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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Ψάχνει εχθρούς
ο Ερντογάν

Δίνουμε
4,7 δισ. ευρώ
για κοινωνική 
προστασία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞEIΣ ΣΤΟ «Π»

� Σελ. 10

Επιτρέπεται δόμηση και σε εκτός σχεδίου ακίνητα
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Νομιμοποιούνται 

πάνω από 500.000
� Σελ. 18-19

ΒΑΓΓ. ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Δημιουργούμε 
σύγχρονες υποδομές

� Σελ. 26

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

ΤΟ «Π» ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ «ΓΕΡΑΚΙΑ»

Μια μέρα 
παρέα με τους

φρουρούς 
του Αιγαίου

� Σελ. 8

� Σελ. 9

«Του είπα “είσαι εντελώς ηλίθιος; Εσένα τι σου έδωσαν ως αντάλλαγμα;” 
Και μου απάντησε: “Α, έκανα βλακεία; Εντάξει, θα το πάρουμε πίσω”» 

Ευκλείδης Τσακαλώτος την Τρίτη στην ΕΡΤ:
«Πρέπει να ξανακυβερνήσουμε με τον Βαρουφάκη!... »

2015

2022

5-7-2015 Βραδιά δημοψηφίσματος: 
«Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: Γιάνη, τα κάναμε σαλάτα...»

ΕΙΣΑΙ
ΗΛΙΘΙΟΣ;

Βαρουφάκης προς Τσίπρα:

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

Γράφω βιβλίο για 
τον πατέρα μου 

� Σελ. 22-23

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δεν στηρίζουν 
την κοινωνία

� Σελ. 20

Ακριβές μου
διακοπές

Πληθωρισμός και κορονοϊός 
βάζουν φρένο στο «όνειρο» 
του  Έλληνα τουρίστα � Σελ. 24-25

ΥΓΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ

Ψυχικό 
νόσημα 

οι πλαστικές
επεμβάσεις

� Σελ. 34-35

Να με ποιους θέλει 

να ξανακάνει 

κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Διάλογος υπουργού Οικονομικών - πρωθυπουργού

Προκήρυξαν το 
διχαστικό δημοψήφισμα

� Σελ. 5-7, 47
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Διπλές εκλογές για αυτοδυναμία
� Σελ.  5ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓOYME ΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΝ»



Η «ακυβερνησία» 
στη Γαλλία μάθημα 
για την Ελλάδα

Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη
ατυχία της χώρας. Μόλις βγήκε από
μία δεκαετή κρίση και τρία σκληρά

μνημόνια, μόλις άρχισε να «ισιώνει» με μια νέα
και κανονική κυβέρνηση, της οποίας τα στε-
λέχη στην πλειοψηφία τους ξέρουν τι τους γί-
νεται, και με έναν ικανό και συγκροτημένο
πρωθυπουργό, ξεκίνησε μια νέα, αυτήν τη φο-
ρά παγκόσμια, κρίση.
Η ενεργειακή και πληθωριστική έκρηξη τι-
μών δεν οφείλεται βέβαια σε καμία κυβέρνη-
ση, άρα ούτε και στην ελληνική, και φυσικά
είναι απόλυτο λάθος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να τη φορτώνει σε αυτήν. Μπορεί
να υποστηρίζει ότι δεν χειρίζεται καλά τη
διεθνή κρίση, αλλά, όταν ισχυρίζεται ότι
φταίει ο Μητσοτάκης γι’ αυτήν, δεν φαίνεται
να κερδίζει κάτι πέρα απ’ αυτούς που ψηφί-
ζουν σταθερά ΣΥΡΙΖΑ. 
Αντιθέτως, δημιουργεί την αίσθηση του λαϊκι-
σμού που αποδοκιμάστηκε μόλις τρία χρόνια
πριν και οδήγησε παραδοσιακούς κεντροαρι-
στερούς ψηφοφόρους στον Μητσοτάκη. Το
ίδιο θα συμβεί και στις επόμενες εκλογές, αν
το κοινό αυτό πειστεί εκ νέου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει ό,τι να ’ναι. Όπως, καλή ώρα, το να… πα-
νηγυρίζει για την «άνοδο» της Αριστεράς του
Μελανσόν, μιας Αριστεράς που δεν έχει καμία
σχέση με τη δική του, καθώς και για την ακυ-
βερνησία στη Γαλλία, μόνο και μόνο για να
μαζέψει ψήφους. Όπως δείχνουν και τα απο-
τελέσματα των εκλογών στη Γαλλία, η Ελλά-
δα τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται και
πάλι μια σταθερή πολιτική κατάσταση. Και
αυτό γίνεται σιγά-σιγά ξεκάθαρο στον κοινό
πολίτη που δεν θέλει περιπέτειες, θέλει να ξέ-
ρει ότι υπάρχει σταθερό τιμόνι που το κρατάει
ένας και όχι διακομματικό αλισβερίσι για να
βγει μια υπουργική διάταξη.
Ναι, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μια
σταθερή κανονική κυβέρνηση που να παίρνει
αποφάσεις αμέσως, να αντιδρά σε ό,τι έχει
ανάγκη άμεσα, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη
εποχή, γεωπολιτικά και οικονομικά. Μια κυ-
βέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μπο-
ρεί να είναι προϊόν πολιτικής συρραφής ή κομ-
ματικής συναλλαγής. Γι’ αυτό και η απλή ανα-
λογική είναι ένα ακόμα σοβαρό πολιτικό λά-
θος του ΣΥΡΙΖΑ, λαϊκίστικο και καταστροφι-
κό για μια χώρα όπως η Ελλάδα.
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H ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΦΩ.Σ

ΕΧΕΙ πλέον καθιερωθεί παίρνοντας εθι-
μοτυπικό χαρακτήρα: Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης ΝΑ ζητά ΕΚΛΟΓΕΣ.

Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ο πρωθυ-
πουργός ΝΑ τις αρνείται.

Ενώ ως είθισται ακολουθεί η Κυριακή
Αργία!

ΠΡΟ ημερών, ωστόσο, ο κ. Κυρ. Μητσο-
τάκης άφησε μια χαραμάδα σε ένα παρά-
θυρο του Μαξίμου. Σημειώνοντας ΚΑΠΟΙ-
ΟΥΣ λόγους που θα ΣΥΝΤΟΜΕΥΑΝ τις
ΕΚΛΟΓΕΣ και ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ αιτίες που
θα τις απομάκρυναν.

Πάντως αυτά τα Πυθικά «ήξεις-
αφήξεις» έβγαλαν από τα σπίτια τους
τις τελευταίες ημέρες τους πολιτι-
κούς, που τρέχουν σε πόλεις, κωμο-
πόλεις και νησιά για καινούρ-
γιες γνωριμίες και καινοφα-
νείς υποσχέσεις.

«Έχω πολλά να κάνω ακό-
μη», εξήγησε προχθές ο κ.
Τσίπρας.

«Και ΓΙΑΤΙ δεν τα έκανες τό-
τε ως πρωθυπουργός;»

«Μα, για να ΜΕΙΝΩ τότε
πρωθυπουργός…»

ΒΕΒΑΙΑ –τότε– ο κ. Τσί-
πρας με ό,τι έκανε ή δεν έκα-
νε έχασε την πρωθυπουργία,
έχασε το Ευρωκοινοβούλιο,
έχασε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά…

Αλλά ΔΕΝ έχασε το ΟΝΕΙΡΟ της εξου-
σίας. Έτσι, σε πρόσφατη συνέντευξή του
στη δημοσιογράφο κυρία Όλγα Τρέμη τό-
νισε ότι παραμένει ΣΥΝΕΧΩΣ και πάντα
ΞΥΠΝΙΟΣ.

«Φαίνεστε», χαμογέλασε η καλή δημο-
σιογράφος. «Άλλωστε ουδείς αμφιβάλλει
ότι είσθε ένας ξύπνιος άνθρωπος…»

Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας αμέσως κατάλαβε

ότι η συνομιλήτρια του ΔΕΝ κατάλαβε ΤΙ ο
ίδιος εννοούσε. Εξηγώντας της ότι παρα-
μένει ξύπνιος ΓΙΑΤΙ το βράδυ ΔΕΝ μπορεί
να κοιμηθεί!

«Έχω αυπνίες», είπε και προσπάθησε να
χασμουρηθεί.

«Γιατί;» απόρησε η δημοσιογράφος.
«Διότι», απεκάλυψε ο κ. Τσίπρας, «δεν ξέ-

ρω σε ΠΟΙΑ κατάσταση θα ΜΟΥ παραδώσει
τη χώρα ο Μητσοτάκης ΜΕΤΑ τις εκλογές!»

Και άρχισε να φυλλομετράει έναν ΟΝΕΙ-
ΡΟΚΡΙΤΗ.

Αφού ο κ. Τσίπρας μπορεί να έχασε τον
ύπνο του, αλλά δεν έχασε τα ΟΝΕΙΡΑ του…

ΜΕΤΑ την άυπνη και ονειροπαρμένη συ-
νέντευξή του στη γνωστή δημοσιογράφο,
πολλοί ρώτησαν τον κ. Τσίπρα: ΓΙΑΤΙ αυτά
που υπόσχεται ότι θα κάνει ΑΥΡΙΟ αν ο κ.
Μητσοτάκης του παραδώσει σε καλή κατά-
σταση τη χώρα, δεν τα έκανε ΧΘΕΣ που την
είχε του χεριού του. Την «πενταετία» δηλα-
δή, που έφερε ένα ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ, τα

«capitol controls», τη μείωση μισθών και
συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ και άλλα
ΤΙΝΑ και ΔΕΙΝΑ.

Ενώ μετέτρεψε τις Δημόσιες Επιχειρήσεις
και τις ΔΕΚΟ σε ποδοσφαιρικές ομάδες.

Όπου ΟΛΕΣ οι δουλειές γίνονταν «στο
πόδι»…

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται την ποδοσφαι-
ροποίησή τους, υποστηρίζοντας ότι προσάρ-
μοσε την οικονομία τους στην κάθε εποχή.

«Δηλαδή;»
«Ε, να, τον χειμώνα μπαίνουν μέσα…»

«Και το καλοκαίρι;»
«ΠΕΦΤΟΥΝ ΕΞΩ…»
Κάποιοι, όμως, πρώην σύντροφοι τον

ρώτησαν ΑΝ, ζητώντας εκλογές, έχει ΚΑΤΙ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ να παρουσιάσει.

«Πολλά ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ», είπε ο κ. Τσίπρας,
μπαινοβγαίνοντας στο σπίτι του.

Και παρουσιάζοντας το ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ του
κοστούμι, με άσπρο πουκάμισο και «παντο-
φλέ» παπούτσια…

Άυπνη ονειροπόληση…
Δημήτρης Ζαννίδης
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Eνα τέρας ζει και μεγαλώνει
σε όλο τον κόσμο: το τέρας
των σκουπιδιών, που απειλεί

όχι μόνο την Αττική, αλλά ολόκλη-
ρο τον πλανήτη. Όσο δεν διαχειρι-
ζόμαστε με φιλικό προς το περι-
βάλλον τρόπο τα απορρίμματα που
παράγουμε, τόσο μεγαλύτερο γίνε-
ται και τόσο πιο δύσκολη θα γίνει η
καταπολέμησή του.

Αυτό το τέρας και την εξέλιξή του
αναδεικνύει με έναν συμβολικό τρόπο η
νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης των
πολιτών για τη σωστή διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, που σχεδιάστηκε
για λογαριασμό του Ειδικού Διαβαθμι-
δικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣ-
ΝΑ) και της Περιφέρειας Αττικής.

Δείχνοντας πόσο μικρό θεωρήθηκε
ότι ήταν το πρόβλημα στην αρχή, αλλά
και πόσο γρήγορα γιγαντώθηκε και πώς
τρομοκρατεί πλέον ανθρώπους και φύ-
ση όσο αδιαφορούμε.

Είναι αργά για να κάνουμε κάτι; Όχι.
Είναι περίπλοκη η λύση; Φυσικά και όχι. 

Αλλά για να υπάρξει λύση, πρέπει
όλοι μας να βοηθήσουμε, αλλάζοντας
συνήθειες και διαχωρίζοντας τα απορ-
ρίμματά από το σπίτι κιόλας με το σωστό
τρόπο.

Υιοθετώντας νέες πρακτικές λύσεις,
όπως ο καφές κάδος για την διαχείριση

των βιοαποβλήτων, και, τελικά, ανακυ-
κλώνοντας και τοποθετώντας τα σκου-
πίδια μας στους σωστούς κάδους.

ΜΜε τον τρόπο αυτόν, τα απορρίμματα
δεν θα γίνουν ποτέ σκουπίδια. Αντίθετα
θα αποκτήσουν αξία.

Την Κυριακή 05 Ιουνίου, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος
Αττικής (ΕΔΣΝΑ), σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής, λάνσαρε μία ολο-
κληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης κι
ευαισθητοποίησης για την προώθηση
της ανακύκλωσης και μας «σύστησε»
όλα τα διαθέσιμα όπλα που έχουμε, κα-
λώντας μας παράλληλα να βοηθήσουμε
και να γίνουμε μέρος της λύσης του
προβλήματος.

Παράλληλα, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρεια
Αττικής παρουσίασαν τη νέα ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (RECYCLEATTI-
CA), μέσα από την οποία δίνουν τη δυ-
νατότητα σε κάθε πολίτη της Αττικής,
αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, να
παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο, 365
μέρες τον χρόνο, την πορεία και τις επι-
δόσεις της ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο
του Λεκανοπεδίου, αλλά και στο σύνολο
της Περιφέρειας.

Για να τα βάλεις με το τέρας των σκου-
πιδιών, βάλε τα σκουπίδια σου στους σω-
στούς κάδους και δώσε τους αξία.

H νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πράσινη μετάβαση
της Αττικής από τον ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Δώσε αξία στα
σκουπίδια σου 
κι ενημερώσου από
το Παρατηρητήριο
Ανακύκλωσης
Αττικής
(recycleattica.gr) 
για όλες τις
εξελίξεις που
αφορούν την
πράσινη μετάβαση
της Αττικής, στην
εποχή της κυκλικής
οικονομίας



ΣΑΒΒΑΤΟ 25 IOYNIOY 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

4

Με «όπλο» την ευρωπαϊκή κατα-
δίκη της τουρκικής προκλητι-
κότητας, ο πρωθυπουργός θα

μεταβεί την Τετάρτη στη Μαδρίτη, όπου
θα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου
Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Αμε-
ρικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Μία
συνεδρίαση που ενδεχομένως να επη-
ρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

Παρά το γεγονός πως το ζήτημα που
θα κυριαρχήσει είναι η ένταξη της Σουη-
δίας και της Φιλανδίας στη Βορειοατλαν-
τική Συμμαχία, ο Ταγίπ Ερντογάν θα προ-
σπαθήσει να βάλει στο τραπέζι των συζη-
τήσεων την αποστρατικοποίηση των νη-
σιών του Αιγαίου. Ένα ζήτημα για το
οποίο έχει ήδη απαντήσει με συγκεκριμέ-
να στοιχεία η Αθήνα μέσω της επιστολής
στον ΟΗΕ, ενώ τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ
δεν φαίνονται διατεθειμένα να συζητή-

σουν τους ανυπόστατους ισχυρισμούς
της Άγκυρας, την ώρα μάλιστα που μαί-
νεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παράλ-
ληλα, η ελληνική αντιπροσωπία είναι
αποφασισμένη να μην επιτρέψει στον
Τούρκο πρόεδρο να μετατρέψει τη Σύνο-
δο του ΝΑΤΟ σε βήμα ανιστόρητων κα-
ταγγελιών εναντίον της χώρας. 

Στο ίδιο «κάδρο»

Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός,
εκτός από τη διεθνοποίηση της τουρκι-
κής προκλητικότητας, θα επιχειρεί διαρ-
κώς να βάζει στο ίδιο κάδρο τον Ταγίπ

Ερντογάν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θέ-
λοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει
την τακτική του αναθεωρητισμού που
ακολουθεί η Άγκυρα μέσω της «Γαλάζιας
Πατρίδας» που οραματίζεται ο Τούρκος
πρόεδρος, ακολουθώντας ουσιαστικά τη
στρατηγική της Μόσχας που επιχειρεί να
δημιουργήσει δικά της σύνορα με τη δι-
πλωματία των όπλων. 

Για να πέσουν οι τόνοι

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν απο-
κλείεται να υπάρξει πρωτοβουλία ευρω-
παϊκών χωρών με τη συμβολή και των
ΗΠΑ, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι
στα ελληνοτουρκικά. Άλλωστε οι στιγ-
μές δεν επιτρέπουν να υπάρξει οποιοδή-
ποτε ρήγμα στη Βορειοατλαντική Συμ-
μαχία, γεγονός που θα ικανοποιούσε
τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ήδη τόσο το Βε-
ρολίνο όσο και το Λονδίνο έχουν συνομι-
λήσει και με τις δύο πλευρές, σε μια
πρώτη προσπάθεια που έγινε για την
εξομάλυνση των σχέσεων πριν από τη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 

Ωστόσο ιδιαιτέρως δύσκολη φαντάζει
μία συνάντηση του πρωθυπουργού με
τον Τούρκο πρόεδρο στη Μαδρίτη, και
αυτό γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει
πως δεν επιθυμεί καμία συνάντηση με
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυβερνητικά
στελέχη σημείωναν πως ο πρωθυπουρ-
γός έχει ταχθεί υπέρ των ανοιχτών διαύ-
λων επικοινωνίας με την Άγκυρα αλλά
και του διαλόγου με τον Ταγίπ Ερντογάν,
παρά την επιθετική ρητορική της γειτονι-
κής χώρας. 

Γράφει ο 
Σωτήρης Σταθόπουλος 

«Ζυγίζει» τις επιλογές του και... ελπίζει
Διεθνολόγοι εκτιμούν πως ο Ταγίπ Ερντογάν θα ζυγίσει τις επιλογές του μέχρι

να μεταβεί στη Μαδρίτη προκειμένου να δει αν τον συμφέρει να διαπραγματευ-
τεί χαμηλώνοντας τους τόνους απέναντι στην Αθήνα ή κλιμακώνοντας την προ-
κλητικότητα, έτσι ώστε να στείλει ένα μήνυμα ενόχλησης προς τις ΗΠΑ. Οι ίδιες
πηγές υποστηρίζουν πως ένα «θερμό» επεισόδιο εναντίον της χώρα μας θα έδι-
νε σαφώς σημαντικούς δημοσκοπικούς πόντους στον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά θα
τον απομόνωνε οριστικά από τη Δύση και θα του δημιουργούσε περισσότερα
προβλήματα την επόμενη μέρα. Δεν αποκλείεται ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος
να ακολουθήσει την πεπατημένη του των προηγούμενων ετών, όταν ήταν στο
«κόκκινο» οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η Άγκυρα αποκλιμάκωνε πάντα την
ένταση πριν από κάθε Σύνοδο Κορυφής και όταν ολοκληρώνονταν οι εργασίες
των «27», ξεκινούσε νέο γύρο έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Στο ισπανικό «χαράκωμα»
Μητσοτάκης - Ερντογάν 

Αναλυτές εκτιμούν πως ο Ταγίπ Ερντογάν
θα παίξει ένα από τα τελευταία του χαρτιά
στη Μαδρίτη προκειμένου να αλλάξει το βα-
ρύ κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της
χώρας του, λόγω των σοβαρών προβλημά-
των που αντιμετωπίζει η οικονομία. Η δημοτι-
κότητα του Τούρκου προέδρου βρίσκεται στο
χειρότερο σημείο από τη στιγμή που ανέλαβε

την εξουσία, γε-
γονός που επιβε-
βαιώνεται σε
όλες τις δημο-
σκοπήσεις.

Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν ετοιμάζεται

να «παζαρέψει» την αρνητική του ψήφο για
την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών
στο ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να κερδίσει όσα περισ-
σότερα μπορεί από τη Δύση. Μάλιστα οι πλη-
ροφορίες θέλουν τον Τούρκο πρόεδρο να
έχει έτοιμη την λίστα με τα αιτήματα. Η Άγκυ-
ρα όλο αυτό το διάστημα επιχειρεί να ρίξει γέ-
φυρες προς την Ουάσιγκτον προκειμένου να
υπάρξει συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν στη
Μαδρίτη, χωρίς μέχρι στιγμής οι προσπάθει-
ες της Τουρκίας να έχουν αποφέρει καρπούς. 

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να θέσει
ζήτημα αμυντικής ενίσχυσης, επαναφέρον-
τας ουσιαστικά το αίτημά του προς τις ΗΠΑ
για την αναβάθμιση των F16 και την αγορά
40 ακόμη μαχητικών αεροσκαφών. 

Επίσης θα επαναλάβει τους λόγους για
τους οποίους θέλει να εισβάλει στην ΣΥ-
ΡΙΑ, προκειμένου να απωθήσει τους Κούρ-
δους αντάρτες δημιουργώντας μια νεκρή
ζώνη μεταξύ των δύο χωρών, ενώ θεωρεί-
ται πιθανό να τεθούν θέματα που αφορούν
τις ελληνοτουρκικές διαφορές, την επίλυ-
ση του Κυπριακού, τις έρευνες υδρογοναν-
θράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και το
Μεταναστευτικό.

Αδύνατη φαντάζει 
μία συνάντηση 

με τον «Σουλτάνο»,
μιας και ο ίδιος έχει

δηλώσει πως δεν
επιθυμεί καμία επαφή

με τον Έλληνα
πρωθυπουργό

Παζάρια 
αλλά με... 
αιτήματα



Αναμφίβολα έχουν επηρεάσει το Μέ-
γαρο Μαξίμου όσα συμβαίνουν στη
γαλλική πολιτική σκηνή, όπου ο πρό-

εδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν βρί-
σκεται υπό το φάσμα της πολιτικής ακυβερ-
νησίας στη χώρα του. 

Διότι και στην Ελλάδα το εκλογικό σύστη-
μα της απλής αναλογικής δεν θα δώσει αυ-
τοδυναμία σε κανένα κόμμα και το πολιτικό
σύστημα, κατά τη διάρκεια των διερευνητι-
κών εντολών, θα βρίσκεται σε μία κατάστα-
ση ακυβερνησίας, την ώρα μάλιστα που θα
σοβούν σοβαρές κρίσεις, όπως η ενεργει-
ακή και ο πληθωρισμός. 

Δυνητικοί σύμμαχοι 

Βέβαια, η γαλλική πολιτική σκηνή δεν έχει
τα ίδια χαρακτηριστικά με την ελληνική.
Εκτός από το διαφορετικό εκλογικό σύστη-
μα και την Προεδρική Δημοκρατία, στη γαλ-
λική αντιπολίτευση δεν υπάρχει εμφανής
σύμμαχος που θα μπορούσε να συνεργαστεί
με τον Εμανουέλ Μακρόν. Στην ελληνική
σκηνή υπάρχουν δυνητικοί σύμμαχοι που θα
μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο εταίρου,
αλλά τα μικροκομματικά ζητήματα δεν αφή-
νουν περιθώρια για μία τέτοια συζήτηση

προς το παρόν. Παρ’ όλα αυτά, πιο πιθανός
είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Διπλές εκλογές(;)

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο πρωθυπουργός
κινείται με ορίζοντα δεύτερης εκλογικής
αναμέτρησης, προτάσσοντας τη σταθερότη-
τα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση που πρέ-
πει να έχει μία χώρα σε αυτές τις δύσκολες
διεθνείς συνθήκες. Και αυτήν τη διακυβέρ-
νηση την εξασφαλίζει μία αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση. Γι’ αυτό και τα διλήμματα που θα
τεθούν, όταν έρθει η εκλογική μάχη, θα είναι
κρίσιμα και, όπως τα έχουν περιγράψει κο-
ρυφαία στελέχη, θα συμπυκνώνονται στα
εξής: «Κυβερνησιμότητα ή περιπέτειες;» και
«Αυτοδύναμη Ελλάδα σημαίνει αυτοδύναμη
κυβέρνηση ΝΔ». 

Άλλωστε, σε πρόσφατη συνέντευξη που
έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε εμ-
φατικά ότι η πολιτική αστάθεια που επιφέρει
η απλή αναλογική είναι καταστροφική και
ανασταλτικός παράγοντας για τη σημαντική
αναβάθμιση της χώρας. Συγκεκριμένα, μί-
λησε για το ορόσημο της επενδυτικής βαθμί-
δας που θα δημιουργήσει συνθήκες πιο εύ-
κολου και φθηνού δανεισμού για την ελληνι-
κή οικονομία. Παράλληλα, όπως φάνηκε
προσφάτως από την ΕΛΣΤΑΤ, όπου η ανά-
πτυξη του πρώτου τριμήνου του 2022 ήταν
αυξημένη κατά 7% σε σχέση με το αντίστοι-
χο διάστημα του 2021, οι εκτιμήσεις για την
ετήσια ανάπτυξη θα ανέβουν προς το θετι-
κότερο, λαμβάνοντας υπόψη και τα μηνύμα-

τα του τουρισμού για το καλοκαίρι του
2022. Τα παραπάνω εκτιμώνται ότι είναι
τεκμήρια αξιοπιστίας για την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. 

Βάσει όλων αυτών, είναι σχεδόν σίγουρο
ότι οι επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα
έχουν σκληρό διλημματικό χαρακτήρα,
αφού είναι εμφανές ότι μία παρατεταμένη
προεκλογική περίοδος, με τοξικότητα και
στοιχεία ακυβερνησίας, θα βγάλει τη χώρα
από τη ρότα της αναπτυξιακής πορείας στην
οποία έχει μπει. 
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O Ευκλείδης Tσακαλώτος, μιλώντας
το βράδυ της Τρίτης στην ΕΡΤ 1,
είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξανα-

κυβερνήσει με τον Γιάνη Βαρουφάκη. «Με
τον κ. Βαρουφάκη έχουμε μεγάλες διαφω-
νίες για το τι έγινε και τι θα μπορούσε να γί-
νει το 2015. Αλλά όταν ψηφίζεις την απλή
αναλογική, είναι μέσα στη λογική σου ότι,
με ανθρώπους που έχεις διαφωνήσει στο
παρελθόν και διαφωνείς τώρα, πρέπει να
τα βρεις, πρέπει να υπάρχει προοπτική». 

«Καθάρισε» το δίλημμα 

Με δεδομένο ότι στο ΠΑΣΟΚ και στο
ΚΚΕ δεν φαίνονται πρόθυμοι να συμπρά-
ξουν, η δήλωση αυτή «καθάρισε» στα μά-
τια των πολλών το δίλημμα της πρώτης
κάλπης, η οποία θα στηθεί με απλή αναλο-
γική. Διότι, οι πολλοί που δεν ενδιαφέρον-
ται για τα εσωκομματικά και υπαρξιακά
του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν πια δύο προτάσεις:
Αυτή που εκφράζεται από τον Μητσοτάκη
και αυτή που παραπέμπει σε όσα ζήσαμε
το πρώτο εξάμηνο του 2015. Πιο καθαρό

και έντονο κοντράστ είναι αδύνατο να
υπάρξει. Η αναφορά του Τσακαλώτου
στον υπουργό Οικονομικών, που πρωτα-
γωνίστησε σε εκείνη την περίοδο, δεν γί-
νεται από κάποιο τυχαίο στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Γιατί ο Τσακαλώτος ήταν ο άνθρω-
πος που διαδέχθηκε τον Βαρουφάκη στο
υπουργείο Οικονομικών μετά το δημοψή-
φισμα και κλήθηκε να αποκαταστήσει
ψήγματα εμπιστοσύνης προς την οικονο-
μία και τη χώρα, με τον μοναδικό τρόπο
που είχε απομείνει: με την αποδοχή, την
υπογραφή και την πιστή εφαρμογή του τρί-
του μνημονίου. 

Δεν έχουν καταλάβει

Φαίνεται πως στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν κα-
τανοήσει το μέγεθος της καταστροφικής
διαπραγμάτευσης Βαρουφάκη το πρώτο
εξάμηνο, η οποία άφησε πίσω της συν-
τρίμμια και έφερε ένα βαρύτερο «επαχθές
και επονείδιστο» τρίτο μνημόνιο. Που ση-
μαίνει επίσης ότι δεν τους απασχολεί το
βάρος με το οποίο επιφόρτισαν τη χώρα,

(από 35 έως 85 δισ. το έχουν υπολογίσει
σε δηλώσεις τους δικοί τους βουλευτές),
αρκεί να συνοδοιπορήσουν στις προκατα-
σκευασμένες ιδεοληψίες τους με τον Γιά-
νη, τον μοναδικό πιθανό εταίρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ για τον σχηματισμό κυβέρνησης και το
όνομα του οποίου, όταν έρχεται στην κεν-
τρική πολιτική συζήτηση, αναβιώνει μνή-
μες capital controls. Και τον άνθρωπο
που, ως υπουργός Οικονομικών, αποκάλε-
σε τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
ηλίθιο. Η φράση μάλιστα αυτή περιλαμβά-
νεται σε διάλογο (στο βιβλίο «Ανίκητοι ητ-
τημένοι» που είχε ο Βαρουφάκης με τον
Τσίπρα το 2015 και διεξήχθη όταν ο τότε
υπουργός Οικονομικών είχε μάθει ότι ο τό-
τε πρωθυπουργός είχε συναινέσει σε πρω-
τογενή πλεονάσματα 3,5% χωρίς να τον
συμβουλευτεί. Ο ίδιος μάλιστα ο κ. Βα-
ρουφάκης σε συνέντευξή του τρία χρόνια
αργότερα αποκάλυψε ότι είχε χρησιμοποι-
ήσει ακόμη πιο βαρείς χαρακτηρισμούς σε
βάρος του Τσίπρα. 

Σ.

Να με ποιον... 
ονειρεύονται να 

ξανακυβερνήσουν

Το Μαξίμου «αναλύει» το… Βατερλό Μακρόν 

Γράφει ο 
Σωτήρης Πίκουλας 

Η απλή αναλογική δεν θα
δώσει –κατά πάσα

πιθανότητα– αυτοδυναμία
και η χώρα θα βρεθεί σε

κατάσταση ακυβερνησίας,
την ώρα που η παγκόσμια

κρίση μάς έχει χτυπήσει



Ηταν Ιούνιος του 2015. Μία ημέρα
σαν σήμερα (25 του μηνός) πριν
από επτά χρόνια. Η απαρχή μιας

ολιγόχρονης ιστορικής περιόδου, ιδιαιτέ-
ρως σημαντικής για το μέλλον αυτού του
τόπου. Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
απορρίπτει την πρόταση των «θεσμών» για
συμφωνία (υπογραφή νέου μνημονίου) με
κύριο αιτιολογικό –όπως είπε ο τότε
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφά-
κης– ότι «πρόκειται για συνδυασμό λιτότη-
τας και κοινωνικής αδικίας, που θα έπε-
φτε πάνω σε έναν λαό που υποφέρει από
τη λιτότητα και την κοινωνική αδικία».

Το τρέχον πρόγραμμα έληγε όμως στις 30
Ιουνίου, η Συνέλευση του Eurogroup το από-
γευμα της 25ης Ιουνίου απορρίπτει το αίτη-
μα της ελληνικής κυβέρνησης για χορήγηση
στην Ελλάδα μιας εβδομάδας παράτασης
χρόνου και η χώρα απειλείται με έξοδο από
την Ευρωζώνη και πτώχευση.

Και τότε, το βράδυ της 25ης Ιουνίου, λίγο
πριν τα μεσάνυχτα, ο τότε πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας με διάγγελμά του αναγγέλ-
λει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 5
Ιουλίου «για να αποφασίσετε Ελληνίδες, Έλ-
ληνες κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακρι-
βώς προστάζει η Ιστορία των Ελλήνων». 

Τι θα αποφάσιζαν 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, «ο ελληνικός λαός καλείται να
αποφασίσει με την ψήφο του (με ένα “Ναι” ή
ένα “Όχι”) εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το
σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
στο Eurogroup στις 25 Ιουνίου». Η απόφαση
για τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος λή-
φθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο σε συνε-
δρίασή του την ίδια ημέρα της ανακοίνωσης
της πρότασης της διεξαγωγής. 

Στην ονομαστική ψηφοφορία, που διεξήχ-
θη τις πρώτες ώρες της 28ης Ιουνίου, 178
βουλευτές ψήφισαν υπέρ της διεξαγωγής
και 120 κατά, σε σύνολο 298 βουλευτών.
Υπέρ της διεξαγωγής ψήφισαν βουλευτές
από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και βου-
λευτές της Χρυσής Αυγής. 

Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και το
Ποτάμι ψήφισαν κατά, ενώ το ΚΚΕ τάχθηκε
συνολικά κατά, τόσο σε ό,τι αφορά τις προτά-
σεις των δανειστών όσο και σε ό,τι αφορά τις
προτάσεις της κυβέρνησης. Δύο βουλευτές
απείχαν.

Tην επομένη (29 Ιουνίου) έκλεισαν οι τρά-
πεζες και επιβλήθηκαν τα capital controls,
με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να δηλώνει ότι «στο δη-
μοψήφισμα οι Έλληνες πολίτες καλούνται να
απαντήσουν αν θα παραμείνουν στο ευρώ ή
θα επιστρέψουν στη δραχμή», άποψη που
συμμερίστηκαν οι κυβερνήσεις των μεγάλων
δυνάμεων της Ευρώπης, όπως της Γερμα-
νίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Δικαιολογία της… κωλοτούμπας!

Στο ιστορικό αυτό δημοψήφισμα, οι πολί-
τες απέρριψαν με ποσοστό 61,3% («Όχι»)
την πρόταση του σχεδίου συμφωνίας των
δανειστών, με 38,69 να ψηφίζουν «Ναι».
Ωστόσο γρήγορα ο Αλέξης Τσίπρας, κάνο-
ντας μια εντυπωσιακή «κωλοτούμπα», με-
τέτρεψε το «Όχι» σε «Ναι», με τη δικαιολο-
γία ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει
στην Ευρωζώνη, αν και το δίλημμα των πο-
λιτών ήταν «νέο μνημόνιο ή όχι». Παρά τις
διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών στελε-
χών, τα capital controls συνεχίστηκαν, ο
πρωθυπουργός αντικατέστησε τον τότε
υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη,
και ακολουθούν έκτακτο Eurogroup με τη
συμμετοχή του νέου υπουργού Οικονομι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτου και Σύνοδος
Κορυφής της ΕΕ, όπου κατατέθηκε η ίδια
πρόταση που τυπικά είχε απορριφθεί στο
δημοψήφισμα. Στις 12 Ιουλίου έγινε η πο-
λύωρη δραματική συνεδρίαση του Euro-
group, προκειμένου να προετοιμαστεί το

έδαφος για την περίφημη Σύνοδο Κορυ-
φής των 17 ωρών, και στις 13 Ιουλίου η
Αθήνα καταλήγει σε συμφωνία με τους δα-
νειστές. Ακολούθησε η υπερψήφιση του
νέου μνημονίου από 220 βουλευτές, με
τον Τσίπρα να ζητά από την αντιπολίτευση
να στηρίξει τη συμφωνία για να μη χρεοκο-
πήσει η χώρα, διαβεβαιώνοντάς την από
την πλευρά του ότι δεν θα πήγαινε σε πρό-
ωρες εκλογές. Η αντιπολίτευση (ΝΔ και
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Το τραύμα του διχασμού που δεν   

Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, με
εντυπωσιακή «κωλοτούμπα»,

μετέτρεψε το «Όχι» σε «Ναι» –
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι έσωσαν

στο παρά πέντε την Ελλάδα

του Φώτη Σιούμπουρα

Οι ανησυχίες του τότε ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου
Μετά το κλείσιμο της κάλπης του δημοψηφίσματος, όλοι –συμπερι-

λαμβανομένου του κ. Τσίπρα– συνειδητοποίησαν ότι η ευρεία νίκη
του «Όχι» με 61% εγκλώβισε τη χώρα σε μια πορεία, στο βάθος της
οποίας η εικόνα της εθνικής καταστροφής είχε γίνει πλέον ορατή.

Το βράδυ του δημοψηφίσματος ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, σε επικοινωνία του με τον πρωθυπουργό,
έθεσε με σαφήνεια την «κόκκινη γραμμή», επιβάλλοντας μια πολύ συγκεκριμένη ερμη-
νεία για το δημοψήφισμα. Η ερμηνεία αυτή ήταν ότι «το δημοψήφισμα σε καμία περί-
πτωση δεν σημαίνει έξοδο από την Ευρωζώνη». Ο Τσίπρας, που είχε συνειδητοποιήσει
τις επιπτώσεις και είχε ήδη επικοινωνήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, δεν
διαφώνησε. Εκείνη τη στιγμή ο Παυλόπουλος επικοινώνησε με τον κ. Ολάντ, λέγοντας
ότι ασφαλώς υπάρχει θεσμικό μονοπάτι και εγγύηση για την επιστροφή στη σταθερότη-
τα, μέσα από την έκτακτη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, που θα είχε στόχο
να επαναβεβαιωθεί η βούληση της Αθήνας για την παραμονή στην Ευρωζώνη. Ο κ.
Ολάντ αποδέχθηκε τη διαδικασία και την επόμενη μέρα στο Συμβούλιο επήλθε συμφω-
νία μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών –πλην του γ.γ. του ΚΚΕ– ότι «η πρόσφατη από-
φαση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα δεν στοιχειοθετεί εντολή αποχώρησης
από την Ευρωζώνη, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για να επι-
τευχθεί μια κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά λειτουργική συμφωνία».

ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 

«ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ»
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«Του είπα “είσαι εντελώς ηλίθιος;
Εσένα τι σου έδωσαν ως αντάλλαγ-
μα;”. Και μου απάντησε: “Α, έκανα
βλακεία; Εντάξει, θα το πάρουμε πί-
σω”», είπε ο Βαρουφάκης. Και έσπευ-
σε να προσθέσει πως στην πραγματι-
κότητα αποκάλεσε τον πρωθυπουργό
με πιο σκληρό τρόπο απ’ ό,τι «ηλί-
θιος». Ο Βαρουφάκης λίγο αργότερα
αποκάλυψε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν
ήθελε να κερδίσει το δημοψήφισμα.
Όπως τόνισε, δεν ήθελε εξαρχής και η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. «Εγώ δεν πί-
στευα ότι θα κερδίσουμε, αλλά το πο-
θούσα. Ο Τσίπρας δεν ήθελε με τίποτα
να φτάσουμε το 51%», υποστήριξε.

Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή, σχετι-
κά με το τι επιδίωκε ο Τσίπρας με το
δημοψήφισμα, σύμφωνα με την
οποία ο Αλέξης Τσίπρας είχε έτοιμο
στο μυαλό του το plan B’ που δεν
ήταν άλλο από το Grexit και την επι-
στροφή στη δραχμή. Η εκδοχή αυτή
ενισχύεται από το γεγονός ότι την επο-
μένη του δημοψηφίσματος, ο τέως
πρωθυπουργός είχε συνομιλία με τον
Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Ζήτησε τη βοήθεια του Πούτιν 

Δεκαέξι μήνες μετά, όταν κυκλοφό-
ρησε το βιβλίο δύο Γάλλων δημοσιο-
γράφων για τον Φρανσουά Ολάντ, με
τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να
τα λέει αυτά», πληροφορηθήκαμε ότι
ο πρόεδρος Πούτιν, αμέσως μετά το
τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα, ενη-
μέρωσε ο ίδιος τον Γάλλο πρόεδρο
και του είπε ότι ο Έλληνας πρωθυ-
πουργός είχε ζητήσει τη βοήθεια της
Μόσχας για να τυπώσει δραχμές, ξε-
καθαρίζοντας προς τον Ολάντ ότι
«σου μεταφέρω αυτήν την πληροφο-
ρία, για να ξέρεις ότι εμείς δεν επιθυ-
μούμε κάτι τέτοιο».

Έπειτα από την επικράτηση του
«Όχι», ο τότε πρόεδρος της ΝΔ Αντώ-
νης Σαμαράς εκδήλωσε την πρόθεσή
του να παραιτηθεί από την ηγεσία του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και κάλεσε τον Ευάγγελο Μεϊ-
μαράκη να αναλάβει προσωρινά την
προεδρία και να κινήσει τις απαιτού-
μενες διαδικασίες, για την εκλογή νέ-
ου αρχηγού, πράγμα που και έγινε.
Εξελίξεις σημειώθηκαν και στο εσω-
τερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφού λίγο μετά το
δημοψήφισμα επήλθε ρήξη μεταξύ
Τσίπρα και Λαφαζάνη, Βαρουφάκη,
Κωνσταντοπούλου και άλλων βου-
λευτών, οι οποίοι και αποχώρησαν
από το κόμμα. 

«Είσαι ηλίθιος;»

ΠΑΣΟΚ), προ του κινδύνου να οδηγεί η χώ-
ρα εκτός Ευρωζώνης και να προσκρούσει
στα βράχια, ψηφίζει τη συμφωνία. Ο Τσί-
πρας όμως αθετεί την υπόσχεσή του και
στις 20 Αυγούστου ανακοινώνει την παραί-
τηση της κυβέρνησής του και προκηρύσσει
εκλογές. Την επομένη, 25 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκαν και σχημάτι-
σαν το κόμμα Λαϊκή Ενότητα.

Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης

και σύμφωνα με το Σύνταγμα δόθηκαν
διερευνητικές εντολές για τον σχηματι-
σμό της κυβέρνησης και τελικά σχηματί-
στηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βα-
σιλικής Θάνου, ώστε να προετοιμαστεί
το έδαφος για τις βουλευτικές εκλογές
του Σεπτεμβρίου. Εκλογές τις οποίες
κέρδισε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχη-
μάτισε τη νέα συγκυβέρνησή του, τη δεύ-
τερη κατά σειρά με τους ΑΝΕΛ του Πά-
νου Καμμένου.

«Τα κάναμε σαλάτα»

Αίσθηση προκαλεί ο διάλογος που είχε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον
πρώην υπουργό Γιάννη Βαρουφάκη, για «σχέ-
διο Β’» το βράδυ του δημοψηφίσματος (είχαν
ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της ψηφοφο-
ρίας) στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με
όσα αναφέρει και στο βιβλίο του ο πρώην
υπουργός Οικονομικών: «..Μπήκα στο γρα-
φείο του. Με κοίταξε και μου είπε: Τα κάναμε
σαλάτα… Με ρώτησε αν θα άνοιγαν σύντομα
οι τράπεζες, αναζητώντας δικαιολογίες για
τη συνθηκολόγησή του». 

Ο Βαρουφάκης έκανε πως δεν καταλά-
βαινε και του πρότεινε για πολλοστή φορά
να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών
IOUs στη βάση μελλοντικών τόκων και να
«κουρέψουν» τα ομόλογα SMP του Ντράγ-
κι. «Ή ενεργοποιείς το σχέδιό μας ή παραδί-
νεσαι», είπε στον πρωθυπουργό. Κατόπιν ο
Τσίπρας τού είπε: «Κοίταξε, Γιάνη, οι προ-
βλέψεις σου ήταν σωστές. Αλλά να ποιο εί-
ναι το πρόβλημα. Αν άλλες κυβερνήσεις
έδιναν αυτά που έδωσα εγώ, η τρόικα θα
είχε κλείσει τη συμφωνία. Τους έδωσα πε-
ρισσότερα από όσα τους έδωσε ποτέ ο Σα-
μαράς και ακόμη θέλουν να με τιμωρή-
σουν, όπως είχες πει. Ας δούμε το θέμα κα-
τάματα. Δεν θέλουν να δώσουν συμφωνία
ούτε σε εσένα ούτε σε εμένα… Με το 62%
εμένα δεν μπορούν να με αγγίξουν. Εσένα
μπορούν να σε καταστρέψουν».

«Εκείνη τη στιγμή», συνεχίζει στο βιβλίο
του ο Βαρουφάκης, «ο Αλέξης μού εκμυστη-
ρεύθηκε κάτι που δεν περίμενα. Μου είπε ότι
φοβόταν να μην πάμε σε νέο Γουδή, αν επιμέ-
ναμε. Μετά υπαινίχθηκε ότι ετοιμαζόταν κάτι
σαν πραξικόπημα και ότι ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο
Στουρνάρας και οι μυστικές υπηρεσίες ήταν
σε συναγερμό».

Σε μεταγενέστερη συνέντευξή του ο Γιά-
νης Βαρουφάκης ήταν πιο αποκαλυπτικός για
έναν διάλογο που είχε με τον πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει στη συνέντευξη ότι αποκάλε-
σε τον Αλέξη Τσίπρα ηλίθιο, όταν εκείνος του
αποκάλυψε τη συμφωνία για πρωτογενή πλε-
ονάσματα ύψους 3,5%.

  έχει κλείσει ακόμη

Καθοριστική παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή 
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ξημερώματα

της 12ης Ιουλίου, πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, έπειτα από πρωτοβουλία του
Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ανησυ-
χούσε για την τροπή που είχαν λάβει οι εξελίξεις για την Ελλάδα, τηλε-
φώνησε στον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να του επισημάνει τι θα σήμαινε
για τη χώρα μη συμφωνία με τους εταίρους και χρεοκοπία. Παρά την περασμένη ώρα, οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι το τηλεφώνημα έγινε στις 01:30 το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο
Κώστας Καραμανλής κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα και συνομίλησαν για περίπου 20 λεπτά. Ο
πρώην πρωθυπουργός τόνισε στον Αλέξη Τσίπρα ότι κατανοεί πλήρως τις πιέσεις που δέ-
χεται από το εσωτερικό του κόμματός του και άλλους παράγοντες, ωστόσο «όταν σε κρί-
νει η Ιστορία για τη λάθος απόφαση, αυτά δεν θα έχουν την παραμικρή σημασία. Εσύ θα
έχεις το βάρος της ευθύνης που οδήγησες τη χώρα στη χρεοκοπία. Και θα θυμάσαι ότι κά-
θε πρωθυπουργός έχει μία και μόνο ευκαιρία. Η δική σου είναι τώρα. Η χώρα βυθίζεται
και πρέπει να κάνεις το καθήκον σου!». Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ο Κώστας Καραμανλής είπε στον Αλέξη Τσίπρα: «Η χώρα κρέμεται από μια
κλωστή. Να έχεις στο μυαλό σου μόνο την Ελλάδα». «Τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει»,
ήταν η απάντηση του Τσίπρα. «Έτσι κι αλλιώς είναι πάντα στο μυαλό που οι Έλληνες και
κυρίως οι πιο αδύναμοι. Δίνω και θα συνεχίσω να δίνω τις μάχες γι’ αυτούς».

Εξομολόγηση Βαρουφάκη 
για το βράδυ του

δημοψηφίσματος: «…Μπήκα στο
γραφείο του, με κοίταξε και 

μου είπε: Τα κάναμε σαλάτα…»



Περιμένουν υπομονετικά φορώντας
τη φόρμα του ιπταμένου αλλά και
την ειδική στολή αντί-G, που θα δια-

τηρήσει τις ζωτικές τους λειτουργίες κατά
τη διάρκεια απότομων και επικίνδυνων
ελιγμών.

Ο λόγος για τους πιλότους της Πολεμικής
Αεροπορίας που βρίσκονται στις Σμηναρ-
χίες Μάχης, φρουρώντας τους ουρανούς
του Αιγαίου απέναντι σε κάθε απόπειρα πα-
ράνομης εισβολής. 

Τα «Readiness», όπως είναι γνωστά τα
αεροσκάφη επιφυλακής, είναι η πρώτη
γραμμή άμυνας στις τουρκικές προκλήσεις.
Στα νησιά υπάρχουν τρεις Σμηναρχίες Μά-
χης, σε Λήμνο, Σκύρο και Κρήτη, και καλύ-

πτουν ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο. Από
εκεί απογειώνονται τα ελληνικά μαχητικά
για αναχαίτιση και αναγνώριση, κάθε φορά
που οι Τούρκοι παραβιάζουν τον εθνικό ενα-
έριο χώρο ή προχωρούν και σε ακόμη πιο
επιθετικές ενέργειες με υπερπτήσεις πάνω
από ελληνικά νησιά. 

Σκληρές αερομαχίες

Πολλές φορές μάλιστα, οι αναχαιτίσεις
καταλήγουν σε σκληρές αερομαχίες με τα
τουρκικά αεροσκάφη που «αρνούνται» να

εγκαταλείψουν το FIR Αθηνών. Αυτή, άλλω-
στε, είναι η καθημερινότητα των πιλότων
που συμμετέχουν στον ακήρυχτο «πόλεμο»
του Αιγαίου.Καθώς συζητάμε και μου μετα-
φέρουν το «κλίμα» από τις καθημερινές προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζουν στον αέρα, χτυ-
πάει το τηλέφωνο. Είναι το Εθνικό Κέντρο
Αεροπορικών Επιχειρήσεων που ενημερώ-
νει τους πιλότους ότι ένα ζευγάρι τουρκικών
μαχητικών έχει απογειωθεί και κινείται με
κατεύθυνση προς το FIR Αθηνών. Η συζήτη-
ση με τα στελέχη της 341 κόβεται απότομα
και αμέσως μετά ακούγεται ο συναγερμός.
Οι πιλότοι τρέχουν στα δύο F-16 που βρί-
σκονται αριστερά και δεξιά από το κτίριο της
Σμηναρχίας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
έχουν δεθεί στα καθίσματα των μαχητικών
και φοράνε τις κάσκες τους, ενώ οι τεχνικοί
αφαιρούν τα καλύμματα από τις εισαγωγές
αέρα και τις κεφαλές των πυραύλων. Τα αε-
ροσκάφη εκκινούν, οι καλύπτρες κλείνουν
και, λίγες στιγμές μετά, βρίσκονται και τα
δύο στον αέρα με ανατολική κατεύθυνση.

Ήταν μια ημέρα με αρκετές παραβιάσεις,
δύο υπερπτήσεις αλλά και εμπλοκές με τα
τουρκικά μαχητικά. Όταν επέστρεψαν στην
130, οι δύο πιλότοι ήταν εμφανώς καταβε-
βλημένοι από την ένταση και τους συνεχείς
ελιγμούς, αλλά έτοιμοι να απογειωθούν και
πάλι. «Είναι κάτι που έχουμε επιλέξει, το θέ-
λουμε και είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό
το επάγγελμα, για να προσφέρουμε στην
πατρίδα», τονίζει ο επισμηναγός ιπτάμενος
Σγούρας καθώς επιστρέφει στο κτίριο της
Σμηναρχίας όπου θα περιμένει τον επόμενο
συναγερμό. Σε δύο ημέρες θα αντικαταστα-
θούν από την 347 Μοίρα «Περσέας» η
οποία θα αναλάβει την επιτήρηση του Βο-
ρειοανατολικού, και όχι μόνο, Αιγαίου για
μία εβδομάδα.
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Είτε σε πόλεμο 
είτε σε ειρήνη
Αυτό βέβαια που δεν ξέρουν
πολλοί είναι ότι όσο τα «γερά-
κια» βρίσκονται στον αέρα, σε
άμεση ετοιμότητα για απογεί-
ωση τίθεται και το Super
Puma της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας σε περίπτωση που απαι-
τηθεί να αναλάβει αποστολή
Έρευνας και Διάσωσης. Το
πλήρωμα του ελικοπτέρου
μου εξηγεί πως, είτε σε καιρό
ειρήνης είτε σε πόλεμο, επι-
χειρεί με τον ίδιο τρόπο. Οι
συνθήκες δεν είναι ποτέ εύκο-
λες. Από την έρευνα για αγνο-
ούμενους στη θάλασσα μέχρι
τη μεταφορά ενός ασθενούς
από νησί ή εν πλω από κάποιο
πλοίο ή σκάφος, κάθε επιχεί-
ρηση έχει τους δικούς της κιν-
δύνους. Όμως, εκτός από την
προσφορά στην κοινωνία απο-
τελεί και άσκηση κυριαρχίας.
«Αυτός που είναι κυρίαρχος
σε μια περιοχή είναι αναγκα-
σμένος να μπορεί να παράσχει
κάθε είδους υπηρεσία, όπως
είναι η Έρευνα και Διάσωση,
και αν το πάρουμε αντιστρό-
φως, αυτός που μπορεί να πα-
ράσχει έρευνα και διάσωση εί-
ναι αυτοδικαίως ο κυρίαρχος
της περιοχής», αναφέρει στο
«Π» ο κυβερνήτης του Super
Puma, Στυλιανός Τσακίρης.
Οι εξελίξεις των τελευταίων
εβδομάδων και η κλιμάκωση
της τουρκικής προκλητικότη-
τας έχουν σημάνει «συναγερ-
μό» στις Ένοπλες Δυνάμεις
που βρίσκονται σε αυξημένη
επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι
χρόνοι απόκρισης έχουν μει-
ωθεί σημαντικά, ενώ οι νευ-
ραλγικές Μονάδες στα χερ-
σαία και θαλάσσια σύνορα ενι-
σχύονται προκειμένου να στή-
σουν «τείχος» αποτροπής απέ-
ναντι σε κάθε πιθανή απειλή.

του 
Σταύρου Ιωαννίδη
stavros.ion@gmail.com

Το «Π» επισκέφτηκε την 130
Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο

και πέρασε μια ολόκληρη
ημέρα με τα «άγρυπνα μάτια»

της Πολεμικής Αεροπορίας

Όταν τα «γεράκια» πετούν…
οι Τούρκοι «κουρνιάζουν»!

Πάντα στην «6η ώρα» των Τούρκων
Το «Π» επισκέφτηκε την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο και πέρασε μια ολόκληρη
ημέρα με τα «γεράκια» της Πολεμικής Αεροπορίας. Εκεί συναντήσαμε τους πιλότους
της 341 Μοίρας «Βέλος», που βρίσκονταν στο νησί σχεδόν μία εβδομάδα. Στα «Shel-
ter» της Σμηναρχίας είναι «κρυμμένα» δύο ετοιμοπόλεμα F-16 Block 50, φορτωμένα
με πυραύλους αέρος-αέρος Sidewinder και μεσαίου βεληνεκούς ΑΙΜ-120 Amraam.
Λίγο πιο δίπλα, ιπτάμενοι και τεχνικοί παραμένουν όλο το εικοσιτετράωρο σε πεντά-
λεπτη ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι, από τη στιγμή που θα σημάνει συναγερμός στη
βάση, το αεροσκάφος θα βρίσκεται στον αέρα σε λιγότερα από 300 δευτερόλεπτα.
«Το σημαντικό είναι ότι πάντοτε βρισκόμαστε στην 6η ώρα των Τούρκων. Είμαστε πί-
σω τους και έχουμε το τακτικό πλεονέκτημα, και αυτό δεν αλλάζει μέχρι να φύγουν
από την περιοχή ελέγχου μας», λέει ο επισμηναγός ιπτάμενος, Χρήστος Σγούρας,
πραγματοποιώντας έναν ακόμη εξωτερικό έλεγχο στο F-16 του. «Είμαστε πανέτοιμοι
και ικανοί να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή απαιτηθεί», επισημαίνει ο σμή-
ναρχος ιπτάμενος Θωμάς Παπαδημητρίου, Διοικητής της 130 ΣΜ.
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Κωστής Χατζηδάκης:  
Στηρίζουμε την κοινωνία
με 4,7 δισ. ευρώ

Για νέους γονείς και οικογένειες
Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις εργαζόμενες οικογένειες και

τους νέους γονείς, αφού:
� Θεσπίστηκε το επίδομα ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που
γεννιέται. Από την παροχή του επιδόματος γέννησης ωφελήθηκαν
131.449 οικογένειες.
� Ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες παιδικής φροντίδας. Την περίοδο
2021-2022 φιλοξενήθηκαν 150.787 παιδιά σε Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς και ΚΔΑΠ (30.000 περισσότερα σε σχέση με την περίοδο
2018-2019).
� Επιπλέον, 26.939 παιδιά έλαβαν voucher μέσω του παράλληλου
προγράμματος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, ενώ διασφαλίστηκε η συνέχιση του προγράμματος επιδότησης
θέσεων στους παιδικούς σταθμούς και με το νέο ΕΣΠΑ. 
� Η χρηματοδότηση για τη φιλοξενία των παιδιών σε παιδικούς
σταθμούς και ΚΔΑΠ αυξήθηκε σε σχέση με το 2018-19 κατά 26%. 
� Ένας νέος θεσμός, οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» λειτουργεί προς
όφελος των εργαζόμενων γονέων και θα εφαρμοστεί αρχικά ως τις
31 Δεκεμβρίου σε 32 Δήμους όπου δεν υπάρχει μεγάλη πυκνότητα
βρεφονηπιακών σταθμών. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση των οι-
κογενειών για να λάβουν πιστοποιημένες υπηρεσίες φροντίδας των
παιδιών τους κατ’ οίκον, για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών
ως 2,5 ετών.
� Δημιουργούνται 120 χώροι παιδικής φροντίδας σε μεγάλες επι-
χειρήσεις, για τη φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων τους, ηλι-
κίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών. Το κράτος χρηματοδοτεί τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό των χώρων, καθώς και την πρόσληψη ως δύο
ατόμων για δύο χρόνια, σε κάθε επιχείρηση.
� Με το νέο θεσμικό πλαίσιο χορηγούνται πλέον παραπάνω γονικές
άδειες (άδεια πατρότητας και επιδοτούμενη γονική άδεια 2 μηνών
και για τους δύο γονείς).

Προστασία των παιδιών
Διασφαλίζουμε πως όλα τα παιδιά θα έχουν ίσες

ευκαιρίες για να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση προώθησε:
� Ένα νέο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση της παιδικής κακοποίησης.
� Τη λειτουργία Κέντρων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης
για παιδιά άνω των 15 ετών.
� Την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της
υιοθεσίας.
� Την επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμά-
των, με 40.000 επιπλέον γεύματα σε 267 σχολεία. 

� Καταργήσαμε την απαράδεκτη ταλαιπωρία και την
υποχρέωση επανεξέτασης για άτομα με μη αναστρέ-
ψιμες παθήσεις.
� Θεσπίσαμε για πρώτη φορά τον προσωπικό βοη-
θό, για 2.000 άτομα με αναπηρία. 
� Διευκολύνουμε την καθημερινότητα πάνω από
180.000 ΑμεΑ με την Κάρτα Αναπηρίας.
� Προωθούμε την υλοποίηση ειδικών προγραμμά-
των απασχόλησης από τη ΔΥΠΑ και το Πρόγραμμα
«Ελλάδα 2.0».

Συνεχίζεται η λειτουργία του Δικτύου Δομών για τις
κακοποιημένες γυναίκες.
� 43 Συμβουλευτικά Κέντρα, 19 Ξενώνες Φιλοξενίας,
η λειτουργία της 24ωρης τηλεφωνικής Γραμμής SOS
15900.
� Η Ελλάδα στις 12 χώρες του κόσμου, με πλήρη νομι-
κή ισότητα ανδρών και γυναικών.

Έγιναν πολλά, όμως δεν εφησυχάζουμε, η προσπά-
θειά μας συνεχίζεται. Στόχος μας, να μην υπάρχει ούτε
ένας πολίτης που έχει πραγματική ανάγκη, χωρίς δυνα-
τότητα πρόσβασης σε μηχανισμούς και δομές αποτελε-
σματικής κοινωνικής προστασίας. 

Καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία 
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Τον έντονο προβληματισμό του για τη
στάση της Τουρκίας ενόψει της κρίσι-
μης Συνόδου του ΝΑΤΟ εκφράζει ο

βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΔ Δη-
μήτρης Καιρίδης σε συνέντευξή του στο «Π». 

Παράλληλα υποστηρίζει πως η επιθετική
στάση του Ταγίπ Ερνογάν, εκτός από τα
προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό της χώρας του, έχει να κάνει με
τις άσχημες σχέσεις που έχουν δημιουργη-
θεί με τις ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα,
που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των
τελευταίων δεκαετιών. «Όλα αυτά αυξά-
νουν τον κίνδυνο ατυχήματος», αναφέρει
χαρακτηριστικά, ενώ δεν αποκλείει η Άγκυ-
ρα να αυξήσει την πίεσή της στο Μετανα-
στευτικό. Επίσης, ο Δημήτρης Καιρίδης
εκτιμά πως οι εκλογές μπορεί να μην είναι
εύκολες για τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά αυτό
δεν σημαίνει πως ο επόμενος ηγέτης της
Τουρκίας θα βάλει απαραίτητα σε καλύτε-
ρη τροχιά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
«Ένα είναι βέβαιο: Αν υπάρξει διαδοχή Ερν-
τογάν, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλά-
ξει, απαραίτητα, προς το καλύτερο», τονί-
ζει δείχνοντας την αβεβαιότητα που επι-
κρατεί στη γειτονική χώρα.

Εκτιμάτε πως η Άγκυρα θα κλιμακώ-
σει την ένταση ενόψει της Συνόδου
του ΝΑΤΟ ή θα επιχειρήσει να χαμη-
λώσει τους τόνους, ώστε να «παζαρέ-
ψει» καλύτερα τα αιτήματα που θα θε-
λήσει να θέσει; 

Η Άγκυρα θα συνεχίσει να ανεβοκατεβά-
ζει την ένταση. Από τη μια, ο Ερντογάν θε-
ωρεί ότι η ένταση τον εξυπηρετεί. Ψάχνει
να βρει εχθρούς για να συσπειρώσει τη βά-
ση του, να αποπροσανατολίσει την κοινή
γνώμη στο εσωτερικό της Τουρκίας, να μην
αφήσει χώρο στην αντιπολίτευση και να
την παρασύρει στο δικό του γήπεδο. Από
την άλλη, δεν θέλει μια ανεξέλεγκτη έντα-
ση που θα οδηγούσε σε έναν τραπεζικό πα-
νικό και μια οικονομική κατάρρευση που θα
ήταν μια πολιτική καταστροφή για τον ίδιο.
Μέρος της έντασης που προκαλεί, στο ΝΑ-
ΤΟ, στη Συρία, στη Μεσόγειο, έχει να κάνει
με την κακή του σχέση με τους Αμερικα-
νούς. Θέλει, με κάθε τρόπο, να τους τρα-
βήξει την προσοχή μπας και διαπραγματευ-
τούν μαζί του.

Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά αυξάνουν
τον κίνδυνο ατυχήματος.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν, πόσο
πιθανή θεωρείτε μία επανάληψη της

κρίσης που υπήρξε το 2020, καθώς
βλέπουμε την Τουρκία να ανεβάζει
τους τόνους στο Μεταναστευτικό;

Το 2020 είχαμε φτάσει κοντά σε ένα θερ-
μό επεισόδιο. Καλό θα ήταν αυτό να μην
επαναληφθεί. Ωστόσο, πράγματι στο Μετα-
ναστευτικό η πίεση ίσως αυξηθεί, καθώς ο
Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» όσους πε-
ρισσότερους Σύριους μπορεί, μιας και η οι-
κονομική κρίση τούς έχει μετατρέψει σε με-
γάλο πολιτικό βάρος για τον ίδιο.

Θεωρείτε πως η ΕΕ έχει πλέον διαφο-
ρετική στάση απέναντι στην τουρκική

προκλητικότητα σε σχέση με το πρό-
σφατο παρελθόν ή κρατά την ίδια
στρατηγική; 

Η ΕΕ αφυπνίζεται. Αργά και, ενίοτε,
βασανιστικά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα
για να καταστεί ένας αξιόπιστος γεω-
στρατηγικός παίκτης αντίστοιχος με το
οικονομικό της βάρος. Το βέβαιον είναι
ότι τόσο η τουρκική αμετροέπεια όσο
και η ελληνική στρατηγική, στο Ουκρα-
νικό και αλλού, έχουν διευκολύνει τη
σταδιακή μετατόπιση της Ε.Ε. και,
ιδίως, της Γερμανίας προς τη σωστή
κατεύθυνση.

Πιστεύετε πως οι ΗΠΑ και η ΕΕ ετοι-
μάζονται για τη διαδοχή στην τουρκι-
κή ηγεσία, καθώς βλέπουν τον Ταγίπ
Ερντογάν να χάνει σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις;

Βιάζονται. Και δεν αξιολογούν σωστά το
γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα είναι ελεύ-
θερες, ότι ο Ερντογάν είναι επίμονος παί-
κτης και τα παίζει όλα για όλα και πως η αν-
τιπολίτευση έχει κάνει, στο παρελθόν, πολ-
λά δώρα στον Ερντογάν και, ενδεχομένως,
μπορεί να του ξανακάνει ένα και τώρα μέ-
σω μιας υποψηφιότητας Κιλιντσάρογλου.
Προφανώς, με 200% υπερπληθωρισμό εί-
ναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κανείς εκλο-
γές. Η απότομη φτωχοποίηση των μεσαίων
και χαμηλότερων στρωμάτων δημιουργεί
τεράστια πολιτική πίεση, για πρώτη φορά,
στον Ερντογάν. Ένα είναι βέβαιο: Αν υπάρ-
ξει διαδοχή Ερντογάν, δεν σημαίνει ότι η
Τουρκία θα αλλάξει, απαραίτητα, προς το
καλύτερο. 

Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΔΔημήτρης Καιρίδης  
«Οι εκλογές μπορεί να μην

είναι εύκολες για τον
“σουλτάνο”, αλλά αυτό δεν

σημαίνει πως ο επόμενος
ηγέτης της Τουρκίας θα βάλει

σε καλύτερη τροχιά τις
ελληνοτουρκικές σχέσεις» 

Η χώρα μας μπαίνει ουσιαστικά
σε προεκλογική περίοδο. Πόσο
μπορούν να επηρεάσουν τις πο-
λιτικές εξελίξεις τα εθνικά θέ-
ματα;

Ευτυχώς στα εθνικά έχει διαμορ-
φωθεί μια κοινή γραμμή, παρά τις
επιμέρους διαφοροποιήσεις, τουλά-
χιστον, σε επίπεδο κομμάτων εξου-
σίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανα-
βάθμιση των ελληνο-αμερικανικών
σχέσεων είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ,
ασχέτως αν τώρα δεν την πολυ-δια-
φημίζουν στην Κουμουνδούρου.
Ωστόσο, μια κρίση με την Τουρκία θα
επηρέαζε αναμφισβήτητα τις πολιτι-
κές εξελίξεις. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ
μάς κληροδότησε το πολιτικό πρό-
βλημα της απλής αναλογικής και
εξασφάλισε μια σύντομη, πιστεύω,
περίοδο, επικίνδυνης αστάθειας,
την ώρα που χρειαζόμαστε συνέχεια
και σταθερότητα. 

στον Σωτήρη Σταθόπουλο 

«Ο Ερντογάν 
ψάχνει να βρει
εχθρούς»
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Οι βαθμολογίες «δείχνουν» πτώση των βάσεων
Τέλος στην αγωνία χιλιάδων μαθητών

–κατά συνέπεια και των οικογενειών
τους– την προσεχή Τρίτη (28/6), κα-

θώς για τότε είναι προγραμματισμένη η ανα-
κοίνωση των βαθμών όσων συμμετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022. 

Την ίδια ώρα, στο υπουργείο Παιδείας ερ-
γάζονται πυρετωδώς, προκειμένου οι βά-
σεις εισαγωγής στα πανεπιστημιακά και τε-
χνικά ιδρύματα της χώρας να ανακοινωθούν
πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά και συγκε-
κριμένα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι
φετινές βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ θα
κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέ-
ση με την περσινή χρονιά, καθώς, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία, οι υποψήφιοι δεν κατάφε-
ραν να έχουν καλύτερες επιδόσεις από το
2021 στα περισσότερα μαθήματα. 

Θα γίνει «σφαγή»

Το μάθημα στο οποίο φαίνεται πως θα γίνει
«σφαγή» είναι τα Μαθηματικά, με τον αυξη-
μένο βαθμό δυσκολίας να επηρεάζει τόσο
τους υποψηφίους του 4ου Επιστημονικού

Πεδίου (Οικονομικών Σπουδών και Σπουδών
Πληροφορικής), όσο και του 2ου, δηλαδή
των Θετικών Επιστημών. Υπάρχουν εκτιμή-
σεις ότι στα δύο αυτά Πεδία μπορεί να έχουν
γράψει κάτω από τη βάση του 10 ακόμη και
2 στους 3 εξεταζόμενους. 

Αρκετά χαμηλές βαθμολογίες φαίνεται να
υπάρχουν και στο μάθημα της Φυσικής, όπου
γίνεται λόγος ακόμη και για ένα στα δύο γρα-
πτά να έχει πάρει βαθμολογία κάτω από 10. 

Τα μαθήματα στα οποία εκτιμάται ότι οι επι-
δόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες από

το 2021 είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και η
Χημεία.
• 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Τα Αρχαία Ελληνι-
κά δυσκόλεψαν αρκετά τους εξεταζόμενους
που διεκδικούν είσοδο σε νομικές σχολές,
παιδαγωγικά κ.ά., με την αίσθηση που υπάρ-
χει να είναι για πτώση βάσεων, όχι όμως εν-
τυπωσιακή.
• 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Εδώ αναμένεται
μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις εισαγωγής,
καθώς, όπως αναφέραμε και στην αρχή του
κειμένου, έγινε «σφαγή» στα Μαθηματικά. 

• 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Δεν αναμένονται
μεγάλες αλλαγές, καθώς τα θέματα ήταν πε-
ρίπου ίδιας δυσκολίας με το 2021. Σημαντι-
κό ρόλο θα παίξουν οι επιδόσεις των υποψη-
φίων στη Βιολογία, όμως για την ώρα δεν
υπάρχει εκτίμηση βαθμολογίας.
• 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Είναι το Πεδίο στο
οποίο αναμένεται η μεγαλύτερη μείωση (σ.σ.
κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για... ελεύθε-
ρη πτώση) στα απαιτούμενα μόρια για πρό-
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Κώστας Παπαδόπουλος

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ

1. Μπαίνοντας στο results.it.minedu.gov.gr.

2. Με SMS στο κινητό που δηλώνουν 

στην πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr.

3. Με ανάρτηση πινάκων στα Λύκεια της χώρας.
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Πώς μπορούν να έχουν διεθνές κύ-
ρος και πυγμή Εμανουέλ Μακρόν,
Όλαφ Σολτς, Μπόρις Τζόνσον αλλά

και Πέδρο Σάντσεθ, όταν κυβερνούν με δε-
μένα χέρια στις ίδιες τους τις χώρες;

Από τη στιγμή που είναι υποχρεωμένοι να
βάζουν νερό στο κρασί τους για οποιαδήπο-
τε εσωτερική μεταρρύθμιση, φανταστείτε
πόσο θα πρέπει να παζαρέψουν για να επι-
βάλουν μια διεθνούς σημασίας απόφαση.

Η «παράλυση» Μακρόν

Καταφέρνοντας να κατρακυλήσει στη μι-
κρότερη πλειοψηφία από το 1958, εγείρε-
ται πάνω απ’ όλα το ερώτημα εάν και κατά
πόσον θα μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να κυ-
βερνήσει.

H μάχη προαναγγέλλεται σκληρή, καθώς
«με το καλημέρα» η ενωμένη Αριστερά υπό
τον Ζαν-Λικ Μελανσόν ετοιμάζεται να υποβά-
λει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
Μπορν, την παραίτηση της οποίας δεν έκανε
δεκτή το Ελιζέ. Τα «κουκιά» για να περάσει
δεν βγαίνουν, αν δεν γυρίσουν την πλάτη και
οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικανοί, στους οποί-
ους πρόεδρος και αναλυτές βλέπουν δεκανί-
κι στη δεύτερη θητεία του. Και μπορεί η πα-
ράταξη του Μακρόν να αναζητεί, όπως είπε
η πρωθυπουργός, «πλειοψηφίες δράσης»
από «ποικίλες ευαισθησίες» επί συγκεκριμέ-
νων θεμάτων, ωστόσο το ερώτημα που κυ-
ριαρχεί στη Γαλλία είναι αν και κατά ποσόν
μπορεί να κυβερνηθεί έτσι η χώρα.

Το υψηλό κόστος ζωής, ο πληθωρισμός
και η ακρίβεια σε συνάρτηση με τη ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και η ενίσχυ-
ση των λαϊκιστικών δυνάμεων, είχαν ως
αποτέλεσμα την επιδείνωση του πολιτικού
περιβάλλοντος για τον Γάλλο πρόεδρο, ο
οποίος εισέρχεται σε μία από τις πιο δύσκο-
λες φάσεις της διακυβέρνησής του, μόλις
δύο μήνες μετά την επανεκλογή του.

Στο εξής θα πρέπει να εξασφαλίζει ad
hoc πλειοψηφίες στην Εθνοσυνέλευση, για
να προωθήσει μεταρρύθμιση του συνταξιο-
δοτικού, ή αλλαγές στη φορολογία των επι-
χειρήσεων και νέες πολιτικές στο πεδίο της

ενέργειας, που αποτέλεσαν τον κορμό του
προεκλογικού του προγράμματος.

Για να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ συνεννόη-
σης, ο Μακρόν δεν αποκλείεται να πιεστεί και
στο πεδίο της γαλλικής εξωτερικής πολιτι-
κής, καθώς αμφότεροι Μελανσόν και Λεπέν
δεν κρύβουν τον ευρωσκεπτικισμό τους.

Με δεδομένη, ωστόσο, τη σκληρή αντιπο-
λιτευτική γραμμή από τη Λεπέν, αλλά και
τον Μελανσόν, που δεν φαίνεται διατεθει-
μένος να αποχωρήσει από το πολιτικό προ-
σκήνιο, πολιτικοί αναλυτές θύμισαν πως ο
Μακρόν έχει δικαίωμα να προκηρύξει νέες
βουλευτικές εκλογές, όχι τώρα, γιατί θα
ήταν πολιτική αυτοκτονία, αλλά σε περίπου
έναν χρόνο, με ό,τι ρίσκο αυτό βέβαια συνε-
πάγεται.

Ο στριμωγμένος Σάντσεθ

Οι Σοσιαλιστές του Ισπανού πρωθυπουρ-
γού Πέδρο Σάντσεθ υπέστησαν την περα-
σμένη Κυριακή άλλη μία ήττα στο άλλοτε
προπύργιό τους, την Ανδαλουσία, στις περι-

φερειακές εκλογές, τις οποίες κέρδισε με
διαφορά η δεξιά αντιπολίτευση.

Η ετυμηγορία της τοπικής κάλπης ανέδει-
ξε το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμε-
τωπίζει για να κερδίσει την επανεκλογή του
στις εκλογές του ’23.

Ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του αγωνίζον-
ται να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επι-
πτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρα-
νία, η οποία συνέβαλε στην αύξηση του
πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών και
προκάλεσε διαμαρτυρίες για την εκτίναξη
των τιμών των καυσίμων.

Ο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να
προκηρύξει γενικές εκλογές τον Δεκέμβριο
του 2023, ωστόσο πολλοί στην Ιβηρική βλέ-
πουν τις κάλπες να στήνονται νωρίτερα. 

Η «θηλιά» Σολτς

Στο δικό του ναρκοπέδιο έχει να βαδίσει
ο Όλαφ Σολτς. Το στραπάτσο που επεφύ-
λαξαν στους Σοσιαλδημοκράτες οι κάλπες

τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία απλά επιβε-
βαίωσε το «καμπανάκι» για τον κατήφορο
που χτυπούσαν οι δημοσκοπήσεις στον
Γερμανό Καγκελάριο και το κόμμα του, το
οποίο, σύμφωνα με γκάλοπ αυτής της
εβδομάδας, κατρακύλησε στην τρίτη θέ-
ση, προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο
εξάμηνο εξουσίας.

Δείχνει ότι δεν πείθει τους συμπολίτες
του, η πλειοψηφία των οποίων τον θεωρεί
πολύ «λίγο» μπροστά στις μεγάλες απαιτή-
σεις. Η χώρα δεν έχει δεχτεί μόνο ένα τε-
ράστιο οικονομικό πλήγμα εξαιτίας του
πολέμου και του τρόπου με τον οποίο οι
Βρυξέλλες αποφάσισαν να απαντήσουν
στον Πούτιν, αλλά έχει κοντύνει και πολιτι-
κά, αφού σε καμιά περίπτωση δεν κατά-
φερε να λειτουργήσει ηγετικά μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά, ο
Όλαφ Σολτς αποδείχτηκε πολύ λίγος για
να αντέξει στην επικοινωνιακή καταιγίδα
που αντιμετώπισε.

georgemilonas75@gmail.com
του Γιώργου Μυλωνά

Μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να απέκρουσε πρόσφατα την τρίτη
πρόταση μομφής και μάλιστα από τους δικούς του, ωστόσο το
ερώτημα που εγείρεται είναι αν η νίκη αυτή σηματοδοτεί μία
δεύτερη ευκαιρία για τον Βρετανό πρωθυπουργό ή μία παρά-
ταση της αναπόφευκτης πτώσης του. 
Ο «Μποτζο» εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «μπορεί να γυρίσει το
παιχνίδι» και να αλλάξει την ατζέντα, καθώς το Partygate, που
έχει στοιχειώσει τη θητεία του, δείχνει να κλείνει οριστικά.
Παρά το γεγονός ότι περίπου το 40% του κόμματός του που
δεν τον στήριξε ναρκοθετεί το πολιτικό του μέλλον, εκείνος
τείνει να βλέπει το ποτήρι ως μισογεμάτο, ενώ επιμένει πως
δεν τον ενδιαφέρουν οι πρόωρες εκλογές. Όταν πάνω από το
ένα τρίτο της παράταξης έχει εκφράσει τη δυσπιστία του στο
πρόσωπο του επικεφαλής, κλείνει ο δρόμος για να ηγηθεί του
κόμματός του στις επόμενες εκλογές. 

«Όμηροι» στη χώρα τους
Μακρόν, Σάντσεθ, Σολτς 

και Τζόνσον – Είναι
υποχρεωμένοι να βάζουν
νερό στο κρασί τους για
οποιαδήποτε εσωτερική

μεταρρύθμιση

Προς άγραν... ηγετών!

H ημερομηνία
λήξης για

τον Τζόνσον
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Ξεκίνησε εκβιάζοντας με τη διαδικασία εξα-
γωγών φυσικού αερίου, θέτοντας «τελεσίγρα-
φο» για την αποπληρωμή σε ρούβλια, και τώρα
ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανοιγοκλείνει κατά το δο-
κούν τις στρόφιγγες στους Ευρωπαίους, που
αναγκάζονται να επανασχεδιάσουν τον ενερ-
γειακό χάρτη της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αδυνατούν να
προσαρμοστούν άμεσα στις νέες συνθήκες, τη
στιγμή που ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός,
δηλαδή η Gazprom, λειτουργεί σε παράλληλη
τροχιά με το αναθεωρητικό σχέδιο του Κρεμλί-
νου. Ήδη, από τον ευρωπαϊκό χάρτη έχουν
αφαιρεθεί οι εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερί-
ου προς την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Φι-
λανδία, ενώ «κούρεμα» στις ποσότητες που
διατίθενται από πλευράς Gazprom παρατηρεί-
ται στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη
Σλοβακία.

Μηδενικές είναι οι εξαγωγές και προς τη
Γαλλία, τη στιγμή που ολοένα και ηχηρότερα οι
Ευρωπαίοι ηγέτες αποκαλύπτουν τον ωμό εκ-
βιασμό του Ρώσου προέδρου, σε μια περίοδο
ενεργειακής μετάβασης για την Ευρώπη προς
τις ΑΠΕ και με την ενεργειακή απεξάρτηση από
τη Ρωσία να απαιτεί ένα μίνιμουμ χρόνου, το
οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Σε
αυτήν τη συνθήκη, με δυσκολία εκτελείται ο
ευρωπαϊκός σχεδιασμός για την αποθήκευση
αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα, ενώ τα
κράτη-μέλη με υψηλό ποσοστό εξάρτησης από
το ρωσικό φυσικό αέριο σχεδόν «στραγγαλί-
ζονται» σε επίπεδο βιομηχανίας.

Παίρνουν μέτρα

Η Γερμανία λαμβάνει ήδη τα μέτρα της ενό-
ψει του χειμώνα. Ένα από αυτά είναι και η κατα-
φυγή στον άνθρακα, παρότι θεωρείται νούμερο

ένα παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Η απόφαση αντιπροσωπεύει μεταστροφή της
κυβέρνησης συνασπισμού, ιδίως για τους Πρά-
σινους, έχοντας υποσχεθεί να σταματήσει τη
χρήση άνθρακα έως το 2030. Προς το παρόν,
τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα να παραταθεί η
λειτουργία των πυρηνικών σταθμών παραγω-
γής ενέργειας. Άμεση άρση των περιορισμών
παραγωγής για τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με καύση άνθρακα από το 2022 έως το
2024 ανακοινώθηκε στην Ολλανδία.

Έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο έκτα-
κτης ανάγκης είναι και η Ιταλία. Τα μέτρα που
προβλέπονται είναι η χρήση εναλλακτικών πη-
γών, η εθελούσια μείωση παροχής ενέργειας
σε βιομηχανίες και η αύξηση των εισαγωγών
από τρίτες χώρες, όπως έχει ήδη δρομολογή-
σει, εισάγοντας περισσότερο φυσικό αέριο
από την Αλγερία. 

Πώς ο Πούτιν
θα μας 

γυρίσει στο...
κάρβουνο

Πόσο πραγματικά πιθανό
είναι να μπει κάποτε 

η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ποια είναι τα

κράτη που… δυσανασχετούν

Ιστορικό «βήμα» αλλά μικρό και μακρινό 

Το πρώτο «ναι» της Ευρώπης στην Ου-
κρανία για καθεστώς υποψήφιας
προς ένταξη χώρας σηματοδοτεί

μια ιστορική στροφή πολιτικής που επέ-
φερε η ρωσική εισβολή, αλλά απέχει πο-
λύ από το να την κάνει πραγματικά μέλος
της, αν πότε γίνει.

Φυσικά δεν γίνεται κουβέντα για ένταξη
στην Ένωση μιας χώρας που βρίσκεται σε
κατάσταση πολέμου, αλλά, ακόμη και όταν
επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρήνη, η Ουκρα-
νία μόλις ορθοποδήσει θα κληθεί να πραγ-
ματοποιήσει μεγάλες οικονομικές και πολι-
τικές μεταρρυθμίσεις που θα απαιτήσουν
αρκετό χρόνο. Το Κίεβο διακηρύσσει πως
έχει ήδη εφαρμόσει περίπου το 70% των
κανόνων και των προτύπων της Ένωσης,
ωστόσο από τις Βρυξέλλες σημειώνουν
πως μένει να γίνει σημαντική δουλειά, για
το κράτος δικαίου, τους ολιγάρχες, την κα-
ταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα.

Μια πρώτη «ιδέα»

Μια ματιά στο παρελθόν μπορεί να μας
δώσει μια πρώτη ιδέα ενός χρονοδιαγράμ-
ματος. Η Πολωνία, η γειτονική της Ουκρα-
νίας χώρα με ανάλογο πληθυσμό και κομ-

μουνιστική ιστορία, χρειάστηκε 10 χρόνια
από την υποβολή αίτησης το 1994 έως την
πραγματική της ένταξη το 2004.

Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, έλαβε
επίσημο καθεστώς υποψήφιας χώρας το
1999, αλλά επί του παρόντος δεν έχει κα-
μία προοπτική ένταξης. Οι συνομιλίες στα-
μάτησαν καθώς οι δεσμοί μεταξύ της Άγκυ-
ρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδεινώ-
θηκαν, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
του 2016, ενώ σωρεία περιπτώσεων
απουσίας δημοκρατίας και κράτους δι-
καίου «παγώνουν» κάθε συζήτηση.

Οι υποψηφιότητες των έξι βαλκανικών
χωρών για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση περιπλέκονται επίσης τα τελευταία
χρόνια λόγω ζητημάτων όπως η μετανά-
στευση, το οργανωμένο έγκλημα και
διαφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης στην
περιοχή.

Ποιοι αντιδρούν

Η νέα γεωπολιτική δυναμική από τότε
που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία
σηματοδοτεί ένα άλμα προς τα εμπρός
για το Κίεβο στην ευρωπαϊκή του πο-

ρεία, χωρίς ωστόσο να καθορίζει το τε-
λικό αποτέλεσμα. Όταν και εφόσον η
Ουκρανία κριθεί πως πληροί τα κριτή-
ρια, θα πρέπει να εγκριθεί από όλες τις
κυβερνήσεις των κρατών-μελών της
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία
μπορεί πάντα να βρίσκει εμπόδια και να
«παγώσει» σε πολιτικό πεδίο.

Η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία
είναι μεταξύ των χωρών που αντιτίθεν-
ται στην είσοδο νέων μελών τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Απώλειες
και… είσοδοι 
Η τελευταία μεγάλη διεύ-
ρυνση της ΕΕ ήταν το 2004,
όταν προσχώρησαν οκτώ
πρώην κομμουνιστικές ανα-
τολικές χώρες – συμπερι-
λαμβανομένων των κρατών
της Βαλτικής, της Πολω-
νίας και της Σλοβενίας.
Ακολούθησαν η Ρουμανία
και η Βουλγαρία το 2007. Η
Κροατία ήταν η τελευταία
που προσχώρησε το 2013,
αλλά η Ένωση από τότε έχα-
σε ένα μέλος, όταν η Βρετα-
νία το 2020 έγινε η πρώτη
χώρα που αποχώρησε.
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Είτε τον λατρεύεις είτε τον μισείς,
αναμφισβήτητα ήταν και είναι ο
«ροκ σταρ» της πολιτικής ζωής στη

μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο «Αντρέας»,
γιατί έτσι φώναζαν όλοι τον Αντρέα Πα-
πανδρέου, γεννήθηκε στη Χίο στις 5 Φε-
βρουαρίου 1919 και πέθανε μια μέρα σαν
προχθές, στις 23 Ιουνίου 1996. Ήταν ο
ιδρυτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) και το βέβαιο είναι
ότι «στιγμάτισε» τρεις γενιές τόσο με την
προσωπική όσο και με την αντισυμβατική
πολιτική του πορεία.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου αντιμετώπισε
με πολλή δυσπιστία τη Μεταπολίτευση της
24ης Ιουλίου 1974, παρ’ όλα αυτά επέ-
στρεψε στην Ελλάδα στα μέσα Αυγούστου
και έτσι, στις 3 Σεπτεμβρίου 1974, ανακοί-
νωσε την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ με τη γνωστή
«Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη».

Έξω η… Μαργαρίτα!

Γόνος πολιτικής οικογένειας, σπουδαγμέ-
νος στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα αμέ-
σως μετά την κατάρρευση της χούντας
«στολισμένος» με ζιβάγκο, πίπα και αριστε-
ρίζουσα διάθεση… Παντρεμένος με την
Αμερικανίδα Μαργαρίτα Τσαντ εγκαταστά-
θηκε στην Εκάλη (πολύ σικ), έχοντας σαν
σύνθημα το «έξω οι βάσεις του θανάτου»… 

Τελικά, η μόνη που είδε την περιβόητη
«έξοδο» ήταν η Αμερικανίς σύζυγός του,
και αυτό για τα μάτια της αεροσυνοδού
«Μιμής» την οποία και παντρεύτηκε στις
13 Ιουλίου 1989, αφού πρώτα είχε κάνει
το περιβόητο νεύμα (προς τη μετέπειτα σύ-
ζυγό του Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου) κα-
τεβαίνοντας τη σκάλα του αεροπλάνου –
επιστρέφοντας από το Χέρφιλντ στις 22
Οκτωβρίου 1988– και αφού είχε «κανονί-
σει» να ψηφιστεί ο νόμος περί μοιχείας
(έπαυε να είναι ποινικό αδίκημα)!

Πέρα όμως από την «άτακτη» ζωή του
(εκτός από τα 4 παιδιά του με τη Μαργαρίτα
είχε και μία άλλη κόρη στη Σουηδία, την
οποία αναγνώρισε πολύ αργότερα), ο Αν-
τρέας έφερε σημαντικά νομοσχέδια κατά
την περίοδο της διακυβέρνησής του, κάτι
που τον κατατάσσει στο «πάνθεον» των προ-
οδευτικών ηγετών: Νομιμοποίηση του πολι-
τικού γάμου, ψήφος στα 18, εισαγωγή του
μονοτονικού συστήματος, κατάργηση της
«ποδιάς», κατοχύρωση πανεπιστημιακού
ασύλου, θέσπιση επιδομάτων τέκνων, ανα-
πηρίας, δημιουργία του ΕΣΥ (ασχέτως πώς
κατάντησε τις επόμενες δεκαετίες) κτλ.

Άρχων και υπάρχων!

Στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του
1974, το νεοσύστατο ΠΑΣΟΚ παίρνει
13,58% και εκλέγει 12 βουλευτές. Είναι η
εποχή που ο Αντρέας ξεκινάει την αντιαμε-
ρικανική και αντιΝΑΤΟϊκή πολιτική ρητορι-
κή του. Και έτσι, όταν στις 11 Δεκεμβρίου
1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής λέει
στη Βουλή «Η Ελλάς ανήκει εις τον δυτικόν
κόσμο», ο Αντρέας του απάντησε: «Προτι-
μούμε να ανήκουμε εις τους Έλληνας».

Το διάστημα 1974-1981, το ΠΑΣΟΚ έχει
μια θεαματική άνοδο και από το 13,58%
του 1974 σαρώνει τις εκλογές το 1981 με
48,1%, κάτι μοναδικό για την πολιτική ζωή
της Ελλάδας.

Με προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά
συνθήματα το «Εδώ και τώρα αλλαγή» και
«Η Ελλάδα στους Έλληνες», αλλά και το
περιβόητο «Είμαστε η κυβερνώσα Αριστε-
ρά», ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε ο «Αν-
τρέας» της διπλανής πόρτας, κάτι που του
χάρισε τη δημοφιλία ενός γνήσιου ροκ
σταρ!

Οι κρατικοποιήσεις και το υποτιθέμενο
«χαστούκι» στην οικονομική ελίτ της χώρας
(έστω και αν ο ίδιος ήταν η επιτομή του με-
γαλοαστισμού) καταχειροκροτήθηκαν από
τους Έλληνες που δεν μπορούσαν να προ-
βλέψουν πως σιγά-σιγά θα τους «κατασπά-
ραζαν» η ανεργία και το πανάκριβο κρατι-
κοδίαιτο Δημόσιο.

Από το κάρο στην… BMW

Το χειρότερο όμως ήταν πως έκανε τον
Έλληνα να πιστεύει πως μπορεί να περνά
καλά με τα λεφτά των άλλων, δουλεύον-
τας ελάχιστα και «εισπράττοντας» τα μέγι-
στα, μιας και ο Αντρέας εκμηδένισε την
απόσταση από «το κάρο στην BMW» με βί-
αιο, ακραίο τρόπο αλλά και με τρόπους
που επεξεργάζεται σήμερα ο… –τότε–
ιστορικός του μέλλοντος. Έτσι, κρατισμός
και συνδικαλιστική αλητεία άνθισαν την
εποχή εκείνη, κάνοντας σήμερα την ατάκα
«ΠΑΣΟΚ… ωραία χρόνια» να δείχνει την
ασυδοσία που βίωσε η πολύπαθη γενιά
του… Πολυτεχνείου.

Το «brand name» που... 
πουλάει ακόμα και σήμερα

Διπλωμάτης, τακτικιστής, αδίστακτος
διαπραγματευτής, γοητευτικός και λάτρης 
της καλής ζωής και του γυναικείου φύλου,
φτιαγμένος –όπως έδειξε η ιστορία– για 
τα καλύτερα αλλά και για τα χειρότερα

Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

papadakis.ion@gmail.com

Γράφει 
ο  Ίων Παπαδάκης
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Σε απόλυτη εκλογική ετοι-
μότητα έχει θέσει τον
ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσί-

πρας, μετά και τα έντονα σε-
νάρια περί πρόωρων εκλο-
γών, ακόμα και από τον
πρωθυπουργό.

Κρίνοντας όμως κανείς από
τη ρητορική των τελευταίων ημε-
ρών και κυρίως από τη σύνθεση της
«σκιώδους» κυβέρνησης, ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην
πορεία προς τις εκλογές θα πάει με τη
«συνταγή» της προηγούμενης εκλογι-
κής αναμέτρησης και με τα ίδια «φθαρ-
μένα» πρόσωπα.

της Αντιγόνη Μακρινού

Κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας ο Αλέξης Τσίπρας μοίρασε
αρμοδιότητες στα μέλη χωρίς εκπλή-
ξεις, μιας και είναι όλα βαλμένα και ραμ-
μένα… όπως παλιά. Ο εσωκομματικός
αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ορίστηκε κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος, ενώ συμμετέχει μαζί
με άλλα στελέχη και στην Επιτροπή Πολι-
τικού Σχολιασμού. Κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Γραμματέας της ΚΟ παραμένει η Όλ-
γα Γεροβασίλη, καθώς και ο Νάσος
Ηλιόπουλος εκπρόσωπος Τύπου. Παύ-
λος Πολάκης στην Επιτροπή Διαφάνει-
ας και Νίκος Παππάς στις μεταφορές-
υποδομές και στην Επιτροπή Πολιτικού
Σχεδιασμού.

Ο «στρατηγός» του Τσίπρα, Χρήστος
Σπίρτζης, θα συντονίζει τον Αυτοδιοικη-
τικό Σχεδιασμό, ενώ θα είναι υπεύθυνος
και για τα Σώματα Ασφαλείας.

Από κοντά του ο Κώστας Ζαχαριάδης
που θα συμμετέχει και αυτός στον Αυτο-
διοικητικό Σχεδιασμό, ενώ θα είναι
υπεύθυνος και για τη νεολαία.

Ο πολιτικός πατέρας του Αλέξη Τσί-
πρα, Αλέκος Φλαμπουράρης, ορίστηκε
υπεύθυνος του χρηματοπιστωτικού το-
μέα καθώς και συντονιστής ΕΠΕΚΕ.

Ο Αλέξης Χαρίτσης συνεχίζει να είναι
υπεύθυνος για τους τομείς της Ανάπτυ-
ξης και των Επενδύσεων, καθώς και ο
Πάνος Ρήγας για την Άμυνα.

Ο Πάνος Λάμπρου στα δικαιώματα, ο
Ανδρέας Ξανθός υπεύθυνος για τον το-
μέα της Υγείας, ενώ ο Νίκος Σκορίνης
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα
επαγγελματικά επιμελητήρια.

Ο Νίκος Φίλης συνεχίζει στην Παιδεία,
ενώ η έκπληξη –σε ψήφους– της Κεντρι-

κής Επιτροπής, Διονύσης Τεμ-
πονέρας, αναλαμβάνει την
Κοινωνική Ασφάλιση και
τους επιστημονικούς φο-
ρείς.

Ο πρώην γραμματέας
του κόμματος Δημήτρης

Τζανακόπουλος τοποθετεί-
ται στο πόστο του υπεύθυνου

του κυβερνητικού προγράμματος, ενώ
συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού
Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης.

Διευθυντής της ΚΟ είναι ο Θανάσης
Θεοχαρόπουλος. Ο Γιάννης Ραγκούσης
παραμένει και αυτός κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος, ενώ συμμετέχει με τη σει-
ρά του και στην Επιτροπή Πολιτικού Σχε-
διασμού.

Οι κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου,
αγαπημένη όλων των τάσεων, συνεχίζει
στα εργασιακά και στο συνδικαλιστικό
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου στον τουρι-
σμό, η Έφη Αχτσιόγλου στην οικονομική
πολιτική, η Ρένα Δούρου στο περιβάλ-
λον, η Θεοδώρα Τσίπρα στα θέματα ομο-
γένειας, ενώ η Θεανώ Φωτίου συνεχίζει
στην κοινωνική πρόνοια και τη στεγαστι-
κή πολιτική, όπως και η Σία Αναγνωστο-
πούλου στον πολιτισμό.

Η Παναγιώτα Μπελώνη αναλαμβάνει
τη Δημόσια Διοίκηση, ενώ η νεαρή Μάγ-
κυ Δούση την ψηφιακή πολιτική. Η Δα-
νάη Κολτζίδα τα διεθνή ευρωπαϊκά θέ-
ματα, ενώ η Μαρία Κουβέλη τη Δικαιο-
σύνη και τους θεσμούς. Η Ελένη Συμεω-
νίδου τον αθλητισμό, η Ολυμπία Τελιγιο-
ρίδου τα αγροτικά, η Χάρις Ματσούκα
την υγεία και η Ζωή Καρκούλια τη ναυτι-
λία και τη νησιωτική πολιτική.

Η Αννέτα Καββαδία είναι υπεύθυνη
για τη φεμινιστική πολιτική, η Κατερίνα
Κνήτου για τον τομέα της αλληλεγγύης,
ενώ η Έφη Καλαμαρά θα συμμετέχει
στην παιδεία. 

Μιλώντας προς τα μέλη της Πολιτι-
κής Γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας κα-
τηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι μεταβι-
βάζει τις ευθύνες στην αντιπολίτευση,
τον προσκάλεσε να ανακοινώσει από
τώρα ημερομηνία εκλογών μέσα στον
Σεπτέμβριο και να ορίσει από τώρα
υπηρεσιακό υπουργό Εσωτερικών
«προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα
στην πορεία προς τις εκλογές». «Πρό-
κειται για την επιτομή του πολιτικού πα-
ραλογισμού», απάντησε ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου.

«Δεν τον συμπάθησα»

Χαρισματικός «διπλωμάτης», άριστος
«τακτικιστής», γοητευτικός «συνομιλητής»
και σκληρός διαπραγματευτής, έδωσε
στην Ελλάδα τον παγκόσμιο σεβασμό που
της άξιζε…

Χαρακτηριστικό ήταν αυτό που είχε πει η
Μάργκαρετ Θάτσερ, που είχε συγκρουστεί
άπειρες φορές με τον Ανδρέα Παπανδρέ-
ου: «Δεν τον συμπάθησα, αλλά ποτέ δεν
έφυγε από Διάσκεψη Κορυφής της ΕΟΚ,
χωρίς να πάρει κάτι για τη χώρα του».

Ατακαδόρος, παρορμητικός και ριψοκίν-
δυνος… Χαρίσματα που εκτιμούσε ιδιαίτε-
ρα το γυναικείο φύλο και τρομοκρατούσαν
εχθρούς, φίλους και συντρόφους…

Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «βυθίσατε το
ΧΟΡΑ» (1976) και το «Τσοβόλα δώσ’ τα
όλα» (1989), ατάκες που με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο άλλαξαν τη μετέπειτα ιστορία
της χώρας μας (προς το καλύτερο ή το χει-
ρότερο)… Αξέχαστος παραμένει και ο
«αποκεφαλισμός» του Ασημάκη Φωτήλα, ο
οποίος στις 3 Ιανουαρίου 1982 μπήκε ως
υφυπουργός Εξωτερικών στο αεροπλάνο
από Βρυξέλλες και έφτασε στην Αθήνα
απλός βουλευτής, αποδεικνύοντας με τον
πιο περίτρανο τρόπο ότι «νόμος» ήταν ό,τι ο
Αντρέας αποφάσιζε!

Το «βρόμικο ’89»

Η χρυσόσκονη που περιέβαλε τον Αν-
τρέα ξεθώριασε για λίγο το 1988, με το
ξέσπασμα του σκανδάλου Κοσκωτά! Ο ελ-
ληνικός λαός εκείνη την εποχή έμαθε τι
σημαίνει διαπλοκή και πώς… ταξιδεύουν
τα εκατομμύρια μέσα σε κουτιά από pam-
pers. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και προ-
σωπικά ο Αντρέας κατηγορήθηκαν τόσο
από την κοινωνία όσο και από την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα ένα
ντόμινο που περιελάμβανε την εσπευσμέ-
νη μεταφορά του Αντρέα στο Νοσοκομείο
Χέρφιλντ του Λονδίνου, για να υποβληθεί
σε σοβαρή εγχείρηση καρδιάς, την πτώση
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές
της 18ης Ιουνίου του 1989 και την…
έναρξη του «βρόμικου ’89» με το στήσιμο
του πρώτου Ειδικού Δικαστηρίου στη χώ-
ρα μας με κατηγορούμενο έναν πρωθυ-
πουργό (ο οποίος δεν παρέστη) και υπουρ-
γούς τής τότε κυβέρνησης. Το μεγαλείο
του ηγέτη, αλλά και η άκρατη αλαζονεία
του, δημιούργησε ένα «brand name» και
μία «σχολή» που όλοι οι μετέπειτα αρχηγοί
του ΠΑΣΟΚ (και όχι μόνο) το εκμεταλ-
λεύονται ακόμα και σήμερα, όπως η ατά-
κα που είπε την ημέρα που παρέδιδε την
εξουσία στον –μέχρι θανάτου– αντίπαλό
του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και χρησιμο-
ποιεί ο νέος αρχηγός του «νέου» ΠΑΣΟΚ

Νίκος Ανδρουλάκης:  «Το ΠΑΣΟΚ είναι
εδώ, ενωμένο δυνατό!».

Να πούμε εδώ ότι το Ειδικό Δικαστήριο
αθώωσε οριακά τον Αντρέα Παπανδρέου
για τις κατηγορίες περί εμπλοκής του στο
σκάνδαλο Κοσκωτά, αλλά και για υποκλο-
πές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στη δίκη αυτή καταδικάστηκαν ο Δημή-
τρης Τσοβόλας και ο Γιώργος Πέτσος, ενώ
ο συγκατηγορούμενός τους Μένιος Κου-
τσόγιωργας απεβίωσε κατά τη διάρκεια
της δίκης. Χρόνια αργότερα σε τηλεοπτική
εκπομπή ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντί-
νος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μετάνιωσε για
την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου
στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο γάμος, η νίκη και το τέλος

Στις 13 Ιουλίου 1989 παντρεύεται «δόξα
και τιμή» τη γνωστή «Μιμή» προκαλώντας
ντελίριο τόσο μέσα στο κόμμα του όσο και
στην κοινωνία γενικότερα, επιβεβαιώνον-
τας τόσο το… ζώδιό του (υδροχόος γαρ)
όσο και την αντισυμβατικότητα που κυριαρ-
χούσε σε όλη του τη ζωή!

Στις πρόωρες εκλογές της 10ης Οκτωβρί-
ου του 1993, ο Ανδρέας Παπανδρέου, απαλ-
λαγμένος πλέον από τις κατηγορίες, επιστρέ-
φει θριαμβευτικά στην εξουσία με άνετη
πλειοψηφία 47%. Όμως, η περιπέτεια του
σκανδάλου Κοσκωτά και η πολιτική ένταση
των προηγούμενων ετών έχουν επιβαρύνει
σοβαρά την υγεία του και στις 21 Νοεμβρίου
1995 μπαίνει εσπευσμένα στο Ωνάσειο με
σοβαρά προβλήματα υγείας, κάτι που τον
αναγκάζει να παραιτηθεί τον Ιανουάριο του
1996, δηλώνοντας ότι «τα προβλήματα της
χώρας δεν μπορούν να περιμένουν».

Στις 23 Ιουνίου 1996 ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου πεθαίνει μετά από οξύ ισχαιμικό
επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. 

Ήταν αναμφισβήτητα ένας εκ των πιο χαρι-
σματικών πολιτικών προσωπικοτήτων της
Μεταπολίτευσης, όπως ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο
Λεωνίδας Κύρκος, ο Ηλίας Ηλιού και πολλοί
άλλοι. Η περίοδος διακυβέρνησής του ταυτί-
στηκε με το πέρασμα της Ελλάδας στη «νέα
εποχή», την πρόοδο και την καλοπέραση, αλ-
λά και την παρακμή και τα σκάνδαλα…

Εμείς «ζωγραφίζουμε» την προσωπικό-
τητά του… Δουλειά της ιστορίας είναι να
«ζωγραφίσει» το αποτύπωμά του! 

Προς τις εκλογές με «φθαρμένα» 
υλικά και (αποτυχημένη) ρητορική
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Nέες παρεμβάσεις στα καύσιμα
ύψους 375 εκατ. ευρώ ανακοίνω-
σε η κυβέρνηση, για την αντιμετώ-

πιση της ενεργειακής ακρίβειας. 

Το νέο διευρυμένο Fuel Pass 2 θα τε-
θεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο και θα ισχύ-
σει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Βασική προ-
ϋπόθεση της επιδότησης είναι το οικο-
γενειακό εισόδημα να φτάνει έως τα
30.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000
για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυρι-
ού και έως 45.000 ευρώ. Σύμφωνα με
όσα ανακοινώθηκαν, θα ληφθούν υπό-
ψη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις,
δηλαδή το εισόδημα 2021.

Με βάση τα παραπάνω, οικογένεια με
δύο παιδιά θα έχει εισοδηματικό όριο
39.000 ευρώ, ενώ μια οικογένεια με
τρία τέκνα 42.000 ευρώ. Για πολύτεκνη
οικογένεια με τέσσερα παιδιά, το όριο
ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ. Οι δυνητι-
κοί δικαιούχοι είναι πάνω από 3 εκατ.
ευρώ, ενώ η πλατφόρμα για την υποβο-
λή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στα
τέλη Ιουλίου.

Άλλη μία αλλαγή σε σχέση με το Fuel
Pass είναι πως τριπλασιάζεται το bonus
στα 15 ευρώ για όσους επιλέξουν την
ψηφιακή κάρτα, δηλαδή την πίστωση
των χρημάτων στον τραπεζικό τους λο-
γαριασμό. 

Ποιοι θα τα «πάρουν»

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα
(συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων
επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό ει-
σόδημα φορολογικού έτους 2021 έως
30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά
3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος
του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμ-
φώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέ-
κνα) και έως 45.000 ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή
ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί
να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζί-

νης, ενώ, για τους συμπολίτες μας που
δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smart-
phone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε
τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής
τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό
πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατ-
φόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο
λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποί-
ου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνι-
διοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας
μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από
ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυ-
σικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο

Με τη νέα αυξημένη παροχή, ένας οδη-
γός στην Αττική θα πληρώνει για παρά-
δειγμα 1,96 ευρώ τη βενζίνη, που σήμε-
ρα φτάνει στα 2,40 ευρώ.

Mε 2,06 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε
ηπειρωτική περιοχή (π.χ. Αττική), ο κα-
ταναλωτής θα πληρώνει το πετρέλαιο
κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μη-
νιαίως, με τιμή 1,62 ευρώ.

Με 2,55 ευρώ η βενζίνη σε νησιωτική
περιοχή (π.χ. Δωδεκάνησα), ο κατα-
ναλωτής πληρώνει τη βενζίνη, για 60
λίτρα κατανάλωση μηνιαίως, με τιμή
1,99 ευρώ.

Με 2,22 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης σε
νησιωτική περιοχή (π.χ. Κυκλάδες), ο
καταναλωτής πληρώνει το πετρέλαιο
κίνησης, για 60 λίτρα κατανάλωση μη-
νιαίως, με τιμή 1,66 ευρώ.

Για το diesel η ενίσχυση θα εξακολου-
θήσει να είναι 12 λεπτά ανά λίτρο στην
πηγή. Το τελικό όφελος –συνυπολογί-
ζοντας και τον ΦΠΑ– θα ανέλθει στα 15
λεπτά το λίτρο.

Επίσης, επιστρέφεται το ΕΦΚ στους πο-
λίτες που είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣ-
ΔΕ και για το 2022. Με τον τρόπο αυτόν
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 44 λε-
πτών το λίτρο για τα πρώτα 180 λίτρα
καυσίμου. Σημειώνεται ότι η επιδότηση
αφορά 60 λίτρα καυσίμου τον μήνα,
όπως και το προηγούμενο τρίμηνο.

Π Α Ρ Α Δ Ε I Γ Μ Α Τ Α  

ΌλαταμυστικάγιαFuelPass2και

της Αμαλίας Κάτζου

Άνοιξε την Τρίτη η πλατφόρμα allazosy-
skevi.gov.gr για αιτήσεις από τους έχοντες
ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2. Το πληροφο-
ριακό σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι
την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022. Το πρόγραμμα
αφορά στην αντικατάσταση έως τριών ηλε-
κτρικών συσκευών, κλιματιστικών, ψυγεί-
ων ή καταψυκτών, με νέες ενεργειακά απο-
δοτικότερες.

Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο
πρόγραμμα επιδότησης θα έχει τη δυνατό-
τητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλε-
κτρικές συσκευές (μέχρι δύο κλιματιστικά,
ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύ-
ρια ή τη δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη
ή μισθωμένη.

Όσοι δικαιούνται την επιδότηση θα πρέ-
πει μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου να αγοράσουν
τις νέες συσκευές, ενώ μέχρι τις 30 Σε-

πτεμβρίου θα πρέπει να γίνει η απόσυρση
των παλαιών.

Χωρίς δικαιολογητικά

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδό-
τησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητι-
κό και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λί-
γα λεπτά. Όλα τα στοιχεία αντλούνται και
διασταυρώνονται αυτόματα από άλλους
φορείς. Απαιτούνται μόνο οι κωδικοί taxis-
net και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτη-
ση. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μόνο
μια αίτηση για κάθε κατοικία.

Για παράδειγμα μία τετραμελής οικογένεια
με δύο συζύγους και δύο τέκνα: Μπορούν να
υποβάλουν έως δύο χωριστές αιτήσεις οι
δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο κα-
θένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπο-

ρούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά.
Προσοχή όμως συνιστάται στο ότι η κα-

τοικία (κύρια ή δευτερεύουσα) που ανα-
φέρεται στην αίτηση θα πρέπει να ταυτί-
ζεται αφενός με την οικία όπου ήταν τοπο-
θετημένη η παλαιά ηλεκτρική συσκευή
προς ανακύκλωση και αφετέρου με την
οικία όπου θα τοποθετηθεί η νέα επιδο-
τούμενη συσκευή.

Το ύψος της επιδότησης 

Η επιδότηση αφορά την αντικατάσταση
και την ανακύκλωση: παλαιών κλιματιστι-
κών που είναι παλαιάς τεχνολογίας και με
παλιό ψυκτικό υγρό (μέχρι 2) με νέα ενερ-
γειακής κλάσης από Α++ και καλύτερη (δη-
λαδή Α+++) και παλαιών ψυγείων –με πα-
λαιά ενεργειακή κατάταξη– (μέχρι 1) με νέα
ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη
(δηλαδή D, C, B, A) ή παλαιών καταψυκτών
(μέχρι 1) με νέους ενεργειακής κλάσης από
F και καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A).

Για το ύψος της επιδότησης ορίζονται
τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τα εισοδη-
ματικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσοι
έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οι-
κογένειας κάτω των 5.000 ευρώ και θα λά-
βουν επιδότηση 50%.

Αντικατάσταση συσκευών: Μέχρι τις 5 Ιουλίου   
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ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το
όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι
ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη
κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη
χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το
ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυ-
ξάνεται κατά 15 ευρώ (έναντι 5 ευρώ που
ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση).

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρω-
τική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέ-
ον ενίσχυση 15 ευρώ για όσους χρησιμο-
ποιήσουν κάρτα, ανέρχεται σε 80 ευρώ
για το τρίμηνο (65 ευρώ χωρίς κάρτα,
έναντι 40 που ίσχυε στην προηγούμενη

επιδότηση χωρίς κάρτα και 45 ευρώ που
ίσχυε με κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοι-
κία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για
τους τρεις μήνες, λαμβάνοντας υπόψη
επιπλέον ενίσχυση 15 ευρώ για όσους
χρησιμοποιήσουν κάρτα, ανέρχεται σε
100 ευρώ (85 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι
50 ευρώ που ίσχυε στην προηγούμενη επι-
δότηση χωρίς κάρτα και 55 ευρώ που
ίσχυε με κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η επιδότη-
ση, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ενίσχυ-
ση 15 ευρώ για όσους χρησιμοποιήσουν
κάρτα, ανέρχεται σε 60 ευρώ (45 ευρώ
χωρίς κάρτα, έναντι 30 πριν χωρίς κάρτα
και 35 ευρώ με κάρτα) σε ηπειρωτική και
70 ευρώ (55 ευρώ χωρίς κάρτα, έναντι 35
πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με κάρτα)
σε νησιωτική περιοχή.

Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρ-
χεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε ηπειρωτική
περιοχή (80 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου
το τρίμηνο) και 56 λεπτά το λίτρο σε νη-
σιωτική περιοχή (100 ευρώ για 180 λίτρα
καυσίμου το τρίμηνο).

Follow the Money

Η Eurobank και η «απόβαση» στην Κρήτη
Περιφέρεια υψηλής προτεραιότητας αποτελεί για τη Eurobank η Κρήτη, καθώς

υπάρχει συγκέντρωση κυρίως μεγάλων τουριστικών μονάδων. Ως γνωστόν, η τρά-
πεζα βρίσκεται στην πρώτη θέση των χρηματοδοτήσεων ξενοδοχείων και τουριστι-
κών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικό της μεγάλης σημασίας που αποδίδεται στην Κρή-
τη είναι το γεγονός ότι προ ημερών έκανε κανονική... απόβαση η διοίκηση της τρά-
πεζας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Ζαννιά και τον διευθύνοντα σύμβουλο
Φωκίωνα Καραβία, όπου μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κεντρικής διοίκη-
σης, αλλά και όλων των νομών της Κρήτης, συζήτησαν με εκπροσώπους των παρα-
γωγικών τάξεων, των φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας, για το μείζον εθνι-
κό στοίχημα των χρηματοδοτήσεων του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Κρήτη έχει πολύ... ψωμί πρωτίστως στον τουρι-
σμό, αλλά και στον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανία, οπότε η Eurobank έχει κά-
θε λόγο να θέλει να ενισχύσει την παρουσία της. 

Τελικά, μάλλον σε καλό βγαίνει η ακύ-
ρωση του διαγωνισμού για την πώληση
της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς τα μεγέθη
της εταιρείας το 2021 δικαιολογούν πο-
λύ υψηλότερες αποτιμήσεις. Οι αριθμοί
μιλάνε από μόνοι τους. Πιο συγκεκριμέ-
να, τα συνολικά κέρδη προ φόρων ανήλ-
θαν σε 334,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 93,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε
έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρ-
δη, που προήλθαν κυρίως από την απο-
ζημίωση που κατέβαλε η τουρκική BO-
TAS (83,2 εκατ. ευρώ) αλλά και το μέρι-
σμα θυγατρικής (10,26 εκατ. ευρώ).
Έτσι, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη από

τη χονδρεμπορική δραστηριότητα ανέρ-
χονται σε 241,46 εκατ. ευρώ, ενώ η
εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το μερί-
διο στην αγορά στο 55%, από 39% το
2020. Και μέσα σε όλα αυτά, υλοποίησε
μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, συνολικού κόστους 317 εκατ.
ευρώ. Έτσι όπως διαμορφώνονται οι
συνθήκες στην αγορά του φυσικού αερί-
ου, η... νύφη φτιάχνει γερή «προίκα»,
προκειμένου να γίνει ακόμη πιο... ελκυ-
στική. Σημειώνεται ότι το 65% της ΔΕΠΑ
Εμπορίας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και το υπό-
λοιπο 35% στα Ελληνικά Πετρέλαια.
Όλα φαντάζουν... μαγικά! 

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων και Διανο-
μής Αερίου μάς έχει συνηθίσει μόνο σε
θετικές ειδήσεις και κυρίως σε κινήσεις
που αποτυπώνουν τον δυναμισμό και τον
σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και αξιοποί-
ησης των ευκαιριών. Έτσι, θέτει σε πρώτο
πλάνο το μεγάλο στοίχημα για τη λειτουρ-
γία του δικτύου υδρογόνου στο πρώτο χω-
ριό στη Δυτική Μακεδονία. Και το στοίχη-
μα είναι μεγάλο γιατί αποτελεί ένα πείρα-

μα μεγάλης κλίμακας, που θα αποτελέσει
οδηγό για πολλά ανάλογα εγχειρήματα
στην ελληνική επικράτεια. Το πλάνο περι-
λαμβάνει τη μελέτη ενός «χωριού υδρο-
γόνου», προκειμένου να διαπιστωθούν σε
πραγματικές συνθήκες τα δεδομένα της
παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης του
υδρογόνου για ηλεκτροπαραγωγή και κα-
τανάλωση στις πόλεις. Αντιλαμβάνεστε το
μέγεθος της... επανάστασης που έρχεται! 

Το μεγάλο πείραμα της ΔΕΔΑ

H ΔΕΠΑ Εμπορίας με τα... μαγικά μεγέθη!

allazosyskevi

Τι νέο φέρνουν τα Public; 
Συμβολική αλλά και εμβληματική χαρακτηρίζεται από την αγορά η νέα στρατηγι-

κή της αλυσίδας Public, του επιχειρηματία Παναγιώτη Γερμανού, να δημιουργή-
σει καταστήματα «νέας γενιάς». Η αρχή έγινε από το πρώην τοπικό κατάστημα Me-
diaMarkt στον Γέρακα, το οποίο, ως Public, καλείται να αποτελέσει τον οδηγό για
την επέκταση του δικτύου καταστημάτων «νέας γενιάς», όπου οι καταναλωτές θα
βρίσκουν χιλιάδες κωδικούς προϊόντων τεχνολογίας, πληροφορικής αλλά και βι-
βλία. Αυτό όμως που αναμένεται να κάνει τη διαφορά είναι το λανσάρισμα όλων
των κατηγοριών μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών. 

• Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι
έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οι-
κογένειας από 5.000 ευρώ έως 10.000
ευρώ και θα λάβουν επιδότηση 45%.

• Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν όσοι
έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οι-
κογένειας από 10.000 ευρώ έως 20.000
ευρώ και θα λάβουν επιδότηση 35%.

• Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν όσοι
έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οι-
κογένειας από 20.000 ευρώ και άνω και
θα λάβουν επιδότηση 30%. Όταν κλείσει η
πλατφόρμα μετά από 15 μέρες (5/7),
όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα
καταταγούν με βάση αντικειμενικά κριτή-
ρια, δηλαδή οικονομικά και κοινωνικά.

Ψηφιακό κουπόνι και SMS στο κινητό

Οι ωφελούμενοι δεν θα λάβουν χρήματα

στα χέρια τους, αλλά ψηφιακό κουπόνι.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να λάβει έως
τρία κουπόνια για αγορές κλιματιστικού,
ψυγείου ή καταψύκτη.

Αν η αίτηση εγκριθεί, ο δικαιούχος θα
λάβει SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει
δηλώσει και στην συνέχεια θα μπορεί να
απευθυνθεί για την αγορά της συσκευής
στους εμπόρους που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.

Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο τελευταί-
ος δεσμεύει το κουπόνι για διάστημα μέχρι
30 ημέρες, εντός του οποίου πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί η πώληση και παράδο-
ση της παλαιάς συσκευής. Αν εντός αυτού
του διαστήματος δεν ολοκληρωθεί η δια-
δικασία, τότε το κουπόνι είναι πάλι διαθέ-
σιμο στον δικαιούχο, ώστε να απευθυνθεί
σε άλλον προμηθευτή. 

   η υποβολή αιτήσεων

• Τριπλασιάζεται το bonus
για την ψηφιακή κάρτα 

• Οι δικαιούχοι, τα ποσά και
τα εισοδηματικά κριτήρια 
για να κάνετε την αίτηση
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Δόμηση σε εκτός σχεδίου: Τα   Δήμοι όπου ξεκινά η αναγνώριση
κοινόχρηστων οδών 
1. Δωδεκάνησα: Πρόκειται για τους Δήμους Αγαθο-

νησίου, Αστυπάλαιας, Καλυμνίων, Καρπάθου
(Καρπάθου, Ολύμπου), Κάσου, Κω (Δημοτικές
Ενότητες Δικαίου, Ηρακλειδών, Κω), Λειψών, Λέ-
ρου, Μεγίστης, Νισύρου, Πάτμου, Ρόδου (Δ.Ε.
Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αττάβυρου, Αφάντου, Ιαλυ-
σού, Καλλιθέας Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρό-
δου, Πεταλούδων), Σύμης, Τήλου και Χάλκης. 

2. Έβρος: Δήμος Σαμοθράκης. 
3. Εύβοια: Δήμος Σκύρου. 
4. Ζάκυνθος: Δήμος Ζακύνθου (Δ.Ε. Ζακυνθίων, Αλυ-

κών, Αρκαδίων, Αρτεμισίων, Ελατιών, Λαγανά).
5. Καβάλα: Δήμος Θάσου.
6. Κέρκυρα: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόν-

τιων Νήσων (Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων Παλαι-
οκαστριτών, Παρελιών, Φαιάκων, Ερεικούσσης,
Μαθρακίου, Οθωνών), Βόρειας Κέρκυρας (Δ.Ε.
Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου, Κασσωπαί-
ων), Νότιας Κέρκυρας (Δ.Ε. Κορισσίων, Λευκιμ-
μαίων, Μελιτειέων), Παξών (Δ.Ε. Παξών). 

7. Κεφαλληνία: Δήμος Ιθάκης, Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.
Αργοστολίου, Ελειουπρόνων, Ερισού, Λειβα-
θούς, Πυλαρέων, Σάμης Ομαλών), Ληξουρίου
(Δ.Ε. Παλίκης). 

8. Κυκλάδες: Αφορά τους Δήμους Αμοργού, Ανάφης,
Άνδρου (Δ.Ε. Άνδρου, Κόρθιου, Υδρούσας), Αντι-
πάρου, Θήρας (Δ.Ε. Θήρας, Οίας), Ιητών, Κέας
(Δ.Ε. Κέας-Ιουλίδος), Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου,
Μυκόνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δ.Ε. Δρυ-
μαλίας, Νάξου, Δονούσης, Ηρακλειάς, Κουφονη-
σίων, Σχοινούσσης), Πάρου, Σερίφου, Σικίνου,
Σίφνου, Ερμούπολης-Σύρου (Δ.Ε. Ερμουπόλεως,
Άνω Σύρου, Ποσειδωνίας), Τήνου (Δ.Ε. Εξωμ-
βούργου, Τήνου, Πανόρμου), Φολεγάνδρου. 

9. Λέσβος: Πρόκειται για τους εξής Δήμους: Αγίου
Ευστρατίου, Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε. Αγίας Παρα-
σκευής, Ερεσού, Αντίσσης, Καλλονής, Μανταμά-
δου, Μήθυμνας, Πέτρας, Πολιχνίτου), Λήμνου
(Δ.Ε. Ατσίκης, Μούδρου, Μύρινας, Νέας Κούτα-
λης), Μυτιλήνης (Δ.Ε. Μυτιλήνης, Αγιάσου, Γέ-
ρας, Ευεργετούλας, Λουτροπόλεως, Θέρμης,
Πλωμαρίου).

10. Λευκάδα: Αφορά τους Δήμους Λευκάδας (Δ.Ε.
Λευκάδος, Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς,
Σφακιωτών, Καλάμου, Καστίου) και Μεγανησίου.

11. Μαγνησία: Δήμοι Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου. 
12. Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς: Δήμοι Αγκι-

στρίου, Αίγινας, Κυθήρων (Δ.Ε. Κυθήρων, Αντικυ-
θήρων), Πόρου, Σαλαμίνος (Δ.Ε. Αμπελακίων,
Σαλαμίνος), Σπετσών, Ύδρας. 

13. Σάμος: Δήμοι Ικαρίας (Δ.Ε. Αγίου Κήρυκου,
Εύδηλου, Ραχών), Ανατολικής Σάμου (Δ.Ε.
Βαθέος, Πυθαγορείου), Δυτικής Σάμου (Δ.Ε.
Καρλοβασίων, Μαραθόκαμπου), Φούρνων
Κορσεών (Δ.Ε. Φούρνων Κορσεών).

14. Χανιά: Αφορά τον Δήμο Γαύδου.
15. Χίος: Δήμοι Οινουσσών, Χίου (Δ.Ε. Χίου, Αγίου

Μηνά, Αμάνης, Ιωανίας, Καμποχώρων, Καρδαμύ-
λων, Μαστιχοχωρίων, Ομηρούπολης), Ψαρών.

Α πό 69 δήμους της χώρας ξε-
κινά η διαδικασία αναγνώρι-
σης κοινόχρηστων οδών, γε-

γονός που μπορεί να επιφέρει σημαν-
τικές ανατροπές για χιλιάδες ιδιοκτή-
τες ακινήτων εκτός σχεδίου, ενώ η
διαδικασία για το σύνολο της χώρας
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30
Ιουνίου 2025. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετι-
κή διάταξη νόμου του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, η οριοθέ-

τηση των εκτός σχεδίου κοινόχρηστων
οδών θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέ-
ση με τη δυνατότητα δόμησης και απο-
τελεί κρίσιμη παράμετρο των τοπικών
πολεοδομικών σχεδίων και του γενικού
πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας. 

Τα 8 κρίσιμα σημεία

Την πρακτική εφαρμογή του νέου
πλαισίου αναλύει στο «Π» η κα Μπα-
κλατζή ως εξής:

1. Κοινόχρηστοι δρόμοι. Είναι οι εθνι-
κοί, επαρχιακοί, όσοι ενώνουν οικι-
σμούς, είναι προ του 1923 και έχουν
αναγνωριστεί από τις παλαιές νομαρχίες. 

2. Δημοτικοί δρόμοι είναι όσοι εξυπη-
ρετούν τις κάθε είδους ανάγκες οδικών
μετακινήσεων ενός δήμου ή δημοτικής
ενότητας, εντός των ορίων τους. 

3. Οι δημοτικές οδοί διακρίνονται
στις Κατηγορίες Α και Β. Οι δημοτικές
οδοί κατηγορίας Α παρέχουν δικαίω-
μα «προσώπου» για δόμηση, μετά από
ειδική μελέτη. Οι δημοτικές οδοί Κα-
τηγορίας Α πρέπει να έχουν ελάχιστο
πλάτος 6 μέτρα και της Κατηγορίας Β,
5 μέτρα. Δύο παράλληλες οδοί που
έχουν κοινά σημεία αφετηρίας και
τερματισμού και αντίθετη μεταξύ τους
φορά αποτελούν ενιαία δημοτική οδό

«Όλα είναι στον αέρα»
Όπως δηλώνει στο «Π», η ειδική πολεοδόμος-χωροτάκτης Γραμματή Μπακλα-

τζή (φωτό), με πολυετή εμπειρία στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό,
«χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου αντιμετωπίζουν
πρόβλημα δόμησης, καθώς αν το συμβόλαιο αγοράς του αγροτεμαχίου έχει γίνει
μετά το 2004, θα πρέπει να έχει ελάχιστο πρόσωπο 25 μέτρα σε κοινόχρηστο
δρόμο, αλλά επειδή δεν έχει γίνει επίσημη θεσμοθέτηση των δρόμων, όλα είναι

στον αέρα». Μάλιστα, όπως προσθέτει η κα Μπακλατζή, «το πρόβλημα
είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με συνε-

χείς αποφάσεις του, τα τελευταία χρόνια, ακυρώνει διοικητικές
πράξεις νομαρχών, δημάρχων και περιφερειαρχών που αναγνώρι-
σαν δρόμους ως κοινόχρηστους και θεωρεί ότι η αρμοδιότητα αυ-
τή ασκείται από το κράτος στο πλαίσιο ολοκληρωμένων πολεοδο-

μικών σχεδίων, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού». Η κα Μπα-
κλατζή επισημαίνει ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρείται λύση του προβλήματος, κα-
θώς καθορίζει ποιοι δρόμοι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών είναι δη-

μοτικοί και με ποιες προϋποθέσεις θα οικοδομούνται τα παρόδια γήπεδα.

του Λουκά Γεωργιάδη
loukas1972@gmail.com
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  8 σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

κατηγορίας Α, εφόσον η κάθε μία από τις
δύο οδούς έχει πλάτος τουλάχιστον τεσσά-
ρων μέτρων ή ενιαία δημοτική οδό Β, εφό-
σον η κάθε μία από τις δύο οδούς έχει πλά-
τος τουλάχιστον τριάμισι μέτρων. 

4. Βάσει νόμου ο πολιτικός μηχανικός
εξετάζει τους όρους αρτιότητας και δόμη-
σης των ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου, όταν
υπάρχει κοινόχρηστη οδός. 

5. Δεν ισχύει η οποιαδήποτε βεβαίωση
του οικείου δήμου για αναγνώριση ενός
δρόμου ως κοινόχρηστου. 

6. Ο οικείος δήμος δεν μπορεί να διανοί-
ξει δρόμο και να τον θέσει σε κοινή χρήση,
καθώς δεν αποτελεί δική του υπόθεση.
Άρα, κάθε διάνοιξη ή διαπλάτυνση ή κατάρ-
γηση δρόμων είναι παράνομη. 

7. Δρόμοι που ανοίχθηκαν στο παρελθόν,
αλλά δεν αναγνωρίζονται από την Πολεο-
δομία, δεν θεωρούνται κοινόχρηστοι. 

8. Δεν αποτελεί κοινόχρηστη οδό ο αγρο-
τικός δρόμος που διανοίχθηκε με συμφω-
νία των ιδιοκτητών των γειτονικών ακινή-
των ή χρησιμοποιείται για κοινή χρήση. 

Τι επισημαίνει στο «Π» η
ειδική πολεοδόμος Γραμματή

Μπακλατζή για τη νέα
νομοθεσία του ΥΠΕΝ

Θ εαματικές ανατροπές μέσω της νομιμοποίησης
τουλάχιστον 500.000 αυθαιρέτων φέρνει η ει-
σαγωγή του μοντέλου της μεταφοράς συντελε-

στή δόμησης, ενώ την ίδια στιγμή έρχονται μεγάλες ανα-
τροπές στην αρτιότητα και τους όρους δόμησης στα
εκτός σχεδίου αγροτεμάχια άνω των 4 στρεμμάτων, με
την οριοθέτηση των οικισμών και την ονοματοδοσία και
τον χαρακτηρισμό των αγροτικών οδών, σε ολόκληρη
την επικράτεια. 

Το «κλειδί» για τις παραπάνω παρεμβάσεις είναι η ολο-
κλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, η
οποία θα οδηγήσει στην τακτοποίηση χιλιάδων ακινήτων
με πολύ βαριές παραβάσεις (Κατηγορίας 5), όπως υπέρ-
βαση όρων δόμησης σε τετραγωνικά, κάλυψη και ύψος.
Με αυτόν τον τρόπο και ενόψει... εκλογών, τα ακίνητα αυ-
τά θα εξαιρεθούν από την κατεδάφιση. Από την άλλη
πλευρά, σύμφωνα με διάταξη του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων θα πρέπει
να αποδείξουν με τη χρήση αεροφωτογραφιών τον χρόνο
κατασκευής του αυθαιρέτου. 

Ήδη, έχουν οριστεί οι 42 δήμοι (συνολικά 124 περιοχές)
σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως
Υποδοχείς Συντελεστή Δόμησης και έτσι όποιος έχει αυ-
θαιρετήσει θα μπορεί να κάνει χρήση της μεταφοράς τε-
τραγωνικών μέτρων. Έτσι, οι ιδιοκτήτες διατηρητέων ή δε-
σμευμένων οικοπέδων θα βγουν με αυτόν τον τρόπο από
την ομηρία στην οποία βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια,
καθώς, με την ενεργοποίηση του μέτρου της μεταφοράς
του συντελεστής δόμησης, θα χτίζονται περισσότερα τε-
τραγωνικά σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές, τα οποία
αντιστοιχούν σε αξίες των επιφανειών δόμησης από δια-
τηρητέα κτίρια. Η ολοκλήρωση των μελετών στις ζώνες
που θα υποδεχθούν τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα λόγω
μεταφοράς συντελεστή δόμησης πρέπει να έχει γίνει έως
τις 30 Ιουνίου 2025. 

Οι 42 δήμοι, δημοτικές ενότητες και περιοχές, στις

οποίες μπορεί να γίνει μεταφορά του συντελεστή δόμη-
σης, είναι οι εξής: Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφ-
νης-Υμηττού, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Πα-
πάγου-Χολαργού, Κηφισιάς (Νέα Ερυθραία, Κηφισιά), Λυ-
κόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Φιλο-
θέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου, Περιστερίου, Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού, Αιγάλεω, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύ-
ρου, Αχαρνών, Διονύσου (ενότητες Αγίου Στεφάνου,
Κρυονερίου, Άνοιξης), Παλλήνης (Παλλήνη, Ανθούσα, Γέ-
ρακας), Πειραιώς, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας-
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Καβάλας
(Φίλιπποι, Καβάλα), Νέστου (Χρυσούπολη), Αμπελοκή-
των-Μενεμένης, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκευών (Συ-
κεών, Νεάπολης Πεύκων, Αγίου Παύλου), Παύλου Μελά
(Σταυρούπολη, Πολίχνη, Ευκαρπία), Πυλαίας-Χορτιάτη
(Πυλαία, Πανόραμα, Χορτιάτης), Καστοριά (Καστοριά, Βί-
τσι, Αγία Τριάδα, Δ.Ε. Μακεδνών), Ορεστίδος, Βόλου
(Αγριά, Αισωνία, Αρτέμιδα, Βόλος, Ιωλκός, Πορταριά), Λα-
μιέων, Λεβαδέων (Δ.Ε. Λεβαδέων, Κορώνειας), Θηβαίων
(Θίσβη), Πατρέων, Ναυπλιέων, Ηρακλείου Κρήτης (Νέα
Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Δ.Ε. Τεμένους και Γοργολαϊ-
νης), Χανίων (Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Νέας Κυδωνίας, Χανίων,
Σούδας, Κεραμιών, Θερισού, Ελευθερίου Βενιζέλου). 

Οριοθέτηση οικισμών

Από 13 περιοχές της χώρας θα ξεκινήσει η νέα οριοθέ-
τηση των οικισμών προ του 1923 με πληθυσμό κάτω των
2.000 κατοικιών, γεγονός που ξεμπλοκάρει τις μεταβιβά-
σεις και την έκδοση οικοδομικών αδειών, τόσο για προ-
σθήκες σε υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νομιμοποιήσεις
αυθαιρέτων. 

Το πρόβλημα με τους συγκεκριμένους οικισμούς ξεκί-
νησε από τη στιγμή που εκδόθηκε απόφαση από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για την κατάργηση των παλιών
πολεοδομικών αποφάσεων που γίνονταν από τις τότε νο-
μαρχίες και από τότε υπάρχει κενό, το οποίο θα καλυφθεί
μέχρι την έγκριση των νέων μελετών. Οι παρεμβάσεις που
θα γίνουν αφορούν σε πρώτη φάση στις περιοχές των
εξής Δήμων: Αγίου Βασιλείου (Δημοτικές Ενότητες Λάμ-
πης, Φοίνικα), Αγράφων (Δ.Ε. Ασπροποτάμου, Απεραν-
τίων, Βίνιανης, Φραγκίστας, Αγράφων), Αμαρίου (Δ.Ε. Σι-
βρίτου, Κουρητών), Αποκορώνου (Δ.Ε. Αρμενίων, Κρυνο-
ερίδας, Γεωργιουπόλεως, Άση Γωνιάς, Βάμου, Φρε), Ζί-
τσας (Δ.Ε. Ζίτσας, Εκάλης, Μολοσσών, Πασσαρώνος, Ευ-
ρυμενών), Καντάνου-Σελίνου (Δ.Ε. Καντάνου, Ανατολι-
κού Σελίνου, Πελεκάνου), Καστοριάς (Δ.Ε. Κορεστίων,
Καστοριάς, Βιτσίου, Καστρακίου, Αγίων Αναργύρων,
Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Κλεισούρας, Μακεδνών),
Μαλεβιζίου (Δ.Ε. Τυλισού, Γαζίου, Κρουσώνα), Δήμος
Μετσόβου (Δ.Ε. Μηλέας, Μετσόβου, Εγνατίας), Νεστορί-
ου (Δ.Ε. Ακριτών, Νεστορίου, Γράμμου, Αρρενών), Πρε-
σπών (Δ.Ε. Πρεσπών, Κρυσταλλοπηγής), Δήμος Πωγωνί-
ου (Δ.Ε. Πωγωνιανής, Λαβδανής, Άνω Πωγωνίου, Δελβι-
νακίου, Καλπακίου, Άνω Καλαμά) και Χανίων (Δ.Ε. Ακρω-
τηρίου, Νέας Κυδωνίας, Χανίων, Σούδας, Κεραμιών, Θε-
ρισού, Ελευθερίου Βενιζέλου). 

Λουκάς Γεωργιάδης 

Ποιοι δήμοι μπορούν 
να υποδεχθούν επιπλέον 
τετραγωνικά

Νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων 
με μεταφορά 
συντελεστή 
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Ηκυβέρνηση «έχει αποτύχει να αντι-
μετωπίσει την υγειονομική κρίση»,
αποφαίνεται ο Βαγγέλης Αποστό-

λου, και «αποδεικνύεται ανίκανη να αντι-
μετωπίσει τώρα την ενεργειακή κρίση».

Ταυτόχρονα, δηλώνει σίγουρος για την
πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις εκλογές, κα-
θώς «εκφράζει τις δυνάμεις της παραγω-
γής, της επιστήμης, της τεχνολογίας, του
πνεύματος και του πολιτισμού». Ως βου-
λευτής Εύβοιας, είναι προβληματισμένος,
επειδή «δεν έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά
έργα», μετά την ολοκληρωτική καταστρο-
φή από πυρκαγιές και πλημμύρες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει πως ο κ. Μητσοτά-
κης θα «αποδράσει» με πρόωρες εκλο-
γές. Θα αποδράσει από τι και γιατί;

Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε διπλή κρί-
ση, κοινωνική και γεωπολιτική, που φαίνε-
ται ότι δεν μπορεί να τη διαχειριστεί ο κ.
Μητσοτάκης. Γι’ αυτό και ετοιμάζεται να
αποδράσει.

Οφείλει όμως να δείξει και την απαραί-
τητη εθνική ευθύνη, ξεκαθαρίζοντας τα
πράγματα για τον χρόνο των επόμενων
εκλογών. Όσο και να προσπαθεί να αντι-
στρέψει την κατάρρευσή του με ανεπαρκή
επιδόματα, δεν θα τα καταφέρει.

Έχει ήδη αποτύχει να αντιμετωπίσει
επαρκώς την υγειονομική κρίση, αποδει-
κνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει τώρα την
ενεργειακή κρίση και με τα μέτρα που παίρ-
νει για αντιμετώπιση της ακρίβειας στοχο-
ποιεί, αντί να υπηρετεί, τον κόσμο της ερ-
γασίας, τους ασθενέστερους και τη μεσαία
τάξη. Όλα αυτά καθιστούν μονόδρομο την
άμεση προσφυγή στις εκλογές.

Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να κυβερνή-
σει, με σαφές, πειστικό, εφικτό εναλ-
λακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης
και με συγκροτημένη ομάδα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκ-

φράζει στον προγραμματικό του λόγο όλες
τις δυνάμεις της κοινωνίας. Δηλαδή τις δυ-
νάμεις της παραγωγής, της επιστήμης, της
τεχνολογίας, του πνεύματος και του πολιτι-
σμού.

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε
στην αλλαγή των συνθηκών που έχει επι-
βάλει ο νεοφιλελευθερισμός σε βάρος
των εργαζομένων, των ανέργων, των γυ-
ναικών, των νέων, του περιβάλλοντος.
Να επαναφέρουμε τη Δημόσια Διοίκηση
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου
αντί της υπηρέτησης των συμφερόντων
του κεφαλαίου.

Γι’ αυτό και προωθούμε τη συνεργασία
των πολιτικών δυνάμεων στη βάση προ-
γραμματικών θέσεων και με στόχο τη προ-
οδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Είστε από την Εύβοια. Τι κλίμα επι-
κρατεί εκεί; Η κυβέρνηση εκπλή-
ρωσε τις υποσχέσεις της για τις ζη-

μιές που προκάλεσαν πλημμύρες
και πυρκαγιές;

Βιώσαμε την περασμένη χρονιά την ολο-
κληρωτική καταστροφή της Βόρειας Εύ-
βοιας. Σας μιλάω για την περιοχή που έχω
γεννηθεί και μεγαλώσει. Στο δικό μου το
χωριό, σε οποιοδήποτε σημείο του ορίζον-
τα κι αν σταθείς, δεν θα δεις άλλη εικόνα
πλην της στάχτης να έχει κυριαρχήσει.

Για εμάς, την επόμενη ημέρα κυρίαρ-
χο ήταν να έχουμε την περιβαλλοντική
αποκατάσταση ως προτεραιότητα, αλλά
και με την ίδια προτεραιότητα την από-
δοση των ενισχύσεων και των αποζη-
μιώσεων σε όσους καταστράφηκαν.
Γιατί αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει
είναι η επόμενη ημέρα, δηλαδή να αι-
σθάνονται ότι έχουν μια Πολιτεία η
οποία τους βοηθάει για να κρατηθούν
στο τόπο τους, πράγμα το οποίο ως ει-
κόνα δεν αποκομίζεται σήμερα.

Έχουν γίνει μερικά αντιδιαβρωτικά έργα,
αυτά που λέμε τα χαμηλής επέμβασης,
κλαδοπλέγματα - κορμοπλέγματα, αυτά
που κάπως λειτούργησαν, γιατί δεν είχαμε
μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια. Αυτά ήταν
μια πρώτη προσέγγιση που προσφέρει ελά-
χιστα. Υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα με
τα φράγματα βάρους, είναι αυτά που λέμε
τα αντιπλημμυρικά έργα, εκεί δεν έχει γίνει
δουλειά και το φοβόμαστε αυτό. Έχουν
μπει στη διαδικασία, αλλού έχουν ολοκλη-
ρωθεί μελέτες, αλλού δεν έχει πέσει ούτε
ένα κυβικό.

Bουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ 

parginos@paraskhnio.gr

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό

Εκφράζετε μια σιγουριά για πρω-
τιά του ΣΥΡΙΖΑ, στις επερχόμε-
νες εκλογές. Τι σας κάνει να πι-
στεύετε στη σίγουρη, όπως την
εκφράζετε, νίκη;

Θα είμαστε πρώτο κόμμα και με δια-
φορά, γιατί αυτό βιώνουμε επισκεπτό-
μενοι τους πολίτες στα χωριά, αυτό
μας δείχνει το κλίμα της απογοήτευ-
σης προς την κυβέρνηση, πόσω μάλ-
λον ειδικά όσον αφορά τα ζητήματα
της επιβίωσής τους.

Δεν είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν
τέτοιες ακρίβειες στην ενέργεια και
προστίθενται και οι υπερβολικές ει-
σπράξεις από πλευράς ΦΠΑ και Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης, που είναι
πολλαπλάσιες, την ίδια στιγμή να μην
αποδίδεται στον καταναλωτή ούτε αυ-
τή η επιβάρυνση που προκύπτει.

Δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση να
στηρίξει τους πολίτες απέναντι στο
τσουνάμι της ακρίβειας αλλά μόνο να
τους κοροϊδέψει με επιδόματα με ημε-
ρομηνία λήξης τις πρόωρες εκλογές.

Βαγγέλης Αποστόλου 

«Στόχος μας είναι να
προχωρήσουμε στην αλλαγή

των συνθηκών που 
έχει επιβάλει 

ο νεοφιλελευθερισμός σε
βάρος των εργαζομένων, 

των ανέργων, των γυναικών,
των νέων, 

του περιβάλλοντος»

*Πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης

«Η κυβέρνηση δεν 
στηρίζει την κοινωνία» 
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Στον 6ο όροφο της Χαρ. Τρικούπη, όπου
βρίσκεται το γραφείο του προέδρου του
ΠΑΣΟΚ, οι συνεργάτες του από τη μια

πλευρά έχουν ανοίξει ημερολόγια και κυκλώ-
νουν τις πιθανές ημερομηνίες για την προκή-
ρυξη εκλογών το φθινόπωρο και από την άλλη
έχουν «απλώσει» τις λίστες με τους υποψήφι-
ους βουλευτές που παρέδωσε η αρμόδια επι-
τροπή υπό τον Βαγγέλη Αργύρη. 

Στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι λίστες
με τα ψηφοδέλτια το αργότερο μέχρι τα μέσα
Ιουλίου, καθώς θέλουν να αποφύγουν τον οποι-
οδήποτε εκλογικό αιφνιδιασμό από τον πρωθυ-
πουργό. Πλέον μένει η διαδικασία της τελικής
επιλογής και τα λεγόμενα «λαμπερά ονόματα»,
κάτι που χειρίζονται προσωπικά ο Νίκος Αν-

δρουλάκης και ορισμένοι εκ των στενών συνερ-
γατών του. 

Το βασικό χαρακτηριστικό των νέων υποψη-
φίων είναι η ηλικιακή ανανέωση, η οποία επιχει-
ρείται να «μπολιαστεί» με την εμπειρία καταξιω-
μένων στελεχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-
μήσεις, η ανανέωση των υποψηφίων καταγρά-
φει ένα ποσοστό που αγγίζει το 60% και μάλιστα
το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
προθυμία των πολιτών για συμμετοχή στον
εκλογικό αγώνα του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει και το
ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί για το κόμμα. 

aantonopoulos10@gmail.com 
του Αντώνη Ι. Αντωνόπουλου

Στη Χαρ. Τρικούπη, οι μισοί
«κυκλώνουν» τις πιθανές

ημερομηνίες εκλογών 
το φθινόπωρο και οι άλλοι

έχουν «απλώσει» τις λίστες με
τους υποψήφιους βουλευτές

«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»
Ένα άλλο στοιχείο που αποτελεί κομβικό σημείο για τη συμπλήρωση του πολιτικού παζλ της αν-

θρωπογεωγραφίας των ψηφοδελτίων είναι και η επιλογή προσώπων τα οποία, εκτός από το κοινω-
νικό γκελ, μπορούν να εκπροσωπούν και να περνούν προς τα έξω το μήνυμα της «πολιτικής διαρ-
ροής» του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να περάσουν στην κοινωνία πως όχι μόνο σταμάτησε η φυγή στελεχών
του ΠΑΣΟΚ προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα υπάρξει
ένα γενικό προσκλητήριο για επιστροφή, του στιλ «ανοίξαμε και σας περιμένουμε» . Εξάλλου για τα
πρωτοκλασάτα στελέχη που… αλλαξοπίστησαν η πόρτα είναι κλειστή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
υπάρχει «απαγορευτικό» για μια σειρά στελεχών που η συμπεριφορά τους στα «πέτρινα χρόνια» ήταν
καθαρά με πολιτικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν συζητήσεις
αλλά και συμφωνίες που θα φανούν στην πορεία. 

Γράψε-σβήσε στα «πράσινα» ψηφοδέλτια

Προς το παρόν, σε «μεταγραφικό επίπεδο» τα ονόματα που… παίζουν στα
σίγουρα είναι του συνταγματολόγου και πρώην ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ Κώστα Χρυσόγονου και του πανεπιστημιακού και πρώην υπουργού Γιάν-
νη Πανούση. Στον εκλογικό σχεδιασμό της Χαρ. Τρικούπη ιδιαίτερη βαρύτη-
τα, για ευνόητους λόγους, δίνεται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονί-
κης. 

Η Α’ Αθήνας

Στην Α’ Αθήνας ξεχωρίζει η υποψηφιότητα του Κώστα Σκανδαλίδη. Από
κοντά ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ το βάπτισμα του πυρός με αξιώσεις θα
πάρει η δικηγόρος Ρωξάνη Μπέη (δημοτική σύμβουλος και κόρη του αεί-
μνηστου δημάρχου της Αθήνας Δημήτρη Μπέη). Στα πρόσωπα που αναμέ-
νεται να πρωταγωνιστήσουν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο οικονομολό-
γος Δημήτρης Οικονόμου, γιος του πρώην υπουργού Παντελή Οικονόμου, η
πανεπιστημιακός Ζέφη Δημαδάμα, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Δημή-
τρης Καρέλας, η Πόπη Γιαννοπούλου κ.ά.

Ο Βορράς

Στη Βόρεια Αθήνα ξεχωρίζει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο
θα είναι εκ νέου οι Παναγιώτης Βλάχος, Κατερίνα Μπατζελή και Μιλένα
Αποστολάκη – (η τελευταία διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις). Ακούγονται τα
ονόματα της ηθοποιού Γωγώ Μπρέμπου, της δικηγόρου Ρένιας Ζαρκαδού-
λια αλλά και του μοντέλου Ερίκου Πετιλόν, όπως τουλάχιστον ο ίδιος απο-
κάλυψε δημοσίως. Το άκουσμα όμως της υποψηφιότητας του προκάλεσε
ποικίλα σχόλια, όχι απαραίτητα κολακευτικά…

Ο Νότος

Στη Νότια Αθήνα: Η Τόνια Αντωνίου θα διεκδικήσει την επανεκλογή της
απέναντι στον Παύλο Χρηστίδη και τον στενό συνεργάτη του Νίκου Ανδρου-
λάκη, Στέφανο Ξεκαλάκη. Εκεί θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους, μεταξύ άλ-
λων, οι Γιώργος Πεταλωτής, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, Μαρία Τσέλιου και
Αναστασία Σιμητροπούλου. 

Η Δύση

Στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, η βουλευτής Νάντια Γιαννακοπούλου
«παίζει δυνατά», αλλά θα βρεθεί στα ίδια… χαρακώματα με τους Μιχάλη
Καρχιμάκη, Θανάση Κατερινόπουλο, Ηρακλή Δρούλια, Νανά Βρυώνη κ.ά.

Η Ανατολή

Στην Ανατολική Αττική, o πρώην γραμματέας του κόμματος, Μανώλης Χρι-
στοδουλάκης, καταγράφει έντονη δραστηριότητα. Το ίδιο όμως και οι Βάσια
Αναστασίου, Γιάννης Σμέρος, Λάζαρος Καραούλης, Χρήστος Ξενοκώστας κ.ά. 

Ο Πειραιάς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας του Α’ Πειραιά. όπου ενδεχο-
μένως να δούμε ξανά τον Παναγιώτη Φασούλα και σίγουρα τον επιχειρημα-
τία Λευτέρη Χρυσοφάκη. Στη Β’ Πειραιά, ξεχωρίζουν οι Δημήτρης Διαμαντί-
δης, Γιάννης Τσούτσας, Λεωνίδας Αθανασιάδης.

Η Θεσσαλονίκη

Στη Βόρεια Ελλάδα το ντέρμπι αναμένεται σκληρό. Στην Α’ Θεσσαλονί-
κης, ο νυν βουλευτής Χάρης Καστανίδης θα βρεθεί στο ίδιο τερέν με τον εκ-
πρόσωπο του ΠΑΟΚ Κυριάκο Κυριάκο και τον Αντώνη Σαουλίδη. Στη Β’ Θεσ-
σαλονίκης, ο Γιώργος Αρβανιτίδης αναμετράται με τον Θανάση Γλαβίνα.
Μάχη αναμένεται να δοθεί στο Ηράκλειο ανάμεσα στους Βασίλη Κεγκέρο-
γλου και Φραγκλίνο Παρασύρη, όπου εκεί υποψήφιος αναμένεται να είναι
και ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Για την ιστορία ο Γιώργος Καμίνης, που επρόκειτο σύμφωνα με πληροφο-
ρίες να διεκδικήσει έδρα στη Χίο, αποχωρεί για προσωπικούς λόγους από
την προεκλογική κούρσα.

Τα ονόματα που… παίζουν



Εν μέσω τουρκικών προκλήσεων, απο-
κτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η άποψη
ενός ανθρώπου που έζησε από κοντά

την κρίση των Ιμίων και υπηρέτησε ως κυ-
βερνήτης στη ναυαρχίδα του Στόλου. 

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του
στο «Π», ο βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ Στέ-
φανος Γκίκας μάς εξηγεί πώς και γιατί άφησε
τη λαμπρή καριέρα του στο Πολεμικό Ναυτικό,
μας αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το βιβλίο
που ετοιμάζεται να εκδώσει και μας μιλάει για
τα προσόντα του καλού ψαροντουφεκά. 

Πόσο έχει αλλάξει την αρχιτεκτονική
ασφαλείας στην Ευρώπη ο πόλεμος στην
Ουκρανία;

Η αρχιτεκτονική ασφαλείας ολόκληρου του
πλανήτη άλλαξε μετά την εισβολή και θεωρώ
ότι διαμορφώνεται κατά τρόπο αρνητικό για τη
Ρωσία. Η ΕΕ κατανόησε επιτέλους την ανα-
γκαιότητα να αποκτήσει ενιαία φωνή στα γεω-
πολιτικά δρώμενα και στρατηγική αυτονομία,
ενώ το ΝΑΤΟ «άδραξε» την ευκαιρία και ενι-
σχύει δραστικά την παρουσία του στα ανατολι-
κά κράτη-μέλη. Παράλληλα προχωρά με γορ-
γούς ρυθμούς η διαδικασία της νατοϊκής διεύ-
ρυνσης, με κράτη που παραδοσιακά τηρούσαν
ουδέτερη στάση, όπως η Σουηδία και η Φιλαν-
δία. Θα μιλάμε πλέον για μια νατοϊκή Ευρώ-
πη… Βεβαίως ένας παρατεταμένος πόλεμος
στην Ευρώπη, με τα χαρακτηριστικά αυτού της
Ρωσίας - Ουκρανίας, είναι πολύ επικίνδυνος
για την παγκόσμια ασφάλεια, γι’ αυτό και πρέ-
πει να τερματιστεί άμεσα. Ο αναθεωρητισμός
τον 21ο αιώνα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός!

Από όσο γνωρίζω, είστε μια οικογένεια
με βαθιές ρίζες στην Κέρκυρα. Από πότε;

Οι ρίζες της οικογένειας της μητέρας μου
χάνονται στους αιώνες της ιστορίας του νησι-
ού. Η οικογένεια του πατέρα μου καταγόταν

από την Κωνσταντινούπολη, ήταν Φαναριώτες
που εγκατέλειψαν την Πόλη μετά την Άλωση.
Από εκεί βρέθηκαν στη Μολδοβλαχία και στη
Βλαχία και ένα μέρος τους εγκαταστάθηκε εν
συνεχεία στη Βόρειο Ήπειρο. Στις μετοικήσεις
του 19ου αιώνα ήρθαν στην Κέρκυρα. 

Μάλλον έχετε «οικογενειακή παράδο-
ση» και στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς
ο πατέρας σας είχε παρασημοφορηθεί
ως στρατηγός. Φαντάζομαι θα σας είχε
διηγηθεί πολλές ιστορίες. Ποια θυμά-
στε ιδιαίτερα;

Ο πατέρας μου, Σωτήρης Γκίκας, υπηρέτη-
σε ως αξιωματικός του Στρατού από το 1945
έως το 1977 και εγώ εν συνεχεία ως αξιωμα-

τικός του Πολεμικού Ναυτικού μέχρι το 2007.
Υπηρετήσαμε δηλαδή 62 χρόνια αδιαλείπτως
στις Ένοπλες Δυνάμεις! Ως νέος αξιωματικός,
ο πατέρας μου υπηρέτησε ως διοικητής του
1ου Λόχου στο 596 Τάγμα Πεζικού την περίο-
δο του Εμφύλιου Πολέμου. Ήταν το Τάγμα
που αναγνωρίστηκε ως το πιο ηρωικό του
Εθνικού Στρατού. Πάντα, λοιπόν, μας διη-
γούνταν ιστορίες από αυτή την περίοδο, τις
δυσκολίες της εποχής, τις ηρωικές μάχες, το
«δέσιμο» με τους στρατιώτες, τα απρόοπτα,
τα παιχνίδια της τύχης, τις χαρές των νικών,
τις λύπες για τα παλικάρια που έπεσαν, τα δι-
δάγματα της ιστορίας κ.λπ. Αυτές οι ιστορίες
αποτέλεσαν την αφορμή να μελετήσω σε βά-
θος την περίοδο του Εμφύλιου Πολέμου και
να αποφασίσω να γράψω ένα βιβλίο το οποίο
ετοιμάζομαι να εκδώσω.

Τι θα περιέχει αυτό το βιβλίο;

Είναι ένα ιστορικό βιβλίο –προϊόν ιστορι-
κής έρευνας τριών ετών– που παρακολου-
θεί το 596 ΤΠ, από τη γέννησή του στα τέλη
του 1947 στην Πάτρα και για τα επόμενα
δύο χρόνια, μέχρι το τέλος του Εμφύλιου
Πολέμου στα βουνά του Γράμμου. Τα ιστορι-
κά στοιχεία «δένουν» σε καταπληκτικό βαθ-
μό με τη «Ζωντανή Μαρτυρία» του πατέρα
μου Σωτήρη Γκίκα, που περιγράφει με απλό
και κατανοητό τρόπο τα όσα βίωσε τις στιγ-
μές εκείνες, υπηρετώντας την πατρίδα. Στο
βιβλίο παρουσιάζονται και τα μείζονα πολιτι-

κά και στρατιωτικά γεγονότα της κρίσιμης
αυτής περιόδου. 

Στην καριέρα σας στο Πολεμικό Ναυτικό,
τι είναι αυτό που σας έχει μείνει χαραγ-
μένο στη μνήμη;

Έχω πολλές αναμνήσεις από το πρώτο έτος
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μέχρι και την τε-
λευταία μου θέση ως διευθυντής Ενημέρωσης
και εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας. Θα σας έλεγα όμως ότι δύο-τρεις
περιόδους συχνά ανακαλώ στη μνήμη μου. Την
περίοδο που υπηρέτησα στην Ελληνική Αντι-
προσωπεία στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυ-
ξέλλες, γιατί δώσαμε τότε πολλές διπλωματι-

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

22ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στην  Άννα Καραβοκύρη 
Φωτό: Κώστας Πρόφης

Βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ Στέφανος Γκίκας 

Θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου από τον Ταγίπ Ερντογάν; 

Διανύουμε μία περίοδο ακραίας τουρκικής προκλητικότητας. Η αναθεωρητική
ρητορική της Άγκυρας έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, υπάρχει μια ενορχηστρω-
μένη «επίθεση» στη χώρα μας, με καθημερινές απειλές και ανιστόρητες ερμηνείες
των Διεθνών Συνθηκών. Παράλληλα έχουμε και έντονη προκλητική συμπεριφορά
στο πεδίο. Σε αυτό το πολυεπίπεδο σκηνικό έντασης, αυξάνεται μοιραία η πιθανό-
τητα ενός αχρείαστου επεισοδίου, το οποίο θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κρίση.
Γι’ αυτό η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Υπάρ-
χουν εγρήγορση και ετοιμότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε όλα δε τα διεθνή fora
αποκαλύπτουμε τις ανιστόρητες, παράνομες και παράλογες τουρκικές διεκδική-
σεις. Οι Έλληνες, πάντως, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς, αφού η αποτρεπτική
ισχύς της χώρας μας είναι μεγάλη και συνεχώς ενδυναμώνεται.

«Η αποτρεπτική ισχύς της χώρας   
«Ένας παρατεταμένος

πόλεμος στην Ευρώπη, με τα
χαρακτηριστικά αυτού της
Ρωσίας - Ουκρανίας, είναι
πολύ επικίνδυνος για την
παγκόσμια ασφάλεια, γι’

αυτό και πρέπει να
τερματιστεί άμεσα»
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κές μάχες. Βέβαια την περίοδο των Ιμίων που
ήμουν κυβερνήτης της ΤΠΚ ΑΝΝΙΝΟΣ, αλλά
και το 2003-2004, όταν και είχα την τιμή να
υπηρετήσω ως κυβερνήτης της Ναυαρχίδας
του Ελληνικού Στόλου της Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ,
όπου λάβαμε μέρος σε αρκετές αποστολές τό-
σο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. 

Πώς μπήκε η πολιτική στη ζωή σας; 

Στην οικογένειά μας, εκτός από στρατιωτι-
κή, υπήρχε και πολιτική αναφορά, αφού και ο
πατέρας μου ασχολήθηκε με την πολιτική και
υπήρξε επίσης βουλευτής. Συνεπώς, η πολιτι-
κή διαδικασία δεν μου ήταν ξένη και δεν απέ-
κλεια ποτέ το ενδεχόμενο να ασχοληθώ με την
πολιτική, μετά όμως την καριέρα μου στο Πο-
λεμικό Ναυτικό. Ωστόσο η τοποθέτησή μου
ως εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας επιτάχυνε τη διαδικασία και το
2007 παραιτήθηκα για να ξεκινήσω την ενα-
σχόλησή μου με την κεντρική πολιτική.

Τι σημαίνει για εσάς η πολιτική;

Ανιδιοτελής προσφορά στον πολίτη και
στον τόπο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη προσφορά στον
τόπο σας;

Το γεγονός ότι επί 15 ολόκληρα χρόνια είμαι
αδιάκοπα παρών και απόλυτα αφοσιωμένος
στον τόπο μου και στους πολίτες της Κέρκυ-
ρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων.

Παρά τις πολλές ατυχίες που είχα στην πολιτι-
κή μου διαδρομή, παρέμεινα και παραμένω
κοντά τους, προσπαθώντας να προωθήσω λύ-
σεις στα πολλά προβλήματα του τόπου και στα
δίκαια αιτήματα των πολιτών. Πάνω σε αυτήν
τη βάση πορευόμαστε και πετυχαίνουμε πράγ-
ματα, είτε πρόκειται για την επίλυση χρονιζόν-
των ζητημάτων, όπως είναι π.χ. η παράδοση
των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους
τους μετά από 12 χρόνια, ή η ύδρευση της
Κέρκυρας που δρομολογήσαμε, είτε η βελτίω-
ση των λιμενικών υποδομών με τα 26 εκατομ-
μύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε, ή ακόμη και η
συνέχιση της λειτουργίας του μοναδικού τρα-
πεζικού καταστήματος των Παξών, ή η λει-
τουργία μόνιμου Επιτηρητικού Φυλακίου του
Στρατού στους Οθωνούς. Είναι πάρα πολλά
που θα μπορούσα να πω.

Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα
που έχετε θέσει ως βουλευτής για την
Κέρκυρα;

Ένα μεγάλο στοίχημα είναι να γίνει η Κέρκυ-
ρα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ΝΑ Με-
σογείου. Ήταν προεκλογική μου δέσμευση η
οποία υιοθετήθηκε από τον πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και βήμα-βήμα προχωράμε
στην υλοποίησή της. Ήδη βρίσκεται σε εξέλι-
ξη μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για τη δημι-
ουργία μαρίνας Mega Yacht στον λιμένα της
Κέρκυρας, ενώ έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική
διαδικασία και για τη μαρίνα της Λευκίμμης

στον Νότο. Ακολουθεί η μαρίνα της Ημερο-
λιάς στον Βορρά και της Λάκκας Παξών. Επί-
σης μετά από χρόνια ξεκίνησε η μαρίνα στο
«Καφέ Γυαλί», στην παλαιά Πόλη της Κέρκυ-
ρας. Θα αναβαθμιστούν και άλλες, μικρότε-
ρες μαρίνες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντι-
κό εγχείρημα το οποίο θα φέρει πολλές νέες
θέσεις εργασίας και πλούτο στο νησί. Ένα άλ-
λο στοίχημα, για το οποίο βεβαίως τον πρώτο
λόγο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η ου-
σιαστική βελτίωση του οδικού μας δικτύου με
την κατασκευή μεγάλων παρακάμψεων. Θα
βοηθήσω και εδώ όσο μπορώ.

Για έναν υπερδραστήριο βουλευτή,
υπάρχει ελεύθερος χρόνος;

Η πολιτική δεν έχει ωράρια και αν την κά-
νεις και με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο,
«πόρτα-πόρτα», όπως εγώ, ο ελεύθερος χρό-
νος είναι ελάχιστος. Ωστόσο πάντα βρίσκω
χρόνο για τις κόρες μου.

Και για χόμπι;

Φυσικά. Η μεγάλη μου αγάπη είναι το ψα-
ροντούφεκο. Όποτε μπορώ, ξεκλέβω λίγο
χρόνο για να πάω. Αφήνω πίσω το άγχος και
την πίεση της καθημερινότητας. Άσε που
φέρνεις και φαγητό στο σπίτι… 

Επίσης μου αρέσουν πολύ τα ιστορικά βι-
βλία. «Η Ιστορία ουδέν ψεύδος λέγει, ουδέν
αληθές σιωπά», έλεγε ο Τάκιτος και έχει από-
λυτο δίκιο! 

   μας συνεχώς ενδυναμώνεται»

Λένε ότι το μεγαλύτερο προσόν
ενός καλού ψαροντουφεκά είναι
η υπομονή. Ενός καλού βουλευ-
τή ποιο είναι;

Υπομονή και επιμονή. Τίποτα δεν
γίνεται με το πάτημα ενός κουμπι-
ού. Απαιτούνται σκληρή δουλειά
και αφοσίωση σε αυτό που κάνεις.
Θεωρώ επίσης βασικό προσόν για
έναν βουλευτή να είναι σεμνός και
να έχει την ικανότητα να χτίζει και
να διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης
με τους πολίτες. Πρέπει να συζητά
μαζί τους, να τους αφουγκράζεται,
να γνωρίζει τα θέματα που τους
απασχολούν και παράλληλα να
τους ενημερώνει. Η ικανότητα και
η θέληση να διατηρείς αυτήν τη
σχέση καθημερινά –και όχι μόνο
προεκλογικά– αποτελεί προσόν για
έναν βουλευτή.



Φέτος είναι ουσιαστικά το πρώτο
καλοκαίρι, ύστερα από τα δυο
δύσκολα χρόνια της πανδημίας,

που οι Έλληνες επιθυμούν να κάνουν δια-
κοπές χωρίς περιορισμούς μετά τον «εγ-
κλεισμό» λόγω κορονοϊου!

Ωστόσο η ενεργειακή κρίση, που έφερε
την οικονομική κρίση, ο πληθωρισμός και η
ακρίβεια ανάτρεψαν δραματικά τα σχέδια
για… δροσερή απόδραση και το «θερινό
όνειρο» για πολλούς… βουλιάζει!

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Fo-
cus σε 1.000 άτομα πανελλαδικά στις 5-
12 Απριλίου, για το πώς διαχειρίζονται οι
Έλληνες την ακρίβεια, οι περισσότεροι αν-
τιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλη-
μα, με σοβαρές επιπτώσεις, μεταξύ άλ-
λων, ακόμα και στην κατανάλωση σε είδη
πρώτης ανάγκης αλλά και στα έξοδα για
ταξίδια ή διακοπές.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 29%
έχει «κόψει» τελείως τα έξοδα για έστω και
ολιγοήμερη καλοκαιρινή ξεκούραση…

Τιμές… φωτιά!

Στα καύσιμα, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια,
στη διαμονή, στην εστίαση ακόμα και στις
ξαπλώστρες στις παραλίες, η αύξηση από
πέρυσι είναι της τάξεως 30% και φτάνει
στα δημοφιλή νησιά σε εξωφρενικά ύψη.

Με απλά λόγια, για τις πολυπόθητες δια-
κοπές μιας μέσης ελληνικής οικογένειας,
το κόστος για λίγες ημέρες χαλάρωσης ξε-
περνά κατά πολύ το μηνιαίο οικογενειακό
εισόδημα, ενώ υπερβαίνει και το επίδομα

καλοκαιριού που θα λάβουν οι εργαζόμε-
νοι του ιδιωτικού τομέα.

Απλό παράδειγμα: Μόνο τα ακτοπλοϊκά
για τα νησιά των Κυκλάδων αγγίζουν ακό-
μα και τα 500 ευρώ με αυτοκίνητο για μια
οικογένεια με δύο παιδιά, σε μια χώρα
όπου ο βασικός μισθός είναι 613 ευρώ.

Αυξήσεις που τρομάζουν

Ωστόσο, παρά την ακρίβεια, οι πληρότη-

τες είναι ικανοποιητικές, αλλά όχι από τους
Έλληνες. 

Τα στοιχεία από όλη τη χώρα δείχνουν
πως στην υψηλή περίοδο της φετινής σε-
ζόν μόνο το 32% των καταλυμάτων για δια-
κοπές είναι ακόμα διαθέσιμο. Στα δημοφι-
λή νησιά το 73% των εξοχικών κατοικιών
και διαμερισμάτων έχει ήδη κρατηθεί, στα
Ιόνια Νησιά ακόμη και το 76%.
� Κατά μέσο όρο ένα κατάλυμα διακοπών

στην Ελλάδα κοστίζει 167 ευρώ ανά δια-
νυκτέρευση κατά την υψηλή περίοδο. 

� Τα πιο ακριβά είναι τα νησιά της Μυκόνου
(602 ευρώ) και της Σαντορίνης (428 ευρώ).

� Σημαντικά φτηνότερη είναι η διαμονή
στα νησιά του Ιονίου (201 ευρώ) και στην
Κρήτη (160 ευρώ).

� Κατά μέσο όρο τέσσερις επισκέπτες φτά-
νουν και μένουν για εννέα ημέρες.
Το μέσο κόστος ενός ταξιδιού το 2022

είναι 2.205 ευρώ ανά κράτηση, 50% υψη-
λότερο από το 2019. 

Οι Έλληνες τουρίστες ξοδεύουν παραδό-
ξως περισσότερα για τις διακοπές τους
από ό,τι, για παράδειγμα, οι Ισπανοί παρα-
θεριστές (552 ευρώ ανά κράτηση) και οι
ταξιδιώτες της Κροατίας (1.476 ευρώ ανά
κράτηση). Ωστόσο, αν αυτός ο προορισμός
βρίσκεται στις Κυκλάδες, τα πράγματα δυ-
σκολεύουν πολύ.
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Τα καλοκαιρινά «μπάνια του λαού» β

Ακρίβεια, πληθωρισμός,
Ουκρανία, κορονοϊός βάζουν

«φρένο» στο όνειρο, με
αυξήσεις «φωτιά» στα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Μόνο στα έξοδα μετάβασης σε έναν τουριστικό
προορισμό για μία εβδομάδα στις αρχές Αυγού-
στου, το κόστος αγγίζει ή και ξεπερνά τα 1.500
ευρώ, χωρίς να υπολογιστούν οι δαπάνες για φα-
γητό, καφέ, ξαπλώστρες και οι «εσωτερικές» με-
τακινήσεις με το αυτοκίνητο.  Αν προσμετρηθούν και αυτά τα έξο-
δα, το κόστος μπορεί να διπλασιαστεί.

Για μια τετραμελή οικογένεια ένα ταξίδι στη Ζάκυνθο, π.χ την
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου κοστίζει σχεδόν 1.433 ευρώ,
χωρίς τις παραπάνω δαπάνες. Για να μεταβεί από την Αθήνα στην
Κυλλήνη θα χρειαστεί 63,33 ευρώ με τα διόδια (συν άλλα τόσα
για την επιστροφή), τα ακτοπλοϊκά με το Ι.Χ. υπολογίζονται στα
167,20 ευρώ, ενώ για τις διανυκτερεύσεις κατά μέσο όρο θα δα-
πανήσει σχεδόν 1.140 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή (όπως προανα-
φέρθηκε), χωρίς φαγητό και λοιπά έξοδα, τις ημέρες των διακο-
πών θα πρέπει να δαπανήσει 1.433,8 ευρώ. 

Υπενθυμίζεται πως η μέση τιμή της βενζίνης στη
Ζάκυνθο αγγίζει τα 2,467 ευρώ το λίτρο, καθι-
στώντας πανάκριβο τον ανεφοδιασμό του οχήμα-
τος, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις και η περιήγη-
ση να θεωρούνται είδος πολυτελείας.

Για μια εβδομάδα διακοπών στη Ρόδο, τα ακτοπλοϊκά για τέσσε-
ρα άτομα (τα δύο ανήλικα παιδιά) με Ι.Χ. κοστίζουν 863 ευρώ. Για
τη διαμονή τους θα ξοδέψουν σχεδόν 1.248 ευρώ σε ένα μέτριο
προς καλό ξενοδοχείο, δηλαδή πάνω από 2.100 ευρώ. Και σε αυ-
τή την περίπτωση στο συγκεκριμένο ποσό δεν υπολογίζονται τα
έξοδα για φαγητά, μετακινήσεις στο νησί κ.λπ. Σημειωτέον πως οι
τιμές των καυσίμων στη Ρόδο ξεπερνούν κατά μέσο όρο τα 2,5 ευ-
ρώ το λίτρο. Αν κάποιος επιλέξει την ενδοχώρα, π.χ. να μεταβεί
στην Πάργα, η διανυκτέρευση θα του κοστίσει σχεδόν 882 ευρώ,
ενώ η διαδρομή με το Ι.Χ. θα του κοστίσει (πήγαινε έλα) 219,9 ευ-
ρώ μαζί με τα διόδια.

του Δημήτρη Σταυρόπουλου

Ακριβές μου 
διακοπές
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Το ράλι των τιμών των καυσίμων έχει
συμπαρασύρει τις τιμές των ακτοπλοϊ-
κών εισιτηρίων, με αποτέλεσμα η μετά-
βαση με πλοίο στα νησιά να είναι σχε-
δόν δυσβάστακτη, αφού κοστίζει περί-
που όσο και ο βασικός μισθός.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τον Πει-
ραιά για την Πάρο το εισιτήριο οικονομι-
κής θέσης, από 38,50 ευρώ το 2021,
φέτος κοστίζει 46,50 ευρώ, ενώ το αυ-
τοκίνητο κοστίζει 108,50 ευρώ.

Για Μύκονο από 40 ευρώ το εισιτή-
ριο πέρυσι, έφτασε στα 48,50 ευρώ
φέτος, με το αυτοκίνητο από 75 ευρώ
να κοστίζει 111,50 ευρώ.

Οικονομικότερη από τις Κυκλάδες εί-
ναι η Σύρος με το εισιτήριο φέτος να
κοστίζει 42,50 ευρώ από 35 ευρώ που
είχε πέρυσι, ενώ η τιμή του αυτοκινή-
του είναι στα 95,50 ευρώ από 75 που
είχε πέρυσι.

Ως παράδειγμα, για τους παραπάνω
προορισμούς μια τετραμελής οικογέ-
νεια μαζί με το αυτοκίνητο, χωρίς επι-
στροφή, θα χρειαστεί:
• Για την Πάρο από 222 ευρώ πέρυσι,

294,50 ευρώ φέτος.
•  Για τη Μύκονο από 235 ευρώ πέρυ-

σι, 305,5 ευρώ φέτος.
• Για τη Σύρο από 215 ευρώ πέρυσι,

265,50 ευρώ φέτος.
• Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγμα-

τα για όσους επιλέξουν μακρινότε-
ρους προορισμούς, όπως για παρά-
δειγμα την Κρήτη.
Μια τετράκλινη καμπίνα για μια οικο-

γένεια που θέλει να ταξιδέψει κοστίζει
φέτος 100 ευρώ παραπάνω σε σχέση
με πέρυσι, ενώ αναμένονται και νέες
αυξήσεις από 1η Ιουλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ταξιδιωτι-
κοί πράκτορες συμβουλεύουν όσους
θα κάνουν τελικά φέτος διακοπές στα
νησιά να κλείσουν άμεσα τα εισιτήριά
τους, καθώς από 1η Ιουλίου έρχεται
επιπλέον 5% με 10% αύξηση στα ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια, εκτοξεύοντας στο
35% τις τιμές σε σχέση με πέρυσι.

Οι αυξήσεις των τιμών σε όλο το
φάσμα της οικονομίας, δύο χρόνια
μετά την πανδημία που η κανονικότη-
τα άρχισε να επιστρέφει, δεν έφερε
την οικονομική ανάσα που όλοι περί-
μεναν στη Ρόδο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου και έφορος
δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ξενο-
δόχων Ρόδου Νίκος Γερονικόλας είπε
ότι το θέμα της ακρίβειας επηρεάζει
τους πάντες, είναι εκτός ελέγχου και εί-
ναι δύσκολο να γίνουν προσαρμογές
γιατί οι αυξήσεις είναι σχεδόν σε όλα τα
είδη και μεγάλες, ενώ κάθε εβδομάδα
που περνά συνεχίζονται οι ανατιμήσεις.

Καλύτερα… 
κολυμπώντας!

Οι τιμές των καταλυμάτων έχουν εκτο-
ξευτεί προκλητικά αποδεικνύοντας ότι οι
επιχειρηματίες θέλουν να βγάλουν τα σπα-
σμένα και να ισοσκελίσουν τις απώλειες
των προηγούμενων ετών εις βάρος των
επισκεπτών, με τις ημέρες κοντά στον Δε-
καπενταύγουστο τα νησιά των Κυκλάδων
να θυμίζουν… Χαβάη η άλλο πολυτελές
θέρετρο για κροίσους!

Δηλαδή για κάποιον που θέλει να μείνει
σε δίκλινο έξι βράδια εκείνο το διάστημα
(14-20 Αυγούστου), μιλάμε για έναν προ-
ϋπολογισμό που ξεκινά στην καλύτερη των
περιπτώσεων από 600 ευρώ και μπορεί εύ-
κολα να ξεπεράσει τα 1.000 ή και τα
2.000 ευρώ.

Αποθήκη 300 ευρώ!

Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις για
απλά ενοικιαζόμενα δωμάτια οι ιδιοκτήτες
μπορεί να ζητούν και 200 ή 300 ευρώ τη
βραδιά. Η ίδια εικόνα, δηλαδή υψηλές πλη-
ρότητες και τιμές, επαναλαμβάνεται σχε-
δόν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, της άγο-
νης γραμμής συμπεριλαμβανομένης.

Στην Πάτμο, τα μικρότερα και φθηνότερα
δωμάτια, με ανύπαρκτες πρακτικά ευκολίες
και χωρίς κλιματισμό, κόστιζαν γύρω στα
40 με 50 ευρώ τη βραδιά μέχρι πέρυσι και
μπορούσε να βρει κανείς διαθέσιμες διανυ-

κτερεύσεις ακόμα και για τον Αύγουστο.
Φέτος κοστίζουν 70 ευρώ και ο Αύγου-

στος είναι όλος κλεισμένος, όπως και το
τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Το ίδιο
και στο ακριτικό και πανέμορφο Καστελό-
ριζο, όπου οι τιμές έχουν… απογειωθεί
αδικαιολόγητα. Στη Δυτική Πελοπόννησο,
τα λιγοστά μικρά συγκροτήματα που υπάρ-
χουν έχουν κατά 30% έως και 50% υψηλό-
τερες τιμές από πέρυσι και μικρές μόνον
διαθεσιμότητες για την καρδιά της καλο-
καιρινής περιόδου.

Αντίπαρος όπως Μύκονος

Στην Αντίπαρο, έναν εναλλακτικό προορι-
σμό μέχρι πριν από μία δεκαετία λόγω του
πολύ περιορισμένου αριθμού ξενοδοχειακών
κλινών, οι τιμές διανυκτέρευσης για τα σπίτια
που νοικιάζονται ανταγωνίζονται πλέον τις τι-
μές σε προορισμούς όπως η Μύκονος και η
Σαντορίνη, των προηγούμενων όμως ετών.
Και αυτό διότι φέτος Μύκονος και Σαντορίνη
αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες premium
προορισμών και μάλιστα στην κορυφή της
σχετικής παγκόσμιας κατάταξης.

Τι έχει συμβεί; Η ζήτηση για διακοπές
στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι έχει εκτο-
ξευθεί, καθώς η χώρα και ο τουρισμός της
κεφαλαιοποιούν την επιτυχή λειτουργία του
κατά τα χρόνια της πανδημίας, αλλά και τη
γενικότερη αναβάθμιση στην υψηλή κατη-
γορία των υποδομών φιλοξενίας και του
ονόματος της Ελλάδας εν γένει.

Το brand «Ελλάδα», άλλωστε, αναδείχ-
θηκε πρόσφατα ως το 5ο ισχυρότερο παγ-
κοσμίως, προσελκύοντας παράλληλα ολο-
ένα και υψηλότερου εισοδηματικού επιπέ-
δου επισκέπτες.

Πόσο ακριβότερες είναι τελικά φέτος οι
διακοπές για Έλληνες και ξένους ομοίως;
Είναι ασφαλές να πει κανείς, εξηγεί κορυ-
φαίο στέλεχος του τουριστικού κλάδου,
πως οι τιμές σε όλη τη χώρα είναι κατά μέ-
σον όρο 30% ακριβότερες σε σχέση με το
2019. Αύξηση που προέρχεται τόσο από τα
ακριβότερα κόστη λειτουργίας των υποδο-
μών φιλοξενίας και μεταφορών, όσο και
από την περιορισμένη σχετικά με τη ζήτηση
προσφορά διαθέσιμων κλινών και θέσεων.

βούλιαξαν για τους Έλληνες
Πανάκριβες οι Κυκλάδες 

� Ποια νησιά λόγω κόστους
θεωρούνται απαγορευτικά 

� Οι χρυσές ξαπλώστρες και 
οι απλησίαστες

διανυκτερεύσεις

Οι «χρυσές» 
ξαπλώστρες
Οι τιμές στις ξαπλώστρες δίπλα
στο κύμα έχουν σχεδόν διπλασια-
στεί! Και δεν μιλάμε για τη Μύκονο
που η τιμή ενοικίασης μπορεί να
φτάσει στα… 500 ευρώ, αλλά για
την υπόλοιπη Ελλάδα. Σημειώνεται
μίνιμουμ αύξηση, σύμφωνα με
στοιχεία γερμανικού τηλεοπτικού
σταθμού, 35%.
Ενδεικτικά, στο πρώτο «πόδι» της
Χαλκιδικής, το οποίο είναι σε πιο
κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλο-
νίκη, γνωστά beach bars χρεώνουν
έως και 50 ευρώ την ξαπλώστρα, αν
βρίσκεται στις δύο μπροστινές σει-
ρές της παραλίας. Αντίστοιχα κυ-
μαίνονται και τα beach bars στην
Επανομή. Σαράντα ευρώ στοιχίζουν
οι ξαπλώστρες στα νησιά του Ιονίου,
στα περισσότερα Κυκλαδονησια και
στις δημοφιλείς αμμουδιές της Πε-
λοποννήσου. Φθηνότερα ενοικιά-
ζονται στην Κρήτη.
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Οκ. Μπουρνούς ανέπτυξε τον σχε-
διασμό του ώστε ο δήμος του να
περάσει «στην ψηφιακή εποχή» αλ-

λά και να αποκτήσει «ευρωπαϊκές - σύγ-
χρονες υποδομές». Δεν παρέλειψε να
αναφερθεί επίσης και στην προετοιμασία
για την αντιπυρική περίοδο, τονίζοντας
πως «είμαστε πάντα πίσω από τις πραγμα-
τικές ανάγκες, και αυτό θα συνεχιστεί». 

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους τι
συνέπειες έχει στον Δήμο Ραφήνας-Πι-
κερμίου; 

Η ενεργειακή κρίση αυξάνει υπέρμετρα
το λειτουργικό κόστος, κυρίως γιατί ο Δή-
μος Ραφήνας-Πικερμίου έχει ανεξάρτητο δί-
κτυο ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ και άρα ση-
μαντικά κόστη για τις ενεργοβόρες των αντ-
λιοστασίων που δεν έχουν οι περισσότεροι
δήμοι της Αττικής, αφού η υδροδότησή
τους γίνεται από την ΕΥΔΑΠ.

Η προνοητικότητα της διοίκησής μας για
τον εκσυγχρονισμό του οδοφωτισμού με τε-
χνολογία led από το 2019 και η εφαρμογή
πολιτικών ενεργειακής αναβάθμισης των
δημοτικών κτιρίων συνετέλεσαν στο να μην
καταρρεύσει οικονομικά ο δήμος και να μη
μετατοπιστεί αυτό το κόστος στους πολίτες.

Αν δεν υπάρξει σύντομη διόρθωση και οι-
κονομική ενίσχυση των ΟΤΑ, πολύ σύντομα
αυτό το κόστος θα μεταφερθεί στους πολί-
τες, και αυτό θα εντείνει ακόμα περισσότε-
ρο τον υπό κατάρρευση οικογενειακό τους
προϋπολογισμό. Απαιτούνται άμεσα μέτρα
για να εξέλθουμε από ένα τούνελ, που μέχρι
σήμερα δεν περνάει αχτίδα φωτός.

Είστε περίπου στο μέσον της δεύτερης
θητείας σας. Κάνοντας έναν απολογι-
σμό, τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα; 

Ένας δήμος με το δεύτερο επιβατηγό λι-
μάνι της χώρας διψούσε με τις υποδομές
που στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Σή-
μερα στον τόπο μας υλοποιούνται τα έργα
αποχέτευσης, η αποκατάσταση των υποδο-
μών στις πυρόπληκτες περιοχές, ενώ εντάχ-
θηκαν τέσσερις πολεοδομικές ενότητες στο
σχέδιο πόλης (Πευκώνας, Σκουφέικα, Κόκ-
κινο Λιμανάκι, Τοπικό Ρυμοτομικό Αποκατά-
στασης Πυρόπληκτων), πρόσφατα, στις 10
Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, αναμένουμε την εγκατάστα-
ση του αναδόχου για την υλοποίηση του με-
γάλου αντιπλημμυρικού έργου αναβάθμι-
σης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, προ-

ϋπολογισμού 86 εκατ. ευρώ, την κατάθεση
εντός Ιουλίου 2022 της πρότυπης πρότα-
σης για την έλευση της Αττικής Οδού στο Λι-
μάνι της Ραφήνας καθώς και του Προαστια-
κού που έχει δημοπρατηθεί και θα έρθει
υπογειοποιημένο στην πόλη, συνολικού
προϋπολογισμού 664 εκατ. ευρώ, με χρη-
ματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις
αναμένουμε, μέχρι το τέλος του 2022, τη
δημοπράτηση του εμβληματικού έργου στο
ΕΣΠΑ 2021-2027, αυτό του Παραολυμπια-
κού Αθλητικού Κέντρου, προϋπολογισμού
36 εκατ. ευρώ, τη δημοπράτηση της μονα-
δικής στη χώρα διαδημοτικής Μονάδας
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, προϋπολογι-
σμού 27 ευρώ, καθώς και την εγκατάσταση
δικτύου Φυσικού Αερίου με έκχυση υδρογό-
νου στο κέντρο της πόλης. 

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου αλλάζει,
περνώντας στην ψηφιακή εποχή, δημιουρ-
γώντας ευρωπαϊκές - σύγχρονες υποδομές.

Πώς εξελίσσονται το δημοτικό έργο
και η υλοποίηση των μεγάλων έργων
υποδομής; 

Η πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης πα-
ρουσίασης όλων αυτών των μεγάλων έργων
υποδομής απαιτεί συντονισμό από τη δημο-
τική μας αρχή, και σε αυτό δίνουμε ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα ώστε να πετύχουμε βελτιστο-
ποίηση των αποτελεσμάτων.

Μέχρι σήμερα τα καταφέρνουμε ιδανικά
και τηρούμε απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμ-
ματα που έχουν κατατεθεί.

Πρωτιά στα βιοαπόβλητα και δεύτερη
θέση στην ανακύκλωση. Πώς κατάφε-
ρε ο δήμος σας αυτή τη σημαντική επι-
τυχία; 

Από την αρχή της θητείας μας, θέσαμε ως
στόχο τη μετάβαση στην εποχή της ανακύ-
κλωσης, κινούμενοι μακριά από πρακτικές
ταφής του παρελθόντος. 

Η ευκαιρία που μας έδωσε η διοίκηση
του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής σε
συνεργασία με την ΠΕΔΑ –δηλαδή το σύνο-
λο των ΟΤΑ του Νομού Αττικής– με την πα-
ροχή εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, καφέ
κάδοι) καθώς και οι υψηλοί στόχοι που έθε-
σε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πα-

τούλης, σε συνδυασμό με τη δική μας θέλη-
ση να εφαρμόσουμε πρακτικές διαλογής-
συλλογής στην πηγή για τη συλλογή βιοαπο-
βλήτων μάς οδήγησε στην κορυφή στη συλ-
λογή βιοαποβλήτων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αναρριχηθήκαμε
στη 2η θέση συνολικά στην ανακύκλωση,
ανάμεσα στους 66 δήμους της Αττικής, δι-
ευρύνοντας συνεργασίες με πιστοποιημέ-
νους φορείς ανακύκλωσης και αδειοδοτών-
τας τη μοναδική εγκατάσταση στην Αττική
για προσωρινή εναπόθεση και επεξεργασία
φυτικών υπολειμμάτων.

Κοιτώντας το άμεσο μέλλον, προβλέπου-
με ότι την επόμενη χρονιά, το 2023, θα εί-
μαστε ως δήμος στο ψηλότερο σκαλοπάτι
συνολικά της ανακύκλωσης όλων των ει-
δών-ρευμάτων, γιατί επενδύουμε συνειδη-
τά σε μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα, κληροδοτώντας στις επόμενες γενιές
ένα καλύτερο περιβάλλον.

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Πόσο προετοιμασμένος είναι ο
Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου για
να αντεπεξέλθει στην αντιπυρι-
κή περίοδο; 

Οι εργασίες πρόληψης για τον καθα-
ρισμό κοινόχρηστων χώρων καθώς και
για την ενημέρωση των πολιτών για τις
υποχρεώσεις τους στις ιδιωτικές
εκτάσεις έχουν τη φετινή περίοδο εν-
ταθεί, ο δε έλεγχος συμμόρφωσης
από φέτος θα γίνεται και με χρήση τε-
χνολογίας (drown). Τα ποσά τα οποία
διατίθενται μέχρι σήμερα από την Κεν-
τρική Διοίκηση είναι υποπολλαπλάσια
των πραγματικών αναγκών για μία
πραγματική αντιπυρική θωράκιση που
θα δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας
στους πολίτες.  Με βάση αυτό το πλαί-
σιο είμαστε πάντα πίσω από τις πραγ-
ματικές ανάγκες, και αυτό θα συνεχι-
στεί μέχρις ότου η πολιτική προστασία
αποτελέσει βασική προτεραιότητα της
εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Βαγγέλης Μπουρνούς 

«Δημιουργούμε 
ευρωπαϊκές 
σύγχρονες υποδομές»

Στο σημαντικό έργο που έχει
υλοποιηθεί, αλλά και στα όσα

έχουν προγραμματιστεί,
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων 

ο δήμαρχος Ραφήνας-
Πικερμίου Βαγγέλης

Μπουρνούς, 
μιλώντας στο «Π» 

giorgos.laimos@gmail.com
στον Γιώργο Λαιμό
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Ένας εκπρόσωπος της Αστυ-
νομίας και μια δικηγόρος με
μόνιμο… στασίδι στα τηλεο-
πτικά πάνελ τα τελευταία χρό-
νια φαίνεται να «φλερτάρουν»
με τη συμμετοχή τους στις
επόμενες εκλογές, μέσω των
ψηφοδελτίων της Νέας Δημο-
κρατίας.
Οι γνωρίζοντες επιμένουν ότι
η υποψηφιότητα της δικηγό-
ρου έχει «κλειδώσει», ενώ σε
καλό σημείο βρίσκονται και οι
συζητήσεις με τον εκπρόσωπο
της Αστυνομίας.
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Τα κρίσιμα ζητήματα 
στα οποία δίνει λύσεις 
ο Χατζηδάκης
Η μετακίνηση του Κωστή Χατζηδάκη
στο υπουργείο Εργασίας ήταν ένα
από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρ-
νησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που
είχαν… αίσια έκβαση για τον πρωθυ-
πουργό. Ο υπουργός Εργασίας, με
την πολυετή εμπειρία του και την άνε-
ση που τον διακρίνει στην κατανόηση
των κοινωνικών ρευμάτων και των
προτεραιοτήτων που σε κάθε συγκυ-
ρία προτάσσουν οι πολίτες, έχει κατα-
φέρει να υλοποιήσει ένα πλέγμα πα-
ρεμβάσεων και προωθητικών πρωτο-
βουλιών, που αντιμετωπίζουν κρίσιμα
και χρονίζοντα ζητήματα.
Τα θετικά αποτελέσματα της πολιτι-
κής Χατζηδάκη επιτρέπουν στον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να πορευτεί σε πε-
ρισσότερο ήρεμα κοινωνικά νερά και
η μάχη των επόμενων εκλογών να μη
διεξάγεται σε συνθήκες κοινωνικής
έντασης και αναστάτωσης στα εργα-
σιακά, που υπό άλλες συνθήκες θα
μπορούσαν να δημιουργήσουν πολιτι-
κό πρόβλημα στην κυβέρνηση.

Ο Γρ. Δημητριάδης
«στρατηγός» 
των εκλογών

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είναι το
κεντρικό πρόσωπο της διακυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, που λειτουργεί ως
σημείο αναφοράς για τα κομματικά
στελέχη, τους βουλευτές αλλά και
τους υπουργούς, κάτι που του επιτρέ-
πει να λειτουργήσει σε ρόλο «στρατη-
γού» των εκλογών.

Ο στενότερος συνεργάτης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη πιστώνεται από
όλους τη μεθοδικότητά του και το γε-
γονός ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της
τριετούς μέχρι στιγμής «γαλάζιας»
διακυβέρνησης, κατάφερε να λει-
τουργήσει ως… αμορτισέρ και να
αποφορτίσει καταστάσεις που θα
μπορούσαν να είχαν λάβει αχρεί-
αστες διαστάσεις, διατηρώντας τη συ-
νοχή τόσο της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας όσο και του κομματικού μηχανι-
σμού. Γύρω από τον Γρηγόρη Δημη-
τριάδη έχει συγκροτηθεί μια ομάδα
κρούσης, που προεκλογικά θα σηκώ-
σει σημαντικό βάρος της μάχης της
Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου
Μητσοτάκη για την εξασφάλιση μιας
δεύτερης τετραετίας στη διακυβέρ-
νηση του τόπου.

Ο Κικίλιας «πατάει γκάζι» στην Α’ Αθηνών
Η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, ανεξαρτήτως τού πότε θα
αποφασίσει τελικά ο πρωθυπουργός να στήσει τις εθνικές κάλπες, κάτι
που επιβεβαιώνεται από την έντονη κινητικότητα η οποία παρατηρείται
σε επίπεδο κομματικών στελεχών. Εκείνοι άλλωστε είναι εμπειρικά οι
πρώτοι που… πιάνουν κλίμα και φροντίζουν να τοποθετηθούν καταλλή-
λως, με φόντο και τις εκάστοτε εσωκομματικές ισορροπίες. Στην Α’
Αθηνών, για παράδειγμα, ο «πρωταθλητής» της Περιφέρειας, υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, αποτελεί πόλο έλξης κομματικών στελε-
χών, που σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν επιλέξει άλλους υπο-
ψηφίους. Στον Βασίλη Κικίλια πιστώνεται, μεταξύ άλλων, η συνέπεια που έχει δείξει όλα αυ-
τά τα χρόνια στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών της Α Αθηνών και στη δρομολόγηση λύσε-
ων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε γειτονιά, σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι διατηρεί αδιαμεσολάβητη σχέση με την κοινωνική βάση την οποία εκφράζει.

Ο Αμερικανός νέος πρέσβης στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης
έδειξε από τις πρώτες κιόλας πρωτοβουλίες του ότι σκο-
πεύει να ακολουθήσει τα βήματα του Τζέφρι Πάιατ και να
αναδείξει περαιτέρω την εικόνα και το αποτύπωμα της χώ-
ρας μας σε διεθνές επίπεδο. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Τσούνης δίνει έμφαση, και δεν
το κρύβει, στην ενίσχυση των δομών της Αυτοδιοίκησης,
εκτιμώντας ότι μπορεί να έχει άμεσα και ουσιαστικά αποτε-
λέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για
να ταξιδεύει έτσι περισσότερο εύκολα στο εξωτερικό το μή-
νυμα των «μικρών θησαυρών» που κρύβει η πατρίδα μας σε
κάθε μικρή γωνιά της. Σχετικές συζητήσεις έχει κάνει ο
Τζορτζ Τσούνης με τοπικούς παράγοντες, περιφερειάρχες
και δημάρχους περιοχών τις οποίες έχει επισκεφτεί σε αυτό
το ξεκίνημα της διαδρομής του στην ηγεσία της πρεσβείας
των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Ενδεικτικό της προεκλογικής κι-
νητικότητας που υπάρχει στη
Νέα Δημοκρατία, με φόντο την

προοπτική διεξαγωγής πρόωρων
εκλογών ακόμη και τον Σεπτέμβριο,
είναι η δραστηριοποίηση των κομματι-
κών στελεχών στις Τοπικές Οργανώ-
σεις.  Τις τελευταίες ημέρες, με φόντο
και την έντονη φημολογία ότι ο πρωθυ-
πουργός θα προκηρύξει πρόωρες
εκλογές τον Αύγουστο, και οι κάλπες
θα στηθούν τέλος Σεπτεμβρίου ή αρ-
χές Οκτωβρίου, από τις Τοπικές Οργα-

νώσεις της Νέας Δημοκρατίας στο Λε-
κανοπέδιο της Αττικής τηλεφωνούν
στα μέλη τους, προκειμένου να τους
ζητήσουν να είναι σε εγρήγορση μέσα
στο καλοκαίρι, αλλά και για να δηλώ-
σουν διαθεσιμότητα για εκλογικοί αν-
τιπρόσωποι, όταν στηθούν κάλπες.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα,
τα κομματικά στελέχη που τηλεφω-
νούσαν μιλούσαν με… δεδομένες
τις εκλογές τον Σεπτέμβριο, κάτι
που σημαίνει ότι έχουν τη σχετική
ενημέρωση.

«Δεύτερες σκέψεις» 
για τoν Καμπουράκη

Η μέχρι πρότινος βέβαιη υποψηφιό-
τητα του Δημήτρη Καμπουράκη με τη
Νέα Δημοκρατία στις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές, στην Περιφέρεια
των Χανίων, έχει αρχίσει να ταλαιπω-
ρείται από… δεύτερες σκέψεις. Σε
αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία
θα δώσει μια κρίσιμη μάχη για να βά-
ψει «γαλάζιες» περιοχές της Κρήτης,
και η υποψηφιότητα του γνωστού δη-
μοσιογράφου, ο οποίος δεν έχει πολι-
τική αναφορά στον χώρο της Κεντρο-
δεξιάς, υπηρετεί τη στρατηγική στό-
χευση της προσέλκυσης ψηφοφόρων
και από άλλους κομματικούς χώρους.

Σε εσωκομματικό επίπεδο ωστόσο,
φαίνεται ότι στην Κρήτη καταγράφονται
«γαλάζιες» ενστάσεις για την υποψηφιό-
τητα Καμπουράκη, με αρκετούς από
τους… διστακτικούς να επισημαίνουν
ότι θα ήταν προτιμότερη μια υποψηφιό-
τητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2023, εκεί όπου η ψήφος έχει πε-
ρισσότερο χαλαρά και κομματικά απο-
στασιοποιημένα χαρακτηριστικά.

Ο Τζιτζικώστας
κερδίζει πόντους

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Απόστολος Τζιτζικώστας είναι
από τα πρόσωπα στον χώρο της Κεν-
τροδεξιάς που, τα τελευταία χρόνια,
έχουν διευρύνει την απήχηση αλλά και
τις προσβάσεις τους.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας… παίζει
μόνος του στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί
όπου η Κεντροδεξιά έχει παραδοσιακά
ισχυρές κοινωνικές βάσεις, ενώ η
συμμετοχή του στην Επιτροπή Περιφε-
ρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τού
έχει επιτρέψει να εδραιώσει το αποτύ-
πωμά του και στις Βρυξέλλες.

Αρκετοί εκτιμούν ότι ο Απόστολος
Τζιτζικώστας έχει «πάρει κεφάλι» από
τη γενιά του αλλά και τους αυτοδιοικη-
τικούς που επίσης θα έβλεπαν τον εαυ-
τό τους σε περισσότερο πολιτικούς ρό-
λους στο μέλλον, κάτι που επιβεβαι-
ώνεται και από την τάση πολλών «γαλά-
ζιων» στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα να
σπεύδουν να σταθούν δίπλα του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙOYNIOY 2022

Οι Τοπικές της ΝΔ τηλεφωνούν 
για εκλογικούς αντιπροσώπους

Ο Τζορτζ Τσούνης ενισχύει την Αυτοδιοίκηση

!
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Το πρώτο βραβείο του Ετήσιου Δια-
γωνισμού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης του υπουργείου Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης στην κατηγορία με τίτλο
«Καλύτερη Νέα Ιδέα» για τη θεματική κα-
τηγορία «Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκη-
ση και Δικαιοσύνη» απονεμήθηκε στην
πρόταση της Περιφέρειας Αττικής με τίτ-
λο: «Ψηφιακός δυναμικός και πολυεπίπε-
δος αγροτικός χάρτης με υποβοηθούμε-
νη κατάταξη της γεωργικής γης σε κατη-
γορίες παραγωγικότητας». Η σχετική
πρόταση αφορά στη δημιουργία ψηφια-
κού, δυναμικού και πολυεπίπεδου Αγρο-
τικού Χάρτη της Περιφέρειας Αττικής με
αποτύπωση της αγροτικής γης, διαβάθμι-
σή της σε ποιότητες και κατάταξή της σε
κατηγορίες παραγωγικότητας. Με αφορ-
μή τη σχετική διάκριση, ο περιφερειάρ-
χης Γ. Πατούλης συνεχάρη την Ομάδα
των στελεχών της Περιφέρειας που κα-

τήρτισαν τη πρόταση και επισήμανε ότι «η
Περιφέρεια Αττικής ενθαρρύνει κάθε
καινοτόμα εφαρμογή που συμβάλλει
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δη-
μόσιας Διοίκησης και στη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πολιτών». 

Πώς θα λειτουργήσει 

Η πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί με ίδι-
ους πόρους της Περιφέρειας Αττικής θα
αποτελεί μία καινοτόμο και πρωτοπορια-
κή βάση δεδομένων σε επίπεδο χώρας,
που θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένα,
αλληλοσυσχετιζόμενα και οργανωμένα

γεωχωρικά δεδομένα χαρακτηρισμού της
παραγωγικότητας των εκτάσεων γεωργι-
κής γης. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα
δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, παρά μόνον
ανοιχτές βάσεις με αποσπασματικά και
διάσπαρτα δεδομένα, οι οποίες δεν είναι
πάντα επικαιροποιημένες και δεν έχουν
διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, με απο-
τέλεσμα να δυσχεραίνεται και να επιβρα-
δύνεται το έργο των αρμόδιων υπηρε-
σιών και να αποθαρρύνονται οι επενδύ-
σεις. Η καινοτομία παρουσιάζει πολλα-
πλά οφέλη και είναι προσανατολισμένη
στις ανάγκες των υπαλλήλων, των πολι-
τών και των επιχειρήσεων της Περιφέρει-
ας, ενώ παράλληλα η καινοτομία θα απο-
τελέσει εργαλείο διαχείρισης και αξιοποί-
ησης της γεωχωρικής πληροφορίας, χρή-
σιμο για τους υπευθύνους λήψης αποφά-
σεων για την ορθή και βιώσιμη ανάπτυξη
του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας.

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα βορειοδυτικά της Αθήνας, χρειάστηκε ειδική και αναλυτική ανακοίνωση προ-
κειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο πρώην δήμαρχος, που είχε εκλεγεί με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και πάλι
υποψήφιος; Πάντως, ακόμη κι έτσι, δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι ο εν λόγω θα έχει την πλήρη στήριξη του τοπικού
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν και αρκετοί αυτοί που ετοιμάζουν «κινήσεις»… 

Κινητοποίηση
μετά…τα 
μπινελίκια»
Με δυναμική κινητοποίηση απάν-
τησαν οι εργαζόμενοι στον Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκη-
δόνας στην αθυροστομία του δη-
μάρχου Γιάννη Βούρου. Σύμφωνα
με την καταγγελία του Σωματεί-
ου, ο δήμαρχος «ξέφυγε» μετά τις
«άγονες» συζητήσεις με του εργα-
ζόμενους και, απευθυνόμενος
προς τον πρόεδρό του, φέρεται
να τον απείλησε με ανάρμοστη έκ-
φραση για το τι… θα πάρει αντί
για τα διεκδικούμενα(!). Όπως
ήταν φυσικό, υπήρξε και παρέμ-
βαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τις ανάλο-
γες καταγγελίες και κινητοποίηση
για διεκδικήσεις όπως οικονομι-
κές οφειλές προς εργαζόμενους,
έλλειψη Μέσων Ατομικής Προ-
στασίας (ΜΑΠ), ασυντήρητα οχή-
ματα, ελλείψεις σε μηχανολογικό
εξοπλισμό, ανταλλακτικά, βασικά
είδη καθαρισμού, γραφική ύλη,
ηλεκτρολογικό υλικό και υλικά
για τεχνικά συνεργία κ.λπ. Ακόμη
καταγγέλλουν για επικίνδυνες και
ακατάλληλες εγκαταστάσεις, για
εντατικοποίηση των εργασιών
στις περισσότερες υπηρεσίες λό-
γω υποστελέχωσης, άδικη περι-
κοπή δεδουλευμένων ημερομι-
σθίων σε εργαζόμενο κτλ. Μένει
να δούμε αν θα «πάρουν» κάτι
από όλα αυτά… 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πήρε το βραβείο «Νέας Ιδέας»

Το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το κλίμα
ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, θέτον-
τας με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις για έναν κρίσιμο
στόχο: Την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού
για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερ-
μοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου και κλιματική
ουδετερότητα μέχρι το 2050. Το Σχέδιο που εκπό-
νησε η δημοτική αρχή καθιστά την Αθήνα την πρώ-
τη ελληνική πόλη που, μέσα από τη συστηματική
καταγραφή του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, προ-
διαγράφει επιστημονικά και εμπεριστατωμένα τους άξονες
επίλυσής του». Πρόκειται για ένα σχέδιο, το οποίο φιλοδοξεί
να συντελέσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μει-
ώνοντας το κόστος ενέργειας μέσα από τη στροφή προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στη διαφύλαξη της

δημόσιας υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, μέσα από συγκεκριμένους άξονες δράσης.
Το σχέδιο δράσης για το κλίμα περιλαμβάνει τους
στρατηγικούς στόχους, μέχρι το 2030, όπως η μεί-
ωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
κατά 61%, το 70% του πληθυσμού της πόλης να
έχει πρόσβαση σε 15 λεπτά με τα πόδια σε έναν χώ-
ρο πρασίνου και το 30% της επιφάνειας της πόλης
να καλύπτεται έως το 2030 από χώρους πρασίνου.

Ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε το σχέδιο
«οδικό χάρτη» και υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να γίνει πραγμα-
τικότητα σε μία μέρα. Χρειάζεται χρόνος και πολλή δουλειά. Ξέ-
ρουμε ότι για όσα έχουν γίνει, μπορούν να γίνουν πολλά περισ-
σότερα. Γνωρίζουμε, όμως, και ποιο είναι το «μονοπάτι» για να
το πετύχουμε: Είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο».

Σχέδιο δράσης για το κλίμα της Αθήνας

Παραιτήσεις και αλλαγές
Ανακατατάξεις στην τέταρτη σε δύναμη παρά-

ταξη του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης «Πολίτες σε
Δράση», καθώς ο Ηλίας Κατσαρός ανακοίνωσε
την παραίτησή του τόσο από τη θέση του επικε-
φαλής της δημοτικής ομάδας όσο και από τη θέ-
ση του Δημοτικού Συμβούλου, ενώ την ίδια στιγ-
μή την παραίτησή του από τη θέση του δημοτικού
συμβούλου γνωστοποίησε και ο Μιχάλης Κυδω-
νάκης. Νέος επικεφαλής της δημοτικής ομάδας
είναι ο Κώστας Διαμαντόπουλος, που πιθανότατα
θα είναι και υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές
του 2023, ενώ τις θέσεις των συμβούλων στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο θα πάρουν η Λίτσα Ασκοξυλά-
κη και ο Κωστής Καμπουράκης.

Χρηματοδότηση για έργα
«βιώσιμης μικροκινητικότητας»…
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση προτάσεων 161 δήμων για
την υλοποίηση δράσεων για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
του ΕΣΠΑ, με δαπάνη που φτάνει τα 53.167.542,70 ευ-
ρώ. Σκοπός είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση ενός κοινό-
χρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών
ποδηλάτων σε δήμους της χώρας, το οποίο θα δημιουργή-
σει ένα λειτουργικό πλήρες σύνολο παρεχόμενων υπηρε-
σιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη
βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότη-
τας. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε όχημα που έχει μέγιστη
ταχύτητα μικρότερη των 25 χλμ./ώρα και κυκλοφορεί
ακολουθώντας τους κανόνες των ποδηλάτων.

Λύνεται το πρόβλημα του γηπέδου
Λύση σε ένα πρόβλημα που έχει ταλαιπωρήσει ιδι-

αίτερα τη δημοτική αρχή της Μαρίας Ανδρούτσου
και τους αθλούμενους στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
έρχεται να δοθεί μέσω της Περιφέρειας. Μετά από
την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβα-
σης, φαίνεται πως πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί
στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου ο νέος, παλυαναμε-
νόμενος, χλοοτάπητας που θα συνοδεύεται από νέο
αρδευτικό σύστημα. Το έργο προϋπολογίζεται στα
603.010 ευρώ, εκ των οποίων τα 535.259 ευρώ
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και τα
67.751,12 θα διατεθούν από πόρους του Δήμου
Αγίου Δημητρίου.
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Τι αλλάζουν οι εγκύκλιοι
Τρεις εγκύκλιους, από τις οποίες οι δύο είναι «εγκύκλιοι-εγχει-

ρίδια», για τις συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και Οικονο-
μικών Επιτροπών και Επιτροπών Ποιότητας Ζωής, που δεν έχουν
καμία απολύτως αλλαγή, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Η
τρίτη εγκύκλιος όμως είχε και αλλαγές και αντιδράσεις… Συγκε-
κριμένα καταργήθηκε το έκτακτο νομικό πλαίσιο για τις συνε-
δριάσεις ελέω κορονοϊού, και πλέον τα συλλογικά όργανα των
δήμων θα λειτουργούν αποκλειστικά με τις πάγιες διατάξεις,
όπως κατά την προ κορονοϊού περίοδο, δηλαδή με «διά ζώσης»
συνεδριάσεις. Μάλιστα η μοναδική εξαίρεση όπου επιτρέπονται
«υβριδικές συνεδριάσεις» αφορά κάποιους νησιωτικούς δήμους,
γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΚΕΔΕ για τους
ορεινούς δήμους, αλλά και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν λό-
γοι υγείας. 

Ενιαίος συντονισμός για τον τουρισμό  
Σε πολύ υψηλά ποσοστά διατηρείται η ζήτηση των προορι-

σμών του Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέ-
ρειας. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις ξεπέρασαν ήδη το 1 εκατομμύ-
ριο πριν από τα μέσα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα, ενώ τα
ποσοστά πληρότητας των πτήσεων κινούνται σε πολύ υψηλά για
την εποχή επίπεδα. 

Όπως τονίζεται, οι καλές επιδόσεις του τουρισμού οφείλον-
ται στην «Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό», που
δημιουργήθηκε το 2020 για την προώθηση και την προστασία
της εικόνας του Νοτίου Αιγαίου ως τουριστικού προορισμού,
και εργάζεται για τον ενιαίο συντονισμό και την κοινή εκπροσώ-
πησή του τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, υπό την αιγίδα της οι-
κείας Περιφέρειας.

Προτεραιότητα το ενεργειακό κόστος
Μπορεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-

ου της ΚΕΔΕ, που διεξήχθη στο Αγρίνιο, να συζητή-
θηκαν όλα τα βασικά θέματα που απασχολούν τους
δήμους, όμως για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος της
Ένωσης Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε την άμεση
ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης των δήμων που
έχουν ΔΕΥΑ, αλλά και όσων έχουν υπηρεσίες Ύδρευ-
σης. Είναι δεδομένο ότι οι δήμοι της χώρας αντιμε-
τωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με το ενεργειακό, γιατί, όπως επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου: «Η χρηματο-
δότηση των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρος των τεράστιων αναγκών που δημιούργησε
η αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι μια επιπλέον ανάσα. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε επιπλέον
χρήματα για λογαριασμό των δήμων της χώρας που έχουν ΔΕΥΑ είτε μόνο υπηρεσίες Ύδρευσης».

Σε ποιον Δήμο της Αττικής, προς τα νοτιοδυτικά της Αθήνας, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον δήμαρχο ότι δι-
στάζει να διεκδικήσει και να επιβάλει αποφάσεις υπέρ των κατοίκων της πόλης γιατί… «φοβάται» τον γειτονι-
κό δήμαρχο; Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, ο «γείτονας» έχει προχωρήσει σε «οχλούσες χρήσεις» πολύ κον-
τά, αν όχι μέσα, στα όρια της πόλης του αλλά μέχρι τώρα, και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων,
δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση. 

Καμπανάκι κινδύνου 

Συνέντευξη Τύπου, με αφορμή την πρόσφατη φωτιά που ξέσπασε
στη Γλυφάδα, έδωσε ο ΣΠΑΥ θέλοντας να αναδείξει τις όποιες παθογέ-
νειες και τα όποια λάθη, προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια η σχετι-
κή μέριμνα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου και δήμαρχος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος αναφέρθηκε εκτενώς στις προτάσεις
που έχει καταθέσει ο ΣΠΑΥ, στα προβλήματα που δημιούργησαν οι κα-
κοκαιρίες του χειμώνα και στις συνθήκες που επικρατούν στους δή-
μους, έθιξε το θέμα των χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους ζητών-
τας την αύξησή τους, αλλά και την ανάγκη στελέχωσης της Πολιτικής
Προστασίας των δήμων με προσωπικό. Ακόμη, απευθυνόμενος στον
υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, που ήταν πα-
ρών, τόνισε το πόσο απαραίτητο είναι να δημιουργηθεί το Δασαρχείο
Υμηττού, ζήτησε να υπάρξει συνάντηση των μελών του ΣΠΑΥ με τον
πρωθυπουργό και στο τέλος κάλεσε τον Δήμο Γλυφάδας να επιστρέψει
στον ΣΠΑΥ, καθώς έχει αποχωρήσει από τον Δεκέμβριο του 2021. 

Αθώωση χωρίς
πανηγυρισμούς 
Καμία διάθεση για πανηγυρι-
σμούς δεν έδειξε η πρώην περι-
φερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου
στο άκουσμα της αθωωτικής από-
φασης για τη φονική πλημμύρα
στη Μάνδρα το 2017, επισημαί-
νοντας ότι «όταν έχει συμβεί μια
τραγωδία, δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια ούτε στιγμιαίας χαράς ούτε
προσωπικής δικαίωσης». Παρ’
όλα αυτά τόνισε ότι «η απόφαση
αυτή θα πρέπει να αποτελέσει πα-
ράδειγμα για αυτούς που εργαλει-
οποιούν τις τραγωδίες για την
εξόντωση των πολιτικών αντιπά-
λων». Όσον αφορά την απόφαση,
η κα Δούρου και άλλοι δώδεκα
κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι
για την πλημμύρα στην πόλη της
Μάνδρας, ενώ αντίθετα κρίθηκαν
ένοχοι άλλοι οκτώ κατηγορούμε-
νοι, μεταξύ των οποίων και η τότε
δήμαρχος της πόλης. 

Με τους δημάρχους των 42 νησιών της χώ-
ρας με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων
συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου του εξέ-
θεσαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι δήμοι τους. Όπως τους επεσήμανε ο κ.
Μητσοτάκης: «Μόνο στα 42 νησιά που εκπρο-
σωπούνται σήμερα, οι συνολικές επιχορηγή-
σεις αγγίζουν σχεδόν τα 500 εκατομμύρια, το
Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”, το Πρόγραμμα

“Τρίτσης”, στο οποίο υπερ-εκπροσωπούνται τα
μικρά νησιά από τα υπουργεία, από το ΕΣΠΑ. Σε
λίγο θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση και
από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δρομολογείται
και ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το “Νέαρχος”,
που είναι ένα ταμείο για ειδικά τοπικά έργα, σε
δίκτυα ύδρευσης, σε μονάδες αφαλάτωσης,
που είναι τόσο σημαντικές για τα νησιά μας, στη
διαμόρφωση λιμένων, αλλά και σε έργα ανανε-
ώσιμων πηγών».

Nησιώτες «πήγαν» τα προβλήματά τους στο Μαξίμου 

Θέμα «διάσπασης»
Τη διάσπαση του ενιαίου Δή-

μου της Ρόδου σε πέντε αποφά-
σισαν να διεκδικήσουν οι πρό-
εδροι των 42 δημοτικών κοινο-
τήτων της Ρόδου, κατά τη γενική
συνέλευση που πραγματοποί-
ησαν. Σύμφωνα με το ψήφισμα
που ενέκριναν, ζητούν τη διά-
σπαση σε πέντε δήμους, και συγ-
κεκριμένα τη συνένωση της Δη-
μοτικής Ενότητας Ρόδου με τη
Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, τη
συνένωση της Δημοτικής Ενότη-
τας Αρχαγγέλου με τη Δημοτική
Ενότητα Αφάντου, τη συνένωση
της Δημοτικής Ενότητας Καμεί-
ρου με τη Δημοτική Ενότητα Ατα-
βύρου, τη συνένωση της Δημοτι-
κής Ενότητας Ιαλυσού με τη Δη-
μοτική Ενότητα Πεταλούδων και
τη συνένωση της Δημοτικής Ενό-
τητας Νότιας Ρόδου με τη Δημο-
τική Ενότητα Λινδίων. Η ενιαία
πρόταση θα προωθηθεί απευ-
θείας στο υπουργείο Εσωτερι-
κών και στο Γραφείο του Πρωθυ-
πουργού με παράλληλη κοινο-
ποίηση στους βουλευτές.

Δεν τον αποδέχονται
Μόλις λίγες μέρες μετά την

ανακοίνωση του επικεφαλής
της παράταξης της μείζονος
αντιπολίτευσης στον Δήμο Πεν-
τέλης, Δημοσθένη Παπακων-
σταντίνου, ότι πρόκειται να εί-
ναι υποψήφιος δήμαρχος στις
εκλογές του 2023, ξεκίνησαν
οι αντιδράσεις. Ήδη ο δημοτι-
κός σύμβουλος της «Δημοτικής
Συμμαχίας» Κώστας Μωραΐτης
ανακοίνωσε ότι αίρει την υπο-
στήριξή του προς τον Δημοσθέ-
νη Παπακωνσταντίνου, καθώς
«η ανακοίνωσή του ότι κατέρχε-
ται στις επικείμενες εκλογές
ως υποψήφιος δήμαρχος με
αναγκάζει να διαχωρίσω τη θέ-
ση μου», ενώ καλεί και τα υπό-
λοιπα στελέχη της παράταξης
να πάρουν θέση. Θυμίζουμε ότι
ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε
κατέβει ως «συνεργαζόμενος»
με την παράταξη του πρώην δη-
μάρχου Δημήτρη Στεργίου και
ανέλαβε ως επικεφαλής της
δημοτικής ομάδας μετά την
αποχώρησή του. Η ανακοίνωση
της υποψηφιότητας φαίνεται
ότι έγινε χωρίς τη συνεννόηση
και τη συναίνεση των υπόλοι-
πων στελεχών της παράταξης
που φαίνεται ότι δεν τον αποδέ-
χονται ως «μπροστάρη» για τις
επερχόμενες εκλογές. 



Πάμε για νέο ρεκόρ αποχής;

Στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές της πρώ-
της Κυριακής «νικήτρια» είχαμε την αποχή με
ποσοστό 53%. Ένα ποσοστό ρεκόρ, σε μια

μάχη δύο πολιτικών κομμάτων «στήθος με στήθος»
και με οριακό προβάδισμα, όπως έδειξε η τελική
καταμέτρηση των ψήφων. Ένα πραγματικό θρίλερ
στη Γαλλία και μια απειλητική πρόβλεψη στα καθ’
ημάς. Στη χώρα μας η μεγαλύτερη αποχή έφτασε
σε Ευρωεκλογές το 2009, σε ποσοστό 47,4%. Εί-
ναι πλήγμα για τη δημοκρατία τα μεγάλα μεγέθη
της αποχής. Πλειοψηφία που κυβερνά με αυτοδυ-
ναμία! Τα αίτια πολλά. Από την αδυναμία μετακίνη-
σης στον τόπο όπου ψηφίζουν οι λεγόμενοι ετερο-
δημότες, λόγοι υγείας πολιτών, υπερήλικες, οικο-
νομικά προβλήματα και άλλα.

Αρκεί να θυμηθούμε τις στρατιές ετεροδημοτών
που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο
για τον τόπο όπου θα ασκούσαν το εκλογικό τους δι-
καίωμα. Λέγεται ότι σε αυτό οφείλεται και ένα με-

γάλο μέρος από το χρέος
των κομμάτων εξουσίας,
που προμήθευαν αφειδώς
τα χιλιάδες εισιτήρια στους
φίλους του κόμματος.

Υπάρχουν όμως και όσοι
απέχουν από την κάλπη, από
πεποίθηση. Δεν πιστεύουν
ότι με την ψήφο τους θα
επηρεάσουν τις πολιτικές
εξελίξεις, γυρίζουν την πλά-
τη και απέχουν. Κυριαρχεί το
δόγμα «οι κυβερνήσεις αλ-

λάζουν, οι πολιτικές παραμένουν ίδιες». Αν είναι και
ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή ημέρα, προτιμούν να εκ-
χωρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν άλλοι γι’ αυ-
τούς, πηγαίνοντας για καφέ και για ουζάκι στις πα-
ραλίες. Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί και βαθυστόχα-
στες αναλύσεις έχουν γραφτεί ότι η αποχή βλάπτει
σοβαρά τη δημοκρατία και η μη άσκηση του δικαιώ-
ματος δίνει το δικαίωμα να βρίσκονται στο «τιμόνι»
της διοίκησης οι μειοψηφίες, που αποφασίζουν
ερήμην της πλειοψηφίας των πολιτών. Όμως δεν
φταίνε μόνο οι πολίτες. Μεγάλο μέρος ευθύνης
έχει και το πολιτικό μας σύστημα.

Η χαμηλή ποιότητα του πολιτικού λόγου στη Βου-
λή, στα ΜΜΕ παραδοσιακά και κοινωνικά δίκτυα,
με ύβρεις, αντεγκλήσεις, προπηλακισμούς, λόγω
ένδειας επιχειρημάτων, και χρήση αρνητικών προ-
θέσεων οδηγούν στην απαξίωση από τους πολίτες
πολλών πολιτικών προσώπων και του συνόλου του
πολιτικού συστήματος.

Ένας ακόμη βασικός λόγος της αποχής είναι η
απουσία σωστής ενημέρωσης των πολιτών για τις
πολιτικές που θα ακολουθηθούν, καθώς και η μη
προσεκτική και ενδελεχής επιλογή των προσώπων
που «κοσμούν» τα ψηφοδέλτια. Αποτέλεσμα, να
έχουμε μάχη συνθημάτων και όχι προγραμμάτων.
Το ότι ο κόσμος δεν έχει χρόνο για ενημέρωση εί-
ναι μεγάλο λάθος και πρέπει να διορθωθεί.

Στις επόμενες εθνικές εκλογές, που θα γίνουν
με απλή αναλογική, την πρώτη Κυριακή η αποχή
αναμένεται να καταρρίψει ένα ακόμη ρεκόρ. Εκτός
από το γεγονός ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι κά-
τι θα αλλάξει με την ψήφο τους, η σίγουρη δεύτε-
ρη Κυριακή ψηφοφορίας τούς επιτρέπει να ετερο-
χρονίσουν την επίσκεψή τους στην κάλπη. Οι πολι-
τικοί μας θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στον
ορθό λόγο και στην ουσιαστική ενημέρωση για τις
πολιτικές προτάσεις τους, πριν απορριφθούν συλ-
λήβδην από τους πολίτες.

AΡΘΡΟ

του Θανάση 
Παπαμιχαήλ, 
επικοινωνιολόγου
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Δεν θέλει να
της χαριστεί τίποτα 

Η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε
ότι της έγινε πρόταση για να πάρει μία
εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας, αλλά την αρνήθηκε, διότι η
πρώην υπουργός δεν έχει καμία διά-
θεση να γίνει «διορισμένη» βουλευ-
τής. Εξάλλου, η Ντόρα Μπακογιάννη
επανέλαβε ότι έχει εκλεγεί βουλευτής
σε τρεις εκλογικές περιφέρειες (Ευ-
ρυτανία, Α’ Αθηνών, Χανιά) και πρό-
σθεσε ότι έχει ανάγκη την επαφή με
τον κόσμο. 

Κάρτα εργασίας
παντού  
Ακόμα και οι επιχειρήσεις που
απασχολούν έναν και μόνο ερ-
γαζόμενο θα είναι υποχρεωμέ-
νες να εφαρμόσουν την ψηφια-
κή κάρτα εργασίας. Αυτό ανα-
φέρουν αρμόδιοι κύκλοι του
υπουργείου Εργασίας σε σχέση
με το εύρος εφαρμογής του νέ-
ου εργαλείου απόδειξης της
προσέλευσης και της αποχώρη-
σης του εργαζομένου από τη
δουλειά του, με στόχο την αντι-
μετώπιση της αδήλωτης εργα-
σίας. Αν και η αρχή, από τις αρ-
χές του ερχόμενου Ιουλίου, θα
γίνει για τις επιχειρήσεις με πά-
νω από 250 εργαζομένους και
συγκεκριμένα εκείνες του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα (τράπε-
ζες) και του λιανεμπορίου τρο-
φίμων (σούπερ-μάρκετ), όχι μό-
νο το εργαλείο αυτό θα επεκτα-
θεί σταδιακά έως το 2023 σε
όλες τις επιχειρήσεις όλων των
κλάδων, αλλά και σε όλες τις
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως πλή-
θους απασχολούμενων. Δηλα-
δή θα αφορά και τις πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι η αντιεμπορική ομπρέλα των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου σχηματίζεται από τα ρωσικά συστήματα OSA (μικρού βεληνε-
κούς), TOR- M1 (μεσαίου βεληνεκούς) και S-300 (μεγάλου βεληνεκούς).
Οπλικά συστήματα που γενικώς προκαλούν άγχος στους πιλότους των μα-
χητικών αεροσκαφών όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και των ΗΠΑ, που δεν
μπορούν να τα αποκωδικοποιήσουν. Κοινώς οι Αμερικανοί δεν έχουν την
άνεση να επιχειρούν σ’ ένα περιβάλλον –όπως είναι το Ανατολικό Αιγαίο–,
με τον φόβο του αγνώστου. Οι ΗΠΑ έχουν μάθει ακόμη και εντός της Συμ-
μαχίας να επιχειρούν με απόλυτη ασφάλεια. Για παράδειγμα τα αμερικανι-
κά βλήματα Harpoon, όπως και όλα τα υπόλοιπα «έξυπνα» όπλα που είναι
εφοδιασμένα με μικροτσίπ, λέιζερ, υπέρυθρες ακτίνες και μικροσκοπικές
κάμερες, είναι διαφορετικά αυτά που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές Ένο-
πλες Δυνάμεις από εκείνα που εξάγουν σε τρίτες χώρες.

101 υποθέσεις στα αζήτητα 
Η απόφαση για την υπόθεση του Παναιτωλικού, με τον στοιχηματισμό

μιας κίτρινης κάρτας, εκδόθηκε και η ομάδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο.
Ωστόσο, 101 υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση και παράνομο στοι-
χηματισμό, κατόπιν αναφορών της UEFA (96 υποθέσεις), της S-
PORTRADAR (1 υπόθεση που αφορά συνολικά 21 αγώνες), της ΕΠΑΘΛΑ
(4 υποθέσεις) έχουν ανατεθεί σε ερευνητές-μέλη της Επιτροπής Δεοντο-
λογίας (Ερευνητικό Τμήμα) και τελούν υπό διερεύνηση. Πρέπει να τονι-
στεί ότι αυτές οι υποθέσεις αφορούν το διάστημα από 01/06/2021
έως 29/04/2022. Δηλαδή, όπως και η υπόθεση του Παναιτωλικού,
αφορούν και τα πρωταθλήματα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Το
ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας έθεσε στο αρχείο 16
υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό. Το
νούμερο των 101 υποθέσεων ξενίζει…

Η ιδιαίτερη ελληνική αντιαεροπορική ομπρέλα 

Τα νούμερα του ΕΝΦΙΑ  
Στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο φαίνεται να έπε-

σε το μεγαλύτερο «μαχαίρι» στον ΕΝΦΙΑ, με
τα εκκαθαριστικά να είναι σε μέσο επίπε-
δο μειωμένα κατά 19% και 20% σε
σχέση με πέρυσι.

Από την άλλη πλευρά, η Αττική
κρατά τα σκήπτρα και στον ΕΝΦΙΑ
και στην αξία της ακίνητης περι-
ουσίας. Οι 2.557.631 ιδιοκτήτες
ακινήτων στην Αττική κατέχουν
περιουσία συνολικής αξίας 403
δισ. ευρώ από τα 761 δισ. ευρώ
της αξίας των ακινήτων σε όλη τη
χώρα και, συνακόλουθα, καλούνται
να εισφέρουν το 53,2% του συνολικού
ΕΝΦΙΑ που βεβαίωσε φέτος η ΑΑΔΕ.

Σκέφτονται Μαλέλη στον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Σταμάτης Μαλέλης έχει αποφασίσει να κατέλθει στον στί-

βο της πολιτικής, μέσω μάλιστα της Αυτοδιοίκησης. Εδώ και
έναν περίπου μήνα, από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μυτιλή-
νη, έχει ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει την Περιφέρεια Βορεί-
ου Αιγαίου. Η υποψηφιότητα Μαλέλη ανακοινώθηκε ως ανε-
ξάρτητη, αλλά η έκπληξη μπορεί να έρθει από αλλού, αφού
στο πλαίσιο του αφηγήματος της «προοδευτικής διακυβέρνη-
σης» (και στο μέτρο που αυτό το «αφήγημα» θα ισχύει ως τον

Οκτώβριο του 2023, που θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές,) δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί το σενάριο να εκδηλώσει τη στήριξή του προς τον Στα-
μάτη Μαλέλη και ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Διαβεβαιώσεις για την ομαλή
λειτουργία του Καραμανδάνειου

Νοσοκομείου Παίδων στην Πάτρα δί-
νει το υπουργείο Υγείας, εξηγώντας
ότι το πρόβλημα με την έλλειψη αναι-
σθησιολόγων έχει δημιουργηθεί μετά
το αίτημα αναρρωτικής άδειας των

γιατρών της συγκεκριμένης ει-
δικότητας. Περίεργες συμ-

πτώσεις…

Κάτι συμπτώσεις 
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Παραμένουν τα ανοιχτά μέτωπα…

«Ημετοχή
της
εται-

ρείας δεν αξίζει 3 ευ-
ρώ, είναι πολύ υποτι-
μημένη και προς τού-
το εντείνεται η επανα-

γορά ιδίων μετοχών», είπε
στους μετόχους της Fourlis ο
Βασίλης Φoυρλής, πρόεδρος
του ομίλου, στο πλαίσιο της
γενικής συνέλευσης των με-
τόχων. Ειδικότερα, απαντών-
τας σε σχόλια μετόχων για
την πορεία του Χρηματιστηρί-
ου που παρασύρει την τιμή
της μετοχής ακόμη και κάτω
από τα 3 ευρώ, τόνισε ότι οι
μέτοχοι αγοράζουν συστημα-
τικά μετοχές. Μιλώντας για
το 5ετές στρατηγικό πλάνο
2020-2025 του ομίλου, ο
Βασίλης Φoυρλής αναφέρ-
θηκε στην αναδιοργάνωση
του δικτύου ΙΚΕΑ, με την ανά-
πτυξη νέου concept μικρών
καταστημάτων – έχοντας
ανοίξει 3 και προωθώντας
επιπλέον την ανάπτυξη άλ-
λων 3 μεσαίου τύπου κατα-
στημάτων σε Πάτρα, Ηρά-
κλειο και Ελληνικό. 

TRADE ESTATES
Με τρεις νέες κινήσεις, οι οποίες ενδέχεται

να ολοκληρωθούν ακόμα και μέσα στο 2022,
η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ο βραχίονας του ομί-
λου Fourlis στο real estate, αναμένεται να ενι-
σχύσει το χαρτοφυλάκιό της το προσεχές διά-
στημα. Όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο της
τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
της εισηγμένης Holding, στόχος αποτελεί σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα να διευρύνει την
αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων στα επίπεδα
των 500 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με την ενί-
σχυση του χαρτοφυλακίου, προς την κατεύ-
θυνση αυτή ο όμιλος διαθέτει προσύμφωνα
για την εξαγορά retail parks σε Ιωάννινα και
Λάρισα, στα οποία λειτουργούν μάλιστα δύο
μεσαίου μεγέθους ΙΚΕΑ, όπως και έκτασης
στην Ελευσίνα για τη δημιουργία νέου logis-
tics center.

DRUCKFARBEN
Επένδυση για την παραγωγή των πιστοποιημέ-
νων δομικών συστημάτων ενεργειακής αναβάθ-
μισης Bioclima ολοκλήρωσε ο Όμιλος Druckfar-
ben. Τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται στη
νέα, σύγχρονη, αυτοματοποιημένη μονάδα πα-
ραγωγής στον Ασπρόπυργο Αττικής, η οποία
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022. Σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια επέν-
δυση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που ήταν μέρος του
τριετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Druck-
farben, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ. Οι νέες, υψηλού
τεχνολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεις, οι
οποίες συμπεριλαμβάνουν τη γραμμή παραγω-
γής έτοιμων τελικών επιχρισμάτων εξωτερικής
θερμομόνωσης, καθώς και την αυτοματοποιημέ-
νη γραμμή παραγωγής και συσκευασίας κονια-
μάτων, θα εξυπηρετήσουν την υφιστάμενη προ-
ϊοντική γκάμα, αλλά και θα διευρύνουν τις δυνα-
τότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου.

Χ.Α.: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, με δεδομέ-
νο ότι δεν διαφαίνονται μπροστά σημαντικές ειδήσεις
που θα μπορούσαν να δώσουν κατεύθυνση, ως επικρα-
τέστερο σενάριο για το ελληνικό Χρηματιστήριο δείχνει
αυτό που θέλει να συνεχίζεται η υψηλή εξάρτησή του
από την πορεία των διεθνών αγορών. Επίσης προβλημα-
τίζει η καθαρή αξία συναλλαγών, η οποία επιμένει να κι-

νείται σε αποκαρδιωτικά επίπεδα, με ό,τι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται. Τεχνικά απαιτείται η υπέρβαση των 877-
896 μονάδων (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών),
για κίνηση προς τις 944 και τις 950 μονάδες. Σε αντίθε-
τη περίπτωση και ιδιαίτερα αν παραβιαστούν οι 800,
«καραδοκεί η καταπακτή» που οδηγεί προς τις 789-780
και 740 μονάδες.
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Σταδιακή η αύξηση των επιτοκίων
από την ΕΚΤ

Γιάννης Στουρνάρας  
(διοικητής ΤτΕ): 

MARKET PLACE

STATUS:

Ποια εταιρεία αύξησε τους μισθούς στους εργαζoμένους της; Πρόκειται
για την Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ, τη γαλακτοβιομηχανία που παράγει
το γάλα Όλυμπος. Οι εργαζόμενοι της Όλυμπος με αποδοχές κάτω από
25.000 ευρώ έλαβαν αύξηση 15% και οι εργαζόμενοι με μισθό άνω των
25.000 ευρώ ετησίως έλαβαν αύξηση 10%. Θα πρέπει να αναφέρουμε
πως στον Όμιλο της Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ εργάζονται περισσότε-
ροι από 1.500 εργαζόμενοι και πως η ετήσια δαπάνη για μισθούς, ημερο-
μίσθια και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις διαμορφώνεται στα 30 εκατ. ευρώ
ετησίως. Οι αυξήσεις λοιπόν που δόθηκαν από τη Διοίκηση της Ελληνικά
Γαλακτοκομεία ΑΕ στο προσωπικό του Ομίλου θα επιβαρύνουν πρόσθετα
το κόστος μισθοδοσίας κατά 3,7 εκατ. ευρώ περίπου. 

ΔΕΙΚΤEΣ και CHIEFTES
LAMDA DEVELOPMENT: Καθαρή θάλασσα, αμμουδιά μή-
κους 300 μέτρων, ολοκαίνουργιες ομπρέλες, ναυαγοσώστης
από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μόνιμο συνεργείο καθα-
ρισμού αλλά και χημικές τουαλέτες. Και όλα αυτά δίχως καμία
χρέωση. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, αλλά πράξη, στην
παραλία που άνοιξε και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά η
Lamda Development στον Άγιο Κοσμά. Η παραλία, πλήρως
ανακαινισμένη και πεντακάθαρη, άνοιξε την 1η Ιουνίου. 

ΙΝΤΕRLIFE: Η Ιnterlife διατηρεί ρευστό της τάξης των 75
εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων της στο πρώτο
πεντάμηνο του 2022 «έκλεισε» με αύξηση σε ποσοστό 6%-
7%. Ανοδικά συνεχίζει να κινείται ο κλάδος του αυτοκινήτου,
αλλά η αύξηση στους λοιπούς κλάδους είναι ακόμα μεγαλύτε-
ρη: Το 2021 το μερίδιο του κλάδου του αυτοκινήτου στη συνο-

λική παραγωγή ασφαλίστρων ήταν 56%, έναντι
44% για τους λοιπούς κλάδους.
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Ξαφνικά ο δήμαρχος Πειραιά Γιάν-
νης Μώραλης έσπευσε να ανα-
κοινώσει ότι θα είναι ξανά υπο-

ψήφιος στις επόμενες δημοτικές
εκλογές.

Έναν χρόνο πριν από την εκλογική
αναμέτρηση και χωρίς έως τώρα να
έχει γίνει καν κουβέντα για υποψηφιό-
τητες στον Δήμο Πειραιά, ο επί 8 χρό-
νια εν ενεργεία δήμαρχος της πόλης
αισθάνθηκε την ανάγκη να εκφράσει
δημόσια την επιθυμία του να διεκδική-

σει ξανά τον δημαρχιακό θώκο, βάζον-
τας κάπως πρόωρα σε προεκλογική
περίοδο το δημαρχείο της Κοραή.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας
Μώραλη φαίνεται πως είναι βιαστική
και δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος πει-
στικός λόγος που να δικαιολογεί, γιατί
τόσο νωρίς ο δήμαρχος θέλησε να χρί-
σει τον εαυτό του υποψήφιο, όπως του-
λάχιστον θα τον αντιμετωπίζουν πλέον
όσοι έρχονται σε επαφή μαζί του για
θέματα του Δήμου Πειραιά.

Υποκριτική και απαξιωτική απέναντι στους εργαζομένους του Δήμου Πειραιά χαρακτηρί-
ζουν τη στάση της δημοτικής αρχής Μώραλη δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, με
αφορμή τις αρνητικές αποφάσεις για συμβασιούχους εργαζομένους που είχαν προσφύγει
δικαστικώς διεκδικώντας μονιμοποίησή τους.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλλουν, στον αγώνα που δίνουν οι συμβασιούχοι στα δικαστήρια
συμπαρίστανται τα σωματεία του δήμου, οι προϊστάμενοί τους και δημοτικοί σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης, που υποστηρίζουν και τις σχετικές ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου. Απουσιάζουν όμως οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, που φαίνεται να τη-
ρούν στάση Πόντιου Πιλάτου και να παραπέμπουν την υπόθεση στη Νομική Υπηρεσία.

«Νοσεί» το Κέντρο
Υγείας Πειραιά
Την υπολειτουργία του Κέν-
τρου Υγείας Πειραιά-πρώην
Οίκος Ναύτου, λόγω ελλεί-
ψεων σε προσωπικό και εξο-
πλισμό, καταγγέλλει η Πα-
νελλήνια Ένωση Συνταξιού-
χων Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου (ΠΕΣ-ΝΑΤ) και ζητά
να ληφθούν άμεσα μέτρα. 
Οι συνταξιούχοι ναυτικοί δυ-
σκολεύονται να κλείσουν
ραντεβού, καθώς ή δεν βρί-
σκουν καθόλου ή βρίσκουν
έπειτα από μήνες.
Έτσι, όπως καταγγέλλουν,
δεν αξιοποιείται στην πράξη
ως δομή που θα πηγαίνει κα-
ταρχήν ο ασθενής, δεν έχει
24ωρη λειτουργία, δεν εξυ-
πηρετεί έκτακτα περιστατικά
για να γίνεται η πρώτη διαλο-
γή και να μην υπάρχει συμ-
φόρηση στα νοσοκομεία.

Cosco: «Βουτιά»
9,5% στη διακίνηση  

Πτωτικά κατά 9,5% κινήθηκε η
διακίνηση των εμπορευματοκι-
βωτίων στο λιμάνι του Πειραιά
το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐ-
ου 2022. Σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε η Cosco Ship-
ping Ports, στο διάστημα αυτό
διακινήθηκαν από τους προβλή-
τες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπο-
ρευματοκιβωτίων Πειραιά συ-
νολικά 1,786 εκατ. containers,
ενώ την αντίστοιχη περίοδο του
2021 είχαν διακινηθεί συνολι-
κά 1,974 εκατ. containers
(πτώση 9,5%). Επίσης, τον
Μάιο του 2022 διακινήθηκαν
από τον ΣΕΠ 391.700 contain-
ers συνολικά, έναντι 416.500
τον Μάιο του 2021 (πτώση
6%). Τον Ιανουάριο του 2022
διακινήθηκαν από τους δύο
προβλήτες συνολικά 386.800
TEUs, τον Φεβρουάριο
349.300, τον Μάρτιο 362.000
και τον Απρίλιο 296.600.

Στον «αέρα» συνεχίζει να
βρίσκεται το θέμα της κατα-
σκευής του νέου Δικαστικού
Μεγάρου στον Πειραιά.

Μπορεί η τελευταία ενημέ-
ρωση από το υπουργείο Δι-
καιοσύνης στον Δήμο Πειραιά
να ήταν καθησυχαστική, υπο-
στηρίζοντας ότι σύντομα ανα-
μένεται να δημοσιευτεί η επα-
ναπροκήρυξη του διαγωνι-
σμού, που είχε βγει άγονος
για την προσφορά ακινήτου.

Ωστόσο, τα περιθώρια έχουν αρχίσει να στενεύουν και οι διαδικασίες πρέπει να κινη-
θούν άμεσα, καθώς σε λίγους μήνες κινδυνεύει να χαθεί η χρηματοδότηση που έχει δια-
σφαλιστεί από κοινοτικά κονδύλια. Από τον Δήμο Πειραιά δεν είναι λίγοι όσοι φοβούνται
πως αν μεσολαβήσουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, τότε δεν πρόκειται να ασχοληθεί
κανείς με το θέμα, οπότε η χρηματοδότηση θα χαθεί για το Δικαστικό Μέγαρο.

Στον «αέρα» το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Από δήμαρχος... 
υποψήφιος 
ο Γιάννης 
Μώραλης

Στάση Πόντιου Πιλάτου για τους συμβασιούχους

Χωρίς κλιματισμό 
στο ξενοδοχείο της
«Εστίας Ναυτικών»!
Τριτοκοσμική κατάσταση θυμί-
ζει το ξενοδοχείο της Εστίας
Ναυτικών. Σύμφωνα με καταγ-
γελίες στην ΠΕΝΕΝ από διαμέ-
νοντες ναυτεργάτες, διαπιστώ-
νεται σωρεία προβλημάτων σχε-
τικά με την κατάσταση του ξε-
νώνα, που είναι δημιούργημα
και περιουσιακό στοιχείο των
ναυτεργατών και κάθε μήνα ει-
σφέρουν γι’ αυτόν από τον μι-
σθό τους.
Η υποβάθμιση των υπηρεσιών
προς τους διαμένοντες ναυτερ-
γάτες συνεχίζεται, αφού οι κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, τα δω-
μάτια, ο εξοπλισμός και οι παρο-
χές το απαξιώνουν ολοένα και
περισσότερο. Χαρακτηριστική
είναι η έλλειψη λειτουργίας κλι-
ματιστικών και η διαβίωση στον
ξενώνα με τις υψηλές θερμο-
κρασίες γίνεται ανυπόφορη.

Επίσκεψη
Πλακιωτάκη 
στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο βρέθηκε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής Γιάννης Πλακιωτάκης, προ-
κειμένου να συμμετέχει στο Διε-
θνές Συνέδριο της ICS, «Shaping
the future of shipping summit».
Ο Γ. Πλακιωτάκης είχε την ευκαι-
ρία να εκφράσει τις θέσεις της
Ελλάδας σε όλα τα κρίσιμα ζητή-
ματα που αφορούν την παγκόσμια
ναυτιλία, όπως το θέμα της απαν-
θρακοποίησης και των νέων περι-
βαλλοντικών κανονισμών, το ζή-
τημα των νέων καυσίμων, των
προκλήσεων που προκύπτουν
από τις τεχνολογικές εξελίξεις
καθώς και να αναλύσει τις κυβερ-
νητικές πρωτοβουλίες που αφο-
ρούν τον κλάδο.
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Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν την επόμενη Τρίτη 28 Ιουνίου, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης
μαζί με τον γενικό διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Μπρατάκο,
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. 

Μικρός 
χρονικός 
ορίζοντας  
Στις προηγούμενες εκλογές
του 2019, όπου οι βουλευτι-
κές εκλογές ακολούθησαν
τις αυτοδιοικητικές και πε-
ριφερειακές, οι παλαιοε-
κλεγμένοι είχαν σαφέστατο
προβάδισμα. 
Λόγω του μικρού χρονικού
ορίζοντα από την προκήρυξη
των εκλογών έως την κάλπη,
οι νέοι υποψήφιοι δεν είχαν
τον απαιτούμενο χρόνο να
επικοινωνήσουν την παρου-
σία τους και γι’ αυτόν τον λό-
γο τώρα ακολούθησαν άλλη
τακτική, «τραπεζώνοντας»
τους πάντες: Από δημοσιο-
γράφους έως απλούς πολί-
τες των περιοχών «ευθύνης»
τους, αρκούμενοι ίσως σε
υποσχέσεις για την επιλογή
της υποψηφιότητάς τους.
Με όλο το ρίσκο που μπορεί
να αναλαμβάνουν. 

Ο «χαμός» 
της Χαλκιδικής  
Η μεγάλη μάχη βεβαίως θα
γίνει στη Χαλκιδική. Εφόσον
στην τριεδρική περιφέρεια
μείνει η αναλογία 1-1-1 σε
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για
τη μία κυβερνητική έδρα
ερίζουν ο αντιπεριφερειάρ-
χης Χαλκιδικής Γιάννης
Γιώργος, που αποφάσισε να
εκτεθεί στην κεντρική πολι-
τική σκηνή, η Ζαφειρούλα
Μυλωνά, έχοντας τη στήριξη
του Γιώργου Βαγιωνά που
της έδωσε «δαχτυλίδι» δια-
δοχής κατά την αποχώρησή
του από τη Βουλή, ο πρώην
βουλευτής και πάντα μάχι-
μος Ευθύμης Καρανάσιος
και ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρη-
γόρης Τάσσιος. Μπορεί να
είναι στο «top 5» των πιο αμ-
φίρροπων εκλογικών περι-
φερειών σε έναν νομό κομ-
βικής σημασίας για τα τουρι-
στικά δρώμενα της Β. Ελλά-
δας, αλλά και των επενδύσε-
ων στις Σκουριές. 

Συνεχίζει τις επαφές ο Ιωακείμοβιτς 
Μάλιστα, όπως ακούγεται, πίσω από τις κλειστές πόρτες

θα τεθεί και το θέμα της αναζήτησης νέων προσώπων που
θα ριχθούν στη μάχη του σταυρού. Τα χαρακτηριστικά που
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα
έχουν υπογραμμιστεί πολλές φο-
ρές από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη «νέοι (όχι απαραιτήτως
ηλικιακά), με ισχυρό στίγμα στην
κοινωνία, χωρίς να προέρχονται
από τον κλειστό πυρήνα της ΝΔ,
μιας και όλοι αναγνωρίζουν πλέον
ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρη-
ση θα κριθεί στον χώρο του Κέν-
τρου. Έχοντας λοιπόν και αυτό το
πλάνο κατά νου, ο νέος πρόεδρος της Διοικούσας, Ζήσης
Ιωακείμοβιτς, έχει κλείσει τον κύκλο επαφών του με τους
νυν βουλευτές έχοντας ανοίξει εκείνον με τους δημάρχους,
ενώ προγραμματίζει συναντήσεις και με τους επικεφαλής
όλων των φορέων της πόλης, δηλαδή ΔΕΘ, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ,
Επιμελητήρια κτλ.

Τα «νέα» πρόσωπα 
που συζητούνται για τα ψηφοδέλτια 

Ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους ανθρώπους της ΝΔ, και όχι
μόνο, είναι και ο κανόνας της ποσόστωσης, σύμφωνα με τον οποίο
στα ψηφοδέλτια των κομμάτων θα πρέπει να ακολουθείται μία συγ-
κεκριμένη αναλογία ανδρών / γυναικών. Η Βούλα Πατουλίδου θα
σταθεί δίπλα στον Απόστολο Τζιτζικώστα και σ’ αυτές τις περιφερει-
ακές εκλογές, ανοίγοντας ίσως εν συνεχεία συζήτηση για να συμ-
περιληφθεί πιθανώς στο ευρωψηφοδέλτιο. 

Η δημοφιλία του Χαριστέα 
Πρόταση για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλο-

νίκης έχει δεχθεί και ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και μέλος της χρυσής γενιάς του Euro 2004 Άγγελος Χαριστέ-
ας. Άλλωστε, στα συν για τον παλαίμαχο επιθετικό είναι οι εξαιρετι-
κές σχέσεις που διατηρεί ακόμα με τον κόσμο του Άρη, κάτι που παί-
ζει πάντα μεγάλο ρόλο, αλλά και η απήχησή του συνολικά στους φι-
λάθλους, κάτι που εξαργυρώθηκε και στις περιφερειακές εκλογές. 

Συνεδριάζει η Διοικούσα
ΝΔ Θεσσαλονίκης με
Μαρινάκη - Μπρατάκο
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Ανοίγει ο δρόμος για 
την αναψηλάφηση 
της υπόθεσης Παγκρατίδη!

Ανοίγει ο δρόμος για την –πιθανή– έναρξη των δια-
δικασιών αναψηλάφησης της δίκης Αριστείδη Παγ-
κρατίδη, του καταδικασθέντος σε τετράκις εις θάνα-
το και εκτελεσθέντος ως «δράκος του Σέιχ Σου»,
παρ’ ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αρνιόταν τις κα-
τηγορίες. Τα συγκλονιστικά στοιχεία που συγκέντρω-
σε ο πρώην εισαγγελέας, δικηγόρος Κωνσταντίνος
Λογοθέτης, και παραθέτει στο βιβλίο του «Παγκρατί-
δης: Εις θάνατον τετράκις…», οδηγούν στην κατάθε-
ση εμπεριστατωμένης αίτησης προς το ανώτατο δι-
καστήριο, εφόσον βέβαια αποφασιστεί αυτό από
τους συγγενείς. 

Οι νέες μαρτυρίες,
με κορυφαία του
απόστρατου υπο-
στρατήγου της Αστυ-
νομίας Βασίλη Κο-
μνηνού, εδραιώνουν,
κατά τον συγγραφέα,
την εκπεφρασμένη
από πολλές πλευρές
πεποίθηση για την
αθωότητα του Αρι-
στείδη Παγκρατίδη
και την άδικη καταδί-
κη του σε θάνατο,
όπως και την εκτέλεσή του στις 16 Φεβρουαρίου
1968. Ο Κωνσταντίνος Λογοθέτης, εκτός των άλλων,
αναλύει τη δικογραφία με την οποία καταδικάστηκε ο
Παγκρατίδης και επισημαίνει ειδικά τη μειοψηφία
στην απόφαση, που αποτελεί κόλαφο για την προχει-
ρότητα της διαδικασίας που οδήγησε στην εκτέλεση
του 22χρονου τότε Αριστείδη Παγκρατίδη. 

«Συνέλαβα τον πραγματικό δράκο. Αυτόν που διέ-
πραξε τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε ο
Παγκρατίδης. Ήταν βάρος στην ψυχή μου να κατα-
φανεί η αθωότητά του. Τέσσερις χωροφύλακες
μου είπαν ότι ο Παγκρατίδης ήταν αθώος», περιέ-
γραψε ο απόστρατος αστυνομικός Βασίλης Κομνη-
νός μπροστά στην Ελένη Παγκρατίδη, την ανιψιά
του εκτελεσθέντος: «Έγιναν παρατυπίες και έκνο-
μες ενέργειες. Όταν ειδοποίησα τον διοικητή μου
ότι ομολογεί ως δράκος, δεν τον εξέτασε καθόλου.
Τον άφησαν να φύγει», περιέγραψε. Μάλιστα επικα-
λέστηκε τη μαρτυρία του πρώην υπομοίραρχου,
που έχει φύγει από τη ζωή, Θεόδωρου Δακουρά,
ως του προσώπου που μετέφερε την ομολογία του
πραγματικού δράκου. «Μπήκε εκτός εαυτού στο
γραφείο ο Δακουράς και μετέφερε ότι η εντολή
ήταν να σταματήσουμε. Ήταν από την Αθήνα, για να
μην εξευτελιστεί η Αστυνομία», ανέφερε ο κ. Κο-
μνηνός. «Κάποιοι συνάδελφοί μου τότε προήχθη-
σαν κατ’ επιλογήν. Αυτοί αποφάσισαν και την απο-
στρατεία μου», είπε.  Ο Βασίλης Κομνηνός απαν-
τώντας σε σχετική ερώτηση, εάν έγινε οποιαδήποτε
αναφορά από την πλευρά του ακόμη και μετά την
αποστρατεία του για την πραγματική διάσταση της
υπόθεσης, απάντησε: «Αν έκανα αναφορά, δεν θα
ζούσα. Ήταν σπείρα κακοποιών». 

Κώστας Καντούρης 
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Το συζητάμε στις παρέες ή μπορεί και
να συμβαίνει σε εμάς ή σε κοντινά
μας πρόσωπα και να μην μπορούμε

να εξηγήσουμε τι είναι. 

Η σωματοδυσμορφική διαταραχή, όπως
την αποκαλούν οι ειδικοί, απασχολεί χιλιά-
δες ανθρώπους και σχετίζεται με το πώς
βλέπει ο πάσχων ένα σημείο του σώματός
του που τον ενοχλεί αφόρητα. Όσοι πά-
σχουν από τη διαταραχή αυτή, ζουν συνή-
θως με ένα αίσθημα αυτολύπησης, ξο-
δεύουν ώρες μπροστά στον καθρέφτη ή κα-
ταφεύγουν σε χειρουργικές αισθητικές
επεμβάσεις, οι οποίες όμως δεν τους παρέ-
χουν την ικανοποίηση που θα επιθυμούσαν,
με αποτέλεσμα να μην ανακουφίζεται το
άγχος τους και να μη σταματούν την κατα-
ναγκαστική ενασχόληση με το σώμα τους. 

O δυσμορφικός ασθενής

Η διαταραχή αυτή δεν είναι ένα σημάδι
των καιρών μας. Είναι καταγεγραμμένη
από το 1891, όταν ο Enrico Morselli την
ονόμασε «δυσμορφοφοβία» και την περιέ-
γραψε ως εξής: «Ο δυσμορφικός ασθενής
είναι σίγουρα δυστυχής, γιατί στη μέση της
ημέρας, όταν συζητά ή διαβάζει, όταν
τρώει, πραγματικά οπουδήποτε και οποι-
αδήποτε στιγμή, κατακλύζεται από τον φό-
βο της δυσμορφίας. Αυτό μπορεί να είναι
πολύ επώδυνο, σε σημείο απόγνωσης». 

Κοινωνική «απομόνωση»

Επίσης, σύμφωνα με την κα Καλόγερα,
τα άτομα με αυτή τη διαταραχή «υιοθετούν
ακραίες διατροφικές συνήθειες, ασκούνται

υπερβολικά και ενδεχομένως λαμβάνουν
διάφορα διατροφικά σκευάσματα, οι γυναί-
κες κυρίως για αδυνάτισμα και οι άνδρες
για να αποκτήσουν περισσότερο μυϊκό όγ-
κο. Η σωματοδυσμορφοβική διαταραχή
μπορεί να οδηγήσει τους πάσχοντες σε κοι-
νωνική απομόνωση, εγκατάλειψη των
σπουδών ή της εργασίας, σοβαρά προβλή-
ματα εντός γάμου ή σχέσης, και μπορεί να
συνυπάρχει με κατάθλιψη, στρες και διατα-
ραχές πρόσληψης τροφής». Όταν η εκδή-
λωση της διαταραχής γίνεται στην εφη-
βεία, χρειάζεται σωστή ψυχοεκπαίδευση
στους γονείς, καθώς και να δοθούν ισχυρά

κίνητρα από τους γονείς προς τα παιδιά
τους και να υιοθετηθούν τρόποι ενίσχυσης
της αυτοπεποίθησης των εφήβων.

Tο ψεύτικο ελάττωμα

Η ψυχίατρος-ψυχοθεραπεύτρια και επι-
στημονική συνεργάτρια της Ιατρικής Σχο-
λής του ΑΠΘ, Δρ Σταυρούλα Μπαργιώτα
(φωτό), αναφέρει στο «Π» για όσους πά-
σχουν από αυτή τη διαταραχή ότι «λόγω
της υπερβολικής ενασχόλησης με το
φανταστικό ελάττωμα, η σωματοδυ-
σμορφική διαταραχή αναφέρεται συχνά
και ως πάθηση της “κατά φαντασίαν

ασχήμιας”. Συνήθως ο ασθενής είναι ικα-
νός να αναγνωρίσει ότι οι ανησυχίες του
είναι υπερβολικές, εκτός από κάποιες πε-
ριπτώσεις έλλειψης εναισθησίας, όπου
το άτομο είναι εντελώς πεπεισμένο ότι οι

πεποιθήσεις του είναι αληθείς.
Οι ασθενείς με σωματο-

δυσμορφική διαταρα-
χή εμφανίζονται ιδι-
αίτερα αγχωμένοι,
καθώς εστιάζουν συ-
νήθως σε φανταστι-

κά ελαττώματα που
αφορούν το πρόσωπο

και το κεφάλι, αλλά δεν αποκλεί-
εται και άλλο μέρος του σώματος να γίνει
το επίκεντρο της ανησυχίας τους. Σε κά-
ποιο σημείο κατά την πορεία της διαταρα-
χής, οι άνθρωποι αυτοί έχουν εμφανίσει
επαναληπτικές συμπεριφορές, όπως συ-
χνός έλεγχος στον καθρέφτη, συνεχή
σύγκριση του εαυτού με τους άλλους, κά-
λυψη του “ελαττωματικού” μέλους με
διάφορα μέσα, τελετουργίες στην ατομι-
κή περιποίηση καθώς και διαρκής αναζή-
τηση επιβεβαίωσης σχετικά με το “ελάτ-
τωμα” ή υπερβολική περιποίηση, όπως
εφαρμογή make-up κτλ. Για τον λόγο αυ-
τόν η σωματοδυσμορφική διαταραχή θε-
ωρείται από τους ερευνητές μια παραλ-
λαγή ή μια διαταραχή στενά σχετιζόμενη
με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

της Κατερίνας  
Παπακωστοπούλου

Σωματοδυσμορφοβική διαταραχή:

Οι δυσμορφοβικοί ασθενείς ανη-
συχούν έντονα, λόγω της πεποίθη-
σης ότι κάποιο μέρος της εμφάνι-
σής τους είναι απωθητικό, παραμορφωμένο, ενώ στην
πραγματικότητα η υποτιθέμενη ατέλεια είναι ελάχιστη ή
ανύπαρκτη. «Εάν πράγματι υπάρχει κάποια μικρή σω-
ματική ανωμαλία, η ενασχόληση και η αγωνία του ατό-
μου είναι σαφώς υπερβολικές και προκαλούν σημαν-
τική έκπτωση της λειτουργικότητας. Πρόκειται συχνά
για τη μετάθεση μιας ενδοψυχικής σύγκρουσης σε κά-
ποιο μέρος του σώματος. Οι ανησυχίες αυτές αφορούν πε-
ριοχές του προσώπου, όπως η μύτη, τα αυτιά, το δέρμα, π.χ. ακμή,
ουλές, ή το τριχωτό της κεφαλής, π.χ. αδύναμα μαλλιά, καθώς και
τους μυς», αναφέρει η ψυχίατρος κα Έλενα Καλόγερα (φωτό). Συ-
χνά ξεκινά στην εφηβεία, όπου το σώμα είναι το όχημα που μετα-

φέρει τον/την έφηβο-η στην ενήλι-
κη ζωή. Η αναλογία ανδρών/γυναι-
κών είναι από 1:2 έως 1:1 και μπο-

ρεί να εμφανιστεί από την ηλικία των 5 ετών έως εκείνη
των 80. «Οι έφηβοι/ες έχουν πιο σοβαρά κλινικά συμ-
πτώματα της διαταραχής σε σύγκριση με τους ενήλι-
κες. Αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή της σχολι-
κής φοίτησης, τους απασχολούν περισσότερες ώρες,
ενώ τα άτομα εμφανίζουν χαμηλότερη εναισθησία, με-

γαλύτερο ποσοστό παραληρητικών ιδεών, αυτοκτονικού
ιδεασμού και απόπειρας αυτοκαταστροφής. Η συνεχής προ-

σπάθειά τους να αλλάξουν το σώμα τους δημιουργεί πολλές φο-
ρές μία επίπλαστη προσωπικότητα που δεν θυμίζει την προηγού-
μενη και δίνει λανθασμένη εντύπωση στο άτομο ότι μπορεί να έχει
καλύτερη ζωή βασισμένη στη νέα του εικόνα». 

Κατά φαντασίαν;



Η... κατάρα τού «δεν μου αρέσω»! 
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Τρόποι αντιμετώπισης
«Η σωματοδυσμορφική διαταραχή αντιμετωπί-
ζεται με φαρμακευτική αγωγή και με Γνωστική
Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ). Εάν τα συμ-
πτώματα είναι σχετικά ελαφρά, η ατομική ή
ομαδική Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία
θα μπορούσε να βοηθήσει. Αν τα συμπτώματα
είναι εντονότερα και είναι κλινικά, τότε χρει-
άζεται φαρμακευτική αγωγή με μια κατηγορία
αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που λέγονται SS-
RI’s (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης). Εάν τα συμπτώματα είναι ιδιαίτε-
ρα έντονα, πιθανόν να χρειαστεί ο συνδυασμός
των παραπάνω μεθόδων», τονίζει η Δρ Μπαρ-
γιώτα και αναφέρει πως «οι SSRI’s αποτελούν
τα φάρμακα εκλογής, καθώς έχει βρεθεί από
τις κλινικές μελέτες ότι αποτελούν αποτελε-
σματική θεραπεία. Πρόκειται για ένα είδος αν-
τικαταθλιπτικών φαρμάκων που έχουν ένδειξη
και για άλλες διαταραχές όπως αγχώδεις, ψυ-
χαναγκαστικές, διαταραχές διατροφής κτλ.
Υπάρχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες με-
ταξύ των οποίων η φλουοξετίνη φαίνεται να
χρησιμοποιείται πιο συχνά στη σωματοδυσμορ-
φική διαταραχή. Μπορεί να χρειαστούν μέχρι
και 12 εβδομάδες για το φάρμακο, ώστε να
δούμε την πλήρη αποτελεσματικότητά του στα
συμπτώματα. Θετική ανταπόκριση του ασθε-
νούς στη θεραπεία έχουμε όταν εκείνος νιώθει
λιγότερη δυσφορία και δεν παρουσιάζει τόσο
έντονη ενασχόληση με τις ιδέες του, ενώ πα-
ράλληλα έχει αισθητή βελτίωση στην κοινωνι-
κή και επαγγελματική του λειτουργικότητα.
Στις περιπτώσεις της σωματοδυσμορφικής δια-
ταραχής που προσεγγίζουν τα όρια παραληρη-
τικής διαταραχής, ενδεχομένως να χρειαστεί
συμπληρωματική θεραπεία με ένα δεύτερης
γενιάς αντιψυχωτικό παράγοντα, με σκοπό να
ενισχυθεί η δράση του SSRI και να μειωθεί η
εμμονική ενασχόληση με το φανταστικό ελάτ-
τωμα. Κατά την ψυχοθεραπεία με τη Γνωστική
Συμπεριφορική μέθοδο γίνεται προσπάθεια
διαχείρισης των συμπτωμάτων, αλλάζοντας τον
τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Οι ασθενείς
ενισχύονται ώστε να επανεξετάσουν τις λανθα-
σμένες πεποιθήσεις τους που αφορούν στο
“ελάττωμα”. Ο θεραπευτής θα τους ενθαρρύ-
νει να βρουν τρόπους να διαχειριστούν αυτά τα
συναισθήματα άγχους σε ανάλογες καταστά-
σεις, ώστε με το πέρασμα του χρόνου να είναι
ικανοί να μην αισθάνονται φόβο αλλά να νιώ-
θουν αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους και την
εμφάνισή τους», καταλήγει η ειδικός.

και στο σύστημα ταξινόμησης ψυχιατρι-
κών νόσων DSM-V συμπεριλαμβάνον-
ται στην ίδια κατηγορία ιδεοψυχαναγ-
καστικές και συνδεόμενες διαταρα-
χές», τονίζει η ειδικός. 

Το σύνδρομο του καθρέφτη

Ο πλαστικός χειρουργός Βασίλης
Κρέτσης (φωτό) αναφέρει πως η διατα-
ραχή αυτή ονομάζεται και σύνδρομο
του καθρέφτη. «Στην παραπλανητι-
κή παραλλαγή της ΔΣΔ, το
ελάττωμα είναι φανταστικό,
ενώ αν το ελάττωμα είναι
πραγματικό, τότε η σημασία
που δίνεται είναι υπερβολι-
κή. Για παράδειγμα, ένα άτο-
μο ίσως να έχει ένα μικρό ση-

μάδι στο δέρμα του, το οποίο είναι δύ-
σκολα παρατηρήσιμο, αλλά αναπτύσσει
μία διαρκή ανησυχία γι’ αυτό το ψεγάδι.
Συνήθως υπάρχει συννοσηρότητα με
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, σύμ-
πλεγμα κατωτερότητας και χαμηλή αυ-
τοπεποίθηση. Τα πρώτα σημάδια της
ΔΣΔ εμφανίζονται στην εφηβεία και αυ-
τή παρατηρείται στο 2% του πληθυ-
σμού. Τα αίτια της ΔΣΔ εντοπίζονται στη
σύνδεση της διαταραχής με ψυχολογι-
κά τραύματα και παιδική κακοποίηση, η
οποία μπορεί να περιλαμβάνει: συναι-
σθηματική παραμέληση, συναισθηματι-
κή κακοποίηση, σωματική κακοποίηση,
σεξουαλική κακοποίηση.

Ένα παιδί που μεγαλώνει από γονείς
που το παραμελούν είναι δύσκολο να
αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης, κα-
θώς υπάρχει εσωτερίκευση του πόνου
και του τραύματος, τα οποία προβάλ-
λονται ως σωματικά ελαττώματα»,
αναφέρει ο κ. Κρέτσης και συμπληρώ-
νει πως «οι πλαστικοί χειρουργοί θα

πρέπει να είναι ενήμεροι για τα κρι-
τήρια της ΔΣΔ και να παραπέμ-

ψουν τους ασθενείς αυτούς
σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιά-
τρους, προκειμένου να χο-
ρηγηθεί η δέουσα φαρμα-

κευτική αγωγή (SSRI’s). Τα
άτομα δεν πρέπει να υποβλη-

θούν σε οποιαδήποτε επέμβαση πλα-
στικής χειρουργικής, διότι αυτή θα
συμβάλουν στη χειροτέρευση του προ-
αναφερθέντος συνδρόμου». Οι ψυχία-
τροι διαπιστώνουν πως όσοι εμφανί-
ζουν υπερβολική ενασχόληση με ελατ-
τώματα στο πρόσωπό τους υποβάλλον-
ται συχνά σε επαναλαμβανόμενες
επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής.

«Αυτό συμβαίνει γιατί, στα πλαίσια
της τελειομανίας τους, αναζητούν μια
εμφάνιση χωρίς κανένα ελάττωμα. Δυ-
στυχώς όμως σπανίως είναι ικανοποι-
ημένοι με τα αποτελέσματα των επεμ-
βάσεων. Έτσι, η δυσμορφιοφοβία μπο-
ρεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης μείζονας καταθλιπτικής
διαταραχής αλλά και κοινωνικής φο-
βίας. Επίσης, συχνά αναφέρονται αυ-
τοτραυματισμοί και ακόμα και αυτοκτο-
νικός ιδεασμός. 

Ο πάσχων λοιπόν από αυτήν τη διατα-
ραχή θα πρέπει να απευθυνθεί σε κά-
ποιον ειδικό. Μπορεί να ακούγεται δύ-
σκολο, αλλά είναι σημαντικό να θυμά-
ται κανείς ότι δεν υπάρχει λόγος να
νιώθει ντροπή ή/και αμηχανία. Το να
αναζητήσει βοήθεια είναι σημαντικό,
γιατί είναι πιθανό τα συμπτώματα να
μην υποχωρήσουν χωρίς θεραπεία ή
να γίνουν ακόμα πιο έντονα», τονίζει η
Δρ Μπαργιώτα. 

Οι έφηβοι/ες έχουν πιο
σοβαρά κλινικά συμπτώματα

της διαταραχής αυτής.
Συγκεκριμένα, αυτά μπορεί να

οδηγήσουν σε διακοπή της
σχολικής φοίτησης, ενώ τα

ατόμα εμφανίζουν χαμηλότερη
ευαισθησία, μεγαλύτερο

ποσοστό παραληρητικών ιδεών,
αυτοκτονικού ιδεασμού και

απόπειρας αυτοκαταστροφής

Όσοι πάσχουν από αυτή την
«κατά φαντασίαν» αρρώστια

ζουν στην αυτολύπηση,
ξοδεύουν ώρες στον καθρέφτη

ή καταφεύγουν σε αισθητικές
επεμβάσεις, οι οποίες όμως
τελικά δεν τους ικανοποιούν
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Τ ο υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών εξετάζει 23 αιτήματα χορή-
γησης αδειών υδατοδρομίων, εκ

των οποίων τα 18 αφορούν στη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και τα πέντε σε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας σε Σκύρο, Αλόν-
νησο, Σκόπελο, Πάτμο και Τήνο. Στις αρ-
χές Ιουνίου, με Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση εγκρίθηκε άδεια ίδρυσης υδατοδρομί-
ου, η οποία χορηγήθηκε στο Δημοτικό Λι-
μενικό Ταμείο Καλαμάτας στην περιοχή
του Λιμένα Καλαμάτας.

Στο πρόσφατο «5ο Συνέδριο Υποδομών
και Μεταφορών-ITC 2022» (με διοργανω-
τές τα ypodomes.com και metafore-
spress.rg), η Μαρία Τόκτωρ, επικεφαλής
της Grecian Air Seaplanes και της «Ελληνι-
κά Υδατοδρόμια» – φορέα λειτουργίας
τριών υδατοδρομίων σε Κέρκυρα, Παξούς
και Πάτρα» (γκρουπ γερμανικών και ελβετι-
κών συμφερόντων), μίλησε για τη στρατη-
γική ανάπτυξης των δύο εταιρειών. Και
απάντησε σε ερωτήσεις που της θέσαμε
στη συνέντευξη που ακολουθεί:

Τι κενό έρχονται να καλύψουν τα
υδροπλάνα ως μεταφορικό μέσο, ποι-
ες οι προοπτικές και πόσο ανταγωνι-
στικά είναι με την ακτοπλοΐα, την αε-
ροπλοΐα, όχι μόνο ως μέσο αλλά και
ως κόστος;

Τα υδροπλάνα, δοκιμασμένα εδώ και
πολλές δεκαετίες σε άλλες χώρες, μπο-
ρούν να αποτελέσουν στην Ελλάδα μια
αξιόπιστη λύση ως επιπλέον συγκοινωνια-
κή επιλογή για νησιωτικές, παράκτιες και
παραλίμνιες περιοχές. Σε κάποιες δε περι-
πτώσεις, ίσως και να αποτελούν τη βασική
διέξοδο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες, για
τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας,
που δεν διαθέτουν χερσαίο αεροδρόμιο.
Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γρή-
γορα, ευέλικτα και με ασφάλεια επιβάτες
από μικρά και μεγάλα νησιά σε περιφερει-
ακά κέντρα και αντιστρόφως, καθώς και
να εκτελούν διαφορετικά και συνδυασμέ-
να είδη πτήσεων, όπως τακτικές και έκτα-
κτες επιβατικές, τουριστικές και περιηγητι-
κές, φορτίου, νοσοκομειακές, έρευνας και
διάσωσης, πυρόσβεσης κ.λπ. Θα λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστι-

κά σε σχέση με τα υφιστάμενα μέσα μετα-
φοράς (καράβια, αεροπλάνα). Το κόστος
πτήσης τους, η τιμή του εισιτηρίου, θα εί-
ναι εξαιρετικά προσιτή, αν υπολογίσουμε
την ποιότητα, την ταχύτητα, την ευελιξία
και την ασφάλεια που θα προσφέρουν.

Ποια προβλήματα πρέπει να επιλυ-
θούν ακόμα για να ξεκινήσουν οι πτή-
σεις υδροπλάνων; Γιατί καθυστερούν
οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και τι χρειάζεται ακόμα για να
λειτουργήσουν υδατοδρόμια; Σε ποι-
ες περιοχές προβλέπεται να χωροθε-
τηθούν;

Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επι-
λυθεί είναι η δημιουργία εκτενούς δι-

κτύου υδατοδρομίων ώστε να καθίσταται
βιώσιμη η λειτουργία των υδροπλάνων.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο
τρία πλήρως αδειοδοτημένα υδατοδρό-
μια στην Ελλάδα (Κέρκυρας, Παξών, Πά-
τρας). Θα πρέπει πολύ σύντομα να αδει-
οδοτηθούν υδατοδρόμια και σε άλλα νη-
σιά, παράκτιες και παραλίμνιες περιοχές.
Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-
ων κατά κανόνα καθυστερούν πολύ. Η
λύση που δόθηκε (μετά από ουσιαστική
παρέμβαση της εταιρείας μας προς τον
υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Νίκο Ταγαρά) είναι ότι άλλαξε η κατη-
γοριοποίηση των υδατοδρομίων από κατ.
Α2! σε κατ. Β! και πλέον απαιτείται έκδο-
ση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύ-
σεων (ΠΠΔ), οι οποίες εγκρίνονται εντός
20-30 ημερών. Βρισκόμαστε σε συνερ-
γασία με τα συναρμόδια υπουργεία ώστε
να προχωρήσουν οι αδειοδοτήσεις των
υδατοδρομίων και να μπορέσει η αερο-

πορική μας εταιρεία Grecian Air Seapla-
nes να ξεκινήσει τις πτήσεις υδροπλά-
νων. Ως προς τις περιοχές χωροθέτησης
υδατοδρομίων, προηγείται το Ιόνιο και
ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες,
Δωδεκάνησα) η Κρήτη, η Πελοπόννησος
και η Βόρεια Ελλάδα.

Πόσο «πράσινα» - φιλικά προς το περι-
βάλλον είναι τα υδροπλάνα που θα πε-
τούν στα υδατοδρόμια της ελληνικής
επικράτειας; Τι καύσιμα θα χρησιμο-
ποιούν; Η τεχνολογία που φέρουν μει-
ώνει την ηχορύπανση;

Από στοιχεία έγκριτων διεθνών μελετών
για τις επιπτώσεις των υδροπλάνων στο
περιβάλλον, που έχουν διενεργηθεί σε
χώρες όπου λειτουργούν πολλές δεκαε-
τίες και μάλιστα με σημαντικό αριθμό πτή-
σεών τους σε αυστηρά προστατευμένες
περιβαλλοντικά περιοχές (λίμνες, εθνικά
πάρκα κλπ.), αποδεικνύεται ότι είναι από

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Κλιματική αλλαγή&

filisk24@gmail.com
του Φίλη Καϊτατζή

«Πράσινες» πτήσεις με  
«Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η δημιουργία εκτενούς       

«Τα υδροπλάνα είναι μια
αξιόπιστη λύση και επιπλέον
συγκοινωνιακή επιλογή για
νησιωτικές, παράκτιες και
παραλίμνιες περιοχές»
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Κορυφαία απόφαση
Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Κώ-

στα Σκρέκα, προβλέπεται η σύσταση
εξαμελούς ομάδας, task force, με συν-
τονιστή τον ειδικό σύμβουλο του υπουρ-
γείου, αναπληρωτή καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας Θεόδωρο Τσακί-
ρη. Στόχος είναι το 2030 η Ελλάδα να εί-
ναι παραγωγός φυσικού αερίου.

Υπέρτατο συμφέρον 
Στο πλαίσιο του REPowerEU, ότι οι ΑΠΕ

υπηρετούν υπέρτατο δημόσιο συμφέρον
(να προχωρά η εγκατάστασή τους κατά
προτεραιότητα), το ΥΠΕΝ, με ρύθμιση στο
πολυνομοσχέδιο για την απλοποίηση της
αδειοδοτικής διαδικασίας, διευκολύνει
επιπλέον και τις απαλλοτριώσεις. 

Πετρέλαιο Βενεζουέλας
Το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό-

πλοιο, «Pantanassa» και ένα ακόμα τάν-
κερ για λογαριασμό της ιταλικής Eni θα
μεταφέρουν φορτία πετρελαίου από Βε-
νεζουέλα προς Ευρώπη, μετά το «οk»
των ΗΠΑ, για επανεργοποίηση της συμ-
φωνίας ανταλλαγής πετρελαίου έναντι
χρέους της λατινοαμερκανικής χώρας,
αναφέρει το Reuters.

Άρση περιορισμών
Σε μια προσπάθεια να αντισταθμιστεί η

μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου
από τη Ρωσία, η Ολλανδία (αμέσως μετά
τη Γερμανία) αίρει τους περιορισμούς πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση
άνθρακα. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής
μπορούν πλέον να επαναλειτουργήσουν
με πλήρη παραγωγική ικανότητα.

Ανακούφιση καταναλωτών
Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για την

ενέργεια Ofgem, πρότεινε νέα μέτρα για
την προστασία των καταναλωτών: Να
πληρώνει μία εταιρεία (περισσότεροι
από 25 προμηθευτές ενέργειας κατέρ-
ρευσαν την προηγούμενη χρονιά στη χώ-
ρα) τον λογαριασμό αν πτωχεύει και να
μην μετακυλίεται στους πολίτες.

Προτιμήσεις Κίνας
Τον Μάιο του 2022 η Κίνα αγόρασε

από τη Ρωσία περίπου 8,42 εκατ. τόνους
πετρελαίου –αύξηση κατά 55% σε διά-
στημα ενός έτους–, ποσότητα πολύ με-
γαλύτερη από τις εισαγωγές πετρελαίου
από τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι ο
μεγαλύτερος προμηθευτής.

and WIND
GAS

S LAR

τα πιο φιλικά μεταφορικά μέσα για το φυ-
σικό περιβάλλον, καθώς τα μετρήσιμα πο-
σοστά περιβαλλοντικών οχλήσεών τους
είναι από τα πλέον χαμηλά στη βιομηχανία
των συγκοινωνιών. Το 2019 πραγματοποι-
ήθηκε στον Καναδά η πρώτη δοκιμαστική
πτήση, με ηλεκτρικό κινητήρα, σε υδρο-
πλάνο της Harbour Air, της μεγαλύτερης
παγκοσμίως εταιρείας. Πλέον, προχωρά
η απαιτούμενη ρυθμιστική έγκριση ώστε
να μπορούν τα υδροπλάνα με ηλεκτρι-
κούς κινητήρες να πραγματοποιούν εμπο-
ρικές πτήσεις, προσφέροντας στους επι-
βάτες τους μια ασύγκριτα «πράσινη» εμ-
πειρία με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Τα
υδροπλάνα κινούνται με αεροπορικό καύ-
σιμο Jet-A1 – διέπεται από πολύ αυστηρές
προδιαγραφές ποιότητας.

Έχετε συναντήσει αντιδράσεις από
κατοίκους ή φορείς παραθαλάσσιων
ή παραλίμνιων περιοχών;

Η λειτουργία των υδατοδρομίων και η
συνεπακόλουθη δραστηριοποίηση των
υδροπλάνων θα αποτελέσει ένα έργο
πνοής για τα νησιά και θα βελτιώσει σημαν-
τικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
Με βάση το αδιαμφισβήτητο αυτό γεγο-
νός, οι τοπικοί φορείς και οι μόνιμοι κάτοι-
κοι είναι ένθερμοι υποστηρικτές υλοποί-
ησης του εγχειρήματος, καθώς το υδρο-
πλάνο μπορεί να γίνει ο συνδετικός κρίκος
του συγκοινωνιακού μας δικτύου, ώστε να
επιτευχθεί η εύρυθμη και αδιάλειπτη συν-
δεσιμότητα μεταξύ της νησιωτικής και της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Μια συνδεσιμότητα
που είναι το μεγάλο ζητούμενο για λόγους
κοινωνικούς, τουριστικούς και ευρύτερα
αναπτυξιακούς.

Επειδή το υδροπλάνο συνδυάζει αέρα
και θάλασσα, ποιους κανονισμούς
πρέπει να ακολουθεί ως μεταφορικό
μέσο;

Το υδροπλάνο είναι ένα μοναδικό
μεταφορικό μέσο, καθώς από τη στιγ-
μή της αποθαλάσσωσής του λειτουρ-
γεί ως αεροσκάφος, ενώ, όταν προ-
σθαλασσωθεί, λειτουργεί ως πλωτό
μέσο. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται
υπό κανόνες πτήσεως εξ όψεως
(VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορι-
κής ημέρας. Η παροχή εξυπηρέτησης
πληροφοριών πτήσης από την αποθα-
λάσσωση του υδροπλάνου μέχρι την
προσθαλάσσωσή του ασκείται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής Πολι-
τικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και διέπεται
από τη νομοθεσία που αφορά την Πο-
λιτική Αεροπορία. Αντίστοιχα, η κίνη-
ση του υδροπλάνου στην επιφάνεια
του ύδατος πραγματοποιείται σύμφω-
να με τις διατάξεις των Διεθνών Κανο-
νισμών Αποφυγής Συγκρούσεων
(ΔΚΑΣ) και των κατά περίπτωση Κανο-
νισμών Λιμένων.

  υδροπλάνα προσεχώς
      δικτύου υδατοδρομίων, ώστε να καθίσταται βιώσιμη η λειτουργία τους»

«Μέγιστη
ασφάλεια»
Μαρία Τόκτωρ: Όλα τα στελέχη της
εταιρείας μας έχουν απτή και πολυετή
εμπειρία από τη λειτουργία των υδατο-
δρομίων και των υδροπλάνων, από τη
χρονική περίοδο 2004-2009, που λει-
τούργησε η πρώτη αεροπορική εται-
ρεία υδροπλάνων στην Ελλάδα με την
ονομασία «Airsealines» και δραστη-
ριοποιήθηκε κυρίως στην περιοχή του
Ιονίου. Λειτουργούμε με τα standards
που χρησιμοποιούν οι πιο έμπειροι πι-
λότοι, μηχανικοί υδροπλάνων και
υπεύθυνοι λειτουργίας υδατοδρομίων
του Καναδά, γεγονός που εγγυάται τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο opera-
tion των υδατοδρομίων και των υδρο-
πλάνων στην Ελλάδα.
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Η «Ευτυχία» του Στράτου
Μαρκίδη πάει για ταινία!
Οσκηνοθέτης των μεγάλων επι-

τυχιών Στράτος Μαρκίδης
επιστρέφει στα φώτα, με επι-

κό μυθιστόρημα μυστηρίου! Ο σημαν-
τικός δημιουργός, δύο χρόνια μετά
την τηλεοπτική επιτυχία «Αν ήμουν
πλούσιος», κάνει την έκπληξη με το
πρώτο του συγγραφικό έργο «Η ευτυ-
χία της ανυπαρξίας» (εκδ. Κάκτος),
που προορίζεται για ταινία στον κινη-
ματογράφο!

Ένας γοητευτικός δικηγόρος, μια
όμορφη Αμερικανίδα, ένας δολοφό-
νος, μια δίκη, μια απαγωγή συνθέτουν
το παζλ της ιστορίας. Καταλύτης η αλη-
θινή αγάπη που θα κάνει το θαύμα της!

Ο σκηνοθέτης, που μεγέθυνε αρι-
στουργηματικά τον «ρου» της εγχώ-
ριας τηλεόρασης με 29 επιτυχημένες
σειρές που άφησαν εποχή και κινημα-
τογραφικά έργα που κατέκτησαν κοι-
νό και κριτικούς, μίλησε στο «Π» απο-
καλύπτοντας: «Η ιδέα του βιβλίου εί-

ναι πολύ απλή: Ποιος δεν θα ήθελε να
γνωρίζει τι θα γίνει, όταν θα φύγει
από τον όμορφο τούτο κόσμο; Ο
Άλεξ, ένας επιτυχημένος Έλληνας
που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη,
θα το μάθει. Θα παρακολουθήσει την
πορεία της οικογένειάς του, της γυ-
ναίκας και των παιδιών του, μετά τον
θάνατό του. Θα επιστρέψει στο νησί
όπου γεννήθηκε, στη Λέσβο, και εκεί
θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις αλήθει-
ες της ζωής του και τον πρώτο του
έρωτα», υπογράμμισε, εντείνοντας το
σασπένς του μυστηρίου! 
Και συνέχισε: «Από πολύ νωρίς, σχε-
δόν από την εποχή της εφηβείας μου,
άρχισε η περιπλάνηση του νου γύρω
από τα υπαρξιακά ερωτηματικά. Δίχως
να έχω καμία πεσιμιστική διάθεση,
προσπάθησα να βρω απαντήσεις στην
αναβίωση του ανθρώπου και στα δε-
δομένα της αίσθησης του χρόνου. Η
αισιόδοξη πλευρά των μεταφυσικών
μου προβληματισμών βρήκε τη λύση

στη σκηνοθεσία, που δίνει την δυνατό-
τητα στον δημιουργό, μέσω της ταινίας
ή της τηλεοπτικής σειράς, να αναπα-
ραγάγει ζωή».
Στην παρουσίαση της έκδοσης μίλη-
σαν για τον πολυτάλαντο μετρ του εγ-
χώριου θεάματος, που κατακτά πλέον
και τον χώρο των γραμμάτων, πρωτα-
γωνιστές πρώτης γραμμής! Ο Λεωνί-
δας Κακούρης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης,
η Ναταλία Δραγούμη, ο Νίκος Βερλέ-
κης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου αλλά
και η αντιδήμαρχος Αθηνών Κατερίνα
Γκαγκάκη, οι οποίοι σκιαγράφησαν την
προσωπικότητα του Στράτου Μαρκίδη
αλλά και των ηρώων του.

Info: Τηλεοπτικές σειρές του Στρά-
του Μαρκίδη: «Άφρικα», «Αλίκη», «Για
την καρδιά ενός αγγέλου», «Η εξαφά-
νιση», «Μαύρος ωκεανός», «Της αγά-
πης μαχαιριά» και κινηματογραφικά, τα
«I Love Καρδίτσα», «Λάρισα εμπιστευ-
τικό», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα κι ο κον-
τός», «Οι γαμπροί της Ευτυχίας» κ.ά.

Το φινάλε
Τίτλοι τέλους

μετά από τρία
χρόνια μεγάλης
επιτυχίας για τη
δραματική σειρά
«Άγριες Μέλισ-
σες» στον ΑΝΤ1.
Ο πρωταγωνι-
στής Δημήτρης

Γκοτσόπουλος, λίγο πριν το φινάλε, έκανε
τον προσωπικό του απολογισμό και μοιράστη-
κε στιγμές πίσω από τις κάμερες, αποκαλύ-
πτοντας: «Είναι πολύς ο κόσμος που δεν γνω-
ρίζουμε, που δεν έχουμε αντιληφθεί ή που
φευγαλέα προσπερνάμε. Τρία χρόνια γεμάτα
στιγμές μοναδικές, γνωρίζοντας ανθρώ-
πους... μα θα σταθώ σε αυτήν. Σε αυτά τα
παιδιά που μου θύμισαν πώς είναι ο φωτει-
νός λόγος και δρόμος για να ανακαλύψουμε
τον κόσμο εκεί έξω και να τον αγκαλιάσουμε.
Όπως έλεγε και ο Ελύτης “πάντα πάντα περ-
νάς τη φωτιά για να φτάσεις τη λάμψη” και
έτσι αυτή η σκηνή θα είναι για εμένα μέσα
στα τρία χρόνια των “Άγριων Μελισσών” ανε-
ξίτηλη», έγραψε ο τηλεοπτικός Λάμπρος Σε-
βαστός. 

Στον πατέρα της με αγάπη
Η Αντελίνα Βαρθα-

κούρη μάς σύστησε
τον μπαμπάς της!
Αφορμή, ήταν τα γε-
νέθλιά του και η διά-
σημη παρουσιάστρια
έσπευσε να μοιρα-
στεί δημόσια τις ευ-
χές της: «Χιλιόχρο-
νος, πάντα λιοντάρι,
αρχηγός, υγιής, δυ-
νατός, κούκλος, τυ-

χερός και πολύ ευτυχισμένος! Να έχεις πάντα
τη δύναμη και τη σοφία να γυρνάς το παιχνίδι
της ζωής σου όπως θέλεις εσύ και όπως ονει-
ρεύεσαι. Η οικογένειά σου!». 

Έσπασε το ρεκόρ!
Μία μία μετράει τις

ημέρες μακριά από
την οικογένειά του ο
Πέτρος Πολυχρονί-
δης! Ο παρουσιαστής
βρίσκεται στην Καμπό-
τζη για τα γυρίσματα
του ταξιδιωτικού ριάλι-
τι «Asia Express», νο-

σταλγώντας τα αγαπημένα του πρόσωπα στην
πατρίδα: «Έσπασα ένα προσωπικό μου ρε-
κόρ. 40 μέρες σερί εκτός Ελλάδος, μακριά
από τα παιδιά μου. Τώρα πλέον εκτιμώ απεί-
ρως περισσότερο αυτούς που δουλεύουν στα
βαπόρια. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ».

Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Η ιδέα του βιβλίου είναι πολύ
απλή: Ποιος δεν θα ήθελε να

γνωρίζει τι θα γίνει, όταν θα φύγει
από τον όμορφο τούτο κόσμο;
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Ενθουσιασμένοι οι απανταχού φιλόζωοι με τη συγκι-
νητική κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού και των
στενών συνεργατών του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής
ανακοίνωσε πως μέρος των εσόδων της συναυλίας
που έδωσε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Καυταν-
ζόγλειο στάδιο, θα διατεθούν για τις ανάγκες περί-
θαλψης και φροντίδας των αδέσποτων στη Θεσσαλο-
νίκη: «Η αγάπη για τα ζώα είναι δείγμα ανθρωπιάς,
ευθύνης και πολιτισμού», δήλωσε στα προσωπικά
του social media, με τους χιλιάδες followers να τον
συγχαίρουν με αποθεωτικά σχόλια αγάπης. 

H γοργόνα της Ικαρίας!
Στο αγαπημένο της νησί βρίσκε-

ται η Βαλέρια Κουρούπη, απολαμ-
βάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα
και τα καλοκαιρινά ενσταντανέ
που γεμίζουν καθημερινά τον λο-
γαριασμό της στο Instagram, από
τη φημισμένη παραλία Σεϊχέλες:
«Νο φίλτερ γιατί τα ικαριώτικα
χρώματα δεν σηκώνουν επεξερ-
γασία, φίλοι μου! Να βρείτε όλοι
τρόπο να πάρετε τις ανάσες, να το
σκάσετε για λίγο, να φύγει το μυα-
λό από τις δυσκολίες», ευχήθηκε.

Έχει αδυναμίες!
Με την «αδυναμία» του Καλλιόπη Μπεζαντέ πόζαρε o Ηλίας Μαμα-

λάκης, δίνοντάς της ψήφο εμπιστοσύνης! Η νεαρή Ναξιώτισσα μπο-
ρεί να έχασε την πρωτιά στο φετινό «Master chef» από τον συμπαί-
κτη της Παναγιώτη Κουμουνδούρο, όμως κατέκτησε τη φιλία και τη
συμπάθεια του δημοφιλέστατου κι έμπειρου μάγειρα της ελληνικής
τηλεόρασης: «Μια μεγάλη νικήτρια και ας μην πήρε το έπαθλο. Άξια,
ήρεμη χωρίς κορόνες και με σταθερούς στόχους. Θερμά συγχαρητή-
ρια και στον Πάνο», είπε ο «Mr. Μπουκιά και συχώριο»!

Viva Barcelona
Οικογενειακές

διακοπές στην
Ισπανία για την
Καλομοίρα! Η
δημοφιλής τρα-
γουδίστρια με
τον σύζυγό της
Γιώργο Μπούσα-
λη και τα τρία
παιδιά τους ταξί-
δεψαν από την
Αμερική στην
πρωτεύουσα της

Καταλονίας, απολαμβάνοντας βόλτες στα πιο
διάσημα αξιοθέατα: «Δεν χορταίνω τη Βαρκε-
λώνη. Πραγματικά άφωνη», έγραψε με ενθου-
σιασμό η γλυκιά μαμά, δημοσιεύοντας δεκά-
δες φωτογραφίες στον λογαριασμό της από
την πιο πολύχρωμη ισπανική πόλη.

Η κόρη της μαμάς!

Συγκινητική αφιέρωση της Νατάσας Σκαφί-
δα στη μητέρα της! Η σύζυγος του Γιάννη Βαρ-
δή πόσταρε φωτογραφία με τη μαμά της Έρη
Αναγνωστοπούλου, στην οποία έχει ιδιαίτερη
αδυναμία: «Είσαι η καλύτερή μου φίλη, και εύ-
χομαι να σου μοιάσω έστω και στο ελάχιστο.
Ελπίζω μια μέρα τα παιδάκια μου να βλέπουν
σε μένα, ό,τι εγώ σε σένα. Είμαι 34 χρονών κι
όμως ακόμα υπάρχουν μέρες που έχω την
ανάγκη να τρέξω στην αγκαλιά σου. Σ’ αγα-
πάω, μανούλα μου!».

Και συγγραφέας!
Με μεγάλη χαρά, ο

Μίλτος Πασχαλίδης
ανακοίνωσε την κυ-
κλοφορία του νέου
βιβλίου του με τίτλο
«Ξενοδοχεία». Ο
αγαπημένος τραγου-
δοποιός, εκτός από
τους στίχους και τις
συνθέσεις, διαθέτει
και συγγραφικό τα-
λέντο καθώς αυτό εί-
ναι το τέταρτο κατά
σειρά μυθιστόρημά του: «14 ιστορίες, κάποιες
αληθινές, κάποιες πιθανές, κάποιες απίθανες.
Εύχομαι να σας κάνουν καλή συντροφιά. Καλή
ανάγνωση παίδες!» είπε ο ίδιος.

Απίθανο flashback
Αγνώριστοι στην πίστα ο

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου
και η Τζώρτζια Κεφαλά των
«Μπλε», στο ξεκίνημα της
καριέρας τους! Εκείνος με
καρέ μαλλιά και η ροκ ερμη-
νεύτρια πιο ξανθιά κι από
την Ελένη Μενεγάκη: «Από
τα ωραιότερα ντουέτα που
έχω κάνει ποτέ! “Αστέρια

Γλυφάδας” 1998. “Μικροί” τραγουδιστές τότε της Άννας
Βίσση, που σάρωνε με το “Αντίδοτο”. Ήξερε να διαλέγει τα
καλύτερα παιδιά!» αποκάλυψε ο πρώην «One».

Έδωσε το καλό
παράδειγμα!

Έπιασε «Σασμό»!
Σατιρίζει, χορεύει, τραγουδά, ενθουσιάζει με τη σκηνική του

παρουσία και τις μεταμορφώσεις! Ο χαρισματικός Τάκης Ζαχα-
ράτος, ο καλλιτέχνης με τα χίλια πρόσωπα, ξεκινά περιοδεία
με τη νέα παράσταση «Έλα μέσ’ την αγκαλιά μου», όπου θα μι-
μηθεί αγαπημένα πρόσωπα της showbiz αλλά και τηλεοπτι-
κούς αστέρες που μας απασχόλησαν τη σεζόν που φεύγει.
Ανάμεσά τους, η Μαρία Τζομπανάκη από τη σειρά «Σασμός»
την οποία ο showman υποδύεται εκπληκτικά (και εμφανισια-
κά), όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που ανάρτησε!
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Π οιος αλήθεια από εμάς δεν αισθάνθηκε
ηθική έξαρση, δεν δάκρυσε και δεν συγκι-
νήθηκε, με την έξοχη τηλεοπτική σειρά

«Περί ανέμων και υδάτων» το 2000 στο Mega, με
πρωταγωνιστές τον αείμνηστο Θανάση Βέγγο, τη
Δέσποινα Μπεμπεδέλη, την Ελένη Χατζηαργύρη,
τη Γωγώ Μπρέμπου, τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον
Νίκο Γαροφάλλου και πολλούς άλλους ακόμα
εξαιρετικούς ηθοποιούς; 

Μεταφέροντάς μας τα χρώματα, τα αρώματα και το
πολιτισμικό ύφος της Κέρκυρας αλλά και όλα τα άλλα
ωραία στοιχεία της νησιώτικης αρχοντικής Ελλάδας,
που σιγά-σιγά αποχωρίζεται τον κοινωνικό ορίζοντα. Αλ-
λά τα ίδια ωραία αισθήματα της ηθικής ανάτασης και
της ψυχικής πλησμονής είχαμε αισθανθεί και με το επί-
σης εξαιρετικό σίριαλ της Κάκιας Ιγερινού «Βίος ανθό-
σπαρτος», στα 1998, με πρωταγωνιστές τους κορυφαί-
ους ηθοποιούς Γιάννη Φέρτη, Γιάννη Μπέζο, Δέσποινα
Μπεμπεδέλη, Νίκο Γαροφάλλου, Ναταλία Τσαλίκη και
άλλους. Έχοντας προηγηθεί ακόμα στα 1995, στο
Mega πάντα, και το εξαιρετικό τηλεοπτικό σίριαλ «Αρι-
στοτέλης ο άριστος», με τον Γιάννη Μπέζο. Μοναδικού
αισθητικού κύρους και ποιότητας σειρές, που είχαν
άφθιτη τη σφραγίδα και τον ηθικό ετασμό της κορυφαί-
ας σεναριογράφου Κάκιας Ιγερινού. Της εξαιρετικής
Ιγερινού, που, με την πολυμέρεια της αισθαντικής πέ-
νας της και της οξυδερκούς κοινωνικής της ματιάς, με-
τέφερε στην τηλεοπτική μας οθόνη, με παραστατική
ενάργεια, το ήθος, την αισθητική και τον τρόπο ζωής
της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Έχοντας στη συγγρα-
φική φαρέτρα της την πλατιά και πολυεπίπεδη δραματι-
κή και αισθητική της παιδεία, από τις σπουδές της στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και τη
Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Με αυτά τα ωραία στοιχεία λοιπόν η μοναδική Κάκια Ιγε-
ρινού ζωγράφισε στα τηλεοπτικά της σίριαλ το ελληνικό
ήθος ζωής τις τελευταίες δεκαετίες και μας γέμισε με
τα αισθήματα της αγάπης, της φιλίας του έρωτα, της
αλληλεγγύης, αλλά και της ελληνικής λεβεντιάς, που
πάντα σε όλες της τις δημιουργίες αναδυόταν «γλυκά»,
σαν ένας ξεχωριστός «guest star»! 

Η αφήγηση μέσα στα σενάρια της Ιγερινού έβγαινε
σαν ένα ωραίο, ζεστό και γλυκό παραμύθι, που το διηγεί-
το μία λατρεμένη Μικρασιάτισσα γιαγιά, η οποία κόμιζε
την αίγλη, το κύρος, τους πόνους και τα βάσανα μιας πο-

λύπλαγκτης ζωής. Αλλά κάπως έτσι συνέβαινε και στη
ίδια τη ζωή, γιατί η λατρεμένη Κάκια σφυρηλατήθηκε
στην τέχνη της αφήγησης, μικρή σαν ήτανε κοπελίτσα
κατά τις καλοκαιρινές διακοπές της στο Αμύνταιο, από
την αγαπημένη της γιαγιά Πελαγία, που έφερε και αυτή
στην ψυχή και την καρδιά της τις εμπειρίες, τις παραστά-
σεις και τα συναισθήματα μιας πολυδύναμης ηθικά κοι-
νωνικής ζωής. Με αυτή λοιπόν την ηθική και δραματική
πανοπλία, ξεχύθηκε στην αρένα της τέχνης ως σεναριο-
γράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και μεταφράστρια,
και μας χάρισε τα απαράμιλλης αισθητικής ομορφιάς και
κύρους τηλεοπτικά διαμάντια της.

Ακολουθούν και άλλες εξαιρετικού ήθους τηλεοπτικές
σειρές, των οποίων το εμπνευσμένο σενάριο είχε γράψει
η ταλαντούχος δημιουργός: Το 2003 λοιπόν είχε γράψει
τη σειρά «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», με πρωταγωνιστές

τον Τάσο Χαλκιά, την Έλντα Πανοπούλου, τη Δέσποινα
Μπεμπεδέλη, τον Βασίλη Τσάγκλο, τον Νίκο Γαροφάλ-
λου και άλλους. Ένα σίριαλ που και αυτό άφησε ανεξίτη-
λη τη σφραγίδα της ομορφιάς, της ποιότητας και της
υψηλής τηλεοπτικής αισθητικής, αποδεικνύοντας έμ-
πρακτα ότι και η πολλές φορές κριτικά αρνητικά σχολια-
ζόμενη μικρή οθόνη μπορεί να μας προσφέρει «διαμάν-
τια», αν τα έχουν επιμεληθεί δημιουργοί με ήθος, ποιότη-
τα και καλλιτεχνική αιδημοσύνη. Τη μακρά αλυσίδα των
τηλεοπτικών της επιτυχιών η Κάκια Ιγερινού θα συνεχίσει
και το 2004, με το σπουδαίο σήριαλ «Στο φως του φεγ-
γαριού», που στην κυριολεξία είχε καθηλώσει τους τηλε-
θεατές, με την ηθική του ένταση και τις υψηλού δραματι-
κού ήθους ερμηνείες του. 

Το 2006 γράφει για τον ΑΝΤ1 τον «Καθρέφτη καθρε-
φτάκι μου», με τους Θανάση Βέγγο, Δέσποινα Μπεμπε-
δέλη και Νίκο Γαροφάλλου. Και το 2009 γράφει την τε-
λευταία της σειρά, με χαρακτήρα ντοκιμαντέρ, «Η Θεσ-
σαλονίκη της νοσταλγίας μας», με πρωταγωνιστές την
έξοχη Κάτια Δανδουλάκη, τον Θανάση Βέγγο και την ίδια.

Σε όλο αυτό λοιπόν το μακρύ φάσμα της συγγραφικής
τηλεοπτικής της παρουσίας, η Κάκια Ιγερινού κατόρθω-
σε να μας δώσει, με την ευμέλεια και τη γλυκύτητα της
πένας της, την κοινωνική της οξυδέρκεια και την πλατιά
αίσθηση του ελληνικού ήθους ζωής, μοναδικές και πα-
νοραμικές τοιχογραφίες της σύγχρονης ελληνικής πραγ-
ματικότητας, και να μας πληρώσει με τα αισθήματα της
αγάπης, της ηθικής ευγένειας και της κοινωνικής αξιο-
πρέπειας. Η Κάκια Ιγερινού είχε παντρευτεί τον εξαιρετι-
κό ηθοποιό Νίκο Γαροφάλλου, που συμμετείχε κατά βά-
ση σε όλες τις σειρές της, ενώ στην κυριολεξία κατόρ-
θωσε με την πολυδύναμη πένα της να επαναφέρει στη
μικρή οθόνη τον αγαπημένο μας «καλό άνθρωπο» Θανά-
ση Βέγγο, μέσα από τις επιτυχημένες σειρές της, «Περί
ανέμων και υδάτων» το 2000, «Καθρέφτη καθρεφτάκι
μου» το 2006 και «Στη Θεσσαλονίκη της νοσταλγίας
μας» το 2009. Να σημειώσουμε ακόμα ότι η Κάκια Ιγερι-
νού συμμετείχε ως ηθοποιός σε τέσσερις ταινίες. Επι-
πλέον τιμήθηκε και με πολλά βραβεία, για τη συνολική
καλλιτεχνική της προσφορά.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος 
είναι α’ αναπληρωματικός δημοτικός 

σύμβουλος Αθηναίων
www.panosavramopoulos.blogspot.grΚ
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Γράφει ο

Πάνος Ν.
Αβραμόπουλος*

Μια εμπνευσμένη σεναριογράφος 

Φιλμογραφία
1979: Έξοδος του Μεσολογγίου
1979: Για ένα πουκάμισο αδειανό για μια Ελένη
1986: Ο Γιάννης που έγινε Τζώννης
1996: Προς την ελευθερία 
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ΗΝέδα είναι από τα λίγα ποτάμια
που έχει θηλυκό όνομα στην Ελ-
λάδα αλλά και στον κόσμο. Είναι

το ποτάμι της Πελοποννήσου που βρί-
σκεται στα σύνορα των Νομών Ηλείας
και Μεσσηνίας. 

Είναι δίπλα στον Κακόβατο, το χωριό
όπου πέρναγε –όπως λένε– τις διακοπές
του ο βασιλιάς Νέστωρ! Μάλιστα υπάρ-
χουν και ευρήματα των ανακτόρων στην
περιοχή του Κακόβατου. Η Νέδα πηγάζει
από το όρος Λύκαιο, ρέει προς τα δυτικά
και εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος. Εκεί με-
ταξύ των ακτών της Κυπαρισσίας και της
Ζαχάρως, του Κακόβατου συγκεκριμέ-
να! Το μήκος της διαδρομής της είναι 32
χιλιόμετρα.

Ιστορικά, το ποτάμι πήρε την ονομασία
του από τη νύμφη Νέδα. Να προσθέσω

πως η Νέδα ήταν νύμφη
της Αρκαδίας και κόρη
του Ωκεανού. Και να πω
πως η Νέδα μαζί με άλλες
νύμφες, τη Θεισόα και την
Αγνώ, ανέθρεψαν τον Δία,
όταν τον παρέλαβαν από
τη Ρέα. Βέβαια και σύμ-
φωνα με τον μύθο, επειδή
εκείνη την εποχή η Αρκα-
δία ήταν άνυδρη και η Ρέα
δεν έβρισκε νερό, χτύπη-

σε με ένα ραβδί τη γη και έτσι δημιουρ-
γήθηκε το ποτάμι που ονομάστηκε Νέδα
το οποίο, όπως αναφέρει ο Παυσανίας,
από την αρχαιότητα όριζε τα σύνορα της
Ηλείας από τη Μεσσηνία.

«Εισί δὲ αἱπηγαὶ τῆς Νέδας ἐν ὄρει
τῷ Λυκαίῳ: προελθὼν δὲ ὁ ποταμὸς
διὰ τῆς Ἀρκάδων καὶ ἐπιστρέψας
αὖθις ἐς τὴν Μεσσηνίαν ὁρίζει τὰ
ἐπὶ θαλάσσῃ Μεσσηνίοις καὶ Ἠλεί-
οις τὴν γῆν», γράφει χαρακτηριστικά.
Ένα άλλο από τα αξιόλογα στοιχεία για τη
Νέδα είναι πως βρίσκονταν κοντά στις
όχθες της η αρχαία Φιγάλεια και ο ναός
του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες,
στην ιστορική Ανδρίτσαινα. Να σημει-
ώσω ακόμη πως η Νέδα σε ένα μεγάλο
τμήμα της «διασχίζει χαράδρα» με πολύ
πλούσια βλάστηση. Μάλιστα κατά μήκος
της πορείας του ποταμού δημιουργούν-
ται καταρράκτες. Ο μεγαλύτερος βρίσκε-
ται κοντά στη Φιγαλεία, που ήταν αρχαία
αρκαδική πόλη. Ο καταρράκτης αυτός
έχει ύψος περίπου 50 μέτρα. Όλος ο χώ-
ρος εκεί στη Φιγαλεία από το 1982 έχει
κηρυχθεί αρχαιολογικός και τοπίου ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους.

Πρέπει ακόμη να πούμε ότι στις όχθες
της Νέδα πραγματοποιήθηκα  οι Μεσση-
νιακοί πόλεμοι. Μάλιστα, οι συγκρούσεις
μεταξύ Μεσσήνιων και Σπαρτιατών ξεκί-
νησαν με αφορμή την ετήσια γιορτή στον
Ναό της Λιμναίας Αρτέμιδος, όπου σκο-
τώθηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης, ο Τή-

λελκος. Είναι γεγονός πως αυτός ο πόλε-
μος διήρκεσε 20 χρόνια. Νικητές τελικά
αναδείχθηκαν οι Σπαρτιάτες.

Τη λέει η μυθολογία 

Αλήθεια, γιατί τα ποτάμια στην Ελλά-
δα, αλλά και σχεδόν σε όλον τον πλανή-
τη, έχουν ονόματα αρσενικά; Διαβάζον-
τας κανείς μυθολογία, βλέπει ότι «ο πο-
ταμός» δεν θα μπορούσε να λέγεται κά-
πως διαφορετικά. Και αυτό επειδή «οι
ελληνικοί ποταμοί ήταν θεοί», σύμφωνα
με τη «Θεογονία» του Ησίοδου!

Πιο συγκεκριμένα, οι «Ποτάμιοι Θεοί»
ήταν παιδιά του Ωκεανού και της Τηθύος,
που ήταν Τιτάνες, και όπως αναφέρεται
στη μυθολογία υπήρξαν οι προκάτοχοι
των θεών του Ολύμπου. Τα περισσότερα
από τα ονόματα που χρησιμοποιούνται
ακόμα και σήμερα για τα ποτάμια σε όλη
την επικράτεια προέρχονται από τους αν-
τίστοιχους ποτάμιους θεούς της αρχαι-
ότητας. Βέβαια υπάρχουν κάποια ποτά-
μια με γυναικεία ονόματα, κι αυτό δεν
έχει να κάνει με θεές αλλά με νύμφες! Το

ποτάμι, λοιπόν, πήρε την ονομασία του
από τη νύμφη Νέδα, που ήταν νύμφη
των νερών και των ποταμών. Η Νέδα –
όπως προαναφέρθηκε– ήταν μία από τις
τροφούς του Δία, στις οποίες τον εμπι-
στεύτηκε η Ρέα για να τον γλιτώσει από
τον Κρόνο, που, ως γνωστόν, έτρωγε τα
παιδιά του!

Ταξίδι στην αρχαιότητα

Σήμερα, το φαράγγι της Νέδας είναι
προσπελάσιμο μόνο το καλοκαίρι. Και
αυτό επειδή η διάσχιση γίνεται μέσω
του ποταμού και τα νερά είναι λιγότερα.
Μάλιστα κάποια σημεία της διαδρομής
έχουν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη δυσκο-
λίας. Πρέπει για να συνεχίσεις την πο-
ρεία σου να κολυμπήσεις στα κρύα νε-
ρά, προκειμένου να διασχίσεις τα στενά
σημεία μέσα από το ποτάμι. Μάλιστα
κολυμπάς σε πολλά σημεία μέσα σε
σκοτεινή φυσική σπηλιά-στοά! Και φυσι-
κά αυτό απαιτεί καλή οργάνωση με οδη-
γό και εξοπλισμό. Είναι αλήθεια όμως
ότι πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία!

Και με την ευκαιρία να τονίσω ότι δεν εί-
ναι απαραίτητο να επιδοθεί κανείς σε
extreme sports για να δει τις ομορφιές
του ποταμού. Άλλωστε η Νέδα δεν κρύ-
βει τις ομορφιές της. Είναι όλες στο
φως. Τώρα το μονοπάτι για τους καταρ-
ράκτες της Νέδας ξεκινά από το μικρό
πέτρινο γεφύρι που οδηγεί προς την
απέναντι όχθη όπου λειτουργεί μια μι-
κρή γραφική καντίνα, πλήρως ενταγμέ-
νη στο φυσικό περιβάλλον, με το όνομα
«Μεδάμορφη», από το «πεντάμορφη»!
Για να φθάσει κάποιος στους καταρρά-
κτες της Νέδας, που δεν είναι τουριστι-
κό αξιοθέατο με διαμορφωμένα πλακό-
στρωτα δρομάκια κ.λπ., όπως οι καταρ-
ράκτες της Έδεσσας, χρειάζεται υπομο-
νή και ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να
υπογραμμίσω πως εδώ η φύση είναι
ανέγγιχτη. Και δείχνει το αληθινό της
πρόσωπο. Έτσι πάντα εντυπωσιάζει,
αφού ποτέ δεν ξέρεις πόσο θα βρέξει
και τι θα «κατεβάσει» ο χειμώνας…

Νέδα, το ποτάμι με γυναικείο όνομα,
αλλά και με θηλυκή ομορφιά!

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Νέδα: Η νύμφη των νερών 
και η τροφός του Δία!
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Από την αστρολόγο 

Αλεξάνδρα Καρτά

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

Τηλ.: 697 3232 775

Πλανητικές εναλλαγές
A υτή η εβδομάδα θα έχει πάρα πολλές πλανητικές

εναλλαγές, με σημαντική αναφορά τη Νέα Σελήνη 
στις 29 Ιουνίου, που δημιουργεί μία καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η
υπερβολή σε κάποιες καταστάσεις δεν θα λείπει κυρίως στα
ζώδια του Παρορμητικού Σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και
Αιγόκερως), όπου, από ό,τι φαίνεται, θα πρωταγωνιστήσουν
αυτές τις μέρες. 

Κριός
(21/3-20/4)

Η ένταση και οι έντονες δραστηριότητες αυτής
της περιόδου σίγουρα θα σας κουράσουν, με απο-
τέλεσμα να μην μπορέσετε να είστε αφοσιωμένοι
και ήρεμοι σε θέματα που απαιτούν την υπομονή
σας. Ο Ιούλιος θα ξεκινήσει με μία εσωτερική ανα-
στάτωση.

Ταύρος
(21/4-20/5)

Η εβδομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μία εξω-
στρέφεια, που μάλλον την είχατε απόλυτη ανάγκη, για
να εκτονώσετε τις δυσκολίες και τους περιορισμούς
του χειμώνα. Από την άλλη, η υπερβολή σε κάθε δρα-
στηριότητά σας είναι αρκετά επικίνδυνη, γιατί θα σας
δώσει λάθος εκτίμηση, καταστάσεων και προσώπων.

Δίδυμοι
(21/5-21/6)

Βρίσκεστε σε μία αρκετά προστατευμένη περίο-
δο, όπου η προσωπική σας ζωή έχει να σας δώσει
πολύ όμορφες στιγμές, ιδίως σε εσάς του πρώτου
δεκαημέρου. Ανανεωμένοι, δικαιωμένοι για τις
προσπάθειές σας, αλλά και γεμάτοι από αισιοδο-
ξία, σε οικονομικά θέματα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)

Η Νέα Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σάς γεμίζει με αι-
σιοδοξία. Η υπερβολές δεν θα λείψουν αυτό το διά-
στημα, αλλά αφήστε και λίγο τα συναισθήματά σας να
είναι πληθωρικά, όταν μάλιστα βρίσκεστε σε περίοδο
που ο Ήλιος περνά στο ζώδιο σας και σας προσφέρει
την αποδοχή των άλλων και τα νέα ξεκινήματα.

Παρθένος
(23/8-22/9)

H εβδομάδα αυτή έχει να σας δώσει μία πληθώρα
γεγονότων, νέων καταστάσεων, καλών εξελίξεων
και ικανοποίησης, κυρίως σε σας του πρώτου δε-
καημέρου. Για σας του τρίτου δεκαημέρου, θα χρει-
αστεί να διαχειριστείτε κάποιες υποθέσεις σας με
αρκετή σύνεση.

Ζυγός
(23/9-23/10)

Αυτή η εβδομάδα είναι ένα δύσκολο πέρασμα
στην καθημερινότητά σας, ενώ επίσης πολλά ση-
μαντικά θέματα θα χρειαστούν την άμεση παρέμβα-
σή σας. Υπομονή λοιπόν και, πάνω από όλα, μην πέ-
σετε στην παγίδα να εναντιωθείτε με πρόσωπα που
ελέγχουν κάτι σημαντικό στη ζωή σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)

Αυτή την περίοδο θα υπάρξουν υπερβολές στη
συναισθηματική σας ζωή, αλλά και κάποιες υποθέ-
σεις θα έχουν μία απροσεξία, που θα σας στοιχίσει
χρήματα ή και ανατροπές στις σχέσεις σας. Και
επειδή η υγεία σας θέλει περισσότερο τη φροντίδα
σας, δημιουργήστε μία ασπίδα προστασίας.

Τοξότης
(22/11-21/12)

Είστε γεμάτοι από ενέργεια, χαρά και καλοκαιρι-
νή διάθεση. Αφεθείτε σε όμορφα συναισθήματα,
ακόμη και αν έχουν ημερομηνία λήξης, πάρτε αυτό
που σας αναλογεί, χωρίς τύψεις και μιζέρια.

Αιγόκερως
(22/12-19/1)

Αυτές τις μέρες θα χρειαστείτε υπομονή, αλλά και
καθαρή σκέψη. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που
ίσως δεν τα έχετε κατανοήσει επακριβώς, ή θέλετε να
τα αντιλαμβάνεστε με έναν δικό σας τρόπο. Σημασία
έχει να μη γίνεστε υπερβολικοί προς τους άλλους, βά-
ζοντας πάνω από όλα τις δικές σας ανάγκες.

Υδροχόος
(20/1-18/2)

Μπορεί να έχετε πιεστεί αρκετά σε πολλά θέμα-
τα, αλλά αυτή την περίοδο θα έχετε μία ανοδική
πορεία σε προσωπικό επίπεδο. Είστε αρκετά υπο-
ψιασμένοι με τους άλλους και ίσως να μη γίνετε, το
πιο εύκολο θύμα κάποιων τους οποίους θα βό-
λευε, αυτή η εξέλιξη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)

Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε αυτή την εβδο-
μάδα είναι η υπερβολή στον τρόπο που κάνετε έξο-
δα, τις περισσότερες φορές με λάθος κίνητρα. Από
την άλλη, μην έχετε εμπιστοσύνη στα συναισθήματα
κάποιων, όπου προβάλλετε τους ευσεβείς σας πό-
θους στο πρόσωπο των άλλων.

Λέων
(23/7-22/8)

Αν και το καλοκαίρι αυτό θα είναι αρκετά απαι-
τητικό για σας, αυτή η περίοδος θέλει να δώσει
κάτι παραπάνω στα επαγγελματικά σας, αλλά και
μία εσωτερική διεργασία, που θα σας κάνει πολύ
καλό αν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και
τους άλλους. 

Ζώδια



Το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελ-
ληνικό μπάσκετ παραμένουν ένα
κοπιαρισμένο αφήγημα της «Θείας

Κωμωδίας», επικού ποιήματος του Δάντη,
χωρίς την τριλογία «Κόλαση-Καθαρτήριο-
Παράδεισος». Μόνο κόλαση. Δεν πρόλα-
βε καλά-καλά να τελειώσει η σεζόν κι άρ-
χισαν τα όργανα της θλίψης και στα δύο
δημοφιλή αθλήματα, εν όψει της προσε-
χούς σεζόν. Κοινώς… μπάχαλο.

Στο ποδόσφαιρο: Ο Ολυμπιακός, που πα-
ραμένει χωρίς ερείσματα στην ΕΠΟ, έκλει-
σε μία συμφωνία με την Cosmote TV για τα
επόμενα τρία χρόνια, 2022-25. Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε τη συμ-
φωνία μόνο για τον έναν χρόνο, 2022-23,
γιατί στο καταστατικό της, που εγκρίθηκε
από το Ειρηνοδικείο, προβλέπεται ότι από
τη μεταπροσεχή σεζόν 2023-24 είναι υπο-
χρεωτική η κεντρική διαχείριση των τηλεο-
πτικών δικαιωμάτων κι όχι οι κατά μόνας
συμφωνίες. Ωστόσο, ο νόμος 2725/99
προβλέπει ότι η κάθε ανώνυμη εταιρεία
μπορεί από μόνη της να διαπραγματεύεται
τα τηλεοπτικά δικαιώματα! Πέρα απ’ αυτό,
όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο η Super
League 1 αποφάσισε για κεντρική διαχείρι-
ση κατά πλειοψηφία, ο Ολυμπιακός πάλι
διαφώνησε, όπως και ο Παναθηναϊκός. Η
ΠΑΕ του Πειραιά προσέφυγε στο Διαιτητι-
κό Δικαστήριο της ΕΠΟ, που απαρτίζεται
από τακτικούς δικαστές εφέτες, και δι-
καιώθηκε! Τι ισχύει, τελικά; Ο νόμος του
κράτους ή το λεγόμενο «αυτοδιοίκητο» του
ποδοσφαίρου, το οποίο οι υπερκείμενες
αρχές του ποδοσφαίρου FIFA/UEFA έχουν
κουρελιάσει κι έβαλαν το ελληνικό ποδό-
σφαιρο σε τριετή επιτροπεία; 

Eκτελέσεις... υπολήψεων

Το μπάσκετ είναι μία «μεξικάνικη σαπου-
νόπερα και περιπέτεια» με… εκτελέσεις
υπολήψεων, που παίζεται στην ΕΡΤ 3 και
πληρώνεται από τα λεφτά των φορολογου-
μένων. Η ΚΑΕ ΑΕΚ κάνει λόγο στην ανακοί-
νωσή της για «εγκληματική οργάνωση». Ο
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που επανέκαμ-
ψε στον Παναθηναϊκό, πόσταρε ότι γίνον-
ται «στημένα» παιχνίδια για το στοίχημα και
ότι «ιθύνων νους» είναι ο ίδιος ο πρόεδρος
της ΕΟΚ, αλλά και διαιτητές και μπασκε-
τμπολίστες. Ο Λιόλιος προχώρησε σε μηνύ-
σεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι έχει να γί-
νει του χρόνου, όταν ο Δημήτρης Γιαννακό-
πουλος ξαναμπαίνει επίσημα στον… χορό.
Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός πριν από
τρία χρόνια είχε αποχωρήσει από το ελλη-

νικό Πρωτάθλημα για δύο σεζόν, διαμαρτυ-
ρόμενος για τη διαιτησία, κυρίως στα
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, εί-
χε αποχωρήσει στο ημίχρονο, δεν ξαναβγή-
κε στα αποδυτήρια. Κι αυτοί, οι «επενδυ-
τές» με τις Ανώνυμες Εταιρείες τους, μπο-
ρεί να σκοτώνονται όσο θέλουν. Το κράτος,
ο Έλληνας φορολογούμενος, γιατί πρέπει
να τους πληρώνει; Αφού είναι «επενδυτές»
και πωλούν ένα «προϊόν» (ένα τι;), γιατί δεν
βρήκαν τηλεοπτική στέγη στα συνδρομητι-
κά κανάλια; Κι επιτέλους, πότε θα σταμα-
τήσει η ΕΡΤ να είναι η «Μητέρα Τερέζα»
των επαγγελματικών ομάδων, που δεν
μπορούν καν να αδειοδοτηθούν μερικές,
γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις; Χωρίς
να υπάρχει καμία διάθεση για λαϊκισμό,
δεν είναι φοβερό και τρομερό και ανεπί-
τρεπτο και απάνθρωπο και καταγέλαστο ο
πολύς κόσμος να υποφέρει λόγω της κρί-
σης και το κράτος να δίνει λεφτά σε «επαγ-
γελματικούς» συλλόγους;

«Θεία Κωμωδία» το ελληνικό 
ποδόσφαιρο και μπάσκετ
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του Άλκη Φιτσόπουλου

Η εθνική ομάδα στην Εθνική Ασφαλιστική
Η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων φιλάθλων εθνική ομάδα μπάσκετ θα πο-
ρεύεται στις επιτυχίες με την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία ανέλαβε επίσημος χο-
ρηγών όλων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Έτσι, η Εθνική Μπάσκετ,
με μακράν το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών, απέκτησε τον καλύτερο οικονο-
μικό… κόουτς, εν όψει του Eurobasket του Σεπτεμβρίου. Τη μεγαλύτερη εγχώρια

ασφαλιστική εταιρία, που στέκεται αρωγός στον
αθλητισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό και με
όνομα βαρύ σαν ιστορία. «Όλοι εμείς στην Εθνική
Ασφαλιστική ενώνουμε τη δύναμή μας με αυτήν
της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ», τόνισε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής,
Σταύρος Κωνσταντάς. Και ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Βαγγέλης Λιόλιος πρόσθεσε: «Δύο μεγάλες Εθνι-

κές ενώνουν τις δυνάμεις τους και αυτή η σύμπραξη, τόσο από πλευράς δυναμι-
κής όσο και ταύτισης… ονομάτων, δημιουργεί άνεμο αισιοδοξίας. Ως οργανισμός,
η Εθνική Ασφαλιστική, έχει αποδείξει με πλήθος δράσεών της την υποστήριξη
που παρέχει σε φορείς που προσφέρουν στην κοινωνία και η “επίσημη αγαπημέ-
νη” των Ελλήνων είναι ένας από αυτούς».

Μπάχαλο με τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην ΕΠΟ, ευθείες βολές για «στημένα
παιχνίδια» και «εγκληματική οργάνωση» στην ΕΟΚ
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Πατριώτης;
Η υπόθεση αγοράς της Ξάνθης από

τους Τούρκους δεν τελείωσε. Μόλις
κοπάσει ο θόρυβος που προκλήθηκε,
θα επανέλθουν. Προς το παρόν, κι-
νούνται… υπογείως με τον κατηγο-
ρούμενο για ξέπλυμα χρήματος Ελλη-
νοαυστραλό ιδιοκτήτη Μπιλ Πάπας.
(Κανένας πατριώτης υπάρχει να την
αγοράσει;)

Έλληνες 
Ο Έλληνας γενικός εισαγγελέας του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Θανάσης
Ράντος, πρώην πρόεδρος του ΣτΕ, θα
εισηγηθεί για την υπόθεση UEFA / Eu-
ropean Super League των Μπαρτσελό-
να, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους,
που θέλουν ανεξαρτησία. Δικηγόρος
τους, ο Έλληνας Γρηγόρης Ιωαννί-
δης…

«Μακεδονία»
Η Βόρεια Μακεδονία είναι για τις πι-

νακίδες των αυτοκινήτων. Για τον αθλη-
τισμό, «Μακεδονία» σκέτο. Όπως έγινε

και στο παιχνίδι με το Γιβραλτάρ για το
Nations League. Ο νέος πρόεδρος της
ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος θα κινήσει θέμα
στην UEFA του εκτελεστικού γραμμα-
τέα Θόδωρου Θεοδωρίδη. 

Αστειότητα
Πουθενά, πια, δεν μετράει «διπλό» το

εκτός έδρας γκολ. Όχι, όμως, για την
ΕΠΟ. Στο μπαράζ ανόδου / παραμονής,
Βέροια - Λαμία, πρώτο ματς στη Βέροια
1-2. Στο δεύτερο, η Βέροια προηγήθη-
κε 1-0, θα μπορούσε να το πάρει στα
πέναλτι. Έπρεπε να βάλει κι άλλο γκολ,
ισοφαρίστηκε, τελικά. 

Πανουργιάς
Ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ιδιοκτή-

της της Λαμίας, ήταν ο μόνος που εκδή-
λωσε πραγματικό ενδιαφέρον να γίνει
πρόεδρος της Super League 1. Ουδείς
άλλος. Τόσο πολύ… εκτιμούν τον «συ-
νεταιρισμό» τους οι λεγόμενοι και
«επενδυτές» του ποδοσφαίρου. Και μό-
λις αναλάβει ο Πανουργιάς, μετά θα πέ-
σουν τα τηλέφωνα.

Δανειστής
Ιδιοκτήτης ΠΑΕ δεν σηκώνει ποτέ το

τηλέφωνο αν βλέπει στην οθόνη άγνω-
στο νούμερο. Οι πέριξ, που τον γνωρί-
ζουν καλά, λένε ότι δεν το σηκώνει γιατί
φοβάται ότι μπορεί να είναι κανένας…
δανειστής του, που του χρωστάει λεφτά. 

Έρευνα
Η έρευνα του προέδρου της Αρχής

για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» Χαρά-
λαμπου Βουρλιώτη καλά κρατεί. Και τα
ευρήματα, μαθαίνουμε, είναι εξαιρετι-
κά. Όλο… λάθη (όχι επίτηδες) γίνονται
στις φορολογικές δηλώσεις και σε με-
ρικούς λογαριασμούς τραπεζών που
δεν δικαιολογούνται. 

Βολεύει;
Η κυβέρνηση συμφώνησε με τις FI-

FA/UEFA για τροποποίηση του νόμου,
ώστε να προστατεύονται οι διαιτητές
από μηνύσεις και αγωγές. Και καλώς.
Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να δίνει κα-
νένα άλλοθι, μιας και η επαγγελματική
διαιτησία είναι προ των πυλών. Ή, μή-
πως βολεύει μερικούς;

Ο Δ. Ιτούδης προπονητής στην Εθνική μας και στην τουρκική Φενέρ

του  Άλκη  Φιτσόπουλου

Ο Ερντογάν 
και η αφαίμαξη
των Ελλήνων

Το έτερο «παιδί» του μιντιακού
μας γκρουπ, η ηλεκτρονική
εφημερίδα «Political», έραψε

ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν,
πέρα από τις ευθείες απειλές κατά
της Ελλάδας, καλλιεργεί χρόνια τώ-
ρα και ένα κλίμα ηττοπάθειας προς
τους Έλληνες, μέσω του ποδοσφαί-
ρου και του μπάσκετ. Πώς; Αγορά-
ζοντας αρκετούς καλούς ποδοσφαι-
ριστές και κορυφαίους μπασκετμπο-
λίστες, όπως ο Κώστας Σλούκας και
από χθες ο κορυφαίος Έλληνας
κόουτς Δημήτρης Ιτούδης, που υπό-
γραψε με τη Φενέρμπαχτσε. Πρό-
σφατα πήγε εκεί και ο Χατζηγιοβάν-
νης του Παναθηναϊκού. Εκεί παί-
ζουν και ο αρχηγός της Εθνικής μας
στο ποδόσφαιρο Τάσος Μπακασέ-
τας και ο Μανώλης Σιώπης. Κι άλλοι
παίζουν εκεί, όπως ο Γούτας, πρώην
του Ατρόμητου, ο Κίτσιου του ΠΑΟΚ
κ.λπ. Πολλοί. Ο Ερντογάν κάνει αυ-
τές τις κινήσεις μέσω του ποδοσφαί-
ρου, για να πείσει ότι η Τουρκία είναι
η «Γη της Επαγγελίας» για τους Έλ-
ληνες που αποφασίζουν να περά-
σουν το Αιγαίο. Ακόμα και τώρα που
η τουρκική οικονομία πνέει τα λοί-
σθια, ο Τούρκος πρόεδρος πληρώ-
νει με κρατικό παρά, για να συνεχι-
στεί η αφαίμαξη του κάθε ελληνικού
στοιχείου. Διότι ο αθλητισμός είναι
μάζα και μάζα ίσον πολιτική. Κι όπου
πολιτική, ίσον κυνισμός. Άρα δεν
ισχύει η δοξασία των ρομαντικών…
αφελών ότι ο αθλητισμός ενώνει
τους λαούς. Δεν τους ενώνει. Τους
χωρίζει. Κι ο Ερντογάν διεισδύει στο
υποσυνείδητο των Ελλήνων με τέ-
τοιες κινήσεις, θέλοντας να δείξει
προς τα έξω ότι η Τουρκία είναι ανώ-
τερη και στον τομέα αυτόν. 

στ
η

ΣΕ
Ν

ΤΡ
Α

!Το 2005, ο «σκληρός» σε θέματα
πειθαρχίας προπονητής Γκρέιαμ Σούνες
ανέλαβε τη Νιουκάστλ, για να φέρει
ηρεμία στα αποδυτήρια. Στο ντεμπούτο
του, ο Ντάιερ με τον Μπάουερ της
Νιουκάστλ… πλακώθηκαν μεταξύ τους
την ώρα του αγώνα και αποβλήθηκαν.
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Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον θάνα-
το του αείμνηστου Αλκέτα Παναγούλια. Του
μοναδικού προπονητή που οδήγησε την
Εθνική στα τελικά του Euro 1980 στην Ιτα-
λία και στο Μουντιάλ του 1994 στις ΗΠΑ.
Δεν τον θυμήθηκε κανένας στην ΕΠΟ, παρά
μόνο ο Άρης, η ομάδα του.
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Πρόκειται για δύο έννοιες αλλη-
λένδετες ως προς το αρνητικό
τελικό αποτέλεσμα. Ναρκισσι-

σμός και βία. Ο ναρκισσισμός έχει άμε-
ση σχέση με την επιθετικότητα και με
τη βία. Aν έχουμε να κάνουμε με ναρ-
κισσιστή, είναι κάτι παραπάνω από βέ-
βαιο ότι μιλάμε για ένα «κενό» υποκεί-
μενο που όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το
επίπεδο του ναρκισσισμού του, τόσο
πιο μεγάλη θα είναι και η επιθετικότητα
που το διακατέχει.

Ο ναρκισσισμός επιστημονικά ορίζε-
ται ως «αξία που δίνει κανείς στον εαυ-
τό του». Είναι ένας δόκιμος όρος που
έχει τις ρίζες του στον μυθικό χαρακτή-
ρα του Νάρκισσου, ο οποίος είχε ερω-
τευτεί τον ίδιο του τον εαυτό την ώρα
που κοιτούσε τον αντικατοπτρισμό του
στο νερό. Απόρροια της έντονης συμ-

περιφοράς ενός
νάρκισσου είναι
αρχικά η τάση για
επιθετικότητα που
έχει ως στόχο της
κυρίως να βλάψει
κάποιον άλλο που
ο νάρκισσος βάζει
στο μάτι μέσω της
χρήσης βίας που
μπορεί να οριστεί
με ποικίλες μορ-

φές, δηλαδή είτε ως έμφυλη είτε ως
οιαδήποτε άλλη. 

Αν θελήσει να ορίσει κάποιος τη βία,
θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιθε-
τικότητα η οποία περιλαμβάνει συνή-
θως ακραία σωματική βλάβη που μπο-
ρεί να οδηγήσει είτε σε τραυματισμό
είτε ακόμη και στον θάνατο. 

Όσο πιο μεγάλο είναι το επίπεδο του
ναρκισσισμού κάποιου ατόμου, τόσο
πιο μεγάλη και ακραία μπορεί να γίνει
η επιθετικότητα αλλά και η βία από
πλευράς του.

Το ζητούμενο είναι να προλάβουμε.
Να δούμε πώς «γεννιέται» ένας νάρκισ-
σος και ποιοι είναι οι παράγοντες που
θεριεύουν την ανάπτυξή του. Θυμηθεί-
τε. Κανένα παιδί δεν είναι καλύτερο σε
σχέση με τα άλλα παιδιά. Κανένας μας
δεν είναι ανώτερος από τους άλλους.
Όλοι είμαστε ίσοι. Αυτοεκτίμηση χρει-
άζεται, αγάπη χρειάζεται και σεβα-
σμός, έτσι ώστε να μην υπάρχει πουθε-
νά πρόσφορο έδαφος για να μπορέσει
να ευδοκιμήσει ο συνδυασμός αυτός
του ναρκισσισμού, είτε είναι απλά ατο-
μικός είτε είναι συλλογικός, με τη βία
και όλες τις πιθανές παράπλευρες
απώλειες που ακολουθούν.

Ναρκισσισμός 
και βία

Γράφει ο
Γιώργος 
Τσούκαλης

Να γιατί η Ελλάδα έγινε «χώρα επιδομάτων»! 

«Ηκυβέρνηση κάνει το
καλύτερο δυνατό
που μπορεί. Ενι-

σχύουμε το εισόδημα, μειώνου-
με τους φόρους, δίνουμε στο-
χευμένα επιδόματα, έχουμε
ανοιχτά αυτιά σε όλα τα δίκαια
αιτήματα. Ό,τι χρειάζεται και
όπου παρατηρείται πρόβλημα,
εμείς θα κάνουμε παρέμβαση,
να είναι σίγουροι οι πολίτες».

Ήταν η απάντηση του υπουρ-
γού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου,
όταν πριν από λίγες ημέρες ρω-
τήθηκε, «τι κάνει η κυβέρνηση
για να καθησυχάσει τον κόσμο
που δίκαια είναι προβληματισμέ-
νος;». Βέβαια, το μεσημέρι της
Τρίτης ο πρωθυπουργός ανακοί-
νωσε νέα «μέτρα ανακούφισης»,
που είναι ασφαλώς μια ανάσα.
Όμως και αυτά δεν φθάνουν.
Δεν… κλείνει η πληγή! Και δεν
θεραπεύεται ο… ασθενής, που
βρίσκεται στην… εντατική.

Δεν θα σταθώ στη βενζίνη και
ούτε θα σχολιάσω το γεγονός
πως στα νησιά μας έχει φθάσει
στα τρία ευρώ!

Δεν θα βοηθήσουν τα νέα μέ-
τρα με το Fuel Pass που ανακοί-

νωσε ο πρωθυπουργός; Θα ρω-
τήσει κάποιος. Τα μέτρα είναι θε-
τικά και θα ανακουφίσουν τους
καταναλωτές για τους επόμε-
νους τρεις μήνες. Όμως δεν λύ-
νουν το πρόβλημα. Εκεί που η κυ-
βέρνηση πρέπει να δείξει ιδιαίτε-
ρη σπουδή είναι στα είδη της δια-
βίωσης. Δεν μπορεί το ψωμί, η
μία φρατζόλα, να έχει ένα ευρώ!
Ή το γάλα να πλησιάζει τα δυο με
δυόμισι ευρώ το μπουκάλι! Αυτό
σε μια οικογένεια με δύο ή τρία
παιδιά φαίνεται πολύ και ασφα-
λώς είναι δυσβάστακτο! Η οικο-
γένεια αυτή μόνο για ψωμί και γά-
λα χρειάζεται, με το καλημέρα
σας κοντά στα δέκα ευρώ! Και
για όλους μας φυσικά το ίδιο
ισχύει. Ένα άλλο γεγονός είναι η
φοβερή άνοδος της τιμής στα τυ-
ροκομικά! Προχθές αγόρασα ένα
κομμάτι φέτα γνωστής μεγάλης
εταιρείας, που δεν ήταν ούτε μι-
σό κιλό, και πλήρωσα 8,70 ευ-
ρώ! Δηλαδή εάν κάποιος θέλει
να πάρει ένα κιλό, πρέπει να πλη-
ρώσει μόνο για φέτα κοντά στα
20 ευρώ! Είναι λογικό αυτό; 

Είναι αλήθεια «τα πάντα όλα»
ανεβαίνουν, την ώρα που ο μι-

σθός του εργαζομένου παραμένει σταθε-
ρά ο ίδιος! Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με
τις συντάξεις, που εδώ και χρόνια
έχουν… παγώσει, έχουν κολλήσει στην
κυριολεξία! Όλα αυτά ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης τα γνωρίζει και ξέ-
ρει τι πρέπει να γίνει. Ναι τα επιδόματα
στα κατώτερα στρώματα είναι κάτι. Μια
ανακούφιση για έναν μήνα, για δύο το πο-
λύ. Το πρόβλημα όμως παραμένει. 

Κάτι ακόμη που είναι στους στόχους
της κυβέρνησης και που θα ανακουφίσει
τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μέσα στο καλο-
καίρι θα δοθεί ένα βοήθημα. Μια «επιτα-
γή ακρίβειας», όπως την έχουν ονομάσει.
Το έκτακτο αυτό βοήθημα-επίδομα δεν
λύνει το υπαρκτό πρόβλημα της μεγάλης
ακρίβειας. Είναι όμως βέβαιο πως θα
βοηθήσει. «Είναι μια ανάσα», όπως τόνι-
σε και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Μπορεί η αντιπολίτευση να
ισχυρίζεται πως είναι «εκλογικός μπονα-
μάς». Όμως για όλους εκείνους που με-
τράνε ακόμη και το σεντ είναι μια ανακού-
φιση. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. 

Ένα είναι σίγουρο. Εάν ο πρώην υπουρ-
γός Οικονομικών της συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο Γιώργος Κατρούγκαλος,
δεν έκοβε τους μισθούς και τις συντάξεις
σε σημείο φτώχειας, σήμερα η Ελλάδα
δεν θα ήταν «χώρα επιδομάτων»!

Το εκλογικό δικαίωμα, το οποίο εκφράζεται μέσω
της ψήφου, αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά
του δημοκρατικού πολιτεύματος. H ψήφος είναι κα-

θολική, και όχι περιορισμένη, καθώς έχουν δικαίωμα ψή-
φου όλοι οι πολίτες που είναι άνω των 18 ετών (σε κάποι-
ες περιπτώσεις και άνω των 17). Επίσης, η ψήφος είναι
ατομική (αφού ο εκλογέας εκφράζεται νομικά ως άτομο),
είναι μυστική (καθώς δεν επιτρέπεται να γνωρίζει κανείς
το περιεχόμενό της εκτός από εκείνον που ψηφίζει), οπό-
τε και υπάρχει ελευθερία της ψήφου.

Επιπρόσθετα, η ψήφος είναι άμεση όταν ο ίδιος ο εκλο-
γέας εκλέγει απευθείας τον αντιπρόσωπό του και έμμεση
όταν αναδεικνύει εκλέκτορες οι οποίοι εκφράζουν τη δική
τους βούληση εκλέγοντας άλλους αντιπροσώπους. Επι-
πλέον, η ψήφος είναι υποχρεωτική όταν ο εκλογέας έχει
νομική υποχρέωση να ψηφίσει και προβλέπονται κυρώ-
σεις αν δεν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ή προαιρε-
τική όταν απλώς έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. 

Η παρεμπόδιση ή η αλλοίωση της ψηφοφορίας διώκε-
ται στην Ελλάδα ποινικά, ενώ προβλέπονται σημαντικές
ποινές για τα αδικήματα σχετικά με την ψηφοφορία. 

Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα στην Ελλάδα, οι
γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα
χρόνια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες όμως δύναται να
διεξαχθούν και νωρίτερα, να έχουμε δηλαδή τις λεγόμε-
νες πρόωρες εκλογές, κάτι το οποίο άλλωστε έχει συμβεί
πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες περι-
πτώσεις στις οποίες προκηρύσσονται πρόωρες βουλευτι-
κές εκλογές, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, είναι οι
ακόλουθες:

α) Εάν η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη της
Βουλής (τη λεγόμενη Αρχή της Δεδηλωμένης), δηλαδή

την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των βουλευτών, η
οποία ορίζεται σε 151 βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας διαλύει τη βουλή και προκηρύσσει πρόωρες
εκλογές.

β) Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών και σε περί-
πτωση που δεν είναι προφανές ότι το πρώτο σε ψήφους
κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση που να απολαμβά-
νει την εμπιστοσύνη της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας δίνει διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Σε περίπτωση που δεν
μπορέσει αυτός να σχηματίσει κυβέρνηση που να συγκεν-
τρώνει την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, επιστρέφει
την εντολή στον Πρόεδρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια διε-
ρευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Εάν
και αυτή δεν τελεσφορήσει, δίνει εντολή στον αρχηγό του
τρίτου κόμματος. Εάν και πάλι δεν σχηματιστεί κυβέρνηση,
ο Πρόεδρος συγκαλεί συμβούλιο των αρχηγών των κομμά-
των που εκλέχθηκαν στη Βουλή και εάν πάλι δεν υπάρξει
σχηματισμός κυβέρνησης, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.

γ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός κρίνει πως υπάρχει
σημαντικό εθνικό ζήτημα, το οποίο η κυβέρνησή του δεν εί-
ναι σε θέση να αντιμετωπίσει, επισκέπτεται τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και του ζητά να διαλύσει τη Βουλή και να
προκηρύξει πρόωρες εκλογές. 

Αναλόγως της αιτίας που προκηρύσσονται οι πρόωρες
εκλογές, είτε η απερχόμενη κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί
εκτελεστική εξουσία μέχρι τη διενέργειά τους (με εξαίρεση
το υπουργείο Εσωτερικών το οποίο έχει την ευθύνη διενέρ-
γειας των εκλογών, στο οποίο διορίζεται υπηρεσιακός
υπουργός), είτε διορίζεται υπηρεσιακή κυβέρνηση, με υπη-
ρεσιακό πρωθυπουργό τον πρόεδρο ενός εκ των τριών ανώ-
τερων δικαστηρίων της χώρας. 

Εκλογικό δικαίωμα και πρόωρες εκλογές

Γράφει ο
Γιώργος 
Κοντονής

Γράφει η
Τζίνα 
Αλεξάκη 
Δικηγόρος Αθηνών
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Τι ακριβώς επιδίωκε ο Αλέξης Τσί-
πρας με εκείνο το δημοψήφισμα-
παρωδία το οποίο έστησε μέσα σε

μια βδομάδα, σαν σήμερα πριν από επτά
χρόνια, το καλοκαίρι του 2015; Επτά
χρόνια μετά, και το ερώτημα παραμένει
κατ’ ουσίαν αναπάντητο. Η εκδοχή που
μέχρι τώρα υποστηρίζει ο πρώην πρωθυ-
πουργός, ότι δηλαδή ένα ισχυρό «Όχι» θα
του έδινε τη δυνατότητα να διαπραγμα-
τευτεί από ισχυρότερη θέση, προκειμέ-
νου να επιτύχει μια καλύτερη συμφωνία,
δείχνει να είναι εκτός πραγματικότητας.
Κι αυτό γιατί την επομένη του δημοψηφί-
σματος η τότε κυβέρνηση είχε να διαχει-
ριστεί το ίδιο ακριβώς ζήτημα που είχε
και την παραμονή: τη σύναψη συμφω-
νίας με τους δανειστές, υπό την πίεση
μάλιστα της άτακτης χρεοκοπίας.

Δεν αποκλείεται να πίστευε ο Τσίπρας
ότι ένα ισχυρό «Όχι» θα του έδινε πράγ-
ματι τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί
από ισχυρότερη θέση, άλλωστε αυτή
δεν ήταν η πρώτη ούτε η τελευταία από
μια σειρά αυταπάτες του. Βεβαίως η
εξέλιξη απέδειξε ότι ούτε ισχυρότερος
κατέστη, έναντι των εταίρων, ούτε απέ-
φυγε ένα οδυνηρό τρίτο μνημόνιο.

Μία πιθανή απάντηση πάντως είναι
πως ο Αλέξης Τσίπρας ίσως να έτρεφε
την κρυφή ελπίδα ότι η κάλπη της 5ης
Ιουλίου θα έβγαζε «Ναι», λύνοντάς του

έτσι τα χέρια να προχωρήσει σε μία
συμφωνία την οποία ο ίδιος δεν ήθελε
να χρεωθεί. Το ενδεχόμενο αυτό έχει
υπαινιχθεί άλλωστε ο τότε υπουργός
Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης, ανα-
φέροντας στο βιβλίο του ότι, επισκε-
πτόμενος το Μέγαρο Μαξίμου αμέσως
μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος, είδε έναν πρωθυπουργό κατη-
φή και αμήχανο, σε πλήρη αντίθεση με
τους χορούς και τα πανηγύρια των οπα-
δών του, λίγα μέτρα παρακάτω, στην
πλατεία Συντάγματος. Σήμερα, ακρι-
βώς επτά χρόνια μετά, κοιτώντας προς
τα πίσω ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί
παρά να συνειδητοποιεί πόσο μεγάλο

λάθος ήταν εκείνο το δημοψήφισμα.
Όχι μόνο για τον ίδιο και το κόμμα του,
αλλά για την Ελλάδα. Η χώρα φορτώ-
θηκε με ένα επαχθέστερο και αχρεί-
αστο τρίτο μνημόνιο, αλλά έστω και στο
παρά πέντε, χάρη στη στήριξη του συ-
νόλου σχεδόν της αντιπολίτευσης (ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι), διασώθηκε από κά-
ποια μεγαλύτερη περιπέτεια. Ο ίδιος
όμως τσαλακώθηκε πολιτικά, καθώς το
όνομά του έγινε συνώνυμο του διε-
θνούς πλέον όρου «kolotoumpa». 

Σήμερα με βεβαιότητα μπορεί να
ισχυριστεί ο οιοσδήποτε ότι το δημοψή-
φισμα της 5ης Ιουλίου 2015, αυτή η
βαθιά διχαστική διαδικασία, αποτελεί
ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν τραύμα,
γιατί ο διχασμός που προκλήθηκε υπε-
ρέβαινε τα ζητήματα της συγκυρίας, τη
σχέση μας με την Ευρώπη ή το πλαίσιο
«Δεξιάς - Αριστεράς». Ήταν τραύμα τό-
σο για εκείνους που βρέθηκαν στην
πλευρά των «νικητών» και στη συνέχεια
βίωσαν τη διάψευση, όσο και για εκεί-
νους που βρέθηκαν στη μεριά των «ητ-
τημένων», παρότι ένιωσαν ότι βρέθη-
καν στη σωστή μεριά της Iστορίας. Των
«ηττημένων του δημοψηφίσματος»,
που αμέσως μετά όχι μόνο ένιωσαν ηθι-
κά δικαιωμένοι για την τότε στάση τους,
αλλά κέρδισαν και όλες τις πολιτικές
μάχες που ακολούθησαν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας

� Επί των ημερών του ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ θέλησε να πωλήσει το ένα

από τα τέσσερα συνολικά VIP αε-

ροσκάφη που έχει η ελληνική κυ-

βέρνηση και συγκεκριμένα το αρ-

χαιότερο, ένα δικινητήριο Em-

braer EMB-135LR (32 θέσεων

με τετραμελές πλήρωμα. Δεν τα

κατάφερε όμως, με αποτέλεσμα

να αλλάξουν τα πλάνα. Ανακοίνω-

σε ότι θα το χρησιμοποιούσε για

αερομεταφορές ασθενών ή για

εκπαίδευση πιλότων, αλλά τίποτα

απ’ όλα αυτά δεν έγινε.

� Τελικά Κυριάκος Μητσοτά-

κης και Νίκος Αναστασιά-

δης, κατά τη συνάντησή τους

την περασμένη εβδομάδα,

ανακοίνωσαν ότι η ελληνική

κυβέρνηση δωρίζει στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία το συγκε-

κριμένο αεροσκάφος για τη

μεταφορά των μελών της κυ-

πριακής κυβέρνησης.

� Η οποία (κυπριακή κυβέρνη-

ση) δεν είχε ποτέ VIP αερο-

σκάφος και είχαν σημειωθεί κα-

τά καιρούς διάφορες περιπέτει-

ες, με επιχειρηματίες ή με Σαου-

δάραβα μεγιστάνα να παραχω-

ρούν τα ιδιωτικά τους τζετ. Οι Κύ-

πριοι πολιτικοί πολλές φορές

ήταν αναγκασμένοι να ταξι-

δεύουν με αεροπλάνα της γραμ-

μής, για να μετάσχουν σε διασκέ-

ψεις, συνόδους, επισκέψεις.

� «Χαίρομαι, γιατί η δωρεά

γίνεται σε μία στιγμή που

βρίσκομαι

προς το τέ-

λος της

θητείας

μου,

έτσι

ώστε ου-

δείς να μου

αποδίδει, είτε σε

εμένα είτε σε εσάς, άλλα κίνη-

τρα», είπε ο Νίκος Αναστασιά-

δης, απευθυνόμενος στον Μη-

τσοτάκη. 

i-kyr

ΦΩ.Σ

Power Pass, Edupass, Fuel Pass… Διακοπές θα πας;

Aυτή η βαθιά διχαστική
διαδικασία αποτελεί ένα
συλλογικό τραύμα. Ήταν
τραύμα, γιατί ο διχασμός 
που προκλήθηκε υπερέβαινε
τα ζητήματα της συγκυρίας,
τη σχέση μας με την Ευρώπη
ή το πλαίσιο «Δεξιάς -
Αριστεράς»

Ήταν μεγάλο λάθος εκείνο το δημοψήφισμα…

Είπε

Η είδηση ότι όλα αυτά που ισχυρίζεται ο Τούρκος πρόεδρος τα πληροφορήθηκε από τον Έλληνα ευρωβουλετή του ΣΥΡΙΖΑ 
Στέλιο Κούλογλου (…επιβεβαιωμένα και από τον Νίκο Φίλη) και τον «γνωστό Έλληνα διασώστη» είναι ανακριβής…

ο Tαγίπ Ερντογάν:
«Σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστασης των προσφύγων που διώχθηκαν,
ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν ή και δολοφονήθηκαν από τα ελληνικά Σώματα Ασφαλείας…».




