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Σιχτιρίζουμε για τη βενζίνη, αλλά
δεν αφήνουμε το αυτοκίνητο ούτε για 100 μ.
Θέλουμε φθηνό ρεύμα,
αλλά είμαστε και... οικολόγοι!
Τρώμε τον άμπακο, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, 
αλλά μας έπιασε ο πόνος για το... χταπόδι
Κράζουμε για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά
δεν βρίσκουμε θέση ούτε για δείγμα στο πλοίο

Ο εμβληματικός
χαρακτήρας

του Χάρρυ Κλυνν
επίκαιρος όσο ποτέ...
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Περικλής Μαντάς
(Βουλευτής Ν.Δ. – Μεσσηνία) 

«Αυτοδυναμία όποτε
κι αν γίνουν εκλογές» 

Ισίδωρος Μάδης
(Δήμαρχος Παιανίας) 

«Σχεδιάζουμε το μέλλον
του δήμου με ασφάλεια» 
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ΖΕ  ΣΟΥΙ  ΜΕΛΑΝΣΟΝ
Ο Τσίπρας

ταυτίζεται με τον
άνθρωπο που θεωρεί 

ανίκανο και εκείνος
τον απεχθάνεται!ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Έτοιμο
το ψηφοδέλτιο για  

το Πράσινο Κίνημα
- Όλα τα ονόματα

στην Αττική
n Σελ. 21

Α. Κωνσταντάτος:
Το σχέδιο για

FAST TRACK
κάλπες

Γ. Γκόντζος:
Ποιoς σαμποτάρει

το Δημοτικό Συμβούλιο
για τον προϋπολογισμό

στον Δήμο Αχαρνών

n Σελ. 6-7
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Πού το πάει
ο Μάνος
με την 
απάθειά του!

n Σελ. 18-19

ΓΡΑΦΕΙ Ο Β. ΠΕΡΡΗΣ
n Σελ. 8-9



Κάπου συναντιούνται
οι δρόμοι Τσίπρα
και Ερντογάν…

Editorial

Πραγματικά εντυπωσιακό το δημοσίευμα 
τουρκικής εφημερίδας που διαπιστώνει την 
απόλυτη ταύτιση απόψεων Ερντογάν και Τσίπρα! 
Και δεν είναι κάποια εφημεριδούλα της γείτονος, 
αλλά η Daily Sabah, η οποία καθημερινά βγάζει 
χολή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την ημέρα 
της ομιλίας του στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
Αφού λοιπόν αναφέρει διάφορα για τον 
Ερντογάν, ότι δηλαδή μας είπε ότι ακυρώνονται 
οι συνεδριάσεις του Στρατηγικού Συμβουλίου 
Υψηλού Επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας 
και άλλα ευτράπελα όπως π.χ. «ο Μητσοτάκης είναι 
νεκρός για μένα», αναπολεί την εποχή που ήταν 
πρωθυπουργός ο Τσίπρας!
Όπως σημειώνει, ο Έλληνας πρωθυπουργός «έχει 
υιοθετήσει μια αντιτουρκική ατζέντα ενώπιον 
ΗΠΑ και Ε.Ε., ενώ επιμένει ότι δεν επιθυμεί 
κλιμάκωση των διμερών σχέσεων. Επιπλέον, οι 
Έλληνες πολιτικοί παρουσιάζουν την Τουρκία 
ως «επεκτατική» και «επιθετική» όλο και πιο 
συχνά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 
Εκτός από τη στρατιωτικοποίηση των νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου, η Ελλάδα, η οποία 
ενισχύθηκε από στρατιωτικές συνεργασίες με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, άρχισε να μιλά 
για επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια 
(19 χιλιόμετρα)».
Το καλύτερο, πάντως, έρχεται μετά, που 
επισημαίνει ότι «ο πρώην πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγείται 
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα, επανέλαβε τις 
προειδοποιήσεις του Ερντογάν, κατηγορώντας 
τον Μητσοτάκη ότι μετέτρεψε τη χώρα “από τον 
πυλώνα σταθερότητας σε ένα δύσκολο εταίρο στην 
Ανατολική Μεσόγειο και φερέφωνο της Δύσης." Ο 
ίδιος διευκρίνισε: «Στην πραγματικότητα, είμαστε 
ένα απροστάτευτο φυλάκιο. Ξέρω πολύ καλά ότι αν 
ο μη γένοιτο συμβεί κάτι, θα είμαστε μόνοι μας».
Με άλλα λόγια, η Sabah υποστηρίζει ότι «η Αθήνα 
από τη μία κατηγορεί την Άγκυρα για επιθετικότητα, 
κάτι που μαρτυρά τον υπερβολικό φόβο της για 
την Τουρκία και από την άλλη υιοθετεί, επίσης, 
μια εχθρική στάση απέναντι στην Άγκυρα, 
στρατιωτικοποιώντας τα νησιά, διεκδικώντας 
εναέριο χώρο 10 μιλίων και μιλώντας για 12 
ναυτικά μίλια στα χωρικά ύδατα. Είναι μια παγίδα 
που η Ελλάδα έβαλε στον εαυτό της. Μπορεί ο 
Μητσοτάκης να νομίζει ότι έχει την υποστήριξη 
των ΗΠΑ και της Ε.Ε., αλλά ο Τσίπρας έχει δίκιο», 
καταλήγει ο συντάκτης του άρθρου.
Πόσο πιο απλά και καθαρά…
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Σ
οκ έχουν προκαλέσει 
οι αποκαλύψεις των 
πιθανών δεσμών της 
νεαρής Σουηδής ακτι-

βίστριας Γκρέτα Τούνμπεργ με το 
καθεστώς του Πούτιν, μέσω μιας 
ρωσικής κυβερνητικής ΜΚΟ, η 
οποία… χρηματοδοτείται άμεσα 
από το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ρωσίας!

Σουηδοί ακτιβιστές ισχυρίζο-
νται πως έχουν υπάρξει μεγάλες 
ροές χρημάτων σε κοινότητα, που 
διαχειρίζεται η 19χρονη από το 
2019 ως το 2021.

Η Τούνμπεργκ έγινε γνωστή 
το 2018, όταν ενέπνευσε τις «σχο-
λικές κινητοποιήσεις για το κλί-
μα». Η 15χρονη τότε Σουηδέζα 
επισκεπτόταν κάθε Παρασκευή το 
κτήριο του Σουηδικού Κοινοβου-
λίου και διαμαρτυρόταν κατά της 
κλιματικής αλλαγής, απευθύνο-
ντας έκκληση στους παγκόσμιους 
ηγέτες να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα για την αποτροπή μιας κλι-
ματικής καταστροφής.

Το ύφος της διαμαρτυρίας, το 
νεαρό της ηλικίας της ακτιβίστρι-

ας και οι αναπτυξιακές διαταρα-
χές της (το κορίτσι διαγνώστη-
κε με σύνδρομο Άσπεργκερ) την 
έκαναν γνωστή σε όλο τον κόσμο, 
και μάλιστα, συναντήθηκε και με 
τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις 
της γινόταν όλο και πιο ριζοσπα-
στική και σε κάθε νέα εμφάνισή 
της απαιτούσε όλο και περισσότε-
ρους περιορισμούς, που θα έπρε-
πε να επιβάλει η ανθρωπότητα 
στον εαυτό της, προκειμένου να 
αποτρέψει την κλιματική κατα-
στροφή.

Σχολιαστές άρχισαν να επι-
σημαίνουν ότι τα λόγια της Τούν-
μπεργκ ήταν «νερό στον μύλο» 
για ορισμένους Ευρωπαίους πο-
λιτικούς, οι οποίοι εδώ και χρόνια 
πίεζαν για «αλλαγές στην ενεργει-
ακή πολιτική», οδηγώντας, έτσι, 

σε αυξανόμενη εξάρτηση από τις 
ρωσικές πρώτες ύλες. Σήμερα, 
υπάρχουν φωνές που υποστηρί-
ζουν ότι η Τούνμπεργκ μπορεί να 
έδρασε για λογαριασμό της Ρω-
σίας, όχι ανιδιοτελώς. Σύμφωνα, 
μάλιστα, με τους Σουηδούς ακτι-
βιστές, η κοινότητα που είχε δημι-
ουργήσει η νεαρή ακτιβίστρια δε-
χόταν χρήματα, ρούβλια, πολλά 
ρούβλια, από μία ρωσική ΜΚΟ, 
την οποία χρηματοδοτούσε απευ-
θείας το υπουργείο Εξωτερικών 
της Ρωσίας.

Προς το παρόν, δεν έχουν προ-
κύψει περισσότερες λεπτομέρειες, 
επειδή η υπόθεση πρόκειται να διε-
ρευνηθεί από τις Σουηδικές Μυστι-
κές Υπηρεσίες, οι οποίες ελέγχουν 
το δίκτυο των διασυνδέσεων. 

Πάντως, στέκονται στο γεγονός 
πως η Τούνμπεργκ είναι «εξαφανι-
σμένη» το τελευταίο διάστημα, επιση-
μαίνοντας ότι έκανε την τελευταία της 
δημόσια δήλωση στα τέλη Νοεμβρίου 
του 2021, όταν η Ρωσία άρχισε να δι-
εξάγει ασκήσεις στο έδαφος της Λευ-
κορωσίας, οι οποίες αποτέλεσαν προ-
οίμιο της εισβολής στην Ουκρανία.
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Μ
ε πυρετώδεις ρυθμούς 
εργάζεται ο κομματικός 
μηχανισμός της Ν.Δ., 
προκειμένου να είναι 

όλα έτοιμα για τη μάχη των εκλογών, 
εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
αποφασίσει να «πατήσει το κουμπί», 
πριν την ολοκλήρωση της κυβερνητι-
κής θητείας.  Ο συναγερμός στην Πει-
ραιώς σήμανε αμέσως μετά τη λήξη 
του Συνεδρίου, στις 9 Μαΐου, με την 
κατάρτιση ενός πλάνου με περισσό-
τερες από 40 περιοδείες στην Αττική 
και την Περιφέρεια έως το τέλος Ιου-
λίου και τη γνωστοποίηση σε όλους 
ότι θα πρέπει να έχουν επιστρέψει 
από τις καλοκαιρινές διακοπές την 
επομένη του 15Αύγουστου.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας που 
έχει θέσει ο πρωθυπουργός δεν αφή-
νει περιθώριο να χαθεί ούτε μία ψή-
φος, όπως σημειώνουν στελέχη του 
κόμματος, και θα την διεκδικήσουν 
«σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν. Στο επί-
κεντρο της στρατηγικής βρίσκονται 
περιοχές που κρίνουν εν πολλοίς και 
το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, με 
έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις 
μονοεδρικές περιφέρειες και τις περιο-
χές, όπου το 2019 υπήρξαν τα επιθυμη-
τά αποτελέσματα.

Πρώτα το Λεκανοπέδιο 
Πρώτο στη λίστα βρίσκεται το Λεκα-
νοπέδιο της Αττικής, με περισσότε-

ρους από 3 εκατομ-
μύρια ψηφοφόρους με συνολικά 86 
έδρες, εκ των οποίων, το 2019, η Ν.Δ. 
είχε κερδίσει τις 40. Ο Δυτικός Τομέας 
ήταν από τις περιοχές που πλήγωσαν 
τη Ν.Δ., καθώς, παρά την σαρωτική 
επικράτηση στις περισσότερες περιφέ-
ρειες της Αττικής, εκεί βρέθηκε 9 μονά-
δες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξέλεξε 
3 βουλευτές έναντι τεσσάρων της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. Τους τελευταί-
ους μήνες έχουν γίνει πολλές επισκέ-
ψεις στην περιοχή από κλιμάκια της 
Ν.Δ., με επικεφαλής τον Γραμματέα 
του κόμματος, Παύλο Μαρινάκη, προ-
κειμένου να συνομιλήσουν με πολίτες 
και να παρουσιάσουν τα πεπραγμένα 
της κυβέρνησης, που αγγίζουν την ποι-

ότητα ζωής των κατοίκων της περιφέ-
ρειας αυτής. Μάλιστα, η υποψηφιότητα 
του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εκτιμάται ότι 
ενδυναμώνει το ψηφοδέλτιο και μπο-
ρεί να φέρει ψήφους από κεντροαρι-
στερούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Συναγερμός και στη Β’ Πειραιώς 
Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Β’ Πει-
ραιώς που αποτελεί παραδοσιακό κά-
στρο για την κεντροαριστερά. Εκεί, η 
Ν.Δ. βρέθηκε πίσω 8 μονάδες από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε μόνο δύο βουλευ-
τές. Αναστρέψιμη θεωρείται η κατάστα-
ση στη Δυτική Αττική. Στην Πειραιώς 
πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί η δι-
αφορά των δύο μονάδων, με τις οποί-
ες προηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2019. 

Βέβαια, λόγω της παραδοξότητας του 
εκλογικού νόμου και τις καραμπόλες 
που επέφερε στο μοίρασμα των εδρών, 
παρότι δεύτερο κόμμα, η Ν.Δ. εξέλεξε 
4 βουλευτές έναντι ενός του ΣΥΡΙΖΑ. 
Κάστρα για το κυβερνών κόμμα στην 
Αττική είναι ο Βόρειος Τομέας, όπου 
στο ψηφοδέλτιο ηγούνται οι δύο αντι-
πρόεδροι του κόμματος, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και Κωστής Χατζηδάκης και 
τη διαφορά με τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, 
το 2019, να φτάνει το 17,59%, Α’ Πει-
ραιώς και Ανατολική Αττική με 14 μο-
νάδες διαφορά και η Α’ Αθήνας, όπου 
η διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2019, 
ήταν 11 μονάδες. Και στο Νότιο Τομέα 
καταγράφηκε σημαντική διαφορά με 
39,49% έναντι 32,03% του ΣΥΡΙΖΑ 

Ο στόχος της αυτοδυναμίας που έχει θέσει
ο πρωθυπουργός δεν αφήνει περιθώριο
να χαθεί ούτε μία ψήφος για τη Ν.Δ.

ΠΟΡΤΑ-
ΠΟΡΤΑ
η μάχη
της Αττικής 
Έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις μονοεδρικές
περιφέρειες και τις περιοχές, όπου το 2019
δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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και επιτελείς της Ν.Δ. εκτιμούν ότι αυ-
τή μπορεί να διευρυνθεί στις προσεχείς 
εκλογές. Στη Γλυφάδα έχει προγραμ-
ματιστεί και κομματική εκδήλωση, με 
τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, 
στις 30 Ιουνίου.

Επανάληψη του απόλυτου 
Πάντα τα επιτελεία των κομμάτων 
εξουσίας αποδίδουν ιδιαίτερη σημα-
σία στις μονοεδρικές περιφέρειες. Η 
Ν.Δ. θέλει να επαναλάβει το απόλυ-
το που πέτυχε το 2019, όταν και κέρδι-
σε και τις επτά μονοεδρικές. Γρεβενά, 
Φωκίδα, Ευρυτανία, Κεφαλονιά, Λευ-
κάδα, Σάμος και Ζάκυνθος βάφτηκαν 
«μπλε» στον εκλογικό χάρτη, δίνοντας 
ακόμα μεγαλύτερο αέρα στη νίκη της 

κεντροδεξιάς παράταξης.
«Ευκαιρία για πρωτιά η Κρήτη»
Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό της 
Ν.Δ. κατέχει η Κρήτη, καθώς η συγκυ-
ρία που έχει διαμορφωθεί με την εκλο-
γή Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑ-
ΣΟΚ αποτελεί, σύμφωνα με στελέχη, 
«τη μεγαλύτερη ευκαιρία για πρωτιά». 
Τα ανεβασμένα ποσοστά που καταγρά-
φει το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ στην 
Κρήτη, ψαλιδίζει ποσοστά από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η εξίσωση αυτή δημιουργεί 
τις κατάλληλες συνθήκες για νίκη της 
Ν.Δ., τουλάχιστον σε τρεις από τους τέσ-
σερις νομούς του νησιού. Πιο δύσκολη 
θεωρείται η περίπτωση του Ηρακλείου 
και για αυτό το λόγο έχει δοθεί ιδιαίτερο 
βάρος εκεί. Υπάρχει σενάριο, μάλιστα, 

σύμφωνα με το οποίο θα είναι μία από 
τις τρεις περιφέρειες, στις οποίες θα εί-
ναι υποψήφιος ο κος Μητσοτάκης. Επί-
σης, στην πόλη διοργανώθηκε ένα από 
τα προσυνέδρια της Ν.Δ. με την παρου-
σία του πρωθυπουργού. Κυβερνητικό 
κλιμάκιο, με επικεφαλής τον Βασίλη 
Κικίλια, θα επισκεφθεί στις 13 Ιουλίου 
τον νομό Λασιθίου.

Οργώνουν τη χώρα 
Εν αναμονή των αποφάσεων του πρω-
θυπουργού για τις εκλογές τις επόμενες 
εβδομάδες, μικτά κλιμάκια υπουργών 
και βουλευτών θα «οργώσουν» τη χώ-
ρα, ενώ τον συντονισμό των δράσεων 
έχει αναλάβει ο Γραμματέας της Ν.Δ., 
Παύλος Μαρινάκης.

Έτσι, από χθες Παρασκευή 24 Ιου-
νίου, βρίσκονται στη Ρόδο ο υπουρ-
γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριά-
κος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από 
τον υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρί-
γο και τη Γενική Γραμματέα Τουρισμού 
Ολυμπία Αναστασοπούλου. 

Επίσης, από χθες βρίσκονται στη 
Λέσβο ο υπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών Κώστας Καραμανλής, μαζί με 
τον υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Κα-
ραγιάννη για τα μεγάλα έργα στο νησί, 
αλλά και επαφές με την τοπική της Ν.Δ. 
και τους νέους. 

Στις 28 Ιουνίου, στη Θεσσαλονί-
κη, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 
πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής υπό τον νέο 

πρόεδρο Ζήση Ιωακείμοβιτς, θα βρε-
θούν ο υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώ-
της Τσακλόγλου και η Γενική Γραμ-
ματέας Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Αλεξάνδρα Σδούκου.  

Την επόμενη ημέρα, 29 Ιουνί-
ου, τον νομό Αρκαδίας θα επισκεφθεί 
κλιμάκιο με επικεφαλής τον Μιλτιάδη 
Βαρβιτσιώτη, τον Λευτέρη Οικονόμου 
και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κωνσταντίνο Μπαγινέτα. 

Στις 5 Ιουλίου, τον νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας θα επισκεφθούν ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος 
Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Δικαιο-
σύνης Γιώργος Κώτσηρας και ο Γενι-
κός Γραμματέας  Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης Λεωνίδας Χριστόπουλος. 

Την επομένη, 6 Ιουλίου, στον νομό 
Φλώρινας θα βρεθεί ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
μαζί με τον υφυπουργό Υποδομών 
Γιώργο Κραγιάννη, ενώ την ίδια μέρα 
τον νομό Πιερίας θα επισκεφθεί κλι-
μάκιο με επικεφαλής τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυ-
λακάκη, συνοδευόμενο από τον υφυ-
πουργό Απόστολο Βεζυρόπουλο. 

Επίσης, στις 6 Ιουλίου, ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα 
περιοδεύσει στον νομό Ροδόπης.   Στο 
καλεντάρι των κομματικών και κυβερ-
νητικών περιλαμβάνονται και η Λακω-
νία, η Ημαθία, η Ηλεία, η Καρδίτσα, η 
Λάρισα και η Εύβοια.

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

5
Ο Δυτικός Τομέας 

ήταν από τις περιοχές 
που πλήγωσαν τη 

Ν.Δ., καθώς, παρά τη 
σαρωτική επικράτηση 

στις περισσότερες 
περιφέρειες

της Αττικής, εκεί 
βρέθηκε 9 μονάδες 

πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερη σημασία 
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Ο
πρωθυπουργός «στρώνει» αργά αλλά σταθερά 
την επιχειρηματολογία του στην κοινή γνώμη, 
για την ανάγκη πρόωρων εκλογών το φθινόπω-
ρο. Τη βδομάδα που πέρασε μισάνοιξε το παρά-

θυρο, όταν διατύπωσε την άποψη πως η χώρα και η οικονο-
μία δεν μπορούν να αντέξουν ως τις εκλογές της άνοιξης το 
τοξικό κλίμα, που δημιουργεί καθημερινά η αξιωματική αντι-
πολίτευση.

Θέλει έτσι, να χρεώσει την αλλαγή πλεύσης του στη θε-
σμική προσήλωσή του, για ολοκλήρωση της τετραετίας, σε 
μια χωρίς όρια και πολλές φορές σουρεαλιστική αντιπολίτευ-
ση του Αλέξη Τσίπρα; Πιθανότατα, αφού ο αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης έφτασε να τον κατηγορεί ότι «δρα-
πετεύει» από την κυβέρνηση με τις πρόωρες εκλογές που δεν 
έχει αποφασίσει, όταν ο ίδιος σε καθημερινή βάση, από τον 
περασμένο Δεκέμβριο, ζητά να διεξαχθούν άμεσα.

Είτε φταίει η τοξική αντιπολίτευση Τσίπρα είτε ο πληθω-
ρισμός και ο απρόβλεπτος χειμώνας, ο πρωθυπουργός φαί-
νεται να οδηγείται σε ένα σχεδιασμό και σε μια δικαιολογητι-
κή βάση για πρόωρες εκλογές. Στο περιβάλλον του εκτιμούν, 
πως προτιμότερο είναι για τη χώρα δύο μήνες πόλωσης και 
ρευστότητας το φθινόπωρο, παρά διάρκειας ενός έτους με την 
παγκόσμια οικονομική αστάθεια να αυξάνεται και έναν πόλε-

μο, λίγο πιο έξω από τη γειτονιά μας, να συνεχίζεται αμείωτα.  

Εκλογές με σύντομες διαδικασίες
Το σχέδιο για τις -εκτός σημαντικού απροόπτου- εκλογές του 
φθινοπώρου ξεκινά στις 29 Ιουλίου, οπότε η Βουλή θα διακό-
ψει  τις εργασίες της για τον Αύγουστο, χωρίς τη σύσταση κα-
λοκαιρινών τμημάτων, κάτι που δεν είναι σύνηθες. Θεωρεί-
ται πολύ αμφίβολο αν θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο ή θα 
την προλάβουν οι πολιτικές εξελίξεις, καθώς βρίσκεται ψη-
λά στην ατζέντα ακόμα και το σενάριο προκήρυξης πρόωρων 
εκλογών στα τέλη Αυγούστου.

Κυβερνητικά στελέχη που τις θεωρούν σχεδόν βέβαιες 
τρέχουν στις περιφέρειές τους, και μάλιστα δίνουν και ημε-
ρομηνίες για τις πρώτες εκλογές. Εκτιμούν χαριτολογώντας 
πως κάθε Κυριακή από τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι Κυ-
ριακή εκλογών, αλλά στοιχηματίζουν σε τρεις ημερομηνίες, 
18, 25 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό του πρωθυπουρ-
γού κυριαρχεί η ανάγκη να μην μείνει η χώρα, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, χωρίς υπεύθυνη κυβέρνηση, γι’ αυτό επι-
θυμεί να «τρέξουν» γρήγορα οι διαδικασίες που προβλέπει 
το Σύνταγμα.

Με λίγα λόγια, εξαιτίας της ρευστής κατάστασης στο διε-

θνές περιβάλλον, την επιθετικότητα της απρόβλεπτης Τουρ-
κίας, και με την πανδημία σε εξέλιξη, φαίνεται πως πάμε σε 
fast track εκλογές. Αν, όπως λένε οι πληροφορίες, προχωρή-
σει στην προκήρυξη των εκλογών γύρω στις 20 Αυγούστου, 
τότε πριν το τέλος του Σεπτεμβρίου μπορεί να έχουν ολοκλη-
ρωθεί και οι διαδικασίες των διερευνητικών εντολών, έτσι 
ώστε αρχές Οκτωβρίου να προκηρυχθούν οι δεύτερες με το 
σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και μετά από 21 μέρες 
να έχουμε τη νέα κυβέρνηση, μονοκομματική ή δικομματική.

Η απλή αναλογική της αστάθειας
Ο κίνδυνος να μείνει η χώρα ακυβέρνητη για σχεδόν ένα μή-
να, με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση στο τιμόνι, εκτιμάται ως 
μείζον και εθνικό  ζήτημα, που πρέπει να αντιμετωπίσει με 
υπευθυνότητα όλο το πολιτικό σύστημα. Μπορεί να πει κα-
νείς πως δεν θα υπήρχε,  αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
δεν ψήφισε την απλή αναλογική. 

Την ψήφισε όμως τότε, μόνο και μόνο για να βάλει τρι-
κλοποδιά στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά αυτή η τρικλοπο-
διά μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ίδια τη χώρα. 

Κανείς δεν θέλει να φανταστεί τον πρόεδρο Ανωτάτου Δι-
καστηρίου να καλείται να λάβει αποφάσεις ή να διαβουλευτεί 
με ξένες κυβερνήσεις, σε περίπτωση που η χώρα δεχτεί απει-
λές επί του πεδίου από την Τουρκία. Μια Τουρκία που έχει 
αποδείξει στο παρελθόν πως εκμεταλλεύεται τα κενά εξουσί-
ας, για να προβεί σε τετελεσμένα γεγονότα.

Η άλλη λύση, για να αποφευχθεί μια τέτοια δύσκολη κα-
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Kυριαρχεί η ανάγκη να μην μείνει η χώρα, 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς υπεύθυνη 
κυβέρνηση, γι αυτό o Κυριάκος Μητσοτάκης 
επιθυμεί να «τρέξουν» οι  διαδικασίες
που προβλέπει το Σύνταγμα.
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Είτε φταίει η τοξική αντιπολίτευση Τσίπρα είτε ο πληθωρισμός
και ο απρόβλεπτος χειμώνας, ο πρωθυπουργός φαίνεται

πως έχει καταλήξει για  να ζητήσει πρόωρες εκλογές

κάλπες
Το σχέδιο για τις -εκτός σημαντικού απροόπτου- 
εκλογές του φθινοπώρου κάνει λόγο για 
προκήρυξή τους περί τα τέλη Αυγούστου

Οι τρεις περιπτώσεις που η χώρα βρέθηκε με κυβέρνηση συνεργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, 
ήταν κατά τη μνημονιακή περίοδο. Η πρώτη με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο,
η δεύτερη με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ και η τρίτη με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη στήριξη των ΑΝΕΛ
του Πάνου Καμμένου. Η εντύπωση που υπάρχει είναι πως και οι τρεις κυβερνήσεις, παρότι 
προώθησαν το μνημονιακό τους έργο, δεν άφησαν τις καλύτερες μνήμες στην ελληνική κοινωνία.

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος



τάσταση, θα ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας. 
Αλλά ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί από τη Ν.Δ. 
και δεν το δέχεται το ΠΑΣΟΚ, εκτός κι αν είναι κοινής απο-
δοχής πρωθυπουργός.   

Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ελπίζει σε προοδευτική διακυβέρνηση, 
αν βέβαια βγαίνουν τα «κουκιά», αφού εκ της θέσεως του το 
ΚΚΕ αρνείται κάθε συμμετοχή σε κυβέρνηση. Οι τρεις πε-
ριπτώσεις που η χώρα βρέθηκε με κυβέρνηση συνεργασίας 
τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν κατά τη μνημονιακή περίοδο. 
Η πρώτη με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο, η δεύτε-
ρη με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και με τη συμμετο-
χή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ και η τρίτη με πρωθυπουρ-
γό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη στήριξη των ΑΝΕΛ του Πάνου 
Καμμένου. Η εντύπωση που υπάρχει είναι πως και οι τρεις 
κυβερνήσεις, παρότι προώθησαν το μνημονιακό τους έργο, 
δεν άφησαν τις καλύτερες μνήμες στην ελληνική κοινωνία.

Διερευνητικές εντολές
 Όπως και να έχει πάντως, το Σύνταγμα προβλέπει σαφείς 
διαδικασίες στην περίπτωση που κανένα κόμμα δεν έχει αυ-
τοδυναμία στη Βουλή. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η διαδικα-
σία ανάθεσης διερευνητικών εντολών ξεκινά μέσα σε τρεις 
μέρες από την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής θα ανακοι-
νώσει τη δύναμη των κομμάτων, με κάθε διερευνητική εντο-
λή να ισχύει, επίσης, για τρεις ημέρες.

Μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη αυτοδυναμίας, η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας θα ξεκινήσει αμέσως τις διερευνητικές εντο-

λές. Θα καλέσει τον αρχηγό του πρώτου κόμματος και θα του 
αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν διακρι-
βωθεί πως δεν μπορεί να συγκροτήσει πλειοψηφία, η διε-
ρευνητική εντολή θα δοθεί στον αρχηγό του δεύτερου κόμ-
ματος και στη συνέχεια του τρίτου. Αν αποβούν άκαρπες οι 
επαφές των τριών αρχηγών, τότε η Πρόεδρος θα επιδιώξει 
σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα για τη διενέρ-
γεια των εκλογών. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα αναθέσει την 
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο ενός εκ των 
τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, για να προκηρύ-
ξει αμέσως τις νέες εκλογές. Αυτή η  διαδικασία αν δεν συ-
ντομεύσει, μέσα βεβαίως στα συνταγματικά πλαίσια, μπορεί 
να διαρκέσει πάνω από δύο εβδομάδες, έως ότου σχηματι-
στεί η νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρυχθούν εκ 
νέου εκλογές.

Πρόθεση του κου Μητσοτάκη είναι να πραγματοποιηθούν 
με ταχύτατους ρυθμούς όλες οι διαδικασίες -ενδεχομένως μέ-
σα σε λίγα 24ωρα- και δεν αποκλείεται ανάλογα με τα αποτε-
λέσματα, να καταθέσει ο ίδιος αμέσως τη διερευνητική εντο-
λή του. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να κάνει ούτε ο κος 
Τσίπρας ούτε ο κος Ανδρουλάκης.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

7ΑΝΑΛΥΣΗ/

Εντύπωση όμως, έχουν προκαλέσει οι 
καινοφανείς προτάσεις της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης για τις προσεχείς εκλογές. 
Ενώ η δικαιολογητική βάση για τις πρόωρες 
εκλογές που σκέφτεται ο κος Μητσοτάκης είναι 
η πόλωση, το τοξικό κλίμα από την ακραία 
αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και η αστάθεια 
στη χώρα από μια παρατεταμένη προεκλογική 
περίοδο, ο κος Τσίπρας έσπευσε με δηλώσεις 
του να… δώσει ζωή σ’ αυτές τις απόψεις. 
Για δικούς του λόγους, ο κος Τσίπρας προτείνει 
από τώρα να οριστεί η ημερομηνία των 
εκλογών του φθινοπώρου και η κυβέρνηση να 
προχωρήσει από εδώ και πέρα με υπηρεσιακό 
υπουργό στο υπουργείο Εσωτερικών, 
όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές. Ασφαλώς, ο 
πρωθυπουργός δεν μπορεί να προκηρύξει 
εκλογές τώρα ή όποτε θέλει η αντιπολίτευση, 
πρώτον γιατί δεν τις έχει αποφασίσει και 
δεύτερο γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα 
συμβεί τους δυο επόμενους μήνες στη χώρα, 
στην οικονομία και στα ελληνοτουρκικά, σε 
μια περίοδο ιδιαίτερα ταραγμένη, ούτε και 
να αλλάξει υπουργό του καθ’ υπόδειξη της 
αντιπολίτευσης. 
Όμως, και μόνο η πρόταση του κου Τσίπρα να 
προκαλέσει πρόωρη πόλωση και να ανεβάσει 
την ένταση με πολιτικές παραδοξότητες 
συνεισφέρει στα επιχειρήματα του Μαξίμου. 
«Βούτυρο στο ψωμί μας», λένε κυβερνητικά 
στελέχη.
Από δίπλα και ο κος Τσακαλώτος που 
παραδόξως δήλωσε πρόθυμος να 
συγκυβερνήσει με τον κο Βαρουφάκη, τον 
οποίο έδιωξαν από την κυβέρνηση και του 
έχουν επιρρίψει όλες τις ευθύνες για την 
τραγωδία του 2015.
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως κάποιοι 
βρίσκονται σε  «βέρτικο» στην Κουμουνδούρου. 
Όχι. Ακολουθούν τη στρατηγική τους, 
σύμφωνα με την οποία οι εκλογές με την 
απλή αναλογική είναι οι κύριες, γιατί μόνο 
σ’ αυτές μπορεί να στηριχθεί το σενάριο της 
προοδευτικής διακυβέρνησης, που αποτελεί 
και τη μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ και το μόνο 
μήνυμα για να συσπειρώσει τους οπαδούς 
του. Γι’ αυτό και ακολουθούν τη γνωστή 
συνταγή του διχασμού της κοινωνίας, «εμείς 
και οι άλλοι». Για να υπάρχει διχασμός πρέπει 
να υπάρχει και αντίπαλος. Το σύνθημα του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως το διατύπωσε ο κος Τσίπρας 
είναι αποκαλυπτικό. «Πολιτική αλλαγή και ο 
εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος». Αυτό 
είναι το δίλημμα των εκλογών, είπε.
Καμία αναφορά για το μέλλον, την κοινωνία, 
τους στόχους, την οικονομία. Στόχος είναι 
μόνο ο Μητσοτάκης, που αποτελεί και τον 
κοινό αντίπαλο και της υπόλοιπης αριστερής 
αντιπολίτευσης.

«Βοήθεια» Τσίπρα 
σε Μητσοτάκη
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Τ
ην επομένη των γαλλι-
κών προεδρικών εκλο-
γών, ο ΣυΡιζΑ χαιρέτι-
σε την επικράτηση του 

Μακρόν, εκτιμώντας ότι πρόκειται 
για «μήνυμα υπέρ της Δημοκρατί-
ας στην Ευρώπη». Περίπου ένα μή-
να αργότερα, πανηγύρισε για την ήτ-
τα του Μακρόν, διότι «αποτελεί ήττα 
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής». 
Οι Γάλλοι θα έλεγαν «Qu’est-ce 
que c’est que ce cirque», δηλαδή «τι 
μπέρδεμα είναι αυτό», το οποίο δεν 
είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο 
που αφορά στη σχέση του ΣυΡιζΑ 
με τη Γαλλία. 

 ΟΛΑΝΤ

Στα μέσα του Απρίλη του 2014, ο 
σ. Τσίπρας μιλάει σε μεγάλη συ-
γκέντρωση των Γάλλων κομμουνι-
στών. Όταν αναφέρει το όνομα του 
Ολάντ, το πλήθος ξεσπά σε απο-
δοκιμασίες, τις οποίες ο σ. Αλέξης 
αντιμετωπίζει με το συνηθισμένο 
πλατύ χαμόγελο συντροφικής ικα-
νοποίησης. «Και πού να ακούσετε 
τη συνέχεια», προϊδεάζει το κοινό 
του και πράγματι, στη συνέντευξη 
τύπου που ακολουθεί, προσθέτει 
άλλη μία χρυσή σελίδα στο βιβλίο 
με τις ιστορικές αναλύσεις του. Προ-
ειδοποιεί ότι το μέλλον του Ολάντ 
είναι η μετατροπή του σε «Ολαντρέ-
ου» και οι πέριξ, δηλαδή ο Γ.Γ του 
Κ.Κ Γαλλίας σ. Πιέρ Λοράν, κα-
θώς και ο επικεφαλής του γαλλι-
κού Αριστερού Μετώπου σ. Ζαν 
Λικ Μελανσόν, χειροκροτούν το νε-
αρό εναλλακτικό ηγέτη στον οποίο 
πλέον ακουμπάει η προοδευτική 
Ευρώπη. Απέδειξε την οξυδέρκειά 
του, καταδεικνύοντας τον εχθρό της 
προόδου για την Ευρώπη και την 
Ελλάδα, δηλαδή τον «Ολαντρέου». 

Η συνέχεια
Σύμφωνα με σχετικό κείμενο του 
Φαμπρίς Λομ, βιογράφου του 
Ολάντ, «την επόμενη του δημοψη-
φίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, ο 
Γάλλος Πρόεδρος επικοινώνησε 
με τον Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης του 
ανακοίνωσε ότι δέχτηκε ένα επίση-
μο αίτημα από τις ελληνικές αρχές 
-άφησε να εννοηθεί ότι το υπέβα-
λε ο ίδιος ο Τσίπρας- για να τυπώ-
σει δραχμές, διότι η Ελλάδα δεν έχει 
τις σχετικές εγκαταστάσεις». Σύμφω-
να με την ίδια πηγή, το τηλεφώνη-
μα του Πούτιν «οδήγησε τον Ολάντ 
στην απόφαση να διπλασιάσει τις 
προσπάθειές του για το ελληνικό ζή-
τημα και να αποδείξει ότι μπορεί να 
συμβάλει δυναμικά στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις». Η προσπάθειά του ήταν 
έντονη και προφανώς επιτυχής, μά-
λιστα, όταν επισκέφθηκε επισήμως 

την Αθήνα, ο σ. Τσίπρας δήλωσε συ-
γκινημένος «που ξαναβλέπει ένα κα-
λό φίλο, και προσωπικό, αλλά κυρί-
ως πολύ καλό φίλο της Ελλάδας». 
Το pardon δεν υπάρχει στο αριστε-
ρό λεξιλόγιο, γι αυτό και δεν ακού-
στηκε. 

ΛΕΠΕΝ

Οι New York Times προσπαθούν 
να βρουν τις ρίζες του φαινομένου 
Τραμπ και καταγράφουν τα ανησυ-
χητικά φαινόμενα του διεθνούς λαϊ-
κισμού. Το σχετικό άρθρο προκαλεί 
σάλο και επικεντρώνεται σε προ-
σωπικότητες και κόμματα. Ανάμε-
σά τους, το ακροδεξιό FPÖ (Κόμμα 
Ελευθερίας Αυστρίας), το παρόμοι-
ας ιδεολογικής κατεύθυνσης PVV 
(Κόμμα για την Ελευθερία της Ολ-
λανδίας), ο ΣυΡιζΑ του σ. Αλέξη 
Τσίπρα και το FN (Εθνικό Μέτωπο 

της Γαλλίας) με τη Μαρί Λεπέν στην 
ηγεσία του. Στο ίδιο κάδρο του επε-
λαύνοντος λαϊκισμού τοποθετεί τον 
σ. Τσίπρα και την Λεπέν, η εκπομπή 
«On Backround» του BBC, γεγο-
νός που προκαλεί έκρηξη στην Ελ-
λάδα. Ο ΣυΡιζΑ προσβάλλεται, οι 
παραφυάδες του αγανακτούν με τη 
συκοφαντία: «Συνεχίζονται οι προ-
κλήσεις. Αδυνατούν να χωνέψουν 
την ήττα της παγκοσμιοποίησης», εί-
ναι η εγχώρια αριστερή υπερήφανη 
απάντηση στην προσπάθεια ταύτι-
σης του ΣυΡιζΑ με την ακροδεξιά. 
Η Μαρί Λεπέν αδιαφορεί και λίγο 
πριν τις ελληνικές εκλογές, καλεί 
τους φίλους της να υποστηρίξουν τον 
σ. Τσίπρα, βγάζοντας ειδική ανακοί-
νωση που παραπέμπει σε ΣυΡιζΑι-
κό κείμενο: «Στην Ευρώπη υπάρχει 
ένα χάσμα, οι λαοί πρέπει να πάρουν 
στα χέρια τους τις τύχες τους ενάντια 

στον ολοκληρωτισμό της ΕΕ και των 
συνεργών της, των διεθνών χρημα-
ταγορών. Θα χαρούμε πολύ με τη 
νίκη του ΣυΡιζΑ». Μετά το αποτέ-
λεσμα των εκλογών του 2015, η Λε-
πέν είναι έτοιμη να κατέβει στο Σύ-
νταγμα για να χορέψει τσάμικα μαζί 
με τους υπόλοιπους πανηγυριστές: 
«Ένας νέος άνεμος αλλαγής φυσά-
ει στην Ελλάδα. Είναι μία νίκη του 
λαού ενάντια στους ολιγάρχες του 
μεγάλου κεφαλαίου της Ευρώπης». 

Ο ΣυΡιζΑ, με τον αέρα της νί-
κης, διαβεβαιώνει ότι ο μονομερής 
αρραβώνας με την ακροδεξιά θα δι-
αλυθεί και εκείνος ούτε είχε, ούτε θα 
έχει καμία σχέση μαζί της. 

Η συνέχεια
Μετά τις εκλογές, ο σ. Τσίπρας 

αναζητά το πρόσωπο που θα του 
ανοίξει τις πόρτες της Ρωσίας και 
θα γεμίσει τα ταμεία με ρούβλια ή 
έστω φρεσκοτυπωμένα τρισεκατομ-
μύρια δραχμές. Η Λεπέν δεν ευκαι-
ρεί, αλλά ο σ. Πάνος Καμμένος είναι 
το ίδιο καπάτσος για να κυνηγήσει 
«τους ολιγάρχες του μεγάλου κεφα-
λαίου της Ευρώπης». Τα περί αλλερ-
γίας απέναντι στην ακροδεξιά απο-
δεικνύονται άνευ ουσίας. «Paroles, 
paroles», όπως τραγούδησε ο Αλέν 
Ντελόν με τη Δαλιδά.  

ΡΟΤΣΙΛΝΤ

Ο συγκυβερνήτης σ. Πάνος Καμμέ-
νος αναλαμβάνει να εξηγήσει στον 
λαό τις καθυστερήσεις σχετικά με 
το σκίσιμο των μνημονίων, που εί-
χε υποσχεθεί ο σύντροφός του, 
Αλέξης. Σε ομιλία του καταγγέλ-
λει «τους ντόπιους προδότες που θέ-
λουν να καθυποτάξουν τον ελληνι-
κό λαό, μαζί με το ίδρυμα Ρότσιλντ». 
«Θα τους τσακίσουμε κι ας έχουν μα-

Ο Τσίπρας ταυτίζεται με τον άνθρωπο που θεωρεί
ανίκανο και εκείνος τον απεχθάνεται!

Του: Βαγγέλη Περρή

ΖΕ ΣΟΥΙ
ΜΕΛΑΝΣΟΝ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../

ΒΡΕ
ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ

Μελανσόν: Δεν υπάρχει ούτε ένας Γάλλος που να πιστεύει πως
αν εγώ αναλάβω την εξουσία, θα γίνω ένας ακόμη Τσίπρας. Ο κύριος 
αυτός είναι μία από τις πιο ελεεινές μορφές της ευρωπαϊκής πολιτικής 

ζωής… Τώρα, όμως ο monsieur Tsipras ενθουσιάζεται που
ο σ. Ζαν Λυκ ήρθε… δεύτερος και εύχεται το ίδιο και για την Ελλάδα!
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ζί τους τους Ροκφέλερ και τους Ρό-
τσιλντ», απειλεί από το αγαπημένο 
του Twitter. Επειδή η έδρα του μι-
σητού ιδρύματος Ρότσιλντ βρίσκε-
ται στο Παρίσι, οι οπαδοί του ΣυΡι-
ζΑ περιμένουν πότε θα οργανωθεί 
επαναστατική εκδρομή, ώστε να συ-
γκεντρωθούν έξω από το κτήριο και 
να πετάξουν γιαούρτια στους ξεδιά-
ντροπους συνεργάτες των «ντόπιων 
προδοτών». Αμ δε. 

Η συνέχεια
Ο σ. Τσίπρας ταξιδεύει μέχρι το Πα-
ρίσι. Παρόλο που είναι Κυριακή, συ-
ναντά τον εκπρόσωπο της L’Oréal (!) 
και στη συνέχεια επισκέπτεται τα κε-
ντρικά γραφεία της Ρότσιλντ. (Η 
πρωτοβουλία θα έμενε άγνωστη αν 
δεν την απεκάλυπταν οι εφημερίδες. 
Ο σ. Τσίπρας, με τη συνήθη ειλικρί-
νειά του, ζητούσε σεβασμό για τα 
παιδιά του, διότι απλώς τα συνόδευε 
στην Disneyland). Το περιεχόμενο 
των επαφών παραμένει άγνωστο, 
μέχρι που ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών σ. Γιώργος Χουλι-
αράκης αναγγέλλει ότι αναθέτει στη 
συγκεκριμένη τράπεζα την «παροχή 
εξειδικευμένων χρηματοοικονομι-
κών υπηρεσιών». Προκειμένου να 
τις απολαύσουμε, το ελληνικό Δημό-
σιο «θα καταβάλει τριάμισι εκατομ-
μύρια ευρώ ενώ, κάθε φορά που θα 
εκδίδεται κρατικό ομόλογο ωρίμαν-
σης, η Ρότσιλντ (που στα γερμανικά 
σημαίνει «κόκκινη ασπίδα»- συμβο-
λικό) θα παίρνει ενάμιση εκατομμύ-
ριο ευρώ». 

Η δέσμευση του Καμμένου «θα 
τους τσακίσουμε τους Ρότσιλντ», πα-
ραλίγο να ξυπνήσει τον Μολιέρο για 
να γράψει μία ακόμη κωμωδία του 
παράλογου. 

ΜΕΛΑΝΣΟΝ

Ο Μελανσόν δίνει συνέντευξη 
στο γαλλικό δίκτυο BFMTV και του 
υπενθυμίζουν μία παλιότερη δήλω-
ση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος 
του ΣυΡιζΑ είχε υποστηρίξει ότι «ο 
Μελανσόν δείχνει ότι δεν θέλει να 
κυβερνήσει. Είμαι βέβαιος ότι σε πε-
ρίπτωση νίκης, δεν θα ξέρει τι να την 
κάνει. Αυτό δεν αποτελεί αριστερή 
θέση». Η απάντηση του επικεφαλής 
της γαλλικής αριστεράς δεν αφήνει 
περιθώρια παρερμηνειών: «Ο Τσί-
πρας εξελέγη υποσχόμενος ένα αρι-
στερό ριζοσπαστικό πρόγραμμα και 
όταν του παρουσίασαν ένα απαράδε-
κτο μνημόνιο το έθεσε σε δημοψήφι-
σμα, χωρίς να αποδειχτεί τελικά τη 

βούληση του λαού του. Πρόδωσε το 
λόγο του. Γιατί καταστρέφει τη χώρα 
του; Δεν υπάρχει ούτε ένας Γάλλος 
που να πιστεύει πως αν εγώ αναλά-
βω την εξουσία, θα γίνω ένας ακόμη 
Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι μία 
από τις πιο ελεεινές μορφές της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής ζωής». Λίγους 
μήνες αργότερα, το PG (Κόμμα της 
αριστεράς), διά του προέδρου του 
Ζακ Λικ Μελανσόν, ζητά την απο-
βολή του ΣυΡιζΑ από το κόμμα της 
ευρωπαϊκής αριστεράς. Τον καταγ-
γέλλει «για νεοφιλελεύθερη πολιτι-
κή και δουλική στάση απέναντι στις 
επιλογές της ΕΕ. Για πολλά κόμματα 
της ευρωπαϊκής αριστεράς, έχει κα-
ταστεί πραγματικά αδύνατο να συγ-
χρωτίζονται στο ίδιο κόμμα με τον 
ΣυΡιζΑ του Τσίπρα».

Η συνέχεια
Ο σ. Τσίπρας ενθουσιάζεται με το 
πρόσφατο αποτέλεσμα των γαλλι-
κών εκλογών. Είναι σίγουρος ότι ο 
άνθρωπος που κατήγγειλε ότι σε πε-
ρίπτωση νίκης «δεν θα ξέρει τι να την 
κάνει» και που εκείνος τον θεωρεί 
«μία από τις πιο ελεεινές μορφές της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής», νίκησε 
γιατί ήρθε δεύτερος και είναι σίγου-
ρος ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει το 
παράδειγμα του! Οι ψηφοφόροι τον 
περιμένουν «a bras ouverts», όπως 
είναι και ο τίτλος της γαλλικής κω-
μικής ταινίας, η οποία αποτελεί συ-
νέχεια του επίσης συμβολικού «Θεέ 
μου τι σου κάναμε».

Οι Γάλλοι θα έλεγαν 
«Qu’est-ce que c’est que 

ce cirque», δηλαδή
«τι μπέρδεμα είναι αυτό»

Ο σ. Αλέξης από
το… Ολαντρέου στον 
καλό φίλο Φρανσουά 

Ολάντ: Το pardon
δεν υπάρχει στο

αριστερό λεξιλόγιο,
γι αυτό και

δεν ακούστηκε
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ΒΡΕ
ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ

«ΘΕΕ ΜΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΚΑΝΑΜΕ…»

Πρωταγωνιστούν: 
ALEXIS TSIPRAS, 

JEAN-LUC MELENCHON,
EFI AXTSIOGLOU



Ο 
Ερντογάν ωρύεται, 
απειλεί τα νησιά, τη 
θάλασσα και τον αέ-
ρα μας, απειλώντας 

να καταφύγει σ’ ένα χαζό θερ-
μό επεισόδιο ή πόλεμο, με σκο-
πό να  ανατρέψει τη δημοσκοπική 
διαφορά που έχει από τους αντι-
πάλους του. Εμείς πάλι, με μια 
απάθεια που μόνο ένας αρχαίος 
ημών πρόγονος, ονόματι Επίκου-
ρος, θα μπορούσε να δικαιολο-
γήσει, έχουμε κάνει αλλιώς την 
αξιολόγησή μας. Αφιερώνουμε 
ένα 5% της φαιάς ουσίας μας και 
της ανησυχίας μας στα  καμώμα-
τα του Τούρκου και το υπόλοιπο 
95% κατευθύνεται στην ανάλυση 
του ιατροδικαστικού πορίσματος 
για την κεταμίνη της Πισπιρίγκου 
και στην αντιπαράθεση ανάμεσα 
στη Λατινοπούλου και τη Δανάη 
Μπάρκα. Μην μου πείτε ότι δεν 
είμαστε ένας ευτυχισμένος -κατά 
βάθος- λαός.

Η πανάκριβη βενζίνη
και ο «ακίνητος» Κηφισός 
Η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνη-
σης έχουν φθάσει στον Θεό. Ένα 
αυτοκινητάκι που κάποτε γέμι-
ζε με πενήντα ευρώ, τώρα θέλει 
εκατόν είκοσι. Ωρυόμαστε, φω-
νάζουμε, ουρλιάζουμε, τα βάζου-
με με τους πάντες. Με τους Ρώ-
σους που κάνουν πόλεμο, με τους 
Αμερικάνους που δήθεν εξωθούν 
τους Ρώσους σε πόλεμο, με τους 
Ευρωπαίους που δεν έχουν ενι-
αία πολιτική, με τους Άραβες που 

δεν αυξάνουν την παραγωγή αρ-
γού, με τον Μητσοτάκη που δεν 
μηδενίζει τους φόρους στο καύ-
σιμο, με τον Τσίπρα που μας πα-
ραμυθιάζει ότι έχει τη λύση στην 
κωλότσεπη, με τα διυλιστήρια 
που κερδοσκοπούν, με τους βεν-
ζινάδες που νοθεύουν. Αλλά κά-
θε μέρα ο Κηφισός φρακάρει από 
χιλιάδες αυτοκίνητα, τα Σαββα-
τοκύριακα γίνεται το αδιαχώρητο 
στα διόδια. Καβαλάμε το αμάξι με 
το πανάκριβο καύσιμο και όπου 
φύγει-φύγει. Χαλαρός λαός. 

Τα εισιτήρια των πλοίων 
έχουν φθάσει σε τέτοιο ύψος, που 
αποτελούν πρόκληση για το μέσο 
εισόδημα του Έλληνα. Μια τετρα-
μελής οικογένεια για να πάει σε 
ένα νησί του Αιγαίου με καμπίνα 
και αυτοκίνητο, πρέπει να πληρώ-
σει κοντά στο χιλιάρικο μαζί με 
την επιστροφή. Έναν καλό μισθό, 
σαν να λέμε. Οι επαγγελματίες 
των νησιών βγαίνουν στις τηλεο-
ράσεις και σχίζουν τα ιμάτιά τους, 
φοβούνται ότι φέτος δεν πρόκει-
ται να πάει κανένας Έλληνας στα 
μέρη τους για διακοπές. Αντιστοί-
χως, οι επαγγελματίες της ηπει-
ρωτικής χώρας το πρώτο διαφη-
μιστικό τρικ που χρησιμοποιούν 
είναι «ελάτε εδώ που δεν χρειά-
ζεστε  ακτοπλοϊκό εισιτήριο». Και 
όμως, έτσι για πλάκα, προσπαθή-
στε να βρείτε εισιτήριο για οποιο-
δήποτε νησί για Ιούλιο, Αύγου-
στο ως και μέσα Σεπτέμβρη. Δεν 
θα βρείτε ούτε παγκάκι στο κατά-

«Ευτυχισμένη» χώρα

Ενώ ο νέο-σουλτάνος απειλεί τα νησιά, τη θάλασσα και τον αέρα μας, απειλώντας
να καταφύγει σ’ ένα χαζό θερμό επεισόδιο ή πόλεμο, εμείς ασχολούμαστε με

την Πισπιρίγκου και την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Λατινοπούλου και τη Δανάη Μπάρκα!

Του: Δημήτρη Καμπουράκη
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Είμαστε πρώτοι σε νεανική ανεργία στην Ευρώπη,
αλλά οι νεαροί και οι νεαρές μας δεν δείχνουν καμιά ζέση

να πάνε να δουλέψουν. Μιλάνε για δύσκολες συνθήκες
και χαμηλούς μισθούς, αλλά για να αντέχουν να ζουν δίχως

να εργάζονται, κάποιου είδους εισόδημα έχουν από αλλού
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Μπορεί να βρίζουμε τους πάντες για 
το ότι το αυτοκινητάκι μας γεμίζει, πλέον,

με 120 ευρώ αντί για 50, αλλά εμείς ακάθεκτοι 
το καβαλάμε με το πανάκριβο καύσιμο 
και όπου φύγει-φύγει. Χαλαρός λαός… 
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Μπλοφάρει ο Ερντογάν ή ετοιμάζεται στα σοβαρά να ανοίξει

την πόρτα του τρελοκομείου; Η Ελλάδα έχει προειδοποιήσει τους πάντες
ότι αν υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας της, ούτε με σταυρωμένα

τα χέρια θα κάτσει, ούτε θα αρκεστεί σε άμυνα περιορισμένου πεδίουΑΝΑΛΥΣΗ/
στρωμα -για καμπίνα ή αμάξι ούτε 
λόγος. Είμαστε, τελικά, λαός που 
δεν κωλώνουμε από πρόσκαιρες 
δυσχέρειες. Εμείς θα πάμε στο 
νησί, ο κόσμος να χαλάσει.

Τρώμε κάθε μέρα τον άμπα-
κο και πίνουμε τον αγλέορα. Σα-
ρώνουν τα καρδιακά, είμαστε από 
τους πρώτους στον κόσμο στην 
παιδική παχυσαρκία. Κάθε Πά-
σχα σουβλίζουμε τέσσερα εκα-
τομμύρια αμνοερίφια (ένα αρνί 
για κάθε τρεις κατοίκους), κάθε 
Σαββατοκύριακο που εκδράμου-
με στις ψαροταβέρνες πέφτει πα-
νικός στα κοπάδια της σφυρίδας 
και στις αποικίες των αστακών 
στο Αιγαίο. Τρώμε λες και δεν 
υπάρχει αύριο, οι κλινικές έρευ-
νας των λιπιδίων (χοληστερίνες, 
γλυκερίδια κ.λπ.) των ελληνικών 
νοσοκομείων είναι -λόγω εμπειρί-
ας- από τις καλύτερες στην Ευρώ-
πη. Πιάνουμε, σφάζουμε και ρί-
χνουμε στα κάρβουνα ό,τι πετά, 
κινείται και κολυμπά, δίχως τον 
παραμικρό οίκτο. Κι όμως, την 
περασμένη βδομάδα μας έπια-
σε ξάφνου ο πόνος για το χταπό-
δι. Κλαυθμός και οδυρμός για το 
μαλάκιο που είναι τόσο έξυπνο, 
ώστε αποτελεί μέγα έγκλημα η 
αλίευσή του, το χτύπημά του στον 
βράχο και η αποξήρανσή του στον 
ήλιο για να καταλήξει κρασάτο ή 
ψητό. Είμαστε υπερβατικός λαός, 
δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση.

Το ρεύμα έχει καταλήξει ο 
μεγαλύτερος οικονομικός βρα-
χνάς του ελληνικού νοικοκυριού. 
Η ενίσχυση (έως €600) που δί-
νει η κυβέρνηση, μόνο εκνευρι-
σμό δημιουργεί, αφού όλοι θέ-
λουν τόσα κι άλλα όσα. Υπάρχει 
ενεργειακή φτώχεια, το λέει κάθε 
τόσο και ο Τσίπρας. Όλοι μας θέ-
λουμε φθηνό ρεύμα και δικαίως. 
Παραλλήλως όμως, είμαστε και 
οικολόγοι, ευαίσθητοι για τα θέ-
ματα περιβάλλοντος και την κλι-
ματική κρίση. Και πώς το λοιπόν, 
θα δουλεύουν οι βιομηχανίες πα-
ραγωγής ρεύματος; Τι θα καίνε; 
Λιγνίτη όχι, είναι καταστροφικός 
και πολύ ακριβός, εξ αιτίας των 
προστίμων που επιβάλλονται από 
τις διεθνείς συνθήκες. Πετρέλαιο 
όχι, είναι ρυπογόνο και στερεύει 
σταδιακά. Φωτοβολταϊκά όχι, κα-
ταστρέφουν εύφορη γη και είναι 
άθλια στην όψη. Ανεμογεννήτρι-
ες όχι, καταστρέφουν τα βουνά 
και τα υψώματά μας, διώχνουν τα 
πουλιά  και τα ζώα από τις περιο-
χές τους. Οπότε; Α δεν ξέρουμε, 

εμείς απαιτούμε φθηνό ρεύμα γε-
νικώς, ας βρουν οι ηγεσίες μια λύ-
ση που να μας ικανοποιεί. Είμα-
στε ένα λογικός λαός, σωστά;

Τον καιρό των μνημονίων και 
της οικονομικής κρίσης, οι οικογέ-
νειες μαζεύονταν στα αεροδρόμια 
και ξεπροβόδιζαν τα παιδιά τους, 
που έφευγαν στο εξωτερικό για 
να δουλέψουν. Μαύρα χρόνια. 
Η ανεργία σάρωνε. Κι όλοι φώ-
ναζαν «φτιάξτε δουλειές εδώ, κά-
ντε επενδύσεις». Δυο-τρία χρό-
νια μετά την έξοδο απ’ αυτή την 
φρίκη, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
ψάχνουν κόσμο να δουλέψει και 
δεν βρίσκουν. Οι ξενοδόχοι ζη-
τούν απεγνωσμένα 50.000 εργα-
ζόμενους, αλλά αυτοί δεν υπάρ-
χουν. Είμαστε πρώτοι σε νεανική 
ανεργία στην Ευρώπη, αλλά οι 
νεαροί και οι νεαρές μας δεν δεί-
χνουν καμιά ζέση να πάνε να δου-
λέψουν. Μιλάνε για δύσκολες 
συνθήκες και χαμηλούς μισθούς, 
πλην για να αντέχουν να ζουν δί-
χως να εργάζονται, κάποιου εί-
δους εισόδημα έχουν από αλλού. 
Οι εργοδότες πάλι, αντί να αυξή-
σουν κάπως τους μισθούς, πάνε 
στο υπουργείο εργασίας και ζη-
τάνε να κάνει εισαγωγές φθηνών 
εργαζομένων από το εξωτερικό. 
Είμαστε μια χώρα ανεπανάλη-
πτη, έτσι δεν είναι;

Είμαστε, τελικά, η χώρα της 
υπερβολής και των μεγάλων αντι-
φάσεων. Δεν μας ικανοποιεί τίπο-
τα, δεν μας φτάνει τίποτα, δεν μας 
χορταίνει τίποτα, αλλά και τίποτα 
δεν στέκεται εμπόδιο στην τρέλα 
μας. Δεν έχουμε λεφτά, αλλά πά-
ντα λεφτά βρίσκουμε να κάνου-
με αυτό που γουστάρουμε. Μια 
υπόγεια μαύρη οικονομία τρέ-
φει τα όνειρα και τις εξορμήσεις 
μας, αντιμετωπίζουμε χαλαρά 
τους μεγαλύτερους κινδύνους και 
διογκώνουμε δραματικά τα πιο 
ασήμαντα γεγονότα. Οι πολιτι-
κοί μας δεν μπορούν να βγάλουν 
άκρη μαζί μας, οι δημοσκόποι 
μας κρατούν πάντα μικρό καλά-
θι με τις προβλέψεις που βγάζουν 
τα χαρτιά τους. Ούτε τους ξένους 
γουστάρουμε, ούτε μόνοι μας θέ-
λουμε να είμαστε. Με χαρακτηρι-
στική ευκολία λέμε το πιο τρελό 
πράγμα και το αντίθετό του. Εί-
μαστε πέντε μέρες οργισμένοι και 
στα ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα 
ανέμελοι γλεντζέδες. Είμαστε μια 
ευτυχισμένη χώρα, που ανάθεμα 
και ξέρει που βαδίζει. Και που δεν 
το σκέφτεται καν…

Αμ, το άλλο!
Τα εισιτήρια των 

πλοίων έχουν πάει 
στον... Θεό,
αλλά εμείς

δεν κωλώνουμε.
Θα πάμε στο νησί,

ο κόσμος να χαλάσει!

Ρίχνουμε στα 
κάρβουνα ό,τι πετάει 
και ό,τι κολυμπάει, 
αλλά μας πιάνει και 

ο… πόνος για το 
μαλάκιο χταποδάκι 

που είναι… έγκλημα 
η αλίευσή του!

Μπορεί το ρεύμα 
να είναι πλέον 
πανάκριβο και 
να μας πιάνουν 
οι «οικολογικές» 
μας ευαισθησίες 

για μη χρήση 
λιγνίτη, πετρελαίου, 
ανεμογεννήτριας, 
φωτοβολταικών, 
αλλά θέλουμε

οι ηγεσίες μας να 
βρουν μια άλλη λύση 

για το πρόβλημα
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12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
ΠΕΡΙΚΛΉΣ ΜΑΝΤΑΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ Ν.Δ. – ΜΕΣΣΉΝΙΑ

«Αυτοδυναμία όποτε
κι αν γίνουν εκλογές» 

ακυβέρνησης. Παρά τις δυσκολίες, οι 
πολίτες το βλέπουν αυτό μέσα από το 
κυβερνητικό έργο: από τον εκσυγχρο-
νισμό του κράτους, τις μεταρρυθμίσεις, 
τη συνολική ανασύνταξη της κοινωνί-
ας, μέχρι τη διαχείριση των εθνικών 
θεμάτων και την ισχυροποίηση της 
χώρας στο εξωτερικό. Εκτιμώ ότι η κυ-
βέρνηση αξιολογείται θετικά, άρα και 
ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεα-
λιστικός.

n Διαβάζω στις τελευταίες δημο-
σκοπήσεις πως όχι «ιδιαίτερα/
καθόλου» ικανοποιημένο από το 
αντιπολιτευτικό έργο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ δήλωσε το 79%. Τι πιστεύετε 
ότι φταίει και τι κάνει καλύτερα η 
Ν.Δ.;
Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι διττό: 
αφενός έχει ηττηθεί στις κάλπες, αφε-
τέρου διαθέτει ιδιαίτερα αμφιλεγόμε-
νο πολιτικό στίγμα. Ουσιαστικά, πρό-
κειται για μια ομάδα ανθρώπων που 
τους δόθηκε μια σπάνια ευκαιρία λό-
γω των μνημονίων να φθάσουν μέχρι 
την εξουσία. Ωστόσο, τους είναι πολύ 
δύσκολο να ανανεωθούν, αλλά κυρί-
ως να απαντήσουν με ολοκληρωμέ-
νο και πειστικό τρόπο στις προκλήσεις 
της εποχής μας. Από εκεί και πέρα, 
δυσκολεύομαι να δω πώς γίνεται να 
εμπιστευθεί κανείς τον ίδιο αρχηγό, τα 
ίδια στελέχη και το ίδιο πολιτικό αφή-
γημα, όταν μέσα από τη διακυβέρνη-
σή τους οι ίδιοι διέψευσαν όσους τους 
εμπιστεύτηκαν. Από την άλλη μεριά, η 
Νέα Δημοκρατία αποτελεί μια μεγάλη 
και συγκροτημένη πολιτική παράταξη. 
Μια πολιτική δύναμη με ξεκάθαρο και 
σαφές πολιτικό στίγμα, με βαθιές ρίζες 
στην κοινωνία που ενσωματώνει δη-
μιουργικά τάσεις, οπτικές και απόψεις 
και που γνωρίζει να συζητά, να προ-
σαρμόζεται και να ανανεώνεται. Κυ-
ρίως όμως, η Νέα Δημοκρατία σήμε-
ρα έχει ένα ολοκληρωμένο όραμα για 
την πατρίδα μας και γι’ αυτό η πολιτική 
που εφαρμόζει δεν βασίζεται σε κού-
φιες υποσχέσεις, αλλά σε συγκροτη-
μένες και πλήρεις πολιτικές παρεμβά-
σεις στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου. 
Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι υπερέ-
χουμε έναντι όλων των πολιτικών μας 
αντιπάλων.

n Ακούγεται πως «φλερτάρατε» να 
διεκδικήσετε την περιφέρεια Πε-
λοποννήσου. Υπάρχει κάποια βά-
ση σε αυτή τη φήμη;
Έχω ακούσει κι εγώ αυτές τις φήμες, 
ωστόσο δεν υπάρχει κανένας τέτοιος 
σχεδιασμός. Οφείλω να σας πω μάλι-
στα ότι αυτή η ονοματολογία δεν βοηθά 
καθόλου ούτε τη δική μου θέση ως βου-
λευτή ούτε βέβαια τον κο Νίκα ως Πε-

Τ
ην εκτίμηση ότι η Νέα Δη-
μοκρατία αποτελεί τη μο-
ναδική πολιτική δύναμη 
στη χώρα με σαφές και 

επίκαιρο σχέδιο διακυβέρνησης, που 
παρά τις δυσκολίες, οι πολίτες το βλέ-
πουν αυτό μέσα από το κυβερνητικό 
έργο, αναφέρει ο βουλευτής Μεσση-
νίας της Ν.Δ. Περικλής Μαντάς, μι-
λώντας στην Today Press και τη Δή-
μητρα Κούτρα. Ο κος Μαντάς, για το 
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιση-
μαίνει ότι «απαραίτητο συστατικό της 
ομαλότητας είναι οι σταθεροί εκλογι-
κοί κύκλοι», αλλά αν γίνουν τότε είναι 
βέβαιος για την αυτοδυναμία της Ν.Δ. 
Επίσης, ο ίδιος διαψεύδει τα σενάρια 
που διακινούνται ότι θα είναι υποψήφι-
ος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  
Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη 
του Περικλή Μαντά 

n Έχουν αναζωπυρωθεί τα σενά-
ρια περί πρόωρων εκλογών. Πι-
στεύετε ότι η Ν.Δ. μπορεί να κερδί-
σει το στοίχημα της αυτοδυναμίας; 
Θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο;
Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση από την πρώ-
τη στιγμή έχει θέσει ως προτεραιότητα 
την ομαλοποίηση της κοινωνικής ζωής 
-την κανονικότητα, αν θέλετε. Και απα-
ραίτητο συστατικό της ομαλότητας είναι 
οι σταθεροί εκλογικοί κύκλοι. Πρόωρη 
προσφυγή σε κάλπες πρέπει να γίνεται 
μόνο, όταν συντρέχουν πραγματικά ιδι-
αίτεροι και σημαντικοί λόγοι. Άρα, σε 
αυτό το πλαίσιο δυσκολεύομαι να δω 
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Όσον αφορά στην αυτοδυναμία, η 
Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή απο-
τελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη στη 
χώρα με σαφές και επίκαιρο σχέδιο δι-

Παρά τις δυσκολίες, οι πολίτες το βλέπουν αυτό μέσα από το κυβερνητικό έργο: από
τον εκσυγχρονισμό του κράτους, τις μεταρρυθμίσεις, τη συνολική ανασύνταξη της κοινωνίας, 
μέχρι τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων και την ισχυροποίηση της χώρας στο εξωτερικό

Της Δήμητρας Κούτρα

«Το πρόβλημα του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι διττό: 
αφενός έχει ηττηθεί 

στις κάλπες, αφετέρου 
διαθέτει ιδιαίτερα 

αμφιλεγόμενο πολιτικό 
στίγμα. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για μια ομάδα 
ανθρώπων που τους 
δόθηκε μια σπάνια 
ευκαιρία λόγω των 

μνημονίων να φθάσουν 
μέχρι την εξουσία...»

 
«Η Νέα Δημοκρατία 

δεν βασίζεται σε 
κούφιες υποσχέσεις, 

αλλά σε συγκροτημένες 
και πλήρεις πολιτικές 

παρεμβάσεις στο 
πλαίσιο ενός εθνικού 

σχεδίου. Σε αυτό το 
σημείο θεωρώ ότι 

υπερέχουμε έναντι 
όλων των πολιτικών μας 

αντιπάλων»
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ριφερειάρχη Πελοποννήσου. Από εκεί 
και πέρα μπορώ να σας πω ότι παραμέ-
νω απόλυτα προσηλωμένος στο κοινο-
βουλευτικό έργο, στις παρεμβάσεις και 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Μεσσήνιοι συμπολίτες μου.

n Οι αυξημένες τιμές στα καύ-
σιμα ταλαιπωρούν τους πολίτες, 
ιδιαίτερα τώρα που έχουμε διακο-
πές μπροστά μας. Πιστεύεται ότι 
το fuel Pass 2 μετριάζει κάπως το 
πρόβλημα;
Αναμφίβολα το κύμα ακρίβειας απο-
τελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις που έχουμε μπροστά μας. Και σί-
γουρα η εκτόξευση των τιμών στα 
καύσιμα διογκώνει ακόμα περισσό-
τερο το πρόβλημα. Η κυβέρνηση μέ-
σω του Fuel Pass αρχικά και τώρα με 
το Fuel Pass 2 στηρίζει στοχευμένα τα 
ελληνικά νοικοκυριά, περιορίζοντας το 
βάρος που επωμίζονται. Παράλληλα, 
συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγ-
χοι στα πρατήρια και όπου εντοπίζονται 
παραβάσεις και αισχροκέρδεια βεβαι-
ώνονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Ας μην τρέφουμε αυταπάτες όμως. 
Κανένα μέτρο δεν θα είναι ποτέ αρκε-
τό και καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη 
δεν είναι σε θέση να απορροφήσει το 
συνολικό κόστος για τους πολίτες. Γι’ 
αυτό απαιτούνται δραστικά μέτρα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα οποία θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συ-
ντεταγμένα και αποτελεσματικά το σύ-
νολο των ενεργειακών ανατιμήσεων. 
Διαφορετικά, όσο τα εισοδήματα συ-
μπιέζονται, τόσο διακινδυνεύουμε να 
βρεθούμε απέναντι σε πολιτικές και 
κοινωνικές εντάσεις, παρόμοιες με αυ-
τές που ζήσαμε στην Ελλάδα τα προη-
γούμενα χρόνια.

n Υπάρχουν προβλήματα στην 
εκλογική σας περιφέρεια; Ποια εί-
ναι αυτά και πώς τα αντιμετωπίζε-
τε; 
Προέρχομαι από ένα νομό, στον οποίο 
η αγροτική παραγωγή και ο πρωτογε-

νής τομέας παίζουν καθοριστικό ρόλο. 
Και δυστυχώς πάντα όταν έχουμε να 
κάνουμε με αγροτικά προϊόντα, υπάρ-
χουν και αστάθμητοι παράγοντες. Εί-
ναι σημαντικό, λοιπόν, να είμαστε σε 
εγρήγορση και με γρήγορα αντανα-
κλαστικά, να φροντίζουμε ώστε ο κρα-
τικός μηχανισμός να ενεργοποιείται 
χωρίς καθυστέρηση και να απορροφά 
ένα μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε οι πα-
ραγωγοί να μπορούν να σταθούν γρή-
γορα στα πόδια τους.

Από την πλευρά μου φροντίζω να 
στέκομαι δίπλα τους καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, να εντοπίζουμε άμεσα 
τα ζητήματα και να βρίσκουμε ουσια-
στικές λύσεις. Αντίστοιχη είναι η στά-
ση μου και για άλλα ζητήματα της Μεσ-
σηνίας, που έχουν να κάνουν κυρίως 
με τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά 
και με τα μεγάλα έργα υποδομής που 
έχουμε ανάγκη, όπως η αναβάθμιση 
του οδικού δικτύου και η βελτίωση του 
αεροδρομίου μας.

n Πείτε μου περισσότερα για την 
αναβάθμιση του οδικού άξονα 
Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.
Πρόκειται για μια από τις σημαντικό-
τερες εκκρεμότητες σε έργα υποδομής 
που έχουμε μπροστά μας, τόσο για τη 

Μεσσηνία όσο και για τη νότια Ηλεία. 
Η σημερινή κατάσταση αντιμετωπίζει 
δύο βασικές δυσκολίες: αφενός έχει 
χαθεί πολύτιμος χρόνος λόγω της κα-
κοδιαχείρισης του έργου επί υπουργί-
ας του κου Σπίρτζη, αφετέρου υφίστα-
ται ένα αντικειμενικό ζήτημα με τη μη 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
στο ύψος των Λουτρών Καϊάφα.

Οι διαβεβαιώσεις που έχω είναι 
ότι η κυβέρνηση παραμένει σταθερά 
προσηλωμένη στην υλοποίηση του έρ-
γου και όπως έχει δεσμευθεί, πρόκειται 
να επανεξετάσει άμεσα τις διαθέσιμες 
επιλογές. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, ο 
πρωθυπουργός έχει συγκαλέσει ειδική 
σύσκεψη στις αρχές του Ιουλίου με τη 
συμμετοχή του υπουργείου, των βου-
λευτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
έτσι ώστε να ληφθούν αποφάσεις και 
να υπάρξει κοινός βηματισμός. Εκτιμώ 
ότι σύντομα θα έχουμε θετικά νέα και 
γι’ αυτό το έργο.

n Πώς αποφασίσατε να ασχολη-
θείτε με την πολιτική;
Η ενασχόλησή μου με την πολιτική ξε-
κίνησε από τα πρώτα σχολικά χρόνια 
και τα μαθητικά συμβούλια. Αν και δεν 
προέρχομαι από πολιτική οικογένεια, 
νομίζω πάντα με ενδιέφερε να παίρνω 

θέση σε όσα συμβαίνουν γύρω μου, να 
συμμετέχω στα κοινά και να επηρεάζω 
τις εξελίξεις. Μετά από ένα σύντομο πέ-
ρασμα από την ΟΝΝΕΔ, ιδρύσαμε τη 
ΔΑΠ στη Σχολή μου όπου νιώθω ότι 
έλαβα και το «βάπτισμα του πυρός», μέ-
σα από τις δράσεις, τις συζητήσεις και 
τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Σημαντι-
κή ήταν επίσης η ενασχόλησή μου με 
τη τοπική αυτοδιοίκηση, η εκλογή μου 
ως Περιφερειακός Σύμβουλος Πελο-
ποννήσου και η θητεία μου ως Αντιπε-
ριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας.

Κοιτώντας προς τα πίσω νομίζω 
πάντα προσπαθούσα να είμαι αποτελε-
σματικός και χρήσιμος, να κατανοώ τα 
προβλήματα και να βοηθώ στην εξεύ-
ρεση λύσεων.

n Υπάρχει ελεύθερος χρόνος για 
ένα βουλευτή;  
Δυστυχώς ο χρόνος μου είναι πάρα πο-
λύ περιορισμένος. Η πολιτική είναι για 
εμένα μια καθημερινή ενασχόληση, 
που ξεκινά νωρίς το πρωί και τελειώνει 
αργά το βράδυ και ο χρόνος μοιράζεται 
διαρκώς μεταξύ Αθήνας και Μεσσηνί-
ας. Από τη μια μεριά, είναι απαραίτη-
το να διατηρώ συστηματική επαφή με 
τους πολίτες, με τους φορείς και τα στε-

λέχη της κυβέρνησης, των δημόσιων 
οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Και από την άλλη, το κοινοβου-
λευτικό έργο έχει τις δικές του απαιτή-
σεις, καθώς χρειάζεται να συμμετέχω 
σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στις 
συνεδριάσεις και τις υποχρεώσεις των 
Επιτροπών και των Ομάδων Φιλίας 
στις οποίες είμαι μέλος, καθώς και να 
ενημερώνομαι και να προετοιμάζομαι 
για κάθε νέο νομοσχέδιο.

n Είστε νέος άνθρωπος. Πιστεύε-
τε πως στην Ελλάδα μπορούν να 
ζήσουν και να εξελιχθούν οι νέοι 
άνθρωποι;
Η αλήθεια είναι ότι οι νέοι στη χώρα 
μας τη τελευταία δεκαετία προέρχο-
νται από διαδοχικές κρίσεις, οι οποί-
ες έχουν υπονομεύσει τις προοπτικές 
εργασίας και οικογενειακής τους απο-
κατάστασης. Αυτό είναι δυστυχώς μια 
πραγματικότητα, την οποία η κυβέρνη-
ση κάθε άλλο παρά προσπαθεί να απο-
κρύψει, αλλά αντιθέτως την αναγνωρί-
ζει και την αναδεικνύει.

Και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, 
μια σειρά από μέτρα στήριξης της νέας 
γενιάς έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευ-
ταία τρία χρόνια, με πρώτο και κύριο 
την αύξηση του βασικού μισθού κατά 
σχεδόν 10%, ένα μέτρο που πρωτίστως 
αφορά πάρα πολλούς νέους εργαζόμε-
νους στη χώρα μας. Στην ίδια κατεύ-
θυνση κινούνται και άλλες δράσεις, 
όπως το επίδομα των €2.000 για κά-
θε γέννηση, η νέα επικουρική ασφάλι-
ση που ψηφίσαμε πέρυσι το καλοκαίρι, 
τα προγράμματα ψηφιακής μέριμνας, 
η κατάργηση των τελών κινητής τηλε-
φωνίας για τους νέους έως 29 ετών, το 
πρόγραμμα «πρώτο ένσημο» και η ψη-
φιακή κάρτα εργασίας. Και βέβαια πά-
νω απ’ όλα πρόσφατα νομοθετήσαμε 
τη νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχό-
λησης στη θέση του ξεπερασμένου 
ΟΑΕΔ, με την οποία προσδοκούμε 
να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο 
τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας για 
τους νέους μας. 
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Η πολιτική είναι για 
εμένα μια καθημερινή 

ενασχόληση, που 
ξεκινά νωρίς το πρωί 
και τελειώνει αργά το 

βράδυ και ο χρόνος 
μοιράζεται διαρκώς 

μεταξύ Αθήνας
και Μεσσηνίας.

Στηρίζουμε τους αγρότες μας, 
εντοπίζουμε άμεσα τα ζητήματα 
και βρίσκουμε ουσιαστικές 
λύσεις. Αντίστοιχη είναι και 
η στάση μας και για άλλα 
ζητήματα της Μεσσηνίας, που 
έχουν να κάνουν κυρίως με 
τον τουρισμό και την εστίαση, 
αλλά και με τα μεγάλα έργα 
υποδομής που έχουμε ανάγκη
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Τ
ο χαρτί της επενδυτικής 
βαθμίδας που θα οδηγήσει 
σε σημαντική μείωση του 
spread των ελληνικών ομο-

λόγων, είναι βέβαιος ότι θα έχει στα χέρια 
του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, όσο πλησιάζουμε, όπως όλα δεί-
χνουν, σε εκλογές. Με πιθανό το σενά-
ριο των εκλογών εντός του Σεπτεμβρίου 
-κάποιοι εικάζουν ότι θα γίνουν μέχρι την 
πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου- η Ελ-
λάδα χρειάζεται την επενδυτική βαθμί-
δα από έναν τουλάχιστον οίκο αξιολόγη-
σης μεταξύ των Fitch, Moody’s, S&P και 
DBRS, για να συμμετέχει στα προγράμ-
ματα χρηματοδότησης της ΕΚΤ, η οποία 
έχει ξεκινήσει τις αυξήσεις επιτοκίων. 

Θετικό για τη χώρα 
Το πιο σημαντικό είναι πως η κατάκτη-
ση αυτού του οροσήμου θα αποτελέσει 
σίγουρα ένα θετικό σήμα για τη χώρα, 
καθώς θα αυξήσει την επενδυτική της 
βάση. Όπως ανέφερε πρόσφατα η DZ 
Bank, η S&P «δικαιολογεί» την ανα-
βάθμιση βασιζόμενη στις μέχρι τώρα δι-
αχειρίσιμες επιπτώσεις του πολέμου της 
Ουκρανίας στην ελληνική οικονομία 
με βάση και τη στήριξη των κεφαλαίων 
του Ταμείου Ανάκαμψης, στη σημαντι-
κή επιτυχία του τραπεζικού κλάδου στη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων και στην ικανοποιητική εφαρμο-
γή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-

ων και της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Για την οικονομία, ο οίκος εκτιμά 

ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 3,4% 
το τρέχον έτος, ενώ υπογραμμίζει πως 
ο δείκτης NPE έχει μειωθεί απότομα 
από 31% το 2020 σε 12,8% το 2021. 
«Αυτές οι βελτιώσεις διευκολύνουν τη 
μετάδοση της επεκτατικής ακόμη νο-
μισματικής πολιτικής της ΕΚΤ», όπως 
σημειώνει. Επιπλέον, το πολύ σημα-
ντικό είναι ότι η S&P επιβεβαιώνει τη 
σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στη δη-
μοσιονομική εξυγίανση: η απόσυρση 
των δημοσιονομικών μέτρων της παν-
δημίας αναμένεται να ευνοήσει τη μεί-
ωση του δημοσιονομικού ελλείμματος 
στο 4,3% του ΑΕΠ, ενώ από το επό-
μενο έτος η Ελλάδα αναμένεται να 
καταγράψει και πάλι πρωτογενή πλε-
ονάσματα και ο δείκτης χρέους θα συ-
νεχίσει να μειώνεται σταθερά. 

Εξασφαλισμένη 
Για πολλούς, η εξασφάλιση της επεν-
δυτικής βαθμίδας της χώρας, εν μέσω 
της παγκόσμιας ύφεσης και των σημα-
ντικών πληθωριστικών πιέσεων που 
ασκούνται στην ελληνική οικονομία, 
είναι «εξασφαλισμένη».  Και με αυ-
τό το ατού αναμένεται να κατέβει στην 
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, ο οποίος όπως λένε αρμόδιοι κύ-
κλοι, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το 
αποτέλεσμα, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται και από τις μυστικές δημοσκοπή-
σεις που έχει στα χέρια του το Μαξίμου. 

Οι προοπτικές 
Παρά τις προκλήσεις, τα καλά νέα από 

το μέτωπο της εκτέλεσης του προϋπολο-
γισμού τον Μάιο αφήνουν περιθώρια 
στην κυβέρνηση για την λήψη περαι-
τέρω μέτρων, με στόχο στην ανακού-
φιση των πολιτών από την αύξηση του 
πληθωρισμού. Πολλοί μιλούν για τον 
δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολο-
γισμό που θα έρθει έως τον Σεπτέμβριο 
στη Βουλή και όπως έχουν ήδη ενημε-
ρωθεί οι θεσμοί, θα προβλέπει αύξηση 
των δαπανών για μέτρα στήριξης κατά 
€740 εκατ. ή κατά 0,4% του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να αντιμετωπίσει την απότομη μείω-
ση των εισοδημάτων με τη μεγάλη πα-
ρέμβαση ύψους €3,2 δισ. στο ρεύμα, 
αλλά και την παράταση της επιδότησης 
των υγρών καυσίμων, με περισσότερα 
χρήματα και μεγαλύτερη περίμετρο δυ-
νητικών δικαιούχων. Παράλληλα, βέ-
βαια, βρίσκεται σε επεξεργασία και ένα 
σχέδιο για την επανάληψη ενός μέτρου 
ανάλογου με την «επιταγή ακρίβειας», 
η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί 
αρχές Σεπτεμβρίου. 

Επιδότηση καυσίμων 
Τον ίδιο μήνα, θα αποφασιστεί αν θα 
επεκταθεί και για ακόμη ένα τρίμηνο η 
επιδότηση των καυσίμων, για την περί-
οδο από τον Οκτώβριο μέχρι και το τέ-
λος του χρόνου. 

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα πρέ-
πει να ανανεωθούν και οι οδηγίες από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις κα-
τευθυντήριες αρχές των προϋπολογι-

σμών για το 2023 των κρατών-μελών 
και ειδικά αυτών που έχουν υψηλό χρέ-
ος, όπως η Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυ-
τές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την Ελ-
λάδα, καθώς η πορεία και των ύψος 
των μέτρων στήριξης θα κριθούν από 
το ύψος των τιμών μέχρι και το τέλος 
του 2023. 

Η φαρέτρα με τα όπλα
Ενδεικτικά είναι όσα ανέφερε προ ημε-
ρών, σε συνέντευξη του, ο Κ. Μητσοτά-
κης, ο οποίος έκανε λόγο για ρωμαλέα 
ανάπτυξη και το 2022, ενώ επέμεινε 
πως η κυβέρνηση έχει στη φαρέτρα 
της όπλα για να ανακουφίσει νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις, ελέω του υψηλού 
πληθωρισμού και διαβεβαίωσε ότι δεν 
θα παρατηρηθεί πρόβλημα ενεργεια-
κής επάρκειας στη χώρα, ακόμη και 
στο χειρότερο δυνατό σενάριο. Όπως 
τόνισε, η ελληνική οικονομία είναι σή-
μερα πολύ πιο ασφαλής και πατάει σε 
πιο στέρεα πόδια.

Αναφερόμενος στην έξοδο της χώ-
ρας από την ενισχυμένη εποπτεία και 
τον στόχο για επιστροφή στην επενδυ-
τική βαθμίδα εντός του 2023, ανέφερε 
ότι «δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπο-
ρώ να δω αυτή τη στιγμή, που να με κά-
νει να πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε 
να πετύχουμε αυτόν τον στόχο». Όπως 
τόνισε, ο στόχος αυτός είναι συνάρτη-
ση δύο παραγόντων: «Νομίζω είναι 
συνάρτηση αφενός της οικονομικής 
πορείας, κυρίως των δημόσιων οικονο-

μικών, όπου νομίζω ότι έχουμε πετύχει 
μεγάλη πρόοδο: και η αποκλιμάκωση 
του πρωτογενούς ελλείμματος το ΄22 
θα είναι σημαντική και το ΄23 θα κά-
νουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και 
η μείωση του χρέους θα είναι σημαντι-
κή. Και οι δείκτες οι οποίοι δείχνουν 
τον ποιοτικό μετασχηματισμό της ελλη-
νικής οικονομίας, εξακολουθούν να κι-
νούνται όλοι προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Αναφέρομαι ειδικά στη σημαντική 
αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό 
του ΑΕΠ». 

«Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι έχουμε στη διάθεσή μας πολ-
λούς πόρους για επενδύσεις: ιδιωτι-
κούς, δημόσιους, ευρωπαϊκούς. Η 
χώρα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώ-
ρα της οποίας εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ, το 
Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανά-
πτυξής. Έχουμε λαμβάνειν 30 δισεκα-
τομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, κα-
θώς έχει εκταμιευθεί η προκαταβολή 
και η πρώτη δόση. Υπάρχουν, δηλα-
δή, πολλά κεφάλαια τα οποία θα μας 
βοηθήσουν να κινητοποιήσουμε αυ-
τόν τον ουσιαστικό μετασχηματισμό 
της ελληνικής οικονομίας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Την επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα και τη μείωση 
των spead περιμένει ο Κυριάκος  Μητσοτάκης

MΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΊΔΑ 
ΤΩΝ ΟΊΚΩΝ 
Τα σενάρια των εκλογών, οι μυστικές
δημοσκοπήσεις, ο κίνδυνος
παγκόσμιας ύφεσης και
το στοίχημα της ελληνικής οικονομίας

Της Έλενας Μπότα



Της Δήμητρας Κούτρα
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Τ
α επόμενα βήματά του 
μέχρι την ώρα της κάλ-
πης περιγράφει μιλώ-
ντας στην εφημερίδα 

Today Press, ο Δήμαρχος Παιανίας 
Ισίδωρος Μάδης. 

O ίδιος, μιλώντας στη Δήμητρα 
Κούτρα αναφέρει ότι από το 2019 
που εξελέγη για πρώτη φορά και 
στα τρία χρόνια που έχουν μεσολα-
βήσει έχει δρομολογήσει μια σειρά 
από μικρά και μεγάλα έργα στον δή-
μο, ο οποίος υστερεί σε υποδομές. 
Μεγάλο βάρος, επίσης,  έχει ρίξει 
και στην διοικητική αναδιάρθρωση 
του Δήμου Παιανίας, ενώ το μεγα-
λύτερο στοίχημα ήταν για εκείνον η 
οικονομική τακτοποίηση. Ακολουθεί 
η συνέντευξη του Ισίδωρου Μάδη:

n Κε Μάδη, τρία χρόνια μετά την 
εκλογή σας, πού βρίσκεστε; 
Σε μια καθημερινή προσπάθεια πα-
ραγωγής έργου σε κάθε επίπεδο, για 
να καλύψουμε τον χαμένο χρόνο. 
Στα τρία χρόνια έχουμε καταφέρει να 
κάνουμε δεκάδες μελέτες για μικρά 
και μεγάλα έργα, να εξασφαλίσουμε 
χρηματοδότηση για την πλειοψηφία 
τους, ενώ είμαστε στην τελική ευθεία 
για την ανακοίνωση μεγάλων έργων. 
Παράλληλα, διεκδικούμε σημαντικά 
κονδύλια για τη βελτίωση της καθη-
μερινότητας των δημοτών μας, ενώ 
μπορώ πλέον να πω ότι καταφέραμε 
να βάλουμε τάξη στα οικονομικά μας. 
Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντι-
κό. Μολονότι δεν γίνεται άμεσα αντι-
ληπτό από τον δημότη ως έργο, μας 
επιτρέπει να σχεδιάζουμε με ασφά-
λεια τα επόμενα βήματά μας, χωρίς 
απρόοπτα. 

n Τα δύο σημαντικότερα προ-
βλήματα που καταγράφονται 
στους δήμους είναι η ενεργειακή 
ακρίβεια και η διαχείριση των 
απορριμμάτων. Πώς προτίθεστε 
να τα αντιμετωπίσετε; 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε 
όλους και ειδικότερα στην κυβέρνη-
ση πως οι δήμοι δεν παράγουν χρή-
μα. Ως εκ τούτου, αδυνατούμε επί της 

ουσίας να αντιμετωπίσουμε τέτοιου 
είδους προβλήματα χωρίς παρέμβα-
ση από την κεντρική εξουσία. Στον 
δικό μου δήμο το κόστος της ενέργει-
ας είναι της τάξεως του €1.400.000. 
Ο σχεδιασμός για ενεργειακή αυτο-
τέλεια του δήμου προχωρά, όμως 
αποτελέσματα δεν μπορούμε να 
δούμε άμεσα παρά μόνο μακροπρό-
θεσμα, καθώς απαιτούνται και μεγά-
λες επενδύσεις. 

Σε αυτό προστίθεται η διαχείρι-

ση των απορριμμάτων. Από €28 τον 
τόνο που πληρώναμε στον ΕΔΣΝΑ, 
η τιμολογιακή πολιτική άλλαξε και 
καλούμαστε πλέον να καταβάλου-
με €73. Στην τελευταία αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού επιπλέον 
€270.000 διατέθηκαν προς αυτή την 
κατεύθυνση, αντί για ανταποδοτικά 
έργα όπως εμείς επιθυμούσαμε. 

n Ποια είναι τα έργα που προτε-
ραιοποιείτε; Που εσείς θέλετε να 

έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λή-
ξη της θητείας σας; 
Κάθε έργο που βελτιώνει την καθη-
μερινότητα των δημοτών. Μικρό ή 
μεγάλο, δεν έχει σημασία. Εξίσου 
σημαντικό είναι για μένα το έργο 
κοινόχρηστου χώρου, το οποίο βρί-
σκεται ήδη σε εξέλιξη μετά από 30 
περίπου χρόνια με το έργο μεγάλης 
ανάπλασης παραρεματίου περιοχής 
που έχουμε υποβάλλει στο «Αντώ-
νης Τρίτσης». Και εξίσου σημαντι-

κή είναι η ενίσχυση της ανακύκλω-
σης, οπότε και το κόστος διαχείρισης 
απορριμμάτων θα περιορίσουμε και 
το περιβάλλον θα προστατέψουμε. 
Σημειώστε εδώ, πως σύμφωνα με 
το παρατηρητήριο της Περιφέρειας 
Αττικής, ο δήμος μας είναι δεύτερος 
σε ανακύκλωση! 

Αν καλούμαι να ξεχωρίσω κά-
ποια έργα, αυτά θα είναι τρία: η ανέ-
γερση ενός νέου σχολείου μετά από 
περισσότερα από 20 χρόνια στον δή-
μο μας που έχει δρομολογηθεί, η 
επανεκκίνηση του έργου της απο-
χέτευσης στη ΔΕ Παιανίας, η οποία 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο και η 
αποκατάσταση των Ολυμπιακών 
Ακινήτων, για την οποία οι διαδικα-
σίες προχωρούν. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Σημα-
ντικό έργο είναι και αυτό της ηλεκτρο-
κίνησης που θα ανοίξει τον δρόμο για 
τη δημοτική συγκοινωνία. Η μελέτη 
είναι ήδη έτοιμη. Το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα δημοπρατούμε αρκε-
τά έργα και για πολλά από αυτά είμα-
στε ένα βήμα πριν την ανάληψή τους 
από τους αναδόχους: είναι το κοιμη-
τήριο των Γλυκών Νερών, ένα οικο-
δομικό τετράγωνο όπου γίνεται ανά-
πλαση με την τοποθέτηση παιδικής 
χαράς αλλά και υπαίθριου γυμνα-
στηρίου, επίσης στη ΔΕ Γλυκών Νε-
ρών, και δημοπρατείται η επέκταση 
του δικτύου ύδρευσης στη ΔΕ Παι-
ανίας. Δεν έχω λόγο να αναφερθώ 
σε μια σειρά έργων μικρότερης κλί-
μακας που γίνονται αυτή τη στιγμή, 
ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρω-
θεί πριν από δεκαετίες, όμως, κανείς 
δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον. 

n Μια τελευταία ερώτηση: είστε 
ικανοποιημένος από το έργο σας; 
Με κατηγορηματικό τρόπο σας λέω 
πως ναι. Λάβετε υπόψη σας ότι είναι 
η πρώτη θητεία της ομάδας μου, μέ-
σα σε ένα πλαίσιο άκρως προβλη-
ματικό. Στο γεγονός ότι δεν παραλά-
βαμε τίποτα από την προηγούμενη 
δημοτική αρχή προσθέστε ότι επί 
ένα χρόνο περίπου, λόγω του Κλει-
σθένη, δεν μπορούσαμε να διοική-
σουμε και να εφαρμόσουμε το πρό-
γραμμα για το οποίο εκλεχθήκαμε. 
Και στη συνέχεια κληθήκαμε να δι-
αχειριστούμε την πανδημία. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, παράξαμε σημα-
ντικό έργο σε κάθε τομέα επιλύοντας 
σημαντικά προβλήματα δεκαετιών, 
ενώ παράλληλα σχεδιάσαμε έργα 
για το μέλλον. Αυτά σε δύο χρόνια 
περίπου. Αν είχαμε πενταετία, όπως 
η προηγούμενη διοίκηση, θα κατα-
φέρναμε πολλά περισσότερα. Θα τα 
κάνουμε την επόμενη πενταετία. 

ΊΣΊΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ 
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΊΑΝΊΑΣ

«Σχεδιάζουμε το μέλλον
του δήμου μας με ασφάλεια» 

Καταφέραμε
να βάλουμε τάξη
στα οικονομικά μας.
Και αυτό είναι ίσως
το πιο σημαντικό.

Στον δήμο μας το 
κόστος ενέργειας είναι 
της τάξεως του €1.4 
εκατ. Ο σχεδιασμός για 
ενεργειακή αυτοτέλεια 
προχωρά, όμως 
αποτελέσματα δεν 
μπορούμε να δούμε 
άμεσα παρά μόνο 
μακροπρόθεσμα, καθώς 
απαιτούνται και μεγάλες 
επενδύσεις.

‘‘

‘‘
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E 
ντάξει, δεν πέσαμε και 
από τα σύννεφα με τα 
έκτροπα των τράπερ στα 
φετινά Mad Video Music 

Awards. Τα «παιδιά», ο Light και ο 
Snik, πρέπει να παραδεχτούμε ότι 
είναι απόλυτα ειλικρινείς και «εντά-
ξει» με αυτό που προβάλλουν και 
πωλούν, δηλαδή με την κουλτούρα 
συμμορίας. 

Βία, ναρκωτικά, γυναίκες-βί-
ζιτες, όπλα και βρισίδι. Αυτό ψελ-
λίζουν αργόσυρτα στα τραγούδια 
τους. Και μάλιστα, τις περισσότε-
ρες φορές με αστεία εκφορά των 
ελληνικών με αμερικανική αξάν. 
Ακούστε στο YouTube 3-4 κομμά-
τια από τον κάθε τράπερ για να το 
διαπιστώσετε.  

Οι περισσότεροι ακούγονται 
σαν ομογενείς, που τους έχει μείνει 
η προφορά των αγγλικών. Πλάκα 
έχει. Η προφορά τουλάχιστον, δι-
ότι ακούγεται έως και ναζιάρικη... 
Για τους στίχους, τι να πεις; Ακό-
μη και τα μπραβιλίκια της νύχτας, 

άμα κάνεις λίγη παρέα μαζί τους, 
θα διαπιστώσεις ότι δεν τα λένε τό-
σο κυνικά… Δεν πέφτουμε από τα 
σύννεφα που υπάρχουν γύρω μας 
πιτσιρικάδες-drug dealers και κυ-
κλοφορούν με ασύμβατα για την 
ηλικία τους πανάκριβα αυτοκίνη-
τα ή τα ακριβά -γιατί όχι- smartά-
κια με τη μουσική τέζα, αλλά και 2-3 
σιδερικά. 

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα 
με το κάθε ναυάγιο της ζωής, όλων 
των ηλικιών, που πρέπει να βουτή-
ξει τη μύτη του σε βουναλάκια κό-
κας για να περάσει καλά. 

Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα 
που τα κορίτσια σε αυτούς τους κύ-
κλους πρέπει να είναι π@τάνες και  
φυσικά χωρίς καμία αναστολή σε 
οποιαδήποτε κατάχρηση.

Αυτά βέβαια στη νύχτα υπήρ-
χαν πάντα, και τα μπραβιλίκια με 
τα όπλα και τα ναρκωτικά και οι γυ-
ναίκες, ιδίως οι wanna be σταρλετί-
τσες και όλο το πακέτο. Οι τράπερ 
δεν ξεφύτρωσαν ως κάποιο ιδιαί-

τερο φαινόμενο στη χώρα μας. Και 
στη χρυσή δεκαετία των 70s, το 
μουσικό μότο ήταν Sex Drugs and 
Rock n Roll. Χρήστες ναρκωτικών 
με λιωμένο εγκέφαλο που επιδί-
δονταν σε σεξουαλικά όργια μέσα 
σε ένα γενικότερο πλαίσιο επανα-
στατικού κύματος και στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη.

Οι μάπες στα μουσικά βραβεία
Τι πραγματικά μας παραξένεψε με 
τους τράπερ; Ότι «μαγάρισαν» τη 
ραπ στην Ελλάδα με τα βρωμόλο-
γα και τις αλήτικες συμπεριφορές;

Μήπως, τελικά, αυτό που μας 
έχει παραξενέψει όλους είναι η απί-
στευτη διείσδυση που έχουν στους 
πιτσιρικάδες; Μήπως ότι οι τράπερ 
με τα καφριλίκια τους, με τις σφα-
λιάρες και τις καρέκλες να εκσφεν-
δονίζονται στο γήπεδο  του Tae 
Kwon Do στο Mad Video Music 
Awards, αν και γιουχαϊστηκαν -και 
καλώς έγινε αυτό- θα παίζουν και 
σήμερα και αύριο στα ακουστι-

Μαγκιά, κλανιά και... κ@@@@ φινιστρίνι
Ρεπορτάζ: Μάρθα Λεκκάκου

#CANCEL_ΜΠΟΎΡΔΕΣ
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κά των παιδιών μας; Και αυτό εί-
ναι ένα θέμα… Το ότι η κουλτούρα 
του φυλακόβιου, χρήστη, εμπόρου 
ναρκωτικών και μέλους συμμορίας 
που μπαινοβγαίνει στον Κορυδαλ-
λό, κουβαλώντας τον μισό ποινικό 
κώδικα, εντυπωσιάζει το μυαλό του 
παιδιού σου και του παιδιού μου, 
από το δημοτικό κιόλας.  

Για πρώτη φορά η συμμοριακή 
κουλτούρα διεισδύει τόσο πολύ και 
με τόση απήχηση στα πιτσιρίκια. 
Διότι από τον προηγούμενο αιώνα 
ακουγόταν: «δεν ξανακάνω φυλακή 
με τον Καπετανάκη που χει μπού-
κλα στο μουστάκι» και τα συναφή 
με «το παπόρι απ΄ την Περσία», αλ-

λά δεν ήταν το σουξέ του σχολαρ-
χείου! Ούτε του παρθεναγωγείου!

Οι μάπες και οι καρεκλιές και τα 
σπρωξίδια και οι μπράβοι στα μου-
σικά βραβεία με τον Snik και τον 
Light ήταν ένα αληθινό ενσταντα-
νέ, μια ξεπατικωτούρα από τις κυ-
νικές τους ρίμες στα αγοραία τους 
τραγούδια. Και είτε το είχαν στήσει 
για να γίνουν «πρώτες μούρες» σε 
αυτή τη μουσική γιορτή είτε γιατί 
τους προέκυψε καθώς …δεν ανέχο-
νται να μοιράζονται τον ίδιο αέρα, 
το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Προκά-
λεσαν και έγιναν επίκεντρο. Και τα 
υπόλοιπα είναι γνωστά. Καλά έκα-
νε και τα παράτησε όλα στη μέση η 
Παπαρίζου, καλά έκανε και τους ξε-
φώνισε ο Nivo, η Ρούλα Κορομηλά 
και όλοι μας εν τέλει.

Αλλά δεν έπρεπε να σοκαρι-
στούμε και τόσο πολύ… Πριν από 
λίγες ημέρες, στα δημοτικά σχο-
λεία τα παιδιά έκαναν τα σχολικά 
τους πάρτι, ακούγοντας αυτές τις 
περιθωριακές σαχλαμάρες. Το να 

διασκεδάζουν και να τραγουδάνε 
στίχο-στίχο για τις κόκες και τα πι-
στόλια και τα τέρμα γκάζια δίχως 
αύριο και τις κοπέλες-sex toys, εί-
ναι το μεγάλο πρόβλημα. Και δεν 
είναι κανονικό πράγμα να ψελλί-
ζουν τα πιτσιρίκια ό,τι πιο μηδενι-
στικό και περιθωριακό υπάρχει 
εκεί έξω, στον κόσμο των μεγαλύ-
τερων…

Εντάξει,  από την άλλη θα συμ-
φωνήσουμε όλοι μας ότι στα παι-
διά μας τα συζητάμε και τους εξη-
γούμε ότι όλα αυτά που ακούν είναι 
μπούρδες μερικών αγράμματων 
νεαρών, που θέλουν να βγάλουν 
γρήγορα και εύκολα λεφτά και δεν 
έχουν τη θέληση, την υποστήρι-
ξη και τις γνώσεις για να σπουδά-
σουν. Τους εξηγούμε ότι θα έχουν 
κακό τέλος και μάλλον δεν θα ζή-
σουν πολλά χρόνια με τον τρόπο 
που επιλέγουν να ζουν. Τους εξη-
γούμε ότι κάνουν ό,τι κάνουν γιατί 
δεν μπορούν να είναι χαρούμενοι 
και ευτυχισμένοι με μια φυσιολο-

γική ζωή και τους λέμε ότι πραγ-
ματικά τους λυπόμαστε, γιατί είναι 
βέβαιο ότι αυτοί οι τύποι δεν προ-
έρχονται από κανονικές οικογένει-
ες, αλλά κάτι έχει πάει πολύ στραβά 
στη ζωή τους. Δεν τους εχθρευόμα-
στε, τους οικτίρουμε. Και κυρίως 
δεν τους αποθεώνουμε κιόλας!

Αν από τα τραγουδάκια του 
Snick και του Light και του Τραν-
νού και των άλλων «παιδιών» αφαι-
ρέσουμε τους στίχους και τα άθλια 
βίντεο κλιπ -που είναι σαν να έχουν 
γυριστεί σε επαύλεις παραγωγής 
τσόντας- αν αφήσουμε δηλαδή μό-
νο τη μουσική, μπορεί και να μας 
αρέσει. Η τραπ είναι βασικά ραπ 
και τη ραπ την αγαπούμε. Ε ας γρά-
ψει κανείς κανέναν καινούριο στί-
χο, παθιάρικο, φρέσκο, έξυπνο, 
ανατρεπτικό. Χωρίς άσπρες σκό-
νες και σιδερικά. Δεν υπάρχει κα-
νείς να μας εξιτάρει; Δεν μπορεί. 
Υπάρχει σίγουρα.

Όσο για τις μάπες που έπεσαν, 
#cancel_μπούρδες.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ/

Δεν πέφτουμε από
τα σύννεφα που

υπάρχουν γύρω μας 
πιτσιρικάδες-drug 

dealers και
κυκλοφορούν

με ασύμβατα για
την ηλικία τους

πανάκριβα αυτοκίνητα 
ή τα ακριβά -γιατί

όχι- smartάκια
με τη μουσική τέζα,

αλλά και 2-3 σιδερικά. 

Καίτη Γαρμπή: Αυτοί
είναι τσαμπουκάδες με όπλα
και μπράβους - Ας τους
απομυθοποιήσουμε 

Μα πώς είναι δυνατόν τα σημερινά παιδιά στην πλειοψηφία 
να έχουν αυτούς τους τύπους για πρότυπα; Αυτούς τους τσα-
μπουκάδες που κυκλοφορούν με όπλα και μπράβους και οι 
στίχοι και τα βίντεό τους μιλάνε για βία, ναρκωτικά, πορνεία, 
σεξισμό και οπλοκατοχή.

Γιατί βραβεύονται, γιατί καν καλούνται σε αυτή τη γιορτή 
της μουσικής; Πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας, να τους 
εξηγήσουμε τι πραγματικά λέει αυτό που ακούνε.  Και επει-
δή ουδέν κακό αμιγές καλού, ας ελπίσουμε ότι αυτό που έγι-
νε θα τους απομυθοποιήσει στα μάτια των παιδιών που τους 
ακούνε φανατικά και είναι τα είδωλά τους. 
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Τ
α επόμενα 24ωρα θα 
είναι καθοριστικά για 
τον τρόπο που θα κλεί-
σει η υπόθεση του θα-

νάτου των παιδιών από την Πάτρα, 
που συγκλόνισε όσο καμία άλλη 
το πανελλήνιο. Το τελικό πόρισμα 
των ιατροδικαστών και για τα άλλα 
δυο παιδιά την Μαλένα και την Ίρι-
δα, βρίσκεται στα χέρια των έμπει-
ρων αξιωματικών του Τμήματος 
Εγκλημάτων κατά Ζωής. Μετά την 
ολοκλήρωση των συμπληρωματι-
κών καταθέσεων των συγγενικών 
προσώπων των άμεσα εμπλεκομέ-
νων, η υπόθεση παίρνει το δρόμο 
της προς την ανακρίτρια και τους ει-
σαγγελείς.

Tι περιμένει;
Ο Μάνος Δασκαλάκης, που θεωρείται 
πρόσωπο «κλειδί» στην όλη ιστορία, 
μετά την τελευταία πολύωρη κατάθεσή 
του στο Ανθρωποκτονιών στην Αθήνα 
την προηγούμενη εβδομάδα, παραμέ-
νει κλεισμένος στον εαυτό του, χωρίς 
περιέργως να έχει λάβει ξεκάθαρη θέ-
ση μετά τις τελευταίες εξελίξεις,  παρά 
τις δηλώσεις που του αποδίδονται.

Αναφέρει χαρακτηριστικά «δεν μι-
λάω σε κανέναν, δεν υπάρχει λόγος να 
απολογηθώ σε κανέναν, εκεί που πρέ-
πει να μιλήσω έχω μιλήσει. Δεν κατα-
λαβαίνω αυτό το “κάτι πρέπει να πεις” 
που ακούω. Δεν έχω ανάγκη να ακου-
στώ αυτή τη στιγμή. Όταν θέλω θα το 
κάνω, ξέρω το πώς».

Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Today Press, ο Μάνος Δασκαλάκης 
περιμένει να λάβει το πόρισμα των ια-
τροδικαστών επίσημα στα χέρια του 
και να το μελετήσει, πριν τοποθετηθεί 
δημοσίως. Την προηγούμενη φορά, 
όταν και δήλωσε υποστήριξη της κα-
τηγορίας, δέχτηκε, όπως λέει, επικρί-
σεις για το πώς και ενώ υποστήριζε τη 
σύζυγό του, την ίδια ημέρα των διώ-
ξεων εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι 
η Τζωρτζίνα έχει δολοφονηθεί. Σύμ-
φωνα με το περιβάλλον του, τα όσα 
αποδεικνύονται του φαίνονται αδια-
νόητα, καθώς «ποτέ δεν του πήγε το 
μυαλό ότι η γυναίκα του θα έκανε κα-
κό στα παιδιά της». 

Τώρα που υπάρχουν προφανείς 

ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και 
για τα τρία παιδιά, θέλει να είναι από-
λυτα βέβαιος, με αποδείξεις ότι όλα έγι-
ναν έτσι όπως περιγράφονται από τη 
δικογραφία. «Και αυτό, γιατί βλέπει 
ένα πόρισμα που βγήκε μετά από δύο 
χρόνια, ανατρέποντας άλλα δύο επί-
σημα πορίσματα. Δεν μπορεί να είναι 
βέβαιος αυτή τη στιγμή, ούτε κανένας 
μπορεί να είναι βέβαιος».

Δεν αποκλείεται μάλιστα όταν 
όλα αυτά αποδειχθούν να στραφεί 
και κατά του ελληνικού Δημοσίου δι-
εκδικώντας αποζημίωση καθώς λόγω 
λανθασμένων εκτιμήσεων και πορι-
σμάτων επίσημων φορέων του κρά-
τους, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, 
έχασε δυο παιδιά. 

Φήμες λένε ότι ο Δασκαλάκης θα στραφεί εναντίον 
του ελληνικού δημοσίου, διεκδικώντας αποζημίωση 

καθώς «λόγω λανθασμένων εκτιμήσεων και 
πορισμάτων επίσημων φορέων του κράτους, της 

ιατροδικαστικής υπηρεσίας, έχασε παιδιά» 

Καλά κρατεί ο πόλεμος ανάμεσα 
στην ιατροδικαστή Αγγελική Τσιό-
λα και την παθολογοανατόμο που 
εξέτασε την Ίριδα, Αντιγόνη Μη-
τσέλου, καθώς στο πόρισμά τους 
για την Ίριδα, την άνοιξη του 2021, 
κατέληγαν στο συμπέρασμα πως το 
βρέφος πέθανε από αγενεσία φλε-
βόκομβου και όχι ασφυξία. 

Η παθολογοανατόμος από τα 
Ιωάννινα, υποστηρίζει τώρα πως 
η ιατροδικαστής Πατρών της είχε 

αποκρύψει στοιχεία και πως σε κά-
θε περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για 
το τελικό πόρισμα. «Την αιτία θανά-
του τη γράφει ο ιατροδικαστής, όχι 
ο παθολογοανατόμος. Είμαι κα-
λή παθολογοανατόμος και περιέ-
γραψα όλα τα ευρήματα, που είναι 
ίδια με αυτά που βρήκαν στην Αθή-

να. Η κυρία αυτή (Αγγελική Τσι-
όλα) έπρεπε να συγκρίνει, τα δικά 
της ευρήματα με τα δικά μου και να 
γράψει την αιτία θανάτου. Εγώ δεν 
ευθύνομαι για την αιτία θανάτου. Η 
απόφαση και η ευθύνη της απόφα-
σης είναι του ιατροδικαστή που έχει 
αναλάβει το περιστατικό». 

Η Αντιγόνη Μητσέλου υποστη-
ρίζει πως τον Μάρτιο του 2021 ρω-
τούσε επίμονα την Αγγελική Τσιό-
λα τι νεκροψιακά και τι νεκροτομικά 
ευρήματα είχε εντοπίσει και εκείνη 
της απαντούσε τίποτα. «Τίποτα, τί-
ποτα, δεν ανέφερε τίποτα. Το μό-
νο που μου είπε και γι’ αυτό έκανα 

φύλλο και φτερό την καρδιά είναι 
ότι το πρώτο παιδάκι πέθανε από 
ανακοπή. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή 
η ιστορία, που όλοι με ρώτησαν για 
τον φλεβόκομβο, εγώ δεν είπα τίπο-
τα για τα υπόλοιπα ευρήματα για να 
μην την εκθέσω. Λοιπόν όχι, τώρα 
είναι καιρός και εγώ να ανταποδώ-
σω κατά κάποιο τρόπο». 

Η Αγγελική Τσιόλα που σήμε-
ρα δέχεται πανταχόθεν βέλη για 
παραλείψεις στην έκθεσή της, απα-

Η σύγκρουση των… γιατρών

Τι περιμένει ο πατέρας των τριών νεκρών παιδιών
στην Πάτρα, για να πειστεί ότι η Ίριδα, η Μαλένα και

η Τζωρτζίνα δολοφονήθηκαν από τα χέρια της Πισπιρίγκου;
Το θρίλερ του 
τελευταίου 
πενταμήνου φτάνει 
στο τέλος του 

ΠΟΎ ΤΟ ΠΆΕΙ Ο ΜΆΝΟΣ ΠΟΎ ΤΟ ΠΆΕΙ Ο ΜΆΝΟΣ 

Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος
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ντά με σκληρή γλώσσα μέσω της 
Today Press. «Η κυρία Μητσέλου 
είχε όλες τις πληροφορίες από μέ-
να, όλα τα στοιχεία. Εκείνη επέμενε 
στο σπάνιο εύρημά της και συνέδε-
σε όλα τα ευρήματα των λοιπών ορ-
γάνων με τη συγκεκριμένη σπάνια 
παθολογική οντότητα. Έθεσε δε, η 
ίδια, το ίδιο εύρημα ως αιτία θανά-
του του βρέφους».

Σε ό,τι αφορά το πανάκι που δεν 
περιέχεται στην έκθεση της και θυ-

μίζοντας πως ήταν εκείνη που κινη-
τοποίησε τις αρχές για την υπόθε-
ση και τους περίεργους θανάτους 
χωρίς παθολογικό αίτιο με επίσκε-
ψή της στην εισαγγελία, υποστη-
ρίζει, «Το πανάκι δεν περιλαμβά-
νεται στην έκθεση γιατί δεν είναι 
έκθεση τεχνικού συμβούλου, αλλά 

ιατροδικαστή. Ποτέ στις ιατροδικα-
στικές εκθέσεις δεν περιλαμβάνο-
νται στοιχεία ή πειστήρια μιας υπό-
θεσης. Αυτό είναι δουλειά άλλων». 

Για το πανάκι, ενημέρωσε αρ-
μοδίως έχοντες την ευθύνη της 
έρευνας πολλές φορές και μετά τη 
δική της επιμονή, όπως λέει, πα-
ρελήφθη τελικά ως πειστήριο της 
έρευνας στις αρχές Μαΐου.

Η ιατροδικαστής Πατρών έχει 
δώσει κατάθεση, στην οποία δί-

νονται σαφείς απαντήσεις σε όσα 
ακούγονται το τελευταίο διάστημα 
και περιγράφει τις  διάσπαρτες ορο-
αιματηρές κηλίδες στο πανάκι, δη-
λαδή υγρό από πνεύμονες μαζί με 
αίμα (πνευμονορραγία), που όπως 
υποστηρίζει εντόπισε και την έκα-
ναν τότε να πάει την υπόθεση στον 
εισαγγελέα. Ο φλεβόκομβος στον 
οποίο είχε στηριχθεί η πρώτη έκ-
θεση για τον θάνατο της Ίριδας, 
ως εύρημα από τις νέες ιστολογι-

κές εξετάσεις, δεν έχει εξαιρεθεί. 
Τα καρδιογραφήματα του παιδιού 
όμως ήταν αρνητικά, άρα δεν θα 
μπορούσε, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, να αποτελέσει αιτία θα-
νάτου, γιατί πολύ απλά θα είχε οδη-
γήσει σε θάνατο το βρέφος από τις 
πρώτες ημέρες της ζωής του.

Μέχρι τα μέσα της επόμενης 
εβδομάδας οι εξελίξεις θα είναι 
καταιγιστικές, με την προσωπο-
ποίηση κατηγοριών και διώξε-
ων για όλους όσοι εμπλέκονται 
στον φρικτό βασανιστικό θάνα-
το των παιδιών.

Διώξεις για το πρόσωπο που 
προκάλεσε τον ασφυκτικό τους 
θάνατο, αλλά και για εκείνους 
που ενδεχομένως γνώριζαν, 
αλλά δεν έκαναν τίποτα για να 
προστατέψουν τη ζωή της Μαλέ-
νας και της Ίριδας. Είναι πιθανό, 
εκείνοι που σήμερα ισχυρίζο-
νται πως δεν είχαν αντιληφθεί 
κάποια ψυχοπαθολογική ή εμ-
μονική συμπεριφορά της ήδη 
κατηγορούμενης Ρούλας Πισπι-
ρίγκου, για τον θάνατο της με-
γάλης της κόρης Τζωρτζίνας, να 
βρεθούν αντιμέτωποι με την κα-

τηγορία της έκθεση ανηλίκου σε 
κίνδυνο.  

Και αν τα όλα όσα έχει πα-
ρακολουθήσει η κοινή γνώμη 
τους τελευταίους 5 μήνες απο-
τελούν την υπόθεση του αιώνα, 
σε ό,τι αφορά τα εγκληματολο-
γικά χρονικά της χώρας, η δίκη 
που θα ακολουθήσει σε περί-
που ένα χρόνο θα προκαλέσει 
την ίδια, ίσως και μεγαλύτερη 
αίσθηση.

Ο λόγος είναι σαφής και 
αφορά στα ενδεχόμενα κενά και 
παραλήψεις των δύο πρώτων 

ιατροδικαστικών εκθέσεων, που 
έδωσαν διαφορετικό αίτιο θανά-
του για τα δυο παιδιά και αφή-
νουν μεγάλο περιθώριο ανάπτυ-
ξης υπερασπιστικών ισχυρισμών 
στην κατηγορούμενη. 

Σύμφωνα με το νέο πόρισμα 
Καρακούκη–Καλογρηά, αν και 
τα αποτελέσματα των τοξικολο-
γικών εξετάσεων για τη Μαλέ-
να και την Ίριδα έδειξαν πως για 
τον θάνατό τους δεν ευθύνεται 
κάποια τοξική ουσία, όπως στη 
Τζωρτζίνα, οι ιστολογικές εξε-
τάσεις οδηγούν αδιαμφισβήτη-

τα  στο συμπέρασμα πως τα δύο 
κοριτσάκια υπέστησαν ασφυκτι-
κό θάνατο.

Για την Ίριδα, το 6 μηνών 
βρέφος της οικογένειας Δα-
σκαλάκη, το πανάκι που βρέ-
θηκε στην κούνια του παιδιού, 
αποτελεί στοιχείο «κλειδί» για 
τα αίτια του θανάτου του. Τα ερ-
γαστήρια έδειξαν ότι οι 6 κηλί-

δες αίματος προέρχονται από 
το τραύμα στο εσωτερικό της 
στοματικής κοιλότητας του παι-
διού, και πως το κομμάτι ύφα-
σμα χρησιμοποιήθηκε από το 
πρόσωπο που του στέρησε τη 
ζωή, για να αποφράξει τις αε-
ροφόρους οδούς, με συνέπεια 
έναν οδυνηρό θάνατο. 

Και μόνο αν σκεφτεί κανείς 
πως κάποιος άντεχε να βλέπει 
ένα βρέφος να σπαρταρά για 
περισσότερο από ένα λεπτό, 
στην προσπάθειά του ανασάνει 
πριν εκπνεύσει, γίνεται αντιλη-
πτό το μέγεθος της ψυχρότητας 
και σκληρότητας του αποφασι-
μένου δράστη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ/

Έρχονται νέες διώξεις 

Ο Μάνος Δασκαλάκης, που 
θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» 

στην όλη ιστορία, μετά την 
τελευταία πολύωρη κατάθεσή 

του στο Ανθρωποκτονιών 
στην Αθήνα την προηγούμενη 

εβδομάδα, παραμένει 
κλεισμένος στον εαυτό του, 

χωρίς περιέργως να έχει 
λάβει ξεκάθαρη θέση μετά τις 

τελευταίες εξελίξεις
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ΟΙ «ΠΡΆΣΙΝΟΙ» ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ 
βουλευτές της Άττικής

Σ
ε θέση μάχης για τις επικεί-
μενες εκλογές είναι και το 
Πράσινο Κίνημα, που εκ-
φράζει τον «πράσινο» χώρο 

στην Ελλάδα. Οι πιθανότητες εκλογιμό-
τητας είναι πάρα πολλές και τα ψηφοδέλ-
τια καταρτίζονται και ετοιμάζονται για τις 
επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Το Πράσινο Κίνημα θα στηριχθεί 
στη μεγάλη εκλογική επιτυχία των Πε-
ριφερειακών εκλογών του 2019, όπου 
στην Αττική με αυτόνομο σχήμα εισέ-
πραξε 30.000 ψηφοδέλτια, εκλέγοντας 
δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους. 
Αντίστοιχη επιτυχία υπήρξε και στα 
«πράσινα» ψηφοδέλτια του Πράσινου 
Κινήματος σε Θεσσαλία και Πελοπόν-
νησο. Με δεδομένο ότι στις εκλογές του 
2019, ο επικεφαλής του Πράσινου Κινή-
ματος, Κώστας Καλογράνης, βρισκόταν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νο-
σοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας, 
τώρα που έχει επανέλθει, υπάρχει αισι-
οδοξία, αφού τα ψηφοδέλτια είναι πολ-
λαπλώς ισχυροποιημένα. Ο στόχος του 
Πράσινου Κινήματος για την Αττική εί-
ναι τα 70.000 ψηφοδέλτια. Αν ο στόχος 
επιτευχθεί, τότε το Πράσινο Κίνημα βά-
ζει σοβαρή υποθήκη να είναι στη Βουλή. 
Μάλιστα, πρόσφατα ο επικεφαλής του 
Περιφερειακού σχήματος του Πράσινου 
Κινήματος, Νίκος Παπαδάκης, εκλέχτη-
κε από τους αυτοδιοικητικούς (περιφε-
ρειακούς και δημοτικούς συμβούλους), 
ως ο πρώτος «πράσινος» αντιπρόεδρος 
του ΕΔΣΝΑ, για να τρέξουν στην Αττι-
κή τα θέματα Ανακύκλωσης. Μία σημα-
ντική επιτυχία που ενδυνάμωσε περισ-
σότερο το Πράσινο Κίνημα. Κι ενώ οι 
πρώτοι «πράσινοι» υποψήφιοι βουλευ-
τές που σας παρουσιάζουμε έχουν ήδη 
κλειδώσει, υπάρχουν συζητήσεις με αρ-
κετούς αυτοδιοικητικούς, που θέλουν να 
ενταχθούν στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από 
15 ημέρες, αντιπροσωπεία του Πράσι-
νου Κινήματος συμμετείχε στο Συμβού-
λιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμμα-
τος, που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της 
Λετονίας. Στο περιθώριο του επίσημου 
προγράμματος έγιναν πολλές συζητή-
σεις για τις μεγάλες επιτυχίες του Πρά-
σινου Κινήματος σε όλη την Ευρώπη. 
Μάλιστα, υπήρξε και ιδιαίτερη επαφή 
με τον πρώτο «πράσινο» πρωθυπουργό, 
τον Dritan Abazovic από το Μαυροβού-
νιο. Η πεποίθηση όλων είναι ότι ήρθε η 
ώρα και στην Ελλάδα να εκπροσωπη-

θεί αυτόνομα ο «πράσινος» χώρος στο 
Κοινοβούλιο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες 
στην Ευρώπη που δεν υπάρχει αυτόνο-
μη «πράσινη» κοινοβουλευτική ομάδα. 

Κι ενώ οι συζητήσεις για την ενοποί-
ηση του «πράσινου» χώρου είναι σε εξέ-
λιξη, στο Πράσινο Κίνημα έχουν ήδη 
«κλειδώσει» οι πρώτες υποψηφιότητες. 

Στην Α’ Αθηνών, θα κατέλθει η Συμπρό-
εδρος Ρία Ακρίβου, η οποία σε αυτή την 
εκλογική περιφέρεια, σε παλαιότερη 
εκλογική αναμέτρηση είχε συγκεντρώ-
σει περίπου 9.000 ψήφους. Μαζί της θα 
είναι ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα-
τος και γνωστός δημοσιογράφος, Νί-
κος Καραμπάσης (σ.σ. ο πρώην Υπεύ-
θυνος Επικοινωνίας του ΜεΡΑ25, στον 

οποίο πιστώθηκε εν πολλοίς η είσοδος 
στη Βουλή, το 2019). Επίσης, ο γνωστός 
δικηγόρος Γιώργος Σκούτας και το υψη-
λόβαθμο στέλεχος ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων Ερρίκος Λιάπης, όπως επί-
σης και από τη Συντονιστική Γραμματεία 
της νεολαίας του Πράσινου Κινήματος, 
η Κατερίνα Βάλλα. Ίσως να είναι υπο-
ψήφιος και ο γνωστός συγγραφέας-δη-

μοσιογράφος και επικεφαλής της Επι-
τροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του 
Πράσινου Κινήματος, Χρήστος Χαλα-
ζιάς. 

Στο Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών 
θα είναι υποψήφιοι οι δύο Περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι του Πράσινου Κινή-
ματος. Ο επικεφαλής του περιφερεια-
κού σχήματος και Αντιπρόεδρος του 
ΕΔΣΝΑ, Νίκος Παπαδάκης, και ο Πα-
ναγιώτης Αλεβίζος. Μαζί τους θα είναι 
και ο ελεύθερος επαγγελματίας Μιχά-
λης Βιρβίλης, ο οποίος δραστηριοποιεί-
ται με τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά 
και ο απόστρατος υποναύαρχος του Λι-
μενικού Κώστας Γκώνιας, ο οποίος εί-
ναι γνωστός για τη συγγραφή των δι-
καιωμάτων των θαλάσσιων επιβατών, 
που έτυχαν και νομοθετικής ρύθμισης. 
Στο Νότιο Τομέα, θα είναι και ο δικηγό-
ρος Μανώλης Δημητρέλης, αλλά και 
η Ειρήνη Ξανθοπούλου, η οποία έκα-
νε εξαιρετική επίδοση στις περιφερεια-
κές εκλογές. 

Στο Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών 
θα είναι ο γνωστός αυτοδιοικητικός, 
επικεφαλής του Οργανωτικού Τομέα 
του Πράσινου Κινήματος και υποψήφι-
ος δήμαρχος Χαλανδρίου, Άγγελος Ντα-
βίας. Μαζί του, ο γνωστός ασφαλιστής 
Νίκος Αλεξανδρής, ο ελεύθερος επαγ-
γελματίας Κώστας Βουβουδάκης, ο ει-
δικός για θέματα υδάτων Τάκης Μεταξά-
τος, η επιχειρηματίας Χρυσαυγή Μακρή 
και η τραπεζική υπάλληλος Γιούλη Κα-
τσουλιέρη. Ίσως να είναι υποψήφια και 
η δημοσιογράφος και μέλος του Πολιτι-
κού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήμα-
τος, Έλενα Χορέβα. 

Στο Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, ο 
(εκ μετεγγραφής από το ΜεΡΑ 25), οι-
κονομολόγος και Πρόεδρος του Πράσι-
νου Ιδρύματος, Γιάννης Κυριακόπουλος, 
όπως επίσης και ο Διευθυντής του Πρά-
σινου Ιδρύματος, Χαράλαμπος Κόττης. 
Μαζί τους θα είναι και απόστρατος στρα-
τιωτικός Αμβρόσιος Χριστοδούλου, ενώ 
υπάρχουν συζητήσεις και με τρεις γυναί-
κες που προέρχονται από την αυτοδιοί-
κηση.  Η Ανατολική Αττική θα είναι σί-
γουρα μία από τις εκλογικές περιφέρειες 
που θα έχει ο επικεφαλής Κώστας Κα-
λογράνης. Οι 8.000 ψήφοι που είχε λά-
βει σε παλαιότερη εκλογική αναμέτρη-
ση, αλλά και οι διασυνδέσεις που έχει 
με δημάρχους και υποψηφίους δημάρ-
χους, δεν αφήνουν περιθώρια αμφι-
βολίας. Μαζί του θα είναι το μέλος του 

Μετά το συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων,
στη μάχη των εθνικών εκλογών το Πράσινο Κίνημα.

1. Στην Ανατολική Αττική, ο επικεφαλής του εκλογικού σχήματος Κώστας Καλογράνης. 2. Ο Περιφερεικός 
Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Καραμπάσης, 
από το συνέδριο των Ευρωπαίων Πρασίνων στα ψηφοδέλτια του Πράσινου Κινήματος.  3. Ο Νίκος 
Καραμπάσης με τον πρώτο «πράσινο» πρωθυπουργό, τον Dritan Abazovic του Μαυροβουνίου. 4. Στο 
Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ο αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπαδάκης. 5. Στο Δυτικό Τομέα της 
Β’ Αθηνών, ο οικονομολόγος Γιάννης Κυριακόπουλος. 6. Στην Α’ Πειραιώς, ο Γενικός Γραμματέας του 
κόμματος Λάμπρος Σπάθης. 7. Στο Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών, ο υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου 
Άγγελος Νταβίας. 8. Στην Α’ Αθηνών, η Συμπρόεδρος του Πράσινου Κινήματος Ρία Ακρίβου. 
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του Γιώργου Γκόντζου
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M 
ε κεντρικό σύνθημα 
«Η Αττική αλλάζει. 
Το ΕΣΠΑ στην πό-
λη σου», η Περιφέ-

ρεια Αττικής, με πρωτοβουλία του 
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, 
διοργανώνει θεματικές συναντήσεις 
υπό τη μορφή workshop -μία σε κά-
θε Περιφερειακή Ενότητα- για την 
παρουσίαση των έργων του ΕΣΠΑ 
που βρίσκονται σε υλοποίηση, ενόψει 
και της νέας διαχειριστικής περιόδου 
του ΠΕΠ 2021-2027.

Στο πλαίσιο των workshops, η 
Διοίκηση και τα αρμόδια υπηρεσι-
ακά στελέχη της Περιφέρειας Αττι-
κής θα παρουσιάσουν, επίσης, το έρ-
γο που έχει μέχρι στιγμής υλοποιηθεί 
μέσα από την αξιοποίηση των κοινοτι-
κών κονδυλίων, αλλά και των πόρων 
της Περιφέρειας, καθώς και τον στρα-
τηγικό σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ. 

Επίσης, σε όλες τις ημερίδες 
προβλέπεται να υπάρξει ένας ουσια-
στικός διάλογος με τους δημάρχους, 

προκειμένου να καθορισθούν από 
κοινού τα επόμενα βήματα υλοποίη-
σης του αναπτυξιακού σχεδιασμού 
της Περιφέρειας, που αγγίζει το σύ-
νολο των δήμων του Λεκανοπεδίου. 

Ο κύκλος των εκδηλώσεων ξε-
κινά από την Περιφερειακή Ενότητα 
της Ανατολικής Αττικής, την προσε-
χή Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 
10.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δημαρχείου Κορωπίου (Λ. Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου 47- Κορωπί). (Επι-
συνάπτεται πρόγραμμα).

Ο προγραμματισμός των επόμε-
νων workshops, τα οποία θα έχουν 
τετράωρη διάρκεια (10.00 – 14.00) 
έχει ως εξής:
- Π.Ε. Δυτικής Αθήνας: Παρασκευή 
8 Ιουλίου - ΚΥΒΕ Περιστερίου
- Π.Ε. Νότιου Τομέα: Τρίτη 12 Ιουλί-
ου - Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου
- Π.Ε. Νήσων: Πέμπτη 14 Ιουλίου - 
Κτήριο Αντιπεριφέρειας  Πειραιά
- Π.Ε. Κεντρικού Τομέα: Τρίτη 19 Ιου-
λίου -  Μουσείο Ακρόπολης

- Π.Ε. Βόρειου Τομέα: Πέμπτη 21 
Ιουλίου - Δημαρχείο Αμαρούσιου
- Π.Ε. Πειραιώς: Τρίτη 26 Ιουλίου - 
Αίθουσα ΕΒΕΠ, Πειραιάς
- Π.Ε. Δυτικής Αττικής: Πέμπτη 28 
Ιουλίου - Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Γ. Πατούλης: Περιφέρεια
και Δήμοι ενώνουμε δυνάμεις, 
πάμε την Αττική μπροστά.
Με αφορμή τη διοργάνωση των θε-
ματικών εκδηλώσεων για το ΕΣΠΑ, 
ο Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε 
τα εξής: «Στην Περιφέρεια Αττικής 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα κατασκευής νέων έργων 
υποδομής κι υλοποίησης μιας σει-
ράς παρεμβάσεων με έντονο κοινω-
νικό πρόσημο, που απλώνονται σε 
όλους τους δήμους του Λεκανοπεδί-
ου. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται πε-
ρίπου 2.000 έργα, προϋπολογισμού 
€2 δις, τα οποία χρηματοδοτούνται 
κυρίως από το ΕΣΠΑ. Είμαστε ιδι-
αίτερα χαρούμενοι, καθώς μετά από 

συστηματικές προσπάθειες καταφέ-
ραμε να εξασφαλίσουμε για το νέο 
ΕΣΠΑ αύξηση 60%, κάτι που μετα-
φράζεται σε €1.6 δις διαθέσιμα για 
σημαντικά έργα σε όλη την Αττική.

Οι θεματικές συναντήσεις που 
διοργανώνουμε σε κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα στοχεύουν στο να 
κάνουμε ακόμη πιο στενή και ου-
σιαστική τη συνεργασία μεταξύ της 
Περιφέρειας και των δήμων, με σκο-
πό την προώθηση ουσιαστικών λύ-
σεων πάνω στα μεγάλα προβλήματα 
που αφορούν τους πολίτες των τοπι-
κών μας κοινωνιών. Για έναν μήνα 
ανοίγουμε έναν εποικοδομητικό δη-
μόσιο διάλογο μεταξύ των δύο βαθ-
μών της Αυτοδιοίκησης, αλλά και με 
τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις κά-
θε περιοχής, ώστε να πετύχουμε τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του 
ΕΣΠΑ, του πολύτιμου αυτού χρη-
ματοδοτικού εργαλείου, που αποτε-
λεί πυλώνα ανάπτυξης, ελπίδας και 
προοπτικής για την Αττική». 

Διοργάνωση workshops από την Περιφέρεια Αττικής για το νέο ΕΣΠΑ 

«Ή ΆΤΤΙΚΉ ΆΛΛΆΖΕΙ»
Το ΕΣΠΆ στην πόλη σου

Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Κινήματος Βαγγέλης Θεοδώρου, που 
έκανε εξαιρετική εμφάνιση στις περιφε-
ρειακές εκλογές. Επίσης, ο μαραθωνο-
δρόμος και επικοινωνιολόγος Ανδρέας 
Καλογερόπουλος. Θεοδώρου και Κα-
λογερόπουλος εκπροσωπούν και την 
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
μία, αφού προεδρεύουν σε ΚΟΙΝΣΕΠ 
με οικολογικό χαρακτήρα. Από τη νεο-
λαία του Πράσινου Κινήματος, θα είναι 
ο Μιχάλης Χατζηαγγελής, ο οποίος εί-
ναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. 
Στο ψηφοδέλτιο θα είναι, επίσης, και ο 
προπονητής μπάσκετ Κώστας Φώτσης, 
που επίσης έκανε εξαιρετική εμφάνιση 
στις περιφερειακές εκλογές. 

Στη Δυτική Αττική, θα είναι υπο-
ψήφιοι ο γνωστός συνδικαλιστής των 
λαϊκών αγορών, Νίκος Ντούρος. Μαζί 
του θα είναι και η Αναστασία Κριεκού-
κη, η οποία ήταν πρώτη στις περιφερεια-
κές εκλογές και έχασε για λίγο την έδρα 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στην Ά  Πειραιά υπάρχει συνωστι-
σμός από… γυναίκες. Σίγουρες θεω-
ρούνται οι Παναγιώτα Κουβάτσου και 
Κωνσταντίνα Μπόγρη, οι οποίες έκα-
ναν εξαιρετική εμφάνιση στις περιφε-
ρειακές εκλογές. Στο ψηφοδέλτιο θα 
είναι και ο Γενικός Γραμματέας του κόμ-
ματος, Λάμπρος Σπάθης. 

Στη Β΄ Πειραιά, μαζί με τη Χρυ-
σούλα Δέδε, η οποία ήταν πρώτη στο 
Περιφερειακό ψηφοδέλτιο, θα είναι 
και ο αυτοδιοικητικός δημοσιογράφος 
Πέτρος Κουβάτσος. Επίσης, θα υπάρ-
χει εκπροσώπηση και από τη νεολαία 
του Πράσινου Κινήματος. Πιθανόν να 
είναι υποψήφιος και ο πρώτος Γενικός 
Γραμματέας του Πράσινου Κινήματος 
και ιστορικό στέλεχος της αυτοδιοίκη-
σης, Λουκάς Τουμαζάτος.  

Το «Πράσινο Κίνημα» έχει κλει-
δώσει σε όλη την Ελλάδα περίπου 200 
υποψηφίους βουλευτές και είναι σε ανα-
μονή για το αποτέλεσμα των διεργασι-
ών της ενοποίησης του Πράσινου χώ-
ρου. Καταλυτική ημερομηνία είναι η 
10η Ιουλίου. Αν μέχρι τότε δεν έχει ευ-
οδωθεί η ενοποίηση του Πράσινου χώ-
ρου, το Πράσινο Κίνημα θα προχωρή-
σει κλείνοντας τα ψηφοδέλτια σε όλη 
την Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, 
όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν, 
ο επικεφαλής Κώστας Καλογράνης 
έχει βάλει βέτο να μην συμμετέχει σε 
καμία συζήτηση ενοποίησης του πρά-
σινου χώρου ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, 
τον οποίο θεωρεί πολιτικά εθνομηδενι-
στή. Μάλιστα, θέλοντας να τονίσει τον 
πατριωτικό χαρακτήρα του Πράσινου 
Κινήματος, η δεύτερη έδρα που θα δη-
λώσει θα είναι η Ροδόπη. Και αυτό, για 
να υπερασπιστεί σημειολογικά την πά-
για θέση του Πράσινου Κινήματος, να 
πάψει να λειτουργεί το τουρκικό προξε-
νείο στην Κομοτηνή και να συγχωνευ-
τεί με αυτό της Θεσσαλονίκης. 
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Ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Πα-
λαιάς Φώκαιας, Νάσος Παπου-
τσής, απάντησε στη Βανίτα Σο-
φρώνη, όταν εκδήλωση της 

ΔΕΕΠ, την έκανε προεκλογική φιέστα του 
συζύγου της 

Η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Ατ-
τικής Βανίτα Σοφρώνη, στην εκδήλωση του 
Τομέα Πολιτισμού, που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 17 Ιουνίου, στο θεατράκι της 
Παλαιάς Φώκαιας, με σκοπό να αποτιμήσει 
φόρο τιμής για τα 100 χρόνια από τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή... δεν δίστασε να αδρά-
ξει την ευκαιρία και να τη μετατρέψει σε προ-
εκλογική συγκέντρωση για τον σύζυγό της, 
πρώην Δήμαρχο Σαρωνικού, Γιώργο Σο-
φρώνη, οδηγώντας την σε κινήσεις μικροπο-
λιτικής.

Εύλογα θα αναρωτηθείτε «ΓΙΑΤΙ; Γιατί η 
παρουσία του μεγαλύτερου μέρους της δημο-
τικής αρχής Σαρωνικού φάνηκε να της προ-
κάλεσε πανικό αρχικά και εκνευρισμό λίγο 
αργότερα.

Δεν περίμενε μάλλον να δώσουν το «πα-
ρών» σχεδόν όλοι οι Αντιδήμαρχοι και η 
Πρόεδρος του Δ.Σ του Δήμου Σαρωνικού 
και όταν της ζητήθηκε να απευθύνει ένα σύ-
ντομο χαιρετισμό, ένας μόνο... αρνήθηκε λέ-
γοντας ό,τι θα μιλήσει ο Πρόεδρος της Κοινό-
τητας Παλαιάς Φώκαιας, Νάσος Παπουτσής.

Προς τιμήν του, όμως, ο κος Παπουτσής 
της τόνισε ότι βάσει του πρωτοκόλλου θα πρέ-
πει να καλέσει στο βήμα τον τοπικό Αντιδή-
μαρχο για να πάρει «σάρκα και οστά» λίγο 

αργότερα αυτό με την κα Σοφρώνη να λέει: 
«θα μας μιλήσει και ο Αντιδήμαρχος Παλαι-
άς Φωκαίας εκτός προγράμματος».

Η σύζυγος του πρώην Δημάρχου Σαρω-
νικού, μάλιστα, προκειμένου να στρέψει όλα 
τα φώτα στον Γιώργο Σοφρώνη δεν ανέφε-
ρε ούτε καν τους Δημοτικούς Συμβούλους της 
παράταξής του.

Και το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν η επι-
λογή-απόφαση της κας Σοφρώνη να «εξαφα-
νίσει» από το οπτικό και λεκτικό της πεδίο την 
κα Δήμητρα Ράπτη, η οποία εκτός από Πρόε-
δρος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρι-
στόδικος» του Δήμου Σαρωνικού, είναι πο-
λύ γνωστό και δυναμικό στέλεχος της Νέας 
Δημοκρατίας, αφού η παρουσία της στο κόμ-
μα έχει ξεκινήσει από το 1994, ως Γραμμα-
τέας της ΟΝΝΕΔ Καλυβίων, Στέλεχος της  
Ν.Ο.Δ.Ε  Αν. Αττικής αλλά και Υποψήφια 
Βουλευτής σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις 
(2009, 2012, 2015).

Στο δε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε και 
ανάρτησε στα social media, η Βανίτα Σο-
φρώνη ευχαρίστησε «τον Δήμο Σαρωνικού 
για την παραχώρηση του χώρου». Πάλι κα-
λά που κάνατε έστω αυτό κα Πρόεδρε! Στο 
δε φωτογραφικό υλικό που συνόδευε το Δελ-
τίο Τύπου, «ξέχασε» η κα. Σοφρώνη να βά-
λει φωτογραφία του Βουλευτή Ανατολικής 
Αττικής Βασίλη Οικονόμου, από τον σύντο-
μο χαιρετισμό που απηύθυνε..., διορθώνο-
ντας «εκούσια» το λάθος της λίγο αργότερα 
με ένα …story!!!

Κυρία Σοφρώνη θα πρέπει να μάθετε κά-
ποια στιγμή... να στέκεστε στο ύψος των πε-
ριστάσεων ως Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατο-
λικής Αττικής. Το γεγονός ό,τι ο σύζυγός σας 
είναι πρώην Δήμαρχος Σαρωνικού και εκ νέ-
ου υποψήφιος, δεν σας επιτρέπει τέτοιου εί-
δους συμπεριφορές και μην θεωρείτε σε κα-
μία περίπτωση ότι είστε στο απυρόβλητο. 
Αναρωτιόμαστε, αυτά δεν τα βλέπουν στο 
Οργανωτικό;   

Καλό Καλοκαίρι κα. Σοφρώνη με την ευ-
χή να βάλετε και εσείς στην καθημερινότητα 
σας τον Πολιτικό Πολιτισμό !

του Γιώργου Γκόντζου

Μαθήματα πολιτικού 
πολιτισμού στην κυρία 

Πυριτιδαποθήκη
ο Διόνυσος!
Δείτε πώς είναι
η κατάσταση
με τα ξερά κλαδιά 

Φωτογραφία αναγνώστη από την περιοχή 
Αϊ Γιάννης στην ΔΕ Ροδόπολης, του Δήμου Δι-
ονύσου, αποκαλύπτει σε τι κατάσταση βρίσκε-
ται ο Δήμος Διονύσου Ιούνιο μήνα, με 40 βαθ-
μούς κελσίου.

Τόνοι με τρίμματα από κοπή δέντρων μέ-
σα στο δάσος.

Γνωρίζει κάποιος να μας πει... ποιος και 
γιατί έχει ξεφορτώσει φορτηγά με υπολείμμα-
τα κοπής πεύκων στο δασάκι απέναντι από τον 
Άγιο Ιωάννη, στο γήπεδο στη Γαλήνη, και κυ-
ρίως, ποτέ θα τα μαζέψουν; Τόση καύσιμη ύλη 
μαζεμένη εκεί αυτήν την περίοδο;; Δήμος Διο-
νύσου, έλεος!

Tα συμπεράσματα δικά σας...

Η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής 
Βανίτα Σοφρώνη, στην εκδήλωση του Τομέα 
Πολιτισμού, που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 17 Ιουνίου, στο θεατράκι της 
Παλαιάς Φώκαιας, με σκοπό να αποτιμήσει 
φόρο τιμής για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή... δεν δίστασε να 
αδράξει την ευκαιρία και να τη μετατρέψει σε 
προεκλογική συγκέντρωση για τον σύζυγό της, 
πρώην Δήμαρχο Σαρωνικού, Γιώργο Σοφρώνη, 
οδηγώντας την σε κινήσεις μικροπολιτικής. 
ΔΕΞΙΑ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς 
Φώκαιας, Νάσος Παπουτσής.
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K 
αμιά φορά ακούς κάποιες πληροφορίες και 
δεν θέλεις να τις πιστέψεις ή νομίζεις ότι κά-
ποιος σου κάνει πλάκα. Έτσι, λοιπόν, και 
σε μας ήρθε ένα πουλάκι (Ξέρετε, από αυ-

τά που κελαηδάνε και τα λένε με το νι και με το σίγμα) 
και μας είπε ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, κος Θέμης Οικονόμου, τηλεφωνούσε στους Δημοτι-
κούς Συμβούλους και τους έλεγε να μην παραστούν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, στην 
ψήφιση του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να μην 
έχει απαρτία.

Επειδή μας φάνηκε παράλογο, αρχίσαμε να επικοι-
νωνούμε με κάποιους Δημοτικούς Συμβούλους και τε-
λικά αυτό επιβεβαιώθηκε.

Μετά, όμως, από αυτή την πράξη του, ο Πρόεδρος 
θα πρέπει να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα.

Επιδίωκε με αυτή τη στάση του τη μη ψήφιση του 
προϋπολογισμού, έτσι ώστε ο δήμος να μην μπορέσει 
να λειτουργήσει;

Να μην πληρωθούν, δηλαδή, οι υπάλληλοι, να μην 
υπάρχουν καύσιμα για τα απορριμματοφόρα, να μην λει-
τουργούν οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ, να μην προ-
χωρήσει κανένα έργο για να κάνει ο κος Οικονόμου 
πράξη τα σχέδιά του; Και θα πει κάποιος, «Ποια είναι τα 
σχέδια του;» Οι πράξεις του αυτές δείχνουν ότι θέλει να 
αποχωρήσει από τον συνδυασμό του κου Βρεττού, στον 
οποίον προσχώρησε με πολλές τυμπανοκρουσίες πριν 
δύο χρόνια. Φαίνεται θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο 

που χάραξε ο κος Αναγνωστόπουλος, αλλά δεν το κά-
νει ακόμα γιατί μάλλον θέλει να εισπράττει και το μισθό 
του προέδρου.

Αν τελικά δεν είναι έτσι κύριε πρόεδρε, δηλώστε 
ότι θεωρείτε τον κύριο Βρεττό άξιο δήμαρχο και ότι δεν 
πρόκειται να αποχωρήσετε από τον συνδυασμό.  Και για 
να αποφύγετε τις κασσάνδρες που θεωρούν ότι τελικά 
μένετε για τον μισθό σας, δώστε τον σε κοινωνικά ευ-
παθείς ομάδες του δήμου ή στα ΚΑΠΗ ή όπου αλλού 
νομίζετε εσείς. Κι αν δεν θέλετε να τα δώσετε εκεί, δώ-
στε τα σε συλλόγους που ασχολούνται με ωδικά πτηνά 
(γιατί έχω μία πληροφορία ότι σας αρέσουν και αυτά). 

Αποδείξτε τελικά ότι δεν είστε ο Δούρειος Ίππος του 
Δήμου Αχαρνών, γιατί αλλιώς, αρχίζουμε να πιστεύου-
με αυτά που σας έγραφε ο αντιδήμαρχος κος Μιχάλης 
Βρεττός, στο Facebook, ότι έχει φυράνει το μυαλό σας.

Υ.Γ. Επειδή, όμως, δεν απαντάτε κύριε πρόεδρε στα 
ερωτήματα που σας έχουμε απευθύνει σχετικά, όταν 
ήσασταν δήμαρχος Θρακομακεδόνων, θα αρχίσουμε 
να απαντάμε εμείς αντί για σας.

Απάντηση πρώτη: Γιατί είχατε κλείσει τη Λεωφό-
ρο Θρακομακεδόνων στα χαρτιά, ενώ περνούσε το λε-
ωφορείο της γραμμής; Μήπως έχει σχέση με κάτι οι-
κόπεδα που ψάχνατε εκεί πάνω, και ευτυχώς βρέθηκε 
κάποιος και σταμάτησε;

Έχετε δίκιο, κύριε Οικονόμου. Κάτι αλλάζει στον 
Δήμο Αχαρνών. Οι δημότες θα μάθουν πλέον ποιος εί-
ναι τελικά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Στέργιος Τσίρκας, οι σκιές
και τα βαρίδια του παρελθόντος
Διαχρονικά λάθη, παρανομίες, σκάνδαλα, παραλείψεις, 
αδιαφορία και εγκατάλειψη από τις δημοτικές αρχές του 
παρελθόντος, εξακολουθούν να πληρώνουν ακόμα και 
σήμερα οι δημότες Μαραθώνα. Για αυτό, θα ανοίξουμε τους 
φακέλους με τις αμαρτίες των προηγούμενων διοικήσεων 
του δήμου. Μαζεύουμε στοιχεία, έγγραφα και αποδείξεις 
για πολλά θέματα που έχουν μείνει στα συρτάρια, χρόνια 
τώρα, και κανείς δεν τολμούσε να αγγίξει. Θα γυρίσουμε 
πολλά χρόνια πίσω και δεν θα μείνει τίποτα που να μην βγει 
στην επιφάνεια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικά από αυτά 
που θα ασχοληθούμε: Πώς χάθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο 
του δήμου και σήμερα έχει καταλογιστεί στον δήμο το ποσό 
του €1.000.000. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτα πίσω πόσο 
€100.000 από ένα μαραθώνιο που είχε γίνει πολλά χρόνια 
πριν. Το πλαστό τιμολόγιο με το ενοικιαζόμενο ασθενοφόρο.  
Τα βιβλία του μαραθωνίου δρόμου, που έχουν εξαφανιστεί 
από τη ΜΕΔΗΜ.

Όλες οι αμαρτωλές περιπτώσεις της ΜΕΔΗΜ.
Τα εισιτήρια από το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, που 
κανείς δεν ξέρει πόσα έχουν κοπεί και πού έχουν πάει τα 
χρήματα. Τα έργα που είχαν δρομολογηθεί και δεν έγιναν 
ποτέ, για να μην  φανούν οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Οι 
διαταγές πληρωμών των παρελθόντων ετών. Αυτά και άλλα 
πολλά, θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να αναδεικνύουμε από την 
εφημερίδα Today Press. Θα περιμένουμε στη συνέχεια και 
τις αντιδράσεις του σημερινού δημάρχου Μαραθώνος, κου 
Στέργιου Τσίρκα, διότι, όπως γράψαμε πριν λίγες μέρες, σε 
ένα άρθρο σχετικά για το… καθαρό μητρώο, με το οποίο, 
πρέπει να πάει ο δήμαρχος στις εκλογές του 2023. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι στο πλάνο του Στέργιου Τσίρκα είναι να 
πάει στις εκλογές του 2023, έχοντας ξεμπερδέψει με τις… 
σκιές και τα βαρίδια του παρελθόντος. Έχοντας σπάσει 
τ’ αποστήματα, παρά τις αναπόφευκτες «δυσοσμίες» που 
θα προκύψουν και αγνοώντας το όποιο πολιτικό κόστος. 
Αν αποφύγει να σκαλίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος, 
θα το εκμεταλλευτούν οι αμαρτωλοί του παρελθόντος και 
θα  εμφανιστούν άσπιλοι, αμόλυντοι, αγνές Παρθένες… 
διότι για  αμαρτίες των παρελθουσών διοικήσεων, πολλοί 
πολίτες σήμερα βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Ο δήμαρχος 
θα πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια των κρατικών ελεγκτικών 
μηχανισμών (Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 
Σώμα Ειδικών Ελέγχων, Εισαγγελέα.) Οι αμαρτίες των 
περασμένων ετών έχουν ονοματεπώνυμο και οι ευθύνες 
θα πρέπει να αποδοθούν, και φυσικά, νομικά δεν έχει 
παραγραφεί καμία.  Ανοίγουμε τους φακέλους-αμαρτίες 
παρελθόντων ετών στον Δήμο Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
δεν ήθελε απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο

της Δευτέρας, στη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Θέμης Οικονόμου «Δούρειος 
Ίππος» στο συνδυασμό Βρεττού;



Τσιγάρα,
τα παράνομα 1
Στη δεύτερη θέση, ανάμεσα στα 
27 κράτη μέλη της Ε.Ε., παρέμει-
νε το 2021 η Ελλάδα, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της ετήσιας ανε-
ξάρτητης Έκθεσης της KPMG που 
διενεργήθηκε για λογαριασμό της 
Philip Morris International. Σε επί-
πεδο Ε.Ε., η κατανάλωση παράνο-
μων τσιγάρων αυξήθηκε κατά 3,9% 
το 2021, φτάνοντας τα 35,5 δισ. τσι-
γάρα (1,3 δισ. περισσότερα παράνο-
μα τσιγάρα συγκριτικά με το 2020), 
με τη Γαλλία να καταγράφει σημα-
ντική αύξηση στην κατανάλωση πα-
ράνομων τσιγάρων και να διατη-
ρεί την πρώτη θέση.  Στην Ελλάδα, 
παρά τις σημαντικές επιτυχίες κατά 
των οργανωμένων παράνομων δι-
κτύων που έχουν σημειώσει οι δι-
ωκτικές Αρχές και τις σημαντικές 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει 
η κυβέρνηση, το παράνομο εμπό-
ριο τσιγάρων εξακολουθεί να αποτε-
λεί μάστιγα, πλήττοντας τη δημόσια 
υγεία, την ασφάλεια των πολιτών 
και την οικονομία της χώρας.  

Τσιγάρα,
τα παράνομα 2 
«Το φαινόμενο του παράνομου 
εμπορίου τσιγάρων δεν είναι και-
νούριο. Απειλεί εδώ και χρόνια τα 
δημόσια έσοδα, αλλά και την ίδια 
την κοινωνία. Αυτό που είναι πε-
ρισσότερο ανησυχητικό είναι πως 
σήμερα επικρατούν, σε όλη την 
Ευρώπη, συνθήκες που μπορούν 
να κάνουν την κατάσταση ανεξέ-
λεγκτη. Οι έντονες πληθωριστικές 
πιέσεις, η αύξηση του κόστους δι-
αβίωσης και η συνακόλουθη μεί-
ωση της αγοραστικής δύναμης, 
καλλιεργούν το έδαφος για περαι-
τέρω αύξηση της ζήτησης των πα-
ράνομων τσιγάρων», σημείωσε ο 
κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρό-
εδρος της Παπαστράτος, συμπλη-
ρώνοντας πως «για περισσότε-
ρα από 10 χρόνια η Παπαστράτος 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
της μάχης ενάντια στο παράνομο 
εμπόριο, στηρίζοντας τις αρμόδιες 
Αρχές με εξοπλισμό αιχμής και τε-
χνογνωσία. Μαζί με την Πολιτεία 
και την κοινωνία, μέσα από το κοι-
νό μέτωπο που έχουμε δημιουργή-
σει, θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια, προκειμένου ο στόχος μας 
για το τέλος του τσιγάρου να μην 
αφορά μόνο τα νόμιμα προϊόντα».     

Επιδότηση
για αλλαγή
συσκευών 
Ξεκίνησε με το άνοιγμα της ψη-
φιακής πλατφόρμας το πρό-
γραμμα «Ανακυκλώνω αλλά-
ζω συσκευή», που στοχεύει στην 
αντικατάσταση έως και 3 παλαι-
ών ενεργοβόρων ψυγείων, κατα-
ψυκτών και κλιματιστικών με νέα 
υψηλής απόδοσης. Το τελικό πο-
σό της επιδότησης ανά συσκευή 
κυμαίνεται από €135 έως €710, 
ανάλογα με τον τύπο της συσκευ-
ής που ανακυκλώνεται. Το πρό-
γραμμα προβλέπει επιδότηση 
ύψους 30 έως 50% του κόστους 
της νέας συσκευής και τα νοικοκυ-
ριά θα μπορούν να μειώσουν την 
κατανάλωση ενέργειας έως και 
40% ανά έτος. Η μείωση του λο-
γαριασμού μπορεί να ξεπεράσει 
και τα €300 ανά έτος, αναλόγως 
την κατηγορία και τη χρήση της 
συσκευής που θα αντικατασταθεί. 
Δικαιούχοι του προγράμματος εί-
ναι όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτή-
τως εισοδήματος, και για όλες τις 
κατοικίες. Η συνολική εξοικονό-
μηση από το πρόγραμμα αναμέ-
νεται να φτάσει τις 209 χιλιάδες 
μεγαβατώρες ετησιώς, ίση με την 
κατανάλωση μιας πόλης 100 χι-
λιάδων κατοίκων.
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«Επιτρέψτε μου όμως, σε αυτό το σημείο να θέσω 
ένα ερώτημα… Μπορεί για πάντα ο ελληνικός του-
ρισμός να θεωρείται ο από μηχανής θεός; Να λο-
γίζεται ως μια δεδομένη πηγή εσόδων, ακόμα και 
στις πιο οριακές καταστάσεις; Ιδίως τώρα, που η μία 
κρίση διαδέχεται την άλλη;  Η απάντηση είναι όχι 
… Δεν μπορεί να θεωρείται πάντα δεδομένος... Δι-
ότι ο τουρισμός είναι μια δυναμική και σύνθετη δια-

δικασία, που απαιτεί τη διαρκή προσαρμογή. Απαι-
τεί σχέδιο, στήριξη, στρατηγική. Και στις δύσκολες 
περιόδους, αλλά και στις καλές. Διότι ούτε οι επι-
τυχίες έρχονται από τον ουρανό ούτε και οι κρίσεις 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ως δια μαγείας». 
Τα είπε και τα ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, 
Γιάννης Ρέτσος, στην ομιλία του στην 30η Τακτική 
Γενική Συνέλευση του συνδέσμου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πάντα από μηχανής θεός…

Επισιτιστική κρίση
Κατά 55,5% μειώθηκαν οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας 
τις πρώτες 20 ημέρες του Ιουνίου, συγκριτικά με την ίδια περίοδο 
το 2021 στους 777.000 τόνους, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοί-
νωσε σήμερα το υπουργείο Γεωργίας. Οι όγκοι αυτοί περιλαμ-
βάνουν 689.000 τόνους καλαμποκιού, 63.000 τόνους σίτου και 
21.000 τόνους κριθαριού. Η Ουκρανία εξήγαγε έως 6 εκατ. τό-
νους σιτηρών τον μήνα, πριν η Ρωσία ξεκινήσει την εισβολή της 
στις 24 Φεβρουαρίου, την οποία η ίδια η Μόσχα χαρακτηρίζει 
«ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Οι όγκοι έχουν έκτοτε μειωθεί 
περίπου στο 1,7 εκατ. τόνους, καθώς η Ουκρανία που συνήθιζε 
να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της μέσω λιμα-
νιών, αναγκάστηκε να μεταφέρει σιτηρά με τρένα, μέσω των δυ-
τικών της συνόρων ή μέσω ποταμών.
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Οι εφοπλιστές του πρώην Ελλάκτωρα φαίνεται ότι συ-
νεχίζουν να διατηρούν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον κα-
τασκευαστικό κλάδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φλερ-
τάρουν έντονα με εισηγμένη κατασκευαστική, η οποία τα 
τελευταία 2 με 3 χρόνια είναι σε έντονα ανοδική πορεία. 
Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γί-
νει συναντήσεις-διαπραγματεύσεις μεταξύ των εφοπλι-
στών και του μεγάλου αφεντικού της holding, επειδή δεν 
θέλουν άμεση επαφή με το συγκεκριμένο στέλεχος της 
κατασκευαστικής. Οι πληροφορίες λένε ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις γίνονται σε αυτό το επίπεδο, γιατί οι εφοπλι-
στές δεν έχουν αποκομίσει καθόλου καλή άποψη για το 
στέλεχος αυτό που... τρέχει την κατασκευαστική εδώ και 
πολλά χρόνια. Το εν λόγω στέλεχος, που είναι και μέτο-
χος κυρίως μέσω stock option, δεν έχει καθόλου καλή 
φήμη και ακούγονται διαφορά περί... περίεργων κινήσε-
ών του εντός της εταιρείας και διασυνδέσεών του εκτός 
εταιρείας. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται...

Απλησίαστα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Στη γραμμή Ραφήνα-Μύκονος το ατομικό εισιτήριο από 
τα €35, αυτή τη στιγμή, άγγιξε τα €38, αύξηση 8,57% ενώ 
στη γραμμή Ραφήνα-Τήνος το ατομικό εισιτήριο από τα €32 
άγγιξε τα €35, αύξηση 9,38%. Στη γραμμή, επίσης, Ραφή-
να-Άνδρο το ατομικό εισιτήριο από τα €23 ανήλθε στα €25, 
αύξηση 8,70%. Από Πειραιά για Νάξο το ατομικό εισιτήριο 
από €45,50 έφθασε τα €48, αύξηση 5,49%, ενώ για το ταχύ-
πλοα το ατομικό εισιτήριο στην ίδια γραμμή από τα €63,70 
άγγιξε τα €67,40. Στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος το ατομικό ει-

σιτήριο από τα €82,50 διαμορφώθηκε στα €86,50, αύξηση 
4,85%. Στη γραμμή Πειραιάς-Πάτμος από τα €50 το ατομι-
κό εισιτήριο διαμορφώθηκε στα €52,50, αύξηση 4% και στη 
γραμμή Πειραιάς-Πάρος από €44,50 το ατομικό εισιτήριο 
διαμορφώνεται στα €46,50. Στη γραμμή Πειραιάς-Μήλος 
το ατομικό εισιτήριο από τα €43 διαμορφώνεται στα €45,50. 
Στη γραμμή Πειραιά-Ρόδος, για τέσσερα άτομα με ένα ΙΧ το 
συνολικό κόστος εισιτηρίων από €466,50 διαμορφώνεται 
στα €489,50, αύξηση 4,93%.

Τρόφιμα: Τι και γιατί
μειώνει ο όμιλος Danone
Μάλλον ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι ο γαλλικός όμιλος τροφίμων 
Danone μειώνει την γκάμα των προϊόντων που πουλάει, προκειμένου να 
προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες αγοραστικές συνήθειες των κατανα-
λωτών στην Ευρώπη και πέραν αυτής, καθώς ο πληθωρισμός πλήττει τις 
δαπάνες των νοικοκυριών. Τα σούπερ μάρκετ και οι εταιρείες συσκευασμέ-
νων τροφίμων δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος, με 
τα προϊόντα από το πετρέλαιο μέχρι το χαρτί συσκευασίας να γίνεται πιο 
ακριβό, λόγω της παρατεταμένης κρίσης στις μεταφορές (εξαιτίας πανδημί-
ας) και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η άνοδος του πληθωρισμού, 
επίσης, σημαίνει ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα η Tesco προειδοποίησε ότι οι Βρετανοί αγοράζουν λι-
γότερα και στρέφοντα σε φθηνότερα προϊόντα και αγοράζουν πιο συχνά, 
καθώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κρίση στην ακρίβεια. Κάποια 
καταστήματα τροφίμων υποχρεώθηκαν να βγάλουν τα προϊόντα πιο νω-
ρίς από τα ράφια, διότι δεν είχαν πλέον την οικονομική δυνατότητα να τα 
πουλήσουν. Αυτοί οι παράγοντες ωθούν έναν από τους κορυφαίους παρα-
γωγούς τροφίμων παγκοσμίως να επανεξετάσει τον τρόπο που πουλάει τα 
προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, τα οποία κυμαίνονται από το για-
ούρτι Activia μέχρι το νερό Evian.

ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΏΗΝ ΕΛΛΆΚΤΏΡΆ
Πάμε για…
κατεβατά στο Twitter
«Κατεβατά» φαίνεται πως θα γράφουν μέσα στο επόμενο διά-
στημα οι χρήστες του Twitter, καθώς ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε 
τη δοκιμή του νέου εργαλείου του «Notes», που επιτρέπει σε 
χρήστες να μοιράζονται μεγάλα κείμενα μεγέθους έως 2.500 
λέξεων. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί επί δύο μήνες σε μι-
κρό αριθμό χρηστών σε Καναδά, ΗΠΑ, Βρετανία και Γκάνα, 
σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς, χωρίς να δο-
θούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε η νέα δυνατότητα 
θα γίνει ευρέως διαθέσιμη. Μέχρι στιγμής η πλατφόρμα έχει 
όριο 280 χαρακτήρων στις αναρτήσεις (tweets), το οποίο ισχύ-
ει από το 2017 -πριν το όριο ήταν 140 χαρακτήρες. Στόχος του 
Notes είναι να κρατήσει τους χρήστες στο Twitter και να προ-
σελκύσει νέους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κοινοποιούν 
τον τίτλο ενός κειμένου και ένα σύνδεσμο για πρόσβαση στο 
πλήρες κείμενο. Οι χρήστες θα μπορούν να τροποποιήσουν 
τα κείμενα μετά την ανάρτηση τους.

Ανατιμήσεις
Σε νέα, δεύτερη αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων των επι-
βατών για το 2022, προχώρησαν από 15/06 στις περισσότε-
ρες γραμμές οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς το συνεχώς αυ-
ξανόμενο κόστος των καυσίμων έχει εκτινάξει τη λειτουργική 
δαπάνη ενός πλοίου στο 70%. Οι νέες αυξήσεις στις τιμές των 
εισιτηρίων κινούνται μεσοσταθμικά από 5% έως 10%, ενώ 
σημειώνεται ότι η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Απρί-
λιο του 2022 και έφθανε μεσοσταθμικά το 10 με 12%.

Καφές και
περιβαλλοντικό τέλος 
Τα δημοσιεύματα πυκνώνουν, ενώ το θέμα έχει πάρει διαστά-
σεις... Ο λόγος για το μέτρο επιβολής του τέλους ανακύκλω-
σης στα σημεία πώλησης καφέ, όπου ωστόσο, αρκετά στελέ-
χη της έρχονται να αμφισβητήσουν το κατά πόσο στην πράξη 
το συγκεκριμένο μέτρο έχει λειτουργήσει. Χαρακτηριστι-
κή ήταν η τοποθέτηση του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης 
Καφέ, Γιάννου Μπενόπουλου, από το βήμα του 2ου Coffee 
Business Forum, ο οποίος ζήτησε να επιβαρύνεται με το πε-
ριβαλλοντικό τέλος ανακύκλωσης -για το ποτήρι και το καπά-
κι- απευθείας η βιομηχανία πλαστικού και όχι οι καφετέριες. 
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η βιομηχανία θα πρέπει να επιβαρύνε-
ται με το συγκεκριμένο τέλος είτε στην έκδοση του τιμολογίου 
πώλησης των προϊόντων στις καφετέριες είτε κατά την εισα-
γωγή των συσκευασιών, όταν αυτές προέρχονται από το εξω-
τερικό, και να αποτυπώνεται η παρακράτηση του ποσού αυτού 
στα σχετικά παραστατικά.  Ο επικεφαλής της Ελληνικής Ένω-
σης Καφέ εκτίμησε ότι εάν το τέλος επιβληθεί στις βιομηχα-
νίες πλαστικού, σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η απο-
τελεσματικότητα του μέτρου. Έτσι, το ποσό θα αποτυπώνεται 
στα παραστατικά πώλησης ή αγοράς που εκδίδονται, ενώ εί-
ναι ελάχιστες οι πιθανότητες μη έκδοσής τους σε σχέση με την 
λιανική πώληση καφέ στις καφετέριες.  



LIFE STYLE/26
Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουνίου 2022TODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

Στη Μύκονο για
τα 80α γενέθλιά του
ο Πολ Μακάρτνεϊ

Τελικά είχαν 
ερωτική επαφή 
Μαρτίκας 
και Βρισηίδα;
Δηλώσεις έκανε η πρώην παίκτρια 
του Survivor, Βρισηίδα Ανδριώτου. 
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη 
σχέση που είχε με τον Σπύρο 
Μαρτίκα και αποκάλυψε αν είχαν 
ερωτικές επαφές. «Δεν μπορεί να 
γίνει κάτι ερωτικό μέσα στο παιχνίδι. 
Είναι ανάλογα πώς το έχει και ο 
καθένας. Κάποιος που είναι πολύ… 
μπορεί να είναι έτσι και στο παιχνίδι. 
Κάποιος που είναι “οκ, δεν με 
πολυνοιάζει”, τίποτα δεν γίνεται εκεί 
πέρα», είπε αρχικά. Και πρόσθεσε: 
«Εγώ με τον Σπύρο, επειδή είμαι 
λίγο σιχασιάρα… όχι, δεν έχει γίνει 
κάτι, γιατί θέλω να το κρίνω σε ένα 
φυσιολογικό περιβάλλον. Αν γινόταν 
κάτι εκεί και δεν ήταν καλό, θα 
ξενέρωνα. Οπότε θέλω να το κρίνω 
σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον, 
γιατί είμαι σιχασιάρα. Όχι ότι ήταν 
βρώμικος ο Σπύρος, ήταν ο πιο 
καθαρός παίκτης, αλλά επειδή είμαι 
λίγο περίεργη, δεν ήθελα».

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ
τη Μύκονο γιόρτασε τα 
γενέθλιά του ο Σερ Πολ 
Μακάρτνεϊ, παρέα με την 
οικογένειά του και όπως 

δείχνουν οι φωτογραφίες από τα 
βρετανικά ταμπλόιντ, περνούσε 
πολύ ωραία και μάλλον δεν ήθελε 
να αποχωριστεί το νησί των ανέ-
μων. Ο πρώην «Μπιτλ» είχε μαζί 
του στο σκάφος τη σύζυγό του Νάν-
συ, 62 ετών, τις κόρες του Στέλλα, 
50 ετών και Μαίρη 52 ετών, τον σύ-
ζυγο της Στέλλας και τους γιους της 
Μαίρης, Άρθουρ και Έλιοτ.

Ο Σερ Πολ στις φωτογραφίες 
είναι με βρεγμένα ρούχα, κάνο-
ντας παιχνίδια στη θάλασσα με τη 

γυναίκα του. Η κόρη του, σχεδιά-
στρια μόδας, Στέλλα Μακάρτνει, 
επίσης έκανε τις βουτιές της από 
το σκάφος φορώντας ένα μαύρο 
ολόσωμο μαγιό και για να ανέβει 
πάλι στο σκάφος χρησιμοποίησε το 
σχοινί της άγκυρας. Η Μαίρη, που 
φόρεσε μια κομψή ασπρόμαυρη 
φόρμα, απαθανάτισε τον Σερ Πολ 
με την οικογένειά του να απολαμ-
βάνει ηλιοβασίλεμα από το σκά-
φος. Σε άλλη φωτογραφία, ο Σερ 
Πολ φοράει ένα λευκό πουκάμι-
σο και σκούρο παντελόνι, φαινό-
ταν χαλαρός και ικανοποιημένος 
καθώς άνοιγε δώρα για τα γενέ-
θλιά του.

Η γυναίκα που πολλοί είχαν αφί-
σα στο δωμάτιο τους, να ποζάρει με 
το κόκκινο μαγιό και να ξεχειλίζει ο 
αισθησιασμός της, η Σαμάνθα Φοξ, 
παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρ-
διάς της. Η σύντροφος της Σαμάν-
θας, και πλέον σύζυγός της, ονομά-
ζεται Λίντα Όλσεν. Οι δύο γυναίκες 
είχαν 6 χρόνια σχέσης και τελικά 

αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές 
τους σε μια πολυτελή τελετή που έγι-
νε στο Έσεξ. Η 56χρονη τραγουδί-
στρια εντυπωσίασε με την εμφάνισή 
της, αφού ο χρόνος από το χυμώδες 
κορμί της φαίνεται ότι στάθηκε αρ-
κετά καλός. Φορούσε ένα στράπλες 
νυφικό φόρεμα και ασημένια παπού-
τσια με ψηλό τακούνι. Δίπλα της, τα 

παρανυφάκια ήταν ντυμένα σε ροζ 
χρώματα.

Η Σαμάνθα έφτασε στον χώρο 
της δεξίωσης με ένα λευκό ταξί, δι-
ακοσμημένο με ροζ κορδέλες, που 
στον αριθμό κυκλοφορίας του έγρα-
φε: «Η Σαμάνθα και η Λίντα πα-
ντρεύονται στις 18 Ιουνίου». Το ζευ-
γάρι επισημοποίησε τον έρωτά του 

πριν από δύο χρόνια, όταν και αρ-
ραβωνιάστηκε, αλλά λόγω κορω-
νοϊού δεν μπορούσαν να παντρευ-
τούν έτσι όπως το φανταζόντουσαν 
και ήθελαν.

Εκπρόσωπος της Σαμάνθας δή-
λωσε για το γάμο: «Η Σαμ και η Λί-
ντα είναι τόσο ευτυχισμένες και θέ-
λουν να περάσουν το υπόλοιπο της 

ζωής τους μαζί. Είναι τόσο ερωτευ-
μένες και θέλουν να το επισημοποι-
ήσουν». Η Σαμάνθα πέρασε μια εξαι-
ρετικά άσχημη περίοδο της ζωής της, 
όταν το 2015, η τότε της σύντροφος, 
Μίρα Στράτον νικήθηκε από τον καρ-
κίνο. Ήταν μαζί 15 ολόκληρα χρόνια 
και ο θάνατός της την σημάδεψε.

Αν και μόλις 1.55 ύψος, η Σα-
μάνθα επί τρία χρόνια εργαζόταν σαν 
μοντέλο. Ήταν από τις κοπέλες που ο 
κόσμος ήθελε να βλέπει συχνά στη 
«σελίδα 3» των σκανδαλοθηρικών 
εντύπων. Μέχρι που το 1985 έκανε 
το άλμα στην ποπ μουσική με το τρα-
γούδι «Touch me». Η επιτυχία ήταν 
ανέλπιστα μεγάλη και το τραγούδι 
έφτασε στο νούμερο ένα στην Αυ-
στραλία, τον Καναδά, τη Φινλανδία, 
την Ελλάδα, τη Νορβηγία, την Πορ-
τογαλία, τη Σουηδία, και την Ελβε-
τία, και έγινε το πρώτο από τα τρία 
κορυφαία 10 σινγκλ στο UK Singles 
Chart.

ΣΑΜΑΝΘΑ ΦΟΞ
Η φαντασίωση
των ανδρών
στη δεκαετία του ’80 
παντρεύτηκε γυναίκα! 

Με κόκκινο μπικίνι στα 55 της η Κωνσταντίνα Μιχαήλ
H Kωνσταντίνα Μιχαήλ διατηρεί άψογη σιλου-
έτα και κάθε φορά που ανεβάζει φωτογραφί-
ες της, εντυπωσιάζει τους διαδικτυακούς της φί-
λους. Η ηθοποιός, αυτή τη φορά, επέλεξε να 
ποστάρει φωτογραφία στην οποία φοράει κόκ-
κινο μπικίνι και, μάλιστα, χωρίς να κάνει κα-

μία επεξεργασία. Πριν από μερικές μέρες την 
είχαμε απολαύσει σε ξέγνοιαστες πόζες με μα-
γιό δίπλα στη θάλασσα και πάλι είχε κερδίσει 
τις εντυπώσεις. Όπως έχει δηλώσει η ίδια στο 
παρελθόν, προσέχει τη διατροφή της αλλά και 
τη σιλουέτα της και δεν αφήνεται στον χρόνο.
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H «γυμνή» 
αποκάλυψη της 
Κιάρα Φεράνι
Με 200.000 σε μισή ώρα «έριξε 
το instagram» η Κιάρα Φεράνι, 
ανεβάζοντας μια φωτογραφία 
που σχολιάστηκε όσο καμία.
Η διάσημη Ιταλίδα 
επιχειρηματίας, fashion 
blogger και σχεδιάστρια, 
φωτογραφήθηκε στο μπάνιο 
της με ένα ποτήρι κόκκινο 
κρασί, αφήνοντας ελάχιστα στη 
φαντασία των διαδικτυακών της 
φίλων, αφού απλώς φρόντισε 
να καλύψει τα απόκρυφά της 
σημεία με σαπουνάδα.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας 
της, η Κιάρα Φεράνι έγραψε: 
«Αυτή είναι η διάθεση». Οι 
διαδικτυακοί της φίλοι την 
αποθέωσαν στα σχόλια για 
το εντυπωσιακό κορμί της και 
φυσικά τη σέξι λήψη.

Στον Λάκη Γαβαλά  δεν αρέσει η ιδέα να 
συμμετέχει η Σοφία Χατζηπαντελή στην ανανεωμένη 
κριτική επιτροπή του GNTM. Για ακόμη μια φορά, 
μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο σχεδιαστής 
μόδας ξεσπάθωσε κατά του διάσημου μοντέλου με τα 
πυκνά φρύδια.
«Δεν ήξερα ποια είναι η Σοφία Χατζηπαντελή. 
Ευτυχώς δεν είμαι ούτε το CNN ούτε η Vogue για 
να την ξέρω, ευτυχώς δηλαδή! Εμένα αυτό το άτομο 
δεν μου άρεσε από την αρχή. Είδα ένα  Instagram 
οικτρό, με ποπούς, με χείλια, με τέτοια. Η Σοφία 
Χατζηπαντελή το παίζει Φρίντα Κάλο, αλλά είναι 
η... Φρύδια Κάλο. Αγαπώ τις γυναίκες, αλλά 
μου αρέσουν οι κομψές γυναίκες, οι λουσάτες, οι 
όμορφες, οι αριστοκρατικές και νομίζω ότι αυτό ήθελε 
και το GNTM. Υποτίθεται ότι έδιωχνε όποιον είχε 
πρόσθετα πράγματα πάνω του. Αυτή αν αρχίσει να 
αφαιρεί, θα περάσει όλη η σεζόν», τόνισε ο Λάκης 
Γαβαλάς. «Ο Τάσος Σοφρωνίου είναι δικό μου 
παιδί, έχει διαπρέψει στο εξωτερικό. Ο Γιωργάκης ο 
Καράβας είναι φοβερός, τον λέω "Γιωργάκη", γιατί 
θεωρώ πως είναι ακόμα ένα μικρό παιδί. Η Βίκυ 
Καγιά είναι μια χαρά, παρόλο που έρχεται από ένα 
5% από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά είναι ικανή. 
Της ανήκει η θέση», είπε κλείνοντας.

«Μπουρλότο» 
ο Λάκης με τη Σοφία 
Χατζηπαντελή 

Σ
ελίδα στη ζωή της έχει γυρίσει η 
Hλιάνα Παπαγεωργίου, που παρά 
τις φήμες που την ήθελαν να επιστρέ-
φει στην αγκαλιά του SNIK, κάτι τέ-

τοιο φαίνεται πως τελικά δεν ισχύει. Ο ράπερ 
είναι με νεαρή από τη Θεσσαλονίκη και η πα-
ρουσιάστρια έχει νέο φλερτ.

Το μοντέλο έχει κάνει το επόμενο βήμα 
στην προσωπική της ζωή. Ο φωτογραφικός 
φακός την απαθανάτισε σε παραλία στα Κου-
φονήσια με νέο συνοδό. Είναι ψηλός, μελαχρι-
νός και οι δυο τους είχαν μια ιδιαίτερη οικειό-
τητα μεταξύ τους.

Ποζάρει ημίγυμνη 
Θυμίζουμε ότι το γνωστό μοντέλο αυτές τις ημέ-
ρες κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές 
της υποχρεώσεις και βρίσκεται στα Κουφονή-
σια, για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασ-
σα και να ξεκουραστεί. Στο αγαπημένο της νη-
σί, η Ηλιάνα διασκεδάζει, κάνει τις βουτιές της 
και δεν σταματά να μοιράζεται στιγμιότυπα στα 
social media. Στις τελευταίες της αναρτήσεις 
μάλιστα, πόζαρε είτε ημίγυμνη είτε με το μα-
γιό της και ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη.

Με νέο φλερτ και ημίγυμνη 
η Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
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Ολυμπιακός: Ψεκάστε... σκουπίστε, τελειώσαμε!

Έ
ναν καλύτερο Πα-
ναθηναϊκό, αντά-
ξιο της ιστορίας του, 
υποσχέθηκε άμεσα 

ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που 
ανακοίνωσε πως θα είναι ξανά πιο 
κοντά στην ομάδα για να επιστρέ-
ψει ο «εξάστερος» στην μπασκετική 
κανονικότητα! Ο ισχυρός άνδρας 
της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε το 
στίγμα για την επόμενη χρονιά του 
«τριφυλλιού», εξηγώντας πως τα 
καλύτερα είναι μπροστά για τους 
«πράσινους» και δηλώνοντας ουσι-
αστικά ότι θα βοηθήσει ενεργά την 
ομάδα.

Όπως είχαμε γράψει σε προηγού-
μενο τεύχος, οι κινήσεις του ιδιοκτήτη 
της ΚΑΕ μαρτυρούσαν την ενασχό-
λησή του με τα ζητήματα της ομάδας, 
ωστόσο δεν είχε αποσαφηνιστεί αν η 
ΚΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί και τη 
νέα χρονιά με τη λογική εσόδων–εξό-
δων ή ο ιδιοκτήτης θα αποφασίσει να 
ενεργοποιηθεί περαιτέρω.

Ελάχιστα 24ωρα μετά από την 
απώλεια του Πρωταθλήματος Ελλά-
δας από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης 
Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω 
Instagram την εκτενέστερη ενασχόλη-
σή του με τα κοινά του Παναθηναϊκού, 
ενώ κάνοντας τον απολογισμό των πε-
πραγμένων, εκτίμησε πως η εικόνα του 

«τριφυλλιού» ήταν απαράδεκτη, παρα-
δέχθηκε πως έγιναν πολλές λάθος επι-
λογές και εξήγησε πως η ευθύνη βα-
ραίνει άπαντες.

«Όσο και να έχει το δικαίωμα σε 
μία-δύο αποτυχίες, πόσο δε ως ο Πα-
ντοκράτορας του μπάσκετ, η φετινή ει-
κόνα δεν είναι αποδεκτή! Μέχρι να 
υπάρξει σοβαρό και πραγματικό ενδι-

αφέρον για τις μετοχές της ΚΑΕ Πα-
ναθηναϊκός, δεν επιτρέπεται να έχουμε 
αυτή την εικόνα, δεν έχουμε συνηθί-

σει έτσι. Έγιναν πολλές λάθος επιλο-
γές, ασχέτως αν την ώρα που πραγμα-
τοποιήθηκαν φάνταζαν ιδανικές.

Η ευθύνη μας βαραίνει όλους, τον 
καθένα από τη θέση του. Αυτά, όμως, 
είναι πλέον παρελθόν. Η Ευρωλίγκα 
αλλάζει προς το καλύτερο, η υπάρχου-
σα διοίκηση μαζεύει τα τελευταία της 
πράγματα και αποχωρεί, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για τον Παναθηναϊκό, 
αλλά κυρίως ολόκληρο το ευρωπαϊ-
κό μπάσκετ.

Είμαστε σε αναμονή της υπογρα-
φής της σύμβασης για το ΟΑΚΑ, που 
πλέον είναι το δικό μας σπίτι για τα επό-
μενα 49 χρόνια. Στο αγωνιστικό, πρέ-
πει να χτίσουμε σχεδόν από το μηδέν 
και θα το κάνουμε. Στο ελληνικό μπά-
σκετ θα επαναφέρουμε την κανονικό-
τητα… Να είναι όλοι σίγουροι για αυ-
τό… Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», 
έγραψε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άν-
δρας της ΚΑΕ.

Η κόντρα με τον πρόεδρο
της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λίολιο
Η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννακό-
πουλου στην καθημερινότητα του Πα-
ναθηναϊκού συνοδεύτηκε με το ξεκίνη-
μα της αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης και ιδιοκτήτη του Προμηθέα 
Πάτρας, Βαγγέλη Λιόλιο. Συγκεκριμέ-
να, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊ-
κός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έριξε 
«καρφιά» εναντίον του Βαγγέλη Λιό-
λιου για κύκλωμα παράνομου στοιχη-
ματισμού στο μπάσκετ.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας του 
«τριφυλλιού» υποστηρίζει ότι στην 
καταγγελία εμπλέκονται παίκτες και, 
κυρίως, πολλοί διαιτητές! «Έρχεται 

Ο «θρύλος» επέστρεψε στην κορυ-
φή του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ολυ-
μπιακός επικράτησε με 93-74 του Πα-
ναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έκανε το 3-0 
στη σειρά των τελικών της Basket 
League και αναδείχθηκε Πρωτα-
θλητής Ελλάδος στο μπάσκετ, για 
13η φορά στην ιστορία του και πρώ-
το μετά το 2016!

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε 
μια εξαιρετική σεζόν τη χρονιά που 
ανέβηκε από την Α2 του Ελληνικού 
Πρωταθλήματος, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην Ευρώπη που πλέον λο-
γίζεται και πάλι στην «Ελίτ της Ευρώ-
πης».

Μια ομάδα που ενορχηστρώθη-
κε εξαιρετικά σε κάθε επίπεδο, είχε 
στον πάγκο της έναν κορυφαίο προ-
πονητή που θα έχει τη χαρά να κο-
ουτσάρει τον σύλλογο μέχρι το 2025, 
καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν 
στην ανανέωση της συνεργασίας 
τους, και ένα ρόστερ ικανό να προκα-
λέσει τρόμο και ζημιές σε κάθε αντί-

παλο, ακόμα και αν αυτός είναι «κο-
λοσσός».

Αυτό είναι και το παράσημο της 
φετινής χρονιάς που αποκόμισε η 
ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ότι 
τα κατάφερε με κάθε αντίπαλο που 
αντιμετώπισε, όσο μικρός ή μεγάλος 
και αν είναι αυτός.

Σήμερα, που κάπως καταλάγιασε 
η όλη συζήτηση γύρω από τον ημιτε-
λικό της Euroleague με την Εφές, για 
το αν η ομάδα χειρίστηκε σωστά την 
τελευταία φάση του παιχνιδιού, μπο-
ρούμε με ευκολία να διαπιστώσουμε 
ότι αυτή είναι η κανονικότητα για μία 
ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.

Το τέλος της σεζόν βρίσκει τους 
«Πειραιώτες» νταμπλούχους Ελλά-
δος και στην τετράδα των κορυφαί-
ων ομάδων της Ευρώπης. Με αυτά 
τα δεδομένα, οι αρμόδιοι παράγοντες 
του Ολυμπιακού μπορούν να σχεδι-
άσουν το ρόστερ της ομάδας με τους 
καλύτερους δυνατούς οιωνούς.

«Στοίχημα» για την ομάδα των 
«Ερυθρόλευκων» είναι να καταφέ-
ρει να κεφαλαιοποιήσει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά που 
έκανε. Δεδομένο αποτελεί το γεγο-
νός ότι θα βγει στην αγορά με καλύ-
τερες προϋποθέσεις, σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Για παράδειγ-
μα, με διαφορετικό τρόπο θα προ-
σεγγίσει φέτος παίκτες με το αναβαθ-
μισμένο status που έχει ο σύλλογος. 
Ενδεικτικό αυτού του γεγονότος, εί-
ναι το tweet του Έβαν Φουρνιέ που 
αναφέρεται στους Πειραιώτες, λέγο-
ντας: «αν επέστρεφα στην Ευρώπη, 
θα το έκανα για τον Ολυμπιακό».

Η επόμενη χρονιά θα κρίνει 
πολλά για τον Ολυμπιακό. Ζητού-
μενο είναι ο σύλλογος να αποδείξει 
σε όλους ότι η φετινή σεζόν δεν ήταν 
σε καμία περίπτωση ευκαιριακή και 
ένα πυροτέχνημα, αλλά σηματοδο-
τεί την επιστροφή του Ολυμπιακού 
στην κορυφή, εκεί που παραδοσια-
κά ανήκει.
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Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε το στίγμα
για την επόμενη χρονιά του «τριφυλλιού», εξηγώντας πως

τα καλύτερα είναι μπροστά για τους «πράσινους» και δηλώνοντας
ουσιαστικά ότι θα βοηθήσει ενεργά την ομάδα.
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ΤHE BOSS IS BACK!
O Δημήτρης Γιαννακόπουλος 

υποσχέθηκε καλύτερο Παναθηναϊκό 
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τσουνάμι αποδείξεων για παράνομο 
στοιχηματισμό στο μπάσκετ. Ιθύνων 
νους ο πρόεδρος της ΕΟΚ», αναφέρε-
ται μεταξύ άλλων στο story του Γιαννα-
κόπουλου, στο οποίο κυριαρχεί και ένα 
gif με το Πατρινό Καρναβάλι.

Η συμφιλίωση με
τους οργανωμένους οπαδούς
Οι σχέσεις του Δημήτρη Γιαννακό-
πουλου και της Θύρας 13 είχαν φτά-
σει σε οριακό σημείο, με τον μεγαλο-
μέτοχο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να 
αποφασίζει να αποστασιοποιηθεί από 
τον Σύλλογο, βάζοντας προς πώληση 
την ΚΑΕ. Η επόμενη μέρα ωστόσο, 
θα βρει το «τριφύλλι», όπως όλα δεί-
χνουν, απαλλαγμένο από τις κόντρες 
του πρόσφατου παρελθόντος, καθώς 
έπειτα από συνάντηση που είχε ο Δη-
μήτρης Γιαννακόπουλος με αντιπρο-
σωπεία της Θύρας 13 σε πολύ καλό 
κλίμα, οι δύο πλευρές αποφασίζουν 
από κοινού να πορευτούν μαζί, αφή-
νοντας πίσω τις κόντρες για το καλό 
του Παναθηναϊκού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζή-
τησε τη στήριξη του κόσμου στη νέα 
προσπάθεια, ενώ τα μέλη της Θύρας 
13 παραδέχτηκαν τα δικά τους λάθη 
και τόνισαν πως θα βρίσκονται στο 
πλευρό του Συλλόγου. Παράλλη-
λα, ο ιδιοκτήτης του τριφυλλιού ενη-
μέρωσε τον κόσμο για τα σχέδια που 
έχει για την ΚΑΕ, που περιλαμβά-
νουν επένδυση στο κλειστό του ΟΑ-
ΚΑ και τη διαμόρφωση του αγωνι-
στικού μπάτζετ της νέας χρονιάς.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Πα-
ναθηναϊκού, με επίσημη τοποθέτησή 
τους, ξεκαθάρισαν πως αφήνουν στο 
παρελθόν την κόντρα και ζήτησαν 
την παρουσία του ισχυρού άνδρα της 
ΚΑΕ σε όλα τα πεδία που αφορούν 
την ομάδα. Στην ανακοίνωσή της, η 
Θύρα 13 κάνει λόγο για λάθη εκατέ-
ρωθεν και δίνει το σύνθημα για την 
επόμενη μέρα, τονίζοντας προς τον 
Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Οι και-
ροί σε θέλουν παρών στην ομάδα 
και σε όλα». Οι ιθύνοντες του τριφυλ-
λιού έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν 
τις εξελίξεις, σχετικά με την οικοδό-
μηση της ομάδας της νέας περιόδου 
«από το μηδέν», όπως ανέφερε και ο 
Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με σκο-
πό την ανοικοδόμηση του… κανονι-
κού Παναθηναϊκού!

Η ΑΕΚ, προχωρώντας σε μια ιστορι-
κή κίνηση, παρουσίασε τα πρώτα εισι-
τήρια διαρκείας για το νέο της γήπεδο 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με κεντρι-
κό της σύνθημα «Όλοι στο Ναό», εκ-
κινεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου η διαδι-
κασία διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας 
της ΠΑΕ ΑΕΚ για την επόμενη αγω-
νιστική περίοδο. Οι τιμές των καρτών 

εκκινούν από τα €300 και φθάνουν, 
ανάλογα με τη θύρα που θα επιλέξει ο 
φίλαθλος, μέχρι τα €1.200. Λόγω της 
ζήτησης που υπάρχει, η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν 
έβαλε όριο στη διάθεση των εισιτηρί-
ων και είναι αρκετά πιθανό ένα πολύ 
μεγάλος μέρος της χωρητικότητας του 
γηπέδου να καλυφθεί από τον κόσμο, 
που θα αγοράσει από το ξεκίνημα το ει-
σιτήριο της χρονιάς!

Όπως είναι ήδη γνωστό από τα 
προηγούμενα χρόνια, προτεραιότητα 
έχουν οι παλαιοί κάτοχοι εισιτηρίων δι-
αρκείας των τελευταίων ετών και στη 
συνέχεια εκείνοι που πήραν τα τρία τε-
λευταία έτη. Υποχρεωτική για την αγο-
ρά της κάρτας διαρκείας, είναι η από-
κτηση της «Κάρτας Φίλου ΑΕΚ», η 
οποία διατίθεται για την ενίσχυση των 
τμημάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Στην τελική ευθεία οι εργασίες 
της «OPAP ARENA»
Ολόκληρος ο οργανισμός της ΑΕΚ 
μετρά αντίστροφα πλέον για την επι-
στροφή του συλλόγου στη φυσική του 
έδρα! Η εικόνα που επικρατεί στο υπό 

κατασκευή γήπεδο της ΑΕΚ σε προϊδε-
άζει ότι η μετακόμιση στο νέο γήπεδο 
απέχει μόλις λίγους μήνες. Ήδη, ο επι-
βλητικός Δικέφαλος Αετός, ένα έργο 
τέχνης που δημιουργήθηκε αποκλει-
στικά για την ΟPAP ARENA, δεσπό-
ζει έξω από το κτήριο, που θα στεγάζει 
το Κέντρο Μνήμης και Πολιτισμού του 
γηπέδου της ΑΕΚ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Ιου-
νίου, ολοκληρώθηκε στο γήπεδο η το-
ποθέτηση της κεντρικής επιγραφής 
της OPAP ARENA. Η κάμερα του 
ΟΠΑΠ, μέσα από εντυπωσιακά ενα-
έρια πλάνα, κατέγραψε τη διαδικα-
σία της τοποθέτησης της πινακίδας, 
η οποία θα δεσπόζει στο νέο γήπεδο 
της ομάδας. Παράλληλα, την Τετάρ-
τη (22/6) έφθασαν στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια τα πρώτα κομμάτια από το χορτά-
ρι του γηπέδου. Αξίζει να τονιστεί πως 
η «OPAP Arena» θα διαθέτει έναν από 
τους πιο σύγχρονους αγωνιστικούς χώ-
ρους στην Ευρώπη, με υβριδικό χλο-
οτάπητα σε πλήρως αμμώδες υπό-
στρωμα, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές 
διεθνείς προδιαγραφές.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

AEK: «Όλοι στον ναό!»
Η παρουσίαση

των διαρκείας με… άρωμα 
Νέας Φιλαδέλφειας!



ΚΡΙΟΣ
Δύσκολες οι επαγγελματικές σας υποθέσεις 
αυτή την εβδομάδα. Επίσης, προσοχή στην 
υγεία σας, αφού κάποιοι πονοκέφαλοι θα 
σας ταλαιπωρήσουν. Φροντίστε τον εαυτό 
τους και ελαττώστε τους καφέδες. 

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμοι και συ-
γκρατημένοι, καθώς θα έχετε αρκετούς 
απέναντί σας αυτή την εβδομάδα. Κάποιο 
αναπάντεχο αλλά κρίσιμο γεγονός θα σας 
απασχολήσει και φροντίστε να βρείτε λύση. 
Η σχέση σας θα είναι δύσκολη στην αρχή 
της εβδομάδας, αλλά θα είναι πολύ καλύτε-
ρη τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μπορεί να νιώθετε χαρούμενοι για τη δου-
λειά που έχετε αυτή την εβδομάδα, αλλά 
νιώθετε ότι ο σύντροφός σας δεν πιστεύει 
στις ιδέες σας. Πρέπει να προσεγγίσετε το 
θέμα με λεπτότητα. Προσπαθήστε να δείτε 
και την άποψή του. Το άγχος, πάντως, δεν 
πρόκειται να σας εγκαταλείψει και θα έχετε 
ενοχλήσεις με το στομάχι σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε αυτή 
την εβδομάδα, αφού νέες προοπτικές ανοί-
γονται μπροστά σας και θα σας απασχο-
λήσουν. Πάντως, κάντε τα βήματά σας με 
προσοχή και η επιτυχία θα είναι βέβαιη. Η 
δουλειά σας θα απαιτήσει τη μέγιστη προ-
σοχή σας, αλλά θα σας ανταμείψει.

ΛΕΩΝ
Αυτή θα είναι η καλύτερη εβδομάδα του 
μήνα για εσάς. Θα συναντήσετε πολλούς 
ανθρώπους και θα απολαύσετε την πα-
ρέα τους. Επίσης, θα διασκεδάσετε αρκε-
τά. Φροντίστε, όμως, τα οικονομικά σας και 
μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν. Και 
κάτι άλλο: Κάντε λίγο διαλογισμό, δεν βλά-

πτει και αντίθετα, θα σας βοηθήσει. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
Αυτήν την εβδομάδα, εσείς οι Παρθένοι, θα 
είστε γεμάτοι ενέργεια. Εάν είστε ελεύθε-
ροι, θα συναντήσετε αρκετά νέα ερωτικά εν-
διαφέροντα. Αν είστε σε σχέση, θα νιώσετε 
ευλογημένοι που έχετε τον σύντροφό σας, 
καθώς θα είναι ο μεγαλύτερος υποστηρι-
κτής σας όλες τις ημέρες. Επαγγελματικά θα 
έχετε ευκαιρίες, αλλά σταθμίστε τις αποφά-
σεις σας. Ρισκάρετε μόνο εάν είναι όλα κα-
λά υπολογισμένα και σχεδιασμένα. Η υγεία 
σας θα χρειαστεί πολλή προσοχή, αφού θα 
συνεχίσει να σας ταλαιπωρεί.

ΖΥΓΟΣ
Ο δρόμος είναι ανοιχτός αυτές τις ημέρες 
και ιδιαίτερα στα επαγγελματικά θέματα 

θα τα πάτε άριστα. Οπότε, θα έχετε θετι-
κά αποτελέσματα και στα επαγγελματικά 
αλλά και στα προσωπικά σας. Απλά, βε-
βαιωθείτε ότι είστε αποφασισμένοι να προ-
χωρήσετε με πειθαρχία. Τα πράγματα με 
τον σύντροφό σας θα βελτιωθούν μέχρι το 
τέλος αυτής της εβδομάδας, καθώς και οι 
δύο θα βρείτε τον χρόνο να συζητήσετε τα 
συναισθήματά σας. Η υγεία σας αυτή την 
εβδομάδα θα παρουσιάσει μικρές διακυ-
μάνσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες σημα-
ντικές αλλαγές στη ζωή σας και θα είστε 
επιρρεπείς στην κούραση αυτή την εβδο-
μάδα. Μερικές φορές ξεχνάτε να φρο-
ντίζετε τον εαυτό σας, όταν είστε απασχο-
λημένοι με τη δουλειά. Μην το κάνετε. 
Φροντίστε τον Ως εκ τούτου, είστε ευάλω-
τοι σε θέματα υγείας που θα σχετίζονται με 
το στομάχι σας. Κάντε ένα διάλειμμα για 

να περάσετε τον απαραίτητο χρόνο με το 
αγαπημένο σας πρόσωπο.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ευοίωνες οι συνθήκες στην εργασία σας 
αυτήν την εβδομάδα. Όμως, δώστε λίγη 
προσοχή σε κάποια συμβουλή που θα σας 
δοθεί, καθώς θα λειτουργήσει προς όφε-
λός σας. Η υγεία σας βελτιώνεται μετά από 
μια μικρή ταλαιπωρία που είχατε, οπότε εί-
ναι καλή περίοδος για χαλάρωση. Θα νιώ-
σετε γενναιόδωροι και ανεκτικοί στη σχέ-
ση σας, αλλά μην χάσετε την υπομονή σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Όλα τα θετικά ευθυγραμμίζονται με εσάς, 
αλλά η επιτυχία θα έρθει -ως συνήθως- με-
τά από αρκετή δουλειά και προσπάθεια. 
Πάντως, το οικονομικό σας κέρδος είναι 
δεδομένο. Το να κάνετε τους άλλους χα-
ρούμενους, θα σας ανεβάσει τη διάθεση, 
επομένως, προσπαθήστε να το κάνετε όσο 
περισσότερο μπορείτε. Επίσης, θα παρατη-
ρήσετε ότι αρχίζετε πλέον να αισθάνεστε 
πιο ενεργητικοί και θετικοί.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φαίνεται ότι συνεχίζεται το θετικό σερί και 
αυτή την εβδομάδα. Απολαύστε τη θετική 
ενέργεια που έχετε και γίνετε όσο πιο παρα-
γωγικοί μπορείτε. Αν θέλετε να ξεκινήσετε 
μια νέα δουλειά, τώρα είναι η τέλεια στιγ-
μή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είστε 
γεμάτοι ενέργεια, ενώ η υγεία σας είναι στο 
στάδιο της «επούλωσης», καθώς βελτιώνε-
ται συνεχώς.

ΙΧΘΥΕΣ
Για αυτό που δεν έχετε να ανησυχείτε είναι 
η υγεία σας. Κάντε ερωτήσεις και ενθαρρύ-
νετε τον σύντροφό σας να εκφράσει τα συ-
ναισθήματά του και διαβεβαιώστε τον ότι 
έχετε ανοιχτό μυαλό για τα σχέδιά του. Η 
ζωή σας μερικές στιγμές φαίνεται να… κα-
ταρρέει, αλλά στην πραγματικότητα είναι η 
αρχή των καλών ειδήσεων.
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Αβεβαιότητα σε σχέσεις, σχέδια και υγεία

STAR WARS/25/6-1/730

Σ τις 28 Ιουνίου, ο Ποσειδώνας σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες, εντείνει τις 
εξαπατήσεις, το παρασκήνιο και τις εντάσεις. Θα κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε 
θέματα σχέσεων, σχεδίων και στόχων. Μη στηριχθείτε σε υποσχέσεις που θα 

σας δώσουν, καθώς οι περισσότερες δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
Περισσότερο επηρεάζονται τα ζώδια Δίδυμοι, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύες. Στις 
29 Ιουνίου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει μαζί της αρκετά δώρα. Θα 
αποκατασταθούν οι ισορροπίες σε σχέσεις και σχέδια, ενώ ο κοινωνικός σας τομέας 
γίνεται πιο ανθηρός. Φροντίστε να είστε συγκεκριμένοι στα «θέλω» και τις επιλογές 
σας, καθώς και να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες, οικονομικές ή νομικές.
Ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως, αλλά και 
όσοι έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια. Ο Ήλιος στον Καρκίνο, σε τετράγωνο με τον 
Δία στον Κριό, δημιουργεί τάσεις φυγής και ωθεί σε υπερβολές. Αποφύγετε επαφές 
και συναντήσεις, ειδικά αυτές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό σας χώρο. 
Η Αφροδίτη στους Διδύμους, σε εξάγωνο με τον Δία στον Κριό, φέρνει ευνοϊκά 
γεγονότα, ειδικότερα σε προσωπικό επίπεδο. Αποφάσεις επισημοποίησης, καθώς 
και κέρδη είναι μερικά από τα καλά που φέρνει αυτή η ευνοϊκή όψη.
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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!
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Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Ο 
ορισμός του κύματος φυγής εργα-
ζομένων «Η μεγάλη παραίτηση» σε 
όλον τον κόσμο –εσχάτως και στην 
Ελλάδα– ενδεχομένως να μην εί-

ναι απολύτως ανταποκρίσιμος στα πραγματικά 
κίνητρα όσων λαμβάνουν τη μεγάλη απόφαση 
να μη συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους στον εργασιακό χώρο που δούλευαν. Ας 
αναλογιστούμε. Παραιτούνται της εργασίας τους 
οι εργαζόμενοι; Παραιτούνται του εισοδήματός 
τους; Παραιτούνται των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών τους; Αν πιάσετε κουβέντα με 
ανθρώπους που αποχώρησαν από μικρές ή με-
γάλες επιχειρήσεις, θα γίνει αντιληπτό ότι δεν 
παραιτήθηκαν εν θερμώ αλλά διαμήνυσαν με 
τη στάση τους ότι επιζητούν καλύτερη ποιότητα 
ζωής. 

Εκατοντάδες αναλυτές ανά τον κόσμο κά-
νουν λόγο για μια εσωτερική αναζήτηση των ερ-
γαζομένων. Μέσα στη διετή πανδημική κρίση 
είχαν τη δυνατότητα –κυρίως ως τηλεεργαζόμε-
νοι– να σκεφθούν τους όρους, τις συνθήκες, τα 
ωράρια και την ίδια την προσωπική τους ανέλι-
ξη, όχι απαραίτητα με τους στενούς καριερίστι-
κους όρους. Είχαν τη δυνατότητα να επαναπροσ-
διορίσουν και να ιεραρχήσουν τις πραγματικές 
τους ανάγκες, προτεραιότητες, τα προσωπικά 
τους «θέλω».

Στους εργαζόμενους –και σε πολλούς Έλ-
ληνες πλέον– φαίνεται πως εισήλθε ως βασικό 
κριτήριο απασχόλησης η προσωπική ικανοποί-
ηση, η ευχαρίστηση, το αίσθημα ότι «δεν ξοδεύ-
ουν άχαρα τη ζωή τους». Και αυτό στη χώρα μας 
έχει και μια πολύ σημαντική δεύτερη ανάγνωση. 
Ότι πολλοί εργαζόμενοι έχουν πλέον τη δυνατό-
τητα της επιλογής. Μετά από 3 επαχθή Μνημό-
νια, όπου οι μισθοί υπέστησαν οριζόντια καθίζη-
ση και η ανεργία απογειώθηκε, ισοπεδώνοντας 
στην ουσία τη δυνατότητα επιλογής αντικειμέ-

νου και όρων εργασίας, η απασχόληση φαίνε-
ται –και το συνομολογεί και η σημαντική μείωση 
της ανεργίας– ότι λαμβάνει πιο ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. 

Με απλά λόγια, η επιλογή εργασίας δεν γί-
νεται πλέον στενά μόνον για την επιβίωση, για 
τα απολύτως βασικά, «για να γεμίσει το ψυγείο» 
και αυτή είναι μια μεγάλη και σημαντική εξέλι-
ξη. Η εργασία λαμβάνει ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά για τον εργαζόμενο –και για όρους αμοιβής 
και ωραρίου και αντικειμένου και εργασιακού 
περιβάλλοντος. Και αυτά τα χαρακτηριστικά δη-
λώνουν μια μεγάλη «παραίτηση» από κακές ή 
μη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, αλλά και 
μια μεγάλη στροφή της ελληνικής πραγματικό-
τητας στην κανονικότητα. Τόσο οι ρυθμοί ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας όσο και η μείω-
ση της ανεργίας νομοτελειακά οδηγούν σε αυτή 
την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά εργασίας δεν 
έχει δια μαγείας μεταμορφωθεί, διότι  όπως και 
στο τανγκό, «θέλει δύο», δηλαδή και τα δύο μέ-
ρη, εργαζόμενους και εργοδότες να «χορεύουν».

Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί εργαζόμε-
νοι, κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις, ιδίως στην καφεστίαση, δεν λαμβάνουν 
καν τον βασικό μισθό -για δώρα ούτε λόγος- και 
τα ένσημά τους δεν ανταποκρίνονται ποτέ στις 
ώρες εργασίας τους. Και αυτοί οι εργαζόμενοι 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν καταγγείλουν τον 
εργοδότη τους, κινδυνεύουν να μη βρουν δου-
λειά σε μαγαζί με παρεμφερές αντικείμενο στη 
γειτονιά τους… 

Νεοπροσλαμβανόμενη με μισθό κατά 15% 
πάνω από τον βασικό, ως βοηθός λογιστή, μού 
έλεγε ότι συμφώνησε για 8 ώρες, τελικά εργά-
ζεται πάντα 9ωρο και θεωρεί μεγάλη της «κα-
τάκτηση» ότι πλέον μπορεί το μεσημέρι να τρώ-
ει μέσα σε ένα δεκάλεπτο το κολατσιό, που έχει 

φέρει από το σπίτι. Το αντικείμενο, επίσης, ερ-
γασίας της δεν είναι αυτό που έχει γραπτώς και 
προφορικώς συμφωνηθεί. Εκτελεί και χρέη 
γραμματέως, πέραν του λογιστικού αντικειμέ-
νου. Ήδη, παράλληλα, η συγκεκριμένη εργα-
ζόμενη δίνει συνεντεύξεις για να βρει δουλειά 
σε άλλες επιχειρήσεις…εξηγώντας: «Πώς θέλει 
ο εργοδότης μου να είμαι εγώ σε όλα εντάξει, 
να ανταποκρίνομαι πλήρως, όταν άλλα έχουμε 
συμφωνήσει και άλλα γίνονται; Δεν έχω αντίρ-
ρηση να κάνω επιπλέον εργασία, ωστόσο, δεν 
μου είχε ειπωθεί ότι δεν έχουν γραμματέα και 
ότι θα είμαι και γραμματέας. Δεν θα πρέπει να 
αμείβομαι –και μάλιστα ικανοποιητικά– και για 
τα δύο διαφορετικά αντικείμενα; Να με πληρώ-
νει σωστά, να μου δείχνει ότι με σέβεται, να μεί-
νω στην εταιρεία του. Δεν ήρθα για να αράξω. 
Να δουλέψω ήρθα και θα είναι κερδισμένος ο 
ίδιος πρώτα, αν εγώ είμαι ικανοποιημένη. Αλ-
λιώς θα αναγκαστώ να φύγω με την πρώτη ευ-
καιρία».

Απόλυτο δίκιο έχει η εργαζόμενη. Τι θα κα-
ταφέρει στο τέλος ο εργοδότης που αθετεί τα 
υπεσχημένα ή που εξαντλεί τον εργαζόμενό του; 
Μια τρύπα στο νερό.

Όλα αυτά βέβαια για να αλλάξουν, ή του-
λάχιστον για να βελτιωθούν, απαιτούν αλλαγή 
νοοτροπίας από τους ίδιους τους εργοδότες. Το 
μοντέλο αφεντικού–εργαζόμενου ανήκει στο 
παρελθόν. Η ομαδική εργασία με καταμερισμό 
ρόλων και επίτευξη στόχων είναι το σύγχρονο 
μοντέλο, όπου οι επιχειρήσεις –ακόμη και της 
καφεστίασης και του επιτισμού– οφείλουν να υι-
οθετήσουν. Αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Οι εργα-
ζόμενοι έχουν εργοδότες και οι έξυπνοι εργοδό-
τες έχουν καλούς συνεργάτες. Όσοι εργοδότες 
το έχουν καταλάβει απογειώνουν τις επιχειρή-
σεις τους. Είναι και αυτός ένας νόμος της ελεύ-
θερης αγοράς. Από τους άγραφους. 

Το μοντέλο
αφεντικού–
εργαζόμενου ανήκει 
στο παρελθόν.
Η ομαδική εργασία
με καταμερισμό ρόλων 
και επίτευξη
στόχων είναι
το σύγχρονο μοντέλο, 
όπου οι επιχειρήσεις 
–ακόμη και της 
καφεστίασης και 
του επιτισμού– 
οφείλουν 
να υιοθετήσουν. 
Αφεντικά έχουν 
οι σκύλοι. 
Οι εργαζόμενοι 
έχουν εργοδότες
και οι έξυπνοι 
εργοδότες έχουν
καλούς συνεργάτες. 

Σεβάσου με 
αλλιώς
φεύγω!
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