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ΙΣΧΥΡΟ ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ 3.900.000 ΠΟΛΙΤΕΣ

Φθηνά δάνεια
σε 10.000 νέους

Ποιοι δικαιούνται
το επίδομα
θέρμανσης

Χαμηλότοκα δάνεια έως και 150.000 ευρώ για ζευγάρια
25-39 ετών – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις
 Σελ. 18-19

 Σελ. 20-21
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ;

Η ΣΥΡΙΖΟΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ «ΑΝΟIΓΕΙ» ΤΟΝ ΜΕΣΑIΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΝΔ

Κάποιοι πήραν
«μαύρο» χρήμα
από τον Πούτιν
ΝΔ: «Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τα νέα
στοιχεία για το αν χρηματοδοτήθηκαν και ελληνικά
 Σελ. 8
κόμματα, καθώς και ποια ήταν αυτά»

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΣΤΟ «Π»

Ανίερη συμμαχία
για να ρίχνουν
μόνο «λάσπη»!

 Σελ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

 Σελ. 22-23

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

Άτοπα τα διλήμματα
του πρωθυπουργού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ

«…όταν ο
Μητσοτάκης,
δίνει χρήμα και αυξήσεις, μειώνει την
εφορία, μοιράζει
θεσμική συνέπεια
και αυτοπεποίθηση
και υπόσχεται πολιτική σταθερότητα, τι να προσδοκούν οι πολιτικοί
του αντίπαλοι…»

3+1 σε κυβέρνηση
«τερατογένεσης»
ΑΝΑΛΥΣΗ Φώτης Σιούμπουρας ΓΝΩΜΗ Ίων Παπαδάκης

 Σελ. 13

Δήμαρχος Ωρωπού

Δώσαμε αξιοπιστία και
κύρος στον δήμο μας!

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

(συνέχεια
στη σελ. 2)

 Σελ. 16

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΛΚΑΣ

Η Εξεταστική δεν μπορεί
να επιτελέσει το έργο της

• Τι δείχνουν τα «κρυφά» των δημοσκοπήσεων
• Γιατί οι περισσότεροι κεντρώοι
ψηφίζουν πρωθυπουργό τον Κυριάκο
• Οι προεκλογικοί σχεδιασμοί
και το αφήγημα της πρώτης Κυριακής
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Τα θέλουν όλα
μονά-ζυγά δικά τους

Και στο Κέντρο
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
o Μητσοτάκης

 Σελ. 33

ΓΡΑΦΟΥΝ: Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τσούκαλης,

Άλ. Φιτσόπουλος, Γ. Κοντονής, Δ. Ζαννίδης,
Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη

ΥΓΕΙΑ

Να κάνω τώρα
το 4ο εμβόλιο
ή να περιμένω;
Οδηγίες από τη Μαρία Θεοδωρίδου
και τον Μάριο Θεμιστοκλέους σχετικά
με την «Όμικρον» 4 & 5
 Σελ. 28

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σωτ. Σταθόπουλος, Σωτ. Πίκουλας

 Σελ. 4, 6, 11, 24-25, 48

«ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ»

Βραβεία για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα
 Σελ. 36-37
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Τ

ο Σαββατοκύριακο της 10ης-11ης
Σεπτεμβρίου, από το βήμα της
ΔΕΘ, εγκαινιάστηκε ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος και με τις τοποθετήσεις
όλων των πολιτικών αρχηγών θεωρητικά
ξεκαθάρισαν εξαρχής τα διλήμματα και οι
στρατηγικές. Πάμε τώρα σίγουρα για ένα
οκτάμηνο προεκλογικών μαχών, με ξεκαθαρισμένο όμως το τοπίο. Πορευόμαστε
με την ίδια κυβέρνηση, με τον ίδιο εκλογικό νόμο. Και με τα διλήμματα, τουλάχιστον των δύο μεγάλων, επίσης αποκρυσταλλωμένα. Ο Μητσοτάκης με το «εγώ ή
μια κυβέρνηση τερατογένεσης» και ο Τσίπρας με το «εγώ ή η χούντα Μητσοτάκη,
που μας παρακολουθεί». Το σίγουρο είναι
ότι, από εδώ και πέρα, ο μεν Τσίπρας και
βεβαίως ο Ανδρουλάκης, κόντρα στην επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των
ψηφοφόρων τους, θα επιμένουν στο θέμα
των υποκλοπών, ο δε Κυριάκος θα δίνει
βάρος στην οικονομία, στις μεταρρυθμίσεις ή και στα Ελληνοτουρκικά, που σίγουρα θα βάλουν την τελική τους σφραγίδα στις εξελίξεις. Όσο κι αν θα προσπαθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκης να καταστήσουν τον Μητσοτάκη ευάλωτο, μέσα
στο τοξικό κλίμα που και οι δύο θα καλλιεργούν, ο πρωθυπουργός θα παραμένει
αποτελεσματικός στο εσωτερικό και στο
διεθνές παιχνίδι. Δύσκολα, επίσης, θα πείσουν ότι η ακρίβεια που σαρώνει τον πλανήτη είναι «ακρίβεια Μητσοτάκη» ή πως
το θέμα των (νόμιμων) παρακολουθήσεων
είναι «προνόμιο» μόνο της σημερινής
ΚΥΠ. Προφανώς το ρεύμα, η τιμή του φυσικού αερίου και η ακρίβεια στο σούπερμάρκετ υπερκαλύπτουν πολλαπλώς, στο
μυαλό του μέσου Έλληνα, τα δεδομένα
του θέματος των υποκλοπών, στο οποίο
και μόνο στηρίζεται τώρα πια η «αντιπολίτευση των δύο» για να αποκομίσει κομματικά οφέλη. Αλλά όταν ο Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, δίνει χρήμα και αυξήσεις, μειώνει την Εφορία, μοιράζει θεσμική συνέπεια και αυτοπεποίθηση και υπόσχεται πολιτική σταθερότητα, τι να προσδοκούν οι
πολιτικοί του αντίπαλοι, που είναι προσκολλημένοι στο χθες;

ΦΩ.Σ

Δημήτρης Ζαννίδης

Η Βασίλισσα, η Κύπρος και ο Κάρολος
ΜΕΘΑΥΡΙΟ θα πραγματοποιηθεί στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.
Και προφανώς θα ακολουθήσει η πολυήμερη τηλεοπτική και έντυπη φιλολογία για
τη μακροβιότερη εστεμμένη στον κόσμο.
Δεδομένου ότι τόσο οι τηλεοράσεις όσο
και οι εφημερίδες γνώριζαν ότι λόγω ηλικίας και υγείας η πρώτη κυρία της Βρετανίας θα αποδημούσε συντόμως εις Κύριον!
Εφ’ ω και είχαν εκτεταμένα ρεπορτάζ για
τον βίο και την πολιτεία της. Όταν μάλιστα
σύζυγός της ήταν ο πρότερον αποχωρήσας
από τα εγκόσμια πρίγκιπας Φίλιππος, που
πλείστοι όσοι Έλληνες τον θεωρούν
Έλληνα!
«Γιατί τον θεωρείτε Έλληνα;» ρώτησα έναν Έλληνα. «Αυτός μία φορά
μόνο ήρθε στην Ελλάδα…»
«Δεν έχει σημασία», είπε.
«Και η Σοφία Λόρεν μένει
στην Ιταλία, αλλά είναι Ελληνίδα.
Και αποκάλυψε ότι λέγεται
Σοφία Λορεντζάκη.
«Αμ, ο ηθοποιός Πίτερ
Χολ», είπε, «ξέρεις πώς λέγεται;».
«Ο Πίτερ Χολ; ΠΩΣ;»
«Πέτρος Προθάλαμος!…»
ΒΕΒΑΙΑ, ο «βασιλικός σύζυγος» δεν πολυχώνευε τη χώρα
μας, καθώς ο στρατηγός στη Μικρά Ασία
πατέρας του και βασιλόπαις εξορίσθηκε
από την Ελλάδα.
Ενώ η Ελισάβετ επισκέφθηκε ΜΙΑ φορά
μόνο τη χώρα μας και μάλιστα ανεπίσημα.
Επίσημα, ωστόσο, αποδεχόταν πλήρως
τη βρετανική αποικιοκρατία στην Κύπρο
και τα ΟΡΓΙΑ του στρατού της σε βάρος των
Ελληνοκυπρίων που αγωνίζονταν για την
ελευθερία τους.
Και η βασίλισσα από το 1953 Ελισάβετ,
που σήμερα τηλεοράσεις και τίνες εφημε-

ρίδες εξυμνούν, ΑΡΝΗΘΗΚΕ να δώσει ΧΑΡΗ σε καταδικασθέντες νεαρούς αγωνιστές. Στέλνοντας στην ΑΓΧΟΝΗ τους Μιχαήλ Καραολή, Ανδρέα Δημητρίου, Ιάκωβο Πατάτσο, Ανδρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ, Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Ενώ ο στρατός του Στέμματος έκαψε
ΖΩΝΤΑΝΟ τον Γρηγόρη Αυξεντίου και κυνήγησε και σκότωσε στις 7 Φεβρουαρίου
1956 τον μαθητή του Γυμνασίου Αμμοχώστου Πέτρο Γιάλλουρο. Που διαδήλωνε με
άλλους μαθητές κρατώντας την ελληνική
σημαία!
Εξάλλου, οι Βρετανοί δυνάστες της Κύ-

τούσε μέσα από ένα καδραρισμένο πορτρέτο.
ΤΩΡΑ η Αγγλία απέκτησε βασιλιά.
Και μάλιστα φιλέλληνα, όστις επισκέφθηκε επανειλημμένα το Άγιον Όρος,
όστις ήρθε στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821 και όστις
πήγε και χόρεψε σε πανηγύρι της Κρήτης
με τη σύζυγό του. Να σημειωθεί δε ότι η
γιαγιά του, Αλίκη, είχε γίνει ΟΡΘΟΔΟΞΗ και
ήταν επικεφαλής μοναχικού ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
τάγματος στην Τήνο!
ΥΠΑΡΧΕΙ, φυσικά, το ερώτημα ΑΝ θα
βοηθήσει στην επιστροφή των ΓΛΥΠΤΩΝ

πρου προέβαιναν σε απίστευτα βασανιστήρια σε κρατουμένους ΧΩΡΙΣ δίκη, στα
στρατόπεδα της Πύλας και της Κοκκινοτριμιθίας!
«ΑΥΤΟΙ φταίνε που ΔΕΝ τους δικάζουμε», είπε ο στρατάρχης Χάρτινγκ.
«ΓΙΑΤΙ ΦΤΑΙΝΕ;»
«Γιατί ΔΕΝ ομολογούν».
«ΤΙ να ομολογήσουν;»
«Ο,ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΝ…»
Και χαιρέτησε με στάση προσοχής την
28χρονη –τότε–βασίλισσα, που τον κοι-

του Παρθενώνα στην Αθήνα.
Υπενθυμίζοντας τον κάποτε σοσιαλιστή
Βρετανό πρωθυπουργό κ. Τόνι Μπλερ, που
είχε δηλώσει ότι είναι κρίμα τα όμορφα
ΓΛΥΠΤΑ να μένουν μακριά από τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.
«Δυστυχώς, ο Ελγιν ΔΕΝ πρόλαβε», είχε
πει.
«ΤΙ δεν πρόλαβε;»
«Να φέρει ΕΔΩ ΚΑΙ τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ…»
Για να δούμε ο μισο-ορθόδοξος και φιλέλληνας βασιλιάς ΤΙ θα πράξει…

Διά χειρός Δημητρίου

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Πάμε σε εκλογές
με ξεκαθαρισμένο
το τοπίο από τώρα
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«Τερατογένεση» μέσω απλής αναλογικής
κίνηση του πρωθυπουργού να
αναδείξει έναν ακόμη κίνδυνο της
απλής αναλογικής, καθώς υπάρχει
το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κυβέρνηση
στην οποία θα μετέχουν τα κόμματα της
Κεντροαριστεράς –και όχι μόνο–,
αφήνοντας εκτός το πρώτο κόμμα που
σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις θα
είναι η ΝΔ, έχει φέρει σε δύσκολη θέση
τον Νίκο Ανδρουλάκη που δείχνει να
«φλερτάρει» έντονα το τελευταίο διάστημα
με τον ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα αντιθέτως
λεγόμενα από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

Η Κουμουνδούρου, που γνωρίζει από «τερατογενέσεις» μετά τη συγκυβέρνηση με τους
ΑΝΕΛ, δεν θα είχε πρόβλημα να πάρει μέρος
σε μία ακόμα. Άλλωστε ήταν ένας από τους
λόγους που ο Αλέξης Τσίπρας ψήφισε την
απλή αναλογική, προκειμένου να προκληθεί
ακυβερνησία και να υπονομευτεί η πορεία της
χώρας, σύμφωνα με τα όσα έχει υποστηρίξει
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σενάρια καταμερισμού
Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα των
εθνικών εκλογών του 2019, η ΝΔ, που άγγιξε
το 40%, θα είχε μόλις 130 έδρες με την απλή
αναλογική, από τις 158 που έχει τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε χάσει με 8 μονάδες διαφορά,
θα είχε 103 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 26, το ΚΚΕ 17,
η Ελληνική Λύση 12 και το ΜέΡΑ25 11.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη
συμμετοχή της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης,
καθώς τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και
της Αριστεράς συγκεντρώνουν συνολικά 158
έδρες. Βέβαια, το ΚΚΕ θεωρείται αδύνατο να
συμπράξει σε μια τέτοια συμμαχία, ωστόσο

Ο

ΣΥΡΙΖΑ ξέρει από
«τερατογενέσεις» (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ)
και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί κατά
πόδας  Για αυτόν τον λόγο
ο Αλ. Τσίπρας ψήφισε
την απλή αναλογική, ώστε
να προκαλέσει ακυβερνησία
με ολέθρια αποτελέσματα
δεν παύει να είναι ένα εφικτό σενάριο, καθώς
τα ποσοστά των κομμάτων στις εκλογές –όποτε κι αν γίνουν– δεν θα είναι τα ίδια.
Αξίζει να σημειωθεί πως όσο ψηλότερο
είναι το συνολικό ποσοστό των κομμάτων
που θα μείνουν εκτός Βουλής, τόσο πέφτει ο
πήχης της αυτοδυναμίας. Δηλαδή, με 6% το
ποσοστό της αυτοδυναμίας με την απλή ανα-

Το σενάριο που έφερε στην επιφάνεια ο πρωθυπουργός μπορεί να φαντάζει απίθανο, είναι όμως δυνατό να συμβεί. Εκλογολόγοι υποστηρίζουν πως μαθηματικά είναι
εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του
ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, ακόμα και στην περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές με διαφορά η ΝΔ. Ο Αλέξης Τσίπρας το επιθυμεί, ο
Πάνος Σκουρλέτης το χαρακτήρισε ως μία
αναγκαιότητα, ενώ και ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν θα είχε πρόβλημα να συνεργαστεί
με τους πρώην συντρόφους του. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά που
θα λάβουν τα κόμματα το βραδύ των εκλογών, όπως επίσης και από το συνολικό ποσοστό των πολιτικών δυνάμεων που δεν θα καταφέρουν να πιάσουν το 3%, που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή.

Απίθανο αλλά
μπορεί να συμβεί…

λογική είναι 47,2%, ενώ με 8%, που ήταν
στις εκλογές του 2019, για να συγκεντρωθούν πάνω από 151 έδρες απαιτείται 46%.

«Πρέσινγκ» στο ΠΑΣΟΚ
Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα
διπλό χτύπημα στη ΔΕΘ κατάφερε να αυξήσει την πίεση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, καθώς το
σενάριο της «τερατογένεσης» απευθυνόταν
κυρίως στους βουλευτές και την κομματική
βάση του Νίκου Ανδρουλάκη, μιας και ένα
σημαντικό ποσοστό δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στον αντίποδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ισχυρά ερείσματα
στον χώρο του Κέντρου. Δεν είναι τυχαίο,
άλλωστε, το γεγονός πως ψηφοφόροι που
προέρχονται από τον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο στηρίζουν αρκετές από τις κυβερνητικές πολιτικές, όπως καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις.
Σε δύσκολη θέση θα έρθει ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ και από την απόφαση του πρωθυπουργού να μην αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Κυβερνητικά στελέχη εξηγούν πως με
αυτή την κίνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά
τις δεύτερες εκλογές, είναι πολύ πιθανό να
κληθεί να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με
το πρώτο κόμμα ή θα επιλέξει τις τρίτες κάλπες, επιτείνοντας την κυβερνητική αστάθεια
και βάζοντας ουσιαστικά «φρένο» στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός άλλαζε τον εκλογικό νόμο ρίχνοντας τον πήχη της αυτοδυναμίας, τότε ενδεχομένως να μη χρειαζόταν η
συμβολή του ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης να έβγαινε από τη δύσκολη θέση, αλλά
αυτή την ευκαιρία δεν του την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είναι κρίσιμη
η πρώτη κάλπη
Στο Μαξίμου αναμένεται το
επόμενο διάστημα, και όσο θα
πλησιάζουμε προς τις εκλογές,
να αναδεικνύουν ολοένα και
πιο συχνά την κρισιμότητα της
πρώτης κάλπης. Ο πρωθυπουργός το έπραξε αρκετές φορές
στη ΔΕΘ, καθώς εκείνο που
ανησυχεί την κυβέρνηση είναι
η «χαλαρή» ψήφος, μιας και οι
πολίτες γνωρίζουν πως, λόγω
της απλής αναλογικής, θα
υπάρξει ακυβερνησία και η χώρα θα οδηγηθεί σε νέα εκλογική διαδικασία. Με βάση αυτό
το δεδομένο, δεν αποκλείεται
ορισμένοι και κυρίως οι ετεροδημότες να επιλέξουν να ψηφίσουν στις δεύτερες κάλπες,
έτσι ώστε να αποφύγουν να ταξιδέψουν δύο φορές στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Ωστόσο,
εκείνο που τονίζουν στο Μαξίμου είναι πως στην πρώτη
εκλογική αναμέτρηση θα πρέπει να γίνει το βήμα για την αυτοδυναμία, που είναι και ο στόχος της ΝΔ, καθώς τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης θα
διαμορφώσουν τους πολιτικούς συσχετισμούς προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί εκ νέου σε εκλογές.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

5

Ρίχνει μόνο «λάσπη» η ανίερη
συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ!
Μαρία
Συρεγγέλα

Ποιες πρωτοβουλίες προωθεί η
κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών;
Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε πάνω από
20 πρωτοβουλίες και μέτρα στήριξης,
ύψους 5,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δίπλα στους Έλληνες.
Ενδεικτικά θα επαναλάβω ότι το πακέτο περιλαμβάνει ενίσχυση με 250 ευρώ για 2,3 εκατομμύρια ευάλωτους
συμπολίτες μας, αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, αύξηση
του επιδόματος θέρμανσης στα 300
εκατομμύρια ευρώ, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Μαΐου
2023, ακόμη μία αύξηση συντάξεων
και αναμόρφωση ειδικού μισθολογίου
20.000 γιατρών ΕΣΥ και του μισθολογίου 600.000 δημοσίων υπαλλήλων.

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων*

στον Σωτήρη Πίκουλα

Μαρία Συρεγγέλα μιλά για τη
φετινή ΔΕΘ και το πακέτο
Μητσοτάκη, τα μέτρα για την
ελληνική οικογένεια και την έμφυλη βία,
τις υποκλοπές, τον Ν. Ανδρουλάκη και τον
Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά και για τη
Δυτική Αθήνα όπου διεκδικεί την ψήφο
των πολιτών.

Η

Ποια μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση για
την οικογένεια την τελευταία τριετία;
Η ελληνική κυβέρνηση χαράσσει για πρώτη
φορά μία εθνική δημογραφική πολιτική. Υλοποιήσαμε άμεσα τη δέσμευσή μας για ενίσχυση με 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση και
αυξήσαμε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ
για κάθε παιδί. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στα βρεφικά είδη και καταργήσαμε τον φόρο πολυτελείας στους πολύτεκνους που έχουν μεγάλα
αυτοκίνητα. Επίσης διευκολύνουμε τα νέα
ζευγάρια να τεκνοποιήσουν και αυξήσαμε
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Θεσπίσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας
άδεια πατρότητας με αποδοχές και επιδοτούμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών και για
τους δύο γονείς, ενώ με τις «Νταντάδες της
γειτονιάς» και με τη δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών στις επιχειρήσεις διευκολύνουμε
τις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο
στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για
τον επαναπατρισμό των νέων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για λόγους εργασίας,
ενώ ανακοινώθηκε το ειδικό σχέδιο για τη
στέγαση των νέων.

«Ο πρωθυπουργός στη φετινή
ΔΕΘ έδειξε ότι είναι κοντά
στους Έλληνες πολίτες και
ακούει τις ανάγκες τους»

Ποιες είναι οι κυβερνητικές δράσεις για
να αντιμετωπιστεί η έμφυλη βία στην οικογένεια και την εργασία;
Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι προτεραιότητά μας. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 20212025 που καταρτίσαμε, υπάρχουν για πρώτη
φορά συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις από
όλα τα υπουργεία για την καταπολέμηση των
ανισοτήτων και του φαινομένου της βίας.
Επίσης, κυρώσαμε με τον νέο εργασιακό
νόμο τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση
στον κόσμο της εργασίας.
Την ίδια ώρα θα δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στη γυναίκα που κινδυνεύει να ζητά βοήθεια με το πάτημα ενός
κουμπιού στο κινητό της, ενώ έχουμε ήδη δημιουργήσει το Οριζόντιο Εργαλείο Εκτίμησης
Κινδύνου Ενδοοικογενειακής/Έμφυλης
Βίας, που αποτελεί ακόμη ένα «όπλο» στη φαρέτρα μας.

«Κατεβαίνετε» πρώτη φορά για μία θέση
στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κόσμος
στη Δυτική Αθήνα τι σας ζητάει;
Κύριο μέλημά μου είναι να κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Αυτό μας ζητάνε και οι πολίτες, όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας αλλά ολόκληρης της χώρας.
Είμαστε δίπλα στην κοινωνία, αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους πολίτες για ένα καλύτερο
αύριο. Θέλω οι κάτοικοι των περιοχών της Δυτικής Αθήνας να με εμπιστευτούν, να μου δώσουν την ευκαιρία να παλέψω μαζί τους.
Πιστεύετε ότι το θέμα των υποκλοπών
θα κοστίσει στη ΝΔ; Άδικα στοχοποιήθηκε ο πρώην γ.γ. Γρηγόρης Δημητριάδης;
Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
αναγνώρισαν από την πρώτη στιγμή τους λάθους χειρισμούς από τη μεριά της ΕΥΠ και
έχουν κινηθεί όλες οι θεσμικές διαδικασίες
για τη διερεύνηση του ζητήματος. Η κοινή
γνώμη δείχνει να αναγνωρίζει ότι η αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσπάθησαν να καρπωθούν μικροπολιτικά το ζήτημα, ώστε να πλήξουν την κυβέρνηση επικοινωνιακά, αλλά όπως δείχνουν οι
πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όχι πρακτικά.
Ο κ. Δημητριάδης, ένα από τα πιο αξιόλογα
στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και υπέβαλε την παραίτησή του σε μια πράξη πολιτικής ευθιξίας,

αφού η ΕΥΠ υπάγεται στο γραφείο του πρωθυπουργού, ενώ έχει ήδη καταθέσει αγωγές προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι
όσων επιχειρούν μέσω διάφορων σεναρίων να
τον συνδέσουν με όλη αυτή την ιστορία.
Έχει λόγο να ενίσταται ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα των υποκλοπών ή θεωρείτε ότι εργαλειοποιεί το ζήτημα;
Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι η επισύνδεση στο κινητό του κ. Ανδρουλάκη είναι νόμιμη
κατόπιν ειδικής εισαγγελικής άδειας. Ο ίδιος
ο πρωθυπουργός έχει εξαρχής ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της
υπόθεσης, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.
Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τον δέοντα
τρόπο, με πλήρη θεσμικό σεβασμό.
Η πλήρης ταύτιση του κ. Ανδρουλάκη με τον
κ. Τσίπρα –ο οποίος έχει δύο υπουργούς του
που, αν και έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο με βάση πορίσματα Δικαστικών Συμβουλίων, συνεχίζει να τους στηρίζει– δείχνει
ότι αυτή η ανίερη συμμαχία έχει ως μόνο σκοπό να ρίξει «λάσπη» στην κυβέρνηση και στον
ίδιο τον πρωθυπουργό, αλλά δεν πρόκειται να
καταφέρουν κάτι, γιατί ο ελληνικός λαός πιστεύει και στηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

*Αρμόδια για θέματα
Δημογραφικής Πολιτικής
και Οικογένειας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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παρουσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ
έδειξε τον δρόμο στον οποίο
θα κινηθεί ο πρωθυπουργός, με στόχο
την επίτευξη της αυτοδυναμίας στις
εκλογές του 2023.

Η

Ο δρόμος
προς την κάλπη
δεν περνάει μόνο
από τη ΔΕΘ, γιατί
η κυβέρνηση της
ΝΔ αναδεικνύει
συνεχώς ότι είναι
η μόνη πολιτική
δύναμη
με πρόγραμμα
και πεπραγμένα

του Σωτήρη Πίκουλα

Τα μέτρα 5,5 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν και η στήριξη των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς
ρεύματος δείχνουν ότι οι πρόνοιες της κυβέρνησης είναι αυξημένες προς όλα τα
κοινωνικά στρώματα και τις επαγγελματικές ομάδες.

Και νέο «πακέτο»
Τα παραπάνω σηματοδοτούν μία νέα
προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική της
κυβέρνησης, από τη στιγμή που τα οξυμμένα προβλήματα της ακρίβειας και της
ενεργειακής κρίσης παραμένουν ενεργά.
Μάλιστα, όπως αφήνουν να εννοηθεί κυβερνητικά στελέχη, τα 21 μέτρα, μόνιμα
και έκτακτα, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δεν θα είναι τα μοναδικά και αναμένεται και νέο έκτακτο πακέτο στήριξης,
όταν οριστικοποιηθούν τα έσοδα από τον
τουρισμό και υπάρξει νεότερη εικόνα από
την πορεία των φορολογικών εσόδων.
.

Ανάλυση

Την κρίσιμη ώρα

Η στήριξη της κοινωνίας και η επιτυχής
διαχείριση της ενεργειακής κρίσης είναι
θεμελιώδεις στόχοι, οι οποίοι κατά συνέπεια θα πείσουν έμπρακτα τους πολίτες
να επενδύσουν στην αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Η μέχρι τώρα στήριξη της κοινωνίας (στη λογική την οποία εξήγησε ο
πρωθυπουργός με τη φράση «το είπαμε,
το κάναμε») αλλά και τα επόμενα πακέτα
μέτρων θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μεγάλα αβαντάζ στη μάχη που δίνει
με άλλες πολιτικές δυνάμεις για τον
έλεγχο της Κεντροαριστεράς και του ευρύτερου Κέντρου. Όπως έλεγαν και κυβερνητικά στελέχη, με το πακέτο της
ΔΕΘ αλλά και με το πακέτο για την πανδημία και τις δαπάνες για τα ενεργειακά, ο
Μητσοτάκης έχει προσπεράσει τον Τσίπρα από τα αριστερά…

Αξιοπιστία
Ωστόσο, ο δρόμος προς τη μάχη των
εκλογών δεν περνάει μόνο από τη ΔΕΘ και
το πακέτο στήριξης. Αναμφίβολα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει να υπερβεί πολλά
ζητήματα. Καταρχάς, θα πρέπει να αναδεικνύει συνεχώς ότι είναι η μόνη πολιτική
δύναμη που διαθέτει πρόγραμμα, υποσχόμενα και πεπραγμένα. Η αλήθεια είναι ότι,

Δικαιούται αυτοδυναμία
γιατί «ό,τι είπε, το έκανε»!
συγκρινόμενος με άλλες κυβερνήσεις, ο
Κ. Μητσοτάκης ό,τι έχει υποσχεθεί το έχει
πράξει σε αντίθεση με τον Αλ. Τσίπρα, που
υποσχέθηκε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και τελικά κατέληξε σε ένα μνημόνιο
κατάφωρων περικοπών και αφαίμαξης
της μεσαίας τάξης.

Κάλυψε την «ατζέντα»
Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
καλύψει σημαντικά θέματα της ατζέντας
της χώρας. Εξηγούμαστε:
 Έχει προβεί σε μεγάλες αμυντικές συμφωνίες και έχει θωρακίσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις, απαντώντας στις απαιτήσεις
ενός σημαντικού κοινού.
 Έχει περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές με μία σκληρή αλλά δίκαιη πολιτική
και πάντα συγκρινόμενος με την πολιτική των ανοικτών συνόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Η σθεναρή φύλαξη των συνόρων στην
κρίση του Έβρου είναι χαρακτηριστική.
 Αντιμετωπίζει δυναμικά τα θέματα της
ασφάλειας του πολίτη και της αστυνόμευσης.

Έργα και κονδύλια
Την τελευταία τριετία, η απορρόφηση
κονδυλίων ΕΣΠΑ και η δημοπράτηση μεγάλων έργων υποδομών δίνουν ένα στίγμα
αναβάθμισης. Στη Θεσσαλονίκη προχωράνε πάνω από 30 μικρά και μεγάλα κατα-

σκευαστικά έργα με προϋπολογισμό άνω
των 9,5 δισ. ευρώ. Επίσης, στην Αθήνα το
ίδιο. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν αυτά με κυβέρνηση «τερατογένεσης» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΜέΡΑ25 και ΚΚΕ; Ξεκάθαρα
όχι. Το ότι προχώρησαν οφείλεται στη στιβαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την
κυβερνητική σταθερότητα, το οποίο αποτελεί τεκμήριο για να προχωρήσει ομαλά
και η απορρόφηση των μεγάλων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι αριθμοί δεν ψεύδονται
Τα δημοσιονομικά στοιχεία της χώρας
είναι υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το
τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, η μείωση της ανεργίας στο 11,3%, η ανάπτυξη
7,8% για το β’ τρίμηνο του 2022, η προσδοκία για ανάπτυξη το 2023 όταν όλες οι
ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν ή χαμηλή
ανάπτυξη ή και ύφεση, το μεγάλο τουριστικό κύμα, η τεράστια αύξηση των εξαγωγών και γενικότερα η αύξηση του κλάσματος του ΑΕΠ δίνουν πόντους στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Υπόλογος και… σόουμαν
Πολλοί στέκονται στο θέμα των υποκλοπών αλλά, όπως φαίνεται, ο πολίτης το κατατάσσει πολύ χαμηλότερα από τη δύσκολη καθημερινότητά του. Άλλωστε, στην
ουσία του θέματος βλέπουμε ότι επί ΣΥΡΙ-

ΖΑ γίνονταν παρακολουθήσεις πολιτικών
και μάλιστα του ιδίου κόμματος, ενώ ο
ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πιάστηκε ψευδόμενος για άλλη μία φορά, όταν έλεγε ότι
δεν είχε καμία ενημέρωση για παρακολουθήσεις… Όσο για τον άμεσο θιγόμενο Ν.
Ανδρουλάκη, παρατηρούμε ότι ουσιαστικά
δεν θέλει να μάθει τον λόγο, αλλά να εργαλειοποιήσει το ζήτημα υπέρ του. Από την
άλλη, βλέπουμε τα αυξημένα ηθικά αντανακλαστικά του πρωθυπουργού, που δεν
δίστασε να «παραιτήσει» τον ίδιο τον ξάδερφό του και τον διοικητή της ΕΥΠ που ο
ίδιος διόρισε…

Σκληρό δίλημμα
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι ο
Έλληνας ψηφοφόρος, που την τελευταία δεκαετία έχει «καεί» από τις υποσχέσεις λαϊκίστικών κυβερνήσεων, θα
προτιμήσει μία σταθερή κυβέρνηση με
εγνωσμένη αξιοπιστία λόγων - πράξεων.
Πόσο μάλλον, όταν το άλλο ενδεχόμενο
είναι να βρεθεί αντιμέτωπος με μία πολιτική κομπανία ετερόκλητων δυνάμεων
που έχουν ξαναδοκιμαστεί και έχουν
συνδυαστεί με τις χειρότερες εποχές
της Ελλάδας. Όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ του Πολάκη, των
μνημονίων και των περικοπών. Γι’ αυτό
και πετυχημένα βάζει το δίλημμα ο πρωθυπουργός «ΝΔ ή χάος»…
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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν
έκανε κανέναν σοφότερο
για την επερχόμενη κάλπη…
Απλώς, για μια ακόμη φορά
ασχολήθηκε με τις
υποκλοπές και εξαπέλυσε
(ξανά) επίθεση σε
Μητσοτάκη - Τσίπρα

«Σφίγγα»
για το αύριο,
λαλίστατος
για το «χθες»!
Νίκος Ανδρουλάκης για ακόμη μια
φορά απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά
του για το τι προτίθεται να κάνει
στο πεδίο των πολιτικών συνεργασιών, την
επόμενη μέρα των εκλογών.

Ο

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του
στη ΔΕΘ, παρά το πλήθος των ερωτημάτων
που δέχτηκε, προτίμησε να επιδοθεί σε μια
υψηλών τόνων ρητορική κατά της κυβέρνησης. Επέμεινε στις ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας εκατέρωθεν βολές κριτικής.
Παρά ταύτα θέλησε να κλείσει το ενδεχόμενο μεταγραφών στελεχών, που έχει

φουντώσει τις τελευταίες μέρες, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Δεν ηγούμαι κόμματος
σούπερ-μάρκετ. Έχουμε αρχές και ιδεολογία. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε το οτιδήποτε με στόχο μια καρέκλα. Δεν θέλω να
πιστεύω ότι, μετά τις υποκλοπές, τα Predator κ.λπ., θα δούμε και φαινόμενα αποστασιών. Ήδη υπάρχει η τερατογένεση των παρακολουθήσεων, ας μη δούμε και αυτή την
τερατογένεση».

Υπάρχει αγώνας
Όταν ρωτήθηκε για το ποιο θα ήταν το
εκλογικό ποσοστό που θα ικανοποιούσε το
κόμμα του, ανέφερε: «Πιστεύω ότι αυτός ο
αγώνας είναι χωρίς ταβάνι και μπορούμε
να είμαστε ξανά νικητές. Χαίρομαι που
βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις πάμε καλά.
Δεν υπάρχει εφησυχασμός, υπάρχει αγώνας καθημερινός».

Aς αλληλοστηρίξουν ο ένας τον άλλον
Για τα σενάρια συνεργασιών ενόψει των εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε ότι
«είναι φοβερό ότι ταυτίζονται Μητσοτάκης και Τσίπρας, θέλουν να είναι πρωθυπουργοί. Ας στηρίξουν λοιπόν ο ένας τον άλλον και ας συνεργαστούν. Εμείς δεν δημιουργούμε σενάρια. Θέλουν να μας υπονομεύσουν. Από την πρώτη Κυριακή να υπάρξει κυβέρνηση με πρωθυπουργό που θα τον σέβονται οι εταίροι. Όχι πρωθυπουργούς των
κάλπικων δημοψηφισμάτων και των υποκλοπών. Η χώρα χρειάζεται ισχυρό πολιτικό
κεφάλαιο. Δεν ζούμε σε σταθερό περιβάλλον και πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε».

Δεν λέω θεωρίες!

Αναφορικά με τους λόγους που δεν ζητά εκλογές, ειδικά μετά και την υπόθεση
των υποκλοπών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
τόνισε ότι «λέμε εκλογές μετά το πέρας
της αποκάλυψης των υποκλοπών, για να
πάει ο ψηφοφόρος με γνώση. Ούτε εγώ
την έχω. Τα χιλιάδες τρολ της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ, ας μιλήσουμε για τη ΝΔ, με
έχουν στοχοποιήσει. Μιλούν για πρακτοριλίκια. Όλα έχουν όριο την αξιοπρέπεια.
Εγώ τη μετρώ ως προσωπικότητα. Η συνωμοσιολογία δεν με ενδιαφέρει». Μάλιστα, απευθυνόμενος σε πρώτο πρόσωπο
προς τον πρωθυπουργό, είπε: «Δεν έχω
τραπεζώσει κανέναν κ. Μητσοτάκη. Εγώ
απλός ευρωβουλευτής είμαι».

Ζήτημα δημοκρατίας
Οι υποκλοπές ήταν το άλλο πεδίο όπου ο
κ. Ανδρουλάκης δέχτηκε καταιγισμό ερωτημάτων. Από την αρχή επέμεινε ότι «δεν
είναι προσωπικό ζήτημα, είναι ζήτημα δημοκρατίας» και ζήτησε από τον πρωθυπουργό «να άρει το απόρρητο και να μάθει
ο ελληνικός λαός τι ακριβώς έχει συμβεί».
Συνεχίζοντας αιτιολόγησε για ποιον λόγο
δεν πάει να ενημερωθεί προσωπικά από
την ΕΥΠ: «Όλα μου τα βήματα είναι βήματα
νομιμότητας και δεν θα με σύρει κανείς
στην παρανομία. Αυτό δεν θα περάσει, διότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή χώρα».

Με το βλέμμα στραμμένο στην
Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση περιφρουρεί
μάρτυρες που θα μπορούσαν να
μιλήσουν για την υπόθεση. Αυτό
δεν είναι απόδειξη συγκάλυψης;
Αν δεν κληθούν, θα πάω το θέμα
στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Ο
πρωθυπουργός να άρει το απόρρητο και ο κ. Κοντολέων να πει
τους ακριβείς λόγους της παρακολούθησής μου. Θα βοηθήσει
στην πολιτική ηρεμία και στη διαφάνεια. Διαφορετικά συνεχίζει
το παιχνίδι συγκάλυψης».
Απαντώντας σε ερώτηση για τη
λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, υποστήριξε: «Ο κ. Μητσοτάκης φοβάται πολύ το θέμα του
Predator. Θα τσαλακώσει την εικόνα του. Μιλάμε για πυρηνικό
όπλο απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους. Αν υπάρξει υπόνοια διασύνδεσης, θα είναι το τέλος για
τον κ. Μητσοτάκη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η ΝΔ συμψηφεί με την
εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Όλα στη Δικαιοσύνη, κύριοι. Ζητήσαμε να κληθούν στην Εξεταστική όλα τα πρόσωπα που έχετε αναδείξει. Το
link το δικό μου με τον κ. Κουκάκη είναι το ίδιο. Το κέντρο είναι
εδώ. Είναι κορυφαίο το ζήτημα.
Οι αρμόδιοι με ενημέρωσαν για
εκβιασμό. Αν το είχα ενεργοποιήσει, θα είχαν υλικό από την καθημερινή μου προσωπική ζωή.
Όλα όσα λέω δεν είναι θεωρίες.
Με ενημέρωσαν ειδικοί».

AMYNA
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«Γιαλαντζί» ακραίοι
για να κερδίσουν
ψηφοφόρους!

ε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα
για την κλιμακούμενη τουρκική
προκλητικότητα, με την Άγκυρα
να εκτοξεύει ευθείες απειλές για
«εισβολή» και «απόβαση» σε ελληνικά
νησιά.

Σ

του Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αν. Αιγαίου θα αποτελέσει για όλους κεντρικό αφήγημα στην
προεκλογική εκστρατεία της Τουρκίας,
αφού, εκτός από τον Ερντογάν και τους
αξιωματούχους του, την ακραία και αναθεωρητική ρητορική έχουν υιοθετήσει και
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διεκδικώντας τις ψήφους των ακροδεξιών και
των εθνικιστών.

Πού το πάει η Άγκυρα;
Ο Τούρκος πρόεδρος πριν από λίγες μέρες ξέφυγε ξανά... Στις εκδηλώσεις για
την τουρκική «Ημέρα Νίκης», αφού έκανε

Την –προς άγραν ψήφων–
ακραία ρητορική του
«σουλτάνου» ακολουθούν
και οι υπόλοιποι Τούρκοι
πολιτικοί αρχηγοί, για να
προσελκύσουν ακροδεξιούς
και εθνικιστές
αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα, δεν παρέλειψε και πάλι να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι είναι «πιόνι άλλων εχθρικών δυνάμεων», και οι Έλληνες «άπιστοι» και «ποταποί». Κατέληξε, δε, να ρωτήσει το ακροατήριό του εάν είναι «έτοιμοι για την επίθεση
του 2023», με το πλήθος να αλαλάζει στο
ερντογανικό κάλεσμα μίσους.
Η εμπρηστική ρητορική, βέβαια, δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Τούρκο πρόεδρο, αυτήν τη φορά όμως πραγματικά
ξεπέρασε κάθε όριο και ξεσάλωσε, στην
προσπάθειά του να «δημιουργήσει κλίμα»
και να φανατίσει τον τουρκικό λαό εναν-

Στην ένταση που καλλιεργεί η Άγκυρα, πλειοδοτεί πλέον το σύνολο των τουρκικών κομμάτων, με την ακροδεξιά Μεράλ Ακσενέρ, πρόεδρο του Καλού Κόμματος, να εγκαλεί τον Ερντογάν που δεν έχει «εισβάλει» ακόμη στα ελληνικά νησιά.
«18 νησιά είναι υπό κατοχή», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η κα Ακσενέρ και απευθυνόμενη στον Τούρκο πρόεδρο είπε: «Είστε πρόεδρος και αφού μιλάτε για κατοχή, θα πρέπει να κάνετε αυτό που πρέπει».
Το «γαϊτανάκι» των προκλητικών δηλώσεων
ακολούθησαν τόσο ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης
Κεμάλ Κιλιντσάρογλου όσο και ο Αλί Μπαμπατζάν, πρόεδρος του Κόμματος DEVA,
εξαπολύοντας κατηγορίες κατά του Ερντογάν για ανακολουθία λόγων και έργων
και για έλλειψη «ανδρείας» απέναντι στην Ελλάδα. Από τις αναφορές τους, δε, δεν
λείπουν και οι υποτιμητικές δηλώσεις για την ελληνική κυβέρνηση.

Ομοβροντία
προκλήσεων

«Κάποιοι πήραν
κρυφά χρήμα
από τον Πούτιν»

τίον της Ελλάδας. Ο λόγος για το κρεσέντο εμπρηστικής ρητορικής βρίσκεται στη
συνεχιζόμενη κρίση της τουρκικής οικονομίας και στη διεθνή απομόνωση στην
οποία οδηγεί τη χώρα του εδώ και χρόνια
το αυταρχικό καθεστώς που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Η αναγκαστική του συμπόρευση στην εξουσία με
τον Μπαχτσελί τον έχει αναγκάσει να υιοθετεί ακραία ρητορική για να ικανοποιεί
και το εκλογικό ακροατήριο του ακραίου
εθνικιστή. Ο Ερντογάν σκέφτεται και
ενεργεί έχοντας στο πίσω μέρος του
μυαλού τις επερχόμενες προεδρικές
εκλογές του 2023. Με τις δημοσκοπήσεις να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες, οι
εκτιμήσεις λένε ότι αν χάσει τις εκλογές
θα αποκαλυφθούν τα «κακώς κείμενα»
της πολυετούς προεδρίας του. Και αυτό
είναι κάτι που προφανώς θέλει να αποφύγει πάση θυσία.

Όπως τον βολεύουν
Συνειδητά λοιπόν επιλέγει να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, να ερμηνεύει
τις Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο κατά το δοκούν, καθώς και να στοχοποιεί τη χώρα μας. Τον ενοχλεί γιατί βλέπει
την Ελλάδα με τη σταθερή της στάση και
την αξιοπιστία της να κερδίζει συνεχώς φίλους, εταίρους και συμμάχους, ενώ η
Τουρκία περιθωριοποιείται. Ο Ερντογάν
δεν μπορεί να χωνέψει ότι η Ελλάδα τού
μπαίνει στη μύτη, φρενάροντας τα νεοοθωμανικά του όνειρα.
Μία χώρα οκτώ φορές μικρότερη σε
πληθυσμό από τη δική του υψώνει το ανάστημά της και τον ξεμπροστιάζει σε όλα τα
διεθνή φόρα για την επεκτατική του πολιτική. Γι’ αυτό και πολύ συχνά υποστηρίζει ότι
δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα μόνη της,
ότι χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων και φτάνει
μέχρι το σημείο να μας αποκαλεί ακόμη και
«μαριονέτα του ΝΑΤΟ».

Κάποιοι στην Αθήνα «έχασαν τον
ύπνο τους» μετά τη διαβεβαίωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου της κυβέρνησης Μπάιντεν, ότι σε λίγες μέρες θα
γίνουν αποκαλύψεις για «πολιτικούς
και κόμματα» σε περισσότερες από 24
χώρες, που πήραν κρυφά ρωσικό χρήμα από το 2014. Η αποκάλυψη της
«Washington Post», ότι η Ρωσία έχει
χρηματοδοτήσει μυστικά με τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια ξένα πολιτικά
κόμματα και υποψηφίους, με σκοπό
να διαμορφώσει τα πολιτικά γεγονότα
πέρα από τα σύνορά της, προκάλεσε
ανησυχία και αναταραχή.
Ανάλογου περιεχομένου καταγγελίες και υπόνοιες είχαν προηγηθεί και
στην περίοδο 2016-2018 και μετά, με
φόντο τις εκλογές στις ΗΠΑ, το Brexit,
την πρώτη εκλογή Μακρόν ενάντια στη
Λεπέν, τα «Κίτρινα Γιλέκα» στη Γαλλία,
την ένταση στην Καταλονία, τη Συμφωνία των Πρεσπών με εμπλοκή Αθήνας
και Σκοπίων, τις ελληνικές εκλογές του
2015 και του 2019, αλλά και την ενίσχυση Μονών του Αγίου Όρους. Σε
όλες αυτές τις περιπτώσεις, η Ρωσία
φέρεται να προσπάθησε να επηρεάσει
προς όφελός της την έκβασή τους.
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει η ΝΔ: «Λίγες μέρες μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, για
παρεμβάσεις της Ρωσίας εντός της
Ευρώπης, έρχεται η αποκάλυψη από
τις ΗΠΑ για κρυφές χρηματοδοτήσεις
ξένων κομμάτων σε τουλάχιστον 20
χώρες, από τον Πούτιν. Αυτό που ξέρουμε ήδη για την Ελλάδα είναι ότι η
Δικαιοσύνη των ΗΠΑ προχώρησε τον
Απρίλιο σε δίωξη του Ρώσου επιχειρηματία Mαλοφέγιεφ, μεταξύ άλλων, για
την παροχή χρηματοδότησης με 10
εκατ. ευρώ μέσω εταιρειών, προκειμένου να δημιουργηθεί κανάλι ρωσικής
προπαγάνδας στην Ελλάδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε
τα νέα στοιχεία για το αν χρηματοδοτήθηκαν από τον Πούτιν και ελληνικά
κόμματα, καθώς και ποια ήταν αυτά».
Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, οι
οποίοι επιβεβαίωσαν το δημοσίευμα,
υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να αποχαρακτηρίσει ορισμένα
από τα ευρήματα της έρευνας, σε μια
προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ικανότητα της Ρωσίας να επηρεάζει τα
πολιτικά συστήματα σε χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και αλλού.
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Σήμερα στη ΔΕΘ το «νέο» σχέδιο
Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα
λοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία θα παρουσιάσει
απόψε στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, ένα σχέδιο «ρεαλιστικό, πειστικό και
ταυτόχρονα ριζοσπαστικό», όπως το χαρακτηρίζει η
Κουμουνδούρου, που θα απαντά στο «πώς παρεμβαίνουμε για
την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης της ακρίβειας,
αλλά και πώς σχεδιάζουμε ένα μέλλον οικονομικό, κοινωνικό
και θεσμικό, που δεν θα μας βάλει σε μια νέα κρίση».

Ο

της Αντιγόνης Μακρινού
Οι προγραμματικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα εστιάζουν στην προστασία κυρίως των μικρομεσαίων στρωμάτων της κοινωνίας, ενώ θα κάνει λόγο και για «σχέδιο
θεσμικής ανασύνταξης της Δημοκρατίας», μετά και την πολύκροτη
ιστορία των παρακολουθήσεων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της
ακρίβειας ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και για την πάταξη της αισχροκέρδειας, αλλά και παρεμβάσεις για την ενίσχυση των
μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, παρεμβάσεις ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία, ενώ μεγάλη

έμφαση έχει δώσει το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού σε παρεμβάσεις και αλλαγές για την ενίσχυση του κράτους Δικαίου, καθώς και για την προάσπιση της Δημοκρατίας και των θεσμών της.
«Δεν νοείται ανάπτυξη δίχως τη στήριξη των μικρομεσαίων», θα
τονίσει ο κ. Τσίπρας, ο οποίος, «σε αντίθεση με την κυβέρνηση»,
όπως θα υποστηρίξει, «που πανηγυρίζει για μια ονομαστική ανάπτυξη, τη στιγμή που στην πραγματική οικονομία έχουμε διεύρυνση
των ανισοτήτων, έκρηξη του εμπορικού ελλείμματος και συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, εμείς μιλάμε για ανάπτυξη που αφορά
το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα «χρεώσει» στον
πρωθυπουργό τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας που μαστίζουν
από πέρυσι τον Σεπτέμβρη την ελληνική αγορά και θα ονομάσει ξανά την ακρίβεια, «ακρίβεια Μητσοτάκη». Φυσικά, στο κέντρο της
ομιλίας του θα βρίσκεται το θέμα των παρακολουθήσεων και θα κατηγορήσει τον πρωθυπουργό για «προσπάθεια επιστροφής σε άλλες εποχές». Μία πρώτη γεύση, πάντως, του τι θα ακούσουμε σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα δόθηκε στο Φεστιβάλ της Νεολαίας του
ΣΥΡΙΖΑ. Από τα πάρκο Στρατού στο Γουδή, την περασμένη Κυριακή,
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, με κορωνίδα τη φράση «Κύριε Μητσοτάκη τελειώσατε, ως εδώ».

Αυτοδιοίκηση. Το «ανθρώπινο»
πρόσωπο της πολιτικής!

ι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Και για να αλλάξει η πολιτική ηγεσία, θα πρέπει ο λαός να γίνει πολίτης.
Δύσκολα πράγματα, ειδικά όταν οι πολιτικές
ηγεσίες πολλών χωρών μοιάζουν με «παιδικές
χαρές». Κάποιος θα πρέπει να τους σταματή- απέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με
σει, πριν καταλήξει το μεγαλύτερο μέρος των τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες και με μειλαών να κάνει «ελεύθερο κάμπινγκ» σε πάρκα, ωμένους προϋπολογισμούς.
παγκάκια, εισόδους κλειστών καταστημάτων,
Είναι πραγματικά το «ανθρώπινο» πρόσωπο
δρόμους και κάτω από γέφυρες!
της πολιτικής, γιατί στην Αυτοδιοίκηση η αξιοΜας διοικούν, παγκοσμίως, απίστευτοι ποκρατία κυριαρχεί.
λιτικοί που με τις πράξεις τους αναΑξιοκρατία. Μια λέξη ξένη για τον
τροφοδοτούν και επιταχύνουν την
τόπο, τόσο «απόμακρη», που αναγκάκάθε είδους κρίση, ενώ μετατρέζει κάθε χρόνο σε φυγή χιλιάδες Έλπουν τα αποτελέσματα ακόμη και
ληνες που βλέπουν να ανέρχονται σε
δημοψηφισμάτων κατά το δοκούν,
αξιώματα και να καταλαμβάνουν καίαν δεν τα μετατρέπουν σε ψήφο εμριες θέσεις κάθε λογής κομματικά
πιστοσύνης προς το πρόσωπό τους!
στελέχη, τα οποία μάλιστα δεν είναι
Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράλίγες οι φορές που εκλέγονται ακότου
στια οικονομικά, κοινωνικά και υγειμη και στο ελληνικό Κοινοβούλιο με
Θανάση
ονομικά προβλήματα, πληθώρα
μόνο προσόν την κομματική ταυτότηΠαπαμιχαήλ
προκλήσεων όπως η ακρίβεια, η
τα. Με αποκλειστικό «όχημα» την
ενέργεια, το προσφυγικό, η αποχαΕπικοινωνιολόγος υποταγή στο κόμμα, ήτοι την κομμαλίνωση εξωτερικών παραγόντων
info@thinkpolitics.gr τική πειθαρχία, δεν είναι λίγες οι φομε τις επεκτατικές τους βλέψεις,
ρές που ο εκάστοτε πολιτικός αρχηκαι οι πολιτικοί ταγοί μας συνεχίγός συνθέτει με αυτήν τη λογική τα
ζουν να υπόσχονται περισσότερα από όσα θα ψηφοδέλτια που «κατεβάζει» στις εκλογές,
μπορούσαν να προσφέρουν. Σύνηθες το φαι- επιβραβεύοντας πρόσωπα που υπό κανονικές
νόμενο, ψέματα, αυταπάτες, πελατειακές σχέ- συνθήκες δεν θα επιλέγονταν ούτε για θυρωσεις, διαπλοκή, ασυνέπεια λόγων και έργων. ροί της πολυκατοικίας του.
Στις τηλεοράσεις ασκείται «κατευθυνόμενη
Η περίπτωση, εξάλλου, των εκλογών αποπολιτική», ποδοπατώντας πολλές από τις αξίες κλειστικά με λίστα είναι ο ιδανικότερος τρόπος
μιας κοινωνίας.
για να απομακρύνεις τους άξιους και να επιΕνεργά αντανακλαστικά, παρά την κρίση, κροτήσεις όσους είναι αρεστοί στην εξουσία
επιδεικνύει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποδει- γιατί συνήθως την κολακεύουν και καταφέρκνύοντας ότι σε δύσκολους καιρούς είναι το νουν να γίνουν απαραίτητοι, κυρίως επειδή
«αποκούμπι» ενός ταλαιπωρημένου λαού. Το αποφεύγουν να πουν επώδυνες αλήθειες.

Ο

Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο που ο κομματικός μηχανισμός διορίζει σε θέσεις ευθύνης θαυμαστές τηλεοπτικών προσώπων, ο
Έλληνας ψηφοφόρος, που σιχτιρίζει για τον
νεποτισμό και την κομματοκρατία στις εθνικές εκλογές, ψηφίζει είτε με βάση το ξεπερασμένο ιδεολογικό δίπολο Αριστερά - Δεξιά,
είτε με βάση την «τσέπη» του και την ψευδαίσθηση ποιος είναι καλύτερος στον λαϊκισμό
και την παροχολογία, είτε με το μοιρολατρικό
μότο «το μη χείρον βέλτιστον», ή αλλιώς να
φύγουν οι παλιοί για να δοκιμάσουμε τους νεότερους. Η κατηγορία αυτών των κριτηρίων
δημιουργεί δε τις καλύτερες συνθήκες για να
επωάσει τους λεγόμενους ψηφοφόρους «κοψοχέρηδες», τους μετανιωμένους εκλογείς
που κατόπιν εορτής αντιλαμβάνονται το λάθος τους και δεσμεύονται ότι δεν θα ξαναψηφίσουν φθαρμένα πρόσωπα και συνδυασμούς, αλλά σπανίως το τηρούν.
Αχτίδα φωτός, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αποτελεί η διαφοροποίηση στην ψήφο για
τις τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές, που φαίνεται να γίνεται με περισσότερο αξιοκρατικά και εκλογικευμένα κριτήρια,
όπως ο πιο αξιόπιστος, ο πιο κατάλληλος, ο πιο
άφθαρτος, ο πιο έμπειρος, ο πιο προσοντούχος, αυτός που έχει φρέσκες ιδέες και όχι
αναγκαστικά ο νεότερος σε ηλικία, σε αντίθεση με το ο πιο κομματικός, ο πιο φαύλος, ο περισσότερο επιρρεπής στην παροχολογία, αυτός που πουλάει περισσότερο επικοινωνιακά,

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
θα παρουσιάσει μέτρα για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης, της ακρίβειας,
καθώς και για την πάταξη
της αισχροκέρδειας

αλλά στην ουσία αναπαράγει τα ίδια μονότονα
κλισέ των προηγουμένων.
Το μοντέλο Μαυρογιαλούρου και Γκόρτσου
στην Τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να ξεψυχά και να δίνει τη θέση του σε πιο υγιή αντανακλαστικά ψηφοφόρων που βλέπουν τον δήμο
ως το ευρύτερο σπίτι τους, το οποίο πρέπει να
προστατεύσουν από τα λαμόγια του παρελθόντος, πολιτικάντηδες που λυμαίνονταν τον
τόπο τους και δεν δίστασαν να τον καταστρέψουν. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο που και τα
ίδια τα κόμματα κρατούν αποστάσεις από
τους υποψηφίους των εκλογών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, δεν δίνουν πλέον το περίφημο χρίσμα και, όταν το κάνουν, συνήθως ο κόσμος γυρνά την πλάτη σε αυτόν που θα το λάβει, προτιμώντας περισσότερο ανεξάρτητες
υποψηφιότητες που δεν παραπέμπουν σε
κομματικό παρελθόν και ανέλιξη σε κομματική ιεραρχία. Στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται, λοιπόν, ότι έχει εμπεδωθεί
στον κόσμο το κριτήριο της καταλληλότητας
με βάση τα προσόντα και την αξιοσύνη, κάτι
που είναι πλέον απαραίτητο να συμβεί και
στις εθνικές εκλογές, εκεί που διακυβεύονται, πλέον, τεράστια συμφέροντα για το μέλλον του τόπου, οικονομικά και κοινωνικά.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο λαός γίνεται σοφότερος όσον αφορά τις επιλογές που κάνει ψηφίζοντας για δήμαρχο ή για περιφερειάρχη. Μένει τώρα να αντιμετωπίσει και την πρόκληση
των εθνικών εκλογών, επιλέγοντας ηγέτες που
πραγματικά μπορούν να αναλάβουν ευθύνες
και κόστη, χωρίς να λαϊκίζουν και να μοιράζουν φρούδες ελπίδες. Οψόμεθα!
Το «ανθρώπινο» πρόσωπο της πολιτικής από
αυτοδιοικητικούς και όχι από πολιτικούς!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Γαλάζιος» υποψήφιος για την Α’ Αθηνών
διεκδικεί τη στήριξη του Γιώργου Πατούλη

Για πολλούς ήταν η «μεταγραφή» της χρονιάς,
ενόψει των εθνικών εκλογών που αναμένεται
να διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, την
άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2023. Μιλάμε για
την έναρξη συνεργασίας του Δημήτρη Μαύρου με το Open, όπου και θα δημοσιεύονται τα
ευρήματα των ερευνών της MRB.
Ο Δημήτρης Μαύρος κατάφερε όλα τα προηγούμενα χρόνια να διατηρήσει την αξιοπιστία των μετρήσεων της εταιρείας του και,
ενόψει μιας δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, οι αναλύσεις του αναμένονται με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μέχρι τις εκλογές έχουμε να δούμε… πολλά. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον το παρασκήνιο που διαμορφώνεται σε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, εκεί όπου ο νόμος της
απλής αναλογικής διαμορφώνει δύσκολες συνθήκες, ειδικά για όσους επιχειρούν να εμφανιστούν για πρώτη φορά. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αφορά «γαλάζιο» στέλεχος με μακρά διαδρομή στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, που διεκδικεί μια θέση στα ψηφοδέλτιά της Νέας Δημοκρατίας στην Α’
Αθηνών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, και, για να ενισχύσει τα πατήματά του, επιδιώκει στήριξη και από τον
Γιώργο Πατούλη. Ο περιφερειάρχης Αττικής, ωστόσο, είναι εξαιρετικά έμπειρος και δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε εσωκομματικές… τρικυμίες, αν και πολλοί είναι εκείνοι που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη στήριξη και τη βοήθειά του,
ποντάροντας στη μεγάλη δύναμη που διαθέτει στο Λεκανοπέδιο.

Ανορθογραφίες

από τον Μάνο Οικονομίδη

Η νεολαία δίπλα
στον Κικίλια
Την άνεση που τον διακρίνει στη σχέση του με τη νεολαία επιβεβαίωσε ο
Βασίλης Κικίλιας, με την παρουσία του
στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης.
Ο υπουργός Τουρισμού και πρωταθλητής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’
Αθηνών είχε την ευκαιρία να βρεθεί
κοντά σε νέα παιδιά, που εξέφρασαν
τις αγωνίες τους για το μέλλον, αλλά
και τη στήριξή τους στη μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, στη σκιά των διαδοχικών
κρίσεων που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει την τελευταία τριετία.
Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ισχυρό πέρασμα στις νεότερες γενιές και στην Α’
Αθηνών, όπως έχει αποδειχθεί στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα που του επιτρέπει να διευρύνει την κοινωνική απήχηση της Νέας Δημοκρατίας.

Μάχες χαρακωμάτων
ενόψει εκλογών
Ο Δήμος Χαλανδρίου εξελίσσεται σε
έναν από εκείνους στους οποίους θα
δοθούν μεγάλες μάχες στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, και μάλιστα
με αφετηρία εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Το Χαλάνδρι έχει κεντρική σημασία για τον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, εκεί όπου δίνουν τη μάχη προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα τοπικά στελέχη εκφράζουν
τον προβληματισμό τους για την αδυναμία να υπάρξει ενότητα και να στηριχθεί
μια κοινή υποψηφιότητα, απέναντι στον
σημερινό δήμαρχο Σίμο Ρούσσο. Το
όνομα του Χάρη Ρώμα, που ακούγεται
έντονα, έχει κερδίσει το τελευταίο διάστημα έδαφος, ενώ από την παράταξη
Κουράση προωθείται η Κρίστη Αγαπητού, με τους γνωρίζοντες να επιμένουν
ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται και η
έκπληξη, με κάποιον εν ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να επιλέγει… μεταγραφή στην Αυτοδιοίκηση.

Η… αρλούμπα του Πέτσα

Η Σοφία Ζαχαράκη «οργώνει»
την Περιφέρεια Αττικής
πό τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε και επίσημα το «πράσινο φως» για την υποψηφιότητά της στην Περιφέρεια Αττικής, η Σοφία
Ζαχαράκη «οργώνει» την περιοχή.
Η υφυπουργός Τουρισμού διαμορφώνει με προσεκτικά βήματα πυρήνες και
συμμαχίες, χωρίς να… ενοχλεί, γνωρίζοντας ότι η περιοχή έχει σύνθετες πολιτικές και κομματικές ιδιαιτερότητες και χρειάζεται μεθοδικές κινήσεις, για να
προωθήσει την υποψηφιότητά της.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε στοχευμένες περιοδείες σε πόλεις-κλειδιά της Ανατολικής Αττικής, ενώ διακριτή
ήταν η παρουσία της και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς στον χώρο της Παιδείας παίζει «εντός έδρας», ως εκπαιδευτικός.

Όχι, δεν επρόκειτο για «παραποίηση
των λεγομένων» του, ούτε για φραστικό λάθος, το «όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει», που εκστόμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σε τηλεοπτική συζήτηση
για τον «βαρύ χειμώνα» που μας περιμένει. Ήταν μια αρλούμπα επικών διαστάσεων, ειπωμένη από έναν αλαζόνα
υπουργό, με την οποία συνέβαλε σημαντικά στην αντιπολιτευτική ρητορική
του Αλέξη Τσίπρα και γενικά στην αντιπολίτευση. Με τέτοιους φίλους, τι να
τους κάνεις τους εχθρούς…
Λ.Π.

Α

«Να ζητήσετε τουλάχιστον συγγνώμη»
Δεν περιμένουμε, βέβαια,
από τον συνήθως λαλίστατο ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα να παραδεχτούν το
λάθος τους και να ζητήσουν συγγνώμη από τους
Ακρίτες, την Ελληνική Αστυνομία και τον Στρατό, που φυλάσσουν τα σύνορά μας, μετά την «εσφαλμένη πεποίθηση», κατά πως παραδέχτηκε ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής
οργάνωσης «HumanRights360» Επαμεινώνδας Φαρμάκης, ότι η νησίδα
στον Έβρο, όπου βρέθηκαν οι 38 πρόσφυγες, βρισκόταν επί ελληνικού εδά-

φους. Ούτε βεβαίως για το ψέμα
περί νεκρού παιδιού, ζήτημα
που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
έφεραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυσφημίζοντας τη
χώρα. «Η όλη υπόθεση εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό, και πιο
συγκριμένα τη συγκυρία, προς ίδιον
όφελος διασπείροντας ανακρίβειες
στον διεθνή και εγχώριο Τύπο», είπε ο
υπουργός Δημοσίας Τάξεως Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά οι Συριζαίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι τα fake news.
Λ.Π.

«Σεντράρει» όσα στελέχη
φλερτάρουν με τη ΝΔ
Στην απόφαση να «σεντράρει» όσα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ… φλερτάρουν με
τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει καταλήξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Οι στενοί συνεργάτες του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ… κρατούν σημειώσεις με
στελέχη στα οποία καταλογίζουν υπονόμευση της κεντρικής πολιτικής στρατηγικής του Κινήματος και διακριτικού…
φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία, με την
υπόθεση των υποκλοπών να έχει λειτουργήσει ως «crash test». Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η συγκυρία
απαιτεί «καθαρές λύσεις» και θα ζητηθεί από όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνική βάση
του ΠΑΣΟΚ, που εμπιστεύτηκε τον Νίκο
Ανδρουλάκη ως διάδοχο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, για να το οδηγήσει σε πολιτική ανάκαμψη.
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του Ίωνα Παπαδάκη
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να «σκαρφαλώνει» στα… κάγκελα, κατεβάζοντας όμως την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο
«οπαδικού καφενείου», με χυδαίες
επιθέσεις και μηδενιστική διάθεση
απέναντι σε ό,τι καλό ή κακό έπραττε η
κυβέρνηση.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ και
ο πρόεδρός του, τηρώντας μια πανέξυπνη στάση αναμονής, επέλεξαν να μείνουν μακριά από αυτόν τον «σκυλοκαβγά», δίνοντας την εντύπωση ότι υπήρχε
μια δυνατότητα να πάμε σε εκλογές με
ένα ήπιο κλίμα και –γιατί όχι;– να δημιουργηθεί μετεκλογικά μια κεντροδεξιά
κυβέρνηση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η επόμενη εκλογική διαδικασία έχει
τον «εφιάλτη» της απλής αναλογικής…

Με Κέντρο κερδίζεις
Οι αναλύσεις για την «επόμενη μέρα»
πολλές, μιας και αφενός το ΠΑΣΟΚ ξαναγεννιόταν από τις στάχτες του και αφετέρου ο νέος πρόεδρος είχε όλα τα χαρακτηριστικά που συνηγορούσαν στο να
πάει η ελληνική κεντρική πολιτική σκηνή
ένα βήμα παραπέρα: Νεαρός σε ηλικία
(όπως και οι αρχηγοί των ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ), με ευρωπαϊκή κουλτούρα λόγω της
θητείας του στις Βρυξέλλες, οικολόγος
και «προστατευόμενος» του Ευάγγελου
Βενιζέλου (τώρα, αν αυτό είναι καλό ή
κακό θα το δείξει η ιστορία)…
Οι δημοσκοπήσεις –για το πάλαι ποτέ
κραταιό κόμμα– των πρώτων μηνών
εξαιρετικές, η δημοφιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στα ύψη, οι παρεμβάσεις του
και οι δηλώσεις του εξαιρετικά μετρημένες και η διαχείριση της δημόσιας εικόνας του «σεμνή» και προσεκτική.

«Μηδενισμός»
Είναι οι εποχή όπου ξεκινούν οι φήμες για πρόωρες εκλογές, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Από εδώ και κάτω αρχίζουν τα σενάρια: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήλωσή του είχε αναφέρει ξεκάθαρα ότι «οι
εκλογές κερδίζονται στο Κέντρο…»!
Έτσι, με ένα έξυπνο άνοιγμα προσεγγίζει (άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές όχι) πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως την Άννα Διαμαντοπούλου,
τον Ευάγγελο Βενιζέλο, την Εύη Χριστοφιλοπούλου, ενώ –σύμφωνα με
πληροφορίες– διατηρεί πολύ καλή
σχέση και με τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Εδώ καλό είναι να θυμίσουμε ότι στον
ευρύτερο κυβερνητικό χώρο έχουν πάρει θέση πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την «αγκαλιά» του ΠΑΣΟΚ,
όπως ο εξαιρετικά πετυχημένος
υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.
Έτσι, λοιπόν, η άσκηση επί χάρτου
«έγραφε» ομαλή προεκλογική περίοδο, ευρωπαϊκού τύπου αντιπαραθέσεις με επιχειρήματα και διάλογο (μακριά από τον λαϊκισμό και την τοξικότητα που προσπαθούσαν να επιβάλουν ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του Αλέξης

Τσίπρας), έτσι ώστε να καλλιεργηθεί
το ενδεχόμενο μίας υγιούς μετεκλογικής συνεργασίας.

Οι δύο παράγοντες
Όλα αυτά με γνώμονα τα παραπάνω
δεδομένα και δύο ακόμα παράγοντες:
 Πρώτον, ότι υπήρχε και εξακολουθεί
να υπάρχει μια αξιοπρόσεκτη ομάδα,
η λεγόμενη «δεξιά του ΠΑΣΟΚ», η
οποία αντιδρά στην όποια πιθανότητα
συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ (με μπροστάρη τον Ανδρέα Λοβέρδο ο οποίος
πρόσφατα είπε επί λέξει, για την περίπτωση μιας τέτοιας σύμπραξης, ότι «ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει πως δεν ανήκει
στο προοδευτικό τόξο και δεν υπάρχει
περίπτωση να συνεργαστούμε μαζί
του ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο».
 Δεύτερον, ότι, σύμφωνα με όλες τις
δημοσκοπήσεις, μεγάλη μερίδα των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (περίπου
40%) εγκρίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα φλέγοντα θέματα που
απασχολούν την κοινωνία και εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη!
Τούτων δοθέντων –και οι δύο πλευρές– έκαναν τα «στραβά μάτια» σε κάποιες δηλώσεις (εκατέρωθεν) που θα
μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις,
παρά τις… φιλότιμες προσπάθειες του
Αλέξη Τσίπρα να βάλει «μπουρλότο»
στο… φλερτ που βρισκόταν σε εξέλιξη.
Και όλα αυτά, με ορατή και σχεδόν αναμενόμενη την προκήρυξη των προώρων
εκλογών για τον Σεπτέμβριο.

Το «ντόμινο»
Και ύστερα ήρθε το καταστροφικό
«ντόμινο»!
Η ξεκάθαρη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα πάμε σε εκλογές στο τέλος
της τετραετίας και οι δημοσκοπήσεις, οι
οποίες έδειξαν ότι τα οφέλη της αντιπολίτευσης από τη –φυσιολογική– φθορά

της κυβέρνησης ήταν μηδαμινά και ότι η
ανοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ σταμάτησε
(λογικό αφού έφυγε ο πρώτος ενθουσιασμός), ανάγκασαν τον ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει την πολιτική αντιπαράθεση σε
μια ανελέητη τοξικότητα, μιας και η αντιπολιτευτική του γραμμή δεν θα τον
«έφτανε» μέχρι τα μέσα του 2023!

Τον έσυρε στα λάθη
Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε η
υποκλοπή του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη σαν «κερασάκι στην τούρτα»
και βούτυρο στο ψωμί του κ. Τσίπρα!
Κανείς δεν έχασε την ευκαιρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κάτω από τις «φτερούγες» του, ανάγοντας
το θέμα σε μείζον πολιτικό και κοινωνικό! Λογικό για τη μέχρι τώρα πορεία του
κ. Τσίπρα…
Το ολέθριο λάθος, όμως, του Νίκου
Ανδρουλάκη είναι ότι παρασύρθηκε και
ακολούθησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
στην ακρότητα και την τοξικότητα «δίχως αύριο»…
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι,
δυστυχώς, ο κ. Ανδρουλάκης, πέφτοντας στην παγίδα, έγινε «λαγός» του…
κυνηγού Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι
και ο μόνος κερδισμένος, μιας και στόχος του ήταν και είναι να προκαλέσει
ακυβερνησία στη χώρα!
Ο κ. Ανδρουλάκης, δυστυχώς, δεν κατάφερε να τηρήσει τη βασική αρχή των
σχέσεων (όποιας μορφής και αν είναι
αυτές):
«Μη μιλάς εν βρασμώ, επειδή κάποιος
σε παρέσυρε, και μην ξεστομίζεις λόγια
που δεν μπορείς να πάρεις πίσω…».
Και κάτι ακόμα: Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει
θεωρητικά το Κέντρο και οι ψηφοφόροι
του Κέντρου είναι σκεπτόμενοι… Ας μην
απορήσει, λοιπόν, γιατί ακόμα και οι ψηφοφόροι του εμπιστεύονται τη σημερινή
κυβέρνηση της χώρας!

Ανάλυση

Ο Αλ. Τσίπρας μετέτρεψε την
πολιτική αντιπαράθεση σε
ανελέητη τοξικότητα και κατάφερε
να «σύρει» και τον Ν. Ανδρουλάκη
σε αυτόν τον δρόμο

Ο «λαγός»
και ο…
κυνηγός!
οιος είναι αυτός ο
Ανδρουλάκης;»… Η
ερώτηση αυτή έδινε κι
έπαιρνε την εποχή που ένας νεαρός
ευρωβουλευτής όχι μόνο διεκδίκησε
την προεδρία του νέου ΠΑΣΟΚ (μετά
τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά και
τη μετονομασία του ΚΙΝΑΛ σε
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), αλλά κατάφερε στον
δεύτερο γύρο των εσωκομματικών
εκλογών να… μονομαχήσει με τον
Γιώργο Παπανδρέου (είχε απέναντί
του ένα «βαρύ» επίθετο) και τελικά να
τον «κατασπαράξει»!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Έκοψε τον βήχα ο Σκανδαλίδης
Λίγες μόνο λέξεις χρειάστηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης για να φρενάρει όσους απεργάζονται σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ,
με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Η μεν ΝΔ, βλέποντας να κατεδαφίζεται το σενάριο της συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και να απομακρύνεται ο στόχος της αυτοδυναμίας της, προβάλλει τον φόβο της
αγκαλιάς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί το γεγονός για προοδευτικό μέτωπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκυβέρνηση υπό
την ηγεμονία του», είπε, για να προειδοποιήσει όμως αμφότερα τα δύο
μεγάλα κόμματα ότι λογαριάζουν χωρίς τον… ξενοδόχο, που εν προκειμένω είναι το ΠΑΣΟΚ και η πολιτικά αυτόνομη πορεία του. Να δούμε
αν θα εμμείνει μέχρι το τέλος στην άποψή του το ΠΑΣΟΚ.

Ο Γερουλάνος έφερε το θέμα
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Χαμός επικράτησε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας,
όπου η αντιπολίτευση του δήμου αποχώρησε,
αντιδρώντας στην άρνηση της πλειοψηφίας να
συζητηθεί ψήφισμα για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Το θέμα έφερε η
παράταξη του Παύλου Γερουλάνου, ωστόσο η
πλειοψηφία αρνήθηκε να συζητηθεί το θέμα
ως άσχετο με τη διαδικασία ενός Δημοτικού
Συμβουλίου.

Ψάχνονται στο ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές
Για επιχείρηση συσκότισης της αλήθειας στην υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη κατηγορούν τη
ΝΔ, από στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ακόμα δεν μπορούν να «καταπιούν»
την παρέμβαση του ΕΛΚ, προκειμένου να αποκλειστεί ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ από μία συνεδρίαση που θα αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και
το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.
«Στην ακρόαση επρόκειτο να κληθούν και ο κ. Κουκάκης και ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά, με παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καλούν μόνο τον κ. Κουκάκη και μεταφέρουν για το μέλλον για ενδεχόμενη
εξέταση, μαζί με τους Καταλανούς αυτονομιστές, την υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη», λένε στο ΠΑΣΟΚ και προβληματίζονται.
Πάντως, παρά τη θεσμική σοβαρότητα του θέματος, το ζήτημα των
υποκλοπών λίγο απασχολεί τους πολίτες, σύμφωνα με τις μετρήσεις.

Δίκτυο

από τον... Δικτυωμένο

Τώρα ο Σαδίκ
εμφανίζεται
και χορηγός
Θέλει προσοχή η πολιτική κάποιων
με τις ποδοσφαιρικές ομάδες
στην Θράκη. Αυτό συνέβη με τον
Πανθρακικο, ο οποίος απέκτησε
χορηγό φανέλας από την Τουρκια,
αφού ο Λεβέντ Σαδίκ, ο γιος του
Σαδίκ, είναι ο νέος μεγάλος χορηγός της ομάδας από την Κομοτηνή. Το «Πανθρακικός» θα μεταφραστεί και στα τουρκικά και η συνεργασία με την εταιρεία YAKA
του Λεβέντ Σαδίκ, η οποία θα είναι
χορηγός στη φανέλα του Πανθρακικού τη νέα αγωνιστική περίοδο,
θα κυριαρχεί. Στην ανακοίνωσή
της, η ομάδα της Κομοτηνής αναφέρει: «Το μεγάλο πλεονέκτημα
της περιοχής μας αποτελεί η πολυπολιτισμικότητα και το “ψηφιδωτό” πολιτισμών και θρησκειών, με
γνώμονα πάντα την ανάπτυξη του
αθλητισμού της περιοχής μας και
την ενασχόληση της νέας γενιάς
με αυτό». Όλα όσα έχουν σχέση με
τις ενδεχόμενες προκλήσεις στη
Θράκη θέλουν προσοχή.

Τα γραφεία διαχείρισης περιουσίας
Στην τελική ευθεία είναι το οικονομικό επιτελείο και σύντομα θα εκδοθεί η
απόφαση που παρέχει το δικαίωμα σε πλούσιες οικογένειες να συστήσουν
εταιρείες διαχείρισης περιουσίας στην Ελλάδα. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περίπου 100 εκατομμυριούΗ Αμερική σε ένταση
χοι που έχουν γίνει φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας αναμένουν
«Εχθρό του κράτους» χαρακτήρισε τον
την απόφαση του υπουργείου
διάδοχό του, Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός
Οικονομικών για να προχωρήπρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλσουν στη σύσταση εταιρειών,
λοντας επίσης την έρευνα του FBI στην κατοιενώ έντονο είναι το ενδιαφέκία του στη Φλόριντα, κατά τη διάρκεια προρον και από μεγάλες οικογένειεκλογικής εκδήλωσης ενόψει των ενδιάμεες του εξωτερικού. Βάσει του
σων εκλογών στην Πενσιλβάνια. Φαίνενόμου που έχει ήδη ψηφισθεί, διται ότι η Αμερική έχει μπει σε νέα
καίωμα σύστασης εταιρειών διαχείπολιτική ρότα έντασης.
ρισης οικογενειακής περιουσίας
έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Οι (διακομματικές) φιλίες κυριαρχούν
«Είμαστε 30 χρόνια φίλοι». Με αυτήν τη φράση απαντά κοφτά ο Άδωνις Γεωργιάδης σε όποιον τον ρωτά για την επίσκεψη-μυστήριο του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο γραφείο του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή. Κάτι αντίστοιχο φέρεται να
λέει σε συνομιλητές του και ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξηγώντας ότι «γνωρίζει
τον Άδωνι από μικρό παιδί», ενώ από το περιβάλλον αμφοτέρων αφήνουν να
εννοηθεί ότι η επαφή των δύο αφορούσε το νομοσχέδιο για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας. Οι πιο πονηροί είδαν πολιτικές προσεγγίσεις.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Παρασκήνια
Λίγα λόγια, αλλά με...
πολλές εκπλήξεις!
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξέπληξαν ακόμη
και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Η οικονομία
πάει «σφαίρα» και η καλή δουλειά που κάνουν
οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ενέργειας αποφέρει καρπούς. Παροχές 5,5 δισ.
ευρώ, όταν με το... ζόρι περιμέναμε πρόσθετο πακέτο στήριξης περίπου 2,5 δισ. ευρώ,
δεν το λες και λίγο. Εδώ ισχύει το λίγα λόγια,
περισσότερες πράξεις και πολλές εκπλήξεις!

Κρατάει εφεδρείες
Η κυβέρνηση κρατάει σημαντικές εφεδρείες για τους προσεχείς μήνες, ενώ έχει και
ταμειακά διαθέσιμα κοντά στα 40 δισ. ευρώ. Οι Χρήστος Σταϊκούρας και Θόδωρος
Σκυλακάκης αποτελούν εγγυημένα καλούς... καπετάνιους
και έχουν περάσει
πολλές... φουρτούνες. Τα «πυρομαχικά»
δεν είναι μόνο για τον
προσεχή χειμώνα, αλλά και ενόψει των
εκλογών. Ταυτόχρονα, η άνοδος των επιτοκίων των κρατικών τίτλων δεν επιτρέπει
ανοίγματα, καθώς οι αγορές μας... παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Αν δεν... στραβώσει κάτι μέσα στον χειμώνα, είναι σίγουρο ότι έως τις εκλογές θα δούμε και πολλές
άλλες εκπλήξεις.

Οι... ψευτογιατροί
Όλοι θυμόμαστε την περίπτωση του ψευτογιατρού που «γιάτρευε» την επάρατη νόσο.
Όχι μόνο δεν είχε σχέση με την ιατρική, αλλά
απέσπασε τεράστια ποσά από απελπισμένους
ασθενείς και τις οικογένειές τους, χωρίς φυσικά να υπάρχει το... αναμενόμενο αποτέλεσμα. Την ίδια περίπτωση μας θυμίζουν και οι
εξαγγελίες των επικεφαλής των κομμάτων
της αντιπολίτευσης. Ειδικά ο Τσίπρας πρέπει
να είναι πιο... γαλαντόμος στα λόγια, προκειμένου να φανεί ότι λέει κάτι διαφορετικό από
αυτά που πράττει ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιστεύει ότι
θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, θα χαρίσει χρέη,
θα βάλει δελτίο στις τιμές των βασικών προϊόντων και θα μοιράσει και καμιά δεκαπενταριά δισ. ευρώ. Νομίζει ότι βρίσκεται στο
2015, το οποίο όλοι ξέρουμε πόσο μας στοίχισε. Γιατί οι... ψευτογιατροί και κοστίζουν
πανάκριβα και... σκοτώνουν!

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Η Εξεταστική δεν μπορεί
να επιτελέσει το έργο της
Άγγελος
Τόλκας

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να
ηγηθεί μιας κυβέρνησης προοδευτικών δυνάμεων;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι πρώτος το
βράδυ των εκλογών και ο Αλέξης
Τσίπρας θα έχει λάβει την εμπιστοσύνη του λαού να είναι ο επόμενος
πρωθυπουργός. Οι πολιτικές που
εκφράζουμε, η ψυχή της προοδευτικής παράταξης που εκπροσωπούμε πλειοψηφικά, η αποφασιστικότητα των στελεχών, η πίστη μας
στις αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας αποτελούν τις εγγυήσεις για τις προγραμματικές συγκλίσεις και για τη
συγκρότηση της προοδευτικής διακυβέρνησης.

Βουλευτής Ημαθίας
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

κυβερνητική πλειοψηφία
κρύβεται πίσω από το
“απόρρητο”», εκμυστηρεύεται
ο Άγγελος Τόλκας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.
Προς τούτο, καλεί τον πρωθυπουργό «να
το άρει ο ίδιος», αν θέλει να πέσει
«άπλετο φως», όπως υποσχόταν. Δηλώνει
βέβαιος ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος
το βράδυ των εκλογών» και ο Αλέξης
Τσίπρας θα γίνει πρωθυπουργός
προοδευτικής διακυβέρνησης, για
«αλλαγή της οικονομικής, πολιτικής,
κοινωνικής, της θεσμικής και
αναπτυξιακής κατεύθυνσης της χώρας»
και με τη «στήριξη της μεγάλης
πλειοψηφίας των πολιτών».

«Η

«Στόχος δεν είναι απλά η αλλαγή μιας κυβέρνησης
αλλά η αλλαγή της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής,
της θεσμικής και αναπτυξιακής κατεύθυνσης της χώρας»
Μπορεί και πρέπει να το κάνει, σύμφωνα
και με τις υποσχέσεις του στη Βουλή. Πρέπει
να αποδείξει ότι θέλει να σταματήσει αυτήν
τη δημοκρατική εκτροπή.

Είστε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Αλήθεια, τι
προσδοκάτε; Πιστεύετε ότι θα βγει κάποια άκρη;

Κρίνετε πως το σκάνδαλο των υποκλοπών θα επηρεάσει γενικότερα το
πολιτικό σκηνικό και προς ποια κατεύθυνση;

Συμπληρώσαμε την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της Επιτροπής. Δυστυχώς, από κρίσιμους μάρτυρες δεν έχουμε απαντήσεις,
για τις οποίες η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ.
Μητσοτάκης υπόσχονταν ότι θα πέσει «άπλετο φως». Η κυβέρνηση καλύπτεται πίσω από
την επίκληση του –πολλαπλώς και πανταχόθεν κρινόμενου ως απαράδεκτου– «απορρήτου». Έτσι δεν μπορεί η Εξεταστική Επιτροπή
να επιτελέσει το έργο της. Η λύση που φαίνεται ότι θα απεμπλέξει τα πράγματα είναι να
άρει ο ίδιος ο πρωθυπουργός το «απόρρητο»
που επικαλούνται οι βασικοί μάρτυρες.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών επηρεάζει
ήδη το πολιτικό σκηνικό. Ο καθένας μπορεί
να δει μια κυβέρνηση έντρομη, που προσπαθεί να συγκαλύψει αυτήν την κρίση δημοκρατίας και να μετατοπίσει σε άλλα πεδία το
ενδιαφέρον. Κάνει σπασμωδικές κινήσεις
και πολλά λάθη. Δεν έχει νομιμοποίηση πια.
Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιβεβαιώνεται σε όσα εξαρχής κατήγγειλε για την πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Θυμηθείτε από
τον πρώτο χρόνο όσα είχαν διαδραματιστεί
στα Εξάρχεια με την εισβολή σε σπίτια ούτε
καν υπόπτων. Αλλά και με τη δίωξη της νεο-

λαίας σε πλατείες και πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης επιβεβαιώνεται σε όσα λέγαμε,
ότι δεν πρόκειται για έναν κεντρώο και φιλελεύθερο πρωθυπουργό αλλά για έναν σκληρό δεξιό παλιάς κοπής. Ο κ. Μητσοτάκης
δεν μπορεί πια να καλεί κοντά του κανέναν
δημοκράτη και προοδευτικό πολίτη, γιατί
έδειξε τι είναι. Κυβερνά πια μόνο με τους
εκλεκτούς της πολύ μικρής ολιγαρχίας. Ελπίζω ότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα βάλει
πλάτη σε αυτήν την πορεία.
Με αφορμή το σκάνδαλο των επισυνδέσεων, κρίνετε πως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρέθηκαν κάπως πιο κοντά στο εγχείρημα της προοδευτικής
διακυβέρνησης;
Για την προοδευτική διακυβέρνηση έχει
θέσει τον στόχο ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Δεν θα αφορά απλά την αλλαγή μιας κυβέρνησης, αλλά την αλλαγή της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής, της θεσμικής και

αναπτυξιακής κατεύθυνσης της χώρας. Με
στόχο τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας
των πολιτών, όσων το έχουν ανάγκη. Μια
διακυβέρνηση στην υπηρεσία του λαού και
όχι των ισχυρών συμφερόντων. Ελπίζω το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να μην παρασυρθεί σε επικίνδυνα μονοπάτια όσων θέλουν να το κρατήσουν υποταγμένο σε ένα σύστημα εξουσίας
και συντηρητικές πολιτικές που υπηρετεί σήμερα απολύτως ο κ. Μητσοτάκης.
Τι θα διεκδικούσατε, ως Βορειοελλαδίτης, από μια προοδευτική διακυβέρνηση;
Οι κάτοικοι της Περιφέρειας δεν εντυπωσιάζονται πλέον από τις ωραίες παρουσιάσεις έργων που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί και τα έχουν ακούσει χίλιες φορές. Η
ΝΔ πιστεύει ότι θα μοιράζει καθρεφτάκια και
οι πολίτες θα τη δοξάζουν.
Η νέα ανάπτυξη, μετά από τις πολλαπλές
κρίσεις που πέρασε η χώρα μας, περνάει μέσα από την Περιφέρεια. Ξέρουμε και μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερη τύχη για
τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία. Με νέο
σχεδιασμό υποδομών, πόρων, ανθρώπινου
δυναμικού, παραγωγής πλούτου. Απέναντι
σε μια στασιμότητα που έχει κάνει κάθε περιοχή τα τελευταία πολλά χρόνια να εγκλωβίζεται και να συζητά τα ίδια και τα ίδια.

ΔΙΕΘΝΗ
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Το... Στάλινγκραντ του Πούτιν
χοντας μέσα σε διάστημα πέντε ημερών
καταλάβει περισσότερο έδαφος από ό,τι έχει
καταφέρει ο ρωσικός στρατός σε πέντε
μήνες, οι ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν μια
ομολογουμένως εντυπωσιακή κίνηση «ματ» και
άλλαξαν το σκηνικό στη «σκακιέρα» του πολέμου.

E

Κάνοντας έναν ιδιαίτερα έξυπνο σχεδιασμό, εντόπισε το αδύναμο σημείο της Ρωσίας και εκμεταλλεύτηκε
ποταμούς, αποκτώντας γεωγραφικό πλεονέκτημα. Το
σημαντικότερο είναι πως έκανε σωστή και ισχυρή χρήση συνδυασμένων όπλων, αντίστοιχη της οποίας δεν
έχει σημειωθεί ξανά από την έναρξη της εισβολής.

Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών επί στρατιωτικών
θεμάτων, που δημοσίευσε ο ευρωπαϊκός Τύπος, η
απόφαση της Ρωσίας να στείλει χιλιάδες από τα καλύτερα στρατεύματά της για να υπερασπιστούν τη
Χερσώνα φαίνεται πως στάθηκε μοιραία. Οι ουκρανικές δυνάμεις εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση των
Ρώσων στρατιωτών μετά από μήνες συνεχούς πολέμου, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε
να ανακτήσουν τα χαμένα τους εδάφη αρχικά στη
Χερσώνα και στη συνέχεια στο Χάρκοβο.
Το Κίεβο είχε συγκεντρώσει αθόρυβα δυνάμεις
στον Βορρά για να χτυπήσει. Η επιτυχία της Ουκρανίας επιτεύχθηκε με τη χρήση τόσο των αρμάτων μάχης όσο και του πεζικού, σε ένα μέτωπο όπου ο εχθρός αποδυναμώθηκε από πλήγματα πυροβολικού
μεγάλης εμβέλειας δυτικής προέλευσης και από άλλα συστήματα πυραύλων MLRS.

Περιορισμένα κέρδη
Η Ρωσία εκτίμησε πως θα μπορούσε, με την ακατάπαυστη χρήση βαρέος πυροβολικού, σφυροκοπώντας
με 15.000 έως 20.000 οβίδες την ημέρα, να ανακόψει τις ουκρανικές δυνάμεις προς τα δυτικά. Πλέον
φαίνεται ότι η Μόσχα πέρασε μήνες εμπλεκόμενη σε
μια σύγκρουση που στην αρχή της έφερε μόνο περιορισμένα κέρδη και στη συνέχεια σχεδόν τίποτα.
Η μάχη π.χ. για το Ιζίουμ δείχνει πόσο περιορισμένη είναι πλέον η παρουσία των εισβολέων με τη
συνολική δύναμη των ρωσικών δυνάμεων πρώτης
γραμμής να έχει υποβαθμιστεί σταδιακά, σε περίπου 100.000 στρατιώτες, οι οποίοι σπάνια εναλλάσσονται για να ανασυνταχθούν και πρέπει να καλύψουν το τεράστιο μέτωπο της Ουκρανίας, ενώ
και οι ρωσικές κινήσεις από αέρος είναι επίσης περιορισμένες.

Άγνωστο είναι το πόσο μπορεί η Ουκρανία να διατηρήσει την αντεπίθεσή της, αλλά φαίνεται πως ο
συνδυασμός έξυπνης στρατηγικής, όπλων και εκπαίδευσης, που παρέχεται από τη Δύση, φέρνει αποτέλεσμα έστω και αν η υπερβολική ώθηση προς τα εμπρός ενέχει κινδύνους. Η «αρκούδα» φαίνεται πως
σχεδιάζει να υποχωρήσει στη γραμμή του ποταμού
κατά μήκος του Χάρκοβου και παραμένει ασαφές
εάν το μέτωπο θα σταθεροποιηθεί εκεί.
Η Ουκρανία μπορεί πλέον να στοχεύσει γραμμές
ανεφοδιασμού, αν και είναι κοινώς παραδεκτό ως
απίθανο το να μπορέσει να απωθήσει οριστικά τη Ρωσία πριν μπει ο χειμώνας, ακόμη και αν ενταθεί η
υποστήριξη της Δύσης.
Το ηθικό έχει ανέβει πολύ, και το Κίεβο επιθυμεί να
ανακτήσει όλα τα εδάφη, να απαιτήσει αποζημιώσεις
από τη Ρωσία και να εξασφαλίσει τη διεξαγωγή δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου.
Εξοργισμένος ο «τσάρος» φέρεται να απέπεμψε
έναν στρατηγό, που είχε διορίσει μόλις 16 ημέρες νωρίτερα, την ώρα που Ρώσοι στρατιώτες πέταξαν τις
στολές τους και φόρεσαν πολιτικά ρούχα για να μην
τους εντοπίσουν Ουκρανοί, ενώ παράτησαν φεύγοντας τεράστια ποσότητα οχημάτων και πυρομαχικών.

Ταπεινωτικά λάθη για την «αρκούδα»,
μιας και οι ουκρανικές δυνάμεις
ανακαταλαμβάνουν εδάφη και αλλάζουν
το σκηνικό στη «σκακιέρα» του πολέμου
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H Ελισάβετ γράφει
ιστορία και
στην κηδεία της

οικονομική και ενεργειακή κρίση
μετατρέπονται σε «βούτυρο στο
ψωμί» για τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά
κόμματα, που ετοιμάζονται για ένα άκρως
ανησυχητικό «comeback», όπως απέδειξε
η… ετυμηγορία της κάλπης την
περασμένη Κυριακή στη Σουηδία και
προμηνύει για την ερχόμενη και στην
Ιταλία.

Η
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Το τελευταίο «αντίο» το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελισάβετ
«σπάει» μια παράδοση δυόμισι αιώνων, καθώς θα είναι η πρώτη
κηδεία Βρετανού μονάρχη στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ από το
1760. Από την εποχή του Γεωργίου του Γ’ και μετά, όλες οι κηδείες των Βρετανών μοναρχών τελούνται παραδοσιακά στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ, όπως έγινε και τον
Απρίλιο του περασμένου έτους, όπου στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου.
Η Ελισάβετ επιθυμούσε η δική της κηδεία να τελεστεί στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ και δεν δίστασε να «σπάσει» την παράδοση, καθώς, σύμφωνα με τους «Times» του Λονδίνου, η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Γηραιάς Αλβιώνας θεωρούσε
πως η δική της κηδεία έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο χώρο από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και πίστευε πως
ιδανικό είναι το Αββαείο του Ουεστμίνστερ, εκεί όπου γίνεται παραδοσιακά η στέψη των βασιλέων από την εποχή του Ουίλιαμ του
Α’, το 1066.
Το φέρετρο της βασίλισσας θα μεταφερθεί πάνω σε κιλλίβαντα πυροβόλου, όπως είχε συμβεί και με το φέρετρο της Μάργκα-

ρετ Θάτσερ το 2013, μόνο που, αντί για άλογα, τον κιλλίβαντα θα
μεταφέρουν ναύτες του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού. Ο νέος
βασιλιάς Κάρολος ο Γ’ και όλα τα ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας θα ακολουθούν πίσω από το φέρετρο. Η κηδεία της
Ελισάβετ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ενώ διά ζώσης αναμένεται να
την παρακολουθήσουν ηγέτες και βασιλείς από κάθε άκρη του
πλανήτη, ανάμεσα στους οποίους οι πρόεδροι ΗΠΑ, Γερμανίας
και Ιταλίας. Μετά την κηδεία, η σορός θα μεταφερθεί στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ. Εκεί θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση, ενώ αργότερα θα ψαλεί ιδιωτική επιμνημόσυνη δέηση μόνο με την παρουσία των μελών της βασιλικής οικογένειας.
Στη συνέχεια, η σορός της Ελισάβετ θα μεταφερθεί στο εντυπωσιακό μνημείο του πατέρα της, βασιλιά Γεώργιου του Στ’, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου έχουν ταφεί οι γονείς της και βρίσκονται οι στάχτες της αδελφής της, πριγκίπισσας
Μαργαρίτας. Η σορός του πρίγκιπα Φίλιππου θα μεταφερθεί από
τη Βασιλική Κρύπτη, κάτω από το δάπεδο του παρεκκλησίου του
Αγίου Γεωργίου, για να ταφούν ο ένας δίπλα στον άλλον.

Προσοχή γιατί επιστρέφουν
στην Ευρώπη οι «ακραίοι»!
Η «ετυμηγορία»
της κάλπης
την περασμένη
Κυριακή
στη Σουηδία έδειξε
ότι η Ακροδεξιά
«απειλεί» την Ιταλία
και τρομοκρατεί
την ΕΕ

του Γιώργου Μυλωνά

georgemilonas75@gmail.com

Είναι ένας φόβος για τον οποίο προειδοποιούσε ο απερχόμενος Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι στη Σύνοδο Κορυφής
της G7 τον Ιούνιο. «Πρέπει να αποφύγουμε
τα λάθη που έγιναν μετά το 2008… Η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να επιφέρει την επιστροφή του λαϊκισμού», είπε προφητικά.
Το μεταναστευτικό και η έξαρση της εγκληματικότητας, σε συνδυασμό με τη λαϊκή
οργή για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα
και την ηλεκτρική ενέργεια, έδωσαν την ευκαιρία στον Τζίμι Άκεσον να μετατρέψει το
ακροδεξιό κόμμα, από παρία της σουηδικής
πολιτικής σκηνής, σε απαραίτητο «βαρίδι»
της Δεξιάς για να κυβερνήσει. Η επόμενη κυβέρνηση της Σουηδίας θα κληθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης της χώρας στο
ΝΑΤΟ, ενώ αναλαμβάνει την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου.
Μπορεί οι «Σουηδοί Δημοκράτες» να έχουν
εγκαταλείψει την ιδέα για έξοδο της χώρας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν
ωστόσο έντονα ευρωσκεπτικιστές. Βέβαια,
έχουν ρίξει νερό στο κρασί τους, όπως και
άλλα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Σε
αυτό το πλαίσιο «εξαφανίστηκαν» αμφιλεγόμενες φράσεις, όπως όταν ο Τζίμι Άκεσον είχε χαρακτηρίσει τους μουσουλμάνους «τη
μεγαλύτερη εξωτερική απειλή από τον Β’

Παγκόσμιο Πόλεμο». Υπέρμαχος του Swexit
παλαιότερα, εγκατέλειψε το 2019 την ιδέα
της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι Σουηδοί Δημοκράτες μεταλλάχθηκαν,
όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, από ένα
κόμμα που λέει «όχι σε όλα», σε ένα κόμμα
που διαπιστώνει ότι μπορεί να ασκήσει όλο
και μεγαλύτερη επιρροή.

«Θα τελειώσει το πάρτι»
Η μεγαλύτερη ανησυχία, όμως, είναι οι
εκλογές στην Ιταλία, όπου η Ακροδεξιά προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, δημιουργώντας προσδοκίες για να αναρριχηθεί

την ερχόμενη εβδομάδα στην κυβέρνηση.
Δεδομένου του μεγέθους της οικονομίας
της Ιταλίας, της τρίτης μεγαλύτερης στην
Ευρωζώνη, αλλά και της ιδιότητάς της ως
ιδρυτικού μέλους της ΕΕ, οι συνέπειες μιας
πρωθυπουργίας της Τζόρτζια Μελόνι θα
ήταν βαθιές, παρόλο που οι περισσότεροι
δεν περιμένουν πως θα σκίσει το οικονομικό
σχέδιο του προκατόχου της, αφού με αυτό
προορίζεται να εξασφαλίσει δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάκαμψη.
Η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος
«Αδέλφια της Ιταλίας», σε συγκέντρωση στο
Μιλάνο, έδωσε, αναθαρρώντας ίσως και
από τα αποτελέσματα των βουλευτικών

εκλογών στη Σουηδία, «στίγμα» του πώς θα
διαμορφωθούν οι σχέσεις της χώρας της με
την Ευρώπη, στην περίπτωση που η ίδια αναλάβει την πρωθυπουργία μετά την αναμέτρηση της 25ης Σεπτεμβρίου.
«Στην Ευρώπη ανησυχούν όλοι για το
ενδεχόμενο να σχηματισθεί μια κυβέρνηση με τη Μελόνι πρωθυπουργό. Τι θα
συμβεί; Θα τελειώσει το πάρτι και η Ιταλία θα αρχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, όπως κάνουν όλοι οι
άλλοι και δεν έκανε μέχρι τώρα η χώρα
μας, για να βρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις», είπε αυξάνοντας την ανησυχία των
Ευρωπαίων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Άτοπα τα διλήμματα που
θέτει ο πρωθυπουργός…
Πιστεύετε ότι έκλεισε το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου;

Δημήτρης
Μπιάγκης

Η απάντηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μπορεί να έκλεισε πρόσκαιρα το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, εντούτοις, τούτη
η χώρα είναι συνηθισμένη πια σε παρόμοιες
σπασμωδικές πολιτικές ενέργειες, όπου με
καιροσκοπισμό, πολλές φορές, τα πολιτικά
κόμματα επιχειρούν να αποκρύψουν την πραγματική αλήθεια. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα
Δημοκρατία έχουν αποδείξει ότι σκοπεύουν
να μεταχειριστούν κάθε εύκαιρο μέσο για να
παρατείνουν την κυβερνητική τους δράση.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να είμαι επιφυλακτικός απέναντι σε κάθε δήλωση που στόχο έχει
τον αποπροσανατολισμό, όπως επί παραδείγματι και στην περίπτωση των υποκλοπών,
όπου μέσα σε μια νύχτα «το άπλετο φως» στην
υπόθεση μετασχηματίστηκε σε «σκοτεινές
σκιές» που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της
κυβερνώσας παράταξης.

Βουλευτής Κέρκυρας
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

βουλευτής και μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής της
Βουλής για την υπόθεση των
υποκλοπών Δημήτρης Μπιάγκης εκτιμά
ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί με
συντονισμένες προσπάθειες να μειώσει
το μείζον θέμα και να
αποπροσανατολίσει το κοινό αίσθημα και
την έρευνα από την ουσία», ενώ μιλά με
σκληρή γλώσσα για την παρουσία του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο

Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάλατε ακούγοντας τον πρωθυπουργό
στη ΔΕΘ;
Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την
έναρξη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου για τη χώρα μας. Η παροχολογία, η συνεχόμενη και διαρκώς αυξανόμενη πλασματική επιδοματική οικονομική
πολιτική και αυτό το εντέχνως κατασκευασμένο «success story», που επιχείρησε να
περάσει επικοινωνιακά ο πρωθυπουργός,
ήταν επί της ουσίας μία προσπάθεια να
αποποιηθεί των πραγματικών ευθυνών
του, να κρυφτεί «πίσω από την κουρτίνα»
για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που έχει
πλήξει τόσο την εικόνα του ιδίου όσο και
του συνόλου της κυβέρνησης. Ήταν μία
θλιβερή και απεγνωσμένη κίνηση. Μία
προσπάθεια ενός πρωθυπουργού να κρατήσει την «αλήθεια» στο σκοτάδι, τάζοντας
στους πάντες τα πάντα. Ο κ. Μητσοτάκης
επιχείρησε επίσης, με τη δέσμη των ανα-

«Η κυβέρνηση, ενώ διατείνεται ότι θα ρίξει άπλετο φως,
επιχειρεί να μειώσει το μείζον θέμα των υποκλοπών και να
αποπροσανατολίσει το κοινό αίσθημα»
κοινωθέντων πλασματικών μέτρων, να παραποιήσει την αλήθεια και να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Δυστυχώς, όμως,
η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική για την πλειοψηφία των Ελλήνων που
διαρκώς αγωνιούν.
Θεωρείτε ότι μέρος της στρατηγικής
της ΝΔ είναι να χρησιμοποιεί το ΠΑΣΟΚ
ως όχημα, για να «πριονίσει» τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ;
Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί κάθε πολιτικό μέσο στον λόγο του προκειμένου να
επιτύχει τον στόχο του, που δεν είναι άλλος
από τη «νομή της εξουσίας». Τα διλήμματα
που θέτει στον ελληνικό λαό είναι άτοπα
και προσπαθεί με κάθε τρόπο και με κάθε
μέσο να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών κατά το δοκούν. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δεν
προτίθεται να μπει σ’ αυτήν τη διαδικασία
και να τον ακολουθήσει στον πολιτικό κατήφορό του, παρά μόνο θα σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων καταθέτοντας τη δική
του πρόταση διακυβέρνησης, με επίκεντρο
τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Το δικό

μας όραμα και σχέδιο για τη χώρα προέρχεται μέσα από ανοικτές διαδικασίες και διαβούλευση με την ίδια την κοινωνία και θα
κριθεί στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι το στοίχημά μας και εκεί θα επικεντρωθεί ο πολιτικός μας λόγος. Γιατί έχουμε
πλήρη επίγνωση ότι η πολιτική οφείλει
πρώτα και πάνω απ’ όλα να δίνει λύσεις
στα μεγάλα και στα ουσιαστικά με αίσθημα
ευθύνης απέναντι στους πολίτες.
Η υπόθεση των υποκλοπών στη χώρα
μας φαίνεται ότι έχει μεγάλο βάθος.
Θεωρείτε ότι θα βγει φως ή θα μείνουμε στην ανταλλαγή καταγγελιών;
Δυστυχώς, οι πρώτες ενδείξεις για τη
στάση της ΝΔ στην Επιτροπή που διερευνά
τις υποκλοπές είναι αρνητικές. Η κυβέρνηση, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ διατείνεται «διαφάνεια» και
«άπλετο φως», επιχειρεί με συντονισμένες
προσπάθειες να μειώσει το μείζον θέμα και
να αποπροσανατολίσει το κοινό αίσθημα
και την έρευνα από την ουσία, καθώς γνωρίζει στο έπακρο πως περαιτέρω διερεύνη-

ση του θέματος θα μειώσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια εικόνα της και θα πλήξει
τον πρωθυπουργό και τις επιλογές του σε
σημαντικά διοικητικά πόστα, που ο ίδιος
επόπτευε προσωπικά.
Η κυβέρνηση σάς κατηγορεί για εργαλειοποίηση του ζητήματος. Θεωρείτε ότι τα
κάνατε όλα σωστά ως προς την προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης;
Ο πρόεδρος του Κινήματός μας, κ. Νίκος
Ανδρουλάκης, από την πρώτη στιγμή, έθεσε
το θέμα θεσμικά στις αρμόδιες αγγελικές
αρχές και στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας (ΑΔΑΕ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας). Κι αν δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η απόπειρα παραβίασης που ήρθε
στο φως της δημοσιότητας, να είστε σίγουροι πως τίποτα από αυτήν την υπόθεση δεν
θα μας απασχολούσε σήμερα.
Τόσο ο κ. Ανδρουλάκης όσο και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τα στελέχη του
διατηρούμε μια έντιμη, σοβαρή και υπεύθυνη στάση απέναντι στο θέμα, θεωρώντας
πως πρέπει να διερευνηθεί όπως του αρμόζει, καθώς δεν αποτελεί μια προσωπική και
ανοίκεια επίθεση στον πρόεδρο του τρίτου
κόμματος της χώρας, αλλά μια ενέργεια
που θέτει υπό αμφισβήτηση τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα κάθε πολίτη
αυτής της χώρας καθώς και τη διαφύλαξη
της ίδιας της ιδιωτικότητας.

ΧΡΗΜΑ
STATUS
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Μεταβλητότητα και διστακτικές κινήσεις…
Χ.Α.: Δύσκολα θα μπορέσει το ελληνικό Χρηματιστήριο
να υπερβεί τις 900 μονάδες, εάν δεν εξομαλυνθεί το
κλίμα στις διεθνείς αγορές. Εάν υπάρξει έστω και προσωρινά ένα «ξέφωτο» ομαλοποίησης στις δυτικές αγορές, τότε το Χ.Α. θα επανέλθει πολύ γρήγορα πάνω από
τις 900 μονάδες, καθώς παραμένει στα ραντάρ μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων. Πάντως, η συγκυρία πα-

ρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να
κινηθούν υψηλότερα δείκτες και μετοχές, αν υπήρχε
ένα υποστηρικτικό διεθνές κλίμα. Οι ανακοινώσεις
αποτελεσμάτων εξαμήνου συνεχίζουν να είναι εξαιρετικές, όπως έδειξαν και οι δημοσιεύσεις των ElvalHalcor, Αλουμύλ Μυλωνάς και Έλτον Χημικά, όπου κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά τα μεγέθη τους.

Άδωνις Γεωργιάδης
(υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων):

Τα πάντα χρη

Από την Αμαλία Κάτζου

ΠΡΟΣΩΠΟ

Δεν θα με εξέπληττε ανάπτυξη
της οικονομίας έως και 6,1% το 2022

Η

αποσταγματοποιία
Τσιλιλή είναι από τις
πλέον γνωστές στην
παραγωγή τσίπουρου στην Ελλάδα. Στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται ο Κώστας Τσιλιλής, ένας
οραματιστής παραγωγός, του
οποίου η οικογένεια, έχοντας ζήσει τα πέτρινα χρόνια του χύμα τσίπουρου, έκανε την εταιρεία συνώνυμη με το
εμφιαλωμένο και την καθιέρωσε στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία
που τρέχει ο Κώστας Τσιλιλής καταγράφει ετησίως τζίρους κοντά στα 7 εκατ.
ευρώ, ενώ απασχολεί περίπου 50 άτομα
προσωπικό. Η αποσταγματοποιία Τσιλιλή
εξελίσσει διαρκώς την παραγωγή της
και στη βάση αυτή έχει δρομολογήσει
νέα επένδυση που αφορά τον εκσυγχρονισμό τμήματος της μονάδας οινοποίησής της στη Ράξα Τρικάλων. Η επένδυση –που δεν θα οδηγήσει και σε αύξηση
της δυναμικότητας της μονάδας– θα
ανέλθει στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Γιατί χάρηκαν οι χρηματιστές με τον Χρήστο Σταϊκούρα; Για τις εξειδικεύσεις του υπουργού Οικονομικών για τα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα που θα δώσει η κυβέρνηση για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς εντός του 2023. Οι χρηματιστές άκουσαν με ικανοποίηση τον υπουργό Οικονομικών να προαναγγέλλει τη μείωση του φόρου πώλησης επί των συναλλαγών μετοχών κατά 50%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πως ο φόρος από το
0,20% θα μειωθεί στο 0,10%. Σε απόλυτα νούμερα, εάν υποθέσουμε πως οι συνολικές πωλήσεις μετοχών θα ανέλθουν φέτος σε αξία
στα 20 δισ. ευρώ, ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 40 εκατ. ευρώ, εξέλιξη πολύ σημαντική.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Market Place
MYTILINEOS

Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Έργων
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU), υπέγραψε σύμβαση με την Ιερά Κοινότητα
Αγίου Όρους (ΙΚΑΟ), προκειμένου να
συμβάλει αποτελεσματικά στην ενεργειακή εξοικονόμηση των Ιερών Μονών. Κύριος στόχος του έργου είναι η
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας για την κάλυψη σημαντικού
μέρους της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ιεράς Κοινότητας. Οι Ιερές Μονές αναβαθμίζονται
και γίνονται πλέον «υβριδικές», καθώς,
μέσα από νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης
υψηλής απόδοσης, διασφαλίζεται τόσο η ενεργειακή επάρκεια, και συνεπακόλουθα η μείωση του κόστους, όσο
και η προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία
21 αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 2,64 MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (Lion BESS) συνολικής χωρητικότητας περίπου 5 MWh, τα οποία θα τοποθετηθούν πλησίον των κτιριακών εγκαταστάσεων δεκαεπτά Ιερών Μονών και τεσσάρων εξαρτημάτων τριών εξ αυτών.

ΙΝΤRACOM TELECOM: Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την
ανάληψη έργου από κοινού με τη MAS ΑΕ, ηγέτιδα εταιρεία λύσεων λογισμικού στον χώρο της ενέργειας, για την υλοποίηση
Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΔΕΔΔΗΕ, ύψους
6.312.640 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, την προμήθεια, την εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση και την υποστήριξη των ΚΕΕ,
καθώς και για τη συντήρησή τους για τρία χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

ALUMIL

ELVALHALCOR: Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 9,2% και
του κύκλου εργασιών κατά 45,9% ανακοίνωσε η ElvalHalcor για
το α’ εξάμηνο του έτους, με την οργανική κερδοφορία (a-EBITDA) να διαμορφώνεται στα 159,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά
87,2% έναντι του α’ εξαμήνου του 2021. O Όμιλος σημείωσε
σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 45,8% στα ιστορικά υψηλά
των 1.960 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο σε σύγκριση με τα
1.344 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο
του 2021.

Σημαντική αύξηση στα οικονομικά της
μεγέθη καταγράφει η ALUMIL για το α’
εξάμηνο του 2022, συγκριτικά με το
αντίστοιχο διάστημα του 2021, με τον
κύκλο εργασιών να σημειώνει άλμα
46,5% και τα EBITDA να ενισχύονται
103,5%. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών του
Ομίλου κατέγραψε αύξηση 46,5% και
διαμορφώθηκε στα 205,9 εκατ. ευρώ
έναντι 140,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά
με το α’ εξάμηνο του 2021.

ΧΡΗΜΑ
Το ευρωπαϊκό
πακέτο μέτρων
Μέτρα άμεσης εφαρμογής αλλά
και... σχέδια για δραστικές παρεμβάσεις στο μέλλον, μετά από διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, προανήγγειλε με την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Οι προτάσεις της πυροδοτούν τον
επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων
μεταξύ των κρατών-μελών, τα οποία
έχουν διαφορετικές προτεραιότητες
και ευάλωτα σημεία. Ο στόχος είναι
να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει η
περίοδος θέρμανσης.
Η πρόεδρος εξήγγειλε πλαφόν στα
υπερέσοδα ηλεκτροπαραγωγών και
θα αφορά εταιρείες που παράγουν
ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλό κόστος, δηλαδή τις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά, υδροηλεκτρικά, λιγνίτες, ΑΠΕ,
βιομάζα ή άλλες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας πλην φυσικού αερίου. Αναφορικά με τη φορολογία των
εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών που
δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η
φον ντερ Λάιεν εκτίμησε ότι θα συγκεντρωθούν 140 δισ. ευρώ στο επίπεδο της ΕΕ, τα οποία θα διοχετευθούν για τη στήριξη των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων.
Η ΕΕ και η Νορβηγία συμφώνησαν
να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας
(task force), η οποία θα εξετάσει τη
δυνατότητα για μείωση της τιμής του
φυσικού αερίου με έναν λογικό τρόπο. Η πρόεδρος της Κομισιόν απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «πλαφόν», αλλά τόνισε ότι για την ΕΕ έχει
σημασία τόσο το θέμα της ασφάλειας
των προμηθειών, όσο και το θέμα της
τιμής του αερίου, καθώς, με τις εξαιρετικά υψηλές τιμές που ισχύουν σήμερα, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.
Προανήγγειλε επίσης την αλλαγή
του δείκτη αναφοράς για τις τιμές του
φυσικού αερίου στην Ευρώπη, TTF,
σημειώνοντας ότι δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικός για την αγορά.
Η Κομισιόν προτείνει επιπλέον την
επιβολή έκτακτης φορολογίας στα
κέρδη των παραγωγών ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, φυσικού αερίου
και προϊόντων πετρελαίου από διυλιστήρια).
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«Σπίτι μου»: 6+1 μέτρα για
πτά μέτρα για φθηνότερη στέγη
περιλαμβάνει η στρατηγική
κοινωνικής στέγασης της
κυβέρνησης, που αφορά τη στήριξη
137.000 νέων που δυσκολεύονται να
εξασφαλίσουν φθηνή στέγη.

Ε

της Αμαλίας Κάτζου

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2023
θα ξεκινήσει η καταβολή άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για νέους και
ζευγάρια 25-39 ετών για αγορά κατοικίας
έως 120 τ.μ., αξίας έως 150.000 ευρώ
και κατασκευής έως το 2007.
Οι ωφελούμενοι των ευνοϊκών στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 νέοι ή νέα
ζευγάρια 25 έως 39 ετών (με σύμφωνο
συμβίωσης ή θρησκευτικό/πολιτικό γάμο),
με ετήσιο καθαρό εισόδημα από 10.000
ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για την
καταβολή του επιδόματος θέρμανσης.
Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 500
εκατ. ευρώ (375 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ και 125 εκατ. ευρώ από
τις τράπεζες). Στην περίπτωση εξάντλησης
των πόρων, προβλέπεται ο διπλασιασμός
του ποσού των χορηγούμενων δανείων.
Η δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης
για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ είναι 275
ευρώ. Όπως σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης,
προκειμένου η δράση να βοηθήσει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και να
συνεισφέρει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, υπάρχει ειδικός όρος κατά τον οποίο:
 όταν ο αιτών είναι νέο ζευγάρι (25-39)
ετών με τρία και πλέον παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής της ή
 όταν ο αιτών είναι νέος ή νέο ζευγάρι,
το οποίο, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής
του δανείου (π.χ. 30 έτη) αποκτήσει τρία
παιδιά, τότε το επιτόκιο 1% θα καλύπτεται
από πόρους της ΔΥΠΑ και τα στεγαστικά
δάνεια θα χορηγούνται άτοκα. Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ξεκινήσει από το α’ τρίμηνο του 2023.

Το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»
Άλλο ένα μέτρο από το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» είναι η μίσθωση –σε πρώτη φάση–
άνω των 1.000 κενών ιδιωτικών κατοικιών
του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για παροχή κατοικιών με χαμηλό ενοίκιο σε νέους και νέα
ζευγάρια. Η εν λόγω δράση αφορά την
αξιοποίηση των ακινήτων του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», τα οποία θα είναι διαθέσιμα

μετά τις 31/12/2022. Όπως αναφέρθηκε,
τα εν λόγω ακίνητα, τα οποία ήταν παραχωρημένα από ιδιώτες και ενοικιάζονταν σε
μετανάστες, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εργασίες επισκευής/ανακαίνισης, καθότι παραδίδονται τους επόμενους μήνες σε καλή
κατάσταση, βάσει του προγράμματος.
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων θα προσφέρει για ακόμα τρία
έτη στους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών
το ίδιο ποσό ενοικίου που λάμβαναν από το
πρόγραμμα, από το αποθεματικό της ΔΥΠΑ. Ωφελούμενοι είναι 2.500 νέοι 25-39
ετών, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενώ προτεραιότητα θα
δοθεί στους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους
και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Στόχος είναι σε επόμενη φάση το πρόγραμμα να επεκταθεί, βάσει και της προσφοράς κατοικιών, που θα υπάρχει από
τους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, έως τον Δεκέμβριο,
θα δημοσιευθεί η πρόσκληση προς τους
ιδιοκτήτες των ακινήτων του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για καταβολή των μισθωμάτων
που λάμβαναν, για επιπλέον τρία έτη, έως
τον Φεβρουάριο θα δημοσιευθεί η πρό-

Το οικονομικό επιτελείο
ανακοίνωσε την κοινωνική
στρατηγική στέγασης –
Χαμηλότοκα δάνεια έως και
150.000 ευρώ για νέους και
ζευγάρια 25-39 ετών – Οι
δικαιούχοι και οι
προϋποθέσεις
σκληση συμμετοχής προς τους ωφελουμένους και, από τον Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής των διαμερισμάτων, όπου χρειάζεται, θα ξεκινήσει
η στέγαση των δικαιούχων.

Ευρωπαϊκά κονδύλια
Η δράση αφορά τη χρηματοδότηση μαζικής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης 4.000 ακινήτων που έχουν μείνει κενά
για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία
με τους ιδιοκτήτες τους, για την άμεση διάθεσή τους ως προσιτές κατοικίες σε νέους
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φτηνή στέγη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ

και νέα ζευγάρια. Το μέτρο θα ωφελήσει τόσο τους νέους που θα στεγαστούν σε αυτές,
όσο και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι
οποίοι θα εξασφαλίσουν εγγυημένο εισόδημα και αναβάθμιση των ακινήτων τους. Από
τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 10.000
νέοι και νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών.

Πιλοτική δράση
Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ
και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων με τους δήμους.
Αφορά την ανακαίνιση 70 διαμερισμάτων
στον Δήμο Αθηναίων και 30 στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στα οποία θα στεγαστούν τουλάχιστον 200 νέοι και νέα ζευγάρια έως 39
ετών, με κριτήρια που θα καθοριστούν έως
το τέλος του έτους. Η δράση καλύπτει, μεταξύ άλλων, το κόστος της ανακαίνισης των
σπιτιών και της αποκατάστασης τυχόν φθορών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια
της διαμονής των ωφελουμένων. Η αξιολόγηση και η επιλογή των κατοικιών θα ολοκληρωθεί το 2023, ενώ η ανακαίνιση των
σπιτιών και η επιλογή των ωφελουμένων
προγραμματίζεται το 2024.

ΧΡΗΜΑ

Θεσμοθετείται η κοινωνική αντιπαροχή
για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του τέως ΟΕΚ. Θα παραχωρηθούν, κατόπιν διαγωνισμού, ακίνητα
της ΔΥΠΑ (που είναι διάδοχος του ΟΕΚ)
και συνολικά του Δημοσίου, εντός και
εκτός αστικών κέντρων, σε τεχνικές
εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν να
κατασκευάσουν με δικά τους έξοδα και
με βάση τεχνικές προδιαγραφές της
ΔΥΠΑ σύγχρονα κτίρια κατοικίας. Τα μισά από τα διαμερίσματα που θα κατασκευαστούν θα διατίθενται για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλά ενοίκια σε νέους έως 39 ετών, βάσει οικονομικών κριτηρίων, με ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τα
υπόλοιπα μισά ακίνητα θα αξιοποιούνται εμπορικά.
Η δράση στοχεύει στην ανέγερση
2.500 κατοικιών, στις οποίες θα στεγαστούν 5.000 ωφελούμενοι. Η επιλογή
των οικοπέδων θα ξεκινήσει φέτος,
ενώ ο διαγωνισμός για την επιλογή των
αναδόχων προγραμματίζεται για τα μέσα του 2023. Θα ακολουθήσουν η ανέγερση των κατοικιών, η πρόσκληση και
η επιλογή των ωφελουμένων.

Από το υπ. Εργασίας
Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συμβάλλει στη
συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης
του στεγαστικού προβλήματος με αξιοποίηση ακινήτων που ανήκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
και σήμερα είναι ανενεργά.
Ειδικότερα, η δράση αφορά την ανακαίνιση 40 ακινήτων και τη διάθεσή
τους ως κοινωνικές κατοικίες σε νεαρά
ζευγάρια και νέους έως 39 ετών,
εφαρμόζοντας ως μοντέλο διάθεσης
είτε το ενοίκιο (που θα είναι χαμηλό
έως μηδενικό) είτε το μοντέλο rent to
own. Εκτιμάται ότι οι ωφελούμενοι θα
είναι 80 νέοι. Ο προϋπολογισμός είναι
1.750.000 ευρώ και καλύπτεται από
πόρους της ΔΥΠΑ.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την
έναρξη διάθεσης των κατοικιών στο 4ο
τρίμηνο του 2023, αφού ολοκληρωθούν η αναβάθμιση των ακινήτων και η
επιλογή των ωφελουμένων.

Follow the Money
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Εγγύηση για όλα
Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον των επισκεπτών στο περίπτερο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα που εξέπεμψε η εταιρεία, μέσα και από τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Κωνσταντίνου Ξιφαρά, είναι ότι θα συνεχίσει να στηρίζει
τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την
ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Επιπλέον, με
στρατηγικές συμμαχίες και επενδύσεις
μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, διαμορφώνει το αυριανό ενεργειακό τοπίο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς συμμε-

τέχει σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως
ο νέος πλωτός τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ένα έργο κρίσιμο για την
ασφάλεια εφοδιασμού με LNG στη ΝΑ Ευρώπη, και ο ελληνο-βουλγαρικός αγωγός
IGB. Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας
έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 140 εκατ. ευρώ για να επιδοτήσει την αύξηση της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου, ενώ η
διοίκηση υπόσχεται ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να στηριχθούν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσα στους
προσεχείς μήνες.

ΟΤΕ: Μήνυμα μέσω Κύπρου
Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την πλήρη ψηφιοποίηση του
συστήματος υγείας της Κύπρου και δείχνει ότι απλώνεται ολοένα και περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αυτό είναι το μήνυμα του Οργανισμού, ο οποίος, έχοντας ως ισχυρό μέτοχο την
Deutsche Telekom, είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα εξελιχθεί σε ακόμη πιο μεγάλο πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ψηφιοποποίηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα. Η αξιοπιστία του ΟΤΕ είναι τέτοια, που εγγυάται την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σχετικού πρότζεκτ. H υψηλή
εξειδίκευση του Οργανισμού και η ανάληψη τέτοιων έργων, εκτός συνόρων, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τη φήμη του και προεξοφλούν τα καλύτερα...

ΤΙΤΑΝ: Πρωτοποριακή υπηρεσία μέσω... ΗΠΑ
Στην ίδρυση της εταιρείας CemAI, Inc.,
στις ΗΠΑ, προχώρησε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ,
με στόχο να κάνει τη διαφορά στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου. Η νέα
εταιρεία θα προσφέρει μια πρωτοποριακή υπηρεσία νέας γενιάς με βάση
την τεχνητή νοημοσύνη για την προγνωστική συντήρηση εργοστασίων. Η υπηρεσία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη
χρήση ενός λογισμικού, του οποίου η
εταιρεία CemAI έχει τα αποκλειστικά δι-

καιώματα για τον κλάδο τσιμέντου, με
τη συνεχή παρακολούθηση και την επίλυση συμβάντων από ειδικούς με εκτενή εργοστασιακή εμπειρία, ενώ εφαρμόζεται σε ολόκληρες γραμμές παραγωγής τσιμέντου σε όλο τον κόσμο. Μέσα από την κίνηση αυτή, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στις ΗΠΑ, στοχεύοντας σε
ενίσχυση των πωλήσεων σε ολόκληρη
την αμερικανική ήπειρο.

Σπουδαία προσφορά από τον ΗΡΑΚΛΗ
Σε μια σπουδαία κίνηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχώρησε ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ, αποδεικνύοντας στην πράξη για ακόμη μία φορά ότι τοποθετεί στο
επίκεντρο τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Με «Έναν άθλο ακόμα για την
Υγεία» στην περιοχή της Μαγνησίας, στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος, αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση για τη διαμόρφωση των χώρων του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο
Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Με αυτήν τη χορηγία, ο Όμιλος συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία του σημαντικού αυτού έργου υποδομής, που
θα εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες υγείας σε ασθενείς με καρδιολογικά και
άλλα προβλήματα.

ΧΡΗΜΑ
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Πώς δεν θα σας «κάψει» η θέρμανση
ε γρίφο για πολύ δυνατούς λύτες
εξελίσσεται ο τρόπος θέρμανσης
των καταναλωτών τον φετινό
χειμώνα, καθώς η «έκρηξη» των τιμών
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής
ενέργειας αναγκάζει σε στροφή προς το
πετρέλαιο θέρμανσης και σε αποφυγή
του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού
ρεύματος, για να μην πάθουν...
ηλεκτροσόκ!

Σ

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Το βασικό δεδομένο της φετινής χειμερινής περιόδου, όπως το ανέλυσε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, θα είναι η μεγαλύτερη επιδότηση για χαμηλότερη κατανάλωση
σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον, εισάγονται
κλίμακες για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής καταφέρει να μειώσει κατά
15% την κατανάλωση ρεύματος, θα λαμβάνει και επιπλέον επιδότηση, λόγω εξοικονόμησης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις
της κυβέρνησης, η επιδότηση σε όλους
τους λογαριασμούς θα συνεχιστεί κανονικά, θα αφορά όλες τις κύριες και μη κύριες
κατοικίες ανεξαρτήτως εισοδήματος, αλλά θα υπάρχουν κλίμακες, βάσει των οποίων θα δίνονται τα μπόνους εξοικονόμησης
ενέργειας. Οι τελικές αποφάσεις για την

επιδότηση του φυσικού αερίου θα ληφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ οι
σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται το τελευταίο πενθήμερο του μηνός.

Τι θα γίνει με το φυσικό αέριο
Το ξεκαθάρισμα του τοπίου σχετικά με
την επιδότηση θέρμανσης για τους
700.000 καταναλωτές φυσικού αερίου θα
«ξεκλειδώσει» και τις τελικές επιλογές για
το μέσο θέρμανσης, αυτόν τον χειμώνα.
Για παράδειγμα, πέρυσι, μια οικογένεια

με δύο παιδιά σε διαμέρισμα στην Αθήνα
είχε λάβει επιδότηση αερίου περίπου 180
ευρώ. Φέτος, αν κάνει χρήση πετρελαίου,
θα λάβει πάνω από 420 ευρώ.
Ωστόσο, η... στροφή προς το πετρέλαιο απαιτεί έξοδα άνω των 3.000 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές μετατροπής στο αυτόνομο ή
κεντρικό σύστημα φυσικού αερίου. Συνεπώς, δεν συμφέρει το συγκεκριμένο
νοικοκυριό να προχωρήσει σε μια τέτοια
κίνηση. Η οικογένεια θα αναγκαστεί εκ

των πραγμάτων να κάνει χρήση των κλιματιστικών ή θερμαντικών σωμάτων,
ενώ, για να έχει σίγουρη εξοικονόμηση
δαπανών σε σχέση με πέρυσι, μάλλον θα
πρέπει να στραφεί προς τις... κουβέρτες
και τα χοντρά ρούχα!

Πετρέλαιο
Χιλιάδες νοικοκυριά είχαν... ξεχάσει τα
τελευταία χρόνια τη χρήση πετρελαίου
θέρμανσης, καθώς είχαν στραφεί στα κλιματιστικά και στα θερμαντικά σώματα.

Ποιοι θα πάρουν «μερίδιο» από τα 300.000.000 €
Με το ποσό των 300 εκατ. ευρώ, έναντι 174 εκατ. ευρώ
κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, θα επιδοτηθούν τα
νοικοκυριά για τη θέρμανση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα:
1. Το επίδομα θα λάβουν οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα
16.000 ευρώ, αντί για 14.000 ευρώ που ήταν πέρυσι,
ενώ για το ζευγάρι το ποσό αυξάνεται στα 24.000 ευρώ,
από 20.000 ευρώ πριν. Επιπλέον, για κάθε παιδί προβλέπεται προσαύξηση κατά 3.000 ευρώ.
2. Όσοι προχωρήσουν στην αντικατάσταση του φυσικού αερίου με το πετρέλαιο θέρμανσης θα λάβουν διπλάσιο επίδομα θέρμανσης.
3. Επίδομα θα λάβουν όσοι χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο,

ξύλα, πέλετ και βιομάζα, έτσι ώστε να υπάρξει υποκατάσταση του ρεύματος. Σημειώνεται ότι πέρυσι δεν δινόταν
επιδότηση σε κάποιον που έκανε χρήση κλιματιστικών ή
φυσικού αερίου.
4. Για να αποφευχθούν υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές
του ξύλου ή των πέλετ, θα μπει πλαφόν σε σχέση με την
περυσινή τιμή, με μέγιστη αύξηση των φετινών τιμών πώλησης κατά 15%.
5. Το επίδομα θέρμανσης θα καθορίζεται με την εφαρμογή
συντελεστή οικισμού ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει (σύστημα με βαθμοημέρες) στο επίδομα βάσης, το οποίο
αυξάνεται φέτος από τα 300 στα 350 ευρώ. Εντός των
προσεχών ημερών, αναμένεται να ανακοινωθεί η αλλαγή
στο μέγιστο και το ελάχιστο ποσό του επιδόματος, τα
οποία είναι 750 και 100 ευρώ, αντίστοιχα.
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φέτος
Ανατροπές φέρνει
η ενεργειακή κρίση – Οφέλη,
κόστη, προτεινόμενες λύσεις
και διαθέσιμες επιλογές,
για να «φουσκώσουν»
οι λογαριασμοί
Η κυβέρνηση παροτρύνει τη στροφή
προς τη χρήση του πετρελαίου, καθώς το
ακριβό φυσικό αέριο τροφοδοτεί τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον λόγο αυτόν, ανακοινώθηκε η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για
το επίδομα θέρμανσης, ενώ, από την άλλη
πλευρά, θα δίνεται επιδότηση 0,25 ευρώ
ανά λίτρο κατά την αγορά του πετρελαίου,
η οποία θα αυξομειώνεται, ανάλογα με την
τιμή του. Πάντως, ακόμη και μετά τη χορήγηση της επιδότησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυξημένη για τον
καταναλωτή τουλάχιστον κατά 30%, σε
σχέση με πέρυσι.

Πρόβλημα τα κοινόχρηστα
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ μεγάλο στις πολυκατοικίες
με κεντρικό σύστημα θέρμανσης, όπου,
λόγω μη ανταπόκρισης πολλών από τους
ενοίκους στη μηνιαία πληρωμή των κοινοχρήστων, οι διαχειριστές δεν προχωρούσαν στην προμήθεια ποσοτήτων. Ως εναλλακτική, σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν η
λύση των κλιματιστικών ή των θερμαντικών σωμάτων, όπως προαναφέρθηκε.
Ωστόσο, φέτος αναμένεται να υπάρξει αυξημένη ζήτηση από πολυκατοικίες με κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου.
Άλλωστε, το κόστος μιας καλής συντήρησης δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 300
ευρώ, οπότε, σε συνδυασμό με την αυξημένη κρατική επιδότηση, αποτελεί μάλλον
τη φθηνότερη λύση.
Όσοι χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας θα έχουν και πάλι το πρόβλημα της
υψηλής τιμολόγησης του ρεύματος, ενώ
τα ενεργειακά τζάκια, που λειτουργούν με
καυσόξυλα ή πέλετ, ίσως αποτελούν μια
ακόμη φθηνότερη λύση, ανάλογα φυσικά
με την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες.
Σε νοικοκυριά που διαθέτουν καυστήρα
πετρελαίου και τζάκι, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η συνδυαστική χρήση των
δύο μορφών ενέργειας, κάτι που εξαρτάται από την καθημερινότητα των μελών
της οικογένειας και το πόσες ώρες βρίσκονται στο σπίτι.

Πότε και πόσα θα πάρουν 3.900.000 συνταξιούχοι,
δημόσιοι υπάλληλοι, μητέρες, άνεργοι και ΑμεΑ
σχυρό δίχτυ προστασίας δημιουργεί η κυβέρνηση τους
προσεχείς μήνες και μέσα στο 2023 για περίπου
3.900.000 συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους,
μητέρες, ανέργους, άτομα με αναπηρία.

Ι

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δοθούν αυξήσεις 6% σε
1.600.000 συνταξιούχους από την 01/01/2023 μετά από 12
χρόνια «παγώματος», ενώ θα δοθεί και η τέταρτη δόση των
αναδρομικών σε όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Επιπλέον, θα δοθούν επιδόματα σε 2.300.000 ευάλωτους πολίτες ή σε ειδικές κατηγορίες πολιτών. Αναλυτικά:
Συντάξεις. Η αύξηση τουλάχιστον κατά 6% στην κύρια σύνταξη αφορά όσους δεν έχουν προσωπική διαφορά (περίπου 1.600.000 δικαιούχοι). Για τους υπόλοιπους 800.000 θα
υπάρξουν μικρές αυξήσεις λόγω εξάλειψης της προσωπικής
διαφοράς ή θα «σβηστεί» η διαφορά αυτή το 2023 και από το
2024 θα δουν πραγματικές αυξήσεις. Έτσι:
α) Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά, με μηνιαίες αποδοχές 750 ευρώ και αύξηση τουλάχιστον 6%, θα έχει ετήσιο
όφελος 540 ευρώ. Με αύξηση 6,5%, το μηνιαίο πραγματικό
όφελος θα είναι 49 ευρώ ή 588 ευρώ ετησίως, ενώ με αύξηση 7,5% θα λάβει 56 ευρώ μηνιαίως και 672 ευρώ ετησίως.
β) Συνταξιούχος με μικρή προσωπική διαφορά 21 ευρώ το
2021 και μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, με αύξηση 6%,
θα λάβει στο χέρι 39 ευρώ (60 ευρώ μείον την προσωπική
διαφορά 21 ευρώ). Με αύξηση της σύνταξης κατά 7,5%, θα
λάβει αύξηση 54 ευρώ και ετησίως 648 ευρώ.
γ) Συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές 1.500 ευρώ και προσωπική διαφορά 150 ευρώ, παίρνοντας αύξηση 6%, θα δει
μείωση της προσωπικής διαφορά στα 60 ευρώ μηνιαίως,
ενώ με αύξηση 7,5% θα πάει στα 38 ευρώ.
Κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγγύης. Αφορά συνολικά εισοδήματα από συντάξεις και άλλες πηγές, άνω των
12.000 ευρώ ετησίως. Οι ωφελούμενοι ξεπερνούν το
1.000.000, καθώς το 2023 θα διευρυνθεί και το εισοδηματικό κριτήριο. Έτσι, συνταξιούχος με δηλωθέν εισόδημα 15.000
ευρώ, εκ των οποίων τα 8.000 ευρώ από συντάξεις και τα
7.000 ευρώ από ενοίκια, θα έχει ετήσιο όφελος 66 ευρώ.
Συνδυαστικά, αν ένας συνταξιούχος έχει καθαρές αποδοχές
1.157 ευρώ, θα λάβει αύξηση τουλάχιστον 6% (επιπλέον ποσό
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Αυξήσεις 6%, νέα αναδρομικά, υψηλότερες
αποδοχές – Αναλυτικά παραδείγματα

64 ευρώ ή 771 ευρώ ετησίως). Από τα 771 ευρώ, τα 698 θα
προκύψουν από την αύξηση και τα υπόλοιπα 73 ευρώ από την
κατάργηση της εισφοράς.
Πάνω από 150.000 συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση
πριν από τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30 έτη
ασφάλισης θα λάβουν την τέταρτη (προτελευταία) δόση.
Εφάπαξ ποσό 250 ευρώ. Θα δοθεί σε περισσότερους δικαιούχους τον Δεκέμβριο. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 50
ευρώ, σε σχέση με πέρυσι, ενώ διευρύνεται το πλήθος των
ωφελούμενων συνταξιούχων, αφού θα δοθεί σε όσους έχουν
μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, αντί 600 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Δικαιούχοι του μέτρου είναι 1.000.000 συνταξιούχοι
από 634.000 πέρυσι, με όριο εισοδήματος τα 9.600 ευρώ αντί 7.200 ευρώ, με οικογενειακό εισόδημα 16.800 αντί
14.400 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ, αντί
για 200.000 ευρώ, πέρυσι. Επιπλέον, το επίδομα θα δοθεί σε
35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ, 225.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, 172.000
δικαιούχους επιδόματος ΑμεΑ, 800.000 δικαιούχους επιδόματος τέκνων (αυξημένο κατά 50%) και 100.000 μακροχρόνια
ανέργους από 12-24 μήνες. Συνολικά, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.300.000 άτομα.
Το επίδομα μητρότητας επεκτείνεται στους εννιά μήνες,
αντί για έξι που ισχύει σήμερα, με αποτέλεσμα μια μητέρα
που σήμερα λαμβάνει 713 ευρώ Χ 6 μήνες, ή 4.278 ευρώ, να
λάβει 713 ευρώ Χ 9 μήνες, ήτοι 6.417 ευρώ. Στο ποσό αυτό
πρέπει να προστεθεί και η αναλογία των δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.
Με την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ένας νεοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος θα έχει ετήσιο όφελος 109 ευρώ, ένας τμηματάρχης 364 ευρώ και ένα διευθυντής 591 ευρώ.
Λουκάς Γεωργιάδης
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Στάθης Κωνσταντινίδης

Βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ

ίναι βαριά η φανέλα του
πρώτου βουλευτή Κοζάνης»,
δηλώνει ο Στάθης
Κωνσταντινίδης στο «Π» και σε μια εφ’
όλης της ύλης συνέντευξη θυμάται το
σπίτι όπου μεγάλωσε, τις συμβουλές του
πατέρα του και τις μεγάλες πολιτικές
προσωπικότητες της εποχής.

«Ε

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως ο
πρωθυπουργός δεν τολμάει να αλλάξει
τον εκλογικό νόμο, γιατί φοβάται πως
θα πριμοδοτήσει τον ΣΥΡΙΖΑ με αυτοδυναμία. Τι απαντάτε;
Πρόσθεσε, όμως, «εκτός και αν το ζητήσει
ο ΣΥΡΙΖΑ». Χρυσή ευκαιρία, λοιπόν, για την
αξιωματική αντιπολίτευση να δεχθεί την αλλαγή, και παρά το γεγονός ότι θα… πάρει
την αυτοδυναμία, να σχηματίσει μία προοδευτική συγκυβέρνηση. Έτσι, ο κ Τσίπρας
θα αποδείξει ότι πιστεύει πραγματικά σε ένα
τέτοιο σχήμα και ότι η απλή αναλογική δεν
ήταν ένας εκλογικός τακτικισμός. Έχουν
πλάκα, όμως, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Μονά, ζυγά, κερδίζουν. Αν άλλαζε τον εκλογικό νόμο
ο Μητσοτάκης, θα ήταν καιροσκόπος. Δεν
τον αλλάζει, φοβάται.
Γιατί είναι «τερατογένεση» η δημιουργία μιας προοδευτικής αριστερής διακυβέρνησης;
Και πάλι ευγενικά το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην πραγματικότητα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο σχηματισμού συγκυβέρνησης από τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ
και ΜέΡΑ25, εξαιτίας της απλής αναλογικής. Το σκέφτεστε; Αυτά τα κόμματα έχουν
εντελώς αντίθετες ιδεολογικές αναφορές
και κοινοβουλευτική στάση. Τα δύο πρώτα
υποτίθεται ότι έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τα άλλα δύο όχι. Σκεφτείτε, σήμερα
λέμε όχι σε εκλογές, για να μην προκύψει
κυβερνητικό κενό για δύο μήνες. Και, τελι-

Έχουν πλάκα, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ…
κά, να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ετερόκλητο σχήμα; Πρακτικά, σε ακυβερνησία. Ούτε
ψύλλος στον κόρφο μας. Μπροστά σ’ αυτό,
η περίοδος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα μοιάζει με κυριακάτικο πικ-νικ.
Ας περάσουμε στη δική σας πολιτική
διαδρομή. Φαντάζομαι, ως γιος βουλευτή, θα μεγαλώσατε μέσα σε πολιτικοποιημένο περιβάλλον. Τι θυμάστε
πιο έντονα από εκείνη την περίοδο;
Ήταν η εποχή της Μεταπολίτευσης, όταν
πολιτικά ακτινοβολούσε η προσωπικότητα
του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Τότε που η
Ελλάδα έμπαινε στον σκληρό πυρήνα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διερωτώνται κάποιοι
σήμερα ποιο κόμμα είναι υπεύθυνο για τις
μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Η αλήθεια είναι
ότι ελάχιστες από αυτές θα ήταν εφικτές και

Πόσο έχει αλλάξει η πολιτική από τη δεκαετία του ’80 ή πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητα ενός βουλευτή από τότε μέχρι σήμερα;
Αν και ο ρόλος του βουλευτή έχει αλλάξει πολύ, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την
πολιτική σχέση. Αρκετοί συμπολίτες μας πιστεύουν ότι το επίπεδο παρέμβασης στη
διοίκηση, στο κράτος, στην εργασία παραμένει το ίδιο. Παρά τις βελτιώσεις και τις
εγγυήσεις που έχουν τεθεί, υπάρχει αμφισβήτηση και πολλές φορές πίεση για την
ικανοποίηση αιτημάτων… βγαλμένων από τα 80s. Είναι λογικό, οι κοινωνίες δεν
αλλάζουν με την ταχύτητα που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Το μόνο «όπλο» που διαθέτει ο πολιτικός για να χτίσει μία αξιόπιστη σχέση είναι η ειλικρίνεια. Τολμώ να πω
ότι η σχέση μου με τους συμπολίτες μου χτίζεται σε υγιή βάση.

βιώσιμες, αν δεν είχαμε μπει στην Ευρώπη.
Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την ιστορική επιλογή η ΝΔ του Καραμανλή ήταν τότε μόνη
της απέναντι στο υπόλοιπο πολιτικό φάσμα.
Η γενιά μου πάντως γαλουχήθηκε ιδεολογικά από τις φιλελεύθερες και προοδευτικές
αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
και από τον πολιτικό ρεαλισμό του.
Αναφέρατε τον Κων. Καραμανλή και
τον Κων. Μητσοτάκη. Αυτές τις δύο
προσωπικότητες ξεχωρίζετε στο πολιτικό σκηνικό της εποχής εκείνης;
Όλοι οι αρχηγοί της ΝΔ είχαν σημαντική συνεισφορά στην παράταξη κι έχουν μερίδιο
στο γεγονός ότι το λαϊκό αυτό κόμμα, παρά
τις ανατροπές που γνώρισε η χώρα, παρέμεινε στη συνείδηση των πολιτών η πιο φερέγγυα και αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Από τα
παιδικά πολιτικά βιώματα, θυμάμαι τα έντονα
πολιτικά πάθη και τον διχασμό που είχε φέρει
στην ελληνική κοινωνία ο «παπανδρεϊσμός».
Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ υπήρξε αναμφίβολα
ένας χαρισματικός πολιτικός, που όμως κληροδότησε μεγάλες παθογένειες και στρεβλώσεις στην πολιτική ζωή του τόπου.
Μιλάτε με πολύ θαυμασμό για τον πατέρα σας…
Είμαι πολύ περήφανος για τη διαδρομή
του πατέρα μου, ξεκίνησε αγροτόπαιδο και

«Να καταλήξουμε σε μια
κυβερνητική
“τερατογένεση”; Ούτε
ψύλλος στον κόρφο μας…
Μπροστά σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο, η περίοδος
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα μοιάζει με
κυριακάτικο πικ-νικ»
κατέκτησε τόσες κορυφές. Ήταν άνθρωπος
φιλελεύθερος στην πράξη και όχι στα λόγια,
και υπήρξε διορατικός πολιτικός. Με συγκινεί το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα συναντώ ανθρώπους που θυμούνται εκφράσεις
του. Τελικά, ό,τι σου δίνουν οι γονείς, μόνο
ευλογία μπορεί να είναι.
Από όσο καταλαβαίνω, από μικρός
«μπολιαστήκατε» όχι μόνο με το «μικρόβιο» της πολιτικής αλλά και με αυτό της
νομικής.
Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που τα δικόγραφα
κάλυπταν τα σεμεδάκια κι από έναν πατέρα
που αγαπούσε τα νομικά και υπηρέτησε τη
Δικαιοσύνη από όλες τις πλευρές της. Οι έννοιές της μου ήταν οικείες από παιδί.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τελικά, είναι ευλογία ή κατάρα να φέρεις πολιτική κληρονομιά;
Εξαρτάται από την έννοια που δίνουμε στον όρο «κληρονομιά». Αν
εννοούμε την πολιτική προίκα,
στην περίπτωσή μου δεν υπήρξε
πολιτική διαδοχή, αφού ο πατέρας
μου εξελέγη τελευταία φορά το
1993. Δύο δεκαετίες μετά, όταν
πολιτεύτηκα εγώ, πολλά πράγματα
είχαν αλλάξει στα κοινά. Ήταν η περίοδος των μνημονίων και επικρατούσε ένας γενικευμένος αφορισμός. Ίσως και να χρειάστηκα διπλή προσπάθεια για να αποδείξω
ποιος είμαι και τι εκφράζω. Αυτό,
πάλι, μάλλον ισχύει για κάθε παιδί
που ακολουθεί τα χνάρια ενός επιτυχημένου πατέρα, σε κάθε στίβο.

τα θέλουν μονά-ζυγά δικά τους!
Η δικηγορία ήταν μονόδρομος ή επιλογή;
Η νομική είναι μία υπέροχη επιστήμη και η
δικηγορία ένα επάγγελμα με μεγάλη γοητεία. Έχει, εξάλλου, και πολύπλευρη συνάφεια με την πολιτική: νομοθέτηση, αντιπαράθεση, ρητορεία. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική είναι αρκετά απαιτητική και δεν μένει
πολύς χρόνος για συστηματική δικηγορία.
Δεν βγάζω όμως απ’ το μυαλό μου και τη
συμβουλή του πατέρα μου, όταν αποφάσισα
να πολιτευτώ: «Μην αφήσεις ποτέ τη δουλειά σου».
Και η σχέση σας με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης;
Έχουν φέρει μία αδιανόητη εξέλιξη στην
επικοινωνία. Φοβερή η επίδρασή τους στις
ζωές μας και στην πολιτική. Η σωστή λειτουργία τους έχει φτάσει να αποτελεί όρο
δημοκρατίας. Εξυπακούεται ότι κάνω χρήση, ελπίζω όχι κατάχρηση. Χρειάζεται αυτοέλεγχος, ίσως και ένα πιο οριοθετημένο
πλαίσιο. Συνολικά, πάντως, η ψηφιακή εξέλιξη αποτελεί μία κοσμογονία, ταυτόχρονα
και μια απειλή για την κοινωνική συνοχή. Στη
χώρα μας έχει συντελεστεί τεράστια πρόοδος τα τελευταία χρόνια και έχουμε ραγδαία αύξηση τέτοιων εφαρμογών στην καθημερινότητά μας.
Ως μέλος της Βουλής των Ελλήνων,

ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα που
έχετε θέσει για την Κοζάνη;
Ο τόπος μου διανύει μία κρίσιμη καμπή.
Μέχρι σήμερα, όλοι μας ήξεραν κυρίως για
τους λιγνίτες μας. Η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία είναι η μετάβαση σε φιλικότερες για το περιβάλλον μορφές ενέργειας.
Η απολιγνιτοποίηση και οι επιπτώσεις της
στους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες
του Νομού Κοζάνης είχαν ξεκινήσει πριν
από 12 χρόνια αλλά κανείς δεν προνόησε να
εκπονήσει ένα πρόγραμμα που θα αντισταθμίσει το αναπτυξιακό, οικονομικό και εργασιακό έλλειμμα από τη μείωση της λιγνιτοπαραγωγής. Είμαστε η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανεργία, τη χαμηλότερη εξωστρέφεια, ενώ τα πρόσφατα αποτελέσματα της
απογραφής ανέδειξαν τη Δ. Μακεδονία
πρώτη σε μείωση πληθυσμού για την περίοδο 2011-2021. Δυστυχώς, ο τόπος μας μίκρυνε πολύ τα προηγούμενα χρόνια και
υπάρχουν βαριές ευθύνες όσων κατείχαν
πολιτικές ή άλλες καίριες θέσεις στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής μας.
Ποια είναι η εντονότερη αγωνία που εκφράζουν σε εσάς οι πολίτες αυτό το
διάστημα;
Είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τους συμπολίτες μου και σε συνεχή συνεργασία με

όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Ο
καθένας έχει τις ιδιαίτερες ανησυχίες του:
Οι γουναράδες μας την απαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία, οι αγρότες μας τις ζημιές
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, οι
επαγγελματίες τα αυξημένα λειτουργικά και
προμηθευτικά βάρη. Η εντονότερη ανησυχία καταγράφεται στο ενεργειακό κόστος.
Υπάρχει όμως εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Ο πολίτης ξέρει ότι
ο Μητσοτάκης θα πάρει τις σωστές αποφάσεις και θα δώσει την αναγκαία στήριξη στην
κοινωνία.
Για έναν μάχιμο βουλευτή, που είναι
και ταυτόχρονα ελεύθερος επαγγελματίας και πατέρας δύο μικρών παιδιών,
υπάρχει ελεύθερος χρόνος;
Μακάρι η ημέρα να είχε 48 ώρες. Προσπαθώ να ισορροπήσω τις ανάγκες και τις
υποχρεώσεις, αλλά τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Είναι βαριά η φανέλα του πρώτου βουλευτή του Νομού Κοζάνης και έχω απόλυτη συναίσθηση
της ευθύνης που αυτή συνεπάγεται. Από την
πρώτη ημέρα της εκλογής μου, αγωνίζομαι
να δικαιώσω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου. Η πολιτική θέλει θυσίες, κι αν τα
καταφέρνω, αυτό οφείλεται στην απίστευτη
στήριξη που έχω από την οικογένειά μου,
τους συνεργάτες και τους φίλους μου.
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Γιατί ο Μητσοτάκης κερδίζει και

ι εκλογές κρίνονται στο
Κέντρο». Η φράση αυτή,
που πριν από μήνες είπε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να
δείξει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο
πως ένα από τα μεγάλα πολιτικά και,
συνάμα, εκλογικά στοιχήματα της
«γαλάζιας» παράταξης είναι να
προσελκύσει με τις πρωτοβουλίες και
τις μεταρρυθμίσεις της ακόμα
μεγαλύτερο κομμάτι ψηφοφόρων από
τον συγκεκριμένο χώρο, καθίσταται
και πάλι επιτακτικά επίκαιρη σήμερα.

«Ο

του Φώτη Σιούμπουρα

Ανάλυση «Π»

Η χώρα εισήλθε στην τελευταία φάση
τής –ούτως ή άλλως μακράς– προεκλογικής περιόδου, εν μέσω της ραγδαίας μεταβολής του πολιτικού σκηνικού. Βεβαίως, το κατά Μητσοτάκη «στοίχημα» της
παράταξής του, αυτό της προσέλκυσης
ψηφοφόρων από τον κεντρώο χώρο, είχε
κατά ένα μεγάλο ποσοστό κερδηθεί στις
προηγούμενες εκλογές. Το επιβεβαίωσε
πέρυσι τον Οκτώβριο ο ίδιος ο πρόεδρος
της ΝΔ, μιλώντας στο Συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας (Partido Popular), που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τότε πως
η «πραγματική αλλαγή», που κατέθεσε ως
προεκλογική πρόταση στον ελληνικό λαό,
χάρισε στον ίδιο και στο κόμμα της Νέας
Δημοκρατίας την αυτοδυναμία, «αλλά και
την κυριαρχία στον πολιτικό χώρο από τη
Δεξιά έως το προοδευτικό Κέντρο».

διλήμματα επί των οποίων θα κληθεί να
τοποθετηθεί η κοινωνία στην, κατά δήλωσή του, διπλή κάλπη του 2023, αλλά και
τη «συριζοποίηση» –όπως εκτιμούν στη
ΝΔ–, που εσχάτως παρατηρείται στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Μητσοτάκης επενδύει
στην πολιτική ηγεμονία του ιδίου και της
παράταξης στον δεξιό χώρο και, ταυτόχρονα, απευθύνεται στους πολίτες, οι
οποίοι τοποθετούνται στο Κέντρο του πολιτικού χάρτη, γνωρίζοντας ότι αυτή η
στρατηγική οδός είναι που θα ανοίξει τον
δρόμο στη Νέα Δημοκρατία προς την
Πράσινη «Συριζοποίηση»
εκλογική νίκη και την αυτοδυναμία.
Τώρα και έχοντας ο πρωθυπουργός ως
Η Πειραιώς εκτιμά ότι εσχάτως το ΠΑπρόταγμα την ανάγκη της πολιτικής σταθε- ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δείχνει να διολισθαίνει προς το
ρότητας σε μία εποχή πολλαπλής αβεβαι- τοξικό κλίμα που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ με
ότητας και με σχεδόν δεδομένη
δηλώσεις του νέου προέδρου
τη σύμπλευση Τσίπρα - Αντου, όπως «δεν πρόκειται
δρουλάκη, δείχνει να
να συνεργαεπενδύει στο κοινωστώ σε συμμανικό πρόσημο των
χική κυβέρνηκυβερνητικών
ση με πρωθυΤρία χρόνια μετά την ανάληψη της
μεταρρυθμίσεπουργό
τον Μηεξουσίας, και καθώς μπήκαμε στον τέων, το οποίο θα
τσοτάκη»,
ή με
ταρτο και τελευταίο, η κυβέρνηση και ο
αναδεικνύει σε
την
επιμονή
του
πρωθυπουργός εμφανίζονται να προκάθε ευκαιρία,
περί ανάγκης
ηγούνται σε όλες τις δημοσκοπήσεις,
στην πορεία
σ
χηματισμού
διατηρώντας προβάδισμα καταλληλόπρος τις επόμε«σοσιαλδημοτητας και εμπιστοσύνης για διαχείρινες εκλογές και
κρατικής κυβέρση των κρίσιμων και ουσιαστικών
την κατάκτηση της
νησης», και μάλιζητημάτων που απασχολούν
αυτοδυναμίας.
στα με την αδιατην κοινωνία.
Έχοντας αναλύσει,
νόητη «υποσημείωση»,
στην όλη διάστασή τους, τα
ότι «δικαιούται» να ζητά την

Ουδείς
καταλληλότερος

πρωθυπουργία επειδή το ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές θα σημειώσει άνοδο, «μεγαλύτερη από εκείνη της ΝΔ». Οι θέσεις
αυτές όμως του Νίκου Ανδρουλάκη και
στελεχών του κόμματος, όπως εκτιμούν
και στην Πειραιώς, έρχονται σε αντίθεση
με τα αποτελέσματα όλων των δημοσκοπήσεων, βάσει των οποίων η πλειονότητα των
ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ όχι μόνον
τάσσεται υπέρ του σχηματισμού κυβερνήσεως συνεργασίας ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, αλλά και συμφωνεί με κυβερνητικές αποφάσεις σε μια σειρά θεμάτων.

Ακόμα και οι «αντίθετοι»
Έβρος, πανδημία, ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια και
νέες απειλές από την Τουρκία κυριάρχησαν και κυριαρχούν στη διάρκεια της κυβερνητικής της θητείας. Εντούτοις οι πολίτες, και σε ένα μεγάλο ποσοστό κεντρώοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ,
ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθούν να
θεωρούν την κυβέρνηση ικανή στην επίλυση των προβλημάτων και τη διαχείριση
των κρίσεων. Ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει καταφέρει παρά τα όποια λάθη (τα
οποία πάντα παραδέχθηκε), τις όποιες παραλείψεις, ακόμη και τις καθυστερήσεις,
να κυριαρχεί στους βασικούς άξονες του
λεγόμενου δημοκρατικού τόξου που ορίζεται μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς και να
αποτελεί την πρώτη προτίμηση των ψηφοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται να δη-

Με στόχο την πολιτική
σταθερότητα και με σχεδόν
δεδομένη τη σύμπλευση
Τσίπρα - Ανδρουλάκη,
επενδύει στην κοινωνία
και απευθύνεται
στους μη φανατισμένους
πολίτες του Κέντρου
λώνουν ότι ανήκουν στη Δεξιά, την Κεντροδεξιά και το Κέντρο, διατηρώντας μάλιστα ερείσματα ακόμη και στον χώρο
προς την Κεντροαριστερά.
Αρκεί να σημειωθεί πως στις τελευταίες μετρήσεις ο πρωθυπουργός καλύπτει
πάνω από το 50% των προτιμήσεων των
ψηφοφόρων του Κέντρου, αφήνοντας το
υπόλοιπο ποσοστό να κατανέμεται μεταξύ
του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προηγείται ως προς την καταλληλότητα να
διαχειριστεί θέματα που αφορούν είτε τα
ελληνοτουρκικά και τα εθνικά γενικότερα
είτε την οικονομία και την ανάπτυξη αλλά,
και αυτό ίσως είναι το βασικότερο, και την
ακρίβεια.
Επί της ουσίας, τα συμπεράσματα της
έρευνας δείχνουν πως η κυβέρνηση, όχι
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ι τους κεντρώους ψηφοφόρους

έραν όμως της προσπάθειας διεύρυνσης της δεξαμενής
των ψηφοφόρων, στην οποία απευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης, στην πορεία προς τις επόμενες εκλογές και σε χρόνο παράλληλο, θα αναδεικνύει ακόμα πιο έντονο και το πολιτικό χάσμα που χωρίζει τη ΝΔ κατά βάση με τον ΣΥΡΙΖΑ και, βεβαίως, θα αναφέρεται συνέχεια στην πολιτική σταθερότητα, που
τόσο ανάγκη έχει ο τόπος και την οποία «ασπάζονται», σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, οι ανήκοντες στον κεντρώο
χώρο. Με την ευρωπαϊκή ήπειρο αλλά και την παγκόσμια κοινότητα να στροβιλίζονται σε ένα σκηνικό πολλαπλών προκλήσεων, που ξεκινούν από την ενέργεια και φτάνουν μέχρι την
οικονομική κρίση, κυβερνητικά στελέχη αναδεικνύουν την
ισχυρή προστιθέμενη αξία της επιλογής του κ. Μητσοτάκη να
οδηγήσει τη χώρα –αδιαφορώντας για τυχόν πολιτικό κόστος– σε εκλογές στη
λήξη της τετραετίας.
 Χαρακτηριστικό –κακό–
παράδειγμα η Ιταλία, και
όχι μόνο. Η παραίτηση
Ντράγκι «επισημοποιεί» το
γεγονός ότι η Ιταλία είναι η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα, σε
διάστημα δύο μηνών, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο κυβερνητικό ή νομοθετικό έργο. «Τη στιγμή που η
Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση
από τη δεκαετία του ’70, τον μεγαλύτερο πόλεμο στα εδάφη της από το ’45, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ
βυθίζεται σε πολιτικό χάος, μιας και παραμένει αβέβαιο κατά πόσο οι πρόωρες εκλογές θα οδηγήσουν στη συγκρότηση σταθερής κυβέρνησης», σχολιάζουν παράγοντες.
 Στη Γαλλία, επίσης, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από το κόμμα του προέδρου Μακρόν, η
κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να αναζητεί προσωρινές
συμμαχίες για την ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
 Στη Βουλγαρία, μετά την άρση της εμπιστοσύνης προς την
πολυκομματική κυβέρνηση, ο Κίριλ Πέτκοφ παραμένει
στον πρωθυπουργικό θώκο, σε ένα momentum που καμία
παράταξη δεν φαντάζει ικανή να δώσει λύση στο θέμα της
κυβερνησιμότητας. Η πολιτική αστάθεια παραμένει και η
γειτονική χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, γεγονός
που θα σημάνει τις τέταρτες κάλπες μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών.
Στελέχη της κυβέρνησης, εστιάζοντας στα παραπάνω παραδείγματα, αναφέρουν ότι η βεβαρημένη διεθνής συγκυρία απαιτεί τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, χωρίς χρονοτριβές. Αναδεικνύεται, λένε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ανάγκη για σταθερές κυβερνήσεις και καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρη η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτοδύναμη Ελλάδα, με ισχυρή κυβέρνηση που εξασφαλίζει
αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των πολλαπλών
εξωγενών κρίσεων. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται πόσο σωστή
και εύστοχη είναι η επιλογή του πρωθυπουργού να μην κάνει
μικροπολιτικά παιχνίδια με τον χρόνο των εκλογών και την
αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά να επιμείνει σε αυτό που
είναι το θεσμικά και ουσιαστικά σωστό. Δηλαδή, στην εξάντληση της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας. «Τότε θα αναμετρηθούμε», είπε στη ΔΕΘ, εκφράζοντας
τη βεβαιότητα ότι στις εκλογές δεν θα αναδειχθεί μόνον κυβέρνηση, αλλά και πρωθυπουργός.

Π

«Ζητούμενο»
η σταθερότητα

μόνο απλά αντέχει, αλλά μετά και τις
ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της
κοινωνίας ανακάμπτει.

«Εναγκαλίζεται» τον Ανδρουλάκη
Αποδομείται έτσι, σύμφωνα με την Πειραιώς, και η προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εμφανίσει την κυβέρνηση ως ανάλγητη και τον πρωθυπουργό ως αδιάφορο. Δείχνουν, επίσης,
ότι η στάση των Ανδρουλάκη και Τσίπρα
δεν τους ωφελεί κομματικά, αφού αδυνατούν (από κοινού) να μειώσουν την ψαλίδα και να αυξήσουν τα ποσοστά τους,
ώστε να «απειλήσουν» έστω και στο ελάχιστο την κυβερνώσα παράταξη. Η
ακραία ρητορική μάλιστα των δύο πολιτικών αρχηγών, ιδιαίτερα στο θέμα των παρακολουθήσεων, αλλά και των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης και προσωπικά
κατά του πρωθυπουργού, δείχνει να απομακρύνει και τους ψηφοφόρους του Κέντρου. Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του
κλίματος της τοξικότητας που καλλιεργεί, έχει επιλέξει τον δρόμο της πλειοδοσίας, όπως φάνηκε και από το νέο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης», που θα
εξαγγείλει σήμερα ο Τσίπρας στη ΔΕΘ,
θυμίζοντας περιόδους πριν από τις εκλογές του 2015, με υποσχέσεις που και τότε δεν υλοποιήθηκαν. Την ώρα που θέλει
να δείξει ότι κάνει «άνοιγμα» προς το Κέντρο και «εναγκαλίζεται» τον Ν. Ανδρουλάκη, ο Αλ. Τσίπρας εμφανίζεται να κλεί-

νει το μάτι στη ριζοσπαστική Αριστερά.
Όλα αυτά βεβαίως λαμβάνει υπόψη του
ο κ. Μητσοτάκης, στην προσπάθεια
«ανοίγματος έτι περαιτέρω» προς το «προοδευτικό Κέντρο», οι ψηφοφόροι του
οποίου, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του στα θέματα της πολιτικής
σταθερότητας και την πιθανότητα σχηματισμού συμμαχικής κυβέρνησης, δείχνουν
τουλάχιστον να προβληματίζονται για τη
στάση των αρχηγών της αντιπολίτευσης.

Βασικός «συνομιλητής»
Γι’ αυτό και επειδή «οι εκλογές κρίνονται στο Κέντρο», η συγκεκριμένη πτέρυγα αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί
βασικό συνομιλητή στον διάλογο με την
κοινωνία, προκειμένου ο στόχος της πολύπλευρης διεύρυνσης να λάβει σάρκα
και οστά. Μία διεύρυνση, ανάλογη με αυτή του 2019, η οποία οδήγησε στον σχηματισμό της αυτοδύναμης κυβέρνησης
της Νέας Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία η ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με τη λέξη-κλειδί, αυτή της προόδου, την οποία αναδεικνύει ο πρωθυπουργός. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, το προοδευτικό προφίλ
της ΝΔ, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που το
ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνει
να «συριζοποιείται», ενισχύεται έτι περαιτέρω, με τις διαρροές κεντρώων προς
τη Νέα Δημοκρατία.

Σωστά
ο πρωθυπουργός
απέχει από
μικροπολιτικά
παιχνίδια με τον
χρόνο των
εκλογών και την
αλλαγή του
εκλογικού
νόμου. Επενδύει
στην εξάντληση
της τετραετίας
και τονίζει στους
αντιπάλους του
ότι «τότε θα
αναμετρηθούμε»!
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Από το Κερατσίνι στην καταδίκη της ΧΑ
δολοφονία του Παύλου Φύσσα
από το μαχαίρι του Γιώργου
Ρουπακιά, λίγο μετά τα
μεσάνυχτα της 17ης προς 18η
Σεπτεμβρίου 2013, έμελλε να
αποτελέσει την αρχή του τέλους για τη
Χρυσή Αυγή, την εγκληματική οργάνωση
που με τον μανδύα του πολιτικού
κόμματος «τρύπωσε» στην
κοινοβουλευτική μας δημοκρατία και
την αμαύρωσε.

Η

Δολοφονία
α
σ
σ
ύ
Φ
υ
ο
λ
Παύ

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Το μοιραίο εκείνο βράδυ, ο Παύλος
Φύσσας ή «Killah P», όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ως τραγουδιστής
της ραπ μουσικής, άτομο με κοινωνικές
και πολιτικές ανησυχίες –όπως θα μαθαίναμε τις επόμενες ημέρες– μαζί με την
κοπέλα του και μία παρέα 7-8 ατόμων πηγαίνουν σε ένα καφέ στο Κερατσίνι για να
παρακολουθήσουν μία ποδοσφαιρική
αναμέτρηση για το Champions League.
Σε διπλανό τραπέζι κάθεται μία άλλη παρέα, με τα... χαρακτηριστικά μαύρα
μπλουζάκια (σ.σ. είναι η περίοδος που η
Χρυσή Αυγή μεσουρανεί πολιτικά έχοντας
18 βουλευτές), με την οποία ξεκινάει
ένας έντονος διαπληκτισμός. Τις πρώτες
ώρες, τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα είναι εντελώς συγκεχυμένα και ο
καβγάς αποδίδεται σε διαφορές για το ποδόσφαιρο.

«Πολιτική δήλωση»

στε κοντά. Δεν θα περιμένουμε μακριΤα όσα θα αποκαλυφθούν τα επόμενα νούς. Τώρα». Ταυτόχρονα, μέσα σε διά24ωρα, όμως, θα δείξουν ότι η δολοφο- στημα μικρότερο της μισής ώρας επικοινία του 34χρονου τραγουδιστή της ραπ νωνεί τηλεφωνικά επτά φορές με τον τόήταν μία «πολιτική δήλωση» του φασιστι- τε βουλευτή της ΧΑ Ιωάννη Λαγό, προκεικού μορφώματος που έρχεται σε συνέ- μένου να πάρει έγκριση «για να μη μείνει
χεια των εκατοντάδων επιθέσεων με ρα- τίποτα όρθιο».
Λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, το
τσιστικά κίνητρα.
Στη δεύτερη παρέα είναι ο Ιωάννης Άγ- κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχεται κλήση
ότι ομάδα πεγος, τότε υπεύθυνος ασφαλείας της
ρίπου
50 ατόΤοπικής Οργάνωσης Νίκαιας
μων, μαυροτης Χρυσής Αυγής, ο οποίφορεμένων
ος ενημερώνει τηλεφωΟ Παύλος διατηρούσε
και με ρόπαλα
νικά για το περιστατικό
τις αισθήσεις του, παρά το
στα
χέρια, έχει
τον «πυρηνάρχη» Γιώργεγονός ότι είχε σοβαρό τραύσυγκεντρωθεί
γο Πατέλη, ο οποίος
μα στο στήθος, και υπέδειξε
στη συμβολή
μέσω ηλεκτρονικού
των οδών Ιφιτον Ρουπακιά ως τον άνθρωυπολογιστή στέλνει σε
γένειας
και λεκινητά τηλέφωνα μελών
πο που τον μαχαίρωσε
ωφόρου Πανατης Τ.Ο. το εξής μήνυμα:
γή Τσαλδάρη
«Όλοι τώρα τοπική. Όσοι είσα-

στο Κερατσίνι και κατευθύνεται πεζή
προς την καφετέρια που έχουν παραμείνει ο Παύλος Φύσσας και η παρέα του.

Αρχή του τέλους...
Τέσσερα δίκυκλα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με
οκτώ αστυνομικούς λαμβάνουν εντολή να
κινηθούν προς τα εκεί, με τους πρώτους
αστυνομικούς που φτάνουν να διαβιβάζουν ότι εντόπισαν «γύρω στα 20 άτομα
της Χρυσής Αυγής» που τους είπαν πως
«είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου» και ότι οι αστυνομικοί προσπαθούσαν «να κατευνάσουν τα πνεύματα». Λίγο αργότερα, ο επικεφαλής της
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. θα αναφέρει ότι διέκρινε
«σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα», ενώ
ελάχιστα λεπτά αργότερα το κέντρο της
Άμεσης Δράσης ενημερώνεται ότι άτομα
της ΧΑ «κυνηγάνε έτερα άτομα επί της Παναγή Τσαλδάρη». Φτάνοντας εκεί, οι άν-

δρες της ΕΛ.ΑΣ. θα δουν τον Παύλο Φύσσα πεσμένο στο έδαφος και αιμόφυρτο.
Παρά το γεγονός ότι έχει σοβαρό τραύμα
στο στήθος, διατηρεί τις αισθήσεις του
και θα υποδείξει τον Γιώργο Ρουπακιά ως
τον άνθρωπο που τον μαχαίρωσε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρει στο «Γενικό
Κρατικό Νικαίας» τον 34χρονο τραγουδιστή της ραπ, όπου λίγο αργότερα αφήνει
την τελευταία του πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ο Γιώργος Ρουπακιάς βρίσκεται με χειροπέδες
στο ΑΤ Κερατσινίου, όπως επίσης και το
μαχαίρι-πειστήριο του εγκλήματος. Δεν
έχει καμία εξωτερική κάκωση (σ.σ. δηλαδή δεν πάλεψε ποτέ ο ίδιος με τον Παύλο
Φύσσα ή κάποιον άλλον παρά μόνο μαχαίρωσε τον 34χρονο), ενώ οι τοξικολογικές
εξετάσεις θα δείξουν πως ούτε χρήση ουσιών είχε κάνει, ούτε αλκοόλ είχε καταναλώσει. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο
45χρονος τότε Γιώργος Ρουπακιάς θα
ισχυριστεί ότι είχε «χαλαρή σχέση» με τη
Χρυσή Αυγή και ότι ήταν οργανωμένος
στην ΚΝΕ από τα 13 έως τα 17 του χρόνια. Στον αντίποδα, η Χρυσή Αυγή θα αρνηθεί κι αυτή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση
με τον Ρουπακιά. Η έρευνα των Αρχών,
όμως, θα δείξει διαφορετικά πράγματα
ενώ λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία
είχε συμμετάσχει και στην ακροδεξιά εκδήλωση στον Μελιγαλά.
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Δέκα ημέρες μετά
τα μεσάνυχτα της
18ης Σεπτεμβρίου 2013,
η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία θα περάσει
χειροπέδες
στον Νίκο Μιχαλολιάκο
και τα πρωτοπαλίκαρά του

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Τον Οκτώβριο το «κρας τεστ»

Μπαράζ συλλήψεων
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της Δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
να στοιχειοθετεί για το ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον
Νίκο Μιχαλολιάκο. Τα ξημερώματα του
Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου 2013 (σ.σ. δέκα ημέρες μετά τη δολοφονία), η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία συλλαμβάνει την ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, ενώ σε βάρος των
Μιχαλολιάκου, Κασιδιάρη, Λαγού, Παππά
κ.ά. στελεχών του φασιστικού μορφώματος σχηματίζεται ποινική δικογραφία για
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι
Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος
και Νίκος Μίχος ήταν οι μοναδικοί βουλευτές της Χ.Α. που δεν κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ τον δρόμο για τη φυλακή πήραν
επίσης ο 32χρονος Γ.Κ., ο οποίος φέρεται
ότι βρισκόταν στο αυτοκίνητο του Γιώργου
Ρουπακιά το βράδυ που δολοφόνησε τον
Παύλο Φύσσα, και ο 36χρονος Α.Κ.
Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, κοινοβουλευτική δημοκρατία και Δικαιοσύνη θα
δώσουν μάχη για να τελειώσουμε με τη
Χρυσή Αυγή. Το δικαστήριο έχει πρωτοφανή χρονικά διάρκεια (σ.σ. κράτησε πεντέμισι έτη), ωστόσο, το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου 2020 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχο τον Γιώργο Ρουπακιά και τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Για συνεργεία στη δολοφονία του
34χρονου τραγουδιστή της ραπ, ένοχοι
κρίθηκαν 15 από τους 17 κατηγορουμένους... Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα
θα θυμίσει για μία ακόμη φορά ότι η ιστορία γράφεται με αίμα, με την απόφαση του
δικαστηρίου να είναι μια συντριπτική νίκη
απέναντι στο «αυγό του φιδιού», που δύο
χρόνια μετά επιχειρεί και πάλι να επωαστεί.

ίστε και είμαστε εδώ για να εγκαθιδρύσουμε
αίσθημα ασφαλείας. Είστε και είμαστε εδώ για
να αντιμετωπιστούν: το εμπόριο ναρκωτικών, οι
ακραίες βιαιοπραγίες, το παρεμπόριο και κάθε παράνομη
και εγκληματική δραστηριότητα, που μπορεί να
εκδηλώνεται στους ευρύτερους πανεπιστημιακούς
χώρους».

«Ε

Η φράση αυτή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκου, στα στελέχη των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), στη συνάντηση γνωριμίας που
είχαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, ξέκοψε κάθε συζήτηση –που συγκεκριμένοι κύκλοι επιχείρησαν να ξεκινήσουν– περί... βήματος πίσω από την κυβέρνηση, μετά τις αντιδράσεις από μερίδα φοιτητών για την παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (αρχικά) σε Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη και στο campus του ΑΠΘ. Η αλήθεια είναι πως
τις τελευταίες ημέρες διακινήθηκε –από τους κύκλους που
προαναφέραμε– το σενάριο των «δεύτερων σκέψεων», που
όμως δεν φαίνεται να έχει βάση, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Π», καθώς ο στόχος της κυβέρνησης είναι και παραμένει «η αντιμετώπιση της εκτεταμένης ανομίας και ποινικής
εγκληματικότητας σε ορισμένα ΑΕΙ», σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές.

Αντιδράσεις
Κατά γενική ομολογία, οι πρώτες εμφανίσεις των μελών
της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας προκάλεσαν αντιδράσεις
από φοιτητικές παρατάξεις, που όμως δεν μπορεί κανείς να
πει ότι δεν ήταν αναμενόμενες. Γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμο
τα μέλη των ΟΠΠΙ να προστατευθούν από συναδέλφους τους
αστυνομικούς των διμοιριών ΥΜΕΤ και ΜΑΤ, καθώς όπως επεσήμανε και ο κ. Θεοδωρικάκος «δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε σε κανέναν αλλόφρονα περιθωριακό
να τραυματίσει και να προκαλέσει ζημιά σε νέους Έλληνες
αστυνομικούς που υπηρετούν τον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια». Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν
έχει υπάρξει κάποιο «χοντρό» επεισόδιο, όμως ακόμη δεν έχει
δοκιμαστεί η παρουσία των ΟΠΠΙ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (σ.σ. τουλάχιστον τα τέσσερα που προβλέπεται να επιτηρούν αρχικά) σε πλήρη λειτουργία, κάτι που αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο.
Την ίδια ώρα, δεν έχουν εκπληρωθεί –από πλευρά διοίκησης του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου και
του ΑΠΘ– οι υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Πολιτείας, καθώς ούτε τα τουρνικέ (σ.σ. έλεγχος εισόδου - εξόδου) έχουν τοποθετηθεί, ούτε τα κλειστά κυκλώματα ασφαλείας σε κεντρικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι για να ξεκινήσει η ακαδημαϊκή χρονιά, με βάση τα όσα έχουν προβλεφθεί,

θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες οι διοικήσεις των πανεπιστημίων να... τρέξουν. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι εφικτό,
όταν η πλειοψηφία ασχολείται με την εκλογική διαδικασία για
τη σύσταση συμβουλίων διοίκησης, είναι μία άλλη συζήτηση.
Σε κάθε περίπτωση, το «κρας τεστ» για τις ΟΠΠΙ είναι τον
Οκτώβριο, όταν εκτός από τα campus θα κληθούν να εμφανιστούν και σε πιο «σκληρούς» χώρους, όπως για παράδειγμα
το Πολυτεχνείο.

Ο ρόλος των ΟΠΠΙ
Αλήθεια, ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες-γροθιά στο
στομάχι, με τον πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έντρομο λόγω των κουκουλοφόρων που το πρωί της
29ης Οκτωβρίου 2021 εισέβαλαν στο γραφείο του; Ποιος
μπορεί να ξεχάσει την εικόνα αυτού του ανθρώπου, έντρομου
από τις απειλές και τους προπηλακισμούς, να του κρεμούν
στον λαιμό πλακάτ με το σύνθημα «αλληλεγγύη στις καταλήψεις»; Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις εικόνες από το χτίσιμο
του... αυθαιρέτου στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ από φοιτητές εξωκοινοβουλευτικών πολιτικών παρατάξεων; Ή μήπως έχει κανείς ξεχάσει ότι για πάρα πολλά χρόνια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
χρησιμοποιούνται ως ορμητήρια κουκουλοφόρων για επιθέσεις σε αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και «καταφύγια» –λόγω
του ασύλου– από διακινητές ναρκωτικών ή άτομα που κάνουν
παρεμπόριο;
Αυτά ακριβώς θέλει να «πολεμήσει» η Πανεπιστημιακή
Αστυνομία με την παρουσία της, γι’ αυτό και η κυβέρνηση εμμένει τόσο πολύ στην εφαρμογή ενός πλαισίου τάξης, που
στις δυτικές κοινωνίες εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες. Δεν
είναι τυχαία η ρήση του κ. Θεοδωρικάκου –πάλι από τη συνάντηση γνωριμίας– ότι «θέλουμε να λειτουργούμε προληπτικά
και όχι κατασταλτικά». Στον αντίποδα, πάντως, ακόμη και καθηγητές-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εκφράζουν την
αντίθεσή τους με την παρουσία των ΟΠΠΙ, διαμηνύοντας ότι
«η Αστυνομία εντός των ΑΕΙ είναι ξένη με την κουλτούρα των
ελληνικών ιδρυμάτων». Τι κι αν οι άοπλοι αυτοί αστυνομικοί
(σ.σ. απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι ίδιοι) θα είναι εκεί για να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους και την ομαλή
λειτουργία των ιδρυμάτων...
Κώστας Παπαδόπουλος

«Διά πυρός και σιδήρου» περνούν τις
πρώτες τους ημέρες οι ΟΠΠΙ, με την
κυβέρνηση να απορρίπτει τα σενάρια
για... δεύτερες σκέψεις

YΓΕΙΑ
α επικαιροποιημένα εμβόλια για
την «Όμικρον» 4 & 5 ήταν το
θέμα της ενημέρωσης την
περασμένη Δευτέρα. Μετά την έγκριση
που έλαβαν από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), είναι
θέμα χρόνου να τα παραλάβει και η
Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει
στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τ

της Κατερίνας
Παπακωστοπούλου

Ωστόσο, στο εύλογο ερώτημα των
πολιτών «να κάνω τώρα αυτό με την
“Όμικρον” ή να περιμένω το νέο εμβόλιο που περιλαμβάνει τις παραλλαγές
“Όμικρον” 4 & 5;», η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου απάντησε με νόημα
ότι «ο έγκαιρος εμβολιασμός με την
αναμνηστική δόση είναι σημαντικότερος από τον τύπο του εμβολίου που θα
χορηγηθεί. Στη σύγκριση των διδύναμων εμβολίων υπάρχουν διαφορές, αλλά δεν είναι αξιόλογες ώστε να κάνουν
τη μεγάλη μεταβολή για τον εμβολιασμό. Δεν έχει σημασία ποιο εμβόλιο κάνεις, το σημαντικό είναι να το κάνεις
στον σωστό χρόνο».
Παρ’ όλα αυτά, η πλατφόρμα άνοιξε κι
όποιος εκτιμά ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο μπορεί να κλείσει ραντεβού.

28

Στις 19 Σεπτεμβρίου
τα επικαιροποιημένα
εμβόλια της «Όμικρον»

 Διευκρινίσεις

από τη Μαρία Θεοδωρίδου και τον Μάριο
Θεμιστοκλέους σχετικά με την «Όμικρον» 4 & 5
 Τι πρέπει να προσέξουμε, πότε φθίνει η ανοσία και
ποιες είναι οι διαφορές των διδύναμων εμβολίων

Ποιους αφορά
Η σύσταση για το νέο εμβόλιο που περιέχει το αρχικό στέλεχος του κορονοϊού
συν αυτό της «Όμικρον» ΒΑ.1 αφορά σαφώς συγκεκριμένες ομάδες, όπως ανοσοκατεσταλμένους, άτομα άνω των 60
ετών, διαμένοντες και εργαζομένους σε
οίκους ευγηρίας και μονάδες χρονίων
νοσημάτων, υγειονομικούς, φροντιστές
ασθενών που κινδυνεύουν από τη νόσο
Covid-19, άτομα που διαμένουν με ανοσοκατεσταλμένους, όμως μπορεί να το
κάνει κι ένα άτομο ηλικίας 30-59 ετών,
που το επιθυμεί.
Σε όλες τις περιπτώσεις ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει τρεις μήνες μετά
τον τελευταίο εμβολιασμό ή τη νόσηση.

Μετά τα δύο εμβόλια
Η καθηγήτρια κα Θεοδωρίδου ήταν
σαφής, ότι, για να κάνει κάποιος το επικαιροποιημένο εμβόλιο, θα πρέπει να
έχει προηγηθεί βασικός εμβολιασμός,
δηλαδή τουλάχιστον δύο εμβόλια mRna
ή το μονοδοσικό. Οπότε, αν κάποιος επιθυμεί να λάβει το booster με την «Όμικρον», θα πρέπει πρώτα να κάνει έστω
ένα μονοδοσικό και μετά φυσικά να περάσει ένα τρίμηνο για να κάνει και το
νέο επικαιροποιημένο.
Αν, πάλι, κάποιος έχει κάνει ήδη τις
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τέσσερις δόσεις και αυτό αφορά κυρίως
τους 60 και άνω, μπορεί να κάνει το επικαιροποιημένο τρεις μήνες μετά! Ο λόγος που κάνουμε ένα επικαιροποιημένο
εμβόλιο είναι για να ενισχύσουμε την
ανοσία μας. Κι αυτό γιατί, όπως τόνισε
και η καθηγήτρια, η ανοσία μας από τον
εμβολιασμό που έχουμε ήδη κάνει είναι
περιορισμένη, όσο και από την ίδια τη νόσηση, ενώ έχουμε την εμφάνιση διαδοχικών παραλλαγών.
Άρα, οι επιδημιολογικές συνθήκες και η
περιορισμένη ανοσία υπαγορεύουν να πα-

ρασκευάζονται εμβόλια που να καλύπτουν τις νέες παραλλαγές.
Ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε, αναφορικά με
τα νέα εμβόλια που περιέχουν την «Όμικρον» και αυτά που περιέχουν τις «Όμικρον» 4 & 5, ότι «υπάρχουν χώρες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα κάνουν καθόλου διαχωρισμό. Δεν θα δίνουν καν την
πληροφορία στους πολίτες με ποιο εμβόλιο εμβολιάζονται. Για εμάς είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι ο πολίτης πρέπει να
γνωρίζει, και γι’ αυτό, ακόμα και την ώρα
που κλείνει το ραντεβού, θα ξέρει με ποιο
θα εμβολιστεί».

Ο «Κένταυρος» χτύπησε
Σε σχέση με τη γρίπη,
δεν υπάρχει λόγος επίσπευσης του εμβολιασμού,
μιας και ακόμα δεν έχουμε
έκρηξη κρουσμάτων. Έτσι, συστήνεται κανονικά ο αντιγριπικός
εμβολισμός ως συνήθως μέσα
στον Οκτώβριο, καθώς χρειάζονται και δύο βδομάδες
για την ανοσοποίηση
του πληθυσμού.

Τον περιμέναμε και ήρθε, αν και καθυστερημένος. Ο λόγος για την παραλλαγή
«Κένταυρος», που πρωτοεμφανίστηκε
στην Ινδία και είχε προκαλέσει ανησυχία
σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Οι Έλληνες
ειδικοί εμφανίζονταν καθησυχαστικοί,
παρά το γεγονός ότι εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, όπως αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, που αφορά την
περίοδο από 5/9-11/9/22. Στη χώρα
μας, αυτήν τη στιγμή κυριαρχεί σχεδόν
στο 90% η παραλλαγή «Όμικρον» 5.

Η ανοσία φθίνει
μετά από τρεις μήνες
Από την πλευρά της, η Μ. Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε πως, ακόμα κι αν κάποιος έχει
κάνει τρεις δόσεις και έχει νοσήσει, η ανοσία του φθίνει μετά τους τρεις μήνες, άρα
θα χρειαστεί ένα επικαιροποιημένο εμβόλιο, ωστόσο οι υγιείς, που εκτίθενται σε
κίνδυνο, μπορούν να κάνουν ένα νέο εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, αν ένας πολίτης
το επιθυμεί και έχουν περάσει τρεις μήνες
από προηγούμενο εμβολιασμό ή έχει νοσήσει και θέλει για τους λόγους που εκείνος
γνωρίζει να εμβολιαστεί, μπορεί να κλείσει ραντεβού. Αν κάποιος είχε κλείσει
ραντεβού για αναμνηστική δόση με το αρχικό εμβόλιο, μπορεί να το αλλάξει με το
επικαιροποιημένο. «Ωστόσο, είναι σαφές
πως η επιδημιολογία είναι τόσο ρευστή
που –όπως είπε και η κα Θεοδωρίδου–
κανένας ειδικός δεν μπορεί να πει με σιγουριά από τώρα ότι αυτά τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα είναι τα ετήσια που περιμέναμε και δεν θα χρειαστούν και άλλα,
ίσως αργότερα. Όσοι πιστεύουν ότι νόσησαν το καλοκαίρι αλλά δεν έκαναν τεστ ή
όσοι νόσησαν το καλοκαίρι και πιστεύουν
ότι έχουν αντισώματα, δεν τίθεται θέμα ούτε προτείνεται από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών να κάνουν τεστ αντισωμάτων
πρώτα». Η κα Θεοδωρίδου ξεκαθάρισε
πως «ακόμα και στους δυο μήνες να γίνει
το εμβόλιο (από τη νόσηση), δεν υπάρχει
θέμα μετά από αυτή την ήπια συμπτωματική νόσηση».
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Πτώση στη διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων

Δύο προσφορές για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Πτώση κοντά στο 10% καταγράφηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά το επτάμηνο του 2022.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Cosco Shipping Ports,
τον Ιούλιο του 2022 διακινήθηκαν
από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
391.500 containers συνολικά,
έναντι 445.000 τον Ιούλιο του
2021.
Συνολικά, το επτάμηνο του 2022
διακινήθηκαν 2,536 εκατ. containers, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του
2021 είχαν διακινηθεί 2,815 εκατ.
containers (πτώση 9,9%).
Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος, τα
συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τα μέτρα
για την πανδημία σε πολλές περιφέρειες της Κίνας φαίνεται πως είναι
οι κύριες αιτίες της μείωσης.

Δύο εταιρείες κατέθεσαν προσφορές στον διαγωνισμό των 80,9 εκατ. ευρώ
για το νέο Δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά. Πρόκειται για την Dimand και την ισραηλινών κεφαλαίων Golden Horizon Athens Investment, οι οποίες είχαν προσέλθει και στον πρώτο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ), φορέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο
οποίος είχε κηρυχθεί άγονος. Η Golden Horizon, σύμφωνα με πληροφορίες,
συμμετέχει στη διαδικασία με το ακίνητο του παλαιού εργοστασίου Κεράνη
στον Πειραιά και η Dimand με ακίνητο 17 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Σύμφωνα με την προκήρυξη του έργου, το ΤΑΧΔΙΚ
επιθυμεί να στεγάσει τα Δικαστήρια του Πειραιά σε κτίρια επιφανείας 30.000
τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί ελάττον έως 5%) με τουλάχιστον 300 θέσεις
στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΕΒΕΠ: Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη
στη ΔΕΘ έχουν θετικό πρόσημο

Πειραιάς

από τον Νίκο Κουφάκο

Φεστιβάλ για τις
«Μνήμες Μικρασίας»
Εκατό χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Δήμος Πειραιά
σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά μνημονεύει την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων
στο μεγάλο λιμάνι και τιμά τη χρόνια προσφορά τους στην πόλη.
Το Φεστιβάλ «Εκ Πειραιώς 2022 Μνήμες Μικρασίας» περιλαμβάνει
μια μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο
Νταλάρα στο Μικρολίμανο, αλλά
και ένα σύνολο δράσεων με τη συμμετοχή 80 καλλιτεχνών και δημιουργών που εμπνέονται από τη χρόνια και ευεργετική ενσωμάτωση
των Μικρασιατών προσφύγων στον
Πειραιά.

ετικό πρόσημο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη
ΔΕΘ δίνει ο πρόεδρος του
ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.
«Τα όσα εξήγγειλε στη ΔΕΘ επιβεβαιώνουν μια πολιτική με ισχυρό και
θετικό πρόσημο για την κοινωνία και
το επιχειρείν», ανέφερε ο Β. Κορκίδης, ο οποίος τόνισε: «Το τρίπτυχο συνέπεια-συνέχεια-σταθερότητα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις διασφαλίζε-
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Η ελληνική ναυτιλία διασφαλίζει
τις ενεργειακές ανάγκες της!
Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να διασφαλίσει και να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες που έχουν προκληθεί από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, ελέγχοντας σήμερα το 21% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας, ενώ επεσήμανε ότι η ηλικία του ελληνόκτητου στόλου αυτήν τη στιγμή είναι κατά μέσα όρο τα 10 έτη. Επίσης,
πρόσθεσε ότι βασική προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσει τη σταθερότητα
της ναυτιλίας και να διαφυλάξει την ασφάλεια των ναυτικών.

ται με 21 νέα οικονομικά μέτρα, 12
αλλαγές και ένα πρόγραμμα στέγασης
6 σημείων, που συνολικά κοστολογούνται σε 5,5 δισ. ευρώ. Οι θετικοί
δείκτες για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, όπως περιγράφονται από
την ΕΛΣΤΑΤ, δεν πρέπει να μείνουν
απλώς ως αισιόδοξο μήνυμα, αλλά να
γίνει κυβερνητικός στόχος να περάσουν στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Γιατί σιωπά η Εκκλησία
για την έκταση στο Σχιστό
Κατηγορηματικά αντίθετη είναι η Δημοτική Αρχή Περάματος στην επιχειρούμενη, εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση,
εκμετάλλευση της έκτασης 3.000 στρεμμάτων από τη «Σχιστό - Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Κτήματος Σχιστού - Σκαραμαγκά Μονοπρόσωπη
ΑΕ», με μοναδικό μέτοχο την Εκκλησία
της Ελλάδος, μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Περάματος. Ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκης
δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τον
Μάρτιο του 2022, ενώ έστειλε επιστολή
στον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος Ιερώνυμο, όπου ζήτησε συνάντηση
και επίσημη ενημέρωση για τον συνολικό
σχεδιασμό που αφορά την περιοχή.

Από τις 7/10 το διεθνές
ραντεβού του yachting

Με υψηλές προσδοκίες για ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία και άρτια διοργάνωση
συνεχίζονται οι προετοιμασίες του
Olympic Yacht Show 2022, που θα ανοίξει για δεύτερη χρονιά τις πύλες του από
τις 7 ως τις 10 Οκτωβρίου στην Olympic
Marine, στο Λαύριο. Στη διεθνή έκθεση
θα συμμετάσχουν οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, αλλά και στελέχη από ναυπηγεία του εξωτερικού. Μάλιστα, η περσινή επιτυχία είχε ως αποτέλεσμα να ενδιαφερθούν για το event κορυφαίοι ξένοι οίκοι, κάτι που κατατάσσει το Olympic
Yacht Show στις μεγαλύτερες ανάλογες
ευρωπαϊκές εκθέσεις.
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Τα πρώτα βραβεία σε Περιφέρεια Αττικής και ΕΔΣΝΑ
ην κορυφαία θέση για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατέκτησε η Περιφέρεια Αττικής στην απονομή των Green
Awards, η οποία πραγματοποιήθηκε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο
πλαίσιο του «The Second Thessaloniki
Metropolitan Summit», που διοργάνωσαν στο περιθώριο της ΔΕΘ ο «Economist» και το powergame.gr.
Επίσης, το πρώτο βραβείο απέσπασε
και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης με διαλογή στην
Πηγή από Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στους 66 Δήμους της Αττικής, με
χρηματοδότηση περίπου 100 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πό-
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ρους του ΕΣΠΑ. Το βραβείο παρελήφθη από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας - Περιβάλλοντος και

πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι υποβλήθηκε
πολύ μεγάλος αριθμός συμμετοχών, οι
οποίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική
Επιτροπή των Green Awards, που αποτελούνταν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες του χώρου και στελέχη που
διαθέτουν σημαντική εμπειρία και
γνώση. Όπως επισήμανε μετά τη βράβευση ο κ. Πατούλης: «Συνεχίζουμε
ακόμα πιο δυνατά για να αλλάξουμε
πλήρως την Αττική! Να γίνει ο τόπος
που θα αξίζει στα παιδιά μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιβραβεύεται η
Αττική για την προσπάθεια που κάνει
να γυρίσει οριστικά σελίδα στο ζήτημα
της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Ένα θέμα το οποίο σχετίζεται άμεσα
με το περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής των πολιτών».

ΚΕΔΕ

Ωτακουστής

από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

Ζητά αναστολή επιβολής Τέλους Ταφής Απορριμμάτων
Το αίτημα για αναστολή επιβολής του Τέλους Ταφής Απορριμμάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου επαναφέρει η ΚΕΔΕ, ενώ πρώτη
φορά εμφανίζεται και πιο «δυναμική», καθώς αφήνει ανοικτό το
ενδεχόμενο να προβεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για
την προάσπιση των συμφερόντων των δήμων. Για την ακρίβεια,
η ΚΕΔΕ ζητά την αναστολή του μέτρου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2023, τη δίκαιη και αναλογική επιβάρυνση του Τέλους Ταφής,
όταν αρχίσει να εφαρμόζεται, και την κατάλληλη τροποποίηση
του σχετικού θεσμικού πλαισίου, με την καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για τους φορείς που επιτυγχάνουν αντίστοιχες μειώσεις
στην ταφή αποβλήτων. Ακόμη, ζητά η διαχείριση των χρημάτων
που θα προέρχονται από την επιβολή του Τέλους Ταφής να περιέλθει και να ασκείται αποκλειστικά από την Αυτοδιοίκηση, χωρίς την παρεμβολή άλλων οργάνων ή φορέων του κράτους.
Τα παραπάνω αιτήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, καθώς κά-

ποια από αυτά είχαν διατυπωθεί πριν ακόμη επιβληθεί το Τέλος Ταφής και έχουν επαναληφθεί αρκετές φορές στη συνέχεια. Αυτό που κάνει τη διαφορά στην πρόσφατη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ είναι ότι για πρώτη φορά προειδοποιεί πως, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, θα
προβεί σε κάθε νόμιμη και δικαστική ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των δήμων.
Θυμίζουμε ότι το μέτρο εισήχθη με νόμο το 2021 και προβλέπει ότι το Τέλος Ταφής καταβάλλεται από τους δήμους στους
ΦΟΔΣΑ για το κόστος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων,
καθώς και ότι οι ΦΟΔΣΑ το αποδίδουν στον ΕΟΑΝ. Όπως υποστηρίζουν οι δήμαρχοι, αν δεν ανασταλεί το μέτρο, οι δήμοι θα είναι
αναγκασμένοι να μετακυλούν στα νοικοκυριά, μέσω του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, το οποίο εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθυστερημένη
αναβάθμιση
Σε διασταυρούμενα πυρά βρέθηκε η δήμαρχος Νέας Ιωνίας
Δέσποινα Θωμαΐδου, λόγω των
χειρισμών της σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία των παιδικών σταθμών της πόλης. Από τη μια οι γονείς από την άλλη η αντιπολίτευση βάλλουν κατά της δημοτικής
αρχής, αφενός για τις εργασίες
αναβάθμισης που γίνονται σε
κάποιους από τους σταθμούς, οι
οποίες ξεκίνησαν στο τέλος Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη οι δομές. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν, τα κονδύλια για αυτές τις εργασίες ήταν διαθέσιμα
εδώ και πολύ καιρό, καθώς είχαν εξασφαλιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή,
ωστόσο η παρούσα αρχή επέλεξε την πιο «άκαιρη στιγμή» για
να τις υλοποιήσει. Αφετέρου,
κατηγορείται η δημοτική αρχή
και για τον τρόπο που επέλεξε
τα voucher που θα βρουν θέση
στους παιδικούς σταθμούς
(αφού δεν μπορεί να καλύψει
όλα τα παιδιά), καθώς δεν τηρήθηκαν κοινωνικά κριτήρια
αλλά σειρά προτεραιότητας…
Μάλιστα, καταγγέλλουν ότι κάποιοι εξασφάλισαν θέση πριν
ξεκινήσει η ανακοινωμένη προθεσμία(!).

Σε ποιον δήμο της Αττικής, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, ο δήμαρχος ετοιμάζει τη διαδικασία για τη διαδοχή του; Κι
αυτό, ενώ ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος, αλλά μόνο «διαρροές». Πάντως, οι υποψήφιοι διάδοχοι μαθαίνουμε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα, όπως και πολλοί που ετοιμάζονται να «αποδράσουν» ανάλογα με το ποιος θα είναι τελικά αυτός που θα επικρατήσει…

Μήνυση για την πυρκαγιά
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης (δικηγόρος στο επάγγελμα) Δημήτρης
Καρκούλιας, αναζητώντας ευθύνες για την πυρκαγιά που
ξέσπασε στις 20 Ιουλίου 2022 και τις καταστροφές που
προκάλεσε. Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν σαφείς ευθύνες της δημοτικής αρχής Ζούτσου, διότι δεν είχαν καθαριστεί τα ρέματα μέσα από τα οποία πέρασαν οι φλόγες
και προκάλεσαν την καταστροφή, και με τη μήνυσή του
προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό, που
φαίνεται να έχει ήδη ξεχάσει τόσο να αναζητήσει ευθύνες όσο και να αποκαταστήσει τους πληγέντες.

Τα 35 χρόνια
του «Αθήνα 9,84»
Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη
λειτουργία του «Αθήνα 9,84» και ο Δήμος Αθηναίων
γιόρτασε τα γενέθλια του ραδιοφωνικού σταθμού της
πόλης με μία μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στον Μάνο
Λοΐζο, 40 χρόνια μετά τον θάνατό του. Δύο εμβληματικές τραγουδίστριες, η Μαρία Φαραντούρη και η Δήμητρα Γαλάνη, βρέθηκαν χθες, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, στη σκηνή της Τεχνόπολης μαζί με ακόμη 30 καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια και το έργο του σημαντικού Έλληνα συνθέτη.

Επίτιμη δημότης Χάλκης
Επίτιμη δημότης Χάλκης ανακηρύχθηκε η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ομόφωνη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του
δημάρχου Άγγελου Φραγκάκη. Στην τελετή, που
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Χάλκης, παρέστησαν επίσης ο κοσμήτορας της Βουλής, βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος,
ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των Αρχών του νησιού. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρευρέθηκε και
στο «Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης - Δημήτρης Κρεμαστινός», που τελούσε υπό την αιγίδα της.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Αισθάνεται
δικαιωμένος
Ως μια δικαίωση για τη «φασαρία» που έκανε όταν ξεκίνησε η
προσπάθεια δόμησης μεγάλου
κομματιού της πόλης του αισθάνεται ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, με τα ανταποδοτικά που πέτυχε. Πριν από μερικές μέρες, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την έγκριση για την παραχώρηση συνολικά 11 στρεμμάτων και 576 μέτρων
(11.576) στην περιοχή Εξοχή,
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
από τον δήμο για τη δημιουργία
ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου και δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων. Η έγκριση ήρθε μετά από πρόταση ιδιωτικής
εταιρείας, στο πλαίσιο της καλής και εποικοδομητικής συνεργασίας της με τον δήμο, ενόψει της σχεδιαζόμενης επένδυσης με τίτλο «Project Voula»,
προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, σε έκταση 71 στρεμμάτων,
γνωστή ως κτήμα Κόνιαρη, που
αγόρασε τον Αύγουστο του
2020. Θυμίζουμε ότι, όταν είχε
ξεκινήσει η προσπάθεια οικοδόμησης στην περιοχή, είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση με
μπροστάρη τον δήμο που, μετά
από νομικές ενέργειές του, πέτυχε να «διακοπεί προσωρινά».
Από τότε μεσολάβησαν πολλές
διαπραγματεύσεις, που τελικά
είχαν αίσιο τέλος.

Πάει για τρίτη θητεία
Την πρόθεσή του να διεκδικήσει
μία τρίτη δημαρχιακή θητεία,
προκειμένου να ολοκληρώσει
το έργο του, αποκάλυψε ο δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στο δημοτικό ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής
«Επικοινωνία 94FM». Αναγνώρισε, βέβαια, τις πολύ δύσκολες
συνθήκες που δημιουργούνται
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γι’
αυτό και θεώρησε αυτονόητη τη
στήριξή της από την κυβέρνηση,
από την άλλη πιθανότατα εκτιμά, χωρίς να το αναφέρει, ότι η
πολυδιάσπαση του «γαλάζιου»
χώρου στην πόλη του είναι πιθανό να τον ευνοήσει και πάλι…

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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«Χάθηκαν» στο μέτρημα

Στα ΚΕΠ με προτεραιότητα
Τη δυνατότητα να έχουν «αριθμό προτεραιότητας εξυπηρέτησης»,
με φυσική παρουσία και συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, αποκτούν
πολίτες και επιχειρήσεις, σε 31 ΚΕΠ της χώρας. Αυτό συμβαίνει με
την αναβαθμισμένη πλέον πλατφόρμα του rantevou.kep.gov.gr,
που αποσκοπεί στην ταχύτερη, απλούστερη και χωρίς συνωστισμό
εξυπηρέτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πλέον, οι πολίτες
μπορούν μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου να
παίρνουν αριθμό προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους και ταυτόχρονα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ποιος αριθμός εξυπηρετείται και σε πόσο χρόνο έρχεται η σειρά τους. Υπενθυμίζεται ότι η
πλατφόρμα επισκέψεων στα ΚΕΠ rantevou.kep.gov.gr είναι διαθέσιμη για περισσότερο από έναν χρόνο, ωστόσο από το τέλος Ιουνίου
αναβαθμίστηκε, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα του ePass.

έα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, με αφορμή τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να
βρουν θέση στους παιδικούς σταθμούς της πόλης. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους «καταδικάζουν» τον δήμαρχο Βασίλη Ζορμπά, επειδή έμειναν πάνω
από 100 παιδιά χωρίς να βρουν θέση σε δημοτικό παιδικό
σταθμό της πόλης, υπενθυμίζοντας τον σχετικά πρόσφατο
«πόλεμο» με την απόφαση του δημάρχου να κλείσει έναν παιδικό σταθμό θεωρώντας ότι δεν θα ήταν απαραίτητος… Φυσικά, ο δήμαρχος πέρασε στην αντεπίθεση με δική του ανακοίνωση, κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι υπερβάλλουν, καθώς με τα δικά του μαθηματικά τα παιδιά που «έμειναν εκτός» δεν ξεπέρασαν τα 50(!), τα οποία θα καλυφθούν
από τους ιδιωτικούς, ενώ για τον σταθμό που έκλεισε υποστηρίζει πως δεν θα διαφοροποιούσε την κατάσταση, καθώς
ουδέποτε φιλοξενούσε βρέφη…

Ν

SOS εκπέμπουν τα Γρεβενά
Την αρνητική πανελλαδική πρωτιά των Γρεβενών στη μείωση του
πληθυσμού τους, κατά 16,1%, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, συζήτησε ο δήμαρχος Γιώργος Δασταμάνης, με πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον αναπληρωτή υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, την υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή και τους βουλευτές Ανδρέα
Πάτση, Γιώργο Αμανατίδη και Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Ειδικότερα, ο
δήμαρχος ζήτησε τη λήψη άμεσων και δραστικών οικονομικών μέτρων –συμβάλλοντας στην ανάσχεση της ανεργίας και του κύματος
φυγής των νέων–, όπως τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες και προϊόντα, εφάμιλλων με αυτούς που ισχύουν στη νησιωτική χώρα, προκειμένου να ανακοπεί, όπως τόνισε, «η κατηφορική
πορεία της περιοχής μας, δίνοντας μία πραγματική ανάσα ζωής
στους δημότες των Γρεβενών».

Σε ποιον δήμο της Αττικής τα στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να αμφισβητούν έντονα ότι ο δήμαρχος έχει
την πρόθεση να μη διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο, όπως «διαρρέει» εδώ και αρκετό καιρό; Θεωρούν ότι οι πολιτικές
εξελίξεις που θα προηγηθούν των δημοτικών εκλογών θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση που θα πάρει ο δήμαρχος, γι’ αυτό και ήδη έχουν αλλάξει αντιπολιτευτική στάση ξαναβάζοντάς τον στο επίκεντρο της κριτικής τους.

Υποβάθμιση της καθαριότητας
Στο στόχαστρο και των καθηγητών των σχολείων της πόλης βρέθηκε ο δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς, με αφορμή τον χειρισμό του για τις καθαρίστριες των σχολείων. Όπως
καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά, ο δήμαρχος «προχώρησε σε μια απαράδεκτη
και επικίνδυνη απόφαση, όταν μέσα στο κατακαλόκαιρο μετέτρεψε τις συμβάσεις των 42 σχολικών καθαριστριών σε μερικής απασχόλησης, από πλήρους που ήταν πέρσι». Όπως επισημαίνουν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τη μια τη μείωση του μισθού κατά 280 ευρώ για κάθε καθαρίστρια και από την άλλη τη μείωση του ωραρίου εργασίας τους για 5 ώρες την ημέρα, από
6,5 ώρες, με αποτέλεσμα την επικίνδυνη υποβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας των σχολείων. Κι αυτό, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι δήμαρχοι ζητούν περισσότερες εργατοώρες καθαριστριών, λόγω της αύξησης του ωραρίου στα ολοήμερα.

«Εμβληματική» αγορά
Σημαντική επιτυχία για τον δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, που κατάφερε να επιστρέψει και πάλι στους δημότες της Ελευσίνας ο ιστορικός κινηματογράφος «Ελευσίς». Πριν
από μερικές μέρες, ο δήμαρχος υπέγραψε τη σύμβαση της αγοράς του και πλέον βάζει μπροστά το σχέδιο, ώστε με το εν λόγω οικόπεδο, συνολικής επιφάνειας 1.015,16 τ.μ., και την
επακόλουθη ανακατασκευή του κτιρίου, η Ελευσίνα να αποκτήσει την πρώτη στεγασμένη θεατρική σκηνή, με σκοπό την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών και καλλιτεχνικών δράσεων, ενόψει της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, το 2023. Όπως σημειώνεται, η αγορά του εμβληματικού «Ελευσίς» πραγματοποιήθηκε από τα 20 εκατομμύρια που διεκδίκησε και έλαβε η παρούσα δημοτική αρχή από το
υπουργείο Εσωτερικών για τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Πρόγραμμα
νέων αγροτών
Πίστωση 28.427.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση, «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, έναντι
συνολικής πίστωσης 40.610.000 ευρώ, ενέκρινε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση
που είχε ο περιφερειάρχης με τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά έθεσε εκ νέου το ζήτημα της διάθεσης επιπλέον πίστωσης για την ένταξη στο σχετικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν
απέκλεισε το αίτημα, κατέστησε όμως
σαφές στον περιφερειάρχη ότι «για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν συνολικά διατεθεί περί τα 500 εκατ. ευρώ,
ποσό που ξεπερνά κατά πολύ αυτά που
είχαν διατεθεί στο παρελθόν».

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η συνάντηση με τον Λε-Πα

Το βράδυ της Παρασκευής, πριν από τα επίσημα εγκαίνια της
ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους συνοδευόμενος από μέλη και βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κόσμο. Είχε όμως και μια… απρόσμενη συνάντηση. Ο πρωθυπουργός συνάντησε σε γνωστό καφέ-μπαρ τον Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος καθόταν εκεί με την παρέα του. Οι δυο άνδρες χαιρετήθηκαν και είχαν μια σύντομη κουβέντα, με τον γνωστό τραγουδιστή να αναφέρεται και στη συναυλία που έδωσε την Παρασκευή, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. «Ένας και μοναδικός», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο βίντεο
που ανέβασε στο Instagram.
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Κύριε Ψωμιάδη...
Με τα πρόσωπα... μπερδεύτηκε και ο φωτογράφος στην
εκδήλωση της ΚΕΔΕ. Βλέπετε, ο άνθρωπος φαίνεται πως
δεν ήταν από εκείνα τα μέρη
και, την ώρα που «έστηνε»
τους πανελίστες για τη φωτογραφία, είπε προς τον δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
«κύριε Ψωμιάδη, ελάτε σας
παρακαλώ...». «Ε, όχι και Ψωμιάδη», απάντησε ο Λάζαρος
Κυρίζογλου, ενώ ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
έσκασε στα γέλια.

από τον Δημήτρη Δραγώγια

Μακεδονία

Πήγε στον Ηρακλή
Φέτος, τα περίπτερα του Άρη και
του ΠΑΟΚ δεν έτυχαν κυβερνητικής
επίσκεψης. Ίσως γιατί οι δύο μεγάλοι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης τακτοποίησαν τα θέματα των γηπέδων τους. Αντίθετα, οι άνθρωποι
του Ηρακλή, μόλις είδαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην περιοδεία των
περιπτέρων, τον «τσάκωσαν». Και όχι απλώς του μίλησαν για τα σχέδια για το νέο γήπεδο του Γηραιού στους Χορτατζήδες, αλλά του
παρέδωσαν και την προμελέτη ώστε να την έχει στα χέρια του. Μη
τυχόν και τους ξεχάσει…

Το λάθος με τον Κώστα Μητσοτάκη
Μπέρδεψαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον εκλιπόντα πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη! Το περιστατικό συνέβη κατά την περιοδεία στους χώρους της ΔΕΘ. Με το που έφτασε
ο πρωθυπουργός στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας, από μικροφώνου η αρμόδια όταν τον καλωσόρισε μπερδεύτηκε και είπε
«έχουμε μαζί μας τον πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη», για να
διορθώσει πολύ γρήγορα… σε «Κυριάκο Μητσοτάκη».

Στη νυχτερινή Θεσσαλονίκη ο Τσούνης

Έναν από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της χώρας μας «απόλαυσε» ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ Τζορτζ
Τσούνης, καθώς βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη λόγω ΔΕΘ.
Μάλιστα δεν έκρυψε και τη συμπάθειά του αλλά και την
προτίμησή του για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή, τον
οποίο σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνοδεύει μία φωτογραφία όπου ποζάρει πλάι στον Κωνσταντίνο Αργυρό, χαρακτηρίζει «ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα της Ελλάδας». Εμείς πάντως τον φωτογραφίσαμε σε τραπέζι στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Το τετ α τετ Αργυρού - Καϊλή

Χωρίς γραβάτα
Την επόμενη μέρα ο πρωθυπουργός, φτάνοντας στον χώρο
της 86ης ΔΕΘ και βλέποντας να τον περιμένουν στην είσοδο του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO υπουργοί και
βουλευτές, είπε: «Παιδιά βγάζουμε γραβάτες!». Ο ίδιος
έφτασε φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο και δίχως σακάκι,
αφού η θερμοκρασία «χτυπούσε» 30άρια. Ακαριαία ήταν η
απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη: «Πρόεδρε, εγώ επίτηδες
δεν έβαλα».

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Τα περίπτερα
και η ζέστη
«Πρόεδρε, ελάτε κι από δω»,
του είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, προσκαλώντας
τον στον χώρο του περιπτέρου
του υπουργείου Εσωτερικών,
με τον πρωθυπουργό να σπεύδει να χαιρετίσει όλους τους
παρευρισκόμενους. Πάντως,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε απ’ όλα τα περίπτερα
των υπουργείων, ενώ, λίγο
πριν από την άφιξή του σε αυτό της Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο αρμόδιος
υπουργός Νότης Μηταράκης
«κατηγορούσε» τον Θεόδωρο
Σκυλακάκη για τη ζέστη που
είχε, λέγοντας… «τα παράπονά σας στον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών, αυτός
φταίει, πρέπει να κάνουμε
εξοικονόμηση».

Και μιας και αναφέραμε
τον Κωνσταντίνο Αργυρό... δείτε τώρα συμπτωση, η φωτογραφική
μας μηχανή απαθανάτισε και το τετ α τετ που
είχε με την ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εύα
Καϊλή, η οποία με τη
σειρά της θυμήθηκε πόσο ωραία μπορεί να διασκεδάσει κανείς στη
Θεσσαλονίκη.

Το τρέξιμο των κυβερνητικών στελεχών
Κάποιοι υπουργοί και υφυπουργοί περίμεναν για
ώρες τον πρωθυπουργό να περάσει από τα εκθεσιακά
περίπτερα της ΔΕΘ, το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν το πρόγραμμά τους ή ακόμη και να αναβάλουν προγραμματισμένες συνεντεύξεις σε τοπικά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, καθώς δεν μπορούσαν να φύγουν από το
πόστο του υπουργείου τους.

ΔΕΘ χωρίς βόλτες δεν γίνεται
Επομένως, πού καταλήγουμε; ΔΕΘ χωρίς βόλτα
στη Θεσσαλονίκη γίνεται; Δεν γίνεται. Τα μπαράκια
στο κέντρο της πόλης γέμισαν το Παρασκευοσαββατοκύριακο με κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές.
Μάλιστα είδαμε την Παρασκευή το βράδυ, σε απέναντι μπαράκι από αυτό που διασκέδαζαν οι νεολαίοι
της ΝΔ, τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη με
μεγάλη παρέα.
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Δώσαμε ξανά αξιοπιστία
και κύρος στον δήμο μας!
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα εμβληματικό έργο. Την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.

Γιώργος
Γιασημάκης

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της
Σκάλας Ωρωπού και των Νέων Παλατίων
θα αναβαθμίσει το κέντρο του δήμου μας,
ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου σε
όλο τον δήμο και ειδικά στο παραλιακό μέτωπο, που για χρόνια δεν είχε συντηρηθεί.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες και μετά
την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του
δήμου μας η προγραμματική σύμβαση για
τον πλήρη και σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό
της Επαρχιακής Οδού που ενώνει τη Μαλακάσα με τον Ωρωπό. Έχουμε ασφαλτοστρώσει δεκάδες χιλιόμετρα δρόμων μέσα
και έξω από τα χωριά μας που είχαν να
δουν άσφαλτο για πολλά χρόνια, ενώ έχει
ξεκινήσει η συντήρηση και αναβάθμιση
των αθλητικών χώρων σε όλο τον δήμο.

Δήμαρχος Ωρωπού

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

ην ώρα που η νοτιοανατολική
Αττική έχει μετατραπεί σε ένα
εργοτάξιο από τις επενδύσεις
δισεκατομμυρίων, στη βορειοανατολική
πλευρά της ο Γιώργος Γιασημάκης δίνει
τον «υπέρ πάντων αγώνα», αναζητώντας
πόρους και νέες επενδύσεις που θα
αναβαθμίσουν τις υποδομές και την
ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο δήμαρχος
Ωρωπού, τρία χρόνια από την ανάληψη
των καθηκόντων του, κάνει τον
απολογισμό του στο «Π» και εξηγεί πώς
κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο
στοίχημα.

Τ

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια δημοτικής θητείας. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα;
Μαζί με τους συνεργάτες μου εργαζόμαστε νυχθημερόν και νιώθουμε πως τα τρία
χρόνια πέρασαν σε τρία δευτερόλεπτα. Σημασία όμως έχει πως έχουμε πετύχει στόχους 30 ετών και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων για
τεράστια έργα. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις 75 εκατ. ευρώ και πανελλαδικά είμαστε μέσα στους πρώτους δήμους
με τόσο μεγάλες επενδύσεις. Και δεν είναι
μόνον αυτά. Όταν αναλάβαμε, ήταν ένας
πτωχευμένος δήμος που τον Οκτώβριο του
2019 αδυνατούσε να πληρώσει προσωπικό
με πραγματικό χρέος πάνω από 15 εκατ.
ευρώ. Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ και με τη βοήθεια και της Πολιτείας κλείσαμε το χρέος,
νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά και τις υπη-

«Όταν αναλάβαμε, ήταν ένας πτωχευμένος δήμος με πραγματικό
χρέος πάνω από 15 εκατ. ευρώ. Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ
κλείσαμε το χρέος και νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά μας»
ρεσίες του δήμου και, το πιο σημαντικό,
ανακτήσαμε την αξιοπιστία και το κύρος
του δήμου έναντι των πιστωτών αλλά και
των δημοτών. Όλα αυτά που έχουμε πετύχει, ή που έχουμε εξασφαλίσει μέσα από
σκληρή δουλειά, δεν έγιναν σε μία τριετία
που όλα ήταν ρόδινα. Λίγους μήνες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήρθε η
πανδημία του κορονοϊού και μπήκαμε σε
καραντίνα με ολέθριες συνέπειες.
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους τι
συνέπειες έχει στον δήμο σας;
Όπως είχα ανακοινώσει και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2022, ο Δήμος Ωρωπού για πρώτη φορά στην ιστορία του είχε καταφέρει να
εξασφαλίσει ένα αποθεματικό κοντά στα 5
εκατ. ευρώ. Το θεωρώ έναν άθλο. Από αυτόν τον κουμπαρά χρηματοδοτούμε έκτακτες καταστάσεις και έργα σε κάθε χωριό,
όμως το ξέσπασμα του πολέμου και η «έκρηξη» των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια
εξανέμισαν όλο μας το κομπόδεμα. Ακόμα

και τότε όμως, δεν μείναμε με σταυρωμένα
τα χέρια. Κάναμε αμέσως μελέτη και αναζητήσαμε στοιχεία για την κατανάλωση ρεύματος και καυσίμων. Κάναμε οικονομία λοιπόν
από την πρώτη στιγμή. Οι λογαριασμοί είναι
σοκαριστικοί. Το αποθεματικό μας έφτανε
για να καλύψει τις αυξήσεις μόνο λίγων μηνών. Συνεργαστήκαμε με όλους τους δήμους της Αττικής και επικοινωνήσαμε το ζήτημα στους αρμόδιους υπουργούς αλλά και
στον ίδιο τον πρωθυπουργό, σε συνάντηση
που είχαμε στην Αντιπεριφέρεια. Η μάχη με
την εκτόξευση των τιμών και τον πληθωρισμό θα είναι διαρκής. Ακούσαμε με ικανοποίηση όλα αυτά τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό είναι καθήκον όλων μας, όχι μόνο στον δήμο
αλλά και στα σπίτια μας.
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ωρωπού;
Ο Δήμος Ωρωπού προσπαθεί να ανακάμψει, να εκσυγχρονίσει τις βασικές υποδομές
και να λύσει χρόνια προβλήματα, όταν οι άλ-

λοι δήμοι της Αττικής δεν διανοούνται να
σκεφτούν. Αναφέρομαι στην ύδρευση, στην
αποχέτευση, στο οδικό δίκτυο, στους οδοφωτισμούς. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019,
ο Δήμος Ωρωπού έκανε μία ολική επανεκκίνηση. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι οι αρμόδιοι υπουργοί και η Περιφέρεια Αττικής
και γι’ αυτό μας έχουν στηρίξει. Έχουμε επαναφέρει την αξιοπιστία του δήμου σε όλα τα
επίπεδα. Έχουμε οργανώσει τις υπηρεσίες
μας και έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό
γραφείο που παρακολουθεί τις προτάσεις
χρηματοδότησης. Όλα αυτά δεν περνούν
απαρατήρητα και είναι ο βασικός λόγος που
έχουμε εξασφαλίσει τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Τεράστιο κεφάλαιο είναι η
ύδρευση. Το δίκτυό μας ήταν παλιό και με
πολλές παθογένειες, λόγω του ανάγλυφου
της περιοχής μας εξαιτίας των πολλών και
μεγάλων υψομετρικών διαφορών. Αξιοποιήσαμε τρεις πηγές που ήταν στην ιδιοκτησία
του Δήμου Ωρωπού στη Μαυροσουβάλα,
εξοικονομώντας 2,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο,
που δίναμε στην ΕΥΔΠΑ. Υπογράψαμε πριν
από λίγες ημέρες τη σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών του Δήμου
Ωρωπού», προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ, για τον πλήρη τηλε-έλεγχο και τηλεχειρισμό του δικτύου ύδρευσης στο σύνολο
του δήμου μας.
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ΙΕΑ: «Η εργασία στον τομέα
της ενέργειας αυξάνεται
διεθνώς πάνω από τα προ
του Covid επίπεδα, λόγω
της προώθησης της καθαρής
ενέργειας και των
προσπαθειών ενίσχυσης
των αλυσίδων εφοδιασμού».

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

συνολική ενεργειακή
απασχόληση το 2021
αυξήθηκε κατά περίπου 1,3
εκατομμύρια από το 2019 και θα
μπορούσε να αυξηθεί ακόμα κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες έως το τέλος του
2022. Οι ενεργειακές επενδύσεις
αναμένεται να αυξηθούν κατά 8% μέχρι
το τέλος του 2022, αγγίζοντας τα 2,4
τρισεκατομμύρια δολάρια – όμως, σχεδόν
το ήμισυ της αύξησης των
κεφαλαιουχικών δαπανών συνδέεται με
υψηλότερο κόστος». Είναι οι εκτιμήσεις
για την παγκόσμια απασχόληση στον
τομέα ενέργειας, που περιλαμβάνονται
στη νέα έκθεση του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

«Η

Η έκθεση του ΙΕΑ για την απασχόληση
στην ενέργεια, η οποία στο εξής θα δημοσιεύεται ετησίως και θα αποτελέσει τη βάση
για άλλες μελέτες, «είναι το πρώτο εγχείρημα μιας πρώτης ολοκληρωμένης απογραφής του παγκόσμιου ενεργειακού εργατικού δυναμικού». Σημειώνεται ότι «μέχρι
σήμερα, δεν υπήρχε ένα σύνολο δεδομένων για την απασχόληση στον ενεργειακό
τομέα». Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «ο
όγκος των ενεργειακών θέσεων εργασίας
παγκοσμίως έχει ανακάμψει μετά την καθίζηση λόγω του Covid-19 και σήμερα αποτιμάται συνολικά σε πάνω από 65 εκατομμύρια ανθρώπους, ή σε ποσοστό είναι περίπου 2% του εργατικού δυναμικού σε όλο
τον κόσμο».

Ελληνική πραγματικότητα
Ανοίγουμε παρένθεση για να δώσουμε
την πληροφορία, μέσα από μελέτη του ελληνικού οργανισμού έρευνας και ανάλυσης
διαΝΕΟσις, ότι στη χώρα μας «η συνεισφορά του τομέα ενέργειας στην απασχόληση
εκτιμάται (σ.σ. στοιχεία λίγα χρόνια προ πανδημίας) σε 49.000 άτομα ή στο 1,2% του
εργατικού δυναμικού, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες του κλάδου είναι εντά-

Αύξηση παγκοσμίως της απα
Εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), στη νέα εμπεριστατω
65 εκατομμύρια άνθρωποι, ή ποσοστό περίπου 2% του εργατικού δυναμικού
του Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

σεως κεφαλαίου». Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τις δραστηριότητες «που συνδέονται
στενά με τον ενεργειακό τομέα, εκτιμάται
ότι η ευρύτερη συνεισφορά του, ιδίως στην
απασχόληση, είναι πολλαπλάσια».

Τομείς απασχόλησης
Όπως μας πληροφορεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, «το 2019 στον εφοδιασμό καυσίμων, το πετρέλαιο είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο εργατικό δυναμικό, με
συνολικά σχεδόν 8 εκατομμύρια άτομα.
Ακολουθούν η προμήθεια άνθρακα με 6,3
εκατομμύρια άτομα και η παροχή φυσικού
αερίου με 3,9 εκατομμύρια. Στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή
απασχολεί περίπου 11,3 εκατομμύρια
άτομα, ενώ η μεταφορά, η διανομή και η
αποθήκευση συνολικά αντιπροσωπεύουν
περίπου 8,5 εκατομμύρια. Στις τελικές

χρήσεις, 13,6 εκατομμύρια απασχολούνται στην κατασκευή οχημάτων, ενώ άλλα
10,9 εκατομμύρια απασχολούνται στην
ενεργειακή απόδοση κτιρίων κ.λπ.».
Περίπου «το 65% του εργατικού δυναμικού του ενεργειακού τομέα είναι συνδεδεμένο με την ανάπτυξη νέων ενεργειακών
υποδομών, ενώ το 35% συμμετέχει στη λειτουργία και τη συντήρηση υφιστάμενων
ενεργειακών πόρων. Η απασχόληση στην
καθαρή ενέργεια αυξάνεται ραγδαία παράλληλα με τις προσπάθειες για απαλλαγή των
ενεργειακών συστημάτων – αυτοί οι τομείς
αντιπροσωπεύουν το 50% του παγκόσμιου
ενεργειακού εργατικού δυναμικού σήμερα
και το υψηλότερο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας».

Δυναμικό χωρών
«Η Κίνα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στον τομέα της ενέργειας, σχεδόν
20 εκατομμύρια, που αντιπροσωπεύει περίπου το 2,5% των απασχολουμένων στην Κίνα. Στη Μέση Ανατολή και την Ευρασία, το
ενεργειακό εργατικό δυναμικό αποτελεί
σχετικά υψηλό μερίδιο της απασχόλησης σε

ολόκληρη την οικονομία, κατά μέσο όρο
3,6%. Η Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ) έχει 7,9 εκατομμύρια εργαζομένους στην ενέργεια, που
ισοδυναμεί με το 3,4% της συνολικής απασχόλησης. Η Ευρώπη έχει 7,5 εκατομμύρια
εργαζομένους στην ενέργεια, ή το 2,4% της
συνολικής απασχόλησης. Περισσότερο από
το ήμισυ της ενεργειακής απασχόλησης βρίσκεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό
αντανακλά την ταχέως αναπτυσσόμενη
ενεργειακή υποδομή στην περιοχή (με πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό χαμηλότερου
κόστους!). Η Κίνα από μόνη της αντιπροσωπεύει το 30% του παγκόσμιου ενεργειακού
εργατικού δυναμικού». Τα νέα ενεργειακά
έργα «είναι η κύρια κινητήρια δύναμη της
απασχόλησης, με περίπου 65% των ενεργειακών εργαζομένων που απασχολούνται
στην κατασκευή και την εγκατάσταση νέων
ηλιακών εγκαταστάσεων, φρεατίων, αντλιών θερμότητας, αυτοκινήτων κ.λπ.».

Σενάριο 2050
Στο Σενάριο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών έως το 2050 του IEA, προβλέπεται ότι «η ενεργειακή μετάβαση θα δημι-
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Υψηλή
εξειδίκευση
Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο ενεργειακός τομέας «απαιτεί περισσότερους εργαζομένους
υψηλής ειδίκευσης από άλλους κλάδους, με το 45%
του εργατικού δυναμικού να
πρέπει να έχει επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από
πανεπιστημιακά πτυχία έως
επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Λιγότερο από το 10%
της ενεργειακής απασχόλησης αφορά εργατικό δυναμικό χαμηλής ειδίκευσης».

S LAR
GAS
and WIND

Επιστολή ΕΒΙΚΕΝ
Τρίτη επιστολή ΕΒΙΚΕΝ προς ΥΠΕΝ:
«Ο πλέον δόκιμος τρόπος αποτελεσματικής μείωσης της κατανάλωσης των βιομηχανιών Υψηλής Τάσης είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός – ρύθμιση που δεν
έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα. Ο ηλεκτρικός χώρος δεν ανήκει αποκλειστικά μόνο στους ιδιώτες παραγωγούς».

Πρωτοπόρος Τσεχία
Πρακτορείο ειδήσεων CTK: Από Νοέμβριο θα ισχύει στην Τσεχία το πλαφόν σε
φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, που
ενέκρινε η κυβέρνηση της χώρας. Η τιμή
του ρεύματος θα οριστεί στα 0,24 ευρώ/kwh και στα 0,12 ευρώ για το φυσικό αέριο.

«MORE» ΑΠΕ

σχόλησης στην ενέργεια

μένη έκθεσή του, αναφέρουν ότι «σήμερα συνολικά πάνω από
σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούνται σε αυτό τον οικονομικό κλάδο»

ουργήσει 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας έως το 2030, και
θα απαιτήσει τη μετατόπιση περίπου 5
εκατομμυρίων εργαζομένων μακριά από
τους τομείς ορυκτών καυσίμων. Εκτός
από αυτούς τους νέους ρόλους, 16 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα χρειαστούν
βάρδιες για να εργαστούν σε τομείς καθαρής ενέργειας, που απαιτούν πρόσθετες
δεξιότητες και κατάρτιση».
Οι προηγμένες οικονομίες «παρείχαν τις
μεγαλύτερες αυξήσεις στις επενδύσεις το
2021 και, μαζί με την Κίνα, πρόκειται να
οδηγήσουν σχεδόν το 60% της ανάπτυξης
το 2022. Για τα προγράμματα ενεργειακής
απόδοσης έχουν διατεθεί επιπλέον 165 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον απόηχο
της πανδημίας, ενισχύοντας την απασχόληση. Τα νέα προγράμματα, ιδίως το REPowerEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν αυξανόμενη έμφαση στους στόχους ενεργειακής απόδοσης, αυξάνοντας τη ζήτηση εργαζομένων για τη μετασκευή κτιρίων και τη
διαχείριση αυτών των έργων».

Αρκετοί, όμως, είναι «κίνδυνοι που θα
μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη δυναμική
στην επέκταση της ενεργειακής απασχόλησης. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό
κόστους λειτουργούν ως τροχοπέδη στην
προθυμία των εταιρειών να αυξήσουν τις
δαπάνες. Εξάλλου, οι συνεχιζόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού και η αυξημένη εναλλαγή εργαζομένων δημιουργούν (αρνητικές) προκλήσεις για τις προσλήψεις.

Κατάσταση μισθών
Οι μισθοί του ενεργειακού τομέα «έχουν
συνήθως ένα ασφάλιστρο σε σχέση με τους
μέσους μισθούς σε ολόκληρη την οικονομία, αν και αυτό το ασφάλιστρο κυμαίνεται
ουσιαστικά από 10% έως 50% μόνο στις
προηγμένες οικονομίες.
Οι εδραιωμένες βιομηχανίες όπως η πυρηνική ενέργεια, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προσφέρουν συνήθως τους υψηλότερους μισθούς. Για παράδειγμα, οι θέσεις εργασίας στον άνθρακα στην Ινδία
λαμβάνουν αποζημίωση περίπου τρεις

έως τέσσερις φορές τον εθνικό μέσο όρο.
Οι βιομηχανίες με υψηλό μερίδιο εργαζομένων στις κατασκευές, όπως η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ή η πραγματοποίηση μετασκευών ενεργειακής απόδοσης, έχουν συνήθως χαμηλότερα ασφάλιστρα στους μισθούς».
Κατά την έναρξη της πανδημίας Covid19, «οι απολύσεις ήταν συχνές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, ειδικά στον
εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, η ενεργειακή απασχόληση
υπερβαίνει τα προ πανδημίας επίπεδα σήμερα, χάρη στην ανθεκτική ανάπτυξη της
καθαρής ενέργειας».
Η γυναικεία εκπροσώπηση στην ενέργεια
(έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε δύο δημοσιεύματα) είναι πολύ κάτω από τους μέσους
όρους της οικονομίας: υποεκπροσωπείται
σε μεγάλο βαθμό και, παρά το γεγονός ότι
αποτελούν το 39% της παγκόσμιας απασχόλησης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο
το 16% των παραδοσιακών ενεργειακών τομέων που κατατάσσονται σε ειδικές ταξινομήσεις εργασίας.

Ο Όμιλος Motor Oil ενέκρινε τη συναλλαγή μεταξύ της MORE Motor Oil
Renewable Energy (MORE) και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την απόκτηση του 75%
του κλάδου ΑΠΕ. Η MORE θα διαθέτει
εγκατεστημένη ισχύ 772 ΜW και μαζί
με τα υπό κατασκευή έργα της συνολικά 856 MW.

Πρότυπα ISO
Σωληνουργεία Κορίνθου: Μειώνει τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις εδραιώνοντας τη στρατηγική της για απεξάρτηση
από CO2, στις παραγωγικές διαδικασίες
και στην εφοδιαστική αλυσίδα, εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης με τα διεθνή πρότυπα ISO.

Ισραηλινό αέριο
Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ στο Βερολίνο: «Θα αποτελέσουμε
μέρος της προσπάθειας να αντικατασταθεί το ρωσικό αέριο στην ΕΕ – μπορούμε
να διανείμουμε περίπου το 10% του αερίου που έλαβε η Ευρώπη από τη Ρωσία
πέρυσι».

Κάλλιο αργά
Αριστοτέλης Χανταβάς, επικεφαλής
Ευρώπης της Enel, στο έκτο Southeast
Europe Energy Forum: «Η Ελλάδα δεν
έλαβε εγκαίρως σωστές αποφάσεις για
προώθηση των ΑΠΕ – ποτέ όμως δεν είναι αργά, γιατί οι ανανεώσιμες είναι ο
μόνος τύπος ενέργειας που μπορεί να
διασφαλίσει γεωπολιτική αυτονομία
συνδυασμένη με χαμηλού κόστους κατανάλωση».
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Τιμή στη γυναικεία
επιχειρηματικότητα

το επίκεντρο των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» του 2022 τέθηκε η
γυναίκα, θέλοντας να αναδειχθεί η συμβολή
της στην κοινωνία, στην πολιτική και κοινωνική ζωή
της χώρας.

Σ

Τα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
απονεμήθηκαν την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία υπουργών, ευρωβουλευτών, βουλευτών, στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων τοπικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου.
Τα φετινά βραβεία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(ΕΒΕΑ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος (ΣΒΕ), του ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων, του
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)
και της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η Alpha Bank
και η Εθνική Ασφαλιστική, ασημένιος χορηγός η EY Ελλάδος και χάλκινοι χορηγοί η ΑΒ Βασιλόπουλος και η
ΔΕΗ. Υποστηρικτές της διοργάνωσης: Lamda Development, J. Safra Sarasin, Άκτωρ, ΔΕΠΑ, Εθνική Τράπεζα,
Ελληνικός Χρυσός (Hellas Gold), ΕΥΑΘ, Μασούτης.
Στα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία «Θαλής ο Μιλήσιος»
βραβεύθηκαν με το:
 Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας - Δημιουργός
brand», οι κυρίες Ελένη Κωνσταντινίδου, ιδρύτρια και
πρόεδρος, και Σίλια Σιγαλού, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας CALLISTA.
 Βραβείο «Διοίκηση Νεοφυούς Επιχείρησης», η κυρία
Ζηνοβία Μαυροειδή, CEO της εταιρείας E-FRESH.
 Βραβείο «Προσφορά στην Έρευνα και Καινοτομία», η
κυρία Έλενα Χουλιάρα, πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος ASTRAZENECA Ελλάδας & Κύπρου.
 Βραβείο «Ελληνίδα Επιχειρηματίας του Εξωτερικού»,

Βραβεία για εννιά σημαντικές κυρίες
του επιχειρηματικού κόσμου - Τέσσερις
τιμητικές διακρίσεις
η κυρία Μαίρη Κατράντζου, Founder & Creative Director του brand MARY KATRANTZOU.
 Βραβείο «Διοίκηση Οικογενειακής Επιχείρησης», η κυρία Μαρίνα Οφλούδη - Γιαβρόγλου, πρόεδρος της
εταιρείας SOYAMILLS INTERNATIONAL LTD.
 Βραβείο «Εξαγωγική Αριστεία», η κυρία Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ.
 Βραβείο «Ανώτατο Διοικητικό Στέλεχος», η κυρία Βασιλική Αναγνώστου, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου EPSILON ΝET
 Βραβείο «Επικεφαλής Πρωτοποριακής Επιχείρησης»,
η κυρία Λένα Φιλίππου - Κορρέ, Korres Co-Founder &
Chief Innovation Officer της εταιρείας KORRES.
Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager Palladian
Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Εκδότης
GK Media Publishing, κ. Νίκος Καραμανλής, CEO Palladian
Communication Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Administrative Manager Palladian
Communication Specialists, κ. Κωνσταντίνος Λυμπέρης, Διευθύνων
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Σταύρος Κωνσταντάς, CEO
Palladian Communication Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

Τιμητική διάκριση έλαβαν:
 Η Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, νομισματολόγος, επιμελή-

τρια Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, για την
προσφορά της στον πολιτισμό.
 Η κυρία Καλλιρόη Δανάλη Αποστολοπούλου, επιχειρηματίας, για τη συμβολή της στην ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας στην επιχειρηματική και κοινωνική
ζωή της σύγχρονης εποχής.
 Η κυρία Μαρία Θέμελη, επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής στο πανεπιστήμιο VU University Medical Center της
Ολλανδίας και ερευνήτρια, για την πολυετή προσφορά
της στον χώρο της Έρευνας και της Ιατρικής και κατόπιν
των πρωτοπόρων ερευνών που διεξάγει στον τομέα της
ανοσοθεραπείας για την καταπολέμηση του καρκίνου.
 Η κυρία Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην, σε αναγνώριση της εξαιρετικής της
προσπάθειας, της μοναδικής της επιτυχίας και του
ήθους της.

Υπουργός
Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,
κ. Άδωνις
Γεωργιάδης

Από αριστερά προς τα
δεξιά: Γενικός
Διευθυντής Εθνικής
Ασφαλιστικής, κ.
Τάσος Αναστασίου,
Ιδρύτρια και
Πρόεδρος Callista, κα
Ελένη Κωνσταντινίδου,
Ιδρύτρια και
Διευθύνουσα
Σύμβουλος Callista,
κα Σίλια Σιγαλού

Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
κ. Κωστής Χατζηδάκης
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Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Υπουργός
Προστασίας του
Πολίτη, κ.
Παναγιώτης
(Τάκης)
Θεοδωρικάκος,
Υφυπουργός
Πρόνοιας και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
κα Δόμνα
Μιχαηλίδου,
Εκδότης GK
Media Publishing,
κ. Νίκος
Καραμανλής

Από αριστερά προς τα
δεξιά: Εκδότης GK
Media Publishing, κ.
Νίκος Καραμανλής,
Επικεφαλής
Διεύθυνσης Δικτύου
Καταστημάτων
Ελλάδας - Alpha
Bank, κ. Δημήτριος
Χαριζάνης, Δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, κ.
Κωνσταντίνος
Ζέρβας, CEO
Palladian
Communication
Specialists, κ.
Γιώργος Λυμπέρης

Παράδοση βραβείων και χαιρετισμοί
α βραβεία παρέδωσαν οι κυρίες Δόμνα Μιχαηλίδου, υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εύα Καϊλή, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ, Άννα-Μισέλ
Ασημακοπούλου, ευρωβουλευτής ΝΔ, και οι κύριοι Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς,
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ευρωβουλευτής ΝΔ, Σταύρος Κωνσταντάς, διευθύνων σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλιστικής, Τάσος Αναστασίου, γενικός διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτριος Χαριζάνης,
επικεφαλής Διεύθυνσης Δικτύου καταστημάτων Ελλάδας ALPHA BANK.
Τα φετινά βραβεία, με επίκεντρο την γυναίκα, επιβράβευσαν σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες του επιχειρηματικού -και όχι μόνο- στίβου, οι οποίες με τις πρωτοβουλίες, το έργο και τις δράσεις τους σηματοδοτούν
μια νέα εποχή, όπου η γυναίκα πρωταγωνιστεί σε θέσεις
με νευραλγικό ρόλο. Τα βραβεία χαιρέτισαν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέ-

Χορηγοί επικοινωνίας της φετινής
διοργάνωσης ήταν τα ακόλουθα Μέσα
Ενημέρωσης: Αθηναϊκό Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, Bankingnews.gr,
Bankwars.gr, BnB Daily, Businessdaily.gr,
Capital.gr, Cnn.gr, Epixeiro.gr, Euro2day.gr,
FnB Daily, Grtimes.gr, Καρφίτσα, Μακεδονία
της Κυριακής, Makthes.gr, Mikrometoxos.gr,
Παρασκήνιο, Political, Queen.gr, Theceo.gr,
Thesstoday.gr.
Ο θεσμός των Επιχειρηματικών Βραβείων
«Θαλής ο Μιλήσιος» διοργανώνεται από την
Palladian Communications και την GK Media
Publishing. Την εκδήλωση παρουσίασε ο
κύριος Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τ

Από
αριστερά
προς τα
δεξιά:
Υπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων,
κ. Γεώργιος
Γεωργαντάς,
Ζηνοβία
Μαυροειδή,
CEO
e-Fresh.gr

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟI

Από αριστερά προς τα δεξιά: Εκδότης GK Media Publishing, κ.
Νίκος Καραμανλής, Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας - Θράκης, κ. Σταύρος Αθ. Καλαφάτης, CEO
Palladian Communication Specialists, κ. Γιώργος Λυμπέρης

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Άγγελος Χαριστέας, ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας και η
εκπρόσωπος του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής των
βραβείων και μέλος αυτής, κυρία Ευτυχία Κασελάκη,
Partner της EY Ελλάδος.

Τα φετινά 4α Επιχειρηματικά Βραβεία
διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του
ΕΒΕΑ, του ΕΒΕΘ, της ΚΕΕΕ,
του ΣΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΣΕΓΕ και της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Από αριστερά
προς τα δεξιά:
Ευρωβουλευτής
ΠΑΣΟΚ και
Αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
κα Εύα Καϊλή,
κα Ρόη Δανάλη
Αποστολοπούλου,
Επιχειρηματίας

Ο παρουσιαστής της
εκδήλωσης, Γρηγόρης
Αρναούτογλου

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές
Επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ, κ. Νίκος Παπαθανάσης,
Πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ, κα Μαίρη Χατζάκου
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«Μαύρος» Σεπτέμβρης
για τον πολιτισμό

αγκόσμια συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος της
σπουδαίας πρωταγωνίστριας Ειρήνης Παπά.
Η 96χρονη Ειρήνη Λελέκου, όπως ήταν το
πραγματικό της όνομα, έπασχε χρόνια από τη νόσο
Αλτσχάιμερ και ζούσε αποτραβηγμένη στο πατρικό της
σπίτι στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Π

Το ελληνικό κράτος τη βράβευσε με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, ενώ αναγορεύτηκε και
επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Το 2002
ανακηρύχθηκε «Γυναίκα της Ευρώπης» κι ήταν ανάμεσα
στους 260 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο που προσκάλεσε
ο Πάπας Βενέδικτος στο Βατικανό, για να τους ζητήσει «να
μεταδώσουν με την τέχνη τους το μήνυμα του Θεού».
Με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και την Αριάννα Στασινοπούλου-Χάφινγκτον στους στίχους, δημιούργησαν το 1978
τις «Ωδές», όπου ερμήνευσε δημοτικά τραγούδια και εκκλησιαστικούς ύμνους! Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο
εξωτερικό –με το επώνυμο του πρώην συζύγου της Άλκη
Παππά– έγινε με την ταινία «Νεκρή πολιτεία» του Φρίξου
Ηλιάδη στο Φεστιβάλ των Καννών και, παρόλο που η ταινία
δεν βραβεύτηκε, η Irene Papas «σάρωσε» τα πρωτοσέλιδα
της εποχής.
Το Χόλιγουντ υποκλίθηκε στο ταλέντο της πολυβραβευμένης Ελληνίδας καλλονής, χαρίζοντάς της σημαντικούς ρόλους δίπλα σε διάσημους αστέρες και θρυλικές παραγωγές,
μεταξύ των οποίων «Τα κανόνια του Ναβαρόνε», «Αττίλας»,
«Θεοδώρα, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου», «Ζ» του Κώστα
Γαβρά, «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου», «Αλέξης Ζορμπάς», με τελευταία «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι». Το 1956 αντικατέστησε την Γκρέις Κέλι στο γουέστερν «Ελύγισα για πρώτη φορά», ενώ πρωταγωνίστησε
στην ταινία «Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα», που προτάθηκε για
Όσκαρ το 1978. Έζησε παθιασμένους έρωτες, όπως με τον
γοητευτικό σταρ Μάρλον Μπράντο, αλλά δεν ξαναπαντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά.

Τρεις κορυφαίες προσωπικότητες
«έφυγαν» μέσα σε ένα διήμερο,
προκαλώντας θλίψη στο Πανελλήνιο
«Έφυγε» η καρδιά του Μουσείου
Θλίψη σκόρπισε και η απώλεια του 82χρονου καθηγητή
Αρχαιολογίας και προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης
Δημήτρη Παντερμαλή. Όραμα της ζωής του ήταν η ανάδειξη του Μουσείου ανάμεσα στα σπουδαιότερα του κόσμου,
κι ήταν ένα στοίχημα που κέρδισε με πολύ προσωπική δουλειά. Ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπήρξε πρωτοπόρος,
διευθύνοντας τις ανασκαφές στο Δίον, όπου ανέπτυξε ένα
καινοτόμο αρχαιολογικό και φυσικό πάρκο.

Ο 87χρονος Κώστας Καζάκος, από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς στο θέατρο
και στον κινηματογράφο, σκηνοθέτης και πρώην
πολιτικός, «έφυγε» από τη ζωή, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».
Η σύζυγός του Τζένη Κόλλια, με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του και στο θέατρο, τα παιδιά
τους Αλέξανδρος, Ηλέκτρα και Μάγια, αλλά και ο
μεγαλύτερος γιος του Κωνσταντίνος Καζάκος,
από τον γάμο με την Τζένη Καρέζη, είναι απαρηγόρητοι. Τη θέση του στη θεατρική σκηνή τη βρήκε αμέσως, σαν από χρόνια να τον περίμεναν σημαντικοί ρόλοι Έπαιξε σε περισσότερες από 40
επικές ταινίες και 160 παραστάσεις, με κορυφαία
στιγμή στο σανίδι με «Το μεγάλο μας τσίρκο».
Βραβεύτηκε για τη σπουδαιότητα του έργου
και της προσφοράς του στον πολιτισμό με το
βραβείο «Χρυσός Απόλλωνας» της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών το 1967, και με
το Α’ Χρυσό Βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1973 για την αρτιότερη θεατρική παραγωγή «Λυσιστράτη».

Τη Δευτέρα το τελευταίο «αντίο»
Ο καλλιτεχνικός κόσμος θα αποχαιρετήσει τον
σπουδαίο ηθοποιό σε μια σεμνή τελετή που θα
πραγματοποιηθεί στο αίθριο της έδρας της ΚΕ
του ΚΚΕ στον Περισσό, όπως δημοσιοποίησε η
οικογένειά του. Στη σύντομη ανακοίνωση, αναφέρεται πως ο κορυφαίος πρωταγωνιστής είχε
αποφασίσει μετά τον θάνατό του η σωρός του να
παραδοθεί στην Ιατρική Σχολή Αθηνών για εκπαιδευτικούς λόγους: «Ο Κώστας Καζάκος έκανε
την τελευταία μεγαλειώδη πράξη του, πριν υποκλιθεί για τελευταία φορά. Πρόσφερε το σώμα
του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και στους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους. Η αποχαιρετιστήρια
τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου».

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, ο νονός της γαλλικής «νουβέλ βαγκ» που έφερε
επανάσταση στον κινηματογράφο, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.
Ο φιλέλληνας διανοούμενος και δημιουργός –μεταξύ πολλών
άλλων– των «Film Socialisme» (γυρισμένο στην Ελλάδα) και
«Αποχαιρετισμός στη γλώσσα» υπέφερε από πολλαπλά παθολογικά προβλήματα που προκαλούν αναπηρία κι έφυγε από τη ζωή
με υποβοηθούμενη αυτοκτονία, όπως επιβεβαίωσε
η οικογένειά του.

Στα καλύτερά της
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Σίας
Κοσιώνη στη μεγάλη συναυλία «Όλοι μαζί
μπορούμε», αφιερωμένη στον Γιώργο Ζαμπέτα. Η newscaster του ΣΚΑΪ είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κομψό σατέν σύνολο στις αποχρώσεις του γκρι. Το
ψηλόμεσο παντελόνι, σε συνδυασμό με
τοπ σε πιο ανοιχτή απόχρωση κι ενσωματωμένη πασμίνα ήταν η ιδανική εμφάνιση
για τη λαμπερή βραδιά!

Φρίκαρε με τα γαϊδουράκια
Στις αγαπημένες τους Σπέτσες ταξίδεψαν οικογενειακώς η Εριέττα Κούρκουλου
με τον σύζυγό της Βύρωνα και
τον γιο τους Νίκο, για τις εορταστικές εκδηλώσεις των
200 χρόνων από την ιστορική
ναυμαχία. Ωστόσο, τη χαρά
της γρήγορα διαδέχτηκε το
σοκ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της: «Ξεκινάμε από τις άμαξες, τις
οποίες χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος για τη μετακίνησή του,
ενώ δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το περπάτημα στις Σπέτσες
– που είναι κυριολεκτικά μια ευθεία. Στους 35 βαθμούς, οικογένειες
πέντε και έξι ατόμων, ανέβαιναν χωρίς δεύτερη σκέψη, με πλήρη
αδιαφορία για το ευφυέστατο ζώο που θα έσερνε όλο αυτό το βάρος
μέσα στη ζέστη, για να κάνουν τη “βόλτα” τους», σχολίασε η ιδιοκτήτρια της φιλοζωικής «Save A Greek Stray», προσθέτοντας πως τα
αποκαΐδια από το κάψιμο της Αρμάτας έπεσαν στη θάλασσα, μολύνοντας ανεπανόρθωτα τα πανέμορφα νερά.

Είχε γενέθλια
Μια απίθανη έκπληξη επιφύλαξαν στον
Στέφανο Κορκολή οι συνεργάτες του! Ανήμερα των γενεθλίων του δημοσίευσαν στο
Instagram μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία και του ευχήθηκαν με αγάπη:
«Ένα απλό χρόνια πολλά δεν μπορεί να εκφράσει τις ευχές που θέλουμε να σου δώσουμε. Άλλωστε, στα άτομα που αγαπάμε
δεν χρειάζεται να είναι τόσο βαρύγδουπες ή εντυπωσιακές. Μονάχα… αληθινές. Σου υποσχόμαστε να είμαστε εκεί και να κυνηγάμε μαζί “ό,τι καλύτερο” κι οτιδήποτε άλλο ευχηθείς».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα



Τα πάνω κάτω ήρθαν στην τηλεθέαση της πρωινής ζώνης με την
επιστροφή της Φαίης Σκορδά, αυτήν τη
φορά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η νέα
εκπομπή πλασαρίστηκε στις πρώτες θέσεις, μαζί με αυτή της Δανάης Μπάρκα
στο Mega. Αυτός που για την ώρα αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες
είναι ο Γιώργος Λιάγκας, τον οποίο «κυνηγούν» μονοψήφια ποσοστά.

Μαέστρος και
στο ψαροντούφεκο
Περήφανος για την ψαριά
του ο Αντώνης Σρόιτερ! Ο
παρουσιαστής του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων του Alpha,
με χόμπι την άθληση, τους
αγώνες cart και την ορειβασία, είναι λάτρης και των καταδύσεων, με την τελευταία
βουτιά για καλοκαίρι να τον
ανταμείβει μ’ ένα τεράστιο
ψάρι: «Τα τελευταία ψαρέματα είναι και τα καλύτερα!»
παραδέχτηκε στο Instagram,
ποζάροντας με καμάρι.



Κρούση και στον Γιώργο Αυτιά να
εμφανίζεται στην εκπομπή της
Φαίης Σκορδά μία με δύο φορές την
εβδομάδα, με κοινωνικά-οικονομικά
θέματα που αφορούν τις γυναίκες, έγινε το προηγούμενο διάστημα. Η σχέση
τους είναι αρκετά καλή, οπότε δεν
ήταν δύσκολο να πέσει η ιδέα. Ωστόσο
είναι μια απόφαση που οι πληροφορίες
μας λένε ότι δύσκολα θα την πάρει ο
δημοσιογράφος.

Η κόρη του μπαμπά!



Πρωινά δρομολόγια
για τον Στέλιο Κρητικό.
Με την έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, ο
γνωστός ηθοποιός
ανέλαβε χρέη προσωπικού οδηγού της κόρης του, Κόμισσας, η
οποία ξεκίνησε σχολείο. Ο διάσημος
μπαμπάς και η πριγκίπισσά του πόζαραν μαζί κατά την αναχώρησή τους
από το σπίτι, σχολιάζοντας με χαρά: «Μεγαλώσαμε
τόοοοοσο πολύ, που φέτος πάμε Α’ Δημοτικού! Καλή
σχολική χρονιά σε όλους».

Back-Tour 2022
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης
κατακτά ξανά τον κόσμο!
Έπειτα από δυόμισι χρόνια
αναβολών λόγω Covid, τα
ευρωπαϊκά live του Έλληνα
ερμηνευτή ξεκινούν με
sold out. Η πρεμιέρα έχει
προγραμματιστεί για την
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου
στη Ζυρίχη, με τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και τη
Φρανκφούρτη ν’ ακολουθούν. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί για τις
αναβληθείσες συναυλίες του 2020, του 2021 και
του 2022 παραμένουν σε ισχύ, με τους χιλιάδες
θαυμαστές του να αναμένουν την άφιξή του!

Αποκάλυψε το όνομα
Στιγμές ευτυχίας για τη Μαντώ Γαστεράτου! Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στις αρχές Αυγούστου το
δεύτερο παιδάκι της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, κι
ανακοίνωσε το όνομα που θα πάρει η μικρή μέσω Instagram: «Και το όνομα αυτής… Κυβέλη»!

Πυρετός προετοιμασιών στο
J2US του Νίκου Κοκλώνη στον Alpha. Παρ’ όλα αυτά, το τρέιλερ γυρίστηκε δίχως τέταρτο κριτή. Αν και όλα δείχνουν πως τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου θα πάρει φέτος η Καίτη Γαρμπή,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια
ανατροπή τελευταίας στιγμής από τον
παραγωγό.



Γιώργος Σκρομπόλας

Πρώτη επίσημη εμφάνιση για
την κόρη της Κλέλιας Ρένεση
στο Instagram! Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα» επισκέφθηκε τα
γραφεία του Συλλόγου «Παύλος
Φύσσας» και πόζαρε με τη fashion icon μικρούλα της, που είναι
μια κούκλα: «Δεν θα μπορούσα
να πάω χωρίς αυτήν, ούτε να
την κρύψω απ’ τη χαρά και την
ομάδα», ανέφερε η ευτυχισμένη μαμά, κρατώντας αγκαλιά την
3,5 χρονών δεσποινίδα με την μπαντάνα στα μαλλιά και την καλή
της φίλη, Μάγδα Φύσσα.
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ΜΜΕ και στα έξω

Μας σύστησε την Κοραλία!

BACKSTAGE

Στα
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Μια μεγάλη επιστροφή παρουσιάστριας ακούγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι ετοιμάζει το
Mega. Η αλλαγή αυτή θα συνδυαστεί
με τροποποίηση του υπάρχοντος προγράμματος, το οποίο και θα αναλάβει.



Αστρονομικά ποσοστά τηλεθέασης χάρισαν στην ΕΡΤ οι αγώνες
μπάσκετ της εθνικής μας ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον αγώνα με τη
Γερμανία τα μηχανάκια έγραψαν μέχρι
και 63,9%.

Ο Μανουσάκης...
αναχωρεί για ΑΝΤ1
Ενώ η τηλεοπτική επιστροφή του
Μανούσου Μανουσάκη στο OPEN με
τη συνέχεια του «Κόκκινου Ποταμιού»
αναμένεται στις οθόνες μας το επόμενο διάστημα, ο ίδιος σχεδιάζει ήδη την
επιστροφή του στον ΑΝΤ1 με την αναβίωση της θρυλικής σειράς των 90s,
«Τμήμα Ηθών». Μαθαίνουμε ότι μόλις
ολοκληρωθεί το μοντάζ του «Ποταμιού», ο γνωστός σκηνοθέτης σκοπεύει
να ξεκινήσει άμεσα την προετοιμασία
για το «Τμήμα Ηθών», καθώς ο ΑΝΤ1
θα ήθελε να το εντάξει στο πρόγραμμά
του το φθινόπωρο του 2023.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Στη «Χριστίνα» οι παρεξηγήσεις
ταν ένα καλοκαίρι έντονο,
γεμάτο χρώματα, γεύσεις και
αρώματα! Η Ελλάδα, στα
καλύτερά της, φόρεσε τα γιορτινά της
και υποδέχθηκε εκατομμύρια τουρίστες
απ’ όλο τον κόσμο, που αποθέωσαν τις
μοναδικές ομορφιές της.

Η

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Πλήθος επισκεπτών ταξίδεψαν σε όλους
τους τουριστικούς προορισμούς και μαζί
με τους Έλληνες, που ύστερα από τους περιορισμούς λόγω του Covid-19 έκαναν
ελεύθερες διακοπές, δημιούργησαν μια
πολύβουη «έκρηξη» χαράς και ξενοιασιάς.
Αυτό το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά. Ατελείωτα στιγμιότυπα που προκαλούν εντύπωση, που αλλά τα μάθαμε και αλλά όχι…

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης
με την Τζάκι Κένεντι

Η «Χριστίνα» στο Αιγαίο
Εξήντα έξι χρόνια μετά τη θρυλική
κρουαζιέρα του Αριστοτέλη Ωνάση με τη
θαλαμηγό «Χριστίνα» και με υψηλό επισκέπτη τον Ουίνστον Τσώρτσιλ, το εμβληματικό και πολυτελές γιοτ εμφανίστηκε ξανά
στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
Πιστή στην ιστορία της, η «Χριστίνα» φιλοξένησε δέκα Αμερικανούς και Βρετανούς επιχειρηματίες –πολύ γνωστά ονόματα με δύναμη και κύρος– που έκαναν με τις
οικογένειές τους διακοπές, γνωρίζοντας
τις ελληνικές ομορφιές, πληρώνοντάς τες
αδρά, μιας και η κάθε μέρα στο εμβληματικό γιοτ κόστιζε περίπου 100.000 δολάρια!
Με τις μνήμες από τη χρυσή εποχή της
Μαρίας Κάλλας, της Τζάκι Ωνάση και των
παιδιών του Αρίστου, Χριστίνας και Αλέξανδρου, οι υψηλοί καλεσμένοι βρέθηκαν στη… «Μύκονο των Δωδεκανήσων»,
τη Σύμη. Το πανέμορφο και ιστορικό σκάφος είχε αγκυροβολήσει έξω από τη μαρίνα στο Πέδι.
Η «Χριστίνα», με τους εκατομμυριούχους

Ο πρίγκιπας του Μαρόκου,
Μουλάι Χασάν

επιβάτες της, παρέμεινε στο νησί μέχρι το
βράδυ της Κυριακής 28 Αυγούστου και στη
συνέχεια έπλευσε στο απέναντι τουρκικό
λιμάνι της Μαρμαρίδας, επόμενο σταθμό
της κρουαζιέρας.

500ευρα στην πυρά!
Ο πρίγκιπας του Μαρόκου, Μουλάι Χασάν, επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές και άφησε το στίγμα του
στη Μύκονο. Ο πρίγκιπας βρέθηκε στo
«νησί των ανέμων» και η παρουσία του μόνο απαρατήρητη δεν θα μπορούσε να περάσει. Ο 18χρονος σήμερα γαλαζοαίματος
με τη συμπεριφορά του έγινε θέμα στο διαδίκτυο, καθώς εθεάθη να γλεντά ανέμελα
με την παρέα του «στο νησί που όλα μπορούν να συμβούν» και στο… τσακίρ κέφι
διασκέδαζε καίγοντας χαρτονομίσματα
των 500 ευρώ. Από τα 10 του χρόνια, ο

«Πουλάνε» πανάκριβα το... ηλιοβασίλεμα
Και οι ιστορίες τρέλας και αισχροκέρδειας συνεχίζονται... Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιστορία δύο ζευγαριών από τις ΗΠΑ, την οποία δημοσιοποίησε
κάτοικος της Μυκόνου. Όπως είπε, η παρέα θέλησε να πιει ένα ποτό και παράλληλα να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα σε ένα μαγαζί στη Μικρή Βενετία.
Ωστόσο, το κατάστημα τους ενημέρωσε ότι το τραπέζι που ήθελαν είχε ελάχιστη κατανάλωση... 500 ευρώ, με αποτέλεσμα τα δύο ζευγάρια να αποχωρήσουν από το καφέ μπαρ.

Με τον πρίγκιπα Χάρι
και τη Μέγκαν

Η «σπάταλη απόδραση»
του 18χρονου πρίγκιπα
του Μαρόκου στο «νησί
των ανέμων» και άγνωστες
ιστορίες από το φετινό
καλοκαίρι…
Μουλάι Χασάν εκπαιδεύεται για να γίνει
μια μέρα βασιλιάς του Μαρόκου. Ο Μαροκινός πρίγκιπας, το μέλλον του οποίου είναι προδιαγεγραμμένο, καθώς θα διαδεχθεί τον πατέρα του και βασιλιά του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ’ στο θρόνο, δεν παύει
να είναι ένα παιδί που, όπως επιτάσσει η
ηλικία του, ξεφαντώνει όποτε του δοθεί η
ευκαιρία.
Ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Μοχάμεντ ακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια
τον πατέρα του στις επίσημες εκδηλώσεις
για να είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του, όταν έρθει η ώρα να τον διαδεχθεί. Ο 18χρονος πρίγκιπας, μάλιστα, είχε
γίνει viral πριν από μερικά χρόνια, όταν
σκούπιζε αυθόρμητα το χέρι του κάθε φορά που το φιλούσε κάποιος. Να σημειωθεί
ότι το χειροφίλημα είναι ο επιβεβλημένος
χαιρετισμός μεταξύ των μελών της ανώτε-

ρης κοινωνίας της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός πρίγκιπας επισκέπτεται την Ελλάδα για διακοπές και σίγουρα όχι και η τελευταία. Μάλιστα, ταξιδεύει
σε όλο τον κόσμο με το αεροσκάφος Gulfstream G650 των 67,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Λέγεται ότι είναι ένα από τα πιο
ακριβά και πιο ισχυρά διαθέσιμα τζετ VIP. Η
πινακίδα κυκλοφορίας «CN-AMH» σημαίνει «Altesse» (ή «Majesty»), που του δίνει
το προνόμιο να χαρακτηρίζεται ως «Μεγαλειότητα Moulay Hassan». Το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει 14.000 χιλιόμετρα
χωρίς στάση και να φιλοξενήσει οκτώ επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.
Το αεριωθούμενο σκάφος διαθέτει σύστημα πυραυλικής άμυνας Ισραηλινών JMusic 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ξαπλώστρες 180.000 ευρώ!
Θα μπορούσε να γραφτεί βιβλίο για τα
όσα έχουν λάβει χώρα κατά καιρούς στα λίγα τετραγωνικά μέτρα της Ψαρούς, από
εκείνη την ημέρα του 2004, που το «Nammos» ξεκίνησε να λειτουργεί, αλλάζοντας
άρδην τα μέχρι τότε στάνταρ της Μυκόνου.
Πριν από μερικά καλοκαίρια, γνωστός Αθηναίος κοσμικός κόμπαζε στην παρέα του ότι
«εγώ ρε, δεν αγχώνομαι. Έχω δώσει 3.000
ευρώ από την αρχή της σεζόν και το σετ μου
με περιμένει ό,τι ώρα και αν έρθω».
Βέβαια, οι 3.000 ευρώ του πλούσιου
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λύνονται με... σαμπάνια και χαβιάρι!
Η εμβληματική θαλαμηγός
του Ωνάση, που
φιλοξένησε προέδρους,
πρωθυπουργούς
και εστεμμένους,
«έριξε άγκυρα» στην
πανέμορφη Σύμη

Η κρουαζιέρα με τον Τσώρτσιλ
Για τον Ωνάση, η «Χριστίνα» ήταν ένα παλάτι αποπλάνησης, ένας χώρος
διαπραγματεύσεων, ένα στέκι για πολύ καλούς φίλους και, φυσικά, ένα
αδιαμφισβήτητο σύμβολο της επιτυχημένης αυτοκρατορίας του.
Σε αυτό έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, ο Τζον Κένεντι, ο βασιλιάς Φαρούκ
της Αιγύπτου, ο Γουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι.
Η πρώτη φορά που ο Τσώρτσιλ πάτησε το πόδι του στη θαλαμηγό ήταν το
1956, μετά από κάλεσμα του Ωνάση. Προϋπόθεση για την επίσκεψή του
ήταν να μην είναι εκεί ο Τύπος, κάτι που δεν έγινε… ακριβώς!
Ο Βρετανός πολιτικός έφτασε στο λιμάνι του Μόντε Κάρλο και ο εφοπλιστής τον περίμενε στη ράμπα για τον καλωσορίσει. Οι φωτογράφοι, βρίσκονταν εκεί και κατέγραψαν τη στιγμή σαν μια συνάντηση παλαιών φίλων. Και αυτή, όντως, ήταν η αρχή μιας φιλίας.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η «Telegraph» σε δημοσίευμά της, οι τυχόν παρεξηγήσεις λύνονταν με… Dom Perignon και χαβιάρι. Μάλιστα, ο
Τσώρτσιλ είχε ζητήσει από τον Αριστοτέλη Ωνάση να τον συστήσει στον
πολλά υποσχόμενο –τότε– νέο γερουσιαστή, Τζον Κένεντι. Έτσι, αυτός
και η Τζάκι προσκλήθηκαν για ποτό. «Υπάρχει κάτι προκλητικό σε αυτή
την κυρία», σχολίασε ο Ωνάσης όταν έφυγαν.

«Ο Άρης το έπαιζε... μπλαζέ!»

παραθεριστή αποδείχτηκαν στα μετέπειτα χρόνια σταγόνα στον ωκεανό, αφού
συνέβησαν περιστατικά που κόντεψαν
να τρελάνουν κόσμο. Σε ένα από αυτά
πρωταγωνίστησε Σαουδάραβας πρίγκιπας ο οποίος αφίχθη απροειδοποίητα
στην Ψαρού, πριν από δύο χρόνια, γύρω
στις 3 το μεσημέρι.
Ήθελε τέσσερις ξαπλώστρες, αλλά όταν
ο υπεύθυνος του εξήγησε ότι κάτι τέτοιο
ήταν αδύνατο, αφού όλη η παραλία ήταν
γεμάτη, ο μελαμψός άνδρας δεν έδειξε να
πτοείται. «Πόσα χρειάζεται να δώσω για να
με βάλετε να κάτσω;» ρώτησε και ο υπεύθυνος, περισσότερο για να τελειώνει μαζί
του και εν είδει αστείου, φέρεται να του είπε «180.000 ευρώ».
Ο μύθος της Μυκόνου λέει ότι ο Άραβας
πλήρωσε αυτά τα λεφτά για να κάτσει μερικές ώρες στη γνωστή παραλία, αφήνοντας
με το στόμα ανοιχτό όσους το πληροφορήθηκαν. Δεν είναι ο μόνος, φυσικά, που πληρώνει τέτοια ποσά σε ένα νησί, όπου οι τζίροι τα τελευταία χρόνια εκτοξεύονται μαζί
με τις τιμές. Σε άλλο κοσμικό παραθαλάσσιο μπαρ, άγνωστος ξένος επιχειρηματίας
με την παρέα του ξόδεψαν πάνω από
200.000 ευρώ, ανοίγοντας σαμπάνιες μέχρι τελικής πτώσεως στο next big thing του
νησιού, όπως αποδείχτηκε.
Στην παρέα του ήταν και ένα μπουκέτο
καλλονές με μαγιό που έκρυβαν τα απολύ-

τως απαραίτητα, από αυτές που αναζητούν τον πρίγκιπα των ονείρων τους ή τον
χορηγό των διακοπών τους.
Στις αρχές του καλοκαιριού, νεαρός γόνος γνωστότατης οικογένειας Λιβανέζων
βρέθηκε να πολιορκείται από τέσσερις νεαρές μέσα σε γνωστό κλαμπ της χώρας, οι
οποίες είχαν ενημερωθεί για την παρουσία
του και έσπευσαν. Έφυγε μαζί τους για πανάκριβο εστιατόριο, αφού πρώτα πλήρωσε
γύρω στα 5.000 ευρώ λογαριασμό, συνεχίζοντας την ούτως ή άλλως – όπως εξελίχτηκε– μεγάλη βραδιά του στο νησί που τα
βλέπεις όλα και τα κάνεις όλα, αρκεί να
έχεις «λεπτά» αισθήματα…

Hotel… ξωκλήσι!
Η μεγάλη έλλειψη σπιτιών αλλά και η κατακόρυφη άνοδος των τιμών ανάγκασαν
κάποιους επιτήδειους στη Μύκονο να
βρουν άλλες λύσεις για το πρόβλημα της
στέγασης. Στην περιοχή της Μαού, ιδιοκτήτης αποφάσισε να μετατρέψει το κυκλαδίτικο ξωκλήσι του σε σπίτι! Έχει προσθέσει
ένα ολόκληρο κομμάτι μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας, δημιουργώντας ένα
αυθαίρετο δωμάτιο με παράθυρα.
Στη στέγη υπάρχει και ηλιακός θερμοσίφωνας, προφανώς για ζεστό νερό, κάνοντας οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ
έχει μπει και τέντα για να προστατεύει τους
ενοίκους από τον ήλιο.

Για τα ταξίδια τους με τη θαλαμηγό του Ωνάση είχε μιλήσει στους «New
York Times», η εγγονή του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού, Σίλια Σάντις: «Το πρώτο μας ταξίδι είχε διάρκεια ενός μήνα, ήμασταν στο γιοτ του
Ωνάση και ταξιδέψαμε στα ελληνικά νησιά. Ήμασταν περίπου 12 άτομα,
συμπεριλαμβανομένης της μητέρας μου, Ντιάνα, της Μαρίας Κάλλας και
του συζύγου της. Μας φιλοξενούσε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Επισκεφθήκαμε τη Μύκονο και τη Δήλο και πολλά ακόμη νησιά και καταλήξαμε στην
Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, ο παππούς μου
καθόταν στο κατάστρωμα και κάπνιζε το πούρο του απολαμβάνοντας τη
θέα», ανέφερε. Ο Τσώρτσιλ έγινε «κολλητός» του Ωνάση και ένας από
τους συχνούς επιβάτες της θαλαμηγού, αλλά και ο άνθρωπος που, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, δεν ενδιαφερόταν για τη Μαρία Κάλλας.
Ωστόσο, ήταν εκείνος που συνήθιζε να διηγείται το πώς ο εφοπλιστής
κατάφερε να την «ρίξει».
«Ο Άρης το έπαιζε... μπλαζέ!» αστειευόταν ο Τσώρτσιλ. «Ένας εξαίσιος
τρόπος για να πετύχει τον σκοπό του», πρόσθετε πίνοντας την αγαπημένη
ροζ σαμπάνια του.

BACKSTAGE
Καϊάφας, με τη γνωστή
ομώνυμη φυσική λίμνη,
βρίσκεται στον Νομό Ηλείας
και ανήκει στον Δήμο Ζαχάρως.
Βέβαια, είναι γνωστός και για τα
ιαματικά νερά του. Εδώ έρχεται κόσμος
όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από
όλες τις χώρες.

Ο
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Καϊάφας: Ένα «κόσμημα»
αφημένο στην τύχη του...

του Γιώργου Κοντονή

Το ξεχωριστό με τη λίμνη Καϊάφα είναι
ότι αυτή βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα!
Στο Ιόνιο πέλαγος. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή κάποιος μπορεί να
συνδυάσει ιαματικά λουτρά και θαλάσσια
μπάνια. Να πούμε ότι, εκτός από τα ιαματικά… καθήκοντά της, η λίμνη προσφέρεται για προπονήσεις αθλητών ιστιοσανίδας και για αγώνες. Μάλιστα, στο φυσικό κανάλι που διαθέτει η λίμνη Καϊάφα
διεξάγονται αγώνες σκι! Εδώ έρχονται
πολλές διασημότητες όλο τον χρόνο και
δοκιμάζουν την τύχη τους στο συγκεκριμένο άθλημα.

Σαν να ήταν χθες

Στο έλεος του Θεού!
Πηγαίνοντας είτε για ιαματικά λουτρά
είτε για αγώνες, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη διαμονή σας. Ο Καϊάφας δεν
διαθέτει ούτε ένα ξενοδοχείο! Και αυτό
που βρίσκεται στον χώρο της λίμνης (είχαν κατασκευαστεί μικρά δωμάτια για
εκείνους που είχαν ανάγκη λουτροθεραπείας) είναι σε κακά χάλια. Γκρεμισμένο,
ερειπωμένο και φυσικά ακατοίκητο! Ουδεμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα έχει ενδιαφερθεί για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Έτσι, όλοι όσοι έρχονται βρίσκουν
κατάλυμα διαμονής στα ξενοδοχεία ή
στα ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Ζαχάρω
και στον Κακόβατο, που είναι πολύ κοντά
στον Καϊάφα. Είναι αλήθεια πως στην περιοχή, εκτός από τα δύο ξενοδοχεία,
τους τρεις ξενώνες (που, όπως είπαμε,
είναι ερειπωμένα και βρίσκονται στο έλεος του Θεού), υπάρχουν το εκκλησάκι
της Αγίας Αικατερίνης, διάφορα βοηθητικά κτίρια, μια μικρή πλατεία και ξύλινα
παραπήγματα για τις ανάγκες των αθλητών σκι.

Από τους ρωμαϊκούς χρόνους
Λέγεται πως η περιοχή πήρε το όνομά
της από τον Καϊάφα, τον «αρχιερέα, τον
πρόεδρο του Μεγάλου Εβραϊκού Συνεδρίου. Από τον άνθρωπο που δίκασε και
καταδίκασε σε θάνατο τον Ιησού Χριστό,
όπως αναφέρεται από τους τρεις εκ των
τεσσάρων Ευαγγελιστών». Μάλιστα, ο
ιστορικός της εποχής γράφει πως «η πα-

ράδοση αναφέρει ότι το όνομά του ο
Καϊάφας το πήρε στους ρωμαϊκούς χρόνους». Και όπως υποστηρίζει στο βιβλίο
του ο ιστορικός: «Όταν ο Καϊάφας πήγαινε στη Ρώμη, το πλοίο που τον μετέφερε
ναυάγησε στην περιοχή. Ο Καϊάφας μάλιστα βγήκε στην ξηρά και πλύθηκε στα νερά των σημερινών ιαματικών πηγών,
όπου, λόγω της μεγάλης αμαρτίας του να
δικάσει τον Χριστό, πήραν την άσχημη μυρωδιά που έχουν»!

Η μυθολογία
Σύμφωνα με τη μυθολογία, «ο Παυσανίας αναφέρει ότι, στην εποχή του, εκεί
υπήρχε μόνο ο ποταμός Άνιγρος, ο οποίος πήρε την ονομασία του από το σπήλαιο των Ανιγρίδων Νυμφών. Οι πρόγονοί μας πίστευαν πως το μεγάλο σπήλαιο
που σήμερα κλείνεται κατά ένα μέρος
από το υδροθεραπευτήριο των λουτρών
ήταν η κατοικία των Ανιγρίδων Νυμφών». Διαβάζοντας τη μυθολογία, ανακαλύπτουμε ότι «η μία ήταν η Καλλιάφεια από την οποία προήλθε και η σημερινή ονομασία “Καϊάφας”, η δεύτερη η

Πηγαία και η τρίτη η Ίασις, στην οποία
απέδιδαν και την ιαματικότητα των νερών»! Να σημειώσω πως κάποιοι μιλάνε
για «την ύπαρξη και μιας τέταρτης νύμφης με το όνομα “Συνάλλαξις”. Οι Ανιγρίδες Νύμφες χάριζαν υγεία στους πάσχοντες από δερματοπάθειες». Εκείνο
που έχει αξία να υπογραμμίσουμε είναι
το γεγονός της διαδικασίας. «Πριν μπουν
στα νερά του σπηλαίου, οι ασθενείς προσεύχονταν στις νύμφες ζητώντας τη λύτρωση. Αφού τους έταζαν θυσία, περνούσαν κολυμπώντας μέσα από τη μικρή
λίμνη που σχημάτιζαν τα νερά της πηγής.
Λένε πως όταν το σώμα τους έβγαινε
από το νερό, η αρρώστια είχε εξαφανιστεί, καθώς την κρατούσε πίσω το ιαματικό νερό.

Ο Κένταυρος Νέσσος
Από τον πυθμένα της σπηλιάς αναδύονται φυσαλίδες υδρόθειου, ελευθερώνοντας μια χαρακτηριστικά δυσάρεστη μυρωδιά». Να πούμε πως ο Παυσανίας αναφέρει ότι «η παράξενη οσμή οφείλεται
στα πετρώματα της γης από όπου ανα-

βλύζει η πηγή». Σε ένα άλλο κεφάλαιο
της μυθολογίας διαβάζουμε πως «ένας
άλλος θρύλος συνδέει τη μυρωδιά με αίμα Κενταύρου». Συγκεκριμένα, ο μύθος
μιλάει για τον εκδικητικό Νέσσο: «Ο Κένταυρος Νέσσος, που γλίτωσε από τη συμπλοκή στη Φολόη και έτρεξε μακριά από
την Πελοπόννησο, μετά από χρόνια προσφέρθηκε να μεταφέρει τη γυναίκα του
Ηρακλή, τη Δηιάνειρα, στην πλάτη, για να
μη βραχεί, ενώ ο Ηρακλής θα περνούσε
απέναντι κολυμπώντας. Ο εκδικητικός
Κένταυρος άρπαξε τη γυναίκα και προσπάθησε να τη βιάσει. Ο Ηρακλής όμως
άκουσε τις φωνές της από την απέναντι
όχθη, τόξευσε τον Κένταυρο και τον πλήγωσε με τα φαρμακερά του βέλη. Τότε ο
Κένταυρος Νέσσος κατέφυγε στο σπήλαιο για να πλύνει το τραύμα του και να
καθαρίσει την πληγή του. Γι’ αυτό τα νερά
απέκτησαν τη φοβερή δυσοσμία τους».
Γεγονός είναι πως η τεράστια λίμνη
Καϊάφα είναι ιστορική και, παράλληλα,
ένας ιδανικός υδροβιότοπος. Όμως είναι
και ένα εγκαταλελειμμένο από την Πολιτεία κόσμημα, δυστυχώς...
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BACKSTAGE
Ρετρό

Λυκούργος Καλλέργης

Ο καταιγιστικός «μύστης» του 20ού αιώνα
Κ
ορυφαίος δραματικός ηθοποιός, εξαιρετικός
μεταφραστής θεατρικών έργων, εμπνευσμένος
σκηνοθέτης, λαμπρός δάσκαλος της
δραματικής τέχνης στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και
εξέχων δημόσιος άνδρας και πολιτικός, ο απαράμιλλος
Λυκούργος Καλλέργης σκέπασε την πολιτισμική και
δημόσια σκηνή της Ελλάδος στον 20ό αιώνα.

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*

Με το βαθύ λυρικό του κύτταρο, την υποκριτική του
πολυμέρεια και την αισθαντική σκηνική παρουσία του, ο
Λυκούργος Καλλέργης μάς κατέλειπε θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ερμηνείες που συνιστούν
μνημεία της δραματικής τέχνης, και γι’ αυτό δικαίως

αναγορεύτηκε από την αδέκαστη ιστορική μοίρα ως
ένας από τους μεγάλους μύστες της ελληνικής τέχνης
του 20ού αιώνα.
Ο Λυκούργος Καλλέργης είδε το φως της ζωής στις 7
Μαρτίου 1914 στο Χουμέρι Μυλοποτάμου της Κρήτης,
έλκοντας την καταγωγή του από Κρήτες οπλαρχηγούς,
ενώ ήταν γιος του πρωτοπόρου των σοσιαλιστικών ιδεών
στον 20ό αιώνα (1865-1926) Σταύρου Καλλέργη, που θεωρείται και από τους θεμελιωτές της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα. Μετά τις εγκύκλιες γυμνασιακές του
σπουδές, ο Λυκούργος Καλλέργης φοίτησε στη δραματική σχολή της «Λαϊκής Σκηνής» του μεγάλου θεατρανθρώπου και δασκάλου Καρόλου Κουν, και πραγματοποίησε
την πρωτόλεια εμφάνισή του στο παλκοσένικο το 1934,
υποδυόμενος τον ρόλο του «Πανάρετου» στην «Ερωφίλη»
του Γεωργίου Χορτάτση. Έκτοτε θα ακολουθήσει ένας καταιγισμός υποκριτικών ερμηνειών στο φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.
Ο μεγάλος δραματικός ηθοποιός αποτέλεσε ιδρυτικό στέ-

Η κοινωνική δράση του μεγάλου ηθοποιού
Παράλληλα με την υποκριτική του παρουσία, ο Λυκούργος Καλλέργης ανέπτυξε συνδικαλιστική δραστηριότητα αλλά και μείζονα συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, από τις τάξεις του ΚΚΕ. Διετέλεσε γ.γ. του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για μία δεκαετία από το 1956, αλλά και πρόεδρος
του, για μικρή χρονική περίοδο. Ακολούθως διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος, όπως επίσης και αντιπρόεδρος του Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών. Στις εθνικές εκλογές της 20ής
Νοεμβρίου 1977, κατήλθε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στην Α’ Αθηνών
και εξελέγη. Τιμώντας την πολυμερή και εμπνευσμένη θεατρική του παρουσία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2007, ανακήρυξε τον Λυκούργο Καλλέργη
επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Θεατρικών του Σπουδών. Ο Λυκούργος Καλλέργης υπήρξε ακαταπόνητος μεταφραστής κορυφαίων έργων, αλλά και εμπνευσμένος σκηνοθέτης και
συγγραφέας. Μετέφρασε έργα των Γκόρκι, Γκόγκολ, Πρίσλεϊ κ.ά., ενώ συνέγραψε το έργο «Συγκομιδή
ιδεών αγαθών», το ιστορικοβιογραφικό έργο για τον πατέρα του «Σταύρος Καλλέργης: Το διεθνές Σοσιελεργατικό Κίνημα από τον 19ο αιώνα και ο υπαρκτός σοσιαλισμός», την αυτοβιογραφία του «Λυκούργος Καλλέργης στο διάβα του πολυτάραχου 20ού αιώνα», καθώς και άλλα κριτικά, πολιτισμικά δοκίμια.

λεχος και κορυφαίο πρωταγωνιστή του Θεάτρου Τέχνης
(1942-1950) πλάι στον μεγάλο θεατράνθρωπο Κάρολο
Κουν. Στο Θέατρο Τέχνης μάλιστα θα γνωρίσει και την πρώτη
γυναίκα του, την ηθοποιό Μαρία Φωκά, με την οποία απέκτησε μία κόρη και που βρέθηκε κατηγορούμενη στην υπόθεση
Μπελογιάννη το 1952. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την
ηθοποιό Τζένη Κολάρου, με την οποία απέκτησε έναν γιο.
O απαράμιλλος Λυκούργος Καλλέργης υποδύθηκε πληθώρα ρόλων σε κορυφαία έργα του εγχώριου και του διεθνούς δραματολογίου, πρωταγωνίστησε σε πλήθος θιάσων του Ελεύθερου Θεάτρου, ενώ επί 18 χρόνια υπήρξε
κορυφαίος στο Εθνικό Θέατρο, όπου και ήταν καθηγητής
της ομώνυμης Δραματικής του Σχολής. Αναπόδραστα, με
όλα αυτά τα μοναδικά λυρικά και δραματικά στοιχεία, ο Λυκούργος Καλλέργης συνεργάστηκε και συμπρωταγωνίστησε με όλους τους κορυφαίους της θεατρικής μας σκηνής.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τις συνεργασίες του με τον Αιμίλιο
Βεάκη, την Κατίνα Παξινού, τη Μαρίκα Κοτοπούλη, τον
Αλέξη Μινωτή, την Κατερίνα Ανδρεάδη κ.ά.
Πρόβα τζενεράλε στον κινηματογράφο έκανε το 1949
με την ταινία «Κόκκινος Βράχος» του Γρηγόρη Γρηγορίου,
για να κλείσει την πολυεπίπεδη κινηματογραφική του παρουσία το 2001, με την ταινία «Αλέξανδρος και Αϊσέ» του
Δημήτρη Κολλάτου. Και τον ίδιο αξεπέραστο δραματικό
όγκο αποτύπωσε ο μεγάλος Κρήτης ηθοποιός και στη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε κορυφαίες τηλεοπτικές
σειρές στη μεγαλύτερη ελληνική τηλεοπτική παραγωγή
«Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» το 1975, του ομώνυμου
έργου του Νίκου Καζαντζάκη, στους αξεπέραστους «Πανθέους» το 1977, αλλά και σε πολλά άλλα τηλεοπτικά αριστουργήματα. Μεστός πνευματικής και καλλιτεχνικής ευπραξίας, πλήρης δόξης και ημερών και σε ηλικία 97 ετών,
ο μοναδικός Λυκούργος Καλλέργης άφησε την τελευταία
του πνοή στις 27 Αυγούστου 2011, στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Αδιαμφισβήτητα ανήκει στους «μύστες»
της ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα και οι μούσες της θα
τον ραίνουν για πάντα στη λεωφόρο της αθανασίας!
*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

ΑΡΘΡΑ
Ένας τζέντλεμαν
της δημοσιογραφίας
εννήθηκε στον Πειραιά το 1945 και
σπούδασε δημοσιογραφία. Αγωνιστής
και ρεπόρτερ, είναι ένας από τους πιο
γνωστούς και συμπαθείς δημοσιογράφους της
χώρας ο Κώστας Χαρδαβέλλας. Τον Κώστα
τον γνωρίζω πάνω από 35 χρόνια. Υπάρχει μεταξύ μας μια αμφίδρομη και αμοιβαία εκτίμηση. Είναι έντιμος, εργατικός, ηθικός και θεωρώ ότι είναι από τους λίγους στη χώρα μας
που σέβεται τη δημοσιογραφία. Αρθρογραφεί, κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο και συνεχίζει ακάθεκτος και σήμερα, γιατί, όπως λέει,
δεν του αρέσει να κάθεται στο σπίτι να φοράει
παντόφλες και να διαβάζει εφημερίδα.
Μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με όλα τα είδη
δημοσιογραφίας. Κάποια στιγμή αναγκάστηκε, όπως επισημαίνει, να αφήσει πίσω του το
«πολεμικό» ρεπορτάζ με το οποίο ασχολούνταν, κι αυτό συνέβη
όταν απέκτησε τον γιο
του, τον Κωνσταντίνο,
τον οποίο –όπως είναι
φυσικό– υπεραγαπά.
Η απώλεια των γονιών του όταν ήταν σε
πολύ μικρή ηλικία
Γράφει ο
σφράγισε τη ζωή του.
Γιώργος
Έχασε
τον πατέρα του
Τσούκαλης
όταν ήταν δύο μηνών
και τη μητέρα του όταν
ήταν πέντε χρόνων. Ο τζέντλεμαν της ελληνικής τηλεόρασης πρωτοεμφανίστηκε στη δημοσιογραφία ως συντάκτης στην εφημερίδα
«Έθνος». Στη συνέχεια έγινε πασίγνωστος και
ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τις εκπομπές
του στη μικρή οθόνη. Η πρώτη του τηλεοπτική
εμφάνιση έγινε το 1977, με την παρουσίαση
της εκπομπής «Πρόσκληση στο στούντιο» στην
ΕΡΤ. Από τότε απόκτησε μεγάλη δημοφιλία,
κυρίως χάρη στην πρωτοτυπία που είχαν εκείνη την εποχή οι εκπομπές του. Συμμετείχε
στην ψυχαγωγική εκπομπή «Σάββατο πρωί,
Κυριακή βράδυ» το 1978, ενώ η καριέρα του
απογειώθηκε όταν συνεργάστηκε με τους δημοσιογράφους Γιάννη Δημαρά και Γιώργο Λιάνη, παρουσιάζοντας την πετυχημένη και πολυσυζητημένη για την εποχή εκπομπή «Ρεπόρτερς», αρχικά στην ΥΕΝΕΔ το 1982 και μετέπειτα στην ΕΡΤ2.
Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της
ζωής του ήταν η μάχη του με τον καρκίνο. Μίλησε δημόσια γι’ αυτό το 2009 και τελικά κατάφερε να βγει νικητής από αυτήν τη δύσκολη
μονομαχία. Είναι παντρεμένος με την επίσης
δημοσιογράφο Μαρία Παναγοπούλου και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που
έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα. Η πορεία του, η
καριέρα του και η αξιοπρέπειά του εύχομαι να
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
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Νίκη στο ’90, για να μην περιμένει την παράταση και τα πέναλτι!
αίζει χωρίς αντίπαφής, μετά τα γκολ που σημείλο!» Αυτές τις τρεις
ωσε και ιδιαίτερα ύστερα από
λέξεις ακούμε στα
την ισοφάριση του Ολυμπιαγνωστά «πηγαδάκια» στα οποία οι
κού. Ο Ολυμπιακός, από την
φίλαθλοι συζητούν, συμφωνούν
πλευρά του, που δεν κατάφεή διαφωνούν για τα αθλητικά γερε να διασπάσει το «ταμπούγονότα και συγκεκριμένα για τον
ρι» του Βόλου, «μπόρεσε
βασιλιά των σπορ, το ποδόσφαικαι… πέταξε στο καλάθι των
Γράφει ο
ρο! «Ναι, δεν έχει αντίπαλο!
απορριμμάτων δύο ακόμη
Γιώργος
Όμως…» υποστηρίζει κάποιος άλπολύτιμους βαθμούς στην
Κοντονής
λος. Αυτό το «όμως», για το οποίο
κούρσα για το πρωτάθλημα».
πολλοί ζήτησαν… εξηγήσεις,
Κάπως έτσι, «παίζει χωρίς
ήταν εκείνο που έγινε «θέμα συζήτησης» αντίπαλο», όπως ο Ολυμπιακός, και ο Κυστη συνέχεια. Πρόκειται, φυσικά, για το ριάκος Μητσοτάκης. Και είναι αλήθεια
πως η κυριαρχία του δεν αμφισβητείται
οδυνηρό αυτογκόλ!
Ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της περα- από κανέναν. Έχει κλείσει στα… καρέ του
σμένης Κυριακής στο Καραϊσκάκη, είχε τον Αλέξη Τσίπρα και τον… σφυροκοπάει
κλείσει τον Βόλο στην περιοχή του και τον από παντού. Βέβαια, η αντίδραση του
«σφυροκοπούσε» από παντού, χωρίς προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μού θυμίζει την
όμως να καταφέρει να διασπάσει την ομάδα του Βόλου!
«Παίζοντας αντιπολιτική», προσπαθεί
«ταμπουρωμένη» μπροστά από το τέρμα
με… αντεπιθέσεις να καταφέρει να πετύεντεκαπρόσωπη άμυνα. Έτσι ο Βόλος
χει… γκολ έστω και από θέση οφσάιντ!
μπόρεσε να αποδράσει από το Φάληρο με
Σκοπός του άλλωστε είναι να αποφύγει
τον βαθμό της ισοπαλίας! Είναι γεγονός
τη βαριά ήττα. Κάνει… καθυστερήσεις!
πως ο Βόλος έπαιζε παιχνίδι καταστρο- Πετάει την μπάλα στην… εξέδρα όταν

«Π

πρόκειται να ψηφιστούν κρίσιμα θέματα!
Και εδώ είναι που πρέπει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης να παίξει με ένα σύστημα
καθαρά επιθετικό. Τέτοιο, που να μην
αφήνει κανένα περιθώριο στον Αλέξη Τσίπρα να ελπίζει σε νίκη. Ούτε καν σε ισοπαλία! Πρέπει, λοιπόν, να σχεδιάσει την ομάδα του έτσι ώστε να διασπάσει την «μπετόν αρμέ» άμυνα, αλλά και να ανακόπτει
τις όποιες αντεπιθέσεις του Αλέξη Τσίπρα
και της παρέας του! Ναι, ο λαός γνωρίζει
πως ο Μητσοτάκης «δεν έχει αντίπαλο»!
Ουδείς εμπιστεύεται τον Τσίπρα, ό,τι και
να λέει και να τάζει! Οι Έλληνες, με το δίκιο τους, του έχουν γυρίσει πια την πλάτη!
Ποιος θα ξεχάσει το πιο σκληρό μνημόνιο
που έφερε τη φτωχοποίηση όλων; Ποιος
από τους συνταξιούχους θα ξεχάσει τον
απάνθρωπο νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου; Παίζει ή δεν παίζει, λοιπόν, «χωρίς
αντίπαλο» ο Μητσοτάκης; Το ζητούμενο
είναι να μπορέσει, να βρει τον τρόπο, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης να σκοράρει. Και
μάλιστα να σημειώσει νίκη με ευρύ σκορ.
Το έχει ανάγκη η χώρα μας.

Προστασία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων
ρχικά, με τον νόμο 4830/2021, που έχει ως
ται και οι καταστάσεις κατά τις οποίες θεωρείται ότι
στόχο την προστασία των ζώων συντροφιάς,
υπάρχει κακοποίηση των ζώων. Επιπλέον, υπάρχουν
την εξασφάλιση της ευζωίας τους και τη μείποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ωση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων υιοθεΟι βασικές διοικητικές κυρώσεις - πρόστιμα έχουν ως
σίας, θεσπίζονται τα σχετικά με τη σίτιση-πότιση των
εξής:
αδέσποτων ζώων τόσο από δήμους, σε συνεργασία
1. Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς
με φιλοζωικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όσο
αρμόδια άδεια: 5.000 ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης.
Γράφει η
και από απλούς πολίτες, με την προϋπόθεση όμως
2. Συμμετοχή ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που
Τζίνα
να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Με τον όρο «ζώο»
διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο: 30.000 ευρώ για κάΑλεξάκη
αναφερόμαστε σε κάθε έμβιο οργανισμό που συναιθε ζώο που διατηρείται.
Δικηγόρος Αθηνών
σθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα, θάλασσα ή
3. Συμμετοχή ζώου σε θεάματα: 20.000 ευρώ για
υδροβιότοπο, ενώ με τον όρο «ευζωία» εννοούμε
κάθε ζώο.
την καλή φυσική και ψυχική κατάσταση ενός ζώου σε σχέση με
4. Εκτροφή, εκπαίδευση, συμμετοχή του ζώου σε μάχη:
τις συνθήκες που ζει και πεθαίνει. Όταν μιλάμε για ευζωία, εννο- 40.000 ευρώ για κάθε ζώο.
ούμε ότι το ζώο είναι απαλλαγμένο από πείνα, δίψα, άσκοπη τα5. Κακοποίηση, βάναυση μεταχείριση ζώου: 5.000 έως
λαιπωρία, με κατάλληλο κατάλυμα διαβίωσης που προστατεύει 15.000 ευρώ, ανάλογα της σοβαρότητας του αδικήματος.
από τις καιρικές συνθήκες, όταν είναι απαλλαγμένο από τον πό6. Φόνος, βασανισμός ζώων με την πρόκληση έντονου σωμανο και καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά, καθώς και όταν διαβιεί τικού πόνου, πνιγμού, ηλεκτροπληξίας, θερμοπληξίας κ.λπ.:
σε συνθήκες που το απαλλάσσουν από την αίσθηση φόβου (άρ- 30.000 με 50.000 ευρώ ανά περιστατικό.
θρο 2, παρ. 1, 2, Ν. 4830/2021).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τηρείται Μητρώο Παραβατών στο
Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση όσον αφορά την τήρη- οποίο αναγράφονται οι παραβάτες και, αφού καταγράφουν, δεν
ση των κανόνων είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του γίνονται αποδεκτοί στο ΕΜΖΣ ως ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώου
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμόδια Αρχή, για 10 χρόνια από την αμετάκλητη καταδίκη τους.
Τέλος, όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις, η παράνομη εμποόμως, για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι οι δήμοι.
Επιπλέον, με το άρθρο 23 του νόμου 4830/2021, απαγορεύ- ρία ζώων συντροφιάς τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 360
τηκε η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε ημερήσιες μονάδες, ενώ το ύψος της εκάστης ορίζεται από 10
σκοπό ζώου σε παράστασης τσίρκου, εκτός αν πρόκειται για εκ- έως 50 ευρώ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της σήμανσης από το
παιδευτικά προγράμματα και έχει δοθεί σχετική άδεια από το ζώο χωρίς να συντρέχει ιατρικός λόγος, αλλά και η κλοπή ζώου
Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή του ζώου, με υποχρεωτι- συντροφιάς, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 300 ημερήσιες μονάδες (το ύψος της καθεκή η παρουσία κτηνιάτρου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Με το άρθρο 24 του προαναφερθέντος νόμου, προσδιορίζον- μιάς από αυτές ανέρχεται από 10 έως 20 ευρώ).
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Ταύρος

Για εσάς τους Κριούς, η εβδομάδα αυτή θα
φροντίσει να επανεξετάσετε τις καταστάσεις,
επαγγελματικές και συναισθηματικές, όταν μάλιστα οι προσπάθειές σας φαίνεται ότι θα καρποφορήσουν. Η Νέα Σελήνη απέναντι από το δικό σας
ζώδιο δημιουργεί νέα, αισιόδοξα ξεκινήματα.

Η εβδομάδα αυτή μπορώ να πω ότι θα είναι αρκετά βοηθητική για εσάς, ιδίως αν ανήκετε στο τρίτο δεκαήμερο. Έτσι, φροντίστε να είστε θετικά τοποθετημένοι απέναντι στην καθημερινότητα, όπου
θα χρειαστεί να επανεξετάσετε κάποια θέματα,
που χρειάζονται περισσότερο την προσοχή σας.

Δίδυμοι

Καρκίνος

Ο Άρης είναι καλά ριζωμένος στο δικό σας ζώδιο και σας βάζει συνεχώς σε αντιπαραθέσεις και
εντάσεις, που καλό είναι να μην τις ενισχύετε, αλλά να αφήνετε τη λογική να σας καθοδηγεί. Η Νέα
Σελήνη ενισχύει τη θετική πλευρά της ζωής, με
καινούργια, πολύ θετικά ξεκινήματα.

Αυτή η εβδομάδα θα βοηθήσει εσάς τους Καρκίνους να επικοινωνήσετε με περισσότερη ευκολία
με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και να αφήσετε το ενδεχόμενο επανασύνδεσης με άτομα από
το παρελθόν. Η Νέα Σελήνη είναι σημείο αναφοράς οικογενειακών υποθέσεων.

Λέων

Παρθένος

Αυτή την εβδομάδα θα πάρετε κάποιες αισιόδοξες ανάσες, βάζοντας τα οικονομικά σας και την
προσωπική σας ζωή σε μία τάξη. Από την άλλη, καλό είναι να μην ξεκινήσετε νέα εγχειρήματα, πριν ο
Ερμής γυρίσει σε ορθή πορεία, δηλαδή από τις 2
Οκτωβρίου και μετά.

Εσείς οι Παρθένοι, λίγο πριν ο Ήλιος φύγει από
το δικό σας ζώδιο, θα έχετε μία αρκετά βοηθητική
χρονική στιγμή, που θα φροντίσει τα οικονομικά
σας αλλά και τις συναισθηματικές σας ανάγκες. Η
Νέα Σελήνη, επίσης, είναι ένα κυρίαρχο σημάδι
των οικονομικών σας διεκδικήσεων, και όχι μόνο.

Ζυγός

Σκορπιός

Οι μέρες αυτές θα είναι αρκετά βοηθητικές
για εσάς τους Ζυγούς, όσον αφορά κάτι που
φροντίζετε παρασκηνιακά και με πολλή ένταση,
έως το τελικό αποτέλεσμα. Ήρθε, λοιπόν, η
στιγμή να αναλογιστείτε το παρελθόν, για να χτίσετε το μέλλον σας.

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά έντονη για εσάς,
εφόσον από τη μια τα συναισθήματά σας θα φτάσουν στην κορύφωσή τους. Από την άλλη, το δωδέκατο ηλιακό σας σπίτι αρχίζει να δέχεται τη Νέα
Σελήνη και τον Ήλιο, κάνοντας μία εσωτερική
διεργασία σε βαθιά σημεία της ψυχής σας.

Τοξότης

Αιγόκερως

Ξεκινώ με την έντονη δυσαρέσκειά σας με τους άλλους, όπου η καθημερινή επαφή μαζί τους είναι ένα
έντονο και κουραστικό παιχνίδι ισχύος. Από την άλλη,
θα ενισχυθεί αυτή την εβδομάδα η επαγγελματική και
κοινωνική σας εικόνα, ενώ η Νέα Σελήνη φανερώνει
τους καινούργιους σας συμμάχους.

Στο ξεκίνημά της αυτή η εβδομάδα θα σας δημιουργήσει αρκετά έντονα συναισθήματα, εφόσον ο Πλούτωνας, που φιλοξενείται στο δικό σας ζώδιο, θα δεχθεί τη θετική όψη της Αφροδίτης και του Ήλιου. Την
Κυριακή 25/9, η Νέα Σελήνη θα σας δώσει μία ανανεωτική τάση στους επαγγελματικούς σας στόχους.

Υδροχόος

Ιχθύες

Οι επαγγελματικοί σας στόχοι θα επιτευχθούν
στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τη θετική συμβολή της Αφροδίτης και του Ηλίου. Επίσης, εσείς
που έχετε ταλαιπωρηθεί από κάποια προβλήματα
υγείας ήρθε η στιγμή να νιώσετε ότι όλα θα πάνε
πολύ καλύτερα.

Είναι αλήθεια ότι νιώθετε αρκετή πίεση το τελευταίο διάστημα με την παραμονή του Άρη
στους Διδύμους, κάτι που θα συνεχίσει να συμβαίνει με εξάρσεις αλλά και με πιο ήρεμες αναφορές κάποιες περιόδους. Οι σχέσεις σας θα
μπουν στο στόχαστρο.

(21/5-21/6)

(23/7-22/8)

(23/9-23/10)

Α

υτή την εβδομάδα θα υπάρξουν πολλά πλανητικά
«τερτίπια», όπου, όσο θα προχωράμε στην αλλαγή της
εποχής, με όλα εκείνα που την χαρακτηρίζουν, θα ενισχύονται
και οι εντάσεις των γεγονότων. Η Αφροδίτη συνεχίζει την
παραμονή της στο ζώδιο της Παρθένου, όπου, με τη θετική όψη
που δημιουργεί με τον πλανήτη Ουρανό, φέρνει τις ξαφνικές
ευκαιρίες, ενώ ο Ήλιος, πριν περάσει στο ζώδιο του Ζυγού, μας
θυμίζει ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να το θέλουμε.
Τελειώνοντας, η Νέα Σελήνη την Κυριακή 25/9 παρασύρει την
καθημερινότητά μας σε νέα ξεκινήματα.

Αλεξάνδρα Καρτά

Κριός
(21/3-20/4)

Πλανητικά
«τερτίπια»

Από την αστρολόγο

(22/11-21/12)

(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)
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Το τίμημα της ευτυχίας είναι η… δυστυχία
Ολυμπιακός των πολλών μεταγραφών
της τελευταίας στιγμής, με
«βαρβάτα» ονόματα του χώρου, όπως
ο Μαρσέλο, ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μπιέλ, ο
Σαμασέσκου από τη Χόφενχαϊμ, έχασε με
κάτω τα χέρια από τη Φράιμπουργκ με 3-0
στο Φάληρο για το Europa League, είναι ήδη
τέσσερις βαθμούς πίσω από τον
Παναθηναϊκό στη βαθμολογία, αλλά τα…
χειρότερα έρχονται, μιας και τον περιμένει
ένας «Γολγοθάς» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο

του Άλκη Φιτσόπουλου

Όπως βλέπετε στον σχετικό πίνακα, είναι
αναγκασμένος να δίνει τρία ματς την εβδομάδα, 19 στο σύνολο από την αρχή του Πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή του, λόγω του
Μουντιάλ του Κατάρ. Θα αντέξει; Φυσικά ο
Ολυμπιακός έχει γύρω στους 50 παίκτες στο
ρόστερ του, μπορεί να δημιουργήσει δυο και
τρεις ενδεκάδες. Ομάδα, ωστόσο, πότε θα γίνει; Διότι, στα μέχρι τώρα παιχνίδια του, ομάδα
δεν υπάρχει. Μόνο παίκτες ατάκτως εριμμένοι
στον αγωνιστικό χώρο. Γι’ αυτό κι έχει συμπληρώσει 11 αναμετρήσεις χωρίς νίκη στην Ευρώπη, γι’ αυτό και δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα, όταν θα είναι έτοιμοι ο Χάμες Ροντρίγκες
και ο Μαρσέλο, ο Φορτούνης και ο Σαμασέκου,
ο σέντερ φορ Μακαμπού, αλλά και ο Κασάμι
που επανέκαμψε στους «ερυθρόλευκους». Ούτε ψύλλος στον κόρφο του Ισπανού τεχνικού
Κάρλος Κορμπεράν. Η ευτυχία των τόσων καλών παικτών, που στην ουσία είναι… δυστυχία.
Στους προαναφερθέντες να προσθέσουμε και
τους Μπόουλερ, Ντε Λα Φουέντες, Ρέτσο, Λάιτνερ, Ιν Μπέομ Χουάνγκ, Ουί Τζο Χουάνγκ, Αλίγιαγκιτς. Μετά την αναμενόμενη ήττα 3-0 από
τη Φράιμπουργκ, ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού είναι να πάρει την 3η θέση στον όμιλο
που οδηγεί στο Conference League, εκεί όπου
το επίπεδο είναι χαμηλότερο. Ωστόσο, η Καραμπάχ, που είναι η βασική του αντίπαλος για
την κατάληψη της 3ης θέσης στη βαθμολογία,
διέλυσε τη Ναντ 3-0 στο Μπακού και έχασε με
το ζόρι 2-1 από τη Φράιμπουργκ στην πρεμιέρα.

Ο «Γολγοθάς» του Ολυμπιακού
21/8: Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
29/8: Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός 0-0
3/9: Ολυμπιακός - Ιωνικός 3-1
8/9: Ναντ - Ολυμπιακός 2-1
11/9: Ολυμπιακός - Βόλος 1-1
15/9: Ολυμπιακός - Φράιμπουργκ 0-3
18/9: Άρης - Ολυμπιακός
22, 24/9: Nations League

Ο Ολυμπιακός έφερε
διάσημους παίκτες, αλλά,
μέχρι να γίνει ομάδα και με
τον «Γολγοθά» που ακολουθεί,
κινδυνεύει να τα χάσει όλα σε
Ελλάδα και Ευρώπη
25, 27/9: Nations League
1-2/10: Ολυμπιακός - Ατρόμητος
6/10: Ολυμπιακός - Καραμπάχ
9/10: ΟΦΗ - Ολυμπιακός
13/10: Καραμπάχ - Ολυμπιακός
16/10: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
22-23/10: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
27/10: Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός
29-30: Ολυμπιακός - Λαμία
3/11: Ολυμπιακός - Ναντ
5-6/11: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
9-10/11: Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
12-13/11: Ολυμπιακός - AEK

Άρης - Ολυμπιακός, το μεγάλο ματς
Το ντέρμπι Άρης - Ολυμπιακός στο «Κλεάνθης Βικελίδης» προφανώς και
ξεχωρίζει στην 5η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League 1.
Με νέο προπονητή στον πάγκο τον Άγγλο Άλαν Πάρντιου ο Άρης, γεμάτος
προβλήματα ο Ολυμπιακός, που είναι ήδη τέσσερις βαθμούς πίσω από τον
πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα. Δύσκολη αποστολή εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό έχει η ΑΕΚ, που με δύο ήττες έχει μείνει έξι βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, 2ος στη
βαθμολογία, πάει στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ, που έχει προβλήματα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν και τα παιχνίδια του Ατρομήτου με τη
Λαμία, καθότι κι οι δύο είναι σε
εξαιρετική κατάσταση. Αν ο Ιωνικός δεν πάρει κάτι από το ματς με
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
τον Βόλο, θα έχει νωρίς πρόβλη(4 αγώνες)
μα, όπως και ο Λεβαδειακός με
Παναθηναϊκός .............12
ΠΑΟΚ..........................10
τον Αστέρα Τρίπολης. Το πλήρες
Ολυμπιακός ...................8
πρόγραμμα σήμερα, Σάββατο:
Παναιτωλικός ................ 7
Ατρόμητος - Λαμία (20:00, NOΑτρόμητος .................... 7
VA), Παναιτωλικός - ΑΕΚ (20:00,
Άρης ............................ 7
Cosmote TV), Παναθηναϊκός ΑΕΚ ............................. 6
ΠΑΣ Γιάννινα (21:30, Cosmote
Βόλος ..........................5
ΠΑΣ Γιάννινα ................. 4
TV). Αύριο, Κυριακή: ΛεβαδειΑστέρας Τρ. ...................3
ακός - Αστέρας Τρ. (18:00, CoΟΦΗ ............................ 3
smote TV), ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (19:00,
Λαμία ...........................2
Cosmote TV), Άρης - Ολυμπιακός
Λεβαδειακός..................1
(20:00, NOVA), Βόλος - Ιωνικός
Ιωνικός......................... 1
(21:00, Cosmote TV).
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Off the Record
Το κλάμα του Θανάση Αντετοκούνμπο, του αδερφού του, Κώστα, και του
Γιαννούλη Λαρεντζάκη για τον αποκλεισμό της Εθνικής από τη Γερμανία με
107-96, στα προημιτελικά του Eurobasket, τα λέει όλα. Και το είπαν κιόλας: «Η διαδρομή αυτής της ομάδας
δεν τελειώνει εδώ».

Γελοίοι
Η γελοιότητα μερικών που πρέπει να
το καταχάρηκαν με τον αποκλεισμό της
Εθνικής έπιασε ταβάνι. Προκειμένου να
πλήξουν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιο, άρχισαν να
μοιράζουν ευθύνες για τον αποκλεισμό
της Εθνικής από τη Γερμανία στο Eurobasket.

«Βρικόλακες»
Η Εθνική Μπάσκετ θα μείνει ανέγγιχτη κι έτσι θα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα παίξει στο προολυμπιακό τουρνουά. Με τον Δημήτρη Ιτούδη
στον πάγκο. Παρόλο που οι «βρικόλα-

Λες
και
ήταν

χθες...

του Άλκη Φιτσόπουλου

Ο πόθος και
το αντικείμενο
του πόθου

Σ

«Θα ξανάρθω»
κες» θα θελήσουν να διασπάσουν τη
συνοχή μεταξύ των παικτών, για να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Λιόλιο.

Τμήμα Προμηθειών
Όταν έρχεται ξένος διαιτητής στην
Ελλάδα, για να σφυρίξει ντέρμπι, οι μόνοι που γνωρίζουν σε ποιο ξενοδοχείο
θα καταλύσει είναι το Τμήμα Προμηθειών της ΕΠΟ, που πληρώνει κιόλας. Μόνο αυτοί. Μόνο; Όχι, βέβαια. Όποιος ενδιαφέρεται, μαθαίνει.

Τριμμάτης
Ο Άρης είχε κλείσει Ισπανό προπονητή και, τελικά, πήρε Άγγλο, τον Άλαν
Πάρντιου. Πώς έγινε αυτή η μεταστροφή; Όταν πληρώνει κάποιος, όλα γίνονται. Ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Νικόλαος Τριμμάτης διαμένει μονίμως στην
Αγγλία. Και γνωρίζει πρόσωπα και
πράγματα.

Βρσάλικο
Ο «χρυσοπληρωμένος» από τον
Ολυμπιακό Κροάτης μπακ Βρσάλικο

δεν πείθει. Δεν μπορεί. Έχει παίξει δυο
ημίχρονα έως τώρα κι έγινε αλλαγή.
Υπάρχει προβληματισμός τόσο για τον
ίδιο τον παίκτη, όσο, όμως, και γι’ αυτόν που τον… πάσαρε στον Ολυμπιακό
και γι’ αυτόν που το δέχτηκε.

Ξέπλυμα
Η έρευνα της Αρχής για ξέπλυμα
«μαύρου χρήματος», της οποίας ηγείται
ο επίτιμος εισαγγελέας Χαράλαμπος
Βουρλιώτης, έχει… ωραία ευρήματα.
Για δύο προέδρους ΠΑΕ. Για τους διαιτητές, για τους οποίους επίσης έγινε
έρευνα, τα «νέα» –λέγεται– είναι ακόμα
καλύτερα.

Σιδηρόπουλος
Η γελοιότητα του πράγματος: Ο Σιδηρόπουλος «δεν κάνει» για ντέρμπι του
ελληνικού Πρωταθλήματος, αλλά κρίνεται ικανός για να σφυρίζει αγώνες
του Champions League. Την απάντηση
την ξέρει ο ίδιος ο Σιδηρόπουλος και
πολύ καλά μάλιστα. Γιατί δεν τον θέλουν εδώ.

Τον Απρίλιο του 1980, η ΑΕΚ έπαιζε στη
Χαλκίδα και ο Λουκάς Μπάρλος επιτέθηκε στον Ολυμπιακό και στον τότε πρόεδρό του Σταύρο Νταϊφά, ότι ο ξυλοδαρμός των οπαδών της Ένωσης προήλθε
από Ολυμπιακούς που είχαν πάει επί τούτου στην πρωτεύουσα της Εύβοιας.

!

στη ΣΕΝΤΡΑ

Κλάμα

SPORΤS

το ελληνικό ποδόσφαιρο
αφίχθησαν δύο πρωτοκλασάτα ονόματα του παγκόσμιου
φούτμπολ. Αλήθεια κι όχι υπερβολή. Πρώτα ήρθε ο Μπερνάρντ του
Παναθηναϊκού μια μετά ο Μαρσέλο του Ολυμπιακού. Οι δυο τους
υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική
Βραζιλίας! Ο Μπερνάρντ έπαιξε
σοβαρή μπάλα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Έβερτον και ο Μαρσέλο ήταν για περισσότερα από 15
χρόνια στη «βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο «πράσινος» Μπερνάρντ είναι 29 και ο
Μαρσέλο 34. Οι υγιείς φίλαθλοι
πανηγυρίζουν. Είναι, όμως, απελπιστικά λίγοι. Οι έχοντας ανήκεστη
βλάβη βρήκαν έναν τρόπο αποδόμησης των δύο τεράστιων παικτών! «Αν ήταν τόσο καλοί, θα
έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες του
εξωτερικού». Είναι απολύτως λογικό να σκέφτεται έτσι ο κόσμος που
απέμεινε, πια, να παρακολουθεί
ποδόσφαιρο. Σχεδόν, μόνο πνευματικά παράλυτοι. Προέχει γι’ αυτούς ο ίδιος ο πόθος, που είναι η
νίκη της ομάδας τους, κι όχι το αντικείμενο του πόθου, που είναι το
ποδόσφαιρο. Στον αντίποδα, οι
σαφώς λιγότεροι «υγιείς άρρωστοι». Ένας απ’ αυτούς, οπαδός
της ΑΕΚ, τηλεφώνησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, όταν ο Ζιοβάνι
του Ολυμπιακού έδινε την τελευταία του συνέντευξη, πριν φύγει
για πάντα στην πατρίδα του, τη
Βραζιλία. Και είπε: «Μας στενοχώρησες, μας πόνεσες, αλλά σ’ ευχαριστούμε που ήρθες στην Ελλάδα». Ο Ζιοβάνι ξέσπασε σε κλάματα στο στούντιο. Ο οπαδός της
ΑΕΚ είναι η Ελλάδα που χάθηκε…

Το 149-0 σε ποδοσφαιρικό αγώνα είναι
υπαρκτό σκορ! Έχει σημειωθεί στο γήπεδο
«Ολυμπιακό Εμέν» στη Μαδαγασκάρη, μόνο
που όλα ήταν… αυτογκόλ. Διακωμώδησαν
το άθλημα διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον
τρόπο για τις αποφάσεις του διαιτητή στον
προηγούμενο αγώνα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

Βασικά, θα είχε… πλάκα μία κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜέΡΑ25 και ΚΚΕ



Εντάξει, φταίει ο stand-up comedian που εμφάνισε έναν δικτάτορα να υβρίζει χυδαία τον πρωθυπουργό στο φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και εντάξει, στην κωμωδία δεν
υπάρχουν φραγμοί. Όταν όμως έρχεται στο φεστιβάλ ο πρόεδρος του
κόμματος και υιοθετεί ουσιαστικά το
χυδαίο σύνθημα, λέγοντας «να μετατρέψουμε τα γηπεδικά συνθήματα σε
πολιτικά, που θα τρομάζουν το καθεστώς», δηλαδή την εκλεγμένη κυβέρνηση, κι όταν στην Κουμουνδούρου
πιστεύουν ότι τους κάνει καλό η εικόνα που κυκλοφόρησε (και γενικώς κυκλοφορεί) στο διαδίκτυο, φαίνεται
πως –κατά το επιεικέστερο– δεν εκτιμούν σωστά.



Και δεν εκτιμούν σωστά, γιατί φαίνεται ότι αγνοούν τα «άλλα συνθήματα», που… κρύβονται πίσω από το
«αθώο» γηπεδικό. Η τεράστια μορφή του
Ρώσου προέδρου με το ειρωνικό μειδίαμα στο φόντο και η φουστανέλα από κάτω υποδήλωναν κυριαρχία, σεβασμό και
υποταγή. Των διοργανωτών και των συμμετεχόντων. Στη «μαμά» Ρωσία και στον
ηγέτη της. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν ο οικοδεσπότης στο φεστιβάλ των νέων του
ΣΥΡΙΖΑ. Κυνικά και απροκάλυπτα.



Ένας χαιρετισμός της Ζαχάροβα
έλειπε για να μεταφέρει τις ευχαριστίες της Μόσχας, αφού στον ΣΥΡΙΖΑ
πιστεύουν ότι η Ευρώπη πρέπει να
αναλάβει πρωτοβουλία «έξω από τους
αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς»,
να πείσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
καθίσουν στο τραπέζι της διπλωματίας και να βρεθεί μία βιώσιμη λύση.



Εντύπωση προκάλεσε η διάκριση –
εμμέσως πλην σαφώς– που έκανε ο
Μητσοτάκης ανάμεσα
στον Ανδρουλάκη και
στον Βενιζέλο.
Στον Ανδρουλάκη
απάντησε με επίθεση στις επιθέσεις που έχει δεχτεί, ενώ για τον Βενιζέλο, ο οποίος έχει
ασκήσει σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για το ζήτημα των υποκλοπών, είπε ότι διαφωνεί μαζί του αλλά ότι «μάλλον αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν». Το
σπουδαιότερο βέβαια που ενώνει είναι το
αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

ΦΩ.Σ

i-kyr

«Χαλαρή» ψήφο και πολιτική «τερατογένεση»
σφαλώς και δεν το έκανε εν τη
ρύμη του λόγου του ο πρωθυπουργός, όταν στη ΔΕΘ αναφέρθηκε στο σενάριο να προκύψει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μέσα
από τις κάλπες της απλής αναλογικής,
ως επικεφαλής μιας συμμαχίας την
οποία χαρακτήρισε «πολιτική τερατογένεση». «Θέλω να γνωρίζουν οι Έλληνες
πολίτες», είπε, «ότι μετά την πρώτη κάλπη υπάρχει πιθανότητα συγκρότησης κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα, με τη στήριξη του κ. Ανδρουλάκη,
με τη συμμετοχή του κ. Βαρουφάκη και
με τη στήριξη ή την ανοχή του κ. Κουτσούμπα». Μπορεί κάποιοι να εξεπλάγησαν από τις διατυπώσεις αυτές, αλλά ο κ.
Μητσοτάκης, προτάσσοντας ως «φόβητρο» το μακρινό ενδεχόμενο ο κ. Τσίπρας
να είναι πρωθυπουργός μιας ετερόκλητης συμμαχίας μετά τις πρώτες εκλογές,
ήθελε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς
τους ψηφοφόρους. Το μήνυμα της μεγάλης σημασίας που θα έχει η πρώτη κάλπη
με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Και γι’ αυτό φρόντισε να το δηλώσει
ποικιλοτρόπως, είτε μιλώντας για ενδεχόμενη «τερατογένεση» μιας κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ- ΜέΡΑ25 (Βαρουφάκη)ΚΚΕ είτε δηλώνοντας ρητά και κατηγορηματικά ότι πρόκειται για καθοριστική ανα-
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Προτάσσοντας ο Κυρ.
Μητσοτάκης ως
«φόβητρο» το μακρινό
ενδεχόμενο ο Αλ.
Τσίπρας να είναι
πρωθυπουργός μιας
ετερόκλητης συμμαχίας,
ήθελε να στείλει ένα
σαφές μήνυμα προς
τους ψηφοφόρους
μέτρηση, επιχειρώντας από τώρα να ξορκίσει τη «χαλαρή» ψήφο. Και αυτή η πρώτη εκλογική σύγκρουση θα είναι η κρισιμότερη παράμετρος της προσεχούς πολιτικής περιόδου. Για λόγους προφανείς,
αλλά και για άλλους. Ένας από τους άλλους είναι, πολύ απλά, τα ποσοστά που
θα καταγραφούν, πρωτίστως εκείνο της
ΝΔ. Αυτό που δεν μπορούν να μετρήσουν
αυτήν τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις είναι ο
συντελεστής βαρύτητας που προσδίδουν
οι πολίτες στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν μπορούν να καταγράψουν, δηλαδή, ούτε αν κάποιος θα επιλέ-

ξει να μην πάει στην πρώτη, αφού θα περιμένει τη δεύτερη, ούτε αν θα ψηφίσει
κάτι άλλο στην πρώτη και αναλόγως του
αποτελέσματος θα κρίνει τι θα κάνει στη
δεύτερη, ούτε τι ακριβώς θα είναι αυτό
και γιατί. Η παράμετρος αυτή είναι ο μεγάλος πολιτικός «άγνωστος Χ» των επόμενων μηνών. Απλούστατα, επειδή θα καθορίσει τα όρια της δυναμικής και των πιθανοτήτων. Αν, για παράδειγμα, η ΝΔ και
ο Μητσοτάκης πάρουν με την απλή αναλογική ένα ποσοστό κάτω από 30% (που
αυτήν τη στιγμή δεν φαίνεται, αλλά και
δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει), ή έστω
31%, 32%, το πράγμα θα δυσκολέψει πολύ, έως και θα περιπλακεί σοβαρά. Θα
δείξει ότι δεν έχουν λάβει υπ’ όψιν τους
πολλοί τα διλήμματα (πολιτική σταθερότητα, στιβαρή κυβέρνηση) και ότι σε διάστημα ενός μηνός θα πρέπει το ποσοστό
αυτό να αποκτήσει μία τρομακτική δυναμική και να εκτοξευθεί κατά πέντε-έξι μονάδες, στο 37%-38%. Αν, από την άλλη
πλευρά, στην πρώτη κάλπη η ΝΔ πάρει
35%, το παιχνίδι θα έχει σχεδόν κριθεί και
η πιθανότητα «πολιτικής τερατογένεσης»
θα έχει απομακρυνθεί. Με βάση αυτά,
μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει γιατί ο πρωθυπουργός θέλησε να επισύρει
τον κίνδυνο σχηματισμού κυβέρνησηςπολιτικού τέρατος.

Είπε o Αλέξης Τσίπρας:

«Να μετατρέψουμε τα γηπεδικά συνθήματα σε πολιτικά συνθήματα,
που θα τρομάζουν το καθεστώς».
…Όταν ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ υποθάλπει, καλλιεργεί και σπονσοράρει την πολιτική χυδαιότητα.

