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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Δημήτρης Ζαννίδης

Τ

α δημοσιονομικά μας πηγαίνουν καλά, η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε καλό δρόμο και τα
μεγάλα και σοβαρά επενδυτικά σχέδια από τους διεθνείς οίκους είναι
μπροστά μας, αφού οι επενδύσεις
όλο και αυξάνονται. Είναι καλές οι
προοπτικές για τη χώρα, έστω και μέσα σε ένα πιθανώς υφεσιακό περιβάλλον που δεν αποκλείεται να ξημερώσει διεθνώς.
Όμως η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει
να πάρει φέτος την πολυπόθητη αυξημένη επενδυτική βαθμίδα που
ανέμενε για το 2022. Κι αυτό, λόγω
της κάμψης στις οικονομίες διεθνώς
που φέρνει ο πόλεμος. Αλλά και το
καλό κλίμα που υπάρχει για επενδύσεις στη χώρα μπορεί να στραβώσει
από μία άλλη παράμετρο. Από το ενδεχόμενο της πολιτικής αστάθειας.
Αν στις προσεχείς εκλογές δεν προκύψει ένα σταθερό πολιτικό σχήμα,
μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας,
τότε η εικόνα θα είναι σαφώς διαφορετική. Ουδείς ακουμπάει τα δισεκατομμύριά του σε μια χώρα που εισέρχεται σε πολιτική αστάθεια και χωρίς
προοπτική να βγει από αυτήν, αφού
δεν το επιτρέπει ο εκλογικός νόμος.
Σε μια χώρα μάλιστα όπου η αξιωματική αντιπολίτευση υπόσχεται κρατικοποιήσεις, πάταξη του κεφαλαίου
και υπερφορολογήσεις. Οι μεγάλες
επενδύσεις που φέρνουν δουλειές
και παράγουν πλούτο για όλους θέλουν σταθερούς κανόνες παιχνιδιού,
ευνοϊκό περιβάλλον και όχι ατέρμονες βόλτες στα υπουργικά-κομματικά
γραφεία. Και κυρίως θέλουν πολιτική σταθερότητα και όχι διαβεβαιώσεις για κρατικοποιήσεις τύπου
ΔΕΗ, όπως… υπόσχεται να κάνει
τη… δεύτερη φορά η «πρώτη φορά
Αριστερά».

ΦΩ.Σ

Ο κ. Τσίπρας ΣΑΝ και ΩΣ…
ΔΕΝ ήταν η πρώτη φόρα που η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
χυδαιολόγησε σε βάρος του πρωθυπουργού.
Ως συνέβη πρόσφατα στο φεστιβάλ της, με ΨΕΥΔΟ…νυμο
«Σπούτνικ» και με «ήρωα» τον Πούτιν!
Ο κ. Τσίπρας, ωστόσο, διεχώρισε τη θέση του από τη
χυδαιολογία, αλλά…
Αλλά δικαιολόγησε τους χυδαιολόγους!
«Μικρά παιδιά είναι», είπε, «λένε Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ…».
«Και ΣΕΙΣ τι κάνετε;»
«Τι να κάνω;» ανασήκωσε τους ώμους του. «Λέω κι εγώ Ο,ΤΙ
ΘΕΛΩ!».
ΣΑΝ πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας ήταν, αν θυμάστε,
ιδιόρρυθμος.
Ενώ ΩΣ αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι
ιδιόμορφος.
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση διακρίθηκε για τον
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟ του, συνεργαζόμενος στενά με τον κ.
Καμμένο.
«Μα, ο κύριος είναι φουλ ΔΕΞΙΟΣ», παρατήρησε ένας
δημοσιογράφος.
«Καλύτερα ΔΕΞΙΟΣ, παρά ΑΔΕΞΙΟΣ», είπε ΤΟΤΕ ο κ. Τσίπρας.
Και κοίταξε μερικούς δικούς του αριστερούς συντρόφους…
ΤΟΤΕ, μάλιστα, ο κ. Τσίπρας απεδέχθη και καθιέρωσε τον
φορομπηχτικό «Νόμο Κατρούγκαλου», τότε έκλεισε τις
τράπεζες, τότε μας πληροφόρησε ότι το Αιγαίο δεν έχει
σύνορα.
Και τότε μας έφερε τον κ. Ερντογάν
και τον κάθισε στον καναπέ του
δικού μας Προέδρου Δημοκρατίας.
«Είσθε καλά εδώ;» ρώτησε ο κ.
Παυλόπουλος τον Τούρκο ομόλογό του.
«Θα ήμουν καλύτερα ΑΝ πηγαίνατε
εσείς πιο εκεί», είπε εκείνος.
Και τον στρίμωξε στη γωνία!
ΛΙΓΟ νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας
παρουσίασε ένα ακαταλαβίστικο
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ και έκανε την
ΠΡΩΤΗ του ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ αγκαλιά
με ένα ΝΕΟ μνημόνιο.
«Κι αυτό που θα σκίζατε με έναν
νόμο κι ένα άρθρο ΤΙ έγινε;»
ρωτήθηκε.
Ο τότε πρωθυπουργός πήρε μια
βαθιά εισπνοή και είπε ΧΩΡΙΣ να
μιλήσει:
«Η ΣΙΩΠΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΑΣ…».

ΣΑΝ πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας έδειξε και απέδειξε, εκτός
πολλών άλλων, τις ιστορικές και φιλολογικές του γνώσεις.
Κατά τη δική του πάντα εκδοχή, ως την «κόπρον του
Αυγείου» που ονόμασε Αιγαία και πλείστα άλλα όσα.
Πέραν, όμως, της ελληνικής πολιτείας του, ΔΕΝ θα πρέπει
να ξεχνιούνται ΚΑΙ οι διεθνείς συναναστροφές του. Ως με
την «αγαπημένη» του κυρία Μέρκελ, που κάποτε έδιωχνε και
ως με τον πρώην πρόεδρο Κλίντον, στον οποίον πήγε και τον
σύστησε η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου.
«Πολύ δύσκολη η συνομιλία μας», είπε ο κ. Κλίντον.
«Δυστυχώς εγώ ΔΕΝ μιλώ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
«Μα ΔΕΝ μιλούσα ελληνικά», είπε ο κ. Τσίπρας.
«Και ΤΙ μιλούσατε;»
«ΑΓΓΛΙΚΑ!...»
ΤΩΡΑ ο κ. Τσίπρας κάνει, εκ του ρόλου του, αντιπολίτευση
στον κ. Κυρ. Μητσοτάκη.
«Αυτή πρέπει να είναι σκληρή, αλλά ευπρεπής», είπε στους
συνεργάτες του.
«Πού είναι οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ που θα κάνω αύριο;»
«ΕΔΩ», είπαν εκείνοι και του έδειξαν έναν μεγάλο κουβά.
«Μα, αυτός είναι γεμάτος ΛΑΣΠΗ», έδειξε ο κ. Τσίπρας
«ΜΠΑ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ;» απόρησαν οι συνεργάτες του.
Και τον σκέπασαν με ένα χρωματιστό πανί…

Διά χειρός Δημητρίου

Επενδύσεις δεν
έρχονται σε μια χώρα
με πολιτική αστάθεια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

Ιδιοκτησία:
NK MEDIA GROUP ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Φώτης Σιούμπουρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

Ίων Παπαδάκης

Γιάννης Παργινός
Αντώνης Αντωνόπουλος
Σωτήρης Σταθόπουλος
Σωτήρης Πίκουλας
Αντιγόνη Μακρινού
Άννα Καραβοκύρη
Λουκάς Γεωργιάδης
Aμαλία Κάτζου
Σταύρος Ιωαννίδης
Κατερίνα Παπακωστοπούλου
Δημήτρης Σταυρόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος
Δημήτρης Δημακόπουλος
Γιώργος Λαιμός
Mάνος Oικονομίδης
Νίκος Κουφάκος
Γιώργος Μυλωνάς
Άλκης Φιτσόπουλος

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Γιάννης Μαρακάκης
ΑΤΕΛΙΕ:
Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Α. Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Γεωργία Θάνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μαρίνα Πέππα

ΑΡΧΕIΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:
EUROKINISSI Α.Ε.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Άργος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
KAΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
DMG Press Consulting

Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-9580876 • FAX: 210-3645608
e-mail: info@paraskhnio.gr
URL: www.paraskhnio.gr

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3

«Φουλ επίθεση»
σε κρίση και
εθνικά θέματα
ια σειρά από αστάθμητους
παράγοντες έχει να
αντιμετωπίσει ο πρωθυπουργός
μέχρι τις κάλπες και οι οποίοι δεν
αποκλείεται να καθορίσουν σε
σημαντικό βαθμό το εκλογικό
αποτέλεσμα.

Μ

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

Παράλληλα όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος, παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις που καλείται να διαχειριστεί, να ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό
του έργο, για το οποίο θα ζητήσει από τον
ελληνικό λαό να το συγκρίνει με εκείνο του
ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην κυβέρνηση. Στόχος του πρωθυπουργού είναι τα όσα δεσμεύτηκε το καλοκαίρι του 2019, όταν
ανέλαβε την εξουσία της χώρας, να έχουν
γίνει πράξη μέχρι το τέλος της θητείας του.
Την ίδια στιγμή όμως θα ξεδιπλώνει σταδιακά τον στρατηγικό του σχεδιασμό για
την επόμενη τετραετία.

Ακρίβεια
Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα, όπως είναι
η ενεργειακή κρίση, για τα οποία η κυβέρνηση το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να
λαμβάνει διαρκώς μέτρα στήριξης για τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από την
ακρίβεια. Άλλωστε, οι διεθνείς εξελίξεις
είναι τέτοιες, που δεν μπορεί να γίνει καμία
απολύτως πρόβλεψη μετά τον πόλεμο που
εξακολουθεί να μαίνεται στην Ουκρανία
και τους συνεχείς εκβιασμούς από τον
Βλαντίμιρ Πούτιν με το φυσικό αέριο. Το
κλίμα της αβεβαιότητας σε ολόκληρη την
Ευρώπη εντείνεται όσο πλησιάζει ο χειμώνας, που έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα δύσκολος λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν
είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως το

ζήτημα της ακρίβειας είναι εκείνο για το
οποίο ανησυχεί η κοινή γνώμη, σύμφωνα
με όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας.

Ελληνοτουρκικά
Το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά είναι ένα ακόμη ζήτημα το
οποίο πιθανότατα θα συνοδεύσει την κυβέρνηση μέχρι τις κάλπες, καθώς σε εκλογές οδεύει και η Άγκυρα. Οι σχέσεις του Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
μπορεί να έχουν περάσει από σαράντα κύματα, ωστόσο φαίνεται πως τη δεδομένη
χρονική στιγμή βρίσκονται στο πιο κρίσιμο
σημείο.
Ο Τούρκος πρόεδρος δείχνει να έχει στριμωχτεί από τη στρατηγική που ακολουθεί
από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ για πρώτη φορά είναι τόσο εμφανής η ανησυχία αλλά και ο εκνευρισμός
του για το ενδεχόμενο ήττας στις εκλογές.
Από την άλλη πλευρά, ο πρωθυπουργός διευρύνει διαρκώς τις συμμαχίες του, θωρακίζει την άμυνα της χώρας και αποδομεί με
συγκεκριμένα στοιχεία τα χυδαία ψεύδη
του Ταγίπ Ερντογάν, όπως έπραξε στην
ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, αλλά
και την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ.

Πανδημία και γρίπη
Η πανδημία σε συνδυασμό με την εποχική γρίπη αποτελούν έναν ακόμη απρόβλεπτο παράγοντα. Στο Μαξίμου εμφανίζονται
καθησυχαστικοί, αν και ορισμένοι λοιμωξιολόγοι αρχίζουν να κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου, καλώντας τους πολίτες να
εμβολιαστούν. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως
η έξαρση θα ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εκεί αρχίζουν να καταγράφονται πρώτα οι χαμηλές θερμοκρασίες,
γεγονός το οποίο θα αυξήσει τον συνωστισμό στους εσωτερικούς χώρους. Ωστόσο,

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
πιστός στο «το είπαμε το
κάναμε», τους επόμενους
μήνες θα συνεχίσει να
στηρίζει τους πολίτες και
τους νέους, ενώ
θα «απαντήσει» δυναμικά
στις παράλογες
τουρκικές προκλήσεις
τα πρώτα σημάδια δείχνουν πως η εικόνα
που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή
είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με πέρσι,
με τα σχολεία να έχουν ανοίξει, με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για πρώτη
φορά μετά από δύο χρόνια να μη λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα.

Αστυνομία στα ΑΕΙ
Ένα από τα βασικά στοιχήματα της κυβέρνησης είναι να μπει τάξη στα πανεπιστήμια, τα οποία είχαν μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ορμητήρια μπαχαλάκηδων, ενώ επί δεκαετίες χώροι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν υπό
κατάληψη, όπως είχε συμβεί στο ΑΠΘ. Η
Πανεπιστημιακή Αστυνομία, που έχει εκπαιδευτεί γι’ αυτόν τον σκοπό, έχει πιάσει
ήδη δουλειά και ελέγχει την είσοδο των
φοιτητών, προκειμένου να μην επιτραπεί
σε πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με
τον εκπαιδευτικό χώρο να μπουν σε αυτόν,
όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.
Η κυβέρνηση τονίζει πως έχει την κοινωνία με το μέρος της, όπως και την πλειοψηφία των φοιτητών, που θέλουν στα πανεπιστήμια να γίνεται διακίνηση ιδεών και όχι
να αποθηκεύονται ρόπαλα, κράνη και μολότοφ. Το μέγεθος των μέχρι τώρα αντιδράσεων δεν ανησυχεί την κυβέρνηση, κα-

θώς η συμμετοχή των διαδηλωτών είναι
σχετικά μικρή. Παράλληλα, όμως, είναι
ένα ζήτημα το οποίο θα αναδείξει τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές που υπάρχουν
ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος αντιδρά στην αστυνόμευση των
πανεπιστημίων.

Νέοι και Κέντρο
Όσο θα πλησιάζουμε προς τη διεξαγωγή
των εκλογών, τόσο θα εντείνονται τα ανοίγματα προς τους νέους και τους ψηφοφόρους του Κέντρου. Ο πρωθυπουργός, από
τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, έβαλε
ως στόχο την προσέλκυση των νέων στους
οποίους παραδοσιακά η ΝΔ δεν είχε ιδιαίτερα ερείσματα, ενώ πρόκειται για ένα δύσκολο κοινό το οποίο κυρίως αποστρέφεται την πολιτική.
Ωστόσο, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με τελευταίο το ζήτημα
της στέγασης, αλλά και κατά τη διάρκεια
της πανδημίας με το «freedom pass» των
150 ευρώ, την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος, την κατάργηση του ειδικού τέλους για την κινητή τηλεφωνία για τους νέους μέχρι 29 ετών και το πρόγραμμα με το
«πρώτο ένσημο» για όσους δεν έχουν προϋπηρεσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει
έμπρακτα τη στήριξή του στη νεολαία.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα συνεχίσει να απευθύνεται προς τον ιδεολογικό
χώρο του Κέντρου στον οποίο εξακολουθεί να έχει ισχυρά ερείσματα, παρά την
εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία
του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, κεντρώοι ψηφοφόροι δείχνουν –σύμφωνα με δημοσκοπήσεις– να στηρίζουν ορισμένες κυβερνητικές πολιτικές. Μάλιστα, στη δημοσκόπηση
της Pulse για τον ΣΚΑΪ, και στο ερώτημα
«ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς εκφράζει καλύτερα τον χώρο του Κέντρου»,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει
29%, ο Αλέξης Τσίπρας 23% και ο Νίκος
Ανδρουλάκης 17%.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αυτοδυναμία της ΝΔ «εύχονται» οι
οια είναι τα κομματικά οφέλη
που αποκόμισαν (αν αποκόμισαν)
οι πολιτικοί αρχηγοί και
ιδιαίτερα των τριών μεγαλυτέρων –με
κυβερνητική θητεία– κομμάτων, από
την εμφάνισή τους στη φετινή ΔΕΘ;

Π

του Φώτη Σιούμπουρα

Ποια ήταν η απήχηση στους ψηφοφόρους από την ανάπτυξη, ουσιαστικά,
των κυβερνητικών τους προγραμμάτων
και τις τοποθετήσεις τους για τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας
στη χώρα με αυτοδυναμία ή σχηματισμό κυβερνήσεως συνεργασίας; Και,
ειδικότερα, ποιος ή ποιοι κατάφεραν να
αγγίξουν, ακόμη και να κερδίσουν, ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου, αυτού
στον οποίο έκαναν συνεχείς αναφορές,
μιας και όλοι εκτιμούν ότι το Κέντρο είναι αυτό που θα γίνει ο ρυθμιστής των
εξελίξεων;

Οραματίζονται το… χθες!

Το δίλημμα

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Κυριάκου
Μητσοτάκη, σε αντίθεση με τον ίδιο, έδειξαν να… ονειρεύονται το χθες (ο Τσίπρας
τη διακυβέρνηση της «πρώτη φορά Αριστεράς» και ο Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ
του Ανδρέα), αλλά και ότι διαθέτουν ελάχιστες δυνατότητες προσαρμογής στην
πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που είδαμε και ακούσαμε στη ΔΕΘ. Την
ώρα που οι πολίτες περίμεναν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, με ρεαλισμό, σοβαρή κοστολόγηση
και νέα εργαλεία, με πλήρη συνειδητοποίηση της σημερινής κατάστασης αλλά και
με τη γνώση που μας δίδαξε η εμπειρία
του πρόσφατου παρελθόντος, ακούσαμε
από τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη (αλλά
και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς

Επιβεβαιώνοντας
το άκρως πολιτικό
momentum της φετινής
ΔΕΘ, ο Κυρ.
Μητσοτάκης εξέπεμψε
πολιτικά μηνύματα με
πολλούς αποδέκτες,
κυρίως όμως τους
ψηφοφόρους του
Κέντρου, τους οποίους
δείχνει και να κερδίζει
της αντιπολίτευσης)… μια από τα ίδια! Ειδικότερα, δε, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έδειξαν να… συναγωνίζονται σε ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις, να δείχνουν «μονοθεματική εμμονή»
στο θέμα των παρακολουθήσεων (όχι του
ΣΥΡΙΖΑ όμως), να συμφωνούν για τον
σχηματισμό «συμμαχικής κυβέρνησης»,
μόνο σοσιαλδημοκρατικής ή προοδευτι-

Γενικώς στο δίλημμα κυρίως Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή ακόμη και στο Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, μιας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ φρόντισε
να θέσει τον εαυτό του ακόμη και για υποψήφιο πρωθυπουργό, αν τα ποσοστά του κόμματός του σημειώσουν σημαντική άνοδο, οι ψηφοφόροι θα προβληματιστούν πολύ αν θα επιλέξουν «δεύτερη φορά Αριστερά» ή πρώτη φορά… «συμμαχική σοσιαλδημοκρατία».
Στο ερώτημα (που ταυτοχρόνως θα είναι και το μείζον διακύβευμα των
επόμενων εκλογών) τι κυβέρνηση θέλουμε και με ποιον πρωθυπουργό θα
πορευτούμε στην επόμενη τετραετία, η απάντηση, όπως έδειξε η ΔΕΘ, είναι
μονόδρομος… Γιατί τώρα οι ψηφοφόροι και ειδικότερα του μεσαίου χώρου
άκουσαν, είδαν και ξέρουν…

κής κατεύθυνσης, και να… διαφωνούν
για την πρωθυπουργία!

Πλήρες σχέδιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε
στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, με ρεαλισμό και έναν καθαρό οδικό χάρτη έως τις
εκλογές. Έδωσε όμως ιδιαίτερη σημασία
σε ένα καθοριστικής σημασίας ζητούμενο: την επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας στη δεύτερη διαδοχική εκλογική
αναμέτρηση. Με δεδομένο το κλίμα πολιτικής τοξικότητας, που θεωρείται βέβαιο
ότι θα κυριαρχήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έδειξε ότι έχει επιλέξει να
ακολουθήσει μια τακτική μετωπικής και
παράλληλης σύγκρουσης με τον ΣΥΡΙΖΑ
και το ΠΑΣΟΚ. Βασικοί άξονες αυτής της
επιλογής είναι, όπως τους περιέγραψε,
αφενός, η ανάδειξη της πρότασης διακυβέρνησης της ΝΔ και η απουσία κάποιας
αντίστοιχης από την αντιπολίτευση και,
αφετέρου, η επιχείρηση συγκράτησης
στον εκλογικό κορμό της ΝΔ της κρίσιμης
ομάδας των κεντρώων ψηφοφόρων. Εί-

Τα γενικό συμπέρασμα, πάντως, για «την επομένη της ΔΕΘ» και βάσει των όσων
«έδειξαν» οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί
(ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), κατά τους πολιτικούς παρατηρητές, είναι
ότι μόνο το κυβερνών κόμμα και ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνουν να έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

Με την παρθενική του
εμφάνιση ως αρχηγός
κόμματος στη ΔΕΘ,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
εκείνο που κατέδειξε
είναι η επιβεβαίωση
αυτού που ολοένα και
περισσότεροι πολίτες
σκέφτονται: Ότι,
ψηφίζοντας Ανδρουλάκη,
προκύπτει Τσίπρας
ναι χαρακτηριστικό μάλιστα το ότι ταύτισε
την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «πήρε επάνω του το παιχνίδι»,
υποστηρίζοντας ότι στις προσεχείς εκλογές έχουμε να επιλέξουμε όχι μόνον κυβέρνηση αλλά και πρωθυπουργό.

Πιο «μπροστά» οι ψηφοφόροι
Σε μία ακόμα μάλιστα κίνηση προσέγγισης των κεντρώων ψηφοφόρων, και θέλοντας να καταδείξει με ένταση ότι οι
πολίτες που τοποθετούνται πολιτικά
στο Κέντρο αποτελούν έναν συνεχή
στόχο όσον αφορά τη διεύρυνση της
Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης: «Πολλές φορές οι ψηφοφόροι του κ. Ανδρουλάκη είναι πιο μπροστά
από τον ίδιο».

Η αποχή τρομάζει
Διαβλέποντας, δε, τον «μόνο εχθρό»
του στην επόμενη πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που δεν είναι άλλος από την εν-
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δύο της αντιπολίτευσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μηνύματα
Μητσοτάκη προς
Κεντρώους
Επιβεβαιώνοντας το άκρως πολιτικό momentum της φετινής Διεθνούς Έκθεσης, ο κ. Μητσοτάκης
εξέπεμψε πολλαπλά πολιτικά μηνύματα, με αποδέκτες κυρίως
τους ψηφοφόρους του Κέντρου.
Στο πλαίσιο αυτό: Τοποθέτησε,
ουσιαστικά, στο ίδιο πλάνο τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο
Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ και
τον Αλέξη Τσίπρα, σε φόντο πιθανού συνοδοιπόρου του προέδρου
του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ενδεχόμενο
μετεκλογικής συνεργασίας.

«Να κερδίσει ο Κυριάκος»
δεχόμενη αποχή των κεντρώων μετριοπαθών ψηφοφόρων, αυτών που το 2019
ψήφισαν ΝΔ για πρώτη φορά, τόνισε: «Η
πρώτη κάλπη αποκτά σημαντικά χαρακτηριστικά. Μαθηματικά, τουλάχιστον,
υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και το λέω
γιατί όλη η στάση του ΠΑΣΟΚ και του κ.
Ανδρουλάκη με κάνει να πιστεύω ότι είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ…».

«Ούτε καν» για τον ΣΥΡΙΖΑ
Αυτός ο κόσμος, ο κόσμος του μεσαίου χώρου, που, κατά την Πειραιώς, θα
κρίνει την ουσία του εκλογικού αποτελέσματος από τις πρώτες κάλπες, θεωρητικώς είναι απρόσιτος για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον κόσμο ο κ. Τσίπρας όχι μόνον δεν
επιχείρησε να πλησιάσει με την ομιλία
του στη ΔΕΘ, αλλά απεναντίας τον απομάκρυνε ακόμη περισσότερο, επαναλανσάροντας τη… νέα πολιτική ταυτότητά
του. Ποια είναι αυτή; Η έμμεση και κυνική παραδοχή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία υπήρξε και παραμένει μέχρι
και σήμερα, που η Ακροδεξιά ανεβαίνει
στην Ευρώπη, το μαντρί ή ο υποδοχέας
ψηφοφόρων οι οποίοι άνετα θα μπορούσαν να ψηφίζουν ακροδεξιά μορφώματα
τύπου Χρυσής Αυγής ή κάτι πιο… light!
Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη ανάγνωση στην αποστροφή Τσίπρα, ότι, αν
στην Ελλάδα δεν υπήρχε το φαινόμενο
ΣΥΡΙΖΑ, η Ακροδεξιά θα είχε πολύ μεγαλύτερη δυναμική…
Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε να
ενταφιάσει το κεντρικό του εκλογικό αφήγημα, περί δυνατότητάς του να προσφέρει προοδευτική διέξοδο από την πρώτη
Κυριακή των εκλογών αν είναι πρώτος,
ενώ ομολόγησε ότι ως δεύτερος στην

Ο κόσμος του μεσαίου
χώρου θεωρητικώς είναι
απρόσιτος για τον
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον
κόσμο ο Αλ. Τσίπρας όχι
μόνον δεν επιχείρησε να
πλησιάσει με την ομιλία
του στη ΔΕΘ, αλλά,
απεναντίας, τον
απομάκρυνε ακόμη
περισσότερο
κάλπη δεν μπορεί να εμφανίσει μια «κυβέρνηση των ηττημένων» ως προοδευτική
συμμαχία διακυβέρνησης.
«Εκών άκων» υποχρεώθηκε να συρθεί
στο εκλογικό δίλημμα που θέτει ο Μητσοτάκης, «εγώ ή ο Τσίπρας», και στο οποίο
υπολείπεται σταθερά και θεαματικά, είτε
εμπιστεύεται είτε όχι τις δημοσκοπήσεις.
Κατά τα άλλα: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα πακέτο με δήθεν κοστολογημένα «θα» και
ήταν το ίδιο που είχαμε ακούσει μερικούς
μήνες πριν, στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, με
την προσθήκη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) που παραπέμπει σε ένα αποτυχημένο μοντέλο της δεκαετίας του ’80, το οποίο και ο Ανδρέας
Παπανδρέου αντιμετώπιζε απαξιωτικά
την επόμενη δεκαετία.

Προκύπτει… Τσίπρας
Ο τρίτος παίκτης που θα μπορούσε θεωρητικά να δείξει ότι μπορεί να αλλάξει
τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμε-

ων και να ανοίξει τον δρόμο για «επαναπατρισμό» Κεντρώων ψηφοφόρων είναι
ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Με την παρθενική
του εμφάνιση όμως ως αρχηγός κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
αυτό που κατέδειξε, με την καταφυγή
σε ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις και
ιδιαίτερα στο να επιμένει μονοθεματικά
να μιλά για το θέμα των παρακολουθήσεων, ταυτιζόμενος απόλυτα με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι η επιβεβαίωση αυτού που
ολοένα και περισσότεροι πολίτες σκέφτονται: Ότι, ψηφίζοντας Ανδρουλάκη,
προκύπτει Τσίπρας.
Επέμεινε στην επιδίωξη από μέρους
του μιας «σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης, ανάμεσα στις Συμπληγάδες της
φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς από τη μία
και της προοδευτικής διακυβέρνησης
από την άλλη», επαναφέροντας στην
πρώτη γραμμή τη στρατηγική των ίσων
αποστάσεων έναντι ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και
εξηγώντας το… ασαφές, ότι δεν θέλει
για πρωθυπουργούς τους αρχηγούς τους.
Οι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρούν βέβαια ότι η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έβαλε τις βάσεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να αρχίσει να μιλά
και προγραμματικά στον ελληνικό λαό
και ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
κατάφερε να αποκρούσει την επίθεση
Μητσοτάκη και την προσπάθεια ταύτισης του κόμματός του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πρόγραμμα που ανέπτυξε όμως ο
κ. Ανδρουλάκης διακρινόταν για την
ασάφειά του και την έλλειψη ρεαλισμού, ενώ την ταύτιση του κόμματος με
τον ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε ο ίδιος να την…
αναπτύξει.

Επί της ουσίας, με την ολοκλήρωση των ομιλιών και των συνεντεύξεων Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, διαμορφώθηκε μία σχετικά σαφής εικόνα για
το πώς θα πάμε στις εκλογές. Κατά βάθος, βλέπουμε ξεκάθαρα και
πού το πάει ο καθένας ή ακόμη και
ποιος είναι ο βασικός τους φόβος
για την επόμενη ημέρα.
Ο Μητσοτάκης μίλησε για τερατογενέσεις πολιτικές, με τη μορφή
ενδεχόμενης συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Βαρουφάκη - ΚΚΕ
και ο Τσίπρας αιφνιδίασε κατά μία
έννοια αποδεχόμενος τους όρους
και λέγοντας ότι δεν έχει καμία
διάθεση να συμμετέχει σε μία κυβέρνηση των ηττημένων.
Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να πείσει ότι θα είναι (τουλάχιστον) δεύτερο κόμμα και θα καθορίσει τις
εξελίξεις. Στην πραγματικότητα,
όλα και για όλους, και ειδικότερα
για τους δύο της αντιπολίτευσης,
μεταφράζονται σε μία ανομολόγητη επιθυμία και ευχή: Να κερδίσει
ο Μητσοτάκης και να έχει αυτοδυναμία, ώστε να μη βρεθεί κανένας
στο δίλημμα είτε να συνεργαστεί
μαζί του είτε να συνεργαστεί με
κάποιον άλλον ώστε να σχηματίσει
μία κυβέρνηση, που όλοι ξέρουν
ότι, ακόμη και τερατογένεση να
μην είναι, θα έχει πολύ μικρές πιθανότητες μακροημέρευσης. Και
αν ο στόχος της αυτοδυναμίας επιτευχθεί, οι υπόλοιποι θα θεωρούν
–μέχρις ενός σημείου– ότι τίποτε
δεν θα έχει λήξει.
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Βασίλης Κικίλιας

Υπουργός Τουρισμού

διαιτέρως ικανοποιητικά είναι τα
αποτελέσματα των σημαντικών
επαφών που είχε ο υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στην
κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σε
συνέντευξή του στο «Π», ο κ. Κικίλιας
τονίζει πως μέχρι στιγμής η ανταπόκριση
που υπάρχει είναι ενθαρρυντική, ενώ
βασικός στόχος είναι η επιμήκυνση του
τουρισμού για δώδεκα μήνες τον χρόνο.
Ήδη, τα πακέτα για τον Οκτώβριο έχουν
εξαντληθεί, ενώ τα έσοδα θα ξεπεράσουν
εκείνα του 2019, καθώς μόνο τον Ιούλιο
άγγιξαν τα 3,7 δισ.

Ι

Κάθε ευρώ που
«έρχεται» από
τον τουρισμό
είναι πρόσθετη
στήριξη για
τους Έλληνες

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

stathopoulossotiris@gmail.com

Ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει από τις μέχρι τώρα ευρωπαϊκές
επαφές σας;
Πράγματι, μόλις χθες ολοκλήρωσα τον
πρώτο κύκλο επισκέψεων που ξεκίνησα αρχές Σεπτεμβρίου, στην κεντρική και βόρεια
Ευρώπη, προκειμένου να ξεδιπλώσω τη
στρατηγική μας για την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Γίνεται
μία συντονισμένη προσπάθεια για πρώτη
χρονιά και απευθυνόμαστε πρωτίστως
στους Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους,
προσκαλώντας τους, αυτόν τον δύσκολο
ενεργειακά χειμώνα, να ταξιδέψουν στη χώρα μας, όπου το κλίμα είναι πολύ πιο ζεστό
και το κόστος ζωής πιο χαμηλό. Τα πρώτα
μηνύματα είναι ιδιαιτέρως θετικά, τόσο από
το Βερολίνο και τη Βιέννη όσο και από το
Παρίσι και τη Στοκχόλμη, όπου είχα σειρά
επαφών με ομολόγους μου, επικεφαλής μεγάλων αεροπορικών εταιρειών και τους σημαντικότερους διοργανωτές ταξιδιών. Τα
ταξιδιωτικά πακέτα για την Ελλάδα είναι
σχεδόν fully booked μέχρι και τον Οκτώβριο, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον και
για τον χειμώνα, με πολλές αεροπορικές
εταιρείες να έχουν ήδη επεκτείνει τα δρομολόγιά τους προς τη χώρα μας και για τους
επόμενους μήνες. Στο Παρίσι, μάλιστα, είχαμε τη χαρά να υπογράψουμε –μαζί με τον
ΕΟΤ– συμφωνία με τον οδηγό Michelin, που
πλέον αναβαθμίζει ουσιαστικά την προβολή
της ελληνικής γαστρονομίας.
Πολύ θετικά είναι τα μηνύματα και από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς η Αθήνα αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους διεθνείς προορισμούς. Μάλιστα,
η Delta, η οποία φέτος «άνοιξε» για πρώτη
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φορά την απευθείας πτήση Βοστώνη-Αθήνα
έπειτα από 25 χρόνια, θα κρατήσει ανοικτά
τα «φτερά» της μέχρι τις 10 Ιανουαρίου (αντί
για τέλη Οκτωβρίου, όπως είχε προγραμματίσει). Βασικός μας στόχος παραμένει ο τουρισμός σε διαφορετικά μέρη της χώρας, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Και σε αυτό το πλαίσιο κινείται και το νέο πρόγραμμα συνδιαφήμισης του ΕΟΤ με tour operators και αεροπορικές εταιρείες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα εξειδικεύσουμε τις
επόμενες εβδομάδες.
Τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να
παραμείνουν ανοιχτά τους επόμενους
μήνες ή ανάλογα με την περίοδο θα εντάσσονται σταδιακά και τα χειμερινά
καταλύματα;
Ανέφερα και πριν ότι για πρώτη φορά επιχειρείται ένα τόσο οργανωμένο σχέδιο, που
υλοποιούμε βήμα-βήμα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, επισκέφθηκα συγκεκριμένες
περιοχές της χώρας, συναντήθηκα με φορείς του τουρισμού και εκπροσώπους της
Αυτοδιοίκησης στις περιοχές όπου το σχέδιό
μας μπορεί να πάρει σάρκα και οστά και συντονίσαμε μία μεγάλη κινητοποίηση, ώστε να
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας σε περιοχές κυρίως της νότιας Ελλάδας και φυσικά σε μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Ενδεικτικά να αναφέρω
ότι στους τρεις κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς μας –Κρήτη, Ρόδος, Κως–
μπορούν να διατεθούν, συνολικά, 14.000
κλίνες για τον χειμώνα, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό το νούμερο τα διαθέσιμα κα-

 «Εξαντλήθηκαν

τα τουριστικά πακέτα
για τον Οκτώβριο
και στόχος μας είναι
ο δωδεκάμηνος τουρισμός»
 «Η επιτυχία του
τουριστικού προϊόντος μας
είναι επιτυχία συνολικά
όλων των Ελλήνων»
ταλύματα τύπου Airbnb.
Βεβαίως, η επιμήκυνση της σεζόν αφορά
όλους τους εμπλεκόμενους, μιας και μην ξεχνάμε ότι 8 στις 10 επενδύσεις στην Ελλάδα
είναι πλέον τουριστικές ή εστίαση. Μόνο στο
Ρέθυμνο, μπορούν να διατεθούν τον χειμώνα τουλάχιστον 2.500 κλίνες, ενώ ανοικτά
θα παραμείνουν τουλάχιστον 100 εστιατόρια και παραδοσιακά καφενεία.
Η ενεργειακή κρίση εκτιμάτε πως τελικά μπορεί να αποτελέσει μια τουριστική ευκαιρία για τη χώρα μας;
Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι «ανέφελη», ούτε για την Ελλάδα ούτε για ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπουμε τη μία χώρα
μετά την άλλη να λαμβάνει μέτρα για να μειώσει την κατανάλωση λόγω του αυξανόμενου κόστους ενέργειας. Έχουμε αποδείξει

όμως –όπως και στην πανδημία– ότι είμαστε
εδώ για τα δύσκολα. Ότι θέλουμε να είμαστε
ένα βήμα μπροστά. Και ότι μπορούμε να μετατρέπουμε κάθε κρίση σε ευκαιρία. Μην
ξεχνάτε, εξάλλου, ότι όταν στις 7 Μαρτίου –
λίγες μόνο ημέρες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία– υποδεχόμουν στο «Ελ.
Βενιζέλος», νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, την πρώτη απευθείας πτήση από τις
ΗΠΑ, λίγοι συμμερίζονταν την πεποίθησή
μας ότι θα είχαμε μία τόσο επιτυχημένη τουριστική σεζόν φέτος. Και, όμως, τα καταφέραμε, μιας και σήμερα μιλάμε μόνο για
500.000 ταξιδιώτες συνολικά από την Αμερική εννέα απευθείας πτήσεων, εκτός από
αυτούς που έρχονται transit. Και, ναι, όπως
όλα δείχνουν, φέτος πηγαίνουμε για ρεκόρ
εσόδων στον τουρισμό, ξεπερνώντας τα
έσοδα του 2019.
Το στοίχημα, λοιπόν, που έχουμε θέσει για
την επέκταση της τουριστικής περιόδου είναι διπλά σημαντικό. Γιατί κάθε νέος ταξιδιώτης που έρχεται και επισκέπτεται τη χώρα μας, σημαίνει περισσότερα έσοδα. Και
κάθε επιπλέον ευρώ που προστίθεται στα
έσοδα από τον τουρισμό, μεταφράζεται σε
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο και σε δυνατότητα για πρόσθετη στήριξη στους Έλληνες
πολίτες και στα ελληνικά νοικοκυριά.
Φέτος οι αφίξεις ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, δίνοντας «ανάσα» στην οικονομία μας. Γιατί αυξήθηκε σημαντικά
το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας;
Έχω πει ξανά ότι ο τουρισμός δεν λειτουργεί στον «αυτόματο». Οι εξαιρετικές
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επιδόσεις που βλέπουμε σήμερα –13,2
εκατ. τουρίστες το πρώτο επτάμηνο– είναι
αποτέλεσμα μεθοδικής προετοιμασίας
στον σωστό χρόνο και συνεχούς συνεργασίας με τους διεθνείς παράγοντες του
τουριστικού κλάδου και τους ανθρώπους
του ελληνικού τουρισμού. Φέτος, στοχεύσαμε –και το καταφέραμε– η σεζόν να ξεκινήσει από τον Μάρτιο, νωρίτερα δηλαδή
από ποτέ, και εργαζόμαστε προκειμένου
το τέλος της να συμπίπτει με το τέλος της
χρονιάς. Πράγματι, οι αφίξεις ήταν εξαιρετικά υψηλές: +9,4% σε σχέση με το
2019 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά μας αεροδρόμια τον Αύγουστο και
+12% τον Ιούλιο. Όμως, τουρισμός σημαίνει πρωτίστως εισπράξεις. Και τα μηνύματα, εδώ, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά.
Μόνο τον Ιούλιο, τα έσοδα άγγιξαν τα 3,7
δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα έσοδα του
Ιουλίου του 2019.
Όλα αυτά είναι οι καρποί της στρατηγικής
μας επιλογής να προσελκύσουμε high
spenders ταξιδιώτες, να «φωτίσαμε» νέους προορισμούς προκειμένου το τουριστικό μας προϊόν να διαχέεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές, να επενδύσουμε στις ειδικές μορφές τουρισμού και να
τολμήσουμε ανοίγματα σε νέες αγορές –
ακόμα και με door to door επισκέψεις–
«διαβάζοντας» εγκαίρως τις παγκόσμιες τάσεις. Και, φυσικά, αντισταθμίζοντας πλήρως τις απώλειες από τις αγορές Ρωσίας
και Ουκρανίας και από την κλειστή –λόγω
της πανδημίας– αγορά της Κίνας. Βεβαίως, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τους
ανθρώπους μας: τον ΕΟΤ, τον ΣΕΤΕ, τους
ξενοδόχους μας, τους επαγγελματίες και
τους εργαζομένους του κλάδου. Απαντώντας, λοιπόν, στο ερώτημά σας, η φετινή επιτυχία στον τουρισμό είναι επιτυχία όλων
των Ελλήνων.
Παράλληλα, όμως, συνεχίζεται και το
πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους».
Υπήρξε ανταπόκριση;
Η ανταπόκριση ήταν, από την πρώτη στιγμή, πολύ μεγάλη. Ήδη 275.000 συμπολίτες μας μπορούν να χρησιμοποιούν, από τις
αρχές Αυγούστου, την ψηφιακή κάρτα των
150 ευρώ (200 ευρώ για ΑμεΑ) μέχρι και
τον Ιούνιο του 2023, γεγονός που συμβάλλει στην τόνωση του χειμερινού τουρισμού,
στο city break και στη στρατηγική μας για
δωδεκάμηνο τουρισμό. Μάλιστα, με απόφαση του πρωθυπουργού, διπλασιάσαμε
τον αριθμό των δικαιούχων στις 400.000,
σε μία ακόμα έμπρακτη στήριξη της μέσης
ελληνικής οικογένειας, των επαγγελματιών
και εργαζομένων του τουριστικού κλάδου.
Φέτος το πρόγραμμα ανασχεδιάστηκε πλήρως, κάνοντας τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη τόσο για τους δικαιούχους, όσο και
για τους ξενοδόχους, οι οποίοι πληρώνονται άμεσα, με το ποσό να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
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Τους «βολεύει» η αυτοδυναμία για να
μην αναγκαστούν να… συνεργαστούν
ίναι αυτονόητο ότι η στρατηγική
των κομμάτων σε μία
προεκλογική περίοδο δεν
επιτρέπει την «ανάληψη προθέσεων» για
συνεργασίες, καθώς αυτό θα έχει
αρνητική επίδραση στη δυναμική και τη
συσπείρωσή τους.

Ε

του Σωτήρη Πίκουλα

Έτσι, όλοι ακολουθούν τη συνταγή της
αυτόνομης πορείας. Ωστόσο, είδαμε το
προηγούμενο διάστημα να αναπτύσσεται
μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με τις συνεργασίες. Εντυπωσιακή ήταν η κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό διότι, ενώ προ
ΔΕΘ είχε μιλήσει για την ανάγκη προοδευτικής διακυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, εν τέλει αναδιπλώθηκε στην Έκθεση και
έθεσε προϋποθέσεις, με πιο βασική –και
ίσως ουτοπική– να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο
κόμμα. Ουσιαστικά «έκαψε» την απλή αναλογική που ψήφισε, καθώς το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας. Και βεβαίως, αναφέρθηκε
στο ότι «υπάρχουν και οι δεύτερες εκλογές». «Μήπως τελικά (παρατηρούν πολλοί)
η συνεχής επίκληση για συνεργασίες δημιουργούσε αποσυσπείρωση στο κόμμα;».

Μικρομεγαλισμοί
Παρ’ όλα αυτά, είδαμε και μία αλλαγή
διάθεσης από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Από
το «δεν συνεργάζομαι με κανέναν» –μιλούσε για πρόσωπα– ξαφνικά πήγε στο «δώστε ένα μεγάλο ποσοστό –και γιατί όχι– να
είμαι και εγώ πρωθυπουργός». Ουσιαστικά
προανήγγειλε συνεργασία, όπου εκείνος
θα παίξει τον ρόλο του μεγάλου ρυθμιστή.
Αυτό που βγαίνει πάντως ως συμπέρασμα
είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία ξεκάθαρη στρατηγική πρώτων εκλογών, γιατί γνωρίζει καλά ότι σε δεύτερες εκλογές το κόμμα θα
πιεστεί από τα δύο μεγαλύτερα και, φυσικά, θα χάσει έδρες.

Μόνη κερδισμένη της ΔΕΘ
η Νέα Δημοκρατία!
Στις 8 μονάδες αποτυπώθηκε η
διαφορά της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ
στη δημοσκόπηση της Pulse για τον
ΣΚΑΪ που έγινε σε τρεις φάσεις με
άξονα τη ΔΕΘ (δηλαδή πριν από την
έναρξη, μετά την ομιλία Μητσοτάκη και μετά τους Ανδρουλάκη και
Τσίπρα). Η διαφορά ξεκίνησε από
τις 7,5 μονάδες, συνεχίστηκε στις
8,5 και έκλεισε στις 8. Συγκεκριμένα, στην τελευταία δημοσκόπηση η ΝΔ συγκεντρώνει 34,5% και ο
ΣΥΡΙΖΑ 26,5%.

Πριν από τη ΔΕΘ
Στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή
τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως
εξής: ΝΔ 33%, ΣΥΡΙΖΑ 25,5%, ΠΑΣΟΚ 12%, ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 3,5%, ΜέΡΑ 25 2,5%, Εθνικό
Κόμμα Έλληνες 2%, Χρυσή Αυγή
1%, Εθνική Δημιουργία 1%, άλλο
4%, Αναποφάσιστοι 10%.

Μετά την ομιλία
του Μητσοτάκη
Στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή
τα ποσοστά των κομμάτων έχουν
ως εξής: ΝΔ 34,5%, ΣΥΡΙΖΑ 26%,
ΠΑΣΟΚ 11,5%, ΚΚΕ 5,5%, Ελληνική Λύση 4%, ΜέΡΑ 25 2,5%, Εθνικό Κόμμα Έλληνες 2%, Εθνική Δημιουργία 1%, άλλο 4%, Αναποφάσιστοι 9%.

Μετά την ομιλία του Τσίπρα
Στην πρόθεση ψήφου, με αναγωγή
τα ποσοστά των κομμάτων έχουν
ως εξής: ΝΔ 34,5%, ΣΥΡΙΖΑ
26,5%, ΠΑΣΟΚ 12%, ΚΚΕ 5%, Ελληνική Λύση 4%, ΜέΡΑ 25 3%,
Εθνικό Κόμμα Έλληνες 2%, Εθνική
Δημιουργία 1%, άλλο 3,5%, Αναποφάσιστοι 8,5%.

«Εκτός» το ΚΚΕ
Αρνητικό σε κάθε περίπτωση και υπό
όποια μορφή συνεργασίας είναι το ΚΚΕ. Ο
Περισσός, που έχει αποφασίσει από την
εκλογική του συνεργασία το 1992 να μην
μπαίνει σε τέτοια ετερόκλητα σχήματα, ούτε σκέφτεται να δώσει ψήφο ανοχής στην
περίπτωση που του ζητηθεί. Έτσι, το ΚΚΕ
κλείνει το σενάριο να στηρίξει κυβέρνηση
μειοψηφίας και βγαίνει από το κάδρο.

Τι φοβάται η Ελληνική Λύση
Παράλληλα, στο φως ήρθαν και διαθέσεις «γαλάζιων» υπουργών και στελεχών
για μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με το
κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Το σενάριο δεν είναι χθεσινό αλλά δεν μπορεί να
πραγματωθεί υπό αυτές τις συνθήκες, πόσο μάλλον ότι η Ελληνική Λύση προβάλλει
τις θέσεις του Πούτιν, τις οποίες έχει καταγγείλει διεθνώς ο Κ. Μητσοτάκης. Το σενάριο εκνεύρισε τον κ. Βελόπουλο, καθώς
μία παραφιλολογία συνεργασίας αποσυσπειρώνει το κόμμα, ενώ αυτό που φοβάται περισσότερο είναι μήπως υπάρχουν
στελέχη του που έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Πειραιώς. Έχουμε δει,
άλλωστε, να συμβαίνει αυτό και παλαιότερα, με το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη και με
τους ΑΝΕΛ που εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μονόδρομος η αυτοδυναμία
Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί μόνο αν είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ
θα συνεργαστεί αλλά με σκληρούς όρους
και χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και η Ελληνική
Λύση φοβάται μη γίνει ΛΑΟΣ, τότε φαντάζει
μονόδρομος η πορεία αυτοδυναμίας της
ΝΔ στις εκλογές. Βάσει όλων των παραπάνω, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αυτό
«εύχονται», να υπάρξει αυτή η αυτοδυναμία
για να μην μπούνε στο αλισβερίσι των συνεργασιών, το οποίο θα τους ζημιώσει. Άλλωστε, μία κυβέρνηση μειοψηφίας χωρίς
το πρώτο κόμμα είναι ένα πείραμα θνησιγενές, που θα δώσει πόντους στο πρώτο κόμμα που θα είναι και η βασική αντιπολίτευση.
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ΠΑΣΟΚ στα πρόθυρα
«νευρικής κρίσης»

Ονειρεύονται
«δεύτερη φορά»
και... ράβονται!
άβουν κοστούμια» στον ΣΥΡΙΖΑ. Τόση
αισιοδοξία επικρατεί στην
Κουμουνδούρου, που τα εκεί στελέχη του
πιστεύουν ότι, με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα
στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που έχει κάνει, άνοιξε
ο δρόμος για «δεύτερη φορά Αριστερά» και
σχηματισμό μιας «προοδευτικής σοσιαλιστικής
κυβέρνησης», που θα προκύψει από τις προσεχείς
εκλογές.

«Ρ

της Αντιγόνης Μακρινού
Κύκλοι της Κουμουνδούρου τονίζουν ότι ο Αλέξης
Τσίπρας παρουσίασε μία σειρά από μεγάλες παρεμβάσεις στην οικονομία, για να στηριχτούν τα μεσαία και τα
χαμηλά στρώματα, αλλά και για να αντιμετωπιστεί η λαίλαπα της ακρίβειας, που μαστίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Προσπάθησε;»
Παράλληλα εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη μεσαία τάξη, που υπερφορολογήθηκε επί των ημερών της
διακυβέρνησής του, ρίχνοντας γέφυρες σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Επίσης, όπως επισημαίνουν, εκτός από τα μέτρα για
τους νέους, θέλησε να κερδίσει και τη συμπάθεια των
συνταξιούχων, με σαφείς αναφορές σε αποκατάσταση
των αδικιών που έγιναν και επί των ημερών του.
Και επειδή η χώρα εισήλθε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κήρυξε την «ειρηνική επανάσταση», όπως χαρακτηρίζει τη μάχη των εκλογών, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση για να
ψηφίσουν οι πολίτες την πρώτη Κυριακή και να κερδίσει
το κόμμα του τις εκλογές της απλής αναλογικής «έστω
και με μια ψήφο».
Έτσι, από τώρα και μέχρι τις εκλογές, Τσίπρας και
πρωτοκλασάτα στελέχη θα οργώσουν την Ελλάδα,
συζητώντας με πολίτες αλλά και φορείς, ενώ ήδη οι

Ο Αλ. Τσίπρας έχει σκοπό να
κεφαλαιοποιήσει πολιτικά όλα τα
ζητήματα που θα ανακύπτουν, είτε
πανελλαδικής είτε τοπικής εμβέλειας
Νομαρχιακές Επιτροπές του κόμματος ετοιμάζουν τις
πρώτες εκδηλώσεις τους, όπως για παράδειγμα ο
Πειραιάς, που διοργανώνει εκδήλωση για την ενέργεια, στη βάση των δηλώσεων Τσίπρα, με κεντρικό
ομιλητή τον Γιώργο Σταθάκη.
Η ατζέντα των θεμάτων του Τσίπρα δεν θα σταματήσει στην ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ο πρώην πρωθυπουργός
έχει σκοπό να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά όλα τα ζητήματα που θα ανακύπτουν, είτε πανελλαδικής είτε τοπικής εμβέλειας.

Μέχρι τέλους
Ωστόσο, φυσικά και θα συνεχίσει να «σηκώνει» το ζήτημα των παρακολουθήσεων και της λειτουργίας της
ΕΥΠ, κάνοντας λόγο μέχρι τέλους για δημοκρατική
εκτροπή της κυβέρνησης, στο φόντο της παρακολούθησης Ανδρουλάκη.
«Μάχη» θα δοθεί και για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, δεδομένου ότι ακόμη βρισκόμαστε στην περίοδο
της εξεταστικής και βιώνουμε προεόρτιες αντιδράσεις.
Βουλευτές και μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με φοιτητικούς συλλόγους για «παροχή βοήθειας», όπου ζητηθεί. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δίνει κατά τις τοποθετήσεις του ο Αλέξης
Τσίπρας στην ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα υποστηρίζει
πως η επόμενη δική του κυβέρνηση θα είναι αυτή που
«θα μοιράσει τα χρήματα στους πολλούς και όχι σε λίγες
οικογένειες επιχειρηματικής ελίτ, όπως η ΝΔ».

Σε «θολά νερά» κολυμπάνε τόσο οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ όσο και οι «εντός των τειχών» της Χαρ. Τρικούπη,
μιας και η… Συριζοποίηση του κόμματος, ελέω προέδρου, έχει προβληματίσει και ανησυχήσει τους πάντες για το αποτέλεσμα την «ημέρα της κρίσης».
Η –ιστορικά– «κυρίαρχη» παράταξη του Κέντρου σιγά
σιγά καταλήγει να γίνεται ουραγός, μιας και οι χειρισμοί του Νίκου Ανδρουλάκη φέρνουν σε αμηχανία τα
τηλεοπτικά στελέχη, τα οποία αναγκάζονται να υπερασπιστούν μια στρατηγική και –κατ’ επέκταση– μια ρητορική με την οποία διαφωνούν κάθετα.
Η ανούσια (από πλευράς προγράμματος) παρουσία του
Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, η συνεχιζόμενη ρητορική
σε υψηλούς τόνους αλλά και η «ταύτιση» (τουλάχιστον
φραστικά) με τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναγκάσει προβεβλημένα και ιστορικά στελέχη, με δηλώσεις τους, να προσπαθούν να «σώσουν ό,τι σώζεται», με ένα κόστος που
θα φανεί στις εκλογές, με βέβαιη την απώλεια του «δυνατού χαρτιού» του ΠΑΣΟΚ που λέγεται Κέντρο.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε δώσει το προσωπικό του
στίγμα (αλλά και των συντρόφων του οι οποίοι τον υποστηρίζουν), αποκλείοντας από τον Ιανουάριο του 2021
οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με
πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς:
«Δεν μπορεί να γίνει προοδευτική διακυβέρνηση με
τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν υπάρχουν οι θεσμικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, με ένα κόμμα λαϊκίστικο και δημαγωγικό», είχε πει τότε…
Την Τρίτη το βράδυ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και
στον Γιώργο Κουβαρά, ο κ. Λοβέρδος συνέχισε από…
εκεί που το άφησε και είπε, μεταξύ άλλων, σε ερώτηση
για την «τερατογένεση» (το απίθανο σενάριο δημιουργίας κυβέρνησης από τα τέσσερα κόμματα της αντιπολίτευσης) ότι: «Κυβέρνηση με όλα τα κόμματα είναι διάλυση της χώρας μας. Έχω ζήσει επανειλημμένα τέτοιου είδους καταστάσεις… Η χώρα δεν μπορεί να μείνει
στον αέρα». Για τα σενάρια περί συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, είπε: «Ο κ. Τσίπρας επιμένει να λέει πράγματα
με τα οποία δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λέει ψέματα, όπως αναπνέει, αλλά όταν λέει κάτι σωστό, δεν
μπορείς να το αρνείσαι. Τώρα λέει ότι με τα “δευτερότριτα κόμματα” δεν θα κάνουμε κυβέρνηση… Πώς, λοιπόν, μπορούμε να συνεργαστούμε;».
Όμως και ο Γιώργος Σκανδαλίδης την περασμένη Τρίτη
δεν άφησε να «πέσει κάτω» το ενδεχόμενο τετρακομματικής κυβέρνησης, κάτι που δεν είναι διατεθειμένος
ούτε να το συζητήσει. Είπε, λοιπόν, με σημασία και με
μια γερή δόση ειρωνείας για όποιους απεργάζονται τέτοια σενάρια:
«Πιστεύει κανείς σε αυτόν τον τόπο ότι μπορεί ποτέ να
προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΜέΡΑ25; Είναι μια προσέγγιση που
δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ήταν δυνατόν ποτέ να συνεργαστούμε εμείς με το ΜέΡΑ25; Το
ΚΚΕ είναι δυνατόν ποτέ να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε μια κυβέρνηση;».
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Είναι η τρίτη φορά που
η κα Καϊλή βρέθηκε εκτός
γραμμής, με επιλογές
που «κλείνουν το μάτι»
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
(δηλαδή στη ΝΔ)

Δεν την… χωράει!

Κάτι τρέχει με την Εύα...
να λεπτό νήμα συνδέει, πλέον, την
ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Εύα Καϊλή με τον κομματικό
φορέα που την ανέδειξε.
Η Θεσσαλονικιά αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται
να έχει επιλέξει την οδό της «ρήξης»,
καθώς μια σειρά πολιτικών επιλογών της
αφήνει στην άκρη το σκεπτικό της
σύμπτωσης ή της λανθασμένης
απόφασης.

E

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Το τελευταίο «επεισόδιο» που ηλέκτρισε
τη σχέση «Καϊλή - ΠΑΣΟΚ και προκάλεσε
δυσφορία στον 6ο όροφο της Χαρ. Τρικούπη ήταν η απόφασή της να πάει κόντρα στη
«γραμμή» των Ευρωσοσιαλιστών σχετικά
με την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα στο
Ευρωκοινοβούλιο. Η Εύα Καϊλή, μαζί με

την Ιταλίδα συνάδελφό της, ψήφισε τον
Ιταλό κεντροδεξιό Αλεσάντρο Τσιοτσέτι και
δεν απείχε από τη διαδικασία, σύμφωνα με
την απόφαση της πολιτικής της ομάδας
των ευρωσοσιαλιστών.
Δημόσια αποδοκιμασία δεν υπήρξε,
όμως στελέχη του κόμματος δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους, λέγοντας με νόημα ότι «οι αποφάσεις της σοσιαλιστικής
ομάδας έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Διαφωνούμε με αυτές τις προσωπικές επιλογές, οι οποίες εξάλλου κρίνονται από
τους πολίτες».
Σε μια προσπάθεια να δώσει διευκρινίσεις για την επιλογή της, η κα Καϊλή μίλησε
στο protothema.gr, τονίζοντας πως «για
την πιο ισχυρή θέση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτή του Γενικού Γραμματέα, απείχαμε
από μια πολιτική συμφωνία που συνδεόταν
και με την απόφαση δημιουργίας μιας ακόμη νέας Γενικής Γραμματείας, όπως και
της εσπευσμένης διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Όταν τελικά έφτασε η στιγμή,

Τρίτη «κίτρινη» κάρτα και... φαρμακερή;
Είναι η τρίτη φορά που η κα Καϊλή βρέθηκε «εκτός γραμμής», με επιλογές που
«κλείνουν το μάτι» στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δηλαδή στη ΝΔ, αν το δει κανείς με μια ευρεία έννοια. Το να την εντάξει κάποιος σε προσπάθεια εσωκομματικού ροκανίσματος του κ. Ανδρουλάκη, αφού η κα Καϊλή στήριξε τον
Ανδρέα Λοβέρδο για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος, είναι μάλλον
μια επιπόλαια ανάγνωση.

έμεινε η επιλογή ανάμεσα σε τέσσερις υποψηφίους – όλοι προερχόμενοι από το EPP
(Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και κανένας από
τους Ευρωσοσιαλιστές. Η συνάδελφός
μου από την Ιταλία και εγώ επιλέξαμε εκείνον που εκτιμήσαμε ως πιο ικανό για αυτήν
τη θέση».

Το επίμαχο άρθρο
Ορισμένοι έστρεψαν το βλέμμα τους στο
Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα
στο Άρθρο 35 «Ανανέωση, θητείες, εκπροσώπηση στα όργανα», εδάφιο 5, το οποίο
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θεσμοθετείται
από εδώ και στο εξής ανώτατο όριο πλήρων συνεχόμενων θητειών: τρεις για βουλευτές που αντιστοιχούν σε 12 έτη, και
δύο για ευρωβουλευτές που αντιστοιχούν
σε 10 έτη. Για τις θητείες και την ανανέωση των κομματικών οργάνων, ως εκκίνησηέναρξη ορίζεται το Ιδρυτικό Συνέδριο του
Κινήματος Αλλαγής και για εκείνες των
βουλευτών και των ευρωβουλευτών, οι
πρώτες μετά την ίδρυση του φορέα εκλογές για την ανάδειξη εθνικού και ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα». Ωστόσο,
ούτε αυτό αρκεί για να «χρεώσει» κάποιος
τις «λοξοδρομήσεις» από την κεντρική
γραμμή, καθώς για την κα Καϊλή η εφαρμογή του συγκεκριμένου καταστατικού άρθρου αρχίζει να μετράει από το 2019, άρα
έχει ακόμη μια προσπάθεια επανεκλογής,
εάν και εφόσον.

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν έμπειρα πολιτικά στελέχη είναι
ότι την κα Καϊλή «δεν την χωράει πια
το ΠΑΣΟΚ» και με τον τρόπο της επιδιώκει την ηρωική έξοδο. Ωστόσο
«διαβάζοντας» τις κινήσεις της, εάν η
ίδια θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον
σημείο επαφής με το ΠΑΣΟΚ, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να κάνει βιαστικά βήματα και, αν μη τι άλλο, δεν
θέλει να είναι αυτή που θα ανοίξει
την πόρτα εξόδου. Το ιδανικό θα ήταν
η ανακοίνωση της διαγραφής της,
κάτι που θα άνοιγε πιο εύκολα τον
δρόμο για τα επόμενα βήματά της.
Υπενθυμίζεται ότι το «πρώτο φάουλ»
που της καταλογίστηκε είχε γίνει
αμέσως μετά την αποκάλυψη από τον
Νίκο Ανδρουλάκη για την απόπειρα
παρακολούθησης του κινητού του με
το κακόβουλο λογισμικό Predator.
Τότε, η κα Καϊλή είχε δηλώσει πως
και η ίδια είχε δεχτεί «μία παρόμοια
επίθεση με αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη και ήταν αρκετά ανησυχητική,
σε ένα ταξίδι μου στην Αραβική Χερσόνησο». Το γεγονός αυτό και ιδιαίτερα ο χρόνος που επελέγη για τη δημοσιοποιησή του ερμηνεύτηκε ως
υποβάθμιση της διάστασης που πήγε
να προσδώσει το κόμμα της στην
υπόθεση Ανδρουλάκη. Το δεύτερο
περιστατικό που την ανάγκασε να δώσει διευκρινίσεις ήταν μετά το δημοσίευμα του «Politico», σύμφωνα με
το οποίο η Εύα Καΐλή εμφανιζόταν να
μη βιάζεται ιδιαίτερα για τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών
από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα spyware
(PEGA). Η κα Καϊλή εμφανιζόταν να
δηλώνει ότι η επιτροπή «να πάει πρώτα σε χώρες που παραδέχτηκαν ότι
χρησιμοποιούν spyware», ότι «αν μια
χώρα λέει ότι δεν το χρησιμοποιεί
(Predator), δεν μπορεί να υπάρξει
περαιτέρω έρευνα» και ότι τελικά
«Ανδρουλάκης και Κουκάκης μπορούν να κληθούν αφότου ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία
στην Ελλάδα».
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Kι όμως, βγάζουν τα μάτια τους με τα χέρια τους!
άνω μεγάλη προσπάθεια όλη την εβδομάδα
να διαχειριστώ αυτά που άκουσα από τους
συνεντευξιαζόμενους πολιτικούς αρχηγούς
στη ΔΕΘ!
Το βέβαιο –δυστυχώς– είναι ότι έχουμε μπροστά
μας πολλούς μήνες άκρατης σαχλαμάρας, ανελέητης παροχολογίας στο όριο της επιστημονικής φαντασίας και ύβρεις που ανταγωνίζονται με επιτυχία
καβγάδες καφενειακού τύπου…
Οι επικεφαλής των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης έδωσαν ξεκάθαρα το
στίγμα τους. Και αυτό, διότι και οι δυο τους δεν
άκουσαν τον πρωθυπουργό για να καταλάβουν,
αλλά για να απαντήσουν. Και σίγουρα δεν «άκουσαν» για να βρουν σημεία συμφωνίας, αλλά σημεία διαφωνίας.
Ο ένας την ίδια «καραμέλα», μη έχοντας τίποτα
άλλο να προβάλει, να προτείνει ή να αντικρούσει με
επιχειρήματα. Προς μεγάλη μου λύπη, συντήρησε
με τεράστια επιτυχία την αντιπαλότητα και τη μηδενιστική διάθεση χωρίς ουσία…
Με «κορωνίδα» τις υποκλοπές, μιας και θεωρεί
ότι πουλάει, με αναφορές για την μεγάλη (πράσινη)
δημοκρατική παράταξη, με «μανιέρα» τύπου Αντρέα και αφορισμούς για όποια πιθανότητα συνεργασίας με τον οποιονδήποτε…
Θα σταθώ λίγο περισσότερο στον κ. Τσίπρα και
στους «γύρω από αυτόν», έστω και επιγραμματικά
(το δικαιούται άλλωστε…).
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και
πρώην πρωθυπουργός τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, την περασμένη Κυριακή, αφενός ότι έχει ως
στόχο τη δημιουργία μιας κυβέρνησης «συνεργασίας» και ομολόγησε ότι η κυβέρνησή του «αδίκησε» τη μεσαία τάξη αλλά και ότι το πρόγραμμα που

Κ

Γράφει
ο Ίων
Παπαδάκης

Δημοσιογράφος

άποτε, οι ενημερωτικές εκπομπές ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις και
διαμόρφωναν την εικόνα των πολιτικών
στα μάτια της κοινής γνώμης.
Σήμερα, η μεγάλη πτώση στην τηλεθέαση τις
εξοβέλισε από τα λεγόμενα «μεγάλα» κανάλια
και κάποιοι λίγοι πολιτικοί, δεύτερης και τρίτης
διαλογής, συμμετέχουν σε πάνελ τηλεοπτικών
εκπομπών των «μικρών» καναλιών.
Ο ρόλος και ο λόγος τους είναι περιορισμένοι
στη λεγόμενη κομματική προπαγάνδα και στην
αυτοπροβολή τους. Οι πολίτες έχουν γυρίσει προ
πολλού την πλάτη σε τέτοιου είδους εκπομπές,
που έπονται ή προηγούνται των εκπομπών τηλεμάρκετινγκ.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η τηλεόρασή μας
δεν «περνάει», όπως παλιά, πολιτικά μηνύματα.
Ακόμη και στα δελτία ειδήσεων, η αντικειμενική
αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας, το
λεγόμενο ρεπορτάζ, καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος του συνολικού χρόνου.
Η υπόλοιπη διάρκεια του πολιτικού δελτίου είναι αφιερωμένη σε «στοχευμένες» συζητήσεις

Κ

εξήγγειλε είναι ίδιο με αυτό της κυβέρνησης(!),
όμως έχει διαφορετικό «σχεδιασμό» (τώρα, τι σημαίνει αυτό θα σας γελάσω και δεν το θέλω), ενώ
μίλησε για «ιδεολογικές διαφορές» που έχει ακόμα
και με το ΠΑΣΟΚ, πόσο μάλλον με τη ΝΔ…
Αναρωτιέμαι, λοιπόν, μετά από αυτές τις ομιλίες
τι μέλλον μπορούμε να έχουμε ως κοινωνία και κατά πού οδηγούμαστε;
Σίγουρα όχι σε μία πολιτισμένη προεκλογική εκστρατεία και σίγουρα όχι σε μια πιθανότητα να έχουμε «τελειώσει» από την πρώτη Κυριακή!
Οι –κατά τα άλλα– συμπαθέστατοι κ.κ. Ανδρουλάκης και Τσίπρας έχουν μια μοναδική ικανότητα να
«βγάζουν τα μάτια τους με τα χέρια τους».
Ο πρώτος καλλιέργησε με μαεστρία το προφίλ
ενός νέου πολιτικού με «ευρωπαϊκή» κουλτούρα,
όμως στο τέλος κατάφερε –παραβλέποντας τα
σημαντικά προβλήματα της χώρας– να κάνει σημαία ένα θέμα που ελάχιστα απασχολεί τους Έλληνες, να ανέβει στη Θεσσαλονίκη με συνθήματα
αντί για προτάσεις, με απόλυτη αντίθεση σε όποια
συνεργασία με άλλα κόμματα, και να αναλωθεί
σε τοποθετήσεις του τύπου «όλοι εναντίον όλων»!
Ο δεύτερος (διάολε! θα έπρεπε πλέον να έχει μάθει) κατάφερε να δώσει μια καταστροφική συνέντευξη, με την οποία κατά την άποψή μου «έκαψε»
τη μοναδική του ευκαιρία...
Είναι δυνατόν να δηλώνει με θράσος ότι το πρόγραμμα που εξήγγειλε το είχε εξαγγείλει πριν από
μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός, αλλά διαφέρει
στον «σχεδιασμό»; (Ούτε παιδί του Δημοτικού δεν
θα έλεγε κάτι τέτοιο.)
Και αν είναι έτσι, γιατί δεν καθόταν σε ένα τραπέζι με τον πρωθυπουργό να μιλήσουνε, μιας και
υπάρχει σύγκλιση προγραμμάτων;

Η «αφωνία»
των πολιτικών
εκπομπών
με τους κάθε λογής «ειδικούς» στα πάνελ, που
καλούνται να μας διαφωτίσουν καταθέτοντας
την άποψή τους δίκην οπαδικής προπαγάνδας.
Αποτέλεσμα, τα δελτία ειδήσεων να μετατρέπονται σε «δελτία απόψεων», καταφέρνοντας να
υποβιβάσουν τη διαδικασία, να υποβαθμίσουν
την ουσία και να αναγάγουν την πιο ενδιαφέρουσα είδηση σε μια απλή διαδικασία ή σε απλή ανταλλαγή «τσιτάτων» μεταξύ των αντιμαχόμενων
πολιτικών παρατάξεων.
Αποτέλεσμα, να μειώνεται η αξιοπιστία κάθε
πολιτικής εκπομπής, από μεγάλη μερίδα πολιτών. Και αναρωτιέσαι «γιατί»;
Γιατί πρέπει να πληρώσω τόσο ακριβά το τίμημα για να ενημερωθώ για το τι συμβαίνει
στον κόσμο;

Είναι δυνατόν να μιλά –περήφανα– για κρατικοποίηση της ΔΕΗ το 2022, όταν (χωρίς να είμαι γνώστης των οικονομικών) κάτι τέτοιο και τέτοιες εποχές θα είχε ένα τεράστιο κόστος και θα προκαλούσε
ένα «ντόμινο» που θα μπορούσε να παρασύρει και
τους ιδιωτικούς παρόχους, οι οποίοι έχουν επενδύσει εκατομμύρια; Και καλό θα ήταν να μη φέρει το
παράδειγμα της Γαλλίας, διότι εκεί το ποσοστό που
κρατικοποιήθηκε ήταν μόλις 20%!
Είναι δυνατόν το 2022, με την κρίση να βρίσκεται
ήδη μέσα στο σπίτι μας, να επαναφέρει λογικές του
τύπου «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα», λες και ζούμε τις
χρυσές εποχές της δεκαετίας του ’90 και, χωρίς να
του έχουν γίνει μάθημα οι συνέπειες της ανεκδιήγητης φράσης του, «εμείς θα χτυπάμε τον ζουρνά και
οι αγορές θα χορεύουν πεντοζάλη»;
Λυπάμαι που θα σας το θυμίσω, κ. Τσίπρα, αλλά
για πολλά χρόνια και –εν μέρει– εξαιτίας αυτής της
φράσης, ο ελληνικός λαός δεν χόρεψε πεντοζάλη
αλλά τον χορό του Ζαλόγγου!
Είναι δυνατόν να μιλά για τεράστιες ιδεολογικές
διαφορές τόσο με τη ΝΔ όσο και με το ΠΑΣΟΚ, όταν
υπήρξε πρωτεργάτης πρόεδρος και συγκυβερνήτης του πειράματος «ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ», με τις γνωστές
συνέπειες;
Και, τέλος, είναι δυνατόν να οραματίζεται μια κυβέρνηση «συνεργασίας» όταν –όπως όλα έχουν δείξει μέχρι σήμερα– η λέξη «συνεργασία» είναι άγνωστη για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ;
Εν κατακλείδι, για τον ψύχραιμο ψηφοφόρο θεωρώ ότι οι συνεντεύξεις και οι ομιλίες θα έπρεπε να
είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές, αλλά πάνω απ’ όλα
«καμπανάκι», ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη
που συνήθως γίνονται την ώρα της κάλπης…

Γιατί να θεωρείται καλύτερη η ενημέρωση από
το διαδίκτυο; Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική
περίοδο. Έχουμε μπροστά μας εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές και θέλουμε να έχουμε πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση και όχι μονοθεματικές και άκρως «κομματικές» ειδήσεις. Θέλουμε πραγματικές ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές διαλόγου, υψηλού πολιτικού πολιτισμού.
Δυστυχώς, τα τηλεοπτικά μας κανάλια έχουν
προγραμματίσει στο prime time τους σίριαλ μυθοπλασίας, αφήνοντας στις πρωινές εκπομπές
να καλύψουν τα πολιτικά δρώμενα.
Οι εκπομπές διαλόγου δεν έχουν τηλεθέαση
και δεν φέρνουν κέρδη από τις διαφημίσεις στα
ταμεία των μεγάλων καναλιών. Οι πολιτικοί
«έδιωξαν» τους πολίτες από την παρακολούθηση
των πολιτικών εκπομπών, με τις φωνές, τους καβγάδες και το ξεκατίνιασμά τους, μέσα στο σαλόνι των υποψήφιων πελατών τους! Η λαϊκή ρήση
«έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν τα μάτια
τους» ταιριάζει γάντι. Η «αφωνία» των πολιτικών
εκπομπών θα συνεχιστεί και στο μεγαλύτερο μέρος της νέας προεκλογικής περιόδου!

του
Θανάση
Παπαμιχαήλ

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr
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Η Αναστασία Σιμητροπούλου είναι από τα νέα
πρόσωπα που εμπιστεύτηκε και επέλεξε να
αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την
εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, και φαίνεται ήδη να τον δικαιώνει, με τη δημόσια παρουσία της και τις μάχες που δίνει στα ΜΜΕ.
Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να… στριμώξει πολλές
φορές σε τηλεοπτικά πάνελ τους εκπροσώπους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αποφεύγει τις υπερβολές και
τις ακρότητες, που πολλές φορές συνοδεύουν τις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις, σε
επίπεδο κομματικών συγκρούσεων.

Νέες «γαλάζιες»
συμμαχίες στον Βόρειο
Τομέα της Β’ Αθηνών

Ανορθογραφίες

από τον Μάνο Οικονομίδη

Μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης να έχει παραπέμψει στα
τέλη της άνοιξης, με τις αρχές του καλοκαιριού του 2023, τις εθνικές εκλογές, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι
έμπειροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν… τρέχουν από τώρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, από τις
πλέον ανταγωνιστικές περιφέρειες
της χώρας, παρασκηνιακά δρομολογούνται συμμαχίες-έκπληξη μεταξύ
των «γαλάζιων» υποψηφίων. Πολλές
εκ των οποίων θα εκπλήξουν, όταν γίνουν ευρέως γνωστές.

Ο ανταποκριτής
που «φλερτάρει»
με μια θέση στη ΝΔ
Από την ανεξάντλητη δεξαμενή των
ΜΜΕ συνηθίζουν τα κόμματα να αλιεύουν υποψηφίους για τις εκλογές, και
οι αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά
μας δεν θα αποτελέσουν, φυσικά, την
εξαίρεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανταποκριτής καναλιού, που έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως λόγω των προχωρημένων
θέσεων τις οποίες καταγράφει στα social media, μέσω του Facebook, ενώ τα
τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση, βρίσκεται στο ραντάρ της Νέας Δημοκρατίας,
με στελέχη του κομματικού μηχανισμού
της «γαλάζιας» παράταξης να έχουν
ήδη προχωρήσει στις πρώτες, διερευνητικές κρούσεις.
Τυχόν αίσια έκβαση του «φλερτ» θα συνεπάγεται αναπόφευκτα ότι ο συγκεκριμένος ανταποκριτής θα αφήσει τη χώρα
στην οποία διαμένει τα τελευταία χρόνια και θα επιστρέψει στην Ελλάδα,
προκειμένου να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών με τη Νέα Δημοκρατία.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Θα πάει ο Νίκος στο ραντεβού
με την Επιτροπή Θεσμών;
Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να κληθεί στην Εξεταστική ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ τον Οκτώβριο προγραμματίζεται η σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών για τις καταγγελίες του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ,
Χρήστου Σπίρτζη. Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν ξεκαθαρίσει το εάν
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραστεί στις εργασίες της Επιτροπής για να
βρεθεί αντιμέτωπος με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Προσωπικά
το θεωρώ απίθανο να πάει… Άλλωστε, όπως λέει κι ο ίδιος είναι «εν
αναμονή πρωθυπουργός», σιγά μην τρέχει να δίνει καταθέσεις. Σαν να
λέμε, ο Πάπας της Ρώμης ένα πράγμα…

Ο Ζούλας κερδίζει
το στοίχημα του
«λίφτινγκ» της ΕΡΤ

Ο Μητσοτάκης
σε «διαρκή
καμπάνια»
μέχρι τις εκλογές

Παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες
του προηγούμενου διαστήματος, ο Κωνσταντίνος Ζούλας φαίνεται να κερδίζει
το στοίχημα του «φρεσκαρίσματος» της
ΕΡΤ, που είχε επιδιώξει από το ξεκίνημα
της θητείας του στο Ραδιομέγαρο της
Λεωφόρου Μεσογείων.
Τόσο το πείραμα με το ειδησεογραφικό
ΕΡΤNEWS όσο και οι ελληνικές σειρές
μυθοπλασίας που έχει εντάξει στο πρόγραμμά της η ΕΡΤ, κερδίζουν θετικά
σχόλια, με τη διοίκηση Ζούλα να έχει
«ψηλώσει» σε επίπεδο αναγνώρισης της
ορθής στρατηγικής που ακολούθησε.

πρόσφατη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μουσικό ραδιοφωνικό
σταθμό ήρθε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τον πρωθυπουργό, σε συνθήκες «διαρκούς καμπάνιας» μέχρι τις εκλογές. Τα ποιοτικά
στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, και το επικοινωνιακό επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου επιδιώκει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή
του, και μάλιστα με χρονική… αυτοσυγκράτηση, ώστε να μην υπάρξει πλεονασμός εμφανίσεων του πρωθυπουργού τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις
εκλογές, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος κόπωσης του
εκλογικού σώματος.

Η

Οι άκαρπες κρούσεις στον Σακελλαρίδη για τη «μετά Τσίπρα εποχή»
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είναι από τα πρόσωπα που πολλοί εξακολουθούν να
πιστεύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της
Κεντροαριστεράς, στη «μετά Τσίπρα εποχή».
Ο άλλοτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τσίπρα, που στη συνέχεια αποτραβήχτηκε και σήμερα ασχολείται με όμιλο προβληματισμού, βρίσκεται και πάλι το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο «κέντρων» που θα ήθελαν να τον δουν να βγαίνει μπροστά μετά τις εκλογές, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να υφίσταται ακόμη μια ήττα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
στις εθνικές κάλπες. Οι σχετικές κρούσεις, ωστόσο, φαίνεται να έχουν αποβεί
άκαρπες, με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να απέχει από σενάρια… παρασκηνίου και
να έχει αφοσιωθεί στην ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων, μέσω του καινούριου
ομίλου προβληματισμού, τον οποίο «τρέχει».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Η Ρωσία έχει δημόσιο χρέος
επί του ΑΕΠ 13,79% (μέσος
όρος Ευρωζώνης 97,7%).
Αποθέματα χρυσού: 2.295 τόνοι. Αποθέματα σε συνάλλαγμα: 630,2 δισ. δολάρια. Η Δύση πρέπει να προβληματιστεί
σοβαρά για τα αποτελέσματα
των κυρώσεών της με αφορμή τον πόλεμο.

Ρωσικά κεφάλαια: Έλεγχος για «ξέπλυμα»
Μετά το πληροφοριακό υλικό για τις διαδρομές και τους αποδέκτες ρωσικών κεφαλαίων που ξεπερνούν τα 300 εκατ. δολάρια και στόχευαν στην αύξηση της διεθνούς επιρροής του καθεστώτος Πούτιν, που απέστειλαν οι αμερικανικές αρχές σε περίπου 100 χώρες, έρχονται και τα στοιχεία μέσω δικαστικής συνδρομής.
Ήδη η Ρωσία, όπως έχει αποκαλυφθεί, είχε αποπειραθεί να αυξήσει την
επιρροή της στην Ελλάδα μέσω δικτύου ΜΜΕ. Η Δικαιοσύνη των ΗΠΑ προχώρησε τον Απρίλιο σε δίωξη του Ρώσου επιχειρηματία Μαλοβέγιεφ, μεταξύ άλλων, για την παροχή χρηματοδότησης 10 εκατ. ευρώ μέσω εταιρειών,
προκειμένου να δημιουργηθεί κανάλι ρωσικής προπαγάνδας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που περιέχονται σε έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταφέρθηκαν τα ποσά αυτά το 2015 σε ενδιάμεσο πρόσωπο στη χώρα μας, το οποίο θα ελεγχθεί εξονυχιστικά.

Πορτογαλία και
Ιταλία βλέπουν
«καταιγίδα»
Τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται
να αγγίξουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης Ντράγκι για τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ιταλία.
Από την αρχή του έτους, η κυβέρνηση
του Ιταλού τεχνοκράτη πρωθυπουργού
ενέκρινε, συνολικά, μέτρα στήριξης για
την αντιμετώπιση της συνεχούς αύξησης της τιμής της ενέργειας, τα οποία
ανέρχονται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα δε με τις μέχρι στιγμής
πληροφορίες, το νέο πακέτο μέτρων θα
περιέχει την παράταση της επιστροφής
φόρου στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, αλλά
και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους
των λογαριασμών, χάρη σε νέα κρατική
βοήθεια. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας παρουσίασε μια
σειρά μέτρων, συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως δάνεια και
φοροελαφρύνσεις, για να βοηθήσει τις
εταιρείες να αντιμετωπίσουν τον υψηλό
πληθωρισμό.
Οι δυο χώρες βλέπουν κοινωνική καταιγίδα και ετοιμάζονται.

Μέτωπο πριν από τις εκλογές
«Το μέτωπο της Αριστεράς συγκροτείται πριν από τις εκλογές, όχι μετά». Αυτό ξεκαθάρισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, συμπληρώνοντας πως
«όποιος θέλει να πάμε στις εκλογές και μετά να τα βρούμε,
ξέρετε τι θέλει; Καρέ«Στίγμα» Κατρίνη
κλα και αυτοκίνητο».
Το «παράθυρο» για
«Το έθνος και η πατρίδα είναι πάνω και
συμπόρευση με άλπέρα από κάθε πολιτική αντίθεση και διαφωλα όμορα κόμματα
νία». Αυτό υποστηρίζει μιλώντας για τα ελληνοδεν το έκλεισε,
τουρκικά θέματα ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑακόμη και αν η
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης, θυμίζοντας μάπρογραμματική
λιστα ότι η παράταξή του το έχει υπηρετήσει
προεκλογική συνενστην πράξη αυτό, εντός και εκτός Βουνόηση δεν προχωρήλής. Όλο και πιο συχνά βγάζει
σει. «Αν δεν συμφωνήεθνικό στίγμα.
σουμε, με δεσμεύει το Συνέδριο του ΜέΡΑ25 σε κάτι πάρα
πολύ ριζοσπαστικό. Έχω δεσμευθεί ότι, ακόμη και να μη συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συζήτηση, ό,τι μου δώσουν τα άλλα κόμματα θα
τα θέσω στην κρίση των μελών του ΜέΡΑ25 και του DIEM25 πανευρωπαϊκά σε ψηφοφορία».

Έρχονται για να... ελέγξουν
Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για το 2023, αλλά και η πρόοδος των
ανοιχτών ακόμη θεμάτων της ενισχυμένης εποπτείας, θα είναι το αντικείμενο της πενθήμερης εξέτασης που θα περάσει από τις 5 μέχρι
και τις 10 του επόμενου μήνα η Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Κοινώς έρχονται οι ελεγκτές.

Παρασκήνια
Πολίτες... εφοριακοί
Στη διεύρυνση του ελεγκτικού μηχανισμού
προχωρά η Εφορία, καθώς στους ελεγκτές
θα εντάσσονται πλέον οι… καταναλωτές και
μάλιστα έχοντας άμεσο οικονομικό όφελος!
Πώς θα γίνει αυτό; Πολύ απλά, με μια εφαρμογή στο κινητό. Μέσω αυτής θα γίνεται σκανάρισμα της απόδειξης και εφόσον αποδεικνύεται «μαϊμού», τότε η ΑΑΔΕ θα στέλνει
άμεσα το πρόστιμο στον παραβάτη. Από αυτό
το πρόστιμο ο φορολογούμενος θα λαμβάνει
στον λογαριασμό του ποσό, ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, το οποίο,
ωστόσο, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα
2.000 ευρώ! Έτσι, οι καταναλωτές γίνονται
ελεγκτές της Εφορίας με... αμοιβή! Σούπερ!

Αδυναμία του τα μνημόνια!
Ο Τσίπρας προσπάθησε από τη Θεσσαλονίκη
να ρίξει μια ακόμη... ζαριά, προκειμένου να
πείσει όσο γίνεται περισσότερους ότι έχει
το... μαγικό ραβδάκι! Το μόνο σίγουρο είναι
ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε, αλλά και οι
ανοησίες περί κρατικοποίησης της ΔΕΗ και
της Εθνικής, αποτελούν το αδιανόητο. Ή,
καλύτερα, το... απονενοημένο διάβημα που
οδηγεί στα μνημόνια. Ο άνθρωπος αυτός, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω τυχοδιωκτισμού, θέλει να φανεί ευχάριστος στο εκλογικό σώμα, εξαγγέλλοντας μέτρα που εντέλει είναι εναντίον των πολιτών και της οικονομίας. Όπως ακριβώς έπραξε και το 2015,
όταν οδηγηθήκαμε με φόρα στο τρίτο και
αχρείαστο μνημόνιο. Φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη... αδυναμία σε αυτά.

«Τρέχει» ο εξωδικαστικός
Μεγάλες προσδοκίες δημιουργεί σε χιλιάδες οφειλέτες η απλοποίηση των διαδικασιών έτσι ώστε να βρουν λύση για τα χρέη
τους, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών. Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μέσα στο
καλοκαίρι έβαλε...
γκάζια στους αρμοδίους και η κατάσταση
δείχνει σημάδια βελτίωσης, κάτι που φαίνεται και από τον βαθμό «εγκρισιμότητας»
από τους χρηματοδοτικούς φορείς, αφού
το σχετικό ποσοστό έφτασε στο 78%. Μέχρι
το τέλος του προηγούμενου μηνός, είχαν
υποβληθεί 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν
πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά
σπουδαίο στοίχημα, το οποίο ενόψει εκλογών πρέπει να κερδίσουν.

από τον... Δικτυωμένο

Στην κυβέρνηση περίμεναν από τον Τσίπρα ότι θα επιδοθεί σε ένα κρεσέντο
παροχών και λαϊκισμού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά φαίνεται ότι δεν περίμεναν να είναι τόσο... large. Το επιτελείο Σταϊκούρα Σκυλακάκη, μόλις άκουσε τα «μαγικά» του... άχαστου, έβαλε τους τεχνοκράτες
να υπολογίσουν μέχρι τελευταίου... ευρώ, το κόστος των υποσχέσεων αυτών.
Με εξαιρετικά συντηρητικούς υπολογισμούς, ο λογαριασμός βγήκε στα 23,5
δισ. ευρώ και με επιπλέον ετήσιο κόστος 10 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.
Δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους, αλλά εν τέλει δεν πίστευαν και στα μάτια τους, με
τον τελικό λογαριασμό. Το οικονομικό επιτελείο ανάλωσε το Σαββατοκύριακο
για να δώσει απαντήσεις σε αυτά που δεν μπορούν να απαντηθούν με την κοινή
λογική. Γιατί εκεί που τελειώνει η κοινή λογική, αρχίζει η... λογική του Τσίπρα!

Και όμως...
ευημερεί!

Δίκτυο

Δεν πίστευαν στα αυτιά τους...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΕΘΝΗ
Το ουγγρικό
«αγκάθι»
Απειλώντας με «πάγωμα» της εκταμίευσης του κονδυλίου των 7,5 δισ.
ευρώ, η Ευρώπη έστειλε το μήνυμα
πως έχει αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή της με τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά,
αν και εισέπραξε μια ξαφνική προθυμία του Ούγγρου πρωθυπουργού να
υποσχεθεί συμμόρφωση, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προειδοποιούν πως
έχει ακόμη πολύ και ανηφορικό δρόμο
η κόντρα η οποία εξελίσσεται σε πληγή για την Ένωση.
Πρόκειται για την πρώτη ανάλογη κίνηση στο μπλοκ των 27 μελών, με στόχο την πολυπόθητη προάσπιση του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου, σε μία αναζωπύρωση της
αντιπαράθεσης
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Ουγγαρίας εν
μέσω της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος έριξε τα φώτα
στη φιλική σχέση του Βίκτορ Όρμπαν
με τη Μόσχα. Η Γηραιά Ήπειρος μπήκε
σε μια κρίσιμη φάση, με την ενεργειακή κρίση να αυξάνει τις πιέσεις,
όμως, ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη
έχουν εμπλακεί σε έναν απεγνωσμένο
αγώνα για να εξασφαλίσουν εναλλακτικές προμήθειες φυσικού αερίου
πριν από τον χειμώνα, ο Όρμπαν έχει
εμβαθύνει τους δεσμούς της χώρας
του με το Κρεμλίνο, εκμεταλλευόμενος τις εξαιρέσεις που ζήτησε από τις
κυρώσεις της ΕΕ για να εξασφαλίσει
αυξημένες εισαγωγές φυσικού αερίου
από τη Ρωσία.
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε ότι
η Ευρώπη πυροβόλησε τα πόδια της
με την επιβολή των κυρώσεων κατά
της Ρωσίας και τώρα καλοβλέπει την
προοπτική να αναλάβει πρωθυπουργός στην Ιταλία η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να τον στηρίζει, κατηγορώντας
την Ευρώπη πως «χρησιμοποιεί το
κράτος δικαίου ως ιδεολογικό όπλο
για να πλήξει όσους δεν βρίσκονται
εντός γραμμής»...
Στη διαμάχη πήρε μέρος και η Πολωνία. Ο επικεφαλής της εθνικιστικής-λαϊκιστικής της κυβέρνησης, ο
οποίος βρίσκεται κι αυτός σε σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, ξεκαθάρισε πως θα αντιταχθεί σε «οποιοδήποτε διάβημα» των Βρυξελλών.
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ΕΕ: Τρόμος για το ακροδεξιό...

colpo
grosso!
ν και στα «τυφλά», λόγω της
απαγόρευσης δημοσίευσης
δημοσκοπήσεων τις
τελευταίες 15 ημέρες, θεωρείται
κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι στις
κρίσιμες κάλπες που στήνονται την
Κυριακή στην Ιταλία το συντηρητικό
–με «μπροστάρισσα» την Ακροδεξιά–
μπλοκ, όχι μόνο θα κόψει πρώτο το
νήμα, αλλά ίσως να καταγράψει και
τη μεγαλύτερη διαφορά των
τελευταίων 40 χρόνων.

Α

του Γιώργου Μυλωνά
georgemilonas75@gmail.com



Αγωνία για την
ετυμηγορία της κάλπης
αύριο στην Ιταλία
 Φόρτσα Ιτάλια, Λέγκα
και Αδέλφια της Ιταλίας
έχουν βάλει πλώρη για
να καταλάβουν ακόμη
και το 60% των εδρών
Ο επικεφαλής της Λέγκας, από την
πλευρά του, «έπαιξε» με πιο εσωτερική
ατζέντα, προτάσσοντας μέτρα στήριξης
απέναντι στην ακρίβεια για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, υιοθέτηση ενιαίας φορολογικής κλίμακας, μείωση του ορίου
ηλικίας για συνταξιοδότηση, ενώ σε
όσους τον χαρακτηρίζουν φιλορώσο
απάντησε ότι με την εισβολή στην Ουκρανία άλλαξε γνώμη για τον Πούτιν.
Ο... γερόλυκος Σίλβιο Μπερλουσκόνι
θέλησε να εμφανιστεί ως εγγυητής του
ευρωπαϊκού προσανατολισμού της επόμενης ιταλικής κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι αν η Λέγκα και τα «Αδέλφια» δεν ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση, το κόμμα του θα εγκαταλείψει την συμμαχία.

Φόρτσα Ιτάλια, Λέγκα και Αδέλφια της
Ιταλίας έχουν βάλει πλώρη να καταλάβουν ακόμη και το 60% των εδρών στη
Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης, δίνοντας γερό πάτημα σε Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Ματέο Σαλβίνι και κυρίως Τζόρτζια
Μελόνι να πάρουν το τιμόνι της χώρας.
Στην Ευρώπη, πάλι, πολλοί είναι εκείνοι που εύχονται οι Ιταλοί να το ξανασκεφτούν μπροστά στην κάλπη, καθώς
φοβούνται πως η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, με μια πρωθυπουργία Μελόνι, μόνο πονοκεφάλους
μπορεί να δημιουργήσει όταν, για παΚάποιοι θυμούνται!
ράδειγμα, η επικεφαλής των «ΑδελΌλα αυτά, γιατί οι Ιταφών της Ιταλίας» ζητά την επαναλοί φαίνεται πως ξέχασαν
διαπραγμάτευση του Ιταλικού
γρήγορα τις αποκαλύψεις για το
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεπαρασκήνιο με πρωταγωνιστές τους
κτικότητας, τον ναυτικό αποδυο πρώτους από την τριπλή συμμαχ
ία,
κλεισμό της Σικελίας για να
με μυστικά δείπνα και συνωμοσίες που
φρενάρουν οι μεταναστευτικές
έφθαναν μέχρι το Κρεμλίνο και οδήγηροές και παίρνει υπό την προστασαν στην κατάρρευση της κυβέρνησία της τις απείθαρχες Ουγγαρία
σης Ντράγκι, ανάβοντας φωτιές
και Πολωνία ή φέρεται έτοιμη ακόστις Βρυξέλλες.
μη και να σπάσει το κοινό ευρωπαϊκό
μέτωπο κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ιταλός... Μελανσόν
Στο απέναντι στρατόπεδο, ακόμη και πριν
από την πτώση της κυβέρνησης Ντράγκι, ο
ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Ενρίκο
Λέτα, προσπαθούσε να σφυρηλατήσει μια
εκλογική συμμαχία με τους Πεντάστερους
και άλλες ομάδες που αντιτίθενται στη Δεξιά, προσπαθώντας να αποτρέψουν τη νίκη
των συντηρητικών στις εκλογές, κατά τα
πρότυπα της συμμαχίας του Ζαν Λικ Μελανσόν, ο οποίος, βάζοντας κάτω από την ίδια
ομπρέλα τη μέχρι τότε κατακερματισμένη
γαλλική Αριστερά, κατάφερε να δέσει τα χέρια του Εμανουέλ Μακρόν στη Βουλή.
Έχοντας διατελέσει για σύντομο διάστημα
πρωθυπουργός, είχε δηλώσει ότι οι σφυγμομετρήσεις δεν αντανακλούν την πραγματική
δύναμη του κόμματός του, καθώς αναμένει
τελικά από τους ψηφοφόρους να τιμωρήσουν πολιτικούς που γύρισαν την πλάτη στον
Μάριο Ντράγκι. Δεν υπολόγισε όμως πως
όντας το μόνο μεγάλο κεντροαριστερό κόμμα, το οποίο συμμετείχε σε όλες τις κυβερνήσεις συνασπισμού της τελευταίας δεκαετίας, «φορτώθηκε» μεγάλη φθορά.
Όσο για τα Πέντε Αστέρια, σίγουρα θα
πληρώσουν βαριά τον ρόλο τους στην πυροδότηση της πολιτικής κρίσης, αλλά υπάρχει
η εκτίμηση πως τελικά δεν θα εξαφανιστούν, «πείθοντας» μέρος απογοητευμένων
αριστερών ψηφοφόρων. Για όσους ευελπιστούσαν σε έναν τρίτο αυτόνομο πόλο με ρόλο εξισορρόπησης, η νεοσύστατη κεντρώα
συμμαχία των Κάρλο Καλέντα και Ματέο
Ρέντσι δεν έδειξε να είναι σε θέση να κάνει
τη διαφορά και να απειλήσει το προοδευτικό
και πόσο μάλλον το συντηρητικό μπλοκ.
Όλα δείχνουν ότι από τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα
θα πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να μπορέσει να εγγυηθεί την σύνθεση μιας κυβέρνησης που θα στείλει καθησυχαστικό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, την
Ουάσιγκτον και τις αγορές.
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Αναβαθμισμένο ρόλο φαίνεται πως επιδιώκει να αναθέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν
στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ό,τι αφορά
τις διαπραγματεύσεις με φόντο τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, το ενεργειακό και τα
σιτηρά, και έχει πολλούς λόγους να το κάνει ως αντάλλαγμα.
Η άρνηση της Άγκυρας να συμμετάσχει
στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας
σημαίνει πως οι τουρκικοί ουρανοί παραμένουν ανοιχτοί στους ρωσικούς αερομεταφορείς, ενώ οι τουρκικές πόρτες είναι
ανοιχτές σε εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους
και στα χρήματά τους, λειτουργώντας ακόμη και ως «κερκόπορτα» για την παράκαμψη των κυρώσεων.
Μόνο τον Ιούλιο, η αξία των τουρκικών
εξαγωγών στη Ρωσία αυξήθηκε κατά 75%
σε σχέση με την ετήσια βάση. Την ίδια
ώρα, ο Ερντογάν βοήθησε στη σύναψη

συμφωνίας που επιτρέπει στα ουκρανικά
σιτηρά να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές, αλλά το deal έφερε και παραχωρήσεις για τη Ρωσία, που της επιτρέπουν να
εξάγει τα δικά της σιτηρά και λιπάσματα.

Τον κρατάει «ζεστό»
O Ρώσος πρόεδρος κρατά ενεργά μέσα
στη γεωστρατηγική «σκακιέρα» τον Ερντογάν. Πατώντας σε δύο βάρκες, όπως πολλές φορές συνηθίζει στη διπλωματική
σκηνή, ο Τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε τη σύγκρουση για να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά του ως ο μοναδικός ηγέτης με
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που μπορεί ταυτόχρονα να μιλήσει με τον Πούτιν και να πουλήσει στην Ουκρανία δολοφονικά drones.
Στο ενεργειακό, παρά το εμπάργκο της ΕΕ
για τις εξαγωγές ρωσικού αερίου, ο Πούτιν δήλωσε δημοσίως ότι το ρωσικό φυσι-

ΔΙΕΘΝΗ
κό αέριο φτάνει στην Ευρώπη μέσω του
ρωσοτουρκικού αγωγού «Turkstream»,
ενώ Μόσχα και Άγκυρα υπέγραψαν τα τελικά έγγραφα για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακούγιου, με στόχο να τεθεί σε
λειτουργία το 2023.
Την ίδια ώρα, η τουρκική «Μιλλιέτ» έγραψε πως οι Ρώσοι θα ξεκινήσουν απευθείας πτήσεις στα Κατεχόμενα της Κύπρου
στις 15 Νοεμβρίου, κατά την επέτειο του
ψευδοκράτους και ημέρα εγκαινίων του
νέου αεροδρομίου του Ερτζάν.
Έχοντας δίαυλο με την Τουρκία σε μια
περίοδο που δεν μπορεί να επιδιώξει κανονικές σχέσεις με οποιαδήποτε άλλη
χώρα της Δύσης ή του ευρωατλαντικού
συστήματος, ο «τσάρος» εύχεται να παραμείνει επί μακρόν ο «σουλτάνος» στην
εξουσία.

Όλο και πιο κοντά «σκοτεινές» γιορτές!
Πόσο πιθανό είναι
να κατέβουν οι διακόπτες
στην «καρδιά» του χειμώνα
Φινλανδία έγινε η πρώτη
ευρωπαϊκή χώρα που
προειδοποιεί επισήμως τους
πολίτες της για αυτό το οποίο όλοι
ξορκίζουν αλλά και δεν μπορούν να
αποκλείσουν, τον κίνδυνο, δηλαδή, να
κατέβουν διακόπτες στην
ηλεκτροδότηση, και μάλιστα στην
καρδιά του χειμώνα και τις γιορτές.

Η

Η απειλή ενός γενικευμένου μπλακάουτ,
καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλείνει τη στρόφιγγα και μας λέει εκβιαστικά «αν θέλετε
φυσικό αέριο, πάρτε πίσω τις κυρώσεις
κατά του “Nord Stream 2”» έχει αναγκάσει την Ευρώπη να επιδοθεί σε ένα «ράλι»
για εξοικονόμηση ενέργειας.
Το κρίσιμο, όμως, ερώτημα σε αυτό το
ομιχλώδες τοπίο είναι εάν τα μέτρα που
προκρίνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
αρκούν για να αποφευχθεί η ολική «συσκότιση», ενισχύοντας τη φωνή όσων κάνουν
λόγο για έναν από τους πιο δύσκολους χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών.

Από τα λαμπάκια στο... μπλακάουτ
Οι περικοπές για την εξοικονόμηση
ενέργειας έχουν ήδη αποφασιστεί να
εφαρμοστούν σε μεγάλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και δεν αναφερόμαστε μόνο στα σκοτεινά φετινά Χριστούγεννα, με

την ενεργειακή κρίση να «κουρεύει» στολισμό, ή στην απόφαση των Γάλλων να
κλείνουν μία ώρα νωρίτερα τα φώτα
στον Πύργο του Άιφελ και στο μουσείο
του Λούβρου, ή των Βέλγων που θα σκοτεινιάσουν τους περισσότερους αυτοκινητόδρομους της Βαλονίας.
Οι πιο εύκολες έχουν ήδη εφαρμοστεί.
Οι κυβερνήσεις συνέστησαν στους πολίτες
να χαμηλώσουν τους θερμοστάτες και να
κάνουν πιο σύντομο ντους, να μειωθεί η
θερμοκρασία στις δημόσιες πισίνες και να
κλείνει ο εξωτερικός φωτισμός των δημόσιων κτιρίων τη νύχτα.
Το επόμενο βήμα είναι το κάλεσμα στις
πολύ ενεργοβόρες βιομηχανίες, πολλές
από τις οποίες έχουν ήδη προκαθορισμένες συμφωνίες με τις κυβερνήσεις, να μει-

ώσουν τη χρήση ή ακόμη και να κλείσουν.
Οι φόβοι για το αυξημένο κόστος ενέργειας, ως αποτέλεσμα του περιορισμού
της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, έχουν κάνει τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να προετοιμάζονται για ακόμη πιο
δύσκολα σενάρια. Όπως, για παράδειγμα, οι προμήθειες να φτάσουν στο όριό
τους, αναγκάζοντας τους διαχειριστές
δικτύων να αποκόψουν ορισμένους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές και
να ρίξουν την τάση στα νοικοκυριά, για
να αποφύγουν την πλήρη κατάρρευση
του συστήματος.
Η διαχειρίστρια ηλεκτρικής ενέργειας
της Γαλλίας προειδοποίησε ότι ενδεχομένως η χώρα να κληθεί να μειώσει την κατανάλωση αρκετές φορές τον χειμώνα,

για να αποφευχθούν οι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος.

Πανάκριβος… Κέλσιος
Πολλά θα εξαρτηθούν από τον καιρό
τους επόμενους μήνες. Μικρές αλλαγές
στη θερμοκρασία μπορούν να αλλάξουν
ριζικά τις ανάγκες σε ενέργεια.
Στη Γαλλία, μια πτώση ενός βαθμού Κελσίου συνήθως αυξάνει τη ζήτηση ενέργειας κατά περίπου 2.400 μεγαβάτ, δηλαδή
την ισχύ περίπου δύο από τους 56 πυρηνικούς αντιδραστήρες της.
Αν έχουμε έναν πραγματικά ακραίο χειμώνα, ο αντίκτυπος στο δίκτυο θα είναι τεράστιος, κάνοντας ακόμη πιο πιθανό το
εφιαλτικό ενδεχόμενο να καταρρεύσει.
Γιώργος Μυλωνάς
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ

Παραμύθια

ΟΚ
ΓΙκύριε
Ερντογάν!
υστηρή απάντηση στο ανθελληνικό
παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από το βήμα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, αποδομώντας τη μία
μετά την άλλη τις ανυπόστατες και
προκλητικές κατηγορίες του Τούρκου
προέδρου.

Α

του Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Η Αθήνα επέλεξε να μην αφήσει καμία αιχμή αναπάντητη, παρουσιάζοντας στοιχεία και
τεκμηριωμένα επιχειρήματα που αποδεικνύουν σημείο προς σημείο τον τουρκικό
αναθεωρητισμό στην Ανατολική Μεσόγειο
και την επιθετικότητα της Άγκυρας εις βάρος
της Ελλάδας.

Χυδαία ψέματα
Ο πρωθυπουργός, όχι μόνο αποκατέστησε
την αλήθεια ως προς τα χυδαία ψεύδη του
Ερντογάν για το μεταναστευτικό και κατέδειξε την προσπάθεια της Άγκυρας να εργαλειοποιήσει τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων για να
αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
επιθετική ρητορική της Τουρκίας και στη διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ομοιότητες του
τουρκικού καθεστώτος με την αναθεωρητική
πολιτική της Μόσχας και του Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, τονίστηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και ως αξιόπιστου εταίρου στο ΝΑΤΟ, σε μια εποχή που η
Συμμαχία αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των στενών σχέσεων που διατηρεί
η Άγκυρα με τη Μόσχα.
Τη σκληρή απάντηση της Αθήνας προκάλεσαν τα ωμά ψεύδη και οι συκοφαντίες του Ρε-

Ο πρωθυπουργός κατέδειξε
την προσπάθεια της
Άγκυρας να
εργαλειοποιήσει τον πόνο
χιλιάδων ανθρώπων, για να
αποσταθεροποιήσει Ελλάδα
και Ευρώπη

τειών, με σκοπό να άρει τα εμπόδια στις προμήθειες εξοπλισμών και να αποδυναμώσει
τις συμμαχίες της Αθήνας.

Κλιμάκωση

Η αίσθηση που επικρατεί στην Αθήνα είναι
ότι το «κήρυγμα μίσους» του Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν μόνο ένα δείγμα των όσων θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες. Είναι ξεκάθαρο πια ότι η τουρκική ηγεσία αλλά και η αντιπολίτευση θα επενδύσουν την προεκλογική τους εκστρατεία
στην ανάδειξη της Ελλάδας ως «απειλής», σε
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσουν από
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατηγόρη- τα ανυπέρβλητα προβλήματα που αντιμετωσε την Ελλάδα για θανάτους παιδιών και βρε- πίζει η τουρκική οικονομία. Κανείς δεν μποφών στο Έβρο και το Αιγαίο, αλλά και οι ανα- ρεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο Ερντογάν
φορές σε «εγκλήματα κατά της ανθρωπότη- να χρησιμοποιήσει την ένταση ή ένα θερμό
τας», τη στιγμή μάλιστα που το καθεστώς της επεισόδιο ανάμεσα στις δύο χώρες για να
Άγκυρας είναι υπόλογο για δεκάδες περιστα- αναβάλει τις εκλογές, κερδίζοντας τουλάχιτικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. στον 12 μήνες στην εξουσία.
Ο Ερντογάν μίλησε υποτιμητικά εναντίον της
Η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη για όλα τα ενΕλλάδας, χαρακτηρίζοντάς την «γελοία» επει- δεχόμενα και θέτει τις «κόκκινες γραμμές» της,
δή επιχειρεί να κάνει επίδειξη δύναμης στο διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν
Αιγαίο, ενώ έκανε και πάλι λόγο για «τουρκι- επιτρέπει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας και
κή» μειονότητα στη Θράκη και ζήτησε να ανα- των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Παράλληγνωριστεί επίσημα η «Τουρκική Δημοκρατία λα, θωρακίζεται έναντι υβριδικών και ασύμμετης Βόρειας Κύπρου».
τρων απειλών, διατηρώντας όμως την ψυχραιΔιπλωματικοί κύκλοι στην Αθήνα εκτιμούν μία της, ώστε να μη διολισθήσει στο σπιράλ ένότι η άνευ προηγουμένου επίθεση του Τούρ- τασης που καλλιεργεί η Τουρκία με τις προβοκου προέδρου εντάσσεται σε μία ευκάτσιες που επιχειρεί να στήρύτερη επιχείρηση δυσφήμησει στον Έβρο και στο Αισης της Ελλάδας, η οποία
γαίο. «Η ετοιμότητα είναι δεΟι ακρότητες
ξεκίνησε πριν από λίγες
δομένη»,
τονίζουν ανώτατες
των Τούρκων αξιωμαεβδομάδες με τα fake
στρατιωτικές
πηγές, και αυτό
τούχων δεν είναι τίποτα
news περί παρενοχλήάλλωστε
προκύπτει
από την
παραπάνω από ένα «ζέστασεων και εγκλωβισμού μα», ενώ η ανθελληνική ρητοκινητικότητα που υπάρχει τις
τουρκικών αεροσκατελευταίες
ημέρες στην ελληρική θα κλιμακωθεί, όσο
φών από την ελληνική
νική
πλευρά.
Η επίσκεψη του
πλησιάζει η ημερομηνία των
αεράμυνα και συνεχίστηαρχηγού
ΓΕΕΘΑ
στον Έβρο,
–αμφίρροπων– προεδρικε με τις ανυπόστατες καστον απόηχο μάλιστα των
κών εκλογών
τηγορίες για νεκρά παιδιά σε
τουρκικών απειλών, έστειλε
νησίδες του Έβρου. Ένα καλοένα ηχηρό μήνυμα πως η Αθήσκηνοθετημένο επικοινωνιακό σόου, λένε
να δεν αιφνιδιάζεται και δεν
χαρακτηριστικά, με σκοπό να μειώσει το κύ- τρομοκρατείται, και είναι έτοιμη να αντιμετωπίρος της Ελλάδας στα μάτια της διεθνούς σει την τουρκική προκλητικότητα σε κάθε πεκοινότητας και ιδίως των Ηνωμένων Πολι- δίο, είτε ρητορικό είτε επιχειρησιακό.

Απρόβλεπτος
και επικίνδυνος
Προβληματισμό, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν γίνεται όλο και
πιο απρόβλεπτος, μπροστά
στον κίνδυνο να χάσει τις επερχόμενες εκλογές. Σε αυτό συμβάλλει η παραδοξότητα της πολιτικής που εφαρμόζει ο Τούρκος πρόεδρος με την επαμφοτερίζουσα στάση του, δηλώνοντας ο ίδιος ότι ανήκει «και
στη Δύση και στην Ανατολή».
Από το μικροσκόπιο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν περνά απαρατήρητη η
στενή σχέση της Άγκυρας με
τη Μόσχα, το Πεκίνο και την
Τεχεράνη, η οποία προκαλεί
πονοκεφάλους στις Βρυξέλλες, την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ. Τα συνεχόμενα μπρος-πίσω
ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση,
η ρητορική του «ρόλερ κόστερ», όπως τη χαρακτηρίζουν
διπλωματικές πηγές, είναι κάτι
πρωτοφανές που δεν μπορεί
να ερμηνευθεί με ακρίβεια, και
αυτό κάνει ιδιαίτερα δύσκολο
τον χειρισμό της κατάστασης
τόσο για την Αθήνα όσο και για
το δυτικό στρατόπεδο. Το δεδομένο, πάντως, είναι ότι δεν
έχουν φανεί ακόμη οι επιπτώσεις από το «δηλητήριο» με το
οποίο έχει ποτίσει την τουρκική κοινωνία, με το μέλλον στις
σχέσεις των δύο πλευρών να
προμηνύεται δυσοίωνο.
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το «μικροσκόπιο» του υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, της
ΕΛ.ΑΣ. και των μυστικών
υπηρεσιών της χώρας έχει μπει ένα
αραβόφωνο «κλειστό» γκρουπ στη
διαδικτυακή εφαρμογή επικοινωνίας
Telegram, το οποίο αποκαλείται
«Καραβάνι του φωτός» και στόχο έχει την
υποκίνηση Σύρων και άλλων μεταναστών
που ζουν στην Τουρκία (σ.σ. και ιδιαίτερα
πέριξ της Κωνσταντινούπολης) να
μετακινηθούν προς την Ευρώπη.

Σ

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοια «κλειστά» γκρουπ δημιουργούνται στη συγκεκριμένη εφαρμογή και απευθύνουν καλέσματα για... προέλαση προς την Ελλάδα. Ωστόσο, το γεγονός ότι μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών προσέγγισε
το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 90.000
ατόμων δείχνει ότι έχει δυναμική που δεν
μπορεί να αγνοηθεί. Άλλωστε, η πρόσφατη
ιστορία (σ.σ. από το 2015 μέχρι και το
2020) έχει διδάξει τις ελληνικές Αρχές
πως, όταν υπάρχει καθοδήγηση –έστω κι αν
αυτά που υπόσχονται είναι απατηλά–, η πίεση στα σύνορά μας αυξάνει. Μάλιστα, τα
τελευταία 24ωρα, στο συγκεκριμένο
γκρουπ διακινούνται βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μετανάστες να μετακινούνται από το εσωτερικό της Τουρκίας
προς την Αδριανούπολη, με τελικό προορισμό τα σύνορα με την Ελλάδα.

Εργαλειοποιούνται
Για την ώρα, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένα πρόσφατα, ωστόσο, ακόμη κι αν
πρόκειται για τέχνασμα με σκοπό την παρακίνηση, δεν μπορούν να αγνοηθούν. Όταν,
άλλωστε, μιλάμε για άτομα που είτε είναι
διωγμένα από τη χώρα τους είτε αναζητούν
ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη, τα fake
news αποτελούν το καλύτερο «εργαλείο»
στα χέρια των διακινητών. Πολλώ δε μάλλον
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Το «Καραβάνι του φωτός»
ετοιμάζεται για τον Έβρο
Το λογότυπο της
ομάδας «Καραβάνι
του φωτός» με
εμφανές το 2022,
για να διακρίνεται
από τα παλαιότερα
καλέσματα

Οι διαχειριστές του «κρυφού» γκρουπ
δημιουργούν υποομάδες των 50 ατόμων,
για να τους δώσουν κατευθύνσεις

όταν δέχονται πιέσεις από τις τουρκικές Αρχές για να μετακινηθούν προς τα σύνορα με
την Ελλάδα, εκεί όπου η Jandarma (σ.σ. η
τουρκική στρατοχωροφυλακή που λειτουργεί ως «σώμα πραιτοριανών» του Ερντογάν)
και οι διακινητές δρουν σε αγαστή συνεργασία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το «Καραβάνι του φωτός» απασχόλησε και τα τουρκικά
ΜΜΕ, με την ελεγχόμενη από τον «σουλτάνο» εφημερίδα «Milliyet» να γράφει ότι «πρόσφυγες από Σουδάν, Συρία, Λίβανο, Αφγανιστάν και Παλαιστίνη συγκεντρώνονται στους
δρόμους της Αδριανούπολης και ετοιμάζονται να περάσουν στην Ελλάδα, είτε από τον
Έβρο είτε από το Αιγαίο».

Θεοδωρικάκος: «Είμαστε θωρακισμένοι»
Την ώρα που η κινητικότητα γύρω από το μεταναστευτικό γίνεται όλο και πιο έντονη στην
Τουρκία, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε για μία ακόμη φορά στον Έβρο (σ.σ. συναντήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με τον Βούλγαρο ομόλογό
του) και διεμήνυσε ότι «μέσα από όλα τα τελευταία γεγονότα αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι
ο Έβρος δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σύνορο, αλλά είναι και το σύνορο μεταξύ του
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και της εργαλειοποίησης δυστυχισμένων ανθρώπων από
την άλλη πλευρά. Εμείς συνεχίζουμε, ενισχύουμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τη φύλαξη των συνόρων μας με όλους τους δυνατούς τρόπους. Προχωράμε στην
κατασκευή του φράχτη κατά μήκος όλου του ποταμού Έβρου. Αυξάνουμε τα ηλεκτρονικά
μέσα επιτήρησης. Συνεργαζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, συνεργαζόμαστε
με τους γείτονές μας, πάντοτε με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου».

Για ένα καλύτερο μέλλον
«Είμαστε άνθρωποι χωρίς απαιτήσεις. Το
μόνο που ζητάμε είναι να προστατεύσουμε
τα παιδιά μας και να τους εξασφαλίσουμε
ένα μέλλον για να ζήσουν με αξιοπρέπεια,
ασφάλεια και ελευθερία», αναφέρουν οι
διαχειριστές του «κρυφού» γκρουπ σε δημοσιογράφους ξένων ΜΜΕ που επικοινώνησαν μαζί τους.
Επισημαίνουν ακόμα ότι προχώρησαν σε
αυτή την κίνηση, καθώς στην Τουρκία γίνονται όλο και πιο δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης, ενώ έχει ενταθεί και η ρατσιστική
ρητορική απέναντί τους. Σύμφωνα με τους
διαχειριστές, η μετακίνηση προς την Ευρώπη είναι μονόδρομος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το καθεστώς Ερντογάν θα
τους «σπρώξει» πίσω στη Συρία και εκεί η
ζωή τους απειλείται από τον Μπασάρ Αλ
Άσαντ. Υποστηρίζουν δε πως οι διαχειριστές
τουλάχιστον είναι άτομα υψηλής μόρφωσης
(σ.σ. γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) που κι
αυτοί έχουν εγκλωβιστεί στην Τουρκία, δεν
δίνουν όμως περαιτέρω στοιχεία, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας.
Στην Τουρκία αυτήν τη στιγμή υπάρχουν
περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια Σύροι
πρόσφυγες, που μετακινήθηκαν λόγω της
εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα τους.

Μιλώντας στον βρετανικό «Guardian»,
ένας 22χρονος με το όνομα Καϊρού ανέφερε ότι «είμαι Σύρος πρόσφυγας που ήρθα στην Τουρκία το 2018 από την πόλη
Χομς. Είμαι μηχανικός και σχεδιάζω να μετακινηθώ με το “Καραβάνι του φωτός” μαζί με φίλους μου. Περιμένουμε οδηγίες
μέσω του γκρουπ για το πότε θα ξεκινήσουμε. Δεν υπάρχει μέλλον για εμένα εδώ,
ούτε για κανέναν Σύρο πρόσφυγα». Αξίζει
επίσης να σημειώσουμε ότι περίπου 400
άτομα από την πόλη Ιντλίμπ επιχείρησαν
να περάσουν σε τουρκικό έδαφος για να
ενταχθούν με το «Καραβάνι του φωτός»,
αλλά απωθήθηκαν από δυνάμεις ασφαλείας της γειτονικής χώρας.

Περισσότερα από 90.000
άτομα έχουν εγγραφεί στο
«κρυφό» γκρουπ της
εφαρμογής στο Telegram,
που υποτίθεται ότι
δημιουργήθηκε από Σύρους
επιστήμονες που έχουν
εγκλωβιστεί στην Τουρκία

ΧΡΗΜΑ
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Ποιοι κερδίζουν από την επιδότηση ρεύματος
ρεις κλίμακες επιδότησης για τα
οικιακά τιμολόγια, σημαντικά
κίνητρα και μπόνους για όσους
καταφέρουν να εξοικονομήσουν από 5%
έως 15% στον λογαριασμό τους και
οριζόντια επιδότηση στο φυσικό αέριο
περιλαμβάνει το νέο κυβερνητικό
μοντέλο και πρακτικά πριμοδοτεί όσους
έχουν ήδη χαμηλή κατανάλωση και
καταφέρουν να μειώσουν τους
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας
ακόμα περισσότερο.

Τ

της Αμαλίας Κάτζου

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κώστας Σκρέκας, στόχος των κρατικών παρεμβάσεων που θα τεθούν σε ισχύ από την
1η Οκτωβρίου είναι η στήριξη των νοικοκυριών, η ενεργειακή επάρκεια και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Κλιμακωτά για όλους
Το κυβερνητικό μοντέλο περιλαμβάνει
κλιμακωτές επιδοτήσεις, αφορά όλες τις
παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας,
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου.
Συγκεκριμένα:
 Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 KWh επιδοτείται το 90% της αύξησης, με
την επιδότηση να φτάνει στα 436
€/MWh. Αφορά το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.
 Για τη μηνιαία κατανάλωση από 501 έως
1.000 kWh επιδοτείται το 80% της αύξησης, με επιδότηση 386 €/MWh. Αν,
όμως, ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15%
τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η
επιδότηση αυξάνεται κατά 50 €/MWh.
 Για τη μηνιαία κατανάλωση πάνω από
1.001 KWh, επιδοτείται το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα
336 €/MWh. Αφορά μόνο το 2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την
κλίμακα ισχύει η επιπλέον επιδότηση των
50 €/MWh, αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης κατά 15%.
 Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) επιδοτείται, όπως κάθε μήνα, σχεδόν το
100% της αύξησης και η επιδότηση
ανέρχεται στα 485 €/MWh.

Η μείωση ανταμείβεται
Μεγάλοι κερδισμένοι των νέων επιδοτή-

σεων στο ρεύμα είναι κυρίως όσοι ανήκουν στην πρώτη κλίμακα, όσοι καταφέρουν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωσή τους και όσοι έχουν ήδη Κοινωνικό
Τιμολόγιο. Μικρότερο θα είναι το όφελος
για όσους καταναλώνουν πάνω από 1.001
ΚWh/μήνα και δεν κάνουν βήματα εξοικο-

Χαμένοι όσοι
χρησιμοποιούν
φυσικό αέριο
ως βασική
πρώτη ύλη

νόμησης, για τους αγρότες, αλλά και για
όσους πολίτες έχουν φυσικό αέριο.
Πιο αναλυτικά, τη μεγαλύτερη επιδότηση
θα λάβουν οι οικιακοί καταναλωτές που
έχουν κοινωνικό τιμολόγιο, καθώς θα γίνει
απορρόφηση του 100% της αύξησης και
θα επιδοτηθούν με 485 ευρώ ανά μεγαβα-

Στους χαμένους ανήκουν όσοι θα κληθούν να
πληρώσουν το νέο ειδικό τέλος που θεσπίζεται
για τους ηλεκτροπαραγωγούς που χρησιμοποιούν το αέριο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
ηλεκτρισμού. Σημειώνεται πως τα έσοδα από το
ειδικό τέλος θα κατευθύνονται στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης και θα έχουν ως στόχο την:
α) Υποστήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση
των αυξημένων τιμών του φυσικού αερίου.
β) Υποστήριξη επενδύσεων σε εναλλακτικά
καύσιμα, όπως το βιομεθάνιο και το πράσινο
υδρογόνο.
γ) Υποστήριξη τροποποιήσεων και επεκτάσεων υποδομής του συστήματος φυσικού αερίου,
που είναι απαραίτητες για την αντικατάσταση
του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση
της δυνατότητας εισαγωγών από άλλες πηγές.
Υπενθυμίζεται πως χαμηλότερα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο είναι τα τιμολόγια ηλεκτρικού

τώρα. Στους κερδισμένους βρίσκονται επίσης οι καταναλωτές της πρώτης κλίμακας,
οι οποίοι έχουν ήδη τις χαμηλότερες καταναλώσεις (έως περίπου 500 KWh/μήνα)
και θα λάβουν τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις (436 ευρώ ανά μεγαβατώρα).
Ακολουθούν τα νοικοκυριά της δεύτε-

ρεύματος που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ
της Τρίτης από τους προμηθευτές ρεύματος για
τον Οκτώβριο.
«Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα προνόησε κι από την πρώτη
στιγμή έχει πάρει μέτρα», είπε ο Κώστας Σκρέκας και πρόσθεσε: «Δημιουργήσαμε τον μόνιμο
μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων που εισπράττουμε από τις εταιρίες ηλεκτροπαραγωγής και που έχει ήδη αποδώσει σε μόλις δυόμισι
μήνες, πάνω από 2 δισ. ευρώ».
«Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα για τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τους αγρότες, τον Οκτώβριο, ανέρχεται στο 1,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, το 1 δισ. προέρχεται από την ανάκτηση των υπερεσόδων που
εισπράττουμε από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής και από τα έσοδα από τις δημοπρασίες
των ρύπων, και τα 100 εκατ. από τον κρατικό
προϋπολογισμό», τόνισε ο Κώστας Σκρέκας.
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και το μπόνους
 Οι

τιμές μετά την
ελάφρυνση που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση
και το «δώρο» 15% για
όλους τους παρόχους
 90 ευρώ «οριζόντια»
για το φυσικό αέριο

ρης κλίμακας (από 501 έως 1.000 KWh/μήνα) με επιδότηση 386 ευρώ ανά
μεγαβατώρα και όσοι λάβουν επιπλέον
επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε
περίπτωση εξοικονόμησης 15% συγκριτικά με το περασμένο έτος.
Μπόνους εξοικονόμησης θα υπάρχει και
για τις επιχειρήσεις. Ακολουθώντας την εισήγηση της Κομισιόν για «υποχρεωτική»
εξοικονόμηση ενέργειας στους λογαριασμούς ρεύματος, η επιδότηση για τις πρώτες 2.000 κιλοβατώρες κατανάλωσης τον
Οκτώβριο ανέρχεται στα 398 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για τους μη οικιακούς καταναλωτές με παροχή ισχύος έως 35 kVA,
απορροφώντας το 80% της αύξησης.

ρίου είναι στα 203 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, κάτι που σημαίνει πως η κρατική
επιχορήγηση καλύπτει περίπου το 47% της
τιμής αυτής.
Ειδικότερα, τα αρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών
επέλεξαν τη συγκεκριμένη λύση, καθώς
δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα της υιοθέτησης ενός μοντέλου κλιμακωτών ενισχύσεων, όπως ισχύει πλέον για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Συνεπώς, οι οικιακοί καταναλωτές που
χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους θα επιδοτηθούν οριζόντια τη
φετινή χειμερινή σεζόν.
Το ύψος της επιδότησης θα ανακοινώνεται κάθε μήνα μαζί με το ύψος των επιχορηγήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι τα
νοικοκυριά θα είναι σε θέση να γνωρίζουν
εκ των προτέρων τις ενισχύσεις που θα
λαμβάνουν ώστε να μειώνεται ο λογαριασμός τους. Οι τιμές του φυσικού αερίου
για τους οικιακούς καταναλωτές έχουν
σχεδόν δεκαπλασιαστεί σε σχέση με το
2020.

Oι ανταγωνιστικές χρεώσεις

Με βάση διαθέσιμα στοιχεία, οι ανταγωνιστικές χρεώσεις του καυσίμου ξεπερνούν τα 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα, όταν
το 2020 κυμαίνονταν στα 0,015 με 0,020
Οι… λίγο ωφελημένοι
ευρώ ανά κιλοβατώρα. Οι εκτιμήσεις μάλιΛιγότερο ωφελημένοι είναι αυτοί που στα μιλούν για τιμές που αναμένεται να είανήκουν στην τρίτη κλίμακα και
ναι τον Οκτώβριο
καταναλώνουν πάνω από
στα επίπεδα των
1.001 κιλοβατώρες, δη0,22 με 0,24 ευΤα νέα μέτρα
λαδή το 2% των νοικορώ
ανά κιλοβαθα τεθούν σε ισχύ
κυριών, εκτός και αν
τώρα. Επίσης, χιαπό την 1η Οκτωβρίου,
καταφέρουν να μειλιάδες νοικοκυμε στόχο τη στήριξη όλων
ώσουν την κατανάριά έχουν ελάχιλωσή τους, αλλά
στα περιθώρια
των νοικοκυριών, την
και τα περίπου
εναλλακτικών πηενεργειακή επάρκεια και
700.000 νοικοκυγών θέρμανσης,
την επιβράβευση της
ριά που χρησιμοποιμε δεδομένο ότι με
εξοικονόμησης
ούν φυσικό αέριο στην
την επιλογή που
Ελλάδα.
έκαναν για φυσικό
ενέργειας
Η επιδότηση για αυτούς
αέριο προχώρησαν σε
θα συνεχίσει να είναι οριζόντια,
αποψίλωση του εξοπλισμού
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς
για τη χρήση πετρελαίου.
μπόνους, με «μόλις» 90 ευρώ ανά θερμική
Eπίσης, σημαντικά χαμηλότερη θα είναι η
κιλοβατώρα για τα οικιακά τιμολόγια και 40 επιδότηση για τους μη οικιακούς καταναευρώ ανά θερμική κιλοβατώρα για τις επι- λωτές έως 35 kVA και όλους όσοι ξεπερχειρήσεις, καθώς η επιδότηση θα είναι μεν νούν τις 2.000 κιλοβατώρες. Σε αυτή την
υψηλότερη από ό,τι ίσχυσε στις αρχές του περίπτωση, η επιδότηση ανέρχεται σε 230
έτους, όμως θα είναι αρκετά χαμηλότερη ευρώ ανά μεγαβατώρα.
από αυτήν που θα απολαμβάνουν οι καταΤέλος, στην κατηγορία των εμπορικών τιναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.
μολογίων βρίσκονται και οι αγρότες, για
τους οποίους η επιδότηση θα είναι οριζόνΚάθε μήνα
τια και ανέρχεται στα 436 ευρώ ανά μεγαΣήμερα, η διεθνής τιμή του φυσικού αε- βατώρα.

HELLENiQ ENERGY: Με νέο όνομα
γράφουν και πάλι ιστορία τα ΕΛΠΕ
α Ελληνικά Πετρέλαια άλλαξαν «σελίδα», με το νέο όνομα HELLENiQ
ENERGY να παραπέμπει αφενός στη βαριά κληρονομιά του Ομίλου, αλλά και στη θέληση να εξελιχθεί στο αύριο της «έξυπνης» ενέργειας, των
εναλλακτικών πηγών και της οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων.
Μετά από 64 ολόκληρα χρόνια επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας αλλά
και ουσιαστικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας, τα νέα ΕΛΠΕ επισφραγίζουν την ταχεία υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού «Vision 2025», που
ξεκίνησε το 2021.
Στόχος, η εξέλιξη και η ενσωμάτωση στην εποχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η
εξέλιξη αυτή αποδεικνύεται με την υλοποίηση σημαντικών έργων μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων, την ταχύτατη ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές και στην «πράσινη» ενέργεια, αλλά και την είσοδο σε νέες αγορές και προϊόντα. Και η πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής ολοκληρώθηκε με
την αλλαγή επωνυμίας, λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας του Ομίλου.
Στο επίκεντρο του καινούργιου λογοτύπου του Ομίλου παραμένει ο μικρός
φωτεινός αστέρας, ως σπίθα δημιουργίας και στοιχείο καθοδήγησης στη νέα
εποχή. Εμπνευσμένο από την ελληνική σημαία, που μετατρέπεται σε ένα ενεργειακό κύμα. H λέξη «ENERGY» υποδηλώνει τη μετεξέλιξη, από μια εταιρεία
πετρελαίου σε έναν οργανισμό που θα δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της
ενέργειας, ενσωματώνοντας κριτήρια ESG στη λειτουργία του, αλλά και στις
μελλοντικές προτεραιότητες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.
Κατά την ομιλία του στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισης, προχώρησε στα
αποκαλυπτήρια της νέας εταιρικής ταυτότητας, δηλώνοντας: «Σχεδιάζουμε και
υλοποιούμε ένα μέλλον πιο καθαρό και βιώσιμο για όλους. Γι’ αυτό, καθώς η
αγορά ενέργειας αλλάζει, αλλάζουμε κι εμείς για να προωθήσουμε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Η πορεία δεν θα είναι πάντα εύκολη, αλλά ο στόχος
πρέπει να παραμείνει σταθερός. Με υπευθυνότητα και όρεξη για δημιουργία,
αλλά και με τη νέα ανανεωμένη εταιρική εικόνα που μας προσφέρει μια καινούργια οπτική, τροφοδοτούμε με ενέργεια το αύριο που όλοι αξίζουμε».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, Ιωάννης
Παπαθανασίου, επεσήμανε: «Πίσω μας έχουμε 64 χρόνια υποδειγματικής πορείας και σήμερα προσδιορίζουμε εκ νέου την εταιρική μας ταυτότητα, η οποία
αντιπροσωπεύει έναν Οργανισμό που συνεχίζει να γράφει την ιστορία του, με
ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Θέλουμε η Ελλάδα να βρεθεί στην αιχμή των
ευρωπαϊκών εξελίξεων στον χώρο της ενέργειας».
Η παρουσίαση έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε μια εκδήλωση στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος σημείωσε:
«Η αλλαγή ονόματος και εταιρικής εικόνας των ΕΛΠΕ σηματοδοτεί τη μετεξέλιξή τους σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των
μορφών ενέργειας, με έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του. H στρατηγική μετασχηματισμού των ΕΛΠΕ είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το αύριο».
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Τι αλλάζει για 5.200.000 οφειλέτες Δημοσίου και
Σ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

τενεύει ο κλοιός για τους
οφειλέτες της Εφορίας, του
ΕΦΚΑ, των τραπεζών αλλά και
των εταιρειών παροχής ενέργειας,
καθώς τα χρέη τους θα
παρακολουθούνται επί 24ώρου βάσεως
από τον νέο «Τειρεσία», ενώ υπό τον
άμεσο κίνδυνο πλειστηριασμών από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
βρίσκονται τουλάχιστον 2.000.000
φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν...
άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς.

«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

2.000.000
φορολογούμενοι
απειλούνται άμεσα
από την Εφορία
με πλειστηριασμό
περιουσίων

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμής οφειλών θα παρακολουθείται από δύο συστήματα... Big Brother.

Η «διαμόρφωση»
Το ένα αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και το άλλο
το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, τα
οποία θα λειτουργούν με βάση το πρότυπο του «Τειρεσία». Έτσι, διαμορφώνεται
μια νέα πραγματικότητα για τουλάχιστον
5.200.000 οφειλέτες του Δημοσίου και

των τραπεζών, οι οποίοι πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη τους, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρούν χωρίς
προειδοποίηση οι κατασχέσεις και, εφόσον δεν αποπληρωθεί το χρέος, στη συ-

νέχεια θα έρχεται το «ηλεκτρονικό σφυρί». Με τον τρόπο αυτόν, το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης λαμβάνει
τα... μέτρα του, καθώς η οικονομική κρίση τροφοδοτεί την αύξηση των απλήρω-

των οφειλών προς το Δημόσιο και τις
τράπεζες. Επιπλέον, τα συναρμόδια
υπουργεία ευελπιστούν ότι θα κρατήσουν εντός των ορίων τα έσοδα που πρέπει να μπουν στα κρατικά ταμεία. Επι-

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δεδομένα και το νέο σύστημα
ε το νέο σύστημα καταγραφής
των οφειλών, τόσο ο
δανειστής όσο και ο
δανειζόμενος θα γνωρίζουν ανά πάσα
στιγμή το ύψος των οφειλών, ενώ
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα
μπορεί να ζητάει τα αναλυτικά στοιχεία,
προκειμένου να ξέρει με... ποιον έχει
να κάνει!

Μ

Τα νέα δεδομένα συνίστανται στα εξής
σημεία SOS:
Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
θα συλλέγει και θα αξιολογεί πρωτογενείς πληροφορίες του Δημοσίου και
των τραπεζών, έτσι ώστε να υπολογίσει τις πιθανότητες αθέτησης πληρωμών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, δηλαδή επιχείρηση και φορέας δημόσιου ή

1
2

ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει δωρεάν από
την Αρχή την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση
για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.
Μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, θα δημιουργηθεί για πρώτη
φορά ένα εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Η δημιουργία Κεντρικού
Μητρώου Πιστώσεων αποτελεί διεθνή
πρακτική, η οποία έχει υιοθετηθεί από
την πλειοψηφία των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως
σκοπό την καταγραφή –σε αναλυτική
βάση– του ιστορικού πληρωμών, των
ειδών των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλης πληροφορίας που
σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση
προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από

3

πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Το Μητρώο αποσκοπεί στην εξάλειψη της υπάρχουσας ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ δυνητικών δανειστών και δανειοληπτών, κι έτσι δύναται
να αποτελέσει μοχλό ώθησης για τη
χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Στα στοιχεία του οικονομικού προφίλ
του οφειλέτη περιλαμβάνονται τα
εξής:

4

 Για τα φυσικά πρόσωπα θα γίνεται η

καταγραφή για όνομα και επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, Αριθμό Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.), ΑΦΜ,
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΜΚΑ.
 Για τις επιχειρήσεις, θα αναφέροντα

επωνυμία, νομική μορφή, αριθμός στο ΓΕ-

ΜΗ, ΑΦΜ, πληροφορίες ταυτοποίησης
των εκπροσώπων τους, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.
 Θα δίνονται πληροφορίες για την εξα-

τομικευμένη οφειλή, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός της σύμβασης δανείου, η φύση της οφειλής και οι
βασικοί της όροι, οι προσαυξήσεις και τα
πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το
επιτόκιο και οι μεταβολές, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές
που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των
καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της
οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής, μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, πληροφορίες
για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που
λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της
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τραπεζών
 Μονόδρομος

οι ρυθμίσεις
οφειλών  «Big Brother»
για τα φέσια στα τιμολόγια
ρεύματος και αερίου
 Τα SOS του νέου
συστήματος ελέγχου

πλέον, θα υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με το ύψος του ιδιωτικού
χρέους, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 240
δισ. ευρώ, αποτελώντας «ωρολογιακή
βόμβα» για τα κρατικά έσοδα και τους
ισολογισμούς των τραπεζών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από την περασμένη Δευτέρα τέθηκαν και πάλι σε εφαρμογή, μετά από δυόμισι χρόνια «παγώματος», οι πλειστηριασμοί για τους οφειλέτες
της Εφορίας. Εκτιμάται ότι 2.100.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις βρίσκονται
υπό την άμεση απειλή του πλειστηριασμού,
ενώ επιπλέον 2.000.000 φορολογούμενοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις ποσών
από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, λόγω των οφειλών τους από φόρους, τέλη,
πρόστιμα και προσαυξήσεις.

καταγραφής
δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση
ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη
λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη
καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη.
 Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά
με πτώχευση του οφειλέτη, την κήρυξή
του ή την απαλλαγή του.
 Θα παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική
συμπεριφορά του υποκειμένου, όπως: η
ιδιότητά του ως ανέργου, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.
 Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διατηρεί

σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα της
οικονομικής συμπεριφοράς του οφειλέτη
για 10 χρόνια.
 Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα

λειτουργεί συμπληρωματικά με τον σημερινό «Τειρεσία», αλλά θα διαθέτει τα πλήρη στοιχεία και το προφίλ του οφειλέτη.

Πόσο αυξάνονται οι εισφορές από 01/01
για 1.500.000 ελεύθερους επαγγελματίες
2

εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού τη φετινή
χρονιά αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των
εισφορών για 1.500.000 ελεύθερους
επαγγελματίες, η οποία εκτιμάται μεταξύ 8% και 9%.

Η

Αυτό σημαίνει ότι μη μισθωτοί, όπως επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες πρέπει να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη, ακόμη και για την πρώτη ασφαλιστική κλάση,
ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή της είναι προαιρετική,
αλλά πρέπει να δηλωθεί το αργότερο έως τις αρχές του επόμενου έτους. Σύμφωνα με υπολογισμούς, ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση και την κλίμακα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, η ετήσια επιβάρυνση θα ξεκινήσει από 300 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 720 ευρώ και αφορά τις εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και το εφάπαξ.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο Βρούτση του 2020,
η αύξηση των εισφορών προβλέπεται με βάση το μέσο ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, ο οποίος, λόγω της έκρηξης των τιμών της ενέργειας και των άλλων προϊόντων, θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Οι αυξήσεις αυτές, λόγω της μεγάλης πίεσης στα εισοδήματα και των ελεύθερων
επαγγελματιών, εκτιμάται ότι θα «ανεβάσουν» τον αριθμό των
οφειλετών του ΕΦΚΑ, όπου ήδη καταγράφεται αδυναμία από
σχεδόν 500.000 επαγγελματίες να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Τα ποσά για τις έξι ασφαλιστικές βαθμίδες
Με βάση τις έξι ασφαλιστικές κλάσεις και τις τρεις κλίμακες
που ορίζει ο Νόμος Βρούτση, λόγω της τιμαριθμικής προσαρμογής, οι εισφορές θα διαμορφωθούν ως εξής:
Για την 1η ασφαλιστική κλάση, η ισχύουσα μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, υγεία, κρατήσεις ΟΑΕΔ, επικουρική
και εφάπαξ είναι 288 ευρώ. Με αύξηση της εισφοράς κατά
8%-9%, η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 311,04313,92 ευρώ. Για τη δεύτερη κλίμακα, από 302 ευρώ σήμερα, θα αυξηθεί στα 326,16-329,18 ευρώ και για την τρίτη,
από τα 318 ευρώ, στα 343,44-346,62 ευρώ.

1

Για τη 2η ασφαλιστική κλάση, η σημερινή συνολική εισφορά στην πρώτη κλίμακα είναι 330 ευρώ και με αύξηση 8%-9% θα ανέβει στα 356,40-359,70 ευρώ. Για τη δεύτερη κλίμακα, από τα 344 ευρώ σήμερα, θα αυξηθεί από την
01/01/2023 στα 371,52-374,96 ευρώ και για την τρίτη
κλίμακα, από τα 360 ευρώ, στα 388,80-392,40 ευρώ.
Για την 3η ασφαλιστική κλάση, η
εισφορά της πρώΑπό 300 έως 720 ευρώ
της κλίμακας, από
η ετήσια επιβάρυνση
τα 380 ευρώ, θα αυξηθεί στα 410,40ανάλογα με
414,20 ευρώ. Για
την ασφαλιστική κλάση
τη δεύτερη κλίμακα
από τα 394 ευρώ,
και την κλίμακα
στα 425,52-429,46
των επιτηδευματιών
ευρώ και για την τρίτη κλίμακα, από τα
410 ευρώ σήμερα, στα 442,80-446,90 ευρώ.
Για την 4η ασφαλιστική κλάση, η εισφορά της πρώτης
κλίμακας, από τα 441 ευρώ, θα αυξηθεί στα 476,28480,69 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη κλίμακα, από τα 455 ευρώ θα αυξηθεί στα 491,40-495,95 ευρώ. Για την τρίτη κλίμακα, το σημερινό ποσό της μηνιαίας εισφοράς, από τα 471
ευρώ, θα αυξηθεί στα 508,68-513,39 ευρώ.
Για την 5η κλάση, η εισφορά της πρώτης κλίμακας διαμορφώνεται σήμερα στα 503 ευρώ, ενώ από την
01/01/2023 θα αυξηθεί στα 543,24-548,27 ευρώ. Αντιστοίχως, για τη δεύτερη κλίμακα το ποσό αυξάνεται, από
τα 517 ευρώ, στα 558,36-563,53 ευρώ και για την τρίτη
κλίμακα, από τα 533 ευρώ, στα 575,64-580,97 ευρώ.
Τέλος για την 6η κλάση, η μηνιαία εισφορά της πρώτης
κλίμακας, από τα 644 ευρώ σήμερα, θα αυξηθεί στα
695,52-701,96 ευρώ από την 01/01/2023, για τη δεύτερη, από τα 658 στα 710,64-717,22 ευρώ και για την τρίτη
κλίμακα, από τα 674 ευρώ σήμερα, θα αυξηθεί στα 727,92734,66 ευρώ.
Λουκάς Γεωργιάδης

3
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Συναλλακτική απαξίωση…
Χ.Α.: Το ευμετάβλητο διεθνές κλίμα και η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο ελληνικό
Χρηματιστήριο, το οποίο δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική να
αντιδράσει ανοδικά, έστω και τεχνικά. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πλειοψηφία των επαγγελματιών του χώρου κάνει λόγο για μια εγκαταλελειμμένη αγορά, που δεν μπορεί να προσελκύσει ξένα ποιοτικά χαρτοφυλάκια. Έτσι, στο Χ.Α. απομέ-

νουν οι traders και οι λίγοι εγχώριοι κωδικοί λιανικής, που
ασφαλώς και δεν μπορούν να αναστρέψουν το επιφυλακτικό
κλίμα. Εξαιτίας αυτού, ακόμα και στους κλάδους που μέχρι
πρότινος πρωταγωνιστούσαν και είχαν δώσει και δείγματα
ανεξάρτητης ανοδικής κίνησης, τώρα καταγράφονται κινήσεις «profit taking». Τεχνικά, ο ΓΔ θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 847 μονάδων, για να κινηθεί προς τις 863 μονάδες.

Χρήστος Σταϊκούρας
(υπουργός Οικονομικών):

Τα πάντα χρη

Από την Αμαλία Κάτζου

ΠΡΟΣΩΠΟ

Χτίζουμε δίχτυ ασφαλείας
πάνω από την κοινωνία

Α

ρωμα γυναίκας θα έχει
η επόμενη διοίκηση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καθώς τη
θέση της προέδρου αναμένεται
να αναλάβει η κα Λουκία Σαράντη, πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρείας Ακρίτας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το
1977 και είναι μία από τις καλύτερες στον κλάδο της παραγωγής ξύλου,
όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, όπου
έχει έδρα, αλλά και πανελλαδικά. Η εταιρεία απασχολεί 250 άτομα προσωπικό,
έχει έδρα στον Νομό Έβρου και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από
το 2000. Η κα Σαράντη είναι έφορος
(Trustee) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κολλεγίου «Ανατόλια», μέλος της
Επιτροπής Β. Ελλάδος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και
μέλος της Εκτελεστικής επιτροπής της
Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Β.
Ελλάδος. Έχει συνεχή ενασχόληση με τα
θέματα του Συλλόγου Αυτισμού ΑΧΤΙΔΑ,
έχοντας μάλιστα διατελέσει πρόεδρος
του συλλόγου στο παρελθόν.

Γιατί η Noval Property, η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία, της οποίας βασικός μέτοχος είναι η Viohalco, δεν «βιάζεται» να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών; Ο λόγος είναι απλός και
αφορά το ότι η εταιρεία ακινήτων αναζητεί το καλύτερο δυνατόν timing για να απευθυνθεί στους επενδυτές, καθώς ομολογουμένως οι
τρέχουσες συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Σημειώνεται πως η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε περιθώριο έως τις 15 Οκτωβρίου
2023 στη Noval Property προκειμένου να εισαχθεί στο ΧΑΑ. Η Noval
Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της περιλαμβάνει 61 στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία.
Η αξία αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της
ανέρχεται περίπου στα 455,5 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΙΝΤRΑCOM DEFENSE: Η Intracom Defense (IDE) ανακοίνωσε
τη νέα ανάθεση σύμβασης από την Boeing για την παραγωγή
ηλεκτρομηχανολογικών συγκροτημάτων για τα αεροσκάφη V22 Osprey tiltrotor, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού. Με τη
συγκεκριμένη παραγγελία, η IDE διευρύνει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Boeing, συμμετέχοντας στην παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα ενός ακόμη μοναδικού αεροσκάφους, μετά τα Chinook και Awacs. Επιπλέον, η νέα αυτή ανάθεση από
την Boeing αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής επίδοσης της
IDE στα προγράμματα που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα.
JUMBO: Με ισχυρή αύξηση πωλήσεων κατά 12,82% και κερδοφορίας κατά 21,26%, ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο του έτους
(Ιανουάριος- Ιούνιος 2022) ο Όμιλος Jumbo, που προχωρά στη
διανομή έκτακτου μερίσματος 0,3850 ευρώ ανά μετοχή. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 354 εκατ. ευρώ και τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στα
78,56 εκατ. ευρώ, έναντι των 67,18 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα
κατά +16,94%.

Market Place
PROFILE

Σημαντική άνοδο των πωλήσεών και
της μετά φόρων κερδοφορίας το α’
εξάμηνο του 2022, κατά 33% και 50%
αντίστοιχα, κατέγραψε ο Όμιλος Profile. H ρευστότητα του ομίλου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ικανοποιητικά
επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α’ εξαμήνου στα
16,9 εκατ. ευρώ και καθαρά διαθέσιμα στα 10,0 εκατ. ευρώ, τα οποία, συνυπολογίζοντας την αξία των ίδιων μετοχών που διατηρούσε η εταιρεία,
ανέρχονται σε 10,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη
δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 27% και
τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο
1,9%, απόρροια της αποτελεσματικής
διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διατηρώντας τα εχέγγυα για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού
πλάνου του ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η
Saipem S.p.A. ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου τον τομέα σωλήνων χάλυβα, σύμβαση που αφορά την
ανάπτυξη υποθαλάσσιου και χερσαίου
αγωγού φυσικού αερίου από την
Gastrade. Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) θα
συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας
με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του
οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της
Βουλγαρίας, της ευρύτερης περιφέρειας αλλά και με προοπτική να εφοδιάσει και την Ουκρανία.
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Να παρέμβει
εισαγγελέας
για τον χορό
εκατομμυρίων
πορεί η Σιθωνία να μαγεύει με
το φυσικό κάλλος της, ωστόσο,
φαίνεται ότι ο ρόλος των
αιρετών που κατά καιρούς ανέλαβαν την
Τοπική Αυτοδιοίκηση υπερβαίνει τον
ουσιαστικό χαρακτήρα τους, που είναι η
εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των
δημοτών.

Μ

Η διαδρομή προμηθειών και αδειδοτήσεων που παραβαίνουν τους κανόνες φαίνεται ότι επεκτείνεται από τους υπηρεσιακούς φορείς του δήμου έως το Δασαρχείο,
την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και την
Αστυνομία.

Υπόθεση ΧΑΔΑ
Το 2013 προκηρύχθηκε διαγωνισμός για
την περάτωση έργου μείζονος σημασίας
για τα απόβλητα της Σιθωνίας. Αντικείμενο
του έργου ήταν η αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Σιθωνίας, στις θέσεις Ψαλίδα Αγ. Νικολάου, Ασπρονέρι Νικήτης και Ξεράδια Συκιάς. Τα έργα αποκατάστασης των τριών ΧΑΔΑ περιλάμβαναν
την κατασκευή όλων των απαραίτητων εργασιών για την πλήρη αποκατάσταση των
χώρων, όπως:
 Έργα διαμόρφωσης αναγλύφου.
 Έργα στεγανοποίησης απορριμματικού
αναγλύφου.
 Έργα διαχείρισης βιοαερίου - στραγγισμάτων.
 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και υποδομές (αντιπλημμυρική προστασία, δίκτυα υποδομής, περίφραξη,
πυρόσβεση, πυροπροστασία, εσωτερική
οδοποιία κ.λπ.).
Το έργο ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού στην κοινοπραξία των εταιρειών
ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, με κωδικό (MIS 374814) με
έναρξη 23/9/2013 και λήξη
31/3/2015, με συνολικό προϋπολογισμό 1.111.308,66 ευρώ για την αποκα-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

τάσταση και των τριών ΧΑΔΑ. Βάσει της
σύμβασης, η οποία υπογράφηκε από τον
τότε δήμαρχο Σιθωνίας Ιωάννη Τζίτζιο, η
ανάδοχος κοινοπραξία των εταιρειών
όφειλε να ολοκληρώσει το έργο της αποκατάστασης και των τριών, μολονότι
υπήρξαν καταγγελίες από την αντιπολίτευση του Δήμου Σιθωνίας.
Το έργο «παραδόθηκε» κατά τα δύο τρίτα. Δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στον ΧΑΔΑ Συκιάς
και στον ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αναδόχου, το
έργο στον ΧΑΔΑ Νικήτης (Ασπρονέρι 2)
δεν παραδόθηκε ποτέ, διότι στην πορεία
διαπιστώθηκε ότι το κόστος εργασιών
υπερκάλυπτε την αποκατάσταση των
δύο και δεν αρκούσε και για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νικήτης. Ωστόσο, τα
εντάλματα πληρώθηκαν κανονικά για
όλο το ποσό που προβλεπόταν βάσει της
αρχικής σύμβασης.

Ένταλμα πληρωμής 418.000 ευρώ
Ωστόσο, το έργο στη Νικήτη έπρεπε με
κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο υπό τον τότε δήμαρχο
Ιωάννη Τζίτζιο αποφασίζει να δοθούν άνω
των 8 εκατ. ευρώ μέσω των επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ σε αναδόχους για οφειλές
των ΟΤΑ που κηρύχθηκαν ληξιπρόθεσμες
(το γνωστό νομοσχέδιο περί ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ). Μεταξύ των δικαιούχων ήταν και ο Αστέριος Κανατάς, ο
οποίος εισπράττει με ένταλμα πληρωμής
στις 23/5/2017 το ποσό των 417.994 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης στον ΧΑΔΑ Νικήτης. Δηλαδή για ένα έργο που είχε
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και θα έπρεπε να περατωθεί με την προηγούμενη σύμβαση από
τους τότε αναδόχους, το Δημόσιο πλήρωσε δύο φορές...

Η τρίτη σύμβαση!
Μόνο που, όπως αποδείχθηκε, δεν
αποκαταστάθηκε ούτε τότε. Διότι έχει και
τρίτη σύμβαση! Το 2020, το έργο αποκα-

«ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ» Η ΣΙΘΩΝΙΑ

*φωτό αρχείου

Στο «διαμάντι» της Χαλκιδικής
το Δημόσιο πλήρωσε...
τρεις φορές για έργα
αποκατάστασης!
Τι έχει γίνει τελικά;
τάστασης του ΧΑΔΑ Νικήτης επαναπροκηρύχθηκε(!) και στις 29 Αυγούστου 2022 ο
νυν δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρρίσης
Ντέμπλας (αντιδήμαρχος στη διοίκηση
Ιωάννη Τζίτζιου) υπογράφει νέα σύμβαση
αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Νικήτης με την
ίδια εταιρΕία ΥΔΡΟΦΙΛΗ (η οποία είχε
αναλάβει το έργο με την πρώτη σύμβαση
το 2013), ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ! Μάλιστα, στην προσωπική σελίδα
του στο Facebook έχει φωτογραφία με
τον επικεφαλής της αναδόχου εταιρείας,
γράφοντας «υπογραφή σύμβασης με την
εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Νικήτης, προϋπολογισμού
1,5 εκατομμυρίου ευρώ προ εκπτώσεως». Με απλά λόγια, ένα έργο που θα
έπρεπε να περατωθεί πριν από επτά χρόνια, το Δημόσιο το πλήρωσε ήδη δυο φορές και θα πληρώσει και τρίτη!

Σταμάτησαν τα έργα
Ωστόσο, καταγγελίες από τον πρώην κοινοτάρχη Νικήτης Μιχάλη Αναγνωσταρά,
περί παρατυπιών στην περιοχή του Ασπρονερίου κατά τις εργασίες, σταμάτησαν το
έργο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία φέρεται να
προχώρησε εργασίες σε δασική έκταση.
Όταν εκλήθη η Αστυνομία μετά από καταγγελία της αντιπολίτευσης του Δήμου Σιθωνίας ότι τα μηχανήματα της εταιρείας καταπατούν δασική έκταση, δεν ζήτησε έγγραφα από το Δασαρχείο και την Αρχαιολογία.
Επικαλέστηκε ότι «η εταιρεία προσκόμισε
την άδεια από την Περιφέρεια και τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου και άρα ήταν
καθ’ όλα νόμιμη».

Ωστόσο, μετά την καταγγελία του Μιχάλη Αναγνωσταρά, οι εργασίες σταμάτησαν
διότι διαπιστώθηκε ότι αυτές γίνονταν
εκτός των ορίων που προβλεπόταν από την
άδεια και καταπατούσαν δασική έκταση.
Σύμφωνα και με τη δήλωση του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος
επιβεβαιώνει ότι το έργο στον ΧΑΔΑ Νικήτης δεν παραδόθηκε ποτέ, τα έργα στους
ΧΑΔΑ Συκιάς κι Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκαν κανονικά. Είναι όμως έτσι;
Η σύμβαση για την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ προέβλεπε όλα τα απαιτούμενα έργα, όμως όχι μόνο δεν έχει περίφραξη, όχι
μόνο δεν υπάρχει εσωτερική οδοποιία, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει καμία
παρέμβαση στις υποδομές.

Η τοποθέτηση του αναδόχου
Από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΥΔΡΟΦΙΛΗ λάβαμε δήλωση, της
οποίας δημοσιεύουμε απόσπασμα:
«Η λεγόμενη “υπόθεση των υδρομέτρων” κατά ακριβολογία αφορά στο έργο “Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας” με ανάδοχο μία κοινοπραξία, στην οποία πράγματι συμμετέχει
η εταιρία ΥΔΡΟΦΙΛΗ. Η προμήθεια και η
εγκατάσταση υδρομέτρων δεν αποτέλεσαν ποτέ συμβατικό αντικείμενο της
εταιρείας ΥΔΡΟΦΙΛΗ, η οποία ουδέποτε
πληρώθηκε γι’ αυτό.
Ο Δήμος Σιθωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποκατάστασης
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, συνέταξε μελέτη και προϋπολογισμό. (…) Στις χωματερές της Συκιάς και
του Αγ. Νικολάου, η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε, ενώ η αποκατάσταση της χωματερής της Νικήτης δεν πραγματοποιήθηκε.
Στο νέο έργο η ΥΔΡΟΦΙΛΗ αναδείχτηκε μειοδότρια με έκπτωση 37,46% μεταξύ τεσσάρων διαγωνιζόμενων εταιρειών. Η αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου γίνεται
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από
αίτηση του Δήμου Σιθωνίας, χωρίς καμία
απολύτως ανάμειξη του αναδόχου».
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Έγκλημα χωρίς τιμωρία! Η φρίκη μ

κατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική
Εκστρατεία και την καταστροφή
της Σμύρνης οι αποκαλύψεις
είναι συγκλονιστικές, ενώ η ιστορία
πίσω από τα γεγονότα πλανιέται σαν
εφιάλτης εδώ και χρόνια και ματώνει
τις καρδιές των Ελλήνων…

Ε

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Σύμφωνα με αδιάψευστες μαρτυρίες
και στοιχεία ερευνητών, αιχμάλωτοι αξιωματικοί και στρατιώτες της Μικρασιατικής
Εκστρατείας ήταν ζωντανοί-νεκροί, φυλακισμένοι στα τουρκικά μπουντρούμια της
Σμύρνης, των Αδάνων και της «σκοτεινής»
Αμάσειας του Πόντου μέχρι το 1950!
Ο Κεμάλ δεν παραδέχτηκε ποτέ την
ύπαρξη αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και δεν τους απελευθέρωσε ποτέ. Πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον από
τις κακουχίες, μέχρι που έπαψε να χτυπά
και η τελευταία ελληνική καρδιά της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Ιστορικό

Κανένα στοιχείο…
Σήμερα δεν υπάρχει πλέον κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει αυτό το στυγερό
έγκλημα πολέμου και, το κυριότερο, ουδέποτε μέχρι σήμερα καμία ελληνική πολιτική εξουσία ενδιαφέρθηκε, πίεσε ή κατήγγειλε το απάνθρωπο αυτό γεγονός, προκειμένου να ξεκινήσουν έρευνες για την
ανεύρεση των επιζώντων του πολέμου.
Οι 40.000 Έλληνες αιχμάλωτοι στρατιώτες που συνελήφθησαν από τους Τούρκους κατά την υποχώρηση της Στρατιάς
Μικράς Ασίας το 1922 (στην ουσία
54.753, αφού επέστρεψαν τμηματικά
στην Ελλάδα 14.750 μέχρι το 1923 και λίγες δεκάδες μέχρι το… 1931) είναι περισσότεροι από το σύνολο των νεκρών Ελλήνων στρατιωτών σε όλους τους πολέμους
από το 1897 μέχρι και το 1941.
Οι 672 του πολέμου το 1897, οι 3.804
του Α’ Βαλκανικού, οι 5.512 του Β’ Βαλκανικού, οι 382 της εκστρατείας του
1919 στην Ουκρανία, οι 13.869 της Μικρασιατικής Εκστρατείας και οι 13.428
του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-1
μαζί με αυτούς του Ελληνογερμανικού –
σύνολο 37.517– υπολείπονται κατά
2.500 άνδρες περίπου των 40.000 Ελλήνων στρατιωτών που εξαφανίστηκαν στη
ματωμένη Μικρά Ασία, που στην κυριολεξία τους κατάπιε με τρόπο «χειρότερο από
τον θάνατο»:

Πυροβολισμοί, ομαδικές εκτελέσεις με
πολυβόλα, σφάξιμο με ξιφολόγχη, κόψιμο
λαιμού με μαχαίρι, πριονισμοί, κατακρεούργηση με φαλτσέτες μέσα σε στάβλους, ακρωτηριασμός με χασαπομάχαιρα και κατόπιν κατανάλωση από Τούρκους
χωρικούς (Κρεαταγορά της Μαγνησίας,
16 Νοεμβρίου 1922), συνθλιβή κρανίου
με πέτρα από συμπατριώτες(!) υπό την
απειλή όπλου, κάψιμο ζωντανών δεμένων
με ατσαλόσυρμα σε ομάδες των 50 με πετρέλαιο, βιασμοί κατ’ επανάληψη, εξόρυξη οφθαλμών και άλλων οργάνων από
Τούρκους ιατρούς (!) σε υγιείς (!) στρατιώτες, θανατηφόρες ενέσεις, πλύσιμο σε χαμάμ 50 βαθμών Κελσίου και μετά έκθεση

γυμνών σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός στο μικρασιατικό υψίπεδο κ.ο.κ.
Η απώλεια 40.000 νέων Ελλήνων είναι
η χειρότερη απώλεια σε έμψυχο δυναμικό
ελληνικού στρατού στα 5.000 χρόνια ιστορίας του, και μόνο η θλιβερή μάχη της
Πύδνας (22 Ιουνίου 168 π.Χ. - 20.000 νεκροί υπό τον Περσέα) καθώς και η δεύτερη μάχη της Πύδνας (17 Μάιου 148 π.Χ. 20.000 νεκροί υπό τον Ανδρισκο) την
«ακολουθούν» σε μεγάλη απόσταση…

«Λυσσασμένοι»
Μισότρελοι, τέλος, όλοι τους από τον
τρόμο και την ντροπή, γυμνοί, πεινασμένοι και εξαθλιωμένοι, θα φτάσουν όσοι

Το ξημέρωμα της 3ης Σεπτεμβρίου
1922 θα βρει τη Μ. Ασία άδεια από ελληνικό στρατό και στο έλεος του τουρκικού
στρατού και τους Έλληνες Μικρασιάτες
στην οργή του τουρκικού πληθυσμού αλλά και στην προσφυγιά. Ο ελληνισμός της περιοχής θα χαθεί
στη σκοπιμότητα της ανταλλαγής. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι
οδηγούνταν στα στρατόπεδα αιχμαλώτων σε φάλαγγες, μετά από μαρτυρική πεζοπορία πολλών ημερών ακόμη και μηνών, όλοι μαζί, αξιωματικοί και στρατιώτες, τουλάχιστον μέχρι να διαχωριστούν από τους Τούρκους.
Οι αιχμάλωτοι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί οδηγούνταν σε στρατόπεδα στο Κιρ Σεχίρ (μικρή πόλη νότια της
Άγκυρας) και στην Καισάρεια. Οι στρατιώτες αιχμάλωτοι
μοιράζονταν στοιβαγμένοι στα στρατόπεδα αιχμαλώτων του
Ουσάκ, της Προύσας, του Μπαλουκεσέρ και άλλων περιοχών. Γεύτηκαν όλοι, από τον βαθμό του ανώτερου αξιωματι-

μπόρεσαν στα στρατόπεδα της αιχμαλωσίας τους. Ο ανθυπασπιστής Κατηφόρης
διηγείται: «Πιαστήκαμε έξω από τη Σμύρνη πολλές χιλιάδες που είχαμε χάσει τα
σώματά μας και κατεβαίναμε άτακτα
προς τα παράλια.
Mας έκλεισαν στα συρματοπλέγματα.
Εκεί, ήρθαν πολλοί λυσσασμένοι τουρκοκρητικοί με μαχαίρια και έπεσαν σαν λύκοι
ανάμεσά μας και σκότωναν πολλούς, χωρίς στην αρχή να τους εμποδίζει κανένας.
Επειδή γινόταν αληθινή σφαγή και σηκώθηκε μεγάλη ταραχή μέσα στους αιχμαλώτους και από τα ξεφωνητά και τα ουρλιάσματα νόμιζες πως πολλά άγρια ζώα τρώγονταν μεταξύ τους, επεμβήκαν αξιωματι-

κού μέχρι και του ανθυπασπιστή και του
απλού στρατιώτη, το μαρτύριο της δίψας,
τις πορείες θανάτου των Γεσίρ, υπάκουσαν ταπεινά στην εντολή «Τσικάρ» και απογυμνώθηκαν από κάθε ρούχο και ό,τι άλλο πολύτιμο είχαν πάνω τους.
Πετροβολήθηκαν και μαχαιρώθηκαν, ραβδίστηκαν και γιουχαΐστηκαν από τα πλήθη, περιελούστηκαν με ακαθαρσίες
ανθρώπινες και ζώων, διαπομπεύτηκαν και εξευτελίστηκαν
παντοιοτρόπως, εκτελέστηκαν ψυχρά και αναίτια, περιφερόμενοι από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό της Ανατολίας, έτσι, για να χαρούν οι τούρκικοι πληθυσμοί τη νίκη
των όπλων τους και να εκτονώσουν τα ταπεινά και βάρβαρα
αισθήματά τους.
Πλημμύρισαν οι δρόμοι όλης της Τουρκίας με αξιοθρήνητες φάλαγγες αιχμαλώτων, που όποιος δεν τις είδε δεν μπορεί να φανταστεί τι θα πει ατίμωση λαού.

Μαρτύριο για τους
εναπομείναντες

ΘΕΜΑ

ΣΚΗΝΙΟ
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

25

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
Επιστροφή
και εφιάλτες

 Ζωντανοί-νεκροί

μέχρι το 1950 σε τουρκικές φυλακές
οι Έλληνες αιχμάλωτοι της Σμύρνης το 1922
 Η οδύσσεια και τα μαρτύρια όσων έμειναν πίσω και
οι «μπίζνες» των Τούρκων εις βάρος των αιχμαλώτων

κοί τους και σταμάτησε το κακό. Όχι από
την επιθυμία να μας σώσουν, αλλά γιατί
φοβήθηκαν πως θα τους φεύγαμε».

Τα φρικτά βασανιστήρια
Ένας αξιωματικός αποκάλυψε μετά την
επιστροφή του στην Ελλάδα: «Μας έκλεισαν στα συρματοπλέγματα.
Όλη τη νύχτα στρατιώτες και πολίτες πυροβολούσαν απάνω μας, στο σωρό, για
διασκέδαση. Μείναμε εκεί τη νύχτα κάτω
από δυνατή βροχή. Είμαστε ξαπλωμένοι
μέσα στα νερά για να φυλαγόμαστε από
τους πυροβολισμούς, όποιον έβλεπαν όρθιο τον σκότωναν αμέσως. Το πρωί, μας
ξεκίνησαν για τη Μαγνησία. Στον δρόμο,
οι Τούρκοι χωρικοί έρχονταν από τα γύρω
με τσεκούρια, με ξύλα, μαχαίρια και δίκαννα και σκότωναν ανεμπόδιστα. Έξω από τη
Μαγνησία ξεχώρισαν τους Μικρασιάτες,
έως 500, τους έβγαλαν παράμερα και
τους έδεσαν όλους μαζί. Έπειτα τους κατέβασαν σε μια χαράδρα μπροστά μας και
τους σκότωσαν με το πολυβόλο».
Για το μαρτύριο της δίψας, ο Σπανομανώλης γράφει στο βιβλίο του για το δικό

του στρατόπεδο: «Ήταν η 7η ημέρα της νηστείας και της δίψας. Το απόγευμα της
22ης Αυγούστου με δυσκολία προχώρησα
ως τα πρόχειρα αποχωρητήρια. Εκεί είδα
ένα απαίσιο θέαμα, που ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεχάσω. Πολλοί αιχμάλωτοι είχαν κυριολεκτικά αποτρελαθεί από τη δίψα, είχαν πέσει μπρούμυτα μέσα στα αποχωρητήρια και έπιναν ούρα. Κάποιος σαν
σκελετός γύριζε κρατώντας ένα δοχείο,
ζητώντας ούρα. Είδαμε ανθρώπους που
πίνανε τα κάτουρα των συντρόφων τους,
προσφέροντας κι αυτοί για αντάλλαγμα
της καλοσύνης τα δικά τους».
Η σκληρή καθημερινότητα στα στρατόπεδα, σ’ όλο το μήκος της αιχμαλωσίας,
πρόσθεσε τον δικό της τύμβο.
Η δυσεντερία και ο εξανθηματικός τύφος, η πνευμονία και οι μολύνσεις των
τραυμάτων, η έλλειψη φαρμάκων και κάθε υγειονομικής φροντίδας θα δώσουν
τους δικούς τους θανάτους.
Ο αιχμάλωτος υπίατρος Π. Χατζηπέτρος
εξιστορεί σε σημείωμά του: «Ασθενείς και
τραυματίες μαζί άνευ ιατρικής τινός περιθάλψεως, καιόμενοι υπό πυρετού και οι-

μόζωντες εκ των πόνων, ως επί το πλείστον νηστικοί. Πλείστοι είχον πάθει γάγγραιναν και όζων φρικτώς. Στο νοσοκομείο Ουσάκ υπήρχεν ο περίφημος θάλαμος των διαρροϊκών. Από τον θάλαμο αυτόν κανείς δεν βγήκε ζωντανός πλην ενός.
Η βρόμα ήταν τέτοια που μόνο να μπης,
για να κάνεις επίσκεψη, ήταν ηρωισμός.
Δεν είχα τον καιρό, ούτε το δικαίωμα να
κλάψω βλέποντας τα παλληκάρια εκείνα,
που προ της αιχμαλωσίας τα είχα δει γεμάτα σφρίγος και ζωντάνια».
Ο αιχμάλωτος λοχαγός του πυροβολικού
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος μέσα σε ξέσπασμα οργής και οδύνης διηγείται: «Είναι
απίστευτο να πιστέψει κανείς αυτό που συνέβη. Ο στρατός μας νικήθηκε χωρίς να
πολεμήσει. Όταν άρχισε η επίθεση, δεν είχε διάθεση να αντισταθεί, έτσι από πείσμα.
Αγανακτισμένος που τον άφηναν εκεί ατέλειωτα, αγανακτισμένος που τον έβαζαν
να χτυπιέται ανώφελα, που τον παραμελούσαν και τον εκμεταλλεύονταν για σκοπούς που δεν έβλεπε πια, αγανακτισμένος
γιατί έχυνε το αίμα του χωρίς κι ο ίδιος να
πιστεύει στη ωφέλεια των μεγάλων του θυσιών. Δεν ήθελε να παλέψει χωρίς λόγο.
Ήταν μια γενική άρνηση υπηρεσίας».
Άξιο όμως αναφοράς είναι ότι ανάμεσα
στους αιχμαλώτους ήταν οι δύο αντιστράτηγοι σωματάρχες του Α και Β’ Σώματος
Στρατού, οι μέραρχοι της 4ης και της
11ης, της 12ης και της 13ης μεραρχίας.
Επίσης 2.050 αξιωματικοί αιχμάλωτοι, εκ
των οποίων 250 ανώτεροι.

Το δράμα των αιχμαλώτων που επέζησαν τελείωσε τον Αύγουστο του
1923, με την ανταλλαγή και την παράδοσή τους στις ελληνικές αρχές.
Οι αιχμάλωτοι μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από τη Σμύρνη στον Πειραιά
με συνεχόμενα δρομολόγια.
Η ολιγοήμερη στάση στο λοιμοκαθαρτήριο του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Πειραιά ήταν υποχρεωτική.
Την εικόνα αποτυπώνει σε αναφορά
του ο Άγγλος συνταγματάρχης Nάιρν:
«Τα μπράτσα τους δεν υπήρχαν για να
γίνει ο εμβολιασμός. Κάτω από το
ηλιοκαμένο δέρμα δεν υπήρχε ζωή».
Πολλοί ή μάλλον σχεδόν όλοι τους
διατελούν με την εντύπωση ότι είναι
ακόμη αιχμάλωτοι:« Άλλοι αντικρίζουν φοβισμένα κάθε άνθρωπο που
πλησιάζει, φανταζόμενοι προς στιγμήν ότι πρόκειται να τους αγοράσει,
όπως αγόραζαν εκεί κάτω τους
συντρόφους τους οι Τούρκοι, ανανεώνοντες τα παλαιά παζάρια των
σκλάβων. Άλλοι τινάζονται πάνω έντρομοι στην προσέγγιση οιουδήποτε βαθμοφόρου του λοιμοκαθαρτηρίου και δουλικά απαντούν “εφέντημ” σε κάθε ερώτησή τους. Άλλοι
τείνουν το χέρι να πάρουν το ψωμί
των και φυλάγονται μήπως δεχτούν
κανένα κατακέφαλον, από αυτούς
εις τους οποίους είχε συνηθίσει η
τουρκική αβρότης».
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Γιάννης Αντωνιάδης

Βουλευτής Φλώρινας της ΝΔ

ε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη, ο Γιάννης Αντωνιάδης
μιλάει στο «Π» για τα παιδικά του
χρόνια αλλά και για την απόφασή του να
εμπλακεί με την πολιτική. Παράλληλα,
θυμάται την πρώτη φορά που συνάντησε
τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη
Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σ

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Στη Βουλή μπήκατε τα «πέτρινα χρόνια», εννοώ ότι εκλεχθήκατε πρώτη
φορά το 2015. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της θητείας σας;
Η αλήθεια είναι πως η τότε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μάς εξέπληττε σε καθημερινή βάση με τις αστοχίες της, τις ιδεοληψίες
και τις αγκυλώσεις που τη χαρακτήριζαν. Τι
να πρωτοθυμηθώ: το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή capital controls μετά
την «περήφανη διαπραγμάτευση» με τους
Ευρωπαίους εταίρους μας, το πιο σκληρό
μνημόνιο που ψηφίστηκε παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2015 στη Βουλή, το δημοψήφισμα-παρωδία κ.ά. Είναι μια περίοδος που θα θυμόμαστε για πάντα, με κορυφαία γεγονότα τα προαναφερθέντα.
Πώς και πότε αποφασίσατε να εμπλακείτε με την πολιτική; Υπήρχε κάποιος
άνθρωπος που σας παρότρυνε να
ασχοληθείτε με τα κοινά;
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αποφάσισα να πολιτευτώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού, τότε Νομαρχία, μετά από
παρότρυνση του τότε υποψήφιου νομάρχη.
Προέρχεστε από πολιτικοποιημένη οικογένεια;
Δεν προέρχομαι από πολιτικοποιημένη οικογένεια, αν και ο πατέρας μου ήταν επί 30
έτη πρόεδρος του ΚΤΕΛ αστικών Φλώρινας,
καθώς και αντιπρόεδρος σε συλλόγους πολυτέκνων, πολιτιστικούς κ.ά.
Θέλω να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω
και να μας μιλήσετε για τη γνωριμία
σας με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή τον γνώρισα ως αντινομάρχης Φλώρινας την εποχή που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τη Φλώρινα, οπότε είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα θέματα στη Νομαρχία Φλώρινας.
Πώς σας έγινε η πρόταση να είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2009;

Mε εξέπλητταν κάθε μέρα oι αστοχίες
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκιμάστηκε κατ’ επανάληψη
με πρωτόγνωρες κρίσεις και εξέπληξε θετικά τους πάντες.
Για μένα, Καραμανλής, Σαμαράς και Μητσοτάκης
αποτελούν ένα πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα
και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας»
Όπως συνήθως συμβαίνει, δέχθηκα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο του κόμματος κ.
Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μου πρότεινε
να συμμετάσχω και να στηρίξω τον αγώνα
της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τη θέση
του υποψήφιου ευρωβουλευτή. Επεσήμανα στον πρόεδρο πως αποτελεί ιδιαίτερη
χαρά και τιμή για εμένα να είμαι υποψήφιος
έστω και σε μη εκλόγιμη θέση και να δώσω
τον αγώνα για τις ιδέες και τις αξίες της παράταξής μας.
Κι έκτοτε κρατήσατε σταθερή επαφή
μαζί του;
Έκτοτε, και ως βουλευτής, είχα κατά καιρούς συναντήσεις μαζί του και συζητούσαμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.
Με δυο φράσεις, πώς θα χαρακτηρίζατε τον Κ. Καραμανλή;
Ο Κώστας Καραμανλής αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα,
ένας πολιτικός που άφησε ανεξίτηλο το

αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της.
Αντίστοιχα, θυμάστε την πρώτη φορά
που συναντήσατε τον Αντώνη Σαμαρά;
Πότε ήταν;
Με τον Αντώνη Σαμαρά, γνωριστήκαμε
όταν ήταν υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Καραμανλή και έκτοτε έχουμε μια
πολύ καλή σχέση, η οποία βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο όταν μου ζήτησε να κατέβω υποψήφιος στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, στηρίζοντας τον Γιώργο Δακή, και
στη συνέχεια να κατέβω υποψήφιος βουλευτής Φλώρινας με τη Νέα Δημοκρατία.
Θα σας θέσω το ίδιο ερώτημα και για
τον σημερινό πρωθυπουργό. Πότε
γνωρίσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη;
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γνωρίστηκα
στη Βουλή, όντας βουλευτής, και τον στήριξα ως υποψήφιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δοκιμάστηκε

κατ’ επανάληψη με πρωτόγνωρες κρίσεις
και εξέπληξε θετικά τους πάντες. Και οι
τρεις αποτελούν ένα πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και την παράταξη της
Νέας Δημοκρατίας.
Από όσο γνωρίζω, είστε «μάχιμος»
βουλευτής και βρίσκεστε συνεχώς σε
κίνηση. Πώς «μοιράζεται» η ημέρα σας
όταν βρίσκεστε στην Αθήνα;
Όταν βρίσκομαι στην Αθήνα και όχι στην
εκλογική μου περιφέρεια, τη Φλώρινα, περνώ το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μεταξύ του Ελληνικού Κοινοβουλίου, υπουργείων και Δημόσιων Υπηρεσιών, ώστε να κάνω
γνωστά τα προβλήματα της περιφέρειάς
μου και των πολιτών και να αναζητήσουμε
λύσεις από κοινού με τα κέντρα λήψης των
αποφάσεων.
Και πότε σταματάει αυτός ο «αγώνας
δρόμου»;
Μετά τις 9 το βράδυ, η ένταση της ημέρας καταλαγιάζει και συνήθως βρίσκομαι
με συναδέλφους βουλευτές για ένα φαγητό και ανταλλαγή χρήσιμων απόψεων.
Η οικογένειά σας τι στάση κρατάει; Παραπονιέται που έχετε τόσο φορτωμένο
πρόγραμμα;
Είμαι τυχερός, διότι σε όλη μου την πολιτική πορεία είχα δίπλα μου την οικογένειά
μου. Αυτή ήταν και το μεγαλύτερο στήριγμά
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Γενικότερα, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που σας
εκφράζουν οι πολίτες αυτό
το διάστημα;
Η μεγαλύτερη αγωνία των πολιτών αφορά στις αυξημένες τιμές
στην ενέργεια (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο) και πώς
θα αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο χειμώνα, ο οποίος –σημειωτέον– στη Φλώρινα είναι και πιο βαρύς και πιο μακρύς σε σχέση με την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η κυβέρνηση
λαμβάνει σημαντικά μέτρα υπέρ
των πολιτών σε αυτόν τον τομέα
(με επιδοτήσεις κ.λπ.) και πιστεύω
πως θα καταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες.

και οι αγκυλώσεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
μου. Σίγουρα είναι μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου, εκεί που
περνούσε αρκετό χρόνο με τη γυναίκα και
τα παιδιά του, ξαφνικά να πρέπει να απουσιάζει για μία ή και δύο εβδομάδες στην
Αθήνα για τις εργασίες της Βουλής, για ονομαστικές ψηφοφορίες, να συμμετάσχει σε
κλιμάκια του κόμματος που επισκέπτονται
διάφορες περιοχές της Ελλάδας κ.ά.
Από πού αντλείτε δύναμη;
Από την οικογένειά μου και την κατανόηση και τη στήριξη που μου δίνει, σε συνδυασμό με την αγάπη των συμπολιτών μου. Αυτά μού δίνουν κουράγιο για να συνεχίσω.
Έχετε δύο κόρες στην εφηβεία. Τα
παιδιά σας σάς ασκούν κριτική; Ασχολούνται με πολιτικά ζητήματα;
Τα παιδιά μου, λόγω της σχέσης που
έχουμε, ασκούν ευθεία κριτική τόσο σε
εμένα όσο και σε πράξεις συναδέλφων
μου, όλων των κομμάτων. Είναι θετικό το
γεγονός πως έχουν άποψη στα τεκταινόμενα και δεν αφήνουν άλλους να διαμορφώνουν τη ζωή τους. Επειδή θεωρώ πως
η κριτική και ο διάλογος πάντα οδηγούν σε
σωστές αποφάσεις, γι’ αυτό πάντα θέτω
υπόψη τους διάφορα θέματα που τους
αφορούν, ώστε να έχω και τη δική τους
άποψη, από μια οπτική γωνία που ενδεχομένως λόγω θέσης και διαφοράς ηλικίας
μού είναι δυσδιάκριτη.

Η νέα γενιά, οι σημερινοί 20άρηδες,
ασχολούνται με την πολιτική; Τι αίσθηση έχετε από τα δικά σας παιδιά;

επικοινωνώ με τους φίλους και συμπολίτες
μου με τους οποίους δεν έχω τη δυνατότητα της άμεσης επαφής.

Οι σημερινοί νέοι πιστεύω πως αρχίζουν
να ενδιαφέρονται και να ευαισθητοποιούνται περισσότερο, όχι μόνο για την πολιτική,
αλλά και για το περιβάλλον, το μέλλον του
πλανήτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία
κ.ά. Ίσως είναι η γενικότερη τάση της εποχής, είναι όμως θετικό το γεγονός πως
υπάρχει μια τάση αφύπνισης της νεολαίας
στα παραπάνω θέματα και δεν τους ενδιαφέρει μόνο το πώς θα περάσουν καλά, παρόλο που κάποιους τους συμφέρει να τους
παρουσιάζουν έτσι. Στους νέους ανήκει το
μέλλον, αυτοί κρατούν στα χέρια τους την
τύχη της χώρας και η ενασχόλησή τους με
την πολιτική αποτελεί ένα θετικό γεγονός.

Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα που
έχετε θέσει για τη Φλώρινα;

Ασχολείστε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Είτε το θέλουμε είτε όχι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει δυναμικά στη
ζωή μας. Εννοείται λοιπόν πως ασχολούμαι
με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά παράλληλα προσπαθώ να καλλιεργώ την προσωπική επαφή με τους φίλους και συμπολίτες μου. Το χαμόγελο ενός ανθρώπου που
θα σε συναντήσει, το σφίξιμο του χεριού ή
το φιλικό χτύπημα στην πλάτη αποτελούν
για εμένα αξίες ανεκτίμητες. Σε προσωπικό
επίπεδο, χρησιμοποιώ το Facebook, προβάλλω το έργο μου, τις προτάσεις μου, και

Η Φλώρινα είναι ο τόπος μου, εκεί μεγάλωσα, πήγα σχολείο, εργάστηκα, παντρεύτηκα και ζω μαζί με την οικογένειά μου.
Εκεί βρίσκονται οι φίλοι μου, που τους χαιρετώ καθημερινά στον δρόμο. Μετά από
χρόνια απραξίας και στασιμότητας της προηγούμενης κυβέρνησης, η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας έχει δρομολογήσει μια
σειρά από σημαντικά έργα για την περιοχή,
που θα αλλάξουν την εικόνα της. Υλοποιούνται αρδευτικά δίκτυα, τηλεθερμάνσεις,
αποκαταστάσεις ορυχείων κ.ά. Κορυφαίο
όλων θεωρώ τον νέο αναπτυξιακό νόμο με
αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης 70%, που
θα δώσει ζωή και νέα ώθηση στον νομό.
Επίσης δρομολογείται μια σειρά από μελέτες αρδευτικών δικτύων, οδικών αξόνων,
διυλιστηρίων κ.ά, που θα αλλάξουν την όψη
του νομού. Το προσωπικό μου στοίχημα είναι ένας νομός χωρίς ανεργία, μετανάστευση και υπογεννητικότητα. Ένας νομός στον
οποίο ο πληθυσμός θα αυξάνεται κάθε χρόνο, θα υπάρχει δουλειά για τους νέους ώστε
να μη μεταναστεύουν, με υψηλό επίπεδο
διαβίωσης. Ένας νομός που θα ευημερεί
και θα αποτελεί έναν φάρο πολιτισμού στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
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Η ενεργειακή κρίση ενισχύει τον λαϊκισμό
Χάρης
Δούκας

Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που
βρίσκεται πάνω στο τραπέζι, ενόψει
του δύσκολου –όπως αναμένεται–
χειμώνα;
Έτσι όμως όπως πάνε τα πράγματα, ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο κρατικός προϋπολογισμός να μην έχει αρκετά χρήματα για επιδοτήσεις. Και τότε, η κυβέρνηση θα βρεθεί χειμωνιάτικα με τεράστια
κόστη για τους καταναλωτές και με έλλειψη πόρων για επιδοτήσεις. Και ίσως
τότε να ξανασκεφθεί αυτό που από την
αρχή της λέγαμε: Ότι ένα ξεκάθαρο, διαφανές και κλιμακωτό πλαφόν στη λιανική, στοχευμένο στους πιο αδύναμους,
χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό και την αγορά, είναι η καλύτερη λύση σε αυτούς τους δύσκολους ενεργειακά καιρούς.

Τομεάρχης Ενέργειας
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Δρ Χάρης Δούκας, τομεάρχης
Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και
αν. καθηγητής στο Εργαστήριο
Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης
του ΕΜΠ, κάνει λόγο για ασάφεια των
μέτρων για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, τα οποία εξήγγειλε
η κυβέρνηση.

Ο

«Ακούμε συνέχεια τετριμμένες διαπιστώσεις, αόριστες αναφορές και παραπομπές
για περισσότερες λεπτομέρειες στο άμεσο
μέλλον», λέει χαρακτηριστικά. Στη «μεγάλη
εικόνα» εκτιμά ότι απαιτείται μια νέα, μεγάλη
ενεργειακή συμφωνία, που θα περιλαμβάνει
και έναν νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό προστασίας των καταναλωτών και, όπως λέει:
«Μία τέτοια συμφωνία, ισχύος 2-4 ετών, θα
μπορούσε να δρομολογήσει με ασφάλεια
την απελευθέρωση της Ευρώπης από τους
εκβιασμούς του Κρεμλίνου». Αναφορικά,
δε, με το χειρότερο σενάριο για τον χειμώνα
που έρχεται, είναι κατά τη γνώμη του «ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο κρατικός προϋπολογισμός να μην έχει αρκετά χρήματα για επιδοτήσεις».
Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η
κυβέρνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για τη στήριξη των πολιτών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση;
Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και σήμερα ποια είναι ακριβώς τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που προωθεί η κυβέρνηση. Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου των
τριών υπουργών, ειπώθηκε πως οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο πρέπει να κλείνουν τα
ανοιχτά παράθυρα, να μην ξεχνούν ανοιχτό τον κλιματιστικό, να σβήνουν τα φώτα
στους χώρους μετά την εργασία και να
αναλάβει δράση ο «ενεργειακά υπεύθυ-

«Χρειάζεται μία νέα, μεγάλη ενεργειακή συμφωνία, με
χρηματοδοτικό μηχανισμό προστασίας των καταναλωτών.
Μόνο έτσι η Ευρώπη θα μπορέσει επιτέλους να
ελευθερωθεί από τους εκβιασμούς του Κρεμλίνου»
νος» (ψηφισμένος υποχρεωτικός ρόλος
από το 2008) στα κτίρια του δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Μόνο που επί 14 χρόνια οι «ενεργειακά
υπεύθυνοι» δεν έχουν ακόμα οριστεί στα
περισσότερα κτίρια. Δεν ακούσαμε τίποτα
για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μέχρι πότε δηλαδή θα πρέπει να επιτευχθεί η
εξοικονόμηση κατά 10%, ούτε καν πώς θα
υπολογίζεται. Καμία απάντηση επίσης δεν
πήραμε για το πότε θα εκκινήσουν προγράμματα υποστήριξης των δήμων για παραγωγή καθαρής ενέργειας, όπως προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ακούσαμε επίσης τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις.
Ενώ ο (ενεργειακός) πόλεμος κλιμακώνεται, από την κυβέρνηση ακούμε συνέχεια
τετριμμένες διαπιστώσεις, αόριστες αναφορές και παραπομπές για περισσότερες
λεπτομέρειες στο άμεσο μέλλον.
Η ΕΕ γιατί δείχνει δισταγμό ως προς
την υιοθέτηση ρεαλιστικών λύσεων
για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που δεν έχουν εφαρμοστεί έως τώρα;

Καθυστερεί η ΕΕ. Και η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες στην Ευρώπη, με ενίσχυση του λαϊκισμού, που επανεμφανίζεται δριμύτερος, πιέζοντας για (ενεργειακό) προστατευτισμό, ο
οποίος μπορεί αυτήν τη φορά να αποβεί μοιραίος για την πολιτική ενότητα της Ευρώπης.
Ήδη, η μία μετά τις άλλες, ευρωπαϊκές
χώρες (πρόσφατα η Ολλανδία), μη μπορώντας να περιμένουν τις συνολικές αποφάσεις
των Βρυξελλών, αποφασίζουν και ενεργοποιούν ανεξάρτητα το πλαφόν στο αέριο και
στο ρεύμα, προκειμένου να θωρακιστούν
ενόψει του χειμώνα. Αυτό όμως δεν αρκεί.
Χρειάζεται μία νέα, μεγάλη ενεργειακή
συμφωνία, που θα περιλαμβάνει και έναν
νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό προστασίας
των καταναλωτών. Μία τέτοια συμφωνία,
ισχύος 2-4 ετών, θα μπορούσε να δρομολογήσει με ασφάλεια την απελευθέρωση της
Ευρώπης από τους εκβιασμούς του Κρεμλίνου. Το καταλυτικό σημείο επισημοποίησής
της είναι οι Σύνοδοι Κορυφής του Οκτώβρη. Θα πρέπει εκεί η ΕΕ να δείξει την ενωσιακή της δυναμική, απέναντι στις δεδομέ-

νες δυσκολίες και τα εμπόδια. Τα χρονικά
και ουσιαστικά περιθώρια είναι περιορισμένα αλλά υπαρκτά.
Πόσο εφικτό είναι το ενδεχόμενο της
επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ, όπως
δεσμεύτηκε στη ΔΕΘ ο κ. Τσίπρας, και
αυτό τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη
για τους πολίτες;
Το Δημόσιο κατέχει στη ΔΕΗ αυτήν τη στιγμή το 34% των μετοχών της. Δεν είναι όμως
απλώς μία καταστατική μειοψηφία, με δικαίωμα βέτο σε κρίσιμες αποφάσεις. Το Δημόσιο, με δεδομένο ότι το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε πολλούς και διαφορετικούς
μετόχους, που αθροίζουν ο καθένας πολύ
μικρότερα ποσοστά, μπορεί να ασκεί διοίκηση και έχει τη συνολική ευθύνη των αποφάσεων. Διορίζει τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο, την πλειοψηφία του Διοικητικού
Συμβουλίου και διαμορφώνει τη συνολική
στρατηγική του Ομίλου. Ο λόγος λοιπόν που
σήμερα η ΔΕΗ έχει από τα ακριβότερα τιμολόγια στην Ελλάδα δεν οφείλεται στο ότι το
Δημόσιο έχει το 34% και όχι το 51%. Οφείλεται στη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης
να πουλάει ακριβά το ρεύμα η ΔΕΗ, να δημιουργεί υπερκέρδη, με την όποια ανακούφιση για τους καταναλωτές να έρχεται μέσα
από τις επιδοτήσεις. Συνεπώς, η επαναφορά των πολιτικών δημοσίου συμφέροντος
από τη ΔΕΗ δεν απαιτεί επανεθνικοποίησή
της. Απαιτεί αλλαγή στρατηγικής από τη,
διορισμένη από την κυβέρνηση, ηγεσία της.
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«Χρυσό» το πρώτο
οκτάμηνο του ’22
για την κρουαζιέρα
Στην αύξηση σε αφίξεις και αριθμό επιβατών στην κρουαζιέρα το
2022 αναφέρθηκε ο εκτελεστικός
διευθυντής της Ένωσης Λιμένων
Ελλάδος, Δημήτρης Ιατρίδης, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο δυναμισμό του κλάδου με σημαντική συνεισφορά στο Ελληνικό Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν και στη δημιουργία
θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, τους
πρώτους οκτώ μήνες του έτους, με
βάση τα προσωρινά στοιχεία της
Ένωσης, ο αριθμός των αφίξεων
προσεγγίζει τις 3.000 έναντι 2.064
στο σύνολο του 2021, ενώ ο αριθμός των επιβατών ξεπερνά τα 2,7
εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσιος από
αυτόν των επιβατών της προηγούμενης χρονιάς, που κυμάνθηκε κοντά
στα 1,4 εκατομμύρια.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Παραδίδονται οι νέοι σταθμοί!
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την παράδοση των τριών νέων
σταθμών του μετρό στον Πειραιά. Εντός Σεπτεμβρίου αναμένεται να τελειώσουν οι εργασίες στους σταθμούς «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό
Θέατρο». Σύμφωνα με τις προβλέψεις των υπευθύνων, οι νέοι σταθμοί θα
αυξήσουν τη συνολική επιβατική κίνηση στο δίκτυο του μετρό σε 132.000
πολίτες ημερησίως. Ο συνολικός χρόνος μετάβασης με το μετρό –με την
παράδοση του έργου– από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο υπολογίζεται σε
μόλις 55 λεπτά. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αναμένεται να μειωθεί κατά 23.000 ημερησίως.
Επιπλέον, στην κυκλοφορία παραδόθηκε ξανά το τμήμα του δρόμου στην
Ακτή Καλλιμασιώτη μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, οκτώ ολόκληρα
χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του σταθμού της Γραμμής 3 του μετρό.

Η ναυτική εκπαίδευση
ενισχύεται με 200 εκατ. €

Παρασκήνια

από τον Νίκο Κουφάκο

H Ορχήστρα «Μίκης
Θεοδωράκης» στηρίζει
τα αδέσποτα
Με τη μουσική, τα τραγούδια του
αξέχαστου Μίκη, η Λαϊκή Ορχήστρα
«Μίκης Θεοδωράκης» και ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας
και Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου
και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο «Θανάσης Βέγγος» στον Κορυδαλλό, μία μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα αδέσποτα ζώα. Η συναυλία γίνεται για να τιμηθεί ο αγώνας
του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ),
αλλά και οι εθελοντές και τα φιλοζωικά σωματεία, καθώς όλα αυτά τα
χρόνια λειτουργίας του έχει νοσηλεύσει και φροντίσει περισσότερα από
45.000 αδέσποτα ζώα. Η είσοδος
είναι ελεύθερη για το κοινό.

ερισσότερα από 200 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις για τη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα
έχουν δρομολογηθεί την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτό αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου
Ναυτιλίας Μανώλης Κουτουλάκης, μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε
το υπουργείο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση:
Η επόμενη μέρα». Ο πρόεδρος του
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Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Δρ.
Γιώργος Πατέρας μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων υποδομών στη ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα για την εισαγωγή περισσότερων
σπουδαστών, καθώς –όπως ανέφερε– χρειαζόμαστε περίπου 3.500 νέους ναυτικούς τον χρόνο για τα επόμενα 20 έτη, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σημείωσε ότι ο ελληνόκτητος
στόλος έχει μεγαλώσει κατά περίπου
7% τον τελευταίο χρόνο και απαριθμεί
5.300 πλοία.

Υποβαθμισμένος ο Συμπαραστάτης του Δημότη
Μετά από σχεδόν τρία χρόνια θυμήθηκαν πως υπάρχει Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος έχει
υποβαθμιστεί πλήρως στον Δήμο Πειραιά με ευθύνη της δημοτικής αρχής.
Για πρώτη φορά, ο Γιώργος Δαβάκης κλήθηκε σε ειδική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, για να παρουσιάσει τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της
Επιχείρησης του Δήμου Πειραιά ετών 2020 και 2021.«Κάλλιο
αργά παρά ποτέ», θα έλεγε κάποιος για έναν θεσμό που θα μπορούσε να ήταν χρήσιμος για τους δημότες και τις επιχειρήσεις,
εάν είχε στηριχθεί από τη δημοτική αρχή Πειραιά.

Συμμαχία ΕΒΕΠ
και Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB
και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τον σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και τον προγραμματισμό των
συνεργειών μεταξύ του ΕΒΕΠ και της
HDB, στο πλαίσιο των δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και της
εξωστρέφειας.
Στην εκδήλωση υπογραφής, τα δύο μέρη συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο
δράσεων, που θα διερευνήσει τις ανάγκες και τα χρηματοδοτικά κενά των επιχειρήσεων, με έμφαση σε αυτές που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο,
καθώς η περιοχή του Πειραιά παραδοσιακά φιλοξενεί τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες.

Σκυταλοδρομία αγάπης
«Βασίλης Τοκάκης»

Δεν ξέχασαν τον Βασίλη Τοκάκη και κολύμπησαν για τη ζωή. Για τρίτη συνεχή
χρονιά πραγματοποιήθηκε η σκυταλοδρομία αγάπης «Κολυμπάμε για τη ζωή»,
στο πρόσφατα ανακαινισμένο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Πειραιά «Ανδρέας Γαρύφαλλος» στα Βοτσαλάκια, με σκοπό την
υποστήριξη του Ομίλου Εθελοντών κατά
του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ. Η διοργάνωση φέρει από φέτος το όνομα του ανθρώπου που την οραματίστηκε και την έκανε
πράξη, του συμβούλου Επικοινωνίας του
δημάρχου Πειραιά Βασίλη Τοκάκη, ο
οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά
από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Πώς θα επιτευχθούν η εξοικονόμηση ενέργειας και η ασφάλεια
το τελικό στάδιο βρίσκεται πλέον το
έργο για την αναβάθμιση του φωτισμού στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, με την
αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με σύγχρονους χαμηλής
κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης λαμπτήρες led. Σύμφωνα με την ενημέρωση,
έχει ήδη αντικατασταθεί το 85% του παλαιού φωτισμού σε κεντρικούς οδικούς
άξονες, ενώ, βάσει του χρονοδιαγράμματος, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση σε όλους τους
δρόμους ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των εθνικών οδών Αθηνών-Κορίνθου, Αθηνών-Λαμίας και Αττικής Οδού. Τα
νέα φωτιστικά υπολογίζεται ότι θα πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό
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70% σε σχέση με τα παλαιότερα, καθώς
είναι τηλεδιαχειριζόμενα και μάλιστα με
δυνατότητα προσαρμογής της ενέργειας
που καταναλώνεται (dimming). Το έργο
εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό
της Περιφέρειας Αττικής για την αισθητική, περιβαλλοντική και οδική αναβάθμιση
των μητροπολιτικών υποδομών της Αττι-

κής και αφορά την τοποθέτηση 23.790
φωτιστικών LED, συνολικού προϋπολογισμού 36,9 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2021.
Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης: «Η αντικατάσταση
των παλαιού τύπου φωτιστικών είναι μια
παρέμβαση, η οποία, σε συνδυασμό με
τις νέες ασφαλτοστρώσεις, την αναβάθμιση των στηθαίων, τις διαβάσεις πεζών και
την χρήση καινοτόμων εφαρμογών για τον
περιορισμό της ταχύτητας, αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας στους δρόμους, κάτι που
σύντομα θα είναι μετρήσιμο και στους
σχετικούς δείκτες για τα τροχαία ατυχήματα. Παράλληλα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον καθολικό σχεδιασμό για
εξοικονόμηση ενέργειας».

Ωτακουστής

από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

Πώς κέρδισε το «στοίχημα» ο Πατούλης στην υπογειοποίηση
Κάτι παραπάνω από ικανοποίηση εξέφραζε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κόβοντας την κορδέλα, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία το υπογειοποιημένο έργο της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια δίπλα από το γήπεδο «Αγια-Σοφιά OPAP Arena». Με
όλο αυτόν τον «πόλεμο» που είχε δεχθεί το έργο,
τις παλινωδίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και
συνυπολογίζοντας τις γνωστές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις των έργων στη χώρα, αποτελούσε κάτι παραπάνω από
στοίχημα η έγκαιρη παράδοση του έργου. Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο περιφερειάρχης τόνιζε με κάθε ευκαιρία ότι το έργο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον χρόνο που προέβλεπε η αρχική

σύμβαση, επισημαίνοντας με έμφαση την προσπάθεια που κατέβαλαν ο ίδιος και οι συνεργάτες του.
Θυμίζουμε ότι το έργο, που εγκαινιάστηκε από τον
περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, τους
υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη καθώς και τον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος Γιάννη Βούρο,
παρουσία και του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη, χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε από την Περιφέρεια με προϋπολογισμό 17,7 εκατ.
ευρώ. Για την ακρίβεια δημοπρατήθηκε το 2019 από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας και ολοκληρώθηκε από
την παρούσα διοίκησή της, και μάλιστα σε μικρότερο χρονικό
διάστημα από το αρχικώς προβλεπόμενο στη σχετική σύμβαση.

«Ρήξη» για
τον Βούρο
Η μεγάλη αντιπαράθεση για το
θέμα της αντικατάστασης των
φωτιστικών της πόλης της Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με led δεν έμεινε για τον δήμαρχο Γιάννη Βούρο μόνο σε
επίπεδο αντιπολίτευσης και εργαζομένων, αλλά πέρασε και μέσα στην παράταξη της διοίκησης. Ο μέχρι πρότινος υπεύθυνος για το έργο αντιδήμαρχος
Σπύρος Γραμμένος, όχι μόνο δήλωσε την παραίτησή του από τη
θέση του, αλλά ανακοίνωσε και
την ανεξαρτητοποίησή του από
την παράταξη της διοίκησης με
μια επιστολή-καταπέλτη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως
αποδεικνύεται, το θέμα των led
ήταν μόνο η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τον κ. Γραμμένο, που κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι δεν φρόντισε ποτέ η
παράταξη να γίνει μία ομάδα,
ενώ τονίζει πως «η ηθική και οι
αρχές μου δεν μου επιτρέπουν
να συνεχίσω ως μέλος της διοικούσας παράταξης». Πάντως, οι
φήμες που κυκλοφορούν στην
πόλη φέρουν τον κ. Γραμμένο να
άνοιξε την πόρτα και αναμένουν
πως σύντομα θα βρει και μιμητές, καθώς ήδη έχουν αρχίσει
να υπάρχουν διάφορα σχέδια
για τις εκλογές του επόμενου
Οκτωβρίου.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, πολύ κοντινό στο κέντρο, ανεβάζει το «πολιτικό θερμόμετρο» η απόπειρα του δημάρχου
να πουλήσει ακίνητο που έχει παραχωρηθεί από δωρεά στον δήμο; Η πολιτική κόντρα έχει διακυμάνσεις, από το αν
πρόκειται για «ρευστοποίηση» ή «εκποίηση» μέχρι τη σκοπιμότητα ή όχι να «παραχωρηθεί» μια περιουσία του δήμου
και τι έχει να κερδίσει ο δημότης. Κι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος…

Απροσεξία ή άγνοια

Ξεκαθάρισε τη θέση του

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Μεγάλη δυσλειτουργία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Ηλιούπολης όσον αφορά την εκτέλεση
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών. Φαίνεται ότι η διοίκηση του Γιώργου Χατζηδάκη δυσκολεύεται να πάρει τις αποφάσεις με τρόπο που προβλέπεται από τους νόμους, γιατί μια σειρά από προσφυγές που έκανε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γαβριήλ
Αραμπατζής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγιναν αποδεκτές. Το αποτέλεσμα είναι οι αποφάσεις να επανέρχονται για συζήτηση και τα έργα και οι δράσεις να καθυστερούν στην εκτέλεσή τους…

Τέλος σε σενάρια και παραφιλολογίες έβαλε ο επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης στο Ηράκλειο
Αττικής, Κυριάκος Κουτρούλης, ξεκαθαρίζοντας σε
συνέντευξή του στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης
«Επικοινωνία 94FM» πως θα είναι υποψήφιος δήμαρχος και στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Η θέση
αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εδώ και καιρό
κυκλοφορούν στην πόλη σενάρια που ήθελαν τον κ.
Κουτρούλη να έχει προτάσεις συνεργασίας σχεδόν
από όλους τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους.
Ο ίδιος όμως φαίνεται ότι έχει άλλα σχέδια, που υποστηρίζει πως θα προκαλέσουν έκπληξη.

Την αναβάθμιση των υποδομών και του κομβικού
ρόλου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και
του εμπορίου, καθώς και τα πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού, αλλά και
θέματα γενικής επιχειρηματικότητας, συζήτησαν ο
περιφερειάρχης, Χρήστος Μέτιος με τον πρέσβη
της Γερμανίας στην Αθήνα Δρ Ερνστ Ρέιχελ. Η πρωτοβουλία του Γερμανού πρέσβη να επισκεφτεί τον
περιφερειάρχη, στην έδρα του την Κομοτηνή, αναδεικνύει και το ενδιαφέρον της χώρας του για επενδύσεις την ευρύτερη περιοχή.
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Πιλοτικό έργο
για την προστασία
του πολίτη
«Πρότυπο, πιλοτικό έργο συνεργασίας», με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός την ψηφιακή ανασύνταξη και αναβάθμιση
του συστήματος άμεσης κοινωνικής παρέμβασης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το
έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 1.499.730 ευρώ και υλοποιείται από την Περιφέρεια με
συνεργαζόμενους φορείς τους
τέσσερις μεγάλους Δήμους Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων και
Καρδίτσας. Όπως υπογράμμισε
ο κ. Αγοραστός: «Σκοπός μας
είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε
μια δύσκολη στιγμή για την κοινωνία, αλλά και να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις επιπτώσεις κινδύνων που έρχονται
από το μέλλον, λόγω της κλιματικής κρίσης».

Η λύση της Αθήνας
είναι… τα led
Ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης, όταν άνοιξε η
συζήτηση για εξοικονόμηση
ενέργειας από τους δήμους, ότι
δεν πρόκειται να αφήσει την
πρωτεύουσα στο σκοτάδι, και
ιδιαίτερα τις περιοχές όπου
υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει, όμως,
ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα… Ήδη ξεκίνησε μια κίνηση
συμβολισμού, σβήνοντας για
κάποιες ώρες τον φωτισμό του
δημαρχείου, κι ετοιμάζει μια μεγάλη παρέμβαση ουσίας. Όπως
υποστηρίζει, έχει στα σκαριά
ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο,
όπου προβλέπεται να αλλάξουν
τα φώτα και να αντικατασταθούν με led συνολικά 46.000
φωτιστικά σε όλη την πόλη.
«Έτσι, κερδίζουμε καλύτερο
φως και εξοικονόμηση 60%.
Όλο αυτό ελέγχεται αυτόματα,
δηλαδή όταν καίγεται μία λάμπα, δεν θα περιμένουμε να μας
πάρει κάποιος τηλέφωνο για να
μας ειδοποιήσει, αλλά θα το
βλέπουμε στο καντράν και θα
μπορεί αυτόματα να πηγαίνει το
συνεργείο. Είναι ένα έργο το
οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει
εδώ και δεκαετίες. Είναι το έργο που θα μπορούσε να έχει τίτλο “Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα”» τονίζει.

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Άμεση ψηφιακή επικοινωνία

«Σφράγισαν» το αμαξοστάσιο
Νέος πονοκέφαλος, αν και το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι καινούργιο, προέκυψε για τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη
Ζορμπά, καθώς με απόφαση της Περιφέρειας «σφραγίστηκαν» οι
εγκαταστάσεις παροχής υγρών καυσίμων και οι χώροι του μηχανολογικού εξοπλισμού των συνεργείων επισκευής και συντήρησης
οχημάτων. Σύμφωνα με την απόφαση που κοινοποιήθηκε στον δήμο
και έβγαλαν στην επιφάνεια παρατάξεις της αντιπολίτευσης, έχουν
διαπιστωθεί παραβάσεις των διατάξεων λειτουργίας, οι οποίες πρόκειται να «εξεταστούν» και από άλλες αρμόδιες αρχές για περαιτέρω
νομικές παρεμβάσεις. Η αντιπολίτευση έχει ήδη ξεσηκωθεί κατά
του δημάρχου, αφενός γιατί θα προκύψουν πρόστιμα που θα επιβαρύνουν τον δήμο και αφετέρου γιατί θα πρέπει να βρεθεί άμεσα
εναλλακτική λύση για να λειτουργήσει ομαλά ο δήμος.

ναν άμεσο, ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας με τους δημότες εγκαινίασε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Μέσω της πλατφόρμας του Instagram, οι δημότες υποβάλλουν σύντομα, γραπτά ερωτήματα προς τον δήμαρχο κι εκείνος δίνει άμεσα τις απαντήσεις του, με βιντεάκια
λίγων δευτερολέπτων που αφορούν την ποιότητα ζωής και την
καθημερινότητα στο κέντρο και στις γειτονιές της πόλης. Όπως
επισήμανε ο δήμαρχος: «Με αυτόν τον σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, επιδιώκουμε την άμεση επαφή με τον πολίτη. Όσο πιο
κοντά βρισκόμαστε στους δημότες μας, τόσο καλύτερα κατανοούμε τις ανάγκες τους, βλέπουμε τα προβλήματα και δρομολογούμε τις λύσεις. Εδώ και τρία χρόνια, τρέχουμε σε ρυθμό
“σπριντ” για να προλάβουμε όλα όσα, για μεγάλο διάστημα, είχαν μείνει πίσω».

E

Γκρίνια για την «αθλητική» αύξηση
Ακατανόητες και απαράδεκτες χαρακτηρίζουν η αντιπολίτευση
και πολίτες της Νέας Ιωνίας τις αυξήσεις που επέβαλε η δημοτική
αρχή της Δέσποινας Θωμαΐδου για τη συμμετοχή που πληρώνουν οι
δημότες, προκειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αθλητισμού. Ο λόγος δεν είναι μόνο το ποσό της αύξησης που στην περίοδο της κρίσης για κάποιους μπορεί να είναι υπέρογκο, είναι και οι
προσφερόμενες υπηρεσίες που πιστεύουν ότι δεν δικαιολογούν καμία αύξηση… Για παράδειγμα, υποστηρίζουν ότι «οι παρεμβάσεις
στις αθλητικές υποδομές είναι ανύπαρκτες» και παραθέτουν έργα
που καθυστέρησαν να ξεκινήσουν και τελικά εγκαταλείφθηκαν ή
άλλα έργα που δεν έκανε ποτέ ο δήμος και αναγκάστηκαν να τα προχωρήσουν μόνες τους οι ομάδες που χρησιμοποιούν τα γήπεδα.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα δυτικά της Αθήνας, ετοιμάζεται «αντάρτικο» που, αν πάει έως το τέλος, θα κάνει
μεγάλο θόρυβο; Κι αυτό, γιατί ο δήμαρχος που εκλέγεται για πολλές τετραετίες και με χαρακτηριστική άνεση πρόκειται να βρεθεί αντίπαλος με ενδοπαραταξιακό αντίπαλο που είναι «γόνος» του αυτοδιοικητικού μέντορά του… Κάποια ακόμη στελέχη της παράταξης θεωρούνται δεδομένα ότι θα ακολουθήσουν το «αντάρτικο», οπότε η «πληγή»
μπορεί να γίνει μεγάλη.

Την «πάτησαν» με τις μονιμοποιήσεις
Δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν πολλοί από τους δημάρχους που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνηγόρησαν στη μονιμοποίηση συμβασιούχων
τους, που την διεκδίκησαν δικαστικά. Η προσπάθειά τους ήταν προφανώς,
εκτός από να ικανοποιήσουν τους συγκεκριμένους εργαζομένους, να μεγιστοποιήσουν και τον αριθμό των εργαζομένων τους, πετυχαίνοντας και επιπλέον
προσλήψεις. Όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, καθώς, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην πρόσφατη συνεδρίαση
του ΔΣ της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, τους συγκεκριμένους εργαζομένους τους
προσμετρά στο δυναμικό των δήμων και κατά συνέπεια τους αφαιρεί από τις
προσλήψεις που διεκδικούν με τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν!

Ποιοι πληρώνουν και γιατί «ξεχνάνε»;
Τεράστια συζήτηση προκάλεσε στη Νέα Σμύρνη η διαδικτυακή δημοσκόπηση που πραγματοποιείται αυτόν τον καιρό και, μεταξύ άλλων, «μετράει» και τις υποψηφιότητες για τον δήμο. Το παράδοξο είναι ότι την
κόντρα δεν την έχει προκαλέσει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης,
όπως γίνεται συνήθως, αλλά το ποιοι έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή σαν
υποψήφιοι. Ένα θέμα που δημιούργησε αναταραχή είναι ότι δεν «μετράει» καθόλου τον
νυν δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, προφανώς γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι υποψήφιος πριν
ακόμη εκείνος το ανακοινώσει. Όμως το μεγαλύτερο θέμα έχει προκύψει από το γεγονός ότι στη μέτρηση δεν είναι καν ο υποψήφιος που φέρεται να έχει την στήριξη του δημάρχου. Εύλογα, λοιπόν, κάποιοι αναρωτιούνται ποιοι «πληρώνουν» τη συγκεκριμένη
έρευνα κι από πού αντλούν την πληροφόρησή τους…

Η Ήπειρος ποντάρει
στο διαφορετικό
Αισιόδοξα μηνύματα για τον τουρισμό
της Ηπείρου, παρά τα προβλήματα
που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία,
προέκυψαν από την Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού TourNatur, που
πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ
της Γερμανίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου
συμμετείχε, για μια ακόμη χρονιά, με
δικό της περίπτερο στο πλαίσιο της
στοχευμένης και συνεχιζόμενης προβολής στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
και τη Βαυαρία. Η προβολή της Ηπείρου ως τόπου εναλλακτικού τουρισμού συνδυάστηκε με δύο εντυπωσιακές παρουσιάσεις, με θέμα «Ήπειρος:
Ένας σημαντικός εναλλακτικός προορισμός για όλο τον χρόνο στη Βορειοδυτική Ελλάδα», που έγιναν σε ειδικό
χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου διά ζώσης, αλλά και διαδικτυακά από τον αρμόδιο του Τμήματος Τουρισμού της
Περιφέρειας Ηπείρου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η εμφάνιση Ζαγοράκη στη ΔΕΘ

Ηγετική εμφάνιση έκανε στη ΔΕΘ ο ευρωβουλευτής Θοδωρής
Ζαγοράκης. Όπως λένε άνθρωποι στη στήλη, τον είδαν να κυκλοφορεί και να κάνει αρκετές χειραψίες και επαφές εντός
της Έκθεσης. Πολλοί το συνδύασαν με τα όσα ακούγονται για
τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος, πάντως, σε συνομιλητές του
δεν αποκλείει τίποτα, αλλά δηλώνει ευρωβουλευτής.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης

Παρασκήνια

από τον Δημήτρη Δραγώγια

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στη λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης όλοι οι εν ενεργεία βουλευτές θα διεκδικήσουν την
επανεκλογή τους. Πρόκειται για τους Σταύρο Καλαφάτη,
Κώστα Γκιουλέκα, Έλενα Ράπτη, Στράτο Σιμόπουλο, Άννα
Ευθυμίου και Δημήτρη Κούβελα (δεν ξέρουμε τις προθέσεις του Κώστα Καραμανλή).
Την υποψηφιότητά της «δουλεύει» και η ευρωβουλευτής
της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, ενώ στη ίδια λίστα, στο πλαίσιο της
ανανέωσης, μπαίνει και η δικηγόρος Αφροδίτη Νέστορα.
Ο χρυσός σκόρερ του Euro 2004, Άγγελος Χαριστέας, ο
οποίος εξελέγη τρίτος σε σταυρούς με το ψηφοδέλτιο του
Απόστολου Τζιτζικώστα, συγκαταλέγεται και αυτός στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν απογοητευμένους ή ενδεχομένως πιο απολιτικ ψηφοφορους στην κάλπη.

Το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης
Πέραν των τριών εκλεγμένων (Καράογλου, Αναστασιάδη,
Βαρζόπουλου) στη μάχη του σταυρού έχει ριχτεί και ο Φάνης Παπάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες, η Κατερίνα Ζιούτα και
η Χριστίνα Πλάρα έχουν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία να είναι
εκ νέου υποψήφιες, ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις και επαφές βρίσκεται και η Άρτεμις Αγαθοκλέους, εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα εξωστρέφειας και επικοινωνίας στον Δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι «νέοι»... οργώνουν την Περιφέρεια
Την Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης «οργώνουν» εδώ και καιρό οι
Διαμαντής Γκολιδάκης, Νίκος Καραγιαννακίδης και Μάριος Δράμαλης, ενώ κίνηση καταγράφεται και απο πλευράς του Παναγιώτη Κοκκόρη. Πάντως, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση που μετρούσε τη δημοφιλία νυν βουλευτών και πολιτευτών
της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης, δεν είδαμε να
συμβαίνουν αξιοσημείωτες αλλαγές. Η τετράδα παραμένη ακλόνητη, σίγουρα καταγράφεται ένα «new entry» και από εκεί και πέρα το... χάος.
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Δυσαρέσκεια
του ΣΕΒΕ για
την «απουσία»
των αρχηγών
Μεγάλη δυσαρέσκεια υπάρχει στους κόλπους του ΣΕΒΕ
για τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο λόγος; Κανένας τους,
ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας,
ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης,
δεν πέρασε από το περίπτερο
του Συνδέσμου Εξαγωγέων
στην 86η ΔΕΘ, όπου φέτος
συστήθηκε στους επισκέπτες
το νέο εγχείρημα, το Σήμα
«Macedonian the Great». Δικαιολογημένα τα παράπονα,
αφού οι αρχηγοί των κομμάτων φαίνεται πως «γύρισαν
την πλάτη» στην πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των
προϊόντων που παράγονται
και των υπηρεσιών που παρέχονται στη Μακεδονία.

«Πέθαναν»
τον... Σωκράτη
Δημητριάδη
Ο δαίμονας του διαδικτύου
«ανακάτεψε» τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτη Δημητριάδη, με τον
εκλιπόντα συνονόματό του,
πρώην δήμαρχο Δράμας.
Έτσι, εάν κάποιος γκουγκλάρει το
όνομα του
αντιδημάρχου κ. Δημητριάδη, το
πρώτο πράγμα που θα
δει στο ίντερνετ είναι η φωτογραφία
του, αλλά με λανθασμένο
βιογραφικό. Το αστείο της
υπόθεσης είναι πως ο κ. Δημητριάδης φαίνεται να γεννήθηκε το 1931 και να... πέθανε το 2008! Εμείς του τηλεφωνήσαμε και είδαμε ότι
ο Σωκράτης Δημητριάδης –
αυτός του Δήμου Θεσσαλονίκης– ζει και βασιλεύει!

Το «στοίχημα»
της Κατερίνης!
ναν πλούσιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό απολογισμό παρουσίασε στις αρχές Σεπτέμβρη ο
Δήμος Κατερίνης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την ανάληψη της διοίκησής του από τον Κώστα Κουκοδήμο. Άνθρωπος της πειθαρχίας, του προγραμματισμού, της συνέπειας, που θήτευσε 12 συναπτά έτη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα, πέτυχε
να βάλει τη σφραγίδα του στον Δήμο Κατερίνης μέσα
στην πρώτη κιόλας τριετία εν μέσω πανδημίας αλλά και
σοβαρών οικονομικών προβλημάτων.
Μέσα σε μία τριετία, που ολόκληρη η χώρα δοκιμάστηκε σκληρά από τις συνέπειες της πανδημίας, ο Δήμος
Κατερίνης κατάφερε όχι μόνο να προσπεράσει τα οικονομικά εμπόδια που κληρονόμησε, αλλά και να πετύχει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για έργα αναβάθμισης του
αστικού ιστού, υποδομών σε όλες ανεξαιρέτως τις κοινότητες αλλά και να βάλει τις βάσεις για να αλλάξει η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου, δίνοντας ουσιαστική
ώθηση στον τουρισμό. Το μεγάλο στοίχημα με την αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων, την ανανέωση των τουριστικών υποδομών και δράσεις που κατέστησαν τις ακτές
του Δήμου Κατερίνης τις πλέον φιλικές για ΑμεΑ επισφραγίστηκε με πολλές διακρίσεις. Μία από αυτές είναι
το χρυσό βραβείο προσβασιμότητας (Tourism Awards).
Η Κατερίνη αλλάζει φυσιογνωμία, θέτει νέες βάσεις
για την ανάπτυξή της, προσελκύοντας το ενδιαφέρον
επενδυτών, τραβάει την προσοχή με προτάσεις αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων χώρων, όπως αυτή της αξιοποίησης του πρώην εργοστασίου εμποτισμού του ΟΣΕ,
εμπλουτίζει με θεματικές εκδηλώσεις που τραβούν την
προσοχή επισκεπτών από όλη τη χώρα, όπως το Φεστιβάλ Πάρκου, κ.ά.
Μέσα σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία λόγω της
υγειονομικής κρίσης, υπαίθριοι χώροι αναψυχής στην
είσοδο της πόλης, υπαίθρια γυμναστήρια στον αστικό
ιστό, πρότυπες παιδικές χαρές, στήριξη της τοπικής οικονομίας με δράσεις εξωστρέφειας, κοινωνικό πρόσωπο με δομές όπως το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Κατερίνης αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα.
Ο Δήμος Κατερίνης έβαλε στοίχημα και αυτό φέρει
την υπογραφή του δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου, που,
έχοντας την εμπειρία της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, «χτύπησε» τις κατάλληλες πόρτες και το κέρδισε.
Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα στον δημόσιο βίο,
και έχοντας άριστες, προσωπικές σχέσεις στην κεντρική
διοίκηση θέτει ψηλά τον πήχη για την επόμενη δημοτική
θητεία.
Ο δήμαρχος επισημαίνει στον πρόσφατο απολογισμό
του: «Εμείς συνεχίζουμε. Με ακόμη πιο σταθερά αλλά
και πιο γοργά βήματα, αφού η κανονικότητα επέστρεψε.
Το όραμά μας υλοποιείται για μια πόλη ζωντανή, έναν
δήμο πρωταγωνιστή. Η σελίδα επιτέλους γύρισε και
όλοι μαζί ομορφαίνουμε τον δήμο μας». Εν κατακλείδι,
το αφήγημα της κυβέρνησης για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, που θέτει ως κεντρικό στόχο τον πολίτη, στην
περίπτωση του Δήμου Κατερίνης έχει στέρεη βάση. Δεν
είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στους δήμους που θα βρεθούν
στη λίστα στήριξης της ΝΔ ενόψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών είναι, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Κουκοδήμος.
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Υλοποιούμε δράσεις που κάνουν
την καθημερινότητα καλύτερη!
Νίκη
Αραμπατζή
Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

τον πλούσιο προγραμματισμό
δράσεων αλλά και στους
αθλητικούς χώρους αναφέρθηκε
μεταξύ άλλων, μιλώντας στο «Π», η Νίκη
Αραμπατζή, πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του
Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Η κα
Αραμπατζή τόνισε πώς «ο Δήμος
Αθηναίων προσφέρει ποιοτική
ψυχαγωγία στους κατοίκους της πόλης
στο κέντρο και τις γειτονιές».

Σ

Ο ΟΠΑΝΔΑ είναι ένας Οργανισμός του
Δήμου Αθηναίων που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επιγραμματικά μπορείτε να μας εξηγήσετε τον
ρόλο του, πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τις επιμέρους δράσεις του;
Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να παρέχει
αφενός ποιοτικές δράσεις πολιτισμού,
αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης
στους δημότες, αφετέρου σύγχρονες και
λειτουργικές εγκαταστάσεις και κτίρια για
την υλοποίησή τους. Αυτός είναι επιγραμματικά ο ρόλος του ΟΠΑΝΔΑ. Στην αρμοδιότητά του, λοιπόν, είναι να επαγρυπνεί και να
αφουγκράζεται τις σύγχρονες ανάγκες των
κατοίκων της πόλης σε αυτούς τους τομείς
και σύμφωνα με αυτές να σχεδιάζει και να
υλοποιεί προγράμματα που κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη και ομορφότερη
στην πράξη.
Ποιες δράσεις του ΟΠΑΝΔΑ είναι σε
εξέλιξη αυτήν τη στιγμή και ποιες έχετε προγραμματίσει;
Θα πρέπει να σας πω κατ’ αρχήν ότι ολο-

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει ξεκινήσει η ανάπλαση και
ανακατασκευή 13 αθλητικών εγκαταστάσεων μπάσκετ και βόλεϊ
και ακολουθούν 33 αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΠΑΝΔΑ
κληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το καλοκαιρινό πρόγραμμα «Όλη η Αθήνα μια Σκηνή»
του Δήμου Αθηναίων, που επιμελήθηκε ο
ΟΠΑΝΔΑ. Με 70 εκδηλώσεις σε 17 γειτονιές της Αθήνας, όλη η πόλη μετατράπηκε
σε μία μεγάλη σκηνή με συναυλίες, αφιερώματα και παραστάσεις θεάτρου και μουσικής για μικρούς και μεγάλους. Οι δημότες
πλημμύρισαν τους χώρους με την παρουσία
τους, και αυτό είναι για μας μια επένδυση
για το μέλλον. Τώρα «τρέχει» το Φεστιβάλ
Κολωνού που οι Αθηναίοι το αγάπησαν και
το έκαναν θεσμό. Από 8 έως 26 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενείται στο ανοιχτό θέατρο που βρίσκεται
στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, παρουσιάζεται ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ξεχωριστές και επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες για όλους. Τι να πρωτοαναφέρω; Αρχαίες τραγωδίες, κλασικά θεατρικά έργα,
παραστάσεις αφιερωμένες στη Σμύρνη, συναυλίες με πολυαγαπημένους τραγουδιστές
και συνθέτες με τη συνδρομή των Μουσι-

κών Συνόλων του δήμου μας. Ο κατάλογος
είναι μακρύς και εξαιρετικά ενδιαφέρων!
Το σημαντικό στοιχείο εδώ δεν είναι μόνο
ότι ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει ποιοτική
ψυχαγωγία στους κατοίκους της πόλης στο
κέντρο και τις γειτονιές, αλλά και ότι στηρίζει έμπρακτα τους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στον πολιτισμό.
Ακολουθεί το εξαιρετικό πρόγραμμα του
Ολύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία
Κάλλας», που φέτος θα σας εκπλήξει.
Ποια είναι τα σχέδιά σας για το Θέατρο
Ολύμπια;
To Oλύμπια-Δημοτικό Μουσικό Θέατρο
«Μαρία Κάλλας» είναι το στολίδι της πόλης
μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανέκτησε την αίγλη του, ανακαινίστηκε και
ομόρφυνε και πάλι τη γύρω περιοχή, συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας και
πλημμύρισε από κόσμο και χειροκροτήματα. Πέρυσι, που ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας, το θέατρο φιλοξένησε 51 παραστάσεις και

25.000 άτομα. Τα gala όπερας, τα jazz projects με μετακλήσεις καλλιτεχνών του εξωτερικού, τα αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης,
ο Μάνος Λοΐζος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, που διοργανώσαμε με
μεγάλη επιτυχία, απέδειξαν ότι οι δημότες
μας διψούν για ποιοτική ψυχαγωγία. Τα
Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων,
έχοντας πλέον το δικό τους σπίτι, δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό και μας κάνουν όλους
περήφανους.
Το πρόγραμμα για τη χρονιά 2022-2023 είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Aξίζει να αναφέρω
το αφιέρωμα στη μεγάλη μουσική φυσιογνωμία του Δημήτρη Μητρόπουλου, με τη μοναδική όπερα που έγραψε και η οποία παρουσιάζεται σπάνια, την «Αδελφή Βεατρίκη», που
θα ερμηνευθεί από τη Συμφωνική Ορχήστρα
και τη Χορωδία του ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία
με ένα ελληνικό και διεθνές καστ λυρικών
τραγουδιστών. Επίσης, το 2023 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Με αφορμή αυτή την επέτειο,
επιλέχθηκε η παρουσίαση της μοναδικής ελληνικής όπερας που τραγούδησε η θρυλική
σοπράνο, «Ο πρωτομάστορας» του Μανώλη
Καλομοίρη. Επίσης, η νέα μεγάλη παραγωγή
της φετινής σεζόν είναι η «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Gluck, ένα έργο-σταθμός στην ιστορία της όπερας, που ερμηνεύτηκε και από την
Κάλλας. Όμως το πρόγραμμα του Ολύμπια
περιλαμβάνει και άλλες εξαιρετικές παραστάσεις και συναυλίες, για τις οποίες οι δημότες μπορούν να ενημερώνονται από το site
μας www.opanda.gr.
Θα ήθελα να σταθώ στους αθλητικούς
χώρους. Σε τι επίπεδο βρίσκονται και
ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν
ώστε να αναβαθμιστούν;
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι
θα έχει ξεκινήσει η ανάπλαση και ανακατασκευή 13 ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων μπάσκετ και βόλεϊ με το πρόγραμμα
«Φιλόδημος». Ακολουθούν τον Οκτώβριο η
ανάπλαση και ανακατασκευή των υπολοίπων 33 αθλητικών εγκαταστάσεων του
ΟΠΑΝΔΑ με το πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αττικής. Ήδη την προηγούμενη χρονιά ανακατασκευάστηκαν πέντε αθλητικές εγκαταστάσεις με τη βοήθεια των χορηγών μας και
έτσι μέχρι το τέλος της χρονιάς, που μόλις
ξεκίνησε, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2023,
θα έχουμε αναβαθμίσει το σύνολο των ανοιχτών αθλητικών χώρων του δήμου μας.
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«Επί τρία χρόνια (!)
αναμένεται η εκδίκαση
υπόθεσης προσφυγής τριών
περιβαλλοντικών οργανώσεων
στο ΣτΕ, κατά των σεισμικών
ερευνών στην περιοχή στα
νότια και δυτικά της Κρήτης»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

Πούτιν θα αποτύχει και η
Ευρώπη θα επικρατήσει»,
δήλωσε η πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά
την ετήσια ομιλία της, με θέμα την
«κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ο

Ντυμένη στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, με προσκεκλημένη την Ολένα Ζελένσκα, σύζυγο του προέδρου της Ουκρανίας
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες τα
νέα μέτρα για την «αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», τόνισε την ανάγκη για επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης», μίλησε
για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και ανήγγειλε τη δημιουργία «τράπεζας υδρογόνου» στην ΕΕ.
Τι κάνουμε όμως στην ΕΕ μέχρι να «αποτύχει» ο πρόεδρος της Ρωσίας και να φέρει καρπούς η «πράσινη μετάβαση»;
Στο ερώτημα αυτό, που δεν είναι ρητορικό, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η απάντηση
από στελέχη της ενεργειακής αγοράς συνοδεύεται από ένα άλλο ερώτημα και απάντηση συνάμα: Γιατί επιτέλους δεν προχωράμε
στην επίσπευση της έρευνας για εξόρυξη
των δικών μας υδρογονανθράκων, τώρα
που το φυσικό αέριο περιλαμβάνεται στον
«πράσινο οδηγό» επενδύσεων της ΕΕ «EU
taxonomy» και είναι το καύσιμο μετάβασης
στην πορεία για την απανθρακοποίηση; Ειδάλλως, ας το πάρουμε απόφαση, όπως είπε και ο Γιάνης Βαρουφάκης, «(οι υδρογονάνθρακες) να μείνουν παντοτινά στα έγκατα της γης».

Επιτάχυνση ερευνών
Καταθέτουμε τη θέση πανεπιστημιακούειδήμονα περί των υδρογονανθράκων, ο
οποίος και συμμερίζεται την άποψη για επιτάχυνση της έρευνας και εξόρυξης των πιθανών κοιτασμάτων: «Δεν θα πω για το τι γίνεται στο Αιγαίο, αλλά τι γίνεται στη Δυτική

Να βγάλουμε το αέριο ή «να το
Προς το παρόν, ουδέν αξιοσημείωτον από το μέτωπο των υδρογονανθράκων,
και παρακολούθησης της επίσπευσης των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλ
Αποσαφήνιση εικόνας
του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Ελλάδα και στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά και νότια της Κρήτης, και ειδικότερα στις 6 περιοχές (πέντε θαλάσσιες και μία χερσαία) που
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Οι 6 περιοχές είναι οι: Περιοχή 2 ΒΔ της Κέρκυρας, Περιοχή Ιόνιο, Περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός), Δυτικά Κρήτης,
Νοτιοδυτικά Κρήτης, Ιωάννινα (χερσαία περιοχή και η πλέον ώριμη). Στις περιοχές της
Κρήτης η κοινοπραξία αποτελείται από τις
εταιρίες Total, Exxon Mobil και ΕΛΠΕ (μετονομάστηκε σε HELLENiQ ENERGY). Στην
Κέρκυρα δραστηριοποιείται η κοινοπραξία
Energean και τα ΕΛΠΕ, στο Ιόνιο και τον Κυπαρισσιακό τα ΕΛΠΕ και στα Ιωάννινα η Energean».

Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι
στα μέσα της άνοιξης ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την αποσαφήνιση της εικόνας
για την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2023,
μετά τη σύσκεψη που είχε στα γραφεία της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ΕΔΕΥ (μετονομάστηκε σε
ΕΔΕΥΕΠ ΑΕ - Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών
Πόρων ΑΕ) με τη συμμετοχή και της διοίκησης των ΕΛΠΕ, τονίζοντας: «Εάν διαθέτουμε
σημαντικά κοιτάσματα, θα αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές με τον εθνικό μας πλούτο».
Για την επιτάχυνση μάλιστα των διαδικασιών έρευνας και παραγωγής και παρακολούθησης της επίσπευσης των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, συγκροτήθηκε πενταμελής ομάδα «Task Force για
τους υδρογονάνθρακες», με επικεφαλής

τον Δρ. Θεόδωρο Τσακίρη, αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ειδικό σύμβουλο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συνεχίζουμε με τον προβληματισμό και
τις απορίες που μας εξέθεσε ο πανεπιστημιακός: «Στη χερσαία περιοχή δικαιωμάτων
της ελληνικής Energean προηγήθηκαν
έρευνες και το 2000, που κανείς δεν γνωρίζει γιατί σταμάτησαν και το τι βρήκαν. Η
περιοχή ανήκει στην ίδια γεωλογική ζώνη
με τον Πατραϊκό (που ενώ βρέθηκαν από
τα ΕΛΠΕ απολήψιμα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου, ύψους τουλάχιστον 200
εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, και
σημαντικού όγκου φυσικού αερίου, η περιοχή επιστράφηκε στο ελληνικό Δημόσιο).
Αναρωτιέται κανείς, τι διαφορετικό θα βρεθεί στα Γιάννενα από τον Πατραϊκό ή από
την Αλβανία; Τον Ιούλιο του 2022 και σε
αντίστοιχους γεωλογικούς σχηματισμούς
και στην ίδια γεωλογική ζώνη, η Shell ξεκί-
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Αναμενόμενα
κοιτάσματα
Στις θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος «τα αναμενόμενα
κοιτάσματα είναι: κύρια φυσικού αερίου, για τις δύο περιοχές νότια και νοτιοδυτικά της
Κρήτης, κύρια φυσικού αερίου
αλλά και πετρελαίου στον Κυπαρισσιακό, κύρια φυσικού αερίου (βιογενές και καταγενετικό) στην Πρέβεζα αλλά και πετρελαίου, και μάλλον τόσο φυσικού αερίου αλλά και πετρελαίου δυτικά της Κέρκυρας».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

S LAR
GAS
and WIND

Ανησυχία Βέλγων
Grand Baromètre le Soir-RTL-Ipsos:
Ένας στους τρεις Βέλγους δηλώνει ότι η
άνοδος των τιμών ενέργειας τον υποχρέωσε να περικόψει τις δαπάνες του για
υγειονομική περίθαλψη. Περίπου το
64% ανησυχεί ή και φοβάται ότι δεν θα
μπορεί πλέον να πληρώσει τους λογαριασμούς.

Μείωση παραγωγής
Mytilineos, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΕΒΙΚΕΝ περιλαμβάνονται μεταξύ των ενεργοβόρων βιομηχανιών και ενώσεων που
συνυπογράφουν επιστολή του συνδέσμου Eurometaux, με την οποία επισημαίνεται, μεταξύ άλλων: Το 50% της (δυναμικότητας) παραγωγής αλουμινίου και
ψευδαργύρου έχει σταματήσει, λόγω
υψηλού κόστους της ενέργειας – σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδος
χαλκού και νικελίου.

Σταθερή αμοιβή

αφήσουμε στα έγκατα της γης;»

αν και για την επιτάχυνση των διαδικασιών έρευνας - παραγωγής
λευσης συγκροτήθηκε και πενταμελής ομάδα «Task Force»
νησε την ερευνητική γεώτρηση Shpirag-5
στην επαρχία Μπεράτ και σε block που βρίσκεται μόλις 140 χλμ. από την ελληνική
παραχώρηση «Ιωάννινα» στον Δήμο Ζίτσας. Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δήλωσε ότι οι ενδείξεις μάς δείχνουν
ότι ίσως είμαστε κοντά σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη φυσικού αερίου και πετρελαίου στο υπέδαφός μας, η οποία θα
έχει επίδραση στο μέλλον της χώρας μας,
αλλά και που επίσης θα παίξει ρόλο στο
ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης».

Λόγοι καθυστερήσεων
Στις «φήμες ότι δεν προχωράμε», επειδή
«οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται πλέον», η
απάντησή του είναι ότι «αν δεν ενδιαφέρονται δεν θα επενδύσουν σε έρευνες, αφού
αυτοί πληρώνουν. Άλλωστε το κόστος των
ερευνών πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τις
εταιρείες και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός, ενώ η συμμετοχή του ελ-

ληνικού Δημοσίου στα έσοδα φτάνει περίπου στο 40%-50%. Φέτος, οι υπεράκτιες
ανακαλύψεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Ναμίμπια από την TotalEnergies και
τη Shell (συνεπώς οι εταιρείες ψάχνουν)
έχουν εμπορικές ποσότητες, πιθανότατα δισεκατομμύρια βαρέλια, όπως δήλωσε ο
υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας της χώρας της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με το
πρακτορείο Reuters. Οι εταιρείες δεν ανέφεραν λεπτομερώς τις ποσότητες που βρέθηκαν, αλλά μια πηγή δήλωσε στο Reuters
ότι η ανακάλυψη της Total ήταν πάνω από 1
δισ. βαρέλια πετρελαίου».

Προστασία του περιβάλλοντος
Μια άλλη παράμετρος στη μη αξιοποίηση
των κοιτασμάτων μας, συνεχίζει ο πανεπιστημιακός, «είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η πιθανή ρύπανση της θάλασσας
με πετρέλαιο. Η απάντησή μου είναι ότι σε
όλη την περιφέρεια της Μεσογείου (Λιβύη,

Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα [Πρίνος], Αλβανία, Ιταλία, Κροατία
κ.λπ.), υπάρχουν γεωτρήσεις που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματά τους χωρίς καμία
μέχρι σήμερα επιβάρυνση από διαρροή πετρελαίου. Η εφαρμογή της νομοθεσίας εξασφαλίζει την ασφαλή εκτέλεση των γεωτρήσεων».
Όπως επισημαίνει ο ίδιος: «Αν οι εταιρείες θέλουν και το πετρέλαιο, πρέπει να το θέλουμε και εμείς, αφού πληρώνουμε κάθε
χρόνο για την εισαγωγή μόνο του πετρελαίου περίπου 4 δισ. ευρώ. Το πετρέλαιο (επισήμως έχουμε πει ότι θέλουμε μόνο το φυσικό αέριο) κάποτε θα εξαντληθεί, αλλά η
χρήση του πέρα από την παραγωγή ενέργειας θα είναι απαραίτητη».
Ίσως να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που μπορεί να θέλουν τα πιθανά ελληνικά
κοιτάσματα «να μείνουν στα έγκατα της
γης». Σε όλα τα παραμύθια άλλωστε υπάρχουν δράκοι, εγχώριοι και ξένοι!

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η αμοιβή που εισπράττει
ένα αιολικό πάρκο για την ενέργεια που
παράγει είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από την τιμή στη χονδρική αγορά
ηλεκτρισμού, η οποία έχει εκτοξευθεί
εξαιτίας του φυσικού αερίου. Τα αιολικά
έχουν «κλειδώσει» σταθερές και χαμηλές τιμές αμοιβής, με μακροχρόνια συμβόλαια με ΔΑΠΕΕΠ.

Κόστος καυσίμων
Ετήσια έκθεση «Maritime Forecast to
2050» του Νορβηγικού Νηογνώμονος:
Αναμένεται ότι οι (απαραίτητες) επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για «απανθρακοποίηση» στα πλοία μέχρι το 2050 θα
κυμανθούν από 8 έως 28 δισ. δολάρια
κατ’ έτος – από 2022 μέχρι 2050.

Εισαγωγές Κίνας
Bloomberg: Το 83% των συνολικών εισαγωγών ενέργειας της Κίνας τον Αύγουστο 2022 προήλθε από τη Ρωσία και
μεταφράζεται σε 8,3 δισ. δολάρια για
προμήθειες άνθρακα αργού, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου.

Αλλαγή μοντέλου
Ριζική αλλαγή του μοντέλου μετακινήσεων ζητά το «νέο κόμμα των Πράσινων» με αφορμή την εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου).
Στροφή δηλαδή σε προσβάσιμη δημόσια
συγκοινωνία, φθηνό εισιτήριο και εκτεταμένες υποδομές για ποδήλατο - περπάτημα.

Βιβλιοπαρουσίαση

BACKSTAGE
Η απερίσταλτη εξέλιξη
της τεχνολογίας
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H Γλυφάδα τιμά τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς
με μία μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα

Δήμος Γλυφάδας τιμά τον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη που
ομόρφυνε τα καλύτερά μας χρόνια και έφυγε πρόσφατα από κοντά
μας. Η συναυλία γίνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιώργου
Παπανικολάου στις 26 Σεπτεμβρίου και θα κλείσει τις εκδηλώσεις του
τρίμηνου Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας.
«Άνθρωπε Αγάπα» είναι ο τίτλος του αφιερώματος, το οποίο φέρει την προσωπική σφραγίδα και υπογραφή του έμπειρου Μάκη Δελαπόρτα, ενός ανθρώπου ευαίσθητου και πολυτάλαντου. Οι κόρες του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Ιλένια και
Μάρθα, θα ενώσουν τη φωνή τους με αυτή των αγαπημένων φίλων και συνεργατών του τραγουδιστή από την εποχή των Poll και της Eurovision μέχρι τα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τις τελευταίες δημιουργίες του.
Θα τραγουδήσουν (με αλφαβητική σειρά): Σοφία Αρβανίτη, Μπέσσυ Αργυράκη, Σοφία Βόσσου, Δημήτρης Κοργιαλάς, Μαρίνα, Κώστας Μαρτάκης, Εβελίνα Νικόλιζα, Πασχάλης, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Κώστας Τουρνάς, Λάκης
Τζορντανέλλι.
Σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά, στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας, θα ακουστούν
αγαπημένα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και η είσοδος, όπως σε όλες τις
εκδηλώσεις του φεστιβάλ, θα είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου, ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του. Οι
εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Κ.Α.Π.ΠΑ. και της προέδρου του, Μαίρης Παπάζογλου.

Ο

Βιώνουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση, με
μία απερίσταλτη εξέλιξη της τεχνολογίας, που
ανακαθορίζει τον κοινωνικό χώρο, το εργασιακό
περιβάλλον, το πολιτισμικό ύφος και ήθος όλων
των λαών παγκοσμίως.
Απέναντι σε αυτή την κοσμογονία που συντελείται, είναι μείζονος σημασίας η απόκτηση ψηφιακής παιδείας για κάθε πολίτη και εργαζόμενο, προκειμένου να αντεπεξέλθει με επάρκεια
και αποτελεσματικότητα στις ραγδαίες αλλαγές
που συντελούνται γύρω του.
Και σε αυτή την αδήριτη κοινωνική επιταγή του
ψηφιακού εγγραματισμού έρχεται να απαντήσει
το εμπνευσμένο και χρηστικό συνάμα βιβλίο,
των έγκυρων επιστημόνων και με λαμπρές ακαδημαϊκές περγαμηνές, κ.κ. Κώστα Αγραπιδά και
Δημήτρη Πανόπουλου, υπό τον τίτλο «100 +1
Όροι Τεχνολογικού Μετασχηματισμού της Νέας
Εποχής». Μία επιμελημένη σύγχρονη έκδοση
από τις Εκδόσεις Διόνικος, που προσδοκά να
«θωρακίσει» ψηφιακά τους πολίτες και τους εργαζομένους, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν,
να χρησιμοποιήσουν και να ελέγξουν τις έννοιες
και τους όρους των τεχνολογικών - ψηφιακών
καινοτομιών και να καθίστανται έτσι ικανοί και
επαρκείς στο εργασιακό τους περιβάλλον και
στον κοινωνικό τους χώρο.
Όπως, εξάλλου, σημειώνουν και οι συγγραφείς: «Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός θα βαίνει
αυξανόμενος όσο οι τεχνολογικές εξελίξεις διευρύνονται και εξελίσσονται, ενώ παραλλήλως
το επίπεδο ψηφιακής γνώσης και προσαρμογής
του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει σταθερό». Σε αυτή, λοιπόν, την πρόκληση του περιβόητου ψηφιακού χάσματος και στις εξ απαγωγής
προκαλούμενες ανισότητες, στην παιδεία και
στην εργασία, επιβάλλεται προσαρμοστική διαχείριση, από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Και πρoς αυτή την κατεύθυνση, το
βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο κατανόησης
και εξοικείωσης με τους πολλαπλούς όρους και
τις έννοιες του ψηφιακού μετασχηματισμού, της
4ης βιομηχανικής επανάστασης, με την οποία
διασταυρωνόμαστε καθημερινά.
Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Στο Ηρώδειο η Τάνια Τσανακλίδου
αράντα χρόνια από την
πρώτη συνεργασία τους στο
«Φίλε…» η Τάνια
Τσανακλίδου επιμελείται
καλλιτεχνικά και ερμηνεύει στο
Ηρώδειο ένα πρόγραμμα-φόρο
τιμής στον σπουδαίο Γιάννη Σπανό.

Σ

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, η
σκηνή του αρχαίου Ωδείου θα πλημμυρίσει από μουσικές αγαπημένες,
διαχρονικές, ρομαντικές και θρυλικά
τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού «ντυμένα» αριστουργηματικά
με την ερωτική φωνή της σπουδαίας
ερμηνεύτριας.
Στο τεράστιο αφιέρωμα για τον μέγα συνθέτη, η Τάνια Τσανακλίδου θα
υποδεχτεί επί σκηνής πέντε σημαντικούς εκπροσώπους του σύγχρονου
ελληνικού τραγουδιού, τη Λιζέτα Καλημέρη, τη Μαρία Παπαγεωργίου,
τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Φώτη
Σιώτα και τη Νεφέλη Φασούλη, χαρίζοντας στο κοινό μαγικές στιγμές κάτω από τον Ιερό Βράχο, κάτι που ο
Γιάννης Σπανός δεν κατάφερε ποτέ
να κάνει όσο ήταν εν ζωή.
Άνθρωπος σπάνιας ευγένειας και
βαθιά καλλιεργημένος, είχε μελοποιήσει στίχους των Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου Παπαστεφάνου, αλλά και ποιήματα των Βασίλη Ρώτα,
Γιάννη Σκαρίμπα, Γεωργίου Βιζυη-

Θα ερμηνεύσει τραγούδια
του αξεπέραστου
Γιάννη Σπανού

νού, Μυρτιώτισσας, Νίκου Καββαδία, Μίλτου Σαχτούρη.
Τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Αρλέτα, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Κώστας Καράλης, ο Γιάννης
Πάριος, η Ελένη Δήμου και η Χάρις
Αλεξίου. Ο Γιάννης Σπανός πέθανε
αιφνίδια στις 31 Οκτωβρίου 2019,
ενώ ετοιμαζόταν πυρετωδώς για τις
ζωντανές εμφανίσεις που θα πραγματοποιούσε στο «Γυάλινο Μουσικό Θέατρο» μαζί με τον Μίμη Πλέσσα και
τον Γιώργο Χατζηνάσιο.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Χωρίς ανάσα!

Κεφάλι δεν σηκώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης. Κλεισμένος καθημερινά στο Θέατρο Αθηνών κάνει εντατικές πρόβες με τον θίασο της
παράστασης «Φιλιά, Όσκαρ» που θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 9 Οκτωβρίου: «Οι πρόβες
του “Όσκαρ” κυλάνε. Ένα απίστευτο κείμενο,
μέσα από τα μάτια του genius σκηνοθέτη μας
Τσεζάρις Γκραουζίνις, και με μία ομάδα ηθοποιών που “βουτάει” με τρέλα και φαντασία στην
ιστορία», αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής.
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Διεθνής διάκριση
Η «Airhostess 737» απέσπασε το βραβείο της καλύτερης ταινίας στο 47ο Φεστιβάλ του Τορόντο! Το μικρού μήκους φιλμ του Θανάση Νεοφώτιστου ταξίδεψε στον Καναδά και ξεχώρισε, λόγω της εντυπωσιακής ερμηνείας
της Λένας Παπαληγούρα:
«Δεν θα μπορούσα να είμαι
πιο χαρούμενη
και συγκινημένη! Η ταινία
μας γυρίζει
από το Φεστιβάλ του Τορόντο με βραβείο!» ανακοίνωσε με καμάρι η ηθοποιός.

Άλλαξε αριθμό στο κεράκια!
Σούπερ birthday party για την Αγγελική Ηλιάδη! Η σέξι τραγουδίστρια είχε γενέθλια και το γιόρτασε σε γνωστό κλαμπ, με τούρτα υπερπαραγωγή,
παρουσία καλών φίλων της. Η εορτάζουσα δημοσίευσε στο Instagram
βίντεο και φωτογραφίες από τη λαμπερή βραδιά κι ενώ αρχικά φάνηκε
πως «έκλεινε» τα 44, με μια αστραπιαία κίνηση άλλαξε τον αριθμό στα κεράκια και τα έκανε 45! «Χρόνια πολλά σε μένα. Σας αγαπώ όλους, ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά», σχολίασε στη λεζάντα, ποζάροντας ντυμένη
στα total black με κολάν και μπουστάκι. Τα φετινά γενέθλια βρήκαν την
Αγγελική Ηλιάδη μόνη, αφού πριν από αρκετό καιρό το ειδύλλιο που γεννήθηκε με τον συμπαίκτη της στη «Φάρμα», Γρηγόρη Αναστασιάδη, έληξε
άδοξα και οριστικά. Μάλιστα, ο personal trainer αποκάλυψε σε δηλώσεις
του πως είναι ήδη σε άλλη σχέση και ερωτευμένος.

Γάμος στο Ποζιτάνο
Γαμήλιες προετοιμασίες για τη Νατάσα Ράγιου και
τον γοητευτικό Ιταλό σύντροφό της Τζιοβάνι Φαλιέρο. Η δημοσιογράφος, όπως δήλωσε, ετοιμάζεται για
το δεύτερο στεφάνι μετά το διαζύγιο με τον επιχειρηματία Αλέξη Μεντζελόπουλο: «Κάθε μέρα είναι γιορτή με αυτόν τον άνθρωπο. Η σχέση μου με τον Τζιοβάνι επισφραγίστηκε σε ένα ταξίδι στο Ποζιτάνο της Ιταλίας. Επέμενε πάρα πολύ και ήταν το πιο υπέροχο ταξίδι της ζωής μου. Μας πρόλαβε ο κορονοϊός και δεν
παντρευτήκαμε. Θα παντρευτούμε στο Ποζιτάνο».

Δεν κρύβεται η ευτυχία!
Σε γλυκιά αναμονή βρίσκεται η εγκυμονούσα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για τον ερχομό
του πρώτου παιδιού της! Διανύει τον 6ο μήνα
και η φουσκωμένη κοιλίτσα της είναι πλέον
εμφανέστατη στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram. Η μέλλουσα μαμά ετοιμάζει το παιδικό δωμάτιο και ποζάρει με χαμόγελο ανάμεσα σε bebe παιχνίδια και βρεφικά είδη, όλα σε λευκό χρώμα με ρομαντικά σχέδια,
παρέα με τα σκυλάκια της.

BACKSTAGE
Τελευταίο
χειροκρότημα
για το
«χρυσό»
κορίτσι

αλλιτέχνες, θαυμαστές και φίλοι αποχαιρέτησαν τη
λαμπερή κυρία της μεγάλης οθόνης Mάρθα Καραγιάννη την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο, όπου τελέσθηκε η
εξόδιος ακολουθία κι έπειτα –κατά την επιθυμία της– αποτεφρώθηκε. Υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς πρωταγωνίστριες του σινεμά και των θρυλικών μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη, «απογειώνοντας» τους ρόλους με το ταλέντο, το νάζι,
το σκέρτσο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες.
Η δική μας μελαχρινή Μαίριλιν στο «Μερικοί το προτιμούν
κρύο» έδωσε «Ραντεβού στον αέρα» με τον αγαπημένο της
«Ξυπόλητο πρίγκιπα» Κώστα Βουτσά.
Γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1939 και μεγάλωσε στο Κερατσίνι. Οι γονείς της, της άφησαν χώρο για ν’ ακολουθήσει το
όνειρό της σ’ αυτό που αγαπούσαν και οι ίδιο πολύ, τον χορό. Η
Μάρθα σε ηλικία μόλις 8 ετών έδινε παραστάσεις στο παιδικό
μπαλέτο της Λυρικής Σκηνής.
Ο μετρ των μεγάλων επιτυχιών στο σινεμά Γιάννης Δαλιανίδης ήταν αυτός που αναγνώρισε το πολύπλευρο ταλέντο της.
Γιατί εκτός από σπουδαία κωμικός ήταν μια ιέρεια του δράματος. Ήταν ο ίδιος που την «έγδυσε» στον κινηματογράφο, χρίζοντας την χορεύτρια σε επικά μιούζικαλ που έγραψαν ιστορία
με χορογραφίες πρωτοποριακές για την εποχή. Το ένστικτό του
ήταν αλάνθαστο, το παραδέχτηκε και η ίδια: «Μόλις κάναμε χορευτικό, εκεί ήταν οι γκρίνιες, γιατί με πίεζε. Επειδή ήξερε ότι
έχω δυνατότητες, με πίεζε να κάνω πράγματα που θέλανε κούραση… Κι ο Γιάννης (ο Δαλιανίδης) έλεγε: “Ας την να κλάψει
για να έχει επιτυχία η ταινία”», είχε γράψει στην αυτοβιογραφία
της με τίτλο «Ο έρωτας, μωρό μου, είναι γλέντι».
Ο Δαλιανίδης ήταν ο σκηνοθέτης που «έραβε» τους ρόλους
πάνω της στις θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Μια κυρία στα
μπουζούκια», «Γοργόνες και μάγκες», «Νύχτα γάμου», «Κορίτσια για φίλημα», «Μαριχουάνα στοπ», «Το ανθρωπάκι», «Οι
κληρονόμοι». Στην ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του έκανε
σκηνή, δηλώνοντάς του: «Βγάζεις τη Λάσκαρη ωραία και εμένα σαν κακομοίρα», για να της απαντήσει εκείνος: ««Βρε ζώον,
σου δίνω ψωμί για τα 100 σου».
Σε ηλικία 21 ετών παντρεύτηκε τον γόη ποδοσφαιριστή Μίμη
Στεφανάκο. «Τότε είχα μείνει έγκυος. Δυστυχώς έχασα το παιδί
και αυτή ήταν η αιτία που χωρίσαμε», αποκάλυψε σε συνέντευξή της. Και δεν ξαναπαντρεύτηκε, παρότι αγάπησε και αγαπήθηκε έντονα στη 12χρονη σχέση της με τον επίσης ποδοσφαιριστή
και τότε άσο του Παναθηναϊκού Βασίλη Κωνσταντίνου. Μετά
τον θάνατο της μητέρας της, αποφάσισε να συγκατοικήσει με
την καλή της φίλη και ηθοποιό Ντόρα Ντούμα, η οποία έγινε ο
φύλακας-άγγελός της, ενώ στάθηκε «βράχος» στα προβλήματα
υγείας που αντιμετώπιζε και τη συντρόφευσε μέχρι το τέλος.

Κ

Διορθωτικές κινήσεις
Πολλοί διεκδικούν την «πίτα»
της τηλεθέασης, λίγοι καταφέρνουν να πάρουν χορταστικό κομμάτι. Έτσι, οι πρώτες αλλαγές
σε κάποιες εκπομπές άρχισαν
να εφαρμόζονται. Συνεπώς στο
«Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γιώργος
Λιάγκας, μετά την ψυχρολουσία
από τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης, αποφασίζει να αλλάξει
τις δόσεις ψυχαγωγίας - ενημέρωσης στην εκπομπή, δίνοντας
πίσω τον κλεμμένο χρόνο από
την ψυχαγωγία με αποκλειστικά θέματα και παρασκήνιο. Την
ίδια στιγμή, τα χαμηλά νούμερα της Μαρίας Μπακοδήμου τής
επιβάλλουν να κάνει εσωτερικές αλλαγές στη σύνθεση του πάνελ, που κυρίως θα έχουν να κάνουν με το ποιος θα κάθεται και
πόσο στο πλατό.

Κούκλος ο γιος της
«Έλιωσε» το Instagram με
τις ευχές της Νόνης Δούνια
στον γιο της, για την ονομαστική του εορτή. Η γλυκιά
μαμά ανάρτησε φωτογραφία με τον 17χρονο Στάθη
Μουρατίδη, γράφοντας τρυφερά: «Να συνεχίσεις να
φωτίζεις τον κόσμο γύρω
σου, να είσαι ευτυχισμένος
με ό,τι κάνεις στη ζωή σου, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που
σε εκτιμούν, σε αποδέχονται, σε σέβονται, σε αγαπούν και το ίδιο
να κάνεις κι εσύ. Μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι...».
Ένας νέος ήρωας θα μπει σύντομα στη «Γη της ελιάς» και
θα φέρει μεγάλες ανατροπές. Ο λόγος για τον Σωκράτη
Δρακόπουλο, τον οποίο θα υποδυθεί ο Αποστόλης Τότσικας. Πέντε χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο «Μπρούσκο», ο ηθοποιός συναντά και πάλι τηλεοπτικά τον Αντρέα
Γεωργίου και τη Βάνα Δημητρίου. Ο ίδιος θα ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινούν
τελικά τα γυρίσματα του «Love
Island» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου
στην Τενερίφη.

Παρέα με τ’ αστέρια
Στο Βερολίνο ταξίδεψε ο
Γιώργος Γάλλος για τα ημιτελικά του Eurobasket! Η
ήττα της Εθνικής μας ήταν
πικρή, αλλά η επιστροφή
του ηθοποιού στην Αθήνα,
στην ίδια πτήση με τ’ αστέρια της ομάδας, τον αποζημίωσε και με το παραπάνω: «Επιστροφή από Βερολίνο γεμάτος πολύτιμες
αναμνήσεις. Εθνική Ελλάδος (της καρδιάς μας).
Coach Δημήτρη Ιτούδη»,
σχολίασε, ποζάροντας
όλο καμάρι με τον Γιάννη
Αντετοκούνμπο.



Το «Survivor» θα είναι φέτος
εκτός απροόπτου All Star. Κανένας από τους γνωστούς παίκτες δεν
έχει κλείσει ακόμα, με το ενδιαφέρον
των συζητήσεων να επικεντρώνεται
στον Ντάνο, του οποίου η συμμετοχή
θα είναι καθοριστική.



Συζητήθηκε τόσο πολύ η επανεκκίνηση του reality μοντέλων στο
Star, προκάλεσε τόσα πολλά αρνητικά
σχόλια η προβολή του πρώτου επεισοδίου και όταν έφτασε η ώρα να… κάνουμε
ταμείο, η Nielsen έδειξε… αποταμίευση
18,3%. Μήπως θα έπρεπε να σκεφτεί
σοβαρά το Star να αφήσει το «Greece’s
Next Top Model αλλά και το «Master
Chef» να… ξεκουραστούν για λίγο;

Σπάνια εμφάνιση
Ο Χρήστος Πολίτης, έπειτα από 47
χρόνια αποχής,
επέστρεψε στα κινηματογραφικά
πλατό για την ταινία «Broadway».
Στην πρεμιέρα του
φιλμ, ο τηλεοπτικός «Γιάγκος Δράκος», που έγραψε
ιστορία στη θρυλική σειρά «Λάμψη», έδωσε το «παρών» και μιλώντας στις κάμερες αποκάλυψε τους
λόγους που δεν είναι πλέον ενεργός στο θέαμα:
«Μετά από 47 χρόνια αποχής, αποφάσισα να εμφανιστώ στην ταινία του Χρήστου Μασσαλά, διότι μιλώντας μαζί του με έπεισε ότι είναι ένας σημαντικός
άνθρωπος, σημαντικός σκηνοθέτης. Ήταν μια ειδική επιστροφή, εκτιμώντας τον Χρήστο Μασσαλά.
Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό
μου από τη “Λάμψη”. Έχω αποχωρήσει και από το
θέατρο, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη
δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που
ζούμε για μένα είναι άθλια, μπάχαλο, και δεν θέλω
να συμμετέχω πουθενά».

Βρέθηκε το αμάξι της
Μετά τη λαχτάρα, ήρθε η
χαρά! Το κλεμμένο αυτοκίνητο της Μπέττυς Μαγγίρα εντοπίστηκε από άντρες της Ελληνικής Αστυνομίας εκτός Αθηνών.
Την αποκάλυψη έκανε η
παρουσιάστρια του «Ποιος είναι πρωινιάτικα» κι
ευχαρίστησε on air τις
Αρχές. Το αμάξι εκλάπη
από αγνώστους κάτω από
το σπίτι της, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να
μετακινείται από και προς
το στούντιο με ταξί.



Πολλά… άβολα κουίζ προκαλούνται σταδιακά στην ενημέρωση. Πολυσυζητημένη μεταγραφή του
καλοκαιριού σε μεγάλο κανάλι ενδέχεται να «μετακομίσει» από τις καθημερινές στο Σαββατοκύριακο, σε νέα εκπομπή η οποία δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα. Πέρα από αυτό, όμως, ένας
από τους λόγους της μετακίνησης είναι και το γεγονός ότι η «μεταγραφή»
αντιμετωπίζει προβλήματα με τον έτερο παρουσιαστή της εκπομπής στην
οποία βρίσκεται ήδη.
Γιώργος Σκρομπόλας

Ο Γλυκάνισος, η σειρά στην οποία πόνταρε ο ΣΚΑΪ για το πρώτο
μισό της σεζόν, έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας. Μία μέρα
μετά, όμως, συνέβη κάτι πρωτόγνωρο, μιας και αντικαταστάθηκε
στο πρόγραμμα από ξένη ταινία. Αιτία γι’ αυτήν την κίνηση πανικού
ήταν βέβαια τα πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Στον ΣΚΑΪ σήμανε συναγερμός και μετά από έκτακτη σύσκεψη λήφθηκαν δραστικές αποφάσεις. Ο «Γλυκάνισος» μετακομίζει τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Η αλλαγή θα καταφέρει να δώσει το
«φιλί της ζωής» στον «Γλυκάνισο»; Ίδωμεν…
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ΜΜΕ και στα έξω
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Σε άλλη ενημερωτική εκπομπή,
άλλου καναλιού, η τηλεοπτική χημεία των δύο παρουσιαστών θα λέγαμε
πως απλά… δεν υπάρχει. Η δημοσιογράφος κάνει… ψιλή βροχή πάνω στον
συμπαρουσιαστή της, εκνευρίζοντας
αρκετές φορές τους πολύ πρωινούς τηλεθεατές, και όχι μόνο.



Την ανατροπή έκανε η πρωινή
ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ,
στη ζώνη 10-12, καθώς κατάφερε να
περάσει πάνω από τα περισσότερα αντίπαλα ψυχαγωγικά προγράμματα της
ιδιωτικής τηλεόρασης. Το παράδοξο,
όμως, είναι ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν έχει μέλλον, αφού αρχές Οκτωβρίου θα πάρει τη θέση της ο Φώτης
Σεργουλόπουλος.



Παράθυρο στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής ανοίγουν από σήμερα η Ζωή Κρονάκη και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή,
στις 10:00, έρχεται η νέα δίωρη ψυχαγωγική εκπομπή με τίτλο «Δύο στις 10»,
στην ΕΡΤ1.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Μοναρχία: Και μετά την Ελισάβετ… τι;
θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ
Β’ είναι αναμφισβήτητα ένα από
τα σημαντικότερα γεγονότα της
χρονιάς, κάτι που αποτυπώθηκε στο
ενδιαφέρον του μισού πληθυσμού του
πλανήτη, που παρακολούθησε τα
χιλιάδες ρεπορτάζ αλλά και τη ζωντανή
μετάδοση της κηδείας της.

Ο

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Πόσα, όμως, εν έτει 2022 είναι τα κράτη
που εξακολουθούν να έχουν μίας κάποιας
μορφής μοναρχία και ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς εν ζωή... γαλαζοαίματοι; Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, συνολικά
43 χώρες σε όλο τον πλανήτη (σ.σ. 12 στην
Ευρώπη) εξακολουθούν να έχουν κάποιας
μορφής μοναρχία, αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις ο εκάστοτε βασιλιάς, εμίρης ή
σουλτάνος κ.ά. έχουν εξουσίες που παραπέμπουν στα βάθη των αιώνων. Η Συνταγματική Μοναρχία είναι πιο διαδεδομένη
μορφή πολιτεύματος, όπου μία χώρα έχει
βασιλιά ως «κεφαλή» του κράτους, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μεγάλη
Βρετανία, τη Δανία, την Ισπανία, το Βέλγιο,
την Ολλανδία κ.ά., χωρίς όμως αυτός να
έχει πολιτική εξουσία παρά μόνο εθιμοτυπικά καθήκοντα. Η ιστορία μέχρι στιγμής μας
διδάσκει ότι η ευρωπαϊκού τύπου μοναρχία
αποδεικνύεται ένας ιδιαίτερα ανθεκτικός
στον χρόνο θεσμός, κάτι που βεβαίως
οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκάστοτε βασιλιάδες δεν έχουν πολιτικό ρόλο.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα,
ένας νόμος αποκτά επίσημη μορφή μόνο
με βασιλική υπογραφή, ο μονάρχης όμως
δεν μπορεί ούτε να τον απορρίψει, ούτε να
τον αλλάξει παρά μόνο να τον... εγκρίνει
(σ.σ. τυπικά και όχι ουσιαστικά). Ας δούμε,
λοιπόν, έξι από τους Βασιλικούς Οίκους της
Ευρώπης:

Ηνωμένο Βασίλειο
Με τον βασιλιά Κάρολο
Γ’ εδώ και μερικές ημέρες να έχει αναλάβει καθήκοντα μονάρχη, συνεχίζεται η δυναστεία ή, για
να ακριβολογούμε, η ιστορία του Οίκου του Ουίνδσορ. Πρόκειται για
τον Βασιλικό Οίκο που ιδρύθηκε το 1917
με διάταγμα του Γεώργιου Ε’, αλλάζοντας
το όνομα της βρετανικής βασιλικής οικογέ-

νειας από το γερμανικό του Οίκου Σαξονίας-Κόμπουργκ και Γκότα. Ο Κάρολος Γ’
είναι ο πέμπτος μονάρχης που προέρχεται
από τον Οίκο του Ουίνδσορ, ενώ έφτασε
μέχρι τα 73 του έτη για να αναλάβει καθήκοντα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει αυστηρός νομικός ή επίσημος ορισμός για το ποιος είναι ή
δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας,
με τους γάμους του πρίγκιπα (σ.σ. και διαδόχου του θρόνου) Ουίλιαμ με την Κέιτ
Μίντλετον και του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ να ξεσηκώνουν θύελλα αντιδράσεων. Τέλος, η επίσημη κατοικία του
εκάστοτε Βρετανού μονάρχη είναι τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, την
«καρδιά» του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ισπανία
Μετά την... ταραχώδη
παραίτηση του Χουάν
Κάρλος Α’ το 2014 και
τον αυτοεξορισμό του
(σ.σ. εν μέσω φημών για
σκάνδαλα το 2020), μονάρχης της Ισπανίας ανέλαβε ο
54χρονος σήμερα Φίλιππος Στ’, έχοντας
μεταξύ άλλων τους ιστορικούς τίτλους του
βασιλιά της Ιερουσαλήμ, της Κύπρου και
της Κορσικής. Ο Φίλιππος Στ’ προέρχεται
από τον Βασιλικό Οίκο των Βουρβόνων - Ανζού, ενώ σύζυγος του είναι η ιδιαίτερα αγαπητή στην Ισπανία Λετίθια Ορτίθ Ροκασολάνο, πρώην δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων.

Βέλγιο
Ο βασιλιάς Φίλιππος ανέβηκε στον θρόνο
τον Ιούλιο του 2013 διαδεχόμενος τον Αλ-

Στην Ευρώπη υπάρχουν 12
κράτη που έχουν βασιλιά ή
πρίγκιπα, με τον ρόλο τους
να είναι κυρίως θεσμικός,
χωρίς ουσιαστική εξουσία
στους υπηκόους τους

ενώ διαδέχτηκε την επί 33 χρόνια εμβληματική βασίλισσα Βεατρίκη. Πρόκειται για
έναν ιδιαίτερα δραστήριο –αν και χωρίς
εξουσίες– μονάρχη, ο οποίος είναι πιλότος
αεροσκάφους (σ.σ. πολλές φορές βρίσκεται στο πιλοτήριο του βασιλικού αεροσκάφους της Ολλανδίας), ενώ έχει συμμετάσχει με ψευδώνυμο στον «Μαραθώνιο» της
Νέας Υόρκης.

Δανία
βέρτο Β’, ο οποίος παραιτήθηκε... αιφνιδίως μετά την παραδοχή του ότι κάπου στα
μέσα της δεκαετίας του ’60 έχει αποκτήσει παιδί από εξωσυζυγική σχέση. Η βελγική βασιλική οικογένεια έχει γερμανικές
ρίζες, καθώς προέρχεται από τον Οίκο Σαξονίας - Κόμπουργκ και
Γκότα. Πριν από την ανακήρυξή του ως μονάρχη, ο Φίλιππος (σ.σ. ως πρίγκιπας) έδειξε ιδιαίτερη
κλήση στις οικονομικές συναλλαγές, αναλαμβάνοντας επίτιμος πρόεδρος του Βελγικού Συνδέσμου Εξωτερικού Εμπορίου,
ηγούμενος 60 μεγάλων αποστολών ανά
τον κόσμο.

Ολλανδία
Ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος
Νικόλαος Γεώργιος Φερδινάνδος κρατά το σκήπτρο
της ολλανδικής βασιλικής
οικογένειας, προερχόμενος από τον Οίκο των Άμσμπεργκ. Είναι ο πρώτος άνδρας μονάρχης της Ολλανδίας μετά το
1890 και τον θάνατο του Γουλιέλμου Γ’,

Από το 1972 η Μαργαρίτα
Β’ φοράει το στέμμα της
βασίλισσας της Δανίας,
όντας η πρώτη γυναίκα
που ανήλθε στον θρόνο
από το 1412. Η Μαργαρίτα
Β’ έχει μία... σύνδεση με την
Ελλάδα, καθώς ανήκει στον Οίκο των
Γλύξμπουργκ (σ.σ. όπως και η τέως βασιλική οικογένεια της χώρας μας), ενώ ο ρόλος
της είναι θεσμικός και όχι πολιτικός.

Μονακό
Το Πριγκιπάτο στην «καρδιά» της Γαλλίας έχει ως
ηγήτορα τον Αλβέρτο Β’
ο οποίος είναι και επικεφαλής του Πριγκιπικού
Οίκου των Γκριμάλντι, ενώ
διαδέχτηκε τον πατέρα του,
Πρίγκιπα Ρενιέ Γ’ ο οποίος διετέλεσε μονάρχης για 56 συναπτά έτη! Το Μονακό
αποτελεί μία ιδιότυπη περίπτωση Συνταγματικής Μοναρχίας, καθώς σύμφωνα με το
Σύνταγμα του 1962 ο πρίγκιπας μοιράζεται
τη νομοθετική εξουσία με το Εθνικό Συμβούλιο. Επίσης, είναι το πυκνοκατοικημένο
κράτος στην υφήλιο.

SPORΤS
Εθνική ποδοσφαίρου δίνει τα δύο
τελευταία της παιχνίδια στον
όμιλο του Nations League,
απόψε (21:45 NOVA, Alpha) με την
Κύπρο στη Μεγαλόνησο και την προσεχή
Τρίτη με τη Β. Ιρλανδία στη Ριζούπολη(!)
και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γουστάβο
Πογιέτ ξεδίπλωσε έναν υπαρκτό
προβληματισμό για την ξενομανία που
έχει πιάσει τις ομάδες μας και ιδιαίτερα
τις λεγόμενες «μεγάλες», Ολυμπιακό,
Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Η

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

40

Διεθνείς από την ξενιτιά,
πρωτάθλημα με ξένους 72,3%

του Άλκη Φιτσόπουλου

Γιατί δεν κρατούν τους Έλληνες παίκτες
για να διευκολύνουν και την εθνική ομάδα;
«Αν ο βασικός κορμός των παικτών αγωνιζόταν στις μεγάλες ομάδες, τα πράγματα
θα ήταν πιο εύκολα για τον κάθε ομοσπονδιακό τεχνικό».
Το ίδιο ακριβώς παράπονο είχε και ο προκάτοχός του, Ολλανδός Τζόνι Φαν τ’Σιπ.
Στον σχετικό πίνακα μπορείτε να δείτε τη
θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας, μετά από αυτήν της Κύπρου, όπου οι ξένοι ποδοσφαιριστές καταλαμβάνουν το 72,3% του συνόλου και μόλις το υπόλοιπο 25,7% είναι Έλληνες! Δύο διεθνείς παίζουν στον Ολυμπιακό (Μασούρας, Μπουχαλάκης), τρεις στην
ΑΕΚ (Ρότα, Μάνταλος) και ο Τζαβέλας που
τραυματίστηκε, δύο στον Παναθηναϊκό
(Κουρμπέλης, Ιωαννίδης) κι ένας στον ΠΑΟΚ, ο 18χρονος Κουλιεράκης, που κλήθηκε λόγω του τραυματισμού του Τζαβέλα.
Εν δυνάμει διεθνείς είναι και ο Παυλίδης
της ολλανδικής Άλκμααρ και ο Ζέκα της
Κοπεγχάγης. Κι όπως γίνεται ευλόγως αντιληπτό, ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει
από κοντά τις επιδόσεις του κάθε διεθνούς
στο εξωτερικό. Άρα, δίκαιο έχει να παραπονιέται κι αυτός.
Η Ελλάδα εξασφάλισε την 1η θέση στον
όμιλο C του Nations League και προβιβάστηκε στην κατηγορία Β. Με την ελπίδα ότι
θα καταφέρει να διεκδικήσει πρόκριση στα
τελικά του EURO 2024 μέσω αυτής της
διοργάνωσης, πέραν των προκριματικών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
(4 αγώνες)

1. Ελλάδα
2. Κόσοβο
3. Κύπρος
4. Β. Ιρλανδία

12 (4)
6 (4)
2 (4)
2 (4)

Οι διεθνείς
Ξενομανία

Κόντρα στην Κύπρο παίζει απόψε
η Εθνική για το Nations League κι
ο Γουστάβο Πογιέτ έχει δίκαιο παράπονο

Κύπρος ..............81,1%
Ελλάδα ............... 72,3%
Τουρκία .............71,2%
Ιταλία ..................65,5%
Πρέμιερσιπ ........63,7%
Πρέμιερ Λιγκ ..... 59,7%
Πορτογαλία ........58,8%
Ρουμανία............ 57,4%
Γερμανία ............56,9%
Ελβετία............... 50,8%
Ουγγαρία ...........48,4%
Πολωνία ............. 47,8%
Σλοβενία ............ 45,1%
Γαλλία ................44,3%
Ισπανία ............... 43,2%
Φινλανδία ..........40,8%
Βουλγαρία .........40,3%
Δανία .................. 40,3%
Κροατία .............40,2%
Ολλανδία ............ 38,8%
Αυστρία .............38,3%
Ρουμανία............ 38,3%
Ισραήλ ................ 34,5%

Μπάρκας.................... (Ουτρέχτη)
Πασχαλάκης .............(χωρίς ομάδα)
Βλαχοδήμος .............. (Μπενφίκα)
Μπάλντοκ................... (Σέφιλντ Γ.)
Γούτας .......................(Σίβασπορ)
Χατζηδιάκος .............. (Άλκμααρ)
Κυριακόπουλος......... (Σασουόλο)
Μαυροπάνος.............. (Στουτγκάρδη)
Ρότα ...........................(ΑΕΚ)
Μάνταλος ................... (ΑΕΚ)
Τσιμίκας..................... (Λίβερπουλ)
Αλεξανδρόπουλος ....Σπόρτινγκ Λισ.)
Μπακασέτας .............. (Τράμπζονσπορ)
Σιώπης ....................... (Τράμπζονσπορ)
Μπουχαλάκης ........... (Ολυμπιακός)
Μασούρας.................. (Ολυμπιακός)
Κουρμπέλης .............. (Παναθηναϊκός)
Ιωαννίδης................... (Παναθηναϊκός)
Παπανικολάου........... (Ρακόφ)
Χατζηγιοβάνης .......... (Ανκαραγκούτσου)
Δουβίκας ................... (Ουτρέχτη)
Φούντας .....................(Ντ. Σ. Γιουνάιτεντ)
Γιακουμάκης ............. (Σέλτικ)
Πέλκας....................... (Χαλ)
Τζόλης........................ (Τβέντε)

Τον «καταλληλότερο» Μίτσελ πήρε ο Ολυμπιακός
Ο Μίτσελ Γκονζάλες είναι και πάλι προπονητής του
Ολυμπιακού, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια. Τον είχε
φέρει ο Β. Μαρινάκης τον Φεβρουάριο του 2013 και τον
έδιωξε τον Ιανουάριο του 2015. Η λύση Μιτσελ δεν είναι
η καλύτερη δυνατή, αφού ο Ολυμπιακός χτύπησε «μεγάλες πόρτες», αλλά τις βρήκε κλειστές. Ο Ισπανός Μαρθελίνιο αρνήθηκε, πιθανόν γιατί μπορεί ν’ αντικαταστήσει

τον Λουίς Ενρίκε στην εθνική Ισπανίας μετά το Μουντιάλ.
Ο Αργεντινός Μαρσέλο Μπιέλσα τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Πορτογάλος Πάολο
Σόουζα, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έχει βλέψεις
για κάτι καλύτερο. Έτσι, ο Μίτσελ θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για να συμμαζέψει τον Ολυμπιακό, που έχει μεν
μεγάλους παίκτες, αλλά δεν εχει ομάδα. Στον Ολυμπιακό

ο Μίτσελ θα βρει τον Χάμες, τον Μαρσέλο και τον Καρεμπέ, άπαντες «γκαλάκτικος» με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα πρέπει να διώξει πολύ κόσμο για να ελαφρύνει
το ρόστερ. Μετά τον Ολυμπιακό, δούλεψε στην Μαρσέιγ,
την Μάλαγα, την μεξικάνικη Πούμας και επέστρεψε στην
Ισπανία για την Χετάφε. Είναι χωρίς ομάδα εδώ κι έναν
χρόνο.

SPORΤS

41

του Άλκη Φιτσόπουλου

Ατιμωρησία
«επί ίσοις όροις»

T

Ο Μίτσελ ξανά στον Ολυμπιακό. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς...

Νέα Τούμπα
Αυτήν τη χρονιά στη ΔΕΘ, ο Αλέξης
Τσίπρας δεν πήγε στο περίπτερο της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρά μόνο στο μπάσκετ και
πήρε φανέλα. Διότι τη «Νέα Τούμπα»
την φτιάχνει ο Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ
κι ο Πάνος Καμμένος έβγαζαν αρκετές
φωτογραφίες, τότε.

Ξεπεσμός
Από τη συνεδρίαση-επιθεώρηση της
Super League 1, Μπέος προς την αναπληρώτρια πρόεδρο Κάτια Κοξένογλου: «Πώς κρίνετε εσείς τον Κλάτενμπεργκ; Με τι γνώσεις; Δεν είναι
συνταγή για παστίτσιο». Κι η απάντηση: «Εγώ δεν δέρνομαι με τον κόσμο
στους δρόμους».

Μυστακίδης
Ο ζάμπλουτος Έλληνας με καταγωγή
από τη Θεσσαλονίκη, επιχειρηματίας
Αριστοτέλης Μυστακίδης, εκ των βασικών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, ακούστηκε ότι θέλει να μπει στην
ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συμπαίκτης του Ιβάν Σαβ-

Λες
και
ήταν

χθες...

βίδη ή κάτι άλλο; Δεν υπήρξε επίσημη
διάψευση.

Πεντοχίλιαρο
Με νόμο, οι πρόεδροι των ομοσπονδιών δεν θα παίρνουν τα 5.000 ευρώ
τον μήνα. «Αμισθί», λέει το καταστατικό. Ο προηγούμενος υφυπουργός Γ.
Βασιλειάδης είχε καθιερώσει το πεντοχίλιαρο. Αφού είχε πάρει υποσχέσεις
από τους προέδρους ότι θα τον βοηθούσαν να εκλεγεί. Δεν εξελέγη.

Πάολο Σόουζα
Είναι αλήθεια ότι, πριν ο Ολυμπιακός
συμφωνήσει με τον Μίτσελ, ζήτησε τις
προθέσεις του Πορτογάλου Πάολο Σόουζα, άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού. Μέσω ενός Έλληνα φίλου του. Ο
Πάολο κρυφοκοιτάζει τη Γιουβέντους,
περιμένοντας ν’ απολυθεί ο Αλέγκρι.

Ψυχιατρείο
Ο πρώην διαιτητής Δημήτρης Θάνος
αποκάλυψε ότι έπασχε από κατάθλιψη
και αλκοολισμό. Είπε και κάτι άλλο εν-

διαφέρον. Ότι οι διαιτητές χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης. Σωστό.
Να σε βρίζουν, να σε διατάζουν, να σε
απειλούν και να επιμένεις να σφυρίζεις, είναι θέμα ψυχιάτρου.

Φυλάκιση
Για τις 21 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η
δίκη για την Κάρτα Υγείας. Τότε που η
ΕΠΟ αγόρασε ιατρικά μηχανήματα για
τους ποδοσφαιριστές, που δεν δούλεψαν ποτέ και συνέχισε να τα πληρώσει.
Τρεις πρώην πρόεδροι της ΕΠΟ, Γκαγκάτσης, Πιλάβιος, Γκιρτζίκης, καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε πέντε χρόνια
φυλάκισης έκαστος.

Αθώος
Ο βοηθός του Λουτσέσκου, Κριστιάνο Μπάτζι, έριξε αγκωνιά στον Σιμόν
της Λαμίας στην Τούμπα, όταν έσκυψε
τα πάρει την μπάλα κατά τη διάρκεια
του αγώνα. Αθωώθηκε. Λες και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Προφανώς θα
κάηκε το… βίντεο και δεν το είδε η Δικαιοσύνη.

Μετά το επεισοδιακό παιχνίδι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού 3-2 (διακόπηκε τελικά) στο «Καραϊσκάκης» το 1973, ο διεθνής γκολκίπερ του Παναθηναϊκού Βασίλης Κωνσταντίνου, που κινδύνευε με βαριά τιμωρία, ήθελε να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Τον απέτρεψε η τότε σύζυγός
του, αείμνηστη Μάρθα Καραγιάννη.

!

στη ΣΕΝΤΡΑ

Off the Record
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ο «Π», από την αρχή του πρωταθλήματος και βλέποντας
τους… αέρηδες, επισήμανε πως,
αν τελειώσει φέτος το πρωτάθλημα, θα είναι θαύμα. Αν η δικαστική
εξουσία είναι αμείλικτη, ίσως να
αναθεωρούσα. Δεν είναι, οπότε το
ερώτημα παραμένει. Τα κακά μαντάτα άρχισαν με το «καλημέρα»,
όταν η Επιτροπή Εφέσεων της
ΕΠΟ αθώωσε τον ΠΑΟΚ και τον
Παναθηναϊκό για τα αίσχη των
οπαδών τους στον περσινό τελικό
του Κυπέλλου. Πρωτόδικα, ο ΠΑΟΚ είχε τιμωρηθεί να παίξει χωρίς
θεατές τα τρία εντός έδρας παιχνίδια του κι ο Παναθηναϊκός τα δύο.
Τους επιβλήθηκαν και πρόστιμα
75.000 ευρώ και 64.167 ευρώ,
αντίστοιχα. Έμειναν μόνο τα πρόστιμα. Η Ελλάδα είχε γίνει παγκοσμίως ρεζίλι, αλλά αυτό είναι μία
άλλη ιστορία. Πρόσφατα, μετά το
παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, 2-1,
η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση άκρως
δυσφημιστική. Απάντησε στην
ΑΕΚ η Super League 1, της οποίας πρόεδρος είναι ο Β. Μαρινάκης, με σοβαρότατες καταγγελίες
ακόμα και του Ποινικού Δικαίου.
Περιμένουμε τη δράση της αθλητικής Δικαιοσύνης. Κλήθηκε, όμως,
ο Β. Μαρινάκης για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός εις βάρος
της διαιτησίας. Αθωώθηκε. Για να
παιχτεί «επί ίσοις όροις» το παιχνίδι. Της ατιμωρησίας, δηλαδή. Γιατί ο αθλητικός εισαγγελέας δεν ζητάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΕΠΟ, καθώς και της Επιτροπής
Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου,
για να επιβάλει ποινές; Για να μην
οξύνει τα πνεύματα. Τα οξυμμένα.
Καμία ελπίδα.

Στο παιχνίδι Κυπέλλου Αργεντινής, Αλιάνζα
- Παζ Τζούνιορς 3-3, το 2010, χτυπήθηκαν
40 εύστοχα πέναλτι, νίκησε η Παζ 21-20.
Ένα, μόλις, το άστοχο. Τα 2009 στον τελικό
ΑΕΚ - Ολυμπιακός, 4-4, χτυπήθηκαν 29
πέναλτι, σκορ 15-14 για τους
«ερυθρόλευκους».

BACKSTAGE
υμπληρώνονται σε τρεις μήνες,
το 2023, 100 περίπου χρόνια
από την ίδρυση του ραδιοφώνου
στην Ελλάδα. Όταν πρωτοακούστηκε
ήχος ήταν το 1923! Ο ιστορικός της
εποχής γράφει: «Η πρώτη απόπειρα
ραδιοφωνικής εκπομπής στην Ελλάδα
γεννήθηκε το 1923 στις εγκαταστάσεις
του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή
Ελαιώνας των Αθηνών και οι οποίες
σώζονται μέχρι τις ημέρες μας. Τότε
ονομαζόταν Σταθμός Βοτανικού.
Μάλιστα, εκεί η Διοίκηση
Ραδιοφωνίας υπουργείου Ναυτικών
είχε την έδρα της».
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ΕΚΑΤO ΧΡOΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚO ΡΑΔΙOΦΩΝΟ

Aπό το Ζάππειο στην
Αγία Παρασκευή!

του Γιώργου Κοντονή

Δεν ήταν όμως και το μοναδικό. Στη
Θεσσαλονίκη, ένας ιδιώτης τεχνικός παρουσίασε το «πρώτο ιδιωτικό ραδιόφωνο» που έκανε εντύπωση.
«Ήταν το 1927, όταν στη Θεσσαλονίκη
ο Χρήστος Τσιγγιριδης έθετε σε λειτουργία τον πρώτο ιδιωτικό ραδιοφωνικό
σταθμό». Να τονίσω πως, σύμφωνα με
τους ιστορικούς, «στην Αθήνα υπήρχαν
δηλωμένα 613 ραδιόφωνα. Ο προσεκτικός παρατηρητής έβλεπε στις στέγες αρκετών σπιτιών “αντένες” ασυρμάτου που
μαρτυρούσαν την ύπαρξη ραδιοφώνου.
Ήταν ωστόσο ακόμη είδος ύψιστης πολυτελείας, αφού το κόστος του ξεκινούσε
από είκοσι και έφτανε μέχρι πενήντα χιλιάδες δραχμές».

Σαν να ήταν χθες

Επίσημη ίδρυση
Τα χρόνια πέρασαν και το 1938, που είναι ο χρόνος επίσημης ίδρυσης του ελληνικού ραδιοφώνου, λειτουργούν οι πρώτοι ραδιοφωνικοί θάλαμοι. Τα πρώτα μικρά και ένα μεγάλο για την ορχήστρα και
για τα θεατρικά έργα στούντιο δημιουργούνται στο ιστορικό Ζάππειο. Συγκεκριμένα, οι ιστορικοί γράφουν: «Ο Ιωάννης
Μεταξάς θα εκμεταλλευθεί το κενό
ιδρύοντας –με αναγκαστικό νόμο– την
Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών.
Ήταν η περίφημη ΥΡΕ, που είναι ο προπομπός του ΕΙΡ και στη συνέχεια της
ΕΡΤ». Διαβάζουμε ακόμη πως, για να
βρεθούν πόροι και να λειτουργήσει χωρίς
κωλύματα το ραδιόφωνο, «ο Μεταξάς
φροντίζει για την οργάνωση αλλά και την
άσκηση πλήρους ελέγχου του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Μάλιστα σπεύδει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα. Όποιος ήθελε να ακούει ραδιόφωνο στο σπίτι του πλήρωνε 300
δραχμές (ετήσια συνδρομή), τα καταστήματα και τα γραφεία 600 δραχμές και τα
ξενοδοχεία 780 δραχμές»! Να προσθέσω πως κάποιους μήνες μετά επιλέγεται

το Ζάππειο για τη δημιουργία των ραδιοθαλάμων, μιας και βρίσκεται εκτός πόλης
και μακριά από τους θορύβους! Έτσι,
«στις 4 Φεβρουαρίου 1938 επιστρέφει
από τη Γερμανία ο Ιωάννης Βουλπιώτης
και υπογράφεται σύμβαση, με ιδιωτική
εταιρεία, με την οποία ιδρύονται ραδιοφωνικοί σταθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
και Κέρκυρα».

Τα εγκαίνια
Τα επίσημα εγκαίνια γίνονται το
1938, στις 25 Μαρτίου, ανήμερα της
εθνικής μας εορτής. Τότε ακούγεται η
φωνή του βασιλιά του Γεωργίου του Β’.
Έτσι ξεκινά ένας μεγάλος ραδιοφωνικός κύκλος στην Ελλάδα. Πρέπει να τονίσω πως μέχρι και την ημέρα που το
ΕΙΡ ως ΕΙΡΤ και ΕΡΤ ΕΡΑ, στις αρχές του
1970, εγκαταστάθηκε στην Αγία Παρασκευή, τα στούντιο του Ζαππείου γνώρισαν ιστορικές στιγμές. Από εκεί, λοιπόν,
ακούστηκε το πρώτο σήμα του ραδιοφώνου. Από εκεί μεταδόθηκε η πρώτη
είδηση! Από εκεί ο αείμνηστος Κώστας
Σταυρόπουλος μετέδωσε το πρώτο πο-

λεμικό ανακοινωθέν. Από εκεί βγάλαμε
στον αέρα το πρώτο «Κάθε μέρα παντού», «Τα χρονικά της ημέρας», τη μεσημβρινή «Ραδιοεφημερίδα», αλλά και
την εκπομπή «Ο στίβος και τα γήπεδα».
Δεν είναι λίγοι αυτοί που ξεκίνησαν
την καριέρα τους από τα στούντιο του
Ζαππείου. Δημοσιογράφοι, ηθοποιοί...
Από εκεί έκανα και εγώ πριν από 55
χρόνια, το 1967, την πρώτη γνωριμία
μου με το… μικρόφωνο! Εκεί πήρα
το… βάπτισμα του πυρός. Εκεί ανεβοκατέβηκα χιλιάδες φορές τα απότομα
σκαλιά του στούντιο Γ! Εκεί έτρεχα για
να προλάβω «Τα χρονικά της ημέρας» να
μεταδοθούν στην ώρα τους, για να μην
έχουμε κενό και το γράψει στο βιβλίο
ροής προγράμματος ο φροντιστής. Εκεί
άκουσα και τα πρώτα… κατσαδιάσματα
του διευθυντή ειδήσεων και επίκαιρων
Λάμπρου Κορομηλά και του αρχισυντάκτη μου, Πάνου Φίρμπα! Εκεί είδα πολλά και γνώρισα πολλές προσωπικότητες. Έμαθα πολλά από τον μεγάλο αρχιεκφωνητή Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο
και από τους σπουδαίους Λουκιανό Ρο-

ζάν και Τάκη Νατσούλη. Εκεί έκανα την
πρώτη εκπομπή και ραδιοφωνική ποδοσφαιρική μετάδοση, που κατά σύμπτωση ήταν το ντέρμπι των αιωνίων Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού, με δάσκαλο τον
αείμνηστο Μιχάλη Γιαννακάκο!

Στο Ραδιομέγαρο
Όταν το 1970, στις αρχές του χρόνου,
ήρθε στους ραδιοθαλάμους του Ζαππείου η είδηση πως «μέσα στις επόμενες δέκα ήμερες η ραδιοφωνία μεταφέρεται
στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή,
δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έβαλαν στην
κυριολεξία τα κλάματα: «Ξέρεις τι είναι
να αφήνεις μια ολόκληρη ζωή που στήθηκε, γεννήθηκε και μεγάλωσε 30 χρόνια,
εδώ στο Ζάππειο, το “Ζαππειάκι μας”;».
Ήταν η εύλογη απορία όλων… Τα πράγματα όμως εξελίχθησαν εντυπωσιακά
καλά και η ΕΡΤ ΕΡΑ έγραψε και γράφει
ιστορία στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ακόμη και σήμερα που εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί φιγουράρουν δίπλα
στις συχνότητές της και μεταδίδουν το δικό τους πρόγραμμα.
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BACKSTAGE
Ρετρό

Νίκος Χατζίσκος

Ηθοποιός με βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά
εννημένος σε ένα περιβάλλον πνευματικής και
καλλιτεχνικής ευκρασίας και με τη βαριά
κληροδοσία της μητέρας του, διακεκριμένης
ηθοποιού Έφης Άγρα, ο Νίκος Χατζίσκος δεν θα
μπορούσε παρά να διαγράψει μία μακρά και
επιτυχημένη πορεία στη θεατρική και κινηματογραφική
σκηνή και να καταξιωθεί σε έναν από τους κορυφαίους
μας θεατρανθρώπους του 20ού αιώνα.

Γ

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*

Παράλληλα με αυτόν τον πολιτισμικό και καλλιτεχνικό
εξοπλισμό, είχε στη φαρέτρα του την αριστεία του ως φοιτητής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, από
όπου, με καθηγητές τους κορυφαίους της δραματουργικής
τέχνης Δημήτρη Ροντήρη και Αιμίλιο Βεάκη, αποφοίτησε με
άριστα, για να συνεχίσει μετά τη λαμπρή και εμπνευσμένη
καλλιτεχνική πορεία του.
Ο Νίκος Χατζίσκος είδε το φως της ζωής στα 1921 και,
μετά την αποπεράτωση των βασικών εγκυκλίων γυμνασιακών σπουδών του, ενεγράφη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου και σφυρηλάτησε το θεωρητικό δραματικό του υπόβαθρο. Παράλληλα, ανασαίνοντας μέσα σε αυτήν τη σπουδαία πνευματική και καλλιτεχνική ατμόσφαιρα,
απέκτησε μία σπουδαία σκηνική παρουσία που, γονιμοποιώντας τη με το υψηλό λυρικό του κύτταρο, του έδινε την ευκαιρία να πραγματώνει υψηλού δραματικού κύρους ερμηνείες. Στη μακρά και οιστρηλατημένη καλλιτεχνικά πορεία
του, συνεργάστηκε με όλους τους γίγαντες της δραματικής
τέχνης, και συμπρωταγωνιστώντας μαζί τους, μας έδωσε
δραματικές ερμηνείες που συνιστούν μνημεία της υποκριτικής τέχνης. Συνεργάστηκε έτσι με τη Μαρίκα Κοτοπούλη,
τον Θάνο Κωτσόπουλο, τη Βάσω Μανωλίδου, τον Δημήτρη
Χορν, την Κατερίνα Ανδρεάδη, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο,
τον Χριστό Τσαγγανέα, τη Χριστίνα Καλογερίκου, τη Μαίρη
Αρώνη, την Άννα Συνοδινού, τον Μίμη Φωτόπουλο, την Αντιγόνη Βαλάκου, τον Γιώργο Παππά, τον Μάνο Κατράκη, την

Τιτίκα Νικηφοράκη, που αποτέλεσε μεγάλο έρωτα και σύζυγό της ζωής του, και πολλούς ακόμα κορυφαίος της υποκριτικής μας τέχνης. Και μνημειώδεις θεωρούνται οι πρωταγωνιστικές θεατρικές του ερμηνείες, στο ρεπερτόριό του κλασικού δραματολογίου, από τη θεατρική έπαλξη του Φεστιβάλ Αθηνών και της Επιδαύρου, ενώ σημαντική υπήρξε και
η παρουσία του στο σύγχρονο ρεπερτόριο.
Παράλληλα ο Νίκος Χατζίσκος, εκτός από έξοχος θεατράνθρωπος και ηθοποιός, υπήρξε και εμπνευσμένος σκηνοθέτης αλλά και θιασάρχης. Πρωτοπόρος πάντα καλλιτεχνικά στην εποχή του, ίδρυσε προς αυτή την κατεύθυνση
σημαντικές θεατρικές σκηνές, μέσω των οποίων ανέβασε
αριστουργήματα του διεθνούς και του εγχώριου κλασικού
δραματολογίου. Συνέστησε έτσι το θέατρο του Εθνικού Κή-

Θεατρικές παραστάσεις
1938/1939: Ο σταυρός και το σπαθί
1943/1944: Η Τρισεύγενη, Νίκαρος
1943/1944: Λουίζα Μίλλερ
1944/1945: Τοπικός παράγων
1945/1946: Τρικυμία
1945/1946: Τρισεύγενη
1946/1947: Πέρσαι
1948/1949: Βολπόνε
1948/1949: Ο διευθυντής είναι καλό παιδί
1949/1950: Λοκαντιέρα
1950/1951: Άννα Βοράννου
1954/1955: Άμλετ
1958/1959: Αρραβωνιάσματα
1960/1961: Ο ματωμένος γάμος
1974/1975: Ερωτόκριτος
1975/1976: Το λιοντάρι του χειμώνα

που (1954), το υπαίθριο θέατρο της Οδού Μαυροματαίων
(1958) και συνέβαλε αντίστοιχα, με το καλλιτεχνικό ύφος
και με το κύρος του, στη δημιουργία και άλλων σημαντικών
θεατρικών σκηνών.
Εμπνευσμένη όμως υπήρξε και η κινηματογραφική και η
τηλεοπτική υποκριτική παρουσία του Νίκου Χατζίσκου,
όπου και σε αυτά τα πεδία μάς άφησε σπουδαίες ερμηνείες. Αξέχαστη είναι η ερμηνεία του στην ταινία «Ματωμένα
Χριστούγεννα» (1951), όπου συμπρωταγωνιστεί με την κορυφαία Έλλη Λαμπέτη. Στο πεδίο της μικρής οθόνης, μνημειώδης υπήρξε η κορυφαία τηλεοπτική παρουσία του Νίκου Χατζίσκου στη γιγάντια και πρωτοπόρο υπερπαραγωγή
της ελληνικής τηλεόρασης «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»
(1975), από το ομώνυμο βιβλίο του μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη. Στην κορυφαία αυτή υπερπαραγωγή της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νίκος Χατζίσκος, με σκηνική αρτιότητα και παραστατική ενάργεια, υποδυόταν τον
«Παπαφώτη» ενός προσφυγικού συνοικισμού της Σαρακίνας, που, καταφθάνοντας μέσα στην ενδοχώρα της Μικρασίας, στο χωριό Λυκόβρυση κυνηγημένος από τους Τούρκους, προσπαθούσε να εγκαταστήσει το ποίμνιό του στη Λυκόβρυση, για να το προφυλάξει από την πείνα, τη φτώχεια
και τις κακουχίες και να το εντάξει οργανικά στην ακμάζουσα κοινωνικά και οικονομικά Λυκόβρυση. Σε ό,τι αφορά τη
σκηνοθετική παρουσία του Νίκου Χατζίσκου, το πρώτο του
εγχείρημα έγινε το 1955, όταν και παρουσίασε τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου.
Μοίρα τραγική το 1983, σχετικά νέος, ο μεγάλος μας
ηθοποιός Νίκος Χατζίσκος έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή.
Υψηλού κύρους δραματικό ύφος, πλατιά και πλούσια δραματική αρματωσιά που τον έκανε να ξεχωρίζει, ευγένεια
ήθους, αλλά και ανείπωτη αγάπη και πάθος για τη θεατρική
μας τέχνη ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν τη μακρά, επιτυχημένη και πολυεπίπεδη υποκριτική παρουσία του εμπνευσμένου ηθοποιού Νίκου Χατζίσκου. Το συνολικό έργο
και οι ερμηνείες του αποτελούν τα διαμάντια της δραματουργικής μας τέχνης.
*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

ΑΡΘΡΑ
ΟΦΚΑΘ:
15 χρόνια επιτυχίας
Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) είναι μια εθελοντική διασωστική ομάδα που ιδρύθηκε το 2007.
Ο ρόλος της ομάδας –που κλείνει φέτος δεκαπέντε χρόνια εθελοντισμού και προσφοράς–
είναι σημαντικός στην έρευνα και στην ανεύρεση αγνοούμενων προσώπων καθώς και
στην παροχή πληροφοριών που μπορούν να
φέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα τα μέλη με αυταπάρνηση
δίνουν τη δική τους μάχη για να βοηθήσουν τις
Αρχές στο δύσκολο έργο τους.
Πρόεδρος της ομάδας είναι ο Χρήστος Ράμος. Ένας δραστήριος φιλόπατρις, ο οποίος
με τιμά με τη φιλία του. Αγαπημένος συνοδοιπόρος μου και, πάνω από όλα, άνθρωπος ο
οποίος εδώ και χρόνια υπηρετεί πιστά και συνδράμει με κάθε μέσο τους συνανθρώπους μας
που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είναι ένας ξεχωριστός Έλληνας, ο οποίος έχει βάλει προ πολλού το «εμείς» πάνω
από το «εγώ», ενώ πάνω από όλα μάχεται για
τον εθελοντισμό. Η εν
Γράφει ο
γένει δράση του ΟΦΓιώργος
ΚΑΘ, τόσο στο πλαίσιο
Τσούκαλης
της καταπολέμησης
της αρχαιοκαπηλίας
όσο και στο κομμάτι που αφορά το σημαντικό
κοινωνικό έργο που επιτελείται, είναι άξια ιδιαίτερης αναφοράς.
Σύμφωνα με τον Χρήστο Ράμο, ο ΟΦΚΑΘ
αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που
έχει ως στόχο τη διάσωση και την παροχή βοήθειας, ενώ η μέχρι σήμερα πορεία της είναι
συνδυασμένη με σειρά διακρίσεων και βραβεύσεων που αποτελούν αναγνώριση του τεράστιου και σημαντικού έργου που γίνεται.
Είτε μιλάμε για κοινή προσπάθεια είτε για
ατομική εθελοντική ενέργεια, στόχος είναι
πάντα η προστασία του συνόλου αλλά και του
περιβάλλοντος. Ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, πρέπει όλοι να τολμήσουμε να πούμε
«ναι» στην πρόκληση του εθελοντισμού. Ο ΟΦΚΑΘ δείχνει τον δρόμο και πρωτοπορεί.
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που τα «γενέθλιά»
του εορτάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο στο
πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ, με τη συμμετοχή και
την παρουσία εθελοντών, συνεργατών χορηγών και λαμπρών προσωπικοτήτων.
Η τιμή που μου έκανε ο Χρήστος Ράμος να
μου απονείμει έπαινο για την εθελοντική δράση μου και για τον αγώνα μου ενάντια στην αρχαιοκαπηλία με γέμισε χαρά, συγκίνηση αλλά
και αισιοδοξία. Είμαι περήφανος που είμαι
επίτιμο μέλος της ομάδας που διακρίνεται για
τη σοβαρή και αποτελεσματική δουλειά της
όλα αυτά τα χρόνια και είμαι βέβαιος ότι το
μέλλον είναι δικό της.

Ο
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Ο ελληνικός λαός θα δώσει πάλι δυνατό «χαστούκι» στον Αλέξη!
ε την παρουσία του Αλέματα, κατάφεραν όμως να
ξη Τσίπρα στη ΔΕΘ έπεβοηθήσουν τα παιδιά τους
σε και η «πολιτική» αυκαι τα εγγόνια τους.
λαία της Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Ούτε ακούσαμε μια συγΕίχα την υπομονή να παρακολουγνώμη για τον κατάπτυστο νόθήσω τις ομιλίες και τις συνεντεύμο Κατρούγκαλου. Να παραξεις σχεδόν όλων των πολιτικών
δεχθεί τουλάχιστον πως έκαΓράφει ο
αρχηγών! Ομολογώ ότι δεν έγινα
ναν λάθος. Δεν είπε λέξη για
Γιώργος
πιο… σοφός! Σε προηγούμενο
το «πού και πώς» θα βρει όλα
Κοντονής
σχόλιό μου τόνισα τι ΔΕΝ μας είπε
αυτά τα εκατομμύρια που
ο πρωθυπουργός. Σήμερα θα ανα«έταξε» στον λαό. Αλέξη μου,
φερθώ σε αυτά που ΔΕΝ ακούσαείναι πολλά τα λεφτά και είμε, γιατί ΔΕΝ τόλμησε να πει, ο Αλέξης ναι βέβαιο πως γρήγορα θα οδηγηθούμε
Τσίπρας. Βλέπετε, έχει… τσακωθεί με σε ένα νέο και πιο σκληρό μνημόνιο.
την αλήθεια!
Για τις παρακολουθήσεις και τις αντιπα«Θέλουν πίσω την περηφάνεια τους…» ραθέσεις με την κυβέρνηση, ο αρχηγός
είπε αναφερόμενος κυρίως στους συντα- της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού
ξιούχους! Δεν είπε όμως, γιατί δεν είχε το παραδέχθηκε πως «ναι, το ήξερα» για την
θάρρος να παραδεχθεί, ποιος είχε πάρει παρακολούθηση του συντρόφου του
την «περηφάνεια» από τους συνταξιού- Στέργιου Πιτσιόρλα, απέφυγε να δώσει
χους. Ποιοι ήταν αυτοί που ήθελαν να περισσότερες διευκρινίσεις. «Δεν έχω να
τους… ποδοπατήσουν; Εδώ πρέπει να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν…» είπε
απαντήσω στον Αλέξη Τσίπρα πως, ό,τι και… την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια!
και να έκαναν εκείνη την εποχή με τα κα- Γρήγορα, Αλέξη, θα κληθείς να δώσεις
μώματά τους, η περηφάνεια της γιαγιάς εξηγήσεις, και μάλιστα με κάθε λεπτομέκαι του παππού παρέμεινε στη θέση της! ρεια, στον ελληνικό λαό. Οι εκλογές είναι
Μπορεί να έπαιρναν πολύ λιγότερα χρή- πολύ κοντά. Μπορεί από τη Θεσσαλονίκη

Μ

να υποσχέθηκες «λαγούς με πετραχήλια», γνωρίζεις όμως πως τίποτα από όλα
αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί! Αλέξη,
από λόγια έχουμε χορτάσει. Στην πράξη… χάνουμε την μπάλα, δυστυχώς.
Προσπάθησε, δεν λέω, να μιμηθεί τον
αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας ακόμη και τις κινήσεις του. Όμως
ήταν κακή η… μίμηση και τα «πάντα όλα»
έπεσαν σαν χάρτινος πύργος! Αυτό δεν είναι φάουλ αλλά είναι… πέναλτι! «Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις…» είπε,
απαντώντας σε ερώτηση. Όμως δεν μας
είπε τον λόγο που δεν τις πιστεύει! Η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία
είναι τεράστια. Βλέπει, λοιπόν, ο Τσίπρας
πως δεν μπορεί να καλύψει αυτήν τη διαφορά με τον Μητσοτάκη και έχει αρχίσει
έναν αδυσώπητο πόλεμο λάσπης!
Ζήτησε από τον λαό να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθει πρώτος και να σχηματίσει κυβέρνηση! Δεν μας είπε όμως με
ποια κόμματα θα συνεργαστεί, αφού κανένα από αυτά δεν έδειξε ενδιαφέρον!
Ευτυχώς που ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά
και θα δώσει και πάλι στον Αλέξη Τσίπρα
ένα σκληρό μάθημα!

Εγκλήματα πολέμου και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
πρέπει να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύγρχικά, με αφορμή το βιβλίο του Ελβετού ανκρουσης, διεθνούς ή μη διεθνούς.
θρωπιστή Ερρίκου Ντυνάν (ο πρώτος που τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901), ιδρύΣύμφωνα με το άρθρο 8 του Κατ. ΔΠΔ εγκλήματα ποθηκε η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και στην
λέμου είναι τα εξής: η λήψη ομήρων, η παράνομη απέυπογραφή της Σύμβασης της Γενεύης το 1864 κωλαση/περιορισμός προσώπων, η αφαίρεση ζωής, η με
πρόθεση πρόκληση μεγάλου πόνου ή σοβαρής σωματιδικοποίησε παλαιότερους διάσπαρτους κανόνες Δικαίου για την προστασία των θυμάτων μιας ένοπλης
κής βλάβης, η με πρόθεση στέρηση ενός αιχμαλώτου
Γράφει η
πολέμου από τα χαρακτηριστικά μιας δίκαιης δίκης, τα
σύρραξης και εκείνων που τους φροντίζουν. Με τη
Τζίνα
Σύμβαση της Πετρούπολης του 1968 απαγορεύτηβασανιστήρια, τα βιολογικά πειράματα, η παράνομη και
Αλεξάκη
κε η χρήση συγκεκριμένων εκρηκτικών όπλων κατά
καταχρηστική καταστροφή της περιουσίας που δεν γίΔικηγόρος Αθηνών
τη διάρκεια του πολέμου και καθιερώθηκε η αρχή
νεται για την αναγκαιότητα του πολέμου, ο εξαναγκααπαγόρευσης της χρήσης όπλων που προκαλούν μη
σμός αιχμαλώτων να υπηρετήσουν σε αντίπαλα στρααναγκαίο πόνο. Το 1949 υιοθετήθηκαν δυο πρόσθετα πρωτό- τεύματα, η χρήση αποστέρησης τροφής ως πολεμικό μέσο, η
κολλα, το Ι, που περιλαμβάνει κανόνες που καλύπτουν τις διε- στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών στις εθνικές ένοπλες
θνείς ένοπλες συγκρούσεις, και το ΙΙ, που περιέχει κανόνες που δυνάμεις, η με πρόθεση επίθεση εναντίον κτιρίων, υλικού, ιατριρυθμίζουν τα ζητήματα μη διεθνών ενόπλων συγκρούσεων.
κών μονάδων, μεταφορικών μέσων που φέρουν τα σήματα των
Έπειτα, στις 17 Ιουλίου 1998, η Διπλωματική Διάσκεψη των Συμβάσεων της Γενεύης, οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής
Ηνωμένων Εθνών της Ρώμης υιοθέτησε μετά από πολλές προσπά- βίας, η διάπραξη εγκλημάτων κατά της αξιοπρέπειας (εξευτελιθειες και διαπραγματεύσεις το «Καταστατικό της Ρώμης για το Διε- στική μεταχείριση), η χρήση εκρηκτικών σφαιρών, η χρήση
θνές Ποινικό Δικαστήριο» με έδρα τη Χάγη, του οποίου αρμοδιότη- όπλων που δημιουργήθηκαν κατά παράβαση του Διεθνούς Διτες ήταν: τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πο- καίου, η χρήση δηλητηριωδών όπλων, η λεηλασία της πόλης
λέμου, το έγκλημα της επίθεσης και το έγκλημα της γενοκτονίας. (ακόμη και όταν κατακτάται με εισβολή), η χρήση ασφυξιογόΤο Καταστατικό του ΔΠΔ κυρώθηκε από 138 χώρες έχοντας ήδη νων-δηλητηριωδών αερίων), η καταστροφή κτιρίων που είναι
87 επικυρώσεις και προσχωρήσεις και ισχύει από 1/7/2002.
αφιερωμένα στη θρησκεία, στην επιστήμη, στην τέχνη, σε φιΑρχικά ως έγκλημα πολέμου ορίζεται η σοβαρή παραβίαση λανθρωπικούς σκοπούς, οι επιθέσεις εναντίον πληθυσμού που
των νόμων και των εθίμων του πολέμου που ορίζεται στο Διε- δεν λαμβάνει μέρος στις εχθροπραξίες, η αφαίρεση ζωής στραθνές Δίκαιο, θεσπίζεται με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών τιώτη που έχει παραδοθεί, ζημιά σε αστικά αντικείμενα ή απώ(28/6/1919) και εφαρμόζεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. λεια στο φυσικό περιβάλλον πολύ μεγαλύτερη από το επιδιωκόΕιδοποιός διαφορά του συγκεκριμένου εγκλήματος είναι ότι θα μενο στρατιωτικό όφελος κ.λπ.
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Ταύρος

Μία εποικοδομητική εβδομάδα για σας, όπου η
επικοινωνία, οι σχέσεις σας και εργασιακά θέματα
θα αρχίσουν σταδιακά να μπαίνουν σε σειρά. Ένα
πολύ θετικό σημείο που θα σταθώ για να σας το επισημάνω είναι η συνάντησή σας με άτομο που θα
σας φροντίσει με τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Αυτή η εβδομάδα θα σας πιέσει αρκετά με εργασιακά θέματα, ενώ θα είναι έντονη η επιθυμία σας
να αλλάξετε κάποια πράγματα στο καθημερινό σας
πρόγραμμα, που θα ενεργοποιήσουν θετικά το επόμενο διάστημα. Διώξτε από τη ζωή σας τους τοξικούς ανθρώπους.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Ο Άρης θα δημιουργήσει ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο τρίγωνο με τον Κρόνο. Να περιμένετε λοιπόν
εξελίξεις στην εργασία, που θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Η πορεία επίσης της Αφροδίτης στο, συμβατό με το δικό σας, ζώδιο του Ζυγού θα σας φέρει ευκαιρίες, οικονομικές και συναισθηματικές.

Πιέσεις και άγχος αυτή την περίοδο προστίθενται σε καθημερινή βάση, με τον Άρη στον δωδέκατο τομέα σας να σας δημιουργεί μεγάλη εσωτερική αναστάτωση, με καταστάσεις που δεν μπορείτε
εύκολα να διαχειριστείτε. Βέβαια θα σας δοθούν
ευκαιρίες να τακτοποιήσετε οικονομικά θέματα.

Λέων

Παρθένος

Αν και έχετε σε μόνιμη βάση τον Κρόνο και τον Ουρανό να σας δημιουργούν πολλές αλλαγές, η εβδομάδα αυτή φέρνει μία αισιόδοξη νότα στην καθημερινότητά σας. Η επικοινωνία σας, λοιπόν, θα ενισχύσει
την αισιόδοξη πλευρά των αναγκών σας, βάζοντας οικονομικά προνόμια να ορίζουν το επόμενο διάστημα.

Είστε εργατικοί και φροντίζετε να έχετε έτοιμες
τις εναλλακτικές λύσεις που θα χρησιμοποιείτε,
όταν κάτι δεν πάει και τόσο καλά. Αυτή την εβδομάδα θα σας δοθεί η ευκαιρία για να βάλετε σε τάξη τα
οικονομικά σας, μετά από μία περίοδο ανατροπών
και καθυστερήσεων σε χρήματα που περιμένετε.

Ζυγός

Σκορπιός

Είστε σε μία αρκετά ευνοϊκή στιγμή, όπου θα
έχετε την περίοδο των γενεθλίων σας, με αρκετά
νέα ξεκινήματα, ιδίως για σας του πρώτου πενθημέρου. Επίσης, η Αφροδίτη από την Πέμπτη θα
βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και θα σας γεννά την
τάση να γίνεστε σπάταλοι.

Για σας τους Σκορπιούς ξεκινά επίσης μία απαιτητική περίοδος, όπου θα σας απασχολήσουν θέματα
υγείας και εργασίας. Μάλιστα θα καταλάβετε ότι κάποιες υποθέσεις του παρελθόντος πρέπει να κλείσουν οριστικά και να απομακρύνετε καταστάσεις
από τη ζωή σας που σας ανοίγουν παλιές πληγές.

Τοξότης

Αιγόκερως

Μπορώ να χαρακτηρίσω αυτή την περίοδο εξαιρετικά ανανεωτική, όπου μπορείτε να βρείτε τους νέους
σας συμμάχους, να βάλετε νέους στόχους και να αναζητήσετε πρόσωπα που θα στηρίξουν τα όνειρά σας.
Επίσης, μία πολύ θετική όψη του Άρη με τον Κρόνο θα
σας βοηθήσει να δικαιωθείτε σε μία νομική υπόθεση.

Αυτή την εβδομάδα ανανεώνεστε σε επαγγελματικά
θέματα, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να απαλλαγείτε
από καθυστερήσεις και προβληματισμούς και να οδηγηθείτε σε καλές συνθήκες ανάδειξης των ταλέντων
και των ικανοτήτων σας. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι,
χωρίς κόπο, δεν θα κερδίσετε καμία αναγνώριση.

Υδροχόος

Ιχθύες

Αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο παραγωγική και πιο
θετική, ασχέτως των δυσκολιών που έχετε και συνεχίζουν να βρίσκονται στη ζωή σας. Στα μέσα της
εβδομάδας θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες στα συναισθηματικά σας, όπως επίσης θα σκεφτείτε μία
πιο ουσιαστική δέσμευση με τον άνθρωπό σας.

Βρίσκεστε σε μία επίπονη περίοδο με αρκετό άγχος και μεγάλες εντάσεις, που προέρχονται από το
οικογενειακό σας περιβάλλον. Είναι η στιγμή της
προσαρμογής σας σε θέματα που δεν θέλατε να αγγίξετε και τώρα νιώθετε ότι πρέπει να σπάσει το απόστημα, για να προχωρήσετε παρακάτω τη ζωή σας.

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

(22/11-21/12)

E

ντονες είναι οι πλανητικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα,
ξεκινώντας από τη Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται την
Κυριακή 25/9. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό την Πέμπτη 29/9,
όπου κτίζει και γεφυρώνει συναισθηματικές και οικονομικές
σχέσεις, ενώ στις 2/10 ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία στο
ζώδιο της Παρθένου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα λυθούν
άμεσα όλα τα προβλήματά μας.

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)

Έντονες εξελίξεις

Από την αστρολόγο

(20/1-18/2)

(21/4-20/5)

(22/6-22/7)

(23/8-22/9)

(24/10-21/11)

(22/12-19/1)

(19/2-20/3)

YΓΕΙΑ
πανδημία Covid, ακριβώς επειδή
χτυπά το αναπνευστικό μας
σύστημα, επιβάλλει ακόμα
περισσότερο να προσέξουμε την υγεία
των πνευμόνων μας, ειδικά τώρα που το
αποτύπωμα της νόσου είναι ακόμα
εξαιρετικά έντονο.

Η
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O ρόλος της πανδημίας
στους ασθενείς με ΧΑΠ

της Κατερίνας
Παπακωστοπούλου

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
γνωστή ως ΧΑΠ, είναι μια σύγχρονη συνεχιζόμενη πανδημία που οφείλεται στο κάπνισμα και οδηγεί στον θάνατο 3 εκατομμύρια
ασθενείς παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η νόσος
αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
χρεοκοπία ακόμη και τα πιο εύρωστα και
οργανωμένα συστήματα υγείας!

Εμβόλιο και μέτρα
O πρόεδρος της ΕΠΕ Στέλιος Λουκίδης,
καθηγητής Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, αναφερόμενος στη σημασία του εμβολιασμού
για τους ασθενείς με ΧΑΠ και της τήρησης
των μέτρων προστασίας, τόνισε ότι «κατά
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της πανδημίας
παρατηρήσαμε μειωμένη χρήση των υπηρεσιών υγείας από ασθενείς με ΧΑΠ, χαμηλό
αριθμό παροξύνσεων και μικρή επίπτωση
σε μόλυνση από Covid. Τα παραπάνω άπτονται του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού,
της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας και της συμμετοχής των πνευμονολόγων στην εξωνοσοκομειακή διαχείριση».



Όλα τα νεότερα για
τη Χρόνια Αποφρακτική
Πνευμονοπάθεια
 Τι συμβουλεύουν
ο πρόεδρος και
ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ,
Στέλιος Λουκίδης και Νίκος
Τζανάκης

Δεν ξέρουν ότι νοσούν
Στην Ελλάδα, το 2004 καταγράφηκε ότι
9 ενήλικες καπνιστές στους 100 στη χώρα
μας πάσχουν από τη νόσο (8,4%), δηλαδή
περίπου 700.000 Έλληνες νοσούσαν. Νεότερα δεδομένα του 2015 δείχνουν ότι το
ποσοστό της ΧΑΠ ανέβηκε στο 10,6% στον
αντίστοιχο πληθυσμό. Το κακό είναι πως το
56% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν. Οι μισοί πάσχοντες συνεχίζουν να
καπνίζουν. Οι άνδρες πάσχουν δυόμισι φορές συχνότερα από τις γυναίκες (11,6%
έναντι 4,8%) και ο ανδρικός αγροτικός πληθυσμός καπνίζει δύο φορές περισσότερα
τσιγάρα από ό,τι ο αστικός. Η ΧΑΠ οδηγεί
από μόνη στης σε απώλεια τουλάχιστον του
50% της ποιότητας ζωής.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕ Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας (Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης), επισημαίνει
τους κινδύνους νόσησης με Covid-19 των
ασθενών με ΧΑΠ: «Η νόσηση Covid-19
ασθενών με ΧΑΠ συνεπάγετε τεσσεράμισι
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας,
μιάμιση φορά αυξημένο κίνδυνο διασωλήνωσης και δυόμισι φορές μεγαλύτερο κίν-

Καμπάνια για να κόψουμε το κάπνισμα
Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με σύνθημα «Υγιείς πνεύμονες: Τώρα είναι
πιο σημαντικό!», έκανε μια μεγάλη εκστρατεία, μέσω των social media, με ένα animation
spot, με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τη σημασία της
διακοπής του καπνίσματος (κύρια αιτία εμφάνισης ΧΑΠ) αλλά και της πρόληψης και της
έγκαιρης διάγνωσης, καθώς οι μισοί από τους πάσχοντες από ΧΑΠ δεν το γνωρίζουν και η
νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως με την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.

δυνο απώλειας της ζωής». Η ΧΑΠ, όμως,
επιφέρει και σημαντική ζημιά στα οικονομικά των υγειονομικών συστημάτων των χωρών αλλά και στην εργασία, καθώς ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία κατ’ έτος, λόγω της ΧΑΠ, ανέρχεται
σε 16,9. Το έμμεσο κόστος ανά ασθενή
(κόστος απώλειας παραγωγικότητας)
ανέρχεται στα 1,398.3 ευρώ. Το άμεσο κόστος ανέρχεται στα 2.809 ευρώ, ενώ το
άμεσο μη ιατρικό (χρόνος ασθενών, χρόνος φροντιστών) στα 1.374 ευρώ ανά
έτος. Το ετήσιο συνολικό οικονομικό φορτίο της ΧΑΠ ανά ασθενή ανέρχεται στα
5.582 ευρώ. Με βάση την εκτίμηση ότι οι
διαγνωσμένοι ασθενείς με ΧΑΠ σήμερα
στην Ελλάδα ανέρχονται περίπου στους
250.000, η συνολική επιβάρυνση της νόσου για το σύστημα υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (άμεσο ιατρικό κόστος) ανέρχεται στα 702 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, ενώ
το φορτίο για την κοινωνία συνολικά ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ.

Ελεγχόμενη η νόσος
Η νόσος μπορεί να ελεγχθεί πλήρως, γιατί το βασικό της αίτιο, που είναι το κάπνισμα, μπορεί να αποφευχθεί ή να διακοπεί.
Η ΧΑΠ θεωρείται σήμερα θεραπεύσιμη με
τη χρήση μεθόδων που βελτιώνουν την αναπνευστική λειτουργία και επιβραδύνουν ή
ανακόπτουν την εξέλιξη της νόσου. Η θεραπεία της ΧΑΠ είναι φαρμακευτική (εισπνεόμενα φάρμακα, φάρμακα διακοπής καπνίσματος, αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, εμβόλιο έναντι του κοκκύτη)
αλλά και μη φαρμακευτική (φυσική άσκηση
ή πνευμονική αποκατάστασηΑπαραίτητο
στοιχείο της σωστής και αποτελεσματικής
θεραπείας είναι και η τακτική παρακολούθηση των ασθενών από τον κατάλληλο γιατρό, που είναι ο πνευμονολόγος.

Έντονη αύξηση
κρουσμάτων
λόγω σχολείων
Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ και ο
ΕΜΑ προειδοποιεί πως τα κράτη
θα πρέπει να είναι έτοιμα ενόψει
φθινοπώρου για νέες μεταλλάξεις
ή τις παραλλαγές «Κένταυρος»
ΒΑ.2.75 και ΒΑ.4.6, που παρατηρούνται ήδη σε αρκετά κράτη. Ουσιαστικά τώρα ο καιρός θα αρχίσει
να χαλάει, άρα ο κόσμος θα ξεκινήσει να συγχρωτίζεται, οπότε υπάρχει ο φόβος ότι ο συνωστισμός θα
προκαλέσει νέα διασπορά του ιού.
Ήδη ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε πως την
τελευταία εβδομάδα είχαμε μια αύξηση 7% στις νέες μολύνσεις σε
παιδιά και εφήβους ηλικίας 6-12
και 13-18 ετών. Η αύξηση αυτή
εκτιμήθηκε από τους επιστήμονες
ως αναμενόμενη, λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς και της
αύξησης του αριθμού επαφών μεταξύ των παιδιών και των εφήβων.
Όμως και πάλι ο ΕΟΔΥ υπενθύμισε
πως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα
προληπτικά μέτρα, όπως είναι η έγκαιρη απομόνωση, η πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων και η
έγκαιρη διάγνωση, η αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και η ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε
όσους παρουσιάζουν συμπτώματα.
Επιπλέον, η κίνηση στα ραντεβού
για τα επικαιροποιημένα εμβόλια
ως αναμνηστική δόση κινείται σε
ικανοποιητικό ρυθμό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

Και η Μάρθα Καραγιάννη βασίλισσα ήταν

Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας



Nα προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στον ίδιο τις πολιτικές
που θα εφαρμόσουν στους επόμενους έξι μήνες ζήτησε πριν από μέρες ο πρωθυπουργός από όλους τους
υπουργούς. Τώρα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε εξάμηνο προγραμματισμό, ίσως να έχει σχέση με τον χρόνο
διεξαγωγής των εκλογών. Θα στηθούν οι πρώτες κάλπες πριν από Πάσχα, που είναι στις 16 Απριλίου; Δύσκολο, αλλά όχι αδύνατον. Να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι ο κ. Μητσοτάκης
πριν από έναν μήνα μίλησε για εννεάμηνο που θα μεσολαβήσει μέχρι τις
εκλογές. Βάσει αυτού, δηλαδή, οι
εκλογές θα προκηρυχθούν τον Μάιο.



Πάντως, οι πιο… συνεπείς κατάρτισαν ήδη και άρχισαν να εμφανίζουν
σχέδια, μικρά και μεγάλα. Τα περισσότερα κινούνται στη ζώνη της καθημερινότητας και της διευκόλυνσης της ζωής
των πολιτών. Οι υπουργοί Εργασίας &
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Χατζηδάκης και Πιερρακάκης, αντίστοιχα, ετοιμάζουν π.χ. και
πρόκειται σύντομα να ανακοινώσουν διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία,
με ψηφιοποίηση των διαδικασιών για την
πιστοποίηση της αναπηρίας. Μάλιστα,
φυσική παρουσία των αναπήρων θα
απαιτείται μόνο για την ιατρική επιβεβαίωση της αναπηρίας τους.



Και άλλο ψηφιακό βήμα όμως
ετοιμάζει, μόνος του αυτήν τη φορά, ο κ. Πιερρακάκης.
Πρόκειται να παρουσιάσει τον επόμενο
ίσως μήνα πλήρες
σχέδιο για την εξ
αποστάσεως εξασφάλιση άδειας για
την ίδρυση ατομικής
επιχείρησης. Και στην περίπτωση αυτή η συγκέντρωση του
πλήθους των δικαιολογητικών θα γίνεται ψηφιακά.



Ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στη Σόφια μία μέρα πριν από
τις (νέες) εθνικές εκλογές στη Βουλγαρία, (1η Οκτωβρίου), όταν θα πραγματοποιηθούν εκεί τα δεύτερα εγκαίνια του
αγωγού φυσικού αερίου IGB. Στα εγκαίνια θα βρίσκεται και ο πρόεδρος του
Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, η χώρα του
οποίου τροφοδοτεί με αέριο τον αγωγό.
Δεν αποκλείεται να υπάρξει στο περιθώριο των εγκαινίων και μία συνάντηση
Μητσοτάκη και Αλίεφ, ο οποίος, ως
γνωστόν, διατηρεί «αδελφικές σχέσεις»
με τον Τούρκο πρόεδρο.

ΦΩ.Σ

i-kyr

Δεν διδάχτηκε από τα λάθη του
ο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»,
που είχε παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Αλέξης Τσίπρας στη
ΔΕΘ, για ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας αποτελούσε τότε μια κάποια ελπίδα.
Κι αυτό γιατί τα άμεσα μέτρα που υποσχόταν να εφαρμόσει, εάν γινόταν πρωθυπουργός, θα οδηγούσαν στην απαλλαγή
από τις καταστροφικές επιπτώσεις των
μνημονίων. Η ιστορία όμως έκανε το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης»… κουρελόχαρτο και συνώνυμο των προεκλογικών
υποσχέσεων που δεν στηρίζονται σε εκτίμηση του πραγματικού συσχετισμού δύναμης, με αποτέλεσμα ποτέ να μην εφαρμόζονται. Έκτοτε, εκείνο το πρόγραμμα θυμίζει την αναντιστοιχία λόγων και πράξεων,
την πλήρη έλλειψη προετοιμασίας του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρήξη που υποσχόταν και, βέβαια, τη μεγάλη κωλοτούμπα και τη συνθηκολόγηση του καλοκαιριού του 2015.
Οκτώ χρόνια μετά και ενώ διανύουμε και
πάλι προεκλογική περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ διαπράττει τα ίδια λάθη. Οι ανακοινώσεις που
έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη
και τα σημεία προγράμματος που παρουσίασε σε επίπεδο ρητορικής μπορεί να
ισχυριστεί κάποιος πως αντιστοιχούσαν σε
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ποιος μπορεί να αρνηθεί πως όντως αυτά που
χρειαζόμαστε σήμερα είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έτσι ώστε να

Τ

Είπε

o Αλέξης Τσίπρας:

Η ιστορία έκανε
το «πρόγραμμα της
Θεσσαλονίκης»…
κουρελόχαρτο και
συνώνυμο των
προεκλογικών
υποσχέσεων
μην την πληρώσουν τα κατώτερα στρώματα, η ενίσχυση του εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών, η στήριξη του κοινωνικού κράτους και του ΕΣΥ, η παραγωγική
ανασυγκρότηση, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Και ποιος μπορεί να αρνηθεί, όμως, πως τα αιτήματα αυτά απαιτούν και μια στιβαρή κυβέρνηση, που θα
είναι ικανή να τα εφαρμόσει. Μια κυβέρνηση που θα είναι σε θέση να πάει στην Ευρώπη και να εξασφαλίσει πραγματική στήριξη, που θα μπορεί όντως να βρει πόρους

για τα πιο ευάλωτα στρώματα και να μην
ποντάρει επί της ουσίας σε παραλλαγές
«λεφτόδεντρου». Μια κυβέρνηση που θα
έχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τις αλλαγές
που χρειάζονται στην Παιδεία, την Υγεία,
το Κράτος. Αλλά και μια κυβέρνηση που
δεν θα έχει ως στόχο της και αυτοσκοπό
τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας, δεν
θα κοιτάζει τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών και δεν θα έχει ως πρώτη της προτεραιότητα να εκδικηθεί πολιτικά τους αντιπάλους της τη… «δεύτερη φορά».
Με την πολιτική συμπεριφορά που έχει
επιδείξει και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας –
και με τις απόψεις που έχει αναπτύξει–
είναι σε θέση να δώσει αυτήν τη στιγμή
εγγυήσεις ότι μπορεί να κυβερνήσει με
αυτόν τον τρόπο και να εφαρμόσει τα
προγράμματα που εξαγγέλλει; Είναι σε
θέση να μας πείσει ότι έμαθε από τα τραγικά λάθη της προηγούμενης κυβερνητικής εμπειρίας του και πως θα δούμε από
τα στελέχη του μια διαφορετική πρακτική, ένα διαφορετικό ύφος και κυρίως
ήθος; Με όσες θεωρίες ανέπτυξε στη
ΔΕΘ, με όσες υποσχέσεις να εκστόμισε
και με όσα (προεκλογικά) νέα «προγράμματα Θεσσαλονίκης» ανέπτυξε, η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική.

«Είναι προς το συμφέρον μου να πάμε σε
εκλογές με τον Μητσοτάκη ως αντίπαλο».

Το συμφέρον του
Μητσοτάκη να δεις.

