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ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θα ψηφίσουμε 
με λογική και
όχι με θυμικό

«Εξαιρετική ευκαιρία»
η πρώτη Κυριακή

Οι απάτες 
Τσίπρα
με «γιαπί»
και Πολάκη

«Δεν θέλω να
συνεργαστώ
με κανέναν»

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 - AΦΙΕΡΩΜΑΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΡΕΥΝΑ «Π»

Ο πόλεμος 
των κατασκόπων
στην Αθήνα

Η Επανάσταση
των ραγιάδων και
το «ξανθό γένος»

Συμφωνία για «ήρεμα νερά»
στο Αιγαίο μέχρι τις εκλογές

� Σελ. 40-41 � Σελ. 24-25� Σελ. 12

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Πώς θα γλιτώσετε
τον... τσάμπα φόρο

�Σελ. 21

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ποιες αποδείξεις «μετρούν»
για να έχετε έκπτωση

� Σελ. 18-19

� Σελ. 4-7

AΡΘΡΑ - ΓΡΑΦΟΥΝ:
Θ. Παπαμιχαήλ, Γ. Κοντονής, 
Γ. Τσούκαλης, Δ. Ζαννίδης, 

Π. Αβραμόπουλος, 
Τζ. Αλεξάκη

� Σελ. 16-17

� Σελ. 15

ΣΥΡΙΖΑ

ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΣ Ο ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

«Ψηφίζει» ακυβερνησία και ζητά
τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργό

Όλο το παρασκήνιο για 
τον υποτιθέμενο «σασμό»

ΤΟ ΜΕΓAΛΟ
ΣΤΟIΧΗΜΑ

«ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ»

Δεν θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις μεγάλης εθνικής 
εμβέλειας ούτε... παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας

Γιατί το Μέγαρο 
Μαξίμου εκτιμά πως 

η δημοσκοπική εικόνα 
θα αλλάξει μέχρι 

τoν Μάιο

Η πρώτη κάλπη που θα
ανοίξει τον δρόμο για την

αυτοδυναμία είναι το «κλειδί»
για τον Μητσοτάκη, για 
τον οποίο το στοίχημα είναι 
να κόψει πρώτος το νήμα 
και με τέτοια διαφορά που 
να μην καθιστά τις δεύτερες
εκλογές αμφίρροπες.

?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Δήμαρχος Αιγάλεω

Ο στόχος μου για
την επόμενη θητεία

� Σελ. 30

� Σελ. 26-27

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023

8,7 εκατομμύρια προκρατήσεις 
έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα

Ρεκόρ αφίξεων
από Βρετανία
και Γερμανία

του Μητσοτάκη



To παράδειγμα 
της Ισπανίας με 
τη μείωση του ΦΠΑ

Π
ριν από λίγες μέρες, η Κεντρική Τρά-
πεζα της Ισπανίας δημοσίευσε την
τριμηνιαία έκθεσή της για την πορεία

του πληθωρισμού στη χώρα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ο δομικός
πληθωρισμός στην Ισπανία κατέγραψε το
υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 37
ετών, φτάνοντας στο 7,7% σε ετήσια βάση,
ακολουθώντας μια ραγδαία αύξηση από το
2021 μέχρι σήμερα. Ο πληθωρισμός, παρά
τη μείωση και τον μηδενισμό του ΦΠΑ, που
είχε επιβάλει η συμμαχική κυβέρνηση σοσια-
λιστών και αριστερών σε μια σειρά από προ-
ϊόντα διατροφής, αυξήθηκε, από το 5,7% του
Δεκεμβρίου, στο 5,9% του Ιανουαρίου και
στο 6,1% του Φεβρουαρίου, αποδεικνύοντας
πως η οικονομική πολιτική της ισπανικής κυ-
βέρνησης δεν έχει στεφθεί με επιτυχία. Και
πολύ περισσότερο, το μέτρο μηδενισμού του
ΦΠΑ δεν απέδωσε. Οι εγχώριοι οπαδοί του
ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος
(PSOE/S&D) και του ισπανικού κόμματος της
ενωμένης Αριστεράς (Unidas Podemos) εί-
χαν εκφράσει τότε τον ενθουσιασμό τους
από τη λήψη αυτών των μέτρων και ζητούσαν
επίμονα από την κυβέρνηση να προχωρήσει
στη μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον στα προϊόν-
τα διατροφής και στα καύσιμα. Η κυβέρνηση
όμως είχε επιλέξει αφ’ενός τη δημιουργία
των «καλαθιών», που δεν είχαν δημοσιονομι-
κό κόστος, και αφετέρου την υιοθέτηση των
«pass», που είχαν στοχευμένη κατεύθυνση
και μηδενικό δημοσιονομικό αποτύπωμα. Τό-
σο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ συναγωνίζον-
ταν στην οξύτητα της κριτικής τους, εστιάζον-
τας στη «μη σύγκρουση της κυβέρνησης με
τα κυκλώματα της κερδοσκοπίας» και στη
«μη οριζόντια μείωση του ΦΠΑ». Ωστόσο, η
πραγματικότητα για μια ακόμα φορά ήρθε να
τους διαψεύσει.
Το παράδειγμα της Ισπανίας προσφέρει χει-
ροπιαστές αποδείξεις που πιστοποιούν την
ευθυκρισία της ελληνικής κυβέρνησης,
όσον αφορά τη μη χρησιμοποίηση του ΦΠΑ
ως εργαλείου τιθάσευσης του πληθωρι-
σμού. Διότι θα ήταν ένα μέτρο με ιδιαίτερο
δημοσιονομικό βάρος, τα ευεργετήματα
του οποίου θα «χάνονταν» μέσα στις δια-
δρομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, των
παραγωγικών διαδικασιών και των εμπορι-
κών σημείων πώλησης. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Ίων Παπαδάκης

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι το ελληνικό Δημόσιο θεωρεί τα δημόσια έργα
ΠΑΡΕΡΓΑ. Έτσι, τα κατασκευάζει ΟΠΟΤΕ θέλει, ΕΑΝ θέλει και
ΟΠΩΣ θέλει.
Άλλοτε με διαγωνισμούς, που συνεχώς τροποποιούνται και
που είναι ΑΓΝΩΣΤΟ πότε θα ολοκληρωθούν!  Άλλοτε με
«απευθείας» αναθέσεις σε «οικεία πρόσωπα», και… 
Άλλοτε με το «σύστημα Σπίρτζη», τεμαχίζοντας ένα έργο για
να λάβουν μέρος και ημέτεροι εργολάβοι.
Για τα οποία ισχύει ένα παλιό ρητό:
ΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟ-ΛΑΒΕΙΝ!
ΒΕΒΑΙΑ τα Τέμπη, το γυμνό σιδηροδρομικό δίκτυο και τα
έρημα τούνελ «υπενθύμισαν» τελευταία το ενδιαφέρον του
Δημοσίου για τα δημόσια έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
συνεχείς κρατικές διαβεβαιώσεις για τα μέτρα κατά των
αυθαίρετων στα δάση και στις παραλίες. 
Και εν αναμονή των μέτρων, οι παράνομες δασικές παράγκες
έγιναν μεγάλες πολυτελείς βίλες. 
Ενώ εξαφανίστηκε το «χειμέριο κύμα» που επέβαλε
ελεύθερη περιοχή έως τη θάλασσα.
Και σε όλο το πλάτος και μήκος του ξεφύτρωσαν ξενοδοχεία,
εστιατόρια και πανάκριβες τέντες. 
«Και εμείς που είμαστε κάτοικοι της
περιοχής ΠΩΣ θα πάμε στη
θάλασσα;»
«ΠΟΙΑ θάλασσα;» απόρησε ένας
«μετρ» με λευκό σμόκιν. «Βλέπετε
καθόλου θάλασσα;»
«Εκεί υπάρχει ένα κομματάκι»,
έδειξε ο κάτοικος.
Ο «μετρ» είδε το μικρό γαλάζιο και
αναφώνησε έκπληκτος: 
«Μπα, ΚΑΙ πώς μας ξέφυγε;».
Και ειδοποίησε πως ΒΡΕΘΗΚΕ
ΧΩΡΟΣ για ένα νέο «κλαμπ»… 
ΕΙΝΑΙ φυσικά γνωστό ότι το ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ αποτελεί σε κάθε χώρα το
σημαντικότερο δημόσιο έργο. 
Φυσικά εκτός Ελλάδος. 
Αφού εδώ ΑΛΛΟΙ δρόμοι ανήκουν
στους Δήμους, ΑΛΛΟΙ στις
Περιφέρειες, ΑΛΛΟΙ στο Κράτος και
ΑΛΛΟΙ αλλού!

Ενώ όλοι οι ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ δρόμοι που κατασκευάζονται εδώ
είναι γεμάτοι ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μπαλώματα. 
Προχθές είδα έναν εργολάβο λίαν θυμωμένο με συνάδελφό του. 
«Θέλω να περάσω μερικούς σωλήνες νερού κάτω από τον
δρόμο και αυτός με καθυστερεί», είπε.
«Πώς σας καθυστερεί;»
«Ε να, χρειάζομαι αυτόν τον δρόμο για τους σωλήνες και
αυτός αργεί να τον ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙ…»
Και ΜΟΛΙΣ ο ΕΝΑΣ εργολάβος τον ασφαλτοστρώσει, ο
ΑΛΛΟΣ άρχισε να τον σκάβει… 
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞY, με ένα δημόσιο έργο ασχολήθηκε προχθές
ένας εισαγγελέας. Με τη ΓΕΦΥΡΑ των Σερβίων, κοντά στην
Κοζάνη, που σε ορισμένα σημεία της «υποχωρεί». Και
θυμήθηκα μια άλλη γέφυρα που στα καλά καθούμενα είχε
βουλιάξει. 
«Ε όχι και στα καλά καθούμενα», διαμαρτυρήθηκε ο ΤΟΤΕ
υπουργός. «Πέρασε από πάνω της ένα λεωφορείο γεμάτο
επιβάτες». 
«Μα, όλα τα λεωφορεία είναι γεμάτα επιβάτες».
«Ναι», συμφώνησε ο ΤΟΤΕ υπουργός, «αλλά το λεωφορείο
που έκανε τη ζημιά είχε ΤΡΕΙΣ επιβάτες ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ…». 
Και μπήκε στη λιμουζίνα του…

Δημόσια έργα... πάρεργα!
Δημήτρης Ζαννίδης
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Μια ολοκληρωμένη και προσιτή
ασφάλεια κατοικίας, μόλις από
2,5 €/μήνα, προσφέρει στους

καταναλωτές η COSMOTE, σε συνεργασία
με την Hellas Direct. Πρόκειται για τα νέα
ψηφιακά ασφαλιστικά προγράμματα
κατοικίας COSMOTE Insurance Home, που
απευθύνονται σε ιδιοκτήτες με ή χωρίς
δάνειο και σε ενοικιαστές, και αφορούν σε
κύριες αλλά και εξοχικές κατοικίες.

Μπαίνοντας στο cosmoteinsurance.gr ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει το ασφαλι-
στικό πρόγραμμα κατοικίας που του ταιριά-
ζει, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες
του, απαντώντας online σε μερικές μόνο
απλές ερωτήσεις. Ειδικότερα, προσφέρον-
ται πλήρες πρόγραμμα δανειοληπτών αποδε-
κτό από όλες τις τράπεζες, πλήρης κάλυψη
για ιδιοκτήτες κατοικιών χωρίς δανειακές
υποχρεώσεις με δυνατότητα δημιουργίας
του πακέτου που επιθυμούν, καθώς και
ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας. Εύκολα,
γρήγορα και οικονομικά. Τα νέα αυτά ασφα-
λιστικά προγράμματα είναι απλά και αξιόπι-
στα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του CO-
SMOTE Insurance Ομίλου ΟΤΕ, κ. Διαμαντή
Μπουζάνη, και όπως αναφέρει «αποτελούν
μια ιδανική λύση για να προστατέψει κανείς
το σπίτι του και την περιουσία του, με ευρεία
κάλυψη και εξαιρετικά χαμηλό κόστος». 

Αποκλειστικά ασφαλιστικά πακέτα
κατοικίας σχεδιασμένα να καλύπτουν
κάθε ανάγκη 

Τα ασφαλιστικά πακέτα κατοικίας COS-
MOTE Insurance Home, που καλύπτουν τις
ανάγκες δανειοληπτών, ιδιοκτητών και ενοι-
κιαστών, περιλαμβάνουν:

Ασφάλιση Δανειοληπτών

Απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους
έχουν στεγαστικό δάνειο και αφορά σε μόνι-
μη και εξοχική κατοικία. Παρέχει πλήρη
ασφάλιση μόνο του κτιρίου, αποδεκτή από
όλες τις τράπεζες. Περιλαμβάνει 36 καλύ-
ψεις και διατίθεται με πολύ χαμηλό ασφάλι-
στρο, από 30€/χρόνο. Με την εισαγωγή μό-
λις τριών στοιχείων στο cosmoteinsur-
ance.gr, οι δανειολήπτες λαμβάνουν προ-
σφορά και μπορούν να ασφαλισθούν επωφε-
λούμενοι επιπρόσθετων εκπτώσεων 10%.

Ασφάλιση μόνο περιεχομένου κατοικίας

Απευθύνεται σε όλους και περιλαμβάνει
ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας, μόνιμης
και εξοχικής, με συνολικά 30 καλύψεις (κλο-
πή, φωτιά, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμε-
να, σεισμός, κατολίσθηση κ.ά.). Ο ενδιαφε-
ρόμενος πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ
τριών ποσών αποζημίωσης (6.000€ με κό-
στος 18€/χρόνο, 15.000€ με 36€/χρόνο
και 25.000€ με 54€/χρόνο) και σε ένα λε-
πτό να καλύψει την οικοσκευή του. 

Ασφάλιση Ιδιοκτητών

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που δεν έχουν
δάνειο και περιλαμβάνει πλήρη ασφάλιση
κτιρίου (από 20€/χρόνο) ή κτιρίου και περιε-
χομένου μαζί (από 24€/χρόνο). Ισχύει για
μόνιμη κατοικία και εξοχικό, με 35 βασικές
καλύψεις (φωτιά, διαρροή/θραύση σωλη-
νώσεων, βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμε-
να, ταραχές κ.ά.). Ο πελάτης συν-δημιουργεί
το ασφαλιστικό προϊόν προσθέτοντας καλύ-
ψεις που ταιριάζουν στις ανάγκες του, ενώ
έχει τη δυνατότητα να λάβει έκπτωση 10%.

COSMOTE Insurance: 
Ψηφιακή ασφάλιση για όλους

Το COSMOTE Insurance, η ψηφιακή πλατ-
φόρμα σύγκρισης και αγοράς ασφαλειών
της COSMOTE, απευθύνεται σε όλους τους
καταναλωτές και βρίσκεται σταθερά σε ανο-
δική πορεία. Εκτός από προγράμματα κατοι-
κίας, παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές
λύσεις οχήματος, πρωτοβάθμιας υγείας και
σκάφους από κορυφαίες ασφαλιστικές εται-
ρείες στην Ελλάδα. Με μερικά μόνο κλικ, οι
καταναλωτές μπορούν εύκολα και γρήγορα
να βρουν το πρόγραμμα ασφάλισης που τους
ταιριάζει. Βρίσκοντας τον καλύτερο συνδυα-
σμό ποιότητας - τιμής, ο χρήστης συγκρίνει
και επιλέγει αυτό που πραγματικά τον συμφέ-
ρει ανάμεσα σε πολλά προγράμματα, με εγ-
γύηση χαμηλότερης τιμής και με υποστήριξη
όλο το 24ωρο από πιστοποιημένους συμβού-
λους ασφαλίσεων. Πρόσφατα, μάλιστα, το
COSMOTE Insurance διακρίθηκε ως “In-
surtech company of the year” στα Digital Fi-
nance Awards 2023.

Ασφάλιση κατοικίας για όλους από την COSMOTE

� COSMOTE Insurance Home: Νέα αποκλειστικά 
προγράμματα ασφάλισης κατοικίας για κάθε ανάγκη, 

σε συνεργασία με την Hellas Direct
� Διαθέσιμα για ιδιοκτήτες κατοικιών με ή χωρίς δάνειο 

και για όσους θέλουν να ασφαλίσουν 
μόνο το περιεχόμενο του σπιτιού τους 
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Παρότι ο ακριβής χρόνος των
εκλογών δεν έχει ακόμη
προσδιοριστεί, είναι πλέον σαφές,

μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στον Alpha και τον Σταύρο
Θεοδωράκη, ότι οι κάλπες για την πρώτη
εκλογική αναμέτρηση προγραμματίζονται
για τον Μάιο, με τον πρωθυπουργό να
βάζει «τέλος» σε όσα σενάρια
διακινήθηκαν μετά την τραγωδία στα
Τέμπη, περί διενέργειας εκλογών στις
αρχές Ιουλίου, με το τέλος της
τετραετίας.

Εκτός από τον χρόνο των εκλογών, στη συ-
νέντευξή του ο πρωθυπουργός περιέγραψε
ουσιαστικά και το διακύβευμα της κάλπης,
δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, έτσι

όπως τις έχει περιγράψει αμέσως μετά το
τραγικό δυστύχημα. «Σε κάθε εκλογή κρίνε-
ται μία τετραετία. Οι πολίτες βάζουν έναν
βαθμό. Νομίζω συγκρίνονται οι τετραετίες,
από τη στιγμή που ο βασικός μας αντίπαλος
είναι το κόμμα που κυβέρνησε για τέσσερα
χρόνια πριν από εμάς. 

Εμείς έχουμε μια υποχρέωση να παρου-
σιάσουμε στους πολίτες την άποψή μας για
το πού είναι η Ελλάδα σήμερα και πού ήταν
το ’19. Ότι είμαστε πια πρωταθλητές στην
ανάπτυξη από εκεί που ήμασταν ουραγοί,
ότι ρίξαμε την ανεργία κατά έξι μονάδες,
ότι πήραμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευ-
ρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ», τόνισε ο
πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι οι πολί-
τες είναι αυτοί που θα επιλέξουν ποιος εί-

ναι εκείνος που μπορεί να πάει τη χώρα
μπροστά. «Μέσα μου δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία, καμιά αμφιβολία ότι πρέπει να κι-
νηθούμε με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς
στο να “ξεριζώσουμε” όλες αυτές τις
εστίες της Ελλάδος, η οποία μας πονάει.
Και νομίζω ότι σε αυτό –δεν ξέρω αν θα
μπορέσω να πείσω τους πολίτες– εγώ είμαι
ο πιο κατάλληλος να το κάνω. Από εκεί και
πέρα, οι πολίτες θα κρίνουν», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Μητσοτάκης. 

Η επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα των
εκλογών, ο πρωθυπουργός επέμεινε στην
ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, καλών-
τας μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα και τα υπό-
λοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατο-
νομάσουν με ποιους θα συνεργαστούν. «Η
πρώτη κάλπη πρέπει να μας πει “ποιος” πρέ-
πει να κυβερνήσει τη χώρα. Η δεύτερη, εφό-
σον χρειαστεί –που το θεωρώ πάρα πολύ πι-
θανό να χρειαστεί– θα μας υποδείξει και
“πώς” θα κυβερνηθεί η χώρα. Από ποια κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία. Κι εκεί πέρα
προφανώς και θα σεβαστώ και θα σεβα-

στούμε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού.
Πιστεύω όμως ότι εμείς θα καταφέρουμε να
κερδίσουμε την αυτοδυναμία. Και η αυτοδυ-
ναμία είναι, πιστεύω, η πιο σωστή λύση για
τη χώρα», ήταν η απάντηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη σε σχετικό ερώτημα.

Ολική επαναφορά

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι με τη συνε-
δρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνει-
ας έκλεισε ένα, πρώτο, κεφάλαιο διερεύνη-
σης –σε κοινοβουλευτικό επίπεδο– των πο-
λιτικών ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα
στα Τέμπη, με τη συνέχεια να δίνεται πλέον
μέσα από την έρευνα της Δικαιοσύνης. Σε
εξέλιξη βρίσκεται ήδη η επιχείρηση επανα-
φοράς στη στρατηγική που θα οδηγήσει τη
Νέα Δημοκρατία στις κάλπες, με τα νέα δε-
δομένα που βάζουν πλέον στο διακύβευμα
των εκλογών η τραγωδία και η ανάδειξη των
διαχρονικών παθογενειών του κράτους. Το
πρώτο βήμα επαναφοράς στην κανονικότη-
τα έγινε με την παρουσία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, το περασμένο Σάββατο, στο Μα-
ρούσι, ενώ με τις περιοδείες να επιστρέ-
φουν στο πρόγραμμα, τη Δευτέρα αναμένε-
ται να μεταβεί στη Λαμία και στα τέλη της άλ-
λης εβδομάδας στα Ιωάννινα.

Στο «μικροσκόπιο» του Μεγάρου Μαξίμου
μπαίνουν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων,
με τις επόμενες μετρήσεις να θεωρούνται
καθοριστικές για το κλίμα που θα επικρατή-
σει. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέ-
χη, οι πολίτες μπορεί να παραμένουν οργι-
σμένοι, ωστόσο έχουν πλέον στη διάθεσή
τους όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως
της δημοσιότητας, σχετικά με τις δικλείδες
ασφαλείας που υπήρχαν και τα συστήματα
που βρίσκονταν σε λειτουργία και δεν χρησι-
μοποιήθηκαν το μοιραίο βράδυ.

Στο μικροσκόπιο η «γκρίζα ζώνη»
Σε κάθε περίπτωση, στη στρατηγική που επεξεργάζονται, το ενδιαφέρον στρέ-
φεται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη», όπου καταφεύγουν οι περισσότεροι ψηφο-
φόροι που απομακρύνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Παρά το κλείσιμο της «ψα-
λίδας» μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, κοινός παρονομαστής των δημο-
σκοπήσεων είναι και το γεγονός ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν καρπώνε-
ται τις απώλειες της κυβέρνησης, ενώ πτωτικά κινούνται και τα ποσοστά του
ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό, όπως επισημαίνουν στην κυβέρνηση, είναι καταλυτικό στοι-
χείο κυρίως για τη δεύτερη αναμέτρηση, με δεδομένο, όπως λένε, ότι αν στις
πρώτες εκλογές οι πολίτες εκφράσουν την οργή και την αγανάκτησή τους, στη
δεύτερη αναμέτρηση θα πρέπει να επιλέξουν ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της
χώρας την επόμενη τετραετία.
Η εκτίμηση που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι η εικόνα τις προ-
σεχείς εβδομάδες είναι δυνατόν να αλλάξει. Άλλωστε, σημειώνουν ότι η πα-
ρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων και εγγράφων, τόσο από τον Κώστα Καρα-
μανλή όσο και από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την πορεία υλοποίησης της επί-
μαχης σύμβασης 717 και τα λειτουργικά συστήματα, που λειτουργούν, «φώτι-
σαν» την εικόνα των ευθυνών για την τραγωδία στα Τέμπη, με τους ίδιους να
μην αποποιούνται των ευθυνών της κυβέρνησης, αντιθέτως κάνοντας την αυτο-
κριτική τους και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις διαχρονικές παθογένειες και
τα ανθρώπινα λάθη, που έγιναν. 

«Η πρώτη κάλπη πρέπει να
μας πει “ποιος” πρέπει να

κυβερνήσει τη χώρα. Η
δεύτερη, εφόσον χρειαστεί –

που το θεωρώ πάρα πολύ
πιθανό να χρειαστεί– θα μας

υποδείξει και “πώς” θα
κυβερνηθεί η χώρα»

«Πιστεύω πως 
θα καταφέρουμε

να κερδίσουμε 
την αυτοδυναμία»



Με ένα νέο πολιτικό αφήγημα και
ένα μεγάλο δίλημμα έχει
ξεκινήσει την αντεπίθεσή του

στον δρόμο για τις εκλογές ο Έλληνας
πρωθυπουργός. Αποκωδικοποιώντας τη
συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στον Σταύρο Θεοδωράκη,
μπορεί κανείς να διακρίνει ότι έχει
θέσει το αφήγημα της μετωπικής
σύγκρουσης με το «παλαιοκομματικό
κράτος», με νοοτροπίες και
συνδικαλιστικές αγκυλώσεις που
διαχρονικά ευθύνονται για την
αναποτελεσματικότητα του κράτους 
και, μεταξύ άλλων, και 
για το δυστύχημα στα Τέμπη. 

Δεν είναι τυχαίο που ο πρωθυπουργός
στη συνέντευξη ανάλωσε πολύ μεγάλο κε-
φάλαιο για να εξηγήσει ότι μπορεί να φέρει
την αλλαγή σε αυτό το μεγάλο μέτωπο,
αναφέροντας για παράδειγμα την επιτυχία
του gov.gr, η οποία έφερε τέλος στη γρα-
φειοκρατία μεταξύ του πολίτη και του κρά-
τους. Δεν είναι επίσης τυχαίο που στη συ-
νέντευξή του ανέφερε ότι θα προχωρήσει
σε μεγάλες τομές, π.χ., με τη συνταγματική
αναθεώρηση όπως στο άρθρο 16 για τα πα-
νεπιστήμια, στον εκλογικό νόμο, στο επιτε-
λικό κράτος και ενδεχομένως και στη μονι-
μότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως,
επίσης, όλα αυτά συνδέονται και με την
απόφασή του να τολμήσει να επιβάλει την
άμεση εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας
στις ΔΕΚΟ –η οποία ήταν δρομολογημένη
σε δεύτερη φάση– αλλά εν τέλει έρχεται
μπροστά χρονικά.

Ανεβαίνει η διαφορά

Οι δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως
της δημοσιότητας (GPO) δείχνουν και πάλι
να μεγαλώνει η διαφορά της Νέας Δημο-
κρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυβερνητικοί κύ-
κλοι εκτιμούν ότι ο κόσμος αρχίζει να σκέ-

φτεται πιο ψύχραιμα και σίγουρα πιο ρεαλι-
στικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κερδίζει κάτι από το
δυστύχημα στα Τέμπη και γι’ αυτό η επι-
στροφή Πολάκη ήταν απαραίτητη για να
συγκρατήσει ψηφοφόρους που με ακραία
πολιτική λογική. Στο κυβερνητικό επιτελείο
ποντάρουν ότι με τον καιρό, όταν τεθούν τα
διλήμματα και αρχίσουν οι συγκρίσεις με
την τετραετία Τσίπρα, η διαφορά αυτή θα

μεγαλώνει και θα διαμορφώνεται όπως
ήταν και προ του δυστυχήματος. 

Το δίλημμα που θα θέσει

Άλλωστε, πέρα από τη σύγκριση των τε-
τραετιών, τίθεται άλλο ένα δίλημμα: Ποιος
μπορεί να διαχειριστεί μία κρίση καλύτερα;
Εν προκειμένω, βλέπουμε ότι διεθνώς δια-
δραματίζεται μια μεγάλη τραπεζική κρίση
με την κατάρρευση τραπεζών στις ΗΠΑ αλ-
λά και στην Ευρώπη, με τη διάσωση της
Credit Suisse. Φαινομενικά δεν επηρεάζει
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο
ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης.
Εντούτοις είναι μία κρίση που με τον τρόπο
του ντόμινο μπορεί να αγγίξει την ελληνική
οικονομία.  Δεν είναι τυχαίο που στη Σύνοδο
Κορυφής, στην οποία παρευρέθηκε ο πρω-
θυπουργός, μεταξύ των θεμάτων προς συ-
ζήτηση (πράσινες επενδύσεις, Σύμφωνο
Σταθερότητας) τέθηκε το ζήτημα της τρα-
πεζικής κρίσης που επηρέασε με θεαματικό
τρόπο μία από τις τράπεζες-κολοσσούς της
Ελβετίας, χώρας που φάνταζε ανεπηρέα-
στη από κρίσεις και πολέμους.  Γι’ αυτό, λοι-
πόν, διαφαίνεται ότι το πολιτικό τοπίο θα
διαμορφωθεί με το κρίσιμο δίλημμα της πο-
λιτικής σταθερότητας ή της αστάθειας σε
ένα τόσο κρίσιμο οικονομικό περιβάλλον. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει ότι μόνο
οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις θα μπορούν
να έχουν σταθερό μεταρρυθμιστικό προσα-
νατολισμό και μάλιστα ανέφερε το παρά-
δειγμα της Γερμανίας, όπου η τρικομματική
κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς δεν μπορεί να
πάρει κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. 

του Σωτήρη Πίκουλα
sotirispikoulas@gmail.com
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Με επίθεση στο κομματικό
κράτος και το δίλημμα

σταθερότητας επιστρέφει 
ο Κ. Μητσοτάκης 

«Αντεπίθεση» με πεπραγμένα
Το αντεπιχείρημα 
για όσους βολεύονται 
με τη συγκυβέρνηση 
Ουσιαστικά, αυτή η αναφορά ήταν ένα
μεγάλο αντεπιχείρημα για αυτούς που
«βολεύονται» με μία συγκυβέρνηση, κα-
θώς στην περίπτωση αυτή ουσιαστικές
μεταρρυθμίσεις δεν θα γίνουν και σε μία
κρίση ο καθένας θα έχει τη δική του
γραμμή, κάτι που θα αποβεί μοιραίο για
μία χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία την
προηγούμενη δεκαετία πέρασε μια τερά-
στια δημοσιονομική κρίση και μετά μια
παγκόσμια κρίση πανδημίας και την παγ-
κόσμια ενεργειακή κρίση. 
Παράλληλα, το νέο Σύμφωνο Σταθερό-
τητας θα διαμορφώσει το ύψος των πρω-
τογενών πλεονασμάτων που θα ισχύσουν
από το 2024. Αυτό σημαίνει ότι στο τέ-
λος του 2023 η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να καταθέσει έναν πιο σφικτό
προϋπολογισμό. Θα πρέπει δηλαδή να
ληφθούν αποφάσεις δημοσιονομικού
περιορισμού και σίγουρα μία ενδεχόμε-
νη συγκυβέρνηση θα είχε τριγμούς.  
Μπροστά σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα,
που μπορούν να διαταράξουν την ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας (η
οποία για το 2023 θα είναι από τις μεγα-
λύτερες μέσα στην ΕΕ), ο πρωθυπουρ-
γός θα προτάξει τη σταθερότητα και την
αποτελεσματικότητα μιας αυτοδύναμης
Νέας Δημοκρατίας. 

Ο Άδωνις πήρε… τ’ όπλο του!
Αναφορικά με τη συνέντευξη του Ν. Ανδρουλάκη στη δημόσια τηλεόραση το βρά-

δυ της Τετάρτης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης «πή-
ρε τ’ όπλο του» και τον… πυροβόλησε, με αφορμή τη δήλωση του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, ότι δεν αποδέχεται τους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα ως πρωθυπουργούς
σε ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, αλλά προτείνει τρίτο πρόσωπο. Ο κ. Γε-
ωργιάδης τον κατηγόρησε για εκβιασμό και ότι απλά θα οδηγήσει τη χώρα σε τρίτες
κάλπες λέγοντας: «Στις πρώτες εκλογές δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία, συ-
ζητάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας ούτως ή άλλως. Είτε στις πρώτες είτε στις
δεύτερες είτε σε τρίτες, τέταρτες, πέμπτες κάλπες, η γνώμη μου είναι ότι πρωθυ-
πουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και το να ζητήσει κάποιος
σε συγκυβέρνηση άλλον πρωθυπουργό το θεωρώ “ψωνισμένη” θέση πολιτικά».

Και συνέχισε λέγοντας: «Εγώ δεν δέχομαι, ως βουλευτής της ΝΔ, άλλον πρωθυ-
πουργό αν είμαστε πρώτοι. Δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνης. Το ξεκαθαρίζω, να είμα-
στε συνεννοημένοι, εγώ μόνο Μητσοτάκη ψηφίζω».



Μπορεί η παγιωμένη επί
τέσσερα χρόνια πολιτική
εικόνα της κυβέρνησης της

ΝΔ να δείχνει τραυματισμένη μετά την
τραγωδία στα Τέμπη και να εμφανίζει
σοβαρές φθορές, η πιθανότητα όμως
για ανάκαμψη-αναστροφή της
δημοσκοπικής εικόνας και, τελικώς,
όχι μόνο η επίτευξη της νίκης στις
εκλογές, αλλά και η κατάκτηση της
αυτοδυναμίας εξακολουθεί να
υφίσταται. 

Ενισχύεται μάλιστα τις τελευταίες ημέ-
ρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς παρά-
γοντες. Αυτό προκύπτει, όπως υποστηρί-
ζουν πηγές του Μαξίμου, είτε από τις επα-
φές του πρωθυπουργού και κυβερνητι-
κών στελεχών με τους πολίτες είτε, κυ-
ρίως, από τη βαθύτερη ανάλυση των στοι-
χείων όλων των δημοσκοπήσεων, που
έχουν διενεργηθεί αμέσως μετά το σιδη-
ροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 

Πλήγμα αλλά προβάδισμα

Τα ευρήματα όλων των δημοσκοπήσε-
ων (Metron Analysis, MARC, GPO,
MRB, Prorata, Pulse) καταλήγουν πάνω-
κάτω στην ίδια εικόνα: Η ΝΔ έχει υποστεί
πλήγμα, αλλά διατηρεί καθαρό προβάδι-
σμα. Παραμένει πρώτη, συντηρώντας
μια διαφορά 3% με 5,8%, όταν, πριν από
την τραγωδία αυτή, κυμαινόταν μεταξύ
6% και 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττει
και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει απώλειες. Στην
ουσία, οι απώλειες στα τρία κόμματα
που έχουν κυβερνήσει τη χώρα είναι
αναλογικά σε σχέση με τις δυνάμεις
τους οι ίδιες, και αυτό αποτελεί ένα κρί-
σιμο εύρημα και ένα μήνυμα. Στην πραγ-
ματικότητα, λένε οι υπεύθυνοι των εται-
ρειών δημοσκοπήσεων, ο «αντισυστημι-
σμός» που ανέδειξε η τραγωδία των Τεμ-
πών δεν εκφράζει μόνο την κοινωνική
οργή γι’ αυτό καθαυτό το ατύχημα, αλλά
κυρίως μια κρίση εμπιστοσύνης απέναν-
τι στο κράτος. Εκφράζεται απέναντι σε
μια κατάσταση και στο αίτημα των πολι-
τών αυτή να μην ξανασυμβεί «ποτέ ξα-
νά», όπως τονίζει και ο πρωθυπουργός.

Ζητούν αλλαγές

Κατά τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες,
που είναι οργισμένοι, θεωρούν ότι το κρά-
τος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί για την
ασφάλειά τους και χαρακτηρίζουν, με αυ-

ξημένα ποσοστά, το
πολιτικό σύστη-
μα και τη δια-
φθορά ως
σημαντικά
προβλήμα-
τα. Γι’ αυτό
και ζητούν
βαθιές αλλα-
γές. Παρά την
αγανάκτηση όμως,
δεν έχουμε αλλαγή των πολιτι-
κών ισορροπιών, ανατροπές και κατάρ-
ρευση του πολιτικού σκηνικού, αλ-
λά μόνο ενίσχυση της «γκρίζας
ζώνης». Είναι υψηλά τα ποσοστά
16%-18% που
συγκεντρώνει
πλέον η κατηγο-
ρία «γκρίζα ζώ-
νη». Υψηλότερα
και τα ποσοστά
που συγκεντρώ-
νουν, στην παρού-
σα συγκυρία, τα πιο
μικρά κόμματα
(ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Μέ-
ΡΑ25) και όσα σήμερα εί-
ναι εκτός Βουλής, κινού-
μενα στα ακροδεξιά και τα
ακροαριστερά, ενώ το
κόμμα Κασιδιάρη φαίνεται
να διατηρεί, αν δεν αυξά-
νει, τις δυνάμεις του. 

Δεν πείθει

Τα ποσοστά που κατά τις δημοσκοπή-
σεις δείχνει να χάνει η ΝΔ μετακομίζουν
στην «γκρίζα ζώνη» και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ ή
στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί; Διότι, όπως επισημαί-
νει ο διευθυντής, υπεύθυνος των μετρή-
σεων της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζού-
πης, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε όλα αυτά τα
χρόνια μια στρατηγική που οδήγησε ευ-
ρύτατα τμήματα του Κέντρου και της Με-
ταρρυθμιστικής Αριστεράς να του έχουν
κλείσει τη πόρτα. 

Έχει χάσει τη δυνατότητά του να πείθει
τους θεσμικούς και να γίνεται ελκυστι-
κός στους αντισυστημικούς. Από τη με-
ριά του, το ΠΑΣΟΚ μέσα στην απροσδιο-
ριστία της στρατηγικής του αδυνατεί να
πει κάτι νέο, σύγχρονο και δυναμικό, χω-
ρίς να ξεχνιέται το γεγονός ότι έχει κυ-
βερνήσει τη χώρα τα μισά χρόνια της Με-
ταπολίτευσης. Επίσης, ας μην ξεχνάμε
ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ως βασικό

υπεύθυνο για την τραγωδία πρώτα όλες
τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και
μετά τη σημερινή.

Όχι μονοθεματική

Και το ερώτημα τώρα είναι: Είναι ανα-
στρέψιμη η δημοσκοπική εικόνα; Μπορεί

να μαζευτούν οι φθορές; Η απάντηση δεν
είναι εύκολη, αλλά οι υπεύθυνοι των εται-
ρειών που διενεργούν τις δημοσκοπήσεις
πιθανολογούν πως, υπό προϋποθέσεις, η
ΝΔ θα καταφέρει να μαζέψει σημαντικό
τμήμα των απωλειών της. Το Μέγαρο Μα-
ξίμου, δε, εκτιμά ότι «όταν η οργή καταλα-
γιάσει, θα επικρατήσει η λογική». 

Κομματικά στελέχη της Πειραιώς, εξάλ-
λου, εκτιμούν ότι για τη ΝΔ θεωρείται ρε-
αλιστικό σενάριο τις επόμενες εβδομά-
δες να «επαναπατρίσει» ένα ποσοστό του-
λάχιστον της τάξεως του 1,5%-2,5% από
τους νέους αναποφάσιστους της «γκρίζας
ζώνης» και να επιστρέψει σε τροχιά αυτο-
δυναμίας. Κρίσιμα στη συγκεκριμένη κα-
τεύθυνση θεωρούνται, κατά τους ίδιους
παράγοντες, τα εξής:
�Να επανακτήσει την πρωτοβουλία των

κινήσεων, κάτι που ήδη έχει επιτευχθεί,
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη να «βγαίνει μπροστά».
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«Γαλάζια» στελέχη και
δημοσκόποι εκτιμούν ότι
θεωρείται ρεαλιστικό τις

επόμενες εβδομάδες η ΝΔ
να ξανακερδίσει ποσοστό

1,5%-2,5% από τον
«κανένα» και να επιστρέψει

σε τροχιά αυτοδυναμίας

του Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr

Πειραιώς:

«Ο αρχηγός της

αξιωματικής αντιπολίτευσης

υπόσχεται… πολακισμό. 

Αυτή είναι η διαφορά μας»

Οι αναποφάσιστοι της «γκρίζας



�Να αναπροσαρμόσει την προεκλογική
εκστρατεία της υπό το φως των νέων
δεδομένων.
Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν

ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση κινή-
θηκε προς τη σωστή διαχείριση της κρίσης
και ο πρωθυπουργός εμφάνισε γρήγορα αν-
τανακλαστικά. Πέραν της συγγνώμης, ο κ.
Μητσοτάκης απαίτησε γρήγορη απονομή
ευθυνών και ανέλαβε πρωτοβουλίες που
θα απαντούν στο θέμα που έχει τεθεί εκ των
πραγμάτων, την αντιμετώπιση των παθογε-
νειών του κράτους. Εμφανίστηκε δηλαδή
ως η δύναμη που μπορεί «να πιάσει τον ταύ-
ρο από τα κέρατα», ως η δύναμη που μπο-
ρεί να φέρει αλλαγή σε αντιλήψεις και πρα-
κτικές της αναξιοκρατίας. Το γεγονός αυτό
επιτρέπει στην κυβέρνηση να συντηρεί ελ-
πίδες ανάκαμψης. Αλλά το σημαντικότερο,
επισημαίνουν οι ίδιοι κυβερνητικοί παρά-
γοντες, είναι το γεγονός ότι στην πορεία
προς τις εκλογές η αντιπαράθεση δεν θα εί-

ναι μονοθεματική. 
Οι πολίτες μπροστά στις κάλ-

πες, όπως σχεδόν πάντα
συμβαίνει, κάνουν τον
δικό τους απολογισμό,
που περιλαμβάνει όλα
όσα έζησαν στην προ-
ηγούμενη περίοδο. Θα

κάνουν συγκρίσεις και
θα πειστούν ή όχι

από τις εξαγγε-
λίες των κομμά-
των και έτσι θα

ψηφίσουν. Πρέ-
πει να επιλέξουν,

υποστηρίζουν στελέ-
χη της Πειραιώς, τη συ-
νέχιση της προοδευτικής,
μεταρρυθμιστικής και φι-
λελεύθερης πορείας, η
οποία διασφάλισε τόσο
τις κοινωνικές παροχές
όσο και τις ατομικές

ελευθερίες των πολι-
τών. «Ο πρωθυπουργός»,
τονίζουν τα ίδια στελέ-

χη, «υπόσχεται να κα-
ταβάλει κάθε προ-

σπάθεια για να σα-
ρωθεί επιτέλους

ό,τι κρατάει
την Ελλάδα
πίσω, να
αλλάξου-
με πιο

γρήγορα πιο πολλά, ώστε να έχουμε μια χώ-
ρα που μας αξίζει. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης υπόσχεται… πολακι-
σμό. Αυτή είναι η διαφορά μας…». 

Τελικά ποιος μπορεί;

Κατά τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, το ζη-
τούμενο παραμένει και εκφράζεται με το
ερώτημα «ποιος μπορεί να κάνει τα ανα-
γκαία βήματα την επόμενη μέρα και ποιος
μπορεί να λύσει προβλήματα και να αντιμε-
τωπίσει παθογένειες της χώρας». Σε αυτά
προσθέτουν μάλιστα και την παράμετρο της
διαφαινόμενης νέας παγκόσμιας χρηματο-
οικονομικής κρίσης. Εφόσον αυτή εκδηλω-
θεί, λένε, θα ενισχυθεί η ανάγκη της σταθε-
ρότητας, στην οποία επενδύει πολιτικά ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν σε αυτήν τη
βάση διατυπώνει τα εκλογικά διλήμματα. 

Οι πολίτες, επισημαίνει κυβερνητική
πηγή, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,

απεύχονται την ακυβερνη-
σία. Μετά από δεκαπέν-
τε χρόνια πολλαπλών
κρίσεων, επιθυμούν τη
σταθερότητα και την
ανάπτυξη, απωθούν-
ται από την μπαχαλο-
ποίηση και ζητούν ουσια-
στικές αλλαγές, τις οποίες
μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο
μία αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ. «

Επίσης, ψηφίζουν συγ-
κριτικά. Με την ψήφο

τους αποκλείουν το
κόμμα που θεω-
ρούν ως χειρότερο.
Και όσο η εναλλα-

κτική είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
και ο Πολάκης, τόσο

οι δυσαρεστημένοι της
“γκρίζας ζώνης” θα προσεγγί-

ζουν τη ΝΔ».
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Ως προς τον χρόνο των εκλογών, αλλά και ως προς την επόμενη ημέρα και τις προ-
οπτικές σχηματισμού κυβέρνησης, νέα σενάρια εξετάζονται ή διακινούνται τις τε-
λευταίες ημέρες. Η αιωρούμενη εκκρεμότητα του χρόνου των εκλογών αναγκάζει
όλα τα κομματικά επιτελεία σε μια παρατεταμένη ετοιμότητα, με άγνωστο χρονικό
ορίζοντα. Βεβαιότητες δεν υπάρχουν και οι αναφορές σε συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες περιορίζονται προς το παρόν σε… διαρροές. Υπό αυτή την έννοια, το σενά-
ριο της διενέργειας των εκλογών στις 21 Μαΐου παραμένει και είναι εκείνο το
οποίο εξακολουθούν να διακινούν κυβερνητικοί παράγοντες και στελέχη του Με-
γάρου Μαξίμου. Ωστόσο, είναι αισθητή και μια επιφύλαξη, καθώς κανένας δεν
μπορεί να είναι απολύτως βέβαιος ότι έως τότε θα έχει τροποποιηθεί η σημερινή
δημοσκοπική τάση και θα έχει ανακτήσει η κυβέρνηση, όπως πιστεύει το Μέγαρο
Μαξίμου, μέρος ή και το όλον της εκλογικής της δυναμικής.
Ως προς αυτό, πολλά θα κριθούν έως το Πάσχα, οπότε και θα διαφανεί αν στο διά-
στημα των επόμενων εβδομάδων θα υπάρξει δημοσκοπική ανάκαμψη. Να σημει-
ωθεί ότι, αν εν τέλει οι εκλογές διεξαχθούν στις 21 Μαΐου, θα πρέπει να προκη-
ρυχθούν λίγο πριν ή λίγο μετά από την Κυριακή του Θωμά (23 Απριλίου). Με την
προκήρυξη των εκλογών θεωρείται βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επα-
νέλθει και θα επιμείνει στη στρατηγική της αυτοδυναμίας, η οποία, κατά κυβερνη-
τικούς παράγοντες, στα νέα πολιτικά δεδομένα που διαμορφώνονται, καθίσταται
περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Ο κ. Μητσοτάκης προς το τέλος της προηγούμε-
νης χρονιάς είχε δηλώσει πως, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, είναι ανοικτός για
σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και φυσικά με πρωθυπουργό
τον νικητή των εκλογών, που θα είναι ο ίδιος. Με δεδομένη τη θέση του κ. Ανδρου-
λάκη για «όχι σε Μητσοτάκη ή Τσίπρα» (παρότι στις τελευταίες του τοποθετήσεις ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επαναφέρει την θέση αυτή), τα περιθώρια συμφωνίας
ίσως είναι εξαιρετικά περιορισμένα, ειδικά εάν το ΠΑΣΟΚ εξέλθει αποδυναμωμέ-
νο από τις επερχόμενες αναμετρήσεις. Οπότε, οι τρίτες κάλπες ίσως καταστούν
αναπόφευκτες. Αλλά το ερώτημα, εφόσον γίνει μια τέτοια επιλογή, είναι πότε θα
μπορούσαν να γίνουν οι τρίτες εκλογές; Με βάση το εκλογικό σενάριο της 21ης
Μαΐου και με αυτά τα δεδομένα, δεύτερες εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν στις 2
Ιουλίου και, αν χρειαστούν τρίτες, θα φτάσουν κοντά στον Δεκαπενταύγουστο… 
Ο πρωθυπουργός όμως έβαλε τέλος στα σενάρια για προσφυγή και σε τρίτες κάλ-
πες τον Αύγουστο, αφού, αναφερόμενος στη δεύτερη κάλπη, άνοιξε ουσιαστικά
«παράθυρο» σε κυβέρνηση συνεργασίας, λέγοντας ότι «θα σεβαστούμε την ετυμη-
γορία του ελληνικού λαού». 

Σενάρια που τρομάζουν για την 3η κάλπη

ζώνης» είναι τώρα στόχος της ΝΔ 
Τι αποκαλύπτουν 

τα «κρυφά» στοιχεία 
όλων των τελευταίων

δημοσκοπήσεων  



Τ ο κλίμα για τον Παύλο Πολάκη
στην Κουμουνδούρου είχε
αλλάξει πριν ακόμα από το

τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που
αποτέλεσε «τομή» για τον πολιτικό –και
όχι μόνο– χρόνο. 

Ήδη, άλλωστε, η συνεδρίαση του Εκτε-
λεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ είχε ανα-
τρέψει την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα για
άμεση αποπομπή του Σφακιανού βουλευτή
από τα ψηφοδέλτια του κόμματος και έπει-
τα τη διαγραφή του.

Η εξέλιξη αυτή είχε προετοιμάσει το
έδαφος τόσο, που, μετά το πολύνεκρο δυ-

στύχημα, η πορεία της υπόθεσης του Παύ-
λου Πολάκη έμοιαζε σχεδόν προδιαγε-
γραμμένη. Αρχικά, τις πρώτες μέρες μετά
το δυστύχημα –όταν και ήταν προγραμμα-
τισμένο να συνεδριάσουν τα Σώματα που
θα ενέκριναν τη στάση απέναντί του–, το
θέμα του πέρασε σε δεύτερη και τρίτη
μοίρα. Όταν πια ήρθε η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να
ανεβάσει και πάλι αντιπολιτευτικούς τό-
νους απέναντι στην κυβέρνηση για το πα-
ρελθόν και το μέλλον του σιδηροδρόμου,
η επαναφορά του «αψύ Σφακιανού»...
έπεσε σαν ώριμο φρούτο.

Τον… έσωσε η Μεγαλόνησος

Η αρχική… έξωση του «αψύ Σφακια-
νού» από την Κουμουνδούρου είχε από
τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα στόχο να «μι-
λήσει» στο εκλογικό κοινό το οποίο «αδυ-

νατούσε» να ακουμπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους
ψηφοφόρους δηλαδή που τοποθετούν-
ται στο «κέντρο» του πολιτικού χάρτη και
αποτελούν κρίσιμη μάζα για κάθε κόμμα
που θέλει να κυβερνήσει. Κοινό για το
οποίο ο Παύλος Πολάκης αποτελεί «κόκ-
κινο πανί». Η σκληρή στάση που έμοιαζε
να κρατά αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας απέ-
ναντι στον βουλευτή Χανίων, όχι μόνο
δεν καταγράφηκε στα «υπέρ» του στις με-
τρήσεις των εταιρειών, αλλά, αντίθετα, ο
ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να εμφανίζει σοβαρά προ-
βλήματα στην Κρήτη.

Εδώ αξίζει να υπενθυμιστεί τόσο ότι ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο
να «βαφτεί το νησί μπλε» σε πρόσφατη επί-
σκεψή του στην Κρήτη όσο και το γεγονός
ότι η Νέα Δημοκρατία απέσπασε τελευταία
φορά σε εθνικές κάλπες εκλογική περιφέ-
ρεια της Κρήτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, και νωρί-
τερα από το ΠΑΣΟΚ, το 2007 επί προ-
εδρίας Κώστα Καραμανλή.

Ο Πολάκης, λοιπόν, δεν επέστρεψε στο
κόμμα και στα ψηφοδέλτιά του «χαριστικά»
και επειδή το θέμα του δεν αξιολογείται πια
ως πρώτης προτεραιότητας. Αντίθετα, ο

βουλευτής Χανίων γύρισε «καβάλα στ’ άλο-
γο» και ως διακριτός πόλος πλέον στο εσω-
τερικό του κόμματος. Η αποπομπή του, που
έμεινε στα χαρτιά, προκάλεσε σφοδρότα-
τες αντιδράσεις τόσο εσωκομματικά όσο
και σε επίπεδο οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, γεγο-
νός που έπαιξε σοβαρό, αν όχι τον κυρίαρχο
ρόλο στην «ολική επαναφορά» του.

Για τα «μάτια»

Η συμφωνημένη με την ηγεσία επιστολή
του βουλευτή Χανίων προς την Πολιτική
Γραμματεία και την Επιτροπή Δεοντολογίας
του κόμματος, πριν από τη συνεδρίαση της
πρώτης, που δεν αναμενόταν να συζητήσει
την υπόθεσή του, επέσπευσε τις εξελίξεις.
Η Πολιτική Γραμματεία, έπειτα από εισήγη-
ση του Αλέξη Τσίπρα, άλλαξε άρδην τη
στάση του κόμματος απέναντι στον βου-
λευτή του, τον οποίο και καλωσόρισε πίσω
με μια... επιδερμική κριτική.

Άλλωστε και η ίδια η επιστολή αποτελού-
σε «κενό γράμμα», καθώς ο Παύλος Πολά-
κης δεν εξέφραζε οποιαδήποτε μεταμέ-
λεια για τη στάση του τόσο στον εκβιασμό
της ηγεσίας για συμπερίληψη του «κολλη-
τού» του Χαιρετάκη στα ψηφοδέλτια, όσο
και για «προγραφή» δημοσιογράφων και δι-
καστικών, την οποία πέρασε χωρίς πολλά
σχόλια. Ακόμα όμως και η δέσμευσή του
πως θα προσπαθήσει να μην ξαναφέρει το
κόμμα του σε θέση απολογουμένου δια-
ψεύστηκε το... επόμενο λεπτό της επανέν-
ταξής του, όταν και άνοιξε άγριο καβγά –
πάντα διαδικτυακά– με τον Νίκο Χατζηνικο-
λάου, εξασφαλίζοντας σχεδόν με βεβαι-
ότητα μια ακόμα μήνυση και την πολλοστή
του άρση ασυλίας.

Η «βεντέτα» του αψύ
Σφακιανού με τον πρόεδρο,
η Κρήτη και το παρασκήνιο

πίσω από έναν 
υποτιθέμενο «σασμό»
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του Αντώνη Αναστασόπουλου
antonis.anastasopoulos@hotmail.com

Προτίμησε την… πεπατημένη!
Συμπερασματικά, ο Αλέξης Τσίπρας με τις εκλογές προ των πυλών επέλεξε μια
στροφή προς τη μετριοπάθεια, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα
που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στροφή που περιλάμβανε από τη συνάν-
τησή του με τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα μέχρι εκείνη με τον Αμε-
ρικανό ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν και βέβαια την αποπομπή του λαϊκιστή Πολάκη.
Όταν αντιλήφθηκε πως η εν λόγω αλλαγή πορείας δεν του απέδιδε εκλογικά,
στράφηκε στη δοκιμασμένη λύση. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση εμφανίζει
φθορά εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ επιλέγει να ρίξει όλα του τα «όπλα», ακόμα και αν αυτά στο μέλλον πιθανότα-
τα στραφούν εναντίον του.
Η υπόθεση του αψύ Σφακιανού και της «βεντέτας» που άνοιξε με τον πρόεδρο του
κόμματος, όπως και ο προσχηματικός «σασμός» μεταξύ τους (σ.σ. έτσι ονομάζουν
οι Κρητικοί τη συμφιλίωση που έρχεται μετά τη βεντέτα) έχουν νικητή και αυτός
λέγεται Παύλος Πολάκης.

Ο Πολάκης 
«σέρνει» 
τον Αλέξη!
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Τα είπε «έξω 
από τα δόντια» 
η Ντόρα
Με σκληρή γλώσσα μίλησε η Ντόρα
Μπακογιάννη για τους υπουργούς και
τα στελέχη της κυβέρνησης, που…
χάθηκαν μετά το τραγικό δυστύχημα
στα Τέμπη και δεν στήριξαν την κυ-
βέρνηση. Παλιά καραβάνα στην πολι-
τική η κα Μπακογιάννη, αφού έχει
εκλεγεί έντεκα φορές και γνωρίζει
όσο κανείς άλλος τους ψηφοφόρους
της ΝΔ, που ενοχλούνται όταν στα δύ-
σκολα πολλοί υπουργοί και βουλευ-
τές, για να μην έχουν πολιτικό κό-
στος, «κρύβονται». Για να δούμε ποι-
ους θα τιμωρήσουν στην κάλπη οι ψη-
φοφόροι της ΝΔ.

Βγήκε μπροστά
Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρ-
τσος είναι από εκείνους που θα έχουν
κεντρικό ρόλο στην
προεκλογική πε-
ρίοδο για τη
Νέα Δημο-
κρατία, στον
τομέα της
στρατηγικής
αλλά και της
επικοινωνιακής πα-
ρουσίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ήδη ο Άκης Σκέρτσος έχει βγει μπρο-
στά, στη μάχη για τη διαχείριση της
επόμενης ημέρας από την ανείπωτη
τραγωδία των Τεμπών, με συνεντεύ-
ξεις στην τηλεόραση και το ραδιόφω-
νο, καθώς και με αρθρογραφία σε
εφημερίδες και στο διαδίκτυο, όπως
και με αναρτήσεις στα social media.

«Μούγγα» 
οι βουλευτές
Η… πανηγυρική επιστροφή του Παύ-
λου Πολάκη στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙ-
ΖΑ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, έν-
τονες συζητήσεις, τόσο για την ουσία
της… άφεσης αμαρτιών από την πλευ-
ρά του Αλέξη Τσίπρα, όσο και για τη
χρονική συγκυρία, καθώς ήρθε μετά
την τραγωδία στα Τέμπη. Στις συζητή-
σεις αυτές όμως, και δη τις τηλεοπτι-
κές, απουσίαζαν οι βουλευτές και τα
κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Κορυφαία μάλιστα στελέχη επέλεξαν
τη σιωπή, αν όχι την αποστασιοποίηση,
ώστε να μην μπουν στο κάδρο της επι-
στροφής Πολάκη και να αποφύγουν,
όσο το δυνατόν, τα απόνερα και τους
κραδασμούς. Ήταν, βλέπετε, και η νέα
«κωλοτούμπα» του Τσίπρα. Τι να ’λεγαν
οι άνθρωποι...

ΣΕΒ: Να μην πάνε χαμένες οι θυσίες...
Οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων για κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας, αν όχι αστά-
θειας, στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών και της οργής που κατα-
γράφεται στην κοινωνία, οδηγεί μια σειρά από «συστημικούς» παίκτες σε κινή-
σεις… εγρήγορσης. Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν κλειστές συζητή-
σεις και ανταλλαγή εκτιμήσεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών του επιχειρηματι-
κού κόσμου, αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στο πολιτικό
σκηνικό και την πιθανότητα να εισέλθει η χώρα σε μακρά περίοδο αστάθειας,
πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία σαν την τρέχουσα, με την αβεβαιότητα να
συνοδεύει και τις διεθνείς εξελίξεις, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Πρω-
ταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν οι «σοφοί» του ΣΕΒ, οι οποίοι και
συστήνουν σε όλους ψυχραιμία, πιστεύοντας πως «στο τέλος θα επικρατήσει η
λογική» και «δεν θα πάνε χαμένες οι θυσίες των τελευταίων ετών».

Σε… Πολάκη εξελίσσεται και ο βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρ-
κας. Θυμάστε εκείνο το φοβερό που
είπε στην ολομέλεια της Βουλής:
Μπορεί ο Σαμαράς να έχει το τέλος
του Γιαννουκόβιτς (πρώην προέδρου
της Ουκρανίας), αλλά η Ελλάδα δεν
θα έχει το τέλος της Ουκρανίας…».
Την περασμένη πήγε και είπε σε τηλε-
οπτική εκπομπή ότι η κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη «θα κάνει εκλογές τον Ιού-
λιο, ώστε να μην πάνε να ψηφίσουν
οι νέοι άνθρωποι και οι φοιτητές».
Του θύμισε, βέβαια, ο γραμματέας
της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έκανε εκλογές το 2019 τον Ιού-
λιο… «Τότε οι νέοι άνθρωποι και οι
φοιτητές δεν ψήφισαν;» του είπε ο
Μαρινάκης, αφήνοντας τον Μπάρ-
κα... στα κρύα του λουτρού. 

Ηπερασμένη Δευτέρα ήταν τραυματική για τον ΣΥΡΙΖΑ και την όποια σοβαρό-
τητα πρέπει –αν μπορεί– να εκπέμψει ενόψει εκλογών. Κατ’ αρχάς, στη Βου-
λή διεξήχθη η πιο σημαντική συνεδρίαση από την ημέρα του δυστυχήματος.

Τη σημαντικότητά της σημάδευε το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, θα μιλούσε για πρώτη φορά για την τραγωδία
στα Τέμπη. Όλοι, αντίπαλοι και φίλοι, ενδιαφέρονταν να ακούσουν την εκδοχή του
για τη φρικαλέα νύχτα. Ε, δεν τον άφησαν να μιλήσει χωρίς να τον διακόπτουν κάθε
λίγο και λιγάκι. Σπίρτζης, Ραγκούσης, Κατρούγκαλος, Γιαννούλης εκ μέρους του
ΣΥΡΙΖΑ, λες και ήθελαν να δικαιώσουν τον ορισμό του Βενιζέλου περί εκτσογλανι-
σμού της πολιτικής, διέκοπταν σκοπίμως και χουλιγκάνικα τον ειρμό της ομιλίας
του. Βλέπετε, δεν ήθελαν να ακούσουν αλήθειες. Αντίθετα, τον Σπίρτζη τον άκου-
σαν με προσοχή οι Νεοδημοκράτες βουλευτές, χωρίς ουδείς να τον διακόψει.

Από τους… μουσαμάδες
στο γιαπί! 
Την ίδια μέρα στη Λάρισα συνέβη το
ακόμη χειρότερο, με πρωταγωνιστή
αυτήν τη φορά τον ίδιο τον κ. Τσί-
πρα, ο οποίος, θέλοντας να παρα-
πλανήσει τον ελληνικό λαό, έκανε
δηλώσεις ενώπιον καμερών και φω-
τογράφων σε χώρο που ήταν γνω-
στό ότι είναι γιαπί, αφού εκεί γίνον-
ται οι εργασίες για το σύστημα υπερ-
τοπικής τηλεδιοίκησης που θα λει-
τουργήσει το φθινόπωρο. Και τι άλ-
λο από γιαπί θα μπορούσε να είναι,
Μάρτη μήνα; Παρουσίασε το γιαπί
μάλιστα ως το υπάρχον κέντρο!
Όπως τότε στη Θεσσαλονίκη, που
παρουσίασε τους… μουσαμάδες ως
μετρό. Ακόμη χειρότερα, είχε ως
ξεναγό (στο γιαπί της Λάρισας) του
έναν υπάλληλο του ΟΣΕ, μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ, που έχει βγει στη σύνταξη
από... το 2010! Λίγες ώρες πριν εί-
χε δεχτεί στις αγκάλες του και πάλι
τον Πολάκη, τον οποίο υποτίθεται
θα έδιωχνε.

Οι Συριζαίοι 
δεν ήθελαν 
να ακούσουν
τις αλήθειες

του Κώστα 
Καραμανλή

Στα χνάρια 
του Πολάκη
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Κόκκινα «βελάκια» 
στον... πράσινο Τζουμάκα
Μεγάλη γκρίνια έχει πέσει στον ΣΥΡΙΖΑ
λόγω της υποψηφιότητας του Στέφανου
Τζουμάκα στον Νότιο Τομέα. Ο λόγος είναι
ότι η αναγνωρισιμότητά του είναι υψηλή και
το στιλ με το οποίο πολιτεύεται «συνδυάζει
το παλιό ΠΑΣΟΚ με τον προεδρικό ΣΥΡΙ-
ΖΑ». Αν συνυπολογίσει κανείς ότι τον
«σπρώχνει» ο Τσίπρας, λογικό είναι να ενο-
χλούνται οι άλλοι νέοι υποψήφιοι, όπως για
παράδειγμα ο Γιάννης Μαντζουράνης. 

Αποστόλου - Κεδίκογλου
«ψαρεύουν» στην Εύβοια
Ότι έγινε της «αλεπούς ο θάνατος» στον
ΣΥΡΙΖΑ με τα ψηφοδέλτια είναι γνωστό.
Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Πολάκη
στα Χανιά. Είναι και η περίπτωση Συμεών
Κεδίκογλου στην Εύβοια, καθώς έχει προ-
καλέσει την γκρίνια βουλευτών τόσο για το
παρελθόν του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και
για τον λόγο που μπαίνει στα ψηφοδέλτια.
Αυτός που έχει ενοχληθεί πολύ είναι ο
πρώην υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου,
καθώς, όπως και ο Κεδίκογλου, κατάγεται
από τη Βόρεια Εύβοια και «ψαρεύουν» από
την ίδια δεξαμενή. 

Ο Θ. Μπάκας στην Αχαΐα 
Ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-
REAL ESTATES, Θέμης Μπάκας, δέχθηκε
τη διερευνητική βολιδοσκόπηση από τον
αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώρ-
γο Βασιλειάδη, και επείσθη γρήγορα. Να εί-
ναι υποψήφιος βουλευτής του κόμματος
στην Αχαΐα. Έλα όμως που οι άλλοι του κόμ-
ματος στον νομό έπιασαν τα… καριοφίλια. 

«Αναμείνατε στο... ακουστικό σας» για το πόρισμα
Μέσα στον Μάρτιο αναμένουν στη Χαριλάου Τρικούπη την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Ευρωκοινοβουλίου (JURI) στο ερώτημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αν μέσα από την παρακολούθησή
του από την ΕΥΠ το 2021 έχει παραβιαστεί το καθεστώς ασυλίας του ως ευρωβουλευτή. Με αυτή
την απάντηση, ολοκληρώνεται ένας κύκλος ενεργειών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπό-
θεση παρακολούθησης. Ωστόσο, τα επόμενα βήματα αναμένεται να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό, διότι το
οριστικό πόρισμα της επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία ερευνά τη χρήση παράνομου λογισμικού
στην ΕΕ, πιθανότατα θα δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο. Πάντως φαίνεται ότι έχουν καταλάβει και στο ΠΑΣΟΚ ότι το θέ-
μα παρακούρασε. Δεν συζητάμε για την κοινή γνώμη, γιατί η άποψή της φαίνεται σε όλες τις μετρήσεις, όπου το
συγκεκριμένο θέμα ιεραρχείται πολύ χαμηλά. 

Από «κολλητό» του ΓΑΠ ξεκίνησε το «ξεπούλημα»

Προσέχουν την εκπρόσωπο 
Στο τελευταίο Εκτελεστικό Γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, με βασικό αντι-
κείμενο τη στρατηγική της Κουμουνδούρου, ακούστηκαν πολλά.
Από τη συζήτηση που έγινε, προέκυψε πως μέχρι τις εκλογές ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα εξαπολύσει επίθεση σε όλα τα μέτωπα εναντίον της κυ-
βέρνησης και, εκτός από την τραγωδία
των Τεμπών, θα δοθεί μεγάλη
έμφαση στο να μη χαθεί και ο
κινηματικός χαρακτήρας
του κόμματος, κυρίως μέ-
σα από την ενεργό συμμε-
τοχή των μελών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στους αγώνες συγκε-
κριμένων κλάδων, όπως εί-
ναι οι καλλιτέχνες, που κατά το
επιτελείο της Κουμουνδούρου μπο-
ρεί να συμβάλουν καθοριστικά στην εκλογική
μάχη. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανεβάσει τους τόνους και ως
προς το ζήτημα των πλειστηριασμών. Ταυτόχρονα, θα επαναφέρει
την πρότασή του για διεξαγωγή θεματικών τηλεμαχιών με το κυ-
βερνών κόμμα.  Καλά όλα αυτά, αλλά τη νέα εκπρόσωπο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ γιατί δεν την βγάζουν; Μια τηλεαναμέτρηση έκανε με τον κυ-
βερνητικό εκπρόσωπο, κι αυτή με χρονόμετρα και ασφάλεια…

Τον προορίζουν για «μεγάλες» θέσεις   
Στο ΚΚΕ, ο όρος «αναβάθμιση» είναι κάτι σχετικό, αφού η κομματική
επετηρίδα δεν υπακούει στις συνήθεις συνθήκες που ισχύουν για
όλα τα άλλα κόμματα. Όμως η «αλλαγή φρουράς» στην ηγεσία της
ΚΝΕ και η παράδοση της ηγεσίας από τον Νίκο Αμπατιέλο στον Θο-
δωρή Κωτσαντή δείχνει ότι ο Αμπατιέλος προορίζεται για αξιοποί-
ηση στον κεντρικό κομματικό μηχανισμό και μάλιστα σε εξαιρετικά
νευραλγικό πόστο. Οι «μαθουσάλες» του κόμματος δεν κρύβουν την
ικανοποίησή τους για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε στις αυξη-
μένες απαιτήσεις της ηγεσίας της Νεολαίας ο Αμπατιέλος, εξ ου και
η αναβάθμισή του θεωρείται δεδομένη. 

Ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησε το ξεπούλημα του ΟΣΕ ήταν ο Δημήτρης
Ρέππας, όταν είχε αναλάβει επί ΓΑΠ το υπουργείο Μεταφορών. Με τον νόμο Ρέππα
το 2010, ο ΟΣΕ έσπασε σε κομμάτια, για να μπορέσει να πουληθεί το υγιές κομμάτι
της επιχείρησης. Μάλιστα, τότε ο Ρέππας έψαχνε επενδυτές στη Γαλλία και στην Κί-
να. Τα παρεπόμενα του νόμου Ρέππα απασχόλησαν και πολύ αργότερα, αφού το
τροχαίο υλικό του Οργανισμού μεταβιβάστηκε στο κράτος σε αντάλλαγμα της ανά-
ληψης των χρεών του φορέα από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ μεταβιβάστηκε από
τον ΟΣΕ στην πρώην θυγατρική του, ΓΑΙΑΟΣΕ, η ακίνητη περιουσία του Οργανι-
σμού, η οποία θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια real estate στην
Ελλάδα. Αν ρωτήσει κάποιος τους σιδηροδρομικούς, θα ακούσει ουκ ολίγα για τις
κινήσεις Ρέππα.

Οι πληροφορίες λένε ότι πολύ σύντο-
μα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει κι άλ-

λη ψυχρολουσία στη Χαριλάου Τρικούπη, ανα-
κοινώνοντας νέα μεταγραφή πρώην εκσυγ-

χρονιστή υπουργού. Έτσι και αλλιώς, 
τώρα έχουμε μπει στην τελική 

ευθεία. 

Νέα ψυχρολουσία
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Παρασκήνια
Ηδονίζεται να 
τους... αδωνίζει

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων είναι ίσως το πιο... μισητό πρόσωπο
για το αριστερό ακροατήριο, και αυτό
φαίνεται από τα σχόλια (για την ακρί-
βεια, από τις ύβρεις...) που γράφουν κά-
ποιοι εναντίον του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Δεν φτάνει που τους «χαλά-
ει» το αφήγημα για την επιβολή της τά-
ξης απέναντι σε όλους τους τραμπού-
κους που καίνε και σπάνε, ηδονίζονται
ακόμη περισσότερο, όταν βλέπουν το
φως της δημοσιότητας τα στοιχεία τα
οποία δείχνουν ρεκόρ επενδύσεων, ρε-
κόρ εξαγωγών, ρεκόρ απορρόφησης
κονδυλίων από την Ευρώπη, ρεκόρ
ελέγχων στην αγορά και ρεκόρ παρεμ-
βάσεων για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων και την πάταξη του λαθρεμπορίου τα
τελευταία χρόνια. Δικαιολογημένα, ο
Άδωνις Γεωργιάδης έχει φτάσει στο ση-
μείο να ηδονίζεται και να τους... αδωνί-
ζει για τα καλά. Όταν μάλιστα οι... πελά-
τες στα social media είναι από αμόρφω-
τοι και «ντουβάρια» μέχρι τραμπούκοι,
τότε όλοι καταλαβαίνουμε γιατί τους
«πονάει» ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Περαστικά... 

Ταλαίπωροι 
Η κυβέρνηση βγαίνει δυναμικά μπρο-

στά με την ατζέντα της και μέχρι τις εκλο-
γές θα πάει τον ΣΥΡΙΖΑ.... παρέχοντας!
Την ίδια στιγμή, το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης προσπαθεί να πείσει
για στροφή προς το Κέντρο, αλλά ταυτό-
χρονα αυτοδιαψεύδεται με την επιστρο-
φή Πολάκη. Καταβάλλουν απέλπιδες
προσπάθειες για να στήσουν αφήγημα
γύρω από την τραγωδία των Τεμπών,
όμως στο σκέλος της οικονομίας και με
βάση τους διεθνείς κλυδωνισμούς, δεν
μπορούν να αρθρώσουν λέξη, καθώς κα-
νείς δεν τους πιστεύει. Δεν μπορεί να
υπάρχει λογικός άνθρωπος, ο οποίος να
πιστεύει ότι κάτι... ταλαίπωροι από τον
ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο...) θα μπορέσουν
να διαχειριστούν τις οικονομικές τύχες
της χώρας ή θα διασφαλίσουν τα σύνορά
μας, τη δημόσια τάξη και τις μεταρρυθμί-
σεις σε Παιδεία και Υγεία. Ακόμη και για
τις μεγάλες τομές στους προβληματι-
κούς τομείς, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι
«λύσεις» που προτείνουν δεν λαμβάνουν
υπ’ όψιν τα πραγματικά ζητούμενα, τα
οποία είναι η κατάρα της μονιμότητας, η
ανάγκη της αξιολόγησης και η πάταξη
της διαφθοράς και της φαυλότητας.
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Α πό τις 6 Φεβρουαρίου, όταν
σημειώθηκε ο φονικότατος
σεισμός στην Τουρκία, μια

παράξενη ηρεμία επικρατεί έως σήμερα
στο Αιγαίο, σε στεριά και θάλασσα. Εάν
εξαιρέσει κανείς τις πρώτες ημέρες
μετά τον σεισμό που οι Τούρκοι έστειλαν
μερικά UAV και ένα-δυο ελικοφόρα CN-
235, ναυτικής συνεργασίας εντός του
FIR Αθηνών, τίποτα το επιθετικό δεν
συνέβη. Απεναντίας, από τότε
σημειώθηκαν μερικά βήματα
επανέναρξης του διαλόγου. 

Δεν είναι μόνον οι συνομιλίες για τη θετι-
κή ατζέντα (για θέματα χαμηλής πολιτικής,
όπως ονομάζονται) που διεξήχθησαν στην
Άγκυρα την περασμένη Τετάρτη, ούτε βε-
βαίως τα μηνύματα συμπαράστασης για
την τραγωδία των Τεμπών, που ακόμα και ο
Ακάρ έστειλε, ή ο τερματισμός των ασκή-

σεων στο Αιγαίο, που αποφάσισαν μονομε-
ρώς οι Τούρκοι. Είναι ότι, για πρώτη φορά
μετά τους σεισμούς, Αθήνα και Άγκυρα
βρέθηκαν στην ίδια «πλευρά». 

Στήριξη

Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία θα στηρί-
ξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην
εκστρατεία της για τη θέση μη-μόνιμου μέ-
λους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών ’25-’26 και ο ομόλογός του
Νίκος Δένδιας ενημέρωσε ότι η Ελλάδα θα
στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη
Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλια-
κού Οργανισμού (ΙΜΟ).  Νίκος Δένδιας και
Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν
μάλιστα την Τρίτη, στο πλαίσιο του Συμβου-
λίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλ-
λες, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών
να τονίζει ότι «μπορούμε να συνεχίσουμε

μια τέτοια συνεργασία στις διεθνείς πλατ-
φόρμες επίσης, και αυτό θα έχει αντίκτυπο
στις διμερείς μας σχέσεις».

Διπλωματική «γέφυρα»

Το καλό κλίμα που επικρατεί τις μέρες αυ-
τές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φάνηκε
και κατά την επίσκεψη του νέου πρεσβευτή
της Τουρκίας στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζι-
γές, στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο νέος
πρεσβευτής της Άγκυρας, γνωστός και ως
«ο διπλωμάτης με τους χάρτες της γαλάζιας
πατρίδας», θέλησε να δείξει ότι επιδιώκει
να δημιουργήσει ένα είδος διπλωματικής
«γέφυρας» ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγ-
κυρα. Έτσι, μετέβη τη Δευτέρα στο γυάλινο
κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, για να
επισκεφθεί τον αναπληρωτή υπουργό Εξω-
τερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Εμφανίστη-
κε με φιλική διάθεση, προσηνής, υπέρμα-
χος της πολιτικής εξομάλυνσης των δύο χω-
ρών. Παρουσιάστηκε ως φίλος και συμμα-
θητής του Τσαβούσογλου στο πανεπιστήμιο,
σχεδόν σίγουρος για την επανεκλογή του
Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές της 14ης Μαΐ-
ου. Άφησε πίσω του ερχόμενος στην Αθήνα
όλα αυτά τα αναθεωρητικά με τα οποία πότι-
ζε τους Τούρκους διπλωμάτες, τους στρα-
τιωτικούς και τα τουρκικά ΜΜΕ, όταν «εξα-
φάνιζε» το Καστελλόριζο σε χάρτη με την
τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ήταν ο διπλωμά-
της που έγινε γνωστός λόγω της υπογρα-
φής του που φέρουν οι χάρτες με τις διεκδι-
κήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο, τους οποίες κατά καιρούς παρουσίαζε
η τουρκική πλευρά, γνωστοί και ως οι χάρ-
τες της «γαλάζιας πατρίδας».

Φ.Σ.

«Ήρεμα νερά» 
στο Αιγαίο 

Με «κλάδο ελαίας» 
στην Αθήνα ο νέος

πρεσβευτής της Τουρκίας,
γνωστός και ως 

ο «διπλωμάτης με 
τους χάρτες 

της γαλάζιας πατρίδας»

Στην Αθήνα, ο Τούρκος πρεσβευτής ούτε καν ανέφερε στη συ-
νάντησή του με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη κάτι για τους «χάρ-
τες». Μίλησε για την ανάγκη βελτίωσης των σχέσεων των δύο
χωρών, για την ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης
και, κυρίως, υπήρξε αρκετή συζήτηση για τη λεγόμενη «Διάσκε-
ψη των Δωρητών», που παρέχει βοήθεια στις σεισμόπληκτες
Τουρκία και Συρία. Φάνηκε πως είχε μεγάλες προσδοκίες για τη
βοήθεια προς την Τουρκία, αφού μιλούσε για δισεκατομμύρια
δολάρια. Να σημειωθεί ότι ο Τσαγατάι Ερτζιγές συμμετείχε στην
τουρκική αντιπροσωπεία κατά τον 64ο γύρο των διερευνητικών
συνομιλιών που έλαβαν χώρα στην Αθήνα τον περασμένο Φε-
βρουάριο. Μάλιστα, έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν (το
2014) στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα.Αν
άγ

κη
 β

ελ
τίω

ση
ς

Μορατόριουμ
Ελλάδα και Τουρκία, εκτός από το άνοιγμα των δι-
αύλων που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σε αυτή
την προεκλογική φάση, έχουν καταλήξει και σε
άτυπη συμφωνία ώστε να περιοριστούν στις απολύ-
τως απαραίτητες οι στρατιωτικές ασκήσεις στο Αι-
γαίο. Συγκεκριμένα, σε ναυτικό επίπεδο, Αθήνα
και Άγκυρα έχουν ατύπως συμφωνήσει ότι, μέχρις
ότου ξεκαθαρίσει το εκλογικό τοπίο και ολοκλη-
ρωθεί ο εκλογικός κύκλος στις δύο χώρες, δεν θα
γίνουν ναυτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, με
την εξαίρεση, βεβαίως, των νατοϊκών ή άλλων πο-
λυεθνικών συνεργασιών.
Συγκεκριμένα, τα επόμενα στάδια των εθνικών
ασκήσεων «Αστραπή», «Ορμή», «Βροντή», των οποί-
ων τα πρώτα ετήσια σκέλη ολοκληρώθηκαν στα μέ-
σα Φεβρουαρίου στα δυτικά του Αιγαίου (Μυρτώο,
Δυτικές Κυκλάδες, δυτικά Κρήτης), είτε δεν θα
πραγματοποιηθούν καθόλου μέχρι το τέλος του κα-
λοκαιριού είτε θα περιοριστούν σε γυμνάσια συντή-
ρησης των δυνατοτήτων των πληρωμάτων σε ήδη
ανακηρυγμένα και μη αμφισβητούμενα πεδία βο-
λής. Άξιο προσοχής είναι το ότι στη φετινή διεθνή
αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2023» δεν θα συμ-
μετάσχουν δυνάμεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
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Στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους,
αλλά και σε εκείνους που
δυσφορούν με την ύπαρξη

φαινομένων «πολακισμού» στον ΣΥΡΙΖΑ,
στρέφει το βλέμμα του το ΠΑΣΟΚ, σε
μια προσπάθεια να υπάρξει «ρεύμα
επαναπατρισμού». 

Μετά την απόφαση της Κουμουνδούρου
να δώσει «συγχωροχάρτι» στον Παύλο Πο-
λάκη, στη Χαρ. Τρικούπη θεωρούν ότι έχει
«ανοίξει παράθυρο» για μια επιτυχημένη
προσέγγιση αυτού του κοινού. Το ερώτημα
ωστόσο που γεννιέται είναι εάν το ΠΑΣΟΚ
μπορεί να αδράξει αυτή την ευκαιρία και
να ανασάνει δημοσκοπικά. Πάντως η «πα-
ραμονή Πολάκη» όπως και η συμμετοχή
του Νίκου Παππά στα ψηφοδέλτια του κόμ-
ματος, μετά την καταδίκη του από το Ειδικό
Δικαστήριο, τροφοδοτούν με πλούσια επι-
χειρηματολογία το πολιτικό οπλοστάσιο
της Χαρ. Τρικούπη κατά του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτίζουν και κερδίζουν

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης,
επιδιώκουν να ταυτίσουν τον Αλέξη Τσί-
πρα με τον Παύλο Πολάκη, σε μια προ-
σπάθεια να πλήξουν και προσωπικά το
προφίλ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η δήθεν μετριοπαθής στροφή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που τώρα λήγει άδοξα, είχε ξεκινή-
σει υπό ημερολογιακά δυσοίωνους
όρους, καθώς είχε συμπέσει με την Κυ-
ριακή της Αποκριάς», σημείωναν σε σχετι-
κή ανακοίνωση. 

Η νέα στρατηγική της επόμενης περιό-
δου αρχίζει και ξετυλίγεται σταδιακά μετά
την αναδιάταξη του πολιτικού σχεδιασμού
που επέβαλε η τραγωδία των Τεμπών. Σε
πρώτο πλάνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα
στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με το βά-

ρος των δημόσιων παρεμβάσεων, σε καθη-
μερινό επίπεδο, επικεντρώνουν την κριτική
τους στην ανάγκη απόδοσης ευθυνών για
τις αιτίες που οδήγησαν στο τραγικό γεγο-
νός. Με δεδομένη την πολιτική ευθύνη,
που και η ίδια η κυβέρνηση ανέλαβε από
την πρώτη στιγμή, επιχειρούν καθημερινά
να υπογραμμίζουν αστοχίες και αβλεψίες
του επιτελικού κράτους, προκειμένου να
πιέσουν την κυβέρνηση. 

Ξανά στα χαρακώματα

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι
οι σχέσεις των κομμάτων είναι και πάλι ιδι-
αίτερα φορτισμένες, μετά την «μπηχτή»
που άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά
του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με το ότι ο
δεύτερος δεν δέχτηκε να τον συναντήσει,

αν και του το ζήτησε δύο φορές. Η δυσα-
ρέσκεια που προκάλεσαν οι αναφορές
του πρωθυπουργού στην πρόσφατη συ-
νέντευξή του φάνηκε και από τον τρόπο
που αντιμετωπίστηκαν. «Φαίνεται ότι πήρε
προαγωγή από πρίγκιπας σε αυτοκράτο-
ρα» ήταν το πρώτο βιτριολικό σχόλιο από
τον Δημήτρη Μάντζο.

Είχε προηγηθεί οξεία κριτική από τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που έκανε λόγο για
«επιτελικό κράτος του θράσους και της
συγκάλυψης. Μόνη του προτεραιότητα εί-
ναι να μην αντιμετωπίσει τις ευθύνες της η
σημερινή κυβέρνηση». 

Οι… μικροί ρυθμίζουν

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο το επόμενο
διάστημα θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα

είναι οι νέοι και ειδικά αυτοί που θα ψη-
φίσουν για πρώτη φορά. Βάσει των με-
τρήσεων που έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας, το κομμάτι αυτό φαίνεται
πως «γυρίζει την πλάτη» στο πολιτικό
σύστημα, θεωρώντας ότι δεν είναι στην
ακτίνα των πολιτικών τους. 

Το ισχυρό «χαρτί» που θα ρίξουν στον
δρόμο της προσέγγισης είναι η μεγάλη
ανανέωση που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ, όχι
μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε ηλικίες,
καθώς και η δέσμη προτάσεων που περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
για τους νέους. 

Ενδεικτικό πάντως για την άποψη που
έχουν οι νέοι για την πολιτική και το πολιτι-
κό προσωπικό της χώρας είναι τα όσα κα-
τέγραψε η πρόσφατη δημοσκόπηση της
Metron Analysis για το Mega. Το μήνυμα
που στέλνουν οι νέοι είναι ότι αισθάνονται
περιθωριοποιημένοι και «εκτός κάδρου».
Το 63% λέει ότι στις επόμενες εκλογές
πρέπει να επιλέξουμε αλλαγή. 

Η «παραμονή Πολάκη» όπως
και η συμμετοχή του Παππά

στα ψηφοδέλτια δίνουν
πλούσια επιχειρηματολογία

στη Χαρ. Τρικούπη, ώστε να
προσεγγίσει τους «κόκκινους»

δυσαρεστημένους

Στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο
ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβάζει τους
τόνους και να βάζει πλέον στο στόχαστρό του τον πρωθυ-
πουργό. Σε μια πρώτη ανάγνωση, η κλιμάκωση αυτής της έν-
τασης δεν έχει να κάνει τόσο με τη ΝΔ όσο με τον ΣΥΡΙΖΑ.
«Χτυπώντας» τη ΝΔ επιδιώκουν να εγείρουν τα αντιδεξιά
ανακλαστικά των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά και να προσεγγίσουν ψηφοφόρους που στρέφουν
την πλάτη τους στο πολιτικό σύστημα και επιλέγουν την απο-
χή. Στο μεταξύ, ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να εκνευρί-
ζει τους πολιτικούς του αντιπάλους αναφορικά με τις προθέ-
σεις του για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας. Φαί-
νεται ότι ποντάρει στην «κάλυψη» που δίνει ένα ομιχλώδες
τοπίο, αλλά ταυτόχρονα ρισκάρει να «χαθεί στην ομίχλη». 

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι το
κόμμα του θα μπει σε μια λογική συνεργασίας αλλά χωρίς να

είναι πρωθυπουργός ένας από τους κ.κ. Μητσοτάκη - Τσίπρα.
«Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να μην είναι πολιτικό πρό-
σωπο, όπως αυτά που διαβάζω και διαχέει κυρίως το Μέγαρο
Μαξίμου για να ενοχοποιήσει και να φτιάξει σενάρια επιστη-
μονικής φαντασίας. Απαντώ σε αυτά τα σενάρια με έναν τρό-
πο: Πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να εκφράσουν
το φιλόδοξο αυτό προγραμματικό σχέδιο». Ταυτόχρονα επα-
νέφερε πάνω στο τραπέζι και το τι θα επιδιώξει εάν επιτευχ-
θεί συνεργασία: «Γι’ αυτό ζητώ ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ που θα
μπορεί να δώσει στα πρόσωπα των υπουργείων, γιατί δεν εί-
ναι μόνον ο πρωθυπουργός, είναι και τα κρίσιμα υπουργεία,

να έχουν υψηλή επάρκεια, υψηλή αξιοπιστία, να είναι φορείς
της διαφάνειας», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε πως «αν
δεν έχουμε ισχυρό διψήφιο ποσοστό, ο ελληνικός λαός δεν
θα μας έχει δώσει την εντολή την οποία ζητώ για να πάμε σε
αυτό το στάδιο. Ο λαός αποφασίζει. Δεν μπορεί να σου λέει ο
λαός ότι δεν σε θέλει στην κυβέρνηση και εσύ να προσπαθείς
να μπεις με το στανιό. Όπως, επίσης, όταν ο λαός ρίχνει πολύ
σε ποσοστά το σημερινό κόμμα εξουσίας ή το προηγούμενο,
δεν μπορεί να μην παίρνουν το μήνυμα τα πρόσωπα που διοί-
κησαν τη χώρα». 

Ως προς τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία
δεν έγινε ποτέ και μετά την αναφορά του πρωθυπουργού έχει
προκαλέσει νέα εστία αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
ανέφερε πως «αυτά δείχνουν ότι ο πρωθυπουργός είναι σε
μεγάλο αδιέξοδο. Γιατί όταν σε αυτό το επίπεδο μιλάς με αυτά
τα ανώριμα επιχειρήματα, δείχνεις αγωνία».

του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Τα «βαρίδια» του ΣΥΡΙΖΑ... 
ξαλαφρώνουν το ΠΑΣΟΚ!

Συνέντευξη Ανδρουλάκη:
«Μηδενισμός»

σε… θολό τοπίο!
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Ως «πολιτικός σεισμός» μπορούν πλέον να
χαρακτηριστούν οι τελευταίες ημέρες, οι
μέρες που ακολούθησαν τη «μαύρη μέ-

ρα» των Τεμπών, με τους δεκάδες νεκρούς από
λάθη ανθρώπων, αλλά και από παραλείψεις πολι-
τικών προσώπων. Αυτές τις μέρες, το ενδιαφέρον
είναι στραμμένο στο «ρήγμα» που προκάλεσε την
τραγωδία. Οι προσπάθειες των κομματικών σχη-
ματισμών να επιρρίψουν τις ευθύνες οι μεν στους
προηγούμενους και οι άλλοι στους επόμενους
έπεσαν στο κενό.

Οι πολίτες έχουν βγάλει το δικό τους συμπέρα-
σμα, σύμφωνα με τις έρευνες. Φταίνε όλοι όσοι εί-
χαν την εξουσία τα τελευταία δέκα έως είκοσι χρό-
νια. Η ακολουθούμενη πολιτική επικοινωνία των
κομμάτων, με δηλώσεις, μαρτυρίες και δημόσια
έγγραφα, για τις διαχρονικές τους ευθύνες, παίζει
τελικά τον μικρότερο ρόλο στη διαμόρφωση της ει-
κόνας του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του,
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει, θέλει να εκ-
φράσει συναισθήματα οργής, θυμού, απαξίωσης
και τιμωρίας προς το σύστημα, αδιαφορώντας για
την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει προ
πολλού και με άγνωστη, μέχρι στιγμής, την ημερο-
μηνία των εκλογών. Με καθημερινές διαδηλώ-

σεις –από ένα πλήθος ανθρώπων όλων των ηλι-
κιών και τάξεων και από οργανωμένες από κόμμα-
τα και συνδικαλιστικές οργανώσεις– και εκδηλώ-
σεις οργής και θυμού.

Η ύπαρξη ενός νέου πολιτικού αγώνα στους δρό-
μους «ριζώνει» μέρα με τη μέρα στη συνείδηση των
πολιτών, με την κρίση εμπιστοσύνης στα κόμματα
εξουσίας να μεγαλώνει καθημερινά. Από την πλευ-
ρά των πολιτικών κομμάτων, ακούμε μια ρητορική
χωρίς απήχηση και διλήμματα που δεν «βγαίνουν»,
δεν προβληματίζουν ούτε και τους «δικούς» τους,
και ακυρώνονται την επόμενη μέρα.

Σε λίγους μήνες θα στηθούν οι κάλπες και η ώρα
του απολογισμού φτάνει και θα έχει ολέθρια αποτε-
λέσματα για όσους προσπαθήσουν να «θολώσουν»
την πραγματικότητα αντί να την «φωτίσουν», μετα-
κυλίοντας τις ευθύνες, στην προσπάθεια να ξεφύ-
γουν από το «κάδρο». Το μόνο που θα πετύχουν, τε-
λικά, είναι να μεγιστοποιήσουν την οργή και τον θυ-
μό των ψηφοφόρων.

Επιπλέον, σε μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει ηθι-
κά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά και οικονομι-
κά, αυτό που χρειάζονται οι Έλληνες είναι μια νέα
διέξοδος ελπίδας, για το αύριο το δικό τους και
των παιδιών τους. Εγγυήσεις, για μην υπάρξουν
νέα φαινόμενα διαφθοράς, ασυνεννοησίας, υπο-

κλοπών, αδράνειας, μεταθέσεως ευθυνών και
όλων των γνωστών παθογενειών που μας ταλανί-
ζουν τα τελευταία χρόνια, μνημονιακά και μη.

Όταν όλα αλλάζουν προς το χειρότερο, όπως αλ-
λάζουν και οι ζωές μας τα τελευταία δέκα χρόνια,
θα πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν τη στάση απέ-
ναντι στους πολίτες και στα προβλήματά τους.

Το προεκλογικό σύνθημα της Δημοκρατικής Συμ-
μαχίας, που όμως δεν μπήκε στη Βουλή, αξίζει να
το ξαναθυμηθούμε: «Φταίει το κράτος, όχι εσύ. Άλ-
λαξέ το!». Μια αλήθεια, ένα πολιτικό μήνυμα με
βάθος, ουσία και περιεχόμενο. Τελικά, οι πολίτες
δεν το πίστεψαν!

Ίσως να ακουστεί και σαν αυτοεκπληρούμενη
προφητεία, αλλά στις επικείμενες εκλογές, όση
προσπάθεια κι αν κάνουν τα κομματικά και επικοι-
νωνιακά επιτελεία για έξυπνες στρατηγικές, η ορ-
γή, ο θυμός και η απαξία των ψηφοφόρων θα δώ-
σουν μεγάλα ποσοστά στην αποχή και στην αντισυ-
στημική ψήφο. 

Ιδιαίτερα από τα νέα τμήματα του εκλογικού σώ-
ματος, που θα ψηφίσει για πρώτη ή και για δεύτερη
φορά. Η επικοινωνία των κομμάτων μέσα από τα
παραδοσιακά και τα νέα Μέσα θα αποδώσει σε αυ-
τές τις εκλογές ή θα την «πνίξουν» η οργή και ο θυ-
μός των πολιτών;

Γράφει ο
Θανάσης 
Παπαμιχαήλ

Πόσο θα βοηθήσει η πολιτική επικοινωνία 
τα κόμματα, στις ερχόμενες εκλογές 

Επικοινωνιολόγος
info@thinkpolitics.gr

Ηεθνική σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμ-
πών άλλαξε άρδην το πολιτικό και κοινωνι-
κό μας τοπίο. Με την κυβέρνηση να έχει

υποστεί συντριπτικά κατάγματα – και το πολιτικό
της αφήγημα να έχει καταρρεύσει–, τους πολίτες
να είναι οργισμένοι –και πολύ περισσότερο οι νέοι
άνθρωποι, που στα Τέμπη είδαν ένα «δικό τους
εσωτερικό πλήγμα»– και τους θεσμούς να είναι
παντελώς απαξιωμένοι, κάτω από τη χρυσόσκονη
της επικοινωνίας. Αναφύεται έτσι στο κοινωνικό
μας πεδίο το βασανιστικό ερώτημα, «τι μπορούν
να προσδοκούν οι πολίτες από τα κόμματα και την
πολιτική μας τάξη εν γένει την επόμενη μέρα και
πώς μπορεί επιτέλους αυτό το “κυνικό” και ανα-
ποτελεσματικό κράτος να γίνει ωφέλιμοι και
ασφαλές για τους πολίτες;».

Δηλαδή, οι αβυσσαλέες παραλείψεις στο φά-
σμα των υποδομών, της Υγείας, της Παιδείας, της
διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της κοι-
νωνικής καθημερινότητας, που μεθοδικά και επι-
τηδευμένα απεκρύβεντο κάτω από τους μηχανι-
σμούς της επικοινωνίας. Και που βεβαίως ήλθε
απρόσμενα και «εκδικητικά» η τραγωδία των Τεμ-
πών –η οποία και με έντεχνο τρόπο, απεδόθη σε
έναν άνθρωπο, τον προκλητικά ανεπαρκή και
ανεκπαίδευτο σταθμάρχη της Λάρισας!– να ανα-

δείξει στο προσκήνιο, με εγκαυστικό τρόπο. Απέ-
ναντι σε αυτά τα οδυνηρά προβλήματα και τις ελ-
λείψεις, είναι εμφανείς οι πολιτικές ευθύνες της
κυβέρνησης. Αλλά «βαρύτερες» είναι, ωστόσο,
για την προοδευτική δημοκρατική παράταξη του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που οφείλει να κάνει άλμα μπρο-
στά από τη φθορά –σύμφωνα με τα λόγια του
πρωτόθρονου ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη– και να
απεγκλωβίσει τον τόπο από τα δεσμά της φθοράς
και της καταστροφικής πολιτικής αδράνειας.
Οφείλει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ σήμερα να οι-
κοδομήσεις ειλικρινείς σχέσεις εμπιστοσύνης και
κατανόησης με την κοινωνία και να την τροχοδρο-
μήσει σε ένα νέο πολιτικό, δημοκρατικό συμβό-
λαιο, που θα ανασυγκροτήσει θεσμικά τη χώρα με
διαρκή δημοκρατικό έλεγχο, ενώ θα δρομολογή-
σει την παραγωγική της ανασυγκρότηση, στη βά-
ση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της σύμμετρης
κοινωνικής ανάπτυξης. Εξάλλου, αείποτε αυτή
ήταν η ιστορική ευθύνη και οφειλή της δημοκρατι-
κής παράταξης, να προσφέρει στη χώρα και να
την σύρει μπροστά, όταν το πολιτικό μας σύστημα
παρέπαιε. Έργα του ΠΑΣΟΚ είναι οι μεγάλες θε-
σμικές παρεμβάσεις, του ΑΣΕΠ, του ΕΣΥ, της «Δι-
αύγειας», του οικογενειακού Δικαίου, αλλά και
των αναπτυξιακών υποδομών –μετρό, ζεύξη Ρίου-

Αντιρρίου, Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
κ.ά.– που άλλαξαν άρδην τη φυσιογνωμία και τον
προσανατολισμό της χώρας. 

Και σε αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο καλεί,
στο σημερινό κρίσιμο momentum για τη χώρα
μας, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τον ελληνικό λαό να το εμ-
πιστευτεί –αναγεννημένο και αναβαπτισμένο μέ-
σα από την αυστηρή κριτική και τον αναστοχασμό
που έκανε τα τελευταία 15 δύσκολα χρόνια της
πορείας ευθύνης και αξιοπιστίας του, στο πολιτικό
μας πεδίο– και να το αναδείξει μέσα από τις επι-
κείμενες σε λίγο καιρό εκλογές, κυρίαρχο κοινω-
νικό - πολιτικό πλειοψηφικό ρεύμα της χώρας. Για
να ξεκινήσει ταχέως τη μεγάλη προσπάθεια της
κοινωνικής και πολιτικής μας ανόρθωσης. 

Είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον τόπο μας,
μετά τα όσα τραγικά συνέβησαν με την εθνική σι-
δηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, για να σπά-
σει το κέλυφος της αδράνειας και της θανατηφό-
ρας επικοινωνιακής διαχείρισης των δημοσίων
πραγμάτων και να περάσει στο δύσβατο πεδίο της
ευθύνης και της δημιουργίας. Για να επανέλθει
δηλαδή η πολιτική, «τα καλά και τα δίκαια σκοπου-
μένη», κατά τον μεγάλο μας Σταγειρίτη πολιτικό
φιλόσοφο και στοχαστή, Αριστοτέλη, στα έξοχα
«Ηθικά Νικομάχειά» του!

Γράφει ο 
Πάνος Ν. 

Αβραμόπουλος

Για την επάνοδο της πολιτικής!

*Συγγραφέας,
υποψήφιος

βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στην 

Α’ Αθηνών
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ΗΔήμητρα Λυμπεροπούλου, επικεφαλής της
παράταξης «Πράσινη Πελοπόννησος»,
περιφερειακή σύμβουλος και υποψήφια

βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με
αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, περιγράφει το
σιδηροδρομικό χάος που επικρατεί στο δίκτυο της
Πελοποννήσου. 

Θεωρεί ότι «το ισχύον πολιτικό σύστημα χρησιμοποι-
εί τον θυμό για πολιτική αντιπαράθεση χωρίς ουσία»
και υπογραμμίζει ότι «οφείλουμε να αποκαταστήσουμε
την αξιοπιστία της χώρας στη συνείδηση πρώτα των
ίδιων των πολιτών της».

Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, πέρα από τις δια-
χρονικές ευθύνες που οδήγησαν σε αυτό, ανέδει-
ξε και ένα χάος με οσμή σκανδάλου. Το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο της Πελοποννήσου, απ’ ό,τι ακούγεται,
έχει να προσθέσει ένα σημαντικό κομμάτι στο
«παζλ» των καταγγελιών. Τι γνωρίζετε επ’ αυτού; 

Ας ξεκινήσω με το γεγονός ότι το 2011 συνυπέγρα-
ψα και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά των διοική-
σεων του ΟΣΕ κατηγορώντας τες για απιστία σε βάρος
της εταιρείας, αφού τα χρήματα που χρωστούσε το
κράτος στον ΟΣΕ ήταν πολύ περισσότερα από τα ελ-
λείμματα του Οργανισμού και οι ίδιες ουδέποτε διεκδί-
κησαν την είσπραξη του χρέους. α) Ο ΟΣΕ δαπάνησε
σχεδόν 70 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του μετρικού δι-
κτύου της Πελοποννήσου, το οποίο στη συνέχεια έκλει-
σε. Εν συνεχεία, το πανάκριβο τροχαίο υλικό εγκαταλεί-
φθηκε σε διάφορα depot της Πελοποννήσου και, όπως
ήταν αναμενόμενο, «κανιβαλίστηκε» ή και εκλάπη από
συμμορίες του σκραπ που έκοβαν σε λαμαρίνες ολό-
κληρα τρένα κάτω από τη μύτη του Οργανισμού αλλά
και των Αρχών. β) Προ δεκαετίας, ο τότε επικεφαλής
της ΕΡΓΟΣΕ διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με
τις απαλλοτριώσεις, ξεκίνησε μία έρευνα και έπεσε πά-
νω σε εξωφρενικά υψηλές αποζημιώσεις που κήρυσ-
σαν τα δικαστήρια, οι οποίες ήταν, στην περίπτωση της
Πελοποννήσου, τετραπλάσιες από αυτές που πετύχαινε
το Δημόσιο για τα έργα της Ολυμπίας Οδού. Γρήγορα
αποκαλύφθηκαν διάφορα κυκλώματα και οι υποθέσεις
εστάλησαν στα δικαστήρια, όπου η ΕΡΓΟΣΕ δικαιώθη-
κε πανηγυρικά, επιτυγχάνοντας την ανάκτηση «καπέ-
λων» πολλών εκατ. ευρώ. Δεν μπορούν πλέον να υπάρ-
ξουν άλλες δικαιολογίες, ειδικά του τύπου «δεν ήξε-
ρα». Φτάνει πια…

Πώς κρίνετε την ποιότητα της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης μετά την τραγωδία των Τεμπών;

Οι πολίτες αισθάνονται θυμό και ίσως δικαιολογημέ-
να, διότι συμβαίνουν γύρω τους τόσα άσχημα πράγμα-
τα και δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν. Το ισχύον
πολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί τον θυμό για πολιτική
αντιπαράθεση χωρίς ουσία. Είναι μεγάλο λάθος να ερ-

γαλειοποιούνται πολιτικά ο πόνος και ο θυμός. Οφεί-
λουμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας
στη συνείδηση πρώτα των ίδιων των πολιτών της, και
αυτό δεν θα έρθει ούτε από τους (κομματικά) αρίστους
της ΝΔ ούτε με ένα άρθρο και έναν νόμο του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά θα έρθει με πολλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και
σε αυτή την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ έχει και λόγο και ρό-
λο να διαδραματίσει. 

Την ίδια στιγμή στο πολιτικό τοπίο, σύμφωνα με τα
πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα, η αυτοδυνα-
μία για το πρώτο κόμμα φαντάζει ένα εξαιρετικά
δύσκολο εγχείρημα. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει σχημα-
τισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή. Ποιες
είναι οι «κόκκινες γραμμές» για το κόμμα σας; 

Θα ξεκινήσω θυμίζοντάς σας ότι στην Ευρώπη κυ-
ριαρχούν οι δημοκρατίες της συναίνεσης, άρα η σταθε-
ρότητα δεν ταυτίζεται με την αυτοδυναμία, όπως επι-
χειρεί να πείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνοντας
κόντρα στο ρεύμα όλης της Ευρώπης, δημιουργώντας
φυσικά ερωτηματικά, γιατί επιθυμεί αυτοδυναμία επι-
διώκοντας να σύρει τη χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογι-
κές αναμετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και όλα τα σοσιαλ-
δημοκρατικά-προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης, θε-
ωρεί ότι η πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής είναι
«μια εξαιρετική ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να έχει
κυβέρνηση ευρύτατης συνεργασίας», που θα αποτελέ-
σει ανάχωμα στον καθεστωτισμό και την αλαζονεία.

Ποια είναι η εικόνα σήμερα και ποιοι έχουν τις ευ-
θύνες για την κατάσταση στην Πελοπόννησο;

Είμαι οκτώ χρόνια εκλεγμένη περιφερειακή σύμβου-
λος Πελοποννήσου, επικεφαλής παράταξης. Επιτρέψτε
μου, λοιπόν, να σας πω ότι στην Πελοπόννησο έχουν γί-
νει 10 βήματα μπροστά, που ευνοούν κυρίως τα συμφέ-
ροντα των εκτός Πελοποννήσου προνομιούχων, και 50
βήματα πίσω, που υπονομεύουν την ευημερία των πολι-
τών, όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα βρίσκονται
απλώς στα χαρτιά. Το οδικό δίκτυο, εκτός των δύο μεγά-
λων οδικών αξόνων ιδιωτικών συμφερόντων, είναι είτε
μισο-κατεστραμμένο είτε ανύπαρκτο. Το σιδηροδρομικό
δίκτυο απλά δεν υπάρχει. Η διαχείριση των υδάτων, και
ειδικότερα η άρδευση, έχει αφεθεί –σκόπιμα άραγε;–
στην τύχη της. Η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζε-
ται πλέον σε αναχρονιστικές τεχνολογίες για τις οποίες
είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να πληρώσουμε πρόστι-
μα. Ο παραγωγικός τομέας, ο πλούτος μας δηλαδή, πνέ-
ει τα λοίσθια, με τους αγρότες μας να εγκαταλείπουν τη
γη. Οι νέοι μας φεύγουν και ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω
τους. Ο τουρισμός ναι μεν παρουσιάζει στοιχεία βελτίω-
σης, αλλά το μοντέλο που ακολουθείται δεν αποδίδει
όφελος στην τοπική κοινωνία και στον μικρομεσαίο επι-
χειρηματία του τουρισμού. Όσο για την Υγεία… έχουμε
θρηνήσει ανθρώπους διότι δεν υπήρχαν υποδομές. Και
τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ο τομέας της προστασίας
του περιβάλλοντος, όπου η Περιφέρεια Πελοποννήσου
πρωταγωνιστεί με αρνητικό πρόσημο. 

Δυστυχώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η περι-
φέρειά μας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες,
τη λειψυδρία, τη διάβρωση, την ερημοποίηση. Θεωρώ
–και πιστέψτε με μακάρι να διαψευστώ και να είμαι εγώ
«ο εχθρός του λαού»– ότι η Πελοπόννησος πια βρίσκε-
ται σε άμεσο κίνδυνο, αφού άνοιξαν οι πύλες αλλά και
οι ορέξεις κάποιων για δήθεν «πράσινη ανάπτυξη» και
επενδύσεις fast track αποικιακού φυσικά τύπου, όπου
η «ληστεία» των φυσικών πόρων από ορισμένους θεω-
ρείται «επένδυση». Εμείς θα βιώσουμε το κόστος σε
όλες του τις εκδοχές και κάποιοι λίγοι θα ωφεληθούν.

«Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η πρώτη Κυριακή της
απλής αναλογικής είναι μια εξαιρετική ευκαιρία
για τον ελληνικό λαό να έχει κυβέρνηση
ευρύτατης συνεργασίας»

Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου 
και υπ. βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 

Λάθος να εργαλειοποιούνται 
πολιτικά ο πόνος και ο θυμός

στον Αντώνη Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Δήμητρα 
Λυμπεροπούλου



Αναμφισβήτητα, το τραγικό δυστύχη-
μα των Τεμπών κυριαρχεί στην πολιτι-
κή ατζέντα και στην αντιπαράθεση
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευ-
σης. Πιστεύετε πως το γεγονός αυτό
αλλάζει το πολιτικό τοπίο όπως είχε
διαμορφωθεί και πως η πρωτιά της
ΝΔ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση;

Η τραγωδία των Τεμπών μάς συγκλόνισε
όλους. Στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται
ο θυμός προς τα πολιτικά κόμματα για όσα
δεν έπραξαν, συμβιβαζόμενος με τα χειρό-
τερα χαρακτηριστικά του βαθέως κρά-
τους. Κανείς δεν βρίσκεται στο απυρόβλη-
το. Η κριτική των πολιτών είναι αυστηρή –
έτσι πρέπει να είναι. Η πρώτη κάλπη είναι
κρίσιμη. Θα εκφραστεί η πολιτική βούλη-
ση των πολιτών που θα κατατάξουν τα κόμ-
ματα κατά σειρά προτίμησης. Πιστεύω ότι
η Νέα Δημοκρατία, με ατού την πρωθυ-
πουργία Μητσοτάκη, θα σιγουρεύσει την
πρωτιά. 

Εκτιμάτε πως η οργή της κοινωνίας
για το πολύνεκρο δυστύχημα θα εκτο-
νωθεί στις πορείες διαμαρτυρίας ή
θα εκφραστεί στις κάλπες;

Η οργή των πολιτών κατευθύνεται προς
όσους δεν έκαναν τη δουλειά τους. Στις
πορείες, τα πηγαία συναισθήματα αμφι-
σβήτησης καλύφθηκαν, δυστυχώς συχνά,
από εγκατεστημένα συμφέροντα και κατα-
στάσεις που εκπροσωπούνται από παρατά-
ξεις της Αριστεράς. Σε αυτή την πλευρά εί-
ναι έκδηλη η αγωνία να καλύψουν τις ευ-
θύνες τους για τις καθυστερήσεις, τα εμ-
πόδια και την ανατροπή προτεραιοτήτων.
Δυστυχώς, η πλειοψηφία συμβιβάστηκε
πιο συχνά από όσο έπρεπε με αυτές τις κα-
ταστάσεις. Η ώρα της κατάργησης ενός
κράτους ανευθυνο-υπευθυνότητας έχει
σημάνει, και το γεγονός ότι ο πρωθυπουρ-
γός έχει τεθεί επικεφαλής αυτής της κα-
θυστερημένης αναδιοργάνωσης με κάνει
αισιόδοξο για το μήνυμα που θα βγει από
τις κάλπες.

Σας ανησυχεί το γεγονός πως σε
όλες τις δημοσκοπήσεις που έγιναν
μετά την τραγωδία των Τεμπών κατα-
γράφεται σαφής ενίσχυση της λεγό-
μενης αντισυστημικής ψήφου;

Δεδομένης της τραγικότητας του γεγο-
νότος, είναι λογικό και υγιές να υπάρχει
αντίδραση. Όμως στο τέλος θα επικρατή-
σει η λογική. Η μεγάλη πλειοψηφία έπα-
θε και έμαθε. Δεν πιστεύω ότι θα ξανα-
ψηφίσουμε με το θυμικό ή ότι οι πολλοί
θα πιστέψουν ξανά ψεύτικες και συχνά

επικίνδυνες υποσχέσεις, όπως συνέβη
το 2014-15.

Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν παρουσιάζει αύξηση των
ποσοστών του. Δεν καρπώνεται την
οργή των πολιτών ή οι πολίτες τον θε-
ωρούν συνυπεύθυνο; Γιατί δεν κερδί-
ζει η αξιωματική αντιπολίτευση;

Ο κ. Τσίπρας δεν πείθει. Είναι φανερό
ότι, όσο και να σκηνοθετεί κάποια «κεν-
τρώα» μεταμέλεια, υπό την καθοδήγηση
επικοινωνιακών μηχανισμών, οι πολίτες
τού χρεώνουν ότι σήμερα ακόμη, με όσα
μαθαίνουμε ή θυμόμαστε στη δίκη για την
τραγωδία στο Μάτι, δεν έχει βρει το θάρ-
ρος να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη. Τα
ποσοστά του έχουν αποκρυσταλλωθεί.
Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας δεν έχει διατυπώ-
σει καμία ρεαλιστική και θετική πρόταση
στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας, της
άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, της
υγείας και όταν το αποτολμά, οι «προτά-
σεις» του είναι εξωπραγματικές και επανα-
φέρουν κινδύνους που αντιμετωπίσαμε το
σκοτεινό εξάμηνο του ’15. 

Θεωρείτε πως παραμένει ρεαλιστι-
κός ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη
ΝΔ ή θα πρέπει να αρχίσει να κινείται
στη λογική των συνεργασιών;

Η αυτοδυναμία αποτελεί πλεονέκτημα.
Πρέπει όμως να την κερδίσουμε με πειθώ,
επιχειρήματα και διάλογο. Η πρώτη κάλπη
είναι η πιο κρίσιμη από πολιτική άποψη,
γιατί θα αποτελέσει το πρώτο μήνυμα για
την κατεύθυνση που θα πάρει η χώρα. Στη
δεύτερη κάλπη, που όλα δείχνουν ότι θα
καταστεί υποχρεωτική, ο λαός θα κληθεί
να διαμορφώσει βιώσιμη λύση διακυβέρ-
νησης. Να πει ποιον προτιμά και θέλει στο
τιμόνι. Η Νέα Δημοκρατία, με το πρόγραμ-
μά της και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει
συγκεκριμένη πρόταση. 

Υπάρχει περίπτωση στις επόμενες
κάλπες να ξαναζήσουμε το σενάριο
των εκλογών του 2012;

Ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογι-
κής που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο
πως θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες
κάλπες, αφού είναι πρακτικά αδύνατον να
σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυ-
ριακή. Ψήφισαν εκλογικό νόμο για να προ-
καλέσουν κατάσταση αστάθειας και ακυ-
βερνησίας, όπως ακριβώς αναφέρεται
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στην Άννα Καραβοκύρη
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Μπάμπης 
Παπαδημητρίου 
Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ

Ο Τσίπρας δεν πείθει, αλλά επαναφέρει   
«Ηοργή των πολιτών κατευθύνεται

προς όσους δεν έκαναν τη
δουλειά τους», δηλώνει 

ο βουλευτής της ΝΔ, Μπάμπης
Παπαδημητρίου, αναφερόμενος στο
τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και στις
κοινωνικοπολιτικές συνέπειές του. Σε μία
εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο
«Π», μιλάει για τις δημοσκοπήσεις, για το
διακύβευμα των επικείμενων εκλογών 
και για το κατά πόσο παραμένει ακόμα
ρεαλιστικός ο στόχος της αυτοδυναμίας
για τη ΝΔ. Παράλληλα, αναλύει τα νέα
δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο αλλά 
και σε αυτόν της αγοράς. 
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στο εγχειρίδιο του «καλού αριστερού». Η
Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημο-
κρατίας προσπάθησε με νέο νόμο να εξα-
σφαλίσει την αναλογικότητα παράλληλα
με την κυβερνησιμότητα, κάτι που φυσικά
καταψήφισε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ποιο θα είναι το διακύβευμα των επό-
μενων εκλογών;

Η χώρα τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει
βιώσει έκτακτες και τρομακτικές συνθή-
κες. Κανείς δεν μπορούσε και δεν είχε
προβλέψει, ταυτόχρονα, πανδημία, Έβρο,
επιθετικότητα της γείτονος, εισβολή Πού-
τιν, έκρηξη των τιμών ενέργειας, ακρίβεια
τροφίμων. Βρήκαμε όμως λύσεις και αντι-
μετωπίσαμε, όσο καλύτερα ήταν δυνατόν,
καθεμία από τις κρίσεις αυτές. Γρήγορα
και με δικαιοσύνη. Το έργο έχει συνέχεια.
Προσέξτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπει
σε καθεστώς δημοσιονομικής αυστηρότη-
τας από το 2024. Αν δεν προσέξουμε,
όπως ήδη από φέτος κάνει η κυβέρνηση,
ο δημοσιονομικός κίνδυνος θα επιστρέ-
ψει. Ποιος, ειλικρινά, θα ήθελε να βρί-
σκονται η ίδια ή κάποια νεότερη, δήθεν
προοδευτική, παράδοξη συμμαχία στη
διακυβέρνηση όταν θα σφίξουν τα πράγ-
ματα; Το κύρος που απέκτησε η Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια, που θα επιβεβαιωθεί με
την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας,
δεν πρέπει να χαθεί. Έχουμε αναλάβει την
ευθύνη να πάμε τη χώρα μπροστά. Όχι με
ψέματα, όχι με στημένες θεατρινίστικες

παραστάσεις. Όχι με τα μέσα του αντιδη-
μοκρατικού «πολακισμού», αλλά με σε-
μνότητα και περισσότερη δουλειά. 

Να περάσουμε στα ζητήματα της οι-
κονομίας, τα οποία γνωρίζετε πολύ
καλά. Οι Έλληνες καταθέτες μπο-
ρούν να κοιμούνται ήσυχοι μετά τις
διεθνείς αναταράξεις στον τραπεζι-
κό κλάδο; 

Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει
πάρει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυ-
ση των τραπεζών. Αν όμως, για παράδειγ-
μα, είχαμε αφήσει τα «κόκκινα» δάνεια χω-
ρίς την κάλυψη που δόθηκε με το σχέδιο
«Ηρακλής», θα ήμασταν ανοικτοί σε ενδε-
χόμενη διάδοση κάποιας νέας χρηματοοι-
κονομικής κρίσης. Επιπλέον, οι καταθέτες
στην Ελλάδα είναι καλύτερα προστατευ-
μένοι σε σύγκριση με εκείνους των αμερι-
κανικών τραπεζών που κατέρρευσαν. 

Ποια είναι η εικόνα που παρουσιά-
ζουν σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα
της χώρας μας;

Είναι βέβαιο πως η κατάσταση της χώ-
ρας δεν είναι ίδια με το 2019, ούτε με την
περίοδο του 2015 με τα capital controls.
Σήμερα έχουμε εισροή νέου κεφαλαίου,
σημαντικές καταθέσεις, ασφαλή δάνεια,
ισχυρά ίδια κεφάλαια και, ταυτόχρονα, εγ-
γυήσεις από διευρωπαϊκούς οργανισμούς
και αυστηρή εποπτεία.

Ποιες δικλείδες ασφαλείας διαθέτει
η κυβέρνηση για τις τράπεζες απέ-
ναντι σε διεθνείς κρίσεις;

Δεν είναι κυρίως θέμα της κυβέρνησης
αλλά των εποπτικών αρχών, στη Φρανκ-
φούρτη και στην Αθήνα. Επιπλέον, οι ελλη-
νικές τράπεζες βρίσκονται σε αυστηρή ει-
δική εποπτεία μετά την κατάρρευση του
2015. Σημειώνω εδώ τις απανωτές εκθέ-
σεις εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζι-
κό σύστημα από τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης. 

Είστε άνθρωπος σε επαφή με την κοι-
νωνία και παράλληλα έχετε ανοικτή
γραμμή επικοινωνίας με την αγορά.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που σας μεταφέρουν αυτήν τη στιγμή
οι πολίτες;

Είναι προφανές ότι η ακρίβεια είναι
το βασικό πρόβλημα. Γι’ αυτό αυξήσα-
με τον κατώτατο μισθό, γι’ αυτό επανα-
φέραμε τις μέχρι 120 δόσεις για τη
ρύθμιση οφειλών και το ειδικό επίδομα
σε συνταξιούχους που τους καθηλώνει
η προσωπική διαφορά, με τον νόμο
που είχα την τιμή να εισηγηθώ αυτή την
εβδομάδα. 

Το ερώτημα που βασανίζει τους κατα-
ναλωτές είναι πότε θα σταματήσουν
οι ανατιμήσεις των προϊόντων στα ρά-
φια. Τι απαντάτε;

Δεν εξαρτάται κυρίως από εμάς, αλλά
από την επαναφορά καλύτερων συνθη-
κών στις αγορές αγροτικών προϊόντων
και ενέργειας. 

Αυτό συμβαίνει σταδιακά, αλλά θα χρει-
αστούν αρκετοί μήνες ακόμη για να έχου-
με σταθερότητα, όχι όμως σίγουρα και
επαναφορά στις παλαιές τιμές. Ωστόσο,
αυτό που περνά «από το χέρι μας» είναι η
στήριξη όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη
και, σε πολλές περιπτώσεις, όπως το κό-
στος ενέργειας, προς όλους. Αυτό, στα πε-
ριθώρια ασφαλείας που επιβάλλουν τα
δημοσιονομικά της χώρας, θα συνεχιστεί
και μετά τις εκλογές από μια κυβέρνηση
Μητσοτάκη, για όσο χρονικό διάστημα
απαιτηθεί.

«Δεδομένης της τραγικότητας του γεγονότος, είναι λογικό
και υγιές να υπάρχει αντίδραση, όμως στο τέλος θα

επικρατήσει η λογική και δεν πιστεύω ότι θα
ξαναψηφίσουμε με το θυμικό ή ότι οι πολλοί θα πιστέψουν

ξανά ψεύτικες και επικίνδυνες υποσχέσεις» 

   κινδύνους που ζήσαμε το 2015 
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Λίγες ημέρες απέμειναν για την
έναρξη της υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων για τα

εισοδήματα που απέκτησαν οι
φορολογούμενοι το 2022. Σύμφωνα με
πληροφορίες, λίγο πριν ή λίγο μετά τις
25 Μαρτίου –και σε κάθε περίπτωση
πριν από το τέλος του μήνα– θα ανοίξει
η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myAADE.

Με βάση τη νομοθεσία, η καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή των φορολο-
γικών δηλώσεων του 2023 είναι η 30ή
Ιουνίου 2023. Η πρώτη δόση του επιπλέον
φόρου, που ενδεχομένως θα προκύψει, θα
πρέπει να πληρωθεί έως την 31η Ιουλίου.

Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα
γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με
την τελευταία να είναι προγραμματισμένη
να πληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2024.
Στην περίπτωση που κάποιος φορολογού-
μενος θελήσει να πληρώσει εφάπαξ τον
φόρο, τότε θα λάβει έκπτωση επί του συνο-
λικού ποσού ύψους 3%.

Οι κωδικοί για το βασικό έντυπο της εφο-
ρίας σχεδόν στο σύνολό τους παραμένουν
αμετάβλητοι και έτσι και φέτος οι
8.500.000 φορολογούμενοι δεν θα αντι-
μετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη
συμπλήρωσή τους. Επίσης, το ίδιο θα συμ-
βεί και με τη φορολόγηση των εισοδημά-
των, καθώς οι φορολογικές κλίμακες πα-
ραμένουν ίδιες για τα εισοδήματα που απο-
κτήθηκαν πέρυσι και θα δηλωθούν φέτος. 

Οι σημαντικές αλλαγές

Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν τις
ηλεκτρονικές αποδείξεις. Σύμφωνα με
πληροφορίες, έχουν προστεθεί κωδικοί
που αφορούν την έκπτωση φόρου έως
2.200 ευρώ από επαγγελματικούς κλά-
δους που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της
φοροδιαφυγής, καθώς και τις αποδείξεις
από γιατρούς, οι οποίες μετρούν διπλά για
την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με
ηλεκτρονικό χρήμα.

Πιο συγκεκριμένα, έχει προστεθεί ένας
νέος κωδικός ο οποίος αφορά δαπάνες
που εξοφλήθηκαν το 2022, με ηλεκτρονι-
κά μέσα πληρωμής, σε συγκεκριμένους
κλάδους επαγγελματιών (εργασίες υδραυ-
λικού, ψυκτικού, ελαιοχρωματιστή, ηλε-
κτρολόγου, ξυλουργού, υπηρεσίες ταξί,
κομμωτήρια, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ,
φυσικής ευεξίας, καθαρισμού, σχολές χο-

ρού, γυμναστήρια, νομικές υπηρεσίες
κ.ά.). Τα ποσά θα είναι προσυμπληρωμένα
από την ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία που θα
αποστείλουν οι τράπεζες, αλλά, εφόσον ο
φορολογούμενος διαφωνεί με το ύψος
τους, μπορεί να δηλώσει τις δαπάνες που
προκύπτουν από τις αποδείξεις που έχει
συγκεντρώσει. Η χωριστή αναγραφή των
συγκεκριμένων δαπανών γίνεται για να
υπολογιστεί χωριστά η πρόσθετη έκπτωση
του φόρου μέχρι 2.200 ευρώ για δαπάνες
προς επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται
ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής. Θα
υπάρχει και ένας ακόμη νέος κωδικός,
στον οποίο θα συμπληρωθούν τα ποσά που
πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα οι φορο-

λογούμενοι το 2022 για αμοιβές σε οκτώ
κατηγορίες επαγγελματιών υγείας. Κάθε
απόδειξη από τους συγκεκριμένους επαγ-
γελματίες μετράει διπλά για την κάλυψη
του 30% του ατομικού εισοδήματος.

Παράλληλα ψηφίστηκε η διάταξη που
προβλέπει την κατάργηση του προστίμου
στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής
φορολογικής δήλωσης, εφόσον δεν προ-
κύπτει πρόσθετος φόρος ή είναι χαμηλότε-
ρος από 100 ευρώ. Επιπλέον και φέτος θα
ισχύσει η παροχή έκπτωσης φόρου 3%
στους φορολογούμενους που θα πληρώ-
σουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος εντός
της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής
της πρώτης δόσης (έως το τέλος Ιουλίου).

Προσυμπληρωμένο

Επίσης, ένα ακόμη νέο στοιχείο της φετι-
νής φορολογικής δήλωσης είναι ότι το έν-
τυπο Ε3 θα είναι προσυμπληρωμένο με τα
έσοδα και τα έξοδα που έχουν δηλώσεις
επιχειρήσεις και επαγγελματίες στα ηλε-
κτρονικά βιβλία τα myData. Οι προσυμπλη-
ρωμένοι κωδικοί δεν θα είναι κλειδωμέ-
νοι, αλλά ανοιχτοί ώστε οι φορολογούμε-
νοι να έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων
στα ποσά που έχουν προσυμπληρωθεί. 

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα με βάση
τις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθούς και
συντάξεις, καθώς και οι φόροι που αναλο-
γούν και παρακρατήθηκαν, είναι προσυμ-

της Αμαλίας Κάτζου
amaliakatzou@gmail.com

Φορολογικές δηλώσεις:  Όλα όσα πρέπει   

Όσοι θα υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλω-
ση θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης. Οι
νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το
2022 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή
τεκμαρτό εισόδημα υποβάλλουν τη δική τους φορολογι-
κή δήλωση. 
Οι 18αρηδες ενηλικιώνονται και φορολογικά και απο-
κτούν την πρώτη τους επαφή με την Εφορία εφόσον:

1     Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς
τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν
έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρ-
πίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από
τους γονείς τους ή από κάποιον φίλο τους.

2     Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο
που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως
αυτοκίνητο.

3     Απέκτησαν εντός του 2022 οποιασδήποτε μορφής
εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγρο-
τικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από
μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

4     Ίδρυσαν εντός του 2022 επιχείρηση στο όνομά τους.

5     Προχώρησαν εντός του 2022 σε έναρξη ελευθέρι-
ου επαγγέλματος.

6     Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολο-
γικής δήλωσης.
Εξαίρεση από την τελευταία υποχρέωση υποβολής δή-
λωσης έχουν μόνον όσοι 18αρηδες το προηγούμενο
έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα, ούτε περιουσιακά
στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκί-
νητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων ή
είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο
σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.Οι
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πληρωμένα και δυνατότητα διόρθωσης
δεν υπάρχει.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη συμ-
πλήρωση των δηλώσεων:
� Κοινές δηλώσεις συζύγων: Στην περί-
πτωση που γίνεται κοινή δήλωση των συζύ-
γων, πραγματοποιείται ξεχωριστή βεβαί-
ωση του φόρου και εν συνεχεία εκδίδονται
δύο ξεχωριστές πράξεις προσδιορισμού
φόρου, μία για τον κάθε σύζυγο. Πιστωτικά
ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζον-
ται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην
περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά
ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο
χωριστά. Ο φόρος των συζύγων που προ-
κύπτει από την κοινή τους δήλωση βεβαι-
ώνεται στη ΔΟΥ του υπόχρεου, ακόμη και
στις περιπτώσεις που οι σύζυγοι έχουν δια-
φορετική ΔΟΥ λόγω του ότι ένας εκ των
δύο (ή και οι δύο) ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα ή λόγω διαφορετικής φο-
ρολογικής κατοικίας. Ως εκ τούτου, οι πρά-
ξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται
με την υποβολή κοινής δήλωσης αναγρά-
φουν και στους δύο συζύγους τη ΔΟΥ του
υπόχρεου συζύγου.
� Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Οι σύζυ-
γοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση εφόσον
το έχουν δηλώσει – η καταληκτική ημερο-
μηνία έχει παρέλθει, καθώς ήταν η 28η
Φεβρουαρίου. Υποχρεωτικά χωριστές δη-
λώσεις υποβάλλονται στις περιπτώσεις
που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά
τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας
από τους δύο συζύγους είναι σε κατάστα-
ση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστι-
κή συμπαράσταση.

� Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσω-
πα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για
τα εισοδήματά τους και έχουν την ίδια φορο-
λογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
� Κάτοικοι εξωτερικού: Σε περίπτωση που
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε
την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του
2022, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα
καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους
και το αργότερο έως τις 31/12/2023.
� Δηλώσεις αποβιωσάντων: Υποβάλλον-
ται για τα εισοδήματα που απέκτησαν το
έτος 2022 μέχρι την ημερομηνία του θανά-
του τους από τους νόμιμους κληρονόμους
τους στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως
31/12/2023.
� Ανήλικο τέκνο: Στην περίπτωση που
ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωρι-
στή φορολογική δήλωση και παράλληλα
αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας,
όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνη-
τη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δή-
λωση του υπόχρεου γονέα.
� Δηλώσεις με επιφύλαξη: Υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης
myAADE, και εντός χρονικού διαστήματος
30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής
της δήλωσης οφείλουν οι φορολογούμενοι
να προσκομίσουν στη ΔΟΥ τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους
ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλα-
ξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δη-
λώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητι-
κού προσδιορισμού φόρου από τη ΔΟΥ προ-
θεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή
της δήλωσης. Σε περίπτωση που τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εν-
τός της προαναφερθείσας προθεσμίας των
30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται,
χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη.
� Τροποποιητικές δηλώσεις: Για αναδρο-
μικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομά-
των και για λοιπά αναδρομικά ποσά φορο-
λογικού έτους 2015 και επόμενων, για την
καταβολή των οποίων αποστέλλεται σχετι-
κή πληροφορία στη φορολογική διοίκηση
από τον καταβάλλοντα αυτά, υποβάλλον-
ται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.
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Follow the Money

Πιο ισχυρή γίνεται η παρουσία της In-
trakat στο εγχώριο real estate με την
ολοκλήρωση της εντυπωσιακής ανακα-
τασκευής πολυώροφου κτιρίου γραφεί-
ων, ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου
«Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης
Επενδυτικών Υπηρεσιών», στο κέντρο
της Αθήνας. Το ακίνητο, συνολικής επι-
φάνειας 7.307 τ.μ., κατασκευάστηκε
το 1961 και βρίσκεται επί της οδού Ιπ-
ποκράτους 3-5. Η Intrakat έχει μισθώ-
σει το κτίριο για διάστημα 20 ετών από
το Συνεγγυητικό Ταμείο και προχώρησε
σε ριζική ανακαίνιση, μετατρέποντάς το

σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό χώρο
γραφείων και καταστημάτων. Διαθέτει
υπόγειο, ισόγειο με ημιώροφο και εν-
νέα ορόφους και χρησιμοποιήθηκε αρ-
χικά ως χώρος καταστημάτων και γρα-
φείων. Η Intrakat εστιάζει στρατηγικά
στον τομέα του real estate, όπου δρα-
στηριοποιείται επιτυχημένα, σχεδιάζον-
τας την περαιτέρω επέκτασή της στην
ανάπτυξη και την κατασκευή τουριστι-
κών ακινήτων στην Αθήνα και σε σημαν-
τικούς τουριστικούς προορισμούς,
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος
και η Κρήτη. 

Δυνατό μπάσιμο σε δύο ξεχωριστές
αγορές, των τηλεπικοινωνιών και των
ασφαλειών, επιχειρεί η COSMOTE, προ-
κειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον
ανταγωνισμό και να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις των πελατών και της αγοράς.
Έτσι, η θυγατρική του Ομίλου ΟΤΕ, COS-
MOTE Insurance, ανακοίνωσε την
ασφάλεια κατοικίας μόλις με 2,50 ευρώ
μηνιαίως! Πρόκειται για νέα ψηφιακά
ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας,
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και προ-
ωθούνται σε συνεργασία με τη Hellas Di-
rect, εμπλουτίζοντας σημαντικά τις
ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει. Τα
ολοκληρωμένα προγράμματα COS-
MOTE Insurance Home απευθύνονται
σε ιδιοκτήτες με ή χωρίς δάνειο και σε
ενοικιαστές, αφορούν σε κύριες αλλά
και εξοχικές κατοικίες και κάνουν την
ασφάλεια κατοικίας προσιτή σε όλους. 

Εξάλλου, η COSMOTE μπαίνει ακόμη
πιο δυνατά στην... αρένα του ανταγωνι-
σμού με τα νέα προγράμματα κινητής, τα
οποία προσφέρουν απεριόριστα data και

ομιλία για δύο συνδέσεις κινητής μόνο
με 29 ευρώ η καθεμία. Η προσφορά
αφορά σε συνδρομητές με δύο νέες
συνδέσεις κινητής Family Unlimited,
που συνδυάζουν σταθερό COSMOTE. Το
1ο πάγιο είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στα
προγράμματα COSMOTE Gigamax Fami-
ly Unlimited ο πελάτης μπορεί να προ-
σθέσει επιπλέον έως 2 συνδέσεις με
14,63 ευρώ ανά σύνδεση. Σημειώνεται
ότι το COSMOTE 5G, το μεγαλύτερο δί-
κτυο 5ης γενιάς στη χώρα, προσφέρει
πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που
ξεπερνά το 80%, ενώ σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη η κάλυψη έχει ήδη φθάσει στο
97% και το 90% αντίστοιχα. Το δίκτυο
συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με
στόχο το 90% πανελλαδικής πληθυσμια-
κής κάλυψης μέχρι το τέλος του 2023. 

Το διπλό «χτύπημα» της COSMOTE� Έως τέλος Μαρτίου
ανοίγει η πλατφόρμα 

� Τι αλλάζει στις
ηλεκτρονικές αποδείξεις 

και οι νέοι κωδικοί 
στο έντυπο Ε1 

   να γνωρίζετε

Prodea: Δυναμώνει και λάμπει διεθνώς
Η Prodea, η μεγαλύτερη εταιρεία real estate στην Ελλάδα, αυξάνει συνεχώς την

αξία του χαρτοφυλακίου της, διευρύνει τους επενδυτικούς ορίζοντες και, παράλλη-
λα, ενισχύει την εξωστρέφειά της. Μάλιστα, πρόσφατα συμμετείχε στη διοργάνωση
του διεθνούς real estate ΜIPIM 2023, που πραγματοποιήθηκε στις Κάννες της Γαλ-
λίας, ως εκθέτης στο εθνικό περίπτερο του Enterprise Greece. Η εταιρεία, με ενερ-
γητικό 2,9 δισ. ευρώ, παρουσίασε το επενδυτικό της όραμα καθώς και το χαρτοφυ-
λάκιό της, το οποίο απαρτίζεται μεταξύ άλλων από πράσινα κτίρια γραφείων, ξενο-
δοχειακές υποδομές, logistics κ.λπ. Με τη συμμετοχή της στη ΜIPIM 2023 επε-
δίωξε την ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα, ενώ παράλληλα επισήμα-
νε τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένους επενδυτές, με έμφαση στην ESG
στρατηγική της.

Ισχυροποιείται συνεχώς η Intrakat στο real estate



Aχρηστα κινδυνεύουν να καταστούν πάνω από
1.500.000 εκατομμύρια ακίνητα στη χώρα, εάν,
έως το 2032, οι ιδιοκτήτες τους δεν

προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμισή τους,
τουλάχιστον στην κατηγορία Ε. 

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, θέτουν συγκεκριμέ-
νο χρονοδιάγραμμα, το οποίο ωστόσο, ιδίως μέσα σε συνθή-
κες κρίσης και αύξησης των υλικών κατασκευής, καθίσταται
σχεδόν μη εφαρμόσιμο, αν δεν υπάρξουν ριζικά μέτρα στήρι-
ξης των ιδιοκτητών. Σημειώνεται ότι, με βάση τα προγράμμα-
τα ενεργειακής αναβάθμισης με 100.000 κατοικίες κατ’
έτος, μπορεί έως το 2032 να επιτευχθεί ο σχετικός στόχος.
Ωστόσο, οι μηχανικοί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα είναι σχεδόν αδύνα-
το με βάση τα σημερινά δεδομένα. 

Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, τα οικιστικά κτίρια και κτιριακές μονάδες, καθώς και
αυτά που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, πρέπει να επιτυγ-
χάνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 τουλάχιστον κατηγο-
ρία ενεργειακής απόδοσης Ζ και μετά την 1η Ιανουαρίου
2030 τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Ε. Τα
κτίρια κατοικιών και οι κτιριακές μονάδες των ιδιωτών πρέ-
πει μετά την 1η Ιανουαρίου 2030 να είναι στην κατηγορία Ζ
και μετά την 1η Ιανουαρίου 2033 στην ενεργειακή κλάση Ε. 

Tι πρέπει να γίνει

Τα καταστήματα, γραφεία και λοιπά μη οικιστικά κτίρια που
κατατάσσονται στην κατώτατη βαθμίδα (Η) θα πρέπει να ανα-

βαθμιστούν μέχρι τις 31/12/2026 τουλάχιστον στην κλάση Ε,
ενώ οι κατοικίες πρέπει να το επιτύχουν έως τις 31/12/2029.
Όλα αυτά υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 15% του κτιριακού
αποθέματος. Εν συνεχεία, τα κτίρια καταστημάτων και γραφεί-
ων κ.λπ. που κατατάσσονται στην κλάση Ζ πρέπει να αναβαθμι-
στούν έως τις 31/12/2029, και τα οικιστικά κτίρια μέχρι
31/12/2032, στη βαθμίδα Ε. Όλα αυτά υπολογίζονται, επίσης,
σε 15% του κτιριακού αποθέματος, ενώ έως το 2050 όλα τα κτί-
ρια θα πρέπει να είναι μηδενικής εκπομπής ρύπων. 

Οι 9 κατηγορίες ενεργειακής κατάταξης (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε,
Ζ, Η) καθορίζονται από ένα εύρος τιμών βάσει της υπολογιζόμε-
νης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρί-
ου σε σύγκριση με τα κτίρια που κατατάσσονται στην κλάση Β. Το
κτίριο αυτό έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά χαρα-
κτηριστικά, όπως σύστημα θέρμανσης και ψύξης, συστήματα
σκίασης, αερισμό, σύστημα φωτισμού και αυτοματισμούς.

Οι ενεργειακές κλάσεις Α+ και Α είναι οι καλύτερες που
μπορεί να έχει ένα σπίτι ή κτίριο, ενώ, από το 2018 και μετά,
σύμφωνα με τον Κώδικα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕ-
ΝΑΚ), οι κατασκευές είναι κλάσης Α, με καλή μόνωση, σύγ-
χρονα κουφώματα και τζάμια, αλλά και ενεργειακά αποδοτι-
κά συστήματα θέρμανσης. Η συντριπτική πλειονότητα των
κτιρίων και ειδικότερα αυτά που είναι κατασκευασμένα πριν
από το 1980 βρίσκονται στις κατώτατες ενεργειακές κλά-
σεις, Ζ και Η. Ωστόσο, πολλές τέτοιες παλιές κατοικίες έχουν
ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί φτάνοντας ακόμη και στην κα-
τηγορία Δ ή Ε ή και σε ακόμη υψηλότερες (Γ, Β και Α), καθώς
διαθέτουν σύγχρονη μόνωση, κουφώματα, συστήματα θέρ-
μανσης και ψύξης κ.λπ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20

Πώς και με ποιες παρεμβάσεις 
θα δώσετε αξία στην περιουσία σας 

«Αναβάθμιση» τώρα για 
1.500.000 ακίνητα, αλλιώς...

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com

Η συνεχής αναβάθμιση μιας κατοικίας ή ενός κτιρί-
ου, με στόχο να γίνει «πράσινο», ανεβάζει κατακό-
ρυφα την αξία του και ο ιδιοκτήτης αυξάνει θεαμα-
τικά τις πιθανότητες για να πετύχει την καλύτερη τι-
μή πώλησης και το καλύτερο δυνατό μίσθωμα.  Η
διαδικασία για να επιτύχει κάποιος την ενεργειακή
αναβάθμιση της ιδιοκτησίας του περνά μέσα από
συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν κά-
ποιο σημαντικό κόστος, ωστόσο, με τα επιδοτούμε-
να προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, αυτό
υποχωρεί ή ακόμη και μηδενίζεται! 
Ειδικότερα, ένα «πράσινο» ή ένα αρκετά θωρακι-
σμένο ενεργειακά σπίτι αποκτά αξία με βάση τις
εξής εργασίες:

1. Αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων και
υαλοπινάκων.
2. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα για παρα-
γωγή ζεστού νερού.
3. Χρήση εναλλακτικής μορφής ενέργειας για
θέρμανση (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια,
βιομάζα, γεωθερμία).
4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε μη μονωμένες
ταράτσες, πυλωτές και σε τοίχους με ανεπαρκή
ή καθόλου μόνωση.
5. Αντικατάσταση παλιού καυστήρα και λέβητα.
6. Τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στα
θερμαντικά σώματα.
7. Αντικατάσταση των κοινών συμβατικών λαμ-
πτήρων και φωτιστικών με λαμπτήρες και φωτι-
στικά LED, καθώς και ηλιακό φωτισμό για το
μπαλκόνι ή τον κήπο.
8. Αντικατάσταση παλιών κυκλοφορητών με νέ-
ας τεχνολογίας. ηλεκτρονικά ελεγχόμενους και
υψηλής απόδοσης.
9. Βελτίωση συστήματος αυτοματισμού θέρμαν-
σης σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο εύκο-
λο ή δύσκολο είναι να πετύχεις ενεργειακή ανα-
βάθμιση του κτιρίου είναι η γεωγραφική θέση του
κτιρίου, o τρόπος χρήσης του (κατοικία ή επαγγελ-
ματικός χώρος), η παλαιότητά του, οι εγκαταστά-
σεις και οι υποδομές που υπάρχουν, η διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντος χώρου, οι πιθανοί πολεοδο-
μικοί περιορισμοί για την ανάπτυξη συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.
Εκτός από τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας του κτιρίου, είτε κάποιος είναι ιδιοκτή-
της είτε ενοικιαστής, μπορεί να πετύχει μεγαλύτε-
ρη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, εφόσον
προχωρήσει και στην εγκατάσταση ηλεκτρικών συ-
σκευών, αντικαθιστώντας τις παλαιές και ενεργο-
βόρες. Έτσι, σταδιακά και ανάλογα με τα οικονομι-
κά του καθενός, είναι δεδομένη η απόσβεση του
κόστους, εφόσον εγκατασταθούν συσκευές υψη-
λής ενεργειακής κλάσης Α+ , Α++ και Α+++,
όπως ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους,
πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων, συνδυασμένα
πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιά-
των, ηλεκτρικοί λαμπτήρες τύπου LED, ηλεκτρικοί
φούρνοι και κλιματιστικά. 

Απογειώνονται 
τα «πράσινα»!



Στη διαδικασία συγκέντρωσης των
δικαιολογητικών για τα ενοίκια που
δεν εισέπραξαν το 2022 πρέπει να

μπουν χιλιάδες φορολογούμενοι, οι
οποίοι... ατύχησαν, καθώς οι ενοικιαστές
τούς φόρεσαν «φέσι». 

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων, οι φορολογούμενοι έχουν τη
δυνατότητα έως τις 30 Ιουνίου, ή έως την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των
φορολογικών δηλώσεων, να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμέ-
νου να μην αναγκαστούν να δηλώσουν ποσά
από μισθώματα, τα οποία ουδέποτε εισέ-
πραξαν. 

Οι ενέργειες

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας
συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων
μέσα στις επόμενες ημέρες, οι φορολογού-
μενοι-ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προ-
βούν στις εξής δύο ενέργειες: 

1 Πρέπει να έχει εκδοθεί εις βάρος τους
μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή από-
δοσης χρήσης του μισθίου ή δικαστική από-
φαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων
ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγω-
γή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2 Πρέπει να κατατεθούν στην Εφορία φω-
τοαντίγραφα των διαταγών, των δικαστικών
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή των αγω-
γών που έχουν ασκηθεί. Όπως προβλέπει η
φορολογική νομοθεσία, εάν δεν υποβλη-
θούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη
δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε
τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα
εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και το
Taxisnet θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση
της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμέ-
να ποσά. Αν ο ενοικιαστής έχει πτωχεύσει,
τότε πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του
πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφα-
νίζεται η απαίτηση του ιδιοκτήτη. Από όλα τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά πε-

ρίπτωση προσκομίζονται στη ΔOΥ, θα πρέπει
να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το
οποίο οφείλονται μισθώματα, δηλαδή θα
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι μήνες
για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί τα
σχετικά μισθώματα. 

Σαν να τα εισέπραξε

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημει-
ωθεί ότι τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν
το 2022 αλλά και τα ενοίκια που είχαν δη-

λωθεί στο παρελθόν ως ανείσπρακτα, αλ-
λά εισπράχθηκαν μέσα στο 2022, θα πρέ-
πει πρώτα να δηλωθούν στο έντυπο Ε2,
οπότε αυτομάτως περνάνε στη βασική δή-
λωση Ε1. Επιπλέον, αν δεν υποβληθούν
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε τα
ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, οπότε η Εφο-
ρία θα φορολογήσει τον φορολογούμενο-
ιδιοκτήτη, σαν να τα εισέπραξε, οπότε η
φορολογική επιβάρυνση εκτινάσσεται, με

βάση τη φορολογία ενοικίων που φαίνεται
στον σχετικό πίνακα. 

Παράδειγμα: Αν ένας ιδιοκτήτης νοίκιαζε
ένα δυάρι αντί μηνιαίου μισθώματος 350
ευρώ και δεν εισέπραξε μέσα στο 2022 το
ενοίκιο για 3 μήνες: Αν εισέπραττε το σύνο-
λο του ποσού ολόκληρο το 2022, ήτοι 350
ευρώ Χ 12 μήνες = 4.200 ευρώ, τότε ο φό-
ρος που θα πλήρωνε ανέρχεται σε 630 ευ-
ρώ. Αν εισέπραξε 9 μηνιαία μισθώματα, ήτοι
350 ευρώ Χ 9 μήνες, τότε το συνολικό εισό-
δημα διαμορφώνεται σε 3.150 ευρώ και με
συντελεστή φορολόγησης 15% η τελική φο-
ρολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα
472,50 ευρώ. Συνεπώς, αν ο ιδιοκτήτης
δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά, τότε θα πληρώσει... τσάμπα φόρο
157,50 ευρώ.  Λ. Γ.
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Η επιστροφή του φυσικού αερίου στα επίπεδα του Ιουλί-

ου 2021 τροφοδοτεί νέα διψήφια πτώση των τιμολογίων
του ρεύματος, ενώ, την ίδια στιγμή, η σημαντική αποκλι-
μάκωση των τιμών σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης ανα-
μένεται να ενεργοποιήσει ένα ντόμινο μειώσεων στις τιμές
των τροφίμων, οι οποίες θα αποκλιμακώνονται σταθερά
από τη Μεγάλη Εβδομάδα έως τις... εκλογές. 

Ειδικότερα, η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου
στα 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα ισοδυναμεί με χαμηλό 19
μηνών, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών του ρεύ-
ματος ακόμη και κατά 80% σε σχέση με τα υψηλά του πε-
ρασμένου Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα
τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι πάροχοι, η τιμή της κιλο-
βατώρας θα μειωθεί τον Απρίλιο στα 0,12-0,18 ευρώ,
ενώ το Δημόσιο θα γλιτώσει επιδοτήσεις εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, η τιμή του ρεύματος θα επι-

στρέψει στα επίπεδα του 2021, δηλαδή πολύ πριν από
την εκδήλωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα νέα τιμολόγια του Απριλίου εί-
ναι χαμηλότερα από το επίπεδο των 0,15-0,16 ευρώ ανά
κιλοβατώρα και, μετά από τη μικρή κρατική επιδότηση,
θα υποχωρήσουν περαιτέρω. 

Οι πολύ χαμηλές τιμές ενέργειας αλλά και η σημαντική
μείωση των τιμών των καυσίμων έχουν περάσει στη γραμ-
μή παραγωγής και, σύμφωνα με την εικόνα που έχει το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήδη έχουν αρχίσει
οι πρώτες μειώσεις, οι οποίες θα γίνουν πιο αισθητές μέ-

σα στη Μεγάλη Εβδομάδα και... πολύ αισθητές κατά την
προεκλογική περίοδο! Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι η μεί-
ωση των τιμών των καυσίμων οφείλεται και στους φό-
βους που υπάρχουν για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία,
με αφορμή την τραπεζική κρίση. 

Με βάση το παρατηρητήριο τιμών του fuelgr.gr, οι τι-
μές της βενζίνης 95 οκτανίων τείνουν προς τα 1,70 ευ-
ρώ ανά λίτρο, με μέση τιμή 1,89 ευρώ ανά λίτρο στην
Αττική, και κοντά στα 1,95 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλά-
δα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει κάτω
από τα 1,50 ευρώ, με μέση τιμή 1,63 ευρώ ανά λίτρο
στην Αττική, και κοντά στο 1,75-1,80 ευρώ ανά λίτρο
πανελλαδικά. Επιπλέον, η τιμή του υγροποιημένου αερί-
ου LPG κινείται λίγο πάνω από τα 0,80 ευρώ ανά λίτρο,
ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κινείται μεταξύ 1,03 και
1,40 ευρώ πανελλαδικά. 

Οι μειώσεις στην ενέργεια 
φέρνουν πτώση στα τρόφιμα

Εισόδημα Φορ. συντελεστής Φόρος κλιμακίου Συνολικός φόρος 
0,00-12.000 15% 0-1.800,00 0-1.800
12.000-35.000 35% 1.800-8.050 9.850
35.000 και πάνω 45% 9.850 συν το υπερβάλλον

Κλίμακα φορολόγησης ενοικίων (ποσά σε ευρώ)

Πώς θα δηλωθούν στο Ε1 
τα ανείσπρακτα ενοίκια 
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Κερδισμένοι 
και οι δύο

Πέρα από τις φιλοφρονήσεις και τις
αβρότητες, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι
Τζιπίνγκ φαίνεται πως πέτυχαν με το
ραντεβού της Μόσχας αυτό που ήθε-
λαν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος έσπα-
σε την εικόνα του διεθνώς απομονω-
μένου ηγέτη και ο Κινέζος ομόλογός
του έχτισε εκείνη του διεθνούς ρυθμι-
στικού παράγοντα.

Το σχέδιο ήταν προσεκτικά μελετη-
μένο. Πρώτα ο Πούτιν απάντησε στο
διεθνές ένταλμα σύλληψης της Χάγης
βολτάροντας στην Κριμαία και τη Μα-
ριούπολη. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί
το «ταξίδι ειρήνης» του Σι Τζιπίνγκ στη
Μόσχα ως τονωτικό για το ηθικό της
ρωσικής κοινής γνώμης, το οποίο είχε
κλονιστεί από τις διαδοχικές αποτυ-
χίες του ρωσικού στρατού στα πεδία
της μάχης στην Ουκρανία. Παράλλη-
λα, η παρουσία του προέδρου μίας
από τις ισχυρότερες οικονομίες του
πλανήτη στη ρωσική πρωτεύουσα εγ-
γυάται την περαιτέρω οικονομική στή-
ριξη της Μόσχας μέσω των προμηθει-
ών πετρελαίου και φυσικού αερίου, η

οποία παραμέ-
νει ζωτικής ση-
μασίας για την
αιμοδοσία στα
ρωσικά ταμεία.

Την ίδια ώρα,
η Κίνα παίζει το
δικό της διπλό
παιχνίδι. Η ενερ-
γός συμμετοχή

της στον πόλεμο της Ουκρανίας, μέ-
σω της κατάθεσης ενός «οδικού χάρ-
τη» για τη συμφωνία των δύο εμπόλε-
μων μερών, ενισχύει τη διπλωματική
επιρροή της σε διεθνές επίπεδο, κα-
θώς το Πεκίνο φαντάζει ως εγγυητής
της λύσης μεταξύ των δύο χωρών,
στον απόηχο της επιτυχίας επίτευξης
συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής
Αραβίας και του Ιράν. 

Ενωμένοι με μία, όπως την είπαν,
εταιρική σχέση «χωρίς όρια», την
οποία γιόρτασαν πέρυσι, τρεις εβδο-
μάδες πριν από την έναρξη της ρωσι-
κής εισβολής, Πεκίνο και Μόσχα
έχουν έρθει ακόμη πιο κοντά τα τελευ-
ταία χρόνια, κυρίως για να δημιουργή-
σουν κοινό μέτωπο έναντι της Δύσης,
που θεωρεί την κινεζική επίσκεψη τα-
κτικισμό καθυστέρησης.

Γεγονός είναι πως η απόπειρα της
Κίνας να τελεσφορήσει η λήξη του πο-
λέμου στην Ουκρανία αποδυναμώνει
τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ, οι οποί-
ες μέχρι πρότινος καθοδηγούσαν τη
διεθνή τάξη.

Εμανουέλ Μακρόν 
Σώθηκε προς το παρόν… 
αλλά οι Γάλλοι «βράζουν»
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Μόνο εφησυχασμό δεν
προκαλεί στο Ελιζέ η επιβίωση
της κυβέρνησης από τις

προτάσεις μομφής, αφού μπορεί το
επίμαχο ασφαλιστικό να αποτελεί
πλέον, έστω και διά παρακάμψεως,
νόμο του κράτους, αλλά τα συνδικάτα
και η κοινωνία εξακολουθούν να
«βράζουν», η δημοτικότητα του
Εμανουέλ Μακρόν βυθίζεται και οι
Ρεπουμπλικάνοι δεν θα είναι πρόθυμοι
συνεχώς να τον ξελασπώνουν. 

Η επόμενη μέρα βρήκε τον Γάλλο πρόεδρο να
διαμηνύει σε όσους τα εισηγήθηκαν «ούτε διάλυ-
ση της Εθνοσυνέλευσης, ούτε ανασχηματισμό,
ούτε δημοψήφισμα», θέτοντας ωστόσο στο επιτε-
λείο του τελεσίγραφο τριών εβδομάδων για ένα
πλάνο αλλαγής της μεθόδου προώθησης της
ατζέντας των μεταρρυθμίσεων, με λιγότερους
νόμους και περισσότερες ρυθμίσεις, όταν δεν
εξασφαλίζεται απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνο-
συνέλευση.

Η κυβέρνηση μπορεί να περνά νομοσχέδια και
να επιβιώνει πολιτικά από προτάσεις δυσπιστίας
λόγω των 61 βουλευτών της κεντροδεξιάς ομά-
δας των Républicains, στο εσωτερικό των οποί-
ων εμφανίστηκαν οι πρώτοι τριγμοί από όσους
εκτιμούν πως κάποια στιγμή θα σταματήσουν να
τη σώζουν στα δύσκολα.

Η ομολογία αδυναμίας, όπως μεταφράστηκε,
του Μακρόν να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση
για το συνταξιοδοτικό έχει υπονομεύσει τη μεταρ-
ρυθμιστική του ατζέντα και έχει αποδυναμώσει
την ηγεσία του. Η σύγκρουση για τις συντάξεις
αποκάλυψε έναν εξασθενημένο και πιο απομονω-
μένο πρόεδρο, για μια μεταρρύθμιση «κλειδί» σε
μια αντιπαράθεση που θα συνεχίσει να επιβαρύνει
για καιρό τη χώρα.

«Εξέγερση» 

Ο Γάλλος πρόεδρος επιβίωσε από μια «εξέγερ-
ση» στην Εθνοσυνέλευση, αλλά τώρα αντιμετωπί-
ζει την προοπτική παρατεταμένων αναταραχών
σε ολόκληρη τη χώρα, κάτι που, πέρα από τις κοι-
νωνικές διαστάσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει
αρνητικά τη γαλλική οικονομία.

Τα συνδικάτα θα συνεχίσουν τις διαδηλώσεις

και τις απεργίες, ενώ στην κυβέρ-
νηση μάλλον ευελπιστούν στην κό-
πωση για να αποκλιμακώσουν την
ένταση. Ποντάρουν επίσης και στο
ότι η γαλλική αντιπολίτευση δεν

έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να
σταθεί ενωμένη σε κοινό μέτωπο
απέναντι στην κυβέρνηση, παρά
την ένταση και την πόλωση. Μονα-
δικό τους «όπλο» πλέον να φέρουν
τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτι-

κού ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου ως
«αντισυνταγματική», τονίζοντας πως ο νέος νό-
μος έχει εγκριθεί, αλλά δεν μπορεί ακόμη να
εφαρμοστεί.

Ο γαλλικός Τύπος επέκρινε σύσσωμος την επι-
λογή του προέδρου Μακρόν να περάσει χωρίς
ψηφοφορία τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτι-
κού, καθιστώντας τον απόλυτα υπεύθυνο για την
πολιτική και κοινωνική κρίση που επαπειλείται.
«Μηδέν πολιτικό κέρδος, μείζον πολιτικό κό-
στος. Η αποτυχία μιας τακτικής υπογραμμίζει
επιπλέον την κραυγαλέα μοναξιά του προέδρου.
Πώς να ανακτήσεις τώρα τον έλεγχο, όταν η μη-
τέρα των μεταρρυθμίσεων καταλήγει μ’ αυτόν
τον τρόπο;» γράφτηκε χαρακτηριστικά.

Μία από τα ίδια

Ο Μακρόν, του οποίου η δημοτικότητα βρί-
σκεται στο χαμηλότερο σημείο πριν καν κλεί-
σει έναν χρόνο από την επανεκλογή του, εξακο-
λουθεί να αμφισβητείται λόγω του υπεροπτι-
κού και χωρίς σύνδεση με τον λαό χαρακτήρα
του και, έχοντας χαρακτηριστεί «πρόεδρος των
πλουσίων», μπήκε στο ίδιο ζύγι με τους προκα-
τόχους του Αλέν Ζιπέ το 1995 και Νικολά Σαρ-
κοζί το 2010, όταν είχαν και αυτοί μεταρρυθμί-
σει τις συντάξεις.

Το κύμα, ωστόσο, των διαμαρτυριών είναι σφο-
δρότερο από εκείνο που αντιμετώπισαν οι προκά-
τοχοι του Μακρόν, και αυτό είναι εν μέρει λάθος
και του Γάλλου προέδρου, γιατί υποσχέθηκε μια
συναινετική, εκ των κάτω προς τα πάνω προσέγ-
γιση, εξαλείφοντας τα συμφέρονται και την «πα-
γωμένη» σκέψη πολιτικών κομμάτων και συνδι-
κάτων. Όμως, αντ’ αυτού κατέληξε να επιβάλει,
σχεδόν με διάταγμα, μια μέτρια μεταρρύθμιση, η
οποία απορρίπτεται από τη συντριπτική πλειοψη-
φία των Γάλλων και βάλλεται από τα συνδικάτα
και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ήλπιζε να
περιθωριοποιήσει.

του Γιώργου Mυλωνά
georgemilonas75@gmail.com

Λαβωμένος από 
το πρώτο «κρας τεστ»

ο Μακρόν, αλλά
έχοντας επιβιώσει
από την πρόταση

μομφής,
αναπροσαρμόζει

ατζέντα και
στρατηγική και δίνει
τελεσίγραφο τριών

εβδομάδων
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Και μόνο μία απλή αναφορά του ονόματος «Ντόναλντ Τραμπ» αρκεί
για να δημιουργήσει πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που ο Αμε-
ρικανός πρώην και επίδοξος εκ νέου πρόεδρος ήξερε καλά, προαναγ-
γέλλοντας... σύλληψή του με ταυτόχρονο προσκλητήριο στους υποστη-
ρικτές του. Φωτομοντάζ (φωτό) κατέκλυσαν το διαδίκτυο και, παρότι
μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ο Τραμπ παρέμενε
ελεύθερος από τον εισαγγελέα που διερευνά την εξαγορά σιωπής της
πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, οι
αναλυτές έβγαλαν χαρτί και μολύβι για να δουν τι μπορεί να σηματοδο-
τήσει το ενδεχόμενο να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα αντιμε-
τωπίσει ποινικές κατηγορίες.

Μολονότι μια τέτοια συμφωνία δεν είναι αυτή καθαυτή παράνομη, ο
Τραμπ και η εταιρεία του κατηγορούνται ότι έχουν παραποιήσει έγγραφα
παρουσιάζοντας τα 130.000 δολάρια στην πορνοστάρ ως νομικά έξοδα
προεκλογικής καμπάνιας, κάτι που, αν αποδειχθεί ότι παραβιάζει τον
εκλογικό νόμο, αποτελεί κακούργημα. 

Αν συλληφθεί, παρά το ότι αφορά έναν πρώην πρόεδρο, θα τηρηθεί η
διαδικασία της κράτησης, των αποτυπωμάτων και της κλασικής φωτο-

γραφίας. Εάν καταδικαστεί για κακούργημα, θα αντιμετωπίσει μέγιστη
ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, αν και όλοι συμφωνούν ότι, δεδομέ-
νου του φόβου μιας νέας 6ης Ιανουαρίου, το πρόστιμο είναι πιο πιθανό
και ότι οποιοσδήποτε χρόνος πίσω από τα κάγκελα είναι εξαιρετικά απί-
θανος.

Ο Τραμπ προς το παρόν δεν έχει λόγο να ανησυχεί για την προεκλογική
του εκστρατεία, αφού ούτε η άσκηση ποινικής δίωξης ούτε τυχόν κατα-
δίκη του, ακόμη και φυλάκισή του, θα τον εμποδίσουν να παραμείνει
στην κούρσα, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα στη νομοθεσία των ΗΠΑ που
να εμποδίζει έναν υποψήφιο να κάνει προεκλογική εκστρατεία και να
υπηρετήσει ως πρόεδρος ακόμη και από τη φυλακή!

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν ακόμη να πιστεύουν ότι οι συνέπει-
ες ενός τέτοιου κατηγορητηρίου θα μπορούσαν να έχουν ευνοϊκά απο-
τελέσματα ιδιαίτερα όσον αφορά τη συσπείρωση της βάσης.

Σε περίπτωση που ο Τραμπ καταφέρει να μετατρέψει μία δίωξη εναν-
τίον του σε φιάσκο για τις διωκτικές αρχές, είναι σίγουρο πως δεν θα
βρεθούν πολλοί εντός των «Κόκκινων» που θα του φράξουν τον δρόμο
για ολική επαναφορά.

Το περιστέρι της ειρήνης φαίνεται
πως είναι η τελευταία συνταγή με
την οποία ο πάντοτε απρόβλεπτος

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να
εξασφαλίσει «ήρεμα νερά» στην πορεία
του προς τις εκλογές, όπως άλλωστε και
ο μεγάλος αντίπαλός του, Κεμάλ
Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος εξαπέλυσε
επίθεση φιλίας, προκειμένου να
προεξοφλήσει έξωθεν στήριξη.

Η πρώτη υποχώρηση-ελιγμός από τον
Τούρκο πρόεδρο ήταν να δώσει «πράσινο
φως» για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑ-
ΤΟ. Αν και η διεύρυνση της Συμμαχίας προ-
βλεπόταν να περιλαμβάνει ταυτοχρόνως και
τη Σουηδία, η εμπλοκή στις σχέσεις της Άγ-
κυρας με τη Στοκχόλμη παραμένει, καθώς η
τουρκική πλευρά παζαρεύει για την έκδοση
Κούρδων προσκείμενων στο δίκτυο του Φε-
τουλάχ Γκιουλέν που έχουν καταφύγει στη
σουηδική επικράτεια. Όμως, υποχωρώντας
έστω κατά το ήμισυ, εμφανίζεται συνεργάσι-
μος απέναντι στους συμμάχους.

Την ίδια ώρα η Άγκυρα επιχειρεί επανα-
προσέγγιση και με την Αίγυπτο, με τον Με-
βλούτ Τσαβούσογλου να πραγματοποιεί την
πρώτη επίσημη επίσκεψη Τούρκου υπουρ-
γού Εξωτερικών εδώ και μία δεκαετία, ένα
ταξίδι που περισσότερο ήθελε η Άγκυρα, πα-
ρά το Κάιρο. Το απέδειξε ο Τσαβούσογλου
όταν έφυγε χωρίς κάτι χειροπιαστό, αφού η
Αίγυπτος του Σίσι δεν ήθελε να δώσει κανέ-
να πλεονέκτημα τώρα στον Ερντογάν, σε μια
περίοδο που «καίνε» τα ζητήματα της Λιβύης
και της ενέργειας.

Νέες ισορροπίες

Πέρα από την προφανή προεκλογική ερ-
μηνεία, στις συγκεκριμένες κινήσεις δεν
πρέπει να παραβλέψει κανείς και τις τερά-
στιες οικονομικές ανάγκες που προκάλεσε ο
καταστροφικός σεισμός, με τις ζημιές να
εκτιμάται ότι φθάνουν τα 100 δισ. δολάρια

και τους αστέγους να ανέρχονται σε ενάμισι
εκατομμύριο. Το αντικειμενικό πρόβλημα,
αλλά και η πρόθεση του Ερντογάν να αξιο-
ποιήσει πολιτικά την ανοικοδόμηση, επιβάλ-
λουν ανοίγματα προς πάσα κατεύθυνση,
όπως απέδειξε και η διάσκεψη δωρητών για
την Τουρκία στις Βρυξέλλες, από την οποία
εξασφάλισε 7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το δικό τους ειδικό βάρος έχουν και οι ρα-
γδαίες εξελίξεις στην περιοχή, με κυριότερη
την επανασυμφιλίωση Ιράν και Σαουδικής
Αραβίας υπό κινεζική διαμεσολάβηση, που
επιβάλλει αναπροσαρμογές στην τουρκική
εξωτερική πολιτική.

«Θάβει» το τσεκούρι

Κλάδο ελαίας… κραδαίνει και ο έχων το
προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις Κεμάλ Κι-
λιτσντάρογλου. Ο επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης και υποψήφιος πρόεδρος, που θυμί-

ζουμε πως μόλις το περασμένο καλοκαίρι
ήταν που ζητούσε από τον Ερντογάν, ούτε λί-
γο ούτε πολύ, να επέμβει στα «υπό κατοχή»
νησιά του Αιγαίου ευθυγραμμιζόμενος με το
αφήγημα περί δήθεν παράνομης στρατιωτι-
κοποίησης, επιστράτευσε για τη διπλωματι-
κή αντεπίθεση τον Ουνάλ Τσεβικιόζ, έναν
από τους πιο στενούς συνεργάτες του και πι-
θανότατα επόμενο υπουργό Εξωτερικών. 

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σημεί-

ωσε ότι η ανταπόκριση της χώρας μας στους
καταστροφικούς σεισμούς στη γείτονα «προ-
σφέρει μια ευκαιρία και δημιουργεί ένα νέο
περιβάλλον». Παράλληλα, έκανε σαφές ότι
η νέα κυβέρνηση θα επιδιώξει τη βελτίωση
των σχέσεων με τη Δύση, θα επανεκκινήσει
τις διαδικασίες για την ένταξη της Τουρκίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, σε σχέση με
το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, υποσχέθηκε ότι θα
ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη και της
Σουηδίας στη Συμμαχία.

Υποσχέθηκε επίσης κινήσεις για τη διεύ-
ρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών, αφή-
νοντας ελεύθερους όσους το καθεστώς
Ερντογάν έχει κλείσει στις φυλακές με έω-
λες κατηγορίες, όπως ο ηγέτης του φιλο-
κουρδικού HDP Σελαχατίν Ντεμιρτάς και ο
υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, επιχειρηματίας, Οσμάν Καβάλα.

Γιώργος Μυλωνάς

Για πρόεδρος 
ακόμη και…

φυλακισμένος!

Προεκλογικός... φερετζές 
με «επίθεση» φιλίας!

Ερντογάν και
Κιλιτσντάρογλου ρίχνουν,

ελέω κάλπης, γέφυρες σε
Δύση και αραβικό κόσμο
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Οι ιστορίες με κατασκόπους έχουν μια
διαχρονική γοητεία. Είτε προέρχονται
από τις σελίδες ενός μυθιστορήματος,

είτε από μια κινηματογραφική περιπέτεια,
είτε από την ίδια την πραγματική ζωή. Μια
τέτοια ιστορία είναι κι αυτή της Ιρίνα
Αλεξάντροβα Σμίρεβα ή αλλιώς «Μαρίας
Τσάλλα».

Ο λόγος για την 35χρονη Ρωσίδα, μέλος –όπως
ανακοίνωσε η ΕΥΠ– μίας κλειστής κάστας πρα-
κτόρων που φέρουν την ονομασία «illegals», που
η αποκάλυψη της παρουσίας της στη χώρα μας
προκάλεσε πλήθος ερωτημάτων. Είναι δεδομένο
πως τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσο
και το υπουργείο Εξωτερικών γνωρίζουν πολύ πε-
ρισσότερα απ’ όσα έχουν διαρρεύσει για τη «Μα-
ρία Τσάλλα», τη μικροκαμωμένη Ρωσίδα που θύ-
μιζε περισσότερο... κορίτσι της διπλανής πόρτας,
παρά πράκτορα κράτους-υπερδύναμης. Κάτι που
βέβαια μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί, με
τις εν Ελλάδι κινήσεις της από τα τέλη του 2018
έως και σήμερα να «κουμπώνουν» με προπαρα-
σκευαστικές ενέργειες πράκτορα που επιχειρεί να
στήσει δίκτυο σε μία ξένη χώρα, έχοντας την άνε-
ση του χρόνου. 

Γιατί οι «illegals», οι Ρώσοι πράκτορες που η εκ-
παίδευσή τους μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια
και να κοστίσει περί τα 5 εκατ. δολάρια, προορί-
ζονται για να «φυτευτούν» σε ένα κράτος-στόχο
και να παραμείνουν ακόμη και για δεκαετίες. 

Άφησε laptop και… γάτα

Το τι ακριβώς σχεδίαζε η Ιρίνα Αλεξάντροβα
Σμίρεβα είναι κάτι που ενδεχομένως να μην το μά-
θουμε ποτέ. Μπορεί να άφησε πίσω της ένα λά-
πτοπ (σ.σ. και τη γάτα της), είναι όμως δεδομένο
ότι φρόντισε να «καθαρίσει» τα ίχνη της αριστοτε-

χνικά, όπως ακριβώς έστησε και τον ρόλο της ως
«Μαρία Τσάλλα». Το δύσκολο κομμάτι στην περί-
πτωσή της ήταν να βρεθεί ο τρόπος που η 35χρο-
νη Ρωσίδα –το 2018 ήρθε στη χώρα μας– θα απο-
κτούσε ελληνική ταυτότητα, διαβατήριο και
ΑΦΜ. Χρειαζόταν μία αλυσίδα προσώπων, τα πε-
ρισσότερα γνωστά πλέον στην ΕΥΠ, που, είτε από
άγνοια, είτε από ιδεοληψία, είτε επειδή χρηματί-
στηκαν, βοήθησαν ώστε μέσα σε μόλις τρεις ημέ-
ρες (σ.σ. τις παραμονές Χριστουγέννων του
2018) η... κατάσκοπος της διπλανής πόρτας να
αποκτήσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα που της
χρειάζονταν. Από εκεί κι έπειτα, η επιλογή της
διαμονής στο Παγκράτι μόνο τυχαία δεν θεωρεί-
ται για τις Αρχές, καθώς πρόκειται για μία πυκνο-
κατοικημένη περιοχή όπου εύκολα θα μπορούσε
να «χαθεί» στο ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων
που την αποτελεί. Πολλώ δε μάλλον αν συνδυά-
σει κανείς ότι τόσο το διαμέρισμα όσο και το κα-
τάστημα που νοίκιαζε βρίσκονταν επί της οδού
Αρριανού, λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από
κυβερνητικά κτίρια. 

Και μπορεί η δημοσιοποίηση της υπόθεσης
(σ.σ. και των φωτογραφιών της) να «έκαψε» την
Ιρίνα Αλεξάντροβα Σμίρεβα ή «Μαρία Τσάλλα»,
ωστόσο θα ήταν λάθος να πιστέψει κανείς ότι...
ξεμπερδέψαμε με την παρουσία ξένων πρακτό-

ρων στη χώρα μας. Η Ε
τικής της θέσης ως σ
την Ανατολή, της γειτο
νια τεταμένων σχέσεω
για μία σειρά ακόμη απ
χρονικά... πεδίον δό
Μυστικές Υπηρεσίες
Και μπορεί οι κατάσκο
εντοπιστεί να μη θυμίζ
Μποντ, τη Μάτα Χάρι 
παύουν όμως να κρύβ

Ο Γερμανός... σ

Ήταν μέσα Οκτωβρί
μικοί της Ασφάλειας 
ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με
νείται ύποπτα πέριξ το
σα σημαίνει συναγερμ

Η Λέσβος αποτελεί στόχο πρώτης γραμμής για τις Μυστικές Υπη-
ρεσίες της Τουρκίας, με το νησί του Ανατολικού Αιγαίου να είναι
οπλισμένο σαν «αστακός», με πολλές... εκπλήξεις για όποιον πι-
στεύει ότι μπορεί να προχωρήσει στην κατάληψή του εύκολα.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με το προσφυγικό-μεταναστευτικό
να αποτελεί το βασικό «όπλο» του υβριδικού πολέμου της γειτονι-
κής χώρας προς την Ελλάδα, αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο η
χρησιμότητα της καταγραφής των κινήσεων των σκαφών του Λιμε-
νικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού. Κάπως έτσι, τον Μάρτιο
του 2022, συνελήφθη ένας 76χρονος Νορβηγός σκηνοθέτης, που εντοπίστηκε
στον δεξιό λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Μυτιλήνης να φωτογραφίζει τις κινή-
σεις των πλωτών μέσων του ΛΣ και του ΠΝ. Επιτόπου κατασχέθηκαν μία φωτογρα-
φική μηχανή με κάρτα μνήμης και το κινητό του τηλέφωνο, ενώ στο μισθωμένο δω-
μάτιό του εντοπίστηκαν δύο USB sticks, πέντε ψηφιακές κάρτες αποθήκευσης, μία
φωτογραφική μηχανή, ένας φωτογραφικός φακός, ένας εξωτερικός σκληρός δί-
σκος κι ένα λάπτοπ. Ο 76χρονος κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, τελικά όμως αφέ-
θηκε ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους.

24 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

του Κώστα Παπαδόπουλου
papadkos@gmail.com
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«Παιχνίδια» κατα
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Ελλάδα, ελέω της γεωπολι-
σταυροδρόμι της Δύσης με
ονίας της και των... προαιώ-
ων με την Τουρκία, αλλά και
πό λόγους, αποτελούσε δια-
ξης λαμπρόν για τις ξένες
και τους πράκτορες τους.
ποι που έχουν κατά καιρούς
ζουν ιδιαίτερα τον... Τζέιμς
και τον Τζέισον Μπορν, δεν
ουν τα δικά τους μυστικά!

συνταξιούχος 

ίου του 2014, όταν αστυνο-
στην Κω ειδοποιούνται ότι

ε έναν ηλικιωμένο άνδρα κι-
ου φυλακίου «Πόρτες». Άμε-
μός και λίγη ώρα αργότερα,

σε έναν αγροτικό δρόμο κοντά στο χωριό Πυλί, θα
εντοπιστεί ένας 66χρονος τότε Γερμανός συνταξι-
ούχος στο όχημα του οποίου βρέθηκαν ένα ζευγά-
ρι κιάλια, μία διόπτρα, μία φωτογραφική μηχανή
και τρεις κάρτες μνήμης. Στην έρευνα που ακολού-
θησε στο σπίτι του, βρέθηκαν ατζέντες με ιδιόχει-
ρες σημειώσεις, ένας σκληρός δίσκος, ένας υπο-
λογιστής κι ένα tablet, βιντεοταινίες, κινητό τηλέ-
φωνο και 6 USΒ sticks, καθώς και διάφορα έγ-
γραφα στην τουρκική γλώσσα. Στο δικαστήριο θα
αποδειχτεί ότι ο 66χρονος τότε Γερμανός συνταξι-
ούχος ήταν στρατολογημένος πράκτορας της
τουρκικής ΜΙΤ, έχοντας πρώτα υπηρετήσει για πε-
ρισσότερα από 10 χρόνια στον στρατό της πρώην
Ανατολικής Γερμανίας (1970-1981) όπου εκπαι-
δεύτηκε και σε τεχνικές παρακολούθησης. 

Έναντι 2.000 ευρώ μηνιαίως!

Στο δικαστήριο –που σε δεύτερο βαθμό τον κα-
ταδίκασε σε 14 έτη κάθειρξης– θα ομολογήσει
ότι λάμβανε αμοιβή 2.000 ευρώ τον μήνα για τις
πληροφορίες που τους έστελνε (σ.σ. τα χρήματα
έμπαιναν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Γερμα-
νία). Αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να στέλνει
υλικό από τις κινήσεις των ελληνικών στρατευμά-
των, τις υποδομές του νησιού αλλά και τα δρομο-
λόγια των πλοίων του ευρωπαϊκού οργανισμού

FRONTEX, που περιπολούσαν στην οριογραμμή
Ελλάδας - Τουρκίας για τον εντοπισμό παράνομων
μεταναστών. Η ΜΙΤ τον είχε προμηθεύσει με υπο-
λογιστή και USB stick που είχαν εγκατεστημένο
ένα ειδικό λογισμικό για την κωδικοποιημένη με-
τάδοση των πληροφοριών. Αίσθηση προκάλεσε η
αποστροφή του, ότι οι Τούρκοι πράκτορες που τον
προσέγγισαν του είπαν πως υπάρχει ολόκληρο δί-
κτυο με συνταξιούχους στα νησιά μας, ενώ αξίζει
να σημειώσουμε ότι τον Αύγουστο του 2013 στη
Χίο είχε συλληφθεί ακόμη ένας ηλικιωμένος Γερ-
μανός με την κατηγορία της κατασκοπείας. 

Οι videogamers

Σχεδόν 11 χρόνια πίσω, τον Σεπτέμβριο του
2012, αστυνομικοί του ΑΤ Μύρινας στη Λήμνο θα
περάσουν χειροπέδες σε δύο Τσέχους υπηκόους
(σ.σ. 28 και 33 ετών τότε), καθώς εντοπίστηκαν
να φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα και φυλάκια
του νησιού. Οι δύο άνδρες υποστήριξαν πως ο λό-
γος της επίσκεψής τους και η λήψη φωτογραφιών
και πλάνων είχε να κάνει με το ηλεκτρονικό παιχνί-
δι πολέμου «Arma 3», καθώς εργάζονταν για την
εταιρεία παραγωγής τους. 

Από τις περίπου 800 φωτογραφίες που εντο-
πίστηκαν στα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης που
είχαν μαζί τους, οι 14 είχαν αποτύπωναν «απόρ-
ρητες» εγκαταστάσεις. Η σύλληψή τους προκά-
λεσε μίνι κρίση στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρ-
κίας, με το θέμα να φτάνει ακόμη και σε επίπε-
δο αρχηγών κρατών. Τελικά η λύση βρέθηκε κά-
που στη μέση, με τους δύο Τσέχους... videoga-
mers να καταδικάζονται δευτεροβάθμια σε 18
μήνες φυλάκιση με αναστολή, ενώ προηγουμέ-
νως η κατηγορία είχε μετατραπεί από κακούρ-
γημα σε πλημμέλημα (σ.σ. απλή και όχι προδοτι-
κή κατασκοπεία) και τους είχε επιτραπεί να επι-
στρέψουν στη χώρα τους. 

Μπορεί κάποιοι να θεωρούν την
ιστορία της «Μαρίας Τσάλλα»
χαριτωμένο σενάριο ταινίας,
όμως τα πράγματα είναι πιο

περίπλοκα, αν θυμηθούμε
αυτούς που έχουν συλληφθεί
διαχρονικά από τις ελληνικές
Αρχές με την κατηγορία της

κατασκοπείας Δεν έχουν περάσει παρά μόλις δυόμισι χρόνια
από το κατασκοπευτικό θρίλερ της Ρόδου, που
οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου τότε γραμ-
ματέα του Τουρκικού Προξενείου στο «νησί των
ιπποτών» και ενός 52χρονου τότε μάγειρα σε εμ-
πορικό πλοίο. Από τις έρευνες της ΕΥΠ και της
ΕΛ.ΑΣ. είχε διαπιστωθεί ότι ο Έλληνας μουσουλ-
μάνος διπλωματικός υπάλληλος είχε στρατολο-
γήσει τον ναυτικό, προκειμένου να του δίνει πλη-
ροφορίες και φωτογραφίες για τις κινήσεις των
σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενι-
κού Σώματος. Μάλιστα, το ενδιαφέρον του πρά-
κτορα της ΜΙΤ δεν είχε να κάνει μόνο με τη Ρόδο
αλλά (κυρίως) με το Καστελλόριζο όπου, λόγω
της εργασίας του σε εμπορικό πλοίο που πήγαινε
και στο ακριτικό νησί, ο μάγειρας μπορούσε να
παρατηρεί και να καταγράφει «στόχους». Αξίζει
να σημειώσουμε ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν
ίσως και περισσότερες από 2.500 φωτογραφίες
ελληνικών στόχων, ονόματα και αριθμοί πλοίων
αλλά και καρέ από υποβρύχια του Πολεμικού
Ναυτικού κατά τον ελλιμενισμό τους στη Ρόδο.
Αμφότεροι οδηγήθηκαν στη φυλακή, με ποινές 5
ετών ο γραμματέας και 4 ετών ο μάγειρας. 
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Ο Τούρκος... 
διπλωμάτης
Η συγκεκριμένη ιστορία, που εκτυλίχθηκε
στη δεκαετία του ’70, θα μπορούσε να προ-
έρχονταν κι από κόμικ. Ο λόγος για τον
Γιαλτσίν Αταμάν, τον Τούρκο στρατιωτικό
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ως διπλω-
μάτης και δεν
ήταν παρά ένας
ακόμη πράκτο-
ρας της ΜΙΤ. Η
δράση του έγινε
γρήγορα αντιλη-
πτή από την τότε
ΚΥΠ, με Έλληνες πράκτορες να τον θέτουν
υπό παρακολούθηση καθώς αντιλήφθηκαν
ότι επιχειρούσε να στρατολογήσει κόσμο.
Η... παρακολούθηση γινόταν κυρίως διά
ζώσης και ήταν τόσο στενή, ώσπου κάποια
στιγμή ο Αταμάν έπεσε πρόσωπο με πρό-
σωπο με το στέλεχος της ΚΥΠ έξω από μία
οικοδομή, διαπληκτίστηκαν, ήρθαν στα χέ-
ρια και τελικά ο Τούρκος κατέληξε μέσα σε
έναν λάκκο με ασβέστη.

Ο γραμματέας 
και ο μάγειρας

ασκόπων
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Ελληνικό καλοκαίρι 2023 Ρεκόρ   
Τα μηνύματα για το φετινό

καλοκαίρι από πλευράς
τουριστικής κίνησης είναι

ιδιαίτερα αισιόδοξα. Και, με απλά
λόγια, το στοίχημα είναι η επιμήκυνση
της θερινής περιόδου, με νέες
ελκυστικές προτάσεις προορισμών 
και διασκέδασης.

Ο εθνικός τουριστικός σχεδιασμός βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ορατά τα
πρώτα αποτελέσματα. Όπως ανακοίνω-
σαν διεθνείς tour operators, ο όγκος των
κρατήσεων από το ξεκίνημα του έτους ξε-
πέρασε τα επίπεδα του 2019, με «οδηγό»
την αυξημένη ζήτηση από τη Βρετανία
και τη Γερμανία. Ήδη 8,7 εκατομ-
μύρια προκρατήσεις έχουν κα-
ταγράφει, τόσο για την άνοι-
ξη όσο και για το καλοκαίρι
του 2023, με τη ζήτηση
τις τελευταίες τέσσερις
εβδομάδες να υπερβαίνει
τα επίπεδα του 2019, πριν
από την πανδημική κρίση. Στο
πλαίσιο αυτό, 3,3 εκατομμύρια επι-
σκέπτες ταξίδεψαν για διακοπές το πρώ-
το τρίμηνο του 2023, ένα εκατομμύριο
περισσότεροι από την ίδια περίοδο πέρυ-
σι. Μάλιστα, το πρώτο charter της νέας
χρονιάς προσγειώθηκε πριν από μερικές
μέρες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου
από το Μπρίστολ της Αγγλίας, μεταφέ-
ροντας 108 Βρετανούς τουρίστες.

Πρώτοι στις προτιμήσεις

Με βάση πρόσφατα στοιχεία που προ-
κύπτουν από τις κρατήσεις πτήσεων, η
Μύκονος και η Ρόδος καταγράφουν αύξη-
ση της ζήτησης σε ποσοστό 29% σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του εξαιρε-
τικού σε επισκεψιμοτητα 2019.

Ακολουθούν τα Χανιά, με το αντίστοιχο
ποσοστό να διαμορφώνεται στο +26%,
έπονται το Ηράκλειο στο +23% και η Σαν-
τορίνη στο +20%, με τη Θεσσαλονίκη να
σημειώνει αύξηση της ζήτησης κατά 17%
σε σχέση πάντα με τα επίπεδα του 2019,
βάσει των κρατήσεων αεροπορικών εισιτη-
ρίων.  Η βρετανική εφημερίδα «Guardian»,
εξάλλου, επέλεξε δέκα από τους καλύτε-
ρους προορισμούς της χώρας μας για κα-
λοκαιρινές διακοπές… χωρίς συνωστι-
σμό. «Η λέξη “Ελλάδα” βρίσκεται στα χεί-
λη όλων. Μακάρι οι ηλιόλουστες παραλίες
της να μας καλωσορίσουν ξανά», έγραψε

η αρθρογράφος της
εφημερίδας, Mary Va-

liaka, προσθέτοντας ότι,
με το τέλος του lockdown στη

Βρετανία, οι κρατήσεις στην Ελλάδα αυξά-
νονται με γρήγορο ρυθμό.

Οι παρακάτω δέκα προορισμοί, σύμ-
φωνα με την αρθρογράφο, προσφέρουν
μία πιο τρυφερή πλευρά της Ελλάδας,
ενώ χαρίζουν απλόχερα φιλοξενία και τα
πάντα γίνονται με μεράκι, αγάπη και ψυ-
χή: Εύβοια, Γαλαξίδι, Φολέγανδρος, Άν-
δρος, Λέρος, Κύθηρα, Αστυπάλαια, Σύ-
ρος, Πήλιο, Μάνη.

Οι επιχειρηματίες του χώρου προσδο-
κούν αυτήν τη χρονιά να πετύχουν –στο
σκέλος των εσόδων– αυτό που δεν πέτυ-
χαν πέρσι, δηλαδή να ξεπεράσουν τον
πήχη του 2019 (χρονιά-ρεκόρ για τον ελ-
ληνικό τουρισμό με έσοδα στα 18,2 δισ.
ευρώ). Μια πρώτη πρόβλεψη έκανε ο
πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων και CEO
της Sani/Ikos Group, Ανδρέας Ανδρεά-
δης, ανεβάζοντας τον στόχο των εσόδων
στα 20 δισ.

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν
πως, παρά τα προβλήματα που θα εξακο-
λουθήσουν να παραμένουν (πόλεμος
στην Ουκρανία, ενεργειακό κόστος, πλη-
θωρισμός), πάμε φέτος για μια «δυνατή
τουριστική σεζόν», συμπληρώνοντας πως
έχουμε από τώρα θετικό πρόσημο το κύ-
μα των κρατήσεων (ειδικά από τη Μεγάλη
Βρετανία) και αισιόδοξα μηνύματα από

όλες τις σημαντικές για τις αφίξεις και τα
έσοδα αγορές (Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισ-
ραήλ, Καναδάς, Αυστραλία). 

Άνεση και πολυτέλεια 

Τα δεδομένα που κατέγραψε την τε-
λευταία διετία ο ελληνικός τουρισμός
αποτελούν πόλο έλξης για εγχώριους
και ξένους επενδυτές, οι οποίοι ποντά-
ρουν στις δυνατότητες περαιτέρω ανά-
πτυξης του κλάδου, δρομολογώντας
επενδύσεις πολλών αστέρων, με στόχο
την προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλού ει-
σοδηματικού προφίλ και την αναβάθμι-
ση των διαθέσιμων παροχών.

Από την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Ρό-
δο, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική, «τρέχουν» αυτήν τη στιγμή πο-
λυάριθμα projects για τη δημιουργία ή
και την ανακατασκευή μονάδων, κυρίως
στις ανώτερες κατηγορίες (4 και 5 αστέ-
ρων) σε εδραιωμένους ή και λιγότερο
εδραιωμένους ανερχόμενους τουριστι-
κούς προορισμούς.

«Η Αθήνα είναι αυτήν τη στιγμή ο ένατος
πιο δημοφιλής επενδυτικός προορισμός
για ξενοδοχεία το 2023, ενώ συνολικά η

Ελλάδα κατατάσσεται στις πλέον ανερχό-
μενες χώρες σε ό,τι αφορά τις επενδύ-
σεις τουρισμού από το εξωτερικό», σύμ-
φωνα με πρόσφατη έρευνα της Deloitte.

Επενδυτικά σχήματα, ιδιωτικά κεφά-
λαια και funds οδηγούν την «κούρσα» των
κατασκευών στον τουριστικό τομέα. Διε-
θνή επενδυτικά ονόματα, όπως τα Hotel
Investment Partners (ΗΙP), Ηines, Hen-
derson Park, HIG, Zetland Capital κ.ά.,
τοποθετούνται κυρίως στα ελληνικά νη-
σιά, ενώ μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσί-
δες, όπως οι Marriott, Accor, Hilton,
Hyatt, Radisson, Melia, One & Only, ή μι-
κρότερες, όπως οι ισραηλινές Fattal και
Brown, βάζουν τη σφραγίδα των brands
τους. Από κοντά και οι εγχώριες ξενοδο-
χειακές αλυσίδες, όπως η ΤΕΜΕΣ, η Sa-
ni/Ikos, η Mitsis Hotels, που αναπτύσ-
σουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Η ισραηλινή αλυσίδα 

Τα παραδείγματα είναι εντυπωσιακά.
Άλλα εννέα ξενοδοχεία πρόκειται να ανοί-
ξει μέχρι το τέλος του 2023 η ισραηλινή
αλυσίδα Brown Hotels. Στην Αθήνα ανα-
μένεται να προστεθούν τα «Brown Spi-
ces», «Sans Rival», «Museum Hotel» και
«Lycourgou», στη Θεσσαλονίκη το πρώην
ξενοδοχείο «Βιέννη» και το «Tobacco»,
στο Λουτράκι το ανακαινισμένο «Ελπίς»
και το «Villa Brown Loutraki» και στα Χανιά
το «Mr & Mrs White Resort & Spa».

του Δημήτρη Σταυρόπουλου
d.stavropoulos@yahoo.com

Ήρθαν 
οι πρώτοι τουρίστες

με πακέτα
για όλα 

τα βαλάντια
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  αφίξεων από Γερμανία - Αγγλία

Οι Ισραηλινοί της Fattal ετοιμάζονται να
ανοίξουν το πεντάστερο «ΝΥΧ Esperia Pala-
ce Hotel Athens», στο πρώην «Esperia» της
οδού Σταδίου, αλλά και το «NYX Hotel Th-
essaloniki» στα Λαδάδικα, ενώ αναμένεται
και η λειτουργία του «Leonardo Boutique
Hotel Athens» στην οδό Αβέρωφ 7.

Η Goldman Sachs απέκτησε πρόσφα-
τα τρία ξενοδοχεία στη Χαλκιδική έναντι
70 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το «Pallini
Beach» 4 αστέρων με 485 δωμάτια και
bungalows, το 4 αστέρων «Athos Palace
Hotel» με 413 δωμάτια και το «Theopha-
no Imperial Palace» 5 αστέρων με 151
δωμάτια. Το ισπανικό fund Azora εξαγό-
ρασε έναντι 43,8 εκατ. ευρώ το ξενοδο-
χείο «Sheraton Rhodes Resort» της Λάμ-
ψα στη Ρόδο.

Χλιδή από την Ασία

Η Ελλάδα εδραιώθηκε πλέον ως top του-
ριστικός προορισμός παγκοσμίως. Και όχι
άδικα… Για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα
μας το καλοκαίρι του 2023 ένα από τα πλέ-
ον εμβληματικά ξενοδοχειακά brands της
Ασίας. Το πρώτο ξενοδοχείο «Mandarin

Oriental» στην Ελλάδα θα κάνει πρεμιέρα
στην περιοχή Navarino Bay της Costa Na-
varino στη Μεσσηνία, αναβαθμίζοντας
ακόμη περισσότερο τον προορισμό. Στην
ίδια κατεύθυνση, μάλιστα, η άφιξη της «Na-
varino Agora», που θα αποτελέσει σημείο
συνάντησης για όλους τους επισκέπτες της
Costa Navarino αλλά και της ευρύτερης
περιοχής, καθώς και του νέου «Water-
sports Hub» τον Απρίλιο, αναμένεται να
συμπληρώσουν τη μεγάλη γκάμα δραστη-
ριοτήτων που προσφέρει ο προορισμός, ο
οποίος πλέον έχει μπει δυνατά στον διεθνή
ξενοδοχειακό χάρτη.

Το καλοκαίρι του 2023 θα υποδεχτεί
τους πρώτους επισκέπτες του το «Lindian
Village Beach Resort Rhodes», Curio Col-
lection by Hilton, υπό τη διαχείριση της
SWOT Hospitality. Το συγκεκριμένο ξενο-
δοχείο, δυναμικότητας 196 δωματίων, θα
σηματοδοτήσει το άνοιγμα της τρίτης μονά-
δας με το brand Curio στην Ελλάδα, μέσα
σε τρία χρόνια, και την επιστροφή της Hil-
ton στο «νησί των ιπποτών».

Για την άνοιξη του 2023 έχει μετατεθεί η
μεγάλη πρεμιέρα του πρώτου resort με το
brand της One & Only του ομίλου Kerzner
στην Ελλάδα, του «One & Only Kéa Island»
στην Τζια. Τον Απρίλιο θα ανοίξει τις πόρτες
του για πρώτη φορά το «Domes Noruz Kas-
sandra» της Domes Resorts, η οποία επε-
κτείνεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας
στη Χαλκιδική. Μέσα στο 2023 αναμένεται
να κάνει πρεμιέρα το πρώτο «InterConti-

nental Resort» εκτός Αθήνας, στη θέση
του παλιού ξενοδοχείου «Ερμής», πρώην
ιδιοκτησίας του ομίλου Μαμιδάκη, στον
Άγιο Νικόλαο. Το «InterContinental Resort
Crete» θα διαθέτει 205 δωμάτια.

Μέσα στο β’ εξάμηνο του 2023 θα ανοί-
ξει στην Αθήνα το «Radisson RED Mitropo-
leos Square Athens», το πολυτελές hospi-
tality brand Radisson RED που κάνει για
πρώτη φορά την εμφάνισή του στην ελληνι-
κή αγορά, εμπλουτίζοντας το portfolio της
Radisson στην Ελλάδα.

Μέσα στο 2023 θα κάνουν πρεμιέρα
δύο ακόμη ξενοδοχεία, ένα εκ των οποίων
θα ενταχθεί στο δίκτυο της Design Hotels
του ομίλου της Marriott. Ο λόγος για το
«Pnoés Tinos» που θα υποδεχτεί τους
πρώτους επισκέπτες του στον Άγιο Φωκά
της Τήνου, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες στο κυκλαδίτικο νησί. Την
άνοιξη του 2023 έχει προγραμματιστεί να
λειτουργήσει και το ξενοδοχείο «ΜΑΝΝΑ»
στην Αρκαδία, μία μονάδα δυναμικότητας
32 δωματίων, που αποτελεί ανακατα-
σκευή ενός κτιρίου το οποίο παλαιότερα
λειτουργούσε ως σανατόριο.

Το 2023 θα ολοκληρωθεί και η επένδυση
των 150 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του
μεγαλύτερου Grand Hyatt της Ευρώπης,
του «Grand Hyatt Athens» στη λεωφόρο
Συγγρού. Το project, εκτός από την ανάπλα-
ση του ιστορικού ξενοδοχείου που λειτουρ-
γούσε με την επωνυμία «Athens Ledra», πε-
ριλαμβάνει την επέκτασή του στο όμορο
ακίνητο το οποίο φιλοξενούσε μέχρι πρότι-
νος τον κινηματογράφο «Odeon Starcity».
Το πλήρως αναμορφωμένο «Grand Hyatt
Athens» θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
ξενοδοχείο της ελληνικής πρωτεύουσας,
τόσο σε επίπεδο συνεδριακών χώρων όσο
και σε επίπεδο δυναμικότητας δωματίων.

Σε «πόλο έλξης» εξελίσσεται η αθηναϊκή Ρι-
βιέρα και το παραθαλάσσιο «μέτωπο» των 70
χλμ. από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, με τους
εγχώριους και ξένους επενδυτές να σπεύ-
δουν να «πιάσουν θέση» είτε στο hotelling αυ-
τό καθαυτό είτε σε άλλες τουριστικές υποδο-
μές πολυτελείας.
Στη Γλυφάδα, το ερχόμενο καλοκαίρι, αναμέ-
νεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ultra-
luxury ξενοδοχείο «One & Only Aesthesis»,
στα πρώην Αστέρια. Η πολυτελής εγκατάστα-
ση της Grivalia, η οποία βρίσκεται μέσα σε
έκταση 20 στρεμμάτων, θα αποτελείται από
128 δωμάτια, εκ των οποίων τα 116 είναι
bungalows, σουίτες και βίλες. Το δεύτερο
project της Grivalia που θα κάνει πρεμιέρα το
2023 είναι το ultra-luxury glamping που ανα-
πτύσσεται στη Βούλα. Με την επένδυση αυτή
θα αναβιώσει ουσιαστικά η υφιστάμενη τουρι-
στική κατασκήνωση του ΕΟΤ, με τελική κατά-
ταξη της εγκατάστασης στην κατηγορία 5
αστέρων, μεταμορφώνοντάς τη σε σύγχρονη
μορφή glamping (glam camping).
Μια νέα στρατηγική επένδυση ύψους 840
εκατ. ευρώ εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσε-
ων. Πρόκειται για το project «Saronida Olym-
pos Golf Project» της εταιρείας Βήτα Ανάπτυ-
ξης Ακινήτων ΑΕ, που αποκαλείται και «μικρό
Ελληνικό». Σε έκταση 6.500 στρεμμάτων στη
Σαρωνίδα θα δημιουργηθούν ξενοδοχειακές
μονάδες και οικιστικά συγκροτήματα, εμπορι-
κοί χώροι καθώς και το μεγαλύτερο γήπεδο
γκολφ της Αττικής, 18 οπών και διεθνών προ-
διαγραφών. Θα διαμορφωθεί επίσης το παρα-
λιακό μέτωπο, ενώ θα γίνουν έργα και για τον
ελλιμενισμό σκαφών (μαρίνα).
Για την Αθηναϊκή Ριβιέρα ανοίγει τα φτερά
της και η ισραηλινών συμφερόντων Brown
Hotels, που θα αποκτήσει παρουσία με νέο
4άστερο resort κοντά στο Σούνιο.  Συγκεκρι-
μένα, η Brown Hotels απέκτησε ένα εγκατα-
λελειμμένο ξενοδοχείο στην παραθαλάσσια
περιοχή Πούντα Ζέζα, κοντά στο Σούνιο. Το
ξενοδοχείο, με το όνομα «Isla Brown Sounio»,
περιλαμβάνει δύο κτίρια σε μια έκταση 33
στρεμμάτων, με θέα τη θάλασσα, και θα λει-
τουργήσει ως resort 4 αστέρων, 179 δωμα-
τίων και σουιτών (406 κλίνες).

Η αθηναϊκή 
Ριβιέρα

Νέα
υπερπολυτελή

ξενοδοχεία, μεγάλες
επενδύσεις και ποιοι 

είναι οι πιο δημοφιλείς
προορισμοί



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

28
Ω

τα
κο

υ
σ

τή
ς

απ
ό 

το
ν 

Γι
άν

νη
 Π

αρ
γι

νό

«Μετά και τις διορθώσεις που
συμφωνήθηκαν με τον
υπουργό Περιβάλλοντος

και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, είναι ξεκά-
θαρο πως το νομοσχέδιο δεν αφορά σε
ιδιωτικοποίηση του νερού, το οποίο είναι
και πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό,
υπό δημόσιο/δημοτικό έλεγχο», τονίζει η
ΚΕΔΕ για τη νέα Ρυθμιστική Αρχή των
υδάτων, που ψηφίστηκε στη Βουλή. Επι-
πλέον, επεξηγεί πως οι δήμοι προβάλ-
λουν αντιρρήσεις σε ελέγχους και επο-
πτεία σε σχέση με τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες προς τους πολίτες.

Αντίθετα, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ εκφράζουν
σοβαρές επιφυλάξεις για τον χρόνο που
αυτό το νομοσχέδιο ήρθε, την ώρα που
δεν έχουν λυθεί άλλα σοβαρότερα προ-
βλήματα των ΔΕΥΑ, όπως η υποστελέχω-
ση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
αλλά και το ενεργειακό κόστος.

10,5 εκατ. από την ΠΑ 
για Δομές Ψυχικής Υγείας

Τη βούληση της διοίκησης της Περιφέ-
ρειας Αττικής να συνεχίσει να επενδύει σε
Δομές Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με
το αρμόδιο υπουργείο Υγείας, με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των
ασθενών, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης στα εγκαίνια

του Οικοτροφείου «Φάρος» για ψυχογη-
ριατρικούς ασθενείς του ΨΝΑ.

Πρόκειται για μία δομή που υλοποιήθη-
κε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας,
με 1 εκατ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττική
2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος χρηματοδότησης δράσεων και πρωτο-
βουλιών που έχει αναλάβει η Περιφέρεια
για την αναβάθμιση της Ψυχικής Υγείας,
προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος του Οικοτροφείου, που
βρίσκεται στην περιοχή του Κορυδαλλού,
αποτελεί η μετακίνηση 15 χρόνιων ψυχο-
γηριατρικών ασθενών, ηλικιακής ομάδας
άνω των 65 ετών, που κάλυπταν ισάριθ-
μες κλίνες. Τα εγκαίνια της δομής τέλεσαν
η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα
Γκάγκα και η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ρά-
πτη, οι οποίες ευχαρίστησαν θερμά την
Περιφέρεια και προσωπικά τον Γιώργο Πα-
τούλη για τη συμβολή του.

Πεζοδρόμηση 
(αντίστοιχη με 11
Ολυμπιακά Στάδια)
στον Δ. Αθηναίων
Έργο αναβάθμισης των πεζο-
δρομίων της Αθήνας, το
οποίο αλλάζει σταδιακά τις
γειτονιές και δημιουργεί κα-
λύτερες συνθήκες για την
ασφάλεια και την άνεση των
πεζών, βρίσκεται σε εξέλιξη
από τον Δήμο Αθηναίων. Πρό-
κειται για μια παρέμβαση που
«απλώνεται» και στις επτά δη-
μοτικές κοινότητες της πρω-
τεύουσας, με προϋπολογισμό
ύψους 24 εκατ. ευρώ. 
Μέσα σε τρία χρόνια, ο Δή-
μος Αθηναίων έχει ανακατα-
σκευάσει πεζοδρόμια στο
κέντρο και στις γειτονιές της
πόλης συνολικής επιφάνειας
74.062 τ.μ., έκταση που κα-
λύπτει 11 φορές το Ολυμπια-
κό Στάδιο (ΟΑΚΑ). «Μετά
από πολλά χρόνια, η Αθήνα
σταδιακά αποκτά νέα, ανα-
βαθμισμένα πεζοδρόμια. Συ-
νεχίζουμε δρόμο-δρόμο, γει-
τονιά-γειτονιά, μέχρι να ολο-
κληρώσουμε το έργο σε ολό-
κληρη την πόλη», τόνισε ο δή-
μαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης.

Προσεισμικός έλεγχος 
αλλά με χρηματοδότηση

Οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, όπως
προβλέπει σχετική τροπολογία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, θα διενεργούνται σε συνερ-
γασία των ΤΕΕ - ΟΑΣΠ - ΚΕΔΕ. 

Ωστόσο, παρά τη θετική στάση της ΚΕΔΕ επί του θέ-
ματος, πολλοί δήμαρχοι επισημαίνουν ότι πρέπει να
υπάρξει μέριμνα και οικονομική στήριξη προς τους δή-
μους από το κράτος, στην περίπτωση που χρειαστούν
επισκευές σε δημόσια κτίρια.

Όχι λατομεία στο Πεντελικό 
εξασφάλισε ο Δήμος Διονύσου

Το Πεντελικό Όρος προσφέρεται μόνο για ήπιες χρήσεις αναψυ-
χής, πολιτισμού και αθλητισμού, «χωρίς αμφισημίες και εξαιρέ-
σεις», ξεκαθάρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώ-
στας Σκρέκας, στη συζήτηση στη Βουλή, για τις «Διατάξεις για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και
χωροταξικού περιβάλλοντος». Ο υπουργός, αναγνωρίζοντας τις
ανησυχίες του Δήμου Διονύσου, δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τη
δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης που θα απαγορεύει ακόμη και
την πραγματοποίηση ερευνών για λατομικά κοιτάσματα.

ΚΕΔΕ: Λύστε τα λειτουργικά 
προβλήματα των ΔΕΥΑ

12,3 εκατ. ευρώ για το «Ιωνικό Κέντρο» 
Με το συνολικό ποσό των 12.318.057 ευρώ συμβάλλει η

Περιφέρεια Αττικής στην υλοποίηση του συγκροτήματος του
«Ιωνικού Κέντρου», (μνημείο του προσφυγικού Ελληνισμού),
στη Νέα Ιωνία, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέ-
χρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, με την τροποποιητική απόφαση που υπε-
γράφη από τον Γιώργο Πατούλη, η Περιφέρεια Αττικής χρη-
ματοδοτεί με ποσό αυξημένο κατά περίπου 800.000 ευρώ
την κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο «Ιωνι-
κό Κέντρο». Το σχετικό ποσό έχει εξασφαλιστεί από το Περι-
φερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
«Η Περιφέρεια Αττικής, με τη συμμετοχή της σε αυτό το έρ-
γο, συμβάλλει έμπρακτα στην ανέγερση ενός σημαντικού
θρησκευτικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και εκπαιδευ-
τικού κέντρου, το οποίο θα μπορεί θα είναι ανοιχτό, όχι μόνο
για τους κατοίκους της Ν. Ιωνίας, αλλά και όλης της Αττι-
κής», επισημαίνει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης.

Ανοίγει και πάλι 
το λιμάνι της Χίου  

«Δεν υπάρχει πρόβλημα για τα δρομολό-
για και την προσέγγιση των πλοίων της
ακτοπλοΐας στον κεντρικό λιμένα της Χίου,
όπως μέχρι σήμερα αυτά εκτελούνται»,
αποφαίνονται επίσημα το Λιμενικό Ταμείο
Χίου και ο οικείος δήμος. Μετά τη σχετική
απόφαση, επαναδρομολογούνται προς το
λιμάνι της Χίου, αντί των Μεστών, τα πλοία
του ομίλου της Attica Groups.
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Πρωτάκουστο αλλά αληθινό! Δύο αδέλφια θα διεκδική-
σουν τον δημαρχιακό θώκο του ιστορικού Δήμου Ιεράς Πό-
λεως Μεσολογγίου. Ο νυν δήμαρχος Κώστας Λύρος θα
βρει απέναντί του στην προεκλογική περίοδο τον αδερφό
του, Θανάση Λύρο. Ο δικηγόρος Θανάσης Λύρος έσπευσε
ήδη από τα μέσα Μαρτίου να ανακοινώσει την υποψηφιότη-
τά του με ανάρτησή του στο Facebook.

Ρύθμιση οφειλών σε έως και 72 δόσεις

Παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους για την αντι-
μετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρι-
σμού του έτους 2022, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθη-

κε ήδη στη Βουλή. Ειδικότερα:
• Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων –κατά το ορι-

ζόμενο χρονικό διάστημα– οφειλών προς τους δήμους, είτε σε 36 εί-
τε σε 72 δόσεις, με το οριζόμενο επιτόκιο.

• Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, υπό τις ρητά οριζόμενες προ-
ϋποθέσεις και με όλα τα προβλεπόμενα ευεργετήματα, παλαιότερων
ρυθμίσεων οφειλών μέχρι 100 δόσεις, σύμφωνα με τις προαναφερό-
μενες διατάξεις των νόμων 4611/2019 και 4764/2020, οι οποίες
απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την οριζόμενη
ημερομηνία (άρθρο 90).
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των οφειλε-

τών στη ρύθμιση καθώς και οι οφειλές που εξαιρούνται, επιτρέπεται δε
η υπαγωγή και των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και εί-
ναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις.

«Πρόγραμμα μαζί
με τους δημότες»
«Τις τοπικές ανάγκες και κυρίως τη
γνώμη του κόσμου», επέλεξε ο δή-
μαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού,
προκειμένου να συντά-
ξει το προεκλογικό
του πρόγραμμα,
ενόψει των αυτο-
διοικητικών εκλο-
γών του προσε-
χούς Οκτωβρίου.
Μαζί με του συνδημό-
τες μας «θα συνδιαμορφώσουμε το
πρόγραμμα των έργων για την πενταε-
τία 2023-2028», τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση. «Η λογική της συναπό-
φασης με τους πολίτες δεν είναι και-
νούργια. Παλιά εφαρμοζόταν με τις
λαϊκές συνελεύσεις», δηλώνει ο δή-
μαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

Οριστική λύση στη
διαχείριση στερεών
αποβλήτων
Η διαχείριση στερεών αποβλή-
των στην Εύβοια και τη Φθιώτιδα
ήταν το κεντρικό θέμα της σύσκε-
ψης που πραγματοποιήθηκε στο
υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων υπό τον υπουργό Άδωνι
Γεωργιάδη και με τη συμμετοχή
του περιφερειάρχη Στερεάς Ελ-
λάδας Φάνη Σπανού, του προ-

έδρου της Περιφε-
ρειακής Ένωσης
Δήμων Στερεάς
Ελλάδος και δη-
μάρχου Καρπε-

νησίου Νίκου
Σουλιώτη, του προ-

έδρου του Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελ-
λάδας και δημάρχου Λαμιέων Θύ-
μιου Καραΐσκου και άλλων τοπι-
κών παραγόντων.
«Αποτελεί απόλυτη προτεραιότη-
τα να δώσουμε λύση στο πρόβλη-
μα της διαχείρισης των αποβλή-
των της Στερεάς Ελλάδος. Τα δύο
έργα ΧΥΤΥ Λαμίας και Χαλκίδας
θα γίνουν οπωσδήποτε. Η ένταξή
τους θα γίνει άμεσα και η χρημα-
τοδότησή τους θα εξασφαλιστεί»,
τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Ενίσχυση της ψηφιακής
σύγκλισης στην Πεντέλη  
Με απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών Στέλιου Πέτσα και στο
πλαίσιο του προγράμματος «Αντώ-
νης Τρίτσης», εγκρίθηκε η πρότα-
ση προϋπολογισμού 804.000 ευ-
ρώ, του Δήμου Πεντέλης, για την
υλοποίηση νέων ψηφιακών υπη-
ρεσιών και εφαρμογών τεχνολο-
γίας, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών. Η πρόταση αφορά την
ανάπτυξη διάφορων εφαρμογών
πληροφορικής για α) την ενίσχυ-
ση της πολιτικής προστασίας του
δήμου με σύγχρονα συστήματα
παρακολούθησης για τις ανάγκες
της πυρασφάλειας, αλλά και της
αντιμετώπισης φυσικών φαινομέ-
νων, και β) την ανάπτυξη προγράμ-
ματος τηλεϊατρικής με σκοπό την
εξασφάλιση της αυτόνομης δια-
βίωσης ηλικιωμένων.

Δυναμικά η Περιφέρεια Αττικής στη «FOOD EXPO»
Με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών έδωσε δυναμικό «πα-

ρών» η Περιφέρεια Αττικής για 7η συνεχόμενη φορά στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων - Ποτών
«FOOD EXPO», η οποία πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 20 Μαρτίου 2023 στον εκθεσιακό
χώρο «Metropolitan Expo», στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στα Σπάτα. 

Πρόκειται για τη σημαντικότερη έκθεση τροφί-
μων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η
οποία φιλοξένησε περισσότερους από 1.300
Έλληνες και ξένους εκθέτες, που πρόβαλαν τα
προϊόντα τους σε πάνω από 30.000 αγοραστές-
επαγγελματίες από επιχειρήσεις της οργανωμέ-
νης λιανικής, του χονδρεμπορίου, των ξενοδο-
χείων και της μαζικής εστίασης, με στόχο τη σύ-
ναψη εμπορικών συμφωνιών. Κατά τη διάρκεια
της έκθεσης λειτουργούσε και η ψηφιακή πλατ-
φόρμα, μέσω της οποίας ήρθαν σε επαφή οι εκ-
θέτες της «FOOD EXPO» με σημαντικούς ξένους

αλλά και Έλληνες αγοραστές.  Σε όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, που συμμετείχαν
στην έκθεση, δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις με τους
ξένους αγοραστές (hosted buyers) που φιλοξένησε η διοργανώτρια εταιρεία, οι οποίοι προέρ-
χονται από σημαντικές αγορές-στόχους του εξωτερικού, κυρίως από χώρες της ΕΕ. 

Εντάσσονται 89 έργα 
στο «Αντώνης Τρίτσης»

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν εισή-
γησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εντάσσονται προς χρη-
ματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 89 έργα συνολικού
ύψους 162,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται πράξεις που αφορούν τα εξής:
• Στην Πρόσκληση υποδομών ύδρευσης εντάσσονται 8 έργα
με ποσό χρηματοδότησης 172.000 ευρώ στους Δήμους Καρ-
πάθου, Δέλτα, στη ΔΕΥΑ Δήμου Κω και στη ΔΕΥΑ Έδεσσας.
• Στην Πρόσκληση διαχείρισης αστικών λυμάτων εντάσσον-
ται 5 έργα με ποσό χρηματοδότησης 685.000 ευρώ, στους
Δήμους Νίσυρου, Φολέγανδρου, Ελαφονήσου.
• Δεκατρία σημαντικά έργα στην Πρόσκληση ΑΤ05, συνολι-
κού ποσού χρηματοδότησης 443.000 ευρώ, για τη βελτίω-
ση βατότητας αγροτικών δρόμων των Δήμων Γόρτυνας, Τρικ-
καίων, Καρδίτσας, Ερμιονίδας, Πύργου, Ανδρίτσαινας-Κρε-
στένων, Κιλκίς, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Διστόμου-Αρά-
χωβας-Αντίκυρας και Σικίνου.
• Στην Πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» εντάσσον-
ται 6 έργα, ύψους 260.000 ευρώ συνολικά, για τις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, καθώς και στους Δήμους Κερατσινίου-
Δραπετσώνας, Πέλλας, Ερέτριας και Ραφήνας-Πικερμίου.
• Στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities» εντάσσονται 6 πρά-
ξεις, ύψους 854.722 ευρώ συνολικά, στους Δήμους Παλ-
λήνης, Φιλοθέης-Ψυχικού, Πεντέλης και Μεγαλόπολης. 
• Σημαντική παρέμβαση με τίτλο «Ψηφιακή έξυπνη Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου - Αγροδιατροφικός χάρτης» της Περι-
φέρειας Βορείου Αιγαίου, ύψους 1.352.000 ευρώ.
• Δράσεις προσεισμικού ελέγχου ΟΤΑ με ένταξη 17 αιτήσε-
ων χρηματοδότησης, συνολικού ποσού χρηματοδότησης
1,4 εκατ. ευρώ, σε πρώτη φάση για τη διενέργεια ελέγχων
Α’ και Β’ βαθμού σε δημοτικά κτίρια και σχολικές εγκαταστά-
σεις.
• Πρόσκληση δράσεων ηλεκτροκίνησης στους δήμους. Εν-
τάσσονται 6 προτάσεις δικαιούχων, ύψους 874.000 ευρώ.
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«Ηεπόμενη πενταετία είναι πολύ
κρίσιμη και θεωρώ ότι θα δώσει
νέα πνοή στο Αιγάλεω», τόνισε,

μιλώντας στο «Π», ο δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης
Γκίκας. Παράλληλα, ανέλυσε την εξέλιξη των
έργων που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται
στον δήμο, αλλά και τους στόχους του για την
επόμενη θητεία.

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους τι συ-
νέπειες έχει στον δήμο σας; Πώς τις αντι-
μετωπίζετε;

Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα, καθώς τα
κόστη εκτοξεύτηκαν σε δυσθεώρητα ύψη. Επιδίω-
ξή μας είναι να σταθούμε στο πλευρό των εργαζο-
μένων και των επιχειρήσεων σε ό,τι μπορούμε να
επέμβουμε. Τα προγράμματα του δήμου που «τρέ-
χουν» για τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες επιχει-
ρήσεις μέσω της Μικρο-Θερμοκοιτίδας και του
κέντρου επιχειρηματικότητας αποτελούν τη λύση
για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Ταυτόχρονα, για τις
ευπαθείς ομάδες λειτουργεί και το κοινωνικό κέν-
τρο για τη στήριξή τους. Η Πολιτεία μάς έχει βοη-
θήσει οικονομικά, αλλά βρισκόμαστε πάντα σε
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουμε επιπλέον οικονομικούς πόρους ώστε
να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία.

Σχετικά με τα ζητήματα που προέκυψαν με το
9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, έχουν επιλυθεί;

Υπήρξε διοικητική αποβολή εκ μέρους των
ιδιοκτητών, μετά από δυόμισι χρόνια δικαστικών
διενέξεων. Επειδή δεν υπήρχε άλλο κτίριο, προ-
τάθηκε η συστέγαση με το όμορο 14ο Δημοτικό
Σχολείο σε πρωινή βάρδια, την οποία αποδέχτη-
κε και η Πρωτοβάθμια. Σημειώνω ότι η διοικητι-
κή αποβολή δεν έγινε για τα μισθώματα τα οποία
έχουν καταβληθεί, αλλά για ιδιόχρηση. Αυτήν τη
στιγμή τα δύο σχολεία συστεγάζονται προσωρινά
σε πρωινή βάρδια. Μέριμνά μας ήταν να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα των παιδιών και των γονέ-
ων για να βρεθεί λύση. 

Ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες η παρούσα
δημοτική θητεία. Κάνοντας έναν απολογισμό,
τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα;

Κατά γενική ομολογία, ήταν μια πολύ δύσκολη
περίοδος λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας του
κορονοϊού, του πολέμου και της ενεργειακής κρί-
σης. Πετύχαμε όμως με πλάνο και με πνεύμα αλ-
ληλεγγύης να στηρίξουμε όλους τους συνανθρώ-
πους μας. Κανείς δεν έμεινε αβοήθητος, κι αυτό
συνιστά από μόνο του μια σημαντική επιτυχία. Από
εκεί και πέρα επενδύσαμε στον αθλητισμό με έργα
υποδομής, όπως η ανακαίνιση στο γήπεδο της
Εδέσσης, η παρέμβαση στο δημοτικό γήπεδο
«Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», όπου οι προβολείς
άναψαν και πάλι μετά από 15 χρόνια, η ανακαίνιση
του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο άλσος Λιμω-
δών, καθώς και των γηπέδων 5 Χ 5 στη Λυκαβητ-
τού, η αντικατάσταση των τεσσάρων πυλώνων με
προβολείς led στο δημοτικό αθλητικό κέντρο «Εύα
Χριστοδούλου» και οι εργασίες συντήρησης και

εξωραϊσμού στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο
«Σταύρος Βενέτης». Ενισχύσαμε το πολιτιστικό
μας αποτύπωμα, με την «Πολιτιστική Διαδρομή» να
έχει καθιερωθεί για τα καλά στη συνείδηση όλων
ως ένα σημείο αναφοράς στα δυτικά προάστια και
όχι μόνο. Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του πε-
ριβάλλοντος, βελτιώνοντας θεαματικά την εικόνα
του Άλσους Αιγάλεω με παρεμβάσεις που αφο-
ρούν την ενίσχυση του πράσινου, αλλά και την
ασφάλειά του, καθώς το ηλεκτροφωτίσαμε με
φώτα led, ενώ επιπλέον φυλάσσεται επί 24ώρου
βάσεως. Επιπρόσθετα, στην είσοδο της πόλης από
την οδό Θηβών δημιουργήσαμε από το μηδέν έναν
νέο ελαιώνα με τη φύτευση 100 δέντρων.

Στο κομμάτι της ανακύκλωσης, οι επιδόσεις εί-
ναι θεαματικές. Επεκτείναμε την ανακύκλωση
ρούχων και υποδημάτων, εφαρμόσαμε για πρώτη
φορά την ανακύκλωση τηγανέλαιων με την τοπο-
θέτηση ανάλογων κάδων συλλογής σε διάφορα
σημεία, ενώ ξεκινήσαμε και το πρόγραμμα συλλο-
γής βιοαποβλήτων. Παράλληλα συνεχίζουμε την
απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινή-
των, καταγράφοντας αριθμούς ρεκόρ και σε αυτό
το κομμάτι. Καθιερώσαμε στην πόλη μας έναν θε-
σμό που δεν υπήρχε και είμαστε πραγματικά πολύ
περήφανοι. Ο λόγος για τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), που παίζουν σπουδαίο παι-
δαγωγικό και ψυχαγωγικό ρόλο. Στον δήμο μας
έχουμε τη λειτουργία των ΚΔΑΠ σε τέσσερα σχο-
λεία, όπου περισσότερα από 400 παιδιά απασχο-
λούνται με πολλές δραστηριότητες.

Σημαντικά βήματα έγιναν και στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, καθώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό
πλέον οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να εξυπη-
ρετούνται ηλεκτρονικά με την αξιοποίηση των νέ-
ων τεχνολογιών που εφαρμόζονται. Την ίδια ώρα
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μετατροπή του Αιγά-
λεω σε «έξυπνη πόλη» (smart city). 

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

Σε ό,τι αφορά τα έργα, βρίσκεται στο τελικό στά-
διο η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για την
αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού σε όλη την
πόλη με λαμπτήρες led νέας τεχνολογίας, που θα
συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανά-
λωσης. Παράλληλα συνεχίζονται με εντατικό ρυθ-
μό δεκάδες έργα που αφορούν την καθημερινότη-
τα και διευκολύνουν τους δημότες, αλλά και τους
επισκέπτες του Αιγάλεω.

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

Η επόμενη πενταετία είναι πολύ κρίσιμη και θε-
ωρώ ότι θα δώσει νέα πνοή στο Αιγάλεω. Αξιοποι-
ώντας στο έπακρον τα χρηματοδοτικά εργαλεία
που μας προσφέρει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», αλλά και το ΕΣΠΑ, θα προχωρήσουμε στην
ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής στην πλατεία
του Εσταυρωμένου, στην κατασκευή του 1ου Δη-
μοτικού, του 1ου Γυμνασίου, του νέου Βρεφονη-
πιακού Σταθμού, καθώς και του 11ου Δημοτικού
από την ΚΤΥΠ, αλλά και στην προσθήκη νέων γω-
νιών ανακύκλωσης. 

«Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος… Πετύχαμε 
όμως με πλάνο και με πνεύμα αλληλεγγύης να
στηρίξουμε όλους τους συνανθρώπους μας, 
κι έτσι κανείς δεν έμεινε αβοήθητος» 

στον Γιώργο Λαιμό
giorgos.laimos@gmail.com

Υλοποιούνται
έργα που 
αλλάζουν
το Αιγάλεω!

Γιάννης Γκίκας 
Δήμαρχος Αιγάλεω 
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Νέος υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στον Δήμο
Πειραιά προτάθηκε να είναι ο Γιώργος Γαβρίλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
πρόταση για τον πρώην αντιπεριφερειάρχη ψηφίστηκε ομόφωνα από τη συνέ-
λευση των «31» του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμέ-
νεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες.
Όπως μάθαμε, ο ίδιος –μιλώντας στη συνέλευση– ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
αποτελεί μία από τις δυνάμεις που θα στηρίξουν την υποψηφιότητά του, κα-
θώς πρόκειται να κάνει άνοιγμα για να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς όλους
όσοι θέλουν ένα καλύτερο αύριο για την πόλη του Πειραιά. Στο παρασκήνιο λέ-
γεται, πάντως, ότι την τελευταία στιγμή αποσύρθηκε άλλη υποψηφιότητα ενός
παντελώς άγνωστου προσώπου στην τοπική κοινωνία.

Αδικαιολόγητη ανοχή
για παράνομο πάρκινγκ

Σε παράνομο πάρκινγκ έχει μετατρα-
πεί η πλατεία γύρω από το Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά. Με την ανοχή της
Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον 20
Ι.Χ. αυτοκίνητα παρκάρουν αυθαίρε-
τα, χωρίς να ασχοληθεί κανείς από
τον Δήμο Πειραιά. Η έλλειψη προσω-
πικού της Δημοτικής Αστυνομίας δεν
μπορεί να αποτελεί σοβαρή δικαιολο-
γία, καθώς η πλατεία του ιστορικού
θεάτρου απέχει μόλις λίγα μέτρα μα-
κριά από το δημαρχείο της πόλης,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις κόβει κλή-
σεις για παράνομο παρκάρισμα ακόμη
και σε μηχανάκια. Εδώ και καιρό
υπάρχουν πολλές καταγγελίες και
τώρα η Δημοτική Αρχή σκέφτεται να
τοποθετήσει κολονάκια.

Εισβολή εκπαιδευτικών
στο Δημοτικό Θέατρο
«Μποφόρ» αντιδράσεων προκάλεσε η
διαφημιστική εκδήλωση-διημερίδα για
την ιδιωτική εκπαίδευση, που επιχεί-
ρησε να διοργανώσει ο διευθυντής της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Πειραιά. Η ΕΛΜΕ του Πειραιά κάλεσε
όλα τα σωματεία της πόλης, το Εργατι-
κό Κέντρο, τους Συλλόγους και τις
Ενώσεις Γονέων να πάρουν μέρος
στην κινητοποίηση έξω από το Δημοτι-
κό Θέατρο, ζητώντας την παραίτηση
του διευθυντή. Η συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας κατέληξε σε εισβολή στο
Δημοτικό Θέατρο, με αποτέλεσμα να
ακυρωθεί η διημερίδα. Ο δήμαρχος
καταδίκασε την εισβολή στο θέατρο,
αλλά δεν εξήγησε γιατί η διοίκηση του
ΟΠΑΝ δίνει άδεια για τέτοιου είδους
εκδηλώσεις.

Το «Βατερλό» ενός απερχόμενου
Σε «Βατερλό» εξελίχθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πειραιά για τον απερχόμενο επικεφαλής της τοπικής παράτα-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος βου-
λευτής, αλλά δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση του.
Ο τελευταίος αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη μετά από μή-
νυση που κατέθεσε εναντίον του ο πρόεδρος του ΟΠΑΝ για συκοφαντι-
κό χαρακτηρισμό για το πρόσφατο ατύχημα με την κατάρρευση τμήμα-
τος της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου. Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΔΗ-
ΡΑΠ τον κατηγόρησε για «βιντεο-κλοπή» από το «Κανάλι Ένα», κάτι που
παραδέχτηκε τελικά και ο ίδιος.

Την άμεση παρέμβαση του εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδω-
ρου Ντογιάκου, προκάλεσαν κα-

ταγγελίες ότι υπήρξε εισροή υδάτων
σε σήραγγα της νέας γραμμής του με-
τρό από το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες, η εισροή υδάτων παρατηρήθη-
κε μεταξύ των σταθμών «Πειραιάς» και
«Δημοτικό Θέατρο», ενώ παράλληλα
έχουν καταγραφεί ακόμη 390 βλάβες
και αστοχίες τους τελευταίους μήνες
στα νέα τμήματα. Το θέμα των διαρρο-

ών στη σήραγγα έχει αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά και έχουν ήδη γίνει
επεμβάσεις αφαίρεσης των όποιων
οξειδώσεων και διαβρώσεων στις σι-
δηροτροχιές, οι οποίες σε κάθε περί-
πτωση δεν έθεταν προβλήματα λει-
τουργικότητας και ασφάλειας του με-
τρό, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Αττι-
κό Μετρό και προσθέτει: «Σήμερα, η
σιδηροτροχιά και η ηλεκτροφόρος
τροχιά έχουν πλήρως αποκατασταθεί,
χωρίς να παρατηρούνται νέες διαρρο-
ές ή επανεμφάνιση οξειδώσεων».

Από διοικητής 
νοσοκομείου, 
υποψήφιος
Παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητή
του Κρατικού Νοσοκομείου ο Κερατσι-
νιώτης διοικητής του, Τάσος Μυτό-
γλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην
αιτιολογία της παραίτησης αναφέρει
πως θα θέσει υποψηφιότητα για τον δη-
μαρχιακό θώκο του Δήμου Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι ο μόνος
που ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος
και, αν δεν τα βρουν οι ενδιαφερόμε-
νοι, θα υπάρχουν ίσως υπάρχουν δύο
«γαλάζια» ψηφοδέλτια αντιμέτωπα με
τον νυν δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο,
που θα είναι εκ νέου υποψήφιος υπο-
στηριζόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ρεκόρ κερδών για 
τον ΟΛΠ το 2022

Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και
κερδών ανακοίνωσε η ΟΛΠ ΑΕ για τη
χρήση του 2022. Ο κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ έναντι
154,2 εκατ. της χρήσης 2021, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 40,4 εκατ. ή
26,2%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
σε 74,7 εκατ. έναντι 49,2 εκατ. ευρώ το
2021, σημειώνοντας αύξηση 51,7%. Τα
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε
52,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 43,9% σε σχέση με τα 36,8
εκατ. το 2021. Το προτεινόμενο μέρι-
σμα ανά μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ,
αυξημένο κατά 65% σε σχέση με το
2021, όπου ήταν 0,63.

Ο Γ. Γαβρίλης προτάθηκε για τον δημαρχικό θώκο

Εισαγγελική παρέμβαση
Ντογιάκου για το μετρό 

Η απάντηση 
της εταιρείας στις καταγγελίες
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Τα βαριά «χαρτιά» 
του Σ. Αγγελούδη      
Βαριά «όπλα» ρίχνει στη μάχη των
δημοτικών εκλογών ο Στέλιος Αγ-
γελούδης. Οι πρώτοι 81 υποψή-
φιοι δημοτικοί και διαμερισματι-
κοί σύμβουλοι έκαναν αίσθηση
και σίγουρα δίνουν ακόμη μεγα-
λύτερη δυναμική στην παράταξη
«Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».
Από αυτούς, οι 51 ήταν άντρες
και οι 30 γυναίκες, εκ των οποί-
ων 19 έχουν ασχοληθεί ενεργά
με την Αυτοδιοίκηση, που σημαί-
νει ότι έχουν πείρα σε θέματα του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πήρε μαζί του όλους
τους αυτοδιοικητικούς      
Πέρα από τους υποψηφίους που
ανακοινώθηκαν, ενδιαφέρον πα-
ρουσίασαν και τα πρόσωπα που
έδωσαν το «παρών» στην εκδήλω-
ση του ψηφοδελτίου του κ. Αγγε-
λούδη. Σε αυτούς είδαμε τον Σπύ-
ρο Βούγια, τον γιατρό και επικε-
φαλής της περιφερειακής παρά-
ταξης, Χρήστο Παπαστεργίου, τον
δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών Σίμο
Δανιηλίδη, τον αντιδήμαρχο Κορ-
δελιού-Ευόσμου Κώστα Σωτηρά-
κη, τον πρώην αντιδήμαρχο Γιώρ-
γο Αβαρλή και τον υποψήφιο βου-
λευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην Α’
Θεσσαλονίκης, Αντώνη Σαουλίδη.

Ο Χ. Μήττας στη θέση
της Γ. Μπισμπινά      
«Ντόμινο» αλλαγών έφερε η από-
φαση της Γερακίνας Μπισμπινά να
παραιτηθεί από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας και να
διεκδικήσει τον Δήμο Δέλτα στις
εκλογές του Οκτώβρη. Ο Χρήστος
Μήττας, πρώην αντιπεριφερειάρ-
χης, αντικατέστησε την κα Μπι-
σμπινά και πλέον είναι ο νέος πρό-
εδρος της Μητροπολιτικής Επι-
τροπής Θεσσαλονίκης, ενώ τη θέ-
ση της στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο πήρε η πρώτη επιλαχούσα, Δή-
μητρα Γιαννιού.

Παραιτήθηκε ο Π. Νικηφορίδης 
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του Συλλόγου

«Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας» ο Πρόδρο-
μος Νικηφορίδης. Αν και δεν υπάρχει κα-
νένα τυπικό κώλυμα, ο αρχιτέκτονας θε-
ώρησε ηθική υποχρέωση να παραιτηθεί,
μετά την απόφασή του να είναι υποψήφιος
στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με την
«Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη» και υποψήφιο δή-
μαρχο τον Στέλιο Αγγελούδη. Όπως ανέφερε, είναι θέμα ηθικής
και πολιτικού πολιτισμού, η διαφύλαξη με κάθε τρόπο μιας αξιο-
πρεπούς και καθαρής εκλογικής αναμέτρησης. 

Έφυγε «στεναχωρημένος» ο Μ. Σχοινάς  
Η αγάπη του Μαργαρίτη

Σχοινά για τον Άρη είναι
δεδομένη. Και από τη στιγ-
μή που ο αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής βρισκόταν στη Θεσσα-
λονίκη, δεν γινόταν να
απουσιάσει από το Χαριλά-
ου και το ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ για τα play off. Δυ-

στυχώς, ο κ. Σχοινάς, που παρακολούθησε τον αγώνα από τη
σουίτα του Θοδωρή Καρυπίδη, δεν έφυγε με χαμόγελο από το
γήπεδο, όπως και οι υπόλοιποι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων».

Δεν τον έβαλε το ΠΑΣΟΚ και έκανε κόμμα 
Ο λόγος για τον Συμεών Καψάλα. Ο πρώην υποψήφιος δήμαρ-

χος Θερμαϊκού το 2019 ήταν έτοιμος να κατέβει υποψήφιος βου-
λευτής με το ΠΑΣΟΚ. Όμως, λόγω της ποσόστωσης έμεινε εκτός
της λίστας, με τον ίδιο να επιτίθεται δημόσια στα στελέχη της Χα-
ριλάου Τρικούπη. Πλέον είναι πρόεδρος του κόμματος SOCIAL,
του πρώτου ψηφιακού ηλεκτρονικού κόμματος, όπως γράφει στη
σελίδα στο Facebook. 

Η στάση του κυρ-Γιάννη 
Όλοι περιμένουν τη νέα αλλαγή στάσης του πρώην δημάρχου

Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. Στην αρχή προωθούσε έντονα
τον Θανάση Σαββάκη. Τώρα τον Σπύρο Πέγκα. Αλλά μιλάει και με
τον Στέλιο Αγγελούδη. Και όλοι εκτιμούν ότι, αν έχει τη δυναμική,
θα τον στηρίξει. Αφού αυτό που θέλει ο Γ. Μπουτάρης είναι να χά-
σει ο Ζέρβας τις εκλογές. 

Ανακοινώνει υποψήφιο για τον δήμο το ΚΚΕ 
Το όνομα του υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλονίκης που θα κα-

τέβει στις εκλογές του Οκτωβρίου ετοιμάζεται να ανακοινώσει
επίσημα και το ΚΚΕ. Σε συνέντευξη Τύπου που έχει οριστεί για τη
Δευτέρα 27 Μαρτίου, θα παρουσιαστεί ο «εκλεκτός» που θα κα-
τέβει στις εκλογές ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» και θα διεκδικήσει την ψήφο των δημοτών.

Η Θεσσαλονίκη στο Κιλκίς  
Αρκετά τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ταξίδεψαν το από-

γευμα της περασμένης Δευτέρας στο Κιλκίς για να παραστούν
στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην πρώτη σειρά είδαμε δί-
πλα-δίπλα τον υποψήφιο βουλευτή Αντώνη Σαουλίδη με τον στε-
νό συνεργάτη του προέδρου και πρώην ευρωβουλευτή, Κώστα
Χρυσόγονο. Στην ομιλία είδαμε, μεταξύ άλλων, και τη βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης Κ. Αδάμου. 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας 
στην ΟΚΕ του ΜΜΘ
Μπορεί οι «πολιτικές εκδηλώσεις» να γίνονται πλέον
με το σταγονόμετρο, ωστόσο αρκετά στελέχη της κυ-
βέρνησης βρέθηκαν την περασμένη βδομάδα στη Θεσ-
σαλονίκη. Τη Δευτέρα ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας έδωσε το «παρών» στην ΟΚΕ που διορ-
γάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη Σύνο-
δο Κοινωνικού Διαλόγου των Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Συμβουλίων και παρόμοιων θεσμών της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης.

Στην Αγορά Μοδιάνο η ΠτΔ

Σε στέκι νεολαίας ο Δ. Κουτσούμπας 
Μας εκπλήσσει διαρκώς ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Δεν δίστασε να δώσει συνέντευξη σε σατιρική ιστοσελίδα,
έχει πρωταγωνιστήσει με τις ατάκες του σε πλήθος τρολ
βίντεο στο διαδίκτυο, ακόμα και με αυτά που λέει εντός του
Κοινοβουλίου. Μετά από όλα αυτά, η επαφή με τους νέους
είναι εξαιρετική και αυτό φάνηκε στην τελευταία εκδήλωση
του κόμματος σε στέκι νεολαίας στη Θεσσαλονίκη. 

Επίσκεψη-εξπρές του Τσίπρα
Στη Θεσσαλονίκη σχεδόν ινκόγνιτο βρέθηκε την περασμένη

Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς να το
γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι (μόνο ΕΡΤ και ΑΠΕ), μετά τη Λά-
ρισα –όπου και εκεί κανείς δεν ήξερε τίποτα– ήθελε να ανα-
δείξει την κατάντια του ΟΣΕ. Μάλιστα και τα τοπικά στελέχη
ξαφνιάστηκαν όταν διάβασαν τη σχετική είδηση, βλέποντας
δίπλα του μόνο τη γραμματέα του κόμματος, Ράνια Σβίγκου. 

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν το Σάββα-
το το μεσημέρι στην Αγορά Μοδιάνο ο διευθυντής λει-
τουργίας της αγοράς, Θανάσης Παππάς, η υπεύθυνη

επικοινωνίας της αγοράς, Γεωργία Δώδου, και η αρχιτέκτο-
νας Μόρφω Παπανικολάου. Στη σύντομη ξενάγησή της η Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου δοκίμασε κάποια από τα προϊόντα,
όπως λουκούμι, ενώ συνομίλησε και με επαγγελματίες, κά-
ποιοι από τους οποίους της πρόσφεραν τρόφιμα ως δώρο.
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Πριν από μερικές ημέρες αποχαι-
ρέτησα τη μητέρα μου για πάντα.
Η απώλειά της με γέμισε, όπως

είναι φυσικό, λύπη. Δεν σταμάτησα ού-
τε ένα λεπτό να θυμάμαι στο τελευταίο
αντίο όλες τις στιγμές που έζησα και
μοιράστηκα μαζί της. Πέρασε μεμιάς
όλη μου η ζωή μπροστά μου σαν ταινία.
Ομολογώ ότι λύγισα, όπως κάθε άνθρω-
πος, και σκέφτηκα σήμερα εδώ να σας
πω δυο λόγια για τον ανεπανάληπτο ρό-
λο της μάνας.

Η μάνα ήταν, είναι και θα είναι για πάν-
τα ο βράχος της οικογένειας. Η μάνα εί-
ναι από τη φύση της μια ισχυρή προσωπι-

κότητα. Είναι γενναία
είναι στυλοβάτης, εί-
ναι η πιο σημαντική
φιγούρα στη ζωή κά-
θε ανθρώπου. Κάθε
μάνα κουβαλάει το δι-
κό της «Γολγοθά», με-
γαλώνοντας τα παιδιά
της, φορώντας πα-
ράλληλα και το στέμ-
μα που την κάνει ξε-
χωριστή και μοναδική,

όπως είναι άλλωστε όλες οι μητέρες. 
Είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο

γεγονός ότι καθημερινά κάθε μητέρα δί-
νει απίστευτες και ιδιαίτερες μάχες για
να βοηθήσει τα παιδιά της και την οικο-
γένειά της. 

Όπως όλες οι μανάδες, όπως όλες οι
γυναίκες, έτσι κι η δική μου μάνα είχε
αγωνιστεί σε χιλιάδες κρυμμένες μάχες
για να φανεί αντάξια στον ρόλο της. Ο
ρόλος της μητέρας άλλωστε αυτός είναι.
Η μάνα τροφός, η μάνα που είναι απαραί-
τητη για το μεγάλωμα και για την επιβίω-
ση του παιδιού, η μάνα που είναι ο πιο
σημαντικός παράγοντας στη συνέχεια
της ωρίμανσής του παιδιού.

Καλό λοιπόν είναι, είτε είναι η Ημέρα
της Μητέρας είτε όχι, να μην αφήνουμε
ποτέ την ευκαιρία να υπενθυμίζουμε στη
μητέρα μας, όσο είναι μαζί μας, πόσο
την αγαπάμε και πόσο σημαντική είναι
στη ζωή μας.

Ο ρόλος της μητέρας είναι μοναδικός.
Είτε περιλαμβάνει ή όχι έναν γενετικό δε-
σμό, είτε περιλαμβάνει έναν συναισθη-
ματικό δεσμό. Κοινός παρονομαστής
πάντα η ανιδιοτελής αγάπη που μας αγ-
καλιάζει, μας εμπνέει και μας συντρο-
φεύει για πάντα. Η μητέρα μου. Η μητέ-
ρα σου. Η μάνα που με ειλικρινή στοργή
και τρυφερότητα και με ατελείωτη αγά-
πη είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος στη
ζωή μας.

Μάνα, καλό ταξίδι

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Eπισκέφτηκα πρόσφατα
δύο μεγάλους σιδηρο-
δρόμους σταθμούς

στην Πελοπόννησο, που κατά
το παρελθόν και για δεκάδες
χρόνια –κοντά στα εκατό, ίσως
και παραπάνω– έγραψαν χρυ-
σές σελίδες στην ιστορία της
Ελλάδος. Πήγα στον Πύργο και
στην Κυπαρισσία, που αποτε-
λούσαν και ήταν εκείνη την
εποχή «κομβικοί σταθμοί». Η εγκατάλει-
ψη σε όλο της το μεγαλείο! Μπορεί 79 ή
80 σταθμοί από τους 155 που υπήρχαν
και λειτουργούσαν στο δίκτυο της Πελο-
ποννήσου να κρίθηκαν «διατηρητέα μνη-
μεία» από το υπουργείο Πολιτισμού,
όμως μέρα με τη μέρα ρημάζουν και «χά-
νονται από τον χάρτη», όπως μου είπε
ένας παλιός σταθμάρχης, που καθημερι-
νά πηγαίνει και περνάει κάποιον χρόνο
αγναντεύοντας τα τρένα όχι να περνούν
(μηχανές και βαγόνια, όσα έχουν μείνει
από το πλιάτσικο που επιχειρούν και κά-
νουν οι επιτήδειοι…), αλλά, αφημένα
στην τύχη τους και σκουριασμένα από τον
χρόνο, να περιμένουν τον… θάνατό τους.

Όταν ο Χαρίλαος Τρικούπης με τους επι-
τελείς του σχεδίαζε και χάραζε, πριν από
εκατό και βάλε χρόνια, το σιδηροδρομικό
δίκτυο της Πελοποννήσου, κάπου 750 χι-
λιόμετρα, δεν περίμενε αυτή την κατάλη-
ξη. Εάν ζούσε και έβλεπε τους… φωστή-
ρες της Πολιτείας και του ΟΣΕ το καλοκαί-

ρι του 2011 να βάζουν οριστικό
λουκέτο στο δίκτυο της Πελοπον-
νήσου, είναι σίγουρο πως θα τους
έπαιρνε με τις πέτρες. Θυμάμαι
πως εκείνη την εποχή έκανα δια-
κοπές στο χωριό μου, τον Κακό-
βατο, και πήγα στον Πύργο για να
θεωρήσω (ημερομηνία και θέ-
σεις…) τα εισιτήρια της επιστρο-
φής μας στην Αθήνα. Τότε με έκ-
πληξη ο υπάλληλος με πληροφό-

ρησε πως «το τρένο έκλεισε!». «Βάλαμε
λουκέτο», όπως φώναζε σε όλο τον κό-
σμο που είχε μαζευτεί για να βγάλει εισι-
τήριο ή για κάποια «άλλη υπόθεσή του».

«Το τρένο έκλεισε. Βάλαμε λουκέτο…
»: Πέντε λέξεις που δεν πρόκειται ποτέ να
ξεχάσω. Αμέσως πέρασε από το μυαλό
μου, όπως μια κινηματογραφική ταινία,
όλα όσα μου έλεγε ο αείμνηστος πατέρας
μου, ο Θανάσης, που ήταν αρχιεργάτης
στη συντήρηση των γραμμών στη ΣΠΑΠ
και μετά στον ΟΣΕ εκείνα τα πολύ παλιά
χρόνια. «Το τρένο είναι συνδεδεμένο με
την ίδια την ιστορία της Ελλάδος», μου
έλεγε και καμάρωνε. Όταν μετά από χρό-
νια διάβασα την «Ιστορία του σιδηροδρό-
μου της Πελοποννήσου», κατάλαβα πόσο
δίκιο είχε. Το τρένο της Πελοποννήσου
ήταν πράγματι συνυφασμένο με την ιστο-
ρία της Ελλάδος! «Στην ακμή του, το
1905, μετέφερε 1.740.000 επιβάτες
ετησίως καθώς και 251.000 τόνους εμ-
πορευμάτων. Κάλυπτε 750 χλμ., διέθετε

159 σταθμούς και εξυπηρετούσε σημαν-
τικές πόλεις», σημειώνει ο ιστορικός. Και
συνεχίζει: «Από πολύ νωρίς, ο σιδηρόδρο-
μος φορτίστηκε ιδεολογικά και έγινε όχι
μέσο που θα υποβοηθούσε την ανάπτυξη,
αλλά αυτοσκοπός του φτωχού ελληνικού
κράτους». 

Παρ’ όλα αυτά, το τρένο εκείνα τα χρό-
νια αναπτύχθηκε και έγινε ο αχώριστος
φίλος όλων. Υπήρχαν άνθρωποι που πε-
ρίμεναν το τρένο στον σταθμό του χωρι-
ού τους, μήπως δουν κάποιον γνωστό
τους ή για να αγοράσουν εφημερίδα! Τό-
τε υπήρχε καθημερινά εφημεριδοπώλης
στο επιβατικό τρένο, που ξεκινούσε από
την Αθήνα το πρωί και έφτανε στην Κα-
λαμάτα και την Κυπαρισσία αργά το από-
γευμα. Μάλιστα, με αγωνία και ανυπομο-
νησία περίμενε ο κόσμος να αγοράσει τις
εφημερίδες «Ακρόπολις», «Καθημερι-
νή», «Απογευματινή», το «Εμπρός» (το
Σάββατο), την «Εστία» και τα περιοδικά
της εποχής, τον «Θησαυρό», το «Ρομάν-
τζο», το «Ντόμινο», τις «Εικόνες», τον «Μι-
κρό Ήρωα», τον «Μίκι Μάους», τη «Μά-
σκα» και το «Κτυποκάρδι».

Όλα αυτά κάποιοι ανεγκέφαλοι τα τελεί-
ωσαν με μια υπογραφή τους μόνο, δυστυ-
χώς! Μήπως όμως ήρθε ο καιρός, κύριοι
πολιτικοί όλων των κομμάτων, να το ξανα-
δούμε το θέμα; Να (ξανα)λειτουργήσει το
τρένο στην Πελοπόννησο, που τόσο ανάγ-
κη το έχει σήμερα; Ακόμη και για τουριστι-
κούς λόγους; Για σκεφτείτε το…

Τ ο 1993, ο Leandro Despouy με το βιβλίο του
«Human Rights and Disabled Pearsons» γίνε-
ται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η Σύμβα-

ση του ΟΗΕ. Επίκεντρο του εν λόγω βιβλίου ήταν το
συμπέρασμα του Despouy, ότι συνήθως τα ΑμεΑ ζού-
σαν σε άσχημες συνθήκες λόγω της ύπαρξης εμπο-
δίων από τις κοινωνίες και τα κράτη, με αποτέλεσμα
να ζουν περιθωριοποιημένα. Η Σύμβαση για τα Δι-
καιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφί-
στηκαν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και
τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύ-
ρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 Απριλίου
2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής
ψήφισε το ως άνω νομοσχέδιο, κυρώνοντας την ανωτέρω σύμ-
βαση. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα ΑμεΑ έχουν τη δυνα-
τότητα να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε ειδικά διαμορφω-
μένες και υπό αντίστοιχη σήμανση θέσεις, χρησιμοποιώντας
την κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ.

Κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ δικαιούνται ανάπηροι Έλληνες και
Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν: α) πλήρη παράλυση των κάτω ή
άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, β) σο-
βαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, γ) σοβα-

ρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων
με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των
δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι
μικρότερο του 67% από τα οποία το 40% τουλάχιστον
από το ένα κάτω άκρο, δ) ολική τύφλωση και στα δύο
μάτια, ε) άτομα με νοητική στέρηση, στ) έχοντες
πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρο-
μο, ζ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής
αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), η) πάσχοντες
από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμό-
σχευση νεφρού και άλλα. Οι χώροι στάθμευσης για
ΑμεΑ έχουν διαστάσεις 5 μ. επί 3,30 μ., ενώ συνδέον-

ται με το πεζοδρόμιο μέσω ράμπας. Επίσης απαιτείται κάθετη
πινακίδα σήμανσης με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 4530/2018, η παράνομη στάθ-
μευση σε θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑμεΑ τιμωρείται με επι-
τόπου αφαίρεση άδειας και διπλώματος.

Σε περίπτωση υποτροπής, μέσα σε διάστημα έξι μηνών, η
άδεια οδήγησης αφαιρείται για 120 ημέρες και ο παραβάτης
υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της
ποινής αφαίρεσης πινακίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός,
για αυτό άλλωστε δεν προβλέπεται και πρόστιμο, ενώ εφαρμό-
ζεται ακόμη και από τη Δημοτική Αστυνομία πέραν της Τροχαίας
σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους.

Το τρένο, οι εφημερίδες και οι ντροπιαστικές εικόνες εγκατάλειψης 

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών

Στάθμευση σε θέση για ΑμεΑ και προβλεπόμενες ποινές
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«Τ ον περασμένο Δεκέμβριο, ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας

δήλωσε ότι η κυβέρνηση κινητοποιεί
πράσινες επενδύσεις, ύψους 50 δισ.
ευρώ, έως το 2030, επιταχύνοντας έτσι
την πράσινη μετάβαση ιδίως μέσω της
προώθησης εγκατάστασης των ΑΠΕ». 

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελ-
λάδα –αν όχι η τελευταία– να αλλάξει το
παραγωγικό οικονομικό της μοντέλο και να
μετασχηματίσει το ενεργειακό μείγμα πα-
ραγωγής και κατανάλωσης», δήλωσε στο
«Π» η Αντιγόνη Βαφείδου, διευθύντρια επι-
χειρησιακού συντονισμού και επικεφαλής
νομικών θεμάτων για την Ευρώπη στην Ad-
vent Technologies, θυγατρική εταιρεία της
Advent Technologies Holdings, Inc (ανα-
πτύσσει προηγμένα συστήματα ΑΠΕ βασι-
σμένα σε hydrogen fuel cells), με έδρα τη
Βοστώνη της Μασαχουσέτης (ΗΠΑ).

Πριν αναλάβετε τη σημερινή θέση
στην Advent, είχατε δραστηριοποι-
ηθεί στις Βρυξέλλες, στο ευρωπαϊ-
κό lobbying, ως ειδικός σύμβουλος
σε διαβουλεύσεις ευρωπαϊκών οδη-
γιών και κανονισμών, και είσαστε και
ειδικός συνεργάτης στο ΥΠΕΝ με τον
κ. Σκρέκα. Από ποια χρηματοδοτικά
εργαλεία μπορούμε να αντλήσουμε
πόρους; 

Ο εθνικός μας στόχος περί διείσδυσης
των ΑΠΕ σε ύψος 24 GW έως το 2030
στην Ελλάδα φαίνεται αρκετά εφικτός.
Δεν συμπεριλαμβάνονται υδροηλεκτρικοί
σταθμοί ή τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα
οποία θα πρέπει να είναι επιπλέον 3,9 GW
(συνολική ισχύς ΑΠΕ της χώρας περίπου
28 GW). 

Βασικοί πυλώνες στήριξης της χώρας
στην ενεργειακή της μεταστροφή εκ μέ-
ρους της Ευρώπης συνιστούν: 
� Τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο

έχει ως κορυφαία προτεραιότητα την κλι-
ματική αλλαγή και τις ΑΠΕ 26,2 δισ. ευ-
ρώ για την περίοδο 2021-27 (20,9 δισ.
ευρώ κονδύλια της ΕΕ και εθνική συνει-
σφορά 5,3 δισ. ευρώ). 

� Ο Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτι-
κότητας (RRF), που τουλάχιστον το 37%
πρέπει να διατεθεί για τον στόχο της πρά-
σινης μετάβασης. Θα είναι επιπλέον
31,1 δισ. ευρώ (18,4 επιχορηγήσεις και
δάνεια 12,7 ευρώ). 

� Το RepowerEU, που αναμένεται να φέρει
επιπλέον 5 δισ. ευρώ, που θα χρησιμο-

ποιηθούν μέσω του μηχανισμού RRF. 
� Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(ΕΙΒ), μέσω της οποίας θα αναπτυχ-
θούν περίπου 3 έως 4 δισ. ευρώ σε επι-
χορηγήσεις μέσω μηχανισμών πίστω-
σης άνθρακα.

� Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης μέ-
σω ΣΔΑΜ (Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης), που δίνει μια δυναμική με-
σοπρόθεσμα ύψους 1,63 δισ. ευρώ. 
Υπάρχει ακόμα μια πληθώρα άλλων μη-

χανισμών, όπως το Ταμείο Καινοτομίας (Ιn-
novation Fund) με έδρα τις Βρυξέλλες κ.ά.

Πώς βλέπετε τον ρυθμό διείσδυσης
των ΑΠΕ; 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναλάβει το τιτάνιο έργο
να συνδέσει τα επιπλέον 28 GW (διείσδυ-
σης ΑΠΕ) στο εθνικό μας δίκτυο, διασφαλί-
ζοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία του και
τον εκσυγχρονισμό του: με έξυπνους με-
τρητές, υβριδικά συστήματα και προσαρ-

μογή σε συνεχή τεχνολογική καινοτομία.
Με τον ρυθμό σύνδεσης ΑΠΕ που έχει φέ-
ρει, πετυχαίνει ήδη τον προβλεπόμενο στό-
χο για το 2030, εγκαθιστώντας πάνω από
2,5 GW μέσα στα τελευταία τέσσερα χρό-
νια και συνεχίζει ανοδικά.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει προχωρήσει σε σπουδαία
έργα: υλοποίηση των διασυνδέσεων μετα-
ξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, Αθήνας και
Κρήτης, διασυνδέσεις μεταξύ των νησιών
των Κυκλάδων – σχεδιάζονται οι διασυν-
δέσεις με Δωδεκάνησα και τα νησιά Βο-
ρείου Αιγαίου. 

Πριν από περίπου έξι μήνες, την Παρα-
σκευή 7 Οκτωβρίου 2022, μεταξύ 11:00
και 16:00, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας για την Ελλάδα καταγράφηκε ότι
καλύφθηκε κατά 100% από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Η πρόκληση του ΑΔΜΗΕ
για το άμεσο μέλλον είναι να αποτελέσει
γέφυρα, για να εξασφαλίσουμε τις πωλή-

Αντιγόνη Βαφείδου, Advent
Technologies: Η καινοτομία, 
η τεχνολογική πρόοδος, τα
σύγχρονα νομικά και θεσμικά
πλαίσια μπορούν να
αναδειχθούν σε πολύτιμα
εργαλεία τόσο
φιλοπεριβαλλοντικού
προσήμου, όσο και
ενεργειακής απεξάρτησης 
της χώρας μας, υπό τον όρο:
να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό
με τα κατάλληλα πολιτικά
αντανακλαστικά

του Φίλη Καϊτατζή
filsk24@gmail.com

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

Εθνικό θέμα η απορρόφηση ευρω    
«Η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει την άντληση πόρων στον τομέα της ενέργειας. Είναι η μεγαλύτερη          

μοντέλου της οικονομίας της», επισημαίνει η Αντιγόνη Βαφείδου, διευθύντρια επιχειρησιακού         

Αντιγόνη Βαφείδου, διευθύντρια
επιχειρησιακού συντονισμού στην 
Ευρώπη για την Advent Technologies
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Διαπιστώσεις απογραφής
Τα νέα κτίρια στην ΕΕ θα πρέπει από το

2028 να έχουν μηδενικές εκπομπές αε-
ρίων θερμοκηπίου. Βάσει της απογρα-
φής ακινήτων της χώρας μας: 154.000
κτίρια κατασκευάστηκαν πριν από το
1919, 324.700 έγιναν το 1919-1945,
573.250 είχαν άδεια οικοδομής που εκ-
δόθηκε από το 1946 μέχρι το 1960 και
639.475 από το 1961 μέχρι και το
1970. Το 1971-1980 κατασκευάστηκαν
704.340 κτίρια.

Αποχώρηση Repsol
Bloomberg: Η ισπανική εταιρεία ενέρ-

γειας Repsol έκρινε ασύμφορο το σχέδιο
μεταφοράς φυσικού αερίου και υγροποί-
ησής του από τον δυτικό Καναδά προς
την Ευρώπη. Το ζήτημα επανεξετάζεται
από άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες. 

Εισαγωγές Κίνας 
Reuters: Η Ρωσία ξεπέρασε τη Σαουδι-

κή Αραβία σε εξαγωγές αργού πετρελαί-
ου στην Κίνα το πρώτο δίμηνο του 2023,
καθώς το Πεκίνο προτίμησε την πρώτη
λόγω εκπτώσεων. Το 2022, η Σαουδική
Αραβία ήταν κορυφαίος προμηθευτής με
1,75 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα,
κατά μέσο όρο.

«Παύση ορυκτών»
Διακυβερνητικό Συμβούλιο για την αντι-

μετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Πρέ-
πει η χρήση άνθρακα και ορυκτών καυσί-
μων να μειωθεί κατά τα δύο τρίτα έως το
2035 και να σταματήσει πλήρως η χρήση
πετρελαίου και άνθρακα από τις πλού-
σιες χώρες μέχρι το 2040.

Αιολικό project
Σε εξέλιξη βρίσκεται ίσως το μεγαλύτε-

ρο πλωτό αιολικό πάρκο Ossian στη Σκω-
τία. Με 270 ανεμογεννήτριες και έξι υπε-
ράκτιους υποσταθμούς, συνολική δυνα-
μικότητα παραγωγής 3,6 GW και δυνατό-
τητα κάλυψης ενεργειακών αναγκών έξι
εκατομμύρια κατοικιών.

Σχολείο επιχειρηματίας
ΕΛΕΤΑΕΝ: Σχολείο στο κρατίδιο του

Βρανδεμβούργου θα είναι συνιδιοκτήτης
μιας ανεμογεννήτριας ύψους 164 μέ-
τρων, με ισχύ 5,7 μεγαβάτ και δυνατότη-
τα παραγωγής περίπου 13,5 εκατ. KWh
ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Το σχο-
λείο θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς.

and WIND
GAS

S LAR

σεις της ανταγωνιστικής παραγωγής ΑΠΕ
στο εξωτερικό σε λίγα χρόνια και ίσως –
γιατί όχι– και τον αντίστοιχο μηχανισμό σύ-
ζευξης μεταξύ Μέσης Ανατολής, Κύπρου,
Ελλάδας και της υπόλοιπης Ηπειρωτικής
Ευρώπης.

Η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή ΡΑΕ
χρειάζεται να κάνει βήματα για να αρθεί
στο ύψος των περιστάσεων και του διευρυ-
μένου ρόλου της. Θα πρέπει να διασφαλί-
σει διασφάλιση τον θεμιτό ανταγωνισμό σε
μια ταχέως αναπτυσσόμενη ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι απαιτήσεις θα αυξηθούν
άμεσα και σχεδόν κάθετα, ώστε να μην
ανακόπτεται η διείσδυση των ΑΠΕ λόγω
αντι-ανταγωνιστικών στρεβλώσεων, κατά-
χρησης δεσπόζουσας θέσης, αθέμιτων
πρακτικών τιμολόγησης κ.λπ.

Θέλουμε δηλαδή δρόμο ακόμα…

Το ζήτημα είναι να ξεπεραστούν γρήγο-

ρα γραφειοκρατικά προσκόμματα και δια-
δικαστικές αγκυλώσεις. 

Στις 15 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ενέκρινε το «IPCEI Hy2Tech», το
πρώτο σημαντικό έργο Κοινού Ευρωπαϊ-
κού Ενδιαφέροντος στον τομέα του υδρο-
γόνου. Κύριο στόχο του έργου αποτελεί η
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για την
αξιακή αλυσίδα υδρογόνου, με σκοπό την
απανθρακοποίηση των βιομηχανικών διερ-
γασιών και της κινητικότητας. Περιλαμβά-
νει 35 εταιρείες και 41 έργα από 15 κρά-
τη-μέλη.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα Υδρογόνου
που πήρε «πράσινο φως» από την Ευρώ-
πη αφορά μάλιστα στην Ελλάδα και συγ-
κεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία: 782
εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό πακέ-
το των 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ που δια-
τέθηκε (Green HiPO-Advent Technolo-
gies). Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει,

όπως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, στη σχετι-
κή έκδοση πρόσκλησης του εν λόγω έρ-
γου, ώστε να ακολουθήσουν η ένταξη, η
χρηματοδότηση κ.λπ.

Μας δίνετε μια εικόνα για τις εξε-
λίξεις των ερευνών που αφορούν
το υδρογόνο και πόσο κοντά η μα-
κριά είμαστε από την εμπορική του
χρήση; 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το
σχέδιο για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Υδρογόνου. Η Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Υδρογόνου (European Hydrogen Back-
bone -EHB) βασίζεται σε τέσσερις πυλώ-
νες οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε λει-
τουργία έως το τέλος του 2023:
� Τον εγχώριο πυλώνα (domestic leg): Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει
δημοπρασίες στο πλαίσιο του Ταμείου
Καινοτομίας, με στόχο παραγωγούς ανα-
νεώσιμων πηγών υδρογόνου. Η πρώτη
δημοπρασία θα ξεκινήσει αυτό το φθινό-
πωρο (800 εκατ. ευρώ). 

� Τον διεθνή πυλώνα (international leg): Η
ιδέα της Επιτροπής είναι να μιμηθεί τη
δομή της ΕΕ, έτσι ώστε τα πρώτα χρόνια
να παράσχει επιδότηση μέσω ανταγωνι-
στικού μηχανισμού υποβολής προσφο-
ρών. Μια ιδέα είναι να διερευνηθεί αν θα
μπορούσαν να συγκεντρώσουν τους πό-
ρους των κρατών-μελών και να δημιουρ-
γήσουν μια τέτοια δεξαμενή χρηματοδό-
τησης. 

� Τον συντονιστικό ρόλο (coordination ro-
le): Για τη συγκέντρωση δεδομένων,
πληροφοριών σχετικά με μνημόνια συμ-
φωνίας (σε επίπεδο ΕΕ ή σε επίπεδο
κρατών μελών) κ.λπ. για τη διευκόλυνση
της αντιστοίχισης διεθνών παραγωγών
και παραγόντων της ΕΕ.

� Το Blending and financing: Συντονισμός
και καλύτερη χρήση της υπάρχουσας
χρηματοδότησης (στο πλαίσιο Invest EU)
για την στήριξη των επενδύσεων.

Εφαρμογές κυψελών
καυσίμου 
Η Advent ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2005, θυ-

γατρική εταιρεία της Advent Technologies

Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN), με έδρα τη

Βοστώνη της Μασαχουσέτης. «Έχει αναπτύ-

ξει ισχυρή πνευματική ιδιοκτησία με περισ-

σότερες από 150 πατέντες στην τεχνολογία

κυψελών καυσίμου υδρογόνου (hydrogen

fuel cells). Κατατάσσεται μεταξύ των κορυ-

φαίων εταιρειών παγκοσμίως, στην ανάπτυ-

ξη προηγμένων υλικών, εξαρτημάτων και

διεργασιών για εφαρμογές των κυψελών

καυσίμου στην ενέργεια, στην άμυνα, στην

ασφάλεια και στην αεροναυπηγική».

   παϊκών κονδυλίων  
         ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού
         συντονισμού για την Ευρώπη στην Advent Technologies 
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ΚΟΣΜΙΚΑ

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Cocktail event ομορφιάς και ευεξίας
Παρέλαση επωνύμων, ηθοποιών και επιστημόνων στο απογευμα-

τινό cocktail event της πρωτοπόρου εταιρείας στη Βίο-αναγεννητική
Ιατρική, «Athens Beverly Hills» Medical Group. Στο κατάμεστο από
λαμπερές παρουσίες φουαγιέ του θεάτρου «Παλλάς», ο όμιλος ανα-
κοίνωσε τη νέα συνεργασία με την πολυεθνική στον κλάδο του me-
dical wellness, «European Wellness BioMedical Group», με παρου-
σία στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, παρουσιάζοντας παράλ-
ληλα το νέο εγχείρημα της εταιρείας, το «ZOE Bio Regenerative
Wellness Clinic»!

Επίσημα εγκαίνια 
της Γκαλερί «Tsantilis Art»

Ο πολιτισμός στα καλύτερά του! Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια μίας από τις παλαιότερες, πιο αξιόπιστες
και αναγνωρισμένες γκαλερί έργων τέχνης στην Ελλάδα, της «Tsantilis
Art». Άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων, εικαστικοί, καλλιτέ-
χνες και πλήθος κόσμου γοητεύτηκαν από τα πλούσια και μοναδικά εκ-
θέματα, τα ελληνικά και ευρωπαϊκά έργα τέχνης αλλά και τις συλλογές
που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών περιόδων και θε-
μάτων. Οι φιλότεχνοι τίμησαν την εικαστική συνάντηση, με οικοδεσπό-
τη τον Αχιλλέα Τσαντίλη, ιστορικό τέχνης και πρόεδρο του Σωματείου
των Ελλήνων Εκτιμητών Έργων Τέχνης.

Η εντυπωσιακή
οικοδέσποινα
Δρ. Ντόλυ
Φατσέα με τον
Γιάννη Κεντ,
την πάντα
λαμπερή Μαρί
Κωνσταντάτου
και τον Δρ.
Αθανάσιο
Αθανασίου Η επιτομή της κομψότητας:

Ευφροσύνη Πολυζώη και
Ευγενία Δελιάλη Η Γεωργία και η Θάλεια

Βασιλειάδη πόζαραν
στον φακό του «Π»

Το «παρών» έδωσαν οι so sic Τατιάνα 
Τσιρακοπούλου και Βίκυ Χατζηβασιλείου

Λαμπερή εκδήλωση για τον τουρισμό!
Ο Όμιλος «HotelBrain», ο μεγαλύτερος ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος σε καταλύματα με
παρουσία και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το δεύτερο
«Sym.posh!um», ανακοινώνοντας τις στρατηγικές και επιδιώξεις του μέλλοντος.
Ο πρόεδρος και ιδρυτής, Πάνος Παλαιολόγος, καλωσόρισε στο «Μεγάλη Βρεταννία» περισ-
σότερους από 300 προσκεκλημένους-εκπροσώπους του τουρισμού, πολιτικούς, επενδυτές,
στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους, ενημερώνοντάς τους για τη νέα
στρατηγική στόχευση της εταιρείας.

HotelBrain Group:
Μάριος Δρακουλάκος,
οικονομικός
διευθυντής,
Κωνσταντίνος Ζήκος,
αντιπρόεδρος, Πάνος
Παλαιολόγος ιδρυτής 
& πρόεδρος, Δημήτρης
Φραγκοστεφανάκης,
γεν. διευθυντής,
Κωνσταντίνος
Πασχαλίδης,
Managing Partner

Ηλέκτρα Καλούδη,
Ολυμπία
Αναστασοπούλου,
Γ.Γ. υπουργείου
Τουρισμού,
Γιώργος
Σταμάτης, 
Γ.Γ. υπουργείου
Εργασίας,
Κωνσταντίνος
Ζήκος

Θεόδωρος Φέσσας, πρόεδρος της Quest
Group, Μίνως Μάτσας και Όλγα
Κεφαλογιάννη, Νίκη Κουτσιανά και Νίκος
Κουτσιανάς, ιδρυτές & μέλη ΔΣ της APIVITA

Στο Maison de La Grece η «Europa»

Γαλλική αποθέωση για την Ελληνίδα δημιουργό Αγγελική Αγγελίδη! Η
έκθεση ζωγραφικής και κολάζ της διεθνώς αναγνωρισμένης εικαστικού,
με τίτλο «Europa», φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στο Maison de La Grece
στο Παρίσι, με το έργο «Ναυμαχία της Σαλαμίνας» να κατακτά διθυραμβι-
κές κριτικές. Στα εγκαίνια, η ζωγράφος δέχτηκε συγχαρητήρια για τα έργα
της από την ελληνική πρεσβεία στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της UNESCO, της Ναυτι-
λίας καθώς και της Τράπεζας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Bella Labèque,
η Νίκη Καλογερά,

πρόεδρος των
Daughters of

Penelope Paris,
και η Linda

Boissonneault

Η απαστράπτουσα
εικαστικός Αγγελική
Αγγελίδη με τον σύζυγό
της Στέλιο Αγγελίδη
(δερματολόγος,
διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Αθηνών), τον αξιότιμο
πρέσβη της Ελλάδας στη
Γαλλία Δημήτριο
Ζεβελάκη και τον
Έλληνα πρόξενο
Γεώργιο Κοντό
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«Άρωμα γυναίκας» με βραβεύσεις! Θεατρική βραδιά αστέρων
Tο αριστούργημα του ανανεωτή της όπερας Christoph Willibald Gluck, «Ιφι-

γένεια εν Ταύροις», παρουσιάστηκε στο θέατρο «Παλλάς», σε διοργάνωση
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων
(ΟΠΑΝΔΑ), με μία διεθνούς εμβέλειας παραγωγή υπό την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του Olivier Descotes. Η παράσταση, με τη συμμετοχή διακεκριμένων
λυρικών καλλιτεχνών, «ανέβηκε» στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρό-
νων από τη γέννηση της ντίβας Μαρίας Κάλλας.

Ο δήμαρχος Αθήνας Κώστας Μπακογιάννης
με τη σύζυγό του, Σία Κοσιώνη

Η πρόεδρος του Ελληνικού
Συλλόγου «Μαρία Κάλλας»,

Λιάνα ΣκουρλήΗ Κατερίνα Κατσαμπέ με την Ελένη Σαμαράκη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
για 6η χρονιά η Γιορτή της Γυναίκας από τον
Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στον Πο-
λυχώρο Πολιτισμού «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη». Σημαντικές κυρίες από διαφορετι-
κούς επαγγελματικούς χώρους, επιτυχημέ-
νες, δυναμικές και δημιουργικές, βραβεύτη-
καν για το έργο τους από τον πρόεδρο του Ομί-
λου Ιωάννη Μαρωνίτη, ο οποίος παρέδωσε τι-
μητικό έπαινο στον Ανδρέα Αλικανιώτη, τον
20χρονο που λειτούργησε ηρωικά στην εθνι-
κή τραγωδία στα Τέμπη. Τη λαμπερή γιορτή
παρουσίασε η δημοσιογράφος και παρουσιά-
στρια Άννα Ζαντίδου, ενώ το «παρών» έδω-

σαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συ-
ρίγος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Α’
Πειραιά Νόνη Δούνια, Γιάννης Μελάς, Νίκος
Μανωλάκος και Β’ Πειραιά Ιωάννης Τραγά-
κης. Επίσης, παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος
Πειραιά Δημήτρης Καρύδης, ο πρόεδρος του
ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, η πρό-
εδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη, ο ιδιωτι-
κός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, το μέλος
της Επιτροπής «Αθλητισμός και Γυναίκα» της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Κατερίνα
Τζήκα, και ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός.

Ο Γιώργος Τσούκαλης με τον Ιωάννη Μαρωνίτη
δίπλα στη Λίνα Νικολακοπούλου –από
τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς– 
και την Κλέλια Χαρίση

Χαμογελαστή για τη βράβευσή της η
επιχειρηματίας Δήμητρα Κατσαφάδου με τον

Νικόλα Μαλακοδήμο
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Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

«Χέρι χέρι» Στάιν 
και Χαραλαμπόπουλος

Η αριστουργηματική παράσταση του Μολιέρου
«Μισάνθρωπος» θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά με all star θίασο και σκηνοθέτη
τον κορυφαίο Πίτερ Στάιν. Ο διάσημος Γερμανός
καλλιτέχνης βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, σε εντατι-
κές πρόβες με το λαμπερό team ηθοποιών, με
τους Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Όλια Λαζαρί-
δου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ώστε όλα
να είναι έτοιμα για την προγραμματισμένη πρεμιέ-
ρα, στις 19 Απριλίου.

Με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του
Μολιέρου, το ΔΘΠ επέλεξε να ανεβάσει ένα από
τα εμβληματικότερα έργα του σπουδαίου Γάλλου
θεατρικού συγγραφέα και μία από τις σημαντικό-
τερες κωμωδίες ηθών των τελευταίων αιώνων,
με μια υψηλού κόστους υπερ-παραγωγή, που
αναμφισβήτητα θεωρείται από τα πιο σημαντικά
θεατρικά γεγονότα της χρονιάς.

Τα κοστούμια της παράστασης κατασκευάστηκαν
στο Παρίσι από το «Atelier Caraco Anezou», τα πα-
πούτσια από τον οίκο υποδημάτων «Pompei Sh-
oes» στη Ρώμη, ενώ οι περούκες των Αλσέστ, Φι-
λάντ και Ορόντ από το «Audelloteatro», στο Τορίνο.

Ο 85χρονος διεθνούς φήμης δημιουργός, που
αναγορεύτηκε το 2012 σε επίτιμο διδάκτωρ του
τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επέλεξε
προσωπικά όλα τους ηθοποιούς που απαρτίζουν
τον πολυμελή ελληνικό θίασο. Η πρώτη ανάγνωση
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, παρουσία και των
υπόλοιπων συντελεστών, των Γιωργή Τσαμπουρά-
κη, Παρασκευής Δουρουκλάκη, Γιώργου Γλάστρα,
Γιώργου Ψυχογιού, Δημήτρη Ντάσκα, Νάνσυς
Μπούκλη, Αχιλλέα Σκεύη, Θεοδόση Τανή, Νικόλα
Μυλωνόπουλου, Βαγγέλη Δαούση και Γιώργου
Τριανταφύλλου.

Ο Πίτερ Στάιν γνώρισε μεγάλη επιτυχία με την
ίδια παράσταση το 2019 στη Γαλλία, σπάζοντας
όλα τα ρεκόρ καλλιτεχνικής και εισπρακτικής επι-
τυχίας! Το έργο σατιρίζει την υποκρισία της γαλλι-
κής αριστοκρατικής κοινωνίας, αλλά αποκτά και
έναν πιο σοβαρό τόνο, όταν επισημαίνει και στηλι-
τεύει γενικότερα τα ελαττώματα των ανθρώπων.
Διαφέρει από τα περισσότερα έργα του Μολιέρου,
εστιάζοντας περισσότερο στην ανάπτυξη των χα-
ρακτήρων και των ανθρώπινων παθών παρά στην
εξέλιξη της πλοκής. Αν και δεν είχε μεγάλη επιτυ-
χία στο κοινό της εποχής του, που περιλάμβανε
κυρίως αριστοκράτες και αποτελούσε έναν κα-
θρέφτη του εαυτού τους, επιβιώνει ως το πιο γνω-
στό έργο του σήμερα. 

Ο αισθαντικός διεθνής τενόρος Μάριος
Φραγκούλης και η αγαπημένη Πορτογαλέζα
ντίβα Dulce Pontes ενώνουν τις φωνές τους

σε μια μαγευτική μουσική διαδρομή στη Μεσόγειο,
με τραγούδια από τα λιμάνια του κόσμου. 

Για μία και μοναδική βραδιά (Τετάρτη 10 Μαΐου), το
Μέγαρο Μουσικής θα πλημμυρίσει αγαπημένες μελω-
δίες από το φως της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της
Ιταλίας και της Ισπανίας μέχρι τα χρώματα της Κορσικής
και της Γαλλίας, σε μια λαμπερή παράσταση αφιερωμέ-
νη στο «Τραγούδι της θάλασσας / Cançao Do Mar». 

Στην πρώτη καλλιτεχνική σύμπραξη του εμβληματι-
κού Έλληνα σολίστ και της σύγχρονης ιέρειας του παγ-
κόσμιου πενταγράμμου, το δίωρο ονειρικό μουσικό τα-
ξίδι θα «ντυθεί» με άρωμα αλμύρας λουσμένο στα «χρυ-

σά» του ήλιου και το καθάριο γαλανό του μεσογειακού
ουρανού, προσελκύοντας το καλοκαίρι στις καρδιές του
κοινού. Μουσικές των σπουδαίων της Αργεντινής Astor
Piazzola, αγαπημένα fados με δυνατές ανθρώπινες
στιγμές και αισθήσεις από την Ελλάδα και τους σημαντι-
κούς δικούς μας δημιουργούς.

Δεν θα λείψουν ο Μάνος Χατζιδάκις, η Λίνα Νικολα-
κοπούλου, ο Νίκος Γκάτσος καθώς και παρουσιάσεις
από το προσωπικό δημιουργικό υλικό τους. Η αγαπημέ-
νη του ελληνικού κοινού Dulce Pontes δεν θα παραλεί-
ψει να τραγουδήσει στα ελληνικά, τιμώντας έτσι τη χώ-
ρα μας και το φανατικό κοινό της.Σεβόμενοι το κλίμα
των ημερών, οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες θα μας χαρί-
σουν αυτό που μόνο η τέχνη ξέρει να κάνει: «πραγματι-
κή ψυχική ανάταση».

Για πρώτη φορά στα παγκόσμια θεατρικά χρονικά η Μή-
τηρ Θεού ενσαρκώνεται στη σκηνή, σε μια καθηλωτική
θρησκευτική παράσταση γεμάτη συγκίνηση, σεμνότητα,
δέος και απανωτά sold out. Το θέατρο «Αλκμήνη», λόγω
τεράστιας επιτυχίας και αθρόας προσέλευσης κοινού, ανα-
κοίνωσε την τέταρτη κατά σειρά παράταση του εξαιρετι-
κού έργου «Το δάκρυ της Παναγίας... ένας ύμνος για τη
Σμύρνη» με μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους σε ερ-
μηνεία της εκπληκτικής ηθοποιού Γεωργίας Ζώη.

Η θεατρική παραγωγή, σε πρωτότυπο κείμενο του Θανά-
ση Ν. Σταυρόπουλου και σκηνοθεσία του Μενέλαου Τζα-
βέλλα, συνθέτει δύο τόσο διαφορετικές πτυχές της Ιστο-
ρίας: Αυτής του Θείου Δράματος, και συγκεκριμένα την
πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά, με τον μαρτυρικό
διωγμό των Ελλήνων από την πολύπαθη Σμύρνη. 

Η πλοκή

Η Ελπίδα προσπαθεί να βρει τον χαμένο της γιο μέσα στις
φλόγες της Σμύρνης. Μία γυναίκα με έναν νεαρό άντρα εμ-
φανίζονται άξαφνα μπροστά της και γίνονται αρωγοί της.
Είναι η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης. Παρότι εγκλωβισμένη
στον προσωπικό της Γολγοθά, η Ελπίδα θα καταλήξει να
ακολουθήσει την Παναγία σε ένα διαφορετικό οδοιπορικό,
όταν πια όλα γύρω της θα είναι χαμένα για την ίδια.

Η Παναγία θα της δείξει την Οδό του Μαρτυρίου του Θε-
ανθρώπου προς τον Γολγοθά. Θα της παρουσιάσει την
άκρα πικρία της Μητρός μπροστά στο πέρασμα του Υιού
της. Εκεί η Ελπίδα θα κατανοήσει ότι το δράμα του εμπε-

ριέχεται στο προσωπικό δράμα του καθενός μας ξεχωρι-
στά. Η μεγαλοσύνη της Παναγίας θα της διδάξει ότι η καρ-
τερία και η συγχώρεση είναι αρετές σπουδαιότερες και
ισχυρότερες του πόνου.

Η παράσταση προτείνεται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών και το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας, ενώ τε-
λεί υπό την Αιγίδα της Ι.Μ. Παροναξίας, της Ι.Μ. Γλυφά-
δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης και της
Ι.Μ. Σύρου.

Λαοθάλασσα για το «Δάκρυ της Παναγίας»

«Το τραγούδι της θάλασσας»

Φραγκούλης 
- Pontes 
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Εβδομάδα με θετικά γεγονότα

Hτελευταία εβδομάδα του Μαρτίου θα φέρει στην
καθημερινότητά μας κάποια καλά γεγονότα, ίσως
μάλιστα είναι η χρονική στιγμή που θα νιώσουμε

καλύτερα και περισσότερο ήρεμοι συγκριτικά με όλο τον μήνα,
που σε λίγο μας εγκαταλείπει. Ο Απρίλιος ξεκινά με την
επιρροή της συνόδου Ουρανού - Αφροδίτης, που ενισχύει
κάποιες προσωπικές υποθέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει
μακροημέρευση. 

Κριός
(21/3-20/4)

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά βοηθητική, ώστε να
κλείσετε κεφάλαια από το παρελθόν και να δείτε την
καθημερινότητά σας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Επίσης, η σύνοδος Ουρανού - Αφροδίτης φέρνει σε
εσάς του δευτέρου δεκαημέρου ξαφνικά κέρδη ή ανα-
πάντεχα συναισθηματικά ξεσπάσματα. 

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η σύνοδος του Ουρανού με την Αφροδίτη θα δημι-
ουργήσει αστάθμητους παράγοντες σε προσωπικό
επίπεδο. Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης που λειτουργεί
με ξαφνικό και αναπάντεχο τρόπο, οπότε και τα γεγο-
νότα θα ακολουθήσουν αυτήν τη φιλοσοφία, όπου τί-
ποτα δεν μπορεί να είναι προβλέψιμο. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Έχετε καταλάβει, εσείς των πρώτων ημερών, ότι
οι ευθύνες σας πληθαίνουν και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να αφήσετε τις ανέμελες μέρες του παρελ-
θόντος. Επίσης, η σύνοδος Ουρανού - Αφροδίτης
στον 12ο τομέα σας είναι η ένδειξη μιας συναισθη-
ματικής αστάθειας που θα πρέπει να αποφύγετε.

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Αυτή η εβδομάδα είναι αρκετά «δραστήρια», με
τον Άρη να περνά στο δικό σας ζώδιο και να σας
δημιουργεί άλλη δυναμική στα θέματα που σας
απασχολούν. Συνεχίζουν να σας απασχολούν τα
εργασιακά ζητήματα, αλλά θα έχετε αρκετές ευ-
καιρίες που θα σας αλλάξουν προς το θετικό.

Παρθένος
(23/8-22/9)

Ο Κρόνος στο απέναντι ζώδιο από το δικό σας
θα σας προκαλέσει μία έντονη μαθητεία μέσω
των σημαντικών σας σχέσεων. Θα μπορέσετε να
στηρίξετε ό,τι είναι σωστό για τη ζωή σας και θα
αποβάλετε, τα επόμενα περίπου τρία χρόνια, τα
λάθος άτομα. 

Ζυγός
(23/9-23/10)

Η παρουσία του Δία στον τομέα των σχέσεών σας
είναι σημαντική στιγμή για σας, καθώς μέχρι τον
Μάιο θα ανανεώσετε τις επαφές και τις συνεργα-
σίες σας. Η Αφροδίτη, σε σύνοδο με τον Ουρανό,
έχει μία θέση πολύ ιδιαίτερη στο ωροσκόπιό σας,
φροντίζοντας τη συναισθηματική σας ανανέωση.

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου είναι μία βοη-
θητική στιγμή για σας των πρώτων ημερών, όπου θα
σταθεροποιηθούν κάποιες υποθέσεις σας που θα
έχουν διάρκεια στον χρόνο. Για εσάς που έχετε γεννη-
θεί μεταξύ 8 και 9 Νοεμβρίου, οι σχέσεις και οι συ-
νεργασίες θα έχουν μία ξαφνική τροπή.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Στην αρχή της εβδομάδας θα νιώσετε πολύ ανα-
νεωμένοι και η προσωπική σας ζωή θα έχει αρκε-
τή θετικότητα. Από την άλλη, είστε γεμάτοι πίεση,
όσον αφορά οικογενειακές και οικονομικές υπο-
θέσεις όπου, από ό,τι φαίνεται, τίποτα δεν πρόκει-
ται να γίνει με γρήγορο και ανώδυνο τρόπο. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Ο Άρης απέναντι από το δικό σας ζώδιο ξεκινά μία
περίοδο ανταγωνιστική και δύσκολη με τους άλ-
λους. Αυτό βέβαια δεν προεξοφλεί τίποτα, καθώς
αυτή την εβδομάδα θα έχετε ένα έντονα θετικό γε-
γονός, που θα αλλάξει κάποιες καταστάσεις προς το
καλύτερο.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Αυτή η εβδομάδα έχει μία ξαφνική ανατροπή, κυ-
ρίως για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο
του ζωδίου σας. Η οικογένεια και οι καταστάσεις από
το παρελθόν θα έρθουν να σας αναστατώσουν και να
σας προβληματίσουν. Ίσως χρειαστεί να κόψετε κά-
ποιες προβληματικές καταστάσεις από τη ζωή σας.

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Ο Κρόνος ήρθε για να μείνει περίπου τρία χρόνια
στη ζωή σας, αλλά με λόγο και αιτία που θα τα δείτε
όταν ολοκληρώσει την παρουσία του σε σας. Έτσι,
κάθε φορά που θα σχηματίζει μία θετική ή αρνητική
όψη με άλλους πλανήτες, θα δημιουργεί μία καρμι-
κή παρένθεση στη ζωή σας. 

Λέων
(23/7-22/8)

Αυτή η περίοδος σας πιέζει για αλλαγές, και αυτό
προκαλεί έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις  που
δεν μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα. Καθώς τελει-
ώνει ο Μάρτιος, θα γίνει ένας απολογισμός σε θέμα-
τα εργασιακά και καριέρας, ένα σύνολο καταστάσε-
ων που δυστυχώς δεν είχατε προβλέψει εξαρχής. 
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«Ακόμη τούτη η άνοιξη,
ραγιάδες, ραγιάδες, όσο
να ’ρθει ο Μόσκοβος να

φέρει το σεφέρι…». Αντηχούσε σε
ολόκληρο τον υπόδουλο Ελληνισμό το
δημώδες αυτό άσμα επί
Τουρκοκρατίας, αφού εξέφραζε τότε
τους πόθους των σκλαβωμένων, πως
οι ομόδοξοι Ρώσοι, «το ξανθό γένος»,
θα σώσουν την Ελλάδα. 

Ήταν ένα «ωραίο παραμύθι», που είχε
διαδοθεί στα χρόνια της σκλαβιάς. Όμως
τα χρόνια περνούσαν, οι ραγιάδες περίμε-
ναν, αλλά το «ξανθό γένος από τον Βορ-
ρά» δεν ερχόταν. Και όταν κάποτε το έπρα-
ξε, ήταν για να εξυπηρετήσει αποκλειστι-
κά και μόνο τα δικά του συμφέροντα. 

Η πολιτική της Ρωσίας και η στάση της
απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση, αλ-
λά και επί δεκαετίες μετά, καθώς οι ελλη-
νορωσικές σχέσεις συζητούνται στο περι-
θώριο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία, πέρασαν από πολλές διακυμάνσεις.
Ξεκίνησε με την ίδρυση της Φιλικής Εται-
ρείας στην Οδησσό και τις υποσχέσεις για
εφαρμογή του περίφημου «Ελληνικού
σχεδίου» και τα «Ορλωφικά», που είχαν
ως κατάληξη τη σφαγή των επαναστατη-
μένων της Πελοποννήσου, συνεχίστηκε
με την αποκήρυξη και την καταδίκη του
«ταραξία» Αλέξανδρου Υψηλάντη και με
την «ευμενή ουδετερότητα», για να κατα-
λήξει με τη συμμετοχή στην, καθοριστι-
κής σημασίας για την έκβαση της Επανά-
στασης, ναυμαχία του Ναυαρίνου. 

Για αλλότρια συμφέροντα

Οι κατά καιρούς τσάροι της Ρωσίας (Πέ-
τρος, Αλέξανδρος Α’, Αικατερίνη) έδει-
χναν να διακατέχονται από φιλελληνικά

αισθήματα, αλλά ή ήταν αναβλητικοί στις
αποφάσεις τους ή υπέκυπταν στις ραδι-
ουργίες του Μέτερνιχ. Σίγουρα πάντως
ενεργούσαν πάντοτε κατά τα συμφέροντα
της Ρωσίας. Χρειάστηκε να επιστρατευ-
θούν η διπλωματική ιδιοφυΐα και η σθενα-
ρή στάση του Καποδίστρια, υπουργού
Εξωτερικών τότε της Ρωσίας, για να μετα-
τραπεί ο Αγώνας του 1821, από «αποστα-
σία ταραξιών», σε εθνική επανάσταση
των Ελλήνων και να τεθούν οι βάσεις για
την απελευθέρωση της χώρας. 

Η αρχή για την εφαρμογή της «νέας
πολιτικής της Ρωσίας» έγινε όταν το
1770 η φιλόδοξη τσαρίνα Αικατερίνη Β’
αποφάσισε να ξεσηκώσει τους σκλαβω-
μένους Έλληνες. Σκοπός της: Οι επανα-
στάτες να προκαλέσουν αντιπερισπασμό
στους Τούρκους, ώστε τα ρωσικά στρα-
τεύματα να καταλάβουν βόρειες επαρ-
χίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Στα τέλη του Φεβρουαρίου του ίδιου
χρόνου έφθασαν στο λιμάνι της Κορώ-
νης τα πρώτα ρωσικά πλοία με επικεφα-
λής τον Θεόδωρο Ορλώφ. Η ρωσική δύ-
ναμη όμως (4.000 άνδρες) ήταν ανε-
παρκέστατη για την επίτευξη του σκο-
πού. Οι επαναστάτες, όταν είδαν να ξε-
φορτώνονται τέσσερα κιβώτια όλο κι
όλο με οπλισμό για ολόκληρη την Πελο-
πόννησο, γελούσαν για να μην κλάψουν. 

Προστασία των ορθοδόξων

Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η Ρω-
σία έχει τα δικά της συμφέροντα και θα τα
επιδιώξει και σε βάρος των Ελλήνων, αν
χρειαστεί. Αλλά διαπιστώνουν ταυτόχρο-
να ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον των

Ρώσων για τους Έλληνες, οι οποίοι επω-
φελούνται από την προστασία των ορθό-
δοξων υπό κατοχή λαών (μετά τη Συνθή-
κη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή) και αντι-
λαμβάνονται ταυτόχρονα ότι αν υπάρξει
κάποια ευκαιρία, αυτή θα προέλθει από
τη Ρωσία. Η σχέση αυτή θα «σπάσει» τον
Μάρτιο του 1821. 

Η εμμονή του Ρώσου αυτοκράτορα,
του Αλέξανδρου, με το status quo, η
επιρροή που του ασκεί ο Μέτερνιχ και το
σκιάχτρο των φιλελεύθερων επαναστά-
σεων, που τρομοκρατεί τον Ρώσο αυτο-
κράτορα, θα φέρουν τους Έλληνες απέ-
ναντι από τους Ρώσους για πρώτη φορά.
Παρά την ύπαρξη μεγάλης φιλοπόλεμης
μερίδας στη Ρωσία, που πιέζει συστημα-
τικά τον Αλέξανδρο να κηρύξει τον πόλε-
μο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυ-
τός δεν θα το κάνει, οδηγώντας τον Κα-
ποδίστρια σε απελπισία, ενώ τελικά τον
εξαναγκάζει σε παραίτηση. Ο Αλέξαν-
δρος ανέχεται, ουσιαστικά, το αδιανόητο,
τη βάρβαρη εκτέλεση του Πατριάρχη, άλ-
λων αρχιερέων, τις σφαγές χιλιάδων χρι-
στιανών, εκτοξεύοντας απλώς έμμεσες
απειλές. Αργότερα, ενώ καταφτάνουν φι-

Στο έλεος των σφαγέων
Οι Τούρκοι συνέτριψαν τους εξεγερμένους και οι Ρώσοι έφυγαν εγκαταλεί-
ποντας την Πελοπόννησο στο έλεος των σφαγέων. Το 1785 άρχισαν εκ νέου
πολεμικές προπαρασκευές της Μεγάλης Αικατερίνης κατά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Όπως και επί Ορλώφ, εστάλησαν σε όλες τις περιοχές της
Ελλάδας πράκτορες της ρωσικής κυβέρνησης για να εξεγείρουν τους Έλλη-
νες. Οι κλεφταρματολοί και οι πρόκριτοι όμως, έχοντας πικρή πείρα από το
Ορλωφικό κίνημα, που τόσο ακριβά πλήρωσε τις συνέπειές του η Πελοπόν-
νησος, ήταν επιφυλακτικοί. Αφού δεν είχαν τις εγγυήσεις για την αποστολή
πολυάριθμων ρωσικών στρατευμάτων για να την ενισχύσουν, έμειναν ασυγκί-
νητοι στις εκκλήσεις της τσαρίνας. 

του Φώτη Σιούμπουρα
sfotis@yahoo.gr

25η Μαρτίου 1821 «Ακόμη τούτη    
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λέλληνες για να πολεμήσουν υπέρ των Ελ-
λήνων ακόμα κι από τις ΗΠΑ, δεν κατεβαί-
νει σχεδόν κανένας Ρώσος. 

Χύνουν το αίμα τους

Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι
Ιταλοί, οι Πολωνοί είναι αυτοί που χύνουν
το αίμα τους για την Ελλάδα. Όταν ο Μπάι-
ρον φτάνει στο Μεσολόγγι, ο Πούσκιν, που
παραλίγο να ακολουθήσει τον Υψηλάντη,
εκφράζεται άσχημα για τους Έλληνες και
την Επανάσταση. Αλλά το χειρότερο είναι
αυτό: Οι Έλληνες, που δεν έχουν πια τη
βοήθεια των Ρώσων, θα πρέπει να αποδεί-
ξουν στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι η Επανά-
στασή τους δεν είναι υποκινούμενη από
αυτούς. Και πράγματι δεν ήταν, αλλά η Φι-
λική Εταιρεία και η Επανάσταση είχε γίνει,
γιατί υπήρχε η Ρωσία να δημιουργήσει τις
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
προϋποθέσεις. Και αν δεν υπήρχε η Ρω-
σία, ίσως η Επανάσταση να μην είχε εκδη-
λωθεί ή να είχε άλλη τροπή.

Καταδίκη του Υψηλάντη

Πάντως μετά τα Ορλωφικά, τον Οκτώ-
βριο του 1798 ο ενωμένος ρωσοτουρκικός
στόλος κατέλαβε τα Επτάνησα, εκδιώκον-
τας τους Γάλλους του Ναπολέοντα. Τότε, η
τουρκική διοίκηση του Μοριά βρήκε ευκαι-
ρία και ξεκίνησε τρομερό διωγμό κατά των
αρματολών. Το μεγαλύτερο μέρος των τε-

λευταίων εξοντώθηκε, μην έχοντας πλέον
πρόσφορο το καταφύγιο των Επτανήσων.

Τον Φεβρουάριο του 1821, ο Αλέξαν-
δρος Υψηλάντης κήρυξε την επανάσταση
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, με το σύν-
θημα «κινηθήτε ω φίλοι και θέλετε ειδεί μια
κραταιά δύναμη να υπερασπιστεί τα δίκαιά
μας», υπονοώντας τη Ρωσία. Παρά τις
προσδοκίες όμως του Υψηλάντη, ο τσάρος
Αλέξανδρος καταδίκασε αυτόν (τον αποκά-

λεσε μάλιστα ταραξία) και το κίνημα και
έδωσε άδεια στα τουρκικά στρατεύματα να
εισέλθουν στις ηγεμονίες και να καταπνί-
ξουν την επανάσταση. Η κατάσταση άλλαξε
τον Οκτώβριο του 1827, όταν οι Ρώσοι
πρωτοστάτησαν στη ναυμαχία του Ναυαρί-
νου, όπου ο ενωμένος αγγλογαλλορωσικός
στόλος συντρίβει τον τουρκοαιγυπτιακό. 

Το 1853, η Ρωσία εμπλέκεται σε πόλεμο
στην Κριμαία εναντίον της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας.
Πράκτορές της υποδαυλίζουν τους πόθους
των σκλαβωμένων Θεσσαλών, Μακεδόνων
και Ηπειρωτών για επανάσταση και ένωση
με τη μητέρα Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, οι
Αγγλογάλλοι επιβάλλουν ναυτικό αποκλει-
σμό στην Ελλάδα και οι εξεγέρσεις σβή-
νουν. Βομβαρδίζουν τους Κρήτες επανα-
στάτες. Το 1905, οι κάτοικοι της αυτόνομης
Κρήτης εξεγείρονται κατά του ύπατου αρ-
μοστή του νησιού πρίγκιπα Γεωργίου, δυσα-

ρεστημένοι από τους κακούς του χειρι-
σμούς στο θέμα της ένωσης με την Ελλάδα.
Και ενώ η Γαλλία και η Αγγλία τηρούν μια
στάση αναμονής, η Ρωσία στέλνει ένα πολε-
μικό της πλοίο, το οποίο βομβαρδίζει τις θέ-
σεις των επαναστατών.

Ο ξεριζωμός των Ιώνων 

Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε όταν η Ρω-
σία, μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και
τον Εμφύλιο, μετασχηματίστηκε σε Σοβιετι-
κή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατι-
κής Εκστρατείας, οι Σοβιετικοί ενίσχυσαν με
κάθε στρατιωτικό και διπλωματικό μέσο τον
Κεμάλ στον αγώνα του εναντίον του Ελληνι-
κού Στρατού. Άλλωστε ο Βενιζέλος είχε
στείλει στρατεύματα εναντίον τους, στην ου-
κρανική εκστρατεία. Οι ενέργειές των Ρώ-
σων συνέβαλαν τα μέγιστα στην ήττα των
Ελλήνων, τον ξεριζωμό των Ιώνων από την
πατρώα γη και έθεσαν παράλληλα και ταφό-
πλακα στις προσπάθειες των Ποντίων για
αυτονόμηση από την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία. Τη δεκαετία του ’30, ο Στάλιν εφάρ-
μοσε μια εκτεταμένη πολιτική διώξεων «επι-
κίνδυνων» εθνικών μειονοτήτων που διαβι-
ούσαν σε σοβιετικό έδαφος. Ως αποτέλε-
σμα, χιλιάδες Πόντιοι εξοντώθηκαν, με την
ανυπόστατη κατηγορία «εχθροί του λαού». 

Καθ’ όλη βέβαια τη διάρκεια του 20ού αι-
ώνα, είτε ως Σοβιετική Ένωση είτε ως Ρω-
σία, στήριξε κατά καιρούς τις βλέψεις Γι-
ουγκοσλάβων, Βουλγάρων και Ρουμάνων
εθνικιστών κατά της Ελλάδας όσον αφορά
το Μακεδονικό και το αποκαλούμενο Κου-
τσοβλαχικό ζήτημα. 

  η άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες...»
� Το «ελληνικό σχέδιο», 

που δεν εφαρμόστηκε ποτέ,
και το σωτήριο «σχέδιο

Καποδίστρια» 
� Οι διώξεις των Ποντίων

από τον Στάλιν και 
γιατί η Μόσχα ήταν 

στο πλευρό του Κεμάλ

Το αποκαλούμενο «ελληνικό σχέδιο», που τότε
συζητείτο ότι θα έθετε σε εφαρμογή η τσαρίνα
Αικατερίνη, προφανώς αποσκοπούσε στη λύση
του ανατολικού ζητήματος προς όφελος της
Ρωσίας. Ιδανικά, αυτό θα επιτυγχανόταν με μια
κοινή επίθεση Αυστριακών και Ρώσων για εκ-
δίωξη των Οθωμανών από την Ευρώπη. Όμως οι
δύο αυτοκρατορίες, κατά το «σχέδιο», δεν θα
μοιραστούν τα εδάφη της (πλην ορισμένων
στρατηγικών σημείων), αλλά θα συστήσουν μια
«Ελληνική [Ορθόδοξη] Αυτοκρατορία», υπό την
επιρροή της Ρωσίας βεβαίως. Η τσαρίνα Αικα-
τερίνη προετοίμασε και τον μελλοντικό αυτοκράτορα των Ελλήνων,
τον εγγονό της που επίτηδες βάφτισε Κωνσταντίνο, για να θυμίζει
«κάτι από Παλαιολόγο». Ο Κωνσταντίνος έμαθε ελληνικά από μι-
κρός, είχε Ελληνίδα τροφό και προετοιμάστηκε μεθοδικά για τον
ρόλο του. Ακόμα και ο Βολταίρος ήταν ενθουσιασμένος με το «ελ-
ληνικό σχέδιο». Γράφει στην Αικατερίνη: «Φανταστείτε μια μεγα-
λειώδη Ελληνική Ακαδημία στην Κωνσταντινούπολη, που θα φέρει
το δικό σας όνομα. Η Αθήνα θα μπορούσε να προστεθεί στις πρω-
τεύουσές σας. Η ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να γίνει παγκό-
σμια». Το πρώτο πλήγμα στο «Ελληνικό σχέδιο» ήταν η αλλαγή της
αυστριακής πολιτικής μετά τον θάνατο του Ιωσήφ Β’. Το δεύτερο
πλήγμα έφερε η σταδιακή ανατροπή όλων των δεδομένων μετά τη

Γαλλική Επανάσταση, κυρίως κατά τη διάρκεια
των Ναπολεόντειων Πολέμων. Το τρίτο όμως
πλήγμα ήταν η μεταστροφή της ρωσικής πολιτι-
κής μετά το 1815. Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος
Α’, ο μεγάλος αδελφός του Κωνσταντίνου, δεν
φαινόταν να έχει πρόθεση να ακολουθήσει το με-
γαλεπήβολο σχέδιο της Αικατερίνης και ουσια-
στικά υπέκυψε στις ραδιουργίες του Μέτερνιχ.
Από την άλλη όμως, υπήρχε μια μεγάλη ευκαι-
ρία. Ο υπουργός Εξωτερικών του Αλέξανδρου
ήταν Έλληνας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Κα-
ποδίστριας είχε ένα σοβαρό, μακροχρόνιο, καλά

επεξεργασμένο σχέδιο για την εθνική παλιγγενεσία. Με δύο λόγια:
Οι Έλληνες έπρεπε καταρχάς να συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι, να
ετοιμαστούν για τον ιστορικό τους ρόλο και να εκπαιδευθεί μια ελίτ
διανοουμένων που θα αναλάβει την ηγεσία τους. Κυρίως όμως θα
έπρεπε να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της πανίσχυρης συμμάχου
τους, της Ρωσίας. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο Καποδίστριας,
του οποίου ο ρόλος υπήρξε καθοριστικός στο να μεταστραφεί κά-
ποια στιγμή η πολιτική της Ρωσίας, προς το τέλος της Ελληνικής
Επανάστασης. Όπως καθοριστικός υπήρξε και ο ρόλος του Ρώσου
πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Γρηγόριου Στρογκάνοφ, του
οποίου η βοήθεια ήταν ανυπολόγιστη, με τη θαρραλέα υποστήριξή
του προς τους διωκόμενους Έλληνες στην Πόλη.

Το «σχέδιο 
Καποδίστρια»



Αύριο, 25 Μαρτίου, σύσσωμο το
Έθνος μας εορτάζει με
διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες

και παρελάσεις των μαθητών και των
Ενόπλων Δυνάμεων τα 202 χρόνια από
την Επανάσταση των Ελλήνων και την
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού. 

Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός
μας στην Επανάσταση του 1821, θα ανα-
φερθούμε στον αρχιστράτηγο Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, στην καταδίκη του και
στην ομιλία του στα παιδιά, που έγινε στην
Πνύκα. 

Φωτιά και τσεκούρι 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ήρωας
στρατηγός του επαναστατημένου γένους,
που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρ-
κων Οθωμανών και απέκτησε το προσω-
νύμιο Γέρος του Μοριά, τιμήθηκε μετά
θάνατον από την Ελληνική Πολιτεία με
τον βαθμό του Στρατάρχη. Ο Γέρος του
Μοριά αναφέρθηκε πολλές φορές στους
Έλληνες και σε κάποια… καμώματά τους.
Μάλιστα, οι ιστορικοί της εποχής έγρα-
ψαν: «Το 1827 ο Κολοκοτρώνης, ξεκι-
νώντας την εκστρατεία του εναντίον των
νενέκων του Ιμπραήμ, είπε πως “μόνο εις
τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθη-
κα διά την πατρίδα μου”». Να υπογραμμί-
σουμε πως σε μια επιστολή του το 1822,
που πρόσφατα δημοπρατήθηκε, ο Κολο-
κοτρώνης αναφέρει για πρώτη φορά τη
φράση «φωτιά και τσεκούρι».

Και όπως διαβάζουμε: «Ο Κολοκοτρώ-
νης κάλεσε τους κατοίκους των χωριών
της Αχαΐας να συμμετάσχουν στην πολιορ-
κία της Πάτρας… ή να υποστούν τις συνέ-
πειες». Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη,
σύμφωνα με την οποία «η φράση έχει ταυ-
τιστεί στο συλλογικό υποσυνείδητο με την
έναρξη των επιχειρήσεων του Γέρου του
Μοριά εναντίον όσων είχαν προσκυνήσει
τον Ιμπραήμ, ακολουθώντας το παράδειγ-
μα του Δημητρίου Νενέκου».

Η καταδίκη του

Ουδείς γνωρίζει το γιατί κάποιοι ήθε-
λαν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Έτσι,
έστησαν δικαστήριο το οποίο, παρά τις
αντιρρήσεις πολλών, τον καταδίκασε! Ο
ιστορικός της εποχής σημειώνει: «Ο Αθα-

νάσιος-Αναστάσιος Πολυζωίδης, ο οποί-
ος ήταν και πρόεδρος της δίκης, και ο Γε-
ώργιος Τερτσέτης θεωρούσαν αθώο τον
Κολοκοτρώνη. Ο Πολυζωίδης μάλιστα,
κατά τη σύσκεψη των δικαστών, λέει
στους άλλους τρεις: “Θεωρώ την απόφα-
σή σας εντελώς άδικη. Δεν στηρίζεται σε
αποδείξεις, αλλά σε ψευδέστατη βάση
και αποτελεί προσβολή και αυτού του ιε-
ρού ονόματος της αλήθειας”». Φαίνεται
όμως πως αυτό δεν ήταν αρκετό για να
αποτρέψει την απόφαση. Έτσι, οι τρεις δι-
καστές δεν άλλαξαν γνώμη και τον κάλε-
σαν να υπογράψει την καταδίκη.

Χαρακτηριστικά, ο ιστορικός γράφει:
«Αφού αυτός αρνήθηκε να υπογράψει, ο
υπουργός Δικαιοσύνης, που ήταν παρών,
διέταξε τους χωροφύλακες να τον αρπά-
ξουν και να τον ανεβάσουν στην έδρα!
Όμως και εδώ αρνείται να αναγνώσει την
καταδίκη και τότε ο υπουργός την δίνει
για να την διαβάσει ο γραμματέας. Η κα-
ταδίκη είχε υπερψηφιστεί με τρεις ψή-
φους υπέρ και δύο κατά…». 

Να υπογραμμίσουμε πως στο άκου-
σμα της καταδίκης σε θάνατο, τόσο του
Κολοκοτρώνη όσο και του Πλαπούτα, ο
Γέρος του Μοριά θα συνεχίσει να παίζει
με το κομπολόι του, να κάνει τον σταυρό
του και να λέει «Κύριε ελέησον. Μνή-

σθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασι-
λεία σου». Και ύστερα έβγαλε καπνό
από την ταμπακιέρα του και κάπνισε. Η
ιστορία αναφέρει στη συνέχεια για όλα
αυτά πως «λόγω της αναταραχής που
προκλήθηκε από την απόφαση σε όλο
το Ναύπλιο, η ποινή –τρεις μέρες μετά
τη δίκη– άλλαξε σε 20 χρόνια φυλάκι-
σης! Έτσι, με την ενηλικίωση του Όθωνα
το 1835, ο βασιλιάς υπογράφει την
αποφυλάκιση τόσο του Κολοκοτρώνη
όσο και των άλλων αγωνιστών».

Η ομιλία του στην Πνύκα

«Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά
μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατό-
ρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ όσα εις
τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και
ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα,
και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς
και διά την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μο-
λονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλον-
τα», αναφέρει στην ομιλία του στους νέ-
ους, στους μαθητές, ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης στις 10 το πρωί στις 8 Οκτω-
βρίου 1838 στην Πνύκα.

Αναφερόμενος στην Επανάσταση, ο Γέ-
ρος του Μοριά τόνισε συγκεκριμένα:
«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επα-
νάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πό-

σοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα,
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κά-
στρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνι-
μος μάς είπε “πού πάτε εδώ να πολεμή-
σετε με σιταροκάραβα βατσέλα”, αλλά
ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επι-
θυμία της ελευθερίας μας, και όλοι και ο
κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπετα-
ναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι,
μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε
εις αυτόν τον σκοπό και εκάμαμε την Επα-
νάσταση». Και αφού ο Κολοκοτρώνης
αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια στον
απελευθερωτικό αγώνα της Εθνικής Πα-
λιγγενεσίας, κατέληξε: «Εγώ, παιδιά μου,
κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περι-
στάσεων, έμεινα αγράμματος και διά τού-
το σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ
καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο
ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να
ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από
τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την
οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε
ομόνοια». 

Αυτός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης, ο παρεξηγημένος ήρωας του 1821,
στον οποίο –όπως και στους άλλους
ήρωες της Παλιγγενεσίας– η σημερινή
Ελλάδα οφείλει την ελευθερία της. 

ΖΖήτω η Ελλάδα! 
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του Γιώργου Κοντονή
gakontonis@icloud.com

O παρεξηγημένος ήρωας του 1821 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
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Με το πολυμερές δραματικό ταλέντο της και
με την αρωγή της έκθαμβης φυσικής της
ομορφιάς, η μοναδική Καρυοφυλλιά

Καραμπέτη μάς έδωσε υποδειγματικές ερμηνείες στο
φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της
τηλεόρασης και δικαίως αποτιμάται από την κριτική
ως μία κορυφαία ηθοποιός των ημερών μας. 

Οι υποκριτικές ερμηνείες της χαρακτηρίζονται από τη
μοναδική ηθική της ένταση, το πολυδύναμο λυρικό της
κύτταρο αλλά και τη σπουδαία σκηνική της αρτιότητα,
που της προσδίδουν μία μοναδική ερμηνευτική τελειότη-
τα και την καθιστούν υποκριτικά κορυφαία. Στο φάσμα
του θεάτρου, η Βορειοελλαδίτισσα ηθοποιός πρωταγω-
νίστησε σε μεγάλες παραστάσεις τόσο του κλασικού,
όσο και του σύγχρονου δραματολογίου, όπως «Το όνειρο
της καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, «Η παρέλαση»
της Ρούλας Αναγνωστάκη, «Ρασομόν» των Μ. και Φ. Κά-
νιν, «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Μπομαρσαί, «Τρεις αδελ-
φές» του Τσέχωφ, ενώ ξεχώρισε και σε κορυφαίες παρα-
στάσεις της αρχαίας ελληνικής δραματολογίας, υποδυό-
μενη την «Ελένη» και τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, την «Αν-
τιγόνη» και την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή κ.ά. 

Στο πεδίο της τηλεόρασης, η σπουδαίας ηθοποιός
αποτύπωσε αδρά και εκεί το πολυδύναμο δραματικό της
κύτταρο και σφράγισε με το ταλέντο της εκπληκτικές σει-
ρές της ελληνικής τηλεόρασης. Ανεξάλειπτες έχουν μεί-
νει στη μνήμη μας οι ερμηνείες της στον «Έρωτα του
Οδυσσέα» (1986), στον «Κίτρινο φάκελο» (1990) του Μ.
Καραγάτση, στα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» του Κώστα
Μουρσελά (1992), στην «Αγάπη άργησε μία μέρα»
(1997) της Λιλής Ζωγράφου, στον «Μεγάλο θυμό», επί-
σης του Μ. Καραγάτση (1998), στο «Ασθενείς και οδοι-

πόροι» του Γιώργου Θεοτοκά (2002), στη «Ζωή εν τάφω»
του Στρατή Μυριβήλη (2019) και σε άλλες τηλεοπτικές
μας σειρές, που μετουσίωσαν τα αριστουργήματα της ελ-
ληνικής λογοτεχνίας στη μικρή οθόνη. 

Αριστοτεχνικές ερμηνείες

Για να κλείσει αυτός ο μακρύς και επιτυχημένος κύ-
κλος των υποκριτικών ερμηνειών της Καρυοφυλλιάς Κα-
ραμπέτη στο φάσμα της μεγάλης οθόνης, όπου και εκεί
μας κατέλειπε αριστοτεχνικές ερμηνείες. Αναφέρουμε
χαρακτηριστικά τις ταινίες «Ο έρωτας του Οδυσσέα» το
1984 του Βασίλη Βαφέα, «Ο μελισσοκόμος» το 1986
του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Ελεύθερη κατάδυση» το
1995, «Ο Ευαγγελισμός» το 2010, «Ηλέκτρα» το 2014,
«Ο άνθρωπος του θεού» το 2021 κ.ά. Σε όλο αυτόν τον
μακρύ κύκλο της υποκριτικής της παρουσίας, η έξοχη
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με την άψογη σκηνική της πα-
ρουσία, την ερμηνευτική της δεινότητα, αλλά και τη μο-
ναδική φυσική της ομορφιά, επένδυσε τις ερμηνείες της
και τις κατέστησε, στην κυριολεξία, υποδειγματικές στο
φάσμα της υποκριτικής τέχνης.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είδε το φως της ζωής στις
5 Ιουλίου 1958, στη Δόξα του Διδυμότειχου στον Έβρο.
Μετά την αποπεράτωση των γυμνασιακών της σπουδών
και έχοντας εκδηλώσει ξεχωριστή έφεση για την υποκρι-
τική τέχνη, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ). Και με την ολοκλή-
ρωση των σπουδών της, ξεχύθηκε στην αρένα της τέ-
χνης, χτίζοντας βήμα-βήμα τη λαμπρή υποκριτική της στα-
διοδρομία. Στην πολύπλαγκτη θεατρική της διαδρομή,
συνεργάστηκε με την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης  αλ-
λά και με το Θεατρικό Εργαστήρι Θεσσαλονίκης, στην πα-
ράσταση «Η δολοφονία του Μαρά» του Πίτερ Βάις, ενώ
με το θεατρικό σχήμα «Αεικίνητο» συμμετείχε στην παρά-
σταση «Οι αλλοπαρμένοι» των Μίντλετον και Ρόουλεϊ. Το
διάστημα 1984-1992 αποτέλεσε στέλεχος του Ανοιχτού
Θεάτρου και συμμετείχε στις παραστάσεις «Πολύ κακό

για το τίποτα» του Σαίξπηρ, «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του
Μπωμαρσαί, «Κρίμα που είναι πόρνη» του Τζον Φόρντ, «Η
τρικυμία» του Σαίξπηρ, «Ο πελεκάνος» του Στρίντμπεργκ,
«Λούλου» του Βέντεκιντ, «Τρεις αδελφές» του Τσέχωφ,
«Ανθή» του Αντρέγεφ, «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, «Άμ-
λετ» του Σαίξπηρ κ.ά. Συνακόλουθα, συμμετέχοντας στο
Φεστιβάλ Πατρών, έπαιξε στις παραστάσεις του Θεατρι-
κού Αναλογίου, «Μαντάμ ντε Σαντ» του Μίσιμα και «Μπλε
βαθύ σχεδόν μαύρο» του Θανάση Βαλτινού.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη διασταύρωσε θεατρικά τα
βήματά της με κορυφαίους ηθοποιούς, συμμετέχοντας,
με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, στις
παραστάσεις «Τρωίλος και Χρυσηίδα» του Σαίξπηρ, «Η
όπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ με το Θέατρο Αθήναι-
ον, μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη, «Ο γλάρος» του Τσέ-
χωφ, με τον Γιώργο Κιμούλη, «Δεσποινίς Τζούλια» του
Στρίντμπεργκ και «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ, με το Θέατρο
του Νότου, «Ελένη» του Ευριπίδη και «Δούκισσα του
Μάλφι», του Τζον Γουέμπστερ. Επιπλέον, συνεργάστηκε
με το Εθνικό Θέατρο στις αρχαίες τραγωδίες του Ευριπί-
δη «Ορέστης», «Ιππόλυτος», «Βάκχες» και «Ηλέκτρα»,
ενώ πρωταγωνίστησε στους ομώνυμους ρόλους στις
τραγωδίες «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Μήδεια» του Ευρι-
πίδη και «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. 

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Καρυοφυλ-
λιά Καραμπέτη, από το 2006 μέχρι σήμερα, είναι ζευ-
γάρι με τον Βούλγαρο ηθοποιό Κρις Ραντάνοφ. Με τη
δραματική της πολυμέρεια, τη σκηνική της αρτιότητα,
τον άφατο λυρισμό της, αλλά και την έκπαγλη ομορφιά
της, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη αποτελεί μία κορυ-
φαία ηθοποιό. Ενώ με την ηθική της ευγένεια και την
καλλιτεχνική της αιδημοσύνη έχει αποσπάσει την αγάπη
και την εκτίμηση τόσο του καλλιτεχνικού κόσμου όσο
και το θεατρόφιλου κοινού.

*Συγγραφέας, υποψήφιος βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθηνών

www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Ρετρό

Υποδειγματική παρουσία 
στο φάσμα της δραματικής τέχνης

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

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



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
YΓΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

44

Οι δερματοπάθειες στα παιδιά είναι
ένα θέμα που, εκτός των άλλων,
αφορά και τη σχολική τους

πρόοδο, την κοινωνικοποίησή τους αλλά
και το θέμα της αυτοεκτίμησης. 
Το πρόβλημα με τις δερματοπάθειες
ενισχύθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά 
και εξαιτίας των συνεχών κρίσεων που
αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια 
η «Generation Z».

Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση των παι-
διών που βρίσκονται στην εφηβεία, η οποία
αποτελεί μια περίοδο της ζωής τους που χα-
ρακτηρίζεται από αυτοαμφισβήτηση και ανη-
συχία για την εξωτερική εμφάνιση και που
προσδιορίζει πολλές φορές και τη θέση των
εφήβων στο κοινωνικό τους περιβάλλον.
Πολλές φορές νόσοι όπως το έκζεμα, η ψω-
ρίαση, η λεύκη, αλλά και σπανιότερες όπως
η μολυσματική τέρμινθος ή η ιχθύαση, έχουν
καταστροφικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυ-
χές της ζωής τους. 

Συναισθηματικά προβλήματα

«Μια μελέτη που ενέκυψε στο θέμα έδειξε
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι σχεδόν
το σύνολο των παιδιών καλούνται να διαχειρι-
στούν τα συναισθηματικά προβλήματα που
προκύπτουν από τέτοιες παθήσεις και μάλιστα
χωρίς βοήθεια. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα
έδειξαν ότι το 98% αντιμετωπίζει ψυχολογικά
θέματα και μόλις το 18% αυτών υποστηρίζεται
από κάποιον ειδικό. Σκληρότερη είναι η κατά-
σταση κατά την εφηβεία, μια περίοδο που κά-
ποιες δερματικές παθήσεις έχουν την τιμητική
τους λόγω των ορμονικών αλλαγών που συν-
τελούνται, οι οποίες αλλάζουν παράλληλα και
την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο αντίδρασης
του νεαρού ασθενούς», εξηγεί ο δερματολό-
γος-αφροδισιολόγος Δρ. Χρήστος Στάμου
(ένθετη φωτό). «Παρά την εκτεταμένη έρευ-

να για τις ψυχολογικές επιπτώσεις αλλά και τις
γνωστικές δυσκολίες που βαραίνουν τα παι-
διά, ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει απόλυτα τη
σχέση μεταξύ δερματικών παθή-
σεων και προβλημάτων ψυχι-
κής υγείας, όπως το άγχος.
Και γι’ αυτό, δεδομένου μά-
λιστα του ιδιαίτερα υψηλού
ποσοστού τους, θα πρέπει
να λαμβάνονται εγκαίρως μέ-
τρα για την ταχύτερη ίασή τους
ή ύφεση των συμπτωμάτων που
προκαλούν, προκειμένου να περιοριστεί η επι-
βάρυνση», συνεχίζει ο ιατρός. 

Ξηρό και φολιδωτό

Η ιχθύαση είναι μια ομάδα παθήσεων που
το σύνολο του δέρματος γίνεται ξηρό και

φολιδωτό. Η απολέπιση είναι συνεχής, εφ’
όρου ζωής, και ο ασθενής δεν διανύει πε-
ριόδους υφέσεων και εξάρσεων. Τα συμ-
πτώματα, ωστόσο, γίνονται ηπιότερα με την
πάροδο του χρόνου. Η κληρονομικότητα εί-
ναι μία αιτία εμφάνισής της (γενετική) και
ξεκινά από τη βρεφική ηλικία. Θεραπεία
δεν υπάρχει. Είναι σπανιότερη από την επί-
κτητη ιχθύαση, η οποία εμφανίζεται σε
οποιαδήποτε ηλικία λόγω άλλων παθήσε-
ων, όπως η νεφροπάθεια. Όταν τα παιδιά
έρχονται σε επαφή με συνομηλίκους τους,
ιδίως κατά την έναρξη της μαθητικής τους
πορείας, αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις
τους και συχνά χρειάζονται βοήθεια για να
το ξεπεράσουν. Τόσο η εμφάνιση του δέρ-
ματος όσο και οι χρονοβόρες θεραπείες επι-
δρούν αρνητικά στην ψυχολογία του ασθε-
νούς, είτε είναι ενήλικας είτε παιδί. 

Φυσικά, δεν είναι οι μοναδικές παθήσεις
που αφήνουν το σημάδι τους στην ψυχή των

παιδιών. Εκτός από το έκζεμα και την ιχθύα-
ση κυριότερες είναι η ψωρίαση, μια χρόνια
φλεγμονώδης αυτοάνοση νόσος που εμφα-
νίζεται στο 0,7% των παιδιών και επηρεάζει
τόσο τα ίδια όσο και τις οικογένειές τους. Για
τα παιδιά, τα στοιχεία δείχνουν ότι επηρεάζει
τον ψυχικό τους κόσμο περισσότερο απ’ ό,τι
η επιληψία ή ο διαβήτης! Η ακμή, η οποία εί-
ναι η πιο συχνή δερματοπάθεια των εφήβων
και πιστεύεται ότι είναι εκείνη που έχει τον
μεγαλύτερο αντίκτυπο από κάθε άλλη στην
ποιότητα ζωής τους. Προκαλεί ανασφά-
λεια, αίσθημα κατωτερότητας, ακόμα και
αυτοκτονικό ιδεασμό. 

Έχει επιπτώσεις στην προσωπική, την κοι-
νωνική και μετέπειτα στην επαγγελματική
ζωή. Η λεύκη είναι μια πάθηση που προκα-
λεί αποχρωματισμό του δέρματος σε εμφα-
νή σημεία, όπως στο πρόσωπο, με συνέπεια
την έντονη ψυχολογική δυσλειτουργία των
ασθενών, η οποία χειροτερεύει όσο πλησιά-
ζουν στην εφηβεία. Μια έρευνα διαπίστωσε
ότι επηρεάζει το 45% των παιδιών ηλικίας 0-
6 ετών, το 50% των παιδιών ηλικίας 7-14
ετών και το 96% σχεδόν των παιδιών 15-17
ετών. Η μολυσματική τέρμινθος είναι μια
δερματική πάθηση ιογενούς αιτιολογίας
που προσβάλλει συχνότερα τα παιδιά και εί-
ναι μεταδοτική. Προκαλείται από έναν DNA
ιό, τον MCV (Moluscum Contagiosum Vi-
rus), και τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι
ασθενείς είναι ερύθημα και κνησμός, αν και
στους περισσότερους είναι ασυμπτωματι-
κή. Αυτοϊάται, αλλά ο μέσος χρόνος υποχώ-
ρησης των συμπτωμάτων μπορεί να φτάσει
τους 13 μήνες. Ψυχολογικές επιπτώσεις εμ-
φανίζει το 10% των ασθενών που αναπτύσ-
σουν έκζεμα γύρω από τη βλάβη και όσοι
έχουν δευτερογενή λοίμωξη. 

της Κατερίνας Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Μεταξύ των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνεται και μία που
διερευνά συγκεκριμένα την ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα) και την ιχθύαση,
δύο παθήσεις που έχουν βαθιές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των μικρών
ασθενών. Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια φλεγμονώδης δερματοπάθεια
που έχει κατ’ εκτίμηση επιπολασμό 15,5%-20% στα παιδιά και 8% στους ενή-
λικες. Εμφανίζεται συνηθέστερα στην πρώιμη παιδική ηλικία, ακόμα και σε
παιδιά ηλικίας 2 ετών. Προκαλεί ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που εξαρ-
τώνται από την ηλικία, καθώς και κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς πα-
ράγοντες και υπόκεινται σε υφέσεις και εξάρσεις. Χαρακτηριστικό της είναι
οι κνησμώδεις βλάβες που συχνά επιδεινώνονται τη νύχτα, με συνέπεια τα
παιδιά να αναπτύσσουν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους κακή ποιότητα
ύπνου, η οποία έχει επιπτώσεις στη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση.
Έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά με έκζεμα έχουν επίσης άγχος, κατάθλιψη,
καθυστέρηση ανάπτυξης, γνωστικές δυσλειτουργίες και διαταραχή ελλειμ-
ματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η τελευταία είναι πιθανότερο κα-
τά 40%-50% να εμφανιστεί στους συγκεκριμένους ασθενείς, συγκριτικά με
τα υγιή παιδιά. Μελέτες έχουν βρει επίσης ότι 1,4% διατρέχει σχετικό κίν-
δυνο να παρουσιάσει μαθησιακές δυσκολίες.

Οι δερματοπάθειες «καταλύτης» 
για την ψυχική υγεία των παιδιών

Νόσοι όπως το έκζεμα, 
η ψωρίαση, η λεύκη, αλλά

και σπανιότερες όπως 
η μολυσματική τέρμινθος 

ή η ιχθύαση, έχουν
καταστροφικές επιπτώσεις

σε όλες τις πτυχές της ζωής
των νέων και των εφήβων 
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Τα τελευταία τρία χρόνια, ολόκληρος ο
κόσμος δοκιμάστηκε από την πανδημία.
Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη μπει σε

τροχιά αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας,
ενώ ευρωπαϊκά προγράμματα «τρέχουν» αυτήν
τη στιγμή, με στόχο τα υγειονομικά συστήματα
να κάνουν τη μετάβαση στην ψηφιακή και
πράσινη υγεία. 

Αυτό, φυσικά, έχει ως προαπαιτούμενο τη σω-
στή εκπαίδευση των εργαζομένων στην υγεία, οι
οποίοι ωστόσο βγαίνουν εξαντλημένοι από τη
δοκιμασία της πανδημίας, όπου ξεπέρασαν τα
ανθρώπινα όρια για να σώσουν ανθρώπινες
ζωές.  Στα τέσσερα πάνελ που διοργανώθηκαν
με αφορμή το 3ήμερο «European Health Sum-
mit» για την υγεία, με πρωτοβουλία του ευρω-
βουλευτή της ΝΔ Στέλιου Κυμπουρόπουλου στο
Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, εξέχοντες
ομιλητές εξέφρασαν την εμπειρία τους από τα
χρόνια της πανδημίας αλλά και μοιράστηκαν τις
γνώσεις τους πάνω στα ευρωπαϊκά δεδομένα και
τα νέα προγράμματα, ενώ συζητήθηκαν οι προ-
κλήσεις για το μέλλον σε σχέση με τις νέες τεχνο-
λογίες στην υγεία. 

Παράλληλα, έγινε εκτενής συζήτηση πάνω σε
δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε
τα ευρωπαϊκά υγειονομικά συστήματα να ανα-
πτυχθούν και να αναβαθμιστούν, όπως και οι δε-
ξιότητες των υγειονομικών. Φυσικά, σε πρώτο
πλάνο ήταν και η πορεία προς την πράσινη υγεία,
δηλαδή οι δράσεις ώστε να μειωθούν οι ρίποι και
η υπερκατανάλωση χαρτιού και αναλωσίμων κα-
τά τα χειρουργεία ή τις ιατρικές πράξεις, αλλά και
η εξοικονόμηση ενέργειας σε ηλεκτρικό και νερό. 

Η χρήση της τεχνολογίας

Οι ομιλητές τόνισαν πως η πανδημία έγινε η αι-
τία για περαιτέρω ενέργειες προς όφελος των
ασθενών με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως μέ-
σω της τηλεϊατρικής, αλλά και η ανάγκη για τη
χάραξη μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, η
οποία θα ορίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη
φροντίδα των ασθενών καθώς και για τις συνθή-
κες εργασίας των υγειονομικών. 

Ο κ. Κυμπουρόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων,
ότι υπάρχει ανάγκη για μια πραγματική πολυμετο-
χική προσέγγιση και για επαρκή εθνική και ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση. Οι ομιλητές έθιξαν την
ανάγκη ανάπτυξης μιας κουλτούρας διά βίου μά-
θησης, ενώ συζήτησαν τις προκλήσεις που προκύ-
πτουν για την Ευρώπη ώστε να έχει ηγετικό ρόλο
στην καινοτομία στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
αλλά και στην παροχή ευκαιριών στους εργαζομέ-
νους για ποιοτική κατάρτιση και διεύρυνση των
γνώσεών τους στον τομέα της υγείας. 

Το δεύτερο πάνελ συντόνισε στα αγγλικά η δη-
μοσιογράφος Υγείας του Star Channel, του «Π»
και της «Political», Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
η οποία με εύστοχες ερωτήσεις –βασισμένες
στην καθημερινή πρακτική στον χώρο της Υγεί-
ας– προς τους ευρωβουλευτές Στέλιο Κυμπου-
ρόπουλο και Dennis Radtke, καθώς και σε πέντε
ακόμα ομιλητές, κράτησε ζωντανό το ενδιαφέ-
ρον του κοινού αλλά και όσων είχαν εγγραφεί on
line και παρακολούθησαν ζωντανά την εκδήλω-
ση, που διήρκησε δύο ώρες. 

Η ψηφιακή υγεία
σε πρώτο πλάνο στο
Ευρωκοινοβούλιο

Ένα από τα πράγματα που μάθαμε
στην πανδημία ήταν ο διαχωρισμός
των κλινών και των ΜΕΘ σε Covid
και non-Covid και αυτό γινόταν για
λόγους πρόληψης, ώστε να μην
υπάρχει διασπορά στα νοσοκομεία. 
Η πανδημία όμως τελειώνει ή καλύ-
τερα μαθαίνουμε να ζούμε με τη νόσο Covid-19, η οποία
ωστόσο εξακολουθεί να δίνει κρούσματα. Στην τελευταία
σύσκεψη των Ειδικών της Επιτροπής συζητήθηκε εκτενώς
το θέμα να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός στις μονάδες
εντατικής και οι ασθενείς να νοσηλεύονται κανονικά σε
ΜΕΘ, όπως πριν από την πανδημία. Σε αυτό έπαιξε ρόλο ο
εμβολιασμός στην πλειονότητα του πληθυσμού αλλά και τα
«όπλα» που έχουν πλέον οι γιατροί στη φαρέτρα τους για
την αντιμετώπιση της ασθένειας. Έτσι, η Επιτροπή εισηγή-
θηκε και το υπουργείο Υγείας δέχθηκε οι ασθενείς με κο-

ρονοϊό να νοσηλεύονται σε όλες τις ΜΕΘ,
όπως συμβαίνει ήδη και με τα άλλα νοσήμα-
τα. Κατά τα άλλα, η Επιτροπή εκτιμά ότι είναι
νωρίς για πλήρη χαλάρωση των μέτρων προ-
στασίας για τον κορονοϊό στους υγειονομι-
κούς σχηματισμούς. Επίσης έχει ήδη προτα-
θεί και η νοσηλεία των ασθενών με Covid-19

σε κλινικές στις οποίες αρχικά είχαν εισαχθεί. Για παρά-
δειγμα, ο ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί για ορθο-
πεδικό θέμα αλλά βγαίνει θετικός σε τεστ ανίχνευσης κο-
ρονοϊού, να παραμένει στην κλινική στην οποία έκανε εισα-
γωγή. Για να τεθεί σε ισχύ ο μη διαχωρισμός πλέον των
ΜΕΘ σε Covid και non-Covid, θα υπάρξει ΚΥΑ που αναμένε-
ται τον Απρίλιο. Όλα τα μέτρα που είχαμε συνηθίσει τελει-
ώνουν από το τέλος του μήνα, με εξαίρεση την υποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας στα νοσοκομεία και στα γηροκομεία.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Οι νοσηλείες 
επιστρέφουν στην 
προ-Covid εποχή
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Στη σύγχρονη εποχή των
πληροφοριακών συστημάτων,
όπου η data base (βάση

δεδομένων) λειτουργείς ως
μελλοντολόγος ακριβείας με ελάχιστη
απόκλιση, ο μιντιακός κολοσσός ESPN
αποφάνθηκε πως πρωταθλητής Ελλάδας
για την τρέχουσα περίοδο θ’ αναδειχθεί
η ομάδα που θα συγκεντρώσει 75
βαθμούς. Κι ακόμα, η τελική διαφορά
ανάμεσα στον πρωταθλητή και τον τρίτο
της τελικής Super League βαθμολογίας
θα είναι μόλις ένας βαθμός. 

Η όλη μελέτη, που είναι κυρίως μαθημα-
τικά, βασίζεται σε τρεις ισχυρούς πυλώνες:
τις στατιστικές κατηγορίες της εταιρείας
Opta, τη χρηματιστηριακή αξία των ρόστερ
και τον αριθμό των γκολ σε επίθεση και
άμυνα.

Εννιά αγωνιστικές απομένουν για το τέ-
λος των play off και η βαθμολογία αυτήν τη
στιγμή είναι: Παναθηναϊκός 62, ΑΕΚ 60,
Ολυμπιακός 59 και ΠΑΟΚ 57. Υπενθυμίζου-
με ότι ο Ολυμπιακός «τρέχει» σερί 19 αγώ-
νων χωρίς ήττα, διαθέτει την καλύτερη επί-
θεση με 56 γκολ, 14 γκολ παθητικό και δια-
φορά τερμάτων το +42. 

Οι πιθανότητες

Σύμφωνα μ’ όσα λένε τα… κομπιούτερς
κι οι αριθμοί, ο πρωταθλητής θα τερματίσει
στους 75 βαθμούς, ο δεύτερος κι ο τρίτος
στους 74 και ο τέταρτος στους 70. Ποιες
είναι οι πιθανότητες για τον τίτλο με βάση
αυτή την εκτίμηση; Παναθηναϊκός 62%,
Ολυμπιακός 59%, ΑΕΚ 56% και ΠΑΟΚ 22%.

Επί του πρακτέου: Για να κριθεί ο τίτ-
λος στους 75 βαθμούς, θα πρέπει ο
πρωτοπόρος Παναθηναϊκός να συγκεν-
τρώσει στα play off κάτω από το 50% των
βαθμών του (μάξιμουμ 14 βαθμούς σε
30 αγώνες) και η ΑΕΚ να περάσει το 50%
με το ζόρι (μάξιμουμ 16 βαθμούς σε 30
αγώνες). Η Ένωση τόσους ακριβώς βαθ-
μούς (16) συγκέντρωσε και στα ματς της
κανονικής διάρκειας με αντιπάλους τις
πέντε ομάδες των play off. 

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο στην κανονική
διάρκεια συγκέντρωσε 20 βαθμούς!
Όμως, μέρος της βάσης δεδομένων για τον
Παναθηναϊκό είναι πως, από τους 20 βαθ-
μούς συνολικά, τους 13 τους κέρδισε στον
πρώτο γύρο και στον δεύτερο, σχεδόν τους
μισούς, επτά. Συνολικά, δε, με όλους τους
αντιπάλους, πήρε 37 στον πρώτο γύρο και

μόλις 24 στον δεύτερο. Επίσης, ο Παναθη-
ναϊκός έχει αδυναμία στο γκολ, μόλις 38
γκολ ενεργητικό, σε αντίθεση με τον Ολυμ-
πιακό που έχει 56, την ΑΕΚ 51 και τον ΠΑ-
ΟΚ 45. Το… καλό χαρτί για τους «πράσι-
νους» είναι η άμυνα (12 γκολ), με τους άλ-
λους όμως να είναι κοντά: Ολυμπιακός
14, ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ 16.

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα του
ESPN, όποια ομάδα κερδίσει 12 βαθμούς
με αντιπάλους τον Άρη και τον Βόλο, που
δίνουν τη δική τους μάχη για το 5ο ευρω-
παϊκό εισιτήριο, έχει βάσιμες ελπίδες να
πάρει τον τίτλο. 

Στα ντέρμπι της «Big 4», που προσφέ-
ρουν μάξιμουμ 18, οι βαθμοί λογικά θα
μοιραστούν, όπως και στην κανονική πε-
ρίοδο: 10 ο ΠΑΟΚ, 8 ο Παναθηναϊκός, 7 ο
Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Θα είναι πάρα πολύ
δύσκολο να προκύψει στα ματς ένα δεύτε-
ρο 12άρι πόντων.

του Άλκη Φιτσόπουλου

ESPN: Στους 75 βαθμούς κρίνεται ο τίτλος

Παίζει η Εθνική... διάλειμμα για τον «μύλο»
Πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει, λόγω των αγώνων της Εθνικής,
που έπαιξε χθες με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Euro 2024. Το γεμάτο το-
ξικότητα πρωτάθλημα θα συνεχιστεί τη μεταπροσεχή Κυριακή. Την προηγούμενη
εβδομάδα «σείσθηκε» συθέμελα όταν: Ο πρόεδρος της Super League 1 Β. Μαρι-
νάκης επισκέφτηκε τον ομόλογό του της ΕΠΟ Τάκη Μπαλτάκο και συμφώνησε μαζί
του να βοηθήσει ώστε να έρχονται elite διαιτητές κι όχι σαν κι αυτούς του αρχιδιαι-
τητή Μπένετ, που τίναξαν στον αέρα τα play off σε Χαριλάου (Άρης - ΠΑΟΚ) και Ν.
Φιλαδέλφεια (ΑΕΚ - Παναθηναϊκός). ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διαφώνησαν με τον Μαρινάκη
πως «κάνει προσωπικό παιχνίδι» και ο Μπαλτάκος ανακοίνωσε άλλα από αυτά που
συμφώνησαν με τον Μαρινάκη. Και τότε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού ισχυρίστηκε
ότι ο Μπαλτάκος απειλήθηκε από τον Δ. Μελισσανίδη. Μύλος.

Ο Παναθηναϊκός έχει τις
περισσότερες πιθανότητες,
αλλά τα ματς-κλειδιά είναι

με τον Άρη και τον Βόλο
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Δεν αλλάζει
Για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφι-

βολία: Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν
θα φτιάξει ποτέ με τους ίδιους πρωτα-
γωνιστές. Ποτέ. Με την προηγούμενη
ΕΠΟ έτσι είναι, μ’ αυτήν δεν άλλαξε τί-
ποτα, ούτε με την επόμενη. Τέλος.

Δικαιοσύνη
Με όλες αυτές τις καταγγελίες Μαρι-

νάκη, ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Πανα-
γιώτης Μπαλτάκος απειλήθηκε από τον
Μελισσανίδη, έπρεπε ήδη να είχε επι-
ληφθεί η αθλητική Δικαιοσύνη, για αρ-
χή. Για να μη λέει ή κάνει ο καθένας ό,τι
του καπνίσει.

«Κολλητοί»
Και να φανταστείτε ότι ο Μελισσανί-

δης με τον Μαρινάκη κάποτε ήταν…
κολλητοί και «αχτύπητο τρίο» με τον άλ-
λον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Νικό-
λα Πατέρα. Απ’ όταν αναμείχθηκαν με
το ποδόσφαιρο, δεν θέλει ο ένας να
βλέπει τον άλλον.

Χειμερία νάρκη
Tη Δευτέρα, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής

Στιβ Μπένετ κάλεσε τους προέδρους
των ομάδων των play off για κουβέν-
τα. Βγήκε από τη χειμερία νάρκη. Δεν
πρόκειται να βγει τίποτα. Ο Μπένετ
μάς έχει καταλάβει. Κι εμείς τον κατα-
λάβαμε.

Απινιδωτές
Ένα ερώτημα: Έγινε ολόκληρη φασαρία

για τον θάνατο δύο ποδοσφαιριστών μέσα
στο γήπεδο σε Καρδίτσα και Αργολίδα.
Επειδή δεν υπήρχαν απινιδωτές. Τώρα
που μιλάμε, υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα
της Επικράτειας; Η απάντηση είναι «όχι». 

Μέλι
Οι Έλληνες διαιτητές είναι άβουλα

όντα. Οι παράγοντες τους εξευτελί-
ζουν, τους μειώνουν, δεν τους χρησιμο-
ποιούν, ο κόσμος τους βρίζει και τους
καταριέται, αλλά συνεχίζουν να λένε
ότι είναι διαιτητές. Ερώτηση: Γιατί δεν
τα παρατάνε; Μέλι;

Απειλούν
Η εταιρεία ανίχνευσης παράνομου

στοιχηματισμού της UEFA, Sports
Radar, έστειλε άλλους 13 φακέλους
με παιχνίδια της Super League 2,
«ύποπτα προς χειραγώγηση». 

Κι αυτή η κατηγορία απειλεί με «λου-
κέτο» τον Αυγενάκη, επειδή δεν τους
δίνει όσα λεφτά θέλουν από το «Στοί-
χημα». Διαβάστε παρακάτω ποια παι-
χνίδια είναι.

«Ύποπτα»
Καλαμάτα - Ηρόδοτος 2-0, Παναθη-

ναϊκός Β’ - Απόλλων Λάρισας 5-2, Ρουφ
- Προοδευτική 0-1, Νίκη Βόλου - Απόλ-
λων Πόντου 3-0, Ρουφ - Ηρόδοτος 1-2,
Απόλλων Πόντου - Απόλλων Λάρισας 0-
1, Απόλλων Λάρισας - Αναγέννηση Καρ-
δίτσας 0-3, Διαγόρας Ρόδου - Απόλλων
Λάρισας 5-0, Απόλλων Πόντου - Πανσερ-
ραϊκός 0-2, Παναχαϊκή - Ιεράπετρα 2-0,
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 1-1, Θεσπρωτός -
Απόλλων Λάρισας 6-0, Ολυμπιακός Β’ -
Ηρόδοτος 4-0.

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Πώς οι διεθνείς
θα αποφύγουν
την τοξικότητα;

Hεθνική ομάδα ποδοσφαίρου
έπαιξε χθες στο Γιβραλτάρ το

πρώτο της παιχνίδι για τα προκριματικά
του Euro 2024, που θα γίνει στη Γερμα-
νία (το αποτέλεσμα στο paraskhnio.gr)
και την ερχόμενη Δευτέρα αντιμετωπί-
ζει σε φιλικό παιχνίδι την αντίστοιχη
της Εσθονίας στην «ΟΠΑΠ Arena-Αγιά
Σοφιά». Ο Ουρουγουανός ομοσπονδια-
κός τεχνικός κάλεσε τους εξής παί-
κτες: Αθανασιάδης, Πασχαλάκης, Βλα-
χοδήμος, Ρέτσος, Μπάλντοκ, Χατζη-
διάκος, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος,
Τσιμίκας, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Ρό-
τα, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης,
Κουρμπέλης, Μάνταλος, Σιώπης, Κων-
σταντέλιας, Χατζηγιοβάνης, Φορτού-
νης, Παπανικολάου, Ιωαννίδης, Μα-
σούρας, Πέλκας, Λημνιός, Γιακουμά-
κης και Παυλίδης. Πολλοί εξ αυτών
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση –φόρε-
σαν τη φανέλα τους στο παρελθόν– με
τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου.
Τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμ-
πιακό και τον ΠΑΟΚ. Με τα όσα τραγε-
λαφικά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο
τη φετινή σεζόν, ποιος μπορεί να εγ-
γυηθεί ότι παραμερίζουν τα συλλογικά
τους ένστικτα για λογαριασμό της εθνι-
κής ομάδας; Βεβαίως και η Εθνική εί-
ναι υπεράνω όλων. Για την ακρίβεια,
πρέπει να είναι. Τα παιδιά αυτά, ωστό-
σο, είναι άνθρωποι κι είναι λογικό να
επηρεάζονται από τη βρόμα και τη δυ-
σωδία που εκπέμπει το πρωτάθλημα
της Super League 1. Ποιος μπορεί να
τους νουθετήσει; Ουδείς, δυστυχώς.
Μόνο οι ίδιοι. Με την εγγενή φιλοπα-
τρία τους αλλά και την προβολή του
ονόματός τους μέσα από τις επιτυχίες
της Εθνικής. 
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! Από τα απομνημονεύματα του
Ροναλντίνιο: «Ήμασταν φτωχοί. Πάντα
χαμογελάω, ακόμα και στις ήττες. Ο
μακαρίτης ο μπαμπάς μου είχε μία
επιγραφή στα παπούτσια του: “el sueno
del nίnο - το όνειρο ενός παιδιού”. Μου
θυμίζει ότι πρέπει να είμαι ταπεινός».

Λες
και

ήταν
χθες...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το 1965, στο Στάδιο Καραϊσκάκη, η
Εθνική έχασε 4-1 από τη Σοβιετική
Ένωση. Στη φωτογραφία ο καλύτερος
τερματοφύλακας όλων των εποχών, Λεβ
Γιασίν, με το «πουλί» τον Τάκη
Οικονομόπουλο του Παναθηναϊκού.
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Η νέα εμφάνιση της Εθνικής μήπως μοιάζει με τη σημαία της Φινλανδίας;



Οι δημοσκοπήσεις που είδαν το
φως της δημοσιότητας τις τε-
λευταίες ημέρες και οι οποίες

διενεργήθηκαν λίγο μετά την τραγωδία
των Τεμπών επιβεβαιώνουν πως, χωρίς
να έχει αλλάξει ο συσχετισμός των πολι-
τικών δυνάμεων, διαμορφώνεται μια
«γκρίζα ζώνη» στην περιοχή των αναπο-
φάσιστων. Η αιτία είναι η τραγωδία των
Τεμπών, για την οποία οι πολίτες σε ένα
ποσοστό της τάξης του 70%-80%, όπως
κατέδειξαν οι δημοσκοπήσεις, επιρρί-
πτουν ευθύνες συνολικά στο πολιτικό
σύστημα. Παρατηρεί ακόμη κανείς πως,
πέραν της «γκρίζας ζώνης», πουθενά αλ-
λού δεν καταγράφεται κάποιο ρεύμα. Οι
απώλειες που υφίσταται το κυβερνών
κόμμα δεν μετατρέπονται σε όφελος ού-
τε για τη μείζονα αντιπολίτευση αλλά ού-
τε και για την ελάσσονα, ενώ δεν φαίνε-
ται να ενισχύεται ιδιαίτερα η αντισυστη-
μική ψήφος. Το τελευταίο αυτό στοιχείο
μπορεί να οδηγήσει σε ένα σχετικά
ασφαλές συμπέρασμα. Πως η οργή, η
απογοήτευση, η δυσπιστία και όποιο άλ-
λο συναίσθημα περιλαμβάνεται στη
σφαίρα του θυμικού δεν έχουν χαρακτή-
ρα σαφούς και τελεσίδικης αποδοκιμα-
σίας. Δηλούν, περισσότερο, μια στάση
αναμονής εκ μέρους των πολιτών.

Ασφαλώς κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει
τελικά η κρίσιμη αυτή μάζα ψηφοφό-
ρων, που παραδοσιακά εκδηλώνει την
πλέον ρευστή εκλογική συμπεριφορά
και διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο
στο ζύγι της κάλπης. Μπορεί όμως να
υποθέσει πως είναι διατεθειμένη να πα-
ράσχει έναν κάποιο χρόνο στα κόμματα
που διεκδικούν την ψήφο της, τα οποία
θα «μετρήσει» τόσο σε όρους διαχειρι-
στικής επάρκειας όσο και συμπεριφο-
ρών πριν την τελική της κρίση. Κι εδώ εί-
ναι η πρόκληση. Τα δοκιμασμένα υλικά
της πόλωσης δεν αποδίδουν και τα τε-
χνάσματα του συνήθους πολιτικού παι-
χνιδιού είναι πλέον αντιπαραγωγικά. 

Το δίλημμα, επομένως, στις επόμε-
νες εκλογές, όταν και θα καταλαγιάσει η

οργή, δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Οι
πολίτες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της
οπισθοδρόμησης και της συνέχισης της
προοδευτικής, μεταρρυθμιστικής πορεί-
ας, η οποία διασφάλισε τόσο τις κοινωνι-
κές παροχές όσο και τις ατομικές ελευ-
θερίες των πολιτών. Οι ψηφοφόροι που
θα βρεθούν αύριο μπροστά στην κάλπη
πρέπει να γνωρίζουν πως η Ελλάδα σή-
μερα έχει αλλάξει. Δεν έχει την παραμι-
κρή σχέση με την Ελλάδα του 2010. Η
οικονομία πηγαίνει πολύ καλύτερα. Η
ανεργία έχει αποκλιμακωθεί. Η οικονο-
μία διαθέτει επαρκείς πόρους για να
ασκεί κοινωνικές πολιτικές εν μέσω των
υγειονομικών και ενεργειακών κρίσεων.
Η χώρα είναι αμυντικά θωρακισμένη.
Διαθέτει ένα ισχυρό γεωπολιτικό αποτύ-
πωμα. Και πρέπει επίσης να αναλογι-
σθούν ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλη-
ρώσει με το παραπάνω το γεγονός ότι
παραδόθηκε στον λαϊκισμό, στις ψεύτι-
κες υποσχέσεις και στις εύκολες λύσεις.
Ο πόνος των πολιτών για την τραγωδία
των Τεμπών, ναι, είναι βαθύς και ουσια-
στικός. Απαιτεί απαντήσεις και λύσεις.
Δεν αναζητά όμως ανακύκλωση των πα-
λαιών ξεπερασμένων συνταγών, ούτε
ακραίες κραυγές, λαϊκίστικες συνταγές
και «πολακισμούς».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Την περασμένη Τετάρτη άρχι-
σαν (σε ξενοδοχείο στην Άγ-

κυρα) και πάλι οι ελληνοτουρκι-
κές συνομιλίες «θετικής ατζέν-
τας» από εκεί που σταμάτησαν.
Και ξέρετε πού σταμάτησαν; Στην
κατασκευή μιας νέας υπερσύγ-
χρονης γέφυρας στον Έβρο, η
οποία μάλιστα έχει προλάβει να
σχεδιαστεί και να δημοπρατηθεί.

� Η τελευταία συμφωνία που υπέ-
γραψαν οι υφυπουργοί Εξωτε-

ρικών των δύο χωρών, Κώστας
Φραγκογιάννης και Μπουράκ
Αχτσαμπάχ, λίγο προτού ο Ερντο-
γάν κλείσει την πόρτα του διαλό-
γου, ήταν η ακτοπλοϊκή σύνδεση
της Σμύρνης με τη Θεσσαλονίκη, η
οποία όμως «πάγωσε». Πάντως οι
νέες ελληνοτουρκικές συνομιλίες
αρχίζουν με «εντολή Ερντογάν» και
αυτό έχει τη σημασία του.

� Οι Ισραηλινοί κομάντος που
βρέθηκαν προ ημερών στην

Κομοτηνή για συνεκπαίδευση με
τους Έλληνες στρατιώτες δεν εν-
τυπωσιάστηκαν τόσο από τις άψο-
γες ασκήσεις και το… πολεμικό
σενάριο, που αναπτύχθηκε, αλλά
εκείνο που τους έκανε εντύπωση
ήταν μια κινητή μονάδα αρτοποι-
ίας των ελληνικών Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Ένας κινητός φούρνος
δηλαδή, που πρόβαλε ξαφνικά
φέρνοντάς τους ζεστό ψωμί με-
σούσης της ασκήσεως.

� Τέτοια μονάδα δεν διαθέτουν οι
Ισραηλινοί, που θεωρούνται ως

ένας από τους πλέον σύγχρονους
στρατούς στον κόσμο. Το έλεγαν
παντού, ενθουσιάστηκαν με το ζεστό
ψωμί που έφαγαν την ώρα που έκα-
ναν άσκηση και το έλε-
γαν και όταν επέ-
στρεψαν στην πα-
τρίδα τους.

� Για την ιστο-
ρία: Ο κινητός

φούρνος ανήκει στον
Λόχο Εφοδιασμού Μεταφορών
των Ενόπλων Δυνάμεων και τον
εισήγαγε για πρώτη φορά στον
Στρατό ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης,
όταν ήταν υπουργός Εθνικής
Άμυνας.

ΦΩ.Σ

Οπισθοδρόμηση ή μεταρρυθμιστική πορεία;
i-kyr

…Και πώς θα είχαμε εκλογές χωρίς Πολάκη;

«Τι λες ρε καλλιτέχνη (Πολάκη); Να ζητήσω συγγνώμη εγώ
από τον ελληνικό λαό για τα τελευταία 13 χρόνια; Ψήφισα εγώ
μνημόνια όπως εσύ; Υποστήριξα εγώ μνημόνια όπως εσύ; 
Τι λες, ρε άσχετε, άθλιε, συκοφάντη, βρομιάρη!»

ΕIΠΕ
ο Νίκος 
Χατζηνικολάου:

Και… λίγα 
του είπες, Νίκο.

Τα δοκιμασμένα 
υλικά της πόλωσης 
δεν αποδίδουν και 
τα τεχνάσματα 
του συνήθους πολιτικού
παιχνιδιού είναι πλέον
αντιπαραγωγικά


