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Έξτρα αυξήσεις σε 
1.300.000 εργαζομένους

Εμείς και το 
φαινόμενο Μελόνι

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ « Ξ Ε Π Α Γ Ω Ν Ο Υ Ν »  Ο Ι  Τ Ρ Ι Ε Τ Ι Ε Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«ΜΗΤEΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ» Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Γιατί το αποτέλεσμα με απλή αναλογική διαμορφώνει
σε σημαντικό βαθμό το εκλογικό τοπίο

Ανάχωμα η πολιτική του Έλληνα πρωθυπουργού

• Πώς η… Ψωροκώσταινα πέτυχε τα
τελευταία χρόνια να συγκαταλέγεται
«στα 7 οικονομικά θαύματα του κόσμου» 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Η Ευρώπη κινείται με ρυθμούς «αραμπά»

� Σελ. 26-27

Πολιτικοί εισαγγελείς και αμνήμονες πολίτες
� Σελ. 21

� Σελ. 48

Δήμαρχος Αλίμου 

ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ένταξη μεταναστών και δημογραφική κρίση 
� Σελ. 16

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ 

ΑΝΔΡEΑΣ ΚΟΝΔYΛΗΣ
Το έργο μας φαίνεται σε κάθε γωνιά

� Σελ. 35

Συμφέρει η μετατροπή από 
φυσικό αέριο σε πετρέλαιο;

ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

«ΤΡΙΓΜΟΙ» ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Έως εδώ, ξεπέρασες τα όρια!
Α. ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ:                          «Είμαστε αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο» 

� Σελ. 18-19

� Σελ. 10, 15

� Σελ. 4-7

� Σελ. 5, 23

� Σελ. 3, 8-9

� Σελ. 33

Ο  «Τζούλιο» 
και οι 
συμμορίες του

ΓΡΑΦΟΥΝ: Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τσούκαλης, Γ. Κοντονής, 
Δ. Ζαννίδης, Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη, Άλ. Φιτσόπουλος

Ναρκωτικά, ληστείες, 
κλοπές, εκβιασμοί

Ρεκόρ επενδύσεων
από τους   Έλληνες 

εφοπλιστές 
Πόσα νέα πλοία αγόρασαν μέσα στο καλοκαίρι, κόντρα στην
ενεργειακή κρίση και στον πόλεμο στην Ουκρανία � Σελ. 24-25

NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αγγίζει την 
αυτοδυναμία

ΕΡΕΥΝΑ «Π» ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

«Financial Times» 
*«…Ελλάδα, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ινδία, Πορτογαλία, Σαουδική Αραβία και Ιαπωνία 
έχουν αναδειχθεί νικητές εν μέσω μιας περιόδου διεθνούς αβεβαιότητας…»

*Απόσπασμα άρθρου 
του προέδρου του
Rockefeller
Ιnternational, 
Ruchir Sharma

ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ: Φώτης Σιούμπουρας
Θα μείνουν στις λεκτικές επιθέσεις;

AΡΘΡΟ: Ίων Παπαδάκης
Και δεν θέλουν και δεν μπορούν...

ΕΛΛΑΔΑ
το 7ο θαύμα!

• Τα «κλειδιά» της εξόδου από το σκληρό 
μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και οι 13 σερί θετικές
αξιολογήσεις των διεθνών οίκων 

2,2 ΔΙΣ. Η ΕΠEΝΔΥΣΗ ΚΑΙ 20.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η GOOGLE

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

� Σελ. 28

� Σελ. 8, 18-19

ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Σε συμφωνία τριών σημείων, 
αλλά ούτε λόγος για πλαφόν



H ακροδεξιά 
Μελόνι και.. εμείς

Για ποιον λόγο κέρδισε η Ακρο-

δεξιά στην Ιταλία; Όχι βέβαια

επειδή οι Ιταλοί σηκώθηκαν το πρωί

της περασμένης Κυριακής, κοίταξαν

το κάδρο με τον Μουσολίνι και μετά

ψήφισαν τη Μελόνι. Τα πράγματα εί-

ναι ίσως απλά: Ένα μεγάλο μέρος

των Ιταλών ψηφοφόρων, που δυ-

σφορούν λόγω των οικονομικών, τα

οποία έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας

και του πολέμου στην Ουκρανία αλ-

λά και του Μεταναστευτικού, και

έχουν απογοητευθεί από τα αποκα-

λούμενα συστημικά κόμματα, καθώς

και από αυτά που δημιουργήθηκαν

τα τελευταία χρόνια στον καιρό της

κρίσης, κατέφυγαν στο κόμμα της

Μελόνι, η οποία τους υποσχέθηκε

«στιβαρή κυβέρνηση».

Ναι, πολλοί (και στη χώρα μας) ανα-

τριχιάζουν όταν ακούν από τη Μελό-

νι το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια»

ή για ναυτικό αποκλεισμό της Βόρει-

ας Αφρικής, προκειμένου να απο-

τραπούν οι μεταναστευτικές ροές.

Όμως ξεχνούν ότι το «πρόβλημα»

δεν είναι η Μελόνι, αλλά οι ψηφοφό-

ροι της. Η Μελόνι δεν επέβαλε αυτή

την ατζέντα στην κοινωνία. Την εξέ-

φρασε. Συζητάμε, ας πούμε, για τη

Μελόνι, ακόμη και για τον Όρμπαν,

και βλέπουμε το δέντρο όχι το δά-

σος. Γιατί λίπασμα υπάρχει και δεν

αφορά μόνο τις οικονομικές δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρω-

ποι. Μεγάλα κομμάτια του πληθυ-

σμού αισθάνονται ότι απειλούνται

από τη μετανάστευση, ενώ βλέπουν,

στις τηλεοράσεις, μέσα στα ίδια

τους τα σπίτια, την παραδοσιακή δυ-

τική κουλτούρα να υπονομεύεται

από άλλες ιδεολογίες. 
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΛΕΝΕ ότι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Τύπου αποτελεί βασικό
ΘΕΜΕΛΙΟ της Δημοκρατίας. Ωστόσο, κάθε «Εξουσία» και
ποικίλοι «εξουσιαστές» έχουν τη δική τους αντίληψη γι’ αυτό
το συγκεκριμένο ΘΕΜΕΛΙΟ. Σε ορισμένες, μάλιστα,
περιπτώσεις διακηρύσσεται με πάθος ότι ο Τύπος πρέπει να
είναι παντελώς ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. 
Αρκεί να ΜΗ γράφει!...
ΤΗ δική του άποψη έχει, ως γνωστόν, ο «δικός» μας κ.
Αλέξης Τσίπρας, όστις υποστηρίζει ότι ημέτερος Τύπος
«εξυπηρετεί» με το αζημίωτο, πλην ζημιογόνως για τα
πολιτικά πράγματα της χώρας, τη ΝΔ. Ακόμη και όταν
βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
Και σε αυτή την «αταξία» θέλησε να επιβάλει μια Συριζαϊκή
«τάξη», ζητώντας την υποστήριξη ορισμένων εκδοτών.
Όπως, δε, αποκάλυψε ένας εξ αυτών, ο κ. Τσίπρας σε
μυστική τους συνάντηση, σε υπόγειο πολυκατοικίας, του
πρόσφερε δικό του δημοσιογράφο για τη διεύθυνση της
εφημερίδας του!
«Μα, έχω διευθυντή», είπε ο εκδότης.
«Ναι, αλλά ο δικός μου είναι καλύτερος», είπε ο κ. Τσίπρας.
«Εγώ, όμως, δεν τον ξέρω…» ξαναείπε ο εκδότης.
«Δεν χρειάζεται», ξαναείπε ο κ. Τσίπρας, «τον ξέρω ΕΓΩ!».
Παρά ταύτα, ο εκδότης ΔΕΝ
αποδέχθηκε την υπόγεια προσφορά.
Ενώ ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
τη διέψευσε.
«Αν αυτή ήταν αληθινή»,
υπομειδίασε, «να πέσει το ΤΑΒΑΝΙ
στο κεφάλι μου».
Και μετά, γυρίζοντας σε δύο
συντρόφους του, ρώτησε:
«Παιδιά, μπορείτε να βοηθήσετε να
τινάξω από πάνω μου αυτούς τους
ΣΟΒΑΔΕΣ;».
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ, εξάλλου, ότι επί
πρωθυπουργίας του ο κ. Τσίπρας
οδήγησε δημοσιογράφους και
εκδότες στη Βουλή.
«Θα τους ανακρίνετε;» τον ρώτησαν.
«Τι είναι αυτά που λέτε», είπε.
«Απλώς θα τους πάρουμε
συνέντευξη…»
Εξ αυτών ένας δημοσιογράφος και
εκδότης τόνισε ότι η εφημερίδα του
είναι απολύτως ελεύθερη.
«Δηλαδή;» ρώτησε ο κ. Τσίπρας.
«Δηλαδή, ενώ υποστηρίζει τη ΝΔ,

μπορεί να γράψει ότι στο τάδε θέμα ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΗ…»
«Και οι δικές μας», τόνισε ο κ. Τσίπρας.
«ΤΙ οι δικές σας;»
«Μπορούν να γράψουν ότι η ΝΔ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΗ…»
ΜΙΑ σημαντική δήλωση είχε διατυπώσει ΣΑΝ πρωθυπουργός
ο κ. Τσίπρας για τη βόμβες μολότοφ. 
Και τη ζημιά που προκαλούν στους πολίτες που
διαδηλώνουν και στους δημοσιογράφους που τους
παρακολουθούν.
«Εξαρτάται πού βρίσκονται ο πολίτης και ο δημοσιογράφος»,
είχε πει. «Αν είναι από ’κεί που ρίχνεται η μολότοφ, δεν
υπάρχει πρόβλημα…»
Πρόβλημα, πάντως, είχαν τότε οι δημοσιογράφοι όταν
βρίσκονταν απέναντι στα ΜΑΤ.
«Μας χτυπούσαν με διαταγή του αρμόδιου υπουργού και
αρκετοί από μας βρισκόμαστε στην άσφαλτο». 
Και προφανώς οι δημοσιογράφοι ΔΕΝ καταλάβαιναν ΚΑΤΙ
τότε.
Ότι τους έριχναν στην ΑΣΦΑΛΤΟ για ν’ αποδείξουν ότι η
ελευθερία του ΤΥΠΟΥ επί ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ…

Η Ελευθερία του Τύπου
Δημήτρης Ζαννίδης
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Με ένα άρθρο του στους
«Financial Times», ο
Ruchir Sharma, πρόεδρος

του Rockefeller International,
εκθειάζει την αναπτυξιακή πορεία
επτά χωρών που ξεχωρίζουν σε
παγκόσμιο επίπεδο για τα οικονομικά
τους επιτεύγματα, σε μια περίοδο
που επικρατούν η απόλυτη
απαισιοδοξία και ο πληθωρισμός.
Μεταξύ αυτών, εξέχουσα θέση έχει η
Ελλάδα.

Ο κύριος Sharma αναφέρει, μεταξύ
άλλων:

«Σε ζοφερές περιόδους όπως αυτή,
όταν οι σχολιαστές δεν βλέπουν τίποτα,
παρά μόνο ελαττώματα στις περισσότε-
ρες χώρες, αξίζει να επισημανθούν τα
λίγα κράτη που αψηφούν αυτήν την επι-
κρατούσα απαισιοδοξία. Γιατί υπάρχουν
επτά τέτοια κράτη που ξεχωρίζουν σε
έναν κόσμο που “αγγίζει” την ύφεση και
τον πληθωρισμό… Και αυτά είναι το
Βιετνάμ, η Ινδονησία, η Ινδία, η Ελλά-
δα, η Πορτογαλία, η Σαουδική Αραβία
και η Ιαπωνία.

Μοιράζονται κάποιον συνδυασμό
ισχυρής ανάπτυξης, μέτριου πληθωρι-

σμού ή ισχυρών αποδόσεων στο χρημα-
τιστήριο σε σύγκριση με άλλες χώρες.
Και κατά μια “συναρπαστική” σύμπτω-
ση, τα περισσότερα κράτη από αυτά
αψηφούν τις βαθιές προκαταλήψεις
σχετικά με τις υποτιθέμενες αμυδρές
προοπτικές ορισμένων χωρών, πολιτι-
σμών και συστημάτων.

Το λιγότερο εκπληκτικό όνομα στη λίστα
μου είναι το Βιετνάμ, μια αξιοσημείωτη πε-
ρίπτωση στον κομμουνιστικό κόσμο. (…)

Η κριτική των οικονομικών πειραμά-
των των μουσουλμανικών χωρών αγνο-
ούσε για πολύ καιρό την πολυπληθέστε-
ρη, την Ινδονησία. Πλούσια σε πόρους,
επωφελείται από την παγκόσμια έκρηξη
των τιμών των εμπορευμάτων, αλλά με
εγχώρια αγορά 276 εκατ. δεν εξαρτάται
υπερβολικά από τις εξαγωγές. (…). Το
αποτέλεσμα, ένας «καλοήθης» συνδυα-
σμός ανάπτυξης 5% με πληθωρισμό λι-
γότερο από 5%, που καθιστά την Ινδονη-
σία ένα λαμπρό παράδειγμα οικονομικά
έμπειρου Ισλάμ. (...)

Η οικονομία της Ινδίας συνεχίζει να
είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες στον κόσμο. Οι υπεύθυνοι χάρα-
ξης πολιτικής έχουν κάνει αρκετή με-
ταρρύθμιση για να προσελκύσουν επεν-
δυτές οι οποίοι, τρομαγμένοι από τις
ρυθμιστικές καταστολές στην Κίνα, έλ-
κονται τώρα στη δεύτερη μεγαλύτερη
αναδυόμενη οικονομία. (…)

Μερικά από τα “PIGS” (σημαίνει

“γουρούνια” και λεγόντουσαν έτσι οι
χώρες Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και
Ισπανία που βρέθηκαν στον πυρήνα της
κρίσης χρέους της Ευρωζώνης πριν από
μία δεκαετία) βρίσκονται τώρα σε κατά-
σταση αναβίωσης. Η Ελλάδα και η Πορ-
τογαλία έχουν μειώσει τα κρατικά τους
ελλείμματα κάτι περισσότερο από το μι-
σό και είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην
κρίση, σε σύγκριση με τις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης, ενώ σε αυτήν τη
συγκεκριμένη συγκυρία (λόγω του Ρω-
σο-ουκρανικού πολέμου) δεν υποκύ-
πτουν στους κραδασμούς του εφοδια-
σμού με φυσικό αέριο που προέρχονται
από τη Ρωσία.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει μια
ώθηση από την αναβίωση των ξένων
επενδύσεων και του τουρισμού, τον
οποίο η Covid είχε μειώσει, από 20%
,σε 15% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της. Λιγότερο από το 10%
των τραπεζικών δανείων είναι μη εξυ-
πηρετούμενα, από το τρομακτικό 50%
κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τώρα δε
που αναπτύσσεται σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 4%, με τον πληθωρισμό να μει-
ώνεται γρήγορα, η Ελλάδα απολαμβά-
νει μία από τις πιο υγιείς ανακάμψεις
της περιοχής.

Σε παρόμοια τροχιά βρίσκεται και η
Πορτογαλία, που επενδύει σοφά τα κε-
φάλαια υποστήριξης από την ΕΕ ενώ
μεταρρυθμίζει ένα από τα πιο υπερβολι-

κά γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά συστή-
ματα της ηπείρου, ενώ μια ειδική “χρυ-
σή βίζα” προσελκύει ένα κύμα πλού-
σιων νέων μεταναστών. Με αυτά τα δύο
παραδείγματα, το ακρωνύμιο “PIGS” εί-
ναι πια ξεπερασμένο!».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο επίλο-
γος του άρθρου, με τον συγγραφέα να
διαπιστώνει πως: 

«Σε κάθε περίπτωση, με τις υφιστάμε-
νες συνθήκες, η Ελλάδα, το Βιετνάμ, η
Ινδονησία, η Ινδία, η Πορτογαλία, η Σα-
ουδική Αραβία και η Ιαπωνία έχουν ανα-
δειχθεί νικητές εν μέσω μιας περιόδου
διεθνούς αβεβαιότητας. Παρά όμως, τα
σημαντικά επιτεύγματα, οι χώρες αυτές
θα μπορούσαν να χάσουν τη δυναμική
τους, αν επικρατήσει εφησυχασμός ή
αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην πολιτι-
κή ηγεσία και στην πολιτική που εφαρ-
μόζεται και που, όπως όλα δείχνουν,
αποδίδει τα μέγιστα».

Ruchir 
Sharma 

του Ίωνα Παπαδάκη
papdakis.ion@gmail.com

«Θα μπορούσε να χάσει 
τη δυναμική της, 

αν επικρατήσει
εφησυχασμός ή αν υπάρξει

κάποια αλλαγή στην πολιτική
ηγεσία και στην πολιτική που

εφαρμόζεται επιτυχημένα»

Η Ελλάδα είναι πλέον ένα από
τα επτά οικονομικά θαύματα!

Πρόεδρος του Rockefeller International

Άρθρο-δικαίωση στους «Financial Times»
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Πέντε εταιρείες δημοσκοπήσεων
(MRB, Pulse, GPO, Alco και
Marc) αποτύπωσαν το ξεκάθαρο

προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ,
με τη διαφορά να κυμαίνεται πλέον από
7,3% έως 8,4% και ενώ η χώρα έχει
μπει σε προεκλογική τροχιά. 

Παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις που εξακο-
λουθεί να αντιμετωπίζει ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, λαμβάνοντας διαρκώς μέτρα στήρι-

ξης για τους κοινωνικά ασθενέστερους και
τις επιχειρήσεις, κατάφερε να κάνει πράξη
τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.  

Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται τόσο από
την κοινωνία, όπως καταγράφεται στα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων, όσο
και από τις Βρυξέλλες, που βλέπουν πως η
χώρα μας δεν αποτελεί το «μαύρο πρόβα-
το» της ΕΕ. «Πρόκειται για πολύ σημαντικά
επιτεύγματα και έχουμε να μάθουμε, ως
EΛΚ, πολλά εδώ στην Ελλάδα», τόνισε ο
Μάνφρεντ Βέμπερ, επιβεβαιώνοντας το
πόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κατα-
φέρει να αλλάξει το κλίμα για τη χώρα μας
μέσα σε τρία χρόνια. 

Η πραγματική αγωνία

Στις μετρήσεις της Pulse και της Marc,
τα ποσοστά είναι συντριπτικά (για το τι απα-
σχολεί σήμερα τους Έλληνες), καθώς η
αγωνία των νοικοκυριών από τις συνεχείς
ανατιμήσεις φτάνει το 83% και το 83,6%
αντίστοιχα, ενώ στη μέτρηση της Alco βρί-
σκεται στο 56% και στην έρευνα της MRB
στο 52%. Είναι ενδεικτικό πως το ζήτημα
των υποκλοπών είναι το τελευταίο που
απασχολεί την κοινή γνώμη, σύμφωνα με
τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, αν και πάνω
σε αυτό είχαν ποντάρει την αντιπολιτευτική
στρατηγική τους τόσο η Χαρ. Τρικούπη όσο
και η Κουμουνδούρου. 

Ο μεσαίος χώρος

Η ΝΔ, που έχει βάλει στόχο την αυτοδυ-
ναμία (που κατά τα φαινόμενα θα προκύ-
ψει τη δεύτερη Κυριακή λόγω της απλής
αναλογικής), ανεβάζει συνεχώς τα ποσο-
στά της, συσπειρώνοντας ολοένα και πε-
ρισσότερο τους «γαλάζιους» ψηφοφό-
ρους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
κυρίαρχος στον μεσαίο χώρο. «Μπαίνουμε
στον εκλογικό κύκλο από θέση ισχύος.
Εξακολουθούμε να προηγούμαστε στις δη-
μοσκοπήσεις με διαφορά μεταξύ οκτώ και
δέκα ποσοστιαίων μονάδων. Και πιστεύω
ότι, όταν θα έρθει η ώρα, την άνοιξη του
2023, να προβάλουμε τα επιχειρήματά

μας στον ελληνικό λαό, είναι λογικό να
ισχυριστούμε ότι τηρήσαμε τις εκλογικές
μας υποσχέσεις, ότι η Ελλάδα βρίσκεται
τώρα σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν
όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση το
2019», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μι-
λώντας στο ΕΛΚ. 

Στάσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ

Παρά το γεγονός πως ανέβασε κατακό-
ρυφα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ο
ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στάσιμος, με τα δημο-
σκοπικά οφέλη να είναι μέχρι στιγμής πε-
νιχρά. Η Κουμουνδούρου επέλεξε να επα-
ναλάβει την πόλωση και την τοξικότητα
του 2012, όμως οι εποχές είναι διαφορε-
τικές και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον κυβερνητικό

Ο πρωθυπουργός και 
η κυβέρνησή του κατάφεραν
να αναγνωριστούν από τους

πολίτες αλλά και από τις
Βρυξέλλες, που δεν

αντιμετωπίζουν πλέον τη
χώρα μας σαν το «μαύρο

πρόβατο» της ΕΕ 

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

ΤΙ «ΤΑΜΕΙΟ» ΕΚΑΝΑΝ
ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

5 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οι πολίτες «ψηφίζουν» Μητσοτάκη και στα    

Τον εμπιστεύονται στις... κρίσεις 
Σε ένα από τα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπερτερεί ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης έναντι του Αλέξη Τσίπρα είναι το ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Οι πολί-
τες, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευ-
ταίο διάστημα, δείχνουν να τον εμπιστεύονται στα δύσκολα. Άλλωστε, η μέχρι τώρα
επιτυχημένη αντιμετώπιση των κρίσεων ενίσχυσε το αίσθημα της ασφάλειας στους
πολίτες. Σύμφωνα με την εταιρεία Alco και στο ερώτημα «ποιον εμπιστεύεστε περισ-
σότερο ως πρωθυπουργό», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29% και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας 20%. Η απόσταση μεταξύ των δύο μεγαλώνει, όταν στη δημοσκόπηση
της Marc τίθεται το ερώτημα στους πολίτες για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο
στο τιμόνι της χώρας. Η διαφορά φτάνει το 17,4 %, με τον πρωθυπουργό να συγκεν-
τρώνει το 48,5% και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 31,1%.



ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

5

Ενώ η Ευρώπη ψάχνεται ακόμα
για ποιον λόγο στην Ιταλία
είχαμε άνοδο της Ακροδεξιάς,

στην Ελλάδα η παρουσία του Κυριάκου
Μητσοτάκη στην εξουσία διασφαλίζει
ότι δεν θα έχουμε τέτοιες πολιτικές
εξελίξεις στη χώρα μας. 

Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή ο Έλ-
ληνας πρωθυπουργός είχε αναφέρει τον
κίνδυνο της Ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκά
fora, εάν οι Ευρωπαίοι δεν πάρουν μέτρα
στήριξης για την ενεργειακή κρίση, για
τον πληθωρισμό και αν δεν προστατεύ-
σουν τα ευρωπαϊκά σύνορα από τη μετα-
νάστευση. Στη Γαλλία είχαμε άνοδο της
Λε Πεν, στη Σουηδία ο δεξιός συνασπι-
σμός νίκησε, στην Ιταλία είχαμε εκλογή
της Μελόνι… 

Μεταναστευτική πολιτική 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πολιτική που
έχει ασκηθεί τα τελευταία τρία χρόνια δεν
δίνει περιθώρια για να αναπτυχθούν σε
τέτοιον βαθμό τέτοιες ακραίες εκφάν-
σεις του πολιτικού συστήματος. Για παρά-
δειγμα, η σκληρή αλλά δίκαιη μετανα-
στευτική πολιτική που ασκεί η ελληνική
κυβέρνηση έχει αποδώσει. Μειώθηκαν
εντυπωσιακά οι παράνομες είσοδοι λα-
θρομεταναστών από τα τουρκικά παρά-
λια, το ελληνικό Λιμενικό φυλάει τα θα-
λάσσια σύνορα και παρεμβαίνει όταν βλέ-
πει προσπάθεια παράνομης εισβολής,

ενώ ο Έβρος φυλάσσεται ακόμα πιο απο-
τελεσματικά μέσω του φράκτη και της
επέκτασής του, που έχει αποφασιστεί. 

Κοινωνική πολιτική 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργή-
σει ένα πραγματικό πλέγμα στήριξης
προς τους πολίτες κατά του εισαγόμενου
πληθωρισμού και του ενεργειακού κό-
στους. Η Ελλάδα, σε σχέση με το ΑΕΠ
της, έχει δώσει τις περισσότερες δαπά-
νες μέχρι τώρα στην Ευρώπη από οποι-
αδήποτε άλλη χώρα, για να στηρίξει τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Μεγάλο
πακέτο στήριξης, από τα μεγαλύτερα
παγκοσμίως, είχε δώσει και κατά την πε-
ρίοδο της πανδημίας, με το οποίο έμει-
ναν όρθιες επιχειρήσεις και διατηρήθη-
καν οι θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι
τεκμήρια ότι, παρά τα έντονα φαινόμενα
ενεργειακού κόστους και ακρίβειας σε
προϊόντα, υπάρχει μέριμνα και φιλολαϊκή
πολιτική από την Πολιτεία, κάτι που ενερ-
γεί αποτρεπτικά στη δημιουργία λαϊκιστι-
κών κινημάτων. 

Και όχι μόνο. Η αύξηση των εισοδημά-
των μέσω του κατώτατου μισθού και η
αύξηση των συντάξεων συνδυαστικά με
τη μείωση των φόρων είναι καθαρά μία
κοινωνική οικονομική πολιτική, που την
πιστώνεται η κυβέρνηση. 

Σταθερότητα 

Επίσης, η κυβερνητική σταθερότητα
που αποπνέει η αυτοδύναμη κυβέρνηση
παρουσιάζεται ως μία σχεδόν αναγκαιό-
τητα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες υπάρχει πολιτική αστάθεια. Θυμί-

ζουμε ότι πριν από την επικράτηση της
Μελόνι –που και εκείνη θα κυβερνήσει
μέσω συνασπισμού– υπήρξε κυβέρνηση
με τη συμμετοχή πέντε κομμάτων και
πρωθυπουργό τον Μάριο Ντράγκι. Στη
Γαλλία, οριακή πλειοψηφία Μακρόν.
Στην Ισπανία, οι Σοσιαλιστές έχουν ετοι-
μόρροπη συνεργασία με τους Ποδέμος.
Όλη η Ευρώπη, λοιπόν, βρίσκεται υπό το
φάσμα της πολιτικής αστάθειας και είναι
πιο κρίσιμο από ποτέ να υπάρξει αυτοδύ-
ναμη και σταθερή κυβέρνηση. 

Ψηλά στο Κέντρο

Άλλωστε, ας δούμε και τα ποσοστά
των κομμάτων στην Ελλάδα. Η Νέα Δη-
μοκρατία έχει διατηρήσει την πολιτική
κυριαρχία εκφράζοντας το Κέντρο, την
κεντροδεξιά παράταξη αλλά και τη δε-
ξιά πτέρυγα. Η Ελληνική Λύση, που θε-
ωρείται δεξιό κόμμα, έχει σταθερά πο-
σοστά και πέραν αυτού δεν υπάρχει άλ-
λο κόμμα στη Δεξιά και την Ακροδεξιά
που να διεκδικεί με αξιώσεις την είσο-
δό του στην ελληνική Βουλή. Η Εθνική
Δημιουργία Φαήλου - Τζήμερου έχει
πυρήνα αλλά κινείται γύρω στο 1%-
2%, το νέο κόμμα Μπογδάνου - Λατινο-
πούλου δεν παρουσιάζει κάποια δυνα-
μική ακόμα, ενώ οι Έλληνες για την
Πατρίδα κινούνται λίγο πιο πάνω, αλλά
πολύ δύσκολα θα εκπροσωπηθούν.
Κοινώς, περίπτωση Λεπέν ή Μελόνι
στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ώστε να
βρεθεί σε τροχιά εξουσίας ένα ακρο-
δεξιό κόμμα. Η, δε, πολυσυλλεκτική
πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη λει-
τουργεί ως ανάχωμα για την ανάπτυξη
τέτοιων ακραίων φαινομένων. 

Η πολιτική Μητσοτάκη ανάχωμα
στα φαινόμενα Μελόνι - Λεπέν 

του Σωτήρη Πίκουλα

  δύσκολα!

παρελθόν. Παρά τα λάθη και τις αστοχίες
που έγιναν σε κυβερνητικό επίπεδο, το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
δεν κατάφερε σε αυτά τα τρία χρόνια να
πλησιάσει αισθητά τη ΝΔ.

Πτώση και για το ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, μετά την πα-
ρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη
ΔΕΘ, το κόμμα παρουσιάζει πτώση από μι-
σή έως μία μονάδα. Το γεγονός αυτό επι-
βεβαιώνει τη λάθος στρατηγική που ακο-
λούθησε η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία
δεν μπόρεσε να διαχειριστεί πολιτικά το
ζήτημα των υποκλοπών. Ταυτίστηκε με
τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και το μεγαλύτερο μέρος
της κομματικής βάσης του ΠΑΣΟΚ βρίσκε-
ται πιο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη πα-
ρά στον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, σύμφωνα
με τις μετρήσεις, οι κεντρώοι ψηφοφόροι
στηρίζουν αρκετές από τις πολιτικές που
εφαρμόζει η κυβέρνηση.

«Έσβησε» 
τη ζημιά

Ο πρωθυπουργός κατάφερε, με
την παρουσία του στη ΔΕΘ, να
«σβήσει» την πρόσκαιρη δημο-
σκοπική ζημιά που προκλήθηκε
με την υπόθεση των τηλεφωνι-
κών παρακολουθήσεων και να
ρίξει όλο το βάρος στην αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας, που είναι
το ζητούμενο ενόψει του δύσκο-
λου και αβέβαιου χειμώνα που
έρχεται. Άλλωστε, η ανησυχία
των πολιτών από τις αυξήσεις
στα προϊόντα και τα καύσιμα κα-
ταγράφεται με τον πιο έντονο
τρόπο σε όλες τις δημοσκοπή-
σεις που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας.
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Γιατί οι εκλογές της πρώτης
Κυριακής, που θα διεξαχθούν την
άνοιξη του 2023 με το σύστημα

της απλής αναλογικής, αποτελούν τη
«μητέρα όλων των μαχών», κατά πως
τις έχουν χαρακτηρίσει πολιτικοί
παρατηρητές και εκλογικοί αναλυτές; 

Γιατί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θεωρεί την πρώτη εκλογική
αναμέτρηση με απλή αναλογική ως «την
πλέον κρίσιμη των εκλογικών αναμετρή-
σεων» και ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ως «ιδιαιτέ-
ρως και απόλυτα καθοριστική»; 

Το στίγμα της απάντησης δίνουν οι ίδιοι
οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο μεν πρωθυπουρ-
γός, υποστηρίζοντας ότι «το κατ’ αυτήν
αποτέλεσμα θα διαμορφώσει σε σημαντι-
κό βαθμό το εκλογικό τοπίο», ο δε αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονί-
ζοντας πως «όποιος χάσει τις πρώτες
εκλογές χάνει το τρένο των εξελίξεων».
Ποιο θα είναι όμως, με βάση τα σημερινά
δεδομένα, το εκλογικό τοπίο που θα δια-
μορφωθεί την πρώτη Κυριακή των επόμε-
νων εκλογών και ποιος αναμένεται να χά-
σει το «τρένο των εξελίξεων»;

Τα δύο ενδεχόμενα

Να τονιστεί εξ αρχής ότι είναι κανόνας
στην πολιτική επιστήμη ότι το εκλογικό σύ-
στημα δεν καθορίζει μόνο την κατανομή
των εδρών αλλά και την εκλογική συμπε-
ριφορά των ψηφοφόρων, η οποία σε πολ-

λές περιπτώσεις επηρεάζεται από τις πε-
ριόδους κρίσης. Δυο είναι τα βασικά ενδε-
χόμενα σε περιόδους κρίσης. Είτε ενι-
σχύονται τα «συστημικά» πολιτικά κόμμα-
τα, που έχουν ασκήσει εξουσία και κρίνον-
ται για την επάρκειά τους στη διαχείριση
κρίσεων (εν προκειμένω στην Ελλάδα μι-
λάμε για ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ),
είτε ενισχύονται οι λεγόμενες αντισυστη-
μικές δυνάμεις, που συνήθως κινούνται
στα δύο άκρα του πολιτικού συστήματος.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (εσχάτως
Ιταλία, αλλά και Γαλλία, Σουηδία) παρατη-
ρείται ήδη άνοδος των αποκαλούμενων
αντισυστημικών δυνάμεων, με ενίσχυση

κυρίως της άκρας Δεξιάς. Το τι θα συμβεί
στη χώρα μας με την προκήρυξη των
εκλογών την άνοιξη του 2023 εξαρτάται
από την ένταση, τη χρονική διάρκεια της
κρίσης, αλλά και από τη συμπεριφορά
των ίδιων των πολιτικών δυνάμεων, η
οποία θα κρίνει τελικά την αντοχή τους.

Αυτοδυναμία

Με βάση τα συμπεράσματα των δημο-
σκοπήσεων που διενεργήθηκαν τις τελευ-
ταίες ημέρες και ειδικότερα των δημοσκο-
πικών ερευνών που έγιναν μετά τις εμφανί-
σεις των πολιτικών ηγετών στη ΔΕΘ, είναι
δυνατόν να σχηματισθεί κυβέρνηση από
την πρώτη Κυριακή των προσεχών εκλο-

του Φώτη Σιούμπουρα

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι προσεχείς εθνικές εκλο-
γές θα είναι οι πρώτες μετά από μακρύ χρονικό διάστημα
(από τον Ιούνιο του 2019) και επίσης οι πρώτες μετά την κρί-
ση της πανδημίας (και εν μέσω της κρίσης της ακρίβειας).
Άρα θα προσφέρονται για την έκφραση δυσαρέσκειας από
τους πολίτες. Το γεγονός επίσης ότι οι επόμενες εκλογές θα
γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής ευνοεί τη λεγό-
μενη «χαλαρή» ψήφο. Οι ψηφοφόροι, γνωρίζοντας ότι με
απλή αναλογική δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση και
ότι θα ακολουθήσουν αμέσως εκλογές με ενισχυμένη, είναι

πιθανό να επιλέξουν πιο εύκολα στην πρώτη κάλπη μικρότερα
κόμματα. Ένα χαμηλό ποσοστό για το πρώτο κόμμα στις πρώ-
τες εκλογές, όμως, μπορεί να δυσκολέψει πολύ την επίτευξη
της αυτοδυναμίας στις δεύτερες. Και όπως εκτιμά η Πειραι-
ώς, την πρώτη Κυριακή ο ελληνικός λαός θα πρέπει να επιλέ-
ξει με την ψήφο του αν στη σημερινή πολιτική συγκυρία θέλει
να δώσει τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει
αυτοδύναμη κυβέρνηση και η χώρα να έχει πολιτική σταθερό-
τητα ή να ανοίξει παράθυρο για διεύρυνση του σεναρίου μιας
εκλογικής συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές. 

Ο πρωθυπουργός
θεωρεί την πρώτη

εκλογική αναμέτρηση 
ως «την πλέον κρίσιμη»

και ο Αλέξης Τσίπρας 
ως «ιδιαιτέρως 

και απόλυτα
καθοριστική» 

Ποιο θα είναι –με βάση
τα σημερινά δεδομένα–

το εκλογικό τοπίο που θα
διαμορφωθεί την πρώτη
Κυριακή των επόμενων

εκλογών και ποιος
αναμένεται να χάσει το
«τρένο των εξελίξεων»

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: «Μητέρα όλων των    
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΣΕ    

Μεγάλη προσοχή στη «χαλαρή» ψήφο
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γών της απλής αναλογικής; Έγκυροι εκλο-
γικοί ερευνητές, που επεξεργάστηκαν τα
ευρήματα των δημοσκοπικών ερευνών, κα-
ταλήγουν στα εξής συμπεράσματα: 
� Χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμ-

ματος (στην προκειμένη περίπτωση της
ΝΔ, η οποία σύμφωνα με όλες τις μέχρι
τώρα ενδείξεις θα είναι η νικήτρια των
εκλογών), το σενάριο της συγκρότησης
κυβέρνησης από την «πρώτη κάλπη» της
απλής αναλογικής δύσκολα μπορεί να
υλοποιηθεί. Όπως δεν μπορεί να ευο-
δωθεί και το σενάριο της «κυβέρνησης
τερατογένεσης» χωρίς τη σύμπραξη του
ΚΚΕ. Υπό τις σημερινές συνθήκες και με
το άθροισμα των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΠΑΣΟΚ και του ΜέΡΑ 25 να κυμαί-
νεται από 44% έως 46%, ο αριθμός των
βουλευτών που μπορεί να εκλέξουν θα
είναι από 142 έως 148 και άρα χωρίς
τη σύμπραξη του Περισσού κυβέρνηση
που να έχει την εμπιστοσύνη της Βου-
λής δεν μπορεί να σχηματιστεί. Άλλω-
στε, από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης μίλησε γι’ αυτό το ενδεχόμενο, κά-
νοντας λόγο για «πολιτική τερατογένε-
ση», ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επανει-
λημμένα τόνισε ότι το κόμμα του δεν
πρόκειται ούτε να συμμετάσχει ούτε να
στηρίξει ένα τέτοιο σχήμα. 

� Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχω-
ρούσε στην αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος, τα «κέρδη» θα ήταν ελάχιστα.
Δεν θα λυνόταν αυτομάτως το ζήτημα
της αυτοδυναμίας, εφόσον είχε επιλε-
γεί η επαναφορά του συστήματος της
ενισχυμένης αναλογικής με το μπόνους
των 50 εδρών υπέρ του πρώτου κόμμα-
τος, ακόμη και με διαφορά μίας ψήφου
από το δεύτερο. Αν στις δημοσκοπικές
επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος
εφαρμοζόταν ο «νόμος Παυλόπουλου»,
το σύστημα που εφαρμόστηκε σε πολ-
λές εκλογικές αναμετρήσεις, με τελευ-
ταία αυτή του 2019, η κυβερνητική πα-
ράταξη με ποσοστά μεταξύ 34% και

36,5% θα καταλάμβανε από 142 έως
148-150 έδρες. 

� Με λίγο πάνω από το 38% το κυβερνών
κόμμα θα μπορέσει να καλύψει την από-
σταση ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύ-
τερη εκλογική αναμέτρηση, έτσι ώστε
να υπερβεί τον πήχη της αυτοδυναμίας.
Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες
(πόσα κόμματα θα εισέλθουν στη Βουή,
πόσα θα μείνουν εκτός, ποια η διαφορά
πρώτου και δεύτερου κόμματος), αλλά
με ένα ποσοστό γύρω στο 39% στη δεύ-
τερη εκλογική αναμέτρηση το πρώτο
κόμμα (ΝΔ) θα είναι σε θέση να εκλέξει
πάνω από 151 βουλευτές και να σχημα-
τίσει ισχυρή κυβέρνηση.

Η σημασία της διαφοράς

Ένα στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψη στον δρόμο προς τη δεύ-
τερη Κυριακή και με στόχο την πολιτική
σταθερότητα, είτε μέσω (κυρίως) αυτο-
δυναμίας είτε με ισχυρή κυβέρνηση συ-
νεργασίας, είναι η διαφορά μεταξύ πρώ-
του και δεύτερου κόμματος την πρώτη
Κυριακή των εκλογών. Δεν υπάρχει πιο
λανθασμένη ανάγνωση της πολιτικής
πραγματικότητας από αυτήν που εστιάζει
διαρκώς στη διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στην
πρόθεση ψήφου. Μπορεί κάποιοι να εν-
θουσιάζονται κάθε φορά που ένα γκάλοπ
δίνει ως τίτλο τη μεγάλη ακόμη και «διψή-
φια διαφορά» αλλά στην ουσία αυτό, για
την περίπτωση της αυτοδυναμίας, είναι
απολύτως… αδιάφορο. Αν η ΝΔ παίρνει
31% και ο ΣΥΡΙΖΑ 21%, κάποιοι ενδεχο-
μένως πανηγυρίζουν χωρίς λόγο. Πολύ
απλά, γιατί με 31% μπορεί να κοιτάζεις
με τα κιάλια τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοιτάζεις
ταυτόχρονα με τα κιάλια και την αυτοδυ-
ναμία. Αντίθετα, αν το ποσοστό της ΝΔ
προσεγγίζει το 38% και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει
έστω και λίγο πάνω από το 31,5%, που
πήρε στις τελευταίες εκλογές, τότε υπάρ-
χουν βάσιμοι λόγοι αισιοδοξίας.

Υπάρχει περίπτωση η εμφάνιση νέων
κομμάτων να αλλάξει δραματικά τον πολι-
τικό χάρτη; Η απλή αναλογική έχει και πά-
λι το όριο του 3% για την είσοδό τους στη
Βουλή. Βέβαια, ευνοεί τον σχηματισμό
νέων κομμάτων που θα επιζητήσουν όχι
μόνο την είσοδό τους στη Βουλή, αλλά,
αν αυτό το πετύχουν, να διαπραγματευ-
θούν τη συνεργασία τους με τη Νέα Δημο-
κρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δεύτερες
εκλογές, για τον σχηματισμό συμμαχικής
κυβέρνησης.

«Καταστροφή»
οι τρίτες
εκλογές
Το τελευταίο διάστημα και λό-
γω της μεσολάβησης του θέμα-
τος των παρακολουθήσεων της
ΕΥΠ, στο κυβερνητικό στρατό-
πεδο επικρατεί η βεβαιότητα
ότι «ναυάγησαν» οι όποιες πιθα-
νότητες για κυβέρνηση συνερ-
γασίας, που ενδεχομένως σχη-
ματισθεί την πρώτη ή την δεύ-
τερη Κυριακή, μετά τη ρήξη
στις σχέσεις της κυβερνητικής
παράταξης με την ηγεσία της
Χαριλάου Τρικούπη. Στο Μέγα-
ρο Μαξίμου θεωρούν ότι η στά-
ση την οποία τηρεί ο Νίκος Αν-
δρουλάκης έρχεται σε αντίθε-
ση με τη βούληση των ψηφοφό-
ρων του δικού του χώρου,
όπως αυτή καταγράφεται στις
δημοσκοπήσεις. Στην Πειραιώς
εκτιμούν ότι ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ παραγνωρίζει ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται
ψηλά στην εκτίμηση της μεγά-
λης πλειονότητας τόσο των πα-
λαιών όσο και των νεότερων
ψηφοφόρων του Κινήματος Αλ-
λαγής, οι οποίοι είχαν και εξα-
κολουθούν να έχουν ισχυρά αν-
τι-ΣΥΡΙΖΑ ανακλαστικά. Γι αυ-
τό και η άποψή τους είναι ότι
«όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης
τραβάει το σκοινί, κάνοντας συ-
νεχείς μονομέτωπες επιθέσεις
κατά της κυβέρνησης, πέφτει
στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ, και
αυτό δεν είναι προς το συμφέ-
ρον του». 

To Κέντρο

Οι «κεντρώες», εξάλλου, προ-
σεγγίσεις τις οποίες, όπως επι-
σημαίνουν συνεργάτες του
πρωθυπουργού, έκανε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης με τις τοποθε-
τήσεις του στα πολιτικά, οικο-
νομικά και κοινωνικά ζητήματα,
δίνοντας έμφαση στα δικαιώμα-
τα και την προστασία των αδυ-
νάμων, εκτιμάται ότι αφενός
συνιστούν δείγμα γραφής των
πρωθυπουργικών επιδιώξεων
και, αφετέρου, ευνοούν τα σχέ-
δια της κατάκτησης της αυτο-
δυναμίας από τη ΝΔ. 

Με βάση τα
συμπεράσματα των

δημοσκοπήσεων, που
έγιναν μετά τη ΔΕΘ,

είναι δυνατόν να
σχηματισθεί κυβέρνηση
από την πρώτη Κυριακή
της απλής αναλογικής;

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023:   μαχών» η πρώτη Κυριακή
    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
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ΕΛΛΑΔΑ 2022: Από παρίας της Ευρώπης,    
Οπως ανέφερε σε άρθρο του,

στους «Financial Times», ο
πρόεδρος του Rockefeller

International, Ruchir Sharma, η
Ελλάδα μαζί με την Ιαπωνία, την
Ινδία, τη Σαουδική Αραβία,
τηνΠορτογαλία, την Ινδονησία και το
Βιετνάμ ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο
επίπεδο για τα οικονομικά τους
επιτεύγματα, σε μια περίοδο
απόλυτης απαισιοδοξίας, λόγω
ύφεσης και πληθωρισμού. 

Η επισήμανση του κορυφαίου στελέ-

χους ενός από τους πλέον ιστορικούς οι-
κονομικούς γίγαντες του κόσμου αποτε-
λεί την απόδειξη για το πώς έχει αλλάξει
η εικόνα της χώρας μας στο διεθνές πε-
ριβάλλον.  Από χώρα παρίας, που ήταν...
απαξιωμένη και παράδειγμα προς απο-
φυγήν, σε ολόκληρο τον κόσμο κατά την
περίοδο 2010-2019, σήμερα η Ελλάδα,
παρά το πολύ υψηλό, αλλά πλήρως
ελεγχόμενο δημόσιο χρέος, έχει πετύχει
τη μεγάλη ανατροπή. Εξελίσσεται σε
πρωταγωνιστή των ευρωπολιτικών εξε-
λίξεων, σε ευχάριστη έκπληξη για τις οι-
κονομικές της επιδόσεις και σε χώρα-
«κλειδί» για την ενέργεια, όταν την ίδια
στιγμή οι Βορειοευρωπαίοι (κυρίως Γερ-
μανοί και Ολλανδοί), οι οποίοι μας κου-
νούσαν το δάκτυλο προ ετών, βρίσκον-
ται σήμερα αντιμέτωποι με σκληρά...
ενεργειακά μνημόνια και υπό την απειλή
συντριπτικού πλήγματος στα μεγέθη των
οικονομιών τους. 

Τα «κλειδιά» 

Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτε-
λείο της χώρας, με επικεφαλής τον Χρή-
στο Σταϊκούρα, κατάφερε να ολοκληρώ-
σει με επιτυχία 13 σερί θετικές αξιολο-
γήσεις, οι οποίες οδήγησαν τους «οί-
κους» σε διαδοχικές αναβαθμί-
σεις.

Γίναμε «υπόδειγμα»

Η Ελλάδα, με την επιτυχή
ολοκλήρωση των προαπαι-
τουμένων της μεταμνημονια-
κής εποπτείας, κέρδισε πολ-
λούς βαθμούς ελευθερίας,
κερδίζοντας ταυτόχρονα και τα
εύσημα από τις αγορές και τα συμ-
βούλια των υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Η επιστροφή στην κανονικότη-
τα σε συνδυασμό με την εξόφληση του
δανείου που είχε λάβει από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (και μάλιστα με...
αλμυρό επιτόκιο) έχουν καταστήσει την
Ελλάδα υπόδειγμα «καλού μαθητή», βά-
ζοντάς την πολύ ψηλά στις σχετικές λί-
στες της διεθνούς επενδυτικής κοινότη-
τας. Άλλωστε, το κατά πόσο έχει υπάρ-
ξει σοβαρή βελτίωση στην οικονομία
αποδεικνύεται και από το τεράστιο επεν-
δυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι οίκοι
του κόσμου, όπως οι JP Morgan, Mor-
gan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank,

BNP Paribas, Barclays, Societe Gene-
rale κ.ά., παρά την αύξηση των επιτο-
κίων των κρατικών τίτλων, λόγω της αύ-
ξησης του πληθωρισμού και της ενερ-
γειακής κρίσης, επιμένουν ακόμη και
μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον
στο success story της ελληνικής οικο-
νομίας, δίνοντας μάλιστα ισχυρή ψήφο
εμπιστοσύνης στις εγχώριες συστημικές
τράπεζες. Επιπλέον, δεν είναι τυχαίο ότι
δρομολογούνται επενδύσεις δισεκατομ-
μυρίων ευρώ από εταιρείες όπως η Pfi-
zer και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως
η Microsoft, η Cisco, η Amazon κ.ά. 

Καλπάζει η ανάπτυξη

Η μετά τον κορονοϊό εποχή, παρά το
πλήγμα που επιφέρει σε ενεργειακό και
οικονομικό επίπεδο η ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία, διαμορφώνει ξεκάθαρα
θετικό πρόσημο για την ελληνική οικο-
νομία.  Έτσι, μετά τη βαθιά ύφεση του
8% το 2020, η Ελλάδα πέρασε πέρυσι
σε ανάπτυξη 7,3% και ετοιμάζεται φέ-
τος να επιτύχει υψηλό 12 ετών στο ΑΕΠ
της. Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε
την περασμένη Δευτέρα από το Συνέ-
δριο του Economist ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, η αρχική
πρόβλεψη του Προϋπολογισμού για

ανάπτυξη 3,1% κατά τη φετινή χρονιά
αναθεωρείται στο 5,3%, ενώ ο πάντα
«κουμπωμένος» διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, από το
ίδιο Συνέδριο, μίλησε μετά βεβαιότητας
για ανάπτυξη 6%. Έτσι, η Ελλάδα, θα
βρεθεί στο 5% και... κάτι υψηλότερα, σε
σχέση με το προηγούμενο υψηλό του
2019. Για την ακρίβεια, το φετινό ΑΕΠ
αναμένεται να κλείσει στα 210 δισ. ευ-
ρώ, ενώ η πρόβλεψη για το 2023 ανε-
βάζει τον πήχη στα 220 δισ. ευρώ. 

Όπως λένε στην κυβέρνηση «δεν
έτυχε, αλλά πέτυχε», θέλοντας να τονί-
σουν τις επιτυχημένες κινήσεις που

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η Ελλάδα βρίσκεται
πλέον ένα σκαλοπάτι πριν

από την επενδυτική βαθμίδα.
Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Πάολο Φιο-

ρέτι (επικεφαλής του Μόνιμου Μηχανι-
σμού Στήριξης), η ανάκτηση τοποθετείται

στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η αναφορά
αυτή αποτελεί ξεκάθαρα μήνυμα προς τις
αγορές και το εσωτερικό πολιτικό σκηνι-
κό, καθώς προέχουν η πολιτική σταθε-

ρότητα και η δημοσιονομική συνέ-
πεια, αμέσως μετά τις εκλογές

του επόμενου έτους. 

Η «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Στα 7 οικονομικά θαύματα
του κόσμου η χώρα μας,

σύμφωνα με το «αφεντικό»
του Rockefeller

International! Τουρισμός,
επενδύσεις και δρόμοι της
ενέργειας διαμορφώνουν 

νέα δεδομένα
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Συμφωνία αλλά χωρίς πλαφόν
Σε μια «μερική» συμφωνία σχετικά με τα μέτρα

για την ηλεκτρική ενέργεια κατέληξαν –σύμφωνα
με tweet της Τσεχικής Προεδρίας– οι υπουργοί
Ενέργειας της ΕΕ. Από τη συμφωνία απουσιάζει κά-
θε αναφορά στο πλαφόν για το φυσικό αέριο.

Τα τρία σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:
1. Υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας.
2. Ανώτατο όριο στα έσοδα όσων παράγουν ηλε-
κτρική ενέργεια με άλλες τεχνολογίες.
3. Συνεισφορά αλληλεγγύης από τους παραγω-
γούς ορυκτών καυσίμων.
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Το «turn around story» της Ελλάδας
περιλαμβάνει ως... κερασάκι στην
τούρτα και την παράμετρο της ενερ-
γειακής σημασίας. 
Το τεράστιο ενδιαφέρον ξένων
εταιρειών για την ανάπτυξη εγκατα-
στάσεων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολι-
κά) και η στρατηγική θέση της Ελ-
λάδας στους εναλλακτικούς δρό-
μους του φυσικού αερίου, οι οποίοι
παρακάμπτουν τη Ρωσία, αποτε-
λούν χρήσιμα «όπλα» της χώρας,
το… οπλοστάσιο της οποίας ενι-
σχύεται συνεχώς. Τα εγκαίνια του
αγωγού IGB πριν από μερικά
24ωρα στην Κομοτηνή, σε συνδυα-
σμό με την ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού της Αλεξανδρούπολης και
των δεξαμενών υγροποιημένου αε-
ρίου που θα εγκατασταθούν εκεί,
μετατρέπουν την Ελλάδα σε «παί-
κτη» τεραστίων γεωπολιτικών δια-
στάσεων στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Επιπλέον, η πρόσφατη συμφωνία
Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας για
την εισαγωγή υδρογόνου μετατρέπει
τη χώρα μας σε πύλη εισόδου ενός
κρίσιμου καυσίμου που θα χρησιμο-
ποιηθεί στις ΑΠΕ. Το project περι-
λαμβάνει την ανάπτυξη των εγκατα-
στάσεων στη σαουδαραβική πόλη
Νιόμ και στη συνέχεια, μέσω Ιορδα-
νίας και Αιγύπτου, θα φτάνουν οι πο-
σότητες σε Ελλάδα και εν τέλει στην
ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, η Ελλάδα
διαμορφώνει ένα περιβάλλον κυ-
ριαρχίας στη γεωπολιτική σκακιέρα
της ευρύτερης περιοχής μας, αλλά
και ολόκληρης της Ευρώπης, γεγο-
νός που, από την άλλη, αυξάνει ση-
μαντικά τους κινδύνους και τις απει-
λές από την Τουρκία, η οποία βλέπει
το... τρένο των εξελίξεων να περνά,
χωρίς η ίδια να βρίσκεται στην...
πρώτη θέση! 
Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο οι ΗΠΑ και η Γαλλία έχουν
προχωρήσει με αποφασιστικά βήμα-
τα στη δημιουργία διμερών στρατιω-
τικών συμμαχιών με την Ελλάδα,
στέλνοντας μηνύματα υψηλού συμ-
βολισμού και τεράστιας γεωστρατη-
γικής σημασίας. 

  πρωταγωνιστής των εξελίξεων

έχουν γίνει κατά τα τελευταία τρία χρό-
νια, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συν-
θήκες. Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώ-
ρες με τις υψηλότερες δαπάνες για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κο-
ρονοϊού και, σε συνδυασμό με την
ενεργειακή κρίση, έχει διαθέσει συνο-
λικά κοντά στα 50 δισ. ευρώ προς νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, αυ-
τό το... άνοιγμα συνδυάζεται με ορθο-
λογική εφαρμογή των κανόνων δημο-
σιονομικής πολιτικής, κάτι που ανα-
γνωρίζεται από τις αγορές. 

Ιστορικό τρίπτυχο

Η επιστροφή των τουριστικών εισπρά-
ξεων στα επίπεδα του 2019, η έκρηξη
των επενδύσεων στην πραγματική οικο-
νομία και ειδικότερα στον ενεργειακό
τομέα τον τουρισμό και το real estate,
καθώς και η αναμενόμενη εκτίναξη των
εξαγωγών στα 47 δισ. ευρώ, αποτελούν
τα ισχυρά στηρίγματα για την οικονομία
την τρέχουσα χρονιά. Επιπλέον, οι αγο-
ρές προεξοφλούν τεράστια οφέλη τα
επόμενα χρόνια από την αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και του ΕΣΠΑ. Από την άλλη, η υπέρ-
βαση των εσόδων του κρατικού Προϋπο-
λογισμού κατά 5,6 δισ. ευρώ σε σχέση
με τον στόχο αποτελεί ένα εξαιρετικό ερ-

γαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, έτσι
ώστε να μπορεί να παρέμβει με νέες στο-
χευμένες παροχές για τη στήριξη των νοι-
κοκυριών και των επιχειρήσεων, ώστε να
αντιμετωπίσουν την έκρηξη του ενεργει-
ακού κόστους, αλλά και την ακρίβεια. 

Πτώση της ανεργίας

Συνεχή πτώση παρουσιάζει ο δείκτης
της ανεργίας κατά τους τελευταίους 38
μήνες, παρά τη βαθιά ύφεση του 2020,
λόγω της πανδημίας.  Πιο συγκεκριμέ-
να, ο δείκτης, από το 17,3% τον Ιούνιο
του 2019, υποχώρησε τον περασμένο
Ιούλιο στο 11,4%! Η μείωση κατά σχε-
δόν 6 εκατοστιαίες μονάδες «μεταφρά-
ζεται» σε επιπλέον 300.000 θέσεις ερ-
γασίας. Eφόσον επιτευχθεί μείωση της
ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό το
2023, τότε θα αρθεί και το τελευταίο
μνημονιακό εμπόδιο για τη χορήγηση ει-
σοδηματικών αυξήσεων και στον δημό-
σιο τομέα. H αύξηση του βασικού μι-
σθού από τα 650 στα 713 ευρώ και τον
Μάιο του 2023 στα 760 ευρώ δεν στέ-
ρησε θέσεις εργασίας από την οικονο-
μία, λόγω της ισχυρής δυναμικής που
παρουσιάζουν οι τομείς του τουρισμού,
της βιομηχανίας, των logistics, της
εστίασης, της οικοδομής κ.ά. 

Από την εποχή των
κρίσεων, της –σχεδόν–

χρεοκοπίας και της
απαξίωσης από την

Ευρώπη, στην εποχή της
εξόδου από την ενισχυμένη

εποπτεία και του...
εξοστρακισμού του ΔΝΤ

Η «οδός» της ενέργειας
περνά από την Ελλάδα!

Την κατασκευή τριών κέντρων δε-
δομένων (Data Centers) προβλέπει
το επενδυτικό σχέδιο της Google
στη χώρα μας, με το οποίο θα δημι-
ουργήσει την πρώτη «Cloud περιο-
χή» (σ.σ. «Cloud Region»), στη νοτι-
οανατολική Ευρώπη. Αν και επισή-
μως οι εκπρόσωποι της πολυεθνι-
κής απέφυγαν κατά την πρώτη πα-
ρουσίαση να μπούνε σε λεπτομέρει-
ες, κυβερνητικές πηγές έλεγαν πως
το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην
ελληνική κυβέρνηση αφορά την κα-
τασκευή ενός διευρυμένου «Συγ-
κροτήματος Δεδομένων Τεχνολογι-
κής Υποστήριξης Δεδομένων».

Τα κέντρα δεδομένων θα αναπτυχ-
θούν στην Αττική, ενώ ανοικτό παρα-
μένει και το χρονοδιάγραμμα της
συγκεκριμένης επένδυσης. Μελέτη
της AlphaBeta Economics, στην
οποία αναφέρθηκε η πρόεδρος της
Google Cloud International, κα
Adaire Fox Martin, για τον αντίκτυπο
στην ελληνική οικονομία που θα έχει
η λειτουργία της σχεδιαζόμενης
επένδυσης, λαμβάνει ως case study
το διάστημα από το 2024 έως
2030. Στη συγκεκριμένη εξαετία, η
μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα
πως η επένδυση θα συμβάλει στην
αύξηση του ΑΕΠ συνολικά κατά 2,2
δισ. δολ., υποστηρίζοντας παράλλη-
λα τη δημιουργία πάνω από 19.400
θέσεων εργασίας.

Η Google «φέρνει»
2,2 δισ. και «δίνει» 

20.000 θέσεις εργασίας 
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Για νομικό, πολιτικό και ιστορικό
παραλογισμό από την πλευρά της
Τουρκίας, κατηγορεί την Άγκυρα ο

ΥΦΕΞ Ανδρέας Κατσανιώτης, σε
συνέντευξή του στο «Π». Τονίζει με
κατηγορηματικό τρόπο πως η κυβέρνηση
είναι προετοιμασμένη και αποφασισμένη
για κάθε ενδεχόμενο, ενώ για τους
εκβιασμούς Πούτιν υποστηρίζει πως η
Μόσχα κλιμακώνει τον ενεργειακό πόλεμο
και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης
άμεσων μέτρων από την ΕΕ. 

Η πολυεπίπεδη κλιμάκωση της τουρκι-
κής προκλητικότητας σας ανησυχεί;
Εκτιμάτε πως υπάρχει ενδεχόμενο ενός
θερμού επεισοδίου; 

Η κυβέρνηση και τα υπουργεία Εξωτερι-
κών και Άμυνας έχουμε μελετήσει προσεκτι-
κά τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Ξέρουμε
τις αναθεωρητικές τάσεις της, που εμφανί-
στηκαν πριν από το πρόσφατο ιδεολόγημα
της «Γαλάζιας πατρίδας». Την ψευδαίσθηση
αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας. Σήμερα λοιπόν, σαν να μην έφτανε η
απειλή πολέμου –το παράνομο casus belli
του 1995–, παρατηρούμε την κορύφωση
του νομικού, πολιτικού και ιστορικού παρα-
λογισμού. Η Τουρκία τολμά να ζητά αποστρα-
τικοποίηση, την ώρα που έχει αναπτύξει απέ-
ναντι από τα ελληνικά νησιά τη μεγαλύτερη
αποβατική στρατιά της Μεσογείου. Το να μι-
λάς ή να φωνάζεις χωρίς να προετοιμάζεσαι
δεν αποτελεί στρατηγική. Αποτρεπτική στρα-
τηγική είναι η διπλωματική και αμυντική ενί-
σχυση της πατρίδας μας. Είναι τα Rafale, οι
Belharra, οι συμμαχίες και οι αμυντικές συμ-
φωνίες. Δεν ανησυχούμε λοιπόν γιατί ξέρου-

με, είμαστε αποφασισμένοι και προετοιμα-
σμένοι για κάθε ενδεχόμενο. 

Το γεγονός πως Ελλάδα και Τουρκία βρί-
σκονται σε προεκλογική περίοδο πι-
στεύετε πως θα επηρεάσει περαιτέρω
το βαρύ κλίμα που ήδη υπάρχει; 

Όπως σας είπα, η Τουρκία τα τελευταία
τρία χρόνια έχει αλλάξει τακτική. Ζητά απο-
στρατικοποίηση νησιών, στη συνέχεια αμφι-
σβητεί την ελληνική τους κυριαρχία και φτά-
νει σήμερα στο σημείο να απειλεί ευθέως με
εισβολή σε ελληνικό έδαφος. Προφανώς, η
προεκλογική περίοδος ενισχύει ακόμα περισ-
σότερο την πλειοδοσία εθνικιστικής ρητορι-
κής από τα τουρκικά κόμματα, σε σημείο πα-
ράνοιας. Υπόσχονται ακόμα και αναβίωση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλητηριάζον-
τας την τουρκική κοινωνία. Εμείς από την
πλευρά μας θα συνεχίσουμε να απαντάμε με
αποφασιστικότητα σε κάθε πρόκληση και θα
συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους συμμά-
χους μας με επιχειρήματα για τις αβάσιμες,
ψευδείς και εντελώς ανιστόρητες αιτιάσεις
που εκτοξεύονται εναντίον μας. 

Προφανώς, επίσης, θα συνεχίσουμε να κα-

λούμε την Τουρκία να εγκαταλείψει την παρα-
βατική συμπεριφορά της και να προσέλθει
στο τραπέζι του διαλόγου για την επίλυση της
μίας και μόνης διαφοράς μας, την οριοθέτη-
ση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αι-
γαίο και στην Αν. Μεσόγειο, στη βάση του Διε-
θνούς Δικαίου. 

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τους
Έλληνες που σπουδάζουν στη Μόσχα
μετά την επιστράτευση; 

Κατανοούμε την αγωνία, είμαστε σε συ-
νεχή επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας,
ενώ οι διπλωματικές μας αρχές στη Ρωσία
βρίσκονται σε ετοιμότητα, προκειμένου να
λύσουν ό,τι πρόβλημα προκύψει. Ήδη, το
ζήτημα μεταφοράς χρημάτων από την Ελ-
λάδα προς τους Έλληνες φοιτητές το αντι-
μετωπίζουμε με τη συνδρομή των προξενι-
κών μας αρχών. 

Η Ακροδεξιά, με αφορμή και τις ιταλι-
κές εκλογές, κάνει πιο έντονη την πα-
ρουσία της στην Ευρώπη. Εκτιμάτε πως
αυτό το κλίμα μπορεί να επηρεάσει τη
χώρα μας; 

Στην πατρίδα μας έχουμε πρόσφατη και

«Η Ρωσία έχει “οπλοποιήσει” το φυσικό αέριο και ο Ερντογάν
υπόσχεται αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,

δηλητηριάζοντας την τουρκική κοινωνία»

Είμαστε αποφασισμένοι και 
προετοιμασμένοι για τα πάντα 

Υφυπουργός Εξωτερικών 

Ανδρέας 
Κατσανιώτης 

Πιστεύετε πως, ενόψει του χειμώνα, ο Πού-
τιν θα συνεχίσει να εκβιάζει την Ευρώπη με
το φυσικό αέριο; 

Η Ρωσία έχει «οπλοποιήσει» το φυσικό αέριο,
επιτίθεται συνολικά στην Ευρώπη και για την
ώρα τίποτα δεν φανερώνει αλλαγή τακτικής
από την πλευρά της. Αντιθέτως, το περιστατικό
με τις διαρροές στους αγωγούς North Stream 1
& 2 δείχνει κλιμάκωση του ενεργειακού πολέ-
μου. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ πρέπει επιτέλους
να αφυπνιστεί και να προετοιμαστεί για έναν πο-
λύ δύσκολο χειμώνα. Οφείλει να αποδεχθεί την
επιστολή που κατέθεσε η Ελλάδα και άλλα 14
κράτη-μέλη για την επιβολή πλαφόν στη χονδρι-
κή τιμή φυσικού αερίου, αλλά και την ελληνική
πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις
υψηλές τιμές φυσικού αερίου.

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

οδυνηρή εμπειρία από τη δράση ακροδεξιών
μορφωμάτων, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τε-
λειώσαμε οριστικά με τη φιλοναζιστική Χ.Α.
και τους μιμητές της. Επίσης, οι Έλληνες
έχουμε πρόσφατη εμπειρία και από τις οδυ-
νηρές επιπτώσεις των δυνάμεων του λαϊκι-
σμού και των αυταπατών. Έχουμε όμως και
κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Μια κυβέρνηση
που αντιλαμβάνεται την αγωνία των πολιτών
και δίνει καθημερινά τη μάχη για να απορρο-
φήσει τις συνέπειες των αλλεπάλληλων εξω-
γενών κρίσεων. Όμως, για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης και της επακόλου-
θης αύξησης του κόστους ζωής, απαιτείται
συνολική ευρωπαϊκή λύση. Κανένα κράτος
δεν μπορεί μόνο του. 

Σε διαφορετική περίπτωση, θα διογκωθεί η
εντύπωση των κοινωνιών ότι η ΕΕ είναι ανήμ-
πορη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της
εποχής. Η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολι-
τών θα κλυδωνιστεί περαιτέρω και οι δυνά-
μεις των άκρων και του λαϊκισμού θα απειλή-
σουν συνολικά τα θεμέλια της πολιτικής μας
κοινότητας. Προφανώς και της Ελλάδας. Ο
μόνος τρόπος για να επιτύχουμε είναι να στρέ-
ψουμε άμεσα το τιμόνι προς την κατεύθυνση
μίας πιο δίκαιης, κοινωνικής και αξιακής Ένω-
σης. Όχι να κουνούν το δάκτυλο στους πολί-
τες οι τραπεζίτες και η ελίτ. Προς μια Ευρώπη
του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της ελευ-
θερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δι-
καιοσύνης και της συλλογικής ευημερίας. Ει-
δικά στην εποχή που ζούμε, κατά την οποία οι
αγορές απορρυθμίζονται, η πολιτική οφείλει
να εγγυάται τη συνοχή της κοινωνίας. 
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Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας
ψιλικατζής, ένας ιδιοκτήτης video
club, ένας άνεργος ηθοποιός, μια

γραφίστρια και μια street performer;
Πέντε άνθρωποι, εντελώς διαφορετικοί
μεταξύ τους, ενώνονται χάρη σε μια
καταπληκτική ιδέα. Να φτιάξουν μια
εταιρία που θα αναλαμβάνει να καλύπτει
τα ίχνη των πελατών της για τις
«κομπίνες» που ετοιμάζουν! 

Μετά το «Έτερος Εγώ» και τους «42οC», η
COSMOTE TV έχει αποδείξει ότι επενδύει
σε παραγωγές υψηλού επιπέδου, βάζον-
τας ψηλά τον πήχη στη μυθοπλασία. Η
νέα της σειρά «Αόρατοι» συστήνεται ως
επικίνδυνα σοβαρή κωμωδία. Είναι πολύ
«φρέσκια», με ενδιαφέρουσα πλοκή,
εξαιρετική φωτογραφία κινηματογραφι-
κής αισθητικής και ένα εξαιρετικό καστ,
που δένει μοναδικά, βγάζοντας γέλιο εν-
τελώς αβίαστα!

Μια τρελή εταιρία

Ο Τόλης (Μάκης Παπαδημητρίου) είναι
ένας ψιλικατζής, κάπου σε μια γειτονιά
της Αθήνας, και ζει με τη μαμά του (Σό-
φη Ζαννίνου). Στην προσπάθειά του να
αποκτήσει φίλους και να δώσει μια
«σπίθα» στην καθημερινότητά του, μοι-
ράζεται την ιδέα του για τη δημιουργία
της εταιρίας με τον Μήτσο (Νίκος Πουρ-
σανίδης), ιδιοκτήτη video club, και τον

Άλεξ (Γιώργος Χρανιώτης), έναν άνερ-
γο ηθοποιό. Ο Μήτσος οικειοποιείται
την ιδέα του Τόλη, δίνει στον εαυτό του
τον ρόλο του «αρχηγού» και φέρνει στην
ομάδα τη νέα του γειτόνισσα Μυρτώ
(Βασιλική Τρουφάκου), μια γραφίστρια
που μόλις έχει έρθει από την Πάτρα για
να ακολουθήσει τον έρωτά της, και την
εκκεντρική «street performer» Ρόξι (Γι-
ούλικα Σκαφιδά). Το σχέδιό τους μπαί-
νει σε εφαρμογή και η μία περίεργη
υπόθεση διαδέχεται την άλλη, μπλέκον-
τας τους πέντε ήρωες σε κωμικοτραγι-
κές καταστάσεις. Μέσα από αυτές θα
έρθουν πιο κοντά και θα εξελιχθούν,
ανακαλύπτοντας ταλέντα που ούτε και
οι ίδιοι ήξεραν ότι είχαν. Ένας φόνος θα
ανατρέψει τα πάντα, αφού θα βρεθούν
στο αστυνομικό τμήμα ως κατηγορού-
μενοι. Και κάπως έτσι, ξεκινάει η ιστο-
ρία των «Αόρατων»…

Πλούσιο καστ σε μεγάλα κέφια

Η σειρά βασίζεται σε μια ιδέα του σκηνο-
θέτη και δημιουργού Χάρη Μαζαράκη, ο
οποίος έχει γράψει και το σενάριο μαζί με
τον Θωμά Νικολαΐδη. Η κινηματογραφική
εικόνα έχει την υπογραφή του «μετρ»
Γιάννη Δασκαλοθανάση, ενώ το καστ πε-
ριλαμβάνει πολλούς και αγαπημένους
ηθοποιούς. Η πρωταγωνιστική πεντάδα
αποτελείται από τους: Μάκη Παπαδημη-
τρίου, Νίκο Πουρσανίδη, Γιώργο Χρανιώ-

τη, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα
Σκαφιδά. Μαζί τους παίζουν επίσης ο Δη-
μήτρης Πιατάς (Θείος Ιάσονας), ο Γιώρ-
γος Πυρπασόπουλος (Διονύσης), η Σόφη
Ζαννίνου (Μητέρα Τόλη), ο Αντώνης Λου-
δάρος (Πατέρας Τόλη), ο Χρήστος Ευθυ-
μίου (Ανακριτής) και η Γεωργία Παντέλη
(Ψυχολόγος). Στη σειρά συμμετέχουν,
ακόμα, η Κατερίνα Λέχου, ο Θανάσης Τό-
τσικας και πολλοί άλλοι.

Όλος ο κύκλος 
διαθέσιμος on demand

Οι «Αόρατοι» έρχονται στις οθόνες μας με
8 επεισόδια, ξεκινώντας με την πρεμιέρα
τους το Σάββατο 1η Οκτωβρίου. Η σειρά
θα προβάλλεται κάθε Σάββατο στις
22:00 στο COSMOTE CINEMA 1HD, αλ-
λά για όσους θέλουν να δουν όλα τα επει-
σόδια back-to-back, μετά την προβολή
του πρώτου επεισοδίου, όλος ο κύκλος
θα είναι διαθέσιμος on demand!

Όλοι οι «Αόρατοι» 
σε μια ξεχωριστή βραδιά

H επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς
της COSMOTE TV πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 27/9 στο Cine Πολεμικό Μουσείο,
όπου εκπρόσωποι των ΜΜΕ παρακολού-
θησαν τα δύο πρώτα επεισόδια. Στην εκ-
δήλωση έδωσε το «παρών» ο Executive
Director της COSMOTE TV, κ. Δημήτρης

Μιχαλάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τους
ηθοποιούς και τους συντελεστές της σει-
ράς για το εξαιρετικό αποτέλεσμα, υπο-
γραμμίζοντας τη δέσμευση της COS-
MOTE TV στην παραγωγή σειρών μυθο-
πλασίας, υψηλών προδιαγραφών. Ο κ.
Μιχαλάκης αναφέρθηκε στην πολύτιμη
συμβολή του ΕΚΟΜΕ, το οποίο παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής μυθοπλασίας τα τελευταία χρόνια.
Στην ανάπτυξη αυτή μεγάλο εμπόδιο
αποτελεί η πειρατεία, για την οποία ο κ.
Μιχαλάκης σημείωσε: «Το πρόβλημα των
πειρατικών συνδέσεων συνδρομητικής
τηλεόρασης στη χώρα μας επιδεινώνε-
ται, αφού υπολογίζεται ότι έχουν ξεπερά-
σει τις 600.000. Η πειρατεία αποτελεί
ποινικό αδίκημα, τόσο για τον πειρατή
όσο και για τον χρήστη και πλήττει σημαν-
τικά τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς,
τις ελληνικές παραγωγές και τελικά τα
δημόσια έσοδα».
Από την πλευρά τους, ο δημιουργός της
σειράς, Χάρης Μαζαράκης, και οι πρωτα-
γωνιστές Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώρ-
γος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και
Γιούλικα Σκαφιδά μοιράστηκαν με τους
δημοσιογράφους την εμπειρία τους από
τη συμμετοχή τους στη σειρά και αγαπη-
μένες στιγμές από τα γυρίσματα. 

Μια επικίνδυνα... σοβαρή
κωμωδία από 

την COSMOTE TV, 
με ενδιαφέρουσα πλοκή,

αβίαστο γέλιο και
αγαπημένους ηθοποιούς 

σε μεγάλα κέφια

Αυτό το Σαββατοκύριακο 
γινόμαστε «Αόρατοι»!
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Πρόσωπο-έκπληξη 
για την παρουσίαση των
ειδήσεων στο Action 24

Με προσεκτικά βήματα προχωρεί η
νέα ιδιοκτησία του Action 24 στη στε-
λέχωση του ενημερωτικού τομέα του
καναλιού, ώστε να διαμορφωθεί ένα
μάχιμο και παρεμβατικό πρόγραμμα,
με φόντο και τις πολλαπλές εκλογι-
κές αναμετρήσεις που θα έχουμε
μπροστά μας, εντός του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν
ήδη διαμορφωθεί τα σχήματα των
ενημερωτικών εκπομπών της πρωι-
νής ζώνης, τόσο τις καθημερινές όσο
και τα Σαββατοκύριακα, ενώ αναζη-
τείται πρόσωπο-έκπληξη για την πα-
ρουσίαση του κεντρικού δελτίου ει-
δήσεων του σταθμού. Ήδη έχουν γί-
νει προτάσεις σε δύο γυναίκες, που
έχουν εμπειρία και από τη δημόσια
τηλεόραση, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει ακόμη… λευκός καπνός για τις
τελικές αποφάσεις της ιδιοκτησίας
του καναλιού.

Οι προσεκτικές
κινήσεις Βενιζέλου

Μετά την ανοικτή αντιπαράθεση
που είχε τόσο με τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και
με το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθε-
ση των υποκλοπών, ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος έχει επιλέξει εξαιρετικά προσε-
κτικές κινήσεις και μετρημένη έκθεση
στη δημοσιότητα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εί-
ναι από τις προσωπικότητες που ξεχω-
ρίζουν στο πολιτικό σκηνικό εδώ και
πολλά χρόνια και δεν θέλει να «κάψει»
το χαρτί του ως ήρεμη δύναμη και ση-
μείο αναφοράς, που θα μπορούσε να
διαδραματίσει πρωταγωνιστικούς ρό-
λους σε ένα ασταθές περιβάλλον, το
οποίο ενδεχομένως θα προκύψει μετά
τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. 

Την ίδια τακτική ακολουθούν και
στελέχη του χώρου του Κέντρου και
της Κεντροαριστεράς, που έχουν
απευθείας αναφορά στον Ευάγγελο
Βενιζέλο και επίσης επιλέγουν τη δια-
κριτική αποστασιοποίηση από τη φθο-
ρά της τριβής με ζητήματα αιχμής της
καθημερινότητας. 

Δήμος Αθηναίων: Στο… μάτι της αντιπολίτευσης
Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, του 2023, αναμένεται να προσφέρουν ευκαιρίες

αλλά και… διέξοδο σε πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, για να διεκδικήσουν
την τύχη τους, και ενδεχομένως να αναζητήσουν καινούργιους ρόλους. Εσχάτως, σε

επίπεδο παρασκηνιακών ζυμώσεων, ενδιαφέρον δείχνει να συσσωρεύεται γύρω από τον
Δήμο Αθηναίων, εκεί όπου ο σημερινός ένοικος της πλατείας Κοτζιά Κώστας

Μπακογιάννης θα διεκδικήσει την ανανέωση της θητείας του, στην αντιπολίτευση
ωστόσο εκτιμούν ότι υπάρχουν περιθώρια να του επιφέρουν ένα καίριο πολιτικό πλήγμα.

Για τον λόγο αυτόν και στα κομματικά επιτελεία ακούγονται ονόματα προσωπικοτή-
των των Γραμμάτων και των Τεχνών, που θα μπορούσαν να έχουν την ταυτότητα του υπερ-

κομματικού και να διεκδικήσουν να «ψαλιδίσουν» την επικράτηση Μπακογιάννη, 
αν όχι να μετατρέψουν την αναμέτρηση σε θρίλερ.

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημο-
κρατίας για τις επόμενες εκλογές δεν έχει ξεκινή-
σει ακόμη, στο παρασκήνιο ωστόσο οι ζυμώ-
σεις… τρέχουν. Το ενδιαφέρον εστιάζεται παρα-
δοσιακά σε εκείνους που… έρχονται, που θα προ-
στεθούν δηλαδή στις λίστες, ενώ δεν είχαν ξανα-
δώσει στο παρελθόν τη μάχη μιας εκλογικής ανα-
μέτρησης, όταν ωστόσο μιλάμε για ένα μεγάλο
κόμμα εξουσίας, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σή-
μερα στα ηνία της διακυβέρνησης του τόπου,
εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποιοι…
αποχωρούν. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν,

στις σκέψεις του Μεγάρου Μαξίμου υπάρχουν
δύο αποχωρήσεις-έκπληξη από περιφέρειες του
λεκανοπεδίου Αττικής, με φόντο τη χρησιμοποί-
ηση αμφοτέρων σε άλλα πόστα, μετά τις εκλογές.
Και οι δύο εν ενεργεία βουλευτές, με απευθείας
αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη, με τον έναν να μην κρύβει το άγχος του για την
επανεκλογή του, καθώς είχε δυσκολευτεί να μπει
στη Βουλή και την πρώτη φορά, και τον άλλον να
απολαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα και προβολή
από τα ΜΜΕ και να εξετάζει το ενδεχόμενο να δώ-
σει τη μάχη των εκλογών… εκτός συνόρων. 

Ο διάδοχος του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, Γιάννης
Μπρατάκος, φαίνεται, από τα πρώτα κιόλας βήματά του, να κερδίζει το
στοίχημα της αναθέρμανσης των σχέσεων του πρωθυπουργικού γρα-

φείου με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά από τη
στιγμή που έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της
άνοιξης-καλοκαιριού του 2023. Ο Γιάννης Μπρατάκος είναι από τα λίγα στελέ-
χη με βαθιά γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της Νέας Δημοκρατίας και των
εσωτερικών συσχετισμών και ισορροπιών στην παράταξη, κάτι που του επιτρέ-
πει να λειτουργεί προληπτικά και να διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον,
ώστε η μάχη των επόμενων εκλογών να δοθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ομοι-
ογένεια και χωρίς φαινόμενα… γκρίνιας ή παραπόνων.

Ο Φώτης Καρύδας 
ανεβάζει στροφές

Ένας από τους συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα
δώσουν τη μάχη των εκλογών του 2023,
είναι και ο Φώτης Καρύδας. Ο γνωστός
δημοσιογράφος έχει διαγράψει σημαντι-
κή και αυτόνομη επαγγελματική διαδρο-
μή, ενώ έχει διαμορφώσει μεθοδικά πυ-
ρήνες στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθη-
νών, όπου και θα είναι υποψήφιος.

Σε σύγκριση μάλιστα με τις προηγού-
μενες εθνικές εκλογές, όπου ήταν και
πάλι υποψήφιος, το όνομά του «τρέχει»
αυτήν τη φορά περισσότερο, στα «γαλά-
ζια» παρασκήνια, καθώς η ισχυρή δι-
κτύωσή του επιτρέπει στον Φώτη Καρύ-
δα να συνομιλεί με πλήθος κομματικών
στελεχών, με φόντο και τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές του 2023, καθώς στον Βό-
ρειο Τομέα της Β’ Αθηνών η Νέα Δημο-
κρατία έχει παραδοσιακά ισχυρή εκπρο-
σώπηση σε δήμους.

Σκέψεις για δύο αποχωρήσεις από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ
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Ο Γιάννης Μπρατάκος 
«κερδίζει» την ΚΟ
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Τρομάζει η τιμή στο ψωμί
H τιμή κιλού στο ψωμί αγγίζει τα 6 έως 8 ευρώ
στη Γερμανία και είναι ενδεικτικό της κρίσης
ακρίβειας που έρχεται στα τρόφιμα.
Γιατί το ψωμί είναι το διατροφικό «βαρόμετρο».
Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη (ακόμα και οι
ΗΠΑ) που να μην καταναλώνει ψωμί ως το βασι-
κότερο είδος διατροφής.
Στην Ελλάδα, οι φούρνοι δίνουν καθημερινή μά-
χη επιβίωσης από τα τεράστια κόστη στις πρώ-
τες ύλες, αλλά και τα ενεργειακά που είναι δυ-
σανάλογα με τις τιμές πώλησης και τα έσοδα
των επιχειρήσεων. Πολύ σύντομα η κυβέρνηση
θα πρέπει να στηρίξει ειδικά το διατροφικό κομ-
μάτι των ασθενέστερων, όπως συνέβη με τα καύ-
σιμα και το φυσικό αέριο. Δεν φαίνεται να υπάρ-
χει άλλη λύση. 

Σηκώνει το γάντι 
η «ΟΜΟΝΟΙΑ»
Η Δημοκρατική Ένωση Εθνικής
Ελληνικής Μειονότητας «ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ» έβγαλε ανακοίνωση με τίτ-
λο «Λανθάνουσα η προσέγγιση
των ΜΜΕ στην Αλβανία σε ό,τι
αφορά την επιθετική έναντι του
Ελληνισμού συμπεριφορά της
Τουρκίας», στην οποία τονίζεται η
φιλοτουρκική προσέγγιση των αλ-
βανικών μέσων στα Ελληνοτουρ-
κικά. Πιο συγκεκριμένα, αναφέ-
ρει: «Προκλητικά τα ΜΜΕ στην
Αλβανία, ειδικά τα φιλοκυβερνητι-
κά, ηλεκτρονικά, έντυπα και διαδι-
κτυακά, όχι απλά υιοθετούν την
πληροφόρηση που παρέχει ο προ-
παγανδιστικός μηχανισμός της
Προεδρίας της Τουρκίας σε ό,τι
αφορά την από πλευράς τους κλι-
μάκωση της επιθετικότητας έναν-
τι του Ελληνισμού, αλλά επιδει-
κνύουν και ανώφελο ζήλο στην
κατεύθυνση αυτή». Έχουν απόλυ-
το δίκιο, αλλά είναι γνωστό το παι-
χνίδι των Αλβανών. 

Πολύ «ζουμί» στην υπόθεση 
με τα ρωσικά κεφάλαια 

Οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν πρόκειται να αντιμετωπί-
σουν δυσκολίες για τη διερεύνηση του σκανδάλου που σχε-
τίζεται με τη ρωσική διείσδυση, η οποία επιδιώχθηκε να κο-
ρυφωθεί από το 2014 και εντεύθεν, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ.  Στην υπόθεση αυτή πρωτοστάτησε εγχώριος μικρο-
εφοπλιστής, ο οποίος είχε σχέση με ισχυρό την εποχή εκεί-
νη πρόσωπο της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, γνωστό
για τα φιλορωσικά του αισθήματα. 

Ο μικροεφοπλιστής –που είχε σοβαρά προβλήματα με
την Δικαιοσύνη και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του–
φέρεται να έχει «μιλήσει» στους Αμερικανούς και να έχει
αναφερθεί σε κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες για να
βοηθήσει την θέση του. Φαίνεται, πάντως, ότι η υπόθεση
δεν θα κλείσει εύκολα.

Το μεγάλο αίνιγμα της ΛΑΡΚΟ 

«Καμπανάκι» από τον Μαύρο 
Ο Δημήτρης Μαύρος είναι ένας πολύ μετριοπαθής εκλογικός και πολιτικός αναλυ-
τής. Ως εκ τούτου, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της
MRB χρησιμοποιεί κατηγορηματικές διατυπώ-
σεις, αυτό έχει την αξία του. Τα ποιοτικά
ευρήματα στην τελευταία έρευνα που
διεξήγαγε δεν του άφησαν περιθώρια
για να μην πει όσες τεκτονικές αλλα-
γές έχει αρχίσει να νιώθει ότι συντε-
λούνται στην ελληνική κοινωνία. «Η
κοινωνία είναι μία χύτρα που βράζει,
αλλά χωρίς βαλβίδα εκτόνωσης»,
λέει με κάθε ευκαιρία σχολιάζοντας
τις έρευνές του. 

Εκτός οι περιπολίες
Έξω από τις πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνοδεία αστυνομικών από τα κον-
τινά αστυνομικά τμήματα θα περιπολούν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.
Αυτό θα είναι το επόμενο επιχειρησιακό βήμα του εγχειρήματος για εγκατάσταση
Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στα ελληνικά ΑΕΙ από την Ελληνική Αστυνομία. Όπως
φαίνεται, από την κυβέρνηση επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι μετά την πρώτη εμφά-
νιση των μελών των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ),
όπως ονομάζονται, στις πύλες των campus του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ στου Ζωγράφου
– εμφάνιση που προκάλεσε αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις που έχουν την
πολιτική στήριξη των μητρικών πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Η πώληση της ΛΑΡΚΟ είναι σαν να πουλάς ένα ερειπωμένο σπίτι, που
όμως κρύβει σεντούκια με χρυσές λίρες στο υπόγειο». Με αυτόν τον τρόπο
αναφέρονται στελέχη της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην επικείμενη ανά-
δειξη προτιμητέου επενδυτή για το εργοστάσιο και τα ορυχεία της ΛΑΡΚΟ,
καθώς αναμένεται να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές των δύο «μνηστή-
ρων» της βαριάς βιομηχανίας που ίδρυσε ο Μποδοσάκης και επί δεκαετίες
έμεινε στον έλεγχο του Δημοσίου. Με τα δεδομένα λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ
μέχρι και την τελική της κατάρρευση, τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να αποτε-
λέσει μια κερδοφόρα επιχείρηση για όσους επενδύσουν στην απόκτησή της.

Τα κοιτάσματα λατερίτη του ελληνικού χώρου, που αξιοποιεί η ΛΑΡΚΟ για
την παραγωγή σιδηρονικελίου, ήταν εξαρχής αρκετά «φτωχά», δηλαδή είχαν
χαμηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο, περίπου 1%. Άρα, κάτι άλλο θα θέλει ο
όποιος αγοραστής…

Στον δημόσιο διάλογο διατηρείται
το θέμα της παρακολούθησης του κινητού

του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα ζήτημα που αξιο-
λογείται αυτοτελώς ως σοβαρό, αλλά είναι χα-
μηλά στην αξιολόγηση των βασικών προβλη-

μάτων που απασχολούν την κοινωνία και
τους πολίτες. Τους πολίτες τους απα-
σχολούν, κυρίως, η οικονομική κα-

τάσταση και η ακρίβεια. 

Ψηλά η ακρίβεια 

Θετικές εκπλήξεις 
Για να υπολογίζει ο Σταϊκούρας την ανάπτυ-

ξη στο 5,3% φέτος και ο Στουρνάρας στο 6%,
μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις.
Το ΑΕΠ α’ εξαμήνου «έτρεξε» με 7,85% και
στο τρίτο τρίμηνο, με την «έκρηξη» του τουρι-
σμού, μπορούμε να έχουμε εξίσου υψηλό πο-
σοστό, αν και πέρυσι κάτι κινήθηκε στον του-
ρισμό. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα
αποτελέσει όμως ορόσημο, καθώς, αν η ανά-
πτυξη διατηρηθεί... ζωντανή, τότε μπορεί να
δούμε να κλείνει η χρονιά με 7%! Και άντε με-
τά να ακούς τον Τσίπρα, να λέει ότι η υψηλή
ανάπτυξη προέκυψε κατά τύχη... 

Πώς γυρνάνε τα πράγματα...  
Οι Γερμανοί έχουν βγει στη γύρα για να πά-
ρουν φθηνό αέριο και πετρέλαιο, γιατί ο
Σολτς βλέπει ότι ο χειμώνας που έρχεται
μπορεί να εξελιχθεί ίσως και πιο εφιαλτικό
απ’ ό,τι τον περιμένουν οι... ψυχροί Γερμα-
νοί. Επειδή ρόδα είναι και γυρίζει, ας σκε-
φτούμε τι γινόταν όταν η Ελλάδα ζητούσε
χρήματα και τι όρους έθεταν, προκειμένου
να τιμωρηθούμε για τα λάθη μας. Και φυσι-
κά διαπράξαμε λάθη στην οικονομία. Ωστό-
σο, μήπως το μεγαλύτερο λάθος ήταν η προ-
σκόλληση της Γερμανίας στο «άρμα» της
Ρωσίας για να έχει φθηνό φυσικό αέριο και
να διατηρήσει μια υπερ-ανταγωνιστική βιο-
μηχανία, η οποία είχε ημερομηνία λήξης;
Πώς γυρίζουν τα πράγματα και μάλιστα τό-
σο... ανάποδα!  

Δημοσκοπήσεις και... χρήμα
Έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και η απο-

δοχή της κυβέρνησης είναι σε πολύ υψηλά
επίπεδα, τηρουμένων των αναλογιών. Και
φανταστείτε ότι ακόμη δεν έχουν έρθει τα...
χοντρά πακέτα από το Ταμείο Ανάκαμψης
και το ΕΣΠΑ, ούτε έχουν δει οι συνταξιούχοι
τις αυξήσεις που θα λάβουν, ούτε επίσης οι
δ η μ ό σ ι ο ι
υπάλληλο ι
έχουν νιώσει
την έστω μι-
κρή αύξηση
των εισοδη-
μάτων τους,
λόγω της κα-
τ ά ρ γ η σ η ς
της Εισφοράς Αλληλεγγύης και των κρατή-
σεων 1% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολι-
τικών Υπαλλήλων. Επιπλέον, αναμένεται και
νέα αύξηση του βασικού μισθού από τον
προσεχή Μάιο. Αν μας «κάτσει» για ακόμη
μια χρονιά ο τουρισμός και συνεχίσει να κι-
νείται η οικονομία με... νεύρο, τότε κάποιοι
δεν θα έχουν το περιθώριο να «παίξουν» με
το αποτέλεσμα των εκλογών.
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ΗΕξεταστική Επιτροπή της Βουλής
για τις υποκλοπές, την ώρα που
μετράει αντίστροφα για να ρίξει

την αυλαία των εργασιών της, μπορεί να
μη φώτισε τις αιτίες που οδήγησαν την
ΕΥΠ να «κλικάρει» τον Νίκο Ανδρουλάκη,
ανέδειξε όμως μια σειρά πολιτικών
δυσλειτουργιών στη στρατηγική χάραξη
του Κινήματος. 

Η αποκάλυψη ότι ο «κοριός» είχε μπει νό-
μιμα στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη δημι-
ούργησε μια πρόσκαιρη πολιτική θύελλα και
μια κοινωνική δυσφορία. Ωστόσο τα γρήγο-
ρα –όπως αποδείχτηκαν– ανακλαστικά της
κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό «να βγαί-
νει μπροστά» και να αναλαμβάνει με τον τρό-
πο του την ευθύνη, «πέταξαν την μπάλα έξω
από τη μικρή περιοχή» του Μεγάρου Μαξί-
μου. Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ «είδε φως και

μπήκε» δυναμικά στην υπόθεση, χωρίς να
λογαριάζει όμως τα δρώμενα της δικής του
διακυβέρνησης. 

Άτοπες διαρροές

Η Εξεταστική Επιτροπή με μια σειρά ελιγ-
μών της κυβερνητικής πλειοψηφίας έφερε
λίγο πολύ την υπόθεση στα μέτρα που ήθε-
λε. Ταυτόχρονα, η μεγάλη εικόνα που δημι-
ουργήθηκε προς τα έξω ήταν μια σφοδρή
πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, με φόντο τη «νόμιμη επισύνδεση» στο τη-
λέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε σημείο
μάλιστα που φούντωναν κάθε τόσο παραπο-
λιτικές διαρροές για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο

από τη Χαρ. Τρικούπη. Σε μια μάχη με τον
χρόνο, αναγκάστηκαν να μπουν και πάλι στη
διαδικασία τοποθέτησης ευδιάκριτων δια-
χωριστικών γραμμών. 

«Έλεγε ο κ. Τσίπρας πριν από δύο μήνες,
πριν τις υποκλοπές. “Ψηφίζεις Ανδρουλάκη;
Βγαίνει Μητσοτάκης”. Βγαίνουν οι υποκλο-
πές και λέει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή
“ψηφίζεις Ανδρουλάκη και βγαίνει Τσί-
πρας”. Και οι δύο θέλουν να τελειώσει το
ΠΑΣΟΚ. Δεν θα τα καταφέρουν. Ψηφίζεις
Ανδρουλάκη, βγαίνει ΠΑΣΟΚ, σοσιαλδημο-
κρατικό πρόγραμμα, μείωση των κοινωνι-
κών ανισοτήτων και ανάπτυξη η οποία θα εί-
ναι βιώσιμη και όχι ανάπτυξη των χρεών. Εχ-
θρός όλων είναι η πολιτική αστάθεια και εχ-
θρός όλων είναι το πρόγραμμα των κομμά-
των να είναι πρόγραμμα μόνο για τις καρέ-
κλες και όχι για τον λαό», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην τε-
λευταία του δημόσια παρέμβαση σε τηλεο-
πτικό σταθμό.

Ανέκρουσε πρύμναν

Σε συνδυασμό δε με το ότι η κοινή γνώμη,
δημοσκοπικά τουλάχιστον, φέρεται να δεί-
χνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αντιμε-
τώπιση του δύσκολου χειμώνα και όχι για την
υπόθεση των υποκλοπών, οδήγησε την ηγε-

σία του Κινήματος να «ανακρούσει πρύμναν»
από τη μονοθεματική αντιπολίτευση. Ωστό-
σο η πολιτική ατζέντα, όπως διαμορφώνεται
από την επικαιρότητα, δεν δρα επικουρικά
για το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να φύγει μπροστά
και να επιβάλει στο μέτρο του δυνατού μια
σειρά δικών του θεμάτων. Το αποτέλεσμα εί-
ναι η πολιτική συζήτηση να εγκλωβίζεται κυ-
ρίως γύρω από τα θέματα των μετεκλογικών
συνεργασιών και μιας στείρας αντιπολιτευτι-
κής αντιπαράθεσης. Δηλαδή μια θεματολο-
γία που δεν δίνει έδαφος στο ΠΑΣΟΚ. 

Δεν υπάρχουν «μπροστάρηδες»

Μέσα σε αυτό το κλίμα ήρθε και ο τραυ-
ματισμός του κ. Ανδρουλάκη, που έβαλε
στο «ψυγείο» τον πολιτικό σχεδιασμό του
Κινήματος, αναδεικνύοντας παράλληλα
την απουσία ηγετικής ομάδας που θα βγει
μπροστά. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκο-
πήσεις όπου παρατηρείται μια στασιμότητα
στα ποσοστά του κόμματος. Την ίδια στιγμή
όμως στους κομματικούς διαδρόμους αρ-
χίζουν και μπαίνουν ψήγματα καχυποψίας
για τις προθέσεις ορισμένων στελεχών για
την επόμενη μέρα. Τόσο η παραίτηση του
συμβούλου του κ. Ανδρουλάκη για Διεθνή
Θέματα Σωτήρη Σέρμπου όσο και «αστο-
χίες» στελεχών πάνω σε θέματα πολιτικής
γραμμής μπορεί «να περνούν στα χαμηλά»,
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δημιουρ-
γήσει εστίες πολιτικής επαγρύπνησης. Ει-
δικά δε μετά τις τροχιοδεικτικές βολές
που έχει ρίξει η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο
αυτό επιχειρείται η συζήτηση να γίνεται με
καθαρούς όρους, στοχεύοντας και στο συ-
ναισθηματικό μέρος της παράταξης. Ενδει-
κτική είναι η απάντηση του κ. Ανδρουλάκη,
όταν ρωτήθηκε για πολλοστή φορά για τις
μετεκλογικές συνεργασίες: «Ψηφίζοντας
ΠΑΣΟΚ, βγαίνει ΠΑΣΟΚ. Οι κ.κ. Τσίπρας
και Μητσοτάκης έχουν την ίδια στρατηγική,
θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ και να μοι-

ράσουν τα ιμάτιά του. Δεν θα το καταφέ-
ρουν! Γιατί θέλουν να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ;
Διότι πολύ απλά ο χώρος μας μπορεί να
έχει εισροές και από τα δύο κόμματα. Είναι
το κόμμα της Κεντροαριστεράς, που μπο-
ρεί ο ψηφοφόρος που αποδοκιμάζει την
επιλογή Τσίπρα και Μητσοτάκη να ψηφίσει
το ΠΑΣΟΚ».

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου 
aantonopoulos10@gmail.com 

Σε… συσκότιση
Η καταγγελτική τακτική που ακο-

λούθησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε
συνδυασμό με την επιμονή του να μην
θέλει «ενημέρωση στο αυτί» από την
ΕΥΠ, όπως τον προέτρεπε η κυβέρ-
νηση, έχουν οδηγήσει την υπόθε-

ση του προς το παρόν σε κα-
θεστώς συσκότισης. 

Το «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» 
Ανδρουλάκη 

στην Εξεταστική 

Το ΠΑΣΟΚ χαμένο 
στη… μετάφραση!

Δριμύ «κατηγορώ» από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη στην Εξεταστική Επιτρο-
πή της Βουλής για τις υποκλοπές.
Περνώντας χθες το κατώφλι της
επιτροπής, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκα-
θάρισε –όπως αναμενόταν– ότι δεν
πρόκειται για μια προσωπική υπό-
θεση αλλά για θέμα δημοκρατίας.
Επέμεινε στη λογική για «ένα διπλό
σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο παράνο-
μης παρακολούθησης και ένα σκάν-
δαλο συγκάλυψης» και πως «η πα-
ρακολούθηση αυτή είχε έναν στό-
χο: Να θέσει σε ομηρία μια ολόκλη-
ρη παράταξη στην πιο κρίσιμη πολι-
τική της στιγμή, κατά τις εσωκομ-
ματικές μας εκλογές». Πρόσθεσε
μάλιστα με νόημα ότι «μάλλον
ήμουν κίνδυνος για τα κομματικά
σας συμφέροντα και τους κομματι-
κούς σας σχεδιασμούς, κύριοι της
ΝΔ». Κατήγγειλε την κυβερνητική
πλειοψηφία στην επιτροπή ότι «κά-
νει πολύ λίγα για την αποκάλυψη
της αλήθειας και πολύ περισσότε-
ρα για τη συσκότισή της», συμπλη-
ρώνοντας στο ίδιο ύφος: «Καταφέ-
ρατε ένα μοναδικό κοινοβουλευτι-
κό επίτευγμα: Εξεταστική για την
ΕΥΠ χωρίς κλήση του πολιτικού
της προϊσταμένου και όλων των εμ-
πλεκόμενων προσώπων, ακόμη και
όσων έχουν παραιτηθεί. Αυτή και
αν είναι “καινοτομία”». Καταλήγον-
τας, επιχείρησε να βάλει τέλος σε
φήμες που βγήκαν μετά την αποκά-
λυψη της υπόθεσης: «Εγώ δεν χαϊ-
δεύω καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση
μπροστά στο εθνικό συμφέρον, εί-
τε είναι σοσιαλιστική είτε ανήκει
σε άλλη πολιτική ομάδα. Έλληνες
πατριώτες είναι αυτοί που, χωρίς
μικροκομματικούς σχεδιασμούς
και ισορροπίες, υπερασπίζονται το
εθνικό συμφέρον».
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Ηχηρή απάντηση στις χυδαίες
απειλές του τουρκικού
καθεστώτος δίνει η Αθήνα, που

θέτει με ξεκάθαρο τρόπο τις «κόκκινες
γραμμές» της απέναντι στην επιθετικότητα
των γειτόνων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε κανέ-
να περιθώριο αμφισβήτησης της ελληνικής
αποφασιστικότητας, τονίζοντας κατά την τε-
λετή ονοματοδοσίας και ένταξης της πυραυ-
λάκατου «Βλαχακος» στον Στόλο ότι «όποιος
παραβιάζει τα σύνορα τιμωρείται», διαμη-
νύοντας ότι «τα νερά μας είναι απόρθητα».
Οι κούφιες απειλές και οι πολεμικές ιαχές
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των στενών
συνεργατών του, του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου και του Χουλουσί Ακάρ, προκάλεσαν
την έντονη αντίδραση της ελληνικής πλευ-
ράς, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι «τα
σύνορά μας είναι γαλάζια και όχι γκρίζα»,
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «στον 21ο
αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα
και δεν έχουν θέση επίδοξοι ταραχοποιοί». 

Μιλώντας στο CNN Turk, λίγο μετά τη συ-
νεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας (στο
οποίο για πρώτη φορά η Ελλάδα μπήκε ως
βασικό θέμα στην ατζέντα), ο Ερντογάν
έστειλε «τελεσίγραφο», λέγοντας ότι «και
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και προς την
Ελλάδα, κάναμε τις απαραίτητες προειδο-
ποιήσεις μέσω του υπουργείου Εξωτερικών
μας και στείλαμε την τελευταία μας επιστο-
λή στις 17 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Έθνη,
για να τους ενημερώσουμε ώστε αργότερα
να μη μας πουν ότι δεν ήξεραν». 

Η γνωστή προπαγάνδα

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη γνω-
στή προπαγάνδα για τα το καθεστώς των νη-
σιών και τις ανυπόστατες κατηγορίες περί
παραβίασης των διεθνών συνθηκών από την
ελληνική πλευρά. «Αυτά τα νησιά πρέπει να
τα αποστρατιωτικοποιήσουν. Η Ελλάδα
αγνοεί αυτή την υποχρέωση και αποφεύγει
να συναντηθεί μαζί μας», είπε ο Ερντογάν,
απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιο-
γράφων του CNN Turk. 

Τα έβαλε με τις ΗΠΑ

Στη συνέχεια, ο Ερντογάν τα έβαλε και με
την Ουάσιγκτον. «Είναι απαράδεκτο για τις
Ηνωμένες Πολιτείες να στέλνουν τόσα πολ-
λά οχήματα, εξοπλισμό και πυρομαχικά σε

νησιά όπως η Σάμος και η Λέσβος», είπε πα-
ραδεχόμενος την κατασκοπεία ελληνικών
στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τουρκικά
Μη Επανδρωμένα. Ο Τούρκος πρόεδρος,
μάλιστα, πήγε ένα βήμα πιο μπροστά και
ισχυρίστηκε ότι «τα αμερικανικά τεθωρακι-
σμένα χρησιμοποιούνται για να μας απειλή-
σουν», ενώ μέτρησε εννιά αμερικανικές βά-
σεις στην Ελλάδα. Η προσδοκία μας από τις
Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μην οδηγήσουν
σε λάθος υπολογισμούς την Ελλάδα και να
μην επιτρέψουν τη χειραγώγηση της διε-
θνούς κοινής γνώμης». 

Το εμπάργκο

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμη περισσότερο,
όταν ρωτήθηκε για την άρση του εμπάργκο
όπλων στην Κύπρο. «Δεν έχει καμία εξήγη-
ση, ούτε ως προς το περιεχόμενο ούτε ως
προς τη χρονική συγκυρία. Η Αμερική, που
παραβλέπει ή και ενθαρρύνει τα βήματα του
ελληνικού και ελληνοκυπριακού διδύμου,
που απειλούν τη σταθερότητα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, με αυτό το βήμα θα ανοίξει
τον δρόμο για ανταγωνισμό εξοπλισμών στο
νησί», απειλώντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν
θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τους 40.000
στρατιώτες που παράνομα έχει εγκαταστή-

σει στα Κατεχόμενα.Το ελληνικό επιτελείο,
πάντως, μελετά εδώ και καιρό όλα τα πιθανά
σενάρια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνη-
ση η Τουρκία, προκειμένου να οξύνει την έν-
ταση με την Ελλάδα. Ένα από αυτά αφορά
τον ναυτικό «αποκλεισμό» κάποιου από τα
νησιά στο οποίο η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι πα-
ραβιάζεται το αποστρατιωτικοποιημένο κα-
θεστώς του. Ο Τούρκος πρόεδρος, βέβαια,
γνωρίζει ότι μια τέτοια κίνηση εμπεριέχει πο-
λύ υψηλό ρίσκο, αφού το αποτέλεσμα δεν
είναι προδιαγεγραμμένο και τα δεδομένα
δείχνουν ότι η Άγκυρα, αν το επιχειρήσει, θα
βρεθεί προ δυσάρεστων εξελίξεων. Την ίδια
ώρα, μια τόσο επιθετική ενέργεια θα έστρε-
φε σύσσωμη τη διεθνή κοινότητα εναντίον
του, επιβεβαιώνοντας όσα υποστηρίζει όλο
αυτό το διάστημα η ελληνική διπλωματία. 

Υβριδική επίθεση

Ηπιότερο θεωρείται το σενάριο υβριδι-
κής επίθεσης, είτε με μία νέα απόπειρα ερ-
γαλειοποίησης του μεταναστευτικού είτε
με τη διαρροή ψευδών ειδήσεων, ώστε να
ενοχοποιηθεί η Ελλάδα για θανάτους παι-
διών και μεταναστών. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν
αποκλείεται να έρθουμε αντιμέτωποι με
νέο γύρο προβοκατόρικων ενεργειών στο
Αιγαίο, επισημαίνουν ανώτατες στρατιωτι-
κές πηγές. 

Η ένταση, πάντως, δεν αναμένεται να
αποκλιμακωθει πριν από τις τουρκικές
εκλογές, ενώ το όποιο παράθυρο διαλό-
γου δείχνει να έχει κλείσει προς το παρόν.
Ακόμη και ο στενός συνεργάτης του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, ο
οποίος μέχρι πρότινος έπαιζε κατευναστι-
κό ρόλο «προσγειώνοντας» τον Τούρκο
πρόεδρο στην πραγματικότητα, έχει απο-
μακρυνθεί από το περιβάλλον του, με τις
πληροφορίες να θέλουν τον Ερντογάν να
έχει εγκλωβιστεί στα ψέματά του. 

Ο πρωθυπουργός κατέδειξε
την προσπάθεια της

Άγκυρας να
εργαλειοποιήσει τον πόνο

χιλιάδων ανθρώπων, για να
αποσταθεροποιήσει Ελλάδα

και Ευρώπη 

Συνεχίζει να διαφορεί και να προκαλεί
Πρωτοβουλία για να μπει τέλος στην εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας, η
οποία ολοένα και κλιμακώνει την επιθετικότητά της έναντι της Ελλάδας, ανέλα-
βαν και οι ηγέτες της Ευρωμεσογειακής Συνόδου, που συνήλθε χθες στο Αλι-
κάντε της Ισπανίας. Η Άγκυρα πάντως δείχνει να αδιαφορεί για τα διεθνή ραπί-
σματα και εμμένει στην όξυνση, ενώ ο Ερντογάν δεν δίστασε να προειδοποιήσει
ότι η Τουρκία εξάντλησε τα περιθώρια ανοχής της, προεξοφλώντας την κλιμά-
κωση και στο πεδίο. 

του Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Δεν «χωρούν» 
ταραχοποιοί 
σαν τον Ερντογάν 
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«Ηένταξη των προσφύγων -
μεταναστών σε μία κοινωνία
αποτελεί έναν ακόμη όρο για

την αντιμετώπιση της δημογραφικής
κρίσης», παραδέχεται ο πρ. υπουργός
Μετανάστευσης σε κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ,
Γιάννης Μουζάλας. 

Αναφέρει «πετυχημένα ιστορικά παρα-
δείγματα, τους πρόσφυγες της Μικράς
Ασίας και το κύμα των Αλβανών μετανα-
στών», που «ενσωματώθηκαν, εντάχθηκαν
και αποτέλεσαν θετικό στοιχείο οικονομικής
και δημογραφικής ανάπτυξης».

«Η κοινωνική ένταξη μεταναστών είναι
πυλώνας αντιμετώπισης της δημογρα-
φικής κρίσης», είπε ο Αλέξης Τσίπρας
στη ΔΕΘ. Τι θα απαντούσατε σε ένα
συντηρητικό τμήμα της ελληνικής κοι-
νωνίας;

Η ένταξη των προσφύγων - μεταναστών
σε μία κοινωνία αποτελεί έναν ακόμη όρο
για την αντιμετώπιση της δημογραφικής
κρίσης. Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία,
Γαλλία, Αγγλία πέτυχαν την ένταξη προ-
σφύγων-μεταναστών και είδαν τη δημο-
γραφική τους αναζωογόνηση και την οικο-
νομική του ανάπτυξη.

Στη χώρα μας έχουμε πετυχημένα ιστορι-
κά παραδείγματα. Οι πρόσφυγες της Μι-
κράς Ασίας, ακόμη και το μεγάλο κύμα των
Αλβανών και Βορειοηπειρωτών μετανα-
στών, καταρχήν ήταν ξένοι, τουρκόσποροι,
ανεπιθύμητοι της ζωής μας. Σε δυο τρεις γε-
νιές μετά, ενσωματώθηκαν, εντάχθηκαν και

αποτέλεσαν θετικό στοιχείο οικονομικής και
δημογραφικής ανάπτυξης.

Διόλου τυχαίο ότι η ένταξη και ενσωμάτω-
ση αυτή την περίοδο αποτελεί το κεντρικό
διακύβευμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
μετανάστευση.

Η άνοδος της Ακροδεξιάς, στη Σουη-
δία και την Ιταλία, κατά μια ερμηνεία
οφείλεται στα μεταναστευτικά κύμα-
τα… Πιστεύετε σε αυτή την ερμηνεία;

Αναμφισβήτητα, η πρωτοφανής ροή του
2015 αλλά και η τωρινή των Ουκρανών προ-
σφύγων διευκόλυναν την άνοδο ακροδε-
ξιών κομμάτων και τη διάχυση ξενοφοβι-
κών, ακόμη και ρατσιστικών, φασιστικών
απόψεων. Στο ερώτημά σας λοιπόν, η απάν-
τηση είναι «ναι». Θα πρέπει όμως να δει κα-
νείς ότι αυτό δεν έγινε αυτόματα, αλλά σχε-
διασμένα, για να επιβληθούν οι νεοφιλελεύ-
θερες απόψεις στην οικονομία και τη δημο-
κρατία.  Στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν εξελέγη
με «σημαία» το Μεταναστευτικό, αλλά οι
πρώτοι νόμοι που ψήφισε ήταν η κατάργηση
της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, της αυ-
τονομίας των πανεπιστημίων, της σκληρής
λιτότητας.

Η ενσωμάτωση μεταναστών στην ελ-
ληνική κοινωνία πώς πρέπει να γίνει,
για να αποβεί σε όφελος και των δύο
μερών;

Σαφέστατα, η χώρα υποδοχής οφείλει να
ελέγχει τα σύνορα, να υπολογίζει τη δυνατό-
τητα υποδοχής με βάση τις διεθνείς συνθή-
κες και τη Συνθήκη της Γενεύης.

Με αυτές τις προϋποθέσεις, απαραίτητα
είναι μέτρα όπως η νομική δυνατότητα δι-
καιώματος εργασίας σε άμεση δωρεάν πρό-
σβαση στο Υγειονομικό Σύστημα αλλά και η
ενίσχυσή του με βάση τις νέες ανάγκες:
� Υποχρεωτικότητα της σχολικής εκπαίδευ-

σης για όλα τα παιδιά στο Δημόσιο Σύστη-
μα Εκπαίδευσης.

� Κίνητρα για εκμάθηση γλώσσας και συνθη-
κών στη χώρα υποδοχής για τους ενήλικες.

� Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, ισό-
τητα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για
όλους.

� Λογικές προϋποθέσεις πολιτογράφη-
σης για τους άτυπους μετανάστες μετά

από κάποια χρόνια παραμονής στη χώ-
ρα υποδοχής.

Ως γιατρός, τι θεωρείτε ότι λείπει από
το ΕΣΥ; Και ποιες πολιτικές πρέπει να
υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα, και
δη σε περίοδο έντονης κοινωνικής κρί-
σης και φτώχειας;

Σήμερα, που από την πολιτική της Νέας
Δημοκρατίας διακυβεύεται ο δημόσιος χα-
ρακτήρας της υγείας ως υποχρέωση του
κράτους, η προτεραιότητα δεν μπορεί παρά
να είναι η διαφύλαξη του χαρακτήρα της
Υγείας ως δημόσιου αγαθού.

Προς τούτο απαιτούνται: 
� Επαναστήριξη των δημόσιων νοσοκο-

μείων που καταρρέουν. Στήριξη του
προσωπικού. Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού. Αυξήσεις μισθών και θελκτι-
κοί όροι εργασίας.

� Δημιουργία, σταδιακά, εθνικού συστήμα-
τος Πρωτοβάθμιας Υγείας.

� Απαραίτητα η ελεύθερη πρόσβαση στο
σύστημα υγείας όλων των ανασφάλιστων,
Ελλήνων και ξένων.

� Σταδιακά, η εξέλιξη του ΕΣΥ από σύστημα
θεραπείας νόσων και σε σύστημα πρόλη-
ψης νόσων (ή πανδημία Covid το κατέδει-
ξε παγκόσμια).

� Ύπαρξη κανόνων συνεργασίας μεταξύ
ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας.

«Δεν είναι τυχαίο ότι 
η ένταξη και η ενσωμάτωση
μεταναστών και προσφύγων

αποτελούν το κεντρικό
διακύβευμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Πρώην υπουργός και  βουλευτής
Aθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Γιάννης 
Μουζάλας 

Προοδευτική διακυβέρνηση: Δεν θα έπρε-
πε να προϋπάρξει ένα μίνιμουμ κοινό πρό-
γραμμα, ένα πολιτικό πλαίσιο αρχών, πριν
από τις εκλογές;

Μία πολυκομματική κυβέρνηση θα μπορέσει
να δημιουργηθεί μόνο εφόσον υπάρχουν εμ-
φανείς συγγένειες στις πολιτικές απόψεις, οι
οποίες με αμοιβαίους συμβιβασμούς θα δημι-
ουργήσουν ένα ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα δια-
κυβέρνησης.
Αυτό προφυλάσσει και από τις τερατογενέσεις
με τις οποίες εκφοβίζει ο κ. Μητσοτάκης τους
εκλογείς. Επομένως, είναι αναγκαία κατά την
άποψή μου η προεκλογική ανάγνωση των προ-
γραμμάτων, ακόμη και οι συγκρούσεις τους.
Από αυτήν τη δυναμική και από τον συσχετισμό
των εκλογικών αποτελεσμάτων θα προκύψει
(ή όχι) ένα ενιαίο κυβερνητικό πρόγραμμα.

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

Πολυκομματική κυβέρνηση μόνο 
μετά από «εμφανείς» συγγένειες 
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Mε το αιτιολογικό ότι η Εξεταστική
Επιτροπή, που συνεκλήθη για το
θέμα των υποκλοπών,

«προφανώς θα βγάλει λάδι την
κυβέρνηση», κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης
Τσίπρας έκανε… εξαγωγή του θέματος,
θεωρώντας ότι μόνο μία παρέμβαση των
ευρωπαϊκών θεσμών μπορεί να οδηγήσει
σε αποκαλύψεις, «ικανές να κλονίσουν
ακόμη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη»,
όπως ο ίδιος υποστηρίζει. 

της Αντιγόνης Μακρινού

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που μετέβη στις
Βρυξέλλες για να παραστεί στην εκδήλωση
μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση
του Μανώλη Γλέζου, καθώς και στα εγκαί-
νια της αίθουσας «Μανώλης Γλέζος» στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συναντήθηκε με
την Ευρωπαία επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών
και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα, καθώς και
με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, Χουάν Λόπεζ Αγκιλάρ, με τους
οποίους και συζήτησε το θέμα των υποκλο-
πών στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μόνο στις παρα-
κολουθήσεις επί των ημερών της ΝΔ, όπως
είπε, και απέφυγε οιαδήποτε αναφορά σε
παρακολουθήσεις επί των ημερών της
«πρώτης φορά Αριστεράς». 

Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
δείχνει αποφασισμένος, στον δρόμο προς
τις εκλογές, να ποντάρει στο καμένο γι’ αυ-
τόν «χαρτί» των παρακολουθήσεων, υπο-
σχόμενος, λίγο πριν αναχωρήσει για τις
Βρυξέλλες, να συγκροτήσει προανακριτική

επιτροπή για τις υποκλοπές, αφού θα υπάρ-
ξει… «προοδευτική πλειοψηφία». Δεν θα
παραλείψει βέβαια την… «ακρίβεια του
Μητσοτάκη» και τις δικές του εξαγγελίες
στη ΔΕΘ με κορωνίδα την επανακρατικο-
ποίηση της ΔΕΗ, στην οποία θα ρίξει ιδιαί-
τερη βαρύτητα. Σε συνέντευξή του μάλι-
στα, τόνισε ότι «η επαναφορά του δημόσιου
χαρακτήρα της ΔΕΗ με κοινωνικό και ανα-
πτυξιακό ρόλο είναι βασική προτεραιότητά
μας». «Θα χάσουν», υπογράμμισε, «τα συμ-
φέροντα, οι πολίτες έχουν ήδη χάσει πολ-
λά. Θα κληθεί να παίξει τον ρόλο που της
αρμόζει από το καταστατικό και τον νόμο
ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας αλλά
και ως εταιρεία κοινής ωφέλειας, χωρίς
υπερκέρδη και χρηματιστηριακά παιχνί-
δια». Αναφερόμενος δε στο θέμα της ακρί-
βειας, επέρριψε την ευθύνη στην «αυτορ-
ρύθμιση της αγοράς του κ. Μητσοτάκη».
«Πλέον όλοι έχουν καταλάβει», είπε, «ότι η
αυτορρύθμιση της αγοράς του κ. Μητσοτά-
κη στην ενέργεια μυρίζει βίαιη φτωχοποί-
ηση, μείωση εισοδημάτων και κέρδη δισε-
κατομμυρίων για πολύ λίγους». 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αναφέρθηκε μόνο στις

παρακολουθήσεις επί των
ημερών της ΝΔ και απέφυγε
οιαδήποτε αναφορά σε όλα
αυτά που αποκαλύφθηκαν

την εποχή της «πρώτης φορά
Αριστεράς»

Μπορεί στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια» να γίνεται πολλή κουβέντα για κυβέρνηση
συνεργασίας («τερατογένεση», όπως τη χαρακτήρισε τόσο ο πρωθυπουργός κατά τη
διάρκεια της ΔΕΘ όσο και οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί λίγο αργότερα) με πρώτο
κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ ή για πιθανή συνεργασία Τσίπρα - Ανδρουλάκη, όμως οι δύο πολιτικοί
αρχηγοί φρόντισαν να διαψεύσουν ακόμα και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές μιας τέ-
τοιας ακραίας πιθανότητας.

Και αυτό διότι, αν και παρευρέθηκαν και οι δύο την Τετάρτη το βράδυ στην εκδήλωση
προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου, δεν αντάλλαξαν κουβέντα, ούτε «για τα μάτια του κό-
σμου». Η εκδήλωση οργανώθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου
αγωνιστή και στην οποία έγιναν τα επίσημα
αποκαλυπτήρια της αίθουσας του Ευρωκοι-
νοβουλίου, που πλέον φέρει το όνομά του.  Ο
Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην αντι-
στασιακή δράση του Μ. Γλέζου λέγοντας:
«Ήταν από τις χαρισματικές προσωπικότητες
που η λαϊκή του αποδοχή ξεπερνούσε κατά
πολύ τα στενά κομματικά όρια. Εκλεγμένος
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με το ΠΑΣΟΚ,
στην πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώ-
ρας, συνέβαλε στην ιστορική πρωτοβουλία
του Ανδρέα Παπανδρέου για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και την αποκατά-
σταση της εθνικής συμφιλίωσης στην Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ο Μανώλης Γλέζος μάς αφήνει πίσω
μια βαριά κληρονομιά με τις πράξεις του, αλλά και μια σπουδαία ιδέα. Ότι ο κόσμος μπορεί
να αλλάξει αν αγωνιστούμε με πάθος γι’ αυτό, αλλά και αν ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις
μας γι’ αυτό, παραμερίζοντας υπαρκτές διαφορές. Και αυτή η κληρονομιά νομίζω ότι είναι
σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ». Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι δύο πολιτικοί αρ-
χηγοί, «περικυκλωμένοι» στην κυριολεξία από τους στενούς τους συνεργάτες, πήραν χωρι-
στούς δρόμους φεύγοντας χωρίς τουλάχιστον να χαιρετηθούν, όπως επιβάλλει ο πολιτι-
κός πολιτισμός. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης, από την ημέρα εκλογής
του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει συναντηθεί μέχρι σήμερα με τον κ. Τσίπρα. 

Και εδώ φαίνεται το χάσμα που χωρίζει τα δύο κόμματα αλλά και η αδυναμία οποιου-
δήποτε σεναρίου μετεκλογικής συνεργασίας. Βέβαια, αυτό είναι το αποτέλεσμα της
στρατηγικής των δύο ανδρών, οι οποίοι, εγκλωβισμένοι στο καταστροφικό και τοξικό
αφήγημα που «υπογράφουν», έκοψαν κάθε γέφυρα επικοινωνίας, τόσο μεταξύ τους όσο
και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Ο Τσίπρας κάνει 
«εξαγωγή» των 
παρακολουθήσεων 
στις Βρυξέλλες

Ούτε ματιά Αλέξης και Νίκος...

Φάνηκε το χάσμα που
χωρίζει τα δύο κόμματα

αλλά και η αδυναμία
οποιουδήποτε σεναρίου

μετεκλογικής συνεργασίας
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Τα πάνω κάτω φέρνει η ενεργειακή
κρίση ως προς το κόστος και τον
τρόπο θέρμανσης. Ο

προβληματισμός στα νοικοκυριά για το
πόσο ακριβά θα κοστίσει ο φετινός
χειμώνας συνεχώς μεγαλώνει. 

Οι καταναλωτές προσπαθούν να βρουν λύ-
σεις, ώστε να μεταβούν από το φυσικό αέ-
ριο στο πετρέλαιο, αναζητώντας πληροφο-
ρίες για το αν μπορούν να επιστρέψουν στον
προηγούμενο τρόπο θέρμανσης και ποιο θα
ήταν το κόστος τής εκ νέου μετατροπής του
καυστήρα τους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσ-
σαλονίκης, Φώτης Τσαπαδάς (ένθετη φω-
τό), μίλησε στο «Π» διευκρινίζοντας πως η
μετατροπή από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο
δεν είναι για όλους εύκολη. 

«Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλ-
λες φορές μπορεί να γίνει η μετατροπή, ενώ
υπάρχουν περιπτώσεις που κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο. Κάθε περίπτωση έχει τη δική της
ιδιομορφία. Εξαρτάται από την εγκατάσταση
που υπάρχει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο κόσμος είναι ανή-
συχος, έχει μπερδευτεί και ζητάει να βρει
λύσεις. Πολλοί είναι εκείνοι που ρωτούν τι
να κάνουν και τι μπορεί να τους συμφέρει.
Ωστόσο, όσο κρατά ο καλός καιρός, δεν

αποφασίζουν τι θα κάνουν. Βρίσκονται σε
στάση αναμονής. Με το που θα αρχίσουν τα
κρύα, τότε θα δούμε πού έχουν καταλήξει»,
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον δύσκο-
λο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται.

«Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Θα

πρέπει να το δούνε με ψυχραιμία», είπε ο
ίδιος χαρακτηριστικά.

Ένας σημαντικός παράγοντας για οποιαδή-
ποτε αλλαγή στον τρόπο θέρμανσης είναι τα
χρήματα. Οι νέου τύπου ατομικοί λέβητες πε-
τρελαίου κοστίζουν, όπως είπε ο κ. Τσαπα-

δάς, από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ
στους παλαιού τύπου οι τιμές ξεκινούν από
1.000 ευρώ. «Γενικότερα, το κοστολόγιο
μιας μετατροπής μπορεί να κυμανθεί από
500 ευρώ και να φτάσει τα 5.000 ευρώ».

Δεύτερος παράγοντας είναι ο χώρος, εάν δη-
λαδή ο ένοικος ενός διαμερίσματος έχει χώρο
να τοποθετήσει τον λέβητα στον μπαλκόνι του.

«Να αναφέρουμε ότι στις πολυκατοικίες
που είχαν ως κεντρική θέρμανση το πετρέ-
λαιο και πλέον οι ένοικοι εγκατέστησαν ατο-
μικούς λέβητες αερίου είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο να επιστρέψουν, καθώς, και να θέλει
κάποιος να βάλει λέβητα πετρελαίου, πρέ-
πει να έχει χώρο στο μπαλκόνι του. Αν έχει
χώρο και τα χρήματα, τότε μπορεί να το κά-
νει, καθώς η εσωτερική εγκατάσταση είναι η
ίδια με αυτήν του φυσικού αερίου και δεν
χρειάζεται κάποια αλλαγή», είπε.

Τέλος, ο κ. Τσαπαδάς τόνισε πως «πρέπει
να προστατέψουμε τον κόσμο από τους επι-
τήδειους που θέλουν να εκμεταλλευτούν
καταστάσεις προχωρώντας σε μετατροπές
υψηλού κόστους. Θα είναι αργά, όταν οι κα-
ταναλωτές διαπιστώσουν ότι τα χρήματα
που έδωσαν δύσκολα θα αποσβεστούν».

Να σημειώσουμε ότι όσοι «φύγουν» από
το φυσικό αέριο και επιστρέψουν στο πετρέ-
λαιο θα έχουν φέτος διπλό επίδομα θέρμαν-
σης, εφόσον το εισόδημά τους δεν ξεπερνά
τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και τα
24.000 για το ζευγάρι, με προσαύξηση
3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Πόσο συμφέρει η «αλλαγή» από φυσικό αέριο σε     

της Αμαλίας Κάτζου

Εξαιρετικά πιο συμφέρουσα θα γίνει, για δεκάδες χιλιά-
δες νοικοκυριά, αγρότες και μικρές επιχειρήσεις, η κάλυ-
ψη μέρους των αναγκών τους σε ρεύμα μέσω ηλιακής
ενέργειας, μέσα από το πρόγραμμα επιδότησης για την
εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών στέγης από τις
τρεις αυτές ομάδες καταναλωτών.

Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό κα-
τά την ομιλία του στη ΔΕΘ και αφορά συστήματα αυτοπαρα-
γωγής και συμψηφισμού (net-metering), ενώ το χαρτοφυλάκιο έρ-
γων που θα αναπτυχθεί μέσω του προγράμματος ανέρχεται σε 2,5
Γιγαβάτ, με το όριο για κάθε «μικρό» φωτοβολταϊκό να είναι τα 10 κι-
λοβάτ. Επομένως, με δεδομένο ότι ορισμένοι δικαιούχοι θα εγκατα-
στήσουν συστήματα μικρότερης ισχύος, καθώς έχουν να καλύψουν
πιο περιορισμένες ανάγκες σε ρεύμα, το πλέον πιθανό είναι πως τε-
λικά θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Η χρηματοδότηση αφορά 100.000 φωτοβολταϊκά σε στέγες κα-
τοικιών, 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων και 75.000 σε στέγες αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων. Η χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών θα
καλύψει από το 40% έως και το 60% της επένδυσης. Στην περίπτωση
των νοικοκυριών και των αγροτών, τα κονδύλια θα προέλθουν από το
ΕΣΠΑ και το REPower EU. Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί και η σχετική

δράση που έχει ήδη δρομολογηθεί να «τρέξει» για τις μικρές
επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης, από το οποίο
θα προέλθουν τα αντίστοιχα ποσά. Για αυτή την κατηγο-
ρία, το πιθανότερο είναι να προκριθούν συστήματα μό-
νον για αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση. Ο οικονο-
μικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας, μιλώντας στο

«Π», εξήγησε ότι «δημιουργείται ένας χώρος 2,7 Γιγαβάτ,
ώστε να μπορούν να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους σε

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο. Θα υπάρχει μια
επιδότηση 40% με 60%, θα διευκρινιστεί με ποιον τρόπο γίνεται».

Ο κ. Χατζησαλάτας (φωτό) ανέφερε ότι, λόγω της εξαγγελίας,
σε αυτήν τη φάση έχουν παγώσει τα έργα που είχαν ξεκινήσει για
την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών, καθώς όλοι τώρα περι-
μένουν την επιδότηση. Τι θα μπορεί να κάνει κάποιος με το φωτο-
βολταϊκό στο σπίτι; Παρά την αρχική πεποίθηση ότι ο καταναλωτής
θα μεταπωλούσε ρεύμα στον πάροχο, τελικά η πραγματικότητα εί-
ναι διαφορετική. «Θα καλύπτουμε τις ανάγκες του σπιτιού μας
ώστε το ρεύμα που απαιτείται να είναι από τον δικό μας ενεργειακό
κουμπαρά», σημείωσε ο Γιάννης Χατζησαλάτας. Ουσιαστικά, η
ενέργεια που θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό θα συμψηφίζεται
(αφαιρείται) από την κατανάλωση.

Μικρά φωτοβολταϊκά: Eπιδότηση 250.000 εγκαταστάσεων
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   πετρέλαιο

Στη... διαγραφή χιλιάδων
ανέργων από τις λίστες της
Δημόσιας Υπηρεσίας

Απασχόλησης, με στόχο μονοψήφιο
ποσοστό ανεργίας έως τις εκλογές,
στοχεύει το κυβερνητικό σχέδιο
προσλήψεων αλλά και κατάρτισης. 

Πιο συγκεκριμένα:

1Μέσω των προγραμμάτων απασχό-
λησης που ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δημι-
ουργηθούν 86.000 νέες θέσεις εργα-
σίας έως το τέλος του έτους. 

2 Επεκτείνεται το πρόγραμμα κατάρτι-
σης για 80.000 ανέργους, το οποίο

συγκεντρώνει πρωτοφανές ενδιαφέρον,
εξαντλώντας τους πόρους του αρχικού
προϋπολογισμού. Το ύψος του προγράμ-
ματος ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και
οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίδομα
1.000 ευρώ. Επιπλέον, αποκτούν εφό-
δια για να προσληφθούν σε τομείς αιχ-
μής, όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα logis-
tics, το ψηφιακό marketing, η «πράσινη»
επιχειρηματικότητα και η ενεργειακή
αναβάθμιση εγκαταστάσεων.

3 Συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδό-
τησης 150.000 θέσεων εργασίας

για το σύνολο των ασφαλιστικών ει-
σφορών, τόσο του εργοδότη όσο και
του εργαζομένου, για χρονικό διάστη-
μα έξι μηνών. 

4 Στο πλαίσιο του προγράμματος
«Πρώτο Ένσημο», για νέους ηλικίας

18-29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, πριμο-
δοτούνται εργοδότες και εργαζόμενοι με
1.800 ευρώ για έξι μήνες. 

5 Καταρτίζονται 150.000 άτομα στις
ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότη-

τες, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 

6 Θα καταρτιστούν και θα προσλη-
φθούν 15.000 άνεργοι ηλικίας 25-

45 ετών, με πόρους ύψους 91.725
εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο
δείκτης της ανεργίας διαμορφώθηκε
στο 12,6% τον Ιούλιο, με τον αριθμό
των ανέργων να διαμορφώνεται σε
591.209 άτομα και των απασχολουμέ-
νων σε 4.116.125 άτομα. Αυτό σημαί-
νει ότι την προσεχή άνοιξη, αν δεν έχει
εξελιχθεί βίαια η οικονομική κρίση, τό-
τε ο αριθμός των ανέργων θα μπορού-
σε να μειωθεί κατά τουλάχιστον
100.000 άτομα, οδηγώντας σε αντί-
στοιχη αύξηση του αριθμού των απα-
σχολουμένων. Μια τέτοια εξέλιξη θα
αποτελούσε το «κλειδί» για τη διαμόρ-
φωση του δείκτη της ανεργίας σε μο-
νοψήφιο ποσοστό το 2023, μετά από
14 χρόνια με διψήφια ποσοστά. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Προγράμματα για μείωση της ανεργίας 
και εφόδιο για καλύτερο «μεροκάματο» 

Το «στοίχημα» 
του οικονομικού

επιτελείου για 
μονοψήφιο ποσοστό 

θα απελευθερώσει 
τις τριετίες 

Αναφορικά με τις πολυκατοικίες, ήδη
διεξάγονται «μάχες επί μαχών» στις γε-
νικές συνελεύσεις για το πώς θα ζεστα-
θούν κατά την επικείμενη χειμερινή σε-
ζόν. Τα βασικά θέματα που τίθενται είναι
το εάν θα υπάρξει αντικατάσταση του
καυστήρα, ώστε να γίνει πράξη η επι-
στροφή από το φυσικό αέριο στο πετρέ-
λαιο, και το εάν θα περιοριστούν οι
ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρ-
μανσης ή θα κλείσει η κεντρική θέρμαν-
ση εντελώς, ώστε το κάθε διαμέρισμα
να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Το
πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι φθηνότε-
ρο από το φυσικό αέριο στο ξεκίνημα
της φετινής χειμερινής περιόδου, αλλά
η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών δεν θα
είναι τόσο μεγάλη, ώστε να δικαιολογεί
την απεγκατάσταση του καυστήρα φυσι-
κού αερίου. Ακόμη και αυτό, όμως,
ισχύει μόνο για τον Οκτώβριο, ενώ για
τους επόμενους μήνες του χειμώνα ου-
δείς μπορεί να κάνει από τώρα ασφα-
λείς προβλέψεις. Οι αποφάσεις στις γε-
νικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών
λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περι-
πτώσεις που η πλειοψηφία ζητά τη δια-
κοπή της κεντρικής θέρμανσης, η μει-
οψηφία δεν μπορεί να ακολουθήσει δια-
φορετικό δρόμο, καθώς αυτομάτως
προκύπτει θέμα πληρωμής κοινοχρή-
στων. Ήδη έχει φανεί πως η μετατροπή
της κεντρικής θέρμανσης ώστε να λει-
τουργήσει με πετρέλαιο και όχι με φυσι-
κό αέριο δεν προχωρά, παρά σε εξαιρε-
τικά μεμονωμένες περιπτώσεις πολυκα-
τοικιών, οι οποίες, αν και επένδυσαν
στον εξοπλισμό για το φυσικό αέριο,
κράτησαν την υποδομή του πετρελαίου
(καυστήρα, δεξαμενή πετρελαίου).
Χωρίς την εν λόγω υποδομή, απαιτείται
να γίνει μια επένδυση αρκετών χιλιά-
δων ευρώ για μια μέση πολυκατοικία
12-15 διαμερισμάτων. Αυτό σημαίνει
ένα εφάπαξ κόστος στα κοινόχρηστα
που μπορεί να ξεπερνάει τα 250-300
ευρώ ανά διαμέρισμα. 

Η «μάχη» της συνέλευσης 

� Προβληματισμός στα
νοικοκυριά, δύσκολη η

απόφαση για τις
πολυκατοικίες � Τι λένε στο

«Π» Φώτης Τσαπαδάς και
Γιάννης Χατζησαλάτας

Τι θα μας φέρνει 
η «υποχώρηση»
Πιθανή υποχώρηση του δείκτη
της ανεργίας κάτω από το
10%, και μάλιστα κατά την
προεκλογική περίοδο, θα
ενεργοποιήσει ένα ντόμινο πα-
ροχών, οι οποίες παραμένουν
«παγωμένες» από το 2012. 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του συγκεκρι-
μένου έτους, δεν μπορούν να
δοθούν αυξήσεις στους μι-
σθούς των ιδιωτικών υπαλλή-
λων με βάση τα χρόνια προ-
ϋπηρεσίας και τις τριετίες. Σε
συνδυασμό με τη νέα αύξηση
του βασικού μισθού πάνω από
τα 750 ευρώ από την Πρωτο-
μαγιά του 2023, πάνω από
1.300.000 εργαζόμενοι με
προϋπηρεσία θα δουν σημαν-
τική αύξηση των αποδοχών
τους, μέσω των τριετιών. Με
το «ξεπάγωμα» οι εργαζόμενοι
θα δικαιούνται προσαύξηση
10% για κάθε τριετία και έως
τρεις τριετίες. Συνεπώς, πέ-
ραν του νέου βασικού μισθού
που θα διαμορφωθεί, οι εργα-
ζόμενοι θα δικαιούνται και
προσαύξηση κατά 30%, εφό-
σον έχουν προϋπηρεσία πάνω
από 9 έτη, 20% αν έχουν προ-
ϋπηρεσία από 6-9 έτη και 10%
για προϋπηρεσία 3-6 έτη. 



ΟΓιώργος Τσαπρούνης,
επί 22 χρόνια διευθυν-
τής Επικοινωνίας της

Wind (πλέον Nova-Wind), αποχώ-
ρησε από την εταιρεία, προκειμέ-
νου να αναλάβει τη Διεύθυνση
Επικοινωνίας της Intrakat. Ο
Γιώργος Τσαπρούνης διαθέτει ση-
μαντική εμπειρία στον χώρο της
επικοινωνίας, στον οποίο εργάζε-

ται τα τελευταία 25 και πλέον χρόνια. Ξε-
κίνησε την επαγγελματική του καριέρα το
1991 ως σύμβουλος επικοινωνίας αυ-
στραλιανών εταιρειών. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα το 1994, ανέλαβε καθήκον-
τα project manager στην εταιρεία Almo
International. Στη συνέχεια, μετακινήθη-
κε στο Καζίνο Αιγαίου, στη θέση του δι-
ευθυντή Μάρκετινγκ. Τον Δεκέμβριο του
2000 προσελήφθη στη STET Hellas και
το 2007 προήχθη στη θέση του ανώτε-
ρου διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων. Τον
Μάρτιο του 2022 ανέλαβε Corporate Af-
fairs Executive Director στην κοινή διοι-
κητική ομάδα Nova και Wind. 

Χ.Α.: Η προβληματική εικόνα που παρουσιάζει τελευταία
το ελληνικό Χρηματιστήριο δεν φαίνεται ότι μπορεί να βελ-
τιωθεί σύντομα. Η χαμηλή καθαρή αξία των συναλλαγών,
αλλά και το μειωμένο ενδιαφέρον για τίτλους χαμηλότε-
ρων κεφαλαιοποιήσεων, αποτελούν στοιχεία προβληματι-
σμού και επιπλέον εμπόδια στην εκδήλωση οποιασδήποτε
ανοδικής αντίδρασης. Τεχνικά, για να ξεφύγει από τη στε-

νωπό ο Γενικός Δείκτης, είναι ανάγκη να κινηθεί υψηλότε-
ρα των 847 μονάδων και στη συνέχεια να υπερκεράσει τη
ζώνη των 841-876 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημε-
ρών). Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 836
(εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), 822 (εκθετικός ΚΜΟ 200
εβδομάδων) και 805 μονάδων, δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι θα αντέξει η ζώνη στήριξης στις 795-779 μονάδες. 
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Η ελληνική οικονομία θα κρατηθεί 
μακριά από την ύφεση

Θεόδωρος Σκυλακάκης  
(αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών): 

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η ομάδα που «τρέχει» το πρότζεκτ στο
Ελληνικό, προετοιμάζοντας τον επόμενο γύρο διαγωνισμών. Ο σημαν-
τικότερος από αυτούς αφορά την κατασκευή του Vouliagmeni Mall,
του εμπορικού κέντρου, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ,
με τον σχετικό διαγωνισμό να αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του
Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα υπάρξει η διαγωνιστική διαδικασία για
το πολυτελές εμπορικό κέντρο στο παράκτιο μέτωπο, το Marina Gal-
leria, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 130 εκατ. ευρώ. Τέλος,
ενδιάμεσα θα «τρέξει» και η διαγωνιστική διαδικασία για την πρώτη
φάση διαμόρφωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 46% κατέγρα-
ψε ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατά το α’ εξάμηνο του 2022, έναντι
του α’ εξαμήνου του 2021, και μεγάλη αύξηση των οικονομικών
αποτελεσμάτων, ήτοι κέρδη προ φόρων 7,51 εκατ. ευρώ, έναν-
τι κερδών 1,90 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, αύξηση κα-
τά 295% και EBITDA 12,16 εκατ. ευρώ, έναντι 6,19 εκατ. ευρώ
το α’ εξάμηνο του 2021, αύξηση κατά 96%.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Αυξημένα έσοδα ανακοίνωσε η Εβροφάρμα για
το α’ εξάμηνο του έτους, ενώ η διοίκηση διατηρεί συγκρατημέ-
νη αισιοδοξία για σταδιακή βελτίωση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων για το υπόλοιπο της χρήσης. Ειδικότερα, στο εξεταζόμε-
νο διάστημα οι ενοποιημένες και οι εταιρικές πωλήσεις ανήλθαν
σε 19.695 χιλ. ευρώ και 16.195 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, έναντι
17.585 χιλ. και 14.741 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του
2021, αυξημένες κατά 12% και 10% αντίστοιχα. Το μεικτό ενο-

ποιημένο περιθώριο ανήλθε σε 3.054 χιλ. ευρώ έναντι
3.383 χιλ. ευρώ, μειωμένο κατά 10%.

Οι προκλήσεις παραμένουν…
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MYTILINEOS
Σε εμπορική λειτουργία τέθηκε το φω-
τοβολταϊκό έργο «Tutly» στο Ουζμπεκι-
στάν, ισχύος 131,35 MWp, ανακοίνω-
σε η Mytilineos μέσω του Τομέα Ανά-
πτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθή-
κευσης Ενέργειας. Παράλληλα, ο Το-
μέας RSD της Mytilineos ανακοίνωσε
την επιτυχή ενεργοποίηση του έργου
«Pampa Tigre» στην περιοχή Ανφοφαγ-
κάστα της Χιλής. Πρόκειται για ένα
φωτοβολταϊκό πάρκο 118,4 MWp για
λογαριασμό της εταιρείας Mainstream
Renewable Power, μίας από τις πιο
επιτυχημένες εταιρείες μη συμβατικών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη
Λατινική Αμερική. Επιπλέον, ο Τομέας
RSD εδραιώνει περαιτέρω την παρου-
σία του στην Ισπανία, εκτελώντας συμ-
βάσεις EPC για δύο φωτοβολταϊκά
πάρκα: το Manzanares ισχύος 90 MW
για τον επενδυτικό όμιλο Nexwell και
το Badajoz ισχύος 50 MW για τον διε-
θνή ανεξάρτητο παραγωγό ηλιακής
ενέργειας Sonnedix, αντίστοιχα.

DIMAND

Σημαντική αύξηση της λειτουργικής
κερδοφορίας του ομίλου ανακοίνωσε
η DIMAND, με κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ
το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι ζημιών
2,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του
2021. Παράλληλα, σημειώθηκε αύξη-
ση της εύλογης αξίας των επενδυτικών
ακινήτων του ομίλου: 84 εκατ. ευρώ
στις 30/6/2022 έναντι 50,3 εκατ. ευ-
ρώ στις 31/12/2021. Στις
30/6/2022, το συνολικό χαρτοφυλά-
κιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο
όμιλος (μέσω της εταιρείας, θυγατρι-
κών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει
18 επενδυτικά έργα σε διάφορα στά-
δια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιο-
χές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γρα-
φείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών
καθώς και μεικτών χρήσεων.
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ΟΔημήτρης Οικονόμου είναι από τα
νέα πρόσωπα των κομματικών
επάλξεων. Δίνει τη δική του οπτική

για τις μετεκλογικές συνεργασίες,
δηλώνοντας κατηγορηματικά πως
«συνεργασία για μας είναι η προώθηση
κοινών πολιτικών επιδιώξεων και στόχων
και όχι μια κυνική μοιρασιά θέσεων και
τίτλων, με σκοπό τη διαχείριση δημόσιας
εξουσίας και χρήματος». Στο ερώτημα
«πόσο κοντά είναι το ΠΑΣΟΚ με τον
ΣΥΡΙΖΑ;», ο κ. Οικονόμου «απαντά» με…
ερώτηση προς την Κουμουνδούρου.

Υπάρχουν περιθώρια μετεκλογικής συ-
νεργασίας με τη ΝΔ και κάτω από ποιες
προϋποθέσεις;

Για το ΠΑΣΟΚ, ο μετεκλογικός μας ρόλος
θα καθοριστεί από την εντολή του ελληνικού
λαού. Είμαστε έτοιμοι για τα όποια καθήκον-
τα μας ανατεθούν, είτε κυβερνητικά, είτε αν-
τιπολιτευτικά. Είναι κοινό μυστικό ότι χρειαζό-
μαστε και μπορούμε και πολύ καλύτερη κυ-
βέρνηση και πολύ καλύτερη αντιπολίτευση,
και προσπαθούμε για ένα εκλογικό αποτέλε-
σμα το οποίο θα τις διασφαλίσει. Όλο και πε-
ρισσότεροι καταλαβαίνουμε ότι η ενίσχυση
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα διευκολύνει αυτή την
εξέλιξη. Στο ίδιο πάντα πλαίσιο, βλέπουμε
και τις συνεργασίες μας με άλλα κόμματα, εί-
τε κυβερνητικές είτε αντιπολιτευτικές. Συ-
νεργασία για μας είναι η προώθηση κοινών
πολιτικών επιδιώξεων και στόχων και όχι μια
κυνική μοιρασιά θέσεων και τίτλων, ένα –μη
πολιτικό τελικά– αλισβερίσι, με σκοπό τη δια-
χείριση δημόσιας εξουσίας και χρήματος.

Τελικά, πόσο κοντά είστε με τον ΣΥΡΙΖΑ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πράγματι, εμφανίζεται να επι-

διώκει μια μετακίνησή του από την Αριστερά
στην Κεντροαριστερά. Είναι αυτή η κίνηση
του ΣΥΡΙΖΑ διατηρήσιμη; Είναι τα κίνητρα
της ηγεσίας του πολιτικά ή στυγνά ψηφοθη-
ρικά ή και απλώς ιδιοτελή; Ας απαντήσουν οι
ίδιοι. Δεν θα υποκύψω στον πειρασμό να δη-
μοσιοποιήσω τις δικές μου απαντήσεις στα
ερωτήματα αυτά, μετατρέποντάς τες σε «δί-
κη προθέσεων». Αυτό δεν σημαίνει ότι δια-
γράφονται από την μνήμη μας έργα και ημέ-
ρες, πρόσφατες και παλιότερες. Δεν θέλου-
με να είμαστε πολιτικοί εισαγγελείς, ούτε
όμως και αμνήμονες πολίτες.

Στην υπόθεση των υποκλοπών, η Εξε-
ταστική είναι έτοιμη να «ρίξει αυλαία»
και απαντήσεις δεν έχουν δοθεί. Μή-
πως ήρθε η στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης
να πάει στην ΕΥΠ και να μάθουμε όλοι
τους λόγους της παρακολούθησης;

Η μη δημοσιοποίηση των λόγων της παρα-
κολούθησης βαρύνει την κυβέρνηση και τον
πρωθυπουργό προσωπικά, και όχι τον Νίκο
Ανδρουλάκη, επειδή δεν «περνάει για υπόθε-
σή του από την ασφάλεια»… συγνώμη, από
την ΕΥΠ. Από τη μία του ζητάνε να παρανομή-
σει σε νόμο που η σημερινή κυβέρνηση έφε-
ρε για ψήφιση στη Βουλή και από την άλλη
του ζητάνε τον λόγο επειδή το αρνείται. Αι-
δώς Αργείοι! Κατά τα άλλα, αν η Εξεταστική
δεν μας διαφωτίσει, την πρώτη ευθύνη φέ-

ρει η οδηγία της κυβέρνησης σε στελέχη της
να μην αποκαλύπτουν όσα γνωρίζουν, επικα-
λούμενα τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Ευ-
θύνη, βέβαια, φέρει και η πλειοψηφία της
Επιτροπής, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρα-
τίας, οι οποίοι ανέχονται τον εμπαιγμό τους.
Βεβαίως είναι η κυβέρνηση, και όχι η Βουλή
και επιτροπές της, η οποία οφείλει τον εντο-
πισμό, την αποκάλυψη και την παραπομπή
στη Δικαιοσύνη των εγκληματιών που επιχεί-
ρησαν να «φυτέψουν» το Predator στο τηλέ-
φωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Αν όλα αυτά
δεν είναι εκτροχιασμός από τη δημοκρατική
ομαλότητα, τότε τι είναι; 

Η εικόνα των δημοσκοπήσεων και η
αγωνία των πολιτών φαίνεται ότι οδη-

γούν τους Έλληνες πιο κοντά στην κυ-
βέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας μπει σε
φάση επανεκκίνησης, δείχνει να «κολ-
λάει». Θεωρείτε ότι αυτό είναι συνέ-
πεια του δικομματισμού;

Το βέβαιο είναι ότι στη Θεσσαλονίκη ο κ.
Μητσοτάκης πρότεινε στον κ. Τσίπρα να αλ-
λάξουν από κοινού τον εκλογικό νόμο. Στην
πραγματικότητα, εκτόξευσε την πρώτη, ευ-
θεία απειλή κατά του ΠΑΣΟΚ: Ή με αποδέ-
χεστε ως πρωθυπουργό μετεκλογικά ή ψη-
φίζω νόμο με τον οποίο σε δεύτερες εκλο-
γές σάς συμπιέζω μέχρις εξαφάνισης. Ακο-
λούθησαν οι «δημοσκοπήσεις τηλεοπτικής
κατανάλωσης». Και ενδέχεται να ακολου-
θήσουν και άλλα. Φυσικά, αυτός ο παραπο-
λιτικός παροξυσμός είχε ακριβώς το αντί-
θετο αποτέλεσμα. Η απάντησή μας στους
εκβιασμούς αυτούς είναι «μόνον αυτά
έχεις;» και οι εντατικότερες προσπάθειές
μας για λύσεις σε προβλήματα που οδη-
γούν την ελληνική κοινωνία από τα κακό
στο χειρότερο. Έτσι σκοπεύουμε να ενισχύ-
σουμε τη διαπιστωμένη αύξηση της απήχη-
σής μας τα τελευταία χρόνια, επί των ημε-
ρών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά μέ-
χρι και την εποχή του Νίκου Ανδρουλάκη.
Την επιστροφή των πολλών και αδύναμων
στο σπίτι τους, στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ρεύμα
είναι αδύνατον να ανακοπεί από τις «μυλό-
πετρες του δικομματισμού»! 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να
επιδιώκει μια μετακίνησή

του στην Κεντροαριστερά.
Είναι αυτή η κίνηση

διατηρήσιμη; Είναι τα
κίνητρα πολιτικά ή στυγνά

ψηφοθηρικά ή 
και απλώς ιδιοτελή; 

Ας απαντήσουν οι ίδιοι»

Μέλος του ΠΣ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

Δημήτρης
Οικονόμου 

Εκτιμάτε ότι το φάντασμα της Ακροδεξιάς
μπορεί να απειλήσει και πάλι την Ελλάδα;

Μα είναι ήδη εδώ! Δεν αναφέρομαι –μόνο ή κυ-
ρίως– σε κομματικά σχήματα, παλιά και νέα, στον
χώρο της Δεξιάς. Η σκέψη μου είναι σε κόμματα,
δημοκρατικά κατά καταστατική δήλωσή τους, τα

οποία ανέχονται καταρράκωση της ισονομίας, της
ισηγορίας και της ισοπολιτείας και άλλων ευεργε-

τικών δημοκρατικών εγγυήσεων, ακόμα και συν-
ταγματικά κατοχυρωμένων. Όλες αυτές οι εκπτώ-

σεις υποδαυλίζουν τη διάδοση οπισθοδρομικών
έως και σκοταδιστικών θέσεων, όπως «για όλα

φταίνε οι μετανάστες», «οι μειοψηφίες και τα δι-
καιώματά τους απειλούν την κανονικότητα» και

άλλα παρόμοια. Ας εντοπίσουμε λοιπόν τις ευθύ-
νες μας για αυτή την έκπτωση όσοι θέλουμε να εί-
μαστε δημοκράτες και ας προτάξουμε ως πολιτι-

κό έργο την αποκατάστασή της.

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Ούτε πολιτικοί εισαγγελείς, 
ούτε αμνήμονες πολίτες!
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Βλέποντας τη μερική επιστράτευση να μην
προσφέρει παρά μόνο νέους πονοκεφάλους
στον ήδη στριμωγμένο από το διαγραφόμενο

φιάσκο στην Ουκρανία, Βλαντίμιρ Πούτιν,
περιορίζονται ασφυκτικά οι επιλογές αξιοπρεπούς
έστω απεμπλοκής. Οι προσαρτήσεις μετά από τα
δημοψηφίσματα-παρωδία αποτελούν μάλλον
σπασμωδική κίνηση του «τσάρου», που ωστόσο απειλεί
να δώσει στον πόλεμο νέα, απρόβλεπτη τροπή.

Η αποκάλυψη πως κλήθηκαν να υπηρετήσουν στο μέτω-
πο άνθρωποι που θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί, όπως
ηλικιωμένοι, ασθενείς ακόμα και μαίες, ξεσηκώνοντας
κύμα αντιδράσεων, επιβεβαίωσε όσους έλεγαν πως ορι-
σμένοι πιστεύουν ότι είναι σημαντικότερο να δώσουν γρή-
γορα αναφορά με αριθμούς παρά να ολοκληρώσουν σω-
στά μια αποστολή.

Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες με τον έφεδρο
που άνοιξε οργισμένος πυρ σε στρατολογικό κέντρο ή με
εκείνον που αυτοπυρπολήθηκε αρνούμενος να καταταγεί. 

Η «μεγάλη φυγή» χιλιάδων νεαρών Ρώσων, που γύρισαν
την πλάτη στα κελεύσματα της επιστράτευσης, είχε ως
αποτέλεσμα την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων
στα σύνορα, σε μια προσπάθεια να μην αποδειχθούν και
αριθμητικά ως το απόλυτο φιάσκο όσα εξήγγειλε ο ισχυ-
ρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Το «χαρτί» και το… κουμπί

Την ίδια ώρα, με την πεπατημένη της Κριμαίας, η Μόσχα
οργάνωσε υπό καθεστώς απειλών αυτό που αποκάλεσε
δημοψήφισμα στα υπό ρωσική κατοχή ουκρανικά εδάφη
για την ενσωμάτωσή τους στη «μαμά» Ρωσία, όπως έγινε
τον Απρίλιο με τις αυτοανακηρυχθείσες «Λαϊκές Δημοκρα-
τίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Η κίνηση του Πούτιν να ενεργοποιήσει το σχέδιο προ-
σάρτησης κατεχόμενων περιοχών ανοίγει και τον δρόμο
για τη γενική επιστράτευση. Εμμέσως πλην σαφώς, δια-
μηνύει ότι ο πόλεμος εκεί θα ισοδυναμεί με πόλεμο κατά
της Ρωσίας, είτε η Δύση αναγνωρίσει τις περιοχές ως
ρωσικό έδαφος είτε όχι. Είναι μια κίνηση ευθεία πρόκλη-
ση για το ΝΑΤΟ, καθώς αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο
εμπλοκής του στον πόλεμο, με τη
Ρωσία να έχει προειδοποιήσει ακό-
μα και με πυρηνικά, αν
απειληθεί η ύπαρξή της
ως κρατικής οντότη-
τας, χωρίς κα-
νείς να ξέ-
ρει αν η
Δ ύ σ η

έχει έτοιμο κάποιο σχέδιο που θα απέτρεπε τη ρωσική
ηγεσία από το να πατήσει το κουμπί.

«Βρόμικη» συμφωνία 

Θα θεωρούσε κανείς αδιανόητο ο Ουκρανός πρόεδρος
Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός
με τα σημερινά δεδομένα, την ώρα που οι ουκρανικές δυ-
νάμεις δείχνουν να έχουν το μομέντουμ με το μέρος τους.
Τους επόμενους μήνες ωστόσο, τα πράγματα αναμένεται
να γίνουν πιο δύσκολα, όταν ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες
θα αρχίσουν να ρωτούν εάν μπορεί να υπάρξει διέξοδος
μέσω διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος θα μπορού-
σε να επιχειρήσει τη διάσπαση των Ευρωπαίων, υπο-
στηρίζοντας ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί συμ-
φωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα προκαλέσει
την αποκατάσταση των ροών της ρωσικής ενέργειας
προς την Ευρώπη.

Όμως, θα το κάνει με όρους που δεν θα αρέσουν στο
Κίεβο. Σε αυτή την περίπτωση, για να υπάρξει συμφωνία
με την ουκρανική πλευρά, θα πρέπει ο Ζελένσκι να εξα-
σφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας, ενδεχομένως ακόμη και
από το ίδιο το ΝΑΤΟ. Στο ίδιο πλαίσιο ωστόσο, η Ουκρανία
θα έχει χάσει περισσότερα εδάφη σε σύγκριση με τις γραμ-
μές της 24ης Φεβρουαρίου, εξοργίζοντας πολλούς συμ-
πατριώτες του Ουκρανού προέδρου.

Ο συμβιβασμός 

Το ΝΑΤΟ και οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να προτείνουν
στους Ρώσους κατάπαυση του πυρός αλλά με βάση τις
γραμμές επαφής της 24ης Φεβρουαρίου. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, ο Πούτιν θα «κρατούσε» μεν ένα μέρος του
Ντονμπάς και την Κριμαία, αλλά θα έχανε τη Μαριούπολη
και όλα τα άλλα μέρη που οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατα-
λάβει τους περασμένους επτά μήνες. Με άλλα λόγια, ο
«τσάρος» θα έπρεπε, στο πλαίσιο ενός τέτοιου σεναρίου,
να παραδεχθεί πως έκανε πόλεμο αλλά δεν κέρδισε τίπο-
τα περισσότερο σε σύγκριση με όσα «είχε» πριν από τις 24
Φεβρουαρίου. Από την άλλη πλευρά θεωρείται βέβαιο ότι
ο Πούτιν δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραδεχ-
θεί δημοσίως ότι υπέστη ήττα. 

Μπορεί τελικά η μαντήλα να
«στραγγαλίσει» το καθεστώς;

Η διάσταση της αιματοβαμμένης εξέγερσης στην Τεχε-
ράνη φανέρωσε πως ο θάνατος της 22χρονης Μάχσα
Αμινί ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για
τους Ιρανούς, και τώρα γεννάται εύλογα το ερώτημα αν
μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην πτώση του θεοκρατι-
κού καθεστώτος. Όλο και περισσότεροι διεθνείς αναλυ-
τές σημειώνουν πως το πρωτοφανές κύμα οργής έχει βα-
θύτερες ρίζες και υπόβαθρο. Οι Ιρανοί αισθάνονται κου-
ρασμένοι και απελπισμένοι από τη συστηματική διαφθο-
ρά της πολιτικής ελίτ, τον πληθωρισμό, που έχει ξεπερά-
σει το 50%, το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα πυρηνικά
και την έλλειψη κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας,

όταν τουλάχιστον 25
εκατομμύρια άνθρω-
ποι ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας.

Το γεγονός ότι πολ-
λοί άνδρες συμμετέ-
χουν στις διαδηλώσεις
μαρτυρά τα βαθύτερα
αίτια. Αυτός είναι και ο
μεγάλος φόβος των

ενόπλων δυνάμεων που δηλώνουν έτοιμες, αν δοθεί εντο-
λή, να επέμβουν για να αντιμετωπίσουν αυτούς που βλέ-
πουν ως «εχθρούς», οι οποίοι έχουν μόνο στόχο να αποδυ-
ναμώσουν το ισλαμικό καθεστώς, ακόμη και αν αυτό οδη-
γήσει σε εμφύλιο. Μπορούν οι γυναίκες που βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, ξυρίζοντας τα κε-
φάλια τους και καίγοντας τις μαντήλες τους, να αποτελέ-
σουν την επόμενη κοινωνική δύναμη που θα ταράξει τα νε-
ρά; Η δημόσια αφαίρεση της υποχρεωτικής χιτζάμπ έχει
γίνει ένα παγκόσμιο σημάδι απόρριψης του καθεστώτος,
ενώνοντας τους Ιρανούς από όλο το θρησκευτικό φάσμα. 

«Θάνατος στον δικτάτορα»

Κάποιοι διαδηλωτές εξακολουθούν να φωνάζουν «θά-
νατος στον δικτάτορα», στοχεύοντας τόσο στον ανώτατο
θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ,
όσο και στη θεοκρατία του Ιράν, παρά την απειλή σύλλη-
ψης, φυλάκισης ή ακόμη και θανατικής καταδίκης. Μπο-
ρούν οι διαδηλώσεις να πυροδοτήσουν μία νέα «Αραβική
Άνοιξη»; Το θεοκρατικό καθεστώς ελέγχει πλήρως όλες
τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες, αλλά και
τα Σώματα Ασφαλείας. Αυτός είναι και ο λόγος που απαν-
τά με καταστολή, ενώ έχει περιορίσει πλήρως την πρό-
σβαση στην πληροφόρηση και στο διαδίκτυο. Το καθε-
στώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρρεύσει, και αυτό
θα μπορούσε να γίνει μόνο με κλιμάκωση των διαδηλώ-
σεων και μαζική αντίδραση που θα οδηγήσει πιθανότατα
σε εμφύλιο. Το σενάριο της σταδιακής αλλαγής απαιτεί
περισσότερο χρόνο και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, που
στο παρελθόν όμως ποτέ δεν έχουν επιτευχθεί. 

Λαβωμένη η «αρκούδα» 

Τι κρύβουν και
μέχρι πού μπορούν 

να φτάσουν 
οι διαδηλώσεις 

στο Ιράν

� Πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος
μετά την επιστράτευση

� Φιάσκο τα 
ψευτο-δημοψηφίσματα 

και οι προσαρτήσεις
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Οι κάλπες που στήνονται την Κυριακή
στη Βραζιλία, μετά από έναν άκρως πο-
λωμένο προεκλογικό αγώνα, όχι μόνο
αναμένεται να στείλουν σπίτι του τον
ακροδεξιό Ζαΐχ Μπολσονάρου μετά
από μια πολυτάραχη θητεία, αλλά και
να επαναφέρουν, ίσως ακόμη και από
τον πρώτο γύρο, τον κεντροαριστερό
πρώην πρόεδρο της χώρας Λουίς Ινάσι-
ου Λούλα ντα Σίλβα και ας πέρασε από
τη… φυλακή!

Οι δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες δεί-
χνουν σταθερά ότι ο επί επταετίας
2003-2010 πρόεδρος και ιστορικός
ηγέτης του Κόμματος Εργαζομένων θα
εξασφαλίσει τρίτη θητεία. Ο άλλοτε
συνδικαλιστής στη βιομηχανία του με-

τάλλου εγκατέλειψε την εξουσία με το
ποσοστό δημοτικότητάς του στο εξω-
πραγματικό 87%, προτού υποστεί την
ατίμωση της φυλάκισης το 2018 για
υπόθεση διαφθοράς, η οποία τον εμπό-
δισε να θέσει υποψηφιότητα στην ανα-
μέτρηση εκείνης της χρονιάς, και τώρα,
στα 76 του χρόνια, έχει δυναμική και
από την επονομαζόμενη «χρήσιμη ψή-
φο» όσων θέλουν απλώς να διώξουν
τον Μπολσονάρου, για να τον διαδεχ-
θεί. Από τη δική του πλευρά, ο Βραζι-
λιάνος πρόεδρος δηλώνει βέβαιος για
νίκη ακόμη και από τον πρώτο γύρο, με
υποστηρικτές του να διατείνονται πως
οποιοδήποτε διαφορετικό αποτέλεσμα
θα οφείλεται σε νοθεία.

Ο πρώην λοχαγός του στρατού μπο-
ρεί να λογαριάζει σε τάγματα οπαδών
του, έτοιμων για όλα. Ο ίδιος έχει εξα-
πολύσει επανειλημμένα σφοδρές επι-
θέσεις εναντίον των θεσμών της νεα-
ρής βραζιλιάνικης δημοκρατίας,
ιδίως στο Ανώτατο Δικαστήριο, και συ-
νεχίζει τη μανιώδη εκστρατεία του
εναντίον του συστήματος ηλεκτρονι-
κής ψηφοφορίας, που ευνοεί κατ’ αυ-
τόν «την απάτη».

Υπό αυτό το κλίμα, δεν είναι λίγοι που
φοβούνται πως η Βραζιλία θα ζήσει re-
make όσων έγιναν στις ΗΠΑ, με την επί-
θεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου
του 2021 από τους οπαδούς του... αδι-
κημένου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λούλα θα κερδίσει, 
ο Μπολσονάρου 

θα το δεχθεί;

Αν και όλοι στην Ευρώπη έβλεπαν
την ακροδεξιά επέλαση στην
Ιταλία, παραμένουν –μια εβδομάδα

μετά και την επισημοποίηση από τις
κάλπες– μουδιασμένοι, αναμένοντας τα
πρώτα δείγματα γραφής για το αν έχει
αφήσει πίσω της τις ιδεολογικές
ακρότητες του παρελθόντος ή αν εννοεί
να οδηγήσει τη χώρα σε επικίνδυνο
μονοπάτι, με κύρια σημεία αναφοράς της
τον εθνικισμό και τον ακραίο
απομονωτισμό.

Γεγονός είναι πως από τις πρώτες κιόλας
ημέρες διακυβέρνησης θα κληθεί να χειρι-
στεί και να λάβει αποφάσεις για τα κρισιμό-
τερα θέματα, όπως η κατάρτιση του νέου
προϋπολογισμού, το ενεργειακό και, φυσι-
κά, η σχέση με την Ευρώπη.

«Εσωτερικά» εμπόδια 

Όλα αυτά, τη στιγμή που λέγεται πως
στην πραγματικότητα οι κυβερνητικοί
εταίροι όχι μόνο βλέπουν, όπως γράφτη-
κε, τη σταρ της ιταλικής Ακροδεξιάς με μι-
σό μάτι, αλλά την ανέχονται μόνο και μόνο
για να είναι στην εξουσία.

Σε κάποια θέματα η Μελόνι είναι αλήθεια
ότι φαίνεται πιο μετριοπαθής από τον επί-
σης ακροδεξιό εταίρο της στον συνασπι-
σμό, τον Ματέο Σαλβίνι της Λέγκα. Μία από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ίδια θα
είναι να διαχειριστεί με επιτυχία τις πιθανές
μηχανορραφίες του επί χρόνια εποφθαλμι-
ούντα τον πρωθυπουργικό θώκο Σαλβίνι, ο
οποίος ετοιμάζεται τώρα να αναλάβει πιθα-
νώς το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να
διαχειριστεί με τον τρόπο που αυτός κρίνει
ορθό το Μεταναστευτικό.

Παράλληλα, η Μελόνι καλείται να χειρι-

στεί κι άλλον έναν, ακόμη πιο πεπειραμένο
από εκείνη σύμμαχο, τον Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι, που διετέλεσε πρωθυπουργός, ετοι-
μάζεται να γιορτάσει τα 86α γενέθλιά του
και, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του
να αναλάβει την προεδρία της Ιταλίας τον
περασμένο Ιανουάριο, «φλερτάρει» ανοιχτά
με την προεδρία της Γερουσίας για ένα
αξίωμα που θα του προσέδιδε όχι μόνο κύ-
ρος, αλλά και δικαστική ασυλία.

Οι… φίλοι της

Η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά βλέπει πρόσφο-
ρο έδαφος. Τη μεγαλύτερη λαϊκή υποστήρι-
ξη έχει στην Ουγγαρία, όπου το Fidesz του
Βίκτορ Όρμπαν πήρε το 54% των ψήφων
στις φετινές εκλογές, και ακολουθεί το πο-
λωνικό «Νόμος και Δικαιοσύνη», που έβγα-
λε πρόεδρο και πρωθυπουργό με το 43,5%
των ψήφων.

Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες έκα-
ναν άλμα εξασφαλίζοντας το 20% των ψή-
φων, που τους κατέστησε το δεύτερο μεγα-
λύτερο κόμμα στη σκανδιναβική χώρα.

Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν μπορεί να μην

μπήκε στο Ελιζέ, αλλά εδραιώθηκε στην
Εθνοσυνέλευση, καθώς οι 89 βουλευτές
που εξέλεξε το RN είναι διπλάσιοι από αυ-
τούς που προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και
δεκαπλάσιοι όσων είχε πριν από πέντε χρό-
νια. Το ισπανικό Vox, που ιδρύθηκε πριν από
10 χρόνια, έφτασε το 15% των ψήφων στις
εκλογές του 2019, ενώ στη Γερμανία, το
AfD, που ιδρύθηκε το 2013, συγκέντρωσε
το 10% στην αναμέτρηση του 2021.

Ξανά το «ζύγι»

Η Μελόνι δεν τάσσεται, όπως παλαιότε-
ρα, υπέρ της αποχώρησης της Ιταλίας από

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη,
διαβεβαιώνοντας ότι επιδιώκει απλά την
αναμόρφωσή τους, οραματιζόμενη «να βά-
λει την ΕΕ στη θέση της». Θέλει να επανα-
διαπραγματευθεί τις ιταλικές μεταρρυθμί-
σεις που συμφωνήθηκαν με την ΕΕ, τις επι-
χορηγήσεις και τα δάνεια ανάκαμψης μετά
την πανδημία, υποστηρίζοντας ότι η ενερ-
γειακή κρίση άλλαξε την κατάσταση. Σε αν-
τίθεση με άλλες ακροδεξιές πολιτικές δυ-
νάμεις στην Ευρώπη, καταδικάζει τη ρωσι-
κή εισβολή στην Ουκρανία και παράλληλα
στηρίζει τις κυρώσεις στη Μόσχα και την
αποστολή στρατιωτικού οπλισμού στο Κίε-
βο. Την ίδια στιγμή όμως, επικροτεί την έξο-
δο της Βρετανίας από την ΕΕ, διατηρώντας
παράλληλα στενούς δεσμούς με το βρετανι-
κό Συντηρητικό Κόμμα.

Μένει να φανεί ποιον δρόμο θα ακολου-
θήσει η Μελόνι: Έναν εθνολαϊκιστικό σαν
εκείνο του Ούγγρου Βίκτορ Όρμπαν, έναν
εριστικό με τις Βρυξέλλες όπως εκείνος
του Πολωνού Ματέους Μοραβιέτσκι, ή
έναν πιο οικείο συντηρητικό σαν της Λιζ
Τρας στη Βρετανία; 

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν
τάσσεται, όπως παλαιότερα,

υπέρ της αποχώρησης από
την Ευρωζώνη, αλλά

δηλώνει ότι οραματίζεται «να
βάλει την ΕΕ στη θέση της»

Εκ των έσω τα πρώτα 
«αγκάθια»                        της Μελόνι 

του Γιώργου Μυλωνά
georgemilonas75@gmail.com



Το 2022 αποτελεί μια χρονιά-ορόσημο για την
ελληνική ναυτιλία! Οι εφοπλιστές μας ως
άλλοι «καραβοκύρηδες» κρατούν γερά το

τιμόνι της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας,
καθώς για λογαριασμό ελληνικών εταιρειών είναι
υπό ναυπήγηση 187 πλοία, αξίας σχεδόν 15 δισ.
δολαρίων, ενώ ταυτόχρονα η συμβολή τους στην
εθνική οικονομία έχει πολλαπλασιαστεί.

Παρά τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην
Ουκρανία, την ύφεση στις μεταφορές από τις παρενέρ-
γειες του Covid, οι εγχώριοι κολοσσοί της θάλασσας
προχώρησαν σε επενδύσεις πολλών δισ. δολαρίων, όχι
μόνο διατηρώντας τη γαλανόλευκη στην πρώτη θέση
παγκοσμίως, αλλά αυξάνοντας ταυτόχρονα την από-
σταση από τους ανταγωνιστές.

«Έχτισε» τις συνθήκες

Η συνετή διοίκηση και διαχείριση, οι σωστές επιλο-
γές, η αξιοποίηση των διεθνών ευκαιριών, σε συνδυα-
σμό με τη σταθερή οικονομική, κοινωνική και πολιτική
κατάσταση της χώρας, από την κυβέρνηση της ΝΔ που

δημιούργησε τις προϋποθέσεις επιλύοντας προβλήμα-
τα με σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα, ώθησαν
τους εφοπλιστές στην ταχεία εφαρμογή των σχεδίων
τους για την ανανέωση και την αύξηση του στόλου
τους!  Σύμφωνα δεν με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλή-
νων Εφοπλιστών, η Ελλάδα παραμένει παγκοσμίως η
χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία. 

Μολονότι ο πληθυσμός της αντιπροσωπεύει μόνο το

0,16% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι Έλληνες πλοι-
οκτήτες κατέχουν το 20,67% της παγκόσμιας χωρητι-
κότητας και το 54,28% της χωρητικότητας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη Value Vessels, η αξία του ελληνό-
κτητου στόλου έχει αυξηθεί κατά 32% τα τελευταία
τρία χρόνια, φτάνοντας τα 132,58 δισ. δολάρια και
αριθμώντας 4.546 πλοία. Η αξία των 187 υπό ναυπή-
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«Εις πείσμα των καιρών», επενδύσεις-ρεκόρ

Σε εξέλιξη έχει το τρίτο κατά σειρά ναυ-
πηγικό της πρόγραμμα η Okeanis Eco
Tankers, συμφερόντων της οικογενεί-
ας Αλαφούζου. Πιο συγκεκριμένα, η ει-
σηγμένη στο χρηματιστήριο του Όσλου
ναυτιλιακή εταιρεία παρέλαβε το υπέρ
δεξαμενόπλοιο VLCC «Nissos Kea» χω-
ρητικότητας 300.000 τόνων dw, το
οποίο κατασκευάστηκε στην κορεατική
γιάρδα Hyundai Heavy Industries. Πρό-
κειται για το πρώτο από τα δύο gas rea-
dy-M (η μηχανή είναι σχεδιασμένη ώστε
να κάψει LNG ως καύσιμο μετά από μι-
κρή μετατροπή), eco σχεδιασμένα
VLCC που θα παραλάβει μέσα στο
2022. Είναι εξοπλισμένο με scrubbers
(open loop). Στα τέλη του προσεχούς
Μαΐου 2022 θα
παραλάβει και
το δεύτερο
VLCC, το
«Nissos Ni-
kouria».

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το
ναυπηγικό πρόγραμμα της Al-
pha Bulkers Shipmanage-
ment συμφερόντων της Άν-
νας Αγγελικούση και των

γιων της Φραγκίσκου και
Αντώνη Κανελλάκη. Στα
μέσα Απριλίου παρέλαβε
στη Μανίλα το νεότευκτο
φορτηγό πλοίο capesize

με το συμβολικό όνομα M/V «Alpha Peace», χω-
ρητικότητας 179.000 τόνων dw. Στις 21 Μαρτί-
ου η εταιρεία είχε παραλάβει το φορτηγό τύπου
Newcastlemax «Alpha Treasure», μεταφορικής
ικανότητας 209.260 τόνων dw, από την κινεζική
γιάρδα SWS. Επίσης τον Ιανουάριο έκανε ποδα-
ρικό στις παραλαβές νεότευκτων με το «Alpha
Trophy», τύπου Newcastlemax, μεταφορικής
ικανότητας 210.000 τόνων. Μέσα στο 2022 εί-
ναι προγραμματισμένη η παραλαβή δύο αδελφών
πλοίων, του «Alpha Trophy». Ο στόλος της Alpha
Bulkers Shipmanagement αποτελείται από 33
φορτηγά πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότη-
τας 4,5 εκατομμυρίων τόνων και μέσο όρο ηλι-
κίας τα εννέα έτη. Σε αυτά είναι ναυτολογημένοι
1.300 ναυτικοί.

Νωρίτερα κα
κριμένα στ
Φεβρουαρ
Όμιλος Τσ
προχώρησ
παραγγελί

γησης τεσσά
πλέον πλοίων μ

ράς εμπορευμα
τίων τύπου feed
μεταφορικής ικ

τας 2.800 «κουτιών», στα κορ
ναυπηγεία της Hyundai Mipo 
kyard. Τον περασμένο Μάιο ο 
είχε υπογράψει συμφωνία για
πήγηση δύο τέτοιου τύπου πλο
οπότε ο συνολικός τους αριθμ
ανέρχεται στα έξι. Τα δύο πρώ
θα παραδοθούν μεταξύ δ’ τριμ
2023 και α’ τριμήνου του 202
φωνα με ναυλομεσιτικούς οίκ
κόστος ναυπήγησης κυμαίνετ
στα 40 εκατ. δολάρια για κάθε
μεταφοράς 2.800 εμπορευμα
τίων σε κορεατική γιάρδα. Η σ
επένδυση και για τα έξι πλοία 
ζεται στα 240 εκατ. δολάρια.

Το νεότευκτο δεξαμενόπλοιο sueza-
max «Oceania» χωρητικότητας
163.000 τόνων dw παρέλαβε η Dy-
nacom Tankers, συμφερόντων του
Γιώργου Προκοπίου. Η εταιρεία έχει
παραλάβει ήδη τρία δεξαμενόπλοια
μέσα στο 2022, ενώ στα τέλη Μαΐου
αναμένεται ένα ακόμη. Ο στόλος της
αποτελείται από 69 δεξαμενόπλοια.
O μέσος όρος ηλικίας του στόλου εί-
ναι τα 6 έτη σε σύγκριση με τα 10
που είναι για τον παγκόσμιο στόλο δε-
ξαμενόπλοιων. Η συνολική χωρητικό-
τητα του στόλου είναι 8,1 εκατομμύ-
ρια τόνοι. H τελετή παραλαβής του
«Oceania» πραγματοποιήθηκε στην
κινεζική γιάρδα New Times. Είναι το

40ό πλοίο που κατα-
σκευάζουν τα συγ-

κεκριμένα ναυ-
πηγεία για λογα-
ριασμό του Έλ-
ληνα πλοιοκτή-
τη και το 100ό
για ελληνικά
συμφέροντα.

Τα καινούργια σύγχρονα πλοία π



λοίων για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιρειών ελ-
ών συμφερόντων αγγίζει τα 14,99 δισ. δολάρια. 

δυτική «έκρηξη»

αμικά συνέχισαν και το καλοκαίρι τις επενδύσεις
τις αγορές μεταχειρισμένων πλοίων το 2022 οι
ες πλοιοκτήτες.
τις αρχές του χρόνου έως και τις 4 Σεπτεμβρί-

ου 2022 έχουν δώσει ήδη 4,088 δισεκατομμύρια
δολάρια για την αγορά 192 πλοίων, εκ των οποίων
90 είναι φορτηγά (αξίας 1,99 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων), 95 δεξαμενόπλοια (2,028 δισεκατομμυ-
ρίων), τρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
(αξίας 55 εκατ.), τρία υγραεριοφόρα (αξίας 9,1
εκατ.) και ένα άλλης κατηγορίας. 

Σύμφωνα με το data base της Allied Shipping Re-
search, ακολουθούν οι Κινέζοι στη δεύτερη θέση με
2,4 δισεκατομμύρια δολάρια για 151 πλοία, εκ των
οποίων 96 είναι φορτηγά αξίας 1,5 δισ., 133 δεξαμε-
νόπλοια, αξίας 502,4 εκατ., δύο μεταφοράς εμπορευ-
ματοκιβωτίων αξίας 80 εκατ. και τέσσερα υγραεριο-
φόρα αξίας 29,5 εκατ.

Συνολικά, μέσα στο 2022 έχουν δοθεί 28,3 δισεκα-
τομμύρια δολάρια για την αγορά 1.306 πλοίων.

Ειδικότερα, τα περισσότερα ποσά έχουν δοθεί
ως εξής:
� 9,634 δισεκατομμύρια για 497 φορτηγά πλοία.
� 9,616 δισ. για 458 δεξαμενόπλοια.
� 5,553 δισεκατομμύρια για 153 container vessels.
� 1,6 δισεκατομμύρια για 57 υγραεριοφόρα.

Οι Έλληνες έχουν δώσει το 14,1% των κεφαλαίων
που έχουν επενδυθεί μέχρι τώρα στην αγορά των μετα-
χειρισμένων και έχουν αποκτήσει το 14,7% των πλοίων
που άλλαξαν χέρια.
� Στα φορτηγά έχουν αγοράσει το 18,1%.
� Στα δεξαμενόπλοια το 20,7%. 
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Το νεότευκτο LPG carrier «Sea
Gemini» παρέλαβε στις αρχές Ια-
νουαρίου από τα ναυπηγεία
Hyundai Mipo η Thenamaris, με
επικεφαλής τον κ. Νικόλα Ντίνου
Μαρτίνο. Η εταιρεία έχει στον
στόλο της άλλα έξι πλοία τέτοιου
τύπου. Το «Sea Gemini» είναι με-
ταφορικής ικανότητας 38.000

κυβικών μέτρων
και θα φέρει
σημαία Μάλ-
τας. Η Thena-
maris αναμέ-
νεται να παρα-

λάβει ένα ακό-
μη LPG carrier

Την παραγγελία ναυπήγησης τριών ακόμη πλοί-
ων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταφο-
ρικής ικανότητας 1.800 «κουτιών» το καθένα
έδωσε ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στις αρχές
Ιανουαρίου, για λογαριασμό της εταιρείας του
Capital Maritime and Trading. Είναι συνολικής
αξίας 96 εκατ. δολαρίων. H εταιρεία έχει πλέον
εννέα παραγγελίες στα ναυπηγεία Hyundai Mi-

po, συνολικού κόστους 283
εκατ. δολαρίων. Και τα εννέα

πλοία θα παραδοθούν στη
διάρκεια του 2023. Είναι
διπλού καυσίμου, με άμε-
ση δυνατότητα χρησιμοποί-

ησης και LNG αλλά
και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όταν βρίσκον-
ται στα λιμάνια.

Ενισχύει συνεχώς τον στόλο της με φορτηγά πλοία η εισηγμένη στη
χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης Safe Bulkers Inc. συμφε-
ρόντων του κ. Πόλυ Βάσου Χατζηιωάννου. Πιο συγκεκριμένα αγόρα-
σε το μεταχειρισμένο capesize φορτηγό ναυπηγήσεως 2014,
ιαπωνικών συμφερόντων, αντί 33,8 εκατ. δολαρίων. Το ναυ-
πηγικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει συνολικά εν-
νέα φορτηγά πλοία με συμβόλαια σε γιαπωνέζικες γιάρδες.

Πόσα νέα πλοία
αγόρασαν κόντρα στην
ενεργειακή κρίση και

τον πόλεμο στην
Ουκρανία

Μ ε την παγκόσμια οικονομία και την εφοδιαστική
αλυσίδα να κλυδωνίζονται λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία, των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας

και των lockdown στην Κίνα εξαιτίας της πανδημίας, οι
Έλληνες έχουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, τα
οποία υλοποιούν.

Οι πρόσφατες κινήσεις από τις αρχές Απριλίου μέχρι και σήμερα
καταδεικνύουν ότι ανεβαίνει ο πυρετός των ελληνικών επενδύσε-
ων. Το… γαϊτανάκι των έξυπνων κινήσεων από τους πλοιοκτήτες εί-
ναι το εξής: Η εισηγμένη στο NASDAQ Euroseas Ltd, συμφερόντων
Αριστείδη Πίττα, προχώρησε στην απόκτηση δύο πλοίων μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων. Πρόκειται για τα M/V Seaspan Manila
ναυπηγήσεως του 2007 και M/V Seaspan Melbourne ναυπηγήσε-
ως του 2005, μεταφορικής ικανότητας 4.250 teu το καθένα.  Το
κόστος απόκτησης ανήλθε στα 37 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.
Οι αγορές χρηματοδοτήθηκαν με ίδια κεφάλαια. 

Τα πλοία είναι χρονοναυλωμένα. Ο στόλος της εταιρείας αποτε-
λείται από συνολικά 18 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
με συνολική μεταφορική ικανότητα 59.500 κουτιών. Η εταιρεία
«τρέχει» ναυπηγικό πρόγραμμα για συνολικά επτά πλοία. Με την πα-

ραλαβή των νεότευκτων
θα φτάσει συνολικά τα 25
πλοία, με συνολική μετα-
φορική ικανότητα τα
71.300 κουτιά.

Τον περασμένο Μάρτιο
η Euroseas υπέγραψε
συμβόλαιο για τη ναυπή-

γηση τριών οικολογικών - Eco design feeder πλοίων μεταφοράς εμ-
πορευματοκιβωτίων, μεταφορικής ικανότητας 1.800 κουτιών το
καθένα στα Hyundai Mipo Dockyard Co. της Νοτίου Κορέας. Η πα-
ραλαβή τους είναι προγραμματισμένη να γίνει στο α’ εξάμηνο του
2024 και πιο συγκεκριμένα το πρώτο στο α’ τρίμηνο και τα άλλα
δύο στο β’ τρίμηνο. Το συνολικό κόστος ναυπήγησης ανέρχεται στα
102 εκατομμύρια δολάρια και η χρηματοδότηση θα γίνει τόσο με
ίδια κεφάλαια όσο και με δανεισμό.

Η εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Navios Maritime
Partners L.P., συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, αγόρασε τέσσε-
ρα νεότευκτα δεξαμενόπλοια LR2 χωρητικότητας 115.000 dwt
έναντι 58,5 εκατ. δολαρίων το καθένα συν 4,2 εκατ. δολαρίων για
βελτιωτικές προσθήκες. Τα πλοία ναυπηγούνται με την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας, ενώ η παραλαβή τους θα γίνει σταδιακά από
μέσα στο 2024 έως και το α’ τρίμηνο του 2025. Ειδικότερα, τα δύο
θα παραληφθούν το 2024 και είναι ήδη ναυλωμένα για 60 μήνες
με ημερήσιο ναύλο 25.576 δολάρια.

Ο ναυλωτής έχει δικαίωμα επέκτασης της διάρκειας του ναυλο-
συμφώνου για πέντε μονοετείς options, αυξημένο κατά 1.234 δο-
λάρια ημερησίως.

H ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία ENESEL της οι-
κογένειας Νικόλαου Σπ. Λαιμού ναυπηγεί άλλα τρία δεξαμενό-
πλοια –1512, 1513, 1514– στα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai
Waigaoqiao Shipbuilding Co Ltd, επίσης Aframax LR2 Product
Carrier, χωρητικότητας 114.000 τόνων το καθένα, με ημερομηνία
παράδοσης στο β’ και το γ’ τρίμηνο του 2023. Η ναυπήγησή τους
παρακολουθείται από τον Lloyd’s Register.

Η ENESEL S.A., με έδρα την Αθήνα, διαχειρίζεται στόλο από 14
δεξαμενόπλοια, συν 5 υπό ναυπήγηση, ενώ η ENESEL LTD με έδρα
τη Λεμεσό διαχειρίζεται στόλο με φορτηγά και containers.

Ανοίγουν πανιά
κόντρα στις
«φουρτούνες»

που «χτίζονται» 



Σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη, ο Μάξιμος
Χαρακόπουλος αποκαλύπτει στο

«Π» άγνωστες πτυχές της ζωής του και
της πολιτικής του διαδρομής. Μας μιλάει
για τη γνωριμία του με τον Κώστα
Καραμανλή, για την οικογένειά του και
για το πρώτο μεροκάματο που έβγαλε
στην οικοδομή και το έδωσε για να
αγοράσει ένα βιβλίο. 

Εκλέγεστε σε έναν αγροτικό νομό.
Πώς αντιμετωπίζει ο αγροτικός κό-
σμος το κύμα ακρίβειας και την ενερ-
γειακή κρίση; Τι σας λένε;

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η εκτίναξη των
τιμών στο φυσικό αέριο, το ρεύμα και το πε-
τρέλαιο οφείλεται σε εξωγενείς λόγους,
στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αναμ-
φίβολα, οι αυξήσεις στην ενεργεία προκά-
λεσαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρό-
νια αύξηση του δείκτη του πληθωρισμού σε
όλη την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός εξήγγει-
λε από τη ΔΕΘ επιπλέον μέτρα για την άμ-
βλυνση του προβλήματος. Ωστόσο, όλοι
αναμένουμε ενόψει χειμώνα γενναιότερα
μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λυπούμαι,
αλλά η ΕΕ κινείται με ρυθμούς «αραμπά»
και σε αυτόν τον τομέα. 

Θα σας έλεγα, λοιπόν, ότι ναι οι πολίτες
περιμένουν περισσότερα από εμάς, αλλά
δεν παρασύρονται από όσους πλειοδοτούν
σε υποσχέσεις. Και δικαίως, γιατί όποιος
καεί στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι,
όπως λένε στο χωριό μου. Και από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ο τόπος κάηκε, πλη-
ρώνοντας ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο…

Μιας και θυμηθήκατε τι λένε στο χω-
ριό σας, ας γυρίσουμε πίσω τον χρόνο
και να πάμε στα παιδικά σας χρόνια.
Πού γεννηθήκατε;

Γεννήθηκα το 1968 στα Βούναινα της Λά-
ρισας, ένα μικρό προσφυγικό χωριό στα σύ-
νορα με τον Νομό Καρδίτσας. Θυμάμαι ότι
στην πλατεία του χωριού γινόταν «ανταπό-
κριση», όπως έλεγαν, των λεωφορείων από
Λάρισα και Καρδίτσα. Οι επιβάτες περίμε-
ναν στα καφενεία με τα μπαγκάζια τους μέ-
χρι να έρθει το λεωφορείο που θα μετεπιβι-
βάζονταν. Ως παιδιά κάναμε χάζι με τα κα-
λάθια με τις κότες που πήγαιναν ως πεσκέσι
στην πόλη. Ήταν δεμένες και μόνο τα κεφά-
λια τους προεξείχαν στο καλάθι. Ήταν ένα
αλλόκοτο θέαμα. Αλλά αν τις πήγαιναν

σφαγμένες, θα κινδύνευαν να αλλοιωθούν
από τη ζέστη του κάμπου...

Οι ρίζες σας από πού είναι;

Οι παππούδες μου ήταν Μικρασιάτες.
Μεγάλωσα ακούγοντας ιστορίες με προσω-
πικά τους βιώματα από τη ζωή των Ρωμιών
στην Καππαδοκία. Αυτά τα ακούσματα ήταν
και το έναυσμα για την επιλογή του θέματος
της διδακτορικής μου διατριβής, υπό την
επίβλεψη του αείμνηστου δασκάλου μου
Νεοκλή Σαρρή. Η διατριβή μου, που πραγ-
ματεύεται την ενσωμάτωση των τουρκόφω-
νων Ελλήνων της Μικρασίας, εκδόθηκε ως
«Ρωμιοί της Καππαδοκίας» με πρόλογο του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή
και εύφημη μνεία του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου. Ήταν ένα μνημόσυ-
νο στους παππούδες μου. 

Πού πηγαίνατε δημοτικό σχολείο;
Ήσασταν καλός μαθητής;

Δημοτικό πήγα στο χωριό. Δυστυχώς,

εδώ και χρόνια το σχολείο έχει κλείσει,
όπως και τα περισσότερα στην επαρχία, που
ερημώνει. Τώρα το ανακαινίσαμε και ο δρα-
στήριος Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναί-
νων «Η καθ’ ημάς Ανατολή» το λειτουργεί
ως λαογραφικό μουσείο. Γυμνάσιο πήγα
στην Ιτέα Καρδίτσης – στη β´ τάξη κάναμε
μαθήματα σε μια πλινθόκτιστη αίθουσα,
πρώην αχυρώνα! Λύκειο πήγα στον Παλαμά
Καρδίτσης, όπου πρώτευσα τη χρονιά που
αποφοίτησα.

Τι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη
σας από τα μαθητικά χρόνια;

Στο σχολείο πηγαίναμε με το λεωφορείο
της γραμμής. Ο δρόμος δεν ήταν ασφαλτο-
στρωμένος και, όταν έβρεχε, συχνά κατε-
βαίναμε στις στροφές της Συκεώνας για να
περάσει το λεωφορείο τις νεροφαγιές του
δρόμου. Δύσκολοι καιροί, αλλά τα παιδικά
μας χρόνια τα αναπολούμε πάντα με νο-
σταλγία, ίσως γιατί ήμασταν παιδιά και κρα-
τούμε τις όμορφες αναμνήσεις.

Θυμάστε πώς έγινε η γνωριμία σας με
τον Κώστα Καραμανλή;

Μόλις είχα απολυθεί από τον Στρατό, το
«Μακεδονικό» ήταν σε έξαρση και θυμάμαι
ότι με παρότρυνση φίλων πήγαμε να ακού-
σουμε μια ομιλία του νέου τότε βουλευτή
Θεσσαλονίκης, Κώστα Καραμανλή. Μου
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η εις βάθος
γνώση του θέματος και, στον διάλογο που
ακολούθησε, ήμουν εξ αυτών που ρώτη-
σαν. Η συζήτηση τράβηξε αρκετά και ο Κα-
ραμανλής πρότεινε να τα πούμε την επομέ-
νη στη Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού,
όπου επί Έβερτ ήταν επικεφαλής. Έτσι
προέκυψε η γνωριμία που εξελίχθηκε σε
συνεργασία, αρχικά στον Πολιτικό Σχεδια-
σμό και κατόπιν στο Γραφείο Τύπου, μέχρι
τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ
στη Λάρισα, όταν υπήρξε κενό λόγω της
διαγραφής Σουφλιά.

Ποια χαρακτηριστικά έχετε ξεχωρί-
σει από την προσωπικότητα του Κώ-
στα Καραμανλή;

Φοβούμαι ότι δεν είμαι αντικειμενικός,
λόγω της ιδιαίτερης σχέσης, αλλά νομίζω
ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι ο Καραμανλής εί-
ναι ντόμπρος πολιτικός. Το εθνικό συμφέ-
ρον ήταν πάντα πάνω από το κομματικό και
το προσωπικό. 

Τι θυμάστε από όταν υπήρξατε διευ-
θυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ; 
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Βουλευτής Λάρισας της ΝΔΜάξιμος Χαρακόπουλος 

«Ναι, οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από εμάς, αλλά
δεν παρασύρονται από όσους πλειοδοτούν σε υποσχέσεις.

Και δικαίως, γιατί “όποιος καεί στον χυλό φυσάει και 
το γιαούρτι”, που λένε στο χωριό μου»

O τόπος «κάηκε» από την  

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης
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Πώς αποφασίσατε να ασχο-
ληθείτε με την πολιτική;

Στα οικογενειακά τραπέζια παρα-
κολουθούσα το «πινγκ-πονγκ» των
πειραγμάτων ανάμεσα στην οικογέ-
νεια του πατέρα μου, που ήταν δεξι-
οί, και της μάνας μου, που ήταν κεν-
τρώοι. Διάβαζα από μαθητής του Δη-
μοτικού την εφημερίδα «Ελευθερία»
που έφερνε το λεωφορείο στο καφε-
νείο του χωριού, με συνδρομή της
κοινότητας. Στο Γυμνάσιο ήμουν πρό-
εδρος της τάξης, αλλά το ενδιαφέ-
ρον για την πολιτική μού το κέντρισε
η γνωριμία μου, όταν πέρασα στο πα-
νεπιστήμιο, με τον Κωστή Στεφανό-
πουλο. Ο πρώην Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ήταν η προσωποποίηση
του πολιτικού ήθους, που δυστυχώς
όλο και εκλείπει από την πολιτική
ζωή της χώρας. Την ενασχόλησή
μου, όμως, με την πολιτική την οφεί-
λω στη γνωριμία μου με τον πρώην
πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
Μέχρι να γίνει πρωθυπουργός ο Καρα-

μανλής, «όργωσε» κατ’ επανάληψη την Ελ-
λάδα. Θυμάμαι ότι υπήρξαν φορές που ξύ-
πναγα το πρωί και χρειαζόμουν λίγο χρόνο
για να συνειδητοποιήσω σε ποια πόλη ήμα-
σταν. Τότε ακολουθούσε κομβόι δημοσιο-
γράφων τις περιοδείες του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Με τους δημοσιογράφους τα πηγαί-
νατε καλά;

Με τους συναδέλφους νομίζω τα πήγα-
με καλά. Πάντως, εγώ δεν έχω παράπονο.
Με τους περισσότερους και σήμερα έχου-
με φιλική σχέση. 

Από το 2004, όταν και μπήκατε στη
Βουλή, εκλέγεστε ανελλιπώς. Πώς τα
καταφέρνετε;

Νομίζω ότι, για να έχει κανείς διάρκεια
στην πολιτική, πρώτα απ’ όλα δεν πρέπει να
λέει ψέματα. Με ψέματα δεν μπορείς να
πας μακριά. Άντε να εκλεγείς μια-δυο φο-
ρές. Το δεύτερο είναι να έχεις πραγματικό,
όχι επικοινωνιακό ενδιαφέρον για τα προ-
βλήματα του κόσμου.  Και το τρίτο, που πι-
στεύω αξιολογούν οι πολίτες στους πολιτι-
κούς, είναι αν συμβαδίζουν τα λόγια τους
με τη ζωή τους. Βλέπω παραμονές εκλογών
πολλούς πολιτευόμενους στις εκκλησίες,
που χάνονται την επομένη των εκλογών…

Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα
που έχετε θέσει ως βουλευτής για
τον νομό σας;

Κοιτάξτε, ο κόσμος ταυτίζει τους πολι-
τικούς με έργα. Και έργα μπορεί να κάνει
κανείς ως υπουργός. Λίγοι θυμούνται
μια ομιλία, μια κοινοβουλευτική παρέμ-
βαση ή ερώτηση. Ο νομός μας είναι κα-
τεξοχήν αγροτικός, με έντονο υδατικό
πρόβλημα. Χαίρομαι γιατί πέρυσι τον Φε-
βρουάριο, από τη μακρά κουβέντα που
είχα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυ-
πουργό, «βγήκε καπνός», και αυτές τις
μέρες δημοπρατείται ένα έργο πνοής
που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε
ολόκληρη την επαρχία Φαρσάλων, το
φράγμα στον Ενιπέα ποταμό ύψους 230
εκατ. ευρώ. Μιλούμε γι’ αυτό από τη δε-
καετία του ’60 και με τον Μητσοτάκη γί-
νεται επιτέλους πράξη. 

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην
κοινοβουλευτική σας θητεία μέχρι
σήμερα;

Η παραίτησή μου από αναπληρωτής
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυ-
βέρνηση Σαμάρα - Βενιζέλου για την υπόθε-
ση του γάλακτος. Όποιος αγοράζει γάλα,
ξέρει αν έπεσε η τιμή στο ράφι, όπως δια-
φήμιζαν όσοι ήθελαν την επιμήκυνση της
διαρκείας ζωής του φρέσκου γάλακτος για
να γίνονται αθρόες εισαγωγές…

Παράλληλα με το κοινοβουλευτικό
σας έργο, ασχολείστε και με τη συγ-
γραφή βιβλίων. Πόσα βιβλία έχετε εκ-
δώσει μέχρι σήμερα;

Μέχρι στιγμής, πέντε. Οι «Ρωμιοί της
Καππαδοκίας» είναι ιστορικο-κοινωνιολο-
γική μελέτη, το «Ενθύμιον Πανηγύρεως»
λαογραφική εργασία, το «Εκ νεότητός
μου» διηγήματα, τα «Δείγματα γραφής
και… δήγματα γραφής» πολιτικά δο-
κίμια, και «Για την ταμπακιέρα» χρο-
νογραφήματα, από τη στήλη μου
στην εφημερίδα «Απογευματινή».
Ελπίζω να βρω τον χρόνο να ολοκλη-
ρώσω τα οδοιπορικά στην καθ’ ημάς
Ανατολή. 

Αληθεύει ότι γνωρίζετε την τουρ-
κική γλώσσα;

Ναι, είχα ακούσματα από τους παπ-
πούδες μου, που ήταν Μικρασιάτες,
κι αργότερα με την παρότρυνση του
καθηγητή μου Νεοκλή Σαρρή έκανα
μαθήματα αρχικά στην Αθήνα και
έπειτα στην Πόλη, όπου βρέθηκα για
μεταπτυχιακές σπουδές.

Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει ο
περισσότερος κόσμος για τον Μά-
ξιμο Χαρακόπουλο;

Το πρώτο μου μεροκάματο στην οι-
κοδομή, ως μαθητής Γ’ Γυμνασίου
στις διακοπές του καλοκαιριού, το
έδωσα για να αγοράσω ένα βιβλίο
από πάγκο στο παζάρι της Λάρισας.
Ήταν για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
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Οσοφός λαός έλεγε «όπως έστρωσες
θα κοιμηθείς»… Και η πρακτική εφαρ-
μογή της ρήσης βρίσκεται στο πολιτικό

σκηνικό που έχουν στήσει οι κ.κ. Τσίπρας και
Ανδρουλάκης.

Η «μετά ΔΕΘ» εποχή φαίνεται πως ξεκαθα-
ρίζει το τοπίο και αναδεικνύει τις δεξιότητες
αλλά και τις αδυναμίες των τριών βασικών
«μονομάχων», που θα μπορούσα να συνοψίσω
σε τρεις λέξεις:

Σταθερότητα, αλαζονεία, απελπισία!
Ο πρωθυπουργός μίλησε με πεπραγμένα και

με «σταθερότητα» στις θέσεις του, όπως άλ-
λωστε αρμόζει και επιβάλλεται σε έναν «προ-
ϊστάμενο» κράτους.

Ο κ. Τσίπρας με μια αδικαιολόγητη αλαζο-
νεία, λες και δεν υπήρξε ποτέ πρωθυπουρ-
γός, λες και δεν του «γύρισε την πλάτη» ο Έλ-
ληνας ψηφοφόρος.

Όσο για τον κ. Ανδρουλάκη, οφείλω να ομο-
λογήσω ότι με εξέπληξε… Ακόμα και σήμερα
δεν έχει αντιληφθεί (ή μήπως το έχει καταλά-
βει αλλά δεν μπορεί να κάνει αλλιώς;) ότι από
πρωταγωνιστής και «ρυθμιστής» κατέληξε να
κρατάει τον… μουτζούρη. Απελπισμένος πια
(οι δημοσκοπήσεις το επιβεβαιώνουν), αντι-
λαμβάνεται ότι τα δύο αφηγήματα που έχει
επιλέξει να προβάλλει δεν «πουλάνε». Ούτε το

θέμα της «θυματοποίησης» λόγω των υποκλο-
πών τον ευνόησε, ούτε το «εγώ δεν κάνω συ-
νεργασία με πρωθυπουργούς τον Μητσοτάκη
ή τον Τσίπρα». 

Και κάπως έτσι το αδιέξοδο είναι ο «μονό-
δρομος» που επέλεξαν να διαβούν τόσο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ όσο και το (νέο) ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυ-
τό; Ότι είναι στη σφαίρα της επιστημονικής
φαντασίας μια συνεργασία μεταξύ τους αλλά
και με τη ΝΔ!

Τι απομένει; Φυσικά το αυτονόητο, που δεν
είναι άλλο από την αυτοδυναμία της νυν κυ-

βέρνησης, που, όσο και αν προσπαθούν να το
αγνοούν, έχει πεπραγμένα, σχέδια και ρεαλι-
στικό όραμα. Και αυτό όχι γιατί «εκτιμούν» την
κυβέρνηση, αλλά διότι αρχικά δεν μπορούν να
κυβερνήσουν και κατά δεύτερον δεν θέλουν,
διότι με τη… φιλοσοφία που τους διακατέχει
«δύο κοκόρια σε ένα κοτέτσι δεν χωράνε».

Και αποδεικνύεται περίτρανα –προς μεγά-
λη μου λύπη– ότι το αφήγημα περί προστα-
σίας και ανακούφισης της κοινωνίας είναι
απλώς λόγια του αέρα. Διότι σε εποχές κρί-
σης, όπως αυτές που διανύουμε και θα συ-
νεχίσουμε να διανύουμε –σύμφωνα με έγ-
κυρους αναλυτές– για πολλά χρόνια ακόμα,
απαιτούνται συνεργασία, ομοψυχία και από-
λυτος παραμερισμός των μικροκομματικών
διαφορών.

Είναι βέβαιο ότι σε ένα τέτοιο οικονομικό
και κοινωνικό «περιβάλλον» οι δύο «ισχυροί»
της αντιπολίτευσης δεν θέλουν και δεν μπο-
ρούν να κυβερνήσουν! Αφενός, διότι δεν
έχουν την ικανότητα και αφετέρου διότι είναι
ωραία και ξεκούραστη η… θέα από την αντι-
πολίτευση!

Τουλάχιστον εφόσον δεν είναι ικανοί, ας μη
βάζουν «τρικλοποδιές» σε αυτούς που θέλουν
και μπορούν να κρατήσουν την Ελλάδα στο
ύψος που της αξίζει! 

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Και δεν θέλουν και δεν μπορούν…

Δημοσιογράφος

Πλανώνται πλάνην οικτράν όσα πολιτικά
κόμματα δίνουν πλέον μεγάλη βαρύτητα
σε δημοσκοπικά ευρήματα. Σχεδόν καθη-

μερινά εμφανίζονται δημοσκόποι στα κανάλια, πα-
ρουσιάζοντας δημοσκοπήσεις και ερμηνεύοντας
τις απαντήσεις των πολιτών, δίκην ερμηνείας των
χρησμών της Πυθίας. Σας θυμίζω τη γνωστή της
απάντηση όταν ρωτήθηκε για το φύλο ενός παιδι-
ού: «Άρρεν ου Θήλυ!». Ανάλογα με το πού θα βάλε-
τε το κόμμα, θα το βρείτε! Με πίνακες, γραφήμα-
τα, πίτες και τα συναφή γραφιστικά, διαβεβαι-
ώνουν του λόγου το αληθές. Πρώτο κόμμα, δεύτε-
ρο κόμμα, τρίτο κόμμα και στο τέλος «πρόθεση
ψήφου», «εκτίμηση ψήφου», «μετά την αναγωγή
των αναποφάσιστων» και πάει λέγοντας.

Η πρώτη θέση άλλοτε παίζει με «αυτοδυναμία»
και άλλοτε εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η
λέξη «συνεργασία»!

Όμως πάντα στον πλανήτη Γη, οι δημοσκοπικές
εταιρίες κρατούν έναν κρυφό άσο στο μανίκι τους.
Το ποσοστό του στατιστικού λάθους, όταν πέσουν
έξω στις προβλέψεις τους. Από την άλλη πλευρά,
είναι γνωστό το παιχνίδι των πολιτών-ψηφοφόρων
στις έρευνες, που παίζουν το «άλλα λέω κι άλλα
κάνω» όταν έρχεται η ώρα της κάλπης.

Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών-ψηφοφόρων,
που απαντάνε στις έρευνες, θα προτιμήσουν την
ημέρα της κάλπης να μείνουν στον καναπέ του σπι-
τιού τους ή να πάνε για καφέ, αν έχει καλό καιρό.

Και φυσικά δεν το λένε στους δημοσκόπους.
Οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές παίζουν περισ-

σότερο προπαγανδιστικό ρόλο υπέρ κάποιου κόμ-
ματος ή ακόμη για να παραλύσουν κάθε διάθεση
αντίδρασης σε όσα συμβαίνουν, δημιουργώντας
τάσεις αδράνειας των πολιτών.

Η χειραγώγηση της κοινής γνώμης γίνεται πιο
εύκολα όταν στηρίζεται και σε δημοσκοπικά ευ-
ρήματα. Και η συνεχής επανάληψη των συγκε-
κριμένων ευρημάτων μετατρέπει στα μάτια των
πολιτών-ψηφοφόρων τις «αδυναμίες» και αστο-
χίες μιας πολιτικής δύναμης σε πλεονέκτημα.
Άλλωστε, τα ίδια συμβαίνουν παντού, είναι το
αφοπλιστικό επιχείρημα! Είναι γνωστό ότι ο κό-
σμος αλλάζει με ταχύτητα φωτός, αντίθετα το
πολιτικό μας σύστημα παραμένει στις δεκαετίες
του προηγούμενου αιώνα. Έχουμε πολιτικό σύ-
στημα δύο αιώνων!

Οι νέοι απορρίπτουν τους πολιτικούς γιατί δεν
παίρνουν απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματά
τους. Οι συνταγές του παρελθόντος δεν τους ικα-

νοποιούν. Και όλα αυτά τα δείχνουν οι έρευνες της
κοινής γνώμης, αλλά το πολιτικό σύστημα μένει
μόνο στο γράφημα της πρόθεσης ψήφου!

Και για να κερδίσουμε τις εκλογές, ένας τρό-
πος, ένα αφήγημα υπάρχει. Το «δώσε κι εμένα,
μπάρμπα». Οι παροχές κάθε είδους από τους έχον-
τες την κυβέρνηση και οι μεγάλες και άκριτες υπο-
σχέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανε-
βάζουν την πρόθεση ψήφου!

Όμως, ένα απρόοπτο γεγονός μπορεί να ανατρέ-
ψει ακόμη και δημοσκοπικές διαφορές δέκα μονά-
δων και κόμματα με μεγάλα ποσοστά πρόθεσης
ψήφου, απόρθητα κάστρα, να χάνουν την εξουσία
με μεγάλη διαφορά. Τα παραδείγματα πολλά!

Ακόμη, είναι σύνηθες το φαινόμενο, η αναποτε-
λεσματικότητα μιας κυβέρνησης να μην εισπράτ-
τεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, για λό-
γους ανευθυνότητας της αντιπολίτευσης, σύμφω-
να πάντα με τις έρευνες!

Στις εκλογές, τη νίκη τη δίνει ένα μικρό ποσο-
στό, όχι μεγαλύτερο του 10%, των πολιτών ψηφο-
φόρων, που δεν ενθουσιάζονται από κόμματα και
αρχηγούς, παραμένουν ψύχραιμοι και μελετάνε το
αύριο το δικό τους και των παιδιών τους και δεν
ιχνηλατούνται από καμία δημοσκοπική εταιρεία.
Και δεν είναι οι λεγόμενοι στις έρευνες «αναποφά-
σιστοι», είναι οι «σκεπτόμενοι» πολίτες που ανή-
κουν σε όλα τα κόμματα και δεν εκδηλώνονται σε
καμιά έρευνα!

του 
Θανάση 
Παπαμιχαήλ

Αρκεί το γράφημα
της «πρόθεσης 

ψήφου»;

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr

Eφόσον δεν είναι ικανοί 
και δεν θέλουν να
πρωταγωνιστήσουν, 
ας μη βάζουν «τρικλοποδιές»
σε αυτούς που θέλουν 
και μπορούν να κρατήσουν
την Ελλάδα στο ύψος 
που της αξίζει! 
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ΗΕλπίδα Παπαδανιήλ είναι μια ξεχωριστή
κυρία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρο-
δολίβος Σερρών. Ζει και εργάζεται στη

Θεσσαλονίκη. Η βασική απασχόλησή της είναι
στην εταιρεία ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου ενώ παράλληλα είναι καθηγήτρια παιδαγωγι-
κού τμήματος σε ιδιωτκό ΙΕΚ.

Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς είναι το γεγονός ότι
εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με την ει-
δική αγωγή και τη λογοθεραπεία, με την οποία
ασχολείται ενεργά από το 1993 όταν πήρε και το
σχετικό πτυχίο λογοθεραπείας με ειδίκευση
στην ειδική αγωγή, ενώ την ίδια χρονιά ολοκλή-
ρωσε και τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών της.

Από το 1994 έως το 2004 εργάστηκε σε δο-
μές της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινι-
κής Θεσσαλονίκης, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού και

Βορειοδυτικού Τομέα.
Από το 2000 ίδρυσε και
διευθύνει το Ινστιτούτο
Λόγου, Ομιλίας & Δυσλε-
ξίας στη Θεσσαλονίκη.

Έχει συμμετάσχει στη
δημιουργία και την ολο-
κλήρωση σεμιναριακών
κύκλων σε διάφορους
φορείς, με χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα εκείνο
του 2001, όταν συμμε-
τείχε σε σεμινάρια εκπαι-

δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ πα-
ράλληλα έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια.

Το 2012 παρακολούθησε πρόγραμμα συμπλη-
ρωματικής εκπαίδευσης, σχετικό με τη δημιουρ-
γικότητα και τη χαρισματικότητα, στο Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Έχει κάνει σειρά από μελέτες και έχει λάβει πι-
στοποιητικά εξειδίκευσης.

Το 2014 προχώρησε στη συγγραφή και την έκ-
δοση παιδικού παραμυθιού, στο πλαίσιο δράσε-
ων της δημιουργικής γραφής, με τίτλο «Εφήμε-
ρο, ακολουθώντας το νόημα της ζωής».

Το 2015 έγινε μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών
Βορείου Ελλάδος και το 2016 έλαβε τιμητική
διάκριση από την ΕΛΒΕ για τη δημιουργία Εργα-
στηρίου Δημιουργικής Γραφής. Έχει κάνει μετα-
πτυχιακό στην αγγλική γλώσσα και έχει ασχολη-
θεί επί μακρόν με την έρευνα και την καινοτομία
στον τομέα της παιδοψυχολογίας και στην παιδο-
ψυχιατρική.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του
Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών - Λογοθε-
ραπευτών και δεν σταματά, όπως λέει, να συμμε-
τέχει σε διάφορα προγράμματα συμπληρωματι-
κής εκπαίδευσης και να ασχολείται ενεργά με τη
διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε εκπαι-
δευτικούς και φοιτητές σχετικά με τη δημιουργι-
κή γραφή και τις μαθησιακές δυσκολίες.

Η συνεχής επιμόρφωση είναι το βασικό προτέ-
ρημά της. Η διαύγεια του πνεύματός της την κά-
νει να ξεχωρίζει. Η επιτυχημένη πορεία της και η
αφοσίωσή της στο λειτούργημά της αποτελούν
χαρακτηριστικό παράδειγμα προς μίμηση.

Mια ξεχωριστή 
παιδαγωγός 
η Ελπίδα Παπαδανιήλ

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Φαινόταν ότι κάτι αλλάζει
στην Ιταλία! Ότι κάτι άλλο
έρχεται! Όλα, λοιπόν,

έδειχναν πως οι Ιταλοί, που δεν
ήταν ευχαριστημένοι, θα προχω-
ρούσαν σε μια νέα κυβέρνηση όχι
μόνο Δεξιάς, αλλά κάτι περισσό-
τερο, της άκρας Δεξιάς! Έτσι, στις
εκλογές της περασμένης Κυρια-
κής ο Δεξιός Συνασπισμός (Μπερ-
λουσκόνι, Μελόνι, Σαλβίνι), με
επικεφαλής την Τζόρτζια Μελόνι,
σημείωσε όχι απλά νίκη αλλά
θρίαμβο, όπως ομολογούν όλοι τόσο
στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Μά-
λιστα η μεγάλη νικήτρια, η Μελόνι, αμέ-
σως μετά τα πρώτα αποτελέσματα που
έδειχναν πως «πάει για ιστορική επιτυ-
χία», έσπευσε να δηλώσει ότι θα συνεργα-
στεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπάιν-
τεν. Και φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, στην οποία η Ιταλία αποτελεί ένα με-
γάλο κεφάλαιο! Άλλωστε, πώς μπορούσε
να γίνει διαφορετικά, αφού η ΕΕ έχει εγ-
κρίνει 200 δισεκατομμύρια ευρώ για τις
ανάγκες της Ιταλίας! Μπορούσε η Τζόρ-
τζια να πει «δεν τα θέλω; Θα καλύψω εγώ
τις ανάγκες της χώρας…»! Όχι ασφαλώς!

«Θα κυβερνήσουμε για όλους τους Ιτα-

λούς!» ήταν η πρώτη δήλωσή
της, θέλοντας  να καθησυχά-
σει τους Ιταλούς. Να θυμίσω
πως όλοι οι νικητές μετά την
επιτυχία τους λένε πάντα:
«Θα είμαστε κυβέρνηση
όλων των…»! Βέβαια η νίκη
της 45χρόνης Τζόρτζια Με-
λόνι και του Συνασπισμού που
ηγείται δεν αμφισβητείται
από κανέναν. «Οι Ιταλοί έστει-
λαν καθαρό μήνυμα υπέρ
μιας κυβέρνησης της Δεξιάς,

υπό την ηγεσία των Αδελφών της Ιτα-
λίας», είπε η Μελόνι.

Είναι γεγονός πως όλος ο πλανήτης και
ιδιαίτερα η Ευρώπη συζητούν, τις ημέρες
αυτές, για τα «υπέρ και τα κατά» της επιτυ-
χίας του ακροδεξιού Συνασπισμού. Και
προσπαθούν να βρουν τι ήταν εκείνο που
οδήγησε τους Ιταλούς σε αυτή την από-
φασή τους. Έτσι, η Ιταλία γίνεται η τρίτη
χώρα στην Ευρώπη μετά την Ουγγαρία
και τη Σουηδία που θα έχει ακροδεξιά κυ-
βέρνηση! Στην Ιταλία γίνεται αυτό για
πρώτη φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, όταν στην κυβέρνηση ήταν ο φασί-
στας Μπενίτο Μουσολίνι, που ήταν ο
ιδρυτής και ηγέτης του Εθνικού Φασιστι-

κού Κόμματος. Κυβέρνησε μάλιστα την
Ιταλία με ένα ολοκληρωτικό καθεστώς,
από το 1922 έως και το 1943. Έμεινε δη-
λαδή στην εξουσία για 21 χρόνια. Αλή-
θεια είναι πως η μεγάλη νίκη του δεξιού-
ακροδεξιού Συνασπισμού οφείλεται «στις
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των αντιπά-
λων τους, στον άνεμο της απόρριψης της
πολιτικής τάξης που πνέει στη χερσόνησο
και στο χάρισμα της επικεφαλής τους,
υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Για τη μεγάλη νικήτρια τονίζουν πως «η
Μελόνι, η οποία στα νιάτα της δήλωνε
θαυμάστρια του Μπενίτο Μουσολίνι, κα-
τάφερε να κεφαλαιοποιήσει τους φό-
βους και την οργή εκατομμυρίων Ιταλών
μπροστά στην έκρηξη των τιμών και της
ανεργίας, την απειλή ύφεσης και τις ανε-
πάρκειες των δημόσιων υπηρεσιών,
όπως και το μεταναστευτικό κύμα»!

Γεγονός πάντως είναι πως ο ιταλικός
λαός, δημοκρατικά με την ψήφο, του
έδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας σε
μια νέα γυναίκα, στη 45χρονη δεξιά-
ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι. Και το έκανε
γιατί πιστεύει ότι θα βάλει τάξη και θα
βρει λύσεις στα πολλά προβλήματα –και
ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό– που πνί-
γουν την Ιταλία!

Ως ειδικευόμενος ορίζεται ο εκπαιδευόμενος
ιατρός σε κάποια εκπαιδευτικά κέντρα που
αποτελούνται από Εκπαιδευτικές Μονάδες

στην ειδικότητα που έχει επιλέξει να ακολουθήσει. Η
εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στις Εκπαι-
δευτικές Μονάδες γίνεται με κυκλική εναλλαγή
τους, δηλαδή με αντικατάστασή τους, εφόσον εκ-
παιδευτούν το ελάχιστο για έξι μήνες και τελέσουν
γενικές εφημερίες.  Η έννομη σχέση μεταξύ ειδι-
κευόμενου ιατρού και εκπαιδευτικής μονάδας είναι
εκπαιδευτική, διέπεται από κανόνες δημοσίου δι-
καίου, αφού ο ιατρός εμφανίζεται στους ασθενείς
της μονάδας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει
ως στόχο την απόκτηση ειδικότητας από τον εκπαιδευόμενο.

Η ευθύνη που βαραίνει τον ειδικευόμενο ιατρό προσδιορίζε-
ται από ένα πλήθος παραγόντων. Γνώμονας είναι η επιμέλεια
που θα έδειχνε ένας μέσος ιατρός, εάν βρισκόταν κάτω από πα-
ρόμοιες συνθήκες, το εάν ο ιατρός ενήργησε με βάση τους κα-
νόνες της ιατρικής και η πείρα του κρινόμενου ιατρού. 

Αρχικά, η ευθύνη του ειδικευόμενου ιατρού έναντι του ασθε-
νούς που ζημιώθηκε ή απεβίωσε είναι ποινική, ενώ η ευθύνη του
ειδικευόμενου ιατρού απέναντι στο Δημόσιο μπορεί να είναι
αστική. Πιο συγκεκριμένα, ο ασθενής ή οι οικείοι του μπορούν να
στραφούν αστικά κατά του νοσοκομείου ως Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου και ποινικά κατά του ιατρού, μετά την κατάθε-
ση έγκλησης ή μήνυσης ή αυτεπάγγελτα, όπου το κρίνει ο εισαγ-
γελέας. Όσον αφορά την αστική ευθύνη του ειδικευόμενου ια-
τρού εναντίον του ασθενούς, αυτή δεν υφίσταται, καθώς οι ειδι-
κευόμενοι ιατροί κατά την τέλεση των καθηκόντων τους λειτουρ-
γούν ως άτομα εργαζόμενα σε δημόσια νοσοκομεία με την ιδιό-
τητα δημοσίου υπάλληλου που καλύπτονται από το ανεύθυνο.

Κατ’ επέκταση αγωγής ασθενούς, εάν το Δημόσιο ζη-
μιωθεί από πράξη ή παράλειψη εργαζομένου του, μπο-
ρεί να προβεί σε αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου κατά του υπαλλήλου του, αναζητώντας τα χρήμα-
τα που το ανάγκασαν να καταβάλει λόγω της βαριάς
αμέλειάς του. Όσον αφορά την ποινική ευθύνη, κριτήριο
είναι οι ικανότητες του ιατρού, οι εξωτερικές συνθήκες
κάτω από τις οποίες παρέχει την ιατρική φροντίδα. 

Επειδή όμως ρόλο για την ύπαρξη ποινικής ευθύνης
έχουν οι γνώσεις του ιατρού, η ευθύνη του ειδικευόμε-
νου περιορίζεται σε ποινική, μόνο όταν έχει εγγυητική
θέση απέναντι στη ζωή ενός ασθενούς (λόγου χάριν σε

περίπτωση εφημερίας που είναι ο μόνος εφημερεύων), είναι δη-
λαδή επιφορτισμένος με το καθήκον επίβλεψης του ασθενούς
και την αποτροπή αρνητικών αποτελεσμάτων, ακόμη και εάν δεν
θεωρεί ότι θα επέλθουν (οπότε μιλάμε για αμέλεια που διακρίνε-
ται σε μη συνειδητή όπου ο ιατρός δεν προέβλεψε το αποτέλε-
σμα λόγω έλλειψης προσοχής ή σε συνειδητή που προέβλεψε
μεν ότι από τη συμπεριφορά του μπορεί να επέλθει το αποτέλε-
σμα αυτό, πίστευε όμως ότι θα το απέφευγε – άρθρο 28 ΠΚ).

Η παρουσία ειδικού ιατρού που έχει την ευθύνη έναντι του
ασθενούς απαλλάσσει τον ειδικευόμενο από οποιαδήποτε ευ-
θύνη, ενώ υπαίτιοι είναι και ειδικευμένοι ιατροί που αναθέτουν
ιατρικές πράξεις σε ειδικευόμενους που, λόγω έλλειψης εμπει-
ρίας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές. Πάντως ο ια-
τρός οφείλει να παρέχει με ζήλο και ευσυνειδησία τις υπηρε-
σίες του και να δρα με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης
και την πείρα του, να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επείγοντα πε-
ριστατικά, ακόμη κι αν δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για
την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ έχει ιδιαίτερη νομική υπο-
χρέωση να αποτρέψει τον θάνατο του ασθενούς. 

Με τη δημοκρατική ψήφο του λαού, η Μελόνι πρωθυπουργός!

Η ευθύνη των ειδικευόμενων ιατρών

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Μέσα από μια σκληρή πολιτική αν-
τιπαράθεση, το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Αττικής υπερψή-

φισε κατά πλειοψηφία τη Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της
3ης Αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Σύμφωνα
με τη διοίκηση του Γιώργου Πατούλη, με
αυτή την υπερψήφιση σηματοδοτείται
πλέον η οριστική στροφή της Περιφέρειας
Αττικής στη νέα εποχή, όσον αφορά την
«πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων.

Επτά βήματα με τα οποία 
αλλάζει η Αττική 

Όπως αναδείχθηκε κατά τη συνεδρίαση,
από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμε-
ρα, έγιναν επτά σημαντικά βήματα, για να
μπορέσει η Αττική να αποκτήσει ένα σύγ-
χρονο και φιλικό προς το περιβάλλον σύ-
στημα διαχείρισης των στερεών αποβλή-
των. Με αυτά δόθηκε σύγχρονος εξοπλι-
σμός ανακύκλωσης για τους δήμους, δη-
μιουργήθηκαν 60 κινητά «πράσινα ση-
μεία» σε όλη την Αττική, νέες υποδομές
για την επεξεργασία των βιοαποβλήτων
ενώ για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία
το Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, ώστε να
υπάρχει «καθαρή» εικόνα πόσο ανακυκλώ-
νει κάθε δήμος. Ο περιφερειάρχης Αττικής
ζήτησε από τους συμβούλους όλων των
παρατάξεων να ενώσουν τις δυνάμεις
τους, προκειμένου το επόμενο διάστημα
να ενισχυθεί το μήνυμα προς τους πολίτες
της Αττικής να ανακυκλώνουν περισσότε-
ρο. Όπως τόνισε: «Αυτός είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος «να κάνουμε τη διαφορά σε

επίπεδο πολιτικού πολιτισμού αλλά και πο-
λιτικής ουσίας. Τα σκουπίδια δεν έχουν ού-
τε κόμμα ούτε χρώμα».

«Aυταρχισμός» 
και «πολιτικός κατήφορος»

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της συνε-
δρίασης, ακολούθησε νέος «πόλεμος»
ανακοινώσεων ανάμεσα στην πρώην περι-
φερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τον
νυν περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, με
αφορμή τον τρόπο συζήτησης του θέματος
της διαχείρισης των απορριμμάτων. Την
αρχή έκανε η κα Δούρου, που κατηγόρησε
την Διοίκηση Πατούλη για «επίδειξη αυταρ-
χισμού» και απαξίωση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, επειδή δεν έκανε δεκτή την
πρόταση της αντιπολίτευσης ώστε η συνε-
δρίαση για τον Περιφερειακό της Σχεδια-
σμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων
να γίνει διά ζώσης κι όχι με τηλεδιάσκεψη.
Η απάντηση από πλευράς του περιφερει-
άρχη ήταν καταιγιστική, κατηγορώντας την

κα Δούρου ότι συνεχίσει τον «πολιτικό και
θεσμικό της κατήφορο» και τονίζοντας
πως «η κα Δούρου δεν έκανε τίποτα για την
ανακύκλωση, δεν προχώρησε ούτε ένα έρ-
γο ώστε να μη θάβονται σκουπίδια στη Φυ-
λή. Το μόνο έργο που δρομολόγησε ήταν η
επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής». Όσον αφορά
τον τρόπο συζήτησης του θέματος, ο κ. Πα-
τούλης υποστήριξε πως «δεν την ενοχλεί η
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, την
ενοχλεί που αναδεικνύεται για μια ακόμη
φορά η ανεπάρκειά της». 

Γιατί δεν υπάρχουν 
χωροθετήσεις 

Στα σημαντικότερα της συνεδρίασης
καταγραφούμε την απάντηση που έδωσε
ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
όσον αφορά τις κατηγορίες ότι έως τώρα
αποφεύγει την «καυτή πατάτα», δηλαδή
τη χωροθέτηση των νέων μονάδων.
Όπως υποστήριξε, ούτε στον ΠΕΣΔΑ του
2016 υπήρχαν οι χωροθετήσεις για τις
τέσσερις μονάδες που προέβλεπε, κι αυ-
τό γιατί «το ΠΕΣΔΑ εκ του νόμου δεν κάνει
χωροθετήσεις σε συγκεκριμένα “οικόπε-
δα”, αλλά αυτές έπονται και γίνονται με
βάση τις προτεινόμενες διαχειριστικές
ενότητες που ορίζονται στο ΠΕΣΔΑ, τα
κριτήρια προτίμησης που θεσμοθετούν-
ται στο ΠΕΣΔΑ, καθώς και τις δυναμικότη-
τες σχεδιασμού που προκύπτουν». Ξεκα-
θάρισε πάντως ότι η σημερινή Διοίκηση
εκπονεί τέσσερις μελέτες αναζήτησης
χώρων, για τα Πάρκα Κυκλικής Οικονο-
μίας σε Πειραιά, Κεντρικό Τομέα, Βόρειο
Τομέα και Νοτιοανατολική Αττική.

Σε ποιον βόρειο δήμο της Αττικής, έμπειρα στελέχη προβλέπουν ότι την τελευταία χρονιά της θητείας ο δήμαρ-
χος δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει και πολλές ομαλές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; Ήδη, πριν
από λίγες μέρες, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης (που έχουν την πλειοψηφία στο Σώμα) συντονίστηκαν και μα-
ταίωσαν τη συνεδρίαση, με το πρόσχημα ότι… θα απουσίαζε ο δήμαρχος! 

Ετοιμάζεται 
για ρήξη;
Τι κι αν ο πατέρας του, και επί
πολλά χρόνια δήμαρχος Ιλίου
Βασίλης Κουκουβίνος, ήταν ο
μέντορας του σημερινού δημάρ-
χου Νίκου Ζενέτου, ο γιος φαί-
νεται πως είναι έτοιμος να τον
αμφισβητήσει… Σύμφωνα με
τις φήμες που κυκλοφορούν, εί-
ναι πλέον έντονες οι παρασκη-
νιακές κινήσεις στις οποίες εξε-
τάζεται το ενδεχόμενο αμφισβή-
τησης της απόλυτης κυριαρχίας
του Νίκου Ζενέτου. Οι ίδιες θέ-
λουν να είναι ο επί χρόνια στε-
νός συνεργάτης του δημάρχου
και γιος του πρώην δημάρχου,
Δημήτρης Κουκουβίνος, αυτός
που κάνει επαφές με στελέχη
της παράταξης, εξετάζοντας το
ενδεχόμενο στήριξής του στην
περίπτωση που θέσει υποψη-
φιότητα στις εκλογές του Οκτω-
βρίου του 2023. Μέχρι τώρα
φαίνεται να έχει εξασφαλίσει
την υποστήριξη μόνο από στενά
συγγενικά πρόσωπα, καθώς η
άποψη που επικρατεί στην πα-
ράταξη είναι πως ο κ. Ζενέτος
μπορεί με άνεση να κερδίσει μια
ακόμη θητεία, όμως η προεκλο-
γική συζήτηση μόλις ξεκινά,
οπότε αναμένονται εξελίξεις… 

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ 

«Πέρασε» η μελέτη για τον Περιφερειακό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Μόνο στα λόγια   
Στο στόχαστρο μεγάλου μέρους της αντιπολίτευ-

σης βρέθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση Αμαρου-
σίου ο δήμαρχος Θόδωρος Αμπατζόγλου με αφορ-
μή τη συζήτηση για τη νέα κατάθεση στο ΣτΕ του
σχεδίου ΠΔ, με το οποίο ανοίγει ξανά ο δρόμος για
τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας στην
πόλη. Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης κατηγο-
ρεί τον κ. Αμπατζόγλου για υποκριτική στάση, υπο-
στηρίζοντας ότι ενώ στα λόγια δηλώνει ενάντιος με
τη μετεγκατάσταση, στην πραγματικότητα δεν κά-
νει κάποια ουσιαστική κίνηση για να τη σταματήσει. 

Δημοτική Αστυνομία 
με προσλήψεις  
Νέο νομοσχέδιο για τη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο θα
καθορίζει τη λειτουργία, τις νέες αρμοδιότητες και τον ρό-
λο της, αναμένεται να φέρει τις αμέσως επόμενες ημέρες
το υπουργείο Εσωτερικών. Το σχετικό νομοθέτημα θα τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση άμεσα και αναμένεται να κατατε-
θεί στη Βουλή προς ψήφιση, στο τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι
τότε το υπουργείο Εσωτερικών θα εκδώσει ενημερωτική
εγκύκλιο προς τους δήμους, για τις βασικές αλλαγές, ενώ
ταυτόχρονα θα ζητά την καταγραφή των αναγκών τους για
την πρόσληψη προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία.

Μειώθηκε η ποινή  
Ποινή κάθειρξης πέντε ετών επέβαλε το Πενταμε-

λές Εφετείο Κρήτης στον πρώην ταμία του Δήμου
Γαύδου για την κατηγορία υπεξαίρεσης ποσού άνω
των 570.000 ευρώ από το ταμείο του δήμου. Υπεν-
θυμίζεται ότι πρωτόδικα ο ταμίας είχε καταδικαστεί
σε ισόβια τον Νοέμβριο του 2017, ωστόσο τώρα
κρίθηκε ένοχος μόνο για την πράξη της υπεξαίρε-
σης, χωρίς τις επιβαρυντικές προβλέψεις του νό-
μου περί καταχραστών Δημοσίου. Ταυτόχρονα ανα-
γνωρίστηκε από την Έδρα το ελαφρυντικό της κα-
λής συμπεριφοράς μετά την πράξη του και, τελικά,
του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.
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Απεργία και… τραμπουκισμοί 
Στο «μάτι του κυκλώνα» βρέθηκε και πάλι η Δημοτική Αρ-

χή Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με αφορμή την
αποχή από την εργασία τους, στην οποία προχώρησαν οι
εργαζόμενοι στην Καθαριότητα, καταγγέλλοντας τη δημο-
τική αρχή για την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι εγκα-
ταστάσεις του γκαράζ των απορριμματοφόρων. Όπως υπο-
στηρίζουν, δεν πρόκειται καν για εγκαταστάσεις, καθώς
στον χώρο δεν υπάρ-
χει τίποτα άλλο από
ένα κοντέινερ, χωρίς
παροχή νερού και χω-
ρίς αποχέτευση, ενώ
ακόμη και τα νερά
από το πλύσιμο των
απορριμματοφόρων
λιμνάζουν στον χώρο
εργασίας. Το θέμα δεν είναι καινούργιο, οι καταγγελίες εί-
χαν ξεκινήσει πριν από αρκετούς μήνες, όταν οι εργαζόμε-
νοι είχαν πάρει διαβεβαιώσεις από τον δήμαρχο Γιάννη
Βούρο ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Από τότε οι καταγγελίες
διανθίστηκαν, καθώς πλέον αφορούν και «τραμπουκι-
σμούς» μελών της διοίκησης κατά εργαζομένων, στο πλαί-
σιο της αντιπαράθεσης που έχει δημιουργηθεί. Πάντως, ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος Μιχάλης Κουτσάκης, που κατηγο-
ρείται, σε δηλώσεις του στον «Επικοινωνία 94FM», έκανε
λόγο για προσωπική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ερ-
γαζομένων, ενώ δεσμεύτηκε ότι μέσα στον επόμενο μήνα
θα έχει λυθεί το πρόβλημα στο γκαράζ…

Σε ποιον δυτικό δήμο της Αττικής, που λόγω (και) της «παντοκρατορίας» του δημάρχου τα τελευταία χρόνια είχε από
τα πιο ήσυχα Δημοτικά Συμβούλια, το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου»; Η αρχή έγινε με αφορ-
μή τον Ισολογισμό του δήμου, όπου αφέθηκαν κάποια υπονοούμενα για τη διαχείριση, και κλιμακώθηκε πρόσφατα
με καταγγελίες για το Πόθεν Έσχες του δημάρχου! Ήδη κυκλοφορούν απειλές για μηνύσεις και αγωγές και έπεται
συνέχεια… 

Δωρεάν σχολικά είδη 

Με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών της Αθήνας,
που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην αγο-
ρά των σχολικών ειδών για τα παιδιά τους, ο Δήμος Αθηναίων

ανέλαβε να καλύψει αυτήν τη βασική ανάγκη, εξασφαλίζοντας σχολικά
είδη σε 2.858 παιδιά των οικογενειών που υποστηρίζονται από τα προ-
γράμματα του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης. Όπως επισήμανε ο
δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης: «Στον Δήμο Αθηναίων, αναγνωρίζου-
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι συμπολίτες μας να αντε-
πεξέλθουν σε βασικές ανάγκες, όπως είναι η αγορά των σχολικών ει-
δών για τα παιδιά τους. Μέσω του ΚΥΑΔΑ συνεχίζουμε τις συντονισμέ-
νες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συν-
θήκες διαβίωσης στις οικογένειες που στερούνται, καθημερινά, βασικά
αγαθά. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους εκείνους που συμβάλλουν
έμπρακτα στην προσπάθειά μας να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του».

Άκυρη η μοριοδότηση   
Άκυρη κρίθηκε από το ΣτΕ η μοριο-
δότηση των ήδη εργαζομένων στο
«Βοήθεια στο Σπίτι» για το 50% των
θέσεων, μειώνοντας έτσι σημαντικά
τις πιθανότητες των επί χρόνια ερ-
γαζομένων στις Δομές να καταλά-
βουν τις μόνιμες θέσεις που έχουν
προκηρυχθεί. Συγκεκριμένα, με
απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ,
ακυρώνεται η προκήρυξη του
ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που προβλέ-
πει ότι η «ειδική εμπειρία λαμβάνε-
ται υπόψη και για τις θέσεις ως κρι-
τήριο κατάταξης». Σύμφωνα με την
εκτίμηση του Πανελλήνιου Συντονι-
στικού Οργάνου, αν ισχύσει αυτή η
απόφαση, ο αριθμός των ήδη εργα-
ζομένων που θα μείνουν εκτός θα
ανέλθει περίπου στους 1.100, πα-
ρότι έχουν εμπειρία στο πρόγραμμα
έως και 20 συναπτά έτη.

Σίγουρη η «αλλαγή» 
Το ξεκαθάρισε πλέον ο δήμαρ-
χος Νέας Σμύρνης Σταύρος
Τζουλάκης, βάζοντας τέλος στα
σενάρια που κυκλοφορούσαν
τον τελευταίο καιρό στην πόλη
με την επιβεβαίωσή τους, κα-
θώς στην πρόσφατη συνεδρία-
ση της δημοτικής ομάδας της
παράταξης ανακοίνωσε και επί-
σημα πως δεν θα είναι υποψή-
φιος δήμαρχος στις εκλογές
του 2023. Παράλληλα προέτρε-
ψε τα στελέχη που θέλουν να
διεκδικήσουν τη θέση του επι-
κεφαλής να σεβαστούν τις δια-
δικασίες που θα ενεργοποι-
ηθούν και τους συναδέλφους
τους, ώστε να μην κινδυνέψει η
ενότητα της παράταξης. Σύμ-
φωνα με τις έως τώρα πληρο-
φορίες, δύο στελέχη της παρά-
ταξης ετοιμάζονται να μπουν
στη διαδικασία διεκδίκησης της
παράταξης. Ο λόγος για την
πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κλαίρη Δεληγιάννη και
τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο
Γιώργο Κρικρή που έχουν ήδη
ξεκινήσει τις επαφές τους.
Ωστόσο, τίποτα δεν αποκλείει
να υπάρξει κι άλλη υποψηφιό-
τητα ακόμη και από… μη εκλεγ-
μένο στέλεχος της παράταξης! 

Επαναφορά;
Έντονη συζήτηση προκάλεσε
στη Νέα Σμύρνη η ανακοίνωση
των νέων αντιδημάρχων, καθώς
για πρώτη χρονιά στις δύο τε-
λευταίες θητείες απουσιάζει ο
«συνεργαζόμενος» Στάθης Κού-
πας. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ.
Κούπας παλαιότερα έχει διεκδι-
κήσει τον δήμο με την επίσημη
στήριξη της ΝΔ. Και αυτό το λέ-
με γιατί είναι πιθανή η επιβεβαί-
ωση των φημών που κυκλοφο-
ρούν στην «πλατεία» και θέλουν
τον Στάθη Κούπα να διεκδικεί
και πάλι τον δήμο. 

Πολλές οι ευθύνες για τον κατεστραμμένο «στόλο»  
Προ των ευθυνών της για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται πολλά από τα αυτοκίνητα του

Δήμου Πεντέλης έθεσε το Σωματείο εργαζομένων τη δήμαρχο Δήμητρα Κεχαγιά, καταφεύγον-
τας σε επίσημη ανακοίνωση, αφού οι προφορικές οχλήσεις φαίνεται ότι δεν έπιασαν τόπο. Όπως
επισημαίνουν προς τη δημοτική αρχή, σχεδόν όλα τα οχήματα του δήμου είναι σε πολύ άσχημη
μηχανολογική κατάσταση, ενώ και η στελέχωση του συνεργείου είναι ελλιπής, αφού δεν υπάρχει
ούτε ένας μηχανικός για να φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία των οχημάτων. Μάλιστα το Σω-
ματείο ξεκαθαρίζει πως, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την επισκευή των οχημάτων, τότε θα
πάρει εκείνο πρωτοβουλία ώστε «τα οχήματα να ακινητοποιηθούν», κάνοντας σαφές πως «η ζωή
των συναδέλφων μας είναι πάνω απ’ όλα και όλους».

Πάει για τρίτη θητεία 
Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου για την πόλη του

κήρυξε ουσιαστικά ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμά-
κος, ανακοινώνοντας ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος δή-
μαρχος στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Φυσικά δεν
υπήρχε κανένας που να αμφιβάλλει πως ο κ. Θωμάκος θα
διεκδικήσει την τρίτη συνεχόμενη θητεία του, ωστόσο εκεί-
νος επέλεξε με μια συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα να ξε-
καθαρίσει στους πολιτικούς αντιπάλους του ότι θα είναι και
πάλι «παρών». Μάλιστα θεωρεί ότι το μεγάλο πλεονέκτημα
της υποψηφιότητάς του είναι ο «ακηδεμόνευτος χαρακτή-
ρας» της διοίκησης και της υποψηφιότητάς του. 
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Μπορεί οι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια να μην έχουν ανακοινω-
θεί, αλλά ήδη οι... πολιτευτές άρχισαν τα «συντροφικά» μαχαι-
ρώματα. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν, μάλιστα, ότι
ήδη οι διαγκωνισμοί νέων πολιτευτών στην Α’ Θεσσαλονίκης
λαμβάνουν διαστάσεις «χτυπημάτων» κάτω από τη μέση. Κι ακό-
μη δεν είμαστε καν σε –επίσημη– προεκλογική περίοδο… 

Ώρα να ανοίξει 
τα χαρτιά του  
Στην τελική ευθεία μπαίνει το
σενάριο «Σαββάκης για Δήμο
Θεσσαλονίκης». Μπορεί αυτό
να ακούγεται από πέρσι τα
Χριστούγεννα, ο ίδιος να μη
λέει κουβέντα και, χρόνο με
τον χρόνο, να αυξάνεται ο
αριθμός των συνομιλητών
του, όμως τίποτα ακόμα δεν
είναι επίσημο. Από την περα-
σμένη Παρασκευή είναι ο
απερχόμενος πρόεδρος του
ΣΒΕ. Ολοκληρώθηκε η θη-
τεία του και ήρθε η ώρα να
ανοίξει τα χαρτιά του για την
επόμενη μέρα. Είναι ίσως ο
πιο κρίσιμος κρίκος της αλυ-
σίδας των υποψηφίων, κα-
θώς φέρνει προίκα την ομάδα
Μπουτάρη, που θέλει να επι-
στρέψει. 

Υποψήφιος 
στην Καλαμαριά 
ο Ματθαίος 
Αμπατζίδης    
Βγαίνει μπροστά και μάλιστα
δυναμικά ο Ματθαίος Αμπα-
τζίδης, βάζοντας «στοπ» σε
δημοσιεύματα που προσπερ-
νούν την υποψηφιότητά του
για τον Δήμο Καλαμαριάς. Ο
κ. Αμπατζίδης ανακοίνωσε
το όνομα της παράταξης, που
θα είναι «Καλαμαριά Πρωτα-
γωνίστρια», και ενημέρωσε
πως το επόμενο διάστημα θα
ξεκινήσει η παρουσίαση των
υποψηφίων του συνδυα-
σμού. «Θα διεκδικήσω την
ψήφο και την εμπιστοσύνη
των συμπολιτών μου», τονί-
ζει, βάζοντας τέλος στα
όποια σενάρια ενόψει των
εκλογών του 2023.

Για δήμαρχοι Σάκης και Δρόσος 
Οι δημοτικές εκλογές αργούν ακόμη.
Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, οι υποψή-
φιοι πολλαπλασιάζονται. Δύο ανεξάρτη-
τοι φέρονται αποφασισμένοι πια να διεκ-
δικήσουν τον δημαρχιακό θώκο στον
κεντρικό δήμο. Ο ένας είναι ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης και νυν ανεξάρτητος σύμ-
βουλος Δρόσος Τσαβλής, ο οποίος απο-
πέμφθηκε ουσιαστικά από τον Κωνσταν-
τίνο Ζέρβα. Ο δεύτερος είναι ο Σάκης
Τζακόπουλος, προερχόμενος από την
παράταξη του Νίκου Ταχιάου, ο οποίος
εν συνεχεία ανέλαβε την ΕΥΑΘ Παγίων,
αφότου ανεξαρτητοποιήθηκε. 

Οι υπουργοί Κ. Καραμανλής, 
Γ. Γεωργαντάς στη SEREXPO 22

Με μια φαντα-
σμαγορική τελετή
από «βροχή» πυρο-
τεχνημάτων και
οπτικά εφέ, εγκαι-
νιάστηκε –παρου-
σία του υπουργού
Υποδομών και Με-
ταφορών Κ. Καρα-
μανλή– η SEREXPO
2022, το κορυφαίο

επιχειρηματικό γεγονός της ΠΕ Σερρών, που συνδιοργα-
νώνουν το Επιμελητήριο, η Αντιπεριφέρεια και ο Δήμος
Σερρών. Το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν ο βουλευτης
Σερρών Τασος Χατζηβασιλείου και ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.

O Γ. Γιώργος και μέτοχος... 
αρτοζαχαροπλαστείου 

Ο πολυπράγμων αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάν-
νης Γιώργος, εκτός όλων των άλλων δραστηριοτήτων,
μάθαμε ότι πρόσφατα απέκτησε και νέα δραστηριότητα
και ασχολείται με τα –δημοφιλή στη Χαλκιδική– αρτοζα-
χαροπλαστεία «Λεμονής». Προφανώς έχει σκοπό να γλυ-
κάνει τους πολίτες Χαλκιδικής, μήπως και τσιμπήσει κανα
ψηφαλάκι…

Κουίζ made in Halkidiki!
Και μιας και αναφερόμαστε στη

Χαλκιδική, δύο κουίζ για τους παροι-
κούντες τον όμορφο νομό: Ποιος εκ-
κολαπτόμενος υποψήφιος βουλευτής
Χαλκιδικής και παλιός αυτοδιοικητικός υπόσχεται λε-
φτά σε προέδρους συλλόγων από την Ελληνικός Χρυ-
σός; Θα επανέλθουμε...

Ποιος πρώην αυτοδιοικητικός της Χαλκιδικής έχει
το παρατσούκλι ο «τσιλιαδόρος»;

Στυλιανού για δήμαρχος; 
Αποφασισμένος να ασχοληθεί πιο ενεργά με την πο-

λιτική σκηνή φέρεται να είναι ο Άρης Στυλιανού. Ο
αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην πρό-
εδρος του ΚΘΒΕ έχει δεχθεί κρούση να είναι υποψή-
φιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και να διεκδι-
κήσει την εκλογή του. Όμως υπάρχουν αρκετοί που
θα τον πρότειναν για υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης. Ειδικά στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασί-
σει να κατεβάσει κομματικό ψηφοδέλτιο και όχι να
στηρίξει πρόσωπο κοινής αποδοχής. 

Με το βλέμμα στα δυτικά 
Στα δυτικά συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα

το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια αποκέν-
τρωσης του κομματικού μηχανισμού. «Για το ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση της περιοχής
και των συνοικιών εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη είναι
προτεραιότητα και θα επιμείνουμε, με τις δράσεις
μας, στην ανάδειξη των ζητημάτων και των προβλη-
μάτων που εδώ και χρόνια μένουν άλυτα», ανέφεραν
στη σχετική τους ανάρτηση. 

Κατεβαίνουν ξανά, αλλά... ξεχωριστά
Ο Ιωάννης Νασιούλας και ο Γιάννης Κουριανίδης, αμφότεροι

εκφραστές του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, θα είναι ξανά
υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, για την ώρα με ξεχωριστά
ψηφοδέλτια. Ο πρώτος ανακοινώνει την παράταξή του απόψε
στο Βελλίδειο, ο δεύτερος με την ημερίδα που πραγματοποίησε
έστειλε το μήνυμα ότι με τον νέο νόμο θα μπορούν να κατέβουν
στις εκλογές μόνο τα κομματικά ψηφοδέλτια και τα παραδοσια-
κά αυτοδιοικητικά, όπως της δικής του παράταξης. Πάντως, δή-
λωσε ανοιχτός στις συμμαχίες και αποκάλυψε ζυμώσεις στον
χώρο. 

Προβληματίζει η θέρμανση στα σχολεία  
Το θέμα της θέρμανσης των σχολείων εξαιτίας της ενεργει-

ακής κρίσης θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Την πρόταση για εκτενέστερη
κουβέντα επί του θέματος έκανε η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρω-
ση» διά μέσω του συμβούλου, Μιχάλη Κωνσταντινίδη, η οποία
έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση Ζέρβα. Έτσι, το επόμενο διάστη-
μα θα συγκεντρωθούν στοιχεία για την κατανάλωση του αερίου
στα σχολικά συγκροτήματα και τα χρήματα που απαιτούνται, για
να είναι ενήμεροι όλοι οι σύμβουλοι τι μέλλει γενέσθαι ενόψει
του χειμώνα.

Διαγκωνισμοί και μαχαιρώματα
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«Οι φοιτητικές εστίες και τα πανεπιστήμια είναι για
τους φοιτητές, είναι οι χώροι που στεγάζουν το όνειρο
της ελληνικής οικογένειας να σπουδάσει το παιδί της,
να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση. Υπάρχουν
πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν την
ενοικίαση ξεχωριστών δωματίων ή σπιτιών για τα παι-
διά τους και γι’ αυτό υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες
που, δυστυχώς, εδώ και χρόνια έχουν μετατραπεί σε
ορμητήρια βίας και εγκληματικότητας. Γι’ αυτό επενέ-
βη η Ελληνική Αστυνομία, η οποία με αποτελεσματικό-
τητα και επαγγελματισμό ολοκλήρωσε με επιτυχία την
επιχείρηση». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, στον απόηχο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρη-

σης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αλλά και σε
σπίτια μελών των τριών συμμοριών που εξαρθρώθη-
καν. Ο 30χρονος «Τζούλιο», φερόμενος αρχηγός των
σκληρών κακοποιών που είχαν βρει καταφύγιο στις πα-
λιές φοιτητικές εστίες, μετατρέποντάς τες σε ορμητή-
ριο παρανομίας, ήρθε ως συνέχεια του συγγενικού του
προσώπου με το ψευδώνυμο «Τίτι», ο οποίος είχε δια-
δεχθεί κάποιον άλλον Αλβανό ποινικό. Γι’ αυτό και το
ζητούμενο –όπως λένε κι από την κυβέρνηση– είναι ο
χώρος να αλλάξει όψη, η νομιμότητα να επανέλθει μό-
νιμα και στο... τέλος της ημέρας οι Ομάδες Προστα-
σίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων να χρησιμοποιηθούν
όπως έχει προβλεφθεί.  

Κώστας Παπαδόπουλος

Από τον «Τίτι» στον «Τζούλιο» και από εκεί στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ που
κατέθεσε στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης

για υπόθεση ρευματοκλοπής, για την
οποία μάλιστα η κατηγορούμενη
αθωώθηκε, παραδέχτηκε ότι στη
διαδικασία που ακολουθούν ο ίδιος και
οι συνάδελφοί του δεν τηρούν σχεδόν
τίποτα από τα προβλεπόμενα του νόμου. 

του Κώστα Καντούρη 

Μάλιστα, ενώπιον του δικαστηρίου, ο
υπάλληλος έφτασε να αναλάβει «την ευθύ-
νη της μη αναγραφής των ονομάτων στην
αναφορά ρευματοκλοπής», αδυνατώντας
να απαντήσει στις ερωτήσεις του συνηγό-
ρου υπεράσπισης σχετικά με τις διαδικα-
σίες που δεν ακολουθούνται. 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται,
από την πλευρά του φορέα διαχείρισης
ενέργειας, οι καταγραφές περιπτώσεων
ρευματοκλοπής, ύστερα από σχετικές ανα-
φορές υπαλλήλων εταιρειών που καταγρά-
φουν τις μετρήσεις. Οι περισσότερες μάλι-
στα υποθέσεις διαπιστώνονται όταν ο χρή-
στης ζητάει να αλλάξει πάροχο και τότε μό-
νο γίνεται έλεγχος. 

«Παράξενες» περιπτώσεις

Συνήθως τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ όταν
διαπιστώνουν «παράξενες» καταστάσεις,
όπως συνδέσεις των καλωδίων «γείωσης»
με άλλα καλώδια και παραβίαση των σφρα-
γίδων της χελώνας του ρολογιού, βεβαι-
ώνουν ότι έχει γίνει ρευματοκλοπή και μάλι-
στα την αναγάγουν στην τελευταία πενταε-
τία, καθώς αυτό είναι το διάστημα παρα-
γραφής οφειλής και αδικήματος. 

Στη δίκη μίας ενοικιάστριας διαμερίσμα-
τος, η οποία κατηγορήθηκε για ρευματο-
κλοπή σε διάστημα που ξεκίνησε μόλις νοί-
κιασε το διαμέρισμα, ο υπάλληλος του ΔΕΔ-
ΔΗΕ παραδέχτηκε ότι στη διαπίστωση του
αδικήματος δεν τήρησε καμία από τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. 

Όλα παράτυπα

Η αναφορά δεν είχε τα ονόματα των τε-
χνικών του ΔΕΔΔΗΕ που βεβαίωσαν τη ρευ-
ματοκλοπή, το έγγραφο ήταν ανυπόγραφο,
δεν κλήθηκε ο ενδιαφερόμενος για να γίνει
έλεγχος ενώπιόν του, ούτε εκπρόσωπος
του φορέα, ενώ δεν κλήθηκε ούτε αστυνο-
μικό όργανο. «Εμείς κάνουμε καθημερινά
δεκάδες ελέγχους. Δεν μπορούμε να περι-
μένουμε να έρθει η αστυνομία», είπε, εκ-
πλήσσοντας τους παρισταμένους στη δίκη. 

Ακόμη, ο έλεγχος που έγινε τον Δεκέμ-
βριο του 2019 παρέπεμψε στην προηγού-
μενη πενταετία, χωρίς μέχρι τότε να γίνει
άλλος έλεγχος.

Έντονα διαμαρτυρόμενη η ενοικιάστρια
στην απολογία της καταφέρθηκε στη συμ-

περιφορά του ΔΕΔΔΗΕ και των υπαλλήλων
του. «Δεν θα τολμούσα να πράξω οτιδήποτε
παράνομο. Είναι ντροπή για μένα να βρί-
σκομαι εδώ. Δεν με ενημέρωσε κανείς, ού-
τε ειδοποιήθηκα ποτέ. Γιατί, αφού ήρθαν
στο σπίτι, δεν μου χτύπησαν την πόρτα»,
διερωτήθηκε στο δικαστήριο. 

Την αθώωσε

Το δικαστήριο τελικά την αθώωσε από
την κατηγορία της ρευματοκλοπής, δεχό-
μενο την εισαγγελική πρόταση ότι η απώ-
λεια ρεύματος, παρ’ ότι διαπιστώθηκε, δεν
μπορεί να συνδεθεί με τη συγκεκριμένη
ενοικιάστρια, επειδή ενδεχομένως να συνέ-
βαινε προγενέστερα. «Δεν ταυτίζεται με την
κατηγορούμενη», είπε χαρακτηριστικά ο ει-
σαγγελέας της έδρας του Πλημμελειοδι-
κείου Κωνσταντίνος Βαλαβάνης, προτεί-
νοντας την αθώωση. Η ίδια, όμως, επέμει-
νε ότι δεν τέλεσε το αδίκημα και ότι η μεί-
ωση, που αντιστοιχούσε σε ένα ποσό της
τάξης των 20 ευρώ ανά μέτρηση, οφειλό-
ταν στα μέτρα περιορισμού που είχαν λάβει
στο σπίτι. 

Απίστευτη παραδοχή
υπαλλήλου σε δικαστήριο

της Θεσσαλονίκης, ότι δεν
τηρήθηκε καμία διαδικασία

που προβλέπει ο νόμος 

Ρευματοκλοπή: Στον «αέρα» 
οι αναφορές του ΔΕΔΔΗΕ 
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Αναξιοποίητη παραμένει η ακίνητη περιουσία του Δήμου Πειραιά,
μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια δημαρχιακής θητείας της Δημοτι-
κής Αρχής Γιάννη Μώραλη. Το θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης

περιουσίας του δήμου τέθηκε από την αντιπολίτευση στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Η δημοτική

αρχή δεν μπόρεσε να δώσει πειστικές εξηγήσεις για τους λόγους
που δεν έχει αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του δήμου κατά τη

διάρκεια της θητείας της, αλλά περιορίστηκε να υποσχεθεί πως θα
φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς στα τέ-

λη Οκτωβρίου, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι για την αξιο-
ποίηση όλων των ακινήτων (των εκτάσεων, των κτισμάτων ή των οι-

κοπέδων) που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος Πειραιά.

Ταξίδια χωρίς 
ενημέρωση και 
ακριβά εισιτήρια

Πολλή συζήτηση έγινε στην τε-
λευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου για τα ταξίδια που κά-
νουν αντιπροσωπείες του Δήμου
Πειραιά για τη συμμετοχή σε διάφο-
ρα φόρουμ, εκδηλώσεις ή συνέ-
δρια εντός και εκτός Ελλάδος. 

Η αντιπολίτευση ζήτησε να γίνε-
ται ενημέρωση του Συμβουλίου με-
τά από κάθε ταξίδι,για τις επαφές
που έγιναν, τις συμφωνίες κ.λπ. Ο
δήμαρχος παραδέχτηκε πως δι-
καιούται και πρέπει το Συμβούλιο
να γνωρίζει τι γίνεται σε κάθε ταξί-
δι, ενώ για τις καταγγελίες ότι κο-
στίζουν πολύ ακριβά υποστήριξε
πως αυτό συμβαίνει επειδή κλείνει
την τελευταία στιγμή τα εισιτήρια
των αεροπλάνων γιατί δεν γνωρίζει
εάν θα πάει στο ταξίδι...

Υπεγράφη συμφωνία
ΑΝΕΚ με Attica Group

Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμ-
φωνία απορρόφησης της ΑΝΕΚ
από την Attica Group. Ο αναμενό-
μενος εδώ και καιρό «γάμος» αλλά-
ζει τα δεδομένα στην ελληνική, αλ-
λά και την ευρύτερη μεσογειακή
ακτοπλοϊκή αγορά. Συγκεκριμένα,
με την απόκτηση της ΑΝΕΚ ο Όμι-
λος Attica Group θα βρίσκεται στη
δεύτερη θέση στην Ευρώπη μεταξύ
όλων των ακτοπλοϊκών ομίλων
αναφορικά με τη δυνατότητα διακί-
νησης επιβατών (πάνω από
49.000), στην τρίτη θέση με όρους
μεταφορικής ικανότητας οχημάτων
(με περισσότερα από 40.000 lane
meters) και στην τέταρτη θέση από
την άποψη μεγέθους του στόλου.

Σε τραγική οικονομική κατάσταση 
Την ώρα που η δημοτική αρχή δεν έχει αξιοποιήσει την ακίνητη περι-

ουσία του Δήμου Πειραιά εδώ και οκτώ χρόνια, ο δήμαρχος Γιάννης
Μώραλης κάνει λόγο για τραγική κατάσταση, αναφερόμενος στα προ-
βλήματα στην πόλη. 

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε εξαιρετικά δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση και απέδωσε την αιτία στα δύο χρόνια
της πανδημίας, ενώ τώρα καλείται να διαχειριστεί την ενεργειακή κρί-
ση. «Όλα αυτά έχουν προκαλέσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο και δυστυ-
χώς μη διαχειρίσιμες καταστάσεις…» ισχυρίστηκε ο δήμαρχος, λέγον-
τας πως «αν δεν υπάρξει ουσιαστική κρατική παρέμβαση, δεν θα τα
καταφέρουμε...».

Σκανδαλώδης καταγγέλλεται ότι
είναι η προώθηση του σχεδίου
του Δήμου Πειραιά, με πρόσχημα

την ανάπλαση της Μαρίας Χατζηκυρια-
κού, καθώς προχωράει μεταρρυθμίσεις
προς όφελος της κρουαζιέρας και εις
βάρος των κατοίκων.

Ειδικότερα, μονοδρομούνται πλήρως
η Κλεισόβης και η Μαρίας Χατζηκυρια-
κού, η οποία μειώνεται σε πλάτος 3,5
μέτρων, από 12 μέτρα. Επίσης απαγο-
ρεύεται για τα Ι.Χ. η διέλευση επί της

ακτής Ξαβερίου από την Κλεισόβης μέ-
χρι το τέρμιναλ της κρουαζιέρας. Το
τμήμα αυτό του δημόσιου δρόμου θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από του-
ριστικά πούλμαν και λεωφορεία γραμ-
μής. Τέλος, η κυκλοφορία εκτρέπεται
μέσα από τα στενά – δηλαδή Προποντί-
δος για είσοδο και Ζωοδόχου Πηγής για
έξοδο. Ειδικά η έξοδος αυτή, η οποία
θα συναντά τα αυτοκίνητα στην άνοδο
της Κλεισόβης, θα εγκυμονεί πολλούς
κινδύνους για ατυχήματα.

Γαστρονομικό φεστιβάλ
με γεύσεις από θάλασσα

Γαστρονομικό φεστιβάλ με γεύσεις
από τη θάλασσα και από διάφορα μέρη
του κόσμου διοργανώθηκε για πρώτη
φορά στον Πειραιά. Το φεστιβάλ «Pi-
raeus Taste Festival: Seafood and
More» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
της προσπάθειας για την ανάδειξη της
πόλης ως τουριστικού προορισμού με
παράλληλες εκδηλώσεις στο Μικρολί-
μανο, την Πλατεία Αλεξάνδρας, το Πα-
σαλιμάνι και την Πειραϊκή, οι οποίες
έχουν αναφορά στη γαστρονομία.

Ορισμένα από τα καταστήματα εστία-
σης της πόλης συμμετείχαν στη γιορτή
της γαστρονομίας με μενού ειδικά για
εκείνες τις ημέρες, προσφορές σε συγ-
κεκριμένα πιάτα ή ποτά, κεράσματα, εκ-
δηλώσεις και happenings. 

Μνημόνιο συνεργασίας
ΔΣΠ με το ΠΑ.ΠΕΙ.

Μια νέα εποχή κοινής δράσης και συ-
νεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
και του μεγαλύτερου επιστημονικού
φορέα της πόλης εγκαινιάζει το Μνη-
μόνιο συνερ-
γασίας που
υπογράφηκε
μεταξύ του Δι-
κ η γ ο ρ ι κ ο ύ
Σ υ λ λ ό γ ο υ
Πειραιά και
του Πανεπι-
στημίου Πει-
ραιά, πριν από
λίγες ημέρες.
Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργα-
σίας επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η ανά-
πτυξη και υλοποίηση δράσεων προς
όφελος της πόλης του Πειραιά, καθώς
και της δικηγορικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας της πόλης, με τη βελτίωση
γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών
του Δικηγορικού Συλλόγου και της κοι-
νότητας του Πανεπιστημίου.

Αντί να πάρουν πίσω το Παλατάκι,
χάνουν και την ακτή Ξαβερίου 

Αναξιοποίητη η ακίνητη περιουσία
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Σε ζητήματα που απασχόλησαν και
απασχολούν τον δήμο του,
αναφέρθηκε, μιλώντας στο «Π», 

ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε επίσης πως είναι
στις προθέσεις του να διεκδικήσει την
επανεκλογή του στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2023. 

Κύριε δήμαρχε, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό
γεγονός έλαβε χώρα το καλοκαίρι στην
περιοχή σας. Μιλήστε μας γι’ αυτό.

Πράγματι, στις 23 και 24 Ιουνίου ο Άλιμος
φιλοξένησε το Συνέδριο της Επιτροπής Ιθα-
γένειας, Διακυβέρνησης, Θεσμικών και
Εξωτερικών Υποθέσεων (CIVEX) της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Θέμα
του συνεδρίου ήταν το Μεταναστευτικό /
Προσφυγικό, ένα ζήτημα που ταλανίζει τα
τελευταία χρόνια την Ευρώπη και ιδιαίτερα
την πατρίδα μας. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειών, πρότεινα να
γίνει το ευρωπαϊκό αυτό συνέδριο στον Άλι-
μο. Και για να γνωρίσουν οι Ευρωπαίοι συ-
νάδελφοι την Ελλάδα, μια χώρα από εκεί-
νες που σηκώνουν το βάρος των ροών, αλ-
λά και για να προβληθεί πανευρωπαϊκά ο
Άλιμος. Από τη στιγμή που η πρόταση έγινε
δεκτή, με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ο Δή-
μος Αλίμου προετοίμασε μέχρι την παραμι-
κρή λεπτομέρεια την υποδοχή των 200 και
πλέον ξένων αξιωματούχων και τη διοργά-
νωση της διημερίδας. Οι εργασίες διεξήχ-
θησαν με μεγάλη επιτυχία και αντηλλάγη-
σαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απόψεις για
το πώς δήμοι και περιφέρειες της Ευρώπης
μπορεί να αποτελέσουν τον καταλύτη στη

διαχείριση του Μεταναστευτικού / Προσφυ-
γικού. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έφυγαν
κατενθουσιασμένοι, κι αυτό μας χαροποί-
ησε ακόμη περισσότερο.

Το καλοκαίρι σας, λοιπόν, ήταν «φορ-
τωμένο». Είχατε και την αντιπαράθεση
με τα μαγαζιά της παραλίας για την
ηχορύπανση.

Ακούστε… Ως δημοτική αρχή κάνουμε το
καλύτερο που μπορούμε, για να γίνει ο Άλι-
μος ένας ελκυστικός τουριστικός προορι-
σμός με ξεχωριστή ποιότητα, γεγονός που
θα δώσει πολλές ανάσες στη ζωή της τοπι-
κής μας κοινότητας. Όμως –το ξαναλέω–
προσπαθούμε να γίνονται όλα με ποιότητα
και απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των
κατοίκων. Γι’ αυτό και αντιδράσαμε έντονα
στην ασύδοτη ηχορύπανση των μαγαζιών
της παραλίας. Στηρίζουμε την επιχειρηματι-
κότητα και τους εργαζομένους, αλλά πάντο-
τε αναζητώντας ένα θετικό μοντέλο συνύ-
παρξης ανάμεσα σε κατοίκους και επιχειρη-
ματίες στην περιοχή μας. Το ελπιδοφόρο εί-
ναι ότι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα πε-
ρισσότερα παραλιακά καταστήματα συνερ-

γάστηκαν και πήραν σοβαρά μέτρα, ώστε να
εξαλειφθεί η ηχορύπανση. Η κατάσταση
πλέον έχει βελτιωθεί θεαματικά, αλλά πα-
ρόλα αυτά η δημοτική αρχή παραμένει σε
εγρήγορση και επιφυλακή.

Είναι γνωστό ότι σας απασχολεί πολύ
το θέμα του καθαρού περιβάλλοντος.
Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία
από σχετικές δράσεις σας;

Αυτήν τη στιγμή έχουμε εφοδιάσει όλες τις
γειτονιές του Αλίμου με τους καφέ κάδους
για την ανακύκλωση των οργανικών βιοαπο-
βλήτων. Κάθε είδους απόβλητα από την κου-
ζίνα και τον κήπο μας (υπολείμματα τροφών,
φρούτα, λαχανικά, κλαδέματα κ.λπ.) ρίχνον-
ται εκεί και στη συνέχεια μετατρέπονται σε
λίπασμα και επιστρέφουν στη φύση, χωρίς
να πηγαίνουν στη χωματερή. Μοιράσαμε δω-
ρεάν στους πολίτες μικρούς οικιακούς καφέ
κάδους, για να τα μεταφέρουν εύκολα, ενώ
η Περιφέρεια μάς διέθεσε τρία απορριμμα-
τοφόρα για την αποκομιδή βιοαποβλήτων.
Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητι-
κότητας τα πήγαμε πολύ καλά, καθώς ο Άλι-
μος αναδείχθηκε δεύτερος ανάμεσα σε

3.184 δήμους από όλη την Ευρώπη και πρώ-
τος ανάμεσα σε 91 δήμους από όλη την Ελ-
λάδα για το Βραβείο της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2021!

Εκτός από το περιβάλλον δείχνετε και
μεγάλο ενδιαφέρον για την επαφή των
δημοτών σας με την τέχνη. Πρόσφατα
διαβάσαμε για την τοιχογραφία της
«Έναστρης Νύχτας» του Βαν Γκογκ στο
2ο Λύκειο της πόλης σας.

Η τέχνη ημερώνει, παρηγορεί, βοηθάει με
τη συγκίνηση να ξαναβρίσκουμε την ψυχή
μας, πέρα από τα μικρά και ασήμαντα. Γι’
αυτό και προσπαθούμε ως δημοτική αρχή
να φέρουμε σ’ επαφή τους κατοίκους του
Αλίμου και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά με την τέ-
χνη. Η συνεργασία μας με τους street
artists SpyLex άρχισε όταν τους αναθέσαμε
να «ντύσουν» τα μουντά κουτιά των ΚΑΦΑΟ
με γνωστά έργα τέχνης. Μάλιστα, φωτογρα-
φία ενός τέτοιου κουτιού της πόλης μας
που απεικόνιζε «Το δωμάτιο» αναρτήθηκε
στον λογαριασμό του περίφημου Μουσείου
Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
Κι επειδή όλοι θαυμάζουμε και αγαπούμε
τον Βαν Γκογκ, είπαμε να στολίσει η «Ένα-
στρη Νύχτα» ένα Λύκειό μας κι έτσι να έχουν
τα παιδιά που φοιτούν εκεί μια ξεχωριστή
προσλαμβάνουσα εικαστικής παιδείας. Πα-
ράλληλα ετοιμάζουμε και τη νέα μας εικα-
στική έκθεση με έργα του αείμνηστου σπου-
δαίου εικαστικού Κυριάκου Κατζουράκη, σε
συνεργασία με τη σύντροφο της ζωής του,
την ξεχωριστή ηθοποιό Κάτια Γέρου, και τον
ομότιμο καθηγητή Μάνο Στεφανίδη.

«Θέλουμε ο Άλιμος να γίνει ένας ελκυστικός τουριστικός
προορισμός και προσπαθούμε να γίνονται όλα με απόλυτο

σεβασμό στα δικαιώματα των κατοίκων… 
Γι’ αυτό και αντιδράσαμε έντονα στην ασύδοτη 

ηχορύπανση των μαγαζιών της παραλίας» 

Σε κάθε γωνιά του Αλίμου
φαίνεται το έργο που κάναμε!

Κύριε Κονδύλη, είναι στις προ-
θέσεις σας να διεκδικήσετε
ακόμη μία θητεία στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του 2023; 

Ναι. Το έχω ήδη κάνει γνωστό. Κι
εγώ κι οι συνεργάτες μου μέσα από
αυτές τις δύο θητείες έχουμε απο-
κτήσει άμεση γνώση και μεγάλη εμ-
πειρία πάνω στα προβλήματα της
πόλης μας. Το έργο μας φαίνεται
καθημερινά σε κάθε γωνιά του Αλί-
μου. Αν οι δημότες, λοιπόν, αποφα-
σίσουν, θα συνεχίσουμε…

Ανδρέας
Κονδύλης 
Δήμαρχος Αλίμου 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com
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Οι μεγάλοι πετρελαϊκοί όμιλοι
αλλάζουν όνομα. Με rebranding
προσαρμόζονται στην εποχή της

κλιματικής αλλαγής. Στρέφονται στη
βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο: το
«πρασίνισμα» των χαρτοφυλακίων τους
και δραστηριότητες με χαμηλότερες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Δεν απεμπολούν, ωστόσο, το πετρελαϊκό
παρελθόν τους, εξαιτίας της ζοφερής ενερ-
γειακής πραγματικότητας, απόρροια –μετά
την πανδημία– του πολέμου στην Ουκρανία,
που ξαναφέρνει από το παράθυρο τα ορυ-
κτά καύσιμα. Ήδη έχουν μετονομαστεί: η
γαλλική Total σε Total Energies (με στροφή
στις ΑΠΕ), η British Petroleum (BP) σε Be-
yond Petroleum (πέρα από το πετρέλαιο), η
Danish Oil and Natural Gas σε Ørsted (χερ-
σαία, πλωτά αιολικά κ.λπ.), η κρατική εται-
ρεία της Νορβηγίας από Statoil σε Equinor
(από τις εξορύξεις πετρελαίου στις ΑΠΕ), η
φιλανδική Neste Oil σε σκέτο Neste, η Gaz
de France σε Engie, η Royal Dutch Shell
προχώρησε σε μετονομασία των εταιρειών
χαρτοφυλακίου του ομίλου NewMotion και
Greenlots στη Shell Recharge Solutions, η
Energean Oil & Gas σε Energean κ.λπ. Αλ-
λαγή εταιρικής ταυτότητας είχαμε και στα
ΕΛΠΕ, τον όμιλο που μετονομάστηκε, σε
HELLENiQ ENERGY: «Υποδηλώνει τη μετε-
ξέλιξη, από μια εταιρεία πετρελαίου σε
έναν οργανισμό που θα δραστηριοποιείται
σε όλο το φάσμα της ενέργειας, ενσωματώ-
νοντας κριτήρια ESG (Environmental, so-
cial, and governance) στη λειτουργία του,
αλλά και στις μελλοντικές προτεραιότητες
της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Και
παραπέμπει στη βαριά κληρονομιά του ομί-
λου –64 ολόκληρα χρόνια επιτυχημένης πο-

ρείας– αλλά και στη βούλησή του να εξελιχ-
θεί στο αύριο της έξυπνης (εξ ου και το iQ)
ενέργειας των εναλλακτικών πηγών και της
οικονομίας χαμηλών εκπομπών ρύπων –επι-
σφραγίζοντας και τυπικά την ταχεία υλοποί-
ηση του στρατηγικού σχεδιασμού “Vision
2025”, που ξεκίνησε το 2021». 

Στρατηγική μετασχηματισμού

Υπενθυμίζεται ότι «η στρατηγική μετασχη-
ματισμού του ομίλου, με επένδυση σε πιο
καθαρές μορφές ενέργειας και μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος, ξεκίνησε μέσα
το β’ τρίμηνο 2022 με πλήρη λειτουργία του
νέου, μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εν λει-

τουργία στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκού πάρ-
κου 204 MW στην Κοζάνη, που υποκαθιστά
εισαγωγές πολύ ακριβού φυσικού αερίου.
Μέσα στον Ιούλιο του 2022, η εγκατεστη-
μένη ισχύς του ομίλου σε ΑΠΕ αυξήθηκε πε-
ραιτέρω στα 340 MW μετά και από την εξα-
γορά 55 MW αιολικών πάρκων σε λειτουρ-
γία στη Μάνη. Στόχος της HELLENiQ ENER-
GY να τριπλασιαστεί το χαρτοφυλάκιο σε
ΑΠΕ».

Ο όμιλος «μέσω της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες
ΑΕ υπέγραψε στις 4 Ιουλίου 2022 όρους
συνεργασίας (Heads of Terms) με ποσοστά
συμμετοχής 50-50 με την εταιρεία RWE Re-
newables GmbH, θυγατρική της RWE, με
σκοπό την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη
διαχείριση υπεράκτιων αιολικών πάρκων
στην Ελλάδα». Παράλληλα «προχωρούν οι
μελέτες για περαιτέρω μείωση του ανθρακι-
κού αποτυπώματος των διυλιστηρίων και

των δικτύων πρατηρίων του ομίλου, μέσω
επενδύσεων σε τεχνολογίες δέσμευσης
διοξειδίου του άνθρακα και παραγωγής
πράσινου υδρογόνου». Αντίστοιχα, «η ανά-
πτυξη στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομί-
λου προχωρά, με τη συνεργασία με την
ExxonMobil στα μπλοκ της Κρήτης να δίνει
νέα προοπτική στις έρευνες για υδρογονάν-
θρακες». 

Οικονομικά αποτελέσματα

Τον Αύγουστο του 2022 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Συμμετοχών) ΑΕ ανακοίνω-
σε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέ-
σματα β’ τριμήνου 2022, «με τα συγκρί-
σιμα κέρδη (προ φόρων) EBITDA να δια-
μορφώνονται σε 535 εκατ. ευρώ, σε
σχέση με 79 εκατ. ευρώ για το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2021, ενώ τα συγκρίσιμα
καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 367 εκατ. ευ-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

Ανδρέας Σιάμισιης: Είναι
σημαντικό η HELLENiQ
ENERGY (πρώην ΕΛΠΕ) 
να προσαρμόσει τις
παραδοσιακές δραστηριότητες
του ομίλου σε ένα νέο
περιβάλλον και να συνεχίσει
να αποτελεί βασικό πυλώνα
της ασφάλειας εφοδιασμού,
ειδικά σε περιόδους 
όπως αυτή που διανύουμε

«Η αγορά αλλάζει, αλλά   
Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμβουλος HELLENiQ ENERGY, πρώην ΕΛΠΕ:        
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Γερμανική στροφή
Η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλει-

ας RWE της Γερμανίας, για τη διασφάλι-
σης επαρκών ποσοτήτων ενέργειας ενό-
ψει του χειμώνα, προετοιμάζει την επα-
νεκκίνηση τριών μονάδων ηλεκτροπαρα-
γωγής (Neurath C, Niederaussem E,
Niederaussem F) από άνθρακα.

Υπεράκτια Φινλανδίας
Τις προϋποθέσεις για κατασκευή δύο

υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο Βοθνι-
κό Πέλαγος (Φινλανδία) εξετάζει η
σουηδική εταιρεία Eolus Vind. Η συνολι-
κή ισχύς των δύο υπεράκτιων πάρκων εί-
ναι 3,5 GW, δηλαδή 14-16 τεραβατώ-
ρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ετησίως. Το 2021
παρήχθησαν στη Φινλανδία 8,1 TWh με
αιολικά.

Αμερικανικός στόχος 
«Oilprice»: Η αμερικανική κυβέρνηση

στοχεύει τώρα σε 15 GW πλωτής υπερά-
κτιας αιολικής ισχύος μέχρι το 2035,
που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν
πάνω από 5 εκατομμύρια σπίτια με κα-
θαρή ενέργεια, στο πλαίσιο της ταχείας
μετάβασης στην πράσινη ενέργεια.

Διαπιστώσεις Κατάρ
Saad al-Kaabi, υπουργός Κατάρ για

θέματα ενέργειας: Οι καθαρότερες μορ-
φές ενέργειας θα ήταν απαραίτητες για
μια υπεύθυνη μετάβαση, αλλά θα ήταν
επιζήμια για μια επιταχυνόμενη μετάβα-
ση η αντικατάσταση των υδρογονανθρά-
κων, που δεν πρόκειται να εξαφανιστούν
στο εγγύς μέλλον.

Παραγωγή υδρογόνου 
Το ΤΙΤΑΝ H2CEM, που αφορά την πα-

ραγωγή και τη χρήση πράσινου υδρογό-
νου για την παραγωγή ενέργειας στη βιο-
μηχανία τσιμέντου, εντάσσεται στα Έργα
Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος. «Το
H2CEM περιλαμβάνεται στις δράσεις
του ομίλου για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής». 

Ηλεκτρικά οχήματα
Γιάννης Καρούσος, υπουργός Μετα-

φορών-Επικοινωνιών και Έργων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας: «Το 2022 έχουμε
ξεπεράσει τους στόχους, που έχουμε θέ-
σει για την εγγραφή ηλεκτρικών οχημά-
των, είμαστε στο 144% του στόχου μας.
Σε εξέλιξη είναι και τα θέματα της Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας, όπως και
των δημόσιων επιβατικών μεταφορών».

and WIND
GAS

S LAR

ρώ. Η συνεισφορά του ομίλου στην οικο-
νομία αντιπροσωπεύει το 1% του ΑΕΠ,
το 12% των εξαγωγών και το 5% των φο-
ρολογικών εσόδων, ενώ ένας στους
135 εργαζομένους στη χώρα έχει άμε-
σα ή έμμεσα σχέση με τα (πρώην) ΕΛΠΕ,
νυν HELLENiQ ENERGY». 

Γενναίες αποφάσεις

Σε μια πανηγυρική βραδιά στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο διευ-
θύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENER-
GY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Καθώς η αγορά ενέργειας αλλά-
ζει, αλλάζουμε κι εμείς, για να προωθή-
σουμε πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Το
νέο όνομα σηματοδοτεί την αλλαγή της
στρατηγικής και αγκαλιάζει όλες μας τις
δραστηριότητες. Η κατεύθυνση στην
οποία πηγαίνουμε απέχει 20-30 χρόνια

από σήμερα. Κατά τη μεταβατική περίο-
δο, θα πρέπει να έχουμε ασφαλή πρόσβα-
ση στα πετρελαιοειδή, με όσο το δυνατόν
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Οι στόχοι μας για ουσιαστική μείωση του
περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος εί-
ναι φιλόδοξοι, αλλά επιτεύξιμοι, ώστε να
συμβάλουμε αποτελεσματικά στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών της κλιματικής
αλλαγής. Η αλλαγή δεν είναι απλή, θα
χρειαστεί να λάβουμε γενναίες αποφά-
σεις. Όποιος αγνοήσει τις αλλαγές, σε κά-
ποια χρόνια θα βρεθεί εκτός αγοράς».

Εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων ο Ceo
της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης
είπε επίσης: «Τους επόμενους 12 μήνες
(ελπίζουμε) να έχουμε έναν δεύτερο κύκλο
ερευνών στα θαλάσσια μπλοκ που έχουμε

και να δούμε αν υπάρχει ουσιαστική δυνατό-
τητα εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στην
Ελλάδα ή όχι». 

Η HELLENiQ ENERGY «επιδιώκει να συνε-
χίσει την πολύ καλή της πορεία και να απο-
τελεί εταιρεία-πρότυπο στην Ελλάδα, οδη-
γώντας τις εξελίξεις και συμβάλλοντας
στην πράσινη ανάπτυξη και στην ενεργειακή
μετάβαση της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως,
είναι εξίσου σημαντικό να προσαρμόσει και
τις παραδοσιακές της δραστηριότητες σε
ένα νέο περιβάλλον και να συνεχίσει να
αποτελεί βασικό πυλώνα της ασφάλειας
εφοδιασμού, ειδικά σε περιόδους όπως αυ-
τή που διανύουμε».  Κλείνουμε με μια παρα-
τήρηση: Σημαντικό θα είναι επίσης στις
δραστηριότητες του ομίλου να υπάρχει με-
γαλύτερη συμμετοχή γυναικών και στα ανώ-
τερα και ανώτατα κλιμάκια της HELLENiQ
ENERGY, που ανδροκρατείται!

  ζουμε κι εμείς»
      Η αλλαγή δεν είναι απλή, θα χρειαστεί να λάβουμε γενναίες αποφάσεις

«Να εξαιρεθούν
οι εξαγωγές»
Ανδρέας Σιάμισιης, διευθύνων σύμ-
βουλος της HELLENiQ ENERGY: Η
πρόταση της Κομισιόν για έκτακτη φο-
ρολόγηση τουλάχιστον 33% των κερ-
δών του κλάδου των πετρελαιοειδών
είναι ένα κατασκεύασμα που δεν έχει
κάποιο ηθικό ή νομικό έρεισμα. Με τη
φορολόγηση κερδών που δεν αφο-
ρούν στην Ελλάδα, υπάρχει κίνδυνος
να τεθούμε (και η Motor Oil) εκτός
διεθνούς αγοράς. Θεωρώ αυτονόητο
ότι, ακόμη και αν αποφασιστεί η έκτα-
κτη φορολόγηση, θα εξαιρεθούν οι
εξαγωγές. Ο όμιλος έχει τη βούληση
να συνεισφέρει στην κοινωνία μέρος
των κερδών του, καλύπτοντας π.χ. μέ-
ρος της εξαγγελίας του πρωθυπουρ-
γού για μείωση στην αντλία της τιμής
του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι ένα
μοντέλο έκτακτης συνεισφοράς των
εταιρειών πετρελαιοειδών. που εφαρ-
μόζεται σε κάποιες χώρες της ΕΕ.



ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

38
BACKSTAGE

Σημαντικές προσωπικότητες από
την Ελλάδα και την ομογένεια
του Ηνωμένου Βασιλείου

συμμετείχαν στο 6ο Annual London
Gala του οργανισμού The Hellenic
Initiative. Η κορυφαία ετήσια
φιλανθρωπική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με κάθε
επισημότητα στο ξενοδοχείο «The
Dorchester» του Κεντρικού Λονδίνου,
με παρουσιαστές την Τατιάνα
Μπλάτνικ, τον Νίκο Σταθόπουλο και
τον Κωνσταντίνο Λογοθετίδη. 

Η σύζυγος του πρίγκιπα Νικόλαου
Γλίξμπουργκ έκανε εντυπωσιακή εμφάνι-
ση στο βήμα, επιλέγοντας για τη λαμπερή
βραδιά μια ονειρεμένη μαύρη βελούδινη
μακριά τουαλέτα με ανοιχτούς ώμους,
ενώ τα φλας έκλεψαν ο πρίγκιπας Παύ-
λος Γλίξμπουργκ και η διάσημη κόρη του
–στον χώρο του μόντελινγκ– Μαρία
Ολυμπία. Γκεστ σταρ του πριβέ χλιδάτου
πάρτι ήταν η Δέσποινα Βανδή, η οποία
ανέλαβε τη διασκέδαση των 370 VIPs
προσκεκλημένων που γλέντησαν με την
καρδιά τους. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια
επέλεξε για την περίσταση μια ολόσωμη
ασημί φόρμα κεντημένη με παγιέτες και
φτερά στο τελείωμά της. Από τις δωρε-
ές, τα εισιτήρια και τον πλειστηριασμό ση-
μαντικών αντικειμένων, συγκεντρώθηκαν
φέτος 305.000 στερλίνες, ποσό που θα
διατεθεί εξολοκλήρου στα φιλανθρωπικά
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας, το Conservation Collective
(χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες για την
προστασία του περιβάλλοντος) και το
Prince’s Trust, που ιδρύθηκε από τον ση-
μερινό βασιλιά Κάρολο Γ’, με στόχο την
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγ-
γελματικής κατάρτισης και ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας.  Επίτιμος πρόεδρος
του THI είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπιλ Κλίντον και διεθνείς πρεσβευτές
της οργάνωσης είναι ο Γιάννης Αντετο-
κούνμπο, η Αριάνα Χάφινγκτον και η Τα-
τιάνα Μπλάτνικ. Ανάμεσα στους λαμπε-

ρούς καλεσμένους που έδωσαν το «πα-
ρών» στην εκδήλωση ήταν η διεθνούς
φήμης σχεδιάστρια μόδας Μαίρη Κα-
τράντζου, ο CEO του ΑΝΤ1 Γιώργος Λε-
βέντης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας και Έλληνες
πολιτικοί. 

Τhe Hellenic Initiative
Φαντασμαγορική φιλανθρωπική εκδήλωση

Ο Μάλκοβιτς 
στο Ηρώδειο
«Γεια σας. Είμαι ο Τζον Μάλκοβιτς και
θέλω απλά να σας πω ένα γεια και ότι
θα σας δω στο σόου “The Music Cri-
tic” στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου. Τα
λέμε εκεί». Ένα λιτό, αλλά ζεστό μή-
νυμα προς το ελληνικό κοινό απέστει-
λε ο σπουδαίος χολιγουντιανός πρω-
ταγωνιστής Τζον Μάλκοβιτς, ενόψει
της παράστασής του στο Ηρώδειο.
Από τους κορυφαίους ηθοποιούς
όλων των εποχών και γνήσιος αντι-
στάρ, ο κινηματογραφικός υποκόμης
ντε Βαλμόν στις «Επικίνδυνες σχέ-
σεις» θα παρουσιάσει ένα σαρκαστικά
απολαυστικό πρότζεκτ, σε σύλληψη
και δημιουργία του διάσημου βιολι-
στή, συνθέτη, παραγωγού και ηθοποι-
ού Αλεξέι Ιγκούντεσμαν. Στην παρά-
σταση ερμηνεύονται ζωντανά απο-
σπάσματα από μουσικές των Μπαχ,
Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν,
Μπραμς, Σούμαν, Ντεμπισί, Προκό-
βιεφ, Πιατσόλα και του δημιουργού
της παράστασης Αλεξέι Ιγκούντε-
σμαν. Στο εξαιρετικό μουσικό σύνολο
που συνοδεύει τον Τζον Μάλκοβιτς
συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και ο διά-
σημος πιανίστας Hyung-ki Joo. Με
περγαμηνές, ο αδικημένος κατά τους
θαυμαστές του Τζον Μάλκοβιτς, υπο-
ψήφιος δύο φορές για Όσκαρ αλλά
όχι νικητής, έχει σημαντικούς δε-
σμούς με την Ελλάδα. Λατρεύει τα νη-
σιά μας, με προτίμηση στην Πάτμο,
ενώ το 1985 είχε τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην ταινία «Ελένη» του Πί-
τερ Γέιτς. 

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα
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Σάλος στο Χόλιγουντ από το μυστικό ει-
δύλλιο της Δέσποινας Μοίρου με τον Οσκα-
ρικό πρωταγωνιστή Τζακ Νίκολσον. Η Ελλη-
νίδα διάσημη σταρ φέρεται να έπεσε θύμα
hacker, ο οποίος παραβίασε το κινητό της
τηλέφωνο διαρρέοντας προσωπικές φωτο-
γραφίες από την παρελθοντική τρίχρονη
κρυφή σχέση της με τον κινηματογραφικό
«Τζόκερ», ταρακουνώντας την αμερικανική
showbiz.

Η αποκάλυψη, λίγους μήνες μετά την επί-
σημη ανακοίνωση των αρραβώνων της με
τον Σκοτ Πέιτζ των Pink Floyd, λέγεται πως
«έπεσε» σαν κεραυνός εν αιθρία στα ξένα
media, καθώς μέχρι πρότινος όλοι πί-
στευαν λανθασμένα πως η ηθοποιός διατη-
ρούσε δεσμό με τον Αλ Πατσίνο. 

«Είναι η τρίτη φορά που έπεσα θύμα
hacker και πιστεύω ότι είναι Έλληνες: πρώ-
τα το Instagram, μετά το Facebook και τώ-
ρα το κινητό. Ο Τζακ Νίκολσον λοιπόν είναι
ένα τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή μου, πέρα-
σα τρία υπέροχα χρόνια δίπλα του, είναι
ένας θεός, φανταστικός ηθοποιός και υπέ-
ροχος άνθρωπος. Όταν θα γράψω τη βιο-
γραφία μου, το κεφάλαιο Τζακ θα είναι τε-
ράστιο. Έχω μόνο ευχάριστες μνήμες από
αυτόν τον θρύλο! Ο Νίκολσον ήταν η αιτία
που έφυγα απ’ τη Νέα Υόρκη και μετακόμι-
σα στο Λος Άντζελες. Ήταν ένας από τους
μεγάλους μου έρωτες. Συνεχίζω μαζί του
μία φιλική σχέση, με αμοιβαία αισθήματα

σεβασμού και αγάπης», ανέφερε στην απο-
κλειστική της δήλωση στο «Π». 

Αντισυμβατική, εκκεντρική, με σκληρή
δόση χιούμορ και πολύ πάθος, η πολυβρα-
βευμένη –σε εξωτερικό και Ελλάδα– πρω-
ταγωνίστρια από την Ορεστιάδα κατάφερε
για άλλη μια φορά να διαπρέψει σε παγκό-
σμιο επίπεδο! Οι φετινές λαμπερές εμφανί-
σεις της στο Φεστιβάλ των Καννών και στο

κόκκινο χαλί των «Όσκαρ» δεν πέρασαν
απαρατήρητες. Τράβηξαν πάνω της σαν μα-
γνήτη διάσημους σκηνοθέτες, όπως τον
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, ενώ οι επαγγελματι-
κές προτάσεις έπεσαν... βροχή! Μετά τη συ-
νεργασία της με τον διάσημο Βρετανό σκη-
νοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ στην ταινία στο «Life in a
day», η Δέσποινα Μοίρου εισπράττει διθυ-
ραμβικές κριτικές και για τον ρόλο που μάλ-

λον την κυνηγά: Αυτόν της Μέριλιν Μονρό! Η
διακεκριμένη ηθοποιός, που φέτος θα εμ-
φανισθεί στη μεγάλη οθόνη δίπλα στη Φέι
Νταναγουέι και σε τρεις ακόμη νέες κινημα-
τογραφικές παραγωγές, ανέβασε το καλο-
καίρι το θεατρικό μονόπρακτο «Μπουμπου-
λίνα και Κολοκοτρώνης, όπου οι δύο ήρωες
της Επανάστασης συνομιλούν», ενώ η πρε-
μιέρα έγινε στη γενέτειρά της, το Σουφλί.

Αποκάλυψη: Η Δέσποινα Μοίρου ήταν ζευγάρι με τον Τζακ Νίκολσον

Μισός αιώνας αγάπης
«Σήμερα... 54 χρόνια μαζί!» έγραψε τρυφερά η
Κάρμεν Ρουγγέρη στο Instagram, γιορτάζοντας
τη «χρυσή» επέτειο γάμου της με τον βαρύτονο
της Λυρικής Σκηνής Ανδρέα Κουλουμπή. Η δη-
μοφιλής ηθοποιός και συγγραφέας γνωρίστηκε
με τον ερμηνευτή το 1967, όταν εκείνος ήταν
σολίστ κι εκείνη χορωδός. Έχουν αποκτήσει δύο
παιδιά, τη Χριστίνα και τον Βίκτωρα, και είναι
από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz.

Κούκλος ο γιος της
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Ισαβέλλα
Βλασιάδου! Η τηλεοπτική «Ντολόρες»
ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντι-
κού παρέα με τον σύζυγό της Πανα-
γιώτη Βασιλαντωνάκη για να
γιορτάσουν τα γενέθλια του μοναχο-
γιού τους, Παντελή, στον οποίο η διά-
σημη μαμά ευχήθηκε δημόσια: «Τώρα
που κλείνεις τα 21, σου εύχομαι με
τόλμη, δύναμη και αισιοδοξία να φτά-
σεις εκεί που ονειρεύεσαι, όσο ψηλά
κι αν είναι…».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ευτυχισμένη «μαμά»!
Ο «Μάικ ο Φασολάκης» επιστρέφει στις θε-
ατρικές αίθουσες! Ο παιδικός ήρωας της
Μαρί Κωνσταντάτου θα ζωντανέψει ξανά
από τις 19 Νοεμβρίου στη σκηνή του θεά-
τρου «Ήβη», με την τρυφερή παράσταση
«Το πάρτι» και πρωταγωνιστές τον Ρένο Ρώ-
τα και την Άννα Μάγκου. Η συγγραφική
«μαμά» του ανακοίνωσε τα καλά νέα στο
διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή
του Τάκη Ζαχαράτου αλλά και τη δική της
μέσω οθόνης, σε ρόλο-έκπληξη: «Ο μονα-
δικός Τάκης Ζαχαράτος ορμά σαν σίφου-
νας στο πάρτι...» σχολίασε η ηθοποιός.

Μπήκε στα... ήντα
Happy birthday party-έκπληξη για τον Γιώρ-
γο Χρανιώτη! Ανήμερα των γενεθλίων του,

η Γεωργία Αβασκαντήρα φρόντισε να το
γιορτάσουν οικογενειακώς, στολίζοντας το

σπίτι με μπαλόνια, λουλούδια, γλυκά και
μια απίθανη γαλάζια τούρτα να τον περιμέ-
νει με το κεράκι αναμμένο. Ο πρωταγωνι-

στής «έκλεισε» τα 49 και δέχτηκε τις αγκα-
λιές και τα φιλιά του γιου του Αλέξανδρου

και της λατρεμένης συζύγου του!
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� «Σασμός», «GNTM», «Γη της ελιάς» και «Πα-
ράδεισος των κυριών» παίρνουν μέχρι στιγ-

μής όλο το… χαρτί της τηλεθέασης στην prime
time ζώνη. Αυτά τα τέσσερα προγράμματα κέρδι-
σαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών από την πρώ-
τη μέρα προβολής τους και τα ποσοστά τους τα
ανέβασαν στις πρώτες θέσεις του πίνακα μετρή-
σεων της Nielsen. Στην πορεία, όμως, οι «Παγι-
δευμένοι» του ΑΝΤ1 άρχισαν να μπαίνουν σιγά-σι-
γά στο κάδρο του ανταγωνισμού, δημιουργώντας
μια ενδιαφέρουσα συνθήκη για το ποιος θα κατα-
φέρει τελικά να σκαρφαλώσει στην κορυφή μέχρι
το τέλος της σεζόν. 

� Όλα αυτά, βέβαια, πριν από την άφιξη του
Χριστόφορου Παπακαλιάτη και της πολυα-

ναμενόμενης σειράς «Μaestro». Τα αποσπάσματα
που παρακολουθήσαμε στην επίσημη παρουσίαση
του σίριαλ, που έγινε πριν από μερικές ημέρες,
μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και τη σι-
γουριά ότι τα εννιά επεισόδια θα κάνουν πρωτα-
θλητισμό στη βραδινή ζώνη. 

� Πόσο επηρέασε η απο-
χώρηση της Δούκισ-

σας Νομικού την τηλεθέα-
ση του «Πρωινού» στον
ΑΝΤ1; Μάλλον όχι ιδιαίτε-
ρα. Η εκπομπή συνεχίζει
στα γνώριμα ποσοστά της,
κάτι που δείχνει ότι οι τηλεθεα-
τές την ταυτίζουν με το πρόσωπο του Γιώργου Λιάγ-
κα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις. 

� Το «Love island» ήρθε και ο ΣΚΑΪ ρίχνει
το τελευταίο του χαρτί για το πρώτο μισό

της σεζόν. Αν τα ερωτευμένα ζευγάρια από την
Τενερίφη δεν καταφέρουν να… ρίξουν τους
τηλεθεατές, ενδεχομένως να δούμε πολλές
ανατροπές στα πλάνα του σταθμού για το υπό-
λοιπο της χρονιάς. 
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Με την μπέμπα στον  Όλυμπο
Στο πιο ψηλό βουνό ανέβηκε η Τζούλια Νόβα με τον σύ-
ζυγό της, Μιχάλη Βιτζηλαίο, και τη μόλις 9 μηνών κο-
ρούλα τους, Δάειρα! Το ερωτευμένο ζευγάρι, που
λατρεύει τα σπορ, πάτησε στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή

του Ολύμπου, το Σκολιό,
που αγγίζει τα 3.000
μέτρα και είναι ιδανική
για αναρρίχηση αρχα-
ρίων. Στη βουνοκορφή, η
όμορφη παρουσιάστρια
και η ντυμένη στα ροζ
μπέμπα πόζαραν χαμογε-
λαστές με φόντο την ελ-
ληνική σημαία, ενώ η
γλυκιά μαμά συνόδευσε
το ενσταντανέ στο Insta-
gram μ’ ένα χαριτωμένο
σχόλιο: «Το ξέρατε πως

είμαι το μικρότερο μωράκι που έχει ανεβεί στον Όλυμπο;
Μπορεί να μην το θυμάμαι όταν μεγαλώσω, αλλά το σί-
γουρο είναι πως μου άρεσε και το απόλαυσα! Μάλλον
βγήκα ίδια οι γονείς μου, βουνίσια», έγραψε στη λεζάντα.

«Κάρφωσε» την Καγιά
Πολλά και ανοιχτά φέτος τα «μέτω-
πα» για την παρουσιάστρια του

«GNTM 5» Βίκυ Καγιά. Ο πρώην
κριτής του ριάλιτι μόδας Δημή-
τρης Σκουλός παραδέχτηκε στις
κάμερες πως ουδέποτε υπήρ-
ξαν φίλοι με το πρώην τοπ μόν-
τελ, αφήνοντας υπονοούμενα
για την απομάκρυνσή του από
το πρότζεκτ: «Έπρεπε το κανάλι
να στηρίξει την επιλογή της Βί-

κυς Καγιά να τ’ αλλάξει όλα.
Εγώ ήμουν επιλογή του καναλιού,

όχι της Βίκυς. Δεν ήμασταν φίλοι
και ούτε πρόκειται να γίνουμε ποτέ».

Στα δικαστήρια
Συνεχίζεται το θρίλερ με τη διαθήκη του

Ανέστη Βλάχου και την κόντρα που έχει ξε-
σπάσει ανάμεσα στον πρωτότοκο γιο του
και την τελευταία σύζυγο του αείμνηστου
ηθοποιού να κορυφώνεται. Πριν από λίγα

24ωρα, ο Ηρακλής Βλάχος κα-
τέθεσε μήνυση για απάτη,

πλαστογραφία και ανθρω-
ποκτονία με ενδεχόμενο
δόλο, άλλως εξ αμελεί-
ας, με τον δικηγόρο του

Γιάννη Σαμέλη ν’ αποκαλύ-
πτει σε πρωινή εκπομπή: «Κα-

ταγγείλαμε την πλαστογραφία του συγκε-
κριμένου εγγράφου, αποκλείουμε να ήταν
ο Ανέστης Βλάχος αυτός που αποκήρυξε
τον πρωτότοκο γιο του. Ο Ηρακλής Βλάχος
δικαιούται τη νόμιμη μοίρα. Ούτε καν αυτό
δέχτηκε η άλλη πλευρά να συζητήσει, ενώ
είναι κατοχυρωμένο εκ του νόμου. Ο Ανέ-
στης Βλάχος απεβίωσε και στα τέλη της
ζωής του έζησε σε άθλιες συνθήκες, γι’ αυ-
τό αναδείξαμε και ενδεχόμενες ευθύνες
ανθρωποκτονίας».

Γλυφάδα: Για τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς το μεγάλο χειροκρότημα 
Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι παρακολούθησαν μια συναυλία ονειρεμένη

με τα τραγούδια του Ρόμπερτ, για τον Ρόμπερτ! Το αφιέρωμα στον σπουδαίο καλ-
λιτέχνη, που διοργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας, με πρωτοβουλία του δημάρχου
Γιώργου Παπανικολάου, ζωντάνεψε μια ολόκληρη εποχή. Με δάκρυα για τον πι-
στό φίλο «που έφυγε», αλλά και χαμόγελα για τον άνθρωπο «που μας κοιτάει από
ψηλά και είναι περήφανος και χαρούμενος», η οικογένειά του –η αγαπημένη του
σύζυγος Αμαλία και τα τρία παιδιά τους, ο Αλέξανδρος, η Ιλένια και η Μάρθα–, οι
φίλοι και συνοδοιπόροι του και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του
ήταν εκεί, στο υπαίθριο θέατρο της Γ’ Μαρίνας, όπου έκλεισε η αυλαία του τρίμη-
νου Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας 2022.

«Είμαστε σίγουροι ότι τώρα που μας βλέπει από ψηλά θα είναι χαμογελαστός,
όπως ήταν πάντα», είπε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, καλωσο-
ρίζοντας τον κόσμο και δίνοντας το στίγμα της εκδήλωσης.

Το πρόγραμμα άνοιξε με τις δύο κόρες του Ρόμπερτ Ουίλιαμς να ενώνουν τη
φωνή τους με αυτήν των άλλων αγαπημένων καλλιτεχνών. Εμφανίστηκαν (κατ’
αλφαβητική σειρά): Σοφία Αρβανίτη, Μπέσσυ Αργυράκη, Σοφία Βόσσου, Δημή-
τρης Κοργιαλάς, Μαρίνα, Κώστας Μαρτάκης, Εβελίνα Νικόλιζα, Πασχάλης, Γιώρ-
γος Πολυχρονιάδης, Κώστας Τουρνάς, Λάκης Τζορντανέλλι. Την ενορχήστρωση
του αφιερώματος είχε ο Κωνσταντίνος Παγιάτης.

Κρητικά βαφτίσια
Και το όνομα αυτού, Στέλιος! Ο Δημήτρης

Παπαδημητρίου και η Βερόνικα Δαβάκη βά-
φτισαν τον δίχρονο γιο τους στην Κρήτη, κά-
τω από άκρα μυστικότητα. Το μυστήριο τελέ-
στηκε σε ερημικό ξωκλήσι χωρίς πρόσβαση
από τον δρόμο, ενώ η άφιξη των καλεσμέ-
νων έγινε με καΐκια. Νονοί του νεοφώτιστου
ήταν τα αδέρφια του συνθέτη, Αντώνης και
Γιώργος Παπαδημητρίου, και μια φίλη της
ευτυχισμένης μαμάς!
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Μία καταγγελία στη Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από
μια κοπέλα που ζει και

εργάζεται στην Πάτρα, ότι κυκλοφορεί
ένα συμπιεσμένο αρχείο με 141
ονομαστικούς φακέλους με βίντεο και
φωτογραφίες γυναικών σε προσωπικές
στιγμές ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει
εισαγγελική έρευνα για τη μεγαλύτερη
υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που
έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα τις
ελληνικές Αρχές. 

Η εκδικητική πορνογραφία (σ.σ. γνωστή
παγκοσμίως ως «revenge porn») είναι μία
σύγχρονη μορφή εγκλήματος, που άρχισε
να μας απασχολεί τον 21ο αιώνα και ιδιαί-
τερα την τελευταία 10ετία, όπου το διαδί-
κτυο μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Τα επί-
σημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το 2021 (σ.σ.
δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για φέτος)
δείχνουν ότι στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγ-
κλήματος έγιναν δεκάδες καταγγελίες για
«revenge porn», ωστόσο όλοι είναι πεπει-
σμένοι πως ο πραγματικός αριθμός περι-
στατικών είναι πολύ μεγαλύτερος. Γιατί δεν
μιλάνε, λοιπόν, τα θύματα; Ο λόγος είναι
ένας κι εκεί πρέπει να ενσκήψουμε το επό-
μενο χρονικό διάστημα: η ντροπή. Τα περισ-
σότερα από τα κορίτσια (σ.σ. η συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά γυ-
ναίκες και κάποιες λίγες ομοφυλόφιλα αγό-
ρια) φοβούνται τι θα πουν οι γονείς, οι φί-
λοι, η κοινωνία...

Ίσως, βέβαια, η υπόθεση της Πάτρας να
αποτελεί μία καλή αφορμή για να αλλάξει η
οπτική των πραγμάτων, καθώς άλλες έξι κο-
πέλες βρήκαν το θάρρος να απευθυνθούν
στις Αρχές και να αναγνωρίσουν τους εαυ-
τούς τους στο συμπιεσμένο αρχείο των 141
φακέλων. Πολλές, βέβαια, ίσως να μη γνω-
ρίζουν ή να αρνούνται να πιστέψουν ότι
έχουν πέσει θύματα των πρώην συντρόφων
τους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που το
υλικό (σ.σ. βίντεο και φωτογραφίες) λήφθη-
κε εν αγνοία τους, π.χ. με κρυφές κάμερες.
Πάντως, κατά τη διαδικασία λήψεως κατα-
θέσεων από τα θύματα, οι αστυνομικοί
άκουσαν και πάλι από τουλάχιστον δύο νεα-
ρά κορίτσια να διερωτώνται: «Πώς θα πω
στους γονείς μου τι έχει γίνει; Πώς θα γίνει
να μην το μάθουν; Ντρέπομαι πάρα πολύ,
δεν το ήθελα». Και πώς να κατηγορήσει κα-
νείς αυτές τις κοπέλες, όταν ακόμη είναι νω-
πές οι μνήμες από την τραγική ιστορία της
Καρπάθου...

Εκβιάζουν για χρήμα

Εκτός, βέβαια, από τις υποθέσεις της
«εκδικητικής πορνογραφίας» για... εγωιστι-

κή κανοποίηση, έχουμε κι αυτές που απο-
σκοπούν στην... οικονομική ικανοποίηση
του δράστη, ο οποίος κατέχοντας αυτό το
υλικό στα χέρια του επιχειρεί να αρπάξει
χρήματα από το θύμα. Μία από τις περιπτώ-
σεις που πρόσφατα έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ.
και στη συνέχεια στη Δικαιοσύνη αφορά
μία 22χρονη κοπέλα από το Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκης, που ο 29χρονος πρώην
σύντροφός της απαιτούσε 40.000 ευρώ
μετρητά για να μην αναρτήσει στο διαδί-
κτυο βίντεο και φωτογραφίες από προσω-
πικές τους στιγμές. Αν και η νεαρή προερ-

χόταν από ένα «αυστηρό» οικογενειακό πε-
ριβάλλον, βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί
στις Αρχές και ο 29χρονος να βρεθεί με
χειροπέδες, ενώ του ασκήθηκε ποινική
δίωξη και για παράνομη κατοχή όπλων!

Έως και 10 χρόνια

Ο προ μηνών κυκεώνας των αποκαλύψε-
ων για τη δράση του πρώην πλέον συμπα-
ρουσιαστή ψυχαγωγικής εκπομπής έφερε
αλλαγές και στην κείμενη νομοθεσία. Ο Ποι-
νικός Κώδικας αντιμετωπίζει εσχάτως την
εκδικητική πορνογραφία ως κακουργηματι-
κή πράξη, ενώ προβλέπει ποινή κάθειρξης
έως και 8 έτη. Στην περίπτωση δε που ενήλι-
κας δημοσιεύσει υλικό που αφορά ανήλικο,
τότε η ποινή ανέρχεται έως και τα 10 έτη κά-
θειρξης, εάν το θύμα οδηγηθεί στον θάνατο
από αυτήν την πράξη. Πρόκειται για μία αλ-
λαγή που κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς
ήταν μία νέας μορφής εγκληματική πράξη,
που δεν είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές
τα προηγούμενα χρόνια. 

«Πώς θα πω στους γονείς
μου τι έχει συμβεί; 

Πώς θα γίνει να μην 
το μάθουν;» ακούγεται 

από τα χείλη των θυμάτων 

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

REVENGE PORN 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Αυτοκτονία 
για ένα βίντεο

Ήταν πριν από μερικούς μήνες, τον
Φεβρουάριο του 2022, όταν το νησί
της Καρπάθου «βουίζει» για το ερω-
τικό βίντεο ενός νεαρού ομοφυλό-

φιλου άνδρα. Γρήγορα το βίντεο
φτάνει και στα χέρια συγχωριανών

του 59χρονου πατέρα του, ο οποίος
αντιμετωπίζει τη χλεύη, την ειρω-

νεία, τα... πονηρά χαμόγελα στο κα-
φενείο του χωριού, στην πλατεία,

στον δρόμο, παντού... Μην αντέχον-
τας αυτή την κατάσταση, παίρνει

την κυνηγετική του καραμπίνα πη-
γαίνει στον στάβλο του σπιτιού του
και πατάει τη σκανδάλη, δίνοντας
τέλος στη ζωή του. Άνθρωποι της

διπλανής πόρτας –όπως έχουμε συ-
νηθίσει να λέμε– βλέπουν τις ζωές

τους να καταστρέφονται εξαιτίας
μίας λάθος επιλογής, ενός ενθου-

σιασμού, ενός έρωτα. Γι’ αυτό και οι
Αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσο-

χή στο με ποιος μιλάμε στο διαδί-
κτυο και, φυσικά, να αποφεύγεται η

αποστολή προσωπικών φωτογρα-
φιών και βίντεο. 

Η εκδίκηση
έχει χρώμα «ροζ» 



Oλοι έχουμε διασχίσει, όχι μία,
ούτε δύο ή τρεις, αλλά
εκατοντάδες φορές την οδό

Μητροπόλεως. Και φυσικά έχουμε δει
το μικρό εκκλησάκι που υπάρχει κάτω
από το πρώην υπουργείο Παιδείας,
όπου σήμερα στεγάζεται το ξενοδοχείο
«Electra Metropolis». Κάνουμε τον
σταυρό μας, μπαίνουμε, ανάβουμε ένα
κεράκι στη θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας, της Αγίας Δύναμης.

Εδώ από τα παλιά χρόνια αντάμωναν οι
έγκυες και έπαιρναν δύναμη από την Πα-
ναγία, από την Αγία Δύναμη, για να γεννή-
σουν χωρίς προβλήματα. «Το όνομα λοι-
πόν “Αγία Δύναμη” το πήρε από τη συνή-
θεια των εγκύων να πηγαίνουν να προ-
σκυνούν εκεί πριν γεννήσουν, για να
παίρνουν δύναμη», γράφει ο ιστορικός
της εποχής.

Επί Τουρκοκρατίας

Η ιστορία αναφέρει πως το εκκλησάκι
αυτό χτίστηκε την περίοδο της Τουρκο-
κρατίας στην περιοχή Ροδιακό (έτσι ονο-
μαζόταν η τοποθεσία), στη διασταύρω-
ση των οδών Μητροπόλεως και Πεντέ-
λης. Μάλιστα, ο ναός είναι χτισμένος
στο ίδιο σημείο όπου κατά την αρχαιότη-
τα βρίσκονταν οι περίφημες Πύλες Διο-
χάρους του Θεμιστόκλειου Τείχους!
Συγκεκριμένα, ο ιστορικός της εποχής
γράφει: «Κατά την αρχαία ελληνική συ-
νήθεια, κοντά στις Πύλες υπήρχαν λου-
τρά που αργότερα έγιναν θερμά και
στους ίδιους χώρους θα έπρεπε να στή-
νονται και ιερά σχετικά με τη λειτουργία
των αρχαίων γυμνασίων. Έτσι, αρχικά
φτιάχτηκε ιερό του Ηρακλή, πάνω στα
ερείπια του οποίου χτίστηκε αιώνες αρ-
γότερα (τον 16ο αι. μ.Χ.) ο ναός της
Αγίας Δύναμης, αφιερωμένος στην
“προστασία των επίτοκων γυναικών”,
όλων αυτών που ήταν έτοιμες να γεννή-
σουν». Να σημειώσουμε πως μέχρι και
τη δεκαετία του 1950, οπότε χτίστηκε
εκεί το υπουργείο Παιδείας, υπήρχαν
στο σημείο και άλλα κτίσματα, τα οποία
κατεδαφίστηκαν για να κατασκευαστεί
το υπουργείο και να περάσει ο δρόμος.

«Το 1641, κοντά στον ναό της Αγίας Δύ-
ναμης έμενε ο Ιησουίτης μοναχός
Φραγκίσκος, ο οποίος δίδασκε ιταλικά
και γαλλικά, μέχρι που κατηγορήθηκε
για προσηλυτισμό και εκδιώχτηκε», υπο-
γραμμίζει ο ιστορικός. «Στους υπόγει-
ους χώρους της εκκλησίας είχαν φυλά-
ξει τους θησαυρούς της Μονής Πεντέ-
λης, δυστυχώς όμως, στις 21 Ιουλίου
1821, κατά την τουρκική εισβολή του
Ομέρ Βρυώνη, χάθηκαν τα πάντα. Μετά
την Απελευθέρωση, το 1837, η Αγία
Δύναμη έγινε σταθμός ιππικού. Στον ναό
φυλάσσεται επίσης το ιερό λείψανο του
σύγχρονου Αγίου Νικολάου του Πλανά».

Όπως μου έλεγε ένας από τους πιο
παλιούς ιερείς της Αθήνας, ο αρχιμαν-
δρίτης π. Τιμόθεος Ηλιάκης, κάτω από
την Αγία Τράπεζα του ναού υπάρχει μια
σκάλα που φθάνει σε ένα βάθος 15 μέ-
τρων! «Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος υπό-
γειος χώρος, σαν σπηλιά 100 περίπου
τετραγωνικών μέτρων, όπου οι μοναχοί
κατασκεύαζαν τα πολεμοφόδια», μου
είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Τον
χώρο αυτόν, στα χρόνια του Αγώνα, χρη-
σιμοποιούσαν οι καλόγεροι της Μονής,
σαν εργαστήριο, όπου κατασκεύαζαν
πυρίτιδα, σφαίρες και φισέκια και τα
έστελναν στους αγωνιστές». Να προ-
σθέσω πως το μεγαλύτερο μέρος των
πυρομαχικών το παρασκεύαζαν τη νύ-
χτα. Το πρωί ήταν έτοιμα και τα παρα-

λάμβανε κρυφά μέσα στο κοφίνι με τα
άπλυτα η κυρά Μανώλαινα Μπινιάρη. 

Η γυναίκα αυτή τα μετέφερε ως τον Ιλι-
σό, στην πηγή της Καλλιρρόης. Από εκεί,
το μπαρούτι και τα φισέκια μεταφέρον-
ταν από έμπιστα πρόσωπα στο Μενίδι,
όπου είχαν συγκεντρωθεί οι επαναστά-
τες για την εξέγερση της 25ης Απριλίου
του 1821!

Ο ιερός ναός

Το εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης είναι
μικρών διαστάσεων, μονόκλιτη βασιλι-
κή με ξύλινη στέγη. Και για τον σκοπό
αυτόν χρησιμοποιήθηκαν «μεγάλοι κοί-
λοι στρωτήρες και σωληνωτοί καλυπτή-
ρες». Ένας από τους μοναχούς που
ασχολείται με την ιστορία των μικρών
εκκλησιών μού είπε: «Η όψη του ιερού
είναι κυκλική. Στην ανατολική πλευρά
του διαγράφονται τρεις ημικυκλικές
αψίδες. Η κεντρική είναι μεγαλύτερη
και εξέχει, ενώ οι δύο μικρότερες πλά-
γιες αψίδες εγγράφονται στο εσωτερι-
κό του τοίχου. Τα παράθυρα είναι στενά
σαν πολεμίστρες, ενώ η θύρα βρίσκεται
στο μέσον του δυτικού τοίχου και φέρει
μαρμάρινο πλαίσιο. Μπαίνοντας, ο προ-
σκυνητής αντικρίζει επί του βορείου τοί-
χου τις τοιχογραφίες της Αγίας Μαρί-
νας, της Αγίας Ειρήνης, της Αγίας Παρα-
σκευής, του Αγίου Δημητρίου, του Αγί-
ου Διονυσίου και του Αγίου Ιερόθεου». 
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του Γιώργου Κοντονή
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Εμπνέει και προστατεύει τις εγκύους 
η Αγία Δύναμη της Μητροπόλεως

Στην Αγία Δύναμη 
οι έγκυες αντάμωναν 

και έπαιρναν δύναμη από
την Παναγία για τον τοκετό

- Εδώ έφτιαχναν σφαίρες
και φισέκια για τους

αγωνιστές του 1821!
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Παρότι μαθηματικoθρεμμένος ο Γρηγόρης Βαφιάς,
η άμετρη αγάπη του για το θέατρο και η φυσική
του παρουσία με μία σπάνια φωνή τον οδήγησαν

στα μονοπάτια της δραματουργίας, όπου και διήνυσε μία
λαμπρή καριέρα, καταλείποντάς μας κορυφαίες
ερμηνείες στο φάσμα του θεάτρου και του
κινηματογράφου. Ερμηνείες οι οποίες δικαίως τον
κατατάσσουν στους κορυφαίους της δραματουργικής
μας τέχνης. 

Στη μακρά και επιτυχημένη πορεία του ο Γρηγόρης Βα-
φιάς, πέρα από σπουδαίος ηθοποιός, υπήρξε κορυφαίος
καθηγητής της δραματικής τέχνης, στις δραματικές σχολές
του Θεάτρου Τέχνης του μεγάλου δασκάλου Καρόλου
Κουν, αλλά και του Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ χρημάτισε και
καθηγητής υποκριτικής στη δραματική σχολή του Ωδείου
Αθηνών, της οποίας διετέλεσε και διευθυντής, πριν απο-
συρθεί τα ύστερα χρόνια της καλλιτεχνικής του σταδιοδρο-
μίας στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Παράλληλα, με την επι-
κουρία της εξοχής φωνής του διετέλεσε καθηγητής ορθο-
φωνίας της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. 

Ο Γρηγόρης Βαφιάς είδε το φως της ζωής στις 31 Δεκεμ-
βρίου 1918 στην Άρτα, όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες
γυμνασιακές του σπουδές. Στα τραγικά χρόνια της Κατοχής
συμμετείχε ενεργά στην Αντίσταση μέσα από τις τάξεις του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Και μετά το τέλος της Κατοχής, σπούδασε φυ-
σικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και έλαβε
το πτυχίο του ως καθηγητής Φυσικής το 1945. Πάραυτα, η
ακόρεστη δίψα και η αγάπη του για την υποκριτική τέχνη τον
έστρεψαν στο φάσμα του θεάτρου, οπότε και το 1946 ενε-
γράφη στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την
οποία αποφοίτησε με άριστα και με παράλληλη τιμητική
διάκριση το 1949. 

Αυτή του η αριστεία στη δραματική τέχνη αποτέλεσε το
εισιτήριο για να προσληφθεί άμεσα ως ηθοποιός στο Εθνι-
κό Θέατρο, αλλά και ως καθηγητής ορθοφωνίας στην ομώ-

νυμη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
Ο Γρηγόρης Βαφιάς, με το μοναδικό λυρικό του κύτταρο

και την υποκριτική του δεινότητα, πρωταγωνίστησε και σε
μεγάλα έργα του διεθνούς  κλασικού δραματολογίου κα-
θώς και του σύγχρονου ρεπερτορίου. Παράλληλα, με κορυ-
φαίες ερμηνείες στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία, συμ-
μετείχε σε όλα τα φεστιβάλ αρχαίας τραγωδίας και κωμω-
δίας του Εθνικού Θεάτρου, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
περιοδείες του Εθνικού στο εξωτερικό, όπου και  απέσπασε
εξαιρετικές κριτικές. Συμμετείχε και πρωταγωνίστησε,
έτσι, ως «Κρέων» στην «Αντιγόνη», στον «Αγαμέμνων», στην
«Ιφιγένεια εν Αυλίδι», στον «Κύκλωπα», στον «Ρήσο», στον
«Μισάνθρωπο», στον «Αργκάν», στον «Κατά φαντασίαν
ασθενή» του Μολιέρου, στον «Δόν Μάρτσιο», στο «Καφε-
νείο» του Γκολντόνι, στο «Θησέα», στον «Οιδίποδα επί Κο-
λωνώ» κ.ά. Πέραν του Εθνικού Θεάτρου, που υπήρξε η

εδραία καλλιτεχνική του έπαλξη, ο κορυφαίος ηθοποιός
συνεργάστηκε με τα θεατρικά σχήματα της Κατερίνας Αν-
δρεάδη, του Νίκου Χατζίσκου, της Άννας Συνοδινού, του
Αλέξη Μινωτή, του Κωστή Μιχαηλίδη, της Έλσας Βεργή και
του Αλέκου Αλεξανδράκη.

Υπόδειγμα υποκριτικής

Στο φάσμα του κινηματογράφου, μάς κατέλειπε ο Γρηγό-
ρης Βαφιάς σπουδαίες ερμηνείες, που συνιστούν υποδείγ-
ματα της υποκριτικής τέχνης, σε υψηλού κύρους ταινίες.
Μνημονεύουμε έτσι τις κινηματογραφικές του συμμετοχές
στις ταινίες «Μπουμπουλίνα», «Το νησί των γενναίων», «Πα-
παφλέσσας», «Οι γενναίοι του βορρά», «Όχι», «Ένας νομοτα-
γής πολίτης» κ.ά. Σημειώνεται ακόμα ότι το σενάριό του με
τίτλο «Ραντεβού στη Βενετία» αποτέλεσε κινηματογραφική
ταινία. Ενώ και από την έπαλξη του ραδιοφώνου, με την
εξοχή φωνή του, ο Γρηγόρης Βαφιάς πρωταγωνίστησε ως
κεντρικός αφηγητής σε πολλές ραδιοφωνικές θεατρικές
παραστάσεις, αλλά και σε κορυφαία πολιτισμικά αφιερώ-
ματα του ραδιοφώνου μας.

Για την πολυεδρική καλλιτεχνική του παρουσία και προ-
σφορά, τιμήθηκε το 1969 από το υπουργείο Πολιτισμού με
το Α’ Κρατικό Βραβείο Θεάτρου, για το έργο του «Οι πίθη-
κοι», το οποίο παίχτηκε από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος στη Θεσσαλονίκη. Και το 1979 του απονεμήθηκε
έπαινος για το έργο του «Ο τροχός», το οποίο εξέδωσε μαζί
με το «Τερλ», καθώς και για την ποιητική συλλογή «Αν δεν»
το 2003. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο μεγάλος μας
ηθοποιός αποσύρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άρ-
τα, όπου και εκεί αποτύπωσε αδρά την πολυεπίπεδη καλλι-
τεχνική του φυσιογνωμία, σκηνοθετώντας και ανεβάζοντας
μεγάλες παραστάσεις του ελληνικού και του διεθνούς δρα-
ματολογίου. Στις 9 Αυγούστου 2007, πλήρης δόξης και
ημερών, ο μεγάλος μας ηθοποιός εκδήμησε από τη ζωή,
κληροδοτώντας στο ελληνικό θέατρο την πλατιά, πολυεπί-
πεδη και επιτυχημένη καλλιτεχνική του παρουσία.

*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*

Ρετρό

Ένας εμπνευσμένος, πολυεπίπεδος ηθοποιός

Γρηγόρης Βαφιάς
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ΟΟκτώβριος είναι ένας κομβικός
μήνας, που θα δείξει το πώς θα
διαμορφωθεί η επιδημιολογική μας

εικόνα το φθινόπωρο. Ουσιαστικά, τώρα θα
ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού, οπότε
σταδιακά ο κόσμος θα μαζεύεται σε
κλειστούς χώρους που ευνοούν τη μετάδοση
λόγω και του γενικότερου κλίματος
χαλάρωσης που ήδη επικρατεί. 

Η αύξηση κρουσμάτων (κατά 24%) φάνηκε
και στην επιδημιολογική έκθεση της Τρίτης,
όπου έχει παίξει σημαντικό ρόλο και το άνοιγμα
των σχολείων. Τα παιδιά συγχρωτίζονται
χωρίς μάσκα, έχουν πολλές εξω-
σχολικές δραστηριότητες και
εξόδους, οπότε ήταν αναμε-
νόμενο, σύμφωνα με τους
ειδικούς, να έχουμε αύξη-
ση σε παιδιά και εφή-
βους. Υπάρχει, βέβαια,
πάντα ο φόβος το παιδί να
κολλήσει τον γονιό, τον παπ-
πού και τη γιαγιά, μόνο που
φέτος τα πράγματα είναι διαφο-
ρετικά.  Υπάρχουν η γνώση και η εμπει-
ρία πάνω στην ασθένεια, υπάρχει μια μεγάλη
εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και οι
γιατροί διαθέτουν πλέον πολύ δραστικά και
αποτελεσματικά αντιικά φάρμακα, ενώ τα νέα
εμβόλια για τις παραλλαγές «Όμικρον» 4 & 5
έχουν ήδη μπει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Άρα, ακόμα κι αν τα πράγματα χειροτερέψουν
και τα κρούσματα αυξηθούν, υπάρχουν δικλεί-
δες ασφαλείας ώστε να γλιτώσουμε τη βαριά
νόσηση και να προστατεύσουμε τους ευάλω-
τους από το να μπουν στο νοσοκομείο ή να χά-
σουν τη ζωή τους. 

Χωρίς σοβαρές νοσήσεις

Στη φάση που βρισκόμαστε, το 90% των
κρουσμάτων προέρχεται από την παραλλαγή
«Όμικρον» 5, που μας έχει δείξει και το καλο-
καίρι ότι δεν προκαλεί σοβαρές νοσήσεις. Επί-
σης, με αυτή την παραλλαγή δεν είδαμε να γε-
μίζουν οι ΜΕΘ. Φυσικά είχαμε δει μια πίεση
στις απλές κλίνες, αλλά όλα ευτυχώς κύλησαν
ομαλά και η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη και
μέσα στο καλοκαίρι με εκδρομές, μετακινήσεις
πληθυσμών και μεγάλη τουριστική κίνηση. Από
τις 12/9, όταν άνοιξε η πλατφόρμα για την
αναμνηστική δόση με τα επικαιροποιημένα εμ-
βόλια και σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Εμβολιασμών, δίνονται συγκε-
κριμένες οδηγίες στους πολίτες για το πώς και
ποιοι καλό θα είναι να εμβολιαστούν. 

Για τα άτομα από 60 ετών
και άνω και τους ανθρώπους
με σοβαρά και χρόνια προ-
βλήματα υγείας, η σύσταση
είναι συνεχής και από ακαδη-
μαϊκούς και από τους θερά-
ποντες γιατρούς τους. Ωστόσο
μπορούν και οι υγιείς 30-59
ετών, σε συνεννόηση με τον

γιατρό τους, να κάνουν μια αναμνηστική δόση
με τα επικαιροποιημένα εμβόλια, αν νιώθουν
ανασφάλεια ότι θα κολλήσουν. Οι οδηγίες είναι
συγκεκριμένες από τους επιστήμονες, Ευρω-
παίους, Αμερικανούς και Έλληνες. Οι αναμνη-
στικές δόσεις θωρακίζουν τον οργανισμό και
προστατεύουν από σοβαρή νόσηση, μειώνουν
τις πιθανότητες για νοσηλεία, ωστόσο ο κάθε
πολίτης γνωρίζει, μετά από σχεδόν τρία χρόνια
πανδημίας, τον βαθμό έκθεσής του στον ιό, τις
συνήθειές του, τα ταξίδια που κάνει, το πόσο
συγχρωτίζεται, αλλά –το βασικότερο– την κα-
τάσταση της υγείας του ίδιου και των δικών του
σε συνάρτηση με την ηλικία του. Εκεί έρχεται
να προστεθεί και ο κομβικός ρόλος του γιατρού
που ξέρει το ιατρικό μας προφίλ και μπορεί να
μας συμβουλεύσει για το αν θα μας ωφελήσει
ή όχι μια επιπλέον δόση. 

Ενώ μειώθηκε η επιδημική καμπύλη,
η αύξηση των κρουσμάτων θα γίνει
πιο αισθητή τον Οκτώβριο, κι αυτό

γιατί οι περισσότερες
δραστηριότητες γίνονται πλέον

σε κλειστούς χώρους

της Κατερίνας 
Παπακωστοπούλου

Θεοδώρα 
Ψαλτοπούλου

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ,
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας
στο «Π» τονίζει πως «ενώ πραγματι-
κά μειώθηκε η επιδημική καμπύλη
ειδικά στους θανάτους ως απόρ-
ροια της κατάστασης των τελευταί-
ων 20 ημερών, βλέ-
πουμε σταδιακά η
εικόνα να αλλά-
ζει, με μια αύξη-
ση κρουσμάτων
που θα γίνει πιο αι-
σθητή τον Οκτώ-
βριο, κι αυτό γιατί οι πε-
ρισσότερες δραστηριότητες γίνον-
ται πλέον σε κλειστούς χώρους.
Στο σχολείο, στην εργασία, ενώ αλ-
λάζει και ο καιρός που ευνοεί την
παραμονή μας σε εσωτερικούς χώ-
ρους. Έτσι, το τρίπτυχο μάσκα, έγ-
καιρη διάγνωση και αντιικά φάρμα-
κα, μαζί με εμβολιασμό, είναι η
απάντηση στο θέμα. Μάσκα ειδικά
σε όσους είναι άνω των 60 με προ-
βλήματα υγείας, έγκαιρη διάγνωση
των συμπτωμάτων ώστε να πάρουν
όσοι τα έχουν ανάγκη τα αντιικά
φάρμακα και εμβολιασμός με ανα-
μνηστικές δόσεις, κυρίως σε
όσους είναι άνω των 60 ετών με σο-
βαρά προβλήματα υγείας».

Τώρα θα «φανεί» το μέλλον της πανδημίας

Δημοσθένης
Σαρηγιάννης 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η
τοποθέτηση του καθηγητή Περι-

βαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ
Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο οποίος

τονίζει στο «Π»: «Θεωρώ πως εί-
ναι λανθασμένη η οπτική να λέμε
στον κόσμο πως πρέπει να εμβο-

λιαστούν οι άνω των 60
με σοβαρά προβλή-

ματα υγείας. Για
μένα, θα πρέπει να

εμβολιαστούν με
4η δόση και οι υγι-
είς 30-60 ετών σε

συνεννόηση με τον για-
τρό τους. Και φυσικά μην υποτι-
μάμε τον ρόλο των παιδιών στη
μετάδοση. Γι’ αυτό θα πρότεινα

χρήση μάσκας των παιδιών μέσα
στα σχολικά, όπως οι ενήλικες
στα λεωφορεία, και χρήση συ-

σκευών απολύμανσης αέρα στις
τάξεις, ειδικά σε περιοχές της

Βόρειας Ελλάδας. Αυτό που επί-
σης με ανησυχεί είναι οι τέσσερις

παραλλαγές που ήδη κυκλοφο-
ρούν στην Ευρώπη και οι οποίες
είναι πιο μολυσματικές από την

“Όμικρον” 5 και μοιάζουν πιο πο-
λύ με 4. Έχω την αίσθηση ότι αυ-

τές οι παραλλαγές θα μας απα-
σχολήσει τον Νοέμβριο».

ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ «Π»
Σε συνεννόηση

και με τον γιατρό
τους, όλοι οι πολίτες
μπορούν να ενημερω-

θούν για το αν πρέπει να
εμβολιαστούν με μια

επιπλέον δόση
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Προκαλεί ενδιαφέρον 
το πλανητικό σκηνικό

Aυτή η εβδομάδα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, με το
πλανητικό σκηνικό να μας δίνει αρκετές θετικές

εξελίξεις. Στο τέλος επίσης της εβδομάδας, 9/10, θα έχουμε
μία αρκετά θετική Πανσέληνο στο ζώδιο του Κριού, που θα
αναδείξει στα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα την ολοκλήρωση
των στόχων τους. 

Κριός
(21/3-20/4)

Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο δημιουργεί
όλες τις προϋποθέσεις για καλές σχέσεις με τους
άλλους, όπως επίσης και για καλές συνεργασίες.
Αυτό που χρειάζεται προσοχή και καλή διαχείριση
από εσάς είναι ο τρόπος που θα επικοινωνήσετε με
τους άλλους. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Για εσάς τους Ταύρους, η περίοδος αυτή έχει αρ-
κετά θέματα για να επιλύσετε, κυρίως αν αυτά εί-
ναι καταστάσεις από το παρελθόν, που σας δημι-
ουργούν ένα είδος ψυχολογικής ασφυξίας. Το σί-
γουρο είναι ότι η γενικότερη μετάλλαξή σας γίνε-
ται, είτε το θέλετε είτε όχι.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Από τη μία, η παρουσία του Άρη έχει δημιουρ-
γήσει αρκετές εντάσεις στην καθημερινότητά
σας, από την άλλη η Πανσέληνος στο ζώδιο του
Κριού, στις 9/10, θα φέρει μία πολύ κοινωνική
περίοδο, με καλές γνωριμίες και έντονη συναι-
σθηματική ζωή.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Για εσάς τους Καρκίνους, η παρουσία του Άρη
στον δωδέκατο τομέα δημιουργεί μία αρκετά πολύ-
πλοκη κατάσταση, όπου η εσωτερική ανησυχία έχει
πάρει τη θέση της για τα καλά στην καθημερινότητά
σας. Επίσης, έχετε να αντιμετωπίσετε μία Πανσέλη-
νο, που θα καθορίσει αρκετά την καριέρα σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Για εσάς τους Παρθένους, η παραμονή του Άρη
στο ζώδιο των Διδύμων σάς δημιουργεί έντονη διά-
θεση για επαγγελματικά θέματα. Η Πανσέληνος στο
ζώδιο του Κριού θα αναμοχλεύσει θέματα με τράπε-
ζες, οργανισμούς, ασφάλειες, αλλά και με κεφά-
λαια που διαχειρίζεστε. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η περίοδος αυτή σας ανανεώνει και σίγουρα
δημιουργεί μία έντονη διάθεση για νέα ξεκινή-
ματα. Βέβαια, γίνεστε αρκετά εγωκεντρικοί σε
ό,τι αφορά την προσωπική σας ζωή, ενώ οι σχέ-
σεις σας με τους άλλους γίνονται απόλυτες και
κυρίαρχες. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η Πανσέληνος του Οκτώβρη είναι μία πρόκληση
για εσάς, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας αλλά
και την υγεία σας. Σίγουρα, οι παρασκηνιακές υπο-
θέσεις δεν έχουν καταλαγιάσει και εσείς θα πρέπει
να διαχειριστείτε με ευκολία κάθε πολύπλοκη κατά-
σταση που παρουσιάζεται.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Για εσάς τους Τοξότες του δευτέρου κυρίως δεκαη-
μέρου, οι εξελίξεις είναι πολλές και έντονες, σε ό,τι
αφορά την προσωπική σας ζωή. Είναι σημαντική η Παν-
σέληνος στις 9/10, που θα σας δώσει την ικανοποίηση
να έρθετε κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, βά-
ζοντας κάποια εγωιστικά σας στοιχεία στην άκρη.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Με πολύ άγχος ξεκινά και αυτή η εβδομάδα, με τον
Άρη να ενισχύει τις κακοτοπιές, μέσα στο επαγγελματι-
κό σας περιβάλλον. Η Πανσέληνος, επίσης στον τέταρ-
το τομέα σας, σας δημιουργεί έντονα συναισθήματα,
που δυστυχώς δεν είναι σίγουρο ότι θα τα δεχθούν οι
άλλοι με τον ίδιο τρόπο που εσείς θα τα προσφέρετε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Αυτή η εβδομάδα θα έχει κάποιες πολύ καλές
εξελίξεις σε οικονομικές υποθέσεις, που σας είχαν
ταλαιπωρήσει κατά το παρελθόν. Επίσης, η Πανσέ-
ληνος θα σας δημιουργήσει ένα άνοιγμα, σε κάθε
νέα ή παλιά γνωριμία, ενώ θα αναζητήσετε νέες
προκλήσεις.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Αυτή την εβδομάδα οι αποκαλύψεις που θα συμ-
βούν θα σας ενεργοποιήσουν, σε θέματα που αφο-
ρούν τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας. Η
κυκλοθυμία βέβαια δεν θα σας εγκαταλείψει έως
τον Μάρτιο του 2023, όπου θα συμμετέχει αρνητικά
το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Λέων
(23/7-22/8)

Αν και είστε ένα από τα τέσσερα ζώδια που αλλάζει
η ζωή τους οριστικά και με επιτακτικό τρόπο, αυτή η
εβδομάδα θα σας ανανεώσει πνευματικά και θα βά-
λετε νέους στόχους στην καθημερινότητά σας. Η αι-
σιοδοξία είναι το σημείο αναφοράς αυτής της ολό-
γιομης Σελήνης στο ζώδιο του Κριού. 
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ΠΑΟΚ - ΠΑΟστην Τούμπα, μπορεί και χωρίς επιστροφή
Αν κι είναι νωρίς ακόμα, το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού στην
Τούμπα για την 6η αγωνιστική μπορεί να δώσει ένα δείγμα για τα όνειρα
των «πράσινων» να ξαναπάρουν τον τίτλο μετά από 12 χρόνια, καθότι εί-
ναι πρώτοι και αήττητοι στη βαθμολογία με το απόλυτο των νικών. Ο ΠΑ-
ΟΚ, ωστόσο, έμεινε ήδη τέσσερις βαθμούς πίσω και μόνο με νίκη θα
δείξει αποφασισμένος να κοντράρει. Ο Ολυμπιακός, που συναρμολογεί-
ται από τον Μίτσελ, είναι ήδη επτά βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό
και υποδέχεται τον Ατρόμητο, με τον οποίο ισοβαθμεί. Η ΑΕΚ, στο πρώ-
το της παιχνίδι στο νεότευκτο
γήπεδό της, θα αντιμετωπίσει
τον ουραγό Ιωνικό. Το πλήρες
πρόγραμμα σήμερα, Σάββατο:
Λαμία - Λεβαδειακός (19:30,
Cosmote TV). Αύριο, Κυριακή:
Αστέρας Τρ. - ΟΦΗ (15:00, 
NOVA), Ολυμπιακός - Ατρόμητος
(16:00 Cosmote, TV), Βόλος -
Άρης (19:30, Cosmote TV), ΠΑ-
ΟΚ - Παναθηναϊκός (21:30, NO-
VA). Δευτέρα: ΠΑΣ Γιάννινα - Πα-
ναιτωλικός (18:00, NOVA), ΑΕΚ
- Ιωνικός (20:00, Cosmote TV).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(5 αγώνες)
Παναθηναϊκός ............. 15
ΠΑΟΚ .........................11
Άρης ..........................10
ΑΕΚ ............................. 9
Ατρόμητος .................... 8
Ολυμπιακός ...................8
Βόλος .......................... 8
Παναιτωλικός ................ 7
Αστέρας Τρ.................... 4
ΟΦΗ ............................4
ΠΑΣ Γιάννινα ................. 4
Λαμία ...........................3
Λεβαδειακός .................2
Ιωνικός .........................1

Αντί προλόγου, που λένε, για την «Αγιά
Σοφιά», το μέγα μοναστήρι της ΑΕΚ,
στο μυαλό του κάθε πρόσφυγα είναι

μπολιασμένοι οι στοίχοι του Πυθαγόρα από
τη «Μικρά Ασία» με τον Γιώργο Νταλάρα, σε
μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Έτσι, για να μη νομίσουν οι νέοι σε ηλικία
οπαδοί της ΆΕΚ ότι η ομάδα αυτή είναι μονάχα
μια ποδοσφαιρική ομάδα που παίζει μπάλα. Εί-
ναι κάτι περισσότερο…

Δρόμο, δρόμο βρήκαμε χώμα και νερό,
απ’ τον πόνο βγήκαμε κι από το χαμό,
συννεφάκια αρμένισαν σ’ άλλους ουρανούς,
τα παιδιά μας γέννησαν κόρες κι εγγονούς.
Μα το βράδυ που ’ρχεται τ’ όνειρο μας παίρνει,
στην Πέργαμο μας φέρνει και στο Μαρμαρά.

Για να φτάσει η ΑΕΚ στα χθεσινά εγκαίνια,
προηγήθηκε κάτι σαν προσφυγικός εσπερινός,
όμοιος μ’ εκείνον των ξεριζωμένων της Μικρα-
σίας και της Πόλης. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Λέ-
νε, ωστόσο, ότι οι Πόντοι είναι αγύριστα κεφά-
λια. Κι ο Μελισσανίδης είναι Πόντιος. Ξεπέρασε
συμπληγάδες και υφάλους –και τους παραθέ-
τουμε– μέχρι την ολοκλήρωση του ονείρου.

10 Ιουλίου 2013: Ο Δημήτρης Μελισσανί-
δης μπαίνει στην ΑΕΚ, υπόσχεται γήπεδο και
μουσείο «για τον πολιτισμό και την προσφυγιά».

29 Αυγούστου 2013: Ανακοινώνεται η σύ-
σταση της εταιρείας «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» με
16 μέλη, επικεφαλής ο Γιώργος Μελισσανί-
δης.

2 Οκτωβρίου 2013: Ο Δημήτρης Μελισσανί-
δης παρουσιάζει το πλάνο με κεντρικό σύνθημα
«Οι Κυριακές μας πρέπει να επιστρέψουν εδώ». 

6 Νοεμβρίου 2013: Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος προσφέρει συμβολικά
50.000 ευρώ. Ανακοινώνονται οι αίθουσες «Στέ-
λιος Καζαντζίδης» και «Λουκάς Μπάρλος». Ο Κώ-
στας Βουτσάς συγκινεί με το τηλεοπτικό σποτ.

25 Μαΐου 2014: Ο Χρήστος Βασιλόπουλος
εκλέγεται με τον ΣΥΡΙΖΑ δήμαρχος Ν. Φιλαδέλ-
φειας-Ν. Χαλκηδόνας και δεν είναι υποστηρι-
κτής του project.

Μάιος - Ιούλιος 2014: ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ
δεν ψήφισαν υπέρ του ρυθμιστικού σχεδίου
Αθήνας, Αττικής, που περιελάμβανε και το
νέο γήπεδο.

24 Ιουλίου 2014: Ο Μελισσανίδης σε συνέν-
τευξη Τύπου: «Δεν ζητήσαμε να μας χαριστεί το
νέο γήπεδο, ούτε διευκολύνσεις που έγιναν σε
άλλες ομάδες».

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το «Π» παρουσιάζει την «Οδύσσεια» του
Μελισσανίδη, για να χτιστεί και πάλι το «μέγα

μοναστήρι» της ΑΕΚ επάνω στο παλιό

Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς

Αύγουστος - Οκτώβριος 2014: Κατατέθηκε
ο φάκελος για έκδοση οικοδομικής άδειας.

Νοέμβριος 2014: Κατατέθηκε ο φάκελος
περιβαλλοντικής μελέτης κι έναν χρόνο μετά
μπήκε σε δημόσια διαβούλευση.

3 Ιανουαρίου 2015: Ο Συριζαίος δήμαρχος
Βασιλόπουλος και 17 κάτοικοι της πόλης προ-
σέφυγαν στο ΣτΕ «για αποχαρακτηρισμό έκτα-
σης του Άλσους».

Μάρτιος 2015: Πανηγυρική δικαίωση της ΑΕΚ
από το ΣτΕ, ομόφωνα συνταγματικός ο νόμος.

18 Σεπτεμβρίου 2015: Ο δήμαρχος Βασιλό-
πουλος κατέθεσε αίτημα για παράταση 45 ημε-
ρών της δημόσιας διαβούλευσης στο υπουρ-
γείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης. 

31 Μαρτίου 2016: Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ, Π.
Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση των περι-
βαλλοντικών όρων.

Ιούλιος 2016: Δυσαρέσκεια της ΣΕΚ προς
τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, γιατί είχε «βαλ-
τώσει» και πάλι η διαδικασία.

25 Ιουλίου 2017: Βγήκε η οικοδομική
άδεια. 

27 Ιουλίου 2017: Έγινε αγιασμός παρουσία
10.000 φίλων της Ένωσης.

Οκτώβριος 2021: Τέσσερις τοιχογραφίες
θρύλων της ΑΕΚ τοποθετούνται κάτω από τους
πυλώνες: Σεραφείδης, Νεστορίδης, Παπαϊ-
ωάννου, Μαύρος. 

Μάρτιος 2022: Μπαίνει ο χλοοτάπητας. 
Μάιος 2022: Ο Ούγγρος γλύπτης, Γκάμπρο

Μικλός Στζόκε, τελειοποιεί τον εντυπωσιακό
ατσάλινο Δικέφαλο στην είσοδο.

19 Σεπτεμβρίου 2022: Γίνονται τα εγκαίνια
της υπογειοποίησης. 

26 Σεπτεμβρίου 2022: Υπογράφηκε η
άδεια, η ΑΕΚ μπαίνει σπίτι της.
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Ναταλία
Ο πασίγνωστος ηθοποιός Αντώνης

Αντωνίου, της… «Μουρμούρας», είναι
εκ γενετής οπαδός της ΑΕΚ και δι-
καίως παρουσίασε χθες το πρόγραμ-
μα των εγκαινίων στην «ΟΠΑΠ Arena-
Αγιά Σοφιά». Η Ναταλία Δραγούμη,
συμπαρουσιάστρια, έγινε ΑΕΚτσού εκ
των… συνθηκών. Είναι φανατικός
οπαδός ο σύζυγός της.

Κακώς
Η «ΟΠΑΠ Arena-Αγιά Σοφιά», που

άνοιξε τις πύλες της στα εγκαίνια, δεν
έχει θύρες με αριθμό «4», «7» και «13».
Επειδή στις αντίστοιχες θύρες κάθονται
οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του
Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. 

Παράνομος
Οσονούπω, θα έχουμε «ωραία πράγ-

ματα» στο ποδόσφαιρο. Στοιχηματικά.
Ήδη κλήθηκαν μάρτυρες για καταγγε-
λίες με ντοκουμέντα, περί παράνομου
στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία βρί-
σκονται στα χέρια του εισαγγελέα. Κι η

εντολή άνωθεν είναι να προχωρήσει η
διαδικασία. 

Δερμάτινα
Μερικοί πρόεδροι τοπικών ποδο-

σφαιρικών ενώσεων ζήτησαν να αντι-
κατασταθεί ο εκτελεστικός διευθυντής
της ΕΠΟ Ιάκωβος Φιλιππούσης, επειδή
στον τελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊ-
κός - ΠΑΟΚ δεν τους έβαλε να κάτσουν
στα δερμάτινα καθίσματα. Στα γραφεία
τους σε δερμάτινα κάθονται και φωνά-
ζουν ότι δεν έχουν λεφτά;

Διαφθορά
Το τριήμερο 4-6 Οκτωβρίου θα γίνει

στα Σκόπια το συνέδριο των αθλητικών
εισαγγελέων με θέμα τη διαφθορά
στον αθλητισμό. Υπό την αιγίδα της Ιν-
τερπόλ. Θα πάρει μέρος και ο Κωνσταν-
τίνος Σπυρόπουλος. Κι αν τον ρωτή-
σουν τι έκανε η Ελλάδα με τους φακέ-
λους για «ύποπτα» παιχνίδια;

Κουράστηκαν
Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τά-

κης Μπαλτάκος, ομολογεί ότι «η Εθνική
είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη
δίχως προπονητικό κέντρο», ποιος θα
δώσει λύση; Τα μέλη της Εκτελεστικής,
λέει, έχουν πάρα πολύ δουλειά και δεν
προλαβαίνουν, ούτε έχουν τη διάθεση!
Δεν περιγράφω άλλο.

Μνημόνια
Τελείωσε για την ΕΠΟ η διεθνής επι-

τροπεία από τις υπερκείμενες συνομο-
σπονδίες FIFA/UEFA. Βγήκαμε από
τα… μνημόνια, δηλαδή. Μόνο που δεν
βγήκαμε εντελώς. Διότι FIFA/UEFA θα
έχουν τον τελευταίο λόγο σχετικά με
τον φορέα όπου θα ανήκει η επαγγελ-
ματική διαιτησία.

Θεοδωρίδης
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά

τους. Αν δεν έκανε κουμάντο στο παγ-
κόσμιο ποδόσφαιρο ο εκτελεστικός
γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεο-
δωρίδης, η Ελλάδα με τις τόσες λοβι-
τούρες δεν θα υπήρχε καν στον χάρτη
της Ευρώπης. 

Μπαράζ Ελλάδα - Τουρκία στο Nations League, 
ποιος ξέρει τι θα σκεφτεί πάλι το… σέντερ φορ

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Στολίδι 
στην τοξικότητα

ΗΑΕΚ εγκαινίασε χθες το νε-
όδμητο γήπεδό της, «ΟΠΑΠ

Arena-Αγιά Σοφιά». Στολίδι. Πανέ-
μορφο. Συγγνώμη αν το… χαλάω,
αλλά σε ποιο ακριβώς περιβάλλον
παραδόθηκε αυτό το ευρωπαϊκών
προδιαγραφών γήπεδο; Σ’ ένα
απόλυτα τοξικό περιβάλλον, όπου
η κατάσταση έχει ξεφύγει από τις
απλές κόντρες και αντιπαραθέ-
σεις, που πάντα υπήρχαν, και πέ-
ρασε στις απροκάλυπτες προσβο-
λές, αθυροστομίες και απειλές. Το
νέο γήπεδο της Ένωσης, που εκ-
πέμπει πολιτισμό, χτίστηκε και εγ-
καινιάστηκε σ’ ένα απολίτιστο πε-
ριβάλλον. Φυσικά, δεν πρόκειται
να καλυτερεύσει στο ελάχιστο αυ-
τό το συνονθύλευμα που λέγεται
ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο,
όπως είναι γνωστό, παίζεται σε
ποσοστό 20% στον αγωνιστικό χώ-
ρο και το υπόλοιπο 80% στα γρα-
φεία της διαιτησίας, των δικαιοδο-
τικών οργάνων κ.λπ. Να το χαρούν
με την ψυχή τους οι οπαδοί της
Ένωσης, όπως το χάρηκαν και αυ-
τοί του Ολυμπιακού το 2004. Κι
έρχονται δύο ακόμα γήπεδα, αυτό
του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
και εκείνο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικα-
σίες και για τον Άρη στο αεροδρό-
μιο. Τα τσιμέντα και τα φώτα και η
γενικότερη χλιδή, ωστόσο, δεν
έχουν… μενταλιτέ. Οι ίδιοι άνθρω-
ποι που ήταν τα «κουμάντα», παρα-
μένουν. Καμία διάθεση για συνερ-
γασία, για αναβάθμιση. Κι έχουν
το θράσος να το αποκαλούν «προ-
ϊόν». Καλορίζικο, λοιπόν, αλλά στο
ελληνικό ποδόσφαιρο οι ευχές
δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Η
ευχή του καθενός αφορά μονάχα
το καλό της ομάδας του, όχι του
ποδοσφαίρου… 
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!Στην προπόνηση, πήγε νεαρός να
δοκιμαστεί από τον Κλοπ με Μερσεντές και
χρυσό Ρόλεξ ρολόι. Ο Κλοπ τον έδιωξε.
Την επόμενη μέρα, ο νεαρός πήγε με
φόρμα και παπάκι. Ο Κλοπ τον κράτησε και
τον έκανε μεγάλο. Δεν αποκάλυψε το
όνομά του.

Λες
και

ήταν
χθες...

SPORΤS

Ο θρυλικός αρχηγός της ΑΕΚ, Μίμης Πα-
παϊωάννου, έκανε το ντεμπούτο του στην
Εθνική σε φιλικό με την Κύπρο, στις 27
Νοεμβρίου 1963. Έχασε 3-1 η Ελλάδα,
με τον Μίμη Δομάζο να σημειώνει το μο-
ναδικό γκολ με πέναλτι. Προπονητής, ο
Τύφων Τζανετής.
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Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης μπορεί να απηύθυνε, και
μάλιστα από το βήμα του ΟΗΕ, μή-

νυμα ειρηνικής συνύπαρξης προς τη γεί-
τονα χώρα, όμως οι εξ ανατολών ιέρακες
συνεχίζουν το τροπάριο των απειλών, με
τους στρατιωτικούς και διπλωματικούς
αναλυτές να αδυνατούν πλέον να ερμη-
νεύσουν την ακατανόητη από ένα σημείο
και μετά προκλητικότητα της Τουρκίας.
Και το ερώτημα πλέον είναι το κατά πόσο
σοβαρό θεωρείται το ενδεχόμενο οι κα-
θημερινές ρητορικές επιθέσεις των
Τούρκων στη χώρα μας να μη μείνουν μό-
νο στα λόγια αλλά και να δούμε κάποιο
επεισόδιο επί του πεδίου. Βεβαίως… ρη-
τορικό το ερώτημα, αλλά ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο απασχολεί και ανησυχεί πλέον
έντονα την κυβέρνηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη πως το 2023 η
Τουρκία έχει κι αυτή εκλογές, σχεδόν
όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο
Ερντογάν και ο εταίρος του, Μπαχτσελί,
δεν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαι-
τούμενα ποσοστά για να παραμείνουν
στην εξουσία. Και οι κίνδυνοι προσωπικά
για τον Ερντογάν, αν βρεθεί εκτός εξου-
σίας, είναι πολλοί.

Ο μόνος τρόπος, με βάση τα σημερινά
δεδομένα, να παρατείνει την παραμονή
του στην εξουσία είναι η αναβολή των

εκλογών για δύο χρόνια. Και κάτι τέτοιο
προβλέπεται στο Σύνταγμα που έφτιαξε
ο ίδιος, σε περίπτωση που η χώρα αντι-
μετωπίζει σοβαρή απειλή της κυριαρχίας
της. Κι αν το σκεφτεί κανείς, η ρητορική
των τελευταίων μηνών, από Ερντογάν,
Ακάρ και Τσαβούσογλου, έχει αρχίσει να
φέρνει στο προσκήνιο έναν τέτοιο κίνδυ-
νο, προβάλλοντας τον παραλογισμό πως
η Ελλάδα έχει επεκτατικές διαθέσεις και
ότι επιβουλεύεται τα κυριαρχικά τους δι-
καιώματα στο Αιγαίο και στη ΝΑ Μεσό-
γειο! Χτίζουν δηλαδή καθημερινά το
αφήγημά τους και προσπαθούν να πεί-
σουν την εσωτερική κοινή γνώμη ότι οι
κακοί Έλληνες επιβουλεύονται τη χώρα

τους. Το ερώτημα είναι αν αρκούν μόνο
οι λεκτικές επιθέσεις για αναβολή των
εκλογών ή αν χρειάζεται και κάποιο θερ-
μό επεισόδιο.

Και αλίμονο αν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί
τότε οι δικοί μας φόβοι για τον δύσκολο
ενεργειακό χειμώνα θα δώσουν τη θέση
τους σε μια εντελώς διαφορετική κατά-
σταση που μπορεί να ανατρέψει όλους
τους σχεδιασμούς, και όχι μόνο.

Επιπρόσθετα, το άλλο θέμα που έχουμε
μπροστά μας είναι οι δικές μας εκλογές
την ερχόμενη άνοιξη που δεν είναι και τόσο
απλή υπόθεση, δεδομένου ότι, όπως δια-
φαίνεται και από όλες τις δημοσκοπήσεις,
θα είναι πολύ δύσκολος ο σχηματισμός
μιας ισχυρής και σταθερής κυβέρνησης,
ακόμα και με δύο διαδοχικές εκλογές.

Και αυτός ο φόβος της ακυβερνησίας,
των υπηρεσιακών κυβερνήσεων ή των
ετερόκλητων συνασπισμών, του τοξικού
κλίματος και των κομματικών ανταγωνι-
σμών, που φτάνουν στα όρια της εθνικής
διχόνοιας και διαίρεσης, αν συμπέσει και
με ένα θερμό επεισόδιο, υπάρχει μεγά-
λος κίνδυνος για καταστροφικές συνέ-
πειες, τις οποίες ασφαλώς κανείς δεν
θέλει ούτε καν να σκέφτεται. Χρειάζεται
επαγρύπνηση, σοβαρότητα, ομοψυχία,
για όσα τουλάχιστον μας ενώνουν, για να
μην αλλάξουν τα πάντα επί τα χείρω.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Έχει τη σημασία του γιατί οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι που συνδέονται με

τον ρωσικό παράγοντα δεν κατέθεσαν
προσφορές στον διαγωνισμό του ΤΑΙ-
ΠΕΔ για το λιμάνι της Αλεξανδρούπο-
λης. Ούτε το σχήμα Κοπελούζου ούτε
εκείνο του ΟΛΘ, που συντονιζόταν από
τον Ιβάν Σαββίδη, εμφανίστηκαν στον
επίμαχο και εξαιρετικά επίκαιρο διαγω-
νισμό.

� Εκατόν δέκα γραπτές δεσμεύσεις έχει
αποσπάσει μέχρι στιγμής η χώρα μας

για την υποψηφιότητα στο Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (2025-
2026). Και αυτό είναι έργο του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο οποίος, στο
πλαίσιο των επαφών που είχε στη Νέα
Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προώθησε
την υποψηφιότητα της Ελλάδας.

� Κατά τις πέντε ημέρες παραμονής
του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερι-

κών πραγματοποίησε 35 διμερείς και
πολυμερείς συναντήσεις αλλά και πολ-
λές άτυπες επαφές. Ξεχώριζαν οι συ-
ναντήσεις του με τους ομολόγους του
της Αιγύπτου και της Ινδίας και, φυσι-
κά, με τον πρόεδρο της 77ης Γενικής
Συνέλευσης, Τσάμπα Κορόσι.

� Προάγγελος μιας υψηλότερης επίσκε-
ψης στην Ιαπωνία είναι αυτή που πραγ-

ματοποίησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
την περασμένη Δευτέρα. Πιθανότατα εν-
τός του Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει
επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία, για επα-
φές και συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

� Κατά την τετραήμερη επίσκεψή του
στην Ιαπωνία, ο Μιλτιάδης Βαρβι-

τσιώτης εκπροσώπησε την ελληνική
κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία του
πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Αμπε, που
δολοφονήθηκε εν ψυχρώ τον περα-
σμένο Ιούλιο, ενώ συναντήθηκε με τον
πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερι-
κών και με εκπροσώπους της ελληνι-
κής κοινότητας. 

� Ένα νέο πρόσωπο εγκαταστάθηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκει-

ται για τον μέχρι πρότινος
γενικό πρόξενο της Ελλά-
δας στη Νέα Υόρκη Κων-
σταντίνο Κούτρα, ο οποί-
ος εγκαταστάθηκε δίπλα
από το γραφείο του Γιώρ-
γου Γεραπετρίτη και ανάμε-
σα στις αρμοδιότητές του θα
είναι και η υπεράσπιση των ελληνικών θέ-
σεων στο εξωτερικό. Ο νέος ένοικος του
Μεγάρου Μαξίμου είναι απόφοιτος της
Νομικής Σχολής Σορβόννης και ομιλεί
άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και
πορτογαλικά. Το διάστημα 2006-2008
υπηρέτησε στο Διπλωματικό Γραφείο του
τότε πρωθυπουργού, κ. Καραμανλή. 

ΦΩ.Σ

Βρε Ρετζέπ, κάλεσε τον Κυριάκο 
σε μονομαχία να τελειώνουμε…

Κατά πόσο θεωρείται
σοβαρό το ενδεχόμενο 
οι καθημερινές ρητορικές
επιθέσεις των Τούρκων
στη χώρα μας να μη
μείνουν μόνο στα λόγια
και να δούμε κάποιο
επεισόδιο 
επί του πεδίου;

Θα μείνουν στις λεκτικές επιθέσεις;
i-kyr

Είπε
η Τζόρτζια Μελόνι:

«Ο σύντροφός μου, με τον οποίο έχουμε 
ένα παιδί, είναι αριστερών φρονημάτων»

Ωραία θα είναι 
στο σπίτι…


