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Η αντιαμερικανική 
ρητορική δεν 
«πουλάει» 

Editorial

Τη Δευτέρα 16 Μαΐου, στις 20:00 ώρα 
Ελλάδος, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει 
συνάντηση με τον Πλανητάρχη (ρεπορτάζ 
σελ. 4-5). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας 
στα χέρια του την επικύρωση της Αμυντικής 
Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ, θα περάσει το 
κατώφλι του Λευκού Οίκου για μια πάρα πολύ 
κρίσιμη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν. 
Το ταξίδι αυτό προκάλεσε έντονη 
αντιπαράθεση στη συζήτηση στη Βουλή, 
με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να θυμάται 
τις παλιές καλές στιγμές της πολιτικής 
του καριέρας, αυτές της αντιαμερικανικής 
«επαναστατικής» ρητορικής. Με απλά λόγια, 
«οδηγός» του κου Τσίπρα ήταν αφενός να 
«κλείσει το μάτι» στο αριστερό ακροατήριο του 
κόμματος –ενόψει των αυριανών εκλογών– 
επαναφέροντας τον… αντιαμερικανισμό του, 
και αφετέρου προσπάθησε να στριμώξει το 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (ρεπορτάζ σελ. 8-9) που 
δεν ακολούθησε την «κόκκινη γραμμή», που 
έβαλαν ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 στη συμφωνία, με 
αποτέλεσμα αυτή να περάσει με 181 ψήφους.
Δεν περίμενε κάποιος και κάτι άλλο από τον 
Αλέξη Τσίπρα, παρά το ότι μάλλον έχει ξεχάσει 
τις συναντήσεις του με δύο Αμερικανούς 
προέδρους, τον Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα 
και τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, 
τότε που έλεγε αμήχανα: «Διαπίστωσα από 
τη συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο ότι η 
προσέγγισή του στα πράγματα και ο τρόπος με 
τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες 
φορές, μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά 
γίνεται για καλό». 
Την επόμενη μέρα, ο τότε φιλοκυβερνητικός 
Τύπος σφύριζε… αδιάφορα, επισημαίνοντας 
σε τίτλους «Στρατηγικοί εταίροι» και υπέρτιτλο 
«Πολυσήμαντη συνάντηση στον Λευκό Οίκο». 
Αυτά τότε. Τώρα, αντιαμερικανικές κορώνες 
για το θεαθήναι και να δικαιολογήσει την 
αρνητική του ψήφο στην Αμυντική Συμφωνία. 
Όμως, δεν μπορεί η Ελλάδα, ως χώρα, 
να συνεχίσει έτσι και να αλλάζουμε θέσεις 
κατά πόσο μας συμφέρει και αναλόγως αν 
είμαστε στα κυβερνητικά έδρανα ή στην 
αντιπολίτευση. 
Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
αποφασισμένος να θέσει όλα τα θέματα στο 
τραπέζι, και ειδικά αυτά των Ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και των προκλήσεων της Άγκυρας, 
με σαφήνεια και χωρίς περικοκλάδες. 
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Η
εισβολή του Πούτι-
νhttps://www.in.gr/
tags/%ce%b2%ce%b
b%ce%b1%ce%bd%

cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%af
%cf%81-%cf%80%ce%bf%cf%8
d%cf%84%ce%b9%ce%bd/ στην 
Ουκρανία και ο πόλεμος απέτυ-
χε σε πολλά μέτωπα, αλλά πέτυ-
χε ένα σημαντικό πλήγμα για τη 
Ρωσία. Αυτό της -σχεδόν σίγου-
ρης πλέον- ένταξης της Φινλανδί-
ας στο ΝΑΤΟ.

Το σκανδιναβικό έθνος αναμέ-
νεται να ανακοινώσει την πρόθε-
σή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ αύ-
ριο Κυριακή, όταν και η Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων θα έχει 
συντάξει απάντηση στην έκθε-
ση ασφαλείας της κυβέρνησης, η 
οποία περιλαμβάνει την επιλογή 
ένταξης στη συμμαχία. Στη συνέ-
χεια, το Φινλανδικό κοινοβούλιο 
θα διεξαγάγει έκτακτη συζήτηση, 
σχετικά με το εάν θα εγκρίνει τις 
συστάσεις της έκθεσης ασφαλείας.

Σε αυτό το σημείο, είναι πο-
λύ πιθανό το ΝΑΤΟ να καλέσει 
τη χώρα να μιλήσει για την ένταξη 
στη συμμαχία και -όπως άλλωστε 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας της 
Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ- 
θεωρείται ευρέως ότι αυτό θα 
συμβεί πολύ γρήγορα, καθώς η 

Φινλανδία πληροί ήδη τα περισ-
σότερα από τα κριτήρια και είναι 
σχεδόν απίθανο κάποιο από τα μέ-
λη του ΝΑΤΟ να αντιταχθεί στην 
ένταξή της.

Τα… κατάφερε ο Πούτιν
Σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, η Φινλανδία τηρούσε 
πολιτική αυστηρής ουδετερότη-
τας ανάμεσα στα δύο μπλοκ. Άλ-
λωστε, ο όρος «Φινλανδοποίηση» 
χρησιμοποιήθηκε και πριν λίγους 
μήνες για να περιγράψει το καθε-
στώς, που θα ήθελε η Ρωσία για 
την Ουκρανία. 

Όμως, μετά τις απερίσκεπτες 
ενέργειες του Πούτιν, όλα άλ-
λαξαν και η χώρα που μοιράζε-
ται περίπου 1.300 χλμ. με τη Ρω-
σία αποφάσισε να εμπιστευτεί την 
ασφάλειά της στη Συμμαχία. Και 
έπεται και η Σουηδία! 

Μην ξεχνάμε ότι ο Φινλανδι-
κός Στρατός δεν είναι ο Ουκρα-
νικός. Είναι και μεγάλος και σύγ-
χρονος και η Μόσχα ξέρει ότι δεν 
έχει την πολυτέλεια ενός τέτοιου 
μετώπου. 

Η ένταξη της Φινλανδίας στο 
ΝΑΤΟ δεν υπήρχε ούτε σαν σκέ-
ψη, πριν τη Ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. Ούτε και μετά το 2014 
άλλαξαν οι πολιτικές προτεραιό-

τητες της χώρας. Μιας χώρας που 
απέκτησε την ανεξαρτησία της το 
1917, μετά από έναν αιώνα ως μέ-
ρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 
Έχασε ένα κομμάτι από το έδαφός 
της, κατά τον Πόλεμο του Χειμώνα 
(1939 - 1940) από το καθεστώς του 
Στάλιν, και πορεύθηκε σε ημικυρί-
αρχη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Και τώρα, μέσα σε μια νύχτα, 
μία από τις πιο αναπτυγμένες και 
δημοκρατικές χώρες του κόσμου 
υποστηρίζει την ένταξη στο ΝΑ-
ΤΟ. Και μετά από αυτό, η Ρωσία 
θα αποκτήσει άλλα 1.300 χιλιόμε-
τρα σύνορα με το ΝΑΤΟ! 

Ο κόλπος της Φινλανδίας δεν 
θα είναι άβατο για τη Συμμαχία, η 
οποία δεν θα βρίσκεται, πλέον, μό-
νο στις νοτιοανατολικές ακτές της 
Βαλτικής. 

Οι δημοσκοπήσεις 
Πολλές πρόσφατες δημοσκοπή-

Ο κόλπος της Φινλανδίας δεν θα είναι
άβατο για τη Συμμαχία, η οποία
δεν θα βρίσκεται, πλέον, μόνο
στις νοτιοανατολικές ακτές της Βαλτικής. 
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ΦΙΝΛΆΝΔΙΆ ΣΤΟ ΝΆΤΟ!
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ουδετερότητα ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση 
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σεις έδειξαν ότι τουλάχιστον το 
60% των Φινλανδών είναι υπέρ 
της ένταξης στο ΝΑΤΟ, σημει-
ώνοντας ένα τεράστιο άλμα από 
το προηγούμενο υψηλό ποσοστό, 
που ανερχόταν περίπου στο 30% 
τα προηγούμενα χρόνια.

Εάν αυτό συμβεί, όπως ανα-
μένεται, η χώρα των έξι εκατομ-
μυρίων κατοίκων θα έχει ξανα-
σχεδιάσει τον Ευρωπαϊκό χάρτη 
ασφάλειας, με τρόπο που μέχρι 
προηγουμένως θεωρούνταν ασύλ-
ληπτος, και μπορεί να έχει τερά-
στιες συνέπειες για τη Ρωσία. 

Πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν
Πώς θα μπορούσε, όμως, να απα-
ντήσει η Ρωσία; Προς το παρόν, 
ο Πούτιν είναι απασχολημένος 
με το μέτωπο στην Ουκρανία και 
έτσι εκτιμάται πως είναι απίθανο 
να προχωρήσει σε ξαφνικές κι-
νήσεις προς την κατεύθυνση της 
Φινλανδίας. Τα ρωσικά στρατεύ-
ματα κοντά στα κοινά σύνορα των 
1.300 χλμ. έχουν αναδιαταχθεί νό-
τια. Ωστόσο, με τον καιρό, είναι πι-
θανό να μετακινήσει στρατεύματα 
και πυραύλους πιο κοντά στα σύ-
νορα της Φινλανδίας και να πραγ-
ματοποιήσει επιθετικές αεροπορι-
κές και ναυτικές περιπολίες.

Υβριδικός πόλεμος
Οι κυβερνοεπιθέσεις και η κυβερ-
νοκατασκοπεία συνεχίζονται εδώ 

και αρκετό καιρό, με στόχο τα πε-
ρισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Αυ-
τές μπορεί τώρα να έχουν ως στό-
χο, ειδικά στη Φινλανδία και τη 
Σουηδία εάν ενταχθούν στο ΝΑ-
ΤΟ, συνοδευόμενα από τις συνή-
θεις επίσημες αρνήσεις ενοχής.

Ανατροπή
Στον Βλαντίμιρ Πούτιν αρέσει να 
«παίζει» στρατηγικά και όχι να κα-
ταφεύγει σε τακτικισμούς και μπο-
ρεί, κάλλιστα, να αποφασίσει ότι η 
ιστορική ουδετερότητα αυτών των 
δύο σκανδιναβικών χωρών, ση-
μαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση 
για ένταξη στο ΝΑΤΟ, μπορεί να 
ανατραπεί. 

Με τον καιρό, δηλαδή, ενδέχε-
ται να επιλέξει να προσπαθήσει να 
διαμορφώσει τη Φινλανδική κοι-
νή γνώμη ενάντια στο ΝΑΤΟ, με 
τη βοήθεια της προπαγάνδας και 
της παραπληροφόρησης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
σύμφωνα με το ΒΒC, όσο και εάν 
ο πόλεμος στην Ουκρανία τελι-
κά οδήγησε στο αντίθετο από το 
επιθυμητό αποτέλεσμα για τον 
Πούτιν -που ήταν η διακοπή της 
επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανα-
τολάς- η εξέλιξη με τη Φινλανδία 

ενισχύει τη ρητορική του, η οποία 
περιλαμβάνει ακόμη και τη χρήση 
πυρηνικών. Η Δύση αγνοεί μια 
μεγάλη παγκόσμια δύναμη, όπως 
η Ρωσία και την απειλεί, φέρνο-
ντας όλο και περισσότερα στα σύ-
νορά της τη ΝΑΤοϊκή συμμαχία.

Τρόμος από
τις «πυρηνικές»
ρητορικές
του Κρεμλίνου
Οι νέες «απειλές» που βλέπει η Ρωσία, με την πιθανή ένταξη 
στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας και της Σουηδίας, έχουν πυροδοτήσει 
μια σειρά τρομακτικών δηλώσεων από Ρώσους αξιωματούχους 
για τη στάση που θα κρατήσει η Μόσχα. Η Ρωσία και ο ίδιος ο 
Πούτιν θέλουν να αποτρέψουν την ένταξη της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εκτοξεύοντας πρωτοφανείς απειλές.
Η Μόσχα επιρρίπτει ευθύνες για μια πιθανή κλιμάκωση του 
πολέμου στις χώρες του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά 
ότι η προμήθεια όπλων της Ουκρανίας από χώρες του ΝΑΤΟ και 
η διεξαγωγή ασκήσεων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας αυξάνουν 
την πιθανότητα μιας άμεσης και ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ του 
ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, αντί για τον «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων» 
τους. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και 
επί μακρόν σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν αποκαλυπτικός 
για το πώς βλέπει η Ρωσία τις εξελίξεις. Μια τέτοια σύγκρουση, 
όπως είπε, ενέχει πάντα τον κίνδυνο να μετατραπεί σε έναν 
ολοκληρωμένο πυρηνικό πόλεμο, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι 
ένα καταστροφικό σενάριο για όλους.
Τέλος, κάλεσε τη Δύση «να μη λέει ψέματα στον εαυτό της και 
στους άλλους» και «να μην πνίγεται από το σάλιο της στους 
παροξυσμούς της ρωσοφοβίας». 
Θα υπάρξουν αντίποινα λέει το Κρεμλίνο
Η ένταξη της Φινλανδίας στο NATO θα συνιστούσε «σίγουρα» 
απειλή για τη Ρωσία, δήλωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος 
του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Η διεύρυνση του NATO και η προσέγγιση της Συμμαχίας 
στα σύνορά μας δεν καθιστά τον κόσμο και την ήπειρό μας πιο 
σταθερό και πιο ασφαλή», δήλωσε ο Πεσκόφ σε ενημέρωση των 
δημοσιογράφων, απαντώντας, «σίγουρα», σε ερώτηση για το αν η 
Ρωσία θα θεωρούσε απειλή ενδεχόμενη ένταξη της Φινλανδίας 
στην Ατλαντική Συμμαχία.

Ο Φινλανδικός Στρατός δεν είναι ο Ουκρανικός. Είναι και 
μεγάλος και σύγχρονος και η Μόσχα ξέρει ότι δεν έχει την 
πολυτέλεια ενός τέτοιου μετώπου. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ/
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Σ
ε μια κρίσιμη συγκυρία, 
κατά την οποία μεταβάλ-
λονται οι παγκόσμιες ισορ-
ροπίες και το γεωπολιτικό 

περιβάλλον αλλάζει άρδην, το ταξίδι 
του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουά-
σιγκτον και η συνάντηση με τον Τζο 
Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, αποκτούν 
ιδιαίτερη αξία. 

Μια επίσκεψη με ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο, όσον αφορά τις εξελίξεις 
στην Ευρώπη και την Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, αλλά και μεγάλου συμβο-
λισμού για το επίπεδο των Ελληνοα-
μερικανικών σχέσεων και των ιστορι-
κών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (20.00 
ώρα Ελλάδος), ο Αμερικανός πρόε-
δρος θα υποδεχτεί τον κο Μητσοτάκη 
στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα έχουν τετ-
α-τετ με την ατζέντα να περιλαμβάνει 
όλα τα πεδία πολιτικής. Όπως τονίζεται 
και από τις δύο πλευρές, οι σχέσεις των 
δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο 
επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και 
η συνεργασία αυτή αποδίδει καρπούς 
σε οικονομικό, διπλωματικό και αμυ-
ντικό επίπεδο. Η Ελλάδα αναγνωρί-
ζεται ως ένας αξιόπιστος και συνεπής 
εταίρος, ειδικά υπό το πρίσμα των εξε-
λίξεων που δημιούργησε η ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία.

Ο ρόλος αυτός επισφραγίστηκε 
με την ψήφιση από τη Βουλή, την Πέ-
μπτη, της τροποποίησης της Συμφω-
νίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλά-
δας-ΗΠΑ (MDCA). 

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «εί-
ναι κοινή βούληση για αμοιβαία προ-
στασία της κυριαρχίας απέναντι σε κά-
θε απειλή και ένοπλη επίθεση».

Η συμφωνία
στον χαρτοφύλακά του 
Η απόφαση της κυβέρνησης να την 
επικυρώσει λίγες ημέρες πριν το τα-
ξίδι του κου Μητσοτάκη, δεν είναι τυ-
χαία. Ο πρωθυπουργός θα την έχει 
στον χαρτοφύλακά του ως μια απόδει-
ξη της συνεπούς συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, αλλά και ως μια από-
δειξη της δέσμευσης από αμερικανι-
κής πλευράς να επενδύσει γεωπολιτι-
κά στη χώρα μας. Άλλωστε, οι ΗΠΑ 
ξεχωρίζουν την Αλεξανδρούπολη, που 
περιλαμβάνεται στην τροποποίηση, ως 
μία στρατηγική βάση λόγω και των εξε-
λίξεων στην Ουκρανία.

Φάρος σταθερότητας 
Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας 
στην περιοχή, η Ελλάδα προβάλει ως 
φάρος σταθερότητας, ως ένας αξιόπι-
στος σύμμαχος με προσήλωση στο Δι-
εθνές Δίκαιο και σταθερή δύναμη στο 
πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχί-
ας, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Αυτό 
τον ρόλο φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιή-
σει ο κος Μητσοτάκης, τόσο στη συνά-
ντηση με τον κο Μπάιντεν όσο και στις 
υπόλοιπες επαφές που θα έχει στην 
Αμερικανική πρωτεύουσα.

Η προκλητικότητα της Τουρκίας 
Ο πρωθυπουργός θα θέσει ευθέως το 
θέμα της Τουρκικής προκλητικότητας 
και σύμφωνα με πληροφορίες, θα πα-

ρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για 
τις Τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από 
Ελληνικό έδαφος και τις παράνομες 
Τουρκικές αξιώσεις. Θα τονίσει, σύμ-
φωνα με τις ίδιες πηγές, ότι η Ελλάδα 
σέβεται και τηρεί το Διεθνές Δίκαιο 
και αυτό αξιώνει και από τη γειτονι-
κή χώρα, ώστε να μπορεί να υπάρξει 
εποικοδομητικός διάλογος για τη μό-
νη διαφορά, που αφορά τις θαλάσσι-
ες ζώνες. Παράλληλα, θα εκφράσει 
την αποφασιστικότητά του να προα-
σπίσει τα εθνικά συμφέροντα με κά-
θε τρόπο, όπως άλλωστε είχε διαμη-
νύσει και στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά 
τη συνάντηση τους στον Λευκό Οίκο 
το 2020, απαντώντας ακαριαία στην 
ερώτηση του τότε Αμερικανού προ-
έδρου, στο τι θα κάνει αν ένα τουρ-
κικό πλοίο επιχειρήσει γεώτρηση σε 
Ελληνική περιοχή. Ταυτόχρονα, θα 
αναδείξει με αυτό τον τρόπο τους κιν-
δύνους που απορρέουν για την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα της περιοχής, 
σε μια κρίσιμη συγκυρία, οι προκλή-

σεις της Τουρκίας. Και θα θυμίσει ότι 
είναι μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που 
δεν τηρεί την ενιαία στάση της Συμ-
μαχίας έναντι της Ρωσίας, μη επι-
βάλλοντας τις κυρώσεις που έχουν 
αποφασιστεί από τη Δυτική Συμμα-
χία. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το 
Κυπριακό, καθώς επίσης οι εντεινό-
μενες προκλήσεις της Άγκυρας στην 
ΑΟΖ αλλά και στα Βαρώσια, θα τε-
θούν από τον πρωθυπουργό. Άλλω-
στε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δε-
σμευτεί δημόσια από το Συνέδριο της 
ΝΔ, ότι σε αυτό το ταξίδι θα εκπροσω-
πήσει τον Ελληνισμό.

Δεν είναι μόνο
αντι-Τουρκική η ατζέντα 
Σε καμία περίπτωση, όμως, την επί-
σκεψη του κου Μητσοτάκη στην Ουά-
σιγκτον δεν θα μονοπωλήσει το θέμα 
της Τουρκίας, καθώς αποτελεί μό-
νο μία παράμετρο των συζητήσεων. 
«Η ατζέντα δεν είναι αντι-Τουρκική», 
όπως σημειώνουν με έμφαση συνερ-
γάτες του πρωθυπουργού, αλλά έχει 
ένα ευρύ ορίζοντα που αφορά κυρίως 
την προβολή της θετικής ατζέντας για 
τη χώρα και την ισχυροποίησή της σε 
διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. 
Αναμένεται μία ουσιαστική συζήτηση 

για τα διμερή ζητήματα, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελ-
λάδας-ΗΠΑ και της συνεργασίας στο 
σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ 
συν τις ΗΠΑ). Υπάρχει κοινό ενδιαφέ-
ρον για τα ενεργειακά ζητήματα, με την 
Ελλάδα να επιδιώκει να καταστεί κόμ-
βος μεταφοράς φυσικού αερίου και 
καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανα-
τολή και την Αφρική. Παράλληλα, με 
την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στον 
Ελλαδικό χώρο που επισπεύδει η κυ-
βέρνηση, η χώρα μπορεί να συμβάλει 
με καθοριστικό τρόπο στην τροφοδο-
σία των Βαλκανίων και της Ευρώπης 
με ενέργεια, συμβάλλοντας αποφασι-
στικά στην απεξάρτηση από τα ρωσι-
κά ορυκτά καύσιμα και κατ’ επέκταση 
στην ενεργειακή ασφάλεια της Γηραι-
άς Ηπείρου. Η νέα μονάδα αποθή-
κευσης LNG (FSRU) που  κατασκευ-
άζεται στην Αλεξανδρούπολη, με την 
υποστήριξη των ΗΠΑ, έχει διακριτή 
θέση σε αυτή τη στρατηγική και ανα-
βαθμίζει ενεργειακά και εμπορικά την 
περιοχή.

Οικονομική διπλωματία 
Σε μία στιγμή που η Ελληνική οικο-
νομία, παρά τη διεθνή κρίση που έχει 
ξεσπάσει, κάνει βήματα προόδου και 

ΑΠΑΝΩΤΈΣ
«ΜΠΟΥΝΙΈΣ»
ΣΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ
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Στο… καναβάτσο ο Tούρκος πρόεδρος
στη συνάντηση Μητσοτάκη

με Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο 

«Κοινή βούληση για αμοιβαία προστασία
της κυριαρχίας απέναντι σε κάθε

απειλή και ένοπλη επίθεση»



προσελκύει επενδύσεις, ο κος Μητσο-
τάκης θα δώσει έμφαση στην οικονο-
μική διπλωματία. Ήδη, Αμερικανικοί 
κολοσσοί, όπως η Microsoft, η Pfizer 
και η JP Morgan έχουν τοποθετήσει 
μεγάλα κεφάλαια στην Ελλάδα, δίνο-
ντας ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτι-
κές της οικονομίας της. Επιδίωξη είναι 
η προσέλκυση μεγαλύτερων επενδυτι-
κών κεφαλαίων, καθώς η χώρα εξέρ-
χεται της ενισχυμένης εποπτείας και 
επιδιώκει σε λιγότερο από ένα χρόνο 
να βρεθεί ξανά στην επενδυτική βαθμί-
δα, κάτι που ο πρωθυπουργός έχει χα-
ρακτηρίσει εθνικό στόχο.

Στο τραπέζι και η αγορά F-35
Στο τραπέζι αναμένεται να μπει και το 
ενδεχόμενο αγοράς από τη χώρα μας 
αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Η επι-
σημοποίηση του ενδιαφέροντος για 
την ένταξή τους στον στόλο της Πο-
λεμικής Αεροπορίας έχει συνοδευτεί 
από όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
ενώ ο νόμος που ενέκρινε το Αμερικα-
νικό Κογκρέσο προβλέπει την έγκρι-
ση ταχείας παράδοσης οποιουδήποτε 
αεροσκάφους F-35 παραγγελθεί από 
την Ελλάδα. Αν προχωρήσει η συζή-
τηση, οι πληροφορίες θέλουν να χρη-
σιμοποιείται η φόρμουλα των Rafale, 

με την καταρχήν παραγγελία να εί-
ναι μικτή, περιλαμβάνοντας δηλαδή, 
μεταχειρισμένα και καινούργια αερο-
σκάφη, όπως και στην περίπτωση των 
γαλλικών μαχητικών.

H Ρωσική επίθεση
στην Ουκρανία 
Συναντίληψη υπάρχει και για τη ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία, ένα 
κρίσιμο ζήτημα για της ΗΠΑ, στο 
οποίο η κυβέρνηση πήρε σαφή και 
ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγ-
μή, παρέχοντας ανθρωπιστική και 
αμυντική στήριξη. Δεν αποκλείεται 
να τεθεί από Αμερικανικής πλευράς, 
εκ νέου, το θέμα επιπλέον αποστολής 
αμυντικού υλικού από την Ελλάδα 
στο Κίεβο, ειδικά ρωσικής προέλευ-
σης, κάτι που όμως έχει απορρίψει η 
κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τα οπλι-
κά αυτά συστήματα κρίσιμα για την 
άμυνα της χώρας.

Τη συνάντηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο 
θα ακολουθήσει δεξίωση στον Λευ-
κό Οίκο από το ζεύγος Μπάιντεν προς 
τιμήν του ζεύγους Μητσοτάκη, για τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση. Η 
δεξίωση, η οποία δεν συνηθίζεται –
και είναι η πρώτη αντίστοιχη που γίνε-

ται επί διοίκησης Μπάιντεν- είναι εν-
δεικτική του επιπέδου, αλλά και του 
βάθους και εύρους των σχέσεων, στις 
οποίες έχει συμβάλει τα μέγιστα και η 
Ελληνική ομογένεια, με την οποία ο 

Αμερικανός Πρόεδρος διατηρεί πα-
ραδοσιακά καλές σχέσεις. Η επίσκε-
ψη του πρωθυπουργού είναι και μια 
ευκαιρία να τιμηθεί η ομογένεια ως 
γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Στο 

κλείσιμο της επίσκεψής του στην Ου-
άσιγκτον, ο πρωθυπουργός θα παρα-
καθίσει σε δείπνο που οργανώνουν 
προς τιμήν του 11 ομογενειακές οργα-
νώσεις, τις οποίες και θα τιμήσει.

www.afteroffice.gr
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Η επίσκεψη του κου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον αποκτά 
ιστορική σημασία με την ομιλία του στο Κογκρέσο. Πρόκειται 
για μία εξαιρετική τιμή, τόσο για τον ίδιο όσο και για τη χώρα, 
καθώς αυτή η ευκαιρία δίνεται σε λίγους ξένους ηγέτες και είναι 
η πρώτη φορά για Έλληνα πρωθυπουργό.

Η Ιστορική ομιλία
στο Κογκρέσο 
Η επίσκεψη του κου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον 
αποκτά ιστορική σημασία με την ομιλία του στο 
Κογκρέσο. Πρόκειται για μία εξαιρετική τιμή, τόσο 
για τον ίδιο όσο και για τη χώρα, καθώς αυτή η 
ευκαιρία δίνεται σε λίγους ξένους ηγέτες και είναι η 
πρώτη φορά για Έλληνα πρωθυπουργό. Η ομιλία, 
σύμφωνα με συνεργάτες του κου Μητσοτάκη, θα 
έχει εθνικό, γεωπολιτικό και ιστορικό στίγμα για τις 
σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδας 
στον κόσμο. Επιπλέον, θα έχει επαφές με την 
πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι 
Πελόζι και προέδρους σημαντικών επιτροπών της 
Γερουσίας, όπως η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων 
με τον σταθερό σύμμαχο της Ελλάδας, Ρόμπερτ 
Μενέντεζ. Τον κο Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν 
στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, η υπουργός Παιδείας 
Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εξωτερικών, 
αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και 
την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, 
η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος 
Αριστοτελία Πελώνη και ο βουλευτής Τάσος 
Χατζηβασιλείου, που συμμετέχει από την Ελλάδα 
στη διακοινοβουλευτική ομάδα του σχήματος 3 +1.



Τ
α δημοκρατικά αντανα-
κλαστικά του ΣυΡιζΑ 
χτύπησαν κόκκινο, όταν 
δημοσιεύθηκε η ετήσια 

έκθεση της ΜΚΟ «Δημοσιογράφοι 
Χωρίς Σύνορα», που τοποθετούσε 
την Ελλάδα στην 108η θέση της «πα-
γκόσμιας κατάταξης για την Ελευθε-
ρία του Τύπου». Η οργάνωση κρίθη-
κε ως απολύτως αξιόπιστη, όπως και 
ο επί 25 χρόνια γενικός γραμματέας 
της, Ρομπέρ Μενάρ, ο οποίος μέχρι 
στιγμής έχει υποστηρίξει τα πραξικο-
πήματα κατά των προέδρων της Αϊ-
τής, της Ονδούρας και της Βολιβίας 
και αποτέλεσε τον εκλεκτό της Λε-
πέν στη διεκδίκηση της δημαρχίας 
της Μπεζιέ. Αξιόπιστα κρίθηκαν και 

τα ευρήματα της έκθεσης. Σύμφωνα 
με αυτά, στην Παπούα Νέα Γουινέα 
απολαμβάνουν περισσότερη δημο-
σιογραφική ελευθερία από την Ια-
πωνία. Η Μπουρκίνα Φάσο -όπου η 
τηλεόραση ελέγχεται από το στρατό, 
απελάθηκαν οι ξένοι δημοσιογράφοι 
και δολοφονήθηκαν δύο απ’ αυτούς- 
είναι 17 θέσεις πιο δημοκρατική από 
την Ιταλία. Επίσης το Μπουρούντι 
-όπου η λογοκρισία είναι θεσμοθετη-
μένη, οι δημοσιογράφοι εξορίζονται 
και η Ιμπονερακούρα, η νεολαία του 
κυβερνητικού κόμματος, ξυλοφορτώ-
νει τους δημοσιογράφους- έχει ξεπε-
ράσει την Ελλάδα. Ο ΣυΡιζΑ έβγαλε 
μια θυμωμένη ανακοίνωση, κατήγ-
γειλε ότι πλέον η χώρα «έχει μετα-
τραπεί σε ντροπή της Ευρώπης με 
τη φίμωση κάθε δημοσιογραφικής 
φωνής» και θυμήθηκε τα ωραία χρό-
νια της «Πρώτης Φοράς Αριστερά», 
όπου οι Έλληνες δημοσιογράφοι ζού-
σαν σε σοσιαλιστικό παράδεισο. Μα-
ζί του θυμηθήκαμε κι εμείς. 

Ιανουάριος 2016
Ο ΣυΡιζΑ γιορτάζει τον ένα χρόνο συ-
γκυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ και διορ-
γανώνει επαναστατικό πάρτι γενεθλί-
ων, όπου ο σ. Τσίπρας αγκαλιάζει τον 
σ. Καμμένο, ο ανιματέρ σ. Καμμένος 
προσφωνεί τους παριστάμενους «σύ-
ντροφοι» και προβάλλεται αναμνη-
στικό βίντεο για τη σημαντική επέτειο. 
Δεν περιλαμβάνει εικόνες από έργα, 
κατακτήσεις, σχεδιασμούς, αλλά επι-
κεντρώνεται στα πρόσωπα τεσσάρων 
δημοσιογράφων. Οι σύνεδροι βλέ-
πουν στη γιγαντοοθόνη τους ταξικούς 
εχθρούς Τρέμη-Πρετεντέρη-Πορτο-
σάλτε-Ρογκάκο και ξεσπούν σε καγχα-
σμούς, αποδοκιμασίες, ύβρεις, απειλές. 
Η ΕΡΤ αντιλαμβάνεται την ιστορικότη-
τα της στιγμής και μεταδίδει το βίντεο σε 
απευθείας σύνδεση. 

Σύμπτωση: Τουλάχιστον δύο από 
τους δημοσιογράφους-πρωταγωνιστές 
του βίντεο των γενεθλίων, στα επόμε-
να χρόνια, έγιναν στόχοι επιθέσεων 
στο σπίτι τους. Τους έβαλαν γκαζάκια, 

απείλησαν τη ζωή τους. Τα ΜΜΕ που 
διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για την 
προστασία του δημοσιογραφικού λει-
τουργήματός, χαρακτήρισαν τις επιχει-
ρήσεις σαν «παρέμβαση».

Οκτώβριος 2016
Τον Οκτώβριο του 2016, ο ιδιοκτήτης 
του Alpha Δημήτρης Κοντομηνάς εμ-
φανίζεται αιφνιδίως στην εκπομπή 
της Ελένης Μενεγάκη, και χωρίς πε-
ριστροφές, υποστηρίζει τα εξής: «Ο 
Νίκος Παππάς θέλει να ρίξει μαύρο 
στα κανάλια. Θέλησε να αρπάξει τον 
Αlpha. Ο άνθρωπός του ήρθε και εί-
πε “θέλω το 51%. Θέλω τέσσερις πολι-
τικές εκπομπές την εβδομάδα. Θέλω 
τον έλεγχο στο πολιτικό κομμάτι των 

ειδήσεων». Στην ίδια εποχή αναφέ-
ρεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε μία 
από τις σπάνιες συνεντεύξεις του. Πε-
ριγράφει ότι «ο Νίκος Παππάς μετέ-
φερε λόγια του μεγάλου» (Τσίπρα), 
ζητώντας από τον εφοπλιστή να κατα-
βάλει, υπό μορφή δανεισμού, το ποσό 
των 20.2 εκατομμυρίων «για να πλη-
ρώσει ο Καλογρίτσας την πρώτη δό-
ση για την απόκτηση καναλιού». Δη-
λαδή, ο αντικαπιταλιστής υπαρχηγός 
του ΣυΡιζΑ, ζητούσε δανεικά από το 
εφοπλιστικό κεφάλαιο για να στήσει 
φιλικό κανάλι ένας μεγαλοεργολά-
βος και η πληροφορία που έδωσε ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης, ποτέ δεν δια-
ψεύστηκε. Χωρίς αντίλογο ήταν και 
τα όσα είπε σχετικά με το Βήμα και τα 
Νέα: «Όταν συζητήσαμε για τον ΔΟΛ, 
δεν δέχτηκα να βάλω διευθυντές που 
ήταν της αρεσκείας του ΣυΡιζΑ, γιατί 
δεν έχω συνηθίσει να είμαι μπροστι-
νός ούτε φερέφωνο». 

Οι «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνο-
ρα» επιβραβεύουν το -υπέρ της ανε-
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Δημοσιογράφοι 
Χωρίς Σύνορα: 
προστάτες
ή αβανταδόροι;

Ο ΣυΡιζΑ κατήγγειλε ότι πλέον η χώρα «έχει μετατραπεί
σε ντροπή της Ευρώπης με τη φίμωση κάθε δημοσιογραφικής
φωνής» και θυμήθηκε τα ωραία χρόνια της «Πρώτης Φοράς

Αριστερά», όπου οι Έλληνες δημοσιογράφοι ζούσαν
σε σοσιαλιστικό παράδεισο. Μαζί του θυμηθήκαμε κι εμείς… 

Του: Βαγγέλη Περρή



ξάρτητης δημοσιογραφίας- έργο του 
σ. Παππά και συντρόφων, προβιβά-
ζοντας την Ελλάδα. Από 91η πάει 89η. 

Ιανουάριος 2017
Ο ΣυΡιζΑ αναλαμβάνει άλλη μία 
ιστορική πρωτοβουλία, που δεν εί-
χε παρουσιαστεί σε κανένα δημο-
κρατικό κράτος. Αναθέτει στο μέλος 
του Βασίλη Μουλόπουλο, πρόεδρο 
του ΔΣ της Αυγής, πρώην βουλευ-
τή Επικρατείας του κόμματος και τέ-
ως διευθυντή σύνταξης του Βήματος, 
«να συμβάλει στην επίλυση των διαρ-
θρωτικών και οικονομικών προβλη-
μάτων του ΔΟΛ». Τις προηγούμενες 
ημέρες, εφημερίδα του συγκροτήμα-
τος είχε υπαινικτικά αποκαλύψει συ-
νάντηση στο σπίτι του Μουλόπουλου 
στο Χαλάνδρι, όπου ο Σταύρος Ψυ-
χάρης και ο σ. Αλέξης Τσίπρας ανα-
ζητούσαν τρόπους επικοινωνιακής 
υποστήριξης του ΣυΡιζΑ. Λίγο αρ-
γότερα, μετά από συνάντηση στο ίδιο 
σπίτι, όπου τη θέση του σ. Τσίπρα εί-
χε πάρει ο σ. Παππάς, αποφασίστηκε 

η «παραίτηση» του μέχρι τότε διευθυ-
ντή των Νέων. «Οι εκπρόσωποι της 
διαπλοκής δεν μπορούν, πλέον, να ξε-
γελάσουν κανένα», εκτιμά το γραφείο 
τύπου του ΣυΡιζΑ και έχει δίκιο.  

Την ίδια χρονιά, ο υπουργός Εξω-
τερικών του ΣυΡιζΑ, σ. Νίκος Κοτζιάς, 
δεσμεύει τα έσοδα από το πρακτορείο 
διανομής και τους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς της φιλολογικής εφημερί-
δας Athens Review of Books. Δυ-
σαρεστήθηκε από δημοσιευμένη 
επιστολή, η οποία αναφερόταν στην 
εποχή που ο σ. Κοτζιάς ήταν ιδεολο-
γικός καθοδηγητής του ΚΚΕ, γι’ αυτό 
και απαίτησε 250 χιλιάρικα από τους 
εκδότες της. Η δικαστική περιπέτεια 
έδωσε την ευκαιρία να επανέλθουν 
στην επικαιρότητα τα λησμονημένα 
βιβλία του θιγέντος. Σε ένα εξ αυτών, 
όπως γράφει η εφημερίδα, «είχε δι-
ατυπώσει τη μεγάλη ιδέα ενός γεω-
γραφικά περιορισμένου εμφυλίου, 
που δεν θα έφτανε σε πανεθνικό εμ-
φύλιο πόλεμο». Σε άλλο, ο σ. Κοτζιάς 
συνεργάστηκε με τον σ. Μάνφρεντ 
Μπουρ, ο οποίος έχει υπηρετήσει την 
ελευθεροτυπία, πάλι σύμφωνα με την 
Athens Review of Books, «ως επικε-
φαλής προπαγάνδας του καθεστώτος 
Χόνεκερ και ως πράκτορας της Στά-
ζι, με το ψευδώνυμο Έλαφοπόδαρος».

Οι νέες δημοκρατικές παρεμβά-
σεις των στελεχών της κυβέρνησης 
ΣυΡιζΑ προς τον Τύπο, γίνονται γνω-
στές στους «Δημοσιογράφους Χωρίς 
Σύνορα» και τις επιβραβεύουν με θε-
αματικό άλμα 15 θέσεων. Η Ελλάς, 
πλέον, βρίσκεται στην 74η θέση!

Οκτώβριος 2018
Το Mega ρίχνει μαύρο και εξαφανί-
ζεται από το τηλεκοντρόλ. Δημοσι-
ογράφοι και προσωπικό μπαίνουν 
στην ανεργία, την ίδια ώρα που κά-
ποιοι πανηγυρίζουν. Όπως γράφει η 
Αυγή, «τους φάγαμε όλοι μαζί, διότι 
μας εξανάγκασαν να τους φάμε. Ξε-
πέρασαν κάθε μέτρο, κάθε όριο, διέ-
πραξαν ύβρη ασυγχώρητη». Στο ίδιο 
άρθρο πέφτουν προειδοποιητικές βο-
λές προς τον ΑΝΤ1, διότι «κι εκείνος 
έδειξε προεκλογικά το ίδιο αδίστακτος 
με το Mega». Οι προγραφές θεωρού-
νται παράσημο, εξού και η σχετική 
αρθρογραφία του πρωθυπουργικού 
συμβούλου σ. Θανάση Καρτερού. 
Απευθυνόμενος στον Πρετεντέρη, 
που προηγουμένως είχαν παραδώσει 
στον όχλο, του υπενθυμίζει ότι πρέ-
πει να σέβεται τον ΣυΡιζΑ γιατί «εμείς 
δεν είμαστε που σπρώξαμε στη χρεο-
κοπία τον Ψυχάρη σου και σε λουκέτο 
το Mega σου;».

Το καλοκαίρι του 2018, πάνω από 
100 άνθρωποι καίγονται στο Μάτι 

και οι εκπρόσωποι του ΣυΡιζΑ έχουν 
αγωνίες. Αναρωτιούνται πώς γίνεται 
να βρίσκονται έγκαιρα στην περιοχή 
τα τηλεοπτικά συνεργεία του Σκάι. Οι 
δημοσιογράφοι του συγκεκριμένου 
σταθμού συνεχίζουν να καλύπτουν 
την τραγωδία και σε κάποια συζήτη-
ση αναφέρεται ότι θα αποπεμφθεί ο 
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο διοικητής 
της πυροσβεστικής. Η αντίδραση του 
κομματικού μηχανισμού του κυβερνώ-
ντος ΣυΡιζΑ είναι πιο άμεση από την 
κατάσβεση της φωτιάς. Το γραφείο τύ-
που εκδίδει αγανακτισμένη ανακοίνω-
ση, η οποία γνωστοποιεί ότι στο εξής 
τα στελέχη του δεν θα περνούν την 
πόρτα του τηλεοπτικού και ραδιοφω-
νικού Σκάι. Το ιδεολογικό υπόβαθρο 
της σύγκρουσης, το δίνει ο σ. Παυλής 
Πολάκης: «Ανησυχεί ο Σκάι που δεν 
υπάρχουν θύματα από τη φωτιά και 
όλο παίρνει τηλέφωνο τον υποδιοι-
κητή, που είναι στο μέτωπο μαζί με τα 
πληρώματα των ασθενοφόρων, να μά-
θει αν υπάρχει κάποιο!!!!!!! Το ΞΕΦΤΙ-
ΛΕΣ είναι πλέον επιεικής όρος για να 
περιγράψει τον τρόπο, που καλύπτουν 
τις φωτιές!!! Οι φωτιές θα σβήσουν, το 
οργανωμένο σχέδιο ανωμαλίας θα 
πάει ΑΠΑΤΟ άλλη μία φορά… όση 

τηλεοπτική “προβολή” κι αν έχει!». 
Σύμπτωση: Λίγους μήνες αργότε-

ρα, η ΟΛΑ (Ομάδα Λαϊκών Αγωνι-
στών) βάζει βόμβα στον Σκάι και στην 
εφημερίδα Καθημερινή. Εξηγεί ότι 
«πρέπει να τιμωρηθούν οι εστίες ανα-
παραγωγής του ακροδεξιού, ξενοφο-
βικού και νεοφιλελεύθερου λόγου και 
ως εκ τούτου γίνονται δίκαιοι δέκτες 
της κοινωνικής αντιβίας».

Είναι φανερό ότι στην Ελλάδα 
παρατηρείται έκρηξη προστασίας της 
δημοσιογραφίας, οπότε δικαιολογείται 
απολύτως και η νέα έκθεση των «Δη-
μοσιογράφων Χωρίς Σύνορα». Η χώ-
ρα εκτινάσσεται κατά 8 θέσεις και από 
74η πηγαίνει 66η. 

Ιούλιος 2019
Η free press Athens Voice στάθηκε 
από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της 
Κωνσταντίνας Κούνεβα. Τη δύσκολη 
ώρα βρέθηκε δίπλα της στον Ευαγγε-
λισμό, της ανέθεσε συμβολικά να γρά-
ψει το editorial στο επετειακό τεύχος 
της εφημερίδας και όταν έγινε ευρω-
βουλευτής, δημοσιοποίησε, όπως και 
των λοιπών συναδέλφων της, το «πό-
θεν έσχες». Χωρίς σχολιασμό, απλώς 
υπενθύμισε τη φρικτή εικόνα της επί-

θεσης και διευκρίνισε ότι κάποια από 
τα δηλωθέντα ποσά προέρχονται από 
δωρεές. Ο μηχανισμός του ΣυΡιζΑ έγι-
νε έξαλλος, ζήτησε να παρθούν μέτρα 
κατά της «νεοφιλελεύθερης απανθρω-
πιάς» και ο σ. Πολάκης παραλλήλισε 
τον διευθυντή της εφημερίδας με τον 
«Γεωργαλά της χούντας», ξεχνώντας 
προφανώς ότι ο «Γεωργαλάς της χού-
ντας» -σύμφωνα με τον ίδιο- ήταν πλέ-
ον στενός συνεργάτης του συγκυβερνή-
τη σ. Καμμένου. 

Σύμπτωση: Ακολουθούν διαδι-
κτυακοί τσαμπουκάδες που καταλή-
γουν στην απειλή «θα σας ξανακάψου-
με» (στις 5 Νοεμβρίου 2014 είχε μπει 
αντιστασιακή φωτιά στις εγκαταστά-
σεις του εντύπου, «γιατί τα εναλλακτι-
κά free press κατασκευάζουν μια απο-
λίτικη μάζα πειθήνιων κανιβάλων») και 
πράγματι, μετά από λίγους μήνες και με 
άλλη αφορμή, ο Ρουβίκωνας επιχειρεί 
ντου στα γραφεία της εφημερίδας, τα 
κάνει γης μαδιάμ και παραδίδει ένα, 
ακόμα πιο απειλητικό, τελεσίγραφο. 

Τα ΜΜΕ που σήμερα δεν σηκώ-
νουν μύγα στο σπαθί της ελεύθερης 
διατύπωσης των ιδεών, χαρακτηρί-
ζουν την επιχείρηση σαν «παρέμβα-
ση». Πάνω που υπήρχε η εντύπωση 
ότι η κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ είχε φτά-
σει τη χώρα στο υψηλότερο σημείο της 
Ελευθερίας του Τύπου, οι «Δημοσι-
ογράφοι Χωρίς Σύνορα» την ανεβά-
ζουν κατά μία ακόμη θέση.

Στη συνέχεια γίνονται εκλογές και 
ο Τύπος αρχίζει να δεινοπαθεί. 
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Τα ΜΜΕ που σήμερα δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί της ελεύθερης 
διατύπωσης των ιδεών, χαρακτηρίζουν την επιχείρηση σαν «παρέμβαση». 
Πάνω που υπήρχε η εντύπωση ότι η κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ είχε 
φτάσει τη χώρα στο υψηλότερο σημείο της Ελευθερίας του Τύπου, οι 
«Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» την ανεβάζουν κατά μία ακόμη θέση.

Η οργάνωση κρίθηκε ως απολύτως αξιόπιστη, όπως και ο επί 
25 χρόνια γενικός γραμματέας της, Ρομπέρ Μενάρ, ο οποίος 
έχει υποστηρίξει τα πραξικοπήματα κατά των προέδρων 
της Αϊτής, της Ονδούρας και της Βολιβίας και αποτέλεσε τον 
εκλεκτό της Λεπέν στη διεκδίκηση της δημαρχίας της Μπεζιέ. 



Τ
ην προεδρία στο ΚΙ-
ΝΑΛ, τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο, διεκδί-
κησαν έξι υποψήφιοι. 

Την προεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ μό-
νο ένας, ο οποίος μάλιστα την 
κατέχει. Στις προεδρικές εκλο-
γές του ΚΙΝΑΛ ψήφισαν πάνω 
από 270.000 μέλη και φίλοι. Πό-
σοι θα ψηφίσουν στις αντίστοιχες 
εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ; 

Το ερώτημα θα απαντηθεί 
το βράδυ της Κυριακής. 

Ωστόσο, για να μην βρεθούν 
προ εκπλήξεων στην Κουμουν-
δούρου, οργάνωσαν μια προε-
κλογική εκστρατεία του κου Τσί-
πρα, ο οποίος σε λίγες μέρες 
γύρισε όλη την Ελλάδα καλώ-
ντας τους οπαδούς του να προσέλ-
θουν σε μια ανοικτή διαδικασία, 
που εκεί στην κάλπη μπορούν να 
εγγραφούν για να τον ψηφίσουν 
την Κυριακή.

Το πόσοι θα ψηφίσουν τελι-
κά, θα συγκριθεί όχι μόνο με τη 

συμμετοχή στην προεδρική εκλο-
γή του ΚΙΝΑΛ, αλλά και με τη 
συμμετοχή στην πρόσφατη ψη-
φοφορία των 180.000 για ένα 
δευτερεύον θέμα, την ανάδειξη 
συνέδρων και εκλογή νέων ορ-
γανώσεων, και φυσικά για την 
αναμενόμενη αλλαγή του ονό-
ματος σε ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πόσοι θα ψηφίσουν
για Τσίπρα
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνουν εκτι-
μήσεις, όπως όλα τα κομματικά 
επιτελεία σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις. Βάζουν τον πήχη χαμηλά, 
ώστε αν τον περάσουν να μιλή-
σουν για μεγάλη νίκη και συμμε-
τοχή. 

Έχουν στήσει 1.000 κάλπες 
σ’ όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ εί-
χε στήσει 600 και σε κάθε κάλ-
πη του, στην τελευταία ψηφοφο-
ρία,  κατά μέσο όρο ψήφισαν 300 
άτομα, άρα αναλογικά με τις κάλ-
πες και τα ποσοστά του, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα πρέπει να ξεπεράσει τις 
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LEFT
BATTLE
FOR THE

Μετά την ψηφοφορία του 
ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε έναν αρχηγό 

που εξελέγη με υψηλότατα 
ποσοστά… χωρίς αντίπαλο, έναν 
αρχηγό που κανείς δεν θα μπορεί 

να αμφισβητήσει, ακόμα κι αν 
χάσει τις δύο επόμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις, έναν αρχηγό παλιό 
που πιθανότατα δεν θα μπορέσει 

να δώσει στο κόμμα του τον 
φρέσκο αέρα που χρειάζεται. 

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος



300.000. Μέχρι το συνέδριό του, 
είχαν εγγραφεί 61.500.

Οι αριθμοί δημιουργούν ένα 
κλίμα, αλλά οι ταυτόχρονες  εσω-
κομματικές διεργασίες στην πο-
λυκατοικία της κεντροαριστεράς, 
που ολοκληρώνονται σε λίγες 
μέρες με το Συνέδριο του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οδηγούν σ’ ένα 
σκληρό ανταγωνισμό τα δυο κόμ-
ματα. 

 «Χτυπήματα»
κάτω από τη ζώνη
Η Κουμουνδούρου γνωρίζει πο-
λύ καλά ότι πολλοί οπαδοί του 
ΠΑΣΟΚ, αφού «κουράστηκαν» 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετακομίζουν 
σ’ ένα ανανεωμένο, τουλάχιστον 
σε πρόσωπα και ύφος, κόμμα και 
αφήνουν πίσω τους ένα κόμμα 
που αρνείται να αλλάξει πρόσω-
πα, ύφος και πολιτικές.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η 
επίθεση του κου Θ. Καρτερού, 
πρώην συμβούλου του κου Τσί-
πρα προς τον Νίκο Ανδρουλά-
κη, με απαράδεκτους χαρακτηρι-
σμούς. Τον αποκάλεσε «χρήσιμο 
ηλίθιο» και «αμορτισέρ» του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη.

«Ας γίνεται της κακομοίρας 
με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
και του σούπερ μάρκετ, τα νοίκια, 
τα σακατιλίκια και τα πανωπροί-
κια του Μητσοτάκη. Εμείς θα χά-

σκουμε με το πόσοι -λέγεται ότι- 
ψήφισαν προχθές να απαλλαγεί 
το ΠΑΣΟΚ από το βάρος του 
ΚΙΝ.ΑΛΛ. και να ξαναγίνει ΠΑ-
ΣΟΚ, κρατώντας όμως και λίγο 
ΚΙΝ.ΑΛΛ., μην μπλέξει και με το 
ΑΦΜ του ΠΑΣΟΚ».

Oι φόβοι
της Κουμουνδούρου 
Οι επιθέσεις αποκαλύπτουν τους 
φόβους που επικρατούν στην 
Κουμουνδούρου ότι το ΠΑΣΟΚ 
δεν πρόκειται να αποδεχθεί το 
σχέδιο του κου Τσίπρα για «προ-
οδευτική διακυβέρνηση», που 
αποτελεί το βασικό εργαλείο του 
να συσπειρώσει τους οπαδούς 
του, στο μοναδικό στόχο της επα-
ναφοράς του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-
σία με την απλή αναλογική.

Η κόντρα με το ΠΑΣΟΚ θα 
ενταθεί, προκειμένου να επανα-
πατρίσουν εκείνους που έφυγαν 
προς τη Χαριλάου Τρικούπη, αλ-
λά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στις 
δημοσκοπήσεις. 

Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο 
κόμμα που καταγράφει τουλάχι-
στον 4-5 μονάδες άνοδο από τις 
εκλογές του 2019. Όσοι μετακινή-
θηκαν στην αρχή, παραμένουν σ’ 
ένα συντριπτικό ποσοστό έξι μή-
νες μετά. Ενδεικτικές είναι οι δη-
μοσκοπήσεις, πριν και μετά την 
εκλογή Ανδρουλάκη.
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Το ΠΑΣΟΚ κρατάει
τους νέους
ψηφοφόρους του
Σύμφωνα με την έρευνα της MRB 
Νοεμβρίου του 2021, πριν την εκλογή 
Ανδρουλάκη, η ΝΔ ήταν στο 32,3 %, 
ο ΣΥΡΙΖΑ στο 22,5%, (διαφορά 9,8 
μονάδες) και το ΚΙΝΑΛ στο 9,3 %. 
Η έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Δε-
κέμβριο -μετά την εκλογή-  έδινε στη 
ΝΔ 30,7%, στον ΣΥΡΙΖΑ 19,7% (δι-
αφορά 11 μονάδες)  και στο ΚΙΝΑΛ 
13,5%. Η ΝΔ είχε απώλειες 1,6 %, ο 
ΣΥΡΙΖΑ 2,8% και το ΚΙΝΑΛ κέρδι-
σε 4,2%. Αυτή η εικόνα λίγο πολύ δι-
ατηρείται ακόμα. Ασφαλώς, το πρω-
τοφανές κύμα ακρίβειας συμπίεσε 
δημοσκοπικά τη ΝΔ και έδωσε μια μι-
κρή ανάσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν 
επηρέασε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο μπαίνει πια στην πολιτική αρέ-
να  με το παλιό του όνομα στη μαρκί-
ζα. Οι εσωκομματικές ψηφοφορίες 
-όσο κι αν οι αριθμοί θεωρούνται συ-
νήθως σχετικοί- δείχνουν για το ΠΑ-
ΣΟΚ πως ένας μεγάλος αριθμός ψη-
φοφόρων, με υψηλό το ποσοστό των 
νέων ανθρώπων, αναζητούν κάτι το 
διαφορετικό. Ένα κεντροαριστερό 
κόμμα, με σοβαρότητα, με μετριοπά-
θεια, χωρίς ακρότητες και λαϊκισμούς, 
ψέματα και μεγαλόστομες υποσχέ-
σεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει ο 
κος Ανδρουλάκης στο επερχόμενο 
Συνέδριό του, αλλά είναι η ευκαιρία 
του πριν τις εκλογές να καταγράψει 
τη δική του πολιτική πρόταση, για την 
πορεία της χώρας στο μέλλον και την 
ευημερία των πολιτών.
          

Ένας αρχηγός
από παλιά
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ θα με-
τρήσει τους ψηφοφόρους του το βράδυ της 
Κυριακής και θα θριαμβολογήσει -φαντά-
ζομαι- γιατί ένα κόμμα δεν παίρνει το ρί-
σκο να πάει προς τον γκρεμό. Λίγο πολύ 
γνωρίζουν πόσοι θα ψηφίσουν. Όμως, με-
τά την ψηφοφορία θα έχουμε έναν αρχη-
γό που εξελέγη με υψηλότατα ποσοστά 
χωρίς αντίπαλο, έναν αρχηγό που κανείς 
δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει ακόμα κι 
αν χάσει τις δύο επόμενες εκλογικές ανα-
μετρήσεις, έναν αρχηγό παλιό που πιθα-
νότατα δεν θα μπορέσει να δώσει στο κόμ-
μα του τον φρέσκο αέρα που χρειάζεται. 
Και αυτή είναι η ευκαιρία του Νίκου Αν-
δρουλάκη, τα επόμενα χρόνια να αναδεί-
ξει το νέο ΠΑΣΟΚ ως πόλο έλξης των 
δημοκρατικών κεντροαριστερών ψηφο-
φόρων. Υπό μία προϋπόθεση: Να εκλεγεί 
αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης για να απο-
φύγει τα οδυνηρά διλήμματα μιας συνερ-
γασίας με τη ΝΔ, που δεν επιθυμεί…

Ο Τσίπρας εκλέγεται από
τη βάση και ο Ανδρουλάκης
διατηρεί τη δυναμική του

Οι εσωκομματικές ψηφοφορίες 
δείχνουν για το ΠΑΣΟΚ 
πως ένας μεγάλος αριθμός 
ψηφοφόρων, με υψηλό το 
ποσοστό των νέων ανθρώπων, 
αναζητούν κάτι το διαφορετικό. 
Ένα κεντροαριστερό κόμμα,
με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια, 
χωρίς ακρότητες και
λαϊκισμούς, ψέματα και 
μεγαλόστομες υποσχέσεις.

Η Κουμουνδούρου γνωρίζει 
πολύ καλά ότι πολλοί 
οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, αφού 
«κουράστηκαν» με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, μετακομίζουν 
σ’ ένα ανανεωμένο, 
τουλάχιστον σε πρόσωπα 
και ύφος, κόμμα και 
αφήνουν πίσω τους
ένα κόμμα που αρνείται
να αλλάξει πρόσωπα,
ύφος και πολιτικές
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Ο
ι παλιοί χρηματιστές 
έχουν μια χρυσή συντα-
γή. «Όχι όλα τα αυγά 
στο ίδιο καλάθι, όχι όλα 

τα καλάθια στο ίδιο αυτοκίνητο.» Εί-
ναι όμως συνταγή για μυαλωμένους 
παίχτες, που επιζητούν λογικό κέρ-
δος και περιορισμό του ρίσκου, όχι 
για σαλταδόρους των αγορών που 
θέλουν να πλουτίσουν από το βρά-
δυ ως το πρωί. Η αντίστοιχη μεταφο-
ρά της χρηματιστηριακής αυτής μεθό-
δου στην πολιτική, είναι «μην βάζεις 
όλο σου το χρήμα σε ένα μόνο θέμα ή 
πρόβλημα, διότι κινδυνεύεις αντί να 
πας για μαλλί, να βρεθείς γουλί και 
να γελάνε όλοι εις βάρος σου». 

Ο Τσίπρας είναι πλέον ένας πε-
πειραμένος πολιτικός χρηματιστής, 
θα ‘πρεπε να τα ξέρει αυτά. Αρχη-
γός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008, είναι 
ο παλιότερος των παλιών του πολιτι-
κού μας συστήματος, μην κοιτάτε που 
όλοι συνηθίσαμε να τον θεωρούμε 
πιτσιρικά. Και λόγω χρόνων θητείας 
αλλά και λόγω πολιτικής νοοτροπίας, 
είναι ένας δεινόσαυρος της πολιτικής 
μας σκηνής. Ως δεινόσαυρος λοιπόν 
με παλαιότατες μνήμες, θα ‘πρεπε να 
έχει καταλάβει ότι η μονοθεματική 
αντιπολίτευση πάνω στο θέμα των 
λογαριασμών της ΔΕΗ, θα μπορού-
σε να του γυρίσει ως μπούμερανγκ. 

Διότι έβγαλε ο Μητσοτάκης από 
το τσεπάκι 4 δις ευρώ, τα έριξε στους 
λογαριασμούς ρεύματος και ξαφνικά 
άφησε δίχως αφήγημα τον εξοργι-
σμένο Αλέξη να ζητά εκλογές. Αυτές 
είναι οι παρενέργειες μιας αντιπολι-
τευτικής στρατηγικής, που στον πυ-
ρήνα της είχε ένα και μόνο σύνθημα: 
«Η ΔΕΗ θα με κάνει πρωθυπουρ-
γό.» Αμ δεν θα σε κάνει, καθότι οι 
σημερινές κοινωνίες είναι εξαιρετι-
κά πολύπλοκες για να τυλιχτούν σε 
μια τόσο απλοϊκή κόλα χαρτιού και 
να μπουν στο καλάθι του κάθε επιτή-
δειου. Η πολιτική ηγεμονία χρειάζε-
ται περισσότερη εξυπνάδα και μεγα-
λύτερη ευελιξία.

Αυτό που πρώτα απ’ όλα δεν μπο-
ρεί να καταλάβει ο μέσος αριστερός 
(πόσο μάλλον ΣΥΡΙΖΑικός) νους, εί-
ναι ότι η Ελλάδα έχει ξεφύγει πλέον 
από τον φαύλο κύκλο του 2010-20, 
που τροφοδοτούσε ασταμάτητα κοι-
νωνικές εξεγέρσεις και λαϊκίστικες 
επελάσεις. Πάει η φτώχεια εκείνων 
των εποχών. Για να το πω ψυχρά, ο 
Μητσοτάκης πια έχει λεφτά στα χέρια 
του, οπότε διαθέτει βαλβίδες ασφα-
λείας για να εκτονώνει τα προβλήμα-
τα που προκύπτουν. Και δεν έχει λε-
φτά στα χέρια του επειδή του ήρθαν 
ουρανοκατέβατα, αλλά διότι αποδί-

δουν οι πολιτικές του.
Μια κυβέρνηση που το 2021 είχε 

πετύχει οικονομική ανάπτυξη 8,3% 
και που για το 2022 περιμένει (παρ’ 
όλα τα εξωγενή προβλήματα) κο-
ντά στο 4%, βάζει χρήμα στα ταμεία. 
Οπότε όταν χρειαστεί, υπάρχουν λε-
φτά να διαμοιραστούν ώστε να επου-
λωθούν πληγές. Καλό θα ήταν, βε-
βαίως, το χρήμα αυτό να πάει σε 
αναπτυξιακές επενδύσεις και σε μό-
νιμες φοροαπαλλαγές, αλλά έτσι εί-
ναι η ζωή. Σε όποιο καράβι βρίσκε-
ται ο καπετάνιος, σ’ αυτό αποδεικνύει 
τη ναυτοσύνη του. 

Ο Τσίπρας, αντιθέτως, αποδει-
κνύει κάθε μέρα ότι δεν έχει πάρει 

χαμπάρι τη νέα πραγματικότητα και 
πιστεύει ότι ακόμα κάνει πολιτική 
πάνω σ’ ένα σκαρί που έχει εξοκεί-
λει, σαν τα πρώτα μνημονιακά χρό-
νια. Εξ ου και πίστευε ακραδάντως 
ότι τρεις στη σειρά φουσκωμένοι 
λογαριασμοί σε κάθε νοικοκυριό, 
αρκούσαν για να φέρουν κοινωνι-
κή εξέγερση και τον ίδιον στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. Έβαλε λοιπόν όλα 

του τα λεφτά σ’ αυτή την προοπτι-
κή και τώρα έχει απομείνει σαν στή-
λη άλατος να κοιτάζει τον Κυριάκο να 
κάνει παιχνίδι.

Οπότε άρχισαν να αφαιρούν και 
να διαιρούν, να βγαίνουν στις τηλεο-
ράσεις και στα twitter μιλώντας πότε 

Ο Αλέξης αποδεικνύει κάθε μέρα ότι
δεν έχει πάρει χαμπάρι τη νέα πραγματικότητα 

και πιστεύει ότι ακόμα κάνει πολιτική
πάνω σ’ ένα σκαρί που έχει εξοκείλει,

σαν τα πρώτα μνημονιακά χρόνια.

Η ΔΕΗ,
τα αυγά 
και τα 
καλάθια
O αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, από 
το 2008, είναι ο παλιότερος 
των παλιών του πολιτικού μας 
συστήματος, μην κοιτάτε που όλοι 
συνηθίσαμε να τον θεωρούμε 
πιτσιρικά. Και λόγω χρόνων 
θητείας αλλά και λόγω πολιτικής 
νοοτροπίας, είναι ένας δεινόσαυρος 
της πολιτικής μας σκηνής.
Ως δεινόσαυρος, λοιπόν, με 
παλαιότατες μνήμες, θα ‘πρεπε να 
έχει καταλάβει ότι η μονοθεματική 
αντιπολίτευση πάνω στο θέμα των 
λογαριασμών, θα μπορούσε να του 
γυρίσει ως μπούμερανγκ.
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για 66 ευρώ ανά οικογένεια το εξάμη-
νο ή 11 ευρώ ανά μήνα, να μιλούν για 
«υπόσχεση 600 ευρώ ανά καταναλω-
τή», κρύβοντας το «έως 600 ευρώ» ή 
να ξεχνούν το άνω όριο των 45.000 
ευρώ και να βάζουν όλους τους κα-
ταναλωτές της χώρας στη διαίρεση. 
Σαχλές προσπάθειες, ανάξιες μεγά-
λου κόμματος που φιλοδοξεί να κυ-
βερνήσει. Αφήστε που κατάπιαν τα 
αναδρομικά (που οι ίδιοι δεν τα είχαν 
καν υποσχεθεί), αφήστε που ξέχασαν 
το 90% φορολογίας των υπερκερδών. 
Καθότι αυτά δεν ταιριάζουν με το δή-
θεν νεοφιλελεύθερο προφίλ που φι-
λοτεχνούν στον Μητσοτάκη, ούτε 
στον χαρακτηρισμό του εκ μέρους 

των, ως «υπαλλήλου των καρτέλ». 
Δεν βαυκαλίζομαι γράφοντάς τα 

όλα τούτα. Ξέρω ότι και προβλήματα 

θα υπάρξουν στη διανομή αυτών των 
χρημάτων και πολλοί ανικανοποίητοι 
ή τεχνικά αδικημένοι πολίτες θα βρε-

θούν να μουρμουρίσουν. Παρά ταύτα 
όμως, αυτό που συνέβη την προηγού-
μενη βδομάδα αποτελεί ένα πολιτι-
κό μάθημα πρώτης κατηγορίας για 
τον Τσίπρα. Δεν είμαι διόλου βέβαι-
ος ότι το πήρε, πλην το μάθημα αυτό 
έλεγε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωτική 
αντιπολίτευση στηριγμένη σε ένα μό-
νο θέμα, όπως δεν υπάρχει πολυκα-
τοικία με μία μόνο κολώνα. Επίσης, 
ότι αντιπολίτευση που δεν δίνει προ-
οπτική στην κοινωνία, όσο κι αν κερ-
δίζει τα πρωτοσέλιδα μιας ημέρας, 
είναι ανίκανη να κερδίσει το σύνολο 
του πολέμου. Και μια αντιπολίτευση 
που επενδύει μόνο στην πρόσκαιρη 
δυσφορία, δεν δίνει καμία πραγμα-

τική προοπτική στην κοινωνία.
Ο Μητσοτάκης αντιμετώπισε πε-

λώριες διεθνείς κρίσεις. Με λάθη και 
παραλείψεις, τις αντιμετώπισε αξιο-
πρεπέστατα, αν σκεφτούμε τις μέχρι 
πρότινος δυνατότητες μιας πτωχευμέ-
νης Ελλάδας. Αντιθέτως, ο Τσίπρας, 
ως γνήσιος εκπρόσωπος ενός Ελ-
ληνικού αριστερού επαρχιωτισμού, 
προσπάθησε συστηματικά να ελλη-
νοποιήσει αυτές τις κρίσεις, πιστεύο-
ντας ότι έτσι θα κερδίσει πόντους. Η 
πανδημία των 15 εκατομμυρίων νε-
κρών παγκοσμίως έγινε «πανδημία 
Μητσοτάκη», η ακρίβεια που έφερε 
σ’ όλο τον πλανήτη ο πόλεμος έγινε 
«ρήτρα Μητσοτάκη». 

ΑΝΑΛΥΣΗ/

Οι παρενέργειες μιας αντιπολιτευτικής στρατηγικής από
τον Αλέξη Τσίπρα, που στον πυρήνα της είχε ένα και μόνο

σύνθημα: «Η ΔΕΗ θα με κάνει πρωθυπουργό»

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Αυτό που πρώτα απ’ όλα δεν μπορεί να καταλάβει
ο μέσος αριστερός (πόσο μάλλον ΣΥΡΙΖΑικός)

νους, είναι ότι ο Μητσοτάκης πλέον έχει λεφτά στα 
χέρια του, οπότε διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας για να 

εκτονώνει τα προβλήματα που προκύπτουν.
Και δεν έχει λεφτά στα χέρια του επειδή του ήρθαν 

ουρανοκατέβατα, αλλά διότι αποδίδουν οι πολιτικές του.

Ο Μητσοτάκης αντιμετώπισε 
πελώριες διεθνείς κρίσεις. Με λάθη 

και παραλείψεις, τις αντιμετώπισε 
αξιοπρεπέστατα, αν σκεφτούμε τις 

μέχρι πρότινος δυνατότητες μιας 
πτωχευμένης Ελλάδας. Αντιθέτως,

ο Τσίπρας, ως γνήσιος εκπρόσωπος
ενός Ελληνικού αριστερού

επαρχιωτισμού, προσπάθησε 
συστηματικά να ελληνοποιήσει αυτές 

τις κρίσεις, πιστεύοντας ότι έτσι
θα κερδίσει πόντους.
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‘‘

Σ
την καθημερινότητα και 
τους τρόπους που θα 
κάνουν τη ζωή του δη-
μότη ευκολότερη, αλλά 

και στα έργα που γίνονται στον Δή-
μο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλ-
κηδόνας, αναφέρθηκε σε συνέντευ-
ξή του στην Today Press, ο δήμαρχος 
της πόλης Γιάννης Βούρος. 

Μάλιστα, τονίζει με έμφαση ότι 
πρωταρχικός στόχος του είναι η κοι-
νωνική πολιτική, η οποία, όπως ανα-
φέρει, «σημαίνει δράση, σημαίνει 
αλληλεγγύη στην πράξη». Τέλος, 
υποστηρίζει ότι στην πανδημία και 
τα λοκντάουν, συνολικά η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο άντεξε αλλά 
απέδειξε και πάλι ότι είναι η πρώτη 
και ίσως σημαντικότερη γραμμή άμυ-
νας σε κάθε δυσκολία που προκύπτει. 
Ακολουθεί η συνέντευξη του Γιάννη 
Βούρου:

n Κε Βούρο, Σεπτέμβριος 2019–
Μάιος 2022. Πού στοχεύσατε σε 
αυτά τα πρώτα 2,5 χρόνια της θη-
τείας σας; Πού μπορούμε να πού-
με πως βρίσκεστε σήμερα;
Από την πρώτη ημέρα ανάληψης 
των καθηκόντων μας προσπαθή-
σαμε να αλλάξουμε την εικόνα του 
δήμου μας, στο κομμάτι της καθα-
ριότητας. Σε κάθε συνοικία, σε κά-
θε γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφει-
ας και της Νέας Χαλκηδόνας. Με 
σχεδιασμένες και συνεχείς παρεμ-
βάσεις, που θεωρώ πως αναγνωρί-
ζονται από τους συμπολίτες μας. Πά-
ντα, βέβαια, συνηθίζω να λέω πως 
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο 
και σε καμία περίπτωση δεν επανα-
παυόμαστε, κάθε άλλο… 

Από την άλλη πλευρά, για το 

κομμάτι των τεχνικών έργων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση η προερ-
γασία, ο προγραμματισμός, οι μελέ-
τες και αρκετές γραφειοκρατικές δι-
αδικασίες, για τις οποίες χρειάζεται 
χρόνος. Παρ’ όλα αυτά, με σιγουριά 
μπορώ να πω πλέον πως είμαστε σε 
καλό δρόμο και πως το 2022 είναι η 
χρονιά ορισμένων μεγάλων και εμ-
βληματικών έργων για τη Νέα Φιλα-
δέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Έρ-
γα που για χρόνια περίμενε η τοπική 
μας κοινωνία.
– Η ολοκλήρωση των συνοδών του 
γηπέδου της ΑΕΚ έργων, καθώς και 
η υπογειοποίηση και η πεζοδρόμη-
ση των Πατριάρχου Κωνσταντίνου 
& Φωκών. 
– Η ολοκλήρωση της κατασκευής του 
3ου Γυμνασίου – 3ου Λυκείου Νέας 
Φιλαδέλφειας. 

– Πριν λίγες ημέρες, ξεκίνησε η κα-
τασκευή νέου βρεφονηπιακού/παι-
δικού σταθμού σε συνεργασία με 
την Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλα-
δελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδό-
νος. Σύγχρονες υποδομές για τα παι-
διά των οικογενειών της πόλης μας, 
μιας και το 50% των θέσεων θα ανή-
κει στον δήμο. 
– Θα ξεκινήσει, ίσως και εντός του 
καλοκαιριού, η μετατροπή του π. 
στρατιωτικού εργοστασίου, στο πάρ-
κο Γ. Αποστολάκης της Νέας Χαλκη-
δόνας, σε πολυχώρο Πολιτισμού.
– Η αναβάθμιση του δημοτικού κλει-
στού γυμναστηρίου «Ιωνικός – Ζαχ. 
Αλεξάνδρου».
– Ενώ έχουμε ήδη υπογράψει την 
προγραμματική σύμβαση και τη με-
λέτη του έργου «Επισκευή της γέφυ-
ρας παραλλήλως της Εθνικής Οδού, 

στην οδό Βρυούλων» και αναμένου-
με την έναρξη των εργασιών.

Παράλληλα: 
– Συνεχίζουμε τις εργασίες ασφαλτο-
στρώσεων.
– Τα έργα αποκατάστασης πεζοδρο-
μίων, που υλοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής 
θητείας.
– Την ανακατασκευή παιδικών χα-
ρών.
– Τις αισθητικές παρεμβάσεις στο 
πράσινο.
– Τις Παρεμβάσεις σε σχολικές μο-
νάδες και σε αθλητικούς χώρους της 
πόλης, με χρήματα που εξασφάλισε 
η διοίκηση του δήμου μέσω του προ-
γράμματος «Α. Τρίτσης».

n Πανδημία κορωνοϊού. Πόσο 

ΓΙΆΝΝΗΣ ΒΟΎΡΟΣ
ΔΗΜΆΡΧΟΣ ΝΈΆΣ ΦΙΛΆΔΈΛΦΈΙΆΣ–ΝΈΆΣ ΧΆΛΚΗΔΟΝΆΣ 

Το 2023 θα υπερασπιστούμε 
τη δουλειά και το έργο μας

«Σε μία κρίση τα μέτρα πρέπει να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Να είναι συνεχόμενα
και να καλύπτουν όλα τα εισοδήματα, με προτεραιότητα στα πιο αδύναμα».

Η κοινωνική 
πολιτική για εμάς 
δεν αποτελεί  
απλά ένα τίτλο  
σε ένα προεκλογικό 
πρόγραμμα ή  
μια επικεφαλίδα  
σε μία έκθεση 
ιδεών. Σημαίνει 
δράση, σημαίνει 
αλληλεγγύη  
στην πράξη

Της Δήμητρας Κούτρα

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων 
μας προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την εικόνα του 
δήμου μας, στο κομμάτι της καθαριότητας. Σε κάθε 
συνοικία, σε κάθε γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας 
και της Νέας Χαλκηδόνας.

‘‘



επηρέασε τον αρχικό προγραμ-
ματισμό σας για όσα θέλατε να 
προσφέρετε στην πόλη; 
Στα δύο πρώτα χρόνια της θητείας 
μας, και λίγους μήνες μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων μας, είναι 
αλήθεια πως βρεθήκαμε αντιμέτω-
ποι -και βρισκόμαστε ακόμη και σή-
μερα θα μπορούσαμε να πούμε, παρ’ 
ότι παρατηρείται επιτέλους μία ύφε-
ση- απέναντι σε ένα παγκόσμιο φαι-
νόμενο, που κανείς δεν περίμενε και 
που φυσικά κανένας υποψήφιος δή-
μαρχος δεν είχε συμπεριλάβει στο 
πρόγραμμά του. Θεωρώ, ωστόσο, 
ότι συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στη χώρα μας, όχι μόνο άντεξε αλλά 
απέδειξε και πάλι ότι είναι η πρώτη 
και ίσως σημαντικότερη γραμμή άμυ-
νας σε κάθε δυσκολία που προκύπτει. 

Όσον αφορά τον Δήμο Νέας Φι-
λαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, 
από το πρώτο κύμα της πανδημίας 
λάβαμε όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα, για την αντιμετώπιση αυτού 
του ύπουλου εχθρού. Όμως, θα ήταν 
ψέματα αν έλεγα ότι η πανδημία δεν 
φρέναρε σε ένα βαθμό τους σχεδια-
σμούς μας. Όταν κρίσιμες δημοτικές 
υπηρεσίες λειτουργούν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα με το 50% του προ-
σωπικού τους, στους κατά κοινή ομο-
λογία υποστελεχομένους ΟΤΑ, αλλά 
και τη σημαντική απώλεια εσόδων, ο 
καθένας μπορεί να αντιληφθεί το μέ-
γεθος του προβλήματος. 

n Κοινωνική πολιτική: Σε 

ποιους άξονες έχετε εστιάσει έως 
σήμερα και ποιες είναι οι βασι-
κότερες δράσεις που έχετε ήδη ή 
που σκοπεύετε να υλοποιήσετε 
στο μέλλον; 
Η κοινωνική πολιτική για εμάς δεν 
αποτελεί απλά ένα τίτλο σε ένα προ-
εκλογικό πρόγραμμα ή μια επικε-
φαλίδα σε μία έκθεση ιδεών ή σε 
μία συνέντευξη. Κοινωνική πολιτι-
κή σημαίνει δράση, σημαίνει αλλη-
λεγγύη στην πράξη. Από τις πρώτες 
κινήσεις, λοιπόν, που κάναμε όταν 
αναλάβαμε τα ηνία του δήμου ήταν: 
να ανακαινίσουμε πλήρως το κοι-
νωνικό φαρμακείο, να αναβαθμί-
σουμε τη λειτουργία του κοινωνικού 
ενδυματοπωλείου, διατηρώντας πα-
ράλληλα σε υψηλό επίπεδο όλες τις 
προϋπάρχουσες δομές, όπως π.χ. τα 
κοινωνικά παντοπωλεία του δήμου 
κ.λπ. Δεν σταματήσαμε όμως εκεί. 
Το φθινόπωρο εγκαινιάσαμε μία 
νέα δομή στην πόλη μας, το Κοινω-
νικό Εστιατόριο, στο οποίο άποροι 
συμπολίτες θα μπορούν να βρουν 
ένα πιάτο ζεστού φαγητού σε ένα 
όμορφο και περιποιημένο περιβάλ-
λον. Επίσης σπουδαίο έργο έγινε κα-
τά τη διάρκεια του εγκλεισμού (lock 
down) με τις κατ’ οίκον διανομές ει-
δών πρώτης ανάγκης, με τη λειτουρ-
γία της τηλεφωνικής γραμμής έκτα-
κτης ανάγκης κ.λπ. Δράσεις που 
φυσικά δεν θα μπορούσαν να γί-
νουν χωρίς τις συνεχείς προσπάθει-
ες των στελεχών και των εργαζομέ-
νων του δήμου. 
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Ο Γιάννης Βούρος ανέλυσε στην «ΤP» τα σχέδιά του για 
τον δήμο, που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε γειτονιά,
και σε κάθε συνοικία της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας 
Χαλκηδόνας.

Λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό
για το «Αγιά Σοφιά»
n Γήπεδο ΑΕΚ, ένα έργο που 
φτάνει στην ολοκλήρωσή του. 
Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις 
σας; 
Ένας μαραθώνιος για την ΑΕΚ, 
ένα σίριαλ με πολλά επεισόδια 
για τον δήμο μας, τον Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδό-
νας, ένα μεγάλο όνειρο για τους 
απανταχού Ενωσίτες με μεγάλη 
προσπάθεια από διάφορες πλευ-
ρές, την πλευρά της Περιφέρει-
ας Αττικής, την πλευρά του δήμου 
στους μήνες της δικής μας θητεί-
ας, και φυσικά και πρώτιστα των 
ανθρώπων της ΑΕΚ και του κου 
Μελισσανίδη, βρίσκεται στην τε-
λική ευθεία. 

Είμαστε, πλέον, λίγα μέτρα 
πριν τον τερματισμό και κάθε μέ-
ρα που βλέπουμε αυτό το σπου-
δαίο έργο να ολοκληρώνεται, η 
χαρά και η συγκίνηση είναι τα 
κυρίαρχα συναισθήματα όλων 
ημών, που βάλαμε το λιθαρά-
κι μας για την πραγμάτωσή του. 
Το γήπεδο μαζί με τα πολύ σημα-
ντικά έργα που εκτελούνται πέ-
ριξ αυτού, όπως για παράδειγμα 
η υπογειοποίηση της Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και Φωκών, η κα-
τασκευή νέων πεζοδρόμων/κοι-
νόχρηστων/ελεύθερων χώρων 
για όλους, οι αναβάθμιση πέριξ 
του γηπέδου στα σημεία που εφά-
πτεται με το άλσος, η κατασκευή 
του μουσείου Προσφυγικού Ελ-
ληνισμού, είναι έργα που ανα-
βαθμίζουν την πόλη μας, είναι έρ-

γα τα οποία θα απολαμβάνουν 
όλοι οι δημότες και κάτοικοι της 
όμορφης πόλης μας.

n Οι επόμενοι στόχοι σας; 
Εδώ οφείλω να τονίσω πως πα-
ρά τις δυσκολίες που προέκυψαν 
και παρά τα σημαντικά αναχώμα-
τα (πανδημία, ενεργειακή κρίση 
κοκ) που συναντήσαμε στον δρό-
μο μας, δεν σταματήσαμε λεπτό 
να δουλεύουμε και να υλοποιού-
με τον σχεδιασμό μας. 
Βήμα πρώτο, η αναζήτηση των 
χρηματοδοτικών εργαλείων–
προγραμμάτων, η εξασφάλιση 
των απαραίτητων πόρων για την 
υλοποίηση οποιουδήποτε έργου, 
από το πιο μικρό έως το πιο με-
γάλο. Νομίζω πως περιττεύει να 
πω πως χωρίς αυτές τις χρημα-
τοδοτήσεις, τίποτα δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί. Οι ίδιοι πόροι όχι μό-
νο για τον δικό μας δήμο, αλλά 
και για τους 332, είναι ελάχιστοι 
και δεν αρκούν ούτε για τα βασι-
κά. Στοχεύσαμε επομένως με με-
θοδικότητα και πολλή δουλειά 
στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία (Φιλόδημος, πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
των ΟΤΑ–Α. Τρίτσης, Πράσι-
νο Ταμείο, HORIZON κ.λπ.) και 
πλέον είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι 
για να ξεκινήσουν τα έργα και οι 
παρεμβάσεις εκείνες, που πρό-
κειται να αλλάξουν συνολικά την 
εικόνα της πόλης.
– Η αναβάθμιση του οδοφωτι-

σμού σε κάθε σημείο της Νέας 
Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλ-
κηδόνας,
– η ανάπλαση ενός μεγάλου κομ-
ματιού–κοινόχρηστου χώρου και 
χώρου πρασίνου στη Νέα Χαλ-
κηδόνα,
– η κατασκευή του ιστορικού ανα-
ψυκτηρίου «ο Κένταυρος» στο 
άλσος της Νέας Φιλαδέλφει-
ας, κάτι για το οποίο δουλέψαμε 
και συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
πολύ, παράλληλα με τη συνο-
λική αναβάθμιση του αγαπημέ-
νου σε όλους μας άλσους, ίσως 
του ομορφότερου άλσους της Ατ-
τικής,
– η απομάκρυνση των αυθαίρε-
των εγκαταστάσεων από το άλ-
σος, όπως υπαγορεύουν οι αμε-
τάκλητες δικαστικές αποφάσεις 
που έχουν εκδοθεί,
– η κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στη 
Νέα Φιλαδέλφεια, 
– η κατασκευή πεζογέφυρας στη 
Νέα Χαλκηδόνα.
Αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα 
έργα που θα δουν οι συμπολίτες 
μας, άλλα συντομότερα και άλ-
λα σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, 
ανάλογα με τον βαθμό δυσκολί-
ας τους, να υλοποιούνται και να 
γίνονται πράξη. 

n Κε Δήμαρχε, ψιθυρίζεται 
σε δημοσιογραφικά στέκια 
η πληροφορία πως υπάρχει 
πιθανότητα να επιστρέψετε 
στην κεντρική πολιτική σκη-
νή. Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα δι-
εκδικήσετε την ανανέωση της 
δημαρχιακής θητείας σας στις 
προσεχείς δημοτικές εκλογές; 
Το κεφάλαιο κεντρική πολιτική 
σκηνή, μπορώ με σιγουριά και 
βεβαιότητα να πω, πως το έχω 
αφήσει πίσω μου οριστικά και 
αμετάκλητα. Όπως ήδη σας ανέ-
φερα, σε αυτά τα 2,5 πρώτα χρό-
νια της θητείας μας, προσπαθή-
σαμε να βάλουμε το τρένο του 
δήμου στις σωστές ράγες. Σταδια-
κά, τα αποτελέσματα της δουλειάς 
μας θα γίνονται όλο και πιο ορα-
τά στους συμπολίτες μας. Επομέ-
νως, τόσο εγώ όσο και οι συνερ-
γάτες μου θεωρούμε υποχρέωσή 
μας το 2023 να υπερασπιστού-
με τη δουλειά και το έργο μας, ζη-
τώντας τη στήριξη των συμπολι-
τών μας. 
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Ο 
χορός των μυστηριωδών 
θανάτων ανοίγει στις 30 
Ιανουαρίου, όταν το στέ-
λεχος της Gazprom, Λίο 

Σούλμαν, βρέθηκε απαγχονισμένος 
στο σπίτι του κοντά στην Αγία Πετρού-
πολη. Ο Λίο Σούλμαν ήταν επικεφα-
λής του τμήματος Μεταφορών Κεφα-
λαίου της εταιρείας Gazprom Invest, 
που αναλαμβάνει την υλοποίηση μεγά-
λων επενδυτικών έργων της Gazprom.

Δίπλα στον Σούλμαν υπήρχε ένα 
σημείωμα. Το περιεχόμενό του δεν έγι-
νε ποτέ γνωστό, ωστόσο φημολογείται 
ότι έγραψε πως παραπονιόταν για πό-
νους στο σπασμένο πόδι του. Στο σώμα 
βρέθηκαν τραύματα μόνο στους καρ-
πούς του. Το περασμένο φθινόπωρο, 
η εταιρεία Gazprom είχε διατάξει έρευ-
να εις βάρος του για φημολογούμενη 
οικονομική απάτη, κατά τη διαδικασία 
αναβάθμισης του στόλου οχημάτων της 
εταιρείας.

Μια μέρα μετά την εισβολή του 
Πούτιν στην Ουκρανία, στις 25 Φε-
βρουαρίου, ο 61χρονος πρώην ανα-
πληρωτής διευθυντής της Gazprom, 
Αλεξάντερ Τιουλιάκοφ βρέθηκε 
απαγχονισμένος σ’ ένα γκαράζ, κοντά 
στην Αγία Πετρούπολη. Αξιοσημείω-
το είναι το γεγονός ότι μόλις έφτασε η 
αστυνομία στον τόπο του εγκλήματος, 
εμφανίστηκαν και οι μονάδες ασφα-
λείας της Gazprom. Στις 18 Απριλίου, 
εντοπίζονται νεκροί στο διαμέρισμά 
τους στη Μόσχα, ο αντιπρόεδρος της 
Gazprombank, Βλαντιμίρ Αβάγιεφ, η 
σύζυγός του και η μικρότερη κόρη του. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές που ανέ-
λαβαν να διαλευκάνουν την υπόθεση, 
ο Αβάγιεφ σκότωσε πρώτα τη γυναίκα 
και την κόρη του και μετά αυτοκτόνησε.

Ο Αβάγιεφ φέρεται να ζήλεψε, 
γιατί η γυναίκα του έμεινε
έγκυος από τον οδηγό του. 
Μερικοί άνθρωποι που επικοινώνη-
σαν με τον Αβάγιεφ πριν τον θάνατό 
του, είπαν ότι ήταν σε καλή διάθεση 
και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα σκότω-
νε την οικογένειά του. Στον τόπο του 
εγκλήματος δεν βρέθηκαν ίχνη άλ-
λων ατόμων κατά τη διάρκεια των πυ-
ροβολισμών, ενώ η πόρτα του διαμε-
ρίσματος ήταν κλειδωμένη από μέσα, 
σύμφωνα με όσα είπε η 22χρονη κό-
ρη του Αβάγιεφ που βρήκε την οικο-
γένειά της νεκρή. Ο πρώην συνάδελ-
φος του Άβαγιεφ, Ιγκόρ Βολόμπουεφ, 
ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα ήταν σκη-
νοθετημένο και υποστήριξε ότι το στέ-
λεχος της τράπεζας της Gazprom δεν 
είχε παραιτηθεί από τη δουλειά του, 
όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά εξακο-
λουθούσε να βρίσκεται στη θέση του 
και να έχει πρόσβαση στους λογαρια-
σμούς των ελίτ πελατών της τράπεζας, 
μεταξύ των οποίων ήταν «φίλοι» του 
Πούτιν και πιθανώς και του ίδιου του 
Ρώσου προέδρου.

Την επόμενη μέρα, 19 Απριλίου, 
ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Σερ-
γκέι Προτοσένια, βρέθηκε νεκρός μα-
ζί με τη γυναίκα και την κόρη του στο 
εξοχικό του στην Ισπανία, όπου ήταν 
για τις διακοπές του Πάσχα. Οι Ισπα-
νικές αρχές απέδωσαν τον θάνατό του 
σε αυτοκτονία, ενώ πριν, είχε σκοτώ-
σει τη γυναίκα του και την κόρη του με 
τσεκούρι, μετά από έκρηξη θυμού. Ο 
Φεντόρ, γιός του Προτοσένια που δεν 
βρισκόταν στο σπίτι, αρνείται ότι ο πα-
τέρας του θα μπορούσε ποτέ να προ-
βεί σε τέτοιο έγκλημα εναντίον της οι-
κογένειάς του: «Αγαπούσε τη μητέρα 

μου και ειδικά τη Μαρία, την αδερφή 
μου, ήταν η πριγκίπισσά του. Δεν θα 
μπορούσε να τους βλάψει ποτέ!» 

Φίλοι του Ρώσου ολιγάρχη, λένε 
το ίδιο πράγμα: «Δεν θέλω να συζητή-
σω τι μπορεί να συνέβη στο σπίτι εκεί-
νο το βράδυ, αλλά ξέρω ότι ο Σεργκέι 
δεν είναι δολοφόνος. Αγαπούσε την 
οικογένειά του. Δεν σκότωσε τη γυ-
ναίκα και το παιδί του».

Στο σπίτι που έγινε η δολοφονία, 
δεν βρέθηκαν ίχνη ούτε κάποιο δα-
κτυλικό αποτύπωμα στο μαχαίρι και 
στο τσεκούρι, που ήταν τα όπλα που 
χρησιμοποιήθηκαν. Ο Φεντόρ ισχυ-
ρίζεται ότι η αστυνομία του είχε πει να 
μην συζητήσει την υπόθεση.

Στη λίστα των ανεξήγητων θανά-
των, περιλαμβάνεται και η περίπτωση 
του μεγιστάνα, Μιχαήλ Γουότφορντ, 
ο οποίος γεννήθηκε στην Ουκρανία 
και προειδοποιούσε εδώ και αρκετά 

χρόνια για «το χτύπημα του Πούτιν». 
Ο 66χρονος βρέθηκε απαγχονισμέ-
νος στην έπαυλή του, αξίας 18 εκατομ-
μυρίων λιρών, στην Αγγλία, τον περα-
σμένο μήνα.

Ο Γουότφορντ είχε πει σε φίλους 
και γείτονες ότι ήταν «στη μαύρη λίστα 
του Πούτιν» εδώ και δύο χρόνια, με 
τους φόβους για τη ζωή του να αυξά-
νονται τους μήνες πριν πεθάνει.

Γείτονας του Γουότφορντ σύνδεσε 
τον θάνατό του με τον θάνατο του Ρώ-
σου ολιγάρχη Μπόρις Μπερεζόφσκι, 
το 2013. Οι δύο άνδρες διατηρούσαν 
μια στενή φιλία και ο Γουότφορντ ήταν 
πεπεισμένος ότι ο Μπερεζόφσκι σκο-
τώθηκε από Υπηρεσία Πληροφοριών.

Το χρονικό
των ανεξήγητων θανάτων:
30 Ιανουαρίου: βρέθηκε απαγχο-
νισμένος στο σπίτι του, κοντά στην 

Αγία Πετρούπολη, το στέλεχος της 
Gazprom, Λίο Σούλμαν.
25 Φεβρουαρίου: εντοπίζεται απαγ-
χονισμένος σ’ ένα γκαράζ κοντά στην 
Αγία Πετρούπολη, ο πρώην αναπλη-
ρωτής διευθυντής της Gazprom, Αλε-
ξάντερ Τιουλιάκοφ.
18 Απριλίου: βρέθηκαν νεκροί, στο 
διαμέρισμά τους στη Μόσχα, ο αντι-
πρόεδρος της Gazprombank, Βλαντι-
μίρ Αβάγιεφ, η σύζυγός του και η μι-
κρότερη κόρη του.
19 Απριλίου: νεκρός μαζί με τη γυ-
ναίκα και την κόρη του, στο εξοχικό του 
στην Ισπανία, όπου ήταν για τις διακο-
πές του Πάσχα, ο Ρώσος δισεκατομμυ-
ριούχος Σεργκέι Προτοσένια.
Το 2013, δολοφονείται ο Μπόρις 
Μπερεζόφσκι, φίλος του Μιχαήλ 
Γουότφορντ, ο οποίος τον περασμένο 
Μάρτιο, βρίσκεται κρεμασμένος στο 
γκαράζ του σπιτιού του, στην Αγγλία. 

ΈΞΙ ΟΛΙΓΆΡΧΈΣ ΆΥΤΟΚΤΟΝΗΣΆΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΩΣ...  

Τσουνάμι θανάτων έχει πλήξει την ελίτ της 
Ρωσίας, καθώς τέσσερις δισεκατομμυριούχοι 
και δύο στελέχη της Κρατικής Εταιρείας
Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου Gazprom,
η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο της
Ουκρανίας, έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 
διάστημα υπό... αδιευκρίνιστες συνθήκες.

MYSTERY/14

του Γιώργου Στογιάνου

Ο 55χρονος πολυεκατομμυριούχος 
και πρώην διευθυντής της 
Novatek, (Ανεξάρτητη εταιρεία 
παραγωγής φυσικού αερίου) 
Σεργκέι Προτοσένια

Ο γεννημένος στην Ουκρανία,
εκατομμυριούχος, Μιχαήλ
Γουάτφορντ, βρέθηκε νεκρός
στο σπίτι του, αξίας 28 εκατ.
ευρώ, στο Σάρει

Το στέλεχος της Gazprom
Invest, Leo Shulman, βρέθηκε
απαγχονισμένος στο σπίτι του,
κοντά στην Αγία Πετρούπολη

Στις 18 Απριλίου βρέθηκε νεκρός 
στα περίχωρα της Μόσχας, 
με ένα πιστόλι στο χέρι του, 
ο αντιπρόεδρος της Gazprombank
Βλαντισλάβ Αβάγιεφ

Ο Αλεξάντερ Τιουκάλοφ, 
μεγαλοστέλεχος της Gazprom βρέθηκε 
νεκρός και αυτός στην πολυτελή 
κατοικία του στα περίχωρα της Μόσχας, 
πολύ κοντά στον Leo Shulman

Ο Βασίλι Μελνίκοφ σκότωσε 
γυναίκα και παιδιά και 
αυτοκτόνησε

«Κύμα αδιευκρίνιστων
θανάτων» στην ελίτ της Ρωσίας 
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Μ
προστά σε νέα δεδο-
μένα βρίσκεται η Ελ-
ληνική κυβέρνηση, 
που βρίσκεται αντι-

μέτωπη για πρώτη φορά με τον κίν-
δυνο απώλειας της υποστήριξης της 
Frontex στη φύλαξη των συνόρων.

Τις τελευταίες ημέρες, οι καταγ-
γελίες περί υπέρβασης αρμοδιοτή-
των του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Προστασία των Εξωτερικών 
Συνόρων (Frontex), για παράνομες 
επαναπροωθήσεις αλλά και για σκάν-
δαλο διαφθοράς, έχουν προκαλέσει 
αλυσιδωτές αντιδράσεις στο Ευρω-
κοινοβούλιο με την υποστήριξη, μά-
λιστα, και μερίδας Ελλήνων Ευρω-
βουλευτών που στρέφονται, ακόμα 
και ευθέως, ενάντια στην ίδια τους 
τη χώρα, βάζοντας υπεράνω όλων 

την ιδεοληψία τους. Ας μην σταθού-
με, όμως, σε αυτό γιατί ελάχιστη ση-
μασία έχει επί του παρόντος και από 
«Εφιάλτες», δεν είχαμε έλλειψη ποτέ 
σε αυτόν τον τόπο.

Αυτό που πρέπει να προβληματί-
σει είναι πως η έντονη Τουρκική προ-
παγάνδα, με τη συστηματική διαστρέ-
βλωση των γεγονότων και με -για μία 
ακόμη φορά- γερμανική χείρα βοη-
θείας, κατάφερε να θέσει ευθέως σε 
αμφισβήτηση τον ρόλο της Frontex 
στην Ελλάδα.

Την ώρα που η Τουρκική μο-
νταζιέρα δούλευε ακατάπαυστα, δι-
οχετεύοντας εικόνες δήθεν επανα-
προωθήσεων, η Ελληνική πλευρά 
αμέλησε να επικοινωνήσει, όπως 
ίσως θα έπρεπε, το σημαντικό ανθρω-
πιστικό έργο με τις εκατοντάδες δια-

σώσεις ανθρώπων, στην ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη.

Τι οδήγησε σε παραίτηση τον 
επικεφαλής της FRONTEX
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το ευρωπα-
ϊκό δόγμα περί ασφάλειας των συνό-
ρων, να τείνει να αλλάξει χαρακτήρα. 
Μπροστά στα νέα δεδομένα, παραι-
τήθηκε ο -για πολλά χρόνια-  επικε-
φαλής της Frontex, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Προστασία των 
Εξωτερικών Συνόρων, Φαμπρίς Λε-

ζερί. Αν και υπεραμύνθηκε των όσων 
κατά καιρούς έβλεπαν το φως της δη-
μοσιότητας, δηλώνοντας πως «Οι δυ-
νάμεις του Frontex δεν συμμετέχουν 
σε παράνομες επαναπροωθήσεις με-
ταναστών (pushbacks) στο Αιγαίο», 
τελικά δεν άντεξε τις πιέσεις.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του 
Γερμανικού περιοδικού, Der Spiegel, 
πριν από μερικές ημέρες ήταν κατηγο-
ρηματικό και χτύπησε τις ευαίσθητες 
χορδές της ευρωπαϊκής αριστεράς, 
ως άμεσου εκφραστή των ενοχών 

του αποικιοκρατικού παρελθόντος 
της Ευρώπης. 

Το ρεπορτάζ των Γερμανών δη-
μοσιογράφων με αναφορές σε «κατα-
γραφές εσωτερικής, διαβαθμισμένης 
ως απόρρητης, τράπεζας δεδομέ-
νων, υπό τον παραπλανητικό τίτλο 
“prevention of departure” (πρόλη-
ψη αναχώρησης)» υποστηρίζει πως 
υπάρχουν ντοκουμέντα ότι «ο Frontex 
είχε εμπλακεί σε παράνομες επανα-
προωθήσεις, τουλάχιστον 957 προ-
σφύγων, ανάμεσα στον Μάρτιο του 
2020 και τον Σεπτέμβριο του 2021». 

Προηγουμένως, είχε γίνει γνω-
στό ότι και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 
είχε συντάξει έκθεση, η οποία δεν 
έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και κά-
νει λόγο για «παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στα εξωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ».

Την περασμένη εβδομάδα ο Φα-
μπρίς Λεζερί υπέβαλε την παραίτη-
σή του. Ίσως διαισθανόταν ότι σε δια-
φορετική περίπτωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα ενέκρινε την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Frontex, για τη χρήση του έτους 2020.

Παγώνουν και τα κονδύλια
για το Λιμενικό
Σώμα οι Ευρωπαίοι 
Άμεση συνέπεια αυτών των γεγονό-
των, ήταν να μπει χέρι στα ευρωπαϊ-
κά κονδύλια προς το λιμενικό σώμα, 
μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση των 

Ο Τουρκογερμανικός δάκτυλος
που έκανε… δουλειά 

Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης
του μεταναστευτικού και της ασφάλειας των συνόρων

της χώρας, με ή χωρίς Ευρωπαϊκή συνδρομή.

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος

Χωρίς χρήματα από την Ευρώπη, είναι αδύνατο για τις
ελληνικές αρχές να σηκώσουν το βάρος φύλαξης των
ευρωπαϊκών συνόρων μόνες τους, καθώς ούτε τα κονδύλια 
υπάρχουν από τον προϋπολογισμό ούτε το έμψυχο δυναμικό.
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Χωρίς FRONTEX
και ευρωπαϊκούς πόρους
η φύλαξη των συνόρων;

Η κατευθυνόμενη, έντονα, επικριτική στάση για τη χώρα μας βρήκε 
πρόσφορο έδαφος στα γερμανικά media, που επικοινωνήσαν 
μια χαρά τις Τουρκικές θέσεις, χωρίς την παραμικρή αναφορά της 
εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την Τουρκία.

«επαναπροωθήσεων». Χωρίς χρήμα-
τα από την Ευρώπη, είναι αδύνατο για 
τις ελληνικές αρχές να σηκώσουν το 
βάρος φύλαξης των ευρωπαϊκών συ-
νόρων μόνες τους, καθώς ούτε τα κον-
δύλια υπάρχουν από τον προϋπολογι-
σμό ούτε το έμψυχο δυναμικό.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι συνέπει-
ες μπορεί να είναι καταστροφικές για 
το οικοδόμημα των «κλειστών συ-
νόρων», που έχει επιτύχει με μεγά-
λο κόπο, τα τελευταία χρόνια, η Ελ-
ληνική κυβέρνηση. Την ώρα που η 
χώρα, μάλιστα, αντιμετωπίζει ένα δι-
αρκή κίνδυνο στα σύνορα της, βρί-
σκεται απρόσμενα σε νέες συμπλη-
γάδες μιας κρίσης, που μπορεί να την 
φέρει αντιμέτωπη ακόμη και με το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η Γερμανία δεν ξεχνά πώς
να είναι εχθρός της Ελλάδας
Ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στο 
ζήτημα των επαναπροωθήσεων έχει 
τεθεί πολλές φορές από τη Γερμανία 
σε πολιτικό επίπεδο. Η κατευθυνό-
μενη, έντονα, επικριτική στάση για 
τη χώρα μας βρήκε πρόσφορο έδα-
φος στα γερμανικά media, που επι-
κοινωνήσαν μια χαρά τις Τουρκικές 
θέσεις, χωρίς την παραμικρή ανα-
φορά της εργαλειοποίησης του προ-
σφυγικού από την Τουρκία.

Ας μην ξεχνάμε πως η Ολλαν-
δική Πρεσβεία (χώρα Γερμανικής 
επιρροής) ήταν που κάλεσε στη συ-
νέντευξη τύπου Μητσοτάκη-Ρούτε 
την Ολλανδή ακτιβίστρια, δημοσιο-
γράφο, που επιχείρησε να διασύρει 

τον Έλληνα πρωθυπουργό. 

Δεν αλλάζει τη σκληρή
γραμμή της η Αθήνα 
Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει να 
υποβαθμίζει το ζήτημα, ξεκαθαρίζο-
ντας πως δεν θα αλλάξει ο τρόπος δι-
αχείρισης του μεταναστευτικού και 
της ασφάλειας των συνόρων της χώ-
ρας, με ή χωρίς Ευρωπαϊκή συνδρο-
μή.

Επισήμως, τηρείται στάση αναμο-
νής μπροστά στη διαμάχη που έχει ξε-
σπάσει στο εσωτερικό της ΕΕ, για τον 
τρόπο λειτουργίας της Frontex. Θα 
είναι περισσότερο μία διωκτική αρ-
χή, που εστιάζει στην προστασία των 
συνόρων; Θα λειτουργεί περισσότε-
ρο ως υπηρεσία προστασίας των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων; Θεωρητικά, 
θα πρέπει να κάνει και τα δύο.

Το ερώτημα είναι κυρίως ιδεολο-
γικό, αλλά και νομικό και αφορά το 
πώς μπορεί να υπάρξει αποτελεσματι-
κή προστασία των συνόρων, με ενέρ-
γειες που δεν θα κινδυνεύουν να χα-
ρακτηριστούν «επαναπροωθήσεις».  

Τελικά γίνονται ή δεν
γίνονται επαναπροωθήσεις; 
Μέχρι στιγμής, η μόνη θεσμοθετημέ-
νη μορφή ελέγχου της Frontex, στα 
πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου, εί-
ναι η ομάδα Frontex Scrutiny Group, 
η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Πολιτικών Υποθέ-
σεων (LIBE) με επικεφαλής τη Γερ-
μανίδα ευρωβουλευτή των Χριστια-
νοδημοκρατών, Λένα Ντυπόν.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευ-
τής, απαντώντας στο ερώτημα εάν 
έχουν προκύψει στοιχεία για πα-
ράνομες επαναπροωθήσεις, ανα-
φέρει: «Στην τελευταία έκθεσή μας, 
που δημοσιεύθηκε πέρσι, δεν δια-
πιστώνουμε παραβιάσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, όμως το-
νίζουμε ότι χρειάζονται βελτιώσεις 
στη λειτουργία της Frontex. Τους τε-
λευταίους μήνες υπάρχει μεγαλύτε-
ρη δυναμική στο ζήτημα αυτό. Έγι-
ναν αλλαγές στο management του 
οργανισμού, ενώ τον τελευταίο και-
ρό εγκαταστάθηκαν τρεις αναπλη-
ρωτές εκτελεστικοί διευθυντές».

Την ίδια ώρα πάντως, η Oλ-
λανδέζα ευρωβουλευτής των Πρα-
σίνων, Τίνεκε Στρικ, δηλώνει μέ-
σω Twitter ότι «δεν πρόκειται να 
υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη 
λειτουργία του οργανισμού, εάν τα 
κράτη-μέλη δεν σταματήσουν τις 
συστηματικές επαναπροωθήσεις» 
και ότι «το Ευρωκοινοβούλιο απαι-
τεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση 
στην έκθεση της OLAF, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η λογοδοσία 
της Frontex. Δεν πρόκειται να συ-
νεργαστούμε στον ορισμό νέου επι-
κεφαλής (της Frontex), εάν προη-
γουμένως δεν έχουμε διαβάσει την 
έκθεση της OLAF». Σημειώνεται ότι 
όταν ξεκίνησε η έρευνα, τον Ιανου-
άριο του 2021, η Frontex διαβεβαί-
ωνε ότι «θα συνεργαστεί απολύτως 
με την OLAF».

Διωκτική
αρχή
ή υπηρεσία
προστασίας;
Πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση 
στα στοιχεία της OLAF ζητεί 
και ο Μάνφρεντ Βέμπερ, 
επικεφαλής της Κ.Ο. του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
(ΕΛΚ), της μεγαλύτερης 
πολιτικής ομάδας του 
Ευρωκοινοβουλίου. «Αν υπάρχει 
πρόβλημα με συγκεκριμένα 
πρόσωπα, λαμβάνονται οι 
απαραίτητες αποφάσεις, 
υπάρχουν και παραιτήσεις. Αυτό 
που θέλω να υπογραμμίσω είναι 
ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει πλήρως 
το έργο των αξιωματικών της 
Frontex επί τόπου. Κάνουν 
μια εξαιρετική δουλειά, μια 
σημαντική δουλειά για την 
ΕΕ. Το μήνυμά μου, λοιπόν, 
είναι: Αν υπάρχουν ευθύνες 
σε μεμονωμένα πρόσωπα, να 
αποδοθούν με διαφάνεια. Αλλά, 
παράλληλα, στηρίζουμε το 
έργο της Frontex επί τόπου και 
θέλουμε να προστατεύονται τα 
σύνορά μας».

Ευχαριστούμε αλλά
δεν θα πάρουμε…
Μέσα σε όλα αυτά είναι σαφές 
πως πρέπει, ίσως περισσότερο 
από ποτέ, να συνεχίζουμε την 
προσπάθεια φύλαξης των 
εξωτερικών μας συνόρων, 
ειδικά όσο συνεχίζεται η 
προσπάθεια εκμετάλλευσης του 
μεταναστευτικού από τη γείτονα 
χώρα. Τώρα, αν έπιασε κάποιους 
εκ των ευρωπαίων ξάφνου 
ο πόνος… ας μας δηλώσουν 
ευθέως τι επιθυμούν, γιατί, 
μάλλον, ούτε οι ίδιοι ξέρουν. 
Σε κάθε περίπτωση, το 
ενδεχόμενο η Ελλάδα να 
μετατραπεί και πάλι σε αποθήκη 
ψυχών με τους συνοδούς 
κινδύνους για την εθνική 
και κοινωνική συνοχή, να το 
βγάλουν από το κεφάλι τους. 
Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε…
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ΘΕΜΑ/

Ω
στόσο, η  Άγκυρα επι-
μένει να ενισχύει την 
εκστρατεία περί απο-
στρατικοποίησης των 

νησιών του ανατολικού Αιγαίου, σε 
συνδυασμό με την ολοένα και πιο 
έντονη πολεμική ρητορική. Το γε-
γονός αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, 
όταν μάλιστα τίθεται προκλητικά ευ-
θέως ζήτημα κυριαρχίας επί ελληνι-
κών νησιών, από τα χείλη των τούρ-
κων αξιωματούχων, την ώρα που οι 
παραβιάσεις του εναέριου χώρου από 
πλήρως οπλισμένα τουρκικά μαχητι-
κά αλλά και μη επανδρωμένα αερο-
σκάφη, είναι συνεχείς. Οι υπερπτή-
σεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω 
από ελληνικό έδαφος ξεπέρασαν αυ-
τές της ελληνοτουρκικής κρίσης του 
2020, στην περίοδο της κλιμάκωσης, 
όταν οι δυο χώρες βρίσκονταν με το 
δάχτυλο στη σκανδάλη.

Μέσα σε μία ημέρα, την περασμέ-

νη Τετάρτη, είχαμε 168 παραβιάσεις του 
εναερίου χώρου και 42 υπερπτήσεις πά-
νω από κατοικημένες περιοχές σε αρκε-
τά νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Ρό-
δος, Κως, Κάλυμνος κ.λπ.). Αυτό ως 
γεγονός δείχνει πολλά και έχει θέσει σε 
συναγερμό την ελληνική διπλωματία, 
απέναντι σε μια Τουρκία που δείχνει να 
επιδιώκει εμμονικά το «ατύχημα». 

Παράνομες αξιώσεις 
Όλα δείχνουν πως η Άγκυρα προσπα-
θεί να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες, για 
να προχωρήσει στο επόμενο επίπε-
δο υλοποίησης του σχεδίου «γαλάζια 
πατρίδα», που επικοινωνεί προκλητι-
κά την τελευταία 5ετιά. Γνωρίζει καλά 
πως η Δύση την χρειάζεται για να αντι-
μετωπίσει τον Πούτιν και σε αυτή τη 
στρατηγική ποντάρει όλα της τα χαρτιά, 
ώστε να έχει κυρίαρχο ρόλο στις εξε-
λίξεις, όταν την ώρα της κρίσης, κλη-
θεί να διευθετήσει τις διαφορές της με 

την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων, αξιοποιώντας επί των ελ-
ληνοτουρκικών σχέσεων τη στάση της 
απέναντι στη ρωσική εισβολή. Η ελλη-
νική διπλωματία δια του εκπρόσωπου 
του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξαν-
δρου Παπαϊωάννου, σχολίασε: «Σε αυ-
τή την κρίσιμη και δύσκολη συγκυρία 
για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, η συμπε-
ριφορά της Τουρκίας αντιβαίνει θεμε-
λιώδεις κανόνες Διεθνούς Δικαίου, αλ-
λά επηρεάζει και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. 
Μιλάμε για σαφή παραβίαση της ελλη-
νικής κυριαρχίας, η οποία δεν μπορεί 
να μείνει αναπάντητη και γι’ αυτό μά-
λιστα έγιναν δύο διαδοχικά διαβήμα-
τα, μέσα σε δύο ημέρες, από το γενικό 
γραμματέα του υπουργείου Εξωτερι-
κών στον Τούρκο πρέσβη».

Για την κλιμάκωση της έντασης 
που επιχειρείται και τη δυσαρέσκεια 
της Αθήνας, ενημερώθηκαν ο ΟΗΕ, 
η  ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Γιατί δεν παίρνουν
θέση οι ΗΠΑ;  
Ως τώρα, μόνο στο παρασκήνιο οι 
Αμερικανοί αξιωματούχοι κάνουν 
γνωστή την αντίθεσή τους στις παρά-
νομες υπερπτήσεις και στις προκλητι-
κές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας.

Το ζήτημα των προκλήσεων, από 
πλευράς Τουρκίας, θα τεθεί από τον 
πρωθυπουργό στην  Ουάσινγκτον και 
στον πρόεδρο Μπάιντεν, στις επαφές 
που θα έχει και εκεί κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του, στις 16 και τις 17 Μα-
ΐου. Θα επιδιώξει μια πιο σαφή θέση 
των ΗΠΑ. 

Η αμερικανίδα υφυπουργός Εξω-
τερικών, Βικτόρια Νούλαντ, δήλωσε 
στην ΕΡΤ ότι «προφανώς οι παραβιά-
σεις και οι υπερπτήσεις πάνω από ελ-
ληνικά νησιά είναι προκλητικές και 
δεν τις στηρίζουμε». Η δήλωση της αυ-
τή ισχύει «απόλυτα», σύμφωνα με το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που ωστόσο, δημό-

σια, εξακολουθεί να τηρεί τη γραμμή 
της «μέσης οδού». Καλεί τα εμπλεκό-
μενα μέρη «σε συντονισμό και συζή-
τηση» γενικά και αόριστα.  Εκπρόσω-
πός του, με λιτό διπλωματικό λόγο, 
δήλωσε στην ιστοσελίδα της ομογέ-
νειας Ηellasjournal: «Η κυριαρχία και 
η εδαφική ακεραιότητα όλων των χω-
ρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και 
να προστατεύονται. Η αμερικανική 
πλευρά ενθαρρύνει όλες τις χώρες να 
σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο 
άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν 
κρατικά (πολεμικά) αεροσκάφη, λαμ-
βάνοντας δεόντως υπόψη την ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας των πολιτικών 
αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν σχε-
τικά με τα όρια του εναέριου χώρου 
μιας χώρας, ζητούμε συντονισμό και 
συζήτηση, όχι ενέργειες που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφό-
ρα ατυχήματα».

Πάντως, ακόμα και αν η αμερικα-
νική κυβέρνηση δεν καταδικάζει δη-
μόσια και με σαφήνεια την τουρκική 
παραβατικότητα και προκλητικότητα, 
είναι βέβαιο πως παρακολουθεί στε-
νά και με μεγάλη ανησυχία την παρά-
νομη δραστηριότητα της Τουρκίας στο 
Αιγαίο. Ο άξονας της τουρκικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, περί «ζωτικού χώρου 
της μητέρας Πατρίδας», θυμίζει δόγ-
μα Πούτιν και ο αμερικανικός παρά-
γοντας, το μόνο πράγμα που δεν επι-
θυμεί σε μια περιοχή συμφερόντων 
του, μετά και τις ενεργειακές συμφω-
νίες με την Ελλάδα, είναι σκηνικό Ου-
κρανίας. 

Η ελληνική διπλωματία με βεβαι-
ότητα εκτιμά πως η Άγκυρα, από τη 
διαφαινόμενη στρατηγική και γεωπο-
λιτική της αναβάθμιση, δεν θα βρει 
ευήκοα ώτα στα κέντρα αποφάσεων 
και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει επιτύχει 
συμφωνίες, που την καθιστούν ενερ-
γειακό κόμβο στη νέα ημέρα που ξη-
μερώνει, σε μια απεξαρτημένη από τη 
Ρωσία Ευρώπη. Το ταξίδι του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, με-
τά την επίσημη πρόσκληση που έλα-
βε από τον πρόεδρο Μπάιντεν, θα 
κρίνει πολλά  Σε κάθε περίπτωση, θα 
αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον την τοποθέτηση του Αμερικα-
νού Προέδρου...

Το ζήτημα των προκλήσεων, 
από πλευράς Τουρκίας, θα 
τεθεί από τον πρωθυπουργό 
στην  Ουάσινγκτον και στον 
πρόεδρο Μπάιντεν, στις 
επαφές που θα έχει και εκεί 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
του, στις 16 και τις 17 Μαΐου.

Γιατί «ψάχνεται» 
με την Ελλάδα ο Ερντογάν 
Συνήθως, δεν ξενίζουν, ούτε οι απειλές στο πλαίσιο της κλιμακούμενης επιθετικής πολιτικής
της Τουρκίας ούτε το δόγμα αναθεωρητισμού της Άγκυρας σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ορίζουν
τα όρια κυριαρχίας των δύο χωρών στο Αιγαίο. Το τουρκικό αφήγημα, το γνωρίζει άλλωστε
καλά, και το «έχει διαβάσει» η ελληνική διπλωματία, λαμβάνοντας εγκαίρως τα μέτρα της. 

Αποκλειστικό Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος
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«Έ
πρεπε η αστυνό-
μευση και ο έλεγ-
χος των εισερχομέ-
νων στα Ανώτατα  

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, 
από ετών να είχε καθιερωθεί, αφού 
για να επιβληθούν κανόνες και δεο-
ντολογία σε αυτούς τους χώρους δεν 
υπήρχε άλλος πιο ήπιος τρόπος», τό-
νισε στη συνέντευξη που έδωσε στη 
δημοσιογράφο Δήμητρα Κούτρα, 
ο Βασίλης Ντούμας, πρόεδρος του 
Σωματείου Ειδικών Φρουρών, για 
την εφημερίδα Today Press. 

n Τι γνώμη έχετε για τη δημιουρ-
γία της Πανεπιστημιακής Αστυ-
νομίας; 
Έπρεπε η αστυνόμευση και ο έλεγχος 
των εισερχομένων στα Ανώτατα  Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, από 
ετών να είχε καθιερωθεί, αφού για να 
επιβληθούν κανόνες και δεοντολογία 
σε αυτούς τους χώρους δεν υπήρχε 
άλλος πιο ήπιος τρόπος. Δυστυχώς, 
τόσα χρόνια ξοδεύτηκαν εκατομμύρια 
χρήματα των φορολογουμένων πολι-
τών, διασύρθηκαν και γελοιοποιήθη-
καν πρόσωπα και θεσμοί, υποβαθ-
μίστηκε η παιδεία και η ακαδημαϊκή 
ελευθερία, γιατί ένα σύστημα διαπλο-
κής συμφερόντων, φοιτητικών παρα-
τάξεων, πολιτικών κομμάτων, καθη-
γητών, αλλά και μερίδας πολιτών που 
ασκούσαν παραεμπόριο, έμεναν στο 
απυρόβλητο και προστατεύονταν.

n Πείτε μου δυο λόγια για την 
απόφαση της δίκης του Ζακ Κω-
στόπουλου;
Προσωπικά, αλλά και στους κύκλους 
των αστυνομικών, αποτέλεσε μια φυ-
σιολογική έκβαση της δικαστικής 
«περιπέτειας» των αστυνομικών και 
καταδίκης των, κατά τη δικαιοσύνη, 
ενόχων. Η απόφαση, όμως, αποτέ-
λεσε την κορυφή ενός παγόβουνου, 
αφού από την ημέρα του γεγονότος 
μέχρι σήμερα, λόγω της ευρείας δη-
μοσιότητας, αγκυλώθηκαν σε αυτή 
ομάδες, κοινότητες, συλλογικότητες, 
παρασυλλογικότητες, συγκροτώντας 
μια άτυπη βιομηχανία στοχοποίησης 
και ενοχοποίησης των αστυνομικών, 
αποσκοπώντας σε παντοειδή οφέλη.

n Είχαμε μια επίθεση στο σπίτι 
σας πριν λίγο χρονικό διάστημα. 
Πείτε μου γι’ αυτή την επίθεση;
Δυστυχώς δέχθηκα μια άνανδρη επί-
θεση με εμπρηστικό και εκρηκτικό 
μηχανισμό, που τοποθετήθηκε στην 
είσοδο της πολυκατοικίας που δια-
μένω, με μοναδικό αποτέλεσμα, ευ-
τυχώς, υλικές ζημιές. Δυστυχώς, ο 
τρόμος μέσω τέτοιων τρομοκρατικών 

ενεργειών δεν καταφέραμε μέχρι σή-
μερα να αφαιρεθεί από την κοινωνία. 
Η ευθύνη δεν αντιστοιχεί μόνο στους 
αυτόχειρες, αλλά και σε εκείνους, τους 
ελάχιστους, που ακόμη και με δημό-
σιο λόγο τους προστατεύουν με ένα 
ψευδοϊδεολογικό περίβλημα.

n Πείτε μου τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινό-
τητά τους οι Ειδικοί Φρουροί.
Δυστυχώς, οι Ειδικοί Φρουροί και οι 
αστυνομικοί που προέρχονται από Ει-
δικούς Φρουρούς και έχω την τιμή να 
εκπροσωπώ, εκφράζουν χρόνια τώρα 
ένα παράπονο, που δυστυχώς ούτε η 
σημερινή κυβέρνηση τους ικανοποίη-
σε. Η μη αναγνώριση του έργου, των 

θυσιών, του κινδύνου και της υπερπρο-
σπάθειας του αστυνομικού να στηρίξει 
την κοινωνία. Ο Έλληνας αστυνομικός 
εγκωμιάζεται από όλο τον πολιτικό κό-
σμο, αλλά δυστυχώς, οι ίδιοι τον θέ-
λουν, ευάλωτο και εξαρτώμενο!

n Πώς σας φαίνεται ο νέος Αρχη-
γός της ΕΛ.Α.Σ.; Έχετε συναντη-
θεί, του έχετε θέσει τα προβλήμα-
τα του κλάδου σας;
Ο νέος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, όπως 
και όλοι οι Αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ στο 
ξεκίνημά τους, θα έχει την αμέριστη 
συμπαράστασή μας και τον σεβασμό 
που απαιτείται απέναντι σε ένα θεσμό, 
πρωτίστως, και μετά στο πρόσωπο. 
Τον ίδιο σεβασμό, όμως, θα πρέπει 
να προσδίδει και η εκάστοτε Πολιτι-
κή Ηγεσία, ώστε να μπορεί να παρά-
γει έργο αστυνομικό και να μην αποτε-
λεί «χορηγό» της πολιτικής καμπάνιας 
κάθε υπουργού.

n Αν είχατε τη δυνατότητα να αλ-

λάξετε κάποια πράγματα όσον 
αφορά τους ειδικούς φρουρούς, 
τι θα ήταν αυτό;
Πολλά είναι εκείνα που άλλαξαν 
στους Ειδικούς Φρουρούς μέχρι σή-
μερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητές 
τους η πολιτεία και η αστυνομία προς 
όφελος των πολιτών, σε βαθμό τέ-
τοιο, που το μόνο κοινό με τον Ειδι-
κό Φρουρό του 2.000, είναι η στολή!! 
Πραγματικά, εκείνο που θα άλλαζα 
στους Ειδικούς Φρουρούς είναι εκεί-
νο που θα ήθελα να αλλάξει για όλο 
το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ και δεν 
είναι άλλο, παρά αναβάθμιση του 
αστυνομικού έργου αλλά της ζωής 
και του βιοτικού επιπέδου των αστυ-
νομικών και των οικογενειών τους. 

Είναι δικαιοσύνη και όχι δώρο!!

n Πόσο βοήθησαν οι ειδικοί 
φρουροί στην πανδημία, που ζή-
σαμε τα τελευταία χρόνια;
Διαχρονικά εκ των καθηκόντων τους, 
οι Ειδικοί Φρουροί υπηρετούν μόνο 
σε μάχιμες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες 
κατά το κοινώς λεγόμενον του «πεζο-
δρομίου». Στη ΔΙ.ΑΣ αποτελούν από 
πλευράς προσωπικού τον κύριο ορ-
γανισμό της υπηρεσίας, επίσης στις 
Ομάδες ΔΡΑΣΗ, στις ΟΠΚΕ, στα 
τμήματα Τάξης. Συνεπώς, στην παν-
δημία αλλά και σε όλα τα σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετώπισε η χώ-
ρα, πυρκαγιές, χιόνια κ.λπ., οι Ειδικοί 
Φρουροί βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή του καθήκοντος! Δεν ξεχνάμε ποτέ 
ότι το δέντρο της ασφάλειας των πολι-
τών της χώρας μας, οι Ειδικοί Φρου-
ροί το έχουμε ποτίσει με το αίμα δε-
κάδων νεκρών που θυσιάστηκαν και 
είμαστε ευγνώμονες σε εκείνους και 
τις οικογένειές τους !

BΑΣΊΛΗΣ ΝΤΟΎΜΑΣ
 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΎ ΣΩΜΑΤΕΊΟΎ ΕΊΔΊΚΩΝ ΦΡΟΎΡΩΝ)

ΕΠΊΒΑΛΛΕΤΑΊ
η Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με την υποβάθμιση της Παιδείας και
της ακαδημαϊκής ελευθερίας. «Ο Έλληνας αστυνομικός εγκωμιάζεται από όλο τον πολιτικό

κόσμο, αλλά δυστυχώς, οι ίδιοι τον θέλουν ευάλωτο και εξαρτώμενο!»

Της Δήμητρας Κούτρα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ/

Η 
αυξημένη κίνηση, κα-
θώς αποκαθίσταται η 
εικόνα κινητικότητας 
μετά την πανδημία, η 

οποία μέσα στο Μάιο εντείνεται με 
τις μετακινήσεις των μαθητών, λό-
γω του ότι διανύουμε την περίοδο 
προετοιμασίας των πανελλαδικών 
εξετάσεων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει δυ-
ναμικά η τουριστική περίοδος. Στις 
μετακινήσεις των τουριστών από 
και προς το λιμάνι και το αεροδρό-
μιο προς το κέντρο της πόλης και 
τα σημεία ενδιαφέροντος, προστί-
θενται και τα περισσότερα από 40 
μόνιμα τουριστικά λεωφορεία κυ-
κλικής διαδρομής, που κυκλοφο-
ρούν στο κέντρο της Αθήνας. Ταυ-

τόχρονα, υπάρχει έλλειψη χώρων 
στάθμευσης τουριστικών λεωφο-
ρείων στο κέντρο, κάτι που κάνει 
ασφυκτική την κατάσταση γύρω 
από το Παναθηναϊκό στάδιο, στη 
λεωφόρο Βασιλέως Κωσταντί-
νου, την Αρδηττού και την Καλλι-
ρόης.

 
Εκρηκτικό κοκτέιλ….
Με τις υποδομές της πόλης να εί-
ναι φτιαγμένες για 1 εκατομμύ-
ριο οχήματα, ενώ σήμερα κυκλο-
φορούν στην Αττική περίπου 2,5 
εκατομμύρια οχήματα, απαιτού-
νται δραστικές παρεμβάσεις ώστε 
οι δρόμοι να μην γίνουν απροσπέ-
λαστοι τα επόμενα χρόνια.

Τα έργα που ξεκινούν στο λε-
κανοπέδιο και τα εργοτάξια της 
γραμμής -τέσσερα του μετρό σε 
επιβαρημένους άξονες και γειτο-
νιές της πόλης- δημιουργούν ένα 

εκρηκτικό κοκτέιλ. Με την ολο-
κλήρωση, βεβαίως, του έργου, 
αναμένεται να περιοριστούν τα 
οχήματα στους δρόμους της πρω-
τεύουσας κατά 53.000 σε καθημε-
ρινή βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρί-
σκονται σε εξέλιξη και οι εργασίες 
του «μεγάλου περιπάτου», καθώς 
και εκτεταμένες εργασίες συντή-
ρησης του οδικού δικτύου.

 Το τελευταίο διάστημα, κάθε 
μέρα είναι μια νέα πρόκληση για 
τους οδηγούς στους δρόμους, λό-
γω των έντονων μεταβολών στην 
κυκλοφορία. Σε κάποιες αρτηρί-
ες η κίνηση αυξάνεται, ενώ σε άλ-
λες μειώνεται. Η μεγάλη εικόνα, 
όμως, καθρεφτίζει συνθήκες κο-
ρεσμού. Μεγάλες αυξήσεις στον 
αριθμό των διελεύσεων παρατη-
ρούνται στη Φιλολάου, στη λεω-
φόρο Καποδιστρίου, ενώ και η 

λεωφόρος Κύμης, συχνά, παρου-
σιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Οι συνθήκες κυκλοφορια-
κής ασφυξίας, που επανήλθαν 
στις αρχές του φθινοπώρου, δεν 
έχουν αποκλιμακωθεί παρά τη 
δύσκολη συγκυρία. Η κίνηση 
που πνίγει την πόλη σε διαφο-
ρετικά διαστήματα της ημέρας, 
εκτός από τους κεντρικούς οδι-
κούς άξονες και το κέντρο της 
Αθήνας, επηρεάζει ακόμη και 
τις γειτονιές εντός των δήμων, σε 
περιοχές όπως, το Παγκράτι, την 
Κηφισιά, τη Νέα Ιωνία, το Περι-
στέρι, τη Γλυφάδα, τη Νέα Σμύρ-
νη και τον Πειραιά. Η χρήση του 
GPS έχει ενισχύσει σημαντικά 
την κίνηση και στους δημοτικούς 
δρόμους καθώς, όταν ανιχνεύ-
ουν κίνηση, διοχετεύουν τα οχή-
ματα προς το δημοτικό οδικό δί-
κτυο.

Οι συνεχόμενες διακυμάνσεις 
της τελευταίας διετίας ενισχύσουν 
ακόμα περισσότερο το πρόβλη-
μα, διότι τα δεδομένα, στα οποία 
εδράζονται οι ρυθμίσεις των φα-
ναριών, ανατρέπονται διαρκώς. 
Τα έξυπνα φανάρια θα δώσουν 
τη λύση, καθώς η λειτουργία τους 
θα προσαρμόζεται βάση των real 
time δεδομένων.

Οι οδικοί όμως άξονες απο-
τελούν συγκοινωνούντα δοχεία 
και απαιτείται ευρύτερη κάλυψη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ατ-
τική λειτουργούν, αυτή τη στιγμή, 
36.352 φωτεινοί σηματοδότες.

Όσον αφορά τη λεωφόρο Κη-
φισού, παραμένει στα κόκκινα, 
καθώς αποτελεί την κεντρικότε-
ρη οδική αρτηρία της χώρας μας 
με το μεγαλύτερο αριθμό διελεύ-
σεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας της Περιφέρειας Αττικής, κα-
τά την τρίτη εβδομάδα του Μαρτί-
ου οι καθυστερήσεις στον Κηφισό 
κατέγραψαν αύξηση σε ποσοστό 
9,8%, σε σχέση με την αντίστοι-
χη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. 
Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Λα-
μία καταγράφηκε αύξηση των δι-
ελεύσεων κατά 14,2%, τις πρωι-
νές ώρες αιχμής.

Αξίζει να συνυπολογίσουμε 
ότι οι αστικές συγκοινωνίες της 
πρωτεύουσας δεν έχουν ξεπερά-
σει μέχρι στιγμής το 75% του επι-
βατικού κοινού, που τις χρησι-
μοποιούσε πριν την περίοδο της 
πανδημίας.

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια 
συγκλονιστική ανατροπή στο μέ-
τωπο της πανδημίας, εκτιμάται 
πως η ολική επαναφορά στα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς θα γίνει 
μετά το καλοκαίρι. Οι επικυρώ-
σεις των εισιτηρίων στην περίοδο 
προ του κορωνοϊού, είχαν φτάσει 
περίπου τα 2 εκατομμύρια ημερη-
σίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΑΣΑ.

Οι Αθηναίοι πιστοί στο Ι.Χ. 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση στην πόλη

και προκαλούν κυκλοφοριακό έμφραγμα

Με τις υποδομές της πόλης να είναι φτιαγμένες για
1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ σήμερα κυκλοφορούν

στην Αττική περίπου 2,5 εκατομμύρια οχήματα,
απαιτούνται δραστικές παρεμβάσεις ώστε οι δρόμοι
να μην γίνουν απροσπέλαστοι τα επόμενα χρόνια.

Του Κίμωνα Λογοθέτη 
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ΣΥΝΕΝΤΥΕΞΗ/

«Γ
ια πρώτη φορά 
δημιουργήθηκε η 
Ολοκληρωμένη 
Χωρική Επένδυση 

για την ΠΕ Νήσων, ένα χρηματο-
δοτικό εργαλείο ΕΣΠΑ αποκλειστι-
κά και μόνο για τα νησιά», αναφέ-
ρει η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων 
Αττικής κα Βασιλική Μπόγρη στην 
Today Press και στη δημοσιογράφο 
Δήμητρα Κούτρα.

Επίσης, τονίζει ότι η Περιφέ-
ρεια Αττικής επενδύει στη δημι-
ουργία βασικών υποδομών, που 
θα βοηθήσουν την τουριστική μη-
χανή στα κοντινά στην Αθήνα νη-
σιά, όπως λιμενικά έργα, το ελικο-
δρόμιο στην Ύδρα, η μελέτη για 
δημιουργία λιμενίσκου τουριστι-
κών σκαφών στον Αγ. Νικόλαο 
Σαλαμίνας και πολλά άλλα. Ακο-
λουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:  

n Πόσο εύκολο είναι για μία γυ-
ναίκα, μητέρα με δύο παιδιά, να 
είναι και Αντιπεριφερειάρχης 
Νήσων;
Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι 
αρκετά δύσκολο, αλλά όχι ακα-
τόρθωτο! Από την πρώτη στιγμή 
που αποφάσισα να ασχοληθώ με 
τα κοινά, η οικογένεια μου ήταν 
δίπλα μου και εξακολουθεί να με 
στηρίζει. Το γεγονός ότι είμαι μη-
τέρα είναι μεγάλο κίνητρο για τη 
δουλειά μου, καθώς προσπαθώ 
μέσα από αυτή να βάλω και εγώ 
ένα λιθαράκι, προκειμένου τα παι-
διά μου και όλα τα παιδιά να έχουν 
ένα καλύτερο μέλλον. Εξάλλου, το 
έχουμε αποδείξει πια ότι οι γυναί-
κες μπορούμε επάξια να κερδίζου-
με δύσκολες μάχες, τόσο σε κοινω-
νικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. 
Σίγουρα σε σχέση με προηγούμε-
να χρόνια, η θέση της γυναίκας 
στην πολιτική είναι πολύ πιο δυ-
ναμική και κατοχυρωμένη, αλλά 

πάντα υπάρχουν περιθώρια βελ-
τίωσης!

n Ποιες οι σχέσεις σας με τους 
δημάρχους της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων Αττικής; Πόσο 
δύσκολο κάνει το έργο σας η νη-
σιωτικότητά τους;
Το κατά πόσο ευδοκιμεί η συνερ-
γασία μας με τους δήμους μπορεί 
να κριθεί μόνο από τους πολίτες, 
καθώς είναι εκείνοι που βιώνουν 
στην καθημερινότητά τους τα απο-
τελέσματά της. Βασικό ζητούμε-
νο είναι να βρισκόμαστε εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται 
και να είμαστε συνεπείς στις κινή-
σεις που οφείλει να κάνει η κάθε 
πλευρά, ώστε να έχουμε το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. Το μόνο σίγου-
ρο είναι ότι όλοι κρινόμαστε από το 
έργο μας! Η νησιωτικότητα των δή-
μων μας, αδιαμφισβήτητα, αποτελεί 
πηγή ομορφιάς και μας δίνει πολλά 
πλεονεκτήματα για να μπορέσου-
με να αδράξουμε ευκαιρίες για την 
ανάπτυξή τους. Παρ’ όλα αυτά, σί-
γουρα δημιουργούνται εξειδικευμέ-

νες ανάγκες, τόσο για τα νησιά όσο 
και για την Τροιζηνία και τα Μέθα-
να. Στόχος μας είναι να αντιμετω-
πίζουμε ισάξια οποιοδήποτε πρό-
βλημα προκύπτει, αξιοποιώντας τα 
μέσα που διαθέτουμε και προσπα-
θούμε να δίνουμε την καλύτερη δυ-
νατή λύση. Οι πολίτες και η βελτίω-
ση της καθημερινότητάς τους, από 
την πρώτη στιγμή, ήταν προτεραι-
ότητά μας και παραμένουμε πιστοί 
σε αυτήν.  

n Ποιες κινήσεις θα γίνουν από 
πλευράς σας, ώστε να τονωθεί ο 
τουρισμός μιας και έρχεται κα-
λοκαίρι;
Τα νησιά μας αποτελούν κοντινούς 
προορισμούς με μεγάλο φυσικό και 
πολιτιστικό πλούτο. Καθένα από 
αυτά έχει τη δική του ιστορία και 
τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. 
Σίγουρα όμως, όλα ξεχωρίζουν για 
την απαράμιλλη φιλοξενία των κα-
τοίκων τους, τις μαγευτικές παραλί-
ες τους και το εύρος των δραστηρι-
οτήτων που προσφέρουν. 

Εμείς, ως Περιφέρεια Αττικής, 

προσπαθούμε να αναδείξουμε την 
τουριστικότητα και τον χαρακτήρα 
των νησιών μας, επιδιώκοντας να 
αποτελούν πόλους έλξης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και όχι μόνο τους 
καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, προσπα-
θούμε να δημιουργήσουμε παράδο-
ση θεματικού τουρισμού, όπως π.χ. 
αθλητικού τουρισμού, μέσα από την 
καθιέρωση μεγάλων αθλητικών γε-
γονότων, όπως το Porosea, Hydra 
Swim Run, Αγώνες Δρόμου Καπο-
δίστριας στην Αίγινα, Αγώνες Ορει-
νής Ποδηλασίας στη Σαλαμίνα και 
στα Μέθανα κ.α. Με αυτό το τρόπο, 
ενισχύουμε την τοπική επιχειρημα-
τικότητα, προσελκύουμε αθλητές 
από όλο τον κόσμο και ενισχύουμε 
την ενασχόληση των νέων πολιτών 
με τον αθλητισμό.

Επίσης, επενδύουμε στη δημι-
ουργία βασικών υποδομών που θα 
βοηθήσουν την τουριστική μηχανή 
μας, όπως λιμενικά έργα σε όλα τα 
νησιά, το ελικοδρόμιο στην Ύδρα, η 
μελέτη για δημιουργία λιμενίσκου 
τουριστικών σκαφών στον Αγ. Νι-
κόλαο Σαλαμίνας και πολλά άλλα.

n Ένα πολύ σημαντικό κομμά-
τι για την υλοποίηση των έργων 
είναι η χρηματοδότηση. Ποια εί-
ναι τα εμπόδια που προκύπτουν 
σε αυτό το κομμάτι και πώς τα 
αντιμετωπίζετε;
Οι δήμοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν 
διαθέτουν τις περισσότερες φορές 
τα χρήματα για πολύ μεγάλα έργα. 
Επομένως, ερχόμαστε εμείς ως Πε-
ριφέρεια Αττικής, έπειτα από αίτη-
μα και κατάθεση μελέτης από τους 
δήμους, να αναλάβουμε τη χρημα-
τοδότηση είτε μέσω Ίδιων Πόρων 
είτε μέσα από ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα και  επιβλέπουμε τη διαγωνι-
στική διαδικασία. Πολλές φορές, η 
εύρεση χρηματοδοτικού εργαλεί-
ου είναι μία αρκετά περίπλοκη δι-
αδικασία. Φέτος, όμως, έπειτα από 
παρέμβαση του ίδιου του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής, κου Πατούλη, 
για πρώτη φορά δημιουργήθηκε η 
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυ-
ση για την ΠΕ Νήσων, ένα χρημα-
τοδοτικό εργαλείο ΕΣΠΑ αποκλει-
στικά και μόνο για τα νησιά. Πριν 
λίγες ημέρες ξεκινήσαμε με στελέ-
χη του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
της Περιφέρειας Αττικής τον κύ-
κλο ενημερωτικών συναντήσεων 
με τους δήμους, με πρώτη μας στά-
ση τη Σαλαμίνα, όπου και εξετάσα-
με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
του νησιού σε έργα και δράσεις. 
Ευελπιστούμε έως τις 20 Μαΐου να 
έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος συνα-
ντήσεων και με τους υπόλοιπους 
δήμους. Είμαστε πολύ υπερήφανοι 
και χαρούμενοι για αυτήν την εξέλι-
ξη, που θα καταφέρει να ξεμπλέξει 
από τα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας τη χρηματοδότηση των έργων 
και θα δώσει νέα πνοή και ώθηση 
για τη δημιουργία περισσότερων 
υποδομών.

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΜΠΟΓΡΉ
 (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΉΣ ΝΉΣΩΝ ΑΤΤΙΚΉΣ) 

Όλοι κρινόμαστε από το έργο μας!

«Οι γυναίκες, πλέον, μπορούμε επάξια να κερδίζουμε δύσκολες 
μάχες, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο».
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Νομαρχιακή Επιτροπή
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στους
Δήμους της Ανατ. Αττικής

Μ
ε υποδειγματικό τρόπο διεξήχθη-
σαν οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙ-
ΝΑΛ για τις Τοπικές Οργανώσεις, 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή, τους συ-

νέδρους και την επιλογή του ονόματος της παράτα-
ξης, την περασμένη Κυριακή 8 Μαΐου, στην Ανα-
τολική Αττική.

Στους δέκα (10) Δήμους της Ανατ. Αττικής, προ-
σήλθαν και ψήφισαν περισσότεροι από 4.000 πολί-
τες, φίλοι και μέλη της παράταξης. Εντυπωσιακή 
ήταν η προσέλευση νέων ανθρώπων, που με εκτι-
μήσεις των διοργανωτών, ξεπέρασε το 45%, καθώς 
και ο μεγάλος αριθμός συμμετοχής των γυναικών.

Όπως μας τόνισαν τοπικά στελέχη, δεν είναι τυ-
χαίο ότι στα νέα όργανα, αλλά και για το Συνέδριο, 
εκλέχτηκαν πολλοί νέες και νέοι, αλλά και αρκετές 
γυναίκες. Για την επιλογή του ονόματος της παράτα-
ξης, καθολική ήταν η απόφαση των μελών και φίλων 
που ψήφισαν και αγγίζει το 98% για να ονομαστεί 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Για το καθοδηγητικό όργανο, τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή του Κινήματος, ο πρ. Δήμαρχος Παλλή-
νης και πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατ. Ατ-
τικής, Γιώργος Σμέρος, συγκέντρωσε τον εντυπω-
σιακό αριθμό των 850 ψήφων, με μεγάλη διαφορά 
από τον δεύτερο, και είναι πρώτος στην κατάταξη.

Στο πρόσωπό του εμπιστεύτηκαν οι πολίτες τη 
μεγάλη προσφορά και συμμετοχή στον χώρο της 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην Υγεία.

Σε επικοινωνία μαζί του, μεταξύ άλλων, μας δή-
λωσε: «…Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου για τη συμμετοχή τους αυτή και 
για την εμπιστοσύνη τους για την τιμητική εκλογή 
μου στην πρώτη θέση, ανάμεσα σε εκλεκτούς συ-

ντρόφους και συντρόφισσες.
Τα προβλήματα είναι πολλά, οι προκλήσεις 

ακόμα περισσότερες, και η Σοσιαλδημοκρατία 
οφείλει να δώσει λύσεις. Η νέα ηγεσία του Κινή-
ματος, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, προτεί-
νει τεκμηριωμένες λύσεις για όλα τα τρέχοντα ζη-
τήματα μακριά από το πολιτικό κόστος.

Χρέος μας, πλέον, αυτές οι λύσεις να τεθούν 
υπόψιν της κοινωνίας, να διαμορφωθούν βάσει 
προγραμματικών θέσεων και να γίνουν πλειοψη-
φικές θέσεις.

Προχωράμε δυνατά και μαζικά για τις επόμε-
νες μάχες. Θα νικήσουμε».

του Γιώργου Γκόντζου

για τη Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στους Δήμους της Ανατ. Αττικής

Πώς τα εγκαίνια των  νέων γραφείων 
της ΔΕΕΠ, στο Μαρκόπουλο,
οδηγήθηκαν σε φιάσκο
H φιέστα που είχε προγραμματίσει η κα Βανίτα Σοφρώνη, για τα 
εγκαίνια των γραφείων στο Μαρκόπουλο, κατέληξε σε Βατερλό. Και 
το λέμε,  διότι μετά βίας παρευρέθηκαν 200 άτομα, εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα μισά ήταν στελέχη από τις 13 ΔΗΜΤΟ, 30 άτομα 
περίπου ήταν τα μέλη της Νομαρχιακής  με τις συντρόφους τους 
και καμιά τριανταριά οι βουλευτές, οι υποψήφιοι βουλευτές και οι 
συνοδοί τους.
Δεν χρειάζεται να είσαι μαθηματικός για να καταλάβεις αν ο κόσμος 
της Νέα Δημοκρατίας στήριξε τη συγκεκριμένη κίνηση. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν παραβρέθηκαν πάνω από 20 έως 30 άτομα στα 
εγκαίνια, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκειά τους, οι 
ψηφοφόροι της Ν.Δ. Ανατολικής Αττικής, στους λάθος χειρισμούς 
που κάνει η κα Σοφρώνη.
Το έχουμε πει ξανά, η πρόεδρος της ΔΕΕΠ κάνει κακό. Ακόμα 
και τον πρωθυπουργό δεν σεβάστηκε με το να διακινεί «ράδιο 
αρβύλα» πως θα πάει στα εγκαίνια! Σίγουρα, η εν λόγω κυρία έχει 
δυσαρεστήσει το Μαξίμου, αφού εκτός τον προσωπικό της στόχο 
να εκλεγεί ξανά ο άντρας της δήμαρχος Σαρωνικού (πράγμα που 
δεν βλέπουμε να γίνεται με τίποτα), κάνει και επιλεκτικές κινήσεις, 
στηρίζοντας κάποιους υποψηφίους βουλευτές, δημιουργώντας 
βέβαια τη δυσαρέσκεια των άλλων.
Ένα είναι σίγουρο. Με πρόεδρο της ΔΕΕΠ την κα Βανίτα Σοφρώνη, 
η Νέα Δημοκρατία δεν θα τα πάει καλά στην Ανατολική Αττική. 

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΜΈΡΟΣ
ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΙ ΜΈ ΔΙΑΦΟΡΑ

Πολιτικός «κωλοτούμπας» ο Δημοτικός Σύμβουλος της Ραφτοπούλου

Στο τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου, σχεδόν το σύ-
νολο των κομμάτων εξουσίας, είναι σε φάση 
εσωτερικών διεργασιών με πανελλαδικά συνέ-
δρια. Εμείς ανακαλύψαμε ένα πολιτικό φυντάνι 
στην παράταξη της κας Ραφτοπούλου, που έχει 
πάρει σβάρνα τα συνέδρια και αλλάζει πολιτική 
ταυτότητα, όπως τα πουκάμισα! Στις 22/3/2022 
γράφτηκε ηλεκτρονικά στο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε 
μέλος του για να ψηφίσει στις εσωκομματικές 
εκλογές του.

 Στις 6/5/2022, σε λιγότερο από 1,5 μήνα, 

δηλαδή, συμπεριελήφθη στο ψηφοδέλτιο του 
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και δήλωσε υποψηφιότητα 
για μέλος της Τοπικής Οργάνωσης και σύνε-
δρος. Ποιος είναι; Ο κος Δημήτρης Μποτζιο-
λής. Τελικά, ο κος Μποτζιολής, σε ποιο κόμμα 
ανήκει; Είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ, είναι 
ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ή όπου βρίσκει κόμμα μπαί-
νει;

Σε λίγο καιρό, τον βλέπουμε να πηγαίνει 
στη Νέα Δημοκρατία... Βέβαια, πρέπει να τον 
ενημερώσουμε πως εκεί, πριν καν φτάσει στην 

είσοδο, θα τον κάνουν μεταβολή και θα τον 
διώξουν.

Με τέτοιους πολιτικούς κωλοτούμπες, πού 
πάτε κα Ραφτοπούλου; Σίγουρα για τον… χο-
ρό του Ζαλόγγου. Όσο για αυτούς που στηρί-
ζουν τον εν λόγω κύριο, καλό θα είναι να κα-
ταλάβουν πως δεν είναι κριτές σε διαγωνισμό 
ενόργανης γυμναστικής. Θαυμάσια η τέχνη, 
δεν λέω. Σκεφτείτε, όμως, πόσες κωλοτούμπες 
μπορεί να κάνει αν εκλεγεί Δημοτικός Σύμβου-
λος πλειοψηφίας.



Κ
ατά τη συζήτηση, ανα-
πτύχθηκε ένας ειλικρι-
νής διάλογος, μια αμ-
φίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ της κας Δίπλα και των 
στελεχών της περιοχής.

Δεν ήταν μια απλή συνάντη-
ση γνωριμίας αλλά μια ουσια-
στική συζήτηση, κατά την οποία 
κατατέθηκαν απόψεις, θέσεις και 
ιδέες για την ανάπτυξη της ευρύ-
τερης περιοχής του Δήμου Παλ-
λήνης. 

Η κα Δίπλα εξήγησε ότι κινη-
τήρια δύναμη για να αποφασίσει 
να διεκδικήσει τον δήμο είναι η 
αγάπη της για την πόλη που ζει, 
πως η Παλλήνη, ο Γέρακας και 
η Ανθούσα έχουν μεγάλες δυνα-
τότητες ανάπτυξης και ότι ο Δή-
μος Παλλήνης μπορεί να πρω-
ταγωνιστήσει στη νέα εποχή τα 

επόμενα χρόνια. Η παρουσία, 
πάντως, ικανών στελεχών του 
Δήμου Παλλήνης, αλλά και ο 
παλμός που επικράτησε κατά 
την πρώτη αυτή συγκέντρωση, 
δείχνουν ότι τελικά έχει βρεθεί 
η υποψήφια δήμαρχος, η οποία 
θα συσπειρώσει στο πρόσωπό 
της όλα τα στελέχη του δήμου.

Μάλιστα, τον προσεχή μήνα, 
από ό,τι ανακοίνωσε η κα Δίπλα, 
θα κάνει και την πρώτη επίσημη 
εμφάνιση, ανακοινώνοντας το 
όνομα του συνδυασμού και τους 
πρώτους υποψηφίους.

Για πρώτη φορά, τελικά, ο 
απερχόμενος δήμαρχος, κος 
Θανάσης Ζούτσος, νιώθει την 
ανάσα του αντιπάλου τόσο κο-
ντά και σίγουρα η κα Δίπλα θα 
τον στείλει στο χρονοντούλαπο 
της ιστορίας. 
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Έντυπωσιακή η πρώτη  
συγκέντρωση στελεχών 
της υποψήφιας 
Δημάρχου, Μαρίας Δίπλα 
Έκανε πολλούς, δικαίως, να κάνουν λόγο για «μια συγκέντρωση νίκης»

Αυτοκόλλητα της περιφέρειας
έχουν τοποθετηθεί παράνομα σε ΙΧ
αυτοκίνητο συγγενικού προσώπου
της κας Ευρώπης Κοσμίδη.

Απύθμενο
το θράσος της
Των Χαιρετισμών η εποχή μπορεί να πέρασε, αλλά ο τίτλος 
ακολουθεί το «Χαίρε» με ειρωνικό, βεβαίως πρόσημο. 
Το θράσος μερικών πολιτικών μάς είναι οικείο. Το απύθμενο 
θράσος το συναντάμε από καιρού εις καιρόν μεμονωμένα, 
αλλά τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, όλο και πιο 
συχνά. Λες και αντί για ντροπή, συστολή και σοβαρότητα, 
κάποιοι από τον πολιτικό κόσμο, έχουν βαλθεί να δικαιώσουν 
τη χειρότερη εικόνα που μπορεί να έχουν οι πολίτες για την 
κάστα τους. Τα γράφουμε αυτά, διότι συγγενικό πρόσωπο της 
κας Κοσμίδη, έχει τοποθετήσει αυτοκόλλητα της περιφέρειας 
σε Ι.Χ.  αυτοκίνητο, πράγμα που είναι αντιποίηση αρχής και 
φυσικά αυτό είναι σε γνώση της κας Κοσμίδη.
Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, δύο αυτοκόλλητα 
έχουν κολληθεί στο πίσω μέρος, ενώ από ένα στα πλαϊνά. 
Προκύπτει, βέβαια, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, ποιος  
έδωσε το δικαίωμα στην κυρία Κοσμίδη να εκτυπώσει 
αυτά τα αυτοκόλλητα και πώς το έπραξε η ίδια, χωρίς να 
ρωτήσει κανέναν. Κανείς από την περιφέρεια δεν έχει δει τα 
αυτοκόλλητα αυτά, τα οποία είναι πάνω από δύο χρόνια στο 
συγκεκριμένο αυτοκίνητο; Κα Κοσμίδη, αν αντιλαμβάνεστε 
έτσι τη θέση της περιφερειακής συμβούλου, και λειτουργείτε 
με τέτοιο θράσος, ειλικρινά  λυπούμαστε.
Μάλλον θα πρέπει να σας τραβήξει το αυτί ο κος Πατούλης 
για δεύτερη φορά,  γιατί με την πρώτη δεν καταλάβατε. Θα 
περιμένουμε τις απαντήσεις σας.
Φυσικά, σε αυτή τη χώρα είναι «παράδοση» να μην 
απολογείται κανείς, και το ίδιο πιστεύουμε ότι θα περάσετε 
και εσείς. Τέλος, οι αποκαλύψεις προϋποθέτουν πολιτική 
βούληση για τη διόρθωσή τους, ενεργοποίηση των πολιτών 
που θα τιμωρούν στις εκλογές τους υπαίτιους, έτσι ώστε να 
υπάρχει φόβος πολιτικής τιμωρίας.  Πρέπει, επιτέλους, να 
τελειώνει η  πολιτική αλαζονεία, από όπου κι αν προέρχεται 
αυτή, για να μην αποθρασύνονται αυτοί που τελικά 
διαπράττουν  τέτοια πολιτικά εγκλήματα.
Η πολιτική αλαζονεία της κας Ευρώπης Κοσμίδη είναι ένα 
βαρέλι χωρίς πάτο. Κύριε Πατούλη, μπορεί να τις έχετε 
αφήσει τα αυτοκίνητα, κακώς βέβαια, αλλά το να έχει 
κολλήσει αυτοκόλλητα η κα Κοσμίδη σε Ι.Χ., αυτό είναι άνευ 
προηγουμένου. Περιμένουμε τις ενέργειές σας.

Η κα Δίπλα εξήγησε ότι 
κινητήρια δύναμη για να 
αποφασίσει να διεκδικήσει 
τον δήμο είναι η αγάπη 
της για την πόλη που ζει, 
πως η Παλλήνη, ο Γέρακας 
και η Ανθούσα έχουν 
μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης και ότι ο Δήμος 
Παλλήνης μπορεί να 
πρωταγωνιστήσει στη νέα 
εποχή τα επόμενα χρόνια.



Σκουπίδια
Νέο πρόγραμμα, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Ανάπτυξης για το «Ο ρυ-
παίνων πληρώνει», ανοίγει μέσα στις 
επόμενες ημέρες το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.  Όπως δή-
λωσε στη στήλη υψηλόβαθμος στέλε-
χος του ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα που θα 
ανοίξει αφορά την κατάθεση προτά-
σεων από τους δήμους για την εφαρ-
μογή του συστήματος «Πληρώνω όσο 
πετάω», γνωστό στη διεθνή κοινότη-
τα ως «pay-as-you-throw» (PAYT), 
με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των 
απορριμμάτων με την εμπλοκή όσων 
τα παράγουν. Πρόκειται για ένα μέτρο 
που θα χρεώνει τους καταναλωτές για 
την ποσότητα των σκουπιδιών που πε-
τούν, ενώ οι δήμοι θα μπορούν να χρε-
ώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε 
όλους όσους παράγουν λιγότερα από-
βλητα ή και ανακυκλώνουν περισσό-
τερο. Στην Ελλάδα, το συγκεκριμέ-
νο σύστημα θα καταστεί υποχρεωτικό 
για όλους τους δήμους με πληθυσμό 
άνω των 100.000 κατοίκων από την 
1η Ιανουαρίου του 2023 και άνω των 
20.000 κατοίκων από την 1η Ιανουα-
ρίου 2028.

Πληθωρισμός 1
Περαιτέρω κλιμάκωση του πληθω-
ρισμού αναμένεται μέσα στο επόμενο 
δίμηνο -Μάϊο και Ιούνιο. Αυτό τουλά-
χιστον δήλωσε ανώτατο κυβερνητικό 
στέλεχος στη στήλη μας.  «Αναμένου-
με κορύφωση των πληθωριστικών πι-
έσεων τους επόμενους δύο μήνες και 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 
τον Ιούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά 
η ίδια πηγή.  Τον Απρίλιο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθω-
ρισμός σκαρφάλωσε στο 10,2%, φτά-
νοντας περίπου στα επίπεδα που είχε 
βρεθεί στα μέσα της 10ετίας του ‘90 με 
νόμισμα τη δραχμή, κυρίως λόγω των 
τιμών των ενεργειακών προϊόντων, που 
είναι υπεύθυνες για την αύξηση κατά 
6,61% του γενικού δείκτη, αλλά και των 
τροφίμων. Με βάση τα στοιχεία, οι τιμές 
στο φυσικό αέριο καταγράφουν, για τον 
Απρίλιο, αύξηση 122,6%, του ηλεκτρι-
κού ρεύματος κατά 88,8%, του πετρελαί-
ου θέρμανσης κατά 65,1% και των καυ-
σίμων και λιπαντικών κατά 29%.

Πληθωρισμός 2
Στις τιμές βασικών τροφίμων κα-
ταγράφονται αυξήσεις 22% στα 
έλαια και τα λίπη, 14,1% στα κρέ-
ατα, 13,8% στα νωπά λαχανικά, 
11,7% στα γαλακτοκομικά και τα 
αυγά και 10% στο ψωμί και τα δη-
μητριακά, λόγω του συνεχιζόμε-
νου πολέμου στην Ουκρανία που 
έχει μπλοκάρει τις εξαγωγές μεγά-
λων ποσοτήτων των δημητριακών.

Ταμείο 
Ανάκαμψης
Και κάτι για το τέλος... Ξεκίνη-
σε η πλατφόρμα που υποστηρί-
ζει την ηλεκτρονική υποβολή των 
επενδυτικών σχεδίων, για δανει-
ακή χρηματοδότηση από τους πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, «Ελλάδα 2.0». Η 
νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, 
στις υποβολές επενδυτικών σχε-
δίων να γίνονται και ηλεκτρονικά 
και αποτελεί την κεντρική πύλη 
εισόδου για τις ιδιωτικές επεν-
δύσεις που θα αξιολογηθούν για 
να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊ-
κή χρηματοδότηση, χάρη στους 
δανειακούς πόρους του «Ελλά-
δα 2.0». H πλατφόρμα υποβολής 
επενδυτικών σχεδίων είναι δια-
θέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον 
παρακάτω ιστότοπο: https://rrf-
gobeyond.gr/welcome.
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Μέσα στον Ιούνιο ανοίγει και το πρόγραμμα 
επιδότησης συσκευών. Πρόκειται για το πρό-
γραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» 
που αφορά την αντικατάσταση παλαιών ενεργο-
βόρων συσκευών και συγκεκριμένα κλιματιστι-
κών, ψυγείων και καταψυκτών με νέες συσκευ-
ές. Αξίζει να σημειωθεί πως οι παλαιές συσκευές 
θα πρέπει να λειτουργούν, ενώ η επιδότηση θα 

κυμανθεί από 35% έως 50%, ανάλογα με το ει-
σόδημα του επιδοτούμενου και χωρίς να υπάρχει 
κάποιο ανώτατο όριο. Οι συσκευές που μπορούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, είναι ψυγεία, κα-
ταψύκτες και κλιματιστικά. Υπενθυμίζεται ότι 
δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιδότηση πλυ-
ντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και ηλεκτρι-
κές κουζίνες.

Μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά η εται-
ρεία Πετρόπουλος, η οποία κατασκευάζει, δι-
ασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο 
εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας, 
κλείνει φέτος 100 χρόνια ιστορίας. Το ξεκί-
νημα έγινε το 1922 στη Θεσσαλονίκη από τον 
Πέτρο Πετρόπουλο (πατέρα των σημερινών 
βασικότερων μετόχων Κων/νου και Ιωάννη), 
με τη συναρμολόγηση των αυτοκινήτων Ford.

Όπως διαβάζουμε, «το ξεκίνημα έγινε λί-
γο πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή στη 
Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αποτελούσε για 
τον Ελληνισμό νέα σύνορα, αφού δεν είχαν 
καλά-καλά περάσει δέκα χρόνια από τότε που 
είχε απελευθερωθεί από την Οθωμανική κα-
τοχή. Ο Πέτρος Πετρόπουλος, μάλλον, δεν 
είχε ιδιαίτερους δεσμούς με αυτή την πόλη. 
Έτυχε να μετατεθεί εκεί ως εθελοντής της νε-
οσύστατης Ελληνικής Αεροπορίας.

Για την εποχή θεωρούνταν μορφωμένος, 
παρότι ήταν απλά ένας απόφοιτος λυκείου. 
Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν είχε λάβει κάποια 
επίσημη τεχνική κατάρτιση. Ήταν φανερό, 
πάντως, ότι είχε έφεση προς το νέο, το πρω-
τοποριακό. Επέλεγε να ρισκάρει, ακολουθώ-
ντας τους άβατους δρόμους και να κυνηγάει 

τις ευκαιρίες που άνοιγαν οι νέες γεωπολιτι-
κές ή τεχνολογικές συνθήκες. Ξεκίνησε, λοι-
πόν, να ασχολείται τον ελεύθερο χρόνο του 
με τις επισκευές αυτοκινήτων, ενώ ακολού-
θησε η συναρμολόγηση Αμερικανικών αυτο-
κινήτων Ford, για λογαριασμό του εισαγω-
γέα Μπόβεν Ρηζ».

100 χρόνια «Πετρόπουλος»

Επιδότηση συσκευών
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Sunlight
Επενδύσεις συνολικού ύψους 560 εκατ. ευρώ, με στόχο την 
επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε μπαταρίες μο-
λύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου και σε συστήματα αποθήκευ-
σης ενέργειας, καθώς επίσης στην εξασφάλιση και ενδυνά-
μωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και του δικτύου πωλήσεων, 
υλοποιεί η εταιρεία Sunlight. Για το 2021, οι ενοποιημένες πω-
λήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ των 271,9 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι παραγωγικές μονάδες σε Ξάνθη, Κομοτηνή και 
Βερόνα (Ιταλία) πέτυχαν υψηλά επίπεδα απόδοσης. Παράλ-
ληλα, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και η νέα μονάδα συ-
ναρμολόγησης μπαταριών στη Β. Καρολίνα των ΗΠA. 

Θεόνη και αντιδράσεις 
Δόθηκε το «πράσινο φως» σε νέα επένδυση της AHB 
GROUP, γνωστής στην αγορά για το εμφιαλωμένο νερό Θεό-
νη. Η επένδυση που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο πριν 
από λίγες ημέρες, αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της 
μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στον Δήμο 
Μουζακίου. Η συγκεκριμένη επένδυση, πάντως, συναντά την 
έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, αφού σύμφωνα με 
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προβλέπει την αύ-
ξηση της δυναμικότητας από 95.700 m3 σε 300.000 m3 ετη-
σίως. Αυτός είναι και ο λόγος των αντιδράσεων, αφού όπως 
υποστηρίζουν, θα δημιουργήσει πρόβλημα στο πότισμα των 
καλλιεργειών τους μήνες που στερεύει το ρέμα.

ΟΤΕ 1
Και επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός... το πρώτο τρίμη-
νο της νέας χρονιάς ξεκίνησε με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις 
για τον ΟΤΕ. Το Α’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του 
Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 4,7% και διαμορφώθηκαν 
σε €825,3 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,4%, 
στα €748,2 εκατ., επωφελούμενα από την ευνοϊκή βάση σύγκρι-
σης, λόγω πανδημίας, καθώς και από τις ισχυρές επιδόσεις σε Κι-
νητή, Τηλεόραση, Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ICT. Ο 
Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων €171,8 εκατ., υψηλότερα 
κατά €23,3 εκατ. σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λό-
γω της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία. 

ΟΤΕ 2
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ ανέφερε: «Σε ένα ασταθές περιβάλ-
λον, ιδίως στην Ευρώπη, πετύχαμε ένα ακόμη τρίμηνο ανάπτυ-
ξης, που θέτει τις βάσεις για μία επιτυχημένη χρονιά. Τα έσο-
δα και η κερδοφορία σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά. 
Στην Ελλάδα, τα έσοδά μας ενισχύθηκαν περαιτέρω, ως αποτέ-
λεσμα των επενδύσεων και των εμπορικών ενεργειών μας. Ανα-
κοινώσαμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αναμένεται να στη-
ρίξουν τις θετικές επιδόσεις, όπως η αναβάθμιση ταχυτήτων στις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και τα εμπλουτισμένα πακέ-
τα κινητής, που προσφέρουν περισσότερη φωνή και δεδομένα 
στους πελάτες μας. Αντιμέτωποι με υψηλότερα κόστη, ιδίως για 
ενέργεια, και με ένα δυναμικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα 
παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να διατηρήσουμε τις 
καλές μας επιδόσεις, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών. Διαθέτουμε ταλαντούχους ανθρώπους, ισχυρό brand, 
πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, σύγχρονες υποδομές και τη 
σωστή στάση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να αξι-
οποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν το 2022».

Επίθεση μετά τις καταγγελίες για λαθρεμπόριο

Σταθμός Μετρό: Τότε αντιδρούσαν… σήμερα το ζητούν!

Έχει καταγγείλει πολλές φορές τα κυκλώματα διακίνησης λα-
θραίων και νοθευμένων καυσίμων και το πρατήριό του δέχτηκε επί-
θεση. Τουλάχιστον 7-8 σφαίρες έριξε άγνωστος, τα ξημερώματα 
της Πέμπτης, στην τζαμαρία του πρατηρίου καυσίμων του προέδρου 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσί-
μων (ΠΟΠΕΚ), Θέμη Κιουρτζή, στην Περαία Θεσσαλονίκης, αφή-
νοντας στο δρόμο ένα Kalashnikov –πιθανότατα το όπλο της επί-
θεσης, η οποία έχει καταγραφεί σε video από κάμερες ασφαλείας. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση εκφοβισμού το πρα-
τήριο του Θέμη Κιουρτζή, ο οποίος έχει καταγγείλει πολλές φορές 
τα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων και νοθευμένων καυσίμων -εί-
ναι όμως άλλη μία φορά που οι δράστες διέφυγαν ανενόχλητοι. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΕΚ, με ανακοίνωσή του, κατήγγει-
λε την προσπάθεια φίμωσης και εκφοβισμού και στέκεται αλληλέγ-
γυο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και την άμεση αποκάλυψη και 
τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών της επίθεσης.

Την επαναφορά του αιτήματος για κατασκευή σταθμού του Με-
τρό στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής ζητά ψήφισμα, το 
οποίο θα τεθεί προς ψήφιση στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Όταν 
όμως κατασκευαζόταν η γραμμή 3, ο σταθμός προβλέπονταν να γί-
νει αρχικά στην κεντρική πλατεία της πόλης με τη γραμμή να κινεί-
ται κάτω από τη λεωφόρο Μεσογείων, έχοντας ως τερματικό σταθ-
μό την περιοχή του Σταυρού (αντί για τη Δουκίσσης Πλακεντίας). 
Το σχέδιο αυτό, όμως, συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από την το-

πική κοινωνία με το δήμο να ζητά τη μετακίνηση του σταθμού εκτός 
του κέντρου της πόλης, ώστε να μην επιβαρυνθεί επιπλέον η κυκλο-
φορία στους δρόμους. Τελικά, ο σταθμός που άνοιξε με καθυστέρη-
ση ετών «εξορίστηκε» σε αραιοκατοικιμένη περιοχή, ένα χιλιόμετρο 
μακριά και εντός των ορίων του δήμου Χαλανδρίου, αν και κράτησε 
το όνομα «Αγία Παρασκευή». Σήμερα όμως αντιλαμβανόμενοι όλοι 
τα πλεονεκτήματα από την ύπαρξη σταθμού μετρό, το ζήτημα κατα-
σκευής νέου σταθμού επί της κεντρικής πλατείας, επανέρχεται...

Απίστευτο το πόσα λεφτά 
ξοδεύουν οι Έλληνες για καφέ!

Το ασύλληπτο ποσό των 9,041 εκατ. ευρώ για την αγο-
ρά καφέ και ροφημάτων, με βάση τον καφέ από το σούπερ 
μάρκετ και τα καταστήματα εστίασης, ξοδεύουν κάθε ημέρα 
οι Έλληνες. Συνολικά, η αξία σε τιμές λιανικής της αγοράς 
καφέ στην Ελλάδα υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
στελεχών της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, στα 3,3 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ αφορούν την επιτόπια κατα-
νάλωση στα καταστήματα εστίασης, ενώ τα υπόλοιπα 300 
εκατ. ευρώ είναι ο τζίρος που κάνει το συγκεκριμένο προϊ-
όν στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας δαπανά 
ετησίως 307,83 ευρώ -σ.σ. ο υπολογισμός έχει γίνει με βά-
ση τον πληθυσμό της χώρας, χωρίς να υπολογίζεται στην 

πράξη ο αριθμός των ξένων τουριστών που επισκέπτονται 
την Ελλάδα- ποσό που αντιστοιχεί στο 50,13% του κατώτα-
του μισθού.

Κόστος, το οποίο αυξήθηκε 7,1% τον περασμένο Απρί-
λιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σύμφω-
να με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και θα 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, με βάση 
τους νέους τιμοκαταλόγους που έχουν στείλει οι εταιρείες 
στα συνεργαζόμενα δίκτυα.

Στο ράφι των σούπερ μάρκετ οι ανατιμήσεις είναι από 
0,50 ευρώ έως και 2 ευρώ το κιλό, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 
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Σ
ημαντική αύξηση των τι-
μών των ενοικίων κατα-
γράφεται τους τελευταίους 
μήνες. Αιτία, η συσσώρευ-

ση πολλών ετών τόσο της υποαπόδο-
σης των κατοικιών, που οδήγησε πολ-
λούς ιδιοκτήτες στην απότομη αύξηση 
των ζητούμενων ενοικίων, προκειμέ-
νου να περιορίσουν τις ζημίες των χρό-
νων της οικονομικής κρίσης, αλλά και 
στη μη δυνατότητα των ενδιαφερομέ-
νων να επενδύσουν στην αγορά ακι-
νήτου για την κάλυψη της στεγαστικής 
τους ανάγκης.

Μάλιστα, όσον αφορά το κέντρο 
της Αθήνας, όπου καταγράφονται και 
οι μεγαλύτερες αυξήσεις, οι τιμές ενοι-
κίασης έχουν αυξηθεί κατά 20%-30% 
κατά μέσον όρο την τελευταία τετρα-
ετία, ενώ στις περιοχές εκτός του κέ-

ντρου η αντίστοιχη άνοδος εκτιμάται 
ότι κινήθηκε πέριξ του 10%-15%. Το 
2021, η αύξηση των ενοικίων κυμάν-
θηκε από 3% έως 7%.  

Μην ξεχνάμε ότι από το 2009 και 
έπειτα, οι τράπεζες έπαψαν να χρημα-
τοδοτούν την αγορά κατοικιών (400 
εκατ. ευρώ νέα στεγαστικά δάνεια το 
10μηνο του 2019, όταν το 2005 οι εκδό-
σεις στεγαστικών δανείων ήταν 17δις 
ευρώ, το 2021 άγγιξαν τα 900εκατ. ευ-
ρώ και ο στόχος για το 2022 είναι το 
1,2-1,4 δις ευρώ), με αποτέλεσμα να 
σταματήσει κάθε οικοδομική δραστη-
ριότητα, ενώ η ζήτηση παρέμενε στα-
θερή. Κάθε χρόνο, 15.000 έως 20.000 
άνθρωποι-οικογένειες αναζητούν κα-
τοικία. Ορισμένοι από αυτούς, προ 
κρίσης, επέλεγαν την αγορά ακινήτου. 
Άρα, μέσα σε 10 χρόνια η ζήτηση άγ-

γιξε τις 150.000-200.000 κατοικίες, σε 
μια περίοδο που η οικοδομική δραστη-
ριότητα -ανέγερση νέων πολυκατοικι-
ών- ήταν ανύπαρκτη, ενώ παράλληλα, 
την ίδια χρονική περίοδο, η βραχυχρό-
νια μίσθωση κέρδιζε συνεχώς έδαφος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, οι επενδύσεις για την ανέγερ-
ση νέων κατοικιών στην Ελλάδα κα-
τέγραψαν συνολική πτώση της τάξεως 
του 95%, το διάστημα από το 2007 μέ-
χρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 
2016, ενώ η πτώση της ιδιωτικής οικο-
δομικής δραστηριότητας την περίοδο 
από το 2005 έως το τέλος του πρώτου 
εξαμήνου του 2016, άγγιξε το 93%. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι οι επενδύσεις 
σε κατοικίες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
μειώθηκαν από το 10,8% το 2007 σε 
μόλις 0,8% το 2015.

Σχεδόν 15 φορές λιγότερες κατοι-
κίες κατασκευάστηκαν το 2016 σε σύ-
γκριση με το 2007, όταν η οικοδομική 
δραστηριότητα βρισκόταν στο απόγειό 
της. Το πρώτο οκτάμηνο του 2016 ολο-
κληρώθηκαν μόλις 4.853 νέες κατοι-
κίες, όταν το αντίστοιχο διάστημα του 
2007 είχαν κατασκευαστεί 71.936 κα-
τοικίες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Τα άνωθεν στοιχεία καταδει-
κνύουν το μέγεθος της πτώσης της 
αγοράς κατοικίας κατά τη διάρκεια 
των μνημονιακών ετών, γεγονός που 
επισφραγίστηκε με τις τιμές των ακινή-
των να καταγράφουν απώλειες, που σε 

πολλές περιπτώσεις άγγιξαν το 42%.
Σύμφωνα με στελέχη της κτηματα-

γοράς, η άμεση ανάγκη για στέγαση, 
η συσσωρευμένη ζήτηση, η μη ύπαρ-
ξη νέων οικοδομών προς μίσθωση και 
ταυτόχρονα η χορήγηση νέων στεγα-
στικών δανείων από τα τραπεζικά ιδρύ-
ματα (που πλέον ζητούν το 25%-30% 
ιδία συμμετοχή από τον δανειολήπτη 
στην αγορά του ακινήτου), σε συνάρτη-
ση με τους σημερινούς μισθούς και αύ-
ξηση των εξόδων για τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό με έμμεσους ή/και άμε-
σους φόρους μέσα στη δεκαετία, οδή-
γησαν στη σημερινή εικόνα της κτημα-
ταγοράς όσον αφορά τις μισθώσεις.

Οι περιοχές 
Δύσκολη καθίσταται η αναζήτηση κα-
τοικίας άνω του 1ου ορόφου, κατάλ-
ληλη για οικογένεια, με 2Υ/Δ και με 
μίσθωμα που να μην ξεπερνάει τα 
600 ευρώ μηνιαίως. Τα διαθέσιμα, 
προς μίσθωση, ακίνητα με ζητούμε-
νο μίσθωμα έως 600 ευρώ, σύμφωνα 
με τις αναρτημένες αγγελίες σε ιστο-
σελίδες ακινήτων, στις περιοχές του 
κέντρου της Αθήνας αποτελούν το 
19,96% του συνόλου, στα Βόρεια Προ-
άστια μόλις το 0,71%, στα Νότια Προ-
άστια το 4,03%, στα Δυτικά Προάστια 
το 35,58%, στο Υπόλοιπο Αττικής το 
27,20% και στον Πειραιά το 35,46%. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδο-
μένα, τα νέα ζευγάρια και οι οικογένει-
ες που αναζητούν κατοικίες με 2Υ/Δ, 
άνω του 1ου ορόφου, με ζητούμενο μί-
σθωμα έως 600€/μήνα, μπορούν να 
αναζητήσουν ακίνητο, σύμφωνα με τις 
παραπάνω προδιαγραφές, στο κέντρο 
της Αθήνας αλλά θα πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι 8 στα 10 ακίνητα έως 600€/
μήνα είναι κατασκευής έως το 1980.

Παράλληλα, στα Δυτικά προάστια 
τα μισά ακίνητα με ζητούμενη τιμή πώ-
λησης έως 600€, είναι κυρίως ακίνη-
τα κατασκευής 1970-1990, ενώ στον 
Πειραιά είναι κατασκευής 1971-1980. 

Οι περιοχές του Υπολοίπου της Ατ-
τικής αποτελούν πλέον μονόδρομο για 
όσους αναζητούν κατοικίες νεότερης 
κατασκευής, όπου 3 στα 10 ακίνητα με 
ζητούμενο μίσθωμα έως 600€/μήνα, 
είναι κατασκευής 2001-2010. 

Συμπερασματικά, στον νομό Ατ-
τικής η διαθεσιμότητα προς μίσθωση 
κατοικιών είναι πολύ μικρή έναντι των 
προηγούμενων χρόνων. Παράλληλα, 
όπως προκύπτει από τις αναρτημένες 
αγγελίες σε ιστοσελίδες, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των ακινήτων με 2 Υ/Δ άνω 
του 1ου ορόφου, κατάλληλα για οικο-
γένειες, διατίθενται με ζητούμενες τι-
μές μίσθωσης άνω των 800 ευρώ/μή-
να, ιδιαίτερα για ακίνητα κατασκευής 
μετά το 2000. 

Πού θα βρεις
σπίτι με 600 ευρώ

Γιατί αυξήθηκαν
οι τιμές των ενοικίων 
Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές ενοικίασης έχουν αυξηθεί
κατά 20%-30% κατά μέσον όρο, την τελευταία τετραετία. 

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Στην Αττική, όπως 
προκύπτει από τις 
αναρτημένες αγγελίες 
σε ιστοσελίδες, το 
μεγαλύτερο μέρος 
των ακινήτων με 2 
Υ/Δ άνω του 1ου 
ορόφου, κατάλληλα για 
οικογένειες, διατίθενται 
με ζητούμενες τιμές 
μίσθωσης άνω των 800 
ευρώ/μήνα, ιδιαίτερα 
για ακίνητα κατασκευής 
μετά το 2000. 



ΚΡΙΟΣ
Στις 16/5 έχουμε μια έκλειψη Σελήνης στον 
Σκορπιό, που θα τακτοποιήσει ένα οικονομικό 
σου θέμα ή συμφωνία.  Η ζωή σου παίρνει μια 
εξελικτική πορεία και οι συνθήκες σε ευνοούν 
να πας ένα βήμα παρακάτω. Ένα κλίμα ανανέ-
ωσης διακατέχει τη διάθεσή σου, την εξωτερική 
σου εμφάνιση, αλλά και τα αισθηματικά σου θα 
αρχίσουν πλέον να ενεργοποιούνται. Η τύχη εί-
ναι με το μέρος σου και τίποτα δεν σε συγκρατεί 
από το να τολμήσεις και να αξιοποιήσεις κάθε 
ευκαιρία που σου δίνεται! Προσοχή στον εγωι-
σμό, την επιπολαιότητα και την παρορμητικότη-
τα που σε διακατέχει.  

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η έκλειψη Σελήνης στις 16/5 σε ωθεί σε βα-
θιά ενδοσκόπηση, αλλά και διερεύνηση, προ-
τού δράσεις. Ο Δίας, από το ζώδιο του Κριού, σε 
βοηθά να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις νέα 
πρόσωπα, να κάνεις νέες φιλίες, να δικτυωθείς 
και να ξεχωρίσεις στους κύκλους που ήδη κι-
νείσαι. Η δημοφιλία σου χτυπάει κόκκινο, ενώ 
λαμβάνεις προσοχή και στήριξη από πρόσωπα 
που δεν το περίμενες. Τώρα, μπορείς περισσό-
τερο από κάθε άλλη περίοδο, να κυνηγήσεις 
τα όνειρά σου και μέσα από την κοινωνική σου 
ενεργοποίηση θα δεις νέες ευκαιρίες να έρχο-
νται, για να κάνεις πράξη τα σχέδιά σου.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Η έκλειψη Σελήνης στον Σκορπιό, στις 16/5, θα 
ξεκαθαρίσει μια ερωτική σου υπόθεση. Ο Δίας 
λειτουργεί υποστηρικτικά για την ανέλιξή σου 
στον επαγγελματικό τομέα. Το διάστημα αυτό 
σε ευνοεί σε στόχους, προαγωγή, εύρεση ερ-
γασίας, ενώ είναι πιθανή και αυτονόμησή σου 
επαγγελματικά ή ακόμα και να αλλάξεις τελεί-
ως επαγγελματικό προσανατολισμό. Προσοχή, 
μην βιαστείς να πάρεις μία απόφαση της στιγ-
μής, αλλά να αξιοποιήσεις σωστά τον παράγο-
ντα της τύχης προς όφελός σου! Ζητήματα που 
αφορούν τον γάμο, τη δημιουργία οικογένειας 
και το κοινό μέλλον με τον σύντροφό σου, ευ-
νοούνται αυτήν την περίοδο.

ΛΕΩΝ
Η έκλειψη Σελήνης στον τέταρτο οίκο σου, στις 
16/5, ξεκαθαρίζει ένα οικογενειακό θέμα ή κάτι 

που έχει να κάνει με το σπίτι. Ο Δίας σου δίνει 
χέρι βοηθείας, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειά-
ζεσαι και θα σε κάνει να βρεις τη χαμένη σου αι-
σιοδοξία. Ανοίγονται νέες προοπτικές, αλλά και 
ευκαιρίες να ανανεώσεις τον εαυτό σου και τη 
ζωή σου. Το πλανητικό σκηνικό σε «σκουντά» 
να τολμήσεις, να φιλοσοφήσεις αλλιώς τα πράγ-
ματα και να έρθεις σε επαφή με νέα πρόσωπα. 
Επέκταση σπουδών, νέες γνώσεις κι εμπειρίες, 
σημαντικές προτάσεις, αλλά και ευκαιρία για 
κάποιο μεγάλο ταξίδι, δεν θα λείψουν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Καθυστερήσεις και μπερδέματα αναμένονται 
στον επαγγελματικό τομέα. Η έκλειψη Σελή-
νης στις 16/5, σε ωθεί να πάρεις σημαντικές 
αποφάσεις και να κλείσεις κεφάλαια, ακόμα 
και με απότομο τρόπο. Η ψυχολογία και η αισι-
οδοξία σου βελτιώνονται, καθώς αναθεωρείς 
σχέδια και φιλοσοφείς εκ νέου καταστάσεις του 
παρελθόντος. Ο Δίας από τον Κριό τονώνει ση-
μαντικά τα οικονομικά σου και σταδιακά θα 
μπορέσεις να ανακουφιστείς από χρέη του πα-
ρελθόντος. Υποθέσεις που σχετίζονται με κλη-
ρονομικά, μισθώσεις και πωλήσεις, μπαίνουν 
σε περίοδο εύνοιας. Επιπλέον, ο Δίας θα πυρ-
πολήσει με πάθος και ερωτισμό την προσωπι-
κή σου ζωή.

ΖΥΓΟΣ
Η έκλειψη Σελήνης στον Σκορπιό στις 16/5, σε 
βοηθά να βρεις μια οριστική λύση σε ένα οικονο-

μικό θέμα. Ο Δίας, από το ζώδιο του Κριού, έρ-
χεται να αναπτύξει και να εξελίξει περισσότερο 
τον τομέα των προσωπικών, αλλά και επαγγελ-
ματικών σου σχέσεων. Αν είσαι ελεύθερος/η, εί-
ναι βέβαιο ότι θα κάνεις νέες γνωριμίες και ένας 
νέος έρωτας θα μπει στη ζωή σου. Αν είσαι σχέ-
ση, ίσως πάρεις απόφαση για γάμο ή απόκτη-
ση οικογένειας και γενικά βρίσκεσαι ευνοημέ-
νος/η και ικανοποιούνται τα «θέλω» σου. Νέες 
σχέσεις και συνεργασίες μπορούν να δημιουρ-
γηθούν, που στο μέλλον θα σταθούν ωφέλιμες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στις 16/5, η έκλειψη Σελήνης πραγματοποιεί-
ται στο ζώδιό σου και σε παροτρύνει να κάνεις 
ένα νέο ξεκίνημα. Ο Δίας, παράλληλα, σε πα-
ρακινεί για περεταίρω ενεργοποίησή σου στον 
επαγγελματικό τομέα. Αν είσαι σε αναζήτηση 
εργασίας, θα σου δοθούν ευκαιρίες να βρεις 
αυτό που ψάχνεις. Αν ήδη εργάζεσαι, βελτιώ-
νονται οι εργασιακές συνθήκες και ανοίγονται 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρόοδο. Βελτίωση 
θα υπάρξει και σε θέματα φυσικής κατάστασης, 
ενώ είναι η κατάλληλη στιγμή για έναρξη φυσι-
κής δραστηριότητας ή και διατροφής. Προσοχή 
σε μικροατυχήματα και απροσεξίες. Προσοχή 
στις περιττές αγορές και απέφυγε τις επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η έκλειψη Σελήνης στις 16 του μηνός, μπορεί 
να σου αποκαλύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα 

πληροφορία που να σε βοηθήσει στην πορεία 
σου. Ο ενθουσιασμός και η όρεξη για ζωή επα-
νέρχονται και διψάς για διασκέδαση, έρωτα, χα-
ρά, ανεμελιά, κάτι το οποίο το έλκεις και το απο-
κτάς. Πολύ πιθανό, ο έρωτας να σου χτυπήσει 
την πόρτα και να σου φέρει δυνατά συναισθή-
ματα και να σε συναρπάσει. Δεν θα λείψουν τα 
φλερτ και οι νέες ερωτικές γνωριμίες. Αν είσαι 
ήδη σε σχέση, θα έρθεις πιο κοντά με τον σύ-
ντροφό σου και θα έρθουν ευκαιρίες τεκνοποί-
ησης, για όσους είστε στην προσπάθεια. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η έκλειψη Σελήνης στις 16/5 στο ζώδιο του 
Σκορπιού, σου ζητά να κάνεις ένα οριστικό ξε-
καθάρισμα στις φιλίες σου και στους ανθρώπους 
που επιλέγεις να έχεις στο πλευρό σου. Ο Δίας 
θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου, θα φέ-
ρει περισσότερη χαρά στο σπίτι και στην οικο-
γένεια, θα σου δώσει τις ευκαιρίες να ανακαινί-
σεις τον χώρο του σπιτιού ή και να κάνεις αλλαγή 
σπιτιού, ενώ θα βελτιώσεις και την ποιότητα της 
ζωής σου. Οι σχέσεις με την οικογένεια βελτιώ-
νονται και δεν θα λείψουν τα χαρμόσυνα συμβά-
ντα. Προσοχή σε υπερβολές και εντάσεις, όταν 
δεν εξελίσσονται όλα όπως θα ήθελες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η έκλειψη της Σελήνης στις 16/5 σε καλεί σε 
οριστικά ξεκαθαρίσματα σε εκκρεμότητες του 
παρελθόντος, ενώ δεν θα λείψει και η απογοή-
τευση για μία επαγγελματική υπόθεση, καθώς 
άλλα σχέδια είχες και αλλιώς βγήκαν. Ο Δίας 
σε θέτει σε εγρήγορση, τόσο πνευματική όσο 
και… κινητική. Επαφές, μετακινήσεις, ταξίδια, 
νέες γνωριμίες, όλα θα φέρουν ανανέωση στη 
ζωή σου. Οι προτάσεις που θα δεχθείς και οι 
άνθρωποι που θα γνωρίσεις, θα αποτελέσουν 
το τυχερό σου χαρτί για να πας τη ζωή σου ένα 
βήμα παραπέρα. Αλλαγή γειτονιάς, αγορά με-
ταφορικού μέσου και βελτίωση οικογενειακών 
σχέσεων, είναι στις τάσεις της περιόδου.

ΙΧΘΥΕΣ
Η έκλειψη της Σελήνης στις 16/5 θα σε φέρει 
πιο κοντά σ ’έναν στόχο σου ή στη συνειδητοποί-
ηση ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις, προκειμένου να 
φτάσεις πιο κοντά σε αυτόν. Ο Δίας σε βοηθά 
να απολαύσεις τα οφέλη και τα αποκτήματα της 
προηγούμενης περιόδου. Άνθιση στα οικονομι-
κά σου, αύξηση των εσόδων σου, ενώ θα κάνεις 
και μία πολυπόθητη αγορά που θα σε ικανοποι-
ήσει. Σημαντική θα είναι και η τόνωση της αυτο-
πεποίθησής σου, που θα σε βοηθήσει να λάβεις 
συναισθηματικά, όλα όσα έχεις δώσει μέσα από 
την ψυχή σου το περασμένο διάστημα.

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαΐου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EE

Καθοριστική έκλειψη Σελήνης

ΤΑΥΡΟΣ
Η έκλειψη Σελήνης στις 16/5 στον οίκο των 
σχέσεων και συνεργασιών, θα επιταχύνει ένα 
σημαντικό ξεκαθάρισμα σε μια σχέση. Ο Δίας 
σου δίνει δύναμη να ξεπεράσεις καταστάσεις 
που σε βασάνισαν και σε βοηθά να σηκώσεις 
και πάλι το κεφάλι και να αντιμετωπίσεις τις 
προκλήσεις αυτού του διαστήματος. Στα επαγ-
γελματικά, δεν θα λείψουν οι ευκαιρίες για 
να ανελιχθείς και να ξεχωρίσεις, αλλά και 
να μπορέσεις να κατευθύνεις τον στόχο, εκεί 
ακριβώς που θες.  Οι αιφνίδιες γνωριμίες δεν 
θα λείψουν, ενώ συνοδοιπόρους θα έχεις καλούς φίλους που θα σε ενεργοποι-
ούν τη στιγμή που το έχεις ανάγκη.

Το ζώδιο Τζι Τζι 
Χαντίντ
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Παροξυσμός στους ερυθρόλευκους οπαδούς!

«Παρών» σε ένα
ακόμη μεγάλο 
ραντεβού της ιστορίας 
του δήλωσε
ο Ολυμπιακός, που 
θα βρίσκεται
στο Βελιγράδι
το τριήμερο 19-21 
Μαΐου, για το Final 
Four της Euroleague! 

Μ
ετά από πέντε χρόνια 
απουσίας -η τελευ-
ταία φορά ήταν το 
2017, στην Κωνστα-

ντινούπολη- η ομάδα του Πειραιά 
επιστρέφει στην καταληκτική φά-
ση, για 11η φορά στην ιστορία της, 
7η τα τελευταία 14 χρόνια, με στό-
χο να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό.

 Η ομάδα του Γιώργου Μπατζώ-
κα επικράτησε με 3-2 νίκες στα πλέι 
οφ της πρωτοεμφανιζόμενης στη 
διοργάνωση Μονακό και θα ισο-
φαρίσει στις παρουσίες, στα τελικά 
της μεγαλύτερης διασυλλογικής δι-
οργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης, 
τον Παναθηναϊκό, έχοντας τρεις κα-
τακτήσεις του τροπαίου έναντι έξι 

του «αιωνίου» αντιπάλου της.
 Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμε-

τωπίσουν στις 19 Μαΐου την πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού 
Εφές, η οποία στοχεύει στην κατά-
κτηση back to back της Euroleague 
στη Stark Arena, ενώ στον άλλο 
ημιτελικό Μπαρτσελόνα και Ρε-
άλ Μαδρίτης θα μονομαχήσουν 
σε ένα ευρωπαϊκό, αυτή τη φορά, 
«clasico».

 Τελευταία ομάδα, που έχει κα-
ταφέρει να κερδίσει δύο σερί τίτ-
λους, είναι ο Ολυμπιακός με τις συ-
νεχόμενες κατακτήσεις, το 2012 και 
το 2013, σε Κωνσταντινούπολη και 
Λονδίνο, αντίστοιχα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δή-
λωσή του ανέφερε ότι «με βάση το 
budget των τεσσάρων μονομάχων 
στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός είναι 
το “αουτσάιντερ” για την κατάκτηση 

του τίτλου», ωστόσο τα στατιστικά 
έχουν αντίθετη άποψη! 

 Σύμφωνα με την Euroleague, ο 
Ολυμπιακός ήταν η δεύτερη καλύτε-
ρη ποιοτικά ομάδα στα πλέι οφ της 
διοργάνωσης, με 91,2 βαθμούς αξι-
ολόγησης έναντι 119,33 της Ρεάλ. 
Οι «ερυθρόλευκοι» κατέχουν και 
την πρώτη θέση στις ασίστ με 16,2 
ανά παιχνίδι. Η ομάδα του Γιώργου 
Μπαρτζώκα ήταν δεύτερη με ευ-

στοχία 37,6% στα τρίποντα (35,31% 
στην κανονική περίοδο), με πρώ-
τη τη Ρεάλ που έφτασε στο 43,9% 
(35,1% στην πρώτη φάση).

 Μεταξύ των 99 παικτών που 
αγωνίστηκαν στα πλέι οφ της 
Euroleague, o Kώστας Σλούκας και 
ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκονται στη 
δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, 
στο tendex (μαθηματικός στατιστι-
κός τύπος μπάσκετ που δημιουργή-
θηκε, προκειμένου να προσδιορίσει 
την απόδοση των παικτών μπά-
σκετ), με 18,2 και 18 βαθμούς, ενώ 
στη 14η θέση ισοβαθμούν, επίσης, 
ο Τόμας Γουόκαπ και ο Μουσταφά 
Φαλ με 12,6 πόντους.

Οι Σλούκας και Βεζένκοφ βρί-
σκονται επιπλέον στην 4η και 6η θέ-
ση των σκόρερ, με 14,8 πόντους και 
13,6, αντίστοιχα. Στην κατάταξη των 
παικτών στην τελική πάσα, ο Σλού-
κας είναι 3ος με 3,8 και ο Γουόκαπ 
6ος με 3,4 (πρώτος ο Νικ Καλάθης 
της Μπαρτσελόνα με 5,8).

Ο Παπανικολάου και Γουόκαπ 
ήταν στη δεύτερη θέση στα «κλεψί-
ματα» με 1,2 κλεψίματα ανά παιχνί-
δι, ενώ ο Φαλ τρίτος στις «τάπες» με 
μ.ο. 1,2. Ο Σλούκας ήταν και 7ος 
στη λίστα με τους πιο εύστοχους στα 
τρίποντα, με 57,8% (11/19)!

ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΑΣΤΈΡΙ  
ο Θρύλος στο Βελιγράδι

 Η μεγάλη «δίψα» για το βαρύτιμο 
τρόπαιο που επικρατεί στο ερυθρόλευκο 
στρατόπεδο, αντικατοπτρίζεται από 
την τρέλα στις τάξεις των οπαδών του 
Ολυμπιακού, για να προμηθευτούν ένα 
«μαγικό εισιτήριο» για τα παιχνίδια του 
Βελιγραδίου. 
Η EuroLeague ανακοίνωσε πως τα 
περίπου 12.500 εισιτήρια General Public 
για το Final Four του Βελιγραδίου (19-
21/5) εξαντλήθηκαν, από τα οποία τα 6.000 
έχουν καταλήξει σε χέρια οπαδών των 
Ερυθρόλευκων!
 Νούμερο, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί 
περεταίρω το επόμενο χρονικό διάστημα και 
όσο πλησιάζουμε περισσότερο στις ημέρες 
των αγώνων, καθώς έχουν μείνει κάποιες 

κενές θέσεις από πακέτα εισιτηρίων χορηγών 
της διοργάνωσης.
 Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της 
διοργανώτριας αρχής του Final Four, το 
45% των διαθέσιμων εισιτηρίων έχουν 
πάει σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Από εκεί 
και πέρα, το 16% κατέληξε σε Ισπανούς 
φιλάθλους (Ρεάλ και Μπαρτσελόνα) και το 
6% σε Ισραηλινούς (προφανώς, οπαδούς 
της Μακάμπι), ενώ το 5% των εισιτηρίων 
κατέληξαν σε Τούρκους (Αναντολού Εφές) 
και 5% σε Σέρβους, οι οποίοι δεν αποκλείεται 
να επισκεφτούν την αρένα του Βελιγραδίου 
«ντυμένοι στα Ερυθρόλευκα», τραγουδώντας 
για την Ελληνική ομάδα, καθώς είναι γνωστό 
ότι οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα και του 
Ολυμπιακού είναι «αδελφοποιημένοι».  
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Σ
ημαντικό βήμα για την εξασφάλιση ευρωπαϊ-
κού εισιτηρίου έκανε ο Παναθηναϊκός, καθώς 
επιβλήθηκε την Τετάρτη με 2-1 του Ολυμπιακού 
στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική 

των πλέι οφ της Super League, διευρύνοντας το αήττητο σε-
ρί του στο μίνι πρωτάθλημα. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του 
Γιοβάνοβιτς έμεινε για 10ο συνεχόμενο ματς μακριά από τις 
ήττες, κράτησε την 3η θέση και μάλιστα μείωσε στους δύο 
βαθμούς τη διαφορά της από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, που νωρί-
τερα έχασε στην έδρα του με 1-0 από τον Άρη. Στο ΟΑΚΑ η 
ΑΕΚ πέτυχε σημαντικό τρίποντο, καθώς επικράτησε με 3-0 
του ΠΑΣ Γιάννινα και πλέον προετοιμάζεται για τον... τελικό 
Ευρώπης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-2:
Αήττητος, ξαναγίνεται... Ευρωπαίος!
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστιας σημασίας νίκη στο «Γ. 
Καραϊσκάκης», με αντίπαλο τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, 
στην προσπάθεια που καταβάλλει για την επιστροφή του 
στα Κύπελλα Ευρώπης, μετά από 5 χρόνια. Η πρώτη νί-
κη για τους «πράσινους» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα 
από 8 χρόνια, ήρθε χάρη στα γκολ των Παλάσιος και Σένκε-
φελντ, με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο τελευταίο 20λεπτο 
με τον Τικίνιο, αλλά να μην βρίσκει γκολ ισοφάρισης. Στο 
10’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν από δυνατή κεφα-
λιά του Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή, κατέληξε σε ασίστ 
προς τον Παλάσιος, ο οποίος απέφυγε έξω απ’ την περιο-
χή τον Αβραάμ Παπαδόπουλο και πλάσαρε εξαιρετικά στην 
απέναντι γωνία, κάνοντας το 1-0 για τους «πράσινους». Από 
κόρνερ του Αϊτόρ στο 54’, ο Μπαρτ Σένκεφελντ πάτησε δυ-
νατά στην «καρδιά» της άμυνας των Πειραιωτών και με καρ-
φωτή κεφαλιά έκανε το 2-0.

ΠΑΟΚ - Άρης 0-1:
Θρίαμβος του Άρη στην Τούμπα!
Μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν ο 
Άρης, ο οποίος νίκησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 1-0. Οι 
«κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης πήραν το γκολ της νίκης στο 
64’, όταν ο Ντουκουρέ απέφυγε το τάκλιν του Ίνγκασον, μπή-
κε μετωπικά μετά από ωραία πάσα του Μαντσίνι και πλάσα-
ρε εύστοχα τον Πασχαλάκη.

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 3-0:
Νίκησε και τώρα... τελικός με Άρη
Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα 

στο ΟΑΚΑ και πλέον προετοιμάζεται για τον… τελικό Ευ-
ρώπης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το σκορ για 
την «Ένωση» άνοιξε ο Χατζισαφί στο 39’. Από βαθιά μπα-
λιά του Κριχόβιακ, σε πλάγια, θέση ο Ιρανός σούταρε δυ-
νατά, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λοντίγκιν και 
κατέληξε στα δίχτυα. Στο τέλος του ημιχρόνου η ΑΕΚ βρή-
κε και δεύτερο τέρμα με πέναλτι που κέρδισε ο Άμραμπατ. 
Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Μαροκινός, παρά τις δια-
φωνίες με κάποιους συμπαίκτες του, και πλάσαρε εύστοχα 
για το 2-0. Στο 60΄ ο Κριχόβιακ έγραψε το 3-0 και υπέγρα-
ψε τη νίκη της ομάδας του.

Τα σενάρια για την Ευρώπη
Στο «Κλ. Βικελίδης», στην αναμέτρηση του Άρη και της 
ΑΕΚ, θα κριθούν κατά μεγάλο ποσοστό τα εισιτήρια που 
οδηγούν στην Ευρώπη, μετά τα αποτελέσματα της 8ης αγω-
νιστικής των πλέι οφ. 

Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του «στο αιώνιο ντέρμπι», 
βρίσκεται σε θέση ισχύος στη μάχη για την Ευρώπη. Το «τρι-
φύλλι», στο χειρότερο σενάριο, θέλει δύο βαθμούς στα δύο 
τελευταία παιχνίδια κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεω-
φόρο και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ώστε να φτάσει στους 60 
πόντους και να έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία, κόντρα 
στον Άρη και την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να προκρι-
θεί ακόμα και αν χάσει τα δύο ματς που απομένουν, αρκεί να 
μην κερδίσουν σε κανένα από τα δύο παιχνίδια που απομέ-
νουν, ΑΕΚ και Άρης.

Αν ο Άρης νικήσει την ΑΕΚ, το Σάββατο (14/5) στη 
Θεσσαλονίκη, και ο Παναθηναϊκός δεν χάσει από τον ΠΑΣ 
στη Λεωφόρο, τότε «κλειδώνει» την Ευρώπη.

Το Σάββατο η ΑΕΚ πάει στο Χαριλάου να παίξει με τον 
Άρη, με τον οποίο τώρα είναι ισόβαθμη με 56 βαθμούς. Aν 
κερδίσει, έστω και με ένα γκολ διαφορά, αυτόματα της δίνει 
το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το παιχνίδι αυτό είναι τελικός για 
τις δύο ομάδες αφού όποιος χάσει, χάνεται. Ενώ με ισόπα-
λο αποτέλεσμα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει την τελευταία 
αγωνιστική των πλέι οφ.

Στην περίπτωση που Άρης και ΑΕΚ δεν κερδίσουν σε 
κανένα από τα δύο παιχνίδια, που μένουν μέχρι το φινάλε 
των playoffs, και το μεταξύ τους παιχνίδι έρθει ισοπαλία, τό-
τε ο Παναθηναϊκος τερματίζει σίγουρα τρίτος και ο Άρης εί-
ναι αυτός που κατακτά την τέταρτη θέση.

Σε ενδεχόμενη κατάκτηση του κυπέλλου από τον Πα-
ναθηναϊκό, οι «πράσινοι» παίρνουν αυτόματα ένα Ευρωπα-
ϊκό εισιτήριο.
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Η «ΤP» σας παρουσιάζει όλα
όσα πρέπει να ξέρετε για τους
αντιπάλους του Ολυμπιακού 
στο F4 του Βελιγραδίου

Μπαρτσελόνα: Θα επιχειρήσει
να πάρει τη ρεβάνς για
τον χαμένο περσινό τελικό!

SUPER LEAGUE 1: 
«Πράσινο» το αιώνιο ντέρμπι - ΑΕΚ
και Άρης για μια θέση στην Ευρώπη!

Στην περίπτωση που Άρης και ΑΕΚ δεν κερδίσουν σε 
κανένα από τα δύο παιχνίδια, που μένουν μέχρι το φινάλε 
των playoffs, και το μεταξύ τους παιχνίδι έρθει ισοπαλία, 
τότε ο Παναθηναϊκος τερματίζει σίγουρα τρίτος και ο Άρης 
είναι αυτός που κατακτά την τέταρτη θέση.

Εφές Αναντολού: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 
«ξεχωριστού» κου Αταμάν!  Το εμπόδιο της τωρινής 
κατόχου του τίτλου θα χρειαστεί να προσπεράσει ο Ολυμπιακός, 
στον δρόμο για την κατάκτηση του 4ου πρωταθλήματος 
Ευρώπης!   Η τουρκική ομάδα βρίσκεται στο Βελιγράδι, καθώς 
«έσπασε» την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο στο πρώτο ματς (48-64), 
έχασε στο δεύτερο (73-66), ενώ επικράτησε δύσκολα στα δύο 
παιχνίδια της Κωνσταντινούπολης (77-65 και 75-70).
«Μαέστρος» αυτού του συνόλου είναι ο προπονητής, Εργκίν 
Αταμάν. Ο 56χρονος τεχνικός ανήκει σε ένα κλειστό γκρουπ 
προπονητών, διότι είναι ο τρίτος, μαζί με τους Ντούντα Ίβκοβιτς 
και Αΐτο Γκαρθία Ρενέσες, που έχει στο «παλμαρέ» του 
τέσσερις διαφορετικές ευρωπαϊκές κούπες! Παράλληλα, με 
την κατάκτηση της περσινής Euroleague, έγινε ο μοναδικός 
ευρωπαίος με κατακτήσεις στα Κύπελλα Κόρατς, Σαπόρτα, 
EuroCup, στην Euroleague και στο EuroChallenge της FIBA.
 Στα αγωνιστικά, η Εφές αποτελεί μια επιθετική μηχανή. 
Στην καλή της βραδιά επιθετικά, μπορεί να βρει ρυθμό, 
σμπαραλιάζοντας κάθε άμυνα. Τα πρώτα της βιολιά είναι 
η «τριάδα – φωτιά» Λάρκιν, Μίτσιτς, Μπομπουά, οι οποίοι 
έχουν άξιους συμπαραστάτες τους έμπειρους Σίμον, Ντάνστον, 
Σίγκλετον, Μοερμάν και Πλάις.
Ωστόσο, τα προβλήματα δεν λείπουν από την τουρκική 
ομάδα, καθώς Κρούνοσλαβ Σιμόν και Ροντρίγκ 
Μπομπουά ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών, 
είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για το Final Four του Βελιγραδίου 
και μένει να δούμε αν θα μπορέσουν να αγωνιστούν στο μεγάλο 
ραντεβού απέναντι στους Πειραιώτες. 

 Η φιναλίστ της προηγούμενης χρονιάς Μπαρτσελόνα (σ.σ 
ηττήθηκε στον τελικό από την Εφές με 86-81), πηγαίνει στο 
Βελιγράδι με έναν σκοπό... Την κατάκτηση του τροπαίου!  Η 
ομάδα των Γιόνας Γιασικεβίτσιους και Νικ Καλάθη είχε 
τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο, έχοντας ρεκόρ (21 
νίκες - 7 ήττες), ωστόσο δεν εμφανίστηκε το ίδιο καλή στα 
πλέι οφ. Ηττήθηκε σε δύο αναμετρήσεις από την Μπάγερν 
Μονάχου, όμως επικράτησε 81-72 στο πέμπτο ματς, έτσι η 
έκπληξη δεν ολοκληρώθηκε και η ομάδα της Βαρκελώνης είναι 
στο Final Four.
 Ηγέτης των «Μπλαουγκράνα» είναι ο πρώην μεγάλος 
αστέρας του ΝΒΑ, Νίκολα Μίροτιτς. Ο πάουερ φόργουορντ 
της Μπάρτσα -δύο φορές καλύτερος παίκτης του μήνα, στην 
Euroleague- ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο ως κορυφαίος 
παίκτης της διοργάνωσης (19,8 βαθμούς στο σύστημα 
αξιολόγησης ανά παιχνίδι) και δεύτερος σκόρερ (16,7 πόντοι 
ανά παιχνίδι), σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ευστοχία του στο 
τρίποντο (47%, δεύτερος καλύτερος στον ανταγωνισμό). 
Αγωνιστικά, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους περιμένει με αγωνία 
την επιστροφή του Κόρι Χίγκινς στα παρκέ, έπειτα από απουσία 
3 μηνών, ο οποίος αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στον 
αγώνα πρωταθλήματος με την Μπρεογκάν και θα ανεβάσει 
ρυθμούς ενόψει Final Four. 

Η βαθμολογία:
1.Ολυμπιακός  .................. 79
2.ΠΑΟΚ  .......................... 60
3.Παναθηναϊκός  ............. 58
4.Αρης  ............................. 56
5.ΑΕΚ  ............................. 56
6.ΠΑΣ Γιάννινα  ............. 46

Η επόμενη αγωνιστική (9η)
Άρης - ΑΕΚ (8μμ)
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (8μμ)
Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννι-
να (8μμ)

Η τελευταία αγωνιστική 
(10η)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης
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Μονακό: Πόσα παίρνει
η πριγκίπισσα Σαρλίν
για να είναι στο
πλευρό του Αλβέρτου;

Γ
αλλικά μέσα ενημέρωσης 
μεταδίδουν ότι στο Μονα-
κό το πριγκιπικό ζευγάρι 
φέρεται να έχει υπογράψει 

ένα «άκρως εμπιστευτικό συμβόλαιο», 
σύμφωνα με το οποίο ο πρίγκιπας Αλ-
βέρτος συμφώνησε να δίνει στη σύζυ-
γό του, Σαρλίν, το ποσό των 10 εκατομ-
μύριων λιρών, για να εκπληρώνει τα 
βασιλικά της καθήκοντα, ύστερα από 
έναν χρόνο αποχής λόγω σοβαρών 
προβλημάτων υγείας που είχε.

Σημειωτέον, η πριγκίπισσα Σαρ-
λίν επέστρεψε στο πριγκιπάτο του 
Μονακό μετά από μια μακρά περίοδο 
ασθένειας, που περιλάμβανε σχεδόν 
ένα χρόνο απουσίας στη γενέτειρά 
της, τη Νότια Αφρική, και στη συνέ-
χεια, 4 μήνες νοσηλείας στην Ελβετία.

Κορυφαία γαλλικά μέσα ενη-
μέρωσης, ανέφεραν ότι ο 64χρονος 
ηγεμόνας του μεσογειακού πριγκιπά-

του του φορολογικού παραδείσου κά-
νει ό,τι είναι δυνατόν για να κρατήσει 
την πριγκίπισσα Σαρλίν «στο πλευ-
ρό του σε δημόσιες εκδηλώσεις», ενώ 
γαλλικά ταμπλόιντ τόνισαν ότι «η ξαφ-
νική επανεμφάνιση της Σαρλίν, πριν 
από λίγες ημέρες, χαιρετίστηκε από 
όλους τους βασιλικούς παρατηρητές». 
«Αλλά η πριγκίπισσα δεν επέστρεψε 
με οποιοδήποτε τίμημα», ανέφερε το 
περιοδικό Voici, τονίζοντας χαρακτη-
ριστικά ότι «στους όρους περιλαμβάνε-
ται η καταβολή από τον Αλβέρτο στη 
Σαρλίν του ποσού των 12 εκατομμυρί-
ων ευρώ ετησίως».

Τις αποκαλύψεις ακολούθη-
σε το δημοσίευμα του Paris Match 
Belgium, το οποίο γράφει: «Ο ίδιος 
ο πρίγκιπας Αλβέρτος θα πλήρωνε 
ένα σεβαστό ποσό στην πριγκίπισσα, 
ώστε να εμφανίζεται στο πλευρό του 
σε δημόσιες εκδηλώσεις». Οι επίση-

μες εκδηλώσεις, στις οποίες η Σαρ-
λίν βάσει συμβολαίου, πρέπει να πα-
ρευρεθεί, περιλαμβάνουν το Γκραν 
Πρι της F1 στις 29 Μαΐου και τον φι-
λανθρωπικό χορό Rose, που έχει 
μετατεθεί από τις 19 Μαρτίου στις 8 
Ιουλίου. Όπως δήλωσε βασιλική πη-
γή, με έδρα το Μόντε Κάρλο, στην 
Daily Mail: «Φυσικά, και η πριγκί-
πισσα απολαμβάνει τεράστια προ-
νόμια, αλλά τα έτοιμα μετρητά δεν 
είναι εγγυημένα. Πέρασε πολύ δύ-
σκολους μήνες, οπότε θα ήταν λογι-
κό για τη Σαρλίν να προσπαθήσει να 
εξασφαλίσει το δικό της εγγυημένο 
εισόδημα». Οι τελευταίοι ισχυρισμοί 
έρχονται εν μέσω μιας ταραχώδους 
περιόδου για την οικογένεια των Μο-
νεγάσκων, η οποία ξεκίνησε στις αρ-
χές του 2021, όταν η Σαρλίν αναχώ-
ρησε για τη Νότια Αφρική -τη χώρα 
όπου μεγάλωσε.

Η Σοφιάννα,
ο Άρης και η… ζούγκλα
Η Σοφιάννα Αβραμάκη είναι η τελευταία παίκτρια που αποχώρησε από το Survivor 
και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, που έλαβαν μέρος για τη 
φετινή σεζόν στο ριάλιτι επιβίωσης. Η φυσικοθεραπεύτρια επέστρεψε στην Ελλά-
δα και οι ερωτήσεις για τον Άρη Σοϊλέδη και τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά 
τους, πέφτουν «βροχή». Η 26χρονη έδωσε τις δικές της απαντήσεις, αφού βρέθηκε 
καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά «Καλό Μεσημεράκι», όπου μετα-
ξύ άλλων αναφέρθηκε και στη συνάντησή της με τη Μαρία Αντωνά, τη σύντροφο 
του ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται ακόμη μέσα στο παιχνίδι. «Επειδή προσαρ-
μόζομαι πολύ εύκολα σε καταστάσεις, πίστευα ότι στο κομμάτι της συμβίωσης θα τα 
πάω πολύ καλά, αλλά εκεί αντιμετώπισα τα περισσότερα προβλήματα, γιατί μπορεί 
να έρθει κάποια στιγμή που δεν θέλεις να συμβιώνεις, αλλά δυστυχώς, δεν γίνεται 
να απομονωθείς. Πιστεύω ότι αρκετοί παίκτες μπήκαν με σκοπό να με διώξουν από 
το παιχνίδι», δήλωσε αρχικά η Σοφιάννα Αβραμάκη για την εμπειρία που αποκό-
μισε από το Survivor.

 Σχετικά με τη συνάντησή της με την Μαρία Αντωνά, η Σοφιάννα Αβραμάκη 
ανέφερε: «Η Μαρία είναι φίλη μου και συναντηθήκαμε κιόλας. Με τη Μαρία επι-
κοινώνησα πολύ νωρίς, με το που βγήκα, γιατί ήξερα τι έχει ακουστεί για εμένα και 
τον Άρη και είδα και κάποιες συνεντεύξεις παικτών μου. Θα την έπαιρνα ούτως ή 
άλλως, απλά εγώ δεν είχα καταλάβει πόσο μεγάλη διάσταση είχε πάρει. Πρέπει να 
ήταν το top της επικαιρότητας. Ακούγεται ότι εγώ και ο Άρης Σοϊλέδης φεύγαμε μα-
ζί στη ζούγκλα και έχουν δει πράγματα και έχουν καταλάβει… Εγώ δεν είχα κατα-
λάβει πόση έκταση είχε πάρει το όλο θέμα». Τέλος, η Σοφιάννα Αβραμάκη τοποθε-
τήθηκε για τις εντάσεις που έχουν κλιμακωθεί στην παραλία του Αγίου Δομίνικου, 
λέγοντας: «Στο παιχνίδι υπάρχει ένταση γιατί υπάρχει ο Τάκης. Εκεί που ξεκινάει 
ο Τάκης, σταματάει η ηρεμία. Πιστεύω ότι ζει μέσα από τους τσακωμούς, έχει αυτα-
πάτες και αυτός είναι και ο λόγος που θυματοποιείται. Αν φύγει ο Τάκης, θα ηρεμή-
σουν σίγουρα τα πράγματα».

 

H πεθερά του Αβραμόπουλου
ήταν Σταρ Ελλάς!
Η αποκάλυψη του Δημήτρη Αβρα-
μόπουλου στον Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου ότι η πεθερά του είναι η πάλαι 
ποτέ καλλονή, Χριστίνα Αποστό-
λου, έκανε πολλούς να ψάξουν ποια 
είναι η γυναίκα που βρίσκεται αθό-
ρυβα «στυλοβάτης» της οικογένειάς 
του. Στη σελίδα των Ελληνικών 
καλλιστείων στο Facebook, υπάρ-
χουν δημοσιευμένες φωτογραφί-
ες από τη στέψη της εντυπωσιακής 
Σταρ Ελλάς και τα φύλλα των εφη-
μερίδων της εποχής. Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου, 
στα «Αστέρια Γλυφάδας», όπου 
σύσσωμη η αφρόκρεμα της αθηναϊ-
κής κοινωνίας έδωσε το παρών. Την 
παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο 
Λάμπρος Κωσταντάρας, ενώ μέλη 
της κριτικής επιτροπής υπήρξαν, μεταξύ άλλων, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Σ. Πε-
σμαζόγλου, η Έλλη Μπότση, καθώς και άλλα τρανταχτά ονόματα της εποχής. Η 
εφημερίδα ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ φιλοξένησε τις υποψήφιες φιναλίστ σε ένα πα-
νόραμα φωτογραφιών, με την υπογραφή του υπέροχου φωτογράφου Σκανάτο-
βιτς. Ο ξανθός άγγελος, Χριστίνα Αποστόλου, ανακηρύχτηκε Σταρ Ελλάς, ενώ 
Μις Ελλάς στέφθηκε η Τζασμίν Μωραΐτου, Β΄ Μις Ελλάς η Αλέκα Ακτσελή , 
Ελληνική Καλλονή η Ιωάννα Δελάκου και η Άννα Κρανίδου, Ελληνίς 1962.
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Έ
κανε μία bold κίνηση, 
κυκλοφορώντας τρία 
γυμνά NFTs σε συνερ-
γασία με το Beeple. 

Η συλλογή ονομάζεται «Mother of 
Creation», δηλαδή «Μητέρα της Δη-
μιουργίας», αποτελείται από τρία 
NFTs με το ένα να είναι τρισδιάστα-
το μοντέλο του κόλπου της τραγουδί-
στριας και αναμένεται να πωληθούν 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στο πρώτο NFT, που ονο-
μάζεται «Mother of Nature», η 
Madonna «γεννάει» ένα δέντρο, 
σ το δεύτερο που ονομάζεται 
«Mother of Evolution» η Madonna 
παρουσιάζεται να γεννάει πετα-
λούδες, ενώ στο τρίτο και τελευ-
ταίο NFT της συλλογής, με το 
όνομα «Mother of Technology», 
πρωταγωνιστές είναι τα ανα-
παραγωγικά όργανα της τρα-
γουδίστριας που γεννούν 
αυτή τη φορά έντομα, 
προκειμένου να «ανα-
δείξουν τον τρόπο με 
τον οποίο η επιστήμη 
μπορεί επίσης να γεν-
νήσει το φως στον κό-
σμο, αλλά μόνο αν 
χρησιμοποιηθεί με τη 
σωστή συνείδηση». 

Η Madonna και η 
Beeple, σχολιάζοντας το 
δεύτερο NFT, ανέφεραν με-
ταξύ άλλων πως οι πεταλούδες 
λειτουργούν και ως «ένα σημάδι 
ελπίδας». Όσον αφορά το «Mother 

of Nature», δηλαδή το πρώτο 
από τα τρία NFTs, αξίζει να 

σημειωθεί ότι συνοδεύεται 
από ένα κείμενο της τρα-
γουδίστριας, ενώ το δεύ-
τερο NFT, δηλαδή το 
«Mother of Evolution» 
περιλαμβάνει το τρα-
γούδι της «Justify My 
Love» με μουσική του 
Igor Bardykin.

Τα έσοδα της διή-
μερης δημοπρασίας των 

NFTs θα δοθούν σε τρεις 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, 

οι οποίες είναι οι εξής: Voices of 
Children Foundation, City of Joy 

και Black Mama’s Bail Out.

To… τερμάτισε η ΜadonnaΒαρβάρα Κίρκη: O έρωτας 
του Θέμη Αδαμαντίδη 

Ερωτευμένος είναι ο Θέμης Αδα-
μαντίδης και οι πρώτες φωτογρα-
φίες του ζευγαριού κυκλοφόρησαν, 
με τον ίδιο να δηλώνει καλά στην 
προσωπική του ζωή. Ο τραγουδι-
στής, εδώ και ένα χρόνο, βρίσκεται 
σε σχέση με τη Βαρβάρα Κίρκη και 
δεν θα έλεγε όχι σε ένα γάμο, όπως 
δήλωσε στο «Πρωινό» και τον Γρη-
γόρη Μπάκα. «Αυτή η δουλειά που κάνω είναι σίγουρα πολύ δύσκολη για 
τον οποιονδήποτε σύντροφο είναι δίπλα. Έχει δυνατά νεύρα, έχει υπομο-
νή, λείπει κάτι από τον άνθρωπο που είναι μόνος. Η συντροφικότητα, η πα-
ρέα, ο έρωτας, η αγάπη είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι», είπε ο Θέμης 
Αδαμαντίδης. Στην ερώτηση για το αν σκέφτονται να ανέβουν τα σκαλιά 
της εκκλησίας, ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι πολύ καλά στα προσωπι-
κά μου. Ποτέ δεν λέμε ποτέ».

«Μπόμπαινας»: Η απάντησή του
στον Ηλία Μαμαλάκη για το «τοξικός» 
Εκτός Master Chef βρίσκεται ο Δημήτρης Ταϊρίδης ή αλλιώς «Μπόμπαινας» 
και η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερί-
να» τον συνάντησε και τον ρώτησε για την 
εμπειρία του διαγωνισμού, αλλά και τα αρ-
νητικά σχόλια του Ηλία Μαμαλάκη προς το 
πρόσωπό του. «Η εμπειρία στο Master Chef 
ήταν εξαιρετική. Θεωρώ πως βγήκα από τον 
στόχο μου γιατί υπήρξαν όλα αυτά τα θέμα-
τα μέσα στο σπίτι… Έχω κάνει μια διαδρομή 
μεγάλη μαγειρικά. Εργάζομαι τα τελευταία 6 
χρόνια στο εξωτερικό, ιδιωτικά σε οικογένει-
ες. Ο κόσμος νομίζει πως έκλεισα την Μπό-
μπαινα και πτώχευσα. Την Μπόμπαινα θα 
την ανοίξω ξανά με την πρώτη ευκαιρία και 
θέλω αυτοί που θα έρθουν πρώτοι να φάνε, να είναι αυτοί που με βρίζουν. 
Έχω κάνει 17 αρραβώνες και ετοιμάζομαι για το 18ο δαχτυλίδι», είπε αρχι-
κά ο Δημήτρης Ταϊρίδης. Ο Ηλίας Μαμαλάκης, σε μία ανάρτησή του, είχε 
χαρακτηρίσει τον Δημήτρη Ταϊρίδη, «τοξικό άνθρωπο», με τον «Μπόμπαι-
να» να απαντά με ευγένεια: «Ο κύριος Μαμαλάκης με αποκάλεσε τοξικό άν-
θρωπο και είπε κάποια αρνητικά σχόλια για μένα. Στα ιερά τέρατα της ελλη-
νικής γαστρονομίας, δεν απαντάς αρνητικά. Τους στέλνεις την αγάπη σου. 
Θα ήθελα πάρα πολύ, εφόσον γνωρίσει τον Ταϊρίδη, να ξαναβγεί και να πει 
τα ίδια πράγματα. Γιατί βλέπει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις κάμερες 
και δεν ξέρει τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι».

Η βασίλισσα της ποπ, προκαλεί ακόμα μία φορά! 

Πριν τον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 
2022, η Εύη Δρούτσα σε βραδινή της έξοδο, δεν 
μάσησε τα λόγια της για τη φετινή εκπροσώπηση 
της Ελλάδας, με την Αμάντα Γεωργιάδη. Η στιχουρ-
γός υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να ταξιδέ-
ψει στο Τορίνο με τον Good Job Nicky και άφησε 
αιχμές για τους λόγους, που τελικά δεν επιλέχθηκε 
εκείνος. «Είχαμε τον Good Job Nicky. Μπορούσαμε 
να πάμε με αυτόν στη Eurovision, δεν κατάλαβα για-
τί δεν πήγαμε. Επειδή είναι γιος του Πάριου; Πρώ-
τα δεν έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι που ζουν μό-
νιμα στην Ελλάδα; Καλό είναι να ψηφίζει το κοινό; 
H Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλές φωνές και είναι 
ντροπή μας που δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους 
μπροστά», είπε η Εύη Δρούτσα.

Εύη Δρούτσα: Γιατί πήγαμε με την Αμάντα στην Eurovision;
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Ρ
ωτήστε ένα γονέα μαθητή των 
τελευταίων τάξεων του λυκείου,  
που θέλει να εισαχθεί σε ένα από 
τα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύ-

ματα της χώρας. Που έχει δηλαδή ως πραγ-
ματικό στόχο να σπουδάσει. Ρωτήστε την 
άποψή του για τα έκτροπα στο ΑΠΘ, τα 
επεισόδια, τους βανδαλισμούς. Απευθυν-
θείτε στον γείτονα της περιοχής που ματώ-
νει οικονομικά για ιδιαίτερα και φροντιστή-
ρια, για να δώσει στο παιδί του τα εφόδια 
μιας επιτυχούς εισαγωγής.

Ο 58χρονος Γ. Π. που δεν κατατάσσει 
τον εαυτό του σε συγκεκριμένο κόμμα και 
στο παρελθόν έχει ψηφίσει και ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, λέει: «Δεν έχω την 
οικονομική δυνατότητα να στείλω το παιδί 
μου να σπουδάσει εκτός Ελλάδας, ούτε καν 
εκτός Αθηνών, γι’ αυτό είμαστε υποχρεω-
μένοι να το στηρίξουμε με όσα μέσα διαθέ-
τουμε για να σπουδάσει εδώ. Δεν θα ήθε-
λα, επίσης, να σπουδάσει εκτός Ελλάδας.  
Αλλά όσα βλέπω εδώ και χρόνια να συμ-
βαίνουν στα πανεπιστήμια, που έζησα αντί-
στοιχα και εγώ, μου προκαλούν απελπισία 
και απαισιοδοξία. Είναι ντροπή για όλους 
μας, κλέβουν από εμάς τους γονείς αλλά και 
από τα παιδιά μας τους κόπους μας! Κοιτάξ-
τε πώς είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, ακόμη και σε χώρες των Βαλκανίων. 
Είναι ασφαλή, καθαρά, θυμίζουν πραγμα-
τικά πανεπιστήμια. Αν θέλουν κάποιοι νέοι 
άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν για το Κρά-

τος, την Πολιτεία, το... σύστημα, τον καπιτα-
λισμό, για ό,τι θέλουν τέλος πάντων, να κά-
νουν πορεία διαμαρτυρίας, να αγωνιστούν 
μεν εντός των πανεπιστημίων, αλλά χωρίς 
να πειράξουν, βανδαλίσουν, καταστρέψουν 
ούτε ένα τούβλο από τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα που ανήκουν σε όλους μας! Είναι δυ-
νατόν εκεί που θα σπουδάζει σε λίγο -ελ-
πίζουμε και αγωνιούμε- το παιδί μας, να 
υπάρχουν μέσα σε σακίδια μολότοφ; Δεν 
πρέπει να τελειώσει επιτέλους αυτή η κατά-
ντια στη χώρα μας;».

Με απλά λόγια, ο συγκεκριμένος πατέ-
ρας έδωσε τον ορισμό του «μπαχαλάκη»… 
Και η σημαντικότερη κουβέντα που λέει 
-και που μάλλον αντιπροσωπεύει και τους 
υπόλοιπους γονείς- είναι η φράση «κλέβουν 
από εμάς τους γονείς και τα παιδιά μας τους 
κόπους μας». Ακριβώς αυτούς τους κόπους, 
καλείται η κάθε κυβέρνηση να σεβαστεί και 
να διαφυλάξει!

Ήδη, το Συμβούλιο της Επικρατείας 
έδωσε το «πράσινο φως» για την Πανεπι-
στημιακή Αστυνομία, κρίνοντας ότι δεν πα-
ραβιάζεται η ακαδημαϊκή ελευθερία και το 
αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Μακάρι 
να μη χρειαζόταν καν η ύπαρξη της αστυ-
νομίας στα πανεπιστήμια, τα πάσης φύσε-
ως όμως γκρουπούσκουλα που αποτελούν 
ντροπή για την ακαδημαϊκή κοινότητα, την 
καθιστούν αναγκαία...

Από την άλλη, μετά τα επεισόδια στο 
ΑΠΘ για το… φοιτητικό στέκι (της υπέρ 

30ετούς κατάληψης) και τη βιβλιοθήκη που 
θα χτιστεί στη θέση του, ο υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος 
διαμηνύει ότι σε συνεργασία με την υπουρ-
γό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως τις επόμενες 
ημέρες θα κατατεθεί  εφαρμοστικό διάταγ-
μα, που θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα πα-
ρουσίας και διαφύλαξης της τάξης από την 
αστυνομία και δη από το ειδικό σώμα που 
εκπαιδεύεται στην Κομοτηνή και θα απο-
φοιτήσει σε λίγο καιρό. Οι πρώτοι ειδικοί 
αστυνομικοί θα ξεκινήσουν να περιπολούν 
από το campus του ΑΠΘ και στη συνέχεια 
και στην Αθήνα.

Άντε να έρθουν και τα τουρνικέ, τα 
συστήματα ελεγχόμενης εισόδου, για να 
δούμε ποιος είναι φοιτητής και ποιος όχι. 
Σπάσιμο αυγών χρειάζεται. Με αποφα-
σιστικότητα. Διότι και οι κόποι των γο-
νιών κλέβονται και των παιδιών και της 
χώρας εν τέλει.

Και ας τελειώνουμε μια για πάντα με 
τον κακό εαυτό μας. Η Ελλάδα δεν είναι 
χώρα μπάχαλο επειδή ορισμένοι τη θέ-
λουν έτσι για να επιβιώνουν πολιτικά. Από 
τα πάσης φύσεως γκρουπούσκουλα, χορ-
τάσαμε.

Τι συζητάμε ακόμη; Τα αυτονόητα; 

Τα γκρουπούσκουλα 
και οι κλεμμένοι κόποι

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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