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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ «Π»

Θα συνεχίσουμε 
την πορεία μας

Μονόδρομος 
η πολιτική μας

� Σελ. 26-27

� Σελ. 4-9

ΓΡΑΦΟΥΝ:
Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Τσούκαλης, 

Γ. Κοντονής, Δ. Ζαννίδης, 
Π. Αβραμόπουλος, 

Γ. Γρηγορόπουλος, Άλ. Φιτσόπουλος

«ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
� Σελ. 48

� Σελ. 6-7

Θα μας δώσουν 
την πρωτιά

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

� Σελ. 14 � Σελ. 21

Νέες «προκλήσεις»,
νέοι χειρισμοί

ΞΕΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
� Σελ. 28

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 •1,5€• Αρ. Φύλλου 876 •  www.paraskhnio.gr

Εβδομαδιαία Αποκαλυπτική Εφημερίδα

� Σελ.24-25

Όλη η αλήθεια για
την κρίση των Ιμίων

30-31 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 1996: 27 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Το μυστήριο 
για τον θάνατο 
των τριών ηρώων 
αξιωματικών

την ήττα του 
ο Α.Τσίπρας

ΛIΣΤΑ ΝΤΡΟΠHΣ ΜΕ 300 FAKE NEWS

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Βλαπτική
για τη χώρα
η τοξική 
αντιπολίτευση 

� Σελ. 11

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

� Σελ. 11

Δήμαρχος Βριλησσίων

Φρόντισαν 
να παραγραφούν
οι δικές τους 
παρακολουθήσεις

ΥΠΕΓΡΑΨΕ

Πώς λειτουργεί 
ο μηχανισμός διάδοσης
ψευδών ειδήσεων του ΣΥΡΙΖΑ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Κάποιοι συνεχίζουν να επιμένουν 
για την υπόθεση των 38 μεταναστών 
στον  Έβρο και τα fake news 
με την «5χρονη Μαρία»... � Σελ. 2

Παραδέχθηκε
πως δεν υπήρχαν

ονόματα 
στην επιστολή 

Ράμμου

βόμβες
Μητσοτάκη
7

για: «πόρισμα χωρίς ονόματα»

• «ρυπαρά δίκτυα» διαρροής

• «προνομιακές» σχέσεις ΑΔΑΕ

• «μαύρες σακούλες» • Βενεζουέλα, 

• Μάτι  • «μικρή Μαρία» του Έβρου

� Γιατί έπεσε στο κενό η πρόταση δυσπιστίας
� Το «αυτογκόλ» του προέδρου του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης

και το ψέμα του για «ονόματα» 
� Η συσπείρωση των βουλευτών της ΝΔ 
και η υπερψήφιση της κυβέρνησης

ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

ΙΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Από τον... Χαϊκάλη
στις υποκλοπές

Έτσι θα μας σώσει;

� Σελ. 4-5



Τα fake news, 
ο ΣΥΡΙΖΑ και 
οι ψηφοφόροι

Κάποιοι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και
κάποια (ελληνικά) Μέσα
Ενημέρωσης συνεχίζουν να

επιμένουν για την υπόθεση των 38
μεταναστών στον Έβρο και τα fake news
με τη «νεκρή 5χρονη Μαρία». Δεν πρέπει
να προκαλεί καμία έκπληξη η τακτική
της Κουμουνδούρου. Έχουν γίνει
χειρότερα πράγματα στο παρελθόν.
Ο Αλέξης Τσίπρας και οι σύντροφοί του
εκτίναξαν τον ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο
36%, με το μεγαλύτερο fake news στην
ελληνική ιστορία της Μεταπολίτευσης:
το σκίσιμο των μνημονίων. Το 2015, η
υποτιθέμενη αντισυστημικότητα
θριάμβευσε. Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι
ΑΝΕΛ μπήκαν στην κυβέρνηση, η Χρυσή
Αυγή έπιασε ποσοστό-ρεκόρ, μέχρι και ο
Λεβέντης μπήκε στη Βουλή.
Πώς συνέβη όλο αυτό; Με fake news. Τι
έλεγαν όλοι αυτοί; Πως τα μνημόνια τα
είχαν εφεύρει η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για να
φτωχοποιήσουν τους Έλληνες και να
κάνουν βίαιη αναδιανομή του πλούτου.
Πως ήταν συνεργάτες της τρόικας. Πως
ήταν γερμανοτσολιάδες. Πως με έναν
νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσαν
κάθε επώδυνο μέτρο. Πως η επιστροφή
στη δραχμή θα έσωζε τη χώρα. Όλα
αποδείχθηκαν fake news. Η κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγινε η
μνημονιακότερη της δεκαετίας. Κι
όμως, ο Αλέξης Τσίπρας έχει το
πολιτικό θράσος να μιλάει για αλήθεια,
για κοινωνική δικαιοσύνη, για στήριξη
των ευάλωτων και της μεσαίας τάξης,
για… φώτα της Δημοκρατίας. Τα ίδια
έκανε τότε, τα ίδια κάνει και τώρα ως
αξιωματική αντιπολίτευση. Με την
πανδημία, με τα lockdowns, με τα
εμβόλια, με την ενεργειακή κρίση. Το
ίδιο κάνει με καθετί. Τσαλαβουτάει σε
ψευδοαφηγήματα και προσπαθεί να
αποκομίσει κομματική οφέλη από fake
news.
Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για κανέναν
από αυτά τα οργιώδη πολιτικά ψεύδη.
Μόνο κάτι για «αυταπάτες» ψέλλισε.
Ούτε πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη.
Αντιθέτως. Έως τις κάλπες, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα συνεχίσει να βομβαρδίζει με fake
news, μπας και τσιμπήσουν κάτι τα
ποσοστά του.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Ίων Παπαδάκης

ΤΟ ΜΑΤΙ βγάζει «μάτι».
Αφού, βέβαια, ΠΡΩΤΑ σκότωσε, έπνιξε και έκαψε 104
ανθρώπους!
Παρά ταύτα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήτοι των κυρίων
Τσίπρα - Καμμένου, που κυβερνούσε ΤΟΤΕ τον τόπο, ΔΕΝ
πήρε είδηση τα γεγονότα.
Ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας καθόταν στο κέντρο
μιας σύσκεψης που συγκάλεσε, δίπλα σ’ έναν στρατηγό,
πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τότε υπουργό Προστασίας
του Πολίτη!
Και ανάμεσα στην ηγεσία της Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής!
«Κάτι καπνίζει!» είπε σε μια στιγμή ο κ. Τσίπρας.
«Συγγνώμη, το τσιγάρο μου είναι», είπε ο αρχηγός της
Πυροσβεστικής, «το σβήνω!».
Και πράγματι το έσβησε…
ΠΑΡΑ ταύτα ο καπνός ΔΕΝ έφυγε.
«Πώς να φύγει;» είπε ο κ. Τσίπρας «αφού, Αρχηγέ, άρχισες
να καπνίζεις πούρο».
«Όχι εγώ, ΕΣΕΙΣ μόλις το ανάψατε», παρατήρησε ο Αρχηγός
της Αστυνομίας.
«Αλήθεια; Δεν το πρόσεξα», τράβηξε μια ρουφηξιά ο κ.
Τσίπρας. Και αναβάθμισε τον Αρχηγό για την
παρατηρητικότητά του!
ΒΕΒΑΙΑ, ο πρωθυπουργός θέλησε να μάθει τι συμβαίνει και
ΕΞΩ από το εντευκτήριό τους…
«Άκουσα ότι κάποιος πέθανε».
«Ε, κάθε μέρα κάποιος αφήνει
χρόνους», μουρμούρισε ο
υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
κι έκανε τον σταυρό του…
«Και κάποιοι πνίγηκαν»,
συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
«Ε, όταν θέλουν να κολυμπάνε
νυχτιάτικα», είπε η Λιμενάρχης
Υπηρεσίας, «παίρνουν ρίσκο…».
«Σωστά», συμφώνησε ο
πρωθυπουργός και ρισκάρισε μια
τελευταία ερώτηση:
«ΕΜΕΙΣ εδώ μπορούσαμε ΚΑΤΙ
παραπάνω;».
«Όχι», συμφώνησε η ΟΜΑΔΑ, «Ο,ΤΙ
ήταν να κάνουμε, ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ…».
Με 104 νεκρούς…
ΤΗΝ επόμενη ημέρα, όταν
τερματίσθηκε η τηλεοπτική

μετάδοση, έφυγαν στρατηγοί, πυροσβέστες, παροικούντες,
υπουργοί και…
Και όταν ξύπνησε ο κ. Τσίπρας, το ΜΑΤΙ έμοιαζε με
βομβαρδισμένη, πυροπαθή και πνιγμένη πόλη.
«Τι συνέβη εδώ ΧΘΕΣ;» ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός.
«Δεν ξέρω», είπε εκείνος, «ΧΘΕΣ δεν θυμάμαι ΠΟΥ ήμουν…».
Μετά από κάποια ώρα, πάντως, εμφανίσθηκε στο Μάτι
φρέσκος, ανανεωμένος και με λίγα «στρατά» ο αρχηγός των
Ενόπλων Δυνάμεων κ. Καμμένος.
Έπαιξε τον Εθνικό Ύμνο, έπαιξε ό,τι άλλο θυμήθηκε και μετά
«τα ’βαλε» με τους πολίτες.
«Αυτοί φταίνε για όλα», αποκάλυψε.
Και εξήγησε ότι οι κάτοικοι εκεί δεν έχουν φτιάξει
πολεοδομία, δεν έχουν φτιάξει πλατείες και πλαζ, δεν έχουν
φτιάξει προκυμαίες, ΔΕΝ έχουν φτιάξει ούτε μερικά κίτρινα
τρόλεϊ! 
Και διερωτήθηκε «ΠΩΣ θα μπορεί να λειτουργεί το Μάτι
χωρίς τρόλεϊ!».
«Και δη κίτρινα…»
Στο μεταξύ, τα 104 θύματα και οι συγγενείς τους ζητούν τη
δικαίωσή τους.
«Όχι σαν πλημμέλημα, αλλά ως ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ», είπαν οι
συγγενείς.
«Ε, όχι ΚΑΙ κακούργημα», τινάχτηκε ένας εισαγγελέας,
«ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ άνθρωποι» ήσαν, «ΟΥΤΕ καν εκατόν δέκα…».
Και χαμογέλασε στους φωτογράφους…

Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ...
Δημήτρης Ζαννίδης
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Ηδιαδικασία χορήγησης των
παροχών του e-ΕΦΚΑ ήταν
μέχρι πρότινος εστία

ταλαιπωρίας για τους ασφαλισμένους.
Για την καταβολή παροχών που
δικαιούνται, όπως π.χ. επίδομα
ασθενείας, κυοφορίας, λοχείας κ.λπ.,
οι πολίτες έπρεπε να περιμένουν
αρκετούς μήνες και να υποστούν την
ταλαιπωρία των επισκέψεων σε
φυσικά υποκαταστήματα, για την
κατάθεση των δικαιολογητικών. 

Σήμερα, η διαδικασία αυτή έχει ανα-
βαθμιστεί ριζικά, χάρη στην ψηφιοποί-
ηση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, αλλά
και στη λειτουργία του 1555, του Ενιαίου
Αριθμού Εξυπρέτησης Πολιτών για εργα-
σιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά θέμα-
τα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

Ποιες είναι οι παροχές του ΕΦΚΑ;
Οι παροχές του ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν:

�  Το επίδομα ασθενείας, για τους άμεσα
ασφαλισμένους που λόγω σωματικής ή
ψυχικής ασθένειας δεν μπορούν να εργα-
σθούν προσωρινά και απουσιάζουν από
την εργασία τους για περισσότερες από
τρεις μέρες για πρώτη φορά μέσα στο ερ-
γασιακό έτος.
�  Το επίδομα εργατικού ατυχήματος.
�  Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας
και λοχείας).
�  Τα έξοδα κηδείας, που καταβάλλονται
εφάπαξ στον/στη σύζυγο ή στους επιμε-
ληθέντες της κηδείας για ασφαλισμένο ή
συνταξιούχο θανόντα.
�  Την πιστοποίηση αναπηρίας από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) και τη χορήγηση σύνταξης ανα-
πηρίας. 

Πώς μπορώ να λάβω ψηφιακά το επί-
δομα μητρότητας;
Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά

το αίτημα για λήψη του επιδόματος κυο-
φορίας και λοχείας, μέσω της υπηρεσίας
Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόμα-
τος Μητρότητας και με χρήση των κωδι-
κών TAXISNET. Πλέον όλα τα δικαιολογη-
τικά αντλούνται αυτόματα, μέσω της δια-
σύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Μητρώο Πο-
λιτών και την Ηλεκτρονική Συνταγογρά-
φηση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Οι πληρωμές των
επιδομάτων γίνονται με απευθείας πίστω-
ση στους λογαριασμούς των δικαιούχων. 

Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονι-
κά αίτημα για επίδομα ασθενείας;
Πλέον μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση

επιδόματος ασθενείας ηλεκτρονικά, μέ-
σω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αίτησης
Επιδόματος Ασθένειας και με τη χρήση
των προσωπικών κωδικών TAXISNET, η
υποβολή μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα
και γρήγορα από το σπίτι. 

Τα δικαιολογητικά για τα επιδόματα
ασθενείας και μητρότητας πρέπει να
υπογράφονται απαραίτητα από για-
τρούς κρατικών νοσοκομείων;
Για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθε-

νείας και κυοφορίας - λοχείας δεν είναι
πλέον απαραίτητη η υπογραφή ιατρού
κρατικού νοσοκομείου. Τώρα, όλοι οι θε-
ράποντες ιατροί είτε του δημοσίου είτε
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι πιστο-
ποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α., μπο-
ρούν να υπογράφουν συγκεκριμένες βε-
βαιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο απλου-
στεύονται η συγκέντρωση και η κατάθεση
του συνόλου των δικαιολογητικών και επι-
ταχύνεται η καταβολή των επιδομάτων. 

Πώς μπορούν να αναρτηθούν οι ιατρι-
κές γνωματεύσεις στην πλατφόρμα
της ηλεκτρονικής αίτησης; 
Οι ιατρικές γνωματεύσεις θα πρέπει να

είναι μηχανογραφημένες, προκειμένου η
αίτηση να είναι έγκυρη και να προχωρή-
σει γρήγορα η καταβολή του επιδόματος.
Εάν η γνωμάτευση είναι χειρόγραφη, το
σύστημα δεν μπορεί να την αναγνωρίσει,
ακόμα κι αν είναι σε ηλεκτρονικό αρχείο,

με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυ-
στερήσεις. 

Πόσες ημέρες ανικανότητας για ερ-
γασία μπορούν να βεβαιώσουν οι θε-
ράποντες ιατροί;
Οι θεράποντες ιατροί, του δημοσίου ή

του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να βεβαι-
ώσουν ανικανότητα για εργασία μέχρι και
για 15 ημέρες συνολικά, μέσα σε ένα
ημερολογιακό έτος, είτε συνεχόμενα είτε
διακεκομμένα. Μετά τη συμπλήρωση
των 15 ημερών, η ανικανότητα πρέπει να
βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Πρωτο-
βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Πώς μπορώ να υποβάλω ηλεκτρονι-
κά αίτημα αξιολόγησης για Πιστοποί-
ηση Αναπηρίας;
Μπορείτε να το κάνετε μέσω της υπηρε-

σίας https://www.efka.gov.gr/el/elektro-
nikes-yperesies-kepa αλλά και απευθείας
μέσω της νέα ψηφιακής πλατφόρμας

«Εθνική Πύλη Αναπηρίας» epan.gov.gr, χω-
ρίς να χρειαστεί μετάβαση σε φυσικό υπο-
κατάστημα. Αφού υποβάλετε ηλεκτρονικά
το αίτημά σας, θα ενημερωθείτε ηλεκτρο-
νικά για την ημερομηνία εξέτασης από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή καθώς και
για το αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπη-
ρίας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να υπο-
βάλετε ενστάσεις κ.ά. Πρόσφατα, ψηφιο-
ποιήθηκε πλήρως η διαδικασία πιστοποί-
ησης αναπηρίας, με αποτέλεσμα να καταρ-
γηθούν τουλάχιστον τρις περιττές επισκέ-
ψεις των ασφαλισμένων στα ΚΕΠΑ. Πλέον
επισκέπτονται μόνο μια φορά τις δομές των
ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασάς τους από
τις επιτροπές γιατρών. 

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για
πληρωμή εξόδων κηδείας;
Μέσω της υπηρεσίας https://www.ef-

ka.gov.gr/el/elektronike-yperesia-
pleromes-exodon-kedeias, μπορείτε να
υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησής σας
και να λάβετε το σχετικό ποσό σε λιγότε-
ρο από έναν μήνα. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ
είναι στη διάθεσή σας μέσω της
ιστοσελίδας του οργανισμού
https://www.efka.gov.gr/el. Εάν έχετε
περισσότερες απορίες, μπορείτε πάντα
να απευθύνεστε στο 1555, είτε
τηλεφωνικά καλώντας στον τετραψήφιο
αριθμό, είτε διαδικτυακά στο
1555.gov.gr.

Το 1555 απαντά στις απορίες σας

Καταβολή παροχών και
επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ

χωρίς ταλαιπωρία και
περιττές μετακινήσεις
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Α δοξα έληξε το «σόου» Τσίπρα,
που ξεκίνησε την Τετάρτη με την
επίσκεψή του τόσο στον

πρόεδρο της ΑΔΑΕ όσο και στην
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα
Σακελλαροπούλου και έλαβε τέλος
χθες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, με
την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας
κατά της κυβέρνησης.

Ο κ. Τσίπρας ανέβασε τους τόνους από
την πρώτη στιγμή, χαρακτηρίζοντας τον
πρωθυπουργό «ψεύτη» και «επικίνδυνο»,
με αιχμή του δόρατος το θέμα των υποκλο-
πών, ειδικά για το ζήτημα των παρακολου-
θούμενων προσώπων.

Η απάντηση στον κ. Τσίπρα ήρθε λίγα λε-
πτά αργότερα, όταν ο πρωθυπουργός απο-
κάλυψε ότι το έγγραφο που ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης πήρε από τον
κ. Ράμμο… δεν είχε κανένα όνομα! 

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης είπε,
απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σας ρωτάω κάτι απλό, κ. Τσίπρα. Στην
απόρρητη επιστολή που αποκαλύψατε,
υπήρχαν ονόματα ή όχι;». Και συνέχισε λέ-
γοντας «και σας ρωτώ γιατί στην επιστολή
που μου έστειλε εμένα ο κ. Ράμμος δεν
υπήρχαν ονόματα».

Κάπως έτσι, ο πρόεδρος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης «αυτοκτόνησε» για μια
ακόμη φορά, μια και το επικοινωνιακό «σό-
ου» είχε για τον ίδιο και την παράταξή του
καταστροφικό τέλος.

Στη συνέχεια και σε μια εφ’ όλης της
ύλης σύγκριση της διακυβέρνησης της ΝΔ
με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο πρωθυπουργός κάλεσε τον κ. Τσίπρα
να απαντήσει σε μια σειρά θεμάτων, όπως
τα fake news για τη «μικρή Μαρία» και τους
38 μετανάστες, την υπόθεση Καλογρίτσα -
Παππά αλλά και την υπόθεση Novartis,
που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε χαρακτηρίσει «το μεγα-
λύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης»,
και τελικά αποδείχθηκε ότι ο μάρτυρας που
στήριξε την υπόθεση είναι ένας κοινός
απατεώνας. Να πούμε ότι με 156 ψήφους
κατά και 143 υπέρ απορρίφθηκε η πρότα-
ση μομφής.

Επίσης, στη Βουλή παρακολουθήσαμε

έναν καταιγισμό ανα-
φορών στην υπόθεση
Novartis και το ψεύτικο
κατηγορητήριο που στή-
θηκε βάσει ενός μάρτυρα με
το όνομα «Μάξιμος Σαράφης», κα-
τά κόσμον Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο
οποίος κατηγορείται, πλέον, για σύσταση
εγκληματικής οργάνωσης που παρείχε
ψεύτικα δάνεια σε επιχειρηματίες. Ο μάρ-
τυρας αυτός έδινε ψεύτικές πληροφορίες
και ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτεργάτη τον Δ. Πα-
παγγελόπουλο και τα άλλα δικαστικά στε-
λέχη, έφτιαχνε βάσει αυτών ψεύτικα κα-
τηγορητήρια κατά των στελεχών της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ.

Ο ύποπτος ρόλος 

Παράλληλα με τα «ανοικτά» σκάνδαλα
του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια της Βουλής
αναδείχτηκε και ο «ύποπτος» ρόλος του
Χρήστου Ράμμου, ο οποίος αντί να ενημε-
ρώσει ως όφειλε τον πολιτικό προϊστάμενο
της ΕΥΠ, τον πρωθυπουργό, κυλίστηκε
στον ολισθηρό δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα
ελέγχεται διοικητικά και θεσμικά. Αλλά και
ο ρόλος μελών του ΔΣ της ΑΔΑΕ, όπως της
κας Παπανικολάου που υπήρξε συνεργάτι-
δα του υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ
Αρ. Μπαλτά – ο οποίος είναι πολύ στενό φι-
λικό πρόσωπο του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα
και επίσης υπήρξε και συνεργάτης του κ.
Αποστολίδη, πρώην διοικητή της ΕΥΠ.

Πολιτικό «παιχνίδι»

Αν συνδυάσουμε αυτές τις «τυχαίες»
περιπτώσεις, δεν είναι δύσκολο να συνά-
γουμε ότι η ανεξάρτητη αρχή ΑΔΑΕ εργα-
λειοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη
του, εκμεταλλευόμενα τη συνταγματική

θωράκιση που
προσφέρεται στις

ανεξάρτητες αρχές,
έπαιξαν πολιτικό παι-

χνίδι και μάλιστα προ-
εκλογικό κατά της κυβερνώ-

σας παράταξης.  

Τις έκανε πλημμέλημα 

Το πιο ισχυρό, ωστόσο, επιχείρημα που
ακούστηκε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν
φύγει από την εξουσία το 2019, πέρασε
διατάξεις για μείωση των ποινών για τις
υποκλοπές, συγκεκριμένα από κακούργη-
μα το έκανε πλημμέλημα. Προφανώς, όχι
τυχαία. Και εδώ η κυβέρνηση και ο πρω-
θυπουργός τού θύμισαν τις υποκλοπές σε
στελέχη του ΚΚΕ αλλά και στους ίδιους
τους υπουργούς του (Σαγιά - Πιτσιόρλα),
που είχε κάνει η ΕΥΠ επί ημερών Τσίπρα.
Γιατί κάποιος να μειώσει τις ποινές για τις
υποκλοπές, ενώ τώρα θεωρεί τις υποκλο-
πές «γιγαντιαίο σκάνδαλο που πληγώνει
την Δημοκρατία»;

Η οικονομία στο προσκήνιο 

Πάντως, σημαντική για τη συζήτηση ήταν
η σύγκριση της θητείας Μητσοτάκη απέ-
ναντι στη θητεία ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός
ανέφερε εκτενώς όσα θετικά έχει πετύχει
η κυβέρνηση. Το συμπέρασμα που βγαίνει
από την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή εί-
ναι ότι η κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη συ-
σπείρωση που υπάρχει στην κυβερνώσα
παράταξη λίγους μήνες πριν από τις εκλο-
γές. Απεναντίας, ανέδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ει-
σέρχεται στην προεκλογική μάχη έχοντας
ανοικτά δύο Ειδικά Δικαστήρια κατά στελε-
χών του, που μέχρι τις εκλογές θα βγάλουν
πολλές ειδήσεις… 

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com

Ανοίγει κι άλλο η υπόθεση Καλογρίτσα - Παππά 
Τα «γαλάζια» στελέχη και ο πρωθυπουργός υπογράμμισαν εμφατικά τις
νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση Παππά για το sms Kαλογρίτσα, αλλά
και τις μαρτυρίες της γραμματέως Καλογρίτσα για φακέλους και σα-
κούλες με χρήματα που έφευγαν από το γραφείο Καλογρίτσα και πή-
γαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι σήμερα, άλλωστε, ο Νίκος Παππάς δεν
έχει κάνει καμία νομική ενέργεια απέναντι στις μαρτυρίες της γραμματέ-
ως Καλογρίτσα. Ενώ την ίδια ώρα το Ειδικό Δικαστήριο δέχτηκε τα sms Καλογρίτσα
ως γνήσια αποδεικτικά στοιχεία. 

«Αυτοκτόνησε» 
ο Τσίπρας 
με «όπλο» 
τα ψέματα

Ο Αλέξης με
την επιλογή του
«χάρισε» στον
πρωθυπουργό 

τη συσπείρωση 
της ΝΔ
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Απάντηση με έργα στο κλίμα
τοξικότητας, που δημιουργεί η
αντιπολίτευση, αλλά και με

συγκεκριμένες υποθέσεις, που
ακολουθούν τον ΣΥΡΙΖΑ από το
παρελθόν της διακυβέρνησής του και
τον αφήνουν έκθετο, δίνει η κυβέρνηση. 

Πριν ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας καταθέσει
από το βήμα της Βουλής πρόταση δυσπι-
στίας εναντίον της κυβέρνησης, έχοντας
ως αιχμή του δόρατος για την αξιωματική
αντιπολίτευση το θέμα των παρακολουθή-
σεων, το Μέγαρο Μαξίμου υπενθύμιζε
σειρά υποθέσεων, για τις οποίες έως και
σήμερα ούτε έχουν δοθεί επαρκείς απαν-
τήσεις, ούτε έχουν κλείσει για την πολιτική
ζωή του τόπου. 

Έμεινε στο «διαβάστηκε»;

Υπόθεση πρώτη, ο διαγωνισμός των τη-
λεοπτικών αδειών, που οδήγησε σε Ειδικό
Δικαστήριο τον πρώην υπουργό Νίκο Παπ-
πά. Οι ένορκες καταθέσεις και τα στοιχεία
που προσκομίζουν ο Χρήστος Καλογρίτσας
και η γραμματέας του, τόσο για σειρά επα-
φών του επιχειρηματία με τον Νίκο Παππά
και τον Αρτέμη Αρτεμίου, με άλλους επιχει-
ρηματίες, ώστε να εξασφαλιστεί η χρημα-
τοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ channel, όπως είθι-
σται να αποκαλείται, αλλά και για βαλίτσες
με μαύρο χρήμα, που έφευγαν από τα γρα-
φεία Καλογρίτσα με προορισμό το κόμμα
του ΣΥΡΙΖΑ, μένουν έως τώρα αναπάντη-
τες, όπως υπογραμμίζει η κυβέρνηση.

Ο Νίκος Παππάς δεν είναι ο μόνος υπό-
λογος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημει-
ώνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, υπενθυ-
μίζοντας ότι και ο πρώην υπουργός Δικαιο-
σύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος βρί-
σκεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

Novartis ακούει;

Υπόθεση δεύτερη, η Novartis, με το Μέ-
γαρο Μαξίμου να την φέρνει και πάλι στο
τραπέζι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Μια
υπόθεση που αποδείχθηκε σκευωρία, όπως
λένε κυβερνητικά στελέχη, αφήνοντας έκ-
θετη την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός
από τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, στο
προσκήνιο έρχονται εκ νέου και οι περιβόη-
τοι «προστατευόμενοι μάρτυρες», αφού
ένας εξ αυτών, ο «Μάξιμος Σαράφης», φέ-
ρεται πλέον να εμπλέκεται σε τραπεζικές
απάτες. Όπως επισημαίνουν στο κυβερνητι-
κό επιτελείο, σε τέτοια πρόσωπα βασίστηκε
ο Αλέξης Τσίπρας για να διασύρει χωρίς
αποδείξεις δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Άθλια εργαλειοποίηση

Υπόθεση τρίτη, που αναδεικνύεται ως
μείζον θέμα, η ασφάλεια των συνόρων

και της άμυνας της χώρας, με την κυβέρ-
νηση να θέτει μετ’ επιτάσεως το περιστα-
τικό των 38 μεταναστών στον Έβρο, ζη-
τώντας έστω μία συγγνώμη από τον Αλέ-
ξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε άκριτα τα
ρεπορτάζ για τον θάνατο ενός μικρού κο-
ριτσιού, της «μικρής Μαρίας», ακόμη και
μετά τη διάψευσή τους, ενισχύοντας την
τουρκική προπαγάνδα και εκθέτοντας τη
χώρα διεθνώς, επισημαίνουν. 

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μάλιστα, έθε-
σε ευθέως το ζήτημα της φύλαξης των
συνόρων, αναδεικνύοντας τη θέση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης περί παρά-
νομου φράκτη στον Έβρο και διερωτώμε-
νος τι θα είχε συμβεί τον Μάρτιο του
2020, όταν επιχειρήθηκε η μέγιστη εργα-
λειοποίηση του μεταναστευτικού από την
Άγκυρα και ένας υβριδικός πόλεμος άνευ
προηγουμένου.

Ουδέποτε ενημερώθηκε

Με την ξεκάθαρη θέση, που υιοθέτησε
από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση συνε-
χίζει να απαντά και στην υπόθεση των πα-
ρακολουθήσεων. Η Δικαιοσύνη, υποστη-

ρίζουν κυβερνητικά στελέχη, να ρίξει
άπλετο φως στις καταγγελίες, καθώς ο
πρωθυπουργός ουδέποτε ενημερώθηκε
για επισυνδέσεις πολιτικών προσώπων.
Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου υπο-
γραμμίζει το γεγονός ότι εδώ και μήνες
στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν στα χέρια τους υλικό,
προερχόμενο από ρυπαρά δίκτυα, όπως
τα χαρακτηρίζουν, βάσει του οποίου προ-
χωρούν σε «ατεκμηρίωτα, ευφάνταστα
και πλήρως αναληθή συμπεράσματα». 

Σε αυτό, συμπληρώνουν κυβερνητικά
στελέχη, έρχεται να προστεθεί και η προ-
νομιακή σχέση που φαίνεται να διατηρεί ο
Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της
ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, γεγονός, που του
έδωσε τη δυνατότητα να σχεδιάσει τις κι-
νήσεις τους, φτάνοντας έως την κατάθε-
ση της πρότασης δυσπιστίας.

Δεν κάνει πίσω

Στο κλίμα τοξικότητας, που καλλιεργεί-
ται, ο πρωθυπουργός επιμένει ότι η κυ-
βέρνηση θα μείνει ανεπηρέαστη στην
προώθηση του έργου και του σχεδιασμού
της, έως τις εκλογές. 

«Η κυβέρνησή μας δεν θα κουραστεί
να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πρά-
ξη, να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία
αλλά και με τεχνοκρατική επάρκεια», εί-
ναι το μήνυμα που εκπέμπει, θέτοντας εκ
νέου το δίλημμα των εκλογών για τους
πολίτες: Θα μιλήσουμε για το μέλλον ή

θα βουλιάξουμε τη χώρα στον διχασμό
και την πόλωση; Βασικό σημείο στη
στρατηγική του παραμένει η επισήμανση
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προτάσεις για την
επόμενη μέρα της χώρας, σε αντίθεση
με τον προγραμματικό λόγο που αρθρώ-
νει η κυβέρνηση. 

Οικονομία και άμυνα

Σημεία αιχμής για τη Νέα Δημοκρατία θα
παραμείνουν, στον δρόμο προς τις κάλπες,
τα θέματα οικονομίας και άμυνας. Τα «γα-
λάζια» στελέχη επισημαίνουν τις επιδόσεις
της οικονομικής πολιτικής, που έχει ακο-
λουθηθεί, επιδόσεις που έχουν οδηγήσει
σε 11 αναβαθμίσεις την ελληνική οικονο-
μία, με τις επενδύσεις σε πρώτο πλάνο, πα-
ράλληλα με τα μέτρα στήριξης που η κυ-
βέρνηση έχει νομοθετήσει για τη στήριξη
πολιτών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργει-
ακής κρίσης και πανδημίας, την αύξηση
των συντάξεων και του κατώτατου μισθού.
Εξίσου σημαντική θέση θα έχει στον προ-
γραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας
και του πρωθυπουργού η ισχυροποίηση της
άμυνας και της ασφάλειας της χώρας. Άλ-
λωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ήδη
το διακύβευμα της κάλπης και προς αυτή
την κατεύθυνση, λέγοντας ότι οι πολίτες
θα πρέπει να επιλέξουν ποιος θα είναι στο
τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους καιρούς,
με την Τουρκία να κλιμακώνει την απειλητι-
κή ρητορική της.

5

Με έργα απέναντι
στην τοξικότηταO ΣΥΡΙΖΑ

ελλείψει προτάσεων
κάνει «σημαία» τις
υποκλοπές, αλλά

ξεχνάει τα δικά του
«ανοιχτά μέτωπα»
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Το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι είναι μια δύσκολη
«εξίσωση»… Ειδικά σε μία χώρα

όπου την τελευταία 8ετία (για να μην
πούμε 12ετία) άλλαξαν τα πάντα για
πάντα.

Οι πολίτες σε λίγους μήνες καλούνται να
ψηφίσουν –για πρώτη φορά με απλή ανα-
λογική– εκείνους οι οποίοι θα ορίσουν το
μέλλον όχι για την επόμενη τετραετία αλλά
για πολύ περισσότερο.

Σε αυτήν την εκλογική μάχη, δεν χωράνε
ούτε αποχή, ούτε ψήφος διαμαρτυρίας, ούτε
τιμωρητική ψήφος, ούτε επιλογές βασισμέ-
νες σε «θα», που θυμίζουν εποχές Μαυρογια-
λούρου και Γκρούεζα (γραφικοί χαρακτήρες
ελληνικής ταινίας της δεκαετίας του ’60).

Γιατί οι επερχόμενες εκλογές είναι ένα
«συμβόλαιο» που θα πρέπει να βασίζεται σε
πεπραγμένα και όχι σε «μακέτες»! Και θα πρέ-
πει ο καθένας από τους υποψήφιους κυβερ-
νήτες να έχει αποδείξει την αξία του, όχι με
τον λόγο του αλλά με τα έργα του…

Τώρα είναι η ώρα που κάθε ψύχραιμος
πολίτης πρέπει να «μετρήσει» τα πεπραγμέ-
να και τα σχέδια (όχι τα «όνειρα») για την
επόμενη ημέρα. Αναμφισβήτητα ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην πρωθυπουργός
και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος… Αρκεί
όμως αυτό για να ζητεί μια «δεύτερη ευκαι-
ρία», όταν η συνολική στάση τόσο του ίδιου
όσο και του κόμματός του είναι κάτω του
μετρίου, για να μην πω ότι κάποιες φορές
η στάση του είναι «επικίνδυνη»; 

Απούσα ή αντίθετη

Η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια
έχει βιώσει συγκλονιστικές «περιπέτειες»,
κατά τη διάρκεια των οποίων η αξιωματική
αντιπολίτευση ήταν απούσα ή αντίθετη σε
κάθε ενέργεια. Με μόνο στόχο την οξύτη-
τα, τον διχασμό και κατ’ επέκταση το χάος,
κατέφυγαν ουκ ολίγες φορές σε ψέματα,
οικειοποιήθηκαν fake news ή εν ονόματι
ενός μικροκομματικού ακροατηρίου προ-
σπάθησαν να στερήσουν από τον λαό την
οποία βοήθεια, έστω και μικρή, με μοναδι-
κό στόχο την επάνοδο στην εξουσία.

Και αυτό χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα,
χωρίς κοστολογημένες υποσχέσεις, χωρίς
επιχειρήματα που δεν βασίζονται στη λά-
σπη και τη χυδαιότητα.

Η εθνική ασφάλεια μιας χώρας είναι
ένας από τους πυλώνες ευημερίας ενός
λαού. Όταν όμως ακόμα και σε αυτό το επί-
πεδο επικρατεί ανθελληνική (στο όριο)
προπαγάνδα, τότε τα πράγματα είναι πολύ
σοβαρότερα από όσο δείχνουν.

Το πλέον πρόσφατο περιστατικό είναι η
περίπτωση των 38 μεταναστών στον

Έβρο και της μικρής προσφυγοπούλας,
την οποία ένα δημοσίευμα του γερμανι-
κού «Spiegel» την ήθελε νεκρή από ελλη-
νική υπαιτιότητα. «Πεδίον δόξης
λαμπρόν» για την αντιπολίτευ-
ση, η οποία με αξιοθαύμαστη
άνεση «σταύρωσε» την ελ-
ληνική κυβέρνηση στηρί-
ζοντας εμμέσως πλην σα-
φώς τους κατηγόρους
της, οι οποίοι κατά κύριο
λόγο ήταν οι δύστροποι
γείτονές μας…

Το «ρεπορτάζ» αποδείχθη-
κε αναληθές, το περιοδικό (το
οποίο από την εποχή της διακυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ χτυπούσε ανελέητα
την Ελλάδα) παραδέχθηκε το λάθος του,
όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τον κύριο Τσί-
πρα και την παρέα του, οι οποίοι συνέχισαν
να αμφισβητούν την ομολογία του περιοδι-
κού, με δύο προβεβλημένα στελέχη της Κου-
μουνδούρου να επιδίδονται σε απρέπειες και
προσβλητικές δηλώσεις όχι μόνο για την κυ-
βέρνηση, αλλά για τη χώρα ολόκληρη.

Ο πρώην υπουργός κύριος Κατρούγκα-
λος είπε προ ημερών: «Το “Spiegel” για
τον θάνατο του προσφυγόπουλου είπε ότι
οι πληροφορίες είναι αντιφατικές […] άρα
εγώ δεν είμαι έτοιμος αυτήν τη στιγμή να
δεχτώ τον ισχυρισμό περί fake news».

Αλλά και ο κύριος Τζανακόπουλος δεν
πήγε πίσω… Με την αμετροέπεια που τον
διακρίνει, δεν θεώρησε αναγκαίο να ζητή-
σει συγγνώμη για το θέμα της μικρής Μα-
ρίας και το ψεύτικο δημοσίευμα και ξεκίνη-
σε –Θεός ξέρει γιατί– μια συζήτηση για τον
φράχτη, ξεχνώντας επιδεικτικά τι έγινε
στον Έβρο το 2020, λέγοντας ότι η δημι-
ουργία (του φράχτη) αντιβαίνει την ευρω-
παϊκή νομιμότητα. Και δεν είναι η πρώτη
φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του επι-
δίδονται σε αντεθνικές δηλώσεις, που το
μόνο που κάνουν είναι να «ρίχνουν λάδι
στη φωτιά» που σε κάθε ευκαιρία ανάβουν
οι γείτονές μας…

Επιλεκτική μνήμη

Ο κύριος Τσίπρας ζητάει μια δεύτερη
ευκαιρία… Ναι! Και θεμιτό είναι και απο-
λύτως λογικό. Όμως καλό θα ήταν ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
να μη «θυμάται» και να μην «ξεχνάει» επι-

λεκτικά τα πεπραγμένα του και τις ευθύ-
νες του, την περίοδο της «πρώτης φοράς
Αριστερά»…

Έχει «ξεχάσει» ο κ. Τσίπρας:

� Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι δεν θα γί-
νουν πλειστηριασμοί α’ κατοικίας; Εκεί-

νος όμως νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς. Εκείνος νομοθέτησε το
2015 για τις εταιρείες διαχείρισης να εγεί-
ρουν κάθε ένδικο μέσο και να προβαίνουν
σε όποια ενέργεια για την είσπραξη των
απαιτήσεών τους. Για να «περιφρουρήσουν»
τους πλειστηριασμούς το 2017, ψήφισαν
νόμο για αυταπέγγαλτη δίωξη και ποινή φυ-
λάκισης σε όποιον παρεμποδίζει πλειστηρια-
σμούς σε ειρηνοδικεία ή ηλεκτρονικούς. 

� Ότι δεσμεύεται για επανακρατικοποί-
ηση της ΔΕΗ, παρά το ότι η ιδιωτικοποί-

ησή της αποτελεί υλοποίηση μνημονιακών
δεσμεύσεων; Κατ’ εφαρμογή του τρίτου
μνημονίου το 2015, που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε,
το 17% των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ πέρασε
στο ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να πωληθεί. 

� Ότι δεσμεύτηκε για επαναφορά
13ης σύνταξης και αποκατάσταση

της «προσωπικής διαφοράς»; Επί των
ημερών του, μεταξύ 2016 και 2019, οι
περικοπές στις συντάξεις υπολογίζονται
στα 8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Έκθε-
ση του Λογιστηρίου του Κράτους, οι
απώλειες από τις περικοπές σε συνταξι-
ούχους, παλιούς και νέους, ανέρχονταν
σε 6,016 δισ. ευρώ και οι πρόσθετες ει-
σφορές στα 2,218 δισ. ευρώ. 

� Ότι δεσμεύθηκε για κατώτατο μισθό
στα 800 ευρώ και ότι το 2015, βέβαια,

υποσχόταν ότι η πρώτη απόφαση της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα ήταν η επαναφο-
ρά του κατώτατου στα 751 ευρώ, η κατάρ-
γηση του υποκατότατου για τους νέους και
η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας; Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Αν-
τίθετα διατήρησε όλους τους νόμους μέχρι
το τέλος της θητείας του και τους άλλαξε
προεκλογικά, ρίχνοντας το «μπαλάκι»
στους επόμενους. 

� Ότι ζητεί –αλλά δεν δεσμεύεται– μείωση
Ειδικών Φόρων, που όμως ο ίδιος αύξησε;

Μήπως «ξεχνάει» επίσης:

� Την αύξηση του κανονικού συντελεστή
ΦΠΑ από το 23% στο 24%.

Eκ
λ

ο
γέ

ς

του Ίωνα Παπαδάκη
papadakis.ion@gmail.com

Αλέξης Τσίπρας
Έτσι «νόμιζε» ότι μπορεί
να σώσει την Ελλάδα;

Ακόμα και
αυτή την τελευταία

ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας
προσπάθησε να στηρίξει

την πρότασή του σε
επικίνδυνα 

ψέματα, αλλά
αποκαλύφθηκε 
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� Τη μαζική μετάταξη προϊόντων και υπη-
ρεσιών ευρείας κατανάλωσης από τον

μειωμένο συντελεστή 13% στον κανονικό
24%. (Μεταξύ άλλων μετατάχθηκαν σε
υψηλότερο συντελεστή η εστίαση, οι μετα-
φορές και τα μη νωπά τρόφιμα, όπως π.χ.
μακαρόνια, ρύζι και οι διανυκτερεύσεις
των ξενοδοχείων).

� Την κατάργηση των τριών δόσεων των
μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ

που ίσχυαν στα νησιά του Αιγαίου.

� Την αύξηση των συντελεστών της εισφο-
ράς αλληλεγγύης, με τον ανώτατο συντε-

λεστή να αυξάνεται από το 2,8% στο 10%.

� Τη μείωση της έκπτωσης φόρου, που
οδήγησε το αφορολόγητο όριο για μι-

σθωτούς και συνταξιούχους από τα 2.100
ευρώ στα 1.900 ευρώ.

� Την αύξηση των συντελεστών φορολογι-
κής κλίμακας για όλους τους φορολο-

γούμενους, με τον ανώτατο συντελεστή να
αυξάνεται από το 42% στο 45%.

� Την κατάργηση της αυτοτελούς φορολό-
γησης του εισοδήματος από ελευθέριο

επάγγελμα 26% έως 33% και πλέον το εισό-
δημα αυτό φορολογείται με συντελεστές
που φθάνουν ακόμη και το 45%.

� Την αύξηση των φορολογικών συντελε-
στών για το εισόδημα από ενοίκια. (Ο

συντελεστής για εισόδημα έως 12.000 αυ-
ξήθηκε από το 11% στο 15%, για εισόδημα
από 12.000 έως 35.000 αυξήθηκε από το
33% στο 35% και για εισόδημα πάνω από
35.000 αυξήθηκε από το 33% στο 45%).

� Την αύξηση της προκαταβολής φόρου για
όλους τους επαγγελματίες και τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις από το 55% στο 100%.

� Την αύξηση του φορολογικού συντελε-
στή των επιχειρηματικών κερδών από

το 26% στο 29%.

� Την αύξηση του συντελεστή φορολόγη-
σης των μερισμάτων από το 10% στο 15%.

� Την αύξηση του συντελεστή φόρου πο-
λυτελούς διαβίωσης από το 10% στο

13% επί του ετήσιου τεκμηρίου για τα Ι.Χ.
άνω των 2.500 κυβικών, τις πισίνες και τα
αεροσκάφη, ενώ επιβλήθηκε ο φόρος και
στα σκάφη αναψυχής.

� Την κατάργηση του μειωμένου ειδικού
φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) για τα οινο-

πνευματώδη ποτά στα Δωδεκάνησα.

� Την επιβολή φόρου 10% στη συνδρομη-
τική τηλεόραση και την επιβολή φόρου

5% στη σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ.

� Την αύξηση του ΕΦΚ στα οινοπνευματώδη
ποτά και τα τσιγάρα, την αύξηση του φόρου

στην μπίρα και την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί.

� Την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλω-
σης 1 ευρώ ανά 10 ml υγρού ηλεκτρονι-

κού τσιγάρου.

� Την αύξηση του φόρου κατά 3 λεπτά ανά
λίτρο στην αμόλυβδη, κατά 8 λεπτά στο

ντίζελ κίνησης, κατά 10 λεπτά στο υγραέριο
κίνησης και κατά 5 λεπτά ανά λίτρο στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης.

� Την ψήφιση για εφαρμογή από το 2018
ειδικού τέλους διανυκτέρευσης για όλα

τα τουριστικά καταλύματα.

� Τον φόρο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
κατοικιών (π.χ. Αirbnb).

� Τον φόρο στον καφέ 3€ ανά κιλό για τον
καβουρδισμένο, 2€ για τον μη καβουρδι-

σμένο, 4€για τον στιγμιαίο και τα συμπυκνώ-
ματα καφέ κ.ά. (Η επιβολή του φόρου εκτι-
μάται ότι αύξησε τη λιανική τιμή του προϊόν-
των έως και 10%).

� Την αύξηση στους συντελεστές του συμ-
πληρωματικού ΕΝΦΙΑ από 0,1% έως 1%

που είναι σήμερα σε έως και 1,15% και την
αύξηση στους συντελεστές για τον υπολογι-
σμό του ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα.

� Την αύξηση από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις
χιλίοις του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για

τα νομικά πρόσωπα.

� Την αύξηση του φορολογούμενου εισοδή-
ματος ως παροχή σε είδος για εταιρικά Ι.Χ.

από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους. 
Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου,

όμως οι «ένοικοι» της Κουμουνδούρου μάλλον
έχουν ή επιθυμούν διακαώς να έχουν… Διότι –
κακά τα ψέματα– η κάλπη είναι το «ταμείο»
που κάνει ο καθένας ώστε να επιλέξει τον κα-
λύτερο διαχειριστή της επόμενης μέρας. Τα
λάθη είναι αναπόφευκτα και οι δυσκολίες δια-
χείρισης επίσης, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις
κρίσεις που είναι μεγαλύτερες από την κάθε
«τοπική» κυβέρνηση. Και δεν αναφέρομαι μό-
νο στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αλλά και σε αυτήν του κυρίου Τσίπρα, η οποία
αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες…

Όμως, όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τη δυνα-
μική του αντιπάλου και καταφεύγεις σε λαϊ-

κίστικες ατάκες του τύπου «go home κυρία
Μέρκελ» (και λίγα χρόνια μετά χαρακτηρί-
ζεις της πρώην καγκελάριο μεγάλη ηγέτι-
δα), ή «εμείς θα βαράμε τον ζουρνά και οι
αγορές θα χορεύουν πεντοζάλη», τότε το
πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Και
όταν περνώντας τα χρόνια δεν έχει υπάρξει
καμίας μορφής αυτοκριτική, ή έστω μια
«συγγνώμη», το αίτημα για μια «δεύτερη
ευκαιρία» είναι τουλάχιστον παιδαριώδες,
αν όχι επικίνδυνο!

Φτάνοντας στο σήμερα και στην πρότα-
ση δυσπιστίας που υπέβαλε ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντι-
λαμβάνεται και ο πλέον αφελής ψηφο-
φόρος ότι το παιχνίδι γίνεται μόνο για την
καρέκλα. Η έλλειψη προγράμματος και
ρεαλιστικής πρότασης διακυβέρνησης
οδήγησε το πρώτο κόμμα της αντιπολί-
τευσης στη λάσπη και τη μονοθεματική
ρητορική: τις υποκλοπές!

Η ομιλία που εκφώνησε την περασμένη Τε-
τάρτη στη Βουλή, με κρεσέντο την αποκάλυψη
των ονομάτων των παρακολουθούμενων και
με μόνο στόχο να κερδίσει τις εντυπώσεις, μια
και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η πρόταση δυσπι-
στίας δεν θα είχε καμία τύχη δείχνει την –από
καιρό– ενορχήστρωση μιας επίθεσης που αγγί-
ζει τα όρια της θεσμικής εκτροπής… Οι εκλο-
γές δεν κερδίζονται με «λάσπη» και «σκάνδα-
λα»… Κερδίζονται με πρόγραμμα και σχέδιο!

Και τα σκάνδαλα επί εποχής
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν ήταν και λίγα:

� Ξέχασε ο κύριος Τσίπρας τις –επί των
ημερών του– παρακολουθήσεις ή μήπως

σήμερα, το 2023, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ανακάλυψε τον τροχό; 

� Ξεχνάει τον κύριο Λαφαζάνη ή τον κύριο
Βαρουφάκη, οι οποίοι ευθέως τον κατη-

γόρησαν ότι τους παρακολουθούσε;

� Ξεχνάει την υπόθεση Novartis, που σήμε-
ρα το «διαμάντι του Στέμματος», ο «Μάξι-

μος Σαράφης», κατηγορείται για απάτη;

� Ξεχνάει ή μήπως κάνει ότι δεν καταλα-
βαίνει ότι –επί των ημερών του– ανα-

βίωσε τα περιβόητα «pampers» με τον κολ-
λητό του, κύριο Νίκο Παππά, να φέρεται εμ-
πλεκόμενος (η αλήθεια είναι ότι «δεν υπάρ-
χει καπνός χωρίς φωτιά») σε περίεργες δο-
σοληψίες, ώστε η «πρώτη φορά Αριστερά»
να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης; 

Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ (και ο κύριος Τσί-
πρας προσωπικά) θέλουν να οδηγήσουν την
Ελλάδα στο μέλλον; Με αυτά τα δεδομένα
ζητάει μια δεύτερη ευκαιρία; Τα συμπερά-
σματα δικά σας!

Πάνω από 10 δισ. ευρώ κοστίζει το... παραμύθι  
Με παροχές που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ξεγελά-
σει για ακόμη μία φορά το εκλογικό σώμα, τάζοντας χρήματα, για τα οποία δεν αποκα-
λύπτει από ποιες πηγές θα τα αντλήσει. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το αφήγημα δεν έχει
καμία κοστολόγηση, ενώ, αν υπήρχε περίπτωση να εφαρμοστούν, θα οδηγούσαν σε
ανεξέλεγκτη άνοδο των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων, σε επίπεδα κατά πολύ
υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2010, όταν η χώρα αναγκάστηκε να προσφύ-
γει στους δανειστές. Μόνο οι εξαγγελίες για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα αγγίζουν τα
7 δισ. ευρώ, ενώ το κόστος επιστροφής των αναδρομικών και η επαναφορά της 13ης
σύνταξης ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.  Βέβαια, ο κ. Τσίπρας έχει πραγματοποιήσει μεγά-
λη... πρόοδο, καθώς το περιβόητο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τις τότε
εκτιμήσεις της ΕΕ, ξεπερνούσε τα 20 δισ. ευρώ, ενώ είναι γνωστή η συνέχεια με την
προσφυγή στο τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο και τη ζημιά άνω των 200 δισ. ευρώ που
προκάλεσε στην οικονομία και η οποία εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες. 
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Σε αυτές τις εκλογές, δεν χωράνε ούτε αποχή, ούτε «χαλαρή» ψήφος, ούτε
επιλογές βασισμένες σε «θα» που θυμίζουν Μαυρογιαλούρο και Γκρούεζα

(γραφικοί χαρακτήρες ελληνικής ταινίας της δεκαετίας του ’60, τους οποίους
«αντιγράφει» με επιτυχία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης)
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Κάποτε την Πρωταπριλιά λέγαμε ψέματα ο
ένας στον άλλον και διασκεδάζαμε με το
πανάρχαιο έθιμο. Αθώες υπερβολές και

παραποίηση της πραγματικότητας που διαρκούσαν
κάποιες ώρες… Στην εποχή μας, τα ψέματα έχουν
γίνει ένα επικίνδυνο επικοινωνιακό εργαλείο που
μολύνει την κοινωνία και δημιουργεί απρόβλεπτες
και ανεξέλεγκτες πολλές φορές καταστάσεις,
αποπροσανατολίζοντας όποιον τα πιστεύει… Fake
news λοιπόν!

Μια επαγγελματική βιομηχανία ψεύδους που κυριαρ-
χεί κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να
φθείρει πολιτικούς αντιπάλους, ανταγωνιστές ή ολό-
κληρες ομάδες ανθρώπων…

Στην Ελλάδα, ο πολιτικός πολιτισμός που καταρρέει,
έδωσε χώρο σε τέτοια νοσηρά φαινόμενα, κυρίως σε
συγκεκριμένο κόμμα της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ),
που έχει στήσει ολόκληρο μηχανισμό διάδοσης ψευ-
δών ειδήσεων.

Η μικρή Μαρία

Πρόσφατο κραυγαλέο παράδειγμα, η σκηνοθετημένη
ιστορία του θανάτου της «μικρής Μαρίας» στη νησίδα
του Έβρου, τον Αύγουστο του 2022. Η υπόθεση του υπο-
τιθέμενου θανάτου του μικρού κοριτσιού, την οποία είχε
διαψεύσει κατηγορηματικά η κυβέρνηση –και για την
οποία ήδη ζήτησε δημόσια συγγνώμη η ΜΚΟ που την ξε-
κίνησε και το γερμανικό περιοδικό «Spiegel»– είχε οδη-
γήσει τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα (ο οποίος εί-
χε υιοθετήσει χωρίς καμία διασταύρωση όσα fake news
εξυπηρετούν την Τουρκία και τους λαθροδιακινητές) σε
άκριτες καταγγελίες κατά της κυβέρνησης, χωρίς μέχρι
τώρα να ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος ή το κόμμα του.

H κυβέρνηση έχει καταρτίσει «λίστα της ντροπής»,
όπως την έχει χαρακτηρίσει, ώστε να μην παραπληρο-
φορούνται οι πολίτες, και στην οποία περιλαμβάνονται
πάνω από 300 περιπτώσεις fake news που διακίνησε ή
υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία τέσσερα χρόνια (το
«Π» παραθέτει σήμερα ενδεικτικά μερικά από αυτά).

Γνωστή τακτική

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Νότης Μη-
ταράκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά: «Η αναπαραγωγή fake news είναι
γνωστή τακτική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε με την υπόθε-
ση Novartis με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες. Είδα-

με τι έγινε με αυτούς. Η υπόθεση που ήταν, όπως λέγα-
τε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνι-
κού κράτους κατάρρευσε και σήμερα το Ανώτατο Δικα-
στήριο εξετάζει προσπάθειες χειραγώγησης Δικαιοσύ-
νης και ΜΜΕ από εσάς», για να προσθέσει: «Τα fake
news συνεχίστηκαν με τη μικρή Μαρία που δεν υπήρξε
ποτέ. Για να τελειώνουμε με τη μονταζιέρα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, εγώ αποκάλυψα ότι δεν υπήρχε μικρή Μαρία. Είχα
πει τότε ότι υπήρξαν μαρτυρίες που πρέπει να ερευνη-
θούν. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να επιμένει, αν
και τα διεθνή ΜΜΕ έχουν αποσύρει τα σχετικά δημοσι-
εύματα. Έρευνα εγχώριων και ξένων δημοσιογράφων
απέδειξε ότι η “είδηση” για τον θάνατο του μικρού παι-
διού είχε κατασκευαστεί. Υπάρχει διασύνδεση των
ΜΚΟ με προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέ-
πει να διευκρινίσουν το ρόλο τους. Περιμένουμε συγ-
γνώμη από τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας

Στις 6 Μαΐου 2021, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλυσε
με κάθε λεπτομέρεια τα μεγαλύτερα (επτά στον αριθμό)
fake news του ΣΥΡΙΖΑ για το Εργασιακό, απαντώντας
στους ισχυρισμούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης για
το περιεχόμενο του σχετικού νομοσχεδίου του
υπ. Εργασίας. Με fake news σχολίαζε επί-
σης ο ΣΥΡΙΖΑ το άρθρο 16 του εργασια-
κού νομοσχεδίου, του οποίου όμως οι
ορισμοί, όπως το υπουργείο διευκρίνι-
σε, δεν αποτελούσαν νέα διάταξη αλ-
λά επανάληψη του άρθρου 3 του Ν.
1545/ 1985, που εφαρμόζεται εδώ
και δεκαετίες. 

To (ιδιωτικό) ταξίδι

Προς το τέλος του καλοκαιριού πέρυσι, κυκλοφό-
ρησαν δημοσιεύματα, τα οποία υιοθέτησε αμέσως ο
ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο πρωθυπουργός, μετά το επίσημο ταξίδι
του στον ΟΗΕ, ταξίδεψε με τη σύζυγό του στη Βοστώ-
νη, όπου σπουδάζει ο γιος τους, με «χρήματα των Ελ-
λήνων φορολογουμένων», χρησιμοποιώντας το πρω-
θυπουργικό αεροσκάφος. Η αλήθεια αποδεδειγμένα
είναι ότι χρησιμοποίησαν αεροπλάνο της γραμμής.

Η γυναίκα του υπουργού

Με ανάρτησή του στο tvxs, το site που ίδρυσε ο ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, κατηγο-

ρούσε τη σύζυγο του τότε υπουργού Υγείας, Τζένη
Μπαλατσινού, ότι πήρε κρατική διαφήμιση από την
καμπάνια «Μένουμε Σπίτι». Η κα Μπαλατσινού ξεκαθά-
ρισε ότι το site δεν της ανήκε εδώ και έναν χρόνο, επι-
στρέφοντας μάλιστα τις κατηγορίες στον Στέλιο Κού-
λογλου, ο οποίος, να σημειωθεί, λίγο αργότερα επέ-
στρεψε με νέο fake news, υιοθετώντας και προβάλ-
λοντας ψευδείς καταγγελίες διασώστη, ότι τάχα Έλλη-
νες λιμενικοί… πνίγουν μετανάστες στο Αιγαίο, δίνον-
τας «τροφή» στον Ερντογάν.

Οι... Πανελλήνιες

Στις 8 Αυγούστου 2019, ο Αλέξης Τσίπρας… αποκά-
λυπτε: «Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν δώσατε εξετά-
σεις, πήγατε κατευθείαν σε ένα καλό πανεπιστήμιο στο
εξωτερικό και περιγράψατε εδώ μια εικόνα που δυ-
σφημεί το δημόσιο πανεπιστήμιο». Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε γνωστό πως όταν ήταν
μαθητής είχε δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις και μάλι-
στα είχε περάσει στο Πολιτικό της Νομικής.

Το «τσιμέντωμα»

«Τσιμέντωσαν τον Ιερό Βράχο», έγραφε
στις 31 Οκτωβρίου 2020 η κομματική

εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ και αίφνης «Ορ-
γή στο Twitter για την “Τσι-μενδώνη”»
και να σου οι καταγγελίες και προ-
σωπικώς από τον κ. Τσίπρα. Ποια
ήταν η αλήθεια; Οι ίδιες διαδρομές
υπήρχαν και υπάρχουν εδώ και 22

χρόνια και απλώς επιστρώθηκαν τότε
εκ νέου, για να διευκολυνθεί η πρό-

σβαση των ΑμεΑ στον Ιερό Βράχο.

Η κόρη του πρωθυπουργού

Κάθε όριο ξεπέρασαν κάποιοι στο Τwitter, βάζοντας
στο στόχαστρο ακόμα και τη 16χρονη κόρη του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, Δάφνη. Στις 4 Φεβρουαρίου 2020,
κομματικοί εγκάθετοι κατηγορούσαν τη 16χρονη μα-
θήτρια ότι έχει συστήσει ΜΚΟ (και μάλιστα από τις με-
γαλύτερες!) για τα… «ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγό-
πουλα». Για να ακολουθήσουν μετά δηλώσεις ακόμη
και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που μιλούσαν για «…παιδε-
ραστές στο Μαξίμου». Στην πραγματικότητα επρόκειτο
για ένα σχολικό project που ξεκίνησε το 2019 η Δάφνη
Μητσοτάκη με μια φίλη της. 

Fa
ke

 n
ew

s

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: 
«Υπάρχει διασύνδεση

των ΜΚΟ με 
προβεβλημένα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει

να διευκρινίσουν 
το ρόλο τους»
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Τα fake news ή, αλλιώς,    

του
Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr
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Οι φωτογραφίες «μαϊμού»

Προκειμένου να… δείξει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«δεν τηρούσε τα μέτρα για τον κορονοϊό», ο βουλευτής Άρ-
τας Κ. Μπάρκας ανέβασε στις 18 Οκτωβρίου 2020 φωτο-
γραφία του πρωθυπουργού να συνομιλεί με διερχόμενους
πολίτες στον Έβρο χωρίς να φορά μάσκα. Η φωτογραφία
βέβαια ήταν από παλαιότερη επίσκεψή του και πιο συγκε-
κριμένα στις 2 Μαρτίου, οπότε και δεν υπήρχαν τα μέτρα
για τον κορονοϊό.

Το Καρά Τεπέ

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, με έναν όψιμο ανθρωπισμό, έκανε
μία ανάρτηση στα social media τον Ιούλιο του 2020 για
τους μετανάστες που ζούσαν στον Καρά Τεπέ στη Λέσβο
και τις συνθήκες διαβίωσής τους εν μέσω κακοκαιρίας.
Την ανάρτηση συνόδευε και φωτογραφία, η οποία όμως,
όπως αποδείχτηκε, ήταν από τη δομή της Μόριας και μάλι-
στα από το 2017, που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ! 

Η πανεπιστημιακή αστυνομία

Από το απόγευμα της Τετάρτης 27 Ιανουαρίου 2021,
σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει μία επίθεση στον
υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο, χρησιμοποιώντας
μία φράση του για την αστυνομία πανεπιστημίων επί
χούντας, απομονώνοντας μία φράση 13 δευτερολέ-
πτων από σχετική συζήτηση και κατηγορώντας τον για
«ντροπιαστική επίκληση» και σύγκριση με τη χούντα. Ο
κ. Συρίγος, όμως, δεν επικαλέστηκε την αστυνόμευση
των πανεπιστημίων επί δικτατορίας ως επιχείρημα
υπέρ της τωρινής της θεσμοθέτησης, αλλά επρόκειτο
για μία ιστορική αναφορά του για την αστυνομία πανεπι-
στημίων επί χούντας, η οποία ήρθε ως απάντηση στους
συνομιλητές του.

«Πυρκαγιές» α λα Πολάκη

Μια (ακόμα) θεωρία συνωμοσίας που έκανε τον γύρο
του διαδικτύου σχετικά με τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του
2021 και τις ανεμογεννήτριες υιοθέτησε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Αναρτώντας μια φωτογραφία,
συσχέτιζε την πυρκαγιά του Ιουνίου του 2017 στην Μακύ-
νεια με τη δημιουργία του πάρκου με τις ανεμογεννήτριες.
Αυτό που δεν υπολόγισε όμως ο κ. Πολάκης είναι ότι τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για την οποία εξαπέλυσε
τις κατηγορίες του, 2017-2018, τη διακυβέρνηση της χώ-
ρας είχε αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ!

Παραποιημένο tweet

Αριστερές σελίδες και «τρολ» του διαδικτύου διακινού-
σαν το φθινόπωρο του 2021 παραποιημένη φωτογραφία
ενός tweet που εμφανιζόταν να έκανε δήθεν στο παρελ-
θόν ο βουλευτής (τότε) της ΝΔ Θάνος Πλεύρης για τον
Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το συγκεκριμένο ψεύτικο tweet
παράθεσε σε ανάρτησή του και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Ψυχογιός, γράφοντας: «Κι επειδή όλοι δίνουν
συγχαρητήρια σήμερα στον Γιάννη, καλό είναι να θυμόμα-
στε τι έλεγαν το 2015 εν ενέργεια βουλευτές της ΝΔ».
Όταν ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε την αλήθεια, ο κ. Ψυχογιός
σιώπησε…

Πανηγυρική αθώωση

Λάβρος κατά όσων τον σπίλωσαν χωρίς στοιχεία και προ-
σπάθησαν με κάθε μέσο να τον εξοντώσουν ηθικά ήταν ο
Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αθωώθηκε πανηγυ-
ρικώς από τις κατηγορίες που του είχαν προσά-
ψει με το απαλλακτικό βούλευμα 2723/2020
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών,
το οποίο κατέστη αμετάκλητο.

Δεν αφαιρέθηκε

Τον Μάιο του 2021 διακινήθηκε από
συγκεκριμένα sites και χρήστες social me-
dia η ψευδής είδηση ότι δήθεν η Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα, που ορί-
στηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρα, ειση-
γείται την απάλειψη της έννοιας της συναίνεσης από τον
ποινικό ορισμό του βιασμού και τη μετατροπή της σε
«άσκηση βίας». Η πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο δεν
αφαιρείται ο όρος «χωρίς συναίνεση», αλλά το πλαίσιο αυ-
στηροποιείται ώστε με τις νέες ρυθμίσεις να οριοθετούνται
αναλυτικότερα και ειδικότερα όλες οι συμπεριφορές που
μπορούν να στοιχειοθετήσουν το έγκλημα του βιασμού.

Παρέλαβαν... βλάβες!
Σε διασπορά fake news προχώρησε ο τομεάρχης Υποδο-

μών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, μετά την
επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, που πραγματο-
ποίησε στις 12 Απριλίου 2021. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε 40 μεταχειρισμένα λε-
ωφορεία από τα οποία κανένα δεν εκτελεί δρομολόγια,
καθώς η πλειονότητα παρουσιάζει βλάβες. Κι όμως δεν
ήταν αλήθεια, γιατί και κανένα λεωφορείο δεν είχε πα-

ρουσιάσει βλάβη και από τα 40 λεωφορεία, που είχαν πα-
ραληφθεί, μπήκαν στην κυκλοφορία κανονικά τα 37.

Ποιος τον συνέλαβε τελικά;

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης που παραχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό στις 18 Μαρ-
τίου 2021, και στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις αναφορικώς με την ευνοϊκή μεταχείριση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των τρομοκρατών, έφτασε στο
σημείο να ισχυριστεί πως ο ισοβίτης της τρομοκρατικής
οργάνωσης «17 Νοέμβρη» Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος
είχε εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της άδειας που του είχε
χορηγηθεί, συνελήφθη επί διακυβερνήσεως Τσίπρα. Βέ-
βαια, η πραγματικότητα είναι πως η Ελληνική Αστυνομία
συνέλαβε τον Χριστόδουλο Ξηρό στις 3 Ιανουαρίου 2015,
επί κυβερνήσεως Σαμαρά.

Το δήθεν ταξίδι

Για τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφ-
σκι, και τι fake news δεν έχει γραφεί. Σχετικώς πρόσφατα,

εκδότης, φανατικός υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ,
υποστήριξε πως η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-

Μητσοτάκη επισκέφθηκε την Αίγυπτο εν
μέσω καραντίνας. Ανάρτησε μάλιστα και
μία φωτογραφία από άρθρο ξένου μέ-
σου, σχολιάζοντας: «Η Μαρέβα Μητσο-
τάκη, χωρίς κάποια θεσμική ιδιότητα,
πήγε βόλτα στην Αίγυπτο. Εσύ κάτσε

καραντίνα. Ούτε τα προσχήματα. Νιώ-
θουν Λουδοβίκοι και Αντουανέτες και το

δείχνουν». Άμεση ήταν η διάψευση από τη
σύζυγο του πρωθυπουργού, η οποία είχε επι-

σκεφθεί την Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 2019, στο
πλαίσιο της 7ης Τριμερούς Συνόδου Αιγύπτου - Ελλάδας -
Κύπρου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα πρω-
θυπουργού. Τότε υπογράφηκε τριμερές εκτελεστικό πρό-
γραμμα για την επενδυτική συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου
- Αιγύπτου και, αντίστοιχα, διμερή προγράμματα (Ελλάδας
- Αιγύπτου και Κύπρου - Αιγύπτου).

Δεν σεβάστηκαν τους νεκρούς

Γνωστά επίσης είναι τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ περί πρω-
τιάς της Ελλάδας μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών
στη θνησιμότητα, λόγω Covid-19. Μόνο που τα στοιχεία
που επικαλούνταν αφορούσαν μόνο 11 από τις 27 χώρες-
μέλη της ΕΕ. Αλλά το στοιχείο αυτό το απέκρυψαν. Όπως
απέκρυψαν και τον… εμβολιασμό του δημάρχου Αθηναί-
ων, αφού κατέφυγαν σε fake news ισχυριζόμενοι ότι «ο
Μπακογιάννης εμβολιάστηκε με καπάκι στη σύριγγα και
από νοσοκόμα χωρίς γάντια»! Κατάντια…

Αγαπημένο
σπορ των «τρολ»

ήταν και είναι 
η παραποίηση 
φωτογραφιών

9

   η «λίστα της ντροπής» 
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Η Αλεξανδρούπολη
συνεχίζει 
να «απασχολεί» 
Η ματαίωση του διαγωνισμού
για το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης έγινε λόγω της
αναβάθμισης της γεωπολιτι-
κής σημασίας του και ύστερα
από προσεκτικό ζύγισμα κά-
θε παραμέτρου –ενεργει-
ακής, στρατιωτικής, εμπορι-
κής– με διακηρυγμένο άλλω-
στε τον κυβερνητικό στόχο να
εξελιχθεί η ακριτική περιοχή
σε οικονομικό και αμυντικό
κόμβο. Μετά την ενίσχυση
της Αλεξανδρούπολης μέσω
της ένταξής της στο πλαίσιο
της συμφωνίας αμοιβαίας
αμυντικής συνεργασίας
(MDCA) Ελλάδας - ΗΠΑ, οι
επιπτώσεις από την εισβολή
της Μόσχας στα ουκρανικά
εδάφη έδωσαν νέες διαστά-
σεις στη σημασία του λιμανι-
ού – ως συνδέσμου της Ανα-
τολικής Μεσογείου με τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη και τη
Μαύρη Θάλασσα. Και η εκπε-
φρασμένη άποψη του Έλληνα
πρωθυπουργού είναι να
υπάρξει το μεγαλύτερο δυνα-
τό όφελος για τα εθνικά μας
συμφέροντα. Όχι σαν μερι-
κούς άλλους, που αλλάζουν
άρδην τη στάση τους στα
εθνικά θέματα όταν φεύγουν
από την κυβέρνηση.

Ο Λοβέρδος βάζει πολύ ψηλά τον πήχη της κάλπης
Το «στενό μαρκάρισμα», για να χρησιμοποιήσουμε έναν ποδοσφαιρικό όρο, μεταξύ Ανδρέα
Λοβέρδου και Νίκου Ανδρουλάκη καλά κρατεί, καθώς ο πρώην υπουργός δεν χάνει ευκαιρία
είτε να διαφοροποιείται από την κεντρική γραμμή είτε να βάζει δύσκολα στον πρόεδρο του
κόμματος. Συγκεκριμένα, μετά την αποθέωση που έκανε στον Αντώνη Σαμαρά σε πρόσφατη
παρουσίαση βιβλίου, κάτι που δεν το λες και «εντός γραμμής», ο Λοβέρδος έχει επιλέξει να λέει
κάτι ακόμη, δημιουργώντας το «υπόστρωμα» για το μέλλον: Μιλάει διαρκώς για «υπερδιπλασιασμό» των ποσο-
στών του κόμματος. Το 2019, το ΚΙΝΑΛ πήρε 8,1%, άρα για τον πρώην υπουργό οτιδήποτε κάτω από το 16,2% θα
θεωρηθεί μικρό ποσοστό. 

Η «Ομπρέλα»... πυροβολεί τον πρόεδρο!

Ψάχνουν εναγωνίως για καλλιτέχνες 
Στον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να αναζητούν καλλιτέχνες που θα προσδώσουν «λάμψη»
στις λίστες και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην παρου-
σία τους, θεωρώντας ότι μπορεί να τους βοηθή-
σει να αλλάξουν την εικόνα στις δημοσκοπή-
σεις, αλλά και να καταπολεμήσουν την ητ-
τοπάθεια.n Οι πληροφορίες λένε ότι
«έκλεισε» η Τάνια Τσανακλίδου για την Α’
Θεσσαλονίκης και, εκτός από τους ηθο-
ποιούς Μαριάννα Τουμασάτου και Μά-
ριο Αθανασίου, είναι πιθανό να δούμε
στους συνδυασμούς την Κλέλια Ρένεση
και τον ράπερ Νίκο Βουρλιώτη. Επειδή στα
ψηφοδέλτια θα τηρηθεί η ισάριθμη αντιπρο-
σώπευση των φύλων, οι γυναίκες από τον καλ-
λιτεχνικό χώρο έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Ασκούν κριτική ξεχνώντας τα δικά τους
Η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα συνέβησαν τότε πάντα θα φέρ-
νουν την πολιτική του στην επιφάνεια.  Σε τηλεοπτικό πάνελ πρόσφατα έκα-
ναν κριτική στην κυβέρνηση για τη σύνθεση του νέου ΑΣΕΠ, που έχει λήξει
εδώ και μήνες. Για να μη θυμηθούμε ότι επί ημερών τους οι κανονικοί μετα-
κλητοί έσπασαν κάθε ρεκόρ. 

Κομβικοί πρεσβευτές
Η νέα χρονιά φέρνει αλλαγές σε σημαντικές πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Ο Γιάννης Τσαούσης, διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Δένδια, αναλαμβάνει πρέσβης στο κομβικό Λονδίνο. Ο Μίλτον Νικολαΐδης, διευθυν-
τής στο διπλωματικό γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, αναλαμβάνει πρέσβης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Τέλος, ο Αλέξανδρος
Παπαϊωάννου αναλαμβάνει μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ.

Τι θα κάνει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο
To τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα ηχηρά ονόματα για το Επικρατείας του
ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ αυτών, το όνομα του Νίκου Αλιβιζάτου όπως και αυτό του Γιάννη
Πανούση. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον
Ευάγγελο Βενιζέλο… Θα του προτείνει κάτι; Αυτό πάντως είναι κομβικό θέμα συ-
ζήτησης στο κόμμα. 

Aν σε κάτι συμφωνούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ότι οι δημοσκοπήσεις είναι

«φτιαχτές», όπως χαρακτηριστικά είπε πρώην υπουργός. Ελάχιστοι μιλάνε για

προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι όμως πιστεύουν ότι η διαφορά με τη

ΝΔ είναι από μικρή έως οριακή. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι όλοι θεωρούν

πως ο Αλέξης Τσίπρας τα πηγαίνει καλά. Κάθε άλλο μάλιστα. Πιστεύουν ότι η

κυβέρνηση έχει κακές επιδόσεις, που θα έπρεπε να τη... σαρώνουν, και γι’ αυτό

η αριστερή «Ομπρέλα» χρεώνει στον πρόεδρο λάθη στρατηγικής και τακτικής.

Μικρομεσαίος τραγουδιστής πέριξ της
πλατείας Κολωνακίου έχει δεχθεί σοβα-

ρότατες καταγγελίες σε δημόσια διωκτική
αρχή για ανάρμοστες σχέσεις με ανήλι-
κα. Η έρευνα «τρέχει» ταχύτατα. Ούτε
οι… άγγελοι δεν περνούν καλά στη

φυλακή, με τέτοιες συμπερι-
φορές… 

Νέο σκάνδαλο 
στην κοινωνία 

Η εποχή των διλημμάτων

Πέρασαν κοντά πενήντα χρόνια από τότε που
διατυπώθηκε το πρώτο πολιτικό δίλημμα
της Μεταπολίτευσης, η ιστορική φράση που

αποδίδεται στον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, η
γνωστή: «Ή ο Καραμανλής ή τα τανκς». Μια φράση
διλημματική που έμελλε να γίνει ιστορική, αλλά και
να αποκτήσει διαστάσεις μύθου καθώς και πολ-
λούς μιμητές. Ήταν μια φράση που, παρ’ όλες τις

ιδεολογικές καταβολές του
δημιουργού της, έφερε τους
πολίτες προ των ευθυνών
τους και διαμόρφωσε το
εκλογικό αποτέλεσμα, δίνον-
τας παράλληλα μια συντριπτι-
κή νίκη στον τότε αρχηγό της
νεοσύστατης Νέας Δημοκρα-
τίας. Στα χρόνια που μεσολά-
βησαν από τη Μεταπολίτευ-
ση μέχρι στις τελευταίες
εκλογικές αναμετρήσεις, τα

πολιτικά διλήμματα δεν έλειψαν από την επικοινω-
νία των πολιτικών μας κομμάτων. Άλλοτε με επιτυ-
χία και άλλοτε όχι.

Διανύουμε μια χρονιά πολλαπλών εκλογών, εθνι-
κών και αυτοδιοικητικών, και στο πρώτο εξάμηνο
του ερχόμενου έτους και των ευρωεκλογών, και
αναμένεται ότι τον πρώτο λόγο θα έχουν τα πολιτικά
διλήμματα, άλλοτε με αντίκρισμα στην πραγματικό-
τητα και άλλοτε απλώς με τεχνητά ερωτήματα που
θα αφορούν ελάχιστους πολίτες ή και κανέναν. Το
πώς θα εισπραχθούν από τους πολίτες, αν θα γίνουν
πιστευτά, αν θα διαμορφώσουν θετικό, για το πολιτι-
κό κόμμα, κλίμα θα φανεί στις κάλπες, στο αποτέλε-
σμα. Σε κάθε προεκλογική περίοδο «χτίζονται» προ-
εκλογικές καμπάνιες βασισμένες σε μια διλημματι-
κή περιγραφή της επόμενης ημέρας της κάλπης, για
τους πολίτες. Τι θα τους συμβεί. Πολλές φορές το
δίλημμα είναι και το μοναδικό προεκλογικό αφήγη-
μα ενός πολιτικού κόμματος ή αυτοδιοικητικού συν-
δυασμού. Για τους ειδικούς στην επικοινωνία, η επι-
λογή ενός ρεαλιστικού και εύπεπτου εκλογικού δι-
λήμματος θα δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα και
μπορεί να αποβεί το βασικό όπλο της νίκης ενός πο-
λιτικού φορέα. Αρκεί το δίλημμα να είναι ξεκάθαρο,
σαφές, να στοχεύει στα ζητούμενα του ψηφοφόρου
πολίτη και να πιάνει τον σφυγμό της κοινωνίας.

Μιας πολιτικής δύναμης που βρίσκεται στην εξου-
σία μονόδρομη στρατηγική της είναι η θετική ατζέν-
τα προβολής των πεπραγμένων και κάποια διλήμμα-
τα που αφορούν το αύριο των πολιτών, όπως «στα-
θερότητα ή αστάθεια» ή «μπροστά ή πίσω» και άλλα
συναφή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν σαν
βάση τη στρατηγική της άρνησης απέναντι στα πε-
πραγμένα και διλήμματα ιδεολογικά, ηθικά, κινδυ-
νολογία θεσμών, ακόμα και δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος. Τα παραδείγματα πολλά, αν ανατρέξουμε σε
καμπάνιες προηγούμενων εκλογικών εκστρατειών.
Τα σωστά πολιτικά διλήμματα προσδιορίζουν πάντα
το μετεκλογικό μέλλον των ψηφοφόρων στη βάση
των αντιθέσεων. Μαύρο ή άσπρο, ανάπτυξη ή χρεο-
κοπία. Ήδη έχουν εμφανιστεί τα πρώτα «λάιτ» πολι-
τικά διλήμματα των κομμάτων. Το παιχνίδι των νέων
διλημμάτων θα ανάψει οσονούπω!

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

Άποψη
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Δ εν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να
έχει ενοχληθεί περισσότερο από αυ-
τή την ιστορία των παρακολουθήσε-

ων από όσο εγώ. Γι’ αυτό είμαι και ο πρώτος
που θέλω να διαλευκανθεί από τη Δικαιοσύ-
νη αυτή η υπόθεση το ταχύτερο δυνατό, για
να μη μένουν σκιές και να τιμωρηθούν οι
υπεύθυνοι όλων αυτών των απαράδεκτων
μεθοδεύσεων.

Ενώ εγώ όμως ενδιαφέρομαι να διαλευ-
κανθεί αυτή η υπόθεση, πέρα από τη θεσμική
της διάσταση και για λόγους βαθιά προσωπι-
κούς, έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο
με τις κινήσεις του των τελευταίων μηνών
όσο και με το περιεχόμενο της πρότασης μομ-
φής, ενδιαφέρεται πρωτίστως να ζημιώσει
και να ρίξει την κυβέρνηση. Δεν το κρύβει άλ-
λωστε. Και γι’ αυτό στοχοποιεί τον πρωθυ-
πουργό, ο οποίος, να σημειωθεί, με τις πρω-
τοβουλίες που ανέλαβε με την απομάκρυνση
του γενικού γραμματέα και του διοικητή της
ΕΥΠ έχει δείξει σεβασμό των θεσμών.

Κυρίως όμως στην περίπτωσή μου είναι
ένας πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε επί

δεκαετίες κοινή διαδρομή. Δεν είναι μυστι-
κό. Είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Και γι’
αυτόν τον λόγο είμαι απολύτως πεπεισμένος
ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία γνώση
αυτής της δύσοσμης υπόθεσης, που άλλω-
στε χρησιμοποιείται τώρα εις βάρος του.

Έχετε ακούσει για τα δύο Ειδικά Δικαστήρια
που αυτή την ώρα έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ
στην «πλάτη». Έχετε ακούσει για τον «Μάξιμο
Σαράφη». Έχετε ακούσει για υποκλοπές που
βεβαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις γίνον-
ταν εις βάρος των υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ. Εν-
τάξει, κανείς δεν μπορεί να στερήσει το δι-
καίωμα από την αντιπολίτευση να ελέγξει αυ-
στηρά την κυβέρνηση. Ωστόσο, η τοξική και
εμπαθής αντιπολίτευση, που ασκεί μονίμως
ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ακόμη περισσότερο τους τε-
λευταίους μήνες, ζημιώνει τη χώρα και τις
προοπτικές της. Μιλά για πολιτική αξιοπρέ-
πεια ο ΣΥΡΙΖΑ, που η αναξιοπιστία του έχει γί-
νει διεθνές ανέκδοτο; Που πριν από μερικούς
μήνες έκανε αντιπολιτευτική σημαία την υπό-
θεση της μικρής Μαρίας στον Έβρο και δεν
τολμά να ζητήσει συγγνώμη; Που κατηγορεί-

ται για σακούλες με «μαύρα» χρήματα; Μαθή-
ματα σοβαρότητας, αξιοπιστίας και αξιοπρέ-
πειας από τον ΣΥΡΙΖΑ ειδικά δεν δέχομαι.

Δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι είμαστε μια κυ-
βέρνηση αλάθητων. Το ισοζύγιο όμως είναι
παραπάνω από θετικό. Αυτή η κυβέρνηση πή-
γε τη χώρα μπροστά και είναι η μόνη που μπο-
ρεί να της εξασφαλίσει μια σταθερή πορεία
και μια σύγχρονη προοπτική. Πολύ περισσό-
τερο που απέναντί μας έχουμε ένα κόμμα
που επιδιώκει αμετανόητο να επανέλθει στην
εξουσία. Να επανέλθει μέσα από μια ακραία,
εμπαθή αντιπολίτευση και μια βλαπτική για
τη χώρα τοξικότητα. Οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας προχωρήσουμε μπροστά με σο-
βαρότητα και αίσθημα εθνικής ευθύνης. Με
επίγνωση ασφαλώς των όποιων λαθών μας.
Αλλά και συναίσθηση της ιστορικότητας των
στιγμών. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι
στους Έλληνες. Υποχρέωση απέναντι στην
πατρίδα μας.

*Απόσπασμα από την ομιλία 
του κ. Χατζηδάκη στη Βουλή

του
Κωστή 
Χατζηδάκη

Βλαπτική για τη χώρα η τοξική 
αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ*

Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών

Υποθέσεων

Aς υποθέσουμε ότι πράγματι ο κ. Τσίπρας
και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν, όπως διαρκώς λέ-
νε, τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας το θέ-

μα των υποκλοπών. Ας υποθέσουμε ότι είναι αλή-
θεια, ότι το πιστεύουν αυτό. Πώς εξηγείται όμως
ότι όταν κυβέρνησαν συνέβησαν τα εξής γεγονό-
τα; Γεγονός πρώτο: Άλλαξαν τον νόμο για τις πα-
ρακολουθήσεις της ΕΥΠ και από εκεί που χρει-
άζονταν δύο υπογραφές εισαγγελέων για να γίνει
νόμιμη επισύνδεση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, το
έκανε με μία υπογραφή.

Όταν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι τεράστιο
ζήτημα δημοκρατίας, κάνει την παρακολούθηση
του τηλεφώνου ευκολότερη ή δυσκολότερη;
Προφανώς δυσκολότερη. Γεγονός δεύτερο: Είχα-
με και την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που ο
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ.
Κοντονής, τα είχε πει πριν από τις υποκλοπές. Πό-
τε έγινε αυτή η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα; Χά-
νουν τις ευρωεκλογές με δέκα μονάδες και πριν
από τις εθνικές εκλογές έναν νόμο πρόλαβαν να
ψηφίσουν άρον-άρον: την αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα. Γιατί άλλαξαν και αυτό το άρθρο οι ευαί-
σθητοι Συριζαίοι; Τι άλλη αλλαγή είχε αυτός ο

Ποινικός Κώδικας; Είχε την αλλαγή του αδικήμα-
τος της υποκλοπής του τηλεφώνου από κακούρ-
γημα σε πλημμέλημα. Είναι δυνατόν κάποιος να
πιστεύει ταυτόχρονα ότι το ζήτημα των υποκλο-
πών είναι κορυφαίο ζήτημα δημοκρατίας και όλα
τα άλλα που έλεγε ο Τσίπρας, και την ίδια στιγμή
να μετατρέπει το κακούργημα σε πλημμέλημα;

Τόσο ένοιαζε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ η παρα-
κολούθηση τηλεφώνου από τη ΕΥΠ ή η γενικότε-
ρη παρακολούθηση τηλεφώνων ως ζήτημα δη-
μοκρατίας, που φρόντισαν να παραγραφούν
όλες οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων που έγι-
ναν επί θητείας τους.

Και τι έκαναν πριν φύγουν; Μας κυνήγησαν
για τη Novartis, που μιλάγατε για το «μαύρο»
χρήμα, για τις μίζες, για τις τροχήλατες βαλί-
τσες κ.λπ. Μια εβδομάδα πριν φύγουν, μετέ-
τρεψαν το αδίκημα της δωροδοκίας από κα-
κούργημα σε πλημμέλημα. Νομίζω πια ότι όλοι
έχουμε καταλάβει γιατί. Στο Ειδικό Δικαστήριο,
εκεί που δικάζεται ο κ. Παππάς, η γραμματέας
του κ. Καλογρίτσα κατέθεσε ότι οι άνθρωποι
από τον ΣΥΡΙΖΑ πήγαιναν συχνά και έπαιρναν
φακέλους και σακούλες με «μαύρο» χρήμα και

σήμερα το Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε αυτή η
κατάθεση της κυρίας γραμματέως του Καλογρί-
τσα να πάει στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγε-
λέα, για να ξεκινήσει έρευνα για το αν πράγματι
ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε «μαύρα» λεφτά από τον κ. Καλο-
γρίτσα, σακούλες δηλαδή.

Με τη διαφορά ότι, όπως ο εισαγγελέας για τις
παρακολουθήσεις των τηλεφώνων του ΚΚΕ είπε,
«δεν μπορώ να ψάξω περαιτέρω, γιατί η αλλαγή
του Ποινικού Κώδικα το έκανε να έχει παραγρα-
φεί, καθώς από κακούργημα έγινε πλημμέλη-
μα», το ίδιο θα αναγκαστεί να πει για τα λεφτά
Καλογρίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πριν φύγουν από
την εξουσία οι ηθικοί, οι τίμιοι, οι άνθρωποι κατά
της διαφθοράς, έκαναν και αυτήν την ατιμία. Για
ποιον λόγο; Για να καλύψουν τα «μαύρα» λεφτά
που έπαιρναν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Για όλα αυτά έχει σημασία ο ελληνικός λαός να
καταλάβει σήμερα τι συμβαίνει, ώστε στις κάλ-
πες, που δεν αργούν πια να έρθουν, να πάει με
καθαρή κρίση.

*Απόσπασμα από την ομιλία 
του κ. Γεωργιάδη στη Βουλή

του
Αδώνιδος
Γεωργιάδη

Γιατί ο Τσίπρας φρόντισε να παραγραφούν
οι παρακολουθήσεις επί θητείας του;* 

Υπουργός
Ανάπτυξης και

Επενδύσεων 



ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

12
Α

νο
ρθ

ο
γρ

αφ
ίε

ς

Στον αέρα η «μεταγραφή
αεροδρομίου»    

Οι σχετικές ζυμώσεις κράτησαν αρ-
κετό καιρό και εστίασαν στο παρα-
σκήνιο. Όπως φαίνεται, ωστόσο,
δεν είχαν το θετικό αποτέλεσμα που
προσδοκούσε και επιδίωκε ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι, ο πρώην πρωθυπουργός
και αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης είχε προσεγγίσει διάση-
μη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία δια-
κρίνεται και για τον ισχυρό δημόσιο
λόγο που ανά διαστήματα αρθρώνει,
για να της δώσει μια θέση στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια κίνηση που, εφόσον είχε θετική
κατάληξη, θα έμοιαζε με «μεταγρα-
φή αεροδρομίου», και θα προκαλού-
σε μεγαλύτερες εντυπώσεις και από
αυτήν της Πόπης Τσαπανίδου. 
Το «φλερτ» δεν προχώρησε, και έτσι
μια μεγάλη έκπληξη που θα προκα-
λούσε αίσθηση έμεινε στα χαρτιά.
Αν και κάποιοι που έχουν γνώση του
σχετικού παρασκηνίου επιμένουν
ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επανέλθει.

Από τα ΜΜΕ 
στη δημαρχία
Μια έκπληξη πρώτης γραμμής φαίνε-
ται να βρίσκεται στα σκαριά στα πολιτι-
κά παρασκήνια, με
κορυφαίο πρόσω-
πο θεσμικού φο-
ρέα των ΜΜΕ
να ετοιμάζονται
να μετακομίσει
στον πολιτικό στί-
βο. Πιο συγκεκριμέ-
να, οι φιλοδοξίες του συγκεκριμένου
πρωταγωνιστή αφορούν τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του Οκτωβρίου και
την πιθανότητα να διεκδικήσει τη δη-
μαρχία πόλης της Περιφέρειας. Οι
φιλοδοξίες του, μάλιστα, έχουν γίνει
αντιληπτές και ήδη «τρέχουν» οι ζυ-
μώσεις για τη… διαδοχή, που κάθε
άλλο παρά εύκολη αναμένεται να εί-
ναι, λόγω της πληθώρας ενδιαφερο-
μένων και των δύσκολων ισορροπιών
που θα πρέπει να διατηρηθούν.

Μαζί ή απέναντι, ο λόγος του... μετράει!
Το μέτωπο που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ευάγγελος Βενιζέλος ακόμη και με
πρώην συντρόφους του, προερχόμενους από το λεγόμενο εκσυγχρονιστικό μπλοκ, για την πα-
ρουσία του σε εκδήλωση, ήρθε να θυμίσει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραμένει πολι-
τικό υποκείμενο από το «πάνω ράφι». Όπως συνέβη με την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και
με αρκετές ακόμη υποθέσεις, στις οποίες ο ίδιος αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί δη-
μόσια και να επικρίνει την κυβέρνηση, χωρίς να… φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Βε-
νιζέλος επιβεβαίωσε την άνεση με την οποία μπορεί να εκφράζει το… κανονικό Κέντρο, πολ-
λές φορές και απέναντι στους επονομαζόμενους «ακροκεντρώους», οι οποίοι διακρίνονται
από τοξικό λόγο και φανατισμό. Οι δημόσιες παρεμβάσεις Βενιζέλου λειτουργούν και ως υπο-
θήκη για το μέλλον, για τον πρώην συγκυβερνήτη του Αντώνη Σαμαρά, την περίοδο 2012-
2015, ενώ και το διακριτό πολιτικό εκτόπισμά του επιτρέπει σκέψεις για συνθετικούς ρόλους,
από τη στιγμή που θα το επιτρέψει η πολιτική αλλά και η κοινωνική συγκυρία.

Ο Κωστής Χατζηδάκης παραμένει σημείο
αναφοράς για τη σημερινή εκδοχή της Κεν-
τροδεξιάς, καθώς η πολυετής διαδρομή
του στην παράταξη, από διαφορετικά μετε-
ρίζια, του επιτρέπει να συνομιλεί με άνεση
και ειλικρίνεια με εκπροσώπους όλων των
τάσεων. Κάτι τέτοιο φάνηκε ξεκάθαρα από
τα στελέχη που έδωσαν το «παρών» στην
πρόσφατη κοπή πίτας του πολιτικού γρα-
φείου του, και από εκείνους που κινούνται
ανοικτά για τη στήριξη της υποψηφιότητάς

του, χωρίς να ενδιαφέρονται να κρατήσουν
ισορροπίες με άλλους ισχυρούς παίκτες
του Βόρειου Τομέα της Β’ Αθηνών. Όπως
σημειώνουν με νόημα για τον Κωστή Χατζη-
δάκη πολιτικοί με μακρά διαδρομή στον χώ-
ρο της Κεντροδεξιάς και της Νέας Δημο-
κρατίας, ο υπουργός Εργασίας είναι από
τους λίγους που, στη σημερινή δύσκολη
συγκυρία, βλέπει όλες τις «φυλές» της Κεν-
τροδεξιάς να… φλερτάρουν με τη δική του
πολιτική παρουσία.

Οι φιλοδοξίες του Ανδρέα Λοβέρδου να ηγηθεί κάποια στιγμή του ΠΑΣΟΚ φαί-
νεται ότι έχουν ακόμη… καύσιμα. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος κάποια στιγμή
στην πολυδεκαετή πολιτική διαδρομή του αποχώρησε από το Κίνημα που ίδρυ-

σε ο Ανδρέας Παπανδρέου, για να κάνει το δικό του κόμμα, ήταν το τρίτο πρόσωπο
στην προηγούμενη μάχη ηγεσίας, καθώς δεν κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύ-
ρο και έμεινε πίσω από το δίδυμο των βασικών μονομάχων, του Νίκου Ανδρουλάκη
και του Γιώργου Παπανδρέου.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε επιλέξει τη σιωπή και τη
διακριτική αποστασιοποίηση από τις κεντρικές στρατηγικές επιλογές του Νίκου Αν-
δρουλάκη, καθώς ωστόσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, βγαίνει εκ
των πραγμάτων μπροστά, για να μη διακινδυνεύσει την επανεκλογή του.

Ενδιαφέρον θα έχει η επόμενη μέρα, καθώς, στην περίπτωση κατά την οποία το ΠΑ-
ΣΟΚ έχει χειρότερο πλασάρισμα από τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, αρκετοί εί-
ναι εκείνοι που ήδη, παρασκηνιακά, προτρέπουν τον Ανδρέα Λοβέρδο να βγει μπρο-
στά και να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Κόβει» δημοσιογράφο
από την υποψηφιότητα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεί-
ξει με την παρουσία του, τόσο στην
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας όσο
και στην πρωθυπουργία, ότι… δεν
μασάει από ισορροπίες.
Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων
της Νέας Δημοκρατίας για τις
εκλογές είναι μια άσκηση… θάρ-
ρους για εκείνους που πίστευαν
ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν
τον πρωθυπουργό, αλλά και για
όσους λειτουργούν ως υποψήφιοι
βουλευτές ή προπαγανδίζουν τις
σχετικές φιλοδοξίες τους, χωρίς
να έχουν λάβει το «πράσινο φως»
από τον ίδιο τον πρόεδρο της «γα-
λάζιας» παράταξης.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτω-
ση, σύμφωνα με πληροφορίες,
δημοσιογράφου που ήδη κινεί-
ται… επιθετικά σε μεγάλη περι-
φέρεια της χώρας και υποστηρί-
ζει σε συζητήσεις με κομματικά
στελέχη ότι, όχι μόνο έχει εξα-
σφαλίσει την έγκριση του πρωθυ-
πουργού για την υποψηφιότητα,
αλλά και ότι θα έχει τη στήριξη
του Μεγάρου Μαξίμου. Η υπέρ-
μετρη αυτοπεποίθηση του εν λό-
γω στελέχους έφτασε μέχρι τα
αυτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη
και όσοι τον γνωρίζουν καλά θεω-
ρούν ότι η συγκεκριμένη υποψη-
φιότητα θα… κοπεί, στην τελική
ευθεία για τις κάλπες.
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Θα αμφισβητήσουν 
τον Ανδρουλάκη 
μετά τις εκλογές

«Φλερτάρουν» με
τον Κ. Χατζηδάκη
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο
άλλοτε αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης του Σαμαρά, ο

άνθρωπος που οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στο
χαμηλότερό του ποσοστό από την ίδρυσή
του, ήταν για την Κουμουνδούρου
ακριβώς αυτό. Ένας αδίστακτος και γι’
αυτό «λαομίσητος» πολιτικός.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτά. Ο Ευάγγελος
Βενιζέλος ήταν το ένα μέρος των «Σαμα-
ροβενιζέλων», που «τα άρπαξε» από τη
Novartis –έστησαν άλλωστε και κάλπη
στη Βουλή για την παραπομπή του–, ήταν
ακόμα «θιασώτης των μνημονίων και ο εγ-
κέφαλος πίσω από τον ΕΝΦΙΑ» που «ούτε
βελτιώνεται, ούτε αλλάζει, μόνο καταρ-
γείται». Από τότε μέχρι σήμερα βέβαια,
«έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι». Ο
ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρώτα κυβέρνηση και έπει-
τα αντιπολίτευση. Και όταν είδε ότι ο
Ευάγγελος Βενιζέλος δεν «χαριζόταν»
στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη –αν και αρχικά τον θεωρούσαν παρα-
κολούθημα της ΝΔ–, σταδιακά έχουν κα-
ταλήξει να τον υιοθετήσουν. 

Δεν νιώθουν να απειλούνται

Η αποπομπή του πρώην προέδρου του
ΠΑΣΟΚ από τα ψηφοδέλτια του κόμματος
περιόρισε την παρουσία του στον δημόσιο
διάλογο σε σπάνιες και στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις, κάτι που σημαίνει ότι στην Κου-
μουνδούρου δεν νιώθουν να απειλούνται
με κάποιον τρόπο από τον Βενιζέλο.

Δεδομένης μάλιστα της κριτικής που
ασκεί ο συνταγματολόγος στην κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κατεύ-
θυνσης της Κουμουνδούρου για άνοιγμα
στον κεντρώο χώρο, η στάση του Ευάγγε-
λου Βενιζέλου είναι ιδιαίτερα ευπρόσδε-
κτη στον ΣΥΡΙΖΑ. Εις εκ των στελεχών της
«διεύρυνσης» που επιχείρησε μερικά χρό-
νια πριν ο Αλέξης Τσίπρας, «βουτώντας στη

δεξαμενή» του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Μπίστης,
έσπευσε να... προσεταιριστεί εμμέσως
πλην σαφώς τον Βενιζέλο, στην πρόσφατη
«σύγκρουσή» του με άλλα πρώην στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου
και ο Γιώργος Φλωρίδης.

Τρίβουν τα χέρια τους

Αφορμή μια εκδήλωση για τις παρακο-
λουθήσεις, με τίτλο «Μένουμε Ευρώπη;».
Αυτό το μικρό ερωτηματικό που ίσως να
μην παρατηρήσατε στο σύνθημα, που πα-
ραπέμπει στο δημοψήφισμα του 2015,

προκάλεσε την αντίδραση άλλοτε φίλων
του Ευάγγελου Βενιζέλου και έκανε τα στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ να τρίβουν τα χέρια τους.

«Όχι, δεν τσακώνονται για το ερωτημα-
τικό στο “Μένουμε Ευρώπη”. Αλλά γιατί
με τον πιο επίσημο, πανηγυρικό –και με
τη βούλα θα λέγαμε– τρόπο μπαίνει τα-
φόπλακα στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», εξη-
γεί ο Νίκος Μπίστης σε ανάρτησή του και
συμπληρώνει: «Δυο πράγματα δεν έχουν
συνειδητοποιήσει μέσα στον φανατισμό
τους. Πρώτον, ότι βρισκόμαστε στο
2023 και όχι στο 2012, ότι η ζωή προχω-
ράει, οι συνθήκες αλλάζουν και όλοι γι-
νόμαστε σοφότεροι. Και δεύτερον ότι η
σύμπτωση σε ένα –πράγματι πολύ σοβα-
ρό ζήτημα– ούτε τον Βενιζέλο καθιστά
Συριζαίο, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία, σύμφωνο με τη συνολική πο-
λιτική του διακεκριμένου πολιτικού και
συνταγματολόγου».

Το ότι «το 2012 δεν είναι 2023» έχει
βέβαια διπλή ανάγνωση και δεν αφορά
μόνο τους Φλωρίδη - Διαμαντοπούλου
αλλά και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά, το
«αντιμνημονιακό» πρόταγμα έχει πεθά-
νει μαζί με την ψήφιση του τρίτου μνη-
μονίου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
το καλοκαίρι του 2015. Μαζί με αυτό
ήρθησαν και τα όποια εμπόδια για αφο-
μοίωση «μνημονιακών» στελεχών, κυ-

ρίως από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Είναι άλ-
λωστε ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
με το... ρεκόρ ψήφισης μνημονίων, η
Θεοδώρα Τζάκρη, με 3 στα 3.

Μια προσέγγιση λοιπόν με τον Ευάγγε-
λο Βενιζέλο δεν θα φάνταζε «έγκλημα»,
όπως πριν από λίγα χρόνια. Ίσως μονάχα
για την «Ομπρέλα», την εσωκομματική
αντιπολίτευση, η οποία «φυλά Θερμοπύ-
λες» ενάντια στη διεύρυνση και –κυ-
ρίως– στην απώλεια θέσεων μέσα στον
κομματικό μηχανισμό από «πράσινους
αλεξιπτωτιστές».
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Κατά του «αρραβώνα»
Αν πάντως η πλευρά της Κουμουνδούρου, που ούτως ή άλλως κοιτάει και προς
τον Νίκο Ανδρουλάκη αρχικά για την επόμενη ημέρα των εκλογών και έπειτα
για... ό,τι προκύψει, κοιτά και προς εκείνη του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ,
δεν ισχύει το ίδιο και για εκείνη του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος έχει πάρει
σαφέστατη θέση και δεν μοιάζει να έχει μετακινηθεί ιδιαίτερα από την εποχή
του δημοψηφίσματος. Έχει μάλιστα ταχθεί κατά της όποιας προσέγγισης μετα-
ξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα, μάλιστα, και σε κριτικές για την κυβέρνηση το-
ποθετήσεις του σχετικά με το ζήτημα των παρακολουθήσεων, ο πρώην πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει πως «όσοι λένε ότι “έγινα ΣΥΡΙΖΑ” δεν
έχουν πολιτική και διανοητική σοβαρότητα». Και φυσικά, κι αυτή η φράση έχει
διπλό στόχο. Δεν απευθύνεται μονάχα σε εκείνους από το δικό του περιβάλλον
που βλέπουν «αλλαγή στη στάση του» αλλά και στην Κουμουνδούρου, που βλέ-
πει έναν δυνάμει σύμμαχό της στο πρόσωπό του.

Στην Κουμουνδούρου,
βλέποντας ότι ο Ευ.

Βενιζέλος δεν «χαριζόταν»
στην κυβέρνηση

Μητσοτάκη –αν και αρχικά
τον θεωρούσαν

παρακολούθημα της ΝΔ–,
σταδιακά έχουν καταλήξει

να τον υιοθετήσουν 

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
«αγαπάει» 

τον Βενιζέλο
αλλά τρώει 

«πόρτα»!

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com
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«Υπάρχουν περιθώρια συμπόρευσης για
συνεκτική στοίχιση των δυνάμεων της
προόδου απέναντι στη λαίλαπα του

νεοφιλελευθερισμού και του καθεστωτισμού της
ακροσυντηρητικής Δεξιάς που πρεσβεύει η ΝΔ»,
δηλώνει στο «Π» η Αγγελική Αδαμοπούλου. 

Επισημαίνει, παράλληλα, πως «η αναμέτρηση
δεν θα είναι εύκολη, η Νέα Δημοκρατία και τα πα-
ράκεντρα της παρασιτικής ρεμούλας θα βυσσοδο-
μούν αδιάκοπα», αλλά «οι Έλληνες θα δώσουν
πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ».

Από το ΜέΡΑ25 ενταχτήκατε στον ΣΥΡΙΖΑ…
Γιατί; Τι σας έπεισε να συστρατευτείτε με τον
Αλέξη Τσίπρα; 

Τη συστράτευσή μου με τον ΣΥΡΙΖΑ την αποφάσι-
σα μετά από ώριμη σκέψη και σε απόσταση ψύχραι-
μης ασφαλείας από τις εξελίξεις της αποχώρησής
μου από το ΜέΡΑ25. Η Αριστερά οφείλει και της
αξίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακυβέρ-
νηση του τόπου ως δύναμη διαρκούς ανανέωσης
και προοδευτισμού, και διαχρονικά αλλά ιδίως σε
εποχές πολιτικού αναθεωρητισμού. 

Όταν βάλλονται κεντρικές αξίες και υπαρξιακά
στοιχεία της δημοκρατικής μας συγκρότησης, όταν
η χώρα διολισθαίνει σε επικίνδυνους ακροαριστε-
ρούς και αντιδημοκρατικούς αναθεωρητισμούς και
όταν επιχειρείται η επιβολή του δόγματος σοκ και
δέος σε όλο το φάσμα των ρυθμιστικών σχέσεων
σε μια κοινωνία, μια σύγχρονη Αριστερά υπηρετεί
την πατρίδα όταν αναλαμβάνει την πρωταγωνιστι-
κή ευθύνη να την βγάλει από το τέλμα. Αυτή την ευ-
θύνη και θέλει και μπορεί να την αναλάβει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τα στελέχη του. 

Παρά τις διαφορές των δύο χώρων, κρίνετε
πως υπάρχουν κοινά στοιχεία στις πολιτικές
τους στοχεύσεις, ώστε να μπορούν να συνερ-
γαστούν σε ένα σχήμα προοδευτικής διακυ-
βέρνησης; 

Από την προηγούμενή μου απάντηση είδατε ότι
αναφέρθηκα ακριβώς στον προοδευτισμό και στην
Αριστερά ως σχήμα αλληλένδετο. Και έχει μεγάλη
αξία να θυμόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν υποστή-
ριξε ότι μονοπωλεί τον χώρο της Αριστεράς και της

προόδου. Ίσα-ίσα, η ίδια η κουλτούρα του χώρου
είναι μια κουλτούρα συναινέσεων, συγκλίσεων και
συγκερασμών. 

Το γονιδίωμα, λοιπόν, της Αριστεράς είναι ένα
γονιδίωμα συνεργατικό. Κοινά στοιχεία βεβαίως
υπάρχουν, όπως οι κοινές ανησυχίες για τα ατομικά

και κοινωνικά δικαιώματα, τα εργασιακά, την εμπέ-
δωση της θεσμικής ανεξαρτησίας των οργάνων
της Πολιτείας, την ισότητα και την ισονομία, τη θω-
ράκιση της Δημοκρατίας. Βεβαίως, λοιπόν, και θε-
ωρώ ότι περιθώρια συμπόρευσης υπάρχουν, όσο
πρυτανεύει η συνειδητοποίηση της ανάγκης για συ-
νεκτική στοίχιση των δυνάμεων της προόδου απέ-
ναντι στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού και του
καθεστωτισμού της ακριοσυντηρητικής εναλλακτι-
κής Δεξιάς, που πρεσβεύουν η Νέα Δημοκρατία
και οι πάτρονές της. 

Ποιοι άλλοι χώροι μπορούν να συνεργαστούν
σε μια προοδευτική διακυβέρνηση και με ποιο
κεντρικό πολιτικό διακύβευμα; 

Όλοι οι χώροι που μοιράζονται τις ίδιες ανησυ-
χίες και τις ίδιες δημοκρατικές ευαισθησίες και
όλοι οι χώροι που εκκινούν από παρόμοιες καταβο-
λές και καταλήγουν σε παρόμοιες πολιτικές θέ-
σεις. Όλη η λεγόμενη γνήσια Κεντροαριστερά μπο-
ρεί να εκφράσει τέτοιες στοχεύσεις και να τις υπη-
ρετήσει με επιτυχία. Και εμπειρία υπάρχει, και στε-
λέχη άξια, και διάθεση για συνεισφορά. 

Το θέμα είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση για
μια υπέρβαση των μικροπολιτικών φιλοδοξιών και
των φραξιονισμών, μια διάθεση για ειλικρινή συμ-
πόρευση. Υπό την έννοια αυτή, το κρίσιμο δεν είναι
οι ταμπέλες στην κομματική μαρκίζα, αλλά οι πραγ-
ματικές συγκλίσεις σε κεντρικά ζητούμενα. Για πα-
ράδειγμα, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, το
ΠΑΣΟΚ ακόμη ταλαιπωρείται από ορισμένα ταυτο-
τικά θέματα και οφείλει να λάβει σαφέστερες και
μεγαλύτερες αποστάσεις από δεξιόστροφες πολι-
τικές αντιλήψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, αποτε-
λεί δύναμη του δημοκρατικού τόξου και μοιράζεται
ως κάποιον βαθμό κάποιες κεντρικές ανησυχίες
του προοδευτικού μετώπου.

Υπάρχει, συνεπώς, περιθώριο για προγραμματι-
κές ζυμώσεις και με το ΠΑΣΟΚ και με άλλους εκ-
φραστές του δημοκρατικού χώρου της Κεντροαρι-
στεράς. 

Κρίνετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έρθει πρώτος
στις εκλογές, παρά τις δημοσκοπήσεις που τον
φέρουν σταθερά δεύτερο; 

Στις δημοσκοπήσεις δεν θα ήθελα να αναφερθώ
ειδικότερα, όσοι έχουν μάτια, αυτιά, και μνήμη βλέ-
πουν, ακούν και θυμούνται τον γενικότερο ρόλο
των δημοσκοπήσεων στο ελληνικό πολιτικό τοπίο
και στο στερέωμα της ενημέρωσης. 

Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους και οι
πολιτικοί κάνουμε τη δική μας. Και επειδή
εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε με συνέ-
πεια, υπευθυνότητα και στιβαρό πολιτικό και
προγραμματικό λόγο απέναντι στη χειρότερη
κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, οι συμπολί-
τες μας θα μας ανταμείψουν στις προσεχείς
εκλογές. Η αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη, η
Νέα Δημοκρατία και τα παράκεντρα της παρα-
σιτικής ρεμούλας θα βυσσοδομούν αδιάκοπα,
αλλά το βράδυ της Κυριακής των εκλογών οι
Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δώσουν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ την πρωτιά και την εμπιστοσύνη τους να
βγάλει τη χώρα από τον βούρκο της μητσοτακι-
κής ανυποληψίας.

«Περιθώρια συμπόρευσης υπάρχουν, όσο
πρυτανεύει η συνειδητοποίηση της ανάγκης 
για συνεκτική στοίχιση των δυνάμεων 
της προόδου απέναντι στη λαίλαπα 
του νεοφιλελευθερισμού»

Αγγελική 
Αδαμοπούλου 
Βουλευτής Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Οι  Έλληνες θα δώσουν 
στον ΣΥΡΙΖΑ την πρωτιά 

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr
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Το «κουμπί» της πολιτικής
επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ πατάει 
ο Νίκος Ανδρουλάκης με την

ανακοίνωση των υποψήφιων βουλευτών
του κόμματος στις επερχόμενες εθνικές
εκλογές. 

Στόχος της ηγεσίας είναι να μπει οριστικό
τέλος στις εστίες εσωστρέφειας, ώστε να
δοθεί «στα ίσια» μια μάχη χωρίς εσωτερικές
αναταράξεις. Έως εδώ καλά, γιατί τα πολύ
δύσκολα είναι μπροστά. 

Φύγ’ εσύ, έλα συ

Οι αποχωρήσεις στελεχών
από την προεκλογική μάχη,
πριν ακόμη αυτή αρχίσει και
επισήμως, πέρα από τους εσω-
κομματικούς ανταγωνισμούς
και τη διάψευση προσωπικών
προσδοκιών, έχει ρίζες και στο αρ-
νητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί τό-
σο σε μερίδα της κομματικής βάσης όσο και
σε επίπεδο μεσαίων στελεχών. Μπορεί δη-
μοσίως να μην εκφράζεται αυτή η δυσφο-
ρία για ευνόητους λόγους, όμως πληθαί-
νουν τα μηνύματα προς αρμοδίους, για
αποκλεισμούς και δημιουργία ομάδων που
έχουν την εύνοια της «κορυφής» κυρίως ως
προς τη δημόσια προβολή ορισμένων εξ
αυτών. Ενστάσεις παρατηρούνται και ως
προς τη χάραξη του πολιτικού προγραμματι-
σμού, όπως η συμμετοχή στελεχών σε κομ-
ματικές εκδηλώσεις ή στην εκπροσώπηση
στα ΜΜΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια η θεμιτή
αντιπαλότητα στο «κυνήγι της ψήφου» να
βγαίνει πολλές φορές, σε τοπικό επίπεδο,
ένας «εμφύλιος αλληλοσπαραγμός». Ορι-
σμένες στιγμές μάλιστα η αδυναμία συντο-
νισμού έχει ως αποτέλεσμα για αρκετά στε-
λέχη, που έχουν την εμπειρία, να γυρίζουν
τη πλάτη «στα κεντρικά» και –όπως λένε–

να «παίζουν μπάλα ο καθένας μόνος του»,
ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει. 

Εκείνο πάντως που δεν περνάει απαρατή-
ρητο είναι και η μικρής ισχύος αμφισβήτηση
που έχει υπάρξει για τη νέα ηγεσία, η οποία
σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα
δεν είναι το αναμενόμενο(;) θα εκφραστεί
ποικιλοτρόπως και σε μεγαλύτερη ένταση.
Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο «αγκάθι» αποτε-
λεί ο υπόγειος πλην όμως σκληρός ανταγω-
νισμός μεταξύ νέων και παλιών. Οι πάλαι πο-
τέ νεολαίοι έχουν μπει από την αρχή δυναμι-
κά στο πολιτικό παιχνίδι και προβάλλουν ως
ισχυρό πλεονέκτημα την «εύνοια Ανδρουλά-
κη», αγνοώντας παραδειγματικά μεγάλη με-
ρίδα δοκιμασμένων στελεχών, στους οποί-
ους μάλιστα χρεώνουν και την «κατρακύλα»
του κόμματος. Τους θεωρούν ξεπερασμέ-
νους και, όπως μας έλεγε «μπαρουτοκαπνι-
σμένος» κομματικός, «οι πιτσιρικάδες εμφα-

νίζονται ως “ταλιμπάν” και νομίζουν ότι τα
ξέρουν όλα», συμπληρώνοντας με νόημα
όμως ότι «ο νέος είναι ωραίος αλλά ο πα-
λιός είναι αλλιώς». Όλα τα παραπάνω είναι
σε γνώση του ηγετικού πυρήνα που, όπως
φαίνεται, ακολουθεί μια «μαοϊκή λογική»
του τύπου «αφήστε όλα τα λουλούδια να αν-
θίσουν». Εξάλλου, όπως λένε και οι πιο ψύ-
χραιμοι παρατηρητές του πασοκικού σύμ-
παντος, «δεν γίνονται πια θαύματα από τη
μια μέρα στην άλλη», με την έννοια ότι ο
χρόνος των πολιτικών εξελίξεων από την
ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Ν. Αν-
δρουλάκης είναι τόσο πυκνός, που ορισμέ-
νες φορές ξεπερνάει και τη φαντασία. Σε
κάθε περίπτωση, αύριο –πλην εξαιρετικού
απροόπτου– θα δοθεί και επισήμως το χρί-
σμα των υποψήφιων βουλευτών και θα μπει
τέλος στην ανασφάλεια που εκφράζουν ορι-
σμένοι εδώ και αρκετό καιρό για την τύχη
της υποψηφιότητάς τους.

Βαλβίδα αποσυμπίεσης

Ταυτόχρονα όμως η ανακοίνωση των υπο-
ψηφίων θα αποτελέσει και μια βαλβίδα απο-
συμπίεσης της έντασης που έχει συγκεντρω-
θεί πέριξ της Χαρ. Τρικούπη και ενδεχομέ-
νως θα αποκλιμακώσει τις υπόγειες αψιμα-
χίες μεταξύ στελεχών. 

Σε σύσκεψη στελεχών, υπό τον Νίκο Αν-
δρουλάκη στις αρχές της εβδομάδας, τέθη-
καν επί τάπητος όλες οι τελευταίες λεπτομέ-
ρειες αναφορικά με τις υποψηφιότητες αλλά
και τη συνεδρίαση της ΚΕ. Ο κ. Ανδρουλάκης
δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη. Προ-
ηγήθηκε μια συνολική εκτίμηση της πολιτι-
κής κατάστασης και των προθέσεων των πο-
λιτικών τους αντιπάλων, έγινε μια μικρή απο-
τίμηση της δικής τους προσπάθειας, ενώ στο
μικροσκόπιο μπήκαν οι αιτίες για τις αποχω-

ρήσεις στελεχών από τα ψηφοδέλτια του
κόμματος καθώς και οι πιθανές συνέπειες. 

Μήνυμα ανανέωσης

Στο διά ταύτα, εκείνο που επιδιώκει ο
ηγετικός πυρήνας της Χαρ. Τρικούπη είναι
να στείλει μήνυμα ανανέωσης και πολιτι-
κής αυτοπεποίθησης. Ως προς τον πρώτο
στόχο, όπως λένε, η προσπάθεια του Βαγ-
γέλη Αργύρη έχει αποδώσει καρπούς σε
ένα συντριπτικό ποσοστό. Τα ψηφοδέλτια
του κόμματος, στην πλειοψηφία τους,
απαρτίζονται από νέα, καθαρά πρόσωπα
με κοινωνικό «γκελ» και καλά βιογραφικά.
Αναφορικά με τη στρατηγική μέχρι την ώρα
της κάλπης, το πολιτικό βάρος φαίνεται ότι
πέφτει στη διαχείριση του πρώτου γύρου,
ώστε να αποφευχθούν οι αφόρητες πιέ-
σεις που θα οδηγήσουν σε αναπόφευκτες
απώλειες. Στόχος είναι να επιτευχθεί ένα
ισχυρό διψήφιο ποσοστό από 14% και πά-
νω, που θα δώσει την ευκαιρία στον πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ να διαπραγματευτεί με
αξιώσεις μια πολιτική συνεργασία υπό το
πρίσμα προγραμματικών συγκλίσεων. 

Εκείνο που παραμένει βασική προτεραιότητα είναι οι ευδιάκριτες διαχωριστι-
κές γραμμές ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί και την κύρια δεξαμενή άντ-
λησης ψηφοφόρων.  Η επιβάρυνση του πολιτικού κλίματος με φόντο τις υπο-
κλοπές δεν φαίνεται να παρασύρει το κόμμα στη δίνη μιας τοξικής αντιπαρά-
θεσης. Η απόφαση είναι μια θεσμική αντιμετώπιση που θα αναδεικνύει όλες
τις ευθύνες του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού μηχανισμού αλλά και τα
θεσμικά ατοπήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό της λογικής που κυριαρχεί επ’ αυ-
τού είναι η δημόσια τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, που επισήμανε πως «είναι
αδιανόητο να στοχοποιούνται με έναν βάναυσο τρόπο άνθρωποι οι οποίοι αγω-
νίζονται για τις Ανεξάρτητες Αρχές και τα δικαιώματα του πολίτη. Έχω συγκλο-
νιστεί από τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, διότι είναι τα ίδια με άλλο
χρώμα από αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια», υπογραμμίζοντας πως
«το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι ή με αυτούς που είναι ικανοί για
όλα, αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας, ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυ-
σιάσουν όλα για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, ευημερία και σεβασμός των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα».

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Η αποχώρηση που
κρίνεται ως πιο σημαντική
είναι αυτή της Αναστασίας

Σιμητροπούλου, γι’ αυτό και
καταβάλλεται μεγάλη

προσπάθεια να παραμείνουν
οι τόνοι χαμηλοί

Τι μας είπε με νόημα…
ένοικος της Χαρ. Τρικούπη:

«Οι πιτσιρικάδες
εμφανίζονται ως

“ταλιμπάν” και νομίζουν
ότι τα ξέρουν όλα, όμως 

ο νέος είναι ωραίος αλλά
ο παλιός είναι αλλιώς» 
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Τι έχουν 
τα έρμα και
«ψοφάνε» 



Ρυθμίσεις χρεών προς Εφορία
και ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις και
παροχή κινήτρων για

εξόφληση νωρίτερα και με λιγότερα
χρήματα συνθέτουν το σχέδιο της
κυβέρνησης ενόψει εκλογών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π»,
σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το «ξεκόλλη-
μα» του εξωδικαστικού συμβιβασμού,
όπου οι αιτήσεις ανέρχονται μόλις σε
3.000 και ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας έχει ζητήσει από
τις τράπεζες να προχωρήσουν σε μεί-
ωση των επιτοκίων και σε πιο ευνοϊ-
κούς όρους για να κλείσουν χιλιάδες
άλλες υποθέσεις, έχοντας επισημάνει
ότι «παρουσιάζονται αδικαιολόγητες
καθυστερήσεις». 

Στο… συρτάρι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους, χιλιάδες αιτήσεις παραμένουν
αναξιοποίητες στα συρτάρια, ενώ μόλις
ένας πολύ μικρός αριθμός φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων καταφέρ-
νει να ενταχθεί στις ρυθμίσεις. Το πλέον
σοβαρό εμπόδιο στη διαδικασία ρύθμι-
σης χρεών μέσω του εξωδικαστικού
συμβιβασμού αποτελεί η κεφαλαιοποί-
ηση τόκων, προστίμων και προσαυξή-
σεων. Κι αυτό γιατί, όταν ο οφειλέτης
παίρνει στα χέρια του το χρονοδιάγραμ-
μα των δόσεων, διαπιστώνει με έκπλη-
ξη ότι το ποσό που καλείται να επιστρέ-
ψει είναι ακόμη και διπλάσιο, οπότε

αναγκαστικά εγκαταλείπει την προσπά-
θεια ένταξης στη ρύθμιση και περιμένει
το... μοιραίο. 

Είναι ενδεικτικό ότι το επιτόκιο απο-
πληρωμής των δόσεων υπολογίζεται
στο 5%, ενώ εξετάζεται η μείωσή του
στο 3%, προκειμένου να καταστεί πιο
ελκυστική και εφικτή η διαδικασία της
ρύθμισης για τον οφειλέτη. 

Για παράδειγμα, όσοι έχουν ενταχθεί
στη ρύθμιση των 240 δόσεων διαπι-
στώνουν ότι το ποσό που καλούνται να
πληρώσουν στο τέλος της ρύθμισης
μπορεί να είναι ακόμη και τριπλάσιο
από το αρχικό! Συνεπώς, καθίσταται σα-
φές ότι ακόμη και ένα χρέος που θα
αποπληρωθεί σε βάθος 20 ετών με δυ-
σβάστακτους όρους δεν είναι ελκυστι-

κό για τον οφειλέτη και, ως εκ τούτου,
δεν αξίζει τον... κόπο να μπει σε μια τέ-
τοια διαδικασία, με ό,τι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται. 

Οι μικρομεσαίοι

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην έντα-
ξη των οφειλών στον εξωδικαστικό αν-
τιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επιχειρη-
ματίες, οι οποίοι με υπομνήματά τους
έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση την
παροχή διευκολύνσεων, προκειμένου
να μην υποστούν... ξαφνικό θάνατο!
Επιπλέον, δεν αρκεί μόνο η μείωση του
επιτοκίου, αλλά απαιτείται και γενναία
διαγραφή προσαυξήσεων, προκειμέ-
νου να εξυπηρετηθεί η ρύθμιση. Η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο
ΕΦΚΑ, οι τράπεζες και τα funds δεν εί-
ναι αντίθετα σε ένα γενναίο «κούρεμα»
οφειλών, εφόσον εισπράξουν «ζεστό»
χρήμα γρήγορα και σε λιγότερες δό-
σεις. Σημειώνεται ότι μέσω του εξωδι-
καστικού συμβιβασμού μπορεί να γίνει
συνολική ρύθμιση οφειλών προς τις
τράπεζες για 25 χρόνια (300 δόσεις) ή
για 30 χρόνια (360 δόσεις), όταν υπάρ-
χουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και
εγγυήσεις επί ακινήτων. 
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Ευνοϊκές ρυθμίσεις,
μεγάλες διαγραφές και

ευέλικτο σύστημα
πληρωμών για χρέη προς

Εφορία - ΕΦΚΑ και
μεγαλύτερη κάλυψη μέσω

του εξωδικαστικού 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Στο τραπέζι ξανά 
οι 120 δόσεις 

Πώς ο ΔΕΔΔΗΕ «πληρώνει»
και επανασυνδέει το ρεύμα;

Ευρύτερο δίχτυ προστασίας στα ευάλωτα
νοικοκυριά που έχουν αποκοπεί από το δίκτυο
ηλεκτροδότησης απλώνει η κυβέρνηση, κα-
θώς, σε όσους καταναλωτές τράβηξε την...
πρίζα ο ΔΕΔΔΗΕ έως τις 31/12/2022, θα πλη-
ρωθεί η οφειλή τους και θα γίνει επανασύνδε-
ση!  Σύμφωνα με όσα προβλέπει η κοινή υπουρ-
γική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος-Ενέργειας, Χρήστου Σταϊκούρα
και Κώστα Σκρέκα, που δημοσιεύτηκε σε Φύλ-
λο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όσοι οφεί-
λουν έως 6.000 ευρώ θα λάβουν το σύνολο
του ποσού, ενώ θα υπάρξει κλιμακωτή ενίσχυ-
ση για λογαριασμούς με υψηλότερα ποσά. Το
μέτρο αφορά τα νοικοκυριά στα οποία έγινε
διακοπή ρεύματος ανεξαρτήτως του παρόχου
στον οποίο βρίσκονται, με βάση εισοδηματικά
και περιουσιακά κριτήρια και με την υποχρέωση
του ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλει το σχετικό ποσό και
να επαναφέρει τη σύνδεση. 

Για συνολικές οφειλές έως 6.000 ευρώ, θα
καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της ενίσχυσης,
για οφειλές από 6.000 έως 9.000 ευρώ το
75%, για οφειλές από 9.000 έως 12.000 ευρώ
το 50% της οφειλής και για συνολικές οφειλές
άνω των 12.000 ευρώ το 30% της οφειλής. Το
υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε άτοκες μηνι-
αίες δόσεις. Δηλαδή, για οφειλή 9.000 ευρώ,
θα δίνεται απευθείας ενίσχυση 6.750 ευρώ, τα
υπόλοιπα 2.250 ευρώ θα ρυθμίζονται σε μηνι-
αίες άτοκες δόσεις και ο ΔΕΔΔΗΕ αυτομάτως θα
επανασυνδέει την παροχή του ρεύματος. 

Για να δοθεί η ενίσχυση, πρέπει να εκπληρώ-
νονται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιου-
σιακά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα:

1 Αφορούν την α’ κατοικία, ενώ για μονο-
πρόσωπο νοικοκυριό το εισόδημα πρέπει να
ανέρχεται έως και 9.000 ευρώ και μπορεί να
φτάσει έως 27.000 ευρώ για πολύτεκνες οικο-
γένειες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις περί πολυτελούς διαβίωσης (πισί-
νες, σκάφη, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων
κ.λπ.). Αν στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο
ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα εισοδημα-
τικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ, ενώ αν
υπάρχει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχα-
νικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συ-
σκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι
απαραίτητη για τη ζωή τους, τα όρια αυξάνονται
κατά 15.000 ευρώ.

2 Η αξία της περιουσίας ορίζεται έως
120.000 ευρώ για τον άγαμο και μπορεί να φτά-
σει έως 180.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση
του νοικοκυριού. 

3 Υποβάλλονται τα έντυπα Ε-1 και Ε-9, πι-
στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πι-
στοποιητικό αναπηρίας, αν υπάρχει θέμα μηχανι-
κής υποστήριξης. 

4 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον οικείο
δήμο και θα εξετάζονται από εκπρόσωπους του
δήμου, του ΔΕΔΔΗΕ και του παρόχου. 

«Ωρολογιακή βόμβα»
Το ιδιωτικό χρέος αποτελεί «ωρολο-
γιακή βόμβα», καθώς ανέρχεται σε
270 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των
οφειλετών προς την Εφορία και τον
ΕΦΚΑ έχει φτάσει στα 6.600.000
ΑΦΜ και μητρώα! Στην Εφορία εί-
ναι «κόκκινοι» 4.260.000 φορολο-
γούμενοι με συνολικές οφειλές πε-
ρίπου 113 δισ. ευρώ, εκ των οποί-
ων περίπου 2.000.000 ΑΦΜ αντι-
μετωπίζουν ανά πάσα στιγμή την
απειλή της κατάσχεσης. Επιπλέον,
2.400.000 μητρώα οφειλετών εί-
ναι στο «κόκκινο» στον ΕΦΚΑ, κα-
θώς είτε αφορούν σε επιχειρήσεις
που έχουν κλείσει, είτε σε επιτη-
δευματίες που δεν μπορούν να απο-
πληρώσουν τις οφειλές τους. 



Επιταγή αγορών ή ζεστό χρήμα θα
λάβουν 8,1 εκατ. πολίτες μέσω
του Market Pass, ενώ κλείνει ο

κύκλος των ωφελούμενων του
προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω
Συσκευή» με την παροχή των κουπονιών
στους επιλαχόντες δικαιούχους. 

Πιο συγκεκριμένα:

1     Στα μέσα Φεβρουαρίου ανοίγει η
πλατφόρμα για το «εκπτωτικό κουπόνι αγο-
ρών», το οποίο αφορά προϊόντα που διατί-
θενται από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,
φούρνους, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχ-
θυοπωλεία, κάβες ποτών, γαλακτοπωλεία,
ζαχαροπλαστεία, υπαίθριους πωλητές σε
λαϊκές αγορές κ.λπ. Ισχύει για έξι μήνες
(από 01/02-31/07) με εισοδηματικό όριο
τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 24.000
ευρώ για τον έγγαμο, για όσους έχουν σύμ-
φωνο συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικο-
γένειες, ενώ γίνεται προσαύξηση 5.000 ευ-
ρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ή φιλοξενού-
μενο μέλος της οικογένειας. Το περιουσιακό
κριτήριο αφορά περιουσία την
01/01/2022 έως 250.000 ευρώ για τον
άγαμο και έως 400.000 ευρώ για τον έγγα-
μο ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, κα-
θώς και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. 

Το μηνιαίο ποσό που δικαιούται ο άγαμος
για αγορές 220 ευρώ είναι 22 ευρώ, για τον
έγγαμο χωρίς παιδιά έως 32 ευρώ για αγο-
ρές 320 ευρώ, 42 ευρώ για έγγαμο με ένα
παιδί και αγορές έως 420 ευρώ, ενώ προ-
στίθενται επιπλέον 10 ευρώ για κάθε επι-
πλέον αγορές 100 ευρώ. Για μια πολύτεκνη
οικογένεια με 7 παιδιά, η συνολική ενίσχυση
για τους έξι μήνες ανέρχεται σε 600 ευρώ. 

Το ποσό δίνεται στο ακέραιο για όσους επι-
λέξουν να λάβουν την ψηφιακή χρεωστική
κάρτα, όπως ακριβώς ίσχυε με το Fuel Pass,

υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα εί-
ναι κάτοχος smartphone κινητού τηλεφώ-
νου με υπηρεσία ανέπαφων πληρωμών N-
FC. Όσοι επιλέξουν να λάβουν «ζεστό» χρή-
μα θα δουν στους λογαριασμούς τους το
80% του ποσού, δηλαδή 17,60-80,00 ευ-
ρώ μηνιαίως ή 106-480 ευρώ στο εξάμηνο.
Τα χρήματα θα κατατεθούν στους λογαρια-
σμούς, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση αγο-
ρών, αλλά θα καταβληθούν σε 2 δόσεις (η
1η τον Φεβρουάριο για το τρίμηνο Φεβρουα-
ρίου-Απριλίου και η 2η τον Μάιο για την πε-
ρίοδο Μαΐου-Ιουλίου. Σε όσους επιλέξουν
την ψηφιακή κάρτα τα ποσά θα καταβάλλον-
ται στο τέλος κάθε μήνα. 

2     Εντός των προσεχών ημερών ολοκλη-
ρώνεται η αποπληρωμή των κουπονιών Σε-
πτεμβρίου και Οκτωβρίου προς τις εταιρείες
λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-
Αλλάζω Συσκευή». 

Σημειώνεται ότι σε αυτό εντάχθηκαν
148.325 νέοι ωφελούμενοι, ανεβάζοντας
τον συνολικό αριθμό από την αρχή του προ-
γράμματος στους 380.000. Το πρόγραμμα
επεκτάθηκε κατά 136,6 εκατ. ευρώ και ο

συνολικός προϋπολογισμός έφτασε στα
287 εκατ. ευρώ. 

Το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συ-
σκευή» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντι-
κατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών
με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και
ενεργειακά πιο αποδοτικές, και αφορά μό-
νο κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες. 

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιτα-
γών (vouchers) του Προγράμματος, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κα-
τά την αγορά νέας συσκευής σε καταστή-
ματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συ-
σκευών και να καλύψουν ένα μέρος της
συνολικής δαπάνης. Για κάθε αγορά νέας
συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται
παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης
μίας παλιάς προς ανακύκλωση, που ανή-
κει στην ίδια κατηγορία.
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Στο... μπαμ και κάτω θα κλείνει η Εφορία τις επιχειρή-

σεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή δεν μεταβιβάζουν
άμεσα τα δεδομένα στο σύστημα myDATA, σε μια προ-
σπάθεια να εμπεδωθεί κλίμα φορολογικής συνείδησης
και για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. 

Από τις αρχές του έτους έχει ενεργοποιηθεί η νέα διά-
ταξη της φορολογικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την
οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς κα-
μία... αναβολή, θα μπορεί να σφραγίσει καταστήματα
που έχουν υποπέσει στα προαναφερόμενα δύο παρα-
πτώματα, Οι ποινές ξεκινούν από 4 έως 10 ημέρες,
αφού επιδοθεί εντός 2 ημερών η πράξη αναστολής λει-
τουργίας και της έγγραφης ειδοποίησης για τον χρόνο
εκτέλεσης αυτής. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθε-
σία, τα λουκέτα επιβάλλονται όταν δεν έχουν εκδοθεί ή
έχουν εκδοθεί ανακριβή φορολογικά στοιχεία, που αφο-

ρούν περισσότερα από 10 παραστατικά, με την αξία να
υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η μη
διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πάνω από
10 φορολογικών στοιχείων που έχουν εκδοθεί από την
ταμειακή μηχανή, ή, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών
και εφόσον η συνολική αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ,
θα επιβάλλεται άμεσα κλείσιμο 48 ωρών. Εάν εντός του
ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπί-
στωση των παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου, από τον

ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής
έκδοση ή μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών παραστατι-
κών πώλησης, ανεξαρτήτως της αξίας τους, τότε επι-
βάλλεται αμελλητί η ποινή του λουκέτου για 96 ώρες.
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτό-
πιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο φορολογικών
ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελ-
ματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθη-
κε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες. 

Η ΑΑΔΕ μέσω των δρακόντειων μέτρων προσδοκά τη
βεβαίωση αυξημένων εισπράξεων από ΦΠΑ μέσα στο
τρέχον έτος, γεγονός που μεταφράζεται και σε επιπλέον
έσοδα από τον Φόρο Εισοδήματος για την επόμενη χρο-
νιά, όταν θα γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλω-
σης των επαγγελματιών. 

� Στη... σειρά 8,1 εκατ.
πολίτες � Στους 380.000
έφτασαν οι δικαιούχοι της
επιδότησης για «φιλικές»,

μη ενεργοβόρες συσκευές

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Θα μπαίνει «λουκέτο» 
σε επιχειρήσεις 

στο... άψε-σβήσε 

Το «Αλλάζω συσκευή» 
συνεχίζεται,

το Market Pass έρχεται!
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Το αργότερο μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου θα «κλειδώσει» και
εν συνεχεία θα ανακοινωθεί το

νέο πακέτο μέτρων στήριξης σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, μόλις προκηρυχθούν οι
εκλογές, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει
τον «οδικό χάρτη» των παροχών και των
μόνιμων φοροελαφρύνσεων της
τετραετίας 2023-2027.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα, κράτησε κλειστά τα
χαρτιά του για το είδος και το χρονοδιά-
γραμμα των παροχών. Ωστόσο άφησε ανοι-
κτό παράθυρο για παρεμβάσεις σε συνταξι-
ούχους, ευάλωτα νοικοκυριά και δημοσί-
ους υπαλλήλους, επισημαίνοντας πως αν η
Νέα Δημοκρατία είναι εκ νέου κυβέρνηση,
θα συνεχίσει να μειώνει φόρους.

Το πλεόνασμα «θα μιλήσει»

Στο πεδίο των άμεσων παρεμβάσεων,
όλα θα κριθούν από το ύψος του πλεονά-
σματος με το κλείσιμο του Προϋπολογι-
σμού του 2022 τον Φεβρουάριο, με τις
εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έναν «κουμ-
παρά» που θα ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ,
με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν έκτα-
κτες παροχές.

Ήδη το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί
όλα τα δεδομένα, βάσει των οποίων θα
αποφασιστούν οι νέες παρεμβάσεις. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που βρί-
σκονται στο τραπέζι είναι τα εξής:

� Χορήγηση έκτακτου Δώρου Πάσχα σε
συνταξιούχους και οικονομικά ευάλω-

τους κατά το πρότυπο της επιταγής ακρί-
βειας που δόθηκε τα Χριστούγεννα σε χα-
μηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρι-
κού επιδόματος, μακροχρόνια ανέργους,
ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού.

� Ελάφρυνση της μισθολογικής δαπάνης
για τους εργοδότες, προκειμένου να

συναινέσουν σε μια σημαντική αύξηση του
κατώτατου μισθού, με ένα από τα σενάρια
να προβλέπει μείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών ή του τέλους επιτηδεύματος ανα-
δρομικά από φέτος.

� Παράταση των μειωμένων συντελε-
στών ΦΠΑ σε καφέ, ροφήματα, εστία-

ση, μεταφορές, θέατρα, κινηματογράφο,
γυμναστήρια, σχολές χορού, τουριστικό
πακέτο μέχρι το τέλος του 2023. Επισημαί-
νεται ότι το μέτρο λήγει κανονικά στις 30
Ιουνίου 2023.

� Επέκταση της χρονικής διάρκειας του
«market pass» έως τον Οκτώβριο ή και

τα τέλη του έτους.

� Καταβολή σε όλους τους συνταξιού-
χους αναδρομικών από τις περικοπές

σε δώρα και επικουρικές συντάξεις για το
11μηνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016. Λό-
γω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους
του μέτρου, που ανέρχεται σε 2,4 δισ.
ευρώ, εξετάζεται η επιστροφή των ανα-

δρομικών σε δόσεις και σε βάθος τριε-
τίας ή τετραετίας.

Για… πάντα!

Πέραν των προσωρινών παρεμβάσεων,
η κυβέρνηση αναμένεται να εξαγγείλει και
μόνιμα μέτρα, με αιχμή του δόρατος τη μεί-
ωση του φορολογικού βάρους και την ενί-
σχυση των αποδοχών των εργαζομένων
στον δημόσιο τομέα.

� Σταδιακή κατάργηση τέλους επιτη-
δεύματος. Η κατάργηση του τέλους

επιτηδεύματος βρίσκεται στο τραπέζι, με
ένα από τα σενάρια να προβλέπει μείωση
του τέλους από φέτος, καθώς μπορεί να
αποτελέσει ένα μέτρο «αντίβαρο» τόσο
στην αύξηση του κατώτατου μισθού, όσο
και των ασφαλιστικών εισφορών. Διαφο-
ρετικά, το πιθανότερο είναι να ισχύσει για
τις φορολογικές δηλώσεις του 2024 και
να καταργηθεί πλήρως το 2025. Σήμερα,
τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύμα-
τος ανέρχονται από 400 ευρώ έως 1.000
ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν
εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα
τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από
200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κά-
θε υποκατάστημα.

� Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του βασι-
κού συντελεστή ΦΠΑ ή μετάταξης αγα-

θών από τον υψηλό στον χαμηλό συντελεστή.

� Μείωση του συντελεστή φορολογίας
επιχειρήσεων. Στην προεκλογική φορο-

λογική ατζέντα εξετάζεται να περιληφθεί η
μείωση του συντελεστή φορολογίας εισο-
δήματος νομικών προσώπων από το 22%
στο 20%.

� Περαιτέρω αναμόρφωση της κλίμα-
κας φορολογίας εισοδήματος φυσι-

κών προσώπων. Εξετάζονται νέες αλλα-
γές, που θα προβλέπουν μεταξύ άλλων
την περαιτέρω μείωση φορολογικών συν-
τελεστών, αλλά και την υπαγωγή περισ-
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Ο «οδικός χάρτης» για νέες παροχές και μόνιμες     

Δύο «ταχύτητες»
Οι παροχές που σχεδιάζονται θα
είναι δύο ταχυτήτων: προσωρινές
και μόνιμες. 
Τα μέτρα στήριξης προσωρινού
χαρακτήρα θα οριστικοποιηθούν
στο τέλος Φεβρουαρίου, όποτε
θα υπάρχει καθαρή εικόνα για τον
δημοσιονομικό χώρο που θα χρη-
ματοδοτήσει στοχευμένες παρεμ-
βάσεις. Το πακέτο με τα μόνιμα
μέτρα θα ενσωματωθεί στο προ-
εκλογικό πρόγραμμα της Νέας
Δημοκρατίας.

Νέο μισθολόγιο 
Καθιέρωση νέου ενιαίου μισθολο-
γίου για τους δημοσίους υπαλλή-
λους από την 1/1/2024 με δημο-
σιονομικό κόστος 500 εκατ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός προβλέπει αλλαγές
στα κλιμάκια που θα επηρεάσουν
τις αποδοχές για περίπου 600.000
-700.000 υπαλλήλους. Έμφαση
θα δοθεί στα χαμηλότερα κλιμάκια
και στις θέσεις ευθύνης (τμημα-
τάρχες, διευθυντές, κ.λπ.). Μεγα-
λύτερες αυξήσεις αναμένονται
στους χαμηλόμισθους και μικρότε-
ρες στους υψηλόμισθους.



σοτέρων εισοδημάτων σε φορολογία με
μία ενιαία κλίμακα. 

� Αναμόρφωση του καθεστώτος φορο-
λόγησης των ελεύθερων επαγγελμα-

τιών. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ζητή-
σει από το ΙΟΒΕ προτάσεις για τις σχεδιαζό-
μενες αλλαγές, ώστε να ετοιμαστεί στη συ-
νέχεια το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο.

� Μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Ένα από τα
μέτρα που είχαν εξαγγελθεί για να

εφαρμοστούν στην πρώτη θητεία της κυ-
βέρνησης, αλλά δεν προχώρησε λόγω της
πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης,
ήταν και η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ
από το 24% και το 13% στο 22% και στο
11%. Το μέτρο αυτό βρίσκεται ξανά στο κυ-
βερνητικό τραπέζι.

� Μονιμοποίηση των μειωμένων συντε-
λεστών ΦΠΑ για τα μη αλκοολούχα και

τα αεριούχα ποτά (καφέ, χυμούς, αναψυ-
κτικά), τα εισιτήρια κινηματογράφων, τις
υπηρεσίες μεταφορών (εισιτήρια λεωφο-
ρείων, τρένων, πλοίων, αεροπλάνων και
κόμιστρα ταξί), τα εισιτήρια αθλητικών
αγώνων, τις υπηρεσίες εστίασης, τις υπη-
ρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια
και τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχο-
λές εκμάθησης χορού.

� Μείωση προκαταβολής φόρου. Η
προκαταβολή κυμαίνεται από 55%

έως 100%. Για φυσικά πρόσωπα με επι-
χειρηματική δραστηριότητα, η προκατα-

βολή φόρου είναι 55%, για νομικά πρό-
σωπα και νομικές οντότητες 80% και για
τις τράπεζες 100%. Η προκαταβολή φό-
ρου μειώνεται στο μισό, όταν υποβάλλε-
ται δήλωση για πρώτη φορά από φυσικό
πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επι-
χειρηματική δραστηριότητα. Ένα από τα
σενάρια που είναι στο τραπέζι προβλέ-
πει μία μείωση της προκαταβολής φό-
ρου για φέτος.

� Η σταδιακή μείωση και η κατάργηση
των τεκμηρίων διαβίωσης με την ενερ-

γοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογί-
ου, ενώ θα είναι εφικτός ο έλεγχος της πε-
ριουσιακής κατάστασης όλων των Ελλή-
νων φορολογουμένων.

� Μείωση της φορολογίας των εισοδη-
μάτων από ενοίκια, κουρεύοντας τον

λογαριασμό σε 978.051 ιδιοκτήτες που
δηλώνουν 3,44 δισ. ευρώ από εκμισθώ-
σεις κατοικιών. Εξετάζονται δύο προτά-
σεις, με την πρώτη να προβλέπει επανα-
σχεδιασμό από μηδενική βάση, με έμφα-
ση στους συντελεστές που θεωρούνται
υψηλοί για τους έχοντες εισοδήματα από
τη συγκεκριμένη πηγή, και τη δεύτερη,
την ενσωμάτωση ενός πρόσθετου συντε-
λεστή στην ισχύουσα κλίμακα, μεταξύ
των εισοδημάτων από 12.001 έως
35.000 ευρώ, με στόχο τον επιμερισμό
της επιβάρυνσης.
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Follow the Money

Hitech γίνεται η Πειραιώς 
Σε άλλο επίπεδο περνάει η Τράπεζα Πειραιώς μετά τη συμφωνία με τη SAP για την

προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εισέρ-
χεται στη νέα εποχή των υπερ-υψηλών απαιτήσεων με αυτοματοποίηση των διαδικα-
σιών για αύξηση της αποδοτικότητας και ταχεία οικονομική πληροφόρηση τόσο στη
Διοίκηση όσο και στην επενδυτική κοινότητα. Η τράπεζα θα επιτύχει αυτοματοποί-
ηση των λογιστικών διαδικασιών, αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και κυ-
ρίως επιτάχυνση της διαδικασίας ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Ειδικά το τελευταίο αποτελεί κορυφαία διαδικασία για μια εισηγμένη, η οποία θέλει
να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις σε χρόνο... dt! Η Πειραιώς γίνεται...
hitech και θα «τρέξει» με υψηλές ταχύτητες στη νέα εποχή. 

COSMOTE: Έχει δώσει πάνω από 700 υποτροφίες
Άλλη μια κίνηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τον Όμιλο ΟΤΕ αποτελεί η

χορήγηση 500.000 ευρώ σε 30 νέους φοιτητές, στο πλαίσιο των υποτροφιών
που δίνει η COSMOTE. Στα 21 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας έχουν δοθεί ενι-
σχύσεις μέσω υποτροφιών σε 700 μέλη, ενώ ο επικεφαλής του ΟΤΕ Μιχάλης
Τσαμάζ υπογράμμισε για ακόμη μία φορά τη βούληση του Οργανισμού να επενδύ-
σει στη νέα γενιά.  

Η αναδιάρθρωση δανείων και η εισα-
γωγή θυγατρικής στον δείκτη των εταιρει-
ών υψηλής τεχνολογίας NASDAQ, του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, συν-
θέτουν το διπλό στοίχημα της διοίκησης
της Intralot, του Σωκράτη Κόκκαλη. Το
παγκοσμίου εμβέλειας ελληνικό brand
θα προχωρήσει στη βελτίωση της χρημα-
τοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να
ενισχυθεί η κεφαλαιακή της επάρκεια και
να αρχίσουν να «γεννιούνται» υψηλότερα
κέρδη. Μάλιστα, η διοίκηση βρίσκεται σε
διαβουλεύσεις με τους ομολογιούχους
για την επιμήκυνση κατά ένα έτος των

ομολογιών που κατέχουν και έχουν αξία
432 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης
τον Σεπτέμβριο του 2024. Μάλιστα, εξε-
τάζεται και η επιλογή της ανταλλαγής μέ-
ρους των ομολογιών με μετοχές της Top-
co, η οποία αποτελεί τη «μαμά» της In-
tralot στις ΗΠΑ. Επιπλέον, από την εισα-
γωγή θυγατρικής στο αμερικανικό Χρη-
ματιστήριο θα αντλήσει κεφάλαια περί-
που 150 εκατ. ευρώ. Εφόσον η διοίκηση
κερδίσει το διπλό στοίχημα, τότε θα μιλά-
με για μια πανίσχυρη εταιρεία, η οποία
μόνο εκπλήξεις για το μέλλον μπορεί να
υποσχεθεί... 

Το διπλό στοίχημα της Intralot� Τέλος Φεβρουαρίου
«κλειδώνουν» νέα 

μέτρα στήριξης 
� Τι αποφασίστηκε και 
τι θα γίνει ανάλογα με 
την πορεία εκτέλεσης 
του Προϋπολογισμού 

   φοροελαφρύνσεις 

Public: Υπηρεσίες άλλου επιπέδου 
Ηλεκτρονικές αγορές με απαλλαγή ΦΠΑ για τους επαγγελματίες και εισαγωγή

της υπηρεσίας locker pickup, μέσω της οποίας θα παραδίδονται δέματα με τον πλέ-
ον σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο, συνθέτουν το διπλό «χτύπημα» της αλυσίδας Pub-
lic. Η παράδοση δεμάτων θα γίνεται από 1.200 σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια,
24 ώρες το 24ωρο. Τα Lockers λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, συμβάλλοντας
στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη
βρουν στα προϊόντα με την ένδειξη «Express 24-48 ώρες». 

«Πετάει» η Εθνική Leasing
Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις της Εθνικής Leasing, η οποία για τέταρτη σερί

χρονιά κατάφερε να είναι πρώτη στις εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο συ-
νολικός τζίρος της ανήλθε σε 233 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 45% του συνό-
λου της αγοράς leasing (517 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική
της Εθνικής Τράπεζας, έχει καταφέρει να διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς την τε-
λευταία πενταετία, καθώς αυτό ανέρχεται σε 24%, έναντι 13% το 2018. 
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Οεπικεφαλής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης της ΕΛ.ΑΣ.,

υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης,
ενημέρωσε τους πρέσβεις των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας
και της Μεγάλης Βρετανίας για όσα
συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον
Έβρο με τις μεταναστευτικές ροές, κατά
τη διάρκεια επίσκεψής τους στα βόρεια
σύνορά μας, στα οποία καθημερινά
γίνονται προσπάθειες παραβίασής τους
από πρόσφυγες με τη συνδρομή ή την
ανοχή των τουρκικών Αρχών. 

του Κώστα Καντούρη

Οι 27 πρέσβεις βρέθηκαν στο τμήμα
του μεγάλου φράχτη που έχει στηθεί στο
ύψος των Φερών. Πίσω από το ύψους
πέντε μέτρων τεχνητό εμπόδιο, ο ποτα-
μός Έβρος έχει φουσκώσει, καλύπτοντας
μικρές νησίδες, που αποτελούν τα σημεία
που εκμεταλλεύονται οι διακινητές. 

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τά-
κης Θεοδωρικάκος, ο οποίος τους συνό-
δεψε, τους ενημέρωσε ότι η πίεση των ρο-
ών –που έχουν μειωθεί αυτή την περίοδο–
αυξάνει ανάλογα με τις διπλωματικές πιέ-
σεις της γειτονικής χώρας και ότι οι «νησί-
δες» έχουν τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο. 

Η υπόθεση των 38 προσφύγων του Αυ-
γούστου, όπως εξελίχθηκε, και οι ισχυρι-
σμοί ότι μεταξύ τους ένα παιδί έχασε τη
ζωή του, κάτι που στη συνέχεια διαψεύ-
στηκε από τις ελληνικές Αρχές, έδειξε ότι
τα κυκλώματα των δουλεμπόρων βρήκαν
νέους τρόπους να προωθούν στην Ελλά-
δα μεγάλο αριθμό προσφύγων και μετα-
ναστών. «Χρησιμοποιούν νέες πρακτικές
εργαλειοποίησης, μέσω της προώθησης
προσφύγων σε νησίδες του Έβρου, με
την ανοχή ή και την ενεργή εμπλοκή των
τουρκικών Αρχών», είπε ακριβώς στην
ομιλία του προς τους πρέσβεις ο κ. Θεο-
δωρικάκος. 

Νέες μέθοδοι

Με αυτήν τη φράση μετέφερε στους εκ-
προσώπους της Ευρώπης ότι οι δουλέμ-
ποροι χρησιμοποιούν νέες μεθόδους για
να πιέσουν τις ελληνικές δυνάμεις. Οδη-
γούν τους πρόσφυγες στις νησίδες και
έτσι οι συνοριοφύλακες προχωρούν σε
διάσωσή τους. Όμως τέτοιες τακτικές θε-
ωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες. «Σκε-
φτείτε εάν στην περίπτωση των 38 κάνα-
με διάσωση στη συγκεκριμένη νησίδα που
τελικά ήταν τουρκική», έλεγε στο «Π» στέ-
λεχος των συνοριακών δυνάμεων που
βρέθηκε στην επίσκεψη του υπουργού με
τους πρέσβεις της ΕΕ. «Θα ήταν η τέλεια

αφορμή για την Τουρκία, προκειμένου να
προκαλέσει ένα μεθοριακό επεισόδιο»,
συμπλήρωσε. 

Η τακτική των νησίδων είχε χρησιμοποι-
ηθεί και παλιότερα, όμως, σύμφωνα με
εκτιμήσεις των Αρχών στα σύνορα, ο τρό-
πος αυτός χρησιμοποιείται συχνότερα το
τελευταίοι διάστημα. «Έτσι οργανώθηκε
μία εκστρατεία κατασυκοφάντησης της
Ελλάδας», υποστήριξε ο Τάκης Θεοδωρι-
κάκος αναφερόμενος στην υπόθεση των
38. Σύμφωνα με τους αριθμούς που ανα-
κοινώθηκαν, οι ελληνικές Αρχές έχουν
προχωρήσει σε 300 διασώσεις το 2022. 

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας Μάθιου
Λοτζ ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρικάκο για
την πρωτοβουλία και την ενημέρωση και,
μεταξύ άλλων, είπε: «Η προτεραιότητά
μας πρέπει να είναι η προστασία της αν-
θρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, που κιν-
δυνεύει από τα εγκληματικά κυκλώματα
διακινητών, και γι’ αυτό για την καταπολέ-
μηση αυτών των διακινητών συνεργαζό-
μαστε πολύ στενά με τις ελληνικές Αρχές
και με τις φιλικές χώρες μας, γείτονες ή
εταίρους μας, εδώ στην Ευρώπη. Και εί-
ναι ένα θέμα για το οποίο δεν θα βρούμε
λύση στις επόμενες ημέρες, αλλά θα συ-
νεχίζουμε αυτήν τη συνεργασία και μακά-
ρι να βρούμε μία λύση που θα είναι κάτι
για το καλό των ανθρώπων».

Ο φράχτης 
και η επέκταση 
Πολλές από τις νησίδες του Έβρου εμφα-
νίστηκαν μετά την οριοθέτηση ακόμη και
της νέας γραμμής των συνόρων μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας στον Έβρο. Αυτές
δεν έχουν καθοριστεί σε ποια πλευρά
ανήκουν, όμως μπορούν να αποτελέσουν
μία τέλεια αφορμή για τις ήδη διαταραγ-
μένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
«Από την ώρα που τα μπουλούκια των με-
ταναστών φτάνουν στις νησίδες και χτυ-
πάει η γραμμή βοήθειας του 112, όλα αρ-
χίζουν και δυσκολεύουν», σχολίασε αξιω-
ματικός στα σύνορα. 
Στελέχη του Στρατού και της Αστυνομίας
θεωρούν ότι αυτή η ιδιότυπη μάχη με τα
κυκλώματα δουλεμπόρων, πίσω από τα
οποία θεωρούν βέβαιο ότι βρίσκονται οι
τουρκικές συνοριακές Αρχές, μπορεί να
κερδηθεί με τον φράχτη. Η επέκταση κα-
τά 25 χιλιόμετρα στις Φέρες θεωρείται
ότι προκάλεσε θετικές εξελίξεις στην αν-
τιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.
«Είναι αλήθεια ότι στη δική μας περιοχή
δεν έχουμε άλλους μετανάστες», διαπι-
στώνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότη-
τας Φερών Πόρου, Αθανάσιος Πεμούσης.
Εκτιμά μάλιστα πως η επέκταση του φρά-
χτη σε όλο τον Έβρο θα σηματοδοτήσει
τον απόλυτο περιορισμό των ροών. 
Την ίδια ώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέ-
ρωνε τους εταίρους πρεσβευτές πως η
κυβέρνηση αποφάσισε την επέκταση του
φράχτη κατά 35 χιλιόμετρα με εθνικούς
πόρους ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το τε-
χνητό εμπόδιο θα αποτελέσει ένα από τα
βασικά αμυντικά μέσα στην περιοχή των
συνόρων και δεν θα περιοριστεί μόνον
στην αποτροπή των μεταναστών. 

Σπρώχνουν μπουλούκια προσφύγων 
με την ανοχή (ή εμπλοκή) των γειτόνων!

Η νέα τακτική των διακινητών,
που εκμεταλλεύονται τις

νησίδες του Έβρου,
προβληματίζει τις Αρχές στα

ελληνοτουρκικά σύνορα
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ΟΠαναγιώτης Βλάχος, μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής, τ. γραμματέας Επικοινωνίας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος βουλευτής

Β1 Βόρειας Αθήνας, λίγο πριν από τη συνεδρίαση
της ΚΕ, που θα σηματοδοτήσει το νέο ξεκίνημα
για το κόμμα του, θεωρεί ότι είναι «μονόδρομος
για εμάς, απέναντι σε ένα τοξικό μπρα-ντε-φερ
Μητσοτάκη - Τσίπρα για την καρέκλα, η συνεπής
και σταθερή ανάδειξη των θέσεών μας». 

Σχολιάζοντας την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης μέσα στο ακραίο κλίμα πόλωσης, όπως αυτό δια-
μορφώνεται, ο κ. Βλάχος υπογραμμίζει πως «η πόλωση
προκαλείται για να κρύψει τη φτώχεια πολιτικής». Με
σκληρή γλώσσα καυτηριάζει τα κυβερνητικά δρώμενα,
λέγοντας ότι «η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε ένα
αδίστακτο συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας με παρα-
κρατικές απολήξεις και πρωτοφανή απληστία», για να
τα καταλήξει στο συμπέρασμα αναφορικά με τις συνερ-
γασίες «ότι τα προσκλητήριά του είναι επιφανειακά,
προσχηματικά και τυχοδιωκτικά». 

Εκτιμάτε πως ενόψει των τελευταίων εξελίξεων
απαιτείται ένας νέος πολιτικός σχεδιασμός, προ-
κειμένου το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει το ΠΑ-
ΣΟΚ να γίνει πιο έντονο; 

Η πλειοψηφία των συνανθρώπων μας νιώθει απρο-
στάτευτη, ανασφαλής, απαισιόδοξη. Άρα, η συνεπής
και σταθερή ανάδειξη των θέσεων μας για την καθημε-
ρινότητα του πολίτη, για την αντιμετώπιση της ακρίβει-
ας, την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και υγείας,
την αξιοπρεπή εργασία και κοινωνική ασφάλιση, την
υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων είναι μονόδρομος για εμάς απέναντι σε ένα
τοξικό μπρα-ντε-φερ Μητσοτάκη - Τσίπρα για την καρέ-
κλα. Ένα ισχυρό κοινωνικό ΠΑΣΟΚ είναι αντίβαρο στην
οπισθοδρόμηση και στυλοβάτης μιας δίκαιης, ισχυρής
κοινωνίας. 

Όπως όλα δείχνουν, η επερχόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση θα γίνει σε ένα πρωτόγνωρο κλίμα πόλω-
σης. Πώς θα αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ αυτή την
πίεση, τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά; 

Η πόλωση προκαλείται για να κρύψει τη φτώχεια πολι-
τικής. Προσφεύγουν σε αυτήν τακτικά και οι δύο. Η απο-
γοήτευση που συναντώ καθημερινά αποκτά απειλητικές
διαστάσεις και τείνει να μετατραπεί σε συνολική απα-
ξίωση και αδιαφορία. Εμείς δεν θέλουμε τον πολίτη

κομπάρσο, που εμφανίζεται κάθε τέσσερα χρόνια στην
κάλπη. Γι’ αυτό, όσο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στη σφαί-
ρα των  εντυπώσεων και της κοκορομαχίας, τόσο πρέπει
εμείς να φωτίζουμε την ανάδειξη ενός άλλου δρόμου,
μιας άλλης πολιτικής επιλογής που βάζει μπροστά το
κοινό καλό, τα δημόσια αγαθά, την αξιοπρέπεια, την κοι-
νωνική ειρήνη και δικαιοσύνη. Από την πλευρά της ΝΔ,

παρατηρείται απέναντι στο ΠΑΣΟΚ μια μετρημένη αντι-
πολιτευτική στάση εν αντιθέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, που το
τελευταίο διάστημα κλιμακώνει τη κριτική του. Ποιες εί-
ναι οι σκοπιμότητες πίσω από αυτές τις τακτικές; Η ΝΔ
του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε ένα αδίστακτο συγκεν-
τρωτικό σύστημα εξουσίας με παρακρατικές απολήξεις
και πρωτοφανή απληστία. Όταν το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το
θέμα των υποκλοπών ή μέσω της «Διαύγειας», φανερώ-
θηκαν τα έργα και οι ημέρες των Πάτση και Χειμάρα,
δέχθηκε λυσσώδη επίθεση. Ο δε «μετριοπαθής» κατά τα
άλλα κ. Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να μας αποκα-
λέσει «σοσιαλ-καμένους» και να μας ταυτίζει με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ κάθε φορά που δεν αντέχει την κριτική. Παίζει με
τον φόβο μιας κουρασμένης κοινωνίας, κουνώντας το
σκιάχτρο του Τσίπρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι πολιτι-
κή φτώχεια. Δεν είναι πολιτική πρόταση και αντιπαράθε-
ση ουσίας. Εξ ου και τα προσκλητήριά του είναι επιφα-
νειακά, προσχηματικά και τυχοδιωκτικά. 

Ποια είναι τα επιχειρήματα που θα μπουν στο τρα-
πέζι, προκειμένου να πείσετε το πρώτο κόμμα να
συνεργαστεί; 

Οι πολίτες ήδη γνωρίζουν και θα εξοικειωθούν μέσα
στην εκλογική περίοδο με τις θέσεις μας. Ενδεικτικά
σας αναφέρω: διαλεύκανση των υποκλοπών, γενναία
αναβάθμιση του ΕΣΥ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης,
ενεργειακή δημοκρατία και θωράκιση της ενεργειακής
ασφάλειας της χώρας, ενίσχυση της τσέπης του πολίτη
απέναντι στην ακρίβεια, φτηνή στέγη για τους μη προνο-
μιούχους, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, κα-
τάργηση του νόμου Κατρούγκαλου -  Βρούτση, γενναία
αύξηση και συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώ-
τατο μισθό. Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις αρχών και αξιών
για να ξανακαθίσουν στην καρέκλα δύο αποτυχημένοι
πρωθυπουργοί, εφόσον ο λαός τούς δώσει χαμηλότερα
ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ είναι ενισχυμένο. 

Υπάρχουν ακόμη πεδία για πολιτικές συνεργασίες; 

Εμείς είμαστε σαφείς και σεβόμαστε την ετυμηγορία
των πολιτών: Όποιος θέλει σταθερότητα και πιστεύει
στις προγραμματικές συνεργασίες, την επομένη των
εκλογών θα είμαστε εκεί να συζητήσουμε πολιτισμένα,
αρκεί ο λαός να μας δώσει ρόλο πρωταγωνιστή. «Τσόν-
τα» όμως ή συμπλήρωμα με το δέλεαρ της καρέκλας
δεν θα γίνουμε. Ούτε του ενός ούτε του άλλου. 

Πώς θα αντιμετωπίσετε την πίεση που θα υποστεί
το κόμμα σας, εάν η προσπάθεια για συνεργασία
πέσει στο κενό και οδηγηθούμε σε δεύτερο γύρο; 

Ο κ. Μητσοτάκης έχει προεξοφλήσει τις επαναληπτι-
κές εκλογές, ενώ έμμεσα το ίδιο έχει πράξει και ο κ. Τσί-
πρας. Η δική μας υπεύθυνη στάση θα εκτιμηθεί. Υποτι-
μούν την πολιτική συνείδηση των πολιτών αυτοί που
προδιαγράφουν συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ σε επαναλη-
πτικές εκλογές. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι ευκαιρια-
κή, είναι θετική επιλογή για μια προοδευτική εναλλακτι-
κή με αξιοπιστία. 

Πιστεύετε ότι θα κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία η
υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις τελευταίες
εξελίξεις; 

Δεν πιστεύω ότι έχουμε χάσει τα δημοκρατικά μας
αντισώματα ως κοινωνία. Χωρίς κράτος δικαίου δεν
ευημερεί ούτε προκόβει καμία χώρα. Σε άλλη δυτική
χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση. Η επίθεση στον κ.
Ράμμο και την ΑΔΑΕ είναι πρωτοφανής και προστίθεται
στην αλυσίδα των ενεργειών συγκάλυψης ενός πρωτο-
φανούς σκανδάλου. Δεν μας αξίζει μια τέτοια θεσμική
και πολιτική παρακμή. 

«Όσο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στη σφαίρα 
των εντυπώσεων και της κοκορομαχίας, 
τόσο πρέπει εμείς να δείξουμε τον δρόμο 
μιας άλλης πολιτικής επιλογής, που βάζει
μπροστά το κοινό καλό» 

Παναγιώτης 
Βλάχος 
Μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

«Μονόδρομος» για εμάς η συνεπής 
σταθερή ανάδειξη των θέσεών μας 

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com
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Αφού όρισε την ημερομηνία για τη
μεγαλύτερη δοκιμασία στις δύο
δεκαετίες της απόλυτης

κυριαρχίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
καταστρώνει τα σχέδιά του για την
αναμέτρηση, έχοντας προς το παρόν να
πολεμήσει μόνο... με δημοσκοπήσεις,
αφού η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμη
καταφέρει να καταλήξει σε ένα πρόσωπο
κοινής αποδοχής, που θα μπορέσει να τον
εκθρονίσει.

Η επιλογή της ημερομηνίας των εκλογών
δεν είναι τυχαία. Η νίκη του -υπό τον Αντνάν
Μεντερές- Δημοκρατικού Κόμματος στις 14
Μαΐου 1950 αποτέλεσε την πραγματική εί-
σοδο της χώρας στην εποχή του πολυκομμα-
τισμού. Ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος
πρωθυπουργός της Τουρκίας ηγήθηκε μιας
κοινωνικής συμμαχίας, με την οποία η συν-
τηρητική «βαθιά Ανατολή» έπαιρνε τη ρε-
βάνς απέναντι στον κεμαλισμό. Όταν στο
πραξικόπημα του 1960, το πρώτο της σύγ-
χρονης τουρκικής ιστορίας, ο Μεντερές κα-
ταδικάστηκε σε θάνατο και απαγχονίστηκε,
στη συνείδηση των εθνικιστών πήρε διαστά-
σεις μάρτυρα και η τιμή του αποκαταστάθη-
κε επίσημα το 1990 από την τουρκική Εθνο-
συνέλευση. Ο Ερντογάν είναι πολύ ισχυρότε-
ρος του Μεντερές, καθώς έχει εξαλείψει κά-
θε πυρήνα αντίστασης, αφού, τόσο μετά τις
διαδηλώσεις στο Πάρκο Γκεζί το 2013 όσο
και την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016,
βρήκε ευκαιρία να ελέγξει τα πάντα και να
εξαφανίσει όποιον διαφωνούσε μαζί του
από πολιτικούς, διευθυντές τραπε-
ζών, μέσα ενημέρωσης, ακόμα και
social media. 

Εξουσιάζει και... μοιράζει

Εδώ και 20 χρόνια έχει δημιουρ-
γήσει ένα αυταρχικό καθεστώς
ελέγχοντας απόλυτα τα πάντα.
Σαν πραγματικός σουλτάνος, εί-
ναι αρχηγός του κράτους, της κυ-
βέρνησης και του κόμματος, σε
ένα σύστημα το οποίο του παρέ-
χει τρομακτικές υπερεξουσίες,
τις οποίες κανένας ηγέτης
της Τουρκίας μέχρι σήμερα
δεν διέθετε, μετατρέποντας
τη χώρα του σε νεο-οθωμανι-
κό κράτος. Την ίδια ώρα βέ-
βαια ετοιμάζει σχέδιο νόμου
για να επιτρέψει σε ιδιώτες
και επιχειρήσεις να αναδιαρ-

θρώσουν χρέη προς το Δημόσιο, ενώ έχει
ήδη αυξήσει τις δαπάνες, μείωσε την ηλι-
κία συνταξιοδότησης και έδωσε σημαντι-
κές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τις
συντάξεις, έστω και αν τις... εξαϋλώνει ο
καλπάζων πληθωρισμός. 

Ακόμη ψάχνουν οι «6»

Με διακηρυγμένο στόχο την «αποδρομή»
του «νέο-οθωμανισμού» του Ερντογάν και
την επιστροφή σε ένα ενισχυμένο, κοινοβου-
λευτικό σύστημα, έξι κόμματα της αντιπολί-
τευσης επιχειρούν συστηματικά τους τελευ-
ταίους μήνες να σφυρηλατήσουν μια ενιαία
πολιτική προεκλογική πλατφόρμα, αλλά -
όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο «Econo-
mist»-, η τουρκική αντιπολίτευση
εξακολουθεί να παραμένει χωρίς
«πηδάλιο» μια και η συμμαχία
των «6» δεν έχει καταφέρει
να βρεί το πρόσωπο που
θα σταθεί «απέναντι’
στον πανίσχυρο σουλ-
τάνο. Ως ο νεότερος και
πιο αποδεκτός από το
τουρκικό και διεθνές
σύστημα αλλά και
από τις μειονοτικές,
εθνοτικές ομάδες
αναδεικνύεται ο δή-
μαρχος Κωνσταντινού-
πολης Εκρέμ Ιμάμογλου,
ο οποίος συσπείρωσε όλους
τους «απέναντι» στις δημοτι-
κές εκλογές του 2019.  

Επικαλούμενη προσβολή των δικαστών
στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο, τους οποί-
ους ο Ιμάμογλου φέρεται να αποκάλεσε «ηλί-
θιους» για την ακύρωση των εκλογών αυτών,
η τουρκική Δικαιοσύνη τού έβαλε τρικλοπο-
διά με απόφαση φυλάκισης να επικρέμεται
ως δαμόκλειος σπάθη, καθώς αναμένεται να
τελεσιδικήσει μετά τις εκλογές!

Πρωτίστως, όμως, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αν-
τιμετωπίζει ποινή στέρησης των πολιτικών
του δικαιωμάτων, η οποία θα κριθεί στο
Εφετείο ενδεχομένως πριν στηθούν οι κάλ-
πες, ανοίγοντας διάδρομο για νέο εκλογικό
θρίαμβο του «σουλτάνου» Ερντογάν. 

Παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις τον δεί-
χνουν σε απόσταση αναπνοής από τον Ερν-
τογάν, οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως ο

72χρονος επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης Κεμάλ Κιλιντζά-
ρογλου, ο οποίος
θεωρείται ως επι-
κρατέστερος υπο-
ψήφιος του «Τρα-
πεζιού των 6» σε
περίπτωση απόρ-
ριψης του Ιμάμο-
γλου, δεν διαθέ-
τει στο ενεργητι-

κό του εκλογικές
νίκες, ενώ θεωρεί-

ται αμφίβολο αν θα
αντέξει το «σκληρό

ροκ» της προεκλογικής
περιόδου, στοιχεία τα

οποία τον καθιστούν

τον πλέον αδύναμο αντίπαλο στα μάτια του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και του συνο-
δοιπόρου του στον κυβερνητικό συνασπισμό
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που αμφότεροι δεν
κρύβουν την προτίμησή τους σε ενδεχόμενη
υποψηφιότητα Κιλιντζάρογλου από πλευράς
της αντιπολίτευσης.

Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η
επιλογή Κιλιντζάρογλου ως υποψηφίου κοι-
νής αποδοχής η υποψηφιότητα του μητρο-
πολιτικού δημάρχου της Άγκυρας Μανσούρ
Γιαβάς, ο οποίος διαθέτει την έξωθεν καλή
μαρτυρία ως προς τη διαφάνεια στη διαχεί-
ριση των οικονομικών του δήμου, αλλά προ-
καλεί δεύτερες σκέψεις για το εθνικιστικό
του παρελθόν, καθώς εξελέγη για πρώτη
φορά στον δημαρχιακό θώκο το 1999 ως
υποψήφιος με το κόμμα του Μπαχτσελί, για
να αποχωρήσει το 2013, βρίσκοντας στέγη
στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

Δήμαρχε που... δίδασκες

Ο Ερντογάν, που έχει δηλώσει πως «όποιος
κερδίζει την Κωνσταντινούπολη, κερδίζει την
Τουρκία», ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα
ως δήμαρχός της, όταν αναπάντεχα κέρδισε
τις εκλογές το 1994. Η θητεία του διεκόπη το
1998, όταν δικαστήριο τον καταδίκασε για
υποκίνηση θρησκευτικού μίσους, τότε που το
κοσμικό κεμαλικό κράτος ήταν ακόμη πανί-
σχυρο. Η καταδίκη πυροδότησε μεγάλη υπο-
στήριξη προς τον Ερντογάν που αποφυλακί-
στηκε το 1999, όχι μόνο για να επιστρέψει νι-
κητής στον δήμο, αλλά τροπαιούχος στην εγ-
χώρια κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς
ιδρύοντας το δικό του κόμμα εξελέγη πανη-
γυρικά πρωθυπουργός της Τουρκίας το 2002
για τρεις συνεχόμενες θητείες και μετά πρό-
εδρος το 2014 και το 2018, ξεπερνώντας

από σκάνδαλα μέχρι και απόπειρα
πραξικοπήματος. Το πρώτο «χα-
στούκι» ήρθε το 2019 με τη μεγά-

λη εκλογική ήττα στις δημοτικές
κάλπες. Ο Ερντογάν γνωρίζει

πως η καταδίκη του δικαστηρίου
όταν ήταν δήμαρχος Κωνσταντι-
νούπολης τον έφερε στην εξου-

σία. Θα κάνει το ίδιο λάθος απέ-
ναντι στον μεγάλο αντίπαλό του;

«Θα χάσει» αλλά... από ποιον;

Ο Ερντογάν 
εξαγγέλλει παροχές 

και καταστρώνει
σχέδια, την ώρα 

που η αντιπολίτευση
αναζητά ακόμη

κοινό υποψήφιο

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com



ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΔΙΕΘΝΗΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

23

Μόνο ο Μπόρις Τζόνσον θα μπορούσε ακόμη και από τα... ορεινά
του Βρετανικού Κοινοβουλίου να κυριαρχεί, μετά τις αποκαλύψεις για
διαπλεκόμενα δάνεια με συμπρωταγωνιστή τον πρόεδρο του ΔΣ του
BBC. Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου και παλαιότερου κρατικού δι-
κτύου στον κόσμο, Ρίτσαρντ Σαρπ, υποστήριξε ότι ο ρόλος που δια-
δραμάτισε στην έγκριση του δανείου των 800.000 λιρών για τον
πρώην πρωθυπουργό δεν ήταν άλλος παρά μόνο να συστήσει έναν
παλιό φίλο που επιθυμούσε να βοηθήσει ως εγγυητής.

Μετά τις... συστάσεις από το πρώην τραπεζικό στέλεχος σε Gold-
man Sachs και JP Morgan, ο Τζόνσον πρότεινε τον Σαρπ για τη θέση
του προέδρου του BBC. Ο «παλιός φίλος» και άνθρωπος-κλειδί για το

επίμαχο δάνειο είναι ο Σαμ Μπλιθ, ένας πολυεκατομμυριούχος Κανα-
δός επιχειρηματίας και μακρινός ξάδελφος του Βρετανού πρώην
πρωθυπουργού. Οι τρεις τους φαίνεται πως συναντήθηκαν τον Νοέμ-
βριο του 2020 στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς,
όμως σήμερα επιμένουν ότι στο δείπνο αυτό δεν συζητήθηκαν καθό-
λου τα οικονομικά του Τζόνσον.

Οι αποκαλύψεις έφεραν τους Εργατικούς στα «κάγκελα» ζητώντας
κοινοβουλευτική έρευνα, με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να επιμέ-
νει ότι η διαδικασία διορισμού του Σαρπ ήταν αυστηρή και ανεξάρτητη
και τον Τζόνσον με το γνώριμό του ύφος, να χαρακτηρίζει «ανοησίες»
όσα γράφονται.

Μπροστά στον κίνδυνο να
προκληθεί ανεπανόρθωτο ρήγμα
στο δυτικό μέτωπο, Ηνωμένες

Πολιτείες και Γερμανία αποφάσισαν να
στείλουν τεθωρακισμένα στην Ουκρανία,
αν και τόσο ο αριθμός όσο και το αόριστο
χρονοδιάγραμμα δίνουν μάλλον συμβολικό
χαρακτήρα στην επιλογή τους. 

Χωρίς να ανατρέπει άμεσα ισορροπίες, η
συμφωνία αποστολής για πρώτη φορά επι-
θετικού όπλου από μέλη του ΝΑΤΟ στο πε-
δίο της μάχης θέλει να δείξει πως υπερέβη
την ψυχολογική «κόκκινη γραμμή» που είχε
εξυφάνει τα τελευταία χρόνια η Μόσχα, η
οποία τώρα μιλά για ωμη πρόκληση και εν-
δεχομένως να επιχειρήσει μια θεαματική
επόμενη κίνηση.

Τι φοβόταν ο Σολτς

Yποκύπτοντας στις ασφυκτικές πιέσεις των
δυτικών συμμάχων του, κυρίως όμως των κυ-
βερνητικών του εταίρων Πρασίνων και Ελεύ-
θερων Δημοκρατών, ο Γερμανός καγκελά-
ριος Όλαφ Σολτς έκανε μια θεαματική στρο-
φή 180 μοιρών, ανακοινώνοντας από το βή-
μα της Μπούντεστανγκ ότι θα ενισχύσει το

Κίεβο με 14 άρματα μάχης Leopard. Τι έκανε
τελικά τον Όλαφ Σολτς να κρατά μέχρι τώρα
σφιχτά δεμένο το χειρόφρενο; Φοβήθηκε την
οργή της Ρωσίας αν μόνο η Ευρώπη είχε προ-
μηθεύσει τανκς στην Ουκρανία και για αυτό
απαιτούσε την αποστολή αμερικανικών
Abrams στο μέτωπο; Φοβόταν γενικότερη
κλιμάκωση του πολέμου εάν παραδοθούν
γερμανικά άρματα μάχης στο Κίεβο, ή μήπως
οι σύμβουλοί του απλά δεν έχουν ιδέα για τη
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν,
όπως έγραψε η «Bild»; 

Το τηλεφώνημα «ξεκλείδωμα» 

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να
ξεκινήσουν τη διαδικασία αποστολής 31 βα-

ρέων M1 Abrams στην Ουκρανία, παρόλο
που ίσως χρειαστούν μήνες, ακόμα και χρό-
νια, για να μπει στο παιχνίδι το υλικοτεχνικά
πολύπλοκο αμερικανικό άρμα μάχης, έδωσε
το καλό παράδειγμα ή, για να ακριβολογού-
με, την πολιτική κάλυψη που αναζητούσε ο
Σολτς για να βάλει τέλος στους ενδοιασμούς
και να χρησιμοποιηθούν γερμανικά τανκς σε
πεδία μαχών στην Ευρώπη για πρώτη φορά
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έστω και αν
οι πρώτες εκτιμήσεις ετοιμότητας κάνουν λό-
γο για ορίζοντα τουλάχιστον τριμήνου.

Το «ξεκλείδωμα» επετεύχθη με μια τηλε-
φωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού
προέδρου και του Γερμανού καγκελαρίου
στις 17 Ιανουαρίου, στην οποία ο Τζο Μπάιν-
τεν συμφώνησε να εξετάσει την παροχή των
αρμάτων μάχης Abrams, παρά την αντίρρη-
ση του Πενταγώνου, που προειδοποιούσε
ότι είναι πολύ περίπλοκα για να τα συντηρή-
σουν και να τα λειτουργήσουν οι Ουκρανοί,
επιλέγοντας να κάνει το πρώτο βήμα για να
σπάσει ο διπλωματικός φραγμός με τη Γερ-
μανία, ενώ άνοιξε έναν νέο διάδρομο απο-
στολής αρμάτων μάχης στο Κίεβο από άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες.

Γιώργος Μυλωνάς

Πόσο ουσιαστική σημασία έχει 
η απόφαση Αμερικανών και

Γερμανών να λύσουν χειρόφρενα
στα τανκς και να βοηθήσουν 

(σε βάθος χρόνου) την Ουκρανία

Επιθετικό 
ρίσκο

Η συμφωνία έρχεται σε
μια κομβική φάση του πο-

λέμου, καθώς το Κίεβο
προετοιμάζει εαρινή αντε-

πίθεση για να προσπαθή-
σει να πάρει πίσω τα κατε-

χόμενα εδάφη και η Ρω-
σία κινητοποιεί στρατεύ-

ματα για τις δικές της επι-
χειρήσεις. Η Μόσχα μπο-

ρεί να φαίνεται σχετικά
αδύναμη αυτήν τη στιγμή,
αλλά οι τύχες αυτού του
πολέμου έχουν αλλάξει

στο παρελθόν και μπορεί
να αλλάξουν ξανά, με διε-
θνείς αναλυτές να σημει-
ώνουν πως δεν πρέπει να
θεωρείται δεδομένο πως
η Ρωσία είναι σε θέση μό-
νο να «γαβγίζει χωρίς να

δαγκώνει».

Όπου Τζόνσον 
και... σκάνδαλο

«Ναι» στην αποστολή αρμάτων 
αλλά με βηματισμό… χελώνας
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Όλη η αλήθεια για την κρίση των Ιμίων και τ
27 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Τ

Είκοσι επτά χρόνια κλείνουν τις μέρες
αυτές από την κρίση των Ιμίων. Είκοσι
επτά χρόνια από τότε που δύο

βραχονησίδες, τα δύο μικροσκοπικά νησιά του
Αιγαίου που οι Έλληνες ονομάζουν Ίμια και οι
Τούρκοι Καρντάκ, έμελλε να γίνουν πεδίο
αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
και αιτία θερμού επεισοδίου, που άφησε πίσω
του τρεις Έλληνες αξιωματικούς νεκρούς. 

Είκοσι επτά χρόνια πέρασαν και σαν σήμερα (28
Ιανουαρίου 1996), το περιπολικό του Πολεμικού
Ναυτικού «Αντωνίου» κατέβαζε την τουρκική ση-
μαία, την οποία είχαν υψώσει στη Μικρή Ίμια τούρ-
κοι δημοσιογράφοι, και ύψωνε την ελληνική. Τρεις
μέρες αργότερα, τουρκικές δυνάμεις για πρώτη
φορά στη σύγχρονη ιστορία, εισέβαλαν σε ελληνι-
κό έδαφος. Αποβιβάστηκαν στη Μικρή Ίμια και
ύψωσαν την τουρκική σημαία, κατεβάζοντας προ-
ηγουμένως την ελληνική.  Ήταν το μοιραίο εκείνο
βράδυ (30-31 Ιανουαρίου) που ελικόπτερο του ελ-
ληνικού Πολεμικού Ναυτικού απονηώθηκε από τη
φρεγάτα «Ναυαρίνο», για να διαπιστώσει την πλη-
ροφορία παρουσίας Τούρκων στη βραχονησίδα,
και κατέπεσε κατά την επιστροφή του. 

Τα γεγονότα εκείνης της νύχτας έχουν περάσει
στην κρίση της Ιστορίας. Τα απόνερά τους όμως
σκιάζουν μέχρι και σήμερα τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Η κρίση στα Ίμια έδωσε αφορμή στην Άγ-
κυρα να θέσει ζήτημα «γκρίζων ζωνών», αμφισβη-
τώντας την ελληνική κυριαρχία κάποιων βραχονησί-
δων, και να εφαρμόσει τη δική της ερμηνεία στη
Συνθήκη της Λωζάννης (1923), με την οποία είχαν
παραχωρηθεί τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία στο σύ-
νολό τους και όχι ονομαστικά, με την επίσημη βέ-
βαια ελληνική θέση πως τέτοιο ζήτημα ούτε υπήρ-
ξε, ούτε υπάρχει.

Η προσάραξη του «Φιγκέν Ακάτ» 

Όλα άρχισαν στις 25 Δεκεμβρίου 1995, όταν το
τουρκικό εμπορικό πλοίο «Φιγκέν Ακάτ» προσάραξε
κοντά στη βραχονησίδα Ανατολική (Μικρή) Ίμια και
εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά ο Τούρκος πλοίαρ-
χος αρνήθηκε την ελληνική βοήθεια, με τον ισχυρι-
σμό ότι το σκάφος βρίσκεται σε τουρκικά ύδατα.
Ενημερώνεται το υπουργείο Εξωτερικών και αυτό
με τη σειρά του γνωστοποιεί το γεγονός στο τουρκι-
κό υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι χω-
ρίς ρυμουλκό το τουρκικό πλοίο θα κινδυνεύσει.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ξε-
κάθαρα πια στις 27 Δεκεμβρίου ότι υπάρχει θέμα
κυριαρχίας με τις βραχονησίδες Ίμια. Για την περί-
σταση, οι Τούρκοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη
δική τους ερμηνεία στη Συνθήκη της Λωζάννης

(1923), με την οποία είχαν παραχωρηθεί τα Δωδε-
κάνησα στην Ιταλία στο σύνολό τους και όχι ονομα-
στικά, και να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρ-
χία κάποιων βραχονησίδων. Τελικά, το πλοίο απο-
κολλήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1995 από ελληνι-
κά ρυμουλκά. Η κρίση των Ιμίων όμως είχε ήδη ξε-
κινήσει, χωρίς κανείς να φανταστεί τη συνέχεια.

Το πρωί της 28ης Δεκεμβρίου, τουρκικό μαχητι-
κό αεροσκάφος συντρίβεται στα ελληνικά χωρικά
ύδατα, στην περιοχή της Λέσβου, ύστερα από εμ-
πλοκή με ελληνικά μαχητικά. Με ελληνική βοήθεια,
ο Τούρκος πιλότος διασώζεται.

Η πρώτη αμφισβήτηση

29 Δεκεμβρίου 1995: Το τουρκικό υπουργείο
Εξωτερικών εκμεταλλεύεται την κατάσταση και
επιδίδει ρηματική διακοίνωση στο αντίστοιχο
ελληνικό, στην οποία αναφέρεται ότι οι
βραχονησίδες Ίμια είναι καταχωρισμένες
στο κτηματολόγιο Μουγκλά του Νομού
Μπουντρούμ (Αλικαρνασσού) και ανή-
κουν στην Τουρκία. Με καθυστέρηση
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών
απαντά στις 9 Ιανουαρίου 1996, απορ-
ρίπτοντας τη διακοίνωση.
25 Ιανουαρίου 1996: Ο (τότε) δήμαρ-
χος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης,
συνοδευόμενος από τον αστυνομικό διευθυντή
Καλύμνου Γ. Ριόλα και δύο κατοίκους του νησιού,
ύψωσε την ελληνική σημαία στη Μικρή Ίμια. Την
επομένη, η ελληνική σημαία κυμάτιζε και στη δι-
πλανή βραχονησίδα.

27 Ιανουαρίου: Δύο δημοσιογράφοι του γρα-
φείου της εφημερίδας «Χουριέτ» στη Σμύρνη με-
τέβησαν με ελικόπτερο, υπέστειλαν την ελληνι-
κή σημαία και ύψωσαν την τουρκική στη Μικρή
Ίμια. Το γεγονός προβλήθηκε από τουρκικό τη-
λεοπτικό κανάλι.

28 Ιανουαρίου: Το περιπολικό του Πολεμικού
Ναυτικού «Αντωνίου» κατέβασε την τουρκική ση-
μαία και ύψωσε την ελληνική. Η εντολή ήταν να
υποσταλεί η τουρκική σημαία, μόνο. Το ίδιο βράδυ,
άγημα ανδρών των ΟΥΚ του Πολεμικού Ναυτικού
αποβιβάστηκε στη βραχονησίδα για να φρουρεί την
ελληνική σημαία.

29 Ιανουαρίου: Ο Κώστας Σημίτης, που δέκα μέ-
ρες πριν είχε αναλάβει πρωθυπουργός (χωρίς να
λάβει η κυβέρνησή του ακόμη ψήφο εμπιστοσύ-
νης), στέλνει μήνυμα από την ελληνική Βουλή προς
την Τουρκία ότι «σε οποιαδήποτε πρόκληση, η Ελ-
λάδα θα αντιδράσει άμεσα και δυναμικά».

Ο Σημίτης σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον τού εκφράζει την
ελληνική θέση, ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την έν-
ταση, αλλά θα αντιδράσει εφόσον προκληθεί. Η κυ-
βέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι
όμως και την ελληνική σημαία. Η πρωθυπουργός

30-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996

Για την πτώση του ελληνικού ελικοπτέρου, η επίσημη θέση
Πολεμικού Ναυτικού είναι ότι «το ελικόπτερο κατέπεσε λόγω
κοκαιρίας και απώλειας προσανατολισμού του πιλότου». Στη Β
λή ο Γεράσιμος Αρσένης, υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε, έκ
γνωστή την αιτία της πτώσης: «Βέρτιγκο»!

Πολλοί στην Ελλάδα υποστήριζαν –και υποστηρίζουν– ότι το
κόπτερο κατέπεσε από τουρκικά πυρά. Πολλά χρόνια μετά την 
ση των Ιμίων, ο Ιωάννης Καραθανάσης, γιος του αξιωματικού 
στόδουλου Καραθανάση, που είχε σκοτωθεί εκείνο το ξημέρω
είχε υποστηρίξει: «Ποιος τελικά θα μας εξηγήσει γιατί η στολή
φόραγε (ο πατέρας του) –την οποία έχουμε στο σπίτι μας– 
τρύπες και κηλίδες αίματος, σημάδια που φανερώνουν πως ο
νατός του δεν επήλθε από καρδιακό επεισόδιο; Η υπόθεση συγ
λύφθηκε και το μόνο που ζητάω είναι να μάθουμε την αλήθεια»
ο Νίκος Βλαχάκος, αδελφός του υποπλοιάρχου Παναγιώτη, σε«Κ
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Το μυστήριο με την
πτώση του ελικοπτέρου
– Καταρρίφθηκε, όπως

πιστεύουν οι συγγενείς των
τριών ηρώων, ή η πτώση
οφείλεται σε βέρντιγκο,
όπως ήταν η «επίσημη»

εκδοχή;

του Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr
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τον θάνατο των τριών ηρώων αξιωματικών
ΟΥΡΚΙΑ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ απαντάει στον Σημίτη
ότι «αύριο η ελληνική σημαία και ο ελληνικός στρα-
τός δεν θα υπάρχουν στα Καρντάκ».

Ο Πάγκαλος στην… τηλεόραση

31 Ιανουαρίου: Συγκαλείται σύσκεψη στο γραφείο
του πρωθυπουργού. Ο υπουργός Εξωτερικών Θ.
Πάγκαλος φθάνει καθυστερημένα, επειδή παίρνει
μέρος σε τηλεοπτική συνέντευξη. Στη 01:40 κατα-
φθάνουν πληροφορίες ότι Τούρκοι κομάντος απο-
βιβάζονται στη Μικρή Ίμια.

Τέσσερις ώρες αργότερα, στις 05:30, ελικόπτε-
ρο του Πολεμικού μας Ναυτικού ίπταται των βραχο-
νησίδων και διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχουν
εκεί Τούρκοι στρατιώτες, οι οποίοι είχαν κατεβάσει
την ελληνική σημαία και είχαν υψώσει την τουρκι-
κή. Δίνεται εντολή να επιστρέψει το ελικόπτερο στη
βάση του και, ενώ πετά μεταξύ των βραχονησίδων
Πίτα και Καλίλιμνος, αναφέρει βλάβη και χάνεται
από τα ραντάρ. Αργότερα θα ανασυρθούν συντρίμ-
μια του ελικοπτέρου και νεκρά και τα τρία μέλη του
πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καρα-
θανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος
και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.
06.00: Οι Αμερικανοί διά του υφυπουργού Εξωτε-
ρικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο
πλευρές τη θέλησή τους. «No ships, no troops, no
table-flags», διαμηνύουν ή, σε πιο κομψή διπλωμα-
τική γλώσσα, να ισχύσει το status guo ante. 
07:59-08:00: Οι Έλληνες υποστέλλουν την ελλη-
νική σημαία από τα Ανατολικά Ίμια και δευτερόλε-
πτα αργότερα οι Τούρκοι από τα Δυτικά Ίμια. Μέχρι
το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996, τα πλοία,
οι στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από
τα Ίμια. Την ίδια ημέρα το πρωί, ο πρωθυπουργός
Κώστας Σημίτης ευχαρίστησε από το βήμα της Βου-
λής την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη βοήθειά τους,
προκαλώντας τη μήνιν της αντιπολίτευσης.

«Εν πλήρει κυριαρχία»

Οι βραχονησίδες Ίμια είναι συστάδα νησίδων στο
νότιο Αιγαίο, που ανήκουν στα Δωδεκάνησα. Εκχω-
ρήθηκαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συν-
θήκης Ειρήνης των Παρισίων (10/12/1947), με
την οποία η Ιταλία εκχώρησε στην Ελλάδα «εν πλή-
ρει κυριαρχία» τις νήσους της Δωδεκανήσου απα-
ριθμούμενες: Αστυπάλαια, Ρόδο, Χάλκη, Κάρπαθο,
Κάσο, Τήλο, Νίσυρο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λει-

ψούς, Σύμη, Κω και Καστελλόριζο ως και τις παρα-
κείμενες νησίδες!

«Αποφασίσαμε ομόφωνα…»

Το κλίμα στην Τουρκία την επομένη της κρίσης
ήταν θριαμβευτικό. Η πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ
δήλωνε ότι η επίλυση της κρίσης ήταν αποτέλεσμα
της σθεναρής στάσης της. Στην Αθήνα, από την άλλη
πλευρά, το κλίμα ήταν βαρύ. Ο πρωθυπουργός Σημί-
της προσπάθησε αρχικά να αποκρύψει ότι είχε συμ-
φωνήσει για την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Ο
πρώην πρωθυπουργός εξηγούσε ότι «την ελληνική
σημαία αποφασίσαμε ομόφωνα να την αποσύρουμε
για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο νέων εμπλοκών.
Αν η σημαία έμενε στη βραχονησίδα χωρίς φύλαξη,
Τούρκοι πολίτες ή στρατιωτικοί μπορούσαν να επα-
νέλθουν και να την κατεβάσουν, προσβάλλοντας
έτσι τη χώρα και προκαλώντας νέα αναμέτρηση. Θε-
ωρήσαμε λοιπόν ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε ένα
τέτοιο ενδεχόμενο να συμβεί. Εκτιμούσε ότι οδεύα-
με σε πολεμική σύγκρουση μεγάλων διαστάσεων και
πως χάσαμε το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, διό-
τι ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Χρήστος Λυμπέρης,
άφησε αφύλακτη τη δεύτερη νησίδα». Ο ανώτατος
αξιωματικός υποστήριξε από την πλευρά του ότι ου-
δέποτε είχε λάβει εντολή για φύλαξη της δεύτερης
νησίδας και πίστευε ότι είχαμε υποστεί ήττα, με το
να δεχθούμε την υποστολή της σημαίας μας, και
πως χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία να καταγάγουμε
ένα συντριπτικό χτύπημα στην Τουρκία. 

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους ήθελαν απλώς να
αποφευχθεί η σύρραξη. Στη διαπραγμάτευση που
κυρίως κατηύθυνε ο τότε Αμερικανός υφυπουργός
Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, Ελλάδα και
Τουρκία συμφώνησαν να απαγκιστρώσουν τις στρα-
τιωτικές τους δυνάμεις γύρω από τα Ίμια συμφω-
νώντας στο τρίπτυχο: «No flags, no ships, no tro-
ops». Δηλαδή όχι σημαίες, όχι πλοία, όχι στρατεύ-
ματα πάνω στις βραχονησίδες.

Πάντως μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 1995, την πα-
ραμονή δηλαδή της τουρκικής ανακοίνωσης ότι
τα Ίμια είναι αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής
επικράτειας, η Υπηρεσία Χαρτογράφησης των
ΗΠΑ στον χάρτη Καλύμνου (No 54748) είχε την
υποσημείωση «Nisos Limnia (Greece)». Στην
επόμενη έκδοση του ίδιου χάρτη (No 544497) με
ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 1996, μετά την κρίση
των Ιμίων δηλαδή, υπάρχει μια διαφορετική υπο-
σημείωση που αναφέρει «περιοχή ακαθόριστης
κυριαρχίας»! 
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νομιλία του με το «Π» πριν από τρία χρόνια είχε πει: «Μέχρι στιγμής
έχουμε μόνο ενδείξεις. Δεν έχουμε αποδείξεις. Ή τουλάχιστον
υπάρχουν και δεν τις έχουμε μάθει. Σίγουρα συνέβη κάτι που δεν
μας λένε. Πώς έπεσε το ελικόπτερο; Όπως ανέφερε το κατάπτυ-
στο πόρισμα των 13 σελίδων; Ότι ίσως έφταιγαν οι καιρικές συν-
θήκες, ότι αποκλείεται μηχανικό πρόβλημα, ότι αποκλείονται οι ρι-
πές και έφτασαν στο τέλος να μιλάνε για ανθρώπινο λάθος και πως
έχασε τον προσανατολισμό του ο πιλότος, κάτι που είναι εξ ολοκλή-
ρου αστείο. Όταν βγήκε ο Αρσένης στην πρώτη του συνέντευξη
κοντά στις 9 το πρωί, χωρίς να έχει βρεθεί το ελικόπτερο, χωρίς
να έχουν βρεθεί οι αξιωματικοί, είπε ότι έπαθε βέρτιγκο ο πιλότος.
Αυτά είναι αστεία και αυτοί που τον συμβούλεψαν να πει κάτι τέτοιο
είναι αδαείς και δεν γνωρίζουν από στρατιωτικά θέματα. Δεν πα-
θαίνεις βέρτιγκο με μικρή ταχύτητα. Δεν παθαίνεις βέρτιγκο από
τις αντανακλάσεις του προβολέα…».

Η απόφαση της κυβέρνησης Σημίτη να κατεβεί η ελληνική σημαία
από τη μικρή Ίμια, ο ρόλος του προέδρου Κλίντον και το
«ευχαριστώ» του Έλληνα πρωθυπουργού προς στις ΗΠΑ

Οι τρεις ήρωες, Έλληνες αξιωματικοί,
μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου που
κατέπεσε στα Ίμια, Χριστόδουλος
Καραθανάσης υποπλοίαρχος, Παναγιώτης
Βλαχάκος υποπλοίαρχος και ο
αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός

Πολεμικά πλοία (ένα ελληνικό και ένα
τουρκικό) περιπολούν εκείνες τις

ημέρες στα Ίμια

Τούρκοι
δημοσιογράφοι
της εφημερίδας
«Χουριέτ»
κατεβάζουν 
την ελληνική
σημαία από τη
Μικρή Ίμια, για
να ανεβάσουν
την τουρκική



Συναντήσαμε τη Φωτεινή Πιπιλή
και, σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη στο «Π», μας μίλησε

για τη μακροχρόνια πορεία της στη
δημοσιογραφία, ενώ μας αποκάλυψε
άγνωστα περιστατικά από τη γνωριμία
της με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 

Ο κύβος ερρίφθη και την άνοιξη θα
έχουμε εκλογές. Ποιο είναι το διακύ-
βευμα αυτής της κάλπης; 

Η ολοκλήρωση της πορείας της Ελλά-
δας προς το αύριο. Το να συγκρίνεις τη
διακυβέρνηση της χώρας επί Κυριάκου
Μητσοτάκη με τα 4,5 χρόνια Τσίπρα -
Καμμένου είναι ακριβώς αυτό που λέει ο
λαός, πως κλέβεις εκκλησία. Είναι τόσο
συντριπτικά τα στοιχεία των αλλαγών σε
κρίσιμους τομείς που πέτυχε η διακυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, που ήδη έχουν εντυ-
πωθεί στην αντίληψη του μέσου λογικού
και συνετού πολίτη. Να αρχίσουμε από
την ασφάλεια που νιώθουμε πρωτίστως
με τους χειρισμούς του ίδιου του πρωθυ-
πουργού προσωπικά, αλλά και των
υπουργών του, στη διαχείριση των μεγά-
λων εθνικών κρίσεων. Από τη διαχείριση
της πανδημίας, μια διαχείριση που αποτέ-
λεσε το πρότυπο και για άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες, από τη μετάβαση της χώρας
του «αραμπά» της επικοινωνίας πολίτη με
το κράτος στον 21ο αιώνα της ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, από τον –ανάλογο
με τα οικονομικά περιθώρια προϋπολογι-
σμού– χειρισμό της τιθάσευσης των τι-
μών στην ενέργεια και άλλα πολλά. Συνο-
λικά, το διακύβευμα αυτής της κάλπης εί-
ναι με την ψήφο όλων μας, από την πρώ-
τη Κυριακή, η συνέχιση αυτής της επιτυ-
χούς πορείας και στην επόμενη τετραε-
τία, γιατί –κακά τα ψέματα– χρειάζεται
να γίνουν και άλλα πολλά. 

Σε περίπτωση που η ΝΔ δεν επιτύχει
την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλο-
γές, θα πρέπει να στραφεί προς την
αναζήτηση κυβερνητικού εταίρου ή
προς τρίτη εκλογική αναμέτρηση; 

Η σταθερή πολιτική της ΝΔ από την αρχή
είναι η αυτοδυναμία. Προσωπικά πιστεύω
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε περίπτω-
ση που δεν επιτευχθεί στις δεύτερες εκλο-
γές αυτοδυναμία, θα αποφασίσει ό,τι είναι
καλύτερο για τον τόπο. 

Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ψή-

φος δυσαρέσκειας προς τη ΝΔ εξαι-
τίας της ακρίβειας; 

Είναι λογικό το ερώτημά σας, όμως θε-
ωρώ ότι, μετά τις περιπέτειες που πέρασε
ο ελληνικός λαός, περισσότερο από 10
χρόνια, όση δυσαρέσκεια –αιτιολογημέ-
νη– και να υπάρχει εξαιτίας της ακρίβειας,
τελικά θα επικρατήσει η ασφάλεια που
νιώθει πολύς κόσμος με την κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Πώς αποφασίσατε να γίνετε δημοσιο-
γράφος; 

Δεν αποφάσισα. Τολμώ να πω ότι γεννή-
θηκα δημοσιογράφος, όπως δήλωσε και ο
δάσκαλός μου στο Μαράσλειο, από τη Δ’
κιόλας Δημοτικού, ο οποίος κάλεσε τον
πατέρα μου και τον παρακάλεσε να μη με
πιέσει για να γίνω δικηγόρος –επειδή προ-
έρχομαι από οικογένεια με πολλούς δικη-
γόρους– γιατί, όπως του είπε, «η κόρη σας
γεννήθηκε για να γίνει δημοσιογράφος».

Πώς συνέβη αυτό; 

Είχε συμβεί το εξής: Στο πρότυπο σχο-
λείο όπου πήγαινα, συχνά ο δάσκαλός μας
στο μάθημα της έκθεσης μάς άφηνε ελεύ-
θερους να γράψουμε την έκθεση που θέ-
λαμε εμείς. Τον είχε από νωρίς εντυπω-
σιάσει ότι εγώ έγραφα εκθέσεις αναφορι-
κά με θέματα που παρουσίαζαν οι εφημε-
ρίδες που έμπαιναν στο σπίτι μου, η «Κα-
θημερινή» και η «Εστία». Το κορυφαίο ήταν

ότι μια μέρα, ενώ οι συμμαθήτριες και οι
συμμαθητές μου περιέγραφαν πως, για
παράδειγμα, περνούν στην εκδρομή με
τους γονείς τους, εγώ έγραψα «Ανταπόκρι-
ση από τους τρομακτικούς σεισμούς του
Αγαδίρ στο Μαρόκο». Εκεί εντυπωσιά-
στηκε ο δάσκαλός μου και κάλεσε τον
πατέρα μου. Από τα 17 μου ήμουν φοιτή-
τρια στη Νομική Θεσσαλονίκης και ταυτό-
χρονα ξεκίνησα να στέλνω ρεπορτάζ στο
γυναικείο περιοδικό «ΠΑΝΘΕΟΝ». Από το
πρώτο μου κομμάτι, άνοιξε ο δρόμος για
μια δημοσιογραφία που κράτησε σαράν-
τα χρόνια με μεγάλη επιτυχία, ταυτόχρο-
να σε εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόρα-
ση και ραδιόφωνο. 

Τι κρατάτε από την πορεία σας στη
δημοσιογραφία; 

Ότι μου άνοιξε τον κόσμο όλο, ότι γνώρι-
σα συγκλονιστικές προσωπικότητες, εθνι-
κές και παγκόσμιες, ότι ταξίδεψα σχεδόν
όσο κανείς στις πιο απίθανες χώρες του
πλανήτη και, το κυριότερο, ότι στερέωσα
έναν ελεύθερο, ανεξάρτητο και δυναμικό
χαρακτήρα. 

Υπάρχει κάποιο περιστατικό που το
θυμάστε και γελάτε; 

Βιβλίο ολόκληρο μπορώ να γράψω, αλ-
λά το πιο χαρακτηριστικό ήταν το κόλπο
που είχα βρει όταν έβλεπα, ειδικά στις τη-
λεοπτικές μου εκπομπές ως διευθύντρια
και παρουσιάστρια, πως το επιτελείο είχε
αρχίσει να χαλαρώνει, όπου σκηνοθετού-
σα τον εαυτό μου ως τρομερά θυμωμένο
και αποφασισμένο ακόμη και για απολύ-
σεις. Ήταν εξαιρετικά πετυχημένος ο ρό-
λος μου και δεν γελάω μόνο εγώ, όταν το
θυμάμαι, αλλά γελάνε και οι τότε συνεργά-
τες μου, με πολλούς από τους οποίους
διατηρώ ακόμα σχέσεις. 

Ποια θεωρείτε πως ήταν η μεγαλύτε-
ρη δημοσιογραφική σας επιτυχία; 

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί είχα την
τύχη να έχω πάρα πολλές, αλλά, κοιτών-
τας πίσω το μεγάλο βιογραφικό μου, θεω-
ρώ ότι η συνολική μου επιτυχία ήταν ότι
πάντα ήμουν πιο μπροστά από όλους τους
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ψήφο όλων μας, από την
πρώτη Κυριακή, η συνέχιση

αυτής της επιτυχούς
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τετραετία, γιατί –κακά τα

ψέματα– χρειάζεται να
γίνουν και άλλα πολλά»

Όση δυσαρέσκεια και να   
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άλλους, ειδικότερα στις τηλεοπτικές μου
εκπομπές, και ότι σε δύσκολες και σοβαρο-
φανείς εποχές κατάφερνα να ξεχωρίζω για
προωθημένες ιδέες και κυρίως με το χιού-
μορ και τη φαντασία μου. Όλα αυτά ήταν η
συνταγή της ιστορικής πια εκπομπής μου
στον ΑΝΤ1, το επί πολλά χρόνια ωριαίο
ζωντανό πρόγραμμα «Αυτά και Άλλα».

Έχετε πάρει συνεντεύξεις από όλες
τις μεγάλες πολιτικές προσωπικότη-
τες. Ποια ξεχωρίζετε; 

Του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλ-
λη, που για πρώτη φορά στην ιστορία του
μου έδωσε μια συνέντευξη βαθιά ανθρώ-
πινη, όπου μου αποκάλυψε το προσωπικό
του δράμα, πως δεν ξέχασε ποτέ την απώ-
λεια της μητέρας του. Τη μοναδική συνέν-
τευξη που μου έδωσε ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου μέσα στο αεροπλάνο, επιστρέφον-
τας από επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία
του Τσαουσέσκου, και όπου, ενώ με κάλε-
σε στην πρώτη θέση για να πιούμε μαζί
καφέ, κουβέντα στην κουβέντα, χωρίς
μαγνητόφωνο εγώ ή σημειώσεις, μου
αποκάλυψε όλο του το σχέδιο για την αλ-
λαγή του Οικογενειακού Δικαίου. Δεν θα
ξεχάσω ποτέ την τεράστια προσπάθειά
μου να μετατρέψω τον εγκέφαλό μου σε
μαγνητόφωνο για να αποτυπώσω τον πο-
ταμό των απόψεων του τότε πρωθυπουρ-
γού. Ευτυχώς τα κατάφερα και η συνέν-
τευξη «έσπασε ταμεία».

Θυμάστε κάποιο περιστατικό από τη
γνωριμία σας με τον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή; 

Η γνωριμία μου με τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή με σημάδεψε για πολλά
χρόνια έως και σήμερα. Από παιδί τον
γνώριζα, γιατί ο αδελφός του πατέρα
μου, Χρήστος Μενελάου Πιπιλής, ήταν
βουλευτής του. Τον πρωτοσυνάντησα
στη «Μεγάλη Βρετανία» με το που έγινε
πρωθυπουργός το 1974. Εγώ, ως ΕΡΤ,
με το μικρόφωνό μου, του συστήθηκα
για να του πάρω μια δήλωση. Με το
που άκουσε το επίθετό μου και κατάλα-
βε τη στενή σχέση μου με τον βουλευ-
τή του, άνοιξαν οι πόρτες για μένα. Αλ-
λά, όπως μου είπε χαρακτηριστικά αρ-
γότερα, ήταν και άλλοι οι λόγοι που, αν
και νέο κορίτσι, με εμπιστεύθηκε από-
λυτα. Πρώτον, ότι είχα δυνατή φωνή,
πεντακάθαρη άρθρωση άρα μπορούσε
να με ακούσει – ήταν γνωστό το πρό-
βλημά του με την ακοή του. Και ένας
ακόμα σοβαρός λόγος, όπως ο ίδιος
μου είπε, ότι είχα το ίδιο όνομα με την
αγαπημένη του μητέρα.

Τι έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη
σας από τον Εθνάρχη; 

Έζησα από πολύ κοντά και για πολλά
χρόνια τον Εθνάρχη, αλλά αυτό που μου
έχει μείνει πιο πολύ από τα πολλά ήταν οι

οδηγίες που μου έδινε. Να μη με απορρο-
φήσει το επάγγελμά μου και να κάνω οικο-
γένεια, γιατί ο ίδιος δεν τα κατάφερε επει-
δή απορροφήθηκε από την πολιτική. Να εί-
μαι πάντα θαρραλέα και ειλικρινής όπως
ήμουν με τον ίδιο, την ίδια περίοδο που
όλοι «τον έτρεμαν».

Αντίστοιχα, από τον Κωνσταντίνο Μη-
τσοτάκη τι θυμάστε; 

Με ιδιαίτερη βαθιά συγκίνηση τα λόγια
του, όταν συναντηθήκαμε σε εορταστικό
τραπέζι στο σπίτι της Ντόρας το 2016: «Το
ξέρεις ότι είμαι ο φανατικότερος θαυμα-
στής σου για τον τρόπο που τα λες». Αυτό
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα
στη ζωή μου.

Τι είναι αυτό που δεν ξέρει ο πολύς
κόσμος για τη γυναίκα Φωτεινή Πι-
πιλή; 

Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για να εν-
διαφέρεται ο πολύς κόσμος, άλλωστε η
πορεία μου γενικά είναι τόσο δημόσια
αλλά και ταυτόχρονα πολύ ιδιωτική, κα-
νόνας απαράβατος από την αρχή της
πορείας μου. 

Με τρεις λέξεις, πώς θα χαρακτηρί-
ζατε τον εαυτό σας; 

Είμαι ένα άτομο που δεν χρωστάω σε κα-
νέναν, γι’ αυτό και παραμένω διαχρονικά
ανεξάρτητη, ελεύθερη και «ωραία». 

Ποιο είναι το προσωπικό σας
στοίχημα για το κέντρο της
Αθήνας; 

Να αποκτήσει ευρωπαϊκό πρό-
σωπο σε όλα τα επίπεδα της κα-
θημερινότητας. Είναι κρίμα αυ-
τή η πόλη να πλήττεται στην κα-
θημερινότητά της από την ανο-
μία, την έλλειψη αισθητικής, το
ξεχαρβάλωμα στη συμπεριφορά
πολλών πολιτών, επιχειρημα-
τιών αλλά και εργαζόμενων, που
θεωρούν γενικώς ότι ο δημό-
σιος χώρος, δηλαδή οι πλατεί-
ες, τα πεζοδρόμια, οι τοίχοι των
κτιρίων και τα κρατικά μέγαρα,
είναι ιδιωτικός τους χώρος για
να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θέ-
λει πολλή δουλειά ακόμη από
όλους μας. Προσωπικά, όλο μου
το κοινοβουλευτικό έργο είναι
αφιερωμένο στον πολιτισμό της
καθημερινότητας. Έχω πετύχει
πολλά, εάν επανεκλεγώ, πολύ
περισσότερα. 

  υπάρχει, θα επικρατήσει η ασφάλεια
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Στην απόφασή του να ασχοληθεί με την
κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος
βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στις επικείμενες

εθνικές εκλογές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων,
μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος
Μανιατογιάννης. 

Ο κ. Μανιατογιάννης, κάνοντας επίσης έναν απολο-
γισμό, αναφέρθηκε στο έργο-παρακαταθήκη που
αφήνει στον δήμο του μετά από δύο δημοτικές θητεί-
ες ως δήμαρχος της πόλης των Βριλησσίων. 

Η μετάβασή σας στην κεντρική πολιτική σκηνή
με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι, πλέον, δεδομένη.
Μέσα από την αυτοδιοικητική σας πορεία, κά-
νοντας έναν απολογισμό, σε ποια σημεία θα
εστιάζατε;

Πρώτα και κύρια θα στεκόμουν στην επαφή με την
κοινωνία και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει ανα-
πτυχθεί με τους πολίτες, μετά από 25 χρόνια ενα-
σχόλησής μου με τα κοινά της πόλης. Η επικοινωνία-
επαφή με τον κόσμο αποτελεί την κινητήριο δύναμη
για το επόμενο βήμα, ταυτόχρονα όμως αποτελεί
προσωπική δέσμευση, ώστε να σταθώ αντάξιος της
εμπιστοσύνης τους.

Το όραμά μου για την πόλη των Βριλησσίων εξαρχής
ήταν να σταθεί η Δημοτική Αρχή δίπλα στον πολίτη,
κοντά στις ανάγκες και στα προβλήματά του. Αποτέλε-
σμα αυτού ήταν να δημιουργήσουμε ισχυρές κοινωνι-
κές δομές, δωρεάν και άμεσα προσβάσιμες για όλους
τους δημότες. Από το κοινωνικό παντοπωλείο (καθη-
μερινό συσσίτιο - βοήθεια στο σπίτι) μέχρι τα Δημοτικά
Ιατρεία και το Κοινωνικό Φαρμακείο. Η πρόληψη υγεί-
ας, σήμερα, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα και
δεν θεωρείται δεδομένο πια, με την υπάρχουσα κατά-
σταση στα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν προβλήματα υγείας και δεν έχουν πρόσβα-
ση σε γιατρό και σε φάρμακα. Μέσω του Κοινωνικού
μας Οργανισμού πραγματοποιούνται συνταγογραφή-
σεις και ιατρική περίθαλψη σε ευάλωτες ομάδες της
κοινωνίας, στα σχολεία και όπου μας ζητηθεί. Εδώ να
τονίσω ότι οι υπηρεσίες μας στηρίζονται σε μεγάλο
βαθμό σε εθελοντές ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπι-
κό και σε προσφορές από συνδημότες.

Ποια έργα υποδομής ολοκληρώθηκαν ή υλοποι-
ούνται στα Βριλήσσια; 

Δεύτερο και σημαντικό κομμάτι παρέμβασης στον
Δήμο Βριλησσίων είναι τα έργα υποδομών. Ολοκληρώ-
θηκαν και υλοποιούνται έργα ζωτικής σημασίας για τα
Βριλήσσια, χωρίς ο δήμος να χρεωθεί ούτε ένα ευρώ.
�Η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, στο Πάτημα
Βριλησσίων, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο αντι-
μετώπισης αντιπλημμυρικών φαινομένων και βρίσκε-

ται σε διαδικασία διαγωνισμού και επιλογής αναδό-
χου, προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ.
� Με την καθολική αντικατάσταση του οδοφωτι-
σμού με λαμπτήρες led, αλλά και με την αναβάθμιση
του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, με νέους «έξυ-
πνους» ψηφιακούς υδρομετρητές, αυτοματοποίηση
αντλιοστασίων και διαχείριση πιέσεων του δικτύου,
πετύχαμε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 75% και
40%, αντίστοιχα!
�Η επέκταση και κάλυψη με φυσικό αέριο σχεδόν στο
σύνολο του αστικού ιστού της πόλης (άνω του 85% το
2019, από 15% το 2014), οι ασφαλτοστρώσεις, η
αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και υποδομών, αλ-
λά και η αποκατάσταση της βατότητας των πεζοδρο-
μίων, αποτελούν ουσιαστικές παρεμβάσεις που δια-
σφαλίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.
� Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών σχολικών
μονάδων.

Αποτελεί δικαίωση η έγκριση αναθεώρησης του
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης; 

Και βέβαια, προσωπική δικαίωση αποτελεί η έγκρι-
ση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
της πόλης. Μια εξέλιξη που ήρθε μετά από πολύχρονη
προσπάθεια (άνω των 30 χρόνων), για να δώσει νέα
δυναμική στην αναπτυξιακή προοπτική του δήμου, με
την ένταξη των τελευταίων περιοχών (ΚΡΑΣΑΣ) στο
σχέδιο πόλης και την επικαιροποίηση των χρήσεων
γης. Να σας τονίσω πως όλες οι πρωτοβουλίες υλο-
ποιήθηκαν και υλοποιούνται με έναν και βασικό άξο-
να: τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. 

Πρώτος δήμος τα Βριλήσσια στην ανακύκλωση, με
συνεχή επαγρύπνηση, ενημέρωση και εκπαίδευση,
ξεκινώντας από τα σχολεία. Ένας στόχος που άρχισε
να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από το 2015 και δεν
σταματήσαμε να δουλεύουμε συστηματικά με ανακύ-
κλωση και διαλογή στην πηγή, με το πρόγραμμα «πόρ-
τα-πόρτα» και το πρόγραμμα «πληρώνω όσο πετάω». Η
συνείδηση του κόσμου και η ανταπόκριση στην αποδο-
χή του προγράμματος μας έφεραν στην πρώτη θέση
διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική, πρωτοπορώντας
ως κοινωνία. Θεωρώ ότι έχουμε αφήσει ένα πολύ θε-
τικό αποτύπωμα στην πόλη. Με ορθή οικονομική δια-
χείριση και προγραμματισμό, χωρίς δανειοδοτήσεις
και διασπάθιση του δημοσίου χρήματος και ταυτόχρο-
να με πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργα-
λείων που ξεπέρασε τα 30.000.000 ευρώ. Εύχομαι
αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και, βεβαίως, να πά-
ει ακόμη καλύτερα.

Αφήνετε ένα πολύ σημαντικό έργο-παρακαταθή-
κη για τα Βριλήσσια, αλλά και γενικότερα για την
Αυτοδιοίκηση. Ποιος είναι ο λόγος που σας κέρ-
δισε η κεντρική πολιτική σκηνή;

Ο λόγος παραμένει ίδιος. Θεωρώ ότι, μετά από 25
χρόνια ενασχόλησης με τα κοινά και δύο θητείες ως
δήμαρχος, μπορώ να προσφέρω στην κοινωνία και να
δυναμώσω ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Η εποχή φέρνει νέες προκλήσεις και
απαιτούνται νέοι χειρισμοί, με ισχυρή πολιτική βούλη-
ση, τεκμηρίωση, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς προσωπι-
κές στρατηγικές, υπέρ των ευάλωτων, των νέων και
των μικρομεσαίων. Θα παραμείνω πιστός στα πιστεύω
μου, με αρχές και αξίες, όπως πορεύτηκα τόσα χρό-
νια, και θα προσπαθήσω να συνδέσω την κοινωνία με
την κεντρική διοίκηση.

«Θέλω να δυναμώσω τον ρόλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και θα προσπαθήσω 
να συνδέσω την κοινωνία 
με την κεντρική διοίκηση» 

Ξένος 
Μανιατογιάννης  
Δήμαρχος Βριλησσίων, υπ. βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Οι νέες «προκλήσεις» 
απαιτούν νέους χειρισμούς
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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα τέσσερα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην
ΠΕ Πειραιά με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία συνολικά ξε-
περνά τα 22 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αναμένεται να θωρακίσουν στοχευμένες πε-
ριοχές, που έχουν παρουσιάσει προβλήματα πλημμύρας με σοβαρές ζημιές και κίν-
δυνο ακόμη και ανθρώπινων ζωών. Πρόκειται για τα εξής έργα:
• Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Περάματος, προϋπολογισμού
4.092.000 ευρώ.
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρί-
του στον Δήμο Πειραιά, προϋπολογισμού 9.300.00 ευρώ.
•Κατασκευή δικτύου ομβρίων στη Νίκαια, περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Γρ. Λαμ-
πράκη & Π. Ράλλη, προϋπολογισμού 7.250.000 ευρώ.
•Κατασκευή αγωγών δικτύου ομβρίων υδάτων στον Δήμο Περάματος, προϋπολογι-
σμού 700.000 ευρώ.

Σχολικές Επιτροπές 
σε κατάσταση 
χρεοκοπίας
Στα όρια της χρεοκοπίας βρίσκον-
ται οι Σχολικές Επιτροπές σε Κερα-
τσίνι-Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νί-
καια, Πέραμα και Σαλαμίνα, εξαι-
τίας των υπέρογκων χρεώσεων και
της ακρίβειας στις τιμές της ενέρ-
γειας (ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο), αλλά και των αναλώσιμων
και των υλικών καθαριότητας. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι για ένα
12θέσιο Δημοτικό ή ένα Γυμνάσιο
12 τμημάτων η κρατική επιχορήγη-
ση από τους Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους (ΚΑΠ) αρκεί μόνο για
το κόστος ρεύματος και δεν μέ-
νουν χρήματα για θέρμανση, νερό,
καθαριστικά, γραφική ύλη, μικροε-
πισκευές, αναλώσιμα ή άλλα λει-
τουργικά έξοδα. Επομένως, τα
σχολεία λειτουργούν υπερχρεωμέ-
να σε ρεύμα, νερό, θέρμανση κ.ά.

Δεμένα τα πλοία λόγω
48ωρης απεργίας
Σαρανταοκτάωρη απεργία, στις 8
και 9 Φεβρουαρίου, πραγματοποι-
είται σε όλες τις κατηγορίες πλοί-
ων, όπως αποφασίστηκε κατά τη
διάρκεια του Τακτικού Γενικού Συμ-
βουλίου της Πανελλήνιας Ναυτικής
Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), όπου –για
πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρό-
νια στην ιστορία της Ομοσπονδίας–
καταψηφίστηκε ο απολογισμός-
προγραμματισμός της διοίκησης,
ενώ αποφασίστηκε και η αλλαγή
του καταστατικού.
Η σαρανταοκτάωρη απεργία αποτε-
λεί συνέχεια των απεργιακών κινη-
τοποιήσεων στις 25 Οκτωβρίου και
9 Νοεμβρίου, με αιτήματα –μεταξύ
άλλων– την ανανέωση και εφαρμο-
γή των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, με ουσιαστικές αυξήσεις
που να καλύπτουν τον πληθωρισμό.

Ζητούν επέκταση του μετρό μέχρι τη Σαλαμίνα
Η ανάγκη επέκτασης του μετρό σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα και
Σαλαμίνα ήταν το θέμα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με τους
βουλευτές της Β’ Πειραιά.
Ο δήμαρχος Χρήστος Βρεττάκος μετέφερε την αγανάκτηση των κατοίκων
των περιοχών για τη μη επέκταση του μετρό στις γειτονιές τους, ενώ τόνι-
σε ότι το έργο είναι καταρχήν πολιτική απόφαση που πρέπει να παρθεί από
την κυβέρνηση, μιας και το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα, το Πέραμα και η Σα-
λαμίνα πληρούν όλα τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εκπόνησης με-
λέτης και της χρηματοδότησής της.

Α πλουστεύονται οι διαδικασίες
για την έκδοση και την επανέκ-
δοση του ναυτικού φυλλαδί-

ου, καθώς τα υπουργεία Ναυτιλίας
και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχω-
ρούν στην ψηφιοποίησή τους.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουρ-
γός Γ. Πλακιωτάκης, με το έργο της
«e-θυρίδας ναυτικού» δημιουργείται
μια σχεδόν αποκλειστικά ψηφιακή
διαδικασία επαφής του ναυτικού με
τις λιμενικές αρχές, περιορίζοντας
στον απολύτως αναγκαίο βαθμό τη
φυσική παρουσία του, και εισάγεται

μια νέα εποχή στο ψηφιακό ναυτικό
φυλλάδιο, βάζοντας τέλος στην ταλαι-
πωρία χιλιάδων ναυτικών και απελευ-
θερώνοντας ανθρώπινους πόρους
στα λιμεναρχεία.

Επίσης, σύντομα θα τεθεί σε λει-
τουργία η ψηφιακή εφαρμογή έκδο-
σης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότη-
τας (ΑΝΙ), με την οποία μπαίνει τέλος
στις ουρές και στην ταλαιπωρία των
ναυτικών. Με μερικά «κλικ» θα μπο-
ρούν να εκκινήσουν και να ολοκληρώ-
σουν την αίτηση για την έκδοση του
Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας.

Από νομάρχης ζωγράφος
ο Γιάννης Μίχας
Από νομάρχης
έγινε ζωγράφος.
Το Δημοτικό Θέ-
ατρο Πειραιά φι-
λοξενεί έκθεση
του πρώην νο-
μάρχη και πλέον
εικαστικού Γιάν-
νη Μίχα, με τίτ-
λο «Από σκουριά
και αλμύρα» από
τις 8 έως 18 Φε-
βρουαρίου στο
Φουαγιέ του
πρώτου ορόφου.
Ο Γιάννης Μίχας διετέλεσε νομάρχης
Πειραιά (2003-2010), ενώ πριν υπήρξε
επί σειρά ετών πρόεδρος στο Εργατικό
Κέντρο της πόλης. Στις δημοτικές εκλο-
γές του 2010 διεκδίκησε ως υποψήφιος
του ΠΑΣΟΚ τον Δήμο Πειραιά, αλλά τελι-
κά έχασε την αναμέτρηση από τον υπο-
ψήφιο της ΝΔ Βασίλη Μιχαλολιάκο. Στη
συνέχεια διορίστηκε πρόεδρος ΕΦΕΤ
(2011-2012), ενώ τα τελευταία δέκα
χρόνια έχει αποσυρθεί από τα κοινά του
Πειραιά.

Έδωσαν τα «χέρια» 
για 3ετή σύμβαση
Την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ της διοίκησης ΟΛΠ και
των σωματείων (ΟΜΥΛΕ), με την υπογρα-
φή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας με τους εκπροσώπους του υπαλληλι-
κού προσωπικού των εργαζομένων με
τριετή διάρκεια, ανακοίνωσε η ΟΛΠ ΑΕ.
Η νέα σύμβαση προβλέπει σταδιακές αυ-
ξήσεις για τρία χρόνια καθώς και πρόσθε-
τες παροχές για τους εργαζόμενους. Ση-
μειώνεται ότι η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ έχει
υπογράψει ήδη τη Συλλογική Σύμβαση με
το Σωματείο των Εργατών και τον Σύνδε-
σμο Εποπτών - Αρχιεργατών.

Έρχεται η ψηφιακή έκδοση 
του ναυτικού φυλλαδίου

Με 4 μεγάλα έργα «θωρακίζεται» το λιμάνι
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Στη συμβολή του Συνδέσμου για την
Προστασία και την Ανάπτυξη Υμηττού
(ΣΠΑΥ) στη συνδιαμόρφωση της περι-

βαλλοντικής ατζέντας της επόμενης ημέρας
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
και δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος, εγκαινιάζοντας τις
εργασίες του 2ου forum του ΣΠΑΥ με θέμα
«Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών μας – Η
επόμενη ημέρα». Ο κ. Κωνσταντάτος υπεν-
θύμισε ότι το 1ο forum κατέληξε σε δέκα
προτάσεις για την προστασία και την ανάπτυ-
ξη των δασών της χώρας, αναγνωρίζοντας
ότι αρκετές από αυτές υιοθετήθηκαν από
την κυβέρνηση και ήδη βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης. Αμέσως μετά, ο κ. Κωνσταντά-
τος παρουσίασε το πρωτοποριακό σύστημα
προστασίας του Υμηττού «Smart Υμηττός»
που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο
Σύνδεσμος, κάνοντας γνωστό πως ήδη έχει
ξεκινήσει να μεταλαμπαδεύει τη συγκεκρι-
μένη τεχνογνωσία σε άλλους Συνδέσμους
και δήμους της χώρας.

«Smart Υμηττός» 

O υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης,
στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη
των εργασιών του forum, έκανε σαφές πως
«δεν υπάρχει πολιτική προστασία δίχως Το-
πική Αυτοδιοίκηση», ενώ αναφέρθηκε ξεχω-
ριστά στο καινοτόμο σχέδιο του ΣΠΑΥ «S-
mart Υμηττός» που, όπως είπε, αποτελεί
«απαύγασμα της σύγχρονης αντίληψης για
το πώς η τεχνολογία βοηθάει την πολιτική
προστασία». «Είναι πολυεργαλείο. Χρειάζε-
ται εκπαιδευμένους ανθρώπους για να το
αξιοποιήσουν», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα

πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το Συντονι-
στικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Συντονισμένο πλάνο

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στις δράσεις
στις οποίες έχει προχωρήσει το υπουργείο
Εσωτερικών ώστε να συνδράμει στο έργο
του ΣΠΑΥ, υποστηρίζοντας πως «για πρώτη
φορά έχει γίνει μία προσπάθεια συντονισμέ-
νου σχεδίου, ώστε να φέρουμε τα καλύτερα
αποτελέσματα απέναντι σε μια κλιματική
κρίση που μας βασανίζει πολύ».

Μήτρα βιοποικιλότητας

Στη συνεργασία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και σε όσα πρόκειται να γί-
νουν από εδώ και πέρα στον Υμηττό ανα-
φέρθηκε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, αποκαλύ-
πτοντας πως «ο ΣΠΑΥ είχε έτοιμη μελέτη
και αμέσως υπογράψαμε μνημόνιο συνερ-
γασίας για να μπούμε και να καθαρίσουμε
τον Υμηττό. Καθαρίσαμε μια έκταση 2,5
χιλιάδων στρεμμάτων, βγάλαμε τη συσ-
σωρευμένη καύσιμη ύλη με τη βοήθεια
και εποπτεία του δασαρχείου και των
υπαλλήλων του δασαρχείου μας, αλλά
και του ΣΠΑΥ. Διανοίξαμε 90 χιλιόμετρα
δασικών δρόμων. Απομακρύναμε αυθαί-
ρετες κατασκευές και τακτοποιήσαμε και
τα πυροφυλάκια».

Ανάγκη ενός «master plan»

Στην ανάγκη θωράκισης του Υμηττού
μπροστά στην κλιματική κρίση αναφέρθη-
κε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-
τούλης. Όπως είπε, είναι μεγάλη η ανάγκη
να προστατευτεί αλλά και να αναδειχθεί ο
Υμηττός, καθώς η περιβαλλοντική του αξία
είναι τεράστια. Επιπλέον τόνισε ότι η Περι-
φέρεια Αττικής, μέσω του ΕΚΠΑ και του
Αστεροσκοπείου Αθηνών, έβγαλε σχέδιο
για το master plan για τα σημεία που θα
πρέπει να προσεχθούν καθώς επιβαρύνον-
ται ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής κρίσης.
«Το master plan βρίσκεται ήδη στη δυνατό-
τητα όλων να το επεξεργαστούν και να κά-
νουν τις στρατηγικές τους. Στο πλαίσιο το
δικό μας είναι να δημιουργήσουμε μελέτες
για να κάνουμε σημαντικά έργα στους 11
δήμους για την καλύτερη θωράκιση και αν-
θεκτικότητα», τόνισε.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα νότια της Αθήνας, «γαλάζιος» υποψήφιος δήμαρχος ρίχνει τα δίχτυα του προς
παράταξη του ΠΑΣΟΚ; Ο εν λόγω, αφού βλέπει ότι δύσκολα θα πάρει τη στήριξη του κόμματός του κι αφού απέτυχε
να τα βρει με ομοϊδεάτη υποψήφιο (διαφώνησαν για την ηγεσία), τώρα έχει προσεγγίσει την πασοκογενή παράταξη
εξετάζοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας. Βέβαια και σε αυτή την περίπτωση οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες. 

Συκοφάντηση 
με... σχέδιο 
Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή
του με μέρος της αντιπολίτευ-
σης αλλά και τους εκδότες «συ-
κοφαντικών εντύπων» ο δήμαρ-
χος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης,
καθώς βλέπει πως εξελίσσεται
οργανωμένο σχέδιο για τη συ-
κοφάντησή του. Μετά τη μήνυ-
ση κατά αγνώστων που είχε κα-
ταθέσει πριν από λίγο καιρό για
έντυπο που είχε κυκλοφορήσει
στην πόλη του Αλίμου, τώρα ο
δήμαρχος πέρασε σε πιο συγκε-
κριμένες καταγγελίες. Αφού
φρόντισε να «πιάσει στα πράσα»
τους διανομείς του εντύπου,
ανακάλυψε ότι πίσω από τον
«άγνωστο εκδότη» βρίσκεται
ένας που, σύμφωνα με την κα-
ταγγελία του, «εδρεύει στη
Γλυφάδα και αναλαμβάνει να
γράφει κατά παραγγελία εναν-
τίον των πολιτικών αντιπάλων
όσων τον χρηματοδοτούν». Μά-
λιστα αποκαλύπτει πως με τον
εν λόγω βρίσκεται σε δικαστι-
κή διαμάχη και ο δήμαρχος
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικο-
λάου. Πίσω απ’ όλα αυτά, ο κ.
Κονδύλης «βλέπει» στέλεχος
της αντιπολίτευσής του αλλά
και επιχειρηματία που έχουν 
θίξει τα συμφέροντά του. 

2ο FORUM «Ο ΔΕΚAΛΟΓΟΣ ΣΩΤΗΡIΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ»

Προσφυγή για το κόστος  
Τέλος στην πολυετή αδικία σε βάρος τους από την

οικονομική επιβάρυνση που τους προκαλεί η υπο-
χρέωση καθημερινής μεταφοράς των απορριμμά-
των τους στη Φυλή επιχειρούν να δώσουν οι Δήμοι
Πόρου, Αίγινας και Τροιζηνίας-Μεθάνων, προσφεύ-
γοντας στο ΣτΕ κατά του ΕΔΣΝΑ. Συγκεκριμένα, με
την προσφυγή τους ζητούν την κατάργηση του κανο-
νισμού τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ για το 2022, μετά
την άρνηση του Συνδέσμου να αναλάβει ο ίδιος το
δυσβάσταχτο αυτό κόστος, ενώ πληροφορίες θέ-
λουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και οι
Δήμοι Αγκιστρίου και Σπετσών. 

Μικρή «ανάσα»     
Με ανακούφιση υποδέχθηκαν οι δήμαρχοι της χώρας

την ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη για τετράμηνη παράταση
του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, καθώς δίνεται
χρόνος να βρεθεί κάποια λύση για το πρόβλημα της έλλει-
ψης προσωπικού στους δήμους τους. Θυμίζουμε ότι η πα-
ράταση του προγράμματος είχε ζητηθεί από τον πρόεδρο
της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, που σε πρόσφατη επι-
στολή του προς τον υπουργό τόνιζε ότι «είναι απαίτηση του
κόσμου της Αυτοδιοίκησης για διατήρηση του Προγράμμα-
τος Κοινωφελούς Εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν
και το 2023, μία δύσκολη χρονιά με πολλαπλές εκλογές,
οι ανάγκες των δήμων και των δημοτών». 

Με πρωθυπουργικό «χρίσμα»   
«Χρίσμα» στον Χρήστο Μέτιο για τις ερχόμενες περιφε-

ρειακές εκλογές, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, καθώς ο κ. Μέτιος ανακοίνωσε ήδη πως
θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του περιφερει-
άρχη. Στην ερώτηση για το αν θα παρέχει ξανά στήριξη
στην υποψηφιότητα του περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ναι.
Είναι ορισμένες απαντήσεις οι οποίες είναι μονοσύλλα-
βες. Έχω πολύ καλή άποψη και εξαιρετική σχέση με τον
Χρήστο Μέτιο. Πιστεύω ότι έχει προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στην Περιφέρεια. Και θα απολαμβάνει της
στήριξής μας στις επόμενες περιφερειακές εκλογές».

Συνδιαμόρωση της περιβαλλοντικής ατζέντας



ΣΑΒΒΑΤΟ 28 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

31

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, πολύ κοντά στην Αθήνα, η αντιπολίτευση καταγγέλλει τον δήμαρχο για συνεχόμε-
νη σπατάλη και ασυδοσία; Αφορμή είναι διαγωνισμοί στους οποίους φαίνεται να συμμετέχει μόνο μία εται-
ρεία, η οποία δεν ασχολείται καν με το συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά δρα σαν… μεσάζοντας. Στα αρνητικά
καταγράφουν και το ποσοστό της έκπτωσης που δεν ξεπερνά το 5%, ενώ σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις στο
παρελθόν κυμαινόταν μεταξύ 25% και 30%! 

Πρόεδρος του «Δικτύου
Βαλκανικών Πόλεων Β40»

Με την υψηλής συμβολικής σημασίας ξενάγηση στο Μουσείο
της Ακρόπολης, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
υποδέχθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα 69 ομολόγους του

από δέκα χώρες των Βαλκανίων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη
της Συνόδου του «Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων Β40», κατά την οποία η
Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία για το 2023, παίρνοντας τη σκυτάλη
από την Κωνσταντινούπολη. Στο δείπνο που ακολούθησε, o κ. Μπακο-
γιάννης μίλησε για τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το «Δί-
κτυο» στη σταθερότητα της περιοχής, ειδικά σε αυτήν τη γεμάτη προκλή-
σεις περίοδο που διανύουμε, και αναφέρθηκε στο κοινό όραμά του με
τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, όταν πριν από έναν
χρόνο ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το «Δίκτυο Β40» στη ζώ-
νη των Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, ο κ. Μπακογιάννης έστειλε ένα μήνυμα
σε εκείνους που βλέπουν δυσοίωνο το μέλλον της περιοχής.

Αποδυνάμωση         
Όλο και πιο ισχυρός δείχνει ενόψει
των εκλογών του ερχόμενου Οκτω-
βρίου ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
Λάμπρος Μίχος, και δεν αναφερό-
μαστε στην παράδοση εντυπωσια-
κών νικών που έχει πετύχει όσες
φορές διεκδίκησε τον δήμο, αλλά
και στην «εξαφάνιση» του βασικού
αντιπάλου του. Είναι γνωστό ότι ο
πρώην δήμαρχος Γιώργος Καπλά-
νης, που από στενός συνεργάτης
του είχε μετατραπεί στον πιο σκλη-
ρό αντίπαλο, πήρε απόφαση να αλ-
λάξει δήμο και να διεκδικήσει τον
Δήμο Γορτυνίας, επιστρέφοντας
στα πάτρια εδάφη του. Η διάδοχη
κατάσταση στην παράταξή του δεν
φαίνεται και πολύ ισχυρή καθώς,
παρά το γεγονός ότι ο κ. Καπλάνης
φρόντισε να κάνει τις διαδικασίες
γρήγορα και να εκλέγει νέος επικε-
φαλής ο γιατρός Κωνσταντίνος Σα-
ρόπουλος, υπάρχουν φυγόκεντρες
δυνάμεις που αποδυναμώνουν την
υποψηφιότητα. 

Πιο κοντά 
στη Νέα Σμύρνη  
Με επίσημη ανακοίνωσή της η
έως τώρα αντιπεριφερειάρχης
Νότιου Τομέα Αθηνών Δήμητρα
Νάνου αποχώρησε από τη θέση
της, δηλώνοντας ότι έκλεισε
ένας μεγάλος κύκλος στον δεύ-
τερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ενώ
ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει πως τα
επόμενα βήματά της θα είναι
αποκλειστικά αυτοδιοικητικά...
Ουσιαστικά, επιβεβαιώνει τις
πληροφορίες που την θέλουν να
διεκδικεί στις εκλογές του ερ-
χόμενου Οκτωβρίου τον Δήμο
Νέας Σμύρνης και κλείνει κάθε
συζήτηση για τις φήμες που την
ήθελαν υποψήφια βουλευτή
στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθη-
νών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε
ότι στην ανακοίνωση, όπου πα-
ραθέτει τα έργα που έγιναν στη
θητεία της, αναφέρει ξεχωριστά
το έργο του κλειστού γυμναστη-
ρίου της Νέας Σμύρνης, που
βρίσκεται υπό κατασκευή. Οι
πληροφορίες που κυκλοφο-
ρούν στην πλατεία θέλουν την
κα Νάνου να ανακοινώνει την
υποψηφιότητά της μέσα στον
επόμενο μήνα, έχοντας στο
πλευρό της και τον περιφερει-
άρχη Γιώργο Πατούλη να δηλώ-
νει τη στήριξή του. 

Μέχρι και 
σφράγισμα 
Προαναγγελία για αυστηροποί-
ηση των ποινών, ώστε να προ-
βλέπεται μέχρι και η σφράγιση
των καταστημάτων που αυθαί-
ρετα καταλαμβάνουν δημόσι-
ους χώρους, έκανε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας. Συγκεκριμέ-
να, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση της βουλευτού της
ΝΔ Φωτεινής Πιπιλή, ξεκαθά-
ρισε ότι οι διατάξεις που «χαλά-
ρωσαν» την κατάληψη των χώ-
ρων ώστε να μην υπάρχει συγ-
χρωτισμός έχουν λήξει από τις
15 Ιανουαρίου 2023 και έχου-
με επιστρέψει στο ισχύον καθε-
στώς πριν από τα μέτρα αντιμε-
τώπισης του Covid-19. Ακόμη
ανέφερε πως «το υπουργείο
Εσωτερικών είναι απολύτως
σύμφωνο με την αυστηροποί-
ηση των ποινών. Σε συνένωση
με την ΚΕΔΕ, σύντομα θα υπάρ-
ξει μια σχετική διάταξη που θα
αυστηροποιεί το πλαίσιο και θα
προβλέπει μέχρι και το σφράγι-
σμα των καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος που
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις».

Υποψηφιότητα με… αποδοχή
Ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης ο πανεπιστη-

μιακός καθηγητής Βασίλης Καρδάσης, σε μια εντυπωσιακή σε προσέλευση εκδήλωση στην
οποία τον παρουσίασε ο πρώην δήμαρχος της πόλης, Δημήτρης Φωκιανός. Μιλώντας για τη νε-
οσύστατη παράταξή του ο κ. Καρδάσης τόνισε ότι «είναι ένα πλατύ σχήμα ανοιχτό στους πολί-
τες. Το πρόγραμμά μας θα έχει όραμα ενώ και από αισθητικής άποψης θα είναι διαφορετικό»,
καθώς και ότι είναι «ανοικτός» σε συνεργασίες, χωρίς να εξαιρεί καμία δημοκρατική δύναμη.
Πρέπει να σημειώσουμε την παρουσία των υποψήφιων δημάρχων της πόλης στην εκδήλωση,
Μάριου Ψυχάλη, Παναγιώτη Ιωάννου, Νικηφόρου Κωνσταντίνου και Γρηγόρη Λέων, καθώς και
του πρώην δήμαρχου Πεύκης, Γιάννη Θεοδωρακόπουλου. 

Σε ετοιμότητα ο Γρηγόρης Λέων
Ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς

του για τον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης βρίσκεται πλέον ο γνωστός ια-
τροδικαστής Γρηγόρης Λέων, αφού παραιτήθηκε και από τα καθήκον-
τά του ως αντιδήμαρχος Αθηναίων. Στην πραγματικότητα η ανακοίνω-
ση έχει γίνει, καθώς σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Λέων έχει δη-
μοσιοποιήσει τις προθέσεις του, όπως είναι πλέον και πολύ γνωστές οι ση-
μαντικές «γαλάζιες» δυνάμεις που στηρίζουν –αν όχι προωθούν– το εγχείρημά
του. Αυτό που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση στην εκδήλωση που έχει προγραμματίσει για
τις αρχές Φεβρουαρίου. Πάντως στην ανακοίνωση της παραίτησής του δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει τον δήμαρχο Αθηναίων για τη συνεργασία τους στη διοίκηση του Δήμου Αθηναίων. 

O Φαληρικός  Όρμος μετατρέπεται
σε Δημόσιο Μητροπολιτικό Πάρκο

Στην αντεπίθεση πέρασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης, απαντώντας με ανακοίνωση της διοίκησης στην
πρώην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου και στις κατηγορίες της
ότι κινδυνεύει το έργο ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου. Συγ-
κεκριμένα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη της
μείζονος αντιπολίτευσης, κατηγορεί τη διοίκηση Πατούλη πως
«μετά από τις οκτώ διαδοχικές παρατάσεις της Α’ φάσης, η Β’
Φάση του εμβληματικού έργου και το Δημόσιο Οικολογικό
Πάρκο παραπέμπονται στις καλένδες», υποστηρίζοντας πως οι
χειρισμοί που έκανε οδήγησαν στην ανάγκη νέας έγκρισης του
έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μπορεί να καθυστε-
ρήσει το έργο πάνω από δύο χρόνια. Απαντώντας με δική της
ανακοίνωση η διοίκηση της Περιφέρειας υποστηρίζει πως
«αποτελεί πλέον κανόνα για πρώην περιφερειάρχη και υποψή-
φια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ η συστηματική διαστρέβλωση της
αλήθειας και η συκοφάντηση του έργου της σημερινής διοίκη-
σης της Περιφέρειας Αττικής» και θυμίζει πως, όταν η κα Δού-
ρου ξεκίνησε το έργο, δεν είχε εξασφαλίσει επαρκή χρηματο-
δότηση για το σύνολό του. Αποτυπώνοντας την κατάσταση
όπως έχει δημιουργηθεί τώρα για το έργο στον Φαληρικό Όρ-
μο, η διοίκηση της Περιφέρειας υποστηρίζει πως κατάφερε να
ολοκληρωθεί η Α’ φάση του, ότι πλέον έχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
που σημαίνει ότι απελευθερώνονται κονδύλια της Περιφέρει-
ας για άλλα αναγκαία έργα, καθώς και ότι άλλαξε τον αρχικό
σχεδιασμό του έργου ώστε πλέον δεν θα είναι ένα απλό πάρ-
κο, αλλά ένα Δημόσιο Μητροπολιτικό Πάρκο.
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Στη Θεσσαλονίκη 
για «Money Show» 
και... υποψηφίους   
Μέσα σε διάστημα μόλις 15
ημερών ο υφυπουργός Παρά
τω Πρωθυπουργώ και προσφά-
τως πρόεδρος της Επιτροπής
Εκλογικού Αγώνα για τις προ-
σεχείς βουλευτικές εκλογές,
Γιάννης Μπρατάκος, θα βρε-
θεί ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυ-
τήν τη φορά ως κεντρικός ομι-
λητής στο 31ο «Money Show»,
που θα πραγματοποιηθεί 27-
29 Ιανουαρίου. Παράλληλα με
αυτή του την επίσκεψη στην
πόλη, οι φήμες λένε πως θα
κλείσουν και οι όποιες εκκρε-
μότητες έχουν μείνει για τα ψη-
φοδέλτια της Α’ και της Β’
Θεσσαλονίκης.

Δίνονται 
οι κατευθύνσεις 
στα στελέχη 
Ταξίδι για Θεσσαλονικη ετοι-
μάζουν πολλά στελέχη της ΝΔ,
μιας και το ερχόμενο Σάββατο
στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου της πόλης θα
πραγματοποιηθεί η πολιτική
ακαδημία επιμόρφωσης από
πλευράς κόμματος. Ακόμα τε-
λικό πρόγραμμα επίσημα δεν
έχει ανακοινωθεί, αλλά θα εί-
ναι στο πλαίσιο των τελευταί-
ων κατευθυντήριων γραμμών
που θα δοθούν πριν από τη διε-
ξαγωγή των εκλογών.

Έτοιμος ο Στ. Αγγελούδης 
για να διεκδικήσει τον Δήμο     
Ο κύβος ερρίφθη και ο Στέλιος Αγγελούδης φαί-
νεται πανέτοιμος να διεκδικήσει τον Δήμο Θεσσα-
λονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει

ήδη «τρέξει» όλες τις διαδικασίες και
έχουν ήδη σχηματιστεί γύρω από

την υποψηφιότητά του τρία επιτε-
λεία: ένα πολιτικό, στο οποίο συμ-
μετέχουν άτομα από όλους τους
πολιτικούς χώρους, ένα κοινωνι-

κών φορέων και στελεχών, με έμφα-
ση στους φορείς της αγοράς, του πολιτι-

σμού και του αθλητισμού, και ένα τρίτο, οργανωτι-
κό επιτελείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν
πως ο κ. Αγγελούδης έχει έτοιμο και το ψηφοδέλ-
τιο, στο οποίο –έως τώρα– συμπεριλαμβάνονται
50 υποψηφιότητες από όλους τους χώρους. Μετά
την επίσημη ανακοίνωση αναμένονται τα επόμενα
βήματα, που θα είναι το όνομα της Κίνησης, τα
στελέχη, οι ιδέες και οι προτάσεις για το μέλλον
της Θεσσαλονίκης. 

Ανακοινώνεται η υποψηφιότητα 
του Πέτρου Αταμιάν στο  Ωραιόκαστρο 

Πανέτοιμος να ανακοινώσει επί-
σημα υποψηφιότητα για τον Δήμο
Ωραιοκάστρου φαίνεται πως είναι
ο Πέτρος Αταμιάν. Ο πρώην αντι-
δήμαρχος έχει αποφασίσει να ρι-
χτεί στη μάχη και να διεκδικήσει
τον δήμο κόντρα στον Παντελή
Τσακίρη. Απλά απομένουν κάποι-
ες τελευταίες λεπτομέρειες… 

Ενισχύει την παράταξή του 
ο Γ. Λίλτσης στον Δ. Παύλου Μελά 

Δυνατές προσθήκες στο ψηφοδέλ-
τιο του Γιώργου Λίλτση για τη διεκδίκη-
ση του Δήμου Παύλου Μελά. Στην οι-
κογένεια της παράταξης «Ανατροπή»
εντάχθηκαν η δημοσιογράφος Ελένη
Καμπάκη και ο προπονητής της Εθνι-
κής Ελλάδος Τάε Κβον Ντο, Θεόδω-
ρος Δημητρακάκης. Οι μηχανές δου-
λεύουν στο φουλ, ενόψει της μεγάλης
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί
στα μέσα Φεβρουαρίου, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας θα ανακοινωθούν οι
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του
συνδυασμού. 

Τι Ζέρβας, τι Πέγκας
«Τι Ζέρβας, τι Πέγκας» είναι το σλόγκαν που κυκλοφορεί στα

χείλη αναφορικά με τις υποψηφιότητες στον Δήμο Θεσσαλονί-
κης. Πολλοί είναι αυτοί που συγκρίνουν τους δύο άνδρες, θεω-
ρώντας πως έχουν πολλά κοινά και ομοιότητες μεταξύ τους.
Παιδιά του Γιάννη Μπουτάρη, στο ίδιο ψηφοδέλτιο, με την ίδια
πορεία ως αντιδήμαρχοι, με πολλές προσωπικές φιλοδοξίες.
Ίσως να θυμίζουν και τους στίχους ενός παιδικού τραγουδιού:
«Από την Κική κι από την Κοκό ποια να διαλέξω;».

Θα είναι η χρονιά του Φάνη Παπά; 
Φαίνεται πως σιγά-σιγά

ανοίγει η τύχη του Φάνη Πα-
πά… Δεν το λέμε εμείς, αλ-
λά η βασιλόπιτα που έκοψαν
τα ΚΑΠΗ του Πενταλόφου,
καθώς στο κομμάτι του έτυ-
χε το φλουρί! Ο Φανης Πά-
πας, ο οποίος για ελάχιστες
ψήφους βρέθηκε εκτός Βου-
λής στις προηγούμενες
εκλογές, θα δώσει ξανά τη μάχη του σταυρου στη Β’ Θεσσαλονι-
κης με τη ΝΔ και, αν κρίνουμε από τον κόσμο που παρευρίσκε-
ται στις εκδηλώσεις του, ανεβαίνουν συνεχώς οι μετοχές του.
Τώρα, όσο για την τύχη… αυτή, δεν έβλαψε κανέναν!

Ξεκίνησαν οι μετρήσεις 
Η χαρά των δημοσκόπων αυτόν τον μήνα, καθώς τόσο υπο-

ψήφιοι βουλευτές όσο και υποψήφιοι δήμαρχοι «τρέφουν»
έρευνες. Το κακό με αυτές τις έρευνες είναι ότι μετά τις περι-
φέρουν –χωρίς να τις δείχνουν– οι υποψήφιοι. Λένε νούμερα,
αλλά δεν ξέρουμε αν είναι τα σωστά. Ράδιο αρβύλα κανονική...

Μεγάλος «πράσινος » εκνευρισμός  
Θα γίνει τελικά αυτό το Σαββατοκύ-

ριακο η Κεντρική Επιτροπή; Θα ανακοι-
νωθούν τα ψηφοδέλτια; Θα κληθούν οι
υποψήφιοι να δώσουν το «παρών»; Να
βγάλουν εισιτήρια; Να κλείσουν ξενο-
δοχείο; Αυτά είναι μερικά από τα ερω-

τήματα υποψήφιων βουλευτών στη Θεσσαλονίκη, που περι-
μένουν το «πράσινο φως» από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αν συ-
νυπολογίσουμε ότι περιμένουν οι... κάρτες στα κουτιά από
τον Δεκέμβριο, ο εκνευρισμός πια είναι πολύ μεγάλος. 

Την ίδια στιγμή, κόσμος αποχωρεί καθημερινά από τα ψη-
φοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και αναρωτιούνται και στη Θεσσαλονί-
κη αν θα έχουμε αντίστοιχες αποχωρήσεις. Η στήλη εκτιμά
ότι, αν υπάρξει αποχώρηση, δεν θα είναι για διαφωνίες με
την τακτική της ηγεσίας, αλλά για το πώς διαμορφώνεται το
προεκλογικό παιχνίδι. 

Τα προεκλογικά τους γραφεία έχουν στήσει οι περισσότεροι
υποψήφιοι, περιμένοντας υπομονετικά τις επίσημες ανακοι-
νώσεις του κόμματός τους προκειμένου να τα εγκαινιάσουν.
Στα φωτογραφικά στούντιο για τις απαραίτητες προεκλογικές
φωτογραφίες υπάρχει ήδη αναμονή, ενώ κάποιοι δειλά-δειλά
έχουν αρχίσει να εκτυπώνουν και κάρτες υποψηφίου! 

Περιμένουν υπομονετικά
στα... φωτογραφεία! 
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ΟΙανουάριος φεύγει αφήνοντας μια
πικρή γεύση, καθώς ο μήνας
αυτός επεφύλαξε πολλές ιώσεις

και γρίπη για εκατοντάδες πολίτες και
παιδιά. Η Covid-19 εξακολουθεί να δίνει
κρούσματα και ενώ ένα μεγάλο μέρος
του πληθυσμού έχει ανοσία από τα
εμβόλια ή τις νοσήσεις, εντούτοις οι
ειδικοί λένε πως θα πρέπει να
προσέξουν πολύ οι ευάλωτοι πληθυσμοί
με τα νέα στελέχη που έχουν έρθει εδώ
και βδομάδες στη χώρα μας. 

Οι υποπαραλλαγές «Όρθρος», «Κράκεν»
και BQ.1.1 είναι στην Ελλάδα και θα συνε-
χίζουν να «θεριεύουν», κι εκεί ακριβώς εί-
ναι το μεγάλο στοίχημα, αν θα διπλασια-
στούν τα κρούσματά μας εξαιτίας αυτών
των υπεμεταδοτικών παραλλαγών ή αν θα
καταφέρουμε με την πρόληψη να κρατη-
θούμε υγιείς, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. 

Να μη μας «ξεφύγει» 

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανι-
κής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης αναφέ-
ρει στο «Π» πως «οι υποπαραλλαγές αυτές
αυξάνονται στον πληθυσμό, σε μια στιγμή
βέβαια που ένα μεγάλο κομμάτι έχει ανο-
σία, τουλάχιστον στο θέμα της βαριάς νό-
σησης. Αυτοί όμως που πρέπει να προσέ-
ξουν περισσότερο είναι οι ευάλωτοι. Το
στοίχημα σε αυτήν τη φάση είναι να μη μας
ξεφύγει η διασπορά και πλήξει αυτόν ακρι-
βώς τον πληθυσμό με τις ευπάθειες, που
μπορεί το ανοσοποιητικό αυτών των αν-
θρώπων να είναι αδύναμο μετά από άλλες
αναπνευστικές λοιμώξεις ή και γρίπη. Στα
μέσα στου Φλεβάρη αναμένω έναν διπλα-
σιασμό των κρουσμάτων Covid-19 εξαιτίας
των νέων παραλλαγών και από αρχές Φλε-
βάρη ίσως έχουμε ένα νέο κύμα γρίπης.
Άρα, τον Φεβρουάριο πιστεύω ότι θα έχου-
με τη συνύπαρξη γρίπης και κορονοϊού,
που θα δώσουν μια υψηλότερη πίεση.
Επειδή αρκετοί είναι ήδη καταπονημένοι
από άλλες λοιμώξεις, καλό θα είναι να εί-
μαστε συντηρητικοί στη συμπεριφορά μας
ως προς τα μέτρα προστασίας και να είμα-
στε περισσότερο προφυλαγμένοι για να μη
νοσήσουμε». 

Επιβαρυμένο δίμηνο

Η πίεση στα νοσοκομεία, ειδικά στα με-
γάλα όπως ο «Ευαγγελισμός», το «Αττικόν»
και ο «Γεώργιος Γεννηματάς», στις παθολο-
γικές και πνευμονολογικές κλινικές, είναι
αρκετά μεγάλη, όπως και στα επείγοντα
στις εφημερίες. Υψηλόβαθμα στελέχη του
ΕΚΑΒ έλεγαν στο «Π» πως κάθε χρόνο πα-
ραδοσιακά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου είναι επιβαρυμένο. Πέρυσι εί-
χαμε πολλά κρούσματα Covid, φέτος πε-

ρισσότερα περιστατικά γρίπης. Η λίστα
αναμονής για κρεβάτι ΜΕΘ φτάνει τα 40-
50 άτομα τη μέρα. Δυστυχώς, στις εφημε-
ρίες αναπτύσσονται ράντζα αλλά τα περι-
στατικά μπαίνουν σε κρεβάτι κλινικής μέ-
σα σε 12-36 ώρες ανάλογα με την κρισιμό-
τητα και το ιστορικό του ασθενούς. Μάλι-
στα, για να αποφορτιστεί ο μεγάλος όγκος
εισαγωγών στον «Ευαγγελισμό», από την
εφημερία της περασμένης Κυριακής άρχι-
σε να βοηθά και το ΝΙΜΤΣ. Εκεί μεταφέ-
ρονται μόνο με ασθενοφόρο περιστατικά

παθολογικά non Covid, που χρήζουν νοση-
λείας. Οι παιδιατρικές κλινικές εξακολου-
θούν να πιέζονται και οι εφημερίες είναι
δύσκολες, ενώ, μέχρι να ανοίξουν τα 8
κρεβάτια ΜΕΘ στη Λάρισα σε ένα εξάμηνο
από σήμερα, τα παιδιά που ζουν από τη
Θεσσαλία και πάνω, αν χρειαστούν κρεβά-
τι Εντατικής, θα πρέπει να μεταφερθούν
σε άλλα νοσοκομεία, αφού τα 8 κρεβάτια
ΜΕΘ παίδων non Covid και τα 2 κρεβάτια
Covid στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης
είναι σχεδόν πάντα κατειλημμένα, ειδικά
σε περιόδους έξαρσης. Ωστόσο, το υπουρ-
γείο Υγείας έχει δώσει έμφαση στις διακο-
μιδές και τις αεροδιακομιδές. Σε αυτό το
κλίμα, που δεν διαφέρει και πολύ από ό,τι
ξέρουμε κάθε χρόνο σε περιόδους επιδη-
μιών, καλούμαστε να προστατευθούμε
από τις ιώσεις και τη γρίπη, ενώ παράλλη-
λα να πρέπει να φυλαχτούμε και από τα
νέα στελέχη του κορονοϊού. 

Και 5η δόση

Ο γενικός-οικογενειακός γιατρός Κώ-
στας Μπαλάσκας μάς δίνει χρήσιμες συμ-
βουλές ώστε να είμαστε θωρακισμένοι
για τον Φλεβάρη. «Για τους ευάλωτους
πληθυσμούς, η σύσταση είναι να είναι
πλήρως εμβολιασμένοι, που σημαίνει 5η
δόση για κορονοϊό, εμβολιασμό για πνευ-
μονιόκοκκο και, αν έχουν εμβολιαστεί για
τη γρίπη τον Οκτώβριο, να κάνουν επανά-
ληψη του αντιγριπικού τον Ιανουάριο-Φε-
βρουάριο. Για τα υγιή άτομα, να φοράνε
τη μάσκα σε κλειστούς χώρους με συνω-
στισμό και να μην παίρνουν από μόνοι
τους αντιοβιοτικά. Πάμε στον γιατρό μας
όταν έχουμε δύσπνοια, όταν ο πυρετός πα-
ρά τα αντιπυρετικά δεν υποχωρεί και όταν
ο κορεσμός μας είναι κάτω από το 95».

Τι είπαν στο «Π» 
ο καθηγητής

Περιβαλλοντικής Μηχανικής
ΑΠΘ Δημοσθένης
Σαρηγιάννης (1), 

ο οικογενειακός γιατρός
Κώστας Μπαλάσκας (2) 

και υψηλόβαθμα στελέχη
του ΕΚΑΒ

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

ΕΟΔΥ: Οι παραλλαγές
ήρθαν για να μείνουν
Παρά το γεγονός ότι οι εφημερίες
είναι δύσκολες –στον «Ευαγγελι-
σμό» σε 24ωρη εφημερία η προσέ-
λευση φτάνει και τα 1.000 άτομα
και γίνονται από 130 μέχρι και 200
εισαγωγές, τη βδομάδα που μας
πέρασε, 16-22/1– παρουσίασαν
πτώση οι γριπώδεις συνδρομές, ο
αναπνευστικός ιός RSV, η γρίπη
και η νόσος Covid-19. Μέσα στην
παραπάνω βδομάδα καταγράφηκαν
168 θάνατοι από κορονοϊό, ενώ
153 νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι στις ΜΕΘ. Σε σχέση με τη γρί-
πη, άλλα δύο σοβαρά περιστατικά
διασωληνώθηκαν στην εντατική,
ένα κοριτσάκι ηλικίας 3 ετών και
μια 42χρονη γυναίκα, ενώ δύο άν-
τρες έχασαν τη ζωή τους – ένας
61χρονος και ένας 80χρονος. Η
τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ περι-
γράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο
όσα μας λένε οι ειδικοί για τις
υπερμεταδοτικές παραλλαγές που
ήρθαν για να μείνουν! Έτσι, αυτήν
τη στιγμή, το 60% των κρουσμάτων
στη χώρα μας είναι από το στέλε-
χος B.Q.1.1, ενώ η υποπαραλλαγή
«Όρθρος» (ch.1.1) καταλαμβάνει
το 35% των κρουσμάτων της «Όμι-
κρον 2». Η παραλλαγή «Κένταυ-
ρος» καταλαμβάνει το 46% των
κρουσμάτων της «Όμικρον 2». Σε
σχέση με την «Κράκεν» (ΧΒΒ.1.5.)
έχουν εντοπιστεί συνολικά εννιά
δείγματα. Μεγαλύτερη αύξηση του
ιού στα λύματα καταγράφεται στα
Γιάννενα, με +135%. 

Το «στοίχημα» είναι να 
παραμείνουμε υγιείς

Ιώσεις                                Covid-19

1 2
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Για τον Γιώργο Αρβανιτίδη,
επικεφαλής του κοινοβουλευτικού
τομέα Περιβάλλοντος - Ενέργειας,

ο «κορεσμός των δικτύων είναι η
αχίλλειος πτέρνα του ενεργειακού μας
συστήματος». Όπως μας είπε στη
συνομιλία που είχαμε, «προϋπόθεση της
ενεργειακής δημοκρατίας είναι το
δικαίωμα συμμετοχής όλων στην
πράσινη μετάβαση». 

Και «δικαίωμα του καταναλωτή είναι να
αντιλαμβάνεται στο τιμολόγιο ρεύματος με
διαφάνεια πώς προκύπτει η λιανική τιμή
ρεύματος».

Διαμόρφωση τιμολογίου

Ξεκινάμε από το τελευταίο. Αναλυτικά
είπε:  Είναι πολύ βασικό να μπορεί ο κατα-
ναλωτής να αντιλαμβάνεται στο τιμολόγιο
ρεύματος με διαφάνεια πώς προκύπτει η
λιανική τιμή ρεύματος, που σημειωτέον
είναι από τις πιο ακριβές στην ΕΕ – ανε-
ξαρτήτως αν έπεσε τελευταίως λόγω επι-
δοματικής πολιτικής. Σχηματικά εξαρτά-
ται αυτήν τη στιγμή κυρίως από τέσσερις
παράγοντες: 
� Από την τιμή χονδρικής που διαμορφώνε-

ται χρηματιστηριακά για το φυσικό αέριο.
Και αυτό, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση
αποφάσισε τα τελευταία τέσσερα χρόνια
να αντικαταστήσει βιαίως τα λιγνιτο-ερ-
γοστάσια με εργοστάσια παραγωγής ρεύ-
ματος από φυσικό αέριο, αντί να τα απο-
σύρει σταδιακά αντικαθιστώντας τα με
μονάδες ΑΠΕ. Αντί, δηλαδή, να αλλάξει
τον «βρόμικο» αλλά εγχώριο λιγνίτη με
«καθαρές» και εγχώριες ΑΠΕ, προτίμησε
το… λιγότερο «βρόμικο» και εισαγόμενο
φυσικό αέριο.

� Από το ενεργειακό μείγμα, από ποια
ενεργειακή πηγή δηλαδή παράγεται το
ρεύμα που έρχεται στα σπίτια μας. Όταν
φυσάει ή έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια, η

τιμή της ενέργειας πέφτει, καθώς, όπως
έχουν αποδείξει πολλές μελέτες, το κό-
στος παραγωγής ρεύματος από τις ΑΠΕ
είναι σημαντικά χαμηλότερο από το να
παράγεις ρεύμα από φυσικό αέριο. Η ολι-
γωρία και οι καθυστερήσεις της κυβέρ-
νησης να αναπτύξει μικρές και πολλές
μονάδες ΑΠΕ, να ενισχύσει τον ενεργει-
ακό συμψηφισμό (net metering – ο πολί-
της παράγει και καταναλώνει τη δική του
ενέργεια), να «τρέξει» το θεσμικό πλαί-
σιο για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, την
αξιοποίηση της γεωθερμίας κ.λπ. κοστί-
ζαν σε όλους μας. Δόθηκε προτεραιότη-
τα σε φαραωνικά έργα ΑΠΕ (μεγάλων
ομίλων) που θέλουν μεγαλύτερους χρό-
νους ολοκλήρωσης και αποφέρουν κέρ-
δος πρωτίστως στις μεγάλες εταιρείες.

� Από εισαγωγές ρεύματος γειτονικών
χωρών, που εισρέουν στο ελληνικό μας
σύστημα. Όταν μπορείς να αγοράσεις
δηλαδή πιο φθηνή ενέργεια από τα γει-
τονικά κράτη, μπορείς και να ρίξεις τον
μέσο όρο της τιμής στην εγχώρια αγο-
ρά. Η κυβέρνηση όμως επαναπαύθηκε
και δεν «έτρεξε» τις ηλεκτρικές διασυν-
δέσεις με Ιταλία, Βουλγαρία κ.λπ. Πα-
ραδείγματος χάριν: Μια γραμμή υπερυ-
ψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ που έχει με-
λετηθεί και προταθεί από το 2000 και
θα έπρεπε να είναι έτοιμη εδώ και 1-2
χρόνια, ώστε να έχουμε μια δεύτερη
σύνδεση με τη Βουλγαρία (Νέα Σάντα -
Μαρίτσα). Φτάσαμε στο 2023 και ακό-
μα τρέχουμε να ολοκληρώσουμε το δι-
κό μας τμήμα 30 χλμ., ενώ οι Βούλγα-
ροι που είχαν να κατασκευάσουν 130
χλμ. είναι έτοιμοι!

� Από τις επιδοτήσεις στους λογαρια-
σμούς, που δεν μπορούν να συνεχίζον-

ται εσαεί και θα έπρεπε να είναι πιο στο-
χευμένες. Τα δισεκατομμύρια ευρώ των
επιδοτήσεων στην ουσία πηγαίνουν στις
τσέπες των ενεργειακών εταιρειών, από
τις οποίες υποτίθεται έφυγαν ως φορο-
λογία υπερκερδών. Αν είχαν δοθεί ως οι-
κονομικά κίνητρα που θα επιβράβευαν
τη μείωση της ενέργειας στα νοικοκυ-
ριά, θα είχαν πολύ πιο θετικό αποτύπω-
μα (τα ενεργειακά αποδοτικά νοικοκυριά
θα μπορούσαν να λαμβάνουν αυτά τα
ποσά ως σημαντικές εκπτώσεις στους
λογαριασμούς τους [φορολογικά κίνη-
τρα] για δράσεις ενεργειακής αναβάθμι-
σης και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ
– π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακοί θερμοσί-
φωνες, που θα μείωναν μόνιμα το ενερ-
γειακό τους κόστος). Ωστόσο βλέπουμε
να διαμορφώνονται ολιγοπωλιακές συν-
θήκες – η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει
κανόνες υγιούς ανταγωνισμού στην αγο-
ρά και δεν χρησιμοποιεί τους ελεγκτι-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

Γιώργος Αρβανιτίδης,
επικεφαλής του
κοινοβουλευτικού τομέα
Περιβάλλοντος - Ενέργειας
του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η χώρα
μας να γίνει εξαγωγός
χώρα «καθαρής» ενέργειας
μέχρι το 2030, μέσω μιας
ηλεκτρικής λεωφόρου που
θα την συνδέει με την
Κεντρική Ευρώπη

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

«Ανοίξτε ηλεκτρικό χώρο  
Όλα τα έργα του εθνικού δικτύου θα πρέπει να επιταχυνθούν και να αντιμετωπιστούν όπως           
διασυνδέσεων της χώρας, τονίζει ο επικεφαλής του κοινοβουλευτικού τομέα Περιβάλλοντος        
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Κυκλοφορία ηλεκτρικών
ΥΠΕΝ: Ο αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινή-

των στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 2022,
ήταν 17.801. Στο πλαίσιο του «Κινούμαι
Ηλεκτρικά» υποβλήθηκαν: α’ κύκλος: περί-
που 19.000 αιτήσεις -9% για οχήματα,
22% για δίκυκλα-τρίκυκλα και 69% για πο-
δήλατα και β’ κύκλος: περίπου 10.500 αι-
τήσεις -28% για αυτοκίνητα, 37% για ποδή-
λατα και 35% για δίκυκλα-τρίκυκλα.

Υπογειοποιήσεις ΔΕΔΔΗΕ
Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, συ-

νολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ,
είναι τα τρία έργα υπογειοποιήσεων και
αναβάθμισης δικτύου σε δασικές - αστικές
περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. Έχουν προγραμμα-
τιστεί ακόμα 19 έργα, κόστους 31,6 εκατ.
ευρώ, για υποσταθμούς υψηλής και μέσης
τάσης. 

Οδηγός ΕΑΓΜΕ 
Με απώτερο στόχο την προσέλκυση και

την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέρον-
τος, η ΕΑΓΜΕ εξέδωσε τον οδηγό ορυ-
κτών πρώτων υλών της Ελλάδος, που περι-
λαμβάνει 23 δημόσιους μεταλλευτικούς
χώρους και 9 δημόσιες εκτάσεις βιομηχα-
νικών ορυκτών.

Γερμανικές εκτιμήσεις
Γερμανικό υπουργείο Οικονομικών: Για

να δημιουργηθούν στη χώρα εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης LNG 56 δισ. κ.μ. που
να αντιστοιχούν στο εισαγόμενο –μέσω
αγωγών– ρωσικό φυσικό αέριο του
2021, χρειάζεται χρόνος. Μέχρι το 2030,
θα έχει καλυφθεί σε όγκο το 80% της συ-
νολικής κατανάλωσης αερίου σε σχέση
με το 2021.

Καταναλώσεις Κίνας
Η εθνική υπηρεσία ενέργειας της Κίνας

αναφέρει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας σημείωσε ετήσια αύξηση 3,6%
περίπου στα 8,64 τρισ. KWh το 2022. Ανα-
λυτικά: νοικοκυριά 13,8%, πρωτογενής,
δευτερογενής και τριτογενής βιομηχανι-
κός τομέας 10,4%, 1,2% και 4,4%, αντι-
στοίχως.

Δράσεις βιωσιμότητας
Οι περισσότερες εταιρείες, σύμφωνα

με έρευνα της Schneider Electric που πα-
ρουσίασε στο Νταβός, σχεδιάζουν να δα-
πανήσουν λιγότερο από 2% των εσόδων
τους για τις δράσεις βιωσιμότητας και
απαλλαγής από εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακος.

and WIND
GAS

S LAR

κούς μηχανισμούς όσο θα έπρεπε. Συνο-
πτικά: Η ενεργειακή πολιτική της ΝΔ έχει
αποτύχει παταγωδώς σε επίπεδο προ-
βλεπτικότητας και αποτελεσματικής αν-
τιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, η
οποία ναι μεν οφείλεται σε εξωγενείς
παράγοντες αλλά μας βρήκε απροετοί-
μαστους. Εξαρχής είχαμε προτείνει ένα
πλαφόν στη λιανική τιμή, όσο διαρκεί η
κρίση, και μια εύλογη αποζημίωση των
προμηθευτών που θα πωλούσαν κάτω
του κόστους. Το κόστος αυτό θα ήταν
σημαντικά μικρότερο για τον προϋπολο-
γισμό από ό,τι τώρα.

«Κορεσμένα» δίκτυα

Για εμάς, συνεχίζει ο κ. Αρβανιτίδης,
πρώτη προτεραιότητα είναι: «Δίκτυα, δί-
κτυα, δίκτυα. Δεν επαρκούν και σε πολ-
λές περιοχές είναι “κορεσμένα”. Τα δί-
κτυα μεταφοράς είναι η “αχίλλειος πτέρ-

να” του ελληνικού ενεργειακού συστή-
ματος. Ο ηλεκτρικός χώρος έτσι δεν
επαρκεί για σύνδεση νέων έργων ΑΠΕ.
Αυτό ισχύει για τον ΔΕΔΔΗΕ και για τον
ΑΔΜΗΕ. Συνέπεια αυτού του κορεσμού
και της ανυπαρξίας ηλεκτρικού χώρου
είναι το επ’ αόριστον “πάγωμα” από τον
ΔΕΔΔΗΕ νέων αιτήσεων σύνδεσης ανε-
ξάρτητων μικρών παραγωγών. Για τη μι-
κρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, δη-
λαδή για μικρά και μεσαία φωτοβολταϊ-
κά που θα πωλούν την παραγωγή τους
στο δίκτυο, έρχεται το τέλος και εξοβελί-
ζονται πλήρως οι μικροί από την αγορά
των ΑΠΕ προς χάριν λίγων μεγάλων συμ-
φερόντων. Αυτό θα είναι και το τέλος
της ενεργειακής δημοκρατίας, για την
οποία αναγκαία προϋπόθεση είναι να
έχουν όλοι δικαίωμα συμμετοχής στην
πράσινη μετάβαση. Αλλιώς, θα αποτύ-
χει. Όλα λοιπόν τα έργα αναβαθμίσεων
του εθνικού δικτύου θα πρέπει να επιτα-

χυνθούν και να αντιμετωπιστούν όπως
τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, σε
συνδυασμό με την ενίσχυση των διεθνών
ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας.
Έχουμε καταθέσει πρόταση ώστε η χώ-
ρα μας να γίνει εξαγωγός χώρα “καθα-
ρής” ενέργειας μέχρι το 2030, μέσω
μιας ηλεκτρικής λεωφόρου που θα την
συνδέει με την Κεντρική Ευρώπη. Παρά
την υιοθέτηση της πρότασής μας από
την κυβέρνηση και τη σχετική εξαγγελία
του αρμόδιου υπουργού, δεν βλέπω να
γίνεται κάτι.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιλέγει
και ιδιωτικοποιεί κρίσιμες ενεργειακές
υποδομές και δίκτυα, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ
και η ΔΕΠΑ Υποδομών. Δεν δεσμεύει
όμως τους ιδιώτες για επενδύσεις και
ανάπτυξη των δικτύων, αλλά κατευθύ-
νει δημόσιους πόρους και κονδύλια από
το Ταμείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση
αυτών των έργων!». 

Πού πάσχει
το target model 

«Δυστυχώς έγινε μια πολύ στρε-

βλή εφαρμογή του target model

(του ενιαίου μοντέλου στις χώ-

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

στην Ελλάδα», υποστηρίζει ο κ.

Αρβανιτίδης: «Το Χρηματιστήριο

Ενέργειας μπήκε σε λειτουργία

σε κακό timing. Εφαρμόστηκαν

πρόχειρα σε μια εντελώς ανώρι-

μη αγορά, όπως η ελληνική, μον-

τέλα και πρακτικές των ώριμων

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

της Βόρειας Ευρώπης. Παράλλη-

λα, υπήρξε καθυστερημένη δια-

πίστωση της ανάγκης για διμερή

συμβόλαια πράσινης ενέργειας

μεταξύ παραγωγών και ενεργο-

βόρων βιομηχανικών καταναλω-

τών για μείωση του ενεργειακού

τους κόστος, όταν η ΔΕΗ έθεσε

ζήτημα αναπροσαρμογής των τι-

μολογίων τους, απαιτώντας τερά-

στιες αυξήσεις».

  αναβαθμίζοντας τα δίκτυα»
       αυτά των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρικών
       - Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης 

Γιώργος
Αρβανιτίδης,

επικεφαλής του
κοινοβουλευτικού

τομέα
Περιβάλλοντος -

Ενέργειας του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
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Σχεδόν δύο άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους κι άλλοι δύο τραυματίζονται
σοβαρά (σ.σ. σε κάποιες

περιπτώσεις μένουν και ανάπηροι)
καθημερινά στους δρόμους της χώρας.
Σύμφωνα δε με τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. που
παρουσιάζει σήμερα το «Π», οι Έλληνες
οδηγοί αποδεικνύονται επικίνδυνοι ακόμη
και για τους ίδιους τους εαυτούς τους. 

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τη... ρο-
πή που δείχνουν προς την οδήγηση με
υπερβολική ταχύτητα, είτε υπό την επήρεια
αλκοόλ, ενώ στα στατιστικά στοιχεία που
δημοσιεύει κάθε εβδομάδα η Τροχαία απο-
τυπώνεται ότι υπάρχουν ανάμεσά μας οδη-
γοί χωρίς... δίπλωμα και χωρίς κράνος ή
ζώνη ασφαλείας.  Ας βάλουμε, όμως, τα
πράγματα σε μία σειρά: 
� Το 2022 ολοκληρώθηκε με συνολικά

11.177 τροχαία ατυχήματα να καταγρά-
φονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Τροχαίας, κάτι που σημαίνει περίπου 30
περιστατικά ημερησίως. 

� Εξ αυτών τα 600 ήταν θανατηφόρα, με
637 συμπολίτες μας να αφήνουν την τε-
λευταία τους πνοή στην άσφαλτο. 

� Άλλοι 631 τραυματίστηκαν σοβαρά (σ.σ.

κάποιοι ακρωτηριάστηκαν, κάποιοι άλλοι
έμειναν ανάπηροι και κάποιοι ταλαιπωρή-
θηκαν ακόμη και για μήνες σε νοσοκομεία -
κέντρα αποκατάστασης).  Χρήζει, πάντως,
αναφοράς το γεγονός ότι σε σχέση με τα
τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από το
2015 κι έπειτα, η χρονιά που μας πέρασε
είχε τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία
(σ.σ. εξαιρούνται τα έτη 2020 και 2021
καθώς υπήρχαν περιορισμοί στην κυκλο-
φορία λόγω Covid-19).

Μηδενική ανοχή

Την ίδια ώρα, μόνο ως εξοργιστικό μπορεί
να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι οι τροχονό-
μοι σε όλη την επικράτεια βεβαιώσαν
247.507 παραβάσεις για υπέρβαση των
ορίων ταχύτητας, ήτοι περισσότερες από
678 κλήσεις ημερησίως. Και επειδή πρέπει
να θέτουμε τα πραγματικά δεδομένα, για να
αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του προβλή-
ματος, σπάνια κάποιος τροχονόμος θα κόψει
κλήση για μία υπέρβαση της τάξεως των 10
χλμ. την ώρα, όταν π.χ. το όριο είναι 70
χλμ./ώρα και περισσότερο. Μοιραία αποδει-
κνύεται διαχρονικά και η οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ, με τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. να δεί-
χνουν ότι μέσα στο 2022 βεβαιώθηκαν
24.019 παραβάσεις (σ.σ. κάτι περισσότερο
από 65 κλήσεις ημερησίως), αρκετές εκ των
οποίων σε βαθμό πλημμελήματος, με την
Τροχαία να «ξηλώνει» πινακίδες κυκλοφο-

ρίες, να αφαιρεί διπλώματα, να «σηκώνει»
οχήματα με γερανούς και να στέλνει οδη-
γούς στο αυτόφωρο. Αξίζει εδώ να σημει-
ώσουμε ότι υπάρχει ξεκάθαρη εντολή από
την πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος
στους τροχονόμους να επιδεικνύουν «μηδενι-
κή ανοχή σε οδηγούς που έχουν πιει και πιά-
νουν τιμόνι».

Εξάρτηση το... κινητό 

Υπάρχει ακόμη μία κατηγορία οδηγών με
εγκληματική θα μπορούσε κανείς να πει συμ-
περιφορά: αυτοί που είναι... εξαρτημένοι
από το κινητό τους τηλέφωνο, με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας σε έρευνά του να δια-
πιστώνει ότι ο οδηγός που κάνει χρήση της
συσκευής του ενώ βρίσκεται πίσω από το τι-
μόνι έχει τέσσερις φορές περισσότερες πιθα-
νότητες να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στην Ελλάδα
το 45,3% των οδηγών παραδέχεται ότι κάνει

χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ... σοφά-
ρει, αν και οι Αρχές εκτιμούν ότι αριθμός
όσων το κάνουν έστω και περιστασιακά είναι
αρκετά μεγαλύτερος. «Είτε πιστεύουν ότι
δεν θα συμβεί κάτι απρόοπτο στον δρόμο, εί-
τε υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους ως οδη-
γοί», εξηγεί στο «Π» ο τροχονόμος Σπύρος
Μ., που για περισσότερα από 20 χρόνια βρί-
σκεται σε κεντρικούς άξονες της Αθήνας.
Μία άλλη εξήγηση, πάντως, την οποία δί-
νουν συγκοινωνιολόγοι, είναι πως το χέρι των
περισσοτέρων πηγαίνει σχεδόν... ασυναίσθη-
τα, εάν βρίσκονται επί ώρα κολλημένοι σε
κάποιο σημείο ή εάν κινούνται με πολύ χαμη-
λή ταχύτητα λόγω συμφόρησης. 

Κι όμως, παρά την ανεύθυνη σε πολλές πε-
ριπτώσεις συμπεριφορά των Ελλήνων οδη-
γών, η χώρα μας κατατάσσεται στις πρωτα-
θλήτριες της μείωσης των θανατηφόρων
τροχαίων τη δεκαετία 2011-2021, με βάση
τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει και
δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Κάτι, πάντως, που χρήζει άμεσης επανε-
ξέτασης είναι οι διαδικασίες για την ανανέω-
ση των διπλωμάτων οδήγησης σε ηλικιωμέ-
να άτομα, όπως φάνηκε και στην προ μερι-
κών εβδομάδων περίπτωση του τροχαίου δυ-
στυχήματος στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίν-
θου, όπου μία 85χρονη οδηγούσε για σχεδόν
δύο χιλιόμετρα το Ι.Χ. αυτοκίνητό της στο αν-
τίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα
να συγκρουστεί με μοτοσικλέτα και απολογι-
σμό τρεις νεκρούς.

Τα επίσημα στοιχεία της
ΕΛ.ΑΣ. για το 2022 δείχνουν

μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων, ωστόσο οι...

κακές και επικίνδυνες
συνήθειες παραμένουν

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

Τέρμα γκάζι, πιωμένοι και με το κινητό
ανά χείρας οι  Έλληνες οδηγοί

Σύνολο 11.177
Θανατηφόρα 600
Σοβαρά 553
Ελαφρά 10.024
Παθόντες 13.791
Νεκροί 637
Βαριά τραυματίες 631
Ελαφρά τραυματίες 12.523

ΠIΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑIΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜAΤΩΝ 2022

Υπερβολική ταχύτητα 247.507
Κατανάλωση αλκοόλ 24.019

ΠIΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑIΩΝ 
ΠΑΡΑΒAΣΕΩΝ 2022
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Eνα sms που το απόγευμα της
Τρίτης (24/1) έφτασε στα κινητά
τηλέφωνα των αστυνομικών

συντακτών, για μία έρευνα του Τμήματος
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων
της Ασφάλειας Αττικής, ίσως και να είχε
περάσει στα... ψιλά, αν μετά από λίγα
λεπτά δεν άρχιζε να κυκλοφορεί –αρχικά
ως φήμη– στα δημοσιογραφικά γραφεία
το όνομα ενός προσώπου πολύ γνωστού
από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν. 

Ο λόγος για τον «Μάξιμο Σαράφη», κατά
κόσμον Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη, ο οποίος –
με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΛ.ΑΣ.
και το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώ-
που– φέρεται από «άγγελος της κάθαρσης»
ως προστατευόμενος μάρτυρας δημοσίου
συμφέροντος στην υπόθεση Novartis να με-
τατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε... μετρ
της απάτης. 

«Πρόθυμος» να καταδώσει

Ο 51χρονος σήμερα «Μάξιμος», κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Φαρμα-
κευτική και με εμπειρία δεκαετιών σε θέσεις
ευθύνης της πολυεθνικής εταιρείας Novartis,
άρχισε να απασχολεί τον δημόσιο βίο (σ.σ.
τουλάχιστον με αυτή την κωδική ονομασία)
στα τέλη του 2017. Ήταν η περίοδος που η
τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ «έβλεπε» παντού
σκάνδαλα με πρωταγωνιστές πολιτικούς αντι-
πάλους της, με το πρώην στέλεχος της φαρ-
μακοβιομηχανίας να εμφανίζεται πρόθυμος
να καταθέσει στη Δικαιοσύνη για μυστικές συ-
ναλλαγές –που υποστήριζε ότι γνώριζε– ανά-
μεσα σε πολιτικά πρόσωπα από τη Νέα Δημο-
κρατία και το ΠΑΣΟΚ με τον πρώην αντιπρό-
εδρο της Novartis στην Ελλάδα. 

Κάπως έτσι ο μέχρι τότε Φιλίστωρ Δεστεμ-
πασίδης εντάσσεται στο πρόγραμμα προστα-
τευόμενων μαρτύρων δημοσίου συμφέρον-
τος και γίνεται «Μάξιμος Σαράφης», μαζί με
τους «Ιωάννη Αναστασίου» και «Κατερίνα Κε-
λέση». Οι τρεις τους υποστηρίζουν ότι διαθέ-
τουν στοιχεία για δωροδοκίες κορυφαίων
πολιτικών προσώπων, με την πρώτη δικογρα-
φία του 2018 να στηρίζεται στις καταθέσεις
τους, στις οποίες έκαναν λόγο για... βαλί-
τσες με χρήματα που πηγαινοέρχονταν ακό-
μη και στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο

2007-2015. Ως «Μάξιμος Σαράφης» θα κα-
τονομάσει στις επτά τμηματικές (σ.σ. και κά-
ποιες επεισοδιακές) καταθέσεις του ως δω-
ρολήπτες τους πρώην υπουργούς Υγείας Δη-
μήτρη Αβραμόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Μά-
ριο Σαλμά και Άδωνι Γεωργιάδη, τους πρώην
υπουργούς Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο
και Γιάννη Στουρνάρα, αλλά και τον πρώην
πρόεδρο του ΕΟΦ Δημήτρη Λιντζέρη. 

Στο... αρχείο

Τον Απρίλιο του 2019 η υπόθεση τέθηκε
στο αρχείο για τον κ. Βενιζέλο, καθώς δεν
βρέθηκε κάτι μεμπτό, ενώ το ίδιο συνέβη τον
Ιούλιο και για τον κ. Σαλμά, με τη Δικαιοσύνη
να αρχειοθετεί και την περίπτωση του κ.
Στουρνάρα (σ.σ. τέλη Αυγούστου 2019). Τον
Ιανουάριο του 2022, η υπόθεση αρχειοθετή-
θηκε και για τους κ.κ. Αβραμόπουλο και Γε-
ωργιάδη, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρο-
νιάς στο αρχείο μπήκε η καταγγελία και για

τον κ. Λοβέρδο. Κι ενώ οι καταγγελίες του
«Μάξιμου Σαράφη» και των άλλων δύο προ-
στατευόμενων μαρτύρων δημοσίου συμφέ-
ροντος δεν αποδείχθηκαν ποτέ, μετά από
μπαράζ καταγγελιών και αποκαλύψεων από
πρόσωπα της Δικαιοσύνης (σ.σ. όπως ο
πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάν-
νης Αγγελής), πλέον στο Ειδικό Δικαστήριο
εξετάζεται –μετά από απόφαση της Βου-
λής– η δράση του κ. Παπαγγελόπουλου ως
πρώην αν. υπουργός Δικαιοσύνης και των
αρμόδιων τότε εισαγγελέων Διαφθοράς για
την ενοχοποίηση των πολιτικών, χωρίς στοι-
χεία, όπως απεδείχθη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Φιλίστωρ Δε-
στεμπασίδης, όταν το φθινόπωρο του 2019
κλήθηκε να καταθέσει στην προκαταρκτική
επιτροπή της Βουλής για τον ρόλο του πρώην
αν. υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγ-
γελόπουλου στην υπόθεση Novartis, αρνή-
θηκε ότι ήταν ο «Μάξιμος Σαράφης», ούτε
και κατέθεσε υποστηρίζοντας ότι οι ερωτή-
σεις που του έγιναν δεν είχαν καμία σχέση με
την ουσία της έρευνας. Χρήζει αναφοράς το
γεγονός ότι ένας άλλος προστατευόμενος
μάρτυρας, ο «Ιωάννης Αναστασίου», ήταν
αυτός που τον κατονόμασε με τους δυο τους
να ανταλλάσσουν μηνύσεις και κατηγορίες,
δίνοντας την εικόνα ότι τα πρόσωπα πάνω
στα οποία βασίστηκε η δικογραφία του
2018 (σ.σ. επί ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) δεν ήταν και
ό,τι πιο αξιόπιστο. 

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης
μεσουράνησε την περίοδο

που η τότε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ «έβλεπε» παντού
σκάνδαλα με πρωταγωνιστές

πολιτικούς αντιπάλους της 

Ο «άγγελος της κάθαρσης» 
που έκανε... χρυσές απάτες!

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα
καλά οργανωμένο κύκλωμα
εξαπάτησης επιχειρηματιών,
που αδυνατούσε να έχει πρό-
σβαση στο εγχώριο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, αποδίδει
η δικογραφία που σχηματίστη-
κε από την ΕΛ.ΑΣ. στον
51χρονο σήμερα «Μάξιμο Σα-
ράφη». Μαζί με ακόμη δύο
Έλληνες συνεργούς, τρεις...
Ινδούς που βρίσκονταν στο
Ντουμπάι, αλλά και μία γυναί-

κα στην Κύπρο
είχαν στήσει

«μία από τις
κορυφαίες

εταιρείες επι-
χειρηματικών

κεφαλαίων» (σ.σ. έτσι... δια-
φημίζονταν στο διαδίκτυο).
Με έδρα ένα γραφείο σε επι-
βλητικό κτίριο επί της οδού
Πανεπιστημίου στο κέντρο της
Αθήνας, ο Φιλίστωρ Δεστεμ-
πασίδης φέρεται να έκλεινε
ραντεβού με τους επιχειρημα-
τίες, να τους ενημέρωνε για
τη δυνατότητα δανειοδότησής
τους ακόμη και με... 15 εκατ.
ευρώ μέσω τραπεζών στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
αλλά και για την... υποχρέωση
να καλύψουν πρώτα τα έξοδα
φακέλου, τα ασφάλιστρα, την
εφορία, την αμοιβή του κ.ά. 
Κάπως έτσι, τουλάχιστον 7
επιχειρηματίες εξαπατήθηκαν
–σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– με
την εγκληματική ομάδα να ει-
σπράττει περίπου 800.000
ευρώ. Κι αυτές είναι μόνο οι
υποθέσεις που έχουν ταυτο-
ποιηθεί, καθώς οι Αρχές εκτι-
μούν ότι ο αριθμός των θυμά-
των ίσως και να ξεπερνά τα
20, στα περίπου δύο χρόνια
δράσης του κυκλώματος. Σε
βάρος του «Μάξιμου Σαράφη»
και των άλλων εμπλεκομένων
ασκήθηκε ποινική δίωξη για
σύσταση εγκληματικής οργά-
νωσης, απάτη, πλαστογραφία
και νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότη-
τες, με τον δικηγόρο του,
Κωνσταντίνο Γώγο, να κάνει
λόγο «για πολιτικό παιχνίδι
στην πλάτη του πελάτη μου». 

Ήταν… διεθνές 
το «colpo grosso»

«ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ»: Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com
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OMπόνο και τα άλλα παιδιά ξανασυστήνονται!
To πιο διάσημο ιρλανδικό συγκρότημα, οι U2,
έπειτα από επτά χρόνια σιωπής, επιστρέφουν

δισκογραφικά με το άλμπουμ «Songs of Surrender»
που θα γράψει ιστορία! Το πολυαναμενόμενο LP θα
κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου και, όπως
ανακοινώθηκε, θα περιλαμβάνει μια συλλογή από
σαράντα παγκόσμιες επιτυχίες τους σε
επεξεργασμένες εκδοχές, προσαρμοσμένες στις
σύγχρονες μουσικές.

Τα θρυλικά «With οr Without You», «One», «Beautiful
Day», «Sunday Bloody Sunday», «Invisible» και «Dirty
Day» είναι ανάμεσα στα τραγούδια που υπέστησαν κα-
θολικό ηχητικό και πιθανόν στιχουργικό λίφτινγκ, χωρίς
να αλλοιωθεί ωστόσο το οικείο music line των αγέρα-
στων ροκάδων.

«Επιθυμούσαμε να φέρουμε αυτά τα κομμάτια μαζί
μας στο σήμερα και να τους δώσουμε το πλεονέκτημα

ή, αλλιώς, μια αναπαράσταση του 21ου αιώνα», δήλω-
σαν τα τέσσερα μέλη της πολυβραβευμένης παγκο-
σμίως μπάντας, που αδημονούν να παρουσιάσουν το
νέο τους εγχείρημα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοί-
νωση, το πλήρες άλμπουμ των 40 τραγουδιών θα είναι
διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, σε διπλό CD αλλά και σε
μια αριθμημένη έκδοση βινυλίου τεσσάρων LP. Θα
υπάρχει επίσης μια συνοπτική έκδοση δύο LP με 16
από τα κομμάτια και ένα CD με 20 από τα τραγούδια, με
τις διαδικτυακές παραγγελίες να είναι sold out.

Για την πρόθεσή τους να επαναηχογραφησουν επιτυ-
χίες από τη 43χρονη καριέρα τους, ο κιθαρίστας του
συγκροτήματος Edge (Ντέιβιντ Έβανς) αποκάλυψε: «Το
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μας ηχογραφήθηκε
όταν ήμασταν πολύ νέοι. Αλλά δεν έχουμε ξεχάσει τι
μας ώθησε να τα γράψουμε. Η ουσία τους είναι ακόμα
μέσα μας, αλλά πώς να επανασυνδεθούμε με αυτή την
ουσία, όταν έχουμε προχωρήσει και μεγαλώσει τόσο
πολύ;» ανέφερε. 

Η θυελλώδης ζωή 
της Σπεράντζας Βρανά
στο «σανίδι»
«Αν θες να βρίσεις ή να προσβάλεις 
ή να θίξεις μια γυναίκα, μην την πεις
π@@@να. Πες την κακιά, αδίστακτη,
ύπουλη. Αν την πεις πο@@να, ίσως,
βαθιά μέσα της να ευχαριστηθεί». 

Αυτό έγραψε στην αυτοβιογραφία της «Το τί-
μιο μπορντέλο» (1983) η αξεπέραστη αθυρό-
στομη «ντίβα» του ελληνικού κινηματογρά-
φου, Σπεράντζα Βρανά. H femme fatale του
θεάματος που ξεχείλιζε από θηλυκότητα,
«φλέρταρε» με τον αγοραίο λόγο (και) στην
προσωπική της «βίβλο», περιγράφοντας τη
λαμπερή, θυελλώδη και συνάμα σκληρή ζωή
της χωρίς ενδοιασμούς: Ωμά και λαϊκά. «Είμαι
ισορροπημένο άτομο, γιατί γύρισα, ταξίδεψα,
δούλεψα, αγαπήθηκα, ερωτεύτηκα και
γ@@κα καλά τον καιρό που έπρεπε. Χόρτασα
τις ηδονές κι έτσι δεν έχω απωθημένα. Είμαι
“πλήρης ημερών” από σεξ. Είμαι επίσης γεμά-
τη από χειροκρότημα για τη δουλειά μου. Τι
άλλο να ζητήσω;» έλεγε με καμάρι!

Σαράντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του,
το best seller της μπριόζας πρωταγωνίστριας
θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στη σκηνή με
τον τίτλο «Το μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας»,
σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου.

Info: Θέατρο «Αλκμήνη» (Σκηνή «Secret
Room»): Πρεμιέρα Κυριακή 29
Ιανουαρίου. Ερμηνεύουν με σειρά
εμφάνισης: Δανάη Καλοπήτα, Πάνος
Γεωργουλής, Ελένη Μαρμάρου. 

Ολική 
επαναφορά

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

U2

Ελευσίνα: Φέτος είναι η χρονιά της
Όλα είναι έτοιμα για τη μεγαλειώδη τελετή έναρξης των

εορταστικών τιμητικών εκδηλώσεων για την «Πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης, Ελευσίνα 2023». Ο επικε-
φαλής και καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνω-
σης Μιχαήλ Μαρμαρινός (ένθετη φωτό) μαζί με τον
Βρετανό σκηνοθέτη Chris Baldwin είναι οι εμπνευ-
στές του οικουμενικού προγράμματος που θα παρου-

σιαστεί από άκρη σε άκρη στην ιερή πόλη της αρχαι-
ότητας, σε στεριά και θάλασσα, με τη συμμετοχή εκατον-

τάδων εθελοντών και διάσημων καλλιτεχνών.
Εικοσιένα χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, η καρδιά του

Πολιτισμού θα «χτυπήσει» δυνατά το Σάββατο 4 και την Κυρια-
κή 5 Φεβρουαρίου στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καλλιτεχνική
δραστηριότητα, για τη νέα χρονιά.
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Μαργαριτάρια, διαμάντια και αριστοκρατικό dress code
Βillionairs, φινετσάτες, διάσημες και πολυφωτογραφημέ-

νες! Οι πρωτοκλασάτες κυρίες της οικογένειας του πρώην
βασιλιά Κωνσταντίνου είναι τα απόλυτα fashion icons. Οι

δύο κόρες, οι τρεις νύφες καθώς και η διάσημη εγγονή του παρα-
δίδουν μαθήματα κομψότητας σε κάθε τους εμφάνιση, τηρώντας
ενδυματολογικά το royal πρωτόκολλο με αριστοκρατικό styling
και πανάκριβα αξεσουάρ γνωστών οίκων, όπως αρμόζει στις σύγ-
χρονες πριγκίπισσες.

Η ιέρεια της μόδας Μαρί Σαντάλ διαθέτει μια τεράστια γκαρν-
ταρόμπα και κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας. Το glamour life
style της 54χρονης σχεδιάστριας, συζύγου του πρίγκιπα Παύ-
λου, είναι εντυπωσιακό και το προσωπικό της στιλ ζηλευτό για
τις κυρίες του κύκλου της. Λατρεύει τις δεξιώσεις, τα φαντα-
σμαγορικά πάρτι των ευγενών φίλων της, την ακριβή σαμπάνια
και τα μαργαριτάρια, ενώ ενδυματολογικά επενδύει στο safe
κλασικό άσπρο - μαύρο.Η κόρη της Μαρία-Ολυμπία, το ψηλόλι-
γνο ξανθό μοντέλο και μούσα κορυφαίων σχεδιαστών μεγάλων
οίκων μόδας, ξεχωρίζει για την απαράμιλλη αισθητική της. Αγα-
πημένο της brand name σε ρούχα είναι το «The Vampire’s Wife»
και γόβες by «Manolo Blahnik».

Η Τατιάνα Μπλάτνικ κινείται στιλιστικά σε πιο κλασικό outfit για
τις βραδινές της εμφανίσεις, ενώ στην καθημερινότητά της επιλέ-
γει ρούχα αέρινα, σε απλές γραμμές. Η σύζυγος του πρίγκιπα Νι-
κόλαου εντυπωσίασε πρόσφατα με το black μίντι φόρεμά της. Με
βολάν στο τελείωμα και μανίκια 3/4, ασορτί οπάκ καλσόν και γό-
βες στιλέτο, κέρδισε τα credits.

Η φρεσκοπαντρεμένη δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Νί-
να Φλορ, σύζυγος του βενιαμίν πρίγκιπα Φιλίππου, δεν αποχωρί-
ζεται τα συνολάκια του αγαπημένο της «Dior», όπως το μαύρο τα-

γέρ που συνδύασε με πουκάμισο, χαμηλοτάκουνες μπότες
«Aquazzura», hairband στα μαλλιά και διαμαντένια καρφίτσα.

Με χτένισμα της δεκαετίας του ’60, μίντι φόρεμα, μπροκάρ σα-
κάκι, εντυπωσιακή καρφίτσα στο πέτο και ψηλοτάκουνες γυαλι-
στερές γόβες, η Θεοδώρα Γλίξμπουργκ ακολουθεί πιστά τις ρο-
μαντικές τάσεις της μόδας, χωρίς κραυγαλέους πειραματισμούς.

Η μεγαλύτερη αδελφή της Αλεξία, σύζυγος και μαμά τεσσάρων
παιδιών, επιλέγει περιορισμένης γραμμής κομμάτια, διατηρώντας
ένα προσωπικό all time classic look.
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Μια εικόνα 
χίλιες λέξεις

Έσταξε φαρμάκι η φρεσκοχωρισμένη Ει-
ρήνη Παπαδοπούλου στο Instagram. Λί-
γες μέρες μετά την αποκάλυψη του αιφ-

νίδιου χωρισμού της από τον κούκλο τερ-
ματοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξαν-

δρο Πασχαλάκη, η τραγουδίστρια πόζα-
ρε στο διαδίκτυο κρατώντας με νόημα
ένα ζευγάρι κατακόκκινες γόβες, αφή-

νοντας πιθανόν να εννοηθεί πως του
έδωσε τα παπούτσια στο χέρι! Το ζευγάρι
δεν έχει αποκαλύψει μέχρι σήμερα τους
λόγους που αποφάσισε ν' ακολουθήσει

διαφορετικούς δρόμους, ωστόσο φήμες
θέλουν εκείνη να τον ζήλευε υπερβολικά

κι εκείνον να ξενοκοιτούσε.

Τον Λάμπη Λιβιεράτο «έβαλε
στο μάτι» η Μαρίνα Πατούλη.
Η υποψήφια δήμαρχος Πεύ-
κης-Λυκόβρυσης είχε ένα με-
σημεριανό τετ-α-τετ με τον
δημοφιλή τραγουδιστή, στον
οποίο εξέφρασε την επιθυμία
να τον συμπεριλάβει στο ψη-
φοδέλτιό της για τις επερχό-
μενες δημοτικές εκλογές. Η
ίδια ανάρτησε φωτογραφία
από τη συνάντησή τους, σχο-
λιάζοντας με κέφι: «Προ-
σπαθώ να τον πείσω! Τα
κατάφερα λέτε;».

Γαμπρός ξανά;
Πάει για το πέμπτο στεφάνι ο Χρήστος Δάντης. Ο δη-

μοφιλής τραγουδιστής, έπειτα από τέσσερις γάμους με
ισάριθμα διαζύγια και την απόκτηση τριών παιδιών, δή-
λωσε έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του
με τη «Survivor» Ασημίνα Χατζηανδρέου, η οποία βρί-
σκεται στον Άγιο Δομήνικο: «Δεν λέω όχι σε έναν πέμ-
πτο γάμο, δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο αυτό για εμέ-
να», αποκάλυψε on camera.

Το νέο στιλάτο hair look της Άννας Βίσση εί-
ναι η απόλυτη τάση του χειμώνα! Η ποπ σταρ
έκοψε τα μακριά ξανθά μαλλιά της και υιο-
θέτησε ένα γαλλικό καρέ μέχρι τους ώμους,
που «κόβει» χρόνια κι αναδεικνύει τα υπέρο-
χα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Η
τραγουδίστρια εμφανίσθηκε στην επίσημη
πρεμιέρα της παράστασης «Η τρελή του Σα-
γιό» και απέσπασε απανωτά κομπλιμέντα για
την αλλαγή.

Το μήλο κάτω από τη μηλιά!
Ο γιος του Διονύση Αλέρτα
είναι ένας απίθανος μπόμπι-
ρας και ακολουθεί πιστά τα
βήματα του διάσημου μπαμ-
πά του. Ο μόλις ενάμισι
έτους Παναγιώτης πόζαρε
στο Instagram με ποδιά και
καπέλο στο δικό του εργα-
στήριο γλυκών, με τον pastry
chef να σχολιάζει χιουμορι-
στικά: «Δεν πιέζω, ούτε θέ-
λω να επηρεάσω τις αποφά-
σεις του... μια ιδέα ρίχνω τι
δουλειά θα του πήγαινε!».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Σοκαριστικό θέαμα για τον Μπο και την Ελευθερία Ελευ-
θερίου, που παρακολούθησαν live τους συντρόφους τους

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα και Μάριο Πρίαμο αντίστοιχα,
να ερωτοτροπούν στην καλύβα του «Survivor»! Τα εγκεφα-

λικά πολλαπλά, ο θυμός στο κόκκινο ενώ τα σχόλια στο
Twitter έχουν στήσει χορό για το «κέρατο» που έγινε viral.

«Δεν είναι και πολύ ευχάριστη η θέση μου. Συμβαίνουν
αυτά, απλά συμβαίνουν μπροστά σε όλη την Ελλάδα. Δεν
είναι ωραίο, είναι άσχημο, κάτι που στενοχωρεί, γιατί εί-

ναι και πολύ γρήγορα. Το “ήταν” ταιριάζει πολύ στη σχέση
μου με την Καρολίνα. Ο Μάριος πίστευα ότι ήταν φίλος
και ότι ο λόγος του έχει μπέσα και εννοεί αυτά που λέει.

Μάλιστα, πριν φύγουν, ήρθε κοντά και μου είπε ότι θα την
προσέχει. Κι αυτός δεν είναι μόνος του στη ζωή. Το ξέρει

πολύς κόσμος», εξομολογήθηκε ο Μπο.

Τα είπε όλα η «Miss Fuego»
Συγκίνησε η Ελένη Φουρέιρα στην πρώτη της συνέντευξη, λίγο πριν
γίνει μαμά! Η εγκυμονούσα «Miss Fuego» μίλησε πρώτη φορά για το

θαύμα της μητρότητας, ενώ αποκάλυψε τις αποτυχημένες εξωσωματι-
κές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους πρώτους μήνες της κύη-
σης: «Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα, απλώς δυσκολεύτηκα πάρα πολύ.

Ήταν αρκετός ο χρόνος που το προσπαθούσα, έτυχε σε εμένα να είναι
πιο δύσκολο. Ενάμιση χρόνο πάλευα, πέρασα από αποτυχημένες εξω-

σωματικές, από πολλούς γιατρούς, μέχρι που τελικά το μωρό ήρθε
φυσικά. Στις πρώτες εβδομάδες της κύησης έπαθα μια σοβαρή απο-

κόλληση, που με ανάγκασε να ακυρώσω όλες μου τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις και να μείνω στο κρεβάτι τρεις μήνες», ανέφερε, ενώ μι-

λώντας για τον αγαπημένο της Αλμπέρτο Μποτία έσταξε μέλι: «Είμαι
σίγουρη ότι θα είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι ο ιδανικός συνοδοι-

πόρος και στις χαρές και στις δυσκολίες».

Kούκλα και 
με... αλλαγή!

Στενό μαρκάρισμα
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Ανατρεπτικό διάστημα 
λόγω της Πανσελήνου

Σημαντικό γεγονός αυτής της περιόδου είναι η
Πανσέληνος την Κυριακή 5 Φλεβάρη, που θα έχει
επιρροή καθ’ όλη την εβδομάδα. Θα πραγματοποιηθεί

στον άξονα Υδροχόου-Λέοντα και πρόκειται για ένα αρκετά
έντονο και ανατρεπτικό διάστημα για τα ζώδια του Σταθερού
Σταυρού. Σε αυτή την Πανσέληνο συμμετέχει ο Ουρανός, όπου
οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου, του Λέοντα,
του Σκορπιού και του Υδροχόου θα αναγκαστούν να υποστούν,
ηθελημένα και μη, αλλαγές που θα ορίσουν τους βασικούς
τομείς της ζωής τους – εννοείται ότι αν σε αυτά τα ζώδια
έχουμε τον ωροσκόπο μας, ή κάποιον σημαντικό πλανήτη, 
θα πρέπει να προσέξουμε τις έντονες ανατροπές. 

Κριός
(21/3-20/4)

Είστε αρκετά τυχεροί αυτή την περίοδο, γιατί, ό,τι
και να συμβαίνει, πάντα θα υπάρξουν προστατευτικές
δικλείδες από τον Δία, που βρίσκεται στο ζώδιό σας.
Η Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στον τομέα που
αφορά τα συναισθήματά σας και η πιθανότατα να να
απομακρυνθείτε από ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον Ουρανό, που βρί-
σκεται στο δικό σας ζώδιο. Είναι πολύ άβολη στιγμή
για σας, όπου καθετί που θέλετε να ελέγχετε, ενερ-
γοποιείται από την ασύμβατη φύση του Ουρανού.
Έτσι, για άλλη μια φορά, θα απομακρυνθείτε από τη
σιγουριά που τόσο πολύ θέλετε στη ζωή σας. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Η καθημερινότητά σας αλλάζει αυτή την περίο-
δο, εφόσον νιώθετε ότι πολλά θέματα πρέπει να τα
διαχειριστείτε με όσο τον δυνατόν διαφορετικό τρό-
πο, για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Έχετε αρκετή
νευρικότητα, κάτι που μάλλον σας εκθέτει στους
άλλους και χαλά τις σχέσεις σας.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντο-
να αυτή την περίοδο, με την Πανσέληνο να εντεί-
νει αυτό το θέμα και να σας δημιουργεί ανασφά-
λεια. Η Αφροδίτη, βέβαια, από το ζώδιο των Ιχ-
θύων θα φέρει στη ζωή σας σταδιακά ήρεμες κα-
ταστάσεις και ίσως μετακινηθείτε με το ταίρι σας.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Η Πανσέληνος πραγματοποιείται στο δωδέκατο
ηλιακό σας σπίτι, όπου βγάζει απωθημένα και φο-
βίες, καταστάσεις από το παρελθόν που δεν
έχουν θέση τώρα στη ζωή σας. Από την άλλη, η
Αφροδίτη ανανεώνει την προσωπική σας ζωή και
γεύεστε όμορφες στιγμές.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η Πανσέληνος στο τέλος της εβδομάδας θα
σας δημιουργήσει την επιθυμία της αναθεώρη-
σης και της έντονης νοσταλγίας. Μπορεί επίσης
να έχετε ανατροπή στα οικονομικά σας, όπου κυ-
ρίαρχος λόγος θα είναι η κακή διαχείριση των
εσόδων σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η Πανσέληνος  σάς βάζει σε δύσκολα μονοπά-
τια. Τις αλλαγές που θα συμβούν τώρα στη ζωή
σας θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε με θάρρος.
Για εσάς του δεύτερου δεκαημέρου, ίσως ένας
χωρισμός θα είναι μία κατάσταση που δεν θα σας
επιτρέπει εναλλακτικό σχέδιο.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Είστε αρκετά ταλαιπωρημένοι με τον Άρη απέ-
ναντί σας. Η Πανσέληνος, από το ζώδιο του Λέον-
τα, δεν βλέπει αρνητικά το ζώδιό σας, αλλά σας
δημιουργεί την αίσθηση του άγχους, λόγω εργα-
σίας και καθημερινών υποθέσεων που πρέπει να
επιλύσετε. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Η Πανσέληνος του Φλεβάρη θα προκαλέσει
αστάθεια στα οικονομικά σας. Είναι πολύ δύσκολο
να αποφύγετε τις απώλειες στο πορτοφόλι σας, κα-
θώς ξαφνικά και αναπάντεχα θα υπάρξουν έξοδα
που δεν είχατε υπολογίσει. Καλό είναι επίσης να
αποφύγετε τις εμμονικές σκέψεις.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Η Πανσέληνος άξονα είναι μία στιγμή που πολλοί
από εσάς περιμένατε να συμβεί. Η Νέα Σελήνη που
είχε πραγματοποιηθεί στις 21/1 στο δικό σας ζώδιο
σάς προετοίμασε για τα γεγονότα που συμβαίνουν
τώρα, οπότε   η οποιαδήποτε αλλαγή θα έρθει για να
ολοκληρώσει μία κατάσταση που περιμένατε. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Η Αφροδίτη, που έχει προχωρήσει στο δικό σας
ζώδιο, θα σας ευνοεί σε σχέσεις και συνεργασίες.
Βέβαια τις μέρες που θα υπάρξει η επιρροή της Παν-
σελήνου θα έχετε κάποιες ανατροπές στα επαγγελ-
ματικά σας, αλλά και στην καθημερινότητα, που μπο-
ρεί να βγάλει αναπάντεχα και ενοχλητικά γεγονότα.

Λέων
(23/7-22/8)

Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας δημιουργεί μία πε-
ρίεργη κυκλοθυμική κατάσταση, όπου πρωταγωνι-
στούν τα επαγγελματικά σας αλλά και η προσωπική
σας ζωή. Απαλλαγείτε από καταστάσεις που σας τα-
λαιπωρούν και βγείτε από σχέσεις που δεν εκφρά-
ζουν τα ζητούμενά σας. 



Απέχουμε λίγο καιρό από τις
Απόκριες. Το ξεφάντωμα! Τις
εορταστικές εκδηλώσεις που

όλοι γίνονται ένα. Που όλα ή σχεδόν
όλα επιτρέπονται: τα πειράγματα, οι
παρλάτες, οι μάσκες (όχι αυτές που
φοράμε για να αποφύγουμε τον
κορονοϊό!) που κρύβουν το πρόσωπο
και όλοι αναρωτιούνται «ποιος είναι;»! 

Οι σερπαντίνες ρίχνονται από κάθε
πλευρά προς κάθε κατεύθυνση. Ο χαρτο-
πόλεμος πέφτει όπως η βροχή και καλύ-
πτει τα πάντα! Είμαστε λοιπόν πολύ κοντά
στις φετινές εκδηλώσεις, που θα γίνουν
όπως παλιά, ύστερα από διακοπή δυο
ετών λόγω Covid-19.

Ο χαρτοπόλεμος

Από τα παλιά χρόνια ήρθε στη χώρα μας
το κομφετί! Ήρθε για να συμπληρώσει τις
εορταστικές καρναβαλιστικές εκδηλώ-
σεις. Η ετυμολογία της λέξης είναι ιταλι-
κή και προέρχεται από το «confetti» που
είναι ο πληθυντικός της λέξης «confetto»,
που σημαίνει σοκολατάκι, καραμελίτσα, ή
γενικά ζαχαρωτό! Η προέλευση του εθί-
μου «έρχεται» από τις καραμελίτσες που
πετούσαν παλιά στην Ιταλία στο πανηγύρι
του καρναβαλιού. Όλα αυτά που μας ήρ-
θαν εδώ έγιναν… χαρτοπόλεμος! Το κομ-
φετί ή χαρτοπόλεμος λοιπόν είναι μικρά
στρογγυλά κομματάκια από χαρτί. Χρησι-
μοποιούνται σε πάρτι, στο καρναβάλι και
σε κάθε είδους διασκεδαστικές εκδηλώ-
σεις. Τα πετάμε χούφτες χούφτες στον
αέρα και πέφτουν σαν τις νιφάδες του χιο-
νιού, γεμίζοντας τον τόπο όλο!

Διονυσιακές εκδηλώσεις

Το ξεφάντωμα παλιά (σήμερα τα
πράγματα σε πολλά έχουν μάλλον… ξε-
φύγει!) ήταν το γεγονός εκείνων των
ημερών. Ο ιστορικός της εποχής υπο-
γραμμίζει πως «…τις μέρες αυτές λαμ-
βάνει χώρα το έθιμο του γλεντιού, της
ψυχαγωγίας και του “μασκαρέματος”,
της μεταμφίεσης, που έχει τις ρίζες του
στα Κρόνια “Λουκερκάλια” και “Σατουρ-
νάλια” (τα “Σατουρνάλια” ήταν γιορτή
των Ρωμαίων αφιερωμένη στον θεό Σα-
τούρνο, ο οποίος αντιστοιχεί στον ελλη-
νικό θεό Κρόνο. Πραγματοποιούνταν δε
κατά τους χειμερινούς μήνες κατά την

περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου». Η
γιορτή κρατούσε έως και μια βδομάδα)
και στις αρχαιότερες «Διονυσιακές γιορ-
τές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι
μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδού-
σαν πίνοντας κρασί και το κέφι, κορυ-
φωνόταν προς τιμή του Διονύσου. Ο θε-
ός Διόνυσος ή Βάκχος είναι μία μυθική
θεότητα της Αρχαίας Ελλάδας, γνω-
στός ως ο θεός του κρασιού και του
γλεντιού. Ο… έξω καρδιά, όπως λέει
και ο λαός μας.

Το Tριώδιο

Τις ημέρες αυτές καθιερώθηκε και το
καρναβάλι που γινόταν παντού στην Ελλά-
δα με ομαδικές μασκαράτες, χορούς,
γλέντια, σάτιρα και διάφορα ιδιαίτερα έθι-
μα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξε-
φάντωμα, για κρασί και για χίλια δυο πει-
ράγματα…

Παράλληλα είχαμε και τα ονομαστά
πάρτι (συγκεντρώσεις στα σπίτια όπου τα
νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, συγκεν-
τρώνονταν, χόρευαν, γλεντούσαν και
ερωτεύονταν) όπου είχαμε «γλέντι μέχρι
πρωίας»! Σε πολλές περιοχές μάλιστα το
καρναβάλι κράταγε πολλές ημέρες. Και η

διασκέδαση είχε νόημα και αξία. Έτσι οι
τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά
Δευτέρα, οπότε και ξεκινά η Μεγάλη Σα-
ρακοστή, ονομάζονται Απόκριες. Ταυτί-
ζονται μάλιστα με την περίοδο του Τριωδί-
ου, που είναι μια κινητή περίοδος στην
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, από την
Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου
μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρι-
νής. Από τη μέρα που αρχίζει το Τριώδιο
μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα είναι ιδιαί-
τερο διάστημα. Όλα αυτά συμβολίζουν
τον ερχομό της άνοιξης και την προετοι-
μασία των ανθρώπων για το Πάσχα.

Η κορύφωση στην Πάτρα

Στην Πάτρα (οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν
από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 21
και 22 Ιανουαρίου) έχουμε την κορύφω-
ση του καρναβαλιού. Εδώ γίνεται το ξα-
κουστό σε όλο τον κόσμο καρναβάλι.
Στην ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού
διαβάζουμε πως «η δημιουργία του οφεί-
λεται σε πρόσμειξη διάφορων πολιτιστι-
κών στοιχείων: α) πατροπαράδοτα απο-
κριάτικα έθιμα του ελλαδικού χώρου και
της Πάτρας, β) επιρροές από τη Δυτική
Ευρώπη και ιδίως την Ιταλία και τα γειτονι-

κά Επτάνησα και γ) καινοτομίες που προ-
έκυψαν στη διάρκεια καρναβαλικών εορ-
τασμών στην Πάτρα». Πρέπει να προσθέ-
σουμε ότι το καρναβάλι, όπως και οι πε-
ρισσότερες αποκριάτικες εκδηλώσεις
στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, συνδέον-
ται με αρχαίες παγανιστικές εκδηλώσεις
και ιεροτελεστίες, όπως αυτές προς τιμήν
του Διονύσου. Σύμφωνα με τους ιστορι-
κούς: «Στην καρδιά του χειμώνα, οι πιστοί
με τις ειδικές γιορτές επικαλούνταν τη θε-
ότητα, η οποία θεωρείτο πως ξαναγεννιό-
ταν για να φέρει και πάλι την άνοιξη. Πα-
ρεμφερείς εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και
μετά την εξάπλωση του Χριστιανισμού».
Εκείνο πάντως που «βγαίνει» διαβάζον-
τας την ιστορία είναι το γεγονός πως αφε-
τηρία του Πατρινού Καρναβαλιού ήταν ο
πρώτος αποκριάτικος χορός μετά την
απελευθέρωση, που δόθηκε στην οικία
του γνωστού εμπόρου εκείνης της επο-
χής του Μωρέττη, το 1829 πριν δηλαδή
από 194 χρόνια!

Για την ιστορία όμως του Πατρινού Καρ-
ναβαλιού, που κρατάει τα σκήπτρα των
εορταστικών εκδηλώσεων χρόνια τώρα,
θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας.
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του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

Σερπαντίνες, χορός, τραγούδι 
και ξεφάντωμα στο καρναβάλι!
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Πολυεπίπεδο ταλέντο στο φάσμα της τέχνης,
ως εξαιρετικός ηθοποιός του θεάτρου, του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έξοχος

αφηγητής με μία σπάνια και αισθαντική φωνή,
ραδιοφωνικός παρουσιαστής, σκηνοθέτης και
παραγωγός, αλλά και υψηλού κύρους μεταφραστής 
ο Νίκος Σκιαδάς διέλαμψε καλλιτεχνικά και μας
κληροδότησε μνημειώδεις και υψηλού κύρους
ερμηνείες, σε όλο το δύσβατο το πεδίο της
υποκριτικής. 

Είχε μία μοναδική αστική αύρα η παρουσία του που, σε
συνάρτηση με την πολυεπίπεδη δραματική του παιδεία,
την υποδειγματική σκηνική του άνεση και το έξοχο θεατρι-
κό του ταμπεραμέντο, του χάριζε την άνεση να υποδύεται
μεγάλους ρόλους και να τους επενδύει αισθητικά με το
μοναδικό λυρικό του κύτταρο. Και στις τρεις επάλξεις της
υποκριτικής, θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, μας
έδωσε μοναδικής ηθικής έντασης ερμηνείες, που δι-
καίως το κατατάσσουν στους μύστες της υποκριτικής τέ-
χνης. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις έξοχες συμμετο-
χές του στην «Αγριόπαπια» του Ερρίκου Ίψεν, στη «Στρίγ-
γλα που έγινε αρνάκι» του Στρίντμπεργκ, στο «Φορτουνά-
το» του Μάρκου-Αντωνίου Φώσκολου, στο πεδίο του θεά-
τρου, στην κορυφαία «Δίκη των δικαστών», στη «Λεωφό-
ρο του μίσους», στη «Θύελλα στο σπίτι των ανέμων», στον
«Διωγμό» και σε άλλες ακόμα κορυφαίες κινηματογραφι-
κές ταινίες, αλλά και σε υψηλού δραματικού χαρακτήρα
τηλεοπτικές σειρές, που έμειναν ανεξάλειπτες στην κινη-
ματογραφική μας μνήμη και μας χάρισαν μοναδικές στιγ-
μές ηθικής αρμονίας και χαράς, όπως οι: «Βασίλισσα
Αμαλία», «Η Κραυγή των λύκων, «Η λάμψη των άστρων,
«Ετυμηγορία», «Ο μεγάλος ξεσηκωμός», «Οι κληρονό-
μοι», «Οι δίκαιοι», «Το μινόρε της αυγής», «Ο συμβολαι-
ογράφος», «Ακριβή μου σοφία», «Σαν τα τρελά πουλιά»
κ.ά., που καταδεικνύουν περίτρανα το μεγάλο δραματικό
εύρος του Νίκου Σκιαδά, αλλά και τις κορυφαίες υποκρι-

τικές του ικανότητες, με τις οποίες σφράγισε ανεξίτηλα
το δραματικό μας πεδίο. Σημειώνοντας ακόμα και το ση-
μαντικό πέρασμά του στο τηλεοπτικό θέατρο και δη στις
παραστάσεις: «Ανδόρα» (1976) ΕΡΤ, «Νύχτα γεμάτη θαύ-
ματα, νύχτα γεμάτη μάγια» (1977) ΥΕΝΕΔ, «Ο Γολγοθάς»
(1977) ΥΕΝΕΔ, «Ο πόλεμος των δύο φύλων» 1979-1980
ΕΡΤ, «Το στρείδι και το μαργαριτάρι» (1972) ΕΙΡΤ, «Το τα-
ξίδι του πλοιάρχου Κουκ» (1973) ΕΙΡΤ κ.ά.

Πολλές φορές η φιγούρα του σε σίριαλ και θεατρικές
παραστάσεις, προσιδίαζε με μοναδικό τρόπο στις αριστο-
κρατικές φυσιογνωμίες που είχαν οι κόντες και οι άρχον-
τες των Επτανήσων του 19ου αιώνα, με όλο το θάμπος
και το φέγγος της αριστοκρατικής τους λάμψης και με την
κοινωνική τους θέση και οικονομική ευρωστία να κλυδω-
νίζονται από την καταλυτική επίδραση των αστικών στρω-
μάτων, που σκίαζε σιγά-σιγά το απερχόμενο από τον κοι-
νωνικό ορίζοντα αρχοντολόι της επτανησιακής Ελλάδας.
Με χαρακτηριστικές εικόνες του από αυτό το αισθητικό
μοτίβο, στον επικό «Συμβολαιογράφο» στην ΕΡΤ και σε
άλλα ακόμα σίριαλ. Παράλληλα με την υποκριτική του
δεινότητα, ο Νίκος Σκιαδάς διέθετε και μία εξαιρετική
κριτική μάτια και μας χάρισε και σε αυτό το δύσβατο πε-
δίο μοναδικές κριτικές προσεγγίσεις για αριστουργήματα
του κλασικού δραματολογίου, αλλά και για εμπνευσμένες
θεατρικές παραστάσεις, νέων δημιουργών, που προοικο-
νομούσαν την ανακαίνιση του ελληνικού θεάτρου. Για να

τονίσουμε εμφατικά, ακόμα, τη μοναδική και ταλαντούχα
φωνή του, με την οποία επένδυσε αισθητικά σπουδαίες
ραδιοφωνικές εκπομπές. Εξάλλου υπήρξε και ραδιοφω-
νικός διευθυντής σε εξαιρετικές ραδιοφωνικές εκπομπές
του Βύρωνα Πάλλη, ενώ πραγματοποίησε σημαντικές με-
ταγλωττίσεις αρκετών παιδικών εκπομπών, δανείζοντας
τη βελούδινη φωνή του στην επιτυχημένη σειρά «Στρουμ-
φάκια», όπου υποδυόταν τον Δρακουμέλ το 1984 στην
ΕΡΤ, αλλά και στην εκπομπή «Μία φορά και έναν καιρό
στο διάστημα» το 1983, επίσης στην ΕΡΤ.

Και στο θέατρο

Ο Νίκος Σκιαδάς είδε το φως της ζωής στην Αθήνα το
1939 και μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών σπου-
δών, με ξεχωριστή αγάπη και έφεση για το θέατρο, σπού-
δασε στις Δραματικές Σχολές του Πέλου Κατσέλη και του
Ωδείου Αθηνών. Με την αποφοίτησή του ευθύς ξεχύθηκε
στην αρένα της τέχνης, για να πραγματώσει την πολύπλαγ-
κτη και επιτυχημένη δραματική του πορεία. Την πρωτόλεια
θεατρική του εμφάνιση έκανε στη θεατρική σκηνή της «Νε-
οελληνικής Σκηνής», συμμετέχοντας στην παράσταση
«Φορτουνάτος». Έκτοτε συμμετείχε σε πλήθος έργων του
κλασικού δραματολογίου, πλάι στους μεγάλους ηθοποιούς
του ελληνικού θεάτρου, ενώ υπήρξε διακεκριμένος συνερ-
γάτης τόσο του Εθνικού όσο και του Κρατικού Θεάτρου Βο-
ρείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Στη μεγάλη οθόνη πραγματοποί-
ησε την πρωτόλεια εμφάνισή του το 1960, με την ταινία
«Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», ενώ κύκνειο κινηματογρα-
φικό του άσμα αποτέλεσε η ταινία «Απουσίες» το 1987.
Συνολικά εμφανίστηκε σε 15 ταινίες. Τη δεκαετία του ’70
ο Νίκος Σκιαδάς συμμετείχε επιτυχώς επίσης και σε αρκε-
τές ταινίες μικρού μήκους. Μοίρα τραγική, ο κορυφαίος
μύστης της δραματικής μας τέχνης έφυγε νωρίς από τη
ζωή, νεότατος, εκδημώντας το 1991, σε ηλικία μόλις 52
ετών. Υψηλού ύφους σκηνική παρουσία, ακένωτο δραμα-
τικό ταλέντο, αλλά και ευγένεια ήθους ήταν τα χαρακτηρι-
στικά στοιχεία της πολυμερούς δραματικής παρουσίας
του αξέχαστου Νίκου Σκιαδά.

*Συγγραφέας, α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Κινηματογράφος 
Διωγμός, 1964
Η δίκη των δικαστών, 1974
Η λεωφόρος του μίσους, 1968
Η Παριζιάνα, 1969
Η ώρα της αλήθειας, 1969
Θύελλα στο σπίτι των ανέμων, 1968
Μανία, 1985
Με πότισες φαρμάκι, 1965
Ο παλαβός κόσμος του Θανάση, 1979
Ο τρομοκράτης, 1975
Οι αμαρτωλοί, 1971
Τα ξένα χέρια είναι πικρά, 1968

Ρετρό

Έλαμψε στο φάσμα της υποκριτικής τέχνης

Νίκος Σκιαδάς

του Πάνου Ν. Αβραμόπουλου*
www.panosavramopoulos.blogspot.gr
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Οπως έχει ήδη τονιστεί, το δημόσιο χρέ-
ος αποτελεί πλέον μία μακροχρόνια
βραδυφλεγή βόμβα, που, αν δεν αντι-

μετωπιστεί μέσω της εκπόνησης ενός στρατη-
γικού σχεδιασμού διαχείρισης, απειλεί στην κυ-
ριολεξία να ανατινάξει την εθνική οικονομία.
Δυστυχώς πληρώνουμε βαρύ τίμημα για τις
αμετροεπείς, κυνικές και ρουσφετολογικές
κομματικές πολιτικές του παρελθόντος, που
δεν σεβάστηκαν το δημόσιο χρήμα, τις προ-
οπτικές και το μέλλον της εθνικής οικονομίας,
αλλά και το αίμα και τον ιδρώτα του ελληνικού
λαού, που κατά ένα μέρος είχε εναποτεθεί και
στα ασφαλιστικά ταμεία. Κομματικές πολιτι-
κές, οι οποίες αναπόδραστα μας οδήγησαν στα
θανατηφόρα δεσμά του δημόσιου χρέους.

Με φρόνηση έτσι σήμερα και με τη συνεν-
νόηση όλων των παραγόντων της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και των κοινωνικών εταί-
ρων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημόσιο
χρέος με στρατηγικό τρόπο και, μέσα από την
υποβίβαση της επικινδυνότητάς του, να δώ-
σουμε το απαραίτητο οξυγόνο στην οικονο-
μία και στην κοινωνία, για να ανασυγκροτη-
θούν. Κορυφαία στρατηγική μας προς αυτή
την κατεύθυνση πρέπει να αποτελεί, έτσι, η
μετακύλιση των αποπληρωμών στο μέλλον,

που βεβαίως συνιστά την κορυφαία επιλογή
ελάφρυνσης και που σε σημαντικό βαθμό
έχει επιτευχθεί. Ωστόσο πρέπει να συνεχί-
σουμε με περισσότερη ένταση την περαιτέ-
ρω μετακίνηση των αποπληρωμών μας σε
μεταγενέστερους χρόνους, προκειμένου να
τονώσουμε τη, ζωτική για την ανάπτυξη, ρευ-
στότητα της εθνικής οικονομίας.

Επιβάλλεται έτσι να υιοθετήσουμε πιο ενερ-
γές πολιτικές διαχείρισης του χρέους, εκμε-
ταλλευόμενοι τα συμφέροντα επιτόκια που
ισχύουν σήμερα, ένεκα και της φιλικότερης νο-
μισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Από τα μεγάλα μας ζητούμενα
της οδυνηρής περιόδου των μνημονίων ήταν η
υπαγωγή μας στην ποσοτική χαλάρωση. Πά-
ραυτα υφίστανται και σήμερα ευνοϊκές οικονο-
μικές συνθήκες στις άλλες οικονομίες, για να
κάνουμε στρατηγικές κινήσεις ελάφρυνσης
του δημόσιου χρέους. Το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα
ευθύνης, αλλά και βασανιστική μελέτη όλων
των παραμέτρων που συναποτελούν το δημό-
σιο χρέος, καταθέτει προτάσεις, για τη συνετή
και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Προτεί-
νει έτσι για την επίτευξη αυτού του σκοπού:

� Τη βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση των τα-

μειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και αυ-
τών του Κράτους, μέσα από μία κοινή στρατηγι-
κή πολιτική διαχείρισης.

� Την απάλειψη του περιορισμού που έχει επι-
βληθεί σε ελληνικές τράπεζες σχετικά με το
ανώτατο ύψος ομολόγων του Ελληνικού Δημο-
σίου, τα οποία μπορούν να παρακρατούν στο
χαρτοφυλάκιό τους.

� Τη διαρκή παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου
στις αγορές, με εστιασμένες στρατηγικά νέες
εκδόσεις ομολόγων, περαιτέρω διεύρυνση της
δευτερογενούς αγοράς, καθώς και δημιουργίας
μιας repomarket αγοράς ομολόγων.

� Επίσης τη διαχείριση και την άμβλυνση του
επιτοκιακού κινδύνου, όπως και προαγορές
εκείνου του τμήματος του χρέους, που έχει
υψηλό κόστος εξυπηρέτησης, είτε με την κά-
λυψη κεφαλαίων από νέες ομολογιακές εκδό-
σεις είτε και από το αποθεματικό.

Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μία δέ-
σμη κρίσιμων παρεμβάσεων, προκειμένου να
διαχειριστούμε στρατηγικά το δημόσιο χρέος
και μέσα από τον ορθοεπή διαχείρισή του να
δημιουργήσουμε τον απαραίτητο ζωτικό χώρο
για την αναπτυξιακή μας ανασυγκρότηση.

Γράφει 
ο Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος

Για μία στρατηγική αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους

Συγγραφέας, α’
αναπληρωματικός

δημοτικός
σύμβουλος
Αθηναίων 

Από το 2010, με πολύ έντονο και δυναμι-
κό τρόπο, ίσως λίγο αργά αλλά πολύ
σταθερά η νέα γενιά παίρνει τον λόγο,

αναλαμβάνει τα ηνία. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία, ο μέσος όρος ηλι-
κίας σε όλες τις θεσμικές και διοικητικές βαθ-
μίδες –ανά την πατρίδα– είναι κοντά στο 45-
47! Ο ενεργός ρόλος της νεολαίας 17-32 ετών
στα οικονομικο-κοινωνικο-πολιτικά δρώμενα
του τόπου μας είναι εξέχουσας σημασίας για
ένα λαμπρότερο μέλλον. 

Άλλωστε, πρόοδος χωρίς νέες/νέους δεν θε-
ωρείται πρόοδος. Όμως, γνωρίζοντας από πρώ-
το χέρι, οι νέες και οι νέοι οι οποίοι μπαίνουν
στην πολιτική δεν είναι αφελείς και το έχουν
αποδείξει ουκ ολίγες φορές, όντας οι καλύτεροι
εκπρόσωποι της γενιάς μας στο κάθε πολιτικό
κόμμα σε κάθε θεσμικό επίπεδο. Νεολαίοι 20-
30-35 ετών, λοιπόν, που κατέρχονται υποψήφι-
οι ή που στηρίζουν υποψηφίους χρησιμοποιούν
πάντα τη λέξη «αλλαγή», αλλά και τι να κάνουν,
λογικό είναι γιατί σίγουρα όλο και κάτι δεν θα
μας αρέσει – μπορεί και πολλά. Η ανάγκη να κα-
θορίζουμε εμείς το μέλλον μας είναι πιο επιτα-
κτική από ποτέ. Για να πετύχουμε ένα καλύτερο

αύριο και να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο για
να ζήσουμε και να κάνουμε παιδιά και να τα με-
γαλώσουμε, πρέπει να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
Μόνο τότε θα έχουμε πραγματική και λειτουργι-
κή φωνή. Μόνο τότε οι εκπρόσωποί μας θα εκ-
προσωπούν πρώτα εμάς ως γενιά και μετά τα
κόμματα. Κατέλθετε στις κάλπες, φίλες και φί-
λοι γύρω των 20 και 30 ετών. Ψηφίστε με γνώ-
μονα το μέλλον της κοινωνίας μας. Ψηφίστε αν-
θρώπους με όραμα πραγματικής αλλαγής. Με
διάθεση για όμορφους, σαγηνευτικούς, σχεδόν
ερωτικούς, δημοκρατικούς και πατριωτικούς
αγώνες! Ψηφίστε ως υπερ-κοινωνικά όντα που
θέλουν να δουν πραγματική αλλαγή λιγάκι
έστω, όσο ζουν… και όχι ως καρικατούρες ενός
ανόητου θεάτρου σκιών χωρίς ουσία και αποτέ-
λεσμα. Κάψτε το timeline του κομματικού ενδο-
τισμού! Αρκετά πια με τους παντός είδους λαϊκι-
στές και μωροφιλόδοξους! Αρκετά με τους αρι-
στερούς αιθεροβάμονες, που οραματίζονται
κοινωνικές δυστοπίες, απέτυχαν ιστορικά, τέ-
λος, να πάνε στο καλό! Αρκετά πια με εκείνους
που στον βωμό μια δήθεν φιλο-πατριωτικής
υποκουλτούρας ταλαντεύουν και ρίχνουν χαμη-
λά τη Δημοκρατία, τη Χριστιανοσύνη, την Ελλά-

δα μας! Και οι δύο παραπάνω πλευρές δεν αγα-
πάνε τον τόπο μας, δεν υπηρετούν τους θε-
σμούς ορθά και ηθικά, δεν έχουν να προσφέ-
ρουν τίποτα παραπάνω… Τους δοκιμάσαμε,
τους ζυγίσαμε, βρέθηκαν ελλιπείς και λίγοι…
Σπίτι τους, τώρα! It’s now or never! Ψηφίστε και
αναδείξτε επιστήμονες, ιδιώτες με μεγάλη επι-
τυχία, αγρότες και εργάτες και γεωργούς με χι-
λιόμετρα στον γλυκό κάματο της ζωής, νέους οι-
κογενειάρχες και νοικοκυραίους που μιλάνε για
την Ελλάδα και δακρύζουν… Σίγουρα υπάρ-
χουν, να τους βρείτε, think out of the box! 

Αυτό να είναι το «legacy» μας. Αξίζει να το προ-
σπαθήσουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε,
εμείς είμαστε κύριοι και διαμορφωτές του μέλ-
λοντός μας! Και όταν κάποτε γίνουμε 50-60 και ο
Θεός να δώσει και παραπάνω ετών, θα μπορούμε
να λέμε ναι, προσπάθησα, ήμουν παρούσα και
παρών μαζί με τους χιλιάδες άλλες/άλλους. Για-
τί όλα εκείνα που μας ενώνουν θα είναι πάντα πε-
ρισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν! Γιατί το
έχει ανάγκη η κοινωνία μας, γιατί το χρωστάμε
στη Δημοκρατία, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα!
Φταίνε τα πρόσωπα, δεν φταίνε οι θεσμοί, στείλ-
τε τα στο σπίτι τους. 

Γράφει ο
Θωμάς Χ. 
Μαρκόπουλος

Νεολαία και εκλογές: Σχέση πάθους και... μίσους! 

Επικοινωνιολόγος -
ραδιοφωνικός 

παραγωγός 
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ΗΧριστίνα Τσιλιγκίρη είναι μια λαμπρή κυ-
ρία. Είναι ο ορισμός της επιτυχημένης
γυναίκας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Λο-

γιστικής της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έκανε με-
ταπτυχιακό με θέμα την «Οργάνωση & Διοίκηση
Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» του
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητι-
σμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου και παράλληλα πήρε και μεταπτυχιακό με
τίτλο «Hospitality and Tourist Management»
του University of Derby. Σήμερα είναι υποψήφια
διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και εκτός
των άλλων μιλάει τρεις γλώσσες.

Η Χριστίνα εργάζεται από μικρή ηλικία. Αρχι-
κά ως λογίστρια, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε

με τη διοργάνωση μεγά-
λων αθλητικών εκδηλώ-
σεων. Τα τελευταία 18
χρόνια έχει ασχοληθεί μέ-
σα από διάφορα πόστα με
την ανάπτυξη του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού καθώς
και με τη δημιουργία βιώ-
σιμων αθλητικών εγκατα-
στάσεων, διατελώντας με-
ταξύ άλλων διευθύντρια
στον Τομέα Αθλητισμού
και ΑμεΑ της UNESCO

Πειραιώς και Νήσων. Το 2011 έγινε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΦΠ και από το
2014 υπηρέτησε τον σύλλογο, από τη θέση της
Γενικής Γραμματέως.

Δραστήρια και δυναμική, ασχολείται και με
τον επιχειρηματικό κλάδο. Από το 2018 έως
σήμερα είναι ιδιοκτήτρια της εταιρείας C.J.T.
Solutions και παράλληλα συμμετέχει και υλο-
ποιεί δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, με
στόχο τη στήριξη και την ενσωμάτωση κοινωνι-
κά αδύναμων ομάδων στην ευρύτερη περιοχή
του Πειραιά.

Ανακαλύπτοντας ότι της ταιριάζει η ενασχό-
ληση με τα κοινά, τον Ιούλιο του 2019 κατέβη-
κε για πρώτη φορά υποψήφια στις βουλευτι-
κές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Έχοντας
ποντιακές ρίζες πιστεύει, όπως επισημαίνει,
πολύ στον δεσμό του ανθρώπου με τον τόπο
του. Αποφάσισε να κάνει το βήμα μπροστά
στον χώρο της πολιτικής ορμώμενη από το γε-
γονός ότι, περπατώντας τη Δραπετσώνα, το
Κερατσίνι, τον Κορυδαλλό, τη Νίκαια, το Πέ-
ραμα, τον Ρέντη και τη Σαλαμίνα, είδε ανθρώ-
πους να διψούν για ευκαιρίες. Να ζουν σε πε-
ριβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές, δί-
χως υποδομές και δυνατότητες απασχόλησης.
Τελικά, δεν κατάφερε να μπει στο Κοινοβού-
λιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στην Β’
Πειραιά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρα-
τίας, αλλά αυτό δεν την απογοήτευσε.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανέλαβε τη θέση
της διευθύντριας του Σταδίου Ειρήνης και Φι-
λίας και στη συνέχεια ορίστηκε ως πρόεδρος.
Θέση την οποία κατέχει επιτυχώς έως σήμερα.

Χριστίνα Τσιλιγκίρη,
η δυναμική πρόεδρος
του ΣΕΦ

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

«Εις το όνομα του Άλκη. 
Ο Άλκης είμαι και μπορώ μέσα 
από εσένα πια να ζω, αρκεί να 
ξέρεις, να μιλάς, να σου μιλάω.
Γινόμαστε ένα για τον Άλκη».

Αυτό διαβάσαμε και
ακούσαμε όλοι όσοι την
περασμένη εβδομάδα

ήμασταν στο γήπεδο ή παρακο-
λουθούσαμε τα παιχνίδια από
το ραδιόφωνο και την τηλεόρα-
ση. Το ίδιο θα ακουστεί και θα
μεταδοθεί και αυτή την εβδομάδα. Με
απόφαση λοιπόν της Super League στο
19ο λεπτό (η ηλικία του Άλκη) όλων των
αγώνων και για ένα λεπτό προβλήθηκε
στον ηλεκτρονικό πίνακα και ακούστηκε
μήνυμα στη μνήμη του Άλκη Καμπανού,
του οπαδού του Άρη, που πριν από έναν
χρόνο δολοφόνησαν οπαδοί άλλης ομά-
δας. Η βία δεν έχει θέση στο ποδόσφαι-
ρο. Στην ζωή. Στην κοινωνία μας. Ας γίνει
σύνθημά μας το «Ποτέ Ξανά»!

Με αφορμή τη σωστή απόφαση της
διοργανώτριας αρχής της Super League,
ας δούμε τι πρωτάθλημα παρακολουθού-
με. Κάθε φορά που έχουμε αγώνες, είτε
πηγαίνω στο γήπεδο είτε… στήνομαι
στην τηλεόραση, προσπαθώ να δω μια
εντεκάδα που να περιλαμβάνει περισσό-
τερους Έλληνες! Φευ! Αντίθετα μάλιστα.
Διαπίστωσα πως σε πολλές ομάδες μά-
ταια έψαχνα να βρω έστω και ένα Ελλη-
νόπουλο να αγωνίζεται στην εντεκάδα
τους! Την ίδια διαπίστωση έκανα και στη
λίστα με τους αναπληρωματικούς! Συγκε-
κριμένα, ο Άρης τα τελευταία δύο με τρία

χρόνια διαθέτει στο ρόστερ του
κατά 98% μόνο παίκτες με κοι-
νοτικό διαβατήριο και έξι αντί
τέσσερις ή πέντε ξένους! Αυτό
δεν συμβαίνει φυσικά μόνο με
τον Άρη, αλλά και με τις υπόλοι-
πες ομάδες μας, με τη διαφορά
πως στο ρόστερ τους έχουν από
5 μέχρι 15 Έλληνες ποδοσφαι-
ριστές!

Πρόσφατα, στην έρευνα που
έκανε το ανεξάρτητο Κέντρο
Μελετών για το Διεθνές Ποδό-

σφαιρο, καταπιάστηκε με τον χρόνο συμ-
μετοχής των αλλοδαπών ποδοσφαιρι-
στών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα! Ο
Άρης –σύμφωνα με το Κέντρο– έχει την
αρνητική, πρώτη θέση! Να προσθέσω
πως στην τελευταία έρευνα η οποία αφο-
ρά τον χρόνο συμμετοχής που έχουν οι ξέ-
νοι ποδοσφαιριστές σε 31 ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα, η Ελλάδα και η Κύπρος
καταλαμβάνουν τις πέντε πρώτες θέσεις.
Ο Άρης σε αυτή την κατηγορία έχει ανα-
δειχθεί πρωταθλητής! Η ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης, στα παιχνίδια που έχει δώσει
μέχρι στιγμής, το 99% του χρόνου που
διήρκησαν είχε στη σύνθεσή του μόνο αλ-
λοδαπούς παίκτες!

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση
του Κέντρου, στα τελευταία χρόνια η…
κατάταξη έχει ως εξής. Πρώτος ο Άρης
με 98,4%, δεύτερος ο Βόλος με 89,3%,
τρίτη η ΑΕΚ με 87%, τέταρτος ο ΠΑΟΚ με
84,1%, πέμπτος ο Αστέρας Τρίπολης με
83%, έκτος ο Ολυμπιακός με 76%, έβδο-
μος ο Παναιτωλικός με 70,6% και όγδοος
ο Παναθηναϊκός με 62,5%! Να σημει-

ώσουμε ακόμη ότι, στο ελληνικό πρωτά-
θλημα, κάθε ομάδα δικαιούται να χρησι-
μοποιεί πέντε μη κοινοτικούς, δηλαδή ξέ-
νους παίκτες, στην ενδεκάδα της σε κάθε
αγώνα. Και εδώ η ομάδα της Θεσσαλονί-
κης κατέχει την πρώτη θέση. Οι κιτρινό-
μαυροι στο ρόστερ τους έχουν έξι ποδο-
σφαιριστές που ανήκουν σε αυτή την κα-
τηγορία! Έτσι, σε κάθε αγώνα ένας από
τους έξι μένει εκτός. Πιστεύω πως το ίδιο
γίνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες μας,
με τη διαφορά πως βλέπουμε έστω και
τρία Ελληνόπουλα να φοράνε φανέλα
βασικού! Έχουμε λοιπόν ελληνικό πρωτά-
θλημα χωρίς Έλληνες ποδοσφαιριστές!

«Επιμένεις στα Ελληνόπουλα όπως και
εγώ…» μου είπε το πρωί της περασμένης
Κυριακής στην εκπομπή του στον ΣΚΑΪ ο
Γιώργος Αυτιάς, που κάθε Σαββατοκύρια-
κο έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην
πρωινή ενημέρωση, στο σχόλιο που έκα-
να για τις Β’ ομάδες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ, που μετέχουν στη Super League
2 και χρησιμοποιούν σχεδόν μόνο Ελλη-
νόπουλα! 

Επιμένω και θα επιμείνω στη μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή Ελλήνων παικτών. Και αυ-
τό γιατί, εάν οι ομάδες μας στη Super
League συνεχίσουν να μη χρησιμοποιούν
περισσότερα Ελληνόπουλα στους αγώ-
νες τους, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο
πως σε λίγα χρόνια (ένα, δύο, άντε τρία)
δεν θα βρίσκουμε παίκτες για να συγκρο-
τήσουμε εθνική ομάδα! Αυτή είναι η τρα-
γική αλήθεια. Δεν είναι υπερβολή! Είναι
δυστυχώς η πραγματικότητα! 

Οκτώ χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, η Ελλάδα πή-
γαινε στις κάλπες για τις εθνικές εκλογές. Ο
ελληνικός λαός, κουρασμένος από μια μακρά

περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης και δυσβάστα-
χτων πολιτικών αποφάσεων, λόγω μνημονίων, απο-
φάσισε για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου να
κάνει μια αριστερή στροφή στη ρότα της χώρας, ψη-
φίζοντας μια αυτοαποκαλούμενη προοδευτική κυ-
βέρνηση, που θα άλλαζε τα δεδομένα. Η εκλογή ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν το αποτέλεσμα της δυσαρέσκειας των Ελ-
λήνων απέναντι σε πιο συντηρητικές κυβερνήσεις
που, στην προσπάθειά τους να ανατάξουν τη χώρα, αναγκάστη-
καν να πάρουν σκληρές και άδικες αποφάσεις, για να μην πέ-
σει στα «βράχια». Αποφάσεις που τελικά έσωσαν το «καράβι»,
αλλά βούλιαξαν πολλούς «καπετάνιους», στοιχίζοντάς τους
ακόμα και την πολιτική τους ύπαρξη.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πήρε την εξουσία λέγοντας βα-
ρύγδουπα συνθήματα, προσφέροντας μαγικές λύσεις για τα
προβλήματα και δίνοντας απραγματοποίητες ελπίδες, σε
έναν λαό που υπέφερε πολύ, πληρώνοντας αμαρτίες ολό-
κληρων δεκαετιών, από επιλογές πολιτικών που ήταν κατώ-
τεροι των περιστάσεων. Όλα αυτά, μάλιστα, τη στιγμή που η

Ελλάδα σιγά-σιγά έμοιαζε να βρίσκει κάποιον στοι-
χειώδη βηματισμό για να βγει από το τέλμα των μνη-
μονίων και της ασφυκτικής επιτήρησης.

Πέντε χρόνια μετά τη λεγόμενη «αριστερή παρέν-
θεση», όπως τελικά αποδείχτηκε, ο λογαριασμός
για τα πεπραγμένα της έπεσε βαρύς, στην πλάτη της
εξαπατημένης κοινωνίας, η οποία στήριξε τα όνειρά
της για ένα καλύτερο αύριο σε ένα καλοβαλμένο
παιδαρέλι –με πλούσια εμπειρία από τα 15μελή
συμβούλια του σχολείου, τις καταλήψεις και τις νεο-
λαίες των πανεπιστημίων– που ενδύθηκε το κου-

στούμι του μεγάλου πολιτικού ηγέτη, αλλά έγινε σύμβολο
της πολιτικής ουτοπίας. Εθνική ταπείνωση, πλασματικά δη-
μοψηφίσματα, capital controls, νέο μνημόνιο, μεθοδεύσεις
στα Μέσα και πολλά άλλα τα «επιτεύγματα» μιας δογματικής
νοοτροπίας, που καθόριζε του πολίτες με βάση την πολιτική
και όχι το αντίστροφο. Άλλωστε, όπως είχε αναφέρει και ο
μακαρίτης πλέον Μίκης Θεοδωράκης, «ο χειρότερος φασι-
σμός είναι ο αριστερόστροφος» και ίσως, παραφράζοντας
τον μέγιστο Μίκη, θα μπορούσαμε, αν μη τι άλλο, να επιβε-
βαιώσουμε τη ρήση του, λέγοντας με σιγουριά πια ότι ο χει-
ρότερος δογματισμός είναι ο αριστερόστροφος.

Δεν είναι υπερβολή! Είναι δυστυχώς  πραγματικότητα!   

Οκτώ χρόνια μετά, οι πληγές είναι ακόμα «ανοιχτές»

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει ο
Γιώργος
Γρηγορόπουλος
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Τ ην περασμένη Δευτέρα, ο
πρόεδρος της ΕΠΟ Τάκης
Μπαλτάκος δήλωσε στην

εκπομπή «Δίκη στο ΟΡΕΝ»: «Δεν έγινα
πρόεδρος-φερέφωνο και γλάστρα. Αν
θέλουν τέτοιον, εγώ δεν είμαι». Σε
σχετική ερώτηση αν τα έχει «χαλάσει»
με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, τόνισε:
«Εγώ δεν τα χάλασα μαζί του. Αν τα
χάλασε αυτός, ρωτήστε τον». 

Το «Π» αποκαλύπτει σήμερα πως οι ισορ-
ροπίες στην ΕΠΟ άλλαξαν μετά τη διάλυση
της συμμαχίας ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και μία άλλη
αναδύθηκε. Αυτή ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και
τον Ολυμπιακό! Ναι, σ’ αυτόν τον απίθανο
κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μπο-
ρεί να γίνουν όλα. Ακόμα και να αποστασιο-
ποιηθούν μεταξύ τους οι Πόντιοι Μελισσα-
νίδης και Σαββίδης και να μονιάσουν Μαρι-
νάκης και Σαββίδης! Όλα για το συμφέρον. 

Ο Μπαλτάκος εξελέγη πρόεδρος της
ΕΠΟ με τη στήριξη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.
Κι όλα πήγαιναν καλά στην αποφασίζουσα
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, όταν προ-
έκυψε μέγα θέμα με τον εκτελεστικό διευ-
θυντή Ιάκωβο Φιλιππούση. Σύμφωνα με
το καταστατικό, αυτός έπρεπε να είναι το
κουμάντο της ΕΠΟ και ο Μπαλτάκος απλά
να εποπτεύει. Ο Μπαλτάκος δήλωσε ότι
δεν ήθελε να γίνει «γλάστρα». Κι έτσι άρχι-
σαν οι προστριβές, που μεγεθύνθηκαν
όταν ο Μελισσανίδης αντί γι’ αυτόν στήρι-
ξε τον Φιλιππούση. 

Ο Ιβάν Σαββίδης, όμως, ήθελε εξ ημισεί-
ας τη διοίκηση και στηρίζει τον Μπαλτάκο.
Σύμφωνα με το καταστατικό, οποιαδήποτε
απόφαση της Εκτελεστικής είναι μη σύννο-
μη αν απουσιάζει ο Φιλιππούσης. Έτσι, η
πρώτη απόπειρα ανατροπής του Μπαλτά-
κου από το «κίτρινο μπλοκ» των οκτώ με-
λών έγινε προ μηνός περίπου. 

Απείχαν όλοι από τη συνεδρίαση, για ν’
αναγκάσουν τον Μπαλτάκο να παραιτηθεί.
Ωστόσο, το «ασπρόμαυρο μπλοκ» των επτά
συμβούλων έσωσε την παρτίδα και δημι-
ούργησε την απαραίτητη πλειοψηφία με τη
βοήθεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Τά-
κη Αγραφιώτη. Του Ολυμπιακού! 

Δημιουργήθηκε, έτσι, μία άτυπη συμμα-
χία Σαββίδη, Μαρινάκη. Διότι ο πραγματι-
κός αντίπαλος του Μαρινάκη δεν είναι ο
ΠΑΟΚ, αλλά ο Μελισσανίδης και η ΑΕΚ.
Αναγκαστικά συμμάχησε με τον Ιβάν. Έγι-
νε και δεύτερη απόπειρα ανατροπής του

Μπαλτάκου από ισχυρό πρόσωπο του πο-
λιτικού βίου. Απέτυχε. Και τότε, άρχισε η
αποδόμηση του Φιλιππούση από τον ΠΑ-
ΟΚ, με σύμμαχο τον Ολυμπιακό, που ζητά-
ει μονίμως την παραίτησή του, του «υπαλ-
λήλου» όπως τον χαρακτηρίζει η ΠΑΕ
Ολυμπιακός. 

Ο Μάκης Γκαγκάτσης, επικεφαλής της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προτίθεται να παραπέμψει τον
Φιλιππούση στην Επιτροπή Δεοντολογίας
της ΕΠΟ, που κι αυτή, όπως και όλα τα δι-
καιοδοτικά όργανα, αποτελούνται από τα-
κτικούς δικαστές. Με τη δικαιολογία της
μη χρηστής διοίκησης. Καταφανής βολή
εναντίον του Δ. Μελισσανίδη. Τι μπορεί να
γίνει και να (ξανα)συμμαχήσουν Μελισσα-
νίδης και Σαββίδης και να (ξανα)μείνει έξω
ο Μαρινάκης; Να παραιτηθεί ο Φιλιππού-
σης και να επιλέξουν εκτελεστικό διευθυν-
τή κοινής αποδοχής. 

του Άλκη Φιτσόπουλου

Συμμαχία Μαρινάκη, Ιβάν; Γιατί όχι;

Το πρωτάθλημα στις «φλόγες»
Το ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης αύριο, Κυριακή, δεσπόζει στην 20ή αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος της Super League 1, αλλά τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι
αναμετρήσεις του Αστέρα Τρίπολης με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, όπως και του
Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ. Το πρωτάθλημα πήρε ουδέτερο… χρώμα μετά την ήττα
με 3-0 του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο» την περασμένη αγωνιστι-
κή. Η ΑΕΚ πλησίασε στον έναν βαθμό και πέντε πίσω της είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμ-
πιακός, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και ο ΟΦΗ δεν είναι
εύκολος αντίπαλος, έφερε ισοπαλία και στην Τούμπα και στη «Λεωφόρο». Ο ΠΑΟΚ
δεν θα έχει θέμα με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα. Το πλήρες πρόγραμμα: Σάββα-
το: Βόλος - Παναιτωλικός (19:30, Cosmote TV), ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος (20:00,
NOVA). Κυριακή: Ολυμπιακός - ΟΦΗ (16:00, Cosmote TV), ΑΕΚ - Άρης (19:30,
Cosmote TV). Δευτέρα: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (18:00, NOVA), Λαμία - Ιωνικός
(19:30, Cosmote TV), Αστέρας Τρ. - Παναθηναϊκός (21:00, NOVA).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(19 αγώνες)

Παναθηναϊκός .............45
ΑΕΚ ...........................44
ΠΑΟΚ .........................39
Ολυμπιακός .................39
Άρης ..........................31
Βόλος ........................29
Ατρόμητος ..................24
Παναιτωλικός ..............20
ΟΦΗ ..........................19
ΠΑΣ Γιάννινα ...............18
Αστέρας Τρ. .................18
Λεβαδειακός ...............13
Λαμία .........................12
Ιωνικός .........................8

Φαίνεται πως παίρνει τέλος
το «μπλοκ» των Ποντίων

Μελισσανίδη, Σαββίδη στην
ΕΠΟ, απόπειρα να

οδηγήσουν σε παραίτηση
Μπαλτάκο και Φιλιππούση
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Σφυρίζουν
Το 2016, ο Δ. Μελισσανίδης είχε πει:

«Σε οκτώ μήνες οι σημερινοί διαιτητές
θα σφυρίζουν για να φεύγουν τα τρένα».
Έξι χρόνια μετά, οι ίδιοι διαιτητές έγι-
ναν… εκπαιδευτές! Με «άλλο καθε-
στώς» στην Ομοσπονδία. Τι μεσολάβη-
σε; Η… μετάνοια για τη «βασιλεία της δι-
αιτησίας».

Πρόκληση
Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης

Αυγενάκης αποφάσισε να μοιράσει 61
εκατ. ευρώ σε επαγγελματικά και ερασι-
τεχνικά σωματεία, από το «Στοίχημα».
Ποια ζητάει περισσότερα; Η Super
League 2! Με τα άπειρα «ύποπτα προς
χειραγώγηση» παιχνίδια. Και τα συνεχή
διαιτητικά σκάνδαλα.

Αυγενάκης
Καλά κάνει ο Αυγενάκης και μοιράζει

λεφτά. Μήπως, όμως, θα έπρεπε να
υποχρεώσει τα ερασιτεχνικά σωματεία

ν’ αγοράσουν απινιδωτή ή να πληρώ-
νουν τους γιατρούς των αγώνων; Ο
Ηλίας Μπρέλλας πέθανε στα 20 του
χρόνια, από έλλειψη και των δύο.

Ψάχνει
Η ΑΕΚ ψάχνει για κεντρικό αμυντι-

κό. Γιατί ο Βίντα και ο Μουκουντί δεν
είναι και οι πιο γρήγοροι σέντερ μπακ
του κόσμου. Ούτε ο Τζαβέλας, ούτε
ο Μήτογλου. Μ’ αυτού τους τέσσε-
ρις, δεν έχει μέλλον στην Ευρώπη.
Και με τον Αλμέιδα, πριν πεινάσει,
μαγειρεύει.

Μπρέλλας
Ελλάδα είναι η χώρα όπου ο πρό-

εδρος της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
παραδέχεται ότι στο ερασιτεχνικό πρω-
τάθλημα διεξάγονται παιχνίδια χωρίς
γιατρούς και χωρίς απινιδωτές. Και τα
πρωταθλήματα συνεχίζονται κανονικά,
μέχρι να πεθάνει ο επόμενος Ηλίας
Μπρέλλας.

Εισαγγελέας
Ο Μπαλτάκος ζήτησε από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση ν’ αγοράσει απινιδωτές
για τα δημοτικά γήπεδα. Το κάθε σωμα-
τείο δεν μπορεί να διαθέσει 500 ευρώ
για την αγορά αυτού του θαυματουργού
μηχανήματος που σώσει ζωές; Μήπως
ακούει κανένας εισαγγελέας; 

Μαρσέλο, Χάμες
Ο Μαρσέλο θα φύγει από τον Ολυμ-

πιακό το καλοκαίρι. Αυτό είναι το σίγου-
ρο. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον
Χάμες Ροντρίγκες, αν θα συνεχίσει εδώ.
Δεν θ’ αποφασίσει αυτός, αλλά οι ένα
κάρο σπόνσορες που κουβαλάει μαζί
του. Και η Ελλάδα είναι μικρή αγορά.

Μαντσίνι
Καλά, πώς γίνεται ο Μαρινάκης να εί-

ναι φίλος με τον Καρυπίδη του Άρη, ο
Μίτσελ να ζητάει τον Αργεντινό Ντάνιελ
Μαντσίνι και τελικά τον παίκτη να παίρ-
νει ο Παναθηναϊκός; Όταν «ένας είναι ο
εχθρός», όλα μπορούν να γίνουν στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο.

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Λάδι στη φωτιά
των χούλιγκαν

Οι επανειλημμένες αναφορές
του Ρουμάνου τεχνικού του

ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου περί
«κλεμμένου πρωταθλήματος του ΠΑ-
ΟΚ από την ΑΕΚ το 2018», εξαιτίας
της ακύρωσης γκολ του Βαρέλα σ’
εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα, που
προκάλεσε την εισβολή του Ιβάν
Σαββίδη στο γήπεδο, δεν έχουν απο-
λύτως κανένα νόημα να λέγονται. Ει-
δικά όταν από τότε μεσολάβησε μία
δολοφονία, αυτή του Άλκη Καμπα-
νού από οργανωμένους οπαδούς του
«δικεφάλου». Η συνεχής επαναφορά
στη μνήμη των οπαδών εκείνου του
περιστατικού εξαγριώνει ακόμα πε-
ρισσότερο «αυτού του τύπου φιλά-
θλου» οπαδούς. Η κατάσταση είναι
έκρυθμη, γίνεται ένα δικαστήριο στη
Θεσσαλονίκη για τους δολοφόνους
και ο Λουτσέσκου ρίχνει λάδι στη
φωτιά. Αλλά και οι υπεύθυνοι επικοι-
νωνίας των δύο ομάδων, Κυριάκος
Κυριάκος του ΠΑΟΚ και Γιάννης Κα-
ραλής της ΑΕΚ, υπερθεματίζουν με
τα δηλητηριώδη ποσταρίσματα στα
social media, εκεί που παίζεται όλο
το παιχνίδι της χειραγώγησης συνει-
δήσεων της νεολαίας. Δύο σοβαροί
άνθρωποι, καλλιεργημένοι, με κουλ-
τούρα, καταπίπτουν επίπεδο, προκει-
μένου να ποδηγετήσουν τις ηλίθιες
μάζες των άκριτων νεαρών που είναι
αποφασισμένοι για όλα. Δεν το αντι-
λαμβάνονται αυτό ο Λουτσέσκου, ο
Κυριάκος και ο Καραλής; Αν όχι,
υπάρχουν και οι άνωθεν. Οι ιδιοκτή-
τες των ομάδων. Και προς αποφυγήν
κάθε παρεξήγησης, το φαινόμενο
αυτό δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ και
την ΑΕΚ, αλλά το σύνολο των ομά-
δων που κουβαλούν πολύ κόσμο στις
πλάτες τους.  
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Τέλη δεκαετίας του ’60, ο Γερμανός
ποδοσφαιριστής Βάλτερ Φρος της Σαντ
Πάουλι ήταν μία μοναδικότητα. Είχε ένα
κασάκι μπίρες στα αποδυτήρια κι ένα
πακέτο τσιγάρα στις… κάλτσες του κατά
τη διάρκεια των αγώνων. Σε μια σεζόν
είχε πάρει 20 κίτρινες κάρτες. Έπαιζε
μεθυσμένος, βέβαια.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο θρυλικός Νίκος Ξανθόπουλος, που
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών,
είχε εγγραφεί στην ΑΕΚ τον Ιανουάριο
του 1952 σε ηλικία 18 ετών,
αγωνιζόμενος ως αθλητής ύψους,
τριπλούν και χαμηλών εμποδίων.
Έπαιξε και ποδόσφαιρο στην Ένωση.
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Αείμνηστος! «ΑΕΚάρα, και για τη φουκαριάρα τη μάνα μου!»



Μόνο από τον θεατρικό οίστρο με
τον οποίο στάθηκε μπροστά στις
κάμερες έξω από την ΑΔΑΕ το

μεσημέρι της Τρίτης ο Αλέξης Τσίπρας,
καταλάβαινες ότι η υπόθεση «έχει ψωμί»,
αφού όπως είπε με στόμφο: «Το φως της
Δημοκρατίας για ακόμα μία φορά νίκησε
το σκοτάδι!». Tο όλο σκηνικό θύμιζε την…
καγκελόπορτα του Μαξίμου, όπου είχε
στηθεί τότε ένα άλλο σόου και απ’ όπου ο
Δημήτρης Παπαγγελόπουλος (κάθεται
στο σκαμνί σήμερα) μιλούσε για τη Novar-
tis, για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συ-
στάσεως του ελληνικού κράτους». Κάποι-
οι θυμήθηκαν τώρα και ένα άλλο σόου,
που είχε στηθεί κάποτε, προ των εκλογών
του 2015, εκείνο της ανύπαρκτης υπόθε-
σης της «απόπειρας χρηματισμού» Χαϊκά-
λη. Στημένο κι αυτό από τις ίδιες πολιτικές
δυνάμεις που συνεχίζουν και σήμερα να
αναδεικνύουν σοβαρές κατά τα άλλα υπο-
θέσεις σε «έργα ελαφρού θεάματος», πε-
ριτυλιγμένα με μπόλικη τοξικότητα. 

Novartis και υποκλοπές, δύο πολύ σο-
βαρές υποθέσεις, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ
επιδεικνύει παρόμοια παραμορφωτική και
στομφώδη προσέγγιση. Τότε είχαμε απο-
κλειστικά δημοσιεύματα στην «κομματική
εφημερίδα», Δημήτρη Τζανακόπουλο
στον Άρειο Πάγο «για ενημέρωση» και αρ-

γότερα γκραν σόου με δέκα κάλπες στη
Βουλή. Τώρα έχουμε πάλι αποκλειστικά
δημοσιεύματα, Τσίπρα σε Ράμμο «για ενη-
μέρωση» και γκραν σόου στη Βουλή με
κατηγορίες για «δημοκρατική εκτροπή».
Και μετά κατάθεση προτάσεως δυσπι-
στίας, προσπάθεια δημιουργίας αντικυ-
βερνητικού μετώπου και κατασκευή ενό-
χων. «Ένοχος ένοχο ου ποιεί», όπως είπε
και ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή, ο
οποίος και… υπενθύμισε στον κ. Τσίπρα
τις δύο σοβαρές υποθέσεις (με Παπαγγε-

λόπουλο και Παππά), για τις οποίες ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κάθεται αυτές τις ημέρες στο σκα-
μνί, και τον «κουκουλοφόρο» μάρτυρα της
Novartis, που κατηγορείται για σύσταση
συμμορίας.  Ναι, Novartis και υποκλοπές
είναι δύο σοβαρές υποθέσεις, τις οποίες
όμως ευτέλισε το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και ο αρχηγός της. 

Οι χειρισμοί που ακολούθησε και ακο-
λουθεί, όχι μόνο δεν οδηγούν στην αποκά-
λυψη της αλήθειας, αλλά δημιουργούν
πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τις μεθο-
δεύσεις που έχουν προηγηθεί και τους
σκοπούς που επιδιώκονται. Αλλά, όπως
είπε και ο πρωθυπουργός: Όταν δεν έχεις
να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς
οραματίζεσαι το μέλλον, όταν δεν μπο-
ρείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν
σου, διότι αυτό φέρνει στη μνήμη εξαιρε-
τικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλή-
γεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις: Να
στήνεις σόου, να καταφεύγεις στην τοξι-
κότητα, να διχάζεις, να πολώνεις και να
επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή
του τόπου στη λάσπη. Με απώτερο, βε-
βαίως, σκοπό να κερδίσει κάποιες ψή-
φους και να μη χάσει τις εκλογές. Τις οποί-
ες όμως, κατά πως δείχνει η τοξική…
συμπεριφορά του Τσίπρα, αλλά και οι δη-
μοσκοπήσεις, τις έχει χαμένες από χέρι…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Όσο πλησιάζει η 14η Μαΐου, που θα
διεξαχθούν οι τουρκικές εκλογές,

τόσο ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως εκτιμούν
οι Έλληνες επιτελείς, αναμένεται να εν-
τείνει την προκλητική ρητορική του περί
στρατιωτικοποίησης νησιών. Σε αυτήν
τη ρητορική τελευταίως κάνει αναφορά
και στον πύραυλο Tayfun.

� Στην Αθήνα (την οποία απειλεί ο Ερν-
τογάν με πύραυλο), οι Έλληνες στρατη-

γοί κρατούν ψύχραιμη στάση, αλλά και
αποφασιστικότητα: «Τα ελληνικά συστήμα-
τα αεραμύνης είναι ικανά να προστατεύουν
τη χώρα από όποια πυραυλική επίθεση»,
λένε με νόημα.

� Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυ-
νας, πάντως, ακούνε τις απειλές

των Τούρκων και τις λαμβάνουν σοβα-
ρά υπόψη. Άλλωστε αυτή είναι αποστο-
λή τους, δεν αφήνουν καμία απειλή να
περάσει απαρατήρητη. Και θα πρέπει
να θεωρείται βέβαιο ότι αρχηγοί, αυτές
τις ημέρες, ασχολούνται και με το θέμα
αυτό. Βρίσκονται, όπως λένε, «εν εργη-
γόρσει» και ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός,
Κωνσταντίνος Φλώρος, έχει δώσει τις
κατευθύνσεις του ως προς την αντιμε-
τώπιση αυτών των απειλών.

� Μπορεί να ασκούνται κάποιες πιέσεις
για να αποστείλουμε άρματα μάχης

Leopard-2 στην Ουκρανία, πλην όμως αυ-
τήν τη στιγμή η απόφαση της κυβέρνησης
είναι «όχι, δεν θα στείλουμε ούτε ένα». Η
πρόθεση μάλιστα αυτή της ελληνικής κυ-
βέρνησης μεταφέρθηκε και στον νέο
Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστό-
ριους (τον διάδοχο της «άτυχης» Κριστίνε
Λάμπρεχτ).

� Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο
πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τα-

σούλας έκοψε τη βασιλόπιτα για τους
κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Δώρο μπορεί να μην είχε γι’
αυτόν στον οποίο έπεσε το
φλουρί, αλλά ο πρόεδρος
έδωσε σε όλους ένα κουτί
με προϊόντα από την εκλογι-
κή του περιφέρεια: Τυρί καπνι-
στό μετσοβόνε, ξινό τραχανά, ένα βα-
ζάκι μαρμελάδα, ένα βαζάκι εξαιρετικό
μέλι (μαζί με ειδικό κουταλάκι «για να
μη βάζει κανείς το δάκτυλο στο μέλι»,
όπως είπε χαριτολογώντας), ηπειρώτι-
κο τσίπουρο και δύο… σκίουρους. Τον
«τυχερό σκίουρο» (άσπρο κρασί) και
τον «υπερήφανο σκίουρο» (ροζέ, από
το Κατώγι Αβέρωφ). Βλέπετε, ο πρό-
εδρος της Βουλής κατάγεται από τα
Γιάννενα και όλα τα προϊόντα προέρχον-
ται από την εκλογική του περιφέρεια. 

ΦΩ.Σ

Όταν δεν έχεις να πεις
τίποτα στους πολίτες για
το μέλλον, όταν δεν
μπορείς ούτε να
υπερασπιστείς 
το παρελθόν σου, τότε
καταλήγεις να κάνεις 
το μόνο που ξέρεις: 
Να στήνεις σόου και
να καταφεύγεις 
στην τοξικότητα

Από τον... Χαϊκάλη, στη Novartis και τις υποκλοπές

i-kyr

Δηλαδή η ΕΥΠ είναι πλέον «ανοικτή» στο κοινό;

«Τραύμα της δημοκρατίας 
οι παρακολουθήσεις επί 
των ημερών της ΝΔ».

Είπε
ο Αλέξης 
Τσίπρας:

Ενώ οι δικές τους 
παρακολουθήσεις, 

απαύγασμα της δημοκρατίας...


