόγους.

Ας φροντίζαμε εμείς να παρέμβουμε,

να το παλέψουμε για να μην περάσει

αυτή η εμπορική επικύρωση σήματος

από κάποιους υπαλλήλους της ΕΕ. Και

βέβαια, όχι πως με μια τέτοια διαφήμι-

ση θα μας «έχουν πάρει» το Αιγαίο,

όπως αφελώς υποστηρίζουν αυτοί που

μας έλεγαν ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψά-

ρια, ή ότι «η Τουρκία έχει τόσα χιλιόμε-

τρα ακτή στη Μεσόγειο, πώς μπορεί κά-

ποιος να την αποκλείσει από την ενερ-

γειακή εξίσωση;» (το ξεχάσατε, κ. Κα-

τρούγκαλε;).

i-kyr

ΦΩ.Σ

Πριν αναχωρήσετε για διακοπές, καμιά σίγουρη
ημερομηνία για εκλογές ακούσατε;

Πώς εξηγείται αυτή η
παρατεταμένη πολιτική
κυριαρχία Μητσοτάκη; Οι
αιτίες αρκετές, αλλά δύο
προβάλλουν ως οι
σημαντικότερες. Η απόρριψη
(και) του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ
και οι βαθιές αλλαγές στην
κοινωνία, που γίνονται από
μια σοβαρή κυβέρνηση, μετά
από μία δεκαετία κρίσης

Τρία χρόνια από τη νίκη της ΝΔ

Είπε

Μέχρι τώρα αντέγραφε τον Ανδρέα…Τώρα και τον Κώστα Καραμανλή. Ποιος έμεινε;

ο Αλέξης Τσίπρας:
«…Για να χρησιμοποιήσω μια άκομψη φράση που άλλοι πριν από μένα χρησιμοποίησαν: 
Οι νταβατζήδες τέλος».


