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n Σελ. 2-3
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Μπορείτε να κατεβάσετε την εφημερίδα
Today Free Press εύκολα και γρήγορα
στο κινητό σας από τα παρακάτω links:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

TodayPress – Apps on Google Play

Διανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικής

TodayPress on the App Store (apple.com)

Δ. Καμπουράκης:
Πόσο κοντά είμαστε
σε σύγκρουση
με το… κουτσαβάκι
της γειτονιάς
n Σελ. 8-9

Α. Κωνσταντάτος:
To περίπλοκο
SCRABBLE
του Μητσοτάκη
για τις εκλογές
n Σελ. 4-5

Χαμός σε Α΄ Αθήνας
– Β΄ Αθήνας
– Ανατολική και
Δυτική Αττική

Όλα τα ονόματα
στα ψηφοδέλτια
της «γαλάζιας»
παράταξης

Β. Περρής:
Αποκλειστικό:
Αυτή είναι η πρώτη
προεκλογική
ομιλία του Τσίπρα
n Σελ. 10-11

Έτοιμο το πρώτο ελληνικό drone

«Αρχύτας»: Έρχεται
ο φύλακας του Αιγαίου
n Σελ. 16-17

Ηλίας Αποστολόπουλος
(Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού)

ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΟΡΜΙΑ!
Ο… ΣΏΖΩΝ ΕΑΥΤΌΝ ΣΩΘΉΤΩ ΣΤΙΣ ΚΆΛΠΕΣ

Σταθήκαμε
όρθιοι,
κοντά στους
πολίτες μας
n Σελ. 19

Γιώργος Βλάχος

(Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης)

Μέλημά μας η υγιής
επιχειρηματικότητα
Νίκος Νικολόπουλος

Γ. Γκόντζος: Η φήμη της Περιφερειακής Συμβούλου έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη…
n Σελ. 22-23

Ετοιμάζει...
Γαλάζια
ανατροπή
n Σελ. 14-15

n Σελ. 22
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Editorial
Ποιοί είναι οι λόγοι και ποιοι
δεν είναι για πρόωρες
Το πεπόνι και το μαχαίρι της τελικής απόφασης κρατά, σε κάθε
περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σε καθημερινή βάση ο πρωθυπουργός επιχειρεί να βάλει τέλος
στην εκλογολογία και επιμένει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη
θητεία της. Αντί, όμως, η συζήτηση να κοπάσει, φουντώνει ακόμα
περισσότερο, ειδικά όσο παραμένουν οι εισηγήσεις προς τον κo
Μητσοτάκη για κάλπες το φθινόπωρο.
Όσοι υποστηρίζουν αυτή την άποψη στέκονται, κυρίως, στις
αβεβαιότητες που φέρνει μαζί του ο προσεχής χειμώνας. Δεν
υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο ρεαλιστικό σενάριο για το τέλος
του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που προοιωνίζει συνέχιση και
της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση έχει ρίξει πολλά χρήματα
στο τραπέζι για να ελέγξει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος
και να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή την
εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι πρόσθετες παρεμβάσεις για
τις τιμές των καυσίμων, που επίσης έχουν πάρει φωτιά. Κανείς,
όμως, δεν γνωρίζει πού θα σταματήσει το ράλι των τιμών και
υπάρχει ο κίνδυνος μετά από μερικούς μήνες τα μέτρα αυτά να
μην είναι αρκετά. Ο έτερος πονοκέφαλος είναι η ακρίβεια. Το
κόστος ενέργειας και ο πληθωρισμός έχουν τινάξει στον αέρα
τους προϋπολογισμούς των πολιτών και παρότι πρόκειται για μια
εξωγενή κρίση, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τότε η δυσαρέσκεια
θα πλήξει την κυβέρνηση.
Ο άλλος πονοκέφαλος έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Η
συμπεριφορά της Άγκυρας ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο
και όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών στην Τουρκία, τόσο πιο
απρόβλεπτος και επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο Ταγίπ Ερντογάν.
Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές τόσο πιο σύντομα θα κλείσει
ο κύκλος της αβεβαιότητας που δημιουργεί η απλή αναλογική,
σημειώνουν όσοι κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις. Η παγίδα που
επιχείρησε να στήσει στη ο ΣΥΡΙΖΑ πριν χάσει την εξουσία,
αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο, εξελίσσεται σε παγίδα για τη χώρα,
σημειώνουν στελέχη που προέρχονται από τη «γαλάζια» παράταξη.
Οι διπλές εκλογές δημιουργούν μια περίοδο αναταραχής
και σχεδόν ακυβερνησίας δύο έως τριών μηνών, αφού χρέη
πρωθυπουργού θα εκτελεί ένας δικαστικός, ως υπηρεσιακός
πρωθυπουργός. Μια μεταφορά της έντασης στο πεδίο, από
πλευράς Τουρκίας, απαιτεί μια ισχυρή κυβέρνηση, σημειώνουν.
Η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει και την οικονομία. Η χώρα βγαίνει
τον Αύγουστο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και το
επόμενο βήμα είναι η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι
που ο κος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει εθνικό στόχο. Όμως, μια
παρατεταμένη προεκλογική περίοδος και οι επιπτώσεις της απλής
αναλογικής κάνουν διστακτικούς τους οίκους αξιολόγησης για την
αναβάθμιση της χώρας. Όσο πιο γρήγορα επέλθει η πολιτική και
κυβερνητική σταθερότητα, τόσο πιο γρήγορα θα διαλυθούν αυτά
τα σύννεφα και η χώρα θα ολοκληρώσει την επιστροφή της στην
κανονικότητα, μετά την περιπέτεια των μνημονίων.
Το πεπόνι και το μαχαίρι της τελικής απόφασης κρατά, σε κάθε
περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για
να προκηρύξει κάποιος πρόωρες εκλογές και ακόμα περισσότεροι
για να μην το κάνει», δήλωσε στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην ΕΡΤ. Ο ίδιος αναμένεται να σταθμίσει
κάθε εξέλιξη τους επόμενους δύο μήνες και να ζυγίσει
τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί. Διότι, όσο
ψηλά κι αν έχει σηκώσει τον πήχη για ολοκλήρωση
της κυβερνητικής θητείας, κανείς δεν θα μπορεί να
προσάψει κάτι, αν τελικά πατήσει το κουμπί λίγους μόλις
TODAY
μήνες νωρίτερα. Σοβαρούς λόγους για να το κάνει, έχει
πολλούς και σίγουρα περισσότερους από προηγούμενους
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Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

ΘΑ «ΠΈΣΟΥΝ ΚΟΡΜΙΆ»
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΉ
Όλα τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών της Ν.Δ.
σε Α΄ και Β΄ Αθήνας και στην Ανατολική και Δυτική Αττική

Η

μάχη του σταυρού για
τους υποψήφιους βουλευτές έχει ξεκινήσει,
ανεξάρτητα πότε θα
στηθούν οι κάλπες. Όλοι, πλέον,
κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς και θέλουν να είναι έτοιμοι
για μια θέση στους 300, καθώς παρά τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις για εκλογές στο τέλος της τετραετίας, κανένας δεν αποκλείει
έναν αιφνιδιασμό το φθινόπωρο.
Μάλιστα, όπως λένε πηγές της
Ν.Δ., οι λίστες είναι έτοιμες κατά
80%, ενώ υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον, κάτι το οποίο αναδεικνύει την δυναμική που έχει το κόμμα.
Πάντως, αναμένεται να «πέσουν
κορμιά» εντός και εκτός εισαγωγικών στην Αττική, η οποία αποτελεί
βαρόμετρο και για το τελικό αποτέλεσμα με τους σχεδόν τρία εκατομμύρια ψηφοφόρους.
Στην Α’ Αθήνας, το παρών στο
ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. θα δώσουν
όλοι οι νυν βουλευτές, με εξαίρεση
τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο που
διεγράφη και ακολουθεί τον δικό
του δρόμο. Έτσι, υποψηφιότητα
θα θέσουν η Όλγα Κεφαλογιάν-
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νη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Άγγελος Συρίγος και η
Φωτεινή Πιπιλή. Έχει ήδη γίνει
γνωστό πως στις λίστες θα συμμετέχει και ο πρόεδρος των νοσηλευτών, Δημήτρης Σκουτέλης.

Πιερρακάκης
στο Επικρατείας
Για την ίδια περιφέρεια είχαν
ακουστεί τα ονόματα του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Θοδωρή
Σκυλακάκη, ωστόσο, και οι δύο
φαίνεται ότι θα παραμείνουν στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Στον
υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής,
σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανατεθεί ο ρόλος του
Εκπροσώπου Τύπου στις εκλογές,
ώστε να αποδεσμευθεί ο Γιάννης
Οικονόμου, που θα διεκδικήσει
την επανεκλογή του στη Φθιώτιδα. Με την επιλογή αυτή, το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου θέλει να τονίσει στην προεκλογική
περίοδο το μεταρρυθμιστικό και
κεντρώο προφίλ της κυβέρνησης.
Μάχη σώμα
με σώμα στον Νότιο Τομέα
Σκληρή μάχη, όχι μόνο για την
εκλογή, αλλά και για το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις, αναμένεται να γίνει στον Νότιο Τομέα.
Αδιαμφισβήτητο φαβορί για την
πρώτη θέση είναι ο Νίκος ΔένΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ:
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διας. Τη δεύτερη θέση είχε κατακτήσει στις εκλογές του 2019 ο
Κώστας Κυρανάκης και ακολουθούσαν ο Διονύσης Χατζηδάκης, ο Χάρης Θεοχάρης, η Σοφία
Βούλτεψη, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Καλιάνος και
ο Βασίλης Σπανάκης. Την τράπουλα ανακατεύει η κάθοδος, στα
νότια, του υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου,
ο οποίος στοχεύει στις πρώτες θέσεις, ενώ στο ψηφοδέλτιο θα είναι
εκ νέου ο εκπρόσωπος τύπου της
Ν.Δ., Τάσος Γαϊτάνης.
Ερωτηματικό παραμένει για
την ένταξη στο ψηφοδέλτιο του Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος προς το
παρόν δεν επιβεβαιώνει ότι θα είναι υποψήφιος, ωστόσο, εκτιμάται
ότι τελικά θα διεκδικήσει την εκλογή του στη Βουλή, αν και ακούγεται ότι υπάρχει και κάτι άλλο στο
μυαλό του υφυπουργού Άμυνας.
Την απόφαση να μην κατέβει στις
βουλευτικές εκλογές και να παραμείνει στα ηνία του Δήμου Γλυφάδας, έχει πάρει από την πλευρά του ο Γιώργος Παπανικολάου,
αν και είχε μετρηθεί σε δημοσκοπήσεις.

Ξεκάθαρα πράγματα
στον Βόρειο Τομέα
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«Μάχες» σώμα με σώμα
στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια
σμα των τριών πρώτων θέσεων, με
τη μάχη να δίνεται ανάμεσα στους
δύο αντιπροέδρους της Ν.Δ., Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και την υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραμέως. Την επανεκλογή
τους θα διεκδικήσουν ο Θοδωρής
Ρουσόπουλος, ο Δημήτρης Καιρίδης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος και
η Ζωή Ράπτη.

Η… αναταραχή Χρυσοχοΐδη
στον Δυτικό Τομέα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
μάχη στον Δυτικό Τομέα. Η Ν.Δ.
εκλέγει τρεις βουλευτές με τη μία
έδρα να έχει επιλέξει, το 2019, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης και τις άλλες δύο θέσεις να συμπληρώνουν
ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο
Γιάννης Λοβέρδος.
Η είσοδος στο ψηφοδέλτιο
του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει φέρει αναταραχή. Ο πρώην υπουργός έχει πέρασμα στην περιοχή
και έχει μπει στο κυνήγι του σταυρού, εδώ και πολλούς μήνες.
Στην Ανατολική Αττική
Στην Ανατολική Αττική έχουμε δύο νέες εισόδους με δυναμική. Του αναπληρωτή υπουργού
Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και

της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Επίσης, θα είναι
υποψήφιοι οι νυν βουλευτές Γεωργία Μαρτίνου, η οποία εκλέγεται ανελλιπώς από το 2012 και είναι πολύ αγαπητή στην περιοχή,
Μάκης Βορίδης, Γιώργος Βλάχος
και Βασίλης Οικονόμου.
Στη Δυτική Αθήνα, την επανεκλογή τους θα διεκδικήσουν
ο Θανάσης Μπούρας, ο Βαγγέλης Λιάκος και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Υποψήφιος θα είναι εκ νέου και
ο Σταμάτης Πουλής.
Κορυφαίοι υπουργοί που δεν
σχεδιάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσουν τη μάχη της
Βουλής είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επιλέγοντας να έχει εξωκοινοβουλευτικό ρόλο, ο Άκης
Σκέρτσος που φέρεται να μην επιθυμεί να πολιτευτεί και ξεκινάει
τις περιοδείες στην Ελλάδα και,
μάλιστα, χθες βρέθηκε στην Καστοριά επικεφαλής κυβερνητικού
κλιμακίου.
Επίσης, ο αναπ λ ηρωτής
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης δεν θα πολιτευτεί, τελικά. Μάλιστα, αν και έκανε ήδη
περιοδείες στα Βόρεια, έκανε πίσω με παρέμβαση Μαξίμου, που
θέλει να ασχολείται περισσότερο
με το χαρτοφυλάκιό του και παράλληλα να περιοδεύει στην Περιφέρεια, αναδεικνύοντας το κυβερνητικό έργο.
Η Μίνα Γκάγκα δεν αποκλείεται να ξαναβρεθεί στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ.
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Το περίπλοκο

E

SCRABBLE
του Μητσοτάκη

K

Ποιοι λόγοι συντρέχουν για εκλογές
το φθινόπωρο και ο «επικίνδυνος» χειμώνας
Η Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει πολύ δύσκολους μήνες, καθώς η απεξάρτηση από
τα ρωσικά καύσιμα θα έχει βαρύ οικονομικό τίμημα για τις οικονομίες και τα νοικοκυριά,
που δεν μπορούν να πάρουν ανάσα από τις συνεχείς αυξήσεις. Η κυβέρνηση έχει
να αντιμετωπίσει και την καθημερινή επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας, με αναβαθμισμένη την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά και με απειλές ακόμα για απόβαση
σε αυτά και πόλεμο. Ήδη, οι σχέσεις μας έχουν περάσει σε φάση «ψυχρού πολέμου»,
χωρίς κανείς να αποκλείει και ένα θερμό επεισόδιο από τον στριμωγμένο Ερντογάν

Κ

άτι αλλάζει στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρ’ ότι ο πρωθυπουργός εμμένει στο αφήγημά του για εκλογές
στο τέλος της 4ετίας, οι συνεργάτες του κάνουν
«διατριβή» πάνω στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ερευνώντας όλα τα πιθανά σενάρια αυτοδυναμίας και συνεργασίας στις δεύτερες εκλογές και κυβερνητικά κλιμάκια
έχουν «διαταχθεί» να κάνουν περιοδείες στην περιφέρεια.
Μέλη της κυβέρνησης και βουλευτές ξεκινούν προεκλογικό αγώνα, με τη δικαιολογία πως σε λίγες εβδομάδες η κυβέρνηση εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο της θητείας της και
υπουργός δίπλα στον πρωθυπουργό, ξαφνικά ανησυχεί για
το τοξικό κλίμα, που μπορεί να δημιουργηθεί σε προεκλογικό αγώνα ενός έτους.
Η δήλωση του κου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, πως «πάντα
μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για πρόωρες εκλογές
και να υπάρχουν πολλοί περισσότεροι λόγοι, γιατί να μην πάει κανείς σε πρόωρες εκλογές», δεν μας έκανε σοφότερους,
καθώς ουδείς περιμένει από έναν πρωθυπουργό να προαναγγείλει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.
Όμως, κάνει τη γνωστή και επαναλαμβανόμενη δήλωση του «εκλογές στο τέλος της τετραετίας» να μην ακούγεται
πιά με την κατηγορηματικότητα του παρελθόντος.

Ο «επικίνδυνος» χειμώνας και οι πρόωρες εκλογές
Η αλήθεια είναι πως η θέση του κου Μητσοτάκη είναι απερίγραπτα περίπλοκη. Βρίσκεται αυτή την περίοδο σε ένα κυκλώνα προβλημάτων από τις αλλεπάλληλες κρίσεις.
-Στην οικονομία ο πληθωρισμός αυξάνεται μήνα με τον μήνα, μειώνοντας το εισόδημα των εργαζομένων.

- Η ανάπτυξη περιορίζεται, εξαιτίας του πολέμου και της αύξησης των τιμών στα καύσιμα.
- Η διεθνής οικονομία κλυδωνίζεται, με τα χρηματιστήρια
σε καθοδική πορεία.
- Η ΕΚΤ δίνει τέλος στο «πάρτι» του φθηνού χρήματος, αυξάνει τα επιτόκια και επηρεάζει χιλιάδες δανειστές και επιχειρήσεις.
- Τα spread των ελληνικών ομολόγων αυξάνονται -τα επιτόκια για το δεκαετές ομόλογο έφτασαν στο 4%- και ο δανεισμός της χώρας γίνεται πολύ ακριβότερος.
Τον επόμενο χειμώνα, όλοι αυτοί οι δείκτες αναμένεται
πως θα κινηθούν προς χειρότερο, με τον πληθωρισμό κυρίαρχο, να παραμένει διψήφιος και με πρόβλεψη για σημαντική αύξησή του.
Το υπουργείο Οικονομικών δέχεται, ήδη, πιέσεις από τη
Γερμανία να περιορίσει τις δαπάνες, για να μειώσει το έλλειμμα και το χρέος, παρ’ ότι υπάρχει από την Κομισιόν ρήτρα δημοσιονομικής διαφυγής για το 2022, και πιθανότατα
και το 2023. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει έναν «επικίνδυνο» χειμώνα, καθώς η απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα θα έχει βαρύ οικονομικό τίμημα για τις οικονομίες και τα
νοικοκυριά, που δεν μπορούν να πάρουν ανάσα από τις συνεχείς αυξήσεις.
Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και την
καθημερινή επιθετική συμπεριφορά της Άγκυρας, με αναβαθμισμένη την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα
νησιά και με απειλές ακόμα για απόβαση σε αυτά και πόλεμο.
Ήδη, οι σχέσεις μας έχουν περάσει σε φάση «ψυχρού πολέμου», χωρίς κανείς να αποκλείει και ένα θερμό επεισόδιο

από τον στριμωγμένο Ερντογάν.

Π

Υπάρχουν και καλά νέα…
Τα καλά νέα για την κυβέρνηση -γιατί υπάρχουν και αυτά- είναι πως ο αυξημένος τουρισμός θα φέρει επιπλέον έσοδα στα ταμεία, που
έχουν αδειάσει από τη χορήγηση επιδομάτων για
την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα και τώρα για τα καύσιμα.
Σε αυτά τα νέα για το Μαξίμου, μπορεί να προσθέσει κανείς το γεγονός ότι η συνεχής ενασχόληση του κου Μητσοτάκη με τα προβλήματα των νοικοκυριών και τα προγράμματα
ελάφρυνσής τους από την ακρίβεια, αποδίδουν σε μερίδα της
κοινωνίας, οι δε απειλές του κου Ερντογάν προκαλούν αύξηση της συσπείρωσης των οπαδών του, κάτι που παρατηρείται
σε περιόδους κρίσεων.
Η «καταιγίδα» των εξωγενών, κατά βάση, προβλημάτων
μπορεί να αξιοποιηθεί και εκλογικά από τη Ν.Δ. Ήδη, στην
περίπλοκη και ασταθή διεθνή κατάσταση (πόλεμος στην Ουκρανία, απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα, πληθωρισμός, οικονομική κρίση, μείωση αγοραστικής
δύναμης νοικοκυριών, ακρίβεια, «bullying»
Τουρκίας) που επηρεάζει άμεσα και
τη χώρα μας, ο κος Μητσοτάκης
θέτει το δίλημμα στην κοινωνία
«σταθερότητα ή περιπέτειες». Δίλημμα που ακουμπάει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το
οποίο στο πρόσωπό του βλέπει την ικανότητα της διαχείρισης, ικανά ή λιγότερο
ικανά, των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών.
Με αυτά τα δεδομένα, θα έλεγε κανείς πως η επιλογή για
πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο θα ήταν μια εύκολη απόφαση. Όχι, όμως, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που εμμένει
δημόσια στη διακηρυγμένη θέση του, για την ολοκλήρωση
της τετραετίας και που δεν δείχνει να βιάζεται, καθώς το καλοκαίρι έχει αποδείξει πως συνήθως κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις με τις πυρκαγιές και τον εξαγριωμένο Ερντογάν από
απέναντι.
Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει τις βαθύτερες σκέψεις του
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Η επιλογή για πρόωρες θα ήταν μια εύκολη απόφαση. Όχι,
όμως, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που εμμένει δημόσια στη
διακηρυγμένη θέση του, για την ολοκλήρωση της τετραετίας
και που δεν δείχνει να βιάζεται, καθώς το καλοκαίρι έχει
αποδείξει, πως συνήθως, κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις…
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Tα σενάρια
αυτοδυναμίας
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2
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O
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2
3
πρωθυπουργού, καθώς δεν
τις έχει κοινοποιήσει ούτε στους συνεργάτες του, έτσι, οι όποιες
αποφάσεις του, αφού εκτιμηθούν όλες οι παραπάνω παράμετροι, θα ληφθούν την περίοδο από το 15Αύγουστο ως τη
ΔΕΘ, στις 10 Σεπτεμβρίου

Κοντά στην αυτοδυναμία
Εκ των δημοσκοπήσεων, φαίνεται πως αυτή η στρατηγική
του κου Μητσοτάκη, μέχρι στιγμής, αποδίδει. Όλες οι δημοσκοπήσεις από τον Μάιο και μετά δείχνουν μια ενίσχυση της
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2

Ο

2

2

Σ

εκλογικής δύναμης της Ν.Δ., μεγαλύτερη από εκείνης του
ΣΥΡΙΖΑ. Το προεκλογικό κλίμα που στήνεται βοηθά τα δύο
μεγάλα κόμματα να συσπειρώσουν τους οπαδούς τους, περισσότερο τη Ν.Δ. και λιγότερο τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτές εκτιμούν πως η πραγματική δύναμη των τριών κομμάτων αυτή τη στιγμή κυμαίνεται της Ν.Δ. από το 3536 %, του ΣΥΡΙΖΑ από το 26-27% και του ΠΑΣΟΚ από το
14-15%. Εκείνο που δεν μπορούν να πουν ακόμα, είναι αν
η πρόθεση των πολιτών αφορά τις πρώτες εκλογές με απλή
αναλογική ή τις τελικές με την ενισχυμένη.
Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν πως στις
δεύτερες εκλογές ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός,
καθώς τα διλήμματα που θα τεθούν θα είναι σκληρά και πολωτικά και θα επηρεάσουν ένα τμήμα των ψηφοφόρων, ώστε
να στραφεί στην κατεύθυνση της σταθερότητας, της ανάπτυξης της χώρας και της προόδου που εκφράζει η Ν.Δ., όπως
οι ίδιοι επισημαίνουν.
Το κυριότερο «όπλο» τους, όμως, είναι ο ίδιος κος Μητσοτάκης, που σε κάθε σύγκριση με τον κο Τσίπρα κερδίζει

Με την απλή αναλογική που ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2016, ο πήχυς της
αυτοδυναμίας μοιάζει να είναι αδύνατος. Αν
υποτεθεί πως το άθροισμα των κομμάτων που
μένουν εκτός Βουλής φτάσουν το 10%, το πρώτο
κόμμα θα πρέπει να έχει ένα ποσοστό άνω του
45%, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση
με οριακή πλειοψηφία και χωρίς να χρειαστεί
συνεργασίες. Ασφαλώς, όσα περισσότερα
κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, τόσο ο πήχυς της
αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Ξεπερνάει το 48% αν
οι δυνάμεις που δεν πάρουν το εισιτήριο για το
Κοινοβούλιο είναι μόλις 4%. Ενδεικτικά, το 2019
στους «300» δεν συμμετείχε το 8% των κομμάτων
που πήρε μέρος στις εκλογές.
Αυτά τα υψηλά ποσοστά, άνω του 45%, σε
εθνικές εκλογές, είχαν καταγράψει, εκτός από το
54,37% του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το 1974,
το 1981 το ΠΑΣΟΚ (48,07%), 1985 ΠΑΣΟΚ
(45,82%) και η Ν.Δ. το 1990 με τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη (46,88%). Το 1993, η επάνοδος
του Ανδρέα Παπανδρέου είχε επιτευχθεί με το
εντυπωσιακό 46,88% και το 2004 ο Κώστας
Καραμανλής είχε αναδειχθεί πρωθυπουργός με
ποσοστό 45,36%.
Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά με τον
νόμο που επαναφέρει το μπόνους και ψήφισε
η Ν.Δ. το 2020. Είναι κλιμακούμενο και η
αυτοδυναμία, όπως είναι φυσικό, εξαρτάται πάλι
από τον αριθμό των κομμάτων που θα βρεθούν
μέσα στην Ολομέλεια. Υπολογίζεται ότι αν το
ποσοστό των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής
αθροίζουν περίπου 10%, ο πήχυς για την απόλυτη
πλειοψηφία των «151» βρίσκεται στο 37,5%.
Αυτόν τον στόχο θεωρούν άκρως εφικτό στην
κυβέρνηση. Η πόλωση των δεύτερων εκλογών
υποστηρίζουν πως θα ανεβάσει σημαντικά τα
νούμερα της γαλάζιας παράταξης.

όλους τους τομείς πολιτικής και με τη δημοτικότητά του να ξεπερνά τα ποσοστά του κόμματός του.
Με σύνθημα «Μητσοτάκης για τα δύσκολα», εκτιμούν
πως οι ψηφοφόροι θα δώσουν μια δεύτερη αυτοδυναμία
στη Ν.Δ.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο δρόμος για μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο με το ΠΑΣΟΚ, είναι ανοιχτός. Οποιαδήποτε εξέλιξη που θα οδηγούσε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αναφέρεται ως καταστροφική για τη χώρα, με δεδομένη
τη διεθνή αστάθεια στην οικονομία, το γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή μας και τους εθνικούς κινδύνους που δημιουργεί η Τουρκία.
Σύμφωνα με τον κο Μητσοτάκη, «το να έχει ένα κόμμα
απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα».
Και με αυτό το πολιτικό μήνυμα, θα κατέβει στις εκλογές
για την αυτοδυναμία, είτε το φθινόπωρο που είναι πιθανότερο είτε την άνοιξη μετά από ένα δύσκολο χειμώνα. Όπως και
να έχει, η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε.
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ΜΥΣΤΗΡΙΟ/
Το επεισόδιο
με τους Έλληνες
βουλευτές

ΠΟΎ ΤΟ ΠΆΕΙ Ο ΑΚΆΡ;
Μετά τους λεονταρισμούς και τις προκλητικές δηλώσεις
της τουρκικής ηγεσίας περί «νησιών και αποστρατιωτικοποίησης»,
ο υπουργός Άμυνας άρχισε τα… «Νίκο μου»

Μ

ετά τον έντονο διάλογο
που είχε ο Ακάρ με Έλληνες βουλευτές, άλλαξε στάση στέλνοντας μήνυμα διαλόγου και τονίζοντας πως είναι έτοιμος να
συναντηθεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, όπως και έγινε.
Όπως είναι γνωστό, ο τέως στρατηγός και νυν υπουργός Άμυνας είχε πει αρχές της εβδομάδας, πίσω από τις κάμερες,
«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε όλα μας
τα προβλήματα, με συνομιλίες και συναντήσεις. Ήδη, υπάρχουν προσπάθειες που
έχουν γίνει. Όπως οι διερευνητικές επαφές και θέλουμε να ολοκληρωθούν. Υπάρχουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και οι συναντήσεις στο πλαίσιο του
ΝΑΤΟ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε άμεσα αυτές τις συναντήσεις, όπως
είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε και να
συνομιλήσουμε με τους Έλληνες ομολόγους μας. Όπως αν υπάρξει ευκαιρία, όταν
πάμε στις Βρυξέλλες, είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Νίκο».
Και αυτό έγινε λίγα 24ωρα μετά και
συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, όπου Νίκος
Παναγιωτόπουλος και Χουλουσί Ακάρ είχαν μια σύντομη συνομιλία, σε μια περίοδο που η τουρκική προκλητικότητα έχει
χτυπήσει «κόκκινο» και ο φόβος θερμού

επεισοδίου εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή.
Πρόκειται για το πρώτο τετ-α-τετ μεταξύ των δύο ανδρών, μετά την ακραία ένταση που έχει δημιουργήσει η Άγκυρα με
αλλεπάλληλες δηλώσεις της τουρκικής
ηγεσίας, που θέτουν ακόμα και θέμα κυριαρχίας ελληνικών νησιών.
Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν χειραψία και μερικές κουβέντες, ενώ συζητείται
ακόμα μία, πιο επίσημη, συνάντηση, χωρίς
ωστόσο ακόμα να επιβεβαιώνεται.
Κύκλοι του ΥΠΕΘΑ ανέφεραν ότι
η τουρκική πλευρά ήταν εκείνη που έριξε τους τόνους και ζήτησε τη συνάντηση.
Από την πλευρά του, ο κος Παναγιωτόπουλος αναμένεται στην επικείμενη συνάντηση -εφόσον γίνει- να μεταφέρει το μήνυμα για αποκλιμάκωση και συγκράτηση
της έντασης.
Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του
πως για να γίνουν βήματα μπροστά πρέπει
να σταματήσουν οι εντάσεις, οι παραβιάσεις και οι λεκτικές επιθέσεις.
Η ερμηνεία που δίνεται από ελληνικής
πλευράς, είναι ότι ο Ακάρ φάνηκε να παίρνει το μήνυμα και αυτό τεκμαίρεται από το
γεγονός ότι αυτός προετοίμασε το έδαφος
για τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας.
Την Τετάρτη, απαντώντας για τις δη-

λώσεις των Τούρκων αξιωματούχων περί
αμφισβήτησης της κυριαρχίας ελληνικών
νησιών, ο Χ. Ακάρ είπε ότι «Εμείς σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα, την πολιτική ακεραιότητα, όπως και τα δικαιώματα
των γειτόνων μας και κυρίως της Ελλάδας.
Όμως, περιμένουμε και από τους γείτονές
μας να σεβαστούν τα δικαιώματα και τα δίκαιά μας. Αυτά τα θέματα, με συνομιλίες,
μπορούν να γίνουν πιο φανερά».
Για το ζήτημα που θέτει η Άγκυρα με
την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ο
Χουλουσί Ακάρ κράτησε αποστάσεις και
δεν θέλησε να αναφερθεί στο περιεχόμενο
των συζητήσεων, που επιθυμεί η Τουρκία.
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αν αναφερθούμε μοναδικά για ένα θέμα, θα δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις,
λανθασμένες αποφάσεις. Αυτά είναι βαθιά θέματα, θέματα που χρειάζονται εξειδίκευση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες,
όπως νομικοί, πολιτικοί, ιστορικοί και γεωγραφικοί. Υπάρχουν οι δύο συναντήσεις,
οι συνομιλίες που κάναμε στην Αθήνα και
μία στην Άγκυρα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Από τον κύριο υπουργό, τον ομόλογό μου, ζητώ να απαντήσει
όσο πιο άμεσα γίνεται. Να συναντηθούν
και να συνομιλήσουν οι ειδικοί και αργότερα, η πολιτική βούληση να κάνει αυτό
που πρέπει».

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Τρίτη, από
το βήμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του
ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη,
ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ
άφησε στην άκρη κάθε έννοια συμμαχικής ενότητας
και επιτέθηκε στην Ελλάδα σαν σε «εχθρό»,
επαναφέροντας ενώπιον των Συμμάχων όχι
μόνο τις μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις (βλ.
αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών), αλλά
και κακόβουλες τουρκικές καταγγελίες (βλ. περί
στήριξης τρομοκρατών).
Ο Τούρκος ΥΕΘΑ στοχοποίησε την Ελλάδα,
επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί τη θέση
«οικοδεσπότη» που ο ίδιος είχε στη σημερινή
νατοϊκή συνάντηση. Ο ίδιος επιχείρησε, με άλλα
λόγια, να μετατρέψει μια νατοϊκή–συμμαχική
εκδήλωση σε εφαλτήριο προβολής μονομερών
τουρκικών θέσεων, προκαλώντας, όμως έτσι, την
άμεση αντίδραση των Ελλήνων βουλευτών, που
ήταν παρόντες.
O Χουλουσί Ακάρ δεν έχασε την «ευκαιρία» να
παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τις
τουρκικές αιτιάσεις επί των ελληνοτουρκικών,
θέτοντας θέμα χωρικών υδάτων και
αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών,
ενώ παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα πως
υποστηρίζει τρομοκράτες. Και όλα αυτά, ενώπιον
βουλευτών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ.
Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας
επανέλαβε τις αιτιάσεις της Άγκυρας για τα ελληνικά
νησιά, ενώ παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα και
για υποστήριξη της τρομοκρατίας.
Οι Έλληνες βουλευτές που βρίσκονταν στην
Κωνσταντινούπολη (Σπήλιος Λιβανός, Μανούσος
Βολουδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, Ανδρέας
Λοβέρδος) πήραν τον λόγο, απαντώντας ότι
δεν μπορεί να μιλά η Τουρκία για σεβασμό της
κυριαρχίας εδαφών άλλων χωρών, από την στιγμή
που εκείνη έχει εισβάλει στην Κύπρο και που
αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
Όταν ο Χουλουσί Ακάρ άνοιξε τη βεντάλια των
παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων, τον λόγο
πήρε ο βουλευτής της Ν.Δ. και αντιπρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ Σπήλιος
Λιβανός, απαντώντας στις προκλήσεις του Τούρκου
υπουργού.

AKOYA RESORT
RETHYMNO

Akoya Resort
Το Akoya Resort προσφέρει πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο Ρέθυμνο.
Διαθέτει 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 Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων
και 57 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
ALL INCLUSIVE από 54€/άτομο!
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Tel: 28310 72100,
698 6623232
e-mail:
akoyaresorthotel@gmail.com
web:
www.akoya-resort.gr
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Το βασικό είναι να διερευνήσουμε τις προθέσεις του Ερντογάν, καθώς η από δω
πλευρά δεν έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί σε εθνική περιπέτεια. Και επειδή
είναι δύσκολο να ξαπλώσουμε τον Τούρκο δικτάτορα σε ένα κρεβάτι ψυχαναλυτή
και να ανιχνεύσουμε τις βαθύτερες διαθέσεις του και τα μύχιά του σχέδια, είμαστε
υποχρεωμένοι να προβλέπουμε το μέλλον, με βάση όσα λέει και κάνει.
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ΠΌΣΟ ΚΟΝΤΆ
ΕΊΜΑΣΤΕ
ΣΕ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ;
Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Η κλιμάκωση της όξυνσης που βιώνουμε καθημερινά από τους Τούρκους, δεν
έχει ιστορικό προηγούμενο. Η επιθετικότητά τους είναι πρωτοφανής στα χρονικά

Η
Παρά το γεγονός
ότι και η Τουρκία
χτυπήθηκε από
την πανδημία και
ταρακουνιέται
συθέμελα από μια
βαρύτατη οικονομική
κρίση, η πολιτική
της ηγεσία και
η αντιπολίτευσή
της μοιάζουν όλο
και πιο έτοιμοι
να κάνουν
το απονενοημένο
εναντίον
της Ελλάδας

ετά από μια δεκάχρονη οικονομική κρίση, μια δίχρονη πανδημία και ένα κύμα
πληθωρισμού, το τελευταίο πράγμα που θα επιθυμούσε να ζήσει ο
Έλληνας, ως συνέχεια όλων αυτών των δεινών, είναι και μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία. Πλην δεν είμαστε εμείς που
εξωθούμε τα πράγματα προς αυτή
την κατεύθυνση, αλλά οι μεγαλοπιασμένοι με τους οποίους έχουμε
την ατυχία να συνορεύουμε. Δεν
υπάρχει καμία ελληνική πολιτική
δύναμη, ούτε κοινωνική ομάδα,
ούτε ιδεολογική πτέρυγα που παρωθεί τη χώρα μας σε κάποια επιθετική κίνηση, μόνο στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου φύονται
κάτι τέτοιοι.

Eτοιμάζονται οι Τούρκοι;
Το διευκρινίζω αυτό, διότι παρά
το γεγονός ότι και η Τουρκία χτυπήθηκε από την πανδημία και ταρακουνιέται συθέμελα από μια
βαρύτατη οικονομική κρίση, η
πολιτική της ηγεσία και η αντιπολίτευσή της μοιάζουν κάθε μέρα
όλο και πιο έτοιμοι να κάνουν το
απονενοημένο εναντίον της Ελλάδας. Ποιο ακριβώς είναι αυτό
το απονενοημένο; Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθήσουμε να

το μαντέψουμε με ακρίβεια, αυτή
είναι δουλειά των στρατιωτικών
και των διπλωματών μας. Σημασία έχει η πρόθεση. Άπαξ και ο
Ερντογάν αποφασίσει να κάνει
την επιθετική κίνηση εναντίον
μας, έχει εκατό τρόπους να την
ξεκινήσει.

Οι προθέσεις του Ερντογάν
Άρα, το βασικό είναι να διερευνήσουμε τις προθέσεις του Ερντογάν, καθώς η από δω πλευρά δεν
έχει καμιά διάθεση να εμπλακεί
σε εθνική περιπέτεια. Πλην επειδή είναι δύσκολο να ξαπλώσουμε
τον Τούρκο δικτάτορα σε ένα κρεβάτι ψυχαναλυτή και να ανιχνεύσουμε τις βαθύτερες διαθέσεις
του και τα μύχιά του σχέδια, είμαστε υποχρεωμένοι να προβλέπουμε το μέλλον, με βάση όσα λέει
και κάνει. Πρωτίστως ο ίδιος, αλλά και η παρέα του που αποτελείται από ανθρώπους «his master’s
voice». Άλλον πρακτικό τρόπο

να καταλάβουμε πού το πάει, δεν
έχουμε.

Δεν θα μείνουμε
με σταυρωμένα χέρια!
Αυτά, λοιπόν, που βλέπουμε και
ακούμε το τελευταίο διάσημα είναι από λίαν ανησυχητικά. Η
κλιμάκωση της όξυνσης που βιώνουμε καθημερινά από τους Τούρκους δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, η επιθετικότητά τους είναι
πρωτοφανής στα χρονικά. Γενιές
Ελλήνων στρατιωτικών και διπλωματών που χειρίστηκαν ποικίλες ελληνοτουρκικές κρίσεις,
επιμένουν ότι τέτοιο πράγμα δεν
έχουν αντιμετωπίσει ξανά. Η
Άγκυρα μοιάζει αποχαλινωμένη. Οπότε, ακολουθεί το επόμενο
ερώτημα. Μπλοφάρει ο Ερντογάν ή ετοιμάζεται στα σοβαρά να
ανοίξει την πόρτα του τρελοκομείου; Καθότι η Ελλάδα έχει προειδοποιήσει τους πάντες (φίλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς) ότι
αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας της, ούτε με σταυρωμένα
τα χέρια θα κάτσει, ούτε θα αρκεστεί σε άμυνα περιορισμένου
πεδίου. Κοντολογίς, αν υπάρξει
τουρκικό χτύπημα σ’ ένα σημείο,
η σύρραξη θα γενικευτεί.
«Μα μπορούμε εμείς να τα βάλουμε με την Τουρκία σ’ έναν γε-
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O μαγκάκος της γειτονιάς
Στο ερώτημα, πάντως, αν η Τουρκία
μπλοφάρει, έχει απαντήσει ο ίδιος ο
Ερντογάν με τη φράση του «δεν κάνω
πλάκα». Πρόκειται για ασυνήθιστη
διπλωματική γλώσσα ηγέτη, πλην
δηλωτική του τρόπου που σκέφτεται
σήμερα. Ένας Πρόεδρος που έχει
κατρακυλήσει στο επίπεδο του
μαγκάκου της γειτονιάς, ο οποίος
μοιράζει προειδοποιήσεις πριν αρχίσει
τις σφαλιάρες, χρειάζεται να βρει
απέναντί του αποφασισμένη παρέα
ή κάποιον που (ανεξαρτήτως αν δεν
κοκορεύεται δημοσίως) την κρίσιμη
στιγμή δεν θα το βάλει στα πόδια, αλλά
θα σταθεί αποφασισμένος αντίκρυ του.
Και τον ρόλο αυτό, είναι υποχρεωμένη
να τον παίξει η Ελλάδα.
Στρατιωτικά δεν είμαστε ισότιμοι
εν συνόλω με την Τουρκία, αυτό
το ξέρουμε. Εξάλλου, αυτοί είναι
70 εκατομμύρια κι εμείς 11 μόλις.
Άλλο όμως το «εν συνόλω» κι άλλο
μια συγκεκριμένη περιοχή ή ένα
συγκεκριμένο όπλο, για παράδειγμα, η
αεροπορία. Επίσης, εμείς αμυνόμαστε.
Που σημαίνει ότι ο αμυνόμενος δεν
χρειάζεται να διαθέτει την ισχύ πυρός
του επιτιθέμενου για να κρατήσει
τις θέσεις του. Από την άλλη, εμείς
πρέπει να υπερασπιστούμε ισότιμα
εκατό νησιά, ενώ η Τουρκία αρκεί να
διαλέξει ένα και να ρίξει πάνω του όλη

νικευμένο πόλεμο;» θα ρωτήσει
κάποιος δικαιολογημένα επιφυλακτικός. Δύσκολα, όμως αυτός
είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβουν οι φίλοι και σύμμαχοι ότι αν
η Τουρκία αφεθεί να κάνει το βήμα, η Ανατολική Μεσόγειος και
η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα
γίνουν μπάχαλο. Αντιστοίχως,
θα υποχρεώσει και την ίδια την
τουρκική ηγεσία να σκεφτεί ότι
αν αποτολμήσει επιθετική κίνηση (μέσω προβοκάτσιας ή ευθείας δράσης), τότε δεν θα ξεμπλέξει
μ’ έναν τοπικό και περιορισμένο
τσαμπουκά, αλλά θα μπει σε γενικευμένη σύρραξη. Και μάλιστα,
όχι με μια διαλυμένη Συρία ή με
αντάρτικες ομάδες Κούρδων, αλλά με μια στρατιωτικά ισχυρή χώρα που μπορεί να της κάνει μεγάλη ζημιά. Θα βόλευε κάτι τέτοιο
τα πολιτικά ή διαπραγματευτικά
σχέδια του Ερντογάν; Είναι συζητήσιμο.

τη δύναμή της. Αυτό είναι το δικό μας
μειονέκτημα, πλην δεν έχουμε άλλη
επιλογή, αυτή την πατρίδα καλούμαστε
να υπερασπιστούμε. Και σε τελευταία
ανάλυση, αυτός που δέχεται επίθεση
δεν έχει πολιτικό κόστος, άρα η
ελληνική κυβέρνηση που θα βρεθεί σε
μια τέτοια περιπέτεια θα λειτουργήσει
απελευθερωμένα. Θα πει το «γαία
πυρί μειχθήτω», δίχως κανέναν
ενδοιασμό. Το πολιτικό κόστος το ‘χει
αυτός που επιλέγει τη σύγκρουση και
που διαφημίζει την υπεροχή του, άρα
υπόσχεται στον λαό του μια εύκολη και
γρήγορη επικράτηση.

Στην ελληνική επικράτεια δεν
υπάρχει εύκολη λεία για τον Ερντογάν
Αν η Τουρκία διέθετε μια στοιχειωδώς
θεσμική λειτουργία ως κράτος και δεν
λειτουργούσε μόνο με το θυμικό του
ηγέτη της, ειδικά αυτό τον καιρό δεν θα
αποτολμούσε μια επιθετική ενέργεια. Διότι
μια ελληνική κυβέρνηση που δίνει τόσα δις
για μελλοντικά όπλα, είναι προφανές ότι
έχει ήδη δώσει και αρκετά, ώστε να έχει
εξοπλιστεί και για τις άμεσες ανάγκες της.
Το γεγονός ότι αυτά δεν διαφημίζονται,
δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται. Οι περιοχές
που ενδέχεται να παρενοχληθούν από
τους Τούρκους είναι σήμερα δυο φορές
ισχυρότερες απ’ όσο ήταν πριν δύο χρόνια.
Στην ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει
εύκολη λεία για τον Ερντογάν, όμως κάποιος
εκεί στην Άγκυρα πρέπει να τολμήσει να
του το πει. Απλώς το πρόβλημα για μας είναι
ότι σε αυταρχικά καθεστώτα όλοι λένε στο
αφεντικό μόνο αυτά που θέλει να ακούσει.
Και συχνά τον σέρνουν σε καταστροφή.

H από εκεί πλευρά γνωρίζει
καλά ότι δεν θα έχει να κάνει
με μια διαλυμένη Συρία
ή με αντάρτικες ομάδες Κούρδων, αλλά
με μια στρατιωτικά ισχυρή χώρα που
μπορεί να της κάνει μεγάλη ζημιά.
Θα βόλευε κάτι τέτοιο τα πολιτικά
ή διαπραγματευτικά σχέδια
του Ερντογάν; Είναι συζητήσιμο...
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ι συνήθεις συριζαίοι
λογογράφοι, αυτό τον
καιρό, είναι υπεραπασχολημένοι. Ο σ. Παππάς ετοιμάζει την απολογία του στο
Ειδικό Δικαστήριο, ο σ. Παπαγγελόπουλος διαβάζει την πολυσέλιδη
πρόταση παραπομπής του και ακόμη
βρίσκεται στα μισά, ο σ. Πολάκης κάνει αναρτήσεις κατά του νέου ταξικού
εχθρού που ονομάζεται «χταπόδι», ο
σ. Τσακαλώτος επιχειρεί διεθνή καριέρα πανελίστα, σχολιάζοντας τις
σχέσεις Τζόνι Ντέπυ - Άμπερ Χερντ.
Το κενό είναι μεγάλο, κανείς δεν
ασχολείται με τον σ. Τσίπρα, που σύντομα θα εμφανιστεί ενώπιον του
λαού, ζητώντας την ψήφο του και θα
πρέπει κάτι να πει, ώστε να μιμηθεί
τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου
για να του βαρέσουν παλαμάκια. Οι
φίλοι, σε αντίθεση με τους συντρόφους, φαίνονται στα δύσκολα και,
προκειμένου να ξεπεραστεί και αυτό το εμπόδιο που όρθωσε η αστική
τάξη, αναλάβαμε εμείς το βαρύ καθήκον της συγγραφής των προεκλογικών λόγων του σ. Αλέξη.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι τόσο δύσκολο όσο αρχικά φαίνεται. Καταφύγαμε στις κατά
καιρούς δηλώσεις του τέως πρωθυπουργού και απλώς τις συνδέσαμε.
Από το κείμενο που ακολουθεί, ό,τι
βρίσκεται ανάμεσα σε εισαγωγικά,
δεν ανήκει σε εμάς, αλλά προέρχε-
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ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Αυτή θα είναι η πρώτη

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΉ ΟΜΙΛΊΑ
ΤΟΥ ΑΛΈΞΗ ΤΣΊΠΡΑ

ται από τον ίδιο τον σ. Πρόεδρο του
ΣυΡιζΑ.
Καλή απόλαυση.
Σύντροφοι, εμείς που «οριζοντιωθήκαμε με τις γραμμές των οριζόντων», στις εκλογές «δεν προσερχόμαστε τάμπουλα ράσα, χωρίς
προτάσεις». Εμείς διαθέτουμε «άλλη προοπτική
ενόρασης του προβλήματος», όπως είπε και η «συντρόφισσα Ναόμι Κάμπελ», που τόσους

Του: Βαγγέλη Περρή

Επειδή οι σύντροφοι συριζαίοι είναι απασχολημένοι με άλλα πράγματα,
αναλάβαμε εμείς το βαρύ καθήκον της συγγραφής των προεκλογικών
λόγων του - Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα σε εισαγωγικά, δεν ανήκει
σε εμάς, αλλά προέρχεται από τον ίδιο τον σ. Πρόεδρο του ΣυΡιζΑ.
Καλή απόλαυση!
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αγώνες έδωσε κατά της «διεθνής
δικτατορίας» του «Διεθνές Νομισματικού Ταμείου», που δυναμώθηκε «κατά τη διάρκεια του frozen
war». Δώσαμε μάχες στη «Βουλή,
το άντρο της δημοκρατίας», παρόλο
που τα συμφέροντα «επέβαλαν προσχώματα» και η διαπλοκή ήταν «η
πηγή, βάση της οποίας εγήρθη όλη
αυτή ιστορία». Όμως, εμείς «διακατέχομε την αλήθεια», όπως ο Κλιντ
Ίστγουντ «στην ταινία Γκραν Τσερόκι» ή ο Μπρους Γουίλις στο «Too
hard to die».

«Από τις παρόντες συνθήκες»
Υπήρχαν, βέβαια, κάποιες καθυστερήσεις, αλλά «υπό τις παρόντες συνθήκες», καλό είναι «να μην διαπληκτίζετε
τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας». Έδωσαν μάχες «διαρκού αγώνα», με προβλήματα «που τίθονται καθημερινώς», σε μία «προοπτική που
εκτίθει» τους αντιπάλους μας. Τώρα,
ήρθε η ώρα «να θρέψουμε τους καρπούς των κόπων μας»! Θα επιβεβαιωθούν «οι ακατάληπτοι δεσμοί» με τον
λαό, οι οποίοι «τίθουν το τέλος» των
«παρακρατηθέντων συντάξεων» και
αυτό γιατί, «παρά την τυμβωθηρία»,

εγώ, ο πολιτικός που «δεν γεννήθηκα
με τη δαμόκλεια σπάθη», με αποφασιστικότητα θα «θέσω το χρέος υπό τον
Τύπον την ήλων».
Υπάρχουν βέβαια και «οι εν λόγος επιχειρηματίες» που «χαίρουν την
εκτίμηση» και παρουσιάζουν τη διαπλοκή τους σαν «απαίτημα της κοινωνίας». Προσοχή! Δεν είναι «απλώς
ψευδές ειδήσεις» αυτά που διοχετεύουν. Επιχειρούν να επιστρέψουμε σε
εποχές, όπου «τη θρυλική ταλαιπωρία
εξασφάλιζε η εθνική οδός». Θέλουν
να «άρουν τα προσχώματα» και να
έχουμε «μία προεδρική κατολίσθηση
του προεδρικού μας συστήματος»! Τέτοιες πρακτικές πρέπει «να καταστήλονται» και τους λέμε: «Καίτε τζάμπα κηροζίνη και βενζίνη», εμείς «επιζητούμε
ένα καθεστώς ευρείων συναινέσεων»,
με βάση ένα «νέο μοντέλο βιώσιμης
ανάπτυξης και ολιγαρκούς αφθονίας».
Μπροστά μας είναι «η Ιστορία που διαρκεί πολύ», όπως έλεγε και ο Αλτουσέρ στο βιβλίο του «το Μέλλον διαρκεί
πολύ», μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι χάρη σε εμάς, απολαύσαμε «τις πρώτες
μεταμνημονιακοί περίπατοι», και όπως
λέγεται «στην αγγλιστί», με την πολιτική μας «we eat the camel and and we

have the queue».

«Η Λέσβος και η Μυτιλήνη»
Βέβαια, υπάρχουν και προβλήματα. Τα αντιμετωπίσαμε! Σε εμάς, είναι «πολύ συμπαθή τα νεκρά παιδιά»
και για χάρη τους «φύγαμε από τη Γαλλία και αναχωρήσαμε για Στρασβούργο». Έτσι, «εκπληρώσαμε τα απαιτήματα χρόνων του κινήματος» και δώσαμε
πνοή «στη Λέσβο και τη Μυτιλήνη και
τα άλλα νησιά». Εξαφανίσαμε «τον νεοποτισμό» και μαζί «ξεπεράσαμε τον
δύσκολο κάδο που περνάει η χώρα».
«Περάσαμε μέσα από τις Συμπληγάδες σαν τον Οδυσσέα», διορθώνοντας
τους αρχαίους που θεωρούσαν ότι αυτό το έκανε ο Ιάσων. Κάποιοι που δεν
έχουν «ιδιαίτερη στοιχείωση» διαδίδουν ότι αλλάξαμε και «κάναμε στροφή 360 μοιρών». Τους απαντάμε ότι
θα κριθούμε από «την εκκαθάριση
της κόπρου του Αυγεία» και όχι από
τον Μητσοτάκη. «Οι αφορισμοί, κύριε
Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, τον μεσαίωνα».

των Πρεσπών το ήξερα, αλλά το αμέλησα» και πλέον καμαρώνουμε διότι
η «Μακεδονία είναι ενεργοβόρος πηγή ενέργειας». Μην ξεχνάμε, όμως, ότι
στα διεθνή ζητήματα «διατηρούμε δικαίωμα βέτου», αλλά δεν το εφαρμόζουμε διότι «είναι σύνηθης πρακτική
δραστηριότητα». Να είμαστε, επομένως, προσεκτικοί, διότι γίνονται «δηλώσεις που εκτίθουν τη χώρα». Αυτή
τη στιγμή μαθαίνω ότι «υπάρχει μία
αρνητική εξέλιξη σε σχέση με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Αν
ισχύει, θα είναι μία αρνητική εξέλιξη».
Θα θέσω, όμως, πάλι «το δάχτυλο επί
του τύπου του Νείλου» και θα πω σε
όλους τους γείτονες ότι «είμαστε ανοιχτοί, διάτρητοι»! Ήρθε η ώρα η περιοχή «να θρέψει τους καρπούς». Μην ξεχνάμε ότι «ο στόχος μας είναι σαφές»
και ότι «πατρίδα είναι οι άνθρωποι που
ζουν σε αυτή την πατρίδα». Υπάρχουν
πλέον «τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους» και όχι να ασχολούμαστε με «υποκλαπηθείσες προσωπικές φωτογραφίες».

«Το ήξερα αλλά το αμέλησα»
Όσο για το Μακεδονικό, θυμίζω ότι
«το πολιτικό κόστος της συμφωνίας

«Ο στόχος τους είναι σαφές»
Απέναντι σε αυτούς που «ενέχονται
με σκάνδαλα» και «ο στόχος τους εί-

ναι σαφές», παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιό μας. «Αυτή δεν είναι ομάδα, η
dream league είναι»! Αυτοί έβαλαν «τη
θεμέλια λίθο», αυτοί είναι που «διακατέχουν την αλήθεια». Είμαστε σε κατάσταση «διαρκού αγώνα» που «χαίρει
την παγκόσμια εκτίμηση» και προειδοποιούμε: «Greece is come back».
Ας το φωνάξουμε ανοιχτά, και
«όχι κρυψίως».

Όσο για το
Μακεδονικό, θυμίζω ότι
«το πολιτικό κόστος
της συμφωνίας των
Πρεσπών το ήξερα,
αλλά το αμέλησα»
και πλέον καμαρώνουμε
διότι η «Μακεδονία
είναι ενεργοβόρος
πηγή ενέργειας».
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Η Χαριλάου Τρικούπη
έχει να αντιμετωπίσει
πολλά πολιτικά θέματα
και έχει πολύ δρόμο για
να σηματοδοτήσει
τη δυναμική επαναφορά

ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΊΣΕΙ
Ο
ΘΈΛΕΙ ΔΟΥΛΕΙΆ
ΠΟΛΛΉ...
Η γενική επίκληση από το ΠΑΣΟΚ, όρων όπως «σοσιαλδημοκρατία», δεν λέει
κάτι στους πολίτες. Οι ισορροπίες τρόμου στη διατύπωση θέσεων μη τυχόν και φανεί
ότι «γέρνει» ο προσανατολισμός και η εύκολη κριτική, δεν οδηγούν πουθενά, δεν πείθουν.

Η

αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ του Σπύρου Καρανικόλα δεν συγκλόνισε
και το πανελλήνιο, αφού
το συμπαθές νεαρό στέλεχος δεν φαίνεται να εκφράζει κάποιο ευρύτερο
ρεύμα, αλλά οπωσδήποτε ήταν κάποιο
ανησυχητικό σινιάλο.
Τα όσα γράφουν κάποιοι από τον
χώρο στα social media, για την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου
στην Επιτροπή των Σοφών του Συμβουλίου της Ευρώπης με πρόταση του
πρωθυπουργού, ενώ υπήρχε μια αμήχανη σιωπή της ηγεσίας, είναι ένα ακόμα σινιάλο ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να
«πυροβολήσουν» και χωρίς ιδιαίτερη
αιτία. Ας μην τρελαθούμε. Πρέπει να

μην διαθέτεις πολιτική σκέψη για να
θεωρείς ότι ο Ε. Βενιζέλος ήρθε σε κάποια συναλλαγή με τη Ν.Δ. και να δίνεις μόνος σου παραπάνω μπόνους
στον Κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι δεν
είναι όλα όπως φαίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Ας τα πάρουμε, όμως, όλα με
τη σειρά.
Mε την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου του, τελείωσε ένας
ολόκληρος κύκλος για το ΠΑΣΟΚ.
Ξεκίνησε με τη διαδικασία εκλογής
του νέου Προέδρου Ν. Ανδρουλάκη,
με τη συμμετοχή 280.000 μελών και
φίλων, συνεχίστηκε με μια διαδικασία
180.000 μελών για να ληφθεί απόφαση για το όνομα και να εκλεγούν αντιπρόσωποι και τα νέα όργανα και ολο-

κληρώθηκε με το Συνέδριο.

Έχει επιτύχει ορισμένα
θετικά βήματα
Σ’ αυτό το εξάμηνο, ένα τελματωμένο κόμμα με δημοσκοπικές επιδόσεις
επί δύο χρόνια της τάξης του 6%-7%,
έχει επιτύχει ορισμένα θετικά βήματα: Υπάρχει μετά από πολύ καιρό αισιοδοξία, προσδοκία για μια νέα πορεία. Εμφανίζεται ένα κλίμα ενότητας.
Μια νέα γενιά έχει πάρει τα ηνία, μια
γενιά που δεν έχει παλιούς λογαριασμούς και βαρίδια. Υπάρχει μια σχετική αναζωογόνηση του κομματικού
μηχανισμού, μετά από μια μακρά περίοδο οργανωτικής νέκρωσης.
Το νέο κλίμα αποτυπώνεται και

στις δημοσκοπήσεις. Από το 6.1%
στην πρόθεση ψήφου τον Οκτώβριο
του 2021 (έρευνα OPINION POLL),
καταγράφεται στο 12.7% (έρευνα Μαΐου 2022) που παραπέμπει σε ποσοστό
κοντά στο 14% στην εκτίμηση ψήφου.
Εν ολίγοις, υπάρχει καταρχήν ένα γενικά θετικό αποτύπωμα αυτής της περιόδου. Μιλάμε, πια, για το πέρασμα
σε μια «τριγωνοποίηση» του πολιτικού
σκηνικού από τον εναμισοκομματισμό
Ν.Δ-ΣΥΡΙΖΑ, που είχαμε μέχρι πριν
λίγους μήνες.

Οι δημοσκοπικές
του επιδόσεις
Ωστόσο, ο κύκλος αυτός έκλεισε. Το
κλίμα από την εκλογή του Ν. Ανδρου-

λάκη, η οργανωτική προσπάθεια, το
«μιντιακό παιχνίδι» δεν αρκούν για να
διασφαλίσουν μια ανοδική πορεία του
ΠΑΣΟΚ. Ήδη, υπάρχει ορατή μείωση των δημοσκοπικών ποσοστών του
κατά 2%-3%, σε σχέση με τον Ιανουάριο.
Στην εκτίμηση ψήφου, από το κατά μέσο όρο 16.5% τον Ιανουάριο, τώρα βρίσκεται στο 13%-14%. Στο επόμενο διάστημα θα φανεί αν θα υπάρχει
μια σταθεροποίηση σ’ αυτά τα ποσοστά, μια άνοδος ή και μια πιθανή παραπέρα πτώση. Σε κάθε περίπτωση, μια
πτώση κατά 3% δεν είναι μικρή, ούτε
αμελητέα για διάστημα πέντε μηνών.
Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στο
γεγονός ότι έχουν υποχωρήσει οι εισ-
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λι στον Δυτικό κόσμο και απέναντι σ’
αυτό, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατοχυρώνει τον χαρακτήρα του ως δύναμη εθνικής ευθύνης και βασικού, αποτελεσματικού πολέμιου του λαϊκισμού.
Τα παραπάνω συνδέονται και με
τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πρότασης συνεργασιών, αν χρειαστούν
μετεκλογικά. Η αίσθηση είναι ότι οι
απαντήσεις σ’ αυτό δίνονται σε κλίμα
άγχους. Δεν λέει κάτι το «στην πλάτη
μου δεν θα γίνει πρωθυπουργός ούτε
ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας», γιατί
έτσι κι αλλιώς στο τέλος του ορίζοντα
θα υπάρξει πρωθυπουργός.
Το πρόβλημα είναι πού και σε ποια
κατάσταση θα βρίσκεσαι εσύ εκείνη την ώρα. Δεν είναι πειστικό να λέει το τρίτο –αυτή τη στιγμή– κόμμα ότι
θα συμμετέχει μόνο σε κυβέρνηση, με
βάση το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμά του, που παρεμπιπτόντως δεν το διαθέτει κιόλας.

ροές από την Ν.Δ. και το ΣΥΡΙΖΑ που
υπήρχαν το πρώτο διάστημα, ενώ η
συσπείρωση των ψηφοφόρων του, το
2019, ποτέ δεν ξεπέρασε το 75%. Αυτό σημαίνει ότι ήδη και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πάρει πίσω αυτή τη
στιγμή τμήματα των απωλειών τους,
που εμφανίστηκαν το πρώτο διάστημα
της εκλογής του Ν. Ανδρουλάκη. Είναι
δε φανερό, ότι αυτή η προσπάθειά τους
θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και
πολύ έντονα στην πορεία προς τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί και πολύ
στο επόμενο διάστημα, η δε πίεση θα
ανέβει κατακόρυφα στο μεσοδιάστημα από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές, όταν θα κρίνεται η κυβερνησιμότητα στη χώρα. Τίποτα δε, δεν αποκλείει
την παραπέρα μείωση των δημοσκοπικών ποσοστών του.

Αποσαφήνιση του στίγματος
Τι συμβαίνει; Είναι εύκολη η πορεία
στο επόμενο διάστημα; Ασφαλώς όχι.
Αν έπρεπε να πούμε κάτι συνθηματο-

λογικά, αυτό θα ήταν το «Τώρα είναι
η ώρα της Πολιτικής», της κατάθεσης
εναλλακτικής πρότασης και συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών προτάσεων, της αποσαφήνισης του στίγματος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λείπει αυτή τη
στιγμή και όσο παραμένει αυτό το κενό, θα κοστίζει.
Ο Κώστας Σημίτης ήταν πολύ σαφής, μιλώντας στο Συνέδριο, αναφερόμενος σε αντιδράσεις με γενικές
αρχές, ασαφείς λύσεις, πολιτικολογίες που δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες.
Ήταν σαν να έλεγε, «να αφεθεί στην
άκρη η γενικολογία, τα ήξεις αφήξεις
και ο φόβος των αριστερόμετρων και
δεξιόμετρων και να υπάρξει σκληρή
δουλειά για την επεξεργασία προτάσεων, που θα αναδεικνύουν το στίγμα του Κόμματος, το συνολικό αφήγημά του, την εναλλακτική πρότασή του».
Είχε απόλυτο δίκιο. Η γενική επίκληση
όρων, όπως π.χ. «σοσιαλδημοκρατία»,
δεν λέει κάτι στους πολίτες. Οι ισορροπίες τρόμου στη διατύπωση θέσεων μη

τυχόν και φανεί ότι «γέρνει» ο προσανατολισμός και η εύκολη κριτική, δεν
οδηγούν πουθενά, δεν πείθουν.
Θέσεις, νέες ιδέες χρειάζονται
και σε τελευταία ανάλυση, σ’ αυτές
θα εδραιώνεται - ή όχι- μια διαφορετική φυσιογνωμία. Πολιτική αυτονομία σημαίνει, πριν απ’ όλα, διακριτή
προγραμματική αυτονομία. Χρειάζεται μια θετική διαφοροποίηση, που
προκύπτει από διαφορετικό πολιτικό λόγο και διακριτή πολιτική πρακτική και όχι μόνο μια άρνηση των
δύο άλλων βασικών πολιτικών δυνάμεων. Και, μάλιστα, θετική κατεύθυνση με καθαρό και σταθερό προσανατολισμό: Τον σοσιαλδημοκρατικό
λόγο που θέλει να εκπροσωπεί, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 21ου
αιώνα, και την επεξεργασία ενός
προγράμματος πατριωτικής και μεταρρυθμιστικής διακυβέρνησης της
χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημα και
η πρόκληση. Αν αυτό το είχε λύσει με
σαφήνεια, θα μπορούσε να πορεύε-

ται με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Η πολιτική σταθερότητα
Σ’ αυτές τις επεξεργασίες δε, θα πρέπει
να μην αγνοεί ότι η χώρα έχει προχωρήσει αρκετά μετά τη χρεοκοπία. Δεν
έχει όμως σταθεροποιήσει, δεν έχει
κάνει βιώσιμες και ανθεκτικές τις κατακτήσεις της. Πέρα από τις διαρθρωτικές καθυστερήσεις του εγχώριου πολιτικού συστήματος, παίζει σημαντικό
ρόλο και το διεθνές περιβάλλον της
γεωπολιτικής και οικονομικής αναταραχής. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση
για την Ελλάδα είναι η πολιτική σταθερότητα. Μπροστά μας είναι η έρπουσα αναζωπύρωση του λαϊκισμού, παρά την πρόσφατη πικρή εμπειρία στη
χώρα μας. Ο πειρασμός για τυφλή
αντίδραση και «εύκολες πολιτικά λύσεις», που παράγει η συγκυρία των
πολύπλευρων κρίσεων, είναι μεγάλος. Δυστυχώς και πάλι, ο λαϊκισμός
διαφόρων μορφών, αριστερής ή δεξιάς προελεύσεως, εμφανίζεται και πά-

Ο φόβος και
το κομματικό συμφέρον
Όταν χρειάζονται συνεργασίες, αυτές γίνονται στη βάση των συσχετισμών και των προγραμματικών συνθέσεων. Δεν είναι καθόλου θετικό να
λέγεται ότι «εμείς έχουμε βάλει πλάτη
και το πληρώσαμε, ας βάλουν άλλοι».
Δείχνει φόβο, μπορεί να παρεξηγηθεί ως στάση πρόταξης του κομματικού συμφέροντος από το εθνικό συμφέρον. Είναι δε και ανιστόρητο, γιατί
το ΠΑΣΟΚ πήγε από το 43% στο 13%
σε δυόμιση χρόνια, πριν συμμετάσχει
στην κυβέρνηση Σαμαρά–Βενιζέλου,
συνέχισε δε η πτώση του, γιατί την κρίσιμη ώρα που θα έπρεπε να ανασυνταχθεί, ζούσε μια διάσπαση που απογοήτευσε παραπέρα τους ψηφοφόρους
του. Χρειάζεται, λοιπόν, πολύ μεγάλη
προσοχή στη βάση του αφηγήματος
που θα διαμορφώσει, πώς θα αντιμετωπίσει, τι και πώς θα λέει για το καυτό
θέμα των συνεργασιών.
Τα βήματα που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι θετικά και σημαντικά.
Υπάρχει κοινωνικός και πολιτικός χώρος για αυτό. Έχει όμως να αντιμετωπίσει πολλά πολιτικά θέματα, έχει πολύ
δρόμο για να σηματοδοτήσει τη δυναμική επαναφορά του.

FREE

TODAY PRESS

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

14

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Τι… μαγειρεύει ο Νίκος

«Θα ζήσουμε στις επόμενες εκλογές τη...
Γαλάζια ανατροπή», υποστηρίζει ο Πρόεδρος
του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος
Στόχος µας είναι στις επόµενες 30 ηµέρες να έχουµε βρει τους 300 πρώτους συνδέσµους
παντού. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια και σε κάθε χώρα που κατοικούν και
θα ψηφίσουν συµπατριώτες µας, Γαλάζιοι Έλληνες και Γαλάζιες Ελληνίδες.
Της ∆ήµητρας Κούτρα

Ο

Οι μυστικές
δημοσκοπήσεις που
έχω για λογαριασμό
της τηλεοπτικής μου
εκπομπής
«Το Μαξίμου ακούει;»
εάν επιβεβαιωθούν,
τότε θα ζήσουμε τη
γαλάζια ανατροπή της
ελεύθερης πατρίδας
της Γαλάζιας Ελλάδας.

Πρόεδρος του Χριστιανοδηµοκρατικού
κόµµατος Ελλάδος κος
Νίκος Νικολόπουλος,
µιλώντας στην Today Press, αναφέρθηκε στην οµάδα εργασίας των
«Γαλάζιων», του κόµµατός του που
ετοιµάζει µε νέα ηγεσία, αλλά και
στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή. Ολόκληρη η συνέντευξη:

κής. Μπαίνει στη µάχη για τις επόµενες εκλογές η παράταξη των «καραµανλικών»;
Ο καραµανλισµός είναι ιδεολογία,
είναι και εφαρµοσµένη κοινωνική
και πατριωτική πολιτική που ξεπερνά τα στενά µικροκοµµατικά ιδιοτελή συµφέροντα των ολίγων… Καραµανλικοί υπάρχουν σε πολλά
πολιτικά µετερίζια. Πόσω µάλλον
στο νέο καθαρό Γαλάζιο κόµµα!

n Συνεδριάζει κάθε βδοµάδα, διαδικτυακά, η οµάδα εργασίας των
«Γαλάζιων», µε θέµατα οργάνωσης
σχετικά µε την πολιτική. Ακούγεται πως οργανώνεστε ανά περιφέρεια. Μιλήστε µας σχετικά.
Ναι οι «Γαλάζιοι» ξεκινήσαµε µε
βήµα ταχύ. Πρέπει να προκάνουµε, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος. Σηκώσαµε τα µανίκια και τρέχουµε, προσπαθώντας να είµαστε
όπου µας καλούν παρόντες. Το καλό είναι ότι έχουµε ζήτηση, που λέει και η νεολαία! Στόχος µας είναι
στις επόµενες 30 ηµέρες να έχουµε βρει τους 300 πρώτους συνδέσµους παντού. Σε κάθε εκλογική
περιφέρεια και σε κάθε χώρα που
κατοικούν και θα ψηφίσουν συµπατριώτες µας, Γαλάζιοι Έλληνες και
Γαλάζιες Ελληνίδες.

n Είστε έτοιµος να προχωρήσετε στη δηµιουργία νέου πολιτικού
σχηµατισµού, που θα εκφράζει τις
θέσεις του ιδρυτή της παράταξης
Κωνσταντίνου Καραµανλή, του
Μιλτιάδη Έβερτ, αλλά και του Κώστα Καραµανλή;
Σε λίγες ηµέρες θα δώσουµε το
ιδεολογικοπολιτικό µας µανιφέστο
στη δηµοσιότητα και θα ανοίξουµε
έναν ουσιαστικό διάλογο µε το λαό,
που θα µπορεί ιντερνετικά να διαφωνεί ή να συµφωνεί, και κυρίως,
να προτείνει. Την καµπάνια θα την
τρέξει η Γαλάζια γενιά που έχει συγκροτήσει οµάδες µε συγκεκριµένες χωρικές ενότητες, καθώς και
έχει επιστρατεύσει νιάτα από την
οµογένεια των ΗΠΑ που είναι εξπέρ στα σόσιαλ µίντια…

n Είδαµε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού,
κου Καραµανλή, ένα µεγάλο κύµα
ανθρώπων στο Μέγαρο Μουσι-

n Σε αυτή τη φάση λειτουργίας, οι
«Γαλάζιοι » οργανώνονται µε βάση
τους 7+1 άξονες. Πείτε µου περισσότερα γι’ αυτό.
∆ηµιουργήσαµε ένα µοντέρνο,

σφιχτό οργανωτικό σχήµα που θα
λειτουργήσει ως το Ιδρυτικό Συνέδριο και θα διευρύνεται µέρα µε τη
µέρα, καθώς το Γαλάζιο οργανόγραµµα είναι δυναµικό.
– Γραµµατέας-Συντονιστής εξελέγη
ο καθηγητής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Νίκος Βασιλειάδης, είναι ο
Πρόεδρος του κόµµατος Ελεύθερη Πατρίδα, ο οποίος θα συντονίζει δράσεις και πρωτοβουλίες έως
το Συνέδριο, που θα γίνει τον Σεπτέµβρη στη Θεσσαλονίκη.
Κατανέµουµε σε 10 θεµατικούς
τοµείς τις δράσεις αυτές, έως ότου
υλοποιηθούν τις επόµενες 70 ηµέρες. Οργανώνονται σε δύο επίπεδα
γραµµατειών, για νέους και µεγαλύτερα γαλάζια στελέχη. Τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τις γραµµατείες θα ανακοινωθούν το 1ο
δεκαήµερο του Ιουλίου.
– Γραµµατεία Πολιτικής ∆ιασύνδεσης–Πρόεδρος Οργάνωσης
Ιδρυτικού Συνεδρίου θα είναι ένας
«Νέστορας», επί σειρά ετών κοινοβουλευτικός άνδρας, καθηγητής Πανεπιστηµίου, και αυτός που
υπήρξε υπουργός του Κώστα Καραµανλή. Unites πρόσωπο µε µεγάλο ειδικό βάρος, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καραµανλή
και Σαµαρά. Γραµµατεία επικοινωνίας, θα είναι επικεφαλής πρόσωπο µε εµπειρία στα ΜΜΕ, ενώ
την καθηµερινότητα θα την τρέχει
η ∆ηµ. Αλεξανδροπούλου, η οποία
µε ζήλο και αποτελεσµατικότητα

ασκεί τα ίδια καθήκοντα στο Χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα Ελλάδος.
– Γραµµατεία Οργανωτικού και
Τεκµηρίωσης. ∆ύσκολο να είµαι
πανταχού παρών, αφού µόνον ο
Θεός µπορεί… αλλά δεν τροµάζω
αφού είµαι µαραθωνοδρόµος της
πολιτικής. Όσο για την τεκµηρίωση των σκανδάλων, είναι «ειδικότης αποκτηθείσα εν τω στρατεύµατι»… ως λοχαγός του Καραµανλή,
αποδέχτηκα την εντολή του να βάλω τα στήθη µου απέναντι στους
νταβατζίδες της διαπλοκής
– Γραµµατεία Θεσµών, Αρχών και
∆ιαφάνειας, επικεφαλής ο άλλος
λοχαγός και υπουργός του Καραµανλή, ο Σάββας Τσιτουρίδης που
επέστρεψε από την κοµισιόν και είναι µπροστάρης του αγώνα για τη
Γαλάζια Πατρίδα.
– Γραµµατεία Οικονοµικών. Τη συγκροτεί µια πολυµελής οµάδα που
τρέχει για να καλύψει τις ανάγκες
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Νικολόπουλος
Ο Νίκος Νικολόπουλος µε
τη δηµοσιογράφο της Today
Press, ∆ήµητρα Κούτρα

να έχουµε βόλια για τον προεκλογικό αγώνα, που ήδη άρχισε µε ευθύνη Μητσοτάκη!
– Γραµµατεία Νέων και Γυναικών,
εδώ νιάτα! Και γιατί; Επειδή οι Γαλάζιοι αποφασίσαµε εκτός της θεσµοθετηµένης ποσόστωσης γυναικών, εµείς στα ψηφοδέλτια
θα έχουµε 70% φρέσκα πρόσωπα. Εµείς, δεν θέλουµε τη νεολαία
άφωνη και σε ρόλο χειροκροτητή.
Θέλουµε να περάσει στα χέρια των
νέων η Γαλάζια Ελλάδα µας.
– Γραµµατεία Κοινωνικών Οµάδων, εδώ θα κριθούµε και εδώ θέλουµε να διακριθούµε. Τον ευαίσθητο τοµέα έχουν πολύ γνωστά
πρόσωπα του εθελοντισµού και της
κοινωνικής πρόνοιας. Θέλουµε να
κάνουµε τη διαφορά! Η πολιτική
καταξιώνεται, µόνον όταν υπηρετεί τους αδύναµους!
– Γραµµατεία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Εκλογών, το πλέον
νευραλγικό πόστο, το ανέλαβε ο

«καλυτερότερος» που λένε οι νέοι, ο Νίκος Καραχάλιος. Τέλος
το νέο σχήµα εκπροσωπεί νοµικά ο δικηγόρος Αθηνών Λεωνίδας Στάµος.
n Υπάρχει νεολαία στους «Γαλάζιους;»
Σας θυµίζω ότι στο νέο Γαλάζιο
σχηµατισµό συµµετέχουν κόµµατα που έχουν νεολαίες και έχουν
ξαναπάρει µέρος σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Επόµενο,
λοιπόν, η Χριστιανοδηµοκρατική
Νεολαία Ελλάδος, η Νεολαία της
Ελεύθερης Πατρίδας, των Ελλήνων Ριζοσπαστών και των ∆ηµοκρατών, καθώς και οι δεξαµενές
σκέψεις, χάρις στην ενότητά τους
έφτιαξαν µια ατσάλινη γροθιά…
n Τι ποσοστό πιστεύετε θα πάρουν οι «Γαλάζιοι» στις επερχόµενες εκλογές;
Θα µπούµε στη Βουλή. Οι άστεγοι

της κεντροδεξιάς σ’ αυτές τις εκλογές θα έχουν το δικό τους Γαλάζιο
κόµµα. ∆εν µπορεί να υπάρξει αυτοδυναµία µε την απλή αναλογική.
Τον κόσµο που πρόδωσε ο
Μητσοτάκης για τα µάτια του ΠΑΣΟΚ, του Σηµίτη, του Ποτάµι
κ.λπ. τον εκφράζουµε αυθεντικά
εµείς, που είµαστε σάρκα από τη
σάρκα του.
Εµείς, οι Γαλάζιοι βουλευτές
θα δώσουµε κυβέρνηση και πολιτική σταθερότητα και κρατήστε αυτό. Θα ζητήσουν τη συµµετοχή µας.
Και εµείς χωρίς αντιπαροχή! Εµείς
θα καταφέρουµε να πάρει το πηδάλιο του εθνικού σκάφους στα χέρια
του ο εθνικός κυβερνήτης!
Οι µυστικές δηµοσκοπήσεις
που έχω για λογαριασµό της τηλεοπτικής µου εκποµπής «Το Μαξίµου ακούει;» εάν επιβεβαιωθούν,
τότε θα ζήσουµε τη γαλάζια ανατροπή της ελεύθερης πατρίδας της Γαλάζιας Ελλάδας.
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Το βασικό πλεονέκτημα του Ελληνικού ιπτάμενου οχήματος,
που ετοιμάζει η ΕΑΒ σε συνεργασία με τα τρία Πανεπιστήμια,
είναι πως αξιοποιεί τεχνολογία παρόμοια με αυτή που
χρησιμοποιούν τα μαχητικά 5ης γενιάς, όπως το Αμερικανικό F35
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ΑΡΧΥΤΑΣ (UAV)

Στο τελευταίο στάδιο
o «φύλακας» του Αιγαίου
Έτοιμο στις αρχές Ιουλίου το πρώτο Drone made in Greece

Ό

ταν είδαν το φως
της δημοσιότητας οι
πρώτες εικόνες του
Αυτόνομου Εναέριου Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων
(UAV) με την ονομασία «Αρχύτας»,
οι Τούρκοι έσπευσαν να λοιδορήσουν το εγχείρημα και την Ελληνική
Κυβέρνηση. Το παρομοίασαν περισσότερο με προϊόν για χομπίστες, που
βρίσκει κανείς σε κατάστημα παιχνιδιών, παρά με πτητική μηχανή που θα
απειλούσε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο
την drone-κυριαρχία τους στην περιοχή. Οι Tούρκοι «αναλυτές» εκτιμούσαν τότε, πριν από 14 μήνες, πως ο

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Φρέσκος
«Αρχύτας» δεν θα έφτανε ποτέ στην
παραγωγή.
Και, όμως, το ελληνικό πείσμα, οι
γρήγορες ενέργειες των συναρμόδιων υπουργείων και η άμεση εξασφάλιση οικονομικών πόρων, έφεραν σε
χρόνο ρεκόρ το πρώτο Ελληνικό αυτόνομο εναέριο όχημα, ένα βήμα πριν
τη βιομηχανική γραμμή παραγωγής.
Είναι έτοιμο σχεδόν 100% και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες στον σχεδιασμό του, μέχρι να
μπορεί και τυπικά να ξεκινήσουν οι
δοκιμές και η παραγωγή του σε αριθμούς ικανούς, να εξασφαλίσουν την
κάλυψη, σε 24ωρη βάση, του Αιγαί-

ου και του Έβρου με συνεχόμενες περιπολίες από αέρος. Η κατασκευή του
πρώτου ελληνικού drone από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, με
τη συνεργασία τριών πανεπιστημίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, συνεχίζεται
σε πυρετώδεις ρυθμούς και δεν απέχει πολύ η ημέρα επίδειξης των ικανοτήτων του στο πεδίο.

Γιατί οι Τούρκοι
πρέπει ανησυχούν…
Το βασικό πλεονέκτημα του Ελληνικού ιπτάμενου οχήματος που ετοιμάζει
η ΕΑΒ, σε συνεργασία με τα τρία Πανεπιστήμια, είναι πως αξιοποιεί τεχνολογία παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν τα μαχητικά 5ης γενιάς, όπως το
Αμερικανικό F35. Έχει τη δυνατότητα
απογείωσης και προσγείωσης Vertical

Takeoff And Landing-VTOL UAV,
χωρίς την ανάγκη αεροδρομίου, είναι
σχεδόν αόρατο στα εχθρικά ραντάρ
και διαθέτει εξελιγμένα ηλεκτρονικά
συστήματα, τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί σε καμία άλλη υλοποίηση αντίστοιχου μεγέθους drone σταθερής πτέρυγας.
Το “MADE IN GREECE” Αρχύτας έχει σημαντικό μέγεθος και βάρος
περίπου τα 200 κιλά. Είναι ένα αερόχημα τύπου blended wing, με σχεδιασμό που διαφοροποιείται σε σχέση με
άλλα UAV, καθώς διαθέτει διατάξεις με
έλικες (VTOL), που του επιτρέπουν να
απογειώνεται και να προσγειώνεται καθέτως. Ένα από τα πλεονεκτήματα του
είναι αυξημένη του αυτονομία, συνεπεία των μικρών του διαστάσεων. Ενώ
τα συμβατικά αυτόνομα εναέρια οχήματα (drone) πολλαπλών χρήσεων μπορούν να πετούν για 20 με 30 λεπτά, αυτό που ετοιμάζει η Ελλάδα θα μπορεί
να βρίσκεται στον αέρα για περισσότερο από 2 ώρες.
Η ΕΑΒ με τις σχεδιαστικές ομάδες των τριών Πανεπιστημίων ετοιμάζουν, μάλιστα, και μια ειδική ενισχυμένη έκδοση του «Αρχύτα». Θα μπορεί
να βρίσκεται αδιάκοπα στον αέρα για
10 ώρες, ώστε να μεταδίδει από αέρος
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Ποιος ήταν
ο Αρχύτας

τη διαχείριση μιας κρίσιμης κατάστασης. Η μεγάλης αυτονομίας έκδοση θα
χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.
Το UAV μπορεί να μεταφέρει κρίσιμα
υλικά, μέχρι και τα 25 κιλά.
Ο «Αρχύτας» θα είναι μόνο η αρχή της δημιουργίας τέτοιων συστημάτων, αφού στόχος της σύμπραξης είναι
να οδηγήσει στη δημιουργία πολλών
τύπων UAV με πολλαπλές επιχειρησιακές δυνατότητες, με δυνατότητα πτήσης για ημέρες ολόκληρες σε διάφορες
αποστολές.
Το πρώτο αποτέλεσμα για τον «Αρχύτα» θα το δούμε σε δύο χρόνια από
σήμερα, όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές του πρωτοτύπου, με τον συγκεκριμένο χρόνο ανάπτυξης να είναι εξαιρετικά μικρός για τέτοιου είδους συστήματα.
Η ΕΑΒ θα παράγει το σύνολο του αεροσκάφους, με εξαίρεση εξειδικευμένους
ηλεκτρονικούς αισθητήρες και συστήματα που θα έχουν προέλευση το εξωτερικό, μέχρι να ολοκληρωθούν συμφωνίες συμπαραγωγής.
Η Ελληνική ΠΑ έχει ενημερωθεί,
ήδη, για τις δυνατότητες του ελληνικού
αεροχήματος που καλύπτει τις επιχειρησιακές της ανάγκες και του Πολεμικού

Ναυτικού, αλλά και του Στρατού ξηράς.
Η σχεδίαση του μη επανδρωμένου αεροχήματος που θα επιφορτιστεί
με την επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας, προέρχεται από την ομάδα του ΑΠΘ, υπό τον
καθηγητή Κύρο Υάκινθο.
Το όνομα του προγράμματος UAV
έχει λάβει την ονομασία του από τον αρχαίο μαθηματικό, αστρονόμο, μουσικό
και φιλόσοφο Αρχύτα, που γεννήθηκε
το 428 π.Χ. στον Τάραντα της Μεγάλης
Ελλάδας. Ο Αρχύτας θεωρείται από
τους μεγαλύτερους διανοητές της ελληνικής αρχαιότητας. Ήταν ο πρώτος που
εφάρμοσε μαθηματικές αρχές στη μηχανική και ο πρώτος που χρησιμοποίησε την αρχή της δράσης αντίδρασης, πάνω στην οποία στηρίζεται η λειτουργία
των πυραύλων και των αεριωθουμένων
αεροπλάνων. Σύμφωνα με μαρτυρία
του Φαβωρίνου, ιστορικού των αρχαί-

ων παραδόσεων και του Ρωμαίου Αύλου Γέλλιου -που μεταφέρει τις απόψεις
του Πλίνιου του Πρεσβυτέρου από το
βιβλίο του «Φυσική Ιστορία»- ο Αρχύτας επινόησε και κατασκεύασε ένα αεριοπροωθούμενο περιστέρι, που αποκλήθηκε «πετομηχανή» ή «περιστερά».

Εντός χρονοδιαγράμματος
η παραγωγή του Ελληνικού HUV
O πρώτος τύπος της τελικής, προς παραγωγή, μορφής του αεροχήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
Ιουλίου. Το πρόγραμμα ανάπτυξής του
χρηματοδοτεί το Υπουργείο Οικονομικών, ως κύριος μέτοχος της ΕΑΒ, ενώ
καθίσταται αντιληπτή η σημασία της
ύπαρξης πολιτικής–κυβερνητικής υποστήριξης για την ταχεία δρομολόγηση
αναπτυξιακών προγραμμάτων της Αμυντικής Βιομηχανίας, που αναμένεται να
αποφέρουν οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς και την ελληνική οικονομία. Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε €1,5 εκατ. και η διάρκεια του
προγράμματος είναι 2,5 έτη. Στο drone
είχε αναφερθεί και ο υπουργός Οικονομικών, κος Χρήστος Σταϊκούρας, διατυπώνοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το κυβερνητικό ενδιαφέρον για την
υλοποίηση του εγχειρήματος. «Το πρό-

γραμμα “Αρχύτας” έχει στόχο τον σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή
του πρώτου αυτόνομου εναέριου οχήματος (drone) πολλαπλών χρήσεων, με
συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και τριών Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Η δέσμευσή μας ότι οι Έλληνες πολίτες που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα “Αρχύτας”, δια του υπουργείου Οικονομικών, θα ενημερώνονται για την
εξέλιξη των εργασιών με πραγματικά
στοιχεία, ανά τρίμηνο, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία της εξέλιξης του έργου, ισχύει απολύτως. Η Ελλάδα κάνει
τα βήματα, που πρέπει».
Η εκταμίευση των απαραίτητων,
για το πρόγραμμα «Αρχύτας», κονδυλίων γίνεται ανά τετράμηνο, ώστε η εξέλιξη του project να ακολουθεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
Η συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) με τα
Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Θράκης και Θεσσαλίας, για το σχεδιασμό και τη βιομηχανική παραγωγή του πρώτου ελληνικού
αυτόνομου εναέριου οχήματος (drone)
πολλαπλών χρήσεων, τέθηκε σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου και μετρά,
ήδη, 9,5 μήνες.

Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος (Τάραντας, Μεγάλη Ελλάδα, 428 π.Χ.
– Τάραντας, Μεγάλη Ελλάδα,
347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος, πολιτικός, στρατηγός, μαθηματικός, εφευρέτης και
μηχανικός. Υπήρξε ο εφευρέτης
της πρώτης αυτόνομης πτητικής
μηχανής παγκοσμίως.
Ο Αρχύτας γεννήθηκε το 428
π.Χ. στον Τάραντα της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Graecia),
ήταν γιος του Μνήσαρχου ή κατά τον Αριστόξενο, του Εστιαίου
ή του Μνασαγέτου, ή του Μνασαγόρου και ήταν επιφανής Πυθαγόρειος φιλόσοφος. Ανήκει
στη δεύτερη γενιά Πυθαγορείων και υπήρξε, όπως αναφέρει ο
Κικέρων, μαθητής του Φιλολάου
του Κροτωνιάτη που ανήκει στην
προηγούμενη γενιά Πυθαγορείων. Υπήρξε δάσκαλος πολλών
και ο πιο γνωστός μαθητής του
στα μαθηματικά είναι ο Εύδοξος ο Κνίδιος. Θαυμαζόταν από
όλους για τις αρετές του. Υπήρξε στρατηγός στην πόλη του επτά
φορές, τη στιγμή που ο νόμος
απαγόρευε σε όλους τους άλλους
να πάρουν τη θέση αυτή για δεύτερη φορά. Ο Αριστόξενος, μάλιστα, αναφέρει ότι ποτέ δεν ηττήθηκε σε καμία μάχη. Την εποχή
που ήταν αρχηγός του κράτους
του Τάραντα (380-345 π.Χ.), καταγράφεται από τους ιστορικούς
ότι η πόλη του Τάραντα έφθασε στη μεγαλύτερη ακμή της και
γνώρισε τη μεγαλύτερη οικονομική άνθηση.
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ΘΕΡΜΑΪΚΟΎ»

Μερικές από
τις κατά καιρούς
αναρτήσεις
της Λατινοπούλου
«Δεν αξίζει να μπαίνουμε σε διάλογο με
άτομα που στηρίζουν ταυτόχρονα ΚΑΙ τη
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ΚΑΙ τους λαθρομετανάστες
που κυκλοφορούν με μπούρκες, το κοράνι
παραμάσχαλα και πετάνε τα ΛΟΑΤΚΙ από
τις ταράτσες. Αν αυτό που κάνουν δεν είναι
σχιζοφρένεια, είναι απλή ανόθευτη βλακεία».

Ποια είναι η όμορφη
Θεσσαλονικιά
δικηγόρος που...
εκπαραθυρώθηκε
από τη Ν.Δ., λόγω
Δανάης Μπάρκα

«Ελευθερώστε τα χέρια της αστυνομίας.
Αλλάξτε νομικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες
μπαχαλάκηδες. Βάλτε τέλος στην ανομία εντός
και εκτός των πανεπιστημίων».
«Στο ΣΥΡΙΖΑ μάζεψαν 140.000 ψηφοφόρους
με τα χίλια ζόρια (15χρονα, ευπαθείς αμάδες,
λαθρομετανάστες) και μας χάρισαν στιγμές
γέλιου. Πλέον, η σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ είναι
εις βάρος τους, οδηγούνται ταχέως στο να είναι
τρίτοι και καταϊδρωμένοι στις επόμενες εκλογές.
Και στο 3% ευχόμαστε!»

Ε

κτός κόμματος έθεσε την
Αφροδίτη Λατινοπούλου η
Νέα Δημοκρατία, μετά το
προκλητικό σχόλιο -άλλοι
το χαρακτήρισαν χυδαίο- κατά της παρουσιάστριας Δανάης Μπάρκα, για το
σώμα της.
Η πολιτευτής της Ν.Δ. έβαλε στο
στόχαστρο την παρουσιάστρια της εκπομπής «Πάμε Δανάη», αποκαλώντας
την «λάθος πρότυπο», αναδημοσιεύοντας άρθρο που αναφερόταν σε εμφάνιση της παρουσιάστριας στην παραλία
και σχολιάζοντας ότι δεν θα πρέπει να
προβάλλονται άτομα με παχυσαρκία.
«Αντί να ασχοληθούμε με το τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, που είμαστε η ν.1 χώρα στην Ευρώπη στην
παιδική αλλά και στην ενήλικη παχυσαρκία, προβάλλουμε τέτοια λάθος πρότυπα υγείας στα πλαίσια της
woke culture. Θα το πληρώσουμε δυστυχώς, αλλά θα είναι αργά», έγραψε
στην ανάρτησή της.
Η Δανάη Μπάρκα απάντησε μέσα από την εκπομπή της, λέγοντας «...
Και μετά λέω μην ασχοληθείς, όμως,
επειδή πήρα πολλά μηνύματα και επειδή εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που
μπορεί να μην έχουν τη δύναμη που
έχω τώρα συναισθηματικά, και επειδή
αυτός ο άνθρωπος τυχαίνει να ασχολείται και με πολιτικό κόμμα -που ελπίζω να φτάσει όλο αυτό που έχει γίνει
με τον συγκεκριμένο άνθρωπο σε αυτό το κόμμα και να λάβει δράσεις άμεσα- μου φάνηκε λίγο περίεργο να μην
πούμε και τίποτα...»

Η ανακοίνωση της Ν.Δ.
Λίγη ώρα αργότερα, ήρθε η απάντηση
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της Ν.Δ., που έθεσε εκτός οργανογράμματος της Ν.Δ. την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία δεν θα είναι υποψήφια
στις επόμενες εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα, οι πηγές ανέφεραν ότι «Η πολιτεύτρια Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν
έχει κανένα αξίωμα ή θέση στο οργανόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε τοπικό, ούτε σε κεντρικό επίπεδο
και δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές».
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά
που η όμορφη Θεσσαλονικιά δικηγόρος προκαλεί με αναρτήσεις της. Πάντα, όμως, φροντίζει να διχάζει τους
χρήστες των σόσιαλ μίντια, αφού άλλοι
συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν μαζί
της. Γεγονός, όμως, είναι ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει καταφέρει να
έχει είτε φανατικούς υποστηρικτές είτε
φανατικούς εχθρούς.

Ποια είναι
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου γεννήθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη, όπου και
μεγάλωσε. Σε ηλικία μόλις τεσσάρων
ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή της με
τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το
τένις, η οποία και διήρκησε πάνω από
δέκα χρόνια.
Όπως αναφέρει η ίδια στο site της,
«Μεγάλωσα σε μια υπέροχη, τρίτεκνη, ένθεη, παραδοσιακή οικογένεια
με πολλή αγάπη, αλλά και αυστηρούς
κανόνες».
Το 2009 μπαίνει στη Νομική Σχο-

λή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,
στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, συνεχίζει να παίζει τένις, συμμετέχοντας σε
πρωταθλήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενώ το 2013 ανοίγει Ακαδημία
Τένις.
Το 2018 άρχισε να εργάζεται ως ραδιοφωνική παραγωγός και λίγο αργότερα έρχεται στη ζωή της και η πολιτική. Τον Νοέμβριο του 2017, ορίστηκε
Γραμματέας Επαρχιακού της ΟΝΝΕΔ.
Τον Φεβρουάριο του 2018, ξεκινά
την καμπάνια «Macedonian Products
Made in Greece» για να προωθήσει τα
Ελληνικά Μακεδονικά Προϊόντα. Στις
εκλογές του Ιουλίου του 2019, ήταν
υποψήφια Βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να
καταφέρει να εκλεγεί.
Η πολιτική είναι το μικρόβιό της
και σύμφωνα με αυτούς που την γνωρίζουν, η «Αφροδίτη του Θερμαϊκού»
θέλει να γίνει Έλενα Ράπτη στη θέση
της Ράπτη, την οποία, λένε ότι ζηλεύει.
Μέσα από τα σόσιαλ έχει καταφέρει να εκτοξεύσει την προβολή της και
κάθε της ανάρτηση έχει εκατοντάδες
σχόλια, like ή μη. Όπως είχε αποκαλύψει ο Διον. Θανάσουλας στο Πρώτο Θέμα, «υπεύθυνος» για το «φαινόμενο Λατινοπούλου» ήταν ο PR man,
Κυριάκος Κερανόπουλος, η φιλία της
με τον οποίο, τη βοήθησε γίνει γνωστή
στο πανελλήνιο, η γοητευτική νομικός
και αθλήτρια και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Μπελογιάννης ήταν προδότης. Αγωνιζόταν
για να επικρατήσει στην Ελλάδα ο σταλινισμός
και όλες οι υπηρεσίες του δεν ήταν υπέρ της
Ελλάδας αλλά της ''μαμάς ΕΣΣΔ''. Αντί αυτόν τον
άνθρωπο να τον περιγράφουμε με τα πιο μελανά
χρώματα, στην Πάτρα του κάνανε άγαλμα. Άξιοι
της τύχης μας».
«Θέλω να τσιμπήσω τα μαγουλάκια ενός
κομμουνιστή και να του θυμίσω ότι το 8ωρο, η
κοινωνική ασφάλιση, οι πληρωμένες διακοπές, η
αμοιβή υπερεργασίας και απαγόρευση παιδικής
εργασίας θεσμοθετήθηκαν από τον Αριστείδη
Δημητράτο, υπουργό Εργασίας της κυβέρνησης
του Ιωάννη Μεταξά».
«Όποιος διαφωνεί με το λαθρομεταναστευτικό
βαφτίζεται φασίστας. Όποιος διαφωνεί με την
ασυδοσία και θέλει αστυνόμευση και τήρηση
των νόμων βαφτίζεται φασίστας. Όποιος λέει
κάτι διαφορετικό από τις αριστερές ιδεοληψίες
βαφτίζεται φασίστας. Τελικά ποιοι είναι οι
αληθινοί φασίστες;»
«Χυδαία η δήλωση Τζανακόπουλου για
εκκαθαρίσεις. Χυδαία η δήλωση Τσίπρα για
''ξεστοκάρισμα''. Χυδαία η δήλωση Κόκκαλη
για να μην έρθουν τουρίστες στην Ελλάδα.
Χυδαία η δήλωση Αχτσιόγλου πως η πανδημία
είναι ευκαιρία για την αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ:
χαρακτηριστικό συνώνυμο της χυδαιότητας».
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«Σταθήκαμε όρθιοι,
κοντά στους πολίτες μας»

Σ

υνέν τευξη έδωσε ο
Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, κος Ηλίας
Αποστολόπουλος στην
Today Press και αναφέρθηκε στα
έργα που γίνονται στον Δήμο Παπάγου -Χολαργού, στο καλοκαιρινό Φεστιβάλ στο Κηποθέατρο που
θα ομορφύνει τα καλοκαιρινά μας
βράδια, αλλά και το πολύ σημαντικό έργο Αντιπλημμυρικής Θωράκισης μεγάλου τμήματος της Κοινότητας Παπάγου.
Ακολουθεί η συνέντευξη του Ηλία
Αποστολόπουλου

n Αυτή την περίοδο, Δήμαρχε, το θέμα του κόστους για την
ενέργεια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Εσείς, πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό; Πληρώνουν περισσότερα οι πολίτες
για δημοτικά τέλη;
Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην
εφημερίδα σας. Όσον αφορά στην
ερώτησή σας, παρά τα σοβαρά
προβλήματα και τις νέες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ο δήμος μας στάθηκε και
στέκεται όρθιος, επιδεικνύοντας
αντανακλαστικά, ετοιμότητα και
κοινωνικό πρόσωπο.
Προχωρήσαμε στη μείωση των
δημοτικών τελών, στην οποία συντέλεσε και η ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού στην πόλη μας, έργο με το
οποίο πετύχαμε υψηλή ενεργειακή
απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας
σε ποσοστό περίπου 80% και ταυτόχρονα προστασία του περιβάλλοντος.
n Παρατηρούμε σε διάφορους
δήμους ημιτελή έργα. Αρκετά
δείχνουν εγκαταλελειμμένα.
Εσείς, τι κάνετε στην πόλη σας;
Είναι αλήθεια πως η ενεργειακή
κρίση και η αύξηση στις τιμές των
υλικών έχει ως συνέπεια τη διακοπή πολλών δημόσιων έργων,
με αποτέλεσμα να βλέπουμε έργα

Είναι χαρά μας που το Φεστιβάλ έγινε πλέον θεσμός
και κάθε χρόνο ανανεώνεται, γίνεται πλουσιότερο,
με όλο και πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα.
Της Δήμητρας Κούτρα
εγκαταλελειμμένα. Ευτυχώς, εμείς
τα καταφέρνουμε. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά
δεν υπάρχει εγκαταλελειμμένο έργο στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
n Όταν περνάμε από τη Μεσογείων, βλέπουμε ένα έργο σε
εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Τι έργο είναι αυτό κε Αποστολόπουλε και πότε θα ολοκληρωθεί;
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την
ερώτηση γιατί μου δίνεται η ευκαιρία και μέσω της εφημερίδας σας
να ενημερώσω τον κόσμο. Γιατί ακούγονται πολλά ψέματα -έρχονται και εκλογές βλέπετε. Λοι-

πόν, αυτό είναι ένα σημαντικό έργο
Αντιπλημμυρικής Θωράκισης μεγάλου τμήματος της Κοινότητας
Παπάγου.
Να πούμε, ότι ήταν περισσότερο από απαραίτητο. Οι κάτοικοι της
περιοχής ξέρουν καλά ότι το τμήμα αυτό μετατρεπόταν σε ποτάμι,
μετά από κάθε ισχυρή νεροποντή.
Τώρα, διασφαλίζεται η προστασία
της περιουσίας, αλλά και της ζωής
των συμπολιτών μας. Ακούστε, δεν
μπορούμε να μιλάμε για τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης και να αδρανούμε.
n Ποιος έχει την ευθύνη αυτού
του έργου κι εσείς τι ενέργειες
έχετε κάνει; Σας ρωτάω γιατί
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ακούγονται διάφορα.
Λοιπόν, το έργο αυτό ΔΕΝ το πραγματοποιεί ο δήμος. Υλοποιείται εξ
ολοκλήρου (δημοπράτηση, χρηματοδότηση, επίβλεψη) από την Περιφέρεια Αττικής. Τι κάναμε και τι
κάνουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή;
Παρακολουθούσαμε στενά
την εξέλιξη των εργασιών και όταν
εντοπίζαμε καθυστερήσεις, ασκούσαμε πίεση στον ανάδοχο και τους
επιβλέποντες του έργου. Πρέπει να
πούμε ότι σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του υπήρξαν καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί η παράδοσή του.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και
την παράταση της ταλαιπωρίας των
συμπολιτών μας, αφού δεν είχαν τη

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
την κεντρική είσοδο του Παπάγου.
Αυτή είναι η αλήθεια και όσοι
προσπαθούν να ψαρέψουν σε θολά νερά, κάνοντας φθηνή ψηφοθηρία, είμαι σίγουρος ότι θα δουν
τους δημότες μας να τους γυρίζουν
την πλάτη.
n Να περάσουμε τώρα στο Φεστιβάλ που διοργανώνετε στο
πανέμορφο Κηποθέατρο Παπάγου. Οφείλω να ομολογήσω ότι
πολλοί -από περιοχές, όχι κοντινές του δήμου σας, από όλο το
λεκανοπέδιο- είναι φίλοι του
Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
Τι έχετε ετοιμάσει;
Είναι χαρά μας που το Φεστιβάλ
έγινε πλέον θεσμός και κάθε χρόνο ανανεώνεται, γίνεται πλουσιότερο, με όλο και πιο ενδιαφέρον
πρόγραμμα. Εμείς, με την αρμόδια
επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει,
την αρμόδια Εντεταλμένη Σύμβουλο και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια έχουμε εκπονήσει ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα, που
καλύπτει όλα τα είδη τέχνης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού. Και είμαστε
χαρούμενοι, γιατί φέτος θα έχουμε
κοντά μας κορυφαίους καλλιτέχνες
για συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρώμενα.
Ήδη, για μερικές εκδηλώσεις
υπάρχει από τώρα sold out και η
ζήτηση των εισιτηρίων είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Κοιτάξτε, εμείς
θέλουμε το Φεστιβάλ να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, να καλύπτει όλα τα γούστα, προσφέροντας ψυχαγωγία. Φέτος, μετά από
τους περιορισμούς της πανδημίας,
καλούμε τον κόσμο σε μια ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
n Πάντως, αυτό που έχει μείνει στη μνήμη μας και μας έχει
εντυπωσιάσει είναι η μεγάλη
προσέλευση νέων ανθρώπων
στο Κηποθέατρο. Προσελκύετε πολλή νεολαία.
Είναι αλήθεια και μας χαροποιεί
ιδιαίτερα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε
να εφαρμόσουμε από φέτος ένα
καινοτόμο μέτρο -προσφορά στις
νέες και τους νέους του δήμου μας.
Την «Κάρτα Νέων». Με αυτήν
εξασφαλίζεται η ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση δημοτών και κατοίκων της
πόλης μας, ηλικίας 16-30 ετών, σε
επιλεγμένες παραστάσεις του 28ου
Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
Ραντεβού λοιπόν, στο Κηποθέατρο Παπάγου!
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Εγκλωβισμένος στον
εγωισμό του και την
υπέρμετρη φιλοδοξία
του, ο Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος

του Γιώργου Γκόντζου

Με μια επιστολή που απέστειλε σε όλα τα Μέσα, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιδημάρχου Συντονισμού Δημοτικού Έργου και
Πολεοδομίας, του Δήμου Αχαρνών. Μια επιστολή που προκάλεσε πολλά ειρωνικά χαμόγελα και άνοιξε μεγάλη συζήτηση.
Βλέπετε, ο ίδιος φρόντισε να πει ότι έφυγε, επειδή όλοι οι άλλοι ήταν μέτριοι. Ακόμη
και οι σύμβουλοι και οι αντιδήμαρχοι, με τους
οποίους ήταν μαζί στην προηγούμενη παράταξη, κι αυτοί μέτριοι. Ακόμη και φίλοι του και συνεργάτες, κι αυτοί μέτριοι. Όλοι μέτριοι για τον
Παναγιώτη, μόνο αυτός δεν ήταν μέτριος και γι’
αυτό έφυγε. Πώς να μην προκαλέσει ειρωνικά
σχόλια και χαμόγελα σε όλο το Μενίδι.
Έτσι είναι, όμως; Όχι, γιατί όταν μένεις
εγκλωβισμένος στον εγωϊσμό σου, τα δικά
σου προσωπικά θέλω, την υπέρμετρη φιλοδοξία και βάζεις τον εαυτούλη σου πάνω από το
καλό της πόλης, ψάχνεις για δικαιολογίες. Άλ-
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λο που δεν τις πιστεύει κανένας. Γιατί πώς να
πει ότι από τα αζήτητα, τον πήρε ο Σπύρος Βρεττός και τον έκανε μάγκα και τον έκανε αντιδήμαρχο, βγάζοντάς τον από την ανυπαρξία της
αντιπολίτευσης, ένα μόνο χρόνο μετά την ήττα
του στις εκλογές.
Πώς να πει πως τα μεγαλεπήβολα σχέδια
πρέπει να τα υποστηρίζεις και από το γραφείο
σου καμιά φορά. Γιατί οι -μέτριες- υπηρεσίες,

στις οποίες ήταν προϊστάμενος, έψαχναν να τον
βρουν. Τουλάχιστον, αυτό διαδίδεται.
Πώς να πεις πως το ένα του ξίνιζε και το
άλλο του βρωμούσε και παρά το γεγονός πως
είχε μια τεράστια ατζέντα με θέματα να τρέξει,
αν δεν έβαζε πλάτη ο δήμαρχος, τίποτα δεν
προχωρούσε. Αν οι βλέψεις του είναι να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, για να γίνει κι αυτός υποψήφιος δήμαρχος, ας προσέξει πάντως τους
καινούριους του φίλους. Γιατί οι όψιμοι που θα
προκύψουν μετά την ανακοίνωση, έχουν κάτι
ανοιχτές υποθέσεις με τη δικαιοσύνη να τους
συνοδεύουν. Αν και με 200 λάικ, δουλειά δεν
γίνεται. Πάντως, όταν εμείς τα λέγαμε και τα
γράφαμε για τον Βρεττό, o αντιδήμαρχος έλεγε
στον κόσμο ότι κάνουμε λάθος και ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και ότι γίνεται
σοβαρή δουλειά. Ήταν φαίνεται τότε που καμάρωνε για τον δήμο του, που ήταν καλύτερος από
όλους και έκανε σπουδαία δουλειά και άλλα τέτοια. Τελικά τότε δεν ήταν μέτριοι, τώρα έγιναν;

ΔΉΜΟΣ ΑΧΑΡΝΏΝ: Ε
Έχει αντιληφθεί
η αντιπολίτευση
ότι δεν χωράνε
προσωπικές ατζέντες;

ίναι γνωστό ότι πολλές φορές έχω
επικρίνει το έργο της δημοτικής αρχής και έχω γράψει πολλά άρθρα
για τη διοίκηση Βρεττού.
Δεν μπορώ, όμως, να μην σχολιάσω τις
πληροφορίες που έχουμε και λένε ότι στο
συμβούλιο της Δευτέρας, όπου θα συζητηθεί
ο προϋπολογισμός του δήμου, δεν θα υπάρχει
απαρτία, διότι δεν θα προσέλθουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να
ελέγχει την εξουσία, να κάνει εποικοδομητική κριτική, να υποβάλλει προτάσεις και, ενδεχομένως, διεξόδους στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο δήμος και η εκάστοτε ηγεσία,
με γνώμονα, πάντα, το κοινό καλό. Εξάλλου,
ο ρόλος της είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη
και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος.
Έτσι θα έπρεπε να είναι. Πολλές φορές
όμως, χρησιμοποιούνται απ’ αυτήν θεμιτά
και αθέμιτα μέσα, ώστε να αποδείξει ότι μόνο εκείνη διαθέτει την απόλυτη αλήθεια, προσπαθώντας, παράλληλα, να λοιδορήσει και
να υποσκάψει τη διοίκηση.
Ένα τέτοιο δείγμα αντιπολιτευτικής πρακτικής διαπιστώνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, όπου η πλειοψηφία
των δημοτικών συμβούλων έχει επιδοθεί σ’
έναν «αγώνα» άκαρπης αντιπολίτευσης, ξεπερνώντας πολλές φορές κάθε όριο, χρησιμοποιώντας -από άγνοια ή εσκεμμένα- ψέματα
εναντίον της σημερινής δημοτικής αρχής του
δημάρχου Βρεττού.
Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία
σειρά, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι υπεύθυνη η διοίκηση Βρεττού, που έχουμε φτάσει
στα μέσα Ιουνίου και δεν έχει προϋπολογισμό ο δήμος, αλλά οι προηγούμενες διοικήσεις που έχουν φέρει σε αυτή την κατάντια
τον δήμο.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων (Βαρελάς, Αφουξενίδης, Κασσαβός,Τοπαλλινίδης

Γρηγοριάδης Ελευθεριάδης, Δουρίδα), αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να δημιουργήσουν την περιβόητη απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο
της Δευτέρας, ώστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός και να μπορέσει να λειτουργήσει
ο δήμος.
Μια αντιπολίτευση, η οποία στο διάβα
των τριών χρόνων της άσκησε μια ισοπεδωτική και μηδενιστική αντιπολίτευση. Τέτοιο
θα είναι το πολιτικό μένος που διακατέχει την
αντιπολίτευση, που αν προχωρήσει σε τυφλό
και ανεξήγητο πολιτικό κτύπημα, όπως την μη
παρουσία της στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Δευτέρας, θα αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων και αδύναμη να διεκδικήσει και πάλι την ψήφο των δημοτών του Δήμου Αχαρνών.
Με τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού
δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στον
δήμο και στη λειτουργία του. Προβλήματα
που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των
δημοτών και τα οποία μπορεί να είναι τα εξής:
1) Δεν θα μπορούν να πληρωθούν καύσι-
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Γιατί καθυστερούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης Έργων;

Η φήμη της Περιφερειακής Συμβούλου
έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη…
Εδώ και πολύ καιρό, μας είχε κάνει εντύπωση γιατί κάποια έργα,
ενώ είχαν ξεκινήσει την ίδια χρονική περίοδο, κάποια είχαν προχωρήσει πολύ και αλλά είχαν κολλήσει,
αλλά χωρίς να υπάρχουν τεχνικές
δυσκολίες.
Είδαμε, λοιπόν, ότι τα έργα που
δεν προχωρούσαν είχαν κολλήσει
στις Επιτροπές Παρακολούθησης
και αρχίσαμε να ψάχνουμε το θέμα.
Οι Επιτροπές Παρακολούθη-

σης συνεδριάζουν για να επιβεβαιώσουν κατά πόσο ένα έργο προχωρεί ομαλά, ούτως ώστε έπειτα να
πληρωθεί ο εργολάβος για τις εργασίες που έχει εκτελέσει και έχει
καταθέσει τον σχετικό λογαριασμό.
Υπάρχουν πολλές κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης μεταξύ
Περιφέρειας Αττικής και δήμων,
όπου άλλες προχωράνε πολύ γρήγορα, ενώ κάποιες άλλες καθυστερούν τις συνεδριάσεις τους και αυ-

τό δημιουργεί δυσαρέσκεια, τόσο
στους δήμους όσο και στους εργολάβους.
Έχουν παρουσιαστεί πολλά
φαινόμενα, όπου η γνωστή κυρία
πρόεδρος πολλών Επιτροπών Παρακολούθησης είναι δυσεύρετη και
οι υπηρεσίες των δήμων δεν μπορούν να προχωρήσουν έγκαιρα τις
διαδικασίες πληρωμών εργολάβων
τους από τους ίδιους πόρους της περιφέρειας, με βάση τις προγραμμα-

τικές που έχουν συνάψει, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτεθειμένος ο
ίδιος ο περιφερειάρχης, κος Πατούλης.
Τελειώνει ο εργολάβος το δημόσιο έργο και καθυστερεί η διεκπεραίωση για να πληρωθεί.
Στις διαμαρτυρίες του, η απάντηση είναι στερεότυπη: «Έχουμε
πολλή δουλειά. Τι να πρωτοπρολάβουμε; Όταν μπορέσουμε, θα έρθουμε...».

Επειδή, όμως, στην πιάτσα από
τους εργολάβους ακούγονται πολλά και διάφορα, για τις καθυστερήσεις της εν λόγω κυρίας, ο κύριος Πατούλης θα πρέπει να επέμβει,
γιατί μάλλον γνωρίζει πολλά, αλλά
δεν κάνει τίποτα.
Και για να παραφράσουμε μία
γνωστή παροιμία θα πούμε το εξής:
«Η γνωστή κυρία εκθέτει, όχι τη γυναίκα του Καίσαρα, αλλά τον ίδιο
τον Καίσαρα».

Δήμος Μαρκοπούλου: Κατώτερος
των περιστάσεων και πάλι ο δήμαρχος
Από αριστερά
οι επικεφαλής
των παρατάξεων
Κασσαβός, Βαρελάς,
Αφουξενίδης,
Γρηγοριάδης

μα, με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν τα
απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των
απορριμμάτων, με αποτέλεσμα ο δήμος να
γίνει μια απέραντη χωματερή.
2) Δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του δήμου.
3) Δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί, διότι ο δήμος δεν θα έχει τη δυνατότητα
να επιχορηγήσει τη ΔΗΦΑ.
4) Δεν θα υπάρχουν τα απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολείων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια για
τη νέα σχολική χρονιά.
5) Δεν θα προχωρήσει κανένα έργο και ο δήμος κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τις οποιεσδήποτε επιδοτήσεις.
6) Δεν θα μπορέσει ο δήμος να προσφέρει
οποιαδήποτε κοινωνική παροχή στους δημότες, ούτε τη λειτουργία του ΚΑΠΗ, τη δημοτική συγκοινωνία κ.λπ.
Αυτή η αντιπολίτευση που γίνεται στον
Δήμο Αχαρνών δεν είναι καλοπροαίρετη
και ούτε είναι προς όφελος των πολιτών, αλλά αντιθέτως, έχει κύριο μέλημα τη στοχοποίηση της Διοίκησης και την αποδιοργάνω-

ση του δήμου.
Για αυτό, λοιπόν, τους καλούμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με την παρουσία
τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας,
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι ενδιαφέρονται για το κοινό καλό του δήμου, αλλά περισσότερο των δημοτών, γιατί αλλιώς
θα κορυφωθεί, κατά τον πλέον εμφανή τρόπο, η μανιώδης αντιπολιτευτική τους διάθεση, η φθηνή αντιπολίτευση, με ένα και μοναδικό στόχο: να εμποδίσουν τον δήμαρχο και
τους συνεργάτες του να κάνουν όλα όσα είχαν υποσχεθεί και αυτά που θα πάνε τον δήμο μπροστά.
Αυτά προς το παρόν. Εμείς θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε στο
επόμενο φύλλο, αλλά και άμεση ενημέρωση
από τα δύο site Attica Today και του Today
press, έτσι ώστε οι δημότες του δήμου να μάθουν την αλήθεια και ποιοι είναι τελικά οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θέλουν την πρόοδο και την ανάπτυξη του δήμου και ποιοι,
αντί για αυτό, βάζουν μπροστά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Παρουσιάστηκε ανάλογη μελέτη που είχε δοθεί σε μελετητική εταιρεία και
φυσικά πληρωμένη στα όρια της απευθείας ανάθεσης!!! Τη συγκεκριμένη
μελέτη, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης την είχαν παραλάβει και πριν
τρεις μήνες για την ενημέρωσή τους. Όμως, η προ τριμήνου μελέτη,
τελικά, δεν είχε καμία σχέση σε πολλά σημεία με αυτή που κατατέθηκε την
περασμένη Τετάρτη!
Ο δήμαρχος κος Αλλαγιάννης, όπως άλλωστε κάνει σε όλα τα σοβαρά
θέματα που αφορούν την πόλη, δεν ήξερε, δεν έμαθε, δεν είδε! Με εντελώς
προδιδόμενη στάση, ρωτούσε τους μελετητές αν άλλαξε η αρχική μελέτη!
Με λίγα λόγια, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ο δήμαρχος
Μαρκοπούλου, ακόμα και στα άκρως σοβαρά και σημαντικά θέματα,
απουσιάζει ακόμα και από την ανάγνωση και κατανόηση τους και ας τα
πληρώνει παχυλά.
Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε κάποιος να την ονομάσει
φωτογραφική, αφού πρόκρινε με προκλητικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο τη
λύση των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου ), την οποία αρχικά
υιοθετούσε φυσικά και ο δήμαρχος που την είχε παραγγείλει.
Η αντιπολίτευση με επιχειρήματα κατήγγειλε το αποτέλεσμα της μελέτης,
κάτι που αρχικά εκνεύρισε τον δήμαρχο, ο οποίος τελικά υποχώρησε και
αποδέχθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης, για έναρξη διαπραγματεύσεων
με τον καθ’ ύλην αρμόδιο στα συγκεκριμένα θέματα ΕΥΔΑΠ.
Για άλλη μια φορά, ο κύριος Αλαγιάννης φάνηκε κατώτερος των
περιστάσεων και εμφανώς εκνευρισμένος έληξε ο ίδιος τη συνεδρίαση,
προκαλώντας ακόμα και την έκπληξη της δικής του προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου!
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«Μέλημά μας η υγιής
επιχειρηματικότητα»

Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης κος Γιώργος Βλάχος, μιλώντας
στην Today Press,
αναφέρθηκε στην πανδημία αλλά
και στα προγράμματα ανάπτυξης
της Περιφέρειας Αττικής και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Ακολουθεί η συνέντευξη:
n Πόσο εύκολο είναι να είναι
κάποιος Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης, εν μέσω Covid 19;
Στο επίπεδο των αρμοδιοτήτων
μου, η έννοια της ανάπτυξης είναι
συνυφασμένη με τον όρο επένδυση. Προσεγγίζοντας το επιχειρείν, ουσιαστικά, η Περιφέρεια
σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και το
κράτος (υπουργείο) σε ευρύτερη
κλίμακα κινητροδοτεί, μέσω του
αναπτυξιακού νόμου, την ιδέα
του ιδιώτη επενδυτή, του Δημόσιου Οργανισμού, του Πανεπιστημίου, του Ερευνητικού Κέντρου.
Μια επένδυση με ένα πλήρη φάκελο τεχνικοοικονομικής
μελέτης, αξιολογείται, εντάσσεται, ελέγχεται από αρμόδιες επιτροπές. Οι συνθήκες που επικράτησαν, λόγω Covid 19, έφεραν,
όπως σε όλους τους χώρους εργασίας, στη συνολική διεκπεραίωση
του έργου μέσω τηλεδιασκέψεων
και κατάλληλων εφαρμογών.
Η Περιφέρεια Αττικής, συντονισμένη στελεχιακά, υπηρεσιακά,
διοικητικά στο όραμα του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, με
σταθερά βήματα, ξεπερνώντας τις
ενδογενείς αδυναμίες, εργαστήκαμε όλοι αποδοτικά και δηλώσαμε ότι ο Β΄ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ΠΑΡΩΝ.
Χαρακτηριστικά αναφέρω
ότι επενδύσαμε €250.000.000 σε
9.617 επιχειρήσεις που επλήγησαν, λόγω Covid 19.
Η απάντηση, λοιπόν, στο εύλογο ερώτημα σας, είναι ότι μάθαμε να σκεπτόμαστε και να
πράττουμε διαφορετικά, προσαρ-

Επενδύσαμε €250.000.000 σε 9.617 επιχειρήσεις
που επλήγησαν, λόγω Covid 19
Της Δήμητρας Κούτρα
μοζόμενοι ταχύτατα στις ανάγκες
της κοινωνίας και των πολιτών
σήμερα, όπως απαιτούν τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη
Ανάπτυξης, συνεργατικά με τους
πολίτες, τα επιμελητήρια, τους
επιχειρηματίες, τους Δήμους, το
κεντρικό κράτος.
n Πώς αποφασίσατε να κατεβείτε υποψήφιος στην Περιφέρεια
Αττικής;
Ερμηνεύοντας την πολιτική ως ενασχόληση με τα κοινά, θεωρείται
αναμενόμενη η διεκδίκηση συμμετοχής σε συλλογικό όργανο με
εκτελεστική εξουσία, με σκοπό την
προσωπική προσφορά στην όποια
εξέλιξη.
Η εσωτερική μου ανάγκη προσφοράς με οδήγησε από τα φοιτητικά μου, κιόλας, χρόνια να ασχοληθώ με τα κοινά. Συνέχισα στον
χώρο εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στον δημόσιο τομέα.
Ο Β΄βαθμός Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, δηλαδή η Περιφέρεια, είναι
ο θεσμός που βρίσκεται τόσο κοντά
στην τοπική κοινωνία για να γνωρίζει τις ανάγκες της κι εξίσου κοντά
στο κεντρικό κράτος για να παρεμβαίνει ουσιαστικά.
Γι’ αυτό τον λόγο, επέλεξα να
θέσω τον εαυτό μου υποψήφιο
στην Περιφέρεια Αττικής, το 2014,
με τον Γιώργο Κουμουτσάκο, όπου
θήτευσα ως Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν εύλογο, το 2019, να σταθώ άμεσα, χωρίς υποσημειώσεις στο πλευρό του
Γιώργου Πατούλη, συμμετέχοντας
με την εμπειρία μου στο όραμά του
για μια «Νέα Αρχή για την ΑΤΤΙΚΗ» που αξίζουμε.
n Πώς τα πάτε με τον Υπουργό
Ανάπτυξης κο Άδωνη Γεωργιάδη;
Η Περιφέρεια Αττικής έχει πολύ
καλή συνεργασία σε υψηλό επίπεδο, αφενός με τον Υπουργό κο Γεωργιάδη, αλλά και με το σύνολο

του υπουργικού επιτελείου.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω
ότι όταν ο Γιώργος Πατούλης ανέλαβε τη διοίκηση, η Περιφέρεια
Αττικής, σε επίπεδο απορροφητικότητας σε κονδύλια της ΕΕ, ήταν
στον μέσο όρο και σήμερα είναι
πρώτη σε ρυθμό απορρόφησης. Η
αγαστή συνεργασία έφερε τέτοια
απτά αποτελέσματα σε μια σειρά
αρμοδιοτήτων του υπουργείου.
n Πείτε μου τι ετοιμάζεται σαν
Περιφέρεια Αττικής πάνω στο
δικό σας κομμάτι;
Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Αττικής αποκτά ξεχωριστή θεσμική ιδιότητα Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, σηματοδοτώντας ο
Περιφερειάρχης την επόμενη μέρα. Συντονισμένα, εργαζόμαστε,
αναπτύσσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα.
Η επένδυση δεν είναι η ευκαιριακή μονεταριστική αντίληψη
κέρδους. Ο στόχος των επενδύσε-

ων πραγματεύεται ένα ποιοτικότερο παραγόμενο προϊόν, με βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
και νέες θέσεις εργασίας.
Δημιουργούμε κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
σε μια προσπάθεια να φέρουμε
πιο κοντά την ιδιωτική πρωτοβουλία, την έρευνα των Πανεπιστημίων μέσα από μοντέρνες, νέες ιδέες start up επιχειρήσεων.
Σχεδιάσαμε και πετυχαίνουμε να έχουμε τελειώσει με τις εκκρεμότητες των προηγούμενων
αναπτυξιακών νόμων, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες υπαγωγών
του νέου αναπτυξιακού νόμου.
Παρά την ελλιπή στελέχωση
της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σε σχέση με το εύρος του αντικειμένου, διερευνούμε
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, κινούμενοι με γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική και την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειάς μας.
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Νέα μέτρα τρίμηνης διάρκειας
ετοιμάζει η κυβέρνηση, για
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των τιμών

Γράφει η Ελένη Μπότα

«ΚΌΚΚΙΝΑ» ΡΕΖΕΡΒΟΥΆΡ
Προειδοποιεί για βλάβες στον κινητήρα των αυτοκινήτων, η πρόεδρος
των Βενζινοπωλών Αττικής, αν η βενζίνη έχει κάτω από 2,30/λίτρο.

Τ
Η τιμή της
βενζίνης, σύμφωνα
με τους
πρατηριούχους,
οδεύει προς
τα €3 το λίτρο,
ενώ την ίδια στιγμή,
διεθνείς αναλυτές
προβλέπουν πως
οι τιμές ενέργειας
θα παραμείνουν
υψηλές και τους
επόμενους μήνες.

ην «ανηφόρα» συνεχίζει
να τραβά η τιμή της βενζίνης, η οποία έχει πλέον
ξεπεράσει τα €2,5 το λίτρο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,
θέτοντας σε συναγερμό την κυβέρνηση, η οποία αναμένει τα στοιχεία του
προϋπολογισμού που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Τετάρτη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα φορολογικά
έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν
νέα μέτρα στήριξης.
Η τιμή της βενζίνης, σύμφωνα με
τους πρατηριούχους, οδεύει προς τα 3€
το λίτρο, ενώ την ίδια στιγμή, διεθνείς
αναλυτές προβλέπουν πως οι τιμές
ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές και
τους επόμενους μήνες. Η άνοδος της τιμής της βενζίνης έχει αυξήσει τα φαινόμενα νοθείας στην αγορά, με την Πρόεδρο των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία
Ζάγκα, να προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην παρασύρονται και αγοράζουν βενζίνη σε τιμή κάτω από αυτή
του διυλιστηρίου, γιατί τότε θα είναι νοθευμένη, επικίνδυνη και θα προκαλέσει
βλάβη σταδιακά στη μηχανή του αυτοκινήτου τους, με αποτέλεσμα να πληρώσουν τη φτηνή βενζίνη, πολύ ακριβά.
Μάλιστα, ζήτησε να παρθεί μέτρο οριζόντιο με «επιδότηση στην αντλία για τη

βενζίνη», όπως γίνεται με το πετρέλαιο,
για αντιμετώπιση του ράλι ανόδου στις
τιμές στα καύσιμα.
«Οι παραλαβές έρχονται αυξημένες» σημείωσε, ενώ προειδοποίησε πως
«εάν προμηθευτεί κάποιος βενζίνη κάτω
από τιμή διυλιστηρίου είναι επικίνδυνο.
Αυτό που υπογράμμισε είναι πως όσο
ακριβαίνει η βενζίνη, τόσο δυναμώνει
το παρεμπόριο, διότι πουλάνε κάτω από
τιμή διυλιστηρίου, προφανώς για να καλύψουν με αυτό τον τρόπο οι πρατηριούχοι τα λειτουργικά τους έξοδα».«Εάν
βρείτε τη βενζίνη κάτω από 2,30 το λίτρο πρέπει να είστε πολύ επιφυλακτικοί», σημείωσε και «σε καμία περίπτωση να μην παρασύρεσθε από τη χαμηλή
τιμή», γιατί όπως εξήγησε: «Όταν παίρνει κάποιος νοθευμένη βενζίνη, το αυτοκίνητο δεν χαλάει αμέσως, αλλά οι
βλάβες θα φανούν αργότερα και το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Επιπρόσθετα, εάν το ρεζερβουάρ είναι εντελώς
άδειο και βάλει κάποιος νοθευμένη βενζίνη μπορεί να τον αφήσει το αυτοκίνητο
στα 30 μέτρα», τόνισε.

Τα μέτρα που
εξετάζει η κυβέρνηση
Νέες παρεμβάσεις προανήγγειλε, σε
τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, την επόμενη εβδομάδα (πιθανότατα την Τρίτη να ανακοινώσει τη γενναία παρέμβαση στα καύσιμα) αναμένονται οι
ανακοινώσεις για τις νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα, οι οποίες θα αφορούν τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι
ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να κάνουν διακοπές και να μην επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές.
Δίνοντας την κατεύθυνση των παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων,
ο κος Μητσοτάκης τόνισε ότι «ο τρόπος που έχουμε δράσει μέχρι σήμερα
δίνει και το περίγραμμα για το πώς θα
κινηθούμε από εδώ και πέρα». Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της αύξησης
της τιμής της βενζίνης προβλέπει:
- Επέκταση και διεύρυνση του Fuel
pass: Το επίδομα καυσίμων θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμη τρεις
μήνες, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ενώ θα
ανοίξει ακόμη περισσότερο η βεντάλια των δικαιούχων. Πιθανόν να αυξηθεί και το ποσό της επιδότησης των
€30-50 στα €40-60. Σήμερα, το επίδομα καυσίμων δικαιούται κάθε φυσι-
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κό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων
και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, φορολογικού έτους 2020, έως €30.000.
Το ποσό αυτό εξετάζεται να αυξηθεί
στην περιοχή των €40.000.
- Μοντέλο ντίζελ για τη βενζίνη: Εξετάζεται απευθείας επιδότηση στα διυλιστήρια, για να πέσει ακόμα και κάτω
από τα €2 το λίτρο η τιμή στη βενζίνη,
καθώς οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται
και ο υπάρχει ο φόβος για περιορισμό
των μετακινήσεων από τα νοικοκυριά
που θα πλήξει τα δημόσια έσοδα.
- Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα διατηρηθεί και μετά
τον Ιούνιο και θα αυξηθεί το ποσό της
κρατικής επιδότησης στην αντλία. Το
ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 12 λεπτά το λίτρο, χωρίς τον ΦΠΑ. Με τον
ΦΠΑ, η επιδότηση φθάνει περίπου
στα 15 λεπτά το λίτρο. Η νέα επιδότηση του ντίζελ κίνησης θα είναι μεγαλύτερη από 15 λεπτά το λίτρο.

Σήμα κινδύνου από ΟΠΕΚ
Σε υψηλό επίπεδο, λόγω ζήτησης,
αναμένεται να κινηθούν στο μέλλον οι
τιμές ενέργειας εάν δεν προχωρήσουν
σημαντικές επενδύσεις σε όλους τους
επιμέρους τομείς παραγωγής, σύμφωνα με όσα ανέφερε από την Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ,
Mohammad Sanusi Barkindo.
Συγκεκριμένα, μιλώντας σε
εκδήλωση που διοργάνωσε η
Mediterranean Gas που αναπτύσσει την πλωτή μονάδα Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βόλο, ο κος
Barkindo τόνισε ότι αν δεν υπάρξουν
επενδύσεις και η ζήτηση παραμείνει
στα επίπεδα που προβλέπεται, τότε η
αναταραχή στην αγορά και την ενεργειακή ασφάλεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που βιώνουμε. Εστιάζοντας στον «μαύρο χρυσό», τόνισε,
δε, ότι η έλλειψη αργού πετρελαίου θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τις εκτιμήσεις του ΟΠΕΚ, καθώς το 2045 η παγκόσμια οικονομία θα είναι διπλάσια
σε σχέση με το 2020, ο πληθυσμός θα
έχει αυξηθεί κατά 20%, η ζήτηση ενέργειας θα εκτοξευθεί κατά 28%. «Καμία
πηγή ενέργειας δεν μπορεί από μόνη
της να καλύψει την αύξηση της ζήτησης.
Χρειάζονται όλες οι διαθέσιμες πηγές»,
τόνισε, σημειώνοντας ότι ο ρόλος των
υδρογονανθράκων θα είναι άκρως σημαντικός. Συγκεκριμένα, εκτίμησε πως
το 2045 το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα εξακολουθούν να καλύπτουν πάνω από το 50% της κατανάλωσης.
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Αυξήσεις
Οι τράπεζες, πάντως, ξεκίνησαν
μικρές αυξήσεις στα σταθερά επιτόκια των στεγαστικών δανείων,
με τις πρώτες αναπροσαρμογές να
έχουν εμφανιστεί ήδη στις ιστοσελίδες τους. Οι αυξήσεις κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40 μονάδες βάσεις, ανάλογα με τη διάρκεια του
σταθερού επιτοκίου, και σηματοδοτούν τον πρώτο κύκλο ανόδου
που αναμένεται να ολοκληρωθεί
έως τα τέλη του καλοκαιριού. Τα
σταθερά επιτόκια από το επίπεδο
του 2,70% για τα πρώτα 2-3 χρόνια, ήδη, αυξήθηκαν στο επίπεδο του 2,90% και από το 3,90-4%
για μεγάλες διάρκειες (π.χ. 25-30
χρόνια) σε 4,20%. Οι αυξήσεις γίνονται συγκρατημένα και σταδιακά, λόγω μεγάλου ανταγωνισμού
στην στεγαστική πίστη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για ένα στεγαστικό δάνειο €100.000, διάρκειας
30 ετών, με σταθερό επιτόκιο για
όλη τη διάρκεια, η δόση από περίπου €478 το μήνα αυξάνεται σε
€497.

Ομόλογο

Ταξί 1: Βρήκαν
ευκαιρία για
αυξήσεις!

ΕΠΙΤΌΚΙΑ

Δεν κινδυνεύει η ελληνική οικονομία
Και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες μόνο ιδανικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν -εν μέσω
πληθωρισμού και ανόδου των επιτοκίων- οικονομικοί αναλυτές δηλώνουν στο Reuters ότι η ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να κινδυνεύει στο άμεσο
μέλλον. Ο Γιόργκ Κρέμερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, θεωρεί ότι «ακόμη και με
αυξανόμενα επιτόκια, το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, προφανώς, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί και
αυτό οφείλεται στην οικονομική βοήθεια που έχει

χορηγήσει η διεθνής κοινότητα. Δημόσιοι πιστωτές εκτός Ελλάδας κατέχουν πάνω από το 60% των
ελληνικών κρατικών ομολόγων. Επιπλέον, τα δάνεια έχουν σταθερό επιτόκιο και πολύ μακρά περίοδο αποπληρωμής που κυμαίνεται, κατά μέσο όρο,
στα 18,2 έτη». Μόλις το 26% των δανείων καθίσταται απαιτητό στα επόμενα πέντε χρόνια. Κατά συνέπεια, «η αναχρηματοδότηση του κρατικού χρέους
ελάχιστα ακριβαίνει από τα αυξημένα επιτόκια», καταλήγει ο αναλυτής.

Και επειδή η γνωστή διαδικτυακή
πλατφόρμα BEAT, το τελευταίο καιρό έβλεπε ότι «έχανε οδηγούς», αποφάσισε να προχωρήσει σε τροποποίηση της εμπορικής πολιτικής της.
Επέβαλε σε όλες τις κλήσεις ταξί, μέσω του BEAT, κόστος προμίσθωσης από €1,92 έως €2. Με αυτή την
αλλαγή, η οποία επιβαρύνει τον επιβάτη, η εταιρεία, όπως η ίδια υποστηρίζει, «αποσκοπεί στην ενίσχυση
του εισοδήματος των συνεργαζόμενων οδηγών ταξί, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της καλοκαιρινής περιόδου». Πώς έφτασε,
όμως, η ΒΕΑΤ σε αυτήν την απόφαση; Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς των επιβατικών μεταφορών, η
ΒΕΑΤ, όπως και άλλες διαδικτυακές
πλατφόρμες, διαπίστωνε απώλειες /
ελλείψεις στον αριθμό των συνεργαζόμενων οδηγών. Αρκετοί οδηγοί,
εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου των
καυσίμων, προτιμούσαν να μην επιλέγουν διαδρομές της ΒΕΑΤ, ώστε
να αποφεύγουν το κόστος της προμήθειας (9,7% προ ΦΠΑ). Επίσης,
αρκετοί οδηγοί, είτε διοχετεύτηκαν
στα νησιά είτε επέλεξαν να «φύγουν»
από τον κλάδο των ταξί, προτιμώντας
να εργαστούν, π.χ. στον κλάδο των
delivery (e-food).

ΕΦΚΑ
Στην έκδοση ομολόγου ύψους
€150 εκατ. προχώρησε η OTE
PLC, θυγατρική του ΟΤΕ, λήξης
Ιουνίου 2023. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 0,666% ετησίως. Το
νέο ομόλογο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom
AG. Το νέο ομόλογο εκδόθηκε
από την OTE PLC με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του
υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων
Ομολόγων (GMTN Programme),
που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, και δεν είναι εισηγμένο προς
διαπραγμάτευση. Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε 16 Ιουνίου
2022. Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν για την
αναχρηματοδότηση μέρους του
ομολόγου ποσού €375 εκατ. της
OTE PLC, λήξεως Ιουλίου 2022.

Φρένο στις προσδοκίες για διορθωτικές κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ, στις περιπτώσεις εκείνες όπου προκύπτουν μεγάλες επιβαρύνσεις, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της ΠΟΜΙΔΑ, βάζουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Όπως αναγνωρίζουν οι ίδιες πηγές, μεγάλες επιβαρύνσεις πράγματι υπάρχουν, πλην
όμως, αφορούν έναν πολύ μικρό αριθμό ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι ενδεχομένως υποφορολογούνταν συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρουν. «Αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος του χρόνου, θα το δούμε», τονίζουν οι ίδιες πηγές, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των φορολογουμένων να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών…

Αίσιο τέλος και για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ταξί 2

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά» και θα
παραμείνει στο Open.gov μέχρι τις 20 Ιουνίου.
Με το νομοσχέδιο, το υπουργείο Οικονομικών
λύνει τους σοβαρούς γραφειοκρατικούς σκοπέλους που δέσμευαν επί της ουσίας το επενδυτικό πλάνο του εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, που
έχει διπλό στόχο: τόσο την αμυντική δραστηριότητα, δηλαδή την τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών σε σκά-

Σύμφωνα πάντως με έρευνα, το
67% των οδηγών ταξί της Αθήνας
εργάζεται για περισσότερες από 12
ώρες την ημέρα, κάνοντας το 20%
των χιλιομέτρων του κενά, δίχως
επιβάτη. Μάλιστα, το 96,3% των
οδηγών απάντησαν πως εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα, με το
55,3% να δηλώνουν επταήμερη εργασία, προκειμένου να τα βγάλουν
πέρα. Και τώρα με τις αυξήσεις τι
θα κάνουν; Θα έχουνε περισσότερη
δουλειά; Αμφιβάλουμε!

φη του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού,
αλλά και την συντήρηση, μετασκευή και ναυπήγηση yacht. Όπως αναφέρει το υπουργείο, με το
σχέδιο νόμου «επιλύεται το κομβικής σημασίας,
για τη εθνική οικονομία και την εθνική άμυνα,
ζήτημα της απουσίας ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την αξιοποίηση, ανάπτυξη
και προώθηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
εν όψει της ανάγκης για την εκ νέου λειτουργία
τους, με όρους που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα». Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά υπάγονται στο καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας αδειοδότησης.
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Γράφει η Ελένη Μπότα

ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ,Ιστορική
ΤΈΛΟΣ
ΜΕ
ΤΑ
ΜΝΗΜΌΝΙΑ!
μέρα για την Ελλάδα
– Παρελθόν η ενισχυμένη εποπτεία της χώρας

Καζίνο
Στις 22 Ιουνίου καταφθάνουν στην Αθήνα τα στελέχη
της Hard Rock, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων της
μετοχικής αλλαγής του σχήματος που θα αναλάβει το
καζίνο του Ελληνικού, με την επίσημη αποχώρηση
της Mohegan (συμμετείχε με ποσοστό 65%). Η Hard
Rock θα αντικαταστήσει τη Mohegan ως ο partner
που θα αναλάβει να λειτουργήσει και να διαχειριστεί
το πρώτο Integrated Resort Casino στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το ποσοστό συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο νέο σχήμα θα είναι 49% και της Hard Rock
51%. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου συνολικής επένδυσης €1,1 δισ., ενώ αναμένονται και αλλαγές στα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου. Η διάρκεια
κατασκευής του, σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, θα διαρκέσει 36 μήνες.

Πτώση της
κατανάλωσης
Έντονα πτωτικά κινούνται οι πωλήσεις στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της NielsenIQ, στο πεντάμηνο του 2022. Με βάση τα
στοιχεία, η μείωση των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ στο διάστημα έως και στις 29 Μαΐου να είναι σε
αξία στο -2%, σημαίνει ότι οι πωλήσεις σε τζίρο έως
και τις 30 Μαΐου του 2021 ήταν €4,58 δισεκατομμύρια, ενώ φέτος μειώθηκαν σε €4,49 δισεκατομμύρια.

Tα καλά νέα.... Τέλος μπήκε στο καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας της χώρας. Την Πέμπτη δόθηκε έμμεση έγκριση του συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, με την ολοκλήρωση των τελευταίων εκκρεμοτήτων στις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η χώρα μέχρι και το φθινόπωρο. Στην κοινή δήλωσή
του, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών εγκρίνει κατ’ αρχήν την έκθεση για την 14η αξιολόγηση για την Ελλάδα και την καταβολή της δόσης των €748 εκατ. και χαιρετίζει την εκτίμηση της
Επιτροπής ότι η επιτυχής υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των
δεσμεύσεων πολιτικής και η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυσαν τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα, μειώνοντας, έτσι, σημαντικά τους κινδύνους δυσμενών δευτερογενών
επιπτώσεων σε άλλα μέλη κράτη της ζώνης του ευρώ. H λήξη της
ενισχυμένης εποπτείας, η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, η πλήρης αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και νωρίτερα η άρση των περιορισμών από τα capital controls, κλείνουν
μια περίοδο προκλήσεων από το 2010 και σηματοδοτούν την επιστροφή της Ελλάδας στο τακτικό πλαίσιο οικονομικής εποπτείας.
Τι θα κοιτάζει ο ΕSM
Η παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματο-

πιστωτικής κατάστασης της Ελλάδας, πάντως, θα συνεχιστεί τόσο
στο πλαίσιο της καθιερωμένης μεταπρογραμματικής εποπτείας όσο
και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Ο ESM θα συνεχίσει την παρακολούθηση της ικανότητας αποπληρωμής της Ελλάδας στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις. Επιπλέον,
σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θα συνεχίσουν, επίσης,
να παρακολουθούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Πλειστηριασμός
Για δεύτερη φορά βγαίνει στο σφυρί η ημιτελής ξενοδοχειακή μονάδα στην παραλία της Αγίας Φωτιάς, στη Σητεία
της Κρήτης, του εφοπλιστή Αντώνης Λελάκη. Τη δεκαετία
του 1990, όταν ο εφοπλιστής έβαζε μπροστά το σχέδιο για
τη δημιουργία ενός εμβληματικού τουριστικού καταλύματος
στον τόπο καταγωγής του, τη Σητεία, τίποτε δεν προμήνυε
την τελική κατάληξη, ότι δηλαδή θα έμενε επί χρόνια μετέωρο, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο project.
Το εν λόγω ακίνητο, για το οποίο έχουν γίνει ήδη δύο προσπάθειες εκποίησης, χωρίς αποτέλεσμα κατά το παρελθόν,

μία το 2020 και μία το 2021, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπο με το ηλεκτρονικό σφυρί στις 22 Ιουνίου, με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει πέσει στα €4,912 εκατ. από
€6.151.320, που είχε ανέλθει στις προηγούμενες απόπειρες.
Ο πλειστηριασμός στρέφεται εναντίον της εταιρείας Ξενοδοχειακαί και Ναυτιλιακαί Επιχειρήσεις Ανατολικής Κρήτης, την οποία είχε ιδρύσει το 1971 ο αυτοδημιούργητος
εφοπλιστής και ξενοδόχος, Αντώνης Λελάκης, ο οποίος
έφυγε από τη ζωή το 2012, σε ηλικία 76 ετών, ενώ πλέον τη
διαχείριση έχουν αναλάβει οι κληρονόμοι του.

Διακοπές: Πιο ακριβές
Πιο ακριβά πληρώνουν τις διακοπές τους οι Έλληνες.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Holidu, καθώς κατά
μέσο όρο, ένα κατάλυμα διακοπών στην Ελλάδα κοστίζει €167 ανά διανυκτέρευση, κατά την υψηλή περίοδο.
Αλλά και εντός της Ελλάδας υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές. Τα πιο ακριβά είναι τα νησιά της Μυκόνου (€602) και της Σαντορίνης (€428). Καθίσταται σημαντικά φθηνότερη για τον ταξιδιώτη η διαμονή στα
νησιά του Ιονίου (€201) και την Κρήτη (€160). Κατά μέσο όρο, τέσσερις επισκέπτες φτάνουν και μένουν για εννέα ημέρες. Το μέσο καλάθι αγαθών, το 2022, ενός ταξιδιού είναι €2.205 ανά κράτηση, 50% υψηλότερο από
το 2019. Οι Έλληνες τουρίστες ξοδεύουν, επίσης, περισσότερα για τις διακοπές τους, για παράδειγμα, από τους
Ισπανούς παραθεριστές (€552 ανά κράτηση) και τους
ταξιδιώτες της Κροατίας (€1.476 ανά κράτηση).

Μειώσεις στις
πωλήσεις αυτοκινήτων
Από 8 έως 12 μήνες χρειάζεται να περιμένεις, αν παραγγείλεις σήμερα νέο αυτοκίνητο. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών
Αυτοκινήτων, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν
τον Μάιο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, για δέκατο συνεχόμενο μήνα. Ειδικότερα, οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν 11% στα 791.546 οχήματα τον
Μάιο, σύμφωνα με την Ένωση, ενώ οι βασικές αγορές Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία
και Γερμανία, όλες κατέγραψαν διψήφια πτώση. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Μάιο οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην ΕΕ μειώθηκαν 14% στα 3,7 εκατ.,
σύμφωνα με την ένωση, καθώς τα συνεχιζόμενα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζουν τις πωλήσεις οχημάτων.
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Η Βρισηίδα τόπλες
με καρύδες

Η

Βρισηίδα Ανδριώτου
από το Survivor, πάλι,
κλαίγοντας. Όμως, είναι από τις «φλογερές»
γυναίκες και πριν μπει στο ριάλιτι,
οι λογαριασμοί της «έβαζαν» φωτιά στα όνειρα πολλών ανδρών. Το
καλλίγραμμο μοντέλο ξεσήκωνε τα
πλήθη των θαυμαστών της με καυτές φωτογραφίες και πικάντικες πόζες! Η γυμνή φωτογραφία της είναι
πριν το ριάλιτι, αλλά πάρτε μια γεύση τι μας περιμένει τώρα που βγήκε
από αυτό... Πάντως, μετά την αποχώρησή της, πήρε το κινητό της στα
χέρια της και επέστρεψε ξανά στα
social media και το Instagram!
Η Βρισηίδα Ανδριώτου έκανε
την πρώτη της ανάρτηση, μιλώντας
για την εμπειρία της στο Survivor.
«Τα συναισθήματα μου και η εμπειρία αυτή δεν χωράνε με λέξεις να

Σοφιάνα
Αβραμάκη: Σε
ποια ερωτική
στάση έδωσε το
όνομά της

περιγράψω. Το @survivorgreece,
πέρα από εμπειρία ζωής που επέλεξα να ζήσω, μου έμαθε τόσα πολλά πράγματα και το καλύτερο ήταν
ότι έμαθα τον εαυτό μου ακόμα καλύτερα. Έμαθα να μην τα παρατάω
ΠΟΤΕ! Ακόμα και όταν όλα φαίνονται βουνό, και πίστεψέ με, ήταν
αμέτρητες φορές που όλα ήταν πολύ δύσκολα. Θέλω να ευχαριστήσω
την απέραντη αγάπη του κόσμου και
στήριξη που μου στέλνετε τόσο καιρό, μπορεί να μην το ήξερα παρά
μόνο όταν έβγαινα υποψήφια. Αυτό
όμως με έκανε πιο δυνατή. Να παλεύω για εσάς, που πιστέψατε πιο
πολύ από όσο είχα πιστέψει εγώ στο
εαυτό μου. Έζησα αυτή την εμπειρία
χάρη στο @survivorgreece, αλλά
και σε εσάς που με κρατήσατε σχεδόν μέχρι και το τέλος. Η συμβουλή
μου; Never give up!», έγραψε.

Αποστολόπουλος εναντίον Καγιά, Καράβα και Μπράτη
Ο σχεδιαστής ρούχων πέρασε «από
κόσκινο», τόσο το GNTM όσο και το
«My Style Rocks». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, από τη νέα κριτική επιτροπή του GNTM γνωρίζει μόνο τον
Τάσο Σοφρωνίου.
«Η επιτροπή αυτή, θα κάνει το
GNTM το νέο τιτανικό», δηλώνει. Στη
συνέχεια, αναφέρεται στη Βίκυ Καγιά,
χαρακτηρίζοντάς την αλαζονική. «Η Βίκυ Καγιά έγινε κάτι ανάμεσα σε Κρουέλα και Τασώ Καββαδία. Έχει μια
υπέρμετρη συμπεριφορά», προσθέτει.
Αφοπλιστικός στις δηλώσεις του
και για τον Γιώργο Καράβα. «Γιατί
είναι κριτής ο Καράβας; Τι το σπουδαίο έχει κάνει; Ούτε σπουδαία καριέρα έχει, ούτε καλό μοντέλο είναι»,
αναφέρει. Σε ό,τι αφορά το «My Style
Rocks», δηλώνει πως σίγουρα θέλει να
δει παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αντί για την Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου, η οποία όπως λέει του
«κάθεται στο λαιμό». Ερωτηθείς για το
εάν θα του ταίριαζε ο Άγγελος Μπράτης στην κριτική επιτροπή του GNTM,
απαντά: «Δεν ξέρω, τι είναι αυτός; Τι
δουλειά κάνει; Εάν γίνεσαι σχεδιαστής
μέσα από ριάλιτι, είναι εκτός του δικού
μου focus».

Η Σοφιάννα Αβραμάκη βρέθηκε
στο εξομολογητήριο του Θέμη
Γεωργαντά, στο «After Dark»,
και μίλησε για την εμπειρία της
στο Survivor, αλλά και για τη…
ρετσινιά που της έχουν κολλήσει
πλέον. Η Σοφιάννα, χωρίς να
μασάει τα λόγια της, αναφέρθηκε
σε όσα της καταλόγισαν περί
σχέσης -αρχικά- με τον Γιάννη
Τσολάκη, ο οποίος είχε σχέση πριν
καν μπει στο παιχνίδι, αλλά και
-αργότερα- με τον Άρη Σοϊλέδη.
«Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν είχα
καταλάβει την έκταση που είχε
πάρει. Μίλησα με την οικογένειά
μου και τους παππούδες μου
και μου είπαν ότι είχε σφιχτεί το
στομάχι τους γιατί είναι σοβαρό,
και ιδίως, όταν είσαι μία ελεύθερη
κοπέλα και ακούγονται αυτά τα
πράγματα. Μου κόλλησε η ρετσινιά
της αντροχωρίστρας. Μου είχαν
βγάλει ότι είχα σχέση και με τον
Γιάννη Τσολάκη», είπε η Σοφιάννα
και συνέχισε για τη σχέση της με
την Ασημίνα, με την οποία στην
αρχή του παιχνιδιού και για μεγάλο
διάστημα, είχαν έρθει κοντά η μία
στην άλλη.
«Με την Ασημίνα ήμασταν
κολλητές φίλες μέσα στο
Survivor. Μεσολάβησαν, όμως,
αρκετά πραγματάκια μεταξύ μας.
Ανέφερε και αυτή κάτι για τον Άρη
Σοϊλέδη, το οποίο ήταν ψευδές.
Το είπε αντιδραστικά γιατί είχα
υπερασπιστεί τον Άρη σε ένα
περιστατικό, το οποίο έδωσε άλλη
βαρύτητα στην όλη κατηγορία,
γιατί είναι άλλο να το λέει ένα
άτομο που βρίσκεστε κοντά που
είστε φίλες και είναι άλλο να το
λέει ο Εμμανουήλ και η Βρισηίδα,
που θα ακουστεί περισσότερο σαν
κουτσομπολιό. Δεν είναι όμως, ότι
δεν θα ξαναμιλήσω στην Ασημίνα
ή ότι δεν θα χαρώ εάν κερδίσει το
Survivor ή αν θα φτάσει μακριά».
Μάλιστα, σε ερώτηση του Θέμη
Γεωργαντά «σε ποια στάση
θα έδινες το όνομά σου» (σ.σ.
ερωτική), απάντησε με τρόπο
«γαβγίζοντας»…
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Έβγαλαν «μάτια» Παναγιώταρου
και Τούνη στη Μύκονο

«Φ
«Γιατί γέρασε
το δέρμα μου...»
Ένα όμορφο και χαλαρό
Σαββατοκύριακο πέρασε
η Ελεονώρα Μελέτη μαζί
με τον σύζυγό της Θοδωρή
Μαροσούλη και την κορούλα
τους, Αλεξάνδρα. Ιδιαίτερα
ενεργή στα social media,
η γνωστή παρουσιάστρια
του Mega ανέβασε μία
φωτογραφία, όπου ποζάρει
χωρίς ίχνος μακιγιάζ και
φίλτρων, στην αγκαλιά
του άνδρα της. Τα θετικά
σχόλια και τα likes έπεσαν
«βροχή», υπήρξε όμως και
ένα σχόλιο στο οποία μία
follower, σχολίασε το δέρμα της
Ελεονώρας Μελέτη. «Γέρασε
το δέρμα σου, γιατί;» ήταν το
σχόλιο, με τη δημοσιογράφο να
απαντά μέσα από τα Instagram
Stories της: «Η φίλη μας με
ρωτάει γιατί γέρασε το δέρμα
μου… Ας της εξηγήσουμε,
λοιπόν, πως δεν γέρασε! Έτσι
είναι! Χωρίς φίλτρα, χωρίς
μακιγιάζ… κατανοητό ότι της
κάνει εντύπωση γιατί αν κρίνω
από τη φωτογραφία προφίλ,
η φίλη μας αγαπάει πολύ
λιγότερο από άλλες γυναίκες το
«φυσικό».

ωτιά» στα Ματογιάννια έβαλαν με την εμφάνισή τους, η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
και η Ιωάννα Τούνη. Άκρως
καλοκαιρινές και αποκαλυπτικές, περπάτησαν
στα σοκάκια που σφύζουν αυτές τις μέρες από
κόσμο.
Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks»,
Ιωάννα Τούνη, μπορεί να μην κατάφερε να βγει
νικήτρια στο ριάλιτι μόδας κέρδισε, όμως, περισσότερη φήμη, δόξα και αναγνωρισιμότητα
από τη νικήτρια Ραμόνα Βλαντή.
Η 29χρονη Θεσσαλονικιά απολαμβάνει αυτές τις μέρες τις διακοπές της στη Μύκονο και
σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη. Η κάμερα
του Mykonos Live TV εντόπισε την Ιωάννα, σε
βραδινή έξοδό της στα Ματογιάννια, μαζί με
τον φίλο της, επιχειρηματία, Στηβ Τούμπα. Με
μαλλί ράστα και αποκαλυπτικό ντεκολτέ, η Ιωάννα συγκέντρωσε πάνω της όλα τα βλέμματα! Με γαλάζιο λαμέ και έξτρα σέξι φόρεμα, η
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έλαμπε και πόζαρε
με ευχαρίστηση για τον φακό του Νίκου Ζώτου,
ενώ τις κατέγραψε και το Mykonos Live TV.

Η Δέσποινα με κόκκινο
ολόσωμο μαγιό
Στα καλύτερά της είναι η Δέσποινα Βανδή, τόσο
στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά. Η
δημοφιλής τραγουδίστρια ξεκίνησε τις καλοκαιρινές
της συναυλίες με τον Γιώργο Θεοφάνους. Μάλιστα,
στη συναυλία στο Κατράκειο, τραγούδησε επί
σκηνής με την κόρη της, Μελίνα. Η Δέσποινα Βανδή,
ενόψει του τριημέρου, ανέβασε μια φωτογραφία με
εντυπωσιακό κόκκινο ολόσωμο μαγιό. Το στράπλες
μαγιό που επέλεξε, αγκαλιάζει τέλεια το μπούστο
της και της πάει πολύ. Η Δέσποινα είναι ξαπλωμένη
δίπλα στο νερό και απολαμβάνει τον ήλιο με ένα
ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά.

Λάκης: Είμαι μεγάλος πλέον για να αντέξω τη Μύκονο
Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και
πάλι» μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς και αναφέρθηκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το My
Style Rocks, το GNTM και την... αγαπημένη του Μύκονο. «Η ηλικία είναι ένας αριθμός που σου δίνει γνώση, ανάγκη να γνωρίζεις τον εαυτό σου και να αναγνωρίζεις τις
ικανότητές του και τις βλακείες του. Κάτι θα

κάτσει τις επόμενες ημέρες, σε σχέση με το
My Style Rocks.
Ανήκω στο ΣΚΑΪ και στο My Style
Rocks, αν κάτι άλλο με κάνει πιο ευτυχισμένο και μου δώσουν και αυτά που μου αντιστοιχούν, γιατί όχι; Θα ήταν χαριτωμένο να
είμαι coach στο GNTM, νομίζω όμως ότι
έχει κλείσει, ήδη, η ομάδα», είπε αρχικά ο

Λάκης Γαβαλάς.
Για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την
Έλενα Χριστοπούλου, ο Λάκης Γαβαλάς
απάντησε: «Φάγαμε χθες μαζί με τα κορίτσια.
Εγώ είπα για την ακρίβεια ότι οι εκπομπές
τη χρησιμοποιούν σαν πιόνι την Ηλιάνα. Η
Ηλιάνα νομίζω πως κάνει αναγκαστικά τηλεοπτική καριέρα. Θα μου άρεσε να ζει στο Λος

Άντζελες και να έχει δίπλα της έναν 44χρονο
καλλιτέχνη». Αναφερόμενος, τέλος, στη δήλωσή του ότι δε θα ξαναπάει στη Μύκονο, ο
Λάκης Γαβαλάς ξεκαθάρισε: «Πήγα και θα
ξαναπάω μόνο για δουλειά στη Μύκονο. Ο
δήμαρχος της Μυκόνου είπε ότι μιλάω άσχημα για το νησί, αλλά δεν ισχύει. Είμαι πια μεγάλος για να αντέξω το στρες του νησιού».
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νωστός από το πέρασμά
του από τον πάγκο της
ΑΕΚ για μερικούς μήνες, τη σεζόν 2015- 16,
ο Γκουστάβο Πογέτ ανέλαβε τον
περασμένο Φεβρουάριο τα ηνία
της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, με στόχο την «επιστροφή στην κανονικότητα».
Οι πρώτες του δηλώσεις στην
πρώτη του συνέντευξη, ως νέος κόουτς της Εθνικής, έδωσαν
το στίγμα για την επόμενη μέρα
της ομάδας μας, η οποία παλεύει να βρει τον εαυτό της, προκειμένου να επιστρέψει στον δρόμο
των επιτυχιών. «Πρόκειται για μια
ομάδα που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα Ευρώπης και έχει συμμετάσχει σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, στις οποίες
θα καταβάλλουμε προσπάθεια
να επιστρέψει», είχε πει ο Ουρουγουανός τεχνικός.
Τα πρώτα βήματα της εθνικής του Πογέτ φαίνεται πως είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Με
το εκπληκτικό 4χ4 στο ξεκίνημα
και την κατάληψη της πρώτης θέσης (και μαθηματικά) του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας
του Nations League, πέτυχε τον
πρώτο στόχο που έχουμε θέσει
μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
του 2014 και την αποχώρηση του
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ΓΚΟΥΣΤΆΒΟ ΠΟΓΈΤ
Η «refuse to lose» λογική
επέστρεψε στην Εθνική!
Έχει σφυγμό ξανά και μπορεί να ονειρεύεται ότι με το υλικό
που έχει στη σύνθεσή της, μπορεί να καταφέρει
να επιστρέψει στην ελίτ του «εθνικού» ποδοσφαίρου.
Φερνάντο Σάντος. Παράλληλα,
ο Γουστάβο Πογέτ έγινε αρχικά
ο πρώτος προπονητής που κατορθώνει να ξεκινήσει διοργάνωση
με δύο σερί νίκες, χωρίς να δεχτεί
γκολ και στη συνέχεια διεύρυνε
το σερί στις 4 νίκες.
Η Εθνική δεν σκότωσε τα θηρία που είχε για αντιπάλους, ούτε σημείωσε κάποιον άθλο και
δεδομένα δεν πέρασε στα τελι-

κά μιας μεγάλης διοργάνωσης
που να δικαιολογεί τους πανηγυρισμούς που ξέσπασαν, μετά
τη νίκη εναντίον του Κόσοβου,

την περασμένη Κυριακή. Ωστόσο, δείχνει να έχει σφυγμό ξανά
και να μπορεί να ονειρεύεται ότι
με το υλικό που έχει στη σύνθεσή της, μπορεί να καταφέρει να
επιστρέψει στην ελίτ του «εθνικού» ποδοσφαίρου.
Ακόμα και οι δηλώσεις των
παικτών πιστοποιούν την αλλαγή
πλεύσης, στην οποία έχει περιέλθει η εθνική με τον Ουρουγουα-

νό στον πάγκο. «Ο νέος προπονητής έχει φέρει μια νοοτροπία
διαφορετική. Βρήκε μια πολύ καλή κατάσταση, αφού ο προηγούμενος προπονητής έχει πολύ μεγάλη συμβολή, αλλά συνεχίζει με
ένα δικό του τρόπο να μας εμπνέει. Μπαίνουμε πιο σοβαροί και
μπορούμε να παίρνουμε νίκες»,
σημείωσε ο Γιώργος Μασούρας,
ενώ από τη μεριά του ο Παντελής
Χατζηδιάκος τόνισε, «Ο Πογέτ
προσπαθεί να μας εμφυσήσει τη
νοοτροπία του νικητή. Αυτό έχει
αλλάξει περισσότερο. Με τον
Φαν΄τ Σχιπ παίζαμε περισσότερο
με κατοχή, τώρα παίζουμε για να
βάλουμε γκολ και όχι για να κρατήσουμε την μπάλα».

Τι σημαίνει η πρωτιά του
ομίλου στο Nations League
Με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο δεύτερο όμιλο της τρίτης
κατηγορίας του Nations League,
η Ελλάδα πήρε την άνοδο στην
αμέσως επόμενη μεγαλύτερη κατηγορία, δηλαδή τη δεύτερη. Αυτό
έχει ως συνέπεια, στην επόμενη
διοργάνωση να έχουμε να διαγωνιστούμε καλύτερους αντιπάλους.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο,
που πέτυχε με τη νίκη στον όμιλό
της, είναι ότι κατάφερε να ανοίξει
ένα νέο μονοπάτι για την εξασφά-

Ολυμπιακός: «Πρώτος σταθμός» το Ισραήλ για το Champions League της νέας περιόδου!
Το εμπόδιο της «μαχητικής», Μακάμπι Χάιφα, καλείται να ξεπεράσει
ο Ολυμπιακός στον β’ προκριματικό
γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ 2022-23,
στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την πρόκριση στους ομίλους
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί 19-20 Ιουλίου στο Ισραήλ και
ο δεύτερος μια εβδομάδα αργότερα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Επισημαίνεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν ξανά στους ισχυρούς, αν προκριθούν στον τρίτο γύρο του Champions League. Πριν
από τα ματς, ο Ολυμπιακός θα γνωρίζει και τον επόμενο αντίπαλό του
στον 3ο γύρο, στην κλήρωση της
18ης Ιουλίου.

Το προφίλ της Μακάμπι Χάιφα
Η Μακάμπι ήταν η πιο δύσκολη

ομάδα που θα μπορούσε να βρεθεί
στον δρόμο του Ολυμπιακού, με βάση τη δυναμικότητα και των υπόλοιπων υποψήφιων αντιπάλων που είχαν οι Ερυθρόλευκοι. Η Μακάμπι
διαθέτει ρόστερ, το οποίο κοστολογείται στα €16.000.000 και ένα

από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα της
χώρας, το Sammy Ofer Stadium, το
οποίο κατασκευάστηκε το 2014, με
χωρητικότητα 30.780 θέσεων.
Τη σεζόν που μας πέρασε, η
ομάδα του Ισραήλ πραγματοποίησε, ίσως, την καλύτερη σεζόν

της ιστορίας της και αυτή η επιτυχία την έστειλε στο Champions
League και συνάμα στο δρόμο του
Ολυμπιακού, στο 2ο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα, η ομάδα
από τη Χάιφα προέρχεται από την
κατάκτηση του πρωταθλήματος, το

οποίο ήταν το 14ο της ιστορίας του
συλλόγου, ενώ η ήττα από την Χάποελ Μπερ Σεβά στον τελικό του
κυπέλλου, της κόστισε το νταμπλ.
Στον πάγκο της κάθεται ένας
παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού, ο Μπαράκ Μπακχάρ, ο οποίος ήταν προπονητής της Μπερ Σεβά, τη σεζόν 2016-17, όταν και οι
ερυθρόλευκοι αποκλείστηκαν
στον τρίτο προκριματικό γύρο του
Champions League. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει χτίσει ένα
πολύ καλό σύνολο και γνωρίζει
την αποθέωση από άπαντες στο
Ισραήλ. Σε 102 αγώνες μετράει μόλις 19 ήττες και οδήγησε το
σύλλογο στην περσινή εξαιρετική
σεζόν. Ο Μπακχάρ έχει κατακτήσει τα πέντε από τα τελευταία επτά
πρωταθλήματα Ισραήλ και είναι το
σημείο αναφοράς στο εγχώριο ποδόσφαιρο.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

Conference League:
Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη
Λέφσκι Σόφιας - Mε τη
λευκορωσική Γκομέλ ο Άρης
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ΠΑΟΚ και Άρης ρίχνονται στη
μάχη της πρόκρισης, στην τελική φάση του Europa Conference
League, για τη σεζόν 2022-2023,
από τον 2ο προκριματικό γύρο.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά»
εξαργύρωσε την περσινή εκπληκτική του πορεία στη διοργάνωση, με την τοποθέτησή του στο

λιση εισιτηρίου, για τα τελικά του
Euro 2024.
Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά της Γερμανίας προκύπτουν από την απευθείας πρόκριση των 10 πρώτων, των
10 προκριματικών ομίλων και των
δέκα χωρών, που θα τερματίσουν
στη 2η θέση των ομίλων. Μια θέση είναι κλειστή για τη Γερμανία,
η οποία έχει «σφραγίσει» το εισιτήριό της ως διοργανώτρια χώρα και μένουν τρεις κενές θέσεις.
Αυτές οι τρεις θέσεις, λοιπόν, θα
προκύψουν μέσα από τα τρία μονοπάτια των μπαράζ του Nations
League!
Στο ένα μονοπάτι είμαστε,
ήδη, εμείς και περιμένουμε άλλες
τρεις χώρες, είτε νικήτριες ομίλων είτε όχι, όπως αυτές θα διαμορφωθούν από τα προκριματικά
του EURO, που είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2023 και να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο του έτους.
Από εκεί και πέρα, για τις τέσσερις ομάδες από τις συνολικά 12

που θα συμμετέχουν στα μπαράζ,
σε κάθε μονοπάτι του Nations
League μετράει το ranking στη διοργάνωση, η θέση, δηλαδή, που
έχει κάθε ομάδα στον πίνακα της
διοργάνωσης. Η ομάδα με το μεγαλύτερο ranking θα αντιμετωπίσει εντός έδρας σε μονό παιχνίδι τη χειρότερη της τετράδας και
η δεύτερη την τρίτη. Οι δύο νικητές θα τεθούν, στη συνέχεια, αντιμέτωποι σε μονό τελικό σε έδρα,
που θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, με όλους τους αγώνες να διεξάγονται τον Μάρτιο του 2024, λίγους μήνες πριν την έναρξη του
Euro της Γερμανίας.
To πρώτο δείγμα με τον Ουρουγουανό τεχνικό στον πάγκο
είναι άκρως θετικό, με την Εθνική μας ομάδα να δείχνει ικανή
ξανά μετά από αρκετά χρόνια να
διεκδικεί με αξιώσεις, να επιτύχει
τους στόχους, τους οποίους η ίδια
θέτει. Το κρίσιμο, πλέον, είναι να
δείξει και στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται ότι οι τέσσερις
συνεχόμενες νίκες δεν ήταν ένα
πυροτέχνημα που έφερε η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, αλλά η αλλαγή φιλοσοφίας που προέκυψε
από αυτή, έχοντας ως ορίζοντα
την πρόκριση στην τελική φάση
της επόμενης κορυφαίας διοργάνωσης.

γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προκριματικών, όπου
είχε ως αποτέλεσμα να του προκύψει ένας βατός αντίπαλος. Έτσι,
ο ΠΑΟΚ καλείται να αγωνιστεί
στη Βουλγαρία κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να
διεξαχθεί στη γειτονική χώρα την
Πέμπτη 21 Ιουλίου και τη ρεβάνς
μία εβδομάδα αργότερα (28/7),
στην Τούμπα.
Από την πλευρά τους, οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης
κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν
την Γκόμελ από τη Λευκορωσία,
σε παιχνίδια που αναμένεται να

επηρεαστούν από τα «απόνερα»
που αφήνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το πρώτο ματς θα γίνει
εκτός έδρας σε ουδέτερη έδρα
(21/7), με τη ρεβάνς να πραγματοποιείται στις 28 Ιουλίου, στο
«Κλεάνθης Βικελίδης». Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, η αντίπαλος του Άρη πρόκειται να επωμιστεί τις συνέπειες της πολιτικής
κατάστασης στη χώρα της, καθώς
λόγω της εμπλοκής της στον πόλεμο, η Λευκορωσία είναι τιμωρημένη και έτσι οι αγώνες των ομάδων της διεξάγονται σε ουδέτερη
έδρα. Πριν από τα ματς, ΠΑΟΚ
και Άρης θα γνωρίζουν και τον
επόμενο αντίπαλό τους στον 3ο
προκριματικό γύρο του Europa
Conference League. Η κλήρωση
για τον επόμενο προκριματικό γύρο του Conference θα γίνει στις 18
Ιουλίου. Εκεί θα μπουν τα ζευγάρια του ΠΑΟΚ και του Άρη με τις
υποψήφιες αντιπάλους.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά»
εξαργύρωσε την περσινή
εκπληκτική του πορεία στη
διοργάνωση, με την τοποθέτησή
του στο γκρουπ των ισχυρών
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STAR WARS/

18/6-24/6

Εβδομάδα εξωστρέφειας και αλλαγών
ΚΡΙΟΣ
Κριέ, είναι ώρα! Βγες έξω, βγες! Ο Ιούνιος είναι ο πρώτος πλήρης μήνας, που ο τυχερός και επεκτατικός Δίας βρίσκεται στον
Κριό, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο 12
ετών στη ζωή σας. Με τον Ήλιο στους Διδύμους και τον συνδετικό, έξυπνο τρίτο οίκο σου μέχρι τις 21 Ιουνίου, έχεις τον πρώτο
λόγο, Κριέ. Η διδασκαλία, η επιχειρηματικότητα και τα ταξίδια αναδεικνύονται, ιδιαίτερα αυτήν την εβδομάδα. Ένας κινούμενος
εξωτερικός πλανήτης Ποσειδώνας γίνεται
ανάδρομος, αλλά όταν ο Ήλιος μπει στον
Καρκίνο και στον άνετο τέταρτο οίκο σας
στις 21 Ιουνίου, το να περάσετε λίγο περισσότερο χρόνο εκτός πλαισίων, θα σας ανανέωνε.

σημαντική δέσμευση ή μια παθιασμένη καλοκαιρινή αποπλάνηση. Διαλέγετε και παίρνετε!
Πάντως, η εβδομάδα προσφέρεται για άφθονη διασκέδαση και δημιουργικότητα. Ο κυβερνήτης πλανήτης σας, ο Δίας, περνά τον πρώτο
του ολόκληρο μήνα στο ζώδιο του Κριού, θερμαίνοντας τον παθιασμένο σας πέμπτο οίκο του
ρομαντισμού, της αίγλης και της φήμης. Όμως,
προσέξτε λίγο γιατί από τις 21 Ιουνίου, όταν ο
Ήλιος θα περάσει στον Καρκίνο και στον οικείο όγδοο οίκο σας, υπάρχει πιθανότητα να...
ξαναπέσετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Διεκδικήστε ξανά τον εαυτό σας, αγαπητοί Παρθένοι.
Οι προηγούμενες εβδομάδες
ήταν περίοδος αναταραχής
για τους περισσότερους και
αισθανόσασταν κάπως μετέωροι. Από αρχές Ιουνίου,
που ο Ερμής έχει διορθώσει
την πορεία του, σας έχει βοηθήσει να επανέλθετε σε τροχιά. Με φόντο την εποχή των
Διδύμων, καθώς ο Ήλιος διασχίζει τον πειθαρχημένο
και φιλόδοξο δέκατο οίκο
σας, επιστρέψτε στους στόχους σας για να αναπληρώσετε τον χαμένο χρόνο σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΤΑΥΡΟΣ
Είστε έτοιμοι να ξαναβρείτε τα πατήματά
σας; Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν οδυνηρές για εσάς. Όμως, ο Ήλιος περνάει μέσα
από τους Διδύμους και τον σταθεροποιητικό δεύτερο οίκο σας μέχρι τις 21 Ιουνίου.
Απλοποιήστε τα πράγματα και δώστε προτεραιότητες. Πάντα τα καταφέρνετε καλύτερα όταν εστιάζετε σε έναν στόχο, αντί να διασκορπίζεστε σε πάρα πολλές κατευθύνσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφού, ήδη, ο Ερμής διόρθωσε την πορεία
του, τώρα είστε έτοιμοι να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας (έστω και καθυστερημένα) μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Ιουνίου.
Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο από
την υπερσελήνη του Τοξότη, στις 14 Ιουνίου. Προσέξτε, όμως! Τα πράγματα μπορεί
να επισημοποιηθούν ή να αποφασίσετε να
ακολουθήσετε χωριστούς δρόμους. Και τα
δύο είναι μέσα στο παιχνίδι.

ο Ήλιος θα χαλαρώνει στους Διδύμους και
στον ξεκούραστο δωδέκατο οίκο σας. Διατηρήστε το πρόγραμμά σας ήπιο, ώστε να
μπορείτε να ακολουθείτε με πιο ρεαλιστικό ρυθμό τα πράγματα. Όταν η νέα σελήνη του Καρκίνου, στις 28 Ιουνίου, ξεκινά
την προσωπική σας νέα «χρονιά», θα έχετε
πολύ περισσότερη διαύγεια να αντιμετωπίσετε τα πάντα.

ΛΕΩΝ
Τώρα μοιάζετε περισσότερο με λιοντάρι! Κάντε το βρυχηθμό σας και θα δείτε ότι τα πάντα αλλάζουν σύντομα. Το
κλειδί γυρίζει λίγο μετά το ηλιοστάσιο
της 21ης Ιουνίου, όταν ο Ήλιος βυθίζεται στον Καρκίνο και στον ξεκούραστο
δωδέκατο οίκο σας. Περάστε τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας την ενέργειά
σας για την εποχή του Λέοντα, που φτάνει στις 22 Ιουλίου. Κάποιες διορθωτικές κινήσεις στη σχέση, θα ήταν σωστό
να τις κάνετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συμβαίνουν πολλά στη ζωή σου αυτές τις
ημέρες, Καρκίνε, αλλά πρέπει να προγραμματίσεις τον εαυτό σου ούτως ή άλλως. Μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο της 21ης Ιουνίου, όταν ξεκινά η περίοδος του Καρκίνου,

ειλικρινής, εγκόσμιος ένατος οίκος σας μέχρι τις 21 Ιουνίου, σας δίνει το δικαίωμα να
μοιραστείτε τις ιδέες σας. Κάντε μια προσπάθεια να έρθετε σε επαφή με συγγενικά πρόσωπα. Στις 21 Ιουνίου ξεκινά η περίοδος του
Καρκίνου και ο Ήλιος ξεκινά την επίσκεψή
του, για ένα μήνα, στον δέκατο οίκο της καριέρας και των φιλοδοξιών σας. Ενώ άλλοι
θα βρίσκονται στην παραλία, εσείς θα προσηλώνεστε στους στόχους σας και θα κάνετε σημαντική πρόοδο.

ΖΥΓΟΣ
Ώρα να στείλεις το μήνυμά σου προς τα έξω,
Ζυγέ! Ο Ήλιος είναι στους Διδύμους και ο

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μπορείτε να... εξαφανιστείτε στον αέρα για λίγο; Ενώ ο Ήλιος περνά μέσα
από τους Διδύμους και τον οικείο όγδοο
οίκο σας μέχρι τις 21 Ιουνίου, μπορεί
να λαχταράτε λίγο χρόνο εκτός ορίων.
Μην ανησυχείτε! Μάλλον θα σας απασχολήσει μια παθιασμένη σχέση που
θα σας συντροφεύσει το καλοκαίρι. Η
πανσέληνος τελείωσε και πρέπει να
βγείτε από το κουκούλι σας, ειδικά από
τις 21 Ιουνίου, όταν ξεκινά η περίοδος
του καλοκαιριού και του Καρκίνου.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Στο επίκεντρο αυτής της εβδομάδας είναι ή μια

Θέλετε να βάλετε τάξη στο χάος; Τώρα είναι
η ευκαιρία σας. Για αρχή, ο Ήλιος βρίσκεται στους Διδύμους και ο πρακτικός έκτος οίκος σας έχει σχέση με την υγεία σας. Οπότε, καλό είναι να αποφύγετε τις υπερβολές.
Επικεντρωθείτε στην καλοκαιρινή φυσική
κατάστασή σας και αφιερώστε χρόνο για
εσάς. Δώστε, λοιπόν, προτεραιότητα στην
αυτοφροντίδα. Η ενέργεια που επενδύετε
στη σταθερότητα -συναισθηματική και οικονομική- θα αποδώσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είστε έτοιμοι για λίγη καλοκαιρινή διασκέδαση
και ίσως ακόμη και λίγο καλοκαιρινό φλερτ, αγαπημένοι Υδροχόοι; Και τα δύο θα τα έχετε διαθέσιμα αυτήν την εβδομάδα. Με τον Ήλιο των
Διδύμων να ζεσταίνει τον παιχνιδιάρικο, παθιασμένο πέμπτο οίκο σας μέχρι τις 21 Ιουνίου, θα
μπείτε στο ηλιοστάσιο. Είτε φλερτάρετε είτε στρέφετε αλλού το κεφάλι σας με τις αναρτήσεις και
τα μηνύματα που λαμβάνετε, η Εποχή των Υδροχόων σίγουρα επιστρέφει.

ΙΧΘΥΕΣ
Η όρεξή σας για διασκέδαση επιστρέφει στις
21 Ιουνίου, όταν ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο και στον πέμπτο οίκο της απόλαυσης και
του «παιχνιδιού». Οι επόμενες μέρες θα μπορούσαν να σας προσφέρουν μια καλοκαιρινή
αγάπη ή μια ερωτική σχέση. Αλλά ρυθμίστε
λίγο τον εαυτό σας. Η ψυχική και συναισθηματική σας υγεία μπορεί να χρειάζεται λίγη
υποστήριξη, ειδικά αν έχετε αντιμετωπίσει
μια απώλεια ή έχετε περάσει από μια πρόσφατη αγχωτική αλλαγή.
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«Κακή η κλιματική αλλαγή, αλλά καλύτερα
να ταξιδεύεις με ρυπογόνα ιδιωτικά
αεροσκάφη», σκέφτονται οι εκατομμυριούχοι

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ
κήρυκες
του κλίματος

Θ

ύελλα αντιδράσεων
έχει ξεσηκώσει η απόφαση του πριγκιπικού
ζεύγους της Αγγλίας, να
επιστρέψουν στην κατοικία τους στην
Καλιφόρνια από το παλάτι της βασίλισσας, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό
τζετ της βασιλικής οικογένειας.
Συγκεκριμένα, ο Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν από τον τετραήμερο εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’
με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, που
δημιουργεί τεράστια ρύπανση. Τίποτα περίεργο, θα έλεγε κανείς για
ένα ζευγάρι τέτοιου διαμετρήματος.
Ο λόγος, όμως, έχει να κάνει με τις
κατά καιρούς δηλώσεις του πρίγκιπα
Χάρι, για την υποστήριξη του περιβάλλοντος και τις ανησυχίες του για
την κλιματική αλλαγή.
Ο Δούκας και η Δούκισσα του
Σάσεξ, που αποχώρησαν από το
«πάρτι» προς τιμήν της 96χρονης βασίλισσας Ελισάβετ πριν από την ολοκλήρωσή του, την Κυριακή, επέστρεψαν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας
με ένα «Bombardier Global 6000»
Το συγκεκριμένο ιδιωτικό αεροσκάφος έχει τη δυνατότητα να πετάξει 6.000 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό,
ωστόσο ρυπαίνει δέκα φορές περισσότερο, λόγω της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα, από οποιαδήποτε άλλη εμπορική πτήση!
Μάλιστα, εκτιμάται από πάροχο πτήσεων, πως το ταξίδι του ζευγαριού από το Φάρνμπορο της Αγγλίας
προς την Καλιφόρνια εξέπεμψε σχεδόν 60 τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
«Λένε ότι βοηθούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη και μετά παίρ-
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Το διεθνές jet-set κάνει δηλώσεις υπέρ της διάσωσης
του πλανήτη μας, αλλά είναι αυτοί που σκορπίζουν
στην ατμόσφαιρα το περισσότερο διοξειδίου του άνθρακα!
του Γιώργου Στογιάννου

Η Μέγκαν με «Bombardier»

Με Λίαρ Τζετ και ο Τζόλε

Ορλάντο Μπλουμ - Κέιτι Πέρι

νουν ιδιωτικά τζετ», έγραψε σε στήλη
του, σε βρετανική εφημερίδα, ο βασιλικός συντάκτης, Τομ Κουίν. «Λένε στους ανθρώπους να προσέχουν
το περιβάλλον και μετά δεν φροντίζουν οι ίδιοι το περιβάλλον. Είναι
τρομερά υποκριτικό», προσθέτει ο
δημοσιογράφος.
Το πριγκιπικό ζεύγος δεν είναι οι
μοναδικοί που έχουν βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα», εξαιτίας των δηλώσεών τους σχετικά με την κλιματική
αλλαγή. Κατά καιρούς, αρκετοί διάσημοι βρέθηκαν στο στόχαστρο κακεντρεχών σχολίων για τη συμπεριφορά τους απέναντι στον πλανήτη,
σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς
έχουν δηλώσει.

Ορλάντο Μπλούμ
– Κέιτι Πέρι: Τα σχόλια που
τους γύρισαν «μπούμερανγκ»
Σε παρόμοια κατάσταση και ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλούμ με την αρραβωνιαστικιά του, αστέρι της ποπ, Κέιτι
Πέρι. Το 2018, ο διάσημος ηθοποιός
έλαβε βραβείο για την περιβαλλοντική εκστρατεία που είχε αναλάβει,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει
τον κόσμο. Τότε, είχε πει: «Ο επείγων
χαρακτήρας της κλιματικής αλλαγής
δεν ήταν ποτέ πιο δυνατός... Ο κόσμος
αλλάζει και πρέπει να αλλάξουμε τις
συνήθειές μας μαζί του».
Όμως, όπως αποδείχθηκε λίγο
αργότερα, ο ηθοποιός είχε πετάξει

στην εκδήλωση, στο Μονακό, με τη
σύντροφό του, με ιδιωτικό τζετ!
Παράλληλα, η Κέιτι Πέρι κατά
το παρελθόν είχε επικρίνει την απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ταξιδέψει με ιδιωτικό τζετ 2.451 μίλια από
το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη, στο
πλαίσιο του ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστεί, ενώ πέρυσι ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Κέιτ Πέρι να βγαίνει από ένα ιδιωτικό τζετ
στη Γαλλία!

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Έκοψε
το νερό, αλλά κάνει
τον γύρο του πλανήτη με τζετ
Όλη η οικογένεια Μπέκαμ, με δηλώσεις τους, έχουν ταχθεί υπέρ των
δράσεων για την κλιματική αλλαγή.
Ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ
και της Βικτόρια, Μπρούκλιν, δήλωσε στο περιοδικό GQ τον Απρίλιο
του περασμένου έτους: «Κάνω τα
βασικά, όπως να μην αφήνω το νερό να τρέχει όταν βουρτσίζω τα δόντια μου, να μετράω το νερό μου για
τσάι και δεν αφήνω το νερό να τρέχει, όταν κάνω ντους. Εύκολα πράγματα, όμως κάνουν τη διαφορά για
να εξοικονομήσουμε νερό για τον
πλανήτη μας...»
Ωστόσο, ο 23χρονος νεόνυμφος
και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ, ταξίδεψαν με ιδιωτικό τζετ τα πρώτα
τους Χριστούγεννα μαζί, το 2019. Ο
διάσημος γιος του ζεύγους Μπέκαμ,

πέταξε, επίσης, με την οικογένειά του
με ιδιωτικό τζετ στο Μαϊάμι, τον Δεκέμβριο του 2020 και πάει λέγοντας.

Τζόκοβιτς: «Εκπαιδεύστε τα
παιδιά σας στην ανακύκλωση»
Από τον χώρο του αθλητισμού, ο παγκόσμιας εμβέλειας τενίστας Νόβακ
Τζόκοβιτς, στο περιθώριο εκδήλωσης που διοργάνωσε την περασμένη
χρονιά στη Σερβία, αναφέρθηκε στο
πόσο νοιάζεται για το περιβάλλον.
Ο Σέρβος σταρ του τένις, προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι κρίσιμα. Όχι μόνο για μένα, νομίζω ότι θα
πρέπει να είναι κρίσιμα για όλους.
Αυτός είναι ο μόνος πλανήτης που
έχουμε και, έτσι, θα μπορούσαμε
κάλλιστα να προσπαθήσουμε να τον
φροντίσουμε».
Ένα blog στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος Τζόκοβιτς, το 2019, προέτρεψε τους γονείς να είναι «οικολογικά πρότυπα» για τα παιδιά τους, κάνοντάς τα να ανακυκλώνουν και όχι να
σπαταλούν νερό.
Ωστόσο, ο Τζόκοβιτς πετάει σε
όλο τον κόσμο με ιδιωτικό τζετ που
προμηθεύει η εταιρεία NetJets, του
ανταγωνιστή Ρότζερ Φέντερερ, η
οποία μισθώνει τον στόλο της σε VIP.
Η εταιρεία χρηματοδοτεί τον Τζόκοβιτς από το 2015 και είναι εν μέρει
ιδιοκτήτης ενός αεροπλάνου, στο
πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας.
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Μπας και μας
είπε ψέματα
ο Λίντνερ;

Ό

Από το «η Ελλάδα σέρνει από τη
μύτη τη Γερμανία και την Ευρώπη»,
στο «χρήζει μεγάλου σεβασμού».

ταν ξεχνάμε, χάνουμε την
ευθυκρισία μας και γινόμαστε εκούσια ή ακούσια
άδικοι ή ακόμα και φερέφωνα λαϊκισμού, συνθηματολογίας και ευχολογίων. Για παράδειγμα, πριν από ελάχιστα 24ωρα ήρθε στην Ελλάδα ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ,
ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και τον ομότιτλό του, Χρήστο Σταϊκούρα.
Αυτή η επίσκεψή του στην Αθήνα περιείχε
και εύσημα και συστάσεις.
Για να μην ξεχνάμε, όμως, που ήμασταν
και που βρισκόμαστε τώρα, ας θυμηθούμε τι
είχε πει κατά διαστήματα ο Κρίστιαν Λίντνερ,
ο διάδοχος ουσιαστικά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε για την Ελλάδα, πριν από ελάχιστα χρόνια και δη μετά την ψήφιση του 3ου Μνημονίου:
- «Η Ελλάδα σέρνει από τη μύτη τη Γερμανία
και την Ευρώπη».
- «Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο δημοσιονομικό ξεκίνημα, χωρίς το ευρώ. Κατόπιν
όμως, με ένα κούρεμα χρέους και με στοχευμένη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
- «Το FDP θα ψηφίσει κατά της διάσωσης για
την Ελλάδα στο Γερμανικό Κοινοβούλιο».
- «Πρέπει να απορριφθεί η εκταμίευση της τέταρτης δόσης του δανείου».
- «Λέμε ναι στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, μόνον αν μείνει στο πρόγραμμα το
ΔΝΤ».
Τι λέει σήμερα, μετά ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών;
l «Για την Ελλάδα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο
αυτήν την εβδομάδα, με τον τερματισμό της
ενισχυμένης εποπτείας των ελληνικών δημοσιονομικών από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».
l «Έγιναν πολλές προσπάθειες τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα και η οικονομική εξέλιξη δείχνει ότι οι αυτές οι προσπάθειες ήταν
επιτυχημένες».
l «Στο σκέλος της οικονομικής ανάπτυξης
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ενίσχυσης, αλλά η κατεύθυνση είναι σωστή και
χρήζει μεγάλου σεβασμού».
Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι συστάσεις, οι

οποίες ήταν έως και αναμενόμενες:
l «Η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει με τις προ-

σπάθειες των μεταρρυθμίσεων, αφού το
ύψος του χρέους είναι πολύ μεγάλο».
Στην… ακρίβεια, πάντως, μας άφησε
μόνους, καθώς είπε ότι «δεν υπάρχει καμία
αναγκαιότητα για ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ
τύπου NextGenerationΕU για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού» και ότι «για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πληθωρισμού,
υπεύθυνες είναι οι εθνικές κυβερνήσεις και
τα κράτη-μέλη».
Ωστόσο, στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, ο Κρίστιαν Λίντνερ είπε χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν επιτρέπεται να θέτει
υπό αμφισβήτηση την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία ενός κράτους-μέλους
της ΕΕ, χωρίς να υπάρχει σκληρή αντίδραση από την κυβέρνηση της Γερμανίας /συνεχίζουμε να ελπίζουμε σε επαφές συνομιλιών και μία διπλωματική συμφωνία / αυτό
προϋποθέτει ότι η εδαφική ακεραιότητα και
κυριαρχία γίνονται σεβαστές. Μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου είναι δυνατή μία
συμφωνία».
Συμπέρασμα από την επίσκεψη Λίντνερ:
Τα πάμε καλά, υπάρχει κι άλλη δουλειά
μπροστά μας, διότι το χρέος είναι εκεί, μεγάλο και αδηφάγο, ωστόσο, ανοίγει για τη χώρα ένα νέο κεφάλαιο που η Ελλάδα οφείλει
να εκμεταλλευτεί με σύνεση.
Και αμέσως την επόμενη ημέρα, ακούει
ο πολίτης τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα, να λέει στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του ΣΕΒ:
«Τρία χρόνια μετά και με οδυνηρό για τη
χώρα τρόπο, αποδεικνύεται ότι οι συνταγές
που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2009
δεν είναι ικανές να δώσουν ώθηση, προοπτική και ευημερία στη μεταμνημονιακή, αλλά
εύθραυστη ελληνική οικονομία του 2022».
Σημειώνεται, βέβαια, ότι ο κος Λίντνερ, όταν
ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, αμφισβητούσε τις πραγματικές του προθέσεις
να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που το 3ο
Μνημόνιο, που είχε υπογράψει, προέβλεπε.
Τι να πει κανείς; Μπας και ο Λίντνερ μάς
είπε ψέματα προχθές;

