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Έτσι θα σώσετε 
το σπίτι σας

� Σελ. 16-17� Σελ. 32

Ποια τα εφόδια των οφειλετών και τι μπορούν 
να κάνουν όσοι χάνουν το ακίνητό τους 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ

Με κανέναν συνεργασία
� Σελ. 14

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΟ «Π»

Να ξεπεράσουμε 
το «Δεξιά - Αριστερά»

� Σελ. 26-27

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΖΕΤΤΑΣ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ «Π»

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ»

Έχουμε πολλά και ισχυρά
όπλα στη φαρέτρα μας

� Σελ. 4-5

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Aναγκαιότητα η αλλαγή 
� Σελ. 11

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ «Π»

Παρέμβαση εισαγγελέα για
τα «παλάτια» (πρ.) δημάρχου

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

Κακοποιητικές
όλες  οι Δομές 

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Aφιέρωσε όλη τη 
ζωή της στα παιδιά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Κυρίαρχος 
(και) στο Κέντρο
ο Μητσοτάκης

«Αδειάζουν»
τον Τσίπρα και  

οι ψηφοφόροι του

Αυξάνονται 
οι διαρροές 
από ΣΥΡΙΖΑ 
και ΠΑΣΟΚ 
προς ΝΔ

«Ψηφίζουν» τα μέτρα της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

� Σελ. 4-5

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - ΕΞΩΣΕΙΣ

� Σελ. 28

� Σελ. 48

� Σελ. 22-26

� Σελ. 24

Στα άδυτα 
της «Κιβωτού»
και των ΜΚΟ

• Η σκοτεινή πλευρά 
των ιδρυμάτων 
προστασίας 
ανηλίκων και 
των Οργανώσεων 
διακίνησης 
προσφύγων-μεταναστών

• Οι αδιαφανείς 
κανόνες λειτουργίας
τους και ο «χορός» 
εκατομμυρίων 
με «χρυσές» 
δωρεές 
και επιδοτήσεις-μαμούθ

Στον έλεγχο του κράτους η παιδική προστασίαΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

Το who is who της «καπετάνισσας» 

� Σελ. 9

ΑΡΘΡΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ: Φ. Σιούμπουρας, 
Ί. Παπαδάκης, Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τσούκαλης, 
Γ. Κοντονής, Δ. Ζαννίδης, Π. Αβραμόπουλος, 

Τζ. Αλεξάκη, Άλ. Φιτσόπουλος, Θ. Mαρκόπουλος
Αναδοχή και αποϊδρυματοποίηση η λύση



Φταίει το  Predator
και για την... 
ψυχική μας υγεία!

Κάθε χρόνο, οι Έλληνες ξοδεύουν
περίπου μισό δισεκατομμύριο ευ-

ρώ για την αγορά αντικαταθλιπτικών, ηρε-
μιστικών και υπνωτικών, με σκοπό την αν-
τιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγ-
χους. Η χορήγηση αντικαταθλιπτικών τε-
τραπλασιάστηκε. Και μιλάμε για αυτά που
καταγράφονται μέσω συνταγογράφησης.
Τα αντικαταθλιπτικά χορηγούνται όμως και
χωρίς συνταγή γιατρού, δηλαδή υπάρχουν
άνθρωποι που αγοράζουν σκευάσματα εί-
τε επειδή άκουσαν τη συμβουλή φίλου εί-
τε επειδή ζητούν βοήθεια από τον φαρμα-
κοποιό. Στην υπερκατανάλωση ψυχοτρό-
πων σκευασμάτων πρέπει να προστεθεί
και κάτι ακόμα, που συνήθως δεν συνυπο-
λογίζεται στο τελικό άθροισμα. Είναι η κα-
τανάλωση αλκοόλ και κάνναβης. Τα λύμα-
τα στην Ψυττάλεια μας δείχνουν ότι κάθε
εβδομάδα στην Αθήνα καταναλώνονται
400 κιλά κάνναβη –νόμιμη, διά των προ-
ϊόντων που κυκλοφορούν στα περίπτερα,
αλλά και παράνομη. 
Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού,
εμείς οι ίδιοι αν θέλετε, δεν αισθανόμαστε
καλά. Και αν δεν το καταλάβεις στο φαρ-
μακείο, θα σου το πει, εμμέσως πλην σα-
φώς, το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων.
Λέμε ότι ο κόσμος δεν πάει καλά, έχει κα-
τάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ψυχαναγκα-
σμούς και φοβίες. Και καταφεύγει σε χά-
πια και ουσίες, ανταλλάσσοντας έναν κα-
λό ύπνο με μία σειρά από παρενέργειες.
Κάποιοι επιδεινώνουν την κατάστασή τους
καταναλώνοντας σκευάσματα που δεν εν-
δείκνυνται για την κατάστασή τους. Δεν θα
επισκεφτούν τον γιατρό, επειδή το θεω-
ρούν ταμπού. Βασανίζονται όμως. Και
εδώ πάντα μπαίνει το ερώτημα. Τι κάνου-
με ως οργανωμένη κοινωνία, ως κράτος
και πολιτεία; Εντάξει έχουμε υφυπουργείο
αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας. Σω-
στά, αλλά, αν δεν συζητήσουμε δημόσια
για το μέγεθος του προβλήματος και τρό-
πους για τον έλεγχο ή τον περιορισμό του,
αυτό θα μεγαλώσει περισσότερο. Αλλά,
θα πείτε, ποιος θα βγει και θα μιλήσει στον
γενικό πληθυσμό για την ψυχική υγεία του;
Η κυβέρνηση; Θα της πουν ότι πάει να μας
βγάλει τρελούς, ότι μας προσβάλλει. Μη
σας πω, ότι και για το πρόβλημα αυτό θα...
καταγγείλουν πως φταίει ο Predator…
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΤΕΛΙΚΩΣ και παραδόξως, η μη κομμουνιστική ΑΡΙΣΤΕΡΑ
διαθέτει ΤΡΙΑ κόμματα στο Κοινοβούλιο.
Και ΤΡΕΙΣ αναγνωρισμένους, πλην για πλείονες λόγους
αμφισβητούμενους, αρχηγούς!
Είναι, ως γνωστόν, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κ. Τσίπρα, που όλοι
βλέπουν την αδυναμία του στα πούρα, αλλά…
Αλλά ελάχιστοι, ίσως, γνωρίζουν ΤΙ καπνό ΦΟΥΜΑΡΕΙ!
ΕΙΝΑΙ, φυσικά, το ΚΙΝΑΛ που ξανάγινε ΠΑΣΟΚ και που
πρόλαβε και διέγραψε ΕΝΑΝ από τους αρχηγούς του, τον
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.
«Δεν θα θέλατε να ξαναγυρίσετε στο κόμμα;» ρωτήθηκε
προσφάτως.
«Όχι», είπε, «θα ήθελα το κόμμα να ξαναγυρίσει σε μένα…».
Και συνέχισε τον δρόμο της φυγής και αποφυγής…
ΤΟ ΚΙΝΑΛ, που έγινε ΠΑΣΟΚ, εξέλεξε προσφάτως αρχηγό
τον ευρωβουλευτή κ. Ανδρουλάκη, που αρνήθηκε όμως να
αποχωρήσει από την Ευρωβουλή.
Και να θέσει υποψηφιότητα για εθνικός βουλευτής.
«Αλήθεια, γιατί απορρίψατε την ελληνική Βουλή;»
«Δεν την απέρριψα», είπε. «Τρεις φορές την εβδομάδα
περνάω απ’ έξω…»
Ενώ προχθές φωτογραφήθηκε στο
μνημείου του Άγνωστου
Στρατιώτου.
Με φόντο την πρόσοψή της…
Το τρίτο αριστερό κόμμα
ονομάζεται «ΜέΡΑ 25» και είναι
ελαφρώς απόκομμα. Έχει αρχηγό
τον κ. Βαρουφάκη, που πέρασε
από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον «Αστέρα»
Λιοσίων και μαγειρεύοντας τα
«οικονομικά» μας έκλεισε στην
αρχή τις τράπεζες.
Και μετά άρχισε να κλείνει
τραπέζια σε ποικίλα εστιατόρια και
ψαροταβέρνες δι’ εαυτόν, τη
σύζυγό και τους οπαδούς του!
Ωστόσο, ενώ ο ίδιος παχαίνει, το
κόμμα του αδυνατίζει.
«Δυστυχώς», τόνιζαν οι τελευταίοι
αποδημήσαντες, «οι μισοί έφυγαν

γιατί ΔΕΝ ήξεραν ο Βαρουφάκης ΤΙ σκέπτεται να κάνει».
«Και οι ΑΛΛΟΙ μισοί;»
«Γιατί ΑΥΤΟΙ ΗΞΕΡΑΝ…»
ΠΑΝΤΩΣ, στις αποχωρήσεις και τους αποχαιρετισμούς
προηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την κα Κωνσταντοπούλου, τον
κ. Μηλιό και πλείστους όσους άλλους. Ενώ αρκετοί
παραμείναντες ασκούν κριτική στον κ. Τσίπρα.
Όπως ο κ. Φίλης, που δεν είναι απέναντί του τόσο φιλικός.
Οι ίδιοι πάντως ενίοτε διαψεύδουν την αντίθεσή τους.
Επισημαίνοντάς ότι ταξίδεψαν στην Κρήτη με το ΙΔΙΟ το
αεροπλάνο, αλλά ΚΑΙ μίλησαν. ΚΑΙ οι δύο στην ΙΔΙΑ
αεροσυνοδό…
Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο κ. Τσίπρας και ομπρελοφόρος κ.
Φίλης μίλησαν ΚΑΙ μεταξύ τους.
«Φθάσαμε», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, μόλις προσγειώθηκε
στο Ηράκλειο το αεροπλάνο.
«Ναι, φθάσαμε», συμφώνησε ο κ. Φίλης.
Και αμέσως ο εκπρόσωπος Τύπου κ. Ηλιόπουλος εξήρε το
γεγονός της βαρυσήμαντης αυτής συνομιλίας των δύο
ανδρών!
Τονίζοντας την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ των απόψεών τους…

Η ταυτότητα
Δημήτρης Ζαννίδης
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Απρόσκοπτη πρόσβαση στο
internet, κάθε φορά που
βρίσκονται στη σχολή τους,

προσφέρει στους φοιτητές το WHAT’S
UP, με τη νέα υπηρεσία «Δωρεάν Data
στο Πανεπιστήμιο», που είναι
διαθέσιμη σε πάνω από 100 σημεία,
σε 56 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοί-
νωση, οι φοιτητές μπορούν, όταν βρίσκον-
ται στη σχολή τους, να επικοινωνούν ελεύ-
θερα στο internet, χωρίς να καταναλώ-
νουν τα data του πακέτου τους, εξασφαλί-
ζοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη οικονομία.
Η νέα υπηρεσία ενεργοποιείται εύκολα και
γρήγορα μέσα από το WHAT’S UP App.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ανοίγοντας
το location στο κινητό τους μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν data όταν
βρίσκονται σε έναν από τους 100+ χώ-
ρους δημοσίων πανεπιστημίων πανελλαδι-
κά. Μπορούν να δουν όλα τα διαθέσιμα ση-
μεία σε σχετικό χάρτη στο WHAT’S UP
App. Οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα, με
την είσοδο και έξοδο των φοιτητών από το
Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειάζεται να κά-
νουν τίποτα οι ίδιοι. Η υπηρεσία «Δωρεάν
Data στο Πανεπιστήμιο» προσφέρει δωρε-
άν 5GB την ημέρα, κάθε μέρα, σε όσους
είναι συνδρομητές στο WHAT’S UP Stu-
dent Καρτοκινητό ή Καρτοσυμβόλαιο, φτά-
νοντας συνολικά έως και 150 GB/μήνα. 

Πλέον, οι φοιτητές δεν χρειάζεται να
ανησυχούν πότε θα τελειώσουν τα δωρε-
άν data τους. Έχουν τον απόλυτο έλεγχο,
καθώς μέσα από το WHAT’S UP App (που
διατίθεται δωρεάν στο Google Play, το
App Store και στο AppGallery) ενημερώ-
νονται κάθε στιγμή για τα data που κατανα-
λώνουν. Και την επόμενη μέρα που θα ξα-
ναπάνε στη σχολή τους, θα πάρουν πάλι 5
GB δωρεάν.

WHATSUPIA, μια νέα χώρα 
που βρίσκεται στα πανεπιστήμια
και είναι γεμάτη δωρεάν data 
για τους φοιτητές

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα καμπάνια
του WHAT’S UP που ταξιδεύει το κοινό σε
μια νεοσύστατη χώρα, τη WHATSUPIA, η
οποία βρίσκεται όπου υπάρχουν πανεπιστή-
μια. Η WHATSUPIA έχει δική της γλώσσα
και διαλέκτους, δικά της έθιμα, παραδόσεις
και ήρωες, αλλά κυρίως δικά της δωρεάν
data που περιμένουν τους φοιτητές, κάθε
φορά που πηγαίνουν στη σχολή τους. 

Τρεις πρωτοβουλίες 
του Ομίλου ΟΤΕ που 
απελευθερώνουν τη φωνή 
και τα δεδομένα

Μέσα στο 2022, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει προ-
χωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες που
βελτιώνουν την εμπειρία επικοινωνίας των
πελατών του. Αρχικά, με τη δωρεάν ανα-
βάθμιση ταχυτήτων σταθερού ευρυζωνι-
κού internet για τους συνδρομητές του
στις περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμα η
οπτική ίνα στο σπίτι και χωρίς καμία οικο-
νομική επιβάρυνση για τους ίδιους. Στη συ-
νέχεια, με την απελευθέρωση της ομιλίας
προς όλα τα εθνικά δίκτυα στα συμβόλαια
κινητής για ιδιώτες και επιχειρήσεις (υφι-
στάμενους και νέους), αυτόματα και χωρίς
καμία αλλαγή στις τιμές των προγραμμά-
των τους. Και τώρα, στο WHAT’S UP με τα
δωρεάν data για τους φοιτητές, όταν βρί-
σκονται στο Πανεπιστήμιό τους.

«Στην COSMOTE απαντάμε στις πραγμα-
τικές ανάγκες των πελατών μας. Γι’ αυτό
και αναβαθμίσαμε δωρεάν το σταθερό
τους internet, γι’ αυτό τους δώσαμε απε-
ριόριστη ομιλία στην κινητή, γι’ αυτό και
τώρα δίνουμε δωρεάν data στους φοιτη-
τές, όταν βρίσκονται στη σχολή τους. Ιδιαί-
τερα στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, όπου
τα data είναι πολύ σημαντικά για τους φοι-
τητές, όχι μόνο στο πλαίσιο των σπουδών
τους, αλλά στην καθημερινή τους επικοι-
νωνία γενικότερα. Ανταποδίδουμε την εμ-
πιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες
μας, τους στηρίζουμε έμπρακτα και στεκό-
μαστε δίπλα τους, φτιάχνοντας έναν κό-
σμο καλύτερο για όλους», ανέφερε ο Chief
Marketing Officer Consumer Segment του
Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτης Γαβριηλίδης.

Με το WHAT’S UP οι φοιτητές έχουν όχι
μόνο δωρεάν internet στη σχολή τους, αλ-
λά και σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το
δίκτυο COSMOTE, το μεγαλύτερο και τα-
χύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα. Η
πληθυσμιακή κάλυψη του 4G είναι στο
99%, ενώ του 5G έχει ξεπεράσει το 70%
και στόχος είναι να φτάσει στο 80% μέχρι
το τέλος της χρονιάς. Για να μπορούν να
αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες στο
διαδίκτυο για τις σπουδές τους, να κάνουν
βιντεοκλήσεις χωρίς καθυστερήσεις,
downloading μεγάλων αρχείων σε δευτε-
ρόλεπτα, να βλέπουν streaming HD video
χωρίς διακοπές κ.ά. Πολύ απλά, για να εί-
ναι «always connected» στη σχολή τους με
γρήγορες ταχύτητες, χωρίς περιορισμούς.

Το WHAT’S UP φέρνει δωρεάν data στο Πανεπιστήμιο 

Η COSMOTE απελευθερώνει τα data για 
τους φοιτητές στους χώρους των Πανεπιστημίων
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Αποφασισμένος να μην ακολουθήσει
τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, που
επιδιώκει την τοξικότητα του

πολιτικού κλίματος, είναι ο
πρωθυπουργός, ο οποίος ρίχνει όλο το
βάρος στην αναχαίτιση της ακρίβειας.
Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν
χαρακτηριστικά στο «Π» πως «αντίπαλος
στις προσεχείς εκλογές δεν είναι ο
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην
καθημερινότητά τους». 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως
το «καλάθι του νοικοκυριού», ένα μέτρο που
εξακολουθεί να αμφισβητεί και να χλευάζει
ο ΣΥΡΙΖΑ, κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύ-
νη των καταναλωτών, κάτι το οποίο επιβε-
βαιώνεται και στις δημοσκοπήσεις. 

«Ξέμειναν» από... αφήγημα!

Στην Κουμουνδούρου δείχνουν να έχουν
ξεμείνει από πολιτικό αφήγημα, καθώς συ-
νεχίζουν να ποντάρουν αντιπολιτευτικά στο
ζήτημα των υποκλοπών, παρά το γεγονός

πως δεν τους φέρνει δημοσκοπικούς πόν-
τους, που έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ για να κα-
λύψει τη σημαντική διαφορά από τη ΝΔ,
που καταγράφεται. Η κυβερνητική επιλογή
να μην μπει σε μία συνεχή αντιπαράθεση με
την αξιωματική αντιπολίτευση, ανταλλάσ-
σοντας χαρακτηρισμούς, δείχνει μέχρι στιγ-
μής να επικροτείται από την κοινωνία. «Οι
πολίτες ενδιαφέρονται για τα προβλήματά
τους και βλέπουν μια κυβέρνηση που προ-
σπαθεί με ειλικρίνεια, λύνει προβλήματα,
αναγνωρίζει λάθη, κάνει προσαρμογές
στην πολιτική της», τόνισε ο πρωθυπουργός
μιλώντας στην Πάτρα. 

Πρώτη η ακρίβεια

Δύο δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν με ξε-
κάθαρο τρόπο πως το νούμερο ένα πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δεν είναι
άλλο από την ακρίβεια, ενώ οι υποκλοπές
καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στα ζη-
τήματα που τους ανησυχούν. Σύμφωνα με
τη μέτρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, οι ερωτη-
θέντες υποστήριξαν πως τους ανησυχούν
περισσότερο οι λογαριασμοί του ρεύματος,
ακολουθούν τα καύσιμα, τα τρόφιμα, τα θέ-
ματα της εξωτερικής πολιτικής με επίκεντρο
τις τουρκικές απειλές, αμέσως μετά έρχεται
η εγκληματικότητα και στην έβδομη θέση

βρίσκονται οι υποκλοπές. Ανάλογη εικόνα
καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco για τον
Alpha, καθώς οι ερωτηθέντες εκτιμούν πως
το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνουν οι ανατι-
μήσεις, η ενεργειακή κρίση και η γενικότερη
πορεία της οικονομίας και όχι οι υποθέσεις
των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και
του Ανδρέα Πάτση. 

Τους «αδειάζουν»

Την αντιπολιτευτική στρατηγική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ φαίνεται να «αδειάζουν» οι ίδιοι οι ψηφο-
φόροι του. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση
της Pulse, οι ερωτηθέντες που ψήφισαν το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης το
2019 υποστηρίζουν πως τους προβληματί-
ζει ιδιαίτερα το θέμα της ακρίβειας, ακολου-
θεί η εγκληματικότητα, ενώ στην τρίτη θέση
βρίσκονται οι υποκλοπές, ένα ζήτημα το
οποίο έχει κάνει «σημαία» η Κουμουνδούρου
απέναντι στην κυβέρνηση. Ωστόσο, οι συνε-
χείς προκλήσεις από τον Ταγίπ Ερντογάν,
όπως και το μεταναστευτικό, καταλαμβά-
νουν τις τελευταίες θέσεις, δείχνοντας πως
τα δύο θέματα δεν τους προβληματίζουν ιδι-
αίτερα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ψηφοφό-
ροι του ΠΑΣΟΚ υποβαθμίζουν στην τελευ-
ταία θέση το ζήτημα των υποκλοπών όπως
και οι αναποφάσιστοι, ενώ και στις δύο κατη-

γορίες κυριαρχεί το θέμα της ακρίβειας.  Οι
δύο δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την ορ-
θότητα της στρατηγικής που ακολουθεί το
Μαξίμου, καθώς, με συνεχή μέτρα στήριξης
και χωρίς τη βοήθεια της ΕΕ, μετριάζει τις
επιπτώσεις από τις συνεχείς ανατιμήσεις
που καταγράφονται στα προϊόντα και στα
καύσιμα ενόψει του ιδιαίτερα δύσκολου χει-
μώνα, ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών.
Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει επί του
παρόντος να βάλει στην κορυφή της αντιπο-
λιτευτικής του ατζέντας την οικονομία και
συνεχίζει να επενδύει στα ζητήματα των
υποκλοπών και των πλειστηριασμών στην
πρώτη κατοικία, που ψήφισε η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα.  

� Δύο δημοσκοπήσεις
αποδομούν την

αντιπολιτευτική στρατηγική
της Κουμουνδούρου 

� Πρώτο θέμα ανησυχίας για 
τους ψηφοφόρους του

ΣΥΡΙΖΑ η ακρίβεια, τελευταίο
οι υποκλοπές!

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

Βήμα-βήμα πετυχαίνει το «καλάθι»
Ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης ήταν το «καλάθι του νοικοκυριού». Ο Αλέξης
Τσίπρας για μια ακόμα φορά «πριν αλέκτωρ λαλήσει» το χαρακτήρισε απάτη και
μέτρο «κατόπιν εορτής», αγνοώντας την προτροπή του υπουργείου να του δώσουν
λίγο χρόνο ώστε να το κατανοήσουν οι καταναλωτές αλλά και να διορθωθούν τυ-
χόν αστοχίες, που είναι λογικό να υπάρξουν τις πρώτες μέρες λειτουργίας του.
Οι καταναλωτές το σεβάστηκαν αυτό, και έτσι στις δύο δημοσκοπήσεις και στο
ερώτημα «εάν χρησιμοποιούν το “καλάθι”», οι ερωτώμενοι απάντησαν σε ποσοστό
54% ότι το χρησιμοποιούν, πάντα, αρκετά ή λίγο. Στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο
ήταν εάν το «καλάθι» πέτυχε να συγκρατήσει τις τιμές, και πάλι το 49% απάντησε
ότι το πέτυχε, πολύ, αρκετά ή λίγο.

Κυρίαρχος
στο Κέντρο 
Ένα ακόμη σημαντικό δημοσκοπικό
εύρημα επιβεβαιώνει τα σημαντικά
ερείσματα που έχει στον χώρο του
παραδοσιακού Κέντρου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Μάλιστα έχει ενδια-
φέρον το γεγονός πως η εκλογή
Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ δεν δείχνει να μείωσε την απο-
δοχή που έχει ο πρωθυπουργός
στους ψηφοφόρους του συγκεκρι-
μένου ιδεολογικού χώρου. Είναι εν-
δεικτικό πως σε όλα τα κρίσιμα θέ-
ματα, όπως είναι η οικονομία, η
εξωτερική πολιτική και η ενεργει-
ακή κρίση, οι ερωτηθέντες στη μέ-
τρηση της Alco δήλωσαν πως εμπι-
στεύονται περισσότερο τον Κυριά-
κο Μητσοτάκης, ενώ τα ποσοστά
του, όπως είναι λογικό, αυξάνονται
σημαντικά όταν τα ερωτήματα
απευθύνονται στους κεντροδεξι-
ούς ψηφοφόρους. Όμως, ανάλογη
θετική εικόνα καταγράφει ο πρω-
θυπουργός και στο στρατόπεδο των
κεντρώων, καθώς το 46% εκτιμά
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει καλύτερα από
τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς
τις κρίσεις στους τομείς της οικο-
νομίας και της ενέργειας, ενώ το
ποσοστό εκτοξεύεται και φτάνει το
59% στα εθνικά θέματα, δείχνον-
τας πως οι ψηφοφόροι που κινούν-
ται στον λεγόμενο μεσαίο χώρο επι-
κροτούν τη στάση του πρωθυπουρ-
γού απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν. 

Δεν είναι «αντίπαλος» ο ΣΥΡΙΖΑ! 
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To νέο μοντέλο προσέγγισης με
τους πολίτες έχει εγκαινιάσει ο
πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας

ήδη συστηματικά περιοδείες ανά την
Ελλάδα και προγραμματίζοντας νέες για
το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, ο
χρόνος των οποίων ακόμα δεν έχει
αποφασιστεί, αλλά εικάζεται ότι δεν θα
είναι πριν από τον Μάρτιο του 2023. 

Ο πρωθυπουργός στις αρχές του μήνα είχε
κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου, ολοκληρώνοντας μία
περιοδεία στην περιφερειακή ενότητα της
Πιερίας, όπου μίλησε σε αγρότες και κτηνο-
τρόφους, ανακοινώνοντας τα μέτρα στήρι-
ξης για τον πρωτογενή τομέα. Λίγες μέρες
πριν, κατά τον εορτασμό της επετείου του
«ΟΧΙ», είχε ολοκληρώσει περιοδεία στα
Ιωάννινα και στο ιστορικό Καλπάκι, ενώ πριν
βρέθηκε στην Πέλλα.  Πριν από λίγες μέρες
ο πρωθυπουργός, μαζί με ένα κυβερνητικό
επιτελείο 11 υπουργών, 7 υφυπουργών, 5
γενικών γραμματέων και 2 διοικητών οργανι-
σμών, έφτασε στην Πάτρα και παρουσίασε
ένα πολύ μεγάλο σχέδιο 88 έργων –ήδη
πολλά από αυτά έχουν ξεκινήσει– τα οποία
έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 3,7
δισ. ευρώ. Το σχέδιο αυτό λέγεται «Πάτρα
2030», καθώς η ολοκλήρωσή του θα βρει
την τρίτη πόλη σε μέγεθος στην Ελλάδα τε-
λείως αλλαγμένη και αναβαθμισμένη. 

Παράπονα και αιτήματα

«Η περίπτωση της Πάτρας είναι ιδιάζου-
σα», λένε κυβερνητικά στελέχη. Γι’ αυτό και
αποφασίστηκε η απόβαση μεγάλου κυβερ-
νητικού κλιμακίου, το οποίο καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιοδείας Μητσοτάκη
είχε ευρείες συσκέψεις με παραγω-
γικούς φορείς της Αχαΐας και
άκουσε όλα τα προβλήματα, τα αι-
τήματα και τις ανησυχίες τους. Εί-
ναι γνωστό, άλλωστε, ότι η Αχαΐα
δεν είναι προνομιακή περιφέρεια
για τη Νέα Δημοκρατία. Εκτός από

«μήτρα» του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε πάντα ένας
καίριος πυλώνας κεντροαριστερών δυνά-
μεων ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ αλλά και προπύργιο
του ΚΚΕ, αφού για πολλά χρόνια εκλέγει
δήμαρχο τον Κώστα Πελετίδη, στέλεχος

του ΚΚΕ.  Έτσι, λοιπόν, η περιο-
δεία στην Πάτρα είχε σκο-

πό να ενημερώσει το
πλατύ κοινό της ότι τα
έργα που γίνονται
έχουν αντίκρισμα και
στην περιοχή και στους

πολίτες, αφού, όπως
μας ενημερώνει και ο Άκης

Σκέρτσος, υπουργός Επικρα-
τείας που ήταν μαζί με τον πρωθυπουργό
στην Πάτρα, κάθε ευρώ δημόσιας επένδυ-
σης στην πόλη θα γυρίσει διπλάσιο στους
πολίτες μέσω της αύξησης του ΑΕΠ. Πα-
ράλληλα, όμως, ήταν και μία προσπάθεια
ενδυνάμωσης του κομματικού πυρήνα στην
περιοχή, που αισθάνεται την ανάσα των αρι-
στερών δυνάμεων της πόλης. 

Και στο εξωτερικό

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές στο
«Π», οι περιοδείες του πρωθυπουργού θα συ-
νεχιστούν το επόμενο διάστημα κατά τα ίδια
πρότυπα. Το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη θα
συγκεντρώνει τα έργα που θα γίνουν σε κάθε
νομό και πόλη και συνοδεία υπουργών και το-
πικών βουλευτών θα επισκεφτεί κάθε μεγάλη
πόλη από όλους τους νομούς, για διήμερες
περιοδείες. Βέβαια, το επόμενο διάστημα οι

υποχρεώσεις του πρωθυπουργού θα είναι
εκτός Ελλάδας. Στις 28 και 29 Νοεμβρίου θα
βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά στη Γαλ-
λία, την Ισπανία και τις Βρυξέλλες. Ωστόσο,
δεν αποκλείεται στο ενδιάμεσο κάποια μονοή-
μερη-εξπρές περιοδεία σε κάποια περιφερει-
ακή ενότητα. Πάντως, πριν από τα Χριστού-
γεννα ο γενικός προγραμματισμός περιλαμβά-
νει περιοχές όπως η Αρκαδία, η Μεσσηνία και
η Λακωνία.  Ο πρωθυπουργός είναι σίγουρο
ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει μία
προσέγγιση στον κόσμο έχοντας τα θετικά
της οικονομίας. Σε αυτή θα διατηρήσει την
προσωποκεντρική στρατηγική του «Μητσο-
τάκης ή Τσίπρας», όπου φαίνεται από τις δη-
μοσκοπήσεις ότι υπερτερεί. 

«Ουρά» ο Τσίπρας

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο πρωθυ-
πουργός πολύ νωρίς αναπτύσσει ένα πρό-
γραμμα θεματικών επισκέψεων ανά την ελ-
ληνική επικράτεια, με σχέδιο και εξασφαλι-
σμένη χρηματοδότηση, ενώ τονίζει, πέρα
των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την πολι-
τική στήριξής του απέναντι στην ενεργειακή
κρίση και την ακρίβεια. Την ίδια ώρα δημι-
ουργείται η εντύπωση, ότι ο Αλέξης Τσίπρας
δεν διαθέτει συνεκτικό πρόγραμμα περιοδει-
ών με κάποια στόχευση και ακολουθεί κατά
πόδας τον Κ. Μητσοτάκη στις περιοδείες
του, ώστε να απαντάει με τη γνωστή τακτική
του «όλα λάθος», αλλά χωρίς καμία νέα πρό-
ταση. Για παράδειγμα, μετά την επίσκεψη
Μητσοτάκη στην Πέλλα στα μέσα Οκτωβρί-
ου, και ο Αλ. Τσίπρας βρέθηκε εκεί τις προ-
ηγούμενες μέρες. Το επόμενο διάστημα θα
βρεθεί στον Πύργο, την Καρδίτσα, τη Δράμα
και τα Γρεβενά, αποφεύγοντας ουσιαστικά
τις μεγάλες πόλεις.

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com

Λίγους μήνες πριν 
από τις εκλογές, 

ο πρωθυπουργός υιοθετεί το
μοντέλο των στοχευμένων

περιοδειών με στόχο την κατ’
ιδίαν επαφή με τους πολίτες,

ώστε να τους επισημάνει
αυτά που έγιναν και αυτά που

–αποδεδειγμένα– θα γίνουν 

Πόρτα-πόρτα γιατί «το κάναμε»
αλλά και για να «ακούσουμε»!
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Στην πορεία της οικονομίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, στη συνεδρίαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου. Με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης αναφέρθηκε στα όσα σημαντικά έχει πετύχει η κυβέρνηση, παρά τις πρωτοφανείς
συνθήκες που αντιμετώπισε. «Όσα λοιπόν επικαλούμαστε σήμερα νομίζω ότι είναι αφορ-
μές για να κοπιάζουμε και όχι για να κομπάζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν
συνολικά την προσπάθειά μας, νιώθουν ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους, ότι εξαντλεί
όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Αλλά, ταυτόχρονα, δεν είμαστε καθόλου διατε-
θειμένοι να υποκύψουμε στα νέα «δώσ’ τα όλα» και στις ψεύτικες λύσεις του λαϊκι-
σμού». Παράλληλα σημείωσε πως, λόγω της αποτελεσματικότητας που υπήρξε από την
προώθηση των μεταρρυθμίσεων, μειώθηκε το χρέος κατά σχεδόν 50 μονάδες μέσα σε
τρία χρόνια. «Με αφορμή το “καλάθι του νοικοκυριού”, είμαστε μία κυβέρνηση που εί-
μαστε με τη χώρα και είμαστε με τους πολλούς. Ορισμένοι ισχυροί σίγουρα δεν ενδια-
φέρονται για το “καλάθι”. Ξέρω, όμως, ότι αυτή η πρωτοβουλία, χωρίς να είναι
πανάκεια, συνδυαστικά με άλλα μέτρα στήριξης, έχει καταφέρει να ανακουφίσει τους
πιο αδύναμους. Είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν ανασχεθεί στα βασικά αγαθά, ότι έχει δη-
μιουργηθεί ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ-μάρκετ.
Ένα στα πέντε προϊόντα έχει πια μείωση. Όσοι λοιπόν λοιδορούν το “καλάθι” ας σκε-
φτούν καλύτερα τα δικά τους λάθη».  Σωτήρης Σταθόπουλος

«Να κοπιάζουμε και όχι να κομπάζουμε» 

Δεν θα
υποκύψουμε 

στα νέα 
«δώσ’ τα όλα» 
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«Παρακολουθήσεις» στις
κεντρικές παρεμβάσεις του
κόμματος, αλλά «ακρίβεια και

χρέη» στις περιοδείες του προέδρου
στις περιφέρειες. Αυτό είναι το μείγμα
που φαίνεται πως έχει επιλέξει η
Κουμουνδούρου πλέον, καθώς ο
μονοθεματικός προσανατολισμός των
προηγούμενων εβδομάδων μοιάζει να
μην αποδίδει.

Όχι, βέβαια, πως στην αξιωματική αντι-
πολίτευση ξεχνούν ότι το θέμα πάνω στο
οποίο έχουν επιλέξει να «χτίσουν» το αντι-
πολευτικό τους αφήγημα μέχρι τις εκλογές

είναι αυτό των παρακολουθήσεων. Αντίθε-
τα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο επικεφαλής του κατέθε-
σαν την τέταρτη κατά σειρά επίκαιρη ερώ-
τηση στον πρωθυπουργό, στην προσπά-
θειά τους να οδηγήσουν τη συγκεκριμένη
αντιπαράθεση στη Βουλή, αν και αυτό –
έχει γίνει πλέον σαφές– δεν πρόκειται να
συμβεί πριν από τα μέσα του Δεκεμβρίου.

Σ’ αυτήν τη βάση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
προσπάθησε μέσα στην περασμένη εβδο-
μάδα να «σηκώσει» το ζήτημα των «κόκκι-
νων» δανείων και των πλειστηριασμών, με
αφορμή την υπόθεση της έξωσης της χαμη-
λοσυνταξιούχου Ιωάννας Κολοβού, έστω κι
αν η επιλογή αρχικά έμοιαζε να γυρίζει
«μπούμερανγκ» στην Κουμουνδούρου. 

«Παράκαμψη» των αντιδράσεων

Δεν ήταν λίγοι άλλωστε εκείνοι που
υπενθύμισαν στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε
τηλεοπτικά πάνελ και social media, ποιος
«άνοιξε» τον δρόμο στην πώληση των «κόκ-
κινων» δανείων από τις τράπεζες στα
funds και στην παράκαμψη των αντιδράσε-
ων πρώτα με τους ηλεκτρονικούς πλειστη-
ριασμούς και έπειτα με... πυγμή, νομοθετι-
κή και κατασταλτική, ενάντια σε εκείνους
που αντιδρούσαν στη διενέργειά τους.

Στους επικριτές της η Κουμουνδούρου
απαντούσε πως η πρόβλεψη για πώληση
«κόκκινων» δανείων σε funds υπήρχε από
το 2003 –έστω και αν ενεργοποιήθηκε ως
μνημονιακή απαίτηση επί ΣΥΡΙΖΑ– αλλά
και πως επί ημέρων ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε πλαί-
σιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η
Έφη Αχτσιόγλου, στη σχετική αντιπαράθε-

ση στη Βουλή με τον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα, θύμισε ότι η κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας παρέτεινε για έναν
χρόνο το συγκεκριμένο πλαίσιο που προ-
στάτευε από πλειστηριασμούς και έπειτα
το κατήργησε με τον πτωχευτικό νόμο που
κατέθεσε και ψήφισε.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα βρέθηκε συ-
νοδευόμενος από τη γραμματέα του κόμ-
ματος, Ράνια Σβίγκου, στο σπίτι της χαμη-
λοσυνταξιούχου στην οποία επιχειρήθηκε
η έξωση και συζήτησε μαζί της. Της επανέ-
λαβε τα όσα είχε πει η τομεάρχης Οικονομι-
κών του κόμματος στη Βουλή, μιλώντας
για το πλαίσιο προστασίας που υπήρχε επί
ημερών του και για τον «πτωχευτικό Μη-
τσοτάκη» που τον κατήργησε.

Ανεβαίνουν οι «τόνοι» 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανέβασε» από
την πλευρά του τους τόνους, κάνοντας λό-
γο μεσοβδόμαδα από την Πάτρα για «αρι-
στερούς του χαβιαριού» που «δεν εκτιμούν
το “καλάθι του νοικοκυριού”» με τον πρό-
εδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά μια ημέρα αρ-
γότερα στις δηλώσεις του από την Πέλλα
πως «με τις ύβρεις και τις εξυπνάδες, ούτε
η τιμή του ρεύματος μειώνεται, ούτε η
ακρίβεια στα σούπερ-μάρκετ πέφτει, ούτε
η πρώτη κατοικία προστατεύεται, από τα
“κοράκια” και τους πλειστηριασμούς, για
τους νοικοκυραίους και τους μικρομεσαί-
ους επιχειρηματίες». Μάλιστα, ο Αλέξης
Τσίπρας επιχείρησε με αφορμή την επίθε-
ση Μητσοτάκη να αντιστρέψει τα περί «λα-
σπολογίας» που απηύθυνε στο κόμμα του η
Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για «ύβρεις και
διχαστικό λόγο» που –όπως ανέφερε– «δεν
κρύβουν τα προβλήματα».

Με αφορμή τη σκληρή ρητορική της Κουμουνδούρου 
για τους πλειστηριασμούς, δεν ήταν λίγοι εκείνοι 

που υπενθύμισαν στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ποιος «άνοιξε» 
τον δρόμο στην πώληση των «κόκκινων» δανείων 

από τις τράπεζες στα funds

«Στρίβειν» διά 
της κοινωνίας 
γιατί δεν... τραβάνε 
οι παρακολουθήσεις 

Στη Β. Ελλάδα για να κλείσει... πληγές 
Εκτός από του Ζωγράφου όμως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να επισκε-

φτεί μετά τις Σέρρες, μια ακόμα περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, και συγκεκριμέ-
να την Πέλλα και την πρωτεύουσά της, την Έδεσσα. Έχει γίνει σαφές από τις
συγκεκριμένες περιοδείες του προέδρου του κόμματος ότι στην Κουμουνδού-
ρου έχουν στο μυαλό τους να «επουλώσουν» τις πληγές που άνοιξε μεταξύ ΣΥΡΙ-
ΖΑ και Βορειοελλαδιτών η Συμφωνία των Πρεσπών.

Η Συμφωνία με τη γείτονα είχε άλλωστε κοστίσει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ τόσο
στις Σέρρες όσο και στην Πέλλα, όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης στην τετραετία μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Ιουλίου 2019 κατρακύλησε
σε ψήφους και ποσοστά. Δεν είναι μόνο πως ο χρόνος είναι... πανδαμάτωρ, αλ-
λά και το γεγονός πως η Συμφωνία παρά την αλλαγή κυβέρνησης παραμένει στη
θέση της, ενώ Κυριάκος Μητσοτάκης και ελληνική κυβέρνηση είναι από τους
ισχυρούς συμμάχους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους
προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com
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«Σκληρό» πόκερ
Την ίδια στιγμή όμως, το πόκερ των
πολιτικών συνεργασιών γίνεται όλο
και πιο σκληρό. Ένα από τα σενάρια
που πέφτουν στη δημόσια συζήτηση
έχει να κάνει με τις κινήσεις που θα
γίνουν στην πολιτική σκακιέρα, όταν
πέσει η αυλαία της πρώτης εκλογικής
αναμέτρησης. Η οπτική που το διέπει
θέλει το ΠΑΣΟΚ να υφίσταται σφοδρή
πολιτική πίεση από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ,
και πως αν δεν ενδώσει σε συνεργα-
σία, θα έχει ως συνέπεια να χάσει με-
γάλο μέρος της δύναμης των εδρών
που απέκτησε στον πρώτο γύρο. Αυτή
η υπόθεση πολιτικής εργασίας δεν
έχει περάσει απαρατήρητη από τον 6ο
όροφο της Χαρ. Τρικούπη. Μάλιστα
υπήρξε και μια σκληρή προειδοποί-
ηση του Νίκου Ανδρουλάκη σε όσα
στελέχη του κόμματός του κάνουν
δεύτερες σκέψεις. Επί του υποθετι-
κού σεναρίου στήριξης κυβέρνησης
άλλων κομμάτων από εκλεγμένους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την επομένη
των εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλά-
κης μιλώντας στο Blue Sky απάντησε:
«Η δημοκρατική παράταξη ονόμασε
αυτήν τη διαδικασία αποστασία. Όσοι,
λοιπόν, σκέφτονται τέτοια σενάρια, ας
θυμηθούν το τέλος των αποστατών».
Αναφορικά, δε, με τις μετεκλογικές
συνεργασίες ο κ. Ανδρουλάκης κινή-
θηκε και πάλι σε «γνώριμα μονοπά-
τια», υποστηρίζοντας πως «ούτε ο Τσί-
πρας θέλει να συγκυβερνήσουμε ούτε
ο Μητσοτάκης. Θέλουν τις ψήφους
του ΠΑΣΟΚ, δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ.
Ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ βάζει όρους,
όρους για μια άλλη πολιτική που δεν
θέλουν να ακολουθήσουν».. 

«Πυρ ομαδόν» κατά του
ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε μια

προσπάθεια να αναδειχθεί η –λάθος–
στρατηγική λαϊκισμού που ακολουθεί η
αξιωματική αντιπολίτευση, με μοναδικό
στόχο την κατάκτηση της εξουσίας. 

Το «κλείδωμα του στόχου» στην Κου-
μουνδούρου ενισχύεται και από τα τελευ-
ταία δημοσκοπικά αποτελέσματα, που δι-
καιώνουν τις εκτιμήσεις των στελεχών
της Χαρ. Τρικούπη. Μετά και το τέλος Σε-
πτεμβρίου, στο επιτελείο του Νίκου Αν-
δρουλάκη η εκτίμηση που επικρατούσε εί-
ναι ότι η ΝΔ σφραγίζει τα στεγανά της και
βάζει φρένο στη διαρροή των κεντρώων
ψηφοφόρων. Το τοπίο αλλάζει άρδην σε
ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Τους ανήκουν!

Δικαίως ή αδίκως, θεωρούν ότι η δεξα-
μενή των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τούς

ανήκει και είναι ο χώρος από όπου προσ-
δοκούν να αυξήσουν τα εκλογικά τους πο-
σοστά. Είναι πεπεισμένοι πλέον ότι όσο η
τοξικότητα θα δηλητηριάζει την πολιτική
ζωή του τόπου, με ευθύνη της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ , τόσο θα αναδεικνύεται η ουσία
των πολιτικών επιλογών του ΠΑΣΟΚ, να κι-
νείται σε θεσμικές ράγες μακριά από
κραυγές και επικοινωνιακά πυροτεχνήμα-
τα. Ενισχυτική σε αυτή την επιχειρηματο-
λογία είναι και η δημοσκόπηση της ALCO
για λογαριασμό του Alpha, που έδειξε
αφενός ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί διψήφια
ποσοστά (11,4%) με αυξητική τάση, όμως
το κυριότερο είναι ότι προσελκύει διαρρο-
ές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την έρευ-
να, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει συσπείρωση
στο 69%, αλλά διαπιστώνονται διαρροές
σε ποσοστό 8% προς το ΠΑΣΟΚ, 4% πάει
προς το ΜέΡΑ25, 2% προς τη ΝΔ και το
ΚΚΕ, ενώ ένα 12% οδεύει προς τους ανα-
ποφάσιστους. 

Σημείο προς σημείο

Στο πλαίσιο αυτό, για το ΠΑΣΟΚ η προ-
γραμματική αντιπολίτευση σημείο προς
σημείο αποτελεί πλέον στρατηγική επιλο-

γή. Στόχος είναι, όπως λένε, μια πολιτική
αντιπαράθεση όπου δεν θα κυριαρχούν
αόριστες και ανεφάρμοστες υποσχέσεις,
αλλά προτάσεις με θετικό κοινωνικό πρό-
σημο που μπορούν άμεσα να υλοποι-
ηθούν. Με εφόδιο τη δουλειά που γίνεται
για το πρόγραμμα του κόμματος, ήδη έχει
υπάρξει μια πολιτική αντιπαράθεση προτά-
σεων σε πεδία όπως η υγεία, η ενέργεια, η
«φθηνή κατοικία», η ακρίβεια, που –όπως
θεωρούν– έχουν προκαλέσει την προσοχή
της κοινής γνώμης. Το επόμενο διάστημά
αναμένεται να ξεδιπλωθεί η πολιτική
στρατηγική του κόμματος, με την παρου-
σίαση του προγράμματος και την ανακοί-
νωση των υποψήφιων βουλευτών. Αυτό
βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν στον
ΣΥΡΙΖΑ τον χώρο στην «πολιτική αρένα»
για μια σειρά θεμάτων, όπως οι υποκλο-
πές. Απεναντίας, όπως λένε, η θεσμική
στάση και οι πρωτοβουλίες που θα αναλά-
βει το ΠΑΣΟΚ θα αποτελούν για τους πολί-
τες τη «ζυγαριά ακριβείας», για να μπορέ-
σουν να συγκρίνουν τα δυο κόμματα και να
βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 

Στο μικροσκόπιο η «διαρροή»
Το τελευταίο εύρημα, δηλαδή η διαρροή ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το
ΠΑΣΟΚ, μπαίνει για τα καλά στο μικροσκόπιο του κομματικού μηχανισμού του
Κινήματος. Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης αυτού του πολύτιμου ποσοστού,
εκτιμούν ότι πρόκειται για σκεπτόμενους ψηφοφόρους, ηλικίας 45-55, που κι-
νούνται στη σφαίρα του Κέντρου, στο παρελθόν είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και τώρα
νιώθουν απογοητευμένοι από τη εν γένει συμπεριφορά του πολιτικού συστήμα-
τος. Όπως είναι φυσικό, η προσέλκυση αυτών των ψηφοφόρων αποτελεί κυ-
ρίαρχο στόχο των κομματικών επιτελείων, αφού πρόκειται για πολίτες με έντο-
να πολιτικά, αλλά όχι κομματικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι δεν έχουν ως βασική
επιλογή την αποχή και λαμβάνουν την απόφασή τους με κριτήριο τη σοβαρότητα
των προτάσεων που καταθέτει στον δημόσιο διάλογο το κάθε κόμμα. 

Αφετηρία ήταν η λάθος
στρατηγική της

Κουμουνδούρου και 
η δημοσκόπηση της Alco,
που έδειξε αφενός ότι το
ΠΑΣΟΚ διατηρεί διψήφια

ποσοστά με αυξητική τάση
και αφετέρου ότι 

οι διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ
κατευθύνονται 

προς το Κίνημα

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

ΚΩΔΙΚΟΣ: Στοχεύσατε ΣΥΡΙΖΑ...
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Και «ξαφνικά» τα στόματα άνοιξαν και ο καθέ-
νας έχει κάτι να πει ή να αποκαλύψει…
Και «ξαφνικά» ένας άνθρωπος που –επί 25 χρό-
νια– έχει συνδέσει το όνομά του με την προσφο-
ρά μεταβάλλεται σε «τέρας»…
Και «ξαφνικά» εργαζόμενοι, φιλοξενούμενοι αλ-
λά και γείτονες έχουν έναν κακό λόγο να πουν…
Και «ξαφνικά» οι άφωνοι γίνονται λαλίστατοι, η
ανθρώπινη διάσταση ενός εγκλήματος μετατρέ-
πεται σε κουτσομπολιό καφενείου, ευκαιρία για
δημοσιότητα, ακόμα και πολιτικός «άσος»…
«Ξαφνικά»;
Η ιστορία της «Κιβωτού του Κόσμου» (αν απο-
δειχθούν οι καταγγελίες) δεν είναι απλώς μια
ανατριχιαστική ιστορία, δεν είναι απλώς ένα
πρόβλημα που γίνεται ευκαιρία για πολιτικές αλ-
ληλοκατηγορίες, δεν είναι απλώς μια ακόμα
ιστορία κακοποίησης… Είναι πρωτίστως ένα
κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους μας, μια
και είμαστε –πέραν των άμεσα εμπλεκομένων–
εξίσου «θύτες»!
Τα τελευταία 24ωρα όλοι ακούσαμε ανατριχια-
στικές λεπτομέρειες, όλοι «πέσαμε από τα σύν-
νεφα», όλοι είπαμε «μα πώς είναι δυνατόν»…
Όλοι;
Όχι βέβαια, και εκεί είναι το πρόβλημα! Οι πε-
ρισσότερες μαρτυρίες (προς Θεού, δεν ανα-

φέρομαι στα θύματα) ήρθαν από πρώην εργα-
ζομένους, πρώην εθελοντές, από ανθρώπους
που είχαν ακούσει, είχαν φανταστεί, είχαν την
υπόνοια… 
Αγανακτώ όταν ακούω ότι όλοι αυτοί οι
«πρώην» γνώριζαν και αναρωτιέμαι πού ήταν
όλοι αυτοί μέχρι σήμερα; Τι περίμεναν για να
μιλήσουν, ώστε να προκαλέσουν έναν διακρι-
τικό έλεγχο και να σώσουν έστω και ένα θύμα;
Είμαστε λοιπόν λιγότερο ένοχοι, όλοι εμείς οι
«κατόπιν εορτής»; 
Είναι λιγότερο ένοχοι όλοι αυτοί που ακούνε
τους καβγάδες και τα κλάματα από το διπλανό
διαμέρισμα και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο να
ενημερώσουν –έστω και ανώνυμα– τις Αρχές
και να προλάβουν μια κακοποίηση, έναν βιασμό
ή ακόμα και έναν θάνατο;
Είναι λιγότερο ένοχοι όλοι αυτοί που βλέπουν
μια παραβατική συμπεριφορά –όποιας μορ-
φής– και προσπερνάνε μουρμουρίζοντας «πού
να μπλέκω τώρα…»;
Είναι λιγότερο ένοχοι;
Τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες (κρίση, Covid,
έκπτωση αξιών) «γιγάντωσαν» τη δράση των κα-
κοποιητών… 
Κάποιοι και κάποιες –τώρα αναφέρομαι στα
θύματα– βρήκαν το θάρρος να εκτεθούν απέ-

ναντι σε οικογένειες, φίλους, κουτσομπόλη-
δες, Δικαιοσύνη και να μιλήσουν. Βρήκαν το
θάρρος να θυμηθούν, να ξαναζήσουν τον
εφιάλτη τους, να υποστούν ακόμα και τον δια-
συρμό. Και ήλπιζα ότι αυτή η γενναία στάση
τους θα έδινε ένα μάθημα σε όλους μας, ώστε
να πούμε «φτάνει πια!».
Δυστυχώς διαψεύστηκα… 
Μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας «κρύβε-
ται» στο πρόβλημα και «εμφανίζεται» όταν ανά-
ψει το φωτάκι της κάμερας, γι’ αυτό και αρνού-
μαι να δώσω το παραμικρό άλλοθι σε όλους αυ-
τούς τους «κατόπιν εορτής»!
Είναι εξίσου ένοχοι, είμαστε εξίσου ένοχοι με
τον κακοποιητή, τον οικονομικό απατεώνα, τον
κακό πολιτικό, από τη στιγμή που ξέραμε ή είχα-
με την υπόνοια και δεν κάναμε τίποτα γι’ αυτό! 
Καλό είναι λοιπόν, πέρα από την ευθύνη που
έχει το κράτος να βρει λύση στο πρόβλημα, να
αναλογιστούμε τη δική μας ευθύνη και να σκε-
φτούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί και στον δι-
κό μας άνθρωπο, στον δικό μας μικρόκοσμο,
και να μη «σφυρίζουμε» αδιάφορα, όταν αντι-
λαμβανόμαστε κάτι και λέμε «πού να μπλέκω
τώρα…».
Διότι, όπως λέει ο σοφός λαός, «αν πάρει φωτιά
το σπίτι του γείτονα, θα φτάσει και στο δικό σου!».

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Είμαστε λιγότερο ένοχοι; Δεν νομίζω…

Δημοσιογράφος

Σε μια κουταλιά νερό πνίγονται συχνά διασημότη-
τες της πολιτικής, της οικονομίας και του
lifestyle, κάθε φορά που τα ΜΜΕ –παραδοσια-

κά και social– προβούν σε αποκαλύψεις για κάθε εί-
δους σκάνδαλα, γκάφες ή χτυπήματα κάτω από τη μέ-
ση.  Πανικός αντί ψυχραιμίας επικρατεί μόλις «σκάσει»
ένα σκάνδαλο, ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους.

Πριν από μία δεκαετία, ένα άρθρο μου με τίτλο
«Πώς να αντιμετωπίσετε ένα ροζ σκάνδαλο» είχε αρ-
κετά μεγάλη απήχηση σε επιρρεπείς στην απιστία άν-
δρες και γυναίκες,  από όλους τους χώρους της κοινω-
νίας. Ακόμη, ζητιέται από πολλούς για να διαβαστεί.
Διαθέσιμο το άρθρο σε όποιον το θέλει!

Φυσικά δεν είναι όλα τα σκάνδαλα ίδια. Μια αποκά-
λυψη ερωτικής περιπέτειας ενός πολιτικού προσώπου
δεν συγκρίνεται με ένα οικονομικό σκάνδαλο, όπως η
διασπάθιση δημόσιου χρήματος, η σύλληψη με τη «γί-
δα» στην πλάτη και άλλα. Ιστορίες με ερωτικά και οικο-
νομικά σκάνδαλα έχουν «διακοσμήσει» τις σελίδες αρ-
κετών μέσων, με γαργαλιστικές αφηγήσεις των πρω-
ταγωνιστών.

Στη σύγχρονη εποχή, ένα σκάνδαλο είναι πολύ δύ-
σκολο να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Τα so-
cial media καιροφυλακτούν να κάνουν την «τρίχα τρι-
χιά» και, σαν πανίσχυροι αναμεταδότες να πολλαπλα-
σιάσουν την ισχύ του μηνύματος, που τα παραδοσιακά
ΜΜΕ παρουσίασαν. Λάσπη, χυδαιότητες και εκφρά-
σεις που δεν κοσμούν κανένα επίπεδο δημόσιου δια-
λόγου ακολουθούν τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου. 

Οι πολίτες περιμένουν από τον θύτη να ζητήσει πρώ-

τα από όλα συγγνώμη από τα θύματα για τα λάθη ή τις
ολιγωρίες ή τις απρέπειές του. 

Ας δούμε τα 7 βήματα αντιμετώπισης ενός σκανδά-
λου.

Το πρώτο βήμα, όταν εμφανίζεται ένα σκάνδαλο, εί-
ναι να εντοπιστεί ποιος έδωσε τη σχετική πληροφορία,
ποιος προσπαθεί να κάνει τη ζημιά, αν είναι πολιτικοί
αντίπαλοι ή  αν κάποιος προσπαθεί να σας εκβιάσει,
και ανάλογα θα σχεδιάσετε τη στρατηγική σας!

Το δεύτερο βήμα είναι να μάθετε τι ακριβώς είναι
γνωστό για την υπόθεση. Μια απλή νύξη δεν σημαίνει
ότι είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες. Αν όσα έχουν
κυκλοφορήσει ως σκάνδαλο δεν είναι αληθή, τότε
αναλαμβάνουν οι νομικοί σύμβουλοι. Αν δεν υπάρχει
κάτι άλλο πίσω από την «προειδοποίηση», τότε βγείτε
δυναμικά μπροστά.

Τρίτο βήμα. Αν η υπόθεση είναι πραγματική, τότε
έχετε να πάρετε μια σοβαρή απόφαση, για να κλείσετε
το θέμα. Να παραιτηθείτε, να ομολογήσετε την ενοχή
σας. Αν παραιτηθείτε αμέσως, είναι πολύ πιθανόν να
κερδίσετε τη συμπάθεια πολλών πολιτών. Αν καθυστε-
ρήσετε, και η ανάκαμψή σας θα καθυστερήσει και τα

νεύρα είναι κακός σύμβουλος ενεργειών. Ίσως, με τις
δηλώσεις σας, να κάνετε χειρότερα τα πράγματα.

Τέταρτο βήμα. Αν αποφασίσετε να «παλέψετε» την
υπόθεση, το «κλειδί» είναι να αναλάβετε προσωπικά
τον ρόλο της ενημέρωσης ώστε οι πολίτες να μάθουν
τα πραγματικά γεγονότα από εσάς από πρώτο χέρι,
όλες τις λεπτομέρειες και όχι από τα ΜΜΕ.

Πέμπτο βήμα. Χρειάζεστε συμμάχους. Σημαντικό
ρόλο θα παίξουν κατ’ αρχήν τα συγγενικά σας πρόσω-
πα, στενοί φίλοι και πρόσωπα από τον κοινωνικό σας
περίγυρο με σαφή στάση υπέρ σας.

Έκτο βήμα. Χρειάζεστε έναν καλό δικηγόρο, όταν το
θέμα έχει και ποινικές προεκτάσεις. Φυσικά, θα μιλάει
μόνο αυτός για την υπόθεση σας, γιατί εσείς μπορεί να
υποπέσετε σε πολλά λεκτικά ατοπήματα.

Έβδομο βήμα. Μην επιχειρήσετε να συγκαλύψετε
το θέμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί η προσπάθεια
συγκάλυψης να φέρει χειρότερα αποτελέσματα, ειδι-
κά όταν αποκαλυφθεί ότι περιφρονείτε θεσμούς που
υποτίθεται ότι υπηρετείτε.

Στη ζωή, τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα πά-
ει όπως το θέλουμε. Η καριέρα σας και η υπόληψή σας
κινδυνεύουν κάθε στιγμή. Μείνετε συγκεντρωμένοι
στον στόχο σας, αντιμετωπίστε το πρόβλημα με ψυ-
χραιμία και αποτελεσματικά. «Γυρίστε» το παιχνίδι, με
κατάλληλους χειρισμούς. Μπορείτε, αρκεί να κρατή-
σετε την ψυχραιμία σας!

Ο χρόνος γίνεται σφουγγάρι και τα «σβήνει» 
όλα τις περισσότερες φορές!

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

7 συμβουλές για 
να αντιμετωπίσετε

ένα σκάνδαλο!

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr
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Είσαστε μία πολιτικός με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα
κοινωνικά ζητήματα. Τα όσα αποκαλύπτονται το τελευ-
ταίο διάστημα για την «Κιβωτό του Κόσμου» τι συναισθή-
ματα σας προκαλούν; Τον γνωρίζατε τον π. Αντώνιο; 

Με αφορμή τις αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος παιδιών
και εφήβων, που αποκαλύπτονται καθημερινά, που μας
βάλλουν από μέτωπα που ήταν υπεράνω πάσης υποψίας
και μας σοκάρουν με την ωμότητα και σκληρότητά τους, αι-
σθάνομαι ακόμα πιο βαριά την ευθύνη να μιλάω, από όπου
υπάρχει βήμα, για την απόλυτη προτεραιότητα στην ασφά-
λεια, την ευημερία και την προστασία των παιδιών από κά-
θε είδους απειλές, βίαιες και κακοποιητικές συμπεριφορές
και παραμέληση. 

Το υπουργείο Παιδείας τάσσεται με όλες του τις δυνάμεις
στον αγώνα της ενημέρωσης και της πρόληψης απέναντι σε
φαινόμενα παιδικής και εφηβικής κακοποίησης, προωθεί
και στηρίζει πρωτοβουλίες ως προς την προστασία και την
ασφάλεια της σωματικής και ψυχικής υγείας παιδιών και
εφήβων και την αποκάλυψη περιστατικών κακοποίησης.

Στη φαρέτρα μας έχουμε «όπλα», όπως η εισαγωγή των
καινοτόμων «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνι-
κή ευθύνη, η δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων για ψυ-
χολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και οι τακτικές επι-
μορφώσεις εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λει-
τουργών για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πληρέστερη αντι-
μετώπιση φαινομένων βίας και κακοποιητικών συμπεριφο-
ρών και η θέσπιση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Και απευθύνω ευρύ κάλεσμα και αγωνιώδη έκκληση προς
κάθε κατεύθυνση: «Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν
καλύτερο και ασφαλέστερο κόσμο για τα παιδιά μας».

Έχω στηρίξει το έργο της «Κιβωτού», το έργο που ευελπι-
στούσα ότι επιτελεί, και θα συνεχίζω να το στηρίζω. Ανταπο-
κρίθηκα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, στηρίζω την προσφορά
ιδρυμάτων και οργανισμών για την προστασία των παιδιών,

όταν η οικογένεια αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο.
Πώς να φανταστεί κανείς ότι όλο αυτό το οικοδόμημα

ήταν, τελικά, τόσο σαθρό και μπορεί να καταρρεύσει σε ένα
λεπτό. Ευτυχώς, όμως, η αλήθεια πάντα βρίσκει τρόπο να
θριαμβεύσει και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέ-
πει να περάσουμε στα παιδιά μας, να μιλούν, να μη φοβούν-
ται, να ζητούν βοήθεια και να αποκαλύπτουν κακοποιητικά
βιώματα. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρούνται και τα παιδιά
μας πρέπει να αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα
τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. 

Πού πιστεύετε πως οφείλεται το γεγονός ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, παρά το ότι έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους
αντιπολιτευτικούς τόνους, δεν κερδίζει δημοσκοπι-
κούς πόντους; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει ως πολιτική να λέει «όχι» σε όλα και
«ναι» στο τίποτα. Ανακαλύπτει, συνεχώς, ευθύνες
του πρωθυπουργού πίσω από παγκόσμια
προβλήματα. Σπέρνει διχασμό με λάσπη
και απειλές. Όμως, «ο πολίτης μπορεί να
διακρίνει μία καλή κυβέρνηση, που κά-
νει και λάθη, από μία λάθος κυβέρνη-
ση», όπως εύστοχα τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει
να επιδείξει χειροπιαστό έργο. Ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι
ικανός να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις
κρίσεις, θωρακίζοντας ταυτόχρονα τη χώρα, να
δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας
και να στηρίζει, διαρκώς, την κοινωνία με δράσεις και ενέρ-
γειες. Ακόμη, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει απο-
δείξει ότι μπορεί να μειώνει φόρους, να ενισχύει το εισόδη-
μα και να φέρνει νέες δουλειές. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να
επιδείξει μόνο κλειστές τράπεζες, ένα αχρείαστο μνημόνιο
και, φυσικά, ατέλειωτα ψέματα. Έχοντας, λοιπόν, βιώσει ο
πολίτης δύο διαφορετικές τετραετίες, συγκρίνοντας την
αλήθεια και τις πράξεις με τα συνθήματα και τις υποσχέσεις
και βλέποντας τη θέση της χώρας άλλοτε και σήμερα, οι Έλ-
ληνες στις επόμενες εκλογές θα απαντήσουν με μια ψήφο
και με τρεις λέξεις: σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια.

Έγιναν σημαντικές αλλαγές στον τομέα της εκπαίδευ-
σης, παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις που υπήρξαν. Ποι-
ες είναι οι επόμενες μεταρρυθμίσεις;

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια στο υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, με την ιδιότητά μου της υφυπουργού Παι-
δείας, αρμόδιας για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση και Ειδική Αγωγή, είμαι υπερήφανη για τις καινοτο-
μίες και τις μεταρρυθμίσεις που εισάγουμε και εφαρμόζου-
με με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υλοποι-
ώντας στο ακέραιο τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Κυριά-
κου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Οι πρωτοβου-
λίες μας για την αναβάθμιση της Παιδείας σε όλες τις βαθμί-
δες, από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
μέχρι την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, την Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση και την Ειδική

Αγωγή, αλλάζουν την παιδεία στην πράξη. Εργαζόμαστε
για την εδραίωση της σύγχρονης εκπαιδευτι-
κής προοπτικής της χώρας, το αποδεικνύου-
με μέσα από το σφιχτό νομοθετικό και μεταρ-
ρυθμιστικό έργο και τον κυβερνητικό προ-
γραμματισμό, και προχωράμε.

Ιδιαίτερο ορόσημο της διαδρομής μας
αποτελούν οι 25.000 διορισμοί εκπαιδευ-
τικών σε μία διετία. Αποδεικνύουμε έμπρα-

κτα την προτεραιότητά μας να εξαλείψουμε
χρόνιες παθογένειες στη δημόσια εκπαίδευ-
ση και να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λει-

τουργία του ελληνικού δημόσιου σχολείου. Για εμάς, στό-
χος είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να αναπληρώνουν
σε μία έκτακτη συνθήκη τους συναδέλφους τους μόνιμους
και οι ανάγκες της εκπαίδευσης να καλυφθούν με μόνι-
μους διορισμούς. Και προς αυτήν την κατεύθυνση, της
στήριξης των εκπαιδευτικών μας και της έμπρακτης ανα-
γνώρισης του έργου τους, η κυβέρνηση και το υπουργείο
Παιδείας θα θέσουν, κατά προτεραιότητα για την επόμενη
τετραετία, τόσο την αύξηση των απολαβών τους, μέσα
από τον εξορθολογισμό των μισθών των δημοσίων υπαλ-
λήλων, όσο και την επίλυση βασικών θεμάτων που τους
απασχολούν, όπως του ζητήματος της στέγασής τους.

στον Σωτήρη Σταθόπουλο
stathopoulossotiris@gmail.com

Τ ην αισιοδοξία πως οι πολίτες στις προσεχείς εκλογές θα
απαντήσουν με μία ψήφο και τρεις λέξεις εκφράζει, στη
συνέντευξή της στο «Π», η υφυπουργός Παιδείας και

Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή. Παράλληλα αναφέρεται στις
εξελίξεις στην «Κιβωτό του Κόσμου», τονίζοντας πως
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των παιδιών. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως πολιτική να λέει 
«όχι» σε όλα και «ναι» στο τίποτα 

Ζέττα Μακρή 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ο πρωθυπουργός
έχει αποδείξει 

πως διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά 

τις κρίσεις

Ο Αλ. Τσίπρας
έχει να επιδείξει

κλειστές τράπεζες, 
ένα αχρείαστο 
μνημόνιο και 

ατέλειωτα 
ψέματα
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Ελλάδα και Αίγυπτος ενισχύουν τη
συμμαχία τους και βρίσκονται
συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή,

στέλνοντας δυναμική απάντηση στην
Τουρκία, τόσο με την υπογραφή του
μνημονίου συνεργασίας για την
οριοθέτηση ζωνών Έρευνας και
διάσωσης, όσο και με τη μεγάλη
διασυμμαχική άσκηση «Μέδουσα» 
στην Αν. Μεσόγειο. 

Η φετινή άσκηση είχε επίκεντρο τη θα-
λάσσια περιοχή της Αλεξάνδρειας και οι
Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών συνεκ-
παιδεύτηκαν σε πλήθος απαιτητικών επιχει-
ρησιακών σεναρίων, που είχαν καταρτίσει
τα επιτελεία των δύο χωρών, και κυρίως σε
σενάρια απόβασης. 

Εκτός από την Ελλάδα και την Αίγυπτο,
συμμετείχαν η Κύπρος, οι ΗΠΑ με μια ομά-
δα πεζοναυτών και για πρώτη φορά η Σαου-
δική Αραβία, που έστειλε στην Αίγυπτο μια
κορβέτα, ένα ελικόπτερο, μια ομάδα Ειδι-
κών Δυνάμεων και μια ομάδα πεζοναυτών.
Παράλληλα, είχαν προσκληθεί και συμμε-
τείχαν ως παρατηρητές η Γαλλία, η Γερμα-
νία, η Ινδία, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα, το Κονγκό, το Μαρόκο, το Μπα-
χρέιν, η Ρουμανία και η Σερβία. 

Πηγές από το αιγυπτιακό επιτελείο μάς
εξηγούσαν ότι η επιχειρησιακή εκπαίδευση
σε διακλαδικό επίπεδο και σε ένα περιβάλ-
λον πολλαπλών απειλών ενισχύει τον ρόλο
της Ελλάδας και της Αιγύπτου στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανα-
τολής και της Βόρειας Αφρικής ως πυλώνες
σταθερότητας και ασφάλειας, πάντα με κοι-
νό στόχο την ειρήνη στην περιοχή.

Η «Μέδουσα» ξεκίνησε το 2015, με πρω-
τοβουλία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, και εντάσσεται
στον συνολικό σχεδιασμό του ΓΕΕΘΑ ως
προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων
Δυνάμεων, όπως και στο Πρόγραμμα Στρα-
τιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος και Αιγύ-

πτου για το έτος 2022, και εμβαθύνει περαι-
τέρω τις άριστες και πολυεπίπεδες σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών. 

Τέλος στα νταηλίκια

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετεί-
χαν με μαχητικά αεροσκάφη F-16 της 347
Πολεμικής Μοίρας «Περσέας», επιθετικά
ελικόπτερα Apache και Κiowa Warriors,
φρεγάτες, αρματαγωγό, υποβρύχιο, ομάδα
υποβρύχιων καταστροφών, πεζοναύτες και
αλεξιπτωτιστές αλλά και στελέχη της ΔΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, τα ελ-
ληνικά F-16 της 347 Πολεμικής Μοίρας θα
παραμείνουν στην Αίγυπτο για την αεροπο-
ρική άσκηση «ΜΙΝΑ». 

Πρόκειται για μια σημαντική άσκηση, στη
διάρκεια της οποίας θα εκτελεστούν σύνθε-
τες αεροπορικές επιχειρήσεις εναέριας
υπεροχής, με σκοπό την προαγωγή του επι-
πέδου μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας
και διαλειτουργικότητας των συμμετεχου-

σών δυνάμεων. Το σίγουρο είναι ότι η
«Μέδουσα» έχει καθιερωθεί ως μία
από τις μεγαλύτερες αεροναυτικές
ασκήσεις συνεργασίας στη Μεσό-
γειο, η οποία κάθε χρόνο αναβαθ-
μίζεται, προσεγγίζοντας το ενδια-
φέρον των αραβικών χωρών, γεγο-
νός που λειτουργεί αποτρεπτικά στον
μεγαλοϊδεατισμό του Ερντογάν. Φέτος, με-
τά και από τη συμφωνία-σταθμό για τις ελ-
ληνο-αιγυπτιακές στρατιωτικές σχέσεις, Ελ-
λάδα και Αίγυπτος στέλνουν με τη «Μέδου-
σα» ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, ότι τα
νταηλίκια και οι έκνομες ενέργειες τελεί-
ωσαν. Θυμίζουμε ότι η Αίγυπτος είναι η
υπερδύναμη του αραβικού κόσμου και οι
αποφάσεις της παίζουν μεγάλο ρόλο στη Λι-
βύη, την οποία η Άγκυρα προσπαθεί να χρη-
σιμοποιεί συνεχώς ως ενεργούμενο, για να
προχωρήσει τα σχέδιά της στη Μεσόγειο. 

Στήριξη στον Χαφτάρ

Η Αίγυπτος υποστηρίζει σθεναρά τον
στρατάρχη Χαφτάρ και το Κοινοβούλιο της
Βεγγάζης, με τους οποίους συναντήθηκε
πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερικών. Επίσης
ήταν μία από τις πρώτες χώρες που αντέ-
δρασε άμεσα, μετά την τελευταία παράτυπη
τουρκολιβυκή συμφωνία για έρευνα και

εξόρυξη υδρογονανθράκων.  Οι
αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων
Ελλάδας και Αιγύπτου συναντή-
θηκαν στο αιγυπτιακό στρατη-
γείο. Οι στρατηγοί Φλώρος και
Ασκάρ συζήτησαν τις λεπτομέ-

ρειες της συμφωνίας, καθώς ανα-
λαμβάνουν άμεσα –σε συντονισμό με

τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών– την
υλοποίησή της, με τον συντονισμό των επι-
χειρήσεων διάσωσης της ανθρώπινης ζωής
στις περιοχές δικαιοδοσίας τους στα διεθνή
ύδατα της Αν. Μεσογείου, με προσωπικό
και μέσα τους. Στο τραπέζι έπεσαν ωστόσο
και κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις,
αλλά και η τουρκική προκλητικότητα. Σε μια
κρίσιμη χρονιά για τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, δεν είναι τυχαίο ότι ο αρχηγός ΓΕ-
ΕΘΑ ταξίδεψε δύο φορές επίσημα στην Αί-
γυπτο και ενημέρωσε την αιγυπτιακή στρα-
τιωτική ηγεσία για την ακραία τουρκική
επιθετικότητα. Yψηλόβαθμες στρατιωτι-
κές πηγές ανέφεραν στο «Π» ότι «η Αίγυ-
πτος σε κάθε επίσημη συνάντηση κάνει σα-
φές ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατη-
γικός σύμμαχος και ότι η Αραβική Δημο-
κρατία της Αιγύπτου είναι ενάντια στον
αναθεωρητισμό στην περιοχή μας, από
όπου κι αν προέρχεται».

Στην άσκηση «Μέδουσα», εκτός από την Ελλάδα και την
Αίγυπτο, πήραν μέρος η Κύπρος, οι ΗΠΑ και για πρώτη φορά

η Σαουδική Αραβία ενώ, παράλληλα, συμμετείχαν 
ως παρατηρητές η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιορδανία,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά.

της Γεωργίας Γαραντζιώτη

Πλήγμα για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Tην ίδια την καρδιά του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» πλήττει το μνημόνιο
που υπεγράφη στο Κάιρο, με το οποίο Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν σε κοι-
νές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (SAR), στην οριοθετημένη από το 2020
μεταξύ τους ΑΟΖ. Στην πράξη, το μνημόνιο που υπεγράφη στο Κάιρο αποτελεί μια
λογική συνέχεια της ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας του Αυγούστου του 2020,
καθώς καθορίζει τα όρια της περιοχής Search and Rescue Region (SAR), όπως
και τη δικαιοδοσία για το FIR. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ΙΜΟ, για τον καθορισμό
των περιοχών έρευνας και διάσωσης απαιτούνται διμερείς διακρατικές συμφω-
νίες και η πρακτική που ακολουθείται διεθνώς είναι οι SAR να συμπίπτουν με το
FIR της κάθε χώρας. Έχει επομένως σημασία ότι η κίνηση δεν πλήττει μόνο το
τουρκολιβυκό μνημόνιο, στο οποίο έχει μπει σφήνα η ελληνο-αιγυπτιακή συμφω-
νία, αλλά απαντά στη μονομερή επέκταση από πέρυσι, εκ μέρους της Τουρκίας,
της δικής της περιοχής έρευνας και διάσωσης.

«Τείχος» απέναντι 
στον τουρκικό 

αναθεωρητισμό
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«ΟΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη
πρόταση για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού

χρέους», δηλώνει ο βουλευτής Ηλείας, εξηγώντας
πως κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την
επιμονή τρόικας και τραπεζών, η λαϊκή πρώτη
κατοικία προστατευόταν.

Ο κ. Καλαματιανός κρίνει πως, στο δίλημμα «διακυβέρνηση
με προοδευτική προγραμματική συμφωνία των δημοκρατικών
δυνάμεων ή συνέχιση των σκληρών νεοφιλελεύθερων, ιδεολη-
πτικών και επικίνδυνων πολιτικών», ο λαός θα δώσει «πρωτιά
στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα ώστε να ηγηθεί της προσπά-
θειας να βγει η κοινωνία όρθια από την πολυεπίπεδη κρίση».

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας με βάρβαρες εικό-
νες που όλοι είδαμε από την τηλεόραση. Θα δούμε κι
άλλες παρόμοιες εικόνες; 

Η εικόνα της σπασμένης πόρτας και της εισβολής τα ξημε-
ρώματα στο σπίτι μιας χαμηλοσυνταξιούχου, για να της κά-
νουν έξωση από το μοναδικό της σπίτι, προκαλούν σοκ και
ανατριχίλα. Δυστυχώς, όμως, τέτοια θλιβερά γεγονότα συμ-
βαίνουν, πλέον, καθημερινά. Δεκάδες χιλιάδες πλειστηρια-
σμοί έχουν ήδη δρομολογηθεί για φέτος και του χρόνου, πολ-
λοί από τους οποίους είναι πρώτης κατοικίας.

Η αναλγησία της κυβέρνησης αποκαλύπτεται. Παράλληλα
αναδεικνύονται οι αδιαμφισβήτητες ευθύνες της για το πώς
φτάσαμε έως εδώ. Ο νέος πτωχευτικός νόμος που ψήφισε η
κυβερνητική πλειοψηφία δεν προβλέπει καμία προστασία
πρώτης κατοικίας και οδηγεί σε απώλεια και ρευστοποίηση
κάθε περιουσιακού στοιχείου των οφειλετών. Ταυτόχρονα,
προκαλεί οργή το γεγονός ότι στελέχη της ΝΔ συμμετέχουν
στο πάρτι κερδοσκοπίας.

Πώς αντιδρά και τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ευαίσθητο
αυτό θέμα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό όλων αυτών των ανυπερά-

σπιστων ανθρώπων που απειλούνται από τη λαίλαπα των
«κόκκινων» δανείων. Κατά τη διακυβέρνησή του, παρά την
επιμονή τρόικας και τραπεζών, η λαϊκή πρώτη κατοικία, το
μοναδικό σπίτι μικρομεσαίου, προστατευόταν.

Μπροστά στη νέα φτωχοποίηση και στη λαίλαπα των «κόκ-
κινων» δανείων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει εδώ και καιρό μία
ολοκληρωμένη πρόταση για την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η αντικατάσταση του επαίσχυντου πτωχευ-
τικού κώδικα με έναν νέο, που θα προβλέπει ένα ολιστικό
πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Παράλληλα θα εγ-
γυάται την προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελμα-
τικής στέγης και της αγροτικής γης. Επίσης, απαιτείται ένας
ουσιαστικός και δεσμευτικός για τις τράπεζες και τα funds
εξωδικαστικός μηχανισμός. Χρειάζονται η ρύθμιση χρεών και
η διαγραφή μέρους βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουρ-
γήθηκαν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και 120 δόσεις
για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Όπως επίσης και η θέ-
σπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για πληρω-
μές λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων.

Κρίνετε πως οι υποκλοπές, σε συνδυασμό με θέματα οι-
κονομίας και κοινωνικής αναταραχής, μπορεί να προ-
καλέσουν ραγδαίες εξελίξεις, ακόμα και εκλογές, πο-
λύ πριν από τον Μάιο;

Καθημερινά η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα
σπιράλ γενικευμένης ακρίβειας. Με τις τεράστιες ανατιμή-
σεις σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες, με την ενεργει-
ακή κρίση να «γονατίζει» νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλ-
ληλα το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τις παρακολουθήσεις

πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης και δημοσιογράφων,
σε συνδυασμό με το ταυτόχρονο σκάνδαλο της προσπάθειας
συγκάλυψης και συσκότισης, συνιστούν προσβολή στα συν-
ταγματικά δικαιώματα, στο κράτος δικαίου και μια πρωτοφα-
νή, μεταπολιτευτική αντιδημοκρατική εκτροπή. Βεβαίως δεν
είναι μόνο αυτά. Είναι η συστηματική υποβάθμιση της δημό-
σιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, είναι τα επαναλαμβα-
νόμενα φαινόμενα αδιαφάνειας και κατασπατάλησης δημο-
σίου χρήματος, είναι οι δεκάδες χιλιάδες προγραμματισμένοι
πλειστηριασμοί που απειλούν περιούσιες και πρώτες κατοι-
κίες. Κάθε ημέρα που περνάει, έρχεται και πιο κοντά το τέλος
αυτής της ανεύθυνης και επικίνδυνης κυβέρνησης. Με τις
εξελίξεις να προδιαγράφονται ραγδαίες, το σίγουρο είναι
πως μετράμε αντίστροφα για την προσφυγή στην κάλπη. Όσο
πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο για την κοινωνία και
τους πολίτες. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κόψει πρώτος το νήμα και να πεί-
σει για την ανάγκη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης
και με ποιους;

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο πως η πολιτική αλλαγή αποτελεί
αδιαπραγμάτευτη κοινωνική ανάγκη για τη μεγάλη πλειοψη-
φία των πολιτών. Αυτή την ανάγκη μόνο μια προοδευτική δια-
κυβέρνηση με όραμα και συνέπεια μπορεί να την υπηρετήσει.
Βασικός πυλώνας και εγγυητής αυτής της διακυβέρνησης εί-
ναι ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να σχηματιστεί μια ευρεία προ-
οδευτική και δημοκρατική συμμαχία που θα βγάλει τη χώρα
από τα πολλαπλά αδιέξοδα που την έχει βυθίσει η κυβέρνηση
της ΝΔ. Το δίλημμα, λοιπόν, είναι συγκεκριμένο: Διακυβέρνη-
ση της χώρας στα πλαίσια μιας προοδευτικής προγραμματι-
κής συμφωνίας των δημοκρατικών δυνάμεων ή συνέχιση
των σκληρών νεοφιλελεύθερων, ιδεοληπτικών και επικίνδυ-
νων πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη; Και αυτή ακρι-
βώς είναι η ιστορική ευθύνη όλων των προοδευτικών δυνά-
μεων, για μια κυβέρνηση συνεργασίας, απέναντι στη συντή-
ρηση και την οπισθοδρόμηση. Ο ελληνικός λαός θα επιλέξει
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα να ηγηθεί της
προσπάθειας να βγει η κοινωνία όρθια από την πολυεπίπεδη
κρίση, δίνοντάς του την πρωτιά στις επερχόμενες εκλογές.

«Στην παρούσα κατάσταση χρειάζεται
ρύθμιση και διαγραφή μέρους βασικής
οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν

μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, 
και 120 δόσεις για την αποπληρωμή

του υπολοιπόμενου ποσού»

H πολιτική 
αλλαγή είναι
αναγκαιότητα!

*Αν. Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη 

Διονύσης 
Καλαματιανός 
Βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ* 

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr
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Μέτρησε… αντιπάλους  
Οι κάποιες επιθέσεις που δέχτηκε ο

Νίκος Δένδιας, με αφορμή την πρό-
σφατη υπόθεση της Λιβύης, και τη δι-
πλωματική παγίδα που επιχείρησαν να
στήσουν στην ελληνική πλευρά οι «συ-
νεργάτες» του καθεστώτος Ερντογάν,
προσέφεραν στον υπουργό Εξωτερι-
κών μια καλή ευκαιρία να μετρήσει…
αντιπάλους. Ο Νίκος Δένδιας έχει κα-
ταφέρει να διαμορφώσει ισχυρό απο-
τύπωμα στον χώρο της Κεντροδεξιάς,
και μάλιστα στην παραδοσιακή βάση
της Νέας Δημοκρατίας. Στον Έλληνα
υπουργό Εξωτερικών επιτέθηκαν μέ-
σω social media κυρίως όσοι εμφανί-
ζονται συμπαθούντες τη σημερινή κυ-
βέρνηση, δεν έχουν ωστόσο ιστορι-
κές, πολιτικές και ιδεολογικές αναφο-
ρές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας
και ευρύτερα της Κεντροδεξιάς. Το
περιβάλλον του Νίκου Δένδια επεσή-
μανε με νόημα τα παραπάνω, με οπτι-
κή… μέλλοντος, αλλά κυρίως αναφο-
ρικά με τις επόμενες εκλογές και τη
μάχη για την πρωτιά στον Νότιο Τομέα
της Β’ Αθηνών.

Αντιδράσεις για 
τον Παν. Δουδωνή
Αιφνιδιασμένη εμφανίζεται η πέριξ του
Νίκου Ανδρουλάκη ηγετική ομάδα του
ΠΑΣΟΚ, με τις αντιδράσεις σε εσωκομ-
ματικό επίπεδο, για την προώθηση του
Παναγιώτη Δουδωνή στον Πολιτικό
Σχεδιασμό του κόμματος. Ήδη κατα-
γράφονται οι πρώτες αρρυθμίες, με
στελέχη να… προσπερνούν τις σχετι-
κές κατευθυντήριες γραμμές της ομά-
δας Δουδωνή, ενώ ο ίδιος ο Νίκος Αν-
δρουλάκης δέχτηκε τουλάχιστον δυο
έντονα τηλεφωνήματα, από έμπειρα
στελέχη, που επεσήμαναν ότι η επιλογή
Δουδωνή θα προκαλέσει αναίτια εσω-
κομματικά ζητήματα.
Στον νέο υπεύθυνο Πολιτικού Σχεδια-
σμού χρεώνουν αρκετοί… πλαδαρότη-
τα αναφορικά με την κριτική προς την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνοντας
ότι, με τις παρουσίες του στα ΜΜΕ την
περίοδο πριν από τον κομματικό διορι-
σμό του, κάθε άλλο παρά τις θέσεις
του ΠΑΣΟΚ… προωθούσε. 

«Θα είμαστε πρώτοι και στην Αχαΐα»
Η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ την περασμένη Τρίτη

από τον Νομό Αχαΐας μόνο τυχαία δεν ήταν. Είναι ο νομός τον οποίο η ΝΔ έχασε και με
διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να πε-
ριοδεύσει επί διήμερο στον νομό, βρισκόμενος αρχικά σε μια πλατεία του Αιγίου (την
έχει για γούρι, όπως είπε, την περιοχή) για να διατυπώσει εκ νέου εκλογικά διλήμματα
στους συγκεντρωμένους πολίτες: «μπροστά ή πίσω;», «κυβέρνηση ΝΔ με Μητσοτάκη
ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα;». Στη συνέχεια επέλεξε να βρεθεί σε εργοτάξια της
περιοχής, προσδοκώντας να ενισχύσει το μήνυμα της περιφερειακής ανάπτυξης, μίλη-
σε σε κομματικό ακροατήριο σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα πολυχώρου της Πά-
τρας και ήπιε και ένα ποτό με νέους σε βραδινή έξοδο σε μπαρ. «Η ΝΔ θα είναι πρώτη
και στην Αχαΐα στις επόμενες εκλογές», είπε καθώς επέστρεφε στην Αθήνα.

Δεν διήρκησε ούτε μία ώρα η έκτακτη σύσκεψη
υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, που
έγινε με φόντο τις εξελίξεις στην «Κιβωτό του Κό-
σμου». Κάτι που σημαίνει ότι οι αποφάσεις είχαν λη-
φθεί γρήγορα και ομόφωνα. Στο τραπέζι είχαν τε-
θεί τρεις προτάσεις: Η πρώτη ήταν να μη γίνει καμία
κίνηση έως ότου βρει την άκρη η εισαγγελική έρευ-
να, η δεύτερη να τοποθετηθεί ένας (κυβερνητικός)
επίτροπος και η τρίτη, η οποία και προκρίθηκε, ήταν
να «ξηλωθεί» ολόκληρο το ΔΣ της «Κιβωτού» και να

απομακρυνθεί πάραυτα. Στη θέση της προέδρου για
τη νέα διοίκηση, η θητεία της οποίας θα είναι μονοε-
τής, τοποθετήθηκε η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου (φω-
τό), η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για
το Παιδί». Εκείνο που έχει σημασία, όπως ειπώθηκε
στη σύσκεψη, είναι να υπάρξει συνέχεια στη λει-
τουργία της «Κιβωτού», η λειτουργία της οποίας δεν
στηρίζεται σε κρατική επιχορήγηση, αλλά σε ιδιωτι-
κή, αφού το 99% των εσόδων της προέρχεται είτε
από επιχορηγήσεις είτε από δωρεές.

Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να πήρε τα μηνύματα από τα ευρήματα πρόσφατων δη-
μοσκοπήσεων, που δείχνουν ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το ξεκίνημα
της παρέμβασης, το «καλάθι του νοικοκυριού» δεν λειτουργεί όσο γρήγορα θα ήθελε το
πρωθυπουργικό επιτελείο, στην κατεύθυνση της αλλαγής ψυχολογίας των καταναλω-
τών, στη σκιά της ακρίβειας.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κλείσει τα περισ-
σότερα ανοικτά μέτωπα, ώστε η Νέα Δημοκρατία να δώσει με τις καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις τη μάχη για την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, και αφού πρώτα θα έχει
μια καθαρή καταγραφή στην πρώτη, την κάλπη της απλής αναλογικής.

Το ζήτημα της ακρίβειας επηρεάζει καθοριστικά την ψυχολογία των πολιτών και μετά
τα πρόσφατα ευρήματα των δημοσκοπήσεων αναμένονται διορθωτικές παρεμβάσεις
στο μέτωπο του «καλαθιού του νοικοκυριού», ώστε να ενισχύσει περισσότερο το συνολι-
κό κοινωνικό αποτύπωμα της κυβέρνησης.

Με νόμο ΣΥΡΙΖΑ 
οι πλειστηριασμοί
Απαιτείται πράγματι περίσσιο πο-
λιτικό θράσος από την πλευρά
του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να καρ-
πωθεί πολιτικά οφέλη μέσω της
«υπόθεσης» της Ιωάννας Κολο-
βού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θε-
ωρούσε ότι έβαζε την πολιτική πι-
νελιά στο σκηνοθετημένο δρώμε-
νο που διοργανώθηκε από την
αξιωματική αντιπολίτευση μετά
την έξωση της δημοσιογράφου
από το σπίτι της. Δυστυχώς, για
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και το κόμμα του, έχουν μεσολα-
βήσει τα κυβερνητικά πεπραγμέ-
να της «πρώτη φορά Αριστεράς»,
που με δικό της νόμο εκπλειστη-
ριάστηκε η πρώτη κατοικία της
Κολοβού. Ο νόμος (4346/2015)
μάλιστα για την κατάργηση της
προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας από τον Φεβρουάριο του
2019 έχει την υπογραφή του Ευ-
κλείδη Τσακαλώτου. Βέβαια, το
πρόβλημα των πλειστηριασμών
της πρώτης κατοικίας είναι υπαρ-
κτό και καλό θα ήταν η κυβέρνη-
ση να βρει μια φόρμουλα ώστε να
επιλυθεί. Όχι τίποτε άλλο, αλλά
για να μη βρεθεί και πληρώνει αυ-
τή τα «σπασμένα» για κάτι που δεν
ευθύνεται.

Γρήγορα και ομόφωνα η Αλεξάνδρα Μαρτίνου στην «Κιβωτό»
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Και άλλες αλλαγές στο «καλάθι»
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Όλο και πιο άκρα
Υπάρχει πολυμελής ομάδα μελών της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
που θεωρεί εξαιρετική ιδέα να προτα-
θεί ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας του κόμματος ο διασώ-
στης προσφύγων Ιάσων Αποστολό-
πουλος, ο οποίος έχει κατηγορήσει
τις ελληνικές Αρχές και το Λιμενικό
Σώμα για παράνομες επαναπροωθή-
σεις προσφύγων από την Ελλάδα
προς την Τουρκία, στο Αιγαίο.

Επιστράτευσαν 
καλλιτέχνες για αντίσταση
Στα social media μιας ομάδας καλλιτε-
χνών έχει εναποθέσει τις ελπίδες του ο
ΣΥΡΙΖΑ, για την επικοινωνιακή αποδόμη-
ση της κυβέρνησης. Ο γνωστός μουσικο-
συνθέτης Στ. Κραουνάκης, που ποτέ δεν
έκρυψε τη συμπάθειά του προς τον Αλ.
Τσίπρα, ούτε και τον θαυμασμό του προς
Π. Πολάκη, είναι μακράν ο πιο επιθετι-
κός. Το ίδιο αξιοσημείωτη είναι και η
στάση του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη, ο
οποίος στηρίζει με πάθος τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο
τραγουδιστής Χρήστος Δάντης έδινε ρε-
σιτάλ αντιμνημονιακού αγώνα μέχρι το
καλοκαίρι του 2015, επαινώντας τον 
Αλ. Τσίπρα για το δημοψήφισμα. 
Μια άλλη τραγουδίστρια, που τώρα είναι
στα κεραμίδια για χάρη του Αλ. Τσίπρα,
είναι η Αντζυ Σαμίου.
Στον «ανένδοτο» κατά της ΝΔ συμμετέ-
χουν ενεργά η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση,
ο Μάριος Αθανασίου, ο οποίος πρωτα-
γωνιστεί πολλές φορές σε διάφορα αντι-
πολιτευτικά σποτ της Κουμουνδούρου, ο
τραγουδιστής Φοίβος Δεληβοριάς, ο
ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης, η σεναριο-
γράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Άννα Χατζησοφιά, η πρώην βουλευ-
τής και ηθοποιός Μαρία Κανελλοπού-
λου, καθώς και ο Απόστολος Γκλέτσος. 

Αυστηρός Τσιάρας για τα παιδιά μας
Την πρόθεση της κυβέρνησης να μην κάνει βήμα πίσω στην αυστη-

ροποίηση των εγκλημάτων κατά ανηλίκων εξέφρασε ο υπουργός Δι-
καιοσύνης στη συζήτηση επί της ρύθμισης για το Ειδικό Ποινικό Μη-
τρώο με ειδεχθή εγκλήματα κατά των παιδιών. Αφού επανέλαβε ότι
σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο προβλέφθηκαν ισόβια σε βά-
ρος παιδοβιαστών, ο Κώστας Τσιάρας απάντησε και στις αιτιάσεις του
ΣΥΡΙΖΑ ότι στο Ειδικό Ποινικό Μητρώο προβλέπονται και αδικήματα
πλημμεληματικού χαρακτήρα, που μπορεί να δημιουργήσουν περισ-
σότερα νομικά προβλήματα. «Το τεκμήριο της αθωότητας ξεπερνιέ-
ται, γιατί η στάθμιση με τα εγκλήματα κατά ανηλίκων είναι υπέρτερη»,
είπε ο Κ. Τσιάρας, καλώντας την αντιπολίτευση να βρεθεί ένας κοινός
τόπος συμφωνίας για το θέμα. 

Διαφωνεί η «Ομπρέλα» και για τα εθνικά

Το ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα
Στο ΠΑΣΟΚ έγινε μια επιλογή με υψηλό συμβολισμό. Αυτή δεν εί-
ναι άλλη από την τοποθέτηση του συν-
ταγματολόγου και διδάκτορος
του Πανεπιστημίου της Οξ-
φόρδης, Παναγιώτη Δου-
δωνή, στη θέση του
γραμματέα Πολιτικού
Σχεδιασμού του κόμμα-
τος από τον Νίκο Αν-
δρουλάκη. Με τον τρό-
πο αυτόν απαντούν
στην επιλογή Τζουμάκα
από τον Αλέξη Τσίπρα
για το πώς βλέπουν εκεί-
νοι την ανανέωση, όπως
σχολιάζουν στη Χαριλάου Τρι-
κούπη. Τα εύσημα σημαντικών αν-
θρώπων της επιστημονικής κοινότητας
ήρθαν ως επιβεβαίωση για την επιλογή Δουδώνη.

Πολλοί σύντροφοι δεν… πείθονται
Δεν έχουν πειστεί όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ για την εγκυρότητα των
«αποκαλύψεων» της υπόθεσης των υποκλοπών, και αυτό…
βγαίνει δημόσια. Συγκεκριμένα, ο πρώην διευθυντής της συρι-
ζαϊκής εφημερίδας «Αυγή» και υποψήφιος βουλευτής του κόμ-
ματος, Δημήτρης Στούμπος, ανέφερε σχετικά με την υπόθεση:
«Δημοσιογραφική αποκάλυψη χωρίς να συνοδεύεται από προ-
σπάθεια περαιτέρω τεκμηρίωσης και έρευνας… Εγώ δεν είμαι
της δημοσιογραφίας μιας σειράς εντύπων. Οι αποκαλύψεις
χρειάζονται τεκμηρίωση».

Με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για επέκταση των χωρικών υδάτων στα
12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης διαφωνεί σχεδόν όλη η «Ομπρέλα». Το
θεωρούν εθνικό μαξιμαλισμό και αχρείαστη πυροδότηση της έντασης στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις οποίες πιστεύουν ότι πρέπει να κυριαρχήσει
πνεύμα συνεννόησης, ακόμα κι αν η Άγκυρα εμφανίζεται προκλητική.

Προσθέτουν, μάλιστα, ότι η ατζέντα της έντασης βολεύει τη ΝΔ και γι’ αυ-
τόν τον λόγο συντηρείται από την κυβέρνηση. Κάποιοι, μάλιστα, μαζεύτηκαν
και τα συζήτησαν. Κατέληξαν, όμως, στο συμπέρασμα ότι για την ώρα δεν
τους παίρνει να κάνουν θόρυβο, γιατί θα θεωρηθούν «υπονομευτές» του
Τσίπρα. Έπεσε σιωπητήριο, λοιπόν, μέχρι νεωτέρας ως προς το συγκεκριμέ-
νο θέμα. Ωστόσο, ο προβληματισμός της εσωκομματικής αντιπολίτευσης
στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλος. 

Σχεδόν «κλειδωμένη» είναι η υποψηφιό-
τητα της Μαρίας Κουβέλη στην Α’ Αθήνας με
το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την
κόρη του Φώτη Κουβέλη, μάχιμη δικηγόρο,
αλλά και με παρουσία στα κινήματα για τις
ανθρώπινες ελευθερίες και την ισότητα

των φύλων. Κάποιοι άσπονδοι φίλοι
στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν για οικο-

γενειοκρατία…

Φωνές για 
οικογενειοκρατία 

από τον...Δ
ικτυω

μένο

Ο Σταϊκούρας εμπνέει
Ο προϋπολογισμός του 2023 αποτελεί

μια σπάνια περίπτωση ισορροπίας ανάμε-
σα στις δημοσιονομικές και τις κοινωνικές
ανάγκες. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης
5,2 δισ. ευρώ, προβλέπει νέα μείωση του
δημοσίου χρέους κάτω από το 170% του
ΑΕΠ (από 206% το 2020!), επιστροφή σε
πρωτογενές πλεόνασμα, αυξήσεις 7,75%
στις συντάξεις τουλάχιστον 1,6 εκατ. δι-
καιούχων, αλλά και αυξήσεις στους δημο-
σίους υπαλλήλους μέσω της κατάργησης
της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης και
της κράτησης 1% υπέρ του Ταμείου Πρό-
νοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Από την άλ-
λη πλευρά, η θετική δυναμική της οικονο-
μίας επιτρέπει και τη χορήγηση νέων αυ-
ξήσεων στον βασικό μισθό από τις επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ο Χρήστος
Σταϊκούρας έχει καταφέρει να δημιουργή-
σει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές σε
πολλά επίπεδα και σε πολλούς, καθώς με
την επιτυχημένη πολιτική του εμπνέει. 

Γελοιοποιούνται 
Το ένα μετά το άλλο τα αφηγήματα του

ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στον... κουβά! Όμως,
η μέγιστη υποκρισία του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται
στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει
τους πλειστηριασμούς. Το 2017 εφάρ-
μοσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς και τον Φεβρουάριο του 2019
έβαλε... ταφόπλακα στον νόμο Κατσέλη,
αίροντας κάθε προστασία για την α’ κα-
τοικία. Και όλα αυτά ξεκινούν από την τε-
ράστια ζημία που προκάλεσαν το α’ εξά-
μηνο του 2015. Γίνονται όσο... μπορούν
πιο γελοίοι! Πιστεύουν ότι με fake news,
λάσπη και ψευτοτσαμπουκάδες θα μπο-
ρέσουν να έχουν καλύτερη τύχη στις
εκλογές. Αμ δε... 

Τα επιτεύγματα Χατζηδάκη 
Η ικανότητα του υπουργού Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδά-
κη να δίνει λύσεις έχει αφήσει... Συριζαί-
ους τους Συριζαίους! Παροχές για τον
ιδιωτικό τομέα, μείωση εισφορών, ταχύ-
τερη απονομή συντάξεων, μηδενισμός εκ-
κρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων, πα-
ροχές σε ευάλωτες ομάδες, προγράμμα-
τα για ανέργους, διευκόλυνση των ασφα-
λισμένων, Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας και
ένα σωρό άλλες παρεμβάσεις. Το υπουρ-
γείο Εργασίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου
να επιτύχει νέα νίκη στις προσεχείς εκλο-
γές. Με Χατζηδάκη, Τσακλόγλου και Μι-
χαηλίδου, ένα εξαιρετικά δύσκολο υπουρ-
γείο μετατρέπεται σε υπερόπλο! 

Παρασκήνια
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Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι η πλήρης διαλεύκανση της
υπόθεσης και η προκήρυξη εκλογών είναι μονόδρομος.
Θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός «φέρει το τεκμήριο της ενο-
χής», ωστόσο δεν αποκλείει το γεγονός η χώρα να έχει
μπει στο στόχαστρο ξένων κέντρων. 

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών
κλείνει την πόρτα στη ΝΔ, αλλά «ανοίγει παράθυρο» σε μια
συζήτηση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις μόνο πριν τις
εκλογές. Η εκτίμησή του, δε, για τον χρόνο προκήρυξης
των εκλογών είναι ότι η κυβέρνηση, αν μπορούσε θα τις
έκανε και μέσα στο καλοκαίρι, για να μην ψηφίσουν οι νέοι.

Ο καταιγισμός αποκαλύψεων στην υπόθεση των υπο-
κλοπών έχει δημιουργήσει μια άκρως τοξική ατμό-
σφαιρα και διάθεση αποστροφής των πολιτών. Πώς
μπορεί να αναστραφεί αυτό το κλίμα;

Είναι σαφές πως όσα βλέπουμε και όσα αποκαλύπτονται
αποτελούν σημάδια σήψης και παρακμής, χαρακτηριστικά
δηλαδή αυτού που εμείς ονομάζουμε «μνημονιακή χρεο-
δουλοπαροικία», άρα είναι προφανές πως είναι μια τοξική
ατμόσφαιρα, ένας βούρκος, όπως είπε κι ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός, μόνο που αυτός επέλεξε να κυλήσει την πολιτική
ζωή του τόπου σε αυτόν και ως εκ τούτου είναι δεδομένη η
αποστροφή των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε κα-
μία περίπτωση ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι σοβαρά, πο-
λύ σοβαρά κιόλας, ζητήματα Δημοκρατίας και λειτουργίας
των θεσμών. Ο μόνος τρόπος να αναστραφεί αυτό το κλί-
μα, συνεπώς, είναι η πλήρης διαλεύκανση των σκοτεινών
αυτών υποθέσεων με οσμή παρακράτους και η ανάληψη
της πολιτικής ευθύνης από τον πραγματικό υπεύθυνο
όλων αυτών, τον κ. Μητσοτάκη, μέσα από την παραίτηση
και την προκήρυξη εκλογών.

Έχετε μόνιμα στο στόχαστρό σας τον πρωθυπουργό.
Ποια είναι τα στοιχεία που σας οδηγούν στη σκέψη ότι
το Μαξίμου βρίσκεται πίσω από τις παρακολουθήσεις;

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει σωρεία στοιχείων πλέον από
πληθώρα μέσων ενημέρωσης, πολλών εκ των οποίων και
αρκετά φιλικών προς την κυβέρνηση. Πέραν τούτου η ίδια
η PEGA από την ΕΕ θέτει μια σειρά από ζητήματα, ενώ και
η επίμονη άρνηση της κυβέρνησης να συνδράμει στη δια-
λεύκανση των υποθέσεων κρυπτόμενη πίσω από το δήθεν
απόρρητο συνιστούν τους επιπλέον επιβαρυντικούς παρά-
γοντες. Τέλος, εδώ υπάρχει πλέον και ένα προηγούμενο,
από τη στιγμή που το Μαξίμου πιάστηκε με δική του ομο-
λογία να παρακολουθεί τον κ. Ανδρουλάκη και τον κ. Κου-
κάκη. Ο κ. Μητσοτάκης, συνεπώς, φέρει το τεκμήριο της
ενοχής και όχι της αθωότητας για όλα αυτά και πρέπει να
αποδείξει καθαρά και πειστικά πως δεν διασυνδέεται με
την υπόθεση, όχι με επιχειρήματα του τύπου «πού να βρω
τον χρόνο να τους παρακολουθώ», λες και θα το έκανε ο
ίδιος προσωπικά.

Αποκλείεται το γεγονός η χώρα να είναι στο στόχαστρο
ξένων κέντρων και συμφερόντων;

Δεν αποκλείεται τίποτα. Όμως ακόμα κι έτσι να είναι, σε
ορισμένες από τις περιπτώσεις των παρακολουθούμενων,
ποιανού ευθύνη είναι η προστασία των πολιτών, πολιτικών,
δημοσιογράφων, ακόμα και επιχειρηματιών, από την παρα-
κολούθηση ξένων κέντρων και συμφερόντων; Της κυβέρ-

νησης. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης
έχει καταγγείλει την παρακολούθησή του κατά την κρίσιμη
περίοδο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές από τις
γερμανικές και αμερικανικές υπηρεσίες, ενώ και ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είχε πέσει κι αυτός
θύμα τέτοιων πρακτικών, όπως έχει αποδειχτεί στη συνέ-
χεια. Όλα αυτά όμως δεν αναιρούν το γεγονός ότι τώρα
έχουμε ένα «επιτελικό παρακράτος», αυτό της Μητσοτά-
κης Α.Ε., που είτε το ίδιο παρακολουθεί, είτε δεν αποτρέ-
πει σε ορισμένες περιπτώσεις την παρακολούθηση από άλ-
λους, κακόβουλους τρίτους μέσα κι έξω από τη χώρα.

Στο πεδίο των πολιτικών συνεργασιών εκτιμάτε ότι ο
Γιάνης Βαρουφάκης θα μπορούσε να συνεργαστεί ξα-
νά με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και με ποιους όρους;

Προφανώς μια κυβέρνηση με τον κ. Μητσοτάκη δεν
μπορεί να υπάρξει υπό κανέναν όρο και καμία προϋπόθε-
ση. Όχι ότι και με τον Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι τέτοιο αρκε-
τά πιθανό, από τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας αρνείται να συ-
ζητήσει επί πολύ συγκεκριμένων πολιτικών ρήξης με την
ολιγαρχία, πριν από τις εκλογές. Εμείς ως ΜέΡΑ25 έχου-
με δεσμευτεί στο Συνέδριό μας να συζητήσουμε πριν
από τις εκλογές μόνο ένα πρόγραμμα ρήξης με την ολι-
γαρχία πάνω σε 7+1 πολιτικές τομές, τις οποίες εμείς
προκρίνουμε. Αν μια τέτοια διεργασία δεν πραγματοποι-
ηθεί πριν από τις εκλογές, καθαρά και σαφώς δηλώνου-
με πως θα καταψηφίσουμε κάθε κυβέρνηση μετά από
τις εκλογές, διότι μέσα στα «τριήμερα» προοδευτικό πρό-
γραμμα ρήξης με την ολιγαρχία δεν μπορεί να υπάρξει,
άρα ούτε και σχετική συνεργασία.

Πιστεύετε ότι οι εκλογές πλέον είναι πιο κοντά από
τους χρόνους που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο;

Θεωρούμε πως η κυβέρνηση, αν μπορέσει να πάει τις
εκλογές προς το τέλος, ακόμα και το καλοκαίρι, θα το κάνει,
για να ψηφίσουν όσο το δυνατόν λιγότεροι νέοι γίνεται.

Αν μπορούσε η κυβέρνηση 
να πάει τις εκλογές ακόμα 

και το καλοκαίρι, θα το έκανε, 
για να ψηφίσουν όσο το δυνατόν

λιγότεροι νέοι

OΕκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης
είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει πέσει από πολύ
νωρίς στα «βαθιά» της πολιτικής. Σχολιάζοντας τα όσα

διαδραματίζονται με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών, κάνει
λόγο για «σημάδια σήψης και παρακμής». Το κόμμα του
χρησιμοποιεί, όπως λέει, μια έννοια για αυτά, «μνημονιακή
χρεοδουλοπαροικία». 

Συνεργασία με κανέναν μέσα στα «τριήμερα»!

Μιχάλης Κριθαρίδης
Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com
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Σχέδιο επιδότησης των
νοικοκυριών για τα τρόφιμα που
καταναλώνουν εξετάζει το

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
με τις τελικές αποφάσεις να είναι
εξαρτώμενες από την εξέλιξη του
πληθωρισμού.

Το αποκαλούμενο Food Pass θα δοθεί
στα νοικοκυριά κατά το α’ τρίμηνο του
2023, καθώς για φέτος ο «λογαριασμός»
των επιδομάτων έχει κλείσει με το έκτακτο
βοήθημα των 250 ευρώ, που θα δοθεί έως
τις 20 Δεκεμβρίου σε περίπου 2,4 εκατομ-
μύρια δικαιούχους.

Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ούτε το κον-
δύλι που θα διατεθεί για τον σκοπό αυτόν
ούτε ποιοι θα είναι δικαιούχοι. Το μόνο βέ-
βαιο είναι ότι, εφόσον προκριθεί τελικά αυ-
τή η λύση ενίσχυσης των νοικοκυριών, τα
εισοδηματικά και περιουσιακά θα είναι πο-
λύ αυστηρά ώστε να καλυφθούν εκείνοι
που πραγματικά έχουν ανάγκη. Επίσης,
εκτιμάται ότι δεν θα αφορά όλα τα προϊόν-
τα των σούπερ-μάρκετ. Κατά μία εκδοχή το
ποσό της επιδότησης, που πιθανότατα θα
φτάνει έως και τα 100 ευρώ, θα αφορά τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «καλά-
θι του νοικοκυριού». Ακόμη, η χορήγηση
του Food Pass θα γίνει βάσει αυστηρών ει-

σοδηματικών κριτηρίων, ανάλογα με την
οικογενειακή κατάσταση και το ύψος του
ετήσιου εισοδήματος.

Προτεραιότητα επίσης για το Food Pass
θα δοθεί στις οικογένειες με παιδιά και μά-
λιστα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών
θα υπάρξουν και ανάλογες προσαυξήσεις
στην επιδότηση. Οι τελικές αποφάσεις για
το Food Pass βέβαια θα ληφθούν στις αρ-
χές του 2023.

Στόχος του, πέρα από την ανακούφιση
των νοικοκυριών, είναι να στηριχθεί και η
κατανάλωση στα σούπερ-μάρκετ. 

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielse-
nIQ, για το διάστημα Ιανουαρίου - Σε-
πτεμβρίου 2022, οι πωλήσεις των αλυ-
σίδων σούπερ-μάρκετ (εξαιρουμένων
των νησιών και της Lidl) διαμορφώθηκαν
σε 7,278 δισ. ευρώ έναντι 6,958 δισ. το
αντίστοιχο διάστημα του 2021, αύξηση
δηλαδή κατά 4,6%. Την ίδια ώρα, η μεί-
ωση σε τεμάχια υπολογίζεται από τη
NielsenIQ σε 1,8%. Με άλλα λόγια, τα
320 εκατ. ευρώ που έχουμε πληρώσει
παραπάνω είναι λόγω υψηλότερων τι-
μών και όχι μεγαλύτερης κατανάλωσης.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με έρευνα
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευ-
νας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγα-
θών, τέσσερις στους δέκα καταναλωτές
αγόρασαν προϊόντα από το «καλάθι του νοι-
κοκυριού», ενώ ένας στους επτά επισκέ-

φτηκε διαφορετικό σούπερ-μάρκετ από
αυτό που συνήθιζε λόγω του «καλαθιού».

Έως 20/12 η επιταγή 

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να
καταβληθεί η επιταγή ακρίβειας στους δι-
καιούχους, εκ των οποίων 1,2 εκατ. είναι
συνταξιούχοι.

Ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χα-
τζησαλάτας εξήγησε στο «Π» τα κριτήρια
για να δικαιούται κάποιος πολίτης το επίδο-
μα, αλλά και για όσους «κόβονται» από τη
συγκεκριμένη πληρωμή.

Δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας είναι
οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν
ετήσιο εισόδημα 9.600 ευρώ τον χρόνο
από όλες τις πηγές και οικογενειακό εισό-
δημα 16.800 ευρώ. Δεύτερο κριτήριο εί-
ναι η αντικειμενική αξία της περιουσίας, η
οποία πρέπει να είναι μέχρι 300.000 ευ-
ρώ. Επιπλέον δικαιούχοι είναι και οι μακρο-
χρόνιοι άνεργοι, οι οποίοι έχουν συμπλη-

ρώσει τους 12 μήνες, αλλά δεν υπερβαί-
νουν τους 24 και δεν παίρνουν το ελάχιστα
εγγυημένο εισόδημα. Επίδομα ακρίβειας
μπορούν να διεκδικήσουν και οι πολίτες
που λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα του
ΟΠΕΚΑ, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερή-
λικες. Συνολικά, οι δικαιούχοι ΟΠΕΚΑ υπο-
λογίζονται στους 174.000, ενώ οι ανα-
σφάλιστοι υπερήλικες στους 35.000. Τέ-
λος, σημειώνεται ότι διπλή δόση δικαιούν-
ται όσοι έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα, ενώ μιάμιση δόση θα λάβουν οι δι-
καιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21.

Ποιοι «κόβονται»

Σύμφωνα με τον κ. Χατζησαλάτα, από το
επίδομα ακριβείας κόβονται όσοι δεν πλη-
ρούν όλα τα κριτήρια. Παίρνοντας ως πα-
ράδειγμα έναν συνταξιούχο πολίτη, αν έχει
σύνταξη μέχρι 800 ευρώ αλλά λαμβάνει
και ενοίκιο από κάποιο ακίνητο, τότε δεν
δικαιούται το επίδομα, καθώς υπερβαίνει
τα κριτήρια του συνολικού εισοδήματος
των 9.600 ευρώ.

Σε άλλο παράδειγμα, αν το οικογενειακό
εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 16.800 ευρώ,
όμως η αντικειμενική περιουσία είναι πάνω
από 300.000 ευρώ, τότε πάλι δεν είναι δι-
καιούχος του επιδόματος ακρίβειας.

Σημειώνεται ωστόσο ότι οι δικαιούχοι
ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες δεν
χρειάζονται κάποια κριτήρια, από τη στιγμή
που τα επιδόματα που ήδη λαμβάνουν πλη-
ρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Κερδίζει το 
online «καλάθι»
Κόντρα στις αυξήσεις που επιφέρει ο
πληθωρισμός στο «καλάθι του νοικο-
κυριού», οι Έλληνες συνεχίζουν τις
online αγορές τους από τα σούπερ-
μάρκετ. Το διάστημα Ιούλιος - Σε-
πτέμβριος 2022 καταγράφηκε αύξη-
ση 8% (στα τεμάχια που πούλησαν τα
online σούπερ-μάρκετ), με τη συνολι-
κή αξία των αγορών να αυξάνεται κα-
τά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2021. Η μέση αξία του
ηλεκτρονικού «καλαθιού» δεν διαφο-
ροποιήθηκε, έστω και αν οι κατανα-
λωτές «κλικάρουν» 33 αντί για 36 τε-
μάχια. Το 33% των Ελλήνων που επι-
λέγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο αγο-
ρών κάνει τις παραγγελίες του στο
διάστημα μεταξύ 9 το βράδυ και 9 το
πρωί, δηλαδή τις ώρες που τα φυσι-
κά καταστήματα είναι κλειστά. Τέ-
λος, σύμφωνα με στοιχεία της Con-
vert Group, η Δευτέρα εξακολουθεί
να είναι η πιο δημοφιλής μέρα για τα
οnline ψώνια.

� Θα δοθεί μέσα στο 
α’ τρίμηνο του 2023 

με αυστηρά εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια 

� Αντίστροφη μέτρηση 
και για την καταβολή 

της επιταγής ακρίβειας

Ποιοι δικαιούνται και πώς
θα πάρουν το Food Pass 
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Σημαντικά «όπλα» έναντι των
πλειστηριασμών αλλά και των
πρακτικών των εισπρακτικών

εταιρειών έχουν στη διάθεσή τους οι
δανειολήπτες, ενώ η διαδικασία
αναγκαστικής έξωσης από ένα ακίνητο
γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχουν
εξαντληθεί όλα τα μέσα επικοινωνίας
και... συνεννόησης. 

Ειδικότερα, για να γίνει έξωση σε κάποιον
οφειλέτη, πρέπει αυτός να μην έχει ενταχ-
θεί σε κάποια ρύθμιση, ή να μην έχει αντα-
ποκριθεί για πολύ καιρό στις ρυθμισμένες
οφειλές, ή να... αδιαφορεί πλήρως για τις
επανειλημμένες οχλήσεις των πιστωτών, ή
να έχει αλλάξει διεύθυνση και να μην έχει
λάβει γνώση των στοιχείων επικοινωνίας. 

Το «ξεπάγωμα» της διαδικασίας των πλει-
στηριασμών θέτει πλέον προ των ευθυνών
τους οφειλέτες, καθώς βρίσκονται εκτεθει-
μένοι, εάν και εφόσον δεν έχουν ενταχθεί
στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, έτσι ώστε
να σώσουν την περιουσία τους και κυρίως
την α’ κατοικία. Σημειώνεται ότι στο πλαί-
σιο της τρίτης δανειακής σύμβασης, που
υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
είχαν τεθεί ως προαπαιτούμενα η έναρξη
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών το
2017 και η πλήρης κατάργηση του νόμου
Κατσέλη για την προστασία της α’ κατοι-

κίας, με υπογραφή του τότε υπουργού Οι-
κονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, στο Eu-
rogroup του Φεβρουαρίου του 2019. 

Ως προς τη διαδικασία, ισχύουν τα εξής:

� Όσοι δανειολήπτες δεν έχουν λάβει
ειδοποίηση σχετικά με την ημερομηνία

πλειστηριασμού του ακινήτου τους

μπορούν να την καθυστερήσουν, για να
κερδίσουν πολύτιμο χρόνο. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ανασταλεί ο
πλειστηριασμός αποτελεί η υποβολή
δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
http://www.keyd.gov.gr/ ή
http://ofeiles.gov.gr. 

� Όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση με
ημερομηνία πλειστηριασμού δεν

μπορούν να γλιτώσουν τη διαδικασία. 

Οι «παγίδες»

Η διαδικασία υπαγωγής του δανειολήπτη
στη ρύθμιση για τη δεύτερη ευκαιρία απο-

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Τι ισχύει για τους πλειστηριασμούς και τις     

Το ζήτημα του τρόπου λειτουργίας των
εισπρακτικών εταιρειών έχει πολλές νομικές
πτυχές, ενώ φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις

υπάρχει... σύγχυση σχετικά με το τι επιτρέπεται ή
απαγορεύεται. 

Σύμφωνα με τον νόμο 3758/2009, ο τρόπος λειτουργίας
των εισπρακτικών εταιρειών περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

1 Επιβεβαιώνουν την οφειλή, να ταυτοποιούν τον οφειλέ-
τη και μετά να τον ενημερώνουν μία φορά ανά δύο ημέρες
ή και πιο αραιά, με ωράριο... όχλησης από τις 9 το πρωί
έως τις 8 το βράδυ. 

2Ο αριθμός της τηλεφωνικής κλήσης του υπαλλήλου της
εισπρακτικής εταιρείας πρέπει να είναι φανερός από τον
οφειλέτη (να μη γίνεται δηλαδή με απόκρυψη) και ο ίδιος
πρέπει να συστήνεται με τα πλήρη στοιχεία του. Επιπλέον,
πρέπει να ενημερώνεται ο συνομιλητής-οφειλέτης ότι η κλή-
ση καταγράφεται για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα, τα στοι-
χεία διατηρούνται για ένα έτος και, αν ζητηθούν από τη Γενι-
κή Γραμματεία Καταναλωτή, πρέπει να προσκομιστούν εν-
τός 10 ημερών. 

3Ο υπάλληλος που επικοινωνεί με τον οφειλέτη δεν μπορεί
να παρουσιάζεται με ιδιότητα που δεν έχει (π.χ. δικηγόρος ή
δικαστικός επιμελητής).

4Ορίζονται αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση που υπάρ-
ξει άσκησης σωματικής βίας ή ψυχολογικής πίεσης, καθώς
και επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς προς τον οφειλέ-
τη και τα συγγενικά του πρόσωπα. 

5Απαγορεύεται διά... ροπάλου η δυσφήμηση ή και η απειλή
δυσφήμησης του οφειλέτη στο οικογενειακό του περιβάλ-
λον ή στον χώρο εργασίας του. 

6Δεν μπορεί για κανέναν λόγο να υπάρξει εκμετάλλευση
περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη, δηλα-
δή να εκμεταλλεύονται τυχόν ασθένεια ή αδυναμία κατανόη-
σης των λεγομένων του υπαλλήλου από τον οφειλέτη. 

7Ο νόμος απαγορεύει την απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου
σε βάρος του οφειλέτη. 

8Δεν επιτρέπεται η παραπλανητική πληροφόρηση ή ενη-
μέρωση του οφειλέτη. 

9Απαγορεύεται η επίσκεψη του υπαλλήλου της εισπρακτι-

κής εταιρείας στο σπίτι ή στην εργασία του οφειλέτη, η ενό-
χληση των συγγενών του, η οποιαδήποτε επικοινωνία που
περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες, καθώς και η επικοι-
νωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους
συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί.

10 Δεν επιτρέπονται πράξεις, οι οποίες ασκούνται μόνο
από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές. 

11Ο οφειλέτης μπορεί να στραφεί κατά της εισπρακτικής
εταιρείας και μάλιστα κατά του υπαλλήλου ο οποίος διενήργη-
σε την τηλεφωνική κλήση προσωπικά, αν υπήρξε αξιόποινη σε
βάρος του ενέργεια, όπως απειλή, εκβίαση, εξύβριση ή άλλη. 

12Τα αστικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του οφει-
λέτη. Οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες ευθύνονται
πειθαρχικά για την παράβαση του χρόνου επικοινωνίας,
όταν γίνεται πάνω από μία φορά, ενώ ο θιγόμενος πολίτης
μπορεί να υποβάλει πειθαρχική αναφορά στον αρμόδιο δι-
κηγορικό σύλλογο (με παράβολο 80 ευρώ για τον Δικηγο-
ρικό Σύλλογο Αθηνών), για να ζητήσει την πειθαρχική δίω-
ξη του υπαίτιου δικηγόρου.

Κανόνες λειτουργίας και τι (δεν) επιτρέπεται στις εισπρακτικές
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Δύο ευκαιρίες τώρα, και μια...
τελευταία μετά από λίγα
χρόνια για δόμηση, έχουν

χιλιάδες ιδιοκτήτες κατά παρέκκλιση
άρτιων οικοπέδων κάτω των 4.000
τετραγωνικών μέτρων, αν δεν θέλουν
να τα δουν να μετατρέπονται σε...
χωράφια!

Η οριστική απόφαση του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καταρ-
γήσει τις παρεκκλίσεις στις 9 Δεκεμβρί-
ου δημιουργεί δύο επιλογές για τους
ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να κρατή-
σουν την αξία τους ως οικοπέδων:
1. Υποβάλλουν αίτηση για έκδοση προ-

έγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον
αυτή είναι πλήρης και συνοδεύεται
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
μελέτες του μηχανικού. 

2. Υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαί-
ωσης όρων δόμησης, η οποία επίσης
πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοι-
χα δικαιολογητικά, που θα συγκεντρώ-
σει ο μηχανικός. Αν ο ιδιοκτήτης του οι-
κοπέδου προχωρήσει σε μια τέτοια κί-

νηση, τότε δίνει παράταση... ζωής στο
κατά παρέκκλιση άρτιο οικόπεδό του
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Μέχρι
αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να έχει λάβει προέγκριση ή έγ-
κριση οικοδομικής αδείας. 
Όσοι δεν μπορέσουν να προχωρήσουν

σε καμία από τις παραπάνω ενέργειες,
θα δουν προσωρινά τα κατά παρέκκλιση
άρτια οικόπεδα να μετατρέπονται σε...
χωράφια, με την ελπίδα ότι θα ενταχθούν
στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που πρέ-
πει να ολοκληρωθούν έως το 2026. Αν
και τότε δεν ενταχθούν, τότε γίνονται ορι-
στικά αγροί, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέ-
τοιο για την εμπορική τους αξία. 

Μέχρι σήμερα θεωρούνται κατά πα-
ρέκκλιση άρτια όσα γήπεδα υπήρχαν
στις 12/11/1962 με ελάχιστη επιφά-
νεια 750 τ.μ., ελάχιστο πρόσοψη 10 μέ-

τρα και ελάχιστο βάθος 15 μέτρα, όσα
υφίσταντο στις 12/09/1964 με ελάχι-
στη επιφάνεια 1.200 τ.μ., πρόσοψη 20
μέτρα και βάθος 35 μέτρα, όσα υπήρχαν
στις 17/10/1979 με ελάχιστη επιφά-
νεια 2.000 τ.μ., πρόσοψη τουλάχιστον
25 μέτρα και βάθος άνω των 40 μέτρων,
αλλά και όσα βρίσκονταν εντός ζώνης
πόλεων, χωριών και οικισμών στις
24/07/1977 με ελάχιστο εμβαδόν
2.000 τ.μ. Επιπλέον, θεωρούνται άρτια
και οικοδομήσιμα όσα οικόπεδα, μετά
από απαλλοτριώσεις, διάνοιξη διεθνών,
εθνικών ή επαρχιακών οδών, διατηρούν
την αρτιότητά τους, όσα δημιουργούνται
μετά από αναδασμό και όσα έχουν ελάχι-
στο εμβαδόν 4.000 τ.μ., στα οποία κατα-
σκευάζονται τουριστικές εγκαταστάσεις.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, με το
πρόγραμμα «Κωνσταντίνος Δοξιάδης»,
το 70% της χώρας θα αποκτήσει σχεδια-
σμό πρώτου επιπέδου με οριοθετημένες
χρήσεις γης και κατάργηση της εκτός
σχεδίου περιοχής.             

Λ. Γ.

� Τα «όπλα» των οφειλετών
και τι μπορούν να κάνουν όσοι

έχασαν το ακίνητο 
� Τι (δεν) επιτρέπεται 

στις εισπρακτικές, 
ο εξωδικαστικός και 

η πτώχευση με την παροχή
δεύτερης ευκαιρίας

λεί αυτήν τη στιγμή τη μοναδική διέξοδο σε
όσους θέλουν να σώσουν την περιουσία τους. 

Ωστόσο, με βάση τα «ψιλά γράμματα», οι
οφειλέτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

� Στην περίπτωση πλειστηριασμού, όπου
η αξία των περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη είναι μεγαλύτερη από το προσφε-
ρόμενο τίμημα και δεν καλύπτει την απαίτη-
ση της τράπεζας ή της εταιρείας διαχείρι-
σης απαιτήσεων, τότε, αν η οφειλή αφορά
στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο, το υπό-
λοιπο παραμένει ως απαίτηση από τον δα-
νειστή. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το ποσό
μπορεί να εισπραχθεί όποτε θέλει ο πιστω-
τής. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, τότε εκ-
δίδεται διαταγή πληρωμής, η οποία έχει
ισχύ για 20 χρόνια. 

� Με βάση τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
και υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμ-

φωνίας από τον δανειολήπτη, σώζονται τα πε-
ριουσιακά στοιχεία από τον πλειστηριασμό. 

� Όταν δεν τηρείται η ρύθμιση, τότε ο οφει-
λέτης εντάσσεται στη διαδικασία της πτώ-

χευσης και χάνει την περιουσία του, αλλά δεν
μπορούν να τον... κυνηγούν οι πιστωτές, σε
βάθος 20ετίας. Δηλαδή, με την υποβολή της
σχετικής αίτησης, σταματά οποιαδήποτε οι-
κονομική απαίτηση του πιστωτή. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών,
έχουν ρυθμιστεί 746.000 δάνεια, ενώ
έχουν υποβληθεί 15.000 αιτήσεις για υπα-
γωγή στη διαδικασία της δεύτερης ευκαι-
ρίας και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά
μέσα στους προσεχείς μήνες. 

  εξώσεις 

1Κανείς δεν μπορεί να αποποιηθεί μέρος
της κληρονομιάς ή να θέσει προϋποθέ-
σεις. Δηλαδή, είτε αποδέχεται χωρίς... αν-
τίρρηση είτε αποποιείται ρητά και κατηγο-
ρηματικά τα πάντα. 

2Η αποποίηση είναι άκυρη, αν περάσει η
προθεσμία και τότε θεωρείται ότι έχει γίνει
αποδεκτή. 

3Όταν υπάρχει διαθήκη, οι εμπλεκόμε-
νοι μπορεί να αρνηθούν την κληρονομιά
και να περιέλθουν στο Δημόσιο τα περιου-
σιακά στοιχεία που είχε αφήσει ο κληρο-
νομούμενος. 

4Όταν δεν υπάρχει διαθήκη, τότε καλούν-
ται ως κληρονόμοι οι δικαιούχοι συγγενείς
με βάση τις κληρονομικές τάξεις. Έτσι, εί-
ναι πολύ πιθανό, αν υπάρξει αποποίηση
από στενούς συγγενείς (παιδιά, εγγόνια),
τότε να πέσει ο... κλήρος σε αδέλφια, ξα-
δέλφια και ανίψια β’ και γ’ βαθμού. Αυτό
σημαίνει ότι κάποιο παιδί πρώτου ξαδέλφου του κληρονομούμε-
νου θα καταστεί κληρονόμος και, χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος,
θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα χρέη του θείου του!

5Η αποποίηση κληρονομιάς πρέπει να γίνει μέσα σε 4 μήνες
από τότε που ο κληρονόμος έμαθε για τον θάνατο του κληρονο-
μούμενου. Αν ο θανών ήταν κάτοικος εξωτερικού και ο κληρονό-
μος κατοικεί στο εξωτερικό, τότε η αποποίηση πρέπει να γίνει
μέσα σε 12 μήνες. 

6Όταν υπάρχει έγγραφη και ενυπόγραφη διαθήκη, η προθεσμία
δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευσή της.

7Για να είναι έγκυρη η αποποίηση, πρέπει να γίνει δήλωση στο
Ειρηνοδικείο της περιοχής όπου κατοικούσε ο κληρονομούμενος. 

8Από τη στιγμή που εξαντληθούν όλοι οι
βαθμοί συγγένειας του κληρονομούμενου
και γίνει τελικά η αποποίηση, τότε η κλη-
ρονομιά περνάει στο Δημόσιο, το οποίο
δεν έχει δικαίωμα αποποίησης. 

9Όποιος αποποιείται την κληρονομιά,
μπορεί να την αποδεχθεί αργότερα, εφό-
σον είναι εξ αδιαθέτου, δηλαδή όταν δεν
υπάρχει διαθήκη.

10Η αποδοχή ή η αποποίηση της κληρο-
νομιάς είναι αμετάκλητη και ανακαλείται
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή αν
υπήρξε πλάνη, απειλή ή απάτη. 

11Η αγωγή για την ακύρωση της κλη-
ρονομιάς παραγράφεται μετά από ένα
εξάμηνο.

12 Τα ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με τον
νόμο, αποδέχονται πάντα την κληρονο-
μιά με το ευεργέτημα της απογραφής,

αλλά στη συνέχεια πρέπει να γίνει εκκαθάριση για την αποπλη-
ρωμή χρεών. Ωστόσο, τα ανήλικα τέκνα μπορούν να αποποι-
ηθούν την κληρονομιά μετά από άδεια δικαστηρίου, επικα-
λούμενα τον λόγο που τους οδήγησε σε αυτή την απόφαση,
ενώ η σχετική διαδικασία κινείται από αυτούς που έχουν την
επιμέλεια και τη γονική μέριμνα των τέκνων. 

13Η αποποίηση είναι άκυρη, αν ο κληρονόμος έχει ρητά ή σιω-
πηρά δηλώσει ότι αποδέχεται την κληρονομιά. Εφόσον έχει δη-
λώσει θετικός στη διαχείριση της περιουσίας του κληρονομού-
μενου, τότε δηλώνει σιωπηρά ότι την αποδέχεται, κάτι που μπο-
ρεί να αποδειχθεί από τη νομή ενός ακινήτου ή την κίνηση ενός
τραπεζικού λογαριασμού ή την προσκόμιση δικαιολογητικών που
επιβεβαιώνουν την κληρονομική ιδιότητα, με σκοπό της διαχείρι-
ση της περιουσίας. 

«Τριπλή» ευκαιρία 
για  εκτός σχεδίου 

Εντός του συμβολαιογραφείου και
με μερικά... κλικ γίνονται πλέον
οι πράξεις αποδοχής ή αποποί-

ησης κληρονομιάς, ωστόσο είναι πολ-
λές οι παγίδες και οι... στραβές που
μπορεί να κρύβονται στη διαδικασία. Οι
μεγάλοι κίνδυνοι κρύβονται κατά την
αποποίηση κληρονομιών, καθώς, όπου
υπάρχουν χρέη του κληρονομούμενου,
τότε οι κληρονόμοι του την κάνουν με...
ελαφρά πηδηματάκια! Σημειώνεται ότι,
με την αποδοχή κληρονομιάς, ένας
κληρονόμος αναγνωρίζει όχι μόνο τα
περιουσιακά στοιχεία του κληρονομού-
μενου, αλλά και τα βάρη του από υπο-
χρεώσεις και χρέη. Τα βασικά σημεία
που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι
εμπλέκονται σε διαδικασίες αποποί-
ησης κληρονομιάς, λόγω ύπαρξης χρε-
ών, είναι τα εξής:

e-κληρονομιές Οι κίνδυνοι που κρύβονται στην αποποίηση
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Φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς,
συνταξιούχους, επαγγελματίες, αγρότες,
ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει το 2023, με

ανοιχτό το «παράθυρο» για νέα μέτρα στήριξης στα
νοικοκυριά, ανάλογα με την ενεργειακή κρίση 
και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Κερδισμένη είναι η μεσαία τάξη με την κατάργηση της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τη διατήρηση των χα-
μηλών ασφαλιστικών εισφορών, την κατάργηση υπό
προϋποθέσεις του τέλους επιτηδεύματος αλλά και την
παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και
υπηρεσιών. Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη τονωτικές
ενέσεις στην αγορά των ακινήτων, με αναστολές φόρων
και διατήρηση φορολογικών εκπτώσεων και απαλλα-
γών. Οι φοροανάσες σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ που ξεκλει-
δώνουν το επόμενο έτος και ενσωματώνονται στον νέο
προϋπολογισμό, ο οποίος κατατίθεται τη Δευτέρα στη
Βουλή, προβλέπουν:

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Oι «τίτλοι τέλους» της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης, ενός μνημονιακού μέτρου, θα πέσουν οριστικά
την 1η Ιανουαρίου 2023 για όλους τους φορολογού-
μενους. Μετά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα,
και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι θα δουν
τις αποδοχές τους να αυξάνονται από τον πρώτο μήνα
του νέου έτους. Το ετήσιο όφελος για τους φορολο-
γούμενους με ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευ-
ρώ ξεκινάει από 22 ευρώ και μπορεί να υπερβεί και

τα 676 ευρώ για υψηλότερα εισοδήματα. Για παρά-
δειγμα, για έναν δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδη-
μα 18.000 ευρώ, η ελάφρυνση θα είναι της τάξεως
των 132 ευρώ ετησίως.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, με ακαθάρι-
στα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που αυ-
ξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους
απασχόλησης, κατ’ ελάχιστο για 3/12 σε ετήσια βάση,
απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το
έτος που συντελείται η αύξηση. Πρόκειται για ένα μόνι-
μο μέτρο και αφορά, δυνητικά, 900.000 επιτηδευμα-
τίες και επιχειρήσεις.

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές

Διατηρείται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονά-
δες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του
ιδιωτικού τομέα. Το μέτρο αυξάνει το διαθέσιμο εισό-
δημα 2,2 εκατ. εργαζομένων. Επιπλέον καταργείται
η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δη-
μοσίων Υπαλλήλων. Το μέτρο αυτό καλύπτει
600.000 υπαλλήλους.

Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ

Εως και τις 30 Ιουνίου 2023 διατηρούνται οι μειωμέ-
νοι συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώ-
πων (εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό και
τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, αεροπορι-
κά εισιτήρια, εισιτήρια των επιβατικών πλοίων), καφέ-
δες, ροφήματα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά και αερι-

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Φοροανάσες 2,5 δισ. €, με    Και Κέντρο και Δεξιά!

Δεξιά ή Κέντρο… Κέντρο ή Δεξιά... και Κέντρο και Δε-
ξιά λοιπόν! Η Κεντροδεξιά αποτελεί για πολλούς μία
θολή έννοια, κάτι που δεν είναι παράλογο, η οποία

συγκεντρώνει φανατικούς εχθρούς. Παρ’ όλα αυτά, η Κεν-
τροδεξιά είναι σχεδόν κυρίαρχη ιδεολογία στη Δύση και έχει
στο επίκεντρό της την ελεύθερη οικονομία και την ανοιχτή
επιχειρηματικότητα, αλλά και κοινωνικές πολιτικές με ουσία
και λογική ισότητας, για να στηρίξει τους πλέον ευάλωτους
και να δημιουργήσει ευκαιρίες για όλες και όλους! Στην Ελ-
λάδα είναι η παράταξη του Ελευθέριου Κ. Βενιζέλου και του
Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

Έχει στοιχεία από πατριωτικές και φιλελεύθερες προσεγ-
γίσεις, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αλλά χρήσιμο. Είναι επί-

καιρη, επειδή έχει τη δυνατότητα να
διαμορφώνεται και να συμβαδίζει με
τις μεγάλες εθνικές και παγκόσμιες
εξελίξεις και προκλήσεις. Η Κεντρο-
δεξιά έγινε πρακτική, ρεαλιστικά προ-
οδευτική και ικανή να πράξει τη μεγά-
λη σύνθεση και το σύνολο των αλλα-
γών που απαιτούνται. Όταν ακούσαμε
το καλοκαίρι του 2019 τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις του Έλληνα πρω-
θυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
θεωρούσαμε ίσως ιδεατή τη στόχευ-
σή του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας εξαρχής έθεσε ως προτεραι-
ότητα να γίνει η Ελλάδα ένα σύγχρο-
νο, ισχυρό και παραγωγικό κράτος.

Ενεργειακές συμφωνίες, επενδυτικό ενδιαφέρον, αμυντικοί
εξοπλισμοί, τουριστικές ροές, εμβάθυνση των διπλωματι-
κών και στρατηγικών μας σχέσεων και είσοδος της χώρας
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Τρεισήμισι χρόνια αργότε-
ρα, η δέσμευση της κυβέρνησης, να αποκατασταθεί και να
ενισχυθεί η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, είναι γεγο-
νός! Εκ παραλλήλου, παρά την πανδημία, που αποτέλεσε
τροχοπέδη στις επενδύσεις, τα περισσότερα μεγάλα έργα
υποδομών ξεκίνησαν να προχωρούν και πάλι, κάτι που μας
τοποθετηθεί στρατηγικά στη διεθνή σκακιέρα. Γιατί περνάμε
προς τα έξω το μήνυμα «ότι εδώ γίνονται πραγματάκια»! Και
ναι... Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι φέτος, συνολικά
ως κοινωνία και οικονομία! Και δεν είναι μόνο το τουριστικό
προϊόν, αλλά και η υπόλοιπη χώρα εξελίσσεται, σε ορισμέ-
νους τομείς αργά... αλλά σταθερά! Επιπλέον, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός των υπηρεσιών της χώρας πέρασε από τη
θεωρία στην πράξη. Ανυπομονούμε να δούμε πόσο «έξυπνη»
μπορεί να γίνει η Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες και
οι επιχειρήσεις να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη της καινο-
τομίας και να μετατραπεί η χώρα μας σε τεχνολογικό hub.
Αρκετό χρόνο έχασε η πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια.

Η Κεντροδεξιά τού σήμερα έχει μεγάλα καθήκοντα: Να
παραμείνει προσηλωμένη στο να προσφέρει λύσεις, στο
να συζητάει νηφάλια, στο να είναι εκσυγχρονιστική και να
εμμένει στη λογική ως εργαλείο για την αντιμετώπιση κά-
θε κρίσης. Να είναι ανοιχτή σε νέες κοινωνικές και πολιτι-
κές συμμαχίες. Έχει όμως επίσης και την τεράστια ευθύ-
νη: Να αποκαθηλώσει τον άκρατο λαϊκισμό της Ακροδε-
ξιάς... ακόμη και εντός της! Ένα μεγάλο δημοκρατικό, φι-
λοευρωπαϊκό, κεντροδεξιό μέτωπο, ρεαλισμού, πατριωτι-
σμού και προόδου. Χρήσιμο και λειτουργικό. Αρκεί να απο-
τάξει τους Πατσ... άδες! 

Επικοινωνιολόγος, ραδιοφωνικός παραγωγός

Άποψη

του 
Θωμά Χ. 
Μαρκόπουλου



ούχα νερά, εστίαση, εισιτήρια κινηματογράφων, υπηρε-
σίες που παρέχουν γυμναστήρια και σχολές χορού, εισι-
τήρια ζωολογικών κήπων.

Χωρίς ΦΠΑ οι νέες οικοδομές

Με αίτηση του κατασκευαστή οικοδομών αναστέλλε-
ται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η
εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα και επιβάλλεται φόρος
μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά και το σύνο-
λο των αδιάθετων ακινήτων του κατασκευαστή, ενώ
αναστολές που χορηγήθηκαν με ισχύ έως τις
31/12/2022 παρατείνονται έως τις 31/12/2024. Το
μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τις αγοραπωλησίες και
τις επενδύσεις ακινήτων.

Στον «πάγο» ο φόρος υπεραξίας

Αναστέλλεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η
επιβολή φόρου υπεραξίας 15% στις αγοραπωλησίες
ακινήτων. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιβαρύνει τους
πωλητές ακινήτων και το οποίο αναστέλλεται από το
2015, καθώς διαπιστώθηκαν δυσκολίες και σωρεία
προβλημάτων στην υλοποίησή του που θα προκαλού-
σαν σοβαρές παρενέργειες στην αγορά ακινήτων. Ο φό-
ρος υπεραξίας προκύπτει από την πώληση ακινήτου σε
τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.

Φορο-μπόνους για ανακαίνιση ακινήτων

Επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη η παροχή έκπτω-
σης φόρου κατά 40% για τις δαπάνες που καταβάλλουν
οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητι-
κή αναβάθμιση των κτιρίων τους. Συγκεκριμένα, η έκ-
πτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγ-
ματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί
της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρί-
ου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σή-
μερα, σε περίοδο 4 φορολογικών ετών και για ανώτατο
συνολικό ύψος δαπανών ως 16.000 ευρώ. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου αποτελεί η
απόδειξή τους μέσω νόμιμων παραστατικών και η εξό-
φλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Η ρύθμι-
ση συγκαταλέγεται στο πλαίσιο των παρεχόμενων κινή-
τρων που χορηγούνται για την πράσινη μετάβαση της
οικονομίας και της κοινωνίας.
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«Τίτλοι τέλους» της (μνημονιακής)
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, κάτι 

που σημαίνει ότι όλοι οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές

τους να αυξάνονται από τον πρώτο 
μήνα του νέου έτους

Follow the Money
ΔΕΗ: «Θυσίασε» πολλά κέρδη 

Η ΔΕΗ έχει βάλει μεγάλη «πλάτη» στη μείωση των επιβαρύν-
σεων των τιμολογίων ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχει-
ρήσεις, γεγονός που αναπόφευκτα είχε συνέπειες στον ισολογι-
σμό της, καθώς θα μπορούσε να έχει υψηλή κερδοφορία. Έτσι,
στο εννεάμηνο κατέγραψε ζημίες προ φόρων 169,8 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη διαμορφώ-
θηκαν στα 644 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ενεργητικό της επιχείρη-
σης παραμένει εξαιρετικά δυνατό, μόλις τρία χρόνια μετά τον
κίνδυνο κατάρρευσης, λόγω των εγκληματικών πολιτικών της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερε, ο επικεφαλής της επι-
χείρησης Γιώργος Στάσσης, η επιχείρηση είναι ανθεκτική και
μάλιστα ειδικά κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, το οποίο ήταν το πιο
δύσκολο από την αρχή της ενεργειακής κρίσης. 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας... ξεχωρίζει
Τον πρώτο ρόλο

διεκδικεί στις ενερ-
γειακές εξελίξεις η
ΔΕΠΑ Εμπορίας, η
οποία προχώρησε
στην ενίσχυση του
δικτύου διακίνησης
υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου (LNG),
με στόχο την κάλυ-
ψη των αναγκών
των καταναλωτών σε απομακρυσμένες περιοχές και τη διάθε-
σή του στην αγορά ως καυσίμου κίνησης στις θαλάσσιες και
οδικές μεταφορές, με την προμήθεια τριών βυτιοφόρων οχη-
μάτων μεταφοράς και ανεφοδιασμού LNG. Ταυτόχρονα, μέσω
της θυγατρικής Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας,
προσφέρει χαμηλές τιμές ρεύματος ανά κιλοβατώρα. Μάλι-
στα, τα τιμολόγια του Δεκεμβρίου θα είναι 10% φθηνότερα σε
σχέση με αυτά του Νοεμβρίου. Ο Όμιλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας
παραμένει στην πρώτη γραμμή των εγχώριων ενεργειακών
εξελίξεων, στηρίζοντας την ενεργειακή στρατηγική, την εθνι-
κή οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

ΟΠΑΠ: «Μηχανή» κερδών 
Εντυπωσιακό ήταν το εννεάμηνο για τον ΟΠΑΠ, με εκτίναξη

των κερδών στα 285,8 εκατ. ευρώ, τα οποία ήταν αυξημένα κα-
τά 60,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η διοί-
κηση εκτιμά ότι, λόγω του Μουντιάλ και των πρωταθλημάτων,
στο τέλος του έτους ο τζίρος θα φτάσει στα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή
στα επίπεδα του 2019, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στα
1,383 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένος 34,4%, σε σχέση με το αν-
τίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας, το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι επι-
δόσεις χαρακτηρίστηκαν από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των re-
tail δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της σταδιακής επιστροφής
των περιστασιακών παικτών, και τη σταθερά ισχυρή ανάπτυξη
των online δραστηριοτήτων. Η διάθεση καινοτόμων ΣΚΡΑΤΣ, η
ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα εφαρμογή OPAP Store
App, η ενσωμάτωση gamified χαρακτηριστικών στα widget του
online ΤΖΟΚΕΡ και καζίνο και οι προωθητικές ενέργειες ενίσχυ-
σαν σημαντικά τη θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΠΑΠ, ο οποίος
αποτελεί «μηχανή» παραγωγής κερδών και υψηλών μερισματι-
κών αποδόσεων. 

  κερδισμένη τη μεσαία τάξη 

«Σφίγγα» το ΥΠΟΙΚ 
για πιθανά νέα μέτρα 
Αναφορικά με νέα μέτρα στήριξης, μέχρι
στιγμής το οικονομικό επιτελείο κρατάει
κλειστά τα χαρτιά του, δεν δεσμεύεται επί
νέων μέτρων και αποφεύγει να καλλιεργήσει
κλίμα παροχολογίας, υπογραμμίζοντας ότι
είναι τέτοια η ρευστότητα που επικρατεί στο
ενεργειακό μέτωπο, που η σημερινή θετική
εικόνα μπορεί να ανατραπεί και τότε ο κρατι-
κός προϋπολογισμός θα πρέπει να συνδρά-
μει για να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις. «Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν
νέα μέτρα, για την ώρα υλοποιούμε τις πα-
ρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.
Έχουμε μία επιβράδυνση της οικονομίας, τα
πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δεύτερο εξά-
μηνο δεν θα είναι το ίδιο με το πρώτο και ξέ-
ρουμε ότι το 2023 θα έχουμε ανάπτυξη, αλ-
λά πολύ χαμηλότερη από το 2022. Δεν μπο-
ρεί να αποκλειστεί κανένα περαιτέρω μέτρο,
διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κα-
τάσταση στην πραγματική οικονομία», ανέ-
φερε σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας, δίνοντας ένα στίγ-
μα των κυβερνητικών προθέσεων.
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Αντέγραψε τα επιχειρήματα περί
αυτοάμυνας του Βλαντιμίρ Πούτιν,
έδωσε την εντολή αμέσως μετά

τη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν και αν
όντως, όπως διατυμπανίζει, πατά πόδι
στη Συρία και το βόρειο Ιράκ χωρίς να
ζητήσει άδεια από κανέναν, τότε ο
Τούρκος πρόεδρος πέτυχε να αιφνιδιάσει
τη διεθνή κοινότητα που, αντιδρώντας
με... έκφραση ανησυχίας, αποδείχθηκε
πως για μια ακόμη φορά έκλεισε τα
αυτιά σε πολλά μηνύματα.

Από την πρώτη στιγμή, η Άγκυρα κατηγό-
ρησε για την αιματηρή επίθεση στον πεζό-
δρομο της Ιστικλάλ το Εργατικό Κόμμα του
Κουρδιστάν και τους πολιτοφύλακες της
YPG, τους οποίους θεωρεί παρακλάδι του
PKK στη Συρία, παρά το γεγονός ότι εκείνοι
αρνούνται κάθε ευθύνη. 

Σχέδιο α λα… Πούτιν

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέταξε τους
βομβαρδισμούς, ενώ η χώρα του οδεύει σε
χρονιά εκλογών και με αναλυτές να επικα-
λούνται ως κύριο λόγο την προσπάθεια του
Τούρκου προέδρου να συσπειρώσει το εθνι-

κιστικό ακροατήριο. Η Άγκυρα θέλει να δη-
μιουργήσει μια ζώνη μήκους 600 και βά-
θους 30 χιλιομέτρων, όπως έχει πει ο Ερν-
τογάν, που θα κρατά χωρισμένους τους
Κούρδους της νότιας Τουρκίας από εκεί-
νους της βόρειας Συρίας, ενώ θα δημιουρ-
γήσει χώρο για την επιστροφή Σύρων προ-
σφύγων, που θέλει να τους μετεγκαταστή-

σει εκεί ο Τούρκος πρόεδρος.  Από το καλο-
καίρι ο Ερντογάν και οι στρατηγοί του διεμή-
νυαν πως «όταν έρθει η ώρα» θα λάβει το
«πράσινο φως» η τουρκική επίθεση. Σημαν-
τική παράμετρο αποτέλεσε η Σύνοδος Τουρ-
κίας-Ρωσίας-Ιράν τον περασμένο Ιούλιο,
όπου Μόσχα και Τεχεράνη φαίνεται πως
«φρέναραν» τις επιδιώξεις του Ερντογάν.  Η
Τουρκία επικαλέστηκε τώρα ως πρόσχημα
το δικαίωμα στην αυτοάμυνα βάσει του άρ-
θρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
για την έναρξη της επιχείρησης «Γαμψό Ξί-
φος», λέγοντας πως στοχεύει περιοχές
«που χρησιμοποιούνται ως βάση από τους
τρομοκράτες στις επιθέσεις τους κατά της
χώρας μας». Η επιχειρηματολογία μοιάζει
με το «προληπτικό χτύπημα» που επικαλέ-
στηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να
εισβάλει στην Ουκρανία.

Πώς και πότε θα αντιδράσουν

Η Άγκυρα και η Ουάσιγκτον θεωρούν αμ-
φότερες το PKK τρομοκρατική ομάδα, αλ-

λά διαφωνούν για το καθεστώς του YPG,
στο οποίο οι ΗΠΑ στηρίχτηκαν σε μεγάλο
βαθμό στον πόλεμο κατά του ISIS.

Το πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε
νέα εισβολή στη Συρία θα εξαρτηθεί από το
ποιες περιοχές θα στοχοθετήσει ο τουρκι-
κός στρατός. Αν γίνει, για παράδειγμα, με-
γάλη τουρκική επίθεση στο Κομπάνι, οι διε-
θνείς αναλυτές προβλέπουν πολύ ισχυρότε-
ρη από… τις ανακοινώσεις απάντηση από
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο. 

Όλα αυτά σε μια περίοδο που η Τουρκία
δεν έχει ακόμη ανάψει το πράσινο φως στην
ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ, που συνεργάζονταν μέχρι πρό-
σφατα με την αυτόνομη κουρδική διοίκηση
στη βόρεια Συρία, ενώ από την άλλη εκκρε-
μεί το αίτημα της Άγκυρας για αγορά νέων
F-16 και εκσυγχρονισμό άλλων 80 που ήδη
διαθέτει, ζητούμενο που απαιτεί την έγκρι-
ση του Κογκρέσου όπου υπάρχουν αρκετές
αντίθετες φωνές ειδικά στη Γερουσία, αν το
παρατραβήξει ο Ερντογάν.

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

«Γαμψό» 
και... δίκοπο 

το ξίφος 
του Ερντογάν

Μπορεί η θητεία του Γενς Στόλτνμπεργκ να λήγει το φθινόπω-
ρο του 2023, ωστόσο στο παρασκήνιο του ΝΑΤΟ, εν μέσω κρίσι-
μης δοκιμασίας στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχουν ήδη αρχίσει
οι συζητήσεις μεταξύ των Συμμάχων αναφορικά με το πρόσωπο
που θα τον διαδεχθεί. Χαρακτηριστικό είναι πως στα ονόματα
που «παίζουν» κυριαρχούν γυναίκες ,οι οποίες απειλούν να γκρε-
μίσουν ένα ακόμη κάστρο των ανδρών. 

Πρώτη στη λίστα η 54χρονη υπουργός Οικονομικών και ανα-
πληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά Κρίστια Φρίλαντ (1), η
οποία έχει ουκρανικές ρίζες. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής
της καριέρας έχει κληθεί να αναλάβει σημαντικά χαρτοφυλάκια
όπως αυτό του υπουργείου Εξωτερικών, έχει μεγάλη ευχέρεια
σε συνεντεύξεις Τύπου και γενικά στις δημόσιες εμφανίσεις,
ενώ μιλά απταίστως πέντε γλώσσες.

Ακολουθεί η 45χρονη Κάγια Κάλας (2), πρώτη γυναίκα πρω-
θυπουργός της Εσθονίας, με ισχυρή φωνή εντός της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και η μόνη διεθνώς που έχει παράσχει... φανερά τη
μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τον Σε-
πτέμβριο του 2022, το περιοδικό «Time» τη συμπεριέλαβε
στους «Time 100 Next», την ετήσια λίστα με τους «100 ανερχό-
μενους» από διάφορους τομείς και από όλον τον κόσμο. Για την
κούρσα ακούγεται επίσης η 49χρονη φιλελεύθερη δικηγόρος
Ζουζάνα Τσαπούτοβα (3), η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την
προεδρία της Σλοβακίας. Υπέρμαχος της προστασίας του περι-
βάλλοντος και δεινή ομιλήτρια στερείται εμπειρίας, αλλά πολλοί
στη χώρα της τη συγκρίνουν ως προς την ανέλιξη με τον πρό-
εδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Το «καρέ» συμπληρώνει η 54χρονη πρώην πρόεδρος της Κρο-
ατίας Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτς (4), που, ξεκινώντας ως η
πρώτη υπουργός Εξωτερικών στη χώρα της, κέρδισε τις εκλο-
γές για το ύπατο αξίωμα και έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
στα Βαλκάνια.

Θηλυκό… καρέ για 
το «τιμόνι» του ΝΑΤΟ

1 2

3 4

Τύμπανα... κάλπης είναι ο λόγος;
Οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις της Τουρκίας στη βόρεια Συρία

έγιναν ενόψει εκλογών και αν αυτός δεν αποτελεί το μοναδικό λόγο, σίγουρα είναι
αρκετά σημαντικός για την ενίσχυση του εθνικιστικού φρονήματος αυτό το διάστη-
μα, με τον Ερντογάν να εκλαμβάνει μια χερσαία επιχείρηση ως τρόπο να ενισχύσει
τις πιθανότητες επανεκλογής του. 

Στόχος του, όχι μόνο να μετατοπίσει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης από τη
«βόμβα» της οικονομίας σε ευνοϊκότερο έδαφος, όπως αυτό των «πατριωτικών» θεμά-
των, αλλά και να διαλύσει τον μεγαλύτερο εκλογικό του φόβο, που θα ήταν μια σύμπρα-
ξη της αντιπολίτευσης με το φιλοκουρδικό HDP, μια συμμαχία η οποία θα είχε τη δυνα-
μική όχι απλώς να του στοιχήσει την επανεκλογή, αλλά και να οδηγήσει σε αναίρεση
του προεδροκεντρικού συστήματος εξουσίας, που έδωσε μάχη για να καθιερώσει.
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Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν πυροδότησε νέα φημολογία σχετικά με
το ενδεχόμενο να είναι μία εν δυνάμει διάδοχος του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Το… απρόσμενο τηλε-
οπτικό πλάνο στην επιθεώρηση ενός βαλλιστικού πυραύλου ήταν, καταρχήν, η πρώτη επίσημη
επιβεβαίωση ότι ο Κιμ… έχει παιδιά. Ήταν ένα μήνυμα του καθεστώτος ότι τα πυρηνικά όπλα θα
προστατεύσουν αυτούς και τα παιδιά τους ή το ξεκίνημα για μία σκληρή μάχη στη δυναστεία, η
οποία κυβερνά τη χώρα από την ίδρυσή της το 1948; Υπάρχουν πιθανότητες για τις ελίτ να αποδε-
χτούν στο τιμόνι της χώρας μια γυναίκα; Πόσο έτοιμο είναι το κατεστημένο της εξουσίας να καλω-
σορίσει επικεφαλής από άλλο φύλο; Οι περισσότεροι διεθνείς αναλυτές συγκλίνουν στο ότι οι πι-
θανότητες ανατροπής στην πατριαρχική βορειοκορεατική κοινωνία είναι μηδαμινές και ότι απλά ο
Κιμ δίνει μία παράσταση, αυτή του καλού πατέρα…

Φθάνοντας αισίως στα 82 και
μετά το σοκ της εισβολής στο
σπίτι της, η Νάνσι Πελόζι –

αποφασίζοντας να παραδώσει τη θέση
της επικεφαλής των μειοψηφούντων
πλέον Δημοκρατικών στη Βουλή των
Αντιπροσώπων– σηματοδοτεί ένα τέλος
εποχής στο αμερικανικό πολιτικό
σκηνικό της τελευταίας εικοσαετίας
και δίνει «πάσα» σε νέους
πρωταγωνιστές για μία, τουλάχιστον
διετίας, μονομαχία στο Σώμα.

Η Πελόζι έγραψε ιστορία ως η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων και, έχοντας το τιμόνι των Δη-
μοκρατικών από το 2003, συνεργάστηκε
αρμονικά με τρεις προέδρους –Τζορτζ
Μπους τον νεότερο, Μπαράκ Ομπάμα και
Τζο Μπάιντεν–, ενώ έφτασε σε «μετωπι-
κή» με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η σταδιοδρο-
μία της σημαδεύτηκε από μια εξαιρετική
ικανότητα να ξεπερνά τις πολιτικές αλλα-
γές και να επιτυγχάνει συνθέσεις. 

Νέο «αίμα»

Τη δική του πρωτιά, αναλαμβάνοντας τη
θέση του ηγέτη των Δημοκρατικών στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, φιλοδοξεί να
κατακτήσει ο επικρατέστερος για τη δια-
δοχή Χακίμ Τζέφρις (1), ως ο πρώτος
Αφροαμερικανός στο αξίωμα.

Στα 52 του χρόνια, σε περίπτωση εκλο-

γής του, θα αντιπροσωπεύει μια αλλαγή
γενιάς από την τρέχουσα των Δημοκρατι-
κών ηγετών της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, καθώς είναι κατά τρεις δεκαετίες
γηραιότεροί του.

Ο Χακίμ Τζέφρις ανέλαβε επικεφαλής
της Δημοκρατικής Διάσκεψης της Βουλής
των Αντιπροσώπων από το 2019 ως το νε-
ότερο μέλος που υπηρετεί στην ηγεσία. Ο
δικηγόρος του Μπρούκλιν διαδραμάτισε
κρίσιμο ρόλο επί προεδρίας Ντόναλντ
Τραμπ στην ψήφιση του νομοσχεδίου
για την αναθεώρηση της ποινι-
κής δικαιοσύνης και στην
επιχειρηματολογία για την
παραπομπή του πρώην
προέδρου στην πρώτη
δίκη ως διευθυντή της
Βουλής, ενώ συνέχισε
να διαμορφώνει τα μηνύ-
ματα του κόμματος κατά τη
διάρκεια της κυβέρνησης
Μπάιντεν. Έχει φήμη ικανού χειριστή του
λόγου για την προώθηση της ατζέντας και
των μηνυμάτων των Δημοκρατικών στην
κοινή γνώμη, αλλά ίσως αντιμετωπίσει
κάποιες δυσκολίες από την προοδευτική
πτέρυγα του κόμματος, που τον χαρακτη-
ρίζει κεντρώο.

Μεγάλες προκλήσεις θα αντιμετωπίσει
και ο προαλειφόμενος νέος «speaker»,
πρόεδρος της Βουλής, Κέβιν Μακάρθι  (2),
καθώς θα χρειαστεί να πειθαρχεί την πολυ-

διασπασμένη κοινοβουλευτική του ομάδα
σε κρίσιμες ψηφοφορίες, όπως αυτές για
τη χρηματοδότηση του κράτους και του
στρατού, ενώ παράλληλα ο Ντόναλντ
Τραμπ, που άρχισε ήδη την εκστρατεία του
ενόψει των προεδρικών εκλογών του
2024, θα παρακολουθεί στενά.

«Δεξιές» πιέσεις

Το ερώτημα, σύμφωνα με τους διεθνείς
αναλυτές, είναι εάν θα μπορέσει ο Κέβιν
Μακάρθι, που θα είναι ο ηγέτης της νέας

ρεπουμπλικανικής πλει-
οψηφίας στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, να εξα-
σφαλίσει την κομματική
ενότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση των πιο
βασικών εκ των καθηκόν-

των του. Ως πρόεδρος της
Βουλής, αναμένεται να αν-
τιμετωπίσει πιέσεις από τη

δεξιά πτέρυγα της κοινοβουλευτικής ομά-
δας του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες
ωστόσο, η έστω οριακή ρεπουμπλικανική
πλειοψηφία στη Βουλή θα είναι σε θέση
το προσεχές διάστημα να καθορίζει την
ατζέντα, να διοικεί τις επιτροπές και να εν-
τείνει την πίεση σε βάρος του Δημοκρατι-
κού Τζο Μπάιντεν, προωθώντας σειρά
από άβολες για τον νυν πρόεδρο έρευνες.

Γιώργος Μυλωνάς

Θα «γυρίσει την πλάτη»
στον πειρασμό; 
Από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο λο-
γαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ στο Twit-
ter, όλοι περίμεναν ένα θεαματικό come-
back, ωστόσο απογοητεύτηκαν διαπιστώ-
νοντας ότι μπορεί τελικά ο πρώην και φι-
λόδοξος εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ να
εννοεί όσα είχε πει περί... απροθυμίας
του να επιστρέψει στην πλατφόρμα.
Ο λογαριασμός του μεγιστάνα μπλοκαρί-
στηκε μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο
στις 6 Ιανουαρίου του 2021, που οι πε-
ρισσότεροι θεωρούν ότι υποκινήθηκε
από τον απερχόμενο πρόεδρο, καθώς αρ-
νιόταν πεισματικά επί εβδομάδες να απο-
δεχθεί την ήττα του στις εκλογές και πό-
σταρε εμπρηστικά μηνύματα.
Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού του
στο Twitter, o Τραμπ δημιούργησε το
Truth Social, μια «εναλλακτική» πλατ-
φόρμα στην οποία έχει περίπου 5 εκατ.
followers, αριθμός που φυσικά ωχριά
μπροστά στους 80 εκατομμύρια χρήστες
που τον ακολουθούσαν στο Twitter.
Ωστόσο, ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το
Truth Social για να προωθήσει τους συμ-
μάχους του, να επικρίνει τους αντιπά-
λους του και να υπερασπιστεί τη θέση του
όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με διώξεις ή
ακόμη και με το FBI.
Η αποχή από το Twitter μπορεί να μην εί-
ναι εύκολη υπόθεση για τον Τραμπ, ο
οποίος χρησιμοποιούσε κατά κόρον την
πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της προ-
εδρίας του για να επικοινωνεί άμεσα με
τον κόσμο, όπως ο ίδιος έλεγε συχνά, και
για αυτό επαίνεσε δημόσια τον Έλον
Μασκ όταν τον «ξεκλείδωσε».
Αντιλαμβανόμενος το δίλημμα που πρέ-
πει να αισθάνεται μέσα του ο πρώην πρό-
εδρος, το νέο αφεντικό του Twitter απο-
φάσισε να τον τρολάρει με ένα «Μη εισε-
νέγκης ημάς εις πειρασμόν» σε ένα άσε-
μνου περιεχομένου «εικονο-τιτίβισμα».
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε ότι
προτιμά να μείνει εκεί που βρίσκεται, ο...
πειρασμός είναι ομολογουμένως μεγά-
λος, από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα
διεκδικήσει και δεύτερη θητεία στον
Λευκό Οίκο. 

Οι μονομάχοι 
στη... σκιά 
της Πελόζι

«Σινιάλο» ή 
παράσταση; 
(του Κιμ με 
την κόρη του)

Τι σηματοδοτεί 
η… διπλή 

διαδοχή της 
προέδρου της

Βουλής

1

2



Eνας κόσμος με προσχηματικό
ουμανιστικό προσδιορισμό
προσφοράς στην κοινωνία,

ασαφή ως επί το πλείστον
χαρακτήρα, ανεξέλεγκτη και
επικίνδυνη δράση που σε αρκετές
περιπτώσεις απέχει από τον ρόλο της
ύπαρξής του, αδιευκρίνιστες και
«ύποπτες» πολλές φορές πηγές
πόρων, αρκετά στελέχη και εθελοντές
με άγνωστο και αδιαφανές παρελθόν
και παρόν, συνθέτει τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα!

Στο παρελθόν, με αποκορύφωμα την
προσφυγική κρίση, αποκαλύφθηκαν «ση-
μεία και τέρατα» σε ό,τι αφορά τόσο τον
αριθμό των οργανώσεων αυτών, όσο και τα
πρόσωπα που τις πλαισιώνουν και, κυρίως,
τους σκοπούς που εξυπηρετούσαν και με
τη χρηματοδότησή τους να στοιχίζει στο
κράτος πάνω από 1 δισ. ευρώ!

«Πάρτι» εκατομμυρίων

Ο «χορός» εκατομμυρίων προς κάθε εί-
δους ΜΚΟ είχε ξεκινήσει ήδη από τη δε-
καετία του 1990, με βάση τα στοιχεία που
είχε συλλέξει η Επιτροπή Θεσμών και Δια-

φάνειας, που ερεύνησε το θέμα των «αμαρ-
τωλών» ΜΚΟ τον Ιούνιο του 2011 και συνέ-
ταξε σχετικό πόρισμα, το οποίο με όλα τα
στοιχεία παραδόθηκε στη Δικαιοσύνη.

Από τις αρχές του 2000 κατασπαταλήθη-
καν εκατομμύρια για απίστευτους σκο-
πούς. Η Ελλάδα έγινε «μέγας χορηγός» για
τα ραδιόφωνα της Κούβας, για να κατα-
σκευαστούν δρόμοι στην Παλαιστίνη, να
αναδασωθεί ο Αμαζόνιος και για να ενισχυ-

θεί η ανάπτυξη
της Ιορδανίας.

Η κορυφή του
παγόβουνου θέλει
μέχρι σήμερα το έργο
600 ΜΚΟ να βρίσκεται
στα χέρια της Δικαιοσύνης.
Τραπεζικά αρχεία, τιμολόγια που έχουν
κοπεί στην αλλοδαπή, πλαστά (και μη) πα-
ραστατικά γίνονται ακόμα φύλλο και φτε-

ρό εν μέσω έντο-
νης δυσαρέσκειας
τόσο από την κοι-
νή γνώμη, που πα-
ρατηρεί ακόμη μία

πτυχή διαφθοράς στην ελ-
ληνική πραγματικότητα, όσο

και πολλών ΜΚΟ που δραστηριοποιούν-
ται χρόνια στον χώρο και θεωρούν ότι η ζη-
μιά που υφίστανται είναι τεράστια –μαζί με
τα ξερά καίγονται και τα χλωρά– διαμαρτύ-
ρονται. Τελευταία υπόθεση που πήρε τον
δρόμο προς τα εισαγγελικά γραφεία είναι
αυτή της «Human Rights 360», όπου γίνε-
ται λόγος για μία περίεργη διαδρομή εκα-
τοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία, αντί
να κατευθύνονται στο ανθρωπιστικό έργο
της οργάνωσης, κατέληγαν να μεταφέρον-
ται από τον έναν λογαριασμό στον άλλον.
Όπως φαίνεται, κεντρικό ρόλο στην υπό-
θεση της ροής χρήματος έχουν ο ιδρυτής
της ΜΚΟ και συγγενικά του πρόσωπα. Το
πόρισμα συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές Δραστηριότητες.

«Λαβύρινθος»

Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι, μέ-
σα από ένα πολυδαίδαλο σύστημα συνά-
ψεων σχέσεων έργου, επιχειρούνταν η δι-
καιολόγηση μεταφοράς κεφαλαίων που
συνολικά ξεπερνούν και τα 210.000 ευ-
ρώ. Ποσά που αρχικώς λάμβανε η «Human
Rights 360» προκειμένου να τα αξιοποιεί
στην ανθρωπιστική της δράση, ωστόσο κα-
τευθύνονταν μέσα από συμφωνίες σε άλ-
λες συνεργαζόμενες ΜΚΟ. Ταυτόχρονα,
δε, η δράση της ήταν επικίνδυνα αντεθνι-
κή, επιζήμια για τις σχέσεις της χώρας με
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� Συνεισφορά στο πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας
της Αλβανίας: 285.000.000 δρχ. 
� Καταπολέμηση φυματιώσεως στη Βουλγαρία:
24.500.000 δρχ. 
� Αναπτυξιακό πρόγραμμα στον Αμαζόνιο, αναδάσωση, οι-
κολογικός τουρισμός: 15.000.000 δρχ. 
� Οικονομική στήριξη του προγράμματος ανάπτυξης της Ιορ-
δανίας: 142.500.000 δρχ. 
� Αγορά ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, δωρεά στο Κρατ.
Ινστ. Ραδιοτ. Κούβας: 8.300.000 δρχ. 
� Αποκατάσταση οδικού δικτύου της Καλκιλίας στην Παλαι-
στίνη: 497.000.000 δρχ. 
� Στήριξη Προϋπολογισμού Παλαιστίνης: 285.000.000 δρχ. 
� Επαναπατρισμός Τσετσένων στη Ρωσία: 2.900.000 δρχ. 
Εκτός από όλα αυτά, από το 2000 έως το 2010, «χορός» δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ στήθηκε από πολλά υπουργεία
με εκατοντάδες ΜΚΟ.
Ανάμεσα στις πιο προκλητικές περιπτώσεις, τόσο ως προς
τα ποσά όσο και ως προς τον σκοπό των ΜΚΟ, είναι οι εξής:
� Αναπτυξιακή Συνεργασία Αλληλεγγύη/ΑΣΑ:
3.057.365,44 €.
� Ορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»:
1.599.413,06 €.
� Διεθνές Αναπτυξιακό Κέντρο: 1.359.776,23 €.

� Αναπτυξιακή Αλληλεγγύη/«Αριστοτέλης»: 1.419.935,36 €.
� Δίκτυο για τη Δημοκρατία στη ΝΑ Ευρώπη: 2.492.728,17 €.
� Αλληλεγγύη: 23.126.871,01 €.
� Μια Γη: 1.124.572, 80 €.
� Ίδρυμα Ορμυλία Παναγιά η Ανθρωπινή: 590.003,64 €.
� Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων Αθήνας ANCE: 664.239, 37 €.
� «Ιάσων» εθελοντική οργάνωση αειφορίας περιβάλλοντος:
609.883,00 €.
� «Άρσις» οικονομική οργάνωση υποστήριξης νέων:
702.069,75 €.
� Πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και οικονομικής
ανάπτυξης: 850.363,00 €.
� Η Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία - Κοινωφελές Σω-
ματείο Ιδιωτικού Δικαίου: 3.319.565,50 €.
� «Οικουμενική»: 3.840.274,94 €.
� Ελληνοαλβανικός Σύνδεσμος Φιλίας «Ο Σωκράτης»:
837.000 €.
� «Οικουμενική Δελφική Ένωση»: 190.000 €.
� «Νόμος και Φύση»: 359.000 €.
� Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης: 384.000 €.
� «Πορευθέντες»: 895.000 €.
� «Νερό για τον Άνθρωπο και την Ειρήνη»: 309.000 €.
� Εταιρεία για την Ανεξιθρησκεία και την Ανάπτυξη 
των Λαών: 258.000 €.

ΜΚΟ

Στην Ελλάδα
εκτιμάται ότι οι ΜΚΟ

απασχολούν περί τους 8.000-
10.000 «εθελοντές» με

παχυλούς μισθούς, που δεν
υπόκεινται φυσικά σε κανένα

ελληνικό μισθολογικό
καθεστώς ως αυτόνομες και

ανεξάρτητες
οργανώσεις! 

«Έργα και ημέρες» των... δράσεων «παρωδία»



τους γείτονές της και απροκάλυπτα ύπο-
πτη. Νέα στοιχεία αμφισβήτησαν ξεκάθα-
ρα και διέψευσαν τα περί νεκρού παιδιού
στον Έβρο, και εξέθεσαν τη «Human Ri-
ghts 360» που είχε καταθέσει την προ-
σφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των
38 γυμνών μεταναστών. Οι Αρχές αποκά-
λυψαν όσους εκμεταλλεύτηκαν το περι-
στατικό και πιο συγκριμένα τη συγκυρία
προς ίδιον όφελος, διασπείροντας ανακρί-
βειες στον διεθνή και εγχώριο Τύπο.

Το μεγάλο φαγοπότι

Οποιοσδήποτε με ισχυρές γνωριμίες,
συγκεκριμένους στόχους και… θράσος
μπορούσε να ιδρύσει μία ΜΚΟ, με πρόσχη-
μα κάποια δράση υπέρ του περιβάλλοντος ή
υπέρ ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Κα-
τάφερναν, δε, να εξασφαλίζουν μεγάλες
χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανι-
σμούς και κυβερνήσεις, τις οποίες διαχειρί-
ζονται αυτόνομα και ανεξέλεγκτα! 

Πέτυχαν, μάλιστα, να επιβάλουν τη χρη-
ματοδότησή τους από κράτη και διεθνείς
φορείς, με αποφάσεις που υποχρεώνουν
τα κράτη και τους φορείς να καταβάλλουν
τεράστια ποσά ανάλογα με το ΑΕΠ τους! 

Σίγουρα ανάμεσα στις εκατοντάδες ΜΚΟ
υπάρχουν και κάποιες που πραγματικά επι-
τελούν κοινωνικό έργο και είναι αντάξιες
της αποστολής τους, αλλά στην πορεία κα-
τάντησαν τραγική μειοψηφία και επικράτη-
σαν οι τυχοδιωκτικές, με μοναδικό σκοπό
τον προσπορισμό άφθονου και εύκολου
χρήματος με διάφορες προσχηματικές δρά-
σεις, εκμεταλλευόμενες τον ανθρώπινο πό-
νο αλλά και την παραδοσιακή ελληνική φι-
λανθρωπία, για να δημιουργήσουν κοινωνι-

κά ερείσματα. Φαγοπότι που ξεπερνά το 1
δισ. ευρώ κάνουν εδώ και σχεδόν έξι χρό-
νια οι ΜΚΟ στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμε-
νες την ανοργανωσιά του κράτους απέναντι
στο προσφυγικό ζήτημα. Τα χρήματα προ-
έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δί-
δονται στις ΜΚΟ μέσω της Ύπατης Αρμο-
στείας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετα-
νάστευσης και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της κυβέρνησης, από τα 2,3 δισ. που έχουν
ξοδευτεί από το 2016 για την αντιμετώπιση
του ζητήματος, τα μισά –δηλαδή το 50%–
τα έχουν εισπράξει οι ΜΚΟ!

Νέο μητρώο

Η κυβέρνηση μέσα από το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, αφού διαπίστωσε
ότι ουδείς γνωρίζει πόσες ΜΚΟ δραστηριο-
ποιούνται στα νησιά και στην ενδοχώρα, πό-
σες προσφέρουν υπηρεσίες μέσα στα Κέν-
τρα Υποδοχής Προσφύγων και πόσες έξω
από αυτά, αποφάσισε να συντάξει νέο μη-
τρώο καταγραφής τους, προκειμένου να
βάλει μια τάξη στο χάος. Δεν είναι λίγες οι
φορές που οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρ-
χες έχουν προβληματιστεί από κάποιες
ΜΚΟ, οι οποίες δεν δηλώνουν την προέλευ-
σή τους και τις πηγές χρηματοδότησής
τους, με τη δικαιολογία ότι δεν τους πληρώ-
νουν τις εργασίες τους, ούτε το ελληνικό
κράτος ούτε η ΕΕ, άρα δεν είναι υποχρεω-
μένοι να λογοδοτήσουν σε καμία Αρχή!

Ο ύποπτος ρόλος τους και η αμφιλεγό-
μενη δράση τους έχουν διαπιστωθεί επα-
νειλημμένως από διάφορα σκάνδαλα
που αποκαλύπτονται αλλά δεν τιμωρούν-
ται, λόγω της «ανεξάρτητης» και ανεξέ-
λεγκτης δράσης τους. Το ίδιο ισχύει και
για εκείνες που προσφέρουν προστασία
στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού
(γυναίκες και παιδιά), με πρόσφατο και
ανατριχιαστικό παράδειγμα, τις καταγγε-
λίες και τα όσα αποκαλύφθηκαν στη
ΜΚΟ «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Πίσω από την αλήθεια

Πρόκειται για οργανώσεις που έγιναν
σταδιακά γνωστές από την ηχηρή παρου-
σία τους κατά τη διάρκεια μεγάλων ανθρω-
πιστικών κρίσεων, καθώς και για ορισμένα
τρανταχτά κάθε είδους σκάνδαλα.

Στο προσφυγικό, για παράδειγμα, οι
ΜΚΟ έλυσαν επιφανειακά και πρόσκαιρα
μερικές μόνο από τις πτυχές του προβλή-
ματος. Απορρόφησαν, δε, για τις δικές
τους ανάγκες το μεγαλύτερο μέρος από
τα κονδύλια που διατίθενται σχετικά από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιω-
τικούς, και μόνο ένα ελάχιστο τμήμα από
αυτά τα ποσά ξοδεύεται για τις άμεσες
ανάγκες των προσφύγων.

Όλα αυτά έγιναν σε καθεστώς αδιαφά-

νειας, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στη δομή
και τη λειτουργία τους ή στις σχέσεις των
ΜΚΟ με τους «ωφελούμενους», δηλαδή
τους πρόσφυγες, ή, τέλος, στις σχέσεις
τους με τους εργαζόμενους σ’ αυτές. Από
τη στιγμή όμως που κάποιες από τις οργα-
νώσεις αυτές παραβιάζουν κατάφωρα την
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
(2844/2018 απόφαση του Εφετείου
Αθηνών) ή αφήνουν απλήρωτους ή απα-
σχολούν μόνιμους εργαζόμενους με μπλο-
κάκι ή, τέλος, προβαίνουν σε απολύσεις
συνδικαλιστών, μελών της διοίκησης ενός
υπό σύσταση σωματείου, τότε το θέμα αυ-
τομάτως αφορά όλους μας.

Το κόλπο με το ΕΣΠΑ

Σε καθεστώς αδιαφάνειας και ελλιπούς
αξιολόγησης λειτουργούν αρκετές Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο
της παροχής βοήθειας σε ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες. Οι ΜΚΟ, σε σύμπραξη
με δήμους, έχουν ενταχθεί σε προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ (2014-2020), ύψους άνω
των 100 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία
προβλέπεται η χρηματοδότηση, από ευ-
ρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, για τρία
χρόνια, κοινωνικών παντοπωλείων, κοι-
νωνικών φαρμακείων και συσσιτίων. 

Παρότι, βάσει του κανονισμού λειτουρ-
γίας του υπουργείου Εργασίας για τις κοι-
νωνικές δομές, οι ΜΚΟ είναι υποχρεωμέ-
νες να καταθέτουν πλήρη φάκελο και οι-
κονομικό απολογισμό στα αρμόδια όργα-
να της Πολιτείας, σε αρκετές περιπτώ-
σεις δεν συμμορφώνονται με τον κανονι-
σμό, ενώ δεν τηρούν τους όρους και τα
κριτήρια που προβλέπονται στις προκηρύ-
ξεις των περιφερειών.

Μάλιστα, ΜΚΟ που συμμετέχουν στο
τρέχον ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κατά το
παρελθόν και σε τέσσερις τουλάχιστον πε-
ριπτώσεις που διαχειρίστηκαν κοινωνικές
δομές, εκδιώχθηκαν από τις δημοτικές
αρχές υπό το βάρος καταγγελιών για κα-
κοδιαχείριση κονδυλίων, παραποίηση οι-
κονομικών στοιχείων και χαμηλό επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών.
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  και οι απίστευτοι λόγοι ύπαρξής τους
� Τα διαχρονικά σκάνδαλα,

οι επιχορηγήσεις, 
οι ύποπτοι σκοποί, οι

«περίεργες» διαδρομές και
οι… εισαγγελείς 

� Το μεγάλο «πάρτι» και
ο… χορός των

δισεκατομμυρίων

Το χάος που επικρατούσε μέχρι πρόσφα-
τα αντικατοπτρίζεται σε ένα παράδειγ-
μα: Αστυνομικοί στην Ειδομένη, το
2016, διαπίστωσαν ότι μέλη ΜΚΟ του
εξωτερικού εμφανίστηκαν ξαφνικά και
προσπαθούσαν να πείσουν τους πρό-
σφυγες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί να
ξεσηκωθούν και να περάσουν τα σύνο-
ρα! Τότε, η μία και μοναδική υπάλληλος
που υπήρχε στο γραφείο που ασχολείται
με τα μητρώα των ΜΚΟ στο πρώην
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
είχε δεχτεί περίπου 300 αιτήματα από
ΜΚΟ που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν
στην Ελλάδα.
Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι
να μπει μια τάξη στο πώς μια οργάνωση
μπορεί επίσημα να πάρει άδεια από το
κράτος, αλλά και το πιο σημαντικό είναι
ότι τώρα πια οι οργανώσεις αυτές θα
ελέγχονται για το αν πραγματικά εφαρ-
μόζουν τη διαδικασία που έχουν αναλά-
βει ή όχι. Ήδη συγκροτήθηκε μεικτό κλι-
μάκιο που θα αποτελείται από αστυνομι-
κούς, εκπροσώπους της Γραμματείας
Μετανάστευσης, υπαλλήλους του
υπουργείου Εργασίας ακόμα και υπαλ-
λήλους του υπουργείου Οικονομικών.
Η επιτροπή αυτή κάνει εφόδους και
ελέγχους στις ΜΚΟ για τη λειτουργία
τους και για τα πεπραγμένα τους.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τέθη-
καν βασικές προϋποθέσεις για να μπο-
ρεί μια ΜΚΟ να πάρει πιστοποίηση.
Η εμπειρία, το προσωπικό, αλλά και η
υπογραφή επίσημου μνημονίου συνερ-
γασίας είναι μερικές από τις προϋποθέ-
σεις, ενώ ο έλεγχος στο προσωπικό των
οργανώσεων θα γίνεται ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει να
συντάσσονται οι υπουργικές αποφάσεις
από το υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη, που θα βάζει το πλαίσιο και τους κα-
νόνες μέσα στα οποία θα δραστηριοποι-
ούνται πια οι ΜΚΟ.

Βάζει κανόνες 
η κυβέρνηση



Τ άξη στο άναρχο τοπίο των 82
δομών παιδικής προστασίας
και φροντίδας που

λειτουργούν στη χώρα μας –κάποιες
εδώ και δεκαετίες– επιχειρεί να
βάλει η κυβέρνηση. Οι αποκαλύψεις
για τα όσα φαίνεται να συνέβαιναν
πίσω από τις κλειστές πόρτες της
«Κιβωτού του Κόσμου» αποτέλεσαν
θρυαλλίδα εξελίξεων, που ίσως και
να είχαν αργήσει. 

Αποτελεί κοινή ομολογία ότι διαχρονι-
κά η ελληνική Πολιτεία υστερούσε ση-
μαντικά σε δομές φιλοξενίας και υπο-
στήριξης παιδιών, που είτε έχουν εγκα-
ταλειφθεί από τους βιολογικούς τους γο-
νείς είτε προέρχονται από ακατάλληλο ή
κακοποιητικό περιβάλλον. Το έλλειμμα
αυτό ήρθε να καλύψει η ιδιωτική πρωτο-
βουλία ή, για να ακριβολογούμε, οι εθε-
λοντές που δημιούργησαν τις δικές τους
δομές, κερδίζοντας σημαντικό χώρο στο
κοινωνικό κράτος και γενναιόδωρους
υποστηρικτές-χορηγούς. 

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι ίσως το
πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξεκι-
νώντας από έναν μικρό χώρο στην ενο-
ρία του Αγίου Γεωργίου στην Ακαδημία
Πλάτωνος το μακρινό 1998 και φτάνον-
τας μέσα σε 24 χρόνια να αποτελεί μία
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜ-
ΚΕ), με τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ έσοδα
ετησίως από χορηγούς και κρατικές επι-
δοτήσεις και πάνω από 400 ανήλικα παι-
διά υπό τη σκέπη της (σ.σ. μόνο αυτήν τη
χρονική περίοδο) και μεγάλο αριθμό
εξαρτώμενων οικογενειών.

Αναγνώρισε το πρόβλημα

Ήδη από τον Μάιο του 2022, η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου αναγνώρισε
το πρόβλημα της κρατικής «απουσίας»
και επιχείρησε να θεσπίσει ένα κανονι-
στικό πλαίσιο που θα έπρεπε να υπάρχει
εδώ και δεκαετίες. Το νομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βουλή, και για πρώτη
φορά έβαζε αυστηρές προδιαγραφές
και σαφή κριτήρια ίδρυσης και λειτουρ-
γίας των δομών αυτών, προκάλεσε
θύελλα αντιδράσεων, ακόμη κι απ’ αυ-
τούς που θα έπρεπε πρώτοι να το θέ-
λουν. Χαρακτηριστική περίπτωση το
«Χαμόγελο του Παιδιού», με τον πρό-
εδρο, Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, να

υψώνει το... λάβαρο της επανάστασης,
θεωρώντας ότι κινδυνεύει με λουκέτο.
Χρειάστηκαν άπειρες διευκρινιστικές
δηλώσεις μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύ-
ματα, όπως ότι «σε όλες τις δομές παρέ-
χεται μεταβατική περίοδος διάρκειας
ενός έτους να προσαρμοστούν στις νέες
προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια
δομή για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί
να προσαρμοστεί, είμαστε εδώ για να τη
βοηθήσουμε».

Η περίπτωση της «Κιβωτού» 

Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουμε πως οι καταγγε-
λίες-αποκαλύψεις που γίνονται τα τε-
λευταία 24ωρα, πρώτον, θα κριθούν
από τη Δικαιοσύνη και, δεύτερον, δεν
πρέπει να ακυρώσουν το έργο που γίνε-
ται για περισσότερες από δύο δεκαε-
τίες στην «Κιβωτό του Κόσμου». Αυτό,
όμως, που πρέπει να εξεταστεί και να
αποτελέσει οδηγό για το μέλλον είναι
το πώς έφτασε μία δομή –που στους
κόλπους της έχει εκατοντάδες ανήλικα
παιδιά– να δρα πέρα από κάθε ελεγκτι-
κό μηχανισμό. Η έξωθεν καλή μαρτυ-

ρία του πατέρα Αντώνιου Παπανικολά-
ου προφανώς και δεν είναι σοβαρό επι-
χείρημα για ένα κράτος του δυτικού κό-
σμου, καθώς ακόμη και οι πιο αγνές
προθέσεις μπορούν να «δηλητηρια-
στούν» για την όποια αφορμή, σε μία
τόσο μακρά διαδρομή. Με απλά
λόγια, εάν υπήρχε ελεγκτικός
μηχανισμός, σήμερα κανείς
δεν θα... έπεφτε από τα
σύννεφα, ούτε θα γινόταν
λόγος για κακοποιήσεις παι-
διών και πιθανές οικονομι-
κές ατασθαλίες. 

Ακόμα και βρέφη

Πληροφορίες αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά ότι το παράρτημα της Πωγωνια-
νής Ιωαννίνων είχε πάρει άδεια για να
φιλοξενεί παιδιά άνω των 5 ετών,
ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι κα-
τά διαστήματα έμεναν εκεί και μικρότε-
ρης ηλικίας, ακόμη και βρέφη. Ο ελεγ-
κτικός μηχανισμός, όμως, που θα επέ-
βλεπε εάν υπήρχε το καταρτισμένο προ-
σωπικό γι’ αυτές τις ηλικίες απουσίαζε,
όπως φαίνεται πως απουσίαζε γενικό-
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Αν το κράτος 
τη στηρίξει, 
θα προχωρήσει 
Ο γενικός διευθυντής των «Παιδι-
κών Χωριών SOS», Γιώργος Πρω-
τόπαπας, στην πρώτη συνέντευξή
του ως μέλος της προσωρινής δι-
οίκησης στην «Κιβωτό του Κό-

σμου», εξέφρασε την πίστη
του στον θεσμό της αναδο-
χής, ως εργαλείο αποϊ-
δρυματοποίησης των παι-
διών. «Είναι νωρίς ακό-
μη, αλλά, αν το κράτος τη

στηρίξει, θα προχωρήσει.
Άλλωστε δεν είναι πολλά τα

παιδιά που βρίσκονται στα ιδρύ-
ματα. Περίπου 1.500 και τα μισά
από αυτά δεν μπορούν να πάνε σε
αναδοχή για διάφορους λόγους»,
τόνισε χαρακτηριστικά. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι, από το 2019
μέχρι και σήμερα, περισσότερα
από 1.000 παιδιά έχουν δοθεί για
αναδοχή (σ.σ. άρα έχουν φύγει
από ιδρύματα και έχουν πάει σε οι-
κογενειακό περιβάλλον), ενώ κα-
ταβάλλεται προσπάθεια να μει-
ωθεί και η γραφειοκρατία. 

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Από την απόλυτη



τερα για το εάν τηρούνταν τα παιδαγω-
γικά πρότυπα. Ούτε λόγος φυσικά για
έλεγχο στη διαχείριση των οικονομι-
κών, με τα έσοδα –σύμφωνα με τα στοι-
χεία που συνέλεξε η Αρχή για το ξέπλυ-
μα βρώμικου χρήματος– μόνο την πεν-
ταετία 2017-2021 και μόνο από χορη-
γίες να φτάνουν τα 27,7 εκατ. ευρώ.
Πολλά απ’ αυτά, μάλιστα, από το υστέ-
ρημα απλών πολιτών...

Το νέο πλαίσιο 

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργα-
σίας έρχεται να ρυθμίσει μία σειρά ζητη-
μάτων που αποτελούν «κλειδί» για να συ-
νεχίσει απρόσκοπτα η λειτουρ-
γία των 82 δομών παιδι-
κής προστασίας και
φροντίδας. Θα πρέ-
πει η ελληνική Πο-
λιτεία να μη μεί-
νει στα τυπικά,
που έχουν να κά-
νουν π.χ. με τις
κτιριακές προδια-
γραφές ή τα τετρα-
γωνικά μέτρα της

κουζίνας και της τουαλέτας. Θα πρέπει
να εμβαθύνει στο τι συμβαίνει πίσω από
τις κλειστές πόρτες: Τα ανήλικα παιδιά
λαμβάνουν την απαιτούμενη φροντίδα;
Μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που ναι
μεν δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη βιο-
λογική οικογένεια, αλλά είναι υγιές; Η
στήριξη που αφειδώς –ακόμη και σε δύ-
σκολες οικονομικά εποχές– δίνουν επι-
χειρηματίες και απλοί πολίτες πηγαίνει
σε πραγματικές ανάγκες; Διασφαλίζον-
ται τα δικαιώματα των παιδιών κι έχουν
ενεργό ρόλο στα ζητήματα που τα αφο-
ρούν; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν
το αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα. 

Σε πρώτη φάση και λόγω
της υποστελέχωσης
των Περιφερειών,
προβλέφθηκε η δυ-

νατότητα να ανα-
λαμβάνουν ως
κοινωνικοί σύμ-
βουλοι και υπάλ-
ληλοι των δήμων

ή νομικών προσώ-
πων αυτών. Υπο-

χρέωσή τους να

πραγματοποιούν αυτοψίες –τουλάχιστον
μία ανά εξάμηνο–, συντάσσοντας σχετι-
κή έκθεση. Είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι πλέον προβλέπονται κυρώσεις
(σ.σ. χρηματικά πρόστιμα και ποινική
δίωξη) σε περίπτωση λειτουργίας δο-
μών χωρίς άδεια ή χωρίς να διασφαλίζε-
ται ένα ανεκτό επίπεδο φιλοξενίας των
παιδιών. Όσον αφορά την υποχρέωση
υποβολής ποινικού μητρώου για κάθε
νεοπροσληφθέντα, είναι μεν ένα βήμα
προς το εμπρός, που όμως δεν αρκεί,
καθώς ενδεχομένως να χρειάζεται και
μία γνωμάτευση από ψυχίατρο, ότι το
άτομο είναι κατάλληλο για να εργαστεί
με ανήλικα παιδιά. 

Ο θεσμός της αναδοχής 

Στο νομοσχέδιο του Μαΐου του 2022
υπήρχε μία αναφορά στο ζήτημα (σ.σ.
για πολλούς ταμπού) της αναδοχής
των παιδιών που φιλοξενούνται σε δο-
μές, με την πρόθεση της κυβέρνησης

οι αλλαγές που έχουν ψηφιστεί και τε-
θεί ήδη σε ισχύ να γίνουν πλέον ευρύ-
τερα γνωστές και να προσελκύσουν
περισσότερο κόσμο. 

Η κυριότερη έχει να κάνει με τη μεί-
ωση του χρόνου που απαιτείται, από τη
στιγμή που ο πολίτης καταθέτει την αίτη-
σή του μέχρι την ένταξή του στο Εθνικό
Μητρώο υποψήφιων γονέων. Παράλλη-
λα, προωθείται η θέσπιση του επιδόμα-
τος αναδοχής, το οποίο θα κυμαίνεται
από 325 έως και 1.200 ευρώ τον μήνα,
ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των παι-
διών. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η
διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για
όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι,
καθώς το ελάχιστο όριο πέφτει από τα
30 έτη στα 25 και το μέγιστο αυξάνει
από τα 60 στα 75 έτη, με μέγιστη ηλικια-
κή διαφορά μεταξύ παιδιού και αναδό-
χου τα 50 έτη. Απαραίτητη προϋπόθεση,
βέβαια, είναι η ενίσχυση με προσωπικό
των Περιφερειακών Ενοτήτων που είναι
επιφορτισμένες με τη διαδικασία.
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«Στόχος μας είναι τα παιδιά να νιώσουν ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, πέρα από
αυτόν που έχουν γνωρίσει. Μόνο κίνητρό μας είναι η αγάπη και σε αυτή βασιζόμα-
στε». Με τα λόγια αυτά, στην ιστοσελίδα της «Κιβωτού του Κόσμου», το πιο συζητημέ-
νο πρόσωπο των τελευταίων ημερών, ο πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, περιγρά-
φει το όραμα με το οποίο ξεκίνησε τη δράση του σε μία φτωχογειτονιά στον Κολωνό.
Αν υπάρχει ένα ερώτημα στα χείλη των απλών πολιτών, δεν είναι άλλο από το «τι εί-
ναι τελικά ο πατέρας Αντώνιος; Ένας σύγχρονος “αμνός” του Θεού ή ένας… λύκος

με προβιά;». 
Όλα αυτά τα χρόνια, τον γνωρί-
σαμε ως έναν μειλίχιο άνθρωπο
που σκοπό της ζωής του είχε να
βοηθήσει τα παιδιά που είτε εγ-
καταλείφθηκαν, είτε έμπλεξαν
σε σκοτεινά μονοπάτια παραβα-
τικότητας και ναρκωτικών, είτε
απλά η οικογένειά τους δεν μπο-
ρούσε να τα στηρίξει οικονομι-
κά. Η πόρτα της «Κιβωτού του
Κόσμου» από το 1998, όταν και
ξεκίνησε τη δράση της, ήταν
ανοιχτή σε όλους. Ακόμη και σε
αυτούς που καμία άλλη δομή
δεν ήθελε να εντάξει στους κόλ-
πους της. Γι’ αυτό και πολύ γρή-
γορα ο κληρικός από τον Κολω-
νό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός

στην κοινωνία, αλλά και στα βαριά επιχειρηματικά ονόματα που στήριξαν και γιγάν-
τωσαν όλα αυτά τα χρόνια το έργο του.  Πλέον, ωστόσο, τη θέση της επιβράβευσης
έχουν πάρει οι καταγγελίες –οι περισσότερες βέβαια χωρίς επίσημη μορφή– για...
βόλτες με πανάκριβα τζιπ, για κρουαζιέρες με «λίγα κι εκλεκτά παιδιά», για διαμονή
σε βίλες. Παράλληλα, στα γραφεία της ΜΚΟ στον Κολωνό έχει εγκατασταθεί κλιμά-
κιο της Οικονομικής Αστυνομίας, κάνοντας «φύλλο και φτερό» κάθε οικονομική συ-
ναλλαγή και αναζητώντας τυχόν σκοτεινές διαδρομές χρήματος. Το σίγουρο είναι
πως το τέλος της έρευνας θα δώσει και την απάντηση που όλοι περιμένουν...

Οι αποκαλύψεις
για την «Κιβωτό του

Κόσμου» αποτέλεσαν
θρυαλλίδα εξελίξεων, 

με το κράτος να αναλαμβάνει
πλέον τον εποπτικό 
ρόλο που οφείλει 

να έχει

... αναρχία, στην «αγκαλιά» του κράτους

Πατέρας Αντώνιος:
«Αμνός» του Θεού 
ή... λύκος με προβιά;



«Καμία άλλη κυβέρνηση, μέσα σε
ένα τόσο αρνητικό διεθνές
περιβάλλον, δεν θα κατόρθωνε

να εισαγάγει τόσο πολλά μέτρα άμεσης
οικονομικής στήριξης», λέει ο Χάρης
Θεοχάρης στο «Π», τονίζοντας πως η
προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας είναι
εθνική και υπερκομματική.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ο
Χάρης Θεοχάρης μάς μιλά για τα φοιτητικά
του χρόνια, για τις χαρές και τις λύπες στην
πολιτική του διαδρομή αλλά και για την οικο-
γένειά του που, όπως λέει,  αποτελεί το κέν-
τρο της ύπαρξής του. 

Αυτήν τη στιγμή η κυβέρνηση έχει
μπροστά της δύο φλέγοντα ζητήματα:
την ακρίβεια και τις υποκλοπές. Ποιο
από τα δύο θα κοστίσει περισσότερο
στην κυβέρνηση;

Σε καμία περίπτωση δεν θα τοποθετούσα
«στην ίδια ζυγαριά» τα δύο ζητήματα που
αναφέρετε. Διότι η μεν ακρίβεια αποτελεί
επίπτωση μιας παγκόσμιας κρίσης, οι δε λε-
γόμενες «υποκλοπές» είναι ένα θέμα που,
με νύχια και με δόντια, με κραυγές, ελεει-
νές συκοφαντίες και ατελείωτη λάσπη στον
ανεμιστήρα, πασχίζει ο κ. Τσίπρας να αναγά-
γει σε μείζον πρόβλημα. Συνεπώς, αυτό
που επιδιώκει η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, γενικότερα, είναι να διατηρή-
σει την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.
Ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτής της προ-
σπάθειας είναι η προστασία του εισοδήμα-
τος των ελληνικών νοικοκυριών από τις ανα-
τιμήσεις. Και πιστεύω ότι καμία άλλη κυβέρ-
νηση, μέσα σε ένα τόσο αρνητικό διεθνές
περιβάλλον, δεν θα κατόρθωνε να εισαγά-
γει τόσο πολλά μέτρα άμεσης οικονομικής
στήριξης προς όφελος του ελληνικού λαού
και πάντα με προτεραιότητα στους πιο ευά-
λωτους συμπολίτες μας.

Ορισμένοι επικρίνουν τον πρωθυπουρ-
γό πως έχει μεταλλάξει τη ΝΔ σε κεν-
τροαριστερό κόμμα. Ποια είναι η δική
σας άποψη;

Προσωπικά πιστεύω ότι η αντίληψη της
πολιτικής στην Ελλάδα θα πρέπει να εκσυγ-
χρονιστεί. Θα πρέπει, για το κοινό καλό και
την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας εν
όλω, να ξεπεράσουμε τη λογική του διχα-
σμού, τη μανιχαϊστική προσέγγιση τύπου
«άσπρο-μαύρο, Δεξιά-Αριστερά» κ.ο.κ. Εί-
ναι καιρός πια να αφήσουμε πίσω τα εμφυ-

λιακά μοτίβα σκέψης. Η προσπάθεια να τε-
θεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης είναι και θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εθνική και
υπερκομματική. Όποιος είναι πραγματικά
άξιος, οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες
του και, αντιστοίχως, η κυβέρνηση οφείλει
να αξιοποιεί αυτό το δυναμικό. Όλα τα υπό-
λοιπα είναι φτηνός λαϊκισμός και αδιέξοδη,
καταστροφική διχόνοια.

Πιστεύετε ότι μπορεί να ξαναχτιστούν
γέφυρες συνεννόησης για μετεκλογι-
κή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ;

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της
υπευθυνότητας και της προόδου και είναι
πρόθυμη να συνομιλήσει με κάθε πολιτικό
και κάθε παράταξη που ενστερνίζεται τις
ίδιες αρχές. Τώρα, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, η
πορεία που ακολουθεί είναι μάλλον ακατα-
νόητη, με τον κ. Ανδρουλάκη να υψώνει διά-
φορα λάβαρα κατά της Νέας Δημοκρατίας
και προσωπικά εναντίον του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, τα οποία εντέλει υφαρπάζει ο κ.
Τσίπρας. Αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το κά-

νει αυτό επίτηδες, καλό θα ήταν να ξεκαθα-
ρίσει ότι σκοπεύει να μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ
σε παράρτημα και δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν
πάλι ο κ. Ανδρουλάκης δεν συνειδητοποιεί
πού οδηγούν το κόμμα του οι προσωπικές
του επιλογές, τότε μάλλον θα πρέπει να
αναθεωρήσει τον ρόλο του ως ηγέτη της
ιστορικής παράταξής του. 

Ας περάσουμε στη δική σας διαδρομή.
Πού γεννηθήκατε; 

Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά η κατα-
γωγή του πατέρα μου είναι από την Κερασιά
της Δωρίδος, στη Φωκίδα, και από την
πλευρά της μητέρας μου από τη Θεσσαλονί-
κη. Η Κερασιά είναι ένα πολύ μικρό χωριό,
δυστυχώς με ελάχιστους μόνιμους κατοί-
κους σήμερα, χτισμένο σε μια πλαγιά των
Βαρδουσίων, σε υψόμετρο περίπου 1.150
μέτρων.  Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, το
χωριό των προγόνων μου είναι ένας μικρός,
φυσικός παράδεισος. Είναι μια «άλλη Ελλά-
δα», όπως συνηθίζουμε να λέμε πολλές φο-
ρές, εννοώντας έναν τόπο που μοιάζει να

ανήκει σε μια παλαιότερη, πιο αγνή και φυ-
σική αντίληψη για τη ζωή στην ελληνική
επαρχία. 

Σήμερα διατηρείτε δεσμούς με τη Φω-
κίδα;

Ασφαλώς. Είμαι σε επικοινωνία με τοπι-
κούς φορείς, συλλόγους κ.λπ. και παρακο-
λουθώ οτιδήποτε αφορά γεγονότα και κατα-
στάσεις που σχετίζονται με την ιδιαίτερη πα-
τρίδα μου. Και βεβαίως προσπαθώ να επι-
σκέπτομαι τον τόπο μου όσο πιο συχνά μπο-
ρώ, αν και όχι όσο συχνά θα ήθελα.

Πού πήγατε σχολείο;

Στην Αθήνα, στην περιοχή του Παπάγου
αρχικά και μετά στα Ανάβρυτα. Στη συνέχεια
πήγα για σπουδές στο εξωτερικό, στη Βρετα-
νία συγκεκριμένα. Πήρα πτυχίο MEng στην
Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineer-
ing) από το Imperial College of Science,
Technology and Medicine του Λονδίνου.

Τι θυμάστε πιο έντονα από τα μαθητικά
σας χρόνια;

Μου έμεινε το γεγονός ότι ήμουν εσωτερι-
κός και άρα Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έμε-
να στο σχολείο και αυτό μου έμαθε να έχω
μια πειθαρχία: στρώναμε τα κρεβάτια μας,
κάναμε δραστηριότητες κοινές, είχαμε παι-
δαγωγούς που μας καθοδηγούσαν και γενι-
κότερα ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα
συνηθίσει μέχρι τα 15 μου χρόνια. Μάλιστα,
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Βουλευτής Αθηνών της ΝΔ, πρώην υπουργός ΤουρισμούΧάρης Θεοχάρης

Για το κοινό καλό ας ξεπεράσουμε    

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

«Η αναπτυξιακή τροχιά της χώρας είναι και θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ως εθνική και υπερκομματική… 

Όλα τα υπόλοιπα είναι φτηνός λαϊκισμός 
και αδιέξοδη, καταστροφική διχόνοια»
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   το «άσπρο-μαύρο» και το «Δεξιά-Αριστερά»
με πολλή αγάπη συναντώ συμμαθητές μου
και είναι ένα από τα όμορφα πράγματα που
η πολιτική μού έδωσε, να ξαναβρεθώ με αν-
θρώπους της παιδικής μου ηλικίας.

Και πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε
με την πολιτική;

Κοιτάζοντας τώρα προς τα πίσω, θε-
ωρώ ότι με έναν τρόπο ασχολούμουν
ανέκαθεν με την πολιτική. Ίσως λίγο
αφηρημένα στα πολύ νεανικά μου χρό-
νια και πιο συστηματικά αργότερα, αλλά
τα κοινά με ενδιέφεραν έντονα
από τότε που μπορώ να θυ-
μάμαι τον εαυτό μου.

Δηλαδή, είχατε από
μικρός το μικρόβιο
της πολιτικής; Όταν
ήσασταν μικρός, τι
θέλατε να γίνετε;

Πιστεύω ότι η τε-
χνολογία και η πολι-
τική ασκούσαν πά-
νω μου μια εξίσου
ισχυρή έλξη. Με εν-
διέφεραν τα κοινά
και ένιωθα την
ανάγκη να μπορέσω
μια μέρα να «παντρέ-
ψω» αυτά τα δυο εν-
διαφέροντα. Να κάνω
τη ζωή των ανθρώπων

ευκολότερη με λιγότερη γραφειοκρατία και
λιγότερη ταλαιπωρία. Η ευκαιρία αυτή μου
δόθηκε στη ΓΓΠΣ και η συνέχεια είναι γνω-
στή.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
στην πολιτική σας διαδρομή;

Όταν ως υπουργός Τουρισμού
ήμουν υποχρεωμένος να ανα-
σκευάζω ανυπόστατες κατηγο-

ρίες που διατύπωναν ΜΜΕ του εξω-
τερικού ότι η Ελλάδα δεν φροντίζει

αρκετά τα μέτρα υγειονο-
μικής ασφάλειας για
τους ταξιδιώτες που
υποδέχεται. Ήταν η
περίοδος του πρώ-
του ανοίγματος του
ελληνικού τουρι-
σμού μετά την
έξαρση της πανδη-
μίας. Και για αυτό
το άνοιγμα είχαμε
δουλέψει αδιανόη-
τα σκληρά, αλλά
απολύτως μεθοδικά

και οργανωμένα.
Οπότε θεώρησα τε-
ράστια αδικία να ει-
σπράττουμε τέτοια

αρνητική προκατάλη-
ψη, η οποία δυσφημούσε

την Ελλάδα. Εντέλει, όμως,

όλα πήγαν καλά και οι κακές γλώσσες
αποστομώθηκαν από την εκπληκτική επι-
τυχία που σημείωσε και σημειώνει ο του-
ριστικός κλάδος στη χώρα μας.

Αντίστοιχα, ποια ήταν η πιο ευτυχισμέ-
νη στιγμή σας;

Παραδόξως είναι η ίδια περίοδος του
συλλογικού αγώνα που δώσαμε στο υπουρ-
γείο Τουρισμού, από κοινού με όλους τους
φορείς του κλάδου, δημόσιους και ιδιωτι-
κούς, για να στήσουμε ξανά στα πόδια της
την ελληνική τουριστική βιομηχανία. Θα θυ-
μάμαι πάντα τη διαφημιστική καμπάνια που
σχεδιάσαμε για να προβάλουμε την Ελλάδα
σε όλο τον κόσμο και να την ταυτίσουμε
συμβολικά με την απελευθέρωση από τους
υγειονομικούς περιορισμούς. Κυρίως,
όμως, θα θυμάμαι πάντα με ενθουσιασμό
και συγκίνηση ότι δημόσιος και ιδιωτικός το-
μέας παλέψαμε ενάντια στη χειρότερη κρί-
ση που έπληξε ποτέ τον τουρισμό παγκο-
σμίως και τα καταφέραμε περίφημα ως
έθνος, όλοι μαζί.

Τελικά η πολιτική έχει περισσότερες
λύπες ή περισσότερες χαρές;

Δύσκολο να μετρήσεις τέτοιου είδους
αναλογίες. Ας πούμε απλώς ότι η πολιτική
δεν σου επιτρέπει να μείνεις στάσιμος, δεν
σου δίνει το περιθώριο να βαρεθείς. Σί-
γουρα, όμως, στο τέλος της ημέρας το
αποτύπωμα είναι θετικό, ειδικά όταν νιώ-

θεις ότι έβαλες έστω και ένα λιθαράκι για
να βελτιώσεις την καθημερινότητα των
συμπολιτών σου.

Από πού αντλείτε δύναμη στις δυσκο-
λίες της ζωής;

Από το χαμόγελο της συζύγου μου και
από το βλέμμα των παιδιών μου.

Είστε πολύτεκνος, πατέρας τεσσάρων
παιδιών. Πώς είναι αυτό; Υπάρχουν δυ-
σκολίες;

Τα παιδιά και η οικογένεια είναι η μεγαλύτε-
ρη χαρά μου, το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο
δώρο που έχω στη ζωή. Εξυπακούεται ότι
δεν είναι πάντοτε εύκολο να είμαι ο ιδανικός
πατέρας, υπό την έννοια ότι τα καθήκοντα και
οι υποχρεώσεις μού αφαιρούν χρόνο από τον
οικογενειακό βίο. Ωστόσο, στην πραγματικό-
τητα, το κέντρο της ύπαρξής μου είναι εκεί,
μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά μου.

Έχετε χόμπι; Υπάρχει ελεύθερος
χρόνος;

Έχω αναθέσει στα παιδιά μου να ορίζουν
εκείνα τα χόμπι μου. Ακολουθώ τα δικά
τους ενδιαφέροντα, ώστε να μοιράζομαι
μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερο
χρόνο. Και ενώ πολλοί παραπονιούνται ότι
τα παιδιά απορροφούν ενέργεια, για εμένα
ισχύει το αντίθετο: Μου μεταδίδουν την
ενέργειά τους και τη δίψα τους για τα και-
νούργια πράγματα, για την ίδια τη ζωή. 

Θεωρείτε πως υπάρ-
χουν ακόμα περιθώρια
για περαιτέρω άνοιγμα
της ΝΔ στον κεντρώο
χώρο;

Θεωρώ πως πάντα υπάρ-
χουν περιθώρια για τη Νέα
Δημοκρατία να διευρύνει το
κάλεσμά της. Προφανώς η
βάση της είναι το δημοκρα-
τικό κέντρο, όμως, όπως
ήδη ανέφερα, το βασικό κρι-
τήριο για τη συμμετοχή στη
διακυβέρνηση σε συνεργα-
σία με τη Νέα Δημοκρατία
πρέπει να είναι το κοινό όρα-
μα για μια καλύτερη Ελλά-
δα. Από όποιον πολιτικό χώ-
ρο και εάν προέρχεται κά-
ποιος, η Νέα Δημοκρατία
τον θεωρεί ευπρόσδεκτο,
αρκεί να είναι έτοιμος/η να
θέσει τις ικανότητες και τα
προσόντα του στην υπηρε-
σία της πατρίδας.
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Τις τελευταίες ημέρες, το Πανελλήνιο έχει
μείνει άφωνο από την υπόθεση που
αφορά στην «Κιβωτό του Κόσμου»… Οι

σοκαριστικές καταγγελίες και η παρέμβαση
των Αρχών έφεραν την απομάκρυνση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Μη
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης και την
τοποθέτηση νέου…

Και μπορεί η όλη υπόθεση να είναι εξόχως στε-
νάχωρη, όμως μια ακτίδα ελπίδας εμφανίστηκε
τόσο με την ανακοίνωση των προσώπων που
απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και με το
όνομα της προέδρου: Αλεξάνδρα Μαρτίνου!

Για να φέρει ξανά την «ελπίδα»

Πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την προ-
σφορά στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά σε δρά-
σεις που αφορούν σε παιδιά! Ποια είναι όμως η
νέα πρόεδρος του ΔΣ της «Κιβωτού του Κόσμου»,
που θα «σηκώσει –για μια ακόμα φορά– τα μανί-
κια» ώστε να εξυγιάνει την τόσο τραυματισμένη

ΜΚΟ και να ξαναδώσει στα παιδιά την
αγάπη, τη θαλπωρή και την

ασφάλεια που χρειάζονται;
Γεννήθηκε στην Αθήνα,
φοίτησε στο Αμερικανικό
Κολέγιο και στη συνέχεια
πήρε πτυχίο Οικονομικών
από το Πανεπιστήμιο της
Γενεύης. Από πολύ μικρή
βοηθούσε τη μητέρα της,
Αλίκη Βεκρή, στα ετήσια
μπαζάρ του Σώματος Ελλη-
νίδων Οδηγών, στο οποίο
ήταν δραστήριο μέλος. Και
ο πατέρας της, Σωκράτης,
ήταν άνθρωπος της προ-
σφοράς με έντονη φιλαν-
θρωπική δράση.

Η διαδρομή της και οι δράσεις της επιβεβαι-
ώνουν περίτρανα ότι η νέα «καπετάνισσα» της «Κι-
βωτού» ήταν και είναι πάντα δίπλα σε παιδιά και
σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

Η στιγμή «σταθμός»

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για
τη στιγμή που τη συγκλόνισε και την «έσπρωξε»
ώστε να ασχοληθεί ακόμα πιο ενεργά με την προ-
σφορά στον συνάνθρωπο. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’80 γνώρισε μια μητέρα που μεγάλωνε
μόνη της τον Γιώργο, ένα παιδί με σύνδρομο
Down. Η συνάντηση αυτή την οδήγησε στη δημι-
ουργία του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». 

Για αυτήν τη γνωριμία η κα Μαρτίνου είχε πει
παλαιότερα σε συνέντευξή της: «Το 1982 έτυχε
να γνωρίσω μια εργαζόμενη που είχε ένα παιδί,
τον Γιώργο, με σύνδρομο Down.  Τότε ήταν κλει-
σμένο σε ένα ίδρυμα που έμοιαζε περισσότερο
με κολαστήριο. Οι υπεύθυνοι δεν άφηναν
ούτε τους γονείς των παιδιών να τα
επισκεφθούν. Την ίδια χρονιά, είχε
τύχει να πάω με τον άνδρα μου
στη Λέρο για διακοπές. Θελήσα-
με να δούμε από κοντά το Ψυχια-
τρείο. Δεν μας άφησαν. Ήμασταν
νέοι τότε και πήραμε την τολμηρή
απόφαση να πηδήξουμε έναν τοίχο
και να μπούμε μέσα. Ακόμα θυμάμαι
τις σοκαριστικές εικόνες. Αυτό με έκανε
να θέλω ακόμα πιο πολύ να ασχοληθώ με τα ζη-
τήματα αυτά, και γενικά με τα παιδιά στα οποία
είχα αδυναμία και προτού γίνω μητέρα. Όταν
έκλεισε το ίδρυμα που φιλοξενούσε τον Γιώργο,
15 γονείς έμειναν μετέωροι». 

«Μαζί για το Παιδί»

«Έτσι ξεκίνησε το “Χαρά”, που έδωσε στέγη σε
αυτά τα παιδιά τότε, που συνεχίζει να λειτουργεί
υποδειγματικά έως σήμερα… Αναρωτήθηκα αν η
φιλανθρωπία είναι κάτι έμφυτο ή μαθαίνεται διά
του έμπρακτου παραδείγματος. Θα έλεγα ότι
υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που από τη φύση
τους είναι δοτικοί. Όμως η ίδια η φιλανθρωπία εί-
ναι θέμα παιδείας, ξεκινάει από την οικογένεια,

εδραιώνεται στο σχολείο. Συχνά μάλιστα είναι
θέμα κουλτούρας μιας χώρας», είχε πει τότε.
Και η προσφορά της δεν σταμάτησε εκεί.
Το 1996 δημιούργησε το ίδρυμα «Μαζί για

το Παιδί», που έχει ως σκοπό τη βοήθεια παιδιών
και οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα επιβίωσης και υγείας. Το Ίδρυμα αυτό
είναι μια Ένωση μη κερδοσκοπικών σωματείων
και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία
περισσότερων από 30.000 παιδιών κάθε χρόνο.
Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει
βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν
φτώχεια, αναπηρία, κακοποίηση και αρρώστια.

Στις υποβαθμισμένες περιοχές

Η κα Μαρτίνου έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στις υπο-
βαθμισμένες κοινότητες και για τον λόγο αυτόν έχει
ταξιδέψει σε δυσπρόσιτες περιοχές, όπως σε ακριτι-
κές κοινότητες στον Έβρο, προκειμένου να ενημερω-

θεί, να βοηθήσει αλλά και να ενημερώσει τον κό-
σμο για τη δράση του Ιδρύματος.
Έχει προσφέρει σύγχρονο ιατρικό
εξοπλισμό στο νοσοκομείο της
Αλεξανδρούπολης, έχει χρημα-
τοδοτήσει ανακατασκευή και
ανάπλαση σχολικών γηπέδων
στο Διδυμότειχο και τα Δίκαια,
έχει προσφέρει εκπαιδευτικό

εξοπλισμό και αθλητικά είδη σε
σχολεία αλλά και συλλόγους νέων,

ενώ δημιούργησε θερμοκήπιο στον
οικισμό Ρίζια της Ορεστιάδας για την «καλ-

λιέργεια» της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Πρόσφατα, επίσης, η Αλεξάνδρα Μαρτίνου σχε-

δίασε μεγάλη φιλανθρωπική δημοπρασία σε συ-
νεργασία με τον οίκο Christie’s, προκειμένου να
ενισχυθεί το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». 

Τα προγράμματα και η βράβευση

Το 2009 ίδρυσε τη συμβουλευτική γραμμή
«11525», η οποία προσφέρει βοήθεια σε 6.000
άτομα ετησίως. Το 2012, με το πρόγραμμά «Προ-
σφέρω γιατί Νοιάζομαι», μοίρασε χιλιάδες τόνους
ειδών πρώτης ανάγκης σε ιδρύματα και φορείς παι-
δικής προστασίας, ενώ την επόμενη χρονιά με το
πρόγραμμα «Είναι σημαντικό να προσφέρεις» εξα-
σφάλισε σίτιση για χιλιάδες άπορες οικογένειες. 

Το 2016, το «Μαζί για το Παιδί» βραβεύτηκε
από την Ακαδημία Αθηνών για τη συνολική προ-
σφορά του στην κοινωνία.

Η καπετάνισσα της «Κιβωτού»

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου ανήκει σε μία από τις ισχυρότερες εφοπλιστικές οικογένειες
του τόπου, με αναγνωρισμένη κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά. Είναι παντρεμέ-
νη με τον Ανδρέα Μαρτίνο με τον οποίο απέκτησαν τρία παιδιά, την Αταλάντη, τον Κίκο
και την Αλίκη. Μάλιστα, η Αλεξάνδρα Μαρτίνου είναι και γιαγιά από τις δύο κόρες της.

του Ίωνα Παπαδάκη
papadakis.ion@gmail.com

Από τη «Χαρά»
και το «Μαζί για το

Παιδί» μέχρι σήμερα,
ένας δρόμος άρρηκτα
συνδεδεμένος με την
προσφορά προς το
κοινωνικό σύνολο 

και τα παιδιά!
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Η επέκταση του μετρό από τον Πειραιά προς το Κερατσίνι-Δραπετσώ-
να, το Πέραμα και τη Σαλαμίνα δεν βρίσκεται στο σχεδιασμό του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ η τοπική κοινωνία απέρριψε και
την επέκταση του τραμ προς αυτές τις περιοχές. Αυτό προκύπτει από
την απάντηση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κα-
ραγιάννη σε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το αίτημα επέκτασης του
μετρό προς τις περιοχές του ευρύτερου Πειραιά.

Ο υφυπουργός υποστήριξε πως οι χρηματικοί πόροι είναι πεπερασμέ-
νοι, αν και επεσήμανε ότι «όλες οι περιοχές αυτές χρειάζονται και δί-
κτυο μετρό και δίκτυο τραμ», ωστόσο οι συγκεκριμένες τοπικές κοινω-
νίες δεν δέχτηκαν την επέκταση του δικτύου τραμ όταν υπήρξε διαβού-
λευση πριν από μερικά χρόνια.

Καθάρισαν για πρώτη
φορά την πλ. Πηγάδας 
και τον Τινάνειο κήπο

Επιχείρηση-σκούπα στην πλατεία
Πηγάδας και στον Τινάνειο κήπο πραγ-
ματοποίησαν συνεργεία του Δήμου
Πειραιά.

Ειδικότερα, ο Δήμος Πειραιά προ-
χώρησε σε καθαρισμό και εξωραϊσμό
της πλατείας Πηγάδας και στον Τινά-
νειο κήπο, τις τελευταίες ημέρες, συ-
νεχίζοντας τις δράσεις για την καθα-
ριότητα και την αισθητική αναβάθμιση
των δημόσιων χώρων.

Συνεργεία της Διεύθυνσης Καθα-
ριότητας καθάρισαν και έπλυναν τους
κοινόχρηστους χώρους, αποκατέστη-
σαν φθορές, επιδιόρθωσαν τα παγκά-
κια, αντικατέστησαν τα καλαθάκια
απορριμμάτων και έβαψαν τα ρείθρα
των πεζοδρομίων. Ίσως να είναι πρώ-
τη φορά που καθαρίζονται πλατεία
Πηγάδας και Τινάνειος κήπος στα
οκτώ χρόνια δημαρχιακής θητείας
Μώραλη...

Έδωσε «ανάσα» 
η καταβολή 
των οφειλόμενων
Οικονομική «ανάσα» στην ακτοπλοΐα
δίνει η αποπληρωμή ενός μεγάλους
μέρους των οφειλόμενων μισθωμά-
των από την εκτέλεση δρομολογίων
άγονων γραμμών, μετά από σχετική
ρύθμιση που κατατέθηκε και ψηφί-
στηκε στη Βουλή, με πρωτοβουλία
του αρμόδιου υπουργού Ναυτιλίας
Γιάννη Πλακιωτάκη.
Η σχετική ρύθμιση προβλέπει ότι πε-
ρίπου 40 εκατ. ευρώ θα προέλθουν
από τον τακτικό προϋπολογισμό του
2022 για την αποπληρωμή δρομολο-
γίων των ακτοπλόων και όχι από το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
όπως εφαρμόζεται έως τώρα, καθώς
υπήρχε κίνδυνος τιμολόγια ακτοπλοϊ-
κών εταιρειών που είχαν κατατεθεί
έως τις 31/10/2022 να μην μπορέ-
σουν να αποπληρωθούν.

Χωρίς όραμα, πρόγραμμα και σχέδιο
Χωρίς όραμα, πρόγραμμα και σχέδιο για την πόλη είναι ο προϋπολογισμός
και το τεχνικό πρόγραμμα του 2023, που πέρασαν κατά πλειοψηφία σε τηλε-
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.
Μετά από μια ανούσια και βαρετή συζήτηση με ευχολόγια, ο προϋπολογι-
σμός και το τεχνικό πρόγραμμα εγκρίθηκαν, κυρίως με ψήφους δημοτικών
συμβούλων των συνδυασμών της πλειοψηφίας, «Πειραιάς Νικητής» και «Πει-
ραιάς Πόλη Πρότυπο» που συνδιοικούν τον δήμο.
Αντιθέτως, καταψηφίστηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατά-
ξεων της Αριστεράς, που φαίνεται ότι δεν πείστηκαν από όσα οραματίζεται η
Δημοτική Αρχή Μώραλη - Βλαχάκου για την επόμενη χρονιά...

Νέο ρεκόρ σημειώνουν, από τις
αρχές του 2022, οι ιδρύσεις
νέων εταιρειών στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), από τις
αρχές του χρόνου μέχρι τις 21 Νοεμ-
βρίου έχουν ανοίξει 1.162 νέες επι-
χειρήσεις, δηλαδή 5 κάθε εργάσιμη
ημέρα. Στο ίδιο διάστημα έχουν δια-
γραφεί 213 επιχειρήσεις, δηλαδή,
για κάθε πέντε επιχειρήσεις που ανοί-

γουν, κλείνει μόλις μία. Σύμφωνα με
τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδη,
«η επιχειρηματικότητα στον ευρύτερο
πειραϊκό χώρο δείχνει αντοχή, με τις
τάσεις ανάπτυξης του επιχειρείν να
παραμένουν ανοδικά ισχυρές, παρά
τις αντιξοότητες...».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνο-
λο των επιχειρήσεων που άνοιξαν, με-
ταξύ άλλων, οι 560 είναι ΙΚΕ, οι 153
ΕΠΕ, οι 141 ΑΕ, οι 83 ΕΕ και οι 8 ΟΕ.

Στη Βουλή καταγγελίες
για το Μεταξά
Στη Βουλή έφεραν οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τις ενέργει-
ες της διοίκησης της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων, ανα-
φορικά με την τοποθέτηση διευθυντή Δι-
οικητικού στο Νοσοκομείο Μεταξά, ζη-
τώντας να τηρηθεί η νομιμότητα.
Ειδικότερα, ερώτηση προς τον υπουργό
Υγείας κατέθεσαν 28 βουλευτές και βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμα-
χία, καλώντας τον να απαντήσει, αν προτί-
θεται να εφαρμόσει τη νομιμότητα των
υπηρεσιακών τοποθετήσεων διευθυντών
στο Νοσοκομείο Μεταξά κι αν θα ανακλη-
θεί η απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ
Πειραιώς και Νήσων που την παραβιάζει.

Και νέα «βουτιά» για 
τα εμπορευματοκιβώτια

Με μείωση για 3η συνεχή χρονιά δείχνει
ότι θα κλείσει το 2022 η διακίνηση εμ-
πορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ
και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά.
Ειδικότερα, συνεχίζεται η πτώση στη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις
προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά, που δια-
χειρίζεται η ΣΕΠ / PCT, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του 10μήνου του 2022,
που δημοσίευσε η Cosco Shipping
Ports. Σύμφωνα με την Cosco Shipping,
το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου δια-
κινήθηκαν 3,609 εκατ. εμπορευματοκι-
βώτια, σημειώνοντας μείωση 10,3%, σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2021. Ανάλογη μείωση καταγράφηκε
και τον προηγούμενο μήνα.

ΕΒΕΠ: Πέντε νέες επιχειρήσεις
ανοίγουν ημερησίως στον Πειραιά

Το μετρό δεν θα επεκταθεί προς Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα
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Το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της
ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στον
Βόλο, ήταν εκ προοιμίου

εξαιρετικά σημαντικό, όπως άλλωστε το
είχε χαρακτηρίσει ο πρόεδρος της
Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς
έγινε σε μια κρίσιμη για την Αυτοδιοίκηση
συγκυρία, με ανοιχτά πολλά φλέγοντα
ζητήματα.

Η διοίκηση της ΚΕΔΕ από τη μια πλευρά
αναγνώρισε τις προσπάθειες της κυβέρνη-
σης να βοηθήσει τα οικονομικά των δήμων
για την «κάλυψη» της ενεργειακής κρίσης,
όμως έκανε σαφές πως υπάρχουν πολλά
«ανοιχτά θέματα» που πρέπει να βρουν άμε-
σες λύσεις. Μεταξύ άλλων έβαλε θέμα
όπως τα αναπτυξιακά προγράμματα, από το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και την πο-
ρεία του μέχρι το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» και
τα προβλήματα που προκύπτουν, αλλά και το
θέμα με την αλλαγή του τρόπου κατανομής
των ΚΑΠ, το θέμα των αρμοδιοτήτων, της κα-
ταστατικής θέσης των αιρετών. Ακόμη, οι δή-
μαρχοι έκαναν σαφές πως περιμένουν από
τους αρμόδιους υπουργούς να προωθήσουν
άμεσα λύσεις σε «καυτά» θέματα, όπως οι
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για τη
στήριξη των ΔΕΥΑ, τη χρηματοδότηση της
καθαριότητας των σχολείων, τη ναυαγοσω-
στική κάλυψη αλλά και για πρόσβαση των δή-
μων σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Τα «καυτά» ζητούμενα 

Στη βασική τοποθέτησή του, ο πρόεδρος
της ΚΕΔΕ υποστήριξε πως «δεν έχουν φύγει
από τα “ζητούμενα” παλαιότερα και γνωστά
θέματα, όπως η καταστατική θέση των αιρε-
τών, αλλά πλέον έχουν ανοίξει πολλά, τα
οποία έχουμε συζητήσει, έχουμε συμφωνή-
σει ότι πρέπει να επιλυθούν, σε συνάντηση
που έγινε πριν από ενάμιση μήνα με τον
υπουργό Εσωτερικών και τους αναπληρωτές
υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και
ακόμη περιμένουμε τις απαντήσεις».

Αναφερόμενος σε αυτά τα θέματα, υπο-
στήριξε πως «πρώτο θέμα είναι η στήριξη
των ΔΕΥΑ της χώρας, για το οποίο συμφωνή-

θηκε ότι πρέπει να καλυφθεί μέρος του επι-
πλέον ενεργειακού κόστους με έκτακτη χρη-
ματοδότηση», ενώ, για τη χρηματοδότηση
της καθαριότητας των σχολείων, υποστήριξε
πως πρέπει να αυξηθεί, δεδομένου ότι τα λε-
φτά ούτως ή άλλως δεν φτάνουν. Για τα δά-
νεια των δήμων από το ΤΠΔ ζήτησε τα δάνεια
να «φύγουν» πιο πίσω και να παραταθεί η
αποπληρωμή δανείων, για όσα λήγουν τα

επόμενα 1-2 χρόνια. Για τη ναυαγοσωστική
κάλυψη ζήτησε να δοθεί λύση με τα πρόστι-
μα που και φέτος μπήκανε σε δήμους, οι
οποίοι, ενώ κάνανε τη διαδικασία, δεν βρή-
κανε ναυαγοσώστες.

Τι έδωσε στους αιρετούς 

Μπορεί για τους δήμους να μην είχε να
δώσει κάποια επιπλέον οικονομικά ή θεσμι-

κά στηρίγματα, αλλά για τους δημάρχους και
τους δημοτικούς συμβούλους ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης είχε να δώσει
κάποια «δωράκια».

Για την ακρίβεια ο υπουργός, μιλώντας
στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που γίνεται
στον Βόλο και όσον αφορά τους δημάρ-
χους, ανακοίνωσε ότι πλέον καταργείται
το αυτόφωρο για τους αιρετούς, καθώς
όπως τόνισε: «Το επόμενο χρονικά διάστη-
μα, θα νομοθετήσουμε την ειδική δωσιδι-
κία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάτι που
σημαίνει ότι οι αιρετοί θα δικάζονται μόνο
στο τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων και
δεν θα έχουν τη διαδικασία του αυτοφώ-
ρου». Για τους προέδρους των δημοτικών
συμβουλίων που είναι και δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και μέχρι σήμερα θα έπρεπε να επι-
λέξουν ανάμεσα στις δύο αμοιβές, θα
μπορούν να λαμβάνουν και τις δύο, ενώ
για τους δημοτικούς συμβούλους αυξάνε-
ται κατά 30% της αποζημίωσης των αιρε-
τών για τις παραστάσεις στα Δημοτικά Συμ-
βούλια. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Βορίδης, πλέον καταργούνται οι διατάξεις
για τις αποζημιώσεις για τις παραστάσεις
στα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή, πλέον,
θα λαμβάνουν το 70% της αποζημίωσης
μετά την αύξηση του 30% και οι δημοτικοί
σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής, του
Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και όσοι
έχουν κατοικία λιγότερο από 10 χιλιόμε-
τρα από την έδρα του δήμου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

Τα αιτήματα και η «προσφορά»

Ο πρώην θέλει... ρεβάνς 
Όλο και ανεβαίνει το πολιτικό «θερμόμετρο» στον Δή-

μο Φιλοθέης-Ψυχικού καθώς, μετά την παραίτηση των
δύο προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων με βολές
κατά του δημάρχου Δημήτρη Γαλάνη, παρατηρείται και
η επαναδραστηριοποίηση του πρώην δημάρχου Παντε-
λή Ξυριδάκη. Με ανακοίνωσή του καταγγέλλει τη Δη-
μοτική Αρχή για «αδράνεια» σε όλα τα σημαντικά ζητή-
ματα της πόλης, ενώ τον κατηγορεί ότι παραμέλησε
όλες τις μελέτες για τα έργα που του άφησε έτοιμα.
Προφανώς ο κ. Ξυριδάκης αντιλαμβάνεται ότι ο δήμαρ-
χος έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα και φαίνεται
έτοιμος να διεκδικήσει και πάλι τη «γαλάζια» υποστήρι-
ξη, που θα τον οδηγήσει στην «ολική επαναφορά». 

ΟΤΑ χωρίς ενεργειακό υπεύθυνο
Οι 126 δήμοι, από τους 325, αμέλησαν ή παρέλειψαν να
ορίσουν «ενεργειακούς υπευθύνους», όπως ορίζει από
τον περασμένο Ιούλιο σχετική υπουργική απόφαση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και εφαρμοστική εγκύκλιος
του υπουργείου Εσωτερικών, που την ακολούθησε. Με-
ταξύ των δήμων που δεν έχουν ενημερώσει τη σχετική
πλατφόρμα είναι οι μεγάλοι Δήμοι, Πατρέων, Ηρακλεί-
ου, Λαρισαίων και ακολουθούν οι Γρεβενών, Λευκάδας,
Μουζακίου, Δάφνης-Υμηττού, Λουτρακίου, Μεσολογγί-
ου, Κορυδαλλού, Πύργου, Μυκόνου, Ρόδου, Σαλαμίνας,
Τρίπολης, Νέας Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης-
Ψυχικού, Νισύρου, Κατερίνης, Καστοριάς κ.ά. Σημει-
ώνεται ότι ο υπεύθυνος ενεργειακών υποδομών ορίζεται
από τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη.

Παρατάσεις στο «Φιλόδημος ΙΙ»
Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 πήρε με την

8η τροποποίηση η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».
Στην εν λόγω 8η τροποποίηση, άξονας προτεραιότητας
είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δρα-
στηριότητες των δήμων και συγκεκριμένα η προμήθεια
εξοπλισμού, η κατασκευή, η μεταφορά και η τοποθέτηση
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
των δήμων της χώρας. Επιπλέον, η ίδια παράταση δόθη-
κε και για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μο-
νάδες, που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Σημαντικές παρεμβάσεις στα μεγάλα προβλήματα 
Στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας στο

ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας
ανέφερε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις
που έχουν ήδη γίνει από την κυβέρνηση,
όμως ήρθε να δώσει λύσει σε ένα από τα με-
γαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι δήμοι που έχουν Εταιρείες Ύδρευσης. Για
την ακρίβεια, ανακοίνωσε ότι δρομολογείται
άμεσα στήριξη ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ
πρόκειται σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσει

συνεννόηση για ένα προσωρινό πλαίσιο εφόσον εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, προκειμένου να εξεταστεί η αύξηση της επιδότησης μέχρι τα 40 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα έδωσε και μια «ανάσα» όσον αφορά το τέλος ταφής απορριμμάτων που κα-
λούνται να πληρώσουν οι δήμοι, καθώς ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι είναι μια υποχρέω-
ση που σχετίζεται με ορόσημα εκταμιεύσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο ο υπο-
λογισμός μπορεί να γίνει απολογιστικά το έτος 2023 αντί του 2022. Για το ζήτημα της
παράτασης των δανείων των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έκα-
νε λόγο για κάλυψη του 75% των δανείων σε συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών.
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Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα ανατολικά της Αθήνας, αντί να έχει προβλήματα η διοίκηση φαίνεται να
«καταρρέει» η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης; Σαν να μην έφταναν αυτοί που έχουν διαφοροποιηθεί
με δική τους πρωτοβουλία και δήλωσαν ανεξαρτητοποίηση, φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο έντονη η διαμάχη
και με αυτούς που έχουν μείνει τόσο, ώστε να προχωρά ο επικεφαλής σε διαγραφές… Εύλογα μπαίνει το
ερώτημα ποιος θα «κλείσει την πόρτα»… 

Οι «τζαμπατζήδες»

Την ανάγκη οι δήμοι να αποκτήσουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, αυτονο-
μίας και ανεξαρτησίας, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν βήματα μπροστά,
τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης κατά την παρέμβασή του
στο ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο. Ωστόσο η αναφορά που
«έκλεψε την παράσταση» ήταν αυτή για τα δημοτικά τέλη που δεν καταβάλουν
τα υπουργεία και οι υπηρεσίες τους στον δήμο, επισημαίνοντας ότι «ο μεγαλύτε-
ρος τζαμπατζής σήμερα στην Ελλάδα και στον Δήμο Αθηναίων είναι το ίδιο το
κράτος. Τα υπουργεία δεν πληρώνουν ανταποδοτικά. Πληρώνουν φως, νερό,
τηλέφωνο, αλλά στον δήμο δεν πληρώνουν ούτε για τα σκουπίδια ούτε για τον
ηλεκτροφωτισμό. Δεν καταβάλλουν δημοτικά τέλη!».

Έγινε παρεξήγηση       
Σε κατηγορηματική διάψευση
όλων των «σεναρίων» που τον θέ-
λουν συνεργαζόμενο ενόψει των
δημοτικών εκλογών με τον δήμαρ-
χο Πετρούπολης Στέφανο Βλάχο,
ή με οποιοδήποτε άλλο σχήμα βρί-
σκεται στα σκαριά, προχώρησε ο
επικεφαλής παράταξης της αντι-
πολίτευσης Μάνος Συλλιγνάκης.
Όπως υποστήριξε ο προερχόμε-
νος από τη ΝΔ, που στις εκλογές
του 2019 είχε πάρει το 4,70%, οι
φήμες τροφοδοτήθηκαν από μια
φωτογραφία που έβγαλε μαζί με
τον δήμαρχο και τον περιφερειάρ-
χη Αττικής Γιώργο Πατούλη, κατά
την παράδοση του νέου νηπιαγω-
γείου, και ξεκαθάρισε πως θα εί-
ναι και πάλι υποψήφιος ή πως
όταν νιώσει ότι δεν μπορεί να προ-
σφέρει πλέον στην πόλη του, θα
στηρίξει έναν νέο άνθρωπο από
την παράταξή του…

Τρίτο «χτύπημα» 
για τον Ν. Χουρσαλά
Συνεχίζονται οι απώλειες για τον
δήμαρχο Κορυδαλλού Νίκο
Χουρσαλά, καθώς με επιστολή
του προς την πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου ο δημοτικός
σύμβουλος Νικόλαος Ζήσης δή-
λωσε την αποχώρησή του από
την παράταξη και παραμένει στο
Συμβούλιο ως ανεξάρτητος. Αυ-
τή είναι η τρίτη απώλεια για τη
διοίκηση μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα, καθώς είχε προηγη-
θεί η ανεξαρτητοποίηση του
Γιάννη Διάκου από τον συνεργα-
ζόμενο με τη Δημοτική Αρχή
Γιώργο Δημόπουλο και του
πρώην αντιδημάρχου Γιάννη Πά-
χου, που «έφυγε» από την παρά-
ταξη του δημάρχου. Στην αιτιο-
λόγηση της κίνησής του ο κ. Ζή-
σης επισημαίνει μεταξύ άλλων
και τις διαφωνίες του με σοβα-
ρές αποφάσεις της Δημοτικής
Αρχής, κάνοντας λόγο για «υπερ-
βολικά μεγάλο αριθμό απευθεί-
ας αναθέσεων σε συγκεκριμέ-
νες εταιρείες» και «μη νόμιμη
απόφαση για την προμήθεια φω-
τιστικών led ύψους 1,1 εκατομ-
μυρίου ευρώ». Επειδή η επιστο-
λή του παρουσιάζει εντυπωσια-
κές ομοιότητες με τις αντίστοι-
χες προηγούμενες, πολλοί είναι
αυτοί που υποστηρίζουν πως πι-
θανότατα θα ακολουθήσει και
τον ίδιο δρόμο προς την υποψη-
φιότητα του πρώην δημάρχου
Στέφανου Χρήστου. 

Καθυστέρηση 
επτά χρόνων   
Στην επίθεση πέρασε η επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης
του Χαλανδρίου, Κρίστη Αγαπη-
τού, με αφορμή την απόπειρα του
δημάρχου Σίμου Ρούσσου να ξε-
κινήσει την αντικατάσταση του
δημοτικού φωτισμού με led.
Όπως υποστηρίζει: «Έπρεπε να
περάσουν επτά ολόκληρα χρόνια
από τότε που ρυθμίστηκε το πλαί-
σιο χρηματοδότησης με ΣΔΙΤ του
εκσυγχρονισμού του δημοτικού
φωτισμού, για να ξεπεράσει τις
ιδεολογικοπολιτικές αγκυλώσεις
του ο κ. Ρούσσος και να προχω-
ρήσει στην αλλαγή με φωτιστικά
led περιορισμένης έκτασης του
δήμου μας και μόνο των κοινό-
χρηστων χώρων». Παρ’ όλα αυτά,
η κα Αγαπητού χαιρετίζει αυτήν
την απόφαση που, όπως υποστη-
ρίζει, βάζει τέλος στην αδράνεια
που στοίχισε όμως πολλές kwh,
πολλά ευρώ και πολύ διοξείδιο
του άνθρακα στους δημότες του
Χαλανδρίου. 

Ζητεί ενίσχυση της ασφάλειας στον Ασπρόπυργο 
Ένα από τα βασικά προβλήματα στα οποία θέλει να δώσει λύση για την πόλη του Ασπρο-

πύργου ο δήμαρχος Νίκος Μελετίου είναι αυτό της ασφάλειας και πρόσφατα είχε μια ακό-
μη αφορμή να ζητήσει την ενίσχυσή της. Μετά την πρόσφατη αιματηρή συμπλοκή στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου, στην οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, απέστειλε άμεσα επιστολή
στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, στην οποία
διατυπώνει την έντονη διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής για την ελλιπή στελέχωση του
Αστυνομικού Τμήματος Ασπροπύργου. Η επιστολή αυτή αποτελεί συνέχεια των προσωπι-
κών επαφών του δημάρχου τόσο με τον αρμόδιο υπουργό όσο και με την Ελληνική Αστυνο-
μία. Όπως τονίζει ο δήμαρχος: «Η ασφάλεια στην εργασία και στην κοινωνική ζωή είναι δι-
καίωμα του κάθε Ασπροπυργιώτη».

Απαλλάχθηκε ο πρώην δήμαρχος Πεντέλης 
Αθώο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην δήμαρχο Πεντέλης Δημήτρη

Στεργίου-Καψάλη για την υπόθεση που αφορούσε χρέωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ) από τον Δήμο Πεντέλης. Να σημειωθεί ότι, της απόφασης αυτής, είχε προηγηθεί η ομόφω-
νη αθωωτική απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, γεγονός που δίνει τον δικαίωμα στον κ. Κα-
ψάλη να δηλώνει μέσω των δικηγόρων του ότι «διασύρθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους
άνευ προηγουμένου (για μια υπόθεση κατ’ ουσίαν ανύπαρκτη». Μάλιστα με τον ίδιο τρόπο (κα-
θώς από τη στιγμή που επανήλθε στο Στράτευμα αποφεύγει τις δηλώσεις) καταφέρεται και για
όσους τον οδήγησαν σε αυτόν τον 10ετή δικαστικό αγώνα, υποστηρίζοντας πως πολλοί πολιτικά
ευνοούμενοι του πρώην δημάρχου «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις» τον απαρνήθηκαν, επιδιώκοντας
μάλιστα να μοιράσουν τα ιμάτιά του. 

Να επέμβει εισαγγελέας
Πρώην δήμαρχος Χαλκιδικής, που κατηγορείται

για τρεις κακουργηματικές πράξεις, ηθική αυτουρ-
γία σε ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία και απιστία
σε βάρος του δήμου πολλών εκατομμυρίων ευρώ,
διαδίδει στους εμπλεκόμενους συνεργάτες του, με-
ταξύ των οποίων και μεγαλοεργολάβος ιδιοκτήτης
εταιρείας που επίσης κατηγορείται σε βαθμό κα-
κουργήματος, να μην ανησυχούν καθόλου διότι –
όπως υποστηρίζει– «όλοι και όλα είναι τακτοποιημέ-
να». Μήπως πρέπει να επέμβει εισαγγελέας για να
μάθουμε τι εννοεί ο κύριος πρώην δήμαρχος;

Τ.

«Έχω πλάτες εγώ…»
Τιμολόγησαν ένα μεταχειρισμένο μίνι βαν που έφε-

ρε ειδικό –υποτίθεται– εξοπλισμό ψηφιακής καταμέ-
τρησης 700.000 ευρώ! Πέρα από το ότι ούτε Ferrari
δεν θα κοστολογούσαν τόσο, το μεταχειρισμένο VW
βρίσκεται παρατημένο και ακίνητο σε κοινόχρηστο
χώρο του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής χωρίς πινακί-
δες από το 2018 και ο εργολάβος, του οποίου η ανά-
δοχος εταιρεία κατηγορείται (μαζί με άλλους) για το
σκάνδαλο των 9 εκατομμύριων των «υδρομέτρων»
του Δήμου Σιθωνίας, σφυρίζει αδιάφορα. «Εγώ “έχω
τις πλάτες” του Τζίτζιου (πρώην δημάρχου)», υποστη-
ρίζει. Να τον τραβήξει κάποιος από τον γιακά;

Τ.
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Ένας ακόμη υπολογίσιμος υποψήφιος προστίθεται στη λίστα της
Α’ Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Ορφανός πήρε το «πράσινο φως» για
να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τον επιπλέον λόγο της
απήχησης που έχει στη δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί που στατιστικά
το κυβερνών κόμμα καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις.

Αντιδράσεις στην
Τούμπα για το «Χωριό
των Χριστουγέννων» 
Η Τούμπα σηκώνει... παντιέρα;
Ο διαμερισματικός σύμβουλος
Κώστας Τσιαπακίδης, με ανάρ-
τησή του ασκεί κριτική για το
«κόψιμο» του «Χριστουγεννιά-
τικου Χωριού», που γινόταν επί
δύο χρόνια στην πλατεία Μι-
κρασιατικού Ελληνισμού, και
ζητά από τη διοίκηση Ζέρβα
και τον δήμαρχο προσωπικά να
αποκτήσουν οι γειτονιές της
Τούμπας πολύ φως και γιορτι-
νή διάθεση. «Θεσσαλονίκη δεν
είναι μόνο το κέντρο είναι και η
Τούμπα, μην το ξεχνάτε», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.

Γιατί η Εύα Καϊλή
διαφοροποιήθηκε
Αν για κάτι ξεχωρίζει το φετι-

νό Μουντιάλ, δεν είναι η
κατάρρευση της συνδρο-
μητικής του ΑΝΤ1 ούτε
τα πολλά λεπτά των κα-
θυστερήσεων. Αλλά το
μαζικό μποϊκοτάζ ανά

τον κόσμο για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και τις
συνθήκες στο Κατάρ.
Και εδώ έρχεται να δια-

φοροποιηθεί η Εύα Καϊλή, η
οποία μιλώντας στην Ευρω-
βουλή, επικαλούμενη την
έκθεση του Διεθνούς Οργα-
νισμού Εργασίας, χαρακτή-
ρισε το Κατάρ «πρωτοπόρο
στα εργασιακά δικαιώματα»,
λέγοντας ότι το Παγκόσμιο
Κύπελλο είναι «απόδειξη
του πώς η αθλητική διπλω-
ματία μπορεί να επιτύχει τον
ιστορικό μετασχηματισμό
μιας χώρας».

Κοινή δράση περιφερειών και 
δήμων προτείνει ο Τζιτζικώστας

Κοινό συνέδριο περιφερειαρχών και
δημάρχων της χώρας, στο πρώτο
τρίμηνο του 2023, ώστε να συ-
ζητηθούν όλα τα θέματα, πρό-
τεινε ο περιφερειάρχης Κεν-
τρικής Μακεδονίας Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, από τον Βό-
λο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου
της ΚΕΔΕ. Δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που ο κ. Τζιτζικώστας κάνει τη
σχετική πρόταση, καθώς είναι υπέρμαχος
του κοινού βηματισμού της Αυτοδιοίκησης, ώστε να διεκ-
δικήσει από κοινού άμεσες λύσεις στα ζητήματά της.

Οι πρώτοι διαξιφισμοί 
στον Δ. Κορδελιού-Ευόσμου  

Από νωρίς άρχισαν οι προεκλογικές κόντρες στον Δήμο
Κορδελιού-Ευόσμου. Η αρχή έγινε με ανακοίνωση της
Μαρίας Μανούκα, που άφηνε αιχμές για τη διοίκηση
Μανδαλιανού όσον αφορά τη μη συμπερίληψη του δή-
μου στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την κατασκευή νέ-
ων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ. Αν και πέρασαν κάποια
24ωρα, ο δήμαρχος σήκωσε το «γάντι», καταγγέλλοντας
την κα Μανούκα για λάσπη και λέγοντας πως είτε είναι
παντελώς ανενημέρωτη για θέματα που αφορούν τον δή-
μο, είτε διασπείρει ψευδείς ειδήσεις παραπληροφορών-
τας τους δημότες.

Όλα σε ένα... ανακατεμένα     
Αλίμονο κι αν κατάλαβαν οι Λιθουανοί τον Αλέκο Τριαν-

ταφυλλίδη που τους μιλούσε για τις υποκλοπές. Μιλών-
τας στην Επιτροπή Πολιτισμού, Επιστημών, Εκπαίδευσης
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Συμβουλίου της
Ευρώπης, που συνεδρίασε στο Βίλνιους  αναφέρθηκε
στις υποκλοπές, μπλέκοντας μεσα τη δολοφονία Καραϊ-
βάζ και τη λίστα Πέτσα. Όλα σε ένα ανακατεμένα... 

Δύο πρώην αντιδήμαρχοι στη... Στοά
Υπήρξαν στενοί συνεργάτες στον Δήμο Θεσσαλονίκης

και πλέον κρατούν τα ηνία της νέας Αγοράς Μοδιάνο. Οι
δύο πρώην αντιδήμαρχοι της διοίκησης Μπουτάρη, Χασ-
δάι Καπόν και Θανάσης Παππάς, τρέχουν όλο αυτό το
διάστημα με τις εργασίες ανακαίνισης της ιστορικής αγο-
ράς τροφίμων. Και τώρα που πλησιάζει η μεγάλη ώρα, με
το επίσημο άνοιγμα στις 5 Δεκεμβρίου, είναι λογικό να
έχουν ένα άγχος, αφού στόχος τους είναι να είναι όλα
στην εντέλεια και ο χώρος να αποτελέσει πόλο έλξης για
τους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες.

Η πρώτη δεκάδα και ο κίνδυνος 
Πολύς λόγος γίνεται για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ

που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται,
στην πόλη θα ανακοινωθούν τα μισά ονόματα της λίστας
το επόμενο 20ήμερο. Θα μείνουν πολλές κενές θέσεις,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Αυτοί που θα ανακοινωθούν
θα έχουν το πλεονέκτημα ότι θα «τρέξουν» την εκστρα-
τεία τους νωρίτερα, όμως θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
«μεταγραφών» της τελευταίας στιγμής, που θα ανατρέ-
ψει τα δεδομένα. 

«Πράσινο φως» για τον Ορφανό

Παρέμβαση εισαγγελέα για 
τα «παλάτια» πρώην δημάρχου

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες σε βάρος
του πρώην δημάρχου Σιθωνίας Ιωάννη Τζίτζιου, ο οποίος κατηγορεί-
ται από το Δημοτικό Σύμβουλο και μηχανικούς της τοπικής κοινωνίας

για σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων σε συγκρότημα πολυτελών κατοι-
κιών που «σηκώνει» εταιρεία του, σε τοποθεσία που ανήκει εντός ζώνης αλ-
λά εκτός σχεδίου δόμησης, στον οικισμό Νικήτης. 

Βάσει των καταγγελιών, οι οικοδομικές άδειες 389051/08.04.2022,
389069/08.04.2022, 390018/11.04.2022, 390022/11.04.2022,
411093/ 19.05.2022 φαίνεται ότι δεν τηρούν τις προβλεπόμενες από τον
νόμο προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το ύψος των οικοδομικών εργασιών (απα-
γορεύεται στην περιοχή η ανέγερση τριώροφων μεζονετών) στην κατάτμηση,
στην αρχιτεκτονική μελέτη και στην κάλυψη των μέτρων δόμησης.
Μάλιστα ο δημοτικός σύμβουλος (Μ.Α.) που έκανε τις κα-
ταγγελίες αναρωτήθηκε πώς σε συντελεστές δόμησης
0,4 έως 0,6 ακόμη, που αφορούν περιοχές στα όρια
εντός ζώνης, χτίζονται μεζονέτες κάλυψης έως και
1,4! Πριν από δύο μήνες, ο δημοτικός σύμβουλος
Μ.Α. είχε ζητήσει από την προϊσταμένη τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας αντίγραφα των οι-
κοδομικών αδειών, προκειμένου να ελέγξει τη νο-
μιμότητά τους λόγω του ό,τι –όπως υποστήριζε–
αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του γειτνίαζε με το συγκρότη-
μα κατοικιών του πρώην δημάρχου Σιθωνίας, που βρίσκεται
υπό ανέγερση.  Ωστόσο, συνάντησε την άρνηση της προϊσταμένης και, έπειτα
από γραπτή αίτηση του συμβούλου, ο Δήμος Σιθωνίας απάντησε με έγγρα-
φο, που υπογράφει ο προϊστάμενος τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Σιθω-
νίας και υπεύθυνος ελέγχου δόμησης, ότι «δεν προκύπτει έννομη (ιδιοκτησια-
κή/μισθωτική) ή ατομικό συμφέρον με τα ακίνητα της παραπάνω αιτήσεως
και ως εκ τούτου, για τη χορήγηση στοιχείων που εμπίπτουν στο πλαίσιο περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να επανέλθετε με νέα
αίτηση προσκομίζοντας εισαγγελική εντολή!». 

Επειδή το θέμα πιθανότατα έχει και οικονομικές προεκτάσεις («πόθεν
έσχες» του πρώην δημάρχου κ.λπ.), σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε η
παρέμβαση Σταϊκούρα, ώστε να διερευνηθεί από το ΣΔΟΕ η νομιμότητα ή
μη, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. 

Ο δημοτικός σύμβουλος και πολιτικοί μηχανικοί της περιοχής κατέφυγαν
πράγματι στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, στον οποίο και έκαναν
τις σχετικές καταγγελίες. Ο εισαγγελέας επελήφθη της υποθέσεως και διε-
ρευνά, και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, την υπόθεση που
αφορά τις, όπως καταγγέλλεται, οικοδομικές παρανομίες του πρώην δη-
μάρχου. Σε εξέλιξη, στο μεταξύ, βρίσκεται μια άλλη εισαγγελική έρευνα,
που αφορά καταγγελίες (μηχανικών της περιοχής), ότι ο πρώην δήμαρχος
Σιθωνίας στις οικοδομές που χτίζει δεν εφαρμόζει ρυμοτομικό σχέδιο, με
αποτέλεσμα να καταπατώνται κοινοτικές εκτάσεις. Οι σχετικές καταγγελίες
έχουν φτάσει μέχρι και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.  

Τ.Λ.

Να επέμβει
ο υπουργός 

Οικονομικών 
Χρήστος

Σταϊκούρας
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Συνέδριο ΚΕΔΕ με «άρωμα» εκλογών 
Ε κλογές «μύριζαν» σε όλα τα

επίπεδα κατά τη διάρκεια του
τελευταίου ετήσιου τακτικού

Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, για την παρούσα
αυτοδιοικητική περίοδο, στον φιλόξενο
και πανέμορφο Βόλο, ο οποίος είχε
στολιστεί, μετά την καθοδήγηση του
οικοδεσπότη Αχιλλέα Μπέου, από
νωρίς. 

Τόσο οι υπουργοί στις τοποθετήσεις
τους, όσο και οι τομεάρχες των κομμάτων
αλλά και οι ίδιοι οι δήμαρχοι έδιναν σαφές
προεκλογικό στίγμα, είχαν έντονη απολογι-
στική διάθεση, ανέβαζαν τους τόνους, ενώ
δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα εκατέρω-
θεν «πυρά». 

Ό,τι έλεγαν στα… πηγαδάκια

Το ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ προκάλεσε
το ενδιαφέρον των αιρετών, δημοσιογρά-
φων και παρατηρητών ανά την Ελλάδα, με
συμμετοχή που, σύμφωνα με τους διοργα-
νωτές, «έσπασε» κάθε ρεκόρ και άγγιξε
τους 1.800 συνέδρους. Τα όσα ειπώθηκαν
κατά τη διάρκεια του τριημέρου εντός των
τειχών του Εκθεσιακού Κέντρου Βόλου
ήταν η «comme il faut» εκδοχή των όσο λέ-
γονταν εκτός, στα «πηγαδάκια» ή στα γνω-
στά και παραδοσιακά ουζερί του Βόλου.
Κοινός τόπος για το μεγαλύτερο μέρος των
αιρετών ήταν ότι οικονομικά, παρά τις προ-
κλήσεις και τις κρίσεις που αντιμετώπισε
και αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση, θεωρεί-
ται μία δημοτική περίοδος με μεγάλα χρη-
ματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία,
όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το «Αντώνης
Τρίτσης», το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταμείο,
αλλά και με έκτακτες επιχορηγήσεις για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής και
ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, πολλοί και
πολύπειροι αυτοδιοικητικοί έκαναν λόγο
στο «Π» για «εργαλεία» εφάμιλλα εκείνων
που υπήρχαν προ οικονομικής κρίσης. 

Καθυστερήσεις

Η «γκρίνια» έγκειται στο γεγονός ότι
έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις, που
τους έχουν βγάλει εκτός χρονοδιαγραμμά-
των και δεν τους δίνουν ουσιαστικά τη δυ-
νατότητα να παρουσιάσουν –έστω και
στην τελική ευθεία για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του Οκτωβρίου του 2023– μεγά-
λα έργα. Ταυτόχρονα, σύσσωμη η Αυτοδι-
οίκηση κατέστησε σαφές πως πρέπει να

προχωρήσει άμεσα μια ουσιαστική μεταρ-
ρύθμιση, με διακριτές αρμοδιότητες, χω-
ρίς επικαλύψεις α’ και β’ βαθμού αλλά και
κράτους. Ειδικά για το θεσμικό ζήτημα, ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης τόνισε ότι στη χώρα μας επιμένουμε
μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ένα συγ-
κεντρωτικό, ένα αναχρονιστικό μοντέλο,
το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί: «Ένα
νεο-οθωμανικό μοντέλο που θέλει ένα
υπερτροφικό, υδροκέφαλο κράτος και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ένα παρακο-
λούθημα. Ή να το πω αλλιώς, ένα απρο-
στάτευτο τέκνο. Όμως, επειδή γνωριζόμα-
στε πολλά χρόνια, αρνούμαστε να είμαστε
υπό κηδεμονία. Δεν πάει άλλο, όχι μόνο
για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους
τους οποίους υπηρετούμε».

Κόντρα Βορίδη - Ζαχαριάδη

«Θέλω να αγιάσω και ο Ζαχαριάδης δεν
με αφήνει», ήταν η φράση που χρησιμο-
ποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης μόλις ανέβηκε στο βήμα για την
τοποθέτησή του, αφού είχε προηγηθεί η
ομιλία του «σκιώδους» ΥΠΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ,
Κώστα Ζαχαριάδη. Σημείο «τριβής» ήταν
τα πεπραγμένα στον τομέα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με τον Κώστα Ζαχαριάδη
να υπερασπίζεται το έργο των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ στην Τ.Α., ενώ επέρριψε ευθύνες
στην κυβέρνηση τονίζοντας πως «οι ΟΤΑ
και οι ΔΕΥΑ χρεοκοπούν από την ενεργει-
ακή κρίση ενώ οι πάροχοι πλουτίζουν»,
«τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν υπάρ-

χουν πουθενά, ενώ η κυβέρνηση πανηγυ-
ρίζει». Παράλληλα, τόνισε πως η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το «αντιδημο-
κρατικό 43%». Παίρνοντας τον λόγο, ο
ΥΠΕΣ Μάκης Βορίδης είπε ότι «το σύστη-
μά σας κόντεψε να διαλύσει την Αυτοδιοί-
κηση με την απλή αναλογική και πρέπει να
ξέρουμε ποια θέση θα έχετε στο εξής. Θα
παραμείνετε υπέρ της απλής αναλογικής;
Ποιο σύστημα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ; Πρέ-
πει να μας το πει. Το ίδιο πρέπει να κάνουν
και τα άλλα κόμματα». Επίσης, ο υπουρ-
γός Εσωτερικών έβαλε τέλος στον περιο-
ρισμό των αποζημιώσεων που ίσχυε για
τους δημοτικούς συμβούλους, τονίζοντας
ότι θα αποζημιώνονται όλοι ανεξαιρέτως

οι σύμβουλοι για τις παραστάσεις (συνε-
δριάσεις) τους στα Δημοτικά Συμβούλια.

Απολογισμός τριετίας 

Αναφερόμενος ο κ. Παπαστεργίου στα
πεπραγμένα της τωρινής διοίκησης της ΚΕ-
ΔΕ, τόνισε ότι όλοι οι δήμοι αντιμετωπίστη-
καν δίκαια και ισότιμα. «Ως διοίκηση της
ΚΕΔΕ δώσαμε βάρος στην ουσία. Λειτουρ-
γήσαμε με διαφάνεια και μέτρο. Σεβαστή-
καμε τα χρήματα που μας εμπιστεύθηκαν οι
φορολογούμενοι και το κράτος», ανέφερε
χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει: Την
τριετία που μας πέρασε, πετύχαμε πολλά.
Όχι όλα όσα στοχεύσαμε, αλλά πολλά από
αυτά». Επίσης, από πλευράς ΚΕΔΕ παρου-
σιάστηκε η πρόταση για το νέο σύστημα κα-
τανομής των ΚΑΠ στους δήμους. 

Οι… μαζώξεις

Παράλληλα με το Συνέδριο έδιναν και
έπαιρναν τα «πηγαδάκια» στα τσιπουράδικα
της πόλης του Βόλου. «Γαλάζια» μάζωξη
έγινε σε γνωστό μαγαζί, με τον Παύλο Μα-
ρινάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ, και τον βουλευτή και γραμμα-
τέα Αυτοδιοίκησης Διονύση Χατζηδάκη να
έχουν την τιμητική τους. Ενώ στην παρέα
τους προσήλθε, λίγο πριν αναχωρήσει για
Αθήνα, και ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης. Φυσικά, παρόντες ήταν και
αρκετοί άλλοι «γαλάζιοι» δήμαρχοι. Όμως,
όπως ήταν φυσικό, η κάθε αυτοδιοικητική
παράταξη της ΚΕΔΕ είχε συντονίσει ανάλο-
γες… μαζώξεις σε άλλα καταστήματα. 

του απεσταλμένου του «Π»
Γιώργου Λαιμού
giorgos.laimos@gmail.com



Tο όνομα Μουστάκας
αποτελεί συνώνυμο του
ενθουσιασμού για εκα-

τομμύρια μικρά παιδιά. Η νέα γε-
νιά Μουστάκας έβαλε την επιχεί-
ρηση στη νέα εποχή. Ο γιος του
Γιώργου Μουστάκα, Νίκος, ήταν
εκείνος που εισήγαγε το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα αγορών, το οποίο
έχει θετική πορεία. Η ανάπτυξη

της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια προ-
σέφερε 56,9 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το
2019, ποσό που λόγω της πανδημίας
συρρικνώθηκε στα 40,97 εκατομμύρια
ευρώ το 2020. Το 2019, τα καθαρά κέρ-
δη ήταν 4,2 εκατομμύρια ευρώ και το
2020 ήταν 579,4 χιλιάδες ευρώ. Πέρυ-
σι, η εταιρεία «έτρεξε» με ανάπτυξη της
τάξης του 42%, κλείνοντας τη χρονιά με
τζίρο 58,17 εκατ. ευρώ, από 41 εκατ. το
2020. Σε ό,τι αφορά την προ και μετά
φόρων κερδοφορία της Μουστάκας, αυ-
τή «εκτοξεύθηκε» συγκριτικά με τα χαμη-
λά επίπεδα που είχε υποχωρήσει κατά
την πρώτη χρονιά της πανδημίας Covid-
19. Αξιοσημείωτη ήταν ακόμη η ενίσχυ-
ση του απασχολούμενου προσωπικού, το
οποίο ενισχύθηκε πέρυσι σε 488 άτομα,
από 387 άτομα το 2020.

Χ.Α.: Σημάδια πιο πειστικής επανάκτησης των 900
μονάδων εμφανίζονται στο ελληνικό Χρηματιστή-
ριο, με την αγορά να λαμβάνει ώθηση από τις ανα-
κοινώσεις θετικών αποτελεσμάτων 9μήνου από ει-
σηγμένες, που με τη σειρά τους φέρνουν νέες ανα-
βαθμίσεις για κορυφαίες μετοχές, ενώ πολύ θετικά
συνδράμει και το διεθνές κλίμα, με τις αγορές σε
Ευρώπη και Wall Street σε νέα υψηλά τριών και

πλέον μηνών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Fast Fi-
nance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης επισημαίνει πως
«τα επίπεδα των 903 μονάδων είναι πολύ σημαντι-
κά, καθώς αν κατοχυρωθούν σε τρεις συνεδριά-
σεις, τότε μπορεί να δούμε μία κίνηση προς τις 955
μονάδες. Διαφορετικά, σε περίπτωση που χαθεί η
ζώνη των 876-882 μονάδων σε εβδομάδα, τότε θα
δούμε και πάλι μία ακόμα νότια κίνηση».
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Η Κομισιόν πιστοποιεί την αναπτυξιακή τροχιά

Χρήστος Σταϊκούρας  
(υπουργός Οικονομικών): 

Ποια εισηγμένη εταιρεία θα κάνει δώρο Χριστουγέννων στους μετό-
χους της; Πρόκειται για τον Οίκο Νάκα, του οποίου η τακτική γενική
συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου αναμένεται να ψηφίσει τη διανομή
0,18 ευρώ ανά τίτλο (0,10 μέρισμα και 0,08 επιστροφή κεφαλαί-
ου). Με βάση την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό, προκύπτει μια μερισμα-
τική απόδοση κοντά στο 8%. Η εισηγμένη κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών προχωρά σε χρηματικές διανομές που είτε προσεγγί-
ζουν είτε και υπερβαίνουν το σύνολο των ετήσιων καθαρών κερδών
της. Φέτος, για παράδειγμα, θα μοιραστεί 1,14 εκατ. έναντι καθα-
ρών κερδών 779 χιλ. ευρώ, διατηρώντας ωστόσο τη ρευστότητα της
εταιρείας σε σαφώς ικανοποιητικό επίπεδο (καθαρός δανεισμός 1,9
εκατ. ευρώ στις 30/6/2022).

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
NOVAL PROPERTY: Δύο όμορα ακίνητα στο Μαρούσι, με σκοπό
την δημιουργία ενός ενιαίου οικοπέδου συνολικής επιφάνειας
2.636,40 τ.μ., απέκτησε η Noval Property. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της εταιρείας, το πρώτο αφορά οικόπεδο επί της οδού
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 43, στο οποίο υπάρχει διώροφο κτίριο.
Το δεύτερο ακίνητο αφορά αδόμητο οικόπεδο επί της συμβολής
των οδών Φραγκοκκλησιάς & Αμαρουσίου-Χαλανδρίου. Τα δύο
όμορα ακίνητα θα συνενωθούν και θα σχηματίσουν ένα ενιαίο οι-
κόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.636,40 τ.μ.

REVOIL: Σημαντική άνοδο κατά 54,91% κατέγραψαν τα κέρδη
προ φόρων της REVOIL το εννεάμηνο του 2022, σε σύγκριση με
το αντίστοιχο περσινό διάστημα, κλείνοντας στα 5,36 εκατ. ευ-
ρώ, έναντι 3,46 εκατ. το 2021, με τα EBITDA να παρουσιάζουν
αύξηση 20,65% ανερχόμενα στα 10,29 εκατ. ευρώ έναντι 8,53
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ανοδικά κατά 30,15% έκλεισαν

και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ), στα
7,15 εκατ. έναντι 5,49 εκατ. ευρώ

στο εννεάμηνο του
2021.

Ζητούμενο η διατήρηση των 900 μονάδων
ST
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ΔΕΗ

Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους
644,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος
της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2022 από
626,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του
2021, με τον όμιλό να επιβεβαιώνει πα-
ράλληλα τον στόχο για το 2022 για δια-
τήρηση της επαναλαμβανόμενης λει-
τουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα
του 2021. Τα αποτελέσματα μετά από
φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες
169,8 εκατ. έναντι ζημιών 42,2 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο 2021. «Η λειτουργι-
κή κερδοφορία της ΔΕΗ επέδειξε ανθε-
κτικότητα για ένα ακόμη τρίμηνο, το
οποίο ήταν το πιο δύσκολο μέχρι σήμε-
ρα από την έναρξη της ενεργειακής κρί-
σης με πρωτόγνωρες συνθήκες μετα-
βλητότητας και αβεβαιότητας», αναφέ-
ρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΗ ΑΕ Γεώργιος Στάσσης, σχο-
λιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

ΟΠΑΠ

Αυξημένα τα κέρδη και τα καθαρά έσοδα
του ΟΠΑΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2022
και συνολικά το τελευταίο εννιάμηνο. Ει-
δικότερα, τα καθαρά έσοδα προ εισφο-
ρών (GGR) εννεαμήνου 2022 διαμορ-
φώθηκαν στο 1.398,1 εκατ. ευρώ έναν-
τι 1.040,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο
2021, αυξημένα κατά 34,4%. Στο γ’ τρί-
μηνο 2022 τα GGR ανήλθαν σε 498,8
εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6,1% σε
ετήσια βάση, «αντανακλώντας την αύξη-
ση των retail δραστηριοτήτων ως αποτέ-
λεσμα της σταδιακής επιστροφής των
περιστασιακών πελατών μας στα κατα-
στήματα», καθώς και την ισχυρή δυναμι-
κή του online.
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Ρεβεγιόν όπως... παλιά θα κάνουμε
φέτος! Έπειτα από τρία χρόνια
πανδημίας και παρά τις «πληγές»

που άφησε πάνω μας η Covid σε όλα τα
επίπεδα, φέτος θα μπορέσουμε να
γιορτάσουμε παρέα με τα αγαπημένα μας
πρόσωπα πιο άνετα και πιο ελεύθερα. 

Και αυτό γιατί φέτος έχουμε πολλά όπλα
προστασίας. Έχουμε τη γνώση και την εμπει-
ρία για το πώς θα πρέπει να προσέξουμε.
Έχουμε τα εμβόλια και κάποιοι ήδη μετρούν
4 ή και 5 δόσεις. Έχουμε πολλές νοσήσεις
και επαναμολύνσεις. Και ξέρουμε πλέον κα-
λά πως όταν κάποιος θέλει να προσέξει,
γνωρίζει τους τρόπους που θα το κάνει! 

Φέτος, έπειτα από τόσες νοσήσεις, νέα
επικαιροποημένα εμβόλια, αναμνηστικές δό-
σεις και αντιιικά φάρμακα, η χώρα μας, όπως
και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, θα πορευτεί
και στις γιορτές χωρίς περιορισμούς. Φυσι-
κά, κανείς δεν ξεχνά αυτούς που έφυγαν χτυ-
πημένοι από την ασθένεια. Κανείς δεν ξεχνά
αυτούς που έδωσαν και δίνουν μάχη στις εν-
τατικές. Εκατοντάδες ελληνικά σπίτια δοκι-
μάστηκαν σκληρά με απώλειες και δύσκολες
νοσηλείες. Εκατοντάδες άνθρωποι βίωσαν
τις οικονομικές συνέπειες της ασθένειας και
φέτος περιμένουν με λαχτάρα τις γιορτές να
δουλέψουν. Σπίτια δοκιμάστηκαν, όπως και
οι ενδοοικογενειακές σχέσεις την περίοδο
του εγκλεισμού μας λόγω της καραντίνας,
και όλοι σήμερα μπορούμε να κάνουμε τον
απολογισμό μας για να δούμε τι χάσαμε μέσα
από αυτήν τη δοκιμασία και τι κερδίσαμε. Χά-
σαμε σίγουρα ένα μέρος της ανεμελιάς μας,
χάσαμε τον αυθορμητισμό μας. Οι μελέτες
όλες έδειξαν ότι άλλαξε ο ψυχισμός μας,
νιώσαμε πιο ευάλωτοι, πιο μελαγχολικοί και
κυριευτήκαμε από συναισθήματα άγχους και
αγωνίας για το αύριο. Όμως, υπήρξαν και οι
στιγμές που νιώσαμε τυχεροί. Τυχεροί γιατί
καταφέραμε και επιζήσαμε, προσαρμοστή-
καμε στα νέα δεδομένα όταν νομίζαμε ότι
δεν θα μπορούσαμε, μάθαμε να ακούμε τους
ειδικούς και να αποφασίζουμε για το πώς θα
διαχειριστούμε την υγεία μας και τη ζωή μας.
Όμως, η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Ευ-
ρώπη, έχει επιστρέψει στους ρυθμούς της,
στην κανονικότητα με τις γνωστές σε όλους
μας συστάσεις για εμβολιασμό, τήρηση μέ-
τρων και χρήση μάσκας σε συγχρωτισμό.
Άρα λοιπόν και φέτος στις γιορτές έτσι θα
πορευτούμε. 

Με προσοχή!

Ο καθένας μας θα ζυγίζει το κόστος
και το όφελος και θα αποφασίσει πώς
θέλει να περάσει τις γιορτές και αν μπο-
ρεί ή όχι να νιώσει εκτεθειμένος σε χώ-
ρους με πάρα πολύ κόσμο. 

Οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τους άνω
των 60 και τις ευπαθείς ομάδες είναι γνω-

στές, όμως όλοι οι πολίτες, ακόμη και οι
υγιείς, ξέρουν πια πως αν δεν προσέξεις
και μείνεις εκτεθειμένος σε χώρους με πο-
λύ κόσμο, είσαι υποψήφιος να κολλήσεις ή
να ξανακολλήσεις όχι μόνο κορονοϊό αλλά
και μια οποιαδήποτε ίωση ή και γρίπη. Ο
καιρός, που φέτος μας έχει δείξει ένα ανοι-
ξιάτικο πρόσωπο μέσα στον χειμώνα, δεν
μας βοηθάει να αισθανθούμε ότι μπορεί να 

κολλή -
σουμε γρίπη

ή κορο-

νοϊό. Ίσως γιατί ακόμη καθόμαστε έξω τα
βράδια ή κοντά σε ανοιχτά παράθυρα χωρίς
να κρυώνουμε.

Όμως, όλες οι εκτιμήσεις των ειδικών λέ-
νε πως όταν ο καιρός χαλάσει για τα καλά
και πέσουν οι θερμοκρασίες, οι αναπνευ-
στικοί ιοί θα μας ρίξουν στο κρεβάτι. Ήδη
παιδιά και ηλικιωμένοι περνούν τη μία ίωση
μετά την άλλη από τότε ειδικά που η μάσκα
έπεσε στα σχολεία. Και τα παιδιά γενικά
οδηγούν τις πανδημίες, καθώς όταν κολλή-
σουν μεταδίδουν στους μεγαλύτερους.
Άρα φέτος έπειτα από τόση γνώση είναι η
στιγμή της προσωπικής ευθύνης. Μόνοι
μας θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να πε-
ράσουμε και θα διαμορφώσουμε ένα πλαί-
σιο ώστε να μην κινδυνεύσουμε οι ίδιοι αλ-
λά και οι δικοί μας. 

Συνήθεια το self test

Για πολλούς το self test παραμένει μια συ-
νήθεια που και φέτος θα φανεί χρήσιμη πριν
από τα ρεβεγιόν ή τα οικογενειακά τραπέζια,
ενώ οι νέοι ξέρουν πια πως έπειτα από ξενύ-

χτια και ξέφρενα πάρτι καλό είναι να ελέγ-
χονται και να μη συναντούν ηλικιωμένους
παππούδες και γιαγιάδες. Το αντιγριπικό εμ-
βόλιο συστήνεται φέτος σε όλα τα παιδιά, κα-
θώς έμειναν για καιρό στο σπίτι ή με τη χρή-
ση μάσκας και δεν έχουν αναπτύξει αντισώ-
ματα για άλλους ιούς. Όπως συστήνεται και
στους ενήλικες, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες
και στους άνω των 60. Μέχρι στιγμής έχουν
συνταγογραφηθεί 2.371.200 εμβόλια και
έχουν εκτελεστεί 2.084.790. Ειδικά οι κα-
πνιστές αλλά και όσοι κινδυνεύουν να εκδη-
λώσουν πνευμονιοκοκκική νόσο, σε συνεν-
νόηση με τον πνευμονολόγο τους ή τον για-
τρό τους, θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να
εμβολιαστούν και με τα δύο εμβόλια κατά
του πνευμονιόκοκκου.

Γιορτές χωρίς
περιορισμούς
αλλά με πολλή
προσοχή!

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Σε σταθερή πορεία
η πανδημία
Η νόσος Covid-19 παραμένει ανάμε-
σά μας. Με μικρές αυξομειώσεις
στους δείκτες, καταγράφει μια στα-
θερή πορεία μέσω των στοιχείων
που μας δίνουν τα τεστ που γίνονται
και δηλώνονται. Ευτυχώς οι διασω-
ληνωμένοι είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα πα-
ρατηρήθηκε μια αύξηση 23% στους
θανάτους. Οι υποπαραλλαγές Κέν-
ταυρος, BQ.1, BQ.1.1 και XBB είναι
εδώ με χαμηλά μεν ποσοστά, αλλά με
μια παρουσία συνεχή στις τελευταίες
επιδημιολογικές εκθέσεις του ΕΟΔΥ.
Ο δείκτης μεταδοτικότητας παραμέ-
νει κάτω από τη μονάδα, ενώ σχεδόν
7 τεστ στα 100 που γίνονται βγαί-
νουν θετικά.  Λίγο παραπάνω από 
το 25% που βγαίνουν θετικοί έχουν
ξανακολλήσει!

Μην ξεχνάμε…
Όλοι πάντως θυμόμαστε ότι πέρυσι τον

Δεκέμβριο συζητούσαμε για τα μέτρα ενόψει
των Χριστουγέννων λόγω αύξησης των κρου-

σμάτων. Τα εστιατόρια και τα καταστήματα εστία-
σης λειτούργησαν μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, με
εξαίρεση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς που
έμειναν ανοιχτά έως τις 2 τα ξημερώματα. Στα

τραπέζια κάθονταν έως έξι άτομα. Ενώ δεν
επιτρέπονταν οι όρθιοι πελάτες και απα-

γορευόταν η μουσική. 

Έπειτα από τρία χρόνια μπήκαμε στην ωραιότερη
εορταστική περίοδο του χρόνου… Ας μην ξεχνάμε όμως 
τι περάσαμε και να προστατευτούμε, διότι τόσο οι ιώσεις
όσο και τα «απόνερα» της Covid παραμονεύουν 
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Με ανακοίνωσή της την Πέμπτη 9
Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Κομισιόν) πρότεινε

έναν νέο –επείγοντα– κανονισμό
έκτακτης ανάγκης για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Στο επίκεντρο του νέου
κανονισμού είναι ότι οι σταθμοί ΑΠΕ
υπηρετούν το «υπέρτατο δημόσιο
συμφέρον». 

Στην Ευρώπη κάποιες χώρες, όπως οι
σκανδιναβικές, δεν περίμεναν τον νέο κανο-
νισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να εκ-
μεταλλευτούν βραχυπρόθεσμα και στο μέλ-
λον εκείνες τις ανανεώσιμες μορφές ενέρ-
γειας που επιτρέπουν οι κλιματολογικές
τους συνθήκες. Σύμφωνα με τη Rystad En-
ergy (εταιρεία έρευνας με διεθνές εκτόπι-
σμα και έδρα το Όσλο), «οι Σκανδιναβοί πα-
ράγουν σήμερα πάνω από το 90% της ηλε-
κτρικής τους ισχύος μέσω ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας –συμπεριλαμβανομένων των
πυρηνικών εργοστασίων– και είναι σημαντι-
κοί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην
υπόλοιπη Ευρώπη (σ.σ. η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έχει συμπεριλάβει την πυρηνική ενέρ-
γεια στις βιώσιμες-«πράσινες» επενδύσεις).

Η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία σχε-
διάζουν για τα επόμενα χρόνια να προσθέ-
σουν στη δυναμικότητά τους σημαντική πα-
ραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Οι τρεις χώρες έχουν ανακοινώσει σχεδόν
40 έργα πράσινου υδρογόνου, με προγραμ-
ματισμένη έναρξη ίσως και νωρίτερα από το
2030. Το 2020, Δανία, Φινλανδία και Σουη-
δία αντιπροσώπευαν περίπου το 4% των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, με
προέλευση κυρίως από βιομηχανικές πηγές,
τσιμεντοβιομηχανία, εγκαταστάσεις παρα-
γωγής σιδήρου και χάλυβα, που βρίσκονται
ως επί το πλείστον στη Φινλανδία και τη
Σουηδία. 

Προγραμματισμένοι στόχοι

� Το μείγμα ισχύος της Σουηδίας κυριαρχεί-

ται ιστορικά από την πυρηνική και την υδροη-
λεκτρική ενέργεια. Η Σουηδία έχει θέσει
στόχο να πετύχει καθαρές μηδενικές εκπομ-
πές άνθρακα έως το 2050 και γι’ αυτόν τον
λόγο θα εργαστεί ώστε το πετρελαϊκό τα-
μείο της να γίνει πιο ενεργό στα θέματα του
περιβάλλοντος. Η χώρα ήταν ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευ-
ρώπη για συνεχή τρία τρίμηνα του 2022 –
πάνω από το 20% της συνολικής παραγωγής
της το εξήγαγε σε γειτονικές χώρες. Και
πρόκειται να εγκαταστήσει 30 GW χερσαίας
αιολικής ενέργειας έως το 2030, με μόλις 3
GW ηλιακής ενέργειας (φωτοβολταϊκά) να
αναμένεται να προστεθούν κατά τη χρονική
αυτή περίοδο. Μακροπρόθεσμα, η χώρα
στοχεύει να προμηθεύεται το 65% της παρα-
γωγικής της ικανότητας από τις ΑΠΕ έως το
2030, σε σύγκριση με 23% σήμερα, αυξά-
νοντας στο 100% έως το 2040.
� Η Φινλανδία πρόκειται να αυξήσει τη χερ-
σαία αιολική ισχύ από 5 GW το 2022 σε 20

GW έως το 2030. Μόνο 0,8 GW νέας εγκα-
τεστημένης ισχύος αναμένεται να προέλθει
από ηλιακά φωτοβολταϊκά. Μέχρι το 2030,
η χώρα στοχεύει το 51% της ηλεκτροπαρα-
γωγής της να βασίζεται σε ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας σε σύγκριση με το 17%, που
είναι σήμερα.
� Το μείγμα ενέργειας της Δανίας αποτελεί-
ται ήδη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(70%) και στοχεύει οι ΑΠΕ να κατέχουν μερί-
διο 55% της συνολικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας έως το 2030. Η χώρα στοχεύει να αυ-
ξήσει την αιολική δυναμικότητα στην ξηρά
κατά 11,5 GW και τα ηλιακά φωτοβολταϊκά
κατά 9 GW έως το 2030. Η υπεράκτια αιολι-
κή δυναμικότητα θα αυξηθεί από 2,3 GW,
που είναι σήμερα, σε 8,8 GW μέχρι το τέλος
της δεκαετίας που διανύουμε.

Η Νορβηγία δεν περιλαμβάνεται φυσικά
στις χώρες που θεωρούνται πρωτοπόροι
στην ανάπτυξη ΑΠΕ –καθώς συγκαταλέγεται
στους επτά κορυφαίους εξαγωγείς υδρογο-
νανθράκων παγκοσμίως–, παρ’ όλα αυτά
έχει θέσει ως στόχο να πετύχει μηδενικές εκ-
πομπές άνθρακα έως το 2050, επενδύον-
τας μέσω ενός ταμείου σε θέματα περιβάλ-
λοντος και εξηλεκτρισμού της χώρας από

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη Νορβη-
γία αλλά και την Ισλανδία, η περισσότερη
ενέργεια παράγεται κατά 75% από υδροηλε-
κτρική ενέργεια. 

Ιστορική δέσμευση

Δέσμευση της Δανίας είναι να συνεισφέ-
ρει μαζί με τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και
το Βέλγιο στον στόχο της Διακήρυξης του
Esbjerg για την εγκατάσταση 65 GW υπερά-
κτιας αιολικής ενέργειας έως το 2030 και
150 GW έως το 2050. Η Δανία συμμετέχει
επίσης στη Διακήρυξη του Marienborg, μέ-
σω της οποίας οκτώ χώρες της Βαλτικής Θά-
λασσας –Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμα-
νία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία–
έχουν δεσμευτεί να εγκαταστήσουν (αναλο-
γικά) σχεδόν 20 GW υπεράκτιας αιολικής
ισχύος μέχρι το 2030. 

Η Γερμανία και η Δανία είναι οι μόνες χώ-
ρες με μεγάλης κλίμακας αιολικά πάρκα στη
Βαλτική Θάλασσα. Η Πολωνία θέλει να εγκα-
ταστήσει 6 GW έως το 2030 και 11 GW έως
το 2040. Η Φινλανδία θέλει να έχει το πρώ-
το της μεγάλης κλίμακας αιολικό πάρκο έως
και το 2028. Από τη Σουηδία έχουν υποβλη-
θεί άδειες για έργα 15 GW. Η Εσθονία, η Λε-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

Μέχρι το 2030, η Φινλανδία
έχει θέσει ως στόχο το 51%
της ηλεκτροπαραγωγής της να
βασίζεται σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας σε σύγκριση
με το 17%, που είναι σήμερα.
Το μείγμα ενέργειας της
Δανίας αποτελείται ήδη από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σε ποσοστό 70%

Πρωτοπόροι στην πράσινη   
Σουηδία, Φινλανδία και Δανία σχεδιάζουν για τα επόμενα χρόνια να προσθέσουν        
από τις ΑΠΕ. Και έχουν ανακοινώσει σχεδόν 40 έργα πράσινου υδρογόνου, με πρ        

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com
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Μοχλός πίεσης 
Μοχλό πίεσης, που πρέπει να αξιοποι-

ήσουν οι χώρες που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής, αποτελεί η καθιέρωση
του ταμείου απωλειών και ζημιών στην
COP27, τονίζει ο Yeb Saño, γενικός δι-
ευθυντής της Greenpeace νοτιοανατολι-
κής Ασίας.

Διαρκείς μειώσεις
COP27: Ο περιορισμός της υπερθέρ-

μανσης του πλανήτη σε 1,5°C απαιτεί τα-
χείες και διαρκείς μειώσεις των παγκό-
σμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου. Η επιτυχία του στόχου απαιτεί μεί-
ωση κατά 43% έως το 2030 σε σχέση με
τα επίπεδα του 2019.

Ανεύθυνη στάση
Βάσει υπουργικής απόφασης του

ΥΠΕΝ, οι δήμοι της χώρας έπρεπε να
έχουν ορίσει ενεργειακό υπεύθυνο στις
υπηρεσίες τους. Ωστόσο, από τους συνο-
λικά 325 δήμους, περίπου 126 δεν
έχουν ορίσει ακόμα ενεργειακούς υπευ-
θύνους, ήτοι ποσοστό 38%.

Πράσινος μετασχηματισμός
Επισήμανση του Γιώργου Μακρυπίδη

της PWC, στο συνέδριο γερμανικού επι-
μελητηρίου: Οι επενδύσεις αποθήκευ-
σης θα πρέπει να προσεγγίζουν 7 με 10
δισ., αν μιλάμε για στόχο 7 GW μέχρι το
2030 – γεγονός που θα απαιτήσει πλαί-
σιο για την αποθήκευση και κριτήρια χρη-
ματοδότησης.

Γιγάντια συμφωνία
Προμήθεια της Κίνας 4 εκατομμυρίων

τόνων LNG από το Κατάρ, για τα επόμενα
27 χρόνια, περιλαμβάνει η συμφωνία με-
ταξύ της Qatar Energy και της κινεζικής
Sinopec. Το αργό πετρέλαιο θα χρησιμο-
ποιείται ως βάση αναφοράς για την τιμο-
λόγηση των ποσοτήτων LNG.

Πυρηνικές φιλοδοξίες
Την πιθανότητα υλοποίησης ενός

ακόμη πυρηνικού σταθμού στην Ανατο-
λική Θράκη, εκτός από εκείνον του
Ακούγιου, συζήτησαν οι πρόεδροι
Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν. Ο
τελευταίος είπε ότι ο σταθμός αυτός θα
αποτελείται από τέσσερις αντιδραστή-
ρες και θα θεμελιώνει την ενεργειακή
αυτάρκεια της Τουρκίας. 

and WIND
GAS

S LAR

τονία και η Λιθουανία θέλουν να θέσουν σε

λειτουργία τα πρώτα τους υπεράκτια αιολικά

πάρκα πριν από το 2030.

Διακήρυξη Marienborg

Στη Διακήρυξη του Marienborg επισημαί-

νεται και η σπουδαιότητα της διασυνοριακής
συνεργασίας, που θεωρείται υψίστης σημα-
σίας. Η Γερμανία και η Δανία έχουν ήδη προ-
χωρήσει με το διασυνοριακό υπεράκτιο αι-
ολικό έργο του Kriegers Flak (το όνομα προ-
έρχεται από τον Δανό αξιωματικό του Ναυτι-

κού Christian Krieger, ο οποίος το 1840
χαρτογράφησε τη Βαλτική Θάλασσα). Πρό-
κειται για υπεράκτιο αιολικό πάρκο ισχύος
600 MW (η πρώτη ανεμογεννήτρια εγκατα-
στάθηκε στις αρχές του 2021) στη Βαλτική
Θάλασσα, στο δανέζικο τμήμα του ομώνυ-
μου υφάλου, που καλύπτει την κατανάλωση
ενέργειας περίπου 600.000 νοικοκυριών.
Με το Kriegers Flak έκτασης 132 τ.χλμ. με
72 τουρμπίνες SG 8.0-167 DD (κάθε ανε-
μογεννήτρια έχει ύψος 188 μέτρα και είναι
εγκατεστημένη σε θεμέλια βάρους έως
800 τόνων) επιτεύχθηκε ένα ορόσημο για
ενέργεια χωρίς ορυκτά. Για πρώτη φορά,
ένα υπεράκτιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
συνδέει αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε
δύο διαφορετικές χώρες. Το σουηδικό
Kriegers Flak αναμένεται να ολοκληρωθεί
το 2028.

Όπως αναφέρει το Wind Europe: «Η Βαλτι-
κή Θάλασσα θα είναι βασικό μέρος της ανά-
πτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας
στην Ευρώπη». 

Για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα
έως το 2050, η υπεράκτια αιολική ενέργεια
πρέπει να αυξηθεί, από 15 GW στην ΕΕ σή-
μερα, σε 300 GW έως το 2050.

  ανάπτυξη οι Σκανδιναβοί  
      στη δυναμικότητά τους σημαντική παραγωγή ενέργειας 
      ογραμματισμένη έναρξη ίσως και νωρίτερα από το 2030 

Περισσότερες ανανεώσιμες, 
χαμηλότερο κόστος 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον νέο επείγοντα κανονισμό για επιτάχυνση των
ΑΠΕ, τονίζει: «Η ανάπτυξη περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απο-
τελεί μέρος του σχεδίου της ΕΕ για τον τερματισμό της εξάρτησής μας από τα
ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ μειώνουν τη ζήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ορυκτά καύσιμα στους τομείς της ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης,
της βιομηχανίας και των μεταφορών, βραχυπρόθεσμα και στο μέλλον. Χάρη
στο χαμηλό λειτουργικό τους κόστος, μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ συμβάλλει στη μείωση των λο-
γαριασμών ενέργειας». Σχολιάζοντας την απόφαση της Κομισιόν, η Ελληνική
Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) υπογραμμίζει: Η κρίση
θα τελειώσει –και κυρίως δεν θα επανακάμψει ξανά– όταν η Ευρώπη αναπτύ-
ξει όλες τις ανανεώσιμες πηγές της. Γι’ αυτό, πράγματι, η Ευρώπη θέτει πλέον
τις ΑΠΕ σε ύψιστη προτεραιότητα. 
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Οι διασημότερες κουκλάρες του πλα-
νήτη πόζαραν στο θρυλικό ημερολό-
γιο της Pirelli 2023. Στην 49η ονειρι-

κή πολυτελή έκδοση του, τα top models Κά-
ρα Ντελεβίν, Άσλεi Γκράχαμ, Μπέλα Χαν-
τίντ, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Σάσα Πιβοβάροβα,
Κάρλι Κλος, Λίλα Μος, Γκινεβέρ βαν Σε-
νούς, Άσλεϊ Γκράχαμ και Οκάι Κάγια φωτο-
γραφήθηκαν από την Αυστραλιανή Έμα Σά-
μερτον σε ένα πρωτοποριακό πρότζεκτ με
τίτλο «Γράμματα αγάπης στη Μούσα», εμ-
πνευσμένο από την ελληνική μυθολογία.

Τα αστέρια της πασαρέλας πόζαραν στον
φακό σε ρόλους διαφορετικούς, με φόντο
περίτεχνα μαγικά σκηνικά ανάμεσα σε πι-
κραλίδες, σκοτεινά δάση, κουκουβάγιες και
οπτικούς καθρέφτες. Το styling του καστ
επιμελήθηκε η διευθύντρια μόδας Αμάντα
Χάρλετς, ενώ οι χαρακτήρες επιλέχθηκαν
από τη φημισμένη επαγγελματία φωτογρά-
φο, η οποία έντυσε την Κάρα Ντελεβίν ηθο-
ποιό, τη Σάσα Πιβοβάροβα ζωγράφο, την
Κάρλι Κλος τεχνικό, την Έμιλι Ραταϊκόφσκι
συγγραφέα, την Γκινεβέρ βαν Σενούς φωτο-
γράφο και την Άσλεϊ Γκράχαμ ακτιβίστρια.

«Βασίλισσα» του Pirelli 2023 στέφθηκε το μοντέ-
λο Λόρεν Γουάσερ η ιστορία της οποίας συγκλόνισε
τον κόσμο, όταν το 2021 οι γιατροί ακρωτηρίασαν
και τα δύο της πόδια, εξαιτίας συνδρόμου τοξικού
σοκ που προκλήθηκε μετά από χρήση ταμπόν. Η
Γουάσερ φωτογραφήθηκε ως αθλήτρια πάνω σε
μια χρυσή ημισέληνο. Με φόντο τον ωκεανό και
κρατώντας ένα μεγάλο ασημένιο σπαθί, το top
model πόζαρε σε στάση πολεμιστή, φορώντας χρυ-
σά προσθετικά πόδια για τις ανάγκες του πρότζεκτ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέ-
φερε πως το φετινό κόνσεπτ αποτελεί έναν φό-
ρο τιμής στις γυναίκες, ενώ η ιδέα να εστιάσει
στις κόρες του Δία, τις Μούσες, αποδόθηκε
στην καλλιτεχνική επιρροή της Εμα Σάμερτον:
«Μούσες, οι φανταστικές και αρχετυπικές φι-
γούρες που έχουν εμπνεύσει τη φωτογράφο σε
όλη της τη ζωή. Είναι ένας φόρος τιμής σε όλες
τις γυναίκες που έχουν εμπνεύσει τη Σάμερτον,
από τη μητέρα της μέχρι τις τραγουδίστριες,
ηθοποιούς, καλλιτέχνιδες, συγγραφείς, ακτιβί-
στριες, ζωγράφους και άλλες. Πολλές από τις
ιδέες της και τις δημιουργίες της προέρχονται
από αυτές τις γυναίκες, που είναι τόσο πραγμα-
τικές όσο και φανταστικές».

Εκατόν σαράντα πέντε εμβληματικά έργα
τέχνης του 19ου και του 20ού αιώνα θα
δημοπρατηθούν στο τέλος του μήνα από

τον Οίκο Δημοπρασιών Βέργος. Κορυφαίοι συλ-
λέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν
εκδηλώσει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την από-
κτηση σπάνιων και ιστορικής σημασίας κομμα-
τιών της συλλογής που απαρτίζεται από πίνακες
ζωγραφικής αλλά και γλυπτά, όλα διά χειρός
σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών.
Ανάμεσά τους το «Τάμα» του Νικόλαου Γύζη
(1875) που βγαίνει πρώτη φορά προς πώληση,
με τιμή εκκίνησης τα 200.000 ευρώ. Πρόκειται
για μια ηθογραφική σκηνή που απεικονίζει την πο-
ρεία μιας νεαρής κοπέλας, υποβασταζόμενης
από τη μητέρα της, για την εκπλήρωση του τάμα-
τός της στο απόκρημνο ξωκκλήσι. Το έργο πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από ένα σύντομο ταξίδι του
Γύζη στην Ελλάδα και τον Δεκέμβριο του 1875
πέρασε στα χέρια του Άγγλου εμπόρου τέχνης
Wallis και έπειτα σε ιδιωτική συλλογή στην Αθή-
να. Ένα ακόμη αριστούργημα της νεοελληνικής
ζωγραφικής είναι η «Αλληγορική σύνθεση - Νίκη»
του Κωνσταντίνου Παρθένη (1878-1967), με τιμή
εκκίνησης τα 90.000 ευρώ. Το έργο προστατεύε-
ται ως νεότερο κινητό μνημείο βάσει της με αρ.
πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛ ΑΠ/Β/ 2036/28874/02-06-
1999, ενώ, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 34 Νό-
μου 4858/2021, απαγορεύεται η εξαγωγή του

από την ελληνική επικράτεια χωρίς την άδεια των
αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.
«Το σπίτι της Αθήνας» του Νίκου Εγγονόπουλου
αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον των συλ-
λεκτών, με τιμή εκκίνησης τα 20.000 ευρώ, το
«Πορτρέτο» του Γιάννη Τσαρούχη εκτιμάται στα
10.000 ευρώ, το «Λιμάνι» του Θανάση Τσίγκου στα
24.000 ευρώ και το γλυπτό «Λουλούδι» του Τάκη
(Βασιλάκη) έχει τιμή εκκίνησης τα 80.000 ευρώ.
Στη δημοπρασία «Νεοελληνικής Ζωγραφικής &
Γλυπτικής 19ου & 20ού αιώνα», που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και
ώρα 6:00 μ.μ. στο Ζάππειο, περιλαμβάνονται δε-
κάδες ακόμα κορυφαία έργα των Σπ. Βασιλείου,
Π. Βυζάντιου, Γ. Γαΐτη, Α. Γεραλή, Γκίκα (Χατζη-
κυριάκου), Δ. Διαμαντόπουλου, Ν. Εγγονόπου-
λου, Θεόφιλου (Χατζημιχαήλ), Μ. Θεοφυλακτό-
πουλου, Χ. Καρά, Ν. Κεσσανλή, Γ. Κόττη, Γ. Λα-
ζόνγκα, Κ. Μαλέα, Τ. Μαντζαβίνο, Γ. Μόραλη, Γ.
Μαυροΐδη, Μποστ, Χ. Μπότσογλου, Γ. Μπουζιά-
νη, Δ. Μυταρά, Σπ. Παπαλουκά, Παύλου (Διονυ-
σόπουλου), Γ. Ρόρρη, Ε. Σακαγιάν, Π. Σάμιου, Σ.
Σόρογκα, Γ. Σπυρόπουλου, Π. Τέτση, Γ. Τσαρού-
χη, Γ. Τσίγκου, Β. Φωτόπουλου, Τζ. Χριστοφό-
ρου, Χρύσας (Βαρδέα), Γ. Ψυχοπαίδη. Η νεοελ-
ληνική γλυπτική εκπροσωπείται επάξια από τους
Γ. Χαλεπά, Θ. Παπαγιάννη, Τάκη (Βασιλάκη), Χρ.
Καπράλου, Γ. Λάππα, Γ. Παππά, Γ. Ζογγολόπου-
λου και Ε. Βερναρδάκη.

«Χρυσά» κορίτσια στο ημερολόγιο της Pirelli

Σε ελληνική δημοπρασία το «Τάμα» του Γύζη

«Το τάμα» του Νικόλαου Γύζη

«Το σπίτι της Αθήνας»
του Νίκου 
Εγγονόπουλου

«Αλληγορική 
Σύνθεση - Νίκη» 
του Κωνσταντίνου
Παρθένη 

Άσλεϊ Γκράχαμ Κάρα Ντελεβίν

Έμιλι ΡαταϊκόφσκιΛόρεν Γουάσερ



ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

39
ΤΕΧΝΕΣ

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Εμφανίσεις με τον πρώην
Τι κι αν χώρισαν έπειτα από 20 χρόνια γάμου; Η τέχνη
ενώνει ακόμα και τους διαζευγμένους, όπως τη Βαλέ-
ρια Κουρούπη με τον τέως σύζυγό της, Νίκο Ξυδούς,
που θα συνεργαστούν επί σκηνής, σε μια σειρά από
προγραμματισμένα live με το συγκρότημά τους «Apoti-
hans». Την ανακοίνωση έκανε η ηθοποιός, προσκα-
λώντας τους χιλιάδες followers της να δώσουν το
«παρών», για νύχτες γεμάτες διασκέδαση. 

Φαντασμαγορικό πάρτι για τα 78α γενέθλιά του ετοιμάζει ο
αγαπημένος «Νιόνιος», με καλεσμένους τον κόσμο όλο! Με δι-
σκογραφική «Ρεζέρβα» τα καθαρόαιμα τραγούδια του και με
διάθεση σαν το άσμα «Ας κρατήσουν οι χοροί», ο Διονύσης
Σαββόπουλος θα υποδεχτεί το Σάββατο 10, Δεκεμβρίου φί-
λους και θαυμαστές στο Μέγαρο Μουσικής, πραγματοποιώντας
φέτος τη μεγάλη του επιθυμία: «Έχω γενέθλια λίγες μέρες πριν
από τη συναυλία, αλλά θα ήθελα να τα γιορτάσω μαζί σας με
το “Γεννήθηκα στη Σαλονίκη”», δήλωσε. Ο δημιουργός, που ση-
μάδεψε καλλιτεχνικά μια ολόκληρη εποχή, θα διηγηθεί με
νότες και στίχους τη διαδρομή του στο πεντάγραμμο σαν το
«Πάω Μαύρη Θάλασσα, Βουκουρέστι και Κωστάντζα. Πάω και
στην Αθήνα και στην Άγκυρα!» ενώ θα πατήσει τέρμα τα γκάζια
στο «Φορτηγό», κάνοντας μια βόλτα με τη «Συννεφούλα» και
τον «Άγγελο εξάγγελο» στο «Περιβόλι του τρελού».
Η ιδέα για την ανοιχτή μαγική γιορτή ανήκει σε δύο από τους
σημαντικότερους συνθέτες και ενορχηστρωτές της νεότερης

γενιάς, τους Αντώνη Σουσάμογλου και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, για
τους οποίους ο σπουδαίος τραγουδοποιός ανέφερε: «Είχαν την
όρεξη να ανασυνθέσουν τρόπον τινά και να μεταγράψουν σε
συμφωνική μορφή τις μουσικές από γνωστά τραγούδια μου.
Τους ευχαριστώ. Είναι οι αφανείς συμπρωταγωνιστές αυτής της
βραδιάς. Ξαναέγραψαν τα κομμάτια μου στο δικό τους πλούσιο
πεντάγραμμο αλλά και στην καρδιά μου επίσης».
Στη σκηνή του Μεγάρου θα τον συνοδέψουν η Εθνική Συμφω-
νική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που θα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης, η
Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και ερμηνευτικά ο Φώτης Σιώ-
τας και η Κατερίνα Πολέμη. 
Η συναυλία αυτή, με τον τίτλο «Γεννήθηκα στη Σαλονίκη», πρω-
τοπαρουσιάστηκε στις παλιές φυλακές του Γεντί Κουλέ, στο
Φεστιβάλ Επταπυργίου τον Ιούνιο του 2022, σε μια παραγωγή
του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη
Μεικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης.

Ένα ραντεβού προσφοράς για 14η χρονιά
Για 14η χρονιά, η «Πάνος & Χρυσηίδα - Βοήθεια στα Παι-
διά» δίνει ραντεβού προσφοράς με τους Αθηναίους την
Κυριακή 27 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Electra Palace
(Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20), από τις 10 το πρωί μέχρι
τις 5.30 το απόγευμα.
Στο ετήσιο αυτό bazaar και στους περίπου 20 πάγκους,
θα βρείτε από χειροποίητες μαρμελάδες, γλυκά του κου-
ταλιού, κουραμπιέδες και μελομακάρονα μέχρι χρηστικά
χριστουγεννιάτικα δωράκια, κεραμικά, μεταξωτά και
άλλα, πρωτότυπα, καινούργια και παλιά σε σχεδόν συμ-
βολικές τιμές! Οι συνδρομές, οι δωρεές και οι αγορές θα
βοηθήσουν τον σύλλογο να πετύχει τους φετινούς στό-
χους, που είναι η αποκατάσταση και ο πλήρης εξοπλι-
σμός (ηλεκτρονικός και επίπλωσης) της κύριας αίθουσας
του υπό αναπαλαίωση μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου
στα Φράστα Τζουμέρκων και στην Κίμωλο, καθώς και η
ανακατασκευή του αθλητικού χώρου (γήπεδα μπάσκετ
και βόλεϊ) δίπλα από το σχολείο. 

Η εγκυμονούσα Μαίρη Συνατσάκη μετράει πλέον αντί-
στροφα! Η ηθοποιός διανύει τον 8ο μήνα της κύησης και
δεν χορταίνει να φωτογραφίζει το υπέροχο θαύμα ζωής
που βιώνει, καταγράφοντας μήνα μήνα τις αλλαγές στο
σώμα της. Μάλιστα, δημοσίευσε με ενθουσιασμό στο Insta-
gram ένα στιγμιότυπο από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι
σήμερα, σχολιάζοντας τρυφερά: «30 εβδομάδες διαφορά –
6 weeks VS 36 weeks».

Διονύσης Σαββόπουλος:
Πάρτι γενεθλίων 
στο Μέγαρο Μουσικής

Έρωτας με την πρώτη ματιά
Μια όμορφη, ναζιάρα κι αδέσποτη γατούλα έγινε η νέα
συγκάτοικος του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ο δημοφιλής
τραγουδιστής και γνωστός φιλόζωος συνάντησε το συμ-

παθέστατο τε-
τράποδο στον
δρόμο κι αποφά-
σισε να το υιοθε-
τήσει, κάνοντας
τις πρώτες συ-
στάσεις μέσω In-
stagram με
χαμόγελο ευτυ-
χίας: «Δείτε τι
ομορφιά βρήκα
να γυρεύει χάδια
στη σημερινή
μου βόλτα. Έγινε
αμέσως μέλος
της οικογένειας!»
έγραψε με εν-
θουσιασμό.

Θύμα e-απάτης
Το φυσάει και δεν κρυώνει ο Στέλιος Κουδουνά-
ρης. Ο πρώην κριτής του «My Style Rocks» έπεσε
θύμα διαδικτυακής απάτης από επιτήδειους, που
του άδειασαν τον τραπεζικό λογαριασμό από το τη-
λέφωνο. «Τυχαία σταμάτησε όλο αυτό, ηλεκτρονικά
δεν προστατεύτηκα πουθενά. Πήγε ένας κύριος
που ήταν μέλος της σπείρας σε ένα υποκατάστημα
στη Θήβα κι από εκεί με ενημέρωσαν για το τι είχε
συμβεί», αποκάλυψε ο σχεδιαστής.

Με την...
κοιλίτσα

στο στόμα



Χριστουγεννιάτικη 
Disneyland

Οι δίδυμες κορούλες του
Σάκη Τανιμανίδη και της Χρι-

στίνας Μπόμπα ανέλαβαν
φέτος τον εορταστικό χρι-

στουγεννιάτικο στολισμό και
γέμισαν το σπίτι τους με

γλειφιτζούρια! Η Φιλίππα και
η Αριάνα, επιλέγοντας χιλιά-
δες φωτάκια και πολύχρω-

μες μπάλες, μετέτρεψαν το
σαλόνι σε μια Disneyland με

πολλά παιχνίδια, στολίδια
και Αγιοβασίληδες, ποζά-
ροντας στην αγκαλιά των

διάσημων γονιών τους ντυ-
μένες ξωτικά!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα
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Η πρώην παίκτρια του «Big
Brother» Σαμάνθα Μίσοβιτς

στέφθηκε «Σταρ Ελλάς 2022»
στον λαμπερό 70ό Διαγωνισμό

Ομορφιάς, με παρουσιάστρια
τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. «Μις
Ελλάς» αναδείχθηκε η Κρητι-

κιά Ζωή Ασουμανάκη και «Mις
Young» η Ιωάννα Σκουλά.
Στην κριτική επιτροπή, με

πρόεδρο τον σχεδιαστή Πάνο
Ζήνα, συμμετείχαν πρώην
εστεμμένες, άνθρωποι της

μόδας και του μόντελινγκ, με-
ταξύ των οποίων ο Λάκης Γα-
βαλάς, η «Σταρ Ελλάς 2021»

Άννα Παυλίδου και η χορογρά-
φος Γκαλένα Βελίκοβα, που
επιμελήθηκε τη σκηνική πα-

ρουσία των υποψηφίων.
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«Βροχή» τα στοιχήματα
Η επιλογή της εγκυμονούσας Ελένης Φουρέιρα να
φωτογραφηθεί με μπλε εντυπωσιακή δημιουργία
προκάλεσε την έντονη φημολογία πως περιμένει
αγόρι! Η επιλογή του χρώματος δεν ήταν τυχαία, επι-
μένουν θαυμαστές και followers της, ενώ το διαδί-
κτυο έχει πάρει φωτιά από τα στοιχήματα. Από την
πλευρά της, η ποπ σταρ δεν έχει διαψεύσει ούτε και
επιβεβαιώσει τα σενάρια.

Χωρίζουν;
Σύννεφα στο γάμο της Μαρίας

Λουίζας Βούρου με τον Γιάννη Πα-
παγεωργίου. Το άλλοτε αγαπημένο
ζευγάρι φαίνεται να αντιμετωπίζει
σοβαρή κρίση στη σχέση του, με
τις φήμες να υποστηρίζουν πως

έχει χωρίσει. Τρία χρόνια μετά τον
γάμο τους και την απόκτηση ενός
αγοριού, η παρουσιάστρια λέγεται

πως ζει με τον μικρό Ιάσονα σε
άλλο σπίτι, σε μια προσπάθεια να

δώσουν χώρο και χρόνο ο ένας
στον άλλον, με σκοπό να ξεπερα-

στεί το πρόβλημα.

Δεν έχουν ησυχία
Ταξίδι του μέλιτος για το Βιβλίο
Γκίνες! Από τον περασμένο Ιού-
λιο, όταν και τελέστηκε ο παρα-
μυθένιος γάμος τους στην Κρή-
τη, η Κόνι Μεταξά και ο σύζυγός
της, Μάριος Καπότσης, συνεχί-
ζουν ακάθεκτοι το ταξίδι του μέ-
λιτος all over the world, ποζά-
ροντας αυτήν τη φορά στο διά-
σημο Μπέβερλι Χιλς. Η τραγου-
δίστρια και ο Ολυμπιονίκης φω-
τογραφήθηκαν στο φημισμένο
Rodeo drive, στέλνοντας τους
χαιρετισμούς τους στην Ελλάδα!

Τι παίζει με τη Δήμητρα;
Ένα μήνυμα όλο νόημα ανάρτησε στο Instagram
η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Η εντυπωσιακή καλ-
λονή δημοσίευσε ένα ποστ-σπαζοκεφαλιά ακό-
μα και για τους πιο δυνατούς λύτες, αφήνοντας
να εννοηθεί πως κάτι καλό έχει έρθει στη ζωή
της: «Σιγά, σιγά και ήσυχα. Αν θες να με έχεις, να
με αξίζεις, αλλιώς μη μου χαλάς τη μοναξιά αν
δεν μπορείς να την γκρεμίσεις», έγραψε χωρίς
ν’ αναφέρει τον αποδέκτη.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ερωτευμέ-
νος! Ο νικητής του «Survivor» παραδέχτηκε
για πρώτη φορά πως είναι σε σχέση, απο-
φεύγοντας ωστόσο ν’ αποκαλύψει τα στοι-
χεία της γυναίκας που του έκλεψε την
καρδιά: «Είναι επικίνδυνος ο έρωτας, αλλά
εξαρτάται και σε τι ηλικία θα σου έρθει. Αν
είσαι στα 15-30, που ακόμα ψάχνεις τον
εαυτό σου, μπορεί να καταστραφείς. Ο πραγ-
ματικός έρωτας σε αναζωογονεί και σου
κάνει ένα restart. Είμαι ερωτευμένος. Λεπτο-
μέρειες δεν χρειάζεται να δώσω», δήλωσε.

Το
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Τελικά ήταν «αθώο» το φαγητό
Ανήμερα των γενεθλίων του, ο Ηλίας Μαμαλάκης, που παραμένει
στην Κύπρο μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ευχαρί-
στησε δημόσια τον κόσμο για τις ευχές και τα μηνύματα, αποκαλύ-
πτοντας συγκινημένος: «Αλλιώς τα είχα σκεφθεί τα γενέθλιά μου.
Αισθάνομαι τυχερός που τα γιορτάζω ζωντανός. Αργότερα η
γιορτή. Όχι, δεν ήταν τροφικό θέμα. Αθώο το φαγητό. Περί τοξί-
νης πρόκειται. Να πλένετε συνεχώς τα χεράκια σας και να προσέ-
χετε τι πιάνετε. Ελπίζω σε μερικές μέρες να ξαναβγώ δυνατός». 

Κορίτσια για φίλημα!
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� Πυρετός στον ΣΚΑΪ εν αναμονή των προ-
ετοιμασιών για το «Survivor» και το «My

Style Rocks», δύο στοιχήματα για τον σταθμό,
που ελπίζει να ανακάμψει στο δεύτερο μισό της
σεζόν. Κι ενώ για το πρώτο οι υπογραφές των
συμβολαίων με τους παίκτες φαίνεται να προ-
χωρούν ομαλά, στο δεύτερο η εικόνα παραμένει
αρκετά θολή όσον αφορά ποιοι θα καθίσουν
στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής και ποιος
θα το παρουσιάσει.

� Με ποιο κανάλι θα αλλάξουμε χρόνο; Αυ-
τό αναρωτιούνται και τα στελέχη των τη-

λεοπτικών σταθμών, που πασχίζουν να «στή-
σουν» ένα εορταστικό που θα κλέψει τις εντυ-
πώσεις και κυρίως την τηλεθέαση. Για την ώρα,
οι σίγουροι είναι το J2US με τον Νίκο Κοκλώνη
και ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην ΕΡΤ, με κάτι
που θα θυμίζει «Στην υγειά μας ρε παιδιά».    

� Κάποια ερωτηματικά φαίνεται ότι προβλη-
ματίζουν τους ιθύνοντες στους τηλεοπτι-

κούς σταθμούς να καταστρώσουν μεγαλόπνοα
σχέδια ψυχαγωγίας για το δεύτερο μισό της σε-
ζόν, και αυτά έχουν να κάνουν με τις πολιτικές εξε-
λίξεις. Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν κάποιες
από τις προτάσεις που προορίζονται για την άνοιξη
τελικά πάρουν αναβολή για το φθινόπωρο του
2023, λόγω εκλογικής περιόδου.

Σάλος προκλήθηκε από τα σοβαρά προβλήματα στη
μετάδοση των αγώνων του Μουντιάλ από τον
ΑΝΤ1+. Ο μιντιακός όμιλος αποφάσισε οι αγώνες

να προβάλλονται παράλληλα και από την ελεύθερη τηλε-
όραση του ΑΝΤ1, αλλά και να επεκταθεί κατά τρεις μήνες
η συνδρομή σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στον ΑΝΤ1+.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του ο ΑΝΤ1 ανέφερε, με-
ταξύ άλλων: «Κατά τη διάρκεια μετάδοσης αγώνων του
Παγκοσμίου Κυπέλλου, δημιουργήθηκαν τεχνικά προ-
βλήματα στο ΑΝΤ1+. Η εταιρεία του εξωτερικού, που
ανέλαβε το development της πλατφόρμας, δεν κατά-
φερε να ανταπεξέλθει στον μεγάλο όγκο ζήτησης που
υπήρξε. Η αδυναμία αυτή προκάλεσε αναστάτωση
στους χρήστες του ΑΝΤ1+ και γι’ αυτό ο Όμιλος ΑΝΤΕΝ-
ΝΑ αντέδρασε από την πρώτη μέρα, δίνοντας ελεύθερη
πρόσβαση στη θέαση των αγώνων. Με αίσθημα ευθύ-
νης και απόλυτου σεβασμού προς τους συνδρομητές
του AΝΤ1+, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ αποφάσισε για όλους
όσοι πήραν την 6μηνη προσφορά, με 50% έκπτωση,
από τις 17 Οκτωβρίου 2022, αλλά και για όλους εκεί-
νους που θα εγγραφούν στο ΑΝΤ1+ έως και τις 6 Δε-
κεμβρίου 2022, την αυτόματη και δωρεάν επέκταση
της συνδρομής τους για επιπλέον 3 μήνες».

Αυτό το τελευταίο, όμως, ήταν που εξόργισε τους ήδη
εκνευρισμένους συνδρομητές του ΑΝΤ1+, οι οποίοι περί-
μεναν τουλάχιστον να τους επιστραφεί μέρος των χρημά-
των τους. Αντί αυτού, το μόνο που τους προσφέρθηκε
ήταν η τρίμηνη επέκταση συμβολαίου, γεγονός που προ-
κάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων στα social media.

Πέρα από όλα αυτά, η μετάδοση όλων των αγώνων από

το ελεύθερο κανάλι φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον προ-
γραμματισμό, με κάποιες εκπομπές να μειώνονται σε
διάρκεια και άλλες να εξοστρακίζονται. Το «Πρωινό» με
τον Γιώργο Λιάγκα θα ολοκληρώνεται στις 11.45. Στις
14.00 δεν θα παίζεται η επανάληψη της σειράς «Κων-
σταντίνου και Ελένης», ενώ στις 15.00 δεν θα προβάλλε-
ται το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk» με τη Ζέτα
Μακρυπούλια. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το «5Χ5» του
Μάρκου Σεφερλή στην απογευματινή ζώνη. Νέα παύση
και στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριού-
χος;», που επέστρεψε για λίγο προκειμένου να αντικατα-
στήσει τους «Ράδιο Αρβύλα». Οι τελευταίες εξελίξεις
φέρνουν στις 20.00, τις περισσότερες ημέρες, το κεντρι-
κό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το Μουντιάλ ολοκληρώνεται στις 18 Δεκεμβρίου, αλλά
τότε ο ΑΝΤ1 θα μπει σε χριστουγεννιάτικο mood. Έτσι, η
κανονική ροή στο πρόγραμμα αναμένεται περί τα μέσα Ια-
νουαρίου του 2023.

Μεγάλος ο προβληματισμός για τη μεσημε-
ριανή εκπομπή του ΣΚΑΪ, καθώς αναζη-
τούνται οι αλλαγές που θα τονώσουν την πο-
ρεία του «Γεια σου», τόσο στο περιεχόμενο
όσο και στους συνεργάτες.
Οι πληροφορίες μας λέ-
νε πως αναζητείται
πρόσωπο με αιχμηρό
λόγο και άποψη, για
να δώσει νέα πνοή
στον σχολιασμό. Σε
αυτό το πλαίσιο ανα-
μένεται μέσα από live
casting να δούμε να
περνούν κάποια πρόσωπα.
Μεταξύ αυτών γνωρίζουμε ότι έγινε πρότα-
ση στη Νανά Παλαιτσάκη, τον Ποσειδώνα
Γιαννόπουλο και τον Κώστα Μαρτάκη.
Τα πράγματα είναι, παρ’ όλα αυτά, αρκετά
δύσκολα για το «Γεια σου». Όπως μαθαίνου-
με, σε πρόσφατη σύσκεψη στο κανάλι, χτύ-
πησαν οι… καμπάνες για το μέλλον της εκ-
πομπής. Τα περιθώρια για να γίνει η ανατρο-
πή στους πίνακες τηλεθέασης στενεύουν,
ενώ κρίσιμο θεωρείται το Σαββατοκύριακο
17-18 Δεκεμβρίου.

Πολύ σημαντικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο με
τον οποίο θα διεξάγεται η ψηφοφορία της Eurovi-
sion, όπως ανακοίνωσε η EBU. Από φέτος, λοιπόν,
μόνο το τηλεοπτικό κοινό θα αποφασίζει ποιες 10
χώρες θα προκριθούν από κάθε ημιτελικό. Επίσης,
οι τηλεθεατές στις χώρες που δεν συμμετέχουν θα
μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά. Όσον αφορά
τον τελικό της Eurovision, οι εθνικές κριτικές επι-
τροπές θα έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ο νικητής
θα αναδειχθεί σε συνδυασμό με την προτίμηση του
τηλεοπτικού κοινού. Πιο συγκεκριμένα:

•Στους ημιτελικούς θα ψηφίζει μόνο το κοινό,
όπως και σήμερα, μέσω τηλεφώνου, SMS ή App.
• Οι τηλεθεατές σε όλη την υφήλιο θα μπορούν
να ψηφίζουν online. Αυτό θα γίνεται μέσω μιας
ασφαλούς πλατφόρμας, στην οποία οι χρήστες
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική
τους κάρτα. Στο τέλος, αυτές οι ψήφοι θα ενοποι-
ούνται σε βαθμούς, σαν να επρόκειτο για μία συμ-
μετέχουσα χώρα.
•Στον τελικό θα συνυπολογίζονται οι ψήφοι των 
επιτροπών και της παγκόσμιας ψηφοφορίας.

Live casting συνεργατών 
για να μην πει πρόωρο 
«Γεια σου» η Μπακοδήμου

Αλλάζουν όλα στον τρόπο ψηφοφορίας της Eurovision
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Κακός χαμός στον ΑΝΤ1 με το Μουντιάλ
Εκτός… προγράμματος έως τον Ιανουάριο

Νέος εκδότης του «Βήματος» 
ο Γιάννης Πρετεντέρης
Αλλαγές στην ηγεσία του «Βήματος», σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Alter Ego Media. Από την 1η Δεκεμ-
βρίου, ο Γιάννης Πρετεντέρης αναλαμβάνει εκδότης και
ο Γιώργος Μαντέλας διευθυντής της εφημερίδας. Ο Αν-
τώνης Καρακούσης, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή
του και αυτή έγινε δεκτή από την ιδιοκτησία του εντύ-
που, συνεχίζει ως σύμβουλος έκδοσης και παραμένει
κύριος αρθρογράφος της εφημερίδας. Πρετεντέρης και
Μαντέλας διατηρούν παράλληλα τις αρμοδιότητές τους
στο MEGA και στα «Νέα».



Ε ίναι γεγονός πως η αγάπη μου
για τον σιδηρόδρομο και για το
τρένο είναι όχι απλά μεγάλη,

αλλά επέχει θέση λατρείας! Και αυτό
βέβαια έχει την εξήγησή του. Είμαι
παιδί ενός εργάτη, συντηρητή των
γραμμών των ΣΠΑΠ (Σιδηρόδρομοι
Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου),
που κατάφερε και έφθασε μέχρι και
τον βαθμό του εργοδηγού. 

Πολύ μικρός, μαθητής του Δημοτι-
κού στο χωριό στη Νέα Μανωλάδα,
όταν δεν είχαμε σχολείο, ο πατέρας
μου ο Θανάσης με έπαιρνε μαζί του. Η
χαρά μου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, όταν
μαζί με τα εργαλεία ανέβαινα και εγώ
στο βαγονέτο! Η αγάπη μου αυτή για
το τρένο με τα χρόνια πολλαπλασιά-
στηκε. Και στην κυριολεξία, όταν
επρόκειτο να ταξιδέψουμε με τη μητέ-
ρα μου τη Λεμονιά, το βράδυ δεν
έκλεινα μάτι! Περίμενα με αγωνία να
ξημερώσει. Να πάμε στον σταθμό. Να
μπούμε στο τρένο για να φθάσουμε
στο χωριό μου, τον Κακόβατο.

Έτσι, όταν το 2011, η τότε κυβέρνηση
σταμάτησε τη λειτουργία των δρομολο-
γίων της γραμμής Πελοποννήσου, στε-
νοχωρήθηκα αφάνταστα. «Η οικονομική
κρίση στην Ελλάδα οδήγησε στη διακο-
πή όλων των επιβατικών και εμπορευμα-
τικών δρομολογίων στο σιδηροδρομικό
σύστημα μετρικού εύρους της Πελοπον-
νήσου», ήταν η επίσημη απάντηση εκεί-
νη την εποχή.  Σύμφωνα με τις τελευταί-
ες πληροφορίες, θεωρείται δύσκολο
έως απίθανο τα δρομολόγια να επαναλει-
τουργήσουν ως μέρος του δημόσιου σι-
δηροδρομικού συστήματος. Βέβαια, ένα
μικρό τμήμα στην Πάτρα παραμένει ανοι-
κτό ως προαστιακός σιδηρόδρομος.

Η ίδρυση

Ο πρώτος κασμάς «έπεσε» το 1882
και μέσα σε δύο χρόνια ολοκληρώθηκε
το πρώτο τμήμα μεταξύ Πειραιά, Αθήνας
και Ελευσίνας! Έναν χρόνο μετά, η γραμ-
μή έφθασε στην Κόρινθο. Και το 1887
«πάτησε» Πάτρα. Να σημειώσουμε πως
από την Κόρινθο το 1886, με μια δια-
κλάδωση στα ανατολικά, οι γραμμές
έφθασαν στο Άργος και στο Ναύπλιο. Η

γραμμή από τον Πειραιά στην Κόρινθο
είχε μήκος 99 χιλιόμετρα. Από την Κό-
ρινθο στην Καλαμάτα μέσω Τρίπολης
236. Και από την Κόρινθο στο Ζευγολα-
τιό μέσω Πάτρας και Πύργου 347 χιλιό-
μετρα. Το συνολικό μήκος του δικτύου
των ΣΠΑΠ μαζί με τις διακλαδώσεις
έφτανε τα 731 χιλιόμετρα. Να προσθέ-
σουμε πως «η δυτική διακλάδωση έφτα-
σε στον Πύργο. Και το 1902 πήγε στην
Κυπαρισσία. Η εταιρεία ΣΠΑΠ απέκτησε
επίσης τη γραμμή μεταξύ Μύλων, κοντά
στο Άργος, και Καλαμάτας από την Τρί-
πολη. Τη γραμμή αυτή απέκτησε από τη
χρεοκοπημένη εταιρεία Σιδηρόδρομοι
Μεσημβρινής Ελλάδος». 

«Οι δύο γραμμές προς Καλαμάτα, μέ-
σω Πάτρας και μέσω Τρίπολης, ενώνον-
ταν στο Ζευγολατιό. Επίσης κατασκευά-
στηκαν μικρές διακλαδώσεις για να εξυ-
πηρετήσουν σημαντικές πόλεις, όπως
το Άργος, το Ναύπλιο, το Λεύκτρο, τη
Μεγαλόπολη, τα Καβάσιλα, το Βαρθο-
λομιό, τα Λουτρά Κυλλήνης, τον Πύργο,
την Αρχαία Ολυμπία, το Ασπρόχωμα και
τη Μεσσήνη», όπως διαβάζω στην ιστο-
ρία των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου,
που σημειώνει ακόμη: «Πολύ αργότερα,
το 1954, έγινε η σύνδεση Ισθμός-Λου-
τράκι. Και ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος
Διακοπτού Καλαβρύτων». Θυμάμαι πως
στην κατασκευή των γραμμών του Οδον-
τωτού, που έχουν μικρότερο εύρος 750

χιλιοστά, εργάστηκε και ο πατέρας μου.
Για πολλά χρόνια μέναμε στο Διακοπτό.
Η εταιρεία ΣΠΑΠ απορροφήθηκε το
1962 από τους Σιδηροδρόμους Ελληνι-
κού Κράτους που αργότερα μετονομά-
στηκαν σε ΟΣΕ».

Ο «μουτζούρης» στο Λαύριο

Το 1929 ξεκίνησαν οι εργασίες κατα-
σκευής της γραμμής σύνδεσης Αθήνας-
Λαυρίου. Το τρένο έφθασε στο Λαύριο
το 1931. Τη γραμμή, που ξεκίναγε πριν
από το Νέο Ηράκλειο, διαχειρίζονταν οι
Αττικοί Σιδηρόδρομοι. Όταν οι ΣΠΑΠ
απέκτησαν τη γραμμή, κατασκεύασαν
έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ Αγίων
Αναργύρων και Ηρακλείου. Και έτσι το
Λαύριο συνδέθηκε με την Αθήνα σιδη-
ροδρομικά! Ο «μουτζούρης» λοιπόν
έφθασε στο Λαύριο! Τα επιβατικά δρο-
μολόγια αυτής της γραμμής διακόπηκαν
το 1957. Μάλιστα, το 1962 αποκόπηκε
από το υπόλοιπο δίκτυο, λόγω της κατα-
σκευής της εθνικής οδού Αθηνών Θεσ-
σαλονίκης. Και πρόσφατα είχαμε την
κατασκευή και λειτουργία της Αττικής
Οδού. Για τα τρένα θα μπορούσα να
γράψω πολλά. Και ίσως το κάνω… Πρέ-
πει να πω πως ακόμη και σήμερα χρησι-
μοποιώ το τρένο, όταν πρόκειται να τα-
ξιδέψω στη Θεσσαλονίκη, και τον προ-
αστιακό για τα κοντινά σημεία της Αττι-
κής, και όχι μόνο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

42
Σ

αν
 ν

α 
ή

τα
ν 

χθ
ες

H αρχή, η διαδρομή και το τέλος 
του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου

του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

Η οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα οδήγησε στη

διακοπή όλων των
επιβατικών και

εμπορευματικών
δρομολογίων στο

σιδηροδρομικό σύστημα
μετρικού εύρους 

της Πελοποννήσου
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Με την ανείπωτη αγάπη του για το θέατρο, που
τον οδήγησε αναπόδραστα στη Δραματική
Σχολή, της οποίας υπήρξε αριστούχος, το

βαθύ λυρικό του κύτταρο, που του προσέδιδε ένα
ξεχωριστό ηθικό χρώμα, είτε ως πρωταγωνιστής είτε
ως δευτεραγωνιστής, και την πολυεδρική δραματική του
παιδεία, ο αγαπημένος ηθοποιός Ντίνος Καρύδης
πραγμάτωσε μία μακρά και επιτυχημένη πορεία στο
θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μας
χάρισε σπουδαίες δραματικές ερμηνείες, που δικαίως
στον κατατάσσουν στους κορυφαίους μας ηθοποιούς. 

Ανεξάλειπτες, έτσι, μένουν στη μνήμη μας οι σπουδαίες
υποκριτικές συμμετοχές του στα κορυφαία σίριαλ της τηλε-
όρασης τις δεκαετίας του ’80 και του ’90, μέσω των οποί-
ων ξεδίπλωσε τις έξοχες λυρικές του αρετές. Ξεχωρίζουν
έτσι, σε αυτήν τη σπουδαία υποκριτική του αλυσίδα, οι κο-
ρυφαίες τηλεοπτικές παρουσίες του στον πολυαγαπημένο
μας «Άγνωστο πόλεμο» στην ΥΕΝΕΔ το 1971, στο «Κορίτσι
της Κυριακής» το 1972 στο ΕΙΡΤ, στην αξεπέραστη «Μενε-
ξεδένια πολιτεία» του μεγάλου συγγραφέα και ακαδημαϊ-
κού Άγγελου Τερζάκη το 1975 στο ΕΙΡΤ, στην εμπνευσμένη
«Κραυγή των Λύκων» το 1980 στην ΥΕΝΕΔ, στον «Θάνατο
του Τιμόθεου Κώνστα» το 1987 στην ΕΡΤ2, στην «Ανατομία
ενός εγκλήματος» το 1994 στον ΑΝΤ1, στο «Λόγω τιμής»
στο Mega το 1996 και σε πολλά ακόμα εξαιρετικά σίριαλ
της δημόσιας και της ιδιωτικής τηλεόρασης. 

Από φτωχή και ταπεινή οικογένεια

Ο Ντίνος Καρύδης είδε το φως της ζωής στου Γκύζη στις
27 Οκτωβρίου 1938. Γεννημένος στις ανηφοριές στου Γκύ-
ζη, σε μία φτωχή και ταπεινή οικογένεια, που όμως ήταν
διάστικτη από αξιοπρέπεια, αγάπη και όραμα για τον πολιτι-
σμό, αντίπερα στις όποιες κοινωνικές αντιξοότητές της. Και
αυτά τα δύσκολα βιώματα της οικονομικής δυσκαμψίας των
παιδικών του χρόνων στου Γκύζη σημάδεψαν καθοριστικά
την ηθική του ταυτότητα, αλλά και το αξιακό του σύστημα

ως ανθρώπου. Με την αποπεράτωση λοιπόν των εγκύκλιων
γυμνασιακών σπουδών του, ο Ντίνος Καρύδης, έμπλεος
από την αγάπη για την τέχνη του θεάτρου, γράφτηκε στη
Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου και αποφοί-
τησε με άριστα, αποτυπώνοντας το ευγενές του ήθος και
την καλλιτεχνική του αριστεία. 

Ξεχωριστός στο δράμα

To σπουδαίο δραματικό του κύτταρο, που τον καθιστούσε
ξεχωριστό τόσο ως πρωταγωνιστή όσο και ως δευτεραγωνι-
στή, προσδίδοντας στους ρόλους του ηθική ένταση και καλ-
λιτεχνική μεγαλοσύνη, αποτυπώθηκε και στις κινηματογρα-
φικές του συμμετοχές, και έτσι εξακοντίστηκε το κύρος του
σε όλο μας το καλλιτεχνικό κοινό. Αναφέρουμε χαρακτηρι-
στικά μερικές από τις σπουδαίες κινηματογραφικές παρου-
σίες του Ντίνου Καρύδη, όπου, με την άρτια σκηνική του πα-
ρουσία και τη δραματική του πολυμέρεια, μας άφησε τις κα-
λύτερες εντυπώσεις. Συμμετείχε έτσι στη μεγάλη κωμωδία
«Η Αλίκη στο ναυτικό» το 1961 και στην επίσης σπουδαία
κωμωδία του 1965 «Υπάρχει και φιλότιμο». Ακόμα, στο επι-
κό ιστορικό δράμα «Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο» το
1970. Ακολούθως συμμετείχε στη γιγαντιαία ιστορική πα-
ραγωγή «Υπολοχαγός Νατάσσα» το 1970, στο κοινωνικό
δράμα «Κατάχρηση εξουσίας» το 1971, αλλά και στο ιστορι-
κό δράμα «Μαντώ Μαυρογένους» το 1971.

Σπουδαίο και εμπνευσμένο υπήρξε συνάμα το δραματικό
αποτύπωμά του Ντίνου Καρύδη στο παλκοσένικο, όπου μας
κατέλειπε μεγάλες ερμηνείες σε κορυφαία θεατρικές πα-
ραστάσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις θεατρικές του συμ-
μετοχές στις παραστάσεις: «Οδός ονείρων» το 1962, «Η κυ-
ρία δε με μέλλει» το 1970, «Ασπασία» το 1971, «Τα παιδιά
ενός κατώτερου Θεού» το 2015 κ.ά. 

Ο Ντίνος Καρύδης είναι πατέρας της ταλαντούχου ηθο-
ποιού Σμαράγδας Καρύδη και σύζυγος της επίσης ηθοποιού
Τζούλιας Αργυροπούλου. Παράλληλα με την καλλιτεχνική
του παρουσία, ως ενεργός πολίτης και με ανένδοτο δημο-
κρατικό ήθος, ασχολείται εκτενώς με τα κοινά και, στο πλαί-
σιο της πλατιάς κοινωνικής του δράσης, είχε εκλεγεί και δη-
μοτικός σύμβουλος Αθηναίων. 

*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

Τηλεόραση 
1971: Ο άγνωστος πόλεμος, ΥΕΝΕΔ
1972: Το κορίτσι της Κυριακής, ΕΙΡΤ 
1975: Μενεξεδένια πολιτεία, ΕΙΡΤ
1977: Υποψίες, ΕΡΤ
1980-1981: Η κραυγή των λύκων, ΥΕΝΕΔ
1981-1982: Ο φιλαράκος μας, ΕΡΤ
1982-1983: Η παρέα, ΕΡΤ2
1987: Ο θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα, ΕΡΤ2
1988: Η πρώτη απεργία, ΕΡΤ2
1990-1991:  Το μυστικό του Άρη Μπονσαλέντη, MEGA 
1994: Ανατομία ενός εγκλήματος, ANT1
1996-1997:Λόγω τιμής, MEGA
2002: Κόκκινος Κύκλος, ALPHA, 
Τα μαχαιρώματα, ANT1
2007-2009: Φίλα τον βάτραχό σου, ANT1 
2008: Safe Sex TV Stories, MEGA
2010: Ο πόλεμος των άστρων, ANT1
2019: Λόγω τιμής, ΣΚΑΪ

Κινηματογράφος 
1961: Αλίμονο στους νέους, Η Αλίκη στο ναυτικό 
1964: Ο Γιάννης τα ’κανε θάλασσα
1965: Υπάρχει και φιλότιμο
1966: Διπλοπενιές, 
Χωρισμός, 
Η κόρη μου η σοσιαλίστρια,
Σύντομο διάλειμμα
1969: Πανικός
1970: Αυτοί που μίλησαν με
τον θάνατο, Κατηγορώ τους
δυνατούς, Υπολοχαγός 
Νατάσσα
1971: Κατάχρησις εξουσίας, Μαντώ Μαυρογένους 
1972: Αναζήτησις, Αιχμάλωτοι του μίσους, 
Ερωτική συμφωνία
1976: Το αγκίστρι
1989: Αθώος ή ένοχος;
1994: Μεταίχμιο
2014: Με χωρίς γυναίκες

Ρετρό

Ταλαντούχος και πολυεπίπεδος

Ντίνος Καρύδης

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



ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

44

ΗΕλένη Μυλωνοπούλου είναι μια ιδιαίτε-
ρη περίπτωση επιστήμονα. Κλινική σύμ-
βουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύ-

τρια, κλινική υπνοθεραπεύτρια, N.L.P. Practi-
tioner. Ειδικεύεται στους τομείς: άγχος και
στρες, κατάθλιψη, κρίση πανικού. Στην καριέ-
ρα της μετρά πάνω από 25 χρόνια πορείας στο
μάχιμο μαιευτικό επάγγελμα, έχοντας πάνω
από 6.000 τοκετούς στο ενεργητικό της και
πάνω από 15 έτη εμπειρίας στον χώρο της
υπογονιμότητας.  Τελείωσε στο Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τα εξής σε-
μινάρια: Εγκληματολογική Έρευνα και η Συμ-
βολή της Ψυχολογίας, καθώς και Ύπνωση - Χα-
ρακτηριστικά και Θεραπευτικές Εφαρμογές.

Είναι ιδρύτρια του Medical Studies Universi-
ty, που είναι εξειδικευμένο σε προγράμματα
Bachelor-Master και Phd των ιατρικών σχολών

του εξωτερικού. Μιλάει
αγγλικά, γαλλικά, ισπανι-
κά και ρουμάνικα.

Στη διάρκεια των τε-
λευταίων χρόνων ασχο-
λήθηκε με τους τομείς
της ψυχολογίας, της θε-
ραπευτικής ύπνωσης και
του NLP, δηλαδή του νευ-
ρογλωσσικού προγραμ-
ματισμού σε συνδυασμό
με τη θεραπευτική ύπνω-
ση, και του Life Coach.

Παράλληλα ασχολείται με τη βιοθυμική ψυχο-
θεραπεία και είναι μία από τις πιο λαμπρές πε-
ριπτώσεις στο χώρο. Οι σπουδές της μοναδι-
κές. Σπούδασε μαιευτική και στη συνέχεια πή-
γε στο Πανεπιστήμιο Euraka E.H.E. Hoscule
στην Ελβετία για Mcs In Pr. στη Γνωσιακή Συμ-
περιφοριστική Ψυχοθεραπεία και στο Πανεπι-
στήμιο London Metropolitan για Mcs In Pr στη
Συμβουλευτική Ψυχολογία. 

Διαθέτει, μεταξύ άλλων, δίπλωμα θεραπευ-
τικής ύπνωσης, δίπλωμα κλινικού υπνοθερα-
πευτή και δεν σταματά ούτε λεπτό να εμπλου-
τίζει το βιογραφικό της με γνώσεις αλλά και
εμπειρίες. Χαρακτηρίζεται για την επαγγελμα-
τική και εις βάθος προσέγγισή  της σε όλα τα
ζητήματα και της αρέσει να προσφέρει πρακτι-
κές λύσεις. Διαθέτει άριστη γνώση και η πο-
λυετής εμπειρία της την βοηθά να προσεγγίζει
με επιτυχία κάθε θέμα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στους το-
μείς των ενδιαφερόντων της εντάσσεται και η
πολιτική. Η Ελένη Μυλωνοπούλου ήταν υπο-
ψήφια στις ευρωεκλογές του 2019 με το κόμ-
μα Νέα Ελληνική Ορμή της υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
Κατερίνας Παπακώστα.

Μορφωμένη, δυναμική, ευγενική, ευαίσθη-
τη, ξεχωρίζει για το ήθος της και την ακριβή
προσέγγισή της σε κάθε ζήτημα με το οποίο
καταπιάνεται. Ικανή ως επαγγελματίας, επιτυ-
χημένη ως επιστήμονας, είναι πάνω από όλα
ένας εξαιρετικός άνθρωπος. 

Ελένη Μυλωνοπούλου
Επιστήμονας 
και άνθρωπος

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Βρισκόμαστε στο 5022! Είναι τέλη
Νοεμβρίου. Και από τη μεγαλύτε-
ρη, χαρούμενη γιορτή της Χριστια-

νοσύνης και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας,
από τα Χριστούγεννα, απέχουμε μόλις 23
ημέρες! Τα πάντα είναι στολισμένα και τα
εκατομμύρια πολύχρωμα λαμπιόνια δί-
νουν μια άλλη χαρούμενη και
εντυπωσιακή εικόνα! Παρά την
ενεργειακή κρίση που έχει φέ-
ρει την οικονομία της χώρα
μας σε επικίνδυνη κατάσταση,
όλοι έχουν αρχίσει να σχεδιά-
ζουν να περάσουν τα πιο
«όμορφα Χριστούγεννα της
ζωής τους»! Βέβαια η κατάστα-
ση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη,
γιατί εδώ και δυο χρόνια τη χώ-
ρα μαστίζει επιδημία, η οποία
έχει τη δυνατότητα να μεταλ-
λάσσεται. Να αλλάζει… πρόσωπο και να
γίνεται πιο επιθετική! Ευτυχώς που οι πε-
ρισσότεροι είναι εμβολιασμένοι…

Η ιστορία μας λοιπόν εκτυλίσσεται κά-
τω από τέτοιες συνθήκες. Στην πρω-
τεύουσα λειτουργεί εδώ και περίπου 30
χρόνια μία από τις μεγαλύτερες δομές
που υπάρχουν στη χώρα. Υπεύθυνος και
ιδιοκτήτης, ένας κληρικός που έδειχνε
μια μεγάλη, μια απέραντη αγάπη για τα

απροστάτευτα, για τα άπορα παιδιά.
Όλοι, από τα κράτος μέχρι και τους ιδιώ-
τες, βοηθούσαν το έργο του παπά, που
δεν ήθελε όμως τη συνεργασία της Εκ-
κλησίας και του ηγέτη της! Όσο περνού-
σαν τα χρόνια και «οι δουλειές πήγαιναν
καλά», η δομή «Το Κιβώτιο του Πλανήτη»,

δημιούργησε παραρτήματα και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος!
Πρόεδρος ήταν η γυναίκα του
παπά, η οποία έπαιρνε και τις
αποφάσεις για τη λειτουργία
της δομής!

Τίποτα δεν έδειχνε πως μέσα
από τις ερμητικά κλειστές πόρ-
τες της δομής κάτι δεν πήγαινα
καλά! Μπορεί να υπήρχαν υπό-
νοιες και κάποιοι να ψιθύριζαν
ότι κάτι έτρεχε. Δεν υπήρχε
όμως καμία επίσημη καταγγε-

λία, μέχρι που εκείνο το πρωινό του Νο-
εμβρίου του 5022 ένας 19χρονος
πρώην τρόφιμος άνοιξε το στόμα του!
Από τις καταγγελίες του μάλιστα, το στο-
μάχι όλων μας έγινε κόμπος! Η μια καταγ-
γελία έφερε την άλλη και έγιναν δεκά-
δες. Τα λεγόμενα των παιδιών δείχνουν
τον εφιάλτη που έζησαν σε αυτήν τη δο-
μή! Οι παρεμβατικές ενέργειες, οι ασέλ-
γειες του παπά, ιδιοκτήτη της ΜΚΟ, και

κάποιων άλλων ήταν πολλές! Στη δομή
«Το Κιβώτιο του Πλανήτη» λειτουργού-
σαν και φυλακές! Γνωστά ως «κλουβιά»,
στα οποία έμπαιναν προκειμένου να σω-
φρονιστούν οι άτακτοι τρόφιμοι! Έμεναν
έγκλειστοι κάποιες ημέρες και μάλιστα
χωρίς φαγητό!

Ύστερα από όλα αυτά, ο ηγέτης της Ελ-
λαδικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος ο ΧΧΙ, και μέχρι η υπόθεση να
τελεσιδικήσει, απαγόρευσε στον κληρικό
να ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Έγι-
νε γνωστό μάλιστα πως εάν οι καταγγε-
λίες βγουν αληθινές, τότε θα τηρηθούν
αυστηρά οι Εκκλησιαστικοί Κανόνες και
ο εν λόγω παπάς θα αποσχηματισθεί.
Αποφάσεις πήρε και η κυβέρνηση, που
συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη τον ΧΙ και έθεσε νέο δι-
οικητικό συμβούλιο στο «Κιβώτιο του
Πλανήτη», ώστε να λειτουργήσει χωρίς
προβλήματα.

Η παροιμία που μου έλεγε η αείμνηστη
μητέρα μου, η κυρα-Λεμονιά, στα δικά
μας τα χρόνια, «απ’ έξω κούκλα… κι από
μέσα πανούκλα», ισχύει και σήμερα, που
διανύουμε το 5022!

Σημείωση συντάκτη: 
Κάθε ομοιότητα σε θέματα και πρόσωπα

είναι συμπτωματική!

Σ ύμφωνα με το άρθρο 1Α της Σύμβασης της
Γενεύης περί καθεστώτος των προσφύγων,
πρόσφυγας θεωρείται κάθε πρόσωπο που

έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης (λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας κ.λπ.), που βρίσκεται
εκτός της χώρας ιθαγένειας ή συνήθους διαμονής
του και που δεν μπορεί ή δεν θέλει να «προστατευ-
τεί» από την εν λόγω χώρα λόγω φόβου για τη ζωή
του, τη σωματική του ακεραιότητα ή την ελευθερία
του, καθώς, εάν συλληφθεί, υπάρχει η δικαιολογη-
μένη πεποίθηση πως δεν θα τύχει δίκαιης δίκης. Ο
πρόσφυγας θεωρείται πρόσωπο που του αρμόζει
διεθνής προστασία.

Κατά βάση δεν έχουν διαμορφωθεί νόμιμες οδοί για τη μετά-
βαση προσφύγων στην Ευρώπη, οπότε εισέρχονται κατά κανόνα
παράνομα, παρακάμπτοντας τον συνοριακό έλεγχο μεταξύ των
κρατών και χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, αν και το αρ. 18 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εγγυάται το δικαίωμα
ασύλου. Στην Ελλάδα, είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρό-
νια η άφιξη προσφύγων από την Τουρκία, είτε από τον Έβρο είτε
με θαλάσσια μέσα.

Το άρθρο 31 της Σύμβασης της Γενεύης αναφέρει ότι οι συμ-
βαλλόμενες χώρες δεσμεύονται να μην επιβάλουν ποινικές κυ-
ρώσεις στους πρόσφυγες που εισέρχονται παράνομα. Από την
άλλη πλευρά όμως, το ΕΔΔΑ κρίνει ότι κάθε κράτος έχει δικαίω-
μα ελέγχου των μεταναστευτικών ροών στην επικράτειά του,
οπότε κάθε είσοδος είναι παράνομη αν είναι μη εγκεκριμένη από
το κράτος και άρα δικαιολογείται και η κράτηση του αλλοδαπού

που εισέρχεται (αρ. 5, παρ. 1 ΕΣΔΑ). Από τη στιγμή που ο
αλλοδαπός αποκτά φόβο διώξεων, μπορεί να αιτηθεί
διεθνή προστασία, οπότε μέχρι την έκδοση απόφασης
για αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα ο εισαγγε-
λέας οφείλει να απέχει από την άσκηση ποινικής δίω-
ξης. Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης δεν έχει αναδρο-
μική ισχύ, εξασφαλίζει προσωρινό άσυλο στον αλλοδα-
πό για όσο διαρκεί η εξέταση του αιτήματος του, ενώ
απαγορεύει την έκδοση του αλλοδαπού στη χώρα κατα-
γωγής του, όχι όμως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (αν συν-
τρέχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης). Εάν το αίτημα
διεθνούς προστασίας απορριφθεί, μπορεί μεν ο αλλο-

δαπός να μην είναι αντικείμενο άσκησης ποινικής δίωξης, διώ-
κονται όμως όσοι συμμετείχαν στην παράνομη είσοδό του στη
χώρα (είτε προσφέροντας κάποια βοήθεια για το ταξίδι του –ως
ηθικοί αυτουργοί– είτε μεταφέροντάς τον παράνομα, έως ότου
εγκατασταθεί μόνιμα, είτε προσφέροντάς του αποφασιστικής
σημασίας βοήθεια). Εάν όμως το πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα
του αιτούντος διεθνή προστασία, το κράτος οφείλει να του παρέ-
χει υποστήριξη και φιλοξενία.

Τέλος, το ΕΔΔΑ διευκρινίζει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ανα-
θέτουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα την προστασία των προσφύ-
γων που αιτούνται άσυλο, ώστε να τους εξασφαλίζονται στέγα-
ση, διατροφή, ιατρική περίθαλψη και να μην υπάρχει διάδοση
ασθενειών, πρόκληση θανάτου κ.λπ.

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΔΔΑ: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕΣΔΑ: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Απ’ έξω κούκλα... κι από μέσα πανούκλα!

Η ιδιότητα του πρόσφυγα και η ποινική αντιμετώπισή του

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Ανανεωτικές τάσεις

Aυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν ανανεωτικές τάσεις,
μετά από ένα αρκετά βοηθητικό Νέο Φεγγάρι στις

24/11. Έτσι, ο Νοέμβριος μας αφήνει με μία σχετική
ηρεμία, όταν μάλιστα τα γεγονότα θα έχουν μια ευκολία να
ξεδιπλώνονται, να επικοινωνούμε και να ταξιδεύουμε, χωρίς
να μένουν πίσω ερωτηματικά και αμφιβολίες. Αυτό που θα
πρέπει να προσέχουμε είναι ο τρόπος που μεταφέρουμε
λεκτικά κάτι, να μην έχει αστοχίες και υπερβολές. 

Κριός
(21/3-20/4)

Είστε αρκετά καλά αυτή την περίοδο, με τα γεγο-
νότα να σας δικαιώνουν και να βλέπετε το ποτήρι μι-
σογεμάτο. Από την άλλη, δεν θέλετε να βρεθείτε σε
καταστάσεις που σας επιστρέφουν σε παλιές και το-
ξικές στιγμές και αντιδράτε με έναν έντονο τρόπο,
που πολλές φορές δεν υπολογίζετε τις συνέπειες. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Βρίσκεστε σε μία καλύτερη περίοδο από πριν, αλ-
λά θα σας επισημάνω την επικινδυνότητα των ημε-
ρών, που είναι η σας ανάγκη να επιβληθείτε στον σύν-
τροφο ή τον συνεργάτη σας. Αυτό θα φέρει κάποιες
ρωγμές, που, αν δεν το διαχειριστείτε σωστά, θα έχε-
τε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένετε. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Για σας τους Διδύμους, είναι μια πολύ σημαντική
περίοδος, με αρκετούς πλανήτες να βρίσκονται
στον δικό σας άξονα. Η Νέα Σελήνη που πραγματο-
ποιήθηκε στις 24/11, και αφορούσε σχέσεις και συ-
νεργασίες, συνεχίζει να σας προστατεύει, ιδίως
εσάς των πρώτων ημερών. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Ο Νοέμβριος τελειώνει γλυκά και για τους περισ-
σότερους από εσάς η καθημερινότητά σας έχει αλ-
λάξει σημαντικά. Με τη δική σας προσπάθεια, αλλά
και γιατί τα γεγονότα απαιτούν να πάρετε πρωτοβου-
λίες και αποφάσεις, ο εργασιακός τομέας, αλλά και
η υγεία σας, ανανεώνονται και αλλάζουν.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Ανανεωτική περίοδος αυτή, όπου οι συνθήκες εί-
ναι αρκετά θετικές κυρίως για εσάς των πρώτων ημε-
ρών. Για όσους ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο, τα
πράγματα «τρέχουν» με μία αρκετά μεγάλη ταχύτητα,
χάνοντας κάποιες φορές το μέτρο που πρέπει να θέ-
σετε στα επαγγελματικά σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Το ζητούμενο αυτής της περιόδου είναι η επικοι-
νωνία, οι σπουδές, τα ταξίδια, αλλά και τα πρόσω-
πα που αποτελούν το κοντινό σας περιβάλλον. Εί-
ναι η στιγμή που θέλετε να μιλήσετε και να εκφρά-
σετε τα συναισθήματά σας, όμως προσοχή σε κα-
ταστάσεις που ξεφεύγουν από μία απλή συζήτηση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Για εσάς τους Σκορπιούς τα γεγονότα συνεχί-
ζουν να ευνοούν τις οικονομικές σας υποθέσεις,
όμως αν έχετε γεννηθεί 11, 12 και 13 Νοεμβρί-
ου, θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να συγ-
κρατήσετε τα χρήματα από το πορτοφόλι σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Εσείς των πρώτων ημερών βρίσκεστε σε μία ανα-
νεωτική περίοδο, μετά την πολύ θετική Νέα Σελήνη
που σας δημιούργησε νέα δεδομένα. Αυτή την εβδο-
μάδα, είστε σε μία ευνοϊκή περίοδο, αλλά από την
άλλη η αντίθεση του Άρη - Ερμή, Αφροδίτης φέρνει
ένταση και εκνευρισμό στις σημαντικές σας σχέσεις. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Η πολυαστρία στον ευαίσθητο 12 τομέα σας σί-
γουρα δημιουργεί μία πολύ ιδιαίτερη χρονική περίο-
δο με πολλές παρασκηνιακές καταστάσεις στα επαγ-
γελματικά σας, αλλά και με ευαισθησίες που αφο-
ρούν την υγεία σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Το φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον έχει ευνοϊ-
κές προεκτάσεις αυτή την περίοδο, όπου μέσα από
νέες συνθήκες αναζητάτε να χτίσετε τα σχέδιά σας.
Οι πρώτες μέρες του Δεκέμβρη ίσως συρρικνώσουν
για λίγο την εμπιστοσύνη που δείξατε στους άλλους
και κάνετε ένα μικρό αναγνωριστικό διάλειμμα.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η εβδομάδα αυτή μπαίνει δυναμικά στη ζωή σας
και πολύ πιθανόν να νιώσετε την υπερβολή σε κάθε
σας δραστηριότητα. Εσείς του δευτέρου δεκαημέ-
ρου προσοχή θα πρέπει να δείξετε σε επαγγελματι-
κές συμφωνίες και εντάσεις στο οικογενειακό περι-
βάλλον. 

Λέων
(23/7-22/8)

Αυτή η εβδομάδα θα σταθεί δίπλα στα σχέδιά σας
και σε ό,τι κλείνει η καρδιά σας. Η Νέα Σελήνη, στις
24/11, ενεργοποίησε τα συναισθήματά σας, σας
έδωσε και πάλι λόγο για να κάνετε σχέδια και να βρε-
θείτε κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
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Να θυμηθούμε τον Γ. Παπανδρέου,
ως πρωθυπουργό, σε ομιλία που
είχε κάνει στην Οτάβα του

Καναδά: «We need a global
government and we need it fast». Που
θα πει ότι χρειαζόμαστε μία παγκόσμια
κυβέρνηση και γρήγορα. 

Σαν κι αυτή της FIFA στο ποδόσφαιρο,
ας πούμε; Μία τέτοια «διακυβέρνηση»
ευαγγελίζονται, όμοια με αυτήν του Ιταλο-
ελβετού προέδρου-«δικτάτορα» Τζιάνι Ιν-
φαντίνο, που, σαν άλλος Οκταβιανός Αύ-
γουστος, είναι ωμός διαχειριστής ζωής
και θανάτου κάθε χώρας (στο ποδόσφαι-
ρο), χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέ-
ναν, όπως έγινε στο Μουντιάλ του Κατάρ;

Αξίωμα της παγκόσμιας διακυβέρνη-
σης είναι οι χώρες παγκοσμίως να βά-
λουν σε τάξη τα δημοσιονομικά τους και
να τρέφονται από τον «πλούτο» που πα-
ράγουν. Τι είναι το «financial fair play»
στο ποδόσφαιρο, που ίσχυε παντού, πριν
από την έλευση του Ινφαντίνο στην προ-
εδρία της FIFA; Ισοζύγιο. Τόσα βγάζεις,
τόσα καταναλώνεις. Ο Ινφαντίνο το άλ-
λαξε. Ξοδέψτε όσα θέλετε. 

Με την έφοδο των Αράβων σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης, πλην Γερμανίας,
όπου ο κάθε πρίγκιπας αγοράζει την Πα-
ρί Σ.Ζ., τη Μάντσεστερ Σίτι κλπ., έφτασε
στο άλλο άκρο! Όποιος έχει λεφτά, μπο-

ρεί τα πάντα. Στο Μουντιάλ του Κατάρ ο
Ινφαντίνο υπερασπίστηκε έως και σε
βαθμό γελοιότητας την επιλογή, παρότι η
οικοδέσποινα ξόδεψε 17 δισ. ευρώ, κα-
τά την «Daily Mail», για «λαδώματα».
Αγνόησε τους 6.500 νεκρούς εργάτες
που έχασαν τη ζωή τους εκεί τα τελευ-
ταία δέκα χρόνια.

Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν για τα
οικονομικά. Αγνόησε και την παρότρυνση
των βασικών χορηγών της FIFA να δοθούν
αποζημιώσεις 440 εκατ. ευρώ στις οικο-
γένειες των νεκρών. Αγνόησε τις οργανώ-
σεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους
ομοφυλόφιλους και τις γυναίκες. Δεν
αγνόησε το αίτημα της Εθνικής Γερμανίας
να παρουσιαστεί στη φανέλα με το σύνθη-

μα «one love» για τους γκέι. Το απαγόρευ-
σε. «Καλύτερα να επικεντρωθείτε στο πο-
δόσφαιρο», τους διεμήνυσε. Οι Γερμανοί
στο ματς με την Ιαπωνία έκαναν τη γνωστή
χειρονομία της φίμωσης, κρατώντας με το
χέρι το στόμα τους. Μπορεί να τιμωρη-
θούν. Δεν αγνόησε και το αίτημα των αρ-
χηγών δέκα χωρών στο Μουντιάλ να φο-
ρούν περιβραχιόνια με το ουράνιο τόξο. Το
απαγόρευσε. Είπε και το φοβερό. Ότι η
Ευρώπη τα τελευταία… 3.000 χρόνια δεν
συμπεριφέρθηκε καλά στους μουσουλμά-
νους. Άρα, όσα συμβαίνουν τώρα, 3.000
χρόνια μετά, όλα καλά.

Ο Ινφαντίνο διαχειρίζεται τα χρήματα
από τα εισιτήρια, τα τηλεοπτικά δικαιώμα-
τα και τις διαφημίσεις. Πόσο ετήσιο κύκλο

εργασιών έχει η FIFA; Ουδείς το γνωρίζει.
Η έδρα της είναι στην Ελβετία, αν αυτό λέ-
ει κάτι. Είναι, δε, τεράστιος μύθος ότι η
χώρα διοργανώνει τα Μουντιάλ ή τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Η αλήθεια είναι ότι η FIFA διοργανώνει
και η χώρα απλά φιλοξενεί. Κι η Δικαιοσύ-
νη; Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της
FIFA. Βγάζει ό,τι απόφαση θέλει. Δεύτε-
ρος βαθμός στην ουσία δεν υπάρχει, διότι
η προσφυγή στο CAS είναι και χρονοβόρα
και κοστοβόρα. Κι όταν τα σκάνδαλα για
δωροδοκίες «σφυρίζουν» για μέλη της FI-
FA, ο Ινφαντίνο και οι προκάτοχοί του
απλά τους αποβάλουν κι επιλαμβάνεται η
ποινική Δικαιοσύνη.

του Άλκη Φιτσόπουλου

Αποφασίζει ό,τι
θέλει και

λογαριασμό δεν
δίνει ενώ και 

ο πρόεδρός της,
Τζιάνι Ινφαντίνο,

υπερασπίζεται
ακόμα και το Κατάρ

FIFA, μία παγκόσμια δικτατορία

Δύο ματς «δίχως αύριο» μεταξύ κολοσσών του
παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα γίνουν αυτό το
Σαββατοκύριακο και πιθανότατα θα κρίνουν την
πρωτιά στους ομίλους. Τρομερό ντέρμπι είναι
αυτό ανάμεσα στην Ισπανία, νικήτρια με 7-0 της
Κόστα Ρίκα, κόντρα στη Γερμανία, που έχασε 2-1
από την Ιαπωνία. Αυτό το ματς θα κρίνει και την
πρώτη θέση. Το άλλο μεγάλο ντέρμπι είναι η ανα-
μέτρηση της Αργεντινής κόντρα στο Μεξικό. Οι
Αργεντινοί, όπως είναι γνωστό, έχασαν 2-1 από
τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα και δεν τους
παίρνει να μην κερδίσουν. Όλα τα ματς θα μετα-
δοθούν από τη συμβατική τηλεόραση του ΑΝΤ1. 

Τρομερά ματς, Ισπανία - Γερμανία και Αργεντινή - Μεξικό
Σάββατο 26 Νοεμβρίου

12:00 Τυνησία - Αυστραλία 

15:00 Πολωνία - Σαουδική Αραβία 

18:00 Γαλλία - Δανία 

21:00 Αργεντινή - Μεξικό 

Κυριακή 27 Νοεμβρίου

12:00 Ιαπωνία - Κόστα Ρίκα 

15:00 Βέλγιο - Μαρόκο 

18:00 Κροατία - Καναδάς 

21:00 Ισπανία - Γερμανία 
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Κόστος
Την καινούργια τεχνολογία του «ημι-

αυτόματου οφσάιντ, που με επιτυχία
εφαρμόζεται στο Μουντιάλ του Κα-
τάρ, θα αγοράσει και η Super League
1. Αναπόφευκτο. Ποια εταιρεία θα το
φέρει στην Ελλάδα και πόσο κοστί-
ζει; Αυτήν τη φορά δεν πληρώνει το
κράτος. Ας κοστίζει όσο θέλει.

Λαϊκή
Ο Σενεγαλέζος κεντρικός μπακ Σι-

σέ του Ολυμπιακού θα πουληθεί, πα-
ρότι βασικός στο Μουντιάλ. Εκεί,
όμως, δεν τον είδαμε να κάνει τσαλι-
μάκια και να χάνει την μπάλα, όπως
στον Ολυμπιακό, και να κάθεται παγ-
κίτης. Βλακείες ότι το έκανε επίτη-
δες, όπως γράφει η «λαϊκή δημοσιο-
γραφία» των social media.

Βρσάλικο
Ο Βρσάλικο και ο Μαρσέλο χαιρέ-

τησαν κανονικά τον Ολυμπιακό με
«βελούδινο διαζύγιο». Μέχρι τώρα
που υποτίθεται ότι παίζουν (και δεν
παίζουν), πόσα εισέπραξαν; Πρέπει

να είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι πο-
δοσφαιριστές στον κόσμο, παίρνον-
τας χρήματα χωρίς να παίζουν. 

Σαουδάραβας
Ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχά-

μεντ μπιν Σαλμάν, που συμφώνησε με
τον Μητσοτάκη και τον Αιγύπτιο Σίσι
για συνυποψηφιότητα διεκδίκησης του
Μουντιάλ 2030, είχε τετ-α-τετ με τον
πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Η
Σαουδική Αραβία βάζει τα λεφτά. Και
με τα λεφτά, όλα μπορούν να γίνουν.
Για υποδομές κ.λπ., όχι τίποτα… άλλο.

Φρίμαν
Παγκόσμια κατακραυγή για τον διά-

σημο ηθοποιό Μόργκαν Φρίμαν που
πήρε μέρος στην τελετή έναρξης του
Μουντιάλ, επειδή πληρώθηκε από
μία χώρα που δεν γνωρίζει τι θα πει
ελευθερία. Υποδύθηκε και τον Νέλ-
σον Μαντέλα στην ταινία «Ο ανίκη-
τος», βραβεύτηκε και με Όσκαρ.

Έλληνας
Στα σκάνδαλα του Μουντιάλ Ρω-

σίας και Κατάρ, δωροδοκίες για την

ανάληψη κ.λπ., υπάρχει και το όνομα

Έλληνα επιχειρηματία, που ήθελε ν’

αγοράσει αυτός τα τηλεοπτικά δι-

καιώματα και στη συνέχεια να τα που-

λήσει σε κάποιο κανάλι, ιδιωτικό ή

στην ΕΡΤ. Τον πρόλαβαν.

Υποβιβασμός
Ομάδα της επαρχίας κινδυνεύει

ακόμα και με υποβιβασμό, με τις κα-

τηγορίες που βαρύνουν το αφεντικό

της. Για συμμετοχή σε συμμορία, εκ-

βιασμούς κ.λπ. Κι ένα καμένο αυτοκί-

νητο σε άλλη πόλη της επαρχίας. Και

δεν φταίει η… κυβέρνηση για τις κα-

τηγορίες, που γράφεται. Το αυτοκί-

νητο φταίει.

Αγγλίδα
Στο παιχνίδι Αγγλία - Ιράν 6-2, μια

Αγγλίδα έδειξε το στήθος της στην

κερκίδα και πόσταρε βίντεο στο Τwit-

ter. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το βίν-

τεο κατέβηκε. Το κατέβασαν, για την

ακρίβεια. Με ομαδικό πυρ από μου-

σουλμάνους των social media. 

«Εγώ ειμί το χρώμα του χρήματος…» (Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA)

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Η Ελλάδα για 
το Μουντιάλ
2030 έχει τύχη! 

Aυτό το Μουντιάλ του Κατάρ
είναι το τελευταίο που διεξά-

γεται με 32 ομάδες στην τελική του
φάση. Στο επόμενο, που από κοι-
νού θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Κα-
ναδάς και το Μεξικό, θα συμμετά-
σχουν 48 ομάδες και θα γίνουν 80
παιχνίδια! Είναι προφανές ότι η αύ-
ξηση των χωρών σημαίνει και πε-
ρισσότερο χρήμα, που είναι το κυ-
ρίως ζητούμενο για την παγκόσμια
συνομοσπονδία, τη FIFA. Το Μουν-
τιάλ, από υπέρτατη διοργάνωση
των εκλεκτών, θα μεταλλαχθεί σε
ένα πρωτάθλημα των πολλών. Για
να έχουν, λέει, ο Ινφαντίνο, περισ-
σότερες χώρες παρουσία σε Μουν-
τιάλ, να γευτούν τη χαρά του. Δηλα-
δή, υπάρχει περίπτωση να προκρι-
θούν η Εσθονία, η Λετονία, η Μάλ-
τα και το Λουξεμβούργο; Ο πρό-
εδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο θα
πρέπει να είναι ένας τρελός δεσμώ-
της του χρήματος. Εδώ και δύο
χρόνια έχει αναλωθεί σε μία προ-
σπάθεια να γίνεται Μουντιάλ κάθε
δυο χρόνια. Που σημαίνει ότι αδυ-
νατίζει το EURO, αλλά και οι δια-
συλλογικές διοργανώσεις της UE-
FA, με πρώτο και καλύτερο το
Champions League. Υπήρξαν σφο-
δρές αντιδράσεις, δεν προχώρησε
το σχέδιό του. Γιατί το έκανε; Επει-
δή, προφανώς, θέλει να μαζέψει
όλο το χρήμα του κόσμου. Για το
Μουντιάλ του 2030, όπου είναι ει-
λημμένη απόφαση να το διεκδική-
σουν από κοινού η Ελλάδα, η Σαου-
δική Αραβία και η Αίγυπτος, τι θα…
προτιμήσει ο Ινφαντίνο; Την από
κοινού υποψηφιότητα της Ισπα-
νίας, της Πορτογαλίας και της Ου-
κρανίας ή των Χιλής, Ουρουγουάης
και Αργεντινής; 
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!Στο Μουντιάλ ’78 στην Αργεντινή, ο
17χρονος τότε Ντιέγκο Μαραντόνα δεν
ήταν μεταξύ των 22 εκλεκτών του Λουίς
Σεζάρ Μενότι. Όμως, με εισήγησή του,
παρέμεινε στο προπονητικό κέντρο,
προκειμένου να σιτίζεται, αφού η
οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο Ζιλ Ριμέ ήταν Γάλλος μεγαλοδικηγόρος
και εμπνευστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ποδοσφαίρου το 1924. Υπήρξε πρόεδρος
της γαλλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
και στη συνέχεια της FIFA, για διάστημα 33
ετών. Υπήρξε ο δημιουργός του θεσμού και
το πρώτο τρόπαιο πήρε το όνομά του.
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Είναι πραγματικά δύσκολο να περι-
γραφεί η πάνδημη απογοήτευση
που έχουν προκαλέσει οι ειδήσεις

για την «Κιβωτό του Κόσμου». Η οργά-
νωση, όπως και άλλες, που επιτελούν
παρόμοιο έργο, είναι πασίγνωστη και η
σημαντική της προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο είχε βρει μοναδική απήχηση σε
όλους τους Έλληνες. Δεν είναι μόνο ότι
οι καταγγελίες μάς αιφνιδίασαν. Είναι
ότι έρχονται να προστεθούν σε γεγονότα
που μας έχουν γεμίσει φρίκη και φόβο
και όλα μαζί δημιουργούν μια εικόνα
κοινωνικής διάλυσης, λες και όλοι οι κα-
νόνες της κοινωνικής συνύπαρξης, ακό-
μα και οι πιο «ιεροί», έχουν καταλυθεί.
Όμως, αφήνοντας τώρα τη Δικαιοσύνη
να επιτελέσει το έργο της, ας εκμεταλ-
λευτούμε την ευκαιρία για να αφουγ-
κραστούμε τις φωνές κάποιων ειδικών
επιστημόνων, που μας προειδοποιού-
σαν πως όλα αυτά τα ιδρύματα δεν είναι
η κατάλληλη λύση για τα παιδιά. 

Είτε πρόκειται για κρατικό ίδρυμα είτε
για ιδιωτικό, είτε για ίδρυμα της Εκκλη-
σίας ή κάποιας ΜΚΟ, ο συγκεκριμένος
τύπος δομής, τα ιδρύματα, όπως λει-
τουργούν, χωρίς κανόνες και δίχως ου-
σιαστικό έλεγχο από την Πολιτεία, είναι
η λάθος απάντηση σε μια δύσκολη ερώ-

τηση. Κι αυτό ισχύει ακόμα κι αν οι συν-
θήκες διαβίωσης είναι άψογες, μέσα
σε καλές, σύγχρονες εγκαταστάσεις,
που τις λειτουργούν οι καλύτεροι άν-
θρωποι του κόσμου. 

Τον τελευταίο χρόνο, μάλιστα, έχουν
πληθύνει οι φωνές από ανθρώπους που
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στα παι-
διά που ζητούν αυτό που στην ορολογία
λέγεται «αποϊδρυματοποίηση». Η ανά-
πτυξη δηλαδή της πρακτικής της επαγ-
γελματικής αναδοχής, δηλαδή ατόμων
και οικογενειών που αναλαμβάνουν ένα
παιδί χωρίς οικογένεια, χωρίς να το υιο-
θετήσουν, χωρίς να γίνει δικό τους,

μπορεί να ακούγεται σε εμάς λίγο πε-
ρίεργη, όμως χώρες που δεν βρίσκον-
ται ακόμη και στο δικό μας βιοτικό επί-
πεδο έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγά-
λο βαθμό την αποϊδρυματοποίηση, ανα-
πτύσσοντας προγράμματα επαγγελματι-
κής αναδοχής. Στη χώρα μας συνεχί-
ζουν να λειτουργούν 82 ιδρύματα παιδι-
κής προστασίας, ενώ οι αναδοχές και οι
υιοθεσίες, παρότι αυξημένες, παραμέ-
νουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις
ανάγκες – ενώ είναι εξαιρετικά χαμη-
λές, ως μηδενικές, για παιδιά άνω των
8 ετών (που αποτελούν και την πλειοψη-
φία) και παιδιά με αναπηρία. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό όμως που
βλέπαμε την αρμόδια υπουργό, Δόμνα
Μιχαηλίδου, να παλεύει τα δύο τελευ-
ταία χρόνια για τον έλεγχο και την εξυ-
γίανση των ιδρυμάτων, να δηλώνει πως
όλα τα ιδρύματα προστασίας ανηλίκων,
όπως λειτουργούν σήμερα, είναι ένα
λάθος και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
να ανακοινώνει πως η κυβέρνηση θα
δώσει μεγάλη βαρύτητα στην αποϊδρυ-
ματοποίηση των παιδιών και στην ενί-
σχυση του θεσμού της αναδοχής. Στο
ζήτημα της παιδικής προστασίας είναι
η καλύτερη είδηση που ακούσαμε τα
τελευταία χρόνια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Oι κομματικές μηχανές της οδού
Πειραιώς λειτουργούν ήδη στο...

φουλ, εν όψει της, κατά τα φαινόμενα,
διπλής κάλπης του 2023. Στο πλαίσιο
αυτό και με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να έχει θέσει την οδό Πειραιώς σε
«κόκκινο συναγερμό», οι συζητήσεις και
οι επαφές με νέους υποψηφίους στις
εθνικές εκλογές είναι στα… φόρτε
τους. «Διαρκώς βλέπουμε υποψηφίους.
Μαζεύουμε βιογραφικά. Και ιδιαίτερη
έμφαση θα δώσουμε στα ανοίγματα σε
νέους στην ηλικία και σε ιδέες», επιση-
μαίνουν κομματικά στελέχη της Νέας
Δημοκρατίας.

� Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πληρο-
φορίες, καθοριστικό ρόλο στην επιλο-

γή των υποψήφιων βουλευτών διαδραμα-
τίζουν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της
κυβερνητικής παράταξης, Παύλος Μαρι-
νάκης, ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, καθώς και
ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης. Πό-
τε θα έρθει η ώρα των αποφάσεων όσον
αφορά την τελική επιλογή των υποψή-
φιων βουλευτών;

� Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
επαφών με πρόσωπα που ενδιαφέ-

ρονται να μπουν στην εκλογική κούρσα,
η οποία τοποθετείται χρονικά μετά τις
εορτές των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, το... momentum θα περάσει
στη φάση της κατάθεσης των σχετικών
προτάσεων προς τον κ. Μητσοτάκη. Αυ-
τός, άλλωστε, θα έχει και τον τελικό λό-
γο όσον αφορά την ομάδα των υποψη-
φίων που θα διεκδικήσει... σταυρό στην
κάλπη του 2023. 

� Ισχυρή, αποστομωτική η απάντηση του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κων. Φλώ-

ρου στις τουρκικές απειλές και στις αιτιά-
σεις ότι η επιχείρηση
της Άγκυρας στη Συ-
ρία και στο βόρειο
Ιράκ «στέλνει μήνυ-
μα στην Ελλάδα».
Στην ημερήσια δια-
ταγή του προς το
στράτευμα, με αφορ-
μή τον εορτασμό της
Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε ο
στρατηγός: «Το υψηλό ηθικό, ο επαγγελ-
ματισμός, το πείσμα, η αταλάντευτη θέλη-
ση αλλά κυρίως η ισχύς των Όπλων σας
και η φωτιά της ψυχής σας αποτελούν την
καλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα παρα-
μείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη,
όποιος κι αν μας απειλήσει, όποιος κι αν
αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα κι αν επι-
λέξει να το κάνει!».

ΦΩ.Σ

Κιβωτός ήταν, θα είχε και αρπακτικά…

Στη χώρα μας συνεχίζουν
να λειτουργούν 82
ιδρύματα παιδικής
προστασίας, ενώ οι
αναδοχές και οι υιοθεσίες,
παρότι αυξημένες,
παραμένουν σε χαμηλά
επίπεδα σε σχέση με 
τις ανάγκες

Στον έλεγχο του κράτους η παιδική προστασία

i-kyr

Είπε
η Δόμνα Μιχαηλίδου 

«Τα ιδρύματα έχουν έξι μήνες να συμμορφωθούν με
τους νέους κανόνες που έχει βάλει η κυβέρνηση».

Κάλιο αργά παρά ποτέ…


