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Είναι πρωτοβουλία 
ζωής, πρέπει να 
στηριχθεί από όλους!

Editorial

Μια πρωτοβουλία ζωής, που έπρεπε να γίνει 
εδώ και πολύ καιρό, ξεκίνησε από αυτήν την 
κυβέρνηση και αφορά την υγεία µας. 
Από χθες έφτασαν τα πρώτα µηνύµατα 
υπενθύµισης στις γυναίκες 50 ετών και άνω, 
για να κλείσουν ραντεβού για δωρεάν ψηφιακή 
µαστογραφία, στα πλαίσια του προγράµµατος 
«Φώφη Γεννηµατά», για τον προσυµπτωµατικό 
έλεγχο για τον καρκίνο του µαστού, που εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός.
Το πρόγραµµα αφορά όλες τις γυναίκες 50 έως 
69 ετών, που διαθέτουν ΑΜΚΑ και οι οποίες 
υπολογίζονται σε 1.300.000 στη χώρα µας. Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην αξία της 
πρώιµης διάγνωσης, αλλά και της πρόληψης µε 
την υιοθέτηση πιο υγιεινών συµπεριφορών, και 
συγκεκριµένα, την αποφυγή του καπνίσµατος, την 
περιορισµένη κατανάλωση αλκοόλ, τη σωµατική 
άσκηση, τη διατήρηση του κανονικού σωµατικού 
βάρους και την υγιεινή διατροφή.
Όµως, αναφέρθηκε και στον φόβο της ασθένειας 
που διακατέχει πολλές γυναίκες και τη µετάθεση 
των «δυσάρεστων» για το µέλλον. «Μόνο που 
αυτή µπορεί να στοιχίσει ζωές», είπε και µετέφερε 
τα λόγια της µητέρας του, που είχε νοσήσει από 
καρκίνο του µαστού και η οποία σε συνέντευξή 
της είχε πει: «Γιατί να τον κρύψω; Mήπως έτσι τον 
καταργούµε; Το βέβαιο είναι ότι εάν φοβάσαι, 
πεθαίνεις». 

Και η κυβέρνηση δεν µένει µόνο σε αυτό. Το 
αµέσως επόµενο διάστηµα έρχονται προγράµµατα 
για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, του 
παχέος εντέρου, καθώς και για καρδιαγγειακά 
νοσήµατα. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι από τις πιο σηµαντικές 
της κυβέρνησης Ν.∆., γεγονός που αποδεικνύει 
τη µεγάλη σηµασία που δίνει, προσωπικά, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης για τη ∆ηµόσια Υγεία, όσο 
και αν η Αριστερά προσπαθεί µε «αερολογίες» να 
ακυρώσει, όποια θετική ενέργεια της Ν.∆. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, στις δυτικές χώρες µία 
στις 11 γυναίκες θα εµφανίσει καρκίνο του µαστού, 
κατά τη διάρκεια της ζωής της. Στην Ελλάδα, το 
2020 καταγράφηκαν 215 νέες διαγνώσεις καρκίνου 
του µαστού ανά 100.000 πληθυσµού, για την 
ηλικιακή οµάδα 50 έως 69 ετών, µε τη θνησιµότητα 
να φθάνει τους 42,7 θανάτους ανά 100.000 
πληθυσµού στη συγκεκριµένη ηλικιακή οµάδα. 
Γι’ αυτό, το πρόγραµµα «Φώφη Γεννηµατά» είναι 
πρόγραµµα ζωής. 
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Σ
κληρά πολιτικά διλ-
λήµατα και κυβερνη-
τικό πρόγραµµα, προ-
σαρµοσµένο στις νέες 

κοινωνικές ανάγκες, απόρροια και 
των πολλαπλών κρίσεων των τε-
λευταίων ετών, περιλαµβάνει η 
στρατηγική του Κυριάκου Μητσο-
τάκη για την επικείµενη εκλογική 
αναµέτρηση. Ο πρωθυπουργός συ-
νεχίζει να τονίζει σε όλους τους τό-
νους ότι οι κάλπες θα στηθούν την 
άνοιξη του 2023, ωστόσο, έχει ξε-
κινήσει να ξεδιπλώνει πτυχές της 
στρατηγικής του, συντηρώντας το 
προεκλογικό κλίµα.

Άλλωστε, στο τραπέζι υπάρ-
χουν εισηγήσεις συνεργατών του 
για εκλογές τον Σεπτέµβριο, µε δύο 
βασικά επιχειρήµατα. Πρώτον, η 
αβεβαιότητα που κρύβει ο επερχό-
µενος χειµώνας σε πολλά µέτωπα, 
µε κυρίαρχη την ενεργειακή κρίση 
και την ακρίβεια, ακόµα και µια νέα 
αναζωπύρωση της πανδηµίας. ∆εύ-
τερον, από το καλοκαίρι η χώρα ει-
σέρχεται σε εκλογική χρονιά και η 
προκήρυξη εκλογών δεν χαρακτη-
ρίζεται πρόωρη.

Κλειστά χαρτιά, αλλά…
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός φροντί-
ζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά του, 
ακόµα και σε στενούς συνεργάτες 
του, και η απόφαση για το αν θα κά-
νει δεκτές τις εισηγήσεις αυτές, θα 
ληφθεί τον Αύγουστο. Καθοριστι-
κό ρόλο θα παίξει η αντιµετώπιση 
των πυρκαγιών κατά τους θερινούς 
µήνες και η πορεία των ελληνο-
τουρκικών.

Σε κάθε περίπτωση, δύο είναι τα 
δεδοµένα µε βάση τα οποία χαράσ-
σουν τη στρατηγική τους στο Μέγα-
ρο Μαξίµου. Οι διπλές κάλπες και η 
σκληρή αντιπαράθεση µε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Η απλή αναλογική κρύβει µια 
µεγάλη παγίδα που είναι η χαλαρή 
ψήφος µέρους του εκλογικού σώµα-
τος. Κυβέρνηση δεν θα βγει από αυ-
τή την πρώτη κάλπη, αλλά θα κα-
θορίσει τη δυναµική των κοµµάτων, 
ενόψει της δεύτερης και πιο κρίσι-
µης. Για αυτό, το Μέγαρο Μαξίµου 
θα καταστήσει σαφές µε κάθε τρό-
πο ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για 
«πειράµατα και χαλαρή ψήφο», κα-
θώς «η Ελλάδα δεν έχει το περιθώ-
ριο να γυρίσει πίσω». 

Ο κος Μητσοτάκης θα επιµείνει 
στην ανάγκη της πολιτικής ασφά-
λειας, που είναι απαραίτητη σε ένα 
ασταθές διεθνές περιβάλλον. «Στα-
θερότητα - πισωγύρισµα, ασφάλεια 
- περιπέτειες, καθήλωση - εξέλιξη, 
πρόοδος - οπισθοδρόµηση», είναι 
τα διλλήµατα που θα θέσει στους 

ψηφοφόρους ο πρωθυπουργός. 
Και θα τους καλέσει να αποφασί-
σουν, αφού σκεφτούν, όπως απο-
κάλυψε στο Συνέδριο της Ν,∆,, µε 
βάση τρεις λέξεις: «Σταθερότητα, 
Συνέχεια, Συνέπεια. Και σίγουρα 
θα αποφασίσουν σωστά µε το µυα-
λό και µε την καρδιά».

Λάσπη και ψέµατα
από ΣΥΡΙΖΑ
Παρά τις εκκλήσεις του ίδιου του 
πρωθυπουργού προς την αξιωµα-
τική αντιπολίτευση να κάνει σκλη-
ρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά 
να αποφύγει την τοξικότητα που κά-
νει τους πολίτες να στρέφουν την 
πλάτη τους στην πολιτική, στο Μέ-
γαρο Μαξίµου γνωρίζουν ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα επιµείνει «στη λάσπη και 
τα ψέµατα». «Ο λαϊκισµός θα δώ-

Ποια είναι η στρατηγική Μητσοτάκη και τα σχέδια αντιµετώπισης της 
«χαλαρής ψήφου» στις εκλογές µε απλή αναλογική το φθινόπωρο
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σει την τελευταία του µάχη», όπως 
εκτιµούν συνεργάτες του κου Μη-
τσοτάκη και την χαρακτηρίζουν ως 
την πιο «ύπουλη και σκληρή, αφού 
θα είναι θέµα πολιτικής επιβίωσης 
για τον κο Τσίπρα». Εξ ου και έχουν 
αποφασίσει να απαντούν άµεσα και 
να αναδεικνύουν κάθε «ψέµα και δι-
αστρέβλωση της πραγµατικότητας 
από τον κο Τσίπρα».

 
Στήριξη πολιτών
και επιχειρήσεων
Ταυτόχρονα, ο κος Μητσοτάκης έχει 
ξεκινήσει να παρουσιάζει το κυβερ-
νητικό πρόγραµµά του για την επό-
µενη τετραετία. Η στήριξη πολιτών 
και επιχειρήσεων απέναντι στη δί-
νη της ενεργειακής κρίσης και της 
ακρίβειας, χωρίς να τεθεί σε κίν-
δυνο η δηµοσιονοµική σταθερότη-
τα, είναι στον πυρήνα του οικονοµι-
κού µοντέλου που προτάσσει. Από 
τη µία, βρίσκονται τα µέτρα που ήδη 
τρέχουν και αυτά που θα ανακοινω-

θούν τις επόµενες εβδοµάδες και 
από την άλλη, η έξοδος της χώρας 
από την ενισχυµένη εποπτεία που 
θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο, ως 
επιστέγασµα της οικονοµικής πολι-
τικής που ακολουθεί η κυβέρνηση.

 
Σπίτια και ενοίκια µε Σ∆ΙΤ 
Μεθοδικά και επιλέγοντας το κα-
τάλληλο ακροατήριο, ο κος Μητσο-
τάκης προχωρά και στην ανάδει-
ξη πολιτικών που αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα της κοινωνί-
ας και θα εφαρµοστούν «στη δεύ-
τερη τετραετία της κυβέρνησης», 
όπως δηλώνει. Στο συνέδριο της 
ΟΝΝΕ∆, ανακοίνωσε ότι η κυβέρ-
νηση επεξεργάζεται «ένα πλήρες 
σχέδιο µε όλες τις λύσεις, από την 
ανεκµετάλλευτη περιουσία του δη-
µοσίου µέχρι αντικίνητρα και κίνη-
τρα για να απελευθερωθούν κλει-
στά ακίνητα». Πρόκειται για µια 
σειρά από επιλογές σύµπραξης µε 
τον ιδιωτικό τοµέα και παράλληλα 
αξιοποίησης της ανεκµετάλλευτης 
περιουσίας που έχει το δηµόσιο. 
Στο υπό επεξεργασία σχέδιο περι-
λαµβάνεται η δυνατότητα για ένα 
οικόπεδο, στη λογική της παραδο-
σιακής αντιπαροχής, να το προσφέ-
ρεις σε κάποιον, ο οποίος θα έρθει 
να το αναπτύξει, η δυνατότητα να 

κρατήσει ο ίδιος ένα κοµµάτι της 
ακίνητης περιουσίας που δηµιουρ-
γεί και ένα άλλο κοµµάτι να το νοι-
κιάζει, να το µισθώνει µε ελεγχόµε-
να ενοίκια, τα οποία να µπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες ανθρώπων, 
που δεν µπορούν να πληρώσουν τα 
ενοίκια της αγοράς.

Κλειστά διαµερίσµατα 
Επίσης, για ένα πολύ µεγάλο από-
θεµα διαµερισµάτων, τα οποία εί-
ναι κλειστά αυτή τη στιγµή και πα-
ντελώς αναξιοποίητα, να δοθούν 
κίνητρα στους ιδιοκτήτες ή στους 
µελλοντικούς ιδιοκτήτες ή στους 
µελλοντικούς ενοικιαστές, να τα 
φτιάξουν, να τα εκσυγχρονίσουν και 
να µειώσουν και το ενεργειακό τους 
αποτύπωµα, έτσι ώστε όλα αυτά τα 
κλειστά διαµερίσµατα, τα οποία ου-
σιαστικά είναι κεφάλαιο που δεν 
αποδίδει τίποτα και σε κανέναν ού-
τε στον ιδιοκτήτη, ούτε στον πιθανό 
ενοικιαστή, να ενταχθεί πάλι στην 
αγορά ακινήτων.   
 
Νέος νοσοκοµειακός χάρτης 
Η συνέχεια αφορά ένα ακανθώδες 
θέµα που επιφυλάσσει συγκρού-
σεις µε κατεστηµένα συµφέροντα 
και τοπικές κοινωνίες. Είναι ο νέ-
ος νοσοκοµειακός χάρτης, για τον 
οποίο µίλησε ο κος Μητσοτάκης 
στο συνέδριο του Πρώτου Θέµα-
τος για την υγεία, στέλνοντας µή-
νυµα συνέχισης των µεταρρυθµί-
σεων. «Θα είναι µεταρρύθµιση, 
για εµάς, δεύτερης τετραετίας», 
όπως είπε χαρακτηριστικά. Μίλη-
σε για την δηµιουργία ενός συστή-
µατος περιφερειακών κέντρων µε 
ακτίνες στην Περιφέρεια και εξορ-
θολογισµού των κλινικών, οι οποί-
ες υπάρχουν στα περιφερειακά νο-
σοκοµεία.
 
Συνεχίζει περιοδείες
σε όλη την Ελλάδα 
Παράλληλα, ο κος Μητσοτάκης συ-
νεχίζει τις περιοδείες σε όλη τη χώ-
ρα, µε επίκεντρο είτε τα εγκαίνια 
έτοιµων έργων είτε την ανακοίνω-
ση της έναρξης των εργασιών σε 
αυτά, όπου οι µελέτες έχουν ωρι-
µάσει. Όπως έκανε πρόσφατα στην 
Κω, όπου ανακοίνωσε την ανέγερ-
ση του νέου νοσοκοµείου. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Μητσοτάκης: Ο ΠΑΟΚ
είναι έτοιμος να αποκτήσει
το δικό του γήπεδο!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας δίπλα του τον υφυπουργό Μακεδονί-
ας-Θράκης Σταύρο Καλαφάτη και τον δήµαρχο Θέρµης Θεόδωρο Παπαδό-
πουλο, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή απ’ οτι ήταν πριν από τρία 
χρόνια και οικονοµικά και πολιτικά και γεωπολιτικά ότι ατενίζει το δύσκολο 
και αβέβαιο µέλλον µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. 

Μάλιστα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα πετύχει αυ-
τοδύναµη κυβέρνηση στις επόµενες εκλογές, µιλώντας σε πολίτες της Θέρ-
µης σε κεντρικό καφενείο του δήµου.

«Η σταθερή κυβέρνηση είναι προϋπόθεση εθνικών επιτυχιών» είπε χα-
ρακτηριστικά. Επίσης, ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο γήπεδο 
του ΠΑΟΚ, παίρνοντας το θερµό χειροκρότηµα του κόσµου. «Χαίροµαι που 
η σηµερινή µου επίσκεψη συµπίπτει µε µια σηµαντική αθλητική εξέλιξη. «Ο 
ΠΑΟΚ είναι έτοιµος να αποκτήσει το νέο του γήπεδο», είπε ενώ για τις υπόλοι-
πες οµάδες σηµείωσε πως θα υπάρχουν εξελίξεις το επόµενο διάστηµα «γιατί 
έχουµε και τον Ηρακλή και τον Άρη. Κάθε πράγµα στην ώρα του». 

Όσον αφορά τον Ιβάν Σαββίδη είπε πως «εµείς τηρήσαµε τη δέσµευσή 
µας για να ετοιµάσουµε το Προεδρικό ∆ιάταγµα, τώρα πρέπει και ο επενδυ-
τής να προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς ώστε να γίνει πράξη ένα όνειρο 
δεκαετιών».
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Η 
πρώτη φωτιά του κα-
λοκαιριού γέµισε µε 
καπνούς τον ουρανό 
των νοτίων προαστίων, 

υπενθυµίζοντας σε όλους ότι η δια-
χείριση κρίσεων παραµένει το πρώ-
το και βασικό µέληµα των κυβερνή-
σεων. Υποθέτω ότι πάντα έτσι ήταν, 
απλώς τώρα, η αστραπιαία µεταφο-
ρά πληροφοριών και ζωντανής εικό-
νας δεν επιτρέπει πια διαχωρισµούς 
ανάµεσα σε γενικευµένες και τοπικές 
κρίσεις, όλα αποκτούν οικουµενικό ή 
πανεθνικό χαρακτήρα. Το «κάηκαν 
σπίτια στη Γλυφάδα», πριν δυο δεκα-
ετίες θα ήταν µια, τοπικής σηµασίας, 
αναποδιά που θα είχε πολιτικό κό-
στος για την κυβέρνηση, µέσα στον 
στενό χώρο της περιοχής που κάηκε. 
Τώρα, δεν το βλέπει απλώς, αλλά το 
ζει σε ζωντανό χρόνο όλη η Ελλάδα. 

Αν το καλοσκεφτούµε, οι κυ-
βερνήσεις, πλέον, παντού στον κό-
σµο -και στην Ελλάδα ασφαλώς- 
είναι αντιµέτωπες µε µια διαρκή 
κρίση. Από πραγµατικές παγκό-
σµιες κρίσεις -σαν την πανδηµία, 

τον πόλεµο στην Ουκρανία και τις 
αυξήσεις τιµών- µέχρι τις εγχώρι-
ες πυρκαγιές, χιονιάδες, σεισµούς 
ή πληµµύρες που εναλλάσσονται 
σταθερά, ανάλογα µε την επο-
χή. Κρίσεις που απλώνονται, από 
τις οξύνσεις του Ερντογάν στο Αι-
γαίο µέχρι τις αψιµαχίες µπροστά 
στα γραφεία της ∆ΕΗ, όπου πάει 
ο κόσµος να κάνει ρυθµίσεις. Όλα 
αυτά µαζί, µπαίνουν σε µια χοάνη, 
η οποία τα ξερνά οληµερίς κι ολο-
νυκτίς στα µούτρα των ανθρώπων 
µέσα από τους υπερανεπτυγµέ-
νους και πολυποίκιλους διαύλους 
ροής των πληροφοριών. Ο µέσος 
Έλληνας, αλλά και ο µέσος δυτικός 
άνθρωπος, ζει µέσα σε µια διαρκή 

κατάσταση πανικού, νιώθει περικυ-
κλωµένος από αδιάκοπες κρίσεις. 

Ο Μητσοτάκης έχει
µεν γρατζουνιστεί, αλλά…
Τούτων δοθέντων, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη µια χαρά τα έχει κατα-
φέρει ως τώρα. Μπαίνει στον τελευ-
ταίο χρόνο της θητείας της, ενδέχε-
ται µέσα σε τρεις µήνες να έχουµε 
εκλογές και προηγείται µε δέκα µο-
νάδες του αντιπάλου της. Στον αντί-
στοιχο χρόνο της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είχε ήδη παγιωθεί η πεποίθηση 
(και δηµοσκοπικά, αλλά και στη συ-
νείδηση των πολιτών) ότι τα ψωµιά 
των κυβερνώντων είχαν τελειώσει. 
Ο Μητσοτάκης έχει µεν γρατζου-
νιστεί, καθ’ ότι οι κρίσεις είναι επι-
κίνδυνο πράγµα, αλλά παραµένει 
πολιτικά κυρίαρχος στο σκηνικό. 
Κανένας δεν θα στοιχηµάτιζε εναντί-
ον του ότι εν τέλει (παρά τα εµπόδια 
και τα προβλήµατα), αυτός θα ξανα-
κυβερνήσει την επόµενη τετραετία.

Όµως, οι εναλλασσόµενες κρί-
σεις είναι εδώ.  Και το γεγονός ότι 

δεν τροφοδοτούν δηµοσκοπικά την 
αντιπολίτευση (που κάνει το ένα τρα-
γικό λάθος µετά το άλλο), δεν σηµαί-
νει ότι είναι αδύνατο να τροφοδοτή-
σουν άλλες χαοτικές πολιτικές και 
κοινωνικές συµπεριφορές. Ποιές 
είναι αυτές; ∆εν ξέρω, µακάρι να 
ήταν εύκολο να προσδιοριστούν, να 
περιχαρακωθούν και να αντιµετωπι-
στούν. Με έναν πληθωρισµό να τρέ-
χει µε 10%, µε σεισµούς, λιµούς και 
καταποντισµούς να µας καταπλακώ-
νουν καθηµερινά από τις τηλεορά-
σεις και τα social media, ακόµα και 
η πιο κραταιή διακυβέρνηση µπο-
ρεί να κλυδωνιστεί επικίνδυνα. Το 
γεγονός ότι δεν διαφαίνεται αξιόπι-
στο αντίπαλο πολιτικό δέος, ικανό 
να σταθεί απέναντι στον Μητσοτά-
κη, δεν σηµαίνει ότι όλα σε τούτο τον 
τόπο θα πάνε υποχρεωτικά πρίµα.  

Ορθολογισµός και κατεδαφι-
στική συνωµοσιολογία
Οι βασικές πολιτικές αντιθέσεις του 
καιρού µας είναι ανάµεσα στον ορ-
θολογισµό και στην κατεδαφιστική 

Άλυτοι γρίφοι,
πάνω σ’ ένα
αχαρτογράφητο
σκηνικό

Oι κυβερνήσεις, πλέον, παντού στον κόσµο -και στην Ελλάδα
ασφαλώς- είναι αντιµέτωπες µε µια διαρκή κρίση.

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Ο µέσος Έλληνας, 
αλλά και ο µέσος δυ-
τικός άνθρωπος, ζει 
µέσα σε µια διαρκή 

κατάσταση πανικού, 
νιώθει περικυκλω-

µένος από αδιάκοπα 
προβλήµατα
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Ο Μητσοτάκης έχει µεν γρατζουνιστεί, καθ’ ότι οι κρίσεις 
είναι επικίνδυνο πράγµα, αλλά παραµένει πολιτικά κυρίαρχος 

στο σκηνικό. Κανένας δεν θα στοιχηµάτιζε εναντίον του ότι 
εν τέλει (παρά τα εµπόδια και τα προβλήµατα), αυτός θα 

ξανακυβερνήσει την επόµενη τετραετία
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συνωµοσιολογία. Στο καθαρά πολι-
τικό πεδίο, η βασική αντίθεση είναι 
ανάµεσα στην κυβερνησιµότητα και 
στη χαοτική ανακατωσούρα. Μοιά-
ζει ίσως εξωφρενικό, αλλά αυτός 
που φωνάζει «δεν θέλω κανέναν» 
επειδή πιέζεται από την ακρίβεια, 
αρνείται να αντιληφθεί ότι η εκπλή-
ρωση της απειλής του να µην βγά-
λει κανέναν, θα επιδεινώσει και δεν 
θα βελτιώσει τη ζόρικη οικονοµική 
του κατάσταση. Όποιοι εξεγείρονται 
εναντίον όλων, διότι δεν τα βγάζουν 
πέρα, όποιοι θεωρούν τις κρατικές 
ενισχύσεις αµελητέες και διαολο-
στέλνουν τους πάντες, δεν κάθονται 
να σκεφτούν ότι µέσα σε µια παρα-
τεταµένη περίοδο ακυβερνησίας και 
οι τιµές θα εκτοξευτούν και οι κρα-
τικές ενισχύσεις θα εξαφανιστούν 
εντελώς. Όµως, αυτή είναι η βάση 
της  ανορθολογικής σκέψης ή µάλ-
λον της µη-σκέψης. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η 
άνοδος των τιµών κατατρώει το ει-
σόδηµα των πολιτών. Επίσης, ότι η 
αδήριτη ανάγκη για ενίσχυση της 

εθνικής µας άµυνας απέναντι σ’ έναν 
φρενιασµένο Ερτνογάν, αποστερεί 
πόρους που θα µπορούσαν να διο-
χετευτούν στο λαϊκό πορτοφόλι που 
υποφέρει. Είναι πολιτικό αξίωµα ότι 
σε περιόδους οικονοµικής στενότη-
τας, τα πολιτικά άκρα ενισχύονται 
και οι «συστηµικές» πολιτικές δυνά-
µεις περνάνε δύσκολα. Πλην, ειδικά 
στην Ελλάδα, είχαµε την τύχη (ή την 
ατυχία) να µην είµαστε Γαλλία που 
δεν έζησε ποτέ τη διακυβέρνηση Λε-
πέν, αλλά απλώς την ψυχανεµίζεται. 
Εδώ, ζήσαµε ως κυβερνήτες τους 
αντισυστηµικούς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, και 
µάλιστα πρόσφατα. Θα έπρεπε, λοι-
πόν, να διαθέτουµε περισσότερη σο-
φία στις αντιδράσεις µας.

Ο αντισυστηµισµός
καµιά φορά τροµάζει…
Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι ακό-
µα, η κυβέρνηση αντέχει. ∆είχνουν, 
επίσης, ένα υπόγειο ρεύµα αντισυ-
στηµισµού που, προς το παρόν, αδυ-
νατεί να βρει πολιτική έκφραση. 
∆είχνουν, όµως, και µια γενική πο-
λιτική θολούρα, γεµάτη αντιφάσεις 
στο µυαλό του µέσου πολίτη, για πα-
ράδειγµα προτιµά µονοκοµµατικές 
κυβερνήσεις από συµµαχικές, αλ-
λά µε την εµπιστοσύνη του στο πο-
λιτικό σύστηµα να είναι στο ναδίρ. 
Άντε να βγάλει κανείς άκρη. Υπάρ-
χουν δηµοσκόποι που προβλέπουν 
ότι οι εκλογές της απλής αναλογικής 
ενδέχεται να µετατραπούν σε θερµο-
κήπιο ξεπετάγµατος ακραίων πολι-
τικών σχηµατισµών (κυρίως ακρο-
δεξιών), υπάρχουν και άλλοι που 
πιστεύουν ότι, εν τέλει, όλο αυτό το 
χαοτικό τοπίο υποχρεωτικά θα προ-
σανατολιστεί στη δηµιουργία µιας 
µονοκοµµατικής ισχυρής κυβέρνη-
σης. Ο αντισυστηµισµός, καµιά φο-
ρά, τροµάζει και τους ίδιους τους 

αντισυστηµικούς, µόλις βρεθούν 
µπροστά στα αποτελέσµατά του.

Και αν ο Ερντογάν…
Ο αλλόκοτος και δυσεξήγητος αυτός 
γρίφος όµως, µπορεί να µην έχει την 
παραµικρή αξία για τις εσωτερικές 
πολιτικές εξελίξεις, αν ο Ερντογάν 
αποτολµήσει κάποια παρακινδυ-
νευµένη κίνηση στο Αιγαίο ή στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί τα πράγ-
µατα θα περιπλακούν επικίνδυνα, 
αλλά πολιτικά θα απλοποιήσουν τα 
δεδοµένα. Μια κυβέρνηση που θα 
αντιµετωπίσει σθεναρά και επιτυ-
χηµένα µια επιθετική ενέργεια, θα 
σβήσει όλα τα άλλα και θα κυριαρ-
χήσει δίχως αντίπαλο στις εσωτερι-
κές εξελίξεις. Αν υπάρξει κάποιου εί-
δους ήττα ή υποχώρηση, τότε τίποτα 
δεν θα σώσει αυτό τον πρωθυπουρ-
γό, ανεξάρτητα αν θα τα έχει πάει 
καλά ή άσχηµα στην αντιµετώπιση 
των πυρκαγιών ή της ακρίβειας. Ας 
ευχηθούµε να µην βιώσουµε τέτοια 
υπεραπλούστευση στα πολιτικά µας 
πράγµατα. ∆εν ευνοεί κανέναν. 

Με έναν
πληθωρισµό να 
τρέχει µε 10%, µε 
σεισµούς, λιµούς και 
καταποντισµούς να 
µας καταπλακώνουν 
καθηµερινά από
τις τηλεοράσεις
και τα social 
media, ακόµα 
και η πιο κραταιή 
διακυβέρνηση
µπορεί να 
κλυδωνιστεί 
επικίνδυνα
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«Σ
είστηκε το Περι-
στέρι µε την τε-
λευταία εµφάνιση 
του Σώτη Βολά-

νη». Όπως διαβάζουµε στα ειδι-
κευµένα σάιτ, ο καλλιτέχνης, µε-
τά από µία περίοδο κατά την οποία 
αντιµετώπισε δυσκολίες προσαρ-
µογής, ξαναγύρισε στα λαϊκά πάλ-
κα και οι θαυµαστές του ενθουσιά-
στηκαν µε το φρέσκο πρόγραµµα, 
αποθέωσαν την ανανεωµένη ορ-
χήστρα και, όλοι µαζί, τραγούδη-
σαν το νέο σουξέ «Πάνω απ’ όλα 
σε γουστάρω».

Είναι προφανές ότι µέσω πα-
ρόµοιων δηµοσιευµάτων, ο λαο-
φιλής εναλλακτικός τραγουδιστής 
προσπαθεί να πείσει ότι διδάχτη-
κε από το παρελθόν και η ∆εύτε-
ρη Φορά της καριέρας του θα εί-
ναι ακόµη πιο σοβαρή, δηλαδή θα 
υλοποιήσει τις παλιές υποσχέσεις 
και επιτέλους θα κάνει ντουέτο µε 
τον Michael Jackson.

Κατά σύµπτωση, τις ίδιες µέ-
ρες, τα στρατευµένα έντυπα υπο-
στήριζαν ότι ο σ. Τσίπρας θριάµ-
βευσε στο συνέδριο του ΣυΡιζΑ 
και επιστρέφει δριµύτερος για τον 
δεύτερο γύρο, αναζητώντας τον 
προοδευτικό παρτενέρ που θα 
αντικαταστήσει τον σ. Πάνο Καµ-
µένο και επιβεβαιώνοντας αυτούς, 
που πιστεύουν στην κοινή µοίρα 
των δύο καλλιτεχνών.

∆ύο αστέρια γεννούνται
Στις αρχές του 21ου αιώνα οι γλε-
ντζέδες της Ελλάδας αναζητούσαν 
ένα νέο σουξέ, που θα το άκουγαν 
και θα έβαζαν φωτιά στα πεντα-
κοσάευρα, τα οποία µόλις είχαν 

κυκλοφορήσει. Η παλιά µουσική 
σκηνή δεν τους κάλυπτε, την έβρι-
σκαν ξεπερασµένη, τι να τους πει 
ο Θεοδωράκης που εµπιστευόταν 
το Άξιον Εστί στον Κότσιρα, κάγ-
χαζαν µε τους Μαχαιριτσο-Νταλα-
ρο- Μητροπάνους, οι οποίοι προ-
σπαθούσαν να αναστήσουν τα 
τραγούδια του Μπιθικώτση στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ήθελαν κάτι άλλο.
Το κενό κάλυψε ένας πρωτοεµ-
φανιζόµενος νεαρός που ονο-
µαζόταν Σώτης Βολάνης. Τρα-
γούδησε το «Πόσο µου λείπεις», 
έναν ύµνο στον διαχρονικό πό-
νο του καταπιεσµένου Έλληνα, 
ο οποίος βρίσκεται στην απέξω 
και αναζητά διέξοδο, παραγγέλ-
νοντας ακριβά ουίσκια που δεν 
µπορεί να πληρώσει. Σπαραγ-
µός και διεκδίκηση που αµέσως 
αποθεώθηκαν. Να τα εξώφυλλα, 

να οι τηλεοράσεις και τα ράδια, 
το κασέ του νεαρού εκτινάχτη-
κε, ως εκφραστής του λαού έγινε 
το αγαπηµένο παιδί των εφοπλι-
στών και των βιοµηχάνων, φό-
ρεσε το στέµµα του βασιλιά της 
νύχτας, οδηγούσε τις θαλαµη-
γούς από λιµάνι σε λιµάνι και τα 
σχήµατα των οποίων ηγείτο από 
θριάµβου σε θρίαµβο. Ο Σώτης 
Βολάνης έγινε Sotis και µόδα, 
κανείς δεν τολµούσε να αµφισβη-
τήσει την καλλιτεχνική του επάρ-
κεια, δυο τρεις που πήγαν κάτι να 
ψελλίσουν, αντιµετώπισαν απει-
λές και χλεύη από τους παραγεµι-
σµένους αψάδα βολανοφάν.

Πάνω στις δόξες και τα ωσαν-
νά, ο καλλιτέχνης έκανε το κλασι-
κό λάθος της κατηγορίας του και 
θεώρησε ότι έχει βρει το µυστι-
κό της διαχρονικής επιτυχίας, δεν 
διέθετε την απαραίτητη νηφαλι-
ότητα ώστε να αντιληφθεί ότι 
το τρένο, έτσι ξαφνικά όπως ήρ-
θε, το ίδιο απρόσµενα ξεµακραί-
νει. Όταν το πήρε χαµπάρι, έκα-
νε προσπάθειες επανάκαµψης µε 
τη γνωστή συνταγή, αλλά πλέον 
κανείς δεν ενδιαφερόταν για µία 
από τα ίδια.

Αυτό τον οδήγησε σε κάποιες 
υπερβολές, ίσως και ακρότητες. 

Έδωσε συνεντεύξεις (µερικές 
φορές σε σπαστά αγγλικά που ο 
ίδιος θεωρούσε άψογα), όπου δι-
αβεβαίωνε ότι το µήνυµα του τρα-
γουδιού του είναι τόσο παναν-
θρώπινο που «θεωρείται εθνικός 
ύµνος σε όλο τον πλανήτη», ότι οι 
πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει 
τους 172 εκατοµµύρια δίσκους µό-
νο στην Αίγυπτο και, γενικά, αυ-

τός παίζει το νταούλι και οι ανά 
τον κόσµο χορευταράδες το ρί-
χνουν στον καρσιλαµά.

Ριγµένος από τα συµφέροντα 
Τζάµπα κόπος. Οι οπαδοί που 
παλιά βαρούσαν παλαµάκια σε 
κάθε νότα και κουβέντα, τώρα 
έµεναν παγερά αδιάφοροι και 
έτσι ο Βολάνης πέρασε στην ανα-

∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../

Σώτης Βολάνης και Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφουν ανεβασμένοι

Ο λαοφιλής εναλλακτικός τραγουδιστής προσπαθεί να πείσει
ότι διδάχτηκε από το παρελθόν και η ∆εύτερη Φορά της καριέρας του

θα είναι ακόµα πιο σοβαρή, δηλαδή  θα υλοποιήσει τις παλιές
υποσχέσεις και επιτέλους θα κάνει ντουέτο µε τον Michael Jackson.

Του: Βαγγέλη Περρή

Κατά σύµπτωση, τις ίδιες µέρες, τα στρατευµένα έντυπα υποστήριζαν
ότι ο σ. Τσίπρας θριάµβευσε στο συνέδριο του ΣυΡιζΑ και επιστρέφει

δριµύτερος για τον δεύτερο γύρο, αναζητώντας τον προοδευτικό παρτενέρ
που θα αντικαταστήσει τον σ. Πάνο Καµµένο και επιβεβαιώνοντας αυτούς,

που πιστεύουν στην κοινή µοίρα των δύο καλλιτεχνών
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πόφευκτη φάση του ριγµένου 
από τα συµφέροντα. Έβγαινε για 
να παραπονεθεί ότι οι εταιρείες 
του χρωστάνε πάνω από 50 εκα-
τοµµύρια, ότι η Πάολα του φέρ-
θηκε σκάρτα, ότι τα ραδιόφωνα 
τον σαµποτάρουν, ότι τα γκάλοπ 
δηµοφιλίας είναι στηµένα. Τζί-
φος ξανά. Το ποτάµι δεν γυρ-
νούσε πίσω, ακόµη και όταν προ-

σπάθησε να αλλάξει τη ροή µε 
κάπως ντεκαντάνς φιέστες, που 
πλασάριζαν το πολυδιαφηµισµέ-
νο συµβολικό hit «Τα κάνω όλα 
πουτ@να».   

Αυτή τη φορά, δεν τα έκα-
νε και ο λόγος ήταν απλός. Το 
στυλ του ανήκε σε µια άλλη επο-
χή, για µια σειρά από καλλιτε-
χνικούς, εµπορικούς και κοινω-
νικούς λόγους το κοινό του είχε 
πλέον περιοριστεί δραµατικά, το 
αποτελούσαν 2-3 παρέες κολλη-
µένων νοσταλγών που έγραφαν 
στο facebook ότι κανείς δεν είναι 
τόσο λεβέντης όσο ο Sotis (που 
είχε ξαναγίνει Σώτης).

Ο σ. Αλέξης Τσίπρας έχει αρ-
κετά κοινά µε τον Βολάνη, για πα-
ράδειγµα, ανήκουν στην ίδια πε-

ρίπου ηλικία. Επίσης, όπως και ο 
περίπου συνοµήλικος του, νιώθει 
από τις αντιδράσεις των πελατών 
ότι το παλιό σουξέ ξέφτισε, αλλά 
συνεχίζει να το τραγουδάει γιατί 
δεν µπορεί να κάνει αλλιώς. Αυ-
τό είναι το ρεπερτόριό του.

«Μα, γιατί δεν µε… παίζουν;»
Έλα, όµως, που για να διατηρή-
σεις την πρωταγωνιστική σου θέ-
ση χρειάζεται προσαρµογή στις 
νέες συνθήκες, οι οποίες αλλά-
ζουν µε εντελώς άτακτους ρυθ-
µούς. Για να κάνεις διαρκή επι-
τυχία, απαιτείται δουλειά και 
αυτοκριτική. Αν συστηµατικά απο-
φεύγεις και τα δύο, τότε καταφεύ-
γεις στον ρόλο του γραφικού που 
του φταίνε τα ραδιόφωνα, οι εφη-

µερίδες και οι επιτυχηµένες τρα-
γουδίστριες. ∆εν καταλαβαίνεις 
ότι δεν σε παίζουν γιατί, απλού-
στατα, είσαι βαρετός και εκτός 
εποχής.

ΥΓ: Μεταξύ των δύο ανδρών 
υπάρχουν και πολλές διαφορές. 
Για παράδειγµα, στην ορχήστρα 
του Βολάνη δεν πλακώνονται για 
τα χταπόδια.

Σώτης Βολάνης και Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφουν ανεβασμένοι
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Ο Sotis τραγούδησε 
το «Πόσο µου 
λείπεις», έναν 
ύµνο στον 
διαχρονικό πόνο 
του καταπιεσµένου 
Έλληνα, ο 
οποίος βρίσκεται 
στην απέξω και 
αναζητά διέξοδο, 
παραγγέλνοντας 
ακριβά ουίσκια 
που δεν µπορεί 
να πληρώσει. 
Σπαραγµός 
και διεκδίκηση 
που αµέσως 
αποθεώθηκαν…

Ο σ. Αλέξης έχει 
αρκετά κοινά µε 
τον τραγουδιστή. 
Για παράδειγµα, 
ανήκουν στην ίδια 
περίπου ηλικία. 
Επίσης, όπως και
ο περίπου 
συνοµήλικος του, 
νιώθει από τις 
αντιδράσεις των 
πελατών ότι το 
παλιό σουξέ ξέφτισε, 
αλλά συνεχίζει να 
το τραγουδάει γιατί 
δεν µπορεί να κάνει 
αλλιώς. Αυτό είναι
το ρεπερτόριό του

Αλέξης Τσίπρας



Π
ριν από 99 χρόνια η Τουρκία παραιτήθηκε κάθε δι-
καιώµατος, πέραν των τριών µιλίων, από τις ακτές της 
στο Αιγαίο µε τη συνθήκη της Λωζάννης. Σήµερα, δι-
εκδικεί το µισό και όλη τη Ν.Α. Μεσόγειο µεταξύ Ελ-

λάδος και Κύπρου, αµφισβητεί την κυριαρχία µας σε µεγάλα νησιά 
και πραγµατοποιεί ασκήσεις απόβασης. Αν παρατηρήσει κανείς τους 
χάρτες που έδωσε στη δηµοσιότητα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Ινδίας, µε τις τουρκικές διεκδικήσεις και τις παραβιάσεις του ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου και του ∆ικαίου της Θάλασσας, θα διαπιστώσει πως 
η επιχείρηση κατάληψης του µισού Αιγαίου και των νησιών δεν εί-
ναι στα σχέδια, αλλά στην υλοποίηση. Οι ξεκάθαρες, πια, απειλές 
του Ερντογάν, τα σενάρια απόβασης των τουρκικών Ενόπλων ∆υ-
νάµεων σε ελληνικά νησιά, αλλά και η καθηµερινότητα των εκπο-
µπών στα ερντογανικά µέσα ενηµέρωσης δηµιουργούν ένα πολεµι-
κό κλίµα, ανάλογο της εποχής των Ιµίων.

   
«Αναλυτές» και απόστρατοι 
Ειδικοί αναλυτές και απόστρατοι καλούνται στα µέσα ενηµέρωσης 
να δείξουν ποια, κατά τη γνώµη τους, είναι εκείνα τα νησιά του Αι-
γαίου που θα έπρεπε να ανήκουν  στην Τουρκία ή αυτά των οποίων 
αµφισβητείται η ελληνική κυριαρχία, επειδή δεν είναι αποστρατικο-
ποιηµένα.  Αµφισβητούν, ερµηνεύοντας κατά το δοκούν συµφωνίες 
και ∆ιεθνές ∆ίκαιο, χωρίς να αναφέρονται στις υπογραφές που έχει 
βάλει η Τουρκία στη Συνθήκη της Λωζάννης και στην παραχώρηση 
της κυριαρχίας των ∆ωδεκανήσων από την Ιταλία  στην Ελλάδα, µε 
τη Συνθήκη των Παρισίων στην οποία δεν µετείχε η Άγκυρα, για-
τί δεν είχε και κανένα λόγο..  Καταναλώνονται σε ένα παραλήρηµα 
φανατισµού, κατηγοριών και απειλών µε ακραίες εκφράσεις κατά 
της χώρα µας και του πρωθυπουργού.   

Τα… τουρκικά νησιά 
«Ας πάρουµε µερικά ελληνικά νησιά να καταρρεύσει η πολιτική της 
Ελλάδας και των ΗΠΑ», λέει  ο πολιτικός αναλυτής Χακάν Μπαϊρά-
κτσι, στο CNN Turk. Ο αντιπτέραρχος ε.α., Ερκάν Καρακούς κλήθη-
κε να ονοµατίσει τα νησιά, τα οποία θέλει τούρκικα. «Το Αγαθονήσι 
είναι δικό µας, οι Αρκοί είναι δικοί µας, το Φαρµακονήσι δικό µας. 
Η Ψέριµος δική µας, η Λέβιθα δική µας, η Κίναρος δική µας, οι νη-
σίδες Λιάδι δικές µας, η Σύρνα δική µας, τα τρία νησιά δικά µας, η 
Αστακίδα δική µας. Οι Οινούσσες µάς ανήκουν, η νήσος Πάσα δική 
µας, η Θύµαινα δική µας και η νησίδα Γαβάθα δική µας. Αυτά είναι 
δικά µας και είναι καθορισµένο µε τις συνθήκες. ∆εν υπάρχει αµφι-

βολία σε ποιον ανήκουν», είπε χαρακτηριστικά.
Τα σενάρια αυτά, παίρνουν και τη µορφή στρατιωτικών ασκή-

σεων στη µικρασιατική ακτή, απέναντι από τα  νησιά µας.  Η άσκη-
ση «EFES 22» της Τουρκίας στη Σµύρνη, µε την παρουσία του Ταγίπ 
Ερντογάν και του κυβερνητικού του εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πε-
ριελάµβανε και σενάριο κατάληψης ενός µικρού νησιού και το ναυ-
τικό αποκλεισµό ενός µεγαλύτερου νησιού!     Και ασφαλώς, αυτές 

οι ασκήσεις δεν γίνονται για την κατάληψη της Ίµπιθα ή της Μάλτας, 
αλλά για τα ελληνικά νησιά. Πρόκειται για µια άσκηση πίεσης στην 
ελληνική πλευρά, που όµως δίνει επιχειρήµατα στις ελληνικές δια-
µαρτυρίες για τα  επιθετικά σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο.  

Η ανασύσταση αυτοκρατοριών…
 Ο Ερντογάν, εκατό χρόνια µετά τη σύσταση του νέου τουρκικού κρά-
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Η Άγκυρα ανακινεί και θέτει διαρκώς νέα ζητήµατα 
και τα εµπλουτίζει µε νέες διεκδικήσεις, προκειµένου να 
αναγκάσει την Ελλάδα να προσέλθει σε µια «συνολική 

διαπραγµάτευση» για το Αιγαίο και την ΑΟΖ, από την οποία 
η Άγκυρα πιστεύει, ότι λόγω ισχύος θα βγει κερδισµένη
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Ο κατά… Συνθήκην ψεύτης
Πώς ο νέο-σουλτάνος ερμηνεύει

κατά το δοκούν τις διεθνείς συμφωνίες και ∆ίκαιο 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Ο Ερντογάν, εκατό χρόνια µετά τη σύσταση 
του νέου τουρκικού κράτους και 99 µετά
τη Συνθήκη της Λωζάννης, έχει θέσει σε 
εφαρµογή το όραµά του για την ενίσχυση
της επιρροής της χώρας του, στο πλαίσιο µιας 
νέας Οθωµανικής αυτοκρατορίας.
Το κάνει στη Συρία, στη Λιβύη και θέλει
κυρίαρχα τη διχοτόµηση του Αιγαίου



τους και 99 µετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, έχει θέσει σε εφαρµογή 
το όραµά του για την ενίσχυση της επιρροής της χώρας του, στο πλαί-
σιο µιας νέας Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Το κάνει στη Συρία, στη 
Λιβύη και θέλει κυρίαρχα τη διχοτόµηση του Αιγαίου.

Παλαιότερα, ο Οζάλ είχε ένα παρόµοιο σχέδιο, της ένωσης της 
Τουρκίας µε τα  τουρκόφωνα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Το σχέδιο κατέρρευσε, γιατί καµία από αυτές τις χώρες δεν ήθελε στο 

κεφάλι της τους Τούρκους. Όµως, η στρατηγική για την προσάρτηση 
νησιών του Αιγαίου και διχοτόµησής του, ήταν πάντα στις προτεραιό-
τητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, εµπλουτίζεται µε επιχειρή-
µατα και διαθέτει διάρκεια και βάθος. Η προπαγάνδα του Ερντογάν 
συνίσταται σε δύο σκέλη: Πρώτον, οι συνθήκες µε τις οποίες παρα-
χωρήθηκαν τα νησιά στην Ελλάδα αδίκησαν τη χώρα του και πρέ-
πει να αναθεωρηθούν, και δεύτερον, πως η Ελλάδα, έχοντας στρα-
τεύµατα στα νησιά για την άµυνά τους, τις παραβιάζει, άρα µπορεί 
να αµφισβητηθεί η κυριαρχία της επ’ αυτών.

    
Αναθεωρητισµός και ερµηνεία κατά το δοκούν
Η αµφισβήτηση των συνθηκών, ο αναθεωρητισµός και η ερµηνεία 
των διατάξεων, κατά το δοκούν, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Έχουν 
προηγηθεί δικτάτορες κάθε είδους, που άνοιξαν τον δρόµο στην κα-
ταστροφή.  Σχεδιάζουν χάρτες µε τα εδάφη που θέλουν να προσαρ-
τήσουν, εφευρίσκουν καταπιεσµένες µειονότητες, ερµηνεύουν συν-

θήκες και γεγονότα, όπως επιθυµούν,  για να υπάρχει µια επίφαση 
νοµιµότητας και ασκούν ακραία προπαγάνδα µε απειλές για εκφο-
βισµό του αντιπάλου.  Μήπως κάτι τέτοιο δεν έκανε ο Χίτλερ, όταν 
αναζητούσε ζωτικό χώρο και έβλεπε παντού, ακόµα και στην Σουη-
δία, καταπιεσµένη γερµανική µειονότητα;  Μήπως το ίδιο δεν κάνει 
στην εποχή µας ο Πούτιν, για να ανακτήσει εδάφη της παλαιάς Ρω-
σικής αυτοκρατορίας, στην Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Μολδαβία;

Αυτά τα βήµατα ακολουθεί και ο Ερντογάν, χρόνια τώρα, απένα-
ντι στην Ελλάδα. Και για να υπάρξει µια νοµιµοποιητική βάση, επι-
χειρεί να συνδέσει το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών 
του ανατολικού Αιγαίου µε το καθεστώς κυριαρχίας τους. Είναι σα-
φές πως η τουρκική πλευρά ανακινεί και θέτει διαρκώς νέα ζητήµα-
τα και τα εµπλουτίζει µε νέες διεκδικήσεις, προκειµένου να αναγκά-
σει την Ελλάδα να προσέλθει σε µια «συνολική διαπραγµάτευση» 
για το Αιγαίο και την ΑΟΖ, από την οποία η Άγκυρα πιστεύει, ότι λό-
γω ισχύος θα βγει κερδισµένη.
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Μία σύγκριση του χάρτη (1972) 
µε τον χάρτη (2022) περιγράφει 
ανάγλυφα το εύρος της κλιµάκωσης 
των τουρκικών διεκδικήσεων
τα τελευταία 50 χρόνια!

Τι λένε, όµως, οι συνθήκες της Λω-
ζάννης που υπέγραψε η Τουρκία και 
των Παρισίων του 1947 που δεν υπέ-
γραψε, γιατί δεν την αφορούσε και σή-
µερα τις παραβιάζει κατάφωρα;  Με τη 
συνθήκη της Λωζάννης, τα ∆ωδεκά-
νησα πέρασαν από την Τουρκία στην 
κυριαρχία της Ιταλίας.

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Συν-
θήκης της Λωζάννης, «Η Τουρκία πα-
ραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δι-
καιώµατος και τίτλου επί των κάτωθι 
απαριθµούµενων νήσων, τουτέστι της 
Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπά-
θου, Κάσου, Τήλου, Νισύρου, Καλύ-
µνου, Λέρου, Πάτµου, Λειψούς, Σύµης 
και Κω, των κατεχοµένων νυν υπό της 
Ιταλίας και των νησίδων των εξ αυτών 
εξαρτωµένων, ως και της νήσου Κα-
στελλόριζου». 

Με τη Συνθήκη Ειρήνης των Πα-
ρισίων, µετά το τέλος του Β’ Παγκο-
σµίου Πολέµου, το 1947, πέρασαν από 
την Ιταλία στην ελληνική κυριαρχία. 
Το άρθρο 14 προβλέπει: «Η Ιταλία εκ-
χωρεί εις την Ελλάδα εν πληροί κυρι-
αρχία τας νήσους της ∆ωδεκανήσου 

τας κατωτέρω απαριθµουµένας, ήτοι: 
Αστυπάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρ-
παθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, Κά-
λυµνον, Λέρον, Πάτµον, Λειψών, Σύ-
µην, Κω και Καστελλόριζον, ως και τας 
παρακειµένας νησίδας».

Περαιτέρω, οι διατάξεις της εν λό-
γω Συνθήκης προβλέπουν την απο-
στρατικοποίηση των νήσων αυτών: «Αι 
ανωτέρω νήσοι θα αποστρατιωτικοποι-
ηθώσι και θα παραµείνωσιν αποστρα-
τιωτικοποιηµέναι». 

Απάντηση ΥΠΕΞ για
τη στρατικοποίηση των νησιών
Όσον αφορά τους τουρκικούς ισχυ-
ρισµούς για αποστρατικοποίηση των 
∆ωδεκανήσων, το υπουργείο Εξωτε-
ρικών απαντά ότι:
● Η Τουρκία δεν αποτελεί συµβαλλό-
µενο µέρος σε αυτήν τη Συνθήκη του 
1947, η οποία, εποµένως, αποτελεί «res 
inter alios acta» γι’ αυτήν, δηλαδή ζήτη-
µα που αφορά άλλα κράτη. Σύµφωνα 
δε µε το άρθρο 34 της Συνθήκης της 
Βιέννης για το ∆ίκαιο των Συνθηκών, 
«µια συνθήκη δεν δηµιουργεί υποχρε-

ώσεις ή δικαιώµατα για τρίτες χώρες» 
εκτός των συµβαλλοµένων.
● Η πρόβλεψη περί αποστρατικοποίη-
σης των ∆ωδεκανήσων έγινε µετά από 
αποφασιστική παρέµβαση της Σοβιε-
τικής Ένωσης και απηχεί τις πολιτικές 
σκοπιµότητες της Μόσχας εκείνη τη 
χρονική περίοδο. Θα πρέπει, ωστό-
σο, να επισηµανθεί ότι τα καθεστώτα 
αποστρατικοποίησης έχασαν τον λό-
γο ύπαρξής τους µε τη δηµιουργία των 
συνασπισµών του ΝΑΤΟ και του Συµ-
φώνου της Βαρσοβίας, ως ασύµβατα 
µε τη συµµετοχή χωρών σε στρατιω-
τικούς συνασπισµούς. Στο πλαίσιο αυ-
τό, το καθεστώς της αποστρατικοποί-
ησης έπαψε να εφαρµόζεται για τα 
ιταλικά νησιά Panteleria, Lampedusa, 
Lampione και Linosa, καθώς και για 
τη ∆. Γερµανία από τη µια πλευρά, και 
τη Βουλγαρία, Ρουµανία, Αν. Γερµα-
νία, Ουγγαρία και Φινλανδία από την 
άλλη πλευρά. 

Η Τουρκία είναι η µόνη χώρα που 
επικαλείται και απαιτεί την αποστρατι-
κοποίηση των «νήσων του Ανατολικού 
Αιγαίου», χωρίς µάλιστα να δικαιούται.

Απάντηση με το Διεθνές Δίκαιο
και τις συνθήκες για τα Δωδεκάνησα
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Το βασικό σενάριο ρίσκου που επεξεργάζονται διπλωµάτες και 

στρατιωτικοί αναλυτές, είναι το πώς θα διαχειριστεί η Αθήνα το 
ενδεχόµενο η τουρκική πλευρά να επιχειρήσει να   παρενοχλήσει 

τη µετακίνηση µονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως στα ∆ωδεκάνησα.

Η 
Άγκυρα, όχι µόνο επαναφέρει χάρ-
τες µε βραχονησίδες, που κατά την 
άποψη της δεν παραχωρήθηκαν 
ποτέ στην Ελλάδα και αποτελούν 

Τουρκικό έδαφος, αλλά κλιµακώνει συστηµατι-
κά την αµφισβήτηση της κυριαρχίας των µεγάλων 
ελληνικών νησιών, µε το επιχείρηµα πως η Ελλά-
δα τα έχει στρατιωτικοποιήσει παρανόµως, κατα-
πατώντας τις διεθνείς συνθήκες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, φτάνει στο σηµείο να επα-
νακαθορίζει τη σηµασία του όρου «παραβιάση», 
ορίζοντας ως τέτοια κάθε  προσέγγιση σε λιµάνι 
ή αεροδρόµιο των νησιών στο Βόρειο και Ανατο-
λικό Αιγαίο, είτε πλοίου του Πολεµικού µας Ναυ-
τικού είτε αεροσκάφους της Αεροπορίας Στρατού 
ή της Πολεµικής µας Αεροπορίας. Επιχειρεί, έτσι, 
ανορθόδοξα και χωρίς  λογική να χτίσει άλλοθι 
για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώ-
ρου από τα τουρκικά µαχητικά. Καλλιεργεί έντα-
ση, ως τείχος αποτροπής οποιασδήποτε ενέργειας 
σχεδιάζει να κάνει στο Αιγαίο η Αθήνα, µε στόχο 
να ενισχύσει τα διαπραγµατευτικά χαρτιά της σε 
ενδεχόµενη διαβούλευση των ζητηµάτων.

Τι φοβάται η Αθήνα
Το βασικό σενάριο ρίσκου που επεξεργάζονται δι-
πλωµάτες και στρατιωτικοί αναλυτές, είναι το πώς 

θα διαχειριστεί η Αθήνα το ενδεχόµενο η τουρκι-
κή πλευρά να επιχειρήσει να   παρενοχλήσει τη 
µετακίνηση µονάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων 
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως στα 
∆ωδεκάνησα. Ήδη, αναφέρεται η προκλητική δι’ 
ασυρµάτου παρενόχληση των ιπτάµενων µέσων, 
που µεταφέρουν στρατιωτικούς στα νησιά, και πο-
λεµικών πλοίων που προσεγγίζουν σε λιµάνια, 
αν και ευτυχώς, ακόµη, δεν έχει επιχειρηθεί µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεµπόδιση.

Με τις νέες τις αιτιάσεις, η Άγκυρα ακροβατεί 
σε τεντωµένο σχοινί και θέτει ευθέως σε κίνδυνο 
την ειρήνη στην περιοχή, καθώς το θερµόµετρο 
µπορεί να πιάσει το κόκκινο  απότοµα, µε απρό-
βλεπτες συνέπειες.

Περί Τουρκικού Αναθεωριτισµού
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 της 
Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, «… στα 
νησιά Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα 
στα Λήµνος, Σαµοθράκη, Λέσβος, Χίος, Σά-
µος και Ικαρία, η Ελλάδα δεν θα µπορεί να 
δηµιουργήσει καµία ναυτική βάση και καµία 
οχύρωση σε αυτά».

Σύµφωνα, όµως, µε την ίδια συµφωνία, 
η Τουρκία δεν θα µπορούσε να διατηρεί ένο-
πλες δυνάµεις στα Στενά. Επίσης, η συνθή-
κη της Λωζάννης επέβαλε στην Τουρκία να 
δώσει αυτονοµία στην Ίµβρο και την Τένεδο.

Η Άγκυρα δεν τήρησε ποτέ την υπόσχεση 
αυτονοµίας και παραβιάζοντας τη συνθήκη, 

ενσωµάτωσε τα δύο αυτά νησιά. Παράκαµ-
ψε, επίσης, την υποχρέωση για µη εξοπλι-
σµό των στενών, που ανέφερε η Λωζάννη, 
µέσω της Σύµβασης για τα Στενά του Μο-
ντρέ του 1936.

Η Βρετανία υποστήριξε αυτή τη συµφω-
νία και θεωρούσε ότι η διέλευση των Σοβιε-
τικών από τα στενά θα δηµιουργούσε αδυνα-
µία στην άµυνα της Μεσογείου. Για τον ίδιο 
λόγο, θα ήταν απολύτως λογικό τα νησιά του 
Αιγαίου να οπλιστούν ενάντια σε µια πιθανή 
σοβιετική απειλή.

Η Σύµβαση του Μοντρέ, που αντικατέ-
στησε τη Σύµβαση για τα Στενά της Λωζάν-
νης, έδωσε για του ίδιους λόγους, στην Ελ-
λάδα, το δικαίωµα να οπλίσει τα νησιά. Έτσι, 
βάσει αυτής της συµφωνίας, η Τουρκία εξό-
πλισε τα Στενά και τα νησιά µπροστά από αυ-
τά. Το δικαίωµα που ισχύει για την Τουρκία, 
ισχύει και για την Ελλάδα, που επίσης έπρα-
ξε το ίδιο, µε την ευλογία των συµµάχων.

Η αλήθεια για τους λόγους
που η Τουρκία σιωπούσε  
Οι συνθήκες, υπό τις οποίες συναφθήκαν οι 
συµφωνίες αφοπλισµού, έχουν υποστεί ρι-
ζικές αλλαγές µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλε-

Άι σιχτίρ, «χανουμάκια»!
∆ιεκδικήσεις χωρίς «ταβάνι» στο Αιγαίο από την Άγκυρα 

Oι κυβερνήσεις, πλέον, παντού στον κόσµο -και στην Ελλάδα
ασφαλώς- είναι αντιµέτωπες µε µια διαρκή κρίση.

Του: ∆ηµήτρη Φρέσκου

Νίκος Στεφανής (Πολιτευτής Ν.Δ. στη Σάμο):
Οι προσβολές για την Πατρίδα μας
και τον Έλληνα πρωθυπουργό πρέπει
να μας ενώνουν, όχι να μας διχάζουν!
Στo αυτονόητο που πρέπει να κάνουµε όλοι οι 
Έλληνες, δηλαδή να είµαστε µια γροθιά απέναντι στην 
παραληρηµατική και προκλητική συµπεριφορά των 
Τούρκων, αναφέρεται ο Νικόλαος Α. Στεφανής, πρώην 
διοικητής του Νοσοκοµείου Σάµου και πολιτευτής της 
Ν.∆. «Όλες οι παρατάξεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
για τα Εθνικά θέµατα θα πρέπει να είναι µια γροθιά. 
Έτσι θα στείλουµε ισχυρό µήνυµα, για να σταµατήσουν 
κάποιοι να µας κουνάνε το δάχτυλο!», αναφέρει 
σε δήλωσή του, µετά και τις τελευταίες απειλές της 
τουρκικής ηγεσίας προς την Ελλάδα. Ο Νίκος Στεφανής, ως κάτοικος του ακριτικού νησιού της 
Σάµου, έχει ζήσει από κοντά τα προηγούµενα χρόνια, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον «υβριδικό 
πόλεµο» της Άγκυρας µε τους µετανάστες και του πρόσφυγες, καθώς και τα µετέπειτα προβλήµατα 
που προκλήθηκαν στο νησί µε τις ανεξέλεγκτες εισροές ανθρώπων από τα τουρκικά παράλια. 
Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Στεφανή: 
«Η προκλητική συµπεριφορά και οι προσβολές για την Πατρίδα µας και για τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, πρέπει να µας ενώνει και όχι να µας διχάζει!
Ενωµένοι µπορούµε να καταφέρουµε πολλά.
Όλες οι παρατάξεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τα Εθνικά θέµατα θα πρέπει να είναι µια 
γροθιά. Έτσι θα στείλουµε ισχυρό µήνυµα για να σταµατήσουν κάποιοι να µας κουνάνε το δάχτυλο!»
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µο. Οι διεθνείς και περιφερειακές αλλαγές ισχύος 
καθιστούσαν το άρθρο, που αφορούσε τον αφο-
πλισµό των νησιών της Λωζάννης, τουλάχιστον 
ανεδαφικό.

Ήταν η περίοδος του Ψυχρού Πολέµου, κατά 
την οποία τα κράτη Ελλάδας και Τουρκίας έγιναν 
δύο χώρες, που ένωσαν τις δυνάµεις τους ενάντια 
στη σοβιετική εισβολή και θα πολεµούσαν µαζί 
στην περίπτωση πόλεµου. Οι σχεδιασµοί της  Βο-
ρειοατλαντικής Συµµαχίας (ΝΑΤΟ) για τις δύο 
χώρες, ακύρωναν και στην πράξη το αποστρατι-
κοποιηµένο καθεστώς των νησιών, δηµιουργώ-
ντας ένα κοινό σύστηµα άµυνας για την Τουρκία 
και την Ελλάδα.

Ως µέρος της κοινής άµυνας ενάντια στην πι-
θανή σοβιετική απειλή, έγιναν επισήµως αποδε-
κτές, τόσο οι ένοπλες δυνάµεις της Τουρκίας στα 
στενά όσο και ο εξοπλισµός των νησιών από την 
Ελλάδα και εντάχθηκαν στον σχεδιασµό της Συµ-
µαχίας. 

Η εισβολή στην Κύπρο
και η Στρατιά Αιγαίου
Το πραγµατικό πρόβληµα προέκυψε, όταν η 
Τουρκία επενέβη στην Κύπρο και ίδρυσε κρά-
τος-φασόν σε σηµαντικό τµήµα του νησιού. Η 
Τουρκία, όχι µόνο έκανε αυτό το βήµα, αλλά δηµι-
ούργησε και νέα στρατιά µε στόχο την Ελλάδα, γι’ 
αυτό και δεν µπόρεσε να την εντάξει στο ΝΑΤΟ.

Και την ονόµασε Στρατιά Αιγαίου. Η Ελλά-
δα, δικαίως, επέκρινε το ότι ένα µέλος του ΝΑΤΟ 
δηµιούργησε στρατό έξω από την κοινή γραµµή 
άµυνας, βλέποντας το άλλο ως αντίπαλο. Όταν η 
Τουρκία δεν έκανε ούτε βήµα πίσω, οι δεσµοί δι-
ακόπηκαν.

Σε κάθε περιπτβωση, η  Ελλάδα έχει ασκήσει 
το δικαίωµα της αυτοάµυνας που παρέχεται από 

τη Συνθήκη του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θέτει αυτά τα δε-
δοµένα ως τον ακρογωνιαίο λίθο του ισχυρισµού 
της, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία απείλησε τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά µετά τα γε-
γονότα της Κύπρου του 1974. Εφόσον το άρθρο 51 
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών αναγνωρίζει, 
επίσης, το δικαίωµα αυτοάµυνας στα κράτη µέλη, 
η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι µπροστά σε µια τέτοια 
απειλή το δικαίωµα στρατιωτικοποίησης των νη-
σιών είναι αναφαίρετο .

Χωρίς ίχνος λογικής
τα επιχειρήµατα της Άγκυρας
Όταν υπάρχει στρατός, όπως η Στρατιά του Αιγαί-
ου, δεν υπάρχει λογική στο να µιλάµε για τα όπλα 
της Ελλάδας στα νησιά. Επιπλέον, αυτές οι οχυρώ-
σεις στα ελληνικά νησιά αποτελούν µέρος της άµυ-
νας του ΝΑΤΟ. Όταν δηµιουργείς Στρατιά Αιγαίου 
εναντίον της Ελλάδας, θα χρησιµοποιήσει το δικαί-
ωµά της να αµυνθεί.

Με δεδοµένο πως η επαναδιαπραγµάτευση ή η 
συζήτηση των όρων των Συνθηκών Λωζάννης και 
Παρισίων ξεφεύγει από τα όρια του εφικτού, η Τουρ-
κία επιµένει ευθέως στην αµφισβήτηση της κυριαρ-
χίας νησιών, νησίδων και βραχονησίδων για έναν 
και µόνο λόγο, να υπάρχει περιθώριο διαπραγµά-
τευσης, σε περίπτωση που υπάρξουν διαβουλεύσεις 
ή οδηγηθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές σε διε-
θνή δικαστήρια.

Η γειτονική χώρα οχυρώνεται µπροστά σε νέα 
πιθανά βήµατα της Αθήνας, όπως για παράδειγµα 
η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ 
προσθέτει συνεχώς νέα ζητήµατα προς επίλυση εί-
τε υπάρχουν στην πραγµατικότητα είτε όχι, πολλές 
φορές µε πεπερασµένα επιχειρήµατα.

Η Τουρκία θα επιχειρήσει να προωθήσει την 
ατζέντα της αποστρατιωτικοποίησης, κυρίως των νη-
σιών των ∆ωδεκανήσων, όπου αρκετοί στο διπλω-
µατικό κατεστηµένο της Άγκυρας θεωρούν ότι η Ελ-
λάδα έχει το πιο αδύναµο νοµικό έρεισµα .

Πρόσφατα, η τουρκική αντιπροσωπεία στο 
ΝΑΤΟ επανάφερε ζήτηµα αναντιστοιχίας ανάµε-
σα στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και στο FIR 
Αθηνών, προκειµένου να ισχυριστεί ότι µαχητικά 
της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας (Π.Α.) κά-
νουν παραβιάσεις. Έτσι προσπαθούν να δικαιολογή-
σουν άλλοθι για τις πάνω από 40 υπερπτήσεις τουρ-
κικών µαχητικών πάνω από ελληνικό έδαφος, από 
τις αρχές του έτους.

Ωστόσο, η  πτήση τουρκικών µαχητικών σε από-
σταση 2,5 ναυτικών µιλίων από το λιµάνι της Αλε-
ξανδρούπολης, το οποίο µετατρέπεται σε ενεργεια-
κό κόµβο αλλά και σηµείο µεταφοράς συµµαχικών 
και Αµερικανικών στρατευµάτων προς την Ανατολι-
κή Ευρώπη, προδίδει κατά κύριο λόγο εκνευρισµό. 
Αυτή η στάση της Τουρκίας ενοχλεί το «προσεκτικά 
ουδετερο» ΝΑΤΟ και µε δεδοµένη την άρνηση της 
Άγκυρας να διευκολύνει την ενταξιακή πορεία της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Συγκεντρώνει μετανάστες
στα παράλια ο Ερντογάν 
Μπαράζ σκληρών δηλώσεων, παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, παράνοµες 
NAVTEX και αύξηση µεταναστευτικών ροών είναι το πεδίο διάχυσης της πολλαπλής 
έντασης, που επιχειρεί η Άγκυρα στο µέτωπο των ελληνοτουρκικών. Σε µια προσπάθεια 
να κερδίσει όσο δυνατόν περισσότερα, το καθεστώς Ερντογάν ανοίγει ταυτόχρονα όλα 
τα µέτωπα, µε στόχο τη δηµιουργία ακραίων συνθηκών σε ένα θερµό, από κάθε άπο-
ψη, καλοκαίρι.

Στην Αθήνα εξετάζονται µε προσοχή τα ανησυχητικά δεδοµένα που καταφθάνουν 
τα τελευταία 24ωρα από τα Τουρκικά παράλια, καθώς διαφαίνεται πως βαίνει προς υλο-
ποίηση ένα ακόµα τουρκικό σχέδιο αποσταθεροποίησης, µε όχηµα τους πρόσφυγες και 
µετανάστες.

Εδώ και σχεδόν µία εβδοµάδα, πούλµαν µεταφέρουν συνεχώς και οργανωµένα 
πρόσφυγες και µετανάστες στα παράλια, απέναντι από τη Χίο και τη Σάµο, την ώρα που 
τα κυκλώµατα των λαθροδιακινητών φουσκώνουν τις γνωστές µαύρες λέµβους και εκ-
παιδεύουν και «βαπτίζουν» καπετάνιους. Κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει το ενδεχόµε-
νο εφαρµογής, δια θαλάσσης, του ίδιου ακριβώς σχεδίου που δοκιµάστηκε στα γεγονό-
τα του Έβρου, εκεί που ωστόσο, η Τουρκία απέτυχε να κεφαλαιοποιήσει, όπως ήθελε, 
την εργαλειοποίηση του µεταναστευτικού, χάρη στη σθεναρή αντίσταση των δυνάµεων 
φύλαξης των συνόρων. 

Οι «εξαθλιωµένοι» είναι το απόλυτο µέσο αποσταθεροποίησης στο πλάνο της Τουρ-
κίας, να πιέσει µε κάθε τρόπο την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με δεδοµένο πως τα χέρια 
του FRONTEX είναι προς το παρόν δεµένα, καθώς ο οργανισµός ελέγχεται πειθαρχικά 
για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και επαναπροωθήσεων (Push Backs), η Άγκυρα 
διακρίνει µια µοναδική ευκαιρία εφαρµογής της «υβριδικής τακτικής» της στον ακήρυ-
χτο πόλεµο µε την Ελλάδα.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι Ένοπλες ∆υνάµεις στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν εντο-
λή να βρίσκονται σε αυξηµένο βαθµό επιφυλακής και ετοιµότητας, προκειµένου, εφόσον 
χρειαστεί, να αντιδράσουν άµεσα.

Το επικίνδυνο σενάριο που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί είναι η απόπειρα µε-
τατροπής των νησιών, που έχουν προσφάτως βαπτιστεί από τους Τούρκους  «αµφισβη-
τουµένη ζώνη», σε χώρους απόβασης λαθροδιακινούµενων ισλαµιστών µεταναστών µε 
τους συνοδούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, πέρα από 
την ανθρωπιστική διάσταση του ζητήµατος.

Ο τουρκικός γεωπολιτικός µαξιµαλισµός, πιθανώς, να αναζητήσει αφορµές για να 
«φουρτουνιάσει» τα ήδη «ταραγµένα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιδιώκοντας 
ένα θερµό επεισόδιο.

∆ιπλωµατικοί και στρατιωτικοί κύκλοι στην Αθήνα έχουν βγάλει από τα συρτάρια 
όλα τα σενάρια αντιµετώπισης ενδεχόµενης κρίσης. ∆εν θέλουν να «δώσουν την ευκαι-
ρία επεισοδίου» στους  αξιωµατούχους της τουρκικής κυβέρνησης, που θεωρούν βέβαιο 
πως θα επιχειρήσουν να κάνουν πράξη τις προκλητικές απειλές τους. «Κανείς δεν θα ήθε-
λε να δει Τούρκους να επιχειρούν έρευνα και διάσωση µεταναστών σε ελληνική νησί-
δα», λένε χαρακτηριστικά. 

Σε αυτό το ενδεχόµενο, µια δυναµική απάντηση των ενόπλων δυνάµεων θα ήταν ανα-
πόφευκτη µε µη ελεγχόµενες συνέπειες για την ειρήνη στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εµφανές πως η Τουρκία του Ερντογάν θέλει να χτυπήσει 
και το «Ελληνικό Καλοκαίρι», επιδιώκοντας ταυτόχρονα πλήγµα στην ελληνική οικονο-
µία, που περιµένει πολλά από τα έσοδα του τουρισµού.

Σε επιφυλακή σε Χίο και Σάμο για τον υβριδικό
πόλεμο που έχουν στα σκαριά οι Τούρκοι

– Θα προσπαθήσουν να πλήξουν το καλοκαίρι μας

Προσοµείωση απόβασης των Τούρκων σε 
Ελληνικό νησί ήταν ένα από τα σενάρια της 
άσκησης EFES 22 των Τούρκων. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

«Α
πλά Μαθήµατα Ρη-
τορικής». Αυτός εί-
ναι ο τίτλος του βι-
βλίου του Άδωνι 

Γεωργιάδη, το οποίο παρουσιάστη-
κε χθες, Τετάρτη 8 Ιουνίου, στον κατά-
µεστο «Ελληνικό Κόσµο». Ένα βιβλίο, 
το οποίο διδάσκει τη Ρητορική τέχνη, 
«πειθούς δηµιουργός» σε όλους όσους 
θέλουν να µάθουν την τέχνη του λό-
γου, τη µέθοδο, την τεχνική, την πει-
θώ, τους κανόνες και τις αρχές που µε-
ταµορφώνουν έναν απλό οµιλητή σε 
δεινό ρήτορα.  

Ένα βιβλίο µε εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον και ουσιαστικό υλικό για τα µυ-
στικά της κατάκτησης του βήµατος, µε 
απλά και κατανοητά βήµατα για όλους. 
Ένα ταξίδι στον χρόνο, τη γέννηση της 
ρητορικής τέχνης, την ιδεολογική σύ-
γκρουση µεταξύ Ρητορικής της Φιλο-
σοφίας, µε αναφορές στον Αριστοτέλη 
και την Τέχνη της Ρητορικής, την υπε-
ράσπιση της αλήθειας του Πλάτωνος 
και την αναγκαιότητα της Ρητορικής 
στις µέρες µας, που αποτελεί σηµείο 
αναφοράς για τους ηγέτες του παρό-
ντος, αλλά και του µέλλοντος.

Για το βιβλίο µίλησαν ο υπουργός 
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο υπουρ-
γός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ο δηµοσιογρά-
φος και πρώην βουλευτής Β΄ Αθηνών 
Γρηγόρης Ψαριανός, ο δικηγόρος Μι-
χάλης ∆ηµητρακόπουλος και ο δηµο-
σιογράφος Άρης Πορτοσάλτε.

Η βραδιά της παρουσίασης του βι-
βλίου άνοιξε µε µια εντυπωσιακή ει-
κόνα: την εικόνα των ανθρώπων που 
παρακολούθησαν επί σειρά ετών τα 
απολύτως επιτυχηµένα µαθήµατα ρη-
τορικής, που παρουσίαζε ο υπουργός 

Κατάμεστη η αίθουσα που παρουσιάστηκε
το βιβλίο του υπουργού Ανάπτυξης 

ΠΟΛΥΤΙΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ Α∆ΩΝΙ 

Παρουσία Σαµαρά και πολλών υπουργών η εκδήλωση
- Έπεται και το βιβλίο «Μαθήµατα Ιστορίας»,

µια που ο ίδιος είναι δεινός γνώστης και λάτρης της Ιστορίας

«Τι έχει αλλάξει 
στην Ποσειδώνος»

Του Κίµωνα Λογοθέτη

Η 
λεωφόρος Ποσειδώνος αποτελεί, πλέον, ένα ολοκλη-
ρωµένο και καλοσυντηρηµένο δρόµο. Οι τελευταί-
ες παρεµβάσεις, στη συµβολή της παραλιακής µε την 
Αλίµου, έρχονται να προστεθούν σε µια σειρά ενεργει-

ών βελτίωσης του οδικού δικτύου σε όλα τα τµήµατα. Πιο συγκεκρι-
µένα, ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Γιώργος Πατούλης έχει δώσει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην οδική ασφάλεια και µεγάλη έµφαση στη 
λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς αποτελεί την οδική αρτηρία που ση-
µειώνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήµατα. Η παραλιακή λε-
ωφόρος είναι ένας απ’ τους αγαπηµένους δρόµους των οδηγών, 
καθώς διασχίζει την Αθηναϊκή Ριβιέρα µε κατεύθυνση προς το Σού-
νιο. Ειδικότερα, το καλοκαίρι η κυκλοφορία καταγράφει αύξηση και 
περισσότερο τα Σαββατοκύριακα, καθώς οδηγεί προς τις παραλίες 
της Αττικής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τροχαίας, στο συγκεκριµέ-
νο δρόµο παρατηρούνται συχνά παραβατικές συµπεριφορές, όπως 
η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση του φωτεινού σηµα-
τοδότη και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η βελτίωση των υποδοµών συνεισφέρει αποτελεσµατικά και παρο-
τρύνει τους οδηγούς για ασφαλέστερη οδήγηση, ενώ ταυτόχρονα, η 
καινούρια άσφαλτος που έχει πέσει στο µεγαλύτερο µήκος της πα-
ραλιακής, προσφέρει υψηλής ποιότητας, αθόρυβη κύλιση στα οχή-
µατα και καλύτερη πρόσφυση. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι άλλαξαν τα δεδοµένα κατά τη νυκτερινή 
οδήγηση, µε τα νέα φωτιστικά σώµατα led, τα οποία καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια, ενώ παράγουν περισσότερο φώς.
Αντίστοιχα, το ίδιο συµβαίνει και µε τους νέους led φωτεινούς σηµα-
τοδότες, που τοποθετήθηκαν πρόσφατα και καταναλώνουν λιγότε-
ρο ρεύµα. Αν µιλήσουµε µε οικονοµικούς όρους, διαπιστώνουµε το 
µεγάλο όφελος στην εξοικονόµηση της ενέργειας, αρκεί να υπολο-
γίσουµε ότι τα παλιά φωτιστικά που είχε ο δρόµος ήταν νατρίου µε 
λάµπες 500 watt, ενώ τα νέα led έχουν λάµπες που δεν ξεπερνούν 
τα 40 watt. Εποµένως, όταν µιλάµε για µια διαδροµή από την Αθή-
να µέχρι το Σούνιο, µπορούµε να αντιληφθούµε το µέγεθος της οι-
κονοµίας.
Ταυτόχρονα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος έχουν τοποθετηθεί τα πρώ-
τα τεχνικά µέσα καταγραφής της παραβίασης του ερυθρού σηµα-
τοδότη, µε στόχο την αποτροπή αυτής της τόσο επικίνδυνης παρά-
βασης. Τα τεχνικά µέσα καταγράφουν, κατά µέσο όρο, σχεδόν 300 
παραβιάσεις του κόκκινου σηµατοδότη, σε µία µόνο διασταύρωση 
µέσα στο εικοσιτετράωρο.
Η νέα λεωφόρος Ποσειδώνος διαθέτει καινούργιες πινακίδες σή-
µανσης και νέες διαγραµµίσεις, ενώ έχει ενισχυθεί σηµαντικά η 
προσβασιµότητα για την ασφάλεια των πεζών. Οι δύο νέες πεζογέ-
φυρες στον Φλοίσβο και στον Άλιµο διευκολύνουν σηµαντικά τη δι-
έλευση των πεζών και την κυκλοφορία. Ο συνδυασµός των συντο-
νισµένων ενεργειών που έχουν γίνει στην παραλιακή, µαζί µε το 
«νοικοκύρεµα» των κεντρικών νησίδων και την περιποίηση του πρα-
σίνου, έχουν αλλάξει την εικόνα του παραλιακού µετώπου και έχουν 
κάνει τις διαδροµές ασφαλέστερες.
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Σχο-
λή Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική 
Αγωγή», την οποία ίδρυσε ο ίδιος πριν 
από 28 χρόνια. 

«Ο συγγραφέας προχωρεί πέραν 
µιας συνηθισµένης προσέγγισης, επι-
διώκοντας ευθύβολα να αναδείξει την 
πανάρχαια τέχνη της πειθούς για τον 
άνθρωπο του σήµερα και του αύριο», 
τόνισε χαρακτηριστικά η Καθηγήτρια, 
Προέδρος Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών & Πολιτισµικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, κα Γε-
ωργία Ξανθάκη-Καραµάνου, η οποία 
προλόγισε την εκδήλωση. 

Στη συνέχεια, οι οµιλητές τόνισαν 
τον ξεχωριστό τρόπο µε τον οποίο µε-
ταδίδεται η γνώση στο βιβλίο του Άδω-
νι Γεωργιάδη, σηµειώνοντας το πόσο 
χρήσιµο είναι να υπάρχουν απλές και 
ξεκάθαρες οδηγίες για κάθε υποψήφιο 
καλό ρήτορα, όπως για παράδειγµα το 
πώς µπορεί να «συνδεθεί» µε το κοινό 
του, πώς να τοποθετήσει τη φωνή και 
τον τόνο της οµιλίας του, πώς να δια-
τηρεί την ψυχραιµία του στις δύσκολες 
καταστάσεις, πώς να κερδίζει στις τηλε-
οπτικές συνεντεύξεις, πώς να κατακτά 
το ακροατήριό του και πολλά ακόµη. 

Ο Μάκης Βορίδης επεσήµανε τη 
σηµασία ενός τέτοιου βιβλίου σήµε-
ρα, καθώς, όπως είπε, «αποτελεί ένα 
πραγµατικό εγχειρίδιο για κάθε καλό 
ρήτορα. Γιατί δεν αρκεί µόνο το ταλέ-
ντο. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και 
φυσικά ουσιαστικές τεχνικές για να 
κερδίσεις το ακροατήριό σου, τεχνι-
κές που αναφέρονται αναλυτικά από 
τον Άδωνι Γεωργιάδη. Του χρωστάµε 
πολλά που συνεχίζει να µεταλαµπα-
δεύει τις γνώσεις και τις αξίες των προ-
γόνων µας. Η ρητορική και ο λόγος πά-
ντα έφερνε, φέρνει και θα συνεχίσει να 
φέρνει τους ανθρώπους κοντά και πά-
ντα θα συνεχίσει να µας ενώνει».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στάθη-
κε ιδιαίτερα στο γεγονός πως το βιβλίο 
του Άδωνι Γεωργιάδη διαθέτει, όπως 
είπε, «και λόγο και πάθος και ήθος, συ-
στατικά που κάνουν κάθε ρήτορα που 
ανεβαίνει στο βήµα, να διακρίνεται», 
χαρακτηρίζοντας τα «Απλά Μαθήµα-
τα Ρητορικής» «ένα πραγµατικό εγχει-
ρίδιο για κάθε άνθρωπο, που θέλει να 
εκφράσει µε σαφήνεια και αλήθεια τις 
σκέψεις του», ενώ ιδιαίτερη µνεία έκα-
νε στη δουλειά που γίνεται στη σχολή 
της Ελληνικής Αγωγής, «που µε ξεχω-
ριστό τρόπο µαθαίνει στα νέα παιδιά να 
αγαπούν τα αρχαία ελληνικά». 

Ο Γρηγόρης Ψαριανός αναφέρθη-
κε στην αξία της ελληνικής γλώσσας, 
δηλώνοντας πως «οι νέοι άνθρωποι θα 
πρέπει να µάθουν όλα τα πολύτιµα που 
πρεσβεύει», συµπληρώνοντας πως 
«πράγµατι, η ρητορική είναι υψηλή τέ-
χνη και ο κος Γεωργιάδης έχει κάνει 
µια εξαιρετική και ξεχωριστή δουλειά 
στο βιβλίο του αυτό», ενώ ο Μιχάλης 
∆ηµητρακόπουλος στάθηκε, µεταξύ 
άλλων, στο ότι «οι συµβουλές που µε 
τόσο απλό και κατανοητό τρόπο µοιρά-
ζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, µπορούν 
να γίνουν ένα αληθινό εργαλείο στα 
χέρια των ανθρώπων που θέλουν να 
κερδίσουν το κοινό τους», χαρακτηρί-
ζοντας τα Μαθήµατα Ρητορικής «πολύ-
τιµα», αφού όπως χαρακτηριστικά ση-
µείωσε «το ταλέντο δεν φτάνει για να 

ξεχωρίσει κάποιος. Χρειάζεται πάντα 
και η αλήθεια του λόγου». 

Ο Άρης Πορτοσάλτε µίλησε για 
τους λόγους που ένα τέτοιο βιβλίο είναι 
σήµερα πιο επίκαιρο από ποτέ, µια που 
«κάθε ρήτορας που θέλει µε αλήθεια 
και πειθώ να αιχµαλωτίσει το ακροα-
τήριό του, µπορεί να ακολουθήσει τις 
οδηγίες του συγγραφέα που αγαπά µε 
τρόπο βαθύ και αληθινό, τόσο τη γλώσ-
σα όσο και την ιστορία µας». 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, εξαιρετικά 
ευδιάθετος, αντάλλαξε αστεία και πει-

ράγµατα µε τους οµιλητές σε µια συ-
ζήτηση ανθρώπινη και αληθινή, οµο-
λογώντας πως «η συγγραφή και τα 
βιβλία έχουν πάντα ξεχωριστή θέση 
στην καρδιά µου». Μάλιστα, µοιράστη-
κε άγνωστα περιστατικά, αλλά και ση-
µαντικές στιγµές κατά τη διάρκεια των 
25 χρόνων της διδασκαλίας του στην 
«Ελληνική Αγωγή». 

Εκµυστηρεύτηκε δε, ότι είναι τε-
ράστια η χαρά του όταν βλέπει ανθρώ-
πους να κατακτούν το βήµα, στηριζό-
µενοι στις δικές του οδηγίες και τα δικά 
του «Απλά Μαθήµατα Ρητορικής», συ-
µπληρώνοντας πως «στην Αρχαία Ελ-
λάδα ήταν απαραίτητο για όλους να κά-
νουν µαθήµατα ρητορικής, αφού έτσι 
είχαν τη δυνατότητα και τις γνώσεις 
να ξεχωρίζουν εύκολα τους δηµαγω-

γούς». Υποσχέθηκε µάλιστα στους φί-
λους του, πως το βιβλίο αυτό είναι µόνο 
η αρχή της συγγραφικής του δράσης, 
αφού σύντοµα θα ακολουθήσουν κι 
άλλα µε πρώτο στη σειρά τα «Μαθή-
µατα Ιστορίας», µια που ο Υπουργός 
Ανάπτυξης είναι δεινός γνώστης και 
λάτρης της Ιστορίας. 

Οι οµιλητές συµφώνησαν οµόφω-
να πως δεν µιλάµε για «Απλά Μαθή-
µατα Ρητορικής», αλλά για «Πολύτιµα 
Μαθήµατα Ρητορικής»!

Η  «Ελληνική Αγωγή» διαθέτει, 
ήδη, µια σειρά έργων του Άδωνι Γε-
ωργιάδη σε ψηφιακή µορφή, αλλά 
και πολλά ακόµα έργα για τη διδασκα-
λία των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστο-
ρίας και της Φιλοσοφίας, τόσο σε παι-
διά όσο και σε ενήλικες. 

Ποιοι παρευρέθηκαν
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ση-
µαντικοί πολιτικοί, µεταξύ των οποί-
ων, οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώ-
νης Σαµαράς και Παναγιώτης 
Πικραµένος. Επίσης, το «παρών» 
έδωσαν τα µέλη του Υπουργικού 
Συµβουλίου, Κωστής Χατζηδάκης, 
Νίκη Κεραµέως, Θάνος Πλεύρης, Νί-
κος Παπαθανάσης, Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης, Γιάννης Τσακίρης, Χρίστος 
∆ήµας, Νίκος Χαρδαλιάς, Ζωή Ρά-
πτη, ∆όµνα Μιχαηλίδου, Γιώργος 
Στύλιος, ο πρώην υπουργός και βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέ-
ας Λοβέρδος και πολλοί βουλευτές. 
Παρόντες, επίσης, ήταν ο Γραµµατέ-
ας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.∆. 
Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός ∆ι-
ευθυντής της Ν.∆ και Πρόεδρος του 
ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατού-
λης, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα 
Παγώνη, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ 
Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του 
ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δη-
µοσιογράφοι, µαθητές της «Ελληνι-
κής Αγωγής» και πλήθος κόσµου.
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Σ
τις προϋποθέσεις και στη δι-
αδικασία που κάποιος μπο-
ρεί να αποκτήσει Ελληνική 
ιθαγένεια, στα παιδιά της 

δεύτερης και τρίτης γενιάς που έχουν 
γεννηθεί στη χώρα μας, αλλά και στους 
Ουκρανούς που έρχονται ως πρόσφυ-
γες στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Γενι-
κός Γραμματέας Ιθαγένειας κος Αθα-
νάσιος Μπαλέρμπας, μιλώντας στην 
Today Press.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη.

n Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και 
ποια είναι η διαδικασία για να απο-
κτήσει κάποιος ιθαγένεια στην Ελ-
λάδα;
Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας μπο-
ρεί να γίνει με διαφορετικές νομικές βά-
σεις. 

Η βασική αρχή του Κώδικα Ελληνι-
κής Ιθαγένειας, που έχει τις ρίζες της στα 
Συντάγματα του Αγώνα του 1821, είναι 
ότι το παιδί του Έλληνα είναι Έλληνας, 
σύμφωνα με την αρχή του «δικαίου του 
αίματος» που ακολουθούμε ως κράτος, 
από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας. 
Στη συνέχεια, η ελληνική ιθαγένεια 
ενός προσώπου μπορεί να διαπιστωθεί 
με πράξη καθορισμού, εφόσον τα ληξι-
αρχικά γεγονότα από τα οποία προήλ-
θε δεν είναι πλήρως διευκρινισμένα. Δι-
αφορετικές προϋποθέσεις ισχύουν για 
την πολιτογράφηση των αλλοδαπών, 
που όμως είναι Έλληνες ομογενείς. Η 
διαπίστωση της εθνικής τους καταγω-
γής, όπως και η ύπαρξη εθνικής συνεί-

δησης οδηγούν στην απόκτηση από μέ-
ρους τους της ελληνικής ιθαγένειας. Οι 
αλλογενείς αλλοδαποί που διαμένουν 
στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα και επιθυμούν να πολιτογραφηθούν 
Έλληνες πολίτες, αρχικά, θα πρέπει να 
αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκει-
ας Γνώσεων Πολιτογράφησης (ΠΕΓΠ) 
και στη συνέχεια να αιτηθούν την πολι-
τογράφησή τους. Οι εξετάσεις για το ΠΕ-
ΓΠ διεξάγονται σταθερά δύο φορές τον 
χρόνο, κατά το πρότυπο των Πανελλα-
δικών εξετάσεων. Τα θέματα εξέτασης 
αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων που 
είναι ανοιχτή στον κάθε ενδιαφερόμε-
νο και έχει, εκτός από τα θέματα, και τις 
απαντήσεις τους. Η εξέταση αφορά την 
Ελληνική γλώσσα σε επίπεδο Β1, κα-
θώς και θέματα ιστορίας, γεωγραφίας, 
πολιτισμού και πολιτικών θεσμών του 
τόπου μας.

Με τη διαπίστωση της οικονομι-
κής και κοινωνικής τους ένταξης και 
εφόσον οι υπηρεσίες πιστοποιήσουν 
ότι δεν υπάρχει ζήτημα δημόσιας τάξης 
και εθνικής ασφάλειας, η πολιτογράφη-
σή τους ολοκληρώνεται με την έκδοση 
Φ.Ε.Κ. και την ορκωμοσία τους.

n Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον 
από παιδιά δεύτερης και τρίτης γε-
νιάς που έχουν γεννηθεί στην Ελλά-
δα, ώστε να πάρουν ελληνική υπη-
κοότητα; 
Από  τη δημοσίευση του Ν. 4332/2015, 
με αντικείμενο τη δεύτερη και τρίτη γε-
νιά μεταναστών, τα παιδιά των αλλοδα-

πών που γεννήθηκαν ή παρακολούθη-
σαν ελληνικό σχολείο έχουν δείξει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση 
της ελληνικής ιθαγένειας. Αυτό είναι 
φυσικό, αφού τα περισσότερα από αυ-
τά παιδιά δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώ-
ρα από την πατρίδα μας, ενώ έχουν δη-
μιουργήσει ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς 
με την κοινωνία μας, στην ουσία είναι 
κομμάτι της.

Έτσι, από το 2016 έχουν κατατεθεί 
στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας περίπου 120.000 αιτήσεις 
απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας 
από αλλοδαπούς, που είτε γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα και πήγαν σχολείο εδώ εί-
τε ήλθαν σε πολύ μικρή ηλικία και πή-
γαν σχολείο στη χώρα μας. Από αυτές 
τις αιτήσεις, έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
για περίπου 100.000.

Εκκρεμούν, δηλαδή, και βρίσκονται 
σε επεξεργασία περίπου 20.000 αιτήσεις 
που ως τις αρχές του ερχόμενου έτους θα 
έχουν απαντηθεί.

Ήδη, από το 2021 έχουν ιδρυθεί σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου εντο-
πίζεται και ο μεγαλύτερος όγκος των 
αιτήσεων, δύο νέες Διευθύνσεις που 
ασχολούνται αποκλειστικά με το συ-
γκεκριμένο αντικείμενο. Ταυτόχρονα, 

με την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών 
που σχεδιάζουμε, αισιοδοξούμε πως θα 
βελτιώσουμε σημαντικά τις διαδικασίες. 
Στρατηγικός μας στόχος είναι ο εξορθο-
λογισμός και η επιτάχυνση της διαδικα-
σίας κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, 
για όσους αλλοδαπούς παρακολουθούν 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα και μεγα-
λώνουν, έχοντας την Ελλάδα ως πατρί-
δα τους.

 
n Είδαμε στο παρελθόν μια συνερ-
γασία μεταξύ των υπουργείων Εσω-
τερικών και Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, για να εκσυγχρονιστούν και 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που 
αφορούν την Ελληνική ιθαγένεια. 
Πείτε μου περισσότερα γι’ αυτό.
Η ψηφιοποίηση της λειτουργίας της Γε-
νικής Γραμματείας Ιθαγένειας είναι ο 
μεγάλος μας στόχος. Δεν απλοποιεί και 
επιταχύνει μόνο τη διοικητική λειτουρ-
γία. Εξασφαλίζει την απαραίτητη διαφά-
νεια και λογοδοσία. Ήδη, η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα των εξετάσεων πολιτογρά-
φησης που δημιουργήθηκε σχεδόν σε 
δέκα μέρες και συνεχώς βελτιώνεται, 
είναι το πρώτο δείγμα αυτής της συ-
νεργασίας. Τα στελέχη του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησής μας, έχουν 
συνδράμει αποφασιστικά και αποτελε-
σματικά στον τομέα αυτό. Σε λίγο, θα εί-
ναι πραγματικότητα και ο ψηφιακός φά-
κελος αίτησης πολιτογράφησης και οι 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων με 
όλες τις βάσεις δεδομένων του δημόσι-
ου τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΈΡΜΠΑΣ

ΓΈΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΙΘΑΓΈΝΈΙΑΣ

«Ιθαγένεια για όσους
πάνε σχολείο και έχουν 

την Έλλάδα πατρίδα τους»
«Η διαπίστωση της εθνικής τους καταγωγής, όπως και η ύπαρξη εθνικής

συνείδησης οδηγούν στην απόκτησή της – Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες» 

Τα παιδιά των 
αλλοδαπών που 
γεννήθηκαν ή 
παρακολούθησαν 
ελληνικό σχολείο 
έχουν δείξει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον 
για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. 
Αυτό είναι φυσικό, 
αφού τα περισσότερα 
από αυτά παιδιά 
δεν έχουν γνωρίσει 
άλλη χώρα από την 
πατρίδα μας, ενώ 
έχουν δημιουργήσει 
ιδιαίτερα ισχυρούς 
δεσμούς με την 
κοινωνία μας,
στην ουσία είναι 
κομμάτι της.

Της Δήμητρας Κούτρα
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συνάδελφο Γενικό Γραμματέα κο Χρι-
στόπουλο για την αμέριστη βοήθειά του, 
όπως και τον υπουργό κο Πιερρακάκη 
για τη στήριξή του στον σχεδιασμό μας.

Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώ-
σω ότι δρομολογούμε και την πλήρη ψη-
φιοποίηση του συνόλου των αρχείων της 
Ιθαγένειας, τα οποία εκ του νόμου δεν κα-
ταστρέφονται. Τα αρχεία αυτά, στην ου-
σία, αποτυπώνουν την ιστορία του κρά-
τους μας. Η ψηφιοποίηση αυτή θα γίνει 
με χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημο-
σύνης και στον τομέα αυτό έχουμε ως 
Τεχνικό Σύμβουλο το Πανεπιστήμιο της 
Πάτρας, κάτω από την επίβλεψη και το 
προσωπικό ενδιαφέρον του Πρύτανή 
του, κου Χρ. Μπούρα. Κατ’ αυτό τον τρό-
πο, τα αρχεία αυτά θα καταστούν απόλυ-
τα λειτουργικά και θα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν από τα πληροφοριακά μας 
συστήματα.

n Αναλύστε μου το μνημόνιο συ-
νεργασίας μεταξύ υπουργείου Εσω-
τερικών και Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ.   
Ο υπουργός κος Βορίδης υπέγραψε 
πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με 
την Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυ-
γες. Ανάμεσα στα θέματα που απασχο-
λούν την Ύπατη Αρμοστεία, είναι και αυ-
τό των ανιθαγενών για τους οποίους, ως 
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, μπορού-
με να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δι-
απίστωση της ανιθαγένειάς τους. Έτσι, 
συνεργαζόμαστε σε αυτό το πολύπλοκο 
νομικό ζήτημα, που όμως έχει μια πο-
λύ σημαντική ανθρωπιστική διάσταση. 
Επίσης, η Ύπατη Αρμοστεία έχει και εύ-
λογο ενδιαφέρον για τους δικαιούχους 

διεθνούς προστασίας που επιλέγουν, 
μετά από μακρόχρονη παραμονή στη 
χώρα μας και εφόσον πληρούν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις να γίνουν Έλλη-
νες πολίτες. Αντιλαμβάνεστε ότι κατ’ αυ-
τό τον τρόπο λήγει και το καθεστώς του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Με 
την Ύπατη Αρμοστεία, λοιπόν, συνερ-
γαζόμαστε σε μια σειρά τεχνικών θεμά-
των, όπως εκδόσεις, διοργάνωση ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων και τεχνική 
υποστήριξη. Σημαντική, επίσης, είναι 
η συνεργασία μας σε θέματα εξωστρέ-
φειας. Συγκεκριμένα, ύστερα από πρό-
σκληση της Ύπατης Αρμοστείας, στελέ-
χη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας 
παρουσιάζουν σε στελέχη αντίστοιχων 
υπηρεσιών τρίτων χωρών τόσο το νομι-
κό πλαίσιο που έχουμε διαμορφώσει 
όσο και τις διαδικασίες μας, ως βέλτι-
στες διοικητικές πρακτικές.

n Είναι πιο εύκολο θα αποκτήσει 
ένας  Έλληνας ιθαγένεια σε μια ξέ-
νη χώρα ή ένας  ξένος στην Ελλάδα; 
Η απονομή ιθαγένειας είναι αποκλει-
στικό προνόμιο κάθε κράτους, το οποίο 
θεσπίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδι-
κασίες που αυτό επιθυμεί, για να εντά-
ξει στο εκλογικό του σώμα τους αλλο-
δαπούς, που εκείνο επιλέγει. Κατ’ αυτό 
τον τρόπο, κάθε κράτος θέτει το πλαί-
σιο για την πολιτογράφηση αλλοδα-
πών ανάλογα με το ιστορικό, κοινωνικό 
και οικονομικό του υπόβαθρο. Το δικό 
μας πλαίσιο δίνει έμφαση στη πολιτει-
ότητα, δηλαδή στη δυνατότητα αυτού 
που θα πολιτογραφηθεί να αντιλαμβά-
νεται τα δημόσια θέματα και να συμμε-
τέχει σε αυτά. 

n Πώς μπορεί κάποιος να γίνει Έλ-
ληνας πολίτης και να συναποφασί-
ζει για το μέλλον της χώρας, αν δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στα καθή-
κοντα του Έλληνα πολίτη και αν δε 
έχει ειλικρινά αισθήματα αγάπης 
για τον τόπο μας;
Τώρα, αναφορικά με τα ισχύοντα σε 
άλλα κράτη, ακόμα και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, έχουμε περιπτώσεις όπου 
ένας Έλληνας αν θέλει να γίνει πολίτης, 
παραδείγματος χάριν της Αυστρίας ή 
της Ολλανδίας, θα πρέπει οικειοθελώς 
να αποβάλλει την ελληνική του ιθαγέ-
νεια. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδεικτικά 
να αναφέρουμε εδώ τις ΗΠΑ και τη Ρω-
σία, αν ένας Έλληνας με αμερικανική ή 
με ρωσική ιθαγένεια διοριστεί στο δη-
μόσιο, τότε υποχρεώνεται να αποβάλλει 
την ελληνική ιθαγένεια, στη λογική ότι 
πρέπει να είναι αφοσιωμένος αποκλει-
στικά στο κράτος, στον δημόσιο τομέα 
του οποίου υπηρετεί.

Σε άλλα κράτη η πολιτογράφηση 
έχει «δοκιμαστική» περίοδο. Δηλαδή, 
αν κάποιος ξένος που έχει πολιτογραφη-
θεί επιδείξει παραβατική συμπεριφορά 
σε ένα διάστημα τριών ή πέντε ετών, τό-
τε η ιθαγένεια που πήρε ανακαλείται. Ως 
προς τις προϋποθέσεις για πολιτογράφη-
ση σε άλλες χώρες, οι απαιτήσεις γνώ-
σης της γλώσσας είναι υψηλότερες από 
τη δική μας. Ή οι γνώσεις που ζητούνται 
από τον υποψήφιο για πολιτογράφηση 
επικεντρώνονται σε ζητήματα, που το 
κράτος θεωρεί πρωταρχικά, όπως π.χ. 
το φορολογικό ή το εκπαιδευτικό σύ-
στημα μιας χώρας. Σε κάθε περίπτωση, 
οι τρόποι με τους οποίους ένα κράτος 
εντάσσει κάποιον αλλοδαπό στο σώμα 
των πολιτών του αντανακλά τις βασικές 

αξίες και αρχές, που διέπουν την ιστο-
ρία, την κοινωνική του πραγματικότητα 
και τη νομική του υπόσταση.      

n Τι θα γίνει με τους Ουκρανούς 
που έρχονται στη χώρα μας; Η ελ-
ληνική κυβέρνηση έχει μεριμνήσει 
γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Θα πά-
ρουν ελληνική ιθαγένεια κάποιοι 
από τους Ουκρανούς, και αν ναι, με 
ποιον τρόπο; 
Στο ζήτημα των Ουκρανών πολιτών 
ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις πολιτο-
γράφησης με τους υπόλοιπους αλλοδα-
πούς. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις 
η επικαιροποίηση κάποιων δικαιολογη-
τικών από τις ουκρανικές αρχές παρα-
λείπεται, καθώς λόγω των πολεμικών 
συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, 
η απρόσκοπτη λειτουργία των ουκρα-
νικών δημόσιων υπηρεσιών δεν είναι 
δεδομένη.

n Άτομα που ζητάνε στη χώρα μας 
άσυλο και το παίρνουν, μπορούν να 
λάβουν μελλοντικά και ιθαγένεια, 
και αν ναι, ποιες είναι οι προϋποθέ-
σεις για να την λάβουν;
Προτεραιότητα έχει δοθεί και στους 
ομογενείς μας από την Ουκρανία, που 
ζητούν την ελληνική ιθαγένεια. Δυστυ-
χώς, λόγω των ελλείψεων προσωπικού 
στο Προξενείο μας στη Μαριούπολη, η 
αλληλογραφία του με τις υπηρεσίες Ιθα-
γένειας παρουσίαζε προβλήματα. Μετά 
από εντολή μας, η Κεντρική Διεύθυν-
ση Ιθαγένειας έχει προτάξει την εξέτα-
ση των περιπτώσεων των ομογενών 
μας από εκεί και προσπαθεί να ξεπερά-
σει τους σκοπέλους της γραφειοκρατίας. 
Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουν εκ-
δοθεί αποφάσεις για το σύνολο των αι-
τήσεων των ομογενών μας από την Ου-
κρανία.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασί-
ας μπορούν να αιτηθούν την ελληνική 
ιθαγένεια ακριβώς με τις ίδιες προϋπο-
θέσεις, που την αιτούνται όλοι οι αλλο-

γενείς αλλοδαποί. Δηλαδή, μόλις συ-
μπληρώσουν πάνω από επτά χρόνια 
πλήρους παραμονής στη χώρα και απο-
κτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας 
Γνώσεων, μετά τις πανελλαδικού τύπου 
εξετάζεις που διοργανώνονται δύο φο-
ρές τον χρόνο από τη Γενική Γραμματεία 
Ιθαγένειας, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και μπορούν να αποδεί-
ξουν την οικονομική και κοινωνική τους 
ένταξη. Εφόσον, λοιπόν, έχουν τις προ-
απαιτούμενες προϋποθέσεις και φυσικά 
το επιθυμούν, μπορούν να γίνουν Έλλη-
νες πολίτες. 

n Εθνικός στόχος είναι η πάταξη της 
διαφθοράς. Με ποιο τρόπο θα επι-
τευχθεί κατά την γνώμη σας αυτό; 
Σε ένα κράτος δικαίου οι δημόσιες υπη-
ρεσίες οφείλουν να λειτουργούν σε 
ένα πλαίσιο διαφάνειας, ακεραιότητας 
και λογοδοσίας. Η απόδοση της ελλη-
νικής ιθαγένειας βρίσκεται στον πυρή-
να των αρμοδιοτήτων του κράτους μας 
και καθορίζει τη φυσιογνωμία του, τό-
σο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό. Επομένως, από τις πρώτες ενέρ-
γειες που κάναμε μετά τη σύσταση της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ήταν 
να εγκαινιάσουμε μια στενή συνεργα-
σία με την τότε νεοσύστατη Εθνική Αρ-
χή Διαφάνειας. Αποτέλεσμα αυτής της 
συνεργασίας, που αποτυπώθηκε σε 
δύο σχετικά μνημόνια, ήταν η εκπόνη-
ση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης για 
τους κινδύνους διαφθοράς και κακοδιοί-
κησης στις διαδικασίες απόδοσης ιθαγέ-
νειας. Στα πορίσματα αυτής της μελέτης 
βασίστηκαν οι αλλαγές, που δρομολο-
γήθηκαν στο τέλος του 2020 στη δια-
δικασία πολιτογράφησης αλλογενών. 
Επίσης, με βάση τα συμπεράσματα της 
μελέτης αυτής, προχωράμε στη διοικητι-
κή αναδιάρθρωση και στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό των υπηρεσιών της Γενι-
κής Γραμματείας Ιθαγένειας. Επιπλέον, 
η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας είναι ο 
πρώτος δημόσιος φορέας που απέκτησε 
στοχευμένο στις ανάγκες της οδηγό ακε-
ραιότητας και λογοδοσίας. Τόσο ο Διοι-
κητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
κος Άγγελος Μπίνης όσο και τα στελέ-
χη της βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό 
μας, για μια σειρά ελέγχων που πραγ-
ματοποιούνται στις κατά τόπους υπηρε-
σίες Ιθαγένειας. Κατ’ αυτό τον τρόπο και 
εξαιτίας και των νομοθετικών αλλαγών 
που έχουν συντελεστεί, οι καταγγελίες 
για κακοδιοίκηση ή διαφθορά στον το-
μέα μας έχουν μηδενιστεί.

«Κάθε κράτος θέτει το πλαίσιο για την πολιτογράφηση 
αλλοδαπών ανάλογα με το ιστορικό, κοινωνικό και 
οικονομικό του υπόβαθρο. Το δικό μας πλαίσιο δίνει 
έμφαση στη πολιτειότητα, δηλαδή στη δυνατότητα 
αυτού που θα πολιτογραφηθεί να αντιλαμβάνεται τα 
δημόσια θέματα και να συμμετέχει σε αυτά», λέει ο Γενικός 
Γραμματέας Ιθαγένειας κος Αθανάσιος Μπαλέρμπας, 
μιλώντας στην Δήμητρα Κούτρα



Α
λλάζουν οι συνήθει-
ες των Ελλήνων στο 
είδος και τον τύπο κα-
φέ που καταναλώνουν 

καθηµερινά, µε το φρέντο να σκαρ-
φαλώνει στην κορυφή των προτιµή-
σεων, αφήνοντας αρκετά πίσω τον 
φραπέ, ωστόσο, δεν αλλάζει η συ-
νήθεια ένας καφές να διαρκεί πολ-
λές ώρες, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ελληνικής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ).

«Φρέντο, εσπρέσο και καπουτσί-
νο αντικαθιστούν τον φραπέ στα κα-
ταστήµατα, ενώ οι κάψουλες αντικα-
θιστούν τον χύµα καφέ στα σπίτια», 
αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΕΚ, 
Γιάννης Μπενόπουλος.

Όπως είπε, η πανδηµία βελτίω-
σε τον εξοπλισµό για την παρασκευή 
ροφήµατος στα σπίτια, ενώ ερωτη-
θείς για το εάν υπάρχουν διαφορές 
στον τρόπο που πίνουν οι γυναίκες 
και οι άνδρες τον καφέ τους, απά-
ντησε πως µπορεί να µην υπάρχουν 
ακριβή στατιστικά στοιχεία, «αλ-
λά φαίνεται πως οι γυναίκες προ-
τιµούν καφέδες µε γάλα, εν αντιθέ-
σει µε τους άντρες που τους θέλουν 
χωρίς».

Την τελευταία 20ετία, όπως λέει 
ο ίδιος, καταγράφεται χρόνο µε τον 
χρόνο µία σταθερή άνοδος της κατα-
νάλωσης καφέ. Επίσης, αναπτύχθη-
καν ιδιαίτερα οι ελληνικές εταιρείες 
που παράγουν εξαιρετικής ποιότη-
τας καφέδες και η κουλτούρα του 
barista. «Έχει αναπτυχθεί η αγορά, 
έχουν επενδυθεί κεφάλαια, έχουν 
έρθει ταλέντα που βάζουν µυαλό και 
ψυχή και δηµιουργούν καινούργια 
πράγµατα και υπάρχουν πολλές σο-
βαρές ελληνικές εταιρείες που κα-
βουρδίζουν τον καφέ εδώ και φτιά-
χνουν εξαιρετικά χαρµάνια», είπε.

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοι-
χεία και παρά τη σηµαντική αύξηση 
της χονδρικής αλλά και λιανικής τι-
µής του καφέ, η κατανάλωση στο κα-
νάλι της εστίασης είναι ανοδική.

Επίσης, όπως λένε οι επιχειρη-
µατίες του καφέ, η συνολική αξία 
κατανάλωσης καφέ στην εστίαση 
είναι περίπου €3 δισ. και υπολο-
γίζεται µε βάση την τιµή του ροφή-

µατος, το οποίο πωλείται ως τελικό 
προϊόν στον καταναλωτή. Στο κα-
νάλι του σούπερ µάρκετ οι πωλή-
σεις καφέ υπολογίζονται σε περί-
που €400 εκατ.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τους υπο-
λογισµούς, οι καταναλωτές ξοδεύ-
ουν €3 δισ. τον χρόνο για καφέ, δη-
λαδή, δίνουν περισσότερα χρήµατα 
και από τον ΕΝΦΙΑ! Αυτό µεταφρά-
ζεται σε ποσό €8 εκατ. το µήνα!

Από τον φραπέ στο φρέντο
Eν αρχή ήταν ο φραπέ. Είχε κατα-
ντήσει trade mark για την Ελλάδα 
και σύµφωνα µε τον αστικό µύθο, 
πριν αρκετές δεκαετίες στη Θεσσα-
λονίκη, κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ, 
τυχαία παρασκευάστηκε 

το πρώτο ρόφηµα φραπέ. Ήταν µια 
καινοτοµία που αποτέλεσε σύµβολο 

απόλαυσης και στάση ζωής για µε-
γάλη µερίδα του ελληνικού πληθυ-
σµού, για χρόνια.

Η παρασκευή του απλή και γρή-
γορη. Τα υλικά του, στιγµιαίος κα-
φές, νερό, ζάχαρη και γάλα προ-
αιρετικά. Στην αρχή, όλα αυτά τα 
χτυπούσες σε σέικερ, εξού και το 
όνοµα φραπέ από τη γαλλική λέξη 
frappe, που σε ελεύθερη µετάφρα-
ση σηµαίνει «χτυπηµένος». Έπειτα, 
καθιερώθηκε το ηλεκτρικό mixer ή 
αλλιώς η φραπεδιέρα, η οποία δη-
µιουργεί γρήγορα και εύκολα την 
πλούσια κρέµα, που κέρδισε όλους 
τους λάτρεις αυτού του κρύου ρο-
φήµατος και καθιέρωσε και 
τον θρυλικό «Λέ-

ντζο», όπως θα διαβάσετε σε διπλα-
νές στήλες.

Περνώντας τα χρόνια, άρχισε 
δειλά-δειλά να κάνει την εµφάνισή 
του στην Ελλάδα ο espresso. Στην 
αρχή, οι Έλληνες δυσκολεύτηκαν 
να αφοµοιώσουν τη φιλοσοφία του 
ιταλικού καφέ. ∆ηλαδή, µικρή πο-
σότητα, έντονη γεύση, η ελληνική 
κουλτούρα που ∆ΕΝ συνδέεται µε 
τον καφέ «στο πόδι», τα πρώτα δείγ-
µατα αυτού το ζεστού καφέ δεν ήταν 
και πολύ αισιόδοξα.

Ένας καφές για αρκετές ώρες 
Για το συγκεκριµένο, ο Γιάν-

νης Μπενόπουλος σηµειώνει 
ότι «τα ποτήρια µε τον καφέ 
µάς συνοδεύουν για αρκε-
τές ώρες, δίνοντας την αί-

σθηση ότι 

στην Ελλάδα πίνουµε πολλούς κα-
φέδες, κάτι που όµως δεν ισχύει. Ο 

Έλληνας έχει ένα καφέ δίπλα του, 
αλλά µπορεί να είναι ο ίδιος όλο το 
πρωί και ο ίδιος όλο το απόγευµα». 

Εξήγησε πως, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που αφορούν τις πωλή-
σεις και την κατανάλωση του καφέ, 
στην Ελλάδα καταναλώνεται κατά 
µέσο όρο µιάµιση κούπα καφές την 
ηµέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 
τέσσερα κιλά κατά κεφαλήν κατανά-
λωση τον χρόνο, την ώρα που στη 
Γερµανία η ετήσια κατανάλωση εί-
ναι οκτώ κιλά και στη Σκανδιναβία 
δώδεκα.

Το ελληνικό δαιµόνιο 
Και αφού ο µικρός espresso δεν 
έπιασε, το ελληνικό δαιµόνιο έκανε 
πάλι το θαύµα του. Πήρε τα στοιχεία 

που ταιριάζουν στο γευστικό προφίλ 
του Έλληνα και χρησιµοποιώντας 
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Είδος προς εξαφάνιση ο ελληνικής επινόησης φραπέ
στις καφετέριες - Επικράτηση κατά κράτος του παγωµένου espresso,

επίσης «γεννηµένος» από το ελληνικό δαιµόνιο!
Του Νίκου Παπαδόπουλου

ντήσει trade mark για την Ελλάδα 
και σύµφωνα µε τον αστικό µύθο, 
πριν αρκετές δεκαετίες στη Θεσσα-
λονίκη, κατά τη διάρκεια της ∆ΕΘ, 
τυχαία παρασκευάστηκε 

το πρώτο ρόφηµα φραπέ. Ήταν µια 
καινοτοµία που αποτέλεσε σύµβολο 

πλούσια κρέµα, που κέρδισε όλους 
τους λάτρεις αυτού του κρύου ρο-
φήµατος και καθιέρωσε και 
τον θρυλικό «Λέ-

ντζο», όπως θα διαβάσετε σε διπλα-
νές στήλες.

νης Μπενόπουλος σηµειώνει 
ότι «τα ποτήρια µε τον καφέ 
µάς συνοδεύουν για αρκε-
τές ώρες, δίνοντας την αί-

σθηση ότι 

στην Ελλάδα πίνουµε πολλούς κα-
φέδες, κάτι που όµως δεν ισχύει. Ο 

Το ελληνικό δαιµόνιο 
Και αφού ο µικρός espresso δεν 
έπιασε, το ελληνικό δαιµόνιο έκανε 
πάλι το θαύµα του. Πήρε τα στοιχεία 

που ταιριάζουν στο γευστικό προφίλ 
του Έλληνα και χρησιµοποιώντας 
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πάλι την φραπεδιέρα, δηµιούργησε 
τον κρύο espresso.

Ξεκάθαρα ελληνική καινοτο-
µία για άλλη µια φορά, ο freddo 
espresso αφοµοιώθηκε πολύ γρήγο-
ρα στην ελληνική αγορά. Σε όλα τα 
καφέ µπαρ, σύγχρονα και παραδο-
σιακά, µε µια µηχανή espresso και 
µια φραπεδιέρα, όλοι πια έχουν τη 

δυνατότητα να παρασκευάσουν τον 
κρύο καφέ που έχει τη µεγαλύτερη 
ζήτηση αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα.

Εξαγωγή και στο εξωτερικό!
Η µόδα αυτή άρχισε να εξαπλώνε-
ται και στο εξωτερικό, κυρίως από 
Έλληνες, που µετέφεραν στις χώ-
ρες στις οποίες πήγαν, τη φιλοσοφία 

και τον τρόπο παρασκευής του κρύ-
ου espresso. Και επειδή το πείραµα 
του κρύου espresso ήταν επιτυχηµέ-
νο, πήγαµε ένα βήµα πιο µακριά και 
δηµιουργήσαµε και τον κρύο καπου-
τσίνο. Έχοντας πια και τις συσκευές 
και την τεχνογνωσία, εύκολα προέ-
κυψε ένας ακόµα κρύος καφές, που 
η ζήτησή του είναι εξίσου µεγάλη. Η 

διαφορά του µε το freddo espresso 
είναι η προσθήκη κρέµας, η οποία 
έχει δηµιουργηθεί από την ανάδευ-
ση του γάλακτος στη φραπεδιέρα.

Όπως σηµειώνει ο κος Μπε-
νόπουλος, στη χώρα µας δηµιουρ-
γούνται συνεχώς καινοτοµίες και 
καινούργια προϊόντα στον χώρο 
του καφέ, καθώς «υπάρχει έντο-

νος ανταγωνισµός και πολύ ταλέ-
ντο, τόσο στην επεξεργασία όσο 
και στην παρασκευή, ενώ παράλ-
ληλα υπάρχει ένα καταναλωτικό 
κοινό διατεθειµένο να δοκιµάσει 
νέα πράγµατα».

Οπότε, πλέον, ο φραπέ αποτελεί 
είδος προς εξαφάνιση και επικρατεί 
κατά κράτος ο φρέντο…  

17
Ακόμα
πιο πικρός
θα γίνει
ο καφές 
Ακόµα πιο πικρός θα 
είναι ο καφές το επόµενο 
διάστηµα, καθώς 
έρχονται νέες αυξήσεις. 
Η τιµή του έχει, ήδη, 
ανατιµηθεί πάνω από 
7,1% και αναµένεται 
να αυξηθεί περαιτέρω 
το επόµενο διάστηµα. 
Και βέβαια, όλες οι 
ανατιµήσεις έχουν 
περάσει πλέον και στη 
λιανική, στο χάρτινο 
ποτήρι.
Όπως ήταν φυσικό, 
στην αύξηση ήρθαν 
να προστεθούν και οι 
µεγάλες αυξήσεις στα 
ναύλα. Έτσι, ενώ πρώτα 
για τη µεταφορά από τη 
Βραζιλία ενός κοντέινερ 
καφέ, 20 τόνων, τα 
ναύλα ήταν 2.000 
δολάρια, αυξήθηκαν 
σε 6.000 δολάρια. Τα 
ναύλα για τη µεταφορά 
ίδιας χωρητικότητας 
κοντέινερ, από την 
Ινδία, έφτασαν τα 
10.000 δολάρια, από 
1.900 δολάρια που ήταν 
παλαιότερα.
Πάντως, τα προβλήµατα 
στην αγορά του καφέ 
ξεκίνησαν πέρυσι το 
καλοκαίρι, λόγω του 
παγετού που έπληξε 
τις φυτείες καφέ στη 
Βραζιλία, προκαλώντας 
υπερδιπλασιασµό της 
τιµής του προϊόντος στο 
χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης.

Οι αστικοί μύθοι για τον φραπέ του Λέντζου
Ο φραπές του Λέντζου ήταν ο καλύτερος κα-
φές της εποχής στην Ελλάδα και όλοι είχαν την 
απορία, επί σειρά ετών, πώς τα καταφέρνει και 
ποιο ήταν το µυστικό συστατικό.

Η συνταγή παρέµενε επτασφράγιστο µυστι-
κό. Και τι δεν είχε ειπωθεί: Κρέµα γάλακτος, 
αβγό, µπέικιν πάουντερ ακόµα και µαρένγκα 
επινοήθηκαν από τον αστικό µύθο ως τα συστα-
τικά της επιτυχίας. Πηχτός όσο κανείς και ατελεί-
ωτος, αφού πρόσθετες συνεχώς νερό, ένιωθες 
ότι σε πείσµα της κάθε τελευταίας ρουφιξιάς… 
έβγαιναν άλλες δύο.

∆υστυχώς όµως, τα χρέη και η οικονοµική 
κρίση οδήγησαν µία από τις πιο γνωστές καφε-
τέριες της Αθήνας σε λουκέτο.

Και ποιος δεν έχει δοκιµάσει τον φραπέ του 
Λέντζου και δεν έχει κάτσει µε τις ώρες, ακόµη 
και ξηµερώµατα, στις ντυµένες µε δερµατίνη κα-
ρέκλες του. Και δεν ήταν µόνο οι Παγκρατιώτες, 
αλλά από όλη την Αθήνα έφταναν στην οδό Ευ-
τυχίδου για να απολαύσουν αυτό, που δεν µπο-
ρούσαν να πιουν αλλού και βέβαια, δεν µπορού-
σαν να τον παρασκευάσουν ούτε και στο σπίτι 
τους. Ήταν όµως, και σηµείο συνάντησης πλή-
θος επωνύµων της κοσµικής Αθήνας.

Πιο διάσηµος και από τον εφευρέτη!
Ο ιδιοκτήτης Χρήστος Λέντζος έγινε πιο δι-

άσηµος ακόµα και από τον εφευρέτη του εθνι-
κού µας ροφήµατος. Ο ∆ηµήτρης Βακόνδιος τον 
λάνσαρε το 1957, αντικαθιστώντας τη σοκολάτα 
µε τον καφέ, ο Λέντζος όµως έκανε τη διαφο-
ρά, δηµιουργώντας τον µύθο της καφετέριάς του.

«Το µαγαζί ξεκίνησε ως ζαχαροπλαστείο πο-
λυτελείας το 1964. Φτιάχναµε πολύ ωραίες πά-
στες και τις σερβίραµε στον κόσµο, µαζί µε το κα-
φεδάκι του. Μια ηµέρα είχα µπει πίσω από τον 
µπουφέ, επειδή έλειπε µια κοπέλα µε άδεια. Εκεί 
που καθόµουν, πειραµατιζόµουν και µου ήρθε η 
ιδέα να ανακατέψω στο µίξερ τον καφέ µε διαφο-
ρετική δοσολογία. Αυτό ήταν! Ο πρώτος «φρα-
πέ α λα Λέντζος» σερβιρίστηκε και από τότε έγινε 
ανάρπαστος», έχει πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

Επρόκειτο για ένα πολύ δυνατό καφέ µε 
πλούσια γεύση, που έφερνε κάτι σε τιραµισού. 
Ο αφρός του ήταν τόσο πυκνός που κοβόταν µε 
το µαχαίρι.

Κρυφά συστατικά δεν υπήρχαν όµως. Το µυ-
στικό ήταν η αφθονία σε καφέ και ζάχαρη και 
το χτύπηµα σε µεγάλο γυάλινο και όχι πλαστικό 

µπλέντερ, για αρκετή ώρα. Μυστικό, που χρειά-
στηκε να περάσουν σχεδόν έξι δεκαετίες για να 
αποκαλυφθεί!

Και το είπε ο ίδιος ο Λέντζος, αργότερα αφού 
είχε µπει λουκέτο στο µαγαζί: «Η χονδρική συ-
σκευασία νες καφέ των 2,5 κιλών υπολογίζεται 
ότι αντιστοιχεί στις καφετέριες σε 1.000 δόσεις 
καφέ. Eγώ δεν έβγαζα ούτε 400. Oι υπόλοιποι 
τσιγκουνεύονταν τη δόση. Έφτιαχνα γλυκό µείγ-
µα και για τον µέτριο έβαζα από πάνω έξτρα κα-
φέ», είχε πει. 

Συνεπώς, η δοσολογία ήταν µία και κάτι κου-
ταλιά της σούπας νες καφε και µία κούπα ζάχαρη. 
Όλοι οι καφέδες έβγαιναν γλυκοί από το µπλέ-
ντερ και ήταν οι µεγάλες δόσεις και το καλό χτύ-
πηµα που δηµιουργούσαν αυτό το πλούσιο, πη-
χτό µείγµα. Για όσους ήθελαν µέτριο, ο Λέντζος 
προσέθετε µια κουταλιά καφέ από πάνω -γνωστό 
και ως «καπέλο»- για να µειώσει τη γλύκα. Σκέ-
το καφέ δεν σέρβιρε, γιατί η κρέµα ήθελε ζάχα-
ρη για να γίνει.

Φραπές του Λέντζου: Έγινε τραγούδι από το 
1982

Η καφετέρια έκλεισε τον Φεβρουάριο του 
2013, όταν ο Χρήστος Λέντζος ήταν 79 ετών. Λί-
γο η επιδροµή του εσπρέσο, λίγο η έλλειψη ανα-
καίνισης και το άνοιγµα νέων µαγαζιών που λει-
τούργησαν ως στέκια, συνέθεσαν την απόφαση 
για το λουκέτο. Από κοντά και τα χρέη...

Έγινε και τραγούδι 
Από το 1982, όµως, το µαγαζί είχε γίνει τρα-

γούδι. Σε στίχους του Μάνου Ρασούλη και µου-
σική του Χρήστου Νικολόπουλου, που το τραγού-
δησε ο ∆ηµήτρης Κοντογιάννης.

 «Καθόµουνα στου Λέντζου και έπινα καφέ. 
Και βλέπω έναν τύπο µαζί µε σένανε. Και σκύ-
βω το κεφάλι να µη µε δεις εσύ. Θολώνει το µυα-
λό µου και σκίζεται η Γη. Τριγύρω κουβεντιάζανε 
για τα πολιτικά και πώς ο Μαύρος σούταρε δο-
κάρι την µπαλιά. Κι εγώ ο µαύρος τώρα δα βλέ-
πω πως µια στιγµή, να σβήσει η ζωή µου ήτανε 
αρκετή. Τ’ Αγίου Βαλεντίνου, αχ πίκρα και καη-
µέ, καθόµουνα στου Λέντζου και έπινα καφέ…»

Όπως έχει δηλώσει ο γνωστός λαϊκός ερµη-
νευτής, το τραγούδι είναι βιωµατικό και γράφτη-
κε από τον Ρασούλη, αφότου του συνέβη αυτό 
που περιγράφεται. Ήταν θαµώνας του µαγαζιού 
και το περιστατικό έλαβε χώρα ανήµερα του Αγί-
ου Βαλεντίνου, το ’82.

Η μαγική συνταγή 
Ο ίδιος ο Χρήστος Λέντζος έχει 
περιγράψει πώς ανακάλυψε τον καφέ 
του: «Μέχρι το 1971 δεν υπήρχε 
πουθενά καφές φραπέ. Υπήρχαν, 
όµως, κάποιοι που έβαζαν τον καφέ 
και τη ζάχαρη σε ένα ποτήρι και 
στη συνέχεια ανακάτευαν έντονα 
µε το καλαµάκι. Η πρώτη σοβαρή 
προσπάθεια είχε γίνει λίγα χρόνια 
νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και πάλι το αποτέλεσµα δεν ήταν 
όπως έπρεπε, γιατί ο καφετζής 
χτυπούσε ελαφρά τον καφέ µε 
shaker και όταν τον σέρβιρε ήταν 
σαν νεράκι. Ένα µεσηµέρι, που 
ήµουν µόνος πίσω από τον µπουφέ 
της καφετέριας, αποφάσισα να 
πειραµατιστώ µε τους καφέδες. Μετά 
από αρκετές δοκιµές και µπόλικες 
αποτυχηµένες προσπάθειες, 
κατάφερα τελικά να φτιάξω αυτό 
που ήθελα. Πήρα το µπλέντερ, έριξα 
µέσα τέσσερις κουταλιές της σούπας 
καφέ, δύο φλιτζάνια ζάχαρη και 
ενάµιση ποτήρι νερό και αφού το 
χτύπησα πολύ καλά, βγήκε ο πρώτος 
καφές φραπέ!»
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Περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι
µπορούν να επιβιώσουν κάτω από τη γη
µε… πισίνες, γήπεδα, εκκλησίες, θέατρα
και ό,τι άλλο µπορείτε να φανταστείτε

Η 
εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία, η αίτηση της 
Φινλανδίας για ένταξη 
στη Συµµαχία και οι φό-

βοι για χρήση πυρηνικών από τη Ρω-
σία, οδήγησαν τις αρχές της χώρας να 
επαναφέρουν σε λειτουργία τα υπόγεια 
καταφύγιά τους, τα οποία δηµιουργήθη-
καν τη δεκαετία του 1960.

Η Φινλανδία εγκαταλείπει τη στρα-
τιωτική της ουδετερότητα και αφού η 
Μόσχα κλιµακώνει τις απειλές, προε-
τοιµάζεται για όλα! Ακόµη και για πυ-
ρηνική επίθεση...

Ο Τζάρµο Λίντµπεργκ, πρώ-

ην Αρχηγός Άµυνας της Φινλανδίας, 
ανέφερε ότι η πρωτεύουσα, το Ελσίνκι, 
«είναι σαν το ελβετικό τυρί, µε δεκά-
δες χιλιόµετρα τούνελ. Όλα τα αρχη-
γεία των Ενόπλων ∆υνάµεων βρίσκο-
νται σε πλαγιές κάτω από 30-40 µέτρα 
γρανίτη».

Υπάρχουν περισσότερα από 5.000 
καταφύγια στην πόλη, που µπορούν να 
φιλοξενήσουν περίπου 900.000 αν-
θρώπους, παραπάνω από τον πληθυ-
σµό της και περισσότερα από 50.000 
καταφύγια σε ολόκληρη τη χώρα, σύµ-
φωνα µε το Τµήµα Πολιτικής Άµυνας 
του Ελσίνκι.

Τα περισσότερα από αυτά είναι ιδι-
ωτικά, καθώς σύµφωνα µε τον νόµο, 
«κάθε κτίριο άνω των 1.200 τετραγω-
νικών µέτρων πρέπει να διαθέτει κατα-
φύγιο», ενώ υπάρχουν και 44 µεγάλα 
δηµόσια καταφύγια, τα οποία κατασκευ-
άστηκαν και συντηρούνται από το κρά-
τος.

Εν καιρώ ειρήνης, οι διαµορφωµέ-
νοι υπόγειοι χώροι εξυπηρετούν διάφο-
ρους σκοπούς, λειτουργώντας ως απο-
θήκες, ως αθλητικά κέντρα, ακόµα και 
ως κολυµβητήρια (τα οποία µπορούν 
να αποστραγγιστούν µέσα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα), ενώ την ίδια στιγµή 

έχουν τη δυνατότητα να µετατραπούν 
σε καταφύγια µέσα σε λιγότερο από 72 
ώρες. «Οι άνθρωποι δεν έδιναν σηµα-
σία στα καταφύγιά µας για δεκαετίες, τα 
χρησιµοποιούσαν ως αποθήκες, αλλά ο 
πόλεµος στην Ουκρανία τους έκανε να 
σκεφτούν την ετοιµότητά τους, για τον 
εαυτό και τις οικογένειές τους», δήλω-
σε ο Πέτρι Παρβιάιεν, επικεφαλής της 
Εθνικής Άµυνας του Ελσίνκι.

«Hakaniemi Arena: Πολιτεία 
χτισµένη κάτω από τη Γη!
Στα 25 µέτρα κάτω από την επιφά-
νεια της Γης, στον παιδότοπο της 

«Hakaniemi Arena», ένα τυπικό αθλη-
τικό κέντρο που ενδείκνυται για οικο-
γένειες µε µικρά παιδιά, το µοναδικό 
στοιχείο που µαρτυρά ότι εάν χρει-
αστεί, λειτουργεί και ως καταφύγιο, 
είναι µια ταµπέλα στην είσοδο του 
χώρου που γράφει «Αµυντικό Κατα-
φύγιο».

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 
η «Hakaniemi Arena» µπορεί να µετα-
τραπεί σε «υπόγειο χώρο διαβίωσης, 
όπου έως και 6.000 άνθρωποι µπο-
ρούν να ζήσουν επί εβδοµάδες ή ακό-
µα και µήνες», αναφέρει σε ρεπορτάζ 
του ο Εντ Κάµινγκ, δηµοσιογράφος 
της Βρετανικής Telegraph.

Τα σχέδια άµυνας της χώρας επι-
κεντρώνονται στη µετατροπή του υπό-
γειου συγκροτήµατος στο Ελσίνκι σε 
καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, µε την 
κατασκευή σιδηροδροµικών σταθ-
µών, χώρων στάθµευσης, εµπορικών 
κέντρων, ενώ παράλληλα υπάρχουν 
ήδη γήπεδα σόφτµπολ και πισίνες.

Σε αυτόν τον χώρο µπορούν να 
σταθµεύσουν 50.000 λεωφορεία.

Στην «Αrena», αυτή την στιγµή, 
είναι αποθηκευµένες χιλιάδες κουκέ-
τες και λειτουργούν καφετέριες, γήπε-
δα σόφτµπολ, πίστες καρτ, πάρκινγκ, 
συστήµατα φιλτραρίσµατος αέρα, προ-

Μια πόλη κάτω
από την… πόλη

ΕΛΣΙΝΚΙ
Οι Φινλανδοί επαναλειτουργούν τα υπόγεια καταφύγια,

υπό τον φόβο των πυρηνικών του Πούτιν 
Ρεπορτάζ: Γιώργος Στογιάννος
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σωρινές τουαλέτες και άλλα απαραίτη-
τα εξαρτήµατα για επιβίωση. Ανάµεσα 
στο εσωτερικό του καταφυγίου και τον 
έξω κόσµο υπάρχουν δύο στρώσεις 
από πόρτες φουσκωτού µπλε κοβαλ-
τίου, πάχους 30 εκατοστών η καθεµία.  
Η πρώτη πόρτα είναι σχεδιασµένη για 
να σταµατήσει µια έκρηξη, ενώ η δεύ-
τερη στρώση έρχεται για να σφραγί-
σει την ακεραιότητα της ατµόσφαιρας.

Ελσίνκι: Υπόγεια, πρωτεύουσα!
Κάτω από το Ελσίνκι, υπάρχει ένα τε-
ράστιο δίκτυο αποθηκών και τούνελ 
που απλώνεται σε όλη την πόλη.

Οι εγκαταστάσεις και οι σήραγγες, 
µήκους 300 χιλιοµέτρων, είναι κατα-
σκευασµένες µε σκοπό να στεγάσουν 
τον άµαχο πληθυσµό της πρωτεύουσας 
της χώρας, στην περίπτωση που ξεσπά-
σει πυρηνικός πόλεµος στην περιοχή.

«Οι πόρτες εισόδου των καταφυ-
γίων, που βρίσκονται προσεκτικά πά-
νω από το έδαφος, είναι τόσο παχιές 
που η πυρηνική έκρηξη δεν αφήνει ού-
τε βαθούλωµα», ισχυρίζονται οι αξιω-
µατούχοι και προσθέτουν ότι «Υπάρχει 
δεύτερη πόρτα, η οποία είναι ανθεκτι-
κή σε αέρια και χηµικά. Με αυτό τον 
τρόπο, διασφαλίζεται ότι ενώ µπορεί 
να πέφτουν βόµβες στη Γη, τα παιδιά 

µπορούν να παίζουν χαρούµενα στα 
καταφύγια».

Ανά τη φινλανδική επικράτεια 
υπάρχουν καταφύγια για συνολικά 4,4 
εκατοµµύρια ανθρώπους, σε περισσό-
τερες από 54.000 ξεχωριστές τοποθε-
σίες. Η Άννα Λεχτίραντα, υπεύθυνη 
επικοινωνίας του τµήµατος διάδοσης 
στον δήµο του Ελσίνκι, ξεκαθαρίζει 
ότι «οι Φινλανδοί δεν φοβούνται από 
τις απειλές του Ρώσου προέδρου» και 
συµπληρώνει «Ως χώρα σε ουδέτερη 
ζώνη, αισθανόµασταν πάντα ότι έπρε-
πε να προστατευτούµε από τους κινδύ-
νους και θα το κάνουµε».

Η ζωή στα
καταφύγια
Την πλήρη οργάνωση της χώρας 
σε περίπτωση πυρηνικού πολέ-
µου και το πώς θα διαµορφωθεί 
η ζωή των πολιτών, περιέγραψε 
µε λεπτοµέρειες η κα Λετριχά-
ντα, τονίζοντας ότι «Έχουµε έγ-
γραφα µε λίστες µε δουλειές που 
θα κάνουν οι άνθρωποι υπόγεια, 
εάν αναγκαστούν να µείνουν για 
εβδοµάδες ή περισσότερο. Θα 
υπάρχει ένα τµήµα διαχείρισης, 
που θα περιλαµβάνει γιατρούς 
νοσηλευτές, καθώς και ανθρώ-
πους οι οποίοι θα είναι επιφορ-
τισµένοι µε τη φροντίδα των 
παιδιών, ενώ οι γονείς τους θα 
εργάζονται.
Οι άνθρωποι θα χρησιµοποιή-
σουν τις δεξιότητες που έχουν 
αποκτήσει πάνω από το έδαφος, 
ενώ βρίσκονται στα καταφύγια.
Εκτός από τα εκατοντάδες κατα-
φύγια, οι 25 σταθµοί του µετρό 
του Ελσίνκι είναι σε θέση αυτό-
µατα να µετατραπούν σε υπόγει-
ες αποθήκες, που µπορούν να 
κρατήσουν τους πολίτες ασφα-
λείς για εβδοµάδες!».
Οι επίσηµες οδηγίες αναφέρουν 
ότι «όλοι όσοι µένουν στη Φιν-
λανδία», συµπεριλαµβανοµένων 
των τουριστών που θα βρίσκο-
νται στην χώρα, θα µπορούν να 
µεταβούν στα καταφύγια. Ωστό-
σο, οι κανόνες διαβίωσης είναι 
αυστηροί: «Το αλκοόλ, τα ναρ-
κωτικά, τα όπλα, οι συσκευές 
που παράγουν θερµότητα ή οτι-
δήποτε µυρίζει άσχηµα δεν επι-
τρέπονται σε ένα τέτοιου τύπου 
καταφύγιο».
Σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης, οι Φινλανδοί θα λάβουν 
οδηγίες µέσω της τηλεόρασης, 
του ραδιοφώνου, του ∆ιαδικτύου 
αλλά και µιας ειδικής εφαρµογής 
ενώ θα σηµάνουν και οι παραδο-
σιακές σειρήνες, οι οποίες δοκι-
µάζονται κάθε µήνα. Οι πολίτες 
θα κληθούν να µεταβούν το τα-
χύτερο δυνατό στο πλησιέστερο 
καταφύγιο, αφήνοντας πίσω τους 
τα κατοικίδιά τους, όσοι έχουν, 
άλλα παίρνοντας µαζί τους τρό-
φιµα και ρούχα.
«Το καταφύγιο δεν προορίζεται 
για διασκέδαση, προορίζεται για 
επιβίωση», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά στον Βρετανό δηµοσιογρά-
φο ένας εκπαιδευτής της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Προστασίας της 
Φινλανδίας. 
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∆
ραπέτευσε δύο φορές 
από τη Βόρεια Κορέα, 
κάτω από δύσκολες συν-
θήκες, και αφέθηκε ελεύ-

θερη από τη φυλακή στην οποία βρι-
σκόταν, επειδή οι φρουροί δεν ήθελαν 
να πεθάνει µπροστά τους. Η Κιούν 
Πάρκ έγινε, τελικά, ένας από τους λί-
γους που έχουν αποδράσει από τη χώ-
ρα και έχουν καταφέρει να εγκαταστα-
θούν στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, µιλώντας στη βρετανι-
κή «Mail», µοιράστηκε την ιστορία 
της. Με ποιον τρόπο κατάφερε να 
δραπετεύσει από την Βόρεια Κορέα 
και πώς οι εµπειρίες της την ώθησαν 
να εµπλακεί στην πολιτική, συµµετέ-
χοντας στις τοπικές εκλογές της Μ. 
Βρετανίας.

«Μας πήρε 15 λεπτά για να πε-
ράσουµε από τον έναν κόσµο στον 
άλλο. Είχαµε, ήδη, µπει για τα καλά 
σε Κινεζικό έδαφος, όταν ακούσαµε 
τους Κορεάτες φρουρούς πίσω µας 
να φωνάζουν «Φυγάδες!». Ακούσα-
µε πυροβολισµούς, αλλά ήταν πολύ 
αργά. Ήµασταν εκτός της εµβέλειάς 
τους», διηγείται η Πάρκ, αναφερόµε-
νη στην στιγµή που πέρασε τα σύνο-
ρα της Βόρειας Κορέας.

«Στη Βόρεια Κορέα, ζούσαµε µε 
τον θάνατο για χρόνια, αλλά ακριβώς 
πέρα από τα σύνορα υπήρχε ένας άλ-
λος κόσµος, µόλις µερικά µέτρα µα-
κριά από µας», γράφει η ακτιβίστρια 
και τονίζει ότι από τη στιγµή που απέ-
δρασε από τη Βόρεια Κορέα γλύτωσε 
αυτόµατα από καταναγκαστικό γάµο, 
οξεία φτώχεια, πείνα και αρρώστιες.

H παιδική της ηλικία 
Η Κιούν Πάρκ περιέγραψε πώς ζού-
σαν στην πόλη, στην οποία διέµενε µε 
την οικογένειά της, στην Βόρεια Κο-
ρέα, και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει 
καµία πιθανότητα να επιστρέψει στην 
Τσονγκτζίν, τη τρίτη µεγαλύτερη πό-
λη της χώρας.

«Η πενταµελής οικογένειά µας 
κοιµόταν στο πάτωµα και το βράδυ 
το δωµάτιο φωτιζόταν από µια γυµνή 
λάµπα, που κρέµονταν από την ορο-
φή. Οι λάµπες δίνονταν µε… δελτίο, 
δώρο του Κιµ Ιλ Σούνγκ, και δεν ήταν 
διαθέσιµες για όλους. Αν κάποια φώ-
τα ήταν µέχρι αργά αναµµένα, οι αρ-
χές έκοβαν το ρεύµα στο κτήριο ως 
συλλογική τιµωρία. Έτσι, τις περισσό-
τερες φορές ζούσαµε στο σκοτάδι και 
µιλούσαµε ελάχιστα, διότι η διαχειρί-
στρια του κτηρίου συγκέντρωνε πλη-

ροφορίες για τους κατοίκους και τις 
διαβίβαζε απευθείας στο υπουργείο 
Εθνικής Ασφάλειας».

Η Πάρκ κάνει εκτενή αναφορά 
στα περιστατικά πείνας, τα οποία βίω-
σε στη Βόρεια Κορέα, ενώ παραθέτει 
και παραδείγµατα περιπτώσεων που 
αισθανόταν χορτάτη, αλλά µε παρά-
νοµο τρόπο!

«Ήµασταν πάντα πεινασµένοι. 
Οι περισσότερες από τις πενιχρές 
µερίδες που λαµβάναµε µε κουπόνι, 
αποτελούνταν από τρόφιµα από κα-
λαµπόκι. Η µητέρα µου έφτιαχνε φα-
γητά µε τη φαντασία της, για να µας 
βάζει φαγητό κάθε µέρα, αλλά δεν 
ήταν αρκετό. Η πείνα συχνά µε εµπό-
διζε να κοιµηθώ. Την επόµενη µέρα, 
ξανά το ίδιο. Το συναίσθηµα να εί-
µαι χορτάτη; Νοµίζω ότι στα 30 χρό-
νια που έζησα στη Βόρεια Κορέα, το 
βίωσα µόνο δύο φορές. Μια φορά, 
όταν ήµουν οκτώ χρονών και ο πα-
τέρας µου έφερε ψωµί στο σπίτι. Η 
δεύτερη φορά ήταν η µέρα που έφα-
γα δέκα αυγά στη σειρά. Ο πατέρας 
µου είχε επιστρέψει εκείνη την ηµέ-
ρα, κρατώντας ένα σακίδιο φτιαγµέ-
νο από µαύρο ύφασµα και µας έκανε 
νόηµα να µείνουµε σιωπηλοί. Από το 
σακίδιο έβγαλε 50 άσπρα αυγά. Τα εί-

χε πάρει ως αντάλλαγµα για κάποια 
δουλειά που είχε κάνει για ένα αγρό-
κτηµα, αλλά σε µια χώρα, όπου όλα 
τα τρόφιµα ανήκαν στο κράτος, παρα-
βίαζε τον νόµο. Αν το µάθαινε κανείς, 
θα ήµασταν φυλακή…»

Συλλήψεις και εκτελέσεις 
µπροστά στα παιδιά
Έπειτα, η Παρκ µίλησε για τους λό-
γους, για τους οποίους θα µπορούσε 
κάποιος να συλληφθεί: «Μια µέρα, 
µόλις γύρισα από το σχολείο, η δια-
χειρίστρια της πολυκατοικίας χτύπησε 
την πόρτα, ζητώντας µου να επιστρέ-
ψω. Ένας προδότης είχε συλληφθεί 
και επρόκειτο να τιµωρηθεί. Γυρίσαµε 
βιαστικά στο σχολείο, όπου ο δάσκα-
λος µας παρέταξε και µας οδήγησε 
στον ποταµό Ραµπούκ, όπου είχε µα-
ζευτεί µεγάλο πλήθος. Ξαφνικά, ένα 
στρατιωτικό τζιπ ανέβηκε και αστυνο-
µικοί έβγαλαν έναν άνδρα µε κουκού-
λα. Τον έδεσαν στο στύλο. Τρεις στρα-
τιώτες παρατάχθηκαν µπροστά του, ο 
καθένας µε ένα τουφέκι στον ώµο 
του.«Τι έκανε;», φώναξαν οι άνθρω-
ποι που στέκονταν γύρω µας. «Νο-
µίζω ότι σκότωσε µια αγελάδα! Μία 
αγελάδα; Ποιος θα τολµούσε να κάνει 
κάτι τέτοιο; Αφήστε τον να πεθάνει!» 

Όπως λέει η Πάρκ, τον πυροβό-
λησαν στο κεφάλι, στο στήθος και 
στα γόνατα. «Με έπιασε το στοµάχι 
µου, αλλά έµεινα σιωπηλή, όπως και 
5.000 άνθρωποι γύρω µου».

Λίγα χρόνια αργότερα, σε µια 
από τις επιδροµές του καθεστώτος τη 
νύχτα, η αστυνοµία πέρασε χειροπέ-
δες σε µια οικογένεια, στο ισόγειο του 
κτηρίου.

«Το επόµενο πρωί, άκουσα τη 
διευθύντρια του κτηρίου να λέει ότι 
συνέλαβαν τον άντρα της, γιατί ήπιε 
πάρα πολύ και επέκρινε το κόµµα, 
κατηγορώντας το για τη φτώχεια. Η 
κριτική του κράτους είναι σοβαρό 
έγκληµα. Κρυµµένη κάτω από τις 
κουβέρτες µου, εκείνο το βράδυ έκλα-
ψα. Ήταν µια ευτυχισµένη οικογέ-
νεια. Μια µπύρα, µερικές άστοχες λέ-
ξεις και πέντε ζωές καταστράφηκαν»

Κλείνοντας, η Παρκ δηλώνει ότι 
το µακρινό παρελθόν είναι ένα θολό 
όνειρο, ένας χαµένος κόσµος που κα-
ταρρέει, καταπίνοντάς το. Μέχρι σή-
µερα, το 2022, δεν έχει νέα από την 
οικογένειά της.

Απόδραση από τον Κιμ

Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος
FACE/

Σε µια από τις επιδροµές 
του καθεστώτος τη 
νύχτα, η αστυνοµία 
πέρασε χειροπέδες σε 
µια οικογένεια, στο 
ισόγειο του κτηρίου. 
«Το επόµενο πρωί, 
άκουσα τη διευθύντρια 
του κτηρίου να λέει ότι 
συνέλαβαν τον άντρα 
της, γιατί ήπιε πάρα 
πολύ και επέκρινε το 
κόµµα, κατηγορώντας 
το για τη φτώχεια. Η 
κριτική του κράτους 
είναι σοβαρό έγκληµα.

Η ακριβίστρια Κιούν Πάρκ περιγράφει την πείνα και τον θάνατο,
που βίωσε στην πιο αποµονωµένη χώρα του κόσµου, τη Βόρεια Κορέα
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Tel: 28310 72100,
      698 6623232

e-mail:
akoyaresorthotel@gmail.com

web:
www.akoya-resort.gr

AKOYA RESORT
RETHYMNO

Akoya Resort

Το Akoya Resort προσφέρει πανοραµική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο Ρέθυµνο.
∆ιαθέτει εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, εξωτερική πισίνα µε ευρύχωρες βεράντες και µπαρ δίπλα στην πισίνα.

Η παραλία Αδελιανός Κάµπος είναι 400µ. µακριά. Όλα τα δωµάτια κλιµατίζονται, είναι διακοσµηµένα σε απαλές,
γήινες αποχρώσεις και έχουν µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα στη θάλασσα, στον κήπο ή στην πισίνα. 

Σερβίρεται µπουφές πρωινού στο κεντρικό εστιατόριο του Akoya Resort. Το pool bar Aqua Marina είναι ιδανικό
σηµείο για να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ. Επιπλέον, το ξενοδοχείο διοργανώνει ελληνικές βραδιές

µε παραδοσιακή µουσική για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

Απέχει µόλις 6 χλµ. από την πόλη του Ρεθύµνου, 41 χλµ. από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο των Χανίων
και 57 χλµ. από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο του Ηρακλείου.

ALL INCLUSIVE από 54€/άτοµο!
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φότου δραπέτευσε από την επι-
τροπή παρακολούθησης του έρ-
γου της αποχέτευσης, στα Γλυκά 
Νερά, οµολογώντας σε απευθεί-

ας σύνδεση -στο δηµοτικό συµβούλιο- ότι δεν 
έχει ιδέα για το τι συµβαίνει εκεί ούτε καν τα 
χαρακτηριστικά ενός εµβληµατικού έργου, 
ο Σπύρος Στάµου γύρισε την πλάτη και στο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος Παια-
νίας µε τους Ροµά. Φαίνεται πως το ενδιαφέ-
ρον του πρώην δηµάρχου είναι οι πολιτικές 
συµµαχίες και µόνο, αναζητώντας στήριξη 
ακόµα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύ-
πτει από το ραντεβού που είχε στο σπίτι του 
µε τον κοµµατάρχη της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης, Πετρούλια και τη σύζυγό του -και 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Παιανίας- ∆άβαρη.

Φυσικά, αναπάντητο µένει το ερώτηµα 
πού τελικά ανήκει ο πρώην δήµαρχος; Θυ-
µίζεται πως είχε σπεύσει να δώσει το παρόν 
και στην προ µηνών επίσκεψη Μητσοτάκη 
στην Παιανία, προφανώς, τότε, ως πιστός 
γαλάζιος. Ο πρώην δήµαρχος, που το µόνο 
που άφησε πίσω του ήταν ένα µάτσο κλειδιά, 
αρνούµενος να αντιληφθεί τις δηµοκρατικές 
του υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων να πα-
ραδώσει τον δήµο -φαίνεται πως δεν είχε εν 
τέλει να παραδώσει κάτι-, έχει γυρίσει την 
πλάτη του στα προβλήµατα της πόλης για την 

οποία υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται και ανα-
λώνεται στην ανούσια µικροπολιτική, επανα-
λαµβάνοντας µε δεξιότητα… παπαγάλου ένα 
ποίηµα που δεν ενδιαφέρει κανέναν.

Τόσο, λοιπόν, ο πρώην δήµαρχος όσο 
και το σύνολο της παράταξής του απουσία-
σαν από την ευρεία σύσκεψη που συγκάλε-
σε ο ∆ήµαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης µε 
τη συµµετοχή κατοίκων και φορέων και φυσι-
κά όλων των παρατάξεων, αλλά και των ανε-
ξάρτητων δηµοτικών συµβούλων. Ο Σπύρος 
Στάµου, µάλλον, τα γνωρίζει όλα και δεν εί-
χε λόγο να βρεθεί εκεί και να ακούσει. Εκτός 
και αν το πρόβληµά του ήταν ότι δεν υπήρ-
χαν κάµερες για να κάνει ένα ακόµα σόου, 
αντίστοιχο µε εκείνο του τελευταίου δηµοτι-
κού συµβουλίου. Μπορεί, βέβαια, να διατη-
ρεί τις δυνάµεις του, ώστε να κλέψει εκ νέου 
τις εντυπώσεις µε την άγνοιά του στη συνεδρί-
αση της Πέµπτης. 

∆ιασυρµός Στάµου
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παιανίας
Άκρως εριστικός, αλλά κυρίως αδιάβαστος 
εµφανίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παι-
ανίας ο πρώην δήµαρχος Σπύρος Στάµου, 
µε αποτέλεσµα να ηττηθεί κατά κράτος, πα-
ρά τους θεατρινισµούς και την… ευαισθησία 
του. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι της Παιανίας συ-

ναντήθηκαν εκ νέου, µετά από δύο χρόνια, σε 
συνεδρίαση µε φυσική παρουσία και όπως 
αποδείχθηκε από το αποτέλεσµα, η παράτα-
ξη του πρώην δηµάρχου είχε πάει µε σκοπό 
να δώσει σόου! 

Η ένταση άρχισε από νωρίς, θεωρώντας 
πως η µετάδοση της συνεδρίασης µέσω web 
θα τους ανέβαζε τις µετοχές. Μόνο που… Ένα 

από τα θέµατα της συνεδρίασης, ήταν η αντι-
κατάσταση του εκπροσώπου του δήµου στην 
επιτροπή παρακολούθησης του έργου της 
αποχέτευσης, στα Γλυκά Νερά. Και αυτό, δι-
ότι ο Σπύρος Στάµου, ο οποίος είχε αναλάβει 
πριν από έναν χρόνο, επέλεξε να παραιτηθεί, 
προφανώς αντιλαµβανόµενος την ανεπάρ-
κειά του, αλλά µε περίσσιο θράσος πρότει-
νε ως αντικαταστάτη του το πρωτοπαλίκαρό 
του, Θανάση Ντζακώστα. Ούτε λίγο ούτε πο-
λύ, δηλαδή, έκανε δηµόσια οµολογία αποτυ-
χίας και πρότεινε για υποψήφιο δήµαρχο τον 
συνεργάτη του!

Ηρωίδα της βραδιάς, η πρόεδρος του ∆Σ 
Μάρθα Λεκκάκου, η οποία πάλεψε µε τα θη-
ρία για να επιβάλλει την τάξη και βγήκε νική-
τρια. Ήταν τόση δε η ένταση που επικρατού-
σε από τις προκλήσεις (στο χορό µπήκε δίχως 
να χάσει ευκαιρία και η πάντα προκλητική και 
αδιάφορη για τους κανονισµούς, Χρυσούλα 
Σταµπέλου), που η Μάρθα Λεκκάκου ανα-
γκάστηκε να αποβάλλει τον Θανάση Ντζα-
κώστα από τη συνεδρίαση, διακόπτοντάς την.

Η δε Σταµπέλου, κατάφερε να βγάλει 
εκτός εαυτού τον πάντα ευγενή, Κώστα Χου-
λιαρά, ενώ και ο πρόεδρος της ∆Ε Γλυκών 
Νερών, Αρτέµης Βαγιωνάκης, υποχρεώθη-
κε να απαντήσει σε υψηλούς τόνους στις ασυ-
ναρτησίες της αντιπολίτευσης! 

του Γιώργου Γκόντζου
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Και πάλι απόντας ο πρώην δήμαρχος, 
Σπύρος Στάμου από την Παιανία

Τι συμβαίνει με τις
ασφαλτοστρώσεις
στον Δήμο Αχαρνών;
Έργα βιτρίνας, χωρίς
προδιαγραφές. 

Ξεκίνησε η ανάπλαση της Φι-
λαδελφείας ή απλά ΠΕΤΑΝΕ τα 
χρήµατα των δηµοτών; Στον Κόκ-
κινο Μύλο είναι η Φιλαδελφείας 
και τα σε εξέλιξη έργα ασφαλτό-
στρωσης. Αλλά σε αυτόν το δρό-
µο δεν είναι που θα ξεκινήσουν 
άµεσα έργα ανάπλασης, σύµφω-
να µε τις ανακοινώσεις της δηµο-
τικής αρχής; Τι έγινε το πρόγραµ-
µα Τρίτσης, στο οποίο εντάχθηκε 
το έργο;
Σε αυτόν τον δρόµο, σήµερα, ρί-
χνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευ-
ρώ και τους επόµενους µήνες θα 
τον χαλάσουν για τον ξαναφτιά-
ξουν; Τόσοι δρόµοι στο Μενίδι 
και στους Θρακοµακεδόνες είναι 
σε άθλια κατάσταση. Γιατί τους 
αφήνουν στα ίδια χάλια και δεν δί-
νεται εκεί προτεραιότητα; Με λίγα 
λόγια: Αν η ανάπλαση ξεκινήσει, 
θα έχουν πετάξει τα λεφτά στη Φι-
λαδελφείας για λόγους εντυπώσε-
ων. Αν δεν γίνει η ανάπλαση, θα 
έχουν αποδειχθεί για ακόµα µια 

φορά πολιτικοί ψεύτες.
Αλλά επειδή, όµως, η κοροϊδία 
και το ψέµα δεν έχουν τελειωµό, 
διαφηµίζουν την ασφαλτόστρω-
ση στην οδό Φιλαδελφείας και η 
πραγµατικότητα είναι ένα ξύσιµο 
επιφανειακό.
Όπως φαίνεται και στη φωτο-
γραφία, το ξύσιµο πρέπει να εί-

ναι γύρω στους τρεις µε τέσσερις 
πόντους, γεγονός που δείχνει ότι 
σε ενάµιση χρόνο από σήµερα, ο 
δρόµος θα είναι σε χειρότερη κα-
τάσταση από αυτή που ήταν πριν 
τον ξύσουν, πριν λίγες ηµέρες, µε 
αποτέλεσµα να πρέπει να ξανά 
ασφαλτοστρωθεί. Όµως, δεν τους 
νοιάζει αυτό γιατί σου λέει «Άσε να 

γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο 
του ‘23 και ύστερα βλέπουµε».  Οι 
λακκούβες παραµένουν ως έχουν 
και θα ρίξουν µια φλούδα πίσσας 
για να δείξουν πως κάτι έκαναν! 
Το ίδιο ακριβώς έχουν κάνει και 
στους άλλους δρόµους. Ποια επι-
τροπή θα υπογράψει για την πα-
ραλαβή αυτού του έργου; Πόσο 
θα χρεωθούν οι δηµότες για αυτά 
τα δήθεν έργα; Η κατάσταση που 
επικρατεί αυτή την περίοδο στον 
δήµο, δεν έχει προηγούµενο!



Βαθύ και… σκοτεινό το παρασκή-
νιο στην υπόθεση ανεξαρτητοποίη-
σης της Ελένης Ανδρώνη – Παπα-
ϊωάννου, ∆ηµοτικής Συµβούλου 
Μαραθώνος, η οποία είχε εκλεγεί µε 
τον Συνδυασµό «Νέοι Ορίζοντες» του 
Ευάγγελου Κυπαρίσση και συνεργα-
ζόταν µε τη ∆ιοίκηση Στέργιου Τσίρ-
κα. Κι επειδή οι περισσότεροι συ-
µπολίτες µας αντιλαµβάνονται µόνο 
την… επιφάνεια των γεγονότων, εί-
µαστε εµείς εδώ να ρίξουµε φως σε 
εκείνα που γίνονται, αλλά δεν λέγο-
νται! Η κα Ελένη Ανδρώνη – Παπαϊ-
ωάννου έχει στενή συγγενική σχέση 
µε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµή-
τρη Παπαϊωάννου, ο οποίος επίσης 
και… όλως τυχαίως, ανεξαρτητοποι-

ήθηκε πρόσφατα από την Παράτα-
ξη του ∆ηµάρχου Μαραθώνος. Η 
αφορµή; Ίδια και για τους δύο: ο χρι-
στουγεννιάτικος στολισµός και το κό-
στος αυτού! Η αιτία; Άβυσσος η ψυ-
χή των «νεοσσών» (σ.σ. νεοσσοί στην 
αυτοδιοίκηση, αλλά µε µακρά οικο-
γενειακή ιστορία στα δηµοτικά δρώ-
µενα της Νέας Μάκρης!). 

Το σίγουρο στην υπόθεση αυ-
τή, είναι ότι η κα Παπαϊωάννου δεν 
ενήργησε αφ’ εαυτού της. Η οικογέ-
νεια Παπαϊωάννου, ορκισµένη πια 
εχθρός του Στέργιου Τσίρκα, διψά-

ει για εκδίκηση και στο πρόσωπο 
της Ελένης βρήκαν µία ευκαιρία που 
δεν θα άφηναν αναξιοποίητη... Κατά 

τη γνώµη µας, η κα Ανδρώνη - Πα-
παϊωάννου έπραξε πολύ σωστά που 
επέλεξε την οικογένειά της µεταξύ 

των δύο αντίπαλων πολιτικών «στρα-
τοπέδων». Αλίµονο! Η οικογένεια εί-
ναι πάνω απ’ όλα!

Έτσι κι αλλιώς, όλοι πρέπει να 
κάνουµε τις επιλογές µας όταν βρι-
σκόµαστε σε δίληµµα. Και µε τις δύο 
πλευρές, δεν µπορούµε να είµαστε… 
άσε που όπως λέγαν και οι παλιοί: 
«Ένα γουρούνι µε δύο αφεντικά, στο 
τέλος, πεθαίνει της πείνας». Καλη-
νύχτα ξαδελφάκια και ραντεβού τον 
Οκτώβριο του 2023, που θα τα ξανα-
θυµίσουµε όλα στους δηµότες και τό-
τε να δείτε µαύρο που έχετε να φάτε.
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Ο ∆ήμος Ραφήνας Πικερμίου στη δεύτερη θέση 
στο Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης του Ε∆ΣΝΑ
- Πρωτιά στα βιοαπόβλητα - Νέα µείωση του τέλους ταφής απορριµµάτων 

Το πλέον καθοριστικό βήµα στη 
διαδροµή για την απόκτηση του 
Κτήµατος Φιξ, την έγκριση του τρόπου 
χρηµατοδότησης της αγοράς των 
27 στρεµµάτων και των κτιρίων που 
βρίσκονται εντός των ορίων του, κάνει 
ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής. Με 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στην τελευταία του συνεδρίαση 
εγκρίθηκαν οι νέοι όροι της σύναψης 
δανειακής σύµβασης από την όποια θα 
προκύψει η αποζηµίωση των τωρινών ιδιοκτητών του Φιξ, 
θυµίζουµε, µε 5 εκατοµµύρια ευρώ, το χαµηλότερο τίµηµα 
που έχει προκύψει ποτέ από την σχετική διαπραγµάτευση. 
Η απόφαση του ∆Σ θα αποσταλεί άµεσα στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον τυπικό έλεγχο, µε την ολοκλήρωση του 
οποίου θα ανάψει το πράσινο φως για την πιο ιστορική 
στιγµή: την απόκτηση του Κτήµατος Φιξ από το ∆ήµο 

Ηρακλείου Αττικής µετά από δεκαετίες 
προσπαθειών και το άνοιγµα της πόρτας 
του ώστε να µπορούν να το χαίρονται 
οι Ηρακλειώτες ως πάρκο Πρασίνου, 
Πολιτισµού και Ιστορίας του τόπου. 
«Βήµα, βήµα, µεθοδικά και σταθερά, 
προχωράµε στο πλάνο της απόκτησης 
του Κτήµατος Φιξ µε τις δυνάµεις 
του ∆ήµου, ώστε να το αποδώσουµε 
στους δηµότες. Σε µια ακόµα ιστορική 
απόφαση στο ∆Σ, ορίσαµε τον τρόπο 

αγοράς ώστε να αποζηµιώσουµε τους τωρινούς ιδιοκτήτες µε 
το ιστορικά χαµηλότερο τίµηµα που έχουν αξιώσει ποτέ, κάτι 
που πετύχαµε µέσα από σοβαρή διαπραγµάτευση. Θέλω για 
ακόµα µια φορά να ευχαριστήσω έναν – έναν τους δηµοτικούς 
συµβούλους που από την πρώτη στιγµή στηρίζουν αυτή την 
προσπάθεια», δήλωσε ο δήµαρχος, Νίκος Μπάµπαλος, για το 
αποτέλεσµα της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Τον ξεμπρόστιασε ο Μάδης
Η συντριπτική ήττα για τον Σπύρο Στάµου, ο οποίος θεωρεί 
ότι απευθύνεται σε χαχόλους, ήρθε όταν ο δήµαρχος, Ισίδωρος 
Μάδης, τον κάλεσε να παρουσιάσει τα στοιχεία του έργου της 
αποχέτευσης. Αντί απάντησης, ο πρώην δήµαρχος επιχείρησε να 
εµφανιστεί ενωτικός -έχοντας πρώτα τινάξει τη διαδικασία στον 
αέρα- µε µισόλογα και ασυναρτησίες, καθώς αυτή τη φορά ούτε 
ειδικό αγορευτή είχε ορίσει για να τον ξελασπώσει ούτε µέσω 
τηλεδιάσκεψης γινόταν η συνεδρίαση, ώστε να του «περάσουν» 
κάποιο σηµείωµα. Η απόλυτη γύµνια. Φυσικά, αποδείχθηκε 
πως δεν έχει καν ιδέα για ένα έργο, που ο ίδιος είχε διαχειριστεί. 
Λίγο νωρίτερα δε, οµολόγησε ότι αγνοεί και τις διαδικασίες. 
Απευθυνόµενος στον πρόεδρο, είπε πως «αν γνώριζα πως θα 
διαβάζατε την παραίτησή µου, θα τα έγραφα διαφορετικά». Είχε 
άραγε κάτι να κρύψει;  Για την ιστορία, στον έναν χρόνο στην 
επιτροπή, ο Σπύρος Στάµου συµµετείχε ελάχιστες φορές, ενώ 
ουδέποτε ασχολήθηκε ουσιαστικά. Γεγονός που του επισηµάνθηκε, 
υπενθυµίζοντάς του ότι θα µπορούσε να έχει συγκαλέσει έκτακτη 
συνεδρίαση. Φαίνεται, όµως, πως το ενδιαφέρον του πρώην 
δηµάρχου περιορίζεται µόνο στο επίπεδο της ψηφοθηρίας.

Χέρι χέρι τα ξαδελφάκια, Ελένη Ανδρώνη - Παπαϊωάννου
και ∆ηµήτρης Παπαϊωάννου, στον ∆ήµο Μαραθώνος

Ένα βήµα πριν την απόκτηση του Φιξ ο ∆ήµος Ηρακλείου 
Αττικής: Εγκρίθηκε ο τρόπος χρηµατοδότησης

Σε µία κρίσιµη καµπή αλλαγών και 
ανακατατάξεων στο ενεργειακό πα-
γκόσµιο επίπεδο που σηµατοδοτείται 
από µια γενικότερη ραγδαία στροφή 
στην κυκλική οικονοµία, ο ∆ήµος Ρα-
φήνας-Πικερµίου, βλέπει τις µακρο-
χρόνιες προσπάθειες του στην κατεύ-
θυνση της αειφόρου ανάπτυξης, να 
στέφονται µε επιτυχία και να επιβρα-
βεύεται γι’ αυτήν του την προσπάθεια 
από την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Ε∆ΣΝΑ.

Σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο 
Ανακύκλωσης -στο διαδικτυακό ιστό-
τοπο του Ε∆ΣΝΑ-η νέα ηλεκτρονική 
εφαρµογή του οποίου παρουσιάστηκε 
σε ειδική εκδήλωση της Περιφέρειας, 
φιγουράρει στη 2η θέση της συνολικής 
κατάταξης στην Αττική µε βάση τα απο-
τελέσµατα του προγράµµατος ∆ιαλογή 
στην Πηγή (∆σΠ).

Η αναρρίχηση στην κατάταξη της 
ανακύκλωσης αποτελεί σπουδαία επι-
τυχία για τον ∆ήµο, όχι µόνο επειδή δι-

καιώνει την επιµονή τους στην ένταξη 
σε πρωτοποριακά προγράµµατα µε ορ-
θή και διαφανή διαχείριση, αλλά και 
επειδή για ακόµη µία φορά καταφέρ-
νει, µε αυτόν τον τρόπο να µειώσει το 
τέλος ταφής των απορριµµάτων γεγο-
νός που θα έχει θετικό αντίκτυπο για 
όλους τους πολίτες.

Σηµειώνεται ότι είναι η δεύτερη 
φορά που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο 
καθώς η 5η θέση στη γενική κατάτα-
ξη στην οποία βρίσκονταν, τους επέ-

τρεπε ήδη γενναία µείωση του εν λό-
γω τέλους. Η τελική κατάταξη (πίνακας 
1) στο Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης 
καθορίζεται από τα αποτελέσµατα σε 
τρία επιµέρους κριτήρια:
∆ιαλογή  στην Πηγή – Ανακυκλώσιµα  
∆ιαλογή  στην Πηγή – Βιοαπόβλητα
Ανάκτηση
Είναι χαρακτηριστικό ότι όσον αφο-
ρά στα βιοαπόβλητα ο ∆ήµος  βρίσκε-
ται στην ΠΡΩΤΗ θέση της κατάταξης 
(πίνακας 2) µε 20,30%, µε τον ∆ήµο 

Βάρης – Βούλας - Βουλιαγµένης να 
ακολουθεί µε 14,50%, ενώ και στην 
Ανάκτηση (πίνακας 3) ο ∆ήµος Ραφή-
νας-Πικερµίου, που βρίσκεται στη δεύ-
τερη θέση µε 28,6% υπολείπεται από 
τον ∆ήµο Βριλησσίων µόλις 1,8%. 

Στα ανακυκλώσιµα βρίσκεται επί-
σης σε ικανοποιητική θέση µε 13,1% µε 
σηµαντικές προοπτικές ανόδου καθώς 
ήδη τα αποτελέσµατα από τα προγράµ-
µατα που εφαρµόζουµε δείχνουν καθη-
µερινή πρόοδο. 



Κρουαζιέρα 1 
- Καλά μαντάτα 
Ενθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα από 
το µέτωπο του τουρισµού, στο οποίο φέ-
τος η ελληνική οικονοµία ποντάρει πολ-
λά. Ειδικά στο µέτωπο της κρουαζιέ-
ρας και ειδικότερα, στη Ρόδο ο αριθµός 
των κρουαζιερόπλοιων θα προσεγγίσει 
τις 450 αφίξεις, η Μύκονος έχει φτάσει 
σε ιστορικό ρεκόρ, στο λιµάνι της Κα-
βάλας οι αφίξεις ξεπερνούν -µέχρι στιγ-
µής- τις 36, από µόλις τρεις που ήταν πέ-
ρυσι, ενώ στο λιµάνι του Πειραιά -όπου 
οι αφίξεις ξεκίνησαν από τον Μάρτιο, 
νωρίτερα δηλαδή από κάθε άλλη χρο-
νιά, σηµειώνεται αύξηση 130%.

Κρουαζιέρα 2
- Ραγδαία
αύξηση στη
Θεσσαλονίκη 
Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοι-
χεία για το λιµάνι της Θεσσαλονίκης, 
µε σχεδόν υπερτετραπλάσιες αφίξεις, 
σε σχέση µε πέρυσι. «Από 180% που 
ήταν η αύξηση στις αφίξεις των κρουα-
ζιερόπλοιων πριν από λίγες εβδοµάδες, 
πλέον, µιλάµε για αύξηση της τάξης του 
250%», δήλωσε ο υπουργός Τουρισµού 
Β. Κικίλιας. «H Ελλάδα είναι το 5ο του-
ριστικό brand στον κόσµο. Και αυτό 
δεν έχει γίνει τυχαία. Ταξιδέψαµε σε 
όλο τον κόσµο και κάναµε συµφωνίες 
µε τους µεγαλύτερους tour operators, 
τις µεγαλύτερες ταξιδιωτικές εταιρεί-
ες, τις εταιρείες κρουαζιέρας. Γιατί; Για-
τί, όπως έχω τονίσει επανειληµµένα, ο 
τουρισµός είναι η λαϊκή οικονοµία της 
χώρας µας. Τα χρήµατα από το τουρι-
στικό µας προϊόν έρχονται απευθείας 
και καταλήγουν αδιαµεσολάβητα στη 
µέση ελληνική επιχείρηση, στη µέση 
ελληνική οικογένεια», είπε.

Διακοπές
- Τουρισμός
για όλους 
Από την Ιη Ιουλίου θα τρέξει και το πρό-
γραµµα «Τουρισµός για Όλους», το 
οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιά-
δες οικονοµικά αδύναµες οικογένειες 
να κάνουν τις διακοπές τους, σε ταξιδι-
ωτικούς προορισµούς όλης της χώρας. 
«Πέρυσι, για το πρόγραµµα απορρο-
φήθηκαν €20 εκατοµµύρια. Φέτος, µε 
απόφαση του πρωθυπουργού, το κον-
δύλι είναι αυξηµένο κατά €10 εκατοµ-
µύρια. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς γρα-

φειοκρατία, 200.000 δικαιούχοι που 
βρίσκονται σε ανάγκη θα µπορούν να 
κάνουν τις διακοπές τους, κάνοντας 
χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας, 
την οποία και θα µπορούν να χρησιµο-
ποιούν παντού: στα ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια, στο ξενοδοχείο, στο ταβερνάκι. Για-
τί, για εµάς πρώτα από όλα βρίσκεται ο 
Έλληνας πολίτης», δήλωσε ο Κικίλιας.

Eνοίκια 1
- Αυξήσεις για
τις ανανεώσεις 
Αυξήσεις έως και 25% για την ανανέω-
ση των µισθώσεων ζητούν οι ιδιοκτήτες, 
καθώς ο Αύγουστος και ο Φεβρουάρι-
ος αποτελούν τους µήνες που πραγµατο-
ποιούνται οι περισσότερες µετακοµίσεις, 
ανανεώσεις µισθωτηρίων συµβολαίων, 
αλλά και έναρξη νέων. Ήδη, από αρχές 
Ιουνίου του τρέχοντος έτους, µέρος των 
ιδιοκτητών που εκµισθώνουν ακίνη-
τα έχουν προβεί σε επικοινωνία µε τους 
ενοικιαστές, για την ανανέωση της τριε-
τούς µισθωτικής σύµβασης που επίκει-
ται να λήξει εντός των εποµένων 2-3 µη-
νών. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής 
δεν δεχθεί την αύξηση, είναι αναγκα-
σµένος να αναζητήσει άλλη κατοικία. 

Ενοίκια 2
- Ποντάρουν
στο… τζόκερ 
Οι ιδιοκτήτες, επειδή γνωρίζουν ότι η εύ-
ρεση κατοικίας µε προσιτό ενοίκιο και πα-
ράλληλα η εύρεση κατοικίας που να συ-
νάδει η κατάσταση του ακινήτου µε το 
ζητούµενο µίσθωµα αποτελεί «τζόκερ», 
ξέρουν ότι ο ενοικιαστής θα αναγκαστεί 
να αποδεχθεί την όποια αύξηση, διότι δεν 
υπάρχουν επιλογές και παράλληλα µια 
µετακόµιση έχει µεγάλο κόστος», αναφέ-
ρουν στελέχη της αγοράς. Το µεγαλύτερο 
µέρος των ιδιοκτητών που ζητούν ραγδαί-
ες αυξήσεις δεν είναι φυσικά πρόσωπα 
που εκµισθώνουν 1-2 ακίνητα, αλλά ιδι-
οκτήτες (φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα) 
πολλών διαµερισµάτων και ολόκληρων 
πολυκατοικιών. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα αποτελεί η επικοινωνία ιδιοκτήτη 
µε τον ενοικιαστή, όπου όταν ο ενοικια-
στής του ανάφερε ότι η αύξηση που ζητά-
ει είναι µεγάλη (25%), ο ιδιοκτήτης του 
απάντησε, «µπες στις ιστοσελίδες των αγ-
γελιών να δεις τη ζητάνε για 50 τ.µ.». Επι-
πλέον, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που 
επικοινωνούν µε µεσιτικά γραφεία της 
περιοχής τους, κάνοντας έρευνα αγοράς, 
να γνωρίσουν τη σηµερινή εικόνα των 
ζητούµενων µισθωµάτων.
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Τριήµερο... εν όψει και πολλοί ετοιµάζεστε για απόδρα-
ση. Από τα πρώτα στοιχεία, προκύπτει ότι ψηλά στις προ-
τιµήσεις των Ελλήνων είναι τα κοσµοπολίτικα νησιά του 
Αργοσαρωνικού, η Ύδρα και οι Σπέτσες, αλλά και οι Κυ-
κλάδες. Οι τιµές, πάντως, τόσο σε διαµονή όσο και ακτο-
πλοϊκά, είναι ιδιαίτερα «τσιµπηµένες». Βαθιά το χέρι στην 
τσέπη θα χρειαστεί να βάλει µια 4µελής οικογένεια, προ-
κειµένου να βρεθεί σε δηµοφιλείς προορισµούς το τριή-
µερο του Αγίου Πνεύµατος.
Παράδειγµα 1: Στις Σπέτσες, η πληρότητα για το τριήµε-
ρο του Αγίου Πνεύµατος αγγίζει το 70%. Η διαµονή για 
3 διανυκτερεύσεις κυµαίνεται από €210 έως €600, ενώ 
τα ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα €380.

Παράδειγµα 2: Στην Ύδρα, η πληρότητα για το τριήµερο 
του Αγίου Πνεύµατος αγγίζει το 60%. Η διαµονή για 3 
διανυκτερεύσεις κυµαίνεται από €240 έως €1.500, ενώ 
τα ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα €280.
Παράδειγµα 3: Στη Σύρο, η πληρότητα για το τριήµερο 
του Αγίου Πνεύµατος αγγίζει το 60%.  Η διαµονή για 3 
διανυκτερεύσεις κυµαίνεται από €270 έως €900, ενώ τα 
ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα €506 (µε όχηµα).
Παράδειγµα 4: Στην Τήνο, η πληρότητα για το τριήµε-
ρο του Αγίου Πνεύµατος αγγίζει το 80%. Η διαµονή για 
3 διανυκτερεύσεις κυµαίνεται από €180 έως €750, ενώ 
τα ακτοπλοϊκά ανέρχονται στα €382 (µε όχηµα), από το 
λιµάνι της Ραφήνας και όχι από τον Πειραιά.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗΣ
- «Βουτιά» στην ακρίβεια

Κοινό μέτωπο στη Συνδρομητική
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το «κοινό µέτωπο» που 
συστήνουν COSMOTE, VODAFONE και NOVA 
– WIND για το τέλος 10% στη συνδροµητική τηλε-
όραση. Οι 3 εταιρείες εκτιµάται ότι θα υποβάλουν 
στα συναρµόδια υπουργεία αίτηµα, είτε για νέα 
αναστολή του τέλους 10% στη συνδροµητική τηλε-
όραση είτε εφαρµογή του προς όλες τις ψηφιακές 
πλατφόρµες. Η επιβολή τέλους στη συνδροµητική 
τηλεόραση υπέρ του ελληνικού δηµοσίου θεσµο-
θετήθηκε το 2016, µε την ονοµασία «τέλος στη συν-
δροµητική τηλεόραση».  Αυτό βαρύνει τους συν-

δροµητές συνδροµητικής τηλεόρασης στο 10% επί 
του συνολικού µηνιαίου λογαριασµού κάθε συν-
δροµής, συµπεριλαµβανοµένου και του πάγιου τέ-
λους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ 
του φόρου προστιθέµενης αξίας. Το τέλος αυ-
τό ανεστάλη µε τον νόµο 4728/2020 για την περί-
οδο από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεµβρί-
ου 2021 και στη συνέχεια, έως τις 30 Ιουνίου 2022. 
Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να λάβει 
απόφαση είτε για την κατάργηση της αναστολής εί-
τε νέα παράταση της αναστολής του.

Τesla - Μείωση προσωπικού 
∆εν µας έφταναν όλοι οι αναλυτές και οι οικονοµολόγοι του πλανήτη... ήρθε και ο διευθύνων σύµβουλος της 
Tesla, Eλον Μασκ, να ανακοινώσει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla πρέπει να 
προχωρήσει σε µείωση του προσωπικού της κατά 10%, σύµφωνα µε email που εστάλη στα στελέχη της. Σε 
email µε τίτλο «σταµατούν όλες οι προσλήψεις παγκοσµίως», δηλώνει ότι «έχω πολύ άσχηµο αίσθηµα για την 
οικονοµία». Το µήνυµα έρχεται λίγες ώρες µετά, αφότου ο δισεκατοµµυριούχος είπε στο προσωπικό του να επι-
στρέψει στον χώρο εργασίας ή να παραιτηθεί, και έρχεται να προστεθεί σε σειρά προειδοποιήσεων από επιχει-
ρηµατίες για τον κίνδυνο ύφεσης. Ο Μασκ έχει προειδοποιήσει τις τελευταίες ηµέρες για τον κίνδυνο µιας ύφε-
σης, αλλά το email του που δίνει εντολή για πάγωµα προσλήψεων και περικοπές στο προσωπικό, ήταν το πιο 
άµεσο και υψηλού προφίλ µήνυµα αυτού του είδος από τον επικεφαλής µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας.
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Ψηφιοποίηση, εκσυγχρονισµός του αγροτοδιατροφικού τοµέα, ανανέωση 
του τουριστικού προϊόντος και ενεργειακή αναβάθµιση για τα εµπορικά κτήρια 
αφορούν τα προγράµµατα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται µέσα στο µήνα, 
µε τη µορφή ειδικών επιδοτήσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µέσω του 
Ταµείου Ανάκαµψης. Αρχές της εβδοµάδας, ολοκληρώθηκε και το τελευταίο 
βήµα που αφορά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, όπου θα αναρ-
τώνται όλες οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα ενισχύονται µε τα χαµηλότοκα δά-
νεια του Ταµείου Ανάκαµψης. Με βάση σχετική υπουργική απόφαση, όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτούν την πρότα-
σή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, ώστε να ξεκινά η αξιολόγηση από τις 
εµπορικές τράπεζες και το ΥΠΟΙΚ, για να διεκδικήσουν µε αξιώσεις χρηµατο-
δότηση από 30 έως και 50%, επί του προϋπολογισµού της επένδυσής τους. 

Οι δράσεις του προγράµµατος
Το πρώτο πρόγραµµα αφορά τον ψηφιακό µετασχηµατισµό επιχειρήσεων, 
µε προϋπολογισµό €375 εκ. Μέσω του προγράµµατος, επιδοτείται σε ποσο-
στό έως και 100%, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των µικροµεσαίων επιχειρή-
σεων, ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητά τους 
ενσωµατώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωµών, εργασίας από 
απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital 
marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. µε κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης 
και έµφαση στην κάλυψη και των µικρότερων επιχειρήσεων.

Ταμείο Ανάκαμψης 2
- Ενίσχυση
αγροτοδιατροφικού τομέα 
Το δεύτερο πρόγραµµα που αναµένεται να ενεργοποιηθεί 
λίγες εβδοµάδες αργότερα, αφορά την ενίσχυση αγροτοδι-
ατροφικού τοµέα. Με προϋπολογισµό €520 εκατ., θα επι-
δοτεί αγρότες να στραφούν στην πράσινη γεωργία και τη 
γεωργία ακριβείας, τη δηµιουργία συνεργασιών ανάµεσα 
σε οµοειδείς ή συµπληρωµατικούς κλάδους που µπορούν 
να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήµατα του 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, µε στόχο 
την καινοτοµία και την εξωστρέφεια. Στις επιδοτήσεις περι-
λαµβάνεται και η συµβολαιακή γεωργία. 

Ταμείο Ανάκαμψης 3
- Και ο τουρισμός μέσα 
Το τρίτο πρόγραµµα θα αφορά τη διαφοροποίηση του του-
ριστικού προϊόντος και θα τρέξει µε προϋπολογισµό €260 
εκατ.. Με την ίδια λογική, θα παρέχεται επιδότηση για την 
ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊό-
ντος, µε παρεµβάσεις για τον Ορεινό Τουρισµό, τον Του-
ρισµό Υγείας και Ευεξίας (αξιοποίηση Ιαµατικών πηγών), 
τον Αγροτουρισµό και τη Γαστρονοµία, την αναβάθµιση 
των τουριστικών λιµανιών, τον Καταδυτικό Τουρισµό, την 
προσβασιµότητα στις παραλίες. 

Ταμείο Ανάκαμψης 4
- «Τρέχει»
και το Εξοικονομώ
Μέσα στο Ιούνιο, µαζί µε τον δεύτερο κύκλο του δηµοφι-
λούς προγράµµατος «Εξοικονοµώ» που αφορά αστικές 
και υπεραστικές κατοικίες, αναµένεται να τρέξει και το ειδι-
κό πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης για τα κτήρια µε 
εµπορικές χρήσεις, που θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά.
Το «εξοικονοµώ επιχειρώντας», όπως θα ονοµάζεται, θα 
έχει συνολικό προϋπολογισµό €450 εκατ., µέσω του οποί-
ου αναµένεται να αναβαθµιστούν ενεργειακά, περίπου, 
90.000 ακίνητα εµπορικής χρήσης.

Απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο 
- Οι αντιρρήσεις κορυφαίων εφοπλιστών
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσε η στήλη 
την κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τον τρόπο που διαχειρίζεται 
την υπαρκτή ανάγκη για ανεξαρτητοποί-
ηση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο, που άσκησαν µερικοί Έλληνες εφο-
πλιστές, στο πλαίσιο του 8ου Capital Link 
Maritime Leaders Summit. Ο εφοπλιστής 
Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιώργος Προ-
κοπίου εξέφρασαν την αντίθεσή τους για 
την ταχύτητα µε την οποία επιβλήθηκαν οι 
κυρώσεις, αντί να βρεθούν ουσιαστικές 
λύσεις ώστε να ολοκληρωθεί η απεξάρτη-
ση, εντείνοντας το πρόβληµα στις ευρωπα-
ϊκές οικονοµίες και φυσικά τα νοικοκυριά.

«Είναι κάτι που δεν έχουµε ξαναδεί και ειδικά µε το ου-
κρανικό, µια σύγκρουση τόσο κοντά σε εµάς. Φυσικά, το γε-

ωπολιτικό κοµµάτι άλλαξε πολλά δεδο-
µένα, αλλά έφερε και προκλήσεις στον 
κλάδο του διεθνούς εµπορίου», είπε ο κος 
Μαρινάκης και πρόσθεσε πως η ευρω-
παϊκή κοινότητα αποφάσισε να απεξαρ-
τηθεί από το ρωσικό αέριο, ωστόσο, αυτό 
δεν µπορεί να γίνει σε µια νύχτα. Σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, ως αποτέλεσµα αυτού, 
βλέπουµε τη Ρωσία να στέλνει πετρέλαιο 
στην Κίνα και στην Ινδία µε έκπτωση και 
στη συνέχεια, αυτές οι χώρες το στέλνουν 
και πάλι στην Ευρώπη µε τις τιµές στα 
ύψη και ο καταναλωτής πληρώνει το τίµη-
µα. «Αντί να τιµωρούµε τη Ρωσία, τιµω-
ρούµε τους εαυτούς µας. Οι συνέπειες θα 

είναι µεγάλες και οι πολιτικοί θα πρέπει να εργαστούν για 
να βρεθεί µια λύση».

Γιώργος Προκοπίου: Πυροβολούμε τα πόδια μας 
Στην ίδια γραµµή, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link, o Γιώργος Προκοπίου, ιδρυτής της Dynacom, ανέφερε πως «Η Ε.Ε. πυρο-
βολεί τα πόδια της και οι µόνοι κερδισµένοι είναι η Κίνα και η Ινδία» και προσέθεσε: «Οι κυρώσεις ποτέ δεν λειτούργησαν. Το Ιράν βγή-
κε δυνατότερο και στη Βενεζουέλα πείνασε ο κόσµος, ενώ η ελίτ περνούσε καλά». Σε ό,τι αφορά τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, τόνισε πως 
ο λόγος είναι πατριωτικός. Όπως είπε, ήταν απογοητευµένος να βλέπει τις εγκαταστάσεις σε αυτή την κατάσταση και ήθελε ο κόσµος που 
εργάζεται να δει ξανά τις λαµπρές ηµέρες του παρελθόντος.

Tαμείο Ανάκαμψης
– Επιδοτήσεις μικρομεσαίων 
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Θ
ερινό πακέτο µέτρων -πι-
θανότατα από τον Ιούλιο- 
στήριξης των πολιτών και 
των επιχειρήσεων δρο-

µολογεί η κυβέρνηση, προκειµένου 
να αντιµετωπιστεί η ακρίβεια.

Τα µέτρα της κυβέρνησης, αν και 
δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, εκτι-
µάται ότι θα αφορούν τον τοµέα των 
καυσίµων και των τροφίµων, ενώ πα-
ράλληλα όπως έχει αποφασιστεί, από 
τον Ιούλιο αναστέλλεται και η ρήτρα 
προσαρµογής για τους λογαριασµούς 
του ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ από τα 
µέσα Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρµα 
Power Pass.

Η πορεία των εσόδων του προϋπο-
λογισµού, τον Ιούνιο, θα αποτελέσει το 
«βαρόµετρο» για τη διαµόρφωση µιας 
νέας δέσµης µέτρων στήριξης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, τα όποια µέτρα λη-
φθούν θα αφορούν στον Ιούλιο και θα 
κινούνται στο µέτωπο των καυσίµων, 
του ρεύµατος, ενδεχοµένως και των 
τροφίµων, οι τιµές των οποίων έχουν 
επιφέρει ισχυρό πλήγµα σε νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι 
στο πρώτο τετράµηνο του έτους, τα φο-
ρολογικά έσοδα του προϋπολογισµού 
ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Συγκεκριµένα, κατέγραψαν υπέρ-

βαση έναντι του στόχου, κατά €1,748 
δισ., µε το 43% αυτών (€755 εκατ.) να 
αφορούν υπερεισπράξεις από ΦΠΑ, 
που βοηθούν στη δηµιουργία του δη-
µοσιονοµικού χώρου για νέα µέτρα 
στήριξης τα οποία, όπως φαίνεται, θα 
εστιάσουν στον τοµέα των καυσίµων.

Σηµαντικό σηµείο που προκύπτει 
από τα πρώτα στοιχεία για τα έσοδα 
του Μαΐου, είναι η αύξηση των εισπρά-
ξεων από τον ΕΝΦΙΑ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, το 
περυσινό έτος οι εµπρόθεσµες πληρω-
µές του ΕΝΦΙΑ ανήλθαν στο 73,94% 
του βεβαιωθέντος φόρου. Από τα στοι-
χεία που έχει το οικονοµικό επιτελείο, 
φαίνεται ότι δεκάδες χιλιάδες φορολο-
γούµενοι πλήρωσαν, όχι µόνο εµπρό-
θεσµα τον ΕΝΦΙΑ αλλά και εφάπαξ. 
Αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη σηµα-
ντική µείωση του ΕΝΦΙΑ, που για κά-
ποιους έφθασε και το 45% σε σύγκριση 
µε τον ΕΝΦΙΑ του περασµένου έτους. 
Τα µέτρα που εξετάζει το υπουργείο 
Οικονοµικών για την ακρίβεια είναι:

Καύσιµα
Συνέχιση της επιδότησης βενζίνης από 
€30 έως €50 για όλους και µετά τον 
Ιούνιο που λήγει το ισχύον µέτρο. 

Επέκταση της επιδότησης του πε-
τρελαίου κίνησης στην αντλία, µε πο-
σό άνω των 15 λεπτών ανά λίτρο. ∆ιεύ-
ρυνση του µεταφορικού ισοδύναµου, 
µε το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του 
κόστους µεταφοράς µε µέσα µαζικής 
µεταφοράς από την ηπειρωτική Ελ-
λάδα σε νησί ή από νησί σε νησί, µε 
το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρω-
τική Ελλάδα για την ίδια απόσταση. 
Στοχευµένη και προσωρινή µείωση 
του ΦΠΑ σε συγκεκριµένα µικρά νη-
σιά και µε ορίζοντα τριών µηνών.

Τρόφιµα 
Μείωση του ΦΠΑ στο ψωµί και τα δη-
µητριακά, ενδεχοµένως και στο κρέας, 
εξετάζει η κυβέρνηση. 

Ειδικά στο ψωµί, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Γιώργος Γεωργαντάς, άφησε ανοι-
χτό παράθυρο για µείωση του ΦΠΑ 
στα προϊόντα άρτου και συγκεκριµέ-
να, από το 13% στο 6%, όπως έχουν 
ζητήσει οι αρτοποιοί, οι οποίοι επιση-
µαίνουν πως η µείωση στην κατανά-
λωση αγγίζει το 25%, ενώ στα αρτο-
παρασκευάσµατα το 35%.

Σύµφωνα µε τους αρτοποιούς, ο 
καταναλωτής που ερχόταν κάθε µέ-
ρα στο φούρνο, πλέον, έρχεται δύο µε 
τρεις φορές τη βδοµάδα.

Η ακρίβεια, όµως, χτυπά και 
άλλα προϊόντα βασικής διατροφής, 

µε τις αυξήσεις που καταγράφονται 
να είναι σε πολλές περιπτώσεις µε-
γαλύτερες από τον ετήσιο πληθω-
ρισµό.

Αναλυτικότερα, η λίστα των νέ-
ων ανατιµήσεων περιλαµβάνει τα 
εξής προϊόντα: Ρύζι (έως 50%), πα-
νάκια καθαρισµού (5%-31%), µαγιο-
νέζα και κέτσαπ (17% έως 26%), κα-
τεψυγµένες πίτες και κριτσίνια (έως 
22%), χαρτικά (έως 20%), τυριά (έως 
20%), αλλαντικά (έως 17%), συσκευ-
ασµένα γλυκά (16%), ζυµαρικά και 
σάλτσες (2%-15%), βρεφικές πάνες 
(έως 14%), χαλβάς (12%), κονσέρ-
βες (έως 12%), απορρυπαντικά (έως 
12%), είδη σφολιάτας (11%), κρασιά 
(έως 11%), συµπυκνωµένοι χυµοί 
(10%), γιαούρτια (έως 8%), βούτυ-
ρο (έως 8%), κρέατα (8%), συσκευα-
σµένες σαλάτες (7%), γάλα εβαπορέ 
(6%), αναψυκτικά (6%), αλκοολούχα 
ποτά (6%), ζωοτροφές (6%), ελαιόλα-
δο (5%), φρέσκο γάλα (5%), σοκολά-
τες (5%), βρεφικό γάλα (4%), παγω-
τά (έως 4%) και µπάρες δηµητριακών 
(4%). Οι περισσότερες από τις παρα-
πάνω ανατιµήσεις πρόκειται να γί-
νουν αντιληπτές από τους κατανα-
λωτές µέσα στον Ιούνιο, ενώ κάποιες 
θα περάσουν στα ράφια των σούπερ 
µάρκετ στις αρχές Ιουλίου.

Καταργείται 
η ρήτρα αναπροσαρµογής
Από τον Ιούλιο αναστέλλεται και η ρή-
τρα αναπροσαρµογής για τους λογα-
ριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος, 
ενώ από τις 14 Ιουνίου θα ανοίξει η 
πλατφόρµα Power Pass, η οποία και 
θα µείνει ανοιχτή µέχρι και τις 30 Ιου-
νίου 2022. Υπενθυµίζεται ότι η επιδό-
τηση ρεύµατος αφορά στην επιστροφή 
έως €600 από τη ρήτρα αναπροσαρ-
µογής, για λογαριασµούς ρεύµατος 
που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική 
περίοδο από 1 ∆εκεµβρίου 2021 έως 
31 Μαΐου 2022.

Οι δικαιούχοι του Power Pass
Η οικονοµική ενίσχυση παρέχεται σε 
φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κα-
τοίκους Ελλάδος, µε ετήσιο καθαρό 
οικογενειακό εισόδηµα µετά την αφαί-
ρεση των φόρων, φορολογικού έτους 
2020, έως τις €45.000. Αν ο υπόχρε-
ος υποβάλει για πρώτη φορά φορολο-
γική δήλωση για το φορολογικό έτος 
2021, λαµβάνεται υπόψη το καθαρό οι-
κογενειακό εισόδηµα µετά φόρων, φο-
ρολογικού έτους 2021.

Τα στοιχεία εισοδήµατος του φο-
ρολογικού έτους 2020 λαµβάνονται 
υπόψη, όπως έχουν δηλωθεί έως την 
1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορο-
λογικής κατοικίας, καθώς και του ει-
σοδήµατος φορολογικού έτους 2021, 
λαµβάνονται υπόψη, όπως έχουν δη-
λωθεί, µέχρι τη στιγµή της αίτησης 
για τη λήψη της οικονοµικής ενίσχυ-
σης κάθε δικαιούχου.

Καύσιµα και τρόφιµα ανατρέπουν
τους προϋπολογισµούς των νοικοκυριών  

της Ελένης Μπότα

Θερινό πακέτο μέτρων
Κωδικ

ός: Ακ
ρίβει

α



ΚΡΙΟΣ
Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να κάνε-
τε μια νέα αρχή, όσον αφορά την ερωτική 
σας ζωή. Έχετε πάρει πολλά μαθήματα και 
αυτή η εβδομάδα θα σας δώσει πολλές ευ-
καιρίες να εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις. 
Επίσης, έχετε κάποια προσωπικά ζητήμα-
τα που πρέπει να αντιμετωπίσετε, οπότε φί-
λοι και συνάδελφοι να ξέρετε ότι είναι κο-
ντά σας. Δεν θέλετε να τους έχετε απέναντι, 
όταν  αποφασίσετε να επανεκκινήσετε πα-
λιές σας συμμαχίες.

ΤΑΥΡΟΣ
Μπορεί να φαίνεται ότι δίνετε πάρα πολλά, 
αλλά στην πραγματικότητα αυτό θα είναι το 
θεμέλιο για τη σχέση σας, ενισχύοντας τον 
δεσμό σας καθ’ όλη τη διάρκειά του. Κάνε 
αυτό που έκανες και θα λάβεις τους πιο γλυ-
κούς καρπούς. Πάντως, όσο και περισσότε-
ρα πρόσωπα εξουσίας προσπαθούν να σας 
κάνουν να αλλάξετε γνώμη για διάφορα, τό-
σο περισσότερο πρέπει να αρνηθείτε. Ξέρε-
τε τι είναι σωστό και τι λάθος και το πιο ση-
μαντικό, τι είναι καλό για εσάς. Βασίστε στις 
αποφάσεις σας και μόνο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μπορεί να αισθάνεστε λίγο απομακρυσμέ-
νοι για όσα συμβαίνουν στην ερωτική σας 
ζωή. Απλώς, «απογειωθείτε» και φροντίστε 
να εξασφαλίσετε ένα διάλειμμα για τον δικό 
σας χώρο. Περάστε λίγο χρόνο με τον εαυτό 
σας και θα είστε καλά. Επίσης, κάτι που σας 
ανησυχούσε θα συνεχίσει να σας απασχο-
λεί, αλλά θα το ξεπεράσετε χωρίς να το κατα-
λάβετε. Βέβαια, αργά ή γρήγορα, θα πρέπει 
να το αντιμετωπίσετε, αλλά προς το παρόν, 
επικεντρωθείτε σε πιο ευχάριστα πράγματα.

ΛΕΩΝ
Μπορεί να υπάρξουν πολλές περι-
πτώσεις έντονων διαφωνιών αυτή την 

εβδομάδα με το έτερον ήμισυ. Αλλά 
πρέπει να έχετε ανοιχτό μυαλό και να 
μην κρίνετε μόνο με αυτό που βλέπε-
τε. Με άλλα λόγια, δείτε στο παρασκή-
νιο. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα 
και θα καταλάβετε την κατάσταση. Εάν 
κάποιος δεν ανταποκρίνεται, δεν ση-
μαίνει ότι απομακρύνεται. Στην πραγ-
ματικότητα, ποτέ δεν ήταν πιο αφοσιω-
μένος (η) μαζί σας, αλλά οι πλανήτες 
δείχνουν ότι χρειάζονται χρόνο μόνοι 
τους, για να σκεφτούν. Δώστε τους τον 
χώρο που χρειάζονται.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Προσπαθήστε να κρατήσετε φίλους και συ-
ναδέλφους σε «απόσταση αναπνοής». Δεν 
πρέπει να συμφωνήσετε να αναλάβετε πά-
ρα πολλά ή να κάνετε πάρα πολλές θυσίες. 
Θα σας καταπονήσει σωματικά και συναι-
σθηματικά. Πάντως, η ειλικρίνειά σας μπο-
ρεί να σας βγάζει μια… σούπα, αλλά πρέ-
πει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και 
να χειριστείτε την κατάσταση διαφορετικά. 
Λίγη δόση «ζάχαρης», γλύκας θα λέγαμε, 
δεν βλάπτει ποτέ.

ΖΥΓΟΣ
Μην μπείτε σε αυτήν την αυτοκριτική νοο-
τροπία, γιατί απλώς θα σας ρίξει. Αν νομίζε-
τε ότι κάνατε λάθος, επανορθώστε το. Απλά 
τα πράγματα. Πάντως, αρκετοί είναι γεν-
ναιόδωροι μαζί σας αυτή την εβδομάδα, αν 
και εσείς είστε γενναιόδωροι. Ενημερώστε 
τους ότι είστε πρόθυμες (οι) να συνεργαστεί-
τε μαζί τους, όχι μόνο προς όφελός σας αλ-
λά προς όφελος όλων. Η ομαδική εργασία 
είναι ουσιαστική και δημιουργική.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στη ροή της 
σχέσης σας. Η έντονη στάση σας μπορεί να 
μην κάνει «κλικ» στον σύντροφό σας ή στην 
ερωτική σας ζωή. Προσέχετε τα λόγια σας. 
Επίσης, μπορεί να θέλετε να κάνετε 1.000 
πράγματα στην προσωπική σας ζωή, αλλά 
με τον πλανήτη σας ανάδρομο θα ήταν φρό-
νιμο να μην πάρετε πρωτοβουλία, ακόμη 
και με προτροπή άλλων. Υπομονή και σω-
φροσύνη χρειάζεστε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ο σύντροφός σας μπορεί να έχει μια περίεργη 
«διάθεση», που κοινώς, θα σας «μαρμαρώσει». 
Το κλειδί είναι να παραμείνετε ήρεμες. Μην αντι-
δράσετε. Μπορεί, επίσης, να υπάρχουν οι πιθανό-
τητες ο σύντροφός σας να πει κάτι κακό για εσάς, 
που μπορεί να σας στεναχωρήσει. Άστο βρε κα-
λή μου να πάει! Εστιάστε μόνο στα θετικά αυτή την 
εβδομάδα. Τα υπόλοιπα μην τα πάρετε και πολύ 
σοβαρά και προσπαθήστε να μην πείτε τίποτα, που 
να προκαλέσει. Μην τα κάνετε χειρότερα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προγραμματίστε ένα ωραίο ραντεβού γιατί ο 
(η) σύντροφός σας περιμένει να περάσετε λί-
γο χρόνο μαζί του/της. Μην «αναστατώνετε» 
τον έρωτά σας αυτή την εβδομάδα, γιατί μπο-
ρεί να σας οδηγήσει σε τεράστιο καβγά. Πά-
ντως, τα οικονομικά σας θα σας κάνουν να χα-
μογελάσετε αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν θα 
αποφύγετε τα έξοδα. Μην σας παραπλανή-
σουν και επιδοθείτε σε περιττό «ξεφάντωμα» 
δαπανών. Τα  χρήματα ποτέ δεν είναι αρκετά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το άτομο που προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε μπο-
ρεί να το ερωτευτείτε. Αλλά θα «παίξετε» μόνοι και 
αυτό γιατί δεν είναι σε θέση το άλλο άτομο να το 
καταλάβει και να τα δει όλα. Απλά, να είσαι ο εαυ-
τός σου. Οπότε προς το παρόν, υπάρχουν πιο ση-
μαντικά πράγματα στα οποία μπορείτε να ξοδέψε-
τε τον χρόνο και την ενέργειά σας. Ξεκινήστε με 
τη διάσωση μιας φιλίας, που έχετε παραμελήσει.

ΙΧΘΥΕΣ
Αυτή η εβδομάδα έχει να κάνει με την αγάπη 
για τον εαυτό σας. Περιποιηθείτε τον, πηγαί-
νετε για ψώνια, κάνετε ό,τι σας αρέσει. Αφιε-
ρώστε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας και φρο-
ντίστε τον χώρο σας, ώστε να αντιμετωπίσετε 
τη ρομαντική σας ζωή με τον σωστό τρόπο. 
Η αυτοπεποίθησή σας πρέπει να τονωθεί, κυ-
ρίως επειδή δεν μπορείτε να ανησυχείτε για 
πράγματα που δεν ελέγχετε. Διατηρήστε αυ-
τό το συναίσθημα όσο μπορείτε, καθώς υπάρ-
χουν απροσδόκητες αλλαγές μπροστά σας και 
θα χρειαστεί η διάθεσή σας να είναι στα ύψη.
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Κάθε μέρα έρχεται με διαφορετικές προσδοκίες και όλοι ελπίζουμε σε μια καλή και ειρηνική ζωή,
ειδικά όταν πρόκειται για τις σχέσεις μας. Για να μάθετε τι σας επιφυλάσσει η ερωτική και η προσωπική σας 
ζωή αυτή την εβδομάδα, διαβάστε τις προβλέψεις.. 

Μικρές & μεγάλες αλλαγές

STAR WARS/11/6-17/6 27

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μπορεί να μην μπορείτε 
να αλλάξετε τον κόσμο σε 
κοινωνικό ή άλλο επίπεδο, 
αλλά μπορείτε να αλλάξε-
τε τα πράγματα στα προ-
σωπικά σας. Ανεξάρτητα 
από το μέγεθος και το εί-
δος των… λεμονιών ή άλ-
λων εσπεριδοειδών που 
σας πετούν, φροντίστε να 
φτιάξετε… λεμονάδα ή 
έναν καλό χυμό από αυτά 
και μην τα παρατάτε ποτέ. 
Η δύναμή σας θα δοκιμα-
στεί αυτή την εβδομάδα. 
Ξεκινήστε, αντιμετωπίζο-
ντας όλους όσους συνα-
ντάτε με σεβασμό.
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ΠΑΟΚ: Υπεγράφη το προεδρικό διάταγμα για τη Νέα Τούμπα!

Σ
τις τάξεις του «Τριφυλ-
λιού» υπάρχει προβλη-
µατισµός για την αγω-
νιστική κατάσταση της 

οµάδας, ωστόσο, αυτός δεν προέ-
κυψε λόγω των εµφανίσεων στους 
αγώνες των ηµιτελικών µε τη Λά-
ρισα.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 
στον τελικό κυπέλλου από τον 
αιώνιό του αντίπαλο και στην 
Ευρωλίγκα τερµάτισε στη 13η 
θέση, µετρώντας 19 ήττες. Πα-
ράλληλα, η ήττα από τον Ολυ-
µπιακό µε 101-73 το βράδυ της 
Πέµπτης (17/3) στο ΣΕΦ, στο 
πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής 
της Euroleague, σηµατοδότησε 
νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστο-
ρία του στη διοργάνωση, κα-
θώς για πρώτη φορά το +47 
των «ερυθρολεύκων» σε δύο 
αναµετρήσεις, διαµόρφωσε την 
πιο βαριά ήττα των «πρασίνων», 
συνδυαστικά σε δύο αγώνες κό-
ντρα στον ίδιο αντίπαλο στην 
Euroleague, από το 2000 και 
ύστερα. 

Η εικόνα του «Τριφυλλιού» εί-
ναι σε όλη τη διάρκεια της χρο-
νιάς κακή και τα αρνητικά απο-
τελέσµατα αποτελούν φυσικό 
επακόλουθο του καλοκαιρινού 
σχεδιασµού, ο οποίος έγινε µε 
εντελώς λανθασµένο τρόπο.

Τα λάθη στον σχεδιασµό που 
τα «πληρώνει» όλη τη χρονιά
Το µεγάλο πρόβληµα της οµάδας 
του Παναθηναϊκού εντοπιζόταν στη 
θέση «1», εκεί όπου στην αρχή της 
σεζόν δεν υπήρχε παίκτης που να 
αποτελεί «καθαρό» άσο. Ο Πέρι 
που αποκτήθηκε, δεν ανταπεξήλθε 
στις προσδοκίες που υπήρχαν για 
εκείνον, ο Μποχωρίδης δεν πήρε 
χρόνο συµµετοχής και κάπως έτσι 

ο «Εξάστερος» έπαιζε µόνιµα χω-
ρίς οργανωτή, ενώ ο Στέφαν Γιό-
βιτς, που αποκτήθηκε επίσης για 
να καλυφθεί το κενό, προερχόταν 

από µακροχρόνια απουσία, «χτυ-
πήθηκε» ξανά από τραυµατισµούς 
και ουσιαστικά δεν κατάφερε να 
προσφέρει τίποτα. Επιπροσθέτως, 
οι αποχωρήσεις των Πέρι και Φλό-
ιντ µέσα στη διάρκεια της χρονιάς 
άφησαν κενά που δεν αναπληρώ-
θηκαν και η πρόωρη αποµάκρυν-
σή τους δηµιούργησε ανισορροπίες 
και δυσχέρανε ακόµα περισσότερο 
τους «πράσινους».

Αδυναµία το «Τριφύλλι» πα-
ρουσίαζε και στη θέση «5». Παρά 
το γεγονός ότι ο Παπαγιάννης είχε 
µία από τις καλύτερες χρονιές στην 
καριέρα του, έπαιζε ουσιαστικά µό-
νος του, καθώς ο Έβανς που κάλυ-
πτε το κενό αγωνίζεται ως «4» και 
ο Καββαδάς είχε ελάχιστο χρόνο 
συµµετοχής. Τα λάθη στον σχεδια-
σµό δεν διορθώθηκαν ποτέ και αυ-
τό είχε ως αποτέλεσµα η οµάδα να 
παίζει όλη τη χρονιά µε κοµβικές 
ελλείψεις, που είχε αντίκτυπο και 
στα αποτελέσµατα του συλλόγου.

Ερωτηµατικό η στάση
του ∆ηµήτρη Γιαννακόπου-
λου στην επόµενη
µέρα του «Τριφυλλιού»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης 
δύο χρόνια τώρα και λειτουργεί µε 
λογική «εσόδων–εξόδων», δηλαδή 
τα έξοδα της εταιρείας εξαρτώνται 
πλήρως από τα έσοδα.

Μετά από αρκετό καιρό, ο ∆η-
µήτρης Γιαννακόπουλος εµφανί-
στηκε στην καθηµερινότητα του 
µπασκετικού Παναθηναϊκού, µια 
µέρα µετά την ήττα του Παναθηνα-
ϊκού από τον Ολυµπιακό στην τε-
λευταία αγωνιστική της κανονικής 
περιόδου της Basket League, όταν 
προχώρησε σε κάτι που δεν έχει ξα-
ναγίνει ποτέ στο ελληνικό µπάσκετ, 

Ένα ακόµη βήµα έγινε προς την 
υλοποίηση του σχεδίου της κατα-
σκευής του νέου γηπέδου της Τού-
µπας για τον ΠΑΟΚ. Την Τρίτη, 7 
Ιουνίου, η Πρόεδρος της ∆ηµοκρα-
τίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου 
υπέγραψε το προεδρικό διάταγµα, 
που αφορά το σχέδιο κατασκευής 
του νέου γηπέδου και της αναµόρ-
φωσης της ευρύτερης περιοχής στην 
Τούµπα. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ 
έχουν µελετήσει το περιεχόµενο του 
προεδρικού διατάγµατος και περιµέ-
νουν την επισηµοποίησή του µε την 
έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, προ-
κειµένου να περάσουν στο επόµε-
νο στάδιο, που έχει να κάνει µε την 
ανάθεση της µελέτης για την ανα-
µόρφωση του σταδίου.

Σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει 
γνωστά, στο κείµενο του προεδρι-
κού διατάγµατος, αναφέρεται ότι ο 
ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να 

αποκτήσει νέες σύγχρονες προδι-
αγραφές, οι οποίες ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις της FIFA και 
της UEFA για αγώνες σε κορυφαίο 
επίπεδο, σε όλες τις διοργανώσεις. 

Όπως αναφερόταν στη γνωµοδό-
τηση του ΣτΕ, µε το διάταγµα επέρ-
χεται ο εκσυγχρονισµός των πο-
δοσφαιρικών εγκαταστάσεων του 
ΠΑΟΚ µε ανάπτυξη νέων σύγχρο-

νων προδιαγραφών, οι οποίες αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
FIFA/UEFA, στο πλαίσιο των απαι-
τητικότερων υποχρεώσεων της οµά-
δας (Champion Leagne και άλλες 

Ευρωπαϊκές οργανώσεις).
Με τον νόµο 4572/2018 πα-

ραχωρήθηκαν στον ΠΑΟΚ εκτά-
σεις γύρω από το σηµερινό γήπεδο 
(21.722 και 344 τ.µ.), έτσι ώστε µαζί 
µε την ιδιοκτησία του να αποτελούν 
µια ενιαία έκταση, η οποία θα περι-
λαµβάνει όλες τις απαραίτητες βοη-
θητικές εγκαταστάσεις και συνοδές 
χρήσεις για την εύρυθµη λειτουργία 
του ποδοσφαιρικού κέντρου.
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Ο Παναθηναϊκός, για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια,
δυσκολεύτηκε να προσπεράσει το εµπόδιο επαρχιακής οµάδας,

προκειµένου να φτάσει στους τελικούς του πρωταθλήµατος της Basket League
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Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν 
µελετήσει το περιεχόµενο του 
προεδρικού διατάγµατος και 
περιµένουν την επισηµοποίησή 
του µε την έκδοση του σχετικού 
ΦΕΚ, προκειµένου να περάσουν 
στο επόµενο στάδιο, που έχει να 
κάνει µε την ανάθεση της µελέτης 
για την αναµόρφωση του σταδίου.

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ»
της εικόνας

του εξάστερου
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παίρνοντας σκούπα και τελειώνο-
ντας τα στελέχη της ΚΑΕ που εί-
χαν την ευθύνη του αγωνιστικού 
σχεδιασµού.

Αλβέρτης, ∆ιαµαντίδης, Πρί-
φτης, Παππάς, Τριαντόπουλος 
αποτελούν παρελθόν από την οµά-
δα και είναι φανερό ότι ο Γιαννα-
κόπουλος παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις και όταν χρειαστεί, λαµβάνει 
αποφάσεις για το µέλλον του συλ-
λόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσ-
σεται και η συµφωνία της κυβέρ-
νησης µε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 
για την παραχώρηση των εγκατα-
στάσεων του κλειστού µπάσκετ στο 
ΟΑΚΑ για 49 χρόνια.

Σε ανάρτησή του στον προ-
σωπικό του λογαριασµό στο 
Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τους 
στενούς του συνεργάτες για τη 
σκληρή δουλεία που έκαναν, ώστε 
να πραγµατοποιηθεί το όνειρο 
όλων των Παναθηναϊκών.

«Όσο και να σε λοιδορούν, όσο 
και να σε πολεµάνε µε λάσπη και 
ψέµατα, οι πράξεις είναι αυτές που 

µένουν και γράφουν την ιστορία. 
Μετά από 450 εκ., µετά από 6 Ευ-
ρωπαϊκά, µετά από 27 χρονιά σε-
ρί τίτλων έρχεται και ως τελευταίο 
λιθαράκι το βασικό θεµέλιο για το 
µέλλον ενός αυτόφωτου, αυτοδύ-
ναµου αλλά και αυτάρκη Πανα-
θηναϊκού. Ήρθε η ώρα που ο µπα-
σκετικός Παναθηναϊκός αποκτά το 
δικό του γήπεδο», έγραψε χαρα-
κτηριστικά ο ∆ηµήτρης Γιαννακό-
πουλος.

Τελευταία εµφάνιση του µεγα-
λοµετόχου της ΚΑΕ πραγµατοποι-
ήθηκε την περασµένη ∆ευτέρα, 
όταν έκανε επίσκεψη στο γραφείο 
του Βαγγέλη Λιόλιου, στην ΕΟΚ, 
και εξέφρασε µε έντονο τρόπο τη 
δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία 
και τον τρόπο που αντιµετωπίζεται 
φέτος το «Τριφύλλι». Είχε προηγη-
θεί η ήττα του Παναθηναϊκού στη 
Λάρισα, σε ένα παιχνίδι που ο Εξά-
στερος είχε σοβαρά παράπονα από 
τη διαιτησία.

Οι κινήσεις του ισχυρού άν-
δρα του Τριφυλλιού µαρτυρούν 
την ενασχόλησή του στα τεκταινό-
µενα του Τριφυλλιού, ωστόσο µέ-
νει να αποσαφηνιστεί αν η ΚΑΕ 
θα συνεχίσει να λειτουργεί και τη 
νέα χρονιά µε τη λογική εσόδων–
εξόδων ή ο ιδιοκτήτης θα αποφα-
σίσει να ενεργοποιηθεί περαιτέρω 
στην οµάδα.

Τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 
2022-2023 παρουσίασε ο Ολυµπιακός, 
τα οποία έχουν για σύνθηµα το… ΠΑ-
ΘΟΣ. Οι τιµές των εισιτηρίων εκκινούν 
από τα €80, ενώ στις περισσότερες θύ-
ρες υπάρχουν εκπτώσεις για εκείνους 
που θα ανανεώσουν, έως τις 26 Ιουνί-
ου, το περσινό τους διαρκείας.

O Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόε-

δρος της ΠΑΕ, µιλώντας στην παρου-
σίαση επισήµανε, µεταξύ άλλων, «για 
όλους µας, αυτή η παρουσίαση είναι η 
σέντρα για όλο τον Οργανισµό. Ουσια-
στικά, σήµερα ξεκινάει η σεζόν. Η λέξη 
που κυριαρχεί στην καµπάνια είναι το 
πάθος. Μία λέξη απόλυτα συνυφασµέ-
νη µε τον Ολυµπιακό και το πόσο αγα-
πάνε οι φίλαθλοι. Τα χρώµατα του Ολυ-
µπιακού προέρχονται από το πάθος µε 
το κόκκινο και το λευκό µε την αγνό-
τητα. Είναι µια χρονιά που θέλουµε να 
πιστεύουµε ότι σηµατοδοτείται µε την 
επιστροφή της πιο µεγάλης µάζας του 
κόσµου στα γήπεδα. Όλοι θέλουµε ένα 
γεµάτο γήπεδο µε πάθος και αγάπη».

Όσον αφορά τις προσδοκίες των 

ερυθρόλευκων για τον αριθµό των ει-
σιτηρίων διαρκείας, ο κος Καραπαπάς 
τόνισε: «Η οµάδα θα είναι ευχαριστη-
µένη εάν κάνει ρεκόρ. Θέλουµε να πά-
µε σε αυτό το ταβάνι». Ειδικότερα, οι τι-
µές για τις δύο στήλες των διαρκείας 
στον Ολυµπιακό έχουν ως εξής: 
Θύρες 3,4,5,6,7: Περσινοί κάτοχοι: 
€80 και νέοι: €80 
21,22: Περσινοί κάτοχοι: €175 και νέ-
οι: €195
1,2,8,9,19,20: Περσινοί κάτοχοι: 
€200 και νέοι: €220
11,17: Περσινοί κάτοχοι: €315 και νέ-
οι: €350
12,16: Περσινοί κάτοχοι: €440 και νέ-
οι: €490
14,15: Περσινοί κάτοχοι: €585 και νέ-
οι: €650
33: Περσινοί κάτοχοι: €850 και νέοι: 
€950
VIP: Περσινοί κάτοχοι: €1700 και νέ-
οι: €1.900 
VVIP: Περσινοί κάτοχοι: €1.700 και 
νέοι: €3.200

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

Ολυμπιακός: «Με πάθος»
τα εισιτήρια διαρκείας

– Εκπτώσεις στους
περσινούς κατόχους

O Κώστας Καραπαπάς, 
αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, µιλώντας 
στην παρουσίαση επισήµανε: «Η 
οµάδα θα είναι ευχαριστηµένη 
εάν κάνει ρεκόρ. Θέλουµε να 
πάµε σε αυτό το ταβάνι».
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Πόσα λεφτά πήρε
ο Τριαντάφυλλος

από το Survivor
Ο 

Τριαντάφυλλος µίλησε στην 
εκποµπή «Mega Καληµέρα» 
και µέσα σε όλα αναφέρθηκε 
στην υψηλή αµοιβή που έλα-

βε από το Survivor, αλλά και την πίστη του 
στον Άγιο Εφραίµ. «Πήρα τα πιο πολλά λε-
φτά στο Survivor -νοµίζω πως µε την εφο-
ρία είναι σχεδόν τα διπλά από το έπαθλο. 
∆εν το κρύβω, εξάλλου ποτέ δεν κρύβω τί-

ποτα από τον κόσµο. Για αυτό µε αγαπάει 
ο κόσµος και τους αγαπάω και εγώ. Έχου-
µε µια υπέροχη σχέση µε τον κόσµο. Στο 
Survivor δεν µας επιτρεπόταν να αποχω-
ρήσουµε οικειοθελώς, έτσι ήταν στο συµ-
βόλαιο. Αν σε αγαπάει ο κόσµος και σε στη-
ρίζει, πάει να πει πως θα χαλάσεις το σόου 
και όλο αυτό που γίνεται», είπε ο τραγουδι-
στής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, ο Τριαντάφυ-

λος πήρε πάνω από 100.000 ευρώ! 
Στη συνέχεια, µίλησε για την πίστη του στον 

Άγιο Ευφραίµ, λέγοντας: «Πραγµατικά, σε µέ-
να ο Άγιος Εφραίµ, για έξι µήνες κάθε µέρα, 
ήταν δίπλα µου στο Survivor. Το έχω δηλώσει 
πολλές φορές. Είχα πάρει το µπουκαλάκι µε τον 
αγιασµό µαζί µου, έπινα από εκεί και µου έδινε 
δύναµη. ∆εν πεινούσα, δεν ζαλιζόµουν και δεν 
έχασα ποτέ τα λογικά µου».

Eντυπωσιάζει με 
τις φωτογραφίες 
της η Καρολίνα 
Καλύβα
Η Καρολίνα Καλύβα 
εντυπωσίασε µε τις αναλογίες 
της το τηλεοπτικό κοινό και δεν 
πέρασε απαρατήρητη από τους 
συµπαίκτες της στο Survivor. 
H εντυπωσιακή µελαχρινή 
γυµνάστρια έχει καταφέρει να 
κερδίσει τους τηλεθεατές µε τις 
καµπύλες της και το ίδιο έκανε 
και µε τους διαδικτυακούς της 
φίλους. Οι γυµνές της εµφανίσεις 
στην παραλία του Άγιου 
∆οµίνικου έµειναν στην ιστορία 
και η παραγωγή αναγκάστηκε 
να θολώσει τα επίµαχα σηµεία. 
Τολµηρές είναι, όµως, και οι 
φωτογραφίες που ανεβάζει στο 
Instagram, αναστατώνοντας τον 
ανδρικό πληθυσµό.

Η… γιαγιά Άννα με τα εγγόνια της 
Μπορεί το όνοµα της Άννας 
Βίσση να έχει ταυτιστεί µε τις µε-
γάλες της επιτυχίες και την ξε-
χωριστή σκηνική παρουσία της, 
ωστόσο, πέρα από τραγουδί-
στρια, τα τελευταία χρόνια απο-
λαµβάνει και τον ρόλο της, ως 
γιαγιά. Το µόνο σίγουρο, πάντως, 
είναι ότι δεν χάνει τη ροκ διάθε-
σή της ποτέ. Η τραγουδίστρια, αυ-
τές τις µέρες, βρίσκεται στη Νέα 
Υόρκη, κοντά στην κόρη της, Σο-
φία Καρβέλα και τα εγγόνια της, 
Νίκο και Νέστωρα, όπως ενηµέ-

ρωσε τους διαδικτυακούς της φί-
λους, ενόψει της περιοδείας της 
στην Αµερική.

Μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασµό στο Instagram, η Άν-
να Βίσση ανάρτησε µερικές φω-
τογραφίες από τις ξέγνοιαστες 
στιγµές που περνά µε τα εγγόνια 
της, δίνοντας στον όρο «γιαγιά» 
άλλη διάσταση. Με casual ντύσι-
µο, µπαντάνες και καπέλα, η για-
γιά Άννα Βίσση περνά όµορφες 
στιγµές µε την κόρη και τους εγ-
γονούς της.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η απάντηση του πρώην συντρόφου της Ειρήνης Βολιώτη,
για τον ξυλοδαρμό της «Σταρ Ελλάς 2022»
Για ξυλοδαρµό κατήγγειλε η Σταρ Ελλάς 
2022, Ειρήνη Βολιώτη, τον πρώην σύντρο-
φό της, ο οποίος ωστόσο το αρνείται και 
ισχυρίζεται ότι εκείνη ήταν που τον χτύπησε. 
Το ζευγάρι έφτασε στο Α.Τ. Οµόνοιας, όπου 
ο ένας έκανε µήνυση στον άλλον. «∆έχθηκα 
ένα τηλέφωνο από γνωστό µου, ο οποίος µε 
ενηµέρωσε ότι η Ειρήνη µε απατάει µε άλ-
λον. Της είπα ότι τη χωρίζω και έφυγα από 
το µαγαζί που τρώγαµε. Εκείνη µε ακολου-
θούσε,  µου τραβούσε τις βαλίτσες και µου 
έριξε περίπου δέκα σφαλιάρες στο πρόσω-

πο, ενώ µε έπιασε από τη µύτη, την οποία 
πρόσφατα έχω εγχειρίσει, και µου έσπασε 
τα γυαλιά. Εγώ προσπάθησα να την αποφύ-
γω και της πέταξα τα λουλούδια που κρατού-
σε στο χέρι της, για να κερδίσω χρόνο», ανέ-
φερε ο 30χρονος.

Ο δικηγόρος του πρώην συντρόφου του 
µοντέλου µίλησε στην εκποµπή της Τατιά-
νας Στεφανίδου και επανέλαβε ότι ο πελάτης 
του επιµένει ότι εκείνη ήταν, που βιαιοπρά-
γησε εναντίον του. «Ο εντολέας µου ισχυρί-
ζεται ότι δεν άσκησε οποιαδήποτε σωµατική 

βία προς την εγκαλούσα και κατηγορούµενη. 
Ήρθαν µαζί από την Αθήνα στη Λάρισα, για 
τον διαγωνισµό οµορφιάς που συµµετείχε η 
εν λόγω κυρία, ήταν µαζί στον σταθµό των 
τραίνων, η ίδια το δηλώνει στην κατάθεσή 
της. Εµείς θα ζητήσουµε βιντεοληπτικό υλι-
κό από τον σταθµό Λαρίσης, όπου βρισκόταν 
και εκτυλίχθηκε το περιστατικό, στο οποίο 
σύµφωνα µε τον εντολέα µου, δεν άγγιξε 
την κυρία, αλλά αντιθέτως, η κυρία άσκησε 
σωµατική βία εναντίον του δικού µου εντο-
λέα και αυτό θα αποδειχτεί από το βίντεο».
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Η «σκληροτράχηλη» δικηγόρος κατάφερε να 
στρέψει πάνω της το ενδιαφέρον, όταν ήρθε 
σε αντιπαράθεση µε την Άµπερ Χερντ, κατά 
τη διάρκεια της έντονης αντεξέτασης στη δίκη.

ΚΑΜΙΛ ΒΑΣΚΕΖ: ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ 
ΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΤΖΟΝΙ ΝΤΕΠ

Tα… πήρε με το Instagram η Αθηνά
Έξαλλη… έγινε η Αθη-
νά Xρυσαντίδου, η γνω-
στή 19χρονη που γνωρίσα-
µε µέσα από τη συµµετοχή 
της στο ριάλιτι της τηλεόρα-
σης του ΣΚΑΙ, Power Of 
Love, µε το Instagram, γιατί 
της κατέβασε 2 φωτογραφί-
ες. Η Αθηνά Χρυσαντίδου, 
πλέον στα 24, ασχολείται 
µε το τραγούδι, ενώ µέσα 
από το λογαριασµό της, στο 
Instagram, ακολουθεί και 
πορεία influencer! Η Αθη-
νά διαθέτει ένα εξαιρετικό 

σώµα µε ιδανικές αναλογί-
ες και τόλµησε, πριν λίγο, 
να δηµοσιεύσει στον προ-
σωπικό της λογαριασµό στο 
Instagram δύο φωτογρα-
φίες από ένα σκάφος! Στις 
φωτογραφίες αυτές, η πρώ-
ην παίκτρια του ριάλιτι είναι 
τόπλες και έχει τα χέρια της 
στο στήθος, ενώ ο φωτογρά-
φος έχει εστιάσει στα… σω-
στά σηµεία! Ωστόσο, η φω-
τογραφία κατέβηκε από το 
Instagram, µε την Αθηνά να 
γίνεται έξαλλη!

Η 
δικηγόρος του Τζόνι 
Ντεπ κατάφερε εν µια 
νυκτί να γίνει σταρ και 
να τραβήξει πάνω της 

όλα τα βλέµµατα. Η Καµίλ Βάσκεζ, 
η οποία είναι 37 ετών, σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα της «Washington Post», 
δέχεται καταιγισµό προτάσεων, τόσο 
από πολλές δικηγορικές εταιρείες που 
τη θέλουν στο δυναµικό τους όσο και 
από µεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα που 
βλέπουν στο πρόσωπό της µια σταρ.

Η «σκληροτράχηλη» δικηγό-
ρος κατάφερε να στρέψει πάνω της 
το ενδιαφέρον, όταν ήρθε σε αντι-
παράθεση µε την Άµπερ Χερντ, 
κατά τη διάρκεια της έντονης αντε-
ξέτασης στη δίκη. Η Βάσκεζ έγινε, 
µάλιστα, η επίσηµη αγαπηµένη 
των θαυµαστών του Ντεπ. Πηγές 
λένε ότι οι πόρτες ανοίγουν για τη 
Βάσκεζ και το θέµα είναι τι θα επι-
λέξει εκείνη για το µέλλον της, που 
προµηνύεται λαµπρό.

Σάσα Μπάστα: 
Επειδή είμαι 
μητέρα, 
δεν μπορώ να 
φοράω μαγιό;
Στην παρέα της Ιωάννας 
Μαλέσκου, στο «Love It», 
κάθισε το η Σάσα Μπάστα, 
η οποία τον χειµώνα 
συµµετείχε στη Φάρµα, ενώ 
τώρα πηγαινοέρχεται στη 
Μύκονο, όπου βρίσκεται 
η κόρη µε τον σύζυγό της, 
λόγω επαγγελµατικών 
υποχρεώσεων. Στην εκποµπή 
αναφέρθηκε στο βάρος που 
πήρε στην εγκυµοσύνη της, 
τα οποία ήταν 5µιση κιλά, ενώ 
δεν δίστασε να αναφερθεί και 
στο θέµα των ηµερών, µετά τα 
επικριτικά σχόλια που δέχτηκε 
η Χριστίνα Μπόµπα µε το βαθύ 
ντεκολτέ της. Παρουσιάστρια 
και τραγουδίστρια σχολίασαν 
το look µε µαγιό, που ανέβασε 
πριν από µερικές ηµέρες, µε τη 
Σάσσα Μπάστα να λέει:
«Αυτό το πράγµα, ότι είσαι 
µαµά και δεν µπορείς να 
φορέσεις µαγιό, ακόµη δεν 
το έχω καταλάβει. Επειδή 
είµαι µητέρα, έχω σταµατήσει 
να είµαι και γυναίκα;», 
αναρωτήθηκε η τραγουδίστρια 
και απάντησε σχετικά µε το αν 
δίνει σηµασία στα σχόλια αυτά.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για
τη σχέση του Στάθη Ψάλτη με τη Χριστίνα 
Πτυχές από τη σχέση του αείµνηστου Στά-
θη Ψάλτη και της τελευταίας του συζύγου, 
Χριστίνας, έφερε στο προσκήνιο ο Μάκης 
Κωστίνης.

Με αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα της 
εκταφής του ηθοποιού, αναφέρθηκε στη στά-
ση της Χριστίνας Ψάλτη και την ταραχώδη 
σχέση που είχε το ζευγάρι. «Ο δήµαρχος έκα-
νε την εκταφή και εφόσον η σύζυγός του απο-
στασιοποιήθηκε τελείως, έπρεπε η κόρη του, 
η Μαρία, να πάει στον δήµο και να πει ότι θέ-
λει να κάνει εκταφή του πατέρα της. Στο τρα-
πέζι της κηδείας, η πρώην σύζυγος του Στά-
θη µαζί µε την κόρη, δεν είχαν καλή σχέση 

µε τη Χριστίνα, δεν κάθισαν µαζί και έδω-
σαν δικαιώµατα». Και στη συνέχεια πρόσθε-
σε: «Η Χριστίνα Ψάλτη εξαφανίστηκε, είχε 
µίσος. ∆εν έδωσε ποτέ τα ρούχα του Στάθη 
στον αδερφό του, Γιάννη Ρώτα, ο οποίος ήταν 
στο γηροκοµείο. Ο Στάθης τσακωνόταν συνέ-
χεια µε τη Χριστίνα. Κάποια στιγµή µαζεύτη-
κε µέσα του όλο αυτό, ήθελε να φύγει, να χω-
ρίσει. Ο Στάθης φοβόταν πολύ τη Χριστίνα, 
δεν τον άφηνε να πάει πουθενά. Είχανε µε-
γάλη διαφορά ηλικίας. Εκείνη, όταν γνωρί-
στηκαν έλεγε ψέµατα ότι είναι 22, ενώ ήταν 
17. Όταν ερωτευόταν ήταν πολύ δοτικός, δεν 
σκεφτόταν τίποτα άλλο».

Τις διαδικτυακές του φίλες κατάφε-
ρε να ξεσηκώσει ο Κωνσταντίνος Αρ-
γυρός µε τη φωτογραφία, που ανέβα-
σε στον προσωπικό του λογαριασµό 
στο Instagram. O δηµοφιλής τραγου-
διστής µοιράστηκε µια πολύ hot φω-
τογραφία στα social media. Πόζαρε 
χωρίς µπλούζα στο κρεβάτι του, ελα-
φρά αγουροξυπνηµένος, και τα σχό-
λια όπως και τα likes, έπεσαν «βροχή»!

O τραγουδιστής προσέχει ιδιαίτε-

ρα τον εαυτό του και την εξωτερική του 
εµφάνιση. Με γυµναστήριο και καλή 
διατροφή, καταφέρνει να διατηρεί την 
άψογη γραµµή του. Ο ίδιος είχε πει 
στο περιοδικό People: «Τα τέσσερα τε-
λευταία χρόνια φροντίζω πολύ το σώ-
µα µου. Πάω γυµναστήριο τρεις φο-
ρές την εβδοµάδα και προπονούµαι 
µε αερόβιες ασκήσεις και βάρη, ενώ 
από φαγητό, προτιµώ τα ψητά και τις 
σαλάτες».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ποζάρει ημίγυμνος στο κρεβάτι του
Η Καµίλ Βάσκεζ, 
η οποία είναι 37 
ετών, σύµφωνα µε 
δηµοσίευµα της 
«Washington Post», 
δέχεται καταιγισµό 
προτάσεων, 
τόσο από πολλές 
δικηγορικές εταιρείες 
που τη θέλουν στο 
δυναµικό τους όσο 
και από µεγάλα 
τηλεοπτικά δίκτυα 
που βλέπουν στο 
πρόσωπό της µια 
σταρ.
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Έ
χετε δεν έχετε µικρά παιδιά να 
τριγυρνάτε στις παιδικές χαρές, 
κάντε την απλή παρατήρηση την 
επόµενη φορά που θα επισκε-

φθείτε ένα πάρκο, ένα χώρο πρασίνου στη γει-
τονιά σας ή αλλού. Παρατηρήστε τους γονείς 
των βρεφών και των νηπίων. Θα διαπιστώσε-
τε ότι αρκετοί εξ’ αυτών -άντρες, γυναίκες- εί-
ναι ήδη «γκριζαρισµένοι», δηλαδή 40 χρόνων, 
45 και άνω, ακόµα και περισσότερο. Βάλτε στο 
νου σας, επίσης, πόσους γνωστούς έχετε 30, 35 
χρόνων και παραπάνω, που είναι «εργένηδες» 
κατ’ επιλογήν -οικονοµική και ευθυνών. 

Τις προάλλες, έκανα σε µία εορτάζουσα την, 
απ’ ό,τι φαίνεται, «παλιάς κοπής» ευχή. Της εί-
πα: «Άντε, και µε ένα µωράκι του χρόνου, εάν 
φυσικά το επιθυµείς», προσέθεσα για να µη τη 
φέρω και σε δύσκολη θέση την κοπέλα. Έλα-
βα την αποστοµωτική απάντηση: «Μακριά από 
εµένα αυτά τα πράγµατα. ∆εν είµαι για σκλαβιές 
εγώ». «Απολύτως σεβαστό», της απάντησα, «ό,τι 
επιθυµείς εσύ να κάνεις στη ζωή σου». Και απο-
µακρύνθηκα έχοντας στο νου ότι η συγκεκριµέ-
νη κοπέλα µπορεί σε 15 χρόνια να είναι και εκεί-
νη µια µαµά µε γκρίζα ρίζα στο µαλλί, που θα 
σπρώχνει την κούνια του νηπίου της στην παι-
δική χαρά του µέλλοντος… Θα ασθµαίνει, θα 
έχει σαφώς λιγότερες αντοχές και αρκετά νεύ-
ρα, διότι «κάθε πράγµα στον καιρό του». Πώς 
να το κάνουµε. 

Άκουγα µεσοβδόµαδα τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη να αναφέρεται στο δηµογραφικό και να το 
αποκαλεί «εθνικό, υπαρξιακό ζήτηµα». Συγκρά-
τησα την αποτύπωση του προβλήµατος στη φρά-
ση: «∆εν µιλάµε για µία απειλή κατά της εθνικής 
µας ταυτότητας, αλλά για µία ευθεία υπονόµευση 
της δυνατότητας του τόπου να παράγει πλούτο σε 
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο». Αλήθεια, 
µπορεί κανείς να διαφωνήσει σε αυτό; Υπάρχει 
πολιτικό κόµµα, οργανισµός, φορέας που να µη 
θεωρεί το δηµογραφικό εθνικό και υπαρξιακό 
ζήτηµα, που µας απειλεί όλους; Να και κάπου 
που µπορούµε όλοι να συµφωνήσουµε.

Παιδικοί σταθµοί
και δηµοτικά έως τις 6 το απόγευµα
…Την ίδια ώρα, σηµειώθηκε για λίγα δευτερό-
λεπτα έκρηξη χαράς και ανακούφισης ταυτόχρο-
να. Επρόκειτο για την αντίδραση 30χρονης µι-
σθωτής δικηγόρου σε εταιρεία, που µεγαλώνει 

µόνη το ενός έτους παιδί της, όταν τη ρώτησα: 
«Πώς το ακούς οι παιδικοί σταθµοί και τα δη-
µοτικά να απασχολούν τα παιδιά µέχρις τις 6 το 
απόγευµα;»

Βέβαια, µετά από 4-5 δευτερόλεπτα µε πυ-
ροβόλησε µε ερωτήσεις: «Στους παιδικούς σταθ-
µούς θα είναι µε εισοδηµατικά κριτήρια πά-
λι; ∆ιότι αν είναι µε εισοδηµατικά κριτήρια, θα 
απορρίπτονται πάλι πολλές εργαζόµενες γυναί-
κες που έχουν σπουδάσει -άρα έχουν κοπιάσει 
και ξοδέψει χρόνο και ένα σωρό λεφτά». ∆εν 
έχει και άδικο. Εν ολίγοις, η νέα µητέρα λέει: 
«Στηρίξτε τις εργαζόµενες γυναίκες και του ιδι-
ωτικού τοµέα και δη αυτές που µπορούν και θέ-
λουν να ανελιχθούν επαγγελµατικά. ∆ιότι αν 
στηριχτούν όσες έχουν κάνει ένα παιδί, θα έχουν 
τη διευκόλυνση να σκεφτούν να κάνουν και δεύ-
τερο, ενώ όσες δεν το σκέφτονται καν, θα έχουν 
ένα πολύ καλό κίνητρο να αποκτήσουν παιδί».

Η δεύτερη ερώτηση που µου απηύθυνε είναι: 
«Θα υιοθετηθεί σε όλους τους δήµους ή θα λει-
τουργήσει “πιλοτικά” σε κάποιους;» Της εξήγησα 
ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε σχέδιο που 
βρίσκεται στο στάδιο τελικής προετοιµασίας και 
αφορά προφανώς σε οριζόντια δράση, διότι η λο-
γική λέει ότι όταν λαµβάνεις πρωτοβουλίες για το 
δηµογραφικό, δεν µπορείς να µιλάς για κάτι άλ-
λο, πέραν µιας δράσης εθνικής εµβέλειας.

Στην κουβέντα µας είπαµε πολλά ακόµα, 
για το ότι για αυτό το πρόγραµµα, όταν µε το κα-
λό εφαρµοστεί, θα απαιτηθούν πολλά κονδύλια. 
Για τη διατήρηση των σχολικών µονάδων σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο για να φιλοξενούν τα παιδιά 
µας 10 ώρες την ηµέρα, από τις 8 το πρωί έως τις 
6 το απόγευµα. Για τη θέρµανση, την καθαριότη-
τα και τις υπηρεσίες κράτησης και δηµιουργικής 
απασχόλησης των παιδιών. Θα είναι µια δαπανη-
ρή υπόθεση, ωστόσο «θα κοστίσει» ψίχουλα από 
αυτά που η Ελλάδα θα χάσει αν µικρύνουµε πολύ 
-όπως πάµε- ως έθνος.

Τα σκληρά ωράρια εργασίας µε χαµηλές απο-
λαβές, χωρίς κοινωνική µέριµνα για τη στήριξη 
της µητέρας – εργαζόµενης του ιδιωτικού τοµέα, 
ισοδυναµούν µε τα απόλυτα αντικίνητρα για τα 
νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά και αυτό το γνω-
ρίζουν άπαντες. Άλλωστε, βαφές υπάρχουν πολ-
λές για να ξεγκριζάρουν τα µαλλιά των 40 και άνω 
µαµάδων µικρών παιδιών. ∆εν θέλουν άλλες βα-
φές. Κοινωνική στήριξη ζητούν την ώρα που πρέ-
πει, µια δεκαετία νωρίτερα τουλάχιστον.

Της
Μάρθας 
Λεκκάκου

Και εθνικό
και υπαρξιακό
και απειλή
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