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Aπαίτηση
ΝΤΡΟΠΗ

της Τουρκίας

Βγήκε από το νοσοκομείο η Ελληνίδα
που τραυματίσθηκε από την έκρηξη
στην Κωνσταντινούπολη

ΣΟΚ

CELEBRITIES… ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ

28 βίλες στη Μύκονο
30 σαλέ στην Αράχωβα

από τις
αποκαλύψεις
για την «Κιβωτό»

Ποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες και
ποδοσφαιριστές χάνουν τα σπίτια τους

 Σελ. 29

 Σελ. 25

 Σελ. 33
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Η προεκλογική στρατηγική
νίκης του Κυρ. Μητσοτάκη
Ποιος ο στόχος για την πρώτη Κυριακή της Αναλογικής - Τι πιστεύει για τη δεύτερη της Ενισχυμένης

 Σελ. 4-5

ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΕ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ»

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ 1.1.2023
Έστησε τον Τσίπρα
ο Ανδρουλάκης
 Σελ. 4-5

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΟ «Π»

Παριστάνει
τον κήνσορα
της διαφάνειας
ο ΣΥΡΙΖΑ

 Σελ. 8-9

MΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ

Δεν ανησυχούν οι ακρίτες μας
 Σελ. 26-27

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ

Μονόδρομος το όλα στο φως
 Σελ. 21

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή
 Σελ. 32

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

σε ΜΙΣΘΟΥΣ
και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
• Τι προβλέπεται με το νέο αναμορφωμένο
ενιαίο μισθολόγιο και το «ειδικό» για τους
γιατρούς και νοσοκομειακούς του ΕΣΥ
• Στα προ μνημονίων επίπεδα διαμορφώνεται
ο κατώτατος από 1ης Μαΐου
 Σελ. 16-17

Ποια τα οφέλη για
συνταξιούχους,
δημόσιους
και ιδιωτικούς
υπαλλήλους

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δήμαρχος Τρικκαίων

Περισσότερη Αυτοδιοίκηση
για μια καλύτερη Ελλάδα! Σελ. 37
ΑΡΘΡΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ: Φ. Σιούμπουρας, Ί. Παπαδάκης,
Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τσούκαλης, Γ. Κοντονής, Δ. Ζαννίδης,
Π. Αβραμόπουλος, Τζ. Αλεξάκη, Άλ. Φιτσόπουλος

ΑΚΙΝΗΤΑ

Γενναία στήριξη με 23 μέτρα-ανάσα
Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ, «παγώνουν» φόροι, δίδονται «κίνητρα αναβάθμισης», χορηγούνται στεγαστικά δάνεια

 Σελ. 18-19
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Δημήτρης Ζαννίδης

Μια τσίχλα…

Δ

ηλαδή με όλη αυτή τη... βαβούρα,
τις «καταγγελίες» Τσίπρα, τις «αποκαλύψεις» με τις «λίστες χωρίς στοιχεία»,
τις οργίλες δηλώσεις καθηγητών πανεπιστημίων, που ζητούν… παραίτηση Μητσοτάκη,
η ΝΔ και ο πρωθυπουργός υπέστησαν φθορά μόλις 1-1,5%, σύμφωνα με μετρήσεις
Οκτωβρίου, όπως δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες που δεν διάκεινται και ευμενώς (ιδιαίτερα τελευταία) προς την κυβερνώσα παράταξη; Σαφώς και το πολιτικό πρόβλημα
για τη ΝΔ με βάση τα όσα έχουν δει το φως
της δημοσιότητας μέχρι στιγμής είναι υπαρκτό, αλλά, όπως εκτιμά και το Μαξίμου, όχι
σε τέτοιο βαθμό που θα προκαλούσε τεράστια ζητήματα για την κυβέρνηση. Σε αυτό
το συμπέρασμα συντείνουν και τα ευρήματα
δημοσκοπήσεων που έχουν στη διάθεσή
τους, όπως επιμένουν, κυβερνητικά στελέχη. Παρ' όλα αυτά ο προβληματισμός υπάρχει και ο πρωθυπουργός σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις σε αυτό το πεδίο.
Πρώτα από όλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αλλάξει
τον σχεδιασμό του για τον χρόνο των εκλογών. Και καλά θα κάνει. Έχει καταλήξει
επίσης στην απόφαση να πάει ο ίδιος στη
Βουλή μόλις η νομοθετική ρύθμιση περί
της απαγόρευσης των κακόβουλων λογισμικών κατατεθεί (την επόμενη εβδομάδα) για να υπερασπιστεί την κυβερνητική
αυτή πρωτοβουλία. Το πρόβλημα κατά
τους πολιτικούς παρατηρητές φαίνεται να
έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλει να το βλέπει. Όλη αυτή η εργώδης επένδυσή του
στις υποκλοπές και η προσπάθειά του να
καταφέρει αποφασιστικό χτύπημα στην
κυβέρνηση φανερώνουν το «τραύμα» που
έχει υποστεί και που δείχνει να είναι μη ιάσιμο. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση, που
κάποιες γρατζουνιές υφίσταται, αλλά η
βλάβη δεν δείχνει να είναι ανήκεστος.
Και είναι η πρώτη φορά μετά τα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης που κυβέρνηση της Κεντρο-Δεξιάς προηγείται εμφαντικά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη λαϊκή προτίμηση. Δεν εκλαμβάνεται μόνο ως επιδοκιμασία του Μητσοτάκη
και της ΝΔ. Οφείλεται και σε έντονη
απόρριψη του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και
δεν αποδίδεται μόνο στην αποτυχημένη
διακυβέρνησή του. Αναφέρεται και στην
τοξικότητα και τον ανορθολογισμό που
εκπέμπει η συμπεριφορά του.

ΦΩ.Σ

ΙΣΩΣ δεν το γνωρίζετε.
Ότι βασικό «ατού» της πολιτικής του προέδρου Πούτιν είναι
μια «ΤΣΙΧΛΑ».
Με την οποία συνεχώς μασά και αναμασά τα διάφορα «ΘΑ»
που εκτοξεύει στον λαό «ΤΟΥ» ΚΑΙ διεθνώς!
Στην αρχή όσοι άκουγαν αυτά τα «ΘΑ», ανησυχούσαν μήπως
ΔΕΝ πραγματοποιηθούν.
Αργότερα ανησυχούσαν ΜΗΠΩΣ τα «ΘΑ» πραγματοποιηθούν!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πούτιν έβαλε την πρώτη τσίχλα στο στόμα του
ξεκινώντας στρατιωτικά γυμνάσια απέναντι από την
Ουκρανία.
«Ετοιμάζει εισβολή», προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος
Μπάιντεν.
«Μη τον ακούτε», τον διέψευσε ο κ. Πούτιν, «εγώ τώρα
ετοιμάζω το γεύμα μου».
Και κάλεσε τον αρχιθαλαμηπόλο, που συμπωματικά είναι ΚΑΙ
αρχηγός των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον ρώτησε:
«ΠΟΙΟΝ θα φάμε σήμερα;»
Ο ΡΩΣΟΣ πρόεδρος έφαγε στα γεύματά του μερικούς
«συντρόφους», διατηρώντας πάντως την ανωνυμία τους και
μετά συνέφαγε με τον Γάλλο ομόλογό του.
Αμφότεροι κάθισαν σ’ ένα μακρύ τραπέζι, ο ένας απέναντι
από τον άλλον και ο κ. Πούτιν ρώτησε τον κ. Μακρόν τι
τραβάει η όρεξή του.
«Κανένα ψαρικό», είπε εκείνος.
«Μόνο ψαρικό;», απόρησε ο κ.
Πούτιν, «Δεν θέλεις μαζί και κάποιον
πολιτικό σου αντίπαλο;»
«Νο, νο», απάντησε ο Γάλλος,
«απλώς με το ψαρικό να φάμε και
καμιά σαλάτα».
«Εντάξει», συμφώνησε ο Ρώσος,
«θα τη φτιάξω ο ίδιος…»
Και εξήγησε ότι μπορεί να τα κάνει
ΟΛΑ ΣΑΛΑΤΑ…
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αυτού, πάντως,
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΦΑΓΗΤΟΥ.
Καθώς οι πολιτικοί πάντα ΚΑΤΙ
μαγειρεύουν και πάντα ΚΑΠΟΙΟΝ
θέλουν να φάνε. Ενώ σ’ ένα
πολιτικό τραπέζι κυριαρχούν τα
ψαρικά με μερικούς ΚΕΦΑΛΟΥΣ,
αρκετές ΓΛΩΣΣΕΣ, κάποιους
ΧΑΝΟΥΣ και αρκετές
ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ…

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν έκανε αρκετές φορές
το ΤΡΑΠΕΖΙ σε Ευρωπαίους πολιτικούς που ΔΕΝ
επιθυμούσαν εισβολή στην Ουκρανία.
Παρά ταύτα ο Ρώσος άκουσε τον Μπάιντεν και επαλήθευσε
την πρόβλεψή του ότι η Ρωσία θα εισβάλει στην Ουκρανία.
«Σε μία εβδομάδα θα την κατακτήσουμε», διαβεβαίωσε.
Ύστερα από εννέα μήνες ο κ. Πούτιν είδε τα ρωσικά τανκς
να γίνονται παλιοσίδερα, τα ρωσικά αεροπλάνα να
κυριαρχούν τσαλακωμένα στο έδαφος. Και τους Ρώσους
στρατηγούς να εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον τον
μάταιο τούτο κόσμο.
«Αλήθεια, η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ που διέταξες ΤΙ έγινε;»,
ρωτήθηκε ο κ. Πούτιν.
«Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ πήγε πολύ καλά», είπε, «μόνο οι
επιστρατευθέντες το έβαλαν στα πόδια…»
Όσοι προφανώς ΔΕΝ είχαν αυτοκίνητο!
Και προχθές οι Ρώσοι εγκατέλειψαν τη Χερσώνα.
Δεδομένου ότι ο κ. Πούτιν αποφάσισε να τα βάλει με την
Ουκρανία, αλλά…
Αλλά ξέχασε ότι έπρεπε να τα βάλει ΚΑΙ με τους
Ουκρανούς…
«Τι θέλεις τώρα από μας;», τον ρώτησαν.
«Μία τσίχλα», είπε.
Αφού δεν είχε τι άλλο να μασήσει!

Διά χειρός Δημητρίου
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ο peak της τουριστικής περιόδου την
περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, το νέο
ιστορικό υψηλό των εξαγωγών στο
τέλος Σεπτεμβρίου και η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης λόγω των υψηλών
τιμών αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλαν
αποφασιστικά έτσι ώστε να «απογειωθεί» ο
τζίρος των επιχειρήσεων της ελληνικής
οικονομίας στα 133,3 δισ. ευρώ!

Τ
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ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 42,8%
με «χρυσό» στον τουρισμό
 «Έκρηξη» με

πωλήσεις 40 δισ.
σε έναν χρόνο
 Ανάσα για
χιλιάδες εταιρείες,
επαγγελματίες
και εργαζόμενους

του Λουκά Γεωργιάδη

loukas1972@gmail.com

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το γ' τρίμηνο του 2022, σε
σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφηκε αύξηση 42,8%, η οποία είχε ως πυλώνες τον τουρισμό και την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά και την ισχυρή δυναμική που παρουσιάζει το εγχώριο επιχειρείν. Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψιν η μείωση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης κατά περίπου 14% φέτος, τότε
η αύξηση του τζίρου στην οικονομία είναι πολύ
μεγαλύτερη. Οι θετικές εξελίξεις στο γ' τρίμηνο του έτους αναμένεται να ωθήσουν ακόμη
υψηλότερα τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο για αύξηση τουλάχιστον κατά 6% σε ετήσια βάση.
Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργα-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

σιών το τρίτο τρίμηνο 2022 σε σύγκριση με το
τρίτο τρίμηνο 2021 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης, κατά 44,2%,
ενώ τη μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα δραστηριοτήτων σχετικών με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα, κατά 3,1%.
Η μείωση αυτή θεωρείται φυσιολογική, καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα μετά τα

περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού συνδέθηκε
με μείωση των δαπανών για ιατρικές υπηρεσίες. Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
τον περασμένο Σεπτέμβριο ανήλθε σε 38,245
δισ., σημειώνοντας αύξηση 48,4% σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο 2021, που είχε ανέλθει σε

25,779 δισ. Τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου τον
Σεπτέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό
μήνα σημείωσαν οι επιχειρήσεις της μεταποίησης με ποσοστό 41,7%. Αντιθέτως, τη μικρότερη αύξηση τζίρου τον Σεπτέμβριο σε σχέση
με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα σημείωσε ο τομέας «Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών», με οριακό ποσοστό 0,1%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση κατά 4,4% παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις του τομέα ορυχείων και λατομείων.
Η εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων αποτελεί στήριγμα για τα φορολογικά έσοδα, τα οποία στο δεκάμηνο ΙανουαρίουΟκτωβρίου σημείωσαν υπέρβαση κατά 5,1
δισ. σε σχέση με τον στόχο που είχε θέσει το
ΥΠΟΙΚ. Επιπλέον, παρατηρείται υπέρβαση του
στόχου στον ΦΠΑ, η οποία σε σημαντικό βαθμό οφείλεται μεν στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ωστόσο χωρίς τη στήριξη από τον τουρισμό και την ιδιωτική κατανάλωση τα έσοδα θα
ήταν πολύ μικρότερα.
Παρά τα υψηλά λειτουργικά κόστη, η εκτίναξη του τζίρου συμβάλλει στη συσσώρευση «λίπους» για χιλιάδες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσα στους προσεχείς μήνες. Ταυτόχρονα,ενισχύει και τους ρυθμούς ανάπτυξης
της οικονομίας, δημιουργώντας απόθεμα τόσο
για παροχές, όσο και για καλύτερο momentum
μέσα στο 2023 και ιδίως κατά το α' εξάμηνο.

Τέσσερεις στρατηγικές προτεραιότητες
βιώσιμης ανάπτυξης για τον Όμιλο ΟΤΕ
 Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής

Όμιλος ΟΤΕ, υλοποιώντας πάνω από το 60% των
επενδύσεων του κλάδου, είναι ο μεγαλύτερος
επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες κι ένας από τους
μεγαλύτερους στη χώρα. Είναι το 10% της
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργεί περίπου 75.000
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ είναι παρών με
τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελληνικά σπίτια.

Ο

Το όραμα και τη στρατηγική που ακολουθεί, για να είναι ο
κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ. Η Βιώσιμη
Ανάπτυξη είναι ενσωματωμένη στην επιχειρηματική
στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου και αποτελεί βασική του
προτεραιότητα.
Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ είναι
πλήρως εναρμονισμένη με αυτή του Ομίλου Deutsche
Telekom και εστιάζει σε τέσσερεις προτεραιότητες: Κλιματική
Ουδετερότητα, Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας,
Συμπερίληψη και ίσες ευκαιρίες στην εργασία, Ψηφιακή
Κοινωνία για όλους.
«Όσο πιο μεγάλη είναι μία εταιρεία, τόσο πιο μεγάλη
είναι η ευθύνη και τόσο πιο έντονο είναι το αποτύπωμά
της στην κοινωνία. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει την ευθύνη
που του αναλογεί. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το
αύριο είναι σήμερα», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαμάζ και
πρόσθεσε: «Δεν αρκεί να κάνουμε το ελάχιστο, αυτό που
απαιτεί ο Νόμος. Πρέπει να κάνουμε άλματα, για να δούμε
ουσιαστική αλλαγή. Και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.

συμπερίληψης από το 2021-2024.

Βιώσιμη Ανάπτυξη από το 2012

(από αριστερά): Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ,
κ. Μιχάλης Τσαμάζ, η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας &
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα και η Διευθύντρια
Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ,
κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου

Εταιρείες, Πολιτεία και καθένας από εμάς ξεχωριστά».
Με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχει θέσει, ο
Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πέντε βασικές δεσμεύσεις για το
μέλλον:
 Κλιματική Ουδετερότητα από τη λειτουργία του έως το 2025
και για όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040.
 Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας
σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.
 Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς
ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.
 Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών
στελεχών να είναι γυναίκες μέχρι το 2024.

Από το 2012, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να βάλει τη βιωσιμότητα
στο επίκεντρο κάθε εταιρικής λειτουργίας και επιχειρηματικής
του δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, μετρά σημαντικές επιτυχίες:
 Από το 2017 έως το 2021 μείωσε τις εκπομπές από την
κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του κατά 85%,
κυρίως μέσω χρήσης εγγυήσεων προέλευσης.
 Το 100% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού του Ομίλου στην
Ελλάδα προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήδη
από το 2020.
 Οι προσλήψεις γυναικών αυξήθηκαν από 30% το 2019 σε
40% το 2021.
 Έχει αναβαθμίσει τη χώρα, φτιάχνοντας υπερσύγχρονα
δίκτυα σταθερής και κινητής. Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει περάσει πάνω
από 46.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών κι έχει δώσει πρόσβαση
σε ταχύτητες COSMOTE Fiber στο 70% των νοικοκυριών στην
Ελλάδα. Μόνο το δίκτυο FTTH θα φτάσει σε σχεδόν 1 εκατ.
σπίτια κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στην κινητή,
η πληθυσμιακή κάλυψη του 4G είναι στο 99%, και του 5G θα
έχει φτάσει στο 80% μέχρι το τέλος της χρονιάς.
 2,5 εκατ. ήταν οι επωφελούμενοι μόνο το 2021 από τις
περισσότερες από 45 πρωτοβουλίες ψηφιακής
συμπερίληψης.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κοινωνική συνεισφορά
του Ομίλου ΟΤΕ, που την τελευταία 10ετία ξεπερνά τα 40
εκατ. ευρώ.
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Η προεκλογική στρατηγική Μητσοτάκη, όπως την αναλύει σε
ε το βλέμμα στραμμένο στην
«πιο κρίσιμη μάχη της
κάλπης» (την άνοιξη του
2023) μπήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας του κόμματός του.

Μ

του Φώτη Σιούμπουρα

sfotis@yahoo.gr

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την
πρώτη στιγμή της ομιλίας του ότι
ο στόχος είναι διπλός και γι' αυτόν θα
πρέπει να μιλούν διαρκώς μέχρι τις
εκλογές: καθαρή νίκη της ΝΔ την
πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής
και αυτοδυναμία στην επόμενη κάλπη
της ενισχυμένης.

Εκλογές 2023

Στόχος η αυτοδυναμία και η καθαρή

Eκλογές

Παράλληλα και σύμφωνα με τις συστάσεις του στις συναντήσεις με κομματικά
στελέχη και στενούς του συνεργάτες
εφιστά την προσοχή να δίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα σε «παράλληλες ατζέντες» και
σε ειδικά ακροατήρια, με την προσδοκία
να αποσοβηθεί ο κίνδυνος χαλαρών, πόσω μάλλον χαμένων ψήφων.
«Σ’ αυτή την προεκλογική τροχιά» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός σε μία
από τις τελευταίες συναντήσεις του με
κομματικά στελέχη, «τα πάντα –μεγάλα
και μικρά– έχουν καθοριστικό πολιτικό
βάρος» και γι' αυτό ζήτησε ανάδειξη του
κυβερνητικού έργου και πιο συχνή υπενθύμιση στους πολίτες των πεπραγμένων
από το 2019.
Παράλληλα, από το τρίπτυχο που ο
πρωθυπουργός έχει επιλέξει ως σύνθημα καθ’ οδόν προς την τελική αναμέτρηση, το μήνυμα της «σταθερότητας»
θα διαπερνά, όπως επισημαίνει ο Κ.
Μητσοτάκης, ως το τέλος την εθνική
πορεία, ωστόσο η λέξη «συνέπεια»
κουμπώνει περισσότερο στην τακτική

της τρέχουσας προεκλογικής κούρσας
και η λέξη «συνέχεια» θα έρθει μπροστά
κατά το τελευταίο σπριντ.
Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον οι
εκλογές προσδιορίζονται για το τέλος
της ερχόμενης άνοιξης διαμορφώνεται περίπου ένα εξάμηνο με συγκεκριμένους στόχους αλλά και προεργασία.
Αρχικά, είναι περισσότερο η θωράκιση
της βάσης της ΝΔ με αναμμένες ήδη
τις κομματικές μηχανές μακριά από
«εσωστρέφεια και αλαζονεία», σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές εντολές, αλλά και με την αγωνία να δίνονται χειροπιαστές «λύσεις στα προβλήματα» εντός του χειμώνα.

Άνοιγμα στο Κέντρο
Έπειτα, είναι η διεύρυνση της «γαλάζιας» απήχησης κυρίως μέσα από την
προβολή προγραμματικού σχεδίου
επόμενης ημέρας –για την «Ελλάδα
3.0», όπως συζητείται στο πρωθυπουργικό γραφείο–, με δεδομένη τη

Δεν αλλάζουν οι μονοεδρικές
Ιδιαίτερη βαρύτητα ρίχνει επίσης ο Κ. Μητσοτάκης στις μονοεδρικές και στόχος του είναι η ΝΔ να τις κερδίσει όλες. Πέρα από το βάρος όμως που ρίχνει
η ΝΔ στη θωράκιση «γαλάζιων» κάστρων (ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα), στο νεοδημοκρατικό μικροσκόπιο βρίσκονται και περιοχές (Καστοριά, Θεσπρωτία
π.χ.), οι οποίες λόγω πληθυσμιακής μεταβολής απειλούνται με απώλεια
έδρας. Ο Κ. Μητσοτάκης έχει αφήσει να εννοηθεί, όμως, ότι οι μονοεδρικές
θα παραμείνουν ως έχουν κατά τις προσεχείς εκλογές και πως η τελευταία
απογραφή δεν θα επιφέρει αλλαγές κατά την προσεχή εκλογική αναμέτρηση.

στρατηγική επιλογή του Κ. Μητσοτάκη
για συνεχή ανοίγματα σε ψηφοφόρους του Κέντρου.
Στο πλαίσιο αυτό ο Κ. Μητσοτάκης θέτει το κέντρο βάρους των πολιτικών του
προς τα κοινωνικά στρώματα που βρίσκουν έκφραση στο Κέντρο. Εκεί κερδίζονται οι εκλογές, όπως είναι η πεποίθησή του και επαναλαμβάνει σε συνομιλητές του. Και η αγωνία του είναι να περνά
στην κοινωνία η εικόνα μιας «πρακτικής»
Κεντροδεξιάς, που δίνει λύσεις και προτάσσει διλήμματα πέραν των ξεπερασμένων κομματικών γραμμών. Εξ ου και η
προώθηση μεταρρυθμίσεων και η προβολή κοινωνικών θεμάτων.
Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει, πάντως, σε όλες τις συναντήσεις του με κομματικά στελέχη ότι στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο οι πολιτικές μάχες δίνονται (και θα δίνονται) στο τερέν της Οικονομίας, με την κυβέρνηση να επιμένει
στο διπλό μήνυμά της ότι η «στοχευμένη
στήριξη» θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί»
και ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Παράλληλα ο
πρωθυπουργός επιμένει στην προβολή
της «μεγάλης εικόνας» με θετικές ειδήσεις και με αποδεδειγμένο προεκλογικό
σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε», που
σημαίνει παρουσίαση με στοιχεία των
πεπραγμένων της κυβέρνησης μέσα σε
συνθήκες κρίσεων.
«Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να
διαχειριστούμε κρίσεις και μπορούμε
να οδηγήσουμε το σκάφος της πατρίδας μας με ασφάλεια στα ταραγμένα
νερά μιας παγκόσμιας γεωπολιτικής

Το ξεκάθαρο μήνυμα
της «σταθερότητας» θα
κατευθύνει τη «γαλάζια»
πορεία, η λέξη «συνέπεια»
θα ορίσει την προεκλογική
κούρσα και η λέξη
«συνέχεια» θα καθορίσει την
επόμενη μέρα της Ελλάδας
πραγματικότητας», τονίζει στους συνεργάτες του ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος
θα επιμείνει στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της διακυβέρνησής του.
Εδώ και μήνες ο ίδιος μιλά για «κοινωνική φροντίδα», επιδιώκοντας σε πολιτικό επίπεδο διαχωριστικές γραμμές και
συγκρίσεις με «δήθεν κοινωνικά ευαίσθητους και προοδευτικούς». Σε Ηρώδου Αττικού και Πειραιώς αναγνωρίζουν άλλωστε ότι η διαχείριση του χειμώνα (της ακρίβειας) και η διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το πώς
η ΝΔ θα εισέλθει επίσημα στη μάχη της
(διπλής) κάλπης, αλλά τελικά και το
εκλογικό αποτέλεσμα.

Αλλαγές και ελαφρύνσεις
Η πρόθεση του Μαξίμου είναι ο νέος
καμβάς δράσεων να αρχίσει να ξεδιπλώνεται με σχετικές εξαγγελίες προ-
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συναντήσεις του με κομματικά στελέχη και στενούς του συνεργάτες
Πρόθεσή του
είναι ο νέος καμβάς
δράσεων να αρχίσει να
ξεδιπλώνεται με εξαγγελίες,
όπως συνέχιση των δομικών
αλλαγών, στήριξη των
ευάλωτων, φορολογικά μέτρα
και μεταρρυθμίσεις
στο πεδίο της
καθημερινότητας

Κάθε μέρα που περνάει η απόσταση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ μεγαλώνει και πλέον δείχνει σενάριο επιστημονικής φαντασίας μια πιθανότητα συνεργασίας. Και αυτό φαίνεται στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», μια και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνείται ακόμα και μια… φωτογραφία με τoν Αλέξη Τσίπρα. Τελευταίο παράδειγμα η εκδήλωση που έγινε προ ημερών στο Ινστιτούτο Γκαίτε από την Πρωτοβουλία «Ώρα Μηδέν» για την υπεράσπιση της
Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο γνωστός συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε υποσχεθεί
στους διοργανωτές ότι θα παραστεί, μόλις έμαθε ότι στην εκδήλωση θα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας, άλλαξε γνώμη και όχι μόνο
δεν πήγε στο «ραντεβού», αλλά ούτε καν ειδοποίησε τους διοργανωτές για την απουσία του. Βεβαίως, ένας από τους λόγους
που ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στην εκδήλωση ήταν για να εμφανιστεί, έστω στο θέμα των
υποκλοπών, η αντιπολίτευση ενωμένη και, φυσικά, μέσω των συνειρμών που θα δημιουργούσε η κοινή εμφάνιση με τον Ανδρουλάκη να προμοτάρει την πρότασή του για κυβέρνηση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.

Όταν ο Νίκος
«έστησε»
τον Αλέξη...

νίκη για να γίνει πράξη το «Ελλάδα 3.0»
εκλογικά, περιλαμβάνοντας δομικές αλλαγές, φορολογικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις σε πεδία της καθημερινότητας. Ο
ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ξεχωριστού υπουργείου Στεγαστικής Πολιτικής, επιδιώκοντας
συντονισμένη διαχείριση των δημόσιων
κτιρίων. Ωστόσο αυτή δεν αναμένεται να
είναι η μοναδική παρέμβαση στη σημερινή κυβερνητική λειτουργία. Σκέψεις γίνονται για συγχωνεύσεις δομών ή και για
δημιουργία νέων, ώστε η κυβέρνηση να
καλλιεργήσει εικόνα ότι δίνει ειδικό βάρος σε χαρτοφυλάκια της «νέας εποχής»,
κατά τον Κ. Μητσοτάκη. Ανάμεσά τους είναι η Καινοτομία (η έρευνα και τεχνολογία, που σήμερα καλύπτεται σε επίπεδο
υφυπουργείου), η Πολιτική Προστασία, η
Ψηφιακή Διακυβέρνηση.
Στο προεκλογικό μενού θα επιδιωχθούν
επίσης ελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις
στη φορολογία, κυρίως με μέτρα που
μπορεί να είχαν εξεταστεί ακόμα και για
την τρέχουσα θητεία. Είναι δεδομένο άλλωστε ότι η εφαρμογή ορισμένων δεσμεύσεων από τις αρχές του 2023, όπως
η αύξηση των συντάξεων και η κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και η
διαδικασία προσδιορισμού νέας αύξησης
στον κατώτατο μισθό, θα τεθούν στη βιτρίνα της «γαλάζιας» καμπάνιας.

Μεταρρυθμίσεις
Στην ίδια θέση θα βρεθούν τα επόμενα
«μεγάλα μεταρρυθμιστικά» πρότζεκτ,
πρωτίστως για τους τομείς της Υγείας και
της Δικαιοσύνης, στους οποίους πρωθυ-

πουργικοί συνεργάτες παραδέχονται ότι
απαιτείται επιτάχυνση βηματισμού. Στο
πλαίσιο αυτό τίθενται ήδη σε προτεραιότητα δύο νέοι «εθνικοί χάρτες» – ο ένας
των νοσοκομείων, ο άλλος των δικαστηρίων. Ενδεικτικά, στο κυβερνητικό σχέδιο
μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» αναφέρεται ειδικά για τα νέα δικαστικά κτίρια
σε όλη την Ελλάδα ότι πρόκειται για κομβική επένδυση (με τη χρηματοδότηση του
Ταμείου Ανάκαμψης και την άντληση κεφαλαίων μέσω ΣΔΙΤ) με ορίζοντα υλοποίησης έως το τέλος του 2025.

Οι παρακολουθήσεις
Για το θέμα των παρακολουθήσεων ο Κ.
Μητσοτάκης και στις συναντήσεις του με
κομματικά στελέχη και στενούς του συνεργάτες υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και
ο ίδιος προσωπικά δεν έχουν καμία σχέση, ότι του θέματος των «παράνομων επισυνδέσεων» έχει επιληφθεί ήδη η Δικαιοσύνη και πως σύντομα θα έλθει στη Βουλή
διάταξη που θα απαγορεύει τη χρήση στη
χώρα μας του Predator και θα θέτει νέο
αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΠ. «Ο
ορθολογισμός να επικρατεί απέναντι σε
μυθεύματα», λέει χαρακτηριστικά ο Κ.
Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ μιλάει για άλλο ύφος και
ήθος εξουσίας», αναφερόμενος μάλιστα
χαρακτηριστικά και στην περίπτωση της
διαγραφής του βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση, «σε μια συγκυρία που το θέμα των πλειστηριασμών βρίσκεται ψηλά
στον δημόσιο διάλογο».
Παράλληλα, οι οδηγίες του πρωθυ-

πουργού προς «υψηλά κομματικά στελέχη
να αφήσουν στην άκρη αλαζονικές συμπεριφορές είναι επίμονες, όπως και η τακτική του να διατηρεί τις μετωπικές συγκρούσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα να κρατά το ΠΑΣΟΚ σε… ουδέτερη ζώνη κριτικής. Είναι οι τελευταίες οδηγίες
αυτές του Κ. Μητσοτάκη και είναι σαφές
ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί εκ νέου γέφυρες προς αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων. Ενδεικτική η διαπίστωση των ίδιων
των βουλευτών στην τελευταία συνεδρίαση υπό τον Κ. Μητσοτάκη ότι δεν υπήρξε η
παραμικρή, άμεση ή έμμεση, βολή προς
τη Χαριλάου Τρικούπη.

Με το βλέμμα στους νέους
Να αναζητηθούν όμως «γέφυρες επικοινωνίας» και με τους νέους, ζήτησε ο
Κ. Μητσοτάκης, δεδομένου πως ένα με-

γάλο κομμάτι της νεολαίας φαίνεται να
είναι «αγκάθι» για τη ΝΔ στις προσεχείς
εκλογές. Η προσέγγιση των νέων είναι
ένα συνεχές, δύσκολο, αλλά και προσωπικό στοίχημα του πρωθυπουργού, που
μπορεί να μετατραπεί σε κομβικό παράγοντα για το αποτέλεσμα της κάλπης, δεδομένου ότι το 2023 θα προστεθούν στο
εκλογικό σώμα πάνω από 400.000
«πρωτάρηδες» της κάλπης.
Πάντως ο Κ. Μητσοτάκης στις δύο συνεχόμενες ΔΕΘ έδειξε να εστιάζει το ενδιαφέρον του στους νέους, ανακοινώνοντας μάλιστα ευνοϊκά γι' αυτούς μέτρα,
όπως το κυβερνητικό σχέδιο «Σπίτι μου»,
που θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες.
Ταυτόχρονα, ο κομματικός μηχανισμός
αναζητεί «φρέσκα» πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια
στην κατεύθυνση προσέλκυσης «ειδικών»
ακροατηρίων.
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Επιμένει

να... χάνει
ο Τσίπρας!
ενιχρά είναι μέχρι στιγμής τα
δημοσκοπικά οφέλη για τον
ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ρίξει όλο το
αντιπολιτευτικό βάρος στην υπόθεση
των υποκλοπών, καθώς, σύμφωνα με
πληροφορίες, στις κυλιόμενες
μετρήσεις που διενεργεί το Μαξίμου η
δημοσκοπική κάμψη της ΝΔ είναι της
τάξεως της μίας ποσοστιαίας μονάδας.

Π

του Σωτήρη Σταθόπουλου

stathopoulossotiris@gmail.com

Μπούμερανγκ

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μετρήσεις,
οι απλοί πολίτες ανησυχούν πρωτίστως και
ιδιαίτερα για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση (ενόψει του δύσκολου χειμώνα
που έρχεται) και λιγότερο για το ζήτημα
των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Έμπειροι εκλογικοί αναλυτές μιλώντας
στο «Π» τόνισαν ότι «για μία ακόμη φορά ο
ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εκμεταλλευτεί μία κρίση, προκειμένου να πλήξει την κυβέρνηση.
Μία στρατηγική, η οποία επαναλαμβάνεται
διαρκώς από τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής τα δημοσκοπικά
κέρδη είναι ελάχιστα και πρόσκαιρα, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το
κυβερνών κόμμα καταφέρνει να επανακτά
το σημαντικό προβάδισμα που έχει από την
αξιωματική αντιπολίτευση».

Παράλληλα, στην κυβέρνηση εξακολουθούν να κάνουν ανοίγματα προς τον
χώρο του παραδοσιακού Κέντρου, καθώς, εκτός από τα σημαντικά ερείσματα
που έχει ο πρωθυπουργός, και ορισμένα
κυβερνητικά στελέχη στον συγκεκριμένο
ιδεολογικό χώρο βλέπουν πως σε όλες
τις δημοσκοπήσεις εκτός από την αυτοδυναμία της ΝΔ οι ερωτηθέντες θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. «Mία κυβέρνηση της παράταξής
μας, αν και του ενός κόμματος, δεν είναι
μόνο ενός χρώματος.
Συνεπώς, η δική της αυτοδυναμία –η δική μας αυτοδυναμία– είναι εγγύηση για
την αληθινή εθνική συνεργασία», είπε ο
πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα μη κοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δεν προέρχονται από τη ΝΔ και τώρα οι περισσότεροι
εξ αυτών θα είναι υποψήφιοι με την κεντροδεξιά παράταξη.

Στο πλευρό της ΝΔ
Το τελευταίο διάστημα δύο πρώην
υπουργοί, οι οποίοι έχουν καταγράψει μια
σημαντική πολιτική διαδρομή στον μεσαίο χώρο, έχουν εκφράσει την επιθυμία
να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.
Πρόκειται για τον Βασίλη Κοντογιαννό-

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως το τοξικό κλίμα που δημιουργεί η Κουμουνδούρου θα γυρίσει «μπούμερανγκ», καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι πολίτες εκείνο το οποίο αναζητούν είναι λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και όχι τη λάσπη που ρίχνει ο ΣΥΡΙΖΑ
για να σπιλώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κυριαρχεί σε όλες τις κατηγορίες που αφορούν την αντιμετώπιση κρίσεων,
είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε εθνικές, είτε υγειονομικές. Πρόκειται για
μια σημαντική κατηγορία από τη στιγμή που προεκλογικά το δίλημμα που θα
κυριαρχήσει θα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας.

Οι κυλιόμενες
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
η εμμονή του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
με το θέμα των
παρακολουθήσεων ελάχιστα
έπληξαν την κυβέρνηση και
καθόλου δεν τον «βοήθησαν»

«Όταν αποσταθεροποιείς μια κυβέρνηση,
πρέπει να κοντύνεις τον πρωθυπουργό.
Άρα, λοιπόν, εδώ υπήρξε ένας καταπληκτικός συντονισμός από πολλούς, θα φανεί
αυτό στη συνέχεια, τίποτα δεν μένει κρυφό. Για κάποιους που παροικούμε την Ιερουσαλήμ, λοιπόν, ξέρουμε, μπορούμε να
υποψιαστούμε τι έχει γίνει», τόνισε ο
πρώην υπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο χρονικό διάστημα και
όσο θα πλησιάζουμε προς την ημερομηνία
των εκλογών θα δούμε και άλλα πρόσωπα
από τον συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο να
προσεγγίζουν τη ΝΔ.

πουλο και τον Γιώργο Φλωρίδη, οι οποίοι Η «καυτή πατάτα»
όλο και πιο συχνά μιλούν με ιδιαιτέρως
Στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να έχουν
θερμά λόγια για την κυβερνητική πολιτική
χαμηλώσει τους τόνους σε σχέση με τον
που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός. «Η φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη υπό ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των υποκλοπών,
την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εγ- ωστόσο εξακολουθούν να αρνούνται
οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ, παρά
γυάται την πορεία προς την πρότο γεγονός πως ένα
οδο και τον εκσυγχρονισημαντικό ποσοστό
σμό», αναφέρει σε άρτων
ψηφοφόρων του
Σαφής η
θρο του ο Βασίλης
ΠΑΣΟΚ,
σύμφωνα με
Κοντογιαννόπουεπιθυμία των
τις δημοσκοπήσεις,
λος, ο οποίος διεψηφοφόρων
του
ΠΑΣΟΚ
τάσσονται
υπέρ της συτέλεσε υπουργός
νεργασίας
μεταξύ των
Παιδείας επί Κωνγια κυβέρνηση
δύο κομμάτων. Κυβερσταντίνου Μητσοσυνεργασίας
με
νητικά
στελέχη υποστητάκη και στη συνέρίζουν
πως, όταν ανακορμό
τη
ΝΔ
χεια μετακινήθηκε στο
κοινωθούν τα εκλογικά
ΠΑΣΟΚ επί Κώστα Σημίαποτελέσματα
και ο Νίτη. «Οι όροι Δεξιά και Αριστερά
κος
Ανδρουλάκης
πάρει
ανασυντάσσονται και επαναπροσδιορίζονται, με βάση τα πραγματικά δεδομένα στα χέρια του την «καυτή πατάτα», τότε
και όχι τα στερεότυπα και κλισέ του πα- ενδεχομένως οι επιλογές του να είναι διαρελθόντος», σημειώνει ο πρώην υπουρ- φορετικές. Άλλωστε, ο πολιτικός χρόνος
γός προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την μέχρι τις εκλογές είναι τεράστιος, όπως
δήλωσε και ο πρωθυπουργός σε τηλεουποψηφιότητά του με τη ΝΔ.
Ανάλογες τοποθετήσεις έχει κάνει στο πτική του συνέντευξη. «Ο χρόνος μπορεί
πρόσφατο παρελθόν και ο Γιώργος Φλωρί- να γιατρέψει πολλά, μπορεί και όχι. Αλλά,
δης, ο οποίος στήριξε τον Κυριάκο Μητσο- τελικά, το εκλογικό σώμα θα είναι αυτό το
τάκη για την υπόθεση των υποκλοπών. οποίο θα επιλέξει».
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και
παρουσιάζεται ως
«κατήγορος», δεν μπορεί
να εξηγήσει τις σχέσεις
Λαβράνου με στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ (Λιάκο –
Τόσκα), ούτε να δώσει
πειστικές απαντήσεις
γιατί επί ημερών του
παρακολουθούσε τους
υπουργούς του
Πιτσιόρλα, Βαρουφάκη
και Λαφαζάνη

Η κυβέρνηση διορθώνει
τις εγκληματικές αστοχίες
πρωθυπουργός στις τελευταίες
του συνεντεύξεις έχει τονίσει το
σκεπτικό της κυβέρνησής του σε
σχέση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το
εξής γνωμικό: «Καλύτερα μία
κυβέρνηση που κάνει λάθη και τα
διορθώνει, παρά μία λάθος κυβέρνηση».
Το εξής γνωμικό ταιριάζει απόλυτα και
στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο

του Σωτήρη Πίκουλα

apikoulas@axianews.gr

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχει –ποικιλοτρόπως– τη
«φωλιά του λερωμένη», στην υπόθεση των
υποκλοπών προσπάθησε να επενδύσει προεκλογικά σε αυτό το υποτιθέμενο σκάνδαλο,
έστω και αν δεν υπάρχουν καν στοιχεία και
αποδείξεις, αλλά όπως όλα δείχνουν μέχρι
στιγμής... μάταια!
Η κυβέρνηση άμεσα έφερε στη δημόσια
διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που διορθώνει τα κακώς κείμενα της νομοθεσίας της
προηγούμενης κυβέρνησης και τις αστοχίες
του Αλέξη Τσίπρα στα θέματα εθνικής ασφάλειας με τη δημιουργία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για την ΕΥΠ, τις παρακολουθήσεις και τα λογισμικά.

1

Καθορίζεται η έννοια
«εθνική ασφάλεια»

Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής
ασφάλειας, στη βάση της οποίας μπορεί
να ζητηθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτόν οριοθετείται η δράση των φορέων του Δημοσίου που
επικαλούνται την εθνική ασφάλεια. Η διαδικασία άρσης απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας γίνεται πλέον με αίτηση της

ΕΥΠ ή της Αντιτρομοκρατικής, με κρίση
εσωτερικού εισαγγελέα στην οικεία υπηρεσία, αλλά και με απόφαση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο προστέθηκε με την ΠΝΠ της
9/8/2022, που ουσιαστικά επανέφερε
μία διάταξη που είχε καταργηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

2

Σύνθετη διαδικασία
άρσης απορρήτου

Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την
άρση απορρήτου των πολιτικών
προσώπων με αυστηρά
φίλτρα, που στην ουσία καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή
την άρση στο μέλλον. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει η
ΕΥΠ και μόνο για άμεση και
εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας. Το αίτημα προϋποθέτει την άδεια του
προέδρου της Βουλής και τη σύμφωνη
γνώμη δύο εισαγγελέων. Θυμίζουμε ότι η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε τροποποιήσει το
νομικό πλαίσιο και χρειαζόταν μόνο μία
απόφαση ενός δικαστικού λειτουργού. Τώρα, όχι μόνο επανέρχονται οι 2 εισαγγελείς, αλλά μπαίνει και τρίτο φίλτρο, αυτό
του προέδρου της Βουλής, όπου είναι πολιτειακή και θεσμική θέση.

τος μέσα στην υπηρεσία. Τέτοια υπηρεσία
επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, για να διερευνήσει
πώς γίνονται διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών και εγγράφων. Τώρα όμως δημιουργείται και η ΕΥΠ θωρακίζεται.

4

Μπαίνει τέλος
στην κομματικοποίηση

Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί πλέον να ορίζεται μόνο διπλωμάτης ή απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείονται, δηλαδή,
ιδιώτες από τις θέσεις αυτές και
μειώνονται οι θέσεις από 3 σε
2. Έτσι κλείνει ουσιαστικά η
σκληρή κομματικοποίηση
της ΕΥΠ. Με το νέο πλαίσιο
δεν θα μπορούσαν να είναι
διοικητές ούτε ο Γ. Ρουμπάτης ούτε ο Γ. Κοντολέων.

Για «τα του
οίκου του»
ούτε
κουβέντα

3

Δημιουργία Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου

Συγκροτείται, εντός της ΕΥΠ, Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα ερευνά ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκον-

5

Από πλημμέλημα
ξανά κακούργημα

Απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η
κατοχή ή εμπορία ή χρήση κακόβουλου
λογισμικού, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. Επιπλέον, αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως 10 έτη η
χρήση των λογισμικών αυτών. Θυμίζουμε
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήξερε ότι
πάμε σε εκλογές το 2019, μείωσε τις
ποινές για την κατοχή και εμπορία κακόβουλου λογισμικού και από κακούργημα
το έκανε πλημμέλημα. Αυτό από μόνο
του είναι μία παραδοχή ενοχής, την οποία
θέλουν να ξεχάσουν.

6

Ενημέρωση
στα 3 χρόνια

Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι
είχε γίνει άρση του απορρήτου του τηλεφώνου
του για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά την παρέλευση τριών ετών από τη λήξη της άρσης. Υπάρχει πλέον η μέριμνα ενημέρωσης στο άτομο που
παρακολουθείτο νόμιμα, ενώ πριν δεν υπήρχε.

7

Απαγορεύεται
η καταστροφή

Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν την άρση απορρήτου. Για μεν το περιεχόμενο που προέκυψε από
την άρση απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά την παρέλευση εξαμήνου, για δε τον
φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία τεκμηρίωσης που οδήγησαν στην απόφαση για την
άρση του απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά από δέκα χρόνια. Για δέκα χρόνια, δηλαδή, ο φάκελος με τα στοιχεία και την τεκμηρίωση που οδηγούν στην άρση του απορρήτου
θα παραμένει σε ισχύ. Μέχρι σήμερα ο νόμος
ΣΥΡΙΖΑ δεν προέβλεπε χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων.

8

Βελτίωση
ασφάλειας

Για τη βελτίωση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας στη χώρα συστήνεται Επιτροπή
Συντονισμού για θέματα Κυβερνοασφάλειας μεταξύ: α) της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, β)
της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, γ) της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου της
ΕΥΠ και δ) της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Άποψη

Όταν η ατζέντα είναι «σκάνδαλα», κάτι δεν πάει καλά!
Είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας… Είναι η διαδικασία που μας ξεχωρίζει από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είναι ένα πρώτο (και καθοριστικό) «δείγμα γραφής» των διεκδικητών της εξουσίας!
Είναι κουλτούρα, είναι αισθητική, είναι όραμα, είναι
αγάπη για την πατρίδα, είναι πρόκληση και στόχος για
ένα καλύτερο αύριο…
Είναι οι εκλογές! Σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή βρίσκεται η χώρα μας, όπου οι συνειδητοποιημένοι και υπεύθυνοι πολίτες θα βρεθούν μπροστά στο ύψιστο καθήκον
τους: να επιλέξουν και να εκλέξουν με ψυχραιμία τους
άριστους, με γνώμονα το ευρύτερο καλό και όχι με τη λογική του «κοπαδιού» που ακολουθεί το κριάρι ακόμα και
στον γκρεμό!
Η (όποια) κυβέρνηση, όταν διεκδικεί την επανεκλογή
της, οφείλει να καταθέσει τα πεπραγμένα της και να κριθεί… Η (όποια) αντιπολίτευση οφείλει να σταθεί απέναντι,
να καταρρίψει αυτά τα πεπραγμένα και να προτείνει νέα,
καλύτερα και πάνω απ’ όλα ρεαλιστικά. Αυτός είναι ο ορισμός μιας ευγενούς προεκλογικής «κούρσας»!
Δυστυχώς, τα περισσότερα από τα παραπάνω απλά τα
καταγράφουμε, με αρκετή δόση παιδικής αισιοδοξίας, διότι, μπορεί η κυβέρνηση να προβάλλει, ως οφείλει, την
ατζέντα των πεπραγμένων, η αντιπολίτευση όμως έχει επι-

Γράφει
ο Ίων
Παπαδάκης

Δημοσιογράφος

λέξει την –βρόμικη– ατζέντα των «σκανδάλων»…
Το έχω πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες πέρασαν
δύσκολα και πιθανότατα τη χρονιά που έρχεται η καθημερινότητα δεν θα είναι εύκολη. Και κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τα «τραύματα», τον συσσωρευμένο «θυμό»
και την «εξάντληση», επιλέγουν τα χτυπήματα «κάτω
από τη ζώνη», με στόχο να κερδίσουν πόντους, αδιαφορώντας για το ότι οι συμπολίτες τους κατάφεραν
μετά από 12 χρόνια να βγάλουν έστω και λίγο το κεφαλάκι τους από το νερό!
Και κάπως έτσι, η αντιπολίτευση γίνεται «κατήγορος»
(αν έχει στοιχεία ή ουσιαστικές αντιρρήσεις με στοιχεία
και αντιπροτάσεις, καλά κάνει) και φυσικά η (όποια) κυβέρνηση «κατηγορούμενος», που οφείλει να αποδείξει
ότι «ό,τι είπαμε το κάναμε»…
Όμως όλα τα παραπάνω έχουν μια θεμελιώδη προϋπόθεση: Την ποιότητα της «ατζέντας»! Διότι αν αρχίζει και τελειώνει στα –υποτιθέμενα ή μη– σκάνδαλα,
μπερδεύοντας σκόπιμα την «ηθική» με την «ηθικολογία» του εντυπωσιασμού και την αλήθεια με την ξερή
λασπολογία, τότε κάτι σάπιο υπάρχει στο «βασίλειο
της Δανιμαρκίας»!
Αναρωτιέμαι λοιπόν: Μήπως τελικά είναι καλύτερος
–και πιο τίμιος– ο κατηγορούμενος από τον κατήγορο;

Οι «μαϊντανοί» των media δεν... κερδίζουν!
ι «New York Times» τον ανακήρυξαν το 2009 ως τον πιο «cool» δήμαρχο. Πριν από λίγες ημέρες,
στις ενδιάμεσες εκλογές, εξελέγη γερουσιαστής. Κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, ντύνεται καθημερινά casual
αλλά και στις επίσημες εκδηλώσεις, έχει
«χτυπήσει» τατουάζ σε ορατό σημείο του
σώματός του και έχει υπηρετήσει στο δημαρχιακό αξίωμα για 14 χρόνια. Ζει σε μία
παλιά αποθήκη, έχοντας αρνηθεί την επίσημη κατοικία που του είχε προσφερθεί,
μία πολυτελή έπαυλη. Παραχώρησε, δε,
τη χρήση της πισίνας στους πολίτες!
Εμφανίζεται σπάνια σε τηλεοπτικά κανάλια και αποφεύγει τις περιττές δηλώσεις
και εμφανίσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου, άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα έργου. Από κοινοτικά κέντρα, δωρεάν κατοικίες σε δημότες μέχρι
προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης για νέους και ανάπτυξη βιολογικών
αγροτικών μονάδων, ενώ παράλληλα πρωτοστάτησε σε πολλές καινοτόμες δράσεις
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου του.
Θεωρείται προοδευτικός πολιτικός και
ανήκει στην πολιτική ομάδα του σοσιαλιστή
Μπέρνι Σάντερς. Έχει κάνει ακόμη και φυλακή, λόγω διαμαρτυρίας του, για το κλείσιμο νοσοκομείου. Κέρδισε το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, όταν υλοποίησε την
υπόσχεσή του ότι θα έκανε τατουάζ την ημερομηνία των παιδιών που είχαν δολοφονηθεί στον δήμο του. Κόντρα στις δημοσκοπήσεις, που τον έφερναν πολύ πίσω, κέρδισε
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τον αντίπαλό του, διάσημο τηλε-γιατρό Doc- φιο. Μία επιλογή που έχει αποδειχθεί ότι
tor Oz, με πολύ μεγάλο κονδύλι προβολής είναι και στρεβλή και αναξιοκρατική. Είναι
και παρά το γεγονός ότι έπαθε εγκεφαλικό γνωστό από το παρελθόν το γραφικό φαιλίγο πριν το χρίσμα των δημοκρατικών. Το νόμενο υποψήφιου βουλευτή που γύριζε
όνομά του είναι Τζον Φέτερμαν και είναι σή- από κηδεία σε κηδεία, για να αυξήσει την
αναγνωρισιμότητά του, μία ιδιόμορφη
μερα γερουσιαστής στην Πενσιλβάνια.
Σύμφωνα με έρευνα που είχε γίνει στη σταυροθηρία, που οδηγεί στη γελοιοποίσυγκεκριμένη πολιτεία, στην οποία εξελέ- ηση του πολιτικού προσώπου. Το φαινόμεγη γερουσιαστής, δεν ήταν σε
νο αυτό επαναλαμβάνεται και
σημαντικό ποσοστό «αναγνωρίσιστις μέρες μας, μέσα από τη
μος» από τους πολίτες, είχε
συχνή και άνευ ουσίας εμφάνιόμως μεγάλα ποσοστά όσον
ση των πολιτικών μας στα
αφορά την εικόνα του αναγνωριΜΜΕ. Χρειάζεται μεγάλη προσμένου πολιτικού, τη διαχειριστισοχή, γιατί πολλές φορές μποκή επάρκεια και την αποτελεσμαρεί να φέρνει την πολυπόθητη
τικότητα έργου, σε όσους τον
αναγνωρισιμότητα αλλά και να
γνώριζαν.
έχει αρνητικές συνέπειες στην
του
Επικοινωνιολόγοι και πολιτικοί
εικόνα ενός πολιτικού προσώΘανάση
αναλυτές συμφωνούν με την
που. Η μεγάλη αναγνωρισιμόΠαπαμιχαήλ
εκτίμηση ότι μόνο η αναγνωρισιτητα ενός πολιτικού τον βοημότητα ενός πολιτικού προσώθάει έναντι των «άγνωστων»
Επικοινωνιολόγος
που, χωρίς καμία αξιόλογη και
αντιπάλων του, αλλά δεν είναι
info@thinkpolitics.gr
διακριτική επιλογή, δεν συνιστά
και το μοναδικό κριτήριο επιαπό μόνη της εγγύηση για την
λογής ψήφου των πολιτών.
Η θετική ψήφος, στη μεγάλη
όποια εκλογική επιτυχία. Στη σημερινή εποχή, ο πολίτης-ψηφοφόρος έπα- πλειοψηφία των πολιτών, προϋποθέτει
ψε να συγχέει τους «αναγνωρίσιμους» πο- αποδοχή και εκτίμηση της προσωπικότηλιτικούς με τους αναγνωρισμένους, για την τας, του έργου και της προσφοράς του πολιτικού, πρώτιστα στον επαγγελματικό του
ανάδειξη των πολιτικών ταγών του.
Φυσικά, ο ευτελισμός των κριτηρίων ει- στίβο και στη συνέχεια στον δημόσιο βίο
σόδου στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ξε- του. Να το έχουν υπόψη τους ιδιαίτερα οι
κινάει από τα μοναδικά κριτήρια επιλογής, νέοι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα
όπως το «πόσο αναγνωρίσιμος είναι», «πό- προσόντα να υπηρετήσουν επάξια τον τόσους ψήφους φέρνει» και ποιος μεγαλο- πο, και να μην αποθαρρύνονται από την έλπαράγοντας «στηρίζει» τον κάθε υποψή- λειψη υψηλής αναγνωρισιμότητας.

ια αδιαφορία κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ –την περίοδο που ήταν
κυβέρνηση– για την υπόθεση των
υποκλοπών ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας. Σε συνέντευξή του στο
«Π» υποστηρίζει πως ο πρωθυπουργός
κινήθηκε άμεσα αναλαμβάνοντας
πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση
των προβλημάτων. Παράλληλα ο κ.
Τσιάρας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο
νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην
ΕΥΠ, ενώ ασκεί δριμεία κριτική στην
αξιωματική αντιπολίτευση τονίζοντας
πως παριστάνει τον «κήνσορα της
διαφάνειας» με στόχο τη δημιουργία
ενός τοξικού πολιτικού κλίματος για
μικροπολιτικά οφέλη.

Γ

στον Σωτήρη Σταθόπουλο

stathopoulossotiris@gmail.com

Όσον αφορά το ενδεχόμενο νέας αυστηροποίησης των ποινών για τα ειδεχθή
εγκλήματα, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα
ανοιχτά σημειώνοντας ότι όλες οι προτάσεις βρίσκονται πάνω στο τραπέζι «προκειμένου να αξιολογηθούν από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του
Ποινικού Κώδικα και να προχωρήσουμε

Ο ΣΥΡΙΖΑ
σε όποιες περαιτέρω διορθώσεις κριθούν
αναγκαίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ωστόσο ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθυμίζει πως με την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα που πραγματοποίησε, τα συγκεκριμένα εγκλήματα τιμωρούνται με τις
ανώτατες ποινές, ενώ παράλληλα κλείνει
όλα τα παράθυρα για το ενδεχόμενο πρόωρης αποφυλάκισης.
Η υπόθεση των υποκλοπών εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική αντιπαράθεση, με τον ΣΥΡΙΖΑ που ποντάρει
στην τοξικότητα του προεκλογικού κλίματος. Η στρατηγική αυτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμάτε πως
πλήττει την κυβέρνηση;
Από την πρώτη στιγμή που έγιναν αντιληπτές αρρυθμίες στο σύστημα των νόμιμων
επισυνδέσεων, ο πρωθυπουργός με γενναιότητα απέδωσε πολιτικές ευθύνες και ανέλαβε πολιτικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει για δημόσια διαβούλευση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου, το
οποίο καθιστά το εθνικό πλαίσιο το πιο σύγχρονο και συνεκτικό μεταξύ των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατά
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Μπαίνουμε σταδιακά στην τελική
ευθεία των εκλογών, ποιο πιστεύετε πως θα είναι το διακύβευμα;

Κώστας Τσιάρας
υπουργός Δικαιοσύνης

Ο Τσίπρας
παριστάνει
τον κήνσορα
της διαφάνειας

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποίησε
σημαντικά βήματα. Με συγκροτημένες
πολιτικές, παρά τις επάλληλες κρίσεις
που έπληξαν τον τόπο μας, οδηγήσαμε
την πατρίδα μας στην ανάταξη της οικονομίας της, διασφαλίσαμε με ενεργητικές πολιτικές την κοινωνική συνοχή,
προστατεύσαμε με εθνική αυτοπεποίθηση την κυριαρχία της πατρίδας μας
και θωρακίσαμε τους θεσμούς του τόπου, αναβαθμίζοντας περαιτέρω την
ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Το δίλημμα για τους πολίτες είναι πλέον ξεκάθαρο. Θα συνεχίσουμε με σταθερότητα και ασφάλεια ή θα επιστρέψουμε
στην αβεβαιότητα και την αστάθεια; Θα
προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά τις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που ήδη
έχουμε δρομολογήσει για την ανάπτυξη
της οικονομίας μας ή θα επιστρέψουμε
στις ατελέσφορες πολιτικές που ταλαιπώρησαν την πατρίδα μας και διακινδύνευσαν τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια;

επιχειρεί να μεταδώσει τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα
τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης
αδιαφόρησε πλήρως για τα ζητήματα αυτά,
παριστάνει σήμερα τον κήνσορα της διαφάνειας και επιχειρεί να μεταδώσει τη δική του
τοξικότητα σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό, για να αποκομίσει μικροπολιτικά οφέλη.
Ματαιοπονεί. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται,
κρίνουν και συγκρίνουν. Για αυτό και συνεχίζουν να εμπιστεύονται την κυβέρνηση και
τον πρωθυπουργό, στηρίζοντας τις τομές
που επιχειρεί για την εμπέδωση της διαφάνειας, της νομιμότητας και την προστασία
του δημοσίου συμφέροντος.
Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της
θητείας σας, εξακολουθούν να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις

Στο «τραπέζι»
αυστηρότερες ποινές
για τα ειδεχθή
εγκλήματα

Τα τελευταία 3,5 χρόνια
έχουν εφαρμοστεί πολύ
σημαντικές τομές που
αλλάζουν σταδιακά το
δικαστικό μας σύστημα, ενώ
υλοποιούμε το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ψηφιοποίησης
της Δικαιοσύνης

στην απονομή δικαιοσύνης. Πώς μπορεί να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα;
Η επιτάχυνση των ρυθμών της Δικαιοσύνης δεν επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός
κουμπιού. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, ούτε
εύκολες λύσεις. Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις που εδράζονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση
και πρωτίστως χρειάζεται χρόνος, προκειμένου αυτές οι μεταρρυθμίσεις να αποδώσουν. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν εφαρμοστεί πολύ σημαντικές τομές που αλλάζουν σταδιακά το δικαστικό μας σύστημα.

Υλοποιούμε, όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτεποίηση των ποινών για σοβαρά εγκλήρο πρόγραμμα ψηφιοποίησης της Δικαιοσύματα. Η κυβέρνηση είναι προς σε αυτή
νης που έχει εκπονηθεί ποτέ, δημιουργώντην κατεύθυνση;
τας νέα εργαλεία στην υπηρεσία των λειΑπό τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης
τουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύοφείλω να λαμβάνω αποφάσεις, όχι με
νης, καθώς και των πολιτών. Παράλληλα,
τους ρυθμούς που επιβάλλει η επικαιρότηέχουμε προβεί στον εκσυγχρονισμό όλων
τα, αλλά με ψυχραιμία και νηφαλιότων Κωδίκων όλων των κλάδων
τητα. Αυτό έπραξα όταν εισητης Δικαιοσύνης, έχουμε συγήθηκα στην Εθνική Αντιστήσει τα Ειδικά Τμήματα για
προσωπεία τον Ν. 4855 /
αναπτυξιακές υποθέσεις,
Το δίλημμα
2021 για την τροποποίέχουμε θεσπίσει ένα νέο
των εκλογών θα είναι ηση του Ποινικού Κώδιπλαίσιο για τη διαρκή επικα. Παρά τη σκληρή κρισταθερότητα
μόρφωση και την αξιολότική που δέχτηκα από
γηση των δικαστών και
ή αβεβαιότητα
την αντιπολίτευση, την
έχουμε δημιουργήσει ένα
επιστημονική κοινότητα
νέο λειτουργικό πλαίσιο για τις
και μερίδα δικηγόρων, έφεεξωδικαστικές μεθόδους επίλυρα ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών,
σης διαφορών. Οι μεταρρυθμίσεις αυπου σήμερα τιμωρεί ειδεχθή εγκλήματα
τές λειτουργούν σωρευτικά και είμαστε αιμε τις ανώτατες ποινές και κλείνει όλα τα
σιόδοξοι πως σε λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει
παράθυρα της πρόωρης αποφυλάκισης.
ριζικά το σύστημα απονομής της ΔικαιοσύΑπό κει και πέρα, όλες οι προτάσεις που είνης επιταχύνοντας τους ρυθμούς της και
ναι εναρμονισμένες με το κράτος δικαίου
προασπίζοντας το υψηλό επίπεδο της ποικαι τις βασικές αρχές του Συμβουλίου της
ότητάς της.
Ευρώπης είναι στο τραπέζι, προκειμένου να
Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις οι ποαξιολογηθούν από την αρμόδια νομοπαραλίτες με αφορμή τις γυναικοκτονίες
σκευαστική Επιτροπή του Ποινικού Κώδικα
και να προχωρήσουμε σε όποιες περαιτέρω
και την υπόθεση της 12χρονης στον
διορθώσεις κριθούν αναγκαίες.
Κολωνό ζητούν περαιτέρω αυστηρο-
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Παίζει τα «ρέστα» του ο ΣΥΡΙΖΑ

α «ρέστα» του παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην
υπόθεση των υποκλοπών,
προσδοκώντας να φθείρει την
κυβέρνηση στην τελική ευθεία για τις
κάλπες. Για την Κουμουνδούρου μάλιστα
είναι ιδιαίτερα ευτυχές το γεγονός πως η
δημοσιοποίηση των πληροφοριών μοιάζει
με «μαρτύριο της σταγόνας» για την
κυβέρνηση.

Τ

του Αντώνη Αναστασόπουλου

antonis.anastasopoulos@hotmail.com

Οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σταδιακά, με το θέμα να συντηρείται στα πρωτοσέλιδα των Μέσων, στη δημόσια συζήτηση –έστω και αν δεν έχει τη θέση
που θα ήθελαν– και τους ίδιους να «χτυπούν»

 Το

θέμα των υποκλοπών συντηρείται στα πρωτοσέλιδα,
έστω και αν δεν έχει τη θέση που θα ήθελαν
οι «κάτοικοι» της Κουμουνδούρου
 Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε και αυτή την εβδομάδα
να καταθέτει ερωτήσεις στον πρωθυπουργό
επιχειρώντας να τον φέρει στη Βουλή

σε ένα πεδίο που θεωρούν προνομιακό. Εν
αναμονή νέων πληροφοριών που θα τροφοδοτήσουν την αντιπολιτευτική τακτική του
κόμματος και με τη συζήτηση του νομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της ΕΥΠ και τη ρύθμιση του καθεστώτος των παρακολουθήσεων να απέχει αρκετά χρονικά από τη συζήτησή του στην Ολο-

«Θεσμοθέτηση της ομερτά»
Παράλληλα, χαρακτήριζαν το νομοσχέδιο «απόδειξη ενοχής» του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «επιχείρηση συγκάλυψης» και «θεσμοθέτηση της ομερτά».
Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν πως το νομοσχέδιο «επιχειρεί να κλείσει τις
τρύπες» που οδήγησαν στην «αποκάλυψη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων»,
ενώ στην ανακοίνωση του κόμματος αμέσως μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου
έκαναν λόγο για «ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης».
Σύμφωνα με τους ίδιους, το μόνο που κάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι να επιβεβαιώνει «την ενοχή Μητσοτάκη» για την υπόθεση. Επικεντρώνονται συγκεκριμένα στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που παραπέμπουν ενδεχόμενη
ενημέρωση των πολιτών για παρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας, ενώ –
όπως λένε– ακόμα και τότε στο τριμελές όργανο που θα αποφασίζει για το αν ο πολίτης θα ενημερωθεί, την πλειοψηφία θα έχουν ο διοικητής και ο εισαγγελέας της
ΕΥΠ, «οι ίδιοι δηλαδή που θα έχουν αποφασίσει την παρακολούθηση».
Τις διαφωνίες τους εκφράζουν ακόμα τόσο στην αρμοδιότητα που δίνεται στον διοικητή της ΕΥΠ, ο οποίος –όπως αναφέρουν– θα αποφασίζει ποιο λογισμικό θεωρείται κακόβουλο και ποιο όχι, όσο και στην επίσπευση της αυτόματης διαγραφής
του υλικού των παρακολουθήσεων στους έξι μήνες.

μέλεια (βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης), ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του συνέχισαν και αυτή την εβδομάδα
να καταθέτουν ερωτήσεις στον πρωθυπουργό επιχειρώντας να τον φέρουν στη Βουλή.

στα, επανέλαβε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
μια μέρα αργότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά
«Όταν δεν μπορείτε να τους υποστηρίξετε
όλους, δημιουργούνται μικροπροβληματάκια,
αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε». Στην Κουμουνδούρου, πάντως, «διερρήγνυαν τα ιμάτιά»
τους πως καμία από αυτές τις δηλώσεις δεν
ήταν «εκτός γραμμής». Αντίθετα, υποστήριζαν
πως στις λίστες που έχουν δημοσιευτεί υπάρχουν ονόματα που επιβεβαιώνουν παρακολουθήσεις και για οικονομικά συμφέροντα
που συνδέονται με διάφορα θέματα, όπως
εξοπλιστικά και μεγάλα κοινοτικά κονδύλια.

Προς την «πορεία»

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου ο
πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας
Το «αρραγές» που… ράγισε
συμμετείχε –για δεύτερη φορά μέσα σε δύο
Και ενώ στην Κουμουνδούρου θεωρούσαν εβδομάδες– σε πορεία στο κέντρο της Αθήπως έχουν το «πάνω χέρι» και την πρωτοβου- νας και συγκεκριμένα σε αυτή για την επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
λία των κινήσεων στην υπόθεση,
Ο επικεφαλής της αξιωματιμια ατάκα της πρώην αναπληκής
αντιπολίτευσης συνέδεσε,
ρώτριας υπουργού Εργαμάλιστα, στη δήλωσή του την
σίας και βουλευτή του
Επενδύουν στο
επέτειο με το ζήτημα των υποΣΥΡΙΖΑ Θεανώς Φωτίου
«μα
ρτύ
ριο
της
κλοπών, αναφέροντας χαρα–παρόντος μάλιστα του
σταγόνας» των
κτηριστικά «Κάνουν λάθος
υπουργού Ανάπτυξης και
όσοι πιστεύουν σήμερα ότι τα
Επενδύσεων Άδωνι Γεωρυποκλοπών
ζητήματα που έχουν να κάνουν
γιάδη που δεν την άφησε να
με
την προστασία της Δημοκρα«πέσει κάτω»– στη Βουλή δημιτίας και των δημοκρατικών δικαιωούργησε γκρίνιες.
μάτων
δεν
απασχολούν τους Έλληνες πολίΗ κ. Φωτίου συνέδεσε την υπόθεση των
υποκλοπών και την αποκάλυψή τους με θιγ- τες. Όσοι υπονομεύουν τη Δημοκρατία και
μένα επιχειρηματικά συμφέροντα από τη δια- υποτιμούν την αποφασιστικότητα του ελληνιχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμ- κού λαού να την προστατεύσει διαπράττουν
ψης, κάνοντας το καλύτερο «δώρο» στην κυ- τεράστιο λάθος, το οποίο θα διαπιστώσουν
βέρνηση που το αξιοποίησε, εντάσσοντάς το σύντομα μέσα από τους αγώνες του ελληνιστο δικό της αφήγημα πως «βάλλεται» από κού λαού και κυρίως μέσα από την ψήφο του
ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι
συμφέροντα.
Τη θέση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, μάλι- κάλπες για την πολιτική αλλαγή».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
να ιδιότυπο πολιτικό «bras de
fer» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το
ΠΑΣΟΚ με φόντο τις εξελίξεις στην
υπόθεση των υποκλοπών. Μπορεί το
κουβάρι των εξελίξεων να άρχισε να
ξετυλίγεται από τις καταγγελίες του
Νίκου Ανδρoυλάκη, ωστόσο στην
πορεία, είτε από λανθασμένους
χειρισμούς, είτε επειδή δεν μπορούσαν
πολιτικά να αντέξουν το βάρος μιας
τόσο σκληρής μονοθεματικής
αντιπολίτευσης, έδωσαν πολύτιμο χώρο
στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην πορεία, η υπόθεση
αυτή ξέφυγε από τα στενά όρια
συγκεκριμένων καταγγελιών.

E

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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«ΡΕΛΑΝΣ» ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Στέλνει
τον ΣΥΡΙΖΑ
στο «πυρ το
εξώτερον»!

Οι συνεχείς αποκαλύψεις «πασπαλισμένες» με γερές δόσεις συνωμοσιολογίας
προσέφεραν στον ΣΥΡΙΖΑ το ιδανικό
αφήγημα για να μπορέσει να «σηκώσει
κεφάλι» και να εξαπολύει σε καθημερινή
βάση ένα ισχυρό σφυροκόπημα
στην κυβέρνηση. Αυτό είχε
ως συνέπεια να «αποσυντοΟ πρόεδρος του
νιστεί» το κλίμα στη Χαρ.
ΠΑΣΟΚ γυρίζει την
τοιο ενδεχόμενο, δηλαδή
Τρικούπη, το οποίο επινα προκύψει ένα ισχυρό
πλάτη στην
βαρύνθηκε με το ατύχηΠΑΣΟΚ από 13% έως
Κουμουνδούρου, βάζει
μα που είχε ο Νίκος Αν15%,
τότε, όπως έχει πει
«πλαίσιο» και αρχίζει να
δρουλάκης. Μετά τον
και
ο
κ.
Ανδρουλάκης, θα
κάνει… παιχνίδι
αρχικό αιφνιδιασμό, βρίαναλάβει πρωτοβουλίες για
σκονται πλέον σε φάση ανανα μην υπάρξει πολιτική
σύνταξης και χάραξης νέας
αστάθεια. «Ισχυρό ΠΑΣΟΚ την
στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξα- πρώτη Κυριακή σημαίνει ότι θα πάρουμε
ναμπεί ψηλά στην ατζέντα το θέμα των την πρωτοβουλία προγραμματικής συμπολιτικών συνεργασιών, επιχειρώντας φωνίας βάσει προτεραιοτήτων που εμείς
έτσι να προσδώσουν στην αντιπαράθεση αξιακά θεωρούμε ότι κάνουν τη χώρα
πολιτικά χαρακτηριστικά μακριά από ισχυρή, με πρόσωπα πολιτικού ήθους. Συκραυγές και πυροτεχνήματα.
ζήτηση με όλα τα κόμματα στη βάση των

Παίρνει πρωτοβουλίες;
Ο στόχος αυτή τη στιγμή για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι το κόμμα του να πάει στην
κάλπη χωρίς «ταβάνι» στις προσδοκίες,
ώστε να καταφέρει να αποσπάσει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Σε ένα τέ-
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ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2022

προγραμματικών μας προτεραιοτήτων.
Έχουν αποτύχει οικτρά τα μοντέλα εξουσίας Τσίπρα, Μητσοτάκη, το συγκεντρωτικό κράτος που τότε όλοι έψαχναν τον κολλητό του Τσίπρα, Νίκο Παππά, και τώρα
ψάχνουν τον ανιψιό του Μητσοτάκη, Γρη-

Μοιράζει (ξανά) την τράπουλα
Έτσι, λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης εκμεταλλευόμενος τα πολιτικά πλεονεκτήματα που
του δίνει το σύστημα της απλής αναλογικής «αρχίζει να κάνει παιχνίδι». Ενδεικτικό
είναι το υπονοούμενο που άφησε με αφορμή τις υποκλοπές στη συνέντευξη που
έδωσε στο Mega «Δηλαδή να ξυπνήσουμε το 2024 και να μάθουμε ότι παρακολουθούσαν καμιά δεκαριά βουλευτές; Τώρα θα μάθουμε, προεκλογικά. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές με φως και όχι με σκοτάδι». Σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση εύκολα διακρίνουμε πίσω από τις προσεγμένες λέξεις που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι για πρώτη φορά βάζει όρους για το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας με τη ΝΔ. Δηλαδή εμμέσως υπονοεί ότι, αν ο πρωθυπουργός δώσει το
«πράσινο φως» για να δημοσιοποιηθούν οι λόγοι που οδήγησαν την ΕΥΠ να προχωρήσει σε νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνό του, τότε θα είναι εφικτό να φύγουν από
τη μέση κάποια σοβαρά εμπόδια από τον δρόμο των μετεκλογικών συνεργασιών.

γόρη Δημητριάδη. Για μένα αυτά είναι έξω
από τον αξιακό και πολιτικό μου κώδικα.
Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα να αλλάξει,
να έρθει ευημερία και σταθερότητα. Τους
ενδιαφέρει μόνο η θέση του πρωθυπουργού. Δείτε ποιοι αξιακά και σταθερά προσπαθούν να φέρουν τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος», είπε χαρακτηριστικά και
πρόσθεσε: «Λέω, λοιπόν, στον ελληνικό
λαό ότι δεν είστε σε ομηρία, δεν έχετε δύο
επιλογές κάκιστες. Εμείς σας δίνουμε μία
τρίτη επιλογή προοδευτική, αξιοπρεπή,
διαφανή, με ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει την προοπτική της χώρας και το δημόσιο συμφέρον. Αυτός είναι ο αγώνας
μας και αυτή είναι η αγωνία μας. Όλα τα
υπόλοιπα θα κριθούν μετεκλογικά βάσει
των πολιτικών συσχετισμών».

«Χτίζει» νέο προφίλ
Την ίδια στιγμή, με μεθοδικά βήματα επιχειρείται το «χτίσιμο» της νέας πολιτικής
φυσιογνωμίας του κόμματος. Ο στόχος είναι να εκπέμπεται το μήνυμα της ανανέωσης και της σοβαρής αντιμετώπισης της
καθημερινότητας. Ωστόσο, εκείνο στο
οποίο δίνουν προτεραιότητα είναι η διακριτή διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με
την αντιπολιτευτική γραμμή. Ήδη στο θέμα
των υποκλοπών έχουν κάνει αισθητή τη
διαφορά τους, κινούμενοι σε θεσμικές ράγες και διατηρώντας αποστάσεις από την
καταιγίδα των αποκαλύψεων. «Δεν μου
αρέσουν οι συνωμοσιολογίες ή οι σκιές»,
επαναλαμβάνει με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης και όπως είπε χαρακτηριστικά στην τελευταία του συνέντευξη, «Είμαι εκπρόσω-

πος του ορθού λόγου και όχι της συνωμοσιολογίας. Καλώ όποιον έχει την οποιαδήποτε πληροφορία να πάει άμεσα στη Δικαιοσύνη. Εγώ, επειδή δεν φοβάμαι κανέναν, ούτε επιχειρηματίες, ούτε ιδιοκτήτες
λογισμικών, ούτε συνεργάτες, πήγα στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου». Πρότεινε,
δε, στον πρόεδρο της Βουλής να φτιάξει
έναν μηχανισμό ελέγχου των κινητών τηλεφώνων των βουλευτών, όπως έγινε και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν αντιμετώπισε τέτοια φαινόμενα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιθυμούν να εγκλωβιστούν σε μια αντιπολίτευση μόνο για τις
υποκλοπές. Κάτι τέτοιο θεωρούν, και όχι
άδικα, ότι περιορίζει πολύ το ακροατήριό
τους και θα τοποθετήσει το κόμμα στο
παζλ της τοξικότητας. Ήδη η σταδιακή
επαναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη σε
«μάχιμη» κατάσταση ανεβάζει τους ρυθμούς της καθημερινής δραστηριότητας και
της επαφής με τους πολίτες.

Ο Ν. Ανδρουλάκης εξέφρασε
μεν τη δικαίωσή του για
την εξέλιξη που έχει πάρει
η υπόθεση, αλλά διατήρησε
και μια επιφυλακτικότητα
τόσο για την αξιοπιστία των
νέων καταγγελιών, όσο
κυρίως για τις σκοπιμότητες
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ΕΔΣΝΑ και Περιφέρεια Αττικής προτείνουν 7
βήματα, για να δώσουμε αξία στα σκουπίδια μας

τον «αέρα» η δεύτερη
φάση της εκστρατείας
ευαισθητοποίησης, για να
αλλάξουμε όλοι μαζί τη διαχείριση
των απορριμμάτων της Αττικής.

πο, αλλά και με πρακτικές οδηγίες η
δεύτερη φάση της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που
υλοποιείται από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και την Περιφέρεια Αττικής.

Στην Αττική έχουμε αποφασίσει
«να τα βάλουμε» με ένα τέρας που
ζει και μεγαλώνει σε όλο τον κόσμο: το τέρας των σκουπιδιών που
απειλεί όχι μόνο την Αττική, αλλά
ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα τέρας
που όσο το αφήνουμε να «τρέφεται» από τα σκουπίδια μας, τόσο μεγαλύτερο γίνεται και τόσο πιο δύσκολη θα γίνει στο μέλλον η αντιμετώπισή του.

Μέσα από τη β’ φάση της καμπάνιας προβάλλονται:

Σ

Αυτό το τέρας των σκουπιδιών
μπορούμε να το νικήσουμε και την
εξέλιξη της προσπάθειας για να πετύχουμε τον στόχο αυτόν επιχειρεί
να αναδείξει με έναν συμβολικό τρό-

 Τα 7 βήματα που γίνονται σήμερα

από τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια
Αττικής, σε συνεργασία με τους 66
δήμους, για να αλλάξει ο τρόπος
διαχείρισης των απορριμμάτων στο
Λεκανοπέδιο.
 Η προμήθεια και δωρεάν διανομή

σύγχρονου εξοπλισμού ανακύκλωσης, που τοποθετείται σταδιακά σε
κάθε δήμο της Αττικής, ώστε να
μπορεί κάθε πολίτης να ανακυκλώνει εύκολα.
 Ο τρόπος για να βάλουμε στη ζωή
μας τον καφέ κάδο και τη χωριστή

συλλογή βιοαποβλήτων, που διευκολύνεται μέσα από τη δωρεάν διανομή 200 καφέ απορριμματοφόρων
και 45.000 κάδων στους δήμους.
 Η εκπαίδευση των πολιτών στην

ανακύκλωση και την υιοθέτηση των
αρχών της κυκλικής οικονομίας, μέσα από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης Αττικής και τα
60 κινητά πράσινα σημεία που κυκλοφορούν σε καθημερινή βάση, σε
όλους σχεδόν τους δήμους.
Με απλά και κατανοητά βήματα,
ο κάθε πολίτης της Αττικής μπορεί
να δώσει αξία στα σκουπίδια του,
που είναι το κεντρικό μήνυμα της
καμπάνιας.
Η δεύτερη φάση της καμπάνιας
μάς επιτρέπει να γνωρίσουμε όλα
τα διαθέσιμα «όπλα» που πλέον
έχουμε, ώστε να συμβάλλουμε στη
λύση του προβλήματος, διαχωρί-

ζοντας τα απορρίμματα από το σπίτι
κιόλας, υιοθετώντας νέες πρακτικές όπως ο καφές κάδος και τοποθετώντας τα τελικά στους σωστούς
κάδους και γωνιές ανακύκλωσης,
που πλέον βρίσκονται σε πολλά σημεία σε όλη την Αττική.
Με τον τρόπο αυτόν τα απορρίμματα δεν θα γίνουν ποτέ σκουπίδια.
Αντίθετα θα αποκτήσουν αξία.
Για να τα βάλουμε με το τέρας
των σκουπιδιών, απλά αξιοποιούμε
τις δυνατότητες που μας δίνει ο νέος εξοπλισμός που έχουμε στη διάθεσή μας. Βάζουμε τα σκουπίδια
στους σωστούς κάδους και με τον
τρόπο αυτόν τους δίνουμε αξία.
Μάθε πώς η Αττική γίνεται πρώτη
στην ανακύκλωση στο doseaksia.gr
και στο site του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης Αττικής recycleattica.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Δεν βρήκε επαρκή στήριξη και το σενάριο «κάηκε»

Η Εύα Καϊλή σκέφτεται
(από τώρα) το μέλλον της

Ανορθογραφίες

από τον Μάνο Οικονομίδη

Η υψηλή δημοφιλία που απολαμβάνει
τα τελευταία χρόνια η Εύα Καϊλή και το
εξαιρετικό πλασάρισμά της στην κοινωνική βάση της Κεντροαριστεράς
έχουν επιτρέψει στην εκ των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να εξετάζει με προσεκτικά βήματα και
επιλογές το μέλλον της.
Οι αποστάσεις που έχει κρατήσει από
τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μια σειρά
από κεντρικές επιλογές του έχουν
προκαλέσει εκνευρισμό στη Χαριλάου
Τρικούπη, η ίδια η Εύα Καϊλή ωστόσο
έχει απορρίψει τις προτροπές να ακολουθήσει τη διαδρομή του Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και του Κυριάκου Πιερρακάκη και να μετακινηθεί στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Συνομιλητές της Εύας Καϊλή επιμένουν ότι βλέπει το μέλλον της στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στα καινούρια δεδομένα, τα οποία θα προκύψουν μετά τις επόμενες εκλογές.

Θέλει ΠΑΣΟΚογενή
δημοσιογράφο για Αθήνα
Εκτός από τον πυρετό διεργασιών και
ζυμώσεων για τις βουλευτικές εκλογές και τις υποψηφιότητες που θα
στελεχώσουν τις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης Τσίπρας δίνει έμφαση και στις
κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει γίνει δέκτης πολλαπλών εισηγήσεων για τη διαμόρφωση
ενιαίου μετώπου με το ΠΑΣΟΚ και άλλα αντιπολιτευτικά κόμματα, καθώς
και με φορείς και οργανώσεις, ώστε
να υποστηριχτούν στις Περιφέρειες
και τους Δήμους φρέσκα πρόσωπα,
που θα μπορούσαν να δώσουν με
αξιοπιστία τη μάχη και να αλλάξουν
τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν
τα προηγούμενα χρόνια, με σαρωτική
υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας. Για
τον Δήμο Αθηναίων ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να προτιμά δημοσιογράφο με… ΠΑΣΟΚογενή προέλευση, καθώς εκτιμά ότι το προφίλ
του θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκέφαλο στον Κώστα Μπακογιάννη.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ήταν από εκείνους που
δεν έκρυβαν τις φιλοδοξίες τους για τις πολλαπλές εκλογικές μάχες που έρχονται. Τόσο με
τη συχνή αρθογραφία του, όσο και με συνεντεύξεις του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλούσε με θέρμη για την προοπτική να συνδράμει με τις δυνάμεις του στην αλλαγή στην Περιφέρεια Αττικής.
Πληροφορίες, ωστόσο, από τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν σε επίπεδο παρασκηνίου
επιμένουν ότι το σενάριο Χατζηθεοδοσίου «κάηκε», καθώς ο γνωστός συνδικαλιστής του
χώρου των εμπόρων δεν βρήκε την ανταπόκριση την οποία ανέμενε σε επίπεδο στήριξης
από πολιτικές δυνάμεις, οριζόντια στο πολιτικό φάσμα και από στελέχη της αγοράς, που
προσδοκούσε ότι θα προσέδιδαν άλλη δυναμική σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.
Το σενάριο Χατζηθεοδοσίου, όταν διακινήθηκε για πρώτη φορά προ μηνών, ήθελε τον
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αθηνών να διεκδικεί την κοινή στήριξη από τα κόμματα της
Αντιπολίτευσης και από φορείς της αγοράς και της Αυτοδιοίκησης, κάτι ωστόσο που,
όπως προκύπτει, δεν προχώρησε.

Γυναίκα του ΣΕΒ
στο... ραντάρ
μεγάλου κόμματος
υναίκα, δυναμική και με διακριτή δημόσια παρουσία
και δραστηριοποίηση στο κοινωνικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι από το διοικητικό συμβούλιο του
ΣΕΒ, φέρεται να βρίσκεται στο… ραντάρ μεγάλου κόμματος για τις επόμενες εκλογές, με μια εκλόγιμη θέση στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Η δεξαμενή του ΣΕΒ ήταν πάντα… επίφοβη για το πολιτικό σύστημα λόγω του αποτυπώματος των Βιομηχάνων, που τους καθιστούσε απόμακρους
από την κοινωνία, σε μια από τις σχετικές… προκαταλήψεις που κυριάρχησαν στη χώρα μας στην εποχή της Μετα-

Γ

πολίτευσης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, τα δεδομένα
έχουν μεταβληθεί. Ο ΣΕΒ έχει αποκτήσει… σχετική ευελιξία και το παρελθόν των στελεχών του δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για το μέλλον τους, όπως αποδείχτηκε και με
την περίπτωση του Άκη Σκέρτσου, που έγινε στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργός Επικρατείας
των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το όνομα της
συγκεκριμένης γυναίκας από το διοικητικό συμβούλιο του
ΣΕΒ ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα στα κομματικά παρασκήνια, και οι εξελίξεις είναι μπροστά.

Εισήγηση-έκπληξη για τον Παύλο Μαρινάκη
Μια εισήγηση-έκπληξη ακούγεται ότι έχει
πέσει στο τραπέζι για τη Νέα Δημοκρατία με
φόντο τις επόμενες εκλογές, την οργανωτική
προετοιμασία του κυβερνώντος κόμματος,
αλλά και τα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη για την
αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί θα
έβλεπαν με καλό μάτι την πρόσθετη αξιοποίηση του γραμματέα του κόμματος Παύλου
Μαρινάκη και σε ρόλο εκπροσώπου Τύπου.
Ο Παύλος Μαρινάκης έχει δικαιώσει την
εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη στο πρόσωπό του και έχει καταφέρει να ενώσει «όλες τις φυλές» της Κεντροδεξιάς, ώστε η Νέα Δημοκρατία να οδεύσει στην τελική ευθεία για τις εξαιρετικά κρίσιμες κάλπες, με τη μεγαλύτερη δυνατή
εσωτερική συνοχή και συσπείρωση.
Οι εμπνευστές της σχετικής εισήγησης,
λοιπόν, εκτιμούν ότι με τον μαχητικό λόγο
του και τα διαπιστευτήρια που έχει ήδη καταθέσει με τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ θα
μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τα πολιτικά μηνύματα της Νέας Δημοκρατίας, στην
τελική ευθεία για τις εκλογές.
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Αποτελεσματική και ουσιαστική
Πολιτική Προστασία !

Ο

* Συγγραφέας, Α’ αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

Κατά της εγκληματικότητας

Ήξεις αφήξεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης
Bαρβιτσιώτης επισκέφτηκε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρέθηκε το θέμα της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από
την Τουρκία, αλλά και το ζήτημα της αστυνόμευσης των περιοχών και της ασφάλειας των πολιτών της Δυτικής Αθήνας,
εκλογική περιφέρεια του κ. Bαρβιτσιώτη. Όπως προκύπτει
από τη συνάντηση, 54 νέοι αστυνομικοί ενισχύουν τα Αστυνομικά Τμήματα της Δυτικής Αθήνας. Απόλυτα ορθή κίνηση.

Τρεις-τέσσερις παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την πολιτική. Ο λόγος για τους Φλαμπουράρη, Βίτσα,
Δρίτσα και Δραγασάκη, με τον τελευταίο να μην
το έχει ακόμη αποφασίσει. Τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε οι άλλοι το έχουν αποφασίσει.
Κάθε φορά στην πορεία της τετραετίας λένε
αποχωρούμε και λίγο πριν από τις εκλογές σκέπτονται ότι η καρέκλα είναι γλυκιά.

Σφάζονται στον ΣΥΡΙΖΑ για το Επικρατείας
Ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει για τον εμπλουτισμό των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ το «think tank» των στελεχών του. Εδώ κάποιοι έχουν ήδη «κλειδώσει» για
τις εθνικές εκλογές, όπως ο Νικόλαος Φαραντούρης για τη μονοεδρική της Κεφαλονιάς. Υπάρχουν όμως και πρόσωπα που ακούγονται για το νέο Επικρατείας όπως: Ο Όθωνας Ηλιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και κλινικός ογκολόγος στο Χάρβαρντ, η βραβευμένη σε διαγωνισμό ρομποτικής Διάνα
Βουτηράκου, η Ζωρζέττα Λάλη, που ειδικεύεται στο ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Θα μπορούσε, λένε πηγές, στο νέο επίσης ψηφοδέλτιο να είναι και ο εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα στα διπλωματικά, Βαγγέλης Καλπαδάκης. Πιθανότητες συγκεντρώνουν οι καθηγητές Νίκος Μουζέλης, Αντώνης Λιάκος και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Όνομα που επίσης «παίζει» είναι αυτό του ομότιμου καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ, Δημήτρη Πλουμπίδη, καθώς και του καθηγητή
ΜΜΕ Γιώργου Πλειού. Το δε μοντέλο των ποσοστώσεων που επικράτησαν στο
Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα νέα του κομματικά όργανα, η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών, θα επαναληφθεί και εδώ, λένε...

Κουτσομπολεύουν
τον Ευκλείδη
Ο πρώην υπουργός Ευκλείδης
Τσακαλώτος πρωτοστατεί... στα
κουτσομπολιά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
«κουτσομπόληδες» του κόμματος λένε ότι στις ευρωεκλογές
του 2019 ανέλαβε να πάει στην
Ήπειρο –από όπου κατάγεται–
για να στηρίξει τους υποψηφίους της Αριστεράς. Εκεί
γνώρισε την κ. Νάσση,
η οποία γεννήθηκε,
έζησε και εργάζεται
στην Ιταλία. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, η
Όλγα Νάσση, ως πρόεδρος των
Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας, διοργάνωσε στο Παλέρμο μια εκδήλωση,
για να παρουσιάσει ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος το βιβλίο του. Εκεί,
απελευθερωμένοι από τον στενό
κομματικό περίγυρο, αποφάσισαν να πάνε παρακάτω και τα
πράγματα πήραν τον δρόμο τους.
Πρόσφατα βρέθηκαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Νικόλα
Φαραντούρη και τα τηλέφωνα
πήραν φωτιά.

Αποστομωτική απόφαση υπέρ Λοβέρδου
Ομόφωνα απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα της πρώην επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μ. Παπασπύρου, και
κατ’ επέκταση η αγωγή της, προκειμένου να σταματήσει να κυκλοφορεί
το βιβλίο του Ανδρέα Λοβέρδου «Απόπειρα Δολοφονίας».
«Η Μ. Παπασπύρου θεώρησε ότι σε περίοδο ώριμης δημοκρατίας μπορεί
να στραφεί εναντίον των Εκδόσεων Ίνδικτος, εναντίον του εκδότη Μανώλη Βελιτζανίδη και
εναντίον μου και να ζητήσει, μεταξύ
άλλων, την απαγόρευση του βιβλίΑντιδράσεις
ου μου. Της διέφυγε, όμως, κάτι
Έντονες αντιδράσεις έχει προκααπολύτως βασικό: Στις δημολέσει η ίδρυση αθλητικού-πολιτιστικού
κρατίες, η ελευθερία του λόσυλλόγου οπαδών της Φενέρμπαχτσε με
γου και της έκφρασης έχουν
το όνομα «Δυτική Θράκη», ο οποίος πήρε
κατοχυρωθεί», δήλωσε μεταμάλιστα και έγκριση από το Πρωτοδικείο
ξύ άλλων ο πρώην υπουργός
Κομοτηνής. Ο λόγος είναι προφανής, μιας
του ΠΑΣΟΚ που σημείωσε ότι
και η Θράκη στην Ελλάδα είναι ενιαία
έχει δεχθεί πολλά άδικα χτυπήγεωγραφική περιοχή και δεν χωρίματα, «εδώ όμως το ζήτημα ξέζεται αναλόγως της θέσης
φυγε εντελώς και από το προσωπιτης στον χάρτη.
κό και από το πολιτικό επίπεδο, γιατί η
ανωτέρω επιτέθηκε σε βιβλίο».

«Φρένο» στους πολιτευτές
Να μπει, προσώρας, φρένο σε όσα στελέχη έχουν αυτοανακηρυχθεί
υποψήφιοι βουλευτές θέλει να βάλει το οργανωτικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δημιουργούνται ανισορροπίες και λανθασμένες εντυπώσεις σε τοπικό επίπεδο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τι θα γίνει όταν δεχθούν το
επίσημο «όχι» από το κόμμα. Κάποιοι από αυτούς μιλάνε ήδη με Βαρουφάκη, όπως ο επικεφαλής των διανομέων της e-food που εντάχτηκε
στο ΜέΡΑ25.

από τον... Δικτυωμένο

ι απίστευτης έκτασης θανατηφόρες καταστροφές που συνέβησαν στη χώρα μας,
από πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, καθιστούν σήμερα περισσότερο από άλλοτε αναγκαία τη χάραξη μιας αποτελεσματικής και ουσιαστικής στρατηγικής για τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Σήμερα, το υφιστάμενο σχήμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι δυσκίνητο,
αλυσιτελές, με τέσσερα επίπεδα σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και δράσης, που δεν συνδέουν το
κεντρικό όργανο με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι
οποίοι θα δράσουν στο πεδίο. Για τον προϋπολογισμό της Πολιτικής Προστασίας, υπάρχει ένα εγγεγραμμένο κονδύλι στον
προϋπολογισμό, που δεν
συνδέεται όμως με τους
στόχους και τα αποτελέσματά της. Το υφιστάμενο
του
σχήμα Πολιτικής ΠροσταΠάνου Ν.
σίας στερείται διοικητικής
Αβραμόπουλου*
και επιχειρησιακής διασύνδεσης μεταξύ των δομών
του, με αποτέλεσμα στο
πεδίο να λειτουργεί ο καθένας αυτοσχεδιάζοντας.
Οι υφιστάμενες δομές Πολιτικής Προστασίας, με
εξαίρεση τους ένστολους, δεν έχουν πρόβλεψη για
24ωρη λειτουργία και 365 μέρες τον χρόνο. Τέλος, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τη λειτουργία Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας, ακόμα δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί το ΠΔ για τη λειτουργία της.
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει παρεμβάσεις, που θα την καταστήσουν αποτελεσματική και ουσιαστική. Ήτοι:
 Μετασχηματισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε μοναδικό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
δράσεών της, με οριζόντια διασύνδεση με το Υπουργικό Συμβούλιο και την Προεδρία της Κυβέρνησης.
 Ο προϋπολογισμός της, καθώς και των περιφερειών και των δήμων για αυτή, θα συνδεθεί άρρηκτα με
συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα.
 Αντικατάσταση άμεσα του Γενικού Συντονιστή με
Γενικό Διευθυντή, ο οποίος θα προέρχεται από τα
σπλάχνα και από την ιεραρχία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 Περιφερειακός Συντονιστής, ακολούθως, θα
επιλέγεται βάσει περιγράμματος θέσεως εργασίας
ένας εκ των διευθυντών της Περιφέρειας.
 Η ΓΓΠΠ θα παρακολουθεί συστηματικά και αδιαλείπτως την εφαρμογή, ή όχι, των σχεδίων δράσης
Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ και θα παρεμβαίνει
διορθωτικά σε περιπτώσεις αποκλίσεων.
 Θεσμοθέτηση ευέλικτων ωραρίων εργασίας,
ώστε να καταστεί εφικτή η 24ωρη λειτουργία δράσης των δομών Πολιτικής Προστασίας σε περιόδους και περιοχές με μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας. Άμεση έκδοση του ΠΔ, με αναβάθμιση
της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.
Τέλος, υιοθέτηση προϋπολογισμού προγραμμάτων και όχι οριακής μεταβολής, προκειμένου να
συνδέονται άρρηκτα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τα διατιθέμενα κονδύλια.
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Νέοι μισθοί και συντάξεις για το 2023 – Ποιοι
ι αυξήσεις των εισοδημάτων το
2023 θα προέλθουν από έξι
μέτρα: την κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης, την αύξηση των
συντάξεων και του κατώτατου μισθού
(ιδιωτικός τομέας), την κατάργηση της
εισφοράς πρόνοιας που καταβάλλουν οι
δημόσιοι υπάλληλοι, την ενίσχυση των
μισθών των γιατρών του ΕΣΥ, ενώ από
το 2024 έρχεται το νέο μισθολόγιο για
τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο

Αυξήσεις σε όλο

υς

της Αμαλίας Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν αφορούν το πακέτο της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης στις ευάλωτες κατηγορίες (πριν
από τα Χριστούγεννα), ούτε την καταβολή
της τέταρτης δόσης στους παλαιούς συνταξιούχους σε εφαρμογή του νόμου Βρούτση.
Με τις αυξήσεις που θα δοθούν στους
συνταξιούχους στις αρχές του 2023 –μετά
από 12 έτη– το 94,6% θα αυξήσει το εισόδημά του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ,
διπλές αυξήσεις θα πάρουν 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τριπλές αυξήσεις θα εισπράξουν περίπου 100.000, ενώ μία επιπλέον σύνταξη θα πιστωθεί ένας στους
δύο συνταξιούχους. Οι υπόλοιποι θα δουν
μόνο λογιστικές αυξήσεις ή πολύ μικρές,
οριακές αυξήσεις, καθώς διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά.
Η ανακοίνωση των αυξήσεων θα γίνει
στο τέλος Μαρτίου –όταν θα οριστικοποιηθούν τα ποσοστά των αυξήσεων του πληθωρισμού και της αύξησης του ΑΕΠ–, ενώ
η καταβολή των νέων συντάξεων και των
αναδρομικών (από 1η/1/2023) θα γίνει
με τις συντάξεις του Απριλίου.

Ένας στους δύο ωφελημένος
Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων και συγκεκριμένα τα 2.472.939 σε
σύνολο 2.613.747 (94,6%) θα δουν μία,
δύο ή και τρεις αυξήσεις στο εισόδημά
τους. Μάλιστα οι αυξήσεις είναι τέτοιες
που εξασφαλίζουν ότι ένας στους δύο συνταξιούχους θα λάβει τουλάχιστον μία επιπλέον σύνταξη (αρκετοί και ποσά μεγαλύτερα από μία επιπλέον σύνταξη).
Σημειώνεται πως από τα 2,4 εκατομμύρια των συνταξιούχων, οι 931.631 διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Από
αυτούς, μέσω των λογιστικών συμψηφισμών, το 88% θα λάβουν αυξήσεις, ενώ
οι υπόλοιποι θα δουν μείωση της προσωπικής τους διαφοράς, προκειμένου να
ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις στην τσέπη

τα επόμενα χρόνια. Οι συνταξιούχοι συνέχισαν να λαμβάνουν τις ίδιες συντάξεις,
όμως το νέο αποτέλεσμα που προέκυψε
χαρακτηρίστηκε ως προσωπική διαφορά.
Τώρα, με τις αυξήσεις που θα δοθούν σε
κάποιες περιπτώσεις, η προσωπική διαφορά θα μηδενιστεί, ενώ σε άλλες
απλώς θα περιοριστεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, όμως, θα επιδράσει στο τελικό
ποσό της αύξησης.

Ο «κατώτατος»
Την Πρωτομαγιά του 2023 θα αυξηθεί εκ
νέου ο κατώτατος μισθός (ιδιωτικός τομέας),
ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 713 ευρώ.
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει να
φθάσει στα 751 ευρώ, δηλαδή στα προ Μνημονίων επίπεδα, σε 12 μήνες (876 ευρώ).
Η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του νέου έτους, ώστε κυβέρνηση και
κοινωνικοί εταίροι να καταλήξουν στον
νέο, αυξημένο κατώτατο μισθό, ο οποίος
θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2023. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαΐου 2022 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ

από 663 ευρώ προηγουμένως.
Από 1ης/1/2023 θα σταματήσει να παρακρατείται από τις φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών υπαλλήλων
του Δημοσίου, καθώς και των συνταξιούχων, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παύει η παρακράτηση
Από 1ης/1/2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις μεικτές αποδοχές των
πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου η μη
ανταποδοτική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας. Από 1ης/1/2023 αναμορφώνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των
20.000 γιατρών του ΕΣΥ με αύξηση του
βασικού μισθού και των επιδομάτων ευθύνης (μεσοσταθμικά περίπου 10%).
Από 1ης/1/2024 θα τεθεί σε εφαρμογή
ένα νέο αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο
για τους 600.000 πολιτικούς δημοσίους
υπαλλήλους. Με βάση το νέο αυτό μισθολόγιο οι συνολικές αποδοχές όλων των
υπαλλήλων θα αυξηθούν. Ωστόσο τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα τις λάβουν οι χαμηλόμισθοι, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται

στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, καθώς
επίσης όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς, οι
γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι τμηματάρχες.

Αναπροσαρμόζονται
Επίσης αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων που έχουν ως βάση
υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό
βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά
βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το
επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες
αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η
αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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κερδίζουν περισσότερο
Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, αυξήσεις στον ιδιωτικό
τομέα, κατάργηση εισφοράς πρόνοιας και νέο μισθολόγιο για
το Δημόσιο, ενίσχυση μισθού για τους γιατρούς του ΕΣΥ

Το βοήθημα των 250 ευρώ
Σε 35 ημέρες αναμένεται να διατεθεί η επιταγή ακρίβειας των 250 ευρώ ως
έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ, σε ανασφάλιστους υπερηλίκους και σε ευάλωτα νοικοκυριά.
Συνολικά οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 2,3 εκατομμύρια πολίτες, καθώς το μέτρο αφορά και τους μακροχρόνια ανέργους από 12 έως 24 μήνες, που
δεν είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όμως για αυτούς δεν
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, αλλά απόφαση της ΔΥΠΑ.
Ως προς τους ευάλωτους συνταξιούχους, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι
κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή
προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προσυνταξιοδοτική παροχή, αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ) και
οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες κ.λπ.
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα εξεταστεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
 Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν
υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως), που σημαίνει ότι το
ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ τον μήνα.
 Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου
συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προηγουμένως), που
πρακτικά σημαίνει ότι για ζευγάρι το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνάει
τα 1.400 ευρώ.
 Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από
την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους
2021) δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000 προηγουμένως).
 Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.
Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 250 ευρώ, ανεξαρτήτως του
αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δύο. Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον e-ΕΦΚΑ και από το ΓΛΚ, η ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Follow the Money
ΕΛΠΕ: Μεγέθη για... εκπτώσεις και δώρα
Τα ισχυρά μεγέθη της HELLENIQ ENERGY (τέως ΕΛΠΕ) αποτελούν τον τροφοδότη των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται
και η απόφαση της Διοίκησης για τη συνέχιση της έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης έως τις 30 Νοεμβρίου. Η απόφαση προβλέπει έκπτωση 0,06 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή 0,075 ευρώ συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ. Η εταιρεία ανακοίνωσε στο τρίτο τρίμηνο συγκρίσιμα καθαρά
κέρδη 381 εκατ. ευρώ, ενώ θα διανείμει
και καθαρό μέρισμα 0,095 ευρώ. Η μετατροπή του ομίλου σε μια «πράσινη» επιχείρηση μέσω των projects στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελέσει τον
οδηγό για περισσότερες εκπτώσεις και
πολλά... δώρα στο μέλλον!

Η Εθνική των... εκπλήξεων
Εμφανέστατα ικανοποιημένη είναι η Διοίκηση υπό τον κ.
Παύλο Μυλωνά από τα μεγέθη του εννεάμηνου, τα οποία οδηγούν σε... βίαιη αναθεώρηση των στόχων για το 2022 και
ανοίγουν την... όρεξη για την επόμενη χρονιά. Το εξαιρετικό
μάνατζμεντ και η θετική πορεία της οικονομίας είχαν ως
αποτέλεσμα την εκτόξευση των κερδών σε υψηλότερα επίπεδα. Τα κέρδη των 680 εκατ. ευρώ και ο μονοψήφιος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (5,9%) στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 αποτελούν τη βάση για τις επόμενες, μάλλον πολύ θεαματικές κινήσεις της τράπεζας...

Οι συνεχείς διακρίσεις της Πειραιώς
Συνεχείς είναι οι διακρίσεις που επιτυγχάνει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έλαβε
ένα ακόμη βραβείο στο πλαίσιο των «Best
SME Banks».Το περιοδικό «Global Finance» την επιβράβευσε για την ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο
ρόλο που παίζει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σημειώνεται ότι η τράπεζα στηρίζει

συνεχώς τις εγχώριες επιχειρήσεις με την
παροχή ρευστότητας και χρηματοδοτήσεις
βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, δίνοντας
έμφαση στην «πράσινη» ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι το
2021 οι εκταμιεύσεις της Πειραιώς προς
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθαν σε
1,5 δισ. ευρώ.

ΝOVA: Ψηφιακή στήριξη σε ΜμΕ
Σημαντική επιτυχία αποτελεί για τη
ΝΟVA, μέλος του πολυεθνικού κολοσσού United Group, η ανάληψη του διαγωνισμού για το πρόγραμμα «Ευφυής
Ψηφιακή Πλατφόρμα» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Μέσω
του project δίνεται η δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία, να ενισχύσουν τη δυναμική της επιχείρησής τους και να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Η τεχνογνωσία της Nova θα συντείνει στην ενδυνάμωση των μικρών επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη της ψηφιακής τους παρουσίας και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις μέσα από καθοδήγηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία, με χαμηλό ή
μηδενικό κόστος. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν μέσα από εκδήλωση ενδιαφέροντος στη σελίδα του ΕΕΑ να καθοδηγηθούν και να δημιουργήσουν, μέσα από
ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα, τη δική τους ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα, ενδυναμώνοντας την ψηφιακή τους παρουσία. Παράλληλα, η υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής δεδομένων, υποστήριξης
και λειτουργίας θα είναι διαρκής και άμεση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με 23 μέτρα στήριξης μπαίνει η νέα
ε 23 μέτρα στήριξης που
έρχονται από την περίοδο του
κορονοϊού και επεκτείνονται ή
εμπλουτίζονται τα επόμενα χρόνια, η
κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει
διαρκείς ανάσες στην αγορά των
ακινήτων, κρατώντας... ζεστό το «Κόμμα
των Ιδιοκτητών».
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του Λουκά Γεωργιάδη

loukas1972@gmail.com

Μάλιστα, μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης για το
νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα διατήρησης
της θετικής δυναμικής της κτηματαγοράς.
Η ακίνητη περιουσία αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, ιδίως κατά
το... εκλογικό έτος που έρχεται, καθώς
αποτελεί πυλώνα της ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, αλλά και στη συνεχή μείωση του δημοσίου χρέους, ως ποσοστού του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κτηματαγορά βρίσκεται σ' ένα σημείο καμπής, καθώς από τη μία έχει αφήσει πίσω της τα
χειρότερα της δεκαετίας 2009-2018,
ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες
προκλήσεις, όπως είναι η άνοδος του
πληθωρισμού λόγω των συνεπειών της
ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και η
συνεπακόλουθη αύξηση του κόστους δανεισμού, η οποία αναπόφευκτα βάζει
φρένο στη ζήτηση στεγαστικών δανείων.
Ωστόσο, το στοίχημα της «πράσινης» οικονομίας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό παράγοντα για να διατηρηθεί... όρθια η δυναμική της κτηματαγοράς.

Τι περιλαμβάνει το... μενού
Ειδικότερα, τα μέτρα που στηρίζουν φέτος και αναμένεται να στηρίξουν την ακίνητη περιουσία το 2023 είναι τα εξής:
Διόρθωση τιμών ζώνης και αντικειμενικών αξιών. Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τη
γνώμη τους για τις τιμές ζώνης αρμοδιότητάς τους με πραγματικά στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Έτσι, το... μπαλάκι πέφτει
στους δημάρχους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να στείλουν πίνακες με χαμηλότερες τιμές και ως εκ τούτου να προκύψει
ακόμη και μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά πιθανότατα δεν θα ισχύσει το 2023, ακόμη και
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αν το υπουργείο Οικονομικών επικυρώσει
τις νέες αντικειμενικές αξίες.
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Δίνεται παράταση ενός έτους, έως τις
31/12/2023 σε όλους τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, προκειμένου να καταχωρήσουν τα
ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο. Πρόκειται
για 313 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα,
όπου μπορεί να γίνει η οριστικοποίηση των
αρχικών εγγραφών, πριν από την εφαρμογή
του νόμου του 2006. Η μη δήλωση των στοιχείων μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δίνει το δικαίωμα στο Δημόσιο να αποκτήσει
την κυριότητα αυτών των ακινήτων.

Παρατείνεται έως τις 31/12/2024
η απαλλαγή των μεταβιβάσεων από
τον Φόρο Υπεραξίας Ακινήτων με συντελεστή 15%.

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα μικρά
νησιά αναμένεται να δώσει ώθηση
στη ζήτηση ακινήτων σε ευαίσθητες περιοχές της νησιωτικής χώρας.

Καταργείται ο έλεγχος της Εφορίας
στις τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων ή κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, από
τις οποίες προκύπτει μείωση φόρου άνω
των 300 ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές δίνουν
νέα ώθηση στις μεταβιβάσεις, συντομεύοντας θεαματικά τον χρόνο διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας για το ακίνητο.
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Παρατείνεται έως τις 31/12/2024 το
μέτρο της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Ειδικότερα, παρέχεται έκπτωση 40% επί των δαπανών που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των
κτιρίων τους. Η φορολογική διευκόλυνση
παρέχεται για χρονικό διάστημα 4 φορολογικών ετών και για ανώτατο όριο δαπανών
16.000 ευρώ, οι οποίες θα αποδεικνύονται ηλεκτρονικά με βάση τα τιμολόγια.
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«Παγώνει» η επιβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα έως τις
31/12/2024, έτσι ώστε οι οικοδομικές
επιχειρήσεις να πουλήσουν το απόθεμα
ακινήτων χωρίς να υπάρξει αναστάτωση
στην κτηματαγορά.
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Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ
για γονικές παροχές ακινήτων και χρήματος από συγγενείς πρώτου βαθμού αναμένεται να στηρίξει την αγορά των ακινήτων και το 2023, παρά τις δυσκολίες και
την κόπωση που προκαλεί ο υψηλός πληθωρισμός ως αποτέλεσμα των συνεπειών
της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
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Ισχύει ελάχιστο όριο χορήγησης της
άδειας παραμονής με «χρυσή βίζα»
για όσους επενδύουν στην Ελλάδα πάνω
από 500.000 ευρώ.
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Οι μειωμένες τιμές του ΕΝΦΙΑ της
φετινής χρονιάς θα αποτελέσουν τη
βάση για να παραμείνει η ακίνητη περιουσία φθηνότερη και το νέο έτος, ενώ δεν
αποκλείεται για... προεκλογικούς λόγους
και με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια
να υπάρξει νέα μείωση του φόρου και μάλιστα οριζόντια.
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Με τον ψηφιακό χάρτη των ακινήτων (valuemaps) του συστήματος
απεικόνισης των ζωνών του αντικειμενικού
προσδιορισμού αξιών ακινήτων μπορεί κάποιος εύκολα μέσω του gov.gr να βρει την
τιμή ζώνης και στον τελευταίο οικισμό της
χώρας, προσδιορίζοντας την αντικειμενική
αξία του ακινήτου που ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει ή να αγοράσει.

12

Δίνεται έκπτωση 100% στις δαπάνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν την «πράσινη» οικονομία, την ενεργειακή μετάβαση
και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους,
συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της
αγοράς των ακινήτων.

13

Η εμβληματική επένδυση στο «Ελληνικό» αλλάζει τον χάρτη της αγοράς ακινήτων σε ολόκληρη τη Νότια Αττική, επηρεάζοντας ως ντόμινο και άλλες περιοχές που βρίσκονται και σε πιο απομακρυσμένα σημεία.
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χρονιά!
«Παγώνουν» φόροι, δίνονται
κίνητρα ενεργειακής
αναβάθμισης, αλλά και
ανάσα με την παράταση
δήλωσης χιλιάδων
ιδιοκτησιών
στο Κτηματολόγιο
Υποστηρικτικά στη ζήτηση για την αγορά ακινήτων λειτουργεί το μέτρο της
χορήγησης ευνοϊκών στεγαστικών δανείων με
γενναία κρατική επιδότηση, ώστε να αγοράσουν πρώτη κατοικία νέοι και νέα ζευγάρια.
Η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος κατά 50%, συμβάλλει στη διατήρηση της δυναμικής των ενοικίων σε ικανοποιητικά επίπεδα για τους ιδιοκτήτες.
Επιδοτείται η αναβάθμιση και ανακαίνιση της ιδιοκατοικούμενης κατοικίας.
Δίνεται επιδότηση 45-90% και για
ποσά δαπανών έως 35.000 ευρώ
στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω». Μάλιστα, προβλέπεται
και η παροχή μπόνους 15% για ακίνητα σε
μικρούς οικισμούς, τα οποία αναβαθμίζονται ενεργειακά.
Αξιοποιούνται «ανενεργά» και μικρής
αξίας ακίνητα μέσω του προγράμματος «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω».
Μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής
μπαίνουν δυναμικά στην κτηματαγορά ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία θα αξιοποιηθούν, δημιουργώντας υπεραξία και όσα
βρίσκονται γύρω από αυτά.
Με το πρόγραμμα «Εστία 2» θα μισθώνονται από το κράτος ιδιωτικά
ακίνητα, προκειμένου να τα διαθέσει με
πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτους δικαιούχους.
Εντός του Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, μέσα από το οποίο δεκάδες
χιλιάδες ακίνητα θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, αποκτώντας μεγαλύτερη αξία.
Δίνονται κίνητρα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ενεργειακής αυτάρκειας σε επαγγελματικά ακίνητα
επιχειρήσεων και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες μεγάλα, εκατοντάδες μεσαία και χιλιάδες μικρά έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού της
χώρας προσθέτουν υπεραξίες στην αγορά
των ακινήτων, συντηρώντας τις τιμές πώλησης και ενοικίασης σε υψηλά επίπεδα.
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19
Αγοράστε και
πληρώστε
όταν θα… έχετε!

Αγορές τώρα και πληρωμές... αργότερα εισάγει η νέα... μόδα, η οποία
αναμένεται να κάνει θραύση σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ κερδίζει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές
στην Ελλάδα.
Η υπηρεσία «Buy Now, Pay Later» (BNPL), σύμφωνα με έρευνα σουν αργότερα. Η έρευνα καταγράτης κορυφαίας παγκόσμιας τράπε- φει την προτίμηση των καταναλωζας λιανικής, Klama, τρεις φορές τών στις ηλεκτρονικές αγορές και
περισσότεροι Έλληνες καταναλω- ήδη το μοντέλο αυτό ακολουθούν
τές είναι πρόθυμοι «να αγοράσουν κάποιες μεγάλες αλυσίδες στη χώτώρα και να πληρώσουν μετά», χω- ρα μας. Το 63% των Ελλήνων αγορίς να απαιτείται πιστωτική κάρτα. ραστών προτιμούν το BNPL έναντι
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει κερ- 22% που προτιμά την πιστωτική
κάρτα. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεδίσει τους καταναλωτές
ται πολύ πιο ψηλά από άλλες χώσε πολλές άλλες
ρες, όπου είναι υψηλότερο το
χώρες, καθώς
ποσοστό που προτιμούν τη
είναι εύκολο
ος τρόπος
νέ
Ο
χρήση πιστωτικής κάρτας.
να ολοκληρών
τω
ής
υγ
Επιπλέον, το 61% των Ελαποφ
σουν τις onλήνων καταναλωτών...
ν
ώ
ρτ
line πληρωπιστωτικών κα
αφήνουν
την πιστωτική
μές τους και
λλαπλά
πο
με
κάρτα, καθώς είναι πιο
ταυτόχρονα δίη
έλ
ακριβή
λόγω των χρεώσεοφ
νεται η δυνατόων
και
μάλιστα
με υψηλό επιτητα να πληρώ-

τόκιο, σε μια περίοδο, όπου το κόστος του χρήματος αυξάνεται με
αλματώδεις ρυθμούς.
Ο βασικός λόγος για την επιλογή του
συστήματος «αγόρασε τώρα, πλήρωσε
αργότερα» είναι η αποφυγή των ανοικτών οφειλών και η εξοικονόμηση
χρημάτων. Μάλιστα, το 84% των αγοραστών βλέπουν με πολύ καλό μάτι την
ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος
που θα τους έδινε τη δυνατότητα πληρωμής μετά την παράδοση. Σύμφωνα
με την έρευνα, οι 9 στους 10 Έλληνες
καταναλωτές πιστεύουν ότι αγοράζοντας μέσω online καταστημάτων εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Μάλιστα, η
χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση
(μεταξύ 14 χωρών) σε ό,τι αφορά την
προτίμηση για ηλεκτρονικές αγορές
και είναι πίσω μόνο από το Ηνωμένο
Βασίλειο και τη Σουηδία. Τέλος, το
68% πιστεύει ότι σε 5 χρόνια από τώρα
θα αυξήσει τις ηλεκτρονικές αγορές
του μέσω κινητού τηλεφώνου, φτάνοντας τα επίπεδα υιοθέτησης του mobile
shopping στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποιοι πληρώνουν,
ποιοι... γλιτώνουν
υπικά έως τα τέλη Δεκεμβρίου και με τις...
παραδοσιακές παρατάσεις έως το τέλος
Φεβρουαρίου 2023, θα μπορούν οι κάτοχοι ΙΧ
οχημάτων να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του
επόμενου έτους, ενώ και φέτος χιλιάδες θα είναι αυτοί που
θα πληρώσουν ελάχιστα ή μηδενικά ποσά, καθώς διαθέτουν
«καθαρά» αυτοκίνητα.

Τ

Οι τιμές των τελών είναι «παγωμένες» στα περσινά επίπεδα,
ενώ η πληρωμή γίνεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται
στην πλατφόρμα myCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τον νόμο, τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν
έως τις 31/10/2010 καταβάλλουν τέλη με βάση τον κυβισμό
τους, ενώ αυτά που κυκλοφόρησαν μετά την 1η/11/2010 με
βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αναγράφονται
στην άδεια κυκλοφορίας και όσα καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές απαλλάσσονται πλήρως, αναλόγως της χρονολογίας.
Ειδικότερα, οι τιμές των τελών έχουν ως εξής:
 Για τα παλαιά αυτοκίνητα με ταξινόμηση προς της
31ης/12/2000, τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής: 0-300 κυβικά εκατοστά 22 ευρώ, 301-785 κ.εκ. 55 ευρώ, 786-1.071
κ.εκ. 120 ευρώ, 1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ, 1.358-1.548
κ.εκ. 225 ευρώ, 1.549-1.738 κ.εκ. 250 ευρώ, 1.739-1.928
κ.εκ. 280 ευρώ, 1.929-2.357 κ.εκ. 615 ευρώ, 2.358-3.000
κ.εκ. 820 ευρώ, 3.001-4.000 κ.εκ. 1.025 ευρώ και πάνω από
τα 4.001 κ.εκ. 1.230 ευρώ.
 Για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η/01/2001-31/12/2005,
η αξία των τελών παραμένει η ίδια όπως στην προηγούμενη κατηγορία μέχρι τα 1.357 κ.εκ. και από κει και πέρα διαμορφώνε-

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ται ως εξής: 1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ, 1.549-1.738 κ.εκ.
265 ευρώ, 1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ, 1.929-2.357 κ.εκ.
630 ευρώ, 2.358-3.000 κ.εκ. 840 ευρώ, 3.001-4.000 κ.εκ.
1.050 ευρώ και πάνω από τα 4.001 κ.εκ. 1.260 ευρώ.
 Για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η/01/2006-31/10/2010
δεν αλλάζει κάτι στη χρέωση έως τα 1.357 κυβικά εκατοστά,
ενώ από κει και πάνω ισχύουν οι εξής χρεώσεις: 1.358-1.548
κ.εκ. 255 ευρώ, 1.549-1.738 κ.εκ. 280 ευρώ, 1.739-1.928
κ.εκ. 320 ευρώ, 1.929-2.357 κ.εκ. 690 ευρώ, 2.358-3.000
κ.εκ. 920 ευρώ, 3.001-4.000 κ.εκ. 1.150 ευρώ και πάνω από
4.001 κ.εκ. 1.380 ευρώ.
 Ως προς την εκπομπή καυσαερίων, οι χρεώσεις για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η/11/2010-31/12/2020
διαμορφώνονται ανάλογα με την εκπομπή γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ως εξής: 0-90 γρ. 0 ευρώ, 91-100 γρ. 0,90
ευρώ/γρ., 101-120 γρ. 0,98 ευρώ/γρ., 121-140 γρ. 1,20 ευρώ/γρ., 141-160 γρ. 0,85 ευρώ/γρ., 161-180 γρ. 2,45 ευρώ/γρ., 181-200 γρ. 2,78 ευρώ/γρ., 201-250 γρ. 3,05 ευρώ/γρ., 251 γρ. και άνω 3,72 ευρώ/γρ. Για τα οχήματα με ταξινόμηση από την 1η/01/2021 και μετά ισχύουν οι εξής χρεώσεις: 0-122 γρ. 0 ευρώ, 123-139 γρ. 0,64 ευρώ/γρ., 140166 γρ. 0,70 ευρώ/γρ., 167-208 γρ. 0,85 ευρώ/γρ., 209224 γρ. 1,87 ευρώ/γρ., 225-240 γρ. 2,20 ευρώ/γρ., 241260 γρ. 2,50 ευρώ/γρ., 261-280 γρ. 2,70 ευρώ/γρ. και άνω
των 281 γρ. 2,85 ευρώ/γρ.
Λ. Γ.

AMYNA
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Οι «Οχιές του Αιγαίου»
δαγκώνουν τον Ερντογάν
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Μετά την επίσκεψη
του ΑΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Φλώρου στη Σ. Αραβία, τρία
ελληνικά MIRAGE
μεταστάθμευσαν στα ΗΑΕ, για
να λάβουν μέρος στο
(πραγματικό) «TOP GUN»

«Χαστούκι»
από τον Δένδια!

ετά από τo νέο ζεύγος
μαχητικών RAFALE που
παραδόθηκε στην Πολεμική
Αεροπορία την περασμένη εβδομάδα,
προκαλώντας εκνευρισμό στην Άγκυρα,
όπως μαθαίνουμε από στρατιωτικές
πηγές τις επόμενες ημέρες παραδίδεται
στην Πολεμική Αεροπορία το δεύτερο
ζεύγος αναβαθμισμένων μαχητικών
αεροσκαφών F16 σε έκδοση VIPER.

M

της Γεωργίας Γαραντζιώτη

Λέει τα… δικά του!

Οι δύο «Οχιές του Αιγαίου» θα προσγειωθούν στην 115η Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα για να ενταχθεί –όπως και το πρώτο ζεύγος– στα «Αστέρια» της 343ης Μοίρας. Έτσι,
δύο ζεύγη αναβαθμισμένων μαχητικών αεροσκαφών VIPER θα επιχειρούν πολύ σύντομα πάνω από κάθε γωνιά του Αιγαίου υπερασπίζοντας τα σύνορα της πατρίδας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος του
χρόνου αναμένεται να παραδοθεί ακόμα ένα
ζεύγος μαχητικών F16 VIPER. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έχει επενδύσει σοβαρά στην
αύξηση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, με

τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει σχεδόν σε κάθε ομιλία του το πόσο
έχουν ισχυροποιηθεί οι ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις με τις κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού οπλοστασίου.

Ενισχύει τις συμμαχίες
Η Αθήνα απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό ενισχύει συνεχώς τις συμμαχίες
της με τις αραβικές χώρες, όπως την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, που επιδιώκουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μετά την επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στη Σαουδική Αραβία την περασμένη εβδομάδα, τρία
ελληνικά μαχητικά MIRAGE 2000-5 μεταστάθμευσαν από την αεροπορική βάση της
Τανάγρας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για
να λάβουν μέρος στο «Advanced Tactical
Leadership Course». Πρόκειται για ένα σχολείο «TOP GUN» με μεγάλη ιστορία, καθώς
κάθε χρόνο συμμετέχει η αφρόκρεμα των αεροπορικών δυνάμεων του κόσμου. Εκτός
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα, λαμβάνουν μέρος η Γαλλία, οι Ηνωμέ-

H ελληνική Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύεται, προκαλώντας πονοκέφαλο στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, αν και δήλωσε με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας ότι πήρε το «πράσινο φως» από τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τα τουρκικά F16, έχει ακόμα να
ξεπεράσει το τείχος «Μενέντεζ». Μετά τις πρόσφατες εκλογές στις
ΗΠΑ, πάντως, η Γερουσία παραμένει στα χέρια των Δημοκρατικών και ο
Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος έχει στα χέρια του το veto απέναντι στην
Τουρκία, κρατάει τη θέση του ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων. Η επιθυμία του Ερντογάν για αγορά και εκσυγχρονισμό μαχητικών F-16 από τις ΗΠΑ απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από την
πραγματικότητα, καθώς ο φιλέλληνας Γερουσιαστής Μενέντεζ παραμένει σταθερός στις θέσεις του υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας όχι μόνον δεν έπεσε στην παγίδα
που επιχείρησε να στήσει η μεταβατική
κυβέρνηση της Λιβύης, αλλά με την απόφασή του να μη χαιρετήσει καν την
υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς, η
οποία υπέγραψε με τον ΥΠΕΞ της Τουρνες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία και η Σακίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την παράουδική Αραβία. Οι εκπαιδεύσεις αναμένεται
νομη τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώνα ολοκληρωθούν στις 25 Νοεμβρίου.
βριο, έδωσε ουσιαστικά «χαστούκι» στην ίδια την παράνομη και
Τετραπλή «ασπίδα»
κατά τον ΟΗΕ ελεγχόμενη από
Όσο η Τουρκία διατηρεί το αναθεωρητιτην Τουρκία «κυβέρνηση
κό της αφήγημα και συνεχίζει την ένταση
Ντμπέιμπα».
Η παγίδα στήθηστο Αιγαίο με συνεχείς παραβιάσεις και
κε, όταν το αεροσκάφος το
υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά, Ελλάδα,
οποίο
μετέφερε τον Νίκο Δένδια
Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία υψώνουν ασπίδα
στη
Λιβύη
προσγειώθηκε
στην Τρίπολη,
προστασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
προκειμένου ο Έλληνας υπουργός να συΟι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου,
ναντηθεί εκεί με τον πρόεδρο του προΓαλλίας, Ιταλίας, που συναντήθηκαν στο
εδρικού συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάπεριθώριο της Συνόδου Εξωτερικών Υποθέσεων - Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες,
μεντ Μένφι.
αναγνώρισαν την ύπαρξη απειλών στην
Αρχικά η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμΑνατολική Μεσόγειο. Στη συνάντηση, μάλιμα του ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη.
στα, τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρξει συντοΌμως την παραμονή της επίσκεψης ο
νισμός μεταξύ των τεσσάρων χωρών, προΜένφι είχε ζητήσει να μεταβεί ο υπουρκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήγός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί
σεις ασφαλείας στη περιοχή.
του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με
Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Γαλλία αποτην προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και
φάσισαν για την εγγύηση της ασφάλειας
να μην παρευρίσκεται κανείς άλλος.
και της σταθερότητας στην περιοχή, την
Όταν στο αεροδρόμιο εμφανίστηκε η
αύξηση της ναυτικής τους παρουσίας στην
Νάιλα Μανγκούς, ο κ. Δένδιας έδωσε
Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ενίσχυεντολή η σκάλα του αεροπλάνου να μην
ση της στρατιωτικής τους συνεργασίας
κατέβει και άμεσα αποφάσιμε πλήθος ασκήσεων και των συσε
να ακυρώσει την επίσκενεκπαιδεύσεων στην περιοχή.
Δεν έπεσε
ψη
στην Τρίπολη συνεχίζονΉδη, η Γαλλία έχει στείλει
στη
ν
πα
γίδ
α
τας το ταξίδι του στη Βεγγάστη Μεσόγειο τη ναυαρχίπου του έστησε
ζη, προκειμένου να συνανδα του γαλλικού ναυτικού,
τηθεί με τον εκλεγμένο πρότο γιγαντιαίο αεροπλανοη μεταβατική
εδρο
της Βουλής των Αντιφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ»,
κυβέρνηση της
στη δύναμη του οποίου ενπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ
Λιβύης
τάχθηκε η ελληνική φρεγάτα
Ίσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση
«Αδρίας». Σύμφωνα με πληροτου υπουργείου Εξωτερικών,
φορίες, ο υπουργός Άμυνας Νίκος
«η επίσκεψη ματαιώθηκε, καΠαναγιωτόπουλος τόνισε ότι «το Διεθνές
θώς το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών
Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας πρέπει
αθέτησε τη συμφωνία που υπήρχε όσον
να γίνουν σεβαστά στην περιοχή από
αφορά τη μη συνάντηση με τη Λίβυα
όλους», με τους υπουργούς Άμυνας Γαλυπουργό Εξωτερικών».
λίας και Ιταλίας να δηλώνουν τη στήριξή
τους στην Ελλάδα.
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Πάνος
Σκουρολιάκος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ*
φτώχεια άρχισε πολύ πριν τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Τρία εκατομμύρια νοικοκυριά είναι στα
όρια της φτώχειας! Και οι υποκλοπές είναι
αγαπημένο σπορ της πολιτικής οικογένειας που μας κυβερνά»,
υποστηρίζει ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑΠΣ, Πάνος Σκουρολιάκος. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε
στην οικονομία, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην προάσπιση του
πολιτισμικού πλούτου», εξηγεί ο αναπληρωτής τομεάρχης
Πολιτισμού και θεωρεί πως στην κοινωνία κυριαρχεί «το
αγωνιώδες ερωτηματικό “πότε θα φύγουν”;».

«Η

Κάθε μέρα που περνάει,
η ζωή στην Ελλάδα
γίνεται πιο δύσκολη
στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

Οι υποκλοπές στον αφρό της ειδησεογραφίας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να επανέλθει η πολιτική ζωή στους κανονικούς της ρυθμούς;
Μονόδρομος είναι να έρθουν όλα στο φως. Στο χέρι
του κ. Μητσοτάκη είναι να άρει το απόρρητο, ώστε να
ανοίξουν στόματα και να μάθουμε τα γεγονότα και τον ή
τους ένοχους. Δεσμεύεται ο κ. πρωθυπουργός πως οι
υπουργοί του δεν παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ; Γιατί
δεν επιτρέπει στην ΑΔΑΕ να διεξάγει έρευνα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να αποκαλυφθεί η
αλήθεια και να αποκατασταθεί η ομαλή πολιτική ζωή;
Μήπως με αφορμή τις υποκλοπές παρακάμπτεται ο δημόσιος λόγος από θέματα οικονομίας,
που σε περίοδο πληθωρισμού και ακρίβειας ενδιαφέρουν μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας;
Αναμφισβήτητα τα προβλήματα στη χώρα είναι
πολλά και περίπλοκα. Οι υποκλοπές είναι θέμα
Δημοκρατίας και τις αντιμετωπίζουμε μέσα σε
ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας και δραματικής
μείωσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Υποκλοπές και ακρίβεια είναι έργα Μητσοτάκη. Η φτώχεια άρχισε πολύ πριν τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Τρία εκατομμύρια νοικοκυριά είναι στα όρια της φτώχειας! Και οι υποκλοπές είναι αγαπημένο σπορ της πολιτικής οικογένειας
που μας κυβερνά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάει την παραίτηση του πρωθυπουρ-

γού και άμεσα εκλογές. Μήπως είναι ολίγον τι υπερβολικό, καθώς, ούτως ή άλλως, το 1ο εξάμηνο του
2023 θα διεξαχθούν εκλογές;
Κάθε μέρα που περνάει, η ζωή στην Ελλάδα με αυτή
την κυβέρνηση γίνεται πιο δύσκολη. Αρκετά ευνοήθηκε η κομματοκρατία, οι ημέτεροι και βουλευτές της ΝΔ
από «απευθείας αναθέσεις» και άλλα πολλά που μαθαίνουμε καθημερινά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε
στην οικονομία, στη χρηστή διακυβέρνηση, στην προάσπιση του πολιτισμικού πλούτου με την ανεκδιήγητη
υπουργό Μενδώνη, στη φροντίδα των μικρομεσαίων,
των αγροτών, των συνταξιούχων και της νεολαίας.
Η κεντροαριστερή αντιπολίτευση ευθυγραμμίζεται
σε μείζονα θέματα αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση.
Κρίνετε πως δημιουργείται ένα πρόπλασμα της προοδευτικής διακυβέρνησης;
Την απάντηση θα τη δώσει ο λαός. Πιστεύω πως θα
αγωνισθεί για προοδευτική κυβέρνηση, που με δικαιοσύνη και σοβαρότητα θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, θα πάρει μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος
των πολιτών, θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος, θα δου-

Είναι μονόδρομος στο θέμα
των υποκλοπών να έρθουν όλα στο
φως. Στο χέρι του κ. Μητσοτάκη είναι
να άρει το απόρρητο, ώστε να ανοίξουν
στόματα και να μάθουμε τα γεγονότα
και τον ή τους ένοχους

λέψει για την παραγωγική ανασυγκρότηση και όλα αυτά
σε ένα περιβάλλον Δημοκρατίας!
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δείχνει βέβαιος για πρωτιά στις εκλογές. Τι σας κάνει να το πιστεύετε;
Βλέπουμε στα μάτια των συμπολιτών μας τη λαχτάρα
για πολιτική αλλαγή. Ακούμε την προτροπή τους, που
μας λένε «προχωρήστε». Το αγωνιώδες ερωτηματικό
«πότε θα φύγουν;». Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το τι μας
λένε. Μια ματιά να ρίξει κανείς γύρω του βλέπει την ερημιά που αφήνει πίσω της καθώς φεύγει η κυβέρνηση του
Κ. Μητσοτάκη. Ε, λοιπόν, αυτήν την ερημιά πρέπει να την
διώξουμε από την Ελλάδα.
Είστε βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Ποια είναι τα
προβλήματα της περιφέρειάς σας;
Στην Ανατολική Αττική έχει μεταφερθεί ένα μεγάλο
κομμάτι του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθήνας –
Πειραιά. Εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή με ελάχιστες
υποδομές. Υπάρχουν προβλήματα κατ’ αρχάς στην περίθαλψη. Απαξιωμένα και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό
Κέντρα Yγείας, παρότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα είχε
επαρκώς στελεχώσει.Δεν υπάρχει νοσοκομείο για αυτήν
τη μεγάλη περιφέρεια. Προβλήματα κτιριακά και άλλα
με τα σχολεία. Ανεπαρκές συγκοινωνιακό δίκτυο. Οι
αγρότες της Ανατολικής Αττικής συμπιέζονται, ενώ δεν
υπάρχουν άμεσα αποζημιώσεις για τις συχνές καταστροφές από καιρικά φαινόμενα. Ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά
έργα και άλλα πολλά, όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις
της επέκτασης του Μετρό προς Ραφήνα και Λαύριο. Κάτι
που είχε προγραμματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
*Αναπληρωτής τομεάρχης Πολιτισμού
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Πόσο κοντά στη μετωπική
έφτασαν Ρωσία - ΝΑΤΟ

Το ματωμένο

«χαρτί»

του Ερντογάν
κόμη και ένα μακελειό, όπως
αυτό της Κωνσταντινούπολης,
προσπαθεί να εργαλειοποιήσει
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
σημαδεύοντας τους Κούρδους και
όσες χώρες κατηγορεί πως τους
υποστηρίζουν, αναζωπυρώνοντας ήδη
θερμά μέτωπα.

Α

Δείχνοντας σε χρόνο ρεκόρ το PKK ως
δράστη της βομβιστικής επίθεσης, ο
«Σουλτάνος» πυροδότησε νέες αντιπαραθέσεις.

Κοινός εκβιαστής
Το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα βρίσκεται στο επίκεντρο του μπραντεφέρ
ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία, καθώς η Άγκυρα εμποδίζει την ένταξη της
Στοκχόλμης στο NATO εξυπηρετώντας τα
ρωσικά συμφέροντα, με το πρόσχημα
πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK. Η
τουρκική κυβέρνηση απαίτησε την έκδοση μελών της κουρδικής αυτονομιστικής
οργάνωσης από τις σουηδικές αρχές στο
μνημόνιο που υπεγράφη με τη Σουηδία
και τη Φινλανδία, την έτερη σκανδιναβική
χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στη
βορειοατλαντική Συμμαχία και βλέπει
τουρκικό μπλόκο στο εγχείρημα.
Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρί-

 Πώς ο Τούρκος πρόεδρος

χρησιμοποιεί το μακελειό
για να «χτυπήσει»
Κούρδους και ΝΑΤΟ
 Οι «συμπτώσεις»
με τις επιθέσεις του 2015
στερσον υποσχέθηκε στον Ερντογάν πως
θα κινητοποιηθεί, προκειμένου να καθησυχαστούν οι τουρκικές «ανησυχίες», υιοθετώντας αυστηρότερη αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Η τρομοκρατική επίθεση
στην Κωνσταντινούπολη αναζωπύρωσε
και την αμερικανοτουρκική κόντρα, με
μπροστάρη τον σχεδόν πάντα προκλητικό
υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού,
ο οποίος δεν δέχτηκε τα αμερικανικά
συλλυπητήρια, παρομοιάζοντάς τα με
«τον φονιά που φθάνει από τους πρώτους
στον τόπο του εγκλήματος». Την ίδια ώρα
βέβαια, λίγο αφότου συνάντησε τον Τζο
Μπάιντεν στο Μπαλί, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαριστούσε με «τιτίβισμα» και τις
ΗΠΑ για τη στήριξή τους μετά την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.
Το αφήγημα είναι γνωστό. Η τρομοκρατική απειλή προέρχεται κυρίως από το P-

KK και ευθύνεται η Δύση που στηρίζει και
εξοπλίζει το συριακό του παρακλάδι, την
πολιτοφυλακή YPG. Ο Ερντογάν επιδιώκει τη δημιουργία αυτού που ονομάζει
ζώνη ασφαλείας 30 χιλιομέτρων στη βόρεια Συρία, «καταπίνοντας» το Κομπάνι
και άλλες πόλεις που τελούν υπό τον
έλεγχο των υποστηριζόμενων από τις
ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.
Το PKK και οργανώσεις που η Άγκυρα
ερίζει πως συνδέονται με αυτό είναι στόχος τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στο βόρειο Ιράκ και
τη Συρία, όπου μάλιστα έχει καταγγελθεί
πως δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμη και χημικά όπλα.

Πολλές… συμπτώσεις
Αιματηρές επιθέσεις είχαν συγκλονίσει
την Τουρκία προεκλογικά και το 2015.
Τότε μάλιστα ο πρώην στενός συνεργάτης και μετέπειτα αντίπαλος και σφοδρός
επικριτής του Ερντογάν, Αχμέτ Νταβούτογλου, είχε καταγγείλει τον Τούρκο πρόεδρο για ενορχηστρωμένη επιχείρηση παρακρατικών του καθεστώτος. Στόχος της
αιματηρής εκείνης προβοκάτσιας, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ήταν η ανατροπή του δυσμενούς για το κόμμα του Ερντογάν πολιτικού κλίματος, αφού σε εκείνες τις εκλογές του Ιουνίου είχε χάσει την
πλειοψηφία για πρώτη φορά.
Η τελευταία επίθεση στην Κωνσταντινούπολη έγινε λίγο αφότου ο Τούρκος
πρόεδρος «έσπασε τον πάγο» με το κουρδικό κόμμα HDP, καθώς συναντήθηκε με
στελέχη του, ενόψει δημοψηφίσματος
που προγραμματίζει για την μαντίλα. Την
ίδια στιγμή, βέβαια, έχει συλλάβει δεκάδες στελέχη του με την κατηγορία της
«τρομοκρατίας», ενώ μέχρι πρότινος εξέταζε ενδεχόμενο απαγόρευσής του,
όπως απαιτούσε ο κυβερνητικός του εταίρος Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ανεξαρτήτως του από πού τελικά εκτοξεύθηκε ο πύραυλος ο οποίος έπεσε
στην Πολωνία σημαίνοντας παγκόσμιο
συναγερμό, αποτελεί μια εξέλιξη η οποία
δημιουργεί έντονα ερωτηματικά για το
μέλλον του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και
Ουκρανίας και μια υπενθύμιση του πόσο
εύκολο είναι να ξεφύγει.
Μπορεί η προειδοποίηση από τον πρώην
πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι το πυραυλικό πλήγμα στο πολωνικό έδαφος δείχνει πως η Δύση πλησιάζει
περισσότερο σε άλλον έναν Παγκόσμιο
Πόλεμο να ακούγεται σε κάποιους υπερβολικό, ωστόσο είναι γεγονός πως στο
ΝΑΤΟ διαπίστωσαν ότι μπορεί ανά πάσα
στιγμή να κληθούν να χειριστούν αυτό
που έτρεμαν από την αρχή: ένα ακούσιο ή
εσκεμμένο χτύπημα σε συμμαχικό έδαφος. Τι θα έκανε το ΝΑΤΟ, αν οι πύραυλοι
είχαν εκτοξευτεί από τη Ρωσία;
Θα παρασυρόταν σε στρατιωτική εμπλοκή επιβεβαιώνοντας αυτό που οι προπαγανδιστές του Κρεμλίνου διατυμπανίζουν
εδώ και μήνες, δηλαδή μια υπαρξιακή
σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της
ευρωπαϊκής Δύσης;
Η απάντηση θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, ώστε από τη μια να μη
δώσει την ευκαιρία στον Βλάντιμιρ Πούτιν να πει ότι το ΝΑΤΟ de facto εμπλέκεται στον πόλεμο, αλλά και από την άλλη
να ενισχύει την αξιοπιστία της Δύσης ότι
στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της
και τηρεί τις δεσμεύσεις της.
Όπως γράφτηκε στον διεθνή Τύπο, ένα
πρώτο βήμα θα ήταν το περίφημο «no
flight zone» στη Δυτική Ουκρανία, που
ζητά από την πρώτη ημέρα ο Βολοντίμιρ
Ζελένσκι, μια ιδέα που είχε απορριφθεί
το προηγούμενο διάστημα ως υπερβολικά κλιμακούμενη και δύσκολα διαχειρίσιμη, ειδικά από τη στιγμή που η διασφάλιση των ανθρωπιστικών διαδρόμων για
τους πρόσφυγες ήταν επίσης μέρος της
συζήτησης, αλλά και του ποιος θα αναλάβει το βάρος της περιφρούρησης.
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Σε… Τραμπ(άλα) οι Ρεπουμπλικάνοι
ντί, όπως ευελπιστούσαν, να
πανηγυρίζουν, η επομένη των
ενδιάμεσων αμερικανικών
εκλογών βρίσκει άπαντες στο
ρεπουμπλικανικό κόμμα να «τρώγονται»,
αφού έβαλε και το χεράκι του ο
Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας
πρόωρα τη φιλοδοξία του να επιστρέψει
στον Λευκό Οίκο.

Α

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Με την πεισματάρικη κίνησή του αυτή,
αψηφώντας τις παταγώδεις αποτυχίες υποψηφίων που υποστήριξε δημόσια στις «midterms», ο Τραμπ αποπειράται να αποκτήσει
προβάδισμα έναντι των δυνητικών αντιπάλων του στην εσωκομματική κούρσα των
Ρεπουμπλικάνων, προτού καν ξεκινήσει.
Μπορεί να θέλει έτσι να βάλει τις ΗΠΑ
σε μια πρόωρη προεκλογική περίοδο,
ωστόσο ταυτόχρονα ενισχύει ακόμα περισσότερο την ένταση στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Ήδη, στελέχη, όπως ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ, αμφισβητούνται από τη βάση, ενώ την ίδια ώρα
πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για μεγάλα
ονόματα που θα διεκδικήσουν το χρίσμα,
για να φράξουν τον δρόμο του Τραμπ.
Μεγάλη μερίδα του συντηρητικού ακροατηρίου μοιάζει να εναποθέτει τις ελπίδες
του για το 2024 στον κυβερνήτη της Φλό-

ριντα Ρον Ντε Σάντις, ανερχόμενου αστέρα της αμερικανικής σκληρής δεξιάς. Εκφράζει τις πιο ακραίες θέσεις σε θέματα
όπως η μετανάστευση, ο κορονοϊός και τα
ζητήματα φύλου, ενώ είναι στα «μαχαίρια»
με τον Τραμπ, ο οποίος έχει δημόσια απειλήσει τον πολιτικό μαθητευόμενό του με
αποκαλύψεις.
Ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους

του πρώην και επίδοξου εκ νέου πλανητάρχη είναι και ένας άλλος δικός του άνθρωπος, ο Μάικ Πομπέο. Ο άλλοτε υπουργός Εξωτερικών επί δικής του προεδρίας
έχει ήδη κυκλοφορήσει σειρά ψηφιακών
διαφημίσεων, ενώ σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι μια προεδρική υποψηφιότητα Τραμπ
για το 2024 δεν θα τον εμποδίσει από μόνη της να μπει στην κούρσα.

Ανακοίνωσε την (εκ νέου)
υποψηφιότητά του
και σε ρόλο… Μεσσία
δήλωσε ότι έρχεται
για να σώσει το Έθνος

«Κρίσιμα» γενέθλια με κρίσιμες αποφάσεις για ένα... αβέβαιο μέλλον
Καθώς οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν τον σκόπελο των ενδιάμεσων εκλογών διατηρώντας το τιμόνι της Γερουσίας,
σχεδιάζουν την πορεία της παράταξης στο δεύτερο μισό, αλλά και κυρίως μετά από αυτό, ασχολούμενοι με ένα θέμα
ταμπού, όπως είναι εκείνο της ηλικίας του Τζο Μπάιντεν, ο
οποίος κλείνει αύριο Κυριακή τα 80 χρόνια.
Ο ήδη γηραιότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία
θα είναι 82 ετών, όταν ξεκινήσει ενδεχόμενη δεύτερη θητεία του και θα έχει πατήσει τα 86 στο τέλος της.
Η ηλικία του έχει γίνει άβολο ζήτημα για τον ίδιο και το
κόμμα του, με έναν Λευκό Οίκο που, όπως έχει γραφτεί χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετικά προστατευτικός, όταν δεν καταλαμβάνεται από άγχος που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις.
Όπως αυτή που κατέγραψε πως το 64% των υποστηρικτών
των Δημοκρατικών θα προτιμούσε κάποιον άλλο υποψήφιο
στις εκλογές του 2024, με την ηλικία του προέδρου να αξιολογείται σε ποσοστό 33% έναντι 32%, ως σημαντικότερο
κριτήριο από τις μέχρι τώρα επιδόσεις του στον Λευκό Οίκο.
Δεν είναι μόνο το βήμα του που γίνεται ολοένα πιο επιφυλακτικό ή στιγμές που εμφανίζεται αμήχανα χαμένος. Ενίοτε
χάνει τον ειρμό του, «κολλά» ακόμη και σε κάτι που διαβάζει

Το πρώτο τετ α τετ του Τζο Μπάιντεν με τον Σι Τζινπίνγκ σηματοδότησε την επανεκκίνηση των διαύλων
επικοινωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και
Κίνα, που είχαν βρεθεί επικίνδυνα κοντά σε
τροχιά σύγκρουσης. Οι δύο ηγέτες έδωσαν τα
χέρια για την κλιματική
αλλαγή και συμπαρατάχθηκαν απέναντι στην
αποτροπή χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία, με το Πεκίνο να τραβά
μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή από τη στάση της Μόσχας.
Διεθνείς αναλυτές σημειώνουν πως η συνάντηση
έθεσε ένα ηθικό όριο μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων,
επιτρέποντας τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, αλλά και
όχι έναν νέο «Ψυχρό Πόλεμο». Μπορεί η συνάντηση
να μην έφτασε στο ύψος της ιστορικής προσέγγισης
Νίξον-Μάο, καθώς παραμένουν πολλά που τους χωρίζουν, ωστόσο το χάσμα ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και
Πεκίνο δεν περιγράφεται πια ως αγεφύρωτο.

Έριξαν
«γέφυρες»
Μπάιντεν
και Σι

στο teleprompter, ενώ το τραύλισμα που είχε νικήσει όταν
ήταν παιδί περιστασιακά ξανακάνει την εμφάνισή του. Αρκετές φορές, ο Λευκός Οίκος χρειάστηκε να «μαζέψει»
τοποθετήσεις του που έμοιαζαν παράκαιρες ή παρορμητικές για λεπτά διπλωματικά ζητήματα.
Για τον λόγο αυτό παραχωρεί λιγότερες συνεντεύξεις από τους προκατόχους του και προτιμά
τα άρθρα σε εφημερίδες, το περιεχόμενο των
οποίων είναι απόλυτα ελεγμένο.
Πέρα από το θέμα της υγείας, η πρόκληση είναι επίσης πολιτική. Πώς μπορεί, λένε οι επικριτές,
ένας πρόεδρος που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου να αισθανθεί τον παλμό της αμερικανικής νεολαίας, όπως για παράδειγμα την αγωνία και την οργή τους μετά την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση; Δεδομένα όπως η δημοσκόπηση των «Τάιμς» της Νέας
Υόρκης, όπου μόλις το 5% των ψηφοφόρων 18-29 ετών,
που συμμετείχαν σε εσωκομματικές διαδικασίες των Δημοκρατικών, θα επιθυμούσε η παράταξη να αναδείξει ξανά τον
Τζο Μπάιντεν υποψήφιο, θα έχουν ειδικό βάρος στην τελική
απόφασή του.

24

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

προπαγάνδα αποτελεί ένα από τα
βασικά «όπλα» στη φαρέτρα του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, των...
αυλικών του και των ελεγχόμενων από
την κυβέρνησή του ΜΜΕ, σε αυτόν τον
«υβριδικό πόλεμο» που έχει κηρύξει η
Τουρκία στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και στο
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν
έπεσαν από τα σύννεφα από τη θεωρία
συνωμοσίας που ακολούθησε τη
βομβιστική επίθεση στον πεζόδρομο
Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης.

Η

ΠΑΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟ

ΤΟ «Π» ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

«Βλέπουν» τρομοκράτες
σε... παιδικές κατασκηνώσεις!

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Για πάρα πολλά χρόνια –και ιδίως από το
2019 και έπειτα– ο «Σουλτάνος» επιχειρεί να
πείσει το ακροατήριό του αλλά και τη διεθνή
κοινότητα ότι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα
στο Λαύριο υπάρχει χώρος που λειτουργεί
ως «στρατόπεδο εκπαίδευσης Κούρδων
τρομοκρατών». Το προ ημερών παραληρηματικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Sabah» (σ.σ.: πλήρως ελεγχόμενη από
το καθεστώς Ερντογάν) ότι η γυναίκα που
έσπειρε τον θάνατο και τον τρόμο στην Κωνσταντινούπολη θα διέφευγε στην Ελλάδα
και στο «στρατόπεδο» του PKK στο Λαύριο,
όπου θα εκτελούνταν για να χαθούν τα ίχνη
της, δεν βρήκε απροετοίμαστη την ελληνική
κυβέρνηση, με τον Τάκη Θεοδωρικάκο να
σπεύδει να ξεκαθαρίσει: «Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε τρομοκράτες. Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας και δεν επιτρέπουμε την είσοδο τρομοκρατών στη χώρα μας».

Υπό την αιγίδα του ΕΕΣ
Προς τι όμως η τουρκική εμμονή με το
υποτιθέμενο «στρατόπεδο εκπαίδευσης
Κούρδων τρομοκρατών»; Αυτό θα κληθεί
να απαντήσει στις επόμενες γραμμές το
«Π». Το μακρινό 1949 δημιουργήθηκε στην
παραλιακή πόλη της νοτιοανατολικής Αττικής μία δομή με την ονομασία «Κέντρο
Προσφύγων Λαυρίου», η οποία μέχρι και το
2014 λειτουργούσε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκεί διαβιού-

σαν σε δύσκολες συνθήκες τα τελευταία
χρόνια –καθώς οι εγκαταστάσεις είχαν παλιώσει– περίπου 300 πρόσφυγες (σ.σ.:
ανάμεσά τους πολλοί Κούρδοι), εκ των
οποίων τουλάχιστον τα 2/3 ήταν γυναίκες
και παιδιά. Το 2016 –με τις μεταναστευτικές ροές να βρίσκονται στο απόγειό τους–
αποφασίζεται η μεταφορά των προσφύγων
σε κοντινό χώρο στο Λαύριο και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Εκεί και για μία πενταετία περίπου φιλοξενήθηκαν κατά διαστήματα έως
και 800-900 αιτούντες άσυλου, κυρίως

Το κλείσιμο της δομής το 2021
Με το κουρδικό στοιχείο να επικρατεί εντός της δομής, υπήρχαν άτομα που ανήρτησαν είτε φωτογραφίες του ιστορικού και έγκλειστου σε τουρκικές φυλακές ηγέτη
του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, είτε κουρδικές σημαίες. Άλλωστε, τον Ιούλιο του
2021, σε επίσημη τελετή παρουσία των υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών, η δομή εκκενώθηκε και οι χώροι των παιδικών κατασκηνώσεων αποδόθηκαν και πάλι στους κτήτορές τους, ενώ παράλληλα
ανακοινώθηκε και πρόγραμμα ανακατασκευής τους. «Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για όλους εμάς στο ΥΠΑΑΤ αλλά και για τους αγρότες όλης της επικράτειας. Οι
κατασκηνώσεις του Λαυρίου θα επιστρέψουν στα παιδιά μας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός.

Κούρδοι (σ.σ.: συριακής και τουρκικής καταγωγής), αλλά και άτομα από τη Συρία, το
Αφγανιστάν και άλλες χώρες.

Οι παλιές κατοικίες
Η οργιώδης τουρκική προπαγάνδα,
εκτός από τη δομή που έκλεισε οριστικά,
έχει στοχοποιήσει το Λαύριο και για έναν
ακόμη λόγο. Ο λόγος για ένα οικοδομικό
συγκρότημα –πρόκειται για περίπου 80 παλιές εργατικές κατοικίες–, στο οποίο για
πρώτη φορά το 1979 (σ.σ.: τότε πρόεδρος
της γείτονος ο Φαχρί Κορουτούρκ) βρήκαν
καταφύγιο μερικές δεκάδες Κούρδοι διωκόμενοι από τουρκικό καθεστώς. Ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 σε περίπου 300-350 άτομα,
όσα διαμένουν δηλαδή και σήμερα, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, ενώ
πάρα πολλοί διαμένοντες έχουν γεννηθεί
στη χώρα μας σε αυτό το χρονικό διάστημα
των 43 ετών. Φυσικά, πρόκειται για έναν
χώρο που ουδεμία σχέση έχει με τις τουρκικές θεωρίες συνωμοσίας για «στρατόπεδο
που για μήνες εκπαιδεύονται τρομοκράτες», καθώς εκτός από τις μικρές κατοικίες
το μόνο που υπάρχει είναι μία μεγάλη αλάνα με παιδική χαρά.
Οι διαμένοντες σε αυτό το παλιό οικοδομικό συγκρότημα έχουν ενταχθεί πλήρως

Η μία δομή έκλεισε επίσημα
τον Ιούλιο του 2021, ενώ
στην άλλη μπορεί κανείς να
συναντήσει γυναικόπαιδα
γεννημένα στην Ελλάδα
στην τοπική κοινωνία, δεν έχει αναφερθεί
ποτέ στην Αστυνομία κάτι ιδιαίτερο που να
αφορά παραβατικότητα και επί της ουσίας
πρόκειται για φιλήσυχους ανθρώπους, που
όμως δεν απεμπολούν το δικαίωμα στο να
νοσταλγούν την πατρίδα τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει
δώσει ξεκάθαρη απάντηση και γι’ αυτόν
τον χώρο στο Λαύριο, επισημαίνοντας ότι
«είναι λυπηρό που η Τουρκία επαναλαμβάνει τον συκοφαντικό ισχυρισμό χωρίς να
διαθέτει καμία απολύτως απόδειξη ότι η
Ελλάδα εκπαιδεύει σε βάρος της τρομοκράτες». Αφορμή είχαν σταθεί οι δηλώσεις
του Ομάρ Τσελίκ (σ.σ.: εκπρόσωπος του
κόμματος που ηγείται ο Ερντογάν), οι οποίες συνοδεύτηκαν από πύρινα άρθρα στον
ελεγχόμενο από τον «Σουλτάνο» Τύπο, που
έκανε λόγο για «Καντίλ της Ελλάδας»...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΚΗΝΙΟ
ΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

λγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση της
Τουρκίας απέναντι στην 39χρονη Άννα Δ., την
Ελληνίδα τουρίστρια που τραυματίστηκε από τη
βομβιστική επίθεση στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της
Κωνσταντινούπολης. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση
της γείτονος και ελεγχόμενα απ’ αυτή Μέσα κάνουν λόγο
για τρομοκρατικό χτύπημα, εντούτοις ζητούν από την
Ελληνίδα τουρίστρια –θύμα της βομβιστικής επίθεσης–
να πληρώσει για τα νοσήλιά της και για τη μεταφορά της
με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Α

Ανθρωπισμός
για... κλάματα
από τους γείτονες

Φαντάζει απίστευτο, είναι όμως πέρα για πέρα αληθινό
και δείχνει τη μηδενική προσέγγιση της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο και τις αρχές του ανθρωπισμού. Η αν. υπουργός
Υγείας Μίνα Γκάγκα επιβεβαίωσε δημόσια την απαίτηση του
τουρκικού Κράτους, επισημαίνοντας ότι «το κάνουν αυτό
επειδή η χώρα τους είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
υπάρχει διμερής συμφωνία» για ιατρονοσηλευτική περίθαλψη πολιτών από την Ελλάδα.
Η κ. Γκάγκα, πάντως, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα
ζήτημα για την 39χρονη και πως τα νοσήλια θα καλυφθούν από
την κυβέρνηση της χώρας μας, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: αυτός είναι ο ανθρωπισμός της Τουρκίας απέναντι σε μία
γυναίκα που επισκέφτηκε τη χώρα, που στην τελική θα άφηνε
και τα χρήματά της εκεί στο πλαίσιο του ταξιδιού, η οποία τραυματίστηκε χωρίς δική της υπαιτιότητα; Ρητορικό το ερώτημα...
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Άννα Δ. μεταφέρθηκε με
τουρκικό ασθενοφόρο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο
νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», προκειμένου να υποβληθεί
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σε χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί το μεταλλικό
θραύσμα που είχε σφηνωθεί στο πόδι της. Δεν διατρέχει
κανέναν κίνδυνο η ζωή της, ωστόσο, είναι ακόμη σοκαρισμένη. «Ευγνωμονώ τον Θεό που ζω, είμαι πάρα πολύ τυχερή», δήλωσε η 39χρονη, που πλέον είναι με τους δικούς της ανθρώπους.

Πώς γλίτωσε από το ωστικό κύμα

Να θυμίσουμε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη πολύ κοντά στην πλατεία Ταξίμ την περασμένη Κυριακή 13/11. Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους
6 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 81,
Απαιτούν
με το γεγονός να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική επίθεση. Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας μίλησε στη
νοσήλια από
δημόσια τηλεόραση: «Η κόρη μου ήταν 6-7 μέτρα
το θύμα
από το σημείο της έκρηξης και σώθηκε γιατί μπροτρομοκρατικής
στά της ήταν κόσμος και συγκεκριμένα ένα ζευγάρι
επίθεσης
από νιόπαντρους ανθρώπους, οι οποίοι δέχτηκαν
όλο το ωστικό κύμα. Σκοτώθηκαν αυτοί και από πίσω
ήταν η κόρη μου και γλίτωσε με το τραύμα μόνο στο
πόδι της». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας της
Κωνσταντινούπολης, η δράστρια της έκρηξης είναι συριακής καταγωγής και παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι εκπαιδεύτηκε από Κούρδους αντάρτες και ότι εισήλθε στην Τουρκία από την επαρχία Αφρίν της Συρίας. Ομολόγησε ότι πραγματοποίησε τη βομβιστική επιχείρηση και
έφυγε από το σημείο, ενώ την εντολή την έλαβε από το αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/PYD/YPG.
Κώστας Παπαδόπουλος

Προσλήψεις σε Ελλάδα και Βέλγιο
για μεγάλο έργο πληροφορικής της Κομισιόν
έες θέσεις εργασίας
προκηρύσσει η θυγατρική του
Ομίλου ΟΤΕ, COSMOTE Global
Solutions, για το μεγάλο έργο
πληροφορικής DIGIT TM II που ανέλαβε
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος
της κοινοπραξίας METIS.

Η COSMOTE Global Solutions είναι θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ με έδρα τις Βρυξέλλες, που προσφέρει εκτός Ελλάδος μεγάλο εύρος ολοκληρωμένων λύσεων και
υπηρεσιών ICT στους τομείς του Cloud,
των Data Center, των Δικτύων, του Cyber
Security, του BI και Data Warehouse, των
Big Data και Service Desk, της Προληπτικής Παρακολούθησης, των Λειτουργιών
και Υποστήριξης, της Διαχείρισης Υπηρεσιών, Έργων και Προγραμμάτων και των
Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Ν

Η κοινοπραξία METIS, που αποτελείται
από τις εταιρείες NetCompany-Intrasoft,
NTT Data, Almaviva, Capgemini, COSMOTE GS, CTG, Fujitsu, Serco, Sogeti και Westpole, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
εφαρμογή, την υποστήριξη, τη διαχείριση
και την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις
Βρυξέλλες (Βέλγιο), το Λουξεμβούργο,
την Ίσπρα (Ιταλία), τη Σεβίλλη (Ισπανία), το
Πέττεν (Ολλανδία), την Κομητεία Μιθ (Ιρλανδία) και την Καρλσρούη (Γερμανία), καθώς και απομακρυσμένα. Η σύμβαση είναι
τετραετούς διάρκειας.
Για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κοινοπραξία θα παρέχει υψηλά καταρτισμένους και έμπειρους Συμβούλους

Πληροφορικής. Στο πλαίσιο αυτό, η COSMOTE Global Solutions θα αναλάβει την
κάλυψη θέσεων υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης (application/cloud architects,
data scientists, business intelligence experts, blockchain specialists, augmen-

ted/virtual reality experts, experts in devsecops, experts in AI/NLP/ML, GIS experts, κ.λπ.) και θα προχωρήσει σε προσλήψεις, κυρίως σε Ελλάδα και Βέλγιο. Οι θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί είναι διαθέσιμες στο cosmote-gs.com/careers.

Ο Chief Commercial Officer Business
Segment Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γρηγόρης Χριστόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Ως μέλος
της Ένωσης Εταιρειών METIS, η COSMOTE Global Solutions έχει την ευκαιρία να συμβάλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων
νευραλγικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργανισμών. Η ανάληψη ενός σημαντικού
έργου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι είμαστε ένας αξιόπιστος
συνεργάτης εντός και εκτός ελληνικών
συνόρων, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
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Μίκα Ιατρίδη
«Ε

βουλευτής με τη ΝΔ

μείς οι ακρίτες νησιώτες
έχουμε συνηθίσει να ζούμε με
την τουρκική
προκλητικότητα», μας λέει η Μίκα
Ιατρίδη. Παράλληλα, μας μιλάει για την
καθημερινότητά της, για τις περιοδείες
της στα Δωδεκάνησα μαζί με τον γιο της,
για το δέος που αισθάνθηκε όταν
απευθύνθηκε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία ως η πρώτη γυναίκα
βουλευτής Δωδεκανήσων και δηλώνει
πως δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή που
ασχολήθηκε με την πολιτική.
στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Πώς κρίνετε εσείς την υπόθεση με τις
παρακολουθήσεις και τους κυβερνητικούς χειρισμούς; Τι απαντάτε στις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ;
Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο να περιμένουμε
την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα. Μόλις διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή αστοχία, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη, ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα και δρομολογήθηκαν οι
απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.
Από την πρώτη στιγμή ήμασταν ξεκάθαροι
τόσο για τις νόμιμες επισυνδέσεις, όσο και
για το γεγονός ότι οι κρατικές υπηρεσίες
δεν κάνουν χρήση κακόβουλων λογισμικών.
Όμως, να σας θυμίσω ότι ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι επί πρωθυπουργίας του λειτουργούσαν κακόβουλα
λογισμικά μάλλον από ιδιωτικά συμφέροντα. Και τι έκανε για αυτό; Πέντε ημέρες πριν
από τις κάλπες άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα
και μετέτρεψε ξαφνικά το αδίκημα των υποκλοπών από κακούργημα φυλάκισης δέκα

Απαντάμε στην προκλητικότητα
Επί ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν κακόβουλα λογισμικά. Και τι
έκανε για αυτό ο κ. Τσίπρας; Πέντε ημέρες πριν από τις
κάλπες άλλαξε τον ΠΚ και μετέτρεψε ξαφνικά το αδίκημα
των υποκλοπών από κακούργημα σε απλό πλημμέλημα!
ετών σε απλό πλημμέλημα! Γι' αυτό, ας
έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και
τους λειτουργούς της.
Πώς κρίνετε τις προκλήσεις της Τουρκίας; Εκτιμάτε πως ίσως επιχειρήσουν
να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο
ενόψει των εκλογών τους;
Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες
των ανθρώπων που χάθηκαν από το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη και στον τουρκικό λαό.
Σε σχέση με το ερώτημά σας, την τελευταία περίοδο αντιμετωπίζουμε μια προκλητικότητα εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία
έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαμε ξαναδεί και ο αναθεωρητισμός της προβληματίζει όχι μόνο εμάς, αλλά και τους εταίρους
μας. Πιστεύω ότι η συνεπής εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και του πρωθυπουρ-

γού έχει κάνει τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό παράγοντα να λάβουν ξεκάθαρες θέσεις
υπέρ της πατρίδας μας και ενάντια στη ρητορική της Τουρκίας. Το τι σκέφτεται να κάνει η Τουρκία κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Η διαρκής ενίσχυση των Ενόπλων
μας Δυνάμεων, το αξιόμαχο των στελεχών
μας και το υψηλό ηθικό όλων μας είναι η μόνη και ουσιαστική απάντηση σε κάθε προκλητικότητα, από όπου και αν προέρχεται.
Οι ακρίτες των νησιών τι μήνυμα σας
μεταφέρουν για την τουρκική προκλητικότητα; Υπάρχει ανησυχία;
Εμείς οι ακρίτες νησιώτες έχουμε συνηθίσει να ζούμε με την τουρκική προκλητικότητα. Ξεκάθαρα σας λέω, λοιπόν, ότι δεν
υπάρχει ανησυχία. Αντίθετα, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει αλληλεγγύη και πίστη
στις δυνατότητές μας. Όλο το καλοκαίρι γύρισα τα νησιά μας, συνομίλησα με τους συμ-

πατριώτες μου και το μήνυμα είναι σαφές,
ότι εμείς είμαστε ακλόνητα εδώ, για τον τόπο μας, τα παιδιά μας και την πατρίδα μας.
Ποιο είναι το προσωπικό σας στοίχημα
που έχετε θέσει για τα Δωδεκάνησα και
τι είναι αυτό που θα θέλατε να αφήσετε
ως παρακαταθήκη για τον τόπο σας;
Το προσωπικό μου στοίχημα και, ταυτόχρονα, παρακαταθήκη είναι να αφήσουμε
τα Δωδεκάνησά μας σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τα βρήκαμε, σε όλους
τους τομείς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, το οποίο όσοι ζούμε στα νησιά μας καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, ακριβώς
γιατί η εδαφική ασυνέχεια δημιουργεί
πρόσθετα θέματα που θα πρέπει να λύνουμε κάθε φορά. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα στον τομέα των υποδομών, στον τουρισμό μας, στην αναστήλωση βασικών
μνημείων μας. Ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε, συνεχίζουμε για το καλύτερο.
Αληθεύει ότι στις περιοδείες σας στα
Δωδεκάννησα πολλές φορές αναγκάζεστε να έχετε μαζί σας τον γιο σας;
Ναι, αλήθεια είναι! Και βέβαια, να σας πω
εδώ ότι δεν είναι και η πρώτη φορά. Κατά
την πρώτη κοινοβουλευτική μου θητεία είχα
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στην πολιτική υπάρχουν φιλίες; Το ρωτάω αυτό γνωρίζοντας πως σας συνδέει
μακροχρόνια φιλία
με την Όλγα Κεφαλογιάννη, με την
οποία είστε και
κουμπάρες.
Πιστεύω πολύ στη φιλία
και έχω την ευτυχία να
έχω πολλούς ανθρώπους
δίπλα μου, τους οποίους
θεωρώ φίλους μου. Σε
κάθε χώρο, επαγγελματικό ή μη, μπορούν να αναπτυχθούν φιλίες, το ίδιο
και στην πολιτική. Πράγματι, με την Όλγα Κεφαλογιάννη είμαστε χρόνια φίλες, είναι ένας άνθρωπος
που αγαπώ και σέβομαι
πάρα πολύ και μου έχει
κάνει και την τιμή να είναι
κουμπάρα μου.

με το αξιόμαχο των ΕΔ και το υψηλό ηθικό
μαζί μου τον πρωτότοκο γιο μου, τώρα σε
αυτή τη θητεία έχω τον δευτερότοκο γιο
μου, που είναι 19 μηνών. Υπάρχει εμπειρία,
λοιπόν, και είμαι πάντα χαρούμενη όταν
μπορώ να έχω και τα παιδιά μου μαζί μου.
Στη Βουλή μπήκατε για πρώτη φορά το
2009 και μάλιστα ήσασταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής των Δωδεκανήσων
από τη Μεταπολίτευση. Θυμάστε πώς
αισθανθήκατε την πρώτη φορά που
ανεβήκατε στο βήμα της Ολομέλειας;
Δέος! Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη λέξη. Δεν είναι και λίγο, όταν σε σχετικά νεαρή ηλικία και όταν είσαι και η πρώτη
γυναίκα βουλευτής Δωδεκανήσου, να ανεβαίνεις στο βήμα της Ολομέλειας και να ξέρεις ότι από το βήμα αυτό πέρασαν τεράστιες πολιτικές μορφές, γυναίκες και άνδρες, που άφησαν το στίγμα τους. Την ίδια
στιγμή, αισθάνθηκα και μια βαθύτατη υποχρέωση απέναντι στους συμπατριώτες μου
να τιμήσω την εμπιστοσύνη τους και να κάνω το καλύτερο δυνατό.
Η ενασχόλησή σας με τα κοινά και η μέχρι σήμερα πολιτική σας διαδρομή σας
έχει χαρίσει περισσότερες χαρές ή περισσότερες λύπες;
Μου έχει χαρίσει ανεπανάληπτα συναι-

σθήματα και τεράστια αγάπη. Ίσως και γι'
αυτόν τον λόγο δεν έχω κάτσει να μετρήσω
τις χαρές και τις λύπες. Ούτως ή άλλως,
στη ζωή μας, αναπόφευκτα, συμβαίνουν
και τα δύο. Δεν μπορείς να νιώσεις χαρά,
αν δεν έχεις νιώσει λύπη και το αντίθετο.
Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω μετανιώσει
που έχω ασχοληθεί με τα κοινά, γιατί είναι
κάτι που γεμίζει τη ζωή μου.
Ποιο είναι το στήριγμά σας στις δύσκολες στιγμές;
Το χαμόγελο και η αγκαλιά των παιδιών
μου, ο σύζυγός μου και η οικογένειά μου.
Είμαι πολύ τυχερή που τους έχω, γιατί ξέρω
ότι είναι μαζί μου, δίπλα μου, σε κάθε στιγμή της ζωής μου, δίνοντάς της νόημα και κίνητρο για να συνεχίζω να κάνω ό,τι κάνω.
Παντρευτήκατε εν μέσω πανδημίας
και μάλιστα οι γονείς σας παρακολουθούσαν την τελετή από το κινητό
τους τηλέφωνο. Πώς αισθανθήκατε
που εκείνη την ημέρα δεν υπήρχαν
καλεσμένοι, φίλοι και συγγενείς
στον γάμο σας;
Εντάξει, ήταν μια απόφαση που πήραμε
με τον σύζυγό μου, γιατί ανεξάρτητα από τις
συνθήκες που ζούμε, η αγάπη και η ζωή συνεχίζονται και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν
υπήρχε τότε άλλη λύση, παρά να κάνουμε

βιντεοκλήση τον γάμο μας. Προφανώς, οι
γονείς μας ήταν πολύ συγκινημένοι και χαρούμενοι ταυτόχρονα. Παρά την απόσταση,
ωστόσο, ένιωσα και τη συγκίνηση και τη χαρά τους, καθώς και των φίλων μας που παρακολουθούσαν τον γάμο μέσω των κινητών τηλεφώνων. Ουσιαστικά, όλοι οι άνθρωποι που έχουν σημασία για μένα ήταν
δίπλα μου. Βέβαια, να πω εδώ ότι τις αγκαλιές που δεν κάναμε τότε, τις φυλάξαμε για
μετά, στον θρησκευτικό γάμο μας που έγινε
φέτος το καλοκαίρι.
Πώς γνωρίσατε τον σύζυγό σας και
τι στοιχεία του χαρακτήρα του ξεχωρίσατε;
Με τον Νίκο γνωριστήκαμε μέσα από παρέα κοινών φίλων μας. Είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί
έχει μια ηρεμία και σιγουριά ταυτόχρονα,
στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά
και γιατί συμπληρώνουν, πιστεύω, τον δικό
μου χαρακτήρα και στάση ζωής.
Εκτός από σύζυγος είστε μητέρα δύο
μικρών παιδιών και βουλευτής σε μια
μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Τι θέτετε πρώτο στις προτεραιότητές σας;
Τα παιδιά μας είναι η ζωή μας! Συνεπώς,
δεν τίθεται θέμα προτεραιοτήτων, προσπα-

θώ και εγώ ως μητέρα και βουλευτής να ανταποκρίνομαι όπως πρέπει σε κάθε ρόλο.
Προφανώς, το γεγονός ότι η εκλογική περιφέρειά μου αποτελείται από πολλά νησιά
σημαίνει ότι χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και προετοιμασία. Ευτυχώς, είμαι
πολύ τυχερή, γιατί έχω μεγάλη στήριξη και
βοήθεια από την οικογένειά μου.
Μετά από μια δύσκολη και κοπιαστική
ημέρα τι είναι αυτό που σας χαλαρώνει
και σας γεμίζει δύναμη, για να συνεχίσετε την επόμενη ημέρα το ίδιο πρόγραμμα;
Το να είμαι κοντά στα παιδιά μου είναι το
σημαντικότερο, γιατί όταν είμαστε παρέα
και παίζουμε μαζί πραγματικά ξεγνοιάζω
και εγώ μαζί τους. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για τα νέα μας με τον σύζυγό μου
στο σπίτι είναι μια διαδικασία που με ηρεμεί
και με προετοιμάζει για την επόμενη ημέρα.
Ποια συμβουλή σας έδωσε η οικογένειά σας όταν ξεκινήσατε την πολιτική
σας διαδρομή και την οποία τηρείτε
μέχρι σήμερα απαρέγκλιτα;
Μα, να παραμείνω η Μίκα που ήμουν και
πριν εκλεγώ βουλευτής και να είμαι όσο
μπορώ δίπλα στους συμπατριώτες μου. Δεν
υπάρχει καλύτερη συμβουλή από αυτή, την
οποία και τηρώ απαρέγκλιτα.

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΔHΜΟΣ ΛΥΚOΒΡΥΣΗΣ - ΠΕYΚΗΣ

Υποψηφιότητα με πολυσυλλεκτική υποστήριξη
ο πολιτικό κενό που δημιούργησε
στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης η
απόφαση του δημάρχου Τάσου Μαυρίδη να μη διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο
στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023 έχει δημιουργήσει έντονη πολιτική κινητικότητα.
Γράφουμε εδώ και καιρό για τις διεργασίες
που έχουν ξεκινήσει τόσο μέσα στην παράταξη όσο και έξω από αυτήν, όμως μια
πρωτοβουλία που ήδη ξεχωρίζει και μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολυσυλλεκτική»
φαίνεται πως έρχεται να «ταράξει» τις πολιτικές ισορροπίες στην πόλη. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο πρώην δήμαρχος Πεύκης
Παύλος Καμάρας και ο πρώην δήμαρχος
Λυκόβρυσης Δημήτρης Φωκιανός ενώνουν
τις δυνάμεις τους προωθώντας την υποψηφιότητα του παλιού αθλητή και προπονητή
του βόλεϊ Στέλιου Προσαλίκα. Εδώ πρέπει
να επισημάνουμε ότι ο κ. Καμάρας εκλεγόταν με την υποστήριξη της ΝΔ, ο κ. Φωκια-

Τ

Δημήτρης Φωκιανός

Παύλος Καμάρας

νός με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Προσαλίκας έχει υπάρξει υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθηνών με το «Ποτάμι», ενώ
η καθοριστική συνάντηση φαίνεται να έχει
γίνει μαζί με τον δήμαρχο Αμαρουσίου Θόδωρο Αμπατζόγλου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των δύο πρώην δημάρχων, που
όπως κυκλοφορεί στην πόλη δεν είναι η
πρώτη, καθώς αμφότεροι φέρονται να είχαν στηρίξει την υποψηφιότητα του νυν δημάρχου, έχει προκαλέσει ήδη την αντίδρα-

Στέλιος Προσαλίκας

ση παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που με
ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για «πολιτικούς σκελετούς» που προσπαθούν να ελέγξουν το μέλλον της πόλης, ενώ τα βάζουν
και με τον «γείτονα δήμαρχο», που θεωρούν
ότι θέλει να κηδεμονεύει τον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης. Ωστόσο η πρωτοβουλία
που έχει αναπτυχθεί φαίνεται πως θεωρεί
ότι η λύση που προωθεί είναι η ενδεδειγμένη για την πόλη και πολύ σύντομα αναμένεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις.

Ωτακουστής

από τον Δημήτρη Δημακόπουλο

Πολλοί οι μνηστήρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου…
Πριν ακόμα ξεκαθαρίσει «για τα καλά» αν ο νυν περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας θα εγκαταλείψει την Αυτοδιοίκηση για να διεκδικήσει μία έδρα στη
Βουλή, όπως έντεχνα διαρρέει, πολλαπλασιάζονται οι μνηστήρες του πελοποννησιακού θώκου. Σημειώνεται, ότι
η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδεικνύεται μεγίστης πολιτικής και οικονομικής σημασίας περιοχή, καθώς το χερσαίο τμήμα του αγωγού East Med θα
έχει εγκαταστάσεις στην Κρήτη και την

Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα, ο αγωγός θα διέλθει από τους Δήμους Ευρώτα και Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας και
τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας της ΠΕ Αρκαδίας.
Είναι σαφές πως ο East Med αυξάνει
το πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο
για τα πολιτικά κόμματα όσο και για τους
υποψήφιους περιφερειάρχες. Προς τούτο, από πλευράς «γαλάζιας» παράταξης
«παίζουν» με καλές προοπτικές ο υφυ-

πουργός Περιβάλλοντος, βουλευτής και
πρώην νομάρχης Κορινθίας Νίκος Ταγαράς, ο πρώην δήμαρχος Πύλου Νέστορος και νυν γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσσης και ο βουλευτής
Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς. Από την
άλλη πλευρά του πολιτικού φεγγαριού,
ο πρώην περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης δεν εγκαταλείπει τον αγώνα για την
επανεκλογή του, ενώ επιμένουν οι φήμες ότι θα στηριχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αντάρτικο»
κατά Μπουρνούς
Σε αμφισβήτηση μπαίνει η
«κυριαρχία» του δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου Ευάγγελου
Μπουρνούς μετά την απόφαση
της στενής συνεργάτιδός του
και αντιδημάρχου Δήμητρας
Τσεβά να παραιτηθεί από τη
θέση της και να ανεξαρτητοποιηθεί από τον συνδυασμό
του. Πολύ περισσότερο μάλιστα που η κίνηση αυτή συνδυάζεται και με έντονη φημολογία ότι η κ. Τσεβά έχει ήδη
ξεκινήσει κινήσεις κι έχει εξασφαλίσει συνεργασίες, ώστε
να διεκδικήσει τον Δήμο. Μάλιστα ακούγεται ότι υπάρχουν
πιθανότητες να «ενώσει» δύο
παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καθώς και να την ακολουθήσουν κάποια ακόμη στελέχη
από τη διοίκηση. Σε επίσημη
ανακοίνωσή του ο δήμαρχος
χαρακτηρίζει την κίνηση της
κ. Τσεβά σαν «προσωπική επιλογή, καθώς μέχρι σήμερα
δεν είχε εκφραστεί καμία πολιτική διαφωνία», ενώ την ίδια
ώρα επισημαίνει πως περίμενε «να συνοδεύεται και από
την παράδοση της έδρας της,
που θα αποτελούσε μια ολοκληρωμένη κίνηση με σαφές
πολιτικό υπόβαθρο».

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα δυτικά της Αθήνας, απειλείται έντονα με «ποινικοποίηση» η προεκλογική
περίοδος; Μια ανεξαρτητοποίηση στενού συνεργάτη του δημάρχου και η μεταπήδησή του σε αντίπαλο συνδυασμό προκαλεί ήδη τόσο σκληρές και σε υψηλούς τόνους κόντρες στο δημοτικό συμβούλιο, που και οι δύο
πλευρές απειλούν με μηνύσεις και αγωγές. Κι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει επίσημα η προεκλογική περίοδος…

Πρώτη νίκη για τον Ταύρο

Ψάχνει στηρίγματα ο Ζενέτος

Αυξάνεται η επιχορήγηση

Μια καλή αρχή για την απόκτηση του κτιρίου του
ΕΟΜΜΕΧ έκανε ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου. Η σημαντικότατη εξέλιξη ήρθε από την πρόσφατη απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να απορρίψει ως
απαράδεκτη την προσφυγή του ΤΑΙΠΕΔ κατά της απόφασης του Δήμου για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στον Ταύρο, όπου δεσπόζει το εμβληματικό κτίριο του ΕΟΜΜΕΧ, με την οποία το χαρακτηρίζει
σε «Κοινωφελή Χώρο Πολιτισμού». Όπως τόνισε ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου, η απόφαση αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα για τη δικαίωση του αγώνα για την παραχώρηση του ακινήτου στον Δήμο.

Σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν έχει κλονιστεί
η ενότητα της παράταξής του προχώρησε ο δήμαρχος
Ιλίου Νίκος Ζενέτος μετά την ανακοίνωση από πέντε
στελέχη της, με την οποία έκαναν «πρόσκληση ανανέωσης» και ουσιαστικά προανήγγειλαν την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου
Δημήτρη Κουκουβίνου. Κυκλοφόρησε, λοιπόν, μια
ανακοίνωση που υπογράφουν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης και ξεκαθαρίζουν ότι
μένουν πιστοί στον ίδιο επικεφαλής… Βέβαια, μια παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί και πριν από μερικούς
μήνες, όταν ακόμα παρέμεναν «πιστοί» και όσοι ακολουθούν τώρα την κίνηση του υιού του αείμνηστου δημάρχου Βασίλη Κουκουβίνου.

Η τακτική επιχορήγηση των Δήμων (ΚΑΠ) για το
2023 θα αυξηθεί κατά 113,5 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση
κατά 7,7%, όπως προκύπτει από την ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη
και Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα.
Ορίζεται ότι οι πιστώσεις των Δήμων που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους για το 2023 για την
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
πρέπει να είναι όσο ήταν η πρώτη δόση των ΚΑΠ που
τους αποδόθηκε το 2022, ήτοι 113.569.431,24, αλλά όχι επί δώδεκα δόσεις όπως ίσχυε μέχρι σήμερα,
αλλά επί δεκατρείς δόσεις.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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Η «μάχη»
για τη διαδοχή...
Τεράστια διαμάχη έχει προκαλέσει στην παράταξη της διοίκησης του Δήμου Βριλησσίων η
απόφαση του δημάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη να μη
διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο
στις ερχόμενες εκλογές, αλλά
να μπει στη μάχη για βουλευτική
έδρα μέσα από τα ψηφοδέλτια
του ΠΑΣΟΚ (αν και δεν την έχει
ανακοινώσει επίσημα, θεωρείται
δεδομένη). Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα δέκα μέλη της δημοτικής ομάδας οι πέντε κινούνται εδώ και καιρό με διάφορους τρόπους, προκειμένου να
βρίσκονται στην πιο πλεονεκτική θέση για τη διαδοχή, όταν θα
φτάσει η κρίσιμη στιγμή. Μέχρι
τώρα σαν φαβορί εμφανίζονται
οι «ΣΥΡΙΖΑίοι» αντιδήμαρχοι
Βούλα Αρσένη και Κώστας Βαφειάδης και από κοντά ακολουθεί ο πασοκογενής πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου, Απόστολος Λύτρας. Σε μικρή απόσταση, που όμως μπορεί να φανεί «μοιραία», βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Αλέξης Μαυραγάνης
και ο Παναγιώτης Φικίδης.

AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

29
Κορυφαίος πολιτιστικός
προορισμός η Αθήνα

Σοκάρουν οι καταγγελίες
για την «Κιβωτό του Κόσμου»

ορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός στον κόσμο»
(World's Leading Cultural City Destination 2022) για
το 2022 αναδείχθηκε η Αθήνα, μέσω της Εταιρείας
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, στα
φετινά World Travel Awards, που διοργανώθηκαν στη Μουσκάτ
του Ομάν. Η διάκριση προστίθεται στις δύο πρόσφατες σημαντικές ευρωπαϊκές διακρίσεις της Αθήνας (Κορυφαίος Πολιτιστικός
Προορισμός της Ευρώπης και Καλύτερο Γραφείο Συνεδρίων και
Επισκεπτών της Ευρώπης), αναδεικνύοντας τη δυναμική της ελληνικής πρωτεύουσας τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό. «Η
Αθήνα εξελίσσεται σε διεθνές brand. Η τρίτη κατά σειρά επιτυχία
της Αθήνας μάς ενθαρρύνει να εργαστούμε ακόμη πιο μεθοδικά
για να ενισχύσουμε τη δυναμική του προορισμού, με στόχο τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για την πόλη», επεσήμανε ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Την ώρα που η ΕΛΑΣ ερευνά τρεις υποθέσεις ασέλγειας σε βάρος
δύο ενήλικων και ενός ανήλικου αγοριού που φιλοξενούνται από τη
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κιβωτός του Κόσμου», τα στόματα
ανοίγουν, με κάποιους να κάνουν λόγο ακόμη και για ξυλοδαρμούς
που υφίστανται παιδιά της δομής.
Την αρχή έκανε ένας 19χρονος, ο οποίος πήγε την Τετάρτη στην
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και κατέθεσε πως πρόσωπο
το οποίο υπηρετεί στην «Κιβωτό» ασελγούσε σε βάρος του από τον
Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 2022, του συμπεριφερόταν με υποτιμητικό και εξευτελιστικό τρόπο, τον υποχρέωσε
να σταματήσει το σχολείο, να εργάζεται και, στην ουσία, όπως ανέφερε, τον εκβίαζε να μη μιλήσει ώστε να τον έχει πάντα κοντά του.
Διαφορετικά, τον απειλούσε πως θα έκοβε το επίδομα της ανήμπορης μητέρας του και θα έχανε τη δουλειά του ο μεγαλύτερος αδερφός του. Ο ίδιος αποκάλυψε στην κατάθεσή του πως και άλλα παιδιά της δομής κλειδώνονται στα δωμάτιά τους και τιμωρούνται με
άγριους ξυλοδαρμούς. Όπως αποκάλυψε ο 19χρονος, το άτομο
που έδινε τις εντολές για τους ξυλοδαρμούς είναι ο άνδρας που φέρεται να ασέλγησε σε βάρος του.
Τόσο το συγκεκριμένο παιδί όσο και τέσσερα ακόμη θα κληθούν για κατάθεση τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για παιδιά τα
οποία φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία του 19χρονου, να
μεταφέρθηκαν από τη δομή της Καλαμάτας στην Αθήνα και για
έναν μήνα να τους είχαν κλειδωμένους σε δωμάτια και να τους
χτυπούσαν καθημερινά, παρουσία του στελέχους που καταγγέλλεται. Οι υπεύθυνοι της δομής δηλώνουν άγνοια για αυτά τα
K. Π.
αποτρόπαια περιστατικά.
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Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα νότια της Αθήνας, η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του δημάρχου
«χρεώνοντάς» του ότι… γνώριζε για μεγάλο έργο που θα γίνει στην πόλη; Όσο κι αν μοιάζει παράλογο, η αντιπολίτευση, και όχι μόνο, έχει μεγάλες διαφωνίες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, γι’ αυτό και
απαιτεί από τον δήμαρχο ενημέρωση, την οποία εκείνος αποφεύγει επικαλούμενος άγνοια. Όπως φαίνεται
όμως, τελικά δεν τους πείθει…

...και τα σενάρια
Όπως είναι φυσικό, ήδη κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για πιθανές συνεργασίες μεταξύ τους,
που φτάνουν μέχρι και στο «σπάσιμο» και «μοίρασμα» θέσεων
εξουσίας, με κάποιον να παίρνει
τη θέση για το διάστημα μέχρι τις
εκλογές και τους άλλους δύο να
τη μοιράζονται στην επόμενη θητεία (εφόσον κερδίσουν τις
εκλογές). Πάντως ακούγεται
τουλάχιστον για έναν εξ αυτών
ότι, αν δεν πετύχει να είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης, δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κάποια άλλη για να
διεκδικήσει τον Δήμο. Τέλος,
πρέπει να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης
επίσημα δεν παίρνει θέση, ωστόσο αυτοί που γνωρίζουν καλά τα
πράγματα θεωρούν ότι βρίσκεται
πιο κοντά στον Κώστα Βαφειάδη.

Ενισχύεται και με τις παλιές του δυνάμεις ο Χρήστου
Από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο Κορυδαλλού, ο πρώην
δήμαρχος Στέφανος Χρήστου έχει αρχίσει να μαζεύει πολλές από τις παλιές δυνάμεις του. Τώρα όμως έχει αρχίσει και τις «μεταγραφές» από στελέχη που είναι μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, με πιο ηχηρές τους δύο πρόσφατα ανεξαρτητοποιηθέντες. Πρώτα φάνηκε σαν αυτονόητη
και πολιτικά η συνεργασία με τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Διάκο, που ανεξαρτητοποιήθηκε
από τον συνεργαζόμενο με την δημοτική αρχή Γιώργο Δημόπουλο, ακολούθησε όμως και η συνεργασία με τον μέχρι πρότινος αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιάννη Πάχο, που «έφυγε» από την παράταξη του δημάρχου Νίκου Χουρσαλά. Η δεύτερη «μεταγραφή» ήδη κάνει αρκετή εντύπωση, ίσως και επειδή ο κ. Πάχος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Οργάνωσης της
ΝΔ στον Κορυδαλλό…

Κι άλλη «ιερή» διαμάχη του Γρ. Κωνσταντέλλου
Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με την Εκκλησία δεν είναι
και οι καλύτερες λόγω της γνωστής δικαστικής διαμάχης, όμως τώρα περνά σε καινούργια φάση,
καθώς με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος καταγγέλλει τις προσπάθειες της
Αρχιεπισκοπής να κλείσει το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης. Όπως υποστηρίζει, «το Διοικητικό
Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση όχι μόνο των ήδη μισθωμένων ακινήτων του, από την εκμετάλλευση των οποίων αποκομίζει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα, αλλά και των κεντρικών κτιριακών εγκαταστάσεων, στις
οποίες φιλοξενούνται ορφανά παιδιά εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, επιχειρώντας να διακόψει οριστικά και παρανόμως την επί έναν αιώνα λειτουργία του». Τέλος, προειδοποιεί ότι θα λάβει κάθε μέτρο προκειμένου να προστατέψει τη λειτουργία του Ορφανοτροφείου…

Άρχισαν παραιτήσεις
Ακόμη και σε έναν πολιτικά πολύ
ήρεμο Δήμο, τουλάχιστον στην παρούσα θητεία, καταγράφονται
«αναταράξεις» στην παράταξη του
δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, καθώς
χάνει δύο βασικά στελέχη. Ο λόγος
για τις Φαίνη Χατζηαθανασιάδου
και Πέννυ Ζαφειροπούλου-Σαρρή,
προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων Ψυχικού και Φιλοθέης
αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν από
τις θέσεις τους αφήνοντας πολιτικές αιχμές κατά του δημάρχου.
Μεταξύ άλλων, στις ανακοινώσεις
τους υποστηρίζουν ότι ο κ. Γαλάνης «αγνόησε τις ανάγκες του προαστίου, καθώς τα επενδυτικά κονδύλια που δικαιούται η κάθε Κοινότητα για έργα ετησίως δεν δόθηκαν ποτέ, ούτε και για μικροέξοδα». Από τον τρόπο με τον οποίο
έγινε αυτή η διαφοροποίηση φαίνεται ότι δεν αποκλείεται να έχει
και συνέχεια…

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναβαθμίζεται
η δημόσια ναυτική
εκπαίδευση
Κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ
έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ '21'27 με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, όπως
έκανε γνωστό ο
υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Π λα κ ι ωτά κ η ς
κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης
της Ομάδας Εργασίας για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
«Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα παρουσιάζει ένα έλλειμμα της τάξης των
90.000 ποιοτικών αξιωματικών. Η μεγάλη αυτή πρόκληση», υπογράμμισε ο
υπουργός, «δεν μας επιτρέπει να περιμένουμε, αλλά να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν τη δημόσια
ναυτική εκπαίδευση καθιστώντας την
ελκυστική για τους νέους μας».
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«Σιγή ασυρμάτου» για τη λειτουργία μπαρ-εστιατορίου
«Σιωπή των αμνών» θυμίζει η στάση της δημοτικής αρχής Πειραιά και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών μετά την αποκάλυψη για τη λειτουργία μπαρ-εστιατορίου σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ δύο νεοκλασικών στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, όπως
καταγγέλλεται, στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου 14 λειτουργεί μπαρ-εστιατόριο σε
κοινόχρηστο χώρο δύο νεοκλασικών χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων, με την
προκλητική σιωπή/ανοχή της Πολεοδομίας Πειραιά, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Πειραιά και την απραξία του υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα, ο στενός ακάλυπτος διάδρομος μεταξύ των διατηρητέων μετατράπηκε με μόνιμες κατασκευές σε μπαρ και καταργήθηκαν οι έξοδοι κινδύνου των εμπορικών καταστημάτων που στεγάζονται στα διατηρητέα.
Μετά την αποκάλυψη του θέματος αγνοείται κάθε αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές, που οφείλουν να διερευνήσουν εάν ισχύουν ή όχι όσα καταγγέλλονται...

Απίστευτη αδράνεια για την
ανάπλαση της πλατείας Κοραή

Παρασκήνια

από τον Νίκο Κουφάκο

Τέλη αποβλήτων:
Γκρίνια
για την αύξηση
Στις αυξήσεις-φωτιά κατά 50% των
ισχυόντων τελών και τιμολογίων παραλαβής στερεών αποβλήτων από τον
ΟΛΠ αντιδρά η Διεθνής Ναυτική Ένωση (ΔΝΕ), κάνοντας λόγο για δυσάρεστη έκπληξη. Παράλληλα, υπήρξε συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΛΠ, κατά
τη διάρκεια της οποίας «η Ένωση εξέφρασε πληθώρα επιχειρημάτων που
εναντιώνονται σε αυτή την υπέρογκη
αύξηση, καθώς και για τον τρόπο που
αυτή ανακοινώθηκε, μόνο μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ». Η
Διεθνής Ναυτική Ένωση ζητεί την
επανεξέταση από πλευράς ΟΛΠ του
αιτήματος περί της αναστολής εφαρμογής της αναγγελθείσας αύξησης
έως την 1η Ιανουαρίου 2024.

δράνεια και ολιγωρία επέδειξε
η δημοτική αρχή Μώραλη για
την ανάπλαση της πλατείας Κοραή μπροστά από το δημαρχιακό μέγαρο της πόλης.
Οκτώ ολόκληρα χρόνια θητείας περίμενε η δημοτική αρχή να ολοκληρωθούν τα έργα του Μετρό και μετά
ν' ανοίξει τη συζήτηση για τα σχέδια
ανάπλασης της πλατείας στο κέντρο
του Πειραιά.
Επιπλέον, η παράλειψη της δημοτι-

Α

κής αρχής αποκάλυψε την απουσία
διαπραγμάτευσης με την «Αττικό Μετρό» για τον ενιαίο σχεδιασμό και κατασκευή της πλατείας από την εταιρεία ως ανταπόδοση προς την πόλη,
κάτι που έχει γίνει σε πολλούς άλλους
σταθμούς.
Έτσι, μετά τη λειτουργία του Μετρό, παραδόθηκε «μισή» η πλατεία
πάνω από το έργο, με το υπόλοιπο
τμήμα να παραμένει στην προηγούμενη υποβαθμισμένη κατάσταση...

Χριστουγεννιάτικος στολισμός αλλά με... 15ήμερη έκπτωση!
Αλλάζουν τα φώτα στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Δήμου Πειραιά. Το εορταστικό κλίμα στην πόλη ενόψει Χριστουγέννων δεν θα λείψει, αν και φέτος επικρατούν έκτακτες ενεργειακές συνθήκες. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο φωτισμός στην πόλη θα ξεκινήσει
σταδιακά από την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να κορυφωθεί στις 8
του μήνα με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενώ δεν
θα επαναλειτουργήσουν ενεργοβόρες δραστηριότητες, όπως το παγοδρόμιο. Τα εορταστικά φώτα προγραμματίζονται να κλείσουν δύο εβδομάδες νωρίτερα, δηλαδή στις 8 Ιανουαρίου, αν και τα προηγούμενα
χρόνια συνήθως τα ξεχνούσαν αναμμένα έως και τις Απόκριες...

Παγκόσμια
προσωπικότητα
η Μελίνα Τραυλού
Με το βραβείο της Παγκόσμιας Προσωπικότητας της Ναυτιλίας Global Personality
Award τιμήθηκε η πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού,
στο πλαίσιο της 33ης απονομής των διεθνών Seatrade Maritime Awards σε εκδήλωση στο Γκάιντχολ του Λονδίνου. Η
Μελίνα Τραυλού εξελέγη το 2022 πρόεδρος της ΕΕΕ και είναι η πρώτη γυναίκα
που το πετυχαίνει αυτό στην 100χρονη
ιστορία της Ένωσης.Έχει ήδη αναπτύξει
έντονη δραστηριότητα όχι μόνο σε θέματα που απασχολούν τη διεθνή και ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και σε θέματα κοινωνικά.

Πάνω από 200.000
πιστοί προσκύνησαν
την Αγία Ζώνη

Περισσότεροι από 200.000 πιστοί υπολογίζεται ότι προσήλθαν στον Ιερό Ναό
του Αγίου Νικολάου στο λιμάνι Πειραιά,
για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη της
Θεομήτορος. Πολίτες όλων των ηλικιών
έσπευσαν να προσκυνήσουν στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου σχηματίζοντας
ουρές τις προηγούμενες ημέρες. Ο κόσμος ήταν τόσος πολύς, που περίμεναν
πάνω από τρεις ώρες στην ουρά, ενώ
χρειάστηκε να δοθεί παράταση μίας ημέρας, για να μπορέσει να προσκυνήσει μεγαλύτερος αριθμός πιστών.
Η Τίμια Ζώνη της Θεομήτορος, με την
αναχώρησή της από τον Πειραιά επέστρεψε στη Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου,
όπου και ανήκει.
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Μετρούν δυνάμεις κι άλλοι

«Φωτιά» πήρε το τηλέφωνο του
Βαγγέλη Αργύρη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ο
επικεφαλής κατάρτισης ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
έκλεινε τις τελευταίες εκκρεμότητες της λίστας της Θεσσαλονίκης καλώντας στα κινητά
τους έναν έναν τους υποψηφίους και συνομιλώντας μαζί
τους. Ήθελε να είναι σίγουρος
πως δεν θα «λακίσει» κανείς
την τελευταία στιγμή…

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσει μία δεύτερη θητεία. Πέρα από το ότι ανακοίνωσε
την πρόθεσή του αρκετά νωρίς, προχώρησε ήδη σε επίσημη εκδήλωση απολογιστικού χαρακτήρα αλλά και στίγματος των
έργων που σχεδιάζει για τα επόμενα χρόνια, ενώ ξεκίνησε και την ενίσχυση της
ομάδας με την οποία θα κατέβει στις εκλογές. Ο κ.Ζέρβας ανακοίνωσε την πρώτη
«11άδα» των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και ανάλογες κινήσεις θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Στόχος του δημάρχου είναι να κλείσει
το «ρόστερ» το συντομότερο δυνατό, ώστε να προπορεύεται αρκετά
από τους συνυποψηφίους του.

«Αλωνίζει» τις γειτονιές ο Ορφανός
Για τον Γιώργο Ορφανό, που είχε κατέβει και στις εκλογές του
2019, γνωρίζουμε πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Το έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω δηλώσεών του, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ακόμη
σε κάτι πιο επίσημο, όπως για παράδειγμα εκδήλωση ή κίνηση για ενίσχυση της παράταξής του. Πάντως, ο κ.Ορφανός γυρίζει από γειτονιά
σε γειτονιά το τελευταίο διάστημα, συζητά με τους δημότες, καταγράφει προβλήματα κατατάσσοντας την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό ψηλά στην ατζέντα, ενώ κρίνει αυστηρά τη διοίκηση Ζέρβα για το
έργο που έχει επιτελέσει σε αυτά τα 3,5 χρόνια της θητείας της.

O Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης επιστρέφει στη διοίκηση με αυξημένα καθήκοντα. Πέρα από την αντιδημαρχία Παιδείας, ορίστηκε με απόφαση του δημάρχου
και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, θέση την οποία κατείχε ο Γιώργος
Αβαρλής. Αντίθετα, στην Οικονομική Επιτροπή παρέμεινε πρόεδρος ο Εφραίμ Κυριζίδης.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου δεν
θέλει ιδιώτες στο Κυβερνείο

Τα Χριστούγεννα
οι αποφάσεις

Ανάμεσα στα ονόματα που καλούνται να επιλέξουν οι
Θεσσαλονικείς, στην τελευταία δημοσκόπηση συγκαταλέγονται βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης ο νυν δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, αλλά και αρκετοί ακόμη, όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Ορφανός,
ο Αθανάσιος Σαββάκης, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος. Στην
ίδια δημοσκόπηση υπάρχει επίσης ερώτηση για το ποια
διοίκηση από αυτές των τελευταίων χρόνων, του Παπαγεωργόπουλου, του Μπουτάρη ή του Ζέρβα, θεωρούν οι
δημότες πως ήταν η καλύτερη.

Ζέρβας εναντίον... ποιου;

Αυξημένες αρμοδιότητες
στον Αλέξανδρο Μπαρμπουνάκη

«Θα μας βρείτε απέναντι στα σχέδιά σας για ιδιωτικοποίησή του», δηλώνει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το
Κυβερνείο Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Παλατάκι στη Νέα
Κρήνη. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Οικονομικών αφήνει ανοιχτό το σενάριο εκμετάλλευσής του από ιδιώτες. Συγνώμη, αλλά όταν γίνεται
κάθε Σάββατο –περίπου– μπουζούκια ή χώρος δεξιώσεων γάμων είναι καλύτερα;

«Κακό σπυρί» ο Φάμελλος
Μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως
τις πρώτες ημέρες του νέου
χρόνου, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις και από άλλους φερόμενους διεκδικητές, όπως για παράδειγμα ο
Ανδρέας Παπαμιμίκος (φωτό),
ο Δρόσος Τσαβλής και ο Σάκης
Τζακόπουλος. Βέβαια, οι πληροφορίες που φτάνουν τελευταία στα δημοσιογραφικά γραφεία κάνουν λόγο και για «new
entry» υποψηφιότητες, ενός
άνδρα και μίας γυναίκας που,
εάν «σκάσουν», θα δημιουργήσουν αίσθηση και ντόρο. Τις
καταγράφουμε και θα επανέλθουμε! Ο Αθανάσιος Σαββάκης, από την άλλη, εξακολουθεί και τηρεί σιγήν ιχθύος. Οι
πληροφορίες αναφέρουν πως
εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα,
κάνει επαφές και δείχνει μεγάλη διάθεση να ασχοληθεί με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
να κατέβει υποψήφιος στον
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πιέζει αρκετά ο Σωκράτης Φάμελλος την κυβέρνηση για τα ζητήματα της
ενέργειας. Έχουν να το λένε και οι της ΝΔ ότι είναι
από τους πιο σοβαρούς
στην αντιπολίτευση. Κάθε
μέρα είτε με τους χάρτες
είτε με τις τιμές στην ενέργεια. Τελευταία πίεση το αίτημα για το πόρισμα της
ΡΑΕ για τη φορολόγηση
των υπερκερδών. Για το σημείο, δηλαδή, που πανηγυρίζει η κυβέρνηση.

Άρχισαν τη δουλειά οι νέοι αντιδήμαρχοι
Έπιασαν δουλειά στα καινούργια τους πόστα οι νέοι αντιδήμαρχοι Ζέρβα. Στο γραφείο της αντιδημαρχίας Παιδείας βρέθηκε και πάλι ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης,
ο οποίος προϋπήρξε στην ίδια θέση επί διοικήσεως
Μπουτάρη, ενώ ο Σωκράτης Δημητριάδης ενημερώνεται
πλήρως για τα τεκταινόμενα της αντιδημαρχίας Οικονομικών. Ο Μιχάλης Κούπκας κατέλαβε τη θέση του παραιτηθέντα Γιώργου Αβαρλή στην αντιδημαρχία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ενώ στη Μοναστηρίου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, μετακόμισε η Ιωάννα Κοσμοπούλου.

από τον Δημήτρη Δραγώγια

Αυτό το διάστημα τρέχει δημοσκόπηση σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης και μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων
συμπεριλαμβάνονται ένα σωρό ονόματα. Στόχος είναι να βολιδοσκοπηθούν οι προθέσεις των κατοίκων και να εντοπιστούν τα κύρια προβλήματα της πόλης, αλλά παράλληλα καταγράφεται και η
αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων.

«Στρατολόγηση»
στελεχών
από τον Αργύρη

Παρασκήνια

Άρχισαν οι δημοσκοπήσεις
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Μιχάλης
Καρχιμάκης
μέλος της ΚΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

πρώην υπουργός και υποψήφιος βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Καρχιμάκης στη Δυτική
Αθήνα μιλάει με σκληρή γλώσσα κατά της
κυβέρνησης με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις
υποκλοπές. «Η ΝΔ μετέτρεψε μια χώρα με βαθιά
δημοκρατική παράδοση σε καθεστώς της υποσαχάριας
Αφρικής», λέει για την κυβέρνηση και προσθέτει ότι
«Εμείς θα επιμείνουμε για να μάθουμε τι πραγματικά
έγινε με τις υποκλοπές».

Ο

Αναγκαία για την χώρα η πολιτική «αλλαγή»
στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com

Αναφορικά με τα σενάρια επίσπευσης των εθνικών εκλογών θεωρεί ότι
«αν κάνει η κυβέρνηση νωρίτερα εκλογές, θα τις κάνει σε ένα περιβάλλον μη
ευνοϊκό για την ίδια» και βάζει στο τραπέζι μια άλλη διάσταση: «Χάνουμε πολιτικό και διαπραγματευτικό κεφάλαιο
στα διεθνή φόρα, χάνουμε παραδοσιακές συμμαχίες και έχουμε επιπτώσεις
ακόμα και στην οικονομία». Ως έμπειρος στο πολιτικό παιχνίδι, κληθείς να
πάρει θέση για το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, προτιμά να «παίξει
στα σίγουρα» λέγοντας πως «Τα πράγματα είναι απλά. Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ στην
κάλπη, βγαίνει ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και
κοινωνία στο προσκήνιο».
Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά
που συμβαίνουν με φόντο τις υποκλοπές; Θα μάθουμε ποτέ τι ισχύει
και τι όχι;
Υπάρχουν δύο σενάρια: είτε ο πρωθυπουργός είναι ανεπαρκής και εθνικά επικίνδυνος, είτε εχθρεύεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Εδώ
υπάρχουν δύο τινά, αν η ΝΔ λέει αλήθεια
και οι παρακολουθήσεις δεν προέρχονται
από την κυβέρνηση, η Δεξιά έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι και αδιαφορεί κιόλας
για την εθνική ασφάλεια. Είναι δυνατόν

να παρακολουθείτο ο υπουργός Εξωτερικών και αντί να έχει πάρει φωτιά κάθε αρμόδια υπηρεσία για να βρεθεί το κέντρο
των παρακολουθήσεων, η κυβέρνηση να
προσπαθεί με κάθε τρόπο να κουκουλώσει το ζήτημα; Το ερώτημα γίνεται ακόμα
πιο αμείλικτο, αν σκεφτούμε τις διαθέσεις του γείτονά μας εξ Ανατολών. Αν,
από την άλλη, η κυβέρνηση προσπαθεί να
κουκουλώσει το ζήτημα ακριβώς επειδή
το Μαξίμου συντόνιζε τις παρακολουθήσεις, έχουμε να κάνουμε με μία ΝΔ που
μετέτρεψε μια χώρα με βαθιά δημοκρατική παράδοση σε καθεστώς της υποσαχάριας Αφρικής. Εμείς θα επιμείνουμε για
να μάθουμε τι πραγματικά έγινε με τις
υποκλοπές. Όχι επειδή η ΝΔ το επιθυμεί,
αλλά επειδή το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη δημοκρατικής και πατριωτικής ευθύνης θα είναι αταλάντευτα προσανατολισμένο μέχρι
να έρθουν όλα στο φως!
Θεωρείτε ότι το περιβάλλον που διαμορφώνεται για την κυβέρνηση θα
επισπεύσει τον χρόνο των εκλογών;
Αν κάνει η κυβέρνηση νωρίτερα εκλογές, θα τις κάνει σε ένα περιβάλλον μη
ευνοϊκό για την ίδια. Προφανώς η πολιτική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα για τη
χώρα σε αυτή τη φάση. Η χώρα γονατίζει από το ζήτημα των υποκλοπών και
την άρνηση της κυβέρνησης να φωτίσει
τις σκιές καθημερινά. Χάνουμε πολιτικό
και διαπραγματευτικό κεφάλαιο στα διε-

Τα πράγματα είναι
απλά. Ψηφίζεις
ΠΑΣΟΚ στην
κάλπη, βγαίνει
ΠΑΣΟΚ στη Βουλή
και κοινωνία
στο προσκήνιο

φύγει. Ωστόσο, η προκήρυξη εκλογών
προς όφελος του συλλογικού καλού και
εις βάρος του κομματικού συμφέροντος
απαιτεί έστω και μία ρανίδα δημοκρατικής ευαισθησίας, αγαθό που σπανίζει
στην ηγετική ομάδα της ΝΔ.
Τελικά, ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ στην κούρσα των εκλογών, συνεργασία με προγραμματικές συμφωνίες ή αυτόνομη πορεία;
Τα πράγματα είναι απλά. Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ στην κάλπη, βγαίνει ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και κοινωνία στο προσκήνιο.
Είστε υποψήφιος στον δυτικό τομέα
της Αθήνας, μια περιοχή που η κρίση αφήνει έντονο αποτύπωμα. Ποιο
είναι το κλίμα που σας μεταφέρει ο
κόσμος;

θνή φόρα, χάνουμε παραδοσιακές συμμαχίες και έχουμε επιπτώσεις ακόμα και
στην οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Morgan Stanley, που δεν έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα
εξαιτίας των σκιών στην υπόθεση των
υποκλοπών. Με άλλα λόγια, το κόστος
δανεισμού για χιλιάδες μικρομεσαίους
θα γίνει ακόμα πιο ακριβό εξαιτίας των
αντιδημοκρατικών συμπεριφορών της
κυβέρνησης. Οι υποκλοπές είναι η
θρυαλλίδα που άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να

Τα μηνύματα που λαμβάνω από τη Δυτική Αθήνα, όπου βρίσκομαι καθημερινά
και επικοινωνώ με τον κόσμο, είναι μηνύματα αγανάκτησης και ανάγκης για πολιτική αλλαγή. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τον
κόσμο, η ενεργειακή κρίση φέρνει αβεβαιότητα για το αύριο και η αντιδημοκρατική στάση της κυβέρνησης πνίγει κάθε
δημοκράτη άνθρωπο. Το ΠΑΣΟΚ προβάλλει ως η μόνη δύναμη ελπίδας με σχέδιο
για το μέλλον, βούληση να συγκρουστεί
με κατεστημένα συμφέροντα και με προτεραιότητα τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
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Πλούσιοι και επώνυμοι στο «σφυρί»του πλειστηριασμού
ύσκολο προβλέπεται το επόμενο
χρονικό διάστημα για όσους έχουν
«ανοικτούς λογαριασμούς» με την
Εφορία και τις Τράπεζες! Από την
ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι τις αρχές
του νέου χρόνου το ηλεκτρονικό «σφυρί»
θα χτυπήσει πολλές φορές και, μοιραία,
περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας
θα αλλάξουν χέρια.

Δ

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Βίλες, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα, εξοχικά, διαμερίσματα, οικόπεδα, προνομιούχες εκτάσεις, ακόμα και πλοία έχουν
εγγραφεί στους καταλόγους των πλειστηριασμών! Στην Αράχωβα θα βγουν στο «σφυρί»
και σε τιμές ευκαιρίας 30 χειμερινά σαλέ και
περίπου άλλα τόσα στη Μύκονο! Στις λίστες
εκείνων που θα δουν την περιουσία τους να
μειώνεται υπάρχουν ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών, επώνυμων και αθλητών.
Χ.Κ. Τεγόπουλος, Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, Γιώργος Κουτρουλιάς, οικογένεια Πατρώνη, Πάνος Δάβαρης, Βασίλης Τσάρτας,
Ιεροκλής Στολτίδης, Βασίλης Καραπιάλης,
Κώστας Πηλαδάκης είναι μερικοί από τους
«παθόντες»…

Το Καζίνο της Κέρκυρας
Ο «χορός» των πλειστηριασμών ανοίγει την
προσεχή Τετάρτη 23 Νοεμβρίου κατά της «Theros International Gaming Inc» που εδρεύει
στην κομητεία Cook της πολιτείας του Illinois
των ΗΠΑ «και ήδη εδρεύουσα στον Δήμο Κέρκυρας, εξακολουθεί όμως να διατηρεί τις εγκαταστάσεις του Καζίνο, το οποίο εκμεταλλεύεται στο Ρίο Δήμου Πατρέων Αχαΐας»,
όπως αναφέρεται. Νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης είναι ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης και το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η
κατάσχεση είναι 538.224,93 ευρώ.

Οι «χρυσοί» προορισμοί
Στους δύο «χρυσούς» προορισμούς, στο
φόντο των ξέφρενων πάρτι και της χλιδής
στις χιονοδρομικές αποδράσεις, προμηνύεται το επόμενο διάστημα καταιγίδα πλειστηριασμών. Στην Αράχωβα από την ερχόμενη
εβδομάδα μέχρι τον Φεβρουάριο έχουν προγραμματιστεί 13 πλειστηριασμοί που αφορούν από συγκρότημα κατοικιών μέχρι μεμονωμένα μικρά σαλέ.
Το πιο... βαρύ σφυρί αναμένεται να χτυπήσει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 για το συγκρότημα «Alexander Houses», που βρίσκε-

ται στη θέση Αχλάδες ή Ήμερος Κέδρος στο
Λιβάδι του Παρνασσού της Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας. Για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες έχουν προγραμματιστεί τρεις διαφορετικοί πλειστηριασμοί, με τη συνολική τιμή
εκκίνησης να ξεπερνά τα 2,6 εκατ. ευρώ.

Το 5άστερο στην Κάρπαθο
Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα
ξενοδοχεία της Καρπάθου οδεύει προς πλειστηριασμό. Πρόκειται για το 5άστερο Konstantinos Palace της εταιρείας «Κωνσταντίνος Α.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή Πηγάδια και έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί –εάν μέχρι τότε δεν μεσολαβήσουν κινήσεις για την αναστολή– στις 30 Νοεμβρίου.
Επισπεύδουσα είναι η Eurobank και η τιμή
πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα
11.871.000 ευρώ.

Το συγκρότημα Τεγόπουλου
Στις 2 Νοεμβρίου βγήκε σε πλειστηριασμό
το βιομηχανικό συγκρότημα της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο Κορωπί, με τιμή πρώτης προσφοράς 11 εκατ. ευρώ και έρχεται οκτώ χρόνια
μετά την κήρυξή του σε πτώχευση και τουλάχιστον μία δεκαετία από την εμφάνιση των
ασφυκτικών οικονομικών προβλημάτων που
οδήγησαν τελικά στην αναστολή έκδοσης της
ιστορικής εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Οι «μπαλαδόροι»
Και οι δύο έχουν γράψει ιστορία και… πολλά χιλιόμετρα στα γήπεδα!
Δύο πρώην ποδοσφαιριστές με ένδοξη
πορεία, ο Βασίλης Καραπιάλης και ο Βασί-

 «Στο σφυρί» 30 σαλέ

στην Αράχωβα και
28 βίλες στη Μύκονο
 Εμφιετζόγλου,
Τεγόπουλος, Πηλαδάκης
και δύο γνωστοί
ποδοσφαιριστές
στις λίστες
λης Τσιάρτας, είναι αντιμέτωποι με την απώλεια μέρους της περιουσίας τους.
Στις 9 Νοεμβρίου «βγήκε στο σφυρί» η βίλα του Βασίλη Τσιάρτα στο Μαρούσι. Είχε
πρωτοβγεί σε πλειστηριασμό στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με επισπεύδουσα την Alpha
Bank και με τιμή εκκίνησης 1.060.000 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ ο ίδιος
έκανε κάποιες ενέργειες για να τη σώσει.
Ο επόμενος διεθνής που έχει βρεθεί στο
στόχαστρο των πλειστηριασμών είναι ο Βασίλης Καραπιάλης. Συγκεκριμένα, το σφυρί
έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 22
Φεβρουαρίου 2023, με επισπεύδουσα την
doValue για δύο διαμερίσματα και δύο θέσεις στάθμευσης, σε πολυκατοικία στη Λάρισα, που είχαν αγοραστεί το 1999.

Τα «φιλέτα» του Εμφιετζόγλου
Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 έχουν προγραμματιστεί δύο πλειστηριασμοί με συνολική τιμή εκκίνησης 3 εκατ. ευρώ, σε βάρος της οικογένειας Εμφιετζόγλου. Οι

πλειστηριασμοί στρέφονται, ειδικότερα,
κατά της κυρίας Ελένης Εμφιετζόγλου, συζύγου του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, και
αφορούν:
Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο (μετά της επ’ αυτού ισόγειας κατοικίας) έκτασης 4.790,14 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση
Αγράρι του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω
Μεράς, εκτός οικισμού και εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως.
Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο (μετά της επ’ αυτού διώροφης οικίας), έκτασης 6.272,71 τ.μ., που βρίσκεται και αυτή
στο Αγράρι, στο ίδιο σημείο, καθώς τα δύο
αγροτεμάχια είναι όμορα.
Η οικογένεια Εμφιετζόγλου της τεχνικής
εταιρείας «Μηχανική» έχει βρεθεί εδώ και
καιρό στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών. Έτσι, στις 8 Ιουνίου άλλαξε χέρια το ακίνητο-κατοικία στην Κηφισιά
που βγήκε με 2,9 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε με ένα ευρώ πάνω από την τιμή εκκίνησης. Στον χορό των πλειστηριασμών
για το Νησί των Ανέμων δίνει το «παρών»
και η οικογένεια Πατρώνη, η οποία την τελευταία διετία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με
πολλά σφυριά για ιδιοκτησίες της στην
Αθήνα, στη Σύρο, στη Μύκονο και τη Β. Ελλάδα. Στις 18 Νοεμβρίου θα χτυπήσει το
σφυρί αυτή τη φορά σε βάρος της Ρόδον
Ελλάς Οικοδομική-Τουριστική-Ξενοδοχειακή-Τεχνική Εταιρεία, συμφερόντων επίσης της οικογένειας Πατρώνη.
Το ένα σφυρί αφορά αγροτεμάχιο που
βρίσκεται στη θέση Κούνδουρος και έχει,
σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, έκταση
7.307 τ.μ. Είναι εκτός ορίων οικισμού και
σχεδίου πόλεως, αλλά χαρακτηρίζεται άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση.
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«Τα φ/β είναι η πλέον καθαρή
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με
το μικρότερο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και την λιγότερη
όχληση», τονίζει ο
εκπρόσωπος της LONGi
στην Ελλάδα και Κύπρο,
Νάσος Πλαϊνός, ομιλητής
στο φόρουμ Renewable and
Storage του energypress

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Κλιματική αλλαγή

Ευρώπη μέχρι το τέλος Μαΐου
2022 εισήγαγε 63 GW ηλιακών
πλαισίων, εκ των οποίων τα 33
GW προήλθαν από την Κίνα –ετήσια
αύξηση 140%. Στην Κίνα
κατασκευάζονται τρία από τα τέσσερα
πάνελ παγκοσμίως και ακολουθεί με
διαφορά η Ινδία. Μπορεί η Κίνα να είναι
ο δεύτερος μετά τις ΗΠΑ παγκόσμιος
ρυπαντής της ατμόσφαιρας με
σωρευτικές εκπομπές περίπου 285 δισ.
τόνους από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι
σήμερα (οι Ηνωμένες Πολιτείες
ευθύνονται για σωρευτικά 500 δισ.
τόνους εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου), αλλά έχει κάνει μια
σοβαρή ανάπτυξη σε ΑΠΕ, κυρίως
φωτροβολταϊκά.
Η κινεζική LONGi Green Energy Technology Co. Ltd είναι ο κορυφαίος προμηθευτής
φωτοβολταϊκών παγκοσμίως. Εκπρόσωπός
της στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι ο Νάσος Πλαϊνός (ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος
μηχανικός), τον οποίο συναντήσαμε στο τέταρτο φόρουμ Renewable and Storage του
energypress, όπου ήταν ομιλητής: «Το μήνυμα που πήρα από το φόρουμ για τις ΑΠΕ και
την αποθήκευση είναι ότι η ελληνική αγορά
είναι έτοιμη για νέες προκλήσεις, έτοιμη να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες όχι μόνο
της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, μετατρέποντας τη χώρα μας σε έναν σημαντικό
ενεργειακό και επενδυτικό προορισμό».
Στη συνομιλία που είχαμε μαζί του ξεκινήσαμε κάπως προβοκατόρικα:

Η

Είναι τελικώς τα φωτοβολταϊκά μια τεχνολογία που υλοποιείται με απολύτως
«καθαρό» τρόπο;
Καταρχάς, όροι όπως «απόλυτα» και
«100% καθαρή» είναι όροι οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν σε καμία τεχνολογία. Τα
φωτοβολταϊκά είναι μία από τις τεχνολογίες
που βασίζονται στους ημιαγωγούς, όπως και
πολλές άλλες (τηλεφωνία, υπολογιστές),
την λεγόμενη τεχνολογία «τσιπ». Οι διαδικα-

«Μονόδρομος η αποθήκευση για
Τα φ/β έχουν χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν αυτή την τεχνολογία να υπερτερεί
Πρόκειται για μια διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, με ουσιαστική συμμετοχή
ο Νάσος Πλαϊνός, εκπρόσωπος της κινεζικής LONGi σε Ελλάδα και Κύπρο, της κορ
σίες εξόρυξης πολυπυριτίου (ανακυκλώσιμο και άφθονο στη φύση, που χρησιμοποιείται με βάση τη χαμηλή επίδραση που προκαλεί σε αυτή και σημαντική πρώτη ύλη για
ηλιακούς συλλέκτες, –έχει αυξηθεί κατά
230% τελευταίως) είναι ώριμες και χρησιμοτου Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

σία των εργοστασίων, αλλά και για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και τη δραστική
μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Το
2023 θα έχουμε την πρώτη μας μονάδα παραγωγής Wafer (πλήρως καθετοποιημένη),
εντελώς απαλλαγμένη από εκπομπές CO2.
Και μέχρι το 2030 όλες οι εγκαταστάσεις
παραγωγής θα τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Είπατε ότι επενδύετε σε νέες τεχνολογίες.

ποιούνται παγκοσμίως στις περισσότερες
από τις κορυφαίες βιομηχανίες.
Τα φωτοβολταϊκά είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία, αλλά και μία από
τις πιο ενεργές στη μείωση των εκπομπών.
Οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών μονάδων υπογράφουν συμφωνίες, όπως το EP
100, RE 100 και EV 100 (ευρωπαϊκά προγράμματα), με πραγματικές προθεσμίες για
ανακύκλωση. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι στο
τέλος της ζωής του προϊόντος οι φωτοβολταϊκές μονάδες είναι ανακυκλώσιμες σε ποσοστό περισσότερο από 95%.
Η LONGi έκανε ένα βήμα μπροστά με το δικό της πρόγραμμα solar for solar: η ηλιακή
ενέργεια χρησιμοποιείται για την τροφοδο-

Πιστεύουμε ότι τα φωτοβολταϊκά είναι κατεξοχήν η μοναδική τεχνολογία που μπορεί
να οδηγήσει στην ενεργειακή μεταμόρφωση
του πλανήτη. Τα τελευταία δέκα χρόνια, σωρευτικά οι επενδύσεις για Research and Development ξεπέρασαν το 1,5 δισ. δολάρια
και έφεραν την LONGi στην πρώτη θέση σε
επενδύσεις ανάπτυξης νέων τεχνολογιών
στον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Το πρώτο
εξάμηνο του 2022, η εταιρεία επένδυσε
3.670 δισ. γουάν (520.000.000 δολάρια)
στην έρευνα και ανάπτυξη, το 7,28% των
λειτουργικών της εσόδων. Ως αποτέλεσμα
αυτών των επενδύσεων αναπτύχθηκαν νέες
τεχνολογίες (φ/β πάνελ), που φτάνουν σε
βαθμό απόδοσης έως και 22,3%. Και ανα-

μένεται να επιτύχει το μέγιστο 22,8% με τη
νέα τεχνολογία κυψελών της HPBC (Hybrid
Passivation Back Contact) που υπερτερεί
περιβαλλοντικά έναντι τεχνολογιών, όπως
TOP Con και το HJT (τρόποι επεξεργασίας επικάλυψης κυψελών. Είθισται να χρησιμοποιείται ασήμι. Σήμερα χρησιμοποιείται το
11% των παγκόσμιων αποθεμάτων ασημιού
με τάση για το 20%).
Από το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, εξασφαλίστηκαν 1.808 εγκεκριμένα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας διαφόρων τύπων,
καθιστώντας την LONGi την πιο δυνατή στις
επαναστατικές τεχνολογικά λύσεις.
Στην Ελλάδα πώς βλέπετε την εξέλιξη
των φ/β;
Η ενεργειακή επάρκεια αναδεικνύεται ως
το νούμερο ένα της επικαιρότητας μέρα με
τη μέρα και τα φωτοβολταϊκά έχουν τη μερίδα του λέοντος στον ενεργειακό χάρτη σε
παγκόσμιο επίπεδο. Τα φ/β είναι η πιο δημοφιλής επενδυτική κίνηση έργων ΑΠΕ στην
Ελλάδα για μικρούς και μεγάλους επενδυτές και επειδή είναι πηγή φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας και διότι το μέγεθός τους
μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρό έως
πάρα πολύ μεγάλο, καλύπτοντας μεγάλο
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Επιτάχυνση ΑΠΕ
Νέο Κανονισμό για επιτάχυνση της
ανάπτυξης ΑΠΕ προτείνει η Κομισιόν:
Ακόμα και αν διαπιστώνονται επιπτώσεις
σε προστατευόμενα είδη (π.χ. πουλιά),
το έργο ΑΠΕ να υλοποιείται, εφόσον o
πληθυσμός τους παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Νάσος
Πλαϊνός

Νορβηγικό αιολικό
Τέθηκε σε λειτουργία στις δυτικές
ακτές της Νορβηγίας το offshore αιολικό
Hywind Tampen, με σκοπό την παροχή
ενέργειας σε κοιτάσματα πετρελαίου και
αερίου Gullfaks και Snorre. Όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες ισχύος 88 μεγαβάτ και θα επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 από τα
κοιτάσματα περίπου 200.000 τόνους
ετησίως.

Συνέπεια κρίσης

βιωσιμότητα φωτοβολταϊκών»

έναντι οποιασδήποτε άλλης ανανεώσιμης μορφής ενέργειας.
στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, τονίζει
υφαίας κατασκευάστριας εταιρείας φ/β παγκοσμίως
φάσμα απαιτήσεων. Τα φωτοβολταϊκά, φυσικά, δεν μπορεί να είναι η μοναδική λύση
για την ισορροπία του συστήματος και του δικτύου, καθώς απαιτούνται παραπάνω από
μία από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
Όπως και σε ένα οικοσύστημα, έτσι και σε
ένα ηλεκτρολογικό σύστημα, που είναι το δί-

κτυο παραγωγής και παροχής ενέργειας της
χώρας, πρέπει να υπάρχει «βιοποικιλότητα»,
για να επιτευχθεί η μακροβιότητα και σταθερότητα του συστήματος. Τα φωτοβολταϊκά
πάντως είναι ο οδηγός για την ενεργειακή
μεταμόρφωση του πλανήτη, καθώς τεχνολογίες όπως battery storage and hydrogen

Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα
Στα προγράμματα Εξοικονομώ - Αυτονομώ είμαστε σε καλό δρόμο;
Τέτοιου είδους προγράμματα φέρνουν υγεία στην αγορά και την κοινωνία
και είναι πάντα καλοδεχούμενα. Είναι όμως απαραίτητο να μπορούν να προσαρμόζονται στις γρήγορες αλλαγές που επιτάσσουν οι εξελίξεις των αγορών και των αναγκών που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες, όπως ο
πόλεμος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα μέχρι να εγκριθούν, μέχρι να τρέξουν, μέχρι να γίνουν οι αιτήσεις και μέχρι να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή βγαίνουν εκτός πραγματικότητας,
καθώς, για παράδειγμα, τα κόστη τους έχουν υπολογιστεί με άλλο τρόπο και
πολύ πιο χαμηλά από τις νέες πραγματικές ανάγκες. Είναι επίσης απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο με πολλαπλά προγράμματα, που να υποστηρίζουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με αποθήκευση σε σπίτια και σε
επιχειρήσεις, ώστε και το δίκτυο να απελευθερωθεί, αλλά και να επωφεληθούν οι καταναλωτές.

έρχονται για να επεκτείνουν τη δυνατότητα
διείσδυσής τους στο δίκτυο. Η LONGi ίδρυσε επιχειρηματικούς τομείς που καλύπτουν
παραγωγή wafer πυριτίου, κυψελών, φωτοβολταϊκών πάνελ και εξοπλισμού παραγωγής υδρογόνου.
Τι δυνατότητες αποθήκευσης έχουμε
σήμερα;
Η αποθήκευση είναι μονόδρομος για τη
βιωσιμότητα των φωτοβολταϊκών επενδύσεων. Οι μπαταρίες είναι η μοναδική ανεπτυγμένη τεχνολογία που μπορεί να προσφέρει αποθήκευση αυτή τη στιγμή. Τεχνολογίες όπως το υδρογόνο ακόμα υπολείπονται ανάπτυξης, καθώς ο βαθμός απόδοσης
μετατροπής ενέργειας είναι αυτή τη στιγμή
περίπου στο 80%. Η εταιρεία LONGi επενδύει υπέρογκα ποσά αυτή τη στιγμή, με στόχο πριν το 2030 να πετύχουμε πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης μετατροπής ενέργειας από την ηλεκτρική στο υδρογόνο, έτσι
ώστε να αποτελέσει τον βασικό παράγοντα
της αποθήκευσης. Το υδρογόνο είναι η επόμενη μορφή αποθήκευσης της ενέργειας,
που θα διαδραματίσει καθαριστικό ρόλο
στον μετασχηματισμό του ενεργειακού χάρτη προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Goldman Sachs Group Inc., από τις
μεγαλύτερες διεθνείς τράπεζες επενδύσεων, αναφέρει ότι η ενεργειακή κρίση
θα έχει ως συνέπεια ένα κόστος στην ευρωπαϊκή παραγωγή μεταξύ 2% έως 3%,
με τάσεις μονιμότητας.

Εξαίρεση Tesla
Από τα αποθεματικά τους ξοδεύουν οι
εταιρείες ηλεκτροκίνητων οχημάτων λόγω οικονομικών προβλημάτων –συνέπεια της αύξησης πρώτων υλών κ.λπ.
Μεταξύ αυτών οι αμερικανικές Lucid
Group Inc., Canoo startup και η βρετανική Arrival. Εξαίρεση η Tesla, με κέρδη
ύψους 3,3 δισ. δολαρίων το τελευταίο
τρίμηνο.

Ελληνικά δεξαμενόπλοια
Xclusive Shipbrokers: Σε περίπου 320
ανέχονται οι παραγγελίες δεξαμενόπλοιων
σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 19% είναι ελληνικές (62 πλοία τύπου Aframax/LR2,
MR2, VLCC). Οι υπόλοιπες παραγγελίες είναι άλλων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών 23
για τουρκικά δεξαμενόπλοια.

Επισήμανση ΕΣΠΕΝ
Ο όποιος σχεδιασμός ρύθμισης για
έκτακτη φορολόγηση των προμηθευτών
ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στις
αυτοτελείς οικονομικές καταστάσεις των
εταιρειών, όπου αποτυπώνεται το συνολικό κόστος από τη δραστηριότητα της
προμήθειας και το πραγματικό κόστος
προμήθειας που επωμίζεται ο καταναλωτής, επισημαίνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Προμηθευτών Ενέργειας.

YΓΕΙΑ
πιο θανατηφόρος λοίμωξη είναι η
πνευμονία. Πρόκειται για μία
φλεγμονή λοιμώδους αιτιολογίας
του κατωτέρου αναπνευστικού. Το 2019
υπολογίστηκαν περίπου 2,5 δισ. θάνατοι,
από τους οποίους οι 670.000
αφορούσαν παιδιά.

Η
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Φρόντισε τα πνευμόνια σου

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Συνολικά, η πνευμονία αποτελεί την πέμπτη
κύρια αιτία θανάτου των ενηλίκων και τη δεύτερη των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών.
Αρκεί να αναλογιστούμε ότι ένα παιδί πεθαίνει παγκοσμίως από πνευμονία κάθε 20 δευτερόλεπτα. Οι μολύνσεις από την Covid-19
ήλθαν να προσθέσουν ακόμη 2 εκατομμύρια
θανάτους. Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη
εικόνα σχετικά με τη θνητότητα λόγω πνευμονίας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Η πνευμονία μπορεί να είναι: κοινότητας όταν η μετάδοση και η μόλυνση συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, νοσοκομειακή
όταν μολύνεται κάποιος κατά την παραμονή
του στο νοσοκομείο ή πνευμονία του αναπνευστήρα όταν ο ασθενής νοσήσει από πνευμονία ενώ είναι διασωληνωμένος, δηλαδή
φέρει ενδοτραχειακό σωλήνα για την υποστήριξη της αναπνοής του», εξηγεί η κα Χριστίνα
Γκόγκα (φωτό), πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην επεμβατική πνευμονολογία.

Βακτήρια ή μύκητες
Η πνευμονία προκαλείται κυρίως από μικροοργανισμούς όπως είναι τα βακτήρια, οι
ιοί και σπανιότερα οι μύκητες. Συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας της πνευμονίας κοινότητας είναι ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας.
Από το 2020, ειδική αναφορά γίνεται στην
Covid-19, αποτέλεσμα μόλυνσης από το νέο
στέλεχος κορονοϊού SARS-CoV- 2, που συχνά
εκδηλώνεται σαν σοβαρή πνευμονία. Επίσης υπάρχει και η πνευμονία από εισρόφηση, που είναι αποτέλεσμα εισόδου στερεών ή υγρών ουσιών
στον πνεύμονα (τροφή, εμετός,
χημικές ουσίες κ.ά.). Τα βρέφη
και τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν, επειδή το
ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν
έχει αναπτυχθεί πλήρως ακόμα. Υψηλό κίνδυνο έχουν και οι ηλικιωμένοι άνω των
65ετών, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι καρδιοπαθείς, οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα του
αναπνευστικού, με νεφρική ανεπάρκεια, οι
παχύσαρκοι και όσοι διαμένουν σε μονάδες
υψηλού συγχρωτισμού.

Κίνδυνος-θάνατος το κάπνισμα
Σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για
νόσηση από πνευμονία στους υγιείς ενήλικες
είναι το κάπνισμα. Από πνευμονία εξ εισρόφησης κινδυνεύουν κυρίως οι ηλικιωμένοι και
όσοι παρουσιάζουν έκπτωση της κατάποσης
(ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκε-

Ο χειμώνας
θα φέρει έξαρση

Η πνευμονία αποτελεί την πέμπτη κύρια αιτία θανάτου
των ενηλίκων και τη δεύτερη των παιδιών ηλικίας
κάτω των 5 ετών. Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα
σχετικά με τη θνητότητα λόγω πνευμονίας σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
φαλικό τραύμα, νευρολογικά νοσήματα) και
του επιπέδου συνείδησης (αλκοολικοί, χρήστες τοξικών ουσιών). Η πνευμονία μεταδίδεται με τα σταγονίδια στον αέρα που παράγονται
με τον βήχα, το φτέρνισμα και την ομιλία.

Τα συμπτώματα
Στα συμπτώματα της πνευμονίας συμπεριλαμβάνεται ο βήχας που συνήθως είναι παραγωγικός με πτύελα που μπορεί να
περιλαμβάνουν και αίμα, ο υψηλός
πυρετός με ρίγος που εμμένει για
περισσότερες από 4ημέρες, η
θωρακαλγία, η απώλεια δυνάμεων, η εύκολη κόπωση και η δύσπνοια, η ταχυκαρδία και μερικές
φορές συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό σύστημα όπως ναυτία,
έμετοι και διάρροια. Η υποχώρηση της συμπτωματολογίας μπορεί να καθυστερήσει έως
και 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της λοίμωξης. Οι ασθενείς με πνευμονία σε έδαφος Covid-19 παρουσιάζουν συμπτωματολογία όμοια
με αυτή των υπόλοιπων ιογενών λοιμώξεων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η δυσκολία στην αναπνοή εμφανίζεται συνήθως επτά ημέρες μετά
από την έναρξη τους νόσου και μπορεί να συνυπάρχει απώλεια όσφρησης και γεύσης.
Η διάγνωση της πνευμονίας στηρίζεται στη
συμπτωματολογία, τα ευρήματα της κλινικής
εξέτασης και της ακτινογραφίας θώρακος
ή/και άλλων απεικονιστικών εξετάσεων του

θώρακα (π.χ. αξονική θώρακος, διαθωρακικό
υπερηχογράφημα πνευμόνων). Η θεραπεία
της πνευμονίας είναι συνήθως αποτελεσματική και στηρίζεται σε αντιβιοτικά και αντιικά
σκευάσματα που χορηγούνται εμπειρικά από
τον ειδικό ιατρό, ώστε να καλύπτονται οι πιο
πιθανοί και συχνοί για τον εκάστοτε ασθενή
μικροοργανισμοί.

Νοσοκομείο και εμβόλιο
Ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία, μη
βελτίωση με την από του στόματος θεραπευτική αγωγή, επιπλοκές της νόσου (π.χ. επιπλεγμένη υπεζωκοτική συλλογή), σοβαρά
υποκείμενα νοσήματα και κακές συνθήκες
διαβίωσης θα πρέπει να παραπέμπονται άμεσα στο νοσοκομείο, όπου η αντιβιοτική αγωγή
πρέπει να ξεκινά εντός της πρώτης ώρας της
άφιξής τους», αναφέρει στο «Π» η κα Γκόγκα.
Ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο
αίτιο βακτηριακής λοίμωξης του κατώτερου
αναπνευστικού, με περισσότερους από 90
ορότυπους, προκαλώντας τόσο διεισδυτικές
λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα, η βακτηριαιμία και η βακτηριαιμική πνευμονία, όσο και μη
διεισδυτικές, όπως η οξεία μέση ωτίτιδα και η
πνευμονία. Τα συνιστώμενα εμβόλια είναι τα
συζευγμένα και τα πολυσακχαριδικά, με διαφορετικό αριθμό και ορότυπους το καθένα,
τα οποία χορηγούνται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδηγίες σύμφωνα με το
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

H εικόνα της χώρας μας δείχνει βελτιωμένη αυτή την εβδομάδα με σταθερούς δείκτες και μείωση, ωστόσο οι
ειδικοί επιμένουν πως μόλις ο καιρός
χαλάσει, θα δούμε σε έξαρση και τη
γρίπη και τους αναπνευστικούς ιούς. Η
καλοκαιρία μάς δίνει την ψευδαίσθηση της έλλειψης ιώσεων, όμως η εικόνα αυτή είναι παραπλανητική. Ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης μιλάει για 5-6
ιούς του αναπνευστικού, που κυκλοφορούν ταυτόχρονα και πολλά περιστατικά γριπώδους συνδρόμου. Ο
ίδιος έχει πει ότι εκτιμά πως τα πραγματικά κρούσματα του κορονοϊού είναι
5πλάσια σε σχέση με αυτά που δηλώνονται. Και οι ειδικοί του ΕΟΔΥ μας λένε πως βάσει των επιδημιολογικών
στοιχείων ΗΠΑ και Αυστραλίας αναμένουμε έξαρση ιώσεων και ταυτόχρονη
κυκλοφορία και γρίπης και Covid-19.
Ήδη στο Οντάριο του Καναδά οι παιδιατρικές ΜΕΘ έχουν «μπουκώσει» και
μπαίνουν παιδιά σε ΜΕΘ ενηλίκων. Οι
συστάσεις των ειδικών είναι έγκαιρος
εμβολιασμός για γρίπη και Covid-19,
πριν μας χτυπήσουν και οι δύο ιοί την
πόρτα. Ήδη τα παιδιά του σχολείου έρχονται καθημερινά αντιμέτωπα με ιώσεις που έχουν τη γνωστή συμπτωματολογία, συνάχι, βήχα, πονόλαιμο ή και
πυρετό. Ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες και υγειονομικοί συστήνεται να
επισπεύσουν τον αντιγριπικό εμβολιασμό τους, ενώ για φέτος συστήνεται
και σε όλα τα παιδιά, που μετά από 2,5
χρόνια πανδημίας με καραντίνες και
μάσκα δεν εκτέθηκαν σε ιούς και δεν
έχουν αντισώματα. Η διασπορά της
γρίπης είναι ήδη υπαρκτή στη χώρα
μας και συνήθως τα παιδιά δουλεύουν
ως drivers, όπως λένε οι επιδημιολόγοι, για τους ιούς, δηλαδή οδηγούν τις
επιδημίες. Κολλάνε και νοσούν και μετά μεταδίδουν στους μεγαλύτερους.
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Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ
ίγα 24ωρα πριν το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ
στον Βόλο, το οποίο είναι και το τελευταίο αυτής της
δημοτικής περιόδου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και
δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου ανοίγει τα
χαρτιά του στο «Π». Αναφέρεται στο έργο του, στα θέματα που
θα αναπτυχθούν στο συνέδριο, αλλά και στο τι περιμένει να
ακούσει η Αυτοδιοίκηση από τους αρμόδιους υπουργούς.

Λ

Περισσότερη Αυτοδιοίκηση
για μια καλύτερη Ελλάδα!
στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Είμαστε λίγα 24ωρα πριν το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο.
Ποια είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση και θα τεθούν επί τάπητος στο συνέδριο;
Στο συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία
να διεξάγουμε για τρεις ημέρες έναν ουσιαστικό και ανοικτό διάλογο πάνω σε
όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν
την Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Τα οικονομικά των ΟΤΑ, η αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, η
βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, η ενίσχυση των Δήμων με νέο προσωπικό, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση της οικονομικής μας
αυτοτέλειας. Θα συζητήσουμε με ποιους
τρόπους και ποια μέσα θα πετύχουμε να
μετατρέψουμε γρήγορα τους Δήμους σε
σύγχρονους, «πράσινους», ψηφιακούς,
στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών μας κοινωνιών. Παράλληλα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα
όσα ενωμένοι πετύχαμε προς όφελος
των Δήμων μας τα προηγούμενα τρία χρόνια, τα οποία ήταν και πολλά και σημαντικά, αλλά και όσα δεν προχώρησαν όπως
θα έπρεπε εξαιτίας της ολιγωρίας και
αναβλητικότητας άλλων.
Επειδή παραδοσιακά στα συνέδρια
της Αυτοδιοίκησης τοποθετούνται
οι αρμόδιοι υπουργοί και συνήθως
προχωρούν σε εξαγγελίες, τι περι-

μένετε να ακούσετε από τα κυβερνητικά στελέχη για τα ζητήματα που
σας απασχολούν;
Από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη
περιμένουμε να ακούσουμε πότε και πώς
θα γίνουν πράξη αυτά που κατά καιρούς
έχουμε από κοινού συμφωνήσει. Από τη
μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων
προς τους Δήμους, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικότερης και καλύτερης αποκέντρωσης. Πώς θα στηριχθούν οι Δήμοι, για
να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Με ποιον τρόπο θα διορθώσουμε λάθη που έχουν γίνει σε ζητήματα όπως η
ναυαγοσωστική κάλυψη, η αρμοδιότητα
για τα αδέσποτα, η επιβολή του τέλους
ταφής. Αλλά και πώς επιτέλους θα αναβαθμιστεί στην πράξη η καταστατική θέση των αιρετών της Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ώστε να πάψουμε να είμαστε οι «αυτοφωράκηδες» του Δημοσίου.
Και πώς μέσα από τη συνεργασία μας θα
αξιοποιήσουμε έγκαιρα τον πακτωλό
χρημάτων, που για πρώτη φορά έχει στη
διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση.
Κάνοντας έναν απολογισμό για τα
τρία χρόνια στο τιμόνι της ΚΕΔΕ, τι
έχετε πετύχει μέχρι σήμερα; Πώς
ήταν αυτό το ταξίδι;
Στο διάστημα αυτό κληθήκαμε να διαχειριστούμε δύο μεγάλες κρίσεις. Την
πανδημία και το ενεργειακό. Η ΚΕΔΕ και
οι Δήμοι τα κατάφεραν κι ανταποκρίθηκαν
με επιτυχία. Κρατήσαμε τους Δήμους και
τις υπηρεσίες ανοικτούς και τις κοινωνίες
μας όρθιες. Έγιναν άλματα μπροστά όσον

Τι έχετε αποκομίσει σε προσωπικό
επίπεδο από αυτή την εμπειρία;

Προτεραιότητά μας
είναι να
συνεχίσουμε
με την ίδια επιμονή
να διεκδικούμε
τις λύσεις και την
υιοθέτηση νέων
πολιτικών που θα
κάνουν πράξη το
όραμά μας,
δηλαδή ένα
καλύτερο αύριο
για τους πολίτες
και τις τοπικές
κοινωνίες

αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό μας.
Αναδείξαμε το ισχυρό κοινωνικό μας πρόσωπο. Είδαμε σε λίγο χρόνο να γίνονται
βήματα, που θα χρειάζονταν στο παρελθόν πολλά χρόνια για να γίνουν. Σε αυτή
τη θετική και δημιουργική πορεία η ΚΕΔΕ
έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, γιατί είχα την τύχη να
συνεργαστώ με άξιους συναδέλφους και
να αφήσουμε το θετικό μας αποτύπωμα
σε αυτή την πορεία. Και ό,τι πετύχαμε, το
πετύχαμε με την ενότητά μας.

Όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής
μου με την Αυτοδιοίκηση έχω αντιληφθεί
ότι υπηρετώ έναν θεσμό που καθορίζει
την καθημερινότητα των πολιτών. Από τη
γέννηση του συμπολίτη μας με την εγγραφή του στο δημοτολόγιο ενός Δήμου ως
και τον θάνατο και την ταφή του σε ένα δημοτικό κοιμητήριο, ο Δήμος τον ακολουθεί σε κάθε βήμα του. Αυτή η πορεία δημιουργεί ευθύνη σε όποιον έχει την τιμή να
ασκήσει διοίκηση. Η ευθύνη αυτή σε ωριμάζει και σε μαθαίνει να είσαι αποτελεσματικός. Από την ενασχόλησή μου στην
ΚΕΔΕ έχω αντιληφθεί πως η δύναμη της
Αυτοδιοίκησης είναι η ενότητα του πολιτικού της προσωπικού και η υπευθυνότητά
της, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από
τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις
μας, που υπηρετούν το όραμά μας για ένα
νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και
της Αυτοδιοίκησης, το οποίο ωφελεί τη
χώρα και τους πολίτες.
Ποιος είναι ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητές σας ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ
για τον τελευταίο χρόνο αυτής της δημοτικής περιόδου;
Προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή να διεκδικούμε τις
λύσεις και την υιοθέτηση νέων πολιτικών,
που θα κάνουν πράξη το όραμά μας, όπως
αυτό αποτυπώνεται στο μήνυμά μας: Περισσότερη Αυτοδιοίκηση, καλύτερη Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

ΤΕΧΝΕΣ
Ο υπέροχος Γκάτσμπυ
αλά Ελληνικά!
Ενα μυθιστόρημα-σταθμός που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή θα
ανέβει για πρώτη φορά σε ελληνική
θεατρική σκηνή!
Η δραματική-αισθηματική νουβέλα
του Αμερικανού συγγραφέα Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ με τίτλο «Ο
υπέροχος Γκάτσμπυ» θα παρουσιαστεί στο «Αγγέλων Βήμα» σε διασκευή του Σάιμον Λέβι και
σκηνοθεσία του Αλέξιου Κοτσιώνη,
που ανέλαβε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παράσταση.
Το κλασικό έργο, που μεταφέρθηκε
το 2012 στον αμερικανικό κινηματογράφο με πρωταγωνιστή τον χολιγουντιανό σούπερ σταρ Λεονάρντο
ντι Κάπριο, είναι μία από τις πιο
γοητευτικές ερωτικές ιστορίες του
20ού αιώνα. Σε αυτό το μυθιστόρημα ο Φ.Σ. Φιτζέραλντ κατορθώνει να εκφράσει με συγκινητικό
τρόπο τις ψευδαισθήσεις του έρωτα
μέσα στο λαμπερό περιβάλλον της
νεοϋορκέζικης «αριστοκρατίας».
Είναι η εποχή της τζαζ, μια εποχή
υπερβολής, όπου κυριαρχεί ακόμη
η πεποίθηση πως τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία.
Info: Η πρεμιέρα του έργου
έχει προγραμματιστεί για τις
26 Νοεμβρίου 2022, με έναν
υπέροχο θίασο που θα απαρτίζεται από τους: Αριστείδη
Βέβη, Ευγενία Καραμπεσίνη,
Γιώργο Γκιόκα, Φωτεινή Τεντολούρη, Λήδα Μανούσου-Αλεξίου, Νάσο Φρίγγη και Αλέξιο
Κοτσώρη.
Μισή ώρα πριν την έναρξη των σαββατιάτικων παραστάσεων, το κοινό
θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει
live πρόγραμμα jazz, swing και free
bar με αναψυκτικά και κρασί στο
φουαγιέ του θεάτρου. Μία δωρεάν
προσφορά στους θεατές, για να
μπαίνουν στην αίθουσα έχοντας
ήδη μπει στον κόσμο του υπέροχου
Γκάτσμπυ!
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Χριστουγεννιάτικη μαγεία
από τα ΕΛΤΑ Τ

α γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια του Άγιου Βασίλη
περιμένουν και φέτος τα γράμματα των παιδιών με παραλήπτη
τον διάσημο Santa Claus! Ο πιο γλυκός παππούς του κόσμου
με τη βοήθεια των νάνων και των ξωτικών θα πραγματοποιήσει όλες
τις επιθυμίες των λιλιπούτειων φίλων του, φτάνει οι φάκελοι να
φέρουν χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα!

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία φόρεσαν τα γιορτινά τους και ανυπομονούν για τις ευχές που θα σταλούν στον Βόρειο Πόλο, παρουσιάζοντας μια υπέροχη συλλογή τεσσάρων γραμματοσήμων από αγαπημένα παραμύθια, σε μια απόδοση άμεσα συνυφασμένη με το
πνεύμα των ημερών. Ο Καρυοθραύστης είναι ο κεντρικός ήρωας
της φετινής σειράς, καθώς την παραμονή των Χριστουγέννων όλα
τα παιδικά παιχνίδια ζωντανεύουν και ενώνονται σε μια μάχη απέναντι στην ομάδα των ποντικιών. Στην ονειρική «παρέα», που επιμελήθηκε σχεδιαστικά η Ανθούλα Λύγκα, συμμετέχει η Μπαλαρίνα
που ψάλλει τα κάλαντα με το χαρακτηριστικό παραδοσιακό τρίγωνο, ο Αρλεκίνος που πετάγεται από το μουσικό κουτί κρατώντας
στολίδια και το Κουνιστό Αλογάκι που μεταφέρει στην πλάτη δώρα.
Τα χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα δίνουν το σύνθημα και για την
έναρξη της μεγαλύτερης κοινωνικής δράσης των ΕΛΤΑ. Για 31η χρονιά
τα γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια πήραν τη θέση τους έξω από τα
κεντρικά Ταχυδρομεία της χώρας κι όλο το δίκτυο ετοιμάζεται να υποδεχτεί –και να απαντήσει– στα χιλιάδες γράμματα μικρών και μεγάλων.
«Είναι γνωστό πως το έργο του Άγιου Βασίλη είναι δύσκολο και ο
φόρτος εργασίας του πολύ μεγάλος! Γι’ αυτό κι εμείς στα ΕΛΤΑ τα τελευταία 31 χρόνια έχουμε αναλάβει τον ρόλο του “βοηθού” του και
σας απευθύνουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” που μας βοηθάτε να κρατήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων ζωντανή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση.

Υπερθέαμα πολιτισμού από το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών
Επετειακό αφιέρωμα μνήμης
για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή παρουσίασε
το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών
στο Μέγαρο Μουσικής.
Δεξιοτέχνες μουσικοί, χορωδοί
και εκατοντάδες χορευτές με
θαυμάσιες στολές έσυραν τον χορό στη σκηνή «Νίκος Σκαλκώτας»
ταξιδεύοντας το κοινό στον χρόνο
με ένα μουσικοχορευτικό εγκώμιο
στον πολιτισμό και την παράδοση
της Αγιοτόκου γης.
Η ιερή μνήμη των θυμάτων της
γενοκτονίας και του ελληνικού ξεριζωμού από τη Μικρά Ασία τιμήθηκε σε όλο της το μεγαλείο μέσα από την εξαιρετική ομιλία της
προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, Αναστασίας Βενετσάνου, τις ιστορικές αφηγήσεις της Κικής Δημητριάδη, αλλά και από
τα παραδοσιακά ακούσματα της Ανατολής, που καθοδηγούσαν τα
ρυθμικά βήματα των περήφανων χορευτών.

Λεβεντιά, ψυχή και θαυμασμός
Το θέαμα ήταν μοναδικό. Το κοινό ενθουσιώδες. Μα και τα συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας έντονα. Το εξαίσιο σύνολο
των τμημάτων του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών με τη συμμετοχή

του Λ.Ε. Βόλου, της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης και τον
Χορευτικό Όμιλο Ποντίων «Σέρρα» με διατηρητέες εντυπωσιακές
φορεσιές, όπως την περίφημη Μενιδιάτικη ενδυμασία, «ζωντάνεψαν» την ιστορία υπό τους ήχους της ιδιόρρυθμης και μελωδικής μικρασιατικής παραδοσιακής μουσικής, που παραμένει πολιτισμικά
ζωντανή. «Η παράσταση ήταν αφιερωμένη τόσο στους εθνομάρτυρες αδελφούς μας που μαρτύρησαν και σφαγιάσθηκαν από εχθρικά
ξίφη, όσο και σε αυτούς που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς και τα
μόνα που έφεραν στις αποσκευές της ψυχής τους ήταν ο Ελληνισμός
της Μ. Ασίας, ο πολιτισμός, η πίστη τους στον Θεό και μια χούφτα χώμα από τις αλησμόνητες πατρίδες. Γονατίζουμε στη μνήμη τους»,
ανέφερε στο «Παρασκήνιο» η πρόεδρος Αναστασία Βενετσάνου.
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Η γιαγιά της ποπ... ξεμωράθηκε
Όλα λάθος! Η Μαντόνα, η θρυλική βασίλισσα της ποπ που
λατρεύτηκε παγκοσμίως από εκατομμύρια κόσμου, φαίνεται
πως στα 64 της έπαθε παλιμπαιδισμό και συμπεριφέρεται ως
teenager χειρίστης εκδοχής. Η σούπερ σταρ της μουσικής
βιομηχανίας όλων των εποχών τρώει καθημερινά «ξύλο» στα
προσωπικά της social media από τα ειρωνικά και χλευαστικά
σχόλια διάσημων φίλων της, με αφορμή τα τρομακτικά βίντεο
που δημοσιεύει στο Τik Τok. Οι προκλητικές αναρτήσεις να πίνει νερό από το μπολ του σκύλου, τα λικνίσματα με sexy εσώρουχα, τα προκλητικά φιλιά στο στόμα με γυναίκες και ο χορός twerk με τον ποπό της σε κοντινό πλάνο απογοητεύουν
μέρα με τη μέρα τους εκατομμύρια θαυμαστές, αλλά και
«αστέρες» του θεάματος που δεν μασάνε τα λόγια τους.

50 Cent: Παρθένα στα 64
Πρόσφατα, ο διεθνούς φήμης 50 Cent την αποδόμησε για
τα καλά, σχολιάζοντας στο Instagram: «Η Μαντόνα χρησιμοποιώντας τη ραπ μουσική, για να επηρεάσει το κοινό της στο TikTok, είναι αξιολύπητη και πραγματικά διαταράσσει το πνεύμα

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

μου. Είπα σε όλους ότι η γιαγιά κάνει βλακείες, σαν παρθένα στα
64», ήταν το μήνυμα που πραγματικά ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής της. Μην αντέχοντας άλλο την κατακραυγή, η άσχημα μποτοξαρισμένη γιαγιά της ποπ προχώρησε σε μια αιφνίδια και αυστηρή ανακοίνωση που κάνει τον γύρο του κόσμου, αναφέροντας: «Σταματήστε να κάνετε bullying στη Μαντόνα, επειδή απολαμβάνει τη ζωή της», έγραψε περνώντας στην αντεπίθεση.

Επικές ατάκες και σχόλια-τρόμου
Η στάση του «Material girl», που πρόσφατα ανακοίνωσε πως
είναι ομοφυλόφιλη, έχει προκαλέσει παγκόσμιο προβληματισμό.
Όλοι αναρωτιούνται τι της συμβαίνει: «Αυτό είναι απλά απαίσιο!
Τι απέγινε η αληθινή Madonna, αυτή που μπορεί πραγματικά να
δεις και να πεις wow, είσαι όμορφη και ταλαντούχα»; «Μου άρεσε η μουσική και η δημιουργικότητά σας. Νυχτώνει και ανησυχώ
τώρα», είναι μερικά από τα πιο επιτυχημένα σχόλια θαυμαστών
της. Σε πρόσφατη εμφάνισή της εθεάθη με σιδεράκια στα δόντια
κι ένας χρήστης δεν κρατήθηκε: «Κάτι πήγε στραβά. Μοιάζεις με
τον Μέριλιν Μάνσον ή κάτι τέτοιο! Μην ξυρίζετε τα φρύδια!».

B E R G M A N N K O R D

Μια «Ξεχωριστή Μέρα, για Ξεχωριστούς Ανθρώπους»
Ο εκδότης
των εφημερίδων
«Παρασκήνιο»,
«Political»
και «Karfitsa»
κ. Νίκος
Καραμανλής
με τη σύζυγό του

ην Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, ο Οργανισμός της
1ης Κλινικής Μαλλιών στην Ελλάδα, Bergmann
Kord, γιόρτασε μια «Ξεχωριστή Μέρα, για
Ξεχωριστούς Ανθρώπους».

Τ

Ο εκδότης των εφημερίδων «Παρασκήνιο», «Political» και «Karfitsa» κ. Νίκος Καραμανλής
με την πρόεδρο της κλινικής μαλλιών Bergmann
Kord κ. Βασιλική Κορδερά και τον γενικό
διευθυντή της κλινικής μαλλιών Bergmann
Kord κ. Βαρδή Κορδερά

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης,
η πρόεδρος της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord
κ. Βασιλική Κορδερά και η γενική διευθύντρια
της μεταφορικής εταιρείας OMONIA TRANS
κ. Φωτεινή Γιαννοπούλου

Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτικής (βουλευτές, παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), επιχειρηματίες, ηθοποιοί, άνθρωποι της Τηλεόρασης,
του Τύπου και των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης
πλαισίωσαν τα μέλη της Οικογένειας Bergmann Kord
(διοικητικούς εκπροσώπους
Συνεργαζομένων Εταιρειών
του εξωτερικού, εργαζομένους της Εταιρείας, ιατρούς, εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ.) και απόλαυσαν μια
μαγευτική αθηναϊκή βραδιά στο Κεντρικό Κτίριο της Bergmann Kord (Λεωφόρος Κηφισίας 348, 152 33 Χαλάνδρι,
απέναντι από το Νοσοκομείο «Υγεία»), με μουσική, χορό,
εκλεκτό φαγητό και αστείρευτο κέφι.
Στην Bergmann Kord εφαρμόζουμε, απολαμβάνουμε και
γιορτάζουμε οτιδήποτε ξεχωριστό μας φέρνει σε ξεχωριστές θέσεις. Στην αγορά και στην καρδιά σας!

H πρόεδρος της κλινικής μαλλιών Bergmann Kord κ. Βασιλική
Κορδερά, o γενικός διευθυντής της κλινικής μαλλιών Bergmann
Kord κ. Βαρδής Κορδεράς, ο επίτιμος πρόεδρος Bergmann
Γερμανίας κ. Klaus Muller και ο γενικός διευθυντής Bergmann
Γερμανίας κ. Faik Unuvar

Ο εκδότης των εφημερίδων
«Παρασκήνιο», «Political»
και «Karfitsa» κ. Νίκος
Καραμανλής με τον γενικό
διευθυντή της κλινικής
μαλλιών Bergmann Kord
κ. Βαρδή Κορδερά
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Καταχειροκροτήθηκε η
(πρώην) πρώτη κυρία

Μοιάζουν σα δυό
σταγόνες νερό

Στο σανίδι ανέβηκε η Νατάσα Παζαΐτη
για καλό σκοπό. Η σύζυγος του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην παράσταση «Η θεία από
το Σικάγο», που παρουσιάστηκε και
κατέκτησε το χειροκρότημα του κοινού με το ταλέντο και τη σκηνική παρουσία της. Η πρωτοβουλία ανήκει
στη ΜΚΕ ARTE, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της μάχης
κατά του καρκίνου του μαστού.

Η μοναχοκόρη της Τάμτα μεγάλωσε, ομόρφυνε και είναι φτυστή η διάσημη μαμά της. Η
27χρονη εντυπωσιακή Άννυ είχε πρόσφατα γενέθλια και η
ποπ σταρ μοιράστηκε στο Instagram ευχές για τη μελαχρινή
καλλονή, αναφέροντας με λατρεία: «Χρόνια πολλά στο πιο
φωτεινό αστέρι και την αγάπη
της ζωής μου», έγραψε η τραγουδίστρια δημοσιεύοντας φωτογραφία της εορτάζουσας από
βραδινή τους έξοδο.

Θα φάμε κουφέτα
Ο Ευθύμης Ζησάκης αποφάσισε να αποχαιρετήσει την εργένικη ζωή. Μετά από τρία
χρόνια σχέσης με την εντυπωσιακή καλλονή
Χρύσα Παπαλελούδη, ο ηθοποιός θα ντυθεί
γαμπρός στο πλευρό της, μέσα τους επόμενους μήνες. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος
και όπως δήλωσε, η πρόταση γάμου που της
έκανε σε πρόσφατο ταξίδι τους στη Βερόνα
της Ιταλίας έγινε αμέσως αποδεκτή!

Επιτέλους το παραδέχτηκε!
Η Ελένη Φουρέιρα περιμένει το παιδί του αγαπημένου της Αλμπέρτο Μποτία
και το ανακοίνωσε ποζάροντας στο κρεβάτι δίπλα
στον διάσημο ποδοσφαιριστή με την κοιλίτσα της
φουσκωμένη. Οι φήμες
επέμεναν εδώ και καιρό
πως η ποπ σταρ βρίσκεται
σε «ενδιαφέρουσα» μετά
(και) την απόφασή της να
αποτραβηχτεί από τις πίστες τη φετινή σεζόν.
Μετά τη δημοσιοποίηση
της ευχάριστης είδησης, οι
διάσημοι followers της τραγουδίστριας έσπευσαν να
συγχαρούν το ζευγάρι με
ευχές και λόγια αγάπης!

Θαύμασε την πρώην
Τι κι αν χώρισαν; Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Ανδρέας Φουστάνος παραμένουν καλοί φίλοι, με
τον τελευταίο να αποθεώνει την πρώην σύζυγό
του επί σκηνής σε γνωστό κέντρο διασκέδασης,
όπου εμφανίζεται με τον Γιώργο Κακοσαίο. Ο πλαστικός χειρουργός επισκέφθηκε την τραγουδίστρια στο καμαρίνι της και πόζαραν χαμογελαστοί
και αγκαλιασμένοι, συνοδεύοντας το ενσταντανέ
με την απίθανη αφιέρωση: «Ήσουν θεά!».

Covid time για τη Σοφία

Ανένδοτος ο Τριαντάφυλλος

Όχι που θα τη γλίτωνε (και) η Σοφία Μουτίδου. Η κωμική ηθοποιός διαγνώσθηκε θετική στον κορονοϊό και
αναγκαστικά ακύρωσε τις εμφανίσεις της στο Θέατρο
Βεργίνα: «Καλησπέρα από τα κεντρικά της γκαντεμιάς. Σας μιλάει η πρέσβειρα. Έχω covid. Την υγειά
μας να έχουμε, να κάνουμε sold out και να μην μπορούμε να τα κάνουμε εξαιτίας της ασθένειας», αποκάλυψε σε ανάρτησή της.

Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στον Τριαντάφυλλο
και τον Νίκο Μουτσινά. Ο πρώην παίκτης του «Survivor» συνεχίζει τα αρνητικά σχόλια για τον παρουσιαστή του Σκάι,
δηλώνοντας εκ νέου στις κάμερες: «Ούτε με 100.000
ευρώ δεν θα παρουσίαζα εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά.
Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί του. Νόμιζα ότι θα με στήριζε (στο ριάλιτι), αλλά τελικά έπεσα έξω, δυστυχώς. Έχει
βαρεθεί ο κόσμος, γι’ αυτό δεν πάει καλά η εκπομπή του».

Θα γίνει μανούλα

Και η Σάρα Ράφερτι
«ψήφισε» Κριθαριώτη
H διάσημη χολιγουντιανή ηθοποιός
Σάρα Ράφερτι «ψήφισε» Σήλια Κριθαριώτη! Η τηλεοπτική Ντόνα της δημοφιλέστατης αμερικανικής σειράς
«Suits» βρίσκεται στην Ελλάδα και
επισκέφθηκε τον οίκο μόδας της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας, προβάροντας σειρά από
εντυπωσιακές βραδινές τουαλέτες:
«Καλωσόρισα τη Σάρα Ράφερτι στο
ατελιέ μου! Τι χαρά να γνωρίζω ταλαντούχους, χαρούμενους ανθρώπους, ειδικά τη Σάρα, την οποία νιώθω να
γνωρίζω από προηγούμενη ζωή μου»,
σχολίασε η designer, ποζάροντας
δίπλα στην εντυπωσιακή κοκκινομάλλα σταρ, που επέλεξε μια μοβ
μάξι δημιουργία.
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Πιο νωρίς
από ποτέ
τα σενάρια
για τη
μεταγραφή
Μουτσινά
αινομενικά, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το τι θα γίνει την επόμενη τηλεοπτική
σεζόν. Ταυτόχρονα, όμως, δεν είναι και πολύ
νωρίς… Είναι πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά
πού θα είναι και τι θα κάνει ένας παρουσιαστής του
χρόνου το φθινόπωρο, αλλά από την άλλη, δεν είναι
καθόλου νωρίς για να συζητήσει ο ίδιος για το επόμενο
βήμα του. Στο πλαίσιο της παραπάνω λογικής βρέθηκε
και ο Νίκος Μουτσινάς στο επίκεντρο του τηλεοπτικού
ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα.
Ο Γιώργος Λιάγκας προκάλεσε μια σχετική αναστάτωση, όταν μέσα από την εκπομπή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νίκος Μουτσινάς δεν θα είναι του χρόνου στον ΣΚΑΪ και έχει ήδη συμφωνήσει με τον Νίκο
Κοκλώνη να κάνει βραδινό στον Alpha. Θα είναι σαν το
“Nick O’ clock” από ό,τι μαθαίνω, θα είναι λίγο late
night και λίγο stand up comedy». Ο Νίκος Κοκλώνης,
στη συνέχεια, θέλησε να διαψεύσει τα παραπάνω, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν έχει μιλήσει καθόλου με τον
Νίκο Μουτσινά επαγγελματικά και ότι αυτό είχε γίνει

Στα

ΜΕΣΑ και στα έξω

Γιώργος Σκρομπόλας

Φ

Η Φαίη Σκορδά και
τα ερωτηματικά που
αναμένουν απαντήσεις

πολύ πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τις δικές μας πληροφορίες,
από τη μία μοιάζει πιο πιθανό ο Νίκος Μουτσινάς και
ο ΣΚΑΪ να ακολουθήσουν δρόμους χωριστούς το ερχόμενο καλοκαίρι –δίχως να αποκλείεται μια ανατροπή– και από την άλλη ένα… φλερτ με τον Alpha κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, η Χρυσή Τηλεόραση εμπεριέχει πολύ Alpha την
τρέχουσα σεζόν, μάλιστα σε σημείο τέτοιο που κάποια στιγμή υπήρξαν και διαμαρτυρίες από εκπομπή
του ΣΚΑΪ. Επίσης, οι σχέσεις του Νίκου με ανθρώπους που βρίσκονται σε κομβικές θέσεις στον Alpha
είναι πολύ καλές και αρκετοί θα έβλεπαν με καλό μάτι μια μελλοντική συνεργασία.
Βέβαια, όπως μαθαίνουμε, το late night δεν είναι
κάτι που ως ιδέα ενθουσιάζει τον σταθμό στην παρούσα φάση. Η απογευματινή ζώνη, όμως, μετά τις
16:30, είναι ένα slot που θα μπορούσε να μπει ο Νίκος Μουτσινάς, με μια εκπομπή που σίγουρα δεν θα
ήταν το «Καλό Μεσημεράκι».



Έχουν αρχίσει και χτυπάνε οι καμπάνες στον ΣΚΑΪ για τις
φετινές επιλογές στο πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής
δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα. Ποιος θα είναι το επόμενο
διάστημα ο πιο αδύναμος κρίκος; Μπορεί οι κρίκοι να είναι δύο,
και στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση.



Έφυγαν οι «Ράδιο Αρβύλα», επιστρέφει ο «Εκατομμυριούχος» για να ξαναφύγει στις αρχές της νέας χρονιά
και να ξαναγυρίσει η παρέα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα
ξαναφύγει το Πάσχα για να επιστρέψει εκ νέου το τηλεπαιχνίδι. Μπερδευτήκατε; Και στον ΑΝΤ1 φαίνεται ότι έχουν
μπερδευτεί λίγο με αυτή την πρωτοφανή εναλλαγή στο πρόγραμμα μεταξύ του Αντώνη Κανάκη και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αν και ο τελευταίος είναι και λίγο εκνευρισμένος με
όλο αυτό.



Ένα ποσό πολύ μακριά από αυτά που δίνονται για παρόμοιες θέσεις και σίγουρα πάρα πολύ μακριά από τα σημερινά
δεδομένα φαίνεται ότι είναι αυτό που χάλασε τον «αρραβώνα»
του Βασίλη Νομικού με το «Πρωινό μας» στον ΣΚΑΪ. Κάπως έτσι,
η συνεργασία ναυάγησε πριν καν ξεκινήσει.



MME

Αναβρασμός επικρατεί στις ομάδες πολλών ψυχαγωγικών εκπομπών το τελευταίο διάστημα. Η πίτα της τηλεθέασης είναι πάντα η ίδια, αλλά φέτος οι διεκδικητές είναι
πολλοί και ως εκ τούτου τα κομμάτια μικρότερα. Οι εκνευρισμοί πυκνώνουν σε ορισμένες τηλεοπτικές παρέες και τα
Χριστούγεννα πλησιάζουν. Θα καταφέρουν, άραγε, να επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά;

Η πιο πολυσυζητημένη μεταγραφή της σεζόν ήταν αναμφισβήτητα αυτή της Φαίης
Σκορδά από τον ΑΝΤ1 στον ΣΚΑΪ. Η έμπειρη παρουσιάστρια πήρε την απόφαση να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και πλέον επιβάλλεται να ελιχθεί ανάμεσα
στα νέα δεδομένα,
ώστε να καταφέρει
να αντεπεξέλθει
στις σκληρές
συνθήκες που
επικρατούν φέτος στον ανταγωνισμό. Μαθαίνουμε ότι σε πρόσφατη συνάντηση
της παρουσιάστριας
με στελέχη του σταθμού
συζητήθηκαν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο «Πρωινό μας», ώστε αυτό να ανακάμψει. Επιπλέον, ο ΣΚΑΪ αναμένει από την
Φαίη να απαντήσει τόσο στην πρότασή του
να παρουσιάσει εορταστικό show τα Χριστούγεννα, αλλά κυρίως, ο σταθμός περιμένει από την παρουσιάστρια να πει το «ναι»,
για να αναλάβει τα live του «The Voice»,
όταν φύγει ο Γιώργος Λιανός.

Σε Μουντιάλ και στο δεύτερο μισό της σεζόν
ποντάρει ο ΑΝΤ1 για να πάρει τη ρεβάνς
Ο απολογισμός των πρώτων μηνών του φθινοπώρου δεν φέρνει τον ΑΝΤ1 τόσο ψηλά όσο
θα ήθελαν τα στελέχη του και πλέον ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στο Μουντιάλ και κυρίως στη μετά Μουντιάλ εποχή, στο εξάμηνο
Ιανουάριος – Ιούνιος του 2023. Με την επιστροφή του Αντώνη Κανάκη τον Ιανουάριο,
των «Παγιδευμένων» που εξελίχθηκαν σταδιακά σε σημαντικό μονομάχο της prime time
ζώνης, αλλά και την άφιξη της «Μάγισσας», ο
σταθμός βάζει στόχο να ανατρέψει την εικόνα

που έχει η βραδινή του ζώνη και να ορθώσει
ένα τείχος με back to back νέο πρόγραμμα. Η
«Μάγισσα», λοιπόν, είναι η νέα σειρά εποχής
του συγγραφικού διδύμου των «Άγριων Μελισσών», Πέτρου Καλκόβαλη και Μελίνας Τσαμπάνη, που θα μας μεταφέρει στο 1818. Η
σκηνοθεσία θα είναι του Λευτέρη Χαρίτου και
στους βασικούς ρόλους θα δούμε την Έλλη
Τρίγγου, τον Αναστάσιο Ροϊλό, τον Γιώργο
Γάλλο, την Κατερίνα Λέχου, τον Τάσο Νούσια
και τον Νίκο Ψαρρά.

ΑΡΘΡΑ
Η πρωτοπόρος
Τένια Μακρή
Τένια Μακρή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου. Γεννήθηκε στον Βόλο και ζει στην Αθήνα, όπου διατηρεί
γραφείο και προσφέρει συμβουλευτική βοήθεια σε οικογένειες για προβλήματα σχέσεων
μεταξύ των συζύγων, στα παιδιά και σε κάθε
μέλος χωριστά.
Έχει σπουδάσει Κοινωνική Εργασία και
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Ελλάδα και
στην Αμερική και είναι κάτοχος M.Sc. στην
Επαγγελματική Αποκατάσταση Ατόμων με Αναπηρία. Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα και
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στον τομέα της
επαγγελματικής αποκατάστασης στην αγορά
εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χρήση βοηθημάτων κατά
των αρχιτεκτονικών εμποδίων, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της καθημερινότητας από τα άτομα με αναπηρία και εργάστηκε σε αυτό το αντικείμενο τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η γνωστή ψυχολόγος
παρουσίασε προ ημερών, σε μια όμορφη εκδήλωση, το νέο βιβλίο
της με τίτλο «Τα σημάδια μένουν...». Η αγαΓράφει ο
πημένη μου φίλη και
Γιώργος
επιτυχημένη οικογενειΤσούκαλης
ακή σύμβουλος αλλά
και διάσημη τηλεοπτική
προσωπικότητα, στο
νέο αυτό δημιούργημά της, αναφέρεται σε ένα
πολύ ευαίσθητο ζήτημα: στη συναισθηματική
κακοποίηση. Αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα
αυτό, λέγοντας τι μπορεί να σημαίνει ακριβώς,
ποια στοιχεία το χαρακτηρίζουν, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στις απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου γιατί μπορεί να συμβαίνει, με
ποιον τρόπο εκδηλώνεται και πώς μπορεί να
αντιμετωπιστεί. Ταυτόχρονα, η συγγραφέας
προτείνει τις κατάλληλες στρατηγικές, οι οποίες είναι σε θέση να βοηθήσουν στο να αναγνωρίζει κάποιος πότε κακοποιείται. Παράλληλα,
μέσω του γραπτού λόγου της, δίνει τις δικές
της προτάσεις για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται όλα τα αρνητικά συναισθήματα που τον πλημμυρίζουν, όταν γίνεται θύμα
η δέκτης μιας ανάλογης συμπεριφοράς.
Ένας από τους πλέον βασικούς λόγους που
κάνουν το βιβλίο αυτό χρήσιμο για κάθε αναγνώστη είναι το γεγονός ότι η συναισθηματική
κακοποίηση μπορεί να δηλητηριάζει τις σχέσεις με μίσος, επιθετικότητα και περιφρόνηση
και σε ένα τέτοιο αρνητικό περιβάλλον δύσκολα μπορεί να υπάρξει χώρος για αγάπη και για
ανάλογα συναισθήματα.
Το βιβλίο της Τένιας μοιάζει με έναν οδηγό
για τα ζευγάρια που πραγματικά επιθυμούν να
σώσουν τη σχέση τους, σταματώντας να κατηγορούν ο ένας τον άλλον και αρχίζοντας να
αναλαμβάνουν την ευθύνη των συμπεριφορών
τους, ώστε να φτάσουν στο σημείο να δουν θετικά αποτελέσματα στο πρόβλημά τους.

Η
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Ποιος μπορεί να επιβεβαιώσει πως δεν ήταν προβοκάτσια;
έλω από την αρχή να καταδικάσω
το τρομοκρατικό χτύπημα στην
Κωνσταντινούπολη. Και ακόμη θέλω να στείλω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων,
στην Τουρκία και στην ηγεσία της. Ένα
χτύπημα που έφερε σε εμάς εδώ στην Ελλάδα αναμνήσεις τρόμου!
Είναι αλήθεια πως έχουμε
ζήσει πολλές τρομοκρατικές
ενέργειες με δεκάδες νεκρούς. Έτσι γνωρίζουμε από
πρώτο χέρι τι σημαίνει πόνος,
δάκρυ, δυστυχία, ορφάνια και
φόβος! Αυτό δηλαδή που ζει
σήμερα η γειτόνισσά μας η
Γράφει ο
Τουρκία. Όμως κάθε τρομοΓιώργος
κρατικό χτύπημα μας πείσμωνε
Κοντονής
και μας έδινε κουράγιο για να
συνεχίσουμε τη ζωή μας, τις
δραστηριότητές μας…
Δεν μπορώ να ξέρω εάν είναι έτσι ή κάπως έτσι το σκέπτονται και στην Τουρκία!
Σίγουρο είναι πως αυτό το τρομοκρατικό
χτύπημα στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης «έκατσε κουτί», «ήρθε την κατάλληλη
ώρα» για τον Ερντογάν! Και είναι βέβαιο
πως αυτό ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα το
αφήσει να «πάει χαμένο». Θα αρπάξει την
ευκαιρία και θα εκμεταλλευτεί το συμβάν!
Και ναι, καλά καταλάβατε, θα «στήσει»,

Θ

εάν δει πως δεν του «βγαίνουν τα κουκιά»,
μια ωραία…παράσταση! Θα ανακοινώσει
στον τουρκικό λαό πως «τούτες τις κρίσιμες στιγμές, επειδή οι ξένες Δυνάμεις θέλουν το κακό της χώρας, η Τουρκία χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση»! Έτσι, θα
κάνει χρήση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος που του δίνει το δικαίωμα της παράτασης της θητείας
του, από έξι μήνες έως και ένα
χρόνο! Ή βλέποντας πως ο κ.
Μπαχτσελί χάνει τους ακροδεξιούς, να βγει και να ζητήσει από
τους Τούρκους να τον ψηφίσουν
για να εκλεγεί, ώστε να πατάξει
την τρομοκρατία που ξένα κέντρα στέλνουν στη χώρα τους! Άλλωστε, το επιβεβαιώνει αυτό και
η δήλωση του Τούρκου υπουργού
Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού,
που απέρριψε τα συλλυπητήρια
της αμερικανικής κυβέρνησης. «Λάβαμε το
μήνυμα που μας δόθηκε και ξέρουμε ποιο
είναι. Δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της
αμερικανικής πρεσβείας»!
Βέβαια, ο Ερντογάν, οι υπουργοί του
και τα…παπαγαλάκια τους δεν…ξέχασαν την Ελλάδα! Την έβαλαν αμέσως στο
κάδρο και εξαπέλυσαν την επίθεσή τους!
«Δεν είμαστε εχθροί κανενός. Θέλω να
εκφράσω ότι δεν έχουμε τη δύναμη να

αντέξουμε την προδοσία. Οι επιχειρήσεις
συνεχίζονται. Αν δεν τους έπιαναν, θα είχαν διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα σήμερα», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού! Αποστομωτική απάντηση σε όλα αυτά τα κακόβουλα
των Τούρκων έδωσε η ελληνική κυβέρνηση: «Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με κάθε
έκφανση τρομοκρατίας»!
Ποιος μπορεί όμως να μας επιβεβαιώσει
100% πως αυτή η δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη δεν την έστησαν! Δεν είναι προβοκάτσια! Άλλωστε ο Ταγίπ Ερντογάν εδώ και
καιρό επεδίωκε, και συνεχίζει, να στήσει
μια… «παράσταση» με την Ελλάδα. Κατάλαβε όμως πως κάτι τέτοιο δεν του βγαίνει. Ότι
δεν τσιμπάμε. Και έτσι στράφηκε αλλού.
Είναι γεγονός πως το σενάριο της προβοκάτσιας το στηρίζουν πολλοί! Έτσι ο
Ερντογάν έχει αρχίσει από τώρα την «εργαλειοποίηση» του τρομοκρατικού χτυπήματος που έγινε την περασμένη Δευτέρα
στην Κωνσταντινούπολη! Στο πιο κεντρικό
σημείο της. Σε έναν πεζόδρομο με τεράστια αγορά, στον οποίο κινείται καθημερινά πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος. Είναι κάτι όπως η δική μας η Ερμού! Ευχή
όλων μας, να είναι αυτό το πρώτο και το
τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα.

Το δεδικασμένο στην ποινική δίκη
ύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του
σίας του ατόμου, της παγίωσης της κοινωνικής ειρήνης,
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ), εάν κάποιτης αποφυγής εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, της
ος καταδικάστηκε αμετάκλητα, αθωώθηκε ή
δεσμευτικότητας των δικαστικών πράξεων και της
έπαυσε η ποινική δίωξή του δεν μπορεί να ασκηθεί
εδραίωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοδοσε βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόμη και αν
τική λειτουργία. Η καταδικαστική απόφαση εκτελείται
της έχει δοθεί διαφορετικός νομικός χαρακτηριαμέσως μόλις καταστεί αμετάκλητη, ενώ η αθωωτική
σμός. Για την ύπαρξη δεδικασμένου θα πρέπει να
εκτελείται αμέσως μόλις απαγγελθεί.
Γράφει η
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) αμετάκλητη
Το δεδικασμένο διακρίνεται σε απόλυτο και σε σχετιΤζίνα
απόφαση (ή βούλευμα) που αποφαίνεται για τη βασικό. Στο απόλυτο, δεν μπορεί να ασκηθεί πλέον κανένα
Αλεξάκη
μότητα ή μη της κατηγορίας ή παύει οριστικά την ποιένδικο μέσο από οποιονδήποτε δικαιούμενο, καθώς
Δικηγόρος Αθηνών
νική δίωξη για μια ποινικά κολάσιμη πράξη, β) ταυτόκαι δεν καθίσταται δυνατό να προσβληθεί η απόφαση
τητα προσώπου του κατηγορουμένου που δικάστηκε
σε οποιοδήποτε μέρος της. Στο σχετικό υποκειμενικό
με την απόφαση από την οποία απορρέει το δεδικασμένο, γ) ταυ- δεδικασμένο, η απόφαση δεν δύναται να προσβληθεί από οριτότητα της πράξεως ή παράλειψης που περιλαμβάνει και το αξιό- σμένο μόνο από τα νομιμοποιούμενα προς άσκηση αυτού πρόποινο αποτέλεσμα που προκλήθηκε από αυτή.Το δεδικασμένο σωπα, αλλά μπορεί να προσβληθεί από άλλο δικαιούχο. Μεριαποτελεί αρνητική δικονομική προϋπόθεση, η ύπαρξη του οποί- κό ή σχετικό αντικειμενικό έχουμε όποτε η απόφαση έχει καταου δεν επιτρέπει την άσκηση ποινικής δίωξης για την ίδια πράξη στεί αμετάκλητη μόνο σε ορισμένο τμήμα της, συνεπώς και
και αποτελεί έκφραση της αρχής ne bis in idem, κατά την οποία δεν δύναται να προσβληθεί ως προς αυτό, ενώ δύναται να προκαθένας μόνο μία φορά και με μία μόνο διαδικασία επιτρέπεται σβληθεί ως προς άλλο μέρος αυτής. Το μερικό δεν χωρίζεται
να υποβληθεί στην κρίση της δικαστικής αρχής ως υπαίτιος συγ- σε κάθετο και οριζόντιο. Στη μία περίπτωση ο κατηγορούμενος
κεκριμένης αξιόποινης πράξης με εφάπαξ άσκηση της ποινικής προσβάλλει την απόφαση μόνο κατά ένα από τα συρρέοντα εγδίωξης (ΑΠ 5/2009 δημ. στη Νόμος, ΑΠ 19/2007 Ποιν.Χρ. κλήματα, ενώ στην άλλη η απόφαση προσβάλλεται ως προς
2007.915). Οι διατάξεις που εκδίδονται από τον Εισαγγελέα στο ορισμένη παραδοχή της.
πλαίσιο της προδικασίας βάσει του άρθρου 47 ΚΠΔ αποτελούν
To ουσιαστικό δεδικασμένο αφορά την επίδραση της απόφαοιωνεί δεδικασμένο δίνοντας στον Εισαγγελέα την εξουσία να σης σε μια μεταγενέστερη δίκη με το ίδιο αντικείμενο.
απορρίψει νέες τυχόν καταγγελίες που αφορούν ίδιο ή παρεμΣυμπερασματικά, το δεδικασμένο εκλαμβάνεται ως αλήθεια
φερές περιστατικό κατά ιδίων προσώπων. Το δεδικασμένο (Res judicata pro veritate habetur), μπορεί όμως να είναι αμφιεκλαμβάνει έξι διαστάσεις, της ασφάλειας δικαίου, της προστα- σβητήσιμο, καθώς η εκτίμηση είναι ελεύθερη.

Σ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ρετρό

Κώστας Μεσσάρης

Ένας έξοχος δραματικός ηθοποιός
ολυμερής ηθοποιός, με έξοχες επιδόσεις στο
παλκοσένικο και δη στο δράμα, πολυδύναμες
υποκριτικές παρουσίες στη μεγάλη οθόνη,
που έχουν μείνει ανεξάλειπτες στη μνήμη των
κινηματογραφόφιλων, αλλά και πολύ σημαντικές
υποκριτικές παρουσίες στη τηλεόραση, ο
εμπνευσμένος Κώστας Μεσσάρης έχει αποτυπώσει
αδρά τον δραματικό ίσκιο του στην καλλιτεχνική
μας σκηνή και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους
ηθοποιούς μας, της μεταπολεμικής περιόδου.

Π

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Παράλληλα με την πολυεδρική λυρική του παιδεία,
συνιστά έναν βαθυστόχαστο και αισθαντικό ποιητή, αλλά και έναν ευγενή διανοούμενο, που με παρρησία και
θάρρος καταθέτει πάντα ρηξικέλευθες απόψεις για τα
κοινωνικά και πολιτισμικά μας δρώμενα. Σύνδρομη
εξάλλου και της πλατιάς λυρικής του παιδείας ήταν η
βράβευσή του, μόλις στο ξεκίνημα της υποκριτικής του
καριέρας, για δύο συνεχόμενες χρονιές, ως καλύτερος
νέος εμφανιζόμενος ηθοποιός, αφενός μεν από το περιοδικό «Ταχυδρόμος» και τον κορυφαίο κριτικό Μάριο
Πλωρίτη, αφετέρου από την εφημερίδα «Τα Νέα» και
τον κριτικό Φάνη Κλεάνθη. Επίσης ο Κώστας Μεσσάρης είχε πάρει και το ειδικό βραβείο ερμηνείας, σε ταινία μικρού μήκους, στο πρώτο μετά την κατάρρευση της
δικτατορίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Ανεξίτηλη έχει μείνει στη μνήμη όλων μας η κορυφαία υποκριτική του συμμετοχή στη σπουδαία μας
ιστορική ταινία «Η δίκη των δικαστών» το 1974, σε
σκηνοθεσία του Πάνου Γλυκοφρύδη, η οποία διαπραγματευόταν τα δραματικά ιστορικά γεγονότα της εθνεγερσίας του ’21 και δη την άδικη και προκλητική παραπομπή, σε δίκη επ’ εσχάτη προδοσία, των κορυφαίων
οπλαρχηγών του αγώνα, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και
Γιώργου Πλαπούτα. Ο Κώστας Μεσσάρης υποδυόταν
με παραστατική ενάργεια, πλάι στους άτεγκτους δικαστές Αναστάσιο Πολυζωίδη (Νίκος Κούρκουλος) και
Γιώργο Τερτσέτη (Νικηφόρος Νανέρης), έναν ακόμα

από τους συμμετέχοντες δικαστές, που, δίπλα στα παραπάνω υποδείγματα δικαστικού ήθους, αρνούνταν να
υπογράψει τη θανατική καταδίκη των κορυφαίων αγωνιστών του ’21. Η βαυαρική κυβέρνηση τότε ενέτελλε
τον υπουργό Δικαιοσύνης, που με υποδειγματικό τρόπο
υποδύονταν ο μεγάλος Σπύρος Καλογήρου, να παραπέμψει και τους ασυμβίβαστους και απείθαρχους δικαστές Τερτσέτη και Πολυζωίδη σε δίκη, και αυτούς επ’
έσχατη προδοσία.

Υψηλό δραματικό σήμα
Συνέχισε την κινηματογραφική παρουσία του και με
άλλες σπουδαίες ταινίες. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά
τις ταινίες: «Διά ασήμαντον αφορμήν» το 1974, «Η κοινωνία μας αδίκησε» το 1967, «Η ώρα του λύκου» το
1979, «Πρόσωπο με πρόσωπο» το 1966, «Το νησί της
Αφροδίτης» το 1965, «Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
το 1980 κ.ά. Παράλληλα, συνεργάστηκε κινηματογραφικά με τους μεγάλους μας σκηνοθέτες, Θεόδωρο Αγγελόπουλο, Ροβήρο Μανθούλη, Πάνο Γλυκοφρύδη,
Μάριο Ρετσίλα, Παύλο Τάσιο, Βαγγέλη Σερντάρη, Δαμιανό Κωνσταντινίδη κ.ά.
Αλλά και στο θέατρο, που υπήρξε η κεντρική υποκριτική έπαλξη του Κώστα Μεσσάρη, όπου και συμμετείχε
πρωταγωνιστώντας στα μεγάλα αριστουργήματα του
διεθνούς κλασικού δραματολογίου καθώς και σε κορυ-

Tηλεοπτικές σειρές
Αναφέρουμε τη συμμετοχή του στις κορυφαίες
τηλεοπτικές σειρές «Εν Αθήναις» το 1976 στην
ΕΡΤ, «Η πανσέληνος» το 1989 στην ΕΡΤ2, «Η
παρέα» το 1982 στην ΕΡΤ2, «Με θέα το πέλαγο» στο Mega το 2003, «Μυρτώ» το 1991 στην
ΕΡΤ1, «Ο Λούσιας» το 1989 στην ΕΡΤ1, «Ο ταξιτζής» το 1979 στην ΕΡΤ, «Το ταξίδι» το 1976
στην ΥΕΝΕΔ, «Το 13ο κιβώτιο» το 1992 στον
ΑΝΤ1, «Το ξεκίνημα της Φωτιάς»- «Ρόκκος Χοϊδάς» το 1982 στην ΕΡΤ, καθώς και «Το πάθος»
το 1984 στην ΕΡΤ2.

φαίες παραστάσεις της αρχαιοελληνικής τραγωδίας,
όπως στη «Λυσιστράτη» το 1965 και στον «Οιδίποδα
Τύραννο» τα τελευταία χρόνια –που είχε σκηνοθετήσει
ο ίδιος με το «Λαϊκό Απλό Θέατρο Ενέργειας» ΛΑΘΕ–, ο
μεγάλος μας ηθοποιός μάς χάρισε δραματικές ερμηνείες υψηλού ήθους και άρτιας σκηνικής παρουσίας.
Και για αυτό δικαίως αναγορεύεται από την αδέκαστη
καλλιτεχνική μας κριτική ως ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς μας. Στα πλαίσια λοιπόν της θεατρικής
του παρουσίας, ο Κώστας Μεσσάρης συμμετείχε σε
παραστάσεις των Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Ίψεν, Στρίνμπεργκ, Λόρκα, Ο’Νιλ, Μπρεχτ,
Ντοστογιέφσκι, Γκόρκι, Σκούρτη, Μουρσελά, Ρούσσου
κ.ά. Συνεργάστηκε πολλαπλώς με τα θεατρικά σχήματα του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Απλού Θεάτρου, του Θεάτρου των
Εξαρχείων, του Λαϊκού Πειραματικού Θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Βέροιας κ.ά., ενώ πρωταγωνίστησε
πλάι στους μεγάλους μας ηθοποιούς, Μινωτή, Παξινού, Χορν, Κατράκη, Αλεξανδράκη, Καρακατσάνη, Γεωργούλη, Νίκη Τριανταφυλλίδη, η οποία υπήρξε και η
σύζυγός του και με την οποία απέκτησε μία κόρη, την
εξαιρετική ηθοποιό και σκηνοθέτρια Ζωή Μασούρα.

Σε κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές
Σπουδαία όμως υπήρξε η υποκριτική παρουσία του
Κώστα Μεσσάρη και στη μικρή οθόνη, όπου μέσα από
πολύ επιτυχημένα και συναρπαστικά σίριαλ, τα οποία
άφησαν ιστορία, εξέπεμψε και από εκεί το σπουδαίο
δραματικό του σήμα. Στην τηλεοπτική του καριέρα ο
Κώστας Μεσσάρης συμπρωταγωνίστησε με όλα σχεδόν
τα μεγάλα τηλεοπτικά μας αστέρια, όπως τους: Νίκο
Κούρκουλο, Βέρα Κρούσκα, Τάκη Χρυσικάκο, Πέτρο
Φυσσούν, Γιώργο Μιχαλακόπουλο, Γιάννη Βόγλη, Μάρω Κοντού, Μίμη Χρυσομάλλη, Νίκο Kαλογερόπουλο
κ.ά. Σήμερα ο Κώστας Μεσσάρης συνεχίζει, μεστός πια
καλλιτεχνικής ευπραξίας, την εμπνευσμένη θεατρική
του παρουσία σε παραστάσεις κύρους της επιλογής του.
*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων
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Μουντιάλ 1930: Ο πρώτος τελικός
που διεξήχθη με δύο... μπάλες!
Μ
ε τη σέντρα να δίνεται στις
20 του μήνα στο Κατάρ,
ανοίγει η αυλαία του 22ου
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου. Εκεί έχουν
συγκεντρωθεί οι καλύτερες εθνικές
ομάδες που θα διεκδικήσουν το
τρόπαιο. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε
στο Κατάρ, όλοι και όλα πέρασαν από
χίλια κύματα!
του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

Το κυριότερο ήταν αυτό του κορονοϊού. Εκείνο που συζητήθηκε πολύ και έντονα ήταν εάν οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι όλοι εμβολιασμένοι ή θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε τεστ. Για
τους φιλάθλους δεν τίθεται θέμα. Όλοι
πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Ή να
έχουν επίσημο χαρτί πως έχουν νοσήσει
πριν από ένα με δυο μήνες. Και φυσικά
πρέπει να τηρούνται τα πρωτόκολλα
με… πρωταγωνίστρια τη μάσκα.

Σαν να ήταν χθες

Η πρώτη σέντρα
Μπορεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες
που διεξήχθησαν το 1908 στο Λονδίνο,
και μάλιστα με επιτυχία, το ποδόσφαιρο
να έκανε την πρώτη παγκόσμια εμφάνισή του, όμως 13 χρόνια μετά ένας νέος
άνθρωπος, ο Ζιλ Ριμέ, που έγινε και πρόεδρος της FIFA, είχε την ιδέα της διεξαγωγής ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Όνειρό του «όλος ο πλανήτης να
ενωθεί με μία ποδοσφαιρική μπάλα»!
Επιδίωξή του ήταν «να μιλήσουν όλοι τη
γλώσσα του ποδοσφαίρου». Το 1928, σε
συμβούλιο που έγινε στο Άμστερνταμ,
«τα 30 μέλη της FIFA ψήφισαν υπέρ της
έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, το
οποίο θα τελούνταν ανά τετραετία». Και
τον ίδιο χρόνο, υπό την εποπτεία και προεδρία του Ριμέ, μία πενταμελής επιτροπή (Μπονέ, Μέισλ, Ντελονέ, Φερετί και
Λίνεμαν) «σχεδίασε τη δημιουργία του
Πρώτου Παγκόσμιου Κυπέλλου».
Στις 7 Ιουλίου 1930 έγινε η πρώτη
κλήρωση για τους τέσσερις ομίλους του
Παγκόσμιου Κυπέλλου με μόνο 13 ομάδες! Και στις 19 του ίδιου μήνα είχαμε το
πρώτο σφύριγμα του διαιτητή Ντομίνγκο

Η νικήτρια χώρα κρατά
το Κύπελλο για 4 χρόνια,
μέχρι την επόμενη
διοργάνωση. Το επιστρέφει
στη FIFA και παίρνει ένα
επιχρυσωμένο ακριβές
αντίγραφο σε ανάμνηση της
επιτυχίας της
Λομπάρντι, με το οποίο ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας μεταξύ Μεξικού και Γαλλίας.
Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Γάλλος Λοράν άνοιξε το σκορ και
έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε σε
παγκόσμιο κύπελλο! Να προσθέσουμε
πως ο Λουσιέν Λοράν, όταν δεν έπαιζε
μπάλα, εργαζόταν στο εργοστάσιο της
Peugeot! Στον αγώνα να υπογραμμίσουμε πως οι Γάλλοι επικράτησαν τελικά με
4-1. Η ιστορία είχε αρχίσει να γράφεται.

Απίστευτα κι όμως αληθινά
Ένα άλλο στοιχείο ήταν πως η Ουρουγουάη γιόρταζε την εποχή εκείνη τα 100
χρόνια από την ανεξαρτησία της. Εκείνο
που εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα
ήταν αυτό που έγινε στον πρώτο τελικό

του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Και οι δύο
φιναλίστ, η Αργεντινή και η Ουρουγουάη, ήθελαν να αγωνιστούν στον τελικό με τη δική τους μπάλα! Μάλιστα ο διαιτητής, για να είναι δίκαιος, έστριψε το
νόμισμα, με αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο να χρησιμοποιηθεί η μπάλα από
την Αργεντινή. Και φυσικά, στο δεύτερο
ημίχρονο, ο αγώνας συνεχίστηκε με την
μπάλα της Ουρουγουάης, που ήταν και
γηπεδούχος!
Ιδιαίτερη σημασία πήρε τότε η δήλωση
του διαιτητή του τελικού. Ο συγκεκριμένος ρέφερι, ο Βέλγος Τζον Λανζενί, ζήτησε «μια βάρκα να με περιμένει στο λιμάνι για να διαφύγω γρήγορα, σε περίπτωση που χρειαστεί»! Και ένα άλλο απίστευτο αλλά αληθινό ήταν πως ο προπονητής της Βολιβίας, ο Ουλίσες Σαουσέντο, «εκτέλεσε και χρέη διαιτητή» στον
αγώνα Αργεντινή - Μεξικό!

Το 18 καρατίων Κύπελλο
Το τρόπαιο αρχικά από το 1930 μέχρι
και το 1970 ήταν γνωστό ως «Παγκόσμιο
Κύπελλο». Το 1946 όμως μετονομάστηκε σε «Ζιλ Ριμέ» προς τιμήν του ανθρώπου που διοργάνωσε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Βραζιλία το 1970 κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για
τρίτη φορά και αποφασίστηκε το τρόπαιο να της παραχωρηθεί μόνιμα. Όμως

το 1983 εκλάπη από το μουσείο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας
και δυστυχώς δεν βρέθηκε ποτέ.
Έτσι, μετά το 1970 σχεδιάστηκε ένα
νέο τρόπαιο, γνωστό ως «Τρόπαιο του
Παγκόσμιου Κυπέλλου». Μάλιστα, μετά
το γεγονός της κλοπής, «αποφασίστηκε
να μη δοθεί ξανά σε κανέναν μόνιμα,
όσες φορές και αν το κατακτήσει μια
ομάδα»! Με την ευκαιρία, να πούμε
πως η Αργεντινή, η Γερμανία (τότε ως
Δυτική Γερμανία), η Ιταλία και η Βραζιλία έχουν κερδίσει το νέο (δεύτερο)
τρόπαιο από δύο φορές.
Το τρόπαιο δεν θα αντικατασταθεί μέχρι το 2038. Και τότε θα γίνει αντικατάσταση, επειδή θα έχει συμπληρωθεί ο
χώρος όπου αναγράφονται τα ονόματα
των τροπαιούχων! Το Κύπελλο, που είναι
από χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36
εκατοστά και το βάρος του είναι 4,97 κιλά. Στη βάση του, η οποία αποτελείται
από δύο στρώματα ημιπολύτιμου λίθου
μαλαχίτη, αναγράφονται οι χρονιές και οι
νικητές από το 1974 και μέχρι και σήμερα. Τέλος, να προσθέσω πως η νικήτρια
χώρα κρατά το Κύπελλο για 4 χρόνια, μέχρι την επόμενη διοργάνωση. Το επιστρέφει στη FIFA και παίρνει ένα επιχρυσωμένο ακριβές αντίγραφο σε ανάμνηση της
επιτυχίας της. Για να δούμε τι θα γίνει
φέτος στο Κατάρ…
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Το χρήμα είναι... αήττητο!

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
18:00 Κατάρ – Εκουαδόρ ΑΝΤ1
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου
15:00 Αγγλία – Ιράν ΑΝΤ1+
18:00 Σενεγάλη – Ολλανδία ΑΝΤ1+
21:00 ΗΠΑ – Ουαλία ΑΝΤ1
Τρίτη 22 Νοεμβρίου
12:00 Αργεντινή – Σαουδική Αραβία
ΑΝΤ1+
15:00 Δανία – Τυνησία ΑΝΤ1+
18:00 Μεξικό – Πολωνία ΑΝΤ1+
21:00 Γαλλία – Αυστραλία ΑΝΤ1
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου
12:00 Μαρόκο – Κροατία ΑΝΤ1+
15:00 Γερμανία – Ιαπωνία ΑΝΤ1+
18:00 Ισπανία – Κόστα Ρίκα ΑΝΤ1+
21:00 Βέλγιο – Καναδάς ΑΝΤ1
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
12:00 Ελβετία – Καμερούν ΑΝΤ1+

ρχίζει αύριο Κυριακή στα γήπεδα
του Κατάρ το Μουντιάλ. Ένα
άνοστο, άγευστο, άοσμο
Μουντιάλ μέσα στον χειμώνα για πρώτη
φορά στην ιστορία και γεμάτο από
σκάνδαλα, δωροδοκίες, κατακραυγές
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μία
πανευρωπαϊκή αποδοκιμασία του
κόσμου, ακόμα και να το
παρακολουθήσει στην τηλεόραση.

Α

του Άλκη Φιτσόπουλου

Το 2010 ανατέθηκε στο Κατάρ η διοργάνωση και από τότε δεν σταμάτησε ο
ευρωπαϊκός Τύπος να ασχολείται με τα 5
εκατ. ευρώ που πλήρωσε το Κατάρ για
να «λαδώσει» μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της FIFA.

OI OMIΛΟΙ

 1ος όμιλος:

Κατάρ, Ολλανδία, Σενεγάλη,
Ισημερινός
 2ος όμιλος:

Αγγλία, ΗΠΑ, Ιράν, Ουαλία
 3ος όμιλος:

Αργεντινή, Μεξικό, Πολωνία,
Σαουδική Αραβία
 4ος όμιλος:

Γαλλία, Δανία, Τυνησία, Αυστραλία

H τελευταία δήλωση του πρώην προέδρου της παγκόσμιας συνομοσπονδίας (FIFA) Σεπ Μπλάτερ τα λέει όλα: «Είχαμε συμφωνήσει να δώσουμε τη διοργάνωση του
2018 στη Ρωσία και του 2022 στις ΗΠΑ,
αλλά ο Πλατινί, αφού συναντήθηκε με τον
Σαρκοζί και κάποιον αξιωματούχο του Κατάρ, τελικά επηρέασε τους ψηφοφόρους
και ψήφισαν υπέρ του Κατάρ». Είχαν… συμφωνήσει, λέει, αλλά μίλησε το Κατάρ με το
χρήμα. Τότε ανακατεύτηκε το FBI και τόσο ο
Μπλάτερ όσο και ο ομόλογός του της UEFA
Μισέλ Πλατινί αποπέμφθηκαν.
Στο Κατάρ 6.500 εργάτες από την Ινδία,
το Νεπάλ, το Πακιστάν είχαν χάσει την
ζωή τους από τη σκληρή εργασία και τις
άθλιες συνθήκες εργασίας. Η κυβέρνηση
εξέφρασε τη… λύπη της. Ουδείς μίλησε.
Δέκα ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν από την
FIFA να φορούν στην προπόνηση φανέλες
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 5ος όμιλος:
Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία,
Κόστα Ρίκα
 6ος όμιλος:
Βέλγιο, Κροατία, Μαρόκο, Καναδάς
 7ος όμιλος:
Βραζιλία, Ελβετία, Σερβία, Καμερούν
 8ος όμιλος:
Πορτογαλία, Ουρουγουάη,
Νότια Κορέα, Γκάνα

Απορρίφθηκε το αίτημα. «Καλύτερα να
επικεντρωθείτε στο ποδόσφαιρο», η
απάντησή της. Δέκα αρχηγοί εθνικών ομάδων ζήτησαν να φορούν περιβραχιόνια με
τα χρώματα των ομοφυλοφίλων.

15:00 Ουρουγουάη – Ν. Κορέα ΑΝΤ1+
18:00 Πορτογαλία – Γκάνα ΑΝΤ1+
21:00 Βραζιλία – Σερβία ΑΝΤ1
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

«Όλοι έχουν την τιμή τους»
«Η ομοφυλοφιλία είναι ζημιά του μυαλού», είπε κάποιος σεΐχης, παρόντος του
«πρεσβευτή» του Μουντιάλ και των πετροδολαρίων Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όλοι έχουν την
τιμή τους, τελικά. Στον δρόμο απαγορεύεται
στα ζευγάρια να πιάνονται χέρι με χέρι, να
ασπάζεται ο ένας τον άλλον, γιατί προκαλούν. Κι είναι γνωστή η θέση της γυναίκας
στο μουσουλμανικό τόξο. Ξεσηκώθηκαν γυναικείες οργανώσεις, άλλες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ίδρωσε το αυτί κανενός,
γιατί, ως γνωστόν, το χρήμα είναι αήττητο.
Οι μισοί Γερμανοί δήλωσαν ότι δεν θα δουν
Μουντιάλ. Σχεδόν σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης κρεμάστηκαν πανό κατά του Κατάρ.
Στα τελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν 32
ομάδες απ' όλο τον κόσμο. Χωρίστηκαν σε
οκτώ ομίλους των τεσσάρων. Στην επόμενη
φάση, των «16», θα προκριθούν οι δύο
πρώτες της βαθμολογίας κάθε ομίλου. Από
εκεί και πέρα, μέχρι τον τελικό στις 18 Δεκεμβρίου θ’ ακολουθήσουν νοκ άουτ αγώνες. Ο νικητής θα λάβει 35 εκατ. ευρώ κι ο
φιναλίστ 25 εκατ. ευρώ.
Αυτό το Μουντιάλ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1, αλλά όχι όλα τα παιχνίδια.
Μερικά από τη συνδρομητική πλατφόρμα.
Φαβορί είναι και πάλι οι γνωστές: Η παγκό-

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
12:00 Ουαλία – Ιράν ΑΝΤ1+
15:00 Κατάρ – Σενεγάλη ΑΝΤ1+
18:00 Ολλανδία – Εκουαδόρ ΑΝΤ1+
21:00 Αγγλία – ΗΠΑ ΑΝΤ1

σμια πρωταθλήτρια Γαλλία, η Βραζιλία, η
Αργεντινή, η Γερμανία, η Ισπανία και ίσως η
Αγγλία. Λείπει η Ιταλία, που αποκλείστηκε
στα μπαράζ των προκριματικών.

ΣΟΚ: Στημένο
το πρώτο ματς
του Μουντιάλ
«Βόμβα» στα θεμέλια του Μουντιάλ
λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα
έβαλε δημοσίευμα του δημοσιογράφου Αμτζάντ Ταχά, που έγραψε ότι το
παιχνίδι του Κατάρ με το Εκουαδόρ
είναι στημένο, για να κερδίσει ο γηπεδούχος με 1-0, με γκολ στο δεύτερο μέρος. Αναφέρει, ακόμα, ότι οι
Καταριανοί δωροδόκησαν οκτώ παίκτες με 7 εκατ. ευρώ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Το πρώτο
Μουντιάλ χωρίς
τον Μαραντόνα

A

Πρώτο Μουντιάλ χωρίς Αυτόν…

Αρχίζει το Μουντιάλ στο Κατάρ κι
ας ανατρέξουμε στο παρελθόν. Η
Εθνική Ελλάδας προκρίθηκε τρεις
φορές σε τελικό. Το 1994 στις ΗΠΑ
με προπονητή τον Αλκέτα Παναγούλια, το 2010 στην Ν. Αφρική με τον
Ότο Ρεχάγκελ και το 2014 στη Βραζιλία με τον Φερνάντο Σάντος.

13 «Έλληνες»
Στο Μουντιάλ θα παίξουν 13 «Έλληνες». Μοχαμαντί, Χατζησαφί
(Ιράν), Πινέδα (Μεξικό), Σιμάνσκι
(Πολωνία) και Βίντα (Κροατία) από
την ΑΕΚ, τέσσερις του Ολυμπιακού:
οι δύο Χουάνγκ (Ν. Κορέα) και οι
Κούντε (Καμερούν), Σισέ (Σενεγάλη), ο Ζίφκοβιτς (Σερβία ) του ΠΑΟΚ,
ο Κορνέλιους (Καναδάς) του Παναιτωλικού, ο Κεχρίντα (Τυνησία) του
Ατρομήτου και ο Ενκουλού (Καμερούν) του Άρη.

Μαραντόνα
Στο ματς Αργεντινή – Ελλάδα 4-0
στα τελικά των ΗΠΑ είχε γίνει κλήρωση μεταξύ των διεθνών, για το ποιος

Λες
και
ήταν

χθες...

θα ζητούσε τη φανέλα του Ντιέγκο
Μαραντόνα. Ο κλήρος έπεσε στον Γιώτη Τσαλουχίδη, που ήταν και προσωπικός φρουρός του (τρόπος του λέγειν).

Κάρτες
Ο Άγγλος διαιτητής Κεν Άστον επινόησε την κίτρινη και την κόκκινη
κάρτα. Του ήρθε η ιδέα, καθώς στεκόταν πεζός σε φανάρι και περίμενε
ν’ ανάψει το πράσινο. Πριν τις κάρτες, η αποβολή του παίκτη γινόταν με
τον δείκτη του χεριού του διαιτητή.

Τον Πελέ
Η Ελλάδα, η Αθήνα ακριβέστερα,
είδε για πρώτη φορά Μουντιάλ από
την τηλεόραση το 1970 με εικόνα
από το Μεξικό. Κυρίως στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών της Πανεπιστημίου και της Σταδίου. Το αδιαχώρητο. Ο ένας πάνω στον άλλον για
τον Πελέ και την παγκόσμια πρωταθλήτρια Βραζιλία.

Ρήτρες
Στο Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία, όπου οι οικοδεσπότες νίκησαν 3-

0 τη Βραζιλία στον τελικό, ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο», είχε πάθει επιληψία πριν από το ματς. Έπρεπε να παίξει για τους… σπόνσορες και τις ρήτρες. Έπαιξε, δεν την ακούμπησε.
Έγιναν δικαστήρια στη Βραζιλία. Δεν
βρέθηκε άκρη.

Πελέ
Ο πολυθρύλητος Πελέ, για πολλούς ο κορυφαίος όλων των εποχών,
σε ηλικία 82 ετών είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καρτοτσάκι χτυπημένος από καρκίνο. Έστειλε μήνυμα
στους Βραζιλιάνους διεθνείς ότι θέλει τώρα το 5ο τρόπαιο, γιατί δεν ξέρει αν θα ζει στο επόμενο.

Οι περισσότεροι
Η Premier League και η Championship, όπως ήταν αναμενόμενο,
έστειλαν 163 παίκτες στο Μουντιάλ, ποσοστό 20%. Η Ισπανία 86
παίκτες (10,35%), η Γερμανία 81
(9,75%), η Ιταλία 70 (8,42%) και η
Γαλλία 58 (6,98%). Οι ΗΠΑ 36
(4,33%), η Σαουδική Αραβία 35 και
το Κατάρ 34 παίκτες.

Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
σε τελικά Μουντιάλ είναι ο Γάλλος,
μαροκινής καταγωγής, Ζυστ Φοντέν, ο οποίος πέτυχε 13 γκολ το
1958 στη Σουηδία. Ακατάρριπτο
ρεκόρ εις τους αιώνας των αιώνων.
Σε 31 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλίας σκόραρε 30 γκολ.

στη ΣΕΝΤΡΑ

Προκρίσεις

!

υτό το Μουντιάλ του Κατάρ, που αρχίζει αύριο, θα
είναι το πρώτο χωρίς τον Ντιέγκο
Μαραντόνα, που έφυγε από τη
ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2021. Για
πολύ κόσμο, ο Μαραντόνα ήταν
το ίδιο το Μουντιάλ. Στο περασμένο Μουντιάλ της Ρωσίας, το
2018, ο Μαραντόνα είχε πάει
εκεί προσκεκλημένος του Πούτιν.
Ο Ρώσος πρόεδρος τον κάλεσε
στο γραφείο του, παρέα με τον
Πελέ, στις… 9.30 το πρωί. Ο Μαραντόνα δεν πήγε. Κι όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Εμένα η
γριά μου με ξυπνάει στις 12 το μεσημέρι κάθε μέρα, για τίποτα δεν
θα ξυπνούσα πιο νωρίς». Εντός
γηπέδου, ο Μαραντόνα κατήργησε την πραγματικότητα ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
Μόνος του πήρε το τρόπαιο στο
Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό,
έχοντας δίπλα του κάποιους «εργάτες». Στο ίδιο Μουντιάλ προκάλεσε την μήνι των Άγγλων, όταν
σκόραρε με το χέρι και δήλωσε
ότι ήταν «το χέρι του Θεού». Στο
ίδιο ματς με την Αγγλία, πέτυχε το
«γκολ του αιώνα», όταν πέρασε τη
μισή Αγγλία και πλάσαρε τον Σίλτον. Στο Μουντιάλ '90 στην Ιταλία
δίχασε έναν ολόκληρο λαό στο
ματς Αργεντινής – Ιταλίας στη Νάπολι: «Τώρα σας θυμήθηκε ο ιταλικός βορράς, τόσα χρόνια σας λένε άπλυτους». Έχασε 1-0 με πέναλτι η Αργεντινή στον τελικό. Ο
Ντιέγκο έκλαιγε περνώντας μπροστά από το τρόπαιο…

Στον τελικό του 1950 στο Μαρακανά,
Βραζιλία – Ουρουγουάη 1-2, υπήρχε
τέτοια νεκρική σιγή από 200.000
θεατές, που ο μύθος αναφέρει ότι
ακουγόταν το πέταγμα μιας μύγας. Επί
τόπου 18 Βραζιλιάνοι είχαν βάλει τέλος
στη ζωή τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

Έγκυος, λέει, η Φουρέιρα, κι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έβγαλε ανακοίνωση να καταγγείλει!

Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας



Επειδή τις ημέρες αυτές «πολλά
ακούστηκαν και γράφτηκαν» ως «παράπλευρα» της υπόθεσης «παρακολουθήσεις», να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη
δικογραφία για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του
2016, η δίκη της οποίας με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Επικρατείας
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Νίκο Παπά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα άρχισε χθες στο Ειδικό Δικαστήριο. Και επειδή πολλά από τα στοιχεία
αυτά θα ξανα-ακουστούν, μπορεί κάποιος να κάνει τις σχετικές… επισυνδέσεις.



Κατ’ αρχάς, η υπόθεση μπήκε στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης το καλοκαίρι
του 2020, μετά από τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα ότι υπήρξε
εικονική συναλλαγή με τον λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό CCC της οικογένειας
Χούρι, προκειμένου να εξασφαλίσει ο ίδιος
την απαραίτητη εγγυητική επιστολή των 3
εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών
αδειών. Σύμφωνα με τον Χρ. Καλογρίτσα, ο
Νίκος Παππάς είχε οργανώσει το σχέδιο
χρηματοδότησης του επιχειρηματία, ώστε
να αποκτήσει και να ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας. Τελικώς τα 3 εκατ. ευρώ δόθηκαν, κατά τον
Καλογρίτσα, για την έκδοση κυριακάτικης
εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ.



Σημαντική και άκρως ενδιαφέρουσα
και η ένορκη κατάθεση του Βαγγέλη
Μαρινάκη. «Μου ζήτησε ο Νίκος Παππάς, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Αλέξη Τσίπρα, να συναντήσω στο γραφείο
μου στον Πειραιά τον Χρήστο Καλογρίτσα και να τον διευκολύνω στην πληρωμή της πρώτης δόσης», λέει ο εφοπλιστής, πρόεδρος του Ολυμπιακού στην
ένορκη κατάθεσή του και συνεχίζει:
«Ήταν ξεκάθαρο ότι όλη αυτή η διαδικασία να διευκολυνθεί ο Χρήστος Καλογρίτσας τη διεκπεραίωνε ο Νίκος Παππάς,
γιατί από προηγούμενες συζητήσεις μου
μαζί του και μαζί τους γνώριζα ότι ήθελαν να έχουν ένα κανάλι, το οποίο να
υποστηρίζει ό,τι θέλουν ως κυβέρνηση
και να διαμορφώνουν τη στρατηγική, αλλά και το περιεχόμενο των εκπομπών…».



Να σημειώσω πως ο Μαρινάκης, όπως
και ο ίδιος κατέθεσε, «ουδέποτε έδωσε τα χρήματα που ζητήθηκαν ως δάνειο»,
ενώ ο Καλογρίτσας υποστήριξε και υποστηρίζει ότι γνώριζε ότι θα καταστεί κατηγορούμενος εξαιτίας των όσων είχε αποκαλύψει, αλλά «το έκανα για να αποκαταστήσω το όνομα και την υπόληψή μου». Περισσότερα στη δίκη…

ΦΩ.Σ

i-kyr

Σοβαρά θέματα και «λίστες» για… γέλια
πορεί το θέμα των παρακολουθήσεων να είναι (και είναι) σοβαρό –όχι βέβαια στη διάσταση
που επιδιώκει να του προσδώσει η αντιπολίτευση και δη η αξιωματική, υιοθετώντας πλήρως ευφάνταστα δημοσιεύματα με «λίστες χωρίς στοιχεία»–, αλλά
άλλα είναι τώρα τα ζητήματα που απασχολούν σοβαρά την κοινωνία και θα μας
απασχολούν τους προσεχείς λίγους μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές. Όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και
αυτές που διενεργήθηκαν μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση των «περίεργων λιστών», τρία είναι
κυρίως τα θέματα που μας «καίνε»: η
ακρίβεια, η ενεργειακή επάρκεια ενόψει
του χειμώνα και η τουρκική απειλή, με το
ενδεχόμενο μιας πολεμικής εμπλοκής.
Η τουρκική πολιτική ηγεσία και τα
ΜΜΕ δίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα την εικόνα ότι στη χώρα αυτή δεν
υπάρχουν άλλα πολιτικά και οικονομικά
εσωτερικά ζητήματα –π.χ. ακρίβειας,
πληθωρισμού (τρέχει με 80%), φτώχειας, ισονομίας-ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάπτυξης κ.ά.–, παρά μόνον η «κακή» Ελλάδα.
Ευτυχώς, προς το παρόν δεν φαίνεται
ως πιθανή μια μικρή ή μεγάλη εμπλοκή
μας με τους Τούρκους και την σε παροξυσμό ευρισκόμενη ηγεσία της που δείχνει
να χρησιμοποιεί το ανθελληνικό μίσος

Μ

Είπε

o Παύλος Χαϊκάλης

Άλλα είναι τώρα τα
ζητήματα που απασχολούν
σοβαρά την κοινωνία και
θα μας απασχολούν κατά
κύριο λόγο τους προσεχείς
λίγους μήνες μέχρι τις
εθνικές εκλογές και όχι οι
«ευφάνταστες λίστες»
για εσωτερική εκλογική μόχλευση. Στο
θέμα της ακρίβειας: ο πληθωρισμός
«τρέχει» με 11-12% και οι τιμές βασικών
αγαθών ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης έχουν ανατιμηθεί σε ποσοστά 30-50%.
Ο κτηνοτροφικός και ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας, καθόσον έχει σχεδόν διπλασιαστεί το κόστος παραγωγής
γάλακτος, κρέατος και αγροτικών εν γένει προϊόντων από την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, πρώτων υλών και
της ενέργειας. Οι τιμές των καυσίμων
και της ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάχτηκαν –συνέπεια και απόρροια του πολέ-

«Φταίει ο Κρόνος που έκανε τον
(παιδοβιαστή) Μίχο να θέλει σεξ»

μου της Ουκρανίας– και τούτο αποτελεί
την κύρια αιτία της αύξησης όλων των
καταναλωτικών αγαθών. Σε όλα αυτά
προστέθηκε η κερδοσκοπία, εσωτερική
και διεθνής, που εμφανίζεται ιστορικά
πάντα σε περιόδους κρίσεων μαζί με τη
«μαύρη οικονομία» που η κερδοσκοπία
παράγει. Σε ένα τέτοιο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καλείται ο πολίτης
και η μέση ελληνική οικογένεια να αντεπεξέλθει στις αυξημένες οικονομικές
υποχρεώσεις στη βάση του περιορισμένου εισοδήματός του.
Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα
δυσκολευτεί ενόψει του επερχόμενου
χειμώνα και σε συνδυασμό με την τεράστια αύξηση των τιμών του πετρελαίου ή
του φυσικού αερίου θέρμανσης είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει
τις βασικές ανάγκες θέρμανσης και διατροφής. Εδώ πρέπει η πολιτεία να σταθεί αρωγός και ήδη το πράττει με σημαντικά προγράμματα επιδότησης και με
εξάντληση όλων των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, που
σίγουρα δεν θα καλύψουν το σύνολο των
επιβαρύνσεων, όμως θα ανακουφίσουν
σε μεγάλο βαθμό τα ευπαθή νοικοκυριά.
Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν και σε άλλες
πλην των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα.

Αυτός τώρα ήταν υπουργός
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να ανατάξει
τη χώρα από τη μνημονιακή λαίλαπα...

