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Δ
εν του έφταναν οι «άσπονδοι» σύντροφοι της
Ομπρέλας, ο Σκουρλέτης, ο Φίλης, ο Τσακα-
λώτος και οι συν αυτοίς, τώρα του προέκυ-
ψαν και οι «εκσυγχρονιστές» της Γέφυρας! 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πλέει σε πελάγη ευτυ-
χίας το τελευταίο διάστημα, καθώς έχει πυκνώσει η
εκ των έσω κριτική, που μεταδίδεται σαν… κορονοϊός
από τάση σε τάση, και μάλιστα οδεύοντας στην τελική
ευθεία για το 3ο Συνέδριο. Στην «αντιπολίτευση» που
του ασκεί η παλιά φρουρά των 53+ για την πρόταση
εκλογής προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα
μέλη του κόμματος -ειρήσθω εν παρόδω, η Ομπρέλα
έδωσε στη δημοσιότητα και νέο κείμενο-πλατφόρμα
με τα «ναι» και τα «όχι» ενόψει Συνεδρίου που απο-
δοκιμάζει και πάλι την εκλογή από τη βάση για να μη
γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα «κόμμα σουπερμάρκετ»- προστέ-
θηκαν και τα πυρά μελών που ανήκουν στη Γέφυρα,
όπως ο Ν. Μπίστης και η Μαρία Ρεπούση, οι οποίοι με

αφορμή τον «αψύ Σφακιανό» και τη συμπεριφορά του
στη Βουλή αρθρογράφησαν σε βάρος του, με τα…
σκάγια να βρίσκουν και τον πρόεδρο. Ο κ. Μπίστης
από τη μια γράφει για «τοξικές συμπεριφορές» και
για «καμώματα Πολάκη» που προκαλούν ζημιά στον
ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δεν αφήνουν να ολοκληρωθεί η
«ώσμωση των προοδευτικών δυνάμεων προσφέρον-
τας συγκολλητική ουσία στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο». Η
κυρία Ρεπούση, από την άλλη, χρεώνει «ακραία σεξι-
στικό λόγο» στον Παύλο Πολάκη που προσβάλλει βα-
θιά τις αξίες της Αριστεράς. Και ακολουθούν τα κεί-
μενα με υπογραφές Ομπρέλας σε διάφορες εκδοχές,
με κριτική για την πρόταση του προέδρου για αλλαγές
στην εκλογική διαδικασία, που «αιφνιδίασε γιατί δεν
συζητήθηκε στα κομματικά όργανα», όπως είχε ση-
μειώσει από την πλευρά του ο Π. Σκουρλέτης…

Η εσωκομματική Βαβέλ στον ΣΥΡΙΖΑ είθισται να
καλύπτεται από το ίδιο το προφίλ του ως κόμματος

της σύγχρονης ευρωπαϊκής Αριστεράς και του Σοσια-
λισμού όπου «επιβάλλονται» οι διαφορετικές γνώμες
και απόψεις, όπως και η διατύπωσή τους χωρίς τους
«κινδύνους» των αστικών κομμάτων, πειθαρχικές
επιπλήξεις, διαγραφές κ.λπ. Ωστόσο, αυτό το «πλεο-
νέκτημα» μετατρέπεται σε πρόβλημα από τη στιγμή
που λειτουργεί κυρίως ως τρόπος αμφισβήτησης και
της ηγεσίας αλλά και του ίδιου του προσανατολισμού
του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος εξουσίας μέσω διευρύνσε-
ων και «ανοιγμάτων».

Η ουσία είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να
συνεχίσει να λειτουργεί πυροσβεστικά στις όποιες
εντάσεις και να παίζει τον ρόλο της «συγκολλητικής
ουσίας» ενόψει του «συνεδρίου αναγέννησης», όπως
κάποιοι το χαρακτηρίζουν. Με τον χρόνο πλέον να τον
πιέζει και ενόψει συνεδρίου αλλά και όποιων πολιτι-
κών εξελίξεων μπορεί να είναι μπροστά, τις οποίες
σίγουρα δεν ορίζει ο ίδιος.
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Τ
ο πρωί της Τετάρτης ο Γιώργος Γερα-
πετρίτης μπήκε στο αεροπλάνο και
βρέθηκε στη Γενεύη, έδρα της UE-
FA. Η δημοσιοποίηση της είδησης

αμέσως έφερε μνήμες επιτροπείας στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο και το ταξίδι συνδέθηκε
με το τραγικό περιστατικό της δολοφο-
νίας του 19χρονου Άλκη στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Γεραπετρίτης μετέβη
στη Γενεύη ως προσκεκλημέ-
νος της UEFA σε προγραμματι-
σμένο από καιρό ταξίδι, το οποίο
αφορούσε την αντιδικία που έχει
προκύψει ενώπιον του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου με την ευρω-
παϊκή Σουπερλίγκα, η οποία
επιδιώκει τη δημιουργία κλει-
στού πρωταθλήματος των κο-
ρυφαίων κλαμπ της Ευρώπης.
«Το ζήτημα αυτό έχει κομβική ση-
μασία για το μέλλον του ποδοσφαί-
ρου στην Ευρώπη και τη διατήρηση του χα-
ρακτήρα του ως ανοιχτού για τις ομάδες και
προσβάσιμου σε όλους τους φιλάθλους. Στη
δίκη που έχει ανοίξει παρεμβαίνουν υπέρ
των θέσεων της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
και αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης», ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη,
αποσυνδέοντας το ταξίδι από τα τρέχοντα. 

Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Political», κατά τη διάρκεια της παρουσίας
του στη Γενεύη ο κ. Γεραπετρίτης είχε επαφή
με τον ισχυρό άνδρα του ευρωπαϊκού ποδο-
σφαίρου Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος είχε
και την πρωτοβουλία της συνάντησής τους.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτή την
επαφή ο Τσέφεριν εμφανίστηκε αποφασι-
σμένος για «σοβαρές παρεμβάσεις» στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό βεβαίως δεν έχει
να κάνει με τη δολοφονία του Άλκη, μιας και
αυτό αντιμετωπίζεται ως ένα περιστατικό

ποινικής φύσεως που αφορά το κάθε κρά-
τος-μέλος της UEFA, αλλά είναι η ωρίμανση
σκέψεων εδώ και δύο χρόνια που η UEFA
έχει εμπλακεί πιο ενεργά. 

Η ώρα της «Ολιστικής μελέτης»
Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο χρόνια,

όταν το Μαξίμου πήρε τα πράγματα στα χέρια
του και ο πρωθυπουργός απείλησε τις ποδο-
σφαιρικές ομάδες με Grexit από τις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις, ο κ. Τσέφεριν είχε έρ-
θει στο Μαξίμου και είχε υπογράψει ένα

μνημόνιο με τον κ. Μητσοτάκη. Στη βά-
ση αυτού του μνημονίου συνεργα-

σίας έχει εκπονηθεί μια μεγάλη
μελέτη 100 σελίδων για την ανα-
μόρφωση δομών στο ελληνικό
ποδόσφαιρο. Αυτή η λεγόμενη

«Ολιστική μελέτη», την οποία,
ειρήσθω εν παρόδω, έχει ψηφίσει

τύποις η ΕΠΟ, είναι τώρα το επίδικο
και αυτό που θέλει η UEFA να

εφαρμοστεί.
Κωδικοποιημένα, η μελέτη

περιλαμβάνει μια μεγάλη πα-
ρέμβαση στις δομές του ελληνι-

κού ποδοσφαίρου: αποσύνδεση
της διαιτησίας από την ΕΠΟ για να

είναι πιο ανεξάρτητη, αλλαγές στην
αθλητική δικαιοσύνη, «κόντεμα» των αρμο-
διοτήτων και του εύρους παρέμβασης της
ΕΠΟ, με τη λογική να «σπάσουν» οι πελατει-
ακές δομές. Αυτά ως προς το ποδόσφαιρο εν
γένει. Διότι η αθλητική βία αναμένεται να
αποτελέσει αντικείμενο σύσκεψης από τη
νέα εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, θα γίνει
στο Μέγαρο Μαξίμου μια συζήτηση, ενώ
πρωτοβουλίες αναμένεται να αναλάβει και ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θε-
οδωρικάκος.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή,
πέραν της εφαρμογής του υπάρχον-
τος νόμου, που θα πρέπει να συμφω-
νηθεί από την Πολιτεία, τους ιδιοκτή-
τες των μεγάλων ομάδων αλλά και
τους εκπροσώπους της ίδιας της κοι-
νωνίας των πολιτών, να βάλουμε ένα
τέλος στην ανοχή της οπαδικής βίας
και του χουλιγκανισμού».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ως πολιτι-
κός προϊστάμενος της ΕΛΑΣ, έθεσε
το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
οι επιχειρησιακοί παράγοντες του
Σώματος. Για αυτό και η αστυνο-
μική επιχείρηση που πραγ-
ματοποιήθηκε χθες σε
συνδέσμους οπαδών
στην Αττική ήρθε ως φυ-
σική συνέχεια αυτής στη
Θεσσαλονίκη. Οι έφοδοι -
μετά την εντολή του αθλη-
τικού εισαγγελέα Κώστα Σπυ-
ρόπουλου- πραγματοποιήθηκαν σε
συνδέσμους οπαδών Ολυμπιακού,
Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε
Ίλιον, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους
και Ομόνοια αντίστοιχα. Στην Αστυνο-
μία γνώριζαν ότι δεν θα έβρισκαν το
σύνολο του «οπλοστασίου» των χού-
λιγκαν. Ήταν δεδομένο ότι μετά τη
στυγερή δολοφονία του 19χρονου
Άλκη θα επιχειρούσαν να τα «εξαφα-
νίσουν» από χώρους που η ΕΛΑΣ
μπορεί να μπει και να τους κάνει
«φύλλο και φτερό». Δεν βρέθηκαν
όμως και λίγα...

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ κατασχέθη-
καν μαχαίρι, τσεκούρι, δύο μη ενερ-
γοποιημένες φωτοβολίδες, 15 ξύλινα
και ένα μεταλλικό κοντάρι, 8 ξύλινα
καδρόνια με βίδες, 14 κράνη μοτοσι-

κλέτας, 6 σπρέι βαφής διαφόρων
χρωμάτων, 11 καπνογόνα - βαρελάκια
και σύστημα καταγραφής εικόνας.

Η πολιτική και φυσική ηγεσία της
Αστυνομίας, όμως, έστειλε μήνυμα
ότι με την οπαδική βία πρέπει επιτέ-
λους να τελειώσουμε σε αυτήν τη χώ-
ρα, που μετράει τουλάχιστον 12 νε-
κρούς και δεκάδες τραυματίες τις τε-
λευταίες τέσσερις δεκαετίες. 

Παρέμβαση Αρείου Πάγου
Την ίδια στιγμή σύσταση για την αντι-

μετώπιση της εγκληματικότητας με
αθλητικό υπόβαθρο απευθύνει με

εγκύκλιο προς όλους τους ει-
σαγγελείς Πρωτοδικών της

χώρας ο αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου (αρμό-
διος για θέματα αθλητι-

σμού) Ζαχαρίας Κοκκινά-
κης. Και όσο η Αστυνομία

δείχνει αποφασιστικότητα και
πυγμή απέναντι στους χούλιγκαν τόσο
πιο δύσκολο θα είναι οι χώροι αυτοί να
λειτουργούν ως «ορμητήρια» και «απο-
θήκες οπλισμού». Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρι-
κάκος άλλωστε έσπευσε να στείλει το
μήνυμα: «Καμία ομάδα ποδοσφαίρου ή
μπάσκετ δεν έχει να κερδίσει από το να
έχει κακούς και εγκληματίες μέσα
στους συνδέσμους της και πρέπει να
μπει τέλος. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ευρύ-
τερη και μεγαλύτερη κίνηση».

Παπ. 

Συναγερμός και
παρεμβάσεις για
το ποδόσφαιρο

Τι συζήτησε στη Γενεύη 
ο υπουργός Επικρατείας 
Γιώργος Γεραπετρίτης με 
τον ισχυρό άνδρα της UEFA
Αλεξάντερ Τσέφεριν

Τάκης Θεοδωρικάκος:
«Τέλος στην ανοχή 
της οπαδικής βίας» 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης Η ΕΛΑΣ ξήλωσε 

τα οπλοστάσια των συνδέσμων
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του Δημήτρη Δραγώγια 

Τ
ους συνεργούς του 23χρονου χούλιγκαν
που συνελήφθη για τη δολοφονία του
19χρονου Άλκη αναζητούν οι Αρχές.
Ήδη ο 23χρονος πήρε τον δρόμο για τις

φυλακές, καθώς καταδικάστηκε σε τέσσερα χρό-
νια φυλάκισης και τρεις μήνες χωρίς αναστολή
για τα ευρήματα σε σύνδεσμο οπαδών όπου έκα-
νε έφοδο η Αστυνομία. «Κλειδί» για τις έρευνες
αναμένεται να αποτελέσουν τα αποτελέσματα
από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του
23χρονου, καθώς θα προκύψουν τα άτομα με τα
οποία επικοινώνησε πριν και μετά την αιματηρή
επίθεση. 

Συζήτηση για το φιλικό
Σε συζήτηση για τη διεξαγωγή φιλικού παιχνι-

διού Άρη και ΠΑΟΚ στη μνήμη του Άλκη ήρθαν ο
διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Μάκης
Γκαγκάτσης και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Άρης
Θόδωρος Καρυπίδης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Δι-
καστικό Μέγαρο μετά τη συνάντηση που είχαν με
τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

«Είναι εγκληματίας, δεν είναι ΠΑΟΚ, αυτο-
προσδιορίζεται οπαδός του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για
έναν δολοφόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι
ένα ζώο και ζητάω συγγνώμη από τα ζώα. Η Αστυ-
νομία να κάνει τη δουλειά της», ανέφερε ο Μάκης
Γκαγκάτσης και εξέφρασε θλίψη, συγγνώμη και
συμπαράσταση στην οικογένεια του Άλκη. «Όλοι
τον βλέπουμε σαν δικό μας παιδί, γιατί οι περισ-
σότεροι έχουμε παιδιά και καταλαβαίνουμε πώς
αισθάνεται», σημείωσε. Σε ερώτηση αν ΠΑΟΚ θα
πληρώσει τον δικηγόρο του 23χρονου, το απέρρι-
ψε κατηγορηματικά, λέγοντας πως «είναι αστείο
να απαντήσω». «Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν έχει
καμία σχέση με αυτά που ακούγονται και προφα-
νώς και δεν ισχύουν», τόνισε. 

«Όχι σε εμπρηστικές δηλώσεις»
Στη συνέχεια συζήτησαν με τον μεγαλομέτοχο

του Άρη Θόδωρο Καρυπίδη να γίνει φιλικός αγώ-
νας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη με φιλάθλους,
πραγματοποιώντας την επιθυμία για τη διεξαγω-
γή φιλικού παιχνιδιού που εξέφρασε ο πατέρας
του αδικοχαμένου 19χρονου Άλκη τη μέρα της
κηδείας του. Η διεξαγωγή του φιλικού πάντως θα
επαναξιολογηθεί όταν ωριμάσουν οι συνθήκες
και αφού προηγουμένως θα φυλακιστούν όσοι
εμπλέκονται στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη
με την παρουσία μόνο οικογενειών και παιδιών.

Τέλος, ο εισαγγελέας ζήτησε να μη γίνονται εμ-
πρηστικές δηλώσεις των παραγόντων και να
ασκούν οι ΠΑΕ έλεγχο στους οπαδούς παρεμβαί-
νοντας σε περιπτώσεις ακραίων συμπεριφορών.
Στη συνάντηση παρών ήταν και ο πρόεδρος του
ΓΣ Ηρακλή Φώτης Θέος. 

Αναβλήθηκαν 
οι δίκες των
συλληφθέντων
συνδεσμιτών
Αναβλήθηκαν οι δίκες των δύο συλλη-
φθέντων από την έφοδο της Αστυνομίας
σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών
στη Θεσσαλονίκη λόγω απουσίας μαρ-
τύρων.
Ο πρώτος, 36 ετών, που δήλωσε ότι είναι
αδειοδοτημένος υπεύθυνος συνδέσμου
από τη Γενική Γραμματεία, αναμενόταν
να δικαστεί σήμερα και ζήτησε ο ίδιος
αναβολή. Όπως είπαν οι δικηγόροι του,
μόλις πληροφορήθηκε ότι η Αστυνομία
πρόκειται να κάνει έλεγχο παρουσιά-
στηκε αυτοβούλως, ενώ τόνισαν ότι δεν
έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Ο
δεύτερος συλληφθείς θα δικαστεί την
επόμενη εβδομάδα αυτοδικαίως, καθώς
έλειπαν οι μάρτυρες αστυνομικοί.
Νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη
και στους δύο για παράνομη οπλοκατο-
χή, κατοχή αντικειμένων που μπορούν
να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και
κατοχή αντικειμένων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια, ενώ
στον πρώτο ασκήθηκε ποινική δίωξη και
για λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς
άδεια. Ενώ οι επιχειρήσεις βρίσκονται
σε πλήρη εξέλιξη, συγκλονίζουν ο παπ-
πούς και η γιαγιά του Άλκη: «Εγώ είμαι
περήφανος για τα παιδιά που ανέθρεψα
και για τα εγγόνια μου. Ρωτάω τον πατέ-
ρα αυτών των παιδιών: Είναι περήφα-
νοι;», λέει ο παππούς. Η γιαγιά του μιλά
για το παιδί που χάθηκε: «Τέτοιο παιδί
δεν υπήρχε στον κόσμο. Από καλοσύνη,
από ευγένεια, μελετηρό, χαρούμενο…
Αυτό μόνο έχω να σας πω».

Τα κινητά «δίνουν» τους συνεργούς

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δολοφόνους 
του Άλκη - Μ. Γκαγκάτσης: «Είναι ζώο, εγκληματίας,
αυτοπροσδιορίζεται ως οπαδός του ΠΑΟΚ»

Οι διοικητικοί 
παράγοντες του Άρη 
Θ. Καρυπίδης (πάνω),
του Ηρακλή Φ. Θέος
(αριστερά) και 
του ΠΑΟΚ 
Μ. Γκαγκάτσης (δεξιά)
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Εντολή Μητσοτάκη κάθε
θετικό μέτρο ή παρέμβαση 
να επεξηγείται επαρκώς και
μέσω παραδειγμάτων για να
καθίσταται κτήμα του πολίτη

Ξ
εκάθαρη προτεραιότητα στην
ανάδειξη του μετρήσιμου κυβερ-
νητικού έργου σε τομείς όπως η
οικονομία, η καθημερινότητα, η

υγεία, η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας,
αλλά και με τρόπο που μπορεί εύκολα να
«νιώσει» ο πολίτης, δίδει κατά πληροφορίες
εφεξής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Επ’ αυτού εξάλλου ο πρωθυπουργός
έχει δώσει σαφείς εντολές κάθε θετικό
μέτρο ή παρέμβαση να επεξηγείται επαρ-
κώς και μέσω παραδειγμάτων προκειμέ-
νου να καθίσταται κτήμα του πολίτη η δια-
φορά με το χθες. Προς επίρρωσιν των
προαναφερθέντων, η προ ημερών απόφα-
ση για μείωση του ΕΝΦΙΑ και πώς αυτή
μεταφράζεται για τη συντριπτική πλειονό-
τητα των νοικοκυριών ή η επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στη Viva Wallet, ώστε να υπο-
γραμμίσει εκείνες τις κυβερνητικές επι-
λογές που διευκόλυναν αυτήν και πιθα-
νώς και άλλες εξαγορές στο μέλλον,
εκλαμβάνονται από το Μέγαρο Μαξίμου
και ως αντίβαρα της ακρίβειας, η οποία
απειλεί ευθέως τον οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό.

Το θετικό αφήγημα
Η υιοθέτηση του θετικού αφηγήματος

ως του κεντρικού πλέον κυβερνητικού
δόγματος μαρτυρά μεταξύ άλλων και την
αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου να υπο-
γραμμίσει τη «βελούδινη» μετάβαση σε
μια κατάσταση οιονεί κανονικότητας
ύστερα από 24 μήνες, όπου η πανδημία
σχεδόν μονοπώλησε την κυβερνητική
δράση. Πάντως, συνομιλητές του πρωθυ-
πουργού τονίζουν με νόημα ότι η σαφής
επιδίωξη του Κυριάκου Μητσοτάκη να με-
ταφέρει το βάρος στο πεδίο του ελέγχου
του βαθμού εκπλήρωσης των προεκλογι-
κών εξαγγελιών, πέραν του γεγονότος ότι
μαρτυρά την κυβερνητική αυτοπεποίθηση
για τα έως τώρα πεπραγμένα παρά τις αν-
τίξοες συνθήκες, αποτελεί και μια πρώτη
απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου στο νέο
τρικομματικό σκηνικό που διαμορφώνει η
σημαντική άνοδος που καταγράφει το ΚΙ-
ΝΑΛ υπό τη νέα ηγεσία του Νίκου Αν-
δρουλάκη. 

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι ο
πρωθυπουργός επιθυμεί πάση θυσία να
ρυμουλκήσει το κυβερνητικό σκάφος μα-
κριά από τις… θύελλες της ακραίας πολι-
τικής πόλωσης και του διχασμού, που
καλλιεργεί συνειδητά ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
ασφυκτιά σε συνθήκες ομαλότητας μην
έχοντας πειστικό και ρεαλιστικό κυβερ-
νητικό αφήγημα. Όμως, η αποφυγή της
ανούσιας και εν πολλοίς τεχνητής πόλω-
σης ως συνειδητή πολιτική πρακτική επι-
στρατεύεται και στο πλαίσιο της μάχης του
Κέντρου, που προμηνύεται σφοδρή όσο
και καθοριστική για το τελικό εκλογικό
αποτέλεσμα: στην κρίσιμη μάζα των με-
τριοπαθών ψηφοφόρων που δεν έχουν
έντονες κομματικές ταυτίσεις αλλά τους
ενδιαφέρει η απτή βελτίωση της καθημε-
ρινότητας, με ό,τι αυτή συνεπάγεται, η
υπεροχή του προγραμματικού λόγου και

της παρουσίασης των κυβερνητικών πε-
πραγμένων έναντι της εμπρηστικής ρητο-
ρικής, των θεατρινισμών και του κομματι-
κού χαρτοπόλεμου εκτιμάται ότι θα διατη-
ρήσει άθικτο τον πυρήνα των ερεισμάτων,
που απολαμβάνει η Νέα Δημοκρατία προς
απογοήτευση του ΚΙΝΑΛ, που εμφανίζε-
ται εσχάτως ως ο επίδοξος διεκδικητής
του ίδιου ζωτικού χώρου. 

Πρωτοβουλία κινήσεων
Και μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να εξα-

πολύει πλέον ευθέα βέλη προς τη Χαριλά-
ου Τρικούπη επιχειρώντας να την υποχρε-
ώσει να πάρει ξεκάθαρες θέσεις, άρα και
το ανάλογο πολιτικό κόστος, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει πως το ΚΙΝΑΛ προκρίνεται
ως… προνομιακός συνομιλητής του κυ-
βερνώντος κόμματος έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Τουναντίον, εξ απορρήτων συνεργάτης

του Κυριάκου Μητσοτάκη επεσήμαινε
προς την «Political» ότι η θωράκιση της
πολιτικής συμμαχίας, που έφερε τη Νέα
Δημοκρατία σε ρόλο οδηγού των πολιτι-
κών εξελίξεων το 2019, θα περιορίσει αυ-
τόματα τον χώρο δράσης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙ-
ΝΑΛ, που μοιραία θα επιδοθούν σε έναν
μεταξύ τους πόλεμο επιβίωσης, αφήνον-
τας την πρωτοβουλία των κινήσεων στον
Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο καθ’ οδόν προς τις επικεί-
μενες βουλευτικές εκλογές οριστικοποίησε η Νέα Δημοκρα-
τία, ανακοινώνοντας πως το 14ο Τακτικό Συνέδριο του κόμμα-
τος, που αναβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω Covid,
θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τριήμερο του Μαΐου. Ανώτερη
κομματική πηγή σημείωνε προς την «Political» ότι «δεν
υπήρχε καμία βιασύνη», καθώς και ότι η Πειραιώς δεν είχε
διάθεση να κάνει εκπτώσεις ως προς τη συμμετοχή, επιδιώ-
κοντας να διασφαλίσει την ασφαλή παρουσία περίπου 1.000
παρατηρητών, πλέον του κυρίως σώματος του Συνεδρίου.

Στο κόμμα εμφανίζονται πλήρως ικανοποιημένοι από τη
μεγάλη διάθεση για ενεργό παρουσία της «γαλάζιας» βάσης
στις κομματικές διαδικασίες, κάτι που διαπιστώνεται στο πυ-
κνό πρόγραμμα περιοδειών τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη

όσο και του γραμματέα Παύλου Μαρινάκη.
Πηγές της Πειραιώς παρατηρούν με νόημα πως σε αντίθε-

ση με τον ηττημένο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχει προβεί τα τελευταία
2,5 χρόνια σε καμία εσωκομματική διαδικασία, η νικήτρια
των εκλογών του Ιουλίου του 2019 Νέα Δημοκρατία έχει ήδη
προλάβει να πραγματοποιήσει Συνέδριο του κόμματος, Συνέ-
δριο της ΟΝΝΕΔ, αλλά και εσωκομματικές εκλογές για την
ανάδειξη της ηγεσίας ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ.

Τέλος, έμπειροι κομματικοί παράγοντες σχολιάζουν σε
κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους πως ο ορισμός της διεξαγωγής
του «γαλάζιου» Συνεδρίου στις αρχές Μαΐου απομακρύνει,
αν δεν καίει, οριστικά το σενάριο που είχε διακινηθεί στο
πρόσφατο παρελθόν για πρόωρες εκλογές πριν από το καλο-
καίρι.

Η καθημερινότητα σε πρώτο πλάνο

mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Προεκλογικό «γαλάζιο» Συνέδριο στις 6-8 Μαΐου



Λέτε; 
Λέτε; Δεν το αποκλείω. Κάπου πήρε το

αυτί μου ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει
να σκέφτεται σοβαρά να κατεβάσει ως
υποψήφιο για την Περιφέρεια Αττικής τον
Παύλο Πολάκη! Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει
στο μυαλό του, αλλά αν έχει βάση η φήμη,
τότε είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη
επιλογή μόνο από μια σκέψη μπορεί να εκ-
κινεί: Πώς θα τον μεταφέρει σε άλλη πίστα,
η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκο-
λη, αλλά τουλάχιστον θα είναι μακριά από
την πολιτική σκηνή! 

Ο κ. Τσίπρας
ψάχνει

Σε αναζήτηση νέου συμβούλου στρατη-
γικής μαθαίνω ότι βρίσκεται ο αρχηγός
του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σας είχα ενημερώσει
έγκαιρα, η πολυετής σχέση «αγάπης» με
τον θεωρητικό του μεσαίου χώρου Γιάννη
Λούλη τελείωσε οριστικά και κανένα από
τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα στον κ.
Τσίπρα δεν έχουν εντρυφήσει στον… βυ-
θό του Κέντρου, τον οποίο μόνο κατ’ όνομα
γνωρίζουν. Άλλωστε, οι περισσότεροι εξ
αυτών είτε προέρχονται από το σκληρό 3%
είτε εκ μεταγραφής από το ΠΑΣΟΚ, που
σημαίνει ότι είναι έμπειροι, αλλά ουδείς
μπορεί να διαβεβαιώσει ότι τώρα, που
πνέει αέρας φρέσκος στο ΚΙΝΑΛ, θα συ-
νεχίσουν να είναι και έμπιστοι. 
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Ποιος ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ εξομολογή-

θηκε ότι έχει πάει
και με βερμούδα

(sic) στο Ευρωκοινοβούλιο; Για
να σας βοηθήσω, θα σας πω ότι
την επίμαχη συνέντευξη την
έδωσε με αφορμή της κυκλοφο-
ρίας του νέου του τραγουδιού με
τίτλο «Θα κρατηθώ». Προφανώς
εννοεί κάτι άλλο και όχι ότι θα
κρατήσει τα προσχήματα του θε-
σμικού του ρόλου…

Ο νεαρός Κώστας 
και ο «σκληρός» Πάνος

Κατά ριπάς πραγματοποιούν δημοσκο-
πήσεις τα κόμματα σε κρίσιμες εκλογικές
περιφέρειες για να μετρήσουν τις δυνάμεις
τους. Όπως μαθαίνω, τα μαντάτα εμφανί-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποια
πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο
νεαρός αλλά όχι νέος βουλευτής Κώστας Ζα-
χαριάδης όχι μόνο σκίζει, αλλά μπορεί να πάει και
για πρωτιά στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθήνας. Αντιθέτως, ο επί
χρόνια «σκληρός» κομματικός Πάνος Σκουρλέτης δύσκολα θα
καταφέρει να ξαναεκλεγεί βουλευτής στην ίδια περιφέρεια. 

Το συναπάντημα και η αστική ευγένεια 
Σας ενημέρωσα έγκαιρα ότι αυτό το Σαββατο-
κύριακο θα πατήσουν τα άγια χώματα της

Κρήτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης αλλά και ο αρχηγός του ΚΙΝΑΛ Νίκος
Ανδρουλάκης. Και οι δύο μεταβαίνουν στο
νησί με αφορμή την τελετή ενθρόνισης του

νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου και
είναι προφανές ότι θα έρθουν πρόσωπο με
πρόσωπο. Εικάζω βασίμως ότι θα ανταλλά-
ξουν έναν ευγενικό χαιρετισμό, όπως ορί-
ζει η αστική ευγένεια, αλλά μέχρις εκεί. Το

κλίμα πλέον, πολιτικά μιλώντας, είναι τετα-
μένο…

Σ
ήμερα θα σας εξομολογηθώ κάτι
προσωπικό. Τρελαίνομαι όταν διαβά-
ζω περισπούδαστες αναλύσεις δήθεν

αξιόπιστων κονδυλοφόρων που έρχονται
σε πλήρη αντίθεση με τη λογική. Εξηγού-
μαι. «Πανικός στο Μαξίμου για το σενάριο
σχηματισμού κυβέρνησης τεχνοκρατών με
τις ευλογίες των Βρυξελλών», γράφουν επί
δύο ημέρες διάφοροι. Ας το δούμε αντικει-
μενικά. Πρώτα απ’ όλα, όταν ακούμε για σε-
νάρια που προωθούν οι Βρυξέλες παίρνου-

με απόσταση. Η πρωτεύουσα του Βελγίου
δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλης χώ-
ρας. Δεύτερο και σημαντικότερο. Ας υπο-
θέσουμε ότι ονειρεύεται μια τέτοια εξέλιξη.
Ε! Και μόνο στο άκουσμα ότι κάποιοι, κά-
που, κάποτε εξυφαίνουν σενάρια ανάλη-
ψης των ηνίων της χώρας από έναν ή πε-
ρισσότερους σκληρούς τεχνοκράτες, δεν
υπάρχει ούτε ένας πολίτης σε αυτήν τη χώ-
ρα που να μην ανατριχιάσει σύγκορμος! Τι
σημαίνει αυτό; Ότι τα ευφάνταστα αυτά σε-

νάρια επιστημονικής φαντασίας, παρά τον
διακαή πόθο των εμπνευστών τους, μόνο
καλό κάνουν στην κυβέρνηση αλλά και
στον ίδιο τον πρωθυπουργό. Οπότε, όχι μό-
νο δεν έπαθαν πανικό οι μαξιμιλιανοί στο
άκουσμα του σεναρίου, αλλά ευχήθηκαν να
βγουν και άλλα τέτοια, καθ’ οδόν προς τις
εκλογές. Διότι καλώς ή κακώς έπειτα από
δέκα σκληρά χρόνια μνημονίων και μόνο η
λέξη «τεχνοκράτης» είναι «κόκκινο πανί»
για τους Έλληνες. 

Υπερεκτίμησε, όπως φαίνεται, η Κουμουνδούρου τις θεμιτές πολιτικές φιλο-
δοξίες του δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλου.
Όπως με ενημέρωσε η κουτσομπόλα φίλη μου, έπειτα από σχετική κουβέντα
με τον πρόεδρο στέλεχος του κόμματος προσέγγισε τον δήμαρχο για να βολι-
δοσκοπήσει τις προθέσεις του για ενδεχόμενη υποψηφιότητα στην Περιφέ-
ρεια Αττικής με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και έφαγαν πόρτα, κατά το κοινώς λε-
γόμενο, διότι προφανώς ο δήμαρχος δεν θέλει να συνδέσει το όνομά του με
ένα κόμμα που στις επόμενες εκλογές μπορεί και να παλεύει να κρατηθεί στη
δεύτερη θέση. Άσε που υπάρχει και η «γρουσουζιά» με τη Ρένα Δούρου. 

Από ποιον έφαγε πόρτα ο ΣΥΡΙΖΑ;

Η χαρά (και ουχί πανικός) του Μαξίμου



ΑΑποχωρεί από 
την ΑΒ Βασιλόπουλος 
ο Βασίλης Σταύρου

Έπειτα από 28 χρόνια καριέρας στην ΑΒ Βασι-
λόπουλος, ο Βασίλης Σταύρου ανακοίνωσε την
απόφασή του να αποχωρήσει από την εταιρεία,
όπου ασκούσε καθήκοντα Brand President
από το 2018. Ο Βασίλης Σταύρου ξεκίνησε
στην ΑΒ το 1994. Στη μακρά πορεία του στον
όμιλο διετέλεσε, μεταξύ άλλων, προϊστάμενος
Ποιοτικού Ελέγχου στη Διεύθυνση Αγορών,
γενικός διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυ-
ξης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αειφορίας
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ινδονησία,
καθώς και brand president της Mega Image
στη Ρουμανία. 
Για την αποχώρηση του Βασίλη Σταύρου, ο
Wouter Kolk, διευθύνων σύμβουλος της Ahold
Delhaize Ευρώπης και Ινδονησίας, δήλωσε:
«Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαρι-
στήσω προσωπικά τον Βασίλη για τη σημαντι-
κή συνεισφορά του στην εταιρεία μας κατά τη
διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του. Εί-
ναι γνωστός και σεβαστός για το πάθος του για
τους ανθρώπους και το χτίσιμο δυνατών ομά-
δων. Η βαθιά εμπειρία του στον χώρο του λια-
νικού εμπορίου και η φροντίδα για τους άλ-
λους είναι μοναδική και θα μείνει αξέχαστη σε
πολλούς».

Μεγάλες σκοτούρες 
για τον Mr Jumbo
Αρνητικές εξελίξεις
προβλέπει η Societe
Generale για την Jum-
bo σε έκθεσή της για τις
επικείμενες αλλαγές
στους δείκτες MSCI
που θα επηρεάσουν ελ-
ληνικές εισηγμένες
εταιρείες. Όπως εκτιμά
η γαλλική τράπεζα, η
μετοχή της Jumbo θα διαγραφεί την ερχόμενη
Τετάρτη (9/2) από τον MSCI Greece Standard In-
dex, ενώ προβλέπει πως θα υποβιβαστεί στον
δείκτη MSCI small cap στην τριμηνιαία αναδιάρ-
θρωση των δεικτών του αμερικανικού οίκου
αξιολόγησης.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Onex Elefsis
Naval & Maritime Πάνος Ξενοκώστας απο-
κάλυψε ότι το βασικό σχέδιο εξυγίανσης
προβλέπει την αποπληρωμή χρεών του ναυ-
πηγείου ύψους 220 εκατ. ευρώ και επενδύ-
σεις ύψους 200 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαε-

τίας. Το ναυπη-
γείο, όπως ανα-
φέρθηκε, θα
είναι σε θέση
να υποστηρίζει
την επισκευή -
ανακατασκευή
150 έως 250 εμ-
πορικών πλοί-
ων ετησίως,
επιπλέον των
100 που υπο-
στηρίζει το

Ναυπηγείο της Σύρου. Παράλληλα, θα μπο-
ρούν να κατασκευάζονται δύο ή τρεις πλατ-
φόρμες - πλοία τόσο για το ελληνικό Ναυτι-
κό όσο και για άλλους διεθνείς πελάτες των
Onex / Fincantieri. Το σχέδιο εξυγίανσης
έχει κατατεθεί στον βασικό πιστωτή των
Ναυπηγείων Ελευσίνας, που είναι το Πολε-
μικό μας Ναυτικό. Το ΠΝ και το υπουργείο
Άμυνας έχουν δεσμευτεί να εγκρίνουν το
σχέδιο αυτό μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
Για να δούμε…

Ηχηρή απουσία
του υπουργείου
Εθνικής Άμυνας

Ι
σως να μην το πήρατε χαμπάρι, αλλά προχ-
θές έλαβε χώρα μια διημερίδα υπό τον τίτλο
«Ημέρα Βιομηχανικής Συνεργασίας» με θέ-

μα «Εγχώριες δυνατότητες ναυπηγικού τομέα -
Δημιουργία ναυπηγικού οικοσυστήματος», την
οποία συνδιοργάνωσαν από κοινού την Πέμπτη
3 και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 στην
Ελευσίνα ο επενδυτικός αμερικανικός Όμιλος
ΟΝΕΧ μέσω της ΟΝΕΧ Elefsis Shipyards AE και
ο παγκοσμίας εμβέλειας ναυπηγικός Όμιλος
Fincantieri SpA. Μαθαίνω λοιπόν ότι οι οικοδε-
σπότες κάλεσαν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες του
(Θ. Β. και λοιπούς), αλλά δεν παρευρέθηκε κα-
νείς. Περίεργο ομολογουμένως, αφού το
υπουργείο έχει πολλαπλούς ρόλους στο ναυπη-
γείο. Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εκ-
προσώπηση. Εκτός αν πήγαν και δεν τους ανα-
γνώρισε κανείς… Ο μόνος που πήγε, όπως μου
είπαν, ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης…

Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσου-
βαλάτα. Δεν φτάνει η ακρίβεια,
βγαίνουν και οι αγρότες στα
μπλόκα ανοίγοντας άλλο ένα

μέτωπο στην κυβέρνηση, η
οποία έχει να διαχειριστεί μεγάλες

προκλήσεις. Οι αγρότες ζητούν μείωση του υψηλού
κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας ανα-
προσαρμογής στο ρεύμα, αφορολόγητο πετρέλαιο,
επιδότηση των ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ σε
μέσα και εφόδια, προστασία από τις φυσικές κατα-
στροφής μέσω των αναγκαίων έργων υποδομής,
αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει
και να αποζημιώνει την παραγωγή, κεφάλαιο στο
100%, κατώτερες εγγυημένες τιμές κ.λπ.
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Ελευσίνα: Ποιος 
θα αναλάβει τα 220 εκατ.
ευρώ των χρεών;

Σε κάθε πλάνο
Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους υπόλοι-

πους συντρόφους της και δεν μπορούμε να μη σας
το μεταφέρουμε. Ο λόγος για τη βουλευτή της Β’
Πειραιώς Νίνα Κασιμάτη, η οποία βρέθηκε στο στό-
χαστρο των άλλων
βουλευτών της ίδιας
περιφέρειας γιατί
βρισκόταν μονίμως
σε κάθε πλάνο του
Αλέξη Τσίπρα από
τη Νίκαια! Και ήταν
τέτοια η δυσφορία
των Γιάννη Ραγκού-
ση και Τρύφωνα
Αλεξιάδη που έφτασε και στην Κουμουνδούρου με
σχόλια από τρίτους του τύπου «θέλει να βρίσκεται
δίπλα στον πρόεδρο σε κάθε πλάνο. Καλό θα ήταν να
μιλήσει και με τον λαό της Β’ Πειραιώς».

Χ
ρο
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Το
...

 Π
ρό
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πο

LOCKΟ Άκης και το χρυσό 
ασφαλιστήριο...
A

ναβολή για τις 25 Φεβρουαρίου πήρε η δίκη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργή-
ματων με κατηγορούμενους τη Βίκυ Τσοχατζοπούλου και τον Νίκο Ζήγρα, που
αφορά την υπόθεση του «χρυσού ασφαλιστηρίου συμβολαίου» της Ελβετίας,

ύψους 500.000 ελβετικών φράγκων (481.000 ευρώ). Η υπόθεση αφορά ασφαλιστήριο
συμβόλαιο στην Ελβετία, τα χρήματα του οποίου η ελληνική Δικαιοσύνη θεωρεί ότι προ-
έρχονται από ποσά που ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε λάβει ως «δώρο» κατά τη θη-
τεία του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τον Δεκέμβριο του 1998 ο Άκης Τσοχατζόπου-
λος είχε καταβάλει εφάπαξ το ποσό των 500.000 ελβετικών φράγκων στην εταιρεία
Zurich Lebensversicherungs Gesellschaft AG με επιταγή της τράπεζας Credit Lyonnais
Suisse SA. Από το συμβόλαιο αυτό η Βίκυ Σταμάτη έβγαλε ετήσια σύνταξη 30.167,60 ελ-
βετικών φράγκων, ενώ ο Νίκος Ζήγρας 33.147,60 ελβετικών φράγκων. Ωραία πράγμα-
τα… Η Βίκυ τώρα λέει ότι δεν πήρε ποτέ τη σύνταξη και ο ξάδελφος Νίκος λέει ότι τα
έβγαλαν ερήμην του και δεν γνώριζε τίποτα.

Στο πλευρό των υγειονομικών 
ο Μάριος Θεμιστοκλέους
Στους υγειονομικούς που παλεύουν με τις ελλείψεις σε προσωπικό και φυσικά με
τον κορονοϊό τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια «υποκλίνεται» ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δημοσιεύοντας μια
φωτογραφία εργαζόμενης που περπατάει μέσα στα χιόνια για να επισκεφτεί κάποιον
πολίτη προκειμένου να τον εμβολιάσει κατ’ οίκον. «Υποκλινόμαστε στον
επαγγελματισμό και τη δύναμη των υγειονομικών μας που ξεπερνούν κάθε αντίξοη
συνθήκη. 110.000 πολίτες μας ζήτησαν να πάμε στα σπίτια τους, έχουμε ήδη
επισκεφτεί τους 75.000 και συνεχίζουμε. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημειώνει ο
κ. Θεμιστοκλέους.
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Ο Παπαδημούλης, 
η υπόθεση
Λαμπράκη 
και η Novartis
Είναι προφανές ότι ο κ. Παπασπιτούλης -
με συγχωρείτε, Παπαδημούλης- έχει με-
γάλη ιστορική σύγχυση στο μυαλό του. Με
αφορμή την απώλεια του Χρήστου Σαρτζε-
τάκη, επιχείρησε να συνδέσει την υπόθε-
ση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη με
την υπόθεση Novartis. «Ο Χρήστος Σαρ-
τζετάκης ήταν ένας σπουδαίος δικαστής,
αφοσιωμένος στην υπεράσπιση του δημό-
σιου συμφέροντος. Χωρίς αυτόν η δολο-
φονία του Γρ. Λαμπράκη από το παρακρά-
τος της Δεξιάς θα είχε κουκουλωθεί.
Όπως κουκουλώνεται τώρα το σκάνδαλο
Novartis και διώκονται όσοι το ανέδει-
ξαν!», έγραψε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τι άλλο θέλετε για να καταλάβετε ότι η
επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά στην πε-
ρίπτωσή του; 

Σε μεγάλη σπαζοκεφαλιά για
το ελληνικό Δημόσιο και την
κυβέρνηση εξελίσσεται η πο-
λύκροτη υπόθεση της Αττικός
Ήλιος του Ομίλου Μαντωνα-
νάκη, για την οποία τα διαιτη-
τικά δικαστήρια έχουν επιδι-
κάσει στον όμιλο ως αποζη-
μιώσεις το τεράστιο ποσό των
620 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση
έχει θορυβήσει και τις Βρυ-
ξέλλες και τους θεσμούς, κα-
θότι το ποσόν είναι τεράστιο
και δυσβάστακτο για τα δημό-
σια ταμεία.

Τα μάρμαρα 
στην Κίνα… 

Για να μη λέτε ότι δεν εξάγουμε τίπο-
τα στην Ελλάδα, υπάρχει και απάντη-
ση… Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας -
Θράκης (ΣΕΜΜΘ) Ιουλία Χαϊδά αποκά-
λυψε ότι περίπου το 50% του εξαγώγι-
μου μαρμάρου της Ελλάδας πωλείται
στην Κίνα. Η Ελλάδα κατατάσσεται τέ-
ταρτη στον κόσμο στις εξαγωγές μαρ-
μάρου, με το 76% της παραγωγής μας να
καταλήγει σε περισσότερες από 120 χώ-
ρες παγκοσμίως. Τους πρώτους έντεκα
μήνες του 2021 η ελληνική βιομηχανία
μαρμάρου κατέγραψε αύξηση 25% στις
εξαγωγές σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2020, φτάνοντας τα 332
εκατ. ευρώ.

Το site κατά του παράνομου τζόγου…
Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία για την κα-

ταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής
τυχερών παιχνιδιών και την προστασία
του κοινού και των παικτών προσφέρει η
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων (ΕΕΕΠ) μέσω της ιστοσελίδας
whistlers.gamingcommission.gov.gr.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η συλλογή
πληροφόρησης για την παράνομη διεξα-
γωγή τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα
και η ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό τους. Μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο οποιοσ-
δήποτε, ανώνυμα ή επώνυμα, να παράσχει πληροφόρηση για οποιοδήποτε σημείο παρά-
νομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.



Τ
ην ετοιμότητα της κυβέρνησης
«να λάβει νέα μέτρα στο πλαίσιο
του εφικτού την κατάλληλη στιγ-
μή» κατά της ακριβείας υπογραμ-

μίζει ερωτηθείς για το κατά πόσον θα πρέ-
πει να αναμένονται μειώσεις ΦΠΑ σε ορι-
σμένα προϊόντα ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του
στην «Political». 

Ο κ. Σταϊκούρας αποκρούει σενάρια πρό-
ωρων εκλογών στο φόντο της νέας μείωσης
κατά 13% του ΕΝΦΙΑ, σημειώνοντας ότι «οι
μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφο-
ρών αποτελούν βασικό άξονα του προεκλο-
γικού μας προγράμματος», καθώς και ότι
«συνεχίζουμε με ορίζοντα την εξάντληση της
συνταγματικής μας θητείας». Αναφορικά με
την εκπεφρασμένη βούληση για κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης για δημόσιους
υπαλλήλους και συνταξιούχους από το 2023,
ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι
«όλα αξιολογούνται με βάση τον δημοσιονο-
μικό χώρο». 

Πώς εξετάζετε να αντιδράσετε στο σφο-
δρό κύμα ακρίβειας σε ενέργεια και βα-
σικά είδη πρώτης ανάγκης ελέω της
ενεργειακής κρίσης;
Η αύξηση του πληθωρισμού που καταγρά-

φεται πανευρωπαϊκά οφείλεται κυρίως στην
ενεργειακή κρίση και έχει ξεπεράσει ήδη σε
διάρκεια και ένταση τις αρχικές -παγκο-
σμίως- προβλέψεις. Και σε αυτή την κρίση η
κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και αποφασι-
στικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στο
εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, κα-
θώς και πλήθος μέτρων για την προστασία
νοικοκυριών, αγροτών και επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι στιγμής μόνο για
την ενεργειακή κρίση έχουμε λάβει μέτρα
ύψους 1,8 δισ. ευρώ. Στήριξη εφάμιλλη ή και

πιο γενναία από αυτήν αντίστοιχων ευρωπαϊ-
κών χωρών, την οποία θα διατηρήσουμε για
όσο χρειαστεί, επιδιώκοντας μάλιστα τη στο-
χευμένη ενίσχυση όσων πλήττονται σφοδρό-
τερα. Προς αυτή την κατεύθυνση ενδεικτικά
η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα στη Γενι-
κή Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής προκειμένου να εγκριθεί η
αύξηση της επιχορήγησης προς τις πιο ενερ-
γοβόρες επιχειρήσεις, από το 50% στο 75%.
Ενώ παράλληλα βοηθούμε τους πολίτες
έναντι των πληθωριστικών -και όχι μόνο-
πιέσεων με μόνιμα μέτρα στήριξης του δια-
θέσιμου εισοδήματός τους. Σε ό,τι αφορά τη
δυνατότητα μείωσης ΦΠΑ σε ορισμένα προ-
ϊόντα, είναι μια επιλογή που έχει εξεταστεί
ενδελεχώς από την κυβέρνηση και προς το
παρόν δεν έχει υλοποιηθεί, συνεκτιμώντας
το υψηλό δημοσιονομικό κόστος και την αμ-
φίβολη αποτελεσματικότητα, διότι δεν είναι
βέβαιο ότι το όφελος θα μετακυλιστεί ολό-
κληρο στον καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθούμε
στενά τις εξελίξεις στο μέτωπο της ακρίβει-
ας και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε νέα μέ-
τρα, στο πλαίσιο του εφικτού, την κατάλλη-
λη στιγμή.

Με ποιον τρόπο σκέφτεστε να διαχειρι-
στείτε την εκτίναξη ελλείμματος και χρέ-
ους, απότοκη των υπέρογκων πακέτων
στήριξης την περίοδο της πανδημίας;
Έχει βάση η ανησυχία που εκφράζουν
ορισμένοι για έναν νέο, οδυνηρό δημο-
σιονομικό εκτροχιασμό;
Η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση της κα-

τάστασης και των προκλήσεων που έχει να
διαχειριστεί, μεταξύ των οποίων είναι πράγ-
ματι το υψηλό -αλλά βιώσιμο- δημόσιο χρέος
και το υψηλό πρωτογενές έλλειμμα, απόρροια
κυρίως της αύξησης των κρατικών δαπανών
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας. Καλούμαστε συνεπώς -και με δεδο-
μένο μάλιστα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νο-
μισματική και η δημοσιονομική πολιτική στα-
διακά θα γίνονται πιο περιοριστικές- να λει-
τουργήσουμε με υπευθυνότητα και να επανα-
φέρουμε τη χώρα -σταδιακά και με ασφά-

Υπουργός Οικονομικών
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Σπύρο Μουρελάτο

«Παράθυρο για νέες παρεμβάσεις
στο φόντο της ακρίβειας»



λεια- στην αναγκαία δημοσιονομική ισορρο-
πία. Και αυτό θα πράξουμε μέσω της σταδια-
κής απόσυρσης των μέτρων στήριξης όσο η οι-
κονομία επιστρέφει στην κανονικότητα και κυ-
ρίως μέσω της αύξησης των δημόσιων εσόδων,
η οποία θα είναι αποτέλεσμα της ισχυρής οικο-
νομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονες μόνιμες
μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως ήδη πράττουμε. Επιπρόσθετα, αναλαμ-
βάνουμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν το
προφίλ και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέ-
ους, όπως είναι η ολοκλήρωση της αποπληρω-
μής των υφιστάμενων δανείων του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου και η αποπληρωμή μέ-
ρους των υφιστάμενων διμερών δανείων προς
τις χώρες της Ευρωζώνης.

Υπάρχουν «εφεδρείες» για νέο πακέτο
στήριξης, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί;
Έχουμε αποδείξει ότι βρισκόμαστε δίπλα

στην κοινωνία για όσο απαιτείται, εξασφαλί-
ζοντας τους αναγκαίους πόρους για να το
πράξουμε. Απόδειξη αυτού είναι ότι μέχρι σή-
μερα έχουμε καταφέρει να χρηματοδοτήσου-
με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουμε λάβει με
πόρους που συγκεντρώθηκαν την τελευταία
διετία από τις διεθνείς αγορές με ευνοϊκά επι-
τόκια. Ενώ με διορατικότητα έχουμε διατηρή-
σει τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε
ασφαλές επίπεδο προκειμένου αυτά να αξιο-
ποιηθούν ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους θα πρέ-
πει να γίνεται με υπευθυνότητα, σωφροσύνη
και διορατικότητα.

Στο φόντο τού μάλλον «αλμυρού» επιτο-
κίου κατά την πρόσφατη έκδοση του δε-
καετούς ομολόγου, πόσο κοντά βρισκόμα-
στε στο τέλος της εποχής της ενισχυμένης
εποπτείας αλλά και στην απόκτηση επεν-
δυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά αξιό-
χρεα;
Πράγματι, το κόστος δανεισμού στην τελευ-

ταία έκδοση ήταν αυξημένο, αλλά το μισό της
αντίστοιχης έκδοσης του Μαρτίου του 2019.
Επίσης, την ίδια χρονική στιγμή και άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες δανείστηκαν με αυξημένο
κόστος. Το σημαντικό είναι ότι κινηθήκαμε με
την κανονικότητα κλασικού εκδότη-χώρας
της Ευρωζώνης, «κλειδώνοντας» το κόστος
δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. Και το ότι η
Ελλάδα έχει υψηλό ποσοστό του δημόσιου
χρέους στον επίσημο τομέα με σταθερό κό-
στος δανεισμού και χαμηλές ετήσιες χρημα-
τοδοτικές ανάγκες.

Παράλληλα, έχουμε θέσει ως προτεραιότη-
τες, ανάμεσα σε άλλες, την έξοδο της χώρας
από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και
την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας. Για τον
λόγο αυτόν έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε
ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο με
επιμέρους στόχους την επίτευξη υψηλών και
βιώσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης,
την περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανεί-

ων, την επιστροφή της χώρας σε δημοσιονο-
μική ισορροπία και τη συνέχιση της υλοποί-
ησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στοι-
χεία που αποτελούν και βασικές προϋποθέ-
σεις για την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας.
Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε
μέχρι σήμερα με επιτυχία.

Πόσο αισιόδοξοι θα πρέπει να είμαστε
σχετικά με την αναθεώρηση, επί το χαλα-
ρότερο, του Συμφώνου Σταθερότητας; Πό-
τε εκτιμάτε πως θα έχουμε σαφή εικόνα
του νέου πλαισίου; Πόσο αλληλένδετη με
το παραπάνω είναι η διατήρηση των εντυ-
πωσιακών ρυθμών ανάπτυξης που επιτυγ-
χάνει εσχάτως η ελληνική οικονομία;
Αναμφίβολα η συζήτηση για την αναθεώρη-

ση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυ-
ξης θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, καθώς
πρόκειται για μια πολυπαραγοντική άσκηση.
Ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα,
ειδικά όσον αφορά τους δημοσιονομικούς
στόχους.

Εντούτοις, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια
ρεαλιστικής αισιοδοξίας ως προς το τελικό
αποτέλεσμα, που εδράζονται στην κοινή πε-
ποίθηση όλων των κρατών-μελών, όπως αυτή
αποτυπώθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση
του Eurogroup, για την ανάγκη αναθεώρησης
του Συμφώνου και ενσωμάτωσης στο νέο, υπό
διαμόρφωση πλαίσιο των εμπειριών από τις
δύο πρόσφατες κρίσεις που έπληξαν την Ευ-
ρώπη: τη χρηματοπιστωτική και την υγειονο-
μική. Θέση μας είναι ότι η νέα ευρωπαϊκή αρ-
χιτεκτονική πρέπει να διασφαλίζει μακρο-
πρόθεσμη ευστάθεια και βιωσιμότητα των δη-
μόσιων οικονομικών, ενισχύοντας παράλληλα
την ανάκαμψη από το σοκ της πανδημίας,
προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία για τη
διαχείριση του οικονομικού κύκλου και εξα-
σφαλίζοντας επιτυχή αντιμετώπιση μελλοντι-
κών κρίσεων. Πρέπει επίσης να προστατεύει
και να ενθαρρύνει τις δημόσιες επενδύσεις
που αυξάνουν την οικονομική μεγέθυνση.

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως η μεί-
ωση της ανεργίας ή τα κονδύλια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης δεν επαρκούν για να βελ-

τιωθεί αισθητά το βιοτικό επίπεδο των πο-
λιτών; Τι απαντάτε;
Είναι προφανές ότι η βελτίωση του βιοτικού

επιπέδου των πολιτών είναι ένα πολύπλευρο
ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικές και αποτελε-
σματικές παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία της
δημόσιας σφαίρας. Από την πλευρά μας, ως
υπουργείο Οικονομικών συμβάλλουμε στην
επίτευξη αυτού του στόχου μέσω της αύξησης
του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών,
υλοποιώντας μόνιμα μέτρα που διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες.

Σε μέτρα μειώσεων φορολογικών συντελε-
στών και ασφαλιστικών εισφορών, προκειμέ-
νου ο πολίτης να πληρώνει λιγότερους φό-
ρους, σε παρεμβάσεις αύξησης του κατώτα-
του μισθού -με την πρώτη ήδη να εφαρμόζε-
ται και να ακολουθεί και δεύτερη, πιο γενναία
σε λίγους μήνες- προκειμένου ο εργαζόμενος
να εισπράττει περισσότερα και, τέλος, σε πο-
λιτικές αύξησης της απασχόλησης προκειμέ-
νου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Μέσα από αυτό το πλέγμα μέτρων έχουμε
καταφέρει ο αριθμός των ανέργων να κυμαί-
νεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, οι
καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχει-
ρήσεων να παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση τα
τελευταία δύο χρόνια και το διαθέσιμο εισό-
δημα των νοικοκυριών -το 9μηνο του 2021- να
είναι αυξημένο κατά 3,5 δισ. ευρώ σε σχέση
με το 2019.

Κατανοούμε όμως ότι η άνοδος του πληθω-
ρισμού ροκανίζει αυτή την αύξηση και δημι-
ουργεί σημαντικές πιέσεις στους οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς. Για αυτό και θα συ-
νεχίσουμε με συστηματικότητα και ακόμη με-
γαλύτερη αποφασιστικότητα την υλοποίηση
των προαναφερθέντων πολιτικών, αξιοποιών-
τας με τον βέλτιστο τρόπο τους πόρους τόσο
του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του ΕΣΠΑ.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας «Ελλάδα 2.0» βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη. Έχουν ήδη ενταχθεί 103 έργα με
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 6 δισ. ευ-
ρώ, έχουμε λάβει την υψηλότερη προχρημα-
τοδότηση στην Ευρώπη, έχουμε υποβάλει το
πρώτο αίτημα πληρωμής και έχουμε υπογρά-
ψει επιχειρησιακές συμφωνίες με πιστωτικά

ιδρύματα και διεθνείς τραπεζικούς φορείς για
την αξιοποίηση του δανειακού χαρτοφυλα-
κίου του Ταμείου.

Θεωρείτε εφικτή έως τις εκλογές την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για
δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιού-
χους και αν ναι, πότε την προσδιορίζετε
χρονικά;
Όλα αξιολογούνται με βάση τον δημοσιονο-

μικό χώρο. 

Σε ορισμένους κύκλους, αντιπολιτευόμε-
νους και μη, η αιφνίδια ανακοίνωση περί
νέας μόνιμης μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά
13% ξύπνησε συνειρμούς πρόωρων εκλο-
γών. Τι απαντάτε;
Οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών ει-

σφορών αποτελούν βασικό άξονα του κυβερ-
νητικού μας προγράμματος. Είναι κάτι που
εφαρμόζουμε με συνέπεια και συνέχεια από
την αρχή της θητείας μας ακόμη και κάτω από
τις πιο αντίξοες συνθήκες. Συνεπώς, καμία νέα
μείωση δεν μπορεί να κριθεί ως αιφνίδια, ούτε
να γεννά συνειρμούς. Απλώς συνιστά πράξη
συνέπειας προεκλογικών λόγων και μετεκλο-
γικών έργων. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ, αυτή αποτελεί και προεκλογική μας δέ-
σμευση, την οποία και υπερκαλύψαμε με την
περαιτέρω μείωσή του κατά 13%. Πλέον η συ-
νολική μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο 34%
σε σχέση με το 2018. Δηλαδή, τα φυσικά πρό-
σωπα θα πληρώνουν από εφέτος συνολικά
920 εκατ. ευρώ λιγότερα από το 2018. Με 8
στους 10 πολίτες-ιδιοκτήτες να βλέπουν μει-
ωμένο ΕΝΦΙΑ. Με το συντριπτικά μεγαλύτερο
κομμάτι της μείωσης να αφορά τα χαμηλότερα
και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Με την
επέκταση της έκπτωσης φόρου 30%, τη σημαν-
τική μείωση των συντελεστών βασικού φόρου
κτισμάτων, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των
συντελεστών του βασικού φόρου οικοπέδων
και την ενσωμάτωση, για τα φυσικά πρόσωπα,
του συμπληρωματικού φόρου στον βασικό
φόρο να καθιστούν τον νέο ΕΝΦΙΑ πιο δίκαιο.
Συνεχίζουμε με την ίδια μεθοδικότητα και με
ορίζοντα εξάντλησης της κυβερνητικής μας
θητείας την υλοποίηση του σχεδιασμού μας.
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«Οι μειώσεις φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών
αποτελούν βασικό άξονα του
κυβερνητικού μας
προγράμματος. Είναι κάτι που
εφαρμόζουμε με συνέπεια και
συνέχεια από την αρχή της
θητείας μας, ακόμη και κάτω
από τις πιο αντίξοες συνθήκες»



του
Νότη Μαριά

Καθηγητής 
Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος 
Ελλάδα 
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην 
ευρωβουλευτής
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Απλά μαθήματα εκλογικής τακτικής 
από τον «Γκάντι της Λισαβόνας»
Τ

ο μήνυμα των πορτογαλικών εκλογών φαί-
νεται ότι απασχολεί πλέον έντονα τα κομμα-
τικά επιτελεία στην Αθήνα, ενόψει και των

προσεχών βουλευτικών εκλογών, όποτε και αν γί-
νουν αυτές.

Κατ’ αρχάς υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ
των δύο χωρών, καθώς Ελλάδα και Πορτογαλία
έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό, 10.682.547 η Ελ-
λάδα έναντι 10.298.252 της Πορτογαλίας. Οι δύο χώ-
ρες ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Νότο και έχουν νιώσει
τη μέγγενη των μνημονίων. Η Ελλάδα μπήκε στα
μνημόνια το 2010 και η Πορτογαλία το 2011, για να
βγει όμως από τα μνημόνια σε μια τριετία
(www.kathimerini.gr 7/8/2018), πολύ πιο γρήγορα
σε σχέση με την Ελλάδα. Η Πορτογαλία παρουσιάζει
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις με βάση στοιχεία
του 2020, καθώς το ΑΕΠ της ήταν 228 δισ. δολάρια
έναντι 189 δισ. δολάρια της Ελλάδας, το δημόσιο
χρέος της Πορτογαλίας ήταν 308,9 δισ. δολάρια, ήτοι
ποσοστό 135,2% του ΑΕΠ, την ώρα που το ελληνικό
δημόσιο χρέος έφτασε στο 206,3% του ΑΕΠ σκαρφα-
λώνοντας στα 389,5 δισ. δολάρια (https://countrye-
conomy.com). Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2021 η
ανεργία στην Πορτογαλία ήταν 5,9% ενώ στην Ελλάδα
12,7% (ec.europa.eu/eurostat).

Και οι δύο χώρες ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ενώ Αθήνα
και Λισαβόνα βγήκαν από τις δικτατορίες το 1974.
Η Ελλάδα έγινε μέλος της τότε ΕΟΚ το 1981 και η
Πορτογαλία το 1986. Και στις δύο χώρες τα σοσια-
λιστικά κόμματα ήταν εξαιρετικά ισχυρά με ηγετι-
κές φυσιογνωμίες τον Μάριο Σουάρες και τον Αν-
δρέα Παπανδρέου που έφεραν τα κόμματά τους
στην εξουσία το 1976 και το 1981 αντίστοιχα. 

Πάντως η Πορτογαλία έχει αξιοποιήσει καλύτερα
τη συμμετοχή της στην ΕΕ, καθώς το ΑΕΠ της αντι-
στοιχεί στο 76% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ η αντί-
στοιχη επίδοση της Ελλάδας είναι μόλις στο 62%.

Τα αποτελέσματα των πορτογαλικών βουλευτι-

κών εκλογών της 30ής Ιανουαρίου 2022 κατέδει-
ξαν για άλλη μία φορά την ανικανότητα των περί-
φημων εταιρειών δημοσκοπήσεων να προβλέ-
ψουν την έκβαση, καθώς αρκετές από αυτές έδι-
ναν περίπου ισοψηφία του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της αντιπολί-
τευσης και προεξοφλούσαν ότι σε καμία περίπτω-
ση δεν θα έβγαινε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έπε-
σαν όμως έξω, όπως έχει συμβεί επανειλημμένα
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αποδεικνύοντας
για άλλη μία φορά ότι οι περίφημες δημοσκοπή-
σεις αποτελούν κατεξοχήν εργαλείο διαμόρφωσης
της κοινής γνώμης παρά αποτύπωσής της.

Το δεύτερο σημείο που εξαφανίστηκε κυριολε-
κτικά από την ελληνική αρθρογραφία για τις πορ-
τογαλικές εκλογές είναι το γεγονός ότι εκεί η απλή
αναλογική λειτουργεί πραγματικά και φυσικά δεν
υπάρχει το καλπονοθευτικό όριο εισόδου στη Βου-
λή που εδώ στην Ελλάδα είναι 3%. Έτσι, τέσσερα
κόμματα που πήραν κάτω από 1,5% εξασφάλισαν
έδρες ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις
διάφορες εκλογικές περιφέρειες, όπως είναι η συ-
νεργασία δεξιών PDS-CDS με ποσοστό 0,94% που
πήρε 3 έδρες, το φιλοζωικό PAN με 1,53% που πήρε
1 έδρα, το αριστερό LIVRE με 1,28% που πήρε 1 έδρα
και το PPD/PSD που με 0,53% πήρε 2 έδρες
(www.legislativas2022.mai.gov.pt). Με τον τρόπο
αυτόν επιβραβεύονται οι μικρές πολιτικές δυνά-
μεις που όμως διαθέτουν σε συγκεκριμένες εκλο-
γικές περιφέρειες σημαντική τοπική δύναμη, γε-
γονός ανήκουστο βέβαια για το ελληνικό εκλογικό
σύστημα.

Αίσθηση προκάλεσε η εκλογική απογείωση τόσο
της Άκρας Δεξιάς που με το Chega παίρνει 12
έδρες, όσο και της Φιλελεύθερης Πρωτοβουλίας
(IL) που καταλαμβάνει 8 έδρες. Από την άλλη πλευ-
ρά, το Μπλόκο της Αριστεράς και το Πορτογαλικό
ΚΚ-Πράσινοι που άλλωστε προκάλεσαν τις πρό-

ωρες εκλογές αποσύροντας τη στήριξή τους από
την κυβέρνηση του Αντόνιο Κόστα, είδαν τη δύνα-
μή τους να μειώνεται κερδίζοντας 5 και 6 έδρες αν-
τίστοιχα, χάνοντας το μεν Μπλόκο 14 έδρες, το δε
ΠΚΚ 6 έδρες. Τέλος, το δεξιό PSD παρέμεινε αξιω-
ματική αντιπολίτευση με 71 έδρες. 

Για όσους από εμάς παρακολουθήσαμε τη ροή
των αποτελεσμάτων των πορτογαλικών εκλογών
από τα δορυφορικά κανάλια της Πορτογαλίας
(RTP) και της Ισπανίας (RTVE) ξενυχτώντας μέχρι
να πέσει η αυλαία με την ομιλία του νικητή Αντόνιο
Κόστα γύρω στις 02.30 ώρα Ελλάδος, ιδιαίτερο εν-
διαφέρον είχαν οι ομιλίες των αρχηγών των κομ-
μάτων που παρήλασαν από τους δέκτες προσπα-
θώντας να εμψυχώσουν τους οπαδούς τους μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με κορυφαία
αυτή του πρωθυπουργού και αρχηγού του κυβερ-
νώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος που είχε κατα-
κτήσει την απόλυτη πλειοψηφία με 117 έδρες στο
πορτογαλικό κοινοβούλιο των 230 συνολικά εδρών
(https://expresso.pt 31/1/2022). Μεγάλος νικητής,
λοιπόν, των εκλογών με ποσοστό 41,68% ο Αντόνιο
Κόστα, ο επονομαζόμενος και «Γκάντι της Λισαβό-
νας» τόσο λόγω του τρόπου ζωής του
(https://www-rtp-pt 6/10/2014) όσο και γιατί ο
παππούς του είχε γεννηθεί στην πρώην πορτογαλι-
κή αποικία της Γκόα που από το 1961 ανήκει στην
Ινδία (www.wionews.com 31/1/2022). Πρώην δή-
μαρχος της Λισαβόνας και γνωστός οπαδός της
Μπενφίκα (www.france24.com 30/1/2022), ο Αν-
τόνιο Κόστα εντάχθηκε τo 1975 σε ηλικία 14 ετών
στη νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να γί-
νει τελικά ηγέτης του κόμματος το 2014 και πρωθυ-
πουργός το 2015. Θητεία την οποία σχεδιάζει να
συνεχίσει για μια νέα τετραετία. 

Στα θετικά του πιστώνεται το γεγονός ότι δια-
χειρίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την πανδημία με
9.206.227 πλήρως εμβολιασμένους μέχρι
2/2/2022, έναντι 7.317.910 στην Ελλάδα, δαπα-
νώντας σημαντικά ποσά για τη στήριξη του συστή-
ματος υγείας και παίρνοντας μέσω του προγράμ-
ματος Sure φτηνό δανεισμό 5,934 δισ. ευρώ
έναντι 5,265 δισ. ευρώ της Ελλάδας
(https://ec.europa.eu). Εντυπωσίασε τους πάντες
καθώς αρκετά έγκαιρα τροποποίησε το πορτογα-
λικό ΕΣΠΑ λόγω πανδημίας και lockdown, μοιρά-
ζοντας δωρεάν 100.000 ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές στους μαθητές τον Οκτώβριο του 2020. Τέ-
λος, κατέθεσε πρώτος το πορτογαλικό σχέδιο για
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
καμψης, προβλέποντας πολλές κοινωνικές δρά-
σεις, όπως η «κοινωνική στέγαση» με την κατα-
σκευή χιλιάδων νέων κατοικιών.

Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν η ανακοίνωσή
του πριν από τις εκλογές ότι αυξάνεται ο κατώτατος
μισθός κατά 6% ή 47 ευρώ μηνιαίως, με τον οποίο
θα αμείβονται πλέον τουλάχιστον 900.000 Πορτο-
γάλοι εργαζόμενοι (www.rfi.fr 27/1/2022). 
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ΡOLITICAL ΘΕΣH13

ΕΝΦΙΑ: Τα συν και τα πλην της θετικής 
και επιβεβλημένης μείωσης
Τ

ο 2022 ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινή-
των (ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί τελικά με μεί-
ωση κατά 13%, δηλαδή κατά λιγότερα 350

εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2021. Οι θετικές αλλα-
γές της κυβέρνησης είναι επιβεβλημένες, αφού ο
ΕΝΦΙΑ, ως φόρος ιδιοκτησίας ή κατοχής ακινήτων,
δεν είναι παραγωγικός. Η κίνηση αυτή της κυβέρ-
νησης έχει προφανώς θετικά και προβληματικά
αρνητικά σημεία, όπως ήδη τονίσαμε από την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟ-
ΜΙΔΑ).

Τα κυριότερα θετικά για τους φορολογούμενους
στοιχεία της νέας ρύθμισης φαίνεται να είναι τα
εξής:

Η μείωση της συνολικής επιβάρυνσης της κοι-
νωνίας από τον ΕΝΦΙΑ κατά 350 εκατ. σε σχέση με
το 2021.

Η έμπρακτη αναγνώριση ότι ο συμπληρωματικός
φόρος περιουσίας ήταν μια ιστορική αδικία σε βά-
ρος μιας ευρείας κατηγορίας φορολογουμένων
που «μάτωσε» κυριολεκτικά να τον πληρώνει επί
μία οκταετία, και η κατάργησή του ως αυτοτελούς
δεύτερου φόρου εντός του ΕΝΦΙΑ στο σύνολο της
περιουσίας.

Η αύξηση και επέκταση των εκπτώσεων φόρου
για ευρείες κατηγορίες φορολογουμένων με κοι-
νωνικά κριτήρια.

Η μείωση των βασικών συντελεστών φορολόγη-
σης των κτισμάτων και των οικοπέδων, εάν περι-
λαμβάνουν όλα τα κτίσματα και όλα οικόπεδα.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για 80% ιδιοκτητών ενσω-
ματώνοντας την αύξηση των τιμών ζώνης.

Η αύξηση του αριθμού των δόσεων καταβολής
του φόρου.

Τα κυριότερα αρνητικά για τους φορολογούμε-
νους στοιχεία της νέας ρύθμισης είναι:

Η επιβολή ενός νέου τύπου «συμπληρωματικού
φόρου» ανά ακίνητο, αγνώστου ύψους και κλιμά-
κωσης, επί των ακινήτων αξίας άνω των 400 χιλ.
ευρώ, αντί για την πλήρη και οριστική κατάργησή
του με οποιαδήποτε μορφή, όπως έχει ζητήσει με
επιμονή η ΠΟΜΙΔΑ.

Η ανυπαρξία «κόφτη» στις αυξήσεις χρεώσεων
για τους φορολογούμενους με ακίνητα σε περιο-
χές όπου επιβλήθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις
προϊσχύουσες αντικειμενικές αξίες. 

Η διατήρηση του συμπληρωματικού φόρου για
τα νομικά πρόσωπα.

Η ανυπαρξία έκπτωσης για όσους φορολογού-
μενους εξοφλήσουν τον φόρο στην προθεσμία της
πρώτης δόσης, όπως ισχύει για τον φόρο εισοδή-
ματος. 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο φετινός ΕΝΦΙΑ
θα είναι μειωμένος για το 80% των υπόχρεων, δη-
λαδή περίπου 5 εκατ. φορολογούμενους. Για το
14%, δηλαδή για περίπου 875.000 φορολογούμε-
νους, ο φόρος δεν θα έχει διαφοροποιήσεις. Ενώ
επιπλέον φόρο θα πληρώσει το 6%, δηλαδή
375.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Από αυτούς οι μισοί,
δηλαδή 187.500, θα έχουν επιβάρυνση έως 50 ευ-
ρώ. Μάλιστα το 2022, λόγω ένταξης δεκάδων πε-
ριοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, οι ιδιο-
κτήτες τους θα πληρώσουν για αυτά πρώτη φορά
ΕΝΦΙΑ (πχ νησιά). Πρόσθετα «χαμένοι» ιδιοκτήτες
είναι αυτοί που έχουν ακίνητα που αυξάνεται η τιμή
ζώνης και έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία. Ενώ
άμεσα ωφελούμενοι είναι όσοι έχουν ακίνητα μέ-
χρι 400 χιλιάδες ευρώ αντικειμενική αξία, δηλαδή

μικρή και μεσαία περιουσία, και ειδικά αυτοί που
έχουν οικόπεδα ή αγροτεμάχια. 

Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση αποδέχεται ότι είναι
σίγουρα μη βιώσιμο για την οικονομία να στηρίζε-
ται σε έναν κρατικό προϋπολογισμό με βάση την
είσπραξη μη παραγωγικών εσόδων από την υπερ-
φορολόγηση της κατοχής απαξιωμένων περιου-
σιακών στοιχείων. Τα ισοδύναμα, όμως, δεν ανα-
καλύπτονται σποραδικά και τυχάρπαστα αλλά ανα-
πτύσσοντας μια νέα ολοκληρωμένη πολιτική ακι-
νήτων με ένα νέο μείγμα φόρων, κινήτρων και δρά-
σεων με σκοπό την άνοδο της οικονομικής δρα-
στηριότητας και την είσπραξη κυρίως παραγωγι-
κών δημόσιων εσόδων που θα προέρχονται από τη
δίκαιη φορολόγηση των αυξημένων μεταβιβάσε-
ων, επενδύσεων, μισθώσεων και γενικά οικονομι-
κών πράξεων. Για παράδειγμα, το 2022, το κράτος
ενδεχομένως να λάβει πολύ μεγαλύτερα έσοδα
από τον παραγωγικό φόρο μεταβίβασης, της τάξης
του 3% επί αντικειμενικής τιμής, λόγω και αύξησης
των συναλλαγών, άρα της ανάπτυξης της αγοράς
ακινήτων. Η κυβέρνηση εκτεθειμένη έχει μία μόνο
επιλογή, να άρει όλες τις αδικίες της φορολογίας
ακινήτων, στοχεύοντας σε υγιή δημοσιονομικά
έσοδα και αξιοποιώντας την αναπτυξιακή συμπιε-
σμένη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακίνητης
περιουσίας και το πάθος των Ελλήνων για την ανα-
βάθμιση και επένδυση στα ακίνητά τους. Δυνατό-
τητες επιτυχίας και ανάπτυξης πάντα υπάρχουν,
αρκεί έννοιες όπως το ρεαλιστικό σχέδιο και η
πρακτική οργάνωση να διέπουν την εφαρμόσιμη
διακυβέρνηση της χώρας. Η «Ελπίς» πρόσφατα
σάρωσε τη χώρα, αλλά στη ζωή πάντα πεθαίνει τε-
λευταία.



«Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και
το επιτελικό του κράτος
έχουν αποτύχει παταγωδώς
στη διαχείριση της πανδη-

μίας, στα κρίσιμα εθνικά θέματα, στην οι-
κονομία, στην Πολιτική Προστασία», δηλώ-
νει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος
Σπίρτζης, «και καταρρέουν». Ο τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη επαναλαμβάνει ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει «ευρεία συνεργα-
σία με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της
χώρας με στόχο την απομάκρυνση της κα-
ταστροφικής κυβέρνησης Μητσοτάκη και
τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης
συνεργασίας όλων των δυνάμεων».

Μία εβδομάδα πέρασε από την πρόταση
μομφής που καταθέσατε κατά της κυ-
βέρνησης. Τι πολιτικό απολογισμό θα
κάνατε;
Η διαδικασία στη Βουλή ανέδειξε, με τον

πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το πολιτικό αδιέξο-
δο του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνη-
σής του. Η απουσία πειστικών δικαιολογιών
για την τραγική διαχείριση της πρόσφατης
κακοκαιρίας ανάγκασε τους βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας να καταφύγουν στη λα-
σπολογία και τη συκοφάντηση του Αλέξη
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Καλό θα ήταν να
καταλάβουν ότι εδώ και τριάντα μήνες στη
διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται η Νέα
Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και
το επιτελικό του κράτος έχουν αποτύχει
παταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας,
στα κρίσιμα εθνικά θέματα, στην οικονομία,
στην πολιτική προστασία. Η τριήμερη συζή-
τηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνη-
σης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέστη-
σε σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει το πολιτικό
θάρρος να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, αλ-
λά δεν έχει και κανένα σχέδιο για να βελτιώσει τη ζωή
των πολιτών.

Το γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι καταρρέουν και έτσι εξη-
γείται ο εκνευρισμός τους. Το μόνο καλό που η Νέα Δη-
μοκρατία μπορεί να προσφέρει στη χώρα είναι να φύγει
από την εξουσία και να προκηρυχθούν εκλογές, που θα
φέρουν προοδευτική διακυβέρνηση και πρωθυπουργό
τον Αλέξη Τσίπρα.

Πολλές φορές που μια πολιτική πρωτοβουλία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ κυριαρχεί, έρχεται μια παραφωνία από δι-
κά σας στελέχη και επισκιάζει το όλο θέμα. Γιατί;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα, το

οποίο πιστεύει στην πολυφωνία και στην ελευθερία έκ-
φρασης. Είναι δεδομένο ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια
για βελτίωση της έκφρασης των στελεχών του κόμματος
και για την ομογενοποίηση των απόψεών μας, που οφεί-
λουμε να προσπαθούμε στα συλλογικά όργανα. Από εκεί
και πέρα, είναι προφανές ότι ένα ολόκληρο σύστημα
προπαγάνδας που έχει στήσει το επιτελικό κράτος Μη-
τσοτάκη σε αγαστή συνεργασία με καλοπληρωμένα συ-
στημικά Μέσα προσπαθεί σε μόνιμη βάση να αποπροσα-
νατολίσει την κοινωνία από τα φλέγοντα ζητήματα. 

Οι προτάσεις που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχουν
προβολή, σε αντίθεση με τις όποιες παραφωνίες αναφέ-
ρετε στο ερώτημά σας. Το ευτύχημα είναι ότι οι πολίτες
έχουν αντιληφθεί τον ρόλο των συστημικών μέσων ενη-
μέρωσης και δεν πείθονται από τον άκομψο προπαγαν-
διστικό οίστρο τους. Βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα
στους πολίτες και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η
κοινωνία υποφέρει και ασχολείται με τα τεράστια προ-
βλήματα που έχει φέρει η διακυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας και όχι με κάποια ενδεχομένως ατυχή δήλω-
ση ενός στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κατά πόσον διακυβεύεται η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
από την αντίδραση ιστορικών στελεχών στην πρότα-
ση Τσίπρα για απευθείας εκλογή προέδρου και ΚΕ
από την κομματική βάση;
Είναι υγεία να υπάρχουν διαφορετικές φωνές σε ένα

κόμμα. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά σε
έναν πολιτικό φορέα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχει ενώ-
σει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις του προοδευτικού
κόσμου της χώρας. Οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα,
εξάλλου, θα τεθούν προς ψήφιση στο επερχόμενο συνέ-
δριο του κόμματος, επομένως η έγκρισή τους ή μη θα εί-
ναι αποτέλεσμα μιας απολύτως δημοκρατικής διαδικα-
σίας. Δεν διακυβεύεται, λοιπόν, η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ.  Είμαι πεπεισμένος ότι οι προτάσεις του προέδρου
μας θα γίνουν δεκτές από τη μεγάλη πλειοψηφία των συ-

νέδρων και έτσι θα ανοίξει ο
δρόμος για μια νέα εποχή τόσο
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όσο και συνο-
λικά στο πολιτικό σύστημα της
χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγ-
γειλε και άλλες πολιτικές
πρωτοβουλίες. Να φαντα-
στούμε, σαφείς προτάσεις συ-
νεννόησης και συνεργασίας
προς όμορους χώρους, στο
πλαίσιο της προοδευτικής
διακυβέρνησης;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει
την πρότασή του για ευρεία συ-
νεργασία με όλες τις προοδευ-
τικές δυνάμεις της χώρας, με
στόχο την απομάκρυνση της
καταστροφικής κυβέρνησης
Μητσοτάκη και τη συγκρότηση
προοδευτικής κυβέρνησης
συνεργασίας όλων των δυνά-
μεων που συμφωνούν ότι η
χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα
και να βαδίσει στον δρόμο της
προόδου και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Η διαδικασία δι-
εύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία είναι διαρ-
κής, όπως διαρκής είναι και η
προσπάθεια συνεννόησης και
συνεργασίας με όλες τις προ-
οδευτικές παρατάξεις. Είναι
λογικό οι διεργασίες αυτές να
εντείνονται όσο καθίσταται σα-
φές ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη είναι σε αποδρομή.

Στον δικό σας τομέα, της Προ-
στασίας του Πολίτη, τι θα προ-
σάπτατε στην κυβέρνηση;

Εδώ και τριάντα μήνες οι πολίτες βιώνουν σε καθη-
μερινή βάση την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη να χρησιμοποιεί την Ελληνική Αστυνομία ως
εργαλείο επιβολής φόβου και καταστολής. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι πολίτες να νιώθουν πλήρως ανα-
σφαλείς και λόγω της έκρηξης της δράσης τής βαρύ-
νουσας εγκληματικότητας και της αδυναμίας αντιμε-
τώπισης των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων
που είναι σε έξαρση και λόγω της υπέρμετρης κατα-
στολής και της αστυνομικής βίας απέναντι σε κάθε φω-
νή διαμαρτυρίας. 

Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη έχει φροντίσει να
υπερστελεχώσει, με χιλιάδες ρουσφετολογικές, κατ’
εξαίρεση προσλήψεις, τα τμήματά της, ενώ παράλληλα
οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ που είναι επιφορτισμένες με την
καταπολέμηση του εγκλήματος έχουν δραματικά προ-
βλήματα υποστελέχωσης. Υπάρχουν χιλιάδες αστυνομι-
κοί, ελικόπτερα, αύρες, drones για μία διαδήλωση δια-
μαρτυρίας, δεν υπάρχουν, όμως, αστυνομικοί στις γειτο-
νιές, με αποτέλεσμα οι συμμορίες -ακόμη και ανηλί-
κων- να δρουν ανεξέλεγκτες.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ αδυνατεί να ανταποκριθεί
στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προ-
βλημάτων όπως οι γυναικοκτονίες, η ενδοοικογε-
νειακή βία, το trafficking παιδιών και γυναικών, η
οπαδική βία…Χ
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«Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη 
έχει αποτύχει
παταγωδώς»
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Η πρώτη πράξη της φετινής, εξαιρετικά ελπιδοφόρας του-
ριστικής σεζόν παίχτηκε χθες με την ανακοίνωση του υπουρ-
γού Υγείας Θάνου Πλεύρη. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι
συντελέστηκε ακόμη ένα σημαντικό -συμβολικό, αλλά ταυτό-
χρονα βαθιά ουσιαστικό- βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους
αποκατάστασης της κανονικότητας, καθόσον η πανδημία δεί-
χνει να υποχωρεί, μέσω της ανακοίνωσης ότι από μεθαύριο,
Δευτέρα, η είσοδος των ταξιδιωτών στη χώρα μας θα γίνεται
μόνον με την επίδειξη του ενεργού ευρωπαϊκού πιστοποιητι-
κού εμβολιασμού και ασφαλώς του ιδιαιτέρως χρήσιμου,
όπως έχει αποδειχθεί, PLF, χωρίς να χρειάζεται η επίδειξη
υποχρεωτικού τεστ. 

Όπως σας είχε εγκαίρως αποκαλύψει το προηγούμενο
Σάββατο η «Political», ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το
υπουργείο Υγείας μαζί με τους ειδικούς δρομολογούν ήδη
μια συντηρητική πλην όμως ευδιάκριτη και συνεκτική στρα-
τηγική επανόδου σε ομαλούς ρυθμούς στην κοινωνική και
οικονομική σφαίρα, έχοντας ως καθοριστικό ορόσημο της
συγκεκριμένης πορείας την έναρξη της φετινής τουριστι-
κής σεζόν, για την οποία τα έως τώρα μηνύματα τόσο από το
εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό είναι αρκούντως εν-
θαρρυντικά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω κίνηση είχε κατ’ ου-
σίαν «κλειδώσει» από το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου, όταν

είχε διαφανεί ότι το ταχύτερο, από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμη-
θεί, fade out της Όμικρον μείωνε δραστικά τις πιθανότητες
για τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων και ότι αντιθέ-
τως επέτρεπε να εκκινήσουν οι προετοιμασίες για μια ασφα-
λή τουριστική περίοδο, τοποθετώντας τη χώρα σε πλεονεκτι-
κή θέση έναντι των ανταγωνιστριών της σε επίπεδο ΕΕ και όχι
μόνον. «Ο ελληνικός τουρισμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθε-
κτικότητα τα προηγούμενα δύο χρόνια, εκπέμποντας ένα
ισχυρό μήνυμα ασφάλειας προς τους ταξιδιώτες της χώρας
μας και αυτό θα πράξει και φέτος», δήλωσε σχετικά και ο
υπουργός Τουρισμού Β. Κικίλιας.

Σ. Μουρελάτος

Σ
τον πεζόδρομο της οδού Πα-
ναγή Τσαλδάρη στη Νίκαια
περιόδευσε ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο

οποίος συνομίλησε με καταστηματάρ-
χες και πολίτες. Με κορμό την ακρί-
βεια, τις ανατιμήσεις των προϊόντων
και τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυ-
πουργό και την κυβέρνηση για τη «στά-
ση αδιαφορίας και αλαζονείας απέναν-
τι στην κοινωνία». 

Το αίτημα για εκλογές είναι πάντα
επίκαιρο για τον Αλέξη Τσίπρα, με τις
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντι-
μετώπιση της ακρίβειας να υπογραμμί-
ζονται σε κάθε ευκαιρία, τόσο από τον
ίδιο όσο και από τα στελέχη του: Πα-
ρέμβαση για αποκλιμάκωση στα τιμο-
λόγια της ΔΕΗ, μείωση του ΦΠΑ στα

βασικά τρόφιμα, μείωση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και
άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 800 ευρώ.

Σύγκρουση τάσεων 
Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του ΣΥ-

ΡΙΖΑ οι διεργασίες των τάσεων ενόψει
συνεδρίου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η
γκρίνια καλά κρατεί, με την Ομπρέλα να
στέλνει μέσω κειμένων στελεχών της
τα δικά της μηνύματα τόσο εναντίον της
πρότασης Τσίπρα για εκλογή προέδρου
και ΚΕ από τη βάση όσο και σε βάρος
των στελεχών που βρίσκονται υπό
την… ομπρέλα προστασίας του προ-
έδρου, δηλαδή του Π. Πολάκη. 

Ο λόγος για το κείμενο της Μαρίας
Ρεπούση στην «ΕΦΣΥΝ», μέσα από το
οποίο επιτέθηκε ανοιχτά στον πρώην
αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο

Πολάκη, μιλώντας για ακραία σεξιστικό
λόγο που προσβάλλει βαθιά τις αξίες
της Αριστεράς. Το κείμενο ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων κυρίως στους
κόλπους των υποστηρικτών του Παύ-
λου Πολάκη. Μέλη της Κίνησης Μελών
υποστηρίζουν πως «η κυρία Ρεπούση
καλό θα ήταν να μάθει πως στον πόλε-
μο έχουμε έναν εχθρό. Και αυτή τη
στιγμή ο εχθρός δεν είναι ο σύντροφος,
αλλά η Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτά-
κη», τονίζουν οι ίδιες πηγές. 

Άνοιγμα της Ελλάδας στον τουρισμό - Τι αλλάζει από τη Δευτέρα

Στη Νίκαια με κλειστή Ομπρέλα
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε 
την ανάπλαση του Ματιού 
Νέο πεδίο καταψήφισης βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ,
προβάλλοντας αντιρρήσεις για το σχέδιο ανα-
συγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών
στο Μάτι και την Ανατολική Αττική, το οποίο
και τελικά καταψήφισε. Κατά τη συζήτηση
του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας
και Κύπρου, η αξιωματική αντιπολίτευση ζή-
τησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, επικα-
λούμενη πως στην αρχική συμφωνία υπήρχε
πρόβλεψη για τη δημιουργία νοσοκομείου
που όμως δεν έγινε. Επαρκείς εξηγήσεις
έδωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος
Ταγαράς, που υποστήριξε ότι έπειτα από συ-
νεννόηση με την Κύπρο συμφωνήθηκε ως
βέλτιστη λύση να αξιοποιηθούν τα χρήματα
αυτά για κοινωνικές κατοικίες την περιοχή
Σκουφέικα της Ραφήνας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε να μιλά για σκάνδαλο, κα-
θώς από τη δωρεά της Κύπρου ένα ποσό χρη-
μάτων θα αξιοποιηθεί και για τη δημιουργία
αναψυκτηρίου, που θα λειτουργεί μετά τη δύ-
ση του ηλίου στο ένα από τα δύο οικόπεδα που
θα δοθεί προς ανάπλαση στο Μάτι. Πάντως ο
πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε άψογη τη
διαχείριση του ειδικού λογαριασμού που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας για την ανα-
κούφιση των πυρόπληκτων στο Μάτι και σε
άλλες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, επι-
σημαίνοντας ότι υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο
νομιμότητας τόσο από ορκωτούς λογιστές όσο
και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μάλιστα, ανέ-
φερε ότι το ποσό του λογαριασμού αυτού που
ξεκίνησε με 37 εκατ. ευρώ, σήμερα έχει άνω
των 24 εκατ. με ένα ποσό περίπου 7,5 εκατ.
ευρώ να έχει διατεθεί μετά τις εκλογές του
2019 για μελετητικές αμοιβές, περιφράξεις
κ.λπ.

Στ. Παπ. 

Περιοδεία Τσίπρα 
εν μέσω εσωκομματικής
γκρίνιας και διεργασιών 
για το συνέδριο
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O
Απόστολος Πάνας, βουλευτής
Χαλκιδικής του Κινήματος Αλ-
λαγής - ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος
του Τομέα Ανάπτυξης & Επεν-

δύσεων, είναι από τα πρόσωπα που το
επόμενο διάστημα θα βρεθούν στην πρώ-
τη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης
για το κόμμα του. Σχολιάζοντας τα συντο-
νισμένα πυρά που δέχεται το ΚΙΝΑΛ το τε-
λευταίο διάστημα, τα αποδίδει στην ενό-
χληση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ επειδή απείχε από «το
επικοινωνιακό χάος που προκλήθηκε μέ-
σα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και που δεν
τιμά κανέναν». Αναφερόμενος στους κυ-
βερνητικούς χειρισμούς για την αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζει ότι «η
αλήθεια είναι πως, παρόλο που η κυβέρ-
νηση μιλά για μέτρα στήριξης, ουσιαστικά
δεν πραγματοποιείται κάτι τέτοιο». Δεν
αφήνει κανένα περιθώριο μετεκλογικών
συνεργασιών, ενώ διαβάζοντας τις ευνοϊ-
κές δημοσκοπήσεις για το ΚΙΝΑΛ απο-
φεύγει τις εξάρσεις ενθουσιασμού.

Πώς αποκωδικοποιείτε τη στάση της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα
σας κατά τη διάρκεια της τριήμερης
συζήτησης στη Βουλή;
Οι πανομοιότυπες ανακοινώσεις ΝΔ

και ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνουν ότι η υπεύθυ-
νη στάση της παράταξής μας, του Κινήμα-
τος Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ, ενοχλεί και τους
δύο, οι οποίοι εκλαμβάνουν την πολιτική
ως άγονη αντιπαράθεση και ακραία πό-
λωση.  Με αφορμή το γεγονός ότι δεν δώ-
σαμε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνη-
ση, που αναμφίβολα έχει αποτύχει στην
αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης ή
φυσικής καταστροφής, και την παράλλη-
λη μη στήριξή μας στο ενδεχόμενο πρό-
ωρων εκλογών, που θα θέσουν τη χώρα
και τον κρατικό μηχανισμό σε δυο μήνες
αδράνειας, και οι δύο παρατάξεις στάθη-
καν απέναντί μας.

Θεωρώ πως η υπεύθυνη στάση μας
ενόχλησε τόσο το κυβερνών κόμμα όσο

και την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως
επίσης σίγουρα ενόχλησε η αποχή μας
από το επικοινωνιακό χάος που προκλή-
θηκε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και
που δεν τιμά κανέναν.

Η ακρίβεια δείχνει συνεχώς τα δόντια
της στους πολίτες. Η κυβέρνηση ανα-
κοινώνει μέτρα στήριξης. Πού παρα-
τηρείται η αστοχία και δεν υπάρχει η
κατάλληλη σύνδεση; 
Η αλήθεια είναι πως, παρόλο που η κυ-

βέρνηση μιλά για μέτρα στήριξης, ουσια-
στικά δεν πραγματοποιείται κάτι τέτοιο.
Δεν αποτελεί μέτρο κατά της ακρίβειας η
παράταση κατά 15 ημέρες στη διαδικασία
υποβολής σχετικών αιτήσεων στο «Εξοι-
κονομώ 2021». Ούτε αποτελεί στήριξη η
χορήγηση δυνατότητας στους πολίτες που
έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παρο-
χής, δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντά-
ξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά έγ-
γραφα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 και να
προχωρήσουν με βάση τις αντικειμενικές
αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021, ούτε ακόμη μπορεί να θεωρηθεί μέ-
τρο στήριξης η παράταση μέχρι τις 28 Φε-
βρουαρίου 2022 της προθεσμίας των ενο-
ποιημένων ΚΑΔ, που μπορούν να υπαχ-
θούν στην ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που
προβλέπει την τμηματική καταβολή έως
και 72 μηνιαίων δόσεων, τόσο για την ΑΑ-
ΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ. 

Καλωσορίζουμε κάθε μέτρο που ανα-
κουφίζει τα βάρη του νοικοκυριού, όπως
για παράδειγμα η μείωση στο 13% του ΕΝ-
ΦΙΑ, αλλά δεν είναι αρκετό. Το πρόβλημα
της ακρίβειας είναι μεγάλο και τέτοιες

αποφάσεις πρέπει να πλαισιώνονται από
τη λήψη περισσότερων πολιτικών, όπως η
μείωση του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
καύσιμα, η ρύθμιση με ευνοϊκούς όρους
των οφειλών της πανδημίας, η συνέχιση
της επιδότησης ενοικίου και η απαλλαγή
από την καταβολή δημοτικών τελών για
όσο διάστημα απαιτείται. Αυτά θεωρούν-
ται για την παράταξή μας πραγματικά αντι-
σταθμιστικά μέτρα, που πρέπει άμεσα να
ληφθούν για την οικονομική ελάφρυνση
των πολιτών και τη διάσωση των επιχει-
ρήσεων, πριν να είναι πολύ αργά.

Πού αποδίδετε το ευνοϊκό κλίμα που
διαμορφώνεται δημοσκοπικά για το
κόμμα σας και πόσο ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα;
Αφενός οι ανοδικές αυτές τάσεις απο-

τελούν αντανάκλαση του κλίματος ενθάρ-
ρυνσης και προσμονής που αρχικά δημι-
ουργήθηκε από την εσωκομματική μας
εκλογική διαδικασία. Αφετέρου θεωρώ
πως επίσης αποτελεί αποτέλεσμα της
σκληρής κοινοβουλευτικής μας εργα-
σίας, χωρίς τη συμμετοχή μας σε μικρο-
πολιτικούς διάλογους με λαϊκίστικες ατά-
κες και σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
Εμείς είμαστε παρόντες κάνοντας σοβα-
ρή, αξιόπιστη, αποτελεσματική, σοσιαλ-
δημοκρατική αντιπολίτευση, αποδει-
κνύοντας με σοβαρές προτάσεις ότι
υπάρχει μια πραγματική, αξιόπιστη εναλ-
λακτική επιλογή απέναντι στα δύο κόμμα-

τα που σημάδεψαν τη σημερινή παρακμή.
Και πιστεύω πως οι πολίτες αυτό το έχουν
αντιληφθεί. Συνεχίζουμε, λοιπόν, να δου-
λεύουμε επίμονα, υπεύθυνα και ενωτικά
για να επανασυνδέσουμε το κόμμα με
κοινωνικά στρώματα που μας εγκατέλει-
ψαν ή μας έχουν ανάγκη, έχοντας προτε-
ραιότητά μας αυτή τη στιγμή την ανατροπή
των σημερινών συσχετισμών με ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις, κάτι το οποίο απαιτεί
αγώνα και υπεύθυνη αντιπολίτευση με
αλήθειες. 

Θα μπορέσετε να αντισταθείτε μέχρι το
τέλος στο «επίμονο φλερτ» της ΝΔ και
του ΣΥΡΙΖΑ; 
Φλερτ δίχως ανταπόκριση θα υπογραμ-

μίσω εγώ. Το Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ
έχει ξεκαθαρίσει εξαρχής τη θέση του και
επιμένει στον στόχο του για δημιουργία
σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης και
αυτόνομη πορεία.

Πώς απαντάτε στην κριτική που δέχε-
ται το ΚΙΝΑΛ ότι «πατάτε σε δύο βάρ-
κες»;
Η σχετική κριτική είναι παντελώς άστο-

χη. Ποιες «δύο βάρκες»; Το Κίνημα Αλλα-
γής - ΠΑΣΟΚ πατάει στα πόδια του. Έχου-
με ως παράταξη προοδευτική κατεύθυνση
και είμαστε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμ-
μα. Οι αξίες μας και οι προγραμματικές
μας θέσεις έχουν ως σκοπό να εκφράσουν
την κοινωνική πλειοψηφία, δίχως να προ-
σπαθούμε κάπου να συγκλίνουμε.

Απόστολος Πάνας
Βουλευτής Χαλκιδικής με το ΚΙΝΑΛ 

«Το ΠΑΣΟΚ 
πατάει 
στα πόδια του»

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 
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«Βόμβες» Α/ΓΕΑ
κατά Άγκυρας

Ο έμπειρος σε επιχειρήσεις
«βομβαρδισμού» αρχηγός του Γενι-
κού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας, αντιπτέραρ-
χος Θεμιστο-
κλής Μπουρο-
λιάς, έστειλε
νέο ηχηρό μή-
νυμα στην
Τουρκία κατά
την τελετή παρά-
δοσης - παραλαβής
των καθηκόντων του αρχηγού Τα-
κτικής Αεροπορίας. Αφήνοντας το
παλιό του πόστο, ο Α/ΓΕΑ τόνισε ότι
απέναντι στην έντονη και ιδιαίτερα
πιεστική αεροπορική παραβατικό-
τητα της Τουρκίας «η Τακτική Αερο-
πορία μαζί με τους υπόλοιπους
κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων
εξέπεμψε την αποφασιστικότητα
και την ετοιμότητα του στρατεύμα-
τος ενάντια στην προσπάθεια σφε-
τερισμού κυριαρχικών δικαιωμά-
των της χώρας».

ΕΑΣ: Συμφωνία 
με την Αίγυπτο

Μια πολύ σημαντική συμφωνία, η
οποία προάγει την εξωστρέφεια της
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,
ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα. Το Διοικητικό Συμβού-
λιο των ΕΑΣ ενέκρινε τη συνεργασία
με γνωστή ευρωπαϊκή εταιρεία προ-
κειμένου να υλοποιηθεί πλήρως και
εντός χρονοδιαγράμματος η εκτέλε-
ση του προγράμματος για την προ-
μήθεια πυρομαχικών 105 χιλιοστών
για τις αιγυπτιακές Ένοπλες Δυνά-
μεις. «Είμαστε απολύτως συνεπείς
στις υποχρεώσεις μας απέναντι στην
αιγυπτιακή κυβέρνηση προκειμένου
να καλύψει τις αμυντικές της ανάγ-
κες», τόνισε ο διευθύνων σύμβου-
λος των ΕΑΣ Νίκος Κωστόπουλος
και συμπλήρωσε ότι «παρά τα προ-
βλήματα λόγω της Covid-19 και της
προμήθειας πρωτογενούς υλικού
εξαιτίας των γνωστών ζητημάτων
που έχουν προκύψει στις διεθνείς
μεταφορές, καταφέραμε να τονώ-
σουμε την αξιοπιστία της εταιρείας
τόσο για την ποιότητα των προϊόντων
μας όσο και για την τήρηση των χρο-
νοδιαγραμμάτων».

Η
επίθεση... γοητείας της Τουρ-
κίας συνεχίζεται, με τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν μετά τα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδι-

κή Αραβία και την Αίγυπτο να τείνει χείρα
φιλίας και στο Ισραήλ. Ο Τούρκος πρό-
εδρος επιδιώκει να εξομαλύνει τις σχέσεις
των δύο χωρών, φέρνοντας στο προσκήνιο
σενάρια για τη μεταφορά φυσικού αερίου
στην Ευρώπη μέσω του Ισραήλ και της
Τουρκίας.

Επιστρέφοντας από το Κίεβο, ο πρό-
εδρος Ερντογάν υποστήριξε ότι το ενερ-
γειακό ζήτημα θα βρίσκεται στην ατζέντα
της συνάντησής του με τον Ισραηλινό πρό-
εδρο Ισαάκ Χέρζογκ, ο οποίος θα επισκε-
φτεί την Άγκυρα στα μέσα Μαρτίου. «Μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το ισραηλινό
φυσικό αέριο στη χώρα μας, αλλά εκτός
από τη χρήση του θα προσπαθήσουμε να
συνεργαστούμε και για τη μεταφορά του
στην Ευρώπη», ανέφερε ο Τούρκος πρό-
εδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η
χρονική στιγμή που ο Ερντογάν αποφάσισε
να ανασύρει το θέμα της ενεργειακής συ-
νεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι τυχαία,
εκτιμά η Αθήνα, καθώς επιχειρεί να εκμε-
ταλλευτεί το «ναυάγιο» του EastMed αλλά
και την ανάγκη της Ευρώπης για φθηνό
φυσικό αέριο εν μέσω της παγκόσμιας
ενεργειακής κρίσης.

Παράλληλα, ο Ερντογάν επιχειρεί να εμ-
φανίσει την Τουρκία ως μεγάλη περιφε-
ρειακή δύναμη στο Ενεργειακό, διαφημί-

ζοντας την ικανότητα της χώρας να πραγ-
ματοποιεί γεωτρήσεις, ενώ προανήγγειλε
και νέες έρευνες στην Ανατολική Μεσό-
γειο. «Διαθέτουμε τρία πλοία γεωτρήσεων
και αγοράσαμε τέταρτο. Διαθέτουμε και
δύο πλοία σεισμικών ερευνών. Ορισμένα
από αυτά θα συνεχίσουν τις εργασίες τους
στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ τα υπόλοιπα θα
μεταφερθούν στη Μεσόγειο», είπε ο Τούρ-
κος πρόεδρος.

Τουρκική «σφήνα»
Η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσε-

ων της Άγκυρας με όλους τους συμμάχους
της Αθήνας έχει διπλό σκοπό. Αφενός να
βγάλει τη χώρα από το διπλωματικό αδιέξο-
δο, αφετέρου να αποδυναμώσει τον συνα-
σπισμό που δημιούργησε η Ελλάδα απέ-
ναντι στην αναθεωρητική της πολιτική. Η
προσπάθεια του Ερντογάν να ρίξει γέφυρες
στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου πα-
ράγει προς το παρόν διπλωματικά αποτελέ-
σματα, ενώ κινητοποιεί τα ανακλαστικά της
Αθήνας. Το άνοιγμα της Τουρκίας στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, εκτός από οικονο-
μική ανάσα, προσέφερε στην Άγκυρα τη
δυνατότητα να εξομαλύνει τις σχέσεις της
με το Άμπου Ντάμπι, βάζοντας τα θεμέλια

για στενότερη συνεργασία στο μέλλον. Με
την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία η προ-
σέγγιση περνά μέσα από την εγκατάλειψη
από πλευράς Άγκυρας της στήριξης στους
Αδελφούς Μουσουλμάνους. Μια κίνηση
υψηλού ρίσκου που θα μπορούσε υπό προ-
ϋποθέσεις να ανοίξει την πόρτα για εκκίνη-
ση διπλωματικών επαφών ανάμεσα στην
Τουρκία και τον Αραβικό Κόσμο.

Η εξέλιξη όμως που έχει σημάνει συνα-
γερμό στο ελληνικό επιτελείο είναι η επι-
χείρηση της Άγκυρας να προσεγγίσει τον
βασικό σύμμαχο της Ελλάδας στη Λιβύη,
τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος
ελέγχει το ανατολικό τμήμα της χώρας. Το
ρευστό πολιτικό σκηνικό στη Λιβύη εμπο-
δίζει την ενεργοποίηση του παράνομου
μνημονίου με την Άγκυρα, καθώς η πα-
ρούσα μεταβατική κυβέρνηση δεν έχει τη
δικαιοδοσία να το επικυρώσει, όμως οι συ-
σχετισμοί που δημιουργούνται στη βορει-
οαφρικανική χώρα είναι ανησυχητικοί όχι
μόνο για τον ρόλο που θα παίξει η Αθήνα
στην περιοχή αλλά και για εθνικά συμφέ-
ροντα στις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολι-
κής Μεσογείου.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Ο «σουλτάνος» προσπαθεί 
να εκμεταλλευτεί το ναυάγιο
του EastMed και την 
παγκόσμια ενεργειακή κρίση

Ο Ερντογάν φλερτάρει
με το ισραηλινό αέριο
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Μάνατζερ στην αγορά υπάρχουν πολλοί. Πετυχη-
μένοι μάνατζερ που να μπορούν να φέρουν και τον
τίτλο του ηγέτη, λίγοι. Ο διευθύνων σύμβουλος της
Avis Ανδρέας Ταπραντζής είναι ένας από αυτούς.
Βρίσκεται στο τιμόνι της μεγαλύτερης εταιρείας
στον χώρο του αυτοκινήτου, αφού η Avis οδηγεί τις
εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άρτα, σε μια εποχή
που τα παράθυρα και οι πόρτες των σπιτιών ήταν
πάντα ανοιχτά. Δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο πή-
γε στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Άρτας, ένα ωραίο πέ-
τρινο σχολείο, πέντε λεπτά με τα πόδια από το σπίτι
του. Στα 18 του πέρασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (ΕΜΠ), στη Σχολή Χημικών Μηχανικών
(τότε ήταν η πρώτη σχολή στο ΕΜΠ). Ενδεικτικό της
ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης τότε είναι το
γεγονός ότι 15 συμμαθητές και φίλοι του από την
ίδια τάξη πέρασαν στο ΕΜΠ… Στη συνέχεια τελεί-
ωσε το διδακτορικό του στο ΕΜΠ, αλλά και με έξι
μήνες συνεργασία στο Imperial College του Λονδί-
νου, στη γνωστική περιοχή της Τεχνητής Νοημο-
σύνης και Αυτόματης Ρύθμισης Συστημάτων. Επί-
σης, τελείωσε το Athens ΜΒΑ (διατμηματικό πρό-
γραμμα του ΟΠΑ -Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθή-
νας- με το ΕΜΠ). Αργότερα και το Advanced Lea-
dership MBA στο INSEAD (Fontainebleau, Γαλλία).
Το μικρόβιο της διοίκησης το «κόλλησε» μάλλον
από τον πατέρα του που ήταν επιχειρηματίας. Δη-
μιούργησε διάφορες επιχειρήσεις, όπως δύο ερ-
γοστάσια παραγωγής δομικών υλικών (τούβλα,
ασβέστη κ.λπ.), σταθμό υγρών καυσίμων, παράλ-
ληλα με ένα μικρό κτήμα με, τι άλλο, πορτοκα-
λιές…
Το όνειρο του πατέρα του ήταν να φτιάξει μια τοπι-
κή γαλακτοβιομηχανία, αλλά δεν πρόλαβε. Η μητέ-
ρα του είχε πάθος με το εμπόριο. Δούλευε από μι-
κρή στο κεντρικό παντοπωλείο του πατέρα της, με-
τανάστη από τη Μικρά Ασία. Έχασε όλη την οικογέ-
νειά του στη Σμύρνη, έφτασε στην Άρτα σχεδόν ξυ-
πόλυτος και δημιούργησε μια τεράστια περιουσία.
Αλλά δυστυχώς η μητέρα του Ανδρέα Ταπραντζή,
ως κορίτσι που δεν συνέχισε το πατρικό της όνομα,
είχε την τύχη που είχαν οι περισσότερες γυναίκες
της εποχής της στην επαρχία. Έτσι, όχι μόνο δεν
μπόρεσε να συνεχίσει τη δουλειά της στις επιχει-
ρήσεις του πατέρα της, αλλά τις είδε να διαλύονται
σε βάθος χρόνου από τους άνδρες κληρονόμους
της οικογένειάς της.

Ο «άγνωστος» CEO της Avis

Ανδρέας 
Ταπραντζής

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της Avis είχε από μικρός
έφεση στον μοντελισμό και ήταν εγκυκλοπαιδοφάγος. Είχε με-
γάλη αγάπη στα τεχνολογικά περιοδικά. Άλλωστε, αν δει κα-
νείς το βιογραφικό του, θα καταλάβει πολλά. Ξεκίνησε τη συ-
νεργασία του με τα ΕΛΤΑ το 2001 ως διευθυντής Στρατηγικής &
Ανάπτυξης. Μέχρι τότε, είχε ήδη διατελέσει ανώτατο στέλεχος
με αντικείμενο την εφαρμοσμένη έρευνα και σύμβουλος διοί-
κησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ο ΟΤΕ, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η IDV
Group, η American Home Products, και έχει συνεργαστεί με
φορείς όπως η British Telecom, η TeleDanmark, η Royal Soci-
ety of Arts, το Royal Mail, η BPCS, καθώς και Ευρωπαϊκά Πανε-
πιστήμια. 

Έναν χρόνο αργότερα, το 2002, ανέλαβε καθήκοντα αντιπρο-
έδρου Διοικητικού Συμβουλίου και εντεταλμένου συμβούλου
της θυγατρικής εταιρείας Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ και ακο-
λούθως τη θέση του Olympic Project Manager του προγράμ-
ματος Μεγάλης Εθνικής Χορηγίας των ΕΛΤΑ στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Αθήνα 2004. Τον Απρίλιο του 2003 προήχθη σε
γενικό διευθυντή της Επιχειρησιακής Μονάδας Επιστολικού
Ταχυδρομείου και δύο χρόνια αργότερα, αρχές του 2005, ανέ-
λαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Παράλληλα, ήταν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευ-
τηρίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθύνοντος
συμβούλου, όπου και παρέμεινε έως και το 2010, τα ΕΛΤΑ ήταν
κερδοφόρα με τζίρο άνω των 600 εκατ. ευρώ και κέρδη 50
εκατ. ευρώ ετησίως, ως αποτέλεσμα ριζικής αναδιοργάνωσης
και επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Τον Αύγουστο του 2008, εξελέγη από τις 192 Ταχυδρομικές

Επιχειρήσεις του κόσμου πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρο-
μικού Συμβουλίου (POC) της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης
(UPU), ενός οργανισμού του ΟΗΕ με έδρα τη Βέρνη, για την πε-
ρίοδο 2008 έως 2012. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά πoυ κά-
ποιος Έλληνας ανέλαβε τέτοιο αξίωμα σε οργανισμό του ΟΗΕ.

Στη συνέχεια, στην κορύφωση της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και στην απαρχή της χειρότερης οικονομικής κρίσης
στη χώρα μας, συναντούμε τον Ανδρέα Ταπραντζή πάλι σε μια
εξαιρετικά απαιτητική θέση. Σε αυτή του εντεταλμένου συμ-
βούλου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), δηλαδή στη δεύτερη πιο ισχυρή θέση
ενός θεσμού που σημάδεψε την πορεία και τις τύχες της χώρας
μας. Ήταν εκεί από την έναρξη λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, τον
Αύγουστο του 2011, έως τον Νοέμβριο του 2014, και η μόνη
σταθερή αναφορά στα πέτρινα χρόνια, όταν τα υπόλοιπα ανώ-
τατα στελέχη του οργανισμού άλλαζαν σαν τα πουκάμισα. Πέ-
τυχε και υλοποίησε συμβάσεις της τάξης των 12,5 δισ. ευρώ,
όπως η σύμβαση για το Ελληνικό, τον Αστέρα Βουλιαγμένης
και τα περιφερειακά αεροδρόμια, προσελκύοντας πολλαπλά-
σιες δευτερογενείς επενδύσεις. 

Μετά το ΤΑΙΠΕΔ πήγε στην Avis, το 2015. Σχεδίασε και ολο-
κλήρωσε τη ριζική αναδιοργάνωση της εταιρείας με σκοπό την
πώλησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Την παρέλαβε με ση-
μαντικές ζημίες και αξία μικρότερη των 120 εκατ. ευρώ και μέ-
σα σε δύο χρόνια, το 2017, πέτυχε την πώλησή της στα 325 εκατ.
ευρώ (Enterprise Value), από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στη
χώρα. Συνέχισε στην ίδια θέση και με τους νέους μετόχους,
ύστερα από δική τους απαίτηση. Και είχαν δίκιο. Σήμερα, η Avis
είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελ-
λάδα, με 500 άτομα προσωπικό, ευρύτατο δίκτυο σταθμών,

στόλο άνω των 42.000 οχημάτων, ενεργητικό άνω των 550 εκατ.
ευρώ, ετήσια έσοδα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ και EBITDA
άνω των 100 εκατ. ευρώ!

Ακόμα διατηρεί ισχυρές φιλίες από την παιδική του ηλικία.
Ένας εκ των αγαπημένων του φίλων, μάλιστα, μένει στην Καλι-
φόρνια και συναντιούνται συνήθως τα καλοκαίρια… Αγαπάει
την Πάτμο, αλλά και το πατρικό του στην Άρτα. Του αρέσουν τα
ταξίδια, ειδικά τα road trips. Συνεχίζει να διαβάζει αρκετά, ειδι-
κά business reading, και να ασχολείται με επενδύσεις σε και-
νοτομία και τεχνολογία, κυρίως στις ΗΠΑ. Στον ελεύθερο χρό-
νο του παίζει σκάκι με τον μεγάλο του γιο, τον Φίλιππο, και πη-
γαίνει γήπεδο με τον μικρότερο γιο του, τον Αλέξη, στην αγαπη-
μένη τους ομάδα, την ΑΕΚ. Χαλαρώνει με τη μικρή του κόρη,
την Ελεονώρα, και την αγαπημένη του σύζυγο, Μαρία Τσιναρί-
δου. Μεγάλωσε με ροκ μουσική, αλλά τώρα πια δεν λέει όχι
στον… Ρέμο. Το Spotify ξέρει καλύτερα τι του αρέσει, ενώ στο
ραδιόφωνο για μουσική συνήθως επιλέγει Mancode ή Pepper.

Ο Ανδρέας Ταπραντζής βγήκε στον δρόμο για την «Ιθάκη»
του από πολύ μικρός και, όπως λέει ο ίδιος, ο θάνατος του πα-
τέρα του έβαλε ένα πρόωρο τέλος στην παιδική του ηλικία. Τον
έχασε όταν ήταν 13 ετών και αυτό το γεγονός ήταν μια συγκλο-
νιστική εμπειρία που του έμαθε πολλά για τη ζωή και τις αν-
θρώπινες σχέσεις.

Τον εκνευρίζουν πολύ η αλαζονεία, η ανοησία και η έλλειψη
κοινής λογικής. Έχει όμως άπλετο χιούμορ. Όπως λέει ο ίδιος
σε φίλους του, μικρός ήθελε να γίνει αστροναύτης, αν και πλέον
είναι λίγο αργά. Οπότε, τώρα μένει να κάνει «μια διαστημική
πτήση, από αυτές που σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμες». Στα
πιο σοβαρά του σχέδια είναι να μπορέσει να έχει περισσότερο
ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά.

Η αγάπη του για την τεχνολογία και η λατρεία για την ΑΕΚ
Από τον δεύτερο γάμο του, στο Πατριαρχείο. 
Ο πρώτος ήταν πολιτικός, ο δεύτερος θρησκευτικός

Μαζί με τον γιο του, όποτε μπορούν, 
παρακολουθούν τους αγώνες της ΑΕΚ Από τον David Bowie στον… Αντώνη Ρέμο

Στο NYSE με τον φίλο και συνάδελφό του
David Blaskey, CIO της Avis Budget Group

Η Avis πάντα πρωτοπόρος 
στον χώρο του αυτοκινήτου

Ο πιτσιρικάς με τις τιράντες και το σορτσάκι…
Μια φωτογραφία από πολύ παλιάΌλη η οικογένεια μαζεμένη

Με τον μεγάλο του γιο στο γήπεδο, 
όταν δεν παίζουν σκάκι
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Ανήμερα την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου ανα-
κοινώθηκε η ίδρυση του συλλόγου «Καλλιστώ». Μια κίνηση
με συμβολικό αλλά και ιδιαίτερα ουσιαστικό χαρακτήρα,
αφού το έναυσμα για το ξεκίνημα είναι η ευαισθητοποίηση,
η ενημέρωση, η ενεργοποίηση και η πρόληψη για τον καρ-
κίνο καθώς και για τα προβλήματα και τις αιτίες που επηρε-
άζουν μακροχρόνια την υγεία.

Την ιδέα αυτή υποστήριξαν από την αρχή και συμμετέ-
χουν στελέχη της Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής και

επιστημονικής κοινότητας, γιατροί, νομικοί, δημοσιογρά-
φοι κ.ά. με κοινό στόχο τη θετική έμπνευση, την εμψύχωση
και ελευθερία συναισθημάτων, την κινητοποίηση, τη συναι-
σθηματική ενδυνάμωση, την ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης, τη διαχείριση των συναισθημάτων των ατόμων που νο-
σούν, έχουν νοσήσει, ή και των ανθρώπων γύρω τους. 

Ακόμα, την ανάληψη κοινωνικών δράσεων και πρωτο-
βουλιών που αναδεικνύουν αιτίες και επιδράσεις που προ-
καλούν την ασθένεια όπως είναι οι συνθήκες εργασίας, η

ψυχική βία, το στρες, η διατροφή και άλλες, με κυριότερη τη
ραγδαία κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθ-
μιση. Το πρώτο ΔΣ του συλλόγου απαρτίζεται από τους Σο-
φία Κορωναίου (πρόεδρος), Μαρία Ντούμα, Φωτεινή Θραμ-
πουλίδου και Ελένη Βασιλείου Βασιλειάδου (αντιπρό-
εδροι), Ζωή Κέντρου (γραμματέας), Καλλιόπη Γαλημητάκη
(ταμίας) και Sooyeon Νεφέλη Lim. Η παρουσία του συλλό-
γου στο διαδίκτυο: Facebook Σύλλογος Καλλιστώ, Insta-
gram @syllogos_kallisto, syllogoskallisto@gmail.com.

Ο ρόλος του συλλόγου «Καλλιστώ» που ιδρύθηκε ανήμερα την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Σ
τις 31 Μαρτίου η κυβέρνηση θα
αποφασίσει αν θα παρατείνει τη
διορία των ανεμβολίαστων
υγειονομικών ή θα πει ότι είναι

προαπαιτούμενος ο εμβολιασμός για να
προσφέρει κάποιος τις υπηρεσίες του στο
ΕΣΥ. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουρ-
γός Υγείας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε πως
«δεν είναι στη σκέψη μας μια επέκταση
της αναστολής σε όσους δεν έχουν κάνει
την ενισχυτική δόση του εμβολίου». 

Το ΕΣΥ ύστερα από τόσα πανδημικά κύ-
ματα θα ενισχυθεί με προκήρυξη για
4.000 θέσεις, ενώ παράλληλα θα υπάρξει
πρόβλεψη για τους 12.000 επικουρικούς
που λήγουν οι συμβάσεις τους στις 31
Μαρτίου. 

Ο υπουργός είπε πως θα υπάρξει παρά-
ταση των συμβάσεων μέχρι περίπου το τέ-
λος του έτους, ενώ παράλληλα θα μοριο-
δοτηθούν λόγω και της εμπειρίας που
έχουν αποκομίσει. 

Ο Θάνος Πλεύρης αναγνωρίζει πως ο
ιός είναι εδώ και η έξαρση στους νεκρούς
οφείλεται στο ότι «το τέταρτο κύμα της
Δέλτα μάς βρήκε σε μικρότερη εμβολια-
στική κάλυψη, καθυστερούν πολλά περι-
στατικά να φτάσουν στα νοσοκομεία, ενώ
και σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία
δεν υπάρχει η ίδια παροχή φροντίδας με
τα νοσοκομεία μεγάλων πόλεων, και αυτό
πρέπει να διορθωθεί». 

Μάλιστα εξήγησε πως το 85% των θανά-
των αφορά ανεμβολίαστους ασθενείς,
ηλικίας άνω των 70 ετών. Για όλο το 2022
γίνεται μια σειρά από παραγγελίες σε
φάρμακα, εμβόλια και αντιιικά χάπια.
«Προς τα τέλη του μήνα ή στις αρχές Μαρ-
τίου θα έχουμε τις πρώτες παρτίδες και
των χαπιών της Pfizer και θα υπάρχει
επάρκεια χαπιών», είπε ο υπουργός Υγεί-
ας και επεσήμανε πως το εμβόλιο είναι η
πρώτη μας άμυνα και το χάπι είναι επι-

κουρικό. Γιατί ακόμα και αν ένας ανεμβο-
λίαστος πάρει το χάπι, παραμένει μεγάλος
ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Με γραπτή του δήλωση ο υπουργός
Υγείας διέψευσε φήμες ότι ο καθηγητής
Σωτήρης Τσιόδρας δεν έχει πρόσβαση στα
επιδημιολογικά δεδομένα.

Άλλοι 88 θάνατοι χθες
Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστη-

ριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορο-
νοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες είναι 18.640. Στην Αττική εντοπί-
στηκαν 4.723 νέα κρούσματα, ενώ στη
Θεσσαλονίκη 2.397. Στους 88 οι θάνατοι,
στους 564 οι διασωληνωμένοι. Από τους
ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνω-
μένοι οι 439 είναι ανεμβολίαστοι. 

«Περιμένουμε αύξηση κρουσμάτων»
Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης

μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι θα φτάσουμε
τα 31.000-32.000 κρούσματα σαν εβδομα-
διαίο μέσο όρο. «Μπορεί να δούμε και
35.000 κρούσματα σε μια μέρα με πάρα

πολλά τεστ. Οι νεκροί θα φτάσουν περίπου
στους 75», τόνισε ο καθηγητής και απέ-
δωσε την αύξηση των κρουσμάτων κυ-
ρίως στον μη εμβολιασμό με την τρίτη δό-
ση. Αναφερόμενος στα πρωτεϊνικά εμβό-
λια όπως της Novavax, ο πρύτανης του
ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος είπε στον
ΣΚΑΪ πως «θα έχουμε σύντομα τα πρωτεϊ-
νικά εμβόλια που παράγονται με τον κλα-
σικό τρόπο, όπως αυτά που έχουμε υπο-
βληθεί όλοι για παιδικές ασθένειες, για
τους συμπολίτες μας που ανησυχούν για
τα εμβόλια mRNA που πιστεύουν ότι δή-
θεν θα επηρεάσει το DNA τους».

Το Παίδων Πεντέλης επανέρχεται στην
πλήρη λειτουργία του και στο σύνολο των
εφημεριών. Ο υπουργός Υγείας με ένα
tweet ενημέρωσε πως «είμαστε απολύ-
τως συνεπείς στο χρονοδιάγραμμά μας»
και πως το νοσοκομείο μπαίνει ξανά σε
πλήρη λειτουργία στις 25 Φεβρουαρίου.
Να θυμίσουμε πως για το παραπάνω θέμα
είχε ξεσπάσει κόντρα των εργαζομένων
και της ΠΟΕΔΗΝ με το υπουργείο Υγείας
με αφορμή τους εμβολιασμούς παιδιών

στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι είχαν κά-
νει και απεργία για την οποία ο υπουργός
Υγείας είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη. 

Ενημέρωση γιατρών για τα αντιιικά
Περισσότεροι από 300 γιατροί παρακο-

λούθησαν την ενημερωτική συνάντηση
που διοργάνωσε ο ΙΣΑ με την αναπληρώ-
τρια υπουργό Υγείας Μ. Γκάγκα, για την
κατ’ οίκον χορήγηση των νέων αντιιικών
φαρμάκων.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε: «Στόχος
μας είναι σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδί-
ου, ο συμπολίτης μας που διαγιγνώσκεται
θετικός να μπορεί να βρει γιατρό και να
έχει πρόσβαση στις νέες θεραπείες».

Προς παράταση μέχρι 
το τέλος του έτους οι συμβάσεις
που λήγουν τον Μάρτιο 
για 12.000 επικουρικούς

Ενίσχυση του ΕΣΥ με
4.000 υγειονομικούς

kpapakosto@yahoo.gr

Γράφει η
Κατερίνα Παπακωστοπούλου 
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Εκτός σχολείου 
ο καθηγητής που 
πρόσβαλε τον μαθητή
με τη φούστα 

Εκτός σχολείου τέθηκε ο καθηγητής
που φέρεται να προσέβαλε μαθητή στο
Μουσικό Γυμνάσιο του Ιλίου γιατί φο-
ρούσε φούστα, σύμφωνα με τον Σύλλο-
γο Γονέων και Κηδεμόνων. Πιο συγκε-
κριμένα, ο καθηγητής τέθηκε εκτός
σχολείου με πρωτοβουλία της διεύθυν-
σης του γυμνασίου. Εντολή να διερευ-
νηθεί πλήρως το συμβάν έδωσε ο γενι-
κός γραμματέας του υπουργείου Παι-
δείας Αλέξανδρος Κόπτσης, σημει-
ώνοντας ότι «βασικός μας στόχος είναι
να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό,
συμπεριληπτικό σχολείο αποδοχής της
διαφορετικότητας, ανοικτό στην κοινω-
νία και με ευαισθητοποιημένους εκπαι-
δευτικούς».

Από το υπουργείο επισημαίνουν με
νόημα ότι «έχουν ενταχθεί στο σχολι-
κό πρόγραμμα τα Εργαστήρια Δεξιο-
τήτων και ειδικότερα οι θεματικοί κύ-
κλοι “Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην” με προ-
γράμματα στους τομείς της ψυχικής
και συναισθηματικής υγείας - σε-
ξουαλικής διαπαιδαγώγησης και “Εν-
διαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική
Συναίσθηση και Ευθύνη” με προ-
γράμματα στους τομείς των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων, της συμπερίληψης
και της διαφορετικότητας».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρί-
τη καθηγητής στο Μουσικό Γυμνάσιο
του Ιλίου φέρεται να είπε σε μαθητή
«είσαι η ντροπή της κοινωνίας» επειδή
φόρεσε φούστα. Μάλιστα, φέρεται να
του έδωσε αποβολή, γεγονός που εξόρ-
γισε τους συμμαθητές του και την επό-
μενη μέρα εμφανίστηκαν στο σχολείο
τα μεν κορίτσια με παντελόνια και γρα-
βάτες και τα δε αγόρια με φούστες για
να διαμαρτυρηθούν και να δηλώσουν τη
συμπαράστασή τους. Επιπλέον ανάρτη-
σαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με το σλόγκαν «τα ρούχα δεν
έχουν φύλο».

Εύη Πανταζοπούλου

Χειροπέδες στη 
συμμορία των Ρομά 
με τη Mustang
Τέλος στη δράση της συμμορίας των
Ρομά με τη Mustang των εκατοντά-
δων ίππων, με την οποία μπορούσαν
να διαφεύγουν από... κακοτοπιές
(περιπολικά της ΕΛΑΣ) έδωσαν
αστυνομικοί της Ασφάλειας σε συ-
νεργασία με την ΕΚΑΜ και την ΟΠ-
ΚΕ. Έπειτα από ταυτόχρονη αστυνο-
μική επιχείρηση σε Άνω Λιόσια, Ζε-
φύρι και Μενίδι, η ΕΛΑΣ προχώρησε
σε δώδεκα συλλήψεις κακοποιών
που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 46
περιπτώσεις διαρρήξεων με λεία
άνω των 510.000 ευρώ. Ο λόγος για
τους «μετρ» των διαρρήξεων, καθώς
τα μέλη της συμμορίας είχαν... ταχυ-
δακτυλουργικούς τρόπους για να
απενεργοποιούν συναγερμούς και
κάμερες ασφαλείας, ενώ λειτουρ-
γούσαν με «επιχειρησιακά» κινητά
τηλέφωνα και οχήματα. Ανάμεσά
τους και μια πανάκριβη, πολλών ίπ-
πων, Mustang, με την οποία ανέ-
πτυσσαν πολύ υψηλές ταχύτητες για
να ξεφεύγουν από τυχόν «συναντή-
σεις» με περιπολικά. Η συμμορία
των Ρομά επέλεγε ως περιοχές δρά-
σης τον «άξονα» της Αττικής Οδού
(Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Κηφισιά,
Πόρτο Ράφτη, Ραφήνα κ.α.), ενώ
στόχευαν οικίες όπου μπορούσαν
εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση ή
να αναρριχηθούν. 

Παπ.

Α
ντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη
είναι πλέον ένας 38χρονος Αι-
γύπτιος που κατηγορείται ότι
για σχεδόν τρία χρόνια ασελ-

γούσε στη 13 ετών σήμερα θετή κόρη του.
Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτι-
κής και ανακριτικής έρευνας, τον λόγο
πλέον έχει το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο
Δωδεκανήσου, καθώς ο 38χρονος Αιγύ-
πτιος παραπέμφθηκε για δίκη.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε
να ξετυλίγεται όταν στις 29 Απριλίου 2021
η 13χρονη σήμερα κοπέλα εμφανίστηκε
μόνη της στο ΑΤ Καλυμνίων και κατήγγει-
λε, παρουσία παιδοψυχολόγου, ότι ο σύν-
τροφος της μητέρας της ασελγούσε περί-
που επί τριετία σε βάρος της. Το ακόμη πιο
φρικιαστικό είναι ότι, σύμφωνα με το ανή-
λικο παιδί, η μητέρα της γνώριζε τι γίνεται
και δεν τον εμπόδιζε. Το μαρτύριο για το
κοριτσάκι ξεκίνησε όταν οι βιολογικοί της
γονείς ήρθαν σε διάσταση το 2019, με τη
μητέρα της αμέσως μετά να συνάπτει ερω-
τική σχέση με τον 38χρονο Αιγύπτιο. Η
ανήλικη έμενε από τον Απρίλιο του 2019 -
και μέχρι την καταγγελία στην ΕΛΑΣ- μαζί
με τη μητέρα της και τον σύντροφό της,
καθώς και τα δύο αδέλφια της. 

Το είπε στον πατέρα της
Ο βιολογικός πατέρας της ανήλικης -

ναυτικός στο επάγγελμα- περνούσε μεγά-
λο διάστημα στη θάλασσα, ενώ ζούσε με
νέα σύντροφο σε άλλο σπίτι, χωρίς όμως
να γνωρίζει τι συμβαίνει στην καθημερι-
νότητα της κόρης του. Η σχέση του συν-
τρόφου της μάνας με τη 13χρονη κοπέλα

αρχικώς ήταν πολύ καλή, καθώς κέρδισε
την εμπιστοσύνη της προβάλλοντας το
πρότυπο του ιδανικού πατριού. 

Ωστόσο, κάποια στιγμή, που το κοριτσά-
κι την τοποθετεί χρονικά στον Απρίλιο του
2019, ο 38χρονος Αιγύπτιος φέρεται να
έφυγε από το κρεβάτι όπου κοιμόταν με τη
σύντροφο του και σε στρώμα στο έδαφος,
όπου κοιμόταν η ανήλικη, να ασέλγησε σε
βάρος της. Μερικούς μήνες αργότερα,
όταν όλοι μαζί έμεναν κάτω από την ίδια
στέγη, ο κατηγορούμενος φέρεται να εκ-
μεταλλευόταν συστηματικά το γεγονός ότι
η μικρούλα είχε δικό της δωμάτιο, να
μπαίνει σε αυτό και να τη βιάζει. 

Όταν η μικρή μίλησε στον βιολογικό της
πατέρα, η υπόθεση έφτασε στην ΕΛΑΣ και
η ανήλικη εξετάστηκε από γυναικολόγο.
Αυτός διαπίστωσε ότι ο παρθενικός της
υμένας είχε διαρρηχθεί, ο 38χρονος Αιγύ-
πτιος συνελήφθη, προφυλακίστηκε και
πλέον τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη. 

Σοκ στηνΚάλυμνο
με τον βιασμό
13χρονης

Κατηγορείται 38χρονος Αιγύπτιος ότι
κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη της 
συντρόφου του - Η μικρή 
κατήγγειλε πως η μάνα της γνώριζε

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



Πάτρα - καρναβάλι

Διευκρινίσεις από το υπουργείο
Υγείας ζητά ο δήμαρχος

Διευκρινίσεις από τον υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη ζητά ο δή-
μαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για το τι μέλλει γενέσθαι το τε-
λευταίο τριήμερο του καρναβαλιού. Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος ζη-
τά από τον υπουργό να τον ενημερώσει για τον σχεδιασμό του
υπουργείου και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και αν επιτρέ-
πονται μαζικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι παρελάσεις του πατρι-
νού καρναβαλιού. «Είναι σαφές ότι εκ μέρους του δήμου, αλλά και
όλων των συντελεστών του πατρινού καρναβαλιού, θα τηρηθούν
όλα τα αναγκαία μέτρα που θα υποδειχθούν. Η προστασία της ζωής
και της υγείας του λαού αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητά μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρει-
αστείτε», αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Διαγωνισμός για την «Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025»

Τον 17ο διαγωνισμό για την ανάδειξη της «Ευρωπαϊκής Πρω-
τεύουσας Νεολαίας για το 2025» διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Φό-
ρουμ Νεολαίας, με χρονικό όριο υποβολής υποψηφιοτήτων την 21η
Φεβρουαρίου 2022. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει κάθε δήμος
που ανήκει σε χώρα-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία
έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό. Ο δια-
γωνισμός είχε αναδείξει το Ρότερνταμ ως πρώτη πολιτισμική πρω-
τεύουσα νεολαίας το 2009, ενώ για το 2024 έχει κερδίσει τον διαγω-
νισμό η Γάνδη.

Το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών,
που προτείνει αλλαγές στο ισχύον καθεστώς για τα βαρέα και ανθυγιεινά,

κρίνει αρνητικά το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Ταυτόχρονα, δε, καλεί τους
εργαζόμενους στους ΟΤΑ σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 8 Φε-

βρουαρίου στις 2.00 το μεσημέρι στο Γενικό Λογιστήριο. Σύμφωνα με το
Συνδικάτο: «Από τους 91.727 νυν δικαιούχους της κατ. Α (150 ευρώ) θα

απομείνουν μόνο 61.338 δικαιούχοι (μείωση κατά 33,13%). Δηλαδή, κα-
ταργείται πλήρως το επίδομα σε 10.049 δικαιούχους ενώ στους υπόλοι-

πους 28.351 περικόπτεται. Ο γενικών καθηκόντων μένει εκτός όταν εξα-
ναγκάζεται από (πολιτικούς και μη) προϊσταμένους να κάνει όλες τις ερ-
γασίες διακινδυνεύοντας τη σωματική του ακεραιότητα; Υποβιβάζονται
στην κατ. Γ ο ΔΕ29 Οδηγός Οχημάτων και ο ΔΕ24 Ηλεκτρολόγος, ο Οικο-

δόμος, ο Τεχνιτών Υδραυλικών, οι δεντροκηπουροί και οι εργάτες κήπων
ή οι επόπτες καθαριότητας και αρκετές ακόμη περιπτώσεις. Στις σχολι-
κές καθαρίστριες, το πόρισμα προβλέπει την περικοπή του επιδόματος

στα 70 ευρώ, από 150 ευρώ που είναι σήμερα».

Στην πιο πράσινη ελληνική πόλη άνω των
50.000 κατοίκων αναδεικνύεται η Καλαμά-
τα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλ-
λοντος και τη σχετική έκθεσή του, «Ποιος
ωφελείται από το πράσινο στις πόλεις; Οι
κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση σε
αστικό πράσινο στην Ευρώπη». Στην εν λό-
γω έκθεση επισημαίνεται πως το 54,4% των
αστικών περιοχών της μεσσηνιακής πρω-
τεύουσας καλύπτεται από δέντρα (τα 23,2
από τα 42,6 τ.χλμ.). Ακολουθούν η Καβάλα
με κάλυψη 44,6%, η Πάτρα με 36%, το Ηρά-
κλειο με 17,2%, τα Ιωάννινα με 14,9%, η Αθή-
να με 10,8%, η Θεσσαλονίκη με 9,6%, η Λάρι-
σα με 5,5% και ο Βόλος με 4,9%. Ο περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νί-
κας δηλώνει ότι κάθε έτος υπάρχει συγκε-
κριμένο κονδύλιο στον προϋπολογισμό για
φυτεύσεις υψηλού πρασίνου.

!Καλαμάτα, η πιο πράσινη
ελληνική πόλη

Διαφωνεί το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής 

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Περιφέρεια Κρήτης

Σε 23 δήμους 
η «Προίκα του Μωρού»

Αρχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα «Προίκα του Μω-
ρού» η Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο τη στήριξη των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Με το πρόγραμμα, πα-
ρέχονται δωρεάν βασικά είδη φροντίδας και υγιεινής
για τις ανάγκες των βρεφών και συγκεκριμένα: ένα λί-
κνο, σετ σεντόνια λίκνου, κουβέρτα αγκαλιάς, σελτεδά-
κια, φορμάκια, εσώρουχα ολόσωμα, πάνες, λαβέτες,
μπουρνουζοπετσέτες, σετ περιποίησης και ένα παιχνίδι
ύπνου. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ενίσχυση της κοι-
νωνικής ενσωμάτωσης και στη δημιουργία ενός υπο-
στηρικτικού περιβάλλοντος για τις οικογένειες, που θα
διασφαλίζει την υγιεινή διαβίωση και την πλήρη ανά-
πτυξη των παιδιών τους. Ωφελούμενες της δράσης εί-
ναι οι γυναίκες κάτοικοι της Περιφέρειας Κρήτης ωφε-
λούμενες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), που θα γεννήσουν το έτος 2022 σε δημόσιο νο-
σοκομείο. Η «Προίκα του Μωρού» χρηματοδοτείται
από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρή-
της και αφορά και τους 23 δήμους που βρίσκονται στα
όρια της περιφέρειας του νησιού.
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Βαρέα και ανθυγιεινά



Μ
ε σκοπό την προώθηση της συνεργα-
σίας σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο για την επίτευξη στρατηγι-

κών στόχων που αφορούν την αντιμετώπιση
του προβλήματος της υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργα-
σίας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Σπύρος Σπυρίδων και ο πρόεδρος της HOPE
genesis Στέφανος Χάνδακας. 

Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά τη διαμόρ-
φωση πλαισίου κοινής δράσης για την προ-
ώθηση κοινών ενεργειών, όπως η ανάπτυξη
καινοτόμων δράσεων για την αντιμετώπιση της
υπογεννητικότητας, η συμμετοχή σε κοινές
ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις για
την εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος που
σχετίζεται με την υποβοηθούμενη αναπαρα-
γωγή, η εκπαίδευση των νέων για την αναπα-
ραγωγική υγεία ως μέρος του οικογενειακού
τους προγραμματισμού και η προσέλκυση

χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά εθνικά,
ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα σε συ-
νεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανι-
σμούς, φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης και το-
πικής ανάπτυξης, κοινωνικούς φορείς. Ακόμη,
η συνεργασία των τριών πλευρών προβλέπει
την παροχή προγραμμάτων διά βίου μάθησης
και online προγραμμάτων και τη διοργάνωση
συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το
πρωτόκολλο συνεργασίας, διάρκειας πέντε
ετών, έχει κοινωφελή και εθελοντικό χαρα-
κτήρα και δεν περιέχει οικονομικό αντικείμε-
νο. Όπως επισήμανε αμέσως μετά την υπο-
γραφή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου: «Υποχρέωσή μας είναι να φτιάξουμε
πόλεις φιλικές στο παιδί και στην οικογένεια
πόλεις, με παιδικούς και βρεφικούς σταθ-
μούς, πόλεις με πάρκα και παιδικές χαρές, πό-
λεις που δεν θα φοβάσαι να αφήσεις το παιδί
σου να κινηθεί και να ζήσει».

Το «Σπίτι του Ρεμπέτικου» στον Πειραιά    
Ο ιστορικός σταθμός του Αγίου Διο-

νυσίου στον Πειραιά αναγεννιέται και
ξαναζωντανεύει, καθώς έπειτα από
ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και με
την επιβεβαίωση από πλευράς ΓΑΙΑΟΣΕ
ότι συνεχίζεται η σύμβαση μίσθωσης
του σταθμού προς τον δήμο, θα δημι-
ουργηθεί στο διατηρητέο κτίριο του ΟΣΕ
το «Σπίτι του Ρεμπέτικου». Όπως επιση-
μαίνει ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης: «Η θετική αυτή εξέλιξη επιτρέπει στον δήμο να προ-
χωρήσει στην κατάρτιση των αναγκαίων μελετών, έτσι ώστε να ξεκινήσει το σημαντικό αυ-
τό έργο». Και προσθέτει ότι το «Σπίτι του Ρεμπέτικου» θα είναι ένα σημαντικό κέντρο πολι-
τισμού και εκθέσεων, ενώ παράλληλα ο περιβάλλων χώρος του σταθμού προβλέπεται να
αξιοποιηθεί για πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες.

Ο Δήμος Γλυφάδας
ανάβει τα τζάκια
της πόλης   

Στη διανομή ξυλείας που προέρχεται
από τα σπασμένα δέντρα και κλαδιά
που άφησε πίσω της η χιονοκαταιγί-
δα στους πολίτες της περιοχής προ-
χωρά ο Δήμος Γλυφάδας. Έτσι, όποι-
ος δημότης ή κάτοικος της πόλης επι-
θυμεί, μπορεί να συμπληρώσει την
ανάλογη ηλεκτρονική φόρμα και στη
συνέχεια η υπηρεσία θα επικοινωνή-
σει μαζί του για να παραλάβει όσα ξύ-
λα χωράνε στο πορτμπαγκάζ ενός
επιβατικού αυτοκινήτου. Τα ξύλα θα
διανέμονται μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων. Όπως τονίζει ο δήμαρ-
χος Γιώργος Παπανικολάου: «Τι να
κάνουμε με τα πολλά δέντρα και κλα-
διά που μαζέψαμε από τα πεζοδρόμια
της Γλυφάδας, αφού τα έριξε η σφο-
δρή κακοκαιρία; Αντί να τα πετάξου-
με σε έναν τεμαχιστή, επιλέγουμε να
διανεμηθούν δωρεάν ως ξυλεία
στους κατοίκους της πόλης μας, για
να ζεστάνουν τα σπίτια τους».

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας, ο
«προοδευτικός» δήμαρχος
πήγε για καλό με θεωρητικά
κοινωνικά «προχωρημένη»
απόφαση, αλλά τελικά βρήκε
τον μπελά του; Οι θεωρητικά
«ωφελούμενοι» δεν βλέπουν
πλέον με καλό μάτι τη λει-
τουργία των συγκεκριμένων
δομών και μάλλον ο δήμαρ-
χος δεν είχε αντιληφθεί ότι η
συγκεκριμένη «προοδευτι-
κότητα» είναι πλέον παρωχη-
μένη λόγω των συνθηκών λει-
τουργίας… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Οι δήμοι θα
συμβάλουν 
στην «επόμενη
ημέρα» του μπάσκετ
Διαδικτυακή συνάντηση είχαν ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Πα-
παστεργίου και πρόεδροι των περι-
φερειακών ενώσεων δήμων της
χώρας με τον πρόεδρο της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας Μπάσκετ (ΕΟΚ)
Ευάγγελο Λιόλιο. Κατά τη συνάντη-
ση, ο πρόεδρος της ΕΟΚ παρουσία-
σε την πρότασή του για τη συμβολή
των δήμων στην επόμενη μέρα του
ελληνικού μπάσκετ. Ειδικότερα, ο
κ. Λιόλιος ζήτησε τη συνεργασία
και την αρωγή των δήμων για την
άμεση αξιοποίηση και μετατροπή
των περίπου 1.000 αθλητικών σω-
ματείων της ΕΟΚ που δραστηριο-
ποιούνται ανά την Ελλάδα σε ζων-
τανά κύτταρα της κοινωνίας. Ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε
ότι η πρόταση της ΕΟΚ είναι καλο-
δεχούμενη και ότι βρίσκει «ορθά-
νοιχτες τις θύρες» της Αυτοδιοί-
κησης για συνεργασία.

Ράμπες και χώροι
υγιεινής για ΑμεΑ
σε σχολεία 
Ο Δήμος Πετρούπολης κατασκεύα-
σε σε 20 σχολικές μονάδες της πό-
λης ράμπες και χώρους προσωπι-
κής υγιεινής για μαθητές με κινητι-
κά προβλήματα, με χρηματοδότηση
που εγκρίθηκε από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος II». Η μελέτη, που εκ-
πονήθηκε από την Τεχνική Υπηρε-
σία του δήμου, περιλάμβανε τις
απαιτούμενες οικοδομικές και ηλε-
κτρομηχανολογικές εργασίες για
την κατασκευή νέων κεκλιμένων
ραμπών ΑμεΑ και την κατασκευή
WC ΑμεΑ, είτε με τη δημιουργία νέ-
ων χώρων υγιεινής είτε με την ανα-
κατασκευή των υπαρχόντων. Στό-
χος είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής και της καθημερινότητας των
μαθητών με τη διασφάλιση της
ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους,
ιδιαίτερα για τα άτομα μειωμένης
κινητικότητας.
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ΚΕΔΕ - ΕΕΤΑΑ

Πρωτόκολλο
συνεργασίας για 
την υπογεννητικότητα
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Ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου
Τιμών και Εκτιμήσεων Ακινήτων
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Κώστας Γεωργάκος εξηγεί 
το ενδιαφέρον που δείχνουν 
Βαλκάνιοι επιχειρηματίες 
για τη χώρα μας

Tου Κώστα Παππά

E
νδιαφέρον για επενδύσεις σε
ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα πα-
ρουσιάζεται τον τελευταίο και-
ρό από επιχειρηματίες που

δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Η αύ-
ξηση των τιμών των ακινήτων σε βαλκανι-
κές πρωτεύουσες, όπως στο Βελιγράδι
και τη Σόφια, έχει αλλάξει τον προγραμ-
ματισμό επενδύσεων πολλών εξ αυτών, οι
οποίοι πλέον βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα
σαν μια καλή λύση για την πραγματοποί-
ηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, οι τιμές
των ακινήτων ακολουθούν τα τελευταία
χρόνια σταθερά την «ανηφόρα». Δύσκολα
μπορεί πλέον κάποιος να αγοράσει ένα
ακίνητο στην περιοχή σε τιμή χαμηλότερη
των 1.500 ευρώ/τμ, με το μέσο κόστος
αγοράς ενός παλαιού διαμερίσματος να
κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και
το ανώτατο να προσεγγίζει μέχρι και τα
4.500 ευρώ/τμ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα
και στα καινούργια διαμερίσματα στη γρα-
φική παλιά πόλη του Βελιγραδίου.

Έντονα ανοδικές είναι οι τιμές και στη
Σόφια, όπου τα νεόδμητα πωλούνταν κατά
μέσο όρο στα 1.200 ευρώ/τμ στο τελευταίο
τρίμηνο του 2021, έναντι 1.115 ευρώ/τμ στο
αντίστοιχο διάστημα του 2020 (στοιχεία
Bulgarian Properties SA). Σε κάποιες πε-
ριοχές της βουλγαρικής πρωτεύουσας, οι
ιδιοκτήτες ζητούν 1.800-2.000 ευρώ/τμ ή
και μέχρι 4.000 ευρώ. 

Αυξήθηκε η ανοικοδόμηση
Σχετικά με το επενδυτικό ενδιαφέρον

πολλών επιχειρηματιών της Βαλκανικής
για την Ελλάδα μίλησε στην «Political» o
πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελη-
τηρίου Βορείου Ελλάδος και του Παρατη-
ρητηρίου Τιμών και Εκτιμήσεων Ακινήτων
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κώστας Γε-
ωργάκος, ο οποίος επισήμανε: «Παρακο-
λουθώ τις χώρες της βαλκανικής στενά
από το 1985 και λόγω της θέσης μου στο
Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο, αλλά και
γιατί διατηρώ γραφεία στη Σερβία και τη
Βουλγαρία. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι δεν είναι να
διαβάζεις σωστά τα οικονομικά, αλλά να
γνωρίζεις τη νοοτροπία του λαού. Οι χώ-
ρες της Βαλκανικής τα τελευταία χρόνια,
που εμείς βιώναμε την οικονομική κρίση,
βίωναν ανάπτυξη και στη Ρουμανία και
στη Βουλγαρία και στη Σερβία και στα
Σκόπια. Αυτοί ζούσαν κάποιες άλλες δι-
κές μας εποχές με ανοικοδόμηση. 

Τα τελευταία χρόνια αυτή η ανοικοδό-
μηση έχει αυξηθεί πολύ. Στη Σερβία δεν
προλαβαίνεις να βάλεις ταμπέλα. Δεν
μπορεί κάποιος να βρει κάτω από 2.000 το

τετραγωνικό σε καινούργια οικοδομή. Στα
Σκόπια έχουν ξεφύγει και αυτοί οικονομι-
κά, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί
μια οικονομική ελίτ. Στη Ρουμανία είναι
ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο», σημεί-
ωσε ο κ. Γεωργάκος. 

Επιδοτήσεις και γρήγορη πρόσβαση
Ο κ. Γεωργάκος αφού τόνισε τη βοήθεια

που προσφέρει ο νέος αναπτυξιακός νό-
μος σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια πρόσθε-
σε: «Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο πλέον
υπάρχουν και μεγάλες επιδοτήσεις για
επενδύσεις στην Ελλάδα και αυτό θα παί-

ξει τον ρόλο του. Το ενδιαφέρον τους έγ-
κειται στο να αγοράσουν γη ή ολόκληρα
κτίρια και να τα πουλήσουν σε ομοεθνείς
τους ή σε άλλους ξένους. Μια άλλη επέν-
δυση είναι να αγοράσουν κάποιο σπίτι στην
Ελλάδα και να έρχονται τα καλοκαίρια».

Ειδική αναφορά πραγματοποίησε επί-
σης και στη βελτίωση των οδικών αξόνων
προς μεγάλες πόλεις της Βαλκανικής:
«Ένα άλλο στοιχείο που δεν απολαύσαμε
τα τελευταία χρόνια, αλλά παίζει ρόλο σε
αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον, είναι ότι
πλέον οι οδικοί άξονες από Ρουμανία και
Σερβία έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Για να

πας Βελιγράδι από Θεσσαλονίκη θες πεν-
τέμισι ώρες».

Ο πρόεδρος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου κ. Γεωρ-
γάκος εξηγεί τους επενδυτικούς στόχους των επι-
χειρηματιών της Βαλκανικής που θέλουν να
επενδύσουν στη χώρα μας: «Όλοι αυτοί οι λαοί
είχαν πάντοτε στη σκέψη τους την πρόσβασή
τους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελ-
λάδα και κατ’ επέκταση και στην Αθήνα. Αυτή η
δυνατότητα τους παρέχεται τώρα, γιατί έχουν
απλοποιηθεί οι διαδικασίες αγοράς στην Ελλάδα και
ένα παραπάνω κίνητρο είναι ότι στις χώρες τους έχουν αυ-
ξηθεί πάρα πολύ οι τιμές των ακινήτων, με την Ελλάδα να

έχει καταστεί από τις φθηνότερες χώρες στις τιμές της ακί-
νητης περιουσίας. 

Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, αυτό το ενδιαφέρον
θα ήταν ήδη έντονο. Προσωπικά λαμβάνω πολλά
μηνύματα, τα οποία δείχνουν ότι με τη βελτίωση
της κατάστασης της πανδημίας, πολίτες αυτών
των χωρών θα παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο

στην αγορά ακινήτων επενδύοντας, αλλά θα
μπουν και στο κατασκευαστικό κομμάτι. Με τη βελ-

τίωση της υγειονομικής κατάστασης αυτό το ενδιαφέρον θα
γίνει έμπρακτο». 

Απλοποίηση διαδικασιών και φτηνές τιμές 

«Ελ Ντοράντο» η Ελλάδα
για επενδύσεις σε ακίνητα 



Τ
ο κλείσιμο του προϋπολογισμού
στο α’ δίμηνο του έτους αναμένει το
οικονομικό επιτελείο, προκειμένου
να αρχίσει τις… σκέψεις περί μεί-

ωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ενώ οποιαδήπο-
τε παρέμβαση στα καύσιμα κρίνεται μάλλον
ως… απαγορευτική. 

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα,
παρά την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου
σε υψηλό 8 ετών, δεν υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς η εξάρτη-
ση της ελληνικής οικονομίας από το εξωτε-
ρικό θα είχε ως αποτέλεσμα, πέραν της
έκρηξης του ελλείμματος στο ισοζύγιο συ-
ναλλαγών, τη σημαντική μείωση των φορο-
λογικών εσόδων. 

«Κουμπαράς»
Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες ει-

σπράξεις από τους φόρους επί των πετρελαι-
οειδών θα χρησιμεύσουν έτσι ώστε να δημι-
ουργηθεί ένας «κουμπαράς», ο οποίος θα
χρηματοδοτήσει λελογισμένες μειώσεις φό-
ρων στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όταν οι
συνθήκες είναι οι κατάλληλες.

Το «παράθυρο» για μείωση του ΦΠΑ στα
τρόφιμα άνοιξε από τον ίδιο τον υπουργό Οι-
κονομικών Χρήστο Σταϊκούρα στη Βουλή,
κατά την επερώτηση του Κινήματος Αλλαγής
για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της
αισχροκέρδειας από την κυβέρνηση. 

Χαρτογράφηση
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης

έχει χαρτογραφήσει όλες τις πηγές τροφο-
δότησης των πληθωριστικών τάσεων και
προς το παρόν περιορίζεται στην παροχή

επιδοτήσεων στη χρήση ρεύματος, φυσικού
αερίου και πετρελαίου θέρμανσης. Όμως,
στην παρούσα φάση, η συνεχιζόμενη αύξη-
ση των τιμών της ενέργειας αλλά και η απει-
λή σύρραξης στα ρωσοουκρανικά σύνορα θα
μπορούσαν να ανατρέψουν θεαματικά τους
σχεδιασμούς, καθώς ένας νέος κύκλος ανό-
δου των τιμών της ενέργειας θα συμπαρασύ-
ρει εκ των πραγμάτων και τις τιμές των αγα-
θών και των πρώτων υλών.

Πίεση στα νοικοκυριά
Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Οικο-

νομικών ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός

κύματος αθέτησης πληρωμών από τους φο-
ρολογουμένους και τους καταναλωτές μέσα
στο προσεχές τρίμηνο. Η έκρηξη του πληθω-
ρισμού και η μείωση του διαθέσιμου εισοδή-
ματος είναι φυσικό και επόμενο να οδηγή-
σουν σε πίεση τα νοικοκυριά, οπότε, σε μια
τέτοια περίπτωση, αυτό θα αποτυπωθεί και
στα φορολογικά έσοδα. Η κυβέρνηση διαπι-
στώνει ότι το σπιράλ του πληθωρισμού έχει
πολύ πιο… άγρια χαρακτηριστικά και ως εκ
τούτου αναμένονται με ενδιαφέρον οι επό-
μενες πρωτοβουλίες. Τέλος, αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν πρό-
κειται να θέσει σε κίνδυνο την πορεία απο-

πληρωμής της «ουράς» των δανείων του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου ή να διακινδυ-
νεύσει υψηλότερο κόστος χρήματος για τον
κρατικό δανεισμό. Συνεπώς, δεν υπάρχουν
τα περιθώρια για να γίνουν κινήσεις πέραν
της… κόκκινης γραμμής. 
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ΙΟΒΕ: Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης για την επαγγελματική ασφάλιση
Εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των επαγγελματικών

ταμείων αναμένεται να σημειωθεί τα επόμενα χρόνια, κα-
θώς ο θεσμός κερδίζει ολοένα και περισσότερους υπο-
στηρικτές, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στη διά-
δοσή του. 

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέ-
τη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευ-
νών σχετικά με τις προοπτικές και τον αναπτυξιακό ρόλο
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο θεσμός, πα-
ρά τη συστηματική ανάπτυξή του τα τελευταία χρόνια στην
Ελλάδα, έχει μεγάλα περιθώρια εξάπλωσης, καθώς πα-
ραμένει πολύ λιγότερο διαδεδομένος από ό,τι σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Την περίοδο 2004-2021 ο αριθμός
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης εξαπλασιάστη-
κε, αλλά παραμένει χαμηλή η διείσδυση και μικρό το μέ-
γεθός τους στην Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες της
Ευρωζώνης. Έτσι, το συνολικό ενεργητικό των ΤΕΑ προ-
αιρετικής ασφάλισης αντιστοιχεί σε μόλις 0,1% του ΑΕΠ,
καταγράφοντας υστέρηση σε σχέση με όλες τις υπόλοι-
πες χώρες της Ευρωζώνης. 

Μεταξύ των εμποδίων που, σε βάθος χρόνου, περιόρι-
σαν την ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα, η μελέτη ανα-
δεικνύει τον ιστορικά γενναιόδωρο πρώτο δημόσιο πυλώ-
να ασφάλισης με υψηλά προ κρίσης ποσοστά αναπλήρω-

σης, την κάλυψη ελλειμμάτων από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό και τη χαμηλή εμπιστοσύνη σε συμπληρωματικούς
θεσμούς ασφάλισης. Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι η ίδια η δο-
μή της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε τροχοπέδη, εξαι-
τίας, μεταξύ άλλων, του μικρού μεγέθους των επιχειρήσε-
ων, των υψηλών ποσοστών μη εξαρτημένης εργασίας, των
χαμηλών ποσοστών αποταμίευσης, του υψηλού φορολο-
γικού βάρους της εργασίας και της χαμηλής εμπιστοσύνης
των νοικοκυριών προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σύμ-
φωνα με τη μελέτη, τα επαγγελματικά ταμεία μπορούν να
επιταχύνουν την ανάπτυξη της οικονομίας, να ενισχύσουν
και να βελτιώσουν τα κίνητρα για εργασία.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Το άνοιξε ο Χρήστος Σταϊκούρας
στη Βουλή - Τα σενάρια 
και οι φόβοι του οικονομικού
επιτελείου 

«Παράθυρο» για μείωση
του ΦΠΑ στα τρόφιμα
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Το ποσό θα είναι μειωμένο στο
ηλεκτρικό, ωστόσο απορροφά
το ίδιο ποσοστό των αυξήσεων
στους λογαριασμούς

Από τις 2.30 το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Φεβρουαρίου είναι διαθέ-
σιμη η πλατφόρμα για την καταχώριση των αιτημάτων των οδηγών, τα
οχήματα των οποίων αποκλείστηκαν στην Αττική Οδό τη Δευτέρα 24 Ια-
νουαρίου, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα». Η πλατφόρμα «ανέβηκε» σε
ειδική ενότητα στο σάιτ www.aodos.gr με τίτλο «Χιονόπτωση 24.1.2022».

Για όσους αιτηθούν την καταβολή αποζημίωσης, ύψους 2.000 ευρώ,
σε αυτή τη φάση θα πρέπει να καταχωρίσουν το αίτημα με τα συνοδευτι-
κά στοιχεία τους.  Για να «ξεκλειδώσει» η διαδικασία και να καταχωρι-
στεί η αίτηση, είναι απαραίτητο να δηλωθεί αρχικά η διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου του αιτούντος. Ακολούθως θα πρέπει να δηλωθούν
τα προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα, το επίθετο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία

του τραπεζικού λογαριασμού, τα στοιχεία του οχήματος και η ακριβής
ώρα κατά την οποία εισήλθαν και εξήλθαν καθώς και τους σταθμούς διο-
δίων αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση της αίτησης στην πλατ-
φόρμα είναι απαραίτητη ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αίτησης έχει
σταλεί ηλεκτρονικά έως τώρα, ενώ η εταιρεία θα ενημερώσει απευθείας
τους αιτούντες για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν τηλεφωνικά με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, από Δευτέρα
έως Σάββατο από τις 08.00 έως τις 19.00 και την Κυριακή από τις 11.00
έως τις 19.00 στον αριθμό 210 6682222, ή μέσω e-mail στο customerca-
re@attikesdiadromes.gr. 

Αττική Οδός: Άνοιξε η πλατφόρμα αποζημιώσεων των οδηγών που αποκλείστηκαν

Του Μιχάλη Μαστοράκη

Χ
αμηλότερες κατά 10 ευρώ ανά
μεγαβατώρα θα είναι οι επιδο-
τήσεις που θα δοθούν για τον
Φεβρουάριο στους καταναλωτές

ρεύματος, οικιακούς και επαγγελματι-
κούς-βιομηχανικούς, διατηρώντας τις κλί-
μακες του προηγούμενου μήνα. Ανάλογη
μείωση θα επέλθει και στην επιδότηση φυ-
σικού αερίου, ωστόσο, μόνο για τους βιο-
μηχανικούς καταναλωτές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές
αποφάσεις έχουν ληφθεί σε ανώτατο κυ-
βερνητικό επίπεδο και σύντομα (μέσα στα
επόμενα 24ωρα) αναμένονται οι επίσημες
ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Υπεν-
θυμίζεται ότι τα μέτρα προσαρμόζονται κά-
θε μήνα, ανάλογα με τις εκτιμήσεις για την
εξέλιξη των τιμών σε ηλεκτρική ενέργεια
και φυσικό αέριο. 

Η μικρή μείωση της επιδότησης, κυρίως
στο ρεύμα, έγκειται στην εκτίμηση του κυ-
βερνητικού κλιμακίου πως τον Φεβρουά-
ριο θα υπάρξει μια μικρή περαιτέρω απο-
κλιμάκωση (ανάλογη υπήρξε τον Ιανουά-
ριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021)
του χονδρεμπορικού κόστους ηλεκτρικής
ενέργειας. Κατά συνέπεια, αν και μειώνε-
ται ελαφρά το ποσό της επιδότησης για τον
Φεβρουάριο, αυτό θα μπορέσει να απορ-
ροφήσει περίπου το ίδιο ποσοστό των αυ-
ξήσεων με τον μήνα που προηγήθηκε. 

Διατηρούνται τα 20 ευρώ 
Στο φυσικό αέριο διατηρούνται τα 20 ευ-

ρώ ανά θερμική MWh για τους οικιακούς,
ενώ για τις εμπορικές-βιομηχανικές κατα-
ναλώσεις γίνονται 20 ευρώ αντί για 30 ανά
θερμική MWh τον Ιανουάριο. 

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά την επιδό-
τηση σε οικιακά τιμολόγια-νοικοκυριά,
πληροφορίες αναφέρουν πως θα επιδοτη-
θούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας,
όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1 (περίπου
4,2 εκατ. παροχές) ανεξαρτήτως εισοδή-
ματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. 

Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε
να κινητροδοτείται η εξοικονόμηση ενέρ-
γειας για τις πρώτες 150 KWh κατανάλω-
σης ανά μήνα με 150 ευρώ/MWh και για τη
μηνιαία κατανάλωση από 151-300 KWh με
το ύψος της επιδότησης να φτάνει τα 110
ευρώ/MWh. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επι-
δότηση θα ανέλθει στα 170 ευρώ/MWh.

Αναφορικά με την επιδότηση σε μη οι-
κιακά (εμπορικά) τιμολόγια, αυτά θα επι-
δοτηθούν οριζόντια ανεξαρτήτως μεγέ-
θους και επιπέδου τάσης (χαμηλή, μέση,
υψηλή τάση), με τη μοναδιαία τιμή της επι-
δότησης να παραμένει στα 65 ευρώ/MWh. 

Ως προς τα ειδικά μέτρα που έχει επε-
ξεργαστεί και αποφασίσει η κυβέρνηση για
τη στήριξη της επιχειρηματική κοινότητας,
είναι η αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών

Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την περίοδο
Νοέμβριος 2021 - Μάρτιος 2022 και αφορά
τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι
συνδεδεμένες στη μέση τάση. 

Σε αναβρασμό η αγορά προμήθειας
Τόσο από την άποψη της ρευστότητας

όσο και από την άποψη της αμιγούς εμπο-
ρικής πολιτικής, οι εταιρείες προμήθειας,
ιδίως οι μη καθετοποιημένοι «παίκτες» της
αγοράς, βιώνουν πρωτοφανείς ασφυκτι-
κές πιέσεις. 

Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση σή-
μερα, οι προμηθευτές καλούνται να κατα-
βάλουν «θεαματικά» μεγαλύτερα ποσά για
να (προ)αγοράσουν από τη χονδρεμπορική
αγορά τις μεγαβατώρες που χρειάζονται
για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών
τους και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίσουν

τον έντονο σκεπτικισμό των καταναλωτών,
που αναζητούν εναγωνίως μια πιο συμφέ-
ρουσα επιλογή προμηθευτή για τα τιμολό-
γιά τους. 

Χωρίς να διατυπώνονται οριστικά συμ-
περάσματα, ωστόσο, ήδη από το 2ο εξάμη-
νο του 2021 παρατηρείται «επαναπατρι-
σμός» πελατών στη ΔΕΗ, με την τελευταία
να διατηρεί και τον Ιανουάριο στα ίδια επί-
πεδα με πριν το ποσοστό της στην αγορά
προμήθειας. 

Πόση θα είναι η επιδότηση
για ρεύμα - φυσικό αέριο 



E
να… μεγαλοπρεπές «go
back» λέει η Ελλάδα τον
Απρίλιο στο Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο με την εξό-

φληση και του τελευταίου μέρους του
δανείου που της παρείχε με εξαιρετικά
υψηλό επιτόκιο. 

Ταυτόχρονα, αρχίζει η αντίστροφη
μέτρηση για την ολοκλήρωση της 13ης
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας,
που θα δρομολογήσει την έξοδο από
την ενισχυμένη εποπτεία και την υπα-
γωγή της Ελλάδας στην κανονικότητα
των δημοσιονομικών ελέγχων εντός της
Ευρωζώνης. Με τις δύο αυτές κινήσεις,
η Ελλάδα θα υψώσει ισχυρό ανάχωμα
στις αυξημένες πιέσεις που δέχονται τα
ελληνικά ομόλογα λόγω της ρευστής
κατάστασης στη ρωσοουκρανική κρίση
και των ισχυρότατων πληθωριστικών
τάσεων, εξαιτίας της έκρηξης των τιμών
της ενέργειας. Ήδη, τα ελληνικά ομόλο-
γα κινούνται με επιτόκιο πάνω από το
2%, ενώ προ μηνών είχαν υποχωρήσει
στο 0,70%. Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρη-
ση για το τέλος της εποχής των αρνητι-
κών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα επηρεάζει αναλόγως τα
ομόλογα όλων των χωρών-μελών της
Ευρωζώνης. 

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters,
η εξόφληση του δανείου του ΔΝΤ ισο-
δυναμεί με επιστροφή των σχέσεων στα
επίπεδα πριν από το μνημόνιο. Σημει-
ώνεται ότι το 2020 το ΔΝΤ ανακοίνωσε
το κλείσιμο του γραφείου του στην Ελ-
λάδα και, πλέον, η αποχώρησή του από
το σχήμα των πιστωτών οδηγεί στην
αποκλειστική εξάρτηση της Ελλάδας
από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης
και τις χώρες της Ευρωζώνης.

Ως προς το… τυπικό, έως το τέλος
Μαρτίου ή το αργότερο εντός του
Απριλίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα
αποπληρώσει φέτος την τελευταία
οφειλή, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, αντί για
το 2024. Σημειώνεται ότι από την ημέ-
ρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της
χώρας η Νέα Δημοκρατία, εξοφλήθη-
καν πριν την ώρα τους δάνεια ύψους 6
δισ. ευρώ κατά τη διετία 2019 και
2020. Οι αυξημένες ανάγκες της ελ-
ληνικής οικονομίας λόγω του κορο-
νοϊού μετέθεσαν για έναν χρόνο την

αποπληρωμή του υπόλοιπου δανείου
προς τον διεθνή οργανισμό. Ως προς
το… τυπικό της υπόθεσης, η πλήρης
έξοδός του από το σχήμα των δανει-
στών της Ελλάδας αναμένεται να ολο-
κληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου,
όταν θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση
ενισχυμένης εποπτείας. Επιπλέον,
όπως αναφέρεται σε σχετικό τηλε-
γράφημα του πρακτορείου Reuters,
το Ελληνικό Δημόσιο σχεδιάζει να
εξοφλήσει έως το τέλος Μαρτίου
2022 επιπλέον δάνεια ύψους 5,3 δισ.
ευρώ, τα οποία συνήψε με διακρατι-
κές συμφωνίες με χώρες-μέλη της
Ευρωζώνης και τα οποία κανονικά
λήγουν εντός του 2023.

Με τις κινήσεις αυτές, η ελληνική κυ-
βέρνηση, παρά τις πιέσεις που ασκούν-
ται λόγω πληθωριστικών τάσεων, επί
της ουσίας θα επισπεύσει τις αξιολογή-
σεις των διεθνών οίκων, με αποκλειστι-
κό στόχο την ανάκτηση της επενδυτικής
βαθμίδας για το αξιόχρεο της οικονο-
μίας.

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Σπήλιος Λιβανός: 
Επτά μέτρα-ανάσα
για τους αγρότες

Συνδυαστικό πακέτο επτά μέτρων για μεί-
ωση του κόστους παραγωγής στους αγρότες
κατά 170 εκατ. ευρώ προωθεί άμεσα η κυβέρ-
νηση. Το σύνολο των μέτρων στήριξης του
αγροτικού κόσμου ανέρχεται πλέον σε 1 δισ.
ευρώ, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Η
νεότερη υπουργική απόφαση του ιδίου και
των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας-
Περιβάλλοντος, Χρήστου Σταϊκούρα και Κώ-
στα Σκρέκα αντίστοιχα, προβλέπει τα εξής:
1. Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμο-

γής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
αγροτικής χρήσης για την περίοδο Αυγού-
στου-Δεκεμβρίου 2021, με κόστος 50 εκατ.
ευρώ. Το ποσό θα συμψηφιστεί με τον επό-
μενο λογαριασμό ρεύματος. 

2. Κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής για
αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις κατά 50%
το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. 

3. Πέραν της μείωσης του ΦΠΑ στις ζωοτρο-
φές από το 13% στο 6% που ισχύει από πέρυ-
σι, θα δοθούν ενισχύσεις στους κτηνοτρό-
φους, ίσες με το 7% του τζίρου του φετινού
πρώτου τριμήνου (κόστος 30 εκατ. ευρώ). 

4. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από
το 24% στα 13%, με κόστος 20 εκατ. ευρώ. 

5. Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η
μεταφορά ζωοτροφών στην Κρήτη για ολό-
κληρο το 2022 (κόστος 8 εκατ. ευρώ).

6. Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μι-
κρών νησιών του Αιγαίου για τη μεταφορά
ζωοτροφών, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ. 

7. Ως προς την ήδη εξαγγελθείσα επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πε-
τρέλαιο για τους νέους αγρότες, όσους ανή-
κουν σε συλλογικά σχήματα και όσους εν-
τάσσονται σε συμβολαιακή γεωργία, θα εκ-
δοθεί άμεσα σχετική ΚΥΑ από το υπουργείο
Οικονομικών (κόστος 50 εκατ. ευρώ).
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Εξοφλείται το δάνειο, τέλος
η ενισχυμένη εποπτεία

«Go back… ΔΝΤ» λέει 
η Ελλάδα σε δύο μήνες!



Η
επιδείνωση του επενδυτικού
κλίματος στις διεθνείς αγο-
ρές επηρεάζει και το ελληνι-

κό χρηματιστήριο, το οποίο δεν
φαίνεται να μπορεί σε αυτήν τη φά-
ση να ακολουθήσει αυτόνομη πο-
ρεία. Οι αναλυτές προβληματίζον-
ται από την καθίζηση του τζίρου και
την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα
σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαι-
οποίηση, επισημαίνοντας πως θα
χρειαστούν θετικές εγχώριες εξε-
λίξεις για τη ανοδική διαφυγή του
Γενικού Δείκτη. Από τεχνικής πλευ-
ράς, όσο ο Γενικός Δείκτης δεν
υποχωρεί κάτω από τις 911 - 906
μονάδες ή έστω χαμηλότερα των
900 - 897 μονάδων τόσο υπερέχει
το σενάριο που θέλει κίνηση προς
τετραψήφια νούμερα με ενδιάμεση
αντίσταση στις 960 μονάδες. Σε πε-
ρίπτωση καθοδικής διαφυγής χα-
μηλότερα των 897, οι επόμενες

στηρίξεις θα είναι στις 888 και 884
μονάδες. Για τον δείκτη της υψηλής
κεφαλαιοποίησης στο στόχαστρο
των αγοραστών είναι οι 2.366 -

2.371 και 2.390 μονάδες. Αντίθετα,
οι πωλητές στοχεύουν να δοκιμά-
σουν τις στηρίξεις στις 2.245, 2.200,
2.195, 2.170 και 2.128 μονάδες. 

Δωρεά στο ΓΝ Λαϊκό 
από τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ προχώρησε στη δωρεά ια-
τροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών Λαϊκό (ΓΝΑ Λαϊκό), όπως ανα-
κοινώθηκε. Συγκεκριμένα, ο όμιλος προσέφερε
2 τροχήλατα μηχανήματα αναρροφήσεων για τη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΓΝ Λαϊκό, δυ-
ναμικότητας 17 κλινών, για την κάλυψη των αυ-
ξημένων περιστατικών που διαχειρίζεται το νο-
σοκομείο. Ο πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ Δημήτρης Π. Γιαν-
νακόπουλος ανέφερε σχετικά με τη νέα δωρεά
του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας
συνεχίζει να έχει αυξημένες ανάγκες και εξαι-
τίας της πανδημίας Covid-19, που ακόμη πλήττει
σημαντικά και την Ελλάδα. Με αίσθημα ευθύνης
και ειλικρινή διάθεση να στηρίξουμε την ελληνι-
κή κοινωνία, προσπαθούμε πάντα να καλύπτου-
με ανάγκες με γνώμονα την υγεία και την ασφά-
λεια των συνανθρώπων μας που νοσούν και δί-
νουν τη δική τους μάχη».

Στην Ehret+Klein το ιστορικό
κτίριο της Χρήστου Λαδά 1-3

Η γερμανική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων
Ehret+Klein από το Στάρνμπεργκ της Γερμανίας
εισέρχεται επίσημα στην ελληνική αγορά ακινή-
των. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκε το 2021 η θυγα-
τρική εταιρεία Ehret+Klein Development Greece
SA και το πρώτο ακίνητο έχει ήδη αγοραστεί. Το
ακίνητο είναι ένα πρώην εκδοτικό κτίριο στην οδό
Χρήστου Λαδά 1-3 στην Αθήνα. Με μια εκτεταμέ-
νη ανακαίνιση, για την οποία οι πρώτες εργασίες
εκκαθάρισης ξεκίνησαν ήδη στα τέλη Ιανουαρίου,
ο ιστορικός αλλά κενός χώρος θα μετατραπεί σε
ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων. 

Νέο υψηλό στέλεχος 
στη Mazars Ελλάδος

Η Mazars, διεθνής οργανισμός που παρέχει
ελεγκτικές, χρηματοοικονομικές, συμβουλευτικές
και φορολογικές υπηρεσίες, ενισχύει στην Ελλάδα
το τμήμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
στις τράπεζες, εντάσσοντας τον Κωνσταντίνο Λευ-
καδίτη ως director, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη
επικεφαλής του τμήματος των συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον τραπεζικό τομέα. Ο Κωνσταντίνος
Λευκαδίτης έχει εμπειρία άνω των 25 χρόνων στον
τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο και έχει ερ-
γαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλα τρα-
πεζικά ιδρύματα, καθώς και σε μία από τις μεγαλύ-
τερες ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε πως ανατέθηκε στη Σωληνουρ-
γεία Κορίνθου, στον κλάδο σωλήνων χάλυβά της, από τον ΔΕΣΦΑ,
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αε-
ρίου, σύμβαση για την προμήθεια 163 χλμ. του αγωγού «Δυτική
Μακεδονία», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο αγωγός αυτός
θα είναι ο πρώτος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής
πίεσης στην Ελλάδα, πιστοποιημένος για μεταφορά έως και 100%
υδρογόνου και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη. Αποτελεί μέ-
ρος του European Hydrogen Backbone, της απαιτούμενης υποδο-
μής υδρογόνου της Ευρώπης, για την επίτευξη των στόχων της για
το κλίμα και την ενέργεια. Η σύμβαση που ανατέθηκε στη Σωλη-
νουργεία Κορίνθου από τον ΔΕΣΦΑ αφορά την ανάπτυξη αγωγού
φυσικού αερίου που καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία και ανοίγει
τον δρόμο για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου της χώ-
ρας. Αποτελείται από επενδυμένους σωλήνες χάλυβα μήκους 163
χλμ. (97 χλμ. LSAW 30” και 66 χλμ. ERW 14” και 10”).

Το πρώτο εργοσύνολο του πίσω μέρους της ατράκτου (aft
fuselage) του αεροσκάφους F-16 παραδόθηκε στη Lock-
heed Martin, στο πλαίσιο του προγράμματος συμπαραγωγής
F-16. Το εργοσύνολο αυτό κατασκευάζεται από την ΕΑΒ, που
είναι μοναδικός υποκατασκευαστής και τροφοδοτεί ολό-
κληρη την τελική γραμμή παραγωγής του αεροσκάφους στις
εγκαταστάσεις της Lockheed στο Greenville (Νότια Καρολί-
να, HΠΑ). Συνιστά όχι μόνο το μεγαλύτερο εργοσύνολο της
ατράκτου του μαχητικού αεροσκάφους, αλλά και ένα από τα
πλέον πολύπλοκα της δομής του σε ό,τι αφορά τις τάσεις που
δέχεται, καθώς φιλοξενεί το κύριο μέρος του κινητήρα αλλά
και το σύστημα αεροδυναμικής πέδησης.

ΕΑΒ: Παραδόθηκε μέρος της ατράκτου του μαχητικού F-16

Σύμβαση ΔΕΣΦΑ - Σωληνουργεία Κορίνθου για τον αγωγό «Δ. Μακεδονία»

ΧΑ: Το βλέμμα στις διεθνείς αγορές
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Η
έλευση του πρώτου κρουαζιερόπλοιου για το
2022 στον Λιμένα της Θεσσαλονίκης σημα-
τοδοτεί το δυναμικό ξεκίνημα της νέας σεζόν

κρουαζιέρας για την ΟΛΘ ΑΕ. Συγκεκριμένα, το πλοίο
«Viking Sky» της εταιρείας Viking Cruises εγκαινιά-
ζει τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για εφέτος στις 5
Φεβρουαρίου 2022, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Για το 2022 η ΟΛΘ ΑΕ έχει ήδη 55 επιβεβαιωμένες
αφίξεις κρουαζιέρας από 11 διαφορετικές εταιρείες
και 15 διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. Μάλιστα, το
55% των αφίξεων κρουαζιέρας του 2022 θα είναι αφί-
ξεις homeporting, αναδεικνύοντας τον Λιμένα της
Θεσσαλονίκης ως ένα διεθνές λιμάνι επιλογής για
έναρξη ή/και τερματισμό κρουαζιέρας με δυνατότητα
επιβίβασης ή/και αποβίβασης επιβατών.

Δεύτερη σε πωλήσεις παγωτού
στην Ελλάδα η Κρι Κρι

Οι σημαντικές επενδύσεις, η αύξηση των πωλήσεων και
των εξαγωγών αλλά και τα νέα προϊόντα στην κατηγορία πα-
γωτού της Κρι Κρι για το 2022 βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο
επίκεντρο του ετήσιου Συνέδριου Παγωτού της ελληνικής
γαλακτοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Ψηφιακού Συνεδρίου, το
2021 η Κρι Κρι σημείωσε σημαντική ανάπτυξη, ενώ τη χρο-
νιά που μας πέρασε η Κρι Κρι ήταν η δεύτερη σε πωλήσεις
μάρκα παγωτού σε όγκο στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Nielsen).

Cosmote: 30 νέες υποτροφίες
σε πρωτοετείς φοιτητές

Σε 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών πανεπιστήμιων
απονεμήθηκαν οι υποτροφίες Cosmote για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022, οι οποίοι ανήκουν πλέον στη με-
γάλη οικογένεια των υποτρόφων Cosmote, που ξεπερνά
τα 750 μέλη. Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, που συμπλη-
ρώνει είκοσι χρόνια, παρέχει οικονομική ενίσχυση για
όλα τα έτη σπουδών σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Πρό-
κειται για το μακροβιότερο πρόγραμμα κοινωνικής συ-
νεισφοράς της Cosmote, του οποίου η συνολική αξία ξε-
περνά τα 7 εκατ. ευρώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αμαλία Κάτζου

Η Ελλάδα στο επίκεντρο ξένων
επενδυτών και επιχειρηματιών

Κορυφαία ευρωπαϊκά επενδυτικά σχήματα συ-
ναντήθηκαν με ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές
εταιρείες στο πλαίσιο του διαδικτυακού Επενδυτι-
κού Roadshow που διοργάνωσε η Endeavor
Greece την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου. Πιο συγκε-
κριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκαν 80 συναντήσεις γνωριμίας (speed
dating sessions) μεταξύ 35 ελληνικών και ξένων
νεοφυών επιχειρήσεων και 19 επενδυτικών σχη-
μάτων, δημιουργώντας πολύτιμες ευκαιρίες για
χρηματοδότηση. Το ενδιαφέρον των επενδυτών
ήταν μεγάλο, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική
του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
ιδιαίτερα του κλάδου της τεχνολογίας, ο οποίος,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Endeavor, αναμέ-
νεται φέτος να παρουσιάσει ρεκόρ σε όλα τα βασι-
κά μεγέθη του οικοσυστήματος που δημιουργούν
οι ελληνικές startups.

Αυξήθηκαν 10% οι online 
αγορές στα φαρμακεία το 2021

Αύξηση 10% παρουσίασε η αξία των διαδικτυα-
κών πωλήσεων στον κλάδο των online φαρμα-
κείων το 2021 συγκριτικά με το 2020. H συνολική
αξία των αγορών στα online φαρμακεία άγγιξε τα
241 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση της Convert Group. Οι εκπτώσεις από τα
ηλεκτρονικά φαρμακεία προς τον καταναλωτή αυ-
ξήθηκαν σε σχέση με το 2020, όπου η μέση έκπτω-
ση των προϊόντων είχε διαμορφωθεί στο 36,1% επί
της προτεινόμενης λιανικής τιμής των κατασκευα-
στών.

Άνοδος πωλήσεων 
14% για Estee Lauder

Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις και στην κερ-
δοφορία της για το τέλος του 2021 κατέγραψε ο
όμιλος της Estee Lauder, δείχνοντας σημαντική
ανάκαμψη σε όλες τις αγορές της Δύσης, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Έτσι, για
το β’ τρίμηνο χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
του 2021 η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις αξίας 5,54
δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 14% σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
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ΟΛΘ: Δυναμικό ξεκίνημα 
στη νέα σεζόν της κρουαζιέρας

Aegean: Νέα υπηρεσία 
Wi-Fi στις πτήσεις της

Σε ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την ταξιδιωτική εμπειρία
και τους επιβάτες της προχωρά η Aegean παρέχοντας στις
πτήσεις της σύνδεση στο Internet (Wi-Fi), νέες ψηφιακές
υπηρεσίες και αναβαθμισμένο ψηφιακό ψυχαγωγικό πε-
ριεχόμενο. Με επίκεντρο τον επιβάτη και τις τεχνολογικές
δυνατότητες που προσφέρει ο νέος στόλος των 46 αεροσκα-
φών Airbus 320 και 321neo, η Aegean αναβαθμίζει την ταξι-
διωτική εμπειρία, προσφέροντας πλέον στους επιβάτες της
τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet κατά
την πτήση τους και να απολαύσουν ψυχαγωγικό περιεχόμε-
νο μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της.



Η
κλιματική αλλαγή θα έχει ου-
σιαστική επίδραση στο μελ-
λοντικό εργατικό δυναμικό,
ενώ αργή θα είναι η ανάκαμψη

διεθνώς, καθώς η πανδημία συνεχίζει να
έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκό-
σμιες αγορές εργασίας και στους εργαζό-
μενους, εκτιμούν διεθνείς οργανισμοί για
την απασχόληση και τις κοινωνικές προ-
οπτικές. 

«Χάθηκαν 34 εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας και 11 τρισ. δολάρια από φόρους
που πληρώνουν οι εργαζόμενοι διοχε-
τεύθηκαν στη διάσωση χρηματοοικονο-
μικών οργανισμών. Τα τελευταία δύο χρό-
νια οι εργαζόμενοι υπήρξαν τα πρώτα θύ-
ματα της παγκόσμιας κρίσης, για την
οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη», έλεγε
το 2010 ο Γκάι Ράιντερ, γενικός διευθυν-
τής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ILO) με 187 κράτη-μέλη. 

«Δύο χρόνια μετά την υγειονομική κρί-
ση, οι προοπτικές παραμένουν εύθραυ-
στες και η πορεία προς την ανάκαμψη εί-
ναι αργή και αβέβαιη», δηλώνει σήμερα ο
Γκάι Ράιντερ: «Βλέπουμε ήδη δυνητικά
μόνιμες ζημιές στις αγορές εργασίας, μα-
ζί με τις ανησυχίες της φτώχειας και της
ανισότητας. Πολλοί εργαζόμενοι καλούν-
ται να στραφούν σε νέους τύπους εργα-
σίας, να αποκτήσουν άλλες δεξιότητες»,
που θα είναι εναρμονισμένες και σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σύμφωνα με τον ILO, το 2019 το παγκό-
σμιο επίπεδο ανεργίας άγγιξε τα 186 εκα-
τομμύρια. Για το 2022, οι εκτιμήσεις του
ίδιου Οργανισμού κάνουν λόγο για 207
εκατομμύρια! Το παγκόσμιο ποσοστό του
εργατικού δυναμικού προβλέπεται ότι
φέτος θα παραμείνει 1,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες κάτω από αυτό του 2019.

Έντονες διαφορές 
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (έκθε-

ση WESO Trends) προειδοποιεί «για τις
έντονες διαφορές στον αντίκτυπο που
έχει η κρίση μεταξύ ομάδων εργαζομέ-
νων και χωρών. Αυτές οι διαφορές βαθαί-
νουν τις ανισότητες εντός και μεταξύ των

χωρών και αποδυναμώνουν τον οικονο-
μικό, χρηματοοικονομικό και κοινωνικό
ιστό σχεδόν κάθε έθνους, ανεξαρτήτως
αναπτυξιακής κατάστασης. Αυτή η ζημιά
είναι πιθανό να απαιτήσει χρόνια για να
αποκατασταθεί, με πιθανές μακροπρόθε-
σμες συνέπειες για τη συμμετοχή στο ερ-
γατικό δυναμικό, τα εισοδήματα των νοι-
κοκυριών και την κοινωνική και –ενδε-
χομένως– πολιτική συνοχή. Οι περιοχές
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής
δείχνουν τα πιο ενθαρρυντικά σημάδια
ανάκαμψης, ενώ η Νοτιοανατολική Ασία
και η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική

έχουν τις πιο αρνητικές προοπτικές. Σε
εθνικό επίπεδο, η ανάκαμψη της αγοράς
εργασίας είναι ισχυρότερη στις χώρες
υψηλού εισοδήματος, ενώ οι οικονομίες
χαμηλότερου-μεσαίου εισοδήματος πα-
ρουσιάζουν τη χειρότερη πορεία».

Υπενθυμίζεται ότι «η ανεργία σε ολό-
κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υψη-
λή το 2021, στον απόηχο της πανδημίας
του κορονοϊού και των επακόλουθων
lockdowns που επιβλήθηκαν από τις
εθνικές κυβερνήσεις. Μεταξύ των ευρω-
παϊκών χωρών, η Ισπανία είχε το χειρότε-
ρο ποσοστό ανεργίας με 14,1%, ακολου-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Για να είναι βιώσιμη η ανάκαμψη από την πανδημία, 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της ασφάλειας, της
ισότητας, της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού
διαλόγου, χωρίς να παραγνωρίζει τον αντίκτυπο στο εργατικό
δυναμικό κατά τη μετάβαση σε οικονομίες απαλλαγμένες 
από ορυκτά καύσιμα άνθρακα. 
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Πολλαπλές οι κρίσεις και 
στο βάθος η πράσινη μετάβαση 



θούμενη από την Ελλάδα με 13,4% (έπεσε
τον Δεκέμβριο του 2021 στο 12,7%, ποσο-
στό διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ),
ενώ η Τσεχία είχε το χαμηλότερο ποσοστό
ανεργίας στην Ευρώπη, με 2,2%». 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομι-
κής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
«οι χώρες θα πρέπει να επενδύσουν σε
προσπάθειες ανανέωσης και αναβάθμι-
σης των δεξιοτήτων γρήγορα, εάν θέλουν
να αποφύγουν μια μακροπρόθεσμη αύ-
ξηση της ανεργίας, που θα έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Η
παγκόσμια ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά η
δυναμική της έχει αμβλυνθεί. Από 5,6% το
2021 το 4,5% το 2022, αναμένεται να επα-
νέλθει στο 3,2% το 2023». 

Η μεταλιγνιτική εποχή
Στη χώρα μας, η προσαρμογή στην πρά-

σινη μετάβαση σε επίπεδο εθνικής οικο-
νομίας, μόνο στις περιοχές που θα πλη-
γούν από την απολιγνιτοποίηση υπολογί-
ζεται σε μείωση του ΑΕΠ κατά 1,6 δισ. ευ-
ρώ και η απώλεια των θέσεων εργασίας
σε περισσότερες από 19.000 – η μείωση
στο εισόδημα από εργασία φτάνει τα 342
εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει το Ίδρυμα Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
για τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις
σε Φλώρινα, Κοζάνη και Αρκαδία.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για στήρι-
ξη της απασχόλησης στις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου,
στο πλαίσιο της ομαλής και δίκαιης μετά-
βασης, αρχής γενομένης με δύο προ-
γράμματα για τη δημιουργία 5.400 νέων
θέσεων εργασίας, συνολικού προϋπολο-
γισμού 62 εκατομμυρίων ευρώ.

Προτάσεις ΣΕΒ για δίκαιη μετάβαση 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομη-

χανιών (ΣΕΒ) θεωρεί ότι η δίκαιη μετάβα-
ση του ανθρώπινου δυναμικού στην πρά-
σινη οικονομία οδηγεί σε σημαντική ανα-
κατανομή της απασχόλησης μεταξύ κλά-
δων και επαγγελμάτων. Η αποτελεσματι-
κή προσαρμογή των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων σε αυτήν συνδέεται με την
αντιμετώπιση ενός τριπλού χάσματος: το
χάσμα δεξιοτήτων και την ανάγκη δημι-
ουργίας συνάφειας ανάμεσα στα προσόν-
τα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για
τις νέες πράσινες θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται και αυτές που διαθέτουν
οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά
τους, μέσω ενεργητικών πολιτικών απα-
σχόλησης ως αναγκαίου συστατικού της

πράσινης μετάβασης. Ο ΣΕΒ προτείνει,
μεταξύ άλλων: Tη στήριξη της δημιουρ-
γίας πράσινων θέσεων εργασίας, την εν-
θάρρυνση ιδιωτικών πράσινων επενδύ-
σεων μέσω της παροχή χρηματοδοτικών
και άλλων κινήτρων και την αξιοποίηση
των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων (Τα-
μείο Δίκαιης Μετάβασης, ΕΣΠΑ 2021-
2027) και του θεσμού των Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και
την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και
διαδικασιών στον δημόσιο τομέα, π.χ.
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

Στρατηγικές ανάκαμψης
Καθώς οδηγούμαστε σε μια νέα κανο-

νικότητα, πολλές χώρες χρησιμοποιούν
την πανδημία ως ευκαιρία να συμπεριλά-
βουν περιβαλλοντικές πολιτικές στις
στρατηγικές ανάκαμψής τους. Ο Ομίλος
Adecco, με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας, ο
δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ανθρώ-
πινου δυναμικού μέσω της μελέτης Skills
For The Green Economy, προβλέπει ότι
«παγκοσμίως, περισσότερες από 1,47 δι-
σεκατομμύρια θέσεις εργασίας συνδέον-
ται με την πράσινη οικονομία. Η κλιματική
αλλαγή αλλά και οι δράσεις για ένα πιο
πράσινο μέλλον θα επιφέρουν και κάποι-
ες προκλήσεις. Μία από τις σημαντικότε-
ρες είναι το γεγονός ότι οι απώλειες θέσε-
ων εργασίας θα είναι αναπόφευκτες και η
εμφάνιση νέων δεν θα γίνει αυτομάτως,

αλλά σταδιακά. (Στα σενάρια της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας πάνω από 100 εκα-
τομμύρια θέσεις μπορούν να δημιουργη-
θούν, αλλά και κοντά στα 80 εκατομμύρια
μπορούν να χαθούν.) Για αυτόν τον λόγο,
πρέπει να διατηρηθούν η κινητικότητα και
η ευελιξία στην αγορά εργασίας μέσω του
επαναπροσδιορισμού και της αναβάθμι-
σης των προσόντων των εργαζομένων.
Χωρίς δεξιότητες όμως, οποιαδήποτε
πρόοδος προς την πράσινη μετάβαση θα
είναι αδύνατη».

Στην ανάγκη ανανέωσης και αναβάθμι-
σης των δεξιοτήτων για την αξιοποίηση
της δυναμικής απασχόλησης, στο πλαίσιο
της πράσινης μετάβασης, εστιάζει και η
έκθεση «Δεξιότητες για ένα πιο πράσινο
μέλλον: Μια παγκόσμια άποψη» της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (αριθμεί πε-
ρισσότερα από 170 εκατομμύρια μέλη
στους κόλπους της). Στην έκθεση επιση-
μαίνονται οι διαφορές που παρουσιάζον-
ται ανά επάγγελμα και φύλο (λιγότερες
γυναίκες από ό,τι άνδρες θα επανενταχ-
θούν στην αγορά εργασίας κατά τη διάρ-
κεια της ανάκαμψης από τον Covid-19),
καθώς και η ανομοιόμορφη πρόοδος στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις
εργασίας και οι ειδικές ανάγκες των ευά-
λωτων και μειονεκτούντων ομάδων για
προσαρμογή τους σε οικονομίες χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα. 
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Οι προβλέψεις
του ILO
Πιο αναλυτικά, οι προβλέ-
ψεις του  ILO στον χώρο
της εργασίας για το 2022:
• Οι συνολικές ώρες εργα-
σίας παγκοσμίως το 2022
προβλέπεται να είναι 2%
πιο κάτω από το επίπεδο
της πανδημίας, και αυτό
ενισχύεται με την απώλεια
52 εκατομμυρίων θέσεων
πλήρους απασχόλησης!
• Το παγκόσμιο ποσοστό
συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό προβλέπεται να
παραμείνει 1,2 ποσοστι-
αίες μονάδες κάτω από
αυτό του 2019 πριν από
την έναρξη της πανδημίας
του νέου κορονοϊού
(Covid-19).
• Περίπου 40 εκατομμύρια
άνθρωποι δεν θα συμμετέ-
χουν πλέον στο παγκόσμιο
εργατικό δυναμικό.



Τ
ην ώρα που οι σχέσεις της Ρωσίας
με τη Δύση βρίσκονται στο χειρότε-
ρο σημείο τους από το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου λόγω της κρίσης

στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στρέφεται
προς τη Λαϊκή Κίνα, τον πιο ισχυρό εταίρο του
στην παγκόσμια σκηνή.

Αναλυτές κάνουν λόγο για έναν «εναγκαλι-
σμό της ρωσικής αρκούδας και του κόκκινου
δράκου» με στόχο την αποδυνάμωση της
ισχύος και της επιρροής των ΗΠΑ. Ο Ρώσος
πρόεδρος Πούτιν χαιρέτισε χθες τις «πρωτό-
γνωρης ποιότητας» σχέσεις της χώρας του με
την Κίνα, στη διάρκεια της επίσκεψής του στο
Πεκίνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες. Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνω-
σε ότι ο Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι
Τζινπίνγκ θα υπογράψουν 15 διμερείς συμ-
φωνίες, κυρίως στον στρατηγικό τομέα του
φυσικού αερίου, ενώ εξετάζεται και η κατα-
σκευή ενός νέου ρωσικού αγωγού φυσικού
αερίου προς την Κίνα μέσω της Μογγολίας.

Επίδειξη συμπαράταξης
Ο αναδυόμενος σινορωσικός άξονας βασί-

ζεται σε κοινά οικονομικά συμφέροντα και
γεωπολιτικές επιδιώξεις. Οι ρωσικές παρα-
δόσεις φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω του

υφιστάμενου αγωγού «Δύναμη της Σιβη-
ρίας», μήκους 4.000 χιλιομέτρων, έχουν ξεκι-
νήσει από το 2019. Ο αγωγός αυτός, που συνο-
δεύεται από ένα μεγάλο συμβόλαιο τροφοδο-
σίας, για μια περίοδο 30 ετών, εντάσσεται στις
προσπάθειες της Μόσχας να στραφεί προς
Ανατολάς, ανοίγοντας μια τεράστια αγορά
εκτός της Ευρώπης. 

Υπονόμευση της Ουάσιγκτον
Οι «New York Times» γράφουν ότι, αν η

Κίνα υποσχεθεί τώρα οικονομική και πολιτι-
κή υποστήριξη στη Ρωσία, ουσιαστικά θα
υπονομεύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ να εξο-
στρακίσουν τον Ρώσο ηγέτη σαν αντίποινα
για την ανάπτυξη 130.000 στρατιωτών στα
ουκρανικά σύνορα. Επιπλέον, μια τέτοια κί-
νηση θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια τε-
κτονική αλλαγή στη χρόνια αντιπαλότητα
ΗΠΑ και Κίνας, με αντίκτυπο από την Ευρώ-
πη μέχρι τον Ειρηνικό.

Το 2014, όταν οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει σκλη-
ρές κυρώσεις στη Ρωσία αντιδρώντας στην
προσάρτηση της Κριμαίας, ο Πούτιν είχε
στραφεί και πάλι στην Κίνα ως εναλλακτική
πηγή επενδύσεων και εμπορικών σχέσεων,
καταφέρνοντας έτσι να αμβλύνει σε κάποιο
βαθμό το πλήγμα. Εκείνη τη χρονιά, η Κίνα

υπέγραψε συμφωνία προμήθειας φυσικού
αερίου από τη Ρωσία συνολικής αξίας 400
δισ. δολαρίων.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Κίνα ανακοί-
νωσε ότι το εμπόριο με τη Ρωσία έχει αγγίξει
πλέον τα 147 δισ. δολάρια και ότι οι δυο χώρες
προσεγγίζουν την ολοκλήρωση συμφωνίας
για άλλον έναν αγωγό φυσικού αερίου, με την
ονομασία «Δύναμη της Σιβηρίας 2».

Ο Σι έχει συναντηθεί με τον Πούτιν 37 φο-
ρές στη διάρκεια της θητείας του, περισσότε-
ρες από ό,τι με οποιονδήποτε άλλο ηγέτη. Και
οι δυο τους έχουν δεσμευθεί να οικοδομή-
σουν ένα διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύ-
στημα που δεν θα κυριαρχείται από τις ΗΠΑ
και το δολάριο.

Αλληλοσυμπληρώνονται 
Κίνα και Ρωσία αλληλοσυμπληρώνονται

και από γεωπολιτική άποψη. Η Κίνα έχει τε-
ράστιο πληθυσμό, έλλειψη ζωτικής σημασίας
φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο, μια ισχυ-
ρή και διαφοροποιημένη οικονομία και ση-
μαντική επιρροή σε μεγάλο μέρος της
Aνατολικής Ασίας και της Αφρικής. Η Ρωσία
έχει έναν στάσιμο πληθυσμό, τεράστιους φυ-
σικούς πόρους με τη μορφή πετρελαίου και
φυσικού αερίου, μικρή διαφοροποίηση της

οικονομίας της και ισχυρή επιρροή σε τμήμα-
τα της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και του
Καυκάσου. Μαζί, δημιουργούν ένα τρομερό
ζευγάρι.

Ανησυχία στη Δύση
Από την οπτική των ΗΠΑ και της Δύσης, αυ-

τή η αναπτυσσόμενη σχέση είναι πολύ ανησυ-
χητική, ειδικά εάν ο Πούτιν και ο Σι κινηθούν
προς το να αυξήσουν τον συντονισμό των πολι-
τικών τους, να μοιράζονται στρατιωτικές βά-
σεις, να προσφέρουν οικονομικές παραχωρή-
σεις ο ένας στον άλλον και να ανταλλάσσουν
στρατιωτική τεχνολογία, όπως υπερηχητικούς
πυραύλους και όπλα στον κυβερνοχώρο.
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Πούτιν και Σι στοχεύουν 
στην αποδυνάμωση της ισχύος
και της επιρροής των ΗΠΑ. 
Ο αναδυόμενος σινορωσικός
άξονας βασίζεται σε κοινά
οικονομικά συμφέροντα και
γεωπολιτικές επιδιώξεις

«Ζευγάρι» η ρωσική αρκούδα 
και ο κόκκινος δράκος



Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
έχει πέσει σε ιστορικό χαμηλό, γεγονός που προκαλεί
ανησυχία τόσο στον πρόεδρο όσο και στους Δημοκρα-
τικούς, οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν
τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές
του Νοεμβρίου.

Η δημοσκόπηση (Ipsos/Reuters) έδειξε ότι σε εθνική
κλίμακα το ποσοστό των Αμερικανών οι οποίοι εγκρίνουν τα

πεπραγμένα του Μπάιντεν υποχώρησε αυτή την
εβδομάδα στο 41%, ενώ το 56% αποδοκιμάζει τον
πρόεδρο. Την περασμένη εβδομάδα, η κυλιό-
μενη έρευνα έδειχνε ότι το 45% ενέκρινε την
πολιτική του Μπάιντεν, ενώ το 50% την αποδοκί-

μαζε. Άλλο εύρημα της δημοσκόπησης είναι η
κόπωση των Αμερικανών με την πανδημία του κο-

ρονοϊού και τον οικονομικό της αντίκτυπο. Περίπου οι έξι

στους δέκα πολίτες θεωρούν πως η χώρα κινείται σε λάθος
κατεύθυνση, με την οικονομία και τη δημόσια υγεία να ανησυ-
χούν περισσότερο την πλειοψηφία των Αμερικανών. Η δυσα-
ρέσκεια για την προεδρία Μπάιντεν μπορεί να κοστίσει στους
Δημοκρατικούς την πλειοψηφία στα δύο σώματα του Κογκρέ-
σου. Αν οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίσουν τον έλεγχο είτε της
Βουλής των Αντιπροσώπων είτε της Γερουσίας, η νομοθετική
ατζέντα του προέδρου θα είναι καταδικασμένη.

Σ
ε ένα νέο επεισόδιο της διαμά-
χης Δύσης και Ρωσίας για την
κρίση στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ
κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι

ετοιμάζει προβοκάτσια που θα δώσει
στις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις το πρό-
σχημα να εισβάλουν στη γειτονική χώρα. 

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρε-
σίες, το σχέδιο προβλέπει σκηνοθετημέ-
νο βίντεο με ουκρανικές ωμότητες εναν-
τίον ρωσόφωνων στην περιοχή του
Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία,
ώστε η Ρωσία να μπορεί εν συνεχεία να
επέμβει επικαλούμενη την ανάγκη να
αποτρέψει τη διάπραξη γενοκτονίας. 

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργ-
κέι Λαβρόφ χαρακτήρισε χθες «ανοη-
σίες» τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί
ενδεχόμενης προβοκάτσιας.

«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία θα μπορούσε
να γυρίσει ένα πολύ βίαιο προπαγανδι-
στικό βίντεο, που θα έδειχνε πτώματα και
ηθοποιούς να παίζουν τον ρόλο των πεν-
θούντων, καθώς και εικόνες από χώρους
που καταστράφηκαν από ουκρανικά και

δυτικά στρατιωτικά μέσα», είχε δηλώσει
νωρίτερα εκπρόσωπος του αμερικανι-
κού Πενταγώνου.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το σχέδιο περι-
λαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη μαγνητο-
σκόπηση μιας κατασκευασμένης επίθε-
σης από τον ουκρανικό στρατό είτε σε
ρωσικό έδαφος είτε εναντίον ρωσόφω-
νων στην ανατολική Ουκρανία. 

Για να κατηγορήσει
Η Ρωσία, είπαν οι Αμερικανοί αξιωμα-

τούχοι, σκόπευε να χρησιμοποιήσει το
βίντεο για να κατηγορήσει την Ουκρανία
για γενοκτονία κατά των ρωσόφωνων.
Στη συνέχεια, θα επικαλούνταν την οργή
για το βίντεο για να δικαιολογήσει μια
επίθεση ή θα ζητούσε από τους αυτονο-
μιστές αντάρτες στην περιοχή του
Ντονμπάς να καλέσουν τη Ρωσία να
επέμβει. 

«Η Ρωσία εξετάζει διάφορες επιλογές
που θα της παρείχαν μια δικαιολογία για
εισβολή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του
Πενταγώνου. «Η μία είναι αυτό το κατα-

σκευασμένο βίντεο που θα δείχνει το
αποτέλεσμα μιας έκρηξης και στρατιωτι-
κό εξοπλισμό που θα φαίνεται ότι ανήκει
στην Ουκρανία ή σε κάποια συμμαχική
της χώρα. Το βίντεο θα μεταδοθεί για να
υπογραμμιστεί η απειλή για την ασφά-
λεια της Ρωσίας και να υποστηριχθούν οι
στρατιωτικές επιχειρήσεις», τόνισε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, οι ΗΠΑ δημοσιοποιούν αυτές
τις πληροφορίες «για να εκθέσουν το εύ-
ρος των αποσταθεροποιητικών ενεργει-
ών της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία,
και να την εμποδίσουν να συνεχίσει αυ-
τήν την επικίνδυνη εκστρατεία».

ΑΑπό το ΝΑΤΟ 
στην Κεντρική Τράπεζα
Νορβηγίας 
ο Στόλτενμπεργκ

Στην Κεντρική Τράπεζα της Νορ-
βηγίας θα μεταπηδήσει ο Γενς
Στόλτενμπεργκ. Ο 62χρονος γενι-
κός γραμματέας της Βορειοατλαν-
τικής Συμμαχίας θα αναλάβει τα νέα
του καθήκοντα ως επικεφαλής της
Τράπεζας της Νορβηγίας στις αρ-
χές Δεκεμβρίου, κάτι που αίρει τις
αμφιβολίες για την αποχώρησή του
από το τιμόνι του ΝΑΤΟ εν μέσω της
ουκρανικής κρίσης. 

Ο Στόλτενμπεργκ ήταν ο δεύτερος
κατά σειρά Σκανδιναβός που διορί-
στηκε, το 2014, επικεφαλής της
Συμμαχίας, καθώς διαδέχθηκε τον
Δανό πρώην πρωθυπουργό Άντερς
Φογκ Ράσμουσεν. 

Ήταν πρόεδρος του Εργατικού
Κόμματος της Νορβηγίας από το
2002, και διετέλεσε δύο φορές
πρωθυπουργός της χώρας, από το
2000 ως το 2001 και από το 2005 ως
το 2013. 

Έχει τηρήσει από την αρχή της
θητείας του στο ΝΑΤΟ σκληρή στά-
ση έναντι της Ρωσίας, την οποία
έχει χαρακτηρίσει ως «τη μεγαλύ-
τερη απειλή για την ασφάλεια και τη
σταθερότητα στην Ευρώπη».

Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει 
τη Μόσχα για σκηνοθετημένο
οπτικό υλικό με ωμότητες 
Ουκρανών κατά ρωσόφωνων -
«Ανοησίες», λέει ο Λαβρόφ

Σε ιστορικό χαμηλό, 41%, έπεσε η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν
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ΗΠΑ: Βλέπουν ρωσική προβοκάτσια



Επιμέλεια:  Άλκης Φιτσόπουλος

Ντέρμπι περισυλλογής
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Τ
ο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα ξεχωρίζει
από την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1 τό-
σο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για λόγους ενδοσκόπησης
από τους οπαδούς του «δικεφάλου του Βορρά» μετά το τραγικό συμ-

βάν της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού από έναν «δικό» τους. Οι σύνδεσμοι
οπαδών του ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του Άλκη και υπο-
σχέθηκαν νέα ήθη στο οπαδικό ζήτημα, όπως και ενέργειες για να γίνει φιλικό
με τον Άρη στη μνήμη του 19χρονου δολοφονημένου. Το ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό προσφέρεται για ενδοσκόπηση και περισυλλογή…

Ο ΠΑΟΚ υπολείπεται εννέα βαθμών του πρωταθλητή Ολυμπιακού και αν θέ-
λει να ελπίζει για το πρωτάθλημα δεν έχει περιθώριο απώλειας βαθμών. Οι
«πράσινοι» από τη μεριά τους μετά τις διαδοχικές ήττες από τον Αστέρα Τρίπο-
λης και τον ΟΦΗ κινδυνεύουν να βρεθούν και εκτός της εξάδας των play offs
προκειμένου να διεκδικήσουν έξοδο στην Ευρώπη. 

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Νεάπολη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον σκλη-

ροτράχηλο Ιωνικό - καθόλου εύκολη η αποστολή του, καθότι διεγνώσθη με
προβλήματα στην άμυνα. Η δε ΑΕΚ, που επίσης προέρχεται από δύο διαδοχι-
κές ήττες από Βόλο και Άρη, μπορεί να ξαναπάρει τα επάνω της με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης στο ΟΑΚΑ και να ξεφύγει από την εσωστρέφεια. 

Ο Άρης, που είναι τιμωρημένος με μείον έξι βαθμούς γιατί κρίθηκε ένοχος
πλαστογραφίας του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λέτσκοφ, θα υποδεχτεί τον
Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς-μνημόσυνο του αδικοχαμένου
παλικαριού. 

Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν τον χαρακτήρα του
«ντέρμπι» είτε αφορά στα play offs για έξοδο στην Ευρώπη είτε στα play out
για παραμονή στην κατηγορία. Το πλήρες πρόγραμμα: Σήμερα Σάββατο: Άρης
- Βόλος (19.30, Nova), Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα (19.30, Cosmote TV). Αύ-
ριο, Κυριακή: ΑΕΚ - Απόλλων Σμ. (15.00, Cosmote TV), Ιωνικός - Ολυμπιακός
(17.15, Cosmote TV), ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (19.30, Nova), Λαμία - Αστέρας Τρ.
(19.30, Nova). Δευτέρα: Ατρόμητος - ΟΦΗ (19.30, Nova). 

Ολυμπιακός 50

ΠΑΟΚ 41

ΑΕΚ 36

Αστέρας Τριπ. 32

Παναθηναϊκός 30

ΠΑΣ Γιάννινα 30

Άρης 29

ΟΦΗ 29

Βόλος 25

Παναιτωλικός 21

Λαμία 18

Ιωνικός 18

Ατρόμητος 10

Απόλλων Σμ. 9

ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ
17n Αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα,
«μνημόσυνο» στο «Βικελίδης»
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Στην Αγγλία ξεπάστρεψε 
τον χουλιγκανισμό ο λόρδος
Τέιλορ, τώρα είναι 
η ευκαιρία οι χούλιγκαν να
γίνουν… ρόλιγκαν

Ο
Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε
από έναν χούλιγκαν. Αλήθεια,
γνωρίζετε τι θα πει χούλιγκαν; Η
ακριβής μετάφραση είναι «χαμί-

νι», «αλάνι», «κατακάθι», «περιθωριακός». 
Και ποιος είναι ο «πατέρας» των χούλιγ-

καν; Μα ο κύριος... Χούλιγχαμ, Ιρλανδός
στην καταγωγή. Υπαρκτό πρόσωπο. Αυτός
εισήγαγε τον χουλιγκανισμό στην αγγλική
κοινωνία, την εποχή του Σαίξπηρ, του τερά-
στιου δραματουργού και φανατικού πολέ-
μιου του ποδοσφαίρου - «τιποτένιε ποδο-
σφαιριστή», αναφωνεί στον «Βασιλιά Λιρ».
Το ποδόσφαιρο στην Αγγλία παιζόταν από
το 1300 με αυτοσχέδιες μπάλες και τέρμα-
τα τα καμπαναριά στις εκκλησίες και ήταν
πολύ βάρβαρο. Στις ομάδες έπαιζαν όσοι
ήθελαν, δεν υπήρχε περιορισμός. Εκείνη
την εποχή «άνθησε» και ο Χούλιγχαμ. 

Το «Χέιζελ»
Ήταν ένας ληστής που με ρόπαλο τρομο-

κρατούσε τους κατοίκους, τους έπαιρνε
χρήματα και για να γλιτώσει από την Αστυ-
νομία χανόταν στο πλήθος που έπαιζε μπά-
λα ή παρακολουθούσε. Τα χρόνια πέρασαν,
οι χούλιγκαν αναπαράγονταν χρόνο με τον
χρόνο και η Αγγλία της Θάτσερ βίωσε τον
απόλυτο εξευτελισμό, όταν στον τελικό του
Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985 στο
«Χέιζελ» των Βρυξελών οι χούλιγκαν της
Λίβερπουλ επιτέθηκαν στους τιφόζι της Γι-
ουβέντους στην κερκίδα με θλιβερό απο-
λογισμό, 32 Ιταλοί νεκροί, τέσσερις Βέλγοι,
δύο Γάλλοι, ένας Βορειοϊρλανδός.

Η απόφαση της Θάτσερ
Τότε η Θάτσερ πήρε τη μεγάλη απόφαση:

«Έξω οι ομάδες μας από τα ευρωπαϊκά Κύ-
πελλα για πέντε χρόνια. Και αν δεν απαλλα-
γείτε από τους χούλιγκαν, άλλα πέντε». Δεν
λογάριασε το «πολιτικό κόστος». Ανέθεσε
και σε έναν έντιμο δικαστή, τον λόρδο Πέτε
Τέιλορ, να επιληφθεί για να καθαρίσει το
τοπίο. Η Θάτσερ είχε δόγμα «ταυτότητες
των εισερχομένων στο γήπεδο». Ο Τέιλορ
δεν το δέχτηκε: «Αν συμπεριφέρεσαι στους
χούλιγκαν σαν ζώα, θα συμπεριφερθούν
αναλόγως». Ακολούθησε τον δρόμο τον δι-
κό του και εφάρμοσε το σύστημα «πόρτα -
πόρτα». Έμαθε τα ονόματα όλων των χού-
λιγκαν των ομάδων και έστελνε τους αστυ-
νομικούς στην πόρτα τους. Για νουθεσίες
στην αρχή.

Το φαινόμενα δεν τελείωσε αμέσως,
ήταν αδύνατον. Οι χούλιγκαν, της εργατικής
τάξης οι περισσότεροι, ξανάκαναν βανδα-
λισμούς. Η Αστυνομία έκανε συλλήψεις
και αν ήταν ποινικά κολάσιμα αυτά που
έκαναν τους έστελνε φυλακή. Αν όχι, την
ώρα που έπαιζε η ομάδα τους, αυτοί έπρε-
πε να δίνουν το «παρών» στο αστυνομικό
τμήμα. Αλλιώς, φυλακή. Ο λόρδος Τέιλορ

ωστόσο γνώρισε ότι τα αίτια ήταν βαθύτερα
στην Αγγλία, με τις κοινωνικές ανισότητες
να διαλύουν τον ιστό και την ανεργία να
καλπάζει.

Οι ομάδες
Όμως, ο Τέιλορ στράφηκε και στις ομά-

δες. Τις ανάγκασε να πάρουν και αυτές μέ-
τρα και όχι να τα περιμένουν όλα από το
κράτος, την Αστυνομία. Το μέτρο απέδωσε,
έπειτα από δέκα χρόνια περίπου, κάπου
στο Millennium, και οι χούλιγκαν εξαφανί-
στηκαν από τα γήπεδα. Οι ίδιοι οι οργανω-
μένοι έκαναν την αυτορρύθμισή τους και
απέβαλαν τα κακοποιά στοιχεία, τους
«απογόνους του Χούλιγχαμ». Ακόμη και
αυτοί οι σκληροί της Μίλγουολ και της
Γουέστ Χαμ. Δείτε την ταινία «Green Street
Hooligans» και θα καταλάβετε τι εστί χου-
λιγκανισμός, μαχαιρώματα, ενέδρες, ξυ-

λοδαρμοί, «ραντεβού θανάτου». Υπάρχει
ένας αντίστοιχος λόρδος Τέιλορ στην Ελλά-
δα; Επί των ημερών μας, Αστυνομία στα αγ-
γλικά γήπεδα δεν υπάρχει, παρά μόνο οι
υπάλληλοι «Stewart», που δεν παρακο-
λουθούν τον αγώνα, αλλά παρακολουθούν
τους πάντες στην κερκίδα. Και ακόμη μία
ομάδα υπαλλήλων παρακολουθεί με κιά-
λια τι ακριβώς γίνεται στην κερκίδα και
ενημερώνει τους «Stewart». Ένα μπουκά-
λι να πετάξει κάποιος και αποκλείεται ισο-
βίως από το γήπεδο.

Business ή ψήφοι;
Το ποδόσφαιρο εκεί είναι business και

τέλος. Στην Ελλάδα είναι «μέσον» και πω-
λήσεις ψήφων. Η δολοφονία του Άλκη στη
Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι απαρ-
χή μιας νέας εποχής, ενός οπαδικού κινή-
ματος. Η Original 21 της ΑΕΚ απηύθυνε κά-

λεσμα σε αυτούς του Ολυμπιακού, του ΠΑ-
ΟΚ, του Άρη, του Παναθηναϊκού να καθί-
σουν σε ένα τραπέζι. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένεια του
Άλκη, γιατί ήταν «δικός» τους ο δολοφό-
νος. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδη-
μα. Για να σταματήσει η υποκρισία. Διότι
εκτός από τους χούλιγκαν υπάρχουν και οι
ρόλιγκαν, μια ομάδα Δανών οπαδών που
χαλάει τον κόσμο με τις φωνές στα γήπεδα
αλλά μέχρις εκεί. Ποτέ βία…

Ο Άλκης, ο Χούλιγχαμ 
και οι δολοφόνοι



P
O

LI
TI

C
A

L
A
U
T
O

36

Περισσότερη ώρα στους μποτιλιαρισμένους δρόμους, απαρχαιωμένο δακτύ-
λιο και έλλειψη νέων υποδομών περιλαμβάνει το κυκλοφοριακό της Αττικής και
όπως φαίνεται, μάλλον τείνει να χειροτερεύσει τους επόμενους μήνες.

Όλα τα παραπάνω ανέφερε στην «Political» ο Παναγιώτης Παπαντωνίου, πρό-
εδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Ειδικότερα ο κ. Παπαντωνίου τόνισε: «Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού
προβλήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία χωρίς εύκολες και γρήγορες λύσεις.
Ο δακτύλιος εφαρμόστηκε αρχικά πριν από περίπου σαράντα χρόνια σε πολύ

διαφορετικές συνθήκες κυκλοφοριακές, επομένως θα είχε νόημα να εξεταστεί
η εφαρμογή ενός πράσινου δακτυλίου με διαφορετικά περιοριστικά χαρακτηρι-
στικά για τα οχήματα. Οι υποδομές πράγματι θα δώσουν μια σημαντική ανάσα
στην κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όμως από μόνες τους αυτές οι
υποδομές δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς θα επέλθουν σύντομα φαινόμενα
κορεσμού όπως σήμερα.

Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και η χρήση ΙΧ συ-
νεχίζεται, αφενός οι καθυστερήσεις στις ώρες αιχμής θα αυξάνονται, αφετέρου
θα διευρύνεται το χρονικό διάστημα των ωρών αιχμής».
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Σοκ! Θα αυξηθεί η ώρα παραμονής των οδηγών στο μποτιλιάρισμα

Δοκιμάζουμε το Jeep Compass 
1.6 Multijet με 130 ίππους

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Τ
ο Jeep Compass αποτέλεσε την πρώτη απόπει-
ρα της αυτοκινητοβιομηχανίας να εισέλθει στα
SUV με κάπως περιορισμένες off-road δυνατό-
τητες. Τώρα η Jeep αποδεικνύεται ότι το εξέλιξε

περαιτέρω, καθώς το νέο Jeep Compass είναι αναβαθ-
μισμένο σε πάρα πολλά σημεία, διαθέτει την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας και, βέβαια, στην έκδοση με τον
πετρελαιοκινητήρα προσδίδει εξαιρετικά χαμηλό κό-
στος χρήσης.

Αν, μάλιστα, επιλέξει κανείς την έκδοση 80th An-
niversary, τότε κυριολεκτικά το αυτοκίνητο έχει υπερ-
πλήρη εξοπλισμό που σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην
80χρονη πορεία της ιστορικής μάρκας των off-road αυ-
τοκινήτων. Το ανανεωμένο premium SUV της Jeep δια-
τίθεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στη χώρα μας,
που ξεκινούν από τις 22.900 ευρώ για τον 1.300άρη
τούρμπο βενζινοκινητήρα των 130 ίππων. Ο 1.600άρης
diesel των επίσης 130 ίππων ξεκινά από τις 27.700 ευρώ
και την έκδοση Longitude, ενώ για την 80th Anniver-
sary της δοκιμής απαιτούνται 32.800 ευρώ. Ο εξοπλι-
σμός είναι υπερπλήρης, διαθέτοντας από 19άρες ζάντες
αλουμινίου μέχρι δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης
επιπέδου 2, συνοδεία πλήρους πακέτου ηλεκτρονικών
συστημάτων.

Όσον αφορά τα ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας, κυμαίνον-
ται σε μόλις 86,4 ευρώ για το νέο Jeep Compass 1.6
Multijet με τους 130 ίππους.

Εξευρωπαϊσμένο στιλ
Οι σχεδιαστές της Jeep απέφυγαν τους πειραματι-

σμούς με την εξωτερική εμφάνιση, ιδίως από τη στιγμή
που το Compass αντιπροσωπεύει το 40% των πωλήσεών
της, και προχώρησαν σε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, ο εξωτερικός σχεδιασμός του Jeep
Compass αποτελεί μια νέα προσέγγιση με περισσότερο

ευρωπαϊκό στιλ, χωρίς ωστόσο το μοντέλο να χάσει τον
αυθεντικό χαρακτήρα Jeep.

Η χαρακτηριστική μάσκα με τις 7 γρίλιες ανασχεδιά-
στηκε ελαφρώς, ενώ στην έκδοση Anniversary είναι
βαμμένη σε μαύρο χρώμα (όπως τα σήματα, οι ζάντες
και η οροφή). Οι «άγριοι» προφυλακτήρες συνδυάζον-
ται ιδανικά με το τραπεζοειδές σχήμα των φτερών, αλλά
και με τα φωτιστικά σώματα που φέρουν αναβαθμισμέ-
να γραφικά στα LED.

Hitech εσωτερικό
Στην καμπίνα επιβατών, οι σχεδιαστές της Jeep πραγ-

ματικά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και όλα φαί-
νονται τόσο διαφορετικά σε σχέση με το προηγούμενο
μοντέλο. Μάλιστα, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
πρακτικότητα και, φυσικά, στην υψηλή τεχνολογία.

Ο οδηγός έχει μπροστά του έναν πλήρως ψηφιακό πί-
νακα οργάνων με οθόνη 10,25 ιντσών και οθόνη πολυ-
μέσων διάταξης tablet με οθόνη 10,1 ιντσών και κάμερα
360 μοιρών.

Η ποιότητα των υλικών και ο διάκοσμος είναι κυριο-
λεκτικά αναβαθμισμένα, όπως επίσης υπάρχουν νέοι
αποθηκευτικοί χώροι και η δυνατότητα ασύρματης
φόρτισης κινητού τηλεφώνου. Ο χώρος αποσκευών
έχει χωρητικότητα από 438 έως 1.387 λίτρα με αναδι-
πλωμένα τα πίσω καθίσματα, ενώ για πρώτη φορά είναι
διαθέσιμο το αυτόματο άνοιγμα στην πίσω πόρτα του
πορτμπαγκάζ.

Κάτω από το καπό του Jeep Compass της δοκιμής
υπήρχε ο βελτιωμένος κινητήρας diesel χωρητικότητας
1,6 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και 320 Nm ρο-
πής από τις μόλις 1.500 σ.α.λ. Η Jeep αναφέρει 10% λιγό-
τερη κατανάλωση και 11 γρ./χλμ. λιγότερες εκπομπές
CO2, σε συνδυασμό με πιο πολιτισμένη λειτουργία.

Στην πράξη, ο 1.600άρης πετρελαιοκινητήρας είναι

όντως πρόθυμος από τις χαμηλές στροφές, αλλά ψηλά
δυσκολεύεται λόγω του μικρού κυβισμού του. Ωστόσο
το 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο βοηθά τον κινητήρα.

Ο κινητήρας diesel επίσης δεν παράγει σημαντικό
θόρυβο, ενώ στον τομέα της κατανάλωση το Jeep Com-
pass 1.6 Multijet καταφέρνει να εντυπωσιάσει με τη μέ-
ση κατανάλωση να κυμαίνεται σε μόλις 5,5 λίτρα για κά-
θε 100 χλμ.

Εντός και εκτός δρόμου
Το νέο Jeep Compass αποδείχθηκε ότι μπορεί να κι-

νηθεί με απόλυτη άνεση και οικονομία εντός ασφάλτου
ή σε χωματόδρομους όπου δεν χρειάζεται η ύπαρξη τε-
τρακίνησης.

Ο οδηγός του θα εντυπωσιαστεί πραγματικά με την
οικονομία καυσίμου κατά την πορεία του στο εθνικό
οδικό δίκτυο κινούμενος στα όρια του ΚΟΚ, ενώ όταν
επιθυμεί μπορεί να κινηθεί και με ταχύτητες που ξεπερ-
νούν τα 170 χλμ./ώρα με απόλυτη ασφάλεια και άνεση.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές, το
Compass απέδειξε ότι έχει υψηλά περιθώρια πρόσφυ-
σης, ενώ το χειροκίνητο κιβώτιο κάνει τον οδηγό να
συμμετέχει ενεργά στην πιο σπορ οδήγηση αν το επιθυ-
μεί.

Εκτός δρόμου, το Compass αποδείχθηκε ότι διαθέτει
τα γονίδια της Jeep. Με απόσταση σχεδόν 20 εκατοστών
(198 χλστ.) από το έδαφος και σωστά καλυμμένα μέρη
από το πάτωμα, το Compass κινείται με άνεση σε δύ-
σβατα εδάφη και με αξιοσημείωτη ευελιξία, ωστόσο η
έλλειψη τετρακίνησης δεν αφήνει περιθώρια για λάθη.

Μέσα στην πόλη, το μικρό Jeep καταφέρνει να κρύ-
ψει το μέγεθός του και αποδείχθηκε ότι είναι ευέλικτο
και άνετο, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορείας 360
μοιρών κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό…
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Ο Παύλος Παπαδόπουλος αγαπά τη ζωή και τους ανθρώπους. Αθλητής, από πολύ μικρή
ηλικία, με διακρίσεις και μετάλλια στο τζούντο, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής και λάτρης
της πυγμαχίας, ταλανίζεται μεταξύ ενός σκληρού προτύπου αρσενικού και ενός δημιουρ-
γικού καλλιτέχνη. «Η πυγμαχία είναι η μεγάλη μου αγάπη… Θεωρώ ότι ο αθλητισμός σε
κάνει καλύτερο άνθρωπο, με την προϋπόθεση όμως ότι θα σου τον μεταδώσουν σωστά!
Μέσα από την προπόνηση ξεχνάω οτιδήποτε με προβληματίζει, ενώ τον ελεύθερό μου
χρόνο μου τον αφιερώνω στο γράψιμο… Μου αρέσει να γράφω! Κάπως έτσι ήρθε και η
συγγραφή στη ζωή μου».

Δεν μιλάει για αντίπαλους, δεν γνωρίζει αν υπάρχουν και ποιοι είναι, δεν υπάρχουν στον
ορίζοντά του ερωτήματα για το αν τον ζηλεύουν ή τον πολεμούν. «Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
γίνεται μάλλον πισώπλατα… Δεν είμαι εκεί για να με συναντήσουν, αφού κάθε βράδυ πριν
κοιμηθώ προσεύχομαι… Για όλο τον κόσμο αλλά και για τους αντιπάλους μου, για αυτούς

που με ζηλεύουν και για αυτούς που με πολεμούν… Εύχομαι να είναι όλοι τους καλά και να
υγιείς. Εκεί βρίσκεται το νόημα της ζωής και της αγάπης!».

Ο Παύλος Παπαδόπουλος ζει για να ονειρεύεται, έχει φιλοδοξίες και κυνηγά τα όνειρά
του. «Το έπαθλο για εμένα είναι η πραγματοποίηση του στόχου και του ονείρου μου. Και αν
θέλετε να σας εξομολογηθώ κάτι, θα σας πω ότι θα ήθελα να ξανακάνω τηλεόραση, γιατί
μου αρέσουν οι προκλήσεις της! Νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτές...
Όσο για τα ριάλιτι, αν ξαναδεχόμουν κάποια δελεαστική πρόταση, ίσως να ξαναπήγαινα…
Το “Survivor” είναι ένα ριάλιτι που ταιριάζει στον χαρακτήρα και τον σωματότυπό μου και
δεδομένου ότι λείπουν τα τελευταία χρόνια οι προσωπικότητες εκείνες που μπορεί να ταυ-
τιστεί ο κόσμος μαζί τους και να τις αγαπήσει ως ισχυρές και αληθινές, ίσως να μην το σκε-
φτόμουν. Εξάλλου, εκείνοι θα κέρδιζαν τηλεθέαση και έναν νικητή και εγώ μια ακόμη εμ-
πειρία!».

Η αγάπη του για πυγμαχία και συγγραφή και γιατί θα πήγαινε στο «Survivor»

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Υ
πήρξε ο πρωταγωνιστής των 132 επεισο-
δίων του πιο πολύκροτου ριάλιτι «Power of
Love 2» του ΣΚΑΪ (το 2019). Το κοινό τον λά-
τρεψε και τον ανέδειξε νικητή, χωρίς καμία

κοπέλα στην αγκαλιά του. Σήμερα σαρώνει με την
αποκάλυψη του άγνωστου χθες του!

Το 2020 έζησε το όνειρο του ραδιοφώνου με τη δι-
κή του καθημερινή εκπομπή μαζί με την όμορφη ρα-
διοσύντροφό του. «Μου άρεσε το ραδιόφωνο, αλλά
με γοητεύει περισσότερο η τηλεόραση...».

Δεν χρειάζεται να διαθέτεις τις γνώσεις της Λίτσας
Πατέρα για να αντιληφτείς ότι ο Παύλος -που ανήκει
στο ζώδιο των Ιχθύων- είναι ντόμπρος, παραδοσια-
κός και παράλληλα σύγχρονος χαρακτήρας ανθρώ-
που. Για να διαπιστώσεις -όμως- ότι είναι συγκροτη-
μένος, άμεσος και διάφανος, όσο δείχνει, χρειάστη-
κε μια συνέντευξη-express.

Ο νικητής του τηλεπαιχνιδιού που αγαπήθηκε τόσο
πολύ από τον κόσμο, μετά τις επιτυχημένες του δρα-
στηριότητες στον χώρο της εστίασης -με πολυσύχνα-
στα café-restaurant- σήμερα κάνει ένα ακόμη βήμα!
Όχι όμως μετέωρο αλλά στέρεο και ευκρινές!

Με ένα δικό του βιβλίο-αυτοβιογραφία με τίτ-
λο: «Το άγνωστο χθες» (εκδόσεις Ηρόδοτος) υπο-
γράφει ως συγγραφέας. Και μάλιστα με ενδιαφέ-
ροντα σχόλια!

Πρόκειται για το πρώτο του βιβλίο -μετά την ολο-
κλήρωση των σπουδών του στην οργάνωση και δομή
της συγγραφικής τέχνης-, έχει πλοκή μυθιστορήμα-
τος και πολύ σύντομα θα προβεί στην παρουσίασή
του μέσα από μια γιορτή για αγαπημένους φίλους,
την οποία θα διοργανώσει η πετυχημένη και λαμπε-
ρή δημοσιογράφος Χρύσα Σαραντοπούλου.

«Ένας λόγος που έγραψα την αυτοβιογραφία μου
είναι για να απελευθερωθώ από όλα όσα έχω μέσα

μου και να μάθει ο κόσμος όλα αυτά που πραγματικά
έχω ζήσει! Μέσα από το βιβλίο αυτό θα ήθελα να δεί-
ξω στους αναγνώστες μου τον δρόμο της πίστης, της
ελπίδας και της αγάπης. Λαχταρώ και εύχομαι να τα-
ξιδέψουν μαζί μου διαβάζοντάς το... Και αν κατορ-
θώσω να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο (μέσα
από αυτό), τότε για εμένα είναι κατόρθωμα».

Νέος και απελευθερωμένος από συμπλέγματα
καταπίεσης, μα πάνω από όλα εκθέτοντας την προ-
σωπική του ζωή στο μικροσκόπιο (ήδη μέσα από την
καταγραφή της καθημερινότητάς του στο τηλεπαι-
χνίδι) αλληλεπιδρά με τον κοινωνικό ιστό, τα πρό-
σωπα και τους χώρους που κατακλύζονται από
ερωτύλους και ζεν πρεμιέ της δημόσιας προβολής
ερωτικής τους ζωής!

«Ντρέπομαι για την κοινωνία μας»
Οσμιζόμενος τις αναθυμιάσεις της περιρρέουσας

ατμόσφαιρας σκανδάλων από την έκδηλη οσμή των
διαρροϊκών sex tapes (που αφορούν σε γνωστές και
άγνωστες περσόνες του lifestyle και των social) που
κυκλοφορούν ως προϊόντα εκδίκησης και μίσους
στο γλιστερό άκρο του Διαδικτύου, παίρνει θέση.

«Για τα porn revenge videos που κυκλοφορούν
τον τελευταίο καιρό δεν έχω να πω πολλά… Παρά
μόνο ότι ντρέπομαι! Για όλους αυτούς που κάνουν
κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο που, έστω και μια μέ-
ρα, πέρασαν όμορφα μαζί του! Γενικότερα ντρέπο-
μαι για την κοινωνία μας! Δεν μπορώ να σκεφτώ
πως μπορούν και κάνουν κάτι τέτοιο σε μια κοπέ-
λα, σε μια γυναίκα… Πως μπορεί κάποιος να θέλει
να καταστρέψει έναν άνθρωπο με τέτοιον τρόπο!
Όποιος και αν είναι αυτός που κάνει κάτι τέτοιο,
πρέπει να τιμωρείται με την ανωτάτη των ποινών
που προβλέπει ο νόμος!».

«Το άγνωστο χθες»του
νικητή του «Power of love»!

από τον 
Γιάννη Αρμουτίδη

Instagram: armoutidisgiannis
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Επιμέλεια: 
Δήμητρα Δάρδα

E
ζησαν στην κόψη του ξυραφιού. Αντα-
γωνισμός, ζήλια, πάθη και μια σφοδρή
κόντρα για τον μεγιστάνα Αριστοτέλη
Ωνάση σκιαγραφούν τη σχέση μίσους

της Τζάκι Κένεντι με την αδελφή της Λι Μπουβιέ-
Ραντζιβίλ. 

Οι δύο Νεοϋορκέζες με τα υψηλά στάνταρ άρ-
παζαν η μια από την άλλη διάσημους εραστές, ξα-
πλώνοντας στα ίδια κρεβάτια, άλλοτε κρυφά κι άλ-
λοτε φανερά, με σκοπό τη μεταξύ τους εκδίκηση. 

Παρονομαστής σε όλο αυτό, η μεγάλη κοσμική
ζωή και το ποια θα παντρευόταν τον πιο ισχυρό άν-
τρα, πρόθυμο να τους χαρίσει τον ουρανό, τα αστέ-
ρια, ακόμα και τον ήλιο, αν ήταν δυνατόν!

Έτσι μεγάλωσαν οι αδελφές Μπουβιέ. Η με-
γάλη αδελφή ήταν πιο όμορφη. Η Τζάκι όμως εί-
χε προσωπικότητα, βλέμμα ντίβας και περπάτη-
μα γαζέλας. 

Διδάχτηκαν από μικρές το savoir vivre της κα-
λής κοινωνίας, αλλά στη συνέχεια οι debutantes
της εποχής έγιναν μονομάχοι, ξεχνώντας τους κα-
λούς τρόπους. 

Η ηθοποιός, σχεδιάστρια και για χρόνια συνερ-
γάτιδα του Giorgio Armani ήταν η πρώτη, από τις
δύο αδελφές, που γοήτευσε τον Αριστοτέλη Ωνά-
ση! Το φλερτ μεταξύ τους ήταν δυνατό και η Λι
Ραντζιβίλ ταξίδεψε στην Ελλάδα για χάρη του, αλ-
λά η Τζάκι ήταν εκείνη που τον παντρεύτηκε!

«Σεπτέμβριος του 1963: Ο φακός συλλαμβάνει
στο Hilton της Αθήνας τη Λι Ραντζιβίλ, αδελφή της
Τζάκι Κένεντι, και τον Αριστοτέλη Ωνάση, με τον
οποίο η Λι είχε εκείνη την εποχή ένα φλερτ, όταν
κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι o Ωνάσης
θα παντρευόταν τελικά την αδελφή της. Η Λι περι-
γράφει τον Ωνάση ως μαγνητική προσωπικότητα,
αρχοντική φιγούρα που έδειχνε και διεκδικούσε
την προσοχή, πάντα με ένα πούρο στο χέρι. Ερω-
τηθείσα αν ήθελε τότε να παντρευτεί τον Ωνάση,
είχε απαντήσει “Ποια δεν θα ήθελε;”. 

Εκείνη την περίοδο, ο Ωνάσης ήταν ακόμη με τη
Μαρία Κάλλας. Η ντίβα της όπερας είχε πει “ποτέ
δεν συμπάθησα την Τζάκι, αλλά τη Λι τη μισώ”.
Όταν ο εφοπλιστής φιλοξένησε τις δύο αδελφές
στη θαλαμηγό “Χριστίνα”, το ενδιαφέρον του στρά-
φηκε στην Τζάκι. Στο τέλος της κρουαζιέρας, της
χάρισε ένα κολιέ με διαμάντια και ρουμπίνια, ενώ
στη Λι τρία βραχιόλια με μικρά διαμάντια “που ού-
τε η μικρή Κάρολαϊν δεν θα φορούσε στα γενέθλιά
της”, έγραψε στον γαμπρό της η Λι», αποκάλυψε
στο διαδικτυακό Elena’s diary η Έλενα Λυμπέρη.

Ανταγωνισμός, ζήλια, πάθη 
και μια σφοδρή κόντρα για τον Έλληνα
μεγιστάνα σκιαγραφούν τη σχέση
μίσους των αδελφών Μπουβιέ

Ερωτική μονομαχία 
για τον Aριστοτέλη Ωνάση



Περήφανη μαμά

Λόγια αγάπης από την Τζένη Μπαλατσινού για
τα 23α γενέθλια της δευτερότοκης κόρης της
Αλεξάνδρας Κωστοπούλου! Η παρουσιάστρια
της ευχήθηκε δημόσια μέσω Instagram, με μια
παράγραφο από το βιβλίο «Το αλάτι της ζωής»
της Françoise Héritier: «Να θεωρείς την ευγέ-
νεια μεγάλη αρετή, τη φιλία δέσμευση, να έχεις
μεγάλα κλειδιά για καγκελόπορτες. Να χάσκεις
αφελώς μπροστά στα κόλπα ενός ταχυδακτυ-
λουργού, να νιώθεις τη μαγεία μιας ωραίας πα-
ράστασης ή μιας ωραίας ομιλίας. Να έχεις πάντα
αλάτι στη ζωή σου…».

«Φέτες» μετά 
την εγκυμοσύνη!

Έτριβαν τα μάτια τους οι followers της Αθη-
νάς Οικονομάκου στη θέα του καλλίγραμμου
κορμιού της. Εφτά μήνες μετά τη γέννηση του
δεύτερου παιδιού της, η ηθοποιός πόζαρε με
μικροσκοπικό μπικίνι και κορμί «φέτες» να
απολαμβάνει το τζακούζι της, με φόντο το
χιονισμένο τοπίο. Το απίθανο ενσταντανέ τρα-
βήχτηκε στη γαλλική Μεζέβ, όπου η πρωτα-
γωνίστρια κάνει χειμερινές διακοπές αλλά κι
ατελείωτες ώρες σκι στα κοσμοπολίτικα χιο-
νοδρομικά του πανάκριβου θέρετρου, διατη-
ρώντας έτσι την ιδανική φόρμα και το καλύτε-
ρο χαμόγελό της!

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται
στην Αθήνα τα γυρίσματα της νέ-
ας σειράς «Ο Δάσκαλος» που
υπογράφει ο Χριστόφορος Παπα-
καλιάτης. Στο χθεσινό σετ, ο γοη-
τευτικός δημιουργός και η συμ-
πρωταγωνίστριά του Γιούλικα
Σκαφιδά πόζαραν με αστείες
γκριμάτσες στο υπόστεγο αερο-
σκαφών της Aegean, με την ηθο-
ποιό να σχολιάζει με χιούμορ στο
Instagram: «Γύρισμα στο σωστό
μέρος, με τον σωστό άνθρωπο,
στο σωστό mood!».

Αεροπλάνα 
και βαπόρια

Μήνυμα ελπίδας

Τ
ο πρώτο συγκινητικό μήνυμα της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη,
μετά το τελευταίο αντίο στον 31χρονο ηθοποιό Πάνο Νάτση,
κάνει τον γύρο των media. Με θλίψη και απέραντη συγκί-

νηση, η πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στα δώδεκα χρόνια της φι-
λίας τους. «Φίλε μου αγαπημένε, συνοδοιπόρε στην Τέχνη και στη
ζωή μου, δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω, ούτε μπορώ να σου πω
αντίο. Προτιμώ να σε σκέφτομαι κάπου χαμένο σε πολύωρα γυρί-
σματα, κάπου να κυνηγάς το όνειρό σου. Το όνειρό μας. Αυτή την
αγνή δικαίωση της υποκριτικής μας τέχνης, όπως την οραματιζό-
μασταν ως παιδιά στο πρώτο έτος του Θεάτρου Τέχνης. Σ’ ευχαρι-
στώ που γέμισες με τόσο φως, χαμόγελο και αγάπη τα τελευταία
δώδεκα χρόνια», έγραψε. Και συνέχισε: «Τώρα θα έλεγες “μη μα-
σάς, ρε Ντανάκι, μη μασάς, προχωράμε”. Μασάω όμως, ρε Πάνο.
Σε περιμένω στα όνειρά μου».

Αντίο στο ξανθό!
Άλλη μια διάσημη κυρία του θεάματος αποχωρίστηκε το
απόλυτο πλατινέ, για να επιστρέψει στο φυσικό χρώμα των
μαλλιών της, το καστανό. Η Μπέσσυ Μάλφα τόλμησε την
αλλαγή και η ανανέωση τη δικαίωσε, γλυκαίνοντας ιδιαίτερα
πολύ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Ωστόσο, για
λόγους ψυχολογικούς(!) έκανε και μερικές ανοιχτόχρωμες
ανταύγειες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, μετά την
έξοδό της από το κομμωτήριο.

Στο πλευρό των γυναικών που προσπαθούν να
αποκτήσουν παιδιά με εξωσωματική στέκεται
η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση. Η μέλλουσα
μαμά, με μια μακροσκελή ανάρτηση στα so-
cial media, αναφέρθηκε στη δική της δύσκο-
λη διαδρομή μέχρι να μείνει έγκυος, στέλνον-
τας μήνυμα ελπίδας και συμπαράστασης.
«Πολλοί κάνουν πάρτι αποκάλυψης φύλου ή
babyshower για τα αγέννητα μωρά τους, ενώ
αυτό που πρέπει να γιορτάζουμε είναι ένα
υγιές έμβρυο», σημείωσε.
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Ανείπωτος πόνος



Η
πανδημία αύξησε σημαντικά τις αγ-
χώδεις διαταραχές και τα περιστα-
τικά κατάθλιψης, και αυτό το επιση-
μαίνουν όλοι οι φορείς ψυχικής

υγείας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Υπολογίζεται
ότι τα περιστατικά μείζονος κατάθλιψης και αγ-
χώδους διαταραχής στον κόσμο έχουν αυξηθεί
κατά 28% και 26%, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Οι ομάδες πληθυσμού που επη-
ρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως γυναίκες
και νέοι, δείχνοντας πως η νόσος δεν πλήττει
μόνο μεγαλύτερες ηλικίες. 

«Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική νόσος που ως
κύρια χαρακτηριστικά έχει την κακή διάθεση, τη
χαμηλή αυτοεκτίμηση και την απουσία ενδιαφέ-
ροντος σε δραστηριότητες που φυσιολογικά είναι
ευχάριστες. Μπορεί να προκαλέσει συνδυασμό
συναισθηματικών και σωματικών προβλημάτων
καθώς και δυσλειτουργία τόσο στον χώρο της ερ-
γασίας όσο και στις προσωπικές σχέσεις», εξηγεί
η Άννα Χατζηδημητρίου, ψυχολόγος Υγείας, ιδρύ-
τρια του Κέντρου Ψυχολογίας και Προαγωγής της
Υγείας «Live Well - Be Well». Συχνά, ο όρος αυτός
ταυτίζεται, λανθασμένα, με τον όρο θλίψη, ενώ
στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά πράγματα. 

Η θλίψη, σαν αντίδραση που ακολουθεί ένα γε-
γονός, είναι ένα έντονο συναίσθημα απογοήτευ-
σης, κακής διάθεσης ή μελαγχολίας. Όταν όμως το
συναίσθημα αυτό διαρκεί περισσότερο από δύο
εβδομάδες, είναι έντονο και συνοδεύεται από συγ-

κεκριμένα συμπτώματα, ή επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό τη ζωή του ατόμου, τότε πρόκειται για κατά-
θλιψη. «Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα επι-
δημιολογικά δεδομένα, ποσοστό 5%-10% του πλη-
θυσμού έχει εκδηλώσει κατάθλιψη ανά περιό-
δους, ενώ υπολογίζεται ότι το 15% των ανθρώπων
θα εκδηλώσει κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή
του. Η κατάθλιψη στην Ελλάδα έχει ραγδαία αύξη-

ση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την αναλογική
άνοδο της κατάθλιψης στις άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες», επισημαίνει η ειδικός. 

Είναι πολύ σημαντικό για τον πάσχοντα να κατα-
λάβει όσο ταχύτερα γίνεται πως πάσχει από τη νό-
σο και να αναζητήσει άμεσα τη βοήθεια ειδικού. Τα
κυριότερα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι τα
εξής: Διαρκής θλίψη, άγχος, θυμός, οξυθυμία, κε-
νή διάθεση, απόγνωση, απαισιοδοξία, χαμηλή αυ-
τοεκτίμηση, ενοχές, ανικανότητα, ξεσπάσματα με
κλάματα. 

Όσον αφορά τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα
είναι αυτά που καθορίζουν το πώς φέρεται το κα-
ταθλιπτικό άτομο, με αποτέλεσμα: Απώλεια του
ενδιαφέροντος για ευχάριστα γεγονότα ή δραστη-
ριότητες που κάποτε απολάμβανε, τάση για κοινω-
νική απομόνωση, μείωση της ενέργειας, κατατο-
νία, δυσκολία συγκέντρωσης, μνήμης και λήψης
αποφάσεων, αϋπνία, ξύπνημα πολύ νωρίς το πρωί
ή υπερυπνία, μείωση της όρεξης για φαγητό ή
υπερφαγία, παρουσία έντονων πονοκεφάλων, γα-
στρεντερικών διαταραχών και χρόνιου πόνου.
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Γυναίκες και νέοι είναι οι ομάδες
πληθυσμού που επηρεάστηκαν 
περισσότερο κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας

Αναγνώρισε το πρόβλημα
Το πρώτο και ένα από τα σημαντικότερα βήματα
για να ξεκινήσει η θεραπεία της κατάθλιψης εί-
ναι να αναγνωρίσει κανείς το πρόβλημα, είτε ο
ίδιος ο ασθενής είτε κάποιος από το περιβάλλον
του. Πρέπει αμέσως να απευθυνθεί σε ειδικό ψυ-
χικής υγείας έτσι ώστε να καταπολεμήσει τη νό-
σο από νωρίς και με τα σωστά μέσα. «Το πρώτο
πράγμα που συνήθως θέλουν να νιώσουν αυτοί οι
άνθρωποι είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε
αυτούς. Αυτό, αυτομάτως, βγάζει πολλή πίεση
από πάνω τους και τους δίνει κίνητρο να “σηκω-
θούν” και να προσπαθήσουν παραπάνω. 
Η θεραπεία της νόσου γίνεται με πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους, όπως, για παράδειγμα,
με χρήση της ψυχοθεραπευτικής, συμβουλευτι-
κής, υποστηρικτικής, ή ψυχοεκπαίδευσης, και
εξαρτάται αποκλειστικά από τον βαθμό και την
ένταση που εκδηλώνονται τα συμπτώματα», τονί-
ζει η κυρία Χατζηδημητρίου.

Πώς θα νικήσετε την κατάθλιψη 

Άννα Χατζηδημητρίου, 
ψυχολόγος Υγείας,
ιδρύτρια του Κέντρου 
Ψυχολογίας και Προαγωγής
της Υγείας «Live Well - Be Well»



Γράφει
η  Αλεξάνδρα Καρτά

Οι καθημερινές προβλέψεις της ημέρας

www.facebook.com/alexandra.karta
astro.karta19@gmail.com - Τηλ.: 697 3232 775

Κριός
(21/3-20/4)
Για εσάς τους Κριούς, η μέρα σας θα έχει πι-
κρή γεύση, ίσως με κάποια θέματα που αφο-
ρούν το παρελθόν σας. Είναι μια δύσκολη
στιγμή για την προσωπική σας ζωή, όπου οι
απογοητεύσεις θα επισκιάσουν τη ροή των
γεγονότων. Ωστόσο, σε καθημερινές προ-
βλέψεις, έχουμε την πολυτέλεια να ελπίζου-
με σε ένα όμορφο αύριο. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Για εσάς τους Ταύρους του δεύτερου δεκαη-
μέρου, οι επαγγελματικές πιέσεις δεν θα
σταματήσουν ούτε και σήμερα, ενώ θα πρέ-
πει να αναλάβετε και νέες υποχρεώσεις, που
αφορούν εκκρεμότητες του παρελθόντος. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Για εσάς τους Διδύμους, τα οικονομικά θα σας
προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία. Ίσως να
πρέπει να βάλετε σε σειρά νομικά και άλλα θέ-
ματα, που θα σας απασχολήσουν έντονα το επό-
μενο διάστημα.

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με αρκετή δυσκολία προσαρμογής θα περά-
σει αυτή η μέρα και ίσως να πρέπει να αντι-
μετωπίσετε κάποια πρόσωπα που αποτε-
λούν τροχοπέδη στον επαγγελματικό σας
χώρο. Είναι σίγουρο ότι ορισμένοι επο-
φθαλμιούν τη θέση σας ή κάτι που σας ανή-
κει, για αυτό θα πρέπει να σκέφτεστε την
επόμενη κίνησή τους πριν από αυτούς.   

Λέων
(23/7-22/8)
Για εσάς που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμε-
ρο, θα υπάρξουν και σήμερα δυσκολίες στις
σχέσεις σας και καλό είναι να μην κάνετε και-
νούργια ξεκινήματα που αφορούν σχέσεις,
συνεταιρισμούς και νομικές υποθέσεις.

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι Παρθένοι θα έχετε και σήμερα επαγγελ-
ματική πίεση ή ένα θέμα που αφορά την υγεία
σας. Σίγουρα θα πρέπει να ρίξετε τους τό-
νους σε κάθε επαγγελματική σας δραστηριό-
τητα, γιατί τα πράγματα θα κυλήσουν πιο κα-
λά, αν δεν πανικοβάλλεστε κάθε φορά που
αλλάζουν οι καταστάσεις.

Ζυγός
(23/9-23/10)
Σήμερα θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποι-
ες λάθος συμπεριφορές σας, καθώς θα κλη-
θείτε να απολογηθείτε για αυτές. Κάποιοι
από εσάς νιώθετε ότι η οικογένεια δεν βρί-
σκεται στο πλάι σας, αλλά αυτό είναι σίγουρα
μια δική σας εκτίμηση, όπου λείπει η αλήθεια
των άλλων.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Εσάς τους Σκορπιούς, κυρίως του δεύτε-
ρου δεκαημέρου, οι οικογενειακές υπο-
θέσεις δεν θα σας αφήσουν να ηρεμήσετε,
αλλά και κάποιο θέμα υγείας θα σας κάνει
να δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα σε έναν
πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Αν και αυτό που χρειάζεστε αυτή τη στιγ-
μή είναι να ηρεμήσετε από καταστάσεις
που σας έχουν κουράσει, όλα έχουν
εναντιωθεί στις επιθυμίες σας. Το θέμα,
βέβαια, που σας έχει πειράξει παραπάνω
είναι ότι σας έχουν απομονώσει κάποια
αγαπημένα σας πρόσωπα.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Η πολυαστρία στο δικό σας ζώδιο αυτή την
περίοδο είναι πολύ πιο ισχυρή από άλλες
πλανητικές όψεις. Έτσι, εσείς του δεύτερου
και του τρίτου δεκαημέρου έχετε μεγαλύτε-
ρη εξέλιξη στα θέματα που σας απασχολούν. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Για τους Υδροχόους του δεύτερου δεκαη-
μέρου, η σύνοδος και σήμερα του Ήλιου με
τον Κρόνο σάς προκαλεί απαισιόδοξες
σκέψεις και σας κάνει να αναλογιστείτε
κάποιες καταστάσεις που σας δημιουρ-
γούν άσχημη ψυχολογία. Γενικότερα εί-
ναι μια μέρα που δεν χρειάζεται να κάνετε
σημαντικά πράγματα, γιατί δεν θα υπάρχει
η εξέλιξη που θα θέλατε.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Καλό είναι σήμερα να φροντίσετε κάποι-
ες παλιές οικονομικές και συναισθηματι-
κές σας εκκρεμότητες, αλλά και να μην
αφήσετε να σας εγκαταλείψει η αισιόδο-
ξη πλευρά σας. Μην ξεχνάτε ότι ο Δίας,
που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο, φρον-
τίζει για το καλό σας.
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Μια επίσης απαιτητική μέρα, με τη Σελήνη να
περνά στο ζώδιο του Κριού, θέση που την
κάνει να νιώθει άβολα και έξω από τα
γνώριμα εδάφη της. Με το πέρασμά της αυτό,

συναντά τον Χείρωνα και αναβιώνουν οι Κριοί, Ζυγοί,
Καρκίνοι και Αιγόκεροι, του πρώτου δεκαημέρου, μια
πληγή από το παρελθόν. Για δεύτερη μέρα η σύνοδος
του Ήλιου με τον Κρόνο δείχνει ότι το βαρύ ενεργειακό
φορτίο συνεχίζει και σήμερα να προκαλεί κακή
διάθεση και σκληρά γεγονότα στους Υδροχόους, Λέοντες,
Ταύρους και Σκορπιούς, του δεύτερου δεκαημέρου.
Αναλυτικά για τα δώδεκα ζώδια…



Ο
μολογώ ότι προσωπικά ελάχιστη επα-
φή έχω με το ποδόσφαιρο, όπως και η
συντριπτική πλειονότητα των γυναι-
κών. Διαθέτω όμως κοινή λογική. Και

από όποια οπτική και αν το δει κανείς, τα κρού-
σματα οπαδικής βίας που ήλθαν στην επιφάνεια
με τις δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος νέων από
οργανωμένους οπαδούς αποδεικνύουν ότι ένα
μέρος της κοινωνίας μας είναι βαθιά άρρωστο.

Πρόκειται για μια πληγή που κανείς δεν ανα-
λαμβάνει να καθαρίσει, με αποτέλεσμα να κα-
κοφορμίζει και να πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο
η σαπίλα αυτή να επεκταθεί και σε λοιπά μέρη
του σώματος της ελληνικής κοινωνίας.

Μέχρι σήμερα όλοι όσοι διοικούν έχουν την
τάση να μεταφέρουν το πρόβλημα στους επό-
μενους ή να το βάζουν κάτω από το «χαλάκι». Το
πρόβλημα όμως έχει αρχίσει να λαμβάνει επι-
κίνδυνες διαστάσεις. Παιδιά χάνονται στους
δρόμους χωρίς λόγο. Οικογένειες καταστρέ-
φονται και μανάδες ντύνονται για μια ζωή στα
μαύρα.

Υπάρχει λόγος για όλα αυτά;
Έως πότε η κάθε μάνα που το παιδί της έχει

μια αδυναμία στο ποδόσφαιρο ή σε οποιοδήπο-
τε άλλο άθλημα θα τρέμει μέχρι να επιστρέψει
σπίτι του;

Παλαιότερα είχαμε θρηνήσει από λάθη εκα-
τόμβη νεκρών στη θύρα 7. Στη συνέχεια σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα μαθαίνουμε ότι κάποι-
οι μαχαίρωσαν κάποιον, κάποιοι ξυλοκόπησαν
κάποιον άλλο, μόνο και μόνο επειδή το θύμα
ήταν οπαδός άλλης ομάδας από εκείνη που

ήταν οι θύτες. Και φυσικά η βία έχει μεταφερθεί
από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και
σε άλλα ομαδικά αθλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
του 2021 είχαμε 118 καταγεγραμμένα περιστατι-
κά οπαδικής βίας, παρόλο που λόγω της πανδη-
μίας τα περισσότερα παιχνίδια -κυρίως της Su-
per League- διεξήχθησαν κεκλεισμένων των
θυρών, δηλαδή χωρίς θεατές. Που σημαίνει ότι
η βία ασκείται κυρίως εκτός γηπέδων.

Πράγματι οι χούλιγκαν ως μέλη ομάδων ορ-
γανωμένων οπαδών κλείνουν τα ραντεβού τους
μέσα από τα social media και σε παρέες των 30-
50 ατόμων συγκεντρώνονται και αποφασίζουν
τον στόχο τους. Συνήθως αποφασίζουν να επι-
τεθούν σε άλλη ομάδα χούλιγκαν αλλά και σε
ομάδες πολιτών. Οι επιτιθέμενοι είναι οπλισμέ-
νοι με ρόπαλα, σουγιάδες, δρεπάνια, μολότοφ,
όπλα. Δηλαδή, πρόκειται για έναν μικρό στρατό
που βγαίνει παγανιά για να αναζητήσει τα θύμα-
τά του, αφού οι επικεφαλής του γνωρίζουν καλά
ότι για να κρατήσουν ζωντανά τα βιλαέτια τους
θα πρέπει να ταΐζουν με αίμα το θεριό της χου-
λιγκανικής βίας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια τρεις συνάν-
θρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους από την
οπαδική βία και πάρα πολλοί έμειναν ανάπηροι.

Οι άνθρωποι αυτοί, θύτες και θύματα, συνή-
θως γνωρίζονται μεταξύ τους. Και τις περισσό-
τερες φορές τα θύματα μετά την επίθεση αρ-
νούνται να δώσουν λεπτομέρειες γιατί πι-
στεύουν ότι η σιωπή είναι η καλύτερη προστα-
σία για τη ζωή τους.

Πολλοί από τους προέδρους των ποδοσφαι-
ρικών ομάδων έχουν καταθέσει προτάσεις για
την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Οι περισ-
σότεροι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η συντήρη-
ση των συγκεκριμένων ομάδων μπορεί να τους
εμπλέξει σε άλλες ατραπούς, καθώς μέσα στις
οργανωμένες ομάδες οπαδών έχουν βρει κατα-
φύγιο πρόσωπα του κοινού ποινικού δικαίου.
Είναι όμως και δική τους ευθύνη να καθαρί-
σουν από τον οίκο τους όλα αυτά τα παρακυ-
κλώματα, τα οποία διαβιούν διαχρονικά στο πα-
ρασκήνιο, στην παραοικονομία κ.λπ.

Δυστυχώς στη χώρα μας, σε μια εποχή που
όλα αλλάζουν, με μια κυβέρνηση που κάνει το-
μές και λύνει προβλήματα δεκαετιών, πρέπει να
ληφθεί η απόφαση και να μπει μαχαίρι και στο
ζήτημα αυτό. Πρέπει να ακολουθηθεί διαδικα-
σία ανάλογη με εκείνη που ακολούθησαν η Αγ-
γλία αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες που
υποχρεώνουν τους οπαδούς που καταδικάστη-
καν για χουλιγκανισμό να παρουσιάζονται στα
αστυνομικά τμήματα όταν παίζει η ομάδα τους.
Ουσιαστικός περιορισμός της βίας εξάλλου ση-
μειώθηκε και υπό την απειλή ή και τη διάλυση
συνδέσμων οπαδών.

Γνωρίζουμε ότι ήδη η κυβέρνηση προσπαθεί
να έλθει σε συμφωνία με τη ΦΙΦΑ για να επι-
βληθούν κανόνες.

Ωστόσο, εκείνο που χρειάζεται είναι πιο αυ-
στηρή εθνική νομοθεσία, ώστε η οπαδική βία να
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα που
αντιμετωπίζεται το οργανωμένο έγκλημα.

Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται! 

Της 
Έλλης 
Τριανταφύλλου

Οπαδική βία και οργανωμένο έγκλημα
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Έως πότε η κάθε 
μάνα που το παιδί της 
έχει μια αδυναμία 
στο ποδόσφαιρο 
ή σε οποιοδήποτε 
άλλο άθλημα
θα τρέμει μέχρι
να επιστρέψει 
σπίτι του;


