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Το τρίγωνο Αθήνα – Ουάσιγκτον - Άγκυρα και
τα γεωστρατηγικά σενάρια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία
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Μάθετε στα παιδιά 
σας να μιλάνε

Editorial

«Ήταν πολύ χαρούμενο παιδί, ήταν 
κοινωνικός. Δεν περίμενε κανείς ότι θα κάνει 
κάτι τέτοιο. Αν είχε πόνο μέσα του, τον έκρυβε. 
Δεν μου είχε πει κάτι για bullying. Αλλά 
είχα ακούσει ότι του πετούσαν νεράντζια, τον 
έφτυναν, τον κορόιδευαν για τα κιλά του, τα 
ρούχα του. Οι καθηγητές και ο διευθυντής τα 
ήξεραν αυτά, αλλά δεν έκαναν κάτι». 
Αυτά είπε μια φίλη του 14χρονου, στα 
Σεπόλια, που έβαλε τέλος στη ζωή του, επειδή 
δεχόταν ανελέητο bullying εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος. 
Η μαρτυρία της αποδεικνύει αυτό που όλοι 
λέμε το τελευταίο διάστημα. Πολλοί ξέρουν ή 
έχουν ακούσει, αλλά κανείς δεν μιλάει, μόνο 
εκ των υστέρων και όταν είναι ήδη πολύ αργά. 
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; 
Να μάθετε στο παιδί σας να μιλάει. Και αυτό 
προϋποθέτει ότι και εσείς είστε διατεθειμένοι 
να το ακούτε, για αυτά που μπορεί να το 
έχουν αναστατώσει, για αυτά που το έκαναν 
χαρούμενο. 
Όχι από την ηλικία των 14 και 15 ετών, 
αλλά από τότε που αρχίζει να αρθρώνει τις 
πρώτες του κουβέντες. Όταν γυρνώντας από 
τον παιδικό σταθμό, θα σου πει πράγματα 
που μπορεί να μην είναι πολύ σοβαρά, είναι 
ουσιαστικά όμως, για το χτίσιμο της μεταξύ 
σας σχέσης. 
Όταν δίνεις την απαιτούμενη προσοχή σε ένα 
παιδί, τη στιγμή που προσπαθεί να περιγράψει 
πώς ήταν η μέρα του στο νηπιαγωγείο ή 
μετέπειτα στο δημοτικό σχολείο, όταν συζητάς 
μαζί του και δίνεις κατευθύνσεις, είναι 
δεδομένο ότι και μετά, ως έφηβος πλέον, θα 
έρθει να σου πει και τα σοβαρά περιστατικά. 
Γιατί θα ξέρει ότι θα έχει απέναντι του ένα 
γονιό που θα τον ακούσει, θα τον καταλάβει 
και θα τον βοηθήσει. 
Δεν γίνεται να ζητάς από ένα παιδί 14 χρονών 
να σου μιλήσει, να σου πει τους φόβους, τα 
προβλήματά του, όταν όλα τα προηγούμενα 
χρόνια της ζωής του δεν τον άκουσες, 
πραγματικά, ποτέ. Όταν προσπαθείς να 
χτίσεις σχέσεις εμπιστοσύνης με ένα παιδί 
που με τη συμπεριφορά σου, έδειξες ότι δεν το 
εμπιστεύτηκες ποτέ. 
Μιλήστε στα παιδιά από μικρά για τη 
διαφορετικότητα και τη στάση τους απέναντι 
στην αδικία και τον κοινωνικό ρατσισμό. 
Τα παιδιά μιλάνε σε αυτούς που 
εμπιστεύονται. Και αυτό ως γονιός, ίσως, είναι 
το μεγαλύτερο επίτευγμα. 
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M
ε αντεπίθεση σε 
όλα τα μέτωπα, η 
κυβέρνηση αλλά-
ζει το πολιτικό κλί-

μα και αυξάνει εκ νέου τη διαφο-
ρά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι τελευταίες 
κυλιόμενες μετρήσεις που φτά-
νουν στο Μέγαρο Μαξίμου δεί-
χνουν βελτίωση σε όλους τους 
δείκτες, τόσο στα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά της όσο και στην αύξη-
ση της διαφοράς με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό αποτυπώνεται και σε 
όσες μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης δημοσιοποιήθηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα. Η Pulse έδωσε 
έναν αέρα 8,5 μονάδων από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ν.Δ. να παρουσι-
άζει μικρή άνοδο 0,5%. Η Marc 
έδειξε επιστροφή της διαφοράς 
σε διψήφια ποσοστά (10,3%), κα-
θώς και η Opinion Poll.

Η πολιτική κυριαρχία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και η ανα-
βάθμισή του σε διεθνές επίπεδο 
προκαλούν εκρηκτική δυναμική 
ανόδου και στη Νέα Δημοκρατία, 
με τη διαφορά να εκτοξεύεται σε 
κρυφές δημοσκοπήσεις, ακόμη 
και σε 12,5 ποσοστιαίες μονά-
δες. Πρόκειται για μεγάλη διαφο-
ρά για ένα κόμμα που βρίσκεται 
τρία ολόκληρα χρόνια στην εξου-
σία.  Ύστερα από ένα δύσκολο και 
πιεστικό τρίμηνο, έχουν επιστρέ-
ψει τα χαμόγελα στους συνερ-

γάτες του κου Μητσοτάκη, που 
βλέπουν ότι η στρατηγική που 
ακολούθησαν αποδίδει… πολιτι-
κούς καρπούς.

Οι αντοχές της κυβέρνησης 
Η ενεργειακή κρίση και το ράλι 
τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια 
δοκίμασαν τις αντοχές της κυβέρ-
νησης, καθώς οι φουσκωμένοι 
λογαριασμοί ρεύματος φούντω-
σαν τη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Η πρώτη κίνηση έγινε από 
την πλευρά του πρωθυπουργού, 
με την ανακοίνωση των μέτρων 
για το ηλεκτρικό, που φέρνουν 
δραστική μείωση των λογαρια-
σμών, εξουδετερώνουν τη ρήτρα 
αναπροσαρμογής και ταυτόχρο-
να θα επιστραφούν χρήματα σε 
όσους είχαν υπέρογκες χρεώσεις 
μετά τον Δεκέμβριο.

Η κίνηση «ματ»
Η επόμενη κίνηση «ματ» ήταν το 
καλά σχεδιασμένο ταξίδι του κου 
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Το θερμό 
κλίμα στη συνάντηση με τον Τζο 

Μπάιντεν, η ανάδειξη των εθνι-
κών θεμάτων και η ανακοίνωση 
για την αγορά των F-35, όπως εί-
χε γράψει η TP, έδωσαν επιπλέον 
πόντους στην κυβέρνηση.

Αποκορύφωμα, υπήρξε η ομι-
λία του κου Μητσοτάκη στο Κο-
γκρέσο με τα μέλη του να τον χει-
ροκροτούν όρθια, τη στιγμή που 
καυτηρίαζε την Τουρκική παρα-
βατικότητα και παρουσίαζε την 
Ελλάδα ως μια χώρα με ηγετικό 
ρόλο στα Βαλκάνια και την Ανα-
τολική Μεσόγειο.

 
Τα επόμενα βήματα
Τις αμέσως επόμενες ημέρες, το 
Μέγαρο Μαξίμου θα επιδιώξει 
την κεφαλαιοποίηση των κερδών 
από τα μέτρα για την ενέργεια και 
το ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Επί-
σης, θα εκμεταλλευτεί την αμη-
χανία της αντιπολίτευσης, που εί-
ναι έκδηλη, ειδικά μετά το ταξίδι 
στην Αμερικανική πρωτεύουσα. 
Στην ατζέντα του πρωθυπουρ-
γού, ήδη, βρίσκεται μια συζήτη-
ση στη Βουλή για την ενέργεια, 
ενώ είναι πολύ πιθανό να ορι-
στεί και μια δεύτερη συνεδρία-
ση, ώστε να ενημερώσει το κοι-
νοβούλιο για τα αποτελέσματα 
του ταξιδιού του.

Στη Σύνοδο Κορυφής
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει 

Αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα από τον πρωθυπουργό, μετά
το απολύτως επιτυχημένο ταξίδι στην Ουάσιγκτον
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μπροστά του δύο ακόμα ευκαιρί-
ες, προκειμένου να πάρει ό,τι κα-
λύτερο μπορεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, σε σχέση με την ακρίβεια 
στην ενέργεια. Στα τέλη Μαΐου, 
στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, 
αλλά και στο τακτικό Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο στις 23-24 Ιουνίου. 
Όποια θετική απόφαση, θα μπο-
ρεί να πιστωθεί πολιτικά στην κυ-
βέρνηση, καθώς ανήκει στις χώ-
ρες που έθεσαν πρώτες την ανάγκη 
μιας ευρωπαϊκής λύσης και κατέθε-
σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Παράλληλα, ο κος Μητσοτά-
κης ξεκινά περιοδείες σε όλη την 
χώρα, κάνοντας πρώτος πράξη ο 
ίδιος, αυτό που ζήτησε από τα στε-
λέχη του κόμματος στο πρόσφατο 

συνέδριο: να «οργώσουν» την πε-
ριφέρεια και να ενημερώσουν τους 
πολίτες για το έργο της κυβέρνησης 
και την υλοποίηση των προγραμμα-
τικών της δεσμεύσεων, παρά τις αλ-
λεπάλληλες κρίσεις που κλήθηκε 
να διαχειριστεί.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε 
μια σκληρή προεκλογική περίοδο 
και κάθε πλευρά θα ρίξει στην αρέ-
να όλα τα όπλα της. Απέναντι «στη 
μιζέρια, τον διχασμό και την τοξικό-
τητα του ΣΥΡΙΖΑ», όπως σχολιά-
ζουν συνεργάτες του κου Μητσοτά-
κη, η κυβέρνηση θα αντιπαρατάξει 
«το έργο της και θα εκφράσει την 
Ελλάδα του αύριο, μιλώντας με 
τους πολίτες τη γλώσσα της αλή-
θειας».

Ανασχηματισμός
προ των πυλών  
Καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι 
πιθανό να υπάρξει και ένα «φρεσκάρισμα» στην κυβέρνηση, 
με τον πρωθυπουργό να κάνει στοχευμένες αλλαγές στο 
κυβερνητικό σχήμα. 
Συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν ότι ενδεχόμενη 
προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο, θα δώσει αυτοδυναμία 
στη Νέα Δημοκρατία, εξασφαλίζοντας μία νέα καθαρή 
τετραετή διακυβέρνηση.
Γι’ αυτό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις που 
θα πάρει ο πρωθυπουργός.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

www.afteroffice.gr

Η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου
Μητσοτάκη και η αναβάθμισή του
σε διεθνές επίπεδο προκαλούν εκρηκτική
δυναμική ανόδου και στη Νέα Δημοκρατία,
με τη διαφορά να εκτοξεύεται
στις κυλιόμενες μετρήσεις 
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Η 
επίσκεψη του Έλλη-
να Πρωθυπουργού στις 
ΗΠΑ, με το ιστορικό στιγ-
μιότυπο της ομιλίας του 

στο Κογκρέσο, επισφράγισε το ανα-
βαθμισμένο αποτύπωμα της Ελλάδας 
στην Ουάσιγκτον και επιβεβαίωσε ότι 
οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν 
οριστικά απαλλαγεί από τα σύνδρομα 
της Ψυχροπολεμικής εξάρτησης και 
ενός -κάποια εποχή- δικαιολογημένου 
αντιαμερικανισμού, αλλά όχι πιά. Του-
λάχιστον, όχι στον ίδιο βαθμό. 

Ο σημερινός αντιαμερικανισμός 
σε κάποιες πολιτικές «περιφέρειες» της 
Ελληνικής δημόσιας σφαίρας επιβιώ-
νει ως συνιστώσα του εγγενούς ακρο-
δεξιού και ακροαριστερού λαϊκισμού, 
αλλά δεν επηρεάζει πλέον την πολιτι-
κή συζήτηση (με τις γνωστές βεβαίως 
εξαιρέσεις) και κυρίως δεν επηρεάζει 
την Ελληνική εξωτερική πολιτική. Οι 
Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για πρώ-
τη φορά, είναι πραγματικά στρατηγικού 
χαρακτήρα. Αθήνα και Ουάσιγκτον εί-
ναι στρατηγικοί εταίροι και αυτή η κατά-
σταση των πραγμάτων έχει ουσιαστικό 
περιεχόμενο. Μακροχρόνια δέσμευση 
για αμυντική συνεργασία, σύγκλιση 
συμφερόντων, στενές σχέσεις με τους 
ίδιους τρίτους (Ισραήλ), αποδοχή και 
αυξημένη κατανόηση των προτεραιο-
τήτων ασφαλείας της κάθε πλευράς. 

Οι κινήσεις της Ουάσιγκτον
Η Ουάσιγκτον καταλαβαίνει ότι για την 
Ελλάδα ο Τουρκικός αναθεωρητισμός 
είναι η βασική απειλή και η Αθήνα κα-
τανοεί ότι η θέση της Τουρκίας στον 
χάρτη δεν επιτρέπει στην Ουάσιγκτον 
να «εγκαταλείψει» την Τουρκία εκτός 
τροχιάς των αμερικανικών γεωπολιτι-

κών θεωρήσεων. Η σχέση είναι στρα-
τηγική, γιατί φαίνεται ότι αυτή τη στιγ-
μή οι δύο πλευρές έχουν διαμορφώσει 
ένα λειτουργικό πλαίσιο, που προσφέ-
ρει τρία τουλάχιστον πράγματα.

Πρώτον, οι ΗΠΑ επανακάμπτουν 
στην περιοχή, και ως ανάγκη αλλά 
και ως επιλογή, παρά το γεγονός ότι 
η βασική τους στρατηγική προτεραι-
ότητα είναι και παραμένει η Ανατολι-
κή Ασία και το θέατρο του Ινδο-Ειρη-
νικού. Ο αμερικανικός αναχωρητισμός 
–σε διάφορες εκδοχές– της περιόδου 
2008-2020 και η κατάρρευση της αρ-
χιτεκτονικής ασφάλειας στην ευρύτε-
ρη Μέση Ανατολή, η οποία στηριζόταν 
στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, Αιγύ-
πτου-Τουρκίας με την Αμερικανική 
στήριξη και χορηγία, αντικαταστάθη-
κε από την «κάθοδο» της Ρωσίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο, από την Τουρκι-
κή περιφερειακή «χειραφέτηση» (και 
με στρατιωτική εμπλοκή σε διάφορα 
περιφερειακά hotspots), την προσπά-
θεια των Αραβικών Εμιράτων να με-
τατρέψουν την οικονομική τους ισχύ 
σε διπλωματική και στρατιωτική επιρ-
ροή και βεβαίως τη σκληρή σύγκρου-
ση δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδι-
κής Αραβίας και Ιράν. 

Γιατί οι Αμερικανοί επιστρέφουν 
Οι Αμερικανοί επιστρέφουν και επι-
στρέφουν επενδύοντας στρατηγικά 
στην Ελλάδα, μειώνοντας έτσι την 
εξάρτησή τους από το Τουρκικό «οι-
κόπεδο». Η Αλεξανδρούπολη, μαζί με 
την Κρήτη, συγκροτούν την πιο σημα-
ντική πλατφόρμα «προκεχωρημένης» 
παρουσίας των ΗΠΑ, σε μια περιοχή 
που ξεκινά από τη Μαύρη Θάλασσα 
και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσό-

γειο και τη Βόρεια Αφρική.
Δεύτερον, αν και η Τουρκία παρα-

μένει ελκυστική ως εταίρος, η εμπιστο-
σύνη απέναντί της, στην Ουάσιγκτον 
(και όχι μόνο), είναι είδος εν ανεπαρ-
κεία. Για αυτό το λόγο, η Αμερικανική 
ηγεσία προσπαθεί να ισορροπήσει με-
ταξύ της αναβαθμισμένης Ελληνοα-
μερικανικής συνεργασίας και την ανά-
γκης να μην αποξενωθεί πλήρως η 
Τουρκία, εν αναμονή και των Τουρ-
κικών εκλογών, οι οποίες είναι απρό-
βλεπτες για πρώτη φορά, τα τελευταία 
20 χρόνια. 

Το πρόγραμμα των F-35
Αυτή η άσκηση ισορροπίας εκφράζε-
ται από τη μία με την εμβάθυνση των 
σχέσεων με την Αθήνα σε όλα τα επί-
πεδα και την προσφορά ένταξης της 
χώρας στο πρόγραμμα των F-35 και 
από την άλλη με τη θετική ανταπό-
κριση στο Τουρκικό αίτημα, για ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων και αγορά 
νέων F-16V. Πολλοί και πολλές εί-
ναι αυτές που στην Αθήνα φωνάζουν 
στην Ελληνική Κυβέρνηση να «απαι-
τήσει» από τις ΗΠΑ να απορρίψουν 
το Τουρκικό αίτημα. Αγνοούν ότι κάτι 
τέτοιο θα δημιουργούσε ένα δίλημμα, 
το οποίο σχεδόν σίγουρα θα απέρρι-
πτε η Αμερικανική διοίκηση. Η Αθή-
να γνωρίζει –ή τουλάχιστον πρέπει 
να γνωρίζει– ότι η αναθέρμανση των 
Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, αν 
δεν είναι νομοτέλεια, είναι σίγουρα το 
πιθανότερο σενάριο μεσοπρόθεσμα. 

Η Ελληνική στρατηγική απέναντι 
σε αυτό το σενάριο έχει διαμορφώσει 
δύο άξονες. Ο πρώτος είναι να μπορεί 
να επηρεάσει, έστω και λίγο, το τέμπο 
και το πλαίσιο της αναθέρμασης. Δη-

λαδή, να μπορεί να «ψιθυρίζει» στο αυ-
τί της Αμερικανικής διπλωματίας και 
να υπενθυμίζει τις δικές της ανάγκες. 

Ο δεύτερος είναι το Αμερικανικό 
Κογκρέσο, όπου το Ελληνικοαμερι-
κανικό λόμπυ σε συνεργασία με πα-
νίσχυρους παίκτες στην Ουάσιγκτον 
(Εβραϊκό, Αρμενικό λόμπυ) μπορούν 
να ελέγξουν τους όρους της αναθέρ-
μανσης.

Τρίτον, η Ελληνική εξωτερική πο-
λιτική φαίνεται ότι για πρώτη φορά 
έχει πάρει τα μαθήματά της προηγού-
μενης αρνητικής περιόδου. Η Αθήνα 
για πρώτη φορά πείθει ότι βλέπει τον 
ορίζοντα. 

Οι συσχετισμοί ισχύος
Η δημοσιονομική δυσπραγία και η 
στρατηγική αδράνεια των προηγού-
μενων ετών επέτρεψαν στην Τουρ-
κία να ξεφύγει. Ο συσχετισμός σχε-

τικής ισχύος στο Αιγαίο εξελίχθηκε 
αρνητικά για την Ελλάδα. Η απο-
τροπή, ως δόγμα, έχει τρεις ιδιοτρο-
πίες. Πρώτον, πρέπει να «φωνάζει». 
Οι στρατιωτικές ικανότητες μιας χώ-
ρας πρέπει να είναι γνωστές σε όλους, 
φίλους και ανταγωνιστές. Στους πρώ-
τους για να σε εκτιμούν, στους δεύτε-
ρους για να προβληματίζονται. Δεύτε-
ρον, είναι πολύ ακριβή υπόθεση. Και 
τρίτον, ακόμη και αν έχεις τα χρήματα, 
οι αμυντικές προμήθειες θέλουν χρό-
νο για να υλοποιηθούν. Ακόμη και σε 
καταστάσεις επείγοντος, η ολοκλήρω-
ση της προμήθειας των Rafale θα πά-
ρει σχεδόν 30 μήνες, ενώ οι φρεγά-
τες 3-5 χρόνια και αυτό εξαιτίας της 
απόφασης της Γαλλίας να μεταβάλ-
λει για χάρη μας τον προγραμματισμό 
των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων. 
Η κατ’ αρχήν απόφαση για την από-
κτηση των F-35  βλέπει στο μέλλον 

ΤΟ ΤΡΊΓΩΝΟ ΑΘΉΝΑ
-ΟΥΑΣΊΓΚΤΟΝ-ΑΓΚΥΡΑ:
Μια συνολική
θεώρηση εν θερμώ
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Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, για πρώτη φορά, είναι πραγματικά
στρατηγικού χαρακτήρα. Αθήνα και Ουάσιγκτον είναι στρατηγικοί
εταίροι και αυτή η κατάσταση των πραγμάτων έχει ουσιαστικό περιεχόμενο

Γράφει ο: Κώστας Υφαντής*



και υπακούει σε μια στρατηγική ανα-
γκαιότητα να μην διαταραχτεί εκ νέ-
ου η ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο και 
λαμβάνει υπ’ όψιν ότι λόγω των στρα-
τηγικών σφαλμάτων της Τουρκίας 
(βλ. S-400), μας δίνεται η δυνατότη-
τα να κατοχυρώσουμε μία μακροπρό-
θεσμη αποτρεπτική ικανότητα, καθώς 
οι επιλογές της Άγκυρας είναι περιο-
ρισμένες. Η Αθήνα επιδιώκει να πα-
ραμείνει μερικά βήματα μπροστά στον 
τομέα της ζωτικής σημασίας αεροπο-
ρικής ισχύος.

Τι θα επιδιώξει ο Ερντογάν
Όλα αυτά εξελίσσονται πάνω στον 
καμβά της κατάρρευσης των σχέσεων 
Ρωσίας-Δύσης, εξαιτίας της Ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία. Όλα έχουν 
αλλάξει στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ 
αναζωογονείται, η Γερμανία ενηλικι-
ώνεται στρατιωτικά, οι διαχωριστικές 

γραμμές βαθαίνουν, και κανένας αυ-
τή την στιγμή δεν έχει στρατηγική για 
την επόμενη μέρα. Η Τουρκία βλέπει 
τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ να παράγει 
ανυπόφορα διλήμματα, αλλά και θε-
ωρεί ότι η στιγμή τής επιτρέπει να πα-
ζαρέψει τα λάθη της του παρελθόντος. 
Υπάρχει ένα πολύ κακό σενάριο. Και 
για εσωτερικούς λόγους, λόγους πολι-
τικής επιβίωσης, το καθεστώς Ερντο-
γάν να επιλέξει μια οριακή στρατηγι-
κή αντιπαράθεση ανοίγοντας όλα τα 
μέτωπα, εκβιάζοντας μια συνολική γε-
ωστρατηγική διευθέτηση. Αν αυτό το 
σενάριο είναι ρεαλιστικό, τότε το πρώ-
το επεισόδιο «στο πεδίο» θα το δούμε 
στην Κύπρο.

* Ο Κώστας Υφαντής  Καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 
(ΙΔΙΣ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Η κατ’ αρχήν απόφαση για την απόκτηση των F-35 βλέπει στο μέλλον και υπακούει 
σε μια στρατηγική αναγκαιότητα να μην διαταραχτεί εκ νέου η ισορροπία ισχύος στο 
Αιγαίο και λαμβάνει υπ’ όψιν ότι λόγω των στρατηγικών σφαλμάτων της Τουρκίας 
(βλ. S-400), μας δίνεται η δυνατότητα να κατοχυρώσουμε μία μακροπρόθεσμη 
αποτρεπτική ικανότητα, καθώς οι επιλογές της Άγκυρας είναι περιορισμένες.

Ψήφος
εμπιστοσύνης
για να γίνει
η Ελλάδα
κόμβος
μεταφοράς
ενέργειας
Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική και 
η ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο ήταν η 
είδηση, που κυριάρχησε μέσα στην εβδομάδα.  
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για αυτή την επίσκεψη, 
μετά το πέσιμο της αυλαίας; Ότι η Αθήνα έλαβε 
ψήφο εμπιστοσύνης από την Ουάσινγκτον στη 
στρατηγική της, για τη μετατροπή της σε κόμβο 
μεταφοράς ενέργειας στα Βαλκάνια, αλλά και την 
Ανατολική Ευρώπη. Τόσο μέσω της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης με την Αίγυπτο όσο και μέσω της 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Και για την προάσπιση των εθνικών μας θεμάτων, 
η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική ήταν 
καταλυτική. Η ενημέρωση για τις υπερπτήσεις 
της  Τουρκίας περιείχε σειρά χαρτών και 
συγκεκριμένων στοιχείων, που αποδεικνύουν το 
γεγονός ότι η Άγκυρα έχει δεθεί, εκ νέου, στο άρμα 
των προκλήσεων. Μάλιστα στο Καπιτώλιο, η κα 
Πελόζι ζήτησε και κράτησε τους συγκεκριμένους 
χάρτες, με την Αμερικανική πρωτεύουσα να 
κατανοεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις, όπως και 
το Κογκρέσο, το Σώμα, δηλαδή, που… κρατάει 
στα χέρια του το πράσινο ή το κόκκινο φως στα 
τουρκικά F-16. 
Από την άλλη πλευρά, η Αθήνα κρατάει στη 
φαρέτρα της και τις οικονομικές συζητήσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερικανική 
πρωτεύουσα, με στόχο και την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων στη χώρα.
Ήδη, το ενδιαφέρον των Αμερικανικών κολοσσών 
Phizer και Microsoft είναι μεγάλο. Μάλιστα, 
ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, αρμόδιος για ιδιωτικές επενδύσεις 
και ΣΔΙΤ, Ν. Παπαθανάσης, όπως μαθαίνουμε, 
είχε συνάντηση με ανώτατα στελέχη της 
Microsoft, την περασμένη Τρίτη, στο υπουργείο, 
για τη δρομολόγηση των  τριών data centers του 
πολυεθνικού Ομίλου στα Σπάτα, το Κορωπί και το 
Μαρκόπουλο Αττικής.

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Οι ΗΠΑ επανακάμπτουν 
στην περιοχή, και ως ανάγκη 

αλλά και ως επιλογή, παρά 
το γεγονός ότι η βασική τους 

στρατηγική προτεραιότητα 
είναι και παραμένει 

η Ανατολική Ασία 
και το θέατρο

του Ινδο-Ειρηνικού.  
Η Αθήνα γνωρίζει  

–ή τουλάχιστον πρέπει
να γνωρίζει– ότι 

η αναθέρμανση των 
Αμερικανοτουρκικών 
σχέσεων, αν δεν είναι 

νομοτέλεια, είναι σίγουρα 
το πιθανότερο σενάριο 

μεσοπρόθεσμα. 



Σ
ε «θερμό» πεδίο ανταγωνισμού εισέρχονται ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με την ολοκλήρωση των 
εσωκομματικών διαδικασιών και των δύο κομμάτων.
    Ο εξοβελισμός της αριστερής παλιάς φρουράς 

του ΣΥΡΙΖΑ, με την ανάδειξη της «προεδρικής» φρουράς ως 
κυρίαρχη στη νέα Κ.Ε. και η πολιτική στόχευση του Νίκου 
Ανδρουλάκη να διαφοροποιηθεί από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, 
στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, οδηγούν και τα δύο κόμματα σε 
σύγκρουση «στ’ αλώνια» της κεντροαριστεράς.
   Από τη μία πλευρά, ένα κόμμα με αρχηγό 15ετίας, ίδια 
πολιτική αλλά με νέα πρόσωπα γύρω του και από την άλλη, 
μια ιστορική παράταξη με νέο αρχηγό και πολλές προσδοκίες 
για την κατάθεση μιας νέας ρεαλιστικής πρότασης στα 
προβλήματα της κοινωνίας.
Στις έρευνες της κοινής γνώμης όμως, αποκαλύπτονται οι 
δυσκολίες και των δύο. Στην τελευταία έρευνα της Opinion 
Poll, η «ψαλίδα» ανοίγει ξανά υπέρ της ΝΔ, μετά την 
ανακοίνωση της δέσμης μέτρων για την ανακούφιση των 
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος.
  Η ΝΔ φτάνει το 32,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 22,9% και το ΠΑΣΟΚ 
στο 13,3%. Στην ουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ίδια απόσταση από 
το πρώτο και από το τρίτο κόμμα.
  Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, υπάρχει ανατροπή. Ο 
κος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 47,8%, όμως τη δεύτερη 
θέση καταλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με 44,4 % και τρίτος 
έρχεται ο κος Τσίπρας με 30,9%. Και αυτή η εικόνα για τον κο 
Τσίπρα καταγράφεται σε μια περίοδο που περιόδευε σε όλη τη 
Ελλάδα, καλώντας τους οπαδούς του να τον ψηφίζουν για τη 
θέση που κατέχει, αλλά και για τη νέα Κ.Ε.  
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Στα «μαρμαρένια
αλώνια» της
κεντροαριστεράς,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Αρχιζει η Μονομαχια



Γκρίνιες για 
καθοδηγούμενη ψηφοφορία
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Αρχιζει η Μονομαχια
Ο δρόμος του Ανδρουλάκη
Ο ι συνήθως ακραίες συμπεριφορές, οι ανεδαφικές 

προτάσεις και η λαϊκίστικη συμπεριφορά του 
ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν «βούτυρο στο ψωμί» του Νίκου 

Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με την ευρωπαϊκή 
εμπειρία του, μπορεί να αντιδιαστείλει το σοσιαλιστικό 
περίγραμμα του κόμματός του από τη ριζοσπαστική αριστερά 
και να θέσει φραγμούς σε όποια προσπάθεια «εισπήδησής» της 
στον κεντρώο χώρο. 
 Έχει μια μοναδική ευκαιρία στο Συνέδριό του, να καταγράψει 
ένα καθαρό πλαίσιο της δικής του πολιτικής πρότασης, το 
δικό του όραμα για την Ελλάδα του αύριο, αλλά και για το 
νέο ΠΑΣΟΚ. Να δώσει ένα ολοκληρωμένο πολιτικό και 
ιδεολογικό στίγμα, διαφοροποιούμενος και από τη ΝΔ και 

από τον ΣΥΡΙΖΑ.  Η αυτόνομη πορεία για την ανάδειξη 
του ΠΑΣΟΚ, ως κύριου εκφραστή της προοδευτικής 
και δημοκρατικής παράταξης, είναι το μεγάλο στοίχημα 
που διατρέχει όλα τα μέλη του Συνεδρίου. Ωστόσο, ο πιο 
ρεαλιστικός στόχος για ένα ικανοποιητικό διψήφιο ποσοστό 
στις προσεχείς εκλογές, κοντά και λίγο πάνω από τις 
δημοσκοπικές προβλέψεις, θα αποτελέσει μια νίκη-βατήρα για 
το επόμενο σημαντικό βήμα του νέου ΠΑΣΟΚ. 
 Ο φόβος είναι ένας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η πιθανότητα 
μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, που μπορεί να 
«ρουφήξει» το νέο ΠΑΣΟΚ. Τότε, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος 
του κου Τσίπρα και της παρέας του, για μια επέλαση στο 
κέντρο του ΠΑΣΟΚ. 

Η εκλογή για την ανάδειξή της, δεν πραγματοποιήθηκε 
«αναίμακτα». Για «κατευθυνόμενη ψηφοφορία» μίλησε 
η Ρεπούση, για «τάσεις που κάνουν ακόμα κουμάντο» 

ο Καρανίκας, για οικογενειοκρατία η Μ. Κανελλοπούλου, 
που άφησε πολλά υπονοούμενα κατά της κας Αχτσιόγλου, για 
τον τρόπο που έφτασε στην κορυφή. Ούτε και η Δούρου είναι 
ικανοποιημένη, καθώς εκεί που ερχόταν πρώτη, την πέρασε η 
Αχτσιόγλου στην καταμέτρηση των ψήφων.
Σε νευρική κατάσταση βρίσκεται και η ομάδα της «Ομπρέλας» 
των παλιών αριστερών στελεχών -Ν. Φίλης, Ν. Βούτσης, Ε. 
Τσακαλώτος, Π. Σκουρλέτης- που ενώ πρώτευσαν στο Συνέδριο 
του 2016, τώρα μετά δυσκολίας μπήκαν στην πρώτη εικοσάδα.
Ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε και τους απομόνωσε, κι ως παλιά 
φρουρά τους έστειλε στη γωνία της αίθουσας για… τιμωρία.  
Όπως το 2015, είχε στείλει στο… σπίτι τους την ομάδα Π. 
Λαφαζάνη με υπουργούς της πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς.
    Γνωρίζει το παιχνίδι και βάζει στην άκρη εκείνους, που  
γκρινιάζουν μαζί του και διαφωνούν με την πολιτική του.

  Γι αυτό, εκείνοι που πρώτευσαν τώρα, ήταν τα «δικά του 
παιδιά», η δική του παρέα. Η Αχτσιόγλου, ο Ηλιόπουλος, 
ο Τζανακόπουλος, ο Χαρίτσης, η Γεροβασίλη, ο Παππάς, 
(η Δούρου για άλλους λόγους) και οι πασοκογενείς 
Ξενογιαννακοπούλου, Ραγκούσης, Σπίρτζης, Μωραΐτης.
Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαιολογίες. Αν θέλει, 
μετά τον εξοβελισμό των παλιών αριστερών, ο δρόμος προς το 
κέντρο είναι εκεί να τον διαβεί. Αλλά φαίνεται πως μπορεί να 
άλλαξε την Κ.Ε.,  όχι όμως και την πολιτική του.
Και μόνο η μίζερη αντιμετώπιση της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, η άρνησή του να ανεχθεί μια 
Ελληνική επιτυχία και η προσπάθεια γελοιοποίησης της 
ιστορικής και εξαιρετικής ομιλίας του κου Μητσοτάκη στο 
Κογκρέσο, δείχνει πως ο δρόμος προς την κεντροαριστερά και 
το κέντρο είναι γεμάτος με συριζαίικες ιδεοληψίες, τις οποίες 
ούτε Συνέδρια ούτε εσωκομματικές ψηφοφορίες μπορούν να 
εξαλείψουν.



Η 
πρόσφατη επίσημη 
επίσκεψη του Έλληνα 
πρωθυπουργού στην 
Ουάσιγκτον δυσαρέ-

στησε τον Τουρκικό και τον ΣυΡι-
ζΑικό Τύπο. Φυσικά, είχαν δια-
φορετικούς λόγους. Οι Τούρκοι 
κατηγόρησαν τους Αμερικανούς ότι 
τα έδωσαν όλα στους Έλληνες, οι 
Συριζαίοι έσταξαν φαρμάκι γιατί η 
Ελλάδα «προσέφερε γην και ύδωρ, 
χωρίς να πάρει απολύτως τίποτα». 
«Αδιέξοδη και θλιβερή προσπάθεια 
σύγκρισης της δικής του (του Μητσο-
τάκη) με την τουρκική αξιοπιστία» 
ήταν το -κάπως παρεξηγήσιμο- πρω-
τοσέλιδο της κόκκινης Εφημερίδας 
των Συντακτών. Ο διανοούμενος σ. 
Θανάσης Καρτερός, Διευθυντής στο 
Γραφείου Τύπου του τέως πρωθυ-
πουργού σ. Αλέξη Τσίπρα, υπέγρα-
ψε άρθρο, το οποίο είχε τίτλο «το Βα-
τερλώ ενός γελοίου». Η δημοφιλής 

«Αυγή» ήταν σίγουρη ότι κατά τις συ-
νομιλίες «χορτάσαμε ανοησίες», ενώ 
το φιλοπρόοδο «Documento» έκρινε 
πως «παρακολουθήσαμε μια ομιλία 
υποτέλειας».

Όλοι θα ήθελαν μια πιο τσα-
μπουκαλίδικη συμπεριφορά. Αν 
πρωθυπουργός ήταν ο σ. Τσίπρας, 
θα έπιανε τον Μπάιντεν από τους 
γιακάδες, θα τον έβαζε να φάει την 
καπιταλιστική γραβάτα του εθνικι-
σμού, θα τον απειλούσε ότι αν δεν 
παλέψει για την παγκόσμια ειρή-
νη, τιμωρώντας τους φασίστες του 
Αζόφ, φίδι που τον έφαγε, θα τον 
εξαφανίσει όπως τον Τσακαλώτο.

Η αλήθεια είναι ότι όποτε ο Συ-
ΡιζΑ βρίσκεται στην αντιπολίτευ-
ση, γίνεται γίγαντας απέναντι τους 
Αμερικανούς. Όταν κυβερνάει, κο-
νταίνει.

Αυτός που μίσησε
τον ιμπεριαλισμό
και λάτρεψε τον Tραμπ
Το 1999, ο Κλίντον επισκέπτεται την 
Αθήνα και ο -τότε- μικρός και άδο-
λος Συνασπισμός βρίσκει την ευκαι-
ρία να μετρήσει το αντιαμερικάνικο 
μπόι του. Την ώρα που στο Σύνταγ-
μα η πολυπληθής ηγεσία του ολιγά-

ριθμου κόμματος σχηματίζει ανθρώ-
πινη αλυσίδα και το «Δικαστήριο των 
Λαών», με πρόεδρο τον σ. Κώστα 
Καζάκο, καταδικάζει τον μακελάρη 
Αμερικανό πρόεδρο «στην ανατρε-
πτική οργή και στην αγωνιστική απο-
δοκιμασία των λαών και στη χλεύη 
της Ιστορίας», η νεολαία του κόμμα-
τος δίνει συνέντευξη τύπου κατά του 
ανεπιθύμητου ιμπεριαλιστή επισκέ-
πτη. Την εκπροσωπεί ένας φέρελπις 
αγωνιστής καριέρας, ο πολλά υπο-
σχόμενος σ. Τσίπρας, ο οποίος αδι-
αφορεί για τη συγγνώμη που ο Κλί-
ντον ζήτησε για την υποστήριξη των 
ΗΠΑ στη χούντα και τον καταγγέλ-
λει, διότι εξαιτίας του γεμίζουν νεανι-
κό αίμα οι δρόμοι της Αθήνας.

Είναι μια καλή αρχή. Στη συνέ-
χεια, ο σ. Αλέξης γίνεται Πρόεδρος 
του ΣυΡιζΑ, ο Κλίντον δεν αντέχει 
την ανατρεπτική οργή του εισαγγε-
λέα των λαών και εγκαταλείπει τον 
Λευκό Οίκο, μετά από χρόνια η απο-
καλούμενη «προοδευτική Αμερική» 
εκλέγει τον Ομπάμα στη θέση του 
Προέδρου.

Ξαναθύμωσαν
οι σύντροφοι για τη Χίλαρι
Ο ΣυΡιζΑ ξαναθυμώνει και γίνεται 

έξαλλος, όταν τη νέα αμερικανική 
κυβέρνηση εκπροσωπεί η υπουρ-
γός Εξωτερικών, μακελάρισσα Χί-
λαρι Κλίντον και με αυτή την ιδιό-
τητα επισκέπτεται την Ελλάδα. Η 
4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
του κόμματος υιοθετεί, με τη συνή-
θη θαυμαστή ομοφωνία, την εισή-
γηση του σ. Τσίπρα και εκδίδει μία 
ανακοίνωση που αποτελεί μνημείο 
αντίστασης: «Σκοπός της επίσκε-
ψης, δεν είναι η εξυπηρέτηση των 
προβλημάτων του ελληνικού λαού, 
αλλά η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
εμπλοκής της Ελλάδας στα πολε-
μικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ 
και του Ισραήλ... Η Ελληνική κοι-
νωνία χρειάζεται κοινωνικές παρο-
χές και όχι δαπάνες για νέους εξο-
πλισμούς… 

Ο ΣυΡιζΑ απαιτεί την απεμπλο-
κή της Ελλάδας από τους πολεμι-

κούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και 
τον ριζικό αναπροσανατολισμό της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας 
προς την κατεύθυνση της ειρήνης, 
με τους γειτονικούς λαούς και τις φι-
λειρηνικές δυνάμεις σ’ όλον τον κό-
σμο».

Μετά από αυτή την τοποθέτη-
ση υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, 
που θα ζήλευαν οι διαγωνιζόμενες 
στα Πελοποννησιακά Καλλιστεία, 
ακολουθούν και άλλα αντιιμπε-
ριαλιστικά χτυπήματα. Η διοίκηση 
Ομπάμα ξεμπροστιάζεται με κάθε 
ευκαιρία και η μάχη ολοκληρώνε-
ται τις ημέρες που οι ΣαμαροΒενι-
ζέλοι επισκέπτονται την Αμερική. 
Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος κά-
νει δηλώσεις κατά της μονομερούς 
λιτότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ του τα χώνει 
γιατί «η ανεργία στη χώρα εκτινά-
χθηκε στο 28%. Οι ΗΠΑ είναι στα-
θερά προσανατολισμένες στη συ-
γκρότηση μιας ενεργειακής –και 
όχι μόνο– συμμαχίας μεταξύ Ισρα-
ήλ–Κύπρου–Ελλάδας. 

Η δημιουργία αυτής της συμμα-
χίας ενέχει κινδύνους αποσταθερο-
ποίησης των σχέσεων της χώρας 
μας με τον αραβικό κόσμο... Χρειά-
ζεται να μπει ένα τέλος στη μνημονι-
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Ο Τσίπρας 
θα έκανε τον 
Μπάιντεν με 
τα κρεμμυδάκια

Η αλήθεια είναι ότι όποτε ο ΣυΡιζΑ βρίσκεται
στην αντιπολίτευση, γίνεται γίγαντας απέναντι
στους Αμερικανούς. Όταν κυβερνάει, κονταίνει.

Του: Βαγγέλη Περρή



ακή καταστροφή, να ανοίξει ο δρό-
μος για τη δημοκρατική ανατροπή 
των μνημονίων και της κυβέρνησης 
και να αναδειχθεί, μέσα από εκλο-
γές, μια κυβέρνηση κοινωνικής σω-
τηρίας με κορμό τον ΣυΡιζΑ».

Όταν έφτασε η μεγάλη μέρα…
Και έρχεται η μεγάλη μέρα που 
αναδεικνύεται η κυβέρνηση κοι-
νωνικής σωτηρίας, με κορμό τον 
ΣυΡιζΑ και άκρα τους ΑΝΕΛ, η 
οποία θα βγάλει την Ελλάδα από 
τη μέγγενη των ιμπεριαλιστικών 
σχεδίων και των καταστροφικών 
μνημονίων. Η Αμερική έχει, επί-
σης, σοβαρευτεί και οι αγανα-
κτισμένοι ψηφοφόροι της έχουν 
εκλέξει ως ηγέτη τους τον αντισυ-
στημικό Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώ-
τος που ενθουσιάζεται δημοσίως εί-
ναι ο συγκυβερνήτης και υπουργός 
Εθνικής Άμυνας της Πρώτης Φο-

ράς Αριστερής Κυβέρνησης, σ. Πά-
νος Καμμένος: «Οι επιθέσεις κατά 
του Ντόναλντ Τραμπ από το σύστη-
μα στην Αμερική και στην Ευρώπη 
έχουν σκοπό να τον απαξιώσουν. Η 
εκλογή Τραμπ έχει να κάνει με το 
τέλος της πολιτικής της νέας τάξης 
πραγμάτων».

Ο ειλικρινής θαυμασμός προς 
τον σύντροφο Τραμπ δεν περιο-
ρίζεται στα λόγια. Στην ομάδα του 
νέου Αμερικάνου Προέδρου με-
τέχει ο ομογενής Παπαδόπουλος, 
ο οποίος στέλνει email στον ειδι-
κό σύμβουλο και εκτελεστικό δι-
ευθυντή του Τραμπ, Στηβ Μπά-
νον. Τον πληροφορεί ότι τώρα που 
πνέει κοινός αντισυστημικός άνε-
μος, μπορεί να γίνουν δουλίτσες 
διότι στη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
«θέλουν να υπογράψουν μια διακυ-
βερνητική συμφωνία με τις ΗΠΑ 
για ενεργειακά θέματα, (να γίνει η 
Ελλάδα) το στρατηγικό προπύργιο 
στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Το… στρατηγικό προπύργιο
Ο όρος «στρατηγικό προπύργιο» εί-
ναι σαφής. Τα «ενεργειακά θέμα-
τα» αναλαμβάνει να διευκρινίσει 
η καθ’ ύλην αρμόδια, προσκείμε-
νη στον ΣΥΡΙΖΑ, ηγεσία της ΓΕ-
ΝΟΠ ΔΕΗ. 

Με μια ιστορική της παρέμ-
βαση αποθεώνει τον ομοϊδεάτη 
Τραμπ, διότι συντρίβει τις οικολο-
γικές ευαισθησίες και μαζί οι δύο 
υπερδυνάμεις (Τραμπ και ΓΕ-
ΝΟΠ) αποκαλύπτουν ότι πίσω 
από το παραμύθι περί κλιματικής 
αλλαγής, κρύβονται τα συμφέρο-
ντα της πλουτοκρατίας: «Υποστηρί-
ζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι 
απλά μια Κινεζική συνωμοσία, ο 
Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ δι-
ακόπτουν την εφαρμογή των μη δε-
σμευτικών όρων της συνθήκης για 
την κλιματική αλλαγή και τερματί-
ζουν τη συνδρομή τους στο Πράσι-
νο Ταμείο για το Κλίμα…

Αυτό αποτελεί μια κίνηση, η 
οποία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι 
πίσω από τον μύθο της κλιματικής 
αλλαγής βρίσκονται συγκεκριμέ-
νες βιομηχανίες, που προωθούν 
φιλοσοφίες, εκστρατείες, «λογικές» 
και προπαγανδίζουν υπέρ της κλι-
ματικής αλλαγής, με προφανή στό-
χο να αποκομίσουν κέρδη… 

Τα επόμενα βήματα του Προ-
έδρου των ΗΠΑ θα αποδείξουν 
ότι οι υποψίες και οι αρχικές εκτι-
μήσεις για την καλοστημένη μηχα-
νή της κλιματικής αλλαγής και την 
απάτη των μεγάλων συμφερόντων 
στις πλάτες των περισσότερο αδυ-

νάτων, έχουν ισχυρή βάση και μία 
πολύ δυνατή δόση αντικειμενικό-
τητας».

Τόσο θερμή υποστήριξη προς 
τον Τραμπ, δύσκολα θα βρεις σε 
άλλο μέρος του πλανήτη και ο πρό-
εδρος της ΓΕΝΟΠ σ. Αδαμίδης κά-
νει τον γύρο των καναλιών για να 
την επιβεβαιώσει. Μόλις το έργο 
ολοκληρώνεται, προβαίνει σε πολι-
τικές δηλώσεις: «Στο κάλεσμα του 
Αλέξη Τσίπρα για τη μεγάλη δημο-
κρατική παράταξη, εγώ έχω δηλώ-
σει παρών».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος της 
μεγάλης δημοκρατικής παράταξης 
σ. Αλέξης Τσιπρας βρίσκεται στην 
Ουάσινγκτον. Έχει απέναντι τον 
πρόεδρο Τραμπ, που δεν είναι φα-
σίστας και ιμπεριαλιστής σαν τους 
προηγούμενους, αλλά κατ εικόνα 
και ομοίωση πολέμιος της Νέας Τά-
ξης, όποτε μόνο φιλοφρονήσεις του 
ταιριάζουν: «Ο τρόπος που ο πρόε-
δρος Τραμπ αντιμετωπίζει την πο-
λιτική, μπορεί να μοιάζει διαβολι-
κός, αλλά είναι για καλό... Βασική 
η αξία της δημοκρατίας που διατρέ-
χει την αμερικανική κουλτούρα και 
αυτήν υπηρετεί ο πρόεδρος».

Ένας λείπει για το… παρεάκι
Στάση που θυμίζει το «Μολών Λα-
βέ», λόγια γεμάτα λεβεντιά και υπε-
ρηφάνεια που μόνο ένας αριστερός 
μπορεί να πει κατάμουτρα σε ένα 
Αμερικανό πρόεδρο. 
Δυστυχώς, όμως, εκεί που οι καπε-
ταναίοι κρεμούσαν τα άρματα, τώρα 
βγάζουν οικογενειακές σέλφι. Όχι 
για πολύ. Το δίκιο από τον κρατήρα 
βγαίνει και την περασμένη Κυρια-
κή, της Γης οι κολασμένοι, μπροστά 
στο δίλημμα «Τσίπρας ή Τσίπρας», 
ψήφισαν τον σ. Τσίπρα για να σπά-
σει τα δεσμά της σκλαβιάς. Ταυτό-
χρονα, ο Τραμπ προαναγγέλλει τη 
δική του «Δεύτερη Φορά», οπότε 
λείπει μόνο ο σ. Καμμένος για να 
συμπληρωθεί το παρεάκι και να 
επιστρέψει το χαμόγελο στα πρό-
σωπα των ένθεν κακείθεν δημοσι-
ογράφων. Φυσικά και των γελοιο-
γράφων. 
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Ο ΣυΡιζΑ ξαναθυμώνει και γίνεται έξαλλος, όταν τη νέα 
αμερικανική κυβέρνηση εκπροσωπεί η υπουργός Εξωτερικών, 
μακελάρισσα Χίλαρι Κλίντον και με αυτή την ιδιότητα 
επισκέπτεται την Ελλάδα. Η 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
του κόμματος υιοθετεί, με τη συνήθη θαυμαστή ομοφωνία, 
την εισήγηση του σ. Τσίπρα και εκδίδει μια ανακοίνωση που 
αποτελεί μνημείο αντίστασης.

Το 1999, ο Κλίντον επισκέπτεται την Αθήνα και ο -τότε- μικρός και άδολος Συνασπισμός βρίσκει την ευκαιρία να μετρήσει το αντιαμερικάνικο μπόι 
του. Την ώρα που στο Σύνταγμα η πολυπληθής ηγεσία του ολιγάριθμου κόμματος σχηματίζει ανθρώπινη αλυσίδα και το «Δικαστήριο των Λαών», με 
πρόεδρο τον σ. Κώστα Καζάκο, καταδικάζει τον μακελάρη Αμερικανό πρόεδρο, η νεολαία του κόμματος δίνει συνέντευξη τύπου κατά του ανεπιθύμητου 
ιμπεριαλιστή επισκέπτη. Την εκπροσωπεί ένας φέρελπις αγωνιστής καριέρας, ο πολλά υποσχόμενος σ. Τσίπρας, ο οποίος αδιαφορεί για τη συγγνώμη 
που ο Κλίντον ζήτησε για την υποστήριξη των ΗΠΑ στη χούντα και τον καταγγέλλει, διότι εξαιτίας του γεμίζουν νεανικό αίμα οι δρόμοι της Αθήνας.

Όλοι θα ήθελαν μια πιο τσαμπουκαλίδικη συμπεριφορά.
Αν πρωθυπουργός ήταν ο σ. Τσίπρας, θα έπιανε τον Μπάιντεν

από τους γιακάδες, θα τον έβαζε να φάει την καπιταλιστική γραβάτα
του εθνικισμού, θα τον απειλούσε ότι αν δεν παλέψει για

την παγκόσμια ειρήνη, τιμωρώντας τους φασίστες του Αζόφ, φίδι
που τον έφαγε, θα τον εξαφανίσει όπως τον Τσακαλώτο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Η
ομιλία του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη Γερου-
σία των Ηνωμένων Πο-
λιτειών ήταν αναμφί-

βολα μια ιστορική στιγμή. Αποτελεί 
απόδοση τιμής προς τη χώρα και τον 
ηγέτη που την εκφωνεί και προνόμιο 
για την παρουσίαση των θέσεών της. 
Τελευταία φορά που είχε συμβεί κά-
τι ανάλογο, ήταν πριν επτά χρόνια με 
ομιλητή τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Για να φτάσουμε σε αυτό το ση-
μείο, όμως, προηγήθηκε αθόρυβη 
δουλειά μηνών. Ξεχωριστό ρόλο δι-
αδραμάτισε η πρέσβης της Ελλάδας 
στην Ουάσιγκτον, Αλεξάνδρα Παπα-
δοπούλου, σε συνεργασία με την ομο-
γένεια. Σύμφωνα με την περιγραφή 
στενού συνεργάτη του πρωθυπουρ-
γού, όλα ξεκίνησαν από μια συνά-
ντηση της κας Παπαδοπούλου με την 

πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων, Νάνσι Πελόζι, στην οποία έριξε 
την ιδέα για το ενδεχόμενο ομιλίας του 
κου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο.

Το ενδιαφέρον είναι πως, σύμφω-
να με την ίδια περιγραφή, η κα Πελόζι 
αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση και 
ήταν η ίδια που ανέλαβε να μιλήσει με 
τους εκπροσώπους και των δύο κομ-
μάτων, τόσο στη Γερουσία όσο και τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Άμεση ήταν, άλλωστε, και η κινη-
τοποίηση της ομογένειας. Ελληνοα-
μερικανοί γερουσιαστές και βουλευ-
τές προώθησαν την πρόταση και από 
τη δική τους πλευρά. Βέβαια, η εικόνα 
που υπάρχει για τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό στην Ουάσιγκτον και οι σχέ-
σεις που έχει καλλιεργήσει προσω-
πικά με «παίκτες» της Αμερικανικής 
πολιτικής σκηνής, όπως η κ. Πελόζι 

ή ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, 
είναι καθοριστικές.

Στην πραγματοποίηση της ομιλίας 
του Έλληνα πρωθυπουργού συμφώ-
νησαν τόσο ο ηγέτης της πλειοψηφί-
ας στη Γερουσία Τσαρλς Σούμερ, από 
τους Δημοκρατικούς, όσο και ο Μιτς 
Μακόνελ, ηγέτης των Ρεπουμπλικα-
νών. Θετικός ήταν και ο ηγέτης της μει-
οψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, Κέβιν Μακάρθι.

Η πιο ισχυρή και συγκινητική 
στιγμή που διαδραματίστηκε κατά 
την ομιλία του κου Μητσοτάκη ήταν 
όταν χειροκροτούσαν όρθια τα μέλη 
του Κογκρέσου και των δύο κομμά-
των, κάτι που αποτυπώνει τον αντί-
κτυπο της παρουσίας του Έλληνα 
πρωθυπουργού στην Αμερικανική 
πρωτεύουσα και τη σημασία αυτής της 
αποδοχής για τα εθνικά συμφέροντα.

Και το ερώτημα είναι ποιος έγρα-
ψε την ομιλία του πρωθυπουργού; Η 
απάντηση είναι απλή: Ο ίδιος. Μάλι-
στα, την προετοίμαζε καιρό, ανάμεσα 
στις άλλες υποχρεώσεις του που είχε 
καθημερινά και δικαιώθηκε. 

Ποιος έκανε το DEAL για
την ομιλία στο Κογκρέσο
Στην πραγματοποίηση της ομιλίας του Έλληνα πρωθυπουργού συμφώνησαν τόσο
ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τσαρλς Σούμερ, από τους Δημοκρατικούς,
όσο και ο Μιτς Μακόνελ, ηγέτης των Ρεπουμπλικανών. Θετικός ήταν και ο ηγέτης
της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι.

Οι αναφορές
Μητσοτάκη
που ξεσήκωσαν
τους Αμερικανούς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην 
ιστορική ομιλία του στο Κογκρέ-
σο, αναφέρθηκε και σε επιφανείς 
Έλληνες που έχουν μεγαλουργή-
σει στις ΗΠΑ, ξεσηκώνοντας το 
κοινό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε εκτενώς στους μετα-
νάστες που έγιναν δεκτοί από τις 
ΗΠΑ τα τελευταία 120 χρόνια, το-
νίζοντας ότι χάρη στις κοινές αξίες 
προσαρμόστηκαν εύκολα και έχτι-
σαν μια καλύτερη ζωή.
«Αυτοί που ήρθαν ήταν απλοί ερ-
γάτες, όχι φιλόσοφοι ή ποιητές. 
Παρά το ότι δεν ήταν μορφωμέ-
νοι, πάντα είχαν τρομερή αποφα-
σιστικότητα και αγκάλιασαν κάθε 
ευκαιρία για να προσφέρουν ένα 
λαμπρό μέλλον στα παιδιά τους, 
για το ιερό καθήκον η κάθε γενιά 
να ζει καλύτερα από την προηγού-
μενη. Αλλά ποτέ δεν λησμόνη-
σαν από πού ξεκίνησαν», υπο-
γράμμισε. Μεταξύ των ονομάτων 
που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ως επιφανείς Έλληνες των 
ΗΠΑ, ήταν ο Μάικλ Δουκάκης, 
που είχε φτάσει να γίνει υποψήφι-
ος πρόεδρος των ΗΠΑ, και ο Αλ-
μπερτ Μπουρλά, ο πρωτοπόρος 
σκηνοθέτης Τζων Κασσαβέτης, ο 
συγγραφέας Τζέφρι Ευγενίδης, ο 
σεναριογράφος Τζόρτζ Πελεκά-
νος, ο ηθοποιός Τομ Χανκς, που 
πολιτογραφήθηκε Έλληνας και 
βέβαια ο NBA’er Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο. Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης καταχειροκροτήθηκε με αυ-
τές τις αναφορές, ενώ τόνισε ότι 
έξι από τους σημαντικούς Έλλη-
νες των ΗΠΑ βρίσκονταν εκείνη 
τη στιγμή στο Κογκρέσο και πα-
ρακολουθούσαν την ομιλία του.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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«Μ
όνο μία αυτο-
δύναμη κυβέρ-
νηση μπορε ί 
να πετύχει τους 

πραγματικούς της στόχους, τους στό-
χους που στηρίζονται στο πρόγραμμα 
που έχει εξαγγείλει. Αυτή είναι η βα-
σική μας θέση και αυτό θα επιδιώξου-
με, όταν γίνουν οι εκλογές», τονίζει ο 
Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συνέ-
ντευξή του στην Today Press. Όπως 
σημειώνει, «δεν πρέπει να μας αρκεί 
η χώρα μας να βρίσκεται στην πολυ-
συζητημένη έκφραση του “ευρωπαϊ-
κού μέσου όρου”», ενώ επιτίθεται στον 
ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «αρκείται σε 
“τυφλή” κριτική προς πάσα κατεύ-
θυνση, χωρίς να απαντάει χειροπια-
στά και εμπράκτως». 

Επίσης, αποκαλύπτει ότι έχει δου-
λέψει ακόμη και για 450 ευρώ, αλλά 
πλέον, όπως λέει, η κυβέρνηση και 
αυξάνει τους μισθούς και μειώνει την 
ανεργία. Η συνέντευξη του κου Κων-
σταντίνου Κυρανάκη:

n H ακρίβεια και η ενεργειακή 
κρίση είναι τα μεγαλύτερα προ-
βλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει 
ο κόσμος σε καθημερινή βάση. 
Πιστεύετε θα υπάρχει κάλυψη στις 
απαιτήσεις που έχει ο κόσμος;
Σίγουρα, η ακρίβεια έχει γονατίσει 
τους Έλληνες φορολογούμενους. Αγ-
γίζει τους πάντες. Είναι ακόμη μία ει-
σαγόμενη κρίση, την οποία αντιμετω-
πίζουμε. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 
και υλοποιεί ένα τεράστιο πακέτο μέ-
τρων, της τάξης των 7 δις τους τελευ-
ταίους μήνες. Είναι μέτρα που αφο-
ρούν όλα τα νοικοκυριά και σίγουρα 
θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στις ελ-
ληνικές οικογένειες. Η ρήτρα αναπρο-
σαρμογής στους λογαριασμούς ρεύμα-
τος ουσιαστικά καταργείται. Τον Ιούνιο 
θα επιδοτηθεί το 60% της αύξησης, 
για όλους τους λογαριασμούς ρεύμα-
τος που έχουν χρεωθεί οι καταναλω-
τές, και έχουν εκδοθεί από τον Δεκέμ-
βριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022. 
Είναι μια κατάσταση, την οποία αξιο-
λογεί διαρκώς η κυβέρνηση και εφό-
σον χρειαστεί θα επανέλθει με νέες 
παρεμβάσεις. 

n Ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει επίμο-
να εκλογές. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ μπορεί να διεκδικήσει  ξανά 
την πρώτη θέση;
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης ζητάει επίμονα εκλογές και δεί-
χνει πως θέλει να συνεργαστεί με το 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Έχουν ως μοναδι-
κό στόχο να πέσει η ΝΔ με κάθε τρόπο. 
Θεωρώ ότι η κοινωνία και οι ψηφο-
φόροι κατάλαβαν και αποδοκίμασαν 

την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλα-
βαν την τελευταία τριετία πως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν έχει να προτείνει εναλλακτική 
πολιτική και σίγουρα καταλαβαίνουν 
πως μόνο μία αυτοδύναμη κυβέρνηση 
μπορεί να προχωρήσει σε πραγματι-
κές μεταρρυθμίσεις, χωρίς καθυστέρη-
ση. Στο σήμερα, η αξιωματική αντιπο-
λίτευση έχει εγκλωβιστεί σε επιθέσεις 
λαϊκισμού, χωρίς να προτείνει ρεαλι-
στικές λύσεις για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που απασχολούν 

τους πολίτες. Αρκείται σε «τυφλή» κρι-
τική προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς να 
απαντάει χειροπιαστά και εμπράκτως. 

n Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μπο-
ρεί να αντέξει το πολιτικό κόστος 
μιας συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ ΚΙ-
ΝΑΛ–ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο μι-
κρό κόμμα;
Στόχος μας ήταν και θα είναι η αυτοδυ-
ναμία στις επερχόμενες εκλογές. Μό-
νο μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μπο-

ρεί να προχωρήσει σε πραγματικές 
μεταρρυθμίσεις, μπορεί να υλοποιή-
σει με αξιοπιστία το πρόγραμμά της, 
χωρίς να έχει μεγάλες καθυστερήσεις, 
εμπόδια ή διαφωνίες. Όταν βρίσκεσαι 
στο τιμόνι μιας χώρας, δεν μπορεί να 
περιμένεις. Πρέπει να λάβεις αποφά-
σεις εδώ και τώρα, με γνώμονα το συμ-
φέρον του ελληνικού λαού. Μόνο μία 
αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να πε-
τύχει τους πραγματικούς της στόχους, 
τους στόχους που στηρίζονται στο πρό-
γραμμα που έχει εξαγγείλει. Αυτή είναι 
η βασική μας θέση και αυτό θα επιδιώ-
ξουμε, όταν γίνουν οι εκλογές. 

n Είστε νέος άνθρωπος. Πιστεύε-
τε πως τα 713 ευρώ επαρκούν για 
να είναι βασικός μισθός;  
Έχω δουλέψει και με μισθό 450 ευρώ 
το μήνα, γνωρίζω ότι είναι δύσκολο. 
Όμως τους μισθούς δεν τους πληρώ-
νει η κυβέρνηση, τους πληρώνουν οι 
επιχειρήσεις. Οι άνεργοι μειώνονται, 

οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μει-
ώνονται. Όσα υποσχεθήκαμε έχουν 
ήδη υλοποιηθεί και συνεχίζουμε. Ο 
καλύτερος τρόπος να αυξηθούν οι μι-
σθοί και οι θέσεις εργασίας, είναι να 
συνεχίσουν να έρχονται επενδύσεις. 
Με λυπεί, όμως, να βλέπω ότι σε δυ-
ναμικούς τομείς όπως ο τουρισμός, ξε-
κινά η σεζόν με 55.000 κενές θέσεις 
εργασίας. Όπως, επίσης, με λυπεί να 
βλέπω αποφοίτους Σχολών να μένουν 
άνεργοι, γιατί το αντικείμενό τους δεν 
έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. 

Η χώρα χρειάζεται μια 10ετή 
στρατηγική, ώστε η επόμενη γενιά να 
είναι οικονομικά πιο ισχυρή από τη δι-
κή μου. 

n Πείτε μας το όραμά σας ως βου-
λευτής της ΝΔ.
Το όραμά μου είναι να γίνει η Ελλά-
δα μια χώρα πρότυπο. Να επιλέξουμε 
στρατηγικά τους τομείς που μπορούμε 
να είμαστε παράδειγμα προς μίμη-
ση και να βάλουμε εθνικούς στόχους. 
Δεν πρέπει να μας αρκεί η χώρα μας 
να βρίσκεται στην πολυσυζητημένη έκ-
φραση του «ευρωπαϊκού μέσου όρου». 
Η χώρα μας έχει χιλιετίες ιστορίας, πα-
γκόσμια εμβέλεια και πρέπει να ξανα-
γίνουμε πρότυπο χώρας. Να είμαστε 
περήφανοι, όχι μόνο για το παρελθόν 
μας και την αρχαιότητα, αλλά για όσα 
μπορούμε να κάνουμε σήμερα. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ – ΝΟΤΊΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

«ΝΑ ΓΊΝΕΊ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΜΊΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΤΥΠΟ»

Στόχος μας ήταν και θα είναι η αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρκείται
σε «τυφλή» κριτική προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς να απαντάει χειροπιαστά και εμπράκτως
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«Πρέπει να λάβεις αποφάσεις 
εδώ και τώρα, με γνώμονα 
το συμφέρον του ελληνικού 
λαού. Μόνο μία αυτοδύναμη 
κυβέρνηση μπορεί να πετύχει 
τους πραγματικούς της στόχους, 
τους στόχους που στηρίζονται στο 
πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει». 



Δ
ύο καινούριες δημοσκο-
πήσεις είδαν το φως της 
δημοσιότητας την εβδο-
μάδα που πέρασε. Και 

μπορεί ο Μητσοτάκης να μην τις πο-
λυκοίταξε, καθότι η επίσκεψη του 
στις ΗΠΑ ήταν το πολιτικό και επι-
κοινωνιακό του κόλπο γκρόσο για 
τούτη την περίοδο, ο Αλέξης όμως 
θα πρέπει να τις ξεψάχνισε και να 
μην ένιωσε και πολύ άνετα. Διό-
τι, τόσο η Marc όσο και η Opinion 
Poll, έδειξαν ανάκαμψη της κυβερ-
νητικής εικόνας, τη στιγμή μάλιστα 
που ο ΣΥΡΙΖΑ  εκδήλωνε τη μεγά-
λη εαρινή του αντεπίθεση. Ε, δεν 
ήταν και το καλύτερο μαντάτο για 
τον Τσίπρα. 

Και πάνω που ο αρχηγός του 
ΣΥΡΙΖΑ (πρόεδρος λέγεται τυπι-
κά, αλλά είναι κανονικός αρχηγός 
σε original αρχηγικό κόμμα) έδειξε 
να χαίρεται με τις 150.000 ψήφους 
του, πάλι ήρθε η άτιμη η πραγμα-
τικότητα να τον προσγειώσει. Και 
στις δύο δημοσκοπήσεις, το κόμμα 
του είναι 10 μονάδες πίσω απ’ τη 
ΝΔ, ενώ ο ίδιος παραμένει πολύ 
πίσω και απ’ τον Κυριάκο και απ’ 
τον Ανδρουλάκη σε δημοτικότητα. 
Στη δημοσκόπηση της Marc κατά-
φερε, τουλάχιστον, να ξεπεράσει 
τον «Κανέναν» στην καταλληλότη-

τα για πρωθυπουργό, στην έρευνα 
της Opinion Poll, δεν το μπόρεσε 
ούτε αυτό.

Καβάλα στο άλογο
της ακρίβειας
Εντάξει, ο Αλέξης έχει το πλεονέ-
κτημα να είναι καβάλα στο άλογο 
της ακρίβειας. Κι από κει ψηλά, 
έτσι τουλάχιστον θέλει να πιστεύει, 
σαν άλλος Άη-Γιώργης σκοτώνει 
το τέρας που την προκαλεί, δηλα-
δή τον Κυριάκο. Πλην, το μεν άλο-
γο  φαίνεται κραταιό, τρέφεται γαρ 
από τον πόλεμο της Ουκρανίας και 
από τη διαταραχή των παγκόσμι-
ων εφοδιαστικών αλυσίδων, πλην 
ο καβαλάρης του μάλλον δεν τα 
πολυκαταφέρνει να το οδηγήσει 
στον θρίαμβο, που ονειρεύεται για 
τον εαυτό του. Εξ ου και η πολιτι-
κή του αδυναμία να πείσει το κοι-
νό ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλα-
κτική λύση. 

Ο Κυριάκος έβγαλε την προ-
περασμένη εβδομάδα μερικά δις 
και τα μοίρασε προς υποβοήθη-
ση των ζορισμένων πολιτών. Με-
τά έφυγε για Αμερική, εκεί παίζε-
ται το μεγάλο παιχνίδι και όχι στα 
χίλια ταχυδρομεία που έστησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, για να στείλουν στο Μα-
ξίμου ένα λογαριασμό που τελικά 

δεν έφτασε. Και δεν έφτασε, όχι 
διότι οι 150.000 που τον ψήφισαν 
ήταν λίγοι, αλλά -φευ- δεν ήταν αρ-
κετοί για να στείλουν ένα συντρι-
πτικό πολιτικό μήνυμα αλλαγής της 
ισχύουσας κατάστασης. Ήταν «τό-
σοι όσοι» για να θεωρήσει ο Τσί-
πρας τον εαυτό του αδιαφιλονίκη-
το αρχηγό στο κόμμα του, αλλά 
λειψοί για να σηκώσουν τσουνάμι 
ανατροπής του Μητσοτάκη, όπως 
ήθελε ο Αλέξης.

Οδοστρωτήρας πάνω
από το πενιχρό
ΣΥΡΙΖΑικό οικοδόμημα
Στο μεταξύ, ήρθε κι αυτό το πρω-
θυπουργικό ταξίδι στις ΗΠΑ που 
πέρασε σαν επικοινωνιακός οδο-
στρωτήρας πάνω από το πενιχρό 
ΣΥΡΙΖΑικό οικοδόμημα των χι-
λίων ταχυδρομείων. Ακόμα και ο 
πιο αδαής, ακόμα και ο πιο κακό-
πιστος, κατάλαβε ότι κάτι παραπά-
νω από τα συνηθισμένα έγινε εκεί 
στην Ουάσιγκτον. Η συνάντηση 
Μητσοτάκη–Μπάιντεν, τα Μπαϊ-
ντενόπουλος και Μπαϊντενάκης, 
αλλά κυρίως η ομιλία στο Κογκρέ-
σο έδειξαν μια Ελλάδα που διαθέ-
τει άλλη ισχύ και πειθώ στην απέ-
ναντι άκρη του Ατλαντικού. 

Σύμφωνοι, ο απλός Έλληνας 

προτιμά να πληρώνει φθηνότερη 
τη βενζίνη στο πρατήριο και την 
τομάτα στη λαϊκή από τα παρατε-
ταμένα χειροκροτήματα των Αμε-
ρικανών γερουσιαστών προς τον 
Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη 
διαθέτει τη στοιχειώδη ικανότητα 
να μην τα συγχέει. Η παγκόσμια 
αναταραχή που ζούμε θα έφερνε, 
έτσι κι αλλιώς, τον πληθωρισμό 
και τις ελλείψεις που μας καταδυ-
ναστεύουν, δεν ήταν στο χέρι κα-
μιάς Ελληνικής κυβέρνησης να τα 
αποτρέψει. Το ερώτημα είναι αν 
μέσα σ’ αυτό το χάος, η αναβάθμι-
ση της στρατηγικής θέσης της Ελ-
λάδας (όπως την είδαμε στην Ουά-
σιγκτον) είναι καλή ή κακή.

Μόνο ο εντελώς κακόπιστος θα 
απαντήσει «κακή» ή «αδιάφορη». 

Επί του παρόντος, ο Κυριάκος κερδίζει, ο Τσίπρας πλαγιοκοπείται από δύο
μεριές και ο Ανδρουλάκης δοκιμάζεται. Στη μέση όλων αυτών βρίσκεται

το φάντασμα της ακρίβειας, εξωγενές μεν, αλλά βασανιστικό στο εσωτερικό μας.
Για να δούμε σε ποια λύση θα καταλήξει αυτή η δύσκολη εξίσωση. 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Υπερατλαντικές
επιτυχίες,

δημοσκοπήσεις
και ερωτηματικά
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Το πρωθυπουργικό ταξίδι στις ΗΠΑ που πέρασε σαν επικοινωνιακός οδοστρωτήρας πάνω από 
το πενιχρό ΣΥΡΙΖΑικό οικοδόμημα των χιλίων ταχυδρομείων. Ακόμα και ο πιο αδαής, ακόμα και 

ο πιο κακόπιστος, κατάλαβε ότι κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα έγινε εκεί στην Ουάσιγκτον. Η 
συνάντηση Μητσοτάκη–Μπάιντεν, τα Μπαϊντενόπουλος και Μπαϊντενάκης, αλλά κυρίως η ομιλία στο 
Κογκρέσο έδειξαν μια Ελλάδα που διαθέτει άλλη ισχύ και πειθώ στην απέναντι άκρη του Ατλαντικού. 

Οι 150.000 που 
ψήφισαν τον Αλέξη 

Τσίπρα δεν ήταν 
λίγοι, αλλά -φευ- 
δεν ήταν αρκετοί 

για να στείλουν ένα 
συντριπτικό πολιτικό 
μήνυμα αλλαγής της 

ισχύουσας κατάστασης. 
Ήταν «τόσοι όσοι» 
για να θεωρήσει ο 

Τσίπρας τον εαυτό του 
αδιαφιλονίκητο αρχηγό 

στο κόμμα του, αλλά 
λειψοί για να σηκώσουν 

τσουνάμι ανατροπής 
του Μητσοτάκη, όπως 

ήθελε ο Αλέξης.



Ο στοιχειωδώς λογικός Έλληνας 
αντιλαμβάνεται ότι ειδικά στους 
σημερινούς ταραγμένους και ανα-
θεωρητικούς καιρούς, η συμπόρευ-
ση της Ελλάδας με τη σωστή, την 
ισχυρή και τη δημοκρατική πλευρά 
της ιστορίας, μόνο θετικές επιπτώ-
σεις μπορεί να έχει για μας. Βεβαί-
ως, το «είναι η οικονομία, ηλίθιε» 
του Μπιλ Κλίντον θα παραμένει 
πάντα το βασικό δόγμα, για τον 
τρόπο που κερδίζονται ή χάνονται 
οι εκλογές, όμως και στην οικονο-
μία ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπα-
λο. Στα επιδόματα μπορεί να έχει, 
στην καθ’ αυτή οικονομία όχι. 

Οικονομική ανάπτυξη
και ενισχύσεις
Με 8,3% οικονομική ανάπτυ-

ξη πέρυσι και με προβλεπόμενη 
3,5% φέτος, είναι εν τέλει ο μόνος 
που -πρακτικά και όχι στα λόγια- 
μπορεί να εξασφαλίσει τις ενι-
σχύσεις που υπόσχονται οι αντί-
παλοί του. Αν όχι όλες, καθότι ο 
Τσίπρας υπόσχεται τον ουρανό 
με τ’ άστρα, όσες χρειάζονται και 
για να ανακουφιστεί ο κόσμος 
και για να μην κινδυνεύσει η δη-
μοσιονομική σταθερότητα. Αλ-
λά πέραν τούτου, ο Μητσοτάκης 
αποδεικνύεται, χρόνο με τον χρό-
νο, ένας ηγέτης πολύ πιο ολοκλη-
ρωμένος σε όλα τα επίπεδα από 
τον αντίπαλό του. Τελικά, αυτό εί-
ναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του 
Τσίπρα. 

Τούτης συνολικής εικόνας δο-
θείσης, τουλάχιστον το επόμενο 

χρονικό διάστημα δεν αναμένε-
ται κάποια δραματική αλλαγή των 
πολιτικών συσχετισμών στη χώ-
ρα. Το καλοκαίρι, αντικειμενικά, 
θα λειτουργήσει υπέρ του πρωθυ-
πουργού, εξάλλου όλες οι πληρο-
φορίες επιμένουν ότι ήδη μελετά-
ται άλλο ένα πακέτο παροχών για 
τα μέσα φθινοπώρου. Αυτό πά-
ντως που θα πρέπει να προβλημα-
τίσει σοβαρά τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι το 
γεγονός ότι έδωσαν στην εκλογή 
αρχηγού διαστάσεις εκλογικής μά-
χης και δεν πέτυχαν τίποτα. Πολι-
τικά μηνύματα, περιοδείες σε όλη 
τη χώρα, τηλεοπτικά σποτ, αφίσες, 
τι περισσότερο θα κάνουν δηλαδή 
όταν στηθούν εθνικές κάλπες; Κι 
όμως, η διαφορά παρέμεινε στις 
δέκα μονάδες.   

Θα πείτε ότι στην πολιτική δεν 
υπάρχουν βεβαιότητες. Συμφω-
νώ, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα 
στρατόπεδα και για όλα τα πολι-
τικά πρόσωπα. Μπορεί η -διόλου 
απίθανη- αρνητική πολιτική έκ-
πληξη να αφορά τον Μητσοτάκη, 
αλλά εξίσου πιθανό είναι να επι-
πέσει και πάνω στα κεφάλια του 
Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη. Επί 
του παρόντος, ο Κυριάκος κερδί-
ζει, ο Τσίπρας πλαγιοκοπείται από 
δύο μεριές και ο Ανδρουλάκης δο-
κιμάζεται. 

Στη μέση όλων αυτών βρίσκε-
ται το φάντασμα της ακρίβειας, 
εξωγενές μεν, αλλά βασανιστικό 
στο εσωτερικό μας. Για να δούμε 
σε ποια λύση θα καταλήξει αυτή η 
δύσκολη εξίσωση. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ/

Σύμφωνοι, ο απλός 
Έλληνας προτιμά να 
πληρώνει φθηνότερη 

τη βενζίνη στο 
πρατήριο και την 
τομάτα στη λαϊκή 

από τα παρατεταμένα 
χειροκροτήματα 
των Αμερικανών 

γερουσιαστών προς τον 
Μητσοτάκη, αλλά από 

την άλλη διαθέτει τη 
στοιχειώδη ικανότητα 

να μην τα συγχέει.

Εντάξει, ο Αλέξης έχει το πλεονέκτημα να είναι 
καβάλα στο άλογο της ακρίβειας. Κι από κει ψηλά, 
έτσι τουλάχιστον θέλει να πιστεύει, σαν άλλος Άη-

Γιώργης σκοτώνει το τέρας που την προκαλεί, δηλαδή 
τον Κυριάκο. Πλην, το μεν άλογο  φαίνεται κραταιό, 

τρέφεται γαρ από τον πόλεμο της Ουκρανίας και από τη 
διαταραχή των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, 

πλην ο καβαλάρης του μάλλον δεν τα πολυκαταφέρνει 
να το οδηγήσει στον θρίαμβο, που ονειρεύεται για τον 

εαυτό του. Εξ ου και η πολιτική του αδυναμία να πείσει 
το κοινό ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση. 



Aντίο Vangelis!
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από τους Forminx και το Jeronimo Yanka,

στους Aphrodite’s Child με τον Ντέμη Ρούσσο μέχρι την Οδύσσεια στον Άρη 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR
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IN MEMORIAM/14

Π
αγκόσμια θλίψη στον 
κόσμο της μουσικής. Ο 
Βαγγέλης Παπαθανασί-
ου (Vangelis), ένας από 

τους σπουδαιότερους συνθέτες πα-
γκοσμίως, πέθανε στο Παρίσι.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεν-
νήθηκε στις 29 Μαρτίου 1943 στην 
Αγριά Βόλου. Ξεκίνησε να συνθέτει 
από την ηλικία των τεσσάρων ετών, 
ενώ έδωσε την πρώτη του δημόσια 
παράσταση στην ηλικία των έξι, χω-
ρίς να έχει καμία μουσική εκπαίδευ-
ση. Ήταν αυτοδίδακτος παρά τις πι-
έσεις των γονιών του, αλλά και των 
δασκάλων του, που τον προέτρεπαν 
να κάνει μαθήματα μουσικής. Ωστό-
σο, σπούδασε κλασική μουσική, ζω-
γραφική και σκηνοθεσία στην Ακα-
δημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 
1960 κάνει τα πρώτα του βήματα στη 
μουσική, με τη συμμετοχή του στο 
συγκρότημα Forminx. Το όχημα για 

την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν 
το τραγούδι Jeronimo Yanka που ση-
μείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς το 
45άρι άλμπουμ έγινε χρυσό την πρώ-
τη εβδομάδα κυκλοφορίας του.

Το 1968 μετακόμισε στο Παρί-
σι και μαζί με τον Έλληνα καλλιτέ-
χνη, Ντέμη Ρούσο, δημιούργησε τους 
Aphrodite’s Child. Το επιτυχημένο 
διπλό άλμπουμ με τον τίτλο 666 θε-
ωρείται ότι του έδωσε ώθηση για την 
αρχή μιας διεθνούς καριέρας.

Ενώ αποτελούσε ακόμα μέλος 
των Aphrodite’s Child, άρχισε δει-
λά να ασχολείται και με διαφορετι-
κά πράγματα. Η αρχή έγινε το 1970, 
όταν έγραψε τη μουσική για μια ται-
νία του Χένρι Χάπιερ. Ακολούθησε 
ένα ακουστικό ντοκιμαντέρ επηρεα-
σμένο από τις φοιτητικές εξεγέρσεις 
στο Παρίσι του 1968. Το 1973 ξεκί-
νησε μια επιτυχημένη συνεργασία με 
τον σκηνοθέτη Φρέντερικ Ροσίφ για 
μία σειρά ντοκιμαντέρ για την άγρια 

φύση, ενώ λίγο προτού μεταβεί στο 
Λονδίνο, κυκλοφόρησε το σόλο άλ-
μπουμ Earth.

Το 1975 αποχώρησε τους 
Aphrodite’s Child, για να εγκαταστα-
θεί στο Λονδίνο. Εκεί, ίδρυσε υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις μουσικών 
ηχογραφήσεων, τα Nemo Studios. 
Κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλο-
γή με τίτλο Heaven and Hell (1975), 
ενώ ακολούθησαν και άλλα επιτυχη-
μένα άλμπουμ, όπως το Albedo 0.3 
(1976), το Spiral (1977) για το οποίο 
βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο 
MIDEM Instrumental, το Beaubourg 
(1978) και το China (1979). Εκείνη 
την περίοδο, ο Παπαθανασίου άρχι-
σε να γίνεται παγκοσμίως γνωστός.

Το 1978 συνεργάστηκε με την Ει-
ρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο 
Ωδές, που περιέχει παραδοσιακά ελ-
ληνικά τραγούδια, ενώ το 1986 συ-
νεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ Ρα-
ψωδίες. Ο Παπαθανασίου έκανε, 

παράλληλα, άλλη μια μεγάλη συ-
νεργασία με τον Γιον ‘Αντερσον σε 
τέσσερα άλμπουμ, το Short Stories 
(1978), το The Friends of Mr Cairo 
(1981), το Private Collection (1983) 
και το Page of Life (1991).

Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσε-
ων του Παπαθανασίου δημιουργή-
θηκαν για να πλαισιώσουν κινηματο-
γραφικές παραγωγές ως σάουντρακ. 
Κορυφαίο σάουντρακ θεωρείται το 
«Οι δρόμοι της φωτιάς» (Chariots 
of Fire) για την ομώνυμη ταινία του 
1981, η οποία απέσπασε το Όσκαρ 
Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, 
το 1982.

Ο Παπαθανασίου έχει γράψει 
μουσική σε αρκετές ταινίες μυθο-
πλασίας, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτι-
κές παραγωγές, ανάμεσα στις οποί-
ες ξεχωρίζουν οι:
l Vortex - Το πρόσωπο της μέδου-
σας (1967) του Νίκου Κούνδουρου,
l Ο αγνοούμενος (Missing, 1982) 

του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γα-
βρά,
l Blade Runner (Μπλέιντ Ράνερς: 
Ομάδες Εξόντωσης, 1982) ταινία 
επιστημονικής φαντασίας του Ρί-
ντλεϊ Σκοτ,
l Η ανταρσία του Μπάουντυ (1984) 
του Ρότζερ Ντόναλτσον,
l Francesco (1989) της Liliana 
Cavani, 
l 1492: Χριστόφορος Κολόμβος 
(1492 - Conquest of Paradise, 1992) 
για το οποίο απέσπασε το βραβείο 
Echo Awards αλλά και το βραβείο 
του Χρυσού Λέοντα,
l Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα 
(Bitter Moon, 1992) του Ρόμαν Πο-
λάνσκι,
l Καβάφης (1996) του Γιάννη Σμα-
ραγδή,
l Αλέξανδρος (Alexander, 2004) 
του Όλιβερ Στόουν,
l Ελ Γκρέκο (2007) του Γιάννη Σμα-
ραγδή.
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Η εξερεύνηση του διαστήματος 
τον ενθουσίαζε από τα παιδικά 

του χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος από 
τα έργα του είναι αφιερωμένο σε αυ-
τό, ενώ διαχρονικά, οι κορυφαίοι δι-
αστημικοί οργανισμοί τον εμπιστεύτη-
καν για να μελοποιήσει τις επιτυχίες 
τους. Το 1980 ξεκίνησε να προβάλ-
λεται η Aμερικανική τηλεοπτική σει-
ρά «Cosmos: A Personal Voyage» του 
Καρλ Σαγκάν, που είχε ως κύριο θέμα 
τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και 
την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η μου-
σική επένδυση των επεισοδίων δημι-
ουργήθηκε από τον Παπαθανασίου, 
ενώ η σειρά απέσπασε βραβείο Έμμυ 
και προβλήθηκε σε 69 χώρες και σε 
500 εκατομμύρια τηλεθεατές.

«Μυθωδία»
Το καλοκαίρι του 2001, ο Παπα-

θανασίου παρουσίασε το έργο Μυ-
θωδία στους στύλους του Oλυμπίου 
Διός. Η μουσική του έργου δημιουρ-
γήθηκε, ώστε να συνοδεύσει τη δια-
στημική αποστολή της ΝΑΣΑ «2001: 
Οδύσσεια στον Άρη». Ήταν μία φαντα-
σμαγορική μουσική παράσταση, κατά 
τη διάρκεια της οποίας προβάλλονταν, 
με ειδικά οπτικά εφέ, απεικονίσεις κυ-
ρίως από θεούς της αρχαίας Ελλάδας 
και διαστημικές εικόνες της ΝΑΣΑ. 
Τα σολιστικά μέρη του έργου ερμή-
νευσαν οι σοπράνο Τζέσι Νόρμαν και 
Κάθλιν Μπατλ. Επίσης, συμμετείχε η 
Μητροπολιτική Ορχήστρα του Λονδί-
νου, 120μελής χορωδία της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, ενώ ο ίδιος ο συν-

θέτης χειριζόταν τα πλήκτρα. Το έρ-
γο προβλήθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον 
πλανήτη, ενώ υπήρχαν γιγαντοοθό-
νες και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με-
τά το τέλος της μουσικής παράστασης, 
η γαλλική κυβέρνηση, την οποία εκ-
προσώπησε ο υπουργός Παιδείας Ζακ 
Λανγκ, απένειμε στον Παπαθανασίου 
τον τίτλο του «Τάγματος της Λεγεώνας 
της Τιμής» σε μία τελετή που έλαβε 
χώρα στο περιστύλιο του Ζαππείου. 

Μετάλλιο από τη NASA
Δύο χρόνια αργότερα, η NASA 

του απένειμε το μετάλλιο δημόσιας συ-
νεισφοράς σε αναγνώριση εξαιρετικής 
συνεισφοράς στο όραμά της. Το βρα-
βείο αποτελεί την υψηλότερη τιμή από 
τον Αμερικανικό οργανισμό για μη κυ-
βερνητικά πρόσωπα.

Το 2013, η NASA υιοθέτησε για 
δεύτερη φορά τη μουσική του Παπα-
θανασίου, με ένα πρωτότυπο μουσι-
κό έργο που δημιουργήθηκε για να 
πλαισιώσει το βίντεο από την αποστο-
λή «Ήρα (Τζούνο)», που απεικονίζει 
συγχρόνως την κίνηση της Γης και της 
Σελήνης μαζί, για πρώτη φορά. Το βί-
ντεο απαθανατίστηκε κατά τη διάρ-
κεια της αποστολής, καθ’ οδόν για το 
σύστημα του πλανήτη Δία. Τον Νοέμ-
βριο του 2014, ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Διαστήματος (ESA) πρότεινε 
στον Παπαθανασίου να συνθέσει τη 
μουσική για την πρώτη ιστορική προ-
σεδάφιση σε κομήτη. Έτσι, συνέθεσε 
μια μουσική τριλογία («Άφιξη», «Το τα-
ξίδι του Philae» και «Το βαλς του Ροζέ-

τα»), η οποία παρουσιάστηκε από τον 
ESA μετά την επιτυχημένη προσεδά-
φιση του σκάφους Ροζέτα στον κομή-
τη 67P. Το 1995, ως φόρο τιμής στη 
μουσική του προσφορά, αλλά και στην 
αγάπη του για το διάστημα, το Minor 
Planet Center της Διεθνούς Αστρο-
νομικής Ένωσης έδωσε το όνομα του 
συνθέτη στον Αστεροειδή της Κύριας 
Ζώνης 6354, που πλέον ονομάζεται 
6354 Vangelis.   

Την είδηση για τον θάνατο του 
Βαγγέλη Παπαθανασίου (Vangelis), 
ενός από τους σπουδαιότερους συνθέ-
τες παγκοσμίως, μεταδίδουν τα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης. Ο βραβευμένος 
με ‘Οσκαρ Έλληνας συνθέτης πέθα-
νε στο Παρίσι. Την είδηση ανακοίνω-
σε το δικηγορικό γραφείο, που εκπρο-
σωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώ-
νουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέ-
λης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή 
αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου», 
αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Reuters αναμετέδωσε την εί-
δηση αναφέροντας το βιογραφικό του 
μουσικοσυνθέτη. «Κάποτε, ο Vangelis 
είπε ότι το μουσικό κομμάτι που του χά-
ρισε ένα Όσκαρ, και ήταν στην κορυ-
φή των charts για εβδομάδες, ήταν εν 
μέρει ένας φόρος τιμής στον πατέρα 
του, ο οποίος ήταν δεινός ερασιτέχνης 
δρομέας», αναφέρει στο τηλεγράφημά 
του το Reuters.

«Είναι απλώς ένα άλλο μουσικό 
κομμάτι», είπε σε μια συνέντευξή του, 
συνεχίζει το πρακτορείο. 

Μουσική για το διάστημα   
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O
ι «μέρες παντοδυναμίας» 
του Ρώσου προέδρου 
φαίνεται πως ανήκουν 
πλέον στο παρελθόν, κα-

θώς πέρα από τα προβλήματα υγεί-
ας που εικάζεται ότι αντιμετωπίζει ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν, δημοσιεύματα ανα-
φέρουν πως πλέον έχει χάσει την 
εμπιστοσύνη της ομάδας των «σιλο-
βαρχών», που πιστεύεται ότι είναι η 
πραγματική δύναμη πίσω από τον 
69χρονο Ρώσο πρόεδρο.

Ποιοι είναι όμως οι «Σιλοβάρχες» - 
Από πού πηγάζει η δύναμή τους;

Η εισβολή στην Ουκρανία ανέδει-
ξε μεγάλο μέρος της «φανερής», αλλά 
και της «κρυφής» κοινωνικής διάρθρω-
σης της Ρωσίας. Μετά τους γνωστούς 

σε όλους μας ολιγάρχες, μια άλλη ισχυ-
ρή ομάδα έχει έρθει στο προσκήνιο, εί-
ναι οι «σιλοβάρχες».

Ο όρος «ολιγάρχης» κάνει τον γύ-
ρο του κόσμου τις τελευταίες εβδομά-
δες, λόγω των κυρώσεων που τους επι-
βλήθηκαν από τις δυτικές κυβερνήσεις, 
για την εισβολή της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Η έννοια του όρου «σιλοβάρ-
χης*» προκύπτει από τον συνδυασμό 
των λέξεων ολιγάρχης και «σιλοβίκι», 
που μεταφράζεται ως «άνθρωποι της 

εξουσίας» και αναφέρεται, ουσιαστικά, 
στη γενιά της πολιτικής και επιχειρη-
ματικής ελίτ της Ρωσίας, που αναδεί-
χθηκε μέσω των υπηρεσιών ασφαλεί-
ας της χώρας.

Οι «σιλοβάρχες» είναι άνθρωποι 
που κατείχαν θέσεις στον στρατό και 
τις υπηρεσίες ασφαλείας, πριν από τη 
διάλυση της ΕΣΣΔ.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν 
ότι οι «σιλοβάρχες» έχασαν όλη τους 
τη δύναμη, όταν κατέρρευσε η Σοβι-

ετική Ένωση. Ωστόσο, με την άνοδο 
του Πούτιν στην εξουσία, πιστεύεται 
ότι προώθησε τη συσσώρευση πλού-
του σε αυτούς τους ανθρώπους, ως 
αντάλλαγμα στις στρατιωτικές υπηρε-
σίες που πρόσφεραν.

Η διάφορα μεταξύ των «δύο δυνά-
μεων» του Ρωσικού κοινωνικού συνό-
λου έγκειται στο ότι, ενώ οι ολιγάρχες 
απέκτησαν πλούτο με την κατάρρευση 
της πρώην ΕΣΣΔ, αγοράζοντας πρώ-
ην κρατικές σοβιετικές βιομηχανί-

ες, επιδεικνύοντας τη δύναμη και τον 
πλούτο τους, οι σιλοβάρχες προτιμούν 
να παραμένουν στο παρασκήνιο της 
πολιτικής ζωής της χώρας και ως επί 
το πλείστον ελέγχουν τις εταιρείες, μέ-
σω θέσεων στη διοίκηση και στα επο-
πτικά συμβούλια και όχι μέσω δικής 
τους επένδυσης.

Οι σχέσεις τους με
το καθεστώς του Πούτιν
Οι σιλοβάρχες θεωρείται ότι είναι η 
ραχοκοκαλιά της κυβέρνησης Πού-
τιν. «Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
δίκτυα πληροφοριών, κρατικούς ει-
σαγγελείς και ένοπλες δυνάμεις για 
να εκφοβίσουν ή να απαλλοτριώσουν 
επιχειρηματικούς αντιπάλους», λέει ο 
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Ποιοι είναι οι παντοδύναμοι «σιλοβάρχες*»
που μπορούν να τον ανατρέψουν;

του Γιώργου Στογιάνου

GAME OF THRONES

Στα άδυτα του κλειστού 
πυρήνα του Πούτιν



καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες, 
Ντάνιελ Τρέισμαν. Οι σιλοβάρχες 
μπορεί να μην είναι πλέον στον στρα-
τό ή στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδί-
ας, παραμένουν όμως στενά συνδεδε-
μένοι και συνεχίζουν να έχουν μεγά-
λη επιρροή σε αυτές τις οργανώσεις».

Αυτή τη στιγμή, ελέγχουν περισ-
σότερο από το ένα τρίτο του ΑΕΠ της 
Ρωσίας. «Αν συνεχίσουν να αναπτύσ-
σονται με αυτό το ρυθμό, οι υπηρεσί-
ες ασφαλείας  και οι ένοπλες δυνάμεις 
θα κυριαρχήσουν τόσο στην πολιτική 
όσο και στην οικονομία», τονίζει ο 
Ντάνιελ Τρέισμαν.

«Αυτή η “ομάδα” είναι κομμάτι 
του καθεστώτος του Προέδρου Πούτιν 
και όχι μια ξεχωριστή δύναμη εκτός 
αυτού», είπε ο Χούγκο Κρόσθγεϊτ της 
εταιρείας Πληροφοριών Ασφαλείας 
«Dragonfly»

Αυτή τη στιγμή οι σιλοβάρχες συ-
νεχίζουν να στηρίζουν τον Ρώσο πρό-
εδρο. Δεν θα πρέπει, όμως, να θεω-
ρείται δεδομένη η στήριξή τους και 
μελλοντικά, μετά τις σημαντικές απώ-

λειες που έχουν στις περιουσίες τους, 
λόγω του πολέμου και των αυστηρών 
κυρώσεων της Δύσης. Ο καθηγητής 
Τρέισμαν επισημαίνει ότι «μπορεί να 
γίνουν έξαλλοι με την απώλεια του 
πλούτου τους κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου», ωστόσο, προειδοποιεί ότι ένα 
πραξικόπημα είναι εξαιρετικά απίθα-
νο, επειδή ο Πούτιν έχει καλλιεργήσει 
μια ελίτ γύρω του που βασίζει σε αυ-
τόν τη δύναμή της.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρί-
ζουν πως όσο ο πόλεμος στην Ου-
κρανία συνεχίζεται χωρίς σημαντι-
κές επιτυχίες, είναι αρκετά πιθανό το 
σενάριο να γίνει προσπάθεια ανατρο-
πής του Πούτιν από άτομα του στενού 
του κύκλου.

Οι σιλοβάρχες γνωρίζουν ότι «χω-
ρίς τον Πούτιν δεν είναι τίποτα», δεν 
έχουν ανεξάρτητη εξουσία και ανά πά-
σα στιγμή θα μπορούσε να τους αφαι-
ρέσει τις εταιρείες ή να τους συλλάβει.

Αυτή η κατάσταση έχει δημιουρ-
γηθεί σκόπιμα από τον Ρώσο πρόεδρο 
για να επιβάλει καθολική πίστη, έχει 
περικυκλωθεί από ανθρώπους που εί-
ναι αδύναμοι και τους έχουν δώσει τη 
δουλειά τους, μόνο επειδή είναι πιστοί 
στον Πούτιν.

Οι οικονομικές ελίτ στη Ρωσία 
κατανοούν ότι ο πόλεμος είναι «επι-
βλαβής και θα φέρει οικονομική κα-
ταστροφή στη χώρα τους επόμενους 
δύο μήνες».

Ο καθηγητής Τρέισμαν έχει πα-
ρουσιάσει ένα ρεαλιστικό σενάριο, 

για το πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να 
χάσει την εξουσία.

«Εάν αποτύχει το κράτος να δια-
χειριστεί πολλαπλές κλιμακούμενες 
κρίσεις, που περιλαμβάνουν δημόσι-
ες διαμαρτυρίες και οικονομική κα-
τάρρευση, το Κρεμλίνο μπορεί απλώς 
να χάσει τον έλεγχο της Ρωσίας και 
οι Υπηρεσίες Ασφαλείας θα παρέμ-
βουν», εξήγησε.

«Οι αρχηγοί του στρατού και άλ-
λοι, μπορεί να αρχίσουν να αντιστέκο-
νται στις εντολές του Πούτιν. Αντί για 
μια οργανωμένη συνωμοσία εκ των 
έσω, μπορεί απλώς να υπάρξει μια κα-
τάρρευση του καθεστώτος, ταυτόχρο-
να», υποστήριξε ο καθηγητής.

Πώς έφτασαν στις παρυφές
του Κρεμλίνου
Ο Ντάνιελ Τρέισμαν, ο πρώτος που 
απέδωσε τον όρο «σιλοβάρχες» στην 
ομάδα αυτή, περιγράφει την ανέλιξή 
τους στην κοινωνική δομή του «κρά-
τους του Πούτιν». «Γύρω στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, παρατήρησα 
ότι πολλοί από τους παλιούς ολιγάρ-
χες, από την εποχή του Γέλτσιν, να ξε-
περνιούνται από μια νέα ομάδα νέων 
επιχειρηματιών, συχνά μυστικοπαθών, 
που μερικές φορές αναλάμβαναν τις 
εταιρείες τους.

Χρησιμοποιούσαν μεθόδους επι-
βολής του νόμου για να εκφοβίσουν 
τους αντιπάλους τους, να καταλάβουν 
τις εταιρείες τους και έγιναν όλο και πιο 
ισχυροί με τον Πούτιν σε θέση αρχη-

γού κράτους», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά.

Το πιο διάσημο παράδειγμα τέ-
τοιας κατάληψης ήταν η περίπτωση του 
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, πρώην πλου-
σιότερου άνδρα της Ρωσίας.

Η πετρελαϊκή εταιρεία «Yukos», 
που του ανήκε, κατασχέθηκε και ο 
ίδιος φυλακίστηκε για 10 χρόνια, το 
2005, με τη Διεθνή Αμνηστία να κα-
ταγγέλλει τη δίωξή του ως «πολιτικά 
υποκινούμενη».

Η «Yukos» διαλύθηκε προς όφε-
λος του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα 
«Rosneft» και ελέγχεται πλέον από τον 
άνθρωπο του περιβάλλοντος του Πού-
τιν, Ιγκόρ Σετσίν.

Προσπαθώντας να δώσει μια εξή-
γηση στο ερώτημα γιατί ο Πούτιν να 
θέλει την αναδιανομή του πλούτου εις 
βάρος των ολιγαρχών και προς όφελος 
των σιλοβαρχών, ο καθηγητής Τρέι-
σμαν αναφέρει: «Δεν ήθελε ο ίδιος να 
συμμετάσχει στην παλιά επιχειρηματι-
κή ελίτ, ήθελε να τους αντικαταστήσει.

Ήθελε όλες οι μεγάλες εταιρεί-
ες της Ρωσίας να βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο του Κρεμλίνου, για να δια-
σφαλίσει ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ 
να χρησιμοποιηθούν εναντίον του πο-
λιτικά».

Φυσικά, ορισμένοι από την πρώτη 
γενιά ολιγαρχών κατάφεραν να προ-
σαρμοστούν και να επιβιώσουν υπό 
τον Πούτιν, μια τέτοια περίπτωση απο-
τελεί ο Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Καθηγητής Θεσμικής Οικονομί-

ας στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης στη 
Γερμανία, αναφέρει ότι οι «σιλοβάρ-
χες» έγιναν «πυλώνες» για την εξου-
σία του Πούτιν το 2012, με την έναρξη 
της δεύτερης θητείας του ως πρόεδρος.

«Πριν από το 2012, υπήρχαν δια-
φορετικές φατρίες μεταξύ των siloviki», 
είπε στη Sun Online. «Μερικοί ήταν 
πιο φιλελεύθεροι, άλλοι ήθελαν οικο-
νομικές μεταρρυθμίσεις.

Ο Πούτιν επηρεασμένος από τα 
γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, ήταν 
τρομοκρατημένος για μια παρόμοια 
εξέγερση στη Ρωσία.

Τον Δεκέμβριο του 2011, στη Ρω-
σία πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις 
κατά της εκλογικής νοθείας, την οποία 
η αστυνομία προσπάθησε να καταστεί-
λει, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχί-
ες στον Πούτιν.

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά 
Το πρώτο έχει να κάνει με την άποψή 
τους ότι «η Ρωσία αποτελεί μια εξαι-
ρετικά πλούσια και ισχυρή χώρα, την 
οποία ο υπόλοιπος κόσμος ζηλεύει».

Δεύτερον, «ευνοούν ένα ισχυρό 
κράτος που μπορεί να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του και πιστεύουν ότι πρέπει 
να φυλάξει τις γνώσεις και τα μυστικά 
του, για να αποτρέψει την έξοδο πληρο-
φοριών από τη χώρα».

Τρίτον, «βλέπουν τους εαυτούς τους 
ως τους μόνους ικανούς να υπερασπι-
στούν τη Ρωσία για έναν απλό λόγο 
-καταλαβαίνουν ότι όλη η πολιτική στη-
ρίζεται στα ψέματα».
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Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ - Επικεφαλής 
της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ρωσίας. 
Γνωρίζει τον Πούτιν από τη δεκαετία του 
1970, όταν και οι δύο υπηρέτησαν στην 
KGB του Λένινγκραντ. Ελέγχει χιλιάδες 
ανθρώπους, καλύπτοντας τα πάντα, από 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέ-
χρι τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σεργκέι Τσεμέζοφ - Επικεφαλής της 
κρατικής αμυντικής εταιρείας «Rostec». 
O Τσεμέζοφ βρισκόταν μαζί με τον Πού-
τιν στην Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία 
του ‘80, όταν και οι δύο ήταν στην KGB. 
Έγινε πλούσιος μέσω των δεσμών του με 
τον Πούτιν, συγκεντρώνοντας πολυτελή 

γιοτ, καθώς και πολλές ισπανικές βίλες.

Σεργκέι Ναρίσκιν - Επικεφαλής της 
Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πλη-
ροφοριών. Πρώην πράκτορας της KGB, 
έχει συνεργαστεί με τον Πούτιν τη δεκα-
ετία του ‘90. Νωρίτερα φέτος, κατηγορή-
θηκε από τη Δύση ότι βρισκόταν πίσω 
από τη δολοφονία του ακτιβιστή, Αλεξέι 
Ναβάλνι.

Νικολάι Πατρούσεφ - Επικεφαλής 
του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. 
Γνωρίζεται με τον Πούτιν από τη δεκαετία 
του 1970. Κατηγορείται ότι οργάνωσε τη 
δολοφονία του πρώην Ρώσου κατασκό-

που, Αλεξάντερ Λιτβινένκο.

Ιγκόρ Σετσίν - Επικεφαλής της κρατικής 
εταιρείας πετρελαίου Rosneft. Του χαρί-
στηκε, επίσης, η εταιρεία Yukos. Διορί-
στηκε στη θέση αυτή απευθείας από τον 
Πούτιν.

Σεργκέι Σοϊγκού - Υπουργός Άμυνας 
της Ρωσίας, πηγαίνει τακτικά για κυνήγι 
και ψάρεμα με τον Πούτιν. Θεωρείται από 
ορισμένους ως ο πιθανός του διάδοχος. 
Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, είχε 
να εμφανιστεί δημόσια για περισσότερο 
από ένα μήνα, πυροδοτώντας φήμες ακό-
μη και για την σωματική του ακεραιότητα.

Ποιοι διάσημοι
της πολιτικής
ζωής της
Ρωσίας
θεωρούνται
«σιλοβάρχες»

Αλ. Μπορτνίκοβ Σεργκέι Τσεμέζοφ Σεργκέι Ναρίσκιν Νικολάι Πατρούσεφ Ιγκόρ Σετσίν Σεργκέι Σοϊγκού
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Γ
ια το μεγάλο πρόγραμ-
μα έργων που εκτελού-
νται στις μέρες μας από 
την Περιφέρεια, με απο-

τέλεσμα η Αττική να είναι πλέον 
ένα απέραντο εργοτάξιο, μίλησε ο 
Νίκος Πέππας, Αντιπεριφερειάρ-
χης και Πρόεδρος της Οικονομι-
κής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, στην Today Press και τη 
δημοσιογράφο Δήμητρα Κούτρα. 
Μάλιστα, ο κος Πέππας έκανε και 
τη σύγκριση με την περίοδο της 
Δούρου, επισημαίνοντας ότι «την 
31η Αυγούστου 2019, η διοίκηση 
Δούρου παρέδωσε πρόγραμμα 
εκτελεστέων έργων, το οποίο πε-
ριλάμβανε 847 έργα, προϋπολο-
γισμού 1,54 δις ευρώ με υποπολ-
λαπλάσια ταμειακά διαθέσιμα. 
Τώρα, σχεδόν τρία χρόνια μετά, με 
την καθοδήγηση του Γιώργου Πα-
τούλη, έχουμε εγκεκριμένο πρό-
γραμμα εκτελεστέων έργων, που 
περιλαμβάνει 848 έργα, το οποίο 
εξυπηρετεί πλήρως τις υπερδε-
σμεύσεις που είχε αναλάβει η 
προηγούμενη διοίκηση, μέσω της 
ένταξης έργων σε Ευρωπαϊκούς 
και Εθνικούς χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και απεντάσσοντας 
ανώριμα προς υλοποίηση και λι-
μνάζοντα έργα». 
Ο Αντιπεριφερειάρχης μιλάει, 
ακόμη, για το εμβληματικό έργο 
που ξεκίνησε η Περιφέρεια Αττι-
κής στη Ραφήνα και είναι το Πα-
ραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, 
«υλοποιώντας τη δέσμευση του 
πρωθυπουργού, Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, για στήριξη στον αθλητι-
σμό των ΑμεΑ».  
Ολόκληρη η συνέντευξη του κου 
Νίκου Πέππα στην «TP»

n Η θέση του Αντιπεριφερειάρ-
χη και Προέδρου της Οικονο-
μικής Επιτροπής στη μεγαλύτε-
ρη Περιφέρεια της χώρας, την 
Περιφέρεια Αττικής, είναι μια 
θέση με μεγάλη ευθύνη. Ποια 
ήταν η πρόκληση για εσάς, όταν 
σας προτάθηκε η συγκεκριμένη 
θέση;
Το όραμα του Γιώργου Πατούλη 
για μια Αττική που θα κάνει πραγ-
ματικά τη Νέα Αρχή, για την Πε-

ριφέρεια που θα ακολουθήσει το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώ-
ρας και θα αφήσει στην άκρη 
αγκυλώσεις και παθογένειες του 
παρελθόντος, ήταν η μεγαλύτερη 
πρόκληση. Η πρόταση να αναλά-
βω τη θέση του Αντιπεριφερειάρ-
χη Οικονομικών συνοδεύτηκε με 
τη μεγάλη ευθύνη να εκπροσω-
πώ τους πολίτες της Αττικής, που 
με τίμησαν με την ψήφο τους και 
να υπηρετώ τις αξίες του προγράμ-
ματός μας. 

n Ξεκινήσατε στον αθλητισμό 
σε νεαρή ηλικία και ασχοληθή-
κατε συγκεκριμένα με το άθλη-
μα της ξιφασκίας. Θέσατε από 
την αρχή υψηλούς στόχους, 
τους οποίους καταφέρατε, με 
κορυφαία την συμμετοχή σας 
στους Παραολυμπιακούς Αγώ-
νες ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και σε 
Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια 
Κύπελλα. Όταν ασχοληθήκατε 
με τα κοινά, διακρίνατε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ένας 
νέος αθλητής και αν η πολιτεία 

τού παρέχει κάποια κίνητρα;  
Η δική μου πορεία στον αθλητισμό 
είχε τις δυσκολίες της, απαιτούσε 
από την αρχή μεγάλο πείσμα, δύ-
ναμη και στήριξη από την οικογέ-
νειά μου. Είχε βέβαια και πολλές 
χαρές, επιβραβεύσεις και την ικα-
νοποίηση της κατάκτησης ενός με-
γάλου στόχου. Η συμμετοχή μου 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004, στο άθλημα της ξιφασκί-
ας, ήταν η μεγαλύτερη χαρά. Όταν 
αργότερα αποφάσισα να ασχολη-
θώ με τα κοινά, υποσχέθηκα στον 
εαυτό μου ότι θα συμβάλλω από 
τη δική μου πλευρά και με όλες 
τις δυνάμεις μου, ώστε να στηρι-
χθούν, δομικά και ουσιαστικά, οι 
προσπάθειες των αθλητών ΑμεΑ 
σε όλο τους το φάσμα, από τα πρώ-
τα βήματα μέχρι τη συμμετοχή σε 
Παραολυμπιακούς Αγώνες. Στην 
Περιφέρεια Αττικής έχουμε κα-
ταγεγραμμένο έργο για την στή-
ριξη σημαντικών αθλητικών δι-
οργανώσεων, πρωτοβουλίες που 
ενισχύουν τη συμμετοχή παιδιών 
και νέων με κινητικά ή άλλα προ-

βλήματα, αλλά και την υλοποίηση 
της κατασκευής μεγάλων αθλητι-
κών δομών. Ο Γιώργος Πατούλης 
έχει αποδείξει και την ευαισθησία 
του πάνω στο θέμα, αλλά και την 
έμπρακτη στήριξή του με έργα και 
όχι με λόγια. 

n Τι σας δίδαξε ο αθλητισμός 
που αποδείχθηκε αργότερα 
χρήσιμο και στην πολιτική;
Στην πολιτική αλλά και στη ζωή, 
αυτό που έχω μάθει είναι ότι τί-
ποτα δεν χαρίζεται, δεν προσφέ-
ρεται χωρίς κόπο, δεν οδηγεί σε 
αποτέλεσμα αν δεν επιμείνεις. Η 
φιλοσοφία που διατρέχει όλη την 
πορεία μου είναι σταθερή: προχω-
ράμε μπροστά, πάντα με «το σπα-
θί μας». 

n Όσον αφορά την εκτέλεση έρ-
γων με χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Αττικής, μπορείτε 
να μας αναφέρετε πόσα έργα 
έχουν ξεκινήσει αυτή την χρο-
νική περίοδο;
Την 31η Αυγούστου 2019, η δι-

οίκηση Δούρου παρέδωσε πρό-
γραμμα εκτελεστέων έργων, το 
οποίο περιλάμβανε 847 έργα, 
προϋπολογισμού €1,54 δις, με 
υποπολλαπλάσια ταμειακά δια-
θέσιμα. Δύο χρόνια μετά, έχουμε 
εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτελε-
στέων έργων, που περιλαμβάνει 
848 έργα, το οποίο εξυπηρετεί 
πλήρως τις υπερδεσμεύσεις που 
είχε αναλάβει η προηγούμενη δι-
οίκηση, μέσω της ένταξης έργων 
σε Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
και απεντάσσοντας ανώριμα προς 
υλοποίηση και λιμνάζοντα έργα. 

n Ένα εμβληματικό έργο που ξε-
κίνησε η Περιφέρεια Αττικής εί-
ναι η κατασκευή του Παραολυ-
μπιακού Αθλητικού Κέντρου, 
συνολικού προϋπολογισμού 
36,17 εκ ευρώ, που θα γίνει στη 
Ραφήνα –περιοχή, η οποία ανή-
κει στην εκλογική σας περιφέ-
ρεια. Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ 
αυτό το σπουδαίο έργο, που θα 
αναβαθμίσει τον Παραολυμπια-
κό Αθλητισμό στην Ελλάδα; 
Το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέ-
ντρο στη Ραφήνα θα είναι πρότυ-
πο σε όλη την Ευρώπη. Η κατα-
σκευή και λειτουργία του υλοποιεί 
τη δέσμευση του πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, για στήρι-
ξη στον αθλητισμό των ΑμεΑ. Οι 
εγκαταστάσεις δομούν μια ενιαία 
λειτουργική ενότητα, που θα φι-
λοξενεί ένα μεγάλο αριθμό Πα-
ραολυμπιακών αθλημάτων, κα-
θώς και μεγάλο αριθμό θεατών. 
Πρόκειται για ένα έργο με περιφε-
ρειακή και εθνική διάσταση, που 
θα συμβάλει στην ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής και θα στε-
γάσει τις ανάγκες των αθλητών 
ΑμεΑ για προπόνηση, αθλητικές 
διοργανώσεις, αλλά και περιπά-
του, σε ένα περιβάλλον πρασίνου 
με ποικίλες δραστηριότητες. Όλοι 
εμείς στην Περιφέρεια στηρίζουμε 
τις προσπάθειες του Γιώργου Πα-
τούλη, που με συγκροτημένο σχέ-
διο και όραμα οδηγεί την αναπτυ-
ξιακή επανεκκίνηση της Αττικής 
με ισότιμους όρους για όλους τους 
πολίτες.

ΝΊΚΟΣ ΠΈΠΠΑΣ
 ΑΝΤΊΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΡΧΗΣ - ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗΣ ΈΠΊΤΡΟΠΗΣ ΠΈΡΊΦΈΡΈΊΑΣ ΑΤΤΊΚΗΣ

848 έργα στην Αττική

Το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο στη Ραφήνα θα υλοποιεί  
τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,  

για στήριξη στον αθλητισμό των ΑμεΑ



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EE

Έ
νας άνθρωπος των 
έργων, πετυχημένος 
πολιτικός μηχανικός, 
εδώ και δύο χρόνια 

στο τιμόνι της Μεταμόρφωσης. Με 
αρκετά έργα να έχουν γίνει, πολ-
λά να γίνονται και ακόμη περισσό-
τερα να ακολουθούν. Όπως δηλώ-
νει και ο ίδιος, ποτέ δεν ήταν ή θα 
γίνει επαγγελματίας πολιτικός. Και 
ίσως, τελικά, αυτό δεν είναι κακό! 
Το αντίθετο.

n Κε Σαραούδα, είναι γνωστό ότι 
η Μεταμόρφωση, για πρώτη φο-
ρά, ακούγεται μέσα σε κάθε χρη-
ματοδότηση, σε κάθε έργο. Πώς 
το πέτυχατε αυτό;
Με επιμονή και συνεργασία. Αν και 
χρόνια αυτοδιοικητικός, ποτέ δεν φα-
νταζόμουν πόσο δύσκολο είναι να 
ολοκληρώσεις την απαιτούμενη γρα-
φειοκρατική διαδικασία για κάποιο 
έργο. Ακόμη και για μια απλή ενέρ-
γεια. Στην αρχή, το 2019, φανταστεί-
τε, υπήρχε στιγμή που ανησύχησα, αν 
θα τα καταφέρω. Η απλοποίηση των 
διαδικασιών, με παράλληλη θωράκι-
ση της διαφάνειας, παραμένει ένα με-
γάλο στοίχημα για κάθε κυβέρνηση. 
Ευτυχώς, με δουλειά, με επιμονή και 
υπομονή, με στήριξη από τους συνερ-
γάτες μου και από τις υπηρεσίες του 
δήμου, οι οποίες αναγνώρισαν και 
βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, 
πράγματι, καταφέραμε πολλά. Και 
μάλιστα, υπό ιδιαίτερα αντίξοες συν-
θήκες λόγω της πανδημίας. Και έρχο-
νται ακόμη περισσότερα!

n Νέα δημοτική συγκοινωνία, πε-
ζοδρόμια…
Διανοίξεις, νέα οχήματα και απορριμ-
ματοφόρα στον δημοτικό στόλο, δύο 
νέα λεωφορεία και ασφαλτοστρώ-
σεις σύντομα, από τη στιγμή που ολο-
κληρώνονται στην Μεταμόρφωση οι 
εργασίες με τις οπτικές ίνες, συμφω-
νία και επικείμενη αγορά του κτήμα-
τος Κουτσουμπέλη σχεδόν ένα εκα-
τομμύριο φθηνότερα, πεζοδρόμια για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά…

n Άλλα έργα ή προμήθειες που 
τώρα, αυτή τη στιγμή, υλοποιού-
νται;
Πρώτα από όλα, μπαίνει φωτισμός 
LED σε όλη την πόλη. Μειώνεται το 
περιβαντολλογικό αποτύπωμα της 
Μεταμόρφωσης, εξοικονομούμε χρή-
ματα και μέσα στο καλοκαίρι θα έχου-
με μια φωτεινή και πιο ασφαλή πόλη. 
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο -αυτή τη 
στιγμή- συντηρείται ριζικά, για πρώ-
τη φορά από την κατασκευή του, και 
μας παραδίδεται το φθινόπωρο. Τότε 

θα έχει τελειώσει και το ολοκαίνουρ-
γιο 2ο Λύκειο, ενώ προσεχώς ξεκινά 
και η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου 
Δημοτικού, του 1ου Γυμνασίου και του 
1ου Λυκείου. Όσο για τις προμήθειες, 
δύο ακόμη απορριμματοφόρα και ένα 
4Χ4 είναι προ των πυλών! 

n Μαθαίνουμε ότι είστε διεκδι-
κητικός. Βρίσκετε άμεσα ανταπό-
κριση στα αιτήματά σας ή δίνετε 
αγώνα;
Δίνουμε αγώνα (γέλια), αλλά βρί-
σκουμε και ανταπόκριση! Να σας πω 
τι κατάλαβα αυτά τα δυόμιση χρόνια; 
Ότι εάν δεν είσαι έτοιμος, όση ανταπό-
κριση και αν βρεις, δεν θα λάβεις τις 
χρηματοδοτήσεις που χρειάζεσαι. Και 
θα σας αναφέρω, κα Κούτρα, δύο πα-
ραδείγματα:
Το πρώτο είναι τα σχολεία μας, τα 
οποία ανακαινίζουμε. Αν δεν είχαμε 
έτοιμες τις μελέτες, δεν θα μπορούσα-
με και δεν θα λαμβάναμε χρηματοδο-
τήσεις, όσο και διεκδικητικοί να ήμα-

σταν. Το ίδιο συνέβη και με τον κόμβο 
του Ράλλη, ένα ακόμη σοβαρό πρό-
βλημα και διαχρονικό αίτημα, ο οποί-
ος θα κατασκευαστεί με χρηματοδότη-
ση της Περιφέρειας Αττικής. Ναι, τον 
διεκδικήσαμε, δείξαμε και αποδείξα-
με την αναγκαιότητα του έργου, αλλά 
είχαμε και τις προϋποθέσεις. Δεν χά-
σαμε χρόνο.

n Και, αν δεν κάνω λάθος, θα 
μπουν και ηχοπετάσματα κατά 
μήκος της Εθνικής Οδού…
Σωστά, στη Νέα Ζωή. Και πάλι 
με χρηματοδότηση από την Περι-
φέρεια. Σας προσκαλώ όποτε θέ-
λετε και μπορείτε, να πάμε να περ-
πατήσουμε μαζί εκεί. Στο μοναδικό 
σημείο της Εθνικής χωρίς ηχοπε-
τάσματα. Απλά να ακούσετε τον 
θόρυβο και να προσπαθήσουμε 
να μιλήσουμε μεταξύ μας. Σχεδόν 
αδύνατο. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
πολύ σοβαρό έργο, το οποίο εδώ 
και χρόνια δεν ζητούν απλά, αλλά 

έχουν απόλυτη ανάγκη οι κάτοικοι 
της περιοχής. 

n Άλλα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα, άλλες χρηματοδοτήσεις;
Πολλά! Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», σύντομα της Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης και το Πρό-
γραμμα «Ηλέκτρα». Και με τη Μετα-
μόρφωση να είναι μέσα σε όλα, και 
μάλιστα, με σημαντικά μεγέθη χρη-
ματοδότησης. Κονδύλια πρωτόγνω-
ρα, με τα οποία πραγματικά η πόλη 
μας γυρίζει σελίδα. Και να σας εκμυ-
στηρευτώ κάτι; Ίσως το ξέρετε, ήδη, 
βέβαια. 
Το να κάνουμε τη Μεταμόρφωση κα-
λύτερη, αποτελεί τον λόγο που ασχο-
λήθηκα με τα κοινά. Και δεν είμαι 
ένας ακόμη πολιτικός που το ισχυρί-
ζεται. Δεν είμαι, ούτε θα γίνω ποτέ, 
επαγγελματίας πολιτικός. Δεν το έχω 
αυτό το χάρισμα. Ούτε έγινα δήμαρ-
χος για βιοποριστικούς λόγους.  Οι συ-
μπολίτες μου, η πόλη μου, με ξέρουν. 

Εδώ μεγάλωσα, εδώ μεγαλώνω την 
οικογένειά μου, εδώ δραστηριοποιού-
μαι επαγγελματικά. Και λογικό είναι 
να στηρίζω το σπίτι μου, τη Μεταμόρ-
φωση. Δε θα αποδεχόμουν ποτέ να 
μην παραδώσω έργο. Να μην μπορώ 
να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα 
μάτια. Και μπορεί να μην λέω πολλά, 
αλλά ξέρω τη δουλειά μου ως μηχα-
νικός, να θέτω στόχους και να εργάζο-
μαι σκληρά να τους πετύχω. Έτσι, με 
τη βοήθεια των συμπολιτών και των 
συνεργατών μου, μέρα με την ημέρα 
κάνουμε τη Μεταμόρφωση καλύτερη.

n Ναι, πράγματι επισκέπτομαι τη 
Μεταμόρφωση και τη βλέπω που 
αλλάζει. Επομένως το 2019 φέρα-
τε την Ελπίδα. Το 2023;
Κάνουμε την Ελπίδα Πράξη.

n Σας ευχαριστώ, κε Δήμαρχε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη 
κουβέντα και για την πρόσκληση της 
συνέντευξης.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΑΡΑΟΎΔΑΣ 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΈΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Τα καλύτερα έρχονται  
για την πόλη μας»

«Δεν είμαι, ούτε θα γίνω ποτέ, επαγγελματίας πολιτικός. Δεν το έχω αυτό το χάρισμα. Ούτε έγινα 
δήμαρχος για βιοποριστικούς λόγους. Στηρίζω το σπίτι μου, τη Μεταμόρφωση. Δε θα αποδεχόμουν 

ποτέ να μην παραδώσω έργο. Να μην μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα μάτια».

Της Δήμητρας Κούτρα

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022
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Ρ
αγδαίες εξελίξεις στον «πράσινο» 
και οικολογικό χώρο. Μετά από πι-
έσεις και από το Ευρωπαϊκό Πρά-
σινο Κόμμα, ο «πράσινος» χώρος 

στην Ελλάδα ενοποιείται εν όψει των επικεί-
μενων εθνικών εκλογών.

Σας είχαμε γράψει σε προηγούμενο ρε-
πορτάζ ότι ο «πράσινος» χώρος ήταν χωρι-
σμένος σε δύο στρατόπεδα. Πράγματι, από 
τη μία πλευρά ήταν η συμμαχία του Πράσι-
νου Κινήματος, της Πράσινης Αριστεράς 
και της Σοσιαλιστικής Προοπτικής, η οποία 
έχει δυναμώσει αρκετά με κοινές εκδηλώ-
σεις και κοινά Δελτία Τύπου. Και από την 
άλλη πλευρά, η συμμαχία των Οικολόγων 
Πράσινων με τους Πράσινους του Μιχάλη 
Τρεμόπουλου. Εδώ τα πράγματα δεν έχουν 
πάει καλά, γιατί με ποσοστό 62%, αποφάσι-
σαν στο συνέδριο των Οικολόγων Πράσι-
νων, ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι βου-
λευτές στις επικείμενες εκλογές οι Τσιρώνης, 
Δημαράς, Τρεμόπουλος, Χρυσόγελος. Από 
την άλλη, όμως, ο Τρεμόπουλος αναδείχθη-
κε συμπρόεδρος στο Συνέδριο των Πρασί-
νων και θέλει οπωσδήποτε να είναι υποψή-
φιος στις εκλογές.

Στο μπάχαλο αυτό, στη συνεννόηση Οι-
κολόγων Πράσινων και Πράσινων, επενέβη-
σαν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, οι οποίοι έστει-
λαν τελεσίγραφο, ότι αν δεν υπάρχει ένα 

ψηφοδέλτιο στις Εθνικές εκλογές δεν θα 
στηρίξουν την προσπάθεια. Αξίζει να ανα-
φέρουμε ότι μετά τις τελευταίες επιτυχίες του 
«πράσινου» χώρου και στα Βαλκάνια, όλο το 
βάρος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος 
έχει πέσει στο Νότο της Ευρώπης, δηλαδή 
Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα. 

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι Οικολό-
γοι Πράσινοι, μετά από πρωτοβουλία του συ-
μπροέδρου Δημήτρη Πολιτόπουλου, ξεκίνη-
σαν συνομιλίες με την ισχυρή συμμαχία των 
τριών (Πράσινο Κίνημα, Πράσινη Αριστερά, 
Σοσιαλιστική Προοπτική) με σκοπό την κοι-
νή κάθοδο. Οι συζητήσεις είναι προχωρημέ-
νες και, σχεδόν, υπάρχει συμφωνία σε όλα. 

Στις 4-5 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Πράσινο 
Κόμμα έχει συνέδριο στη Ρίγα της Λετονίας 
και αν πάει ένα ενιαίο κείμενο συμφωνίας, 

θα το εγκρίνουν και θα σχεδιάσουν να βοη-
θήσουν την προεκλογική καμπάνια και στην 
Ελλάδα. Είναι μάλιστα πολύ πιθανόν, να έρ-
θει και η ίδια η υπουργός Εξωτερικών της 
Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμπογκ.

Οι δημοσκοπήσεις που έχει το Ινστιτού-
το του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος δεί-
χνουν ότι ένα ενιαίο «πράσινο» ψηφοδέλτιο, 
στην Ελλάδα έχει δυναμική της τάξεως του 
5%. Από την εξίσωση αυτή, μένει απ’ έξω 
ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, τον οποίο δεν θέ-
λουν καθόλου από το Πράσινο Κίνημα, λό-
γω των εθνομηδενιστικών θέσεων που έχει 
εκφράσει στο παρελθόν.

Το Πράσινο Κίνημα, στο οποίο ηγείται ο 
Κώστας Καλογράνης, εκτός από την «πρά-
σινη ατζέντα», έχει ζητήσει να πάψει να λει-
τουργεί το προξενείο στη Θράκη, να μην ιδι-

ωτικοποιηθεί καμία κρατική δομή και να 
προστατευτούν οι εμπράγματες αξίες της χώ-
ρας. Αν και ασκούν σκληρή κριτική στην κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν 
ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουν καμία σχέση με 
την αριστερά και κυρίως με την κυβερνώ-
σα αριστερά του Σύριζα, τα πεπραγμένα της 
οποίας επίσης στηλιτεύουν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
στη Ρίγα της Λετονίας, θα πάει στο Ευρωπα-
ϊκό Πράσινο Κόμμα μία καταρχήν συμφω-
νία των 4 κομμάτων στο πολιτικό κείμενο και 
στον τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές, (δηλα-
δή πώς θα ορίζονται οι υποψήφιοι βουλευτές, 
πόσα χρήματα απαιτούνται κ.λπ.). Θα μείνει 
σε εκκρεμότητα το κοινό όνομα «ομπρέλα», 
που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκλογές και ο 
επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Αυ-
τά θα ολοκληρωθούν αμέσως μετά το συνέ-
δριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, 
μέσα στον Ιούνιο. Στόχος είναι, μέσα στον 
Ιούλιο, να έχουν καταρτιστεί τα κοινά ψηφο-
δέλτια σε ποσοστό πάνω από 80%, για να 
είναι έτοιμοι σε πιθανό εκλογικό αιφνιδια-
σμό του πρωθυπουργού για τον Οκτώβριο. 
Η εκλογική συμμαχία, πάντως, των 4 κομμά-
των κάνει μεγάλο φαβορί τον ενιαίο «πράσι-
νο» εκλογικό συνδυασμό να αντικαταστήσει 
στη Βουλή το ΜεΡΑ25, το οποίο είναι απίθα-
νο να πετύχει ξανά την είσοδό του. 

του Γιώργου Γκόντζου

ΕΝΟΠΟΙOYNΤΑΙ OI ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!

Παρέμβαση των Ευρωπαίων Πρασίνων για
να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο. Δίνουν την «ευλογία» τους, 

στις 5 Ιουνίου, από τη Ρίγα της Λετονίας.

Στη συμμαχία των 3 (Πράσινο Κίνημα,
Πράσινη Αριστερά, Σοσιαλιστική Προοπτική)

εντάσσονται και οι Οικολόγοι Πράσινοι



Ο 
κος Μπουρνούς, 
αφού καθάρισε λοι-
πόν όλες τις παρα-
λίες της διοικητικής 

του αρμοδιότητας, διοργανώ-
νει «εθελοντική» δράση για την 
παραλία «Φίλιππας» (ΠΕΤΡΕ-
ΛΑΙΑ),  ανακοινώνοντάς την 
και με σχετικό Δελτίο Τύπου. 
Επανέρχεται, λοιπόν, σαν νέος 
«Ρωμαίος κατακτητής», αφού 
η τόσο έντονη επιθυμία του να 
επεκτείνει τα διοικητικά του όρια 
και στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμι-
δος, τον ωθεί να προβαίνει σε 
μη σύννομες κινήσεις.

Το μόνο θετικό..., αν τελι-
κά καταφέρει να πραγματοποι-
ήσει τη δράση αυτή, είναι ότι 
θα τον ευχαριστεί η δημοτική 
αρχή, αλλά και οι κάτοικοι του 
όμορου δήμου για την εθελοντι-
κή του προσφορά..., επιβαρύνο-

ντας τον προϋπολογισμό του δι-
κού του δήμου, για μια παραλία 
που δεν του ανήκει. Οι δημότες 
και κάτοικοι, όμως, του Δήμου 
Ραφήνας-Πικερμίου, σίγουρα, 
δεν θα τον ευχαριστήσουν !!!

Δήμαρχε, με «εθελοντικές» 
δράσεις, κινήσεις επιπόλαιες, 
μα κυρίως παράνομες, δεν μπο-
ρείς να πλασάρεις στους δημό-
τες σου παραλία όμορου δήμου 
για δική σου.

Να θυμίσουμε ότι πριν ένα 
χρόνο δεν δίστασε να στείλει 
και έγγραφο στον Δήμαρχο 
Σπάτων-Αρτέμιδος κο, Δημήτρη 
Μάρκου, λέγοντάς του να απο-
σύρει τον πύργο του ναυαγοσώ-
στη που έχει εγκαταστήσει εκεί, 
για να τοποθετήσει αυτός πύργο, 
που θα ανήκει στον Δήμο Ραφή-
νας-Πικερμίου. 

Ο κος Δημήτρης Μάρκου, 

μόλις έλαβε το έγγραφο, επι-
κοινώνησε με όλες τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, με το Λιμεναρχείο 
και προέβη σε όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες, έτσι ώστε να 
προασπίσει τα συμφέροντα του 
δήμου του από τον Βαγγέλη 
Μπουρνούς, όπως αποδεικνύ-
εται και από επίσημο έγγραφο 
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
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του Γιώργου Γκόντζου

Ο «εθελοντισμός»
του Δημάρχου 

Ραφήνας-Πικερμίου
 Ο Ευάγγελος Μπουρνούς επεκτείνεται και σε όμορους δήμους 

Στο σπίτι του
κρεμασμένου
δεν μιλάνε για σχοινί…
Στην γκλίτσα του τσοπάνη ξύνεται ο γνωστός κατασκευαστής 
από τη Νέα Μάκρη, Διονύσης Παπουτσής, ζητώντας και τα ρέστα 
για το δασάκι στον παραλιακό πεζόδρομο στη Νέα Μάκρη, το οποίο 
θα αναπλαστεί σε πρότυπο πάρκο περιπάτου από τη Διοίκηση του 
Δήμου Μαραθώνα.
Να τονίσουμε ότι ο χώρος αυτός, από την ένταξή του στο 
σχέδιο πόλης, το 1989, έχει χαρακτηριστεί ως ΑΠΟΛΥΤΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. 
Όπως μαθαίνουμε, ο κος Παπουτσής είχε κινηθεί νομικά από την 
πρώτη στιγμή που έγιναν γνωστές οι προθέσεις του Δημάρχου 
Στέργιου Τσίρκα για τον χώρο, ισχυριζόμενος ότι διατηρεί εκεί 
ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Η κίνηση αυτή αντιμετωπίστηκε 
σθεναρά, αλλά και με ψυχραιμία από τον κο Τσίρκα, ο οποίος 
εμφανίζεται σίγουρος ότι ο δήμος θα κερδίσει τη διαμάχη. Σαν να 
μην έφτανε όμως αυτό, ο Διονύσης Παπουτσής το πήγε παρακάτω, 
δίνοντας συνέντευξη, όπου οι ανακρίβειες, οι φαντασιοπληξίες, 
αλλά και οι συκοφαντίες άφησαν εμβρόντητους τους συμπολίτες 
του!  Και το μοναδικό νόημα που βγήκε ήταν ότι θα παλέψει με κάθε 
μέσο να μην δημιουργηθεί το εν λόγω πάρκο! Επίσης, αναφέρθηκε 
στα ιδιοκτησιακά του δημάρχου, αφήνοντας πολλές αιχμές. 
Τι απαντά ο Δήμαρχος Τσίρκας; «Μολών λαβέ!» και συνεχίζοντας, 
μεταξύ άλλων, αναφέρει: «…κι επίσης, αφήνει σαφώς να εννοηθεί 
ότι “αφού αποφάσισε να παίξει το βρώμικο παιχνίδι, τότε θ’ 
αντιμετωπίσει τις συνέπειες!” Σε κάθε περίπτωση, η συμπεριφορά 
του είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα.
Ό,τι και να λέει ο κος Παπουτσής και για όποιους λόγους, εμείς 
είμαστε περήφανοι που θα παραδώσουμε ένα έργο μοναδικό, 
ανάσα ζωής για τον τόπο, που αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο 
από μία εγκαταλειμμένη και αναξιοποίητη… ζούγκλα, άκρως 
επικίνδυνη. Όσον αφορά στα ιδιοκτησιακά της οικογένειάς μου, 
τα οποία ανακάτεψε ο κος Παπουτσής στο γενικευμένο μένος 
εναντίον μου, επειδή δεν υποκύπτουμε ως Δήμος στις απαιτήσεις 
του –παραδίδοντας, ουσιαστικά, μία κοινόχρηστη έκταση- δεν μου 
αφήνει άλλη επιλογή παρά να τον καλέσω ενώπιον αρμόδιου 
Δικαστηρίου, όπου θα αποδείξει τις συκοφαντίες ενάντια σε μένα 
και στα μέλη της οικογένειάς μου.
Να το καταλάβει πολύ καλά ο κος Παπουτσής ότι πορεύομαι με 
γνώμονα το συμφέρον του τόπου και μόνο, πάντα στα πλαίσια 
της νομιμότητας. Κι έτσι θα συνεχίσω, σίγουρος ότι οι συμπολίτες 
μας έχουν και κρίση και λογική». Εμείς, θα συνιστούσαμε στον κο 
Παπουτσή να το σταματήσει εδώ, γιατί δεν τον συμφέρει με τίποτα 
να συνεχιστεί αυτή η διελκυστίνδα αποκαλύψεων περί νομιμότητας 
και καθαρότητας στην επαγγελματική διαδρομή εκάστου… 

Καθάρισε τις παραλίες της 
δικής του αρμοδιότητας 
και κάνει δράση και γι’ 
αυτή του «Φίλιππα», που 
ανήκει στον Δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδος. 



15 σταθμοί
σε τέσσερις
δήμους  
Το πρώτο τμήμα του έργου, του 
οποίου η κατασκευή έχει ξεκινή-
σει, έχει μήκος 13 χιλιόμετρα. Από 
το άλσος Βεΐκου, πάει στην Κυψέ-
λη, τα Δικαστήρια, τα Εξάρχεια, το 
Κολωνάκι, τον Ευαγγελισμό, την 
Καισαριανή, την Πανεπιστημιού-
πολη του Ζωγράφου και καταλή-
γει στο Γουδή. Με 15 νέους σταθ-
μούς, σε τέσσερις Δήμους.
Οι προδιαγραφές για τη Γραμμή 4 
ακολουθούν νέα πρότυπα και εν-
σωματώνουν νέες τεχνολογίες, κα-
θώς πολλές απαιτήσεις και δια-

δικασίες έχουν αλλάξει, με βάση 
την εμπειρία από τα προηγούμε-
να έργα.
Συνοπτικά, μερικά βασικά σημεία 
αναβάθμισης και βελτίωσης εί-
ναι γραμμή με τραίνα χωρίς οδη-
γό, τραίνα από φιλικά προς το πε-
ριβάλλον και σχεδόν πλήρως 
ανακυκλώσιμα υλικά, με υπεραυ-
τόματα και έξυπνα συστήματα λει-
τουργίας, καθώς και εξελιγμένα 
συστήματα επικοινωνιών και εξυ-
πηρέτησης των επιβατών.
Από τη Γραμμή 4 του Μετρό ξεκι-
νά στην Ελλάδα και η εφαρμογή 
του μοντέλου Building Information 
Modeling –το λεγόμενο ΒΙΜ. Μια 
καινοτόμα πλατφόρμα, που ενι-
σχύεται από την Κομισιόν, αλλά 
αποτελεί και μέρος των μεταρρυθ-

μίσεων του  Ταμείου Ανάκαμψης. 
Καλύπτει το κενό ανάμεσα στον 
μελετητή και τον κατασκευαστή 
του έργου, συνεισφέροντας στην 
εξοικονόμηση σημαντικών πόρων 
σε ό,τι αφορά το τελικό κόστος των 
έργων, που άλλωστε αποτελεί και 
ένα από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα στην Ελλάδα.
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Μ
ε ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι 
πρόδρομες εργασίες της Γραμμής 
4 του Μετρό (τμήμα Άλσος Βεΐκου 
– Γουδή). Ήδη, οι εργασίες είναι σε 

προχωρημένο στάδιο στα δύο άκρα της γραμμής 
Κατεχάκη και Βεΐκου, προκειμένου μέσα στο επό-
μενο διάστημα να ξεκινήσουν το έργο τους και οι 
μετροπόντικες. 

 Ειδικότερα, περίπου στο τέλος του καλοκαιριού 
θα έρθουν για να αρχίσουν να συναρμολογούνται, 
ώστε στις αρχές του 2023 να ξεκινήσει η διάνοιξη 
της σήραγγας. 

Εντός των επόμενων ημερών ξεκινούν οι Πολι-
τικοί Μηχανικοί–συνεργάτες της Αττικό Μετρό αυ-
τοψίες στα κτήρια, που βρίσκονται κατά μήκος της 
γραμμής 4 του Μετρό από το Άλσος Βεΐκου ως το 
Γουδή. Σκοπός των αυτοψιών είναι η διενέργεια 
αποτύπωσης και δομοστατικής καταγραφής των κτη-
ρίων, ώστε να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάστασή 
τους, πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής 
από τους δύο μετροπόντικες και να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μελετητικά και κατασκευαστικά μέτρα 
πρόληψης και προστασίας.

Αναζητούνται οι ιδιοκτήτες κλειστών κτηρίων 
Η διενέργεια των αυτοψιών έχει προβλεφθεί στη σύμ-
βαση του έργου, στα πλαίσια των μελετών κατά μήκος 
της ζώνης επιρροής της γραμμής 4, για τις οποίες λαμ-
βάνονται υπόψη οι υπεδαφικές συνθήκες, η πυκνότη-
τα δόμησης εκάστης περιοχής, καθώς και το είδος και 
η κατάσταση κτηρίων και κατασκευών.

Σε κλειστά κτήρια γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 
των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών.

Μετά την εκπόνηση μελετών για τη δομητική κα-
τάσταση των κτηρίων και με την έναρξη των υπόγειων 
εργασιών, η Ανάδοχος Κ/Ξ, υπό την επίβλεψη και τον 
έλεγχο της Αττικό Μετρό, θα παρακολουθεί διαρκώς 
και σε πραγματικό χρόνο με ενόργανες μετρήσεις τη 
συμπεριφορά των κτηρίων και κατασκευών καθ’ όλη 
τη διάρκεια κατασκευής του έργου, προκειμένου να 
επιβεβαιώνεται ότι οι τιμές των μετρήσεων θα είναι 
πάντοτε μικρότερες από τα αυστηρά όρια ασφαλείας, 
που έχουν καθοριστεί στις προδιαγραφές του έργου.

Ανάσα στο κέντρο της Αθήνας 
Σημειώνεται ότι το πρώτο τμήμα Γραμμής 4 του Με-
τρό «Άλσος Βεΐκου–Γουδή», έχει σχεδιαστεί με σκο-
πό να εξυπηρετήσει πολλές πυκνοκατοικημένες περι-
οχές του κέντρου της Αθήνας.

Με την κατασκευή τεσσάρων νέων σταθμών 
(Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός), 
θα αποσυμφορηθούν υφιστάμενοι κεντρικοί σταθμοί 
Μετρό από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση του επι-
βατικού κοινού και ιδίως ο σταθμός του Συντάγματος, 
αλλά και του Ευαγγελισμού.

Η Γραμμή 4, εκτός των άλλων, θα εξυπηρετεί πολ-
λά σημαντικά κτήρια και εγκαταστάσεις, όπως νοσο-
κομεία, τα Δικαστήρια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Υπουργείο 
Πολιτισμού, τη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α., το Μου-
σείο Μπενάκη (κτίριο Κουμπάρη), το Βρετανικό Συμ-
βούλιο και την Πανεπιστημιούπολη

Aντίστροφη μέτρηση για τον Μετροπόντικα – Πώς θα αλλάξει η ζωή μας

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες 
κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό

+ 1 Φωτο

ATHENS UN DERGROUND

ΡΕΠΟΡΤΑΖ/



Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο 
στην Ελλάδα
Η Γραμμή 4 αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που γίνεται στη χώρα μας, 
προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ και είναι το σημαντικότερο έργο της τελευταί-
ας 20ετίας στην πρωτεύουσα, μαζί με την Αττική Οδό.
Η Γραμμή 4 έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοι-
κημένων περιοχών του κέντρου της Αθήνας και γι’ αυτό προβλέπεται η κα-
τασκευή νέων σταθμών σε κομβικά σημεία του κέντρου, όπως είναι τα Εξάρ-
χεια ή το Κολωνάκι.
Πρακτικά, όπως επανειλημμένα έχουν τονίσει ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών κος Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός Υποδομών κος 
Γιώργος Καραγιάννης, σε 8 χρόνια (εφόσον τηρηθεί στο ακέραιο το χρονο-
διάγραμμα), όταν πραγματοποιηθεί το πρώτο δρομολόγιο, αυτό θα σημαίνει:
-340.000 επιβάτες,
-53.000 λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο,
-1.216 μεγαβατώρες εξοικονόμηση ενέργειας,
-318 τόνοι λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Προχωρούν  οι επεκτάσεις 
Εκτός από το μεγάλο έργο της Γραμμής 4, σε προχωρημένο στάδιο μελετών βρί-
σκονται και οι επεκτάσεις. Ειδικότερα, η επέκταση της Γραμμής 2 προς Ίλιον, με 3 
νέους σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον και Αγ. Νικόλαο). Το νέο τμήμα θα έχει μήκος 
4 χλμ. και θα περιλαμβάνει 3 υπόγειους σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον Και Άγιος 
Νικόλαος). Υπάρχει σκέψη της Αττικό Μετρό να παρεμβληθεί ενδιάμεσος σταθ-
μός στο πάρκο Τρίτση, όπου και θα διασταυρώνεται μελλοντικά με την Γραμμή 4.
Επίσης, από την Αττικό Μετρό προγραμματίζονται και ωριμάζουν, σταδιακά, επε-
κτάσεις όπως: Στη Γραμμή 1, υπόγειες επεκτάσεις μετά τον σταθμό Θησείο προς 
Καλλιθέα και Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και μετά τον 
σταθμό ΚΑΤ προς Κηφισιά, Ν. Ερυθραία και κόμβο Βαρυμπόμπης για να συνδε-
θεί το δίκτυο του μετρό με την Εθνική Οδό. Πρόκειται για μια μεγάλη επέκταση με 
11 νέους σταθμούς, που θα ολοκληρώσουν τη σύνδεση των βορείων προαστίων 
με το δίκτυο Μετρό της πόλης. 
Η νέα επέκταση θα έχει 11 σταθμούς σε Κατεχάκη, Φάρο, Φιλοθέη, Σίδερα, 
Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισο, ΟΤΕ, Μαρούσι, Πεύκη, Λυκόβρυση και θα κα-
ταλήγει στην Εθνική Οδό. Θα έχει μήκος 14 χλμ. και το κόστος της εκτιμάται σε 
περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Στη Γραμμή 2, από Ίλιον προς Αχαρνές, αλλά και από Ελ-
ληνικό προς Γλυφάδα. Και στη Γραμμή 4, κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας 
προς τα βόρεια προάστια και το ΟΑΚΑ, από Άλσος Βεΐκου προς Πετρούπολη και 
από Ευαγγελισμό προς Υμηττό. 
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+ 1 Φωτο

ATHENS UN DERGROUND



Ελληνικό  

Οικοδομικές άδειες-εξπρές και αύ-
ξηση κατά 6 μέτρα του ύψους των ψη-
λών κτηρίων στο Ελληνικό, προβλέπει 
τροπολογία που κατατέθηκε σε νομο-
σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με 
την οποία καθορίζονται οι κατασκευές 
που επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο 
ύψος των ψηλών κτηρίων, καθώς και 
οι κατασκευές που επιτρέπονται χωρίς 
όριο ύψους.
Με βάση το σχεδιασμό της Lamda 
Development, θα κατασκευαστούν 
τουλάχιστον τρεις ουρανοξύστες στο 
Ελληνικό, ύψους 200 μέτρων.
Όλες οι οικοδομικές άδειες θα χορη-
γούνται από το Γραφείο Ελληνικού, 
για το οποίο προβλέπεται η σύσταση 
40 οργανικών θέσεων και μέσα σε 5 
με 10 μέρες θα εγκρίνονται. Αν μάλι-
στα παρέλθει η ημερομηνία χωρίς τις 
σχετικές εγκρίσεις, τότε οι άδειες θα 
θεωρούνται εγκεκριμένες…

ΦΠΑ
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα στοιχεία 
που δημοσίευσε η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, για τις επιστροφές 
ΦΠΑ. Σύμφωνα με αυτά, στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους διεκπεραιώθηκαν 
εντός 90 ημερών 20.983 αιτήματα επι-
χειρήσεων και επαγγελματιών, όταν 
στο σύνολο του περυσινού έτους, το 
πλήθος των διεκπεραιωμένων αιτημά-
των ήταν 45.188
Μάλιστα, η φορολογική διοίκηση τούς 
έχει ήδη πιστώσει το ποσό των 673,73 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
το ποσοστό αιτημάτων επιστροφής 
ΦΠΑ, που ικανοποιήθηκε εντός 90 
ημερών, έφθασε στο 93,94%.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική 
και βοηθά τις επιχειρήσεις, καθώς οι 
επιστροφές ΦΠΑ είναι συνήθως με-
γάλα ποσά, κυρίως για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, και αποτελούν σημαντι-
κό τμήμα της ρευστότητάς τους.

ΧΡΩΠΕΙ-
Πολιτεία 
Καινοτομίας
Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη 
από τη Γενική Γραμματεία Έρευ-
νας και Καινοτομίας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, η Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για το ακίνητο του πρώ-
ην εργοστασίου της ΧΡΩΠΕΙ, στο 
οποίο σχεδιάζεται να δημιουργη-
θεί η Πολιτεία Καινοτομίας.
Στην πρώτη φάση του διαγωνι-
σμού για την ανάπλαση της ΧΡΩ-
ΠΕΙ «τρέχει» από το α’ τρίμηνο του 
2021, με τους ομίλους ΓΕΚ Τέρνα, 
Ελλάκτωρ, Intracom και Dimand 
να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
για το συγκεκριμένο έργο ΣΔΙΤ, 
που αφορά σε επένδυση πέριξ των 
100 εκατ. ευρώ.
Με βάση τη ΣΜΠΕ, κατ’ ελάχι-
στον το 50% του ακινήτου προ-
βλέπεται να αξιοποιηθεί για τη 
δημιουργία γραφείων, κέντρων 
έρευνας και θερμοκοιτίδες επιχει-
ρήσεων. Προβλέπεται η εγκατά-
σταση ερευνητικών εργαστηρίων, 
βιβλιοθήκης, χώρων εκπαίδευ-
σης-σεμιναρίων, χώρων διοίκησης 
του κέντρου και εκθεσιακού χώ-
ρου/χώρου παρουσιάσεων.
Υπάρχουν, πάντως, και συνοδές 
χρήσεις, όπως συνεδριακό κέντρο, 
εμπορικά καταστήματα και χώροι 
εστίασης, αλλά και οικιστικές ανα-
πτύξεις ως καταλύματα επισκε-
πτών και ερευνητών.

Fourlis
«Ζούμε σε μια εποχή, όπου το ρίσκο 
και ο προγραμματισμός αποκτούν και-
νούριο νόημα. Οι ασφαλείς προβλέ-
ψεις και τα πενταετή επιχειρηματικά 
πλάνα είναι πλέον έννοιες που καθο-
ρίζονται όχι μόνο από την οικονομι-
κή επιστήμη, αλλά καλύτερα από την 
τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εξε-
λίξεις.
Έτσι, έχουμε πολλά παραδείγματα εν-
νοιών και τάσεων που αρχίζουν και 
ανατρέπονται. Ενώ μέχρι πρόσφα-
τα επικρατούσε η άποψη για λιγότερο 
κράτος π.χ. ήρθε η πανδημία και επα-
νάφερε την ανάγκη για ισχυρές κρα-
τικές δομές. Επίσης, η πανδημία, απο-
συντονίζοντας τη διεθνή εφοδιαστική 
αλυσίδα, επανακαθόρισε τη σημα-
σία των αποθεμάτων ασφαλείας». Τά-
δε έφη ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Fourlis, Β. Φουρλής
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Μετά την ενέργεια για τη σταδιακή δωρεάν 
αναβάθμιση ταχυτήτων σταθερού ευρυζωνικού 
internet για οικιακούς και εταιρικούς συνδρομη-
τές, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε την παροχή απε-
ριόριστης ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα, για 
την πλειονότητα των συμβολαίων κινητής.
Στις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, οι πελάτες 
κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ ήταν 7,2 εκατομ-
μύρια, αυξημένοι κατά 4,2% σε σχέση με το α’ 
τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση αυτή προήλθε από την ενίσχυση κα-
τά 5,3% των πελατών συμβολαίου και κατά 3,5% 
των πελατών καρτοκινητής.
Στη νέα προωθητική ενέργεια της COSMOTE 
αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την 
ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσμα-
τα πρώτου τριμήνου. «Ανακοινώσαμε μια σειρά 
από πρωτοβουλίες που αναμένεται να στηρίξουν 
τις θετικές επιδόσεις, όπως η αναβάθμιση ταχυ-
τήτων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και 
τα εμπλουτισμένα πακέτα κινητής, που προσφέ-
ρουν περισσότερη φωνή και δεδομένα στους πε-
λάτες μας», υπογράμμισε χθες, μεταξύ άλλων, ο 
κος Τσαμάζ.
Σύμφωνα με αναλυτές της τηλεπικοινωνιακής 
αγοράς, μένει να αποδειχθεί η «δυναμική» της 
νέας προωθητικής ενέργειας της COSMOTE, η 
οποία κατέχει το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς 
στην κινητή.

Ρελάνς από ΟΤΕ

Πλειστηριασμός - LAK
Άλλαξαν χέρια οι εμβληματι-
κές εγκαταστάσεις στην Κάντζα, 
οι οποίες στο παρελθόν στέγα-
ζαν τα κεντρικά γραφεία της LAK, 
της εταιρείας του Λάκη Γαβαλά, 
με το ποσό της κατακύρωσης να 
ανέρχεται στα 9.000.001 εκατ. ευ-
ρώ, ήτοι κατά 1 ευρώ μόλις παρα-
πάνω σε σχέση με την τιμή εκκί-
νησης, η οποία είχε οριστεί στα 9 
εκατ. ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε 
προσπάθεια εκποίησης για το σύ-
νολο του ακινήτου, ενώ θυμίζουμε 
ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε 
γίνει μια πρώτη απόπειρα για να 
εκπλειστηριαστεί μέρος του ακι-
νήτου, επιφάνειας 7.662 τ.μ., με τι-
μή πρώτης προσφοράς τα 494.000 
ευρώ και επισπεύδουσα την υπό 
εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.
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Εννιά μήνες μετά και 
ακόμη εκκρεμεί η εκκα-
θάριση και καταβολή των 
αποζημιώσεων των ιδι-
οκτητών, που δικαιού-
νται νομίμως εξ αιτίας της 
αναγκαστικής μείωσης ή 
και μη καταβολής μισθω-
μάτων, λόγω των μέτρων 
αντιμετώπισης της παν-
δημίας. 
Σε επιστολή της προς το 
υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, 
η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι εξακολουθεί να 
εκκρεμεί η εκκαθάριση και καταβολή των 
αποζημιώσεων, που δικαιούνται νομίμως 
εξ αιτίας της αναγκαστικής μείωσης ή και 
μη καταβολής μισθωμάτων, λόγω των μέ-
τρων αντιμετώπισης της πανδημίας, και 
το ότι δεν έχουν σαφή πληροφόρηση επί 
του όλου θέματος, παρότι έχουν παρέλθει 
εννέα μήνες από τη λήξη των αναγκαστι-
κών μειώσεων ενοικίων.
Για το λόγο, αυτό ζητά να ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση των δηλώσεων COVID και 
να καταβληθούν όλα τα υπόλοιπα ποσά 
αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και όσων σχετίζονται με υπεκμισθώσεις 
ακινήτων.
Επίσης, να ανοίξει η εφαρμογή για υπο-
βολή διορθωτικών δηλώσεων COVID 
για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο 2021. διό-
τι για αυτό το χρονικό διάστημα δόθηκε η 
ευκαιρία μόνο για αρχικές δηλώσεις.
Να ανοίξει η εφαρμογή για υποβολή δι-

ορθώσεων και δηλώσεων COVID της 
περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020, που 
αποτελεί όχι μόνον μόνιμο αίτημά μας, 
αλλά και ηθική υποχρέωση του Κράτους 
έναντι των πολιτών που αδικήθηκαν κα-
τάφωρα από την, κατά το χρόνο εκείνο, 
αναπόφευκτη πρωτόλεια λειτουργία του 
συστήματος δηλώσεων και τις ψευδείς 
δηλώσεις των ενοικιαστών τους. 
Και τέλος να εμφανίζεται στην «Προσω-
ποποιημένη Πληροφόρηση» των φορο-
λογουμένων κάθε πληροφορία που τους 
αφορά, σε σχέση με τις εκκρεμότητες αυ-
τές και ενδεχόμενους συμψηφισμούς με 
τις νέες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε προσφά-
τως και ο βουλευτής της ΝΔ, Β. Σπανά-
κης καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη 
Βουλή, τονίζοντας ότι «εδώ και πολλούς 
μήνες, μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ακι-
νήτων δεν έχει λάβει τις νόμιμες αποζημι-
ώσεις για τη μείωση / απαλλαγή καταβο-
λής ενοικίου. Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, 
για επαγγελματικές μισθώσεις και το πρό-

βλημα εντοπίζεται στις πε-
ριπτώσεις, όπου μετά την 
αρχική μίσθωση έχει ακο-
λουθήσει υπεκμίσθωση του 
ακινήτου από τον μισθωτή 
προς τρίτο (υπομισθωτή). 
Συγκεκριμένα, στην περί-
πτωση υπεκμίσθωσης, η 
ισχύουσα νομοθετική ρύθ-
μιση ορίζει ότι όταν ο υπο-
μισθωτής (τρίτος) δικαιού-
ται μείωση ή απαλλαγή 

ενοικίου, δικαιούχος της νόμιμης αποζη-
μίωσης είναι ο υπεκμισθωτής και ότι στις 
περιπτώσεις αυτές ο μισθωτής δεν δικαι-
ούται μείωση ενοικίου και γι’ αυτό οφεί-
λει να καταβάλει ολόκληρο το μίσθωμα 
στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή.
Όμως, οι υπεκμισθωτές δεν ελάμβαναν 
καμιά αποζημίωση, περιέκοπταν τα μι-
σθώματα των ιδιοκτητών και σε πολλές 
περιπτώσεις, παρότι από 1.1.2021 δικαι-
ούντο αποζημίωση στο 60% του ενοικίου 
του υπομισθωτή τους, συνέχισαν να κα-
ταβάλουν και πάλι μειωμένα μισθώμα-
τα στους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές ή και κα-
θόλου, ειδικά αν ο δικός τους ΚΑΔ ήταν 
στην κατηγορία των πληττόμενων. Έτσι, 
είναι πολλές σε όλη τη χώρα οι περιπτώ-
σεις ιδιοκτητών-εκμισθωτών που ενώ ει-
σπράττουν μειωμένα (ή καθόλου) ενοίκια 
από τους μισθωτές τους και έχουν υπο-
βάλλει δηλώσεις Covid, δεν έχουν λάβει 
ούτε μίσθωμα ούτε την ανάλογη αποζημί-
ωση, εδώ και πολλούς μήνες».

Τουρισμός 1

Μεγάλα αναμένονται τα έσοδα του τουρισμού φέτος -κά-
ποιοι εκτιμούν ότι θα κινηθούν και πάνω από αυτά του 2019- 
όμως, ένα μεγάλο αγκάθι παραμένει η έλλειψη εργαζομένων.
Ο ξενοδοχειακός κλάδος αναζητά 55.000 εργαζόμενους, κα-
θώς όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστι-
κών Ερευνών και Προβλέψεων, Κωνσταντίνα Σβήνου, από 
το 2019 είχε διαφανεί το πρόβλημα, αφού και τότε είχαν με-
τρηθεί 20.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, από τις 
οποίες τελικά καλύφτηκαν οι 16.000 θέσεις.
Έκτοτε, μεσολάβησε η πανδημία, που ουσιαστικά μεγιστοποί-
ησε φέτος την ύπαρξη του προβλήματος.

Τουρισμός  2

Ευθύνες, πάντως, οι ξενοδόχοι επιρρίπτουν και στη βραχυ-
χρόνια μίσθωση, αφού όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος του 
ΞΕΕ, Χριστίνα Τετράδη, πλέον ένα μεγάλο ποσοστό εργαζο-
μένων του κλάδου της καθαριότητας και της εστίασης των ξε-
νοδοχείων επέλεξαν μισθούς 100 και πλέον ευρώ τη μέρα, 
χωρίς ασφάλιση, από τους μισθούς των ξενοδοχείων. «Μια βί-
λα που ενοικιάζεται 1.000 ευρώ την ημέρα μπορεί να προσφέ-
ρει μεροκάματο 100 ευρώ. Την ίδια στιγμή, για παράδειγμα 
ένα ξενοδοχείο που δίνει 40 ευρώ την ημέρα, δίνει επιπλέον 
30 ευρώ για την ασφάλιση του εργαζομένου και λοιπές κρα-
τήσεις», ανάφερε η κα Τετράδη, προσπαθώντας να ρίξει φως 
στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.
Πού παρατηρείται η μεγαλύτερη έλλειψη εργαζομένων στον 
τουρισμό; Στα χαμηλότερα εργασιακά κλιμάκια των ξενοδο-
χείων, όπως είναι οι υπηρεσίες εστίασης (γκαρσόνια, μάγει-
ρες), αλλά και του καθαρισμού (καμαριέρες κ.λπ.). Όπως είπε 
ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττι-
κής και Αργοσαρωνικού, Ευγένιος Βασιλικός, «σεφ στην αγο-
ρά εύρεσης εργασίας, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα». Όπως εί-
πε, οι περισσότεροι σεφ άνοιξαν φέτος δικά τους μαγαζιά, ενώ 
πολλοί αναζήτησαν καλύτερους μισθούς σε Μύκονο και Σα-
ντορίνη ή άλλα μεγάλα θέρετρα διακοπών, αφήνοντας κενές 
θέσεις εργασίας στην Αθήνα.

Kάτι πρέπει να γίνει 
με τα ενοίκια

Πειραιώς
«Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκίνησε 
με νέα δάνεια 1,7 δισ. ευρώ, που αντιστοι-
χούν σε καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 
300 εκατ. ευρώ και κινείται προς την επί-
τευξη του ετήσιου στόχου για καθαρή χρη-
ματοδότηση 1,2 δισ. ευρώ», απάντησε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πει-
ραιώς, κος Χρήστος Μεγάλου, σε σχετική 
ερώτηση αναλυτών, για τις επιπτώσεις του 

πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.
Μάλιστα, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο Μάρ-
τιος ήταν ιδιαίτερα καλός μήνας, όπως και 
ο Απρίλιος. Δεδομένου ότι στο πρώτο τρί-
μηνο υπάρχουν περισσότερες αποπληρω-
μές και στο τελευταίο του έτους οι μεγαλύ-
τερες εκταμιεύσεις, ο στόχος για καθαρή 
πιστωτική επέκταση κατά 1,2 δισ. ευρώ 
φέτος είναι απολύτως εφικτός.

Στο «περίμενε» οι ιδιοκτήτες για την καταβολή των μειωμένων ενοικίων
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Α
υξάνονται διεθνώς, τόσο 
τα επιβεβαιωμένα όσο και 
τα ύποπτα κρούσματα ευ-
λογιάς των πιθήκων ή πιο 

σωστά των μαϊμούδων (monkeypox). 
Πολλά από αυτά είναι άγνωστης προέ-
λευσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιός 
που την προκαλεί, πιθανώς εξαπλώνε-
ται κάτω από το «ραντάρ» των υγειο-
νομικών αρχών. Ακολουθεί με τη μορ-
φή ερωταπαντήσεων, με βάση κυρίως 
το New Scientist, μια σύνοψη για το τι 
γνωρίζουμε έως τώρα:

Τι είναι η νόσος αυτή;
Είναι μια σχετικά σπάνια νό-

σος που προκαλείται από έναν ιό 
(Poxvirus), που ανήκει στην ίδια οι-
κογένεια με τον ιό της ευλογιάς. Η νό-
σος συνήθως εξαπλώνεται μεταξύ των 
μαϊμούδων στην Κεντρική και Δυτι-
κή Αφρική, όπου ενδημεί, αλλά περι-
οδικά «πηδάει» και στους ανθρώπους, 
έχοντας προκαλέσει μέχρι σήμερα μι-
κρές εξάρσεις κρουσμάτων. Για πρώτη 
φορά εντοπίστηκε σε μαϊμούδες εργα-
στηρίου, το 1958. Το πρώτο περιστατι-

κό μόλυνσης ανθρώπου καταγράφηκε 
στη Δημοκρατία του Κονγκό, το 1970.

Πόσα περιστατικά έχουν υπάρξει 
κατά την τωρινή έξαρση;

Έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως 
35 κρούσματα και άλλα 72 ύποπτα. Οι 
επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται πι-
θανώς μόνο για την «κορυφή του πα-
γόβουνου» και ότι υπάρχουν πολλά 
περισσότερα αδιάγνωστα κρούσματα.

Συνδέονται μεταξύ τους όλα τα 
κρούσματα;

Αυτό δεν είναι σαφές. Έχουν βρε-
θεί περιπτώσεις που συνδέονται με άλ-
λο γνωστό κρούσμα, αλλά και άλλες 
χωρίς καμία (γνωστή τουλάχιστον) 
συσχέτιση. Η Υπηρεσία Ασφάλεια 
της Βρετανίας (UKHSA) εκτιμά, πλέ-
ον, ότι ο ιός εξαπλώνεται από άνθρωπο 
σε άνθρωπο στις χώρες με επιβεβαιω-
μένα περιστατικά. 

Πώς εξαπλώνεται η νόσος;
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-

γανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μπορεί να με-

ταδοθεί με την εισπνοή μολυσμένων 
σωματιδίων και με την επαφή με δερ-
ματικά εξανθήματα της νόσου ή με μο-
λυσμένα, από τον ιό, υλικά. Σύμφωνα 
με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, η μετάδο-
ση από άνθρωπο σε άνθρωπο πιστεύ-
εται ότι συμβαίνει κυρίως μέσω μεγά-
λων αναπνευστικών σωματιδίων που 
δεν ταξιδεύουν μακριά, συνεπώς για 
να μολυνθεί κάποιος, πρέπει να υπάρ-
ξει παρατεταμένη κοντινή επαφή πρό-
σωπο με πρόσωπο. Η νόσος μπορεί 
να εξαπλωθεί, επίσης, μέσω επαφής 
με ρούχα, πετσέτες, σεντόνια ή άλλα 
αντικείμενα μολυσμένου ατόμου. Δεν 
θεωρείται σεξουαλικά μεταδιδόμενο 
νόσημα, όμως μπορεί να μεταδοθεί 
πιο εύκολα κατά τη σεξουαλική επα-
φή. Ακόμη, είναι δυνατό να μεταδο-
θεί από μολυσμένο ζώο σε άνθρωπο, 
αν κανείς δαγκωθεί από αυτό ή αγγί-
ξει το αίμα του.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέ-

φαλο, μυϊκούς πόνους, πόνους στη μέ-

ση, πρησμένους λεμφαδένες, κρυάδες 
και εξάντληση. Μπορεί, επίσης, να εμ-
φανιστούν εξανθήματα, αρχικά στο 
πρόσωπο και μετά σε άλλα μέρη του 
σώματος, μεταξύ άλλων, στα γεννητι-
κά όργανα. Το εξάνθημα μοιάζει αρχι-
κά με εκείνο της ανεμοβλογιάς.

Πόσο θανατηφόρα είναι;
Η νόσος είναι συνήθως ήπια και 

οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν 
σε λίγες εβδομάδες, χωρίς θεραπεία. 
Στην Αφρική μπορεί να σκοτώσει έως 
το 10% των ανθρώπων που μολύνο-
νται, όμως αυτό αφορά, σύμφωνα με 
τον ΠΟΥ, το ένα από τα δύο στελέχη, 
εκείνο του Κονγκό, που είναι πιο επι-
κίνδυνο, ενώ το άλλο στέλεχος, της Δυ-
τικής Αφρικής, σκοτώνει έναν στους 
100 ασθενείς. Μέχρι στιγμής, η γενε-
τική ανάλυση έχει εντοπίσει στη Βρε-
τανία μόνο το δεύτερο δυτικοαφρικανι-
κό στέλεχος. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα 
παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από 
τους ενήλικες να αρρωστήσουν σο-
βαρά. Επίσης, η μόλυνση μιας εγκύου 
μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές κύη-
σης, ακόμη και θνησιγένεια.

Υπάρχουν θεραπείες ή εμβόλια;
Ναι. Το αν τ ι ικό φάρμακο 

tecovirimat (Tpoxx) έχει εγκριθεί σε 
ΗΠΑ και Ευρώπη κατά της συγκεκρι-
μένης νόσου και της δαμαλίτιδας στα 
ζώα. Το φάρμακο μειώνει σημαντικά 
την πιθανότητα θανάτου. Υπάρχει, επί-
σης, το εμβόλιο Jynneos (γνωστό επί-
σης ως Imvanex και Imvamune). 

Η τωρινή έξαρση είναι η μεγαλύ-
τερη που έχει ποτέ συμβεί;

Όχι. Είχαν υπάρξει μεγαλύτερες 
στην Αφρική, όπως το 2001 και 2002, 
όταν είχαν καταγραφεί 485 κρούσμα-
τα και 25 θάνατοι στη Δημοκρατία του 
Κονγκό.

Μπορεί η τρέχουσα έξαρση να 
προκαλείται από νέο στέλεχος;

Παραμένει άγνωστο. Το γεγονός, 
πάντως, ότι τόσες πολλές περιπτώσεις 
ανιχνεύονται σε διάφορες χώρες, δεί-
χνει ότι πρόκειται για πιο μεταδοτικό 
στέλεχος από άλλα στο παρελθόν. 

Είναι πιθανό να προκύψει μια νέα 
πανδημία;

Η εκτίμηση των επιστημόνων είναι 
ότι το νέο ξέσπασμα μπορεί να ελεγ-
χθεί με ιχνηλάτηση επαφών και εμ-
βολιασμό, όσων θεωρούνται ότι κιν-
δυνεύουν με μόλυνση. Αν και δεν 
αποκλείουν τελείως μια πανδημία, δεν 
τη θεωρούν πιθανή και δεν θεωρούν 
ότι πρόκειται για κάτι στο ίδιο επίπεδο 
με τον κορωνοϊό.

ΕΥΛΟΓΙΑ 
των ΠΙΘΗΚΩΝ

Τι είναι η νέα απειλή για  
την ανθρωπότητα και ποια είναι  
τα συμπτώματα της ασθένειας

Γράφει ο Νίκος Παπαδόπουλος

Για πρώτη φορά 
εντοπίστηκε 
σε μαϊμούδες 
εργαστηρίου, το 1958. 
Το πρώτο περιστατικό 
μόλυνσης ανθρώπου 
καταγράφηκε στη 
Δημοκρατία του 
Κονγκό, το 1970.

ΕΦΙΑΛΤΗΣ/



ΚΡΙΟΣ
Η έκλειψη Σελήνης, τόνισε τα θέματα που σας 
απασχολούν ολόκληρο τον μήνα. Θέματα, τα 
οποία άπτονται κυρίως των οικονομικών σας. 
Απαιτείται προσοχή, επομένως, σε αλόγιστες 
δαπάνες, επενδύσεις, κληρονομικά αλλά και 
στην εκδήλωση ενδόμυχων σκέψεων και φοβι-
ών. Βεβαιότατα, με την Αφροδίτη και τον Δία 
στο ζώδιό σας νιώθετε περισσότερο ανανεωμέ-
νοι και αισιόδοξοι σε σχέση με το προηγούμενο 
διάστημα, αφού το φλερτ και η επιθυμία επέκτα-
σης χαρακτηρίζουν το γενικό κλίμα. Προς το πα-
ρόν, είναι προτιμότερο να κινηθείτε μετρημένα 
και κυρίως κρυφά!

ΤΑΥΡΟΣ
Εν μέσω ενός καθοριστικού μήνα για εσάς, οι ση-
μαντικές όψεις αυτής της εβδομάδας σας ωθούν 
να εστιάσετε σε προσωπικές σχέσεις. Πολλές οι 
ανατροπές και άλλες τόσες οι τάσεις προσωπι-
κής απελευθέρωσης από ό,τι σας ταλαιπωρεί το 
τελευταίο διάστημα. Προσοχή σε παρεξηγήσεις, 
διενέξεις ή ακόμα και «εξιδανικεύσεις» εντός του 
κοινωνικού περίγυρου και φιλικού σας περιβάλ-
λοντος. Καλό θα ήταν, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ανάδρομου Ερμή, να αποφύγετε να δανείσετε 
κάποιο σημαντικό ποσό ή να υπογράψετε σημα-
ντικές οικονομικές συμφωνίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, εστιάζουν κυρί-
ως στα προσωπικά σας, με αυτό να σημαίνει κά-
ποια καθοριστική εξέλιξη που αφορά στα παιδιά, 
στα ερωτικά ή σε κάποιο φιλικό πρόσωπο. Πιθα-
νόν, να υπάρχει ένα αίσθημα κενότητας αυτές τις 
μέρες, όπως επίσης και υπερβολική σκέψη που 
οδηγεί σε αδιέξοδο. Υπάρχει αρκετή δραστηριό-
τητα παρασκηνιακά, είναι όμως εξαιρετικά επι-
βοηθητικό να φροντίσετε τον εαυτό σας με προ-
σεγμένη διατροφή και ύπνο. 

ΛΕΩΝ
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, συνεχί-
ζετε να επιλύετε οικογενειακά ζητήματα, τα οποία 
έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες και αφο-
ρούν άμεσα είτε σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο 
είτε σε κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Αντίστοιχα 

αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις και οι καθυστε-
ρήσεις εντός του εργασιακού σας περιβάλλοντος, 
ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με 
τον οποίο εκφράζεστε ενώπιον φίλων και συνα-
δέλφων. Αποφύγετε να ζητήσετε οποιαδήποτε 
οικονομική αύξηση. Αυξημένη προσοχή δείξτε, 
επίσης, σε νέες οικονομικές επενδύσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σας, ο Ερ-
μής, συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα να βρίσκε-
ται σε (φαινομενική) αναδρομή. Έτσι, οτιδήποτε 
συσχετίζεται με τις μετακινήσεις, τις συμφωνί-
ες, την επικοινωνία και γενικότερα την επαφή 
με τους άλλους, μοιάζει να περνάει σε ένα άλλο 
«επίπεδο ταλαιπωρίας» για εσάς. Παρόμοια προ-
κλητικές μπορούν να γίνουν και οι απαιτήσεις 
των προϊσταμένων σας, γι’ αυτό θα ήταν φρόνι-
μο να κρατάτε τους τόνους χαμηλά. Σε προσωπι-
κό επίπεδο επίσης, είναι απαραίτητη η προσοχή 
από άτομα τα οποία σας πλησιάζουν με αδιευκρί-
νιστες προθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Το βάρος της προσοχής σας είναι ήδη στραμμέ-
νο σε οικονομικά ζητήματα, τα οποία σας απασχο-
λούν το τελευταίο διάστημα και χρήζουν ιδιαίτε-
ρης προσοχής. Είναι γεγονός ότι οι ανατροπές 
και αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με επενδύσεις, 
κληρονομικά ή ακόμα και οικονομικά ενός συ-
ντρόφου ή συνεργάτη μονοπωλούν το ενδιαφέ-
ρον σας, όχι απαραίτητα ευχάριστα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εβδομάδας. Παραμείνετε προσεκτι-
κοί και οργανωμένοι, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται 
με νομικές υποθέσεις.Έχετε βέβαια υπ’ όψιν, ότι 
οι σημαντικοί σύμμαχοί σας είναι τα κοντινά πρό-
σωπα και οι συνεργάτες σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στο μάτι του κυκλώνα, ή ορθότερα, των πλανητι-
κών επιρροών αυτής της εποχής, βρίσκεστε εσείς 
οι Σκορπιοί. Κληρονομικά ζητήματα, δάνεια και 
οικονομικές οφειλές από το παρελθόν, έρχονται 
στο προσκήνιο για να τα διευθετήσετε εντός των 
επομένων ημερών. Σχετικά με την φυσική σας 
κατάσταση, καλό θα είναι να μείνετε πειθαρχη-
μένοι. Όσον αφορά στην ένταση που νιώθετε, 
εσείς που είστε γονείς (παρά)μείνετε ψύχραιμοι 
στις προκλήσεις που σχετίζονται με τα παιδιά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Με τον άξονα των εκλείψεων στο πεδίο της ψυ-
χικής και σωματικής σας υγείας, το πιθανότερο 
είναι να νιώθετε συνεχώς άγχος και κούραση. 
Είναι αλήθεια ότι ως παιδιά του Δία, συνήθως 
αρέσκεστε σε πάσης φύσεως κοινωνικές επαφές 
και απολαύσεις και αποζητάτε την περιπέτεια με 
παρέα ή άνευ. Παρά ταύτα, σε αυτή τη χρονική 
περίοδο, είναι απαραίτητο να δώσετε προτεραιό-
τητα στον εαυτό σας και συγκεκριμένα στην ακε-
ραιότητα της φυσικής σας κατάστασης. Το αί-
σθημα δυσφορίας και εσωτερικής έντασης που 
νιώθετε αποτελείται κυρίως από τις διενέξεις 
εντός οικογένειας, εργασίας αλλά και στο γεγο-

νός ότι σας πλησιάζουν ξανά πρόσωπα από το πα-
ρελθόν, τα οποία κάτι ζητούν από εσάς, χωρίς να 
ανοίγουν τα χαρτιά τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η βαρύτητα για εσάς, τα παιδιά του Κρόνου, έχει 
μετατοπιστεί στον άξονα των παιδιών, του έρωτα 
και των κοινωνικών επαφών με σημαντικές εξε-
λίξεις σε ό,τι συνδέεται με τα παραπάνω. Αξιό-
λογες κοινωνικές επαφές με άτομα τα οποία σας 
παρακινούν να δράσετε με νέους τρόπους εξέ-
λιξης, σε νέα επίπεδα και ορίζοντες. Παράλλη-
λα, στον τομέα της καθημερινότητας, ενδέχεται 
να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις, αναβολές 
και παραβλέψεις, για αυτό καλό είναι να είστε 
περισσότερο οργανωμένοι. Δώστε περισσότε-
ρη προσοχή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών 
σας, σε έγγραφα και επαφές, γιατί η εβδομάδα 
αυτή διακρίνεται από βιασύνη και λεκτικές εντά-
σεις. Σημαντικό κίνητρο και σαφέστατα βοήθεια, 
αποτελούν αγαπημένα πρόσωπα του οικογενεια-
κού περιβάλλοντος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μια πλευρά της αλήθειας είναι ότι βρίσκεστε εν 
μέσω μιας καταλυτικά κρίσιμης περιόδου και οι 
αλλαγές μοιάζουν ανεξέλεγκτες σε οτιδήποτε 
επαφίεται της οικογένειας ή της κοινωνικής σας 
καταξίωσης. Μια άλλη πλευρά της αλήθειας, εί-
ναι ότι τίποτα δεν μπορεί να σας σφυρηλατήσει 
και να σας κάνει δυνατότερους από αυτή την πε-
ρίοδο! Ενδιαφέρουσες επαφές με άτομα από το 
παρελθόν, αλλά και επανεξέταση ενός ζητήμα-
τος που αφορά κυρίως σε ερωτικά πρόσωπα ή 
στα παιδιά σας πρόκειται να σας απασχολήσει 
αυτές τις μέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδο-
μάδας, θα υπάρχει πολλή (έως περισσή) κίνηση 
γύρω από οικονομικά θέματα, με αυτό να μετα-
φράζεται σε κάποια νέα πηγή εισοδήματος, αλ-
λά και πολλά έξοδα.

ΙΧΘΥΕΣ
Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, οι πλανητικές 
επιρροές μοιάζουν να σας έχουν γεμίσει με αι-
σθήματα ακινητοποίησης και στασιμότητας, μο-
λονότι θέλετε πολύ να εξελιχθείτε πνευματικά και 
να ανακαλύψετε νέα γνωστικά μονοπάτια. Υπάρ-
χουν στιγμές, κατά τις οποίες ανασύρονται φο-
βίες στην επιφάνεια ή ακόμα και τα πιο καθη-
μερινά ζητήματα, επί παραδείγματι έγγραφα και 
υποχρεώσεις, που οι επίλυσή τους μοιάζει βου-
νό στα μάτια σας. Είναι, όμως  κάτι παροδικό. Ο 
Άρης από το ζώδιό σας, σας οπλίζει με ανυπομο-
νησία και ένταση, θα σας πρότεινα όμως να απο-
δεχθείτε τις προκλήσεις, γιατί φέρνουν πολλές οι-
κονομικές ευκαιρίες αλλά και υλοποίηση στόχων.
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Φορτισμένη περίοδος
ΔΙΔΥΜΟΙ

Βρίσκεστε εν μέσω ενός δύσκολου (έως ψυ-
χοφθόρου) διαστήματος, λόγω των τελευταίων 
εκλείψεων, οι οποίες για εσάς έχουν ήδη φέρει 
στο προσκήνιο θέματα ψυχικής και σωματικής 
υγείας, που αφορούν εσάς ή τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Έτσι, κι αυτήν την εβδομάδα, με τον 
Ερμή, τον κυβερνήτη πλανήτη σας σε αναδρο-
μή, και μάλιστα στο ζώδιό σας, το να οπλιστεί-
τε με πολλή υπομονή κρίνεται αναγκαίο. Πι-
θανόν, να υπάρχουν στιγμές που θα νιώθετε 
ότι ζητήματα από το παρελθόν επανεμφανίζο-
νται προς άμεση επίλυση, η επικοινωνία γίνε-
ται δύσκολη και το κουράγιο σας εκλείπει. Ευ-
τυχώς, υπάρχει σημαντική βοήθεια από φιλικά 
πρόσωπα, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και προ-
ϊσταμένους.

Νικόλ 
Κίντμαν

STAR WARS/ 27
Από τη

Μάριαμ Τουμάση 

Αστρολόγος
-Σύμβουλος Ψυχολογικής Αστρολογίας

Για προσωπική επικοινωνία: mariamastrapos@gmail.com και την επίσημη σελίδα στο Facebook - Αστραπός - Astrapos astrology by Mariam Toumasi
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Η διαμαρτυρία των οπαδών 

Εκρηκτικό παραμέ-
νει το κλίμα στις τά-
ξεις των οπαδών της 
ΑΕΚ, μετά την απο-
τυχία της ομάδας να 
πετύχει τον ελάχιστο 
στόχο της, που δεν 
ήταν άλλος από την 
έξοδο στην Ευρώπη.

Έ
πειτα από τον ευρω-
παϊκό αποκλεισμό 
από την... άσημη Βε-
λέζ, στο ξεκίνημα της 

σεζόν, την αποτυχία να παραμείνει 
σε τροχιά πρωταθλητισμού και τον 
πρόωρο αποκλεισμό στο κύπελλο, 
η ομάδα της ΑΕΚ δεν κατάφερε να 
κερδίσει ούτε την παρουσία της στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επό-
μενης σεζόν. Η τελευταία αποτυχία 
προκάλεσε κύματα οργής και αγα-
νάκτησης στους φίλους της ΑΕΚ, 
που εκφράστηκε με ποικίλους τρό-
πους.

Το βράδυ του Σαββάτου, μετά 
την ήττα από τον Άρη στο «Κλ. Βι-
κελίδης» (3-2 με ανατροπή από το 
0-2), οπαδοί της «Ένωσης» βρέθη-

καν τόσο στο αεροδρόμιο «Μακε-
δονία», προκειμένου να αποδοκι-
μάσουν την αποστολή που ταξίδευε 
για την επιστροφή της στην Αθήνα, 

όσο και στο «Ελ. Βενιζέλος», στο 
οποίο δεν κατάφεραν να συναντη-
θούν όμως με την ομάδα. 

Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν έμειναν 

μόνο στην παρουσία τους στο αε-
ροδρόμιο. Το βράδυ του Σαββά-
του επισκέφτηκαν το προπονητικό 
κέντρο της ομάδας, περιμένοντας 

τους παίκτες και τα στελέχη της δι-
οίκησης να επιστρέψουν. Οι ισχυ-
ρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν 
παραταγμένες εκεί, αποσόβησαν 
τα χειρότερα. Ο Αραούχο ανέλαβε 
ως εκπρόσωπος των παικτών να μι-
λήσει με τον κόσμο, αλλά ο κόσμος 
δεν τον δέχθηκε, αναγνωρίζοντας 
ότι ο Αργεντινός φορ έχει τη μικρό-
τερη ευθύνη για την αγωνιστική κα-
τρακύλα της «Ένωσης».

Μετά τα μικρής κλίμακας επει-
σόδια που σημειώθηκαν το βράδυ 
του Σαββάτου στα Σπάτα, κατά την 
επιστροφή της αποστολής από τη 
Θεσσαλονίκη, ομάδα οπαδών της 
Ένωσης βρέθηκε στα γραφεία της 
ΠΑΕ, το μεσημέρι της Δευτέρας, 
όπου ζητήθηκε να έχουν συνάντη-
ση με τη διοίκηση, κάτι που δεν έγι-
νε δεκτό.

Στη συνέχεια, βγήκαν έξω από 
τα γραφεία ο Τεχνικός Διευθυντής, 
Παναγιώτης Κονέ, ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής, Γιάννης Παπαδημη-
τρίου και ο εξωδιοικητικός παράγο-
ντας, Γιάννης Παπαδόπουλος, όπου 
παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύ-
ναμης, συνομίλησαν με τους οπα-
δούς, οι οποίοι τους ζήτησαν να πα-
ραιτηθούν μέχρι το βράδυ εκείνης 
της μέρας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Συγκεκριμένα, στη θύρα των 
οργανωμένων σήκωσαν πανό, με 
το οποίο επιτέθηκαν φραστικά σε 
παίκτες και στελέχη, ενώ κάλεσαν τον 
μεγαλομέτοχο Δημήτρη Μελισσανίδη 
να δραστηριοποιηθεί άμεσα και 
να λάβει μέτρα. Το κλίμα, πάντως, 
στο Ολυμπιακό Στάδιο μύριζε… 
μπαρούτι από πολύ νωρίς. Παρά το 
γεγονός ότι η προσέλευση του κόσμου 
δεν ήταν μεγάλη, παντού υπήρχαν 
διμοιρίες των ΜΑΤ υπό τον φόβο 
επεισοδίων, ακόμη και μέσα στο 
ταρτάν του ΟΑΚΑ.  Υπήρχαν τρεις 
κλούβες έξω από τη Θύρα των VIP 
και των δημοσιογραφικών θεωρείων, 

διμοιρία βρισκόταν στις θέσεις των 
δημοσιογράφων, ενώ σε πολλά 
σημεία του γηπέδου οι αστυνομικοί 
ήταν περισσότεροι από τους θεατές. 
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η 
ΠΑΕ ΑΕΚ ζήτησε συγγνώμη από 
τους οπαδούς για την κατάληξη αυτής 
της σεζόν, με ανάρτησή της στα social 
media: «Η ολοκλήρωση μιας πλήρως 
αποτυχημένης χρονιάς, για την οποία 
οφείλουμε την πιο μεγάλη συγγνώμη 
στον κόσμο μας!», έγραψε η ΠΑΕ. 
Από τη μεριά του, ο Πέτρος Μάνταλος 
εκ των αρχηγών της ομάδας, άφησε 
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά 
με την παραμονή του στην ΑΕΚ τη 

νέα σεζόν. «Είναι η χειρότερη χρονιά 
που έχουμε κάνει όσο είμαι στην 
ΑΕΚ. Αυτό που μπορούμε, είναι να 
σκύψουμε το κεφάλι, να ζητήσουμε 
ένα τεράστιο συγγνώμη από αυτούς 
που αγαπάνε την ομάδα. Είμαι ο 
άνθρωπος που έχει τις περισσότερες 
ευθύνες. Να τελειώσει η σεζόν και 
τις επόμενες μέρες ξέρω τι πρέπει να 
κάνω. Πιστέψτε με, θα αναλάβω τις 
ευθύνες μου με πράξεις και όχι με 
λόγια. Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος 
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Τις 
επόμενες μέρες θα ξέρουν όλοι», είπε 
μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με 
τον Ολυμπιακό.

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Ποια είναι η επόμενη μέρα 
Την απάντηση σε αυτήν την 
ερώτηση καλείται να δώσει για 
ακόμη μια φορά ο διοικητικός 
ηγέτης της ΑΕΚ. Όλοι, αυτή 
την στιγμή, στην Ένωση 
περιμένουν τον Μελισσανίδη 
να πάρει αποφάσεις, σχετικά 
με το τι μέλλει γενέσθαι στην 
ομάδα.
Πέραν του Παναγιώτη Κονέ, 
ουδείς εκ των στελεχών που οι 
οπαδοί της ομάδας απαίτησαν 
της παραιτήσεις τους, δεν έχουν 
κάνει κάποια κίνηση προς αυτή 
την κατεύθυνση.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο 

ενδεχόμενα. Είτε η ΑΕΚ θα 
προχωρήσει στην πλήρη ανα-
διοργάνωση της εταιρείας, αλ-
λά με τον τρόπο που ο ιδιο-
κτήτης θα επιλέξει, δηλαδή με 
απομάκρυνση όλων των προ-
σώπων που κατέχουν σημα-
ντικές θέσεις στην εταιρεία και 
βαραίνονται με τις ευθύνες του 
αποτυχημένου αγωνιστικού 
σχεδιασμού. Το δεύτερο ενδε-
χόμενο θέλει να διατηρείται η 
κατάσταση ως έχει σήμερα. Με 
ότι αυτό συνεπάγεται αναφορι-
κά με τις αντιδράσεις των οπα-
δών.



H 
Super League έριξε 
αυλαία για τη σεζόν 
2021-22 με τη 10η και 
τελευταία αγωνιστι-

κή των playoffs να είναι αδιάφο-
ρη βαθμολογικά, αφού όλα ξεκα-
θάρισαν το περασμένο Σάββατο 
αναφορικά με τη μάχη της Ευ-
ρώπης. Έμενε να ξεκαθαριστεί, 
ποιος θα κατακτήσει τη 2η θέση.
Τη δεύτερη θέση της βαθμολογί-
ας κατέλαβε ο ΠΑΟΚ, αφού με-
τά από έντεκα παιχνίδια χωρίς 
νίκη, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα 
θετικά αποτελέσματα με την νίκη 
2-0 επί του Παναθηναϊκού, που 
ήρθε στο πιο κατάλληλο σημείο 

για την ανασύνταξη, ενόψει του 
τελικού του Κυπέλλου.
Με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί και 
νίκη 3-2 με ανατροπή επί της 
ΑΕΚ, έκλεισε τη σεζόν ο πρωτα-
θλητής Ολυμπιακός. Οι «ερυθρό-
λευκοι» επικράτησαν στο ΟΑΚΑ 
για τη 10η και τελευταία αγωνι-
στική των playoffs, με τον Μα-
ροκινό να σκοράρει στο 20 ,́ το 
69΄ και το 87 ,́ ενώ οι γηπεδού-
χοι είχαν προηγηθεί δύο φορές 
με τον Τσούμπερ (14́ ) και Γκαρ-
σία (48΄). 
 Μια εφιαλτική σεζόν για την 
ΑΕΚ, ολοκληρώθηκε με την 
Ένωση να τερματίζει στην 5η θέ-

ση και «εκτός Ευρώπης», έχοντας 
στις δύο τελευταίες αγωνιστικές 
δύο συνεχόμενες ήττες με ανα-
τροπή, αφού πριν από τέσσερις 
ημέρες είχε χάσει με το ίδιο σκορ 
από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. 
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
ολοκλήρωσε ο Άρης τις υποχρε-
ώσεις του στο φετινό πρωτάθλη-
μα. Η ομάδα του Χερμάν Μπούρ-
γος, μετά τη μεγάλη ανατροπή 
και τη νίκη στο τελικό ματς με 
αντίπαλο την ΑΕΚ, επικράτησε 
με 3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στους 
«Ζωσιμάδες», τερματίζοντας εν 
τέλει στην τρίτη θέση της κατά-
ταξης. 
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SUPER LEAGUE 1

Στην Ευρώπη Άρης και Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ 
προετοιμάζονται να βρεθούν 
αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδας, στο ΟΑΚΑ, για 
5η φορά στην ιστορία του θεσμού.
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν 
για τελευταία φορά στον τελικό 
του Κυπέλλου το 2014, όταν ο 
Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο, 
επικρατώντας του Δικεφάλου του 
Βορρά με 4-1, στο ΟΑΚΑ.
Λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ του 
Σαββάτου, δύο μεγάλες μορφές του 
Ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μίμης 
Δομάζος και ο Σταύρος Σαράφης, 
εκπροσωπώντας τις δύο φιναλίστ 
του τελικού, θα είναι εκείνοι που θα 
μεταφέρουν το βαρύτιμο τρόπαιο 
που θα διεκδικήσουν οι δύο φιναλίστ 
στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα της 
10ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ-Ολυμπιακός  .............2-3 
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός  .....2-0

ΠΑΣ Γιάννινα-Άρης  ........0-3

Η τελική βαθμολογία 
1. Ολυμπιακός  ....................83 
2. ΠΑΟΚ ............................  64 
3. Αρης  ...............................62 
4. Παναθηναϊκός  ...............61 
5. ΑΕΚ  ...............................56 
6.ΠΑΣ Γιάννινα  ................46
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Γεμάτο το ΟΑΚΑ από τους οπαδούς των δύο ομάδων
Η μεγαλύτερη προσέλευση 
φιλάθλων σε αγώνα μετά την 
πανδημία του κορωνοϊού, αναμένεται 
να καταγραφεί το βράδυ του 
Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, με 50.000 
φίλους του ποδοσφαίρου να 
ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν 
τον τελικό Κυπέλλου.
Στους δύο φιναλίστ διατέθηκαν 
από 21.478 «μαγικά χαρτάκια», με 

τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να 
τα «εξαφανίζουν» σε μερικές ώρες 
και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να 
κάνουν «απόβαση στην Αθήνα» για 
ακόμη μια χρονιά.
Η ΕΠΟ, από την μεριά της, 
ανακοίνωσε την Τρίτη το πρωί ότι 
εξαντλήθηκαν τα 5.504 εισιτήρια, 
τα οποία είχε στη διάθεση της στις 
θύρες 23 και 29 του Ολυμπιακού 

Σταδίου.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα 
τοποθετηθούν στις θύρες 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7Α, 32, 33, 34 και 35, ενώ αυτοί 
του ΠΑΟΚ στις θύρες 11Β, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21 και 22. 
Κενές, για λόγους ασφαλείας θα 
μείνουν οι θύρες 7Β, 8, 9, 10, 11Α, 
24, 26, 28, 30, 31Β.

ΚΎΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ

ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΟΙ ΔΎΟ ΤΟΎΣ!

Οι  μέχρι τώρα
τελικοί μεταξύ
Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ 
στο Κύπελλο:
1955 (Απόστολος Νικολαΐδης), Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-0
1972 (Γεώργιος Καραϊσκάκης) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-2
1977 (Γεώργιος Καραϊσκάκης) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2-1
2014 (ΟΑΚΑ) Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 4-1
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Βίκυ Καγιά: Στην Κρουαζέτ
με λευκό κοστούμι
Σ

ε εξέλιξη είναι το 75ο 
Φεστιβάλ των Καν-
νών, το οποίο θα ρί-
ξει αυλαία στις 28 

Μαΐου! Τα βλέμματα έχουν στρα-
φεί, πλέον, στο κόκκινο χαλί που 
στρώθηκε για το κινηματογραφι-
κό φεστιβάλ και αναμένεται να 

περάσουν διεθνούς φήμης σταρ!
Εκτός όμως από αυτούς, στην 

Κρουαζέτ ταξίδεψε το μοντέλο 
και παρουσιάστρια Βίκυ Καγιά, 
για να βρεθεί στη μεγάλη κινη-
ματογραφική εκδήλωση. 

Η ίδια προχώρησε σε μερι-
κές αναρτήσεις στο Instagram, 

μοιράζοντας με τους διαδικτυα-
κούς της φίλους διάφορα στιγμι-
ότυπα από την εμπειρία της εκεί, 
αλλά και εικόνες με το εντυπωσι-
ακό look της, με το λευκό ιριδίζον 
κοστούμι της, Dimitris Petrou, το 
οποίο συνδύασε με λαχανί ψηλά 
πέδιλα. 

Tσουρός εναντίον 
Χριστίνας Μπόμπα
 
Τις δηλώσεις της Χριστίνας 
Μπόμπα, στην εκπομπή «Κα-
λό μεσημεράκι», του Νίκου 
Μουτσινά, όπου και βρέθηκε 
το μεσημέρι της Τετάρτης, σχο-
λίασε το πρωί της Πέμπτης στο 
«Mega Καλημέρα», ο Κώστας 
Τσουρός.

Η σύζυγος του Σάκη Τα-
νιμανίδη, δήλωσε μεταξύ άλ-
λων, ότι θα ήθελε να παρου-
σιάσει κάποια εκπομπή στην 
τηλεόραση, και μάλιστα, θέλει 
στο μέλλον να παρουσιάσει το 
δικό της concept, όπως θα ήθε-
λε η ίδια.

Ο δημοσιογράφος Κώ-
στας Τσουρός, ακούγοντας τα 
λεγόμενα της Χριστίνας Μπό-
μπα, ξέσπασε λέγοντας: «Λέει 
η Χριστίνα Μπόμπα ότι “εγώ 
θα ήθελα να καταθέσω ένα δι-
κό μου concept και να το πα-
ρουσιάσω στην τηλεόραση”. 
Μόνο σε εμένα ακούγεται αυ-
τό κάπως; Δηλαδή, από πού κι 
ως πού η Χριστίνα Μπόμπα 
να παρουσιάσει ένα concept 
στην τηλεόραση και να το κα-
ταθέσει, κιόλας, όπως το θέλει 
η ίδια;  

Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά θέλω να πω ότι η δουλειά της Χρι-
στίνας Μπόμπα δεν είναι στην τηλεόραση. Οπότε, πώς της έρχεται στο 
μυαλό “να φτιάξω ένα concept και να το πάω να το παρουσιάσω στην τη-
λεόραση;”», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός. 

«Η δουλειά της δεν είναι αυτή. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα demo και 
να πω “παιδιά, αποφάσισα να κάνω ένα demo και να το πάω σε μια δι-
σκογραφική”. Θα πουν “αυτός πάει καλά;”. Άμα με ακούσει η δισκογρα-
φική και με θέλει, να έρθει να μου το πει. Εγώ να πάω στη δισκογραφι-
κή όμως, είναι λάθος», πρόσθεσε.

Η ξανθιά και ο παίκτης του survivor είναι ζευγάρι, αλλά δεν «χάρηκαν» όλοι
Αν και οι ίδιοι δεν το έχουν επιβεβαι-
ώσει ακόμα, η Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου και ο Στάθης Σχίζας είναι ζευ-
γάρι. H εντυπωσιακή ξανθιά και ο 
παίκτης του Survivor είναι μαζί και 
όπως είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου:  
«Ναι, είναι μαζί, και η Δήμητρα Αλε-
ξανδράκη έκανε την αποκάλυψη και 
ανέβασε μια φωτογραφία για να στη-
ρίξει τον Στάθη, που βρίσκεται στο 
Survivor. Ο Στάθης έχει ένα τατουάζ 
με το όνομα της Αλεξάνδρας στα πλευ-
ρά του».

Ωστόσο, δεν χάρηκαν όλοι με την 
επιβεβαίωση αυτής της σχέσης.

Η πρώην σύντροφος και μητέ-
ρα της κόρης του Στάθη Σχίζα, Άννα 
Μαρία Κατσαρού, αντέδρασε και μά-
λιστα, ανάρτησε ένα σχετικό κείμενο 
στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram.

«Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εί-
ναι χωρισμένοι, ωστόσο έχουν παι-
διά σε ηλικία, που και τηλεόραση 
βλέπουν και έχουν πρόσβαση στο 
ίντερνετ! Δυστυχώς, δεν σέβεστε την 
ύπαρξή τους και ανεβάζετε προσω-
πικές στιγμές τρίτων, εν αγνοία τους 
μάλιστα, αδιαφορώντας για τις επι-
πτώσεις που μπορεί να έχει στην ψυ-

χολογία ενός παιδιού κάτι τέτοιο. 
Υπάρχουν όρια και υπάρχει 
και ο σεβασμός στην οι-
κογένεια, στην προ-
κειμένη περίπτωση 
στο παιδί! Μπο-
ρείτε να βγάλετε 
ή να επιβεβαιώ-
σετε μια είδηση, 
μια σχέση δύο 
ανθρώπων ή να 
στηρίξετε έναν άν-
θρωπο με αξιοπρεπή 
τρόπο», έγραψε η πρώην 
σύντροφος του Στάθη Σχίζα.



Η 
Μαρέβα Γκραμπόφ-
σκι-Μητσοτάκη έκανε 
αίσθηση με το look της, 
στην επίσκεψή της στον 

Λευκό Οίκο. Η σύζυγός του Έλληνα 
πρωθυπουργού βρέθηκε στη συνάντη-
ση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 
το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, τη Δευ-
τέρα, ενώ μαζί τους ήταν και οι δύο κό-
ρες τους, Σοφία και Δάφνη.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη δημιούργη-
σε ένα σύνολο στις αποχρώσεις που θυ-
μίζουν Ελλάδα. Δηλαδή, σε λευκό και 
μπλε, συνδυάζοντας μια μακρυμάνικη 
μπλούζα από μετάξι σε navy blue τόνο 
με λευκή παντελόνα. Ολοκλήρωσε την 
εμφάνισή της με το χρυσό statement 
κολιέ, που έκλεψε τις εντυπώσεις και 
συζητήθηκε πολύ. 

Όμως, πριν μιλήσουμε για το κολιέ, 
να δούμε την... κριτική ενός από τους 
πιο αγαπημένους Έλληνες σχεδιαστές 
μόδας, του Βασίλη Ζούλια. Και δεν εί-
ναι μόνο από τους κορυφαίους Έλλη-
νες της υψηλής ραπτικής, είναι και ένας 
άνθρωπος με ιδιαίτερο γούστο. 

Πώς «βαθμολόγησε», όμως, ο σχε-
διαστής τη στιλιστική επιλογή της συζύ-
γου του πρωθυπουργού; 

Ο Βασίλης Ζούλιας έγραψε 
στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook: «Η Μαρέβα έσκισε με την 
εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο. Τα 
βρήκα όλα σωστά και φυσικά το κολιέ.. 
ειδοποιός διαφορά. Εμφάνιση με προ-
σωπική άποψη και στάση ζωής».

Η υπογραφή του κολιέ 
Και πάμε τώρα να δούμε το εντυπω-
σιακό κολιέ. Όπως αποκάλυψε το 
«okmag», το κολιέ της Μαρέβας Μη-
τσοτάκη, στον Λευκό Οίκο, είχε την 
υπογραφή της διάσημης Ελληνο-ιταλί-
δας εικαστικού, Λίζας Σωτίλη.

Το χρυσό κολιέ που μοιάζει να 
αντλεί έμπνευση, τόσο από τα παρα-
δοσιακά Ελληνικά κοσμήματα όσο και 
από τα έργα του Salvador Dali, είναι μια 
δημιουργία της γλύπτριας, ζωγράφου 
και σχεδιάστριας κοσμημάτων, Λίζας 
Σωτήλη. Μεγαλωμένη στην Αθήνα, 
η Λίζα Σωτήλη (ή Lisa Sotilis, όπως 

είναι γνωστή στο εξωτερικό) σπούδα-
σε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της 
Brera, στο Μιλάνο της Ιταλίας. Από πο-
λύ μικρή έδειξε την κλίση της προς την 
Τέχνη και σε ηλικία 16 ετών παρουσία-
σε την πρώτη της ατομική έκθεση, στην 
γκαλερί The Gian Ferrari, στο Μιλά-
νο της Ιταλίας, ενώ στα 18 της, έργα της 
παρουσιάστηκαν στο Μουσείο του Βε-
ρολίνου, όπου ο καταξιωμένος καθηγη-
τής Jannasch τη σύστησε στο φιλότεχνο 
κοινό ως παιδί-θαύμα. 

Εκεί γνωρίστηκε με τον Αλέξαν-
δρο Ιόλα, κορυφαίο έμπορο τέχνης 
στον κόσμο, ο οποίος της πρόσφερε 
αποκλειστικό συμβόλαιο και παρουσί-
ασε τη δουλειά της στις γκαλερί του σε 
Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Παρίσι, Μα-
δρίτη, Γενεύη, Αθήνα και Ρώμη, ανάμε-

σα σε έργα των μεγαλύτερων καλλιτε-
χνών του 20ου αιώνα, όπως οι Andy 
Warhol, René Magritte, Salvador Dali, 
Giorgio de Chirico, Jean Tinguely και 
Roberto Matta.

Η μούσα του 
Giorgio de Chirico
H εξέλιξή της ήταν εξίσου σημαντική. 
Η Λίζα Σωτήλη εργάστηκε ως βοηθός 
του de Chiricο -υπήρξε η μοναδική βο-
ηθός του στα μεγάλα έργα γλυπτικής 
του, που χρηματοδοτήθηκαν από τον 
ίδιο τον Αλέξανδρο Ιόλα, και ήταν εκεί-
νη που εξουσιοδοτήθηκε από το κίνη-
μα Master of the Metaphysical art, για 
να ρετουσάρει τα κεριά του πριν από τη 
χύτευση.

Εκτός από τη ζωγραφική και τη 

γλυπτική, η Σωτήλη είναι διάσημη σε 
όλο τον κόσμο για τα μοναδικά της κο-
σμήματα -για το λόγο αυτό, άλλωστε, 
είναι γνωστή στους διεθνείς καλλιτε-
χνικούς κύκλους με το πρoσωνύμιο 
«The Golden Greek». Πληθωρικά και 
μεγάλων διαστάσεων, περιλαμβάνουν 
σκουλαρίκια που καλύπτουν ολόκλη-
ρο το αυτί, μεγάλα δαχτυλίδια και κολιέ 
που μοιάζουν να αντικαθιστούν τα ρού-
χα, ενώ κατά κανόνα αποτελούνται από 
αρθρωτά κομμάτια που κινούνται ταυ-
τόχρονα με τις κινήσεις του σώματος.

Η ίδια έχει δηλώσει: «Ξεκίνησα να 
κάνω κοσμήματα, όταν ο σύζυγός μου 
εκνευρίστηκε επειδή ποτέ δεν μου άρε-
σαν τα συνηθισμένα κοσμήματα, που 
μου έπαιρνε για δώρο».

Ο πελάτης της, Salvador Dali
Λέγεται ότι ο πρώτος της πελάτης ήταν 
ο ίδιος ο Salvador Dali, o οποίος αγό-
ρασε δύο από τα κοσμήματα που είχε 
δημιουργήσει για να τα χαρίσει στη σύ-
ζυγό του, Gala. 

Tα κοσμήματά της είναι όλα χει-
ροποίητα και το καθένα είναι μοναδι-
κό. Συνήθως, είναι από χρυσό 24 κα-
ρατίων.

Δημιουργίες της έχουν φορέσει 

η Αυτοκράτειρα της Περσίας Farah 
Pahlavi, η Βασίλισσα Marie José του 
Βελγίου, η Πριγκίπισσα Μαρία Βεα-
τρίκη της Σαβοΐας, ο Rudolf Nureyev, 
ο Salvator Dali, o Andy Warhol, η 
Claudia Cardinale και πολλοί άλλοι.

Τη δεκαετία του 1970, η Lisa 
Sotilis υπέγραψε αποκλειστικό συμβό-
λαιο με τον Cartier, για τον σχεδιασμό 
και την εκτέλεση των πλαισίων των δι-
άσημων ρολογιών του οίκου.

Γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, αλ-
λά και κοσμήματα, όπως και έπιπλα 
που έχει σχεδιάσει, εκτίθενται σε μου-
σεία και σε ιδιωτικές συλλογές σε όλο 
τον κόσμο.

Η επιλογή του δικού της κολιέ για 
την περίσταση, από τη Μαρέβα Μη-
τσοτάκη, έχει και συμβολικό χαρακτή-
ρα, μιας και η καλλιτέχνις κατάγεται 
από ηρωική οικογένεια -ο παππούς 
της, Ναπολέων Σωτήλης, ήταν Στρα-
τηγός και Διοικητής της 7ης Μεραρχί-
ας που απελευθέρωσε την πόλη των 
Σερρών, στις 28 Ιουνίου του 1913.
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Το εντυπωσιακό κολιέ της Μαρέβας Μητσοτάκη, που φόρεσε
στον Λευκό Οίκο, ήταν δημιουργία της διάσημης Ελληνο-ιταλίδας
γλύπτριας και σχεδιάστριας κοσμημάτων, Λίζας Σωτίλη.

«THE GOLDEN GREEK»

Η Λίζα Σωτίλη ήταν  
η μούσα του μεγάλου 
γλύπτη Giorgio de Chirico
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Κ
ύμα συμπαράστασης σηκώθη-
κε για τον Γιώργο Καπουτζίδη, 
ο οποίος στον τηλεοπτικό αέρα 
της δημόσιας τηλεόρασης, κατά 

τη μετάδοση της Eurovision, μετέφερε μή-
νυμα που παρέλαβε από πολίτη, που τον 
αποκαλούσε «κακιά αδερφή». Ο Καπουτζί-
δης απάντησε ότι είναι καλή, επιτυχημένη 
και όμορφη. 

Πέσανε, ωστόσο, και αρκετοί να τον 
φάνε, ότι τάχα ήταν απαράδεκτο που μί-
λησε έτσι: α) στη δημόσια τηλεόραση και 
β) σε πρόγραμμα που έβλεπαν και μικρά 
παιδιά, τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τρα-
γουδιού. Και τα δύο «επιχειρήματα» είναι 
απολύτως άκυρα. Πρώτον, ο δημόσιος χα-
ρακτήρας της ΕΡΤ είναι και οφείλει να εί-
ναι ταυτόσημος με την ελεύθερη έκφραση,  
άρα δεν υπάρχει κανένα ζητηματάκι εδώ. 
Κατά δεύτερον, τα μικρά παιδιά που βλέ-
πουν Eurovision, εκτός από το «κακιά» και 
«καλή» αδερφή που άκουσαν από τον Κα-
πουτζίδη, έβλεπαν ένα σόου όπου αρκετοί 
άντρες καλλιτέχνες ήταν ντυμένοι σχεδόν 
σαν γυναίκες, είχαν έντονο μακιγιάζ, με μα-
κρύ νύχι και τεχνητή βλεφαρίδα. Κοινώς, τα 
«μικρά παιδιά», εν γνώσει των γονιών τους, 
έβλεπαν ένα σόου που περιελάμβανε ερ-
μηνείες και ανδρών γκέι ή μελών εν γένει 
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Αν μάλιστα είχε 

περάσει στον τελικό της Eurovision το Σαν 
Μαρίνο, θα έβλεπαν τον τραγουδιστή ντυ-
μένο με διαφανές μαύρο δίχτυ να φιλά στο 
στόμα τον μπασίστα του επί σκηνής, αλλά 
και τους περυσινούς Ιταλούς νικητές να κι-
νούνται σε πιο «χαλαρά πλαίσια» φύλων. Τα 
ίδια τα παιδιά τους έβλεπαν στην τηλεόρα-
ση όλο τον χειμώνα τη διαφήμιση γνωστής 
εταιρείας σαμπουάν με σύνθημα «Το κεφά-
λι ψηλά», ενώ στο προσφιλές τους Tik Tok 
καθημερινά βλέπουν άπειρα βίντεο ατόμων 
ΛΟΑΤΚΙ+.  

Λοιπόν, ας κόψουμε τις μπούρδες για 
το πώς απάντησε ο Γιώργος Καπουτζίδης. 
Πόσες αναπάντητες προσβολές να ανέχε-
ται ένας άνθρωπος; Και γιατί να τις ανέχεται 
κατ’ αρχήν; Και γιατί να μην μιλά με παρρη-
σία για αυτά τα θέματα; Από την απάντηση 
του Γιώργου Καπουτζίδη, ας  κρατηθεί αυ-
τό που δεν έλαχε μεγάλης προσοχής. Είπε: 
«…και μην σοκάρεστε, μην σοκάρεστε. Αυ-
τά πρέπει να τα συζητάμε. Και να τα συζητά-
με ανοιχτά. Αν δεν τα συζητήσουμε, δεν θα 
τα αντιμετωπίσουμε ποτέ».

Και πρέπει να τα συζητάμε ανοιχτά, δί-
κιο έχει. Και να τελειώνουμε με τις κακές 
και τις καλές αδερφές. Να μιλήσουμε για 
καλόψυχους και κακόψυχους ανθρώπους, 
που δεν είναι επιτυχημένοι ή όμορφοι. Και 
να παραδεχτούμε, επιτέλους, ότι δεν εί-

ναι προϋπόθεση για κανέναν ΛΟΑΤΚΙ+ ή 
οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο να είναι επιτυ-
χημένος ή εμφανίσιμος για να λαμβάνει της 
αποδοχής των συμπολιτών του!  

Δεν ζούμε στην τέλεια κοινωνία των 
όμοιων υπερανθρώπων. Το αντίθετο, αυ-
τή η ποικιλία, η διαφορετικότητα όλων μας 
ίσως είναι και βασικό στοιχείο απόδειξης ότι 
η κοινωνία μας είναι ελεύθερη!

Σίγουρα, δεν πειράχτηκε κανείς, όταν 
ο Γιώργος Καπουτζίδης σκηνοθετούσε και 
έπαιζε στο αμίμητο «Παρά 5», ερμηνεύοντας 
έναν έξυπνο, ατακαδόρο, αρκετά ντροπαλό 
και κάπως συντηρητικό άντρα. Οι ατάκες 
του σήριαλ, 13 χρόνια μετά, ακόμη λέγονται 
από διάφορες ηλικίες. Και αν προσέξει κα-
νείς το πώς λαμβάνει συνεντεύξεις αυτός ο 
άνθρωπος και το πώς επικοινωνεί με το τη-
λεοπτικό κοινό σε κάθε του εμφάνιση, θα 
τον εκτιμήσει ακόμη περισσότερο. Τι να κά-
νουμε, ο Καπουτζίδης είναι και ευφυής και 
ταλαντούχος. 

Οι περισσότεροι γκέι, όμως, δεν είναι 
Καπουτζίδηδες. Είναι απλοί, καθημερινοί 
άνθρωποι που από την εφηβεία τους και 
στη μετέπειτα ζωή τους, μπροστά και πίσω 
από την πλάτη τους, έχουν ακούσει οχετούς 
χαρακτηρισμών και έχουν υποστεί είτε εκ-
φοβισμό, διαπόμπευση είτε απόρριψη και 
απομονωτισμό. Και δεν είναι τυχαίο που 

ορισμένα γκέι άτομα φαντάζουν «κακά» ή 
έστω «κακιασμένα». Λογικό δεν είναι για 
ανθρώπους πληγωμένους, συνήθως πρώ-
τα από την ίδια τους την οικογένεια, και κα-
τόπιν από μεγάλη μερίδα του κοινωνικού 
συνόλου; Πασίγνωστος αθλητικογράφος 
-γνωστός συν τοις άλλοις και για την έλ-
λειψη δοντιών– είχε αποκαλέσει το 2006 
τον Καπουτζίδη «Αννούλα», «αδερφή» 
και «αδερφάρα». Πέρασαν χρόνια από τό-
τε, ωστόσο στον δρόμο, στο γραφείο, στον 
στρατό, στο σχολείο, ακόμη λέγονται τέτοια 
και χειρότερα. Γι’ αυτό και οι πράξεις από 
όλους μας επείγουν. Αρχικά, επιδεικνύο-
ντας σεβασμό σε όλους. Σε όλους τους αν-
θρώπους. Το πιο δύσκολο δηλαδή. 

Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να εξηγήσου-
με στα παιδιά μας ότι οι «ύμνοι» του Μάνου 
Χατζηδάκι είναι γραμμένοι από μια διάνοια 
γκέι και ότι ο σκουπιδιάρης της γειτονιάς ή 
ο ταμίας στο εμπορικό κατάστημα ή ο συνά-
δελφος της  μαμάς στο γραφείο είναι γκέι, 
χωρίς ωστόσο να είναι διάνοιες. Εξηγήστε 
τι είναι γκέι. Χωρίς αηδίες, χαρακτηρισμούς 
και μορφασμούς. Στη συνέχεια, ας ασκή-
σουμε κριτική στον φίλο, τον γείτονα, τον 
συνάδελφο όταν θα εκστομίσει «χαρακτηρι-
σμούς». Είναι μια αρχή, μπας και δεν χρει-
αστεί κανείς γκέι να απαντήσει αν είναι κα-
κιά ή καλή. 

Για τις καλές και κακές αδερφές

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου
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