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Οι κυβερνήσεις δεν
καταρρέουν επειδή
«περνούν οι μέρες»!

ΟΜητσοτάκης είπε τις προάλλες
στην περιοδεία του στην Καλλιθέα:
«Μυρίζει εκλογές». Και το κόμμα

της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσε
να προεξοφλήσει ότι η κυβέρνηση καταρ-
ρέει… λόγω υποκλοπών και γι’ αυτό ο
πρωθυπουργός πάει σε πρόωρες. Δηλαδή
ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πως βρισκό-
μαστε ήδη σε καθαρά προεκλογική περίο-
δο; Από την επομένη των προηγούμενων
εκλογών και κάθε τόσο, προέβλεπαν την
πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, γιατί ο
Μητσοτάκης ήταν «σε πλήρες αδιέξοδο
και έτοιμος να δραπετεύσει». Επί τρία χρό-
νια όμως διαψεύδονταν. Ούτε φοβόταν ο
Μητσοτάκης, ούτε είχε καμιά διάθεση να
δραπετεύσει. Φτάσαμε έξι μόλις μήνες
πριν από τη λήξη της συνταγματικής προ-
θεσμίας και βρισκόμαστε 28 ημέρες πριν
από την έναρξη του προεκλογικού έτους
και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ζητά πρόωρες
εκλογές με τα παλιά επιχειρήματα. Δηλα-
δή, αν ο Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές
τον Φεβρουάριο, θα υπάρξει έστω και
ένας Έλληνας που θα πιστέψει ότι το έκα-
νε γιατί φοβάται τις… υποκλοπές και τρέ-
χει να δραπετεύσει; Και με βάση ποια λογι-
κή η προσφυγή στις κάλπες τον Μάρτιο,
ας πούμε, θα θεωρηθεί κανονικό πράγμα,
αλλά αν γίνει έναν μήνα νωρίτερα, θα εί-
ναι απόδειξη πολιτικού αδιεξόδου; 
Ο Μητσοτάκης επιμένει να είναι θεσμικός
κι αντί να του πούμε μπράβο, τον κατηγο-
ρούμε κι από πάνω. Κι όμως είναι κεφα-
λαιώδες ζήτημα να σπάσει η προσβλητική
για τη χώρα πολιτική παράδοση, να προκη-
ρύσσονται οι εκλογές όποτε γουστάρει ο
εκάστοτε πρωθυπουργός ή όποτε… ζητά
η αντιπολίτευση. Στην αντοχή μιας κυβέρ-
νησης ο καθοριστικός παράγοντας δεν εί-
ναι ο χρόνος παραμονής στην εξουσία. Εί-
ναι το αποτέλεσμα που παράγουν οι πολιτι-
κές, οι αποφάσεις της, έστω και αν υπάρ-
χουν δυσκολίες, αναποδιές και ανατρο-
πές. Και ένα είναι σίγουρο: Οι κυβερνή-
σεις δεν φθείρονται ούτε καταρρέουν
επειδή περνούν οι μέρες. Απόδειξη αυτού
το γεγονός, ότι, ενώ η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη οδεύει προς την ολοκλήρωση της
συνταγματικής θητείας της μέσα σε έναν
ορυμαγδό καταγγελιών και πολέμου φθο-
ράς, δεν προκύπτει από πουθενά κατάρ-
ρευση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.
Ας δεν το έχει αυτό υπ’ όψιν του ο ΣΥΡΙΖΑ,
κακό του κεφαλιού του…
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ζωή της χώρας βρίσκεται προσφάτως υπό μια
εικονική ή πραγματική θρησκευτική ΣΚΙΑ.
Καθώς ένας Παππάς, ένας ιερέας και μια «Κιβωτός»
εμπλέκονται σε αυτήν!
Η αρχή έγινε με έναν κύριο κατ’ όνομα Παππά, στενό
προσωπικό φίλο του κ. Τσίπρα, όστις διετέλεσε και υπουργός.
Τον κάλεσε μάλιστα ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μετά την εκλογική του
νίκη και του είπε πως θα τον τοποθετήσει σε ένα σημαντικό
υπουργείο.
«Και εκεί ΤΙ θα κάνω;» ρώτησε με περιέργεια ο κατ’ όνομα
Παππάς.
«Τίποτα δύσκολο», είπε ο κ. Τσίπρας, «θα κάνεις ΑΠΛΩΣ τον
υπουργό…».
ΣΑΝ υπουργός ο κατ’ όνομα Παππάς θέλησε να γίνει Πά(π)πας
πάσων των Τηλεοράσεων και Ραδιοφώνων της χώρας.
«Θα κάνω διαγωνισμό», εξήγγειλε, «και όποιος καναλάρχης
δώσει περισσότερα θα πάρει ΚΑΝΑΛΙ».
«Να τον κάνεις εν κλειστώ», πρότεινε ο κ. Τσίπρας.
«Πολύ κλειστό», συμφώνησε εκείνος.
Και ο υπουργός, κατ’ όνομα Παππάς, κλείδωσε όλους τους
υποψήφιους καναλάρχες σε δωμάτια της Γ.Γ. Τύπου χωρίς
επαφή με τον έξω κόσμο.
Ζητώντας την προσφορά τους.
Με τη βεβαιότητα, όμως, ότι την καλύτερη προσφορά θα έδινε
ο φίλος του μεγαλοεργολάβος κ. Καλογρίτσας. Όστις θα
έπαιρνε ένα «κανάλι» και θα το
μεταβίβαζε στον ΣΥΡΙΖΑ!
Μόνο που, όταν ήρθε η ώρα, ο κ.
Καλογρίτσας βρέθηκε ΑΦΡΑΓΚΟΣ και
περιφερόμενος από τον υπουργό προς
άγραν χρημάτων.
Ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας
έκρινε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ την όλη
διαδικασία.
Και τώρα ο υπουργός κατ’ όνομα
Παππάς και ο κ. Καλογρίτσας
βρίσκονται στο Ειδικό Δικαστήριο!
«Μα, δεν είχες ούτε ΕΝΑ φράγκο;»
απόρησε ο πρώην υπουργός.
«Ένα φράγκο είχα», διαβεβαίωσε ο κ.
Καλογρίτσας. «Εσύ, όμως, ήθελες
περισσότερα…»
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Αντώνιος δεν είναι κατ’
όνομα ΙΕΡΕΑΣ αλλά στην
πραγματικότητα.
Νεαρός παπάς έπαιζε μπάσκετ με
συνομήλικούς του και μεγαλώνοντας
ασχολήθηκε –μαζί με τη σύζυγό του–
με αγαθοεργίες. Ίδρυσε την «ΚΙΒΩΤΟ»
που δεν άραξε στο Αραράτ, αλλά

εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις της χώρας. Παρέχοντας βοήθεια
κυρίως σε νέους – με στέγαση, διατροφή, νοσηλεία, όπου
χρειαζόταν, και σπουδές!
Ωστόσο, από κάποιους ΝΕΟΥΣ το «βρήκε», καθώς τον
κατηγόρησαν για σκληρότητα, προσπάθεια ασέλγειας και τινά
άλλα. Ενώ πρόβαλαν ερωτήματα για περιουσιακά στοιχεία, το
ΔΗΜΟΣΙΟ τοποθέτησε ΝΕΑ διοίκηση στην «ΚΙΒΩΤΟ» και
εισαγγελείς άρχισαν την έρευνά τους.
Ο ίδιος βέβαια ο πατέρας Αντώνιος εμφανίζεται ως Ντρέιφους.
Το ερώτημα είναι ΑΝ θα εμφανισθεί και ο Ζολά με νέο
«κατηγορώ»!
ΒΕΒΑΙΑ, το «πόθεν έσχες» αναφέρεται ΣΗΜΕΡΑ στον πατέρα
Αντώνιο, έχει όμως μια μακρά ιστορία και ΑΛΛΟΥΣ
ερωτώμενους!
Όπως βουλευτές που δηλώνουν κάθε χρόνο το «ΕΣΧΕΣ», αλλά
ξεχνούν το «ΠΟΘΕΝ».
Και όπως τραπεζίτες μεγαλουπαλλήλους και πολλούς άλλους.
Ενώ δεν λείπουν κι εκείνοι με τις έτοιμες εξηγήσεις. Όπως ένα
ζευγάρι που μου εξηγούσε ότι την παραθαλάσσια έπαυλή του
την κέρδισε στην «μπιρίμπα». Ενώ το ταχύπλοο σκάφος του το
βρήκε πεταμένο στον δρόμο.
«Και οι καταθέσεις στην τράπεζα;»
«Αυτές προέρχονται από το χαρτζιλίκι που μας έδινε όταν
ήμασταν μικροί η γιαγιά».
«Και από το χαρτζιλίκι της γιαγιάς αποκτήσατε τόσα χρήματα;»
«Ε, όχι, κάπου-κάπου τσόνταρε και η θεία Ευτέρπη…»
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Με ένα μοναδικό ταξίδι στην
ιστορία, από την Αφροδίτη της
Μήλου και το Μαντείο των

Δελφών έως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και τον πόλεμο της Κορέας, το
COSMOTE HISTORY αποχαιρετά το
2022. Από τις 4 έως τις 25/12, οι
Κυριακές του Δεκεμβρίου είναι
αφιερωμένες σε 4 συμπαραγωγές της
COSMOTE TV, που θα κάνουν Α’
τηλεοπτική πρεμιέρα στο κανάλι.

Το αφιέρωμα Δεκεμβρίου ξεκινά την
Κυριακή 4/12 (21.00, COSMOTE HISTO-
RY) με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Οι
μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο». Όλα ξεκί-
νησαν το 2003 όταν ο καθηγητής
Crescenzi ανακάλυψε ένα παλιό αρχείο
με φωτογραφίες, σχολικές εκθέσεις, ταυ-
τότητες και απολυτήρια στο υπόγειο του
Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στη
Θεσσαλονίκη. Το κτίριο ήταν κάποτε η
έδρα του ιταλικού σχολείου «Ουμπέρτο
Πρίμο», όπου φοιτούσαν εκατοντάδες
Εβραίοι μαθητές μέχρι το σχολικό έτος
1941-42. Μέσα από τις γραπτές μαρτυ-
ρίες 9 μαθητών το docudrama, σε σκηνο-
θεσία της Alessandra Maioletti, αφηγεί-
ται την ιστορία του Ολοκαυτώματος στην
Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στη Θεσσα-
λονίκη, όπου το 96% των Εβραίων της πό-
λης οδηγήθηκαν στο Άουσβιτς.

Το ντοκιμαντέρ έχει λάβει διακρίσεις
σε διεθνή φεστιβάλ (Los Angeles Greek
Film Festival, San Francisco Greek Film
Festival, London Greek Film Festival),
ενώ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 24o
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 11/12 (21.00, COS-
MOTE HISTORY) τη σκυτάλη θα πάρει η
νέα διεθνής συμπαραγωγή της COS-
MOTE TV, «Ο μακρύς δρόμος για την Ιθά-
κη» σε σκηνοθεσία Χιούκτζι Παρκ. Κάνο-
ντας μια αναδρομή στη ζωή του, ο Ακρι-
βός Τσολάκης ταξιδεύει στη Θεσσαλονί-
κη, τη γενέτειρά του, και στο χωριό που
μεγάλωσε, τα Βασιλικά. Αναλογίζεται το
μακρύ ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωι-
κό πόλεμο και σκέφτεται τους στρατιώ-
τες που πολέμησαν όπως κι εκείνος στον
πόλεμο της Κορέας. 

Όταν φτάνει στη Θεσσαλονίκη, θυμά-
ται τον θείο του, που σκοτώθηκε σε φω-
τιά από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνος
ήταν που του συνέστησε τον Όμηρο όταν
ήταν παιδί, καθώς διηγούνταν ιστορίες
για τους ήρωες του Τρωικού πολέμου.
Μέσα από το ταξίδι του Ακριβού Τσολάκη

για την πατρίδα του, ξεδιπλώνεται η ιστο-
ρία τεσσάρων βετεράνων. Ακριβός Τσο-
λάκης, Αριστοφάνης Ανδρουλάκης, Κων-
σταντίνος Φάρος, Εμμανουήλ Ιερωνυμά-
κης: Τέσσερις ηλικιωμένοι πια άνδρες
που βίωσαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
στην παιδική τους ηλικία και στη συνέχεια
συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας
στα νιάτα τους. Πώς αυτή η εμπειρία του
πολέμου της Κορέας επηρέασε τη ζωή
τους; Κάτω από τον ήλιο της Μεσογείου,
διηγούνται την ιστορία του παρόντος και
του παρελθόντος τους. 

Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι πήγαιναν
στο μαντείο των Δελφών αναζητώντας
απαντήσεις. Μπορεί αυτό το σύμβολο σο-
φίας να είναι επίκαιρο σήμερα; Η ιστορι-
κός και μουσικός Μπετίνα Τζόι ντε Γκούζ-
μαν ξεκινά να το ανακαλύψει στη νέα συμ-
παραγωγή της COSMOTE TV, με τίτλο «Ο
ομφαλός του κόσμου» σε σκηνοθεσία
Χρήστου Σαγιά Θεοδωρόπουλου. Μέσα
από συναντήσεις με διακεκριμένους ακα-
δημαϊκούς, ποιητές, φιλοσόφους και καλ-
λιτέχνες, η Μπετίνα μας παρουσιάζει
όλους τους λόγους που κάνουν τους Δελ-
φούς μοναδικούς μέχρι σήμερα. 

Τι μπορεί να μάθει κανείς από αυτό το
αρχαιοελληνικό σύμβολο σοφίας και πώς
μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν τη γνώση
στην καθημερινή του ζωή; Θα το ανακαλύ-
ψουμε μέσα από το ντοκιμαντέρ «Ο ομφα-
λός του κόσμου», που θα κάνει πρεμιέρα
στο COSMOTE HISTORY, την Κυριακή
18/12 στις 21.00. 

Ανήμερα των Χριστουγέννων (Κυριακή
25/12, 21.00, COSMOTE HISTORY) θα
κάνει Α’ τηλεοπτική πρεμιέρα η νέα διε-
θνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV με
το δίκτυο ARTE France, «Αφροδίτη της
Μήλου: Η πιο όμορφη γυναίκα του κό-
σμου» σε σκηνοθεσία Νατάσα Γκιλέρ. Στο
επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ένα
από τα πιο διαχρονικά και παγκόσμια σύμ-
βολα ομορφιάς, η Αφροδίτη.

Είναι πηγή γοητείας και έμπνευσης
από τότε που ανακαλύφθηκε στο νησί
της Μήλου το 1820, ενώ ακόμα και σή-
μερα εκατομμύρια επισκέπτες συρρέουν
για να την τιμήσουν. Διακόσια χρόνια με-
τά την τοποθέτησή της στο Λούβρο, το
ντοκιμαντέρ θα μας βοηθήσει να ανακα-
λύψουμε εκ νέου την ιστορία της και να
αποκαλύψουμε τι βρίσκεται πίσω από
ένα από τα πιο όμορφα αινίγματα στην
ιστορία της τέχνης.

Μαθήματα ιστορίας μέσα από 4 νέα ντοκιμαντέρ 
σε συμπαραγωγή COSMOTE TV 

«Οι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο»

«Ο μακρύς δρόμος για την Ιθάκη»

«Ο ομφαλός του κόσμου»

«Αφροδίτη της Μήλου: Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου»
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Με στόχο τον Μάιο του 2023 να
έχουν διεξαχθεί και οι δύο
εκλογικές αναμετρήσεις και η

ΝΔ να έχει εκλεγεί εκ νέου αυτοδύναμη
κυβέρνηση κινείται το Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τον εκλογικό σχεδιασμό που
αποκαλύπτει το «Π», ο πρωθυπουργός
επιθυμεί μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα
να έχουν στηθεί οι κάλπες δύο φορές,
έτσι ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος
στη μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας. 

«Oι δεύτερες κάλπες θα στηθούν πολύ
γρήγορα, μετά τις πρώτες. Θα μεσολαβήσει
διάστημα εβδομάδων –όχι μηνών– προσω-
ρινής κυβέρνησης ανάμεσα στις δύο εκλογι-
κές αναμετρήσεις», είπε ο πρωθυπουργός
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Λονδί-
νο, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του.
Το συντομότερο διάστημα που δίνει το Σύν-
ταγμα είναι 22 ημέρες ανάμεσα στις δύο
εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί οι διερευνητικές εντο-
λές μεταξύ των δύο κομμάτων. 

Όλα δείχνουν Μάρτιο 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μαξίμου
έχουν κυκλώσει τις τρεις πρώτες Κυριακές
του Μαρτίου, δηλαδή τις ημερομηνίες 5,
12 και 19. Με δεδομένο ότι το Πάσχα πέ-
φτει φέτος στις 16 Απριλίου, οι δεύτερες
κάλπες θα μπορούσαν να στηθούν την Κυ-
ριακή των Βαΐων 9 Απριλίου. Με βάση αυ-
τό το σκεπτικό, η 19η Μαρτίου συγκεντρώ-
νει ελάχιστες πιθανότητες καθώς ο νέος

εκλογικός γύρος θα πραγματοποιηθεί μετά
το Πάσχα. Πρόκειται για ένα σενάριο το
οποίο δεν θωρείται πιθανό, από τη στιγμή
που οι περισσότεροι πολίτες εκείνη την πε-
ρίοδο επισκέπτονται τις ιδιαίτερες πατρί-
δες τους και δύσκολα θα κάνουν την ίδια
διαδρομή δύο φορές μέσα σε διάστημα λί-
γων ημερών, με τις τιμές των καυσίμων να
κυμαίνονται στα 2 ευρώ. «Παραμένουμε πι-
στοί στο “εκλογές στο τέλος της τετραε-
τίας” ή, τέλος πάντων, κοντά στο τέλος της
τετραετίας», δήλωσε ο υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης. 

Όσον αφορά τον Μάιο, που ήταν μέχρι
πρόσφατα ο επικρατέστερος μήνας για
τη διεξαγωγή των εκλογών, φαίνεται να
μην έχει πλέον αρκετούς υποστηρικτές
λόγω του τοξικού κλίματος που έχει δημι-
ουργηθεί ήδη με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά και από το γεγονός ότι οι δεύτερες
εκλογές έπρεπε να γίνουν τον Ιούλιο, κα-
θώς τον Ιούνιο θα διεξαχθούν οι πανελ-
λήνιες εξετάσεις. 

Τα ψηφοδέλτια 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και δέχθη-
κε εισηγήσεις από κυβερνητικά στελέχη
για εκλογές ακόμη και τον Ιανουάριο, ο
ίδιος δεν φαίνεται να αλλάζει τον σχεδια-
σμό του. Άλλωστε υπάρχουν αρκετά ζητή-
ματα που δεν επιτρέπουν να στηθούν κάλ-
πες σε τόσο σύντομο διάστημα, όπως το
γεγονός πως δεν έχουν συμπληρωθεί ακό-
μα τα ψηφοδέλτια. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι Γιάννης
Μπρατάκος, Παύλος Μαρινάκης και Θανά-
σης Νέζης θα πρέπει να έχουν έτοιμές τις
«γαλάζιες» λίστες με τους υποψηφίους,
τις οποίες θα πρέπει να παραδώσουν στον

πρωθυπουργό ο οποίος έχει τον πρώτο και
τον τελευταίο λόγο. Ο εκλογικός σχεδια-
σμός προβλέπει πως μετά τα Θεοφάνια θα
αρχίσει το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων για
τους υποψηφίους, χωρίς να αποκλείεται για
ορισμένα πρόσωπα να γίνουν κινήσεις ακό-
μα και πριν από τα Χριστούγεννα. 

Ήδη μια σειρά από εξωκοινοβουλευτικά
κυβερνητικά στελέχη έχουν ενταχθεί στα
«γαλάζια» ψηφοδέλτια, αλλά και η ευρω-
βουλευτής Μαρία Σπυράκη, η οποία θα εί-
ναι υποψήφια για πρώτη φορά στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα της, την Α’ Θεσσαλονίκης. Κυ-
βερνητικά στελέχη εξηγούσαν πως δεν θα
ήταν εύκολο να διεξαχθεί ο προεκλογικός
αγώνας μέσα στον χειμώνα, όταν η κυβέρ-
νηση επιχειρεί με συνεχή μέτρα να μετριά-
σει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
και της ακρίβειας. Σε αντίθεση με τον Μάρ-
τιο, που ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος
της κακοκαιρίας θα έχει περάσει, ενώ θα
έχουν αποδώσει και οι κυβερνητικές πρωτο-
βουλίες για την αντιμετώπιση των συνεχών
αυξήσεων στα καύσιμα. 

� Τέλος Δεκεμβρίου κλείνουν
τα ψηφοδέλτια και αρχές

Ιανουαρίου ανακοινώνονται 
οι υποψήφιοι 

� Την ίδια περίοδο η ΕΛΣΤΑΤ
θα ανακοινώσει τα επίσημα

στοιχεία της απογραφής 
για το έτος 2021

του Σωτήρη Σταθόπουλου
stathopoulossotiris@gmail.com

Ο δύσκολος «γρίφος»  
Στην περίπτωση που επιβεβαι-
ωθούν τα σενάρια που θέλουν τις
πρώτες κάλπες να στήνονται στις
αρχές Μαρτίου, τότε δεν είναι βέ-
βαιο πως οι εκλογές θα διεξαχ-
θούν σύμφωνα με τη νέα απογρα-
φή, η οποία φέρνει τα πάνω κάτω
στις εκλογικές περιφέρειες και
προκαλεί πονοκέφαλο όχι μόνο
στα κομματικά επιτελεία αλλά και
στους υποψηφίους. 
Σύμφωνα με το σύνταγμα, για να
διεξαχθούν οι εκλογές με την πα-
λιά απογραφή, θα πρέπει να προκη-
ρυχθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου.
«Γρίφος» παραμένει μέχρι αυτή τη
στιγμή πώς θα αντιδράσουν κυβέρ-
νηση και κόμματα και αν θα τηρη-
θεί κατά γράμμα το σύνταγμα ή θα
υπάρξει διάταγμα (κάτι που βο-
λεύει τους πάντες).
Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμέ-
νεται η ΕΛΣΤΑΤ να ανακοινώσει τον
αριθμό των βουλευτών που θα βγά-
ζει η κάθε εκλογική περιφέρεια. 
Σύμφωνα με παράγοντες του
ΥΠΕΣ, εάν οι εκλογές διεξαχθούν
έως το τέλος Μαρτίου, υπάρχει η
δυνατότητα να διενεργηθούν με την
προηγούμενη απογραφή. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέ-
πει τα κόμματα να αλλάξουν στρατη-
γική σε αρκετές περιπτώσεις, αφού
αυξάνονται οι μονοεδρικές ενώ μει-
ώνονται ορισμένες τριεδρικές οι
οποίες γίνονται διεδρικές, κάτι που
έχει ως αποτέλεσμα πρωτοκλασά-
τοι υποψήφιοι (όλων των κομμά-
των) να βρεθούν εκτός κούρσας. 

ΕΚΛΟΓΕΣ
τον Μάρτιο 
με «παλιά» 
απογραφή!

ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤEΣΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ 
ΤΙΣ 5, 12 ή 19 ΜΑΡΤIΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 
ΔΕYΤΕΡΟ ΓYΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚH ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 
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To πετυχημένο ταξίδι του Κυριάκου
Μητσοτάκη στη Μεγάλη Βρετανία
ανέδειξε την αποδοχή που υπάρχει

στο πρόσωπό του από την επενδυτική
κοινότητα αλλά και από κορυφαίες
προσωπικότητες, όπως ο βασιλιάς
Κάρολος, με τον οποίο υπάρχει μια φιλία
και μια αμοιβαιότητα. 

Όπως, επίσης, επιβεβαίωσε τη μεγάλη εμπι-
στοσύνη που δείχνει η ομογένεια στο πρόσω-
πό του. Ο πρωθυπουργός μίλησε για την επεν-
δυτική βαθμίδα που θα απογειώσει τις επενδύ-
σεις στη χώρα, αλλά και για την πολιτική στα-
θερότητα που θα έρθει ναι μεν με διπλές εκλο-
γές, αλλά με μία αυτοδυναμία της ΝΔ.

Στήριξη από τις ΗΠΑ

Πριν από λίγες μέρες, σε εορταστική εκ-
δήλωση του Ελληνοαμερικανικού Επιμελη-
τηρίου, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζορτζ Τσούνης εξήρε τον ρόλο και το «μά-
νατζμεντ» του Κυριάκου Μητσοτάκη, που
έχει φέρει την Ελλάδα σε θέση ισχύος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζοντας ότι «το 2015
πήγαν να μας πετάξουν από την Ευρώπη».
Ασφαλώς, δεν ήθελε να αναλύσει τις πολιτι-
κές προεκτάσεις τού ποιος ήταν κυβέρνηση
τότε, αλλά διά της πλαγίας έδωσε ψήφο εμ-
πιστοσύνης στον σημερινό πρωθυπουργό. 

Πριν από λίγο διάστημα, επίσης, ο υπουρ-
γός Άδωνις Γεωργιάδης σε περιοδεία του
στη Βοστώνη άκουσε πολύ καλά λόγια για το
«καλάθι του νοικοκυριού» και διαπίστωσε τη
μεγάλη αποδοχή που έχει η πολιτική Μητσο-
τάκη κατά της ακρίβειας και του μεγάλου
πληθωρισμού. 

Δικαίωση

Η Ελλάδα, από το 2019 και μετά, έχει ανα-
κτήσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή κοινότη-
τα, κάτι που επιβεβαίωσε εμφατικά ο Γερμα-
νός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατά την επί-
σκεψή του στη χώρα μας, όταν είπε ότι «άλ-
λη χώρα αντίκρισε παλιά και άλλη τώρα…».
Η θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί πολύ
στη Νοτιανατολική Μεσόγειο με τις συμφω-
νίες με Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ.  Σημαντι-
κό δείγμα της ελληνικής αναβάθμισης διε-
θνώς είναι και η αλλαγή τακτικής της Τουρ-
κίας, η οποία, κατανοώντας ότι η αμυντική
αναβάθμιση της χώρας μας είναι ισχυρή και
πολύ δύσκολα προσπελάσιμη, άφησε κατά
μέρος την προκλητική της στάση, στρέφον-
τας το βλέμμα της προς τη Συρία. 

Ενεργειακός κόμβος

Ειδικά τώρα που η ενεργειακή κρίση ανάγ-
κασε τις χώρες να αλλάξουν την ενεργειακή
τους πολιτική, ο ρόλος της Ελλάδας κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντικός. Γι’ αυτό και στην ΕΕ
στοχεύουν πολύ στη χώρα ως διαμεσολαβη-

τή για τη μεταφορά ενέργειας από την Αφρι-
κή μέσω του καλωδίου από την Αίγυπτο, μέ-
σω της αποθήκευσης LNG αλλά και μέσω
άλλων προτζεκτ, όπως ο Eastmed.

Φθηνή προπαγάνδα 

Την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αναπτύσσει μία πολιτική υπερκομματι-
κή, ενώνοντας τους Έλληνες του εξωτερι-
κού και αποκαθιστώντας το brandname της
χώρας διεθνώς, η αντιπολίτευση «παλεύει»
να διχάσει τους πολίτες του εσωτερικού με
το ζήτημα των υποκλοπών χωρίς στοιχεία
και με την ανάπτυξη ενός αφηγήματος
υπερβατικού, ότι ουσιαστικά «ο πρωθυ-
πουργός παρακολουθούσε όλο το πολιτικό
σύστημα, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους
κτλ». Και βέβαια, όχι μόνο χωρίς στοιχεία,
αλλά και με σαφή πρόθεση να υπερβεί τους
θεσμούς και ουσιαστικά τη Δικαιοσύνη, η
οποία θα αποφανθεί. 

Όλα αυτά, βέβαια, αποτυπώνονται στις δη-
μοσκοπήσεις, όπου βλέπουμε μία ξεκάθαρη
πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης παρά τις
πολλαπλές κρίσεις, παρά τις προσπάθειες
συκοφάντησης διεθνώς για το θέμα των
υποκλοπών, του Έβρου και των μεταναστών.
Ακόμα και το «Spiegel» ζήτησε συγγνώμη

για τα παραπλανητικά δημοσιεύματα, ενώ
έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι ήταν όλα ανα-
λήθειες, που επίτηδες διοχετεύτηκαν από τα
γνωστά «κανάλια» σε ξένα έντυπα. 

Με άλλα λόγια, η εμπιστοσύνη που απο-
λαμβάνει η κυβέρνηση είναι αφενός λό-
γω του κυβερνητικού έργου που έχει να
επιδείξει σε πολλούς τομείς και αφετέ-
ρου λόγω της αντιπολιτευτικής ανεπάρ-
κειας που επιδεικνύει εδώ και χρόνια ο
ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έπεσε στην

παγίδα να «σηκώσει» το θέμα των υπο-
κλοπών, όμως όταν είδε ότι η κοινωνία
προτεραιοποιεί άλλα προβλήματα ως ση-
μαντικά, τότε χαμήλωσε τους τόνους. Εν
κατακλείδι, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση
κλείνει μέτωπα και προβλήματα της κοι-
νωνίας, διατηρεί την πολιτική της δυναμι-
κή σε όλους τους χώρους και επικεντρώ-
νεται στο αύριο, αγνοώντας επιδεικτικά
τις διχαστικές κορόνες και τις μονοθεματι-
κές εμμονές της αντιπολίτευσης. 

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com

Βρισκόμενοι στην «τελική
ευθεία», ο πρωθυπουργός και

το κυβερνητικό επιτελείο
επενδύουν στην επόμενη

μέρα, στα έργα που πρέπει 
να γίνουν αλλά και την

ισχυροποίηση της χώρας μας
στο εξωτερικό, γυρίζοντας

επιδεικτικά την πλάτη 
στην τοξικότητα των

αντιπάλων τους 

H απάντηση στον διχασμό 
είναι η «αναβάθμιση»!
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«Ψήφος εμπιστοσύνης» από το ΕΛΚ 
Ψήφος εμπιστοσύνης της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο
οποίος αυτή την περίοδο είναι από τους πιο κεντρικούς «παίκτες» της ευρωπαϊκής
πολιτικής οικογένειας, αποτελεί η επί της ουσίας έναρξη από την Αθήνα της προ-
εκλογικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το πρώτο κλειστό ραντεβού
κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών του 2024 ξε-
κίνησε χθες το απόγευμα σε μεγάλο ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης. Στη σύνοδο του
ΕΛΚ παίρνουν μέρος ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, ο Ρουμάνος πρό-
εδρος Κλάους Ιοχάνις, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουρ-
γός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ, ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλέν-
κοβιτς, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, καθώς και αρχηγοί κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης, όπως οι Φρίντριχ Μερτς (Χριστιανοδημοκράτες Γερμα-
νίας), Αλμπέρτο Φεϊχό (Λαϊκό Κόμμα Ισπανίας) Λουίς Μοντενέγκρο (Πορτογαλία)
και Ντόναλντ Τουσκ (πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου [Πολωνία]). Ση-
μαντικές επίσης είναι οι παρουσίες της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.



Eνα νέο πολιτικό περιβάλλον,
σημαντικά διαφοροποιημένο σε σχέση
με μερικούς μήνες πριν, δείχνει να

διαμορφώνεται, καθώς «το κλίμα ήδη
μυρίζει εκλογές» (όπως είπε ο
πρωθυπουργός) και η χώρα εισέρχεται στην
τελική ευθεία προς τις κάλπες. Η υπόθεση
των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μπορεί
πράγματι να μην έχει επηρεάσει σε
σημαντικό βαθμό τις εκλογικές προτιμήσεις
των ψηφοφόρων, έχει όμως ενεργοποιήσει
κάποιες αλλαγές στη στρατηγική των
κομμάτων και ιδιαίτερα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. 

Αν και για τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκοπική
πρώτη θέση δεν έχει αμφισβητηθεί από καμία
μέτρηση, είναι δεδομένο ότι η πίεση που προ-
καλεί η συντήρηση του θέματος των υποκλο-
πών στην επικαιρότητα αυξάνει την κινητικότη-
τα και στο κυβερνών κόμμα. Η εντύπωση που
είχε αρχικώς καλλιεργηθεί, ότι δηλαδή «το θέ-
μα θα κάνει τον κύκλο του και θα κλείσει, θα
φύγει από το προσκήνιο με την ολοκλήρωση
των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής της
Βουλής», αποδυναμώνεται, καθώς με διάφο-
ρες αφορμές, που ενορχηστρώνει ή «δίνει» ει-
δικά η αξιωματική αντιπολίτευση, επανέρχεται
στο προσκήνιο. Το πολιτικό περιβάλλον πάντως
και εν όψει της «επίσημης (από 1/1/2023)
προεκλογικής περιόδου διαμορφώνεται όχι
υπό την επήρεια του θέματος των παρακολου-
θήσεων –όπως τουλάχιστον επιδιώκει η αντι-
πολίτευση–, αλλά από έναν συνδυασμό παρα-
γόντων. Κάποιοι από αυτούς είναι ήδη ορατοί,
άλλοι παραμένουν άγνωστοι. 

Οι δύο «παράμετροι»

Δύο παράγοντες που θα παίξουν, αν όχι καθο-
ριστικό, σίγουρα σημαντικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του πολιτικού περιβάλλοντος είναι οι αβε-
βαιότητες του χειμώνα, σε συνδυασμό με την
αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων
στήριξης, και τα εθνικά μας θέματα, που αποτε-
λούν ίσως την κρισιμότερη παράμετρο της προ-
εκλογικής περιόδου.

Η εξέλιξη του πολέμου στη Ουκρανία γεννά
στην Αθήνα, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες, μεγάλη ανησυχία. «Το τέλος
της αμεριμνησίας», για το οποίο μίλησε ο πρό-
εδρος Μακρόν, μπορεί να είναι μια νέα παρά-
μετρος για την Ευρώπη, όμως για την Ελλάδα
έχει διαφορετική βαρύτητα. Έρχεται στο τέλος
μιας μακράς περιόδου κρίσης και διαμορφώ-
νει μια απειλή επιστροφής στη λιτότητα (που
ευτυχώς προς το παρόν δεν διαφαίνεται) και
διάψευσης των προσδοκιών απεγκλωβισμού

από την κρίση, με πιθανώς καθοριστική επιρ-
ροή στις διαθέσεις των πολιτών και στην εκλο-
γική τους συμπεριφορά.

Από την άλλη μεριά, η συνεχής και επίμονη
επιθετικότητα της Άγκυρας, σε μια περίοδο προ-
εκλογική και στις δύο χώρες, διαμορφώνει επί-
σης ένα περιβάλλον στο οποίο φαίνεται ότι οι
ισορροπίες είναι κρίσιμες και εύθραυστες. Οι θέ-
σεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης
έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά και
οι τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων για την
αμυντική θωράκισης της χώρας, ασφαλώς και
θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
του προεκλογικού περιβάλλοντος, αλλά και στις
κομματικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 

Έργα απέναντι 
στην τοξικότητα 

Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι θα κυ-
ριαρχήσει –σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου– κλίμα πολιτικής τοξικότητας. Αυτό
έχει προεξοφληθεί από το Μέγαρο Μαξίμου και
έχει ληφθεί υπ’ όψιν στους σχεδιασμούς του.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
έδειξε ότι δεν πρόκειται μεν να ακολουθήσει το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον
«ολισθηρό δρόμο της εξαλλοσύνης και του διχα-
σμού» , αλλά έχει επιλέξει να ακολουθήσει μια
τακτική μετωπικής και παράλληλης σύγκρουσης
με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αν και το τελευταίο
χρονικό διάστημα έριξε τους τόνους έναντι του
Νίκου Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με συνεργάτες
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Η εμμονή του
ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των

παρακολουθήσεων δείχνει
έλλειψη προγράμματος, ότι δεν
μπορεί πια να κάνει πίσω και
ότι το προεκλογικό αφήγημά

του έχει «στόχο» τη
διαχειρίσιμη ήττα

Σχέδια και σενάρια των    
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Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος
του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, υπήρξε θύμα παρακο-
λούθησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν επιλέξει ως στρα-
τηγική τους κατά την προεκλογική περίοδο την ανάδειξη μια
άλλης μορφής διακυβέρνησης «σοσιαλδημοκρατικής κα-
τεύθυνσης», με την προβολή ενός «δημοκρατικού, προ-
οδευτικού» κυβερνητικού προγράμματος, πέρα από λαϊκι-
σμούς και διχαστικά διλήμματα. Για το θέμα των υποκλοπών
έχουν επιλέξει να αναδεικνύουν τις θεσμικές κινήσεις του
Ανδρουλάκη, ενώ θα τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από
τον ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα ήθελαν να ταυτι-
στούν με την Κουμουνδούρου. Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Αν-
δρουλάκης θα βρεθούν βέβαια εκ των πραγμάτων αντιμέ-
τωποι με το δίλημμα των μετεκλογικών συνεργα-
σιών και τις αντίστοιχες πιέσεις. Η ηγετική
ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη θεωρεί ότι
η δημοσκοπική πρωτιά της ΝΔ θα μετα-
φραστεί σε πύρρειο εκλογική νίκη, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει δυνάμεις και το ΠΑ-
ΣΟΚ θα έχει αυξημένα ποσοστά.
Εκλαμβάνουν ως δεδομένο όχι μόνο

ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρ-
νηση στις πρώτες εκλογές,

μια και η αυτοδυναμία
για το πρώτο κόμμα μοι-
άζει αδύνατη με την
απλή αναλογική, αλλά
και ότι τα αριθμητικά δε-
δομένα δεν θα προσφέρουν
δεύτερη λύση. Με αυτό το σκε-

πτικό υπόψη, δεν μπαίνουν σε συζή-
τηση για μετεκλογικές συνεργασίες με

τη ΝΔ, ενώ ξεγλιστρούν και από το δίλημμα

που έχει θέσει δημό-
σια ο Αλέξης Τσίπρας
για συνεργασία σε
προγραμματική βάση
όσων δυνάμεων αυτο-
προσδιορίζονται ως
προοδευτικές. Άρα, η
διεξαγωγή δεύτερων εκλο-
γών μοιάζει μονόδρομος, βά-
σει της ανάλυσης και της στρατηγικής
του ΠΑΣΟΚ. Η μεγάλη προσδοκία της Χαριλάου Τρικούπη εί-
ναι το ΠΑΣΟΚ να καταγράψει υψηλό ποσοστό, ικανό να μει-
ώσει την ψαλίδα από τον ΣΥΡΙΖΑ και να αποφευχθεί η συμ-

πίεση στον εντεινόμενο διπολισμό της δεύτερης κάλ-
πης. Εξ ου και για τον Ν. Ανδρουλάκη οι πρώτες

κάλπες είναι το «Α και Ω» για τη συνέχεια. Αυτό το
αποτέλεσμα θα καθορίσει τις εξελίξεις εντός

του ΠΑΣΟΚ και τη στρατηγική του στις επόμε-
νες κάλπες. Άλλωστε, ο ίδιος έχει αφήσει να
εννοηθεί ότι όλα εξαρτώνται από τη διαμόρ-
φωση των συσχετισμών.

Υπό τα σημερινά δεδομένα, η ηγεσία του
κόμματος δεν μοιάζει διατεθειμένη να
υποχωρήσει στις πιέσεις της ΝΔ για συγκυ-
βέρνηση (αν απαιτηθεί), αν και αναγνωρί-
ζει ότι αυτές θα ενταθούν με αιχμή τον κίν-
δυνο και τις επιπτώσεις της ακυβερνησίας
σε μια τόσο κρίσιμη διεθνώς συγκυρία.

Πιέσεις που αναμένεται να εκφραστούν και
εσωτερικά από στελέχη, αντικατοπτρίζον-

τας και τη βούληση ενός κομματιού της βά-
σης που διαχρονικά τάσσεται υπέρ της συμμετο-

χής σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ.

Στον αντίποδα, είναι εξίσου σαφής η επιλογή
του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώξουν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση μπορούν στην
κυβέρνηση, με «όχημα» το ζήτημα των υποκλο-
πών. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
το θέμα αυτό αποτελεί και μια μορφή αντιπολιτευτι-

κής διεξόδου, καθώς η κυβέρνηση κατάφερε όλο το προηγούμενο διάστημα να «βγει» χωρίς
σοβαρές απώλειες από τη διαχείριση μιας σειράς κρίσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν
έχει καταφέρει, όπως σταθερά αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις, να καρπωθεί φθορά ή να
αρθρώσει πειστικό λόγο εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
όλες τις νέες δημοσκοπήσεις, που αποτυπώνουν και την επίπτωση που μπορεί να έχουν στο εκλογι-
κό σώμα οι παρακολουθήσεις, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει να κερδίζει ελάχιστα,
ουσιαστικά ούτε μία μονάδα. Ποντάροντας όμως πάνω σ’ αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας θα το αναδεικνύει σε όλη τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου, στην προσπάθειά του να κερδίσει πόντους. 

Το θέμα όμως αυτό αποτελεί και μια διέξοδο στο εσωκομματικό μέτωπο και στην εσωστρέφεια που αντιμετώπισε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς εκδηλώθηκαν το προηγούμενο διάστημα σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα έπρεπε να
πολιτευτεί. Με την ηγετική ομάδα να κάνει σαφή στροφή προς τη μεσαία τάξη, θέλοντας να κερδίσει από εκεί ψηφοφό-
ρους, και στελέχη να αντιδρούν μιλώντας για «κυρ-Παντελήδες». Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μπορεί ο
Τσίπρας να μιλά για «πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και κατά μία μονάδα», για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σχηματισμού
κυβέρνησης «προοδευτικής κατεύθυνσης», αλλά η όλη στρατηγική του οδηγεί σε μια «διαχειρίσιμη ήττα» του, για να κρα-
τηθεί στην ηγεσία του κόμματος.  Μιλώντας την περασμένη Δευτέρα στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο Αλέξης Τσί-
πρας παρέθεσε τα δεδομένα πάνω στα οποία η αξιωματική αντιπολίτευση «θα οργανώσει τη μάχη για τη νίκη στις εκλογές, όπο-
τε και αν γίνουν», όπως είπε, ζητώντας να ολοκληρωθεί το προεκλογικό πρόγραμμα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Επίσης, «έδειξε» το δίλημμα των εκλογών «αν θα συνεχίζουν η αδικία και οι ανισότητες να αυξάνονται παντού ή αν θα επιστρέ-
ψει επιτέλους στον τόπο η δικαιοσύνη παντού». Έτσι, απλά και αόριστα. 

Με «όχημα» 
τις υποκλοπές

Το ΠΑΣΟΚ εστιάζει
στο «κυβερνητικό» του

πρόγραμμα, τονίζει και το
θέμα των υποκλοπών, αλλά 

με αποστάσεις από την
αξιωματική αντιπολίτευση, 
και ανοίγει μια «χαραμάδα» 

προς τη ΝΔ

Η... ιδιαίτερη περίπτωση

του πρωθυπουργού, βασικοί άξονες αυτής της
επιλογής θα είναι, αφενός, η ανάδειξη της πρό-
τασης διακυβέρνησης της ΝΔ και η απουσία κά-
ποιας αντίστοιχης από την αντιπολίτευση και,
αφετέρου, η επιχείρηση συγκράτησης της κρίσι-
μης ομάδας των κεντρώων ψηφοφόρων στον
εκλογικό κορμό της ΝΔ. Ως προς το τελευταίο,
είναι χαρακτηριστική η συνεχής πίεση προς την
ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει τις δια-
φορές του με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένα στοιχείο
το οποίο επισημαίνεται: Η επιλογή του πρωθυ-
πουργού να «πάρει το παιχνίδι πάνω του». 

Υπενθύμιση των πεπραγμένων

Το στίγμα του τρόπου με τον οποίο θα κινηθεί
η ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο είναι σαφές
και το έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομι-
λία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτρο-
πής, αλλά και στις περιοδείες του στη Β. Ελλάδα
και στην Αχαΐα: Διαρκής παρουσίαση και υπενθύ-
μιση των πεπραγμένων της κυβέρνησης από τις
εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα και υπόμνηση
των κρίσεων που διαχειρίστηκε και των όσων πέ-
τυχε. Οι αναφορές επίσης θα είναι σαφείς και
συγκεκριμένες: στα εθνικά θέματα, στις αμυντι-
κές συμφωνίες, στην οικονομία, στις θέσεις ερ-
γασίας, στην ενίσχυση του εισοδήματος, στην
κατάργηση φόρων, στην αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής κρίσης, στις έρευνες για φυσικό αέριο,
στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων. 

Ας συγκρίνουν!

Είναι σαφής, επίσης, η επιλογή της ΝΔ να
απαντά στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να
διατηρήσει σχεδόν μονοθεματικά το ζήτημα των
υποκλοπών στην επικαιρότητα, με προβολή των
πεπραγμένων και προσκλητήριο προς τους πολί-
τες να συγκρίνουν τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη
με αυτήν του Τσίπρα. Και αυτό διότι, όπως είπε ο
κ. Μητσοτάκης, «ο πολίτης μπορεί να διακρίνει
μια καλή κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια
πραγματικά λάθος κυβέρνηση». Το μήνυμα είναι
απλό: Αν έγινε κάποιο λάθος, αυτό δεν ακυρώνει
όσα έγιναν από το 2019 μέχρι σήμερα και θα
φροντίσουμε να τα υπενθυμίζουμε διαρκώς.

Οι αβεβαιότητες όμως είναι υπαρκτές και η επί-
δρασή τους άγνωστη, καθώς όλα τα στοιχήματα
καταλήγουν σε ένα καθοριστικής σημασίας ζη-
τούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: την επίτευ-
ξη του στόχου της αυτοδυναμίας στη
δεύτερη διαδοχική εκλογική ανα-
μέτρηση, έπειτα από την κάλ-
πη της απλής αναλογικής.
Έως τότε, κάθε ενέργεια
και απόφαση της κυβέρ-
νησης και κάθε πολιτική
παράμετρος, εσωτερική
και εξωτερική, προσλαμ-
βάνουν ιδιαίτερη κρισιμό-
τητα, με ειδικό συντελεστή
βαρύτητας στο εκλογικό
αποτέλεσμα.

Η κυβέρνηση και 
ο Κυρ. Μητσοτάκης

εστιάζουν στην υπενθύμιση
των πεπραγμένων της

κυβέρνησης από το 2019 έως
σήμερα και θυμίζουν τις 

κρίσεις που ξεπεράστηκαν
αξιοπρεπώς με τη βοήθεια

των πολιτών

Σκίτσα: Έφη Ξένου

   κομμάτων για τις «διπλές» κάλπες
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Τ ο «γάντι» που του πέταξε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη
φράση «το κλίμα ήδη μυρίζει

εκλογές» από την Καλλιθέα, όπου
βρέθηκε το περασμένο Σάββατο,
σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας,
ειρωνευόμενος τον πρωθυπουργό και
απαντώντας πως «οι πρωθυπουργοί δεν
τις... μυρίζουν αλλά τις προκηρύσσουν». 

«Εάν υπάρχει ανάγκη να πάμε σε εκλο-
γές, πρέπει να πάμε σε εκλογές. Και νομί-
ζω ότι θα ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη
και για τη δημοκρατία και για την οικονο-
μία και για τον τόπο», συνέχισε ο ίδιος, μι-
λώντας στο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής
μεσοβδόμαδα. 

Στην αρχή της εβδομάδας, ο Αλέξης
Τσίπρας έθεσε σε «εκλογικό συναγερμό»
τον ΣΥΡΙΖΑ, με την εισήγησή του στην κοι-
νή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφεί-
ου και του Πολιτικού Σχεδιασμού, που θε-
ωρείται ανώτερο όργανο στην Κουμουν-
δούρου. Εκεί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
κάλεσε τα στελέχη του να έχουν καταλή-
ξει στο 80% των ψηφοδελτίων μέχρι το
δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αλ-
λά και να συμπληρώσουν το εκλογικό πρό-
γραμμα του κόμματος.

Στα… γαλάζια κάστρα

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης θα συνεχίσει να περιοδεύει σε «γα-
λάζια κάστρα» στη Βόρεια Ελλάδα. Περιο-
χές δηλαδή που το κόμμα του (και παλαιότε-

ρα και το ΠΑΣΟΚ) έχανε σταθερά από τη
Νέα Δημοκρατία, κατάσταση που έκανε
ακόμα χειρότερη η Συμφωνία των Πρε-
σπών. Ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στις
συγκεκριμένες περιοχές, έχει πάει ήδη σε
Σέρρες, Πέλλα, Κιλκίς και συνεχίζει εκτός
απροόπτου τη Δευτέρα και την Τρίτη με
Φλώρινα και Καστοριά, με πρώτο θέμα στην
ατζέντα του την ακρίβεια και με δεδομένο
ότι, παρά την ανατροπή της κυβέρνησής
του, η Συμφωνία παρέμεινε στη θέση της.

Παράγοντας αστάθειας 

Όσο προσεγγίζουμε τις κάλπες, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ανεβάζει τους τόνους στην
αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουρ-
γό. Μεσοβδόμαδα επανέλαβε ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης μετατράπηκε
σε «παράγοντα πολιτικής αστάθει-
ας», ενώ τον χαρακτήρισε και «πρω-
θυπουργό με ημερομηνία λήξης». Ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε
ότι «η πολιτική αλλαγή είναι σήμερα
ανάγκη για να επανέλθουμε σε θεσμική
ομαλότητα και στην αποκατάσταση του

κράτους δικαίου, μετά από όσα έχουν συμ-
βεί», αναφερόμενος για πολλοστή φορά
στην υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Υπόθεση για την οποία κατέθεσε, τη Δευ-
τέρα, την πέμπτη κατά σειρά ερώτησή του
στον πρωθυπουργό, χωρίς πλέον την αυτα-
πάτη ότι θα τον σύρει στη Βουλή –πριν την
ώρα του– για μια αντιπαράθεση πάνω στο
συγκεκριμένο ζήτημα και με τους όρους
που θέλει ο ίδιος.

Παράλληλα όμως ο Αλέξης Τσίπρας απο-
δυνάμωσε στο μέσον της εβδομάδας το
ίδιο του το αφήγημα περί «ακρίβειας Μη-
τσοτάκη», δηλώνοντας πως «η πανδημία
και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν
την επίδραση ενός Βig Βang στην παγκό-
σμια κοινότητα και τη διεθνή οικονομία»,
έστω και αν έσπευσε να προσθέσει πως οι
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπί-
ζουν την κρίση με «επενδύσεις στα δημό-
σια συστήματα υγείας, με κρατικοποιήσεις
στην ενέργεια, παρεμβάσεις στον κατώτα-
το μισθό και ενεργοποίηση μηχανισμών
ελέγχου και συγκράτησης των τιμών».

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε 
σε «εκλογικό συναγερμό» 

τον ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε 
τα στελέχη του να έχουν

καταλήξει στο 80% 
των ψηφοδελτίων μέχρι 
το δεύτερο δεκαήμερο 

του Δεκεμβρίου

Σηκώνει το «γάντι» 
και τα... μανίκια!

Οι δύο «μάχες» 
Μπορεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας να
μην κατάφερε να φέρει τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στη Βουλή για να αντιπα-
ρατεθούν επί των παρακολουθήσεων
με τις πέντε ερωτήσεις που του απηύ-
θυνε, θα έχει την ευκαιρία όμως να το
κάνει εφ’ όλης της ύλης και μάλιστα
εις διπλούν μέσα στον Δεκέμβριο.
Οι δύο «μάχες» που αναμένονται στη
Βουλή έχουν χαρακτηριστικά «de-
bate» ενόψει εκλογών για την Κου-
μουνδούρου, η οποία έχει σηκώσει
«μανίκια» και προετοιμάζεται πυρε-
τωδώς γι’ αυτές.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει δύο φορές
την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον
πρωθυπουργό. Τη μια σε ένα θέμα
που έχει επιλέξει να ιεραρχήσει, θεω-
ρώντας ότι φθείρει –αν όχι δημοσκο-
πικά– ίσως εσωκομματικά τον πρω-
θυπουργό, και μία ακόμα σε μια διαδι-
κασία που έχει χαρακτηριστικά ψή-
φου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνη-
ση. Εκεί θα μπορέσει να αναπτύξει
όλες τις πτυχές της δικής του πολιτι-
κής και να προσέλθει με τις προτά-
σεις και τις... υποσχέσεις του προς
τους ψηφοφόρους. Το μεν νομοσχέ-
διο για την ΕΥΠ, που θα πυροδοτήσει
τη συζήτηση περί παρακολουθήσεων,
αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή
εντός του πρώτου δεκαημέρου του
τρέχοντος μήνα, ο δε προϋπολογι-
σμός στις 17 Δεκεμβρίου και έπειτα
από πενθήμερη συζήτηση.

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com

«Έκπληξη»
Τα πρώτα ονόματα υποψηφίων θα

ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, λίγο πριν από τις γιορτές, ενώ
πρόσωπο-έκπληξη αναμένεται να είναι
ο αντικαταστάτης του εκπροσώπου Τύ-

που του κόμματος, Νάσου Ηλιόπου-
λου, ο οποίος έχει εκφράσει επιθυ-

μία να είναι υποψήφιος στην Α'
Αθήνας.



Σ ε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκεται
πλήθος υποψήφιων βουλευτών
στα τρία πρώτα πολιτικά κόμματα

ενόψει των εθνικών εκλογών, όχι τόσο
εξαιτίας της αγωνίας για την εκλογή
τους, όσο για τις ανακατατάξεις που θα
φέρουν τα αποτελέσματα της απογραφής
στην κατανομή των εδρών. 

Ουσιαστικά, τα αποτελέσματα της απο-
γραφής αλλάζουν τα δεδομένα στον αριθμό
των βουλευτών που θα εκλέξει στις επόμε-
νες εκλογές κάθε περιφέρεια. Άλλες περι-
φέρειες θα εκπροσωπούνται με περισσότε-
ρους βουλευτές και άλλες με λιγότερους. 

Από την πίσω «πόρτα»

Η κυβέρνηση, διά στόματος του εκπροσώ-
που της Γιάννη Οικονόμου, έχει δεσμευθεί
δημοσίως –δύο φορές– ότι οι εκλογές θα
γίνουν με τα αποτελέσματα της απογραφής
του 2022. Δηλαδή, σε μια πολιτική πρόβλε-
ψη, αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν
από τον Φεβρουάριο και μετά. Δεν είναι
όμως απόλυτα ασφαλές ότι δεν μπορούν να
προκηρυχθούν νωρίτερα, αφού είναι καθα-
ρά στο χέρι του πρωθυπουργού να αποφασί-
σει με ποιο από τα δύο «πακέτα» θα πάει
στις κάλπες.

Το γεγονός αυτό «φέρνει από την πίσω
πόρτα» ακόμη πιο έντονα το αίτημα για πολι-
τική συνεργασία ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, αφού θεωρεί-
ται δεδομένο ότι αν οδηγηθούμε σε δεύτε-
ρες κάλπες, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, ένας μεγά-
λος αριθμός των νεοεκλεγμένων βουλευ-
τών θα βρεθούν έκτος Βουλής. Πόσο μάλ-
λον που τα δημοσκοπικά ευρήματα ευνοούν
ισχυρές μετεκλογικές συνεργασίες.

Ούτε μια ματιά

Μπορεί πάντως στο πεδίο της καθημερι-
νής πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρ-
νηση να μην έχει βρεθεί δίαυλος επικοινω-
νίας, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν
γκρεμιστεί όλες οι γέφυρες. Εντελώς δια-
φορετική είναι η κατάσταση με τον ΣΥΡΙΖΑ,

όπου εκεί αποφεύγονται ακόμη και οι απλές
καθημερινές τυπικότητες. Είναι χαρακτηρι-
στικό το στιγμιότυπο που διαδραματίστηκε
στο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής,
όπου Τσίπρας - Ανδρουλάκης
ήταν δύο ξένοι στο ίδιο
τραπέζι, αφού ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ
όχι μόνο δεν χαιρέ-
τησε τον Αλ. Τσί-
πρα, αλλά ούτε
καν τον κοίταξε.
Αυτό οφείλεται
σε μια συνολικό-
τερη εντύπωση
που επικρατεί πέριξ
του περιβάλλοντος
του κ. Ανδρουλάκη, για
να μη δοθεί η παραμικρή
εσφαλμένη εντύπωση για κοι-
νά σημεία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού η δεξα-
μενή άντλησης ψηφοφόρων είναι κοινή. 

Στη Χαρ. Τρικούπη, τα μηνύματα της απο-

γραφής έχουν φθάσει εδώ και καιρό και
αποκωδικοποιούνται. Η Α’ Αθήνας σε κάθε
απογραφή χάνει έδρες. Σήμερα εκλέγει 14

βουλευτές και το 1990 εξέλεξε 21. 
Σε κάθε περίπτωση, στην Α’

Αθήνας ο «πασοκι-
κός» ανταγωνι-
σμός θα είναι
σκληρός, αφού
κατεβαίνουν για
μία έδρα ο νυν
βουλευτής Κ.
Σκανδαλίδης, ο
πρώην υπουργός
Π. Γερουλάνος, ο

Δ. Οικονόμου (γιος
του πρ. υπουργού
Π. Οικονόμου), η
Ρωξάνη Μπέη, (κό-

ρη του πρ. δημάρχου Αθήνας), ο
Γ. Γιάνναρος (γιος του πρ. στελέχους του
Συνασπισμού) κ.ά. 

Εκεί που τα πράγματα είναι περίεργα έως
πολύ δύσκολα είναι στον Νομό Αρκαδίας,
όπου το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά έχει μεγάλο
πολιτικό «γκελ» και τώρα, με την ανακατανο-
μή των εδρών, είναι πολύ πιθανόν να χάσει
την έδρα. Εκεί εκλέγεται ένας εκ των πιο
στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη
και σημερινός αντιπρόεδρος της Βουλής, ο
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Τα προγνωστικά

Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, οι
οποίες όμως μπορεί να μεταβληθούν όταν
οριστικοποιηθούν τα τελικά στοιχεία, οι πε-
ριφέρειες που φαίνεται να κερδίζουν
έδρες είναι:
� Α’ Αθηνών: +3 έδρες (17). Βόρειος Τομέ-

ας: +4 έδρες (19). Δυτικός Τομέας: +2
έδρες (13). Νότιος Τομέας: +4 έδρες (22).
Α’ Πειραιώς: -1 έδρα (5). Β’ Πειραιώς: +1
έδρα (9). Ανατολική Αττική: +4 έδρες (14).
Δυτική Αττική: +1 έδρα (5). Α’ Θεσσαλονί-
κης: +4 έδρες (20).
� Δωδεκάνησα: +1 έδρα (6).
� Από 2 έδρες φαίνεται ότι χάνουν Αιτωλο-
ακαρνανία (5) και Σέρρες (4). 
� Από 1 έδρα φαίνεται ότι χάνουν Αρκαδία,
Άρτα, Αχαΐα, Δράμα, Ηλεία, Θεσπρωτία,
Ιωάννινα, Καρδίτσα, Καστοριά, Κιλκίς, Κο-
ζάνη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνη-
σία, Μεσσηνία, Πέλλα, Πιερία, Τρίκαλα,
Φθιώτιδα, Φλώρινα και Χίος. 

Οι τελευταίες «πινελιές»

Στο ΠΑΣΟΚ μπαίνουν οι τελευταίες «πινε-
λιές» στο πρόγραμμα και τις λίστες των υπο-
ψήφιων βουλευτών, που θα ανακοινωθούν
σε δεκαπέντε μέρες. Ο πολιτικός σχεδια-
σμός για το επόμενο διάστημα περιλαμβά-
νει στοχευμένες περιοδείες του Νίκου Αν-
δρουλάκη αλλά και δημόσιες παρεμβάσεις
για θέματα αιχμής, όπως η ακρίβεια και το
αυξημένο κόστος ζωής. 
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«Κρέμονται» από την απογραφή
Η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί στις 30 Δεκεμβρίου, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα κα-
ταθέσει τα οριστικά στοιχεία. Όπως αναφέρει το αρ. 54 του Συντάγματος: «Ο
αριθμός των βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με Προεδρικό
Διάταγμα, με βάση τον νόμιμο πληθυσμό της περιφέρειας, που προκύπτει
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, από τους εγγεγραμμένους στα οικεία
δημοτολόγια, όπως ο νόμος ορίζει. Τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρεί-
ται ότι έχουν δημοσιευθεί με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά
την πάροδο ενός έτους από την τελευταία ημέρα διεξαγωγής της». Με δεδο-
μένο ότι η τελευταία πράξη της απογραφής έγινε στις 21 Φεβρουαρίου
2022, οι εκλογές, αν γίνουν μετά την 21η Φεβρουαρίου 2023, εκ των πραγ-
μάτων θα γίνουν με τα νέα στατιστικά δεδομένα που έχουν προκύψει. 

� Ποιες θα είναι οι
απώλειες από την

ανακατανομή των εδρών 
� Δύο άγνωστοι στο ίδιο

τραπέζι Ανδρουλάκης 
και Τσίπρας

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Το ΠΑΣΟΚ στις 
«συμπληγάδες»

Στον 6ο όροφο της Χαρ.
Τρικούπη, προς το παρόν, δεν

φαίνεται να υποκύπτουν σε διλήμμα-
τα συνεργασίας και, όπως λένε, «δεν

θα αγκαλιαστούμε σε πλατείες, χωρίς
προγραμματική συμφωνία και ιδεολογι-
κό υπόβαθρο. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει
ως συμπλήρωμα, όπως το φαντάζονται

στη ΝΔ. Θα διαψευστούν, διότι το
ΠΑΣΟΚ θα είναι πρωταγωνιστής

στις επόμενες εκλογές».

Δεν θα «αγκαλιαστούμε»
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Μπήκαμε για τα καλά σε μια μακρά προ-
εκλογική περίοδο, με άγνωστη την ημε-
ρομηνία των εκλογών. Μπορεί σε δύο

μήνες, τέσσερις μήνες, ακόμη και επτά μήνες.
Είναι μια μεγάλη χρονικά προεκλογική περίοδος

και σίγουρα θα βαρεθούμε να βλέπουμε καθημε-
ρινά να εμφανίζονται γραφήματα για την πορεία
των κομμάτων και τις απαιτήσεις των πολιτών σε
δημοσκοπήσεις, μαζί με τις προσωπικές απόψεις
των δημοσκόπων, που δεν προέρχονται φυσικά
από δημοσκοπήσεις!

Ακολουθούν συγκριτικοί πίνακες και προβλέ-
ψεις για την πρώτη θέση, τα σενάρια συνεργασιών
και οι διαβεβαιώσεις ότι ο μεγάλος χρόνος της
προεκλογικής περιόδου είναι ό,τι χειρότερο για
την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τη χώρα.

Οι παρουσιάσεις γίνονται από τους παρουσια-
στές των τηλεοράσεων και ακολουθούν οι σχολια-
στές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι κομμάτων και
διάφοροι παρατρεχάμενοι που, ενώ η γνώμη τους
είναι αδιάφορη, απλά τη λένε!

Απορίας άξιον είναι η πάντα μόνιμη διαπίστωση
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν κερδίζει από
τα ποσοστά που χάνει η κυβέρνηση λόγω της δυ-
σαρέσκειας των πολιτών. Και αυτό γίνεται δεί-

χνοντας ακόμη και μια μικρή δόση λύπησης από
τους παρουσιαστές. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να
ξέρει πώς θα διαμορφωθεί το εκλογικό τοπίο στη
διάρκεια του χειμώνα, λόγω της συνεχιζόμενης
ακρίβειας στην αγορά και στην ενέργεια. Μπορεί
να παραμείνουν όπως έχουν σήμερα τα ποσοστά
των κομμάτων, μπορεί να μιλάμε και για εκλογές-
ντέρμπι με ανεξέλεγκτες εξελίξεις.

Πολλές φορές, απρόοπτα γεγονότα ανατρέ-
πουν τις όποιες προβλέψεις και τον κάθε λεπτομε-
ρή σχεδιασμό. Αλλά ποιος μπορεί να ξεγράψει το
απρόοπτο. Κόμματα-κάστρα με τεράστια εκλογικά
ποσοστά κατέρρευσαν με πάταγο και αλλά είχαν
απρόσμενα ποσοστά ανόδου.

Ακόμη και στο φετινό Μουντιάλ, ισχυρές ποδο-
σφαιρικές ομάδες, λόγω αλαζονείας, επιπολαι-
ότητας και αδιαφορίας, οδηγήθηκαν σε ταπεινωτι-
κές ήττες από ομάδες που στο «Στοίχημα» παίζον-
ταν με μεγάλες αποδόσεις!

Είναι γνωστή η φράση του Χαρίλαου Τρικούπη,
όταν έχασε τη βουλευτική έδρα από έναν άσημο
πολιτευτή: «Ανθ’ ημών Γουλιμής!».

Η κραυγαλέα αναποτελεσματικότητα, οι ανεκ-
πλήρωτες υποσχέσεις, τα λάθη της τελευταίας
στιγμής ανατρέπουν προβλέψεις, εκτιμήσεις και

γραφήματα δημοσκοπήσεων. Αυτά για το κυβερ-
νών κόμμα, που έρχεται πρώτο στις δημοσκοπικές
έρευνες. Δεν θα πρέπει να εφησυχάζει, ακόμη κι
όταν χάνει κάθε τόσο μόνο μισή μονάδα.

Όσο για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, που δεν καρπώνεται τα οφέλη από τη δυσαρέ-
σκεια των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση, θα
πρέπει οι υπεύθυνοι να ξαναδούν τη στρατηγική πά-
νω στην οποία κινούνται. Θέλουν τη θετική ψήφο ή
αρκούνται στην αρνητική για την κυβέρνηση; Η
ανεύθυνη και μη εποικοδομητική κριτική, τα άσφαι-
ρα πυρά, οι λεκτικοί μύδροι, οι αφορισμοί από στε-
λέχη, οι ανούσιες παρεμβάσεις και το άνευρο αφή-
γημά τους αφήνουν αδιάφορη την κοινωνία.

Οι συνταγές του παρελθόντος είναι ξεπερασμέ-
νες. Οι πολίτες θέλουν νέες προτάσεις, νέες ιδέες
και επίλυση των καθημερινών προβλημάτων τους.

Απορρίπτουν διχαστικά διλήμματα, στείρους
διαξιφισμούς και τεχνικές εντάσεις. Τα πολιτικά
κόμματα δεν θα πρέπει να επαναπαύονται στα δη-
μοσκοπικά ποσοστά της «σήμερον». Μόνο στην
κάλπη θα δούμε τα τελικά ποσοστά. Έχει ο καιρός
γυρίσματα και πολλές ανηφοροκατηφόρες!

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι στο τέλος ξυρίζουν
τον γαμπρό!

Γράφει 
ο Δημήτρης
Δημητρίου

Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό!

CEO της CPA
(www.cpaauditors.gr) 

Η μακροχρόνια κρίση του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο την τελευταία 10ετία, είχε ως συνέπεια βα-
θιές αλλαγές στη διασφάλιση και τη βιώσιμη χρημα-
τοδότηση. Γιατί, όπως συμβαίνει συνήθως, το χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα είναι αυτό που εφαρμόζει
και επιφέρει κανονιστικά πλαίσια σε κάθε χώρα. Ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός έχει άλλωστε ξεκάθαρα
συνδέσει τα τελευταία χρόνια την αξιολόγηση τόσο
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες), όσο
και των επιχειρήσεων, με την προσαρμογή τους στις
σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις οικονομικής
βιωσιμότητας.

Αρχικά ας εξετάσουμε τι είναι το ESG
To ESG είναι ακρωνύμιο για τους δείκτες Environ-

mental, Social and Governance, οι οποίοι πρέπει να
ορίζουν πλέον τη λειτουργία κάθε επιχείρησης και
να αποτυπώνουν την ορθή πολιτική της σε σχέση με
το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση
που ασκεί. Αποτελεί το νέο εργαλείο μέτρησης, που
θα εξασφαλίζει βιώσιμη χρηματοδότηση για κάθε
οντότητα μέσα από τον έλεγχο, την εποπτεία και την
αυτοαξιολόγηση. Παράγοντες αειφορίας (ESG Fac-
tors) θεωρούνται τα γεγονότα τα οποία μπορεί να ευ-
θύνονται για αρνητικές επιπτώσεις στις αποδόσεις
των χαρτοφυλακίων. 

Η σύνθεση του ESG περιλαμβάνεται στον Ευρω-
παϊκό Κανονισμό «Climate Benchmarks Regulation

(EU 2019/2089)», ο οποίος προασπίζει τη μετάβα-
ση και την εφαρμογή ενός δείκτη μέτρησης μέσω
μεθοδολογίας για το Περιβάλλον, την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη και την Εταιρική Διακυβέρνηση, ενώ
παρέχει στους επενδυτές μια ξεκάθαρη εικόνα της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η επένδυσή τους. Βέβαια, οι τράπεζες
λαμβάνουν υπόψη τους: 
• και τον κανονισμό Sustainable Finance Disclosu-
re Regulation (EU 2019/2088) που αφορά την οι-
κονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων, μετρώντας
τον κίνδυνο και αυξάνοντας την βιωσιμότητα της
επένδυσης, 
• όπως και τον κανονισμό Taxonomy Regulation (EU
2020/852) για την εναρμόνιση και ταξινόμηση των
οικονομικών προϊόντων ως βιώσιμων σε επίπεδο ΕΕ
και για την προώθηση επενδύσεων με στόχο την ανά-
πλαση ή την αντικατάσταση προϊόντων σε πράσινα.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με το Sustainable Finan-
ce, θα πρέπει να αξιολογήσουν την οικονομική τους
βιωσιμότητα με την απόλυτη προσαρμογή τους στο
νέο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει
να αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις που αιτούνται χρη-
ματοδότηση. Ο χρόνος προσαρμογής, σύμφωνα με
τους κανονισμούς και σε κάθε περίπτωση καθολικά,
είναι το έτος 2024. Βρίσκονται λοιπόν στο σταυρο-
δρόμι της αυτοαξιολόγησης, αλλά και της αξιολόγη-
σης των πελατών τους. Τεράστια πρόκληση, αφού
στο ίδιο σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει παράλ-

ληλα να θεσμοθετηθεί το πλαίσιο προσαρμογής και
υιοθέτησης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. 

Πώς το ESG επηρεάζει τις χρηματοδοτήσεις
Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι έμμεσοι επενδυτές μας

(Ευρωπαϊκή Ένωση) πριν τοποθετήσουν τα χρήματά
τους θέλουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της
χρηματοδότησης, τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύ-
νου (Credit Risk) και την πλήρωση των προϋποθέσε-
ων της πράσινης ανάπτυξης, της εταιρικής διακυβέρ-
νησης και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, επαγω-
γικά συμπεραίνουμε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα καθυστερήσουν, με
αβέβαιη τελικά την προβλεπόμενη επίτευξη απορρό-
φησής τους μέσα στην επόμενη 5ετία. Ήδη, οι επό-
πτες των μεγάλων τραπεζών εργάζονται πάνω στην
εύρεση της μεθόδου μέτρησης, του τρόπο ελέγχου
και του τρόπου αξιολόγησης που θα πρέπει να εφαρ-
μοστούν, ώστε να ελέγχεται αν μια εταιρεία πληροί
τους κανονισμούς ή όχι και σε ποιον βαθμό. Η βαθμο-
λόγηση αυτή θα αποτυπώνεται στη Score Card (κάρ-
τα βαθμολόγησης) της κάθε επιχείρησης, αποδει-
κνύοντας ότι η επιχείρηση πληροί τις προδιαγραφές
ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα ή λήψης δανεί-
ων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως αντιλαμ-
βανόμαστε από τα παραπάνω, τα αξιολογικά κριτήρια
και ο δείκτης ESG, με τα οποία οφείλουν να εναρμονι-
στούν όλες οι χώρες σε τραπεζικό και επιχειρηματικό
επίπεδο, δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί, με ό,τι αυτό
σημαίνει για το μέλλον των χρηματοδοτήσεων…

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

Πώς το ESG ως Δείκτης Μέτρησης, θα επηρεάσει Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr
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Το διακύβευμα των εκλογών θέτει με
συνέντευξή του στο «Π» ο υπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης

Μηταράκης. «Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να
απαντήσει στις κάλπες, αν θέλει να επιστρέψει στην
αβεβαιότητα και τον λαϊκισμό ή να παραμείνει στην
κανονικότητα, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία». 

Παράλληλα κατηγορεί την Κουμουνδούρου για εργαλει-
οποίηση του μεταναστευτικού και για υιοθέτηση fake
news. «Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει αφήγημα
στο μεταναστευτικό ξεκινά και τελειώνει σε δύο λέξεις:
Μόρια και Έβρος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νότης
Μηταράκης.

Η χώρα έχει μπει για τα καλά σε προεκλογική πε-
ρίοδο. Ποιο πιστεύετε πως θα είναι το διακύβευ-
μα των εκλογών; 

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα πειράματά του πήρε πολλές φο-
ρές τη χώρα στον λαιμό του. Η πατρίδα μας

όμως δεν είναι «παιχνίδι», και αυτό φάνηκε
στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, όπου αποκαταστάθηκε και με το παρα-
πάνω η φήμη της Ελλάδος στο εξωτερικό,
ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται επενδύ-
σεις, αυξήθηκε το εισόδημα των πολι-
τών, ενισχύθηκε η γεωπολιτική μας
επιρροή, αλλά και η αμυντική μας ικα-
νότητα. Ξέρετε πολύ καλά, κ. Σταθό-
πουλε, πως η καλύτερη σφυγμομέ-
τρηση ενόψει εκλογών είναι το τι συ-
ζητούν οι πολίτες στις παρέες τους
και όλοι μας γνωρίζουμε πως το
«φαντάσου να είχαμε Τσίπρα» ακού-
γεται πολύ συχνά τα τελευταία χρό-
νια, κατά τα οποία η κυβέρνηση του

Κυριάκου Μητσοτάκη αντιμετώπισε
επιτυχημένα απανωτές κρίσεις, οικονομικές, γεωπολιτι-
κές, ενεργειακές και υγειονομικές. Ο ελληνικός λαός θα
κληθεί να απαντήσει στις κάλπες, όταν αυτές στηθούν στο
τέλος της τετραετίας, αν θέλει να επιστρέψει στην αβεβαι-
ότητα και τον λαϊκισμό ή να παραμείνει στην κανονικότητα,
κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει κατακόρυφα τους αντιπολι-
τευτικούς τόνους, δημιουργώντας ένα τοξικό κλίμα
στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να
κερδίσει δημοσκοπικούς πόντους. Κατά την άποψή
σας, γιατί συμβαίνει αυτό; 

Νομίζω είναι προφανές. Η μικροπολιτική που εφαρμόζει
ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε βασικά θέματα της καθημερινότητας,
έχει κουράσει τους πολίτες. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση
που, αντί να είναι παραγωγική, δημιουργεί επικοινωνιακά
σόου χωρίς να μπορεί να συζητήσει. Βλέπουμε πως, στο
Μεταναστευτικό, οι φωνές της Κουμουνδούρου αφήνουν
να εννοηθεί να ανοίξουμε τα σύνορα να περάσουν όλοι,
αψηφώντας πως με αυτήν τη λογική μπαίνουν σε κίνδυνο

και οι ίδιοι οι μετανάστες. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να προ-
σπαθεί με fake news να κερδίσει πόντους σε Novartis,
υποκλοπές, μεταναστευτικό κ.ά., αλλά ο ελληνικός λαός
έχει μια παροιμία που αναφέρει πως το ψέμα έχει «κοντά
ποδάρια». Κάπως έτσι και στον Έβρο, με τους «38», ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ προσπάθησε μέσω προπαγάνδας να κερδίσει εντυπώ-
σεις. Αντί αυτού, ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπατε, δημο-
σκοπικά δεν καταφέρνει το παραμικρό. Η πολιτική που
εφαρμόζει ο κ. Τσίπρας το μόνο που καταφέρνει είναι να
προκαλεί τοξικότητα και να φέρνει πρακτικές άλλων δε-
καετιών στο τραπέζι. Εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, ακολου-
θούμε και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον δρόμο των
πράξεων, της νηφαλιότητας και της στήριξης της κοινω-
νίας, αντί να φαντασιωνόμαστε σκάνδαλα και να κυνηγάμε
ανεμόμυλους για λίγες ψήφους. 

Εκτιμάτε πως η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της
ενεργειακής κρίσης θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο
εκλογικό αποτέλεσμα; 

Ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει τις επιπτώσεις της ενερ-
γειακής κρίσης στην καθημερινότητά μας με την ακρίβεια.
Ο εξωγενής παράγοντας του πολέμου στην Ουκρανία άλλα-
ξε προτεραιότητες σε όλη την Ευρώπη, κάτι που δείχνει και
πόσο κοντόφθαλμα πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που μιλάει για
«ακρίβεια Μητσοτάκη». Η Νέα Δημοκρατία προχωρά διαρ-
κώς σε κινήσεις ελάφρυνσης της βαρών των Ελλήνων πολι-
τών. Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι ένα πείραμα το
οποίο μέρα με τη μέρα πετυχαίνει, βάζοντας φρένο στην
ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στα σούπερ-μάρκετ. Το θέ-
μα της ενεργειακής κρίσης είναι πιο πολύπλοκο, καθώς μι-
λάμε για ένα χρηματιστηριακό προϊόν, την τιμή του οποίου
δεν ορίζουμε εμείς και για τις τελικές αποφάσεις υπάρχει
και διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία –όπως
έχετε δει– καθυστερεί για ακόμη μία φορά. Η κυβέρνησή
μας, με τις κινήσεις μας, κατάφερε να μειώσει αισθητά τους
λογαριασμούς ρεύματος. Εμείς έχουμε απτές προτάσεις,
εναρμονισμένες με την οικονομική στρατηγική της χώρας.
Δεν τάζουμε ευρώ που θα υποθηκεύσουν το μέλλον της χώ-
ρας, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ένα ζήτημα που βάζει διαρκώς στο τραπέζι της πολιτι-
κής αντιπαράθεσης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεταναστευτι-
κό. Πιστεύετε πως θα είναι από τα θέματα που θα βρί-
σκονται ψηλά στην προεκλογική ατζέντα; 

Χαίρομαι πολύ που κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί χάρη
στις δικές μας κινήσεις, χάρη στην μεγάλη προσπάθεια που
κάναμε τα τελευταία τρία χρόνια, το μεταναστευτικό έχει πά-
ψει να είναι κεντρικό θέμα συζήτησης στην καθημερινότητα
των πολιτών. Ξέρετε, από την επανασύσταση του υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου τον Ιανουάριο 2020, θέσαμε
δύο στόχους: τη δραστική μείωση των ροών και την απαλοι-
φή των επιπτώσεων του μεταναστευτικού στις τοπικές κοινω-
νίες. Τους πετύχαμε και τους δύο και το γνωρίζει και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όσο κι αν δεν το λέει δημοσίως. Σε κάθε περίπτωση, η
προσπάθεια της Κουμουνδούρου να στήσει αφήγημα στο με-
ταναστευτικό ξεκινά και τελειώνει σε δύο λέξεις: Μόρια και
Έβρος. Στην πρώτη περίπτωση αμαύρωσε την εικόνα της Ελ-
λάδας σε όλο τον κόσμο, στη δεύτερη είπε ψέματα στους πο-
λίτες και δεν έχει βρει το θάρρος να το παραδεχθεί. Οι πολί-
τες βλέπουν, κρίνουν και θα αποφασίσουν στην κάλπη. 

Το αφήγημα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό
ξεκινά στην ντροπή της Μόριας και
τελειώνει στα fake news για τον Έβρο

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα πειράματά του πήρε 
πολλές φορές τη χώρα στον λαιμό του 

Νότης 
Μηταράκης 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου 

στον Σωτήρη Σταθόπουλο
stathopoulossotiris@gmail.com
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«ΗΤουρκία καταλαβαίνει μόνο
από στρατιωτική ισχύ…» είναι
η φράση που έχουν

διατυπώσει πολλάκις διακεκριμένοι
διεθνολόγοι και αναλυτές. 

Μπροστά λοιπόν στις διεκδικήσεις της
Άγκυρας και στις έκνομες ενέργειές της
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
αλλά και στην ακραία ρητορική των Τούρ-
κων αξιωματούχων που καθημερινά εξαπο-
λύουν νέες απειλές εναντίον της χώρας
μας, η Αθήνα απαντά με την ενίσχυση της
αμυντικής μας ισχύος.

To υπουργείο Εθνικής Άμυνας επισκέφθη-
κε ο γενικός διευθυντής της Γραμματείας
Εξοπλισμών του Ισραήλ, για να συναντηθεί

με τον υπουργό Άμυνας Νίκο
Παναγιωτόπουλο αλλά και με
τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, για να
συζητηθούν οι τελευταίες
λεπτομέρειες σχετικά με τα
προγράμματα των αντιαρμα-
τικών SPIKE NLOS.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, έρχονται
θετικές εξελίξεις επί του θέματος, τα «εμπό-
δια» που καθυστερούσαν την υλοποίηση των
προγραμμάτων ξεπεράστηκαν μέσα στον Νο-

έμβριο και οι τελικές υπογραφές ανάμε-
σα στις δύο πλευρές αναμένεται «να πέ-
σουν» μέσα στις επόμενες δύο εβδομά-

δες.  Το θέμα θα περάσει από το ΚΥΣΕΑ του
Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα εισαχθεί για
έγκριση στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπολο-
γίζεται ότι η παραλαβή θα ολοκληρωθεί μετά
από περίπου τέσσερα χρόνια, ωστόσο τα
πρώτα συστήματα αναμένεται να έρθουν στη
χώρα μας μέσα στο 2023. Έως το 2025 λοι-
πόν, το ελληνικό οπλοστάσιο θα διαθέτει ένα
από τα πιο ισχυρά πυραυλικά συστήματα.

Πρόκειται ουσιαστικά για τρία προγράμμα-
τα, τα δύο αφορούν τον Στρατό Ξηράς (Πεζι-
κό και Αεροπορία Στρατού) και το τρίτο το
Πολεμικό Ναυτικό, με το κόστος να φτάνει
συνολικά τα 350 εκατομμύρια ευρώ.

Επιχειρησιακό πλεονέκτημα

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν
πλέον τη δυνατότητα χειρουργικών χτυπημά-
των σε τακτικό επίπεδο. Παραδείγματος χά-
ριν, θα έχουν τη δυνατότητα καταστροφής
ελικοδρομίων, προσβολής φουσκωτών λέμ-
βων, χαμηλών ιπτάμενων ελικοπτέρων μέχρι
και τζαμιών αυτοκινήτου.

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές στο
«Π», «η ισχύς πυρός που αποκτούν οι ελληνι-
κές Ένοπλες Δυνάμεις είναι τεράστια σε σχέ-
ση με το κόστος του προγράμματος».

της Γεωργίας Γαραντζιώτη

• Ιούνιος 2020: Ταξίδι Α/ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ, παρουσίαση του όπλου.
• Μάιος 2021: Τα προγράμματα πέρασαν από τη Βουλή, μετά από πολλές
καθυστερήσεις.
• Οκτώβριος 2021: Δόθηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος.
Στρατιωτικές πηγές εξηγούσαν στο «Π» ότι οι SPIKE NLOS είναι ένα οπλικό
σύστημα «κομμένο και ραμμένο» στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων για την άμυνα τόσο των νησιών του Αιγαίου όσο και του Έβρου. Θα
ενισχυθούν οι μονάδες του Πεζικού και παράλληλα θα αναβαθμιστούν ση-
μαντικά μικρές μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού, όπως οι κανο-
νιοφόροι και τα σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.
Το ισραηλινό σύστημα θα τοποθετηθεί στις τέσσερις από τις οκτώ κανονιο-
φόρους του στόλου τύπου «Μαχητής», οι οποίες διέθεταν ως βασικό τους
όπλο έως τώρα ένα πυροβόλο, και θα τις μετατρέψει σε πανίσχυρες πολεμι-
κές μηχανές. Οι SPIKE NLOS θα εξοπλίσουν και τέσσερα σκάφη ανορθόδο-
ξου πολέμου MARK V.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς να
κάνουν καμία απολύτως έκπτωση στην κύ-
ρια αποστολή τους, που είναι η διαφύλαξη
της εθνικής ανεξαρτησίας και η προάσπι-
ση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλά-
δας, θέτουν πρόθυμα το προσωπικό και τα
μέσα τους στην υπηρεσία της ελληνικής
κοινωνίας, συνδράμοντας τον υπόλοιπο
κρατικό μηχανισμό –κυριολεκτικά– όπου,
όποτε και για ό,τι απαιτηθεί. 
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε μεγάλη άσκηση
επιχειρησιακής εκπαίδευσης για την αντι-
μετώπιση φυσικών καταστροφών λόγω
της κλιματικής αλλαγής, με τη συμμετοχή
και του Ισραήλ με προσωπικό και μέσα. 
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετεί-
χαν με Αεροσκάφη CL-215, ελικόπτερο
UH-1H, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενο-
φόρα, λεωφορεία, λέμβους, οχήματα GA-
TOR και λοιπά οχήματα γενικής χρήσης. 
Στην άσκηση είχαν προσκληθεί και συμ-
μετείχαν ως παρατηρητές η Αίγυπτος, η
Βουλγαρία, τα ΗΑΕ, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η
Κύπρος, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η
Σαουδική Αραβία. Επίσης συμμετείχαν,
με προσωπικό και μέσα, η Ελληνική
Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλά-
δος, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ), οι εταιρείες Motor Oil και Ελλη-
νικά Πετρέλαια καθώς και αρκετές οργα-
νώσεις εθελοντών. 

Πέτυχε η συνεργασία

Η VIP DAY έγινε την περασμένη Τετάρτη
στο Στρατόπεδο «Ανδρέα Ξηρογιάννη»
στον Ασπρόπυργο Αττικής και περιλάμβα-
νε αντιμετώπιση πυρκαγιάς, γεφύρωση
ρήγματος σε επαρχιακή οδό λόγω έντονων
βροχοπτώσεων, απολύμανση προσωπικού
από διαρροή επικίνδυνου υγρού - αερίου
και απεγκλωβισμό μολυσμένου προσωπι-
κού, εντοπισμό παλαιού πυρομαχικού κατά
τη διάρκεια διάνοιξης ζωνών πυρασφαλεί-
ας, εντοπισμό και διακομιδή τραυματιών
από δεξαμενή, αεροδιακομιδή, αντιμετώ-
πιση πυρκαγιάς μετά από σεισμική δόνηση
σε αντλία καυσίμων του στρατοπέδου,
απεγκλωβισμό από πτώση μέρους κτιρίου
σε όχημα, διακομιδή τραυματιών και, τέ-
λος, απεγκλωβισμό επιβάτη αυτοκινήτου
από όχημα εντός παρακείμενου ρέματος.
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
των συνεργασιών που αναπτύσσουν οι Ένο-
πλες Δυνάμεις της χώρας μας με φορείς
και υπηρεσίες του κράτους. Σκοπός της
είναι η δοκιμή της συνδρομής των Ενό-
πλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση κατα-
στροφών, εξαιτίας φυσικών φαινομένων,
καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων αυτών εντός στρατιωτικών εγκατα-
στάσεων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους
αρμόδιους εθνικούς ή και διεθνείς πολιτι-
κούς φορείς και τα Σώματα Ασφαλείας. 

ΑΣΚΗΣΗ «CASTLE 22» 
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Μέσα στον Δεκέμβριο 
οι υπογραφές για τους 
πυραύλους 
SPIKE NLOS
πυραύλους 
SPIKE NLOS
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Η Αθήνα θα προμηθευτεί δεκαεπτά συ-
στήματα για τον Στρατό Ξηράς, αποτε-
λούμενα από δύο εκτοξευτήρες, που ο
καθένας διαθέτει οκτώ βλήματα, αυτόνο-
μο σύστημα μάχης αλλά και drone. Οι
SPIKE NLOS θα ανήκουν στους Λόχους
Αντιαρματικών και τον χειρισμό τους θα
αναλάβουν μόνιμα στελέχη και υπαξιω-
ματικοί, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν πάνω
στο ισραηλινό οπλικό σύστημα. Οι μονά-
δες του Πεζικού του Έβρου και των νη-
σιών μας θα αποκτήσουν τρομερές δυνα-
τότητες, καθώς το σύστημα έχει εμβέ-
λεια τουλάχιστον 32 χιλιομέτρων και σε
συνδυασμό με τη μεγάλη ακρίβεια βολής
είναι σε θέση να προσβάλλει εχθρικές αμ-
φίβιες δυνάμεις με απόλυτη ακρίβεια, σε
όλες τις φάσεις της ενέργειάς τους. Θυ-
μίζουμε ότι το σύστημα SPIKE NLOS αν-
ταποκρίνεται στις επιχειρησιακές-εξοπλι-
στικές απαιτήσεις που έχει θέσει ο αρχη-
γός ΓΕΕΘΑ για την ενίσχυση της αποτρε-
πτικής μας ικανότητας. Το SPIKE NLOS
έχει πουληθεί σε διάφορες εκδόσεις σε

40 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβα-
νομένων 20 δυνάμεων του ΝΑΤΟ.

Ενισχύεται η Αεροπορία Στρατού

Οι πύραυλοι SPIKE NLOS θα εξοπλίσουν
και εννέα επιθετικά ελικόπτερα Αpache, την
κορωνίδα της Αεροπορίας Στρατού, με συνο-
λικά 100 βλήματα UCAV’s. Παράλληλα θα
αναβαθμιστούν και τα ηλεκτρονικά συστήμα-
τα σκόπευσης, παρακολούθησης και επιτήρη-
σης επιθετικών ελικόπτερων. 

Το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ΓΕΣ σχεδιά-
ζουν να δημιουργήσουν μία από τις πιο ισχυ-
ρές δυνάμεις ελικοπτέρων της ευρύτερης
περιοχής, προσδίδοντας στον Στρατό Ξηράς
αναβαθμισμένες δυνατότητες σε επιχειρή-
σεις εγγύς υποστηρίξεως. Παράλληλα με τα
SPIKE ΝLOS, «τρέχουν» με γρήγορο ρυθμό
οι διαπραγματεύσεις και για άλλα προγράμ-
ματα για την αγορά κατευθυνόμενων βομ-
βών SPICE και πυραύλων RAMPAGE, που θα
τοποθετηθούν στα μαχητικά F-16.

Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από
τη Βουλή περισσότερα από 200 προγράμ-
ματα, πολλά από αυτά μάλιστα εφοδια-
στικού χαρακτήρα, αλλά άκρως απα-
ραίτητα, καθώς λόγω ελλείψεων
είχαν καθηλωθεί σημαντικά μέσα
των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουν γίνει
λοιπόν στοχευμένες κινήσεις, έτσι ώστε
οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να γυρί-
σουν σελίδα και να βρεθούν καινοτόμες
λύσεις. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που ο
πρωθυπουργός σε κάθε του ομιλία κάνει
λόγο για ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και ο
αρχηγός ΓΕΕΘΑ σχεδόν σε κάθε μήνυμά
του τονίζει ότι «όποιος τολμήσει να έρθει
θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Είναι ένα οπλικό σύστημα
«κομμένο και ραμμένο» στις

ανάγκες των ΕΔ για την
άμυνα των νησιών και του

Έβρου. Με αυτό θα
ενισχυθούν μονάδες του

Πεζικού και θα
αναβαθμιστούν μικρές

μονάδες επιφανείας του ΠΝ

ΗΜεσόγειος «φλέγεται» τις τελευταίες μέρες, καθώς έχει μετατραπεί σε
πεδίο δραστηριοποίησης αεροπλανοφόρων που διαθέτουν συγκεντρω-
μένη δύναμη πυρός μεγαλύτερη από τις αεροναυτικές δυνατότητες πολ-

λών μεμονωμένων κρατών της ΕΕ. Τις μέρες αυτές, στη Μεσόγειο επιχειρούν
τρία αεροπλανοφόρα, το αμερικανικό «USS George H.W. Bush», η γαλλική
ναυαρχίδα «FS Charles de Gaulle» και το ιταλικό «ITS Cavour», ενώ κοινές ασκή-
σεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με μονάδες του γαλλικού αεροπλανο-
φόρου «Charles de Gaulle» διεξήχθησαν στα νότια της Κρήτης. Tα τρία συμμαχι-
κά πλοία συμμετείχαν στην άσκηση του ΝΑΤΟ σε συνδυασμό με το αμερικανικό
«USS Gerald R. Ford», το νεότερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, που θεωρείται και
το πιο μεγάλο πολεμικό πλοίο του κόσμου, και το βρετανικό αεροπλανοφόρο
«HMS Queen Elizabeth», τη νέα ναυαρχίδα του βρετανικού στόλου, που επι-
χειρούν από τη Βόρεια Θάλασσα. 
«Τα αεροπλανοφόρα είναι σημαντικός ανατρεπτικός παράγοντας και κρατούν
ανοιχτές τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας. Η πυγμή μας στέλνει ξεκάθα-
ρο μήνυμα πως το ΝΑΤΟ θα υπερασπισθεί κάθε εκατοστό συμμαχικής γης»,
ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Οάνα Λουνγκέσκου. Το αμερικανικό Πεν-
τάγωνο τόνισε τη σημασία της άσκησης ως ένδειξη όχι μόνο της ενότητας του
ΝΑΤΟ, αλλά και της διαλειτουργικότητας των συμμαχικών δυνάμεων. 

Γαλλία - Ιταλία και ΗΠΑ σε άσκηση
του ΝΑΤΟ στα νότια της Κρήτης

Tο αμερικανικό «USS George H.W. Bush» (1), 
το ιταλικό «ITS Cavour» (2) και η γαλλική 
ναυαρχίδα «FS Charles de Gaulle» (3)

1
2

3
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Ο Γιώργος Πατούλης
«φρεσκάρει» 
το ψηφοδέλτιό του  
Χωρίς αντίπαλο φαίνεται
ότι «τρέχει» ο Γιώργος
Πατούλης με φόντο
τις επικείμενες αυτο-
διοικητικές εκλογές
του Οκτωβρίου
2023.  Η επανεκλογή
του περιφερειάρχη Αττι-
κής θεωρείται δεδομένη και από
όσους «τρέχουν» μετρήσεις καταγρα-
φής των τάσεων της κοινής γνώμης,
το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται
στους συσχετισμούς που θα διαμορ-
φωθούν στο εσωτερικό της παράτα-
ξης Πατούλη, ενόψει… μέλλοντος.
Αρκετοί άλλωστε εκτιμούν ότι δεν θα
αργήσει η ώρα που ο περιφερειάρχης
Αττικής θα κάνει το επόμενο βήμα για
την κεντρική πολιτική σκηνή ή ακόμη
και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κά-
τι που σημαίνει ότι θα έχει ουσιαστική
σημασία το ποιες… προσθήκες θα γί-
νουν στην ομάδα κρούσης του σε αυ-
τές τις εκλογές, καθώς και το ποια
πρόσωπα θα προωθηθούν σε θέσεις
ευθύνης στην Περιφέρεια Αττικής, με-
τά τις κάλπες. Πληροφορίες, μάλιστα,
αναφέρουν ότι έχουν ήδη γίνει διερευ-
νητικές επαφές με δύο πρόσωπα με
μακρά εμπειρία και διαδρομή στον χώ-
ρο της Αυτοδιοίκησης, που δεν προέρ-
χονται ωστόσο από την πολιτική δεξα-
μενή της Κεντροδεξιάς. 

Προς πολιτικούς 
που γίνονται...
συμπαρουσιαστές 
Το σχετικό καμπανάκι είχε ακουστεί
από την πλευρά του Μεγάρου Μαξί-
μου και σε παλαιότερες χρονικές στιγ-
μές, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
τετραετίας, αυτήν τη φορά ωστόσο εί-
ναι περισσότερο… συγκεκριμένο.
Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη
επισημαίνουν με νόημα σε βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να
είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και με-
τρημένοι στις δημόσιες τοποθετήσεις
τους μέσω των ΜΜΕ και να αποφεύ-
γουν την υπερβολική προσωπική έκθε-
ση, ειδικά στην τηλεόραση. Σε κάποι-
ους βουλευτές μάλιστα έχουν κολλή-
σει τον χαρακτηρισμό… συμπαρουσια-
στές, λόγω των συχνών εμφανίσεών
τους σε τηλεοπτικές εκπομπές, επιση-
μαίνοντας ότι έτσι πετυχαίνουν τα αντί-
θετα από τα επιδιωκόμενα για τους ίδι-
ους αποτελέσματα, στο πλαίσιο της
αγωνίας για την επανεκλογή τους. 

«Ψήνονται» γυναικείες συνεργασίες 
Καθώς η χώρα έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως του

πότε τελικά θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να…
πατήσει το κουμπί και να οδηγήσει τους πολίτες στις κάλπες, καταγράφον-
ται ήδη ενδιαφέρουσες παρασκηνιακές ζυμώσεις.  Μια τέτοια παράμετρος
εστιάζει στη γυναικεία συνεργασία, ανεξαρτήτως κομματικών συνόρων, με
γυναίκες από όλους τους πολιτικούς χώρους να προκρίνουν στα κοινωνικά
ακροατήριά τους την υπερψήφιση γυναικών, σε όποια εκλογική λίστα και
να περιλαμβάνονται, ώστε να ενισχυθεί η κοινή φωνή διεκδικήσεων, την
επομένη των εκλογών. Οι σχετικές στρατηγικές συμπορεύσεις άρχισαν ήδη
να διαφαίνονται, μέσω εκδηλώσεων για ζητήματα αιχμής που αφορούν
πρωτίστως τις γυναίκες και διοργανώνονται ανά τη χώρα.

Το πόσο απροετοίμαστο φάνηκε το πολιτικό σύστημα για τις δραματικές αποκαλύψεις
γύρω από την «Κιβωτό του Κόσμου» επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, μέχρι και
πριν από μερικούς μήνες, στέλεχος μεγάλου κόμματος «φλέρταρε» με την προοπτική να
αξιοποιηθεί εκλογικά η «Κιβωτός του Κόσμου».

Η σχετική φημολογία οργιάζει, για στέλεχος που, και λόγω αρμοδιότητας θα έπρεπε
να είχε εγκαίρως και εις βάθος αντίληψη του τι συνέβαινε στην «Κιβωτό του Κόσμου»,
και όμως κάθε άλλο παρά… είχε πάρει είδηση. Μάλιστα, σε εσωκομματικό επίπεδο,
όσοι έχουν γνώση για το παρ’ ολίγον «φάλτσο», φροντίζουν ήδη να θυμίζουν στην ηγετι-
κή ομάδα το «κάζο» από το οποίο γλίτωσε την τελευταία στιγμή, χρεώνοντας στο εν λόγω
στέλεχος περιορισμένη πολιτική αντίληψη και αίσθηση. 

Οι πιο σοβαροί από τους δημοσκόπους καταγράφουν το φαινόμενο εδώ και αρκε-
τό καιρό και έχουν σπεύσει να χτυπήσουν καμπανάκι κινδύνου στις ηγεσίες των
κεντρικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί

στην ελληνική κοινωνία, και τείνουν να παγιωθούν, οδηγούν σε… ανάφλεξη της αντισυ-
στημικής ψήφου, όπως είχε συμβεί και πριν από περίπου μια δεκαετία, στις απαρχές της
εθνικής κρίσης των μνημονίων.  Ελπίδα όλων είναι ότι το… πάθημα έχει γίνει μάθημα για
την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και τέτοιου είδους αντισυστημικές συμπεριφο-
ρές δεν θα εκδηλωθούν μαζικά και με ακραίο αποτύπωμα. Στις Βρυξέλλες ωστόσο δεν
κρύβουν τον προβληματισμό, έως την ανησυχία τους, για την εικόνα που θα παρουσιάζει
το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά τις εκλογές.

Η ανησυχία αυτή μάλιστα έχει μεταφερθεί τόσο στους Έλληνες ευρωβουλευτές όσο
και στον επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει πρόσφατα
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. 

Το άτυπο «εμπάργκο»
από τον πρόεδρο
Η άρση του «εμπάργκο» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στον ΣΚΑΪ, στην τελική ευ-
θεία της προηγούμενης εκλογι-
κής αναμέτρησης, με τον Αλέξη
Τσίπρα να δίνει τελι-
κά τη… μάχη
του Φαλήρου,
όπως την εί-
χε αποκαλέ-
σει, έδειξε
ότι τα κόμμα-
τα δεν έχουν να
κερδίσουν κάτι το
ουσιαστικό, όταν επιλέγουν να
βάζουν απέναντί τους ολόκληρα
ΜΜΕ. Με αφετηρία αυτήν τη δια-
πίστωση, ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης έχει απορ-
ρίψει εισηγήσεις που έχει δεχθεί
και πάλι το τελευταίο διάστημα,
για επίσημο εμπάργκο προς κα-
νάλια ή και συγκεκριμένους δη-
μοσιογράφους, ώστε να «καταγ-
γελθεί» με τον τρόπο αυτό η στά-
ση τους. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυ-
πουργός, ωστόσο, φαίνεται να
έχει επιλέξει ένα άτυπο… εμ-
πάργκο προς συγκεκριμένη τηλε-
οπτική εκπομπή, ώστε να μη «νο-
μιμοποιήσει» με την παρουσία
του τον λόγο που ακούγεται σε
βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και, σύμφωνα
με την Κουμουνδούρου, έχει…
ιδιοτελή κίνητρα. 

Υπήρξε φλερτ με την «Κιβωτό του Κόσμου»;
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Ανησυχία για αντισυστημική ψήφο 
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Αρχές Δεκέμβρη 
κλείνει το θέμα 
Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου προγραμματί-
ζεται να έχει ψηφιστεί από την Ολομέ-
λεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την
αναδιάρθρωση της ΕΥΠ, το οποίο περι-
λαμβάνει και τη ρητή απαγόρευση χρή-
σης, πώλησης και κατοχής κακόβουλων
λογισμικών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με
ενημέρωση του προέδρου της Βουλής,
στις 22 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η
διαβούλευση και αμέσως μετά το νομο-
σχέδιο θα πάρει τον κοινοβουλευτικό
του δρόμο, δηλαδή πρώτα θα εισαχθεί
προς επεξεργασία στις επιτροπές και
ακολούθως θα ψηφιστεί από την Ολο-
μέλεια. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο,
λόγω του ιδιαίτερου πολιτικού ενδιαφέ-
ροντος, η συζήτηση στην Ολομέλεια να
είναι διήμερη με την παρέμβαση των πο-
λιτικών αρχηγών. Μετά από αυτό, για
ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο και
που η Ελλάδα αντέδρασε ως όφειλε
αμέσως, εξασθενεί κάθε επιχείρημα
της αντιπολίτευσης για τις παρακολου-
θήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα υπάρ-
χουν χώρες της ΕΕ που, ενώ είχαν πλη-
γεί πρώτες από τα λογισμικά, δεν έχουν
ακόμα νομοθετήσει όπως η Ελλάδα. 

«Γράψε-σβήσε» για την ημερομηνία
Όσο κι αν προσπαθεί κάποιος να εκμαιεύσει πρωθυπουργικές απαντή-
σεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να κρατά κλειστά χαρτιά για την
Κυριακή της απλής αναλογικής και, συνεπώς, για τη δεύτερη Κυριακή της
ενισχυμένης αναλογικής. Ωστόσο οι «γαλάζιοι» εμφανίζονται εδώ και μή-
νες στις συζητήσεις τους μοιρασμένοι στα δύο: Η μία πλευρά ζητεί κάλ-
πες πριν από το Πάσχα, κυκλώνοντας τις Κυριακές 2 ή 9 Απριλίου (με δεύ-
τερη κάλπη στις 30 Απριλίου ή 7 Μαΐου, αντίστοιχα), και η άλλη πλευρά
προκρίνει εκλογές μετά τις 21 Μαΐου.

Συζήτηση «εφ’ όλης της (πολιτικής) ύλης»

Η πολιτική να «εμπνεύσει» ξανά!
Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κων-
σταντίνος Καραμανλής» για το μέλλον της φιλελεύθερης δημοκρα-
τίας, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χα-
τζηδάκης επεσήμανε ότι η πολιτική
χρειάζεται να εμπνεύσει ξα-
νά τους πολίτες όλων των
τάξεων μέσα από αποτε-
λεσματικές πολιτικές
αλλά και ένα ουσια-
στικό αφήγημα που
θα απαντά στις νέες
πραγματικότητες της
παγκοσμιοποίησης,
στις προκλήσεις του
λαϊκισμού, καθώς και
σε αυτό που αποκαλεί-
ται «δημοκρατική κόπω-
ση». Αυτό που είπε ο υπουρ-
γός περί «δημοκρατικής κόπω-
σης» σχολιάστηκε ευμενώς από παρι-
σταμένους και μη. Φάνηκε άλλωστε σε μεγάλο βαθμό, όπου έγιναν
εκλογές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

«Κολωτούμπα» Τσίπρα και στον γιατρό
Σε μία ακόμη κολωτούμπα από τις γνωστές του προχώρησε, ως
φαίνεται, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σχετικά με το
θέμα του νεοσύστατου θεσμού του «προσωπικού γιατρού», η ανά-
πτυξη του οποίου βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. 
Εάν πιστέψουμε ότι είναι ορθό το δελτίο Τύπου, το οποίο εξέδω-
σε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ο σύμβουλος Πολιτικής Υγείας
του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, Σταμάτης Βαρδαρός, κινήθηκε στην
ομιλία του πολύ μακριά από τις γνωστές δημόσιες, επικριτικές
του θεσμού, τοποθετήσεις του τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Αν-
δρέα Ξανθού. «Άδειασμα» στον Ξανθό δηλαδή…

Σε ένα από τα «στέκια» του, στον κλασικό «Βασίλη« επί της λεωφόρου Κηφισίας, κοντά
στο σπίτι του, παρέθεσε δείπνο ο Αντώνης Σαμαράς στον Κώστα Καραμανλή (όπως εί-
χαν πριν από μέρες συμφωνήσει). Αφορμή, η παρθενική εκδήλωση του Ιδρύματος

«Αντώνης Σαμαράς», που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο θέατρο «Παλλάς» και στην
οποία ο κ. Καραμανλής έχει προσκληθεί. Σύμφωνα τις πληροφορίες, αναμένεται να δώσει
κανονικά το «παρών», ενώ η κινητοποίηση από μέρους της πλευράς Σαμαρά είναι πολύ με-
γάλη, με πλήθος κόσμου να θέλει να παρευρεθεί. Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επί-
σης έχει προσκληθεί, θα βρίσκεται εκείνη την ημέρα σε περιοδεία στην Αλβανία, πλην όμως
έως το απόγευμα θα έχει επιστρέψει στην Αθήνα και μένει να φανεί αν θα δώσει το «πα-
ρών». Η συζήτηση των δύο πρώην πρωθυπουργών κατά τη διάρκεια του δείπνου ασφαλώς
και ήταν «εφ’ όλης της (πολιτικής) ύλης».  

Σε σοβαρές αναφορές-καταγγελίες για
την προσωπική της εμπειρία είχε προχωρή-

σει για την «Κιβωτό του Κόσμου», τον περασμέ-
νο Μάρτιο, 22χρονη κοινωνική λειτουργός
στην εκδήλωση «Παιδική κακοποίηση στο
άβατο των ιδρυμάτων», που διοργάνωσε η
ομάδα «Δεσμοί καρδιάς – Υποψήφιοι θε-

τοί γονείς», παρουσία και της Συνη-
γόρου του Παιδιού.

Και όμως το κράτος 
είχε κινηθεί

από τον...Δ
ικτυω

μένο

Έρχονται εκπλήξεις
Περίπου 1.600.000 εκατ. συνταξιούχοι

θα πάρουν γερές αυξήσεις, ενώ άλλες
900.000 θα κερδίσουν σχεδόν μία σύντα-
ξη. Επιπλέον, 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι
θα πάρουν... διπλή αύξηση, λόγω της κα-
τάργησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης και
της κράτησης 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοι-
ας Δημοσίων Υπαλλήλων. Σε αυτά προσθέ-
στε τις γενναίες επιδοτήσεις στα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις για το ρεύμα, το φυσικό
αέριο και το επίδομα θέρμανσης. Ωστόσο,
τα παραπάνω δεν είναι οι μοναδικές παρο-
χές της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι υπάρχει
ένα δημοσιονομικό περιθώριο για παροχές
της... τελευταίας στιγμής στις εκλογές, με
περίπου 1 δισ. ευρώ. Αν, μάλιστα, η οικονο-
μία πάει καλύτερα από τις προβλέψεις του
Προϋπολογισμού, τότε θα έρθουν και άλλες
εκπλήξεις. Ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Θό-
δωρος Σκυλακάκης, ως συνήθως, ξέρουν
να κάνουν πολύ καλά αυτό που πρέπει... 

Περιποίηση... 
Μέχρι το Πάσχα, ο Χατζηδάκης θα έχει

κλείσει και το θέμα των εκκρεμών επικου-
ρικών συντάξεων. Έτσι, η κυβέρνηση θα
πάει στις εκλογές με ένα πολύ ισχυρό
«όπλο». Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων θα κλείσει μία από τις με-
γαλύτερες εκκρεμότητες των τελευταίων
30 ετών, όταν οι απόμαχοι της εργασίας
άρχισαν να βγαίνουν στη σύνταξη κατά χι-
λιάδες. Ο Χατζηδάκης ανέλαβε έναν δια-
λυμένο ΕΦΚΑ και τον επανέφερε στον
δρόμο της αξιοπιστίας. Όπως ακριβώς εί-
χε γίνει με τη ΔΕΗ το 2019, όταν ήταν
υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Πάντως, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι
ούτε εκεί του βγαίνει του ΣΥΡΙΖΑ, για να
κάνει μια στοιχειώδη αντιπολίτευση. Τους
έχει περιποιηθεί κανονικά ο Κωστής! 

Στον... κουβά
Τα... μακαρόνια που πέταξαν έξω από το

σπίτι του Άδωνι Γεωργιάδη οι «Ρουβίκωνες»,
αλλά και τα εμετικά σχόλια των «τρολ» της
Κουμουνδούρου δείχνουν πόσο πολύ
τους... πονάει ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Το «καλάθι του νοικοκυριού»
είχε αναπάντεχα καλή υποδοχή από τους κα-
ταναλωτές και, εφόσον βοηθήσει και το γε-
νικότερο κλίμα, τότε μπορεί να υπάρξει πε-
ραιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών. Το γεγο-
νός ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με τον
αναπληρωτή του, Νίκο Παπαθανάση, έβα-
λαν τις αλυσίδες σούπερ-μάρκετ σ’ έναν αν-
ταγωνισμό για το ποιος θα κερδίσει το έπα-
θλο της «καλής διαφήμισης» έχει φέρει πο-
λύ θετικά αποτελέσματα για τους καταναλω-
τές. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει κα-
θόλου στην αξιωματική αντιπολίτευση, η
οποία τα παίζει όλα για όλα ενόψει εκλογών,
αλλά σε όλα βλέπει... κουβά!

Παρασκήνια
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Μεγάλες ευκαιρίες για την
αγορά στέγης σε πολύ προσιτή
τιμή εντός και εκτός αστικών

κέντρων, αλλά και φθηνή ενοικίαση, θα
έχουν χιλιάδες νέοι ηλικίας 25-39 ετών
και 18-39 ετών, με τα προγράμματα
«Σπίτι μου» και «Κοινωνική Αντιπαροχή»,
αντίστοιχα. 

Το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε δια-
βούλευση και τις προσεχείς ημέρες θα γί-
νει νόμος, έτσι ώστε να εφαρμοστεί από
την 1/1/2023. Ειδικότερα, με το πρό-
γραμμα «Σπίτι μου», προϋπολογισμού 500
εκατ. ευρώ, τουλάχιστον 10.000 νέοι 25-
39 ετών θα μπορούν να αγοράσουν ακίνη-
το, το οποίο πρέπει είναι κατασκευασμένο
πριν από το 2007 και η αξία του να μην ξε-
περνά τα 200.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο ει-
σόδημα πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 ευ-
ρώ και να φτάνει έως και τα 33.000 ευρώ
για τον τρίτεκνο, υπό την προϋπόθεση ότι η

αντικειμενική αξία της περιουσίας δεν
υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τον άγα-
μο και τα 300.000 ευρώ για τον έγγαμο και
δεν υπάρχει άλλο ακίνητο που να καλύπτει
τις ανάγκες τους. 

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση
δανείου έως 150.000 ευρώ, διάρκειας 30
ετών, με επιτόκιο κατά 75% χαμηλότερο
από το αντίστοιχο των εμπορικών τραπε-
ζών, δηλαδή θα κυμαίνεται μεταξύ 1% και
1,5%, ενώ θα είναι άτοκο για τους τρίτε-
κνους. Έτσι, για έναν τρίτεκνο με μηδενικό
επιτόκιο, η ετήσια δόση για δάνειο
150.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 5.000
ευρώ ή 416,66 ευρώ μηνιαίως. Για έναν
νέο ή νέο ζευγάρι, το ελάχιστο ποσό της
ιδιωτικής συμμετοχής των 50.000 ευρώ
μπορεί να προκύψει μέσα από χρηματική
δωρεά από γονείς ή παππούδες, η οποία
είναι αφορολόγητη, σύμφωνα με τον νόμο
που προβλέπει μηδενική φορολογική επι-
βάρυνση για ποσά έως 800.000 ευρώ. 

Αν κάποιος θέλει να εξαντλήσει το ποσό
των 200.000 ευρώ, μπορεί να βρει διαμε-
ρίσματα ή μονοκατοικίες, ανάλογα με την
τιμή ζώνης της περιοχής που θα επιλέξει. 

Έτσι, ένας νέος ή ένα νέο ζευγάρι 25-39
ετών μπορεί να αγοράσει:

α) 50-70 τ.μ. σε Κηφισιά, Μαρούσι, Γλυ-
φάδα, Βάρη κ.λπ.

β) 60-80 τ.μ. στα βόρεια και νότια προ-
άστια της Αθήνας (π.χ. Ηράκλειο, Βριλήσ-
σια, Μελίσσια, Χαλάνδρι, Αργυρούπολη,
Ηλιούπολη, Άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Πα-
λαιό Φάληρο), αλλά και στις ακριβές περιο-
χές της Θεσσαλονίκης. 

γ) 80-100 τ.μ. στην Ανατολική Αττική,
στις πόλεις Ρόδο και Κέρκυρα. 

δ) 75-110 τ.μ. στις περιοχές του Πειραιά
και στις περισσότερες συνοικίες της Θεσ-
σαλονίκης.

ε) 100-120 τ.μ. σε δήμους του Πειραιά
όπως Κορυδαλλός, Νίκαια, Κερατσίνι,
Δραπετσώνα. 

στ) 110-130 τ.μ. σε περιοχές του κέν-
τρου της Αθήνας όπως Πατήσια, Κυψέλη
κ.λπ. 

ζ) 120-140 τ.μ. σε δήμους της Δυτικής
Αττικής, στις πόλεις Πάτρα, Ηράκλειο Κρή-
της, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλος, Χανιά, Κα-
λαμάτα, Χαλκίδα, Ναύπλιο, Καβάλα, Αργο-
στόλι, Ζάκυνθο. 

η) 130-150 τ.μ. σε πόλεις όπως Λιβα-
δειά, Θήβα, Λαμία, Άμφισσα, Καρδίτσα,

Τρίκαλα, Κατερίνη, Βέροια, Έδεσσα, Κιλ-
κίς, Σέρρες, Δράμα, Κοζάνη, Φλώρινα, Κα-
στοριά, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάν-
θη, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άρτα, Τρίπολη,
Κόρινθο, Σπάρτη, Πύργο, Ρέθυμνο, Μυτι-
λήνη, Χίο. 

θ) Επίσης, διαμερίσματα ή μονοκατοι-
κίες έως 150 τ.μ. σε κωμοπόλεις με πλη-
θυσμό έως 10.000 κατοίκους και φυσικά
σε χωριά. 

Στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του
δανείου προβλέπονται τα εξής:

1    Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να
γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθ-
μού του αγοραστή. 

2    Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυ-
ριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται
για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμ-
βίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν
από αυτούς.

3    Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της
αξίας του ακινήτου, το υπολοιπόμενο ποσό
καλύπτεται από τον αγοραστή. Δηλαδή για
ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ, το πρόγραμ-
μα καλύπτει δανεισμό 135.000 ευρώ και
τα υπόλοιπα 15.000 ευρώ αφορούν ιδιωτι-
κή συμμετοχή. 

4    Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75%
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Για το ποσοστό του δανείου που χρηματο-
δοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος,
ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις
τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια
πρόσκληση της ΔΥΠΑ). 

5    Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δά-
νειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το
δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπλη-
ρωμής του κάνουν τρία και πλέον παιδιά.

6    Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προ-
σωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση
για τη χορήγηση του δανείου.

� Σε ποιες περιοχές υπάρχουν 
ευκαιρίες για ενοικίαση 

ή αγορά στέγης 60-150 τ.μ.
για νέους 25-39 ετών 

� Πώς θα λειτουργήσει 
το πρόγραμμα 

της «Κοινωνικής Αντιπαροχής» 
με φθηνό μίσθωμα

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή» απευθύνεται σε 2.500 δικαιούχους,
ηλικίας 18-39 ετών, οι οποίοι θα βρουν στέγη σε αδρανή ακίνητα του Δημο-
σίου με μικρό ρυθμισμένο ενοίκιο. 
Επιπλέον, προβλέπεται η φιλοξενία ευάλωτων νέων ή νέων ζευγαριών για
τρία χρόνια με πολύ χαμηλό ενοίκιο, σε ακίνητα που θα ενοικιάζει το Δημό-
σιο. Τέλος, προβλέπεται επιδότηση έως 10.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες κενών
και δηλωμένων ως κλειστών διαμερισμάτων, με επιφάνεια έως 100 τ.μ.,
έτσι ώστε να γίνει ανακαίνισή τους και να διατεθούν με ευνοϊκό ενοίκιο σε
νέους που αναζητούν κατοικία. 
Ειδικά, τα προγράμματα ενοικίασης αποτελούν βασική προτεραιότητα του
υπουργείου Εργασίας, καθώς χιλιάδες νέοι αναγκάζονται να ενοικιάζουν
ακίνητα πληρώνοντας πολύ υψηλό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο απορροφά
πολύ μεγάλο μέρος των μηνιαίων εσόδων τους, καθιστώντας τη διαβίωσή
τους σχεδόν αδύνατη. 

Φ
θη

νό
 εν

οί
κι

ο

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

«Σπίτι μου»
Πρόγραμμα

Τι προβλέπει και 
ποιους καλύπτει
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Follow the Money

Ισχυρή στήριξη από την Εθνική 
Δίπλα στις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις

θα βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει σχεδιάσει
ένα φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοδότησης με ποσά έως
και 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες
τους σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλι-
σμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμε-
νων δανείων με ευνοϊκότερους όρους. Πρόκειται για το
πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Εγγυήσεων, το οποίο ισχύει έως το τέλος του έτους.
Συνεπώς, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι
επιχειρηματίες να σπεύσουν και να αξιοποιήσουν την
πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία που τους δίνεται.

Δυναμώνει η Optima Bank 
Είκοσι επτά καταστήματα αριθμεί πλέον το δίκτυο της Optima Bank, η οποία ανα-

πτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις μεγάλες
εκπλήξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Πριν από μέρες, η τράπεζα άνοιξε το νέο
της κατάστημα στη Λάρισα σε κεντρικό σημείο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της
στρατηγικής ανάπτυξης και παρουσίας της στην ελληνική περιφέρεια. Σημειώνεται
ότι η τράπεζα από τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της παρουσιάζει σταθερά οργανική
κερδοφορία, ενώ αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά με κέρδη άνω των 30 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Δημήτρη Κυπαρίσση: «Με το νέο κατά-
στημα θα μεταφερθεί στους επιχειρηματίες και κατοίκους των πόλεων της Θεσσα-
λίας η νέα και διαφορετική τραπεζική φιλοσοφία της Optima Bank». 

Η Lidl Ελλάς στηρίζει τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα με το πρώτο πρόγραμμα
διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο
στην Ελλάδα. Έτσι, μετά τον πρώτο πολύ
επιτυχημένο κύκλο σπουδών του «Lidl
UP: Learn & Work», που ξεκίνησε τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο και βρίσκεται σε
εξέλιξη, η Lidl Ελλάς προχωράει στον
δεύτερο κύκλο του προγράμματος, ο
οποίος συνδυάζει σπουδές με σταθερό
μηνιαίο μισθό, εκπαίδευση στην πράξη,
πιστοποιημένο πτυχίο από τον Εθνικό Ορ-

γανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) και μια θέση Υποδιευθυντή ή
Υποδιευθύντριας Καταστήματος να περι-
μένει τους/τις αποφοίτους του. Το πρό-
γραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το
Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας και
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο. Το «Lidl UP: Learn
& Work» στελεχώνει το πειραματικό τμή-
μα της ειδικότητας «Στέλεχος Λιανικού
Εμπορίου». 

Για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο
πρόγραμμα #HoMellon, η MYTILINEOS
επέστρεψε 3,32 ευρώ κοινωνικής
αξίας, ολοκληρώνοντας με απόλυτη επι-
τυχία τον διετή κύκλο του κοινωνικού
προγράμματος. 

Το πρόγραμμα είχε ως βασικό σκοπό να
συμβάλει στην επανένταξη συμπολιτών
μας, που φιλοξενούνταν σε δομές μα-
κράς / βραχείας αστεγίας ή διαβιούσαν
σε επισφαλείς συνθήκες, στην αγορά ερ-
γασίας. Κατά τη διάρκεια των δύο κύ-
κλων υλοποίησης του προγράμματος,
συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα. Το στοί-

χημα που έπρεπε να κερδηθεί ήταν ο συν-
δυασμός ενεργειών εξατομικευμένης εκ-
παίδευσης και ανάπτυξης επαγγελματι-
κών και άλλων δεξιοτήτων, βελτίωσης
της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας
τους, και διασύνδεσης με την αγορά ερ-
γασίας, για να διεκδικήσουν και να διατη-
ρήσουν με αξιώσεις μια θέση στην αγορά
εργασίας. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν
σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια της
MYTILINEOS, αφού 29 από τους 50 συμ-
μετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν βρει
ήδη εργασία, ενώ 7 από αυτούς ζουν
πλέον σε δικό τους σπίτι. 

Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος σπουδών Lidl UP

MYTILINEOS: Επιστρέφει το τριπλάσιο 

Βαθιά ανάσα για τα νοικοκυριά αποτε-
λεί η σημαντική μείωση τιμών σε προ-
ϊόντα του «καλαθιού», η οποία φτάνει

έως και το 25% μέσα σε έναν μήνα, ενώ του-
λάχιστον κατά 0,20 ευρώ μειώθηκε η τιμή
του πετρελαίου θέρμανσης και σχεδόν 0,30
ευρώ το ντίζελ κίνησης.  Ειδικότερα: 

1 Στον έναν μήνα λειτουργίας του «κα-
λαθιού του νοικοκυριού», η συντριπτική
πλειονότητα των προϊόντων παρουσίασε
σταθερότητα τον Νοέμβριο, σε περίπου 40
παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών, ενώ
σχεδόν σε 200 προϊόντα η τιμή έχει μει-
ωθεί. Επιπλέον, το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων προωθεί το «καλάθι του
διαβητικού», στο οποίο εντάσσονται προ-
ϊόντα βρώμης, η στέβια, γλυκαντικές ύλες
και προϊόντα με χαμηλά λιπαρά για όσους
έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες. Πα-
ράλληλα, διευρύνεται η κατηγορία των
«κατεψυγμένων λαχανικών». Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι από την περασμένη Πέμπτη 1η
Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις που συμ-
μετέχουν στο «καλάθι» έχουν λάβει οδη-
γίες να εναρμονιστούν με την απόφαση του
υπουργείου αναφορικά με τις προδιαγρα-
φές των ειδικών σημάνσεων (καρτελάκια
8x8 εκατοστά), ενώ προβλέπονται πρόστι-
μα 2.000 ευρώ ημερησίως για κάθε κατά-
στημα που δεν τηρεί τοn νόμο. 

2 Η πτώση της διεθνούς τιμής του πε-
τρελαίου πέρασε γρήγορα στα διυλιστήρια
αλλά και στην κατανάλωση στα μεγάλα
αστικά κέντρα, καθώς οι τιμές σε ολόκλη-
ρη την επικράτεια παρουσιάζουν σημαντι-
κή αποκλιμάκωση, σε σχέση με 2-3 εβδο-

μάδες νωρίτερα. Για παράδειγμα, στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης η τιμή έχει μειωθεί σε
μεμονωμένα πρατήρια κοντά στο 1,00 ευ-
ρώ ανά λίτρο, ενώ η μέση τιμή πανελλαδι-
κά κινείται στα 1,20 ευρώ, έναντι 1,40 ευ-
ρώ πριν από έναν μήνα, με αποτέλεσμα να
διαμορφώνεται χαμηλότερα και από τον
περυσινό Οκτώβριο. 

Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτα-
νίων έχει υποχωρήσει ακόμη και στα 1,74
ευρώ το λίτρο, με τη μέση τιμή να κινείται
προς τα 1,95 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης
παρουσιάζει σημαντική αποκλιμάκωση
ακόμη και στα 1,67 ευρώ, ενώ η μέση τιμή
κινείται κοντά στα 1,85 ευρώ ανά λίτρο.
Σημειώνεται ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό
διάστημα το πετρέλαιο κίνησης ήταν ακρι-
βότερο από τη βενζίνη. Η τιμή του αερίου
κίνησης (LPG) συναντάται στα 0,84 ευρώ
ανά λίτρο, ενώ η μέση τιμή κινείται κοντά
στα 0,95 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις
στο 1,00 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν
ότι οι μειώσεις θα περάσουν στο σύνολο
της αγοράς μέσα στις προσεχείς ημέρες,
ενώ με αγωνία αναμένεται η αυριανή συνε-
δρίαση του ΟΠΕΚ, όπου είναι πιθανή η
απόφαση για νέα μείωση της παραγωγής,
ώστε να μπει φρένο στην πτώση των τιμών. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Τουλάχιστον κατά 40% έχει αυξηθεί η μέση αξία των διαμερισμάτων από το 2018 έως το
τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ «πρωταθλήτρια» είναι η περιοχή της Αθήνας. 

Αυτό προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ την ίδια στιγμή οι τι-
μές των νεόδμητων διαμερισμάτων έχουν διαμορφωθεί στο 86% του ιστορικού υψηλού του
2007 και των παλαιότερων (άνω των 5 ετών) στο 81%. Την κούρσα ανόδου οδηγούν τα δια-
μερίσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι τιμές κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρί-
ου 2022 αυξήθηκαν 13% και 11,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διά-

στημα. Στις άλλες μεγάλες πόλεις της χώ-
ρας, οι αυξήσεις «έτρεξαν» με ρυθμό 9,4%
και στις υπόλοιπες περιοχές της επικράτει-
ας με 8,9%. Το αξιοσημείωτο είναι ότι, κα-
τά το φετινό γ’ τρίμηνο, οι αυξήσεις ήταν
μεγαλύτερες σε σχέση με τη σύγκριση του

αντίστοιχου διαστήματος του 2021 προς το 2020, γεγονός που συνδέεται με την ισχυρή ζή-
τηση για αγορά ακινήτου, με στόχο την ιδιοκατοίκηση ή την ενοικίαση. Για το σύνολο των
αστικών περιοχών της χώρας, το γ’ τρίμηνο του 2022 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθη-
καν κατά 11,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2021 Επιπλέον, οι μηδενικές αποδόσεις
των καταθέσεων αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα που υποστηρίζει τη ζήτηση για τα
ακίνητα, με αποτέλεσμα όσοι αγοράζουν με σκοπό την ενοικίαση να έχουν εκτοξεύσει τις τι-
μές των μισθωμάτων σε πολύ υψηλά έως απαγορευτικά επίπεδα. 

Πάνω από 40% η αύξηση 
τιμών στα διαμερίσματα
από το 2018  έως σήμερα!

«Ανάσα» από τη μείωση
σε τρόφιμα και καύσιμα



Από την Κρήτη μέχρι τα
ελληνοαλβανικά σύνορα και
από τον Έβρο μέχρι τα Κύθηρα,

σχεδιάζονται και μέχρι το τέλος του
χρόνου θα αρχίσουν να υλοποιούνται
μεγάλα έργα, που θα αλλάξουν την
εικόνα της χώρας!

Ταυτόχρονα, θα δώσουν ουσιαστικές
λύσεις με σύγχρονη βελτίωση υποδο-
μών που ταλαιπωρούν συγκεκριμένες
περιοχές, όπως για παράδειγμα την Ατ-
τική, η οποία ασφυκτιά από την άναρχη
δόμηση και τα αυξημένα συγκοινωνια-
κά προβλήματα. 

Κατασκευάζονται νέοι αυτοκινητόδρο-
μοι, γέφυρες, σήραγγες και χαράσσονται
νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Το μετρό
και ο προαστιακός επεκτείνονται σε όλο
το λεκανοπέδιο και σε εύλογο χρονικό
διάστημα η απόσταση από το Σύνταγμα
μέχρι το Λαύριο θα διαρκεί 50 λεπτά!

Από τα Ιωάννινα μέχρι την Κακαβιά, χα-
ράσσεται αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, το ίδιο και στην Κεντρική
Μακεδονία, μεταξύ της Δράμας και της
Έδεσσας. Παράλληλα ολοκληρώνονται
τα φράγματα του Ενιπέα και του Ταυρωνί-
τη, ενώ συνδέεται –με ταχεία γραμμή του
ΟΣΕ– το λιμάνι της Πάτρας με το Ρίο. Ο
Πειραιάς, τέλος, θα αποκτήσει ένα εμ-
βληματικό μουσείο που θα στεγάζεται
στο τεράστιο πρώην κτίριο του Σιλό.

Την ίδια ώρα, ο ΑΔΜΗΕ ξεκινά την κα-
τασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης της
Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερί-
φου με τη Σαντορίνη και το Λαύριο. Οι
προθεσμίες έχουν ανακοινωθεί, τα έργα
και οι διαγωνισμοί αρχίζουν…

Σήραγγες «ανάσα»

� Σημαντική ανακούφιση της κυκλοφο-
ρίας αναμένεται από την επέκταση της

Λ. Κύμης. Το έργο της κατασκευής της
επέκτασης της Λ. Κύμης ξεκινά στις αρ-
χές του 2023, θα έχει μήκος 3,5 χλμ.
και τη μεγαλύτερη αστική σήραγγα.

� Επίσης ξεκινούν άμεσα οι μεγάλες
επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς

Ραφήνα, Λαύριο και η υπογειοποίηση
της Ηλιουπόλεως.

� Έργο εθνικού επιπέδου η σύνδεση
της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφό-

ρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθη-
νών-Κορίνθου, η οποία μαζί με την

αναβάθμιση του ανισόπεδου Κόμβου
Σκαραμαγκά θα αποσυμφορήσουν την
κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο
Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών ενώ
θα βελτιώσουν πολύ την κυκλοφορία
στην Εθνική Οδό.

� Έχουν σχεδιαστεί έξι νέα σιδηροδρομι-
κά έργα ύψους 3,3 δισ. ευρώ, που θα

συνδέουν τον σιδηρόδρομο με τα μεγά-
λα λιμάνια της χώρας: Πάτρα, Θεσσαλο-
νίκη, Ραφήνα, Λαύριο, Αλεξανδρούπολη
και Καβάλα, αναβαθμίζοντας τη λειτουρ-
γία του ίδιου του δικτύου και των διαμε-
τακομιστικών μεταφορών στη χώρα.

� Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώ-
νος θα υπογειοποιηθεί σε δύο τμή-

ματα, συνολικού μήκους περίπου έξι
χιλιομέτρων. 
Η πρώτη παρέμβαση ήδη έγινε, στην

περιοχή του Νέου Φαλήρου, από το ύψος
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) ως
τη λεωφόρο Συγγρού, μέσα από τα έργα
ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Η δεύτερη παρέμβαση, που γίνεται τώ-

ρα, συντελείται στην περιοχή του Αγίου
Κοσμά και του Ελληνικού, σε μήκος που
θα ανέρχεται επίσης στα τρία χιλιόμετρα.
Το μεγάλο κέρδος για τους οδηγούς είναι
η κατάργηση τουλάχιστον πέντε φανα-
ριών, τα οποία σήμερα καθυστερούν τους
πάντες στην περιοχή.

Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής
που υλοποιείται αυτήν τη στιγμή στην Ευ-
ρώπη, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

� Το πρώτο τμήμα από το Άλσος Βεΐκου
στο Γουδή, με 15 νέους σταθμούς, θα

εξυπηρετεί μερικές από τις πιο πυκνο-
κατοικημένες γειτονιές της Αθήνας.

� Ταυτόχρονα, προχωρά η μελετητική
ωριμότητα και για τις μελλοντικές

επεκτάσεις της Γραμμής 4, με προτε-
ραιότητα προς Μαρούσι και βόρεια
προάστια.

� Η υπογειοποίηση της Γραμμής 1 του
ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθηνών-

Πειραιώς (ΗΣΑΠ) στο τμήμα Νέο Φάλη-
ρο-Πειραιάς.
Ο Δήμος Πειραιά θεωρεί ότι με τον τρό-

πο αυτό θα δημιουργηθεί μια λεωφόρος
που θα καταλήγει στο λιμάνι και θα μπορεί
να δεχτεί τον κυκλοφοριακό φόρτο. Το έρ-
γο περιλαμβάνει τη βύθιση των γραμμών
μετά την έξοδο από τον σταθμό του Νέου
Φαλήρου, τη δημιουργία ενός νέου υπό-
γειου σταθμού με την ονομασία Καμίνια,
στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτε-
χνείου και Ομηρίδου Σκυλίτση, καθώς και
την άνοδο των γραμμών στην επιφάνεια
στον τερματικό σταθμό του Πειραιά.

Στο «κέντρο» η Περιφέρεια

Τα έργα υποδομής στην Περιφέρεια εί-
ναι πολλά:

� Προς δημοπράτηση οδεύει ακόμα
ένα έργο για φράγμα από το υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών. 
Πρόκειται για το Φράγμα Τσικνιά, του

οποίου η προκήρυξη του διαγωνισμού εί-
ναι προ των πυλών, καθώς το ΥΠΟΜΕ δέ-
σμευσε το ποσό των 98,08 εκατ. ευρώ
(με ΦΠΑ 17%).

Το σύνολο των έργων ύδρευσης του Νο-
μού Λέσβου από το φράγμα Τσικνιά ορί-
στηκε ως έργα εθνικού επιπέδου και ση-
μαντικά, ενώ κρίθηκε πως είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη δημοπράτησης του έργου
του θέματος για την κάλυψη των άμεσων
αναγκών ύδρευσης του Νομού Λέσβου.

� Θέμα ημερών είναι επίσης δημοπρά-
τηση του έργου κατασκευής ύδρευσης

των Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας.
Το ποσό με το οποίο θα προχωρήσει η
υλοποίηση του έργου είναι 140 εκατ.
ευρώ, το οποίο δεσμεύτηκε με απόφα-
ση του υπουργείου Υποδομών και Μετα-
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Μεγάλα έργα μέχρι το τέλος του ’22...    

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Δημοπρατείται το νέο «πράσινο» γήπεδο 
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν με αγωνία την έναρξη του διαγωνισμού
για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην περιοχή του Βοτανικού από τον Δήμο
Αθηναίων. Το ύψος του έργου φτάνει τα 123 εκατ. ευρώ και η δημοπράτηση θα
πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου.
Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται οι δημοπρατήσεις των μεγάλων έργων για το
2022 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθούν οι όμιλοι της
χώρας και πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα έργα.
Το 2023 όμως θα συνεχίσει με μεγάλους διαγωνισμούς, όπως η επέκταση του
μετρό στο Ίλιον με 400 εκατ. ευρώ, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά με 80 εκατ.
ευρώ, το Ιωάννινα-Κακαβιά με 250 εκατ. ευρώ κ.ά.



φορών. Το σύνολο των έργων ύδρευσης
των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβε-
ζας, Άρτας και Λευκάδας έχει χαρακτη-
ριστεί ως έργα μείζονος σημασίας και
συνεπώς αποτελούν ειδικά και σημαντι-
κά έργα, καθώς και έργα εθνικού επιπέ-
δου. Παράλληλα έχουν κηρυχθεί οι
απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

� Μετά από μια μακρά διαγωνιστική
διαδικασία που διήρκεσε περισσότε-

ρο από 1 έτος, ολοκληρώθηκε η υπο-
γραφή της Σύμβασης για την προμή-
θεια και τη λειτουργία τριών μονάδων
αφαλάτωσης στα Κύθηρα, οι δύο εκ
των οποίων θα τοποθετηθούν στην
Αγία Πατρικία για την υδροδοτική ενί-
σχυση της Αγίας Πελαγίας και η μία μο-
νάδα στο Διακόφτι.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.720.000

ευρώ με τον ΦΠΑ και χρηματοδοτείται εξ
ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περι-
φέρειας Αττικής, δυνάμει Προγραμματι-
κής Σύμβασης με τον Δήμο Κυθήρων.

Στο έργο, πέραν της προμήθειας των
μονάδων, περιλαμβάνονται και όλα τα συ-
νοδά έργα, τα δίκτυα, οι συνδέσεις και η
δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων.

� Έργο που θα ενσωματώσει τη Φολέ-
γανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο στο

ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας εντάσσεται στην τέ-
ταρτη και τελευταία φάση της διασύν-
δεσης των Κυκλάδων και θα ολοκλη-
ρωθεί το 2024.  Με τη λειτουργία της,
η νέα διασύνδεση θα αναβαθμίσει ση-
μαντικά την ποιότητα ηλεκτροδότησης
σε ακόμη επτά άμεσα και έμμεσα δια-
συνδεόμενα νησιά των Κυκλάδων (Φο-

λέγανδρος, Μήλος, Σέριφος, Ίος, Κί-
μωλος, Σίφνος και Κύθνος) καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου ,ενώ θα επιτρέψει
τη σταδιακή απόσυρση των ρυπογόνων
και παλαιάς τεχνολογίας σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής που λειτουργούν μέ-
χρι σήμερα στη Μήλο και στη Σέριφο.

� Από τα ανατολικά προς τα δυτικά
εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς

τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρή-
της, γνωστότερο ως ΒΟΑΚ. Ο νέος
κλειστός άξονας της χώρας, που απο-
τελεί τη μεγαλύτερη νέα επένδυση στα
οδικά έργα της χώρας, με σχεδόν 2
δισ. ευρώ προϋπολογισμό, είναι ένα
μεγάλο στοίχημα για το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη τρέ-

χουν οι διαδικασίες για την επάνδρωση
των εργοταξίων στο ανατολικό τμήμα και
στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα μέσα
στο πρώτο δίμηνο του 2023. Στο έργο πε-
ριλαμβάνεται και η συντήρηση της παλιάς
εθνικής οδού μέχρι τον Άγιο Νικόλαο ως
προαίρεση με 17 εκατ. ευρώ. Τα έργα,

λόγω της χρηματοδότησης του Ταμείου
Ανάκαμψης, έχουν ασφυκτικό χρονοδιά-
γραμμα και η ολοκλήρωσή τους θα πρέ-
πει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2025.

� Στις 30 Νοεμβρίου δημοπρατήθηκαν
δύο έργα για φράγματα από το υπουρ-

γείο Υποδομών και Μεταφορών. Το
πρώτο είναι το έργο για το Φράγμα Ταυ-
ρωνίτη ύψους 267 εκατ. ευρώ και το
δεύτερο είναι το Φράγμα Ενιπέα Φαρ-
σάλων, με κόστος 230 εκατ. ευρώ. Τα
έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
Ανάκαμψης ως ΣΔΙΤ. Την ίδια ημέρα δη-
μοπρατήθηκε, για τρίτη φορά, η Μονά-
δα Απορριμμάτων της Κέρκυρας. Ανα-
θέτουσα Αρχή η Περιφέρεια Ιονίων Νή-
σων και το κόστος 80 εκατ. ευρώ. Στη
συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει ο διαγω-
νισμός για το Φράγμα Μιναγιώτικο στη
Μεσσηνία, έργο επίσης του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κόστος του
έργου ορίστηκε σε 145 εκατ. ευρώ.

� Άμεσα θα δημοπρατηθεί η Μονάδα
Απορριμμάτων στην Αχαΐα, στη θέση

Φλόκα. Το έργο δημοπρατεί ο ΣΥΔΙΣΑ
Αχαΐας με 93 εκατ. ευρώ. Είναι ένα δη-
μόσιο έργο, το οποίο αποσκοπεί στο
συμμάζεμα της διαχείρισης απορριμ-
μάτων στην τρίτη πολυπληθέστερη πε-
ριοχή της χώρας.

� Μία εβδομάδα αργότερα, στις 12 Δε-
κεμβρίου, ξεκινά ο διαγωνισμός για

ένα σημαντικό πολιτιστικό έργο στον
Πειραιά. Το υπουργείο Πολιτισμού δη-
μοπρατεί το έργο μετατροπής του κτιρί-
ου Σιλό σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτή-
των με 89 εκατ. ευρώ. Το έργο θα έρ-
θει να αναβαθμίσει περισσότερο το λι-
μάνι του Πειραιά, που αλλάζει δραστι-
κά τα τελευταία χρόνια.
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 μεγαλύτερα τη νέα χρονιά!

Θα δώσουν ουσιαστικές
λύσεις με σύγχρονη

βελτίωση των υποδομών,
που η έλλειψή τους

ταλαιπωρεί τόσο την Αττική,
τον Πειραιά, τη

Θεσσαλονίκη και τα νησιά,
όσο και γενικότερα την

Περιφέρεια 

Δέκα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη φι-
λοδοξούν να αλλάξουν το πρόσωπο της
δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.
Τα πιο σημαντικά είναι τα παρακάτω:
� Στις 2 Δεκεμβρίου ξεκίνησε ο κρίσιμος

διαγωνισμός ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και
τη συντήρηση του Μετρό Θεσσαλονίκης
από την Αττικό Μετρό. Το έργο, κόστους
292 εκατ. ευρώ, είναι προαπαιτούμενο
για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουρ-
γία του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου
στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

� FlyOver Περιφερειακής Θεσσαλονί-
κης. Πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ με προ-
ϋπολογισμό 377 εκατ. ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ) και μιλάμε για ένα έργο ιδανικά
σχεδιασμένο για τη Θεσσαλονίκη, έναν
σύγχρονο υπέργειο αυτοκινητόδρομο,
χωρίς διόδια, που θα αλλάξει την καθη-
μερινότητα της πόλης.

� Γέφυρα Αλιάκμονα. Πρόκειται για έργο
το οποίο αναβαθμίζει τον αυτοκινητό-
δρομο Αιγαίου και θεωρείται μεγάλης
σημασίας για την αύξηση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας. Τα έργα εκτελούνται
στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,
στο τμήμα Μαλιακός-Κλειδί.

� Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη-Έδεσσα.
Πρόκειται για οδικό έργο ΣΔΙΤ, το οποίο
προωθείται από το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών. Η δημοπράτηση
του έργου είναι γεγονός και στις 5 Δε-
κεμβρίου λήγει η προθεσμία για την εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος. Είναι ένα έργο
που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον,
καθώς ο σημερινός άξονας χρήζει άμε-
σης αναβάθμισης. Είναι συνολικού μή-
κους περίπου 80 χλμ. και προϋπολογι-
σμού 419 εκατομμυρίων ευρώ, στο
οποίο περιλαμβάνονται και η λειτουργία
και η συντήρηση.

� Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Αυτό το έργο δημοπρατήθηκε με τη σιδη-
ροδρομική σύνδεση ΟΛΘ ως ένα πακέτο
από την ΕΡΓΟΣΕ. Είναι έργο που ξανα-
φέρνει στη ζωή ανενεργές γραμμές στη
Δυτική Θεσσαλονίκη και δημιουργεί και
κάποιες νέες, με στόχο τη δημιουργία
προαστιακών γραμμών που θα εξυπηρε-
τούν τη δυτική πλευρά της πόλης.

Ομορφαίνει και
η Θεσσαλονίκη

Ο Προαστιακός της Δυτικής Αττικής

Για τα νέα μεγάλα έργα, που θα προκηρυχθούν μέχρι
το τέλος του έτους, μίλησε την περασμένη Τετάρτη σε
συνέντευξή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών Κώστας Καραμανλής.

«Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα βάλουμε
μπροστά ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο: τον Προ-
αστιακό Δυτικής Αττικής», τόνισε και προανήγγειλε ότι
μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες «θα βγει στον αέ-
ρα» ο διαγωνισμός για το έργο αυτό, ύψους 125 εκατ.
ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από το Ταμείο
Ανάκαμψης. Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής θα πηγαί-
νει από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα.

Όπως είπε, ακόμη, το δεύτερο έργο που θα προχω-
ρήσει μέσα στο 2022 και «κουμπώνει» με τη Γραμμή 4
του μετρό, η οποία ήδη έχει αρχίσει να κατασκευάζε-
ται, έχει να κάνει με την επέκταση του μετρό στο Ίλιον.



Κάτι λιγότερο από έναν μήνα έχουν
περιθώριο για να κλείσουν τις
εκκρεμότητές τους οι

φορολογούμενοι, που «κινδυνεύουν» με
πρόστιμα. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι
φορολογούμενοι που εισέπραξαν
αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων
το 2021, όσοι απέκτησαν περιουσιακά
στοιχεία, όπως ακίνητα και αυτοκίνητα,
αλλά και όσοι θέλουν να καλύψουν
τεκμήρια για να γλιτώσουν από την
πληρωμή επιπλέον φόρων το 2023,
καθώς και κάτοικοι εξωτερικού και
κληρονόμοι.

Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέ-
πει να υποβάλουν δηλώσεις που αφορούν:

Εισοδήματα παλαιότερων ετών

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι μισθω-
τοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, για-
τροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολο-
γούμενων οι οποίοι, με βάση ηλεκτρονική
βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ, εισέπραξαν
μέσα στο 2021 αναδρομικά ανεξάρτητα
από τον χρόνο που ανάγονται. Αυτοί θα πρέ-
πει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου
2022 τροποποιητικές δηλώσεις.

Προσοχή! Η τροποποιητική δήλωση
υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν
τα αναδρομικά. Οι δηλώσεις υποβάλλον-
ται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος
2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό
έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλον-
ται στη ΔΟΥ.

Πιο αναλυτικά, ο υπόχρεος μπαίνει στον
λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη

myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανά-
γονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το
2021. Για παράδειγμα, για τα αναδρομικά
που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα
επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το
έτος 2020. Αμέσως μετά εκδίδεται νέο εκ-
καθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φό-
ρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, με βάση τον νόμο, στις
τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς
ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή
συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομι-
κά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών
του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκο-
μείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα
και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού
έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις
αποδοχών ή συντάξεων.

Γονικές παροχές

Παράλληλα, τις φορολογικές τους εκ-
κρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν οι φο-
ρολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν
τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιου-
σιακών στοιχείων, οι οποίοι έχουν τη δυνα-
τότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές
χρηματικών ποσών. Σημειώνεται πως ηλε-
κτρονικά, μέσω της πλατφόρμας
«myPROPERTY», υποβάλλονται οι αρχικές
δηλώσεις δωρεάς/γονικής παροχής για κι-
νητά περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις
δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων εφό-
σον δεν συντάσσεται συμβόλαιο, με τη
χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβα-
σης myAADE, των συμβαλλομένων.

Εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυ-
πη μορφή μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήμα-
τά μου», είτε σύμφωνα με την Α.
1054/2022 (ΦΕΚ 2154/τΒ’/2020) από-

φαση διοικητή της ΑΑΔΕ είτε σύμφωνα με
την Α. 1137/2020 (B' 2423) απόφαση διοι-
κητή ενδεικτικά: οι τροποποιητικές δηλώ-
σεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής φο-
ρολογίας, οι δηλώσεις με αντικείμενο κινη-
τά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φο-
ρολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητι-
κή επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βε-
βαιωθούν ο φόρος σε δόσεις, οι δηλώσεις
φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής χρημά-
των, οι οποίες απαλλάσσονται από τον αντί-
στοιχο φόρο, και οι δηλώσεις δωρεάς χρη-
μάτων στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου
25 του Κώδικα. Ποια είναι η διαφορά της
δήλωσης φόρου δωρεάς/γονικής παρο-
χής κινητών από τη δήλωση δωρεάς/γονι-
κής παροχής χρημάτων;

Όταν επιλέγεται δήλωση φόρου δωρε-
άς/γονικής παροχής, το αντικείμενο φορο-
λογίας είναι κινητά περιουσιακά στοιχεία,
χρηματικά ποσά μέσω ΙΒΑΝ στους δικαιού-
χους της Α’ κατηγορίας, ενώ όταν επιλέγεται
δήλωση φόρου δωρεάς/γονικής παροχής
χρημάτων, το αντικείμενο φορολογίας είναι
μόνο χρηματικά ποσά με αυτοτελή φορολό-
γηση 10%, 20%, 40%, ανάλογα με τον βαθ-
μό συγγένειας.

Δηλώσεις από κληρονόμους

Μέχρι τέλος του έτους, πρέπει οι κλη-
ρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην
εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορο-
λογούμενων που απεβίωσαν το 2021.
Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα η άλ-
λα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλ-
θει έξι μήνες από τον θάνατο του κληρο-
νομούμενου, θα πρέπει να υποβάλουν τη
σχετική δήλωση.

Μέσα από την πλατφόρμα «myPROPERTY»
της ΑΑΔΕ, θα κατατίθενται πλέον οι αρχικές
δηλώσεις φόρου κληρονομιάς για τη διευκό-

λυνση των φορολογούμενων, που θα αποφύ-
γουν μια χρονοβόρα επίσκεψη στην εφορία.
Συγκεκριμένα, από τις 2/11/2022 αναβαθ-
μίστηκε η εφαρμογή δωρεών/γονικών παρο-
χών με συμβόλαιο για χρηματικά ποσά και
λοιπά κινητά, με την προσθήκη πεδίων ανα-
γραφής πληροφοριών.

Σημειώνεται πως στην εφαρμογή μπορεί
να εισέλθει ο κάθε κληρονόμος εφόσον εί-
ναι πιστοποιημένος χρήστης, χρησιμοποι-
ώντας τους προσωπικούς του κωδικούς
πρόσβασης myAADE (user name & pass-
word) επιλέγοντας από το μενού Εφαρμο-
γές - Δημοφιλείς εφαρμογές - myPROPER-
TY «Πολίτες - Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης
Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής,
Κληρονομιάς», για να δηλώσει κινητά περι-
ουσιακά στοιχεία.

Μεταφορά κατοικίας στο εξωτερικό

Οι φορολογούμενοι που κατά το προηγού-
μενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο
εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορο-
λογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2022. Σημειώνεται πως έχουν προστεθεί
σύνθετα κριτήρια τα οποία δίνουν τη δυνατό-
τητα στις ελληνικές φορολογικές Αρχές να
θεωρήσουν Έλληνα φορολογούμενο και να
φορολογήσουν για το παγκόσμιο εισόδημα
ακόμα και άτομα που διαμένουν στο εξωτε-
ρικό πάνω από 183 ημέρες, κριτήριο που
αποτελεί βασική αρχή του ΟΟΣΑ.

Αυτό σημαίνει πως ακόμα και μόνιμοι κά-
τοικοι εξωτερικού, που τυχαίνει να έχουν
εισόδημα ή περιουσία στην Ελλάδα, μπο-
ρεί, εφόσον θεωρηθούν από τις Αρχές φο-
ρολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, να τους ζητη-
θεί να φορολογηθούν στην Ελλάδα για το
παγκόσμιο εισόδημά τους και να είναι αντι-
μέτωποι –ακόμα και αναδρομικά– με ση-
μαντικά πρόστιμα.
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της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Κινδυνεύουν 
με πρόστιμα όσοι 

δεν… λογαριαστούν 
με την εφορία! 

Μεταξύ αυτών, όσοι
εισέπραξαν αναδρομικά,

όσοι απέκτησαν
περιουσιακά στοιχεία, 

όσοι θέλουν να
καλύψουν τεκμήρια,

αλλά και κάτοικοι
εξωτερικού 

Ραντεβού στην Εφορία
έως τις 31/12 
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«Αν το εννοεί» ο πρωθυπουργός ότι
«μύρισε εκλογές», «ας τις
προκηρύξει», λέει στο «Π» ο Νίκος

Συρμαλένιος, προσθέτοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι πανέτοιμος, έχει επεξεργαστεί και
εξαγγείλει το πρόγραμμα του, έχει σχεδόν
έτοιμα τα ψηφοδέλτιά του».

Ως βουλευτής Κυκλάδων ζητάει «στήριξη της
δημόσιας υγείας με παροχή κινήτρων και στελέ-
χωση των νησιωτικών νοσοκομείων, Κέντρων
Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων».

Εκλογές πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε;
Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει την
πρωτιά;

Μόνο ο πρωθυπουργός γνωρίζει πότε θα προ-
κηρυχθούν εκλογές. Γι’ αυτό εντυπωσιάζει το γε-
γονός ότι, σε πρόσφατη περιοδεία του, αναφώ-
νησε ότι «μύρισε εκλογές». Δηλαδή τι θέλει να
μας πει; Ότι πάμε σύντομα Γενάρη-Φλεβάρη σε
εκλογές και, αν το εννοεί, επιτέλους ας τις προ-
κηρύξει.  Πάντως, αν τις προκηρύξει, αυτό θα εί-
ναι και υπό το βάρος των συνεχιζόμενων αποκα-
λύψεων για τις υποκλοπές, αφού το να σφυρίζεις
αδιάφορα έχει και το όριό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πα-
νέτοιμος, έχει επεξεργαστεί και εξαγγείλει το
πρόγραμμά του, έχει σχεδόν έτοιμα τα ψηφοδέλ-
τιά του. Ζητάει από τον ελληνικό λαό να προσέλ-
θει μαζικά στις κάλπες και να ανοίξει τον δρόμο
στην πολιτική ανατροπή και να αποκαταστήσει το
κράτος δικαίου, την ισονομία της δημοκρατίας,
την αποτροπή διάλυσης του κοινωνικού κράτους,
τη μείωση των ανισοτήτων.

Όμως, ακόμα και η δημοσκόπηση, εκείνη της
Prorata για την «Εφημερίδα των Συντακτών»,
δίνει προβάδισμα 5 μονάδων στη ΝΔ και την
εμφανίζει πρώτο κόμμα σε αξιοπιστία με
40%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τρίτος με 32%,
πίσω κι από το ΚΚΕ με 34%. Πώς το κρίνετε;

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε συνεχώς
έχουν δύο σοβαρά προβλήματα. Το ένα είναι ου-
σιαστικά πολιτικό και το άλλο τεχνικό.

Το πολιτικό είναι ότι, ενώ όλοι οι ποιοτικοί δεί-
κτες δείχνουν μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια
προς την κυβέρνηση, στην πρόθεση ψήφου εμ-

φανίζεται το αντίθετο. Και το τεχνικό ότι όλες οι
δημοσκοπήσεις γίνονται τηλεφωνικά σε σταθερά
τηλέφωνα, όπου κατά κανόνα απαντούν ηλικιω-
μένοι και νοικοκυρές. Κατά συνέπεια, η νεολαία
και τα δυναμικά στρώματα της κοινωνίας μένουν
απέξω.

Ένα κόμμα της Αριστεράς, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
για να κατακτήσει την εξουσία, πρέπει να πεί-
σει τον κεντρώο χώρο και τη μεσαία τάξη.
Μπορείτε να το επιτύχετε;

Είναι γεγονός ότι κάποια στρώματα, όπως οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, αδικήθηκαν επί κυβερ-
νητικής μας θητείας, λόγω αφόρητης δημοσιονο-
μικής στενότητας, προσήλωσής μας στον στόχο
εξόδου από τα μνημόνια, αλλά και αντιμετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης. Όμως στη συνέχεια,
από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά, ξεκίνησε
βαθμιαία η άσκηση της δικής μας πολιτικής και
ήδη στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, του 2019,
τα προγράμματα που εξαγγείλαμε για την οικονο-
μία και την κοινωνική πολιτική στη διάρκεια της
πανδημίας και μετέπειτα, αλλά και στις εξαγγε-
λίες του Αλέξη Τσίπρα τον Σεπτέμβριο του 2021
στη ΔΕΘ για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ., υπάρχουν
συγκεκριμένα μέτρα για φοροελαφρύνσεις (τέ-
λος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, κα-
θιέρωση αφορολόγητου κ.λπ.) καθώς και για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σε περίπτωση μιας νέας διακυβέρνησης, ποια
αδικία πιστεύετε πως πρέπει να διορθώσετε
από την προηγούμενη διακυβέρνηση;

Δεν πρόκειται για αποκατάσταση αδικιών
απλώς, αλλά για κατάργηση σειράς νόμων, όπως
στα εργασιακά, στα περιβαλλοντικά, στην Παι-
δεία, στην αποκατάσταση και ενίσχυση του ΕΣΥ,
στις διατάξεις περί ασυλίας των τραπεζιτών, στα
ζητήματα διαφάνειας και κράτους δικαίου κ.λπ.,
δηλαδή μιας σειράς νόμων που αφορούν την οι-
κονομική και κοινωνική ανάπτυξη υπέρ των πολ-
λών, αλλά και σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν
τη λειτουργία της δημοκρατίας και των ατομικών
δικαιωμάτων.

Εκλέγεστε στις Κυκλάδες. Ποιες πολιτικές
προτεραιότητες έχετε για την εκλογική σας
περιφέρεια και για τα νησιά του Αιγαίου γενι-
κότερα;

Οι προτεραιότητές μας είναι η εφαρμογή πολι-
τικών νησιωτικότητας, για να εφαρμοστεί επιτέ-
λους η συνταγματική διάταξη του άρθρου 101,
που απαιτεί την υλοποίηση πολιτικών που θα ανα-
γνωρίζουν τη νησιωτική ιδιαιτερότητα, ξεκινών-
τας οπωσδήποτε από το νομοθετικό έργο. Στην
κυβερνητική μας θητεία ξεκινήσαμε την εφαρμο-
γή τέτοιων πολιτικών, με πιο εμβληματική τη νο-
μοθέτηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, το
οποίο η σημερινή κυβέρνηση έχει απαξιώσει. Επί-
σης θα ήθελα να σημειώσω ότι μεγάλη και επεί-
γουσα προτεραιότητα έχει η στήριξη της δημό-
σιας υγείας με παροχή κινήτρων και στελέχωση
των νησιωτικών νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας,
Περιφερειακών Ιατρείων. 

Τέλος, στα πλαίσια μιας βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, απαιτείται να ολοκληρωθεί ο χωροτα-
ξικός σχεδιασμός και να ενταχθεί στις όποιες επεν-
δύσεις η φέρουσα ικανότητα, έτσι ώστε να διασφα-
λιστεί τόσο η πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά,
όσο και η επάρκεια των υποδομών στις μεταφο-
ρές, στο κοινωνικό κράτος, στο περιβάλλον.

«Επείγουσα προτεραιότητα έχει η στήριξη 
της δημόσιας υγείας με παροχή κινήτρων 
και στελέχωση των νησιωτικών νοσοκομείων,
Κέντρων Υγείας, Περιφερειακών Ιατρείων» 

Νίκος 
Συρμαλένιος 
Βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Ζητάμε από τον ελληνικό λαό 
να προσέλθει μαζικά στις κάλπες 

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr
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Σε μια περίοδο που οι προκλήσεις πληθαίνουν με γεω-
μετρική πρόοδο στην παγκόσμια σκακιέρα, Αμερικανοί
και Γάλλοι δεν μπορούσαν παρά τουλάχιστον να στείλουν
προς τα έξω μήνυμα ενωτικού κλίματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που
έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο μετά τις αμερικανικές εν-
διάμεσες εκλογές, αλλά και 14 μήνες μετά τη συμφωνία
AUKUS μεταξύ ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας, που
οδήγησε στο ναδίρ τις σχέσεις Παρισιού - Ουάσιγκτον. 

Μπροστά στον κοινό «εχθρό», που δεν είναι άλλος από
τον Βλαντίμιρ Πούτιν, Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μα-
κρόν όχι απλά έδωσαν τα χέρια αλλά τα έσφιξαν σαν γρο-
θιά, αφού μετά τις αβρότητες και τις φιλοφροσύνες πέ-
ρασαν στην ουσία, δεσμευόμενοι να καταστήσουν τη Ρω-
σία υπόλογη για τεκμηριωμένες θηριωδίες και εγκλήμα-
τα πολέμου στην Ουκρανία, την οποία κατέστησαν σαφές

πως θα στηρίζουν για «όσο χρειαστεί». Ο Αμερικανός
πρόεδρος δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τον Πούτιν,
αλλά μόνο εάν ο Ρώσος ομόλογός του εκφράσει την επι-
θυμία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και πάντα
σε συνεννόηση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μακρόν και Μπάιντεν μίλησαν για αδελφές χώρες βά-
ζοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, στο συρτάρι τις τρι-
βές που υπάρχουν λόγω της αμερικανικής βιομηχανικής
πολιτικής, που χαρακτηρίζεται υπερβολικά επιθετική από
το Παρίσι, και όχι μόνο.

Μην ξεχνάμε πως ο Εμανουέλ Μακρόν έχει κάνει λόγο
για δύο μέτρα και σταθμά από πλευράς Ουάσιγκτον, τονί-
ζοντας ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν διπλά στάνταρ, κα-
θώς με την πολιτική τους κρατούν χαμηλά τις τιμές φυσι-
κού αερίου στο εσωτερικό αλλά τις εκτοξεύουν για να
πουλήσουν σε τρίτες χώρες. 

Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να
δείχνουν πως οι Ιταλοί τής
δίνουν... δίμηνο μέλιτος,

ωστόσο ο μεγαλύτερος κυβερνητικός
εταίρος της Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται ότι
σκέφτεται πώς να της τραβήξει το χαλί,
πυροδοτώντας εκ νέου ανησυχία στην
Ευρώπη για τη βιωσιμότητα του
συνασπισμού στην τρίτη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρωζώνης.

Παρά τη συμπάθεια των δύο συγκατοίκων
της για τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και
τη δυσφορία για τους ευρωπαϊκούς κανό-
νες αναφορικά με τα ελλείμματα, η ακροδε-
ξιά πρωθυπουργός έδειχνε να υιοθετεί με-
τριοπαθή στάση ως προς τα ζητήματα που
απασχολούν περισσότερο τους επενδυτές,
συγκρατώντας τις κρατικές δαπάνες για να
αποτρέψει ξεπούλημα των ιταλικών κρατι-
κών ομολόγων και διατηρώντας καλές σχέ-
σεις με τους συμμάχους της χώρας.

Υπόγεια «μάχη»

Ωστόσο, οι τελευταίες κινήσεις της
45χρονης πολιτικού έφεραν στην επιφά-
νεια μια υποβόσκουσα μάχη για το ποιος θα
διατηρήσει το πάνω χέρι στην κόντρα με τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησής της και λαϊκι-
στή αντίπαλό της, Ματέο Σαλβίνι.

Έχοντας στο βιογραφικό του τη συμβολή
στην... απομάκρυνση των δύο τελευταίων
πρωθυπουργών της Ιταλίας, του Μάριο
Ντράγκι και του Τζουπέπε Κόντε, ο 49χρο-
νος ηγέτης της αντιμεταναστευτικής «Λέγ-
κας του Βορά», από την πρώτη μέρα που ορ-
κίστηκε η ελαχίστου κυβερνητικής πείρας
Μελόνι, προσπαθεί να την επισκιάσει δια-
μορφώνοντας την ατζέντα σε θέματα που
εκείνος «παίζει» πιο δυνατά, όπως η αστυ-
νόμευση και οι δαπάνες για τις υποδομές. 

Έτσι η πρωθυπουργός, αντί να επικεντρω-
θεί στα οικονομικά προβλήματα που ταλανί-
ζουν εδώ και χρόνια την Ιταλία, αναλώθηκε
στο να στέλνει την αστυνομία να διαλύσει
παράνομα ρέιβ πάρτι, να αυξάνει το πλαφόν
για τα ενεργειακά επιδόματα και τη χρημα-
τοδότηση για την κατασκευή γέφυρας που
θα ενώνει την ηπειρωτική χώρα με τη Σικε-
λία που θέλει ο Σαλβίνι.

Εύθραυστη ισορροπία

Τα μεγαλύτερα προβλήματα της Μελόνι
αφορούν το μεταναστευτικό, που υποδαυλί-
ζει διαρκώς ο κυβερνητικός της εταίρος. Το
φανέρωσε η περιπέτεια του πλοίου «Ocean
Viking», που προκάλεσε με το «καλημέρα»
μίνι-κρίση με τη Γαλλία.

Προς το παρόν, η Μελόνι διατηρεί την εύ-
θραυστη ισορροπία. Ο πρώτος προϋπολογι-
σμός της κυβέρνησής της αντανακλά τη δέ-
σμευσή της να μειώσει το «βουνό» χρεών
της Ιταλίας, έστω και αν αναγκάζεται να βρί-

σκει χρήματα για τις πρωτοβουλίες του Σαλ-
βίνι, όπως μια μικρή μείωση του ορίου ηλι-
κίας συνταξιοδότησης και ελάφρυνση των
φόρων για τους αυτοαπασχολούμενους.

Αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά για τη
Μελόνι, καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων από
την ΕΚΤ θα αυξήσουν και το κόστος δανει-
σμού για την ιταλική κυβέρνηση, την ώρα

που οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ιταλική οι-
κονομία ίσως βρίσκεται ήδη σε ύφεση. Πα-
ράλληλα μένει να φανεί τι στάση θα κρατή-
σουν Σαλβίνι και Μπερλουσκόνι, που έχουν
εκφράσει στο παρελθόν τον θαυμασμό τους
για τον Πούτιν, καθώς η Μελόνι δηλώνει
αποφασισμένη να συνεχίσει να στέλνει
στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, εκτός από την εκτίναξη του
πληθωρισμού και τα αιτήματα των συνδικά-
των για κοινωνική πολιτική, η Μελόνι βρί-
σκεται αντιμέτωπη και με ένα άλλο σημαντι-
κό εσωτερικό θέμα προς επίλυση. Πρόκει-
ται για τη σχέση της με τον Τύπο. Έχοντας
δείξει ότι σε πολλά σημαντικά θέματα προτι-
μά να εκφράζει τις απόψεις της χρησιμοποι-
ώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν
δέχεται παρά ελάχιστες ερωτήσεις στις συ-
νεντεύξεις Τύπου από τους δημοσιογρά-
φους, που εκείνη αποκαλεί ερειστικούς και
εκείνοι την κατηγορούν για «σύνδρομο πο-
λιορκίας». 

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Ο Σαλβίνι πριονίζει την...
καρέκλα (και) της Μελόνι 

Αμερική - Γαλλία... 
αναγκαστική συμμαχία

Θέλει να… τριτώσει 
τις τρικλοποδιές ο ηγέτης 
της «Λέγκας του Βορρά»,

αφού μέχρι τώρα έχει
καταφέρει να «ρίξει» 

δύο πρωθυπουργούς, 
τους Ντράγκι και Κόντε
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Κ αθώς ο φαύλος, όπως
αποδεικνύεται, κύκλος της
πολιτικής «μηδενικής ανοχής»

που είναι αποφασισμένες να
εφαρμόσουν για τρίτη χρονιά οι
κινεζικές αρχές, προκειμένου να
φρενάρουν νέο κύμα κορονοϊού,
μηδένισε και την υπομονή των
πολιτών, αρκούσε μία μόνο σπίθα για
να ξεσπάσει ένα πρωτοφανές στη
χώρα κύμα ανυπακοής, που όλα
δείχνουν πως πολύ δύσκολα θα
συγκρατήσουν.

Το ένα μετά το άλλο ρεκόρ κρουσμά-
των οδηγεί, τη μία μετά την άλλη, ολό-
κληρες συνοικίες των μεγαλύτερων πό-
λεων και του Πεκίνου σε καραντίνα ακό-
μη και για 100 ημέρες, με καθημερινά
μοριακά τεστ για τον πληθυσμό. Η κόπω-
ση έγινε οργή που κατέβασε στους δρό-
μους τους Κινέζους. Η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι φαίνεται πως ήταν η
φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην
αποκλεισμένη Σιντζιάνγκ, όπου έχασαν
τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι,
επειδή οι έλεγχοι των Αρχών για την τή-
ρηση του lockdown καθυστέρησαν τους
πυροσβέστες.

Στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων
ενάντια στην αυστηρότητα των μέτρων εί-
ναι οι φοιτητές, με την κινεζική κυβέρνη-
ση –που μάλλον υποτίμησε την οργή– να
απαντά με τη δοκιμασμένη συνταγή της
βίαιης καταστολής και της λογοκρισίας.
Εκατοντάδες είναι οι καταγγελίες ότι δια-

δηλωτές ανακρίθηκαν από τις Αρχές μέ-
σω τηλεφώνου μετά την παρουσία τους
στις συγκεντρώσεις, αλλά και ότι η αστυ-
νομία άρπαζε τα κινητά τους τηλέφωνά
για να ελέγξει αν είχαν social media και
εφαρμογές όπως η Telegram, αναρτών-
τας εικόνες από τις διαμαρτυρίες.

Τα λευκά χαρτιά

Με αυτόν τον χειρισμό ήταν θέμα χρό-
νου να πάρουν οι κινητοποιήσεις και πολι-
τικό χαρακτήρα. Τα εμπνευσμένα από
όσους διαδήλωναν το 2019, για την ανε-
ξαρτησία του Χονγκ Κονγκ, λευκά φύλλα
χαρτιού ως συμβολική διαμαρτυρία κατά
της λογοκρισίας έδωσαν τη θέση τους σε
συνθήματα για σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και δημοκρατία, αλλά
και σε φωνές κατά του Κινεζικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, που έφταναν μέ-
χρι το «Σι Τζινπίνγκ, παραιτήσου!».

Χαρακτηριστική για το κλίμα που επι-

κρατεί σε πολλές από αυτές τις πορείες
και συγκεντρώσεις είναι η σύγκριση που
κάνουν πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης
με το κύμα διαμαρτυρίας που οδήγησε το
1989 στη σφαγή στην πλατεία Τιεναν-
μέν, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά
από τότε παρατηρούνται τόσο μαζικές κι-
νητοποιήσεις.

«Ξένος δάκτυλος» 

Ο Κινέζος πρόεδρος αφήνει να εν-
νοηθεί ότι, πίσω από τις εξεγέρσεις
στη μοναδική μεγάλη παγκόσμια οικο-
νομία που εξακολουθεί να εφαρμόζει
πολιτική «μηδενικής Covid», κρύβεται
δυτικός δάκτυλος. Υποστηρίζει μάλι-
στα πως από τον Σεπτέμβριο γνωρίζει
ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Οι Αρχές
υπερασπίζονται την πολιτική που φέ-
ρει την υπογραφή του προέδρου ως
σωτήρια και απολύτως αναγκαία για
να μη συνθλιβεί το εθνικό σύστημα
υγείας, αψηφώντας τη λαϊκή κατα-
κραυγή και το πλήγμα στη δεύτερη με-
γαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Σι Τζινπίνγκ, που μόλις επισφράγι-
σε την τρίτη του θητεία στην κεφαλή
του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος και έγινε ο πιο ισχυρός Κινέζος ηγέ-
της μετά τον Μάο Τσε Τουνγκ, αντιμετω-
πίζει ένα δίλημμα. Να καταστείλει τις
διαμαρτυρίες διακινδυνεύοντας να πυ-
ροδοτήσει ακόμη μεγαλύτερες ή να χα-
λαρώσει τα lockdown, ρισκάροντας μια
νέα υγειονομική «βόμβα»; 

Γιώργος Μυλωνάς

� Ξέσπασε και απειλεί με νέα
Τιενανμέν η λαϊκή οργή 

στον «κόκκινο δράκο» 
� Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ

θεωρεί ότι οι δυτικοί
ενορχηστρώνουν 

τη μαζική εξέγερση

Ποιους «βόλεψε» 
ο θάνατος του 
Λευκορώσου; 
Ο πρότερος… διόλου έντιμος βίος των ρωσι-
κών Μυστικών Υπηρεσιών έχει ρίξει βαριά τη
σκιά του και στον ξαφνικό θάνατο του Λευκο-
ρώσου υπουργού Εξωτερικών.
Δεν είναι μόνο το ότι ο 64χρονος Βλαντίμιρ
Μακέι δεν είχε εμφανίσει κανένα πρόβλημα
υγείας, κάτι που πυροδότησε τα σενάρια και
τις θεωρίες συνωμοσίας αναφορικά με τις
πραγματικές αιτίες της κατάληξής του. Είναι
το ότι ο θάνατός του επήλθε μια μέρα μετά τη
συνάντησή του με τον απεσταλμένο του Πάπα
και 24 ώρες πριν από το ραντεβού με τον Ρώ-
σο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Μινσκ,
που τα πολλαπλασίασαν. Ακόμη μεγαλύτερα
έκανε τα ερωτηματικά η σιωπή της 44χρονης
χήρας του υπουργού και, κυρίως, τα δρακόν-
τεια μέτρα ασφαλείας που έλαβε ο ηγέτης
της Λευκορωσίας την επομένη του θανάτου
του στενότατου συνεργάτη του, καθώς αντι-
κατέστησε όλους τους μάγειρες, τους υπηρέ-
τες και τους φρουρούς, ενώ προχώρησε στην
αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας των παι-
διών του, σαν κάτι να φοβάται. Δημοσιεύματα
ήθελαν τον Μακέι να συζητούσε μυστικό σχέ-
διο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου
στην Ουκρανία με τον «αγγελιοφόρο» της
Αγίας Έδρας, Άντε Γιόζιτς. Καθότι θεωρούμε-
νος φυσικός διάδοχός του, ο πρόεδρος Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο έβλεπε ανταγωνιστικά τη
δραστηριότητα του πολιτικού υφισταμένου
του, κυρίως επειδή είχε καταφέρει να ανα-
δειχθεί ως ο μοναδικός αξιόπιστος συνομιλη-
τής της Δύσης εκ μέρους της κυβέρνησης της
Λευκορωσίας. 

Φοβόταν...

Μάλιστα, φήμες τον ήθελαν να φοβάται την
αντικατάστασή του από τη Δύση μέσω του
Μακέι, ώστε να αποδυναμωθεί η στρατηγική
συμμαχία του με τη Ρωσία.
Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά σε δημοσί-
ευμα που θέτει τα ερωτηματικά, σε καμία
«κανονική» χώρα ο θάνατος του εν ενεργεία
υπουργού Εξωτερικών της δεν θα κοινοποιεί-
το με μία λακωνική κυβερνητική ανακοίνω-
ση, ούτε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης θα
αφιέρωναν μόλις 212 «στεγνές» λέξεις στον
εκλιπόντα. Με εκπαίδευση στη σοβιετική
στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU,
κατηγορήθηκε πως επεδίωκε μια αυτόνομη
εξωτερική πολιτική παρά τον εναγκαλισμό
Πούτιν – Λουκασένκο, με φόντο τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Εκτός από διαφαινόμενος
διάδοχος του Λουκασένκο, ο Βλαντίμιρ Μα-
κέι υπήρξε ένα από τα ελάχιστα υψηλόβαθμα
πολιτικά στελέχη της Λευκορωσίας που δεν
βρισκόταν στη ρωσική σφαίρα επιρροής, πυ-
κνώνοντας τις εικασίες όσων λένε ότι η απώ-
λειά του συνιστά «μήνυμα» προς τον πολιτικό
του προϊστάμενο να μείνει προσδεμένος μέ-
χρι τέλους στο «άρμα» του Κρεμλίνου, σε μια
περίοδο μάλιστα που λέγεται πως πιέζεται να
μπει ενεργά στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Σε «καραντίνα» και η... 
δημοκρατία της Κίνας



Αν και γεωγραφικά η Ελλάδα δεν
είναι παρά μία κουκκίδα στον
χάρτη, καταλαμβάνοντας μόλις το

0,02% της επιφάνειας του πλανήτη μας,
απελευθερώνει –σύμφωνα με τις πλέον
πρόσφατες επιστημονικές έρευνες–
περίπου το 2% της παγκόσμιας σεισμικής
ενέργειας και κάτι παραπάνω από το 50%
της Ευρώπης. 

Κι αν αυτό δεν σας κίνησε το ενδιαφέρον,
στις επόμενες γραμμές θα διαβάσετε τι ισχύει
με τα ενεργά σεισμικά ρήγματα, που καθημε-
ρινά και υπό φυσιολογικές συνθήκες δίνουν
τουλάχιστον 20-25 δονήσεις (σ.σ. οι περισσό-
τερες ανεπαίσθητες για τους ανθρώπους)...
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της λίστας
με τις πιο σεισμογενείς χώρες της Γης, πίσω
από την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία Βανουάτου,
το Περού, τα Νησιά του Σολομώντα και τη Χι-
λή, με περισσότερα από 150 ρήγματα – ορι-
σμένα εκ των οποίων με μήκος δεκάδων χι-
λιομέτρων. Σε αυτά φαίνεται πως ήρθε να
προστεθεί ένα άγνωστο (σ.σ. μέχρι την εβδο-
μάδα που μας πέρασε) ρήγμα, νότια και ανα-
τολικά της Εύβοιας, με τους επιστήμονες να
εμφανίζονται πάντως καθησυχαστικοί ότι δεν
έχει δυναμική για να δώσει πολύ πιο ισχυρό
σεισμό από τα 4,8 και 5 Ρίχτερ που καταγρά-
φηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Ασθενών. 

Από το 1856 στο 2022
Αν και μας χωρίζει ενάμισης αιώνας –με

την τεχνολογία να έχει φύγει... έτη φωτός
μπροστά–, ο μεγαλύτερος καταγεγραμμένος
σεισμός στην ιστορία της σύγχρονης Ελλά-
δας σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1856,
με επίκεντρο τη Ρόδο και μέγεθος περί τα
8,2 Ρίχτερ, ενώ έχασαν τη ζωή τους 618 άν-
θρωποι. Δεν είναι όμως ο φονικότερος, κα-
θώς αυτός έχει καταγραφεί στη Χίο, στις 3
Απριλίου 1881, με μέγεθος περίπου 6,4
βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και περισσότε-
ρους από 3.500 νεκρούς. Το πιο πρόσφατο
πολύνεκρο πλήγμα του Εγ-
κέλαδου ήταν πριν από
περίπου 23 χρόνια
στην Αττική, ο επο-
νομαζόμενος σει-
σμός της Πάρνη-
θας, που προκά-
λεσε 143 θανά-
τους και μεγάλες
ζημιές στο λεκανο-
πέδιο. Διήρκησε μό-
λις 15 δευτερόλεπτα,

είχε εστιακό βάθος από 9 έως 14
χιλιόμετρα, αλλά ήταν χτύπημα
στην «καρδιά» της Αττικής, γι’
αυτό και παρά τα 5,9 Ρίχτερ ακό-
μη και σήμερα η θύμησή του προ-

καλεί τρόμο. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πρώ-

τος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονι-

σμός συντάχθηκε και άρχισε να ισχύει το μα-
κρινό 1959, ωστόσο έτος-σταθμός θεωρεί-
ται το 1984 και η αναβάθμισή του με πλήθος
άρθρων. Σε γενικές γραμμές, τα κτίρια στη
χώρα μας θεωρούνται αρκετά «θωρακισμέ-
να» απέναντι στους σεισμούς, καθώς ακόμη
και παλαιότερες (σ.σ. όχι πετρόχτιστες) κατα-
σκευές έχουν επιδείξει αξιοθαύμαστη αντο-

χή, κυρίως λόγω της εμπλοκ
ρων μηχανικών. Σχετική... χαλ
την περίοδο τη δικτατορίας, λ
νης να χτιστούν πολλές και με
μές, αρκετές φορές με άδει
έπρεπε να εκδοθούν με το γ
μου. Σε κάθε περίπτωση, πάν
που χτίστηκαν μετά το 1984 έ

Έρ
ευ

να
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚ

ΠΑΡΑΣΘΕΜΑ24

του Κώστα Παπαδόπουλου
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Από το Ιόνιο μέχρι τις Αλκυονίδες 

Ο πρώτος
Ελληνικός

Αντισεισμικός
Κανονισμός συντάχθηκε 

και άρχισε να ισχύει 
το μακρινό 1959,

ωστόσο έτος-σταθμός 
θεωρείται 
το 1984

ΣΤΟΝ «ΧΟΡΟ» ΤΩΝ Ρ
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Ρήγμα Πάρνηθας: 
Πρόκειται για ένα ρήγμα με μήκος περίπου 15 χι-
λιόμετρα (σ.σ. γνωστό και ως ρήγμα του Θριάσι-
ου) που οριοθετεί τη νοτιοδυτική πλευρά του βου-
νού και από εκεί προήλθε ο φονικός σεισμός του
1999. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα ρήγμα-
τα της Θήβας και της Μαγούλας, που επίσης
έχουν «ταλαιπωρήσει» διαχρονικά την Αττική. 

3

4

5

Πέντε περιοχέ

στο «κόκκινο»

ΤΑ 20 ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ ΣΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΡΙΧΤΕΡ ΝΕΚΡΟΙ
26/6/1926 ΡΟΔΟΣ 7,7 12
9/7/1956 ΑΜΟΡΓΟΣ 7,5 53
12/8/1953 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 7,2 476
25/4/1957 ΡΟΔΟΣ 7,2 18
19/2/1968 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 7,1 20
26/9/1932 ΙΕΡΙΣΣΟΣ 7,0 161
25/2/1935 ΚΡΗΤΗ 7,0 8
6/10/1947 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 7,0 3
30/4/1954 ΣΟΦΑΔΕΣ 7,0 25
8/1/2006 ΚΥΘΗΡΑ 6,9 1
31/3/1965 ΑΓΡΙΝΙΟ 6,8 6
23/7/1949 ΧΙΟΣ 6,7 11
24/2/1981 ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ 6,7 20
21/7/2017 ΚΩΣ 6,7 2
23/4/1933 ΚΩΣ 6,6 178
22/4/1948 ΛΕΥΚΑΔΑ 6,5 10
20/6/1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6,5 45
8/6/2008 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 6,5 2
17/11/2015 ΛΕΥΚΑΔΑ 6,5 2
30/6/1948 ΛΕΥΚΑΔΑ 6,4 7



ής πολύ έμπει-
λάρωση υπήρξε
όγω της βιασύ-
εγάλες οικοδο-
ες που δεν θα
ράμμα του νό-
ντως, τα κτίρια
έχουν «οπλισμέ-

νο σκυρόδεμα» και θεωρούνται ιδιαίτερα αν-
θεκτικά, ενώ μετά τον σεισμό της Πάρνηθας
υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση. 

Εν κατακλείδι, η παλαιότερη τοποθέτηση
του διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών,
Γεράσιμου Χουλιάρα, αποτυπώνει με τον
πλέον ψύχραιμο τρόπο την κατάσταση που

επικρατεί στη χώρα μας και τι πρέπει να
έχουν όλοι κατά νου: «Ο κόσμος κακώς νομί-
ζει ότι οι σεισμοί σταματούν και αρχίζουν. Οι
σεισμοί πάντα γίνονται, καθημερινά. Απλά
υπάρχουν περίοδοι που αυξάνονται τα μεγέ-
θη τους και γίνονται πιο αισθητοί, γίνεται φα-
σαρία και νομίζουμε πως “κάτι ξύπνησε”.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα».

Την ώρα που η Εύβοια «χορεύει» στον ρυθμό του Εγκέλαδου
και οι πολίτες αγωνιούν για τυχόν μεγάλο σεισμό, έγκριτοι κα-
τά τ’ άλλα επιστήμονες εμφανίζονται να αντιδικούν και να

εξακοντίζουν βέλη ο ένας εναντίον του άλλου. Η πιο χαρακτηριστι-
κή «κόντρα» των τελευταίων ημερών δεν είναι άλλη απ’ αυτή του
Γεράσιμου Παπαδόπουλου με τον Άκη Τσελέντη, με τον διδάκτορα
πανεπιστημίου σε Γεωφυσική - Σεισμολογία να κατακεραυνώνει τον
διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του Άκη Τσελέντη,
στον απόηχο του πρώτου σεισμού των 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Εύ-

βοιας, ότι «ο σεισμός
έγινε σε μια περιοχή
που δεν μας είχε συ-
νηθίσει σε τέτοια γε-
γονότα, όμως, με τις
Αλκυονίδες πραγμα-
τικά χάνω τον ύπνο
μου, γιατί έχει μαζέ-
ψει πάρα πολλή σει-
σμική ενέργεια (...).
Οι Αλκυονίδες είναι
μια περιοχή από τις
πολύ επικίνδυνες σει-
σμικά. Το περιμένω
μέσα σε πέντε χρόνια
ότι θα γίνει κάτι εκεί
και θέλει πολλή προ-
σοχή».

Από την πλευρά του
ο Γεράσιμος Παπαδό-
πουλος έσπευσε να
δηλώσει πως «νομίζω
ότι έφτασε η ώρα να
το πούμε, χρειάζεται
περισσότερη υπευθυ-
νότητα και περισσότε-
ρη συνεννόηση μετα-
ξύ των επιστημόνων».
Χωρίς να κατονομά-

σει τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τόνισε με νόημα:
«Δεν νομίζω πως όταν μια περιοχή βρίσκεται σε διέγερση είναι η κα-
τάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε, ορισμένοι από εμάς, να λέμε ότι
δεν κοιμόμαστε το βράδυ ή ότι μπορεί να περιμένουμε σεισμούς σε
άλλη περιοχή της χώρας, κι αυτό να λέγεται από επίσημα χείλη. Δεν
νομίζω ότι αυτό συνιστά υπευθυνότητα. Δεν νομίζω ότι είναι υπεύ-
θυνη αυτή η στάση». Παρέμβαση στην κόντρα των δύο σεισμολόγων
είχαμε από τον καθηγητή Γεωφυσικής του ΑΠΘ Κώστα Παπαζάχο, ο
οποίος ζήτησε «να επικεντρωθούμε όχι σε κάτι που μπορεί να γίνει,
αλλά στη σεισμική ακολουθία που είναι σε εξέλιξη και ας βοηθήσου-
με τους κατοίκους της περιοχής να αντιμετωπίσει την ακολουθία
που είναι σε εξέλιξη. Το τι θα γίνει αργότερα έχουμε χρόνο να το
δούμε μπροστά μας».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κόντρα ανάμεσα στον Γεράσιμο Πα-
παδόπουλο και τον Άκη Τσελέντη κρατάει εδώ και περισσότερα
από είκοσι χρόνια, όταν –προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90– είχε
ξεσπάσει έντονη διαμάχη για τη χρηματοδότηση της αμφιλεγόμε-
νης «Ομάδας ΒΑΝ» (σ.σ. αφορούσε μέθοδο πρόγνωσης σεισμικής
δραστηριότητας) υπό τον Παναγιώτη Βαρώτσο, όπου ο σημερινός
διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου υπήρξε συνεργάτης. 
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ο «Εγκέλαδος» σπέρνει τον τρόμο

Παπαδόπουλος 
εναντίον 
Τσελέντη 
και στη... μέση 
Παπαζάχος

Η «ΜAΧΗ» ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΛOΓΩΝ 

ΡΙΧΤΕΡ Ιόνιο πέλαγος: 
Πρόκειται για την περιοχή που
διαχρονικά παρουσιάζει τη μεγα-
λύτερη σεισμική δραστηριότητα
σε όλη την Ευρώπη, έχοντας δώ-
σει ακόμη και δονήσεις της τάξε-
ως των 7,5 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ. Οι κάτοικοι της Λευκά-
δας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύν-
θου, της Πρέβεζας δεν είναι
υπερβολή να πούμε ότι έχουν μά-
θει να ζουν με τους σεισμούς,
ενώ το ρήγμα φτάνει μέχρι και νό-
τια της Καλαμάτας. 

Κορινθιακός κόλπος: 
ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή ανησυχούν τόσο
ύ τους επιστήμονες, που υπάρχει 24ωρη παρακολού-
θηση, καθώς κατά το παρελθόν έχουν δώσει μεγάλες
ισμικές δονήσεις. Πρόκειται για μία πολύ επικίνδυνη

ώνη που ξεκινάει από το Αίγιο και φτάνει μέχρι τις Αλ-
κυονίδες, απ’ τις οποίες προήλθε το φονικό 6,8 του

981, αλλά και ο μεγάλος σεισμός του 1995. Το μήκος
υ μεγάλου ρήγματος φτάνει τα 30 χιλιόμετρα και έχει

δώσει δονήσεις ακόμη και 7 Ρίχτερ. 

Ρήγμα Αταλάντης: 
Αν και έχουν περάσει περισσότερα από 100 χρόνια
(σ.σ. το μακρινό 1894), όταν «χτύπησε» για τελευ-
ταία φορά με σεισμό 6,9 Ρίχτερ και τραγικό απολογι-
σμό 255 νεκρούς, οι επιστήμονες το έχουν κι αυτό σε
24ωρη παρακολούθηση, κάτι που δείχνει από μόνο
του τη δυναμική που έχει και την ανησυχία για μεγάλο
πλήγμα. Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει μήκος περίπου
38 χιλιόμετρα και το βλέπει κανείς ακολουθώντας τη
διαδρομή προς τη Λαμία. 
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Βόρειο Αιγαίο: 
Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευαίσθητη σεισμικά περιοχή, που προκα-
λεί το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, καθώς διασχί-
ζεται από το ρήγμα της Ανατολίας, που κατά το παρελθόν έχει δώσει
πολύνεκρους σεισμούς όχι μόνο στη χώρα μας, καθώς έχει μήκος
περίπου 1.200 χιλιομέτρων – ξεκινάει από την Κασπία Θάλασσα και
φτάνει μέχρι τη μέση σχεδόν του Αιγαίου πελάγους. 



«Δυστυχώς, ο κόσμος έχει
συνηθίσει οι πολιτικοί άλλα
να λένε και άλλα να κάνουν»,

μας λέει ο Θανάσης Λιούπης,
υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός
έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα
γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Παράλληλα, σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη στο «Π», μας μιλάει για το
πώς πήρε την απόφαση να πει το «ναι»
στην πολιτική, για τα μαθητικά του
χρόνια, για την οικογένειά του και για τα
έξι παιδιά του. 

Είναι γεγονός πως βιώνουμε μια παρα-
τεταμένη προεκλογική περίοδο. Ποιο,
κατά τη γνώμη σας, θα είναι το διακύ-
βευμα της πρώτης κάλπης;

Η πρώτη κάλπη είναι η σημαντική. Δεν
χωρά ψήφος δυσαρέσκειας ή διαμαρτυ-
ρίας για τις εισαγόμενες διεθνείς δυσκο-
λίες που βιώνουμε. Πρέπει οι πρώτες εκλο-
γές να είναι οι καθοριστικές και δεν πρέπει
να εκληφθεί από τους συμπολίτες μας ότι
θα διορθώσουν την ψήφο τους στις δεύτε-
ρες εκλογές. Η πρώτη κάλπη θα είναι το
εφαλτήριο για την κυβερνησιμότητα με μια
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν φυ-
σικά το επιθυμούν. Ειλικρινά, δεν μπορώ να
μετρήσω πόσες φορές τα τελευταία τρία
χρόνια ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει
σταθερά ότι εκλογές θα έχουμε στο τέλος
της τετραετίας! 

Ωστόσο, κάποιοι ήδη μιλούν για πρό-
ωρες εκλογές… 

Δυστυχώς, μάλλον ο κόσμος έχει συνηθί-
σει οι πολιτικοί άλλα να λένε και άλλα να
κάνουν. Αυτή είναι η διαφορά του Κυριά-
κου Μητσοτάκη σε σχέση με άλλους πολιτι-
κούς αρχηγούς, είναι θεσμικός: Ο λόγος
του σταθερά γίνεται πράξη! Άρα, το ερώτη-
μα και το διακύβευμα των εκλογών είναι:
«Συνέπεια, σταθερότητα, φυγή προς τα
μπροστά ή αερολογίες, πισωγύρισμα και
κενές υποσχέσεις;».

Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
στο Σύστημα Υγείας, παρατηρούνται
ακόμα πολλά προβλήματα. Εσείς, ως
γιατρός, πού εντοπίζετε τις μεγαλύτε-
ρες παθογένειες;

Ναι, το ΕΣΥ πέρασε από μία πολύ δύσκο-
λη μακρά περίοδο στα χρόνια των μνημο-
νίων, με βαριά υποστελέχωση λόγω αδυνα-
μίας προσλήψεων. Η διαπίστωση των τριών
τελευταίων χρόνων, με προκηρύξεις περί-

που 3.000 θέσεων μόνιμων γιατρών, είναι
η έλλειψη ενδιαφέροντος –ως μηδενικό εν-
διαφέρον– για ορισμένες ειδικότητες για τα
νοσοκομεία. Τα αίτια γνωστά. Πολλοί έφυ-
γαν από την Ελλάδα, ενώ άλλοι προτιμούν
την εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αιτία, φυ-
σικά, και οι μισθοί που είναι καθηλωμένοι
τα τελευταία 12 χρόνια. 

Εσείς πώς το βιώσατε το ΕΣΥ; 

Τα έζησα όλα ως νοσοκομειακός γιατρός.
Η κυβέρνηση δεν αλλάζει το ΕΣΥ, όπως λέ-
γεται. Έδωσε σημαντικά οικονομικά κίνη-
τρα σε ορισμένες άγονες ειδικότητες, όπως
η αναισθησιολογία, και θα τα επεκτείνει και
σε άλλες. Για πρώτη φορά δίνεται αύξηση
στους μισθούς και αύξηση του εισοδήματος
με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης. Μικρές αυξήσεις, όπως είπε ο πρω-
θυπουργός, και σύμφωνα με τις δυνατότη-
τες της οικονομίας. Δεσμεύτηκε όμως και
για περαιτέρω αυξήσεις. Το νομοσχέδιο της
Υγείας δεν αλλάζει το ΕΣΥ. Κάνει διορθωτι-

κές κινήσεις και δίνει κίνητρα στους για-
τρούς να πλαισιώσουν το ΕΣΥ. Εκπαιδεύει
καλύτερα τους γιατρούς που θα πλαισιώ-
σουν τα περιφερικά ιατρεία και δίνει τη δυ-
νατότητα σε ιδιώτες γιατρούς, σε ειδικότη-
τες που λείπουν από τα νοσοκομεία, να κα-
λύψουν τις θέσεις με συμβάσεις μερικής
απασχόλησης. Στόχος της κυβέρνησης εί-
ναι οι πολίτες να βρίσκουν τους κατάλλη-
λους γιατρούς δωρεάν στο Δημόσιο Νοσο-
κομείο. Είναι ψεύτικο το δίλημμα περί αυ-
στηρής οριοθέτησης της κρατικής και ιδιω-
τικής υγείας. Και οι δύο είναι δημόσια υγεία
και στοχεύουμε ο ασθενής να βρίσκει άμε-
σα τον γιατρό που έχει ανάγκη στο Δημόσιο
Νοσοκομείο και δωρεάν.

Ας μεταφερθούμε στην εκλογική σας
περιφέρεια. Ποιο είναι το προσωπικό
σας στοίχημα για τη Μαγνησία;

Από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι
υποψήφιος στη Μαγνησία το 2019, ο στό-
χος μου ήταν διπλός: Πρώτον, να μετέχω με

συνέπεια στις κοινοβουλευτικές μου δρα-
στηριότητες και, δεύτερον, να είμαι κοντά
στους πολίτες, στους συλλόγους, στους
επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις της περιο-
χής μας και στα όποια προβλήματά τους, και
να προσπαθώ γρήγορα να επιλύονται μέσω
της εκτελεστικής εξουσίας. Χαίρομαι για το
έργο που έχει γίνει αυτά τα 3,5 χρόνια από
την κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση στην πανέμορφη περιοχή
μας. Όλα τα εκκρεμή από δεκαετίας μεγάλα
έργα του νομού υλοποιούνται ή δρομολογή-
θηκε η υλοποίησή τους με εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση. Λιμάνι, ηλεκτροκίνηση του
σιδηροδρόμου, συνδυασμένες μεταφορές
– λιμάνι-ΔΙΠΕ-αεροδρόμιο–, εναλλακτικός
τουρισμός, υποβρύχια μουσεία, χιονοδρομι-
κό κέντρο, Μουσείο Αργούς και Δικαστικό
Μέγαρο. Και φυσικά ένας διαρκής αγώνας
για την καλύτερη στελέχωση, εξοπλισμό και
νέα τμήματα στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Στη Μαγνησία γεννηθήκατε και μεγα-
λώσατε;

Γεννήθηκα στο χωριό Αγία Τριάδα, στα όρια
των Νομών Μαγνησίας και Λάρισας. Στη Μα-
γνησία εγκαταστάθηκα μετά τις σπουδές, την
ειδικότητα στην Αθήνα και τη μετεκπαίδευση
στο εξωτερικό. Εκεί ξεκίνησα να εργάζομαι
ως νοσοκομειακός γιατρός και δημιουργήσα-
με την οικογένειά μας. Εκεί έχω σχεδόν όλες
τις ενήλικες αναμνήσεις μου.

Από μικρός θέλατε να γίνεται γιατρός;
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Βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Θανάσης Λιούπης 

Ο κόσμος έχει συνηθίσει «άλλα   

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

«Το ΕΣΥ πέρασε από μία πολύ δύσκολη μακρά περίοδο 
στα χρόνια των μνημονίων, με βαριά υποστελέχωση 

λόγω αδυναμίας προσλήψεων! Το νομοσχέδιο της Υγείας
δεν το αλλάζει... Κάνει διορθωτικές κινήσεις και δίνει

κίνητρα στους γιατρούς για να το πλαισιώσουν»
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   να λένε κι άλλα να κάνουν» οι πολιτικοί 
Όχι. Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να γίνω πι-

λότος. Για προφανείς λόγους, όμως, οι γο-
νείς μου μού έκοψαν κάθε σκέψη. Αργότε-
ρα στα γυμνασιακά χρόνια, όταν με τη βοή-
θεια των καθηγητών μου άρχισαν να ανα-
πτύσσονται έννοιες όπως προσφορά, αλλη-
λεγγύη, βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, τον
άρρωστο, τον αδύναμο, επέλεξα να γίνω
χειρουργός. Ως ειδικότητα έχει και στοιχεία
άμεσης απόδοσης με ένταση συναισθημά-
των, ιδίως όταν με μία εγχείρηση μπορείς
να σώσεις μια ζωή.

Ως γιατρός έρχεστε συχνά σε επαφή
με τον θάνατο. Υπάρχει κάποιο περι-
στατικό που έχει μείνει χαραγμένο στη
μνήμη σας;

Ως νοσοκομειακός γιατρός, αλλά και τώ-
ρα στην πολιτική, πιστεύω στην ομαδικότη-
τα και στη συνεργασία. Θυμάμαι δύο συμ-
βάντα προ ετών, με δύο μαζικά ατυχήματα
με ένα λεωφορείο με Βούλγαρους επισκέ-
πτες και μία έκρηξη στο κέντρο του Βόλου.
Ήταν καλοκαίρι. Όλοι βρέθηκαν άμεσα στο
νοσοκομείο, ακόμη κι αν ήταν διακοπές.
Υπήρξε τέλειος συντονισμός και τα χειρουρ-
γεία όλα δούλεψαν ασταμάτητα για πολλές
ώρες. Δεν χάσαμε κανέναν τραυματία. Δεν
υπήρξε κούραση, παρά μόνο χαρά και ικα-
νοποίηση, χαραγμένες για πάντα.

Κατάγεστε από πολιτικοποιημένη οικογέ-
νεια; Με τι ασχολούνταν οι γονείς σας;

Όχι, δεν θα έλεγα ότι η οικογένειά μου

ήταν πολιτικοποιημένη, με την έννοια της
ενεργούς ενασχόλησης με την πολιτική.
Όμως, πάντα υπήρχε η αίσθηση του να πα-
ρακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε και να
συζητάμε για τα πολιτικά θέματα. Προέρχο-
μαι από μία αγροτική οικογένεια. 

Και πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε
με την πολιτική;

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχα αυτό
που λέμε το «μικρόβιο» της πολιτικής, αλ-
λά πάντα είχα την αίσθηση του καθήκον-
τος και της προσφοράς. Κάποια στιγμή
ένιωσα την ανάγκη να έχω λόγο σε τοπικό
επίπεδο, με την ελπίδα να βοηθήσω στα
χρονίζοντα προβλήματα στον τόπο μου και
ιδίως στις υποδομές στο Νοσοκομείο του
Βόλου. Έτσι, εκλέχτηκα περιφερειακός
σύμβουλος με την προτροπή του Κώστα
Αγοραστού. Αγαπώ την Περιφέρεια και το
έργο της, που είναι πάντα πολύτιμο και
άμεσο για τους πολίτες. 

Ήταν εύκολη ή δύσκολη απόφαση το
να πείτε το «ναι» στην πολιτική;

Το «ναι» στις περιφερειακές εκλογές
το είπα σχετικά εύκολα. Γιατί μπορούσα
να συμμετέχω στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο και να συνεχίσω τη δουλειά μου
και τη ζωή μου στον Βόλο. Το «ναι» στην
υποψηφιότητά μου ως βουλευτής το εί-
πα πιο δύσκολα. Ήταν η προσωπική επα-
φή με τον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, που με έπεισε και με ενέ-

πνευσε να γίνω κομμάτι αυτής της εθνι-
κής προσπάθειας. 

Έχετε μεγάλη οικογένεια;

Ναι, έχουμε πραγματικά μεγάλη οικογέ-
νεια! Έχουμε έξι παιδιά.

Είναι σπάνιο πλέον να έχει κανείς έξι
παιδιά. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να δη-
μιουργήσετε τόσο μεγάλη οικογένεια;

Νομίζω ότι ήταν ένας συνδυασμός πραγμά-
των. Εγώ ήμουν μοναχοπαίδι, και ίσως μου
έλειπε η αίσθηση του να έχεις αδέρφια. Η σύζυ-
γός μου από πολυμελή οικογένεια. Μας άρεσε
η ιδέα μίας μεγάλης οικογένειας και είναι πιο
εύκολο να μεγαλώσεις πολλά παιδιά σε μία πα-
νέμορφη περιφερειακή πόλη όπως ο Βόλος.

Μιλήστε μας λίγο για την οικογένειά
σας, για τα παιδιά σας… Με τι ασχο-
λούνται;

Έχουν όλα ακολουθήσει διαφορετικούς
δρόμους. Πιλότος της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, ψυχολόγος, γιατρός, αρχιτέκτονας,
χημικός και ο μικρός γιος το «ψάχνει».

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος; Έχετε κά-
ποιο χόμπι;

Δυστυχώς, ο ελεύθερος χρόνος πια είναι
δυσεύρετος! Ανάμεσα στις υποχρεώσεις μου
στο Κοινοβούλιο, στις δραστηριότητες στη
Μαγνησία και στα χειρουργεία, προσπαθώ να
βρίσκω λίγο χρόνο για περπάτημα και συναν-
τήσεις με παλιούς, αγαπημένους φίλους. 

Έχει εκδηλώσει κάποιο
από τα παιδιά σας το εν-
διαφέρον να ασχοληθεί
με την πολιτική;

Όχι, τα παιδιά μου δεν έχουν
επαφή με την πολιτική και δεν
νομίζω ότι κάποιο θα ήθελε να
ασχοληθεί ενεργά!

Η νέα γενιά ασχολείται με
τα κοινά, ασχολείται με
την πολιτική;

Κατά τη γνώμη μου, όχι. Χρει-
άζεται να τους δώσει κανείς το
έναυσμα, τη δυνατότητα και το
κίνητρο. Χαίρομαι που συμμε-
τέχω σε μία πολιτική παράταξη
που ο ηγέτης της εμπιστεύεται
και δίνει λόγο σε νέους ανθρώ-
πους, και σε ηλικία και σε ιδέ-
ες. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα
κόμμα ανοιχτό στις νέες και
στους νέους, με πολλά νέα,
ενεργά στελέχη.

Δράση της ΟΝΝΕΔ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
για τον καρκίνο του μαστού 

Πανελλήνιο
Αντάμωμα
Σαρακατσαναίων
στο Περτούλι

Γιορτή της
Πολεμικής

Αεροπορίας
στην 111

Πτέρυγα Μάχης

Σκιάθος, διαδρομή 
προς την Ιερά Μονή 

Παναγίας Εικονίστριας



Eνας πρωτεργάτης των
ελληνο-κινεζικών οικο-
νομικών σχέσεων, ο

πρέσβης Ευγένιος-Δημήτριος
Καλπύρης, θα αναλάβει πρε-
σβευτικά καθήκοντα στο Πεκίνο.
Ο κ. Καλπύρης αναλαμβάνει κυ-
ριολεκτικά «ηλεκτρική καρέκλα»,
δεδομένων των εξελίξεων στην
Κίνα και των αναταραχών που

έχουν προκαλέσει τα διαρκή lockdown
από το κινεζικό καθεστώς. Ωστόσο, ο
ίδιος, έχοντας διατελέσει με επιτυχία γε-
νικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγ-
κάη, γνωρίζει και τα κατατόπια και τη δυ-
ναμική της σχέσης Ελλάδας - Κίνας. Για
όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν ο κ. Καλ-
πύρης εκείνος που διευκόλυνε προ δε-
καετίας τους γάμους εύπορων Κινέζων
στη Σαντορίνη και στην Κρήτη και άνοιξε
τον δρόμο για να τονωθούν οι τουριστι-
κές ροές. Μια από τις προκλήσεις που
καλείται να αντιμετωπίσει ο κ. Καλπύρης
είναι η διεύρυνση των ελληνικών εξαγω-
γών προς την αχανή ασιατική χώρα. 

Χ.Α.: Ο Νοέμβριος έκλεισε με θετικό πρόσημο και σε επί-
πεδα που συντηρούν τις θετικές προσδοκίες. Τις επόμε-
νες εβδομάδες, το Χ.Α. θα κινηθεί αναλόγως των διεθνών
και των εγχώριων εξελίξεων. Για τους ξένους, που ενδεχο-
μένως να μην επιλέξουν επανατοποθέτηση στη Λ. Αθη-
νών, το 2022 αφήνει μια «γλυκιά γεύση», καθώς οι αποδό-
σεις του Χ.Α. ήταν αισθητά καλύτερες από αυτές που έδει-
ξαν οι μεγάλοι ξένοι δείκτες. Η εικόνα αυτή είναι αρκετή,
για πολλούς εγχώριους αναλυτές, για να κρατήσει εντός

των τειχών αρκετά χαρτοφυλάκια, δεδομένου του ότι και
οι ξένοι αναλυτές εκφράζονται ιδιαιτέρως θετικά για τα
ελληνικά assets. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η Deutsche
Bank, η οποία ανέφερε ότι οι ελληνικές τράπεζες μπο-
ρούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό επενδυτικό story εν-
τός του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, προσπαθώντας
ουσιαστικά να «πείσει» τους επενδυτές που αποφεύγουν
να τοποθετηθούν σε αυτές, λόγω του παρελθοντικού φό-
βου, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. 
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Χρονιά-ρεκόρ φέτος σε ξένες  
επενδύσεις και εξαγωγές

Χρήστος Σταϊκούρας  
(υπουργός Οικονομικών): 

Ποια εισηγμένη δρομολογεί επένδυση 16 εκατ. ευρώ; Πρόκειται για
τη Flexopack, η οποία δρομολογεί τη συγκεκριμένη επένδυση για
την αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγω-
γής εύκαμπτων πλαστικών υλικών που διαθέτει στο Κορωπί. Τα 12,9
εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 16 εκατ. ευρώ, θα προέλθουν από σύμ-
βαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου που συνομολόγησε η ει-
σηγμένη. Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει πως 8 εκατ. ευρώ θα προέλ-
θουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 4,9 εκατ. ευ-
ρώ από τη Eurobank. Η Flexopack έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνω-
σία στην παραγωγή films συσκευασίας πολλαπλών στοιβάδων, κατέ-
χοντας κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το «πράσινο φως» έδωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση
του ομίλου Ελλάκτωρ στη διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση του
κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σύσταση νέου φορέα, δη-
λαδή, με απλά λόγια, στη μεταβίβαση του τομέα ΑΠΕ στον Όμιλο Mo-
tor Oil (Βαρδινογιάννης). Πλέον, η συμφωνία των δύο πλευρών έχει
και τη «βούλα» της Γ.Σ. των μετόχων του κατασκευαστικού ομίλου, ση-
ματοδοτώντας την απόκτηση από τον Όμιλο Motor Oil της δραστηριό-
τητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της Ελλάκτωρ και τη
δημιουργία νέας εταιρείας. Το τελικό τίμημα της συναλλαγής σε
όρους enterprise value οριστικοποιήθηκε σε 994,1 εκατ. και στη νέα
εταιρεία που θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25% και ο Όμι-
λος Βαρδινογιάννη 75%. 
ΕΑΒ: Θετικό αποτέλεσμα μετά από φόρους παρουσιάζει στα δημοσι-
ευμένα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2021 η Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία ΑΕ. H Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε τον ισολο-
γισμό της περασμένης χρονιάς, επισφραγίζοντας την πορεία ανάταξης
της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ύστερα από πολλά χρόνια ζημιογόνων

χρήσεων, η ΕΑΒ καταγράφει καθαρά κέρδη μετά από φόρους
1,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2020 η εται-

ρεία είχε ζημίες ύψους 18,7
εκατ. ευρώ. 

Ζητούνται νέα «καύσιμα»
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INTRALOT

Ζημιές έναντι ζημιών κατέγραψε στο εν-
νεάμηνο του 2022 ο όμιλος Intralot, με
παράλληλη ωστόσο άνοδο στα EBITDA,
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση. Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο
του 2022, τα έσοδα του Ομίλου σημεί-
ωσαν σε ετήσια βάση οριακή μείωση
0,3%, στα 301,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα
κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα
88,0 εκατ., εμφανίζοντας άνοδο 6,6%
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη / Ζη-
μίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα
Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δρα-
στηριότητες διαμορφώθηκε στα 6,0
εκατ. ευρώ –ζημιές σε σύγκριση με κέρ-
δη 44,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι–, επηρεασμένο από το one-off
κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρω-
σης του ισολογισμού ύψους 88,5 εκατ.
ευρώ, που έλαβε χώρα το γ’ τρίμηνο
του 2021.

ΕUROBANK

Την υψηλότερη υπερκάλυψη που έχει ση-
μειώσει ποτέ έκδοση ελληνικής τράπε-
ζας πέτυχε η έκδοση του ομολόγου Tier
II της Eurobank. Την έκδοση «έτρεξαν» οι
Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan
Stanley, ενώ το ομόλογο είναι δεκαε-
τούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλη-
σης στην πενταετία (10NC5). Το ποσό
που ζητούσε η Τράπεζα από τους επενδυ-
τές ανερχόταν σε 300 εκατ. ευρώ και το
βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε προ-
σφορές για 840 εκατ. ευρώ. Στην έκδο-
ση συμμετείχαν 80 επενδυτές και η κα-
τανομή της έγινε σε ποσοστό 66% σε διε-
θνείς επενδυτές του εξωτερικού και κα-
τά 34% σε Έλληνες επενδυτές. 
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Σε διώροφο σταθμό αυτοκινήτων μελετάνε να μετατρέψουν η Δημοτική Αρ-
χή Πειραιά και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου το διατηρητέο κτίριο
του ιστορικού σινεμά «Φαντάζιο», στη γωνία των οδών Αφεντούλη 7 και Καραΐ-
σκου! Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή Πειραιά με τον Αναπτυξιακό της Οργανισμό
εισηγείται εδώ κι ένα εξάμηνο συνεχείς αναπλάσεις πλατειών, μονοδρομήσεις
και αντιδρόμηση οδών, κατασκευές ποδηλατόδρομων, χωρίς να έχει προβλέ-
ψει χώρους αναπλήρωσης των χαμένων θέσεων στάθμευσης, φορτώνοντας
κατά συνέπεια τους κατοίκους με επιπλέον άγχος και ατμοσφαιρική ρύπανση,
καθώς θα υποχρεώνονται για πολλή ώρα να γυρνάνε γύρω από τη γειτονιά
τους για ν’ ανακαλύψουν μια θέση πάρκινγκ. Στα απανωτά ερωτήματα που τί-
θενται από τους κατοίκους, η δημοτική αρχή βρήκε τη λύση: Να κατασκευάσει
διώροφο πάρκινγκ στον χώρο του διατηρητέου σινεμά «Φαντάζιο»!

Ο Μιχ. Σφακιανάκης
νέος πρύτανης 
στο ΠΑ.ΠΕΙ.
Μια σημαντική
πρωτιά κατέκτη-
σε το Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς, κα-
θώς είναι το πρώτο
Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στην Ελλάδα που εξέλεξε
τον πρύτανή του με βάση τις διατά-
ξεις του πολυσυζητημένου νέου νό-
μου. Παράλληλα, κατεγράφη και άλ-
λη μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτιά,
καθώς ο νέος πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, ο καθηγητής Μι-
χάλης Σφακιανάκης, εξελέγη ομό-
φωνα με 11 ψήφους, κάτι πρωτό-
γνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
«Αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για
μένα η ανάληψη του βαρύνοντος κα-
θήκοντος του πρυτάνεως του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, σε μια ιδιαίτερα
απαιτητική περίοδο», τόνισε μετά την
εκλογή του ο κ. Σφακιανάκης.

Χριστουγεννιάτικη
συναυλία κατά 
της φτώχειας
Φιλανθρωπική Συναυλία στο Δημοτι-
κό Θέατρο Πειραιά διοργανώνει για
μία ακόμη χρονιά η Ι. Μητρόπολη
Πειραιώς τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
2022 στις 19:00, με στόχο να μπορέ-
σει τα Χριστούγεννα να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις όσων ζουν σε απόλυ-
τη φτώχεια. Η συναυλία αυτή εντάσ-
σεται στη γενικότερη κοινωνική δρά-
ση της τοπικής Εκκλησίας, αφού όλα
τα έσοδα θα διατεθούν στο πολύ-
πλευρο και πολυσχιδές φιλανθρωπι-
κό έργο. Θυμίζουμε ότι στις 22 Δε-
κεμβρίου το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγί-
ου Νικολάου Πειραιώς, ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σερα-
φείμ θα προσφέρει, όπως κάθε χρό-
νο, δέματα αγάπης με τρόφιμα και εί-
δη πρώτης ανάγκης.

Διαμάχη για την καντίνα που «φύτρωσε» στον σταθμό ΗΣΑΠ
Διαμάχη ξέσπασε μεταξύ εργαζομένων - συνταξιούχων στη γραμμή του
ΗΣΑΠ και της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, για τη μίσθωση χώρου εντός του Με-
γάρου του ΗΣΑΠ στον Πειραιά –ακριβώς δίπλα από τα ακυρωτικά μηχανή-
ματα– για τη χωροθέτηση καντίνας, στο πλαίσιο της εμπορικής εκμετάλ-
λευσης των χώρων της ΣΤΑΣΥ. Εκφράζοντας την αντίθεσή του στη λει-
τουργία του καταστήματος στον συγκεκριμένο χώρο του σταθμού, το Σω-
ματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ και το
Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων του Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ
έχουν ήδη αποστείλει εξώδικο και υπόμνημα, με αποδέκτες τη ΣΤΑΣΥ, το
υπουργείο Πολιτισμού και την Πολεοδομία του Δήμου Πειραιά.

Σοβαρές ευθύνες αποδίδονται
στη διοίκηση του Δημοτικού
Θεάτρου και στη Δημοτική Αρ-

χή Πειραιά, διότι δεν φρόντισαν για
τη λήψη και την τήρηση των απαιτού-
μενων για τη δημόσια ασφάλεια μέ-
τρων, και προσωπικά στον πρόεδρο
του ΟΠΑΝ ο οποίος, αντί να αναλά-
βει την ευθύνη που του αναλογεί,
την επιρρίπτει σε αναρμόδια για την
ασφάλεια του θεάτρου πρόσωπα.

Αυτό καταγγέλλει ο Σύλλογος Γο-

νέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχο-
λείου Πειραιά, ζητώντας να δοθούν
σοβαρές εξηγήσεις από όλους τους
εμπλεκόμενους αρμοδίους, με
αφορμή το πρωτοφανές ατύχημα
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου
κατέρρευσε τμήμα της κεντρικής
σκηνής την ώρα που έκαναν πρόβα
μαθητές, με αποτέλεσμα τέσσερα
παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκο-
μείο και να τους παρασχεθούν οι
πρώτες βοήθειες.

Ενθαρρυντική η κίνηση
κατά την Black Friday
Θετικά λειτούργησε για την περίοδο των
Black Friday προσφορών στην αγορά η
κατάργηση των φθινοπωρινών ενδιάμε-
σων εκπτώσεων, προσελκύοντας το εν-
διαφέρον των καταναλωτών περισσότερο
από κάθε προηγούμενη χρονιά. Ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ
Βασίλη Κορκίδη, οι 9 στις 10 μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή τους, αξιοποίησαν υπέρ τους
το γνωστό, πλέον, market event ενώ φέ-
τος συμμετείχαν ακόμη περισσότερα σού-
περ-μάρκετ. Ικανοποιητική ήταν και η επι-
σκεψιμότητα στα κέντρα των πόλεων, με
καλύτερη ίσως την κίνηση στον Πειραιά.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο
και στις... θάλασσες
Το νέο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγμα-
τος που προωθεί το υπουργείο Ναυτι-
λίας για τη θεσμοθέτηση του ηλεκτρονι-
κού εισιτηρίου στις θαλάσσιες μεταφο-
ρές συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).
Πρόκειται για το σχέδιο ΠΔ περί ηλε-
κτρονικού συστήματος κράτησης, έκδο-
σης και παραγωγής παραστατικών θα-
λάσσιας μεταφοράς στα Ε/Γ-Ο/Γ και
Ο/Γ πλοία (ΗΣΚΕΠΠΑ) και το οποίο, με-
ταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη χρήση ψη-
φιακών τεχνολογιών για παρεχόμενες
υπηρεσίες, τον καθορισμό νέων διαδικα-
σιών διαβίβασης δεδομένων, την προ-
στασία του επιβατικού κοινού, την κατάρ-
γηση έκδοσης εντύπου εισιτηρίου και
την καθιέρωση δυνατότητας απομακρυ-
σμένης ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρί-
ου (e-ticket).

Ευθύνες για το πρωτοφανές 
ατύχημα στο Δημοτικό Θέατρο

Θέλουν να μετατρέψουν σε γκαράζ το διατηρητέο
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Με τη διαβεβαίωση ότι «βασική αρχή
της διοίκησης της Περιφέρειας Αττι-
κής ήταν και παραμένει η μηδενική

ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς και κακοδια-
χείρισης», απάντησε ο περιφερειάρχης Αττι-
κής Γιώργος Πατούλης στην είδηση για την
έρευνα των αστυνομικών αρχών σχετικά με
φαινόμενο διαφθοράς υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα, αλλά
και των ανακοινώσεων της αντιπολίτευσης
και των εργαζομένων που προσπάθησαν να
του επιρρίψουν ευθύνες. Όπως έγινε σαφές,
αμέσως μόλις η διοίκηση ενημερώθηκε για
το απαράδεκτο αυτό περιστατικό, με προσω-
πική εντολή του περιφερειάρχη, κινήθηκαν οι
προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονι-
σμό και την κείμενη νομοθεσία πειθαρχικές
διαδικασίες, προκειμένου να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη διαφύλα-
ξη του δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, ο κ.
Πατούλης επεσήμανε πως «είμαστε απόλυτα
σαφείς: Καμία έκνομη, παραβατική, αντικοι-
νωνική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά

δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από τη διοίκηση
της Περιφέρειας. Απολύτως καμία, ποτέ και
για κανέναν λόγο».

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ η
Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε συλλή-
ψεις τεσσάρων υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Μεταφορών του Κεντρικού Τομέα στην Περι-
φέρεια Αττικής και στελεχών τεσσάρων μεγά-
λων Σχολών Οδηγών, οι οποίοι κατηγορούν-

ται για «στημένες» εξετάσεις θεωρητικών μα-
θημάτων για άδεια οδήγησης. Ακολούθησε
ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων στην
Περιφέρεια, που, αφού ξεκαθαρίζει ότι
«απαιτείται οι αρμόδιες αρχές να διερευνή-
σουν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθε-
ση αυτή αλλά και σε κάθε άλλη σχετική κα-
ταγγελία», προσπαθεί να ρίξει ευθύνες στον
περιφερειάρχη, επειδή κάποιοι από τους συλ-
ληφθέντες είχαν προαχθεί σε προϊστάμενους
από την παρούσα περιφερειακή αρχή, ενώ
ανάλογη ήταν και η ανακοίνωση του πρώην
περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού. Σε αυτές τις
κατηγορίες, ο κ. Πατούλης απάντησε με ανα-
κοίνωσή του τονίζοντας ότι «η συνεχής προ-
σπάθειά μας να αναβαθμίσουμε τις υπηρε-
σίες της Διεύθυνσης Μεταφορών προς τον
πολίτη, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, την
άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και την
επικράτηση της διαφάνειας στον μέγιστο δυ-
νατό βαθμό, δεν μπορεί ούτε πρόκειται να
ακυρωθεί ή να επισκιαστεί από ανέντιμες
πράξεις επίορκων υπαλλήλων». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα νοτιοδυτικά της Αθήνας, αναμένεται να κυριαρχήσει στην προεκλογική
περίοδο το θέμα της νομιμότητας στην οικονομική διαχείρισή του; Ήδη, η αντιπολίτευση διακινεί φήμες που
θέλουν να υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για ισολογισμό προηγούμενης χρονιάς του δήμου, στον οποίο
φαίνεται να προκύπτουν παράτυπες αλλαγές κωδικών στη διαχείριση των χρημάτων. Εννοείται ότι, αν επιβε-
βαιωθεί το θέμα, θα αποτελέσει «σημαία» στην προσπάθεια για την αποδυνάμωση του δημάρχου. 

Και επίσημα 
υποψήφια 
η Πατούλη
Σε μια πλήρη επιβεβαίωση του
ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύ-
σει εδώ και καιρό, η Μαρίνα
Σταυράκη-Πατούλη με συνέντευ-
ξή της ανακοίνωσε κι επίσημα ότι
θα είναι υποψήφια δήμαρχος Λυ-
κόβρυσης-Πεύκης. Από την πρώ-
τη στιγμή που ο νυν δήμαρχος Τά-
σος Μαυρίδης ανακοίνωσε ότι
δεν θα είναι υποψήφιος, η κα
Σταυράκη-Πατούλη άρχισε τις
επαφές ώστε να συνεχίσει αυτό
που άφησε στη μέση στις εκλο-
γές του 2019, όταν και πάλι ετοι-
μαζόταν να διεκδικήσει τον δήμο,
αλλά έκανε πίσω προς χάρη του
Τάσου Μαυρίδη. Η πρόθεσή της
είναι να ενώσει την παράταξη του
δημάρχου, παρότι ήδη έχουν
ενεργοποιηθεί αρκετά στελέχη
για τη διαδοχή, αλλά και όλες τις
κεντροδεξιές δυνάμεις της πό-
λης σε μια ισχυρή υποψηφιότητα,
κάτι που μπορεί να έχει καλές πι-
θανότητες. Ήδη, όπως μαθαίνου-
με, η προσπάθεια των δύο πρώην
δημάρχων Παύλου Καμάρα (Πεύ-
κης) και Δημήτρη Φωκιανού (Λυ-
κόβρυσης) να στηρίξουν υποψη-
φιότητα του προπονητή βόλεϊ
Στέλιου Προσαλίκα φαίνεται 
ότι «ναυαγεί». 

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς

Έδωσε ελπίδα για παράταση της κοινωφελούς εργασίας

«Χορός» ανεξαρτητοποιήσεων
Μετά την Ελένη Μπέλα και τον Δημήτρη Τσατσαμπά,

ανεξαρτητοποιήθηκε και η Μέμη Κοντογιάννη από την
παράταξη της διοίκησης του δημάρχου Βαγγέλη Ντη-
νιακού, στον Δήμο Χαϊδαρίου. «Δυστυχώς, η θέση μου
είναι πως οι προσωπικές σας επιλογές, για θέματα που
αφορούν κρίσιμα ζητήματα της πόλης μας, για την πο-
ρεία της διοίκησης, καθώς και η ατομική σας συμπερι-
φορά, ιδίως έναντι συναδέλφων, εργαζομένων του
δήμου μας, φορέων της πόλης μας και εμού, δεν μου
αφήνουν κανένα άλλο περιθώριο παραμονής στην πα-
ράταξη “Χαϊδάρι Ξανά”», επισημαίνει στην επιστολή
της η κα Κοντογιάννη. Και οι φήμες επιμένουν πως
έπονται κι άλλες αποχωρήσεις…

Σενάριο υποψηφιότητας 
του Βασίλη Κόκκαλη

Συζητήθηκε και το 2019. Τώρα όμως επανέρχεται
με φόρα. Πρόκειται για το σενάριο που θέλει υποψή-
φιο περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στις επερχόμενες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη του 2023, τον
βουλευτή Λάρισας Βασίλη Κόκκαλη. Σημειώνεται ότι
ο νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τους
ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου και, όπως ευελπιστούν
στην πλατεία Κουμουνδούρου, «μπορεί να πάρει ψή-
φους κι από την Κεντροδεξιά» ως υποψήφιος απέναν-
τι στον Κώστα Αγοραστό, που στηρίζεται από την κυ-
βερνώσα παράταξη… Ίδωμεν!

Έκαναν την κίνησή τους 
Ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται για τον

δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη
Βούρο ενόψει των εκλογών του 2023, καθώς οι ανεξαρτη-
τοποιημένοι από την παράταξή του δημοτικοί σύμβουλοι
προχωρούν στη δημιουργία νέου συνδυασμού. Ήδη, η Ευτυ-
χία Παπαλουκά και ο Αλέκος Γούλας, που εγκατέλειψαν την
παράταξη καταγγέλλοντας τον δήμαρχο για τον τρόπο διοί-
κησης, ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν «την πρωτοβουλία
για μια ανεξάρτητη και αυτόνομη προσπάθεια, που δεν κα-
θοδηγείται και δεν επηρεάζεται από πολιτικούς φορείς και
κομματικές παρατάξεις». Το κάλεσμα αφορά τόσο δυνάμεις
που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και «φρέ-
σκους» ενεργούς πολίτες και ήδη βρίσκει ανταπόκριση. 

Μετά το «παραλίγο έμφραγμα» που κόν-
τεψαν να πάθουν περιφερειάρχες και δή-
μαρχοι μαθαίνοντας ότι δεν πρόκειται να
έχουν για το επόμενο διάστημα τους εργα-
ζομένους του προγράμματος Κοινωφε-
λούς Εργασίας, πλέον ελπίζουν ότι μπορεί
να κυλήσει ομαλά η τελευταία χρονιά της
θητείας τους. Την ελπίδα έδωσε ο υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρέμβασή
του στο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ανοίγοντας το ενδε-
χόμενο συνέχισης του Προγράμματος. 

Θυμίζουμε ότι και στο Συνέδριο της ΚΕ-
ΔΕ συζητήθηκε πολύ το ενδεχόμενο να τε-
λειώσει άμεσα το πρόγραμμα κοινωφε-
λούς εργασίας, με τους δημάρχους να εκ-
φράζουν την ανησυχία τους ότι θα αδει-
άσουν οι δήμοι από εργαζομένους σε μια
τόσο κρίσιμη χρονιά, όπως είναι η προ-
εκλογική. Το θέμα φυσικά απασχολεί ανα-
λόγως και τους περιφερειάρχες, γι’ αυτό
και ο κ. Χατζηδάκης εκμεταλλεύτηκε την
παρουσία του στο Συνέδριο της Ρόδου για
να ανακοινώσει πως εξετάζει τη δυνατότη-
τα παράτασης του τρέχοντος προγράμμα-

τος κοινωφελούς εργασίας, με βάση τους
διαθέσιμους πόρους. Μάλιστα, ο κ. Χατζη-
δάκης ανέφερε ότι την περίοδο της πανδη-
μίας τα εν λόγω προγράμματα στήριξαν τις
περιφέρειες και τους δήμους μέσα από
την απασχόληση 36.000 συμπολιτών μας,
ενώ φέτος ξεκίνησε νέο πρόγραμμα, με
προϋπολογισμό κάλυψης 25.000 ωφε-
λουμένων, χάρη στο οποίο οι ωφελούμε-
νοι, κυρίως μακροχρόνια άνεργοι, προ-
σφέρουν εργασία σε περιφέρειες και δή-
μους. Σε αυτό το πρόγραμμα εξετάζεται η
δυνατότητα παράτασης.
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Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, κατέληξε σε «Βατερλό» η προσπάθεια συνάντησης
των «γαλάζιων» υποψηφίων, προκειμένου να τα βρουν ενόψει εκλογών; Για να βοηθήσουμε, πρόκειται για
έναν δήμο που αυτήν τη στιγμή έχουμε δεδομένα τουλάχιστον τέσσερις «γαλάζιους» υποψηφίους κι από αυ-
τούς μόνο οι δύο προσήλθαν στην συνάντηση, χωρίς να είναι βέβαιο ότι κι αυτοί θα είχαν πρόθεση να κάνουν
πίσω προς όφελος κάποιου άλλου… 

Προχωρά η προσφυγή 
για το τέλος ταφής

Μία μέρα μετά τη λήξη του Συνέδριου της ΚΕΔΕ και πριν ακόμη κοπά-
σουν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ότι η διοίκηση του Δημήτρη
Παπαστεργίου δεν είναι όσο θα έπρεπε διεκδικητική, εκείνος ανακοί-
νωσε μια διεκδίκηση και μάλιστα δραστική… Μιλώντας στον Επικοινω-
νία 94 FM, ανακοίνωσε πως έδωσε το «πράσινο φως» στη νομική υπη-
ρεσία της Ένωσης, προκειμένου να προχωρήσει σε προσφυγή στο ΣτΕ,
ζητώντας την ακύρωση της απόφασης επιβολής τέλους ταφής απορ-
ριμμάτων στους δήμους. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου: «Περιμέ-
ναμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει στο Συνέδριο κάποια δραστική
λύση για το τέλος ταφής, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, παρότι έχουμε κά-
νει σαφές πως δεν είναι ευθύνη των δήμων πως δεν λειτουργούν όπως
θα έπρεπε οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων».
Θυμίζουμε ότι η μόνη αναφορά που έγινε από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα ήταν για πρόθεση της κυβέρνησης να ανα-
στείλει την εφαρμογή του τέλους για το 2023. 

Βάζουν τρικλοποδιές       
Άλλη μια απώλεια καταγράφει ο
πρώην δήμαρχος Σαρωνικού Γιώρ-
γος Σοφρώνης, αλλά αυτήν τη φο-
ρά δεν πρόκειται για δήλωση ανε-
ξαρτητοποίησης, καθώς φαίνεται
πως πρόλαβε να διαγράψει από την
παράταξη τη δημοτική σύμβουλο
Ακριβή Καρούμπαλη. Φαίνεται
πως η κα Καρούμπαλη επέλεξε λά-
θος μέρα, αυτήν που ο κ. Σοφρώ-
νης απηύθυνε κάλεσμα προς τους
δημότες, ώστε να ξεκινήσει ευ-
ρεία συζήτηση για την οικονομική
κατάσταση του δήμου, για να εκ-
φράσει τη διαφοροποίησή της από
θέσεις της παράταξης, οπότε μοι-
ραία ήρθε και η διαγραφή. Πάν-
τως, πίσω από αυτές τις «διαφορο-
ποιήσεις» ο κ. Σοφρώνης βλέπει
σχέδιο να τον εμποδίσουν να απο-
καλύψει «την οικονομική κατάρ-
ρευση του Δήμου Σαρωνικού». 

Πίεση χωρίς 
αποτέλεσμα 
Έχει αλλάξει επίπεδο πλέον η
πίεση που ασκείται από το Μο-
σχάτο στους δύο «γαλάζιους»
υποψηφίους στον Δήμο Βύρω-
να, προκειμένου να φτιάξουν
έναν δυνατό συνδυασμό που θα
μπορέσει να κερδίσει και πάλι.
Μέχρι πρόσφατα προσπαθούσαν
να πείσουν τον Χρήστο Γώγο (εί-
χε έρθει πρώτος στον α’ γύρο το
2019 με 23,45%) και τον Μιλ-
τιάδη Μπαντή (είχε έρθει τρίτος
στον α’ γύρο το 2019 με
18,70%) να συνεργαστούν, υπο-
χωρώντας ο ένας από τους δύο
υπέρ του άλλου, χωρίς όμως κα-
μία επιτυχία. Τώρα μαθαίνουμε
ότι έχουν ρίξει στο τραπέζι την
πιθανότητα μιας εκ μεταγραφής
από άλλον δήμο υποψηφιότη-
τας, που θα μπορούσε να απορ-
ροφήσει την αντιπαλότητα. Ο λό-
γος για τον Χρόνη Ακριτίδη, που
έχει διατελέσει επί χρόνια αντι-
δήμαρχος στον Δήμο Αθηναίων
επί δημαρχίας Ντόρας Μπακο-
γιάννη, και θεωρείται πως αν
ενώσει τις δύο παρατάξεις μπο-
ρεί να κερδίσει, ωστόσο μέχρι
τώρα δεν φαίνεται να έχουν πει-
στεί οι δύο αντίπαλοι, αν και δεν
έχουν σταματήσει να συζητούν.  

Θα τα... κοντύνουν! 
Την απόλυτη συμμόρφωση των
υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ
σχετικά με τον περιορισμό του
ύψους των κτιρίων, άσχετα αν
επικαλούνται τον οικοδομικό κα-
νονισμό προκειμένου να κερδί-
σουν ύψος τη στιγμή που το οικό-
πεδό τους βρίσκεται πλησίον αρ-
χαιολογικών χώρων, ανακοίνωσε
ο δήμαρχος της πόλης Κώστας
Μπακογιάννης. Ο δήμαρχος Αθη-
ναίων εξήγησε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι έχει δώσει εντολή
να εφαρμοστεί η απόφαση του
ΣτΕ, που προβλέπει προθεσμία
τριών μηνών να κατεδαφίσει
τους τελευταίους δύο ορόφους
και το δώμα του ξενοδοχείου της
εταιρείας Coco-Mat στου Μα-
κρυγιάννη. Την απόφαση προκά-
λεσε αίτημα των αρχικά προ-
σφευγόντων πολιτών, καθώς με-
σολάβησαν δυόμισι χρόνια από
την απόφαση με την οποία το
ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
έκρινε ακυρωτέα την οικοδομική
άδεια του κτιρίου. 

Δεν θα εφαρμόσουν τον νέο οικοδομικό κανονισμό
Την απόφαση να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) για

την προσαύξηση του ύψους και του συντελεστή δόμησης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλο-
θέης-Ψυχικού, υποστηρίζοντας πως έρχονται σε αντίθεση με τους ειδικούς όρους δόμησης
που ισχύουν ανά Κοινότητα. Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλάνης, οι όροι δόμη-
σης του δήμου καθορίζονται από ειδικά Προεδρικά Διατάγματα, δηλαδή θεσμοθετημένους
κανόνες ιδιωτικής πολεοδόμησης, με ειδικούς όρους, όπως ισχύουν σήμερα, και αυτό επιβε-
βαιώνεται από δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το
οποίο έκρινε ότι οι διατάξεις των εν ισχύ διαταγμάτων είναι ισχυρότερες από εκείνες του εκά-
στοτε οικοδομικού κανονισμού. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει εντολή
στην Πολεοδομία του δήμου να μην εφαρμόζει τις διατάξεις του ΝΟΚ.

Σύγκρουση με τους εργαζομένους 
Πολλαπλές συγκρούσεις έχει προκαλέσει στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας η απόφαση του δημάρχου

Λάμπρου Μίχου να εφαρμόσει τον νέο νόμο για τα συνδικαλιστικά σωματεία και να προχωρήσει στην
αναστολή λειτουργίας του τοπικού σωματείου, με αφορμή ότι δεν έχει εγγραφεί στο Μητρώο. Ο πρό-
εδρος του σωματείου Γιώργος Οικονόμου αλλά και παρατάξεις της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν τον
δήμαρχο για «αντιδημοκρατική και αντεργατική συμπεριφορά», υποστηρίζοντας πως σπεύδει να
εφαρμόσει από τους πρώτους τον «αντεργατικό νόμο», επειδή έχει προηγούμενα με το προεδρείο του
σωματείου. Ο δήμαρχος από την πλευρά του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Επικοινωνία 94
FM, επιβεβαίωσε ότι «δεν έχει σε καμία υπόληψη τον πρόεδρο του σωματείου, διότι παίζει παιχνίδια
σε βάρος της δημοτικής αρχής», συμπληρώνοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι χαλάσαμε το μαγαζάκι των
συνδικαλιστών» και καταλήγοντας ότι το μόνο που έπραξε ήταν να εφαρμόσει τον νόμο. 

Απέναντι στη Μερόπη Υδραίου 
ο πολιτικός της μέντορας 

Επίσημα, υποψήφιος δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας ο
πρώην νομάρχης Στέφανος Πουλημένος, απέναντι στην
πρώην αντινομάρχη του και νυν δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυ-
ρας, Μερόπη Υδραίου. «Καλώ όλους τους συνδημότες, ανε-
ξάρτητα από τις πολιτικές τους προτιμήσεις, σε συμπόρευση
στον δύσκολο δρόμο του αγώνα για έναν δήμο που φιλοδο-
ξούμε να… συναντήσει την εποχή
μας», επισημαίνει χαρακτηριστικά
στην επίσημη ανακοίνωση της υποψη-
φιότητάς του. «Πρέπει να αναλάβουμε
δράση στην κατεύθυνση ανάκτησης
της αξιοπιστίας του δήμου μας, απο-
κατάστασης του κύρους του και δια-
μόρφωσης μιας νέας σχέσης εμπιστο-
σύνης με τους πολίτες». Να δράσου-
με, δηλαδή, στην κατεύθυνση της
αναγκαίας «επανάστασης του αυτο-
νόητου», σημειώνει με αρκετές αιχμές κατά της νυν δημάρχου
και «πολιτικού του παιδιού», Μερόπης Υδραίου.

Η επόμενη «αντάρτικη υποψηφιότητα», που αναμένεται στο
νησί των Φαιάκων, είναι εκείνη του πρώην δημάρχου του Ενι-
αίου Καλλικρατικού Δήμου Κερκυραίων απέναντι στην περι-
φερειάρχη Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου! Κι επειδή το «αν-
τάρτικο» δεν έχει χρώμα και κόμμα, στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
«ψήνονται» δύο αντάρτικα ψηφοδέλτια απέναντι στον πρώην
περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θόδωρο Γαλίατσάτο κι αυτά, μό-
νο στην Κέρκυρα. 
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Έντονη προεκλογική
χροιά στη Χηλής 
Με πολύ έντονο προεκλογικό
άρωμα πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση της Πολιτικής Ακα-
δημίας της ΝΔ στο «Θεατράκι»
της οδού Χηλής, στην Καλαμα-
ριά. Μάλιστα, παρουσία των
δημάρχων Θεσσαλονίκης και
Καλαμαριάς, ο κ. Μαρινάκης
έστειλε μήνυμα στήριξης των
υποψηφιοτήτων και των δύο. Ο
ίδιος εξήρε το έργο του κ.
Δαρδαμανέλη στην Καλαμα-
ριά, τονίζοντας ότι «προέρχε-
ται από τη ΝΔ και είναι ένας
από εμάς», ενώ για τον κ. Ζέρ-
βα σημείωσε ότι «η Θεσσαλονί-
κη ακολουθεί το παράδειγμα
της Ελλάδας του Κυριάκου
Μητσοτάκη».

Παρόντες όλοι 
οι πολιτευτές 
Ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που έδωσαν το «παρών».
Εμείς, εκτός των βουλευτών
και των κομματικών, εντοπί-
σαμε πολιτευτές όχι μόνο από
τη Θεσσαλονίκη αλλά και τη
Χαλκιδική. Άλλωστε, οι πε-
ρισσότεροι κάθονται σε αναμ-
μένα κάρβουνα περιμένοντας
το επίσημο άκουσμα του ονό-
ματός τους, προκειμένου να
ριχτούν στη μάχη του σταυ-
ρού. Και είναι αρκετοί οι οποί-
οι πήραν έως τώρα υποσχέ-
σεις για στασίδι στα ψηφο-
δέλτια. Θα έχει ενδιαφέρον
κυρίως γι’ αυτούς που θα μεί-
νουν απ’ έξω, γιατί ήδη από
τις έως τώρα ανακοινώσεις
για πρόσωπα που θα συμπερι-
ληφθούν σίγουρα κάποιοι θα
μείνουν με τις… υποσχέσεις. 

Ο μαγικός (γυναικείος) αριθμός «8»
Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Μαρίας
Σπυράκη για την Α’ Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά κλείνει η
ψαλίδα της ποσόστωσης για τη γυναικεία παρουσία στα
ψηφοδέλτια της ΝΔ. Ωστόσο, υπολείπεται ακόμη στον
μαγικό αριθμό των οκτώ που θα πρέπει να στελεχώσουν
τη λίστα. Από τη λίστα του 2019 δεν πρόκειται να κατέλ-
θουν, για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά, οι κυρίες

Νιόβη-Φωτεινή Παυλίδου, Σύνθια Σάπικα,
Αναστασία Τζαμπαζλή, Άντζελα Φί-

λου, Βίκυ Νάκου, καθώς και η
Αφροδίτη Λατινοπούλου η οποία
διεγράφη.

Aνταγωνισμός

Με την προσθήκη της Μαρίας Σπυ-
ράκη έχουμε ήδη πέντε σίγουρες. Οι

δυο εκλεγμένες (Έλενα Ράπτη, Άννα Ευ-
θυμίου), η αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμητρα

Ακριτίδου και η Αφροδίτη Νέστορα. Αναζητούνται τρεις…
Τα «λαμπερά» πρόσωπα που ψάχνουν στην Πειραιώς με τη
συνδρομή της Διοικούσας στη Θεσσαλονίκη, πάντως, δεί-
χνουν μια απροθυμία κυρίως λόγω της δυσκολίας εκλογής
ελέω απλής αναλογικής αλλά και ισχυρού ανταγωνισμού. Κι
όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες. Και οι (εκλό-
γιμες) θέσεις είναι λίγες. Ακόμη κι αν ο πρώην πρωθυπουρ-
γός αποφασίσει να μη θέσει υποψηφιότητα. 

Δεν του βγήκε σε καλό 
η «μετωπική σύγκρουση»

«Μετωπική» με νταλίκα στην Εθνική, τρέχοντας με
120. Αυτό αντιμετωπίζει με τα σκουπίδια ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Εκεί, στον 3ο όρο-
φο, επέλεξαν στις πρόσφατες εκλογές των εργαζομένων
να πάνε κόντρα σε αυτούς που τελικά πήραν αυτοδυνα-
μία. Και πήραν την αυτοδυναμία από ένα kibo στο λιμάνι
«εξόριστοι», για να μην έρχονται σε επαφή με τους άλ-
λους εργαζομένους. Ο δήμαρχος έχασε τη μάχη και τώρα
κινδυνεύει να χάσει και τον… πόλεμο. Με τις φωτογρα-
φίες και τα ρεπορτάζ από τους κάδους να μένουν ανεξί-
τηλα στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 

Αδιαφορία από τους αντιδημάρχους   
Είναι αλήθεια πως η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλί-

ου Θεσσαλονίκης αδειάζει σε χρόνο-ρεκόρ από αντιδη-
μάρχους, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Κωνσταντί-
νου Ζέρβα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι
υπόλοιποι δεν ενδιαφέρονται για τα θέ-
ματα που θίγει η αντιπολίτευση; Την
απουσία των στελεχών της διοίκη-
σης καυτηρίασε για μία ακόμη φο-
ρά στην τελευταία συνεδρίαση ο
Βασίλης Γάκης (φωτό). «Προφα-
νώς δεν θέλει να ακούει, στο πλαίσιο
ενός δημοκρατικού διαλόγου, τις από-
ψεις διαφορετικές. Εάν είναι δυνατόν!» είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Γάκης.

Ορφανός: Να μείνετε εσείς, 
κ. Λεκάκη, για ισορροπία     

Το ίδιο θέμα έθιξε και ο Γιώργος Ορφανός, όταν ήρθε η
ώρα να ανέβει στο βήμα για τις δικές του τοποθετήσεις.
«Ο δήμαρχος φεύγει. Εσείς γιατί ακολουθείτε; Μείνετε
εδώ, σας θέλουμε στο Συμβούλιο», είπε απευθυνόμενος
προς τα άδεια έδρανα από αντιδημάρχους. «Να μείνετε
εσείς, πρόεδρε, που κρατάτε την ισορροπία», πρόσθεσε
απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΔΣ Πέτρο Λεκάκη.

Ο Απ. Βεϊζαδές αναλαμβάνει 
πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ 

Ο Απόστολος Βεϊζαδές είναι τελικά ο εκλεκτός του
Κωνσταντίνου Ζέρβα για την προεδρία της ΔΕΠΘΕ, μετά
την παραίτηση του Μηνά Σαμαντζίδη. Ο πρόεδρος του Α’
δημοτικού διαμερίσματος και οδοντίατρος είχε κατέβει
στις προηγούμενες εκλογές και εκλέχθηκε με την παρά-
ταξη Ταχιάου και ο δήμαρχος θεώρησε πως είναι ο κα-
τάλληλος για τη «χηρεύουσα» θέση.

Η γνώμη του «σοφού» 
της Κεντροδεξιάς

Το έλεγε παραδοσιακός πολιτικός της Κεντροδεξιάς
πριν από λίγες ημέρες στο Κολωνάκι και έχει τη σημασία
του: «Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει πως κινείται θεσμι-
κά σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και, σεβόμενος τη λαϊκή
ετυμηγορία του 2019, στοχεύει στο να εξαντλήσει τα περι-
θώρια, ώστε οι διπλές –όπως όλα δείχνουν– εκλογές να
διεξαχθούν στο τέλος της άνοιξης του 2023». Σε μια επο-
χή που ακούγονται πολλά προβοκατόρικα κυρίως από την
αντιπολίτευση, τα λεγόμενα του «σοφού» της παρατάξεως
έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Άλλωστε, η κεν-
τροδεξιά παράταξη παραδοσιακά δεν έχει σχέση με φρα-
ξιονισμούς και άλλα που χαρακτηρίζουν την Αριστερά…

Υποψήφια στην Καλαμαριά
Στην Καλαμαριά θα θέσει υποψη-
φιότητα για τη δημαρχία η Χρύσα
Αράπογλου. Η πρώην βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ αλλά και υποψήφια
για τη δημαρχία στον κεντρικό
δήμο πήρε την απόφαση, μετά
από συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του
πρώην προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμαριάς Γιώρ-
γου Τελίδη, ο οποίος είχε ανακοι-
νώσει την υποψηφιότητά του για
τη δημαρχία, ωστόσο αποσύρθη-
κε για προσωπικούς και επαγγελ-
ματικούς λόγους.

Θα κατέβει η Λάσπα 
στη Θεσσαλονίκη;

Θα κατέβει η Κατερίνα Λάσπα στη
Θεσσαλονίκη; Θα είναι σε ένα από τα

δύο ψηφοδέλτια; Θα είναι υποψήφιος
και ο Σάκης Αρναούτογλου για βουλευ-
τής; Μερικά από τα εύλογα ερωτήματα
που προκύπτουν μετά τις τοποθετήσεις
των τομεαρχών στο ΠΑΣΟΚ. Άλλοι υπο-
στηρίζουν ότι πολλοί τομεάρχες τοπο-
θετήθηκαν για να μην είναι υποψήφιοι

βουλευτές, άλλοι λένε ότι όσοι μπήκαν
θα είναι. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης

γνωρίζει τι θα ισχύσει τελικά. 
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Οπολιτισμός για μία δημοκρατική κοινωνία αποτε-
λεί κορυφαίο ηθικό πρόταγμα, που συμβάλλει
στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, στην ποι-

ότητα της ζωής των ανθρώπων και στην αυτογνωσία
τους,  καθώς όμως και έναν σπουδαίο αναπτυξιακό πό-
ρο υψηλής κεφαλαιοδοτικής απόδοσης. Η ανάδειξη
του πολιτισμικού μας αποθέματος, με τη στήριξη και την
προ-βολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής μας δημιουρ-
γίας, για τον δημοκρατικό χώρο του ΠΑΣΟΚ, συνιστά βα-
σική επιλογή. Έτσι, στο πλαίσιο της πολιτισμικής του πο-
λιτικής προτείνει: 

Την πολυδύναμη προβολή της άυλης και υλικής μας
πολιτισμικής μας κληρονομιάς και τη σύνδεσή της με
την τοπική παραγωγή και οικονομία, ώστε να προβάλ-
λονται και να αξιοποιούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα κάθε τόπου και να ενισχύεται έτσι η ισόρροπη ανά-
πτυξη της τουριστικής μας βιομηχανίας. Υποδεικνύει τη
συνέχιση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και βελ-
τίωσης των υποδομών, όπως μουσεία αρχαιολογικοί
χώροι και μνημεία, την ανάπτυξη πολιτισμικών ψηφια-
κών εφαρμογών, καθώς και τη συνέργεια στο πλαίσιο
ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων. 

Την ενεργητικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών και ψηφιακών εφαρμογών, προκειμένου –στο
πλαίσιο ενός σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμικού χάρ-
τη– να συντελεστεί η δικτύωση και διάδραση πόλεων
και περιφερειών, που θα έχει καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση και παραγωγή πολιτισμικών δράσεων.
Επίσης, την ψηφιοποίηση αποσπασμάτων, από μου-

σεία, βιβλιοθήκες και άλλες δομές, στο πλαίσιο μιας
μεθοδικής και υψηλής έντασης προβολής της σύγχρο-
νης πολιτιστικής δημιουργίας.

Τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δημοκρατικού
θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της πολιτισμικής δημιουρ-
γίας, μέσα από το οποίο οι επιχορηγήσεις και οι χορη-
γίες στους δημιουργούς του σύγχρονου πολιτισμικού
μας προϊόντος θα συνδέονται κατά αντιστοιχία με τα ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, με τις αρχές της διαφάνειας,
του απολογισμού της καινοτομίας και της αξιολόγησης.
Θεσμικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την αμεροληψία
και το κύρος των πολιτισμικών μας πολιτικών.

Την παραγωγική αξιοποίηση της πολιτιστικής δι-
πλωματίας που θα προβάλλει διεθνώς το πολιτισμι-
κό μας απόθεμα και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημι-
ουργία, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για τη χώρα
και τους δημιουργούς. Εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση
στις μορφωτικές και πολιτιστικές συμφωνίες που θα
ενθαρρύνουν και θα πολλαπλασιάζουν τις ανταλλα-
γές, τις υποτροφίες και την προβολή της σύγχρονης
δημιουργίας στους πολίτες της άλλης.  Την αναβάθ-
μιση των εκπαιδευτικών μας πολιτικών και την άρρη-
κτη σύνδεσή τους με την πολιτισμική μας κληρονο-
μιά και δημιουργία. Ένα σύγχρονο και δημοκρατικό
ελληνικό σχολείο πρέπει να συμβάλλει στην εξοι-
κείωση των νέων με την ιστορία των τεχνών, τα μνη-
μεία, τη σύγχρονη δημιουργία και τις γλώσσες κάθε
τέχνης. Μέσα από την ευαισθητοποίηση, την κατα-
νόηση και την κριτική αποτίμηση των έργων τέχνης,

οι μαθητές θα διευρύνουν τη φαντασία τους, θα
αναπτύξουν τις μαθησιακές τους ικανότητες, την
προσωπική έκφρασή τους και τη δημιουργικότητά
τους, καθώς και την καινοτομία απέναντι στην πολιτι-
σμική δημιουργία. Τη σύνδεση των δήμων και των
περιφερειών με τις πολιτισμικές πολιτικές. Προς αυ-
τή την κατεύθυνση πρέπει να γίνει επεξεργασία και
εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτιστικών αναπτυξια-
κών σχεδίων, που θα συνδέσουν τον πολιτισμό και
τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή, την οικονομία
και το περιβάλλον. Επίσης, συνέργειες φορέων του
Δημοσίου με φορείς της τοπικής και περιφερειακής
αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Τη χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και
πόρων για τη χρηματοδότηση των ολοκληρωμένων σχε-
δίων πολιτισμικής ανάπτυξης. Οι εθνικοί πόροι πρέπει
να συνδυάζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα –π.χ. ολο-
κληρωμένες χωρικές επενδύσεις, βιώσιμη αστική ανά-
πτυξη, τοπική ανάπτυξη–, καθώς και με πόρους από
τους δημοτικούς και περιφερειακούς προϋπολογι-
σμούς. Επίσης, δημιουργία νέων τραπεζικών χρηματο-
δοτικών εργαλείων, προκειμένου να διατεθούν στις μι-
κρές και ευέλικτες πολιτισμικές δημιουργικές βιομηχα-
νίες μόδας, design οπτικοακουστικών κ.λπ., τονώνον-
τας την απασχόληση αλλά και τις εξαγωγές.

Αυτή η δέσμη προτάσεων συνιστά τη βασική προσέγ-
γιση του ΠΑΣΟΚ για την προβολή της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς, αλλά και για την ανάδειξη και στήριξη του
σύγχρονου πολιτισμού μας προϊόντος. 

Άποψη

του 
Πάνου Ν. 
Αβραμόπουλου*

*Συγγραφέας, 
α’ αναπληρωματικός

δημοτικός 
σύμβουλος 
Αθηναίων 

Για μία πολιτισμική πολιτική, της ηθικής αρωγής και της ευημερίας!

Τ α όσα αποκαλύπτονται τις
τελευταίες ημέρες για την
«Κιβωτό του Κόσμου» –με τη

Δικαιοσύνη να έχει πάντα τον τελευταίο
λόγο– είναι το απόλυτο
γκρέμισμα ενός ανθρώπου που
κάποιοι χαρακτήρισαν «άγιο των
φτωχών», κάποιοι άλλοι
«είδωλο» και «παράδειγμα προς
μίμηση» και κάποιοι τρίτοι
«θεόσταλτο». 

Ο λόγος για τον πατέρα Αντώνιο Παπα-
νικολάου, τον εμπνευστή και ιδρυτή –το
μακρινό 1998– της ΜΚΟ που το όνομά
της έγινε γρήγορα συνώνυμο της ανιδιο-
τελούς προσφοράς προς τα παιδιά, απ’
όποια γωνιά του πλανήτη κι αν είχαν έρθει
στη χώρα μας. Ο λιγομίλητος κληρικός,
που με το μπάσκετ και τις απλές, ανθρώ-
πινες κουβέντες κατάφερνε να «ζεστά-
νει» τις καρδιές των παιδιών που από τα
πρώτα χρόνια της ζωής τους βίωναν το

πιο σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας μας,
πολύ γρήγορα έγινε «σύμβολο», έγινε
ένας «σταρ» με ράσο.  Μία επίσκεψη στην
ιστοσελίδα της «Κιβωτού του Κόσμου»,
ένα... σερφάρισμα σε ιστοσελίδες και στο

YouTube αρκεί για να καταλάβει κανείς
ότι ο πατέρας Αντώνιος είχε ξεπεράσει
προ καιρού τα «στενά» όρια του κληρικού.
Ο ίδιος και η πρεσβυτέρα του επιμένουν

πως είναι «θύματα» των ίδιων
των παιδιών που ανέθρεψαν μέ-
σω της «Κιβωτού» και κάποιων...
σκοτεινών κυκλωμάτων που εί-
χαν ως αποτέλεσμα όχι απλώς
την απομάκρυνσή τους από τις

δομές, αλλά ακόμη και την απαγό-
ρευση να προσεγγίζουν το δημιούρ-

γημά τους. 

Κιβωτός... bank

Αυτή η εισαγγελική απόφαση αποτελεί
ουσιαστικά το «κύκνειο άσμα» του πατρός
Αντωνίου στην «Κιβωτό του Κόσμου»,
ενώ ένας-ένας «ξηλώνονται» και οι επί
χρόνια συνεργάτες του και μάλιστα κάποι-
οι έχουν ήδη καταγγελθεί για κακοποιητι-
κές συμπεριφορές. 

Την ίδια ώρα, οι απλοί πολίτες που από

το υστέρημά τους είχαν σπεύσει να προ-
σφέρουν σε έναν άνθρωπο που στο πρό-
σωπό του δεν έβλεπαν απλά έναν ευσεβή
κληρικό, αλλά έναν σύγχρονο «άγιο», δεν
μπορούν να πιστέψουν τον... χορό εκα-
τομμυρίων που είχε στηθεί γύρω από την
«Κιβωτό του Κόσμου». 

Με την έρευνα των Αρχών να μην έχει
ακόμη ολοκληρωθεί, ο πατέρας Αντώνιος
και η πρεσβυτέρα του, Σταματία Γεωργαν-
τή, εμφανίζονται να διαχειρίζονται ίσως
και περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευ-
ρώ τα τελευταία πέντε χρόνια, με τους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς «φου-
σκωμένους» και πολλά ερωτήματα να ζη-
τούν απάντηση: Όπως το από πού προέρ-
χονται τα 347.000 ευρώ και οι 270 χρυ-
σές λίρες που βρέθηκαν σε χώρο τους, ή
το πώς αγοράστηκε και γιατί η μεζονέτα
στη Ραφήνα με χρήματα από την «Κιβω-
τό». Και όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες τα
της υπόθεσης, είμαστε ακόμη στην αρχή...

Κώστας Παπαδόπουλος

«Κιβωτός
του Κόσμου»

Ο χορός εκατομμυρίων και 
το «γκρεμισμένο» είδωλο
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Σ το έργο που έχει συντελεστεί στην
παρούσα δημοτική θητεία αναφέρθηκε,
μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος

Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας. Ο
δήμαρχος ανέπτυξε, επίσης, τον σχεδιασμό του
για το επόμενο διάστημα, αλλά και για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που έχει
«αναστατώσει» όλους τους δήμους. Άνοιξε
επίσης τα χαρτιά του για τη διεκδίκηση της
επανεκλογής του στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους τι συνέπειες
έχει στον δήμο σας; Πώς τις αντιμετωπίζετε; 

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί μια ακόμη πρόκληση
–μετά την πανδημία– που καλούμαστε να αντιμετω-
πίσουμε, καθώς ανεβάζει δραματικά τις δαπάνες
μας. Δαπάνες που δεν έχουμε επιλογή παρά να τις
επωμιστούμε με παράλληλη προσπάθεια εξορθολο-
γισμού τους και χωρίς έκπτωση στις υπηρεσίες μας.

Όπως κάνουμε με την ενεργειακή αναβάθμιση των
σχολείων μας, με τις εργασίες στο 1ο Δημοτικό, το
1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο να είναι υπό ολοκλή-
ρωση. Ακόμη και το νεότευκτο 2ο Λύκειο, που πρό-
σφατα εγκαινιάσαμε, είναι φιλικό προς το περιβάλ-
λον και βιοκλιματικό έχοντας μέχρι και φωτοβολταϊ-
κά πάνελ, το Δημοτικό Κολυμβητήριο –που παραδί-
δεται σύντομα– το ίδιο. Και δεν μένουμε εδώ, κα-
θώς κάνουμε εξοικονόμηση μέσα από τον ορισμό
ενεργειακού υπευθύνου και σωστές πρακτικές, ενώ
αντικαταστήσαμε και τον φωτισμό της πόλης με
LED. Όσο για τα κόστη, είναι πραγματικά μεγάλα και
φανταστείτε ότι ακόμη δεν μπήκε ο χειμώνας, αλλά,
όσο και αν είναι δυσβάστακτα, σε καμιά περίπτωση
δεν μετακυλούμε βάρη στους δημότες μας, και αυτό
αποδεικνύεται από τη μηδενική αύξηση στα δημοτι-
κά τέλη. Παράλληλα προσβλέπουμε σε κρατική ενί-
σχυση των δήμων…

Ολοκληρώθηκαν τρία χρόνια από την παρούσα
δημοτική θητεία. Κάνοντας έναν απολογισμό, τι
έχετε πετύχει μέχρι σήμερα; 

Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας είναι το ότι η Μετα-
μόρφωση είναι παρούσα παντού. Και καταφέρνου-
με να λάβουμε –και λαμβάνουμε– χρηματοδότηση
για πολλά έργα, μεταξύ των οποίων και τα σχολεία
που ήδη ανέφερα. 

Όσο για έργα της πρώτης τριετίας, ενδεικτικά και
μόνο ενδεικτικά, αναφέρω τα νέα πεζοδρόμια που
μπαίνουν σε όλη την πόλη για τρίτη συνεχή χρονιά, τις
συνεχιζόμενες διανοίξεις δρόμων, τα νέα λεωφορεία
και την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας, το Δη-
μοτικό Κολυμβητήριο που ανακαινίστηκε πλήρως και

εντός των ημερών ξεκινά η λειτουργία του, τα νέα
οχήματα με τα οποία ενισχύεται ο δήμος (για παρά-
δειγμα, παραλαμβάνουμε συνολικά τέσσερα απορ-
ριμματοφόρα), τον Κόμβο στον Προαστιακό και τα
ηχοπετάσματα στη Νέα Ζωή, που σύντομα ξεκινούν
με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, την
αγορά του Κτήματος Κουτσουμπέλη και μάλιστα σχε-
δόν 1 εκατομμύριο ευρώ χαμηλότερα, την αγορά των
οικοπέδων Λαμπάκη και Κουμπούρη μέσα από την
οποία θα αναβαθμιστεί η περιοχή του Προφήτη Ηλία
και πολλά ακόμη. Δεκάδες έργα, παρά την πανδημία
και τη γραφειοκρατία. Έργα που είναι δύσκολο να πε-
ριοριστούν στα όρια μίας συνέντευξης. Έργα με τα
οποία η Μεταμόρφωση αλλάζει πρόσωπο. 

Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας σε σχέση με
τα έργα, μέχρι το τέλος της παρούσας θητείας; 

Στο τέλος της παρούσας θητείας, θα υπάρχουν
πολλά έργα ολοκληρωμένα, αρκετά σε εξέλιξη και
αρκετά έτοιμα να ξεκινήσουν. Δεν κινούμαι με χρονι-
κό ορίζοντα εκλογών. Γνώμονάς μου είναι να γίνον-
ται έργα και να γίνεται η πόλη μου, η Μεταμόρφωση,
μέρα με τη μέρα καλύτερη. Και να υπάρχει πρόοδος.
Δεν έχει σημασία τόσο το να τελειώσει ένα «κολλη-
μένο» επί χρόνια έργο το ’23 και όχι το ’24, όσο το
μην προχωράνε η διαδικασία ωρίμανσής του και η
κατασκευή του.

Πώς ο Δήμος Μεταμόρφωσης θα μεταβεί στη
σύγχρονη εποχή της ψηφιοποίησης; 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει ήδη ξεκινήσει την
ψηφιακή μετάβαση, εκμεταλλευόμενος τις νέες τε-
χνολογίες κυρίως του υπουργείου Ψηφιακής Με-
ταρρύθμισης, όπως την «Ίριδα», το «MyDimosLive»
και τις θυρίδες των δήμων στο gov.gr. 

Την ίδια στιγμή επενδύουμε σε εφαρμογές που
συμβάλλουν στην αμεσότερη και καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, εκμεταλλευόμενοι κάθε διαθέσι-
μο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα είναι η επιλογή λογισμικών συστημάτων
«έξυπνης πόλης» (smart city), ισχυρών τηλεπικοινω-
νιακών βάσεων και ελαχιστοποίησης των αρχείων
σε χαρτί και φιλοξενίας του συνόλου των πληροφο-
ριακών συστημάτων στο κυβερνητικό νέφος (g-clo-
ud). Με λίγα λόγια, ο Δήμος Μεταμόρφωσης δεν
γυρνά σελίδα μόνο όσον αφορά τα μεγάλα έργα, αλ-
λά γίνεται «εξυπνότερος», πληροφοριακά προσβάσι-
μος και με ένα ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα σε σχέ-
ση ακόμη και με γνωστούς καινοτόμους δήμους.

Έχετε ανακοινώσει ήδη ότι θα διεκδικήσετε την
επανεκλογή σας το 2023. Ποιοι είναι οι στόχοι και
οι προτεραιότητές σας για την επόμενη θητεία;

Το 2019, οι συνδημότες μου εμπιστεύθηκαν το
όραμα που έχω για τη Μεταμόρφωση και έφεραν
την ελπίδα στην πόλη. Και πράγματι, μετά από χρό-
νια στασιμότητας, την τελευταία τριετία, με πολλή
δουλειά καταφέραμε να κάνουμε ΜΑΖΙ την ελπίδα
πράξη. Με πλούσιο έργο που δεν αμφισβητείται.
Ένα όραμα το οποίο όμως δεν μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί –και δεν ολοκληρώνεται– μέσα σε μία μόλις
τετραετία. Έργο για τη συνέχιση του οποίου θα
διεκδικήσω την επανεκλογή μου το 2023, έχοντας
το πλεονέκτημα να μπορώ να κοιτώ τους συμπολί-
τες μου στα μάτια… Γιατί ξέρουν ποιος είμαι και
γιατί κράτησα τον λόγο μου.

«Δεν κινούμαι με χρονικό ορίζοντα εκλογών…
Γνώμονάς μου είναι να υπάρχει πρόοδος, 
να γίνονται έργα και να γίνεται η πόλη μου, 
η Μεταμόρφωση, μέρα με τη μέρα καλύτερη»

Στράτος 
Σαραούδας 
Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Καταφέραμε να κάνουμε 
ΜΑΖΙ την ελπίδα… πράξη
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O σο ο χειμώνας μάς δείχνει τα
δόντια του, θα έχουμε μια πιο
σαφή εικόνα για το πώς θα

εξελιχθεί η πανδημία. Σε αυτήν τη
συγκυρία, που σχεδόν κάθε βδομάδα τα
στοιχεία της επιδημιολογικής
επιτήρησης του ΕΟΔΥ μοιάζουν, πρέπει,
αν θέλουμε να βγάζουμε κάποια
συμπεράσματα, να κρατάμε τις
λεπτομέρειες, που ίσως μας δείχνουν
κάτι για το μέλλον. 

Στην τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ, εντύ-
πωση προκαλεί στο γράφημα για τις υπο-
παραλλαγές η εξέλιξη της B.Q.1.1 μέσα
σε λίγες βδομάδες. Πλέον καταλαμβάνει
το 20% των κρουσμάτων και να σκεφτείτε
πως η ανάλυση είναι μέχρι τις 20/11, που
σημαίνει ότι, όσο πλησιάζουμε προς τα Χρι-
στούγεννα, ίσως οι εκτιμήσεις κάποιων ει-
δικών για πλήρη επικράτησή της βγουν
αληθινές. Η υποπαραλλαγή B.Q.1.1 ήρθε
ως συνέχεια της B.Q.1 και οι δυο ανήκουν
στην ομάδα του στελέχους ΒΑ.5, το οποίο,
αν και μειώνεται, παραμένει το πιο συχνά
εμφανιζόμενο. Η παραλλαγή «Κένταυρος»
(ΒΑ.2.75) παρακλάδι του στελέχους «Όμι-
κρον 2» (ΒΑ.2), είναι σε σταθερά επίπεδα.
Αντίθετα, η υποπαραλλαγή B.Q.1.1, μέσα
σε μόλις πέντε βδομάδες από την ανίχνευ-
σή της στα κρούσματα της χώρα μας,
έφτασε από το 0,6% στο 20%. Η B.Q.1 έχει
πιο αργή πορεία και φτάνει το 7,6% των
κρουσμάτων. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί
πως δεν έχει σημασία να κοιτάμε τις πα-
ραλλαγές και τα στελέχη. Όμως δεν είναι
έτσι. Έχει σημασία να ξέρουμε ποια παραλ-
λαγή επικρατεί, για να βλέπουμε τι «ζημιά»
μπορεί να κάνει στην επιδημιολογική εικό-
να μιας χώρας, πόσο γρήγορα «τρέχει» μέ-
σα στην κοινότητα, πόσες μολύνσεις και
επαναμολύνσεις δίνει, αν τα συμπτώματα
είναι πιο έντονα, αν πιέζει στο ΕΣΥ και κυ-
ρίως αν διαφεύγει της ανοσίας μας από τα
εμβόλια και προηγούμενες νοσήσεις. 

Για να «διαφεύγει»

Φυσικά, οι ειδικοί το έχουν πει ξεκάθαρα
πως ο ιός δημιουργεί μεταλλάξεις ακρι-
βώς για να διαφεύγει της ανοσίας μας και
να συνεχίζει να υπάρχει. Όμως, για τους
επιστήμονες έχει σημασία να ξέρουν αν σε
αυτήν τη συγκυρία, που έρχεται ο χειμώνας
και η γρίπη έχει φανεί, θα περάσουμε Χρι-
στούγεννα με ένα νέο κύμα ή μια νέα έξαρ-
ση. Ο γιατρός-ερευνητής στις ΗΠΑ Γιώργος
Παυλάκης, με ανάρτησή του στο Facebbok
επισημαίνει ότι τα καινούργια στελέχη, και
ιδιαίτερα το B.Q.1.1, που είναι το πιο επί-
φοβο, θα διπλασιάζονται κάθε περίπου 15
μέρες. Με βάση αυτό, η πρόβλεψή του εί-
ναι πως η πλειοψηφία των μολύνσεων τα

Χριστούγεννα θα είναι από B.Q.1.1, με φό-
βο να προκληθεί μίνι-τσουνάμι μολύνσεων
στην Ελλάδα, όπως γράφει χαρακτηριστι-
κά. Το κομβικό σημείο της ανάρτησης αφο-
ρά τους εμβολιασμένους, για τους οποίους
ο ερευνητής αναφέρει πως μπορούν να μο-
λυνθούν και να μεταδώσουν. 

Στη χειρότερη θέση

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Παυλά-
κη, τσουνάμι μολύνσεων σημαίνει πολλούς
θανάτους, που θα έχει ως αποτέλεσμα η
χώρα μας να βρίσκεται στις χειρότερες θέ-
σεις παγκόσμια για δυτική χώρα. Ο ειδικός,
στην ίδια ανάρτηση, κάνει έκκληση για
προσοχή ενόψει του χειμώνα, χωρίς την
παρούσα αδιαφορία, όπως γράφει χαρα-
κτηριστικά. 

Αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα νέα στελέχη
είναι επικίνδυνα ακριβώς επειδή διαφεύ-
γουν της ανοσίας είτε από τα εμβόλια είτε
από τις προηγούμενες μολύνσεις. Κλείνον-
τας την ανάρτησή του αναφέρει πως ο κο-
ρονοιός παραμένει απρόβλεπτος, και κάθε

νέα μόλυνση προκαλεί βλάβες στον εγκέ-
φαλο, τα νεφρά, τα αγγεία, την καρδιά.
Ένα 15% των μολυσμένων, όπως γράφει,
έχει βλάβες που επιμένουν για μήνες. 

Μάσκα και σχολεία

Μέσα στη βδομάδα που πέρασε, άρχισε
να ακούγεται η φήμη πως θα τεθεί θέμα
στην Επιτροπή των Ειδικών να επιστρέψει η
μάσκα στα σχολεία. Και η φήμη αυτή, που
δεν γνώριζαν ούτε κορυφαία μέλη της Επι-
τροπής, διαψεύστηκε γρήγορα. Το Υπουρ-
γείο Υγείας δεν εξετάζει το θέμα της επι-
στροφής της μάσκας στα σχολεία και δεν
θα τεθεί τέτοιο θέμα στην Επιτροπή. Οι παι-
δίατροι σαφώς επισημαίνουν ότι ειδικά φέ-
τος βλέπουν μεγάλη αύξηση των επισκέ-
ψεων των παιδιών στα ιατρεία τους, με αρ-
κετές αναπνευστικές ιώσεις. Όμως αυτό
ήταν αναμενόμενο, ειδικά μετά τα τρία
χρόνια πανδημίας, κυρίως στα μικρά παι-
διά που δεν πήγαν ποτέ σε παιδικό σταθμό,
ώστε το ανοσοποιητικό τους να είναι πιο
εκπαιδευμένο στους ιούς. Όσο ο καιρός

χαλάει, είναι δεδομένο ότι θα βλέπουμε
αύξηση των κρουσμάτων γρίπης. Προς το
παρόν, βλέπουμε μια συνεχή αύξηση των
επισκέψεων στα ιατρεία με συμπτώματα
γριπώδους συνδρομής. Ωστόσο, η σύστα-
ση για αντιγριπικό εμβολιασμό παραμένει
ειδικά σε παιδιά και ευπαθεις ομάδες και
πηγαίνει –όπως λένε στο Π φαρμακοποιοί–
αργά για την εποχή. Ίσως η καλοκαιρία του
προηγούμενου διαστήματος, ίσως η κόπω-
ση από τα πολλά εμβόλια, οδηγούν πολ-
λούς στη σκέψη να το αναβάλουν για αργό-
τερα, όμως αυτή είναι μια λάθος τακτική,
σύμφωνα με τους ειδικούς, που βλέπουν
να έρχεται κύμα γρίπης μέσα στις γιορτές
και δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν αντι-
σώματα όσοι αργήσουν να εμβολιαστούν.

Τι κρύβουν οι νέες 
υποπαραλλαγές
του κορονοϊού

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Σταθερή τάση 
με μικρή μείωση 
Με εξαίρεση την αύξηση των νέων
υποπαραλλαγών, τα νεότερα στοι-
χεία για την πανδημία στη χώρα μας
έχουν μια σταθερή τάση με μικρή μεί-
ωση κάποιων δεικτών. Τα κρούσματα
της βδομάδας που πέρασε ήταν σε
πτώση στο -19%, βάσει των τεστ που
δηλώθηκαν. Όπως πτώση -26% ση-
μειώθηκε και στους θανάτους. Ο δεί-
κτης θετικότητας επί των τεστ, κοντά
στο 7%, οι διασωληνωμένοι 93. Η με-
γαλύτερη αύξηση του ιού στα λύματα
καταγράφεται στο Ηράκλειο με
+55%. Οι επαναμολύνσεις αποτε-
λούν το 28% των νέων κρουσμάτων. 

Έχει σημασία να
ξέρουμε ποια

παραλλαγή
επικρατεί, για να

βλέπουμε τι
«ζημιά» μπορεί να

κάνει στην
επιδημιολογική

εικόνα μιας χώρας
και πόσο γρήγορα

«τρέχει» μέσα στην
κοινότητα
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Οι μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες
στην ΕΕ, βάσει στοιχείων της
Κομισιόν, παράγουν περίπου

4.000 τόνους τσιμέντου την ημέρα, με το
ενεργειακό κόστος να αντιπροσωπεύει
έως και 40% του συνολικού κόστους
παραγωγής του υλικού. 

Η διαδικασία παραγωγής είναι ενεργοβόρα
και παράγει σημαντικές ποσότητες CΟ2 σκό-
νης και άλλων ρύπων. Το 2018, σύμφωνα με
τη μελέτη «Κατάσταση και προοπτικές συν-
επεξεργασίας απορριμμάτων σε εργοστάσια
τσιμέντου της ΕΕ», τα συμβατικά ορυκτά καύ-
σιμα αντιπροσώπευαν το 52% του μείγματος
καυσίμων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τσι-
μέντου, ενώ τα εναλλακτικά καύσιμα από τα
απόβλητα αντιστοιχούσαν στο 48%. Έχει υπο-
λογιστεί ότι ο κλάδος έχει τη δυνατότητα να
αντικαταστήσει μεσοπρόθεσμα έως και 60%
τα παραδοσιακά καύσιμα που καταναλώνει
με προ-επεξεργασμένα απόβλητα. Στο μέλ-
λον, αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να ανέλ-
θει ακόμη και στο 95%! Τα κράτη-μέλη θα
μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως και 12,2
δισεκατομμύρια ευρώ, αξιοποιώντας την
υπάρχουσα δυναμικότητα αποβλήτων στη
βιομηχανία τσιμέντου της ΕΕ. 

Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τσι-
μέντου CEMBUREAU είναι μέχρι το 2030 να
έχει μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 30% για
το τσιμέντο και κατά 40% στην αλυσίδα
αξίας. Στην Ελλάδα, «η τσιμεντοβιομηχανία
είναι η βασική βιομηχανική δραστηριότητα
που υποκαθιστά συμβατικά από δευτερογε-
νή καύσιμα που προέρχονται από αξιοποί-
ηση αποβλήτων».

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός

Με αφορμή το συνέδριο για την «ενεργει-
ακή αξιοποίηση απορριμμάτων - βιομάζα -
κυκλική οικονομία» του A-Energy, μιλήσαμε
με τη Λένα Μπέλση, πρόεδρο του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύ-
κλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απο-
βλήτων (ΣΕΠΑΝ), για τις εξελίξεις στην τσι-

μεντοβιομηχανία πάνω στον τομέα αυτόν: «Η
τσιμεντοβιομηχανία είναι η βασική βιομηχα-
νική δραστηριότητα που υποκαθιστά συμβα-
τικά από δευτερογενή καύσιμα που προέρ-
χονται από αξιοποίηση αποβλήτων. Η ενερ-
γειακή αξιοποίηση των δευτερογενών καυσί-
μων, που προέρχονται από την επεξεργασία
αποβλήτων, προσφέρει σημαντικά περιβαλ-
λοντικά και αναπτυξιακά οφέλη: μεγιστοποί-
ηση της αξιοποίησης των αποβλήτων, περιο-
ρισμό της ποσότητας που διατίθεται με τα-
φή, μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, συνεισφορά στη μείωση εκ-
πομπών που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, αποτελεσματικότερη προστα-
σία του περιβάλλοντος. Μέσω της επεξεργα-
σίας των αποβλήτων που οδηγούνται προς
ενεργειακή αξιοποίηση, μπορούμε να παρά-
γουμε θερμική ή και ηλεκτρική ενέργεια».

Σας ικανοποιούν τα βήματα που έχουν
γίνει στη χώρα μας συγκριτικά με άλλες

ευρωπαϊκές χώρες; Συμφωνείτε με τα
κίνητρα που παρέχονται από την ΕΕ;

Στην ΕΕ, η ταφή αποβλήτων που μπορούν
να αξιοποιηθούν είτε απαγορεύεται (π.χ.
Γερμανία) είτε είναι μη ελκυστική λόγω του
υψηλού κόστους της, με συνέπεια τη μετακί-
νηση προς την ενεργειακή αξιοποίηση, ως
αποτέλεσμα της σταδιακής εφαρμογής πο-
λιτικών για τον σκοπό αυτόν. Συμπληρωματι-
κά προς την ανακύκλωση εφαρμόζεται η
ενεργειακή αξιοποίηση, με την οποία ανα-
κτάται ενέργεια από τα υλικά που δεν μπο-
ρούν να ανακυκλωθούν και θα οδηγούνταν
στην ταφή. Ενδεικτικά, στις χώρες της ΕΕ με
υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και χαμηλά
ποσοστά ταφής, υπάρχουν αντίστοιχα και
υψηλά ποσοστά ενεργειακής αξιοποίησης. 

Στη χώρα μας η ασφαλής διάθεση (τα-
φή), που είναι η λιγότερο επιθυμητή επιλο-
γή, παραμένει η κύρια μέθοδος διαχείρι-
σης των αποβλήτων (80%). Τα τελευταία
χρόνια γίνεται από την τσιμεντοβιομηχανία
στην Ελλάδα αξιοποίηση δευτερογενών
καύσιμων που προέρχονται από την επε-
ξεργασία μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
συμβάλλοντας στην εκτροπή αποβλήτων

από την ταφή. Παραμένει όμως η υποκατά-
σταση των συμβατικών καυσίμων από δευ-
τερογενή καύσιμα σε χαμηλά ποσοστά σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώ-
πης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη
αντι-κινήτρων στην ταφή.

Η στροφή προς την κυκλική οικονομία
προϋποθέτει αλλαγή του παραγωγικού και
καταναλωτικού μοντέλου, με τη μέγιστη δυ-
νατή ανάκτηση υλικών και πόρων.

Ποιο είναι το ποσοστό συν-επεξεργα-
σίας αποβλήτων στην τσιμεντοβιομη-
χανία στην Ελλάδα στον πίνακα κατά-
ταξης της ΕΕ και ποια η συνεισφορά
στη μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου;

Στην παρούσα φάση, το ποσοστό συν-
επεξεργασίας (προσφέρει ουσιαστική λύ-
ση στη διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχά-
νοντας ταυτόχρονα ανάκτηση ενέργειας
και ανακύκλωση υλικών) κυμαίνεται σε
36%, όταν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής
τσιμέντου που χρησιμοποιούν δευτερογε-
νή καύσιμα σε ποσοστό άνω του 90%. Από

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

«Το ποσοστό συν-επεξεργασίας
στα εργοστάσια τσιμέντου για
διαχείριση αποβλήτων με
ταυτόχρονη ανάκτηση ενέργειας
(δευτερογενή καύσιμα) και
ανακύκλωση υλικών κυμαίνεται
στη χώρα μας σε 36%, ενώ σε
άλλα ευρωπαϊκά κράτη ο κλάδος
χρησιμοποιεί δευτερογενή
καύσιμα άνω του 90%»

Καύσιμα από τα απόβλητα   
ΣΕΠΑΝ: Στη χώρα μας η ασφαλής διάθεση (ταφή), που είναι η λιγότερο επιθυμητή επιλογή,         

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com
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Όφελος 1,5 δισ. 
Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας: Το

2023 (λόγω ΑΠΕ) θα «γλιτώσουμε», με
τις σημερινές τιμές, τουλάχιστον 1,5 δισ.
ευρώ που θα αναγκαζόμασταν να δαπα-
νήσουμε για να πληρώσουμε φυσικό αέ-
ριο που θα εισαγάγαμε, ώστε να παρά-
γουμε ηλεκτρική ενέργεια.

Τουρκικά εμπόδια
Η επιθετική συμπεριφορά της Τουρ-

κίας στην κυπριακή ΑΟΖ, η οποία προβαί-
νει σε παράνομες γεωτρήσεις μπροστά
στις ακτές μας, είναι βασικό εμπόδιο για
να ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερί-
ου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Εκτι-
μάται ότι το «μπλοκ Αφροδίτη» μπορεί να
αποδώσει ετησίως 5 έως 10 δισ. κ.μ.
φυσικού αερίου.

Αναγκαία παραχώρηση
Αν και ισχύουν οι αμερικανικές κυρώ-

σεις κατά της Βενεζουέλας, το υπουρ-
γείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξουσιοδό-
τησε τη Chevron Corporation να ξαναρ-
χίσει την παραγωγή πετρελαίου στη χώ-
ρα. Ενεργειακοί αναλυτές σημειώνουν
ότι η παραγωγή Chevron μάλλον δεν θα
είναι τόσο σημαντική όσο να επηρεάσει
την τιμή του μαύρου χρυσού στις διε-
θνείς αγορές.

Ρωσικό ντίζελ
Στις 12 πρώτες μέρες του Νοεμβρίου,

τα φορτία ρωσικού ντίζελ με προορισμό
το δίκτυο λιμένων και αποθηκευτικών
χώρων σε  Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και
Αμβέρσα έφθασαν τα 215.000 βαρέλια
την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση 126%
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.

Νέο μέλος
Το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου κα-

λωσόρισε τη MYTILINEOS ως νέο μέλος
του, «μία από τις πιο υγιώς αναπτυσσό-
μενες βιομηχανίες στην Ελλάδα και έναν
από τους ισχυρότερους διεθνείς παρά-
γοντες στον τομέα της μεταλλουργίας». 

Έξτρα κονδύλια 
Πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες θα

διαθέσει η βρετανική κυβέρνηση, ανε-
ξαρτήτως των κονδυλίων, για την αντιμε-
τώπιση των τιμών ενέργειας που ανέρ-
χονται αθροιστικά στα 6,6 δισ., για να μο-
νώσουν οι ιδιοκτήτες τα σπίτια τους. 

and WIND
GAS

S LAR

την εν λόγω συν-επεξεργασία στην Ελλά-
δα (σύμφωνα με στοιχεία για το 2021), οι
εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 240.000
τν. (σ.σ. η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία
αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις εισαγωγές
και τον ανταγωνισμό στις εξαγωγές της
από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως π.χ. Τουρκία, Αίγυπτος, Αλγερία
κ.ά., οι οποίες δεν υπόκεινται στους πε-
ριορισμούς εκπομπών CO2 και σε άλλες
διατάξεις προστασίας του περιβάλλον-
τος).

Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό συν-επεξεργα-
σίας που επιτυγχάνεται σήμερα στη χώρα
υπολείπεται του 50%, το οποίο προβλέπεται
για το έτος 2023 στη σχετική Εθελοντική
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης
Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδας (ΕΤΕ) και του
ΥΠΕΝ. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέλη του ΣΕ-
ΠΑΝ από τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχα-
νίας προβαίνουν διαρκώς σε επενδύσεις για
την ενεργειακή αξιοποίηση δευτερογενών
καυσίμων. 

Ο γενικός γραμματέας Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης
Γραφάκος δήλωσε στο συνέδριο ότι η

ενεργειακή αξιοποίηση είναι πλέον
εδώ και αποτελεί τον μοναδικό ασφα-
λή δρόμο για να περιοριστεί η ταφή στο
10% έως το 2030, όπως προβλέπουν ο
Εθνικός Σχεδιασμός και οι σχετικές
ευρωπαϊκές οδηγίες. Θεωρείτε ότι εί-
ναι εφικτός ο στόχος; Θέλετε να παρα-
τηρήσετε κάτι για το Εθνικό Σχέδιο για
τη Διαχείριση Αποβλήτων; 

Η ενεργειακή αξιοποίηση είναι εδώ περισ-
σότερα από 10 χρόνια, λόγω της τσιμεντο-
βιομηχανίας, και ήρθε η ώρα να επεκταθεί
και στην παραγωγή ηλεκτρικής ή/και θερμι-
κής ενέργειας. 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία αποδεικνύει ότι ο
στόχος της μείωσης της ταφής στο 10% εί-
ναι εφικτός δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα
στοιχεία της EUROSTAT, σε 7 ευρωπαϊκές
χώρες ήδη από το 2017 η υγειονομική ταφή
βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από το
10%, συνεπώς, ως κοινωνία, δεν χρειάζεται
να ανακαλύψουμε τον τροχό. (σ.σ.: Κατά το
2020, το ποσοστό υποκατάστασης των συμ-
βατικών καυσίμων από εναλλακτικά καύσι-
μα στην τσιμεντοβιομηχανία, στη χώρα μας,
ανερχόταν μόλις στο 7%, ποσοστό δυσανά-

λογο σε σχέση με το αντίστοιχο 44,4% μέσο
ποσοστό στην ΕΕ - 2016.)

Αναγκαία όμως προϋπόθεση είναι να θε-
λήσουμε να περάσουμε από τη θεωρία στην
πράξη και να συνειδητοποιήσουμε ότι η τα-
φή αποτελεί τη χειρότερη επιλογή αναφορι-
κά με τη διαχείριση αποβλήτων. 

Ανακυκλώσιμο υλικό

Το τσιμέντο και το σκυρόδεμα (100%
ανακυκλώσιμο υλικό) συμβάλλουν και στην
εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Το 75% του πληθυ-
σμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε αστι-
κά κέντρα ενώ οι τρέχουσες δημογραφικές
τάσεις υποδηλώνουν ότι το ποσοστό αυτό
θα εξακολουθήσει να αυξάνεται.

Οι συμβατικού τύπου κατασκευές, π.χ.
παλαιάς τεχνολογίας κτίρια, καταναλώνουν
ενέργεια που υπολογίζεται σε 150-200
kWh/m2 ανά έτος. Αντίθετα, τα κτίρια νέ-
ας τεχνολογίας σκυροδέματος και νέου
σχεδιασμού, λόγω της θερμοχωρητικότη-
τας και άλλων παραμέτρων, μπορούν να
καταναλώνουν μόλις 50 kWh/m2 ανά έτος
ή και λιγότερες».

  της τσιμεντοβιομηχανίας  
       παραμένει η κύρια μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων, σε ποσοστό 80%!

Σεβασμός στην ιεράρχηση
διαχείρισης αποβλήτων 
Ο ΣΕΠΑΝ, όπως μας είπε η πρόεδρος του
Συνδέσμου, Λένα Μπέλση, έχει ως «βασική
θέση για την προώθηση της κυκλικής οικο-
νομίας τον σεβασμό στην ιεράρχηση αναφο-
ρικά με τη διαχείριση των αποβλήτων: Η
ανακύκλωση προηγείται της ενεργειακής
αξιοποίησης και η ενεργειακή αξιοποίηση
προηγείται της υγειονομικής ταφής. Η μετά-
βαση σε μία κυκλική οικονομία απαιτεί δια-
φορετική προσέγγιση, ώστε ήδη από τον
σχεδιασμό των προϊόντων να διευκολύνεται
η ανακύκλωση των υλικών, συνεισφέροντας
με αυτόν τον τρόπο στην εξοικονόμηση φυ-
σικών πόρων και στη μείωση των υλικών
που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή». 

Λένα Μπέλση,
πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ 
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Πολιτικοί,
εκπρόσωποι της Τ.Α.,

του Πολιτισμού και των
ΜΜΕ, επιχειρηματίες κ.ά.,

τίμησαν με την παρουσία τους
την εκδήλωση που οργάνωσαν

η ΝΚ MEDIA GROUP ΕΠΕ
και ο εκδότης Νίκος

Καραμανλής
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Hταν όλοι εκεί, στη λαμπερή γιορτή της
POLITICAL. Πολιτικοί, εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πολιτισμού
και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,

επιχειρηματίες κ.ά., τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση που οργάνωσαν την περασμένη Τετάρτη στο
ξενοδοχείο «Marriott Athens» η NK MEDIA GROUP
ΕΠΕ και ο εκδότης Νίκος Καραμανλής για τον 2o
χρόνο κυκλοφορίας της πρωτοποριακής ημερήσιας
ψηφιακής πολιτικής και οικονομικής εφημερίδας
POLITICAL. Την καινοτόμο πρωτοβουλία για την πρώτη
ψηφιακή εφημερίδα εξήραν όλοι οι ομιλητές, 
οι οποίοι, συγχαίροντας τον εκδότη και πρόεδρο της
NK MEDIA GROUP κ. Νίκο Καραμανλή, εστίασαν στην
έγκυρη, άμεση και πλουραλιστική ενημέρωση από την
POLITICAL. Ιδιαίτερη αναφορά στο «απολύτως
επιτυχημένο εγχείρημα» της κυκλοφορίας της
POLITICAL σε ψηφιακή μορφή έκαναν ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, οι υπουργοί Άδωνις
Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης
Θεοδωρικάκος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Κώστας
Τσιάρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές
Θοδωρής Ρουσόπουλος, Διονύσης Χατζηδάκης και
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και η αναπληρώτρια
εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Αναστασία
Σιμητροπούλου, οι οποίοι και εξέφρασαν τις
ευχαριστίες του πολιτικού κόσμου, αφού η εφημερίδα,
όπως τόνισαν, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
βουλευτές, όλων των αποχρώσεων, να εκφράζουν
σε αυτήν τις απόψεις τους.

Λαμπερή γιορτή    ΧΡΟΝΙΑ

Ο εκδότης Νίκος
Καραμανλής 

με τη σύζυγό του
(αριστερά), 
τη Μάγδα

Τσέγκου και τον
γιο του, Γιώργο

Γιώργος Πατούλης, περιφερειάρχης Αττικής, Μάγδα
Τσέγκου, Αθηναγόρας Ανδρεάδης, επιχειρηματίας

Γιάννης Μπρατάκος, υφυπουργός 
παρά τω Πρωθυπουργώ

Γιώργος Λυμπέρης, (δεξιά) Κωνσταντίνος
Λυμπέρης, εταιρεία Palladian 

Γιώργος Κώτσηρας,
υφυπουργός Δικαιοσύνης

Μάριος Θεμιστοκλέους, γενικός γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του υπ. Υγείας

Λευτέρης Οικονόμου, υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Εδουάρδος Καρρέρ,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της VERTICAL SOLUTIONS S.A

Διονύσης Χατζηδάκης, βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης βουλευτής
Α’ Αθηνών,  Θέμης Χειμάρας, βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Μπουκώρος, βουλευτής Μαγνησίας, 
Γιώργος Βλάχος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Νίκη Κεραμέως, υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός Παρά τω
Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: 

«Συνεχίζουμε 
με υπευθυνότητα 
και συνέπεια»

Γ ια τα δύο χρόνια κυκλοφορίας της POLITICAL μί-
λησε ο εκδότης και πρόεδρος της ΝΚ MEDIA
GROUP, κ. Νίκος Καραμανλής. Μεταξύ άλλων εί-

πε: «Πέρασαν ήδη δύο χρόνια από την ημέρα που κάναμε
το παράτολμο όραμά μας πράξη. Μια πλήρης καθημερι-
νή ψηφιακή εφημερίδα, με θέματα πολιτικά, οικονομικά,
επιχειρηματικά, πηγαίνει κάθε πρωί στα emails πολλών
χιλιάδων αναγνωστών. Δυο χρόνια τώρα, στόχος μας εί-
ναι όχι μόνο η καταγραφή των θεμάτων της επικαιρότη-
τας, αλλά η σοβαρή ανάλυση και σωστή αντιμετώπιση
των γεγονότων. Με πείσμα και προσήλωση στην έγκυρη
και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, στις αρχές της δημοσιο-
γραφικής δεοντολογίας και αρτιότητας, τις οποίες πιστά
υπηρετούμε.

Δύο χρόνια τώρα, η POLITICAL δεν στρογγυλεύει γω-
νίες, δεν κάνει εκπτώσεις στις απόψεις της, διεγείρει
προβληματισμούς, σχολιάζει αντικειμενικά τα γεγονότα
και, με τις δυναμικές παρεμβάσεις της, αρκετές φορές
τα διαμορφώνει. Με άξονα τις ιδεολογικές και πολιτικές
της πεποιθήσεις, με συνεκτική συγκρότηση λόγου και εκ-
φορά του, με ευπρέπεια και ήθος, έχει κερδίσει την απο-
δοχή και την επιβεβαίωση από το σύνολο του αναγνωστι-
κού κοινού.

Το παράτολμο εγχείρημα της POLITICAL, πριν από δύο
χρόνια, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τίποτα δεν είναι
αδύνατο! Ο στόχος ενός επιτυχημένου ειδησεογραφικού
και επιχειρηματικού μοντέλου, δηλαδή μίας ημερησίας
αναπτυσσόμενης ψηφιακής εφημερίδας και μίας νέας
εκδοτικής επιχείρησης, βασισμένα πάνω στον νέο ψη-
φιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, επετεύχθη και
σήμερα νιώθουμε δικαιωμένοι και περήφανοι για το δη-
μιούργημά μας, που ακούει στο όνομα POLITICAL».

  για τα 2 χρόνια POLITICAL

«Το πρώτο μας ψηφιακό φύλλο κυκλοφόρησε στις 17
Νοεμβρίου 2020. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, ο αριθμός
των αναγνωστών μας έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρό-
οδο και έχουμε ξεπεράσει σε αριθμό αναγνωστών κατά
πολύ όλες τις κλασικές εφημερίδες.  Η ψηφιακή εφημε-
ρίδα POLITICAL κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο και
διαβάζεται καθημερινά από 45.000 έως 50.000 ανα-
γνώστες και με στόχο την επόμενη χρονιά, το 2023, μια
πολλαπλά εκλογική χρονιά, να διπλασιάσει τον αριθμό
των αναγνωστών. Ο πολιτικός κόσμος αγκάλιασε την
εφημερίδα POLITICAL, γιατί, στην πολλαπλή κρίση που
έπληξε τη χώρα μας, γεωπολιτική, πληθωριστική, υγει-
ονομική, οικονομική αλλά και πολιτική, βρέθηκε στη σω-
στή πλευρά της κοινωνίας, με την ψύχραιμη και αντικει-
μενική ενημέρωση των αναγνωστών της. Επίσης, ο επι-
χειρηματικός κόσμος είδε τη μεγάλη διεύρυνση του ανα-
γνωστικού κοινού και την αποτελεσματικότητα της δια-
φημιστικής επένδυσης στην POLITICAL και ανταποκρί-
νεται καθημερινά, συμμετέχοντας με όλο και μεγαλύτε-
ρο διαφημιστικό κονδύλι.  Συνεχίζουμε με υπευθυνότη-
τα και συνέπεια την καθημερινή ενημέρωση χιλιάδων
αναγνωστών. Με αποκαλύψεις που ξαφνιάζουν, με απο-
κλειστικότητες που προκαλούν, με συνεντεύξεις που συ-
ζητιούνται και με πίστη στην αλήθεια της είδησης. 
Στη χώρα μας, η εφημερίδα POLITICAL συνεχίζει πρώτη
να γράφει την ιστορία του Ψηφιακού Ημερήσιου Τύπου». 

17 Νοεμβρίου 2020

Μιχάλης Παπαδόπουλος, υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Κώστας Σκρέκας, υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Λευτέρης Κρητικός, 
τέως υποδιοικητής ΕΦΚΑ

Σίμος Κεδίκογλου, υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γιώργος Τσαπρούνης, διευθυντής 
Επικοινωνίας του Ομίλου ΙNTRAKAT

Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μάγδα Τσέγκου, Κυριάκος Πιερρακάκης,
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, 
υπουργός Δικαιοσύνης

Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT sales director Fixed Mobile OTE
(Δεξιά) Διονύσης Μαντάς, στέλεχος ΟΤΕ
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ΧΡΟΝΙΑ Ήταν όλοι εκεί....

Κώστας Τσιτούνας, διευθυντής
της POLITICAL

Ευριπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής Ροδόπης, 
Αντ. Αντωνόπουλος, Γεωργία Γαραντζιώτη

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής
Νότιου Τομέα Αθηνών Στέλλα Μπίζιου, βουλευτής Λάρισας

Μιχάλης Χρηστάκης, γενικός
γραμματέας του Δήμου Νέα Σμύρνης

Σπήλιος Λίβανος, βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας

Λάκης Βασιλειάδης, βουλευτής
Νομού Πέλλας

Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, 
βουλευτής Μεσσηνίας

Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,
βουλευτής Ηλείας

Έλενα Ράπτη, βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης

Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής 
Ανατολικής Αττικής Νίκος Ταγαράς, υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Μαριάνθη Καφετζή, αντιπρόεδρος του Ζάππειου Μεγάρου, 
Μάγδα Τσέγκου, Χάρης Σιανίδης, Έλενα Βρεττού
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Δέστε τις ζώνες σας κι ετοιμαστείτε για μια φαντα-
σμαγορική βόλτα στο Άστρο της Βηθλεέμ παρέα
με τον Doctor Νο- Christmas, τον Άγιο Βασίλη,

τον ρομποτικό τάρανδο και το περιστρεφόμενο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Η ομορφότερη εποχή του χρόνου
έφτασε και το Ίδρυμα Ευγενίδου ετοίμασε για τον Δε-
κέμβριο μια άκρως γιορτινή βεντάλια δραστηριοτήτων,
για μικρούς και μεγάλους, συνδυάζοντας την τεχνολογία
και την αστρονομία με το απίθανο πνεύμα των ημερών.
Στο φετινό εορταστικό πρόγραμμα η επιστημονική ομά-
δα του Ιδρύματος θα μυήσει τους λάτρεις στα μυστικά
του σύμπαντος μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυ-
χαγωγικών μεθόδων με χριστουγεννιάτικες εκπαιδευτι-
κές παραστάσεις και εργαστήρια με φυσική ή online πα-
ρουσία.

Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο

Σε ένα φανταστικό ταξίδι μέσα στο χιονισμένο δάσος, ο μι-
κρός Κρούμκα και οι φίλοι του εντυπωσιάζονται από το Βό-
ρειο Σέλας, παρατηρούν τη διαδρομή ενός αστεροειδούς
και θαυμάζουν τους αστερισμούς του χειμωνιάτικου ουρα-
νού. Μέσα από τη συναρπαστική αυτή διαδρομή, τους περι-
μένουν μοναδικές εκπλήξεις!

Επίσης, τι είδους άστρο οδήγησε τους τρεις σοφούς Μά-

γους στο Θείο Βρέφος της Βηθλεέμ; Ήταν άραγε μετέωρο ή
κομήτης; Νόβα ή σουπερνόβα; Μετεωρίτης ή βολίδα; Κάνο-
ντας ένα ταξίδι πίσω στους αιώνες που πέρασαν, ξεκινών-
τας από τη γέννηση του Θείου Βρέφους στη φτωχική φάτνη
της Βηθλεέμ, η παράσταση «Το άστρο των Χριστουγέννων»
ξεδιπλώνει ιστορικά όσο και επιστημονικά δεδομένα μέσα
από ένα ιδιαίτερο μουσικό και οπτικό θέαμα.

Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας

Παίξε με τα πολυμερή και φτιάξε τις πιο εντυπωσιακές χρι-
στουγεννιάτικες χλαπάτσες! Το εορταστικό εργαστήριο επι-
στήμης θα δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να μελετήσουν τις
ιδιότητες της φύσης των υλικών (στερεά, υγρά και αέρια),
με έναν διασκεδαστικό τρόπο.

Oh… Christmas Tree-Bot!

Φέτος τις γιορτές, οι μικροί μας φίλοι θα κατασκευάσουν το
δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο που περιστρέφεται, χρησι-
μοποιώντας τον εξοπλισμό lego WeDo 2.0. Θα προγραμματί-
σουν την κατασκευή τους έτσι ώστε να αναβοσβήνουν φωτά-
κια και να αναπαράγεται χριστουγεννιάτικη μουσική.

Μηχανικές Κατασκευές (online)

Μπορώ να φτιάξω τεχνητό χιόνι; Πώς μπορώ να φωτίσω

ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;
Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με βασικές αρχές της Μηχα-
νικής, με έναν διασκεδαστικό τρόπο!

Xmas RoboDeer

Τα παιδιά θα κατασκευάσουν τον δικό τους ρομποτικό τά-
ρανδο, ώστε να μεταφέρει με το έλκηθρο τα χριστουγεννιά-
τικα δώρα σε όλα τα σπίτια.

Παγωμένα Πειράματα

Τι παθαίνουν τα υλικά όταν βρίσκονται σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες; Μπορούμε να κατασκευάσουμε μία «κρύα»
βόμβα; Μπορούμε να φτιάξουμε παγωτό εκτός ψυγείου;

Ανακάλυψε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και εξε-
ρεύνησε τις ιδιότητες των υλικών σε... χριστουγεννιάτικες
θερμοκρασίες, μέσα από ζωντανά πειράματα. Μην ξεχάσεις
τον σκούφο και τα γάντια σου!

UTech Lab

Ο Doctor Νο-Christmas, αλλεργικός στις χαρωπές φωνές
των Χριστουγέννων, ως δημιουργός της πιο σύγχρονης μηχα-
νής τυλίγματος δώρων, έκλεψε το μαγικό γρανάζι που μόνο
αυτός ήξερε πώς λειτουργεί. Ο Άγιος Βασίλης έδωσε εντολή
στους Detectives να ξεκινήσουν έρευνα για να το βρουν. 

Τ η φετινή Πρωτοχρονιά να είστε φειδω-
λοί στις ευχές, γιατί το 2023 θα είναι
η συνέχεια του 2022 αλλά με διαφο-

ρετικό τρόπο, καθώς αναμένονται άγρια παγ-
κόσμια φαινόμενα, κοσμογονικές αλλαγές
καθώς και γεγονότα που θα μείνουν στην
ιστορία.  Αυτό αποκάλυψε στην «Π» ο διε-
θνούς φήμης Έλληνας αστρολόγος και συγ-
γραφέας Κώστας Λεφάκης, προβλέποντας
πως όσα μας «τραυμάτισαν» τα τελευταία
χρόνια θα απασχολήσουν έντονα τον πλανήτη
και το 2023.

«Η νέα χρονιά θα συμβάλει στην εξέλιξη
πολλών πραγμάτων και μεταξύ άλλων αναμέ-
νεται να ξεσκεπάσει τις συνέπειες καταστάσε-
ων που ξεκίνησαν τα τρία προηγούμενα χρό-
νια, όπως η πανδημία, ενώ θα προετοιμάσει
την πολύ σημαντικής και καθοριστικής αξίας
διετία 2024-25, που θα αλλάξει τα πάντα στις
συνθήκες ζωής και στις προοπτικές της αν-
θρωπότητας για το μέλλον», δήλωσε. Με

αφορμή την κυκλοφορία της ετήσιας αστρο-
λογικής ατζέντας για το 2023 με τίτλο «Χρο-
νιά κρίσιμων γεγονότων», ο αστρολόγος, που
φέτος γιορτάζει 50 χρόνια στο «star system»,
άνοιξε τους χάρτες και για τα θέματα που θα
απασχολήσουν την Ελλάδα, κάνοντας λόγο
για έντονο «φλερτ» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας
και ΚΚΕ, ενώ δήλωσε μεγάλος θαυμαστής
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Για τις προκλήσεις εξ Ανατολών,
προέβλεψε πως η κατάσταση θα
γίνει πιο έντονη από το φθινόπω-
ρο του 2023 έως την άνοιξη του
2024: «Τα επεισόδια με την Τουρ-
κία όλο αυτό το διάστημα θα τα χα-
ρακτήριζα ελεγχόμενα, σαν ένα πεί-
ραμα γυμναστικής. Σε ένα σοβαρό επει-
σόδιο, παρόλο που η γείτονα χώρα έχει πλού-
σιο πολεμικό υλικό, δεν θα κερδίσει, όμως
θα υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες κι από τις
δύο πλευρές».

Όσο για την πιθανότητα έξαρσης μιας νέας
πανδημίας, χρονικά το τοποθέτησε ανάμεσα
στον Σεπτέμβριο του 2023 και την άνοιξη του
2024, θεωρώντας το δευτερεύον θέμα
μπροστά στο άγριο οικονομικά τοπίο: «Η επό-
μενη πενταετία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη
ως προς το ποιος θα είναι χρήσιμος στο παγ-
κόσμιο σύστημα και ποιος θα αντέξει να μην

πεθάνει σαν ζωή ή σαν δραστηριότη-
τα. Ποιος θα βγει ζωντανός. Η Ευ-

ρώπη θα υποφέρει, αλλά η Ελ-
λάδα θα σωθεί γιατί έχει τους
αγρότες», δήλωσε. Και πρό-
σθεσε: «Το παγκόσμιο χρέος εί-

ναι πολύ μεγάλο και η περίοδος
θυμίζει έντονα την περίοδο 1940-

45. Οποιοσδήποτε ιός θα είναι ελα-
φρύτερος από την οικονομική κατάρρευση. Η
ζωή θα γίνει ακριβή, θα είσαι εγκλωβισμένος
στο σπίτι σου και δεν θα έχεις λεφτά. Θα εξα-
πλωθεί μια πολυκρίση».

Kρίσιμα γεγονότα, αλλαγές και... εξεγέρσεις

Φανταστικό ταξίδι  στο διάστημα 
με τη μαγεία των παραμυθιών



Τ α παλιά χρόνια, για να πάει
κάποιος μετανάστης στην
Αμερική για μια «καλύτερη

ζωή», έπρεπε να περάσει από…
κόσκινο! Αφήστε που για να φθάσει
με το  «υπερωκεάνιον», όπως έλεγαν
το μεγάλο καράβι που έφευγε από τον
Πειραιά, έκανε πάνω από έναν μήνα! 

Η κατάσταση γενικά ήταν δύσκολη.
Σήμερα, βέβαια, όλα έχουν αλλάξει και
τα πράγματα έχουν απλουστευτεί! Σε λί-
γες ώρες βρίσκεσαι στην Αμερική!

Ποιος ήταν όμως ο πρώτος Έλληνας
που πάτησε το πόδι του στην Αμερική;
Και έγραψε μάλιστα και τη δική του,
μοναδική ιστορία; Σήμερα στη Φλόριν-
τα υπάρχει και το άγαλμά του, που έχει
στηθεί εκεί προς τιμήν του! Σύμφωνα
λοιπόν με τα ιστορικά στοιχεία που
υπάρχουν στα αρχεία, το όνομά του
ήταν Θεόδωρος ο Γκριέγκο, ο οποίος
πριν από 494 χρόνια, «το 1528 γινόταν
ο πρώτος Έλληνας που πατούσε το πό-
δι του στην Αμερική». Πρέπει να υπο-
γραμμίσω πως για την καταγωγή του
ερίζουν η Κεφαλονιά με την Κρήτη!
Πάντως «τα ιστορικά αρχεία ξετυλί-
γουν ακριβώς τη μοναδική του διαδρο-
μή και την περιπέτειά του μακριά από
την πατρίδα». Όπως διαβάζω στην
ιστορία, ο Έλληνας που ήρθε πρώτος
στην Αμερική «ο Θεόδωρος, ήταν θα-
λασσοπόρος και εξερευνητής. Ξεκίνη-
σε από την Ισπανία το 1527 με προορι-
σμό την Αμερική, με έναν στόλο πέντε
πλοίων». Το ταξίδι, βέβαια, είχε και πε-
ριπέτεια. Γιατί «η εξερευνητική απο-
στολή έπεσε σε τυφώνα κοντά στην
Κούβα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο
μέρος του στόλου της να βυθιστεί. Ο
Θεόδωρος όμως επέζησε, μαζί με
ακόμα 30 ναυτικούς».

Η εξερεύνηση για χρυσό

Σύμφωνα με την ιστορία, η εξερευνη-
τική αποστολή έφθασε στις 14 Απριλίου
1528, πριν από 494 χρόνια, στη Φλόριν-
τα και αμέσως άρχισε την κατασκευή κα-
ταλύματων, για να εγκατασταθεί. «Από
τις πρώτες ημέρες υπήρχε επαφή με
ντόπιες ινδιάνικες φυλές», γράφει ο
ιστορικός της εποχής. Και συνεχίζει:

«Οι Ισπανοί λίγο αργότερα ξεκίνησαν

για να ανακαλύψουν χρυσό, αλλά στη
διαδρομή σκότωναν τους Ινδιάνους άν-
δρες. Και αιχμαλώτισαν τις γυναίκες και
τα παιδιά τους. Σκοπός τους ήταν να
τους πουν πού βρισκόταν ο χρυσός, ξε-
σηκώνοντάς τους έτσι εναντίον τους».
Μέρα με τη μέρα, τα πράγματα γινόταν
και πιο δύσκολα. 

Έτσι, όπως διαβάζω, η ομάδα βρέθη-
κε αποκλεισμένη σε άγνωστο έδαφος.
Και φυσικά ήταν πολύ μακριά από τη βά-
ση, από το κατάλυμα που είχαν φτιάξει,
και –το κυριότερο– χωρίς φαγητό και νε-
ρό. Χωρίς προμήθειες! Τότε, και σύμ-
φωνα με τον ιστορικό, «ο Θεόδωρος κα-
τασκεύασε πέντε βάρκες με σκοπό να
φύγουν μέσω των παραποτάμων του Μι-
σισιπή, χρησιμοποιώντας ξύλο και δέρ-
μα και αλείφοντάς τες με ρετσίνι. Ύστε-
ρα από έναν μήνα περιπλάνησης, η ομά-
δα βγήκε στη θάλασσα αλλά αδυνατού-
σε να βρει τη βάση της». Παρ’ όλα αυτά,
η ομάδα έφθασε σε έναν όρμο κάπου
πολύ κοντά στη σημερινή πόλη Πενσα-
κόλα της Φλόριντα.

Η εξαφάνιση του Έλληνα!

Μόλις πάτησαν στεριά, ο Έλληνας
βγήκε πρώτος με τους Ινδιάνους για να
πάρει νερό από την περιοχή. Όπως δια-
βάζω: «Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι
Ινδιάνοι επέστρεψαν χωρίς τον Θεόδω-
ρο». Μάλιστα, στις ερωτήσεις των Ισπα-
νών αρνήθηκαν να απαντήσουν και τρά-
πηκαν σε φυγή! Το 1540 στο ίδιο ση-
μείο, εκεί δηλαδή όπου είχε χαθεί ο Έλ-
ληνας, έφθασε μια δεύτερη ισπανική
αποστολή η οποία πληροφορήθηκε «ότι
δυο χριστιανοί που βρισκόταν στην πρώ-
τη εξερευνητική αποστολή έμειναν με
τους Ινδιάνους, οι οποίοι για άγνωστο
λόγο τους σκότωσαν». Να προσθέσω
πως οι Ινδιάνοι που αφηγήθηκαν το τέ-
λος του Θεόδωρου δεν γνώριζαν το πό-
τε ακριβώς δολοφονήθηκε, αλλά ούτε
πού ήταν θαμμένος.

Γεγονός είναι πάντως πως ο Θεόδω-
ρος Γκριέγκο, που δεν ξαναγύρισε ποτέ,
ήταν ο πρώτος Έλληνας, ο πρώτος λευ-
κός που έζησε με τους ερυθρόδερμους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

42
Σ

αν
 ν

α 
ή

τα
ν 

χθ
ες

Θεόδωρος Γκριέγκο: Ο πρώτος  Έλληνας
που έζησε με τους ερυθρόδερμους!

του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

H εξερευνητική 
αποστολή έπεσε σε τυφώνα

κοντά στην Κούβα, με
αποτέλεσμα το μεγαλύτερο
μέρος του στόλου της να

βυθιστεί. Ο Θεόδωρος όμως
επέζησε, μαζί με ακόμα 

30 ναυτικούς
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Με μία πλατιά και έμπεδη θεατρική παιδεία,
την οποία είχε σφυρηλατήσει στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ανείπωτη αγάπη

για το θέατρο, αλλά και σπουδαίες υποκριτικές
αρετές, ο Χρήστος Τσάγκας διήνυσε μία πολυμερή και
επιτυχημένη πορεία στα θεατρικά και κινηματογραφικά
μας δρώμενα και δικαίως αναγορεύτηκε σε έναν από
τους κορυφαίους μεταπολιτευτικούς δραματικούς μας
ηθοποιούς. 

Ενδεικτικές του υψηλού δραματικού κύρους του Χρήστου
Τσάγκα είναι και οι παραστάσεις όπου πρωταγωνίστησε,
«Ελένη» και «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη και «Πόλε-
μος και ειρήνη» του Λέοντος Τολστόι, από τη θεατρική σκη-
νή «Νέα Ελληνική Σκηνή» της μεγάλης Άννας Συνοδινού, «Ο
πατέρας» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, με τα ιερά τέρατα
Κατίνα Παξινού και Αλέξη Μινωτή, «Παρεξήγηση» του Αλμ-
πέρ Καμύ, «Φοίνισσες» και «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευρι-
πίδη, αλλά και «Αίαντας» του Σοφοκλή μέσα από τις επάλ-
ξεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), «Ρι-
χάρδος Γ’» του Σαίξπηρ, με τον αξεπέραστο θεατράνθρωπο
Δημήτρη Χορν, «Φτωχέ φονιά» του Κόχουτ, «Ο δάσκαλος»
του Μπρεχτ, «Άνθρωπος, κτήνος και αρετή» του Λουίτζι Πι-
ραντέλλο, αλλά και «Αστυνομία» του Μρόζεκ, με το θεατρι-
κό σχήμα του Γιάννη Φέρτη και της Ξένιας Καλογεροπού-
λου. Ακόμα, οι «Μικροαστοί» του Μαξίμ Γκόρκι με την Κατε-
ρίνα Βασιλάκου και τον Θανάση Μυλωνά, ενώ από το θεα-
τρικό του δημιούργημα το «Παλκοσένικο» κορυφαίες υπήρ-
ξαν οι παραστάσεις του: «Οι χωριάτες» του Ρουτζάντε, μία
σπουδαία αναγεννησιακή ιταλική κωμωδία, «Ένας εχθρός
του λαού» του Ερρίκου Ίψεν, «Περιμένοντας τον Γκοντό» του
Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία του Μίνωα Βολανάκη,
«Οι παίκτες» του Νικολάι Γκόγκολ, «Ο μεγάλος Θάμεξ» του
Ζιλ Μαργκό, «Ιππής» του Αριστοφάνη κ.ά.

Σε όλη αυτήν τη μακρά και επιτυχημένη θεατρική του δια-
δρομή, ο Χρήστος Τσάγκας συνεργάστηκε και συμπρωταγω-
νίστησε, με τα ιερά τέρατα της ελληνικής δραματολογίας,

όπως οι Αλέξης Μινωτής, Κατίνα Παξινού, Δημήτρης Χορν,
Βούλα Ζουμπουλάκη, Μελίνα Μερκούρη, Άννα Συνοδινού
κ.ά.  Συνολικά, στη μακραίωνη θεατρική πορεία του, ο Χρή-
στος Τσάγκας πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 40 θε-
ατρικά έργα, σκηνοθέτησε 40 και πλέον παραστάσεις, ενώ
υπήρξε ο εμπνευστής και ιδρυτής του θεάτρου «Παλκοσένι-
κο», μαζί με τον αδερφό του Λάμπρο, μέσα από το οποίο

ανέβασε –και πρωταγωνίστησε ο ίδιος σε αυτές– κορυφαί-
ες παραστάσεις του διεθνούς κλασικού δραματολογίου.

Και στη μεγάλη οθόνη

Ωστόσο, εμπνευσμένη και με την επικουρία μιας σπάνιας
σκηνικής παρουσίας, όπως και του σπουδαίου λυρικού του
κυττάρου, υπήρξε η υποκριτική παρουσία του Χρήστου Τσάγ-
κα και στη μεγάλη οθόνη. Συμμετείχε σε σπουδαίες κινημα-
τογραφικές ταινίες, μερικές εκ των οποίων συγκαταλέγονται
στα διαμάντια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του ελληνι-
κού κινηματογράφου και μας κατέλειπε και εκεί σπουδαίες
ερμηνείες. Συνολικά, ο μεγάλος μας ηθοποιός-θεατράν-
θρωπος Χρήστος Τσάγκας πρωταγωνίστησε σε 27 ταινίες,
στις οποίες συγκαταλέγονται τα διαμάντια: «Μέχρι το πλοίο»
του Αλέξη Δαμιανού το 1999, «Η φωτογραφία» του Νίκου
Παπατάκη το 1986, «Παραγγελία» του Παύλου Τάσιου και
«Ένα γελαστό απόγευμα» το 1979, «Αλιόσα» το 2000, «Δο-
νούσα» το 1992, «Ιφιγένεια» το 1987, «Εφήμερη πόλη» το
2000. Καθώς επίσης και στις ταινίες: «Εκτός σχεδίου» το
2005, «Safe sex» το 1999, «Κόκκινος δράκος» το 1998,
«Ζιγκολό» το 1993, «Στη ζούγκλα της Αθήνας» το 1982,
«Μία απλή ιστορία» το 1984, «Ελευθέριος Βενιζέλος, 1910
-1927» το 1980, «Η δίκη των δικαστών» το 1974 «Ληστεία
στην Αθήνα» το 1969, «Ερωτομανείς» 1971 κ.ά.

Ο Χρήστος Τσάγκας είδε το φως της ζωής στις 7 Σε-
πτεμβρίου του 1939 στην Ανάληψη της Λιβαδειάς. Από
μικρός εκδήλωσε μεγάλη αγάπη και έφεση για τη θεατρι-
κή τέχνη και, με την αποπεράτωση των γυμνασιακών του
σπουδών, ενεγράφη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου. Πλάι στους μεγάλους δασκάλους του παλκο-
σένικου τότε, σφυρηλάτησε το ευρυδιάστατο θεατρικό
του υπόβαθρο και έπειτα ξεχύθηκε στην αρένα της θεα-
τρικής τέχνης, όπου και πραγμάτωσε την εμπνευσμένη
και επιτυχημένη θεατρική του καριέρα. Μοίρα τραγική
στις 17 Μαρτίου του 2011, σχετικά νέος σε ηλικία, 71
ετών, ο μεγάλος Χρήστος Τσάγκας εκδήμησε από τη
ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα αληθινά δυσαναπλήρωτο
κενό στους μύστες της θεατρικής τέχνης. 

*Συγγραφέας και α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

Θέατρο 
1963: Πικραγαπημένη 
1964: Θάψτε τους νεκρούς 
1965:  Έξω απ’ την πόρτα 
1965-66: Πέρσες, Όρνιθες, Βαβυλωνία, 
Ο κύριος Μπίντερμαν και οι εμπρηστές
1966: Ελένη, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Πόλεμος και ειρήνη 
1967: Ευτυχισμένες μέρες 
1968: Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 
1969: Ο πατέρας 
1970-71: ΚΘΒΕ: Παρεξήγηση, Φοίνισσες, 
Ιφιγένεια εν Ταύροις, Αίας
1972: Ριχάρδος Γ’ 
1973-74: Φτωχέ φονιά, Ο δάσκαλος, 
Άνθρωπος, κτήνος και αρετή, Αστυνομία 
1975: Οι μικροαστοί 
1978: Οι χωριάτες 
1980: Το πανηγύρι, Ο γίγαντας Αμιράν 
1981: Ένας εχθρός του λαού, Περιμένοντας τον Γκοντό,
Οι παίχτες, Ο μεγάλος Θάμεξ, Ιππής
1987:  Παράξενος θησαυρός 
1987: Ιππής 
1988: Φιλοκτήτης, Ιππής 
1989: Αντιγόνη
1990-91: Ιφιγένεια εν Ταύροις
1992: Ειρήνη
1995: Η πανούκλα 
1997: Δαναΐδες
1998: Η Αθήνα χώρα των Θαυμάτων
1997: Αντιγόνη
2002-2003: Σονάτα του Σεληνόφωτος
2005-6: Οι ηθοποιοί
2010: Το υπόγειo

Ρετρό

Ένας μεγάλος θεατράνθρωπος 

Χρήστος Τσάγκας

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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ΗΕιρήνη Νταϊφά είναι κόρη του αείμνη-
στου εφοπλιστή Σταύρου Νταϊφά. Επι-
τυχημένη ως επαγγελματίας, έχει στο

ενεργητικό της πολλές σημαντικές πολιτιστικές
δράσεις. Δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια
στον χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ
παράλληλα έχει ασχοληθεί εκτενώς με την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, έχοντας διατελέσει και αν-
τιδήμαρχος Πολιτισμού στον Δήμο Πειραιώς.

Σπούδασε ψυχολογία και κοινωνιολογία στην
Ελλάδα, όπως και διοίκηση επιχειρήσεων στην
Αγγλία. Εργάστηκε σε εξαιρετικά νεαρή ηλικία
ως κοινωνική λειτουργός με αυτιστικά παιδιά,
στο Ίδρυμα ανηλίκων κορασίδων και στο τμήμα
των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. 

Συνεπής, εργατική, αποφασιστική και αποτε-
λεσματική, ξέρει να αποφεύγει τα δύσκολα και
να ακολουθεί τα όνειρά της. Δραστηριοποιείται

στον χώρο των ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων και πα-
ράλληλα αναπτύσσει κοι-
νωνική και φιλανθρωπική
δράση και αλληλεγγύη. Η
ανάπτυξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς τόσο
του αγαπημένου της Πει-
ραιά όσο και της χώρας
γενικότερα, σε συνδυα-
σμό με την προώθηση κά-
θε δραστηριότητας που

έχει άμεση σχέση με τον πολιτισμό, αποτελούν
προτεραιότητές της.

Η ευαισθητοποίησή της για τη διάσωση του
πλανήτη την έχει οδηγήσει να συμμετέχει ενερ-
γά, ως γενική γραμματέας, στην Ελληνική
Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλον-
τος (HELMEPA), της οποίας είναι επίτιμο μέ-
λος εδώ και πολλά χρόνια, ενώ είναι υποστηρι-
κτής και χορηγός του Μεσογειακού Συνδέ-
σμου για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
(MEDASSET). Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά
σε δεκάδες σωματεία και ιδρύματα, που
άπτονται των επιχειρηματικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων της. 

Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του μη κερδο-
σκοπικού Πολιτιστικού Σωματείου «Εταιρεία
Φίλων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά», μέ-
λος της Ακαδημίας του «Lloyd’s List – Greek
Shipping Hall of Fame», κριτής των «Lloyd’s
List – Greek Shipping Awards 2017», καθώς
και κριτής του θεσμού, με έδρα το Λονδίνο,
«Greek International Women Awards».

Έχοντας πάντα την επιθυμία και την ψυχική
ανάγκη προσφοράς και συνεισφοράς προς τον
συνάνθρωπο, το μόνο που συνήθως εύχεται εί-
ναι να έχει τη δύναμη να κάνει πράξη δράσεις
όπως αυτές της οικογένειάς της, που πάντα
πρόσφεραν χωρίς να το προβάλλουν, γιατί δεν
υπάρχει μεγαλύτερη συναισθηματική και ηθική
ικανοποίηση, όπως επισημαίνει, από το να επι-
τελεί κάποιος έργο επί της ουσίας.

Η δραστήρια και 
αποτελεσματική 
Ειρήνη Νταϊφά

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

«Τ ο κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές.
Και δικαιολογημένα!». Η δήλω-
ση αυτή του πρωθυπουργού…

άναψε φωτιά! Τα κόμματα, που είχαν ξεκι-
νήσει την προετοιμασία τους και πήγαιναν
επιταχύνοντας τον ρυθμό τους μέρα με τη
μέρα, άρχισαν να… φουλάρουν τις μηχα-
νές! Όμως λίγες ημέρες αργό-
τερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
σε συγκέντρωση μελών του
κόμματός του στο Λονδίνο, «πή-
ρε πίσω» τη δήλωση που είχε
κάνει στην Καλλιθέα. Και το
«κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές»
έγινε «οι εκλογές θα γίνουν στο
τέλος της θητείας»! Αυτό το…
σκωτσέζικο ντους δεν αρέσει
σε κανένα από τα πολιτικά κόμ-
ματα που –όπως φαίνεται– δεν
αντέχουν αυτό το «κρύο - ζε-
στό» του Μητσοτάκη!

Το «μύρισε εκλογές» του πρωθυπουρ-
γού έφερε στη μνήμη μου αυτό που λέει ο
λαός. «Μύρισε άνοιξη. Ήρθε η βασίλισσα
των εποχών, η ωραιότερη εποχή του χρό-
νου. Η φύση ξανάνιωσε. Η γη φόρεσε τα
γιορτινά της και στολίστηκε με κάθε λογής

λουλούδια. Οι πλαγιές, οι πεδιάδες και οι
βουνοκορφές έγιναν πανέμορφες». 

Ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι «ένας κούκος
δεν φέρνει την άνοιξη»! Για να συμπληρώ-
σουν οι γνωρίζοντες καλύτερα: «Ναι, αλλά
είναι ικανός να φέρει το μήνυμα της αλλα-
γής για να ξημερώσει η άνοιξη!». Και δι-

καιολογημένα το αναφέρει αυτό
ο κόσμος, γιατί τα παραδείγματα
που έχουμε είναι πολλά.  Η δήλω-
ση πάντως του Κυριάκου Μητσο-
τάκη «το κλίμα ήδη μυρίζει εκλο-
γές…» έχει ιδιαίτερη σημασία.
Κατά τους πολιτικούς αναλυτές,
οι εκλογές μπορεί να γίνουν την
άνοιξη. Στις αρχές Απριλίου! Κά-
ποιοι μάλιστα δίνουν και ημερο-
μηνία. Στις 2 Απριλίου. Και φυσι-
κά η ημερομηνία αυτή –που φαί-
νεται ότι «παίζει αρκετά» στο Μα-

ξίμου– υπάρχει και στο μυαλό του πρωθυ-
πουργού! Δεν είναι λίγοι αυτοί που πι-
στεύουν πως 2 Απριλίου είναι η σωστή
ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Και
το δικαιολογούν τονίζοντας πως θα υπάρ-
χει μεγάλο «τράτο», χρονικό περιθώριο, και
η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν θα

συμπέσει με το Πάσχα. Έτσι, ο κόσμος θα
μπορέσει να περάσει τις Άγιες ημέρες της
Χριστιανοσύνης στα χωριά του.

Στο Λονδίνο, όπου ο πρωθυπουργός έγι-
νε δεκτός από τον βασιλιά Κάρολο Γ’, είχε
προγραμματίσει συνάντηση και με τους
επιχειρηματίες, τους οποίους κάλεσε να
επενδύσουν στην Ελλάδα. Τους διαβεβαί-
ωσε μάλιστα πως «δεν θα αλλάξει η πολιτι-
κή κατάσταση στη χώρα». Αναφερόμενος
στις εκλογές, τόνισε πως, για να ολοκλη-
ρώσει μια κυβέρνηση το έργο της, θέλει
τουλάχιστον δύο θητείες! Μάλιστα, σε
ερώτηση «γιατί το αναφέρετε αυτό;», ο κ.
Μητσοτάκης απάντησε πως «πραγματικά
χρειάζονται δύο θητείες για να αλλάξει πο-
ρεία η χώρα…». Και στη συνέχεια ανέπτυ-
ξε και παρουσίασε το πρόγραμμα αλλά κυ-
ρίως τις προτεραιότητες της Νέας Δημο-
κρατίας στη δεύτερη θητεία της, εάν κερ-
δίσει στις εκλογές!  Όταν «μυρίζει άνοιξη»,
έρχεται το καλοκαίρι. Όταν αρχίζει να «μυ-
ρίζει το φαγητό», σε λίγο τρώμε, λέει ο λα-
ός μας. Όταν λοιπόν «μυρίζει εκλογές», σε
λίγο ψηφίζουμε! Και όπως έλεγε ο Οδυσ-
σέας Ελύτης, «την άνοιξη, εάν δεν τη
βρεις, τη φτιάχνεις»! 

Ως υιοθεσία ορίζεται το σύνολο των νομικών
πράξεων που δημιουργούν ανάμεσα σε δύο
πρόσωπα σχέση γονέα (θετός γονέας) - τέκνου

(θετό τέκνο) και η οικογένεια που προκύπτει ονομάζεται
θετή οικογένεια. Με τη νομική πράξη της υιοθεσίας, το
τέκνο αποκόπτεται νομικά από τη βιολογική του οικογέ-
νεια και εντάσσεται πλήρως στη θετή οικογένεια. Τα εί-
δη της υιοθεσίας είναι: 
1    Η ιδιωτική υιοθεσία: Ένα άτομο/οικογένεια υιοθε-
τεί το παιδί άλλου προσώπου. 
2    Κρατική: Όταν υιοθετείται ένα παιδί από ίδρυμα. 
3    Διακρατική: Όταν υιοθετείται τέκνο από το εξωτε-
ρικό. Η υιοθεσία στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος (οι-
κονομικού, ηθικού, οικογενειακού, κοινωνικού, ψυχολογικού) του
υιοθετούμενου και πριν από την υιοθεσία διεξάγεται από τις Υπη-
ρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κοινωνική έρευνα, η οποία καταλή-
γει σε πόρισμα για το εάν είναι προς όφελος του υιοθετούμενου η
εκάστοτε υιοθεσία, αλλά και αξιολόγηση των υποψήφιων θετών
γονέων. Το εν λόγω πόρισμα κατατίθεται στο δικαστήριο.

Οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για την υιοθεσία είναι οι
εξής: Το υιοθετούμενο τέκνο θα πρέπει να είναι ανήλικος, να μην
είναι ήδη υιοθετημένος από άλλον, να μην υιοθετείται από περισ-
σότερα άτομα αν δεν είναι σύζυγοι μεταξύ τους, να συναινέσει
στη διαδικασία της υιοθεσίας του ενώπιον του δικαστηρίου εάν
έχει συμπληρώσει το 12ο έτος, να έχει παρέλθει τρίμηνο από τη
γέννησή του έως την υιοθεσία του και να συναινέσουν οι γονείς ή
ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Από την άλλη οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα πρέπει να είναι από
30 έως 60 ετών (έστω ένας από τους δύο) με ηλικιακή προϋπόθε-
ση να είναι από 18 έως 50 έτη μεγαλύτεροι από τον υιοθετούμε-
νο, να έχουν καλή υγεία (ψυχική, διανοητική, σωματική) και να
μην πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα, να διαθέτουν επαρκείς

οικονομικούς πόρους για να καλύπτουν τα έξοδα δια-
βίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του τέκνου,
να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο. Τέλος, απαιτείται συ-
ναίνεση των δύο συζύγων για να υπογραφεί η πράξη υιο-
θεσίας, ενώ δίνεται το δικαίωμα και σε άγαμο γονέα να
υιοθετήσει. Όσον αφορά τη διαδικασία, έχει ως εξής:
Αρχικά κατατίθεται αίτηση προς την εκούσια διαδικασία
του υποψήφιου θετού γονέα στο κατά τόπον αρμόδιο
Μονομελές Πρωτοδικείο και έπειτα εκδίδεται δικαστική
απόφαση για την έναρξη της υιοθεσίας (η οποία προστα-
τεύεται από μυστικότητα μέχρι την ενηλικίωση του θε-
τού τέκνου).

Για ιδιωτική υιοθεσία: Οι υποψήφιοι γονείς συντάσσουν συμ-
βολαιογραφική πράξη όπου προκύπτει η βούληση φιλοξενίας του
τέκνου από τη φυσική του μητέρα, καταθέτουν στην αρμόδια υπη-
ρεσία, θέτουν τους εαυτούς (τόσο οι θετοί όσο και οι φυσικοί γο-
νείς του τέκνου) τους προς έλεγχο από τις υπηρεσίες της Πρόνοι-
ας, έπειτα ο κοινωνικός λειτουργός στέλνει τις εκθέσεις στο δικα-
στήριο, όπου και λαμβάνεται η απόφαση υιοθεσίας.

Για τη διακρατική υιοθεσία: Αφού απευθυνθούν οι θετοί γονείς
στην κοινωνική υπηρεσία της περιοχής τους, καταθέτουν δικαιο-
λογητικά για τις διακρατικές υιοθεσίες.

Για την υιοθεσία από ίδρυμα: Καταθέτουν τα δικαιολογητικά
τους στη σελίδα anynet.gr, όπου συνδέονται με κωδικούς taxis-
net, και μέσα σε 3-6 μήνες από την κατάθεση ελέγχει η αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία και, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, εγ-
γράφει τους θετούς γονείς στο Μητρώο Θετών Γονέων και τους
υποβάλλει σε εκπαίδευση που γίνεται από νομικούς, κοινωνικούς
και ψυχολογικούς λειτουργούς. Εφόσον τελειώσει η εκπαίδευση,
λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης, εγγράφονται στον Μη-
τρώο Θετών Γονέων και αναμένουν μέσω της πλατφόρμας να ει-
δοποιηθούν ότι βρέθηκε το κατάλληλο τέκνο.

Όταν «μυρίζει εκλογές», σε λίγο ψηφίζουμε!

Η υιοθεσία τέκνου στον Αστικό Κώδικα

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

Πανσέληνος στους Διδύμους

Aυτή η εβδομάδα εμπεριέχει την Πανσέληνο του
Δεκεμβρίου, στις 8/12 στο ζώδιο των Διδύμων, η
οποία και θα παρακάμψει με την παρουσία της κάποιες

άλλες πλανητικές όψεις και μετακινήσεις πλανητών, λόγω της
σπουδαιότητάς της. Με μία γρήγορη ματιά, η επιρροή της είναι
έντονη και προκαλεί ενδιαφέρον, λόγω της συνόδου της με τον
ανάδρομο Άρη. Κυκλοθυμία, υπερένταση, ατυχήματα θα είναι
έντονα αυτή την περίοδο, ιδίως αν ανήκετε στα ζώδια του
Μεταβλητού Σταυρού, Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης και Ιχθύες. 

Κριός
(21/3-20/4)

Αυτή την περίοδο νιώθετε κουρασμένοι. Όσο και
να ζητάτε τον προσωπικό σας χρόνο και χώρο, αυτό
θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Η Πανσέλη-
νος στις 8/12 σάς δημιουργεί έναν έντονο εκνευρι-
σμό, πολλές φορές μη διαχειρίσιμο, οπότε προσοχή
στα ξεσπάσματα που μπορεί να έχετε.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Αυτή η εβδομάδα ίσως σας δώσει καλά νέα από
υποθέσεις που περιμένατε, όμως η Πανσέληνος την
Πέμπτη θεωρώ ότι θα σας φέρει μία ένταση σε θέμα-
τα οικονομικής φύσης. Επίσης, αν πρέπει να κάνετε
μία σημαντική αγορά ή να επενδύσετε κάποια χρήμα-
τα, αφήστε το για άλλη χρονική περίοδο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η Πανσέληνος στο δικό σας ζώδιο είναι ένα φιτί-
λι, που για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να ανάψετε.
Η τάση να έχετε εκνευρισμό και έντονα ξεσπάσματα
έχει την αφετηρία σε αυτό το Φεγγάρι, που η συνερ-
γασία του με τον Άρη θα φέρει την κακή διαχείριση
στα συναισθήματά σας, και όχι μόνο. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Bρίσκεστε με μία εσωτερική ανησυχία, που πολ-
λές φορές δεν είναι για κάτι συγκεκριμένο. Ίσως και
για αυτόν τον λόγο δεν μπορείτε να εστιάσετε και να
στοχεύσετε σε ένα πρόβλημα. Η Πανσέληνος θα εν-
τείνει το πρόβλημα αυτό και θα ρίξει φως σε κάποιες
εχθρικές συμπεριφορές.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Η πίεση και το άγχος δεν σας λείπουν αυτό το διά-
στημα, ενώ η Πανσέληνος θα επηρεάσει την κοινω-
νική σας ζωή. Και επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο
μιας ανατροπής λόγω σκανδάλου ή κακής συμπερι-
φοράς από κακόβουλα πρόσωπα, καλό είναι να μην
επιτρέψετε στους άλλους τη διαπόμπευσή σας.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Είστε γενικότερα οι περισσότερο προστατευμέ-
νοι από την έκρυθμη Πανσέληνο. Βέβαια, η υπερ-
βολή σάς ακολουθεί και αν δεν μπορέσετε να τη
διαχειριστείτε, τότε θα χάσετε ένα μεγάλο μέρος
της αξιοπιστίας σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Αυτή η εβδομάδα είναι πολύπλοκη για σας,
εφόσον επηρεάζει το υποσυνείδητο και ανασύρει
παράπονα, απωθημένα και τραυματικές εμπει-
ρίες, που με δυσκολία θα μπορέσετε να διαχειρι-
στείτε, γιατί και οργανικά θα νιώθετε ευάλωτοι,
λόγω της πεσμένης ενέργειάς σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Υπερβολή και έντονες συμπεριφορές θα σας χαρα-
κτηρίζουν αυτή την εβδομάδα. Προσοχή σε ό,τι υπό-
σχεστε, ενώ δώστε στους άλλους να καταλάβουν ότι
δεν είστε διαθέσιμοι πάντα και για όλα. Η Πανσέλη-
νος, απέναντι από το δικό σας ζώδιο, θα φέρει εντά-
σεις και ανταγωνισμούς με πολύ δικά σας πρόσωπα.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Το άγχος σάς έχει καταβάλει αυτή την περίοδο και
έρχεται να προστεθεί η Πανσέληνος, όπου όλα θα
έχουν φτάσει στο κόκκινο των αντοχών σας. Αν ιε-
ραρχήσετε τις προτεραιότητές σας, τότε θα έχετε κα-
λά αποτελέσματα, όσο πολύπλοκα και να είναι τα
πράγματα γύρω σας. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Είναι μία καλή περίοδος για να οργανώσετε τις
συμμαχίες σας, ιδίως εάν τα κριτήριά σας γίνονται
βάσει ώριμης σκέψης. Όσον αφορά την Πανσέληνo,
από τη μια είναι ανησυχητική λόγω του Άρη, που συμ-
μετέχει σε αυτήν, από την άλλη η καλή γωνία με το
ζώδιό σας θα σας χαρίσει όμορφες στιγμές. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Έχετε να αντιμετωπίσετε μία Πανσέληνο που θα
σας δημιουργήσει έντονους κραδασμούς στο οικο-
γενειακό σας περιβάλλον αλλά και στον κοινωνικό
σας κύκλο. Το σίγουρο είναι ότι θα διαταραχθούν οι
ισορροπίες και θα βρεθείτε μπροστά σε καταστά-
σεις οικονομικών συμφερόντων. 

Λέων
(23/7-22/8)

Αυτή η εβδομάδα θα σας δώσει την ευκαιρία να
βρεθείτε πιο κοντά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα,
αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο υπερβολής και έντονου
συναισθηματισμού. Η Πανσέληνος επίσης διογκώνει
την ανάγκη σας να μοιραστείτε και να δώσετε έντα-
ση και πάθος στη ζωή σας.
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ΟΑλέξις Μακ Άλιστερ, σκόρερ
του πρώτου γκολ της
Αργεντινής κόντρα στην

Πολωνία 2-0, ήταν ένας άγνωστος
μεταξύ αγνώστων μέχρι τώρα. Και κατ’
αρχάς το επίθετο είναι λατινογενές;
Περισσότερο σε σκωτσέζο φέρνει.
Αυτός ο τυπάκος των 23 Μαΐων έχει
μία ιστορική μοναδικότητα. 

Είναι γιος του… μπαμπά του. Και ποιος
είναι ο μπαμπάς του; Κάρλος Μακ Άλι-
στερ. Συμπαίκτης του Ντιέγκο Μαραντόνα
στην Μπόκα Τζούνιορς και την Εθνική Αρ-
γεντινής. Και δυο φορές υπουργός των
Σπορ της κυβέρνησης Μαουρίτσιο Μάκρι
(2015-2019). Ο οποίος Μάκρι υπήρξε και
πρόεδρος της Μπόκα Τζούνιος και κάπως
έτσι έφτασε να διοικεί μια ολόκληρη χώ-
ρα. Με τις ψήφους των ποδοσφαιρόφι-
λων. Ο Αλέξις παίζει δίπλα στον Μέσι κι ο
μπαμπάς δίπλα στον Ντιέγκο. Αν αυτό δεν
είναι ευτυχία, τότε τι είναι ευτυχία στο πο-
δόσφαιρο; 

Χωρίς... τηλεφώνημα

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ δεν ήταν τίποτα
το φοβερό στο ποδόσφαιρο, αλλά και δεν
βρέθηκε στην Εθνική Αργεντινής επειδή
μπορεί να έπεσε κανένα τηλέφωνο στον
εκλέκτορα Λιονέλ Σαλόνι. Γίνονται αυτά
στη Λατινική Αμερική. Όταν τραυματίστη-
κε ο Λο Σέλσο, τον φώναξε ο Σκαλόνι από
την αγγλική Μπράιτον. Εκεί, ο Αλέξις δεν
παίζει βασικός. Αλλαγή και πολύ του ήταν,
κάτω από τις οδηγίες του Ιταλού κόουτς
Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι. Ο Σκαλόνι βρήκε
κάτι στον νεαρό Αλέξις, που ο Ιταλός δεν
έβλεπε. Κι έτσι τον πήρε στην Εθνική και
τον χρησιμοποιεί βασικό, έτσι πέτυχε και
το γκολ, έτσι εκτινάχθηκε η τιμή του, έτσι
έσωσε και την τιμή του Λιονέλ Μέσι, που
έχασε πέναλτι με τους Πολωνούς. Έτσι
έμαθε κι ο κόσμος την ιστορία του μικρού
και του… πατρός αυτού. 

Διότι είναι άλλο πράγμα να μεγαλώνεις
σε μια οικογένεια όπου ο μπαμπάς έχει
στο γραφείο και στο σπίτι του χιλιάδες
φωτογραφίες με τον Ντιέγκο Μαραντό-

να και να σου διηγείται ιστορίες με τον
καλύτερο –για πολλούς– όλων των επο-
χών. Είναι αυτή η θαυματουργή μαγιά
που πήρε από το σπίτι για να ξεκινήσει το
ποδόσφαιρο. Και τα άλλα δυο αδέρφια
του την πήραν, μάλιστα σ’ ένα ματς έπαι-
ξαν κι οι τρεις μαζί, με την Αρζεντίνος
Τζούνιορς κόντρα στη Σαλ Λορέντζο.
Στην Αρζεντίνος Τζούνιορς έκανε τα
πρώτα του βήματα ο Ντιέγκο Μαραντό-
να, πριν πάει στην Μπόκα και γίνει πολί-
της του κόσμου.

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, έγινε «hot persona» στην Αρ-
γεντινή, μετά τις εμφανίσεις του στο
Μουντιάλ. Ρωτήθηκε πώς αισθάνθηκε
βλέποντας τον Λίο Μέσι στα αποδυτή-
ρια. Κοκκίνισε από ντροπή, σου λέει, ο
πιτσιρικάς. Δεν έβγαιναν λέξεις από το
στόμα του. Ο Μέσι το κατάλαβε αι τον
πήρε υπό την προστασία του. Και το δή-
λωσε: «Ο Λιό είναι ένας απλός άνθρω-
πος, ήρεμος και φιλικός». Μεγάλη υπό-
θεση να σε ευλογεί ο «θεός» του ποδο-
σφαίρου. Κάπως έτσι ο Αλέξις… ξεψά-
ρωσε και έγινε απαραίτητος. Είχε ακου-
στεί ότι τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Τώρα,
δεν μπορεί να τον πάρει. 

του Άλκη Φιτσόπουλου

Οικογένεια Μακ  Άλιστερ

Ο γιoς δίπλα στον Μέσι, 
ο μπαμπάς στον Μαραντόνα

Ο Αλέξις, «ήρωας» 
της Αργεντινής στο ματς

με την Πολωνία,
καμάρωνε τον πατέρα του

και πρώην υπουργό της
κυβέρνησης, Κάρλος, 

να παίζει με τον Ντιέγκο
στην Μπόκα Τζούνιορς

Μουντιάλ Κατάρ: 
Αρχίζουν τα νοκ άουτ
σε τέσσερα παιχνίδια
Το Μουντιάλ εισέρχεται από σήμε-
ρα, Σάββατο, στη νοκ άουτ φάση
των «16» με παιχνίδια δίχως γυρι-
σμό. Όποιος κερδίσει μένει και συ-
νεχίζει κι όποιος χάσει, σπίτι. Κανέ-
να εκ των τεσσάρων δεν είναι
ντέρμπι, αλλά οι εκπλήξεις παρα-
μονεύουν. Στις 5 μ.μ. το απόγευμα
σήμερα Σάββατο, η Ολλανδία θα
παίξει με τις ΗΠΑ και στις 9 μ.μ. η
Αργεντινή με την Αυστραλία. 
Αύριο, Κυριακή, η Γαλλία κοντρά-
ρεται με την Πολωνία στις 5 μ.μ. και
η Αγγλία με τη Σενεγάλη στις 9 μ.μ.
Στην τελευταία αγωνιστική των ομί-
λων τους, η Αργεντινή νίκησε 2-0
την Πολωνία, η οποία προκρίθηκε
με διαφορά ενός γκολ από το Μεξι-
κό, που υπέταξε 2-1 τη Σαουδική
Αραβία. Στον όμιλο της Γαλλίας έγι-
νε η μεγάλη έκπληξη, οι παγκόσμι-
οι πρωταθλητές Γάλλοι ηττήθηκαν
1-0 από την Τυνησία, η οποία έχασε
το εισιτήριο, γιατί το πήρε η Αυ-
στραλία, νικήτρια 1-0 της απογοη-
τευτικής Δανίας. Αν περάσουν Αρ-
γεντινοί και Ολλανδοί, θα κοντραρι-
στούν μεταξύ τους στους «8». Αν
προκριθούν Άγγλοι και Γάλλοι, επί-
σης θα παίξουν μεταξύ τους.
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Φυλάκιση
Ο ακτιβιστής που εισέβαλε στο παι-

χνίδι Πορτογαλία - Ουρουγουάη 2-0,
με τη σημαία των ΛΟΑΤΚΙ και μπλου-
ζάκι που έγραφε «Σώστε την Ουκρα-
νία» και «Σεβασμός για την Ιρανή γυ-
ναίκα», αγνοείται. Κινδυνεύει με φυ-
λάκιση έως και 20 ετών!

5.000 ευρώ
Στο Μουντιάλ οι διαιτητές παίρνουν

5.000 ευρώ για κάθε αγώνα. Μήπως
να μαθαίναμε πόσο παίρνουν όταν έρ-
χονται κάτι «δευτερότριτοι» να σφυρί-
ξουν στη Super League 1; Μήπως
παίρνουν τα ίδια; Έτσι για να μας φύ-
γει η απορία, ρε αδερφέ.

Ανέκδοτο
Συνάντηση με τους Αγραφιώτη και

Καραπαπά είχε ο πρόεδρος της ΕΠΟ,
Τ. Μπαλτάκος. Μίλησαν, λέει, για την
«επαγγελματική διαιτησία». Είναι το
συντομότερο ανέκδοτο που κυκλο-
φορεί. Αφού διαφωνούν ποιος θα

την πάρει υπό την ηγεμονία του, τι
ακριβώς συζήτησαν;

Silver alert 1 
Συγγνώμη, μήπως είδε κανένας τον

αρχιδιαιτητή Μπένετ; Ο πρόεδρος Τ.
Μπαλτάκος έχει διαδοχικές συναντή-
σεις με τους διεθνείς διαιτητές, τις
ομάδες, τον Κύρο Βασσάρα, αρχιδιαι-
τητή της Ρουμανίας, και ο Μπένετ
απουσιάζει. Οσονούπω και silver
alert θα βγει για τον Άγγλο. 

Silver alert 2
Ο Μπένετ, χαμένος στο διάστημα,

τι ακριβώς συμβόλαιο υπόγραψε με
την ΕΠΟ; Μήπως θα μπορούσαμε να
το δούμε; Όχι για τα λεφτά που παίρ-
νει, αλλά για τις αρμοδιότητες που
έχει, εκτός από το να ορίζει διαιτητές
στους αγώνες. Μπορεί να έχει πετα-
χτεί μέχρι το Κατάρ. Έχει ξαναπάει.

Λειψανδρία 
Ολόκληρη Αχαΐα και δεν έχει διαιτη-

τές να σφυρίξουν. Λογικό. Ποιο νέο
παιδί θα πάει ν’ ασχοληθεί με τη διαιτη-
σία, με όλα αυτά που γίνονται; Και το
κακό είναι ότι και στην υπόλοιπη Ελλά-
δα θ’ αρχίσει η λειψανδρία. Και θα έρ-
χονται ξένοι «κατιμάδες» και «εύκολοι». 

Μουντιάλ 2030
Αυτά τι… κόλπα είναι πάλι με τους

Σαουδάραβες; Ήρθαν εδώ, μας ξεσή-
κωσαν ότι μπορούμε μαζί με την Αίγυ-
πτο να πάρουμε τη διοργάνωση του
2030 και, ξαφνικά, έκαναν πίσω. Προ-
φανώς, οι Σαουδάραβες στο Κατάρ
«ειδοποιήθηκαν» ότι δεν έχουμε τύχη.

Ιρανοί
Οι Ιρανοί διεθνείς απειλήθηκαν

πως εάν δεν έψελναν τον εθνικό
ύμνο με τις ΗΠΑ, όπως αρνήθηκαν
να το κάνουν με την Αγγλία, θα τους
φυλάκιζαν. Κόντρα στις ΗΠΑ,
απλώς… τον ψιθύρισαν, φανερά
αδιάφοροι. Στην ΑΕΚ παίζουν οι Χα-
τζισαφί, Μοχαμάντι και δανεικός
στην Ομόνοια ο Ανσαριφάρντ.

Οι φωτογραφίες είναι από το προηγούμενο Μουντιάλ της Ρωσίας

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Το Κατάρ χώρισε, 
αντί να «ενώσει»
τον κόσμο!

Μπορούμε να πούμε με βε-
βαιότητα ότι Μουντιάλ στην
Ασία, και δη σε μουσουλμα-

νική χώρα, δεν πρόκειται να ξαναγί-
νει στα επόμενα 20 χρόνια. Σ’ αυτό
το Μουντιάλ του Κατάρ, ο κόσμος
περισσότερο ασχολήθηκε με τα
εξωαγωνιστικά παρά με το ίδιο το
ποδόσφαιρο, και δικαίως. Δόθηκε
ένας έντονα πολιτικός χαρακτήρας,
εκπορευόμενος από την κουλτούρα
του Κατάρ. Οι 6.500 νεκροί εργά-
τες, όλοι αλλοδαποί, η φυλάκιση
των ομοφυλοφίλων, η αγορά… θεα-
τών από άλλες χώρες προκειμένου
να γεμίσουν τα στάδια, τα σκάνδαλα
των 22 δισ. ευρώ σε μίζες, όπως
έγραψε η «Daily Mail», οι μπαρού-
φες του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ιν-
φαντίνο ότι όλα βαίνουν καλώς. Οι
οργανώσεις για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα εξεγέρθηκαν, διάσημοι
αστέρες, όπως ο Καντονά, ο Λαμ
κ.λπ., αρνήθηκαν να το παρακολου-
θήσουν. Οι διεθνείς του Ιράν απειλή-
θηκαν ευθέως από τους «Φρουρούς
της Επανάστασης» πως θα φυλακι-
στούν αν δεν ψάλουν τον εθνικό
ύμνο κόντρα στις ΗΠΑ, οι ερωτήσεις
φυλετικού χαρακτήρα των Ιρανών
δημοσιογράφων προς τον έγχρωμο
Αμερικανό Τάιλερ Άνταμς κ.λπ. Πο-
τέ, σε κανένα άλλο Μουντιάλ δεν τέ-
θηκαν τόσα ζητήματα, όπως σ’ αυτό
του Κατάρ. Πλέον, είναι πασιφανές
ότι αντί το ποδόσφαιρο να… ενώνει,
όπως βλακωδώς υποστηρίζουν οι
αιθεροβάμονες, χώρισε ακόμα πε-
ρισσότερο τον μουσουλμανικό από
τον υπόλοιπο κόσμο κι είναι σίγουρο
ότι κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν
πολιτικά. Κάποιοι που αυτοαναγο-
ρεύτηκαν «μπαμπάδες» των μου-
σουλμάνων, εδώ δίπλα μας… 
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!Στον τελικό του Μουντιάλ του 1950 στο
Ρίο, όπου η Ουρουγουάη νίκησε 2-1 τη
Βραζιλία και κατέκτησε το τρόπαιο, 18
θεατές από τους 200.000 στο
«Μαρακανά» πέθαναν επί τόπου.
Άγνωστος ο συνολικός αριθμός, ανάφερε
ο Τύπος της εποχής στη Βραζιλία.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πριν από λίγες μέρες, το 2020, στις 25 Νο-
εμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο Ντιέγκο Μα-
ραντόνα, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει το ποδό-
σφαιρο. Καμία αναφορά από το Μουντιάλ. Ο
Μαραντόνα ενοχλούσε μ’ αυτά που έλεγε
για τον πακτωλό χρήματος της FIFA.
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Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης εμφανίζεται να προηγεί-

ται μία μονάδα από τον πρωθυπουργό
στο ερώτημα, που τέθηκε για πρώτη φο-
ρά, «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύ-
τερα τα θέματα θεσμών διαφάνειας». Και
είναι το μόνο θέμα στο οποίο, σε όλα αυ-
τά τα χρόνια που βρίσκεται στην αντιπολί-
τευση, δείχνει να προηγείται. Εντυπωσια-
κό βέβαια, αλλά και ανησυχητικό, αν σκε-
φθεί κάποιος τον βαθμό κακοποίησης
των θεσμών επί ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, τα πρό-
σωπα και τις μεθόδους τους. Αναμενόμε-
νο όμως μέσα στον κυκεώνα πραγματι-
κών και μυθιστορηματικά ψευδών σενα-
ρίων για τις υποκλοπές και το γκεμπελικό
«πες πες» της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης για την υποτιθέμενη «χούντα του Μη-
τσοτάκη» κ.λπ. Είναι όμως έτσι; 

Πράγματι, ο Τσίπρας ανέκτησε ηθική
υπεροχή; Η γενική εικόνα που αναδει-
κνύεται από όλες τις δημοσκοπήσεις δεν
δείχνει κάτι τέτοιο. Και ένα υπολογίσιμο
μάλιστα ποσοστό, βάσει πάντα των τε-
λευταίων δημοσκοπήσεων, αριστερών
ψηφοφόρων, κεντροαριστερών και ενός
πολύ μεγάλου ποσοστού κεντρώων,
προς στους οποίους θέλει να απευθύνε-
ται ο Τσίπρας, δεν συμμερίζεται κάτι τέ-
τοιο. Χαρακτηριστικά τα «ψιλά γράμμα-
τα» των δημοσκοπήσεων και οι αριθμοί:
Το 7% των αριστερών ψηφοφόρων, το

9% των κεντροαριστερών και το 33% των
κεντρώων πιστεύουν ότι ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στα θέματα θεσμών και διαφά-
νειας είναι καλύτερος από τον Αλέξη Τσί-
πρα! Πάνω-κάτω, αυτά είναι και τα ποσο-
στά αποδοχής που εισπράττει από αρι-
στερούς, κεντροαριστερούς και κεν-
τρώους και στα θέματα οικονομίας και
ανάπτυξης, στα εθνικά και εξωτερικά θέ-
ματα. Από αυτά τα «ψιλά γράμματα» των
δημοσκοπήσεων και τους «κρυφούς»
αριθμούς, μπορεί κανείς να συμπεράνει
ότι οι πολίτες –αριστεροί, κεντρώοι, δεξι-
οί– θα πάνε στις κάλπες με τη γενική αί-
σθηση ότι η σημερινή είναι μια καλή κυ-

βέρνηση, που διορθώνει λάθη και θεσμι-
κά ολισθήματα. Επίσης, μπορεί να συμ-
περάνει ότι ο πρωθυπουργός και η κυ-
βέρνησή του έχουν πολλές πιθανότητες
και μεγάλα περιθώρια να κερδίσουν ξανά
το στοίχημα της θετικής ψήφου. Μα θα
πουν κάποιοι τώρα ότι οι δημοσκοπήσεις
είναι «στημένες». Το υποστηρίζει εξάλ-
λου και ο Τσίπρας αυτό, αλλά αποδέχεται
τις δημοσκοπήσεις, όταν αναφέρονται
στο τελευταίο «εύρημα» της υπεροχής
του κατά μία μονάδα σε θέματα θεσμών
και διαφάνειας. Βέβαια εντάξει, τα ίδια
αποτελέσματα όλων των δημοσκοπήσε-
ων παραλαμβάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δι-
κές του μετρήσεις, αλλά ας το προσπε-
ράσουμε. Άλλωστε το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης, όσο και αν αμφι-
σβητεί την αξιοπιστία των μετρήσεων,
ποτέ δεν μας παρουσίασε μία δική του
προς… αποκατάσταση της αλήθειας. Και
η αλήθεια είναι ότι όλες οι τελευταίες –
προεκλογικές– δημοσκοπήσεις επιβεβαι-
ώνουν το προβάδισμα της ΝΔ στην πρό-
θεση ψήφου και την υπεροχή του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για
πρωθυπουργός. Τα ίδια ακριβώς που
έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις παραμο-
νές των εκλογών του 2019, τότε που ο
ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε πάλι για «στημένες» με-
τρήσεις και αναμέτρηση «ντέρμπι».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Συμμετείχε και ο πρωθυπουργός σε
μια κλειστή συνάντηση που διοργάνω-

σε το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Bloomberg πριν από μέρες. Στη
συνάντηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης είχε
την ευκαιρία να απαντήσει σε ξεχωριστές
ερωτήσεις επιχειρηματιών, τραπεζικών
στελεχών, οικονομολόγων, εκπροσώπων
οίκων αξιολόγησης και ξένων δημοσιο-
γράφων. Κάποια στιγμή ο εκπρόσωπος
της Fitch, ενός από τους οίκους που είναι
επιφορτισμένοι με την αναβάθμιση της
ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση
της επενδυτικής βαθμίδας, διατύπωσε
στον κ. Μητσοτάκη τις ανησυχίες, που
επικρατούν διεθνώς, για το ενδεχόμενο
της ακυβερνησίας εξαιτίας της απλής
αναλογικής και των διπλών εκλογών.

� Ο πρωθυπουργός αντιπαρήλθε τις ανη-
συχίες, υποστηρίζοντας ότι οι διπλές

εκλογές θα ευνοήσουν τη ΝΔ, γιατί, όπως
εκτιμά, θα προηγηθεί σημαντικά των αντιπά-
λων της στην πρώτη κάλπη και έτσι θα απο-
κτήσει ικανοποιητικό προβάδισμα, το οποίο
θα ενισχυθεί στη δεύτερη Κυριακή και εν τέ-
λει θα επιτρέψει την κατάκτηση της διεκδι-
κούμενης αυτοδυναμίας. Αυτή είναι η πεποί-
θησή του και αυτή μεταφέρει παντού. Κάτι
που δικαιολογεί και τις συνεχείς εκκλήσεις
προς τους ψηφοφόρους της ΝΔ να υπερψη-
φίσουν το κόμμα του στην πρώτη κάλπη, το
αποτέλεσμα της οποίας θα προδικάσει σε
μεγάλο βαθμό την αυτοδυναμία.

� Ξέρετε τι λέει για τον Νίκο Ανδρουλά-
κη ο Αλέξης Τσίπρας; Όχι δημοσίως,

αλλά σε κλειστούς κύκλους. Μου το με-
τέφεραν και σας το μεταφέρω. Ο Αλέξης
θεωρεί τον Νίκο «κλειστό» και «καχύπο-
πτο», που «δεν ευνοεί την όποια συνεν-
νόηση». «Δεν έχω συζητήσει μαζί του θέ-
ματα των συνεργασιών, τα οποία εξάλ-
λου θα τα λύσει ο λαός με την ψήφο
του», τονίζει με νόημα ο Τσίπρας. Κατά
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλά-
κης «πλανάται πλάνην οικτρά», μένοντας
στις πρώτες δημοσκοπικές επιδόσεις
αμέσως μετά την εκλογή του. «Αυτά
έχουν αλλάξει, δεν ισχύουν πια», λέει ο
Τσίπρας και (τον) προειδοποιεί ότι οι επό-
μενες εκλογές θα είναι πολωτικές και
δεν τον ευνοούν.

� Μέχρι τώρα, οι βουλευτές του ελληνικού
Κοινοβουλίου έπιναν τον καφέ τους (ελ-

ληνικό, εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο) πλη-
ρώνοντας 1,40 ευρώ (πιο φθηνός απ’ ό,τι
πωλείται έξω). Από την περασμένη εβδομά-
δα όμως υπήρξε ανατίμηση, κάτι που δεν
άρεσε στους περισσότερους. Πόση η ανατί-
μηση; Από 1,40 ευρώ που ήταν ο καφές πή-
γε 1,60 ευρώ, δηλαδή αύξηση 15%. Θα ανα-
ρωτηθείτε τώρα γιατί έστω και 1,60, τόσο
φτηνός ο καφές στο ελληνικό Κοινοβούλιο;
Απλώς, ο καφές του βουλευτή και όσων ερ-
γάζονται εκεί επιχορηγείται από τη Βουλή.

ΦΩ.Σ

Διαδηλώσεις και συγκρούσεις στην Κίνα. 
Η μισή μας καρδιά στην Κίνα βρίσκεται…

Από αυτά τα «ψιλά
γράμματα» των
δημοσκοπήσεων μπορεί
κανείς να συμπεράνει ότι οι
πολίτες –αριστεροί,
κεντρώοι, δεξιοί– θα πάνε
στις κάλπες με τη γενική
αίσθηση ότι η σημερινή
είναι μια καλή κυβέρνηση,
που διορθώνει λάθη και
θεσμικά ολισθήματα

Δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί και δημοσκοπήσεις

i-kyr

Είπε
o Παύλος Πολάκης

«Όταν εγώ είχα την ευθύνη του ΕΟΠΥΥ και 
ενέκρινα τον κανονισμό παροχών του, ήξερα
από πού κλ@νει το μπαρμπούνι στον ΕΟΠΥΥ»

Αυτό μάλιστα… 
είναι αντιπολίτευση


