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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΤΟ «Π»

Θα συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε 
την κοινωνία

Πανέτοιμοι για κυβέρνηση

� Σελ. 36-37

ΑΡΘΡΑ-ΓΡΑΦΟΥΝ:
Φ. Σιούμπουρας 
Ί. Παπαδάκης 

Θ. Παπαμιχαήλ 
Γ. Τσούκαλης 
Γ. Κοντονής 
Δ. Ζαννίδης 

Π. Αβραμόπουλος 
Τζ. Αλεξάκη 

Ά. Φιτσόπουλος

Οι «δεξαμενές
νίκης» της ΝΔ
Ποιες οι κοινωνικές ομάδες 
που θεωρούνται κρίσιμες για την
επόμενη εκλογική αναμέτρηση

ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

Σενάρια «εκτροπής» 
μηχανεύονται στον ΣΥΡΙΖΑ

«Πετάμε για 
την πατρίδα»

Προβοκάτσια 
στη Θράκη 

ΕΡΕΥΝΑ «Π»: Οι αφανείς ήρωες, άνδρες και
γυναίκες, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας

� Σελ. 24-25� Σελ.12-13

KΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΟ «Π»

ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Τοξικό κλίμα και πόλωση
το «καταφύγιό» τους

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ

� Σελ. 14

Εμείς και το περιβάλλον
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

� Σελ. 21

Γνωρίζουμε και μπορούμε

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

� Σελ. 28

� Σελ. 6-7
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� Σελ. 18-19

Νέο μισθολόγιο 
στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Υψηλότερες
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες 
και αγρότες «ειδικής κατηγορίας»

Μετά από 14 χρόνια έρχονται αυξήσεις 
– Ποιες αλλαγές δρομολογούνται

ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΚΡΙΣΗ

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

� Σελ. 26-27

ΑΡΘΡΟ: Προκόπης Παυλόπουλος:

«Η ΚΥΠΡΟΣ KAI ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ» 

� Σελ.  20

ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ

14 υποψήφιοι, φαβορί ένας
� Σελ. 15

ΣΤΗΝΕΙ ΧΑΟΣ

� Γιατί ζητά εκλογές... λίγο πριν από 
τις κάλπες � Το «αντάρτικο» με τον... ανένδοτο 

και ο «συντροφικός» εκβιασμός του Ανδρουλάκη

Προετοιμάζουν το έδαφος στην Κουμουνδούρου 
για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ Είναι εθνικά επικίνδυνο… � Σελ. 2 � ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Σελ. 8-9

«καλλιεργεί» ο Ερντογάν

� Σελ. 17



Ο Αλέξης Τσίπρας
«στήνει» χάος!

Οσο αψυχολόγητες και αν δείχνουν οι
προεκλογικές κινήσεις του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τό-

σο πιο ξεκάθαρος είναι ο στόχος του.
Γνωρίζοντας πλέον ότι η πιθανότητα νίκης,
όπως και η δημιουργία «προοδευτικής κυ-
βέρνησης», είναι σενάρια επιστημονικής
φαντασίας, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να
ακολουθήσει το αρχαίο ρητό: «αποθανέτω η
ψυχή μου μετά των αλλοφύλων» (μτφρ. «ας
πεθάνω κι εγώ μαζί με τους αλλόφυλους»),
αδιαφορώντας για την επόμενη μέρα της
χώρας…
Καλό είναι όμως να εξηγήσουμε, ώστε να μην
υπάρχουν «σκιές»: 
Ο κύριος Τσίπρας, από την ημέρα που έχασε
τις εκλογές το 2019, ξεκίνησε την αντιπολι-
τευτική του θητεία με «σημαία» το «όχι σε όλα»
και αγαπημένα… υλικά τη λάσπη στον ανεμι-
στήρα, με αποκορύφωμα τους τελευταίους
μήνες. Αφού, λοιπόν, αντιλήφθηκε ότι η όποια
ελπίδα για μια «δεύτερη φορά Αριστερά» ανή-
κει πλέον στη σφαίρα της φαντασίας, κατάφε-
ρε να ξεπεράσει τον εαυτό του.
Σε ρόλο «Λουδοβίκου», αδιαφορώντας επιδει-
κτικά για τις ψύχραιμες φωνές (εντός και
εκτός Κουμουνδούρου), αποφάσισε μονοθε-
ματικά να ασχοληθεί με τις υποκλοπές και να
κάνει σκοπό ζωής, όχι να κερδίσει τις εκλογές
αλλά να δημιουργήσει χάος, «διαλύοντας»
όλους τους υπόλοιπους, με πρώτη και καλύτε-
ρη τη χώρα. Χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό
«αρχηγό συμμορίας», εκθέτει την Ελλάδα στο
εξωτερικό, παίζει παιχνίδια επιζήμια για τη
χώρα (βλ. ελληνοτουρκικά), κουνάει χαρτιά
και ισχυρίζεται ότι έχει ονόματα τα οποία κα-
νείς δεν του έχει δώσει, υπονοεί (μέσω της εκ-
προσώπου του κόμματός του) ότι ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που συνεργαστεί με
τη ΝΔ θα είναι αποτέλεσμα εκβιασμού, κάνει
πρόταση δυσπιστίας γνωρίζοντας πολύ καλά
ότι δεν θα περάσει, σπέρνει τον τρόμο (εντός
και εκτός) και ζητάει εκλογές μόλις δύο μήνες
πριν από τις εκλογές, εκβιάζοντας εμμέσως
πλην σαφώς με αποχή από την ψήφιση του
όποιου νομοσχεδίου, εκτός από αυτό για την
περίπτωση Κασιδιάρη, που και εκεί ακόμα
έχει αστερίσκους, απλά και μόνο για να καθυ-
στερήσει μια διαδικασία.
Όλα αυτά συνιστούν μια πολιτική «αυτοκτο-
νία». Και αυτό θα μπορούσε να είναι παγερά
αδιάφορο αν δεν αφορούσε έντεκα εκατομ-
μύρια πολίτες, που ελπίζουν σε ένα καλύτερο
αύριο το οποίο τους στέρησε και ο κ. Τσίπρας
με την εκλογή του το 2015!
Δυστυχώς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει απο-
φασίσει και μεθοδεύει πέφτοντας «να πάρει
και άλλους στον λαιμό του»!
Και αυτό, πέρα από εθνικά επικίνδυνο, είναι
και ανήθικο… 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Ίων Παπαδάκης

ΔΕΝ ήσαν όποιοι κι όποιοι.
Αυτοί που έστειλε για κάποια χρόνια στα «μανταλάκια» η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από
συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, της Novartis, όπως
ανέφερε σοβαρότατα ο αναπληρωτής υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος.
Ο επονομαζόμενος και Ρασπούτιν!
Και όπως μερίμνησε η ειδική εισαγγελέας κυρία
Τουλουπάκη. Ήτις χτένισε τα μαλλιά της και μετά άρχισε
να χτενίζει τους πολιτικούς αντιπάλους των τότε
«κρατούντων». Στέλνοντας στα «μανταλάκια» ΔΥΟ πρώην
πρωθυπουργούς, ΕΝΑΝ αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
Έλληνα εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κεντρικό
τραπεζίτη και ΠΕΝΤΕ πρώην υπουργούς!
«Μα, στείλατε ΔΕΚΑ ανθρώπους στα “μανταλάκια”;»
εξέφρασαν πολλοί την απορία τους.
«Δεν προλάβαμε», δικαιολογήθηκε ο κ. Τσίπρας.
«Τι ΔΕΝ προλάβατε;»
«Να μαζέψουμε κι άλλους…»
Και η εισαγγελέας κυρία Τουλουπάκη τον επιβεβαίωσε!...
Η ΙΔΙΑ, μάλιστα, είχε τη φαεινή ιδέα να καθιερώσει τους
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ μάρτυρες, αλλάζοντας την όψη και
την ονομασία τους.
Προσπαθώντας με τις αποκριάτικες μαρτυρίες τους να
βάλει κάποιον πολιτικό στη
φυλακή, υπακούοντας στον κ.
Πολάκη. Όστις έλεγε πως ΑΝ δεν
συμβεί αυτό «θα χάσουμε τις
εκλογές…».
Και για να συμβεί αυτό, οι
κουκουλοφόροι μάρτυρες
ανεκάλυπταν και απεκάλυπταν
βαλίτσες με χρήματα που όδευαν
προς τον κ. Σαμαρά. Μόνο που
εκείνος άρχισε αμέσως τις
μηνύσεις προς την εισαγγελέα,
που πίεζε τους μάρτυρες.
Αναζητώντας εκείνους που την
ΠΙΕΖΑΝ!
Και ακόμη ΔΕΝ έχει αποκαλυφθεί
το ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ!...
ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ πάντως
προχθές ένας ΑΚΟΜΗ ΜΑΣΚΑΡΑΣ:

Ο Μάξιμος Σαράφης. Όστις εξακολουθεί να κατέχει την
κουκουλοφόρο ιδιότητα, καθώς η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έχει
αποφανθεί ότι ΑΥΤΗ παραμένει.
Ωστόσο, ο κ. Σαράφης απώλεσε την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του,
δεδομένου ότι συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.
Και αφού προηγουμένως απεκαλύφθη ότι με το
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ του όνομα, αυτό του ΦΙΛΙΣΤΟΡΟΣ
ΔΕΣΤΕΜΠΑΣΙΔΗ, ήταν επικεφαλής μεγάλης εγκληματικής
οργάνωσης.
Απλωμένης, μάλιστα έως τα Αραβικά Εμιράτα!
Και με την οποία διέπραττε πλείστες όσες απάτες!
«Και ΓΙΑΤΙ πήγατε στα ΕΜΙΡΑΤΑ;» ρωτήθηκε ο κύριος
Σαράφης ή Φιλίστορ.
«Τι να σας πω;», είπε. «Εκεί βρήκα φθηνό εισιτήριο».
Επιβεβαιώνοντας ότι η «φθήνια τρώει τον παρά…».
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, ωστόσο, είναι ΤΙ θα πράξει η Δικαιοσύνη.
Καθώς ο άλλοτε αναπληρωτής υπουργός κ.
Παπαγγελόπουλος και η άλλοτε εισαγγελέας κατά της
Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη είναι ΜΕΝ υπόδικοι,
αλλά…
Αλλά με το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τους όνομα.
Ίσως ΓΙΑΤΙ δεν βρήκαν κατάλληλο ψευδώνυμο.
Και γιατί ΔΕΝ αργούν οι Απόκριες.

Η φθήνια τρώει τον παρά...
Δημήτρης Ζαννίδης
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Eναν «καθαρό δρόμο» εννιά
εβδομάδων έως τις εκλογές
φαίνεται ότι έχει πλέον η

κυβέρνηση, μετά την καταψήφιση της
πρότασης δυσπιστίας από τον ΣΥΡΙΖΑ
και την αναφορά του πρωθυπουργού ότι
«κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το
Πάσχα», που αναζωπύρωσε τα σενάρια
για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 
στις 9 Απριλίου.

Το νέο τοπίο, που διαμορφώνεται στο πο-
λιτικό σκηνικό, σηματοδοτούν τόσο η επι-
βεβαίωση της κυβερνητικής συνοχής, όσο
και η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να αποχω-
ρήσει η αξιωματική αντιπολίτευσης από τις
κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. 

Δημοκρατία του «πεζοδρομίου»

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλά ευθέως
για «πεζοδρομιακή» δημοκρατία, που πα-
ραπέμπει στην «άνω και την κάτω πλατεία»

της εποχής των μνημονίων, ενώ στην κυ-
βέρνηση «διαβάζουν» τις κινήσεις του Αλέ-
ξη Τσίπρα ως «τραμπικές» τακτικές α λα
γκρέκα με έναν και μόνο στόχο: Να δικαιο-
λογήσουν την ήττα του στις επερχόμενες
εκλογές.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση θέτει ως
προτεραιότητα την προώθηση, μέχρι την
τελευταία ημέρα, του κυβερνητικού έρ-
γου, έστω και εν μέσω μιας περιόδου υψη-
λής πολιτικής έντασης. 

Αναγκαία η σύγκριση

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η
πόλωση θα κυριαρχήσει, όπως και η τοξι-
κότητα, με την ανάδειξη όσων θεμάτων
εκτιμούν στην Κουμουνδούρου ότι ενι-
σχύουν το αφήγημα της διαφθοράς, στο
οποίο επενδύουν, καθώς το μόνο ανοιχτό
κεφάλαιο στο θέμα των παρακολουθήσε-
ων, όπως σημειώνουν στην κυβέρνηση, εί-
ναι η έρευνα της Δικαιοσύνης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επενδύουν
πολλά στη σύγκριση προσώπων, του Κυρ.
Μητσοτάκη και του Αλ. Τσίπρα, αλλά και
στη σύγκριση κυβερνητικών έργων που
έχουν να παραθέσουν. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την προώθηση ακόμη 10 νομοθετημάτων,
ενώ ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλε-
σε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα να μιλήσουν
και να συγκρίνουν τις δύο τετραετίες. Μεί-
ωση φόρων, αύξηση θέσεων εργασίας,
προσέλκυση επενδύσεων, ενίσχυση αξιο-
πιστίας της χώρας, στήριξη πολιτών σε δύ-
σκολες συνθήκες με έκτακτα μέτρα, με-
ταρρυθμίσεις στην Παιδεία, ισχυροποίηση
των Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμα-
χιών είναι μερικά, όπως επισημαίνουν στο
κυβερνητικό επιτελείο, που η Νέα Δημο-
κρατία είχε υποσχεθεί προεκλογικά και
έκανε πράξη, ενισχύοντας επί της ουσίας
την αξιοπιστία της, ζητώντας μία νέα τε-
τραετία από τους πολίτες.

Στην πρώτη γραμμή επανέρχεται και η οι-

κονομία, στον απόηχο του ταξιδιού του
πρωθυπουργού στην Ιαπωνία. 

«Χώρος» 600 εκατ. ευρώ

Από το Τόκιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επανέλαβε σε όλες τις επαφές του με Ιά-
πωνες επενδυτές και επιχειρηματίες ότι η
χώρα βρίσκεται μια ανάσα πριν από την
ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ανα-
λύοντας τα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευ-
ταία σχεδόν τέσσερα χρόνια. Παράλληλα,
στο εσωτερικό, η προοπτική ανακοίνωσης
νέων μέτρων στήριξης πριν από τις εκλο-
γές είναι πλέον ορατή, καθώς φαίνεται να
δημιουργείται ο απαιτούμενος δημοσιονο-
μικός χώρος, ώστε να ενισχυθούν στοχευ-
μένα συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.
«Επιταγή ακρίβειας» πριν από το Πάσχα,
ενίσχυση συνταξιούχων με προσωπική δια-
φορά, που δεν είδαν αυξήσεις στις συντά-
ξεις τους, περαιτέρω μείωση ασφαλιστι-
κών εισφορών είναι μέτρα, που βρίσκονται
«στο τραπέζι», αν επαληθευτεί η εκτίμηση
για δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των
600 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά θα πρέ-
πει να προστεθεί η αναμενόμενη για τις αρ-
χές Μαρτίου απόφαση για το ποσοστό αύ-
ξησης του κατώτατου μισθού, μετά την
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων, όπως και η ενί-
σχυση των συνταξιούχων, που βρίσκονται
σε αναμονή της επικουρικής τους σύντα-
ξης, όπως ανακοινώθηκε ήδη. Ένα ακόμη
μέτρο, που αναμένεται να αποδώσει για
τους καταναλωτές, πριν από τις εκλογές,
είναι και το market pass, η καταβολή του
οποίου θα αρχίσει στις 3 Μαρτίου.

Στο «φουλ» δουλεύει πλέον και η κομματική μηχανή. Η κατάρτιση των ψη-
φοδελτίων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ πυκνώ-
νουν και οι περιοδείες του πρωθυπουργού σε ολόκληρη τη χώρα. Μετά το
Μάτι και τον Μαραθώνα, επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη
αναμένεται να είναι Δήμοι της Δυτικής Αττικής, αλλά και εξορμήσεις στην
Περιφέρεια, όπως στην Κοζάνη και την Καστοριά, με τον πρωθυπουργό,
σε αυτή την επικοινωνία του με τους πολίτες, να θέτει το διακύβευμα της
κάλπης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρόκειται για διπλές εκλογές, αλλά
για μία «εθνική κάλπη». Στόχος για την Πειραιώς παραμένει η αυτοδυνα-
μία, με το επιχείρημα για την αναγκαιότητά της, ώστε να διασφαλιστεί η
σταθερότητα της χώρας, να ενισχύεται από το ρήγμα –που βαθαίνει τις τε-
λευταίες ημέρες– μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που ο κύριος
Τσίπρας επέλεξε την «αποχή»

έως τις εκλογές, ο
πρωθυπουργός έχει βάλει ως
προτεραιότητα την προώθηση

και την ολοκλήρωση του
κυβερνητικού έργου 

Άλλοι φεύγουν... 
άλλοι δουλεύουν!
(μέχρι την τελευταία στιγμή)

Σε
 ό

λη
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Αντιμέτωπος με τον νέο
ακτιβισμό του Αλέξη Τσίπρα, ο
πρωθυπουργός θα συνεχίσει

στον θεσμικό δρόμο του
κοινοβουλευτισμού και, έως ότου
κλείσει η Βουλή, θα καταθέτει
νομοσχέδια ιδιαίτερα σημαντικά,
όπως αυτά που συζητήθηκαν στο
πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Σε όλα τα νομοσχέδια που θα έρθουν
στη Βουλή το επόμενο διάστημα, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας επέλεξε να είναι απών. 

Στο πρωθυπουργικό γραφείο τονίζουν
ότι δεν θα «πέσουν» στο επίπεδο της «πε-
ζοδρομιακής δημοκρατίας» που θέλει ο
Αλέξης Τσίπρας και θα αντιμετωπίσουν
θεσμικά την αξιωματική αντιπολίτευση.
Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός δεν
ανέβαλε την κρίσιμη, όπως αποδείχτη-
κε, περιοδεία του στην Ιαπωνία επειδή
κατατέθηκε πρόταση μομφής. Αντιθέ-
τως, επιτάχυνε τις διαδικασίες στη Βου-
λή και διατήρησε το πρόγραμμά του. 

Σε Δ. Μακεδονία - Θεσσαλία

Το «μενού» των περιοδειών του Κ. Μη-
τσοτάκη θα συνεχιστεί στη Δ. Μακεδονία,
όπου θα επισκεφτεί την ευαίσθητη περιο-
χή της Κοζάνης. Ευαίσθητη, διότι η απολι-
γνιτοποίηση έχει αλλάξει το εργασιακό
στάτους της περιοχής, αλλά υπάρχουν και
«εστίες διαρροών» προς άλλα δεξιά κόμ-
ματα, τις οποίες θέλει να ελέγξει. 

Θα ακολουθήσουν η Λάρισα και γενι-
κότερα ο θεσσαλικός κάμπος, μιας και
θέλει να κινητοποιήσει τη μεγάλη μάζα
των αγροτών. Μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες, έχει δοθεί και εντολή
στον υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να τηρη-
θεί στο ακέραιο το χρονοδιάγραμμα των
αποζημιώσεων των αγροτών. Πάντως, η
Λάρισα ιστορικά αποτελεί βαρόμετρο για
κάθε παράταξη, αφού ο πολιτικός μύθος
λέει ότι «όποιος γεμίσει την πλατεία της
Λάρισας» γίνεται πρωθυπουργός. 

Καθαρό προβάδισμα 

Τη σημαντική διαφορά στο ύφος και
το περιεχόμενο μεταξύ των δύο κομμά-
των, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, επιβεβαιώνουν και
οι δημοσκοπήσεις που έρχονται στο
φως της δημοσιότητας το τελευταίο διά-
στημα. Η ΝΔ διατηρεί πρωτοφανές προ-
βάδισμα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ παρά τα
3,5 χρόνια διακυβέρνησης, ενώ υπερέ-

χει σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Ο δε Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδι-
σμα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, έχει
καθιερωθεί ως ο καταλληλότερος πολι-
τικός στο Κέντρο και διατηρεί έναν υψη-
λό δείκτη εμπιστοσύνης. 

Πολιτική αυτοχειρία 

Η κίνηση Τσίπρα να απέχει, είναι μια
«πολιτική αυτοχειρία» που δημιουργεί γε-
νικότερη αμφισβήτηση στο πολιτικό σύ-
στημα και ίσως και στην εκλογική διαδι-
κασία και δεν είναι τυχαίο που έχει στηλι-
τευθεί από όλα σχεδόν τα κόμματα του
Κοινοβουλίου, όπως το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ
αλλά και το ΜέΡΑ25.  Πάντως, στο Μέ-
γαρο Μαξίμου παρατηρούν ότι η κόντρα
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται αμείωτη,
θεωρώντας ότι η επίθεση της εκπροσώ-
που του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου στο
ΠΑΣΟΚ έβαλε ταφόπλακα στην όποια πι-
θανότητα προοδευτικής συνεργασίας. 

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com
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«Aπάντηση» 
με νομοσχέδια 
και περιοδείες!

Επενδύσεις 
και πολιτική 
σταθερότητα

Μπορεί, πράγματι, να μην κατάφερε
η Ελλάδα να πάρει τη χρονιά που
μας πέρασε την πολυπόθητη

αυξημένη επενδυτική βαθμίδα που ανέμενε
το 2022, λόγω της κάμψης στις οικονομίες
διεθνώς που φέρνει ο πόλεμος, αλλά τα
μεγάλα και σοβαρά επενδυτικά σχέδια για τη
χώρα από τους διεθνείς οίκους είναι
μπροστά μας. Μόλις την περασμένη
εβδομάδα, ο οίκος Fitch, ένας από τους
τρεις σημαντικότερους οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, αναβάθμισε τη
χώρα μας στο ΒΒ, που πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι απέχουμε πια μια κλίμακα από
την επενδυτική βαθμίδα, ενώ τους
επόμενους μήνες αναμένονται να τεθούν σε
εφαρμογή νέα μεγάλα επενδυτικά σχέδια,
γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την
εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών επενδυτικών
οίκων στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα
ο πρωθυπουργός από την Ιαπωνία, όπου
είχε μεταβεί για επίσημη επίσκεψη, τόνισε
ότι η Ελλάδα σήμερα προσφέρει πολύ
ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες
παντού, σε πληθώρα τομέων. Είναι, λοιπόν,
καλές οι προοπτικές για τη χώρα, έστω και
μέσα σε ένα πιθανώς υφεσιακό περιβάλλον.
Οι προοπτικές αυτές μπορεί να μη
«στραβώσουν» καν από το ενδεχόμενο μιας
παγκόσμιας ύφεσης ή έστω μιας «αναιμικής»
ανάπτυξης, ωστόσο δεν θα συμβεί το ίδιο
αν κυριαρχήσει στη χώρα πολιτική αστάθεια.
Αν σε λίγους μήνες δεν προκύψει ένα
σταθερό πολιτικό σχήμα, μια κανονική
σταθερή κυβέρνηση τετραετίας, τότε η
εικόνα θα είναι σαφώς διαφορετική. Ουδείς
ακουμπάει τα δισεκατομμύριά του σε μια
χώρα που εισέρχεται σε πολιτική αστάθεια,
και μάλιστα χωρίς προοπτική να βγει από
αυτήν, αφού δεν το επιτρέπει ο εκλογικός
νόμος. Οι μεγάλες επενδύσεις που φέρνουν
δουλειές και παράγουν πλούτο για όλους
θέλουν σταθερούς κανόνες παιχνιδιού και
όχι ατέρμονες βόλτες στα υπουργικά-
κομματικά γραφεία, αυτά είναι γνωστά.
Αυτό θα είναι το ερώτημα και το μείζον
διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Το
επαναλαμβάνει εξάλλου και ο
πρωθυπουργός τον τελευταίο καιρό: τι
κυβέρνηση, με ποιον πρωθυπουργό και,
φυσικά, με ποιες γραμμές πολιτικής. Και την
απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα την
αναζητήσουν οι ψηφοφόροι, προτού πάνε
στις κάλπες. Αρκεί να γυρίσουν λίγο πίσω
και να θυμηθούν το… έργο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και μόνο αυτό φτάνει. 

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

Την Τρίτη στην Ολομέλεια το θέμα Κασιδιάρη
Αναβλήθηκε την περασμένη Πέμπτη η διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγ-
χου στην Ολομέλεια, λόγω της κηδείας του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη.
Αυτός ήταν και ο λόγος που μετατέθηκε (για την Τρίτη 7/2) η συζήτηση της
τροπολογίας σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής του Κασιδιάρη στις
εκλογές, αλλά και άλλων καταδικασμένων για εγκληματικές οργανώσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα κρίνει αν
συντρέχουν προϋποθέσεις αποκλεισμού ενός κόμματος ή συνασπισμού κομ-
μάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά πόσο Ηλίας Κασιδιάρης, μέσω
της εικονικής αλλαγής ηγεσίας, προσπαθεί να παραπλανήσει την κοινή γνώ-
μη. Αμέσως μετά, η υπόθεση θα «παραπεμφθεί αμελητί στην Ολομέλεια», η
οποία θα αποφανθεί «εντός δύο ημερών από την παραπομπή». Θυμίζουμε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγείλει πως θα καταθέσει τη δική του ρύθμιση.



Περίπου δύο μήνες πριν στηθούν
οι κάλπες, και τα επιτελεία
όλων των κομμάτων έχουν

καταλήξει πλέον στο οργανόγραμμα
βάσει του οποίου θα κινηθούν καθ’
όλη την προεκλογική περίοδο. Πέραν
της βασικής πολιτικής γραμμής που
έχουν χαράξει και θα αναπτύξουν οι
αρχηγοί, τα κομματικά επιτελεία –
λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα ευρήματα
των δημοσκοπήσεων– καταρτίζουν
προγράμματα που έχουν σχέση με τις
ξεχωριστές (για κάθε κόμμα)
κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα
δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα,
επικεντρώνοντας σ’ αυτές την
καμπάνια τους.

Στη ΝΔ εστιάζουν το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον τους σε διάφορες «δεξαμενές» ψηφο-
φόρων, που θεωρούν κρίσιμες για την επί-
τευξη του τελικού στόχου της αυτοδυνα-
μίας. Η στόχευση αυτή έχει προκύψει έπει-
τα από έρευνες, που υποδεικνύουν με ποι-
ον τρόπο πρέπει η ΝΔ να επιχειρήσει να
προσεγγίσει τα συγκεκριμένα κοινά, τα
οποία και «φωτογραφίζονται» ουσιαστικά
στην πρώτη για το 2023 ανάρτηση απο-
λογισμού από τον Κυριάκο Μητσοτά-
κη. Ο πρωθυπουργός αναφέρει καθα-
ρά αυτό που εδώ και μήνες έχει εν-
ταχθεί στη στρατηγική κατεύθυνση
της ΝΔ προς συγκεκριμένα ακροατή-
ρια ενόψει εκλογών. «Δεν θα σταθώ
στους δείκτες της οικονομίας…» –
αναφέρει στον πρόλογο–, «θα εστιάσω
περισσότερο στις πολιτικές υπέρ των νέ-
ων, των γυναικών και των νέων οικογενει-
ών». Και αμέσως ξεκινά με τις πρωτοβου-
λίες για τους νέους εργαζομένους.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΝΔ:

� Η μεσαία τάξη είναι για το κυβερνών
κόμμα αναμφίβολα η πιο κρίσιμη κοι-

νωνική τάξη. Είναι εκείνη που σε μεγάλο
ποσοστό θα κρίνει και την αυτοδυναμία,
λένε στην Πειραιώς. Μεταξύ των άλλων
κυβερνητικών αποφάσεων και μέτρων
υπέρ της μεσαίας τάξης, που θα προβλη-
θούν κατά την προεκλογική περίοδο, είναι
και η γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ, η οποία
αποτελεί την εμβληματικότερη απόφαση
για τη ΝΔ υπέρ της μεσαίας τάξης, αλλά
και οι μειώσεις φόρων που υποσχέθηκε ο
πρωθυπουργός προτού εκλεγεί (και έχουν
υλοποιηθεί). Αυτά θα αποτελέσουν το βα-
σικό περιεχόμενο που θα στηρίζει το σλόγ-
καν «το είπαμε, το κάναμε».

� Μία ιδιαίτερη κατηγορία στην οποία θα
επικεντρώσει το ενδιαφέρον της η ΝΔ

είναι οι νέοι, καθώς στις εκλογές του
2019 ήταν η μόνη κοινωνική ομάδα όπου
η ΝΔ δεν κατάφερε να περάσει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτήν τη στιγμή, η ΝΔ στις ηλικίες 25-
34 βρίσκεται σε ποσοστά πέριξ του 25%,
ενώ πιο υψηλά είναι τα ποσοστά της στις
ηλικίες 17-24, που κινούνται γύρω στο
29%-30%. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις από
το 2015 και μετά, αλλά και στις μετεκλογι-
κές αναλύσεις των αποτελεσμάτων, ένα
στοιχείο παραμένει αδιαμφισβήτητο και
με αυξητική διαρκώς τάση. Η αδιαφορία
των νέων για την πολιτική και για τους κομ-
ματικούς ανταγωνισμούς, αλλά και για να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στις
δημοσκοπήσεις εκτιμάται ότι, από τα «λευ-
κά», τα «δεν ξέρω-δεν απαντώ» και «απέ-
χω», το αισθητά μεγαλύτερο τμήμα τους
προέρχεται από τους νέους!

Αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του
εκλογικού σώματος μπορεί (σε ραγδαία
γηράσκουσα χώρα ζούμε…) να μην είναι
πλειοψηφικό, είναι όμως απολύτως κρί-
σιμο για τη διαμόρφωση των αποτελε-
σμάτων. Και όλοι οι αναλυτές είναι πεπει-
σμένοι ότι τα διαρκώς αυξανόμενα (και
για την Ελλάδα πρωτόγνωρα) ποσοστά
της «αποχής», κυρίως, αφορούν τους νέ-
ους! Πάντως, όλα δείχνουν πως χρειάζε-
ται πολλή δουλειά για να αποφευχθούν
εκπλήξεις, με δεδομένο μάλιστα ότι στις
επόμενες εκλογές θα προστεθούν περί-
που 400.000 νέοι ψηφοφόροι.

Στεγαστικό πρόγραμμα

� Μια άλλη κατηγορία ψηφοφόρων, στην
οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η

ΝΔ, είναι τα νέα ζευγάρια. Τα οικονομικά, η
ανεργία, οι αμφίβολες εργασιακές προ-
οπτικές, η έλλειψη πόρων σε ένα νέο ζευ-
γάρι προκειμένου να κάνει οικογένεια, σε

συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής
(νοίκι, διατροφή, λογαριασμοί, θέρμανση,
καύσιμα), δεν επιτρέπουν σε νέους ανθρώ-
πους, ανεξαρτήτως πολιτικής-κομματικής
προτίμησης, να αισιοδοξούν, να πιστέψουν
ότι θα βρεθούν λύσεις στα προβλήματά
τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιδείξει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νέα ζευγάρια,
με το να ανακοινώσει είτε στεγαστικό πρό-
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Στις πολιτικές υπέρ της
μεσαίας τάξης, των νέων,

των γυναικών, των νέων
ζευγαριών και των

αγροτών θα εστιάσει
κυρίως κατά 

την προεκλογική περίοδο 
ο Μητσοτάκης 

του Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr

Οι μεγάλες «δεξαμενές»
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ        

Tο τρίπτυχο
«συνέπεια, συνέχεια
και σταθερότητα» θα

κυριαρχήσει στον
προεκλογικό αγώνα, με στόχο

να τονιστούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της
κυβέρνησης έναντι

του ΣΥΡΙΖΑ 



γραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, είτε κοινωνι-
κά και οικονομικά βοηθήματα για μονογονεϊ-
κές ή πολύτεκνες οικογένειες. 

Στόχος του στεγαστικού προγράμματος
είναι να αποκτήσουν φθηνή στέγη οι νέοι
εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών, είτε εί-
ναι δηλαδή μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, και βασίζεται κατά ένα μέρος σε
επιδοτούμενα προγράμματα του παλιού
ΟΕΚ που είχαν απήχηση (π.χ. δάνειο για
αγορά με επιδοτούμενο επιτόκιο), ενώ η
κεντρική φιλοσοφία είναι παρόμοια με τα
στεγαστικά προγράμματα άλλων ευρωπαϊ-
κών κρατών (Ισπανία, Πορτογαλία κ.ά.),
όπου τα νέα ζευγάρια έχουν πολλές εναλ-
λακτικές επιλογές για την απόκτηση στέγης
με ευνοϊκούς όρους.

Κρατά τις δυνάμεις της

� Οι αγρότες, που αριθμούν πληθυσμό πά-
νω από 500.000 σε όλη την Ελλάδα,

αποτελούν ακόμα μία κρίσιμη κοινωνική

ομάδα. Στις εκλογές του 2019 η νίκη της ΝΔ
στον αγροτικό κόσμο ήταν σαρωτική, με το
τεράστιο 47% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμε-
ρα τα πράγματα είναι ρευστά, καθώς η ενερ-
γειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών στις
ζωοτροφές και στα λιπάσματα έχουν δημι-
ουργήσει δυσκολίες. Η ΝΔ, με μπόνους, φο-
ροαπαλλαγές και επιδοτήσεις, κρατάει στα-
θερή την επαφή της με αυτό το κοινό και,
ακόμα κι αν υπάρξει μια φυσιολογική κάμ-
ψη, θεωρεί πως θα κρατήσει τις κρίσιμες
δυνάμεις της στον αγροτικό κόσμο.

� Οι γυναίκες, που αποτελούν το μισό
εκλογικό σώμα, είναι η κοινωνική ομά-

δα στην οποία θα επικεντρώσει επίσης το
ειδικό ενδιαφέρον της η ΝΔ. Έχει να επιδεί-
ξει εξάλλου σημαντικό έργο, που αφορά τη
λήψη μέτρων για την ισότητα των γυναικών,
την προστασία της μητρότητας, την υπογεν-
νητικότητα, τις ιατρικές εξετάσεις κ.ά. «Στη
σημερινή συγκυρία, το γυναικείο κοινό έχει
αποκτήσει ακόμη πιο ευδιάκριτα χαρακτηρι-
στικά, καθώς οι συνεχείς γυναικοκτονίες,

το κίνημα #MeToo, αλλά και η μετάβαση σε
μια πιο χειραφετημένη και πιο δυναμική γε-
νιά έχουν αλλάξει και την εκλογική συμπερι-
φορά βάσει φύλου. Γι’ αυτό επιβάλλεται
πια διαφορετική προσέγγιση», εκτιμά κομ-
ματικό στέλεχος της Πειραιώς, που μελετά-
ει διαρκώς τους ποιοτικούς δείκτες των με-
τρήσεων. Η εμφάνιση, μάλιστα, του Κυριά-
κου Μητσοτάκη σε μια εκπομπή με ψυχα-
γωγικά χαρακτηριστικά και γυναικείο κατά
κύριο λόγο κοινό (στη Ναταλία Γερμανού)
συνιστά μια πρώτη ένδειξη για τα επικοινω-
νιακά μέσα που το Μέγαρο Μαξίμου σκο-
πεύει να επιστρατεύσει προκειμένου να
κερδίσει τη γυναικεία ψήφο.

� Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είναι
μία άλλη κοινωνική ομάδα στην οποία η

Νέα Δημοκρατία θα δώσει μεγάλη βαρύτη-
τα έως τις εκλογές, με την ανάδειξη κυρίως
του ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εξαγγε-
λίες για μείωση φόρων και εισφορών και
έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας,
ενώ έχει προωθηθεί με αρκετά νομοθετή-
ματα η στήριξή της.

Αυτές μπορεί να είναι κάποιες από τις βα-
σικές «δεξαμενές», από τις οποίες η ΝΔ
ευελπιστεί να αντλήσει ψήφους. Υπάρχουν
όμως και άλλα κοινά, από τα οποία προσδο-
κά μια αυξημένη δυναμική όταν έρθει η
ώρα της πρώτης Κυριακής με την απλή ανα-

λογική, με ιδιαίτερο αυτό των αναποφάσι-
στων ή όσων προσανατολίζονται προς την
αποχή ή κυρίως τη χαλαρή ψήφο. Εξ ου και
η ΝΔ θα προσαρμόσει τώρα τη ρητορική και
τα μηνύματά της στον κρίσιμο στόχο της να
βάλει φρένο στη χαλαρή –ακόμα και σε μια
τιμωρητική– ψήφο, διαμαρτυρίας ή πειρα-
ματισμού. Κεντρικός άξονας πάντως της
προεκλογικής καμπάνιας της ΝΔ, μιας καμ-
πάνιας που πρωτίστως θα απευθύνεται στις
προαναφερθείσες «δεξαμενές», θα είναι το
τρίπτυχο «συνέπεια, συνέχεια και σταθερό-
τητα». Και τελικός στόχος είναι να προβλη-
θούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρα-
τίας έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης και του αρχηγού της, καθώς στο Μέγα-
ρο Μαξίμου είναι εδραιωμένη η άποψη
πως το τελικό ερώτημα, που θα αφορά
όλες τις κοινωνικές ομάδες, θα είναι «Μη-
τσοτάκης ή Τσίπρας». 

Άτυποι «σύμβουλοι»

Οι αλλαγές «εν πτήσει» δεν έλειψαν στα
τριάμισι χρόνια της διακυβέρνησης, ωστόσο
ο πυρήνας των συνεργατών του Κυριάκου
Μητσοτάκη παρέμεινε ο ίδιος. Διαταράχθηκε
πάντως σε σημαντικό βαθμό το καλοκαίρι,
με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την απο-
πομπή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, εν αναμονή και εν όψει
εκλογών, νέα πρόσωπα έχουν προστεθεί
στον κύκλο συνομιλητών και άτυπων, προς
το παρόν, συμβούλων του πρωθυπουργού.

Μεταξύ αυτών, ο Σταύρος Παπασταύρου,
πρώην στενός συνεργάτης του Αντώνη Σα-
μαρά κατά το διάστημα 2012-2014, με νευ-
ραλγικό ρόλο την περίοδο εκείνη στις (όχι
ανέφελες) επαφές της ελληνικής κυβέρνη-
σης με την τρόικα και με μεγάλη εμπειρία
στο νομικό πεδίο και στα παρασκήνια της
διακυβέρνησης. Τον τελευταίο καιρό συμμε-
τέχει σε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με
αντικείμενο την εκλογική προετοιμασία.
Εκτιμάται ότι, δεδομένης της εμπλοκής του
από σήμερα, θα βρίσκεται στο πλευρό του
Κυριάκου Μητσοτάκη και την επόμενη μέρα
των εκλογών, εφόσον η ΝΔ τις κερδίσει, και
πιθανόν σε μία από τις θέσεις των υπουρ-
γών Επικρατείας ή με καθήκοντα γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού.

Το άλλο πρόσωπο που, κατά πληροφο-
ρίες, έχει φέρει κοντά του ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης τις τελευταίες εβδομάδες είναι ο
επίσης πρώην συνεργάτης του Αντώνη Σα-
μαρά και διάδοχος του Σταύρου Παπασταύ-
ρου ως συνδέσμου με την τρόικα, μετά την
απομάκρυνσή του το 2014, Δημήτρης Πτω-
χός. Διαθέτει εμπειρία στο πεδίο της επικοι-
νωνίας, των νέων μέσων και της διαχείρι-
σης της πληροφορίας (συμμετείχε στο αρ-
χικό επιτελείο της «Ομάδας Αλήθειας»).
Δεν αποκλείεται μετεκλογικά να αναλάβει
κάποιον νευραλγικό ρόλο, είτε στο Μέγαρο
Μαξίμου είτε στην κυβέρνηση.
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ψηφοφόρων της ΝΔ
      ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ετοιμάσει ήδη το σχέδιο για τη
στελέχωση του Μεγάρου Μαξίμου, εφόσον την επομένη
των (δεύτερων) εκλογών βρεθεί για μία ακόμη θητεία στην
καρέκλα του πρωθυπουργού. Η πρώτη τετραετία χαρακτηρί-
στηκε από το μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κρά-
τους και τους ρόλους που είχαν αναλάβει συγκεκριμένα
πρόσωπα σε αυτό: Οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γερα-

πετρίτης και Άκης Σκέρτσος,
ο πρώην γ.γ. του πρωθυπουρ-
γού Γρηγόρης Δημητριάδης,
ο διάδοχός του, υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό, Γιάννης
Μπρατάκος, η διευθύντρια
Επικοινωνίας Κύρα Κάπη και

σε έναν ευρύτερο, ομόκεντρο κύκλο, πρόσωπα όπως ο πρω-
θυπουργικός σύμβουλος Γιάννης Βλαστάρης, ο γενικός
γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέ-
λιος Κουτνατζής, ο σημερινός υφυπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης Θοδωρής Λιβάνιος, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Γιάννης Οικονόμου, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου
Δημήτρης Τσιόδρας, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρό-
σωπος Αριστοτελία Πελώνη κ.ά.

Τα σχέδια για
την «ομάδα
κρούσης» 
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Ημέρες, όχι του 2014 αλλά,
ακόμα χειρότερα, του 2012
έχουν θυμηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ,

δηλαδή όταν θα καταργούσαν τα
μνημόνια με «έναν νόμο και ένα
άρθρο» και «θα βαρούσαν τον
ζουρνά» στον ρυθμό του οποίου «οι
αγορές θα χόρευαν». 

Όλα αυτά με μια εσάνς «ανένδοτου»
αλλά με... διαλείμματα θεσμικότητας.
Ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει να «αυτοπα-
γιδεύτηκε», κορυφώνοντας την έντα-
ση σε χρόνο που μεταγενέστερα εκτι-
μήθηκε ως «αρκετά μακρινός» από τις
κάλπες, ενώ επιχειρεί να τη διατηρή-
σει με ανερμάτιστες όσο και επικίνδυ-
νες κινήσεις.

Έτσι, λίγες μόνο ώρες από την απόρρι-
ψη της πρότασης μομφής κατά της κυ-
βέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
που κατέθεσε στη Βουλή, προχώρησε
σε έκτακτη –μίνι– συνέντευξη Τύπου,
στην οποία και ανακοίνωσε πως αποσύ-
ρει τους βουλευτές του από τις εναπο-
μείνασες ψηφοφορίες της παρούσας

Βουλής και απαιτεί εκλογές εντός τριών
εβδομάδων, δίνοντας στη «μάχη» του
για την ανάδειξη του ζητήματος των πα-
ρακολουθήσεων άρωμα «ανένδοτου»
και «υπέρ πάντων αγώνα».

Μια ημέρα αργότερα, σε ομιλία του
από το κλειστό γήπεδο του Περιστερί-
ου, απ’ όπου ξεκίνησε την «πορεία
προς τον λαό», ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε
το δίλημμα των εκλογών ως «Μητσοτά-
κης ή Δημοκρατία» και δήλωσε την αι-
σιοδοξία του πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει
«καθαρή νίκη σε αυτές».

Προϊόν «εκβιασμού»

Και αν η πρόβλεψή του αυτή –ευχή
περισσότερο– είναι κάπως δύσκολο να
επαληθευτεί, η αλήθεια είναι πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχει «ναρκοθετήσει» σχεδόν τα
πάντα όχι μόνο γύρω από τις εκλογές,
αλλά και σε ολόκληρο το πολιτικό σκη-
νικό της χώρας.

Αρχικά αφήνει να εννοηθεί πως η
απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας
του από τους 156 βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι
«προϊόν εκβιασμού», συνδέοντάς το με
τις παρακολουθήσεις. Στη συνέχεια,
πρώτα δειλά-δειλά μέσω της εκπροσώ-
που Τύπου του, Πόπης Τσαπανίδου, και

έπειτα και με δήλωση του ίδιου του
Αλέξη Τσίπρα, που έσπευσε να την κα-
λύψει, αναρωτιέται για το «ποιος θα
μπορούσε να εγγυηθεί» πως μια μετε-
κλογική συνεργασία μεταξύ Νέας Δη-
μοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζεται
σε «εκβιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη»
από το υλικό των παρακολουθήσεων.
Σε χαμηλότερους τόνους, διακριτά συ-
χνά-πυκνά ακούγονται φωνές ακόμα
και για το αδιάβλητο των εκλογών, το
οποίο στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν στην υπό-
θεση της εταιρείας Majoritas. 

Η απόσυρση των βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ από τη Βουλή, που φέρεται να απο-
τελεί έμπνευση του Θανάση Καρτερού,
άλλοτε προϊσταμένου στο Γραφείο Τύ-
που του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα, δεν φείδεται αστερίσκων και εξαι-
ρέσεων. Οι βουλευτές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα απόσχουν αποκλει-
στικά από τις ψηφοφορίες, όχι όμως και
από τις συνεδριάσεις, όπου θα λαμβά-
νουν τον λόγο για να τοποθετηθούν.
Ακόμα και αυτή η «γραμμή» όμως δεν
θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, καθώς ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα μπει κανονικά και θα μείνει και
στην ψηφοφορία της νομοθετικής ρύθ-
μισης που θα φέρει η κυβέρνηση για το
«μπλόκο» στο κόμμα Κασιδιάρη.

Δεν είναι λίγα τα στελέχη που
έχουν αμφιβολίες για την τακτική

που χάραξε ο πρόεδρος 
του κόμματος, χωρίς μάλιστα 

να συμβουλευτεί κανένα 
όργανο, παρά μόνο έναν μικρό

κύκλο «φίλων»

του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com

Φωνάζει για νίκη, αλλά
«ετοιμάζεται» για ήττα

Στα «κάγκελα» με 
τον… Λουδοβίκο!
Δεν είναι λίγα πάντως τα στελέχη του κόμ-
ματος που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις έμοι-
αζαν να έχουν τουλάχιστον... αμφιβολίες (ή
έτσι έδειχναν, αν και στην πραγματικότητα
ήταν στα «κάγκελα») για την τακτική αυτή
που χάραξε ο πρόεδρος του κόμματος, χω-
ρίς μάλιστα να συμβουλευτεί κανένα όργα-
νο, παρά το άτυπο των στενών συνεργατών
του. Κάποιοι μάλιστα έσπευδαν ακόμα και να
υποβαθμίσουν τη σημασία της πρωτοβου-
λίας σημειώνοντας ότι δεν «παράγει κάποιο
πολιτικό αποτέλεσμα», υπαινισσόμενοι ότι
πρόκειται για «κίνηση εντυπωσιασμού». Δεν
υπάρχει φυσικά ούτε ένα στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που θα έβγαινε να εκφράσει διαφωνία
τη δεδομένη στιγμή και να χρεωθεί την εσω-
στρέφεια (που μόνο αυτό θα προκαλούσε)
λίγους μόνο μήνες πριν από την κάλπη.
Αν πάντως τα πράγματα δεν πάνε όπως τα
έχουν υπολογίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
και η ομάδα γύρω από αυτόν, η αμφισβήτη-
σή του –δεδομένων και των πολλών πλέον
προσωπικών επιλογών– θα ξεκινήσει από
την ώρα των... exit polls. Ο Αλέξης Τσίπρας
δεν είναι απροετοίμαστος για το ενδεχόμε-
νο της ήττας. Ίσα-ίσα που με τις μετρήσεις
να μη δείχνουν το χάσμα με τη Νέα Δημο-
κρατία να γεφυρώνεται όσο πλησιάζουμε
στις εκλογές, έχει ήδη αρχίσει να «φλερτά-
ρει» με την ιδέα της κυβέρνησης των κομμά-
των της μειοψηφίας της επόμενης Βουλής.
Αυτού δηλαδή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ονόμαζε από τη ΔΕΘ «τερατογένεση», ο Γ.Γ.
του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας «κόμμα μούφα»
και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από το ίδιο βή-
μα, λίγες μόνο μέρες αργότερα, χαρακτήρι-
ζε «κυβέρνηση ηττημένων» και απέρριπτε
κατηγορηματικά. Η επίκληση μιας «έκτα-
κτης ανάγκης» άλλωστε, όπως είναι η
«εκτροπή» που διατείνεται ότι συνεπάγεται η
παραμονή Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξί-
μου, θα μπορούσε να δικαιολογήσει επιλο-
γές που σε κάθε άλλη περίπτωση θα έμοι-
αζαν εξωφρενικές, ενώ θα εξηγούσε και τις
«γέφυρες» που έχει ρίξει προσφάτως σε...
κορυφαίους συνταγματολόγους που μέχρι
χθες καθύβριζε.



Αντιμέτωποι με τις συνέπειες –
θετικές και αρνητικές– της
στρατηγικής του «πολιτικού πέρα-

δώθε» βρίσκονται πλέον στο ΠΑΣΟΚ,
μετά τα «λάδια» περί εκβιασμού του Ν.
Ανδρουλάκη, που πέταξε στον δρόμο
προς την κάλπη ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να
επισημανθεί ότι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλά-
κης ήταν εκείνος που, με αφορμή την απο-
κάλυψη της νόμιμης επισύνδεσης του τη-
λεφώνου του από την ΕΥΠ, είχε κάνει λόγο
για απόπειρα εκβιασμού. Πάντως, ήταν
κοινό μυστικό ότι στα πολιτικά πηγαδάκια
στελεχών της Κουμουνδούρου, εξαιτίας
του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν στο
ΠΑΣΟΚ την υπόθεση των υποκλοπών, κυ-
ριαρχούσε η εντύπωση ότι με τις υποκλο-
πές κάποιοι «κρατάνε» τον Ν. Ανδρουλάκη. 

Δεν ήταν «τυχαίο»

Ήταν θέμα χρόνου, λοιπόν, η συζήτηση
αυτή να ξεφύγει από τη σφαίρα του πολιτι-
κού κουτσομπολιού και να μπει στη δημό-
σια συζήτηση. Ούτε ο χρόνος όμως αλλά
ούτε και ο τρόπος που η Πόπη Τσαπανίδου
«πάτησε το κουμπί» ήταν τυχαίος. Έγινε λί-
γες ώρες μετά την ανακοίνωση των ψηφο-
δελτίων του ΠΑΣΟΚ, ώστε το ωστικό κύμα
να συμπαρασύρει την προσπάθεια δυναμι-
κής επανεκκίνησης που επεδίωκε η Χαρ.
Τρικούπη. Εδώ και περίπου τρεις μήνες, ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει άρδην τη στάση του
απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και, από το «φλερτ»
με σκοπό τη δημιουργία μιας προοδευτι-
κής διακυβέρνησης, έχει περάσει στο «πο-

λιτικό ροκάνισμα». Χωρίς καμία αναστολή
χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που έχουν στη
διάθεσή τους, ακόμη και διασπορά «εσω-
κομματικών δαιμονίων», αφενός για να
σφραγίσουν τα δικά τους στεγανά, αφετέ-
ρου για να δημιουργήσουν ρωγμές και να
στριμώξουν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ. 

Έβγαλε τον «άσο»

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, δε, ότι
όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης διατηρεί τον λε-
γόμενο «διμέτωπο αγώνα» και κυρίως όσο
θα επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο
στην κοινή γνώμη το δημοσκοπικό προβάδι-
σμα της ΝΔ, τόσο θα κλιμακώνεται η επίθε-
ση προς το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο
το οποίο προκάλεσε τη
δεδομένη χρονική στιγμή
τον κ. Τσίπρα να «τρα-
βήξει το χαρτί» του πο-
λιτικού εκβιασμού
ήταν η νέα ρητορική
στροφή του κ. Ανδρουλά-
κη στο πεδίο των μετεκλογι-
κών συνεργασιών, που ερμηνεύτηκε ως
ακόμη ένα «κλείσιμο του ματιού» στη ΝΔ. 

«Αγωνιζόμαστε για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ
από την πρώτη Κυριακή, που θα μπορεί να
διασφαλίσει τη σταθερότητα, την κοινωνι-
κή δικαιοσύνη, την προοπτική και την εθνι-
κή αξιοπρέπεια», είπε ο κ. Ανδρουλάκης
χαρακτηριστικά, μιλώντας στη συνεδρίαση
της ΚΕ. Εν αντιθέσει, δε, με προηγούμενες
αναφορές, όπου άφηνε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο διαπραγμάτευσης για καίρια υπουρ-
γεία που θα έδιναν στο κόμμα του την ευ-
καιρία να ασκήσει σοσιαλδημοκρατική πο-
λιτική, αυτήν τη φορά έκανε και εκεί ένα
βήμα πίσω, υποστηρίζοντας πως «δε-
σμεύομαι σήμερα (σ.σ. 29/1) στον κάθε
Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα ότι, αν μας

δώσουν μια ισχυρή εντολή, ένα μήνυμα
αναγέννησης και προοπτικής, θα τους το
ανταποδώσουμε με αξιοπρέπεια και αξιο-
πιστία, ανοίγοντας άμεσα την επόμενη ημέ-
ρα, βάσει του προγράμματός μας, έναν διά-
λογο για πεδίο συγκλίσεων και όχι ένα πε-
δίο συγκρούσεων και διχασμού. Χωρίς κα-
νένα παζάρι εξουσίας». 

Προς άγραν λύσεων

Τώρα, σε μια επιπλέον ανάγνωση για το τι
μπορεί να ήταν αυτό που οδήγησε τον κ.
Ανδρουλάκη να κάνει αυτή την αναφορά,
ενδεχομένως να είναι το ότι η αποτίμηση
των δημοσκοπικών ποσοστών να μην επι-

τρέπει υπεραισιόδοξες προβλέ-
ψεις, με αποτέλεσμα να

αναζητούνται λύσεις μέ-
σα από τις οποίες το
ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να
είναι ρυθμιστής των

πολιτικών εξελίξεων
από τη πρώτη Κυριακή,

προτάσσοντας την αναγκαία
για τη χώρα πολιτική σταθερότητα. Μια

τέτοια προοπτική γλιτώνει το κόμμα και κυ-
ρίως την ηγεσία του από μεγάλες περιπέ-
τειες που μπορεί να προκύψουν από μια
δεύτερη και άκρως –όπως όλα δείχνουν–
τοξική εκλογική αναμέτρηση. 

Θα «ταλαιπωρηθεί»

Επειδή όμως το «τανγκό θέλει δυο», για
να καρποφορήσει ένας τέτοιος σχεδια-
σμός θα πρέπει το κόμμα-νικητής του πρώ-
του γύρου να έχει προεξοφλήσει ότι δεν
πρόκειται σε καμία περίπτωση να πάρει αυ-
τοδυναμία στον δεύτερο γύρο. Με δεδομέ-
νο λοιπόν ότι δημοσκοπικά η ΝΔ έχει ένα
προβάδισμα που της επιτρέπει να ατενίζει

το μέλλον με αισιοδοξία, εάν και εφόσον
μπει σε μια τέτοια συζήτηση και το ΠΑΣΟΚ
δεν έχει κατακτήσει το ισχυρό ποσοστό που
επιδιώκει, δηλαδή από 12% και πάνω, τότε
θα «ταλαιπωρηθεί» πολύ με την αξιοποί-
ηση της τρίτης διερευνητικής εντολής. 

Είδε φως και… όρμησε

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ «είδε φως
και μπήκε», επιδιώκοντας να ενεργοποι-
ήσει τα αντιδεξιά ανακλαστικά στο ΠΑΣΟΚ
για να προκαλέσει εσωκομματικές τριβές
και διαρροές. Πολύτιμη αρωγή σε αυτή
την καταδρομικού τύπου επιχείρηση προς
τη Χαρ. Τρικούπη αποτέλεσαν τα μετέωρα
βήματα της κομματικής γραμμής ως προς
τις προθέσεις για τις μετεκλογικές συνερ-
γασίες, η απώλεια του πλεονεκτήματος
της κριτικής στο μέτωπο των υποκλοπών,
όπου έδωσε εφαλτήριο στον ΣΥΡΙΖΑ να
ανακάμψει αντιπολιτευτικά, αλλά και η εκ-
πομπή ενός θολού πολιτικού στίγματος.
Βέβαια, μέσα από αυτή την υπόθεση
υπάρχουν και τα θετικά στοιχεία. 

Το χτύπημα που δέχτηκε το ΠΑΣΟΚ τού
έδωσε την ευκαιρία να βγει σκληρά αντι-
πολιτευτικά απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, να συ-
σπειρώσει το κομματικό του ακροατήριο
και, κυρίως, να μπουν για λίγο στο περι-
θώριο οι εσωκομματικές προστριβές και
αψιμαχίες. Ταυτόχρονα όμως βλέπουν και
ένα παράθυρο προσέγγισης ψηφοφόρων
που δυσφορούν με τις τελευταίες πρωτο-
βουλίες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
η αποχώρηση από τις ψηφοφορίες στη
Βουλή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκεί-
νο που μοιάζει οριστικό είναι το «αντίο»
στη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνη-
ση, αφού στην καχυποψία που κυριαρχεί
μεταξύ των δύο κομμάτων είναι σχεδόν
απίθανο να επέλθει η ύφεση. 
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του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Ο Τσίπρας 
τα έκανε... Πόπη

στο ΠΑΣΟΚ!

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει
άρδην τη στάση του απέναντι

στο ΠΑΣΟΚ και, από το «φλερτ»
για συνεργασία, πέρασε στο

«πολιτικό ροκάνισμα»
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Θα ψάξουν λύση 
«έξω από το κουτί»  
Η «επόμενη μέρα» για το ΠΑΣΟΚ, στην
περίπτωση κατά την οποία το Κίνημα
που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου
και κράτησε όρθιο στις προηγούμενες
εκλογές η Φώφη Γεννηματά, δεν έχει
το θετικό
αποτέλε-
σμα που
προσδοκά η
σημερινή
ηγετική
ομάδα της
Χαριλάου Τρικούπη, έχει ήδη ξεκινή-
σει. Σε παρασκηνιακό επίπεδο κατα-
γράφονται ήδη οι πρώτες σχετικές…
διερευνητικές ζυμώσεις, με τους αμ-
φισβητίες του Νίκου Ανδρουλάκη να
εκτιμούν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί
μια εξωκοινοβουλευτική λύση, ιδανικά
από τον χώρο της Αυτοδιοίκησης, που
θεωρείται περισσότερο ανθρωποκεν-
τρικός και στον οποίο το ΠΑΣΟΚ διατη-
ρεί ακόμη αξιοσημείωτα ερείσματα,
σε πείσμα της συρρίκνωσης των ποσο-
στών του στις εθνικές εκλογές, στη
σκιά των μνημονίων. Το κλίμα στην
κομματική βάση δεν είναι καλό, και κά-
θε άλλο παρά σε συντεταγμένη πορεία
προς τις εκλογές παραπέμπει, με το
«γεννηματικό» στρατόπεδο να έχει
δεχθεί σοβαρά πλήγματα σε επίπεδο
αποκλεισμών από τα ψηφοδέλτια.

Για μια ευπρόσωπη 
παρουσία στην Α’ Αθηνών!
Ένα δικό μας παιδί, συνεργάτης του
«ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΥ», ο Πάνος Αβραμό-
πουλος, κατέρχεται υποψήφιος βου-
λευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών,
προσβλέποντας σε μια ευ-
πρόσωπη παρουσία. Ο
Πάνος, με δυνατές
αναφορές στο φά-
σμα του πολιτισμού
και της Ορθοδο-
ξίας, κάνοντας ρα-
διοφωνική εκπομπή
στο ορθόδοξο ραδιόφωνο της «Πεμ-
πτουσίας», αλλά και γράφοντας στή-
λες σε έντυπες και ηλεκτρονικές εφη-
μερίδες για τον πολιτισμό, αναμένεται
να έχει πολύ δημιουργική συμμετοχή
στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος. Εξάλ-
λου, οι δυνατές εκλογικοί κάθοδοί του
στο αυτοδιοικητικό πεδίο της Αθήνας,
οπότε και έχει καταταγεί δύο φορές α’
αναπληρωματικός δημοτικός σύμβου-
λος Αθηναίων, εγγυοδοτούν για αυτό.
Από καρδιάς τού ευχόμαστε τα καλύ-
τερα, γιατί πρωτίστως είναι υψηλού
πολιτισμικού ήθους άνθρωπος.

Θα «παραιτηθεί» το βράδυ των εκλογών;
Το σενάριο ακόμη μιας εκλογικής ήττας του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη επεξεργάζονται παρασκηνιακά και… σιωπηρώς συνεργάτες του πρώην πρω-
θυπουργού. Στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι, την επομένη των εκλογών, οι εσω-
κομματικοί κλυδωνισμοί θα είναι έντονοι, καθώς έχουν προηγηθεί οι ήττες του
Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις κάλπες που στήθηκαν το 2019,
και οι φιλοδοξίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα έχουν ήδη καταγρα-
φεί παρασκηνιακά. Σύμφωνα με πληροφορίες, αν επιβεβαιωθεί το αρνητικό για
τον ΣΥΡΙΖΑ σενάριο, είναι πολύ πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να επιχειρήσει να προλά-
βει τις εξελίξεις, για να διατηρήσει τον έλεγχο στα χέρια του, να παραιτηθεί το βρά-
δυ των εκλογών και να προκαλέσει εσωκομματικές κάλπες για την επιβεβαίωση
της ηγεσίας του, με τον ίδιο να είναι και πάλι υποψήφιος, σε μια προσπάθεια να…
βραχυκυκλώσει τους δελφίνους.

Δύο «γαλάζια» στελέχη που βιάστηκαν να
θεωρήσουν δεδομένη τη σύμφωνη γνώ-
μη του Κυριάκου Μητσοτάκη για συμμε-
τοχή τους στις κάλπες των επόμενων
εκλογών, και… περιφέρουν την «υποψη-
φιότητά» τους τόσο σε εκδηλώσεις όσο
και με αναρτήσεις στα social media, κιν-
δυνεύουν με «κόκκινη κάρτα». Στο Μέγα-
ρο Μαξίμου έχει καταγραφεί ενόχληση,
που σε κάποιες στιγμές φτάνει στα όρια
της δυσφορίας, ενώ στους δύο… πρω-

ταγωνιστές, οι οποίοι κινούνται σε εκλο-
γικές περιφέρειες του Λεκανοπεδίου της
Αττικής, έχουν ήδη δοθεί οι σχετικές
προειδοποιήσεις. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η μία από τις δύο περιπτώσεις έχει έν-
τονο εσωκομματικό ενδιαφέρον, καθώς
προωθείται από κορυφαίο στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας, και οι ισορροπίες,
που έχουν ήδη διαταραχθεί, καθιστούν
περαιτέρω δυσχερή τη… διακριτική δια-
χείριση του θέματος.

Παρά τη δύσκολη πολιτικά θέση στην οποία έχει περιέλθει, ο Νίκος Ανδρουλά-
κης… το παλεύει. Και οι συνομιλητές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μεταφέρουν
την αισιοδοξία του ότι, στις επικείμενες εκλογές, το Κίνημα, το οποίο ίδρυσε ο

Ανδρέας Παπανδρέου, θα καταφέρει να ξεπεράσει τα ποσοστά που έφερε στις προ-
ηγούμενες κάλπες η Φώφη Γεννηματά και να φτάσει σε διψήφια επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να αναζητεί «φωτογε-
νείς» και αναγνωρίσιμες παρουσίες, τόσο για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήμα-
τος, όσο και για να αξιοποιηθούν σε κεντρικούς ρόλους, στους τομείς της επικοινωνίας
αλλά και του πολιτικού σχεδιασμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη κάνει κρού-
ση σε δύο δημοσιογράφους της ΕΡΤ, για να ενισχύσουν την καθημερινή λειτουργία της
Χαριλάου Τρικούπη, και περιμένει τις σχετικές απαντήσεις.

Αρρυθμίες στο «κόμμα
Παναγιωτόπουλου»
Η… ορμή με την οποία είχε ξεκινή-
σει ο Πάνος Παναγιωτόπουλος την
προσπάθεια να ενώσει κάτω από
την ίδια κομματική στέγη ανεξάρτη-
τες παρουσίες και προσωπικότητες
από το παρελθόν στον χώρο της
Κεντροδεξιάς
έχει υποχωρή-
σει αισθητά το
τελευταίο
διάστημα, με
αποτέλεσμα
να γεννώνται
αναπόφευκτα
ερωτηματικά για τη
βιωσιμότητα του όλου εγχειρήμα-
τος, καθώς βρισκόμαστε μόλις με-
ρικούς μήνες πριν από τις εκλογές.
Στελέχη του χώρου της Κεντροδε-
ξιάς, με τα οποία είχε συνομιλήσει
ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στο ξε-
κίνημα αυτού του εγχειρήματος,
έχουν ήδη… κατέβει από το τρένο,
επιλέγοντας άλλους κομματικούς
σχηματισμούς στον ευρύτερο πολι-
τικό χώρο της Δεξιάς, και τα κόμμα-
τα των Κρανιδιώτη - Τζήμερου και
Μπογδάνου - Λατινοπούλου, ενώ
πιο ελκυστική επιλογή για τους πε-
ρισσότερους έχει αποδειχθεί το
κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου,
το οποίο εκκινεί από καλύτερη
αφετηρία, λόγω της παρουσίας του
στη Βουλή τα τελευταία χρόνια.
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«Φλερτάρει» 
και με
την... ΕΡΤ

«Κόβονται» 
γιατί είναι
βιαστικοί;
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Φοβούνται μια
νέα «καταιγίδα»  
Το τι γίνεται στους Ευρωσοσιαλι-
στές δεν περιγράφεται. Τις τελευ-
ταίες ημέρες έχουν πραγματοποι-
ηθεί πολλές τηλεδιασκέψεις,
όπου ηγετικά στελέχη χαρακτηρί-
ζουν την υπόθεση του Κατάρ «κο-
ρυφή του παγόβουνου» και περι-
μένουν πως θα υπάρξει και νέο
κύμα αποκαλύψεων, με αιχμή τον
έλεγχο της δραστηριότητας και
άλλων μελών του Στρασβούργου
υπέρ της προάσπισης των συμφε-
ρόντων συγκεκριμένων χωρών
που αντιμάχονται την ΕΕ. Μια από
αυτές τις χώρες είναι η Ρωσία και
το λόμπι των Βρυξελλών και του
Στρασβούργου, που δρα υπέρ των
συμφερόντων της.

Τι πανεπιστήμια θέλουν;   
Η εικόνα με τον εξευτελισμό του
πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη
Μπουραντώνη το 2020 είναι αυ-
τή που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια, και αυτό
φαίνεται καθαρά από το πρόσφα-
το προεκλογικό σποτ που ανάρ-
τησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας περήφανος και
χαμογελαστός. Μάλλον ξεχνάνε
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ποσοστά που
παίρνει η νεολαία τους στα πανε-
πιστήμια είναι η μειοψηφία των
μειοψηφιών…

Πρόταση να σκεφτεί (ξανά) τον Πάνο Καμμένο
Μπορεί ο Πάνος Καμμένος να έχει χάσει την επαφή του με τους διάφορους πολιτικούς αρχη-
γούς, ωστόσο διατηρεί ανέπαφη την επικοινωνία του με τον τέως συγκυβερνήτη του, Αλέξη
Τσίπρα. Οπωσδήποτε έχει πολιτικά χαρακτηριστικά η επικοινωνία Τσίπρα με τον Καμμένο,
αφού για ένα σημαντικό κομμάτι του κόμματος, αυτό της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, ο Καμμέ-
νος αυτός που αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει και ένα παρασκήνιο που έχει να
κάνει με την επαφή του Τσίπρα με τον Καμμένο. Οι πληροφορίες μιλούν για εισήγηση που φέρεται να έχει δεχτεί
ο πρώην πρωθυπουργός προκειμένου να εντάξει τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπέρ-
μαχοι της συγκεκριμένης πρότασης θεωρούν ότι ο Καμμένος θα μπορούσε να αποτελέσει το άνοιγμα της Κου-
μουνδούρου προς τα δεξιά. 

Ο Χατζηδάκης «σηκώνει το γάντι»

Ο προσωπικός σκηνοθέτης του προέδρου 
Στην Κουμουνδούρου τον αποκαλούν «σκηνοθέτη του προέδρου», ίσως
επειδή ο Μιχάλης Κωνσταντάτος είναι ο άνθρωπος πίσω από τις κάμερες
όταν σκηνοθετεί τον Αλέξη Τσίπρα στις δηλώσεις του. Το πλάνο είναι κάθε
φορά είναι το ίδιο. Φροντίζει συγκεκριμένα να τοποθετεί τον πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ μπροστά από την ελαιογραφία με τους δύο κόκκινους ταύρους,
ώστε βλέποντας αυτό το φόντο να αναγνωρίζει ο τηλεθεατής ότι η δήλω-
ση είναι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δούρου - Κουβέλης στήριξαν τον Ν. Παππά
«Άστραψε και βρόντηξε» η Ρένα Δούρου σχετι-
κά με το Ειδικό Δικαστήριο και την υπό-
θεση ΣΥΡΙΖΑ Channel, που κα-
ταλογίζεται στον Νίκο Παππά.
«Ό,τι βλέπουμε σήμερα, δηλα-
δή τις συντονισμένες επιθέ-
σεις κατά του Παππά για βα-
λίτσες κ.λπ., οφείλονται σε
ένα γεγονός. Ότι ο Νίκος
Παππάς έβαλε πολιτική πλά-
τη μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και
έφερε χρήματα στο δημόσιο
ταμείο από τις συχνότητες»,
υπογράμμισε η κα Δούρου. Στην
υποστήριξη Παππά «προσέτρεξε» αμέ-
σως και ο Φώτης Κουβέλης. 

Η αλήθεια από τον Νίκο Ρωμανό 
Αποστομωτική είναι η απάντηση του διευθυντή του Γραφείου Τύπου της
ΝΔ Νίκου Ρωμανού, όταν μιλούν στον ΣΥΡΙΖΑ για τη νομοθετική ρύθμιση
αποκλεισμού του Ηλία Κασιδιάρη από τις εθνικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονί-
ζει συνεχώς ότι ο Κασιδιάρης έχει πολιτικό γραφείο στις φυλακές. Ο Ρω-
μανός τούς θύμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο Κασιδιάρης είχε πολιτικά γραφεία
εκτός φυλακής, παντού.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει κατη-
γορηθεί πολλές φορές από την αντιπολίτευση και έχει χαρακτηριστεί ως ο υπουργός
των ιδιωτικοποιήσεων. Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Χατζηδάκης σηκώνει τους τόνους,
λέγοντας ότι «η κοινωνική πολιτική είναι υποτίθεται το προπύργιο της Αριστεράς, είναι
δικό τους γήπεδο λένε», «και χάρηκαν όταν πήγα εγώ στο υπουργείο, γιατί σου λένε
έρχεται αυτός που ιδιωτικοποιεί. Θα συγκρουστεί με τους εργαζόμενους, θα στηρίξει
τους επιχειρηματίες και θα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα». Η πραγματικότητα όμως τους
διέψευσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωστής Χατζηδάκης με την πολιτική τους
απέδειξαν πως ο φιλελευθερισμός είναι βασικό εργαλείο για να υπάρξουν ανάπτυξη
και πρόοδος. «Εκεί την πάτησαν», λέει σε όλους τους τόνους με νόημα ο υπουργός. 

Ένα νέο όνομα κυκλοφορεί εσχάτως στον
ΣΥΡΙΖΑ για τη βουλευτική λίστα της πρώ-

της εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονί-
κης. Πρόκειται για τη Δώρα Τσαμπάζη,
που είναι η σύζυγος του Ολυμπιονίκη

Αλέξανδρου Νικολαΐδη, που έφυ-
γε από τη ζωή πριν από 

λίγους μήνες.

Οι φήμες για τη 
σύζυγο του Νικολαΐδη

από τον...Δ
ικτυω

μένο

Παρασκήνια
Αναβάθμιση και εκλογές 

Οι εκλογές αποτελούν το πιο σοβαρό
εμπόδιο για την αναβάθμιση της ελληνι-
κής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα,
με βάση τα δεδομένα που έχουμε έως σή-
μερα και σύμφωνα με το διεθνές περι-
βάλλον. Ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας έχει καταστεί κοινωνός
των ανησυχιών των οίκων αξιολόγησης
αλλά και των επενδυτικών ομίλων, σχετι-
κά με το ενδεχόμενο να... στραβώσει κάτι
και να τρέχουμε! Εξυπακούεται ότι με αυ-
τοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας
έχουμε την αναβάθμιση στο τσεπάκι μας.
Από την άλλη πλευρά, είναι φυσικό και
επόμενο οι οίκοι αξιολόγησης να μη θέ-
λουν αναβάθμιση πριν από τις εκλογές,
γιατί το χειρότερο που θα μπορούσε να
συμβεί σε σχέση με την αξιοπιστία τους
είναι ένα πολιτικό... ατύχημα, που θα
τους ανάγκαζε σε... υποβαθμίσεις! Τα
πράγματα είναι σοβαρά και με την ψήφο
δεν παίζουμε. 

Τα παράπονα στον Κατρούγκαλο!
Η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν χω-

ρίς στήριξη, ακόμη και αν της έχουν φορ-
τωθεί οι... αμαρτίες του νόμου Κατρούγ-
καλου. Έτσι, πριν από το Πάσχα αναμένε-
ται να δοθεί ένα επίδομα σε περίπου
155.000 συνταξιούχους που δεν έχουν
πάρει τίποτα. Όσο για τους συνταξιού-
χους που είδαν να μειώνεται η προσωπική
διαφορά χωρίς να δουν ούτε... σεντ στον
τραπεζικό τους λογαριασμό, τα παράπονα
στον Κατρούγκαλο και την πλατεία Κου-
μουνδούρου. Το κράτος έχει συνέχεια και
οι νόμοι δεν αλλάζουν από τη στιγμή που
έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένες υπο-
χρεώσεις της χώρας έναντι των δανει-
στών. Αυτά... 

Με την ελπίδα της μείωσης
Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» έχει γίνει

αντικείμενο ειρωνείας από όσους είναι
απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά ελάχιστοι
γνωρίζουν ότι αποτελεί αντικείμενο μελέ-
της προς εφαρμογή σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Η αύξηση του κόστους παραγω-
γής είναι προφανές ότι οδηγεί τις τιμές
των τροφίμων και άλλων ειδών προς τα
πάνω. Παρά ταύτα, για τη συντριπτική πλει-
ονότητα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού
υπάρχει συγκράτηση τιμών, ίσως σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό, απ’ ό,τι αρχικώς θα
ανέμεναν ακόμη και οι πλέον αισιόδοξοι.
Το πρόβλημα με την ακρίβεια είναι υπαρ-
κτό, γιατί, πολύ απλά, η εκτίναξη του ενερ-
γειακού κόστους επιδρά στις τιμές αρκε-
τούς μήνες αργότερα. Πάντως, όπως μα-
θαίνουμε, αν διατηρηθεί η μείωση του
ενεργειακού κόστους και το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, κάποια στιγμή θα δούμε ση-
μαντικές μειώσεις τιμών. Αναμένουμε... 
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Eνας «χρήσιμος εχθρός», μία
«τεχνητή κρίση» στις σχέσεις
με την Ελλάδα, είναι πολύ

πιθανό να βρίσκεται στην ατζέντα
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που
αναζητά εναγωνίως τρόπο να
τονώσει τα εκλογικά του ποσοστά,
ιδίως στο συντηρητικό πολιτικό
ακροατήριο της Τουρκίας.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και αρ-
μόδιες υπηρεσίες όπως η ΕΥΠ, παρακο-
λουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τε-
κταινόμενα στη Θράκη και τις κινήσεις
προσώπων που φέρονται να υποκινούν-
ται από τον Τούρκο πρόεδρο. 

Με την τουρκική δημοκρατία να συμ-
πληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, η επι-
κράτηση στις επερχόμενες εκλογές απο-
τελεί ζήτημα πολιτικής επιβίωσης για
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κάτι που δεν
μπορεί πια να θεωρηθεί δεδομένο, με
τη χώρα βυθισμένη σε μία μακρά οικο-
νομική κρίση και τις ΗΠΑ να μην τον αντι-
μετωπίζουν πλέον ως πανίσχυρο στην
περιοχή «σουλτάνο». 

Ο 68χρονος ηγέτης της γειτονικής
χώρας έχει δείξει ουκ ολίγες φορές
πως δεν διστάζει να επενδύσει στην
πόλωση και στην ένταση, ιδίως στις
σχέσεις με τον «προαιώνιο εχθρό»,
την Ελλάδα, προκειμένου να αποκομί-
σει πρόσκαιρα οφέλη στο εσωτερικό
της Τουρκίας. 

Απρόβλεπτες συνέπειες

Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο τυχαίες και
αστήρικτες δεν μπορούν να χαρακτηρι-
στούν οι αναφορές του βραβευμένου
Τούρκου δημοσιογράφου και πολιτι-
κού αναλυτή, Γιαβούζ Μπαϊντάρ, ότι ο
«σουλτάνος» ενδεχομένως «να προ-
σπαθήσει να παρέμβει στις εκλογές
της Ελλάδας μέσω της δυτικής Θρά-
κης», στήνοντας με απλά λόγια μία
προβοκάτσια. 

Ο ίδιος, πάντως, έσπευσε να διευκρι-
νίσει πως εάν ο Ερντογάν επιχειρήσει
να κάνει κάτι, «θα είναι με προσεκτικό
τρόπο. Διότι υπάρχουν όρια για το πόσο
μακριά μπορεί να φτάσει μια κλιμάκω-
ση, ειδικά μεταξύ των ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων. Αυτό γιατί γνωρίζει πως,
αν ξεπεράσει τα όρια, οι συνέπειες για
την Άγκυρα θα είναι απρόβλεπτες». Τι
εννοεί όμως ο Μπαϊντάρ; 

Μουσουλμανική μειονότητα

Η... εργαλειοποίηση της μουσουλμα-
νικής μειονότητας της Θράκης είναι κάτι
που εδώ και πολλά χρόνια επιχειρεί η
Άγκυρα, με κάθε «ιδιωτική επίσκεψη» να
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του ελλη-
νικού ΥΠΕΞ και της ΕΥΠ, καθώς επιχει-
ρούν παρασκηνιακά την αποσταθερο-
ποίηση της περιοχής προς όφελος της
γειτονικής χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι
υπάρχουν συνεχείς αναφορές σε δήθεν
παραβίαση δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών της «τουρκικής» –όπως την χαρα-
κτηρίζουν οι ίδιοι– μειονότητας, επιχει-
ρώντας να δημιουργήσουν συνθήκες ευ-
νοϊκές για προβοκάτσια (σ.σ. κάτι διό-
λου εύκολο πάντως). 

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες το
Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στη
δυτική Θράκη (DEP) προέβη σε μία ακό-
μη προκλητική ενέργεια, καθώς με επι-

στολή του στον ΟΗΕ κάνει λόγο για «βα-
σικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα – και
ιδιαίτερα η “τουρκική” μειονότητα που
ζει στη δυτική Θράκη». Καταγγέλλουν
δε την ελληνική κυβέρνηση πως έκλεισε
περισσότερα από 100 μειονοτικά δημο-
τικά σχολεία τα τελευταία 20 χρόνια και
ότι δεν επιτρέπει την ίδρυση δίγλωσσων
νηπιαγωγείων. Αξίζει να σημειώσουμε
ότι η συγκεκριμένη επιστολή εντάσσεται
στο πλαίσιο των ενεργειών που εδώ και
σχεδόν τρία χρόνια κάνει η 36χρονη επι-
κεφαλής του DEP, Τσιντέμ Ασάφογλου,
η οποία λαμβάνει –όπως λένε οι καλά
γνωρίζοντες– εντολές από τον ψευδο-
μουφτή, Αχμέτ Μετέ, γνωστό και ως το
«μακρύ χέρι» του Τούρκου προέδρου
στη Θράκη.

Η Τσιντέμ Ασάφογλου όλα αυτά τα
χρόνια πραγματοποιεί περιοδείες σε μει-
ονοτικές περιοχές, μιλώντας για «τουρ-

κική» μειονότητα στη δυτική Θράκη.
«Εμείς, η τουρκική μειονότητα της δυτι-
κής Θράκης, δεν θα λυγίσουμε, δεν θα
σταματήσουμε και δεν θα φοβηθούμε»,
συνηθίζει να λέει στις ομιλίες της, επι-
χειρώντας να καλλιεργήσει κλίμα. 

Η περίπτωση των Πομάκων

Την ίδια ώρα, αν και επισήμως η
ΕΛ.ΑΣ. κάνει λόγο για ληστεία με χρήση
βίας, συνέβη ένα «περίεργο» περιστατι-
κό, με τον πρόεδρο του Πανελληνίου
Συλλόγου Πομάκων, Ιμάτ Αχμέτ, να πέ-
φτει θύμα ξυλοδαρμού στην Ξάνθη.
«Μου την είχαν στημένη έξω από το σπί-
τι μου. Ούτε και εγώ ξέρω πώς επέζησα
από τις μπουνιές που έφαγα στα πλευρά
και στο κεφάλι. Υποπτεύομαι τους δρά-
στες αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μόνο το
πρόσωπο του ενός είδα. Πιθανόν να εί-
ναι σταλμένοι από τους “Γκρίζους Λύ-
κους”. Μην ξεχνάτε ότι εκδίδω την “Ζα-
γάλιζα”, την πιο παλιά εφημερίδα στων
Πομάκων», δήλωσε. 

Επίσης, αποκάλυψε ένα ακόμη «πε-
ρίεργο» περιστατικό, καθώς –όπως ανέ-
φερε– πριν από περίπου δύο μήνες εν-
τόπισε στο μπαλκόνι του σπιτιού του μία
σφαίρα, κάτι που ο ίδιος χαρακτηρίζει
ως «μήνυμα» ενάντια στον αγώνα που δί-
νει στα πρόσωπα που ελέγχει η Άγκυρα
(σ.σ. και στους απεσταλμένους), τα
οποία επιχειρούν να προσεταιριστούν
την πομακική κοινότητα και να την εντά-
ξουν στην «τουρκική» μειονότητα.

Μ
ει

ο
νό

τη
τα

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com

12

Ερντογάν και DEP «καλλιεργούν» προβοκάτσια    

Ένα πρώτο «δείγμα γραφής» για τα σχέδια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν πήραμε πριν από μερικές ημέρες με την ανακοίνωση του τουρ-
κικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επιχείρησε τεχνηέντως να
ανεβάσει το επίπεδο της έντασης με την Αθήνα, επικαλούμενο την
29η Ιανουαρίου 1988 ως ημέρα της «αντίστασης των Τούρκων της
δυτικής Θράκης». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης έκανε λόγο για «τουρκική μειονότητα», η οποία έχει τη στήριξη
της Άγκυρας. Η απάντηση ήρθε άμεσα από το ελληνικό ΥΠΕΞ, κα-
ταγγέλλοντας τη γείτονα για διαστρέβλωση της πραγματικότητας,
«προκειμένου να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και σίγουρα
όχι την προαγωγή των δικαιωμάτων και της ευημερίας της μουσουλ-
μανικής μειονότητας στη Θράκη».

Η
 π

ρώ
τη

...
 γε

ύσ
η

Γιαβούζ Μπαϊντάρ Τσιντέμ Ασάφογλου Αχμέτ Μετέ Ιμάτ Αχμέτ
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Η επιστολή περί
«τουρκικής μειονότητας»,
οι περιοδείες της Τσιντέμ

Ασάφογλου και 
ο ξυλοδαρμός του

προέδρου των Πομάκων

Η Ελλάδα δεν κάνει ούτε βήμα
πίσω από την «κόκκινη
γραμμή» των κυριαρχικών της

δικαιωμάτων και είναι έτοιμη να
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση,
έχοντας πλέον αεροπορική υπεροχή
στο Αιγαίο.

Το πέμπτο αναβαθμισμένο F-16 σε έκ-
δοση VIPER παραδόθηκε από την ΕΑΒ
στην Πολεμική Αεροπορία, παρουσία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,
του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταν-
τίνου Φλώρου και του αρχηγού ΓΕΑ αντι-
πτέραρχου Θεμιστοκλή Μπουρολιά, ενώ
πολύ σύντομα αναμένεται να ενταχθεί και
το έκτο στο αεροπορικό οπλοστάσιο.

Oι «οχιές του Αιγαίου», που παραλαμ-
βάνει η Πολεμική Αεροπορία, εντάσσον-
ται στην 343 Πολεμική Μοίρα «Αστέρι»
και γράφουν συνεχώς ώρες πτήσης στο
αρχιπέλαγος. Το πέμπτο διθέσιο F-16 VI-
PER θα απογειωθεί από την Τανάγρα για
να προσγειωθεί κατευθείαν στο «νέο του
σπίτι», την αεροπορική βάση της Σούδας,
όπου σταδιακά θα ξεκινήσει τις εκπαιδεύ-
σεις στον ουρανό του Αιγαίου μαζί με τα
υπόλοιπα τέσσερα (δύο μονοθέσια, δύο
διθέσια) αναβαθμισμένα F-16 VIPER. 

Δώδεκα τον χρόνο!

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η
ΕΑΒ θα παραδίδει ένα μαχητικό αερο-
σκάφος κάθε μήνα, δηλαδή 12 τον χρό-
νο, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη της δεκαε-
τίας να συμπληρωθεί ο αριθμός των 83

Viper. Οι Έλληνες ιπτάμενοι, που ήδη εκ-
παιδεύονται πάνω στα VIPER, κάνουν λό-
γο για «ένα σύγχρονο αεροσκάφος που
παρέχει τεράστιο όγκο πληροφοριών και
δίνει μεγάλες δυνατότητες για τη διαχεί-
ριση των όπλων». Όταν συμπληρωθεί η
δύναμη μίας Μοίρας (18 αεροσκάφη)
στην 343 «Αστέρι», θα ακολουθήσει η
δεύτερη Πολεμική Μοίρα VIPER, η 340
«Αλεπού», ενώ τα επόμενα αναβαθμισμέ-
να μαχητικά θα προσγειωθούν στην 337
Μοίρα «Φάντασμα» στη Λάρισα. Tο πρό-
γραμμα θα ολοκληρωθεί με τις δύο Μοί-
ρες του Αράξου, την 335 «Τίγρης» και
την 336 «Όλυμπος».

Τα καινούργια δεδομένα στον αέρα του
Αιγαίου έχουν ανησυχήσει τους Τούρ-
κους, οι οποίοι ακόμα περιμένουν το
«πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για τα F-16,
ενώ ταυτόχρονα ψάχνουν για μια ικανο-
ποιητική εναλλακτική λύση. Oι Τούρκοι
φαίνεται ότι μετά τον αποκλεισμό τους
από το πρόγραμμα του υπερσύγχρονων
μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, αλλά και
τα σοβαρά εμπόδια που βάζει το Κογκρέ-

σο για την πώληση και την αναβάθμιση
μαχητικών, βρίσκονται σε εξαιρετικά δει-
νή θέση. Η αναθεωρητική Τουρκία βλέπει
τον αεροπορικό της στόλο να μένει μια τε-
χνολογική γενιά πίσω και αγωνιά για την
απόκτηση νέων μαχητικών αεροσκαφών,
αφού αν ποτέ προχωρήσουν στο «απονε-
νοημένο διάβημα», θα έχουν να αντιμε-
τωπίσουν τα πανίσχυρα ελληνικά αερο-
σκάφη, ενώ γνωρίζουν από πρώτο χέρι
την αξία των Ελλήνων πιλότων.

Φόβος στην Τουρκία 

Στην Τουρκία, καθημερινά εντείνεται ο
προβληματισμός για την αεροπορική υπε-
ροχή της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην
Ανατολική Μεσόγειο, με απόστρατους
και στρατιωτικούς αναλυτές να διατυπώ-
νουν ακραίες απόψεις σε τηλεοπτικές εκ-
πομπές, ότι «οι Τούρκοι επιτελείς είναι
διατεθειμένοι να θυσιάσουν δύο μαχητι-
κά για κάθε Rafale, έτσι ώστε η Ελλάδα
να χάσει το πλεονέκτημα». 

Όπως είπε ο στρατιωτικός αναλυτής
Αμντουλάχ Αγάρ: «Όταν μιλούσα με
έναν φίλο μου για τα ελληνικά Rafale
και τα μειονεκτήματα που δημιουργούν-
ται για εμάς, εκείνος μας είπε: «Μην
ανησυχείτε, αν χρειαστεί θα θυσιάσου-
με δύο (μαχητικά) για να αντιμετωπί-
σουμε το ένα. Έτσι θα κλείσουμε το κε-
νό. Στόχος της Τουρκίας δεν πρέπει να
είναι μόνο η παραγωγή του εθνικού μα-
χητικού, αλλά να μπορεί να είναι ισάξιο
ή και καλύτερο από τα αντίστοιχα μαχη-
τικά που θα αντιμετωπίζει. Όπως τα Ra-
fale που παραλαμβάνει η Ελλάδα,
όπως τα παλαιότερα μαχητικά F-16 τα
οποία αντιμετωπίζει σε Block 70 και τα
F-35 τα οποία θα παραλάβει».

Τούρκοι στρατιωτικοί
αναλυτές διατυπώνουν

ακραίες απόψεις, όπως ότι
«οι Τούρκοι επιτελείς είναι

διατεθειμένοι να θυσιάσουν
δύο μαχητικά για κάθε

Rafale, έτσι ώστε η Ελλάδα
να χάσει το πλεονέκτημα»

Η ελληνική υπεροπλία 
τρομάζει τους γείτονες!

της Γεωργίας Γαραντζιώτη

   στη Θράκη 

Οι καλά γνωρίζοντες τα της πολι-
τικής σκακιέρας επισημαίνουν
ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτντογάν έχει
«βάλει στο μάτι» τη Θράκη και για
ακόμη έναν λόγο: την Αλεξαν-
δρούπολη. Η αμερικανική «από-
βαση» στην πόλη, η αναβάθμιση
του λιμανιού, η παρουσία ενό-
πλων δυνάμεων των ΗΠΑ (σ.σ.
έστω και ως ενδιάμεσος σταθ-
μός) είναι κάτι που προκαλεί...
δυσφορία στον Τούρκο πρόεδρο,
με τις μετοχές του στην άλλη όχ-
θη του Ατλαντικού να είναι στο
ναδίρ. Μία υποβάθμιση της στρα-
τιωτικής βάσης του Ιντσιρλίκ θα
ήταν πλήγμα τόσο για το γόητρο
όσο και για την οικονομία της
Τουρκίας. Χρήζει δε αναφοράς
το γεγονός ότι η αναβάθμιση του
ρόλου της Αλεξανδρούπολης,
στο πλαίσιο δράσεων του ΝΑΤΟ,
«βαφτίζεται» από την Τουρκία ως
«ελληνική επιθετικότητα», την
ώρα που η τηλεόραση και οι εφη-
μερίδες της γείτονος παρουσιά-
ζουν χάρτες με πιθανούς στόχους
των νέων βαλλιστικών πυραύλων
(σ.σ. με τη Θράκη κυκλωμένη ως
ένας απ’ αυτούς).

!Έχει «βάλει  στο
μάτι» και την 
Αλεξανδρούπολη
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμος για
σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης 
από την πρώτη Κυριακή», για να κάνει

μια «νέα αρχή για τη χώρα» και με «τη στήριξη 
της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού»,
δηλώνει ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης
Μαμουλάκης. 

Παράλληλα, θεωρεί «ανάγκη τον μετασχηματισμό
του παραγωγικού μοντέλου» της χώρας, καθώς «η οι-
κονομική κρίση ανέδειξε τα αδιέξοδα της πολιτικής
που επιδίωκε την ανάπτυξη της οικονομίας, με την
ταυτόχρονη υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και
τη συμπίεση των μισθών».

Νοικοκυριά σε απόγνωση και επιχειρήσεις με χα-
μηλούς τζίρους, εξαιτίας των ανατιμήσεων. Τι
φταίει και πού θα φτάσει αυτή κατάσταση;

Η απάντηση στο «τι φταίει» κρύβεται πίσω από τις
ιδεοληψίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Της κυβέρ-
νησης που αδυνατεί να αντιληφθεί την πραγματικότη-
τα και να δώσει λύσεις. Γι’ αυτό και το φαινόμενο το
χαρακτηρίζουμε ως «ακρίβεια Μητσοτάκη». Γιατί
υπάρχουν σαφείς ευθύνες για το ότι τα προϊόντα πρώ-
της ανάγκης έχουν γίνει είδη πολυτελείας, η αγορα-
στική δύναμη συρρικνώνεται, τα λουκέτα στις πολύ μι-
κρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληθαί-
νουν και τα νοικοκυριά δεν βγάζουν τον μήνα. Κι όσο
δεν θα λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπι-
σης, τόσο και θα επιδεινώνεται η κατάσταση.

Ποια είναι η δική σας πρόταση;

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
έχουν κατατεθεί εδώ και μήνες, είναι ρεαλιστικές και
άμεσα εφαρμόσιμες. Κινούνται στις κατευθύνσεις
της προστασίας των πολιτών από τις συνέπειες της
κρίσης, αλλά και στην ανάγκη μετασχηματισμού του
παραγωγικού μοντέλου που ακολουθείται. Περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, έλεγχο, παρεμβάσεις και κα-
ταπολέμηση της αισχροκέρδειας και του υπερβάλλον-
τος εγχώριου πληθωρισμού, μειώσεις ΦΠΑ σε τρόφι-
μα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και ΕΦΚ στα καύ-
σιμα, επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα στις εται-
ρείες κοινής ωφέλειας και δημιουργία αναδιανεμητι-
κού μηχανισμού που θα φορολογεί τα υπερκέρδη και
θα στηρίζει τα νοικοκυριά – είναι αυτονόητη. Όπως
επίσης και ειδική μέριμνα για το ιδιωτικό χρέος που
δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας προς το

Δημόσιο, με «κούρεμα» της βασικής οφειλής και απο-
πληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις. Οι προτάσεις
μας είναι γνωστές. Και σύντομα, με την πολιτική αλ-
λαγή που έρχεται, θα γίνουν πράξη.

Πέραν από την όποια πολιτική πρόσκαιρης ανα-
κούφισης, σε μακροοικονομικό επίπεδο χρει-

άζονται διαθρωτικές αλλαγές στην οικονομία
μας. Πώς επιλύεται αυτό το χρόνιο πρόβλημα της
ελληνικής οικονομίας;

Η ανάπτυξη, για να είναι αποτελεσματική και βιώ-
σιμη, πρέπει να είναι δίκαιη! Γι’ αυτό και είναι επιτα-
κτική η ανάγκη μετασχηματισμού του παραγωγικού
μοντέλου που ακολουθείται. Η δεκαετία της οικονο-
μικής κρίσης ανέδειξε τα αδιέξοδα της πολιτικής
που επιδίωκε την ανάπτυξη της οικονομίας, με την
ταυτόχρονη υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους
και τη συμπίεση των μισθών. Ένα μοντέλο που οδη-
γεί στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην
υποβάθμιση της εργασίας και του περιβάλλοντος. Η
σημερινή κρίση στις διεθνείς αλυσίδες αξίας αποτε-
λεί και μια ευκαιρία για την ανάδειξη κλάδων με
εξωστρεφή προσανατολισμό στην ελληνική οικονο-
μία. Όμως αυτό προϋποθέτει την ανασυγκρότηση
θεσμών αναπτυξιακού σχεδιασμού και συνολικά
στροφή σε αυτό που αναφέρεται διεθνώς ως το
αναπτυξιακό κράτος. Η απάντηση της Αριστεράς
στις σημερινές προκλήσεις είναι ο ριζοσπαστικός,
οικολογικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της οι-
κονομίας. Η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ
επιδιώκει να μετασχηματίσει το παραγωγικό υπό-
δειγμα με αποτελεσματικό τρόπο και να διασφαλί-
σει τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου
για όλους και όλες, με όρους αειφορίας. Πρόκειται
για ένα πρόγραμμα βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυ-
ξης. Συνδέεται, δε, άρρηκτα με τις τρεις προκλή-
σεις της εποχής μας: την κλιματική κρίση, τη διεύ-
ρυνση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτή-
των και την ψηφιακή μετάβαση. 

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία, στην
υγεία, σε θέματα θεσμών και διαφάνειας δεί-
χνουν ελκυστικές. Παρά ταύτα, η παράταξή σας
έρχεται δεύτερη και με διαφορά στις δημοσκοπή-
σεις. Τι φταίει που δεν πείθει;

Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, τις διαβά-
ζουμε και τις αναλύουμε. Θυμόμαστε ότι και πριν
από τις εκλογές του 2019 οι δημοσκοπήσεις παρου-
σίαζαν τον ΣΥΡΙΖΑ σε χαμηλότερο ποσοστό από αυ-
τό που πήρε στις εκλογές. Βλέπουμε τη διαρκώς
διογκούμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις πολι-
τικές της κυβέρνησης, παρατηρούμε την ψαλίδα να
κλείνει μήνα με τον μήνα. Και καλούμε τον κ. Μητσο-
τάκη: Αφού είναι «τόσο καλά» δημοσκοπικά, ας προ-
κηρύξει άμεσα εκλογές. Αυτή είναι άλλωστε και η
πιο αξιόπιστη «δημοσκόπηση».

Ζητάτε εκλογές. Σε περίπτωση εκλογικής πρω-
τιάς του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν λειανθεί οι όποιες αντιπα-
λότητες με το ΠΑΣΟΚ, για να σχηματιστεί προ-
οδευτική διακυβέρνηση; Και ποιοι άλλοι μπορούν
να συμμετάσχουν;

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι η
χώρα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση από
την πρώτη Κυριακή. Και ισχυρή κυβέρνηση είναι αυ-
τή που θα έχει τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας
του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό και μιλάμε για κυβέρ-
νηση συνεργασίας, μια κυβέρνηση των προοδευτι-
κών δυνάμεων του τόπου, με στόχο την πολιτική αλ-
λαγή και τη νέα αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανέτοιμος για
αυτή την προοπτική.

«Καλούμε τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, αφού είναι “τόσο καλά”
δημοσκοπικά, να προκηρύξει άμεσα εκλογές,
γιατί αυτή είναι η πιο αξιόπιστη
“δημοσκόπηση”» 

Χάρης 
Μαμουλάκης 
Βουλευτής Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ* 

Πανέτοιμοι για κυβέρνηση
προοδευτικών δυνάμεων 

στον Γιάννη Σπ. Παργινό
parginos@paraskhnio.gr

* Αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης 
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Ηεβδομάδα που πέρασε ήταν άκρως δι-
δακτική… Όχι μόνο για εμάς, που υποτί-
θεται ότι είμαστε «μέσα στα πράγματα»,

αλλά και για όλους εκείνους που σε –περίπου–
δύο μήνες θα βρεθούν σε ένα παραβάν για να
επιλέξουν τους ανθρώπους που θα διαχειρι-
στούν την τύχη μας την επόμενη τετραετία.
Άκρως «διδακτική», διότι μάθαμε σε τι κλίμα
και με τι «όπλα» θα διεξαχθεί η εκλογική αναμέ-
τρηση: Σκάνδαλα και λάσπη!
Δύο –τόσες δα– λεξούλες ορίζουν το πολιτικό
σκηνικό και εξανεμίζουν την όποια ελπίδα θα
μπορούσε να έχει ο κάθε ονειροπόλος πολίτης
πηγαίνοντας προς την κάλπη.
Άκρως «διδακτική», διότι είδαμε σε… ζωντα-
νή σύνδεση πώς επιτελείται ένα «έγκλημα»,
πώς είναι να αδιαφορείς για την ουσία και πώς
απλά και συνειδητά ενστερνίζεσαι το αρχαίο
ρητό «και γαία πυρί μιχθήτω» (μτφρ. «μετά τον
θάνατό μου, χώμα και φωτιά ας αναμιχθούν»)
και, για να το πούμε πιο λαϊκά, «στάχτη και
μπούρμπερη»…

Ψέματα, κινδυνολογία, λάσπη και χυδαιότητες
σε ημερήσια διάταξη θα μας πάνε στην «επόμε-
νη μέρα» που κάθε άλλο παρά αισιόδοξη είναι,
μια και ούτε από τα λάθη μας μαθαίνουμε, ούτε
αντιλαμβανόμαστε τη φάκα όταν μας ταΐζουν
το τυράκι. 
Απανωτές δημοσκοπήσεις (δεν θα αναλύσω
εγώ το αποτέλεσμά τους), «ψαγμένα» πρωτο-
σέλιδα (δεν θα κρίνω εγώ την εγκυρότητά
τους), μεγάλες υποσχέσεις (δεν θα πω εγώ αν
είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι), για τα μάτια
όλων, θα έπρεπε να μας ενεργοποιήσουν και –
έστω για μια φορά– να μας προβληματίσουν. 
Καλό το «άρτος και θέαμα», δηλαδή τα σόου
που στήνει ο κάθε υποψήφιος, αλλά καλύτερο
να σκεφτούμε αν το παραμύθι έχει δράκο ή όχι!
Τα προβλήματα είναι πραγματικά και η λύση
τους πρέπει να είναι πραγματική. Η ενεργειακή
και η οικονομική κρίση είναι εδώ, η πανδημία
είναι εδώ, η κρίση θεσμών και αξιών είναι εδώ.
Και όλα αυτά δεν εμφανίστηκαν σήμερα!
Από το 2010 και μετά, το κάθε πρόβλημα το

διαδέχεται ένα μεγαλύτερο και από τη χώρα
μας πέρασαν αρκετές κυβερνήσεις που υπο-
σχέθηκαν, προσπάθησαν, πέτυχαν ή απέτυχαν. 
Και όπως λέει το τραγούδι: «Και αν μας αντέξει
το σκοινί, θα φανεί στο χειροκρότημα…». Και η
ώρα του χειροκροτήματος είναι τώρα! Και δεν
πρέπει να είμαι εγώ εκείνος –και οι έχοντες δη-
μόσιο λόγο ή γραφή– που θα κάνουμε τους
«κλακαδόρους» (όπως γίνεται στις τηλεοπτικές
εκπομπές που δίνουν τον ρυθμό για το πότε
πρέπει οι παρευρισκόμενοι να χειροκροτή-
σουν), αλλά όλοι εκείνοι που πρέπει να διδά-
σκονται από τις δημοσκοπήσεις, από τις δημό-
σιες τοποθετήσεις, από τα πεπραγμένα εκεί-
νων που σε κάποια στιγμή της ζωής τους πήραν
την τύχη μας στα χέρια τους…
Και εύχομαι να μη χρειαστεί να θυμηθούμε
(έχει συμβεί κάποιες φορές στο ελληνικό πα-
ρελθόν) αυτό που είπε πριν από περίπου τρεις
αιώνες ο Γάλλος φιλόσοφος και διπλωμάτης,
Joseph de Maistre: «Ο κάθε λαός έχει τους
ηγέτες που του αξίζουν». 

Γράφει 
ο Ίων 
Παπαδάκης

Σοφότερους δεν μας έκανε, αλλά ήταν...  διδακτική εβδομάδα

Δημοσιογράφος

Άποψη

Με κύριο διακύβευμα το
Κυπριακό και την οικονομία, οι
πολίτες της Μεγαλονήσου

προσέρχονται αυτή την Κυριακή (5/2)
στις κάλπες για τον πρώτο εκλογικό
γύρο. Στη μάχη ρίχνονται συνολικά 14
υποψήφιοι, αλλά ουσιαστικές
πιθανότητες για να περάσουν στον
δεύτερο γύρο έχουν μόνο τρεις. 

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης (ανε-
ξάρτητος) είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί
για να περάσει στον επόμενο γύρο, με τους
Αβέρωφ Νεοφύτου (Δημοκρατικός Συνα-
γερμός) και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη (ανε-
ξάρτητος) να… κονταροχτυπιούνται για το
ποιος θα τον ακολουθήσει. Αξίζει να ανα-
φέρουμε ότι ο κ. Νεοφύτου είναι ο μόνος
με κομματική ταυτότητα και χρίσμα, αυτό
του Δημοκρατικού Συναγερμού, με τον ίδιο
να διατηρεί και την προεδρία της παράτα-
ξης. Τόσο ο κ. Χριστοδουλίδης (σ.σ. στηρί-
ζεται από το Δημοκρατικό Κόμμα, από το
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και τη
Δημοκρατική Παράταξη), όσο και ο κ. Μαυ-
ρογιάννης (σ.σ. στηρίζεται από το ΑΚΕΛ)
χαρακτηρίζονται ανεξάρτητοι. Κατά την
προεκλογική περίοδο, οι υποψήφιοι στάθη-
καν ιδιαίτερα στο ενεργειακό πρόγραμμα
της Κύπρου, καθώς αυτό έχει άμεση σύν-
δεση τόσο με την οικονομία όσο και με τις
σχέσεις που υπάρχουν με το ψευδοκράτος
και την Τουρκία. 

Και οι τρεις βασικοί υποψήφιοι έχουν συ-
νεργαστεί στενά κατά το παρελθόν με τον
απερχόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Ο Νίκος
Χριστοδουλίδης διετέλεσε κυβερνητικός
εκπρόσωπος στην πρώτη θητεία Αναστα-
σιάδη και υπουργός Εξωτερικών στη δεύ-
τερη (σ.σ. παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του
2022). Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπήρξε
ο επικεφαλής διαπραγματευτής για το Κυ-
πριακό στην πρώτη κυβέρνηση Αναστασιά-
δη το 2013 έως και το 2022. Τέλος, ο Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου, πέρα από συνεργάτης του
απερχόμενου Προέδρου, μπορεί να θεω-
ρηθεί και η απόλυτη συνέχειά του, αφού
τον διαδέχθηκε στην προεδρία του Δημο-
κρατικού Συναγερμού. 

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών
εκλογών της Κύπρου θα διεξαχθεί την
ερχόμενη Κυριακή (12/2), με τις συμμα-
χίες που θα διαμορφωθούν να είναι αυ-

τές που θα κρίνουν και τον τελικό νικητή.
Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι ο κ. Νε-
οφύτου έχει ξεκαθαρίσει σε ντιμπέιτ πως
εάν δεν περάσει στον δεύτερο γύρο, αυ-
τό δεν σημαίνει ότι θα δώσει «γραμμή»
στους ψηφοφόρους της ΔΗ.ΣΥ. να στηρί-
ξουν τον πάλαι ποτέ «ομόσταυλό» του, κ.
Χριστοδουλίδη.

Κώστας Παπαδόπουλος

Οικονομία και «Κυπριακό» 
θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Φαβορί 
ο Χριστοδουλίδης, 

ακολουθούν Νεοφύτου 
και Μαυρογιάννης

Οι 14 υποψήφιοι 
για την Προεδρία 
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Νίκος Χριστοδουλίδης ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ



Το ύψος των αποδείξεων και τα
τεκμήρια αναμένεται να
αποτελέσουν και φέτος τις δύο

βασικές παγίδες όπου μπορεί να
κρύβονται έξτρα φόροι για τους
φορολογούμενους, ενώ η φορολογική
κλίμακα παραμένει αμετάβλητη. 

Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι εργοδότες θα
έχουν αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων τις βεβαιώσεις αποδοχών
για τα εισοδήματα των εργαζομένων το
2022 και στη συνέχεια θα ανοίξει το Taxis-
net, ώστε να αρχίσει η διαδικασία υποβο-
λής των δηλώσεων. Και φέτος, ο Φόρος Ει-
σοδήματος θα καταβληθεί σε 8 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την
τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου και έως την
τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου του
2024.  Τα σημαντικότερα σημεία των φορο-
λογικών δηλώσεων είναι τα εξής:

1 Για τις κοινές ή χωριστές δηλώσεις
των συζύγων εκδίδονται χωριστές βεβαι-
ώσεις αποδοχών και ο φόρος υπολογίζεται
εξατομικευμένα. 

2 Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν χωρι-
στές φορολογικές δηλώσεις, οφείλουν να
το δηλώσουν στην αντίστοιχη ηλεκτρονική
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, έως τις 28 Φεβρουα-
ρίου. Η χωριστή δήλωση αφορά και ζευγά-
ρια που βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίω-
σης, ενώ όσοι είναι διαζευγμένοι εκ των...
πραγμάτων θα υποβάλουν χωριστή φορο-
λογική δήλωση. Το ίδιο ισχύει και για τις πε-
ριπτώσεις πτώχευσης ή δικαστικής συμπα-
ράστασης του ενός εκ των δύο. Επιπλέον,
το εισόδημα κάθε ανήλικου εξαρτώμενου

παιδιού, όταν υποβάλλονται χωριστές δη-
λώσεις, προστίθεται στο εισόδημα του γο-
νέα με το υψηλότερο ποσό. 

3 Οι φορολογούμενοι καλούνται να
ελέγχουν και να διασταυρώσουν τα ποσά
που αποκτήθηκαν το 2022 και αναφέρονται
στις βεβαιώσεις αποδοχών, οι οποίες πρέ-
πει να σταλούν έως το τέλος του μηνός στην
ΑΑΔΕ. Εφόσον έχουν αμφιβολίες, πρέπει να
επικοινωνήσουν με τον εργοδότη τους ή με
τον αρμόδιο κρατικό φορέα. Σε ό,τι αφορά
τα εισοδήματα από αναδρομικά, αυτά δη-
λώνονται αργότερα με τροποποιητική δήλω-
ση για το έτος που αφορούν. 

4 Τα εισοδήματα από αγροτική δραστη-
ριότητα και οι επιδοτήσεις αναγράφονται
στο έντυπο Ε3 και μεταφέρονται αυτόματα
στο έντυπο Ε1. 

5 Τα ποσά από τόκους που εισέπραξε ο
φορολογούμενος προσυμπληρώνονται
στον πίνακα 4Δ1. Από κει και πέρα, στις πε-
ριπτώσεις όπου υπάρχουν συνδικαιούχοι,
πρέπει ο καθένας να δηλώσει τους τόκους
που εισέπραξε χωριστά για να γλιτώσει
έστω και μερικά... σεντς φόρου. 

6 Τα τεκμήρια μπορούν να οδηγήσουν
σε υψηλότερους φόρους όσους έχουν χα-

μηλότερα εισοδήματα σε σχέση με το τεκ-
μαρτό εισόδημα που προκύπτει από τις δα-
πάνες διαβίωσης, έτσι όπως αυτές προσ-
διορίζονται από την Εφορία. Για παράδειγ-
μα, εάν ένα ζευγάρι δηλώσει συνολικό εισό-
δημα 15.000 ευρώ και διαθέτει δύο ακίνητα
(πρώτη και δευτερεύουσα ή εξοχική κατοι-
κία) και 2 αυτοκίνητα, τότε μαζί με τις ελάχι-
στες δαπάνες διαβίωσης των 5.000 ευρώ
θα φορολογηθεί για τουλάχιστον 20.000 ευ-
ρώ, πληρώνοντας έξτρα φόρο έως 1.100
ευρώ. Η κάλυψη των τεκμηρίων μπορεί να
γίνει είτε με τη χρησιμοποίηση ποσών από
αυτά που δηλώθηκαν στον κωδικό «Ανάλω-
ση κεφαλαίου προηγούμενων ετών», είτε με
τα έσοδα από την πώληση περιουσιακών
στοιχείων (ακίνητο, αυτοκίνητο κ.λπ.). 

7 Αν το ζευγάρι κατοικεί σε ακίνητο που
αποτελεί δωρεάν παραχώρηση του γονιού,
οφείλουν να το δηλώσουν και στο έντυπο
Ε2 με την ένδειξη «δωρεάν παραχώρηση»,
συμπληρώνοντας τα πλήρη στοιχεία του επι-
καρπωτή, ενώ για κάθε παράλειψη το σύ-
στημα δεν αφήνει να προχωρήσει η υποβο-
λή της φορολογικής δήλωσης. 

8 Τα εισοδήματα από ενοίκια δηλώνονται
στο έντυπο Ε2, με βάση τα στοιχεία του ηλε-
κτρονικού μισθωτηρίου που έχει υποβληθεί
στην ΑΑΔΕ, ενώ το σχετικό ποσό περνάει στη
συνέχεια αυτόματα στο έντυπο Ε1. Σημειώνε-
ται ότι τα ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς
με συντελεστές ανάλογα με το εισόδημα που
αποκτήθηκαν. Έτσι, ο φόρος για ποσά έως
12.000 ευρώ υπολογίζεται με συντελεστή
15%, για τα ποσά από 12.000 έως 35.000
ευρώ με 35% και άνω των 35.000 με 45%. 

9 Δεν φορολογούνται τα εισοδήματα
από πώληση περιουσιακών στοιχείων (ακί-
νητα, αυτοκίνητα κ.λπ.), τα επιδόματα που
λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας, τα
εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης κ.λπ. 

10 Τέλος, καθοριστική για το τελικό
ύψος του φόρου είναι η παράμετρος των
ηλεκτρονικών αποδείξεων, καθώς η νομο-
θεσία ορίζει ότι πρέπει να αντιστοιχούν στο
30% του εισοδήματος που δηλώνει ο φορο-
λογούμενος ή το ζευγάρι. Από το μέτρο
εξαιρούνται οι ηλικιωμένοι άνω των 70
ετών, όσοι κατοικούν σε χωριά, οι φυλακι-
σμένοι κ.λπ. Σημειώνεται ότι αν κάποιος δεν
πιάσει το όριο του 30%, τότε στη διαφορά
που υπάρχει έως το απαιτούμενο ποσό
εφαρμόζεται συντελεστής φορολόγησης
22%. Για δηλωθέν εισόδημα από κάθε πη-
γή, π.χ. 20.000 ευρώ, το ελάχιστο όριο
αποδείξεων είναι 6.000 ευρώ. Αν ο φορο-
λογούμενος συγκεντρώσει αποδείξεις
5.000 ευρώ, τότε για τα υπόλοιπα 1.000
ευρώ θα πληρώσει έξτρα φόρο 220 ευρώ. 
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� Τα 10 σημεία στα οποία
πρέπει να δώσουν βάση 

οι φορολογούμενοι 
ώστε να μην επιβαρυνθούν

με έξτρα φόρους 
� Σε 8 δόσεις η πληρωμή 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Φορολογικές δηλώσεις και
πού «κρύβονται» οι παγίδες 

10.000,00 9% 900,00 10.000,00 900,00

10.000,00 22% 2.200,00 20.000,00 3.100,00

10.000,00 28% 2.800,00 30.000,00 5.900,00

10.000,00 36% 3.600,00 40.000,00 9.500,00

Υπερβάλλον 44%

ΚΛΙΜΑΚΙΟ                           ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ                   ΦΟΡΟΣ                      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΥ                        ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ                ΕΙΣΟΔΗΜΑ                    ΦΟΡΟΣ

Η φορολογική κλίμακα (ποσά σε ευρώ)



Τ η δυνατότητα διόρθωσης των
στοιχείων ακινήτων στη δήλωση
Ε9 μπορούν να αξιοποιήσουν

χιλιάδες φορολογούμενοι, προκειμένου
να αποτυπώσουν την πραγματική
περιουσιακή τους κατάσταση, χωρίς
τον... φόβο των προστίμων. 

Πριν από μερικές ημέρες άνοιξε η πλατ-
φόρμα για τη συμπλήρωση των στοιχείων
στο έντυπο, ενώ η σχετική προθεσμία λή-
γει στις 31 Μαρτίου. Έως τότε, τα φυσικά
πρόσωπα καλούνται να δηλώσουν τις αρχι-
κές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα
έτη 2010 μέχρι τις 31/12/2022. Επιπλέ-
ον, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης
ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη
2010-2013 και το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
για τα έτη 2014 και μετά. Οι μεταβολές δη-
λώνονται στην ηλεκτρονική πύλη της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην
πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσε-
ων Ε9 του 2024 και αφορά τις αλλαγές
που γίνονται στην περιουσιακή εικόνα των
φορολογουμένων από τον Ιανουάριο του
2023 και μετά. 

Μόλις κλείσει η πλατφόρμα στις 31
Μαρτίου, θα αρχίσει η αντίστροφη μέ-
τρηση για την έκδοση του εκκαθαριστι-
κού σημειώματος του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και, ακολούθως,
τα 7 εκατ. ιδιοκτήτες θα κληθούν να πλη-
ρώσουν τον φόρο σε 10 δόσεις, αρχής
γενομένης από την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Μαΐου και έως την τελευταία
εργάσιμη του Φεβρουαρίου 2024. 

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της
δήλωσης Ε9 ελλοχεύει ο κίνδυνος του...
λάθους και, παρά το γεγονός ότι η συντρι-
πτική πλειονότητα των φορολογουμένων
προσφεύγει στους λογιστές, εντούτοις
πρέπει να είναι από πριν προετοιμασμέ-
νοι ώστε να αποφευχθούν λάθη. Τα συνη-

θέστερα λάθη στις δηλώσεις εντοπίζον-
ται στα εξής:

1 Υπάρχει διαφορά στη δηλωθείσα επι-
φάνεια του ακινήτου ή είναι λανθασμένη η
ηλικία του ακινήτου ή δεν έχει αποτυπωθεί
σωστά ο όροφος. Ειδικά στην περίπτωση
της επιφάνειας, αναγράφεται το εμβαδόν
κύριων χώρων μαζί με τους βοηθητικούς.
Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, το διαμέρι-
σμα, η αποθήκη και το πάρκινγκ δηλώνον-
ται χωριστά, σύμφωνα με όσα ορίζονται
από το συμβόλαιο. Επιπλέον, προκύπτει
υψηλότερος φόρος όταν δηλώνεται ως κύ-
ριος χώρος το πατάρι ή το υπόγειο. Στην
περίπτωση δήλωσης της μεζονέτας ως
ορόφου, δηλώνεται ο υψηλότερος όρο-
φος αυτής. Δηλαδή, αν έχει τρία επίπεδα
με είσοδο στο ισόγειο, τότε δηλώνεται ως
όροφος, ο δεύτερος. 

2 Αν η απόσταση του αγροτεμαχίου από
τη θάλασσα είναι μικρότερη των 700 μέ-
τρων, τότε αυτό λογίζεται ως... παραθα-
λάσσιο οικόπεδο!

3 Αποθήκες που έχουν μετατραπεί σε
επαγγελματικούς χώρους, δηλώνονται κα-
νονικά ως αποθήκες, καθώς ο ΕΝΦΙΑ είναι
σημαντικά χαμηλότερος.

4 Η σωστή αναγραφή της ηλικίας του
επικαρπωτή είναι απαραίτητη, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση τον φόρο τον πλη-
ρώνει εξ ολοκλήρου ο «ψιλός κύριος». Ση-
μειώνεται ότι αν ο επικαρπωτής είναι πάνω
από 80 ετών, τότε πληρώνει το 10% του
ΕΝΦΙΑ, ενώ το υπόλοιπο 90% πληρώνει ο
έχων την ψιλή κυριότητα.

5 Πρέπει να αποτυπωθεί σωστά το
κτίσμα που υπάρχει εντός αγροτεμαχί-
ου, καθώς οι αποθήκες πληρώνουν φό-
ρο, ο οποίος αντιστοιχεί στο 20% του αν-
τίστοιχου ποσού, εάν το κτίσμα δηλωθεί
ως κατοικία. 

6 Τα ημιτελή κτίσματα δηλώνονται
με τον σωστό κωδικό και με την ένδει-
ξη ότι δεν ηλεκτροδοτούνται, προκει-
μένου ο ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με έκ-
πτωση 60%. 
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Μικρότερες εισφορές σε σχέση με τον νόμο Κατρούγ-

καλου, αλλά αυξημένες κατά 9,6% λόγω του πληθωρι-
σμού του 2022, οδηγούν σε υψηλότερες μελλοντικές
συντάξεις 1 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρό-
τες, εφόσον επιλέξουν την ασφάλισή τους από την τρίτη
κατηγορία και πάνω. 

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να δηλώσουν στον e-ΕΦ-
ΚΑ έως την επόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου την
ασφαλιστική κλάση στην οποία επιθυμούν να ενταχ-
θούν, ενώ όσοι δεν προβούν σε σχετική δήλωση σημαί-
νει ότι αποδέχονται την ήδη υπάρχουσα κατηγορία στην
οποία έχουν ενταχθεί. Σημειώνεται ότι η εισφορά για
τον κλάδο της κύριας σύνταξης αυξάνεται στα 230 ευ-
ρώ μηνιαίως, όταν με τον νόμο Κατρούγκαλου ένας

ελεύθερος επαγγελματίες με εισόδημα 20.000 ευρώ
πλήρωνε 449 ευρώ ή ένας άλλος με εισόδημα 30.000
ευρώ πλήρωνε εισφορά 674 ευρώ και τώρα θα πληρώ-
νει 239 ευρώ τον μήνα. 

Από τα στατιστικά στοιχεία του e-ΕΦΚΑ προκύπτει ότι
το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει επιλέξει την
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, κάτι που οδηγεί σε
πολύ χαμηλές μελλοντικές συντάξεις, ενώ όποιος επιλέ-

ξει από την 3η ασφαλιστική κλάση και πάνω, τότε θα
έχει καλύτερη... τύχη για μια αξιοπρεπή σύνταξη. 

Οι φετινές εισφορές μετά την αναπροσαρμογή είναι
σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που επέβα-
λε το 2017 ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά και με τις ει-
σφορές που καθιερώθηκαν το 2019 από την προηγού-
μενη κυβέρνηση, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε
το «Κίνημα ης γραβάτας». Σε αντιδιαστολή, οι εισφορές
ενός μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό
διαμορφώθηκαν πέρυσι (μετά τη διπλή αύξηση του κα-
τώτατου μισθού) σε 225,40 ευρώ τον μήνα, λαμβάνον-
τας υπ’ όψιν 14 μισθούς, λόγω των Δώρων Χριστουγέν-
νων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. 

Λ.Γ.

� Κατάθεση διορθωτικών
δηλώσεων χωρίς πρόστιμα

έως την 31η Μαρτίου 
� Ποια είναι τα συνηθέστερα

λάθη που κάνουμε 

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Υψηλότερη σύνταξη
για ελεύθερους 
επαγγελματίες

Τι να προσέξετε όταν 
συμπληρώνετε το Ε9
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«Αυξήσεις» στους μισθούς
τους για πρώτη φορά από το
2010 θα δουν φέτος οι

εργαζόμενοι στο Δημόσιο ως απόρροια
της εφαρμογής των νέων μέτρων, όπως
η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
και της αναπροσαρμογής στο ειδικό
μισθολόγιο γιατρών του ΕΣΥ.

Σημειώνεται πως αναπροσαρμογές
προς τα πάνω προβλέπεται να υπάρξουν
και για όλα τα επιδόματα που υπολογίζον-
ται βάσει μισθού, ενώ σε ισχύ θα τεθεί και
το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου, από τις
αρχές του 2024.

Τα νέα δεδομένα εκτιμάται πως θα καλύ-
ψουν ένα ποσοστό των μειώσεων που
έχουν καταγραφεί στον μισθό των δημο-
σίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, οι οποίοι
την περίοδο 2008-2020 είδαν τις αποδο-
χές τους να μειώνονται κατά 25,6%, παρό-
τι σημειώθηκε αύξηση κατά 21,4% και
23,8%, στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Χαρακτηριστικό είναι πως, σύμφωνα με
παλαιότερη έρευνα της ΑΔΕΔΥ, ο μέσος
μεικτός μισθός δημοσίου υπαλλήλου στην
Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 1.078 ευ-
ρώ (περίπου 865 ευρώ καθαρά), έναντι
2.656 ευρώ στην Κύπρο, 4.400 ευρώ
στην Ιταλία, 2.380 ευρώ στην Ισπανία και
5.741 ευρώ στη Δανία.

Συγκεκριμένα, όφελος θα έχουν:
� Περίπου 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι

με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000
ευρώ, από την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης.

� Περίπου 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι,
από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς
1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημο-
σίων Υπαλλήλων.

� 20.000 γιατροί του ΕΣΥ θα δουν διαφο-
ρά στους λογαριασμούς τους από την
αναπροσαρμογή του ειδικού μισθολογί-
ου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου.
Μάλιστα, ειδικά όσον αφορά τους για-

τρούς, επηρεάζονται από την αύξηση του
βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκο-
μειακής απασχόλησης και του επιδόματος
θέσης ευθύνης, με τη μεσοσταθμική αύξη-
ση να εκτιμάται στο 10%.

Υπενθυμίζεται πως η ενίσχυση των δημο-
σίων υπαλλήλων, έστω και με τη μορφή
παρεμβάσεων σε στοχευμένες ομάδες, ξε-
κίνησε ήδη με το έκτακτο επίδομα των 600
ευρώ στους ενστόλους τα Χριστούγεννα
του 2022.

Παράλληλα, από τις αρχές του έτους
έχουν αρχίσει να ενεργοποιούνται οι εξαγ-
γελθείσες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα,

από τον τρέχοντα μήνα σταματά να παρα-
κρατείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης
από τις φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές
των μισθωτών υπαλλήλων του Δημοσίου
(και των συνταξιούχων, οι οποίες υπερβαί-
νουν τα 1.000 ευρώ). Επίσης καταργείται
το να παρακρατείται από τις μεικτές απο-
δοχές των πολιτικών υπαλλήλων του Δημο-
σίου η μη ανταποδοτική εισφορά 1% υπέρ
του Ταμείου Προνοίας. Τέλος, από τον Ια-
νουάριο του 2023 αναμορφώθηκε το Ειδι-
κό Μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του
ΕΣΥ με αύξηση του βασικού μισθού και των
επιδομάτων ευθύνης (μεσοσταθμικά περί-
που 10%).

«Καλύτεροι για όλους»

Το 2024 θα υπάρχει νέο μισθολόγιο στο
Δημόσιο, όπως δήλωσε κατά τη διάρκεια
της συνέντευξης Τύπου για την οικονομία,
την ανάπτυξη και την ανεργία ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός, θα έχουμε σημαντικές
εξελίξεις στο μισθολόγιο των δημόσιων
υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου
του 2024, ενώ έκανε λόγο και για
αξιολόγηση που είναι πολύ ση-
μαντική, αφήνοντας επί της ου-
σίας να εννοηθεί ότι είναι πιθα-
νές και οι αυξήσεις.

«Ναι, θα έχουμε νέο μισθολό-
γιο δημοσίων υπαλλήλων το
2024. Ήδη όμως έχουν γίνει στοχευ-
μένες παρεμβάσεις στους δημοσίους
υπαλλήλους. Θυμίζω το 10% για τους για-

τρούς, αλλά και τη λογική των πριμ παρα-
γωγικότητας. Αυτό συνδέεται άρρηκτα και
με την αξιολόγηση. Ήδη περνάμε στο μπό-
νους παραγωγικότητας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία
του κατά το κλείσιμο της συζήτησης για την
ψήφιση του Προϋπολογισμού, δήλωσε χα-
ρακτηριστικά στη Βουλή πως «αν ο τίτλος
της πρώτης μας θητείας, η κορωνίδα των
προεκλογικών μας δεσμεύσεων, ήταν λιγό-
τεροι φόροι, ο τίτλος της επόμενης θητεί-
ας θα είναι καλύτεροι μισθοί για όλους
τους Έλληνες».

Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές

Ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος
έχει επισημάνει ότι το ενιαίο μισθολόγιο

σημαίνει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι
θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές
τους και ανέφερε ενδεικτικά
πώς αμείβονται ορισμένες κα-
τηγορίες: «Ο κατώτατος γενι-
κός μισθός στο Δημόσιο αυτήν

τη στιγμή είναι 780 ευρώ για τον
νεοεισερχόμενο υποχρεωτικής εκ-

παίδευσης, που σημαίνει ότι το καθα-
ρό ποσό είναι 653 ευρώ. Αυτή η κατηγορία
για να δει καθαρές αποδοχές πάνω από

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Ποιες αλλαγές
δρομολογούνται και ποιοι

βγαίνουν κερδισμένοι 

Νέο μισθολόγιο από το 2024 και αυξήσεις

Τον Μάρτιο η ψήφιση του νομοσχεδίου
Τον Μάρτιο του 2023 αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το τελικό
σχέδιο για το νέο μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου, με τον προγραμμα-
τισμό να προβλέπει πως το σχέδιο αυτό θα «πάει» στη Βουλή προς ψήφιση τον
Σεπτέμβριο του 2023.Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, ο προ-
ϋπολογισμός για το νέο μισθολόγιο εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ, ποσό που
έχει συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο του 2024 και έχει ήδη εγκριθεί
από τους θεσμούς και αφορά τους 600.000 πολιτικούς δημοσίους υπαλλή-
λους. Δεδομένης της τήρησης του χρονοδιαγράμματος, οι αποδοχές των δημο-
σίων υπαλλήλων θα αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα αφορούν
και τα ειδικά μισθολόγια.

Δημόσιο



1.000 ευρώ θα πρέπει να περάσουν του-
λάχιστον 30 χρόνια εργασίας».

Ωστόσο, την ίδια στιγμή επεσήμανε πως
ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο «για άλ-
λες κατηγορίες εργαζομένων, όπως Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι 858 μει-
κτά, δηλαδή καθαρά 715 ευρώ». Αυτή η
κατηγορία εργαζομένων για να λάβει μισθό
πάνω από 1.100 ευρώ θα πρέπει να εργα-
στεί για παραπάνω από 20 έτη. «Υπάρχει
και η κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης που μπαίνει στο Δημόσιο με εισα-
γωγικό μισθό 1000,92 ευρώ μεικτά, δηλα-
δή καθαρά λαμβάνει 865 ευρώ. Για να
δουν αυτοί οι εργαζόμενοι κάποια σημαντι-
κή βελτίωση στις αποδοχές τους, θα πρέ-
πει να εργαστούν καμιά 10ετία. Όλα αυτά
δείχνουν πόσο αναγκαία είναι να έρθει αυ-
τή η αύξηση στους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων», σημείωσε με έμφαση.

«Πάνω» ο κατώτατος

Επιπλέον, στην κυβέρνηση μελετούν το
ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς μέχρι
στιγμής έχουν μειωθεί κατά 4,4% και για
να υλοποιηθεί η προεκλογική δέσμευση,
θα πρέπει να υπάρχει νέα μείωση κατά
0,6% τουλάχιστον. Τέλος, την 1η Απριλίου
θα ισχύσει η νέα αύξηση του κατώτατου μι-
σθού. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη και
αναμένεται μέχρι τις 10 Μαρτίου ο υπουρ-
γός Εργασίας να την παρουσιάσει στο
Υπουργικό Συμβούλιο.
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Follow the Money

Η COSMOTE στηρίζει τις ΜμΕ 
Δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκεται η COSMOTE, προσφέροντας επι-

δότηση 90% σε ψηφιακές υπηρεσίες που υλοποιούνται μέσα από το σχέδιο «Ελλάδα
2.0». Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν σε ένα κατάστημα COSMOTE και ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα στο cosmote.gr,
ώστε εξειδικευμένος εκπρόσωπος της εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί τους για να
τους καθοδηγήσει, να τους συμβουλέψει και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την
επιδότηση του προγράμματος, επιλέγοντας τον κατάλληλο συνδυασμό ψηφιακών
προϊόντων κι υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες της δικής τους επιχείρησης. 

Κάποιοι κακεντρεχείς μιλούσαν την πε-
ρασμένη άνοιξη για την ανάγκη κεφαλαι-
ακής ενίσχυσης της Πειραιώς, αλλά η δι-
οίκηση, μέσα από την εφαρμογή του επι-
χειρηματικού πλάνου, κατάφερε μέσα σε
πολύ λίγους μήνες να κάνει ένα μεγάλο
«turn around story». Έτσι, όπως ανέφερε
προ ημερών στην ενημέρωση των αναλυ-
τών ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος

Μεγάλου, η τράπεζα θέτει ως στόχο το
2023 την υψηλή κερδοφορία, τη διατή-
ρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης
και τη διανομή μερίσματος στους μετό-
χους. Το «κλειδί» των εξελίξεων φαίνεται
ότι βρίσκεται στην εκτίμηση Μεγάλου,
ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους οι κε-
φαλαιακοί δείκτες θα υπερβαίνουν ση-
μαντικά τις εποπτικές απαιτήσεις. 

Μετά την Εταιρεία Διανομής Αερίου
Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ο Λεωνίδας
Μπακούρας αναλαμβάνει και τη θέση
του διευθύνοντος συμβούλου της Εται-
ρεία Διανομής Αερίου Αττικής. 

Οι δύο εταιρείες ανήκουν στον Όμιλο
ΔΕΠΑ Υποδομών, ο οποίος έχει εξαγορα-
στεί από τον ιταλικό κολοσσό Italgas, και
με την κίνηση αυτή σε επίπεδο διοίκη-
σης έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση
για την ενοποίηση των δύο εταιρειών.
Προσεχώς αναμένεται να παρουσιαστεί
το νέο οργανόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕ-
ΠΑ Υποδομών από τους Ιταλούς, κάτι
που θα καταστήσει τις δύο εταιρείες
ακόμη πιο δυνατές. Ιδιαίτερη αξία έχει
το γεγονός ότι ο κ. Μπακούρας θα έχει
την ευθύνη ολόκληρου σχεδόν του υφι-
στάμενου ενεργού δικτύου διανομής αε-
ρίου, καθώς διατηρεί τη θέση του και ως

γενικός διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Οι
δύο εταιρείες έχουν συμβάλει στην τα-
χεία επέκταση του δικτύου φυσικού αε-
ρίου στις δύο μεγαλύτερες περιοχές της
χώρας, ενώ το πρόγραμμα έως το 2025
προβλέπει τη σύνδεση χιλιάδων νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων με το δίκτυο φυ-
σικού αερίου. 

Ο Λ. Μπακούρας αναλαμβάνει διευθύνων 
σύμβουλος και στην ΕΔΑ Αττικής 

μετά από 14 χρόνια

«Φφουντώνουν» τα σενάρια για νέο
πακέτο στήριξης των ευάλωτων πολι-
τών. Μήνας-κλειδί για το ύψος του δη-
μοσιονομικού χώρου είναι ο Φε-
βρουάριος και, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, μέχρι το τέλος του επόμενου
μήνα θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις
επιπλέον παρεμβάσεις. Οι πρώτες
εκτιμήσεις υπολογίζουν δημοσιονομι-
κό χώρο της τάξης των 600 εκατομ-
μυρίων ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να
είναι και μεγαλύτερος, εφόσον διαπι-
στωθεί ότι υπάρχουν περιθώρια.
Το τελικό ύψος των μέτρων θα εξαρ-
τηθεί από την πορεία των φορολογι-
κών εσόδων και των τιμών ενέργειας,
αλλά και την εικόνα από τα τέλη κυ-
κλοφορίας, καθώς απομένουν να ει-
σπραχτούν 500 εκατομμύρια ευρώ,
μετά τη δίμηνη παράταση που δόθηκε
για την καταβολή τους.
Πάντως, η αρχή θα γίνει με το market
pass, με τη σχετική πλατφόρμα να
αναμένεται να ανοίξει στα μέσα του
Φεβρουαρίου και τις πρώτες καταβο-
λές να γίνονται έως τις 3 Μαρτίου.
Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να
αυξηθεί το ποσό του market pass ή να
παραταθεί το μέτρο. Στο τραπέζι βρί-
σκεται επίσης μια ακόμα έκτακτη οι-
κονομική ενίσχυση το Πάσχα, όπως
συνέβη και τα Χριστούγεννα, με τις
πληροφορίες να υποστηρίζουν πως
το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τα
300 ευρώ. Παρέμβαση ίσως υπάρξει
και στο θέμα της προσωπικής διαφο-
ράς, που είχε ως αποτέλεσμα να μη
δουν την αύξηση κατά 7,75% περίπου
910.000 συνταξιούχοι. Όπως είπε ο
υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, η
κυβέρνηση εξετάζει κάποιου είδους
ενίσχυση προς τους συγκεκριμένους
συνταξιούχους. «Θα γίνει πρόσθετη
παρέμβαση για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων ή αδικιών, γι’ αυτούς που
δεν καλύπτονται επαρκώς από τις τε-
λευταίες αυξήσεις των συντάξεων»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές
από την κυβέρνηση.

Επιταγή ακρίβειας, 
ασφαλιστικές εισφορές 
και προσωπική διαφορά

Νέα εποχή στην Ιntrakat
Με χαρακτηριστική ευκολία η Intrakat κάλυψε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

των 100 εκατ. ευρώ και γυρίζει σελίδα, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την υλοποίηση
του επιχειρησιακού πλάνου. Η εταιρεία φιλοδοξεί να γίνει ο νέος ισχυρός «παίκτης»
στις κατασκευές και ταυτόχρονα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στις επενδύ-
σεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το γεγονός ότι όλοι οι μέτοχοι άσκησαν τα δι-
καιώματα προτίμησής τους επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκηση.
Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, ευ-
χαρίστησε τους μετόχους για τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου, αλλά και
για την εμπιστοσύνη τους στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. 

«Turn around story» η Πειραιώς

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Ηβαθιά και πολύπλευρη κρίση, η οποία έχει
ενσκήψει διεθνώς ύστερα από τη βάρβα-
ρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,

πλήττει, δυστυχώς, καιρίως την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση απειλώντας ευθέως την συνοχή της και, άρα,
την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στο
μέτρο που κλονίζει βασικούς πυλώνες ευόδωσης
της προοπτικής αυτής. Αυτοθρόως, δε, πλήττει
καιρίως και την προοπτική να διαδραματίσει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μέσα στο δυσοίωνο διεθνώς πε-
ριβάλλον τον ρόλο ο οποίος της αναλογεί πολύ
πέραν των εδαφικών ορίων της. Αυτός είναι και ο
πρόσθετος λόγος για τον οποίο, κατ’ εξοχήν στο
πλαίσιο της σημερινής δεινής συγκυρίας, όσοι με-
τέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας συνεί-
δηση πραγματικού Ευρωπαίου Πολίτη –συνείδη-
ση που «εμπνέει» τον κοινό αγώνα για την ολοκλή-
ρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος–, οφεί-
λουμε να κατανοούμε, και δη διαχρονικώς, ότι ο
ρόλος της υπερβαίνει τους λαούς της και είναι,
κυριολεκτικώς, πλανητικός. Με την έννοια ότι ο
ρόλος αυτός είναι κρίσιμος για την πορεία της αν-
θρωπότητας, στο σύνολό της, αναφορικά με την
εκπλήρωση του προορισμού της.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των αναλύσε-
ων που προηγήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης
του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, πρέπει να
γίνει δεκτό ότι, ιδίως στο πλαίσιο της σύγχρονης
παγκόσμιας αναταραχής που απειλεί τον Άνθρω-
πο, την Ειρήνη και τη Δημοκρατία, είναι αδιανόη-
το για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει μια τέ-

τοια «διολίσθηση» στη διεθνή σκηνή. Είναι ανάγ-
κη, «εδώ και τώρα», να ολοκληρώσει με ταχύτα-
τους ρυθμούς το «ημιτελές» Ευρωπαϊκό Οικοδό-
μημα. Το οφείλει πρωτίστως στους ιδρυτές της.
Οι οποίοι οραματίσθηκαν –χωρίς βεβαίως να αι-
θεροβατούν– μιαν Ενωμένη Ευρώπη προκειμέ-
νου να μη βιώσουμε ξανά τους εφιάλτες ενός τρί-
του, οπωσδήποτε μοιραίου για την ανθρωπότητα,
παγκόσμιου πολέμου. Το οφείλει, επίσης, στους
λαούς της και στον πολιτισμό της. Τους οποίους
πρέπει να υπερασπισθεί στο ακέραιο απέναντι
στις «τραυματικές», γι’ αυτούς και για την ευρω-
παϊκή μας «ταυτότητα», προκλήσεις τρίτων, που
πλήττουν στον πυρήνα της την ευρωπαϊκή «αξιο-
πρέπεια» και «υπερηφάνεια». Και δεν μπορώ, ως
Έλληνας αλλά και ως Ευρωπαίος, να μην επιση-
μάνω την έως τώρα άκρως παθητική στάση των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των
απαράδεκτων προκλήσεων της Τουρκίας εις βά-
ρος της Ελλάδας και, κυρίως, της Κύπρου, της
οποίας ένα σημαντικό μέρος τελεί ακόμη και σή-
μερα υπό τουρκική κατοχή. 

Γεγονός απαράδεκτο και για την ουσία της κυ-
ριαρχίας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, όπως την κυριαρχία αυτή κατοχυρώνει το
ίδιο το πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το οφείλει
και στην ανθρωπότητα, για χάρη της οποίας έχει
χρέος να διαδραματίσει έναν πραγματικά «πλανη-
τικό» ρόλο. Ρόλο σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Δη-
μοκρατία και τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, με στόχο
την υπεράσπιση του Ανθρωπισμού, της Ειρήνης,
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

της Δικαιοσύνης, κατ’ εξοχήν δε της Κοινωνικής
Δικαιοσύνης. Καταλήγω με μια έκκληση που θυμί-
ζει, τηρουμένων φυσικά των ιστορικών και άλλων
αναλογιών, την ανάγκη υπεράσπισης της «παρακ-
μάζουσας Ευρώπης», παραπέμποντας και σε σκέ-
ψεις τις οποίες διατύπωσε ο Raymond Aron στο
περίφημο δοκίμιό του, «Plaidoyer pour l’Europe
décadente» (εκδ. Robert Laffont, Παρίσι, 1977):
Πρέπει ν’ αγωνισθούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρέπει να υπερασπισθούμε την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, κάνοντας πράξη την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και
την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Άρα, την ολοκλήρω-
ση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, κατά τους
στόχους των ιδρυτών της και κατά το γράμμα και το
πνεύμα των Καταστατικών Συνθηκών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Και το χρέος αυτό αναλογεί όχι
μόνο σ’ εκείνους, οι οποίοι ηγούνται είτε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είτε στα κράτη-μέλη. Ανήκει σε
όλους, ανεξαιρέτως, τους συνειδητοποιημένους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι οφεί-
λουμε να έχουμε κατά νου ότι, με βάση την ιστορία
της και την προοπτική της, είμαστε και πολίτες του
κόσμου. Κάθε «εφησυχασμός» και, πολύ περισσό-
τερο, «συμβιβασμός» με τη σημερινή, δυσοίωνη,
κατάσταση και προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι
ανεπίτρεπτος.

* Απόσπασμα από την ομιλία του κ. Παυλόπουλου (τέως
Προέδρου της Δημοκρατίας, ακαδημαϊκού και επίτιμου

καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ)στο πλαίσιο της
εκδήλωσης του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, με

θέμα «Το Μέλλον της Ευρώπης και η Κύπρος».

του Προκόπη
Παυλόπουλου

Το μέλλον της Ευρώπης και η Κύπρος

Οι δύο βασικές δεξαμενές αλίευσης ψήφων
από τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας, και όχι
μόνο, είναι οι νέοι ψηφοφόροι και οι ευρι-

σκόμενοι, σύμφωνα με τις δημοσκοπικές έρευνες,
στην «γκρίζα ζώνη». 

Οι λεγόμενοι αναποφάσιστοι που θα αποφασί-
σουν, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές ή πάνω από
την κάλπη αρκετές φορές. Παρά το γεγονός ότι τα
πολιτικά κόμματα επιστρατεύουν τη γνωστή σε
όλους μας στρατηγική της ακραίας πόλωσης, ο
αριθμός των αναποφάσιστων ψηφοφόρων παραμέ-
νει υψηλός και δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό
ακροατήριο, που μπορεί να διαμορφώσει το τελικό
εκλογικό αποτέλεσμα. 

Σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες, το μεγα-
λύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων στις εκλογές
του 2019 ψήφισε το ΚΙΝΑΛ και το μικρότερο τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Στις επικείμενες εθνικές εκλογές, οι εκροές
από τους ψηφοφόρους του 2019 της Νέας Δημο-
κρατίας φαίνεται ότι κατευθύνονται στην «γκρίζα ζώ-

νη», στην αδιευκρίνιστο ψήφο, και δεν πάνε σε άλλο
πολιτικό κόμμα. Αποτέλεσμα, με μία σωστή επικοι-
νωνιακή στρατηγική όπως το «άνοιγμα» στις ανάγκες
και τα ζητούμενα της νεολαίας, για κοινωνική κατοι-
κία, επιδότηση φοιτητικής εστίας, διευκολύνσεις
ενοικίασης και άλλα, μπορεί να κάνουν πιο εύκολη
την επαναπροσέγγιση και την επαναφορά τους.

Σύμφωνα και πάλι με τις έρευνες αλλά και με τις
εκτιμήσεις γνωστών πολιτικών αναλυτών, το μεγα-
λύτερο μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων το-
ποθετείται στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Είναι οι
λεγόμενοι προοδευτικοί ψηφοφόροι. 

Με σωστή στρατηγική προσέγγιση από τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης, που ανήκουν στον προοδευ-
τικό χώρο, έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα πο-
σοστά τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο του
προοδευτικού χώρου. Ακόμη κι αν ξεκινάνε από μο-
νοψήφια ποσοστά, μπορούν να φτάσουν σε «υψηλά
διψήφια». Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στους αναποφάσιστους της γενιάς Generation Z,

ηλικίας 17 έως 25 ετών, λόγω της έλλειψης ιδεολο-
γικών στεγανών και παντελούς αδιαφορίας για την
έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος.

Ένα μεγάλο ποσοστό των νέων, που θα έρθει να
προστεθεί στο αναμενόμενο υψηλό ποσοστό της
αποχής από τις κάλπες. Ο τομέας του πολιτισμού, τα
διάφορα φεστιβάλ και οι στοχευμένες παροχές απο-
τελούν τα «κλειδιά» στη διεκδίκηση ενσωμάτωσης
των νέων στα πολιτικά κόμματα. 

Η γυναικεία συμμετοχή καθώς και θέματα ισότη-
τας των δύο φύλων αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόθεση
ψήφου των νέων ηλικιών.

Εκείνο που σίγουρα διαφεύγει από τις στρατηγι-
κές των κομμάτων είναι η εκπεφρασμένη άποψη
των νέων και η εδραιωμένη πεποίθησή τους ότι η
ψήφος τους δεν λαμβάνεται στα σοβαρά από τους
πολιτικούς, την επομένη των εκλογών!

Άρα, γιατί να πάνε να ψηφίσουν, όταν τίποτα δεν
πρόκειται να αλλάξει!

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

Νέοι και αναποφάσιστοι, το εκλογικό ζητούμενο
των πολιτικών κομμάτων!

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr
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ΟΔημήτρης Πολιτόπουλος, συμπρόεδρος των
Οικολόγων Πράσινων, λίγα εικοσιτετράωρα
μετά την απόφαση του κόμματος για

αυτόνομη κάθοδο στις επικείμενες εκλογές μετά
από δέκα χρόνια, εξηγεί τους λόγους που τους
οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. 

Ταυτόχρονα, διαχωρίζει τη θέση των Οικολόγων
Πράσινων από την τοξικότητα του πολιτικού κλίματος.

Πρόσφατα πήρατε την απόφαση για αυτόνομη
κάθοδο στις εκλογές. Ποια ήταν τα στοιχεία που
σας οδήγησαν σε αυτήν; 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι μετά από δέκα χρόνια επι-
στρέφουν στην πολιτική σκηνή αυτόνομα. Η συνεργα-
σία με τον ΣΥΡΙΖΑ μας έδωσε κυβερνητική εμπειρία
και κατορθώσαμε να παράγουμε έργο, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων που μας επιτρεπόταν. Όμως πλέον
είναι αναγκαίο να μετρήσουμε τις δικές μας δυνάμεις
στην κοινωνία και να εκφράσουμε τις δικές μας πολιτι-
κές θέσεις, που είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Κλιματι-
κή κρίση, προστασία του περιβάλλοντος και της κοινω-
νίας, ορθή και δίκαιη διαχείριση-κατανομή των πόρων
σε μία πράσινη δίκαιη μετάβαση είναι μερικές από τις
προτάσεις που κανένα κόμμα από τα υφιστάμενα δεν
μπορεί να καλύψει.

Η ακραία πόλωση, όπως όλα δείχνουν, θα κυ-
ριαρχήσει στην πολιτική ζωή μέχρι και τις
κάλπες. Πώς θα επιβιώσετε μέσα σε αυτό το
τοξικό τοπίο; 

Είναι αλήθεια ότι η πολιτική σκηνή και τα ΜΜΕ κατα-
κλύζονται από αντεγκλήσεις, με κύρια θέματα τις υπο-
κλοπές και τον μάρτυρα της Novartis, και ξεχνάνε να
ασχοληθούν με τις ανάγκες των πολιτών. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν θα συμμετέχουμε σε αυ-
τή την κατρακύλα των κομμάτων και μέριμνά μας είναι
να ενημερώνουμε τους πολίτες για τις βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες προτάσεις μας που αφο-
ρούν την ακρίβεια, τη στρεβλή διάθεση των πόρων
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τον
αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη
χρηματοδότηση, με εμφανή τον κίνδυνο συρρίκνωσής
τους, τη μη ορθή ιεράρχηση της παραγωγής ενέργειας
από την κυβέρνηση, με έμφαση στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία αντί να στηρίζει τις ενεργειακές κοινότητες, τα
φωτοβολταϊκά στέγης για ιδιοπαραγωγή και να δε-
σμεύει μέρος του δικτύου για τα έργα αυτά.

Την ώρα που οι συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής είναι στα πρώτα θέματα της παγκόσμιας πο-
λιτικής ατζέντας, στη χώρα μας γιατί τα πράσινα
κινήματα δεν έχουν βρει τον πολιτικό χώρο έκ-
φρασης που τους αναλογεί; 

Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται συνείδηση και δημι-

ουργεί προβληματισμούς σε όλους μας η κλιματική

κρίση. Γίνεται αντιληπτό ότι κλιματική κρίση, περιβάλ-

λον - κοινωνία και οικονομία είναι όλο και περισσότερο

αλληλένδετα με την καθημερινότητά μας. Οι πόροι

που προωθούνται και σχεδιάζονται από την ΕΕ για την

πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να δίνονται στους λί-

γους για την εξέλιξη της ευθύγραμμης οικονομίας. Η

κυκλική οικονομία άρχισε και τα επόμενα χρόνια θα κο-

ρυφωθεί, είναι το νέο οικονομικό μοντέλο παραγωγής

- κατανάλωσης στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε.
Όμως κάθε αλλαγή αντιμετωπίζεται με επιφυλακτι-

κότητα από την κοινωνία και την παραγωγική τάξη και
απαιτείται χρόνος για να ενσωματωθεί στη συνείδησή
μας.  Η προστασία του καταναλωτή και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων κρύβεται στις λέξεις «πράσινη δί-
καιη μετάβαση». Πολλοί ευαγγελίζονται την πράσινη
μετάβαση, την σχεδιάζουν και την παρουσιάζουν στα
προεκλογικά τους προγράμματα, αλλά μόνο οι Οικολό-
γοι Πράσινοι προτείνουν μια πράσινη μετάβαση δίκαιη
για όλους, με ορθή κατανομή των πόρων χωρίς απο-
κλεισμούς, και την προτείνουμε στο δικό μας πρόγραμ-
μα. Ελπίζουμε οι πολίτες να αξιολογήσουν θετικά τις
προτάσεις μας και να μας δώσουν τη δυνατότητα να
προβάλουμε τις προτάσεις αυτές στη Βουλή και να σχε-
διάσουμε με τους αρμόδιους φορείς, αλλά και να προ-
τείνουμε, νομοθετικές παρεμβάσεις που θα μας δώ-
σουν τη δυνατότητα να απορροφήσουμε όσο το δυνα-
τόν περισσότερους πόρους για να υπάρξουν ελάχιστοι
κραδασμοί στον κόσμο παραγωγής των προϊόντων.

Θεωρείτε ότι είναι ευδιάκριτες οι διαχωριστικές
γραμμές με τον ΣΥΡΙΖΑ; 

Ναι, είναι απόλυτα ευδιάκριτες οι διαχωριστικές
γραμμές μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ριζοσπαστική πολιτική
οικολογία πρεσβεύει την προστασία του περιβάλλον-
τος σε συνδυασμό με τη βιώσιμη καθημερινότητα του
πολίτη. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλον-
τος δεν είναι στα κύρια θέματα προγράμματος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, άρα και ο πολιτικός σχεδιασμός έχει σημαντικά
στοιχεία διαφοροποίησης. Διαφοροποίηση που διαπι-
στώσαμε και κατά την περίοδο της συγκυβέρνησης.

Ποιες είναι οι βασικές σας δεσμεύσεις με τις
οποίες φιλοδοξείτε να πείσετε τους πολίτες να
σας τιμήσουν με την ψήφο τους;

� Ναι στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά,
ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, βιομεθάνιο κ.λπ., με
απόλυτη προστασία των περιοχών NATURA.
� Όχι στις εξορύξεις.
� Ναι στις ενεργειακές κοινότητες για ιδιοπαραγωγή
σε δημόσια - δημοτικά κτήρια (με ταυτόχρονη μείωση
των τελών ηλεκτροδότησης), σε μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, στον αγροτικό τομέα με χρηματοδότηση από
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
� Ναι στα φωτοβολταϊκά στέγης και στους ηλιακούς
θερμοσίφωνες.
� Αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς (τρένο,
τραμ, μετρό) και ριζική αναβάθμιση των ΜΜΜ.
� Εφαρμογή αρχών κυκλικής οικονομίας, αξιοποίηση
απορριμμάτων (όχι καύση).
� Εξασφάλιση πόρων από την ΕΕ για τη μετατροπή των
βιοτεχνιών-βιομηχανιών από ρυπαίνουσες σε μη ρυπαίνου-
σες, χωρίς αύξηση του κόστους του τελικού προϊόντος. 
� Αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στην
Περιφέρεια για ανάσχεση της αστυφιλίας.
� Υποχρεωτική δέσμευση χώρου για τις διασυνδέσεις
ιδιοπαραγωγής ενέργειας.

«Κλιματική κρίση, προστασία του περιβάλλοντος
και της κοινωνίας, κατανομή των πόρων σε μία
πράσινη δίκαιη μετάβαση είναι μερικές από τις
προτάσεις που κανένα κόμμα από τα υφιστάμενα
δεν μπορεί να καλύψει»

Δημήτρης 
Πολιτόπουλος 
Συμπρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων 

Σεβασμός και περιβάλλον δεν
είναι προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com
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Αποφασισμένος να φτάσει στα
άκρα την κόντρα με τη Δύση
δείχνει ο Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν, ο οποίος, αφού επιχειρεί 
να βραχυκυκλώσει το ΝΑΤΟ παζαρο-
εκβιάζοντας Σουηδία και Φινλανδία,
«πυροβολεί» Αμερικανούς και Γάλλους,
ενώ την ίδια ώρα δέχεται ομοβροντία
αρνητικών σχολίων από τον διεθνή
Τύπο, που τον κατακεραυνώνει με
χαρακτηρισμούς από «δικτάτορας» 
και «εμπρηστής» μέχρι «καρκίνωμα».

Στο τελευταίο κρεσέντο του κατά της
Δύσης, ο Ερντογάν έκρινε πως ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει τα
προσόντα για αρχηγός κράτους και πως
δεν ήταν ειλικρινής μαζί του, ενώ απείλη-
σε τις ΗΠΑ για τη στάση τους αναφορικά
με τα F-35, προειδοποιώντας πως το ότι
πλήρωσαν 1,4 δισ. δολάρια και δεν τους
δίνουν τα αεροσκάφη, θα έχει ένα τίμη-
μα. Προκαλώντας ακόμη περισσότερο
τους Αμερικανούς, υπογράμμισε ότι τις
σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία διέπει
αμοιβαίος σεβασμός, ενώ προσκάλεσε
και το Ιράν να μετάσχει σε τριμερή συνάν-
τηση της Άγκυρας με τη Μόσχα και τη Δα-
μασκό για τις εξελίξεις στη Συρία.

Ωμός εκβιασμός

Φυσικά σε όλα αυτά κραδαίνει το χαρτί
της ψήφου για την επέκταση του ΝΑΤΟ,

όπου ως ανατολίτης στα παζάρια άφησε
να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να
εγκρίνει την ένταξη της Φινλανδίας, χω-
ρίς να κάνει το ίδιο για τη Σουηδία, ή, αντι-
μέτωπος με το μπλόκο στην προμήθεια
αμερικανικών F-16 Viper, συζητά με τη
Βρετανία για αγορά Eurofighter Typhoon.

Η Τουρκία «πάγωσε» τη διαδικασία έντα-
ξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο
ΝΑΤΟ, αναβάλλοντας επ’ αόριστον μια τρι-
μερή συνάντηση που είχε αρχικά προ-
γραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου
και είχε στόχο την άρση των αντιρρήσεων
της Άγκυρας στην υποψηφιότητά τους.

Ο Ερντογάν προειδοποίησε τη Σουηδία,
που ήδη κατηγορείται από την Τουρκία ότι
φιλοξενεί Κούρδους «τρομοκράτες»,
πως δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον στην
«υποστήριξη» της Άγκυρας, μετά το κάψι-
μο ενός αντίτυπου του Κορανίου από
ακροδεξιό ακτιβιστή στη Στοκχόλμη.

Τέρμα στα «στραβά μάτια»

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αποτυπώ-
νουν τη σταδιακή στροφή της Δύσης, η
οποία δεν φαίνεται, πλέον, διατεθειμένη
να κάνει τα «στραβά μάτια» στο γεγονός
ότι η Τουρκία του Ερντογάν πατάει με το
ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο στην
Ανατολή, παίζοντας σε διπλό ταμπλό.

Τα επικριτικά δημοσιεύματα για τον
Τούρκο πρόεδρο πληθαίνουν. Την αρχή
θα έλεγε κανείς ότι έκανε το περιοδικό
«Economist», που με τίτλο «Η επωαζόμε-
νη δικτατορία της Τουρκίας», ήταν αυτό
που… έσυρε τον χορό των κατηγοριών,
δεδομένου ότι παραδοσιακά ήταν πολύ

προσεκτικό με την Άγκυρα. «Με τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο τιμόνι, η Τουρκία
είναι και πάλι ο άρρωστος της Ευρώπης»,
αναφέρει χαρακτηριστικά σε άρθρο του
στη «Wall Street Journal» ο Τζον Μπόλ-
τον, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας των ΗΠΑ την περίοδο διακυβέρνησης
Τραμπ, ο οποίος χαρακτηρίζει τις επιδό-
σεις του Ερντογάν «σταθερά διχαστικές
και επικίνδυνες».

Η αμερικανική «Washington Exami-
ner» χαρακτηρίζει τον Ερντογάν «καρκί-
νωμα», «σατανικό» και «κακοποιό», ενώ
στο γερμανικό «Stern» η φωτογραφία
του Τούρκου προέδρου συνοδεύεται
από τον τίτλο «ο εμπρηστής». Απεσταλ-
μένος των «New York Times» στην Κων-
σταντινούπολη κατηγορεί τον Τούρκο
πρόεδρο για επιχείρηση εξαγοράς ψη-
φοφόρων, ενώ ακόμα και η ελβετική –
γνωστή για την ουδετερότητά της– «Le
Temps» χαρακτηρίζει ριψοκίνδυνες και
«με τα μάτια στραμμένα στην τουρκική
πολιτική σκηνή» τις ενστάσεις της Άγκυ-
ρας για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. 

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Θα υποχωρήσει 
στον Ουίλιαμ 
ή στον «ρεζέρβα»; 

Μπορεί ο βασιλιάς Κάρολος να φέρεται
διατεθειμένος να δώσει τόπο στην οργή,
ζητώντας από τον Χάρι να παραστεί στη
στέψη του, ωστόσο βρίσκει απέναντί του
την ερμητικά κλειστή πόρτα του Ουίλιαμ,
καταφεύγοντας στον αρχιεπίσκοπο του
Καντέρμπουρι να μεσολαβήσει ώστε να πε-
τύχει μια συμφωνία ανάμεσα στους αντιμα-
χόμενους γιους. Οι περισσότεροι θεωρού-
σαν ξεγραμμένη την παρουσία των Σάσεξ
στις 6 Μαΐου στο Αββαείο του Ουέστμιν-
στερ ειδικά μετά την κυκλοφορία των απο-
μνημονευμάτων του Χάρι, που έβαλλε κατά
ριπάς εναντίον των μελών της βρετανικής
βασιλικής οικογένειας.

Ο Κάρολος φέρεται να πιστεύει ότι η απου-
σία του Χάρι και της Μέγκαν από τη στέψη θα
αποσπούσε περισσότερο την προσοχή από
ό,τι η παρουσία τους, οπότε είναι έτοιμος να
κάνει παραχωρήσεις για να τους πείσει να
παραστούν και, προχωρώντας ένα ακόμη βή-
μα πιο μπροστά, σκέφτεται να σπάσει τη σιω-
πή και να δώσει τη δική του τηλεοπτική συ-
νέντευξη πριν από τη μεγάλη ημέρα.

Ο Ουίλιαμ όμως εκφράζει τις αντιρρή-
σεις του, καθώς ανησυχεί ότι, αν η επίσκε-
ψη του Χάρι δεν είναι αυστηρά σχεδιασμέ-
νη, θα μπορούσε να κλέψει τις εντυπώσεις,
πηγαίνοντας, για παράδειγμα, μια βόλτα σε
μια υποβαθμισμένη συνοικία του Λονδίνου
με τη Μέγκαν.

Η οικογένεια είναι διχασμένη και, όπως
έγραψε χαρακτηριστικά ο βρετανικός Τύ-
πος, όλα δείχνουν ότι ο Χάρι συμβουλεύεται
να μη συμφωνήσει σε τίποτα σε αυτό το στά-
διο και να «το παίξει ζόρικος» μέχρι την τε-
λευταία στιγμή, γεγονός που καθιστά τις δια-
πραγματεύσεις μαζί του πολύ δύσκολες.

Στη Βρετανία ωστόσο μίλησε και ο λαός
για την παρουσία ή μη του πρίγκιπα Χάρι στη
στέψη του βασιλιά Καρόλου και απαίτησε με
την ψήφο του, σε ποσοστό 60%, να είναι πα-
ρών ο Δούκας του Σάσεξ στην τελετή. 

H ίδια δημοσκόπηση έδειξε πάντως ότι ο
πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι μακράν το δημοφιλέ-
στερο μέλος της βασιλικής οικογένειας της
Βρετανίας, αφήνοντας δεύτερο τον πρίγκιπα
Χάρι, ενώ ακολούθησαν η αείμνηστη βασί-
λισσα Ελισάβετ, η Κέιτ Μίντλετον και πέμ-
πτος, με μόλις 9%, ο βασιλιάς Κάρολος.

«Βράζει» η Δύση με τον
«σουλτάνο» ο οποίος… πάγωσε

τη διαδικασία ένταξης της
Σουηδίας και της Φινλανδίας
στο ΝΑΤΟ, αναβάλλοντας επ’

αόριστον την τριμερή
συνάντηση 

Ο Ερντογάν 
τους έκανε 

όλους... 
Τούρκους! 
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Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Τεχεράνη, αφού, την
ώρα που ισραηλινού... αρώματος drones ανατίναζαν εργοστάσιο πυρο-
μαχικών στην Ισφαχάν, οι Αμερικανοί προειδοποιούσαν πως δεν απο-
κλείεται η ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να εμποδίσουν
τους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα.

Όπως είπε, δικαιολογώντας την απειλή, ο υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, το Ιράν είχε την ευκαιρία να επιστρέψει στη διε-
θνή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά την απέρριψε.

Η αλήθεια είναι πως εδώ και πολλούς μήνες οι διαπραγματεύσεις για
την αναβίωση της διεθνούς συμφωνίας του 2015 της Βιέννης έχουν πε-
ριέλθει σε αδιέξοδο, με τη Δύση να κατηγορεί την Τεχεράνη πως μπλο-
κάρει την τελευταία στιγμή μια νέα συμφωνία. Η ωμή καταστολή των
διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί κλόνισε περαι-
τέρω την εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις, με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση να καταδικάζει τις ενέργειες του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας και
να επιβάλει νέες, σκληρές κυρώσεις στη χώρα.

Μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από τη διεθνή συμφωνία με το
Ιράν το 2018, με απόφαση του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η
Τεχεράνη τήρησε τους προβλεπόμενους απ’ αυτήν περιορισμούς, ενώ
εμπόδισε την πρόσβαση ελεγκτών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής
Ενέργειας στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Αυτήν τη στιγμή, το Ιράν εμ-
πλουτίζει ουράνιο σε ποσοστό καθαρότητας 60%, ψαλιδίζοντας την από-
σταση από το αναγκαίο για πυρηνικά όπλα όριο του 90% σύμφωνα με την
ΙΑΕΑ, χωρίς κανείς να εφησυχάζει όταν ακούει την Τεχεράνη να επιμένει
ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα αποβλέπει μόνον σε ειρηνικούς σκοπούς.

Μόνο σύμπτωση δεν είναι το ότι προ ημερών ΗΠΑ και Ισραήλ, εξίσου
ορκισμένοι εχθροί της Τεχεράνης από την ισλαμική επανάσταση, συμ-
φώνησαν να προχωρήσουν σε κοινή στρατιωτική άσκηση, τη μεγαλύτε-
ρη που έχουν κάνει ποτέ οι δύο χώρες, με φόντο τις αυξανόμενες ανη-
συχίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις ισραηλινές
ένοπλες δυνάμεις, το σενάριο της άσκησης θα αφορά την αντιμετώπιση
«πολλών περιφερειακών απειλών».

Με τους Ισραηλινούς να
προειδοποιούν τους
Παλαιστινίους για άμεση και

σκληρή απάντηση στις δολοφονικές
επιθέσεις που συγκλόνισαν την
Ιερουσαλήμ, εντείνονται οι φόβοι πως
ανοίγει ένας ακόμη κύκλος αίματος
στην πολύπαθη Μέση Ανατολή και η
διεθνής κοινότητα τρέχει να προλάβει 
να σβήσει μια ακόμη επικίνδυνη φωτιά
στον πλανήτη.

Η επιστροφή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου
στο τιμόνι του Ισραήλ, με μια συμμαχία δε-
ξιών, θρησκευτικών και σκληροπυρηνικών
κομμάτων, έχει προκαλέσει φόβους για νέα
αντιπαράθεση με τους Παλαιστινίους και
ιδιαίτερα με τη Χαμάς, η οποία έχει κάνει
πέντε πολέμους με το Ισραήλ από το 2009.

Η ένταση στη σύγκρουση που διαρκεί δε-
καετίες έχει ανέβει επικίνδυνα ως αποτέ-
λεσμα της κλιμακούμενης βίας και οι πρό-
σφατες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι
η υποστήριξη για την ειρηνευτική διαδικα-
σία, που έχει «παγώσει» από το 2014, έχει
φτάσει σε ιστορικό χαμηλό και από τις δύο
πλευρές, καθώς ένας στους δύο Ισραηλι-
νούς και δύο τους τρεις Παλαιστινίους τάσ-
σονται κατά της λύσης των δύο κρατών.

Η εκλογή της πιο δεξιάς κυβέρνησης
στην ιστορία του Ισραήλ αναμένεται να
πυροδοτήσει μια ήδη ασταθή κατάσταση,
αφού τα μέλη του νέου ισραηλινού συνα-
σπισμού έχουν δεσμευτεί να επιταχύνουν
την οικοδόμηση εβραϊκών οικισμών στη
Δυτική Όχθη, απομακρύνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο την πιθανότητα λύσης δύο
κρατών, αλλά και να χαλαρώσουν τους
κανόνες εμπλοκής για στρατιώτες και
αστυνομικούς.

Ασκήσεις ισορροπίας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άν-
τονι Μπλίνκεν έσπευσε σε Ιερουσαλήμ και
Ραμάλα, με την αμυδρή ελπίδα να χρησιμο-
ποιήσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολι-

τειών στην προσπάθεια να αμβλυνθούν οι
εντάσεις. Με το περιθώριο ελιγμών του
επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας εξαρχής περιορισμένο, δεν θα μπο-
ρούσε να προχωρήσει πέρα από τις επανει-
λημμένες εκκλήσεις για ηρεμία.

Για την Ουάσιγκτον ο μόνος δρόμος που
οδηγεί μπροστά είναι η λύση των δύο κρα-
τών, αλλά όταν ο Αμερικανός υπουργός
επανέλαβε τη θέση των Ηνωμένων Πολι-
τειών, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν απάν-
τησε καν στο θέμα. Το ταξίδι του Μπλίνκεν
στο Ισραήλ αντανακλά τη βούληση της κυ-
βέρνησης Μπάιντεν για γρήγορη επανα-
σύνδεση με τον νέο πρωθυπουργό, ο οποί-
ος επέστρεψε στην εξουσία και ηγείται σή-
μερα της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστο-

ρία της χώρας. Περνώντας στη Ραμάλα, ο
Μπλίνκεν ήξερε πως ήταν δύσκολο να πεί-
σει την Παλαιστινιακή Αρχή να ξαναρχίσει,
μετά τη φονική στρατιωτική επιδρομή στον
καταυλισμό της Τζενίν, τη συνεργασία με

το Ισραήλ σε θέματα ασφαλείας, τη στιγμή
μάλιστα που το αμερικανικό προξενείο
στην Ιερουσαλήμ, το οποίο εξυπηρετούσε
τους Παλαιστινίους, δεν έχει επαναλει-
τουργήσει, ενώ το «λουκέτο» παραμένει
και στην παλαιστινιακή αποστολή στην
Ουάσιγκτον. 

Για τον λόγο αυτόν, και στις δύο πλευρές
επέμεινε στο πόσο σημαντικό είναι να δια-
τηρηθεί το ιστορικό στάτους κβο στην Πλα-
τεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσα-
λήμ, ιδίως μετά την επίσκεψη του ακροδε-
ξιού ισραηλινού νέου υπουργού Εθνικής
Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που σαν νέ-
ος Αριέλ Σαρόν λίγο έλειψε να πυροδοτή-
σει νέα ιντιφάντα.

Γιώργος Μυλωνάς

Παγκόσμια ανησυχία για τον
«ανταρτοπόλεμο» που ξεκίνησε

πάλι μεταξύ Ισραηλινών 
και Παλαιστινίων, που φαίνεται
να είναι το πρώτο «κρας-τεστ»

για τον Νετανιάχου

Αμερικανικά 
τα τύμπανα 

πολέμου στο Ιράν

Άναψαν το φιτίλι...
τώρα «τρέμουν» 
την πυρκαγιά!
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Οι αφανείς ήρωες άνδρες και γυναίκ
Ο31χρονος σμηναγός

Ευστάθιος Τσιτλακίδης και ο
29χρονος υποσμηναγός

Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας της
338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας
Μάχης πέρασαν στο πάνθεον των
ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας
και στις καρδιές όλων μας… Θα
ταξιδεύουν αιώνια στους ουρανούς
που τόσο αγάπησαν, δίνοντας τη
ζωή τους για την πατρίδα!

Εκεί θα συναντήσουν και πολλούς άλλους ιπτά-
μενους, που έφυγαν και εκείνοι στο άνθος της νιό-
της τους, υπερασπιζόμενοι τα υπέρτατα ιδανικά
της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.
Ήταν οι αφανείς ήρωες και υπερασπιστές των ελ-
ληνικών αιθέρων, που μας κάνουν να σηκώνουμε
τα μάτια με υπερηφάνεια για να δούμε τα ατσάλινα
φτερά που κυβερνούν, κάθε φορά που ακούμε τον
θόρυβο των μηχανών τους…

Νύχτα και μέρα, με αλλεπάλληλους κύκλους
σκληρής εκπαίδευσης και ετοιμότητας, οι άνδρες
και οι γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας, με την
«πουλάδα» στο στήθος, φυλάσσουν Θερμοπύλες. Ο
φόρος αίματος βαρύς… Και ο κατάλογος «πεσόν-
των σε διατεταγμένη υπηρεσία» ολοένα και μεγαλώ-
νει, με τους αριθμούς να είναι αμείλικτοι. Η ελληνι-
κή Πολεμική Αεροπορία, η Αεροπορία Στρατού και
η Αεροπορία Ναυτικού έχουν απολέσει πάνω από
100 αεροσκάφη και ελικόπτερα από το 1990. Από
αυτά, κάποια έπεσαν κατά τη διάρκεια αναχαίτισης
τουρκικών αεροσκαφών, ενώ άλλα αποδίδονται σε
χειρισμούς ή αστοχία υλικού (μηχανική βλάβη).

Οεπι-
σμη-
ναγός

Χριστόδουλος
Γιακουμής (Ι) είναι
ο ιπτάμενος επίδειξης
της Ομάδας Αεροπορικών Επι-
δείξεων Μεμονωμένου Αεροσκά-
φους F-16 «ΖΕΥΣ», που κατά τη
στρατιωτική παρέλαση στη
Θεσσαλονίκη εκτελεί τους εν-
τυπωσιακούς ελιγμούς και πα-
ράλληλα στέλνει μέσα από το
κόκπιτ του F-16 Block 52+ μή-
νυμα εθνικής υπερηφάνειας
προς όλους τους Έλληνες για την Εθνι-
κή Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Από
το 2010 υπηρετεί στην 340 Πολεμική
Μοίρα «Αλεπού». Έχει περισσότερες
από 1.700 ώρες πτήσης, από τις οποί-
ες οι 1.300 είναι σε αεροσκάφη F-16.

«Το μήνυμα από το κόκπιτ του αερο-
σκάφους αποτελεί κάτι σαν θεσμό για
εμάς. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας
με τον κόσμο που παρακολουθεί την
παρέλαση. Η αλήθεια είναι ότι ει-
σπράττουμε τον θαυμασμό και την

εκτίμησή του, γι’ αυ-
τό κι εμείς προσπα-

θούμε πάντα να πούμε
κάτι που θα ανυψώσει
το ηθικό των Ελλήνων

και θα τους κάνει να νιώ-
σουν ότι η Πολεμική Αερο-

πορία και οι Ένοπλες Δυνά-
μεις στο σύνολό τους είναι
εδώ για εκείνους.  Προ-
σπαθούμε πάντα να φα-
νούμε αντάξιοι των προσ-
δοκιών τους και να περά-
σουμε το μήνυμα ότι η πα-
τρίδα μας φυλάσσεται πο-

λύ καλά, ημέρα και νύχτα. Αυτό
το ειλικρινέστατο “ευχαριστού-
με” του κόσμου είναι η καλύτε-
ρη δυνατή ανταμοιβή για εμάς,
ειδικά όταν προέρχεται από άτο-
μα που δίνουν κι αυτά τον δικό
τους καθημερινό αγώνα. Η αλή-
θεια είναι ότι μας γεμίζει κουρά-
γιο και δύναμη για να συνεχίσου-
με το έργο και την αποστολή μας,
η οποία δεν είναι άλλη από το να
“φυλάμε Θερμοπύλες”».

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Μιλούν στο «Π» ο πιλότος 
της μοιραίας νύχτας των Ιμίων, 

ο πιλότος του ακροβατικού «ΖΕΥΣ»,
που μας καθηλώνει στις παρελάσεις, 

και οι πρώτες γυναίκες πιλότοι
μαχητικών αεροσκαφών

Υπάρχουν όμως και τα κορίτσια της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, που φέρουν με καμάρι την «πουλάδα» στη στολή και
πετούν στο Αιγαίο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, Mi-
rage 2000-5 και F-4. Πετούν μαζί ή φτερό με φτερό με

τους άνδρες συναδέλφους τους, φρουροί και
αυτές των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

και της εθνικής κυριαρχίας. Η υποσμηνα-
γός των Mirage Θεοδώρα Δούρου, 28
ετών, από τη Μαλεσίνα Φθιώτιδας,
εξομολογείται: «Έβλεπα τα μαχητικά
Mirage να περνούν πάνω από το σπίτι

μου και ήθελα να πετάξω και εγώ με ένα
από αυτά». Λιγομίλητη, αποφεύγει να περι-

γράψει τις επιχειρήσεις και τις ασκήσεις στις
οποίες πήρε μέρος, για τα scrabbles που πραγματοποίησε
στη βάση της και που βρέθηκε σε ελάχιστα λεπτά στον αέ-
ρα, για τις ατέλειωτες ώρες επιφυλακής και για την υπερη-
φάνεια που νιώθει όταν μπαίνει στο κόκπιτ του Mirage. Η

ίδια κάνει λόγο και για τις άλλες υποσμηναγούς στα μαχητι-
κά αεροσκάφη. Αναφέρεται συγκεκριμένα στην υποσμηνα-
γό (Ι) των F-16 Χρυσάνθη Νικολοπούλου (1), μόλις 26
ετών, και στην Αχιλλεία Γεωργακίλα, η οποία μάλιστα εντυ-
πωσίασε τους συμμάχους και κυρίως του Αμερικανούς, πε-
τώντας με ένα Phantom-4 σε άσκηση του «Ηνίοχου» που
διεξήχθη στο FIR Αθηνών. Προέρχεται από αεροπορική οι-
κογένεια καθώς πιλότοι είναι ο αδελφός και ο σύζυγός της.
Ακόμα, στην Πολεμική Αεροπορία υπηρετεί και η υποσμη-
ναγός Ιωάννα Χρυσαυγή (2), που ήταν η πρώτη Ελληνίδα
πιλότος σε Φάντομ – σήμερα είναι εκπαιδεύτρια πιλότων.

Υπάρχουν όμως και άλλες Ελληνίδες στην Πολεμική Αε-
ροπορία, που υπηρετούν είτε σε μεταγωγικά αεροσκάφη
είτε σε ελικόπτερα, όπως η Αγαύη Κουσουράκη που το
πάθος, η σκληρή δουλειά και η πίστη στους στόχους της
την έκαναν να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος στα Super
Puma και υπασπίστρια σήμερα του υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά.

Χριστόδουλος Γιακουμής:

«Αποστολή μας να 
“φυλάμε Θερμοπύλες”»
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κες πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας
Συγκλονιστική η μαρτυ-

ρία του, απίθανη η
ζωή του! Ο Νίκος Που-

λιάσης, απόστρατος σήμερα
της Πολεμικής Αεροπορίας,
σε μία αφήγηση που κόβει
την ανάσα, αποκαλύπτει τη
ζωή των πιλότων που υπερα-
σπίζονται την πατρίδα και τό-
τε και σήμερα. Ο ίδιος ήταν ο
πιλότος επιφυλακής τη νύχτα
των Ιμίων.

«Δεν έχουμε κανένα μίσος
προς τους συναδέλφους μας,
Τούρκους αεροπόρους.
Όμως τους έχουμε ενημερώ-
σει, σε κάποια φόρουμ που
έχουμε βρεθεί, ότι από εμάς
δεν θα περάσουν. Το καλύτε-
ρο που μπορεί να πετύχουν εί-
ναι να σκοτωθούμε και οι δυο
στη γραμμή της μάχης. Αλλά
το σίγουρο είναι ότι στην Ελ-
λάδα δεν θα μπούνε».

Η περιγραφή για την απο-
στολή το βράδυ της κρίσης
στα Ίμια είναι συγκλονιστική:
«Επιλέχτηκα για τον πρώτο
σχηματισμό και την πρώτη
εξάδα, το πρώτο χτύπημα.
Δεν ξέρω αν είναι τιμή μου ή
όχι. Τα έζησα όλα από κοντά.
Την αίσθηση του χρόνου, τα
συναισθήματα, τις μνήμες,
τα είχα “κλειδωμένα” όλα. Το μόνο που μπορώ να σου
πω είναι ότι ήμασταν πάνοπλοι, πανέτοιμοι, δεν υπήρχε
κανένας φόβος, ήταν “κλειδωμένη” η αίσθηση του φό-
βου, μπροστά μας πέρναγε όλη η ιστορία της Ελλάδος,
δεν προκαλέσαμε εμείς κάτι, προκληθήκαμε, κι έπρεπε
να κρατήσουμε την Ελλάδα ζωντανή. Υπάρχουν πράγ-
ματα που δεν μπορώ να πω για εκείνη τη νύχτα, θα πω
όμως ότι μας δόθηκαν οι άκρως απόρρητοι κωδικοί πο-
λέμου σύμφωνα με το Σχέδιο “Έψιλον” της Ελλάδος,
το Σχέδιο Άμυνας της Ελλάδος. 

Όταν μας δόθηκαν οι κωδικοί, εμείς οι πρώτοι έξι βά-
λαμε αμέσως τους κινητήρες σε πολεμική ισχύ, που ση-
μαίνει ότι μόλις αφήναμε τα φρένα, σε τέσσερα δευτε-
ρόλεπτα, ξεκολλάγαμε από το έδαφος. Κι αν ξεκολλή-
σω από το έδαφος, δεν υπάρχει εντολή ανάκλησης
στην Ελλάδα! Αν απογειωνόμουν, ήμασταν σε πόλεμο
άνευ ετέρας, δηλαδή χωρίς ο πόλεμος να μπορεί να
ανατραπεί. Δεν υπάκουα ούτε στον πρωθυπουργό, ού-
τε στον αρχηγό της Αεροπορίας, ούτε στη μάνα μου. Οι
στόχοι θα καταστρέφονταν και μετά θα γυρίζαμε πίσω.

Η Ελλάδα βρέθηκε στα τέσσερα δευτερόλεπτα από
τη γενικευμένη σύρραξη. Κι αν αποφεύχθηκε, απο-
φεύχθηκε εξαιτίας αυτών των τεσσάρων δευτερολέ-
πτων. Χειμώνας, πολύ άσχημη βραδιά, η βραδιά της
εντάσεως, καταιγίδες από τα 1.000 έως τα 34.000
πόδια, από την Ελλάδα μέχρι τα βάθη της Ανατολίας.

Άνεμος 9 μέχρι 10 μποφόρ στο
Αιγαίο, απόλυτο σκοτάδι και
καταιγιστική βροχή. Ο τέλειος
καιρός για τους Έλληνες πιλό-
τους. Εκείνη την ώρα θα πολε-
μάγαμε. Κι επειδή ήμουν στον
πρώτο σχηματισμό, εναντίον
του πρώτου στόχου, ήμουν ο
σχηματισμός “Τίγρης Α’ της
335 Μοίρα Βομβαρδισμού”,
όπου απογειωνόμαστε πρώτοι
εναντίον του πρώτου και ση-
μαντικότερου στόχου, σε εμάς
δόθηκαν οι κωδικοί.

Ήμουν στην αεροπορική βά-
ση της Αράξου, στη δύναμη
κρούσεως βομβαρδισμού της
Ελλάδος. Ανήκα στους πιλό-
τους οι οποίοι διεισδύαμε μέσα
στο τουρκικό έδαφος και τους
καταστρέφαμε μέσα στο έδα-
φός τους. Τους καταστρέφαμε
για να σώσουμε ανθρώπους.
Και δικούς τους ανθρώπους.
Γιατί όσο πιο γρήγορα τους κα-
θηλώναμε, τόσο περισσότερες
ζωές θα σώζονταν. Ήμουν στο
δόρυ της Ελλάδος. Γιατί ήμουν
στους πρώτους έξι».

“Νίκο είσαι έτοιμος;”
“Εγώ και το αεροπλάνο μου”.

Εκείνη την ώρα εμφανίζεται
ένα τζιπ και ο αξιωματικός πλη-
ροφοριών μού δίνει ένα άκρως

απόρρητο δεματίδιο που περιέχει τον στόχο μου, τουρ-
κικό συνάλλαγμα, πληροφορίες, περίστροφο. 

Του λέω “τι συμβαίνει;” μου λέει “πόλεμος!”. Τον
ρωτώ “πόσες σφαίρες έχω;” μου λέει “δεκαοκτώ…
”. Του λέω “δεκαεπτά… δεκαεπτά για τον αντίπαλο
και μία για εμένα…”.

Δεν υπήρχε περίπτωση να πέσω και να με πιάσει ζων-
τανό ο εχθρός.

Την ώρα που ετοίμαζα τα συστήματα, έρχεται ο υπο-
διοικητής της μοίρας μου. Σκαρφαλώνει πάνω στο αε-
ροπλάνο και, όπως ήμουν γυρισμένος, μου χτυπάει το
κράνος. Γυρίζω και τον κοιτάζω. 

Το κράνος μου ήταν βαμμένο όλο τίγρης, μία τί-
γρης ήρεμη. 

Μου δίνει τις πληροφορίες για τις τακτικές κινήσεις
των Τούρκων για τον στόχο και με ρωτά: “Νίκο, είσαι
έτοιμος;”.

Επάνω από το αεροπλάνο τον χαιρέτησα. Έκανε με-
ταβολή να φύγει, γιατί είχε αρχίσει να κλαίει. Τεχνικοί,
μηχανικοί, είχαν δει τη σκηνή και είχαν γίνει άσπροι.
Μέσα σε ειδική θήκη στη στολή μου είχα τρία τσιγά-
ρα, που τα είχα μαζί μου για τρεις συγκεκριμένες στιγ-
μές. Καπνίσαμε όλοι, ακόμα κι αυτοί που δεν είχαν
καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Όσο το κόκκινο είναι
αναμμένο, είσαι εν αναμονή. Όταν ανάψει το πράσινο,
δεν ρωτάς γιατί άναψε πράσινο…».

Η τραγωδία στο όρος  Όθρυς
Αύριο συμπληρώνονται 32 χρόνια από τη μεγαλύτερη αερο-

πορική τραγωδία της Πολεμικής Αεροπορίας, στο όρος
Όθρυς, με τη συντριβή του μεταγωγικού C-130 που στοίχισε
τη ζωή σε 63 ανθρώπους.

Το μοιραίο αεροσκάφος τύπου C-130 με αριθμό 748 είχε
απογειωθεί την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 1991, λίγο πριν από
το μεσημέρι, από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορι-
σμό τη Νέα Αγχίαλο. Ωστόσο, είκοσι λεπτά μετά την απογεί-
ωση το στίγμα του αεροσκάφους χάνεται από το ραντάρ.
Τρεις ημέρες αναζητούσαν τα ίχνη του αεροπλάνου τα μέλη
της έρευνας και διάσωσης. 

Τελικά, στις 8 Φεβρουαρίου κυβερνήτης στρατιωτικού ελι-
κοπτέρου που συμμετείχε στις έρευνες αναγνωρίζει τα συν-
τρίμμια του C-130 στην κορυφή Τσατάλι του όρους Όθρυς σε
υψόμετρο 1.520. Δυστυχώς κανένας από τους 63 αξιωματι-
κούς, υπαξιωματικούς και σμηνίτες δεν επέζησε από την πρό-
σκρουση. Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 38 χιλιόμετρα
από την Αγχίαλο, όταν ξαφνικά χάθηκε από το ραντάρ χωρίς
προηγουμένως να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα από τον
κυβερνήτη του, επισμηναγό Δ. Μπίνα. Σύμφωνα με τα επίση-
μα έγγραφα που κατατέθηκαν στα στρατιωτικά δικαστήρια
που ακολούθησαν, η τελευταία επαφή του με τον πύργο ελέγ-
χου της 111 ΠΜ ήταν στις 12:55 το μεσημέρι κι ενώ είχε αρ-
χίσει η διαδικασία προσγείωσης διά οργάνων, λόγω χαμηλής
νέφωσης και κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή.
Μετά απλώς χάθηκε.

Ο προορισμός του, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε
στη δημοσιότητα το ΥΕΘΑ, ήταν η Κρήτη, αλλά έπρεπε πρώτα
να πάρει προσωπικό από την 111 ΠΜ (Αγχίαλο), που στη συ-
νέχεια θα μετέφερε στην 115 ΠΜ (Χανιά) και στο Τυμπάκι.

Οκτώ αεροσκάφη F-16, δύο C-130, δύο πυροσβεστικά
CL-215, δύο ελικόπτερα Σινούκ, ελικόπτερα του Ναυτικού
και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας άρχισαν να ερευνούν
την περιοχή όπου είχε χαθεί το αεροσκάφος. Παράλληλα,
μεγάλες δυνάμεις καταδρομών και πεζοναυτών άρχισαν να
«χτενίζουν» τα πιθανά σημεία πτώσης του, ψάχνοντας κυ-
ρίως πάνω από τη νοητή γραμμή της πορείας που θα έπρε-
πε να είχε ακολουθήσει. Όμως παρά την τεράστια κινητοποί-
ηση, ο εντοπισμός των συντριμμιών του C-130 –όπως προ-
αναφέρθηκε– έγινε ύστερα από τρεις ημέρες, στο όρος
Όθρυς, 60 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που θα έπρεπε
κανονικά να βρίσκεται και σε λάθος γωνία 63 μοίρες. H δίκη
άρχισε έπειτα από τρία χρόνια και εννέα μήνες, στις 4 Νοεμ-
βρίου 1994, στο Αεροδικείο Αθηνών. Τα αίτια του πολύνε-
κρου αεροπορικού δυστυχήματος δεν έγιναν ποτέ γνωστά.

Νίκος Πουλιάσης:

«Στην Ελλάδα 
δεν θα μπούνε»



Οβουλευτής Θεσπρωτίας
Βασίλης Γιόγιακας,
αναφερόμενος στις

επικείμενες εκλογές και στο
προεκλογικό κλίμα που επικρατεί στο
πολιτικό σκηνικό, δηλώνει ευθαρσώς
ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση
επιδιώκει τοξικό κλίμα και πόλωση,
γιατί είναι το μόνο πράγμα που ξέρει
να κάνει καλά».

Παράλληλα, σε μια εφ’ όλης της ύλης συ-
νέντευξή του στο «Π», μοιράζεται μαζί μας
αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, μας
μιλάει για τα καλοκαίρια που βοηθούσε
στην οικογενειακή επιχείρηση καθώς και
για τους γονείς του που ήρθαν μετανάστες
από τη Γερμανία. 

Σε περίπτωση που η ΝΔ δεν επιτύχει
τον στόχο της αυτοδυναμίας στις δεύ-
τερες εκλογές, τότε θα πρέπει να ανα-
ζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να πάμε
σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση;

Αυτό πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί από το τι
θα δείξει η δεύτερη κάλπη, δηλαδή από το
πόσο κοντά θα είμαστε στον στόχο της αυ-
τοδυναμίας. Δεν πιστεύουμε ότι η μονοκομ-
ματική κυβέρνηση είναι μονόδρομος, κάτι
τέτοιο θα ήταν αλαζονικό. Πιστεύουμε
όμως ότι τους τελευταίους 42-43 μήνες
έχουμε παρουσιάσει ένα μεγάλο και χειρο-
πιαστό έργο το οποίο θέλουμε να συνεχί-
σουμε, για περισσότερες και καλύτερες
δουλειές, για μεγαλύτερο διαθέσιμο εισό-
δημα. Πιστεύουμε επίσης ότι αντιμετωπίσα-
με με επιτυχία συνεχόμενες, μεγάλες, εξω-
τερικές απειλές, γιατί μπορέσαμε να κινη-
θούμε γρήγορα και αποφασιστικά, με την
ευελιξία και τον δυναμισμό που επιβάλλεται
σε τέτοιες εξαιρετικές καταστάσεις. Επομέ-
νως, ζητούμε εντολή για αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση, γιατί την τελευταία 4ετία αποδεί-
ξαμε ότι είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για μια
πιο δυνατή Ελλάδα. 

Αν ο πρόεδρος της ΝΔ αποφασίσει να
συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα,
θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες
προς το Κέντρο ή προς τα δεξιά της ΝΔ;

Οι συμμαχίες δεν μπορεί να είναι ευκαι-
ριακές, δεν μπορεί να γίνονται με αυτο-
σκοπό την εξουσία και το πώς αυτή θα
μοιραστεί. Οι συμμαχίες πρέπει πρώτα
απ’ όλα να βασίζονται σε συμφωνημέ-
νους στόχους δημόσιων πολιτικών, σε
συμφωνημένες προτεραιότητες, σε κοι-

νές αντιλήψεις για το πού πρέπει να πάει η
χώρα και τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό. Σε αυ-
τό το πλαίσιο και μόνο θα μπορούσε να γί-
νει συζήτηση. Αλλά είμαστε ακόμα μα-
κριά από αυτό το σενάριο… 

Πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε στις
κάλπες μέσα σε ένα κλίμα τοξικότη-
τας και ακραίας πόλωσης; Αυτό το
κλίμα προσελκύει ή απωθεί τους ψη-
φοφόρους; Ποιος καλλιεργεί αυτό το
τοξικό κλίμα;

Τοξικό κλίμα και πόλωση επιδιώκει σίγου-
ρα η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως φά-
νηκε και από την τελευταία πρόταση δυσπι-
στίας που καταψηφίστηκε από τη Βουλή. 

Για ποιον λόγο; 

Είναι το μόνο της καταφύγιο. Είναι αυτό
που ξέρει να κάνει καλά, αφού δεν έχει ού-
τε αφήγημα για τη χώρα, ούτε θέσεις για
τα μεγάλα θέματα… Εμείς θέλουμε αντι-
παράθεση θέσεων, αντιπαράθεση απόψε-
ων για δημόσιες πολιτικές. Γι’ αυτά που
πράγματι απασχολούν τον κόσμο, ο οποίος
άλλωστε θεωρώ ότι αποστρέφεται την πό-
λωση και την οξύτητα. Και τα δύο μεγαλύ-
τερα κόμματα έχουν κυβερνήσει, άρα οι
πολίτες είναι σε θέση να κρίνουν ποιο έχει
αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύ-
τερα τις τύχες της χώρας και τις προκλή-
σεις των καιρών μας.

Ας αφήσουμε για λίγο την πολιτική
επικαιρότητα και ας περάσουμε στη
δική σας πολιτική διαδρομή. Πού
γεννηθήκατε;

Γεννήθηκα στη Γερμανία σε μια μικρή πό-
λη που λέγεται Λέονμπεργκ, κοντά στη
Στουτγάρδη, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρ-
τεμβέργης. 

Οι γονείς σας ήταν μετανάστες εκεί; 

Ναι. Οι γονείς μου δούλευαν ως εργάτες
σε βαριά βιομηχανία, δύσκολη και εξαντλη-
τική δουλειά. Όπως πολλοί συμπατριώτες
μας εκείνα τα χρόνια. 

Εσείς πότε ήρθατε στην Ελλάδα;

Ήρθα σε πολύ μικρή ηλικία, μόλις 1,5
χρονών. Έμεινα με τον παππού και τη για-
γιά μου. 

Τι θυμάστε πιο έντονα από τον παπ-
πού σας;

Ο παππούς μου ο Σταύρος ήταν κτηνοτρό-
φος, είχε πρόβατα και από μικρό παιδί με
έπαιρνε μαζί του για βοηθό. 

Οι γονείς σας πότε επέστρεψαν στην
Ελλάδα; 

Οι γονείς μου γύρισαν στην Ελλάδα αργό-
τερα, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
’70, ύστερα από χρόνια ξενιτεμού, για να
«καζαντίσουν» που λέμε. 

Τι αναμνήσεις έχετε από τα παιδικά
και τα σχολικά σας χρόνια στην
Ηγουμενίτσα;

Ευχάριστες αναμνήσεις, παρέες με γείτο-
νες και συμμαθητές, πολλές ώρες ποδό-
σφαιρο –που μου άρεσε και ακόμα μου αρέ-
σει–, από μικρός δίπλα στον Θεσπρωτό, την
αγαπημένη μου τοπική ομάδα και καμάρι
της περιοχής μας… Και τα καλοκαίρια δου-
λειά, στο τουριστικό πρακτορείο που είχε η
οικογένειά μου. 

Τι κάνατε στο τουριστικό πρακτορείο; 

Πήγαινα στο λιμάνι «προς άγραν πελα-
τών» ή πουλούσα εισιτήρια για τα πλοία
προς Ιταλία… 
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Βουλευτής Θεσπρωτίας με τη ΝΔΒασίλης Γιόγιακας 

στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

«Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία
συνεχόμενες, μεγάλες,

εξωτερικές απειλές, γιατί
μπορέσαμε να κινηθούμε

γρήγορα και αποφασιστικά,
με την ευελιξία και 
τον δυναμισμό που

επιβάλλεται σε τέτοιες
εξαιρετικές καταστάσεις»

Το τοξικό κλίμα και η πόλωση   
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Από μικρός θέλατε να γίνετε γιατρός;

Ναι, για κάποιον λόγο μού άρεσε η σκέψη
να γίνω γιατρός… Χωρίς να υπάρχει κάποιος
στην οικογένεια, οι γονείς μου ήταν εργάτες,
ο παππούς μου κτηνοτρόφος… Όπως και να
’χει, δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή για την
επιλογή μου αυτή.

Πώς ήταν η ελληνική επαρχία εκείνα
τα χρόνια και ποια ήταν τα μεγαλύτερα
προβλήματα;

Ως παιδιά και ως έφηβοι είχαμε πολύ λι-
γότερες δυνατότητες και επιλογές σε σχέ-
ση με σήμερα. Χαρακτηριστικά, να πω ότι
τότε η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες
ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Φροντιστήριο
έκαναν όσοι μπορούσαν ή και ήθελαν, μόνο
στη Γ’ Λυκείου, με στοιχειώδη υποστήριξη
αφού δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν
σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες για να βοη-
θηθούμε στη μελέτη. Γενικά ήταν μια επο-
χή με λιγότερα μέσα, σε όλες τις πτυχές
της κοινωνικής ζωής…

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με
την πολιτική και ποια ήταν η πρώτη
εκλογική μάχη που δώσατε;

Από μαθητής και φοιτητής ήμουν ενερ-
γός στα κοινά –  δεκαπενταμελή στο σχο-
λείο, φοιτητική νεολαία στο πανεπιστή-
μιο. Άρα η ενασχόληση με την πολιτική
ήρθε μάλλον «φυσιολογικά», όταν νέος

γιατρός ακόμα κατέβηκα υποψήφιος νο-
μαρχιακός σύμβουλος με το ψηφοδέλ-
τιο του Νίκου Τσώνη, που μάλιστα ήταν
και δάσκαλός μου στο σχολείο. Αυτή η
πρώτη εκλογική μου μάχη στέφθηκε με
επιτυχία, αφού κατάφερα να εκλεγώ
στη δεύτερη θέση μεταξύ των συνυπο-
ψηφίων μου. 

Στη Βουλή μπήκατε τα «σκληρά» χρόνια
των μνημονίων. Ποια ήταν η πιο δύσκο-
λη πολιτική επιλογή που έχετε κάνει
στη μέχρι σήμερα πορεία σας;

Η αλήθεια είναι ότι μπήκα στη Βουλή τον
Γενάρη του 2015, μερικούς μήνες πριν από
το τρίτο –και αχρείαστο– μνημόνιο που έφε-
ρε η τότε κυβέρνηση – δεν έζησα τα δύο
πρώτα μνημόνια μέσα στη Βουλή. Θα έλεγα
επομένως ότι η πιο δύσκολη πολιτική μου
επιλογή μέχρι σήμερα ήταν το 2002, όταν
κατέβηκα ως υποψήφιος νομαρχιακός σύμ-
βουλος με τον συνδυασμό του Ηλία Βεζδρε-
βάνη και όχι με αυτόν του Νίκου Τσώνη, με
τον οποίο είχα εκλεγεί την προηγούμενη τε-
τραετία. Επέστρεψα έτσι στον «φυσικό» πο-
λιτικό μου χώρο και θα έλεγα ότι ήταν μια
επιλογή που δικαιώθηκε, αφού βγήκα πρώ-
τος σε ψήφους. 

Εκτός πολιτικής, στη ζωή σας πώς αντι-
μετωπίζετε τις δυσκολίες και από πού
αντλείτε δύναμη;

Προσπαθώ να αντιμετωπίζω τις δυσκο-

λίες της ζωής με αισιοδοξία, με πείσμα
και με αποφασιστικότητα. Σίγουρα, παίρ-
νω δύναμη από την αγάπη και την εκτίμη-
ση που μου δείχνει ο κόσμος και, φυσι-
κά, από τη στήριξη των δικών μου αν-
θρώπων, της οικογένειάς μου και των φί-
λων μου, που βρίσκονται πάντοτε δίπλα
στις δύσκολες στιγμές και ξεπερνάμε μα-
ζί τα προβλήματα. 

Πιστεύετε στον Θεό; Υπάρχουν στιγμές
που επικαλείστε τη βοήθειά του;

Πιστεύω βαθιά και ανατρέχω σε Αυτόν
συχνά.

Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για εσάς;
Έχετε χόμπι;

Όλος ο χρόνος μου μοιράζεται μεταξύ της
Βουλής, υπουργείων, των πολιτικών μου
γραφείων και του ιατρείου.

Δεν περισσεύει καθόλου χρόνος; 

Όταν περισσεύει λίγος χρόνος, προσπαθώ
να τον διαθέτω στην οικογένειά μου. Έχω
μάθει να ζω με αυτό για πολλά χρόνια…

Ως γονιός, τι συμβουλή δίνετε στα παι-
διά σας;

Να πορεύονται στη ζωή με τιμιότητα και
αξιοπρέπεια, να νοιάζονται για τους γύρω
τους και να προσφέρουν στους συνανθρώ-
πους τους με ανιδιοτέλεια.

Με τον παππού του, Σταύρο Γιόγιακα,
λίγο μετά την εκλογή του ως 
νομάρχης Θεσπρωτίας

Με την οικογένειά του στο προαύλιο της Βουλής πριν από την
πρώτη ορκωμοσία του ως βουλευτής, τον Ιανουάριο του 2015

Με τους γονείς του, Νίκο και Λαμπρινή Μικρός, στον Άγιο Νικόλαο Φιλιατών

Με το πτυχίο της
Ιατρικής Σχολής

Ιωαννίνων

Με ένα από τα πρώτα του βαφτιστήρια, 
σε ηλικία περίπου 7 ετών

   είναι το μόνο «καταφύγιο» του ΣΥΡΙΖΑ 

Επιγραμματικά, ποιο είναι το
όραμά σας για τη Θεσπρωτία; 

Η Θεσπρωτία έχει όλα τα φόντα να
γίνει ένας κορυφαίους προορι-
σμός, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
στην ευρύτερη περιοχή, για τουρι-
σμό σκαφών αναψυχής, για δρα-
στηριότητες στα βουνά της και τα
ποτάμια της, για αγροτουρισμό.
Βλέπω επίσης τη Θεσπρωτία ως
έναν τόπο παραγωγής εκλεκτών
γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων σε ακόμα μεγαλύτερη
κλίμακα, με δυνατά αγροτικά σχή-
ματα και πρότυπες μονάδες μετα-
ποίησης. Και βλέπω μια Θεσπρω-
τία ως έναν από τους μεγαλύτε-
ρους εμπορικούς κόμβους στη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιών-
τας τις δυνατότητες του λιμανιού
της Ηγουμενίτσας και τη διασύνδε-
ση με την Ιόνια και την Εγνατία
Οδό. Με λίγα λόγια, βλέπω μια Θε-
σπρωτία που θα κρατά τους αν-
θρώπους της στον τόπο τους και
θα τους κρατά ικανοποιημένους. 
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«Τ ο έργο μας απολαμβάνει της στήριξης
και της εμπιστοσύνης των δημοτών»,
τονίζει ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Γιάννης Φωστηρόπουλος μιλώντας στο «Π», ενώ
αναλύει τον προγραμματισμό του,
ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος
στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. 

Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας, δήμαρχε, με
ένα εμβληματικό έργο για τον δήμο σας, τον
υπόγειο χώρο στάθμευσης οχημάτων στην πε-
ριοχή του Φλοίσβου. Πώς εξελίσσεται αυτό το
έργο;

Πρόκειται όχι απλώς για ένα σημαντικό έργο,
πνοής, υποδομής και ποιότητας ζωής, με καθοριστι-
κή λύση στο χρόνιο ζήτημα στάθμευσης των οχημά-
των στη συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, θα ανα-
δείξει σημαντικά το εμπορικό κέντρο της πόλης,
συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του παρα-
λιακού μετώπου. Η εκπόνηση της μελέτης, προκει-
μένου μετά την ολοκλήρωσή της να ακολουθήσει η
κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στην περιοχή του
Φλοίσβου, ξεκινά άμεσα, κατόπιν της υπογραφής
της σχετικής σύμβασης του έργου με την ανάδοχο
εταιρεία. Ως δημοτική αρχή  εργασθήκαμε συστημα-
τικά και οργανωμένα, προκειμένου να τεκμηριώσου-
με και να παρουσιάσουμε τον σχετικό φάκελο του
έργου και να επιτύχουμε την ένταξη του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης
«Αντώνης Τρίτσης». 

Όσον αφορά το έργο του κτιρίου του Φλοί-
σβου, σε ποια φάση βρισκόμαστε; 

Ακόμα ένα μεγάλο έργο, αυτό της ανακατα-
σκευής, ανακαίνισης και ανάδειξης του ιστορικού
κτιρίου του Φλοίσβου, το οποίο βρίσκεται στη φάση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέ-
ρεια Αττικής. Ήδη, ύστερα από ενέργειές μας έχει
εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια Αττικής χρηματο-
δότηση 2.950.000 ευρώ. Περιλαμβάνει πολλές
στατικές ενισχύσεις και ενεργειακή αναβάθμιση με
σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η δημοτική
περίοδος. Τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα;

Έχουμε ήδη πετύχει πολλά σε σημαντικούς το-
μείς. Ενδεικτικά-επιγραμματικά αναφέρω: 

� Την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του πα-
λαιού οδοφωτισμού, με σταδιακή αλλαγή στο σύνο-
λό του, με λαμπτήρες LED. Κλιμακώνονται οι δρά-
σεις μεγάλης ενεργειακής αποδοτικότητας του δή-
μου μας, στο πλαίσιο του ενεργειακού εκσυγχρονι-
σμού του και της βελτίωσης των συνθηκών οπτικής
άνεσης και ασφάλειας για τους πολίτες. 

� Την ανάπλαση και αναβάθμιση της παραλίας, με
σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υπο-
δομών, ώστε να ανακτήσει την παλιά της αίγλη.
� Την αναβάθμιση υποδομών των σχολικών κτιρίων
και εγκαταστάσεων του Π. Φαλήρου. Δημιουργούμε
και εξελίσσουμε ένα σύγχρονο σχολικό-διδακτικό
περιβάλλον.
� Την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού,
δημιουργώντας έναν δήμο υψηλής τεχνολογίας-μη-
δενικής γραφειοκρατίας.
�Την έμφαση που δίνουμε στην καθαριότητα και την
ανακύκλωση, μέσα από μια σκληρή, δύσκολη, καθη-
μερινή μάχη, στοχεύοντας σε μια καθαρή πόλη, για
να την χαίρονται και να την απολαμβάνουν οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες της. 
� Την πιστοποίηση του Π. Φαλήρου, από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, ως Υγιούς Πόλης του ευρω-
παϊκού δικτύου. Μια σημαντική διάκριση (2ος Δήμος
της Ελλάδας μετά από εκείνον της Πυλαίας-Χορτιά-
τη) που βασίστηκε στις πολιτικές πρακτικές της δη-
μοτικής μας αρχής.
� Την ανάληψη της πρωτοβουλίας οργάνωσης και
ίδρυσης στην πόλη μας του Δικτύου Υγιών Πόλεων
Ελλάδας-Ισραήλ, που απαρτίζεται από 17 πόλεις
των δύο χωρών (9 ελληνικοί δήμοι και 8 του Ισ-
ραήλ). Δημιουργήσαμε ένα θεματικό δίκτυο συνερ-
γασίας, με έμφαση στο θέμα «Πολιτισμός και
Υγεία». 
�Τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις υψηλού επι-
πέδου, όπως λ.χ. τα «Φαληρικά», ο «Λυρικός Νό-
τος», ο Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος, το
Παγκόσμιο της Ρυθμικής Γυμναστικής.
� Προγράμματα και κοινωνικές πολιτικές με στόχο
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη
των αδύναμων συμπολιτών μας. 

Είναι στις προθέσεις σας η διεκδίκηση ακόμη
μίας θητείας; 

Ναι, το 2023 θα θέσω εκ νέου τον εαυτό μου στην
κρίση των δημοτών μας. Θεωρώ ότι με βάση την εμ-
πειρία που έχουμε αποκομίσει, εγώ και οι συνεργά-
τες μου, αυτά τα 3,5 χρόνια ως δημοτική αρχή στο
Παλαιό Φάληρο, γνωρίζουμε πλέον σε βάθος τα
προβλήματα και τις ανάγκες της πόλης και έχουμε
την ικανότητα να τα διαχειριστούμε άμεσα και ακόμα
πιο αποτελεσματικά. Έχουμε πολλά ακόμα να προ-
σφέρουμε και σε καμία περίπτωση το έργο μας, που
ξεκίνησε στο τέλος του 2019, και η δυναμική που
έχει αποκτήσει αυτήν τη στιγμή η πόλη μας δεν πρέ-
πει να ανακοπούν. 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας αν οι πολίτες σάς επα-
νεκλέξουν τον Οκτώβριο του 2023;

Οραματιζόμαστε και καθημερινά μοχθούμε για ένα
μοντέλο αειφόρου βιώσιμης και ήπιας ανάπτυξης
προς όφελος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών
μας. Θεωρώ ότι, πλέον, στο Παλαιό Φάληρο αυτό το
έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί. Δήμος, φορείς, κοινό-
τητα. Και επομένως η μετάβαση της πόλης στη νέα
εποχή έχει ξεκινήσει.  Με μακροπρόθεσμο προγραμ-
ματισμό και σχεδιασμό, αξιοποιώντας κάθε δυνατό-
τητα που μας παρουσιάζεται, στοχεύοντας σε μια πό-
λη ανθρώπινη και σύγχρονη. Το έργο μας απολαμβά-
νει της στήριξης και της εμπιστοσύνης των δημοτών,
και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με με-
γαλύτερη δύναμη και ενθουσιασμό.

«Έχουμε πάντα τη ματιά μας και την προσοχή
μας στην απαιτητική καθημερινότητα των
δημοτών μας, οι οποίοι στη συντριπτική τους
πλειοψηφία μάς στηρίζουν»

Γιάννης 
Φωστηρόπουλος 
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Γνωρίζουμε τα προβλήματα
και μπορούμε να τα λύσουμε



Τα π
άντα χρη

Από την
Αμαλία Κάτζου

Τον τίτλο της πλουσιότε-
ρης «φιγούρας» της ελ-
ληνικής ναυτιλίας απονέ-

μει το Bloomberg στη Μαρία Αγ-
γελικούση. Η 40χρονη Μαρία
Αγγελικούση είναι επικεφαλής
του Ομίλου Angelicoussis Ship-
ping που αποτελεί μία από τις με-
γαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες
του κόσμου. Η ίδια κληρονόμησε

την εταιρεία από τον πατέρα της, Γιάννη,
ο οποίος πέθανε το 2021 σε ηλικία 72
ετών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αύ-
ξηση των ναύλων εκτόξευσε την αξία
της εταιρείας της τα τελευταία δύο χρό-
νια και συνέβαλε στην άνοδο της καθα-
ρής περιουσίας της Αγγελικούση, που
πλέον αποτιμάται σε περίπου 5,3 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον «Δεί-
κτη Δισεκατομμυριούχων» του
Bloomberg, καθιστώντας την το δεύτερο
πλουσιότερο άτομο στην Ελλάδα μετά τη
Βίκυ Σάφρα και μεταξύ των πλουσιότε-
ρων γυναικών στον κόσμο. Με σπουδές
στο Κέμπριτζ, η Αγγελικούση εργαζόταν
για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο το 2008, όταν ο πατέρας
της την πήρε πίσω στην Ελλάδα για να
μαθητεύσει δίπλα του.

Χ.Α.: Tέσσερις μετοχές είναι οι κορυφαίες επιλο-
γές για τη Eurobank Equities το 2023, η οποία
εκτιμά σε έκθεσή της ότι το Χ.Α. θα συνεχίσει να
ακολουθεί πολύ καλή πορεία. 
Η χρηματιστηριακή επιλέγει τις Alpha Bank, Jum-
bo, Mytilineos και ΟΠΑΠ, εκτιμώντας ότι έχουν πε-
ριθώριο ανόδου από 20% έως και 35%, ενώ δίνει
τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 1,63 ευρώ, για

την Jumbo στα 19,50 ευρώ, για τη Mytilineos στα
30,50 ευρώ και για τον ΟΠΑΠ στα 16,30 ευρώ.
Για το 2023 αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει με τις κα-
λύτερες προοπτικές, με τον ΓΔ να έχει κέρδη 10%
από την αρχή του έτους, με τους επενδυτές να
στηρίζονται στην άποψη ότι το μακροοικονομικό
τοπίο στην Ευρώπη θα είναι καλύτερο από τις αρχι-
κές, πολύ αρνητικές εκτιμήσεις.
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Υπεραισιόδοξες οι αγορές για τον πληθωρισμό…

Πολ Γκρούγκμαν   
(νομπελίστας οικονομολόγος): 

Αλλαγή σκυτάλης είχαμε στη Rothschild & Co στην Ελλάδα, καθώς
ο Νάσος Ζαμπάρας ανέλαβε πρόεδρος και στη θέση του ως διευθύ-
νων σύμβουλος και επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Μάριος Μπρού-
στας. Ο κ. Μπρούστας διαθέτει πάνω από 20ετή εμπειρία στην επεν-
δυτική τραπεζική, έχοντας εργαστεί για χρόνια στην Goldman
Sachs. Τα τελευταία έτη εργαζόταν στη Firmenich, τη μεγαλύτερη
ιδιωτική εταιρεία αρωμάτων και γεύσεων στον κόσμο, όπου κατείχε
τον ρόλο του ανώτερου αντιπροέδρου για την εταιρική στρατηγική
και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις.

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
REDS: Η Γυαλού Εμπορική και Τουριστική ΑΕ, η οποία ανήκει
κατά 100% στην εταιρεία REDS και είναι ο φορέας ανάπτυξης
του Smart Park, προχώρησε στη σύναψη κοινού εξασφαλισμέ-
νου ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα συνολικού πο-
σού 71,4 εκατ. ευρώ, αφενός για τη χρηματοδότηση των έργων
του Ομίλου, αφετέρου για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων
δανείων. Το εν λόγω δάνειο είναι δωδεκαετές και έρχεται να
υποκαταστήσει δύο συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου που είχαν
συνομολογηθεί με την Εθνική Τράπεζα το 2013 και το 2020.

KΡΙ ΚΡΙ: Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 165 εκατ. ευρώ, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εκτιμάται πως «έκλεισε» το
2022 η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Όπως αποκάλυ-
ψε στο περιθώριο του συνεδρίου παγωτού που διοργάνωσε η
εταιρεία για το 2023, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος, οι πωλήσεις για τη χρονιά

που πέρασε εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 28%
σε σχέση με το 2021, ξεπερνώντας τα επί-

πεδα των 165 εκατ. ευρώ.

Σε ανοδικό μονοπάτι...
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ΙNTRAKAT
Υπερκαλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου της Intrakat με την άντληση
κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμύριων
ευρώ. Ο στόχος της αύξησης καλύφθη-
κε πλήρως και κατά συνέπεια δεν υπήρ-
ξαν αδιάθετες μετοχές. Ειδικότερα,
95,66% της αύξησης καλύφθηκε μέσω
των εγγραφών από ασκήσαντες το δι-
καίωμα προτίμησης με την καταβολή
συνολικού ποσού 95.658.808,05 ευ-
ρώ, που αντιστοιχεί σε 81.759.665 νέ-
ες μετοχές, και 4,34% της αύξησης κα-
λύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώ-
ματος προεγγραφής με την καταβολή
συνολικού ποσού 4.341.192,57 ευρώ,
που αντιστοιχεί σε 3.710.421 νέες με-
τοχές. Συνολικά, εκδόθηκαν
85.470.086 νέες μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και με τιμή διά-
θεσης 1,17 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τόσο οι κύριοι μέτοχοι της Intrakat,
Winex Investments Limited, Castelano
Properties Limited και Blue Silk LTD,
όσο και οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρεί-
ας, με την πλήρη άσκηση των δικαιωμά-
των προτίμησής τους, επιβεβαίωσαν
την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα διοίκη-
ση και στις προοπτικές της εταιρείας.

EΛΛΑΚΤΩΡ
Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα διαρκέσουν οι
αποκλειστικές συζητήσεις της Ελλά-
κτωρ με τις Wade Adams και Adamas
Group για την πώληση της ΑΚΤΩΡ, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγ-
μένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως αναφέρει η Ελλάκτωρ, «έγινε
αποδέκτης κοινής προσφοράς των εται-
ρειών Wade Adams Hellas SMSA και
Adamas Group Limited για την πώληση
του συνόλου της συμμετοχής της στη
θυγατρική της Άκτωρ ΑΤΕ, με τις οποίες
ξεκίνησε αποκλειστικές διαπραγματεύ-
σεις». Η προσφορά υπόκειται στους συ-
νήθεις όρους και προϋποθέσεις για συ-
ναλλαγές αυτού του είδους.

Market Place
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Στο ολοκληρωμένο σχέδιο και στις
πρωτιές στη χρήση καινοτόμων ερ-
γαλείων προώθησης του τουριστι-

κού προϊόντος που εφαρμόζει η Περιφέ-
ρεια Αττικής, όπως ο Οργανισμός Διαχείρι-
σης Προορισμού, που πρώτη σύστησε η
Περιφέρεια Αττικής, με στόχο ο τουρισμός
να αποτελέσει επιταχυντή για την οικονομι-
κή ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών,
αλλά και να καταστεί η Αθήνα και η Αττική
ένας διεθνής προορισμός 365 μέρες τον
χρόνο, εστίασε ο περιφερειάρχης Αττικής
στον χαιρετισμό του στην ειδική εκδήλωση
της ηγεσίας του υπουργείου Τουρισμού,
κατά την οποία παρουσιάστηκε το πλαίσιο
λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης
Προορισμών (DMMOs), ενός καινοτόμου
εργαλείου για την τουριστική ανάπτυξη.

Ο περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε ότι
η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη συστήσει
τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού (DMO) μέσω του Αναπτυξια-
κού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής
«Νέα Μητροπολιτική Αττική», ρόλος του

οποίου είναι η αξιοποίηση ευκαιριών, η συ-
νεργασία και διασύνδεση των εμπλεκόμε-
νων πλευρών με στόχο τη βέλτιστη αξιοποί-
ηση πόρων και δυνάμεων και την ανάπτυξη
τουριστικών προϊόντων. Η λειτουργία μιας
τέτοιας σύγχρονης και ευέλικτης δομής έρ-
χεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει το
έργο που πραγματοποιεί ήδη η Περιφέρεια
Αττικής για την τουριστική ανάπτυξη, προς
όφελος του τουριστικού τομέα, της περι-
φερειακής οικονομίας και των τοπικών κοι-
νωνιών της Αττικής.

Αναφερόμενος σχετικά, ο περιφερειάρ-
χης Αττικής επισήμανε ότι «ως Περιφέρεια
Αττικής κερδίζουμε συνεχώς πρωτιές με
την πρωτοπορία μας στην εφαρμογή καινο-
τόμων εργαλείων για την προώθηση του
brand name “Αττική”».

Τα «παράπονα» 
του Παν. Νίκα
Παράπονα και πικρία για την ΕΝ-
ΠΕ και την πολιτεία εξέφρασε ο
περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, κατά τη συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΝΠΕ για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ.
Νίκας: «Τον προ-
ηγούμενο χρό-
νο δεν υπήρ-
ξαν και οι
καλύτερες
επιδόσεις
από την ΕΝ-
ΠΕ, αλλά ούτε
και η πολιτεία τήρη-
σε την καλύτερη στάση απέναντι
στις περιφέρειες».
Ο Παναγιώτης Νίκας ανέφερε εν-
δεικτικά ότι «δεν έχει γίνει κανέ-
να βήμα στην κατεύθυνση για μό-
νιμους διευθυντές και γενικούς
διευθυντές στους ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού». Εξέφρασε την εκτίμηση
πως «διαχρονικά οι κυβερνήσεις
δείχνουν να έχουν μετανιώσει για
τον θεσμό της δευτεροβάθμιας
αυτοδιοίκησης, με συνέπεια η μη
αποδοτική λειτουργία τους να
προκαλεί προβλήματα στη χάρα-
ξη στρατηγικής για την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη της χώρας».

Χάκερς χτύπησαν
τον Δήμο Αιγιαλείας
Ηλεκτρονική απάτη με οικονομικό
αντικείμενο επιχειρήθηκε σε δύο
προμηθευτές του Δήμου Αιγιαλεί-
ας. Άγνωστοι κάλεσαν δύο προμη-
θευτές του δήμου και, προσποιού-
μενοι ότι είναι υπάλληλοι της οι-
κονομικής υπηρεσίας, προσπάθη-
σαν αποστέλλοντας σχετικό σύν-
δεσμο (link) να υποκλέψουν τρα-
πεζικούς κωδικούς και, ακολού-
θως, να αποσπάσουν χρηματικά
ποσά από τους λογαριασμούς των
υποψήφιων θυμάτων τους.

Ζητάει αποζημίωση 341.000 €
Στις 10 Φεβρουαρίου εκδικάζεται αγωγή πολίτη κατά της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο προσφεύγων ζητάει
αποζημίωση 341.030,88 ευρώ για σωματική βλάβη που
υπέστη από σύγκρουση του οχήματός του στην εθνική οδό
Κοζάνης-Λάρισας. Θεωρεί, δε, πως αιτία της σύγκρουσης
ήταν η υπερχείλιση του υπόγειου αγωγού συλλογής και
απορροής ομβρίων υδάτων και της καθίζησης της πλάκας
οροφής του. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Τριμελές Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Κοζάνης. 

Πλήρης υποστελέχωση   
Ξεμένει από προσωπικό ένας από τους μεγαλύτε-

ρους δήμους της χώρας. Πρόκειται για τον Δήμο Πα-
τρέων, που, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε
μια δεκαετία αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης
532 εργαζόμενοι και το προσωπικό μειώθηκε κατά
36,2%. Αποτέλεσμα της σημαντικής αυτής υποστε-
λέχωσης είναι να υπολειτουργούν κεντρικές υπηρε-
σίες και πολλές δομές του δήμου σε βάρος του συ-
νόλου των δημοτών της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Σε 11 τουριστικές εκθέσεις  
Μετά τη συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκθεση θαλάσσι-

ου τουρισμού στην Ευρώπη «ΒΟΟΤ Dusseldorf», που
ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή, η Περιφέρεια Θεσσα-
λίας συμμετέχει σε άλλες δέκα εκθέσεις το πρώτο τρί-
μηνο του 2023, με στόχο την τουριστική προβολή των
προορισμών της. Σημειώνεται ότι σε ειδικό workshop
στο Βελιγράδι, στις 22 Φεβρουαρίου, οι επαγγελματίες
της Θεσσαλίας μπορούν να συναντήσουν πράκτορες και
δημοσιογράφους της τουριστικής αγοράς της Σερβίας.

«Τουρισμός και πολιτισμός ισχυροί 
πυλώνες για την ανάπτυξη της Αττικής»

ΚΕΔΕ: Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και απινιδωτές
Διευκρινίσεις δίνει η ΚΕΔΕ σε σχετικό έγγραφο

της ΕΠΟ για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων των δήμων και πώς συνδέεται με την
ύπαρξη απινιδωτή. Η ΚΕΔΕ ξεκαθαρίζει τα εξής: 
� Είναι αυτονόητο πως οι δήμοι στην ιδιοκτησία
των οποίων ανήκουν αθλητικοί χώροι που φιλο-
ξενούν ποδοσφαιρικούς αγώνες οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα μέτρα που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία,
σχετικά με την αδειοδότηση των αθλητικών υποδομών και την
ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων που τελούνται σε αυτές.
� Για τη μεγάλη πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπου
διεξάγονται τοπικοί και ερασιτεχνικοί αγώνες, δεν είναι υποχρεωτι-
κή, εκ του νόμου, η ύπαρξη απινιδωτή ως προϋπόθεση για την αδει-
οδότησή τους. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίζεται είναι η ύπαρξη

φορητού απινιδωτή κατά τη διάρκεια μόνο των
αγώνων, κι είναι ανεξάρτητο της διαδικασίας
αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Κατ’ ανάλογη δε εφαρμογή του Κανονισμού Αγώ-
νων Ποδοσφαίρου και Επαγγελματικών και Ερασι-
τεχνικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΟ, υπεύθυνη για
την ύπαρξη απινιδωτή στον αγώνα είναι η γηπε-

δούχος ομάδα, η οποία επίσης έχει την ευθύνη για την παρουσία και
ιατρού, κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
� Μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με 5.000 θεατές και πάνω,
στους αγώνες εθνικών και επαγγελματικών κατηγοριών και στους
διεθνείς αγώνες, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε μόνιμη βάση απι-
νιδωτής, με ευθύνη του φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο, ως
προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη,
εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής η Πράξη «Μελέτες Ωρίμανσης για
την Προσθήκη Αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κυθήρων», με
συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 202.320,01 ευρώ (συμπ.
ΦΠΑ). Η υπογραφή της απόφασης ένταξης πραγματοποιήθηκε
στις 20 Ιανουαρίου, στα γραφεία της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

(ΚΤΥΠ ΑΕ), που είναι και ο δικαιούχος της Πράξης, παρουσία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, του προέδρου
της ΚΤΥΠ Τιμολέοντος Κατσίπου, του αντιπεριφερειάρχη Νή-
σων Σταύρου Βοϊδονικόλα, του προϊσταμένου της Διαχειριστι-
κής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής Δημητρίου Δρόση και του αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Έργων Κυθήρων Χαράλαμπου Σούγιαννη.

Στο ΠΕΠ Αττικής οι μελέτες επέκτασης του Γυμνασίου-Λυκείου Κυθήρων
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Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη στους Δήμους
Αθηναίων, Ιωαννιτών και Θερμαϊκού η δράση «3η e-λικία: Ψηφιακή ενδυνάμωση και ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτή-
των». Με τον τρόπο αυτόν, οι πολίτες άνω των 60 ετών έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιό-
τητες, ώστε να είναι ενεργοί και να νιώθουν ψηφιακά ασφαλείς στην καθημερινή διάδρασή τους.

Παρατείνεται το πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας στους ΟΤΑ

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα «προώθηση της
απασχόλησης, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτή-
ρα, για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοι-

νωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες υπουργείων και άλλους
φορείς», όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων Κωστής Χατζηδάκης. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι της
τάξης των 42 εκατ. ευρώ. Αν και το τρέχον πρόγραμμα απευθυνόταν
σε 25.000 ωφελούμενους ανέργους, εντούτοις το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε οδήγησε στην κάλυψη 19.148 θέσεων. «Αυτό το γεγο-
νός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της εν λόγω
παράτασης», αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων σε ανακοίνωσή του. Στόχος του τρέχοντος προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι η
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευ-
παθείς ομάδες πληθυσμού, που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο απο-
κλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα).

Ο Φεβρουάριος
«Μήνας Πρόληψης
και Υγείας»         
Δωρεάν εξετάσεις για τον
καρκίνο του μαστού, του τρα-
χήλου και του προστάτη. Με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του Καρκίνου, στις 4 Φε-
βρουαρίου, ο Δήμος Αθηναί-
ων, μέσω της Διεύθυνσης Δη-
μοτικών Ιατρείων και Δημό-
σιας Υγείας, διοργανώνει τον
«Μήνα Πρόληψης και Υγείας»,
παρέχοντας δωρεάν –όλο τον
Φεβρουάριο– εξετάσεις πρό-
ληψης σε συνεργασία με την
Ιατρική Σχολή του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, την Ελληνική Ου-
ρολογική Εταιρεία και τον
Σύλλογο Φίλων του Γενικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Οι Άγιοι Ανάργυροι».

«Φουλ» στα έργα
επεξεργασίας 
αποβλήτων
Άλλες τρεις μονάδες επεξεργα-
σίας αποβλήτων, σε Πάτρα, Σαν-
τορίνη και Τήνο, δημοπρατήθη-
καν μέχρι και το τέλος του 2022,
ανεβάζοντας σε 25 τα παρόμοια
έργα στη χώρα μας την τελευταία
τριετία. Η εξέλιξη αυτή πιστοποι-
εί τη σημαντική πρόοδο που έχει
κάνει η Ελλάδα τα τελευταία τρία
χρόνια για να αποκτήσει τις ανα-
γκαίες υποδομές στη διαχείριση
των αποβλήτων, ώστε αυτή να γί-
νεται με τρόπο φιλικό στο περι-
βάλλον, σύμφωνα με τις κοινοτι-
κούς στόχους. Έτσι αναμένεται να
αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλω-
σης και να μειωθούν σημαντικά τα
ποσοστά ταφής.
Ο προϋπολογισμός των τριών έρ-
γων που δημοπρατήθηκαν ανέρ-
χεται σε 68,5 εκατ. ευρώ.

Υδατοδρόμιο 
και στη Σκύρο
Δυνατότητα ανάπτυξης εγκατα-
στάσεων υδατοδρομίου απο-
κτά ο Λιμένας Σκύρου, μετά τη
Βεβαίωση Αποδοχής Τεχνικού
Φακέλου του υδατοδρομίου
που υπεγράφη από τον υφυ-
πουργού Υποδομών και Μετα-
φορών, αρμόδιο για τις Μετα-
φορές Μιχάλη Παπαδόπουλο.
Με τη συγκεκριμένη Βεβαί-
ωση, η εταιρεία «Υδατοδρόμιο
Σκύρου Ιδιωτική Κεφαλαιουχι-
κή Εταιρεία», που υπέβαλε το
σχετικό αίτημα άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας, έχει τη δυνα-
τότητα να ακολουθήσει τις προ-
βλεπόμενες από τον νόμο
ενέργειες για την κατασκευή
των απαιτούμενων εγκαταστά-
σεων του υδατοδρομίου.
Ανάλογες Βεβαιώσεις, που επι-
τρέπουν την ίδρυση και λει-
τουργία υδατοδρομίων, έχουν
χορηγηθεί στην Αλόννησο και
στην Τήνο, ενώ εξετάζονται οι
σχετικοί φάκελοι που αφο-
ρούν στα υδατοδρόμια Πάτμου
και Σκοπέλου.

Διεκδικούν επέκταση του μετρό 
σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα

Την επέκταση του μετρό στους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώ-
νας, Περάματος και Σαλαμίνας διεκδικούν από κοινού οι δήμαρχοι
Πειραιά Γιάννης Μώραλης, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Γιώργος
Ιωακειμίδης, Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος, Κο-
ρυδαλλού Νίκος Χουρσαλάς και Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπου-
λος, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δη-
μάρχου Περάματος Γιάννη Λαγουδάκη και πραγματοποιήθηκε στις
27 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο Περάματος. Ο Γιάννης Λαγουδάκης
ζήτησε να παρθούν οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες προκειμένου να διεκδικηθεί η επέκταση της γραμ-
μής του μετρό, ώστε να εξυπηρετηθούν επιτέλους και οι πολίτες που διαμένουν, εργάζονται ή διέρχον-
ται από τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλαμίνας, αλλά και να αποσυμφο-
ρηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος προς δήμους που ήδη διαθέτουν σταθμούς μετρό, όπως οι Δήμοι Πει-
ραιά, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού.

Οι έξι δήμαρχοι συμφώνησαν πως η επέκταση της γραμμής του μετρό, ενός μέσου σταθερής τρο-
χιάς αξιόπιστου, γρήγορου και χαμηλής όχλησης σε περιβαλλοντικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας
για την ευρύτερη περιοχή, λόγω της συνεχούς αυξανόμενης οικονομικής δραστηριότητας, πληθυσμια-
κών κριτηρίων, αλλά και του ελλιπούς οδικού δικτύου. Οι δήμαρχοι συναποφάσισαν, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου,
μαζί με τους βουλευτές της Β’ Πειραιά να επισκεφθούν άμεσα τον υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών, για να καταθέσουν το αίτημά τους.

Ο δήμαρχος Ιάσμου Μ. Οντέρ 
«μετράει» τον χρόνο... ανάποδα!

Μέρες μετράει στον δημαρχιακό θώκο Ιάσμου ο Μουμίν Ον-
τέρ. Οι πραγματικά εξωφρενικές αποφάσεις του δημάρχου Ιά-
σμου προκάλεσαν την παρέμβαση του υπουργού Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη ο οποίος ανέθεσε στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης Ιωάννη Σάββα να διε-
ρευνήσει τυχόν έκνομες ενέργειες από
την πλευρά του Μουμίν Οντέρ. 

Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα κατά
του δημάρχου διαπιστώνει σωρεία παράνο-
μων ενεργειών που αιτιολογούν στο ακέραιο
την παύση από τα καθήκοντά του. Σημειώνεται πως, πριν από
την παρέμβαση του υπουργού, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση είχε ακυρώσει 17 αποφάσεις του δημάρχου. Συγκεκριμένα,
ο Μουμίν Οντέρ καρατόμησε τους αντιδημάρχους του μεταφέ-
ροντας όλες τις αρμοδιότητές τους στο πρόσωπό του, επικαλού-
μενος λόγους εθνικής ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος,
Για τους ίδιους λόγους καρατόμησε και τους προϊσταμένους
των υπηρεσιών του δήμου και προχώρησε στην ανάκληση των
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που απα-
σχολούνταν στον δήμο. 

Επιπλέον, όλως αυθαιρέτως προχώρησε στη σφράγιση της τα-
μειακής υπηρεσίας της τοπικής Αρχής, μετέφερε υπηρεσίες
εκτός της έδρας του Δήμου Ιάσμου, άσκησε πειθαρχικές διώξεις
σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων του δήμου, ενώ ευθύνεται και για
τη μη εκταμίευση της πάγιας προκαταβολής, αποστερώντας από
τον δήμο του ένα σημαντικό κονδύλι. 
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Οικουμενική
η παράταξη 
του Στ. Αγγελούδη   
Παράλληλα με τις βουλευτι-
κές εκλογές που προηγούνται
χρονικά, ζυμώσεις και διερ-
γασίες γίνονται και στις δημο-
τικές. Το σκηνικό αλλάζει με
την κάθοδο του Στέλιου Αγγε-
λούδη για τη διεκδίκηση του
Δήμου Θεσσαλονίκης ως αν-
τίβαρο στη διοίκηση του Κων-
σταντίνου Ζέρβα. 
Μια παράταξη που, όπως έχει
δηλώσει ο ίδιος ο κ. Αγγελού-
δης, θα στελεχωθεί από πρό-
σωπα ανεξαρτήτως ιδεολογι-
κής προτίμησης αλλά με μο-
ναδικό γνώμονα την αγάπη
για την πόλη.

Τι θα κάνουν 
οι ανεξάρτητοι 
Το ενδιαφέρον επικεντρώνε-
ται στο τι θα πράξουν, τελι-
κώς, οι ανεξάρτητοι σύμβου-
λοι Σάκης Τζακόπουλος και
Δρόσος Τσαβλής οι οποίοι
δήλωσαν αρχικώς ότι σκο-
πεύουν να ακολουθήσουν αυ-
τόνομη πορεία. Ωστόσο, το
νέο σύστημα εκλογής με το
όριο του 3%, αλλά και την κα-
τάργηση της απλής αναλογι-
κής και της κατανομής των
εδρών από τον πρώτο γύρο,
αλλάζει τα δεδομένα. Που
σημαίνει πρακτικά ότι απομο-
νώνονται οι παρατάξεις που
είχαν πάρει στις προηγούμε-
νες εκλογές ποσοστό κάτω
του 3%. Με άλλα λόγια, με το
ισχύον καθεστώς, δεν επρό-
κειτο να κερδίσουν έδρα δέ-
κα σύμβουλοι του 2019, εκ
των οποίων τρεις διετέλεσαν
και αντιδήμαρχοι. 

Δύσκολη η προσέλκυση 
νέων υποψηφίων     
Όσο καθυστερεί η ανακοίνωση των ονομάτων, οι παλαι-
οί βουλευτές έχουν πλεονέκτημα, ωστόσο δεν πρόκει-
ται να επαναληφθεί το σκηνικό του 2019 με τη μικρή
προεκλογική περίοδο, όπου οι νέοι πολιτευτές δεν εί-
χαν τη δυνατότητα να χτίσουν την αναγνωρισιμότητά
τους. Πάντως, η προέλκυση ονομάτων στη Θεσσαλονί-
κη για το κυβερνών κόμμα μόνο εύκολη υπόθεση δεν
είναι. Κι αυτό διότι, αν και προσεγγίστηκαν αρκετά
αξιόλογα και με βαρύ βιογραφικό πρόσωπα από τον
επιχειρηματικό, τον επιστημονικό ακόμη και τον αθλη-
τικό χώρο, υπήρξαν πολλές αρνήσεις. Κι αυτό διότι η
ισχύς των τριών εκλεγμένων βουλευτών στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης καθιστά σχεδόν απαγορευτική την είσοδο
νέων προσώπων, που δεν έχουν εμπειρία αλλά και μη-
χανισμούς προσέλκυσης ψηφοφόρων.

Τα «ορφανά» του Γ. Μπουτάρη 
που διεκδικούν δημαρχιακό θώκο 

Ποιος είναι τελικά πνευματικό παιδί του Γιάννη Μπουτάρη;
Ερίζουν για τον τίτλο ο Σπύρος Πέγκας και ο Κωνσταντίνος
Ζέρβας. Ο πρώτος στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου δήλω-
σε πως επιθυμεί μία δημόσια στήριξη του πρώην δημάρχου. Ο
δεύτερος κατά το παρελθόν αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό,
το αγαπημένο τέκνο του κυρ-Γιάννη και μάλιστα τον είχε χρίσει
και αντικαταστάτη του όταν έλειπε σε υποθέσεις εκτός Θεσ-
σαλονίκης. Το σίγουρο είναι ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον
«χτυπήματα» μεταξύ των άλλοτε δύο συνυποψηφίων της ίδιας
παράταξης. 

Ο Π. Τσακίρης γύρισε την πλάτη 
στον Θεόδωρο Καράογλου 

Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Παντελής Τσακίρης ζήτησε από τα μέλη της παράταξής του
να μη δίνουν το «παρών» στις εκδηλώσεις του Θεόδωρου Κα-
ράογλου; Και ο λόγος για το «εμπάργκο» είναι ο Πέτρος Ατα-
μιάν, ο οποίος ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον δήμο στις εκλο-
γές του Οκτωβρίου. Ο πρώην αντιδήμαρχος είναι κουμπάρος
με τον βουλευτή της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης και η σχέση αυ-
τή φαίνεται πως προβληματίζει τον κ. Τσακίρη. Γιατί, όσο να
πεις, υπάρχει μία δυναμική.

Ο Απόστολος Πάνας «έκοψε» 
τον Δ.  Ευαγγελινό από τη Χαλκιδική

«Φωτιά» πήρε το τηλέφωνο του Βαγγέλη Αρ-
γύρη, όπως μάθαμε, λίγο πριν από την ανα-
κοίνωση των ονομάτων που θα στελέχω-
ναν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Χαλκι-
δική, ο νυν βουλευτής Απόστολος Πάνας
ήταν η αιτία που ο γνωστός ογκολόγος για-
τρός Δημήτρης Ευαγγελινός κόπηκε από το ψηφο-
δέλτιο, βάζοντας λυτούς και δεμένους να απειλούν μέχρι και με
παραίτηση. Για το ρεπορτάζ, να σας πω ότι μέχρι και την επίσκε-
ψη Ανδρουλάκη στην Κατερίνη τίποτα δεν προμήνυε την καρα-
τόμηση του Ευαγγελινού από τη λίστα των ψηφοδελτίων, ωστό-
σο το παρασκήνιο που «παίχτηκε» τις επόμενες ημέρες ήταν έν-
τονο και, όπως ενημερωθήκαμε, η εντολή στον Βαγγέλη Αργύ-
ρη ήρθε από άνωθεν.

Μήνυμα «γαλάζιας» πρωτιάς 
Κοσμοσυρροή σε κάθε κοπή πίτας του Θεόδωρου Καράο-

γλου. Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ στέλνει μήνυμα
αδιαμφισβήτητης πρωτιάς ενόψει των εκλογών. Την Παρα-
σκευή μάλιστα, στην προγραμματισμένη κοπή της βασιλόπιτας
στην Περαία, θα έχει προσκεκλημένο τον υπουργό Τουρισμού
Βασίλη Κικίλια. 

Κατερίνα  Νοτοπούλου και 
Χάρης Αηδονόπουλος οι τυχεροί 

Η παράταξη της Νοτοπούλου και μισό-μισό οι δημοσιογρά-
φοι και ο αντιδήμαρχος Χάρης Αηδονόπουλος ήταν οι τυχε-
ροί στις δύο βασιλόπιτες που κόπηκαν στην πρώτη συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για
το 2023. Η διαδικασία είχε, βέβαια, και τα παραλειπόμενά
της. Την ώρα που ο πρόεδρος του Σώματος, Πέτρος Λεκά-
κης, ξεκίνησε να κόβει τα πρώτα κομμάτια, ο Βασίλης Γάκης
τον ρώτησε: «Πρόεδρε, την σταύρωσες τη βασιλόπιτα;». Για
να πάρει την απάντηση από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρ-
βα: «Την σταυρώσαμε… ο σταυρός φέτος έχει την αξία του».

Σε αναμονή η περίπτωση Β. Γάκη  
Ο Βασίλης Γάκης ακόμη δεν έχει πάρει την οριστική από-

φασή του για το τι θα πράξει στις προσεχείς εκλογές. Θα κα-
τέλθει στις δημοτικές κάλπες ως επικεφαλής της παράταξής
του, που ουσιαστικά του κληροδότησε ο παραιτηθείς Νίκος
Ταχιάος, ή θα επιλέξει να μετακομίσει στην Περιφέρεια; Πάν-
τως, ο άλλοτε αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης και έμπειρος στα
αυτοδιοικητικά είναι από τα πρόσωπα που μπορούν να δια-
δραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στα εκλογικά δεδομένα, είτε
αφορά στην Αυτοδιοίκηση, είτε στην Περιφέρεια. 

Σαν τις… μέλισσες συγκέντρωνε τους υποψήφιους βουλευ-
τές ο διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος στο γκαλά-δεί-
πνο του «Money show», όπου παρευρέθηκε ως βασικός ομι-
λητής. Ενόψει της ανακοίνωσης των ονομάτων που θα στελε-
χώσουν τα ψηφοδέλτια στα μέσα Φεβρουαρίου, τα σενάρια
δίνουν και παίρνουν και τα ονόματα γράφονται και σβήνονται. 

«Μέλι» είχε ο... Γ. Μπρατάκος 
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Στην αίθουσα του
Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης
επικρατεί ησυχία. Όλοι έχουν

στραμμένη την προσοχή τους σε όσα
λέει ο 21χρονος φίλος του Άλκη
Καμπανού για όσα συνέβησαν την
τραγική νύχτα της δολοφονίας. 

του Κώστα Καντούρη

Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο, κα-
ρέ-καρέ. Κοίταξε μέσα στα μάτια τον κατη-
γορούμενο που σηκώθηκε για να τον ανα-
γνωρίσει. Ήταν εκείνος που τους ρώτησε
ποια ομάδα υποστηρίζουν. Με εκείνο το
βλέμμα, τα είπε όλα. Ήταν η απάντηση στη
δολοφονική επίθεση. 

Την περασμένη Τετάρτη συμπληρώθηκε
ένας χρόνος από τη δολοφονία του 19χρο-
νου και η δίκη των δώδεκα που συνελή-
φθησαν βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Στην
τελευταία δικάσιμο ολοκλήρωσε την κατά-
θεσή του ο 21χρονος. Περιέγραψε και
εκείνος μία οργανωμένη επίθεση, με σκο-
πό των συμμετεχόντων σε αυτή να σκοτώ-
σουν. «Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι. Ήρ-
θαν αθόρυβα, έκαναν αυτό που είχαν απο-
φασίσει κι έφυγαν». Ο νεαρός περιέγραψε
μία ορχηστρωμένη επιδρομή με στόχο τον
ίδιο και τους τέσσερις φίλους του. Τα αθώα
θύματα που την πλήρωσαν, επειδή υποστη-
ρίζουν μία συγκεκριμένη ομάδα. 

Η κατάθεση του 21χρονου έχει ιδιαίτερη
σημασία για την εξέλιξη της δίκης. Ο νεα-
ρός ήταν ο μόνος που έμεινε μέχρι το τέλος
δίπλα στον 19χρονο Άλκη. Ο μόνος που εί-
δε να τον χτυπούν. Αυτός που τον άκουσε
να φωνάζει «βοήθεια. Φτάνει, μη με χτυπά-
τε άλλο». Ο απόλυτος αυτόπτης μάρτυρας.
Εκείνος που προσπάθησε να τον βοηθήσει
να σηκωθεί. «Άντεξε δύο δευτερόλεπτα.
Έπεσε πάλι. Από κάτω του είχε πολύ αίμα»,
περιέγραψε συγκλονίζοντας όσους ήταν
στο δικαστήριο. 

«Ξεκαθάρισε» το τοπίο 

Το δεύτερο θύμα της δολοφονικής επίθε-
σης, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, είχε
την εντύπωση, όταν ήταν στο νοσοκομείο,
ότι δέχτηκε μόνον τέσσερα χτυπήματα.
Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε
όμως ότι έφερε δεκαπέντε. Με μαχαίρια
και με ρόπαλο στο κεφάλι. 

Από τα όσα περιέγραψε στο δικαστήριο,
σαφώς ξεκαθάρισε τα εξής: 
� Πως η επίθεση ήταν μαζική. Ο νεαρός
δεν ξεχώρισε κανέναν από τους κατηγο-
ρούμενους ότι δεν συμμετείχε ενεργά.
«Δεν είχε κανένας μόνον τα χέρια του. Εί-
χαν δρεπάνια και μαχαίρια. Ήρθαν για να
σκοτώσουν», απάντησε σε σχετική ερώ-
τηση. «Όλοι ήταν ένοπλοι», τόνισε σε άλλο
σημείο. «Απλώς ήρθαν δώδεκα άτομα και
σκότωσαν τον κολλητό μου», ανέφερε

ενισχύοντας την άποψή του για μαζική
επίθεση. Μάλιστα, αναφερόμενος ειδικά
στη δολοφονία του 19χρονου, περιέγρα-
ψε ότι «είδα τον Άλκη κάτω και από πάνω
του πάρα πολλά άτομα να τον χτυπούν.
Ήταν πεσμένος και πάνω του τουλάχιστον
δέκα άτομα».
� Ότι δεν υπήρχε καμία στοχοποίηση συγ-
κεκριμένου προσώπου εκ των πέντε,
απλώς δέχτηκαν την επίθεση λόγω της
προτίμησής τους, χωρίς να είναι γνωστοί.
Ο 21χρονος, απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, διαβεβαίωσε ότι «δεν είμαι οργανω-
μένος οπαδός. Ούτε τα άλλα παιδιά ήταν
οργανωμένα». Ακόμη, σε ερωτήσεις σχετι-
κά με τον τρόπο των οπαδικών επιθέσεων,
ήταν άμεσος: «Δεν ξέρω από οπαδικές
επιθέσεις. Εγώ ξέρω ότι με χτύπησαν στο
κεφάλι, στα πόδια και στα πλευρά». Τέ-
λος, μετέφερε το γεγονός ότι η ομάδα των
φίλων ήταν εντελώς ανυποψίαστοι για τέ-
τοια επεισόδια. «Δεν περίμενα να συμβεί

κάτι τέτοιο, μία νύχτα που απλώς βγήκαμε
για έναν καφέ».
� Τα χτυπήματα είχαν συγκεκριμένο στόχο.
Τα όσα είπε ο 21χρονος στην κατάθεσή του
για τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμε-
νοι επιτέθηκαν στην ομάδα των πέντε νεα-
ρών, κρατώντας όπλα, ήταν χαρακτηριστι-
κά των διαθέσεων που είχαν, όπως τουλάχι-
στον κατηγορούνται. «Με χτύπησαν με μα-
χαίρι δίπλα στη μηριαία αρτηρία», ανέφερε
και σχολίασε πως «αυτό δείχνει ότι δεν ήταν
τυχαίο το χτύπημα. Πήγαν να κάνουν δολο-
φονία. Ήξεραν τι έκαναν, το σημείο που
χτυπούσαν». Αναπτύσσοντας και τη μεθο-
δολογία της ομάδας των χούλιγκαν υπο-
γράμμισε ότι η προσέγγισή τους ήταν στα-
διακή, αφού πρώτα είδε μία ομάδα των
τριών και στη συνέχεια άλλη μία των τεσσά-
ρων-πέντε και μετά οι υπόλοιποι. «Δεν είχα-
με οδό διαφυγής. Μας περικύκλωσαν, ήμα-
σταν εγκλωβισμένοι», είπε. Αναφέρθηκε
μάλιστα και στην αντίδραση ορισμένων που
τον ακινητοποίησαν όταν προσπάθησε να
πλησιάσει τον ήδη αιμόφυρτο και πεσμένο
Άλκη. «Τον άκουσα να φωνάζει “βοήθεια,
πονάω”. Ούρλιαζε ο Άλκης. Έσπρωξα τα
άτομα που ήταν επάνω μου. Με κρατούσαν
όμως να μην πάω να τον βοηθήσω. Ένας
απ’ αυτούς που χτύπησαν τον Άλκη, χτύπη-
σε και μένα. Ήταν χοντρό το ρόπαλο. Ένας
άλλος με μαχαίρωσε στο καλάμι για να μην
πλησιάσω στον Άλκη», περιέγραψε. 

Τα τρία σημεία της
κατάθεσης του βασικού

μάρτυρα που «καίνε» και τους
δώδεκα κατηγορούμενους

για τη χουλιγκανική επίθεση 

«Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι»
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΚΑΜΠΑΝΟΥ
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Αρχίζει να συμπληρώνεται το «παζλ» των υποψήφιων βουλευτών για τη
δύσκολη εκλογική Περιφέρεια της Α’ Πειραιώς, που θα διεκδικήσουν μία
από τις πέντε έδρες.  Όσον αφορά τη ΝΔ, εκτός από τους πέντε «γαλάζι-
ους» βουλευτές που διαθέτει σήμερα –Κώστας Κατσαφάδος, Γιάννης
Μελάς, Νίκος Μανωλάκος, Νόνη Δούνια, Χριστόφορος Μπουτσικάκης–
υποψήφια θα είναι και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων Δόμνα Μιχαηλίδου. Όμως, ακούγεται το σενάριο να μην είναι υποψή-
φιος ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης, ο οποίος φημολογείται πως θα διεκ-
δικήσει τον Δήμο Πειραιά, και τη θέση του να πάρει –σε αυτή την περίπτω-
ση– ο γιατρός Νίκος Βλαχάκος, ενώ απουσιάζει μια γυναίκα υποψήφια
για να συμπληρωθεί η «γαλάζια» λίστα. 
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος θα είναι πάλι ο βουλευτής Θοδωρής Δρί-
τσας, η πρώην βουλευτής Γεωργία Γεννιά και η Μαρία Ρεπούση.

«Μετεξεταστέοι» 
στην αναβάθμιση 
των σχολείων
«Μετεξεταστέα» έμεινε η δημοτική
αρχή Σαλαμίνας, καθώς απορρίφθη-
κε η αίτηση χρηματοδότησης για την
πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση των
κτιρίων του 1ου και 2ου Γενικού Λυ-
κείου Σαλαμίνας» μέσω ΠΕΠ Αττικής,
με την κύρια αιτιολογία ότι ο δήμος
στερείται τίτλων ιδιοκτησίας. Το μεί-
ζον θέμα αναδεικνύει η υποψήφια δή-
μαρχος Σαλαμίνας Βάσω Θεοδωρα-
κοπούλου-Μπόγρη, καταγγέλλοντας
πως πάνω από δύο χρόνια οι υπηρε-
σίες της Περιφέρειας Αττικής ζητού-
σαν μάταια, χωρίς καμία ανταπόκρι-
ση, ενημέρωση για την ανεπάρκεια
του φακέλου της πρότασης του δή-
μου, ενώ ζητούσε να κινητοποιηθούν
έστω και την τελευταία στιγμή προκει-
μένου να αποφύγουν την απένταξη
του έργου.

Επιστρέφει 
το Καρναβάλι 
στον Ρέντη
Ξυλοπόδαροι, κυνήγι κρυμμένου
θησαυρού, ζογκλέρ, κλόουν, αλευ-
ρομουτζουρώματα, καντάδες, disco
party και πολλές εκπλήξεις επιφυ-
λάσσει το 29ο Καρναβάλι του Δήμου
Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη. Μετά από τρία
χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας,
το μεγαλύτερο καρναβάλι της Αττι-
κής είναι έτοιμο να ξεσηκώσει μι-
κρούς και μεγάλους. Οι καρναβαλι-
κές εκδηλώσεις ξεκινούν το Σάββα-
το 4 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί
στην πλατεία Αγ. Νικολάου, με πολ-
λές αποκριάτικες δράσεις για τα
παιδιά. Οι εκδηλώσεις θα ολοκλη-
ρωθούν με την κεντρική παρέλαση
στο Ρέντη την Κυριακή 26 Φε-
βρουαρίου, ενώ η παρέλαση στη Νί-
καια θα πραγματοποιηθεί την Κυρια-
κή 19 Φεβρουαρίου.

«Διαλυμένος» ο κόκκινος συνδυασμός
Εικόνα διάλυσης εμφανίζει ο συνδυασμός του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Πει-
ραιά. Ο επικεφαλής του συνδυασμού φαίνεται πως έχει χάσει πλέον τον
έλεγχο, καθώς εδώ και καιρό φημολογείται ότι επιθυμεί να είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Α’ Πειραιώς.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι διαφοροποιούνται στις συνεδριάσεις και ψηφί-
ζουν ό,τι θέλουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη θέση του απερχόμενου
επικεφαλής. Ο τελευταίος συνεργάζεται σε πολλά θέματα με τη διοίκη-
ση Μώραλη, παρά το γεγονός ότι προεκλογικά εμφανιζόταν πολέμιός
της, αλλά άλλαξε στάση σχεδόν από την αρχή της θητείας της δημοτι-
κής αρχής Πειραιά.

Μία νεόδμητη πόλη θα περι-
κλείει το θαλάσσιο μέτωπο
του Πειραιά από την Πειραϊ-

κή έως το Πέραμα. Σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του
master plan, στις 25 Ιανουαρίου πα-
ραχωρούνται στην COSCO ακόμη με-
γαλύτεροι συντελεστές δόμησης και
επέκταση των χρήσεων γης. 

Από την Πειραϊκή μέχρι το πορθμείο
Περάματος, η COSCO αδειοδοτείται
για να κατασκευάσει μια νέα –εντός
του λιμένα– πόλη με εξαώροφα κτί-
ρια, 22 μέτρων ύψους, και πάσης

φύσεως δραστηριότητες, από κέν-
τρα διασκέδασης μέχρι αποτεφρωτή-
ρες αποβλήτων, αναλόγως της ζώ-
νης του λιμένα. Για την υλοποίηση
του master plan απαιτείται πρώτα η
εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφο-
ριακής μελέτης που, σύμφωνα με
πληροφορίες, αναμένεται συντόμως
να κατατεθεί. Ήδη το Προεδρικό Διά-
ταγμα έχει εγείρει έντονες αντιδρά-
σεις στην κοινωνία των πολιτών, που
βρίσκονται σε «θέσεις μάχης» από
την Πειραϊκή έως τη Σαλαμίνα για νο-
μικές ενέργειες. 

Ο... μακροβιότερος
υπουργός Ναυτιλίας
Ο μακροβιότερος υπουργός Ναυτιλίας
είναι πλέον ο Γιάννης Πλακιωτάκης, με
μία συνεχόμενη κυβερνητική θητεία,
στην ιστορία του υπουργείου από συστά-
σεώς του το 1944 έως και σήμερα.
Ήδη ο Γιάννης Πλακιωτάκης έχει συμ-
πληρώσει τρία χρόνια, εν-
νέα μήνες και είκοσι
μέρες στο υπουρ-
γείο Εμπορικής
Ναυτιλίας. Ο ίδιος
ανέλαβε καθήκοντα
στο υπουργείο στις 9
Ιουλίου 2019. Έτσι, ξε-
πέρασε τον Σταύρο Σουμάκη, υπουργό
επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη (τρία
χρόνια, έξι μήνες και δεκαεννιά ημέ-
ρες). Τρίτος είναι ο Μανώλης Κεφαλο-
γιάννης (τρία χρόνια, έξι μήνες και επτά
ημέρες), τέταρτος ο Γ. Ανδριανόπουλος
(τρία χρόνια, τέσσερις μήνες και τρεις
μέρες) και πέμπτος ο Αλέξανδρος Παπα-
δόγγονας (τρία έτη και επτά μέρες). 

To ΕΒΕΠ προτείνει 
έλεγχο με drones
Πρόγραμμα ελέγχου των δρόμων του Πει-
ραιά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη
«drones» από τη Δημοτική Αστυνομία προ-
τείνει να υλοποιηθεί το Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).Ο
απαραίτητος εξοπλισμός, όπως έγινε γνω-
στό, θα παραχωρηθεί από το ΕΒΕΠ και την
εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτι-
κής Αστυνομίας θα αναλάβει, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση, η Υπηρεσία Πολι-
τικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Επίσης, το ΕΒΕΠ
διαθέτει προσομοιωτή και εξοπλισμό εκ-
παίδευσης, τον οποίο έχουν ήδη επιθεω-
ρήσει ο διοικητής και οι εκπαιδευτές της
ΥΠΑ. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη υπηρε-
σία με drones διαθέτει και η Δημοτική
Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

MASTER PLAN COSCO 
Το νέο real estate της πόλης

Το «παζλ» των υποψήφιων βουλευτών της Α’ Πειραιώς
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Ηγρίπη, η νόσος Covid-19, ο
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός
(RSV) και οι άλλες

αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις της
εποχής συνεχίζουν τη διασπορά τους και
οδηγούν εκατοντάδες ενήλικες και παιδιά
στο νοσοκομείο. 

Στην προσπάθειά μας να απαλλαγούμε
γρήγορα από τις ιώσεις, συχνά κάνουμε άθε-
λά μας μια σειρά από λάθη, τα οποία μπορεί
και να συντελέσουν στο να παραταθεί η
διάρκεια των συμπτωμάτων. Το βασικό λά-
θος είναι ότι αγνοούμε τα συμπτώματα. Πολ-
λοί ασθενείς δεν κάνουν τίποτα όταν εκδη-
λώνουν τα πρώτα συμπτώματα που υποδη-
λώνουν ιογενή λοίμωξη (π.χ. «δέκατα», συ-
νάχι), αλλά περιμένουν μερικές μέρες για να
δουν πώς θα εξελιχθούν. 

Ο ύπνος «γιατρεύει»

Η έλλειψη ύπνου αποδυναμώνει το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα, γεγονός που δυσκο-
λεύει την καταπολέμηση των ιώσεων. Κατά
την οξεία φάση των ιώσεων είναι σημαντικό
να κοιμόμαστε καλά. Όταν έχουμε έντονα
συμπτώματα που μας εμποδίζουν να κοιμη-
θούμε (π.χ. βήχα), συμβουλευόμαστε τον ια-
τρό μας. Πολλοί έχουμε στο σπίτι αντιβιοτι-
κά φάρμακα που περίσσεψαν από προηγού-
μενες λοιμώξεις, οι οποίες ήταν βακτηρια-
κές. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε τη διαφο-
ρά ανάμεσα στις λοιμώξεις που
προκαλούνται από ιούς με
εκείνες που προκαλούνται
από βακτήρια, νομίζουμε
πως τα αντιβιοτικά είναι κα-
τάλληλα για όλες. 

Στην πραγματικότητα, πρό-
σφατη πανευρωπαϊκή έρευνα
έδειξε ότι οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν λαν-
θασμένα πως τα αντιβιοτικά καταπολεμούν
γρίπη και κρυολόγημα. Πολλοί, εξάλλου, πι-
στεύουν πως αν πάρουν προληπτικά ένα αν-
τιβιοτικό, η λοίμωξη του αναπνευστικού
«δεν θα κατέβει» (δεν θα εξελιχθεί σε βρογ-
χίτιδα ή πνευμονία). Η γιατρός μάς λέει πως
«τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει. Για να περά-
σουν πιο ανώδυνα η γρίπη και η Covid-19,

υπάρχουν ειδικά αντιϊικά φάρμακα, που
όμως συνταγογραφούνται με βάση συγκε-
κριμένα κριτήρια, σε συγκεκριμένες πληθυ-
σμιακές ομάδες.  Αν πάρετε αντιβιοτικά δί-
χως λόγο, όχι μόνο δεν θα επηρεαστεί ο κύ-
κλος της αναπνευστικής λοίμωξης που έχε-

τε, αλλά κινδυνεύετε να μην είναι αποτελε-
σματικά αν στ’ αλήθεια τα χρειασθείτε, γιατί
τα βακτήρια στο σώμα σας θα έχουν αναπτύ-
ξει ανθεκτικότητα», τονίζει η κα Λιάκου. 

Σύμμαχος το φαγητό

Επίσης καλό είναι να μη μένουμε μένουμε
νηστικοί. Ιδανική τροφή για τις ιώσεις του
αναπνευστικού είναι η κοτόσουπα με λίγο
αλάτι και λαχανικά (πατάτα, καρότο). Μετα-
ξύ άλλων παρέχει πρωτεΐνες (κοτόπουλο),
υδατάνθρακες (ρύζι, πατάτα), καλά λιπαρά
(ελαιόλαδο), βιταμίνη C (πατάτα, λεμόνι, κα-
ρότο), κάλιο (πατάτα) και κυστεΐνη (κοτόπου-
λο). Μελέτες έχουν δείξει ότι μια ζεστή κο-
τόσουπα μπορεί να καταπραΰνει τα συμπτώ-
ματα των κοινών ιώσεων, ιδίως αν περιέχει
και λίγο πιπέρι. Παράλληλα δεν θα πρέπει να
συνεχίζουμε το κάπνισμα όταν έχουμε ίωση. 

Η υπερδοσολογία

Στην προσπάθειά μας να γίνουμε καλά,
παίρνουμε πολλά φάρμακα ταυτοχρόνως.
Αυτό είναι μια λανθασμένη τακτική καθώς
υπάρχει κίνδυνος υπερδοσολογίας. «Συμ-
βουλευθείτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας, για να μην τα μπερδέψετε. Να διαβάζε-
τε επίσης προσεκτικά το φύλλα οδηγιών
χρήσης των φαρμάκων για να τα χρησιμοποι-
είτε σωστά», αναφέρει η κα Λιάκου. Πολλοί
ασθενείς κοιμούνται ακατάπαυστα όταν
έχουν πυρετό, με συνέπεια να μην πίνουν κα-
θόλου υγρά αν δεν τους ξυπνήσει κάποιος.
Άλλοι δεν θέλουν να πιουν τίποτα επειδή πο-

νάει ο λαιμός ή το στομάχι τους. Η γιατρός
αναφέρει πως η ελλιπής πρόσληψη υγρών
είναι πολύ μεγάλο λάθος στις αναπνευστι-
κές ιώσεις. Ο οργανισμός τα χρειάζεται για
να εκτελεί πολλές λειτουργίες, όπως η ρύθ-
μιση της εσωτερικής θερμοκρασίας με την
εφίδρωση, η αραίωση της βλέννας και η μεί-
ωση της ρινικής συμφόρησης, η καταπράυν-
ση του πονοκεφάλου κ.λπ. 

Κάπνισμα και δουλειά

Το κάπνισμα βλάπτει τους πνεύμονες και
ερεθίζει τον λαιμό, επιδεινώνοντας τα συμ-
πτώματα όλων των λοιμώξεων του ανώτε-
ρου αναπνευστικού συστήματος. Πολλοί
ασθενείς, μόλις δουν χαμηλή πυρετική κίνη-
ση (δέκατα), σηκώνονται από το κρεβάτι και
αρχίζουν να εργάζονται, έστω και εξ αποστά-
σεως. Αυτό είναι λάθος, διότι οι ιώσεις μπο-
ρούν εύκολα να υποτροπιάσουν ή να επιπλα-
κούν από βακτηριακές λοιμώξεις (π.χ. πνευ-
μονία). Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα κουρα-
στικό, αν δεν περάσετε ένα ολόκληρο
24ωρο απύρετοι (δεν πρέπει να έχετε ούτε
δέκατα) και με σαφή βελτίωση των άλλων
συμπτωμάτων σας. Γενικά δεν θα πρέπει να
καθυστερούμε να πάρουμε τον ιατρό τηλέ-
φωνο και να μη φοβόμαστε να επικοινωνή-
σουμε μαζί του. «Αν έχετε υψηλό πυρετό
(πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου), μιλήστε
αμέσως με τον ιατρό σας. Αυτό ισχύει ακόμα
περισσότερο αν ο πυρετός συνοδεύεται από
πόνο στα πλευρά όταν αναπνέετε ή/και δύ-
σπνοια», καταλήγει η κα Λιάκου.

Δεν πρέπει να αγνοούμε 
τα συμπτώματα και να

περιμένουμε να…
εξελιχθούν. Τι αναφέρει

στο «Π» η ειδική
παθολόγος 

Δρ. Χρυσούλα Λιάκου
και τι συμβουλεύει τους

ασθενείς

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

Γιατί δεν περνάνε οι ιώσεις;
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Τα αντιϊικά φάρμακα που συνταγογραφούνται για τη γρίπη ή για την
Covid-19 είναι πιο αποτελεσματικά όταν αρχίζουν να λαμβάνονται το
νωρίτερο δυνατό από την έναρξη των συμπτωμάτων. Συνήθως περνάμε
τις ιώσεις «στο πόδι». «Όταν κάποιος έχει ίωση του αναπνευστικού, δεν
πρέπει να συνεχίζει την καθιερωμένη ρουτίνα του, αλλά να δίνει χρόνο
στον οργανισμό του για ανάρρωση. Ο οργανισμός χρειάζεται ενέργεια
για να καταπολεμήσει τον ιό και πρώτη προτεραιότητά μας θα πρέπει να
είναι η ανάπαυση. Επομένως, πρέπει για μερικές μέρες να μείνετε μα-
κριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις σας», αναφέρει η ειδική παθο-
λόγος Δρ. Χρυσούλα Λιάκου. 

Τα πιο 

συχνά λάθη 

που κάνουμε
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Αν αλλάξουν πάλι προς το χειρότερο
οι συνθήκες στον ενεργειακό τομέα,
ποια θα είναι η πολιτική του ΥΠΕΝ;

Η πολιτική του ΥΠΕΝ καθορίζεται από
την προτεραιότητα που έχει θέσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από
την έναρξη της πρωτόγνωρης ενεργειακής
κρίσης: τη στήριξη και τη θωράκιση ολό-
κληρης της κοινωνίας για όσο διάστημα
διαρκεί η κρίση. Είναι αλήθεια ότι το τε-
λευταίο διάστημα οι διεθνείς τιμές φυσι-
κού αερίου δείχνουν μια διαρκή τάση απο-
κλιμάκωσης, φτάνοντας κάποιες μέρες
και σε επίπεδα προ κρίσης. Ωστόσο, δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πόλεμος στην Ου-
κρανία, που πυροδότησε την ενεργειακή
κρίση, δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό θα κα-
θιστούσε οποιαδήποτε πρόβλεψη παρα-
κινδυνευμένη, καθώς το ενεργειακό τοπίο
κρίνεται ιδιαίτερα ασταθές. Η ενεργειακή
κρίση δεν έχει τελειώσει. Συνεπώς, η κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει, όπως
πράττει εδώ και 16 μήνες, με επιδοτήσεις
νοικοκυριά, επαγγελματίες και αγρότες,
απορροφώντας το μεγαλύτερο ποσοστό
της αύξησης των τιμών ενέργειας, ώστε
αυτές να παραμένουν σε προσιτά επίπεδα.
Εξετάζουμε σε μηνιαία βάση τις διεθνείς
εξελίξεις και προσδιορίζουμε το μέγεθος
της στήριξης της κοινωνίας, για όσο αυτό
ακόμα χρειαστεί.

Γιατί δεν δίνετε στη δημοσιότητα τα
στοιχεία που σας έδωσε η ΡΑΕ για τα
υπερκέρδη των παραγωγών-παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας, για να σταμα-
τήσει η πολιτική «γκρίνια»;

Η πολιτική «γκρίνια» όσων σε αυτήν βρί-
σκουν καταφύγιο για την πολιτική τους ανε-
πάρκεια, δεν θα σταματήσει. Η κυβέρνηση
δεν στέκεται στους μίζερους, τους «όχι σε
όλα», σε αυτούς που όταν είχαν την εξου-

σία γονάτισαν την κοινωνία με αβάστα-
χτους φόρους επί δικαίων και αδίκων. Όσο
για τα στοιχεία της ΡΑΕ, έχουμε δημοσιο-
ποιήσει το τελικό ποσό, επί του οποίου
υπολογίζεται η φορολόγηση κατά 90%. 

Προχωρούν οι επιδοτήσεις σε καινο-
τόμα προγράμματα;

Μετά το εμβληματικό πρόγραμμα
«Εξοικονομώ 2021» (προϋπολογισμού
1,2 δισ. ευρώ), και το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα αντικατάστασης ενεργοβόρων
ηλεκτρικών συσκευών στην ιστορία της
χώρας, το «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συ-
σκευή» (προϋπολογισμού πάνω από 300
εκατ.), συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις

δράσεις μας στον τομέα της εξοικονόμη-
σης: Άμεσα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα
μικρών φωτοβολταϊκών στις στέγες, δί-
νοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικο-
κυριά και αγρότες να παράγουν τη δική
τους ηλεκτρική ενέργεια και να μειώσουν
το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα προ-
χωρά και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ -
Επιχειρώ», ύψους 200 εκατ. ευρώ, για
την ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Σε προτεραιότητα έχει
μπει και η προώθηση ενός καινοτόμου
προγράμματος για την αντικατάσταση πα-
λαιών θερμοσιφώνων, με νέους ηλια-
κούς, ακολουθώντας τα πρότυπα του
«Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». 

Εκτιμάτε ότι οι έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες δυτικά της Κρήτης, στο
Ιόνιο και στα Ιωάννινα θα συνεχι-
στούν απρόσκοπτα ή υπάρχουν

αστάθμητοι παράγοντες –π.χ. τουρκι-
κές προκλήσεις, περιβαλλοντικοί
λόγοι– που μπορεί να «ρίξουν έξω»
τα χρονοδιαγράμματα;

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επι-
τάχυνση των ερευνών για τον εντοπισμό
και την αξιοποίηση υδρογονανθράκων
που η χώρα μας είναι πιθανό να διαθέτει.
Η μείωση της εξάρτησής μας από το ρω-
σικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση εναλ-
λακτικών λύσεων μπορούν να συμβάλ-
λουν στην ενεργειακή ασφάλεια της χώ-
ρας και στη διαμόρφωση σταθερών τιμών
ενέργειας. Από το 2011 έως το 2020 εί-
χαν πραγματοποιηθεί έρευνες σε μόλις
δύο περιοχές, ενώ από το 2021 μέχρι σή-
μερα προχωρούμε σε έρευνες πέντε πε-
ριοχών. Στόχος μας: Το συντομότερο να
γνωρίζουμε αν η Ελλάδα διαθέτει εκμε-
ταλλεύσιμες ποσότητες φυσικού αερίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

Υπουργός ΠΕΝ Κώστας
Σκρέκας: «Η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να στηρίζει, με
επιδοτήσεις, νοικοκυριά,
επαγγελματίες και
αγρότες, απορροφώντας 
το μεγαλύτερο ποσοστό
της αύξησης των τιμών
ενέργειας, ώστε αυτές 
να παραμένουν 
σε προσιτά επίπεδα»

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

Κ. Σκρέκας: Δεν στεκόμαστε στους    
Στόχος μας το συντομότερο να γνωρίζουμε αν διαθέτουμε εκμεταλλεύσιμες       
δημιουργούμε ένα νέο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για διείσδυση των   
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Έκθεση ΕΕΣ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο παρα-

τηρεί βραδεία πρόοδο για φθηνή ενέργεια
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω κα-
θυστερήσεων στη σύζευξη των εθνικών
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτε-
λούν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ. 

Δυνατότητες ανάπτυξης
Μετά την ανάκαμψη το 2022, εισερ-

χόμαστε στο 2023, με δυνατότητα ανά-
πτυξης 13% για επενδύσεις πετρελαίου
-  φυσικού αερίου και 10% για επενδύ-
σεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανα-
φέρει η Rystad Energy (Όσλο Νορβη-
γίας), επισημαίνοντας: Οι ενεργειακές
υπηρεσίες θα αυξηθούν σε 1 τρισ. δο-
λάρια έως το 2025.

HELLENiQ ENERGY
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας Νίκος Αναστασιάδης εξήρε τον ρόλο
της HELLENiQ ENERGY (πρώην ΕΛΠΕ)
στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, κα-
τά την περιοδεία του στο ενεργειακό κέν-
τρο Βασιλικού, για τα εγκαίνια μιας νέας
μονάδας υγραερίου. 

Προϋπόθεση επιδότησης
Σωκράτης Φάμελλος, τομεάρχης Περι-

βάλλοντος - Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ: Τον Φε-
βρουάριο η κυβέρνηση αποφάσισε να «τι-
μωρήσει» με μικρότερη επιδότηση τα νοι-
κοκυριά, με κατανάλωση που ξεπερνάει
τις 500 κιλοβατώρες τον μήνα, αν δεν μει-
ώσουν κατά 15% την κατανάλωσή τους σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Πολλαπλά οφέλη 
Η νέα ανανεώσιμη εγκατεστημένη ισχύς

(5.223 MW) το 2022 της Enel Green Pow-
er δίνει ετησίως τη δυνατότητα: παραγω-
γής περίπου 13 TWh, εξάλειψης της ανάγ-
κης αγοράς 2,9 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου
και αποφυγής εκπομπών περίπου 9 εκατ.
τόνων CO2.

Εξαγωγές ρωσικού LNG
Οι εξαγωγές ρωσικού LNG στην ευρω-

παϊκή αγορά ανήλθαν σε 17 εκατ. τόνους
το 2022 σημειώνοντας αύξηση 20% σε
σχέση με το 2021, με σχεδόν τη μισή πο-
σότητα, συνολικά 33 εκατ. τόνοι, να κατευ-
θύνονται στην Ευρώπη, παρά τις κυρώσεις
της ΕΕ κατά της Μόσχας. 

and WIND
GAS

S LAR

Έχουμε δεσμευθεί πως θα κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν ώστε να μην επαναλη-
φθούν αναίτιες καθυστερήσεις περασμέ-
νων ετών. Στο περιβαλλοντικό κομμάτι
που μας αφορά, θα ήθελα να ξεκαθαρί-
σω πως δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση
και θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή προστα-
σία στις χερσαίες και τις θαλάσσιες πε-
ριοχές των ερευνών. Άλλωστε είναι ανα-
γνωρισμένο ότι η Ελλάδα προστατεύει το
περιβάλλον με τις καλύτερες παγκόσμιες
πρακτικές. Οφείλουμε στους Έλληνες
πολίτες και στις επόμενες γενιές να διαπι-
στώσουμε αν το υπέδαφος της πατρίδας
μας κρύβει μια νέα πιθανή πηγή πλούτου,
που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος
της κοινωνίας. 

Οι εξαγγελίες του υπουργείου για
ηλεκτροκίνηση σε Ι.Χ. και επαγγελ-
ματικά οχήματα μήπως προηγούνται

κατά πολύ της πραγματικότητας; Οι
τιμές αγοράς είναι πολύ υψηλές, οι
μπαταρίες πανάκριβες, το δίκτυο
φορτιστών υπολείπεται, ενώ παράλ-
ληλα παρατηρείται μεγάλος αριθμός
εισαγωγών μεταχειρισμένων αυτοκι-
νήτων.

Στον φιλόδοξο σχεδιασμό μας για τη μεί-
ωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει ο το-
μέας της ηλεκτροκίνησης. Μετά από την
επιτυχημένη εφαρμογή του πρώτου κύ-
κλου του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ξεκίνησε
ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, με
προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και αυξημέ-
να κίνητρα αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων,
που είναι από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη.
Πριν από έναν μήνα, εγκαινιάσαμε τη νέα
δράση για την αντικατάσταση παλαιών ταξί
σε Αθήνα με νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με

το ύψος της επιδότησης να ανέρχεται σε
ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να φτά-
νει τα 22.500 ευρώ. Με χαρά διαπιστώ-
νουμε ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται θετι-
κά στα κίνητρα που δίνει η κυβέρνηση
προς την κατεύθυνση αυτή. Το 2019, οι
πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων δεν ξεπέ-
ρασαν τις 500. 

Αντίθετα, το 2021 αποτέλεσε χρονιά
ρεκόρ, καθώς οι ταξινομήσεις υπερτρι-
πλασιάστηκαν με 6.976 ηλεκτρικά οχή-
ματα, ενώ το 2022 το ποσοστό των νέων
ταξινομήσεων έφτασαν τις 8.337, με και
το δίκτυο φορτιστών να επεκτείνεται. Στό-
χος μας, έως το 2030 ένα στα τρία νέα
αυτοκίνητα που ταξινομούνται να είναι μη-
δενικών εκπομπών. Εργαζόμαστε με απο-
φασιστικότητα ώστε να πετύχουμε τους
φιλόδοξους κλιματικούς μας στόχους και
να αλλάξουμε την Ελλάδα προς όφελος
όλων των πολιτών. 

Ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, απαντώντας σε

ερώτησή μας για το κατά πόσο θα συμβάλει η διαδικα-

σία απλούστευσης αδειοδοτήσεων ΑΠΕ στην αναβάθμι-

ση των δικτύων που διαχειρίζονται ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔ-

ΜΗΕ, είπε: «Για την κυβέρνηση αποτελεί ύψιστη προτε-

ραιότητα η αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενερ-

γειακό μείγμα της χώρας, καθώς, εκτός από περιβαλ-

λοντικά, ήδη άρχισε να αποφέρει και πολλαπλά οικονο-

μικά οφέλη για τους καταναλωτές, με τη μείωση του κό-

στους ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο, ψηφίσαμε ένα νέο

νομοθετικό πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικα-

σιών νέων έργων ΑΠΕ. Ο στόχος μας διπλός: Να δημι-

ουργήσουμε ένα νέο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον,

που θα αυξήσει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό

μας σύστημα, και να αυστηροποιήσουμε τα χρονικά

πλαίσια, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην

υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, ενισχύουμε και στη-

ρίζουμε τα έργα ανάπτυξης και επέκτασης των ηλεκτρι-

κών μας δικτύων, μέσα από τα οποία δημιουργείται ικα-

νός ηλεκτρικός χώρος για μεγαλύτερη διείσδυση των

ΑΠΕ. ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ υλοποιούν κορυφαίες επεν-

δύσεις σε αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικά, ο ΑΔΜΗΕ την

τελευταία τριετία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους

1,2 δισ. ευρώ, ενώ το 2017-2019 μόλις 500 εκατ. ευ-

ρώ. Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ το 2020 -2022 αύξησε κατά

50% τις επενδύσεις του σε σχέση με το 2017-2019. Θα

συνεχίσουμε να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση

της χώρας». 

   μίζερους, τους «όχι σε όλα»
      ποσότητες φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα 

ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μας σύστημα
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ΤΕΧΝΕΣ

«Πεταλούδες 
στο στομάχι» 
της Ανδριολάτου!

Την εξωτικής ομορφιάς Κλέλια Αν-
δριολάτου και μούσα του Χριστόφορου
Παπακαλιάτη στο τηλεοπτικό υπερ-θέ-
αμα «Maestro» σκηνοθετεί στο θέατρο
ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ο διευθυντής
του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, έχοντας υπογράψει πολυάριθμες
παραστάσεις χορού και πολυσχιδείς
δημιουργίες, ανέλαβε να μεταφέρει
στο σανίδι το έργο «Πεταλούδες στο
στομάχι» τής Έρης Κύργια, ενσωματώ-
νοντας το θέατρο, τη μουσική, τον χο-
ρό, τα νέα μέσα και τα social media.

Η φράση «Πεταλούδες στο στομάχι»
περιγράφει τη σωματική αντίδραση του
ανθρώπινου οργανισμού, όταν παρατη-
ρείται μείωση της ροής του αίματος στο
στομάχι, απέναντι σε μια απειλή ή σε
μια κρίσιμη κατάσταση τύπου «fight-or-
flight» (μείνε να αντιμετωπίσεις τον κίν-
δυνο ή τρέξε για να σώσεις τη ζωή
σου). Δεν είναι τυχαίο που η φράση έχει
συνδεθεί με το συναίσθημα του έρωτα!

Εκπρόσωποι της Gen Z, των Mil-
lenials, της Generation X, των γενεών
που γαλουχήθηκαν με την τεχνολογία
των Η/Υ, του ίντερνετ και της δικτύω-
σης, οι περφόρμερ θέτουν το ερώτημα
σε τι διαφέρει ο ψηφιακός από τον ανα-
λογικό έρωτα, πόσο μοιάζουν ο έρωτας
και ο χωρισμός με βουτιά από ψηλά,
πόσο έτοιμοι είμαστε να παίρνουμε το
ρίσκο ξανά και ξανά, αν είμαστε διατε-
θειμένοι να γίνουμε όλοι μας μέλη της
Gen L, της γενιάς που πάνω απ’ όλα βά-
ζει την αγάπη.

Στον all star θίασο συμμετέχει και η
Ελληνο-Ιταλίδα ηθοποιός με φινέτσα
ντίβας Δωροθέα Μερκούρη, μαζί με
τους Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου, Κων-
σταντίνο Γεωργόπουλο, Ίντρα Κέιν και
Κωνσταντίνο Μπιμπή στους υπόλοι-
πους ρόλους. 

Info: Πρεμιέρα Παρασκευή
10 Φεβρουαρίου, «Θέατρο 
του Νέου Κόσμου». 
Προαιρετικό dress code: μαύρα.

Και κούκλος  και πρίγκιπας!Και κούκλος  και πρίγκιπας!

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Κοσμοπολίτης, γοητευτικός, με τη
φινέτσα Χολιγουντιανού σταρ και
χαμόγελο που κάνει τις

κοριτσίστικες καρδιές να χτυπάνε
δυνατά, ο Αχιλλέας-Αντρέας
Γκλύξμπουργκ θεωρείται ο πιο
περιζήτητος Ευρωπαίος γαλαζοαίματος
γαμπρός! «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα
Πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας»,
όπως αναφέρεται στα Royal media,
είναι εγγονός του εκλιπόντος βασιλιά
Κωνσταντίνου, δευτερότοκος γιος του
πρίγκιπα Παύλου και της Μαρί Σαντάλ
και αδελφός του supermodel Μαρίας-
Ολυμπίας.

Ο 22χρονος καρδιοκατακτητής της δυ-
ναστείας των Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμ-
πουργκ-Γλύξμπουργκ μπορεί να μην είναι
τόσο διάσημος όσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ
του βρετανικού θρόνου, ωστόσο η ζωή του
είναι μυθική και παραμυθένια μέσα στη χλι-
δή και τα φώτα. 

Ο ίδιος είναι «πανταχού παρών» στις τέσ-
σερις άκρες του πλανήτη, προσκεκλημέ-
νος στις exclusive δεξιώσεις των ευγενών
και αριστοκρατών φίλων του. Ο «Άκι»,
όπως είναι το χαϊδευτικό του, σπούδασε σε
οικοτροφείο του Berkshire και έχει
500.000 ακόλουθους στο Instagram.

Λατρεύει το illustation life style, κυκλο-
φορεί στα καλύτερα κλαμπ της Νέας Υόρ-
κης, κάνει black tie εμφανίσεις –όπως
απαιτεί το βασιλικό πρωτόκολλο–, είναι
fashion victim και η «ψυχή» των πάρτι. Χο-
ρεύει, τραγουδάει, ροκάρει με τον μεγαλύ-

τερο αδελφό του, ταξιδεύει σε εξωτικούς
προορισμούς και πάει για κυνήγι, όπως συ-
νηθίζουν οι Λονδρέζοι γόνοι του διεθνούς
τζέτ σετ. Ο Αχιλλέας Γλύξμπουργκ διαμέ-
νει με τους γονείς και τα τέσσερα αδέλφια
του στην ονειρεμένη έπαυλή τους στην
Αμερική, απολαμβάνοντας τον πλούτο και
την καλοζωία, όπως αρμόζει σ’ ένα πριγκι-
πόπουλο της γενιάς του.

Απολλώνια ομορφιά

Ο εγγονός του μεγιστάνα Ρόμπερτ Μί-
λερ, συνιδρυτή της παγκόσμιας εταιρείας
DFS (Καταστήματα αφορολογήτων ειδών)
από μικρός ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός
και το κατάφερε. Με απολλώνια ομορφιά,
«φέρνοντας» λίγο στον Τζέιμς Ντιν, σε ηλι-
κία μόλις 17 ετών, εμφανίσθηκε σε μερικά
επεισόδια της μακροχρόνιας δημοφιλέστα-
της σαπουνόπερας «Τόλμη και γοητεία»,
ενώ συμμετείχε ως μοντέλο στην καμπάνια
του οίκου μόδας Zadig & Voltaire, με τα ξέ-
να media να τον χαρακτηρίζουν ως «Έλλη-
να θεό»: «Όταν παίρνω αποφάσεις, σκέ-
φτομαι πάντα την οικογένειά μου και την
ιστορία μας. Είναι σημαντικό να μη βλά-
ψουμε την εικόνα που πρεσβεύουμε» ανέ-
φερε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Η μητέρα του Μαρί Σαντάλ και ο πατέ-
ρας του Παύλος μοιράστηκαν τότε με πε-
ρηφάνια τα ευχάριστα νέα στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα στιγ-
μιότυπο του έφηβου γιου τους με την
πρώην σταρ των «Neighbors», Άσλι
Μπρούερ και τη συμπρωταγωνίστριά του,
Ρένα Σόφερ. 

Η αγάπη του για την Ελλάδα είναι μεγάλη.
Από μικρός επισκεπτόταν με τους γονείς και
τα αδέλφια του το κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέ-
λι, όπου διέμενε στο εξοχικό σπίτι των
Γλύξμπουργκ. Πέρυσι, ήταν η τελευταία
φορά που αγκάλιασε τον αείμνηστο παππού
του, αλλά πέρασε φίνες διακοπές: Βουτιές
στη θάλασσα από την πρύμνη της «Αφρόεσ-
σας», απολαυστικά γεύματα με παραδοσια-
κά πιάτα από τα χεράκια της γιαγιάς του Άν-
νας-Μαρίας και κοντινές εξερευνήσεις στις
γύρω περιοχές και στις Σπέτσες.

Full in love 

Η κληρονόμος της βαθύπλουτης
56χρονης Ναταλί Μασενέ, ιδρύτριας του
Νο 1 παγκοσμίως e-shop πολυτελών ει-
δών μόδας «Νet-Α-Porter», είναι το δροσε-
ρό κορίτσι που «έκλεψε» την καρδιά του
Αχιλλέα. Η 22χρονη Λονδρέζα Ιζαμπέλα
Μασενέ, φωτογράφος με θητεία στο μόν-
τελινγκ είναι διάσημη dj στα πριβέ πάρτι
της ελίτ σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και
στα decks των καλύτερων κλαμπ της Νέ-
ας Υόρκης. Οι δυο τους είναι ζευγάρι σχε-
δόν ανάμιση χρόνο και το περασμένο κα-
λοκαίρι τον συνόδεψε στο Πόρτο Χέλι, πο-
ζάροντας μαζί του στο Instagram πάνω σε
μια βέσπα που οδηγούσε ο νεαρός πρίγκι-
πας. Είναι rich, famous και επιστήθια φί-
λη της αδελφής του Μαρίας-Ολυμπίας. Ο
Παύλος και η Μαρί Σαντάλ λέγεται πως
την ενέκριναν από την πρώτη στιγμή. Η
όμορφη «Bella» μπορεί να μην είναι γαλα-
ζοαίματη, αλλά με τέτοια περιουσία αρμό-
ζει στον κύκλο τους!

Αχιλλέας Γλύξμπουργκ
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Eπιλογή-έκπληξη για την Ελλάδα

Μαθητής Λυκείου με πολυδιάστατο ταλέντο
ο Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernikos), πή-
ρε το χρίσμα για τη φετινή Eurovision! Το

νικητήριο τραγούδι «What they say», σε σύνθεση
του νεαρού καλλιτέχνη, κατέκτησε με άνεση την κρι-
τική επιτροπή της ΕΡΤ και το κοινό, εξασφαλίζοντας
το εισιτήριο για τον μεγάλο ευρωπαϊκό μουσικό δια-
γωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Ηνωμένο
Βασίλειο.

Σπουδαστής φωνητικής με καθηγήτρια την υψί-
φωνο Νίνα Λοτσάρη, ο πολυτάλαντος 16χρονος ανι-
ψιός της εφοπλίστριας Μαρίνας Βερνίκου, που δια-
θέτει χροιά σαν του διάσημου Βρετανού σταρ Λούις
Καπάλντι, είναι ο μικρότερος σε ηλικία τραγουδι-
στής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Οι δύο επι-
τροπές κατέληξαν στον Βίκτωρα Βερνίκο αποκλεί-
οντας τις υποψηφιότητες έμπειρων ερμηνευτών, κά-
νοντας «στροφή» προς τις νεότερες ηλικίες με ακού-
σματα φρέσκα, ακολουθώντας τον μουσικό παλμό
της εποχής. 

Στην τελική τριάδα βρέθηκαν το τραγούδι «Liar»
με τη Μελίσσα Μαντζούκη και το «Shout out», το
ντουέτο της Αντωνίας Καούρη με τη Μαρία Μαραγ-
κού, ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους ήταν οι δημο-
φιλείς Monika και Leon of Athens.

Τα διθυραμβικά σχόλια των followers του

To κομμάτι «What they say» –όπως αποκάλυψε ο
νικητής– είναι μια συναισθηματική αλλά και παράλ-

ληλα φεστιβαλική μπαλάντα που γράφτηκε τον
Απρίλιο του 2021, όταν ο ίδιος βρέθηκε σε μια αγ-
χώδη κατάσταση. 

Ο λογαριασμός του τραγουδιστή στο Insta-
gram μετράει μόλις 5.000 followers και άλλους
τόσους viewers στο Youtube, όπου ανεβάζει τα
τραγούδια του και live εμφανίσεις από μικρές
διοργανώσεις. 

Ωστόσο, τα σχόλια είναι διθυραμβικά: «Το έχεις,
μη σταματήσεις ποτέ», «Η φωνή σου είναι μοναδι-
κή», «Μπράβο στους γονείς σου που σε μεγάλωσαν
με αξίες! Υπέροχη φωνή και είσαι ακόμα τόσο μι-
κρός. Το μέλλον σου είναι τόσο φωτεινό», «Ωραία
τραγούδια, τέλεια προφορά. Εσύ να πας στη Eurovi-
sion pleaseeee!», «Θυμίζει Lewis Capaldi φωνητι-
κά. Αν η μπαλάντα του είναι κάτι παρόμοιο, μακάρι
να σε διαλέξουν για τη Eurovision», έγραψαν οι ακό-
λουθοί του.

Το παιδί-θαύμα ασχολήθηκε με τη μουσική σε ηλι-
κία τεσσάρων ετών, παρακολουθώντας μαθήματα
πιάνου. Στα οκτώ του ξεκίνησε μαθήματα φωνητι-
κής και κιθάρας και τρία χρόνια μετά έγραψε τα
πρώτα του τραγούδια. 

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2021, ο Βίκτωρας κυ-
κλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι σε σύνθεση και
στίχους δικούς του, αναλαμβάνοντας και τα έξοδα
παραγωγής. Λίγα 24ωρα πριν από την ανάδειξή
του ως νικητής, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας
με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. 
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Η πρώτη κοινή 
φωτογραφία

Περιζήτητοι έχουν γίνει ο Γιώρ-
γος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα
Βαμβακούση μετά την πρόσφατη
αποκάλυψη πως είναι ζευγάρι. Ο
πρώην νικητής του «Survivor» και

η μελαχρινή καλλονή φωτογρα-
φήθηκαν πρώτη φορά μαζί για

τις ανάγκες κοινής επαγγελματι-
κής συνεργασίας με γνωστή εται-

ρεία ωρολογοποιίας. Η σύντρο-
φός του ηθοποιού μίλησε στις κά-
μερες για τη σχέση τους, αναφέ-

ροντας πως η γνωριμία έγινε
στην Εκκλησία των Αγίων Ισιδώ-

ρων στον Λυκαβηττό.

Η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τίμησε τον ει-
καστικό Κώστα Ευαγγελάτο. Σε μια ζεστή εκδή-
λωση που πραγματοποιήθηκε στην ασφυκτικά
γεμάτη από κόσμο αίθουσα της Μιχαήλας Αβέ-
ρωφ, ο πρόεδρος της ΕΕΛ Κώστας Καρούσος
και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ναθαναήλ του απέ-
νειμαν τιμητικό δίπλωμα που συνοδευόταν από
το σημαντικό μετάλλιο «Γρηγόρης Ξενόπουλος».
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την
κοινωνική του προσφορά αλλά και την επέτειο
των 50 εκθεσιακών και εκδοτικών έργων του
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εικαστικές
εκθέσεις, performance, διαλέξεις, άρθρα, ποι-
ητικές εκδόσεις, δοκίμια, εικονογραφήσεις και
κριτικές απόψεις.

Η ζωή του «ελληνική» ταινία
Η διάσημη Ελληνίδα σταρ του Χόλιγουντ, Δέσποινα

Μοίρου, περνά για πρώτη φορά (και) πίσω από τις κά-
μερες. Η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια θα επιμε-
ληθεί το σενάριο και την παραγωγή μιας πανάκριβης κι-
νηματογραφικής ταινίας με θέμα τη ζωή του Αλ Πατσί-
νο και τίτλο «God Bless you Al Pacino». Το φιλμ, όπως
ανέφερε, θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του καλού
της φίλου, Κωνσταντίνου Τζούμα.

Ο πρωταγωνιστής του διεθνούς τζετ σετ και πεθερός του
πρίγκιπα Φίλιππου Γλύξμπουργκ φιγουράρει στο εξώφυλ-
λο του βρετανικού έγκυρου περιοδικού «L’Officiel». Στη
συνέντευξή του, ο 62χρονος Ελβετός billionaire Τόμας
Φλορ, με περιουσία που εκτιμάται στα 2,3 δισ. δολάρια,
αναφέρθηκε στη συναρπαστική ζωή του αλλά και στην
ισχυρή παγκοσμίως ιδιόκτητη αεροπορική του εταιρεία
«Vista». Ο billionaire επιχειρηματίας συνόδεψε τη μονα-
χοκόρη του Νίνα Φλορ στον γάμο της με τον βενιαμίν γιο
του τέως βασιλιά, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η θρυλική 90χρονη τραγουδίστρια
Γιώτα Γιάννα είναι η νέα μούσα του
Νίκου Καρβέλα. Η ερμηνεύτρια, που
αναδείχθηκε παγκοσμίως η πέμπτη
καλύτερη μουσικός στη φυσαρμόνι-
κα, είναι έτοιμη να μπει στο στούντιο
και να ηχογραφήσει ένα special κομ-
μάτι που έγραψε ειδικά για εκείνη ο
εκκεντρικός μουσικοσυνθέτης των
μεγάλων επιτυχιών. Αποκλειστικές
μας πληροφορίες αναφέρουν πως
το «κονέ» των δύο καλλιτεχνών έκα-
νε η Άννα Βίσση, όταν είδε τη δική
μας «Τζάνις Τζόπλιν» να τραγουδά σε
κέντρο διασκέδασης στην Πλάκα.

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Μετά το αποθεωτικό sold out στο Ηρώδειο, ο Σταμάτης
Σπανουδάκης επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής, για

μια ακόμα θεαματική συναυλία. Ο σημαντικός Έλληνας
συνθέτης ανακοίνωσε το νέο του live μέσω Facebook,

αναφέροντας: «Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου θα παρου-
σιάσω καινούργια και παλιότερα κομμάτια μου με τίτλο
“Για τη Σμύρνη”. 22 η Σμύρνη, 22 η περσινή χρονιά και
22 χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου

μου. Αριθμοί που ίσως και να μη σημαίνουν τίποτε. Ίσως
και να σημαίνουν πολλά. Νοήματα και έννοιες που μια
ζωή, όπως συμβαίνει και με τη μουσική, ανιχνεύουμε

χωρίς ποτέ να τα αγγίζουμε πραγματικά. Υπόσχομαι να
είμαι παρών, αναμένοντας τη μαγεία που συντελείται,

όταν ήχος και ακροατής, με ένα δάκρυ, ενώνονται». Tη
συναυλία συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Αττικής και η
«Παναθηναϊκη» - Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, με

ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μετακομίζει;
Ξετρελάθηκε η Άντα Λιβιτσάνου
με τις ομορφιές της Βαρκελώ-

νης! Η ηθοποιός και pastry chef
ταξίδεψε με τις φίλες της στην
«αρχόντισσα της Καταλονίας» κι

ενθουσιάστηκε με την ηρεμία
και την ησυχία της πολύχρωμης

πόλης, την οποία εξερεύνησε
σπιθαμή προς σπιθαμή: «Δεν
έχω λόγια να περιγράψω την

ομορφιά αυτής της πόλης,
οπότε θα συνοψίσω λέγοντας

ότι θα μπορούσα να μείνω εκεί»
αποκάλυψε! 

Σύμφωνο αντί για γάμο
Η Κατερίνα Πεφτσίτη και ο Ισραηλινός σύν-
τροφός της έκαναν το επόμενο βήμα στη
σχέση τους. Το πρωί της Τρίτης, η πρώην
παίκτρια του «GNTM» και ο αγαπημένος της
Μπέρι από το Τελ Αβίβ, παρότι είναι μαζί
μόλις λίγους μήνες, επισκέ-
φθηκαν συμβολαιογρα-
φικό γραφείο στο
κέντρο της Αθήνας και
υπέγραψαν σύμφωνο
συμβίωσης, με το plus
size μοντέλο να λάμπει
από ευτυχία.

Εξώφυλλο 
ο πεθερός 

του πρίγκιπα 
Φιλίππου

Τίμησαν τον Κώστα Ευαγγελάτο
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Live 
στο Μέγαρο
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� Με μέσο όρο 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54, οι ει-

δήσεις του Mega κέρδισαν και τον Ιανουάριο την ψή-

φο εμπιστοσύνης του κοινού και προπορεύθηκαν των δελ-

τίων ειδήσεων των άλλων καναλιών, ανεξαρτήτως ώρας

μετάδοσης. Στο σύνολο του κοινού, το ποσοστό καταγρά-

φηκε στο 12,7%.

� Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega», με τον δεύτερο κύ-
κλο της φετινής σεζόν. Απόψε στις 21:00, η Ρούλα

Κορομηλά υποδέχεται τον Γιώργο Σαμπάνη. Ένας από τους
πιο δημοφιλείς δημιουργούς και ερμηνευτές της γενιάς του
μας προσκαλεί σε μία βραδιά με μεγάλες επιτυχίες από την
πλούσια δισκογραφία του.   

� Ωστόσο, η guest παρουσία του Χρήστου Νικολόπου-

λου στην ίδια εκπομπή, τη στιγμή που την ίδια μέρα και

ώρα ο γνωστός δημιουργός συμπαρουσιάζει την «Αυλή των

Χρωμάτων» στην ΕΡΤ2, προκάλεσε μεγάλο εκνευρισμό στη

δημόσια τηλεόραση, ενώ δεν έλειψαν οι φωνές που το χα-

ρακτήρισαν ως «άδειασμα»… 

� Αναβρασμός επικρατεί στις ψυχαγωγικές εκπομπές
του Mega το τελευταίο διάστημα. Πολλά τα σενάρια

για την επόμενη σεζόν και ακόμα περισσότερα όσα λέγονται
στους διαδρόμους. Πάντως, όσοι βιάζονται να προεξοφλή-
σουν το μέλλον για την Ελένη Μενεγάκη, την Ελεονώρα Με-
λέτη και τη Δανάη Μπάρκα καλό θα ήταν να βάζουν και το χέ-
ρι τους στη φωτιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για αποφάσεις. 

Καμία υπογραφή δεν έχει πέσει ακόμα για το
νέο πρότζεκτ του ΑΝΤ1. Το κανάλι επιθυμεί
να καταλήξουν το συντομότερο δυνατό
στην οριστική απόφαση, ώστε να ξεκινή-
σει η προβολή τον Μάρτιο. Παρ’ όλα αυ-
τά, υπάρχουν αρκετά πράγματα που
πρέπει να δοκιμαστούν ώστε να ανάψει
το «πράσινο φως».  Οι συζητήσεις με τη
Σοφία Αλιμπέρτη προχώρησαν το προ-
ηγούμενο διάστημα και εξελίχθηκαν θετι-
κά. Το ίδιο συνέβη και με τον Κωνσταντίνο

Δέδε, τον οποίο θέλει το κανάλι να βρί-
σκεται μαζί της στην παρουσίαση. Εκ-

κρεμεί όμως το κοινό τους δοκιμα-
στικό, το οποίο θα καθορίσει και τις
εξελίξεις. Επίσης, ένα άλλο ζήτη-
μα είναι το μοίρασμα των χρόνων
μεταξύ των δύο. Από την άλλη, η
παρουσία της Ιωάννας Παλιοσπύ-

ρου δεν θα είναι καθημερινή, ενώ
θα συμμετέχουν διάφορα πρόσωπα

από τον ιατρικό χώρο σε κάθε εκπομπή. 

Μπορεί τα νούμερα τηλεθέασης του πρώτου
επεισοδίου να μην ήταν και τα πιο υψηλά –με το
έξτρα επεισόδιο του «Survivor» αναμένεται να
δεχτεί και περαιτέρω πίεση–, ο ΑΝΤ1 όμως
έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος από την πρε-
μιέρα του «Dragon’s Den». Η ικανοποίηση αυτή
πηγάζει τόσο από το περιεχόμενο του επιχειρη-
ματικού reality, όσο και από τη διαδικτυακή
του απόδοση – πολλές οι προβολές στο web
και τρεντ στα σόσιαλ μίντια. Έτσι, σύμφωνα με
τις πληροφορίες μας, οι προθέσεις του καναλι-
ού αλλά και του ίδιου του Σάκη Τανιμανίδη εί-
ναι να προχωρήσουν και σε δεύτερο κύκλο του
σόου. Αυτό, βέβαια, αναμένεται να συμβεί κα-
λώς εχόντων των πραγμάτων την επόμενη τη-
λεοπτική σεζόν, αφού ο πρώτος κύκλος θα
κρατήσει αρκετές εβδομάδες, αν και τα γυρί-
σματα έχουν ολοκληρωθεί. 

Ο Γιώργος Χρανιώτης σύντομα θα κά-
νει… είσοδο στην επιτυχημένη σει-
ρά του Mega «H γη της ελιάς». Ο
δημοφιλής ηθοποιός θα υποδυθεί
τον Αντρέα, έναν Μανιάτη που ζού-
σε χρόνια στην Αθήνα. Επιστρέφον-
τας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη

Μάνη, θα ανοίξει μαγαζί με τοπικά
προϊόντα, παρόμοιο με αυτό της
Αρετής. Ο ανταγωνισμός ανάμε-
σά τους θα ανάψει τα αίματα,
αλλά η κόντρα τους αυτή, στα-

διακά, θα εξελιχθεί σε ερωτική
σχέση. 

Νέα άφιξη στη «Γη της ελιάς» 
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Τι... τρέχει με την Αλιμπέρτη και το «Dr Oz»; 

Πολυσυζητημένο πρόγραμμα, καθώς εδώ και περίπου
έναν χρόνο το περιμένουμε να έρθει στον Alpha. Από ό,τι
φαίνεται, όμως, θα περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα και
μαζί με εμάς θα περιμένει και η Ναταλία Γερμανού, η
οποία επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ μας και δήλωσε και δη-
μόσια την επιθυμία της να αναλάβει την παρουσίαση του
«Secret Song».  Όπως μαθαίνουμε, ενώ έχει γίνει η προ-
ετοιμασία για τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, το πρόγραμμα
μπήκε στον «πάγο» και δεν προχωρά. Αυτό συνδέεται κά-
πως με την προώθηση του «Dr Oz», αφού και τα δύο είναι
παραγωγής Barking Well. Όπως φαίνεται, η Ναταλία Γερ-
μανού θα πρέπει να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι το
φθινόπωρο του 2023. 

Στο... πάγο το «Secret Song», 
στο «περίμενε» η Ναταλία

Το «όχι» της Ελίνας Παπίλα 
στη Βίκυ Χατζηβασιλείου 
Οι προετοιμασίες για τη νέα εκπομπή της Βίκυς Χατζηβασιλείου
στον ΑΝΤ1 προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς, όμως φαίνεται
ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά με τα πρόσωπα
που θα συμμετέχουν σε αυτή. Ενώ, λοιπόν, είχε κυκλοφορήσει έν-
τονα η πληροφορία πως στο πλευρό της παρουσιάστριας θα βρί-
σκονται η Ελίνα Παπίλα και ο Γιώργος Λάγιος, τα πράγματα μάλ-
λον είναι λίγο διαφορετικά. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, η Ελίνα Παπίλα δεν θα είναι στην
εκπομπή της Βίκυς Χατζηβασιλείου. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε,
η παρουσιάστρια γνωστοποίησε εξαρχής, στη συνάντηση που είχε
για το πρότζεκτ, ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι κάτι που δεν
την ενδιαφέρει. Ακολούθησαν κάποιες προσπάθειες για να μετα-
πειστεί, οι οποίες ήταν άκαρπες. Έτσι, αναμένουμε για να δούμε
ποιοι θα «κλειδώσουν» τελικά για την εκπομπή της Χατζηβασιλεί-
ου και πότε θα καταφέρει να κάνει πρεμιέρα. 

Τι σχεδιάζει ο Σάκης
για το «Dragon’s Den»; 



- Έκαμες τη διαθήκην σου;
- Όχι.
- Εξoμολογήθης τουλάχιστον;
- Ούτε.
- Εγώ δεν είχα το θάρρος να έλθω 
απροετοίμαστος. Αυτή η σήραγξ 
μου φαίνεται σαν καρμανιόλα.

Είναι ένας διάλογος επιβατών
που ήθελαν τον Μάρτιο του
1869 να χρησιμοποιήσουν για

πρώτη φορά τον «υπόγειο»
σιδηρόδρομο! Είναι αλήθεια πως ο
φόβος όλων ήταν μεγάλος. 

Μάλιστα, κάποιοι έκαναν και τη… δια-
θήκη τους πριν μπουν στο τρένο! Ο ιστορι-
κός της εποχής γράφει χαρακτηριστικά:
«Η φοβία των Αθηναίων όταν κατασκευά-
στηκε ο υπόγειος σιδηρόδρομος ήταν ότι
θα πέσει η γη και θα τους πλακώσει».

Κλείνει φέτος 154 χρόνια

Είναι γεγονός πως ο ηλεκτρικός σιδη-
ρόδρομος, εδώ και πάνω από έναν αι-
ώνα, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας.
Μέχρι και… τραγούδι έγινε: «Πάρε τον
ηλεκτρικό…». Έχουν περάσει από την
ημέρα που ο «ηλεκτρικός» ένωσε για
πρώτη φορά την Αθήνα με τον Πειραιά πε-
ρισσότερα από 150 χρόνια! Για την ακρί-
βεια, φέτος κλείνει τα 154 χρόνια! Διαβά-
ζουμε στον Τύπο εκείνης της εποχής: «Ο
Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφι-
σιάς, γνωστός ως “ηλεκτρικός”, ήταν αρ-
χικά ατμοκίνητος. Αργότερα έγινε ηλε-
κτροκίνητος. Ο σιδηρόδρομος συνέδεσε
το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά, κα-
θώς μέχρι τότε οι άμαξες και τα παμφο-
ρεία ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας με-
ταξύ τους». Πρέπει να τονίσουμε πως οι
πρώτες συζητήσεις για την ίδρυση και τη
δημιουργία του ξεκίνησαν το 1835.
Όπως έγραψαν οι εφημερίδες της επο-
χής: «Η πρώτη ιδέα για τη δημιουργία του
ήταν από τον Φρειδερίκο Φεράλδη, το
1835, έναν χρόνο αφότου η Αθήνα έγινε
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Δυ-
στυχώς, η ιδέα αυτή απορρίφθηκε από
την τότε κυβέρνηση. Οκτώ χρόνια αργότε-
ρα, το 1843, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής
επαναλαμβάνει δημόσια την πρόταση, αλ-
λά και πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση».

Mε νόμο του Μαυροκορδάτου

Ό,τι δεν κατάφερε ο Αλέξανδρος Ραγ-
καβής το 1843, το έκανε πράξη λίγα χρό-
νια μετά, το 1855, ο τότε πρωθυπουργός
και υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος
Μαυροκορδάτος. Κατέθεσε το πρώτο νο-
μοσχέδιο για την ίδρυση σιδηροδρόμου
Αθήνας-Πειραιά. Πρόκειται για τον νόμο
«περί συστάσεως σιδηροδρόμου απ’ Αθη-
νών εις Πειραιά». Ο νόμος έδινε το δι-
καίωμα εκμετάλλευσης στην εταιρεία
που θα αναλάμβανε το έργο για 55 χρό-
νια. Το 1857 το δικαίωμα αυτό αυξάνεται
σε 75 χρόνια! Όπως σημειώνει ένας ιστο-
ρικός στο βιβλίο του για την Αθήνα: «Έπει-
τα από ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάθε-
σης του έργου, το 1867 κατακυρώνεται
στον Άγγλο επιχειρηματία Εδουάρδο Πί-
κερινγκ, ο οποίος τον Νοέμβριο του ίδιου
έτους αρχίζει να κατασκευάζει το έργο.
Έναν χρόνο μετά, το 1868, ο Πίκερινγκ
μεταβιβάζει τις υποχρεώσεις του στην
ιδρυθείσα από όμιλο Ανώνυμη Εταιρεία
του “Απ’ Αθηνών εις Πειραιά Σιδηροδρό-
μου - ΣΑΠ ΑΕ”».

Η πρώτη διαδρομή

Μετά από 14 χρόνια και αφού το σπου-
δαίο αυτό έργο είχε τελειώσει, ξεκίνησαν

οι δοκιμές. Έτσι, το 1869 και συγκεκριμέ-
να στις 17 Φεβρουαρίου πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη διαδρομή, στην οποία
έδωσε μεγάλη έκταση ο Τύπος της επο-
χής. «Στις 17 Φεβρουαρίου 1869, η εται-
ρεία έχει τελειώσει το έργο και γίνεται η
πρώτη δοκιμή της διαδρομής. Τα επίσημα
εγκαίνια τελούνται σε ατμόσφαιρα γενι-
κής χαράς. Στις 27 Φεβρουαρίου 1869,
το πρώτο δρομολόγιο έγινε με επιβάτες
τη Βασίλισσα Όλγα, τον πρωθυπουργό
Ζαΐμη, υπουργούς, στρατιωτικούς, δι-
πλωμάτες και άλλους επισήμους».

Και έτσι ένα όνειρο πολλών ετών παίρ-
νει σάρκα και οστά. Το τρένο, που αποτε-
λούνταν από την ατμομηχανή και έξι βα-
γόνια, κάλυπτε τη διαδρομή των 8 χιλιο-
μέτρων από το Θησείο στον Πειραιά σε
περίπου 19 λεπτά. «Οι δύο πόλεις, Αθήνα
και Πειραιάς, έχουν πλέον συνδεθεί με σι-
δερένιες γραμμές», υπογραμμίζουν οι τό-
τε εφημερίδες. Χαρακτηριστικά, στις 3
Μαρτίου 1869 η εφημερίδα «Ο Αιών» ση-
μειώνει: «Ο σιδηρόδρομος ήρξατο τακτι-
κώς εργαζόμενος από της τελευταίας Πα-
ρασκευής. Η συρροή των επιβατών είναι
μεγίστη. Οι πάντες δ’ ομολογούσι τας με-
γίστας ωφελείας, ας η κάταρξις του έρ-
γου τούτου υπισχνείται. Ευχόμεθα και αύ-

θις, ίνα η μικρά αύτη γραμμή υπάρξει η
αρχή του καθ’ όλην την επικράτειαν συμ-
πλέγματος σιδηροδρόμων».

Η ηλεκτροδότησή του

Μετά από 35 χρόνια από το πρώτο δρο-
μολόγιο το 1904, πραγματοποιήθηκε η
ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, στις
16 Σεπτεμβρίου. Είχαν βέβαια μεσολα-
βήσει «η στρώση διπλής γραμμής και η
έναρξη κατασκευής σήραγγας το 1889
από το Θησείο μέχρι την Ομόνοια. Μάλι-
στα, στη Λυκούργου και Αθηνάς, δημιουρ-
γήθηκε και ο παλιός σταθμός της Ομόνοι-
ας που εγκαινιάστηκε στις 17 Μαΐου
1895. Για το ίδιο θέμα ο χρονογράφος
της εφημερίδας «Καιρός», που υπογρά-
φει με το ψευδώνυμο «Φαληριώτης»,
γράφει στις 18 Σεπτεμβρίου 1904 για τον
ηλεκτρικό, πλέον, σιδηρόδρομο: 
«- Ένα διά το Φάληρον πρώτης.
- Μετ’ επιστροφής;
- Απλούν, απλούν. Δεν μπορώ να είμαι 
βέβαιος αν θα φθάσω ζωντανός...».

Με τούτα και με εκείνα φθάσαμε στο
σήμερα, όπου τόσο ο «ηλεκτρικός», το με-
τρό, ο προαστιακός, όσο και τα τρένα της
γραμμής Θεσσαλονίκης είναι σύγχρονα,
πολύ γρήγορα και ασφαλή.
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του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

Πώς το 1869 «μπήκε» σε ράγες 
ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος 



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

43

Χαμηλών τόνων αλλά με πελώριο δραματουργικό
όγκο, την αρωγή μιας πολύκλαδης υποκριτικής
παιδείας, όπως και ενός δυνατού σκηνικού

ύφους, ο Ιάκωβος Ψαρράς πραγμάτωσε μια σπουδαία
πορεία στο φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου και
της τηλεόρασης, μιας και μας κατέλειπε μεγάλες
ερμηνείες. 

Σφυρηλάτησε το δραματουργικό του υπόβαθρο στη Δρα-
ματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας ως δασκάλους
τους μεγάλους μας θεατρανθρώπους Δημήτρη Χορν και Θά-
νο Κωτσόπουλο, για να διασταυρώσει αργότερα τα θεατρικά
του βήματα με όλους τους κορυφαίους της δραματικής μας
τέχνης, όπως τους: Βασίλη Διαμαντόπουλο, Γιώργο Παππά,
Μαρία Αλκαίου, Μάνο Κατράκη, Έλλη Λαμπέτη, Αλέξη Μι-
νωτή, Νίκο Χατζίσκο, Αλέκο Αλεξανδράκη, Πέτρο Φυσσούν,
Δημήτρη Παπαμιχαήλ κ.ά. Υποδύθηκε ένα μεγάλο εύρος ρό-
λων –δραματικούς, κωμικούς, κλασικούς και σύγχρονους–
του διεθνούς και του εγχώριου δραματολογίου και μέσα από
αυτούς φανέρωσε το μεγάλο του δραματικό ύψος. 

Ο Ιάκωβος Ψαρράς είδε το φως της ζωής στις 17 Απριλί-
ου στη Νάξο. Μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών
του σπουδών ήλθε στην Αθήνα και ενεγράφη στη Δραματι-
κή Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου και έχτισε τη δραματι-
κή του παιδεία. Πρόβα τζενεράλε στο «σανίδι» έκανε στο
Εθνικό Θέατρο, στην παράσταση του Σίλερ «Μαρία
Στούαρτ», υποδυόμενος τον ρόλο του αξιωματικού της Σω-
ματοφυλακής. Στη σκηνή του Εθνικού έμεινε για δύο χρό-
νια και το 1957 συνεργάστηκε με το σχήμα του Αλέκου
Αλεξανδράκη, στην παράσταση «Ο ανακριτής έρχεται» του
Τζον Πρίσλεϊ. Για να συνεχίσει στο Ελεύθερο Θέατρο με τα
σχήματα των Λαμπέτη, Διαμαντόπουλου, Μινωτή - Παξι-
νού, Μουσούρη, Παππά, Φυσσούν, Χατζίσκου, Κωνσταντά-
ρα, Αλκαίου, Κούρκουλου, Παπαμιχαήλ, Γεωργίτση, Γκιω-
νάκη κ.ά. Συνάμα συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης του
μεγάλου Καρόλου Κουν, αλλά και με το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Το 1976 θα επανεκκινήσει τη

συνεργασία του με το Εθνικό, κατόπιν πρόσκλησης του με-
γάλου θεατρανθρώπου Αλέξη Μινωτή, που τον είχε παρα-
κολουθήσει στην παράσταση «Η όπερα της πεντάρας», σε
σκηνοθεσία του Ζυλ Ντασσέν, παίζοντας με την κορυφαία
Μελίνα Μερκούρη. Και για 21 ακόμα χρόνια θα συνεχίσει
σε αυτό τη μακρά και πολυεδρική θεατρική του πορεία. Τε-
λευταία παράσταση αυτής της γόνιμης θεατρικής του πε-
ριόδου ήταν «Οι βρικόλακες» του Ερρίκου Ίψεν. Ακολουθεί
η συμμετοχή του στο Ελεύθερο Θέατρο με το πέρας της δε-
καετίας του ’90, στα σχήματα αρχικά του Γιάννη Βούρου
και εν συνεχεία του Γρηγόρη Βαλτινού. Στη συνέχεια θα
επανακάμψει στο Εθνικό το 2000, για να υποδυθεί τον ρό-
λο του Θεράποντα στον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή,
σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου. Τελευταίες συμμε-
τοχές για τον Ιάκωβο Ψαρρά στο Εθνικό ήταν ο ρόλος του
Πηλέα στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του
Γιάννη Ιορδανίδη, και του Κάδμου στις «Βάκχες» του Ευρι-
πίδη, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μαραρίτη. Αξίζει να σημει-
ωθεί και η πλατιά παιδευτική παρουσία του μεγάλου μας

ηθοποιού ως δασκάλου της Δραματικής Σχολής του Εθνι-
κού Θεάτρου. 

Στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη

Υψηλής περιωπής ωστόσο υπήρξε η παρουσία του Ιάκω-
βου Ψαρρά και στη μεγάλη οθόνη. Από τις πιο χαρακτηριστι-
κές συμμετοχές του ήταν στο ιστορικό δράμα «Η δίκη των δι-
καστών» του Πάνου Γλυκοφρύδη το 1974, καθώς και στις
ταινίες «Καραβάν Σαράι» (1986) και «Η σκόνη που πέφτει»
(2004) του ταλαντούχου Τάσου Ψαρρά. Αλλά και στην τηλε-
όραση, ο προικισμένος δραματικά Ιάκωβος Ψαρράς μάς χά-
ρισε εξαιρετικές ερμηνείες, που αγαπήθηκαν από το τηλεο-
πτικό κοινό. Μνημονεύουμε χαρακτηριστικά τις σειρές όπου
συμμετείχε επιτυχώς: στη «Μαντάμ Σουσού» (1972-1973),
όπου υποδυόταν με παραστατική ενάργεια τον ρόλο του «Πα-
ναγιωτάκη», στο γνωστό ευθυμογράφημα του μοναδικού Δη-
μήτρη Ψαθά «Τρίτο στεφάνι» (1995) του Κώστα Ταχτσή, στα
«Λιονταράκια του κυρ Ηλία» (1985), στο «Χρώμα του φεγγα-
ριού» (1996), ενώ το κύκνειο τηλεοπτικό άσμα του ήταν η
σειρά της έξοχης Ελένης Ζιώγα, «Alma libre: ελεύθερη ψυ-
χή», το 2001. Να υπενθυμίζουμε ακόμα την ευρεία συμμε-
τοχή του στο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό θέατρο. 

Στην προσωπική του ζωή, ο Ιάκωβος Ψαρράς είχε παν-
τρευτεί δύο φορές, την πρώτη με την κόρη του κορυφαίου
θεατρικού συγγραφέα και διανοουμένου της Αριστεράς Βα-
σίλη Ρώτα –άλλωστε με υποδειγματικό δημοκρατικό ήθος
και συνέπεια στην Αριστερά ήταν τεταγμένος και ο Ιάκωβος
Ψαρράς– Μαρούλα Ρώτα, με την οποία απέκτησε μια κόρη,
και τη δεύτερη με την ηθοποιό Λιάνα Λαζαρίδου, με την
οποία απέκτησε άλλη μία κόρη. Το 1978 ο περίφημος ηθο-
ποιός είχε εκδώσει την ποιητική συλλογή «Μνήμες». Μοίρα
τραγική, ο Ιάκωβος Ψαρράς άφησε την τελευταία του πνοή
σε ηλικία 70 ετών, στις 21 Νοεμβρίου 2006 στη Θεσσαλονί-
κη, όπου τέσσερις μέρες νωρίτερα είχε υποβληθεί σε εγχεί-
ρηση ανοικτής καρδιάς. Υψηλό δραματικό ύφος, πολυεπίπε-
δη λυρική παιδεία και καλλιτεχνική αιδημοσύνη ήταν τα στοι-
χεία με τα οποία πορεύτηκε στην πολύπλαγκτη και επιτυχη-
μένη υποκριτική πορεία του ο Ιάκωβος Ψαρράς, κληροδο-
τώντας μας μεγάλες ερμηνείες στην κλασική δραματουργία. 

*Συγγραφέας, α’ αναπληρωματικός 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Θεατρικές παραστάσεις
1956/1957: Μαρία Στιούαρτ
1962/1963: Ποντικοπαγίδα
1963/1964: Δέκα μικροί νέγροι
1963/1964: Ο αντιπρόσωπος
1964/1965: Μαρία Στιούαρτ
1965/1966: Ο σταυρός και το σπαθί, Ένας αστρολόγος
1971/1972: Μάνα κουράγιο
1972/1973: Ο λοχαγός του Κέπενικ
1976/1977: Ο άλλος Αλέξανδρος
1977/1978: Ο υπάλληλος
1979/1980: Ο αρχοντοχωριάτης
1979/1980: Η έξωση
1979/1980: Πλατόνωφ
1979/1980: Ευτυχισμένες μέρες – Το τέλος του παιχνιδιού
1980/1981: Στον βυθό
1983/1984: Η αυλή των θαυμάτων
1987/1988: Ο πατέρας
1992/1993: Φορτουνάτος
1997:  Βρικόλακες
1998/1999: Ανθή
2002/2003: Η κασέτα

Ρετρό

Ένας πολυεπίπεδος καλλιτέχνης

Ιάκωβος Ψαρράς

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



ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΑΡΘΡΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

44

ΟΓιάννης Ορφανίδης ανήκει σε μια σπά-
νια κατηγορία ανθρώπων. Καταρτισμέ-
νος επιστήμονας, άριστος επαγγελμα-

τίας, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ένας ξεχωρι-
στός άνθρωπος.

Στην καθημερινότητά του βλέπει κάποιος χα-
ρακτηριστικά σημάδια που τον κάνουν να ξεχω-
ρίζει και με τις πράξεις του αποτελεί ζωντανό
παράδειγμα προς μίμηση. Είναι ένας άνθρω-
πος που χαρακτηρίζεται από ευαισθησία και
υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και ευθύνης. Με
τις ενέργειές του δείχνει πως είναι ένας πραγ-
ματικός φιλάνθρωπος, ενώ ο εθελοντισμός
του θεωρώ ότι αποτελεί σημείο αναφοράς. 

Ο Γιάννης εργάζεται στο αεροδρόμιο ως μη-
χανικός αεροσκαφών και
αποτελεί υπόδειγμα επαγ-
γελματία. Είναι ένας αλη-
θινός τζέντλεμαν και ένας
πολίτης που με τις ενέργει-
ές του απλά αποδεικνύει τι
σημαίνει να είσαι πραγμα-
τικός άνθρωπος με ευαι-
σθησία και φιλότιμο. Το
γεγονός ότι του αρέσει να
βοηθάει όπως και όσο
μπορεί τον κόσμο δείχνει
πόσο ξεχωριστός είναι.

Πολιτικοποιημένος και ευαισθητοποιημέ-
νος, αποτελεί πρότυπο εθελοντή στην κοινω-
νία. Ελάχιστη απόδειξη της δράσης του είναι η
συμπόρευσή του με το Κέντρο Εργασίας Ανα-
πήρων «Συνεργασία Δημιουργία». Ο ίδιος επι-
σημαίνει ότι μόνο αν αναπτύξουμε διάφορες
μορφές συλλογικής κοινωνικής δράσης θα
έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις
προϋποθέσεις για μια κοινωνία που θα στηρί-
ζεται στην αλληλεγγύη, στην προστασία όλων
των πολιτών, και κυρίως εκείνων που έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες. Στόχος του ως σύγχρονου
και πολιτικοποιημένου ανθρώπου είναι, όπως
τονίζει, η δράση για θεσμοθέτηση κοινωνικών
δομών που θα παρέχουν την αναγκαία υποστή-
ριξη στους αδύναμους και αδύνατους και πρω-
τίστως στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γνωρί-
ζοντας τις ευαισθησίες και το πάθος των συ-
νανθρώπων μας που ανήκουν στις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες θεωρεί, όπως λέει, χρέος
του να συνδράμει καθημερινά με πρωτοβου-
λίες και ενέργειες που συνδυάζονται με αίσθη-
μα ηθικής ευθύνης. Θεωρεί επίσης καθήκον
του και ηθική υποχρέωσή του να στέκεται δί-
πλα στους συνανθρώπους του. Καθημερινός
στόχος του είναι να μπορεί να ανταποκριθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες
των άλλων και να συμβάλλει με το μέγιστο των
δυνάμεών του στην προσπάθεια για την πρό-
οδο και την ανάπτυξη της πατρίδας μας αλλά
και στη διασφάλιση της αξιοπρεπούς καθημε-
ρινότητας όλων των πολιτών.

Πρότυπο άξιου 
συμπολίτη μας
Γιάννης Ορφανίδης

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Δ
εν ξέρω εάν είμαι από
τους λίγους φανατικούς
του ραδιοφώνου. Από

εκείνους δηλαδή που ακούνε
ανελλιπώς ραδιόφωνο. Ίσως
είναι το γεγονός πως είμαι από
τους πρώτους. Ίσως είναι ο
έρωτας. Το πάθος. Η τρέλα που
νιώθω για το ραδιόφωνο.

Tα πράγματα άλλαξαν, όμως.
Έχουμε πολλούς ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς. Και είναι καλό.
Βοηθάει στην πλουραλιστική ενημέρωση.
Όταν αυτή γίνεται σωστά και δεν μεταδί-
δουμε ειδήσεις τις οποίες αντιγράφουμε
από το Google, που για όλους είναι ίδιες!
Ναι στον πλουραλισμό, λοιπόν. Ναι στο
ελεύθερο ραδιόφωνο. Ναι στις ζωντανές
ενημερωτικές εκπομπές.

Όμως αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κα-
νέναν όταν «πιάνει» το μικρόφωνο να λέει
ό,τι γουστάρει και να «σκοτώνει» την ελλη-
νική γλώσσα! Και να προσθέσω πως δεν
μπορούν όλοι να κάνουν εκπομπές. Χρει-
άζεται καλός χειρισμός της γλώσσας. Και
κυρίως σωστή άρθρωση. Είναι αλήθεια
ότι τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν τό-
σα πολλά… μαργαριτάρια που ήθελα όχι
να σπάσω ή να πετάξω από το παράθυρο
το ραδιόφωνο, αλλά να το θρυμματίσω
στην κυριολεξία! Ήταν κάποια από τα…

μαργαριτάρια που σε έβγαζαν
από τα ρούχα σου. Όχι ρε συνά-
δελφε «του πάτερ»! Δεν λέμε «η
τέα βασίλισσα»! Τι το ήθελες
εκείνο «τον εκλιπών»; Αλλά και
αυτό το «από ανέκαθεν αγαπού-
σε την Ελλάδα ο… εκλιπούσας»
σε τελειώνει σε χρόνο-ρεκόρ!

Εκεί που θέλω να σταθώ πε-
ρισσότερο είναι στα… μαργαρι-
τάρια-τούβλα που αμολάνε στις
ποδοσφαιρικές μεταδόσεις κά-

ποιοι συνάδελφοι. Επειδή έχω κάνει χιλιά-
δες, γνωρίζω καλά πώς πρέπει να γίνεται
μια μετάδοση με σωστούς κανόνες και πο-
δοσφαιρικούς όρους. Δεν μπορώ να κατα-
λάβω τι σημαίνει αυτό που συνεχώς έλεγε
ο εκφωνητής του αγώνα Ατρομήτου -
Ολυμπιακού στο Περιστέρι «…μια υποψία
καλής στιγμής»; Ή το άλλο που διαρκώς
τόνιζε: «Σε ένα σετ παιχνίδι ο Ολυμπια-
κός…». Και εκείνο το «με αυτή την ασίστ ο
Φορτούνης σπάει το “μαν του μαν” των
παικτών του Ατρομήτου», τι το ήθελες;
Φαίνεται πως είχες μπερδέψει το ποδό-
σφαιρο με το μπάσκετ ή με κάποιο άλλο
ομαδικό άθλημα! Δεν εξηγείται αλλιώς…
Κάποια στιγμή που επανήλθε ο ήχος, ο
οποίος για δυο-τρία λεπτά είχε χαθεί από
τη Λεωφόρο όπου γίνονταν το ντέρμπι Πα-
ναθηναϊκού - ΠΑΟΚ, ακούστηκε ο εκφω-

νητής να λέει: «Αποκαταστάθηκε το πρό-
βλημα». Άνθρωπέ μου, το πρόβλημα λύνε-
ται. Δεν αποκαθίσταται! Και δεν είναι μόνο
αυτά. Ακούγοντας κάθε Σαββατοκύριακο
τους αγώνες από το ραδιόφωνο, από την
ΕΡΑ πιο συγκεκριμένα, βλέποντας παράλ-
ληλα εικόνα από την τηλεόραση, κατέγρα-
ψα πολλά πολλά… μαργαριτάρια! 

«Ο Χάμες Ροντρίγκες φεύγει (δεν ξέρει
κανείς με ποιον τρόπο, από πού και γιατί…
φεύγει!) από τον Ίνγκασον και σουτάρει
δυνατά στο… δοκάρι! Βέβαια δεν μπορού-
με να γνωρίζουμε εάν ο άσος του Ολυμ-
πιακού «έσπασε» το πόδι του (ο Θεός να
τον έχει καλά, όπως και όλους τους παί-
κτες!) ύστερα από το δυνατό σουτ στο…
δοκάρι!  «Ο Κωνσταντέλιας (ο μικρός άσος
των «κιτρινόμαυρων» που μέρα με τη μέρα
γίνεται ο ηγέτης του «Δικεφάλου» της Θεσ-
σαλονίκης) περνάει (δεν μας είπε από
πού…), κάνει σέντρα και ο Ζίβκοβιτς χτυ-
πά κεφαλιά στον δοκό!». Σιγά ρεε συνά-
δελφε! Ευτυχώς δηλαδή που ο δυστυχής
ο Ζίβκοβιτς, ο μπαλαδόρος του ΠΑΟΚ, δεν
«έσπασε» το κεφάλι του!

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή, κύριοι συνά-
δελφοι σπίκερ. Και καλό είναι να παρακο-
λουθήσετε και κάποια σεμινάρια. Δεν
παίρνουνε το «μαρκούτσι» και όποιον πά-
ρει… Δεν φταίμε σε τίποτα να πάθουμε
καρδιά! Έλεος πια. Έλεος!

Ο
ι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος και
εκλέγονται για 4 συνεχή έτη. Προϋποθέσεις για
να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για το βουλευτι-

κό αξίωμα είναι να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει συμ-
πληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και να έχει τη νόμι-
μη ικανότητα του εκλέγειν. Υπάρχουν όμως και κωλύμα-
τα τα οποία μπορεί να είναι:

α) Γενικά: Εάν δε παραιτηθούν πρώτα από τις θέσεις
τους γραπτώς (π.χ. έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλ-
ληλοι του Δημοσίου, υπηρετούντες στα Σώματα Ασφα-
λείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπάλληλοι των ΟΤΑ ή
άλλων ΝΠΔΔ, αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των ΟΤΑ,
διοικητές/σύμβουλοι/πρόεδροι ΔΣ ΝΠΔΔ/κρατικών ΝΠΙΔ δημο-
σίων επιχειρήσεων. Εξαιρούνται όμως οι καθηγητές ΑΕΙ όπου κατά
τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου απλά αναστέλλεται η άσκη-
ση της αρμοδιότητάς τους και αναπληρώνονται.

β)Τοπικά: Εμποδίζουν τον υποψήφιο να θέσει υποψηφιότητα μό-
νο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια που υπηρέτησε. Πιο
συγκεκριμένα διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι ΔΣ, σύμβουλοι
των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή δημοσίων επιχειρήσεων, τα μέλη των ΑΔΑ, οι
ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων, δεν δύ-
νανται να είναι υποψήφιοι ούτε και να εκλεγούν βουλευτές στην
εκλογική περιφέρεια που υπηρέτησαντους τελευταίους 16 μήνες
της τετραετούς βουλευτικής περιόδου.

γ) Απόλυτα: Επιβάλλεται στέρηση εκλογιμότητας σε όσους έχουν
αναλάβει για ορισμένο χρόνο μια υπηρεσία (π.χ. πολιτικοί υπάλλη-
λοι και στρατιωτικοί που έχουν υποχρέωση να παραμείνουν στην
υπηρεσία τους για ορισμένο χρόνο και δεν μπορούν να ανακηρυχ-

θούν υποψήφιοι ή να εκλεγούν βουλευτές για όσο χρόνο
διαρκεί η υποχρέωσή τους. Τα κωλύματα αυτά διερευ-
νώνται από το Πρωτοδικείο. 

Μετά τις εκλογές

Μετά την εκλογή του υποψηφίου, θα πρέπει να επιλέ-
ξει μέσα σε 8 ημέρες την ιδιότητα του βουλευτή είτε
την προηγούμενη ιδιότητά του. Οι βουλευτές πριν από
την ανάληψη των καθηκόντων τους δίνουν θρησκευτικό
ή πολιτικό όρκο (οι αλλόθρησκοι δίνουν όρκο προσαρ-
μοσμένο στη δική τους θρησκεία. Γενικά πάντως οι βου-
λευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα γνώμης και ψή-

φου κατά συνείδηση, δεν ελέγχονται και δεν ανακαλούνται, δεν
τους αποδίδονται πολιτικές ευθύνες, ενώ αν ο βουλευτής θέλει
να παραιτηθεί, υποβάλλει γραπτή δήλωση στον πρόεδρο της
Βουλής και αυτή δεν ανακαλείται. 

Οι βουλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν κα-
ταδιώκονται και δεν εξετάζονται για τη γνώμη ή την ψήφο που
έδωσαν, εκτός αν πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση ύστερα
από άδεια της Βουλής (η οποία θα πρέπει να δοθεί μέσα σε 45
ημέρες από την υποβολή της έγκλησης στον πρόεδρο της Βου-
λής). Για πράξεις άσχετες με τα καθήκοντά του διώκεται για όλα
τα αδικήματα μετά από άδεια της Βουλής (άρση ασυλίας), όποτε
αίρεται το ακαταδίωκτο των βουλευτών, δηλαδή η μη άσκηση ποι-
νικής δίωξης για ποινικά κολάσιμες πράξεις που επισύρουν ποινές.
Πάντως άδεια της Βουλής δεν απαιτείται για βίαια αυτόφωρα κα-
κουργήματα, όπου αίρεται το ακαταδίωκτο μετά από αίτηση του ει-
σαγγελέα στον πρόεδρο της Βουλής.

Ποιοι και πώς «σκοτώνουν» την ελληνική γλώσσα!

Βουλευτές: Κωλύματα εκλογιμότητας, ασυμβίβαστα και το ακαταδίωκτο

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Εβδομάδα με ηπιότερες 
καταστάσεις

Γενικότερα, αυτή η εβδομάδα είναι πιο ήσυχη από την
προηγούμενη, αλλά δεν παύει να έχει την επιρροή της
Πανσελήνου, που πραγματοποιείται στο ζώδιο του

Λέοντα στις 5 Φεβρουαρίου. Το δεύτερο δεκαήμερο των
σταθερών ζωδίων θα δεχτεί τη μεγαλύτερη πίεση (Ταύρος,
Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος), ενώ αυτές τις μέρες θα
υπάρχουν και βοηθητικές όψεις αλλά όχι τόσο δυνατές ώστε να
μπορέσουμε να πάρουμε οριστικές αποφάσεις.  

Κριός
(21/3-20/4)

Είστε αρκετά προστατευμένοι σε σχέση με άλλα
ζώδια, οπότε καλό είναι να μη συρρικνώσετε τα συναι-
σθήματά σας, αλλά και τον τρόπο που θέλετε να εκ-
φραστείτε. Προς το τέλος της εβδομάδας θα έχετε
μία πολύ ευνοϊκή επαγγελματική κίνηση, που θα σας
δώσει αρκετό θάρρος να προχωρήσετε.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στις 5/2 σάς
δημιουργεί έντονα συναισθήματα και προσπαθεί με
έναν απόλυτο τρόπο να σας δείξει τι πρέπει να κρατή-
σετε στη ζωή σας και τι όχι. Ιδίως εσείς του δεύτερου
δεκαημέρου οφείλετε να σεβαστείτε τον εαυτό σας
και να προχωρήσετε σε καινοτομίες και αλλαγές.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά αυτό το διάστημα,
λόγω του Άρη στο ζώδιό σας, αλλά και της Πανσε-
λήνου που επενεργεί στον τρόπο της σκέψης και
της επικοινωνίας σας με τους άλλους. Πολλά πράγ-
ματα σας έχουν κουράσει, αλλά εσείς πάντα βρί-
σκετε τρόπους να ανανεώνεστε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά βοηθητική για
σας. Θα έχετε μεγάλη επιθυμία να μοιραστείτε με
τους άλλους τους προβληματισμούς σας και να
κάνετε κάποιες βαθιές σκέψεις, που θα σας βοη-
θήσουν στην κατανόηση ενός προβλήματος, που
κρατά χρόνια.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Είναι αλήθεια ότι έχετε κουραστεί αρκετά, και
όλο αυτό επαναλαμβάνεται αρκετούς μήνες πριν.
Τώρα έχετε να διαχειριστείτε μία Πανσέληνο στον
δωδέκατο τομέα σας, που διογκώνει καταστάσεις
που σας φοβίζουν και σας δυσκολεύει να κατα-
νοήσετε τις συμπεριφορές κάποιων. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Αυτή η περίοδος είναι γεμάτη με εντάσεις και σί-
γουρα όλα σάς καλούν να πάρετε οριστικές απο-
φάσεις, κυρίως σε οικογενειακά θέματα. Επίσης
έχετε μπει σε μία περίοδο αναθεωρήσεων με πρό-
σωπα και καταστάσεις, που δεν ταιριάζουν με τις
δικές σας επιθυμίες και τον τρόπο ζωής.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στις 5/2
θα επηρεάσει έντονα εσάς του δεύτερου δεκαημέ-
ρου, φέρνοντας αρκετά πράγματα στην επιφάνεια.
Οι σημαντικοί τομείς της ζωής σας έχουν βρεθεί
σε σεισμογενές έδαφος και εσείς καλείστε να ανα-
δομήσετε και πάλι την ζωή σας. 

Τοξότης
(22/11-21/12)

Η εβδομάδα αυτή έχει αρκετά πιο ήρεμα πατή-
ματα για σας, εξάλλου η θέση του Δία στον Κριό
σάς έχει φροντίσει αρκετά, ιδίως εσάς του πρώ-
του δεκαημέρου. Το πέρασμα επίσης του Ερμή
στον Υδροχόο θα λύσει πολλά επικοινωνιακά σας
προβλήματα.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Για σας του πρώτου δεκαημέρου, θα υπάρξουν
καλές συγκυρίες σε κάθε θέμα που αφορά οικογε-
νειακές υποθέσεις και ζητήματα ακινήτων και περι-
ουσίας. Γενικότερα θα γίνει έντονη η επιθυμία σας
να ελέγχετε τους άλλους, να συμμετέχετε σε υπο-
θέσεις που ίσως και να μη σας αφορούν απόλυτα.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Για σας τους Υδροχόους, κυρίως του δεύτερου
δεκαημέρου, η Πανσέληνος στις 5/2 θα φέρει αρ-
κετές ανατροπές. Καλό είναι σε περιόδους κρίσης
να μην υπάρχουν αντιδράσεις σε ό,τι συμβαίνει, για-
τί θα εξαντλήσετε το σώμα αλλά και την ορθή σκέ-
ψη σας.  

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Είστε από τους περισσότερο ευνοημένους αυτής
της εβδομάδας, εφόσον και η Αφροδίτη βρίσκεται
στο δικό σας ζώδιο και ανανεώνει την προσωπική
σας ζωή αλλά και τον μαγνητισμό σας. Καινούργιες
γνωριμίες και σχέσεις που θα ξεκινήσουν τώρα θα
έχουν μία πολύ καλή εξέλιξη στη ζωή σας.  

Λέων
(23/7-22/8)

Η επίδραση της Πανσελήνου  αυτή την εβδομάδα
είναι πολύ έντονη, εφόσον πραγματοποιείται στο δι-
κό σας ζώδιο στις 5/2. Το αποτέλεσμα είναι να έχετε
έντονη ανησυχία για πολλά πράγματα και, μέσα σε
όλο αυτό τον καταιγισμό γεγονότων και συμπεριφο-
ρών, θα εξαντληθείτε σωματικά και ψυχολογικά.
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Oταν ένας ποδοσφαιριστής πεθαίνει
στο γήπεδο από ανακοπή καρδιάς,
υπάρχει φταίχτης; Στην Ελλάδα

δεν φταίει κανένας και ποτέ, ενώ ο ένας
μεταθέτει τις ευθύνες στον άλλον. Ας
θυμηθούμε τη μακάβρια λίστα.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν
δύο θάνατοι. Ο 20χρονος Ηλίας Μπρέλλας
στο Μαυρομμάτι Καρδίτσας και, τρεις ημέ-
ρες αργότερα, ο 46χρονος Σάκης Σαράντης
στο Δρέπανο Αργολίδας.

Το 2016 έφυγαν δύο ακόμα παλικάρια
με τον ίδιο τρόπο. Ο Σωτήρης Νικολακό-
πουλος στην Καλαμάτα και ο Χαράλαμπος
Καμπουρίδης του Άρη Ανθούπολης στο
γήπεδο του Περιστερίου. Στην Καλαμάτα
έγινε και τουρνουά μεταξύ ομάδων, ώστε
να συγκεντρωθεί ένα ποσό 1.000 ευρώ
για την αγορά απινιδωτή.

Το 2019 στη Μαγνησία έχασε τη ζωή
του από ανακοπή καρδιάς την ώρα του
αγώνα ο Χρήστος Πετρίδης. Τρία χρόνια
αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2020, ο
22χρονος Αλέξανδρος Λάμπι κατέρρευσε
στο γήπεδο στον αγώνα της Ηλιούπολης
με την Ερμιονίδα. 

Σώθηκε από... θαύμα

Στο Euro 2021, ο πλανήτης κράτησε την
ανάσα του όταν ο διεθνής Δανός Κρίστιαν
Έρικσεν κατέρρευσε στον αγώνα με τη Φιν-
λανδία. Σώθηκε εξαιτίας ενός ιατρικού θαυ-
ματουργού μηχανήματος, του απινιδωτή.
Τότε η Ελλάδα αποφάσισε ότι πρέπει να
αγοραστούν απινιδωτές. Πολλοί δήμοι και
περιφέρειες αγόρασαν. Όχι, όμως, για γήπε-
δα που ήταν δικά τους. Στην Καρδίτσα, μάλι-
στα, όχι μόνο δεν υπήρχε απινιδωτής, αλλά
ούτε καν γιατρός. Κι εδώ αρχίζει το θέατρο
του παραλόγου. Η προϊσταμένη αρχή του
ποδοσφαίρου, ΕΠΟ, μετέθεσε την ευθύνη
της μη ύπαρξης απινιδωτή στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση. Στο μεταξύ, γνωρίζοντας ότι
στα περισσότερα γήπεδα της Επικράτειας
δεν υπάρχει απινιδωτής, τα πρωταθλήματα
συνεχίστηκαν κανονικά! Όταν «έσβησε» στο
γήπεδο ο Σάκης Σαράντης, η ΕΠΟ πήρε…
γενναία απόφαση. Δεν θα αδειοδοτείται γή-
πεδο αν δεν υπάρχει απινιδωτής. Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μέσω της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε
ότι απινιδωτές υπάρχουν για τα μεγάλα
αθλητικά γεγονότα που φιλοξενούνται, αλ-
λά για τα μικρά γήπεδα την ευθύνη έχουν η
ΕΠΟ και η τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (ΕΠΣ). Ποιος, τελικά, έχει την

ευθύνη; Ο… κανένας. Στο μεταξύ, μετά τον
θάνατο του Ηλία, ο παρατηρητής αγώνων
Ηλίας Χατζής δήλωσε ότι στα γήπεδα δεν
υπάρχουν γιατροί κι ότι υπογράφουν ως για-
τροί… σοβατζήδες και ταξιτζήδες! Έκανε
και σχετική καταγγελία στη Δικαιοσύνη της
Καρδίτσας ήδη από το 2018, αλλά ουδείς
ασχολήθηκε. Επιπλέον, τόνισε ότι στα Δελ-
τία Υγείας των ερασιτεχνών ποδοσφαιρι-
στών δεν υπογράφουν καρδιολόγοι, όπως
προβλέπεται, αλλά άσχετες ειδικότητες ή
και… κανένας. Στην Καρδίτσα εισαγγελέας
άρχισε έρευνα. Στις άλλες περιπτώσεις θα-
νάτων, ποιος; Κι ο αθλητικός εισαγγελέας;
Στην Καρδίτσα κυοφορείται σύνδεσμος
ερασιτεχνικών ποδοσφαιριστών, που θα αν-
τικαταστήσει επί της ουσίας τόσο την ΕΠΟ,
όσο και την τοπική ΕΠΣ. Στο μεταξύ, τα πρω-
ταθλήματα συνεχίζονται κανονικά κι αυτό το
Σαββατοκύριακο και χωρίς απινιδωτή.

του Άλκη Φιτσόπουλου

Θάνατοι στο γήπεδο: Ποιος φταίει; Ο... κανένας

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός κι όποιος αντέξει
Το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός στην Τούμπα σαφώς και ξεχωρίζει στην 20ή
αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, γιατί έχει μεγάλη σημασία το
αποτέλεσμα. Οι δυο τους ισοβαθμούν στην 3η θέση κι όποιος νικήσει αποκτάει
βαθμολογικό αλλά κυρίως ψυχολογικό προβάδισμα. Επίσης, απέχουν τρεις βαθ-
μούς από τον 2ο Παναθηναϊκό και πέντε από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Η οποία Ένωση
δεν έχει εύκολο έργο με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, καθότι οι γηπεδούχοι έχουν
στόχο την εξάδα που οδηγεί στα play off. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία σ’
ένα ματς που προσφέρεται για να γιατρέψει τις πληγές του. Όλοι οι άλλοι αγώνες
είναι «μικρά ντέρμπι» σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας. Το πλήρες πρόγραμμα:
Σάββατο: ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (17:00, Cosmote TV), Ιωνικός - Άρης (19:00, Cos-
mote TV). Κυριακή: Παναθηναϊκός - Λαμία (17:00, Cosmote TV), Ατρόμητος - ΑΕΚ
(17:30, NOVA), Παναιτωλικός - Αστέρας Τρ. (20:00, Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Ολυμ-
πιακός (20:30, NOVA). Δευτέρα: Λεβαδειακός - Βόλος (16:00, NOVA).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(20 αγώνες)
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Σοβατζήδες, ταξιτζήδες
υπογράφουν ως γιατροί

αγώνων και η ΕΠΟ
«σκοτώνεται» με την Τοπική

Αυτοδιοίκηση για 
τους απινιδωτές

Ηλίας Μπρέλλας Σάκης Σαράντης
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Μητσοτάκης
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν θέση. Πώς έγι-

νε και η ανυπόληπτη ποδοσφαιρικά Ελλά-
δα κατάφερε να πάρει τον τελικό του ευ-
ρωπαϊκού Super Cup 2023 στο «Καραϊ-
σκάκης» και τον τελικό του Conference
League 2024 στην «ΟΠΑΠ Arena-Αγιά Σο-
φιά»; Το «σφύριξαν» στην Κουμουνδού-
ρου ότι ήταν δουλειά του Μητσοτάκη.

Ρουφιάνος
Ποιος έβαλε στο μάτι την Αρεοπαγίτη

Διονυσία Μπιτζούνη, πρόεδρο της Επι-
τροπής Ελέγχου Διακυβέρνησης και Συμ-
μόρφωσης της ΕΠΟ, και διασπείρει ψευ-
δείς ειδήσεις; Η ίδια το γνωρίζει. Με την
επιστολή της στην Εκτελεστική Επιτροπή
της ΕΠΟ επισήμανε ότι ξέρει ποιος.

Στην πλάκα
Μετά από αυτό που έκανε ο Μπαλτά-

κος, να δηλώσει ότι δεν υπήρξε πέναλτι
υπέρ του Άρη στο ματς με την ΑΕΚ, γιατί
«ρώτησα την ΚΕΔ» –χωρίς ν’ αναφέρει
ποιο μέλος–, στην UEFA δεν πρόκειται

να τον ξαναπάρουν στα σοβαρά. Αυτό
μαθαίνουμε από τη Νιόν. 

Έκπτωτος
Ερώτηση: Όταν ένας πρόεδρος Ένωσης

Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) κηρύσ-
σεται έκπτωτος με διαπιστωτική πράξη της
ΓΓΑ, γιατί συνεχίζει να είναι μέλος επιτρο-
πών του ποδοσφαίρου; Τι λέει γι’ αυτό η
Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ; Κατά τα
άλλα, το ελληνικό ποδόσφαιρο βάλτωσε.

Celebrities
Να βάλουμε και λίγο celebrities στη

ζωή μας. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης
δεν είναι πια ζευγάρι με την Ειρήνη Πα-
παδοπούλου. Την τραγουδίστρια πο-
λιορκεί άλλος ποδοσφαιριστής, που
αγωνίζεται στη θέση του δεξιού μπακ.
Όχι από ομάδα της Αθήνας. Μέχρι και ο
πριν τον Πασχαλάκη την πλησίασε. 

Παρατράγουδα
Την Πέμπτη θα γίνει ο πρώτος ημιτελι-

κός του Κυπέλλου, ΑΕΚ – Ολυμπιακός,

στην «ΟΠΑΠ Arena-Αγιά Σοφιά». Μπορεί
αυτό το ματς να είναι η αρχή του τέλους,
αν έχουμε παρατράγουδα. Αν, στο μετα-
ξύ, δεν έχει γίνει κάτι στην Τούμπα στο
ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός την Κυριακή.
Το τέλος έρχεται.

Κορμοράνοι
Στο μεταξύ, ο Βοτανικός μπαίνει σε

τροχιά μπουλντόζας, μετά το άνοιγμα
των φακέλων για τις κατασκευάστριες
εταιρείες. Σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες, οι… κορμοράνοι στον Βοτανι-
κό… αποφάσισαν να φύγουν, γιατί,
όπως επισήμαναν, δεν έχουν καμία πολι-
τική στήριξη. Πάνε εκείνες οι εποχές…

Τραπεζικοί 
Η συνεργασία της Αρχής Ξεπλύματος

Μαύρου Χρήματος, της οποίας προΐστα-
ται ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρήκε
«λαβράκια» πολλά και μεγάλα στο ποδό-
σφαιρο. Σε συνεργασία με την Εθνική
Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας
(Ε.Π.ΑΘΛ.Α) της ΓΓΑ, θα ανοιχτούν τρα-
πεζικοί λογαριασμοί. Στην Ελλάδα. Όχι
στην… Κουάλα Λουμπούρ.

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Να κλείσει 
το μαγαζί 
να ξεβρομίσει

Eίναι απορίας άξιον πως ακό-
μα υπάρχουν άνθρωποι,

εκτός των «φανατικών», που πηγαί-
νουν στο γήπεδο μ’ αυτά που γίνον-
ται στο παρασκήνιο. Ο ανεκδιήγη-
τος Άγγλος αρχιδιαιτητής Στιβ Μπέ-
νετ, που ενθυλακώνει 400.000 ευ-
ρώ τον χρόνο για να παριστάνει την
κορυφή της διαιτησίας, όρισε τον
Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ διαιτητή
του μεγάλου ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμ-
πιακού, ενώ όλοι γνωρίζουν τις
στενές του σχέσεις με τον Λούμπος
Μίχελ, πρώην τεχνικό διευθυντή
του ΠΑΟΚ. Στην Αγγλία θα περνού-
σε απαρατήρητο, στην Ελλάδα της
βρομιάς και της δυσωδίας δεν θα
μπορούσε. Όλοι γνωρίζουν τις σχέ-
σεις των δύο ανδρών. Όμως, ο
Μπένετ αδιαφόρησε. Ο Ολυμπια-
κός χαρακτήρισε «συμμορία» τους
Μπαλτάκο, Μπένετ και τον βοηθό
του, Στ. Μάνταλο. Ο ΠΑΟΚ απάντη-
σε ότι η πρώην σύζυγος του Καρεμ-
πέ, Αντριάνα Σκλεναρίκοβα, είναι
επίσης Σλοβάκα, άρα θα μπορούσε
να επηρεάσει τον Κρούζλιακ. Θέ-
σεις από τα καταγώγια και των δύο.
Ο Ολυμπιακός απείλησε να μην κα-
τέβει στην Τούμπα. Ο δε πρόεδρος
της ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος δήλω-
σε ότι είναι αργά να αλλάξει ο διαι-
τητής. Λες κι είναι οπαδός κι όχι
πρόεδρος. Ένα πράγμα σώζει το
ελληνικό ποδόσφαιρο. Να το κλεί-
σει κάποιος για πέντε χρόνια, να γί-
νει ερασιτεχνικό για να ξεβρομίσει.
Και να σταματήσει ο υγιής οπαδός
να κοροϊδεύει τον εαυτό του.
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Το 1894, στο παιχνίδι Σάντερλαντ -
Ντέρμπι, ο διαιτητής ήρθε στο
ημίχρονο. Στο μεταξύ, οι δύο ομάδες
είχαν ήδη παίξει. Το θεώρησε ως μη
γενόμενο και το ματς συνεχίστηκε με
ακόμα δύο ημίχρονα. Έληξε 11-0
υπέρ της Σάντερλαντ.

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ο αείμνηστος ηθοποιός Δημήτρης Μυράτ
υπήρξε και ποδοσφαιριστής στον Αθηναϊκό
την περίοδο 1926-27 – είχε παίξει και
εναντίον του Ολυμπιακού. Μετά σπούδασε
φιλολογία στη Γερμανία, αλλά τον κέρδισε
το σανίδι, όπως και τον πατέρα του και τη
μητέρα του Χρύσα Κοτοπούλη, αδερφή της
Μαρίκας.
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Έναν χρόνο μετά και δεν άλλαξε απολύτως τίποτα...



Συνήθως, μία συγκυρία κατά την
οποία τα πάντα, από τα καύσιμα
έως το λάδι και από τον καφέ μέχρι

το χαρτί κουζίνας, έχουν ακριβύνει πολύ,
ευνοεί την εκάστοτε αξιωματική αντιπολί-
τευση. Άλλωστε, οι ψηφοφόροι δηλώ-
νουν σε όλες τις μετρήσεις το αυτονόητo,
ότι δηλαδή το πρώτο κριτήριό τους για τη
διαμόρφωση των πολιτικών τους επιλο-
γών στον δρόμο προς την κάλπη θα είναι η
ακρίβεια στα ράφια. Όμως στην Ελλάδα
του 2023, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και κυβέρνηση τη ΝΔ, δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε όλες τις μετρή-
σεις των δημοσκοπήσεων η διαφορά με-
ταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει
σταθερή, αν όχι και αυξάνεται. Οι συσπει-
ρώσεις των δύο κομμάτων είναι σχετικά
υψηλές, αλλά της ΝΔ ελαφρά υψηλότε-
ρη. Πώς εξηγείται αυτό; Προφανώς, η
απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαν-
τη. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τα
προσωπικά χαρακτηριστικά του πρωθυ-
πουργού σε σχέση με εκείνα του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπο-
ρούσε να βάλει στη ζυγαριά την αντιμετώ-
πιση της τριπλής κρίσης από την κυβέρνη-
ση – πανδημία, ελληνοτουρκικά, «πολεμι-
κός» πληθωρισμός. Αλλά δεν αρκούν αυ-
τά για να εξηγήσουν το πώς μία κυβέρνη-

ση που έχει τη φθορά της διακυβέρνησης
σχεδόν τεσσάρων χρόνων συνεχίζει να
διατηρεί μία πολύ μεγάλη δημοσκοπική
διαφορά.  Συνήθως, τέτοιες απαντήσεις
αναζητούνται στα χαρίσματα εκείνου που
προηγείται, αλλά και στις αδυναμίες εκεί-
νου που έπεται. Και στα μάτια των ψηφο-
φόρων, η μεγαλύτερη αδυναμία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι το κυβερνητικό του παρελθόν.
Στο οποίο τώρα προστίθεται και το… θε-
σμικό του παρόν.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο υποψή-
φιος πρωθυπουργός του 2015, που μπο-
ρούσε να καλλιεργεί προσδοκίες του τύ-
που «το ένα δέκατο ας κάνει από όσα υπό-
σχεται και όλα θα αλλάξουν». Ο ΣΥΡΙΖΑ

αρνήθηκε, την τετραετία που πέρασε από
την ήττα του στις εθνικές εκλογές, να
ασχοληθεί με τα λάθη της διακυβέρνησής
του. Θα έλεγε κανείς ότι αρκέστηκε στο
να αλλάξει το «αντιμνημονιακό μέτωπο»
με την «προοδευτική διακυβέρνηση», θε-
ωρώντας ότι όλοι οι υπόλοιποι θα έσπευ-
δαν να πάρουν μία θέση κάτω από την ομ-
πρέλα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, οι δε-
σμεύσεις που αναλαμβάνει ενόψει των
εκλογών εξακολουθούν να είναι τύπου
2015 – οι περισσότερες έχουν να κάνουν
με το «ξήλωμα» νόμων της ΝΔ και όχι με
κάτι που δημιουργεί θετικές προσδοκίες. 

Υπάρχει και το ζήτημα της κοινής λογι-
κής: Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει
στη Βουλή ότι δεν μπορεί να μην αναγνω-
ρίσει ένα «ισχυρό πολιτικό ένστικτο» στον
Αλέξη Τσίπρα, πώς είναι δυνατόν ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
απαντά με χαρακτηρισμούς, όπως «επικίν-
δυνος» και άτομο «μειωμένης αντιληπτι-
κής ικανότητας»; Οκτώ χρόνια μετά και ο
ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται σε πολιτικές και τσι-
τάτα μιας τελείως διαφορετικής εποχής,
που όλοι ελπίζουμε ότι έχει περάσει ανεπι-
στρεπτί. Αλήθεια πιστεύει ότι οι πολίτες
θα τον επιβραβεύσουν με την ψήφο τους
για όλα αυτά, συν του ότι κήρυξε τον…
ανένδοτο της εκτροπής;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Σε ρυθμούς ψηφοδελτίων κινούνται
οι επιτελείς στο Μαξίμου και στην

κομματική έδρα της Πειραιώς, όπου ό,τι
προεργασία έγινε-έγινε, αφού μένει πια ο
Κυριάκος Μητσοτάκης να «ανάψει» επι-
σήμως το πράσινο φως δίπλα σε κάθε
όνομα. Πότε θα γίνει αυτό; Εντός των
ημερών, λένε από την Πειραιώς, αφού τα
ψηφοδέλτια από άποψη προεπιλογής εί-
ναι έτοιμα στο 95%. Ζήτημα να υπάρχουν
καμιά 20αριά «κενά» συνολικά στις λίστες
της επικράτειας. Μένει τώρα να φανεί ο
τρόπος: Πρώτοι οι νέοι –οι 40άρηδες–
ώστε να δοθεί σήμα ανανέωσης της πα-
ράταξης ή μήπως ανακοινώσεις ανά πε-
ριοχή; Περιμένουμε με ενδιαφέρον.

� Αναβαθμίστηκε, λένε… χαιρέκακα κά-
ποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ, η εκπροσώπηση στο

κόμμα,… τουλάχιστον χωροταξικά, επειδή
η Πόπη Τσαπανίδου έχει εγκατασταθεί στον
7ο όροφο της Κουμουνδούρου, δίπλα στο
γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Κι αυτό γιατί ο
προκάτοχός της, ο Νάσος Ηλιόπουλος, δια-
τηρούσε γραφείο έναν όροφο πιο κάτω. Τώ-
ρα, το αν θεωρήσουν αναβάθμιση και το ψη-
φοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος , όταν
ανακοινωθεί και επισήμως ότι η σημερινή
εκπρόσωπος Τύπου θα είναι σε εκλόγιμη
θέση, δεν το γνωρίζω. Γεγονός όμως είναι
ότι ο κ. Τσίπρας θέλει τουλάχιστον δύο γυ-
ναίκες σε εκλόγιμες θέσεις στο ψηφοδέλ-
τιο Επικρατείας.

� Αποκαλυπτική είναι η έρευνα του
iMEdD Lab και του Datalab του Τμή-

ματος Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με αντι-
κείμενο την ανάλυση του διαλόγου για
τις υποκλοπές στο Twitter. Η έρευνα
ανέλυσε 953.722 συνολικές δημοσιεύ-
σεις για τις υποκλοπές, περιλαμβανομέ-
νων tweets, retweets, quotes και
replies από την 1η Απριλίου 2022 έως
τις 14 Ιανουαρίου 2023. Δύο είναι τα
πιο ενδιαφέροντα ευρήματα:

� Η έρευνα διαπίστωσε πως περίπου το
70% των αναρτήσεων δημοσιεύεται από

λογαριασμούς όπου τείνουν να κάνουν «fol-
low» περισσότερο κόμματα και στελέχη της
Αριστεράς, παρά της Κεντροδεξιάς. Πράγμα
που σημαίνει πως τους πολίτες που κινούν-
ται στο Κέντρο και στη Δεξιά το θέμα των πα-
ρακολουθήσεων ελάχιστα τους αγγίζει.

� Ακόμη, η έρευνα κατέδειξε πως οι
δημοσιογράφοι που ερευνούν το ζή-

τημα των υποκλοπών, ή και έχουν υπάρ-
ξει στόχοι παρακολούθησης, περιλαμ-
βάνονται στην κατάταξη των 20 λογα-
ριασμών στο Twitter οι οποίοι έχουν πε-
ρισσότερο αναφερθεί από άλλους
(mentions). Χαρακτηριστικό και το σχό-
λιο «πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ», όπως ο
ίδιος δηλώνει, στον διάλογο που ανα-
πτύχθηκε στο Twitter: «Σε αυτό το πεδίο
χάσαμε τον πόλεμο των υποκλοπών».
Κατανοητό…

ΦΩ.Σ

Οκτώ χρόνια μετά και 
ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται σε
πολιτικές και τσιτάτα μιας
τελείως διαφορετικής
εποχής, που όλοι
ελπίζουμε ότι έχει
περάσει ανεπιστρεπτί

Ξήλωμα νόμων και... ανένδοτος της εκτροπής
i-kyr

Άρχισε το καρναβάλι του... ανένδοτου

«Ας θυμηθούν εκεί στην Κουμουνδούρου μήπως με την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήρθαν οι επιχειρηματίες που
ακόμη και σήμερα διακινούν το Predator στην Ελλάδα»;

Είπε
ο Δημήτρης
Μάντζος:

Σιγά-σιγά οι αλήθειες 
θα αποκαλύπτονται.

Eκπρόσωπος Τύπου 
του ΠΑΣΟΚ


