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n Σελ. 14-15

Δημήτρης
Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

«Τρέχουμε»
εμβληματικά
έργα» n Σελ. 18-19

Β. Περρής:
Αλέξης Τσίπρας:
O άνθρωπος που

προέβλεπε το μέλλον 
(Χωρίς ποτέ
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Ο κορωνοϊός
δεν πάει διακοπές

Editorial

Ο κορωνοϊός είναι εδώ και συνεχίζει να είναι 
μια ύπουλη ασθένεια. Όλοι, βέβαια, θέλουμε 
να τον αφήσουμε πίσω μας, γιατί όλα αυτά τα 
χρόνια μας έχει διαλύσει, έχει διαλύσει τις 
ζωές μας. Μας έχει κουράσει η πανδημία, η 
απομόνωση, τα εμβόλια, τα τεστ, οι μάσκες. 

Δυστυχώς, όμως, αυτή η ασθένεια παραμονεύει 
σε κάθε μας βήμα. Λίγο να μας βρει χαλαρούς 
και ευάλωτους, κολλάει πάνω μας και φτου 
από την αρχή οι καραντίνες, οι βιταμίνες και οι 
μπατονέτες στη μύτη μας.

Είναι γεγονός και τονίζεται από όλους τους 
ειδικούς ότι η πανδημία δεν έχει λήξει και 
η αύξηση των κρουσμάτων, τελευταίως, 
πιστοποιούν ότι μπορεί και να είμαστε μπροστά 
-αν όχι μέσα- σε ένα καλοκαιρινό νέο κύμα. 
Ο κορωνοϊός δεν κάνει διακοπές… Και μην 
ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και ένα 
φθινόπωρο.

Τους τελευταίους μήνες οι ειδικοί παροτρύνουν 
να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά τα 
«αγύριστα κεφάλια» δεν καταλαβαίνουν από 
αυτά. Νομίζουν ότι με τη νόσηση θα είναι 
καλύτερα και θα τη γλιτώσουν. Δεν είναι όμως 
έτσι, αφού ενίοτε οι ασθενείς καταλήγουν στο 
νοσοκομείο και ακόμη χειρότερα στην εντατική. 
Και εκεί γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα 
πράγματα.

Το εμβόλιο παραμένει, λοιπόν, η μοναδική 
μας ασπίδα σε αυτόν τον ιό που συνεχώς μας 
επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις με τους τρόπους 
μετάδοσης, αλλά και των συμπτωμάτων. Οι 
παραλλαγές του είναι πολλές γι’ αυτό, έστω και 
τώρα, ας ακούσουμε την Επιτροπή Εμβολισμών, 
η οποία συνιστά τον εμβολισμό των άνω των 70 
και των άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα. 

Οι οικονομίες των χωρών, και της Ελλάδας 
ασφαλώς, είναι υπό πίεση με αυτό που μας 
βρήκε, αλλά και από τον πόλεμο της Ρωσίας με 
την εισβολή στην Ουκρανία και όλοι αποζητούμε 
την κανονικότητα. Όχι όμως, εις βάρος της 
προσωπικής μας και της Δημόσιας υγείας. 

Παρά, λοιπόν, την κόπωση όλων μας 
χρειάζονται συνεχής επαγρύπνηση και ατομική 
ευθύνη. Γι’ αυτό η αντιμετώπισή του θέλει μια 
ισορροπία. Ανάμεσα στην υπερχαλάρωση και 
την κανονικότητα. Αυτό λένε οι ειδικοί. Ας τους 
ακούσουμε άλλη μία φορά.
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Μ
ε μια υπόσχεση του Τζο 
Μπάιντεν για την ανα-
βάθμιση των F-16 και 
μια συμφωνία με πολ-

λούς αστερίσκους από Σουηδία και 
Φιλανδία, αναχώρησε από τη Σύνο-
δο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ο Ταγίπ 
Ερντογάν. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος, πριν ανα-
χωρήσει από την Άγκυρα, είχε σηκώ-
σει πολύ ψηλά τον πήχη των διεκδική-
σεων για να άρει το βέτο για την ένταξη 
των δύο Σκανδιναβικών χωρών στη 
Συμμαχία, αλλά και την επιθετική ρη-
τορική εναντίον της Ελλάδας. Στην 
ισπανική πρωτεύουσα όμως, οι εξελί-
ξεις ήταν διαφορετικές. «Δεν είπε λέξη 
για τη χώρα μας μπροστά στους ηγέτες 
του ΝΑΤΟ», όπως το έθεσε κυβερνη-
τική πηγή με τον κο Μητσοτάκη να δη-
λώνει ότι η τουρκική ρητορική δεν μπο-
ρεί να σταθεί ενώπιον μιας «συμμαχίας 
χωρών που θα πρέπει σκέφτονται και 
να αντιλαμβάνονται την ασφάλεια με 
τον ίδιο τρόπο, όπως είναι το ΝΑΤΟ».

Το εμπόδιο Κογκρέσο 
Ο κος Ερντογάν επέστρεψε στην πα-
τρίδα, έχοντας ως βασικό αφήγημα τη 
στήριξη του Αμερικανού προέδρου για 
την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. 

Αυτή, όμως, είναι η μισή αλήθεια. Για-
τί έχει μπροστά του ένα ανυπέρβλητο 
εμπόδιο και αυτό είναι το Αμερικανι-
κό Κογκρέσο. Ακόμα και αν επιθυμεί 
πραγματικά ο κος Μπάιντεν -με αρκε-
τούς να εκφράζουν την αμφιβολία τους 
για αυτό- να λάβει η Τουρκία την εξε-
λιγμένη τεχνολογία για τα αεροσκάφη 
της, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις 
ψήφους των μελών του Κογκρέσου. 
Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Γερουσίας έχει δηλώσει πολλάκις ότι 
κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδε-
κτό, λόγω της αγοράς των ρωσικών 
S400 από την Άγκυρα και της επιθετι-
κότητας που εκφράζει στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Το πανίσχυρο νομοθετικό 
σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει, 
ήδη, απορρίψει ανάλογη προσπάθεια 
του υπουργείου Εξωτερικών και το ίδιο 
αναμένεται και τώρα. «Δεν είναι μόνο 
ο Λευκός Οίκος, είναι και η Γερουσία, 
θα το σκεφτεί δύο φορές ο Μπάιντεν 
να υποστεί μια πολιτική ήττα, και μάλι-
στα, από το ίδιο του το κόμμα», όπως το 
έθεσε ελληνική πηγή, υπό το πρίσμα 
ότι αν δεν ξεπεραστούν εκ προοιμίου 
οι αντιδράσεις του Κογκρέσου, δεν θα 
φτάσει καν εκεί κάποια νομοθετική 
πρωτοβουλία του Λευκού Οίκου για 

τα F16. Το ανυπέρβλητο, με τα σημερι-
νά δεδομένα, εμπόδιο του Κογκρέσου 
παραδέχτηκε και ο κος Ερντογάν, υπο-
στηρίζοντας ότι θα γίνει λόμπινγκ από 
τούρκους βουλευτές για να πείσουν τα 
μέλη του. Με λίγα λόγια, άνθρακες ο 
θησαυρός του Τούρκου προέδρου.

Το ουσιαστικό που πρέπει να κρα-
τήσουμε στο πεδίο των ελληνοτουρκι-
κών το επόμενο διάστημα, είναι το ήρε-
μο καλοκαίρι που προμηνύουν τα όσα 
διαδραματίστηκαν στη Μαδρίτη. «Στο 
πεδίο δεν θα έχουμε κάποια κινητικότη-
τα και δεν θα έχουμε ξανά μία επανάλη-
ψη του καλοκαιριού του 2020», δήλωσε 
ο κος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρω-
ση των εργασιών της Συνόδου, μετα-
φέροντας το κλίμα που υπάρχει για τη 
στάση της Τουρκίας. Κανείς στην ελ-
ληνική κυβέρνηση δεν περιμένει να 
αλλάξουν όλα από την μια μέρα στην 
άλλη. Τα ισχυρά μηνύματα όμως, που 
εστάλησαν στην Άγκυρα από Ουάσι-
γκτον και Βρυξέλλες στις συναντήσεις 
του κου Ερντογάν με τον κο Μπάιντεν 
και τον κο Μισέλ, αντίστοιχα, δεν αφή-
νουν περιθώρια παρερμηνειών. Απο-
κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο και 
στοπ στην προκλητική και επιθετική ρη-
τορική, ήταν η κοινή συνισταμένη των 
συστάσεων προς τον Τούρκο πρόεδρο. 
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Ο Ερντογάν πήρε… υποσχέσεις από τον Μπάιντεν, αλλά υπάρχει και το Κογκρέσο

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης



Δώσε αξία στα σκουπίδια σου κι ενημερώσου από το 
Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης Αττικής (recycleattica.gr) για όλες 
τις εξελίξεις που αφορούν την πράσινη μετάβαση της Αττικής, στην 
εποχή της κυκλικής οικονομίας.

Ένα τέρας ζει και μεγαλώνει σε όλο τον κόσμο: το τέρας των 
σκουπιδιών, που απειλεί όχι μόνο την Αττική, αλλά ολόκληρο τον 
πλανήτη. Όσο δεν διαχειριζόμαστε με φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο τα απορρίμματα που παράγουμε, τόσο μεγαλύτερο γίνεται και 
τόσο πιο δύσκολη θα γίνει η καταπολέμησή του.

Αυτό το τέρας και την εξέλιξή του αναδεικνύει με ένα συμβολικό 
τρόπο η νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη 
σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που σχεδιάστηκε για 
λογαριασμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) και την Περιφέρεια Αττικής.

Δείχνοντας πόσο μικρό θεωρήθηκε ότι ήταν το πρόβλημα στην 
αρχή, αλλά και πόσο γρήγορα γιγαντώθηκε και πώς τρομοκρατεί 
πλέον ανθρώπους και φύση όσο αδιαφορούμε. 

Είναι αργά για να κάνουμε κάτι; Όχι. Είναι περίπλοκη η λύση; 
Φυσικά και όχι. 

Αλλά για να υπάρξει λύση, πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε 
αλλάζοντας συνήθειες και διαχωρίζοντας τα απορρίμματά από το 
σπίτι κιόλας με τον σωστό τρόπο.

Υιοθετώντας νέες πρακτικές λύσεις, όπως ο καφές κάδος για τη 
διαχείριση των βιοαποβλήτων και τελικά ανακυκλώνοντας και 
τοποθετώντας τα σκουπίδια μας στους σωστούς κάδους. Με τον 
τρόπο αυτό, τα απορρίμματα δεν θα γίνουν ποτέ σκουπίδια. 
Αντίθετα, θα αποκτήσουν αξία.

Την Κυριακή 05 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) σε συνεργασία με τη περιφέρεια Αττικής, λάνσαρε μία 
ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης 
για την προώθηση της ανακύκλωσης και μας «σύστησε» όλα 
τα διαθέσιμα όπλα που έχουμε, καλώντας μας παράλληλα να 
βοηθήσουμε και να γίνουμε μέρος της λύσης του προβλήματος.

Παράλληλα, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρεια Αττικής παρουσίασαν τη 
νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (RECYCLEATTICA), μέσα από την οποία δίνουν τη 
δυνατότητα σε κάθε πολίτη της Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης 
Ελλάδας, να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο, 
την πορεία και τις επιδόσεις της ανακύκλωσης σε κάθε Δήμο του 
Λεκανοπεδίου, αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας.

Για να τα βάλεις με το τέρας των σκουπιδιών, βάλε τα σκουπίδια 
σου στους σωστούς κάδους και δώσε τους αξία.

H νέα καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για την πράσινη μετάβαση της Αττικής,

από τον ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
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Σε μια περίοδο παγκόσμιων αναταράξεων με αλληλοσυμπληρούμενες 
κρίσεις να δοκιμάζουν τις δυτικές κοινωνίες, η περίοδος αστάθειας 

που εγγυάται η ακυβερνησία στην οποία οδηγεί το εκλογικό σύστημα 
ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της χώρας

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

Στο καλύτερο σενάριο, η περίοδος ουσιαστικής 
ακυβερνησίας θα διαρκέσει 34 ημέρες, ενώ στο 

χειρότερο μπορεί να κρατήσει έως και 55 ημέρες, 
συμπεριλαμβανομένης και της προεκλογικής περιόδου 

...που έβαλε ο Τσίπρας στη χώρα 
Μπορεί η απλή αναλογική να είχε στόχο τη Ν.Δ .,

αλλά δυστυχώς την «πληρώνει»  η Ελλάδα 

Τ
ον Ιούλιο του 2016 ο Αλέ-
ξης Τσίπρας επιχείρησε 
να στήσει μια παγίδα για 
τη Νέα Δημοκρατία. Άλ-

λαξε τον εκλογικό νόμο, με τον οποίο 
έγινε πρωθυπουργός σε δύο συνεχό-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις το 2015 
και έφερε στη Βουλή την απλή αναλο-
γική, που πέρασε με τις ψήφους του 
ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Ένωσης 
Κεντρώων. 

Με απλή πλειοψηφία θα ίσχυε 
από τις μεθεπόμενες εκλογές, αλλά 
αυτό αρκούσε στον τότε πρωθυπουρ-
γό. Το σκεπτικό έμοιαζε απλό. Ακόμα 

και αν ο ίδιος έχανε, όπως και έγινε, 
το 2019 θα ναρκοθετούσε τις αμέσως 
επόμενες εκλογές και μια δεύτερη ήτ-
τα δεν θα τον έστελνε αυτομάτως σπίτι 
του, αλλά είτε θα τον καθιστούσε ρυθ-
μιστή των εξελίξεων είτε στη χειρότε-
ρη θα εμπόδιζε τη Ν.Δ. να σχηματίσει 
κυβέρνηση και ο ίδιος θα μπορούσε 
να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι.

 Η παγίδα, όμως, που είχε ως 
στόχο τη Ν.Δ. κατέληξε, λόγω των 
κοσμογονικών διεθνών εξελίξεων, 
σε παγίδα για την ίδια τη χώρα. Σε 
μια περίοδο παγκόσμιων αναταράξε-
ων με αλληλοσυμπληρούμενες κρί-

σεις να δοκιμάζουν τις δυτικές κοι-
νωνίες, η περίοδος αστάθειας που 
εγγυάται η ακυβερνησία στην οποία 
οδηγεί η απλή αναλογική, αποτελεί 
βόμβα στα θεμέλια της χώρας. Ποιο 
όμως είναι αυτό το διάστημα;

 
Πόσο θα είναι το κενό 
Με βάση τα όσα ορίζονται στο Σύ-
νταγμα και τις προβλέψεις του εκλο-
γικού νόμου, αν ο πρωθυπουργός 
αποφασίσει να προκηρύξει πρόω-
ρες εκλογές και αυτές διεξαχθούν 
π.χ. στις 2 Οκτωβρίου, στο καλύτε-
ρο σενάριο, η περίοδος ουσιαστι-

κής ακυβερνησίας θα διαρκέσει 34 
ημέρες. Ας δούμε, όμως, πώς προ-
κύπτει αυτό το χρονικό διάστημα και 
τι γίνεται. Με δεδομένο, βάση όλων 
των δημοσκοπήσεων, ότι στην πρώ-
τη κάλπη κανένα κόμμα δεν θα κερ-
δίσει την αυτοδυναμία, την αμέσως 
επόμενη ημέρα ξεκινούν οι διαδικα-
σίες σχηματισμού κυβέρνησης. Με 
βάση το Σύνταγμα, αν κανένα κόμ-
μα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειο-
ψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
παρέχει στον αρχηγό του κόμματος 
που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία 
διερευνητική εντολή, για να διακρι-

Στο καλύτερο σενάριο, 
η περίοδος ουσιαστικής 

ακυβερνησίας
θα διαρκέσει

34 ημέρες, ενώ
στο χειρότερο μπορεί 

να κρατήσει από
45 έως και 55 ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένης 
και της

προεκλογικής περιόδου 
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βωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυ-
βέρνησης που να απολαμβάνει την 
εμπιστοσύνη της Bουλής και αν η 
προσπάθεια δεν τελεσφορήσει, η δι-
αδικασία επαναλαμβάνεται και για 
τα δύο κόμματα που ακολουθούν, με 
κάθε διερευνητική εντολή να έχει δι-
άρκεια τριών ημερών. 

Για πολιτικούς λόγους, πιθανόν ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταθέσει 
αυθημερόν τη διερευνητική εντολή 
που θα λάβει, για να επισπευσθούν 
οι διαδικασίες. Μετά ακολουθούν οι 
κ.κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, που 
είναι πιθανό να εξαντλήσουν το περι-

θώριο των τριών ημερών που τους δί-
νεται, για πολιτικούς, επίσης, λόγους. 
Σε αυτό το πολύ πιθανό σενάριο, η 
όλη διαδικασία αναμένεται να διαρ-
κέσει από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
έως και τις 8 του μήνα.

 Εάν διαπιστωθεί αδυναμία σχη-
ματισμού κυβέρνησης και οι διερευ-
νητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, 
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κα-
λέσει τους αρχηγούς των κομμάτων 
είτε σε πολιτικό συμβούλιο είτε κα-
τά μόνας για το σχηματισμό κυβέρ-
νησης από όλα τα κόμματα. Η διαδι-
κασία αυτή θα διαρκέσει το πολύ δύο 

ημέρες, έως τις 10 Οκτωβρίου, με βά-
ση το σενάριο που εξετάζουμε. 

Εάν όλες οι προσπάθειες απο-
βούν άκαρπες, η Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας αναθέτει στον πρόεδρο 
του Συμβουλίου της Eπικρατείας ή 
του Aρείου Πάγου ή του Eλεγκτικού 
Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνη-
σης, όσο το δυνατόν ευρύτερης απο-
δοχής, για να διενεργήσει εκλογές, 
και διαλύει τη Bουλή.  Η εντολή 
ανατίθεται στον αρχαιότερο, ο οποί-
ος στην προκειμένη περίπτωση είναι 
ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, Ιωάννης Σαρμάς.

Η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση 
Στη συνέχεια, η υπηρεσιακή κυβέρ-
νηση προκηρύσσει νέες εκλογές, μέ-
σα στα όρια που προβλέπει το Σύ-
νταγμα και ο εκλογικός νόμος, και το 
συντομότερο είναι σε 21 ημέρες. Έτσι, 
αν οι πρώτες κάλπες με την απλή ανα-
λογική στηθούν στις 2 Οκτωβρίου, οι 
δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη 
αναλογική θα γίνουν στις 6 Νοεμβρί-
ου, αν «τρέξουν» οι διαδικασίες με τα 
μικρότερα δυνατά περιθώρια.  

 Αν προκύψει αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση, έχοντας καταφέρει το πρώ-

το κόμμα να συγκεντρώσει τουλάχι-
στον το 38% των ψήφων, η περιπέτεια 
τελειώνει. Θα έχει προηγηθεί όμως, 
μια περίοδος αβεβαιότητας και αστά-
θειας 34 τουλάχιστον ημερών και αν 
συνυπολογιστεί η προεκλογική πε-
ρίοδος πριν τις πρώτες εκλογές, τότε 
αυτό το διάστημα ανέρχεται από 45 
εώς και 55 ημέρες. Βέβαια, η κατά-
σταση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη αν 
και στις δεύτερες εκλογές δεν σχημα-
τιστεί κυβέρνηση, καθώς τότε οι δια-
δικασίες που περιγράψαμε θα εκκι-
νήσουν από την αρχή, παρατείνοντας 
τους κινδύνους για τη χώρα.  
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Η εξίσωση της απλής αναλογικής, με 
όσες προσομοιώσεις και αν γίνονται στα 
επιτελεία των κομμάτων, με τις τελευταίες 
δημοσκοπήσεις είναι αδύνατο να 
σχηματιστεί κυβέρνηση. 
Και αυτό διότι για να υπάρξει πλειοψηφία 
151 εδρών, απαιτείται εκλογικό ποσοστό 
πάνω από 50% για το σχηματισμό 
κυβέρνησης ή λίγο μικρότερο, ανάλογα με 
τη μη αντιπροσωπευόμενη ψήφο. 
Το κεφάλαιο για κυβέρνηση συνεργασίας 
είναι πάντα ανοικτό, δεδομένου ότι το 
εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής 
απαιτεί πολύ υψηλά ποσοστά πρωτιάς 
για το πρώτο κόμμα, ωστόσο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι στόχος της 
Ν.Δ. είναι η αυτοδυναμία. «Το τελευταίο 
που χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας είναι 
συμμαχικές κυβερνήσεις, οι οποίες κατά 
κανόνα δρομολογούν την αστάθεια και δεν 
προάγουν τη σταθερότητα, ειδικά σε μια 

πολύ δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, για 
την Ευρώπη, για τον κόσμο», σημειώνει ο 
πρωθυπουργός.
Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει 
έτοιμος για κυβέρνηση συνεργασίας με 
το σκεπτικό ότι «η χώρα δεινοπάθησε με 
αυτοδύναμες κυβερνήσεις, που ήταν τόσο 
αυτοδύναμες που τη δύναμή τους την 
έκαναν βάρος στο λαό». 
Όμως, το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος 
Ανδρουλάκης φαίνεται ότι του πέφτει 
ο κλήρος να έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο, 
παρά το ότι ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα 
συνεργαζόταν ούτε με τη Ν.Δ. ούτε με το 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι  δεύτερες κάλπες
Οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν 
με το σύστημα της ενισχυμένης 
αναλογικής, που δίνει μπόνους εδρών, 
ανάλογα με τις εκλογικές επιδόσεις του 
πρώτου κόμματος. Το πρώτο κόμμα, αν 
λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% 
των έγκυρων ψηφοδελτίων, τότε παίρνει 
μπόνους 20 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 280 
κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των 
δικαιούμενων εδρών των κομμάτων. Από 
το 25%, για κάθε 0,5%, το πρώτο κόμμα 
παίρνει επιπλέον μπόνους μία έδρα, ενώ 
το μάξιμουμ των 50 εδρών το λαμβάνει 
εάν το ποσοστό του είναι στο 40%.
Υπολογίζεται ότι για να υπάρξει 
απόλυτη πλειοψηφία εδρών, το πρώτο 
κόμμα πρέπει να είναι γύρω στο 37, σε 
συνάρτηση και με άλλους παράγοντες, 
όπως ο αριθμός των κομμάτων που θα 
εισέλθουν στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός 

έχει πει ότι «είναι πολύ πιθανό να 
χρειαστεί να ψηφίσουμε δύο φορές, 
για τον απλούστατο λόγο ότι οι πρώτες 
εκλογές θα γίνουν με ένα εκλογικό 
σύστημα στο οποίο δεν πιστεύουμε, 
το οποίο δεν στηρίξαμε και το οποίο 
θεωρώ ότι μόνο προβλήματα μπορεί να 
εγκυμονεί για τον τόπο».

Οι έδρες που χάνονται
Δεδομένου ότι η προεκλογική περίοδος 
έχει ήδη ξεκινήσει, προβληματισμένοι 
είναι πολλοί υποψήφιοι βουλευτές, 
οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι η απλή 
αναλογική θα μειώσει δραστικά τις 
εκλόγιμες θέσεις, ειδικά της Ν.Δ. στην 
πρώτη εκλογή.

N.Π.

Οι προσομοιώσεις σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις 

ΠΗΓΗ:  GPO



Π
ριν ένα χρόνο, 
η «Αυγή» απο-
τιμούσε το δη-
μοψήφισμα του 

2015 «ως μοναδικό ιστορικό 
γεγονός» που «μια τεράστια 
λαϊκή πλειοψηφία συσπειρώ-
θηκε και ύψωσε το ανάστημά 
της απέναντι στο ευρωπαϊκό 
διευθυντήριο, το παλιό πολιτι-
κό σύστημα της χώρας, τις τρά-
πεζες, τα capital controls και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Και είχε δίκιο για τη μονα-
δικότητά του ως ιστορικού γε-
γονότος, μόνο που πρόκειται 
για ένα ιδιαίτερα θλιβερό κε-
φάλαιο της νεοελληνικής ιστο-
ρίας μας, καθώς όλα αυτά που 
περιγράφει η εφημερίδα του 
ΣΥΡΙΖΑ ως θετικά, μοναδι-
κά και ιστορικά, ανατράπηκαν 
σε ένα 24ωρο από τον Αλέξη 
Τσίπρα με μια μονοκοντυλιά, 
με την επίσης ιστορική «κωλο-
τούμπα».

Εκείνη η εποχή της μεγά-
λης κρίσης, μοιάζει λίγο με τα 
όσα συμβαίνουν στο μικρόκο-
σμο της εκκλησίας των Αγί-
ων Ισιδώρων, στο Λυκαβηττό, 
σήμερα.  Άνθρωποι πονεμέ-
νοι, απογοητευμένοι και αγα-
νακτισμένοι προσεύχονται για  
ένα θαύμα. Βάζουν στο ντου-
λάπι τη λογική και τρέχουν κα-
τά χιλιάδες στο εκκλησάκι να 
σωθούν, να ιαθούν, να λύσουν 
τα προβλήματά τους με τη βο-
ήθεια του υπερβατικού… Έτσι 
και στην πολιτική. Στη μεγάλη 
κρίση εμφανίστηκαν οι θαυ-
ματοποιοί πολιτικοί, που θα 
έλυναν δια μαγείας ανώδυνα 
το πρόβλημα της χρεοκοπίας 
της χώρας και θα γιάτρευαν τη 

δυστυχία των πολιτών… 

Τους ξεπέρασε όλους 
Ο Γιώργος Παπανδρέου πί-
στευε αρχικά πως θα βρει δα-
νειστές με εγγύηση μόνο με 
το όνομα του, ο Αντώνης Σα-
μαράς, ο «πατέρας» του αντι-
μνημονιακού αγώνα, μιλούσε 
για τα θαύματά του στο Ζάπ-
πειο, αλλά ένας τους ξεπέρα-
σε όλους. Ο Αλέξης Τσίπρας, 

ο Άγιος Ισίδωρος εκείνης της 
εποχής.  Εμφανίστηκε ως ο 
θαυματοποιός, ως ο πολιτικός 
που θα διορθώσει τα λάθη των 
προηγούμενων, που θα κλείσει 
τις πληγές της ιστορίας και της 
οικονομίας, θα διώξει τους δα-
νειστές, όπως ο Ιησούς από το 
ναό, θα σκίσει τα μνημόνια με 
ένα νόμο κι ένα άρθρο και θα 
απαλύνει τη δυστυχία των αν-
θρώπων. Υπό μία προϋπόθεση, 

ότι θα τον ψηφίσουν για πρω-
θυπουργό. Δεν ήθελε λαμπά-
δες και τάματα, ήθελε ψήφους 
και συμπάθεια.   Όταν επιτέ-
λους πήρε την εξουσία, ο αγώ-
νας του κράτησε, μαζί με τον 
Βαρουφάκη, πέντε μήνες, αλ-
λά κανένα θαύμα δεν υπήρξε. 

Κάλεσε τους…  
πιστούς σε βοήθεια 
Αφού δεν μπορούσε μόνος, 

αποφάσισε να καλέσει τους 
πιστούς του σε βοήθεια, κά-
τι σαν πολιτική λιτανεία. Να 
δώσουν ένα χεράκι με την 
ψήφο τους, μέσα από ένα 
δημοψήφισμα, που ο κα-
θένας καταλάβαινε το δι-
ακύβευμα και το ερώτημα 
όπως ήθελε, καθώς στο ψη-
φοδέλτιο ήταν ακατάληπτα 
διαμορφωμένο. Παρότι το 
«Όχι» στο δημοψήφισμα 
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Παρότι το «Όχι» που υποστήριξαν ανοιχτά ο ΣΥΡΙΖΑ, 
οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή, δηλαδή αριστεροί και 

δεξιοί λαϊκιστές, μαζί με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, 
κατάφεραν και παρέσυραν το 61% του ελληνικού λαού. Ήταν 

η τελευταία παράσταση των «αγανακτισμένων»…
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Το παράλογο δημοψήφισμα του       2015 και οι... Άγιοι Ισίδωροι 
Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Στη μεγάλη κρίση εμφανίστηκαν οι 
θαυματοποιοί πολιτικοί, που
θα έλυναν δια μαγείας ανώδυνα
το πρόβλημα της χρεοκοπίας
της χώρας και θα γιάτρευαν
τη δυστυχία των πολιτών… 

Αφού δεν μπορούσε 
μόνος το… θαύμα, 
κάλεσε τους πιστούς 
του σε βοήθεια,  κάτι 
σαν πολιτική λιτανεία. 
Να δώσουν ένα 
χεράκι με την ψήφο 
τους, μέσα από ένα 
δημοψήφισμα, που ο 
καθένας καταλάβαινε 
το διακύβευμα και το 
ερώτημα όπως ήθελε, 
καθώς στο ψηφοδέλτιο 
ήταν ακατάληπτα 
διαμορφωμένο…



που υποστήριξαν ανοιχτά ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή, 
δηλαδή αριστεροί  και δεξιοί λαϊκι-
στές, μαζί με τους  νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής, κατάφεραν και παρέ-
συραν το 61% του ελληνικού λαού. 
Ήταν η τελευταία παράσταση των 
«αγανακτισμένων», γιατί λίγο αργό-
τερα η μαγεία διαλύθηκε και η προ-
σγείωση στην πραγματικότητα ήταν 
επώδυνη. Ο θαυματοποιός πολιτι-
κός τους πρόδωσε…

Η μεγάλη εξαπάτηση
Μια μέρα πριν το δημοψήφισμα, η 
«Αυγή» προέτρεπε τους ψηφοφόρους 
να ψηφίσουν «Όχι στους εκβιασμούς 
και τα τελεσίγραφα, όχι στην κοινωνι-
κή χρεοκοπία, στα μνημόνια και τη λι-
τότητα». 

Την επομένη του δημοψηφίσματος, 
ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξί-
μου, τρομαγμένος από το πόσο εύπιστοι 
είναι οι Έλληνες, γράφει στα παλιά του 
τα παπούτσια το αποτέλεσμα και διορ-

θώνει με ένα μαρκαδόρο το  «Όχι» σε 
«Ναι». Με αυτό στις αποσκευές του πη-
γαίνει στις Βρυξέλλες, για να υποστεί 
τους «εκβιασμούς και τα τελεσίγραφα» 
και να φέρει νέο μνημόνιο, νέα λιτότη-
τα και κοινωνική χρεοκοπία.

Ο «οργασμός» της Δημοκρατίας, 
για τον οποίο πολλοί είχαν μιλήσει τό-
τε, δεν είχε συνέχεια. Ήταν εφάπαξ, 
ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος, τους χορούς στο 
Σύνταγμα και δεν επαναλήφθηκε. 

Λένε πως το «ψέμα έχει κοντά πο-
δάρια», αλλά ποτέ δεν είχε τόσο κοντά 
όσο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μας 
έλεγαν πως θα «χορέψουν» τις αγορές 
με τα νταούλια τους, αλλά τελικά μας χό-
ρεψαν οι αγορές. Πως το δημοψήφισμα 
γίνεται για να απορριφθεί η μνημονια-
κή πρόταση Γιούνκερ. Την επομένη συ-
ζήτησαν πάνω στην πρόταση Γιούνκερ 
και έφεραν ένα ακόμα μνημόνιο.

 Έλεγαν ακόμα ότι θα τερματιστεί η 
λιτότητα. Την επομένη ήρθε νέο σκλη-
ρό κύμα λιτότητας, διάρκειας τριών 
ετών. Μας έλεγαν στο αυτί πως γίνεται 
για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, πως 
ήταν μια πράξη αντίστασης στους δα-
νειστές και την τρόικα. Την επομένη δέ-
σμευσαν τη δημόσια περιουσία της χώ-
ρας για 99 χρόνια. Σιγά-σιγά, πολλοί 
«πιστοί» άρχισαν να αντιλαμβάνονται 
τον παραλογισμό που ζούσαν και να 
προσγειώνονται στην πραγματικότητα. 

Το σκληρό μνημόνιο Τσίπρα 
Ο κος Τσίπρας μπροστά τους υπέγρα-
φε ένα νέο σκληρό μνημόνιο και άρ-
χιζε μια νέα περίοδος λιτότητας. Η σύ-
ζυγος του πρωθυπουργού, κα Μπέτυ 
Μπαζιάνα, έκλαιγε που το ευρωπαϊ-
κό διευθυντήριο και οι διεθνείς δανει-
στές της χώρας επέβαλαν στο σύζυγό 
της νέα σκληρά μέτρα, νέο μνημόνιο, 
παραβλέποντας τη νωπή έκφραση της 
λαϊκής βούλησης. Η αντίσταση στους 
δανειστές και την τρόικα κατέρρεε, ού-
τε η ίδια ούτε ο σύζυγος της σκέφτηκαν 
την παραίτηση από την εξουσία, για να 
σώσουν τα προσχήματα του αντιμνημο-
νιακού αγώνα. Έτσι, σιγά-σιγά, η εικό-
να του θαυματοποιού πολιτικού ξέφτιζε, 
όπως οι παλιές στα εικονοστάσια των 
μοναστηριών. 

Το κόστος 
Το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 
2015 κόστισε στους Έλληνες επιπλέον 
τρία χρόνια λιτότητας, 86 δισεκατομμύ-
ρια νέο δανεισμό, 40 δισεκατομμύρια 
στις τράπεζες (σε δημόσιο και ιδιώτες) 
από τα capital controls και τις καταθέ-
σεις που έφυγαν στο εξωτερικό, νέα 
ύφεση, σκληρή φορολογία  και νέες πε-
ρικοπές στις συντάξεις.  

Μια συνολική εκτίμηση από ευρω-
παίους παράγοντες, ανεβάζει το κόστος 
πολύ ψηλά. Ο κος Ρέγκλινγκ μίλησε 
για 100 δισεκατομμύρια, ο κος Βίζερ για 
200, υπολογίζοντας και τη χαμένη αύξη-
ση του ΑΕΠ από την ανάπτυξη, που μό-

λις είχε ξεκινήσει και γύρισε σε μεγάλη 
ύφεση ξανά. Το όνειρο να βγούμε από 
τα μνημόνια πήρε παράταση, το δάκρυ 
στην εικόνα του θαυματοποιού στέρεψε. 

Για να σωθεί η χώρα, την επόμε-
νη του δημοψηφίσματος και αφού είχε 
διαγράψει το «Όχι» με τη γνωστή «κω-
λοτούμπα» του, ζήτησε τη βοήθεια των 
πολιτικών του αντιπάλων, εκείνων που 
ψήφισαν «ναι», και τους οποίους καθύ-
βριζε ως μνημονιακούς, προδότες και 
γερμανοτσολιάδες. Συγκλήθηκε το συμ-
βούλιο πολιτικών αρχηγών για να πάει 
στη Μέρκελ και να διαπραγματευτεί εκ 
μέρους όλων πως η Ελλάδα θα παρα-
μείνει στο ευρώ.

Άγιε μου Πούτιν 
κάνε το θαύμα σου… 
Το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας κα-
ταγράφει τις δραματικές εξελίξεις και 
την τελευταία προσπάθεια του κου Τσί-
πρα για βοήθεια από τον Πούτιν. «Τη 
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015, μία ημέρα 
μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλί-
ου, η ιστοσελίδα της ρωσικής πρεσβεί-
ας στην Αθήνα ανάρτησε επίσημη ανα-
κοίνωση, με την οποία ενημέρωσε ότι 
πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επι-
κοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αλέξη Τσί-
πρα, “έπειτα από αίτημα του Έλληνα 
πρωθυπουργού”.

Μέσα στη φόρτιση και την πυκνότη-
τα εκείνων των ωρών, το τηλεφώνημα 
υποτιμήθηκε, αλλά όπως αποκαλύπτε-
ται σήμερα, ήταν η ύστατη προσπάθεια 
του κου Τσίπρα να αναζητήσει το μέλλον 
της Ελλάδας εκτός της ευρωζώνης. Λί-
γο μετά τις 10 π.μ., ο τέως πρωθυπουρ-
γός βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο 
και συμμετείχε στο συμβούλιο των πολι-
τικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο». 

Αν κάτι καλό προέκυψε από αυτή τη 
ιστορία του παραλογισμού και του μεσσι-
ανισμού, ήταν το μάθημα που πήρε το πο-
λιτικό σύστημα και ένα τμήμα των  ψηφο-
φόρων ότι ο άκρατος λαϊκισμός μπορεί 
να οδηγήσει σε εθνικές καταστροφές, ότι 
δεν υπάρχουν «μάγοι» και «μεσσίες» και 
πως η  «κωλοτούμπα» του Τσίπρα επέ-
τρεψε στην Ελλάδα, με νέες θυσίες, να 
παραμείνει στην ευρωζώνη. Όμως, άφη-
σε βαθιά χαραγμένο το αποτύπωμα του 
διχασμού στην ελληνική κοινωνία, στο 
οποίο ποντάρει ξανά ο κος Τσίπρας, προ-
βάλλοντας πάλι την εικόνα του θαυματο-
ποιού και ενός δάσους «λεφτόδεντρων».
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Το παράλογο δημοψήφισμα του       2015 και οι... Άγιοι Ισίδωροι 

Ο «οργασμός» της Δημοκρατίας, για τον οποίο πολλοί είχαν 
μιλήσει τότε, δεν είχε συνέχεια. Ήταν εφάπαξ, ολοκληρώθηκε με 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος, τους χορούς στο Σύνταγμα και 
δεν επαναλήφθηκε. Αμέσως μετά, ήρθε η μεγάλη εξαπάτηση!

Το δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου του 2015 κόστισε 
στους Έλληνες επιπλέον 

τρία χρόνια λιτότητας, 
86 δισεκατομμύρια 

νέο δανεισμό, 40 
δισεκατομμύρια στις 

τράπεζες (σε δημόσιο 
και ιδιώτες) από τα 

capital controls και τις 
καταθέσεις που έφυγαν 

στο εξωτερικό, νέα ύφεση, 
σκληρή φορολογία και 

νέες περικοπές  
στις συντάξεις   

Αν κάτι καλό προέκυψε 
από αυτή τη ιστορία του 
παραλογισμού και του 
μεσσιανισμού, ήταν το 

μάθημα που πήρε το 
πολιτικό σύστημα και ένα 

τμήμα των ψηφοφόρων 
ότι ο άκρατος λαϊκισμός 
μπορεί να οδηγήσει σε 

εθνικές καταστροφές, ότι 
δεν υπάρχουν «μάγοι» 
και «μεσσίες» και πως 

η  «κωλοτούμπα» Τσίπρα 
επέτρεψε στην Ελλάδα, με 
νέες θυσίες, να παραμείνει 

στην ευρωζώνη



Σ 
τη Γερμανία, ο υπουρ-
γός Οικονομικών δεν 
δίστασε να βγει δημό-
σια και να παροτρύνει 

τους συμπατριώτες του να κάνουν 
μπάνιο με χλιαρό και όχι με ζε-
στό νερό. Στόχος, η εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η παρότρυνση του αλ-
λοδαπού υπουργού, βέβαια, μετα-
φέρθηκε στην Ελλάδα μας με μια 
«μικρή» διαφοροποίηση. Το «ζε-
σταμένο σε λιγότερους βαθμούς 
νερό» μεταφράστηκε εύκολα από 
τα εγχώρια μέσα σε «κρύο», αν όχι 
και σε «παγωμένο», δημιουργώ-
ντας αυτομάτως στο μυαλό μας την 
εικόνα ενός γερμανικού λαού, που 
μέσα στο χιονιά υποχρεώνεται από 
την κυβέρνησή του να μπαίνει κάτω 
από ντουζιέρες που ξερνάνε παγά-
κια, όπως έκαναν πριν δύο αιώνες 
στους ψυχικά ασθενείς. 

Έρχεται εδώ, στην Ελλάδα, 
σαν… μαρτύριο!
Κατ’ αυτό τον τρόπο, μια απλή 
συμβουλή οικονομικής διαχείρι-

σης κάπου στην βόρεια Ευρώπη 
-που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την 
ποιότητα της ζωής ούτε καταβαρα-
θρώνει το επίπεδο διαβίωσης- με-
τατρέπεται εδώ στα νότια σε ομα-
δικό και απεχθές μαρτύριο, που 
αργά ή γρήγορα θα καταφθάσει 
και στα δικά μας μέρη. Διότι η λα-
ϊκίστικη και απλουστευτική λογι-
κή, έτσι κινείται. Όταν οι πλούσιοι 
Γερμανοί υποχρεώνονται από τους 
υπουργούς τους σε βασανιστήρια 
με ντους παγωμένου νερού, τι άρα-
γε περιμένει τους φτωχούς Έλλη-
νες από τη δική τους ανάλγητη κυ-
βέρνηση; Εξ ου και ο χλευασμός 
απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτά-
κη, όταν προ εβδομάδων είπε ότι 

«η φτηνότερη ενέργεια είναι αυτή 
που δεν ξοδεύουμε». 

«Αριστερός και
ο ακροδεξιός λαϊκισμός» 
Όχι, εμείς απαιτούμε να σπατα-
λάμε όση ενέργεια γουστάρου-
με, δίχως να ταλαιπωρούμε τη 
διάνοιά μας με τσιγκούνικες σκέ-
ψεις ή περιττές κινήσεις και η κυ-
βέρνησή μας είναι υποχρεωμένη 
να μας εξασφαλίζει αυτή την ενέρ-
γεια πάμφθηνα, έως και τσάμπα. 
Κάθε σκέψη ή παρότρυνση που 
ξεφεύγει απ’ αυτή τη «λαϊκή κα-
τάκτηση», κατατάσσεται αυτομά-
τως στην κατηγορία του «λαϊκού 
μαρτυρίου» που επιβάλλεται στις 
αθώες μάζες από τις αναίσθητες 
και σαδιστικές κυβερνήσεις τους. 
Τόσο ο αριστερός όσο και ο ακρο-
δεξιός λαϊκισμός είναι εξπέρ σε 
τέτοια επιχειρήματα, η δε διάχυ-
ση τέτοιων απαιτήσεων είναι γρη-
γορότερη κι από τη φωτά μέσα σε 
πευκοδάσος, σε μέρα που έχει αέ-
ρα και καύσωνα.

Βεβαίως, αυτά συνέβαιναν 
πάντα. Απλώς στην εποχή μας με 
τα social media και με την πλήρη 
εξαχρείωση ενός μεγάλου μέρους 
του πολιτικού μας συστήματος, το 
πράγμα έχει πάρει διαστάσεις επι-
δημίας. Οι παλιότεροι ίσως θυ-
μούνται τι είχε πάθει το 1990 ο 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν 
η Αθήνα αντιμετώπισε μια χρο-
νιά έλλειψη νερού, που είχε φέρει 
την τότε κυβέρνηση σε απόγνω-
ση. Είχαμε φθάσει σε σημείο να 
νοικιαστούν πετρελαιοφόρα που 
θα μετέφεραν πόσιμο νερό στην 
πρωτεύουσα -τελικά δεν χρειά-
στηκε διότι έβρεξε- ενώ όπως σή-
μερα υπάρχει καθημερινό δελ-
τίο κρουσμάτων του Covid, τότε 
υπήρχε καθημερινή ενημέρωση 
για τα αποθέματα του Μόρνου και 
της Υλίκης. Οι εκκλήσεις προς τον 
πληθυσμό για οικονομία στο νερό 
ήταν συνεχείς, αλλιώς υπήρχε πε-
ρίπτωση να διαταχθεί η εκκένω-
ση της Αθήνας, τόσο μεγάλο ήταν 
το πρόβλημα. 

Κάντε οικονομία, 
όχι… λαϊκισμό!

Πώς μια απλή συμβουλή οικονομικής διαχείρισης και
εξοικονόμησης ενέργειας για «χλιαρό» νερό κάπου
στην βόρεια Ευρώπη -που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα την ποιότητα
της ζωής ούτε καταβαραθρώνει το επίπεδο διαβίωσης- μετατρέπεται 
εδώ στην Ελλάδα σε… ομαδικό και απεχθές μαρτύριο με «κρύο»
νερό. Διότι η λαϊκίστικη και απλουστευτική λογική, έτσι κινείται…

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Τι λέμε εμείς;
«Όχι, απαιτούμε

να σπαταλάμε
όση ενέργεια

γουστάρουμε, δίχως 
να ταλαιπωρούμε

τη διάνοιά μας
με τσιγκούνικες

σκέψεις ή περιττές
κινήσεις και

η κυβέρνησή
μας είναι

υποχρεωμένη να
μας εξασφαλίζει

αυτή την ενέργεια 
πάμφθηνα, έως

και τσάμπα»
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Οι κατεδαφιστικές συμπεριφορές επιτείνουν και διογκώνουν 
τα προβλήματα που τις προκαλούν, δεν τις θεραπεύουν. Αν π.χ. η 

εισαγόμενη ακρίβεια οδηγήσει σε κατακερματισμό το ελληνικό πολιτικό 
σκηνικό και βάλει τη χώρα σε μακρά περίοδο ακυβερνησίας, αυτό θα 

μειώσει ή θα αυξήσει το πληθωριστικό φαινόμενο; Θα το αυξήσει!



Η φράση του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
Τότε ήταν που ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης είχε πει τη φράση «ακόμα 
και κατά τη διάρκεια του ξυρίσμα-
τος, πρέπει στα ενδιάμεσα να κλεί-
νουμε τη βρύση». Το τι επακολού-
θησε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. 
Ήταν μία από τις μεγάλες επικοινω-
νιακές ήττες του Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη. Όχι, ο Έλληνας δεν άντε-
χε να κλείνει τη βρύση την ώρα που 
ξυριζόταν. Την ήθελε ανοικτή και 
απαιτούσε από τον πρωθυπουργό 
να του εξασφαλίσει το νερό, που σε 
συνεχή ροή θα παράσερνε τα κομ-
μένα γένια του από το ξυράφι. Οπό-
τε μην νομίζετε ότι αυτά που ζούμε 
σήμερα είναι καινούρια χούγια, 
πάντα υπήρχαν, απλώς τώρα έχει 
ξεφύγει η κατάσταση και έχει κα-
ταλήξει να καθορίζουν ως και το πο-
λιτικό σκηνικό.

«Διάχυτη έλλειψη
κοινής λογικής»
Αυτή, πάντως, η διάχυτη έλλειψη 

κοινής λογικής από τον κόσμο δεν 
είναι καλό σημάδι. Προαιώνιοι οι-
κονομικοί νόμοι παραμερίζονται, 
μόνο και μόνο για να προσαρμο-
στούμε στις νόρμες μιας διαρκούς 
και αδιέξοδης πολιτικής αντιπαρά-
θεσης. Πάντα μέσα στις ανθρώπι-
νες κοινωνίες, όταν εμφανιζόταν 
έλλειψη κάποιου προϊόντος ή αύ-
ξηση της τιμής του, οι άνθρωποι 
έψαχναν τρόπους να το αντικατα-
στήσουν ή να περιορίσουν την κα-
τανάλωσή του. Πρόκειται για μια 
αυτόματη διαδικασία στην ανθρώ-
πινη συμπεριφορά, πολλαπλώς 
δοξασμένη από τις παλιότερες γε-
νιές που είχαν μάθει να ζουν μέσα 
στη στέρηση. Μόνο στις μέρες μας 

οι άνθρωποι αρνούνται να υιοθε-
τήσουν τέτοιες συμπεριφορές και 
στη θέση του «κάνω οικονομία», 
βάζουν την πολιτική και εκλογική 
καταδίκη. 

«Τα απαιτώ όλα
και τα απαιτώ τώρα»
Τα απαιτώ όλα, τα απαιτώ τώρα, 
δεν με ενδιαφέρει πούθε προκύ-
πτει αυτή η έλλειψη αγαθών ή η 
αύξηση του κόστους τους και αν 
δεν διορθωθούν όλα αυτόματα, τό-
τε μετατρέπομαι σε αγανακτισμέ-
νο που καταψηφίζει κυβερνήσεις. 
Φυσικά, με τέτοιες λογικές και συ-
μπεριφορές κανένα πρόβλημα 
δεν λύνεται. Οι κατεδαφιστικές 
συμπεριφορές επιτείνουν και δι-
ογκώνουν τα προβλήματα που τις 
προκαλούν, δεν τις θεραπεύουν. 
Για παράδειγμα, αν η εισαγόμενη 
ακρίβεια οδηγήσει σε πολιτικό κα-
τακερματισμό το ελληνικό πολιτι-
κό σκηνικό και συνακόλουθα βά-
λει τη χώρα σε μια μακρά περίοδο 
ακυβερνησίας, αυτό θα μειώσει ή 

θα αυξήσει το πληθωριστικό φαι-
νόμενο; Προφανώς θα το αυξήσει, 
μέσα σε συνθήκες χάους και κρα-
τικής παραλυσίας, ο καθένας κάνει 
ό,τι του κατέβει προς το δικό του 
προσωπικό κέρδος. 

Ο «αγανακτισμένος»
δεν σκέφτεται…
Όμως ο «αγανακτισμένος», ο «μπα-
ϊλντισμένος», ο «εξοργισμένος» δεν 
σκέφτεται έτσι. Το βασικό του μέ-
λημα είναι να τιμωρήσει και να 
αποκαθηλώσει αυτούς που κατέ-
χουν την εξουσία, δίχως να ψάξει 
αν έχουν ευθύνη για όσα δεινά τον 
βρήκαν και δίχως να βάζει στη ζυ-
γαριά την αντιπρόταση όσων πο-

λιτικών προσώπων και κομμάτων 
υποδαυλίζουν την οργή του. Του 
αρκεί που κάποιοι επιτήδειοι του 
λένε «έχεις δίκιο» και εμπιστεύεται 
τυφλά όσους του προτείνουν απλο-
ϊκές λύσεις για πολύπλοκα προβλή-
ματα. Συμβαδίζει με όσους «αγανα-
χτούν» μαζί του, δίχως να μπαίνει 
στη βάσανο της λογικής επεξεργα-
σίας αυτών που ακούει. Τα ζήσαμε 
το 2010-19, αμφιβάλλω αν μάθαμε. 
Πάλι στο θυμικό και στο ξέσπασμα 
αναζητούμε τη λύση. 

Και με τους υπερβατικούς;
Υπάρχουν, επίσης, οι ακόμα πιο 
υπερβατικοί που δηλώνουν εξορ-
γισμένοι, διότι «δεν ήθελαν να φτά-
σουν τα πράγματα εκεί που έφτα-
σαν». Το έχω ακούσει δεκάδες 
φορές. Σ’ αυτούς τους αρνητές της 
πραγματικότητας, μία μόνο απάντη-
ση υπάρχει. Κι εγώ, γιατί να μην εί-
μαι αιωνίως νέος, όμορφος, πλού-
σιος και με μια υπέροχη γυναίκα 
που θα παραμείνει πάντα εικοσι-
πεντάρα; Έλα ντε… 
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Πάντα μέσα
στις ανθρώπινες
κοινωνίες, όταν
εμφανιζόταν έλλειψη 
κάποιου προϊόντος
ή αύξηση της τιμής 
του, οι άνθρωποι
έψαχναν τρόπους να 
το αντικαταστήσουν ή 
να περιορίσουν
την κατανάλωσή του. 
Μόνο στις μέρες μας 
οι άνθρωποι
αρνούνται να υιοθετή-
σουν τέτοιες
συμπεριφορές και
στη θέση του «κάνω 
οικονομία», βάζουν 
την πολιτική και
εκλογική καταδίκη
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O
σ. Αλέξης Τσίπρας 
γιόρτασε την επέτειο 
της επιβολής των 
capital controls με 

την υπόσχεση ότι είναι πανέτοιμος 
για νέες ανάλογες δράσεις, μάλι-
στα στον ΣυΡιζΑ ήδη συζητούν 
πόσο απαραίτητος θα είναι ο σ. 
Βαρουφάκης για την ολοκληρω-
τική επιτυχία του εγχειρήματος. 

Λεπτομέρεια: Προηγουμένως 
χρειάζεται να τον ξαναεγκρίνει ο 
λαός σαν ιδανικό καπετάνιο στις 
φουρτούνες που ο ίδιος δημιουρ-
γεί, αλλά δεν υπάρχει θέμα, το νι-
κηφόρο εκλογικό αποτέλεσμα εί-
ναι σιγουράκι: «Δεν έχω καμιά, 
μα καμία αμφιβολία ότι ο ΣυΡιζΑ 
θα νικήσει», δηλώνει τρεις φο-
ρές την ημέρα και με την φερέγ-
γυα μαντεψιά συμφωνούν οι αντι-
κειμενικοί δημοσκόποι της Αυγής 
και του Documento.

Κανείς δεν γνωρίζει τον τρό-
πο που ο σ. Αλέξης απέκτησε τη 
σπάνια ικανότητα να προβλέπει το 
μέλλον. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
απλώς στηρίζεται στη μελέτη του 
διαλεκτικού υλισμού, αλλά αυτή 
η θεωρία δεν στέκει γιατί προϋπο-
θέτει διάβασμα. Μήπως τότε δια-
θέτει το κληρονομικό χάρισμα, εί-
ναι χαρτομάντης, καφεμάντης ή 
κρυσταλλομάντης; Ελάχιστη ση-
μασία έχει. Το βασικό είναι ότι 
όλες οι προφητείες του πέφτουν 
διάνα!

ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ
ΝΑ ΜΑΣ ΔΑΝΕΙΣΟΥΝ
Ημέρες του 2014. Ο σ. Αλέξης και 
η λοιπή κομπανία των οικονομο-
λόγων της ρετσίνας ετοιμάζονται 
να καταλάβουν τα χειμερινά ανά-
κτορα του Μαξίμου. Το σχέδιό 
τους είναι πανούργο. Θα μοιρά-
σουν άφθονο χρήμα στο πόπολο, 
το οποίο θα εξασφαλίσουν με έναν 
απλό τρόπο. Δανεικά κι αγύριστα! 
Το ωραίο είναι ότι έτσι δεν θα σω-
θούμε μόνο εμείς, αλλά και οι Ευ-
ρωπαίοι που θα μας δανείσουν.

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Να μην υπογρα-
φεί η δανειακή σύμβαση. Να 
μην δεχτεί η Ελλάδα την νέα 
ευρωπαϊκή συνθήκη. Αυτό να 
κάνουμε».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: «Κι αν δεν 
σας δώσουν λεφτά;»
ΤΣΙΠΡΑΣ: «Θα σας κάνω μία 
πρόβλεψη. Όχι μόνο θα σου 
δώσουν λεφτά, θα σε παρακα-
λάνε να τα πάρεις!»

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ
ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ 
ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ
Μιλώντας στον Χατζηνικολάου, ο 
ηγέτης της αριστεράς, προεξοφλεί 
ότι η Μέρκελ -την οποία ο ΣυΡιζΑ 
και οι παραφυάδες του είχαν στρι-
μώξει με επιχειρήματα, αποκαλώ-
ντας εκείνη «ναζί» και τον επί των 
οικονομικών υπουργό της «σακά-
τη» και «κούτσαβλο»- τρέμει από 
το φόβο της. 

Μόλις λοιπόν τον συναντήσει, 
θα παραδοθεί και θα του γεμίσει 
τις τσέπες με δισεκατομμύρια. Με 
αυτά θα υλοποιηθεί το υπεύθυνο 
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, 

δηλαδή η Σεισάχθεια και η κα-
τάργηση του ΕΝΦΙΑ. 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: «Είστε 
σίγουρος ότι το πρόγραμμά σας θα 
γίνει δεκτό; Αν η Μέρκελ πει όχι;»

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Όλοι, πλέον, 
συνειδητοποιούν ότι αυτό που 
προτείνουμε δεν είναι η διάλυ-
ση της Ευρώπης. Είναι ο δρό-
μος για τη διάσωση της Ευρώ-
πης. Κι απευθυνόμαστε –αν 
θέλετε– και στους Γερμανούς 
πολίτες».

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: «Ξανα-
ρωτάω. Αν απαντήσει όχι η Μέρ-
κελ;»

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Δεν υπάρχει 

ούτε μία στο εκατομμύριο να 
απαντήσει όχι η Μέρκελ. Διό-
τι, η Μέρκελ είναι μία πολιτι-
κός που θα θελήσει όχι να δια-
κινδυνεύσει την προοπτική της 
βιωσιμότητας της Ευρώπης εν 
συνόλω, αλλά να καρπωθεί 
την έξοδο από την κρίση. Θα 
το θυμηθείτε. Και θα ‘ναι μέρα 
μεσημέρι».

Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΘΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΡΑΓΔΑΙΑ
Κάνοντας μια εμπεριστατωμένη 
μελέτη των οικονομικών θεωρι-
ών του Σερζ Λατούς, που ο ΣυΡι-
ζΑ είχε κάνει ευαγγέλιο (ζητούσε 
επιστροφή στη δραχμή και αυτο-
νομία της Κρήτης), ο σ. Αλέξης δι-

αβεβαίωνε ότι μόλις εφαρμοστεί 
το οικονομικό πλάνο που έχει εκ-
πονήσει ο ίδιος με τη βοήθεια των 
(σχεδόν) άμισθων επιστημονικών 
του συμβούλων (σ. Καρανίκας, σ. 
Ναόμι Κάμπελ, σ. Πετσίτης κ.α), η 
μετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα 
γίνει πυ-πυ-πύραυλος.

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Η μετοχή της 
Εθνικής θα ανέβει, θα ανεβαί-
νει ραγδαία μετά την ανακεφα-
λαιοποίηση και μέσα από τη 
διαδικασία επιστροφής στην 
ανάπτυξη και την οριστικοποί-
ηση της εξόδου από την κρίση 
που θα γίνει με το κλείσιμο της 
πρώτης αξιολόγησης!»

(Τις επόμενες τρεις ημέρες η 
μετοχή της Εθνικής έπεσε -22%. 
Ακολούθησε η γνωστή ιστορι-
κή κατρακύλα που κατέληξε στο 
-80%, και πάλι καλά).

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
CAPITAL CONTROLS
Υπήρχαν εποχές που ο σ. Αλέξης 
ήταν χαλαρός και δεν χρειαζόταν 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../10

Αλέξης Τσίπρας
O ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ

ΠΡΟΈΒΛΈΠΈ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ 
(ΧΩΡΊΣ ΠΟΤΈ ΝΆ ΠΈΣΈΊ ΜΈΣΆ)

Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που ο σ. Αλέξης απέκτησε αυτή τη σπάνια ικανότητα. Κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι απλώς στηρίζεται στη μελέτη του διαλεκτικού υλισμού, αλλά αυτή η θεωρία δεν στέκει γιατί 

προϋποθέτει διάβασμα. Μήπως τότε διαθέτει το κληρονομικό χάρισμα, είναι χαρτομάντης, καφεμάντης 
ή κρυσταλλομάντης; Ελάχιστη σημασία έχει. Το βασικό είναι ότι όλες οι προφητείες του πέφτουν διάνα!

Του: Βαγγέλη Περρή

Μιλώντας στον Χατζηνικολάου, τότε, ο ηγέτης της αριστεράς, 
προεξοφλεί ότι η Μέρκελ -την οποία ο ΣυΡιζΑ και οι παραφυάδες 

του είχαν στριμώξει με επιχειρήματα, αποκαλώντας εκείνη 
«ναζί» και τον επί των οικονομικών υπουργό της «σακάτη» και 

«κούτσαβλο»- τρέμει από το φόβο της. Μόλις τον συναντήσει, θα 
παραδοθεί και θα του γεμίσει τις τσέπες με δισεκατομμύρια... 
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να συμπαραστέκεται στη ναυτο-
σύνη μας, κάνοντας βόλτες με τα 
κότερα της αριστερής πλουτοκρα-
τίας. Δύσκολα χρόνια. Έχοντας 
λοιπόν άπλετο χρόνο στη διάθε-
σή του, ξημεροβραδιαζόταν στα 
κανάλια αναλύοντας το «ρεαλιστι-
κό και κοστολογημένο πρόγραμ-
μα εξόδου από την κρίση». Σε μία 
από αυτές ήταν παρών ένας φοι-
τητής. Περίεργος τύπος. Δεν είχε 

δείρει ούτε ένα καθηγητή και ήξε-
ρε ότι τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, 
αποκλείεται να κάνει έξι το λαδό-
ξυδο. Επιπλέον, ήταν και ασεβής 
απέναντι στο βλαστάρι της Δρακο-
γενιάς, που εκείνη τη μέρα ήταν σε 
μαντικό οίστρο.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: «Τι θα γίνει αν 
οι τράπεζες δεν ανοίξουν; Απει-
λούν ότι θα κόψουν τη ρευστό-
τητα».

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Είμαι σίγουρος 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει σε 
καμιά χώρα της ευρωζώνης, 
γιατί την επόμενη μέρα θα κα-
ταρρεύσει το ευρωπαϊκό τρα-
πεζικό σύστημα και το κόστος 
θα είναι δυσβάσταχτο για αυ-
τούς που μας εκβιάζουν».

(Μετά από λίγες ημέρες, ο 
σ. Τσίπρας κατήγγειλε ότι έγι-

νε αυτό που ήταν σίγουρος ότι 
δεν θα γίνει και μας έκοψαν τη 
ρευστότητα. Ακολούθησε διάγ-
γελμα προς τον ελληνικό λαό: 
«Η άρνηση της παράτασης από 
το Eurogroup οδήγησε σήμερα 
την ΕΚΤ να μην αυξήσει τη ρευ-
στότητα των ελληνικών τραπε-
ζών και ανάγκασε την ΤτΕ να ει-
σηγηθεί περιορισμό της κίνησης 
κεφαλαίων...»)

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΛΑΚΕΡΗ
Έτσι κι αλλιώς, η Γη θα γίνει κόκ-
κινη και το θέμα είναι ποιος θα ξε-
κινήσει το βάψιμο. Ο σ. Αλέξης αι-
σθανόταν απολύτως σίγουρος ότι 
σε εκείνον ανέθεσε η Ιστορία την 
εργολαβία (με την καλή έννοια) 
και έστειλε μήνυμα διεθνούς ξε-
σηκωμού, προαναγγέλλοντας ότι 
η Επανάσταση, μετά την Ελλάδα, 
θα μεταλαμπαδευτεί στην Ισπανία. 
Στη συνέχεια «όλη η Ευρώπη θα 
γίνει μια αμμουδιά», όπως υποστή-
ριζε και το σάουντρακ των πανηγυ-
ρισμών στο Σύνταγμα. 

ΤΣΙΠΡΑΣ (στο συνέδριο των 
Podemos): «Είναι πια ξεκάθαρο 
πως μαζί σας μπορούμε να κά-
νουμε πράξη σύντομα -και θα 
το κάνουμε- το μέχρι χθες ακα-
τόρθωτο, να αλλάξουμε την πο-
ρεία της Ευρώπης, να σταμα-
τήσουμε την καταστροφική 
λιτότητα, να ξαναφέρουμε στο 
προσκήνιο τη δημοκρατία και 
την κοινωνική δικαιοσύνη».

(Οι Podemos τα επόμενα χρόνια 
βυθίστηκαν στην πισίνα του ηγέτη 
τους Πάμπλο Ιγκλέσιας και στις τελευ-
ταίες εκλογές καταποντίστηκαν στο 
7%. Οι αφίσες με το σύνθημα «ΣΥ-
ΡΙΖΑ-PODEMOS-VENCEREMOS» 
είναι συλλεκτικές.)

ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
(Προσοχή! Ακολουθεί δύσκο-
λη ανάλυση, που μόνο οι μυη-
μένοι στον μαρξισμό-λενινισμό 
μπορούν να παρακολουθή-
σουν).

Ο ιμπεριαλισμός είναι το ανώ-
τερο στάδιο του καπιταλισμού. 
Ο ιμπεριαλισμός λοιπόν πήρε τη 
μορφή του ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν 
κακό γιατί διέθετε επιθετικά τανκς, 
σε αντίθεση με το Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας που ήταν καλό γιατί τα 
τανκς του ήταν φιλειρηνικά. 

Με το που η Αριστερά, χάρη 

11
s s

Συνέχεια στην σελίδα 10

Από την ταινία «Μια Ελληνίδα 
στο χαρέμι», όπου η Ρένα 
Βλαχοπούλου υποδυόταν τη 
συμπαθή μάντισσα, είχαμε 
να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. 
Η διαφορά είναι στο κόστος. 
Για τη Ρένα χρειάζονταν 
πέντε δραχμές. Ο σ. Αλέξης, 
σύμφωνα με τον πρώην 
επικεφαλής του Euroworking 
Group Τόμας Βίζερ, μας στοίχισε 
200 δισεκατομμύρια. 
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στους σ. σ. Τσίπρα και Ιγκλέσι-
ας, άρχισε να νικάει παντού, ήταν 
θέμα ημερών να γίνει σκόνη και 
θρύψαλα ο καπιταλισμός, επομέ-
νως, πάπαλα και ο Ιμπεριαλισμός, 
οπότε νομοτελειακά, θα φτάναμε 
στη διάλυση του ΝΑΤΟ! Ο σ. Αλέ-
ξης έκανε τις σχετικές προβλέψεις, 
ως γνήσιος διεθνιστής, από τη Δι-
εθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Στις νέες διε-
θνείς ισορροπίες το ΝΑΤΟ δεν 
θα έχει θέση».

(Πριν από λίγες ημέρες, ο ηγέ-
της που είχε προβλέψει ότι το ΝΑ-
ΤΟ δεν θα έχει τη δυνατότητα να 
αποτελεί παράγοντα των διεθνών 
ισορροπιών, ζήτησε να σταματήσει 
η επέκταση της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας προς Βορρά. «Το ΝΑ-
ΤΟ, σε πολύ μεγάλο βαθμό απο-
τέλεσε και την αιτία της σημερινής 
σύρραξης και της ρωσικής εισβο-
λής», συμπλήρωσε ο σ. Τζανα-
κόπουλος. Φαντάσου τι θα γινό-
ταν αν δεν το είχαν ξεδοντιάσει οι 
Podemos και ο ΣυΡιζΑ.)

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ
Επειδή ο ΣυΡιζΑ, όπως εκτίμη-
σε και η τέτοια εποχή κλαίουσα 
σ. Μπέττυ, είχε την Κυβέρνηση 
αλλά όχι την εξουσία, ήταν υπο-
χρεωμένος να ανέχεται την ύπαρ-
ξη της ιδιωτικής τηλεόρασης, την 
οποία οι μαρξιστές και οι χρυσαυ-
γίτες αποκαλούν «βοθροκάναλα». 
Μέχρι την Άγια Μέρα της σοσι-
αλιστικής ολοκλήρωσης όπου θα 
λειτουργούσε μόνο η ΕΡΤ με την 
Ακριβοπούλου και τον Καψώχα, 
θα επιτρεπόταν να προωθούν το 
πλούσιο κυβερνητικό έργο 4 ακό-
μη φίλα προσκείμενα κανάλια. 

Βέβαια, η διαδικασία αδειο-
δότησης που εμπνεύστηκε ο έτε-
ρος εκπρόσωπος της Δρακογε-
νιάς σ. Παππάς, αντιμετώπιζε 
κάποια προβλήματα νομιμότη-
τας, αλλά ο σ. Αλέξης τα είχε 
ξεπεράσει επιδιδόμενος σε μία 
ακόμη επιτυχημένη πρόβλεψη. 

ΤΣΙΠΡΑΣ: «Κάποιοι θεω-
ρούσαν ότι θα ρίξουν το νό-
μο. Κάποιοι θεωρούν ότι θα 
βγάλει αντίθετη απόφαση το 
ΣτΕ, το οποίο έχει μιλήσει για 
δημόσιο συμφέρον. Και τώ-
ρα που το δημόσιο συμφέρον 
έχει αποτυπωθεί και σε νού-
μερα, θα βγει το ΣτΕ και θα 
πει ότι είναι άκυρος ο διαγω-

νισμός! Δεν γίνονται αυτά τα 
πράγματα. Δεν δίνω ούτε μία 
πιθανότητα».

(Δεκαπέντε μέρες αργότερα 
το ΣτΕ ακύρωνε το νόμο που, κα-
τά τον σ. Τσίπρα, δεν υπήρχε ού-
τε μια πιθανότητα να ακυρώσει).

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΩΞΟΥΝ 
ΑΠΟ ΑΡΧΗΓΟ
Ένας Ηγέτης έχει υποχρέωση να 
αφουγκράζεται τους υπηκόους 
του. Ο σ. Τσίπρας, επιδιώκοντας 
τη συνεχή επαφή με το λαό, πε-
ριστοιχιζόταν από μία ομάδα που 
συνδύαζε υψηλή ευφυΐα και δη-
μοσκοπικές γνώσεις. Η συντρο-
φιά των Βερναρδάκη, Παππά και 
Σκουρλέτη τού μετέφεραν ανά 
πάσα στιγμή τις διαθέσεις των ψη-
φοφόρων, αλλά προκειμένου να 
αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμέ-
νη άποψη, διάβαζε τα tweets του 
σ. Ευάγγελου Αντώναρου και τα 
άρθρα του σ. Βαξεβάνη. Με αυ-
τά τα υπερόπλα στη διάθεσή του, 
μπόρεσε να οραματιστεί με θαυμα-
στή ακρίβεια το εκλογικό αποτέλε-
σμα των τελευταίων εκλογών, πο-
λύ πριν ανοίξουν οι κάλπες.

ΤΣΙΠΡΑΣ (συνέντευξη στον 
Alpha): «Όλες οι εταιρείες που 
σέβονται τον εαυτό τους έχουν 
αρχίσει και αλλάζουν τις δια-
στημικές τους προβλέψεις... 
Θα είναι ντέρμπι οι εκλογές... 
Εκείνος που έχει άγχος είναι ο 
κ. Μητσοτάκης. Αν χάσει δεν 
θα τον ξαναέχω αντίπαλο, ενώ 
εγώ θέλω να τον έχω αντίπαλο. 
Δεν θα βρω άλλον να μου κά-
νει τέτοια απλόχερα δώρα... Η 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές 
θα διαμορφώσει εξελίξεις στο 
εσωτερικό της Ν.Δ. Θα δημι-
ουργήσει κατάρρευση της πολι-
τικής απάτης του κ. Μητσοτάκη 
περί περιπάτου, περί απόλυτης 
υπεροχής, περί κατάρρευσης 
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ού-
τε μία στο εκατομμύριο να κερ-
δίσει ο κ. Μητσοτάκης τις εκλο-
γές».

Από την ταινία «Μια Ελληνίδα 
στο χαρέμι», όπου η Ρένα Βλαχο-
πούλου υποδυόταν τη συμπαθή μά-
ντισσα, είχαμε να ζήσουμε τέτοιες 
στιγμές. Η διαφορά είναι στο κό-
στος. Για τη Ρένα χρειάζονταν πέ-
ντε δραχμές. Ο σ. Αλέξης, σύμφω-
να με τον πρώην επικεφαλής του 
Euroworking Group Τόμας Βίζερ, 
μας στοίχισε 200 δισεκατομμύρια. 

s s

Συνέχεια από σελίδα 11

Ο σ. Αλέξης αισθανόταν απολύτως σίγουρος ότι σε εκείνον ανέθεσε 
η Ιστορία την εργολαβία (με την καλή έννοια) και έστειλε μήνυμα 
διεθνούς ξεσηκωμού, προαναγγέλλοντας ότι η Επανάσταση, μετά 
την Ελλάδα, θα μεταλαμπαδευτεί στην Ισπανία. Στη συνέχεια
«όλη η Ευρώπη θα γίνει μια αμμουδιά», όπως υποστήριζε
και το σάουντρακ των πανηγυρισμών στο Σύνταγμα

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Tel: 28310 72100,
      698 6623232

e-mail:
akoyaresorthotel@gmail.com

web:
www.akoya-resort.gr

AKOYA RESORT
RETHYMNO

Akoya Resort

Το Akoya Resort προσφέρει πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο Ρέθυμνο.
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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ια τα σημάδια που άφησε 
πίσω της η πανδημία και 
τις συνέπειες στην ψυχι-
κή υγεία των πολιτών, κα-

θώς και για το σχεδιασμό της ψυχι-
ατρικής μεταρρύθμισης, με δράσεις 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μί-
λησε στην Today Press η Υφυπουρ-
γός Υγείας και βουλευτής Β1 Βο-
ρείου Τομέα Αθηνών, Ζωή Ράπτη. 
Επίσης, όπως αναφέρει στην κυβέρ-
νηση «τολμούμε και αντιμετωπίζουμε 
το πρόβλημα της εξάρτησης ολιστι-
κά, προχωρήσαμε στη θεσμοθέτη-
ση ενός σαφούς πλέον ρυθμιστικού 
πλαισίου για τη λειτουργία των Χώ-
ρων Εποπτευόμενης Χρήσης και τη 
χορήγηση της εισπνεόμενης Ναλο-
ξόνης». 
Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη 
της Υφυπουργού Υγείας:

n Η πανδημία άφησε τα σημάδια 
της στην ψυχική υγεία. Πώς επη-
ρέασε την ψυχική υγεία στη χώ-
ρα μας; 
Στην περίοδο της πανδημίας, η καθη-
μερινότητά μας άλλαξε ραγδαία και 
επηρεάστηκε η ζωή όλων των πληθυ-
σμιακών ομάδων, ανεξαιρέτως, χω-
ρίς να κάνει διακρίσεις ανάλογα με 
την οικονομική και την κοινωνική θέ-
ση του καθενός. Αλλά και διεθνώς, 
επέφερε σημαντική έξαρση των ψυ-
χολογικών προβλημάτων και δια-
ταραχών και διατάραξη των συστη-
μάτων υγείας. Η ψυχική υγεία έχει 
αναχθεί σε προτεραιότητα για τις κυ-
βερνήσεις παγκοσμίως και έχει τεθεί 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας ως ένας από τους τέσσερις πυλώ-
νες της πολιτικής του για την περίο-
δο 2020-2025. Διαβλέποντας από 
νωρίς τις σοβαρές και μακροπρόθε-
σμες επιπτώσεις αυτής της υγειονο-
μικής κρίσης, ο πρωθυπουργός, από 
την έναρξη της πανδημίας, προχώ-
ρησε στη δημιουργία, για πρώτη φο-
ρά στη χώρα μας, ειδικού χαρτοφυ-
λακίου για την Ψυχική Υγεία και τις 
Εξαρτήσεις.

n Πώς αντιμετωπίσατε τις συνέ-
πειες της πανδημίας;
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών, 
από την έναρξη της πανδημίας, δημι-
ουργήσαμε την Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήρι-
ξης 10306, η οποία λειτουργεί δωρε-
άν για τους πολίτες όλο το 24ωρο και 
έχει λάβει πάνω από 430.000 κλή-
σεις. Εξάλλου, επιτύχαμε να αυξή-
σουμε τον κρατικό προϋπολογισμό 
για την Ψυχική Υγεία κατά 62%, 
ενισχύσαμε το ΕΣΥ σε υγειονομι-
κό προσωπικό, ενώ νομοθετήσαμε 

ΖΩΉ ΡΆΠΤΉ 
(ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΊΆΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ Β1 ΒΟΡΕΊΟΥ ΤΟΜΕΆ ΆΘΉΝΩΝ)

«Δεν αφήσαμε κανέναν 
μόνο του στην πανδημία»
Με τον κορωνοϊό, η καθημερινότητά μας άλλαξε ραγδαία και επηρεάστηκε η ζωή όλων μας, 

ανεξαιρέτως. Διαβλέποντας από νωρίς τις σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις  
της υγειονομικής κρίσης, ο πρωθυπουργός προχώρησε στη δημιουργία, για πρώτη φορά  

στη χώρα μας, ειδικού χαρτοφυλακίου για την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις
Της Δήμητρας Κούτρα

215 θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευ-
τών ψυχικής υγείας. Τέλος, δημιουρ-
γήσαμε νέες κλίνες για παιδιά σε Πα-
νεπιστημιακές κλινικές και κλινικές 
του ΕΣΥ. Παράλληλα, χρειάστηκε να 
αντιμετωπίσουμε τα υψηλά ποσοστά 
κόπωσης και εξουθένωσης των υγει-
ονομικών μας. Συγκεκριμένα, σε έκ-
θεση του Medscape για το 2022, η 
κόπωση φτάνει το 67,9% και η επαγ-
γελματική εξουθένωση το 42,9%.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Κανένας Μόνος 
στην Πανδημία» για το υγειονομικό 
προσωπικό, παρέχουμε ψυχολογική 
υποστήριξη, μέσω τηλεσυμβουλευτι-
κής μέσα στα νοσοκομεία μας. Μέχρι 
σήμερα, έχουν λάβει σχετικές υπηρε-
σίες πάνω από 12.000 άτομα.

Με πόρους από το Ταμείο Ανά-
καμψης, εξάλλου, προχωράμε σε 
ανάπτυξη 7 κέντρων ημέρας ειδικά 
για εργαζόμενους, καθώς και προ-
γραμμάτων για την παροχή ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης και ψυχοεκπαί-
δευσης των εργαζομένων.

n Ποιος είναι ο σχεδιασμός για 
το μείζον θέμα των αναγκαστι-
κών νοσηλειών; Πώς θα γίνει ο 
εκσυγχρονισμός της μεταφοράς 
κατά την ακούσια νοσηλεία;
Προχωρήσαμε σε νομοθετική διάτα-
ξη για την ακούσια νοσηλεία, με την 
οποία έγινε ένα πολύ σημαντικό βή-
μα, που αφορά τη διακομιδή των ψυ-
χικά ασθενών. Μέχρι σήμερα, τη με-
ταφορά τους σε κατάλληλη Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας, κατά τη διαδικασία 
της ακούσιας νοσηλείας και κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας, διενερ-
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γούσαν οι αστυνομικές αρχές, χωρίς 
ειδική εκπαίδευση. Με τη νέα νομο-
θετική διάταξη, η διαδικασία ανατί-
θεται στο εξειδικευμένο ψυχιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό των 
Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγεί-
ας και θα διενεργείται με ειδικά δια-
μορφωμένα οχήματα, υπό το συντο-
νισμό και την εποπτεία του Ε.Κ.Α.Β.

Η αστυνομία θα συμμετέχει στη 
μεταφορά, μόνο όταν η παρουσία της 
είναι απολύτως αναγκαία.

Δυστυχώς, η χώρα μας έχει από 
τα υψηλότερα ποσοστά ακούσιων νο-
σηλειών στην Ευρώπη, που πολλές 
φορές αγγίζουν το 50% των εισαγω-
γών στα ψυχιατρικά τμήματα.

n Ο σχεδιασμός σας για την ψυ-
χιατρική μεταρρύθμιση τι περι-
λαμβάνει; Πώς θα αξιοποιήσετε 
τους πόρους από το Ταμείο Ανά-
καμψης; 
Ήμασταν οι πρώτοι που εντάξαμε 
δράσεις και προγράμματα για χρη-
ματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Με τους πόρους που εξασφαλί-
σαμε και ανέρχονται σε €54 εκατ., 
έχουμε σχεδιάσει να υλοποιήσουμε 
σε όλη τη χώρα νέες Μονάδες Ψυχι-
κής Υγείας, και συγκεκριμένα:

Κέντρα Ημέρας σε όλη την Επι-
κράτεια για ενήλικες, τρίτη ηλικία, 
παιδιά και εφήβους, εργαζόμενους 
και ανέργους, μετανάστες και πρό-
σφυγες, καθώς και στεγαστικές δο-
μές βραχείας ή μακράς φιλοξενίας.

Επίσης, σχεδιάζουμε εξειδικευ-

μένες δομές για τον αυτισμό και την 
άνοια-alzheimer’s, καθώς και κινητές 
μονάδες για απομακρυσμένες και δυ-
σπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Στον προγραμματισμό μας έχου-
με εντάξει, ακόμη, την υλοποίηση 
προγραμμάτων για την αντιμετώπι-
ση των εξαρτήσεων, τόσο των παρά-
νομων όσο και των νόμιμων, όπως 
ο καπνός, το αλκοόλ, το Διαδίκτυο 
και ο τζόγος.

n Ένα μεγάλο μέρος του προ-
γράμματός σας αφορά τη δη-
μιουργία ψυχιατρικών δομών 
για τα παιδιά και τους εφήβους. 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας;
Πρόσφατα εγκαινιάσαμε την Ψυχι-
ατρική κλινική Εφήβων του Νοσο-
κομείου Νίκαιας-Δυτικής Αττικής 
«Ιωάννης Αγγελικούσης», στο κτή-
ριο «Κοπανάρη», στην Αγία Βαρβά-
ρα, που ανακαινίστηκε πλήρως χάρη 
στη δωρεά του Ιδρύματος «Αντώνιος 
και Ιωάννης Αγγελικούσης». Το νέο 
κτήριο αποτελεί ένα χώρο κατάλλη-
λο για την ψυχιατρική φροντίδα των 
νεαρών ασθενών 14-18 ετών, παρέ-
χοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας 
Περίθαλψης. Για την υποστήριξη της 
νοσοκομειακής ψυχιατρικής φροντί-
δας παιδιών και εφήβων αναπτύξα-
με νέες παιδοψυχιατρικές κλίνες στο 
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πά-
τρας, στην Ψυχιατρική Κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου της Τρίπολης, 
στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΓΝΑ 

Αλεξανδρούπολης και ετοιμάζουμε 
κλίνες στην Ψυχιατρική Κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιεί-
ου Βούλας. Δημιουργούμε νέες δο-
μές ψυχικής υγείας, για τα παιδιά και 
τους εφήβους, στην Κοινότητα, με πό-
ρους που εξασφαλίσαμε από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, δη-
μιουργούμε κινητές μονάδες, κέντρα 
ημέρας και για διατροφικές διαταρα-
χές, κέντρα για έγκαιρη παρέμβαση 
στην ψύχωση, κέντρα ημέρας για αυ-
τισμό και για υποστήριξη φοιτητών, 
καθώς και ξενώνες για παραβατι-
κούς εφήβους και πρόσφυγες. 

n Τι είναι οι Μονάδες Έγκαιρης 
Παρέμβασης που έχετε νομοθε-
τήσει;
Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι κά-
θε χρόνο περίπου 3.000 Ελληνόπου-
λα βιώνουν το πρώτο τους ψυχωσικό 
επεισόδιο. Αυτό σημαίνει, ότι 3.000 
οικογένειες έρχονται κάθε χρόνο αντι-
μέτωπες με την ψύχωση. Οι διαταρα-
χές αυτές, συνήθως, παρουσιάζονται 
σε εφηβική και νεαρή ηλικία, μεταξύ 
18 και 25 ετών, με συχνότερες τη σχι-
ζοφρένεια, τη διπολική συναισθημα-
τική διαταραχή και την ψύχωση εξαι-
τίας της χρήσης ουσιών.

Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά, 
ότι σε διάστημα μιας 5ετίας από το 
πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, το 80% 
των ασθενών θα υποτροπιάσει εξαι-
τίας πλημμελούς συμμόρφωσης στη 
θεραπεία, υψηλών επιπέδων στρες, 
δυσλειτουργικών σχέσεων στην οι-
κογένεια και χρήσης ουσιών. Επο-
μένως, είναι σαφές ότι είναι απαραί-
τητη μια στροφή στην πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση ενός τέτοιου ψυχι-
κού νοσήματος στους νέους μας. Για 
να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, 
με την πολύτιμη βοήθεια του καθηγη-
τή Ψυχιατρικής δρ. Νίκου Στεφανή, 
νομοθετήσαμε τις Μονάδες Έγκαιρης 
Παρέμβασης στην Ψύχωση. Πρόκει-
ται για ένα καινοτόμο μοντέλο ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών 
μας στην κοινότητα. Με χρηματοδότη-
ση από το Ταμείο Ανάκαμψης, σχεδι-
άζουμε να αναπτύξουμε περισσότερες 
από 10 Μονάδες στην Ελλάδα που θα 
βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Κρήτη, Θεσσαλία, Ιωάννινα και Δω-
δεκάνησα. Για μένα είναι ξεκάθαρη 
η ανάγκη για τη δημιουργία αυτών 
των δομών, γιατί η πρόληψη των ψυ-
χωσικών διαταραχών στους εφήβους 

και τους νέους μας πρέπει να αποτε-
λεί προτεραιότητα ενός Συστήματος 
Υγείας, που λειτουργεί σωστά. Είναι 
απόλυτη ανάγκη να παρέχουμε την 
κατάλληλη υποστήριξη στους συμπο-
λίτες μας και πρωτίστως στα παιδιά 
μας, για να τους δώσουμε μια πραγμα-
τική ευκαιρία στη ζωή και στην ανά-
πτυξή τους, ιδιαίτερα  μετά την έξοδο 
από την πανδημία.

n Στο χαρτοφυλάκιό σας, ιδιαίτε-
ρη θέση κατέχει και ο τομέας της 
αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. 
Σε ποιες δράσεις έχετε προχωρή-
σει;
Στο Υπουργείο Υγείας υλοποιούμε πο-
λιτικές και αναλαμβάνουμε δράσεις, 
τόσο σε σχέση με τη μείωση της βλά-
βης, τη θεραπεία και την απεξάρτηση 
από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσι-
ών όσο και αναφορικά με την πρό-
ληψη των εν γένει εξαρτήσεων. Ως 
κυβέρνηση, τολμούμε και αντιμετω-
πίζουμε το πρόβλημα της εξάρτησης 
ολιστικά. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρή-
σαμε από το Μάρτιο του 2020, στη θε-
σμοθέτηση ενός σαφούς πλέον ρυθμι-
στικού πλαισίου για τη λειτουργία των 
Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης και 
τη χορήγηση της εισπνεόμενης Ναλο-
ξόνης. Προχωρήσαμε, σε συνεργασία 
με τον ΟΚΑΝΑ, στην ίδρυση και λει-
τουργία του πρώτου σταθερού ΧΕΧ 
επί της οδού Καποδιστρίου, παράλλη-
λα με το Σταθμό Φροντίδας Εξαρτη-
μένων Ατόμων, τη Μονάδα Άμεσης 
Βοήθειας και Υποστήριξης, τη Μο-
νάδα Υποκατάστασης Άμεσης Πρό-
σβασης, την υπηρεσία streetwork 
(υπηρεσία στο δρόμο) και το δίκτυο 
θεραπευτικών προγραμμάτων. 

Πριν από λίγες μέρες, εξάλλου, 
εγκαινιάσαμε και το Ανοιχτό Κέντρο 
Ημέρας Αστέγων, μία νεοσύστατη 
δομή του ΟΚΑΝΑ, που λειτουργεί 
σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων 
και συγχρηματοδοτείται από το Περι-
φερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Αττικής. Απευθύνεται σε ανθρώ-
πους εξαρτημένους, που δεν έχουν 
σταθερή στέγη και τους προσφέρου-
με έναν ασφαλή χώρο ξεκούρασης, 
όπου παρέχονται υπηρεσίες προσω-
πικής υγιεινής και υγειονομικής και 
ψυχολογικής φροντίδας από για-
τρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και 
κοινωνικούς λειτουργούς. Στο χώρο 
αυτό λειτουργεί και το Υπνωτήριο, 
όπου μπορούν να διανυκτερεύσουν 
με ασφάλεια έως 90 άτομα. Στόχος 
μας είναι να ανταποκριθούμε σε όλες 
τις ανάγκες που διαμορφώνει ο νέος 
σύγχρονος τρόπος ζωής. Μότο μας εί-
ναι να μην μείνει κανένας μόνος του, 
να μην μείνει κανένας πίσω! 

Με χρηματοδότηση  
από το Ταμείο 

Ανάκαμψης, 
σχεδιάζουμε  

να αναπτύξουμε 
περισσότερες από 10 
Μονάδες Έγκαιρης 

Παρέμβασης  
στην Ελλάδα για  

τις ψυχικές διαταραχές, 
που συνήθως 

παρουσιάζονται  
σε εφηβική και νεαρή 

ηλικία, μεταξύ 18  
και 25 ετών

Η Ζωή Ράπτη με τη 
δημοσιογράφο της Today 
Press, Δήμητρα Κούτρα.
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Ποιος είναι ο άλλος 
Kemal, ο λογιστάκος

ΘΕΜΑ/16
Ρεπορτάζ: Δήμητρης Φρέσκος

Σ
την Τουρκία, εν μέσω 
υψηλού πληθωρισμού, 
κρίσης, δυσβάσταχτου  
κόστους ζωής και ενόψει 

των προγραμματισμένων για τον Ιού-
νιο του 2023 προεδρικών και βουλευ-
τικών εκλογών, το πολιτικό θερμόμε-
τρο χτυπάει κόκκινο.  

Όσοι θα περίμεναν από τον αρχη-
γό του μεγαλύτερου κόμματος της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκί-
ας (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
να στοχεύει στα πραγματικά προβλή-
ματα που απορρέουν από την οικονο-
μική κατάρρευση της χώρας, στο πεδίο 
της αντιπαράθεσης με τον επί σχεδόν 

20 χρόνια ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, έπεσαν έξω. Ο Κεμάλ Κιλιτσντά-
ρογλου, αντιθέτως, επιλεγεί να πρωτο-
στατήσει στο κρεσέντο ανθελληνικής 
ρητορικής της Άγκυρας, καλώντας για 
πολλοστή φορά τον Τούρκο πρόεδρο 
να κλιμακώσει την ένταση με τον «με-
γαλύτερο εχθρό», την Ελλάδα. Προ-
τρέπει -εν είδει πλειοδοσίας απειλών- 
τον Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει 
ακόμη και σε ένοπλη σύγκρουση για 
την κυριαρχία στο Αιγαίο.

Η ανθελληνική ομοψυχία και η 
πλειοδοσία στις... προκλήσεις
Είναι σαφές πως και η αντιπολίτευση 
της γειτονικής χώρας εποφθαλμιά τα 
νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σε μια 
Τουρκία που καλώς η κακώς διαθέτει 
συνεκτική, εθνική στρατηγική ελέγχου 
του Αιγαίου και δια αυτού της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Και σε αυτήν την πο-
λιτική, οι κεμαλιστές που εκπροσωπεί 
ο Κιλιτσντάρογλου θέλουν να πρωτα-
γωνιστούν.  

Οι φιλοπόλεμες δηλώσεις του 
πως «θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα 
για βίαιη αλλαγή συνόρων» δίνουν και 
παίρνουν, αποδεικνύοντας στην πράξη 
πόσο βαθιά ριζωμένος είναι ο αναθεω-
ρητισμός στην Τουρκία και τους πολί-
τες της. Όταν τίθεται ζήτημα «Ελλάδα», 
η ρητορική είτε των κεμαλιστών είτε 
των ισλαμιστών διαφέρει μόνο στο μέ-
γεθος των λεκτικών προκλήσεων που 
μπορούν να ξεστομίσουν, προκειμένου 
να προσελκύσουν τους, καλά παιδευ-

μένους, να «εχθρεύονται» τους Έλλη-
νες, Τούρκους ψηφοφόρους.

Τροφοδοτεί το φόβο και καλλι-
εργεί ατμόσφαιρα εκδίκησης
Παρατηρώντας κάποιος τα τεκταινό-
μενα στην Τουρκία, και κυρίως τη 
στάση του ηγέτη της Τουρκικής αντι-
πολίτευσης, βρίσκει μάλλον μάταια 
την αναζήτηση ελπίδας για βελτίωση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Του-
λάχιστον στο κοντινό μέλλον.

Tα έργα και οι ημέρες του ανθρώπου που θέλει να… καταλάβει τα μισά νησιά του Αιγαίου
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Οι σχέσεις του
με τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον Τσίπρα
Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές 
του 2015, ο Κιλιτσντάρογλου ήταν 
ενθουσιασμένος και από τους πρώτους 
που έσπευσαν να συγχαρούν τον Αλέξη 
Τσίπρα. Στην επιστολή του που έστειλε 
στον Τσίπρα, έγραφε μεταξύ άλλων: 
«Εκ μέρους του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος (CHP), εκφράζω 
τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για 
την εξαιρετική επιτυχία σας στις 
ελληνικές εκλογές. Είμαι βέβαιος 
ότι η νίκη της αριστεράς και της 
σοσιαλδημοκρατίας θα προσφέρει 
σταθερότητα και καλύτερο μέλλον για 
την Ελλάδα. Όπως δείχνει η εκλογική 
σας νίκη, η άνοδος της αριστεράς και της 
σοσιαλδημοκρατίας ενθάρρυνε όλους 
εμάς που υποστηρίζουμε την κοινωνική 
δικαιοσύνη σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα 
να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για 
να επιβεβαιώσω την επιθυμία του CHP, 
ως αριστερού, σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος, να συνεργαστεί μαζί σας 
προκειμένου να ενισχυθεί και να 
εδραιωθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των 
γειτονικών και αδελφικών χωρών μας. 
Τις καλύτερες ευχές μου για συνεχή 
επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ».

Το αφήγημα της προεκλογικής 
εκστρατείας των μεγάλων παρατάξε-
ων της Τουρκίας είναι το ποιος θα δι-
εκδικήσει περισσότερα νησιά στο Αι-
γαίο από τους «κακούς και μοχθηρούς 
Έλληνες» και όχι η καταστροφική οι-
κονομική πολιτική που κρατά τους πο-
λίτες της χώρας δεκαετίες πίσω από 
τον σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωής. Το 
ποιος «θα πάρει περισσότερο Ελλά-
δα από τους κλέφτες Έλληνες» όταν 
εκλεγεί, κάνει περισσότερο από οτιδή-
ποτε «γκελ» στο εκλογικό σώμα.

Και μπορεί ο Κιλιτσντάρογλου 
να αρνήθηκε, σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας, να πληρώσει το ρεύμα, καθώς τα 
τελευταία τρία χρόνια οι ανατιμήσεις 
ξεπέρασαν το 400% με αποτέλεσμα 
να του το «κόψουν», όπως και σε σχε-
δόν 3,5 εκατομμύρια Τούρκους που 
βρέθηκαν σε αδυναμία να πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς, αλλά από 
εκεί και πέρα ουδέν. Η μόνη έγνοια 
του επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
είναι να απειλήσει περισσότερο από 
τον αντίπαλό του την Ελλάδα, σε ένα 
ιδιότυπο παιχνίδι «καλού-κακού» για 
εσωτερική κατανάλωση. «Είναι επιτα-
κτική ανάγκη να αυξήσουμε την πί-
εση σε Μεσόγειο και Αιγαίο. Αυτές 
οι δουλειές δεν γίνονται βγάζοντας 
το πλοίο και μετά αποσύροντάς το, να 
λες: “μακάρι να με καλέσει ο Μπάι-
ντεν”. Αν έχεις ψυχή, κάνε ένα βήμα 
για τα νησιά τα οποία καταλήφθηκαν 
και για τα στρατιωτικοποιημένα νη-
σιά. Θα σε στηρίξουμε!».

«Ξέρουν ότι είμαστε
εθνικιστές Κουβάι», η  γραμμή
του CHP του Κιλιτσντάρογλου 
Αυτό που τονίζει σε κάθε ευκαιρία 
που του δίνεται, είναι πως ηγείται 
ενός κόμματος «Kuvayi Milliye», και 
πως με την άνοδο στην εξουσία θα 
δείξουν στην ελληνική κυβέρνηση 
ότι δεν παίζουν, αλλά εννοούν αυ-
τά που λένε.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το 
«Kuvâ-yi Milliye» είναι το όνομα 
που δόθηκε σε μια οργάνωση ενό-
πλων, που γεννήθηκε κατά τη δι-
άρκεια των ημερών κατάληψης της 
Ανατολίας από ελληνικά, βρετανι-
κά, γαλλικά και ιταλικά στρατεύμα-
τα. Το Kuvâ-yi Milliye είναι το πρώ-
το ένοπλο σώμα του «Πολέμου της 
Ανεξαρτησίας», όπως τον ονομά-
ζουν οι Τούρκοι. «Η κυβέρνηση θα 
αλλάξει, θα είμαστε στην εξουσία. 
Οι ελληνικές κυβερνήσεις γνωρί-
ζουν ότι είμαστε μέλη του Kuvayi 
Milliye. Γνωρίζουν επίσης πολύ κα-
λά από ποια παράδοση προερχόμα-
στε και πώς προστατεύουμε τα συμ-
φέροντα της χώρας». 

«Θα τους δείξουμε
ποια θα είναι τα όπλα»
Υπενθυμίζοντας την τουρκική εισβο-
λή στην Κύπρο, την οποία επιμένουν 
να αποκαλούν «ειρηνευτική επιχείρη-
ση», ο Κιλιτσντάρογλου συχνά κάνει 
λόγο για «18 υπό ελληνική κατοχή νη-
σιά στο Αιγαίο». «Ξέρουν πολύ καλά 
και τον αείμνηστο Ετζεβίτ και τον αεί-
μνηστο Ερμπακάν. Αφήστε τους να μι-
λήσουν τώρα, θα τους δείξουμε ποια 
θα είναι τα όπλα σε αυτά τα νησιά, 
όταν έρθουμε στην εξουσία».  

Ο Κιλιτσντάρογλου, τώρα που η 
οικονομική κρίση έχει πλήξει τη δημο-
τικότητα του Τούρκου προέδρου, δίνο-
ντας του πόντους ενόψει των εθνικών 
εκλογών του 2023, εκτιμά πως θα κα-
ταφέρει να πράξει ό,τι και στις τουρ-
κικές  δημοτικές εκλογές του 2019. 
Τότε οδήγησε την αντιπολίτευση στη 
νίκη και οι υποψήφιοί του κέρδισαν 
τη δημαρχία στη μεγαλύτερη πόλη 
της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπο-
λη, αλλά και στην πρωτεύουσα, την 
Άγκυρα. Η συμμαχία των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης δεν τον έχει ακό-
μη ανακοινώσει ως υποψήφιο για την 
προεδρία, αν και ο Κιλιτσντάρογλου 
θεωρείται ο επικρατέστερος των δή-
μαρχων Άγκυρας και Κωνσταντινού-
πολης, που θα είναι επίσης υποψήφι-
οι. Σε κάθε περίπτωση, έχει υπερβεί 
προ πολλού τη σημαντική γραμμή που 
οριοθετεί, σε περίπτωση εκλογής του, 
μια ενδεχόμενη βελτίωση στις ελλη-
νοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται απο-
φασισμένος να βαδίσει σε ένα μονο-
πάτι που πυροδοτεί σκόπιμα εντάσεις, 
δίνει φωνή σε πολεμικά, απειλητικά 

και ρεβανσιστικά επιχειρήματα με πα-
ραπομπές στη μικρασιατική εκστρα-
τεία και δηλώνει πάνω από όλα εθνι-
κιστής.

Κιλιτσντάρογλου ο… Λογιστής   
Ο 74χρονος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
(Kemal Kiliçdaroglu), αφού τελείωσε 
το πανεπιστήμιο το 1971, υπηρέτησε 
στο υπουργείο Οικονομικών ως Ανα-
πληρωτής Λογιστής και αργότερα ως 
Λογιστής. Το 1983 και για 8 χρόνια, 
έγινε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής του Τμήματος Εσόδων, στο ίδιο 
υπουργείο.  

Μπήκε στην πολιτική το 1994, 
αλλά δεν κατάφερε να μπει στη λί-
στα υποψηφίων του Δημοκρατικού 
Αριστερού Κόμματος (DSP). Ωστό-
σο, προσκλήθηκε από τον ηγέτη του 
Λαϊκού Κόμματος (CHP) -που στην 
ουσία είναι Σοσιαλδημοκρατικό- Ντε-
νίζ Μπαϊκάλ, να ενταχθεί στο κόμμα 
του. Το 2002 εξελέγη στο κοινοβού-
λιο ως βουλευτής από την Κωνστα-
ντινούπολη, για να επανεκλεγεί το 
2007. Οι προσπάθειες του Κιλιτσντά-
ρογλου να αποκαλύψει τη διαφθορά 
στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης (AKP) του Ταγίπ Ερντογάν τον 
οδήγησαν στα πρωτοσέλιδα των τουρ-
κικών ΜΜΕ.

Προτάθηκε ως υποψήφιος Δή-
μαρχος της Κωνσταντινούπολης 
για το CHP στις τοπικές εκλογές του 
2009, συγκεντρώνοντας το 37% των 
ψήφων. Όταν ο Ντενίζ Μπαϊκάλ πα-
ραιτήθηκε, το Μάιο του 2010, ο Κιλι-
τσντάρογλου εξελέγη αρχηγός των 
Κεμαλιστών του CHP. 

Αποφασισμένος 
να βαδίσει σε 
ένα μονοπάτι 
που πυροδοτεί 
σκόπιμα εντάσεις, 
δίνει φωνή 
σε πολεμικά, 
απειλητικά και 
ρεβανσιστικά 
επιχειρήματα με 
παραπομπές στην 
μικρασιατική 
εκστρατεία 
και δηλώνει 
πάνω από όλα 
εθνικιστής
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΆΣ
(ΔΗΜΆΡΧΟΣ ΛΆΥΡΕΩΤΙΚΗΣ )

«Τρέχουμε» εμβληματικά 
έργα, ενώ το λιμάνι  
του Λαυρίου είναι  
εθνικής σημασίας 

Έ
ναν από τους ομορφό-
τερους δήμους στην 
Αττική, το Δήμο Λαυ-
ρεωτικής, με φυσικό 

και ιστορικό πλούτο, επισκεφτήκα-
με για τις ανάγκες της εφημερίδας 
Today press, και συναντήσαμε τον 
δήμαρχο Λαυρεωτικής, κο Δημή-
τρη Λουκά, ο οποίος μας μίλησε για 
το έργο του ως δήμαρχος αυτού του 
πανέμορφου τόπου που απέχει πε-
ρίπου 30 λεπτά από το κέντρο της 
Αθήνας. 

Ο δήμαρχος μας επισήμανε ιδιαί-
τερα την αγωνία του για ενδεχόμενη 
πυρκαγιά την καλοκαιρινή περίοδο, 
αλλά και τις δεσμεύσεις του προς τους 
δημότες. Αναλυτικά η συνέντευξη: 

n Πείτε μου δήμαρχε δύο τρία λό-
για για το δήμο σας.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής είναι μια περι-
οχή με στρατηγική σημασία και μεγά-
λες αναπτυξιακές δυνατότητες. Χάρη 
στο λιμάνι, κινείται σε ένα στρατηγικό 
άξονα που τέμνει τη βιομηχανική πα-
ράδοση, το φυσικό και ιστορικό πλού-
το με την τεχνολογία, την παιδεία, τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό, αποτελώ-
ντας ένα αναπτυξιακό πρότυπο.

Το Λαύριο, από καιρό τώρα, έχει 
μπει δυναμικά στο πεδίο του πολι-

Από το 2014, εργαζόμαστε σταθερά σε ένα πλαίσιο που συνθέτει τις προσδοκίες  
της ανάπτυξης με τις απαιτήσεις της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος  

και της καθημερινότητας των δημοτών μας
Της Δήμητρας Κούτρα
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τισμού, αξιοποιώντας τον ιστορικό 
πλούτο και την πολιτισμική του ακτι-
νοβολία, για να καταστεί ένας δημο-
φιλής προορισμός, ελκυστικός και 
σύγχρονος, ένας προορισμός που 
συνθέτει τον πολιτισμό και την ιστορία 
με την ανάπτυξη και το θαλάσσιο του-
ρισμό. Ο Δήμος Λαυρεωτικής εκτεί-
νεται στα νοτιοανατολική της Αττικής 
και είναι ένας τόπος που χαρακτηρί-
ζεται από μοναδικότητα, ιστορική πα-
ρουσία και τεράστια μνημειακή πολι-
τιστική κληρονομιά. 

Η πλούσια ιστορική και μνημεια-
κή του πυκνότητα καθιστούν την πε-
ριοχή της Λαυρεωτικής ένα θησαυ-
ρό που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. 
Από τους Ναούς του Ποσειδώνα και 
της Αθηνάς στο ακρωτήρι του Σουνί-
ου, το ναό της «Δήμητρας και της Κό-
ρης», τους μυκηναϊκούς τάφους έως 
το αρχαίο θέατρο Θορικού, το αρχαι-
ότερο σωζόμενο θέατρο στην Ελλά-
δα, ο Δήμος Λαυρεωτικής επιβεβαιώ-
νει ότι αποτελεί ένα σπάνιο τόπο. Στην 
αναφορά αυτή, δεν θα μπορούσε να 
παραλείψει κανείς τον Εθνικό Δρυμό 
του Σουνίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από τη σπάνια βιοποικιλότητά του και 
από τις μεταλλευτικές και μεταλλουρ-
γικές του εγκαταστάσεις, που τον κα-
θιστούσαν ένα από τα σημαντικότερα 
βιομηχανικά κέντρα της κλασικής πε-
ριόδου.

n Πάμε και στο λιμάνι του Λαυ-
ρίου, ένα από τα μεγαλύτερα λι-
μάνια.  
Στη σύγχρονη εποχή, ο Δήμος Λαυ-
ρεωτικής συνεχίζει δυναμικά την πο-
ρεία του.  Το λιμάνι του Λαυρίου έχει 
εξελιχθεί σε ένα λιμάνι εθνικής ση-
μασίας με ουσιαστικό ρόλο, καθώς 
εξυπηρετεί ποικίλες δραστηριότητες 
οι οποίες αφορούν τον εμπορικό το-
μέα, την αλιεία, την ακτοπλοΐα, τους 
τομείς σκαφών αναψυχής και κρου-
αζιερόπλοιων. Οι ακτές της Κερατέ-
ας και του Λαυρίου φημίζονται για τα 
νερά τους, ικανοποιώντας ακόμα και 
τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Η σχε-
τικά εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 
που μπορεί να έχει κανείς στην περι-
οχή της Λαυρεωτικής, σε συνδυασμό 
με τις μοναδικές ακτές και την πλού-
σια ιστορία, αναδεικνύει το δήμο μας 
σε έναν ιδανικό προορισμό για όλους 
τους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους. 

n Μιλήστε μου λίγο για τη θητεία 
σας από το 2014 έως σήμερα  
Από το 2014, εργαζόμαστε σταθε-
ρά σε ένα πλαίσιο που συνθέτει τις 
προσδοκίες της ανάπτυξης με τις 
απαιτήσεις της αναβάθμισης της ποι-

ότητας ζωής, του περιβάλλοντος και 
της καθημερινότητας των δημοτών 
μας. Τα δύο τελευταία χρόνια τρέξα-
με έργα με ξεκάθαρο το αναπτυξια-
κό πρόσημο, όπως ο πολεοδομικός 
μας εξορθολογισμός, ο οποίος ολο-
κληρώνεται με την αναθεώρηση του 
ΓΠΣ Λαυρίου και Αγίου Κωνστα-
ντίνου, την κύρωση της πολεοδομι-
κής μελέτης επέκτασης της Κερατέας, 
την έγκριση της πολεοδομικής μελέ-
της Άνω Όριας και την ολοκλήρωση 
των πολεοδομικών μελετών των πα-
ραλιακών εκτάσεων της Κερατέας. 
Ταυτόχρονα, σφυρηλατούμε τη νέα 
ταυτότητα του δήμου, αναδεικνύου-
με δηλαδή την πολιτισμική μας ακτι-
νοβολία, με πρωτεύοντα στόχο την 
ένταξη της αρχαίας και νεότερης με-
ταλλευτικής Λαυρεωτικής και του Γε-
ωπάρκου στα μνημεία της Παγκό-
σμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. Παράλληλα, σε εξέλιξη 
βρίσκονται τα εμβληματικά έργα της 
πολιτισμικής και ιστορικής μας ταυτό-
τητας, όπως η αναστήλωση της Γαλ-
λικής Σκάλας που είναι στην τελική 
ευθεία, η ολοκλήρωση του Πολιτιστι-
κού Κέντρου Ποντίων, η δημοπράτη-
ση ανακατασκευής δύο κτηρίων 1.000 
τ.μ. του Πολιτιστικού Κέντρου Λαυρί-
ου, η μεταστέγαση του Ορυκτολογι-
κού Μουσείου, η ανάδειξη του κτη-
ρίου «Παρών» στη Καμάριζα, καθώς 
και η δημοπράτηση αναστήλωσης του 
Κτηρίου Μπία στην Κερατέα, όπου 
θα στεγαστεί το Λαογραφικό Μου-
σείο μας.

n Έχουμε δει και τα τεράστια έργα 
που έχουν γίνει με αναβαθμίσεις 
στην καθημερινότητα του πολίτη. 
Πείτε μου για τον ηλεκτροφωτι-
σμό, καθώς και για τα έργα οδο-
ποιίας. 

Στη συγκρότηση αυτής της στέρεης 
ταυτότητας, σημαντικό ρόλο παίζουν 
και τα έργα αναβάθμισης της καθη-
μερινότητας. Θα ξεχώριζα τούτη την 
ώρα την ολοκλήρωση του έργου φω-
τισμού όλου του δήμου με LED, την 
ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου 
του σταδίου «Π. Βογιατζής», την αντι-
κατάσταση του χλοοτάπητα στο «Γ. 
Ραφιάς» και την κατασκευή γηπέδων 
στην Κερατέα, καθώς και την ολο-
κλήρωση των τριών πρότυπων, πι-
στοποιημένων παιδικών χαρών στην 
Κερατέα. Στο δήμο μας άμεσα ξεκι-
νά η ανάπλαση του εσωτερικού οδι-
κού άξονα της Κερατέας, μήκους 3 
χλμ. και οι εργασίες για το Ανοικτό 
Κέντρο Εμπορίου-Open Mall, επί-
σης στην Κερατέα, με στόχο να δη-
μιουργηθεί ένα ελκυστικό εμπορικό, 
αστικό περιβάλλον, που θα τονώσει 
το ενδιαφέρον και τη ζήτηση για τα 
παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Επίσης, δημοπρατείται το μεγάλο έρ-
γο της οδοποιίας, ύψους €11.000.000 
και μήκους 130 χιλιομέτρων, καλύ-
πτοντας Λαύριο, Κερατέα, Καμάρι-
ζα και οικισμούς. Παράλληλα, στην 
Κερατέα αντικαθιστούμε τους σωλή-
νες ύδρευσης και αναβαθμίζουμε το 
βιολογικό καθαρισμό, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκονται έργα αντικατάστασης σω-
λήνων ύδρευσης σε Άνω Όρια, Άγιο 

Γεράσιμο και Λιμάνι Πασά. Προμη-
θευόμαστε και εγκαθιστούμε και στις 
δύο πόλεις ρολόγια ύδρευσης νέας τε-
χνολογίας και εξοπλίζουμε το δήμο με 
μηχανήματα έργου. Σε πορεία έναρ-
ξης εργασιών βρίσκονται η αποκατά-
σταση του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Λαυρίου και του ιστορικού Φοινικο-
δάσους.

n Μιλήστε μου για τα έργα που 
έχουν γίνει στον δήμο σας, καθώς 
και τις προτεραιότητες σας;
Όλο το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα έχουμε ξεκινήσει έργα διαμόρ-
φωσης και αναβάθμισης όλων των 
σχολικών μονάδων και των αύλειων 
σχολικών χώρων και προχωρούμε, 
ενώ στην Κερατέα θα αποδοθούν επι-
πλέον ένα γήπεδο 9x9, γήπεδο τένις, 
2 γήπεδα 5x5, γήπεδο μπάσκετ και 
λυόμενη κολυμβητική δεξαμενή. Πα-
ρεμβαίνουμε στην καθημερινότητα με 
μικρά και μεγάλα έργα, ακριβώς γιατί 
η ανάπτυξη για εμάς έχει ανθρωποκε-
ντρικό χαρακτήρα. Έχοντας ως γνώ-
μονα το σεβασμό του περιβάλλοντος, 
την κοινωνική άνθιση, την πολιτιστι-
κή αναβάθμιση και την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής αξιοποιούμε 
καθημερινά τις ποικίλες δυνατότητες 
του τόπου μας, στοχεύοντας σε ένα αι-
σιόδοξο και δυναμικό αύριο.

Δημοπρατείται  
το μεγάλο έργο  

της οδοποιίας, ύψους 
€11.000.000 και μήκους 

130 χιλιομέτρων, 
καλύπτοντας Λαύριο, 

Κερατέα, Καμάριζα  
και οικισμούς

«Έχουμε μπει 
δυναμικά στο πεδίο 

του πολιτισμού, 
αξιοποιώντας τον 

ιστορικό πλούτο και 
την πολιτισμική του 
ακτινοβολία, για να 

καταστεί ο δήμος 
μας δημοφιλής 

προορισμός, ελκυστικός 
και σύγχρονος, ένας 

προορισμός που 
συνθέτει τον πολιτισμό 

και την ιστορία με 
την ανάπτυξη και τον 
θαλάσσιο τουρισμό». 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/
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του Γιώργου Γκόντζου

Στο εδώλιο 
21 άτομα 
για τη φονική
πυρκαγιά 
στο Μάτι

 «Λαός» 
και «Κολωνάκι» 
στο Δήμο 
Μαραθώνος 
κατά τον 
κο Σπύρο Λιβαθινό

Να είσαι εκλεγμένος αρχηγός της μείζο-
νος αντιπολίτευσης κι εν δυνάμει δήμαρχος, 
αλλά να μην καταδέχεσαι τη συναναστρο-
φή με το… λαουτζίκο και να εμφανίζεσαι 
μόνο σε πριβέ ελιτίστικες εκδηλώσεις, όπου 
είσαι και χορηγός, είναι κάτι που δείχνει και 
σημαίνει πολλά! Ας το προσέξουν ιδιαίτερα 
οι κάτοικοι του ενιαίου Δήμου Μαραθώνος. 
Από τέτοιες συμπεριφορές κι ενέργειες κα-
ταλαβαίνεις αν σου ταιριάζει κάποιος, αν μι-
λάτε την ίδια γλώσσα, αν νοιάζεται πραγμα-
τικά κ.λπ.

Από τη συγκινητική και άψογα οργα-
νωμένη τελετή αποφοίτησης Λυκείου Μα-
ραθώνα, απουσίαζε ο Σπύρος Λιβαθινός. 
Και δεν ήταν εκδήλωση του δήμου και του 
Τσίρκα, αλλά του Συλλόγου Γονέων! 

Κι ενώ εκεί δεν καταδέχτηκε να πάει, 
έχει κλείσει ιδιωτική βραδιά αποφοίτησης 
για τα παιδιά 2ου Λυκείου Νέας Μάκρης! 

Φαίνεται, εκείνα είναι ενός ανώτερου 
Θεού… θυμίζουμε στον κο Λιβαθινό ότι 
εδώ μιλάμε για δήμο και όχι για πλούσια 
και φτωχά Σωματεία.

Σ
την τελευταία συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ωρωπού ο μέχρι σήμερα Αντιδή-
μαρχος Λίτσας Κωνσταντίνος με 

ένα δακρύβρεχτο λογίδριο -που δεν έπεισε 
ούτε τον ίδιο -ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποί-
ησή του και την παραίτησή του από τη θέση 
του Αντιδημάρχου, για λόγους αρχής, όπως 
είπε, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγη-
τα και να καλύψει την πολιτική του ανευθυ-
νότητα. 

Ο κύριος Λίτσας, λοιπόν, όντας Αντιδή-
μαρχος Ύδρευσης, Καθαριότητας και Αν. 
Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε να εγκα-
ταλείψει το νευραλγικό του πόστο, εν μέσω 
θέρους και αντιπυρικής περιόδου, την ώρα 
που δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και παρα-
θεριστές έχουν ήδη «καταλάβει» τον Ωρω-
πό, αποδεικνύοντας πως δεν τον ενδιαφέρει 
η κοινωνία και οι ανάγκες της, ότι γράφει στα 

παλιότερα των υποδημάτων του τους πολίτες 
και τα προβλήματά τους και κινείται ανεύθυ-
να και μικροπολιτικά, θέλοντας να εξυπηρε-
τήσει τα προσωπικά του πολιτικά συμφέρο-
ντα και μόνο. 

Απίθανη ενέργεια ανθρώπου που αφού 
κατάφερε να διαλύσει -όπως λένε- με την 
πλήρη ανικανότητα του τις αρμόδιες υπηρε-
σίες και λειτουργίες και αφού δέχτηκε επα-
νειλημμένα τα δικαιολογημένα παράπονα συ-
νεργατών-εργαζομένων, αλλά και των απλών 
πολιτών, επιλέγει να αποδράσει για να κυνη-
γήσει τη χίμαιρα της δικιάς του προσωπικής 
πολιτικής διαδρομής.  

Οι πολίτες γνωρίζουν τι ακριβώς επιδιώ-
κει ο κύριος Λίτσας και τι πραγματικά εννοεί, 
όταν μιλά για αρχές και για ηθική. 

Ξέρουν από πρώτο χέρι τι επιθυμεί και 
θα του απαντήσουν ηχηρά, όπως έκαναν πά-
ντα, στέλνοντάς τον αυτή τη φορά στα πολιτι-

κά αζήτητα του Ωρωπού και στο χρονοντού-
λαπο της ιστορίας.

Πολιτικοί σαν τον κύριο Λίτσα μικραίνουν 

και υποβαθμίζουν τις κοινωνίες και τις ανά-
γκες τους και το μόνο που επιδιώκουν είναι 
να επιπλέουν αυτοί και ο μικρόκοσμος τους. 

Ευτυχώς, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 
Δεν γνωρίζετε, φαίνεται, κύριε Λίτσα ότι 

«η ιστορία δεν γράφεται με απουσίες, αλλά με 
ισχυρές παρουσίες».

Είναι εύκολο να δημιουργείτε εντυπώσεις 
και να κριτικάρετε τα πάντα όπως σας βολεύ-
ει, είναι δύσκολο και θέλει πολλά «κιλά» γνώ-
σης, θέλησης και ικανότητας από την άλλη 
πλευρά, για να κάνετε πραγματική δουλειά 
σε έναν τόπο και δυστυχώς για σας, δεν τα 
έχετε αυτά.

Δεν μας στεναχωράει η παραίτησή σας. 
Άλλωστε, ήταν λογικό να μην μπορείτε να 
ακολουθήσετε τους ρυθμούς της δημοτικής 
αρχής και απλά δείχνετε την πολιτική σας 
αδυναμία και ανικανότητα.

Καλό ταξίδι, κύριε Λίτσα!

Ωρωπός: «Άλμα στο κενό» από τον 
ρίψασπι Λίτσα η ανεξαρτητοποίησή του

Εδώλιο σε 21 από τους συνολικά 
24 κατηγορουμένους για τη φονι-
κή πυρκαγιά στο Μάτι, «δείχνει» 
πλέον οριστικά το Συμβούλιο 
Εφετών της Αθήνας, αποφασίζο-
ντας την παραπομπή τους σε δίκη 
για αδικήματα σε βαθμό πλημμε-
λήματος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο συ-
ντάχθηκε με την έφεση που άσκη-
σε ο εισαγγελέας Εφετών Πα-
ναγιώτης Μεϊδάνης κατά του 
βουλεύματος, το οποίο είχε εκδο-
θεί από το Συμβούλιο Πλημμε-
λειοδικών και απέρριψε την ανα-

βάθμιση της κατηγορίας για πέντε, 
κατά τον επίμαχο χρόνο, στελέχη 
της Πυροσβεστικής, στο κακούρ-
γημα της θανατηφόρας έκθεσης 
σε κίνδυνο. Έτσι, σύμφωνα με το 
βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, 
στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμε-
λειοδικείου της Αθήνας θα καθίσουν 
για τα αδικήματα της ανθρωποκτονί-
ας από αμέλεια κατά συρροή διά πα-
ραλείψεως από υπόχρεους και μη, 
αλλά και της πρόκλησης σωματικών 
βλαβών κατά συρροή, 21 κατηγο-
ρούμενοι. Ανάμεσα στα πρόσωπα 
που παραπέμπονται, είναι η πρώην 

περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δού-
ρου, δήμαρχοι της περιοχής, στελέ-
χη της Πολιτικής Προστασίας, της 
Πυροσβεστικής και της Αστυνομί-
ας για λάθη και παραλείψεις στην 
πρόληψη και στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς, αλλά και στους χειρι-
σμούς που έγιναν με σκοπό τη δι-
άσωση των ανθρώπινων ζωών. 
Μόνο τρεις αστυνομικοί απαλλάσ-
σονται, καθώς το Δικαστικό Συμβού-
λιο αποφάσισε πως δεν θα πρέπει να 
παραπεμφθούν σε δίκη, κρίνοντας 
επαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσαν 
στο πλαίσιο της έρευνας.



Από πληροφορίες που μας ήρθαν από 
το Διόνυσο, τη Δευτέρα το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε μια θυελλώδης συ-
νεδρίαση στην τοπική της Νέας Δημο-
κρατίας. Μέλη της παράταξης ήρθαν σε 
κόντρα με την Πρόεδρο της τοπικής Διο-
νύσου, Ερασμία Γεωργιάδου και με την 
Πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αν. Αττικής, Βανί-
τας Σωφρόνης και τα «αίματα» άναψαν 
με φωνές και βαρείς χαρακτηρισμούς 
εκατέρωθεν. Αφορμή, σύμφωνα με κα-
λές πηγές, ήταν η εκδήλωση σε μπαρ στο 
Διόνυσο, για τα μέλη και του φίλους της 
παράταξης. 

Πραγματική αίτια, όμως, σύμφωνα πάλι 
με τις πηγές μας, είναι η συσσωρευμένη 
δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο της κας 
Σωφρόνη και της κας Γεωργιάδου, για 
τον αυταρχικό-προσωποκεντρικό τρόπο 
διαχείρισης των οργανώσεων στην Ανα-
τολική Αττική και στο Δήμο Διονύσου 
ιδιαίτερα.

Από εδώ έχουμε υπογραμμίσει πολ-
λές φορές πως υπάρχει τεράστιο θέμα με 
την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, που 
βγαίνει προς τα έξω από τα μέλη της ΔΕ-
ΕΠ και των ΔΗΜΤΟ. Έχουμε χτυπήσει 
πολλές φορές το καμπανάκι πως στην 

Ανατολική Αττική, πέρα από τα κοινω-
νικά-οικονομικά προβλήματα, ο απλός 
ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας αι-
σθάνεται προδομένος και παραγκωνι-
σμένος... και πως κάποιοι, αντί να εξυπη-
ρετούν την παράταξη και την Κυβέρνηση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκμεταλλεύ-
ονται τις θέσεις του για ατομικά συμφέ-
ροντα και στόχους. Οι εκλογές είναι πο-
λύ κοντά... και εάν δεν αλλάξει αυτή η 
κατάσταση, το πλήγμα θα είναι μεγάλο! 
Εμείς, μια φορά τα λέμε και θα τα λέμε 
μπας και αλλάξει κάτι... στη στροφή... 
Ακούει στο Μαξίμου κανείς;;;
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Βλάχος-Οικονόμου μαζί  
στην Ανατ. Αττική
Φύγαν οι «συννεφιασμένες μέρες»

Μήπως έχεις μπει ποτέ σε παράνομο δεσμό; Ο παράνομος 
έρωτας δεν παύει να είναι ανθρώπινο συναίσθημα. Δεν μπαίνει 
σε κουτιά ο έρωτας, ούτε ακολουθεί κανόνες. Ούτε μπορεί κανείς 
να κρίνει έναν άνθρωπο γιατί έτυχε να εμπλακεί σε μια σχέση, 
που δεν έχει τη σφραγίδα της νομιμότητας. Έτσι λοιπόν, τα 
βέλη του έρωτα χτυπήσανε την κυρία και τον κύριο στο μεγάλο 
λιμάνι. Εκείνη χωρισμένη, αποτυχημένη επαγγελματικά, που 
κατάφερε από απλή υπάλληλος να αναρριχηθεί και να γίνει 
επικεφαλής, και μάλιστα, να εισπράττει €40.000 περίπου το 
χρόνο. Βέβαια, η τοποθέτησή της στη διευθυντική θέση, δεν ήταν 
λόγω των πτυχίων της ή των προσόντων που είχε, αλλά λόγω 
της σχέσης της με τον υπουργό (όχι ερωτικής). Γνωστή είναι η εν 
λόγω κυρία για τις φιλοδοξίες της και προσπαθεί μέσα από τους 
έρωτες να ανέβει στο πολιτικό προσκήνιο. Εκείνος παντρεμένος, 
επιτυχημένος επαγγελματικά και παιδί του κομματικού σωλήνα, 
τοποθετήθηκε δίπλα στη διευθύντρια, χωρίς μέχρι εκείνη τη 
στιγμή να γνωρίζονται μεταξύ τους.  Ο συγκεκριμένος κύριος, 

μάλιστα, ο οποίος είναι γνωστός για τη λατρεία του στο γυναικείο 
φύλο, έχει αλλάξει τελείως τις συνήθειές του, εξαιτίας αυτής 
της σχέσης. Η σχέση τους ξεκίνησε μέσα από κόντρα, αλλά 
δεν άργησε να εξελιχθεί σε έναν πολύ μεγάλο και φλογερό 
έρωτα, που όλοι σιγομουρμουρίζουν. Επειδή η κοινωνία είναι 
κλειστή παρότι η πόλη έχει μεγάλο λιμάνι, τα «πιτσουνάκια» 
έχουν δημιουργήσει την ερωτική τους φωλιά σε ένα σπίτι μετά 
την Αγία Παρασκευή, κάπου στο Χολαργό, για να ζουν εκεί τον 
παθιασμένο έρωτά τους. Οι κακές γλώσσες λένε ότι είναι ακόμα 
μαζί (δεν μάθαμε εάν του Αγίου Σπυρίδωνος και το Πάσχα ήτανε 
μαζί ή ξεχωριστά, αλλά το Δεκαπενταύγουστο θα γιορτάσουν 
μαζί), αν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην προκαλούν τα 
βλέμματα και τα σχόλια, καθώς εκείνος δεν έχει φιλοδοξίες στην 
πολιτική, αλλά εκείνη δεν έχει βγάλει από το μυαλό της να ανέβει 
όσο πιο ψηλά μπορεί, αφού πιστεύει ότι ακόμα μπορεί να γίνει και 
βουλευτής. Έλα όμως, που σε λίγους μήνες, όταν χάσει το κόμμα 
της, η εν λόγω κυρία δεν θα είναι βουλευτής ούτε επικεφαλής της 
εταιρείας, αλλά θα είναι στο ρήμα «πεινάω».  

Ο αντιδήμαρχος 
Μάνδρας-Ειδυλλίας 
Μελέτης Αδάμ πλάκωσε 
στο ξύλο 
την αντιδήμαρχο
Σωτηρία Αργυρίου.
Στη δίνη του κυκλώνα, για άλλη μία φορά, το 
Δημαρχείο της Μάνδρας. Ο άμισθος αντιδήμαρχος και 
εντεταλμένος σύμβουλος Μελέτης Αδάμ, ευρισκόμενος 
«εκτός ορίων» χτύπησε την αντιδήμαρχο, συνάδελφό 
του, Σωτηρία Αργυρίου, παρουσία του γενικού 
γραμματέα και του διευθυντή του δήμου, που ήταν 
αυτόπτες μάρτυρες. Η κα Σωτηρία Αργυρίου, μετά την 
επίθεση μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και 
στο Νοσοκομείο Νίκαιας.

Διόνυσος: Μέλη της τοπικής της Ν.Δ.  
τα έβαλαν με τις δύο κυρίες 

Ο έρωτας της κολλητής του υπουργού με παντρεμένο, σε μεγάλο 
λιμάνι που οι εραστές προσπαθούν να κρατήσουν κρυφό

Φωτογραφία έκπληξη από τα 
εγκαίνια της ΔΕΕΠ Ανατολικής 
Αττικής Βλάχου-Οικονόμου!
Οι δύο άντρες, με βαρεία θητεία 
στα βουλευτικά έδρανα για δε-
καετίες, βρέθηκαν τετ α τετ και 
συζήτησαν τα προβλήματα και 
τις προκλήσεις της περιοχής που 

εκπροσωπούν και που είναι κομ-
μάτι τους, την Ανατολική Αττική. 
Πληροφορίες μας λένε, πως συμ-
φώνησαν σχεδόν στο σύνολο και 
πως το κλίμα ήταν υπέρ του δέο-
ντος φιλικό και παραγωγικό.

Απέναντι στις Κασσανδρές 
και τους διαφόρους τυχαίους που 

ξαφνικά ενδιαφέρονται για την 
Ανατολική Αττική, απάντηση εί-
ναι η παραπάνω φωτογραφία!

Οι σχέσεις τους πλέον είναι 
αγαστές και η παρουσία τους την 
επόμενη ημέρα στην Ανατολική 
Αττική θα σφραγίσει την ισχυρή 
παρουσία της Νέας Δημοκρατίας. 
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MAKE LOVE NOT WAR/
Toυ Γιώργου Στογιάννου

Έ
να ευρηματικό και 
προσοδοφόρο τρόπο 
βρήκαν Ουκρανές 
καλλονές για να ενι-

σχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της 
χώρα τους, που μάχονται εναντί-
ον του Πούτιν. Συγκεκριμένα, έφτια-
ξαν μια πλατφόρμα ερωτικού περιεχο-
μένου, στα πρότυπα του «Οnlyfans», 
στην οποία παρουσιάζουν ερωτικές ει-
κόνες τους. Την πλατφόρμα ονόμασαν 
«Teronlyfans», αφού το «ter» σημαίνει 
«εδαφική άμυνα».

Από την έναρξη της ρωσικής ει-
σβολής έχουν εισπράξει σχεδόν 
€700.000. Η 23χρονη Ναστάζια Νά-
σκο, ιδρυτής αυτής της πρωτοβουλί-
ας, αν και κατάγεται από τη Λευκορω-
σία αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στο 
Κίεβο, είπε ότι συνέβη εντελώς τυ-

χαία. «Λίγες μέρες μετά την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, ρώτησα 
στο Twitter αν κάποιος μπορούσε να 
βοηθήσει τη φίλη μου να φύγει από 
το Χάρκοβο με αυτοκίνητο, που ήταν 
εγκλωβισμένη από τους ρωσικούς 
βομβαρδισμούς. Αφού κανείς δεν 
μου απάντησε, αστειευόμενη έγραψα 
ότι όποιος με βοηθήσει θα του έστελνα 
γυμνή μου φωτογραφία. Μετά από πέ-
ντε λεπτά, μου τηλεφώνησαν 10 άτομα 
και η φίλη μου κατάφερε και διέφυγε 
από το Χάρκοβο. Και ασφαλώς, κρά-
τησα την υπόσχεσή μου και έστειλα γυ-
μνή φωτογραφία μου!» 

Σήμερα, υπάρχουν 35 γυναί-
κες και τρεις άνδρες στα προφίλ 
TerOnlyFans.  Τα περισσότερα χρή-
ματα πηγαίνουν στο στρατό, αλλά μέ-
ρος των εσόδων αποστέλλεται, επίσης, 

σε συλλόγους που βοηθούν πρόσφυ-
γες και ζώα. Η διαφορά της πλατφόρ-
μας, σε σύγκριση με το OnlyFans, είναι 
ότι το TerOnlyFans δεν δέχεται αιτή-
ματα για συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Η Ναστάζια δηλώνει περήφανη 
για το μοναδικό και πρωτότυπο τρό-
πο συλλογής δωρεών-χρημάτων για 
τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία. 

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να 
υποστηρίξω τους ανθρώπους στην Ου-
κρανία και να δείξω ότι δεν είναι όλοι 
οι Λευκορώσοι, όπως εγώ, σαν τους 
Ρώσους εισβολείς, ότι είμαστε και κα-
λοί άνθρωποι. Θέλουμε να βοηθήσου-
με τους γείτονές μας».

Ουκρανές «πουλάνε» γυμνές φωτογραφίες 
τους για να ενισχύσουν το στρατό!

«T
ER

ON
LY

FA
NS

» FOR YOUR  
EYES ONLY

Από τις εικόνες  
των κοριτσιών  
της Ουκρανίας  

στην πλατφόρμα. 
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E
ντυπωσιακά είναι τα μέ-
χρις στιγμής στοιχεία από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, 
τα αεροδρόμια και τον του-

ριστικό κλάδο για την πορεία του του-
ριστικού ρεύματος φέτος, καθώς προ-
σεγγίζουν ή ακόμα και ξεπερνούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις τα αντίστοιχα 
του 2019, παρά το γεγονός ότι η φετινή 
σεζόν δεν θα μπορούσε να συγκριθεί 
με την προ πανδημίας περίοδο. 

Ωστόσο, αρκετές είναι οι ανησυχί-
ες που επικρατούν σχετικά με τις καθυ-
στερήσεις που υπάρχουν διεθνώς στις 
πτήσεις των αεροπλάνων, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, τη σημαντική υστέ-
ρηση εργαζομένων που καταγράφε-
ται στον εγχώριο τουριστικό κλάδο και 
τέλος, στον αν τελικά οι διεθνείς οικο-
νομικές συνθήκες θα επηρεάσουν το 
μέσο έσοδο των τουριστών, που επι-
σκέπτονται τη χώρα μας.   

Την πολύ καλή πορεία του τουρι-
σμού επιβεβαίωσε και ο υπουργός Β. 
Κικίλιας, τονίζοντας ότι «Μέχρι τώρα 
είναι εντυπωσιακά τα νούμερα και τα 
έσοδα για το 2022, χωρίς να υπάρχει 
Κίνα, Ρωσία και Ουκρανία», αποκαλύ-
πτοντας ότι τον Απρίλιο η Τράπεζα της 
Ελλάδος κατέγραψε 19% αύξηση στις 
ταξιδιωτικές εισπράξεις, σε σχέση με το 
2019. Αύξηση 15% στη μέση δαπάνη 
ανά ταξίδι, σε σχέση με το ίδιο έτος».

Μιλώντας για την επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου, ο ίδιος αναφέρ-

θηκε στις πτήσεις από τις ΗΠΑ, που ξε-
κίνησαν από τις 7 Μαρτίου: «Έχουμε 
9 πτήσεις την ημέρα και 63 απευθείας 
πτήσεις την εβδομάδα για το Ελ. Βενι-
ζέλος». Χαρακτήρισε, μάλιστα, αυτό το 
γεγονός ως «game changer» που ανα-
βαθμίζει στρατηγικά τον ελληνικό του-
ρισμό.

Υψηλές προσδοκίες 
«Ο τουρισμός είναι πλέον δέκα μήνες 
στη χώρα μας», συμπλήρωσε ο υπουρ-
γός Τουρισμού, λέγοντας ότι «η Ελλά-
δα είναι πρώτη στις προτιμήσεις σε 
πολλές χώρες». Υψηλές παραμένουν 
οι προσδοκίες για τις αφίξεις από τη 
Γαλλία και τη Γερμανία, δύο παραδο-
σιακές δεξαμενές τουριστών για την 
Ελλάδα, που φέτος ποντάρουν σταθε-
ρά στο ελληνικό καλοκαίρι.

Η σημασία των πέντε αγορών για 
τον ελληνικό τουρισμό αποτυπώνεται 
στο γεγονός ότι το 2019 οι ταξιδιώτες 
από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμα-
νία, Γαλλία και Πολωνία αντιπροσώ-
πευαν πάνω από το 1/3 των τουριστών 
που επισκέφθηκαν τη χώρα μας, ενώ 
οι αντίστοιχες ταξιδιωτικές εισπράξεις 
ήταν λίγο κάτω από το 50% των συνο-

λικών τουριστικών εσόδων που είχαν 
διαμορφωθεί σε €18,18 δισ.

Ειδικότερα, δυναμική επιστροφή 
επιχειρεί να κάνει φέτος η βρετανική 
αγορά, η οποία, βάσει των ήδη προ-
γραμματισμένων αεροπορικών θέσε-
ων σε διεθνείς εισερχόμενες πτήσεις, 
έχει εκτοπίσει από την πρώτη θέση τη 
γερμανική. Η συσσωρευμένη επιθυ-
μία των Βρετανών να ταξιδέψουν με-
τά από δύο χρόνια αποτυπώνεται στις 
κρατήσεις.

Πολωνική και Γαλλική αγορά 
Από τη «στασιμότητα» των τελευταί-
ων μηνών, εξαιτίας του πολέμου στην 
Ουκρανία, επιδιώκει να βγει η πολω-
νική αγορά, μια ανερχόμενη δύναμη 
για τον ελληνικό τουρισμό που πέρυ-
σι αποτέλεσε μία από τις κύριες πη-
γές ταξιδιωτών, ειδικά για τα Ιόνια 
νησιά, από τα οποία απουσίαζαν οι 
Βρετανοί. Η πολωνική έχει αναδει-
χθεί τα τελευταία χρόνια σε μία ση-
μαντική αγορά και για τις περιοχές 
της ηπειρωτικής χώρας, με αιχμή τη 
βόρεια Ελλάδα, με τους επιχειρημα-
τίες να ποντάρουν στους Πολωνούς 
ταξιδιώτες.

Σημαντική ώθηση στον ελληνικό 
τουρισμό αναμένεται να δώσει φέτος 
και η γαλλική αγορά, καθώς τα μη-
νύματα ήταν εξ αρχής ιδιαίτερα αισι-
όδοξα, με τον αριθμό των προγραμ-
ματισμένων θέσεων από τη Γαλλία 
προς την Ελλάδα να υπερβαίνει τα 3 
εκατομμύρια. Μόνο για το «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος», ο αριθμός των θέσεων 
που έχουν προγραμματιστεί για φέτος 
είναι στο +11%, σε σχέση με το 2019.

Τέλος, σταθερό πυλώνα του ελ-
ληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρο-
νικά η γερμανική αγορά. Ειδικότερα, 
η TUI, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός 
ταξιδιωτικός οργανισμός με έδρα το 

Ανόβερο, στοχεύει να μεταφέρει στην 
Ελλάδα περίπου 3 εκατ. πελάτες το 
2022, με τον αντίστοιχο αριθμό να 
ανέρχεται σε 1,5 εκατ. το 2021.

Πού εντοπίζονται οι ανησυχίες 
Προβληματισμό έχει προκαλέσει διε-
θνώς το πρόβλημα που παρατηρείται 
το τελευταίο διάστημα με τις πτήσεις. 
Πολύωρες ουρές για check-in και 
έλεγχο επιβατών, ακύρωση πτήσεων 
και αποσκευές που συσσωρεύονται 
στα αεροδρόμια. Οι ελεγκτές εναέρι-
ας κυκλοφορίας απειλούν να αποχω-
ρήσουν από πολλά ευρωπαϊκά αερο-
δρόμια, οι εργαζόμενοι σε μετρό και 
σιδηροδρόμους απεργούν επίσης. Σί-
γουρα, δεν είναι μια ευχάριστη περίο-
δος για τις ευρωπαϊκές μεταφορές.

Από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Βαρ-
σοβία, από το Άμστερνταμ μέχρι το 
Λονδίνο, υπάρχουν μερικές κοινές αι-
τίες για την οργή και το χάος. Η ταξιδι-
ωτική βιομηχανία ανέκαμψε πολύ πιο 
γρήγορα από ό,τι αναμενόταν από τα 
lockdown και τον COVID, δημιουρ-
γώντας τεράστια προβλήματα σε εται-
ρείες που είχαν απολύσει χειριστές 
αποσκευών, πωλητές εισιτηρίων και 
πλήρωμα καμπίνας αεροπλάνων και 
τώρα δεν μπορούν να επανακάμψουν 
με τον ίδιο ρυθμό.

«Όλοι υποτίμησαν την ταχύτητα 
της ανάκαμψης», λέει αξιωματούχος 
της Κομισιόν και παραδέχεται: «Όσο 
περισσότερο τα ταξίδια επιστρέφουν 
στην κανονική τους λειτουργία, τόσο 
περισσότεροι επιβάτες θα πρέπει να 
εξυπηρετηθούν».

Στην Ελλάδα, πάντως, μέχρι στιγ-
μής, όπως ανέφερε και ο υπουργός 
Τουρισμού, «δεν υπάρχουν καθυστε-
ρήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια».

Το δεύτερο πρόβλημα που απειλεί 
τον ελληνικό τουρισμό είναι η έλλειψη 
εργαζομένων. 

Έλλειψη εργαζομένων 
Το δεύτερο σημαντικό πρόβλημα εί-
ναι η έλλειψη εργαζομένων στον κλά-
δο, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από 
50.000 θέσεις εργασίας παραμένουν 
κενές. 

Στο θέμα αναφέρθηκε και το αμε-
ρικανικό Politico, στο ρεπορτάζ του 
οποίου τονίζεται ότι από τις 250.000 
θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στον 
τουριστικό κλάδο, τουλάχιστον 50.000 
παραμένουν κενές, παρότι η Ελλάδα 
τον Απρίλιο είχε το υψηλότερο ποσο-
στό νέων ανέργων στην Ευρώπη στο 
36,8% και το δεύτερο υψηλότερο πο-
σοστό ανεργίας, συνολικά στο 12,7%.

Ως ένα εκ των προβλημάτων που 
συνέβαλαν στις ελλείψεις ήταν η παν-
δημία, λόγω της οποίας ένα μεγάλο μέ-
ρος των ξένων εργαζομένων έφυγαν 
από τη χώρα και δεν έχουν επιστρέψει.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, οι Έλλη-
νες στρέφονται σε άλλους τομείς εκτός 
του τουρισμού, δεδομένου ότι οι επο-
χικές συμβάσεις γίνονται συντομότε-
ρες, επιδεινώνοντας τα συναφή προ-
βλήματα, όπως τα μεγάλα ωράρια και 
τις χαμηλές συγκριτικά αποδοχές. Γι’ 
αυτό και πολλοί επιλέγουν άλλες χώ-
ρες που προσφέρουν υψηλότερους μι-
σθούς, όπως η Κύπρος και η Ισπανία, 
επισημαίνεται.

|Τέλος, το τρίτο πρόβλημα αφορά 
τα χρήματα που θα δαπανήσουν φέτος 
οι τουρίστες στη χώρα, λόγω και της 
κατάστασης που επικρατεί στην πα-
γκόσμια οικονομία. 

Μοναδικό μελανό σημείο, το πρόβλημα που
παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα με 
τις πτήσεις, τις πολύωρες ουρές για check-in και 
έλεγχο επιβατών, τις ακυρώσεις πτήσεων και τις 
αποσκευές που συσσωρεύονται στα αεροδρόμια

της Ελένης Μπότα

Προς LIMIT UP ο τουρισμός

Επιμήκυνση
της τουριστικής

περιόδου
για 10 μήνες το χρόνο



Προστασία από
τους πιστωτές
θέλει
ο Πηλαδάκης 

Τα ποσά που ακούγονται ζαλίζουν... 
ο λόγος για τις οφειλές του καζίνο 
του Ρίο και της Αλεξανδρούπολης, 
συμφερόντων του επιχειρηματία 
Κώστα Πηλαδάκη, οι οποίες 
εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 
€30 εκατ. Η Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) 
ετοιμάζεται να συνεδριάσει (αυτό θα 
γινόταν την ώρα που γράφονταν η 
στήλη) και να αποφασίσει για το εάν 
τελικά θα προχωρήσει σε προσωρινή 
αναστολή της λειτουργίας τους.
Στον επιχειρηματία ανήκει και το 
καζίνο της Κέρκυρας, το οποίο με 
τη σειρά του αναμένεται να βρεθεί 
στο μικροσκόπιο της Επιτροπής, σε 
συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την 
επόμενη εβδομάδα και κατά την 
οποία θα συζητηθεί ξεχωριστά και η 
υπόθεση με το καζίνο στο Λουτράκι.
Η επιχείρηση του Πηλαδάκη, ο 
οποίος πριν περίπου ένα χρόνο 
μετέφερε την έδρα και των τριών 
καζίνο στην Κέρκυρα, επικαλείται 
ότι έχει καταθέσει αίτημα υπαγωγής 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών, μια κίνηση, η 
οποία για ορισμένο χρονικό διάστημα 
προσφέρει στην επιχείρηση ένα 
καθεστώς προστασίας από τους 
πιστωτές της.
Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί 37 
εργαζόμενους του καζίνο στο Ρίο, οι 
οποίοι ζητούν τα δεδουλευμένα τους, 
υποστηρίζει ότι οι συνολικές οφειλές 
της επιχείρησης που διαχειρίζεται τα 
τρία καζίνο ανέρχονται σήμερα στο 
ποσό των €224 εκατ., εκ των οποίων 
€30 εκατ. είναι οι οφειλές προς τον 
ΕΦΚΑ, €33 εκατ. προς την εφορία 
και €161 εκατ. προς την Intrum 
Hellas (η οποία είναι η διαχειρίστρια 
των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς). 
Επιπλέον, το καζίνο του Ρίου 
χρωστάει ενοίκια που φτάνουν το 
ποσό των €700.000 στην ιδιοκτήτρια 
του ακινήτου, από την οποία μισθώνει 
το κτήριο.
Ο τζόγος στα καλύτερά του...

Γιατί «άνοιξαν»
νωρίτερα τις
εκπτώσεις 
Ο πεσμένος τζίρος στην ένδυση 
οδήγησε μεγάλες εταιρείες να 
ανοίξουν μία εβδομάδα νωρίτερα 
τον κύκλο των εκπτώσεων. Ζara 
και H&M έχουν αρχίσει ήδη 
προσφορές, ενώ προετοιμασίες 
κάνουν και οι ελληνικές αλυσίδες 
και τα πολυκαταστήματα. Οι τιμές 
κινούνται μέχρι 45% χαμηλότερα στα 
περισσότερα είδη. Σημειώνεται ότι 
η χρονική περίοδος των εκπτώσεων 
διαρκεί από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 31 
Αυγούστου και την πρώτη Κυριακή 
από την έναρξή τους, δηλαδή στις 17 
Ιουλίου, τα καταστήματα μπορούν να 
ανοίξουν προαιρετικά. 

Ένα μπόνους
μειώνει τις
καθυστερήσεις 
Ένα μπόνους μπορεί να κάνει 
τελικά τα πράγματα καλύτερα. Το 
2019 ήταν η χρονιά των ρεκόρ για 
τα ελληνικά αεροδρόμια και τον 
ελληνικό τουρισμό. Από την άλλη 
πλευρά, το 2019 ήταν η χρονιά και 
των μεγάλων καθυστερήσεων. Η 
έκταση του φαινομένου ήταν τόσο 
μεγάλη, με αποτέλεσμα το υπουργείο 
Μεταφορών να προωθήσει διάταξη 
στη Βουλή, η οποία θεσμοθέτησε 
πρόσθετες μισθολογικές παροχές 
σε εργαζομένους της ΥΠΑ για 
την καλύτερη διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας. Ο νόμος 
αυτός ψηφίστηκε στα τέλη του 
2019, με στόχο να αντιμετωπίσει 
το «διαφαινόμενο πρόβλημα» των 
επόμενων ετών, εάν και η εκδήλωση 
της πανδημίας επέφερε νέα δεδομένα. 
Πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε 
και ψηφίστηκε τροπολογία στη 
Βουλή, η οποία αποσαφήνισε τα 
ισχύοντα για το 2020 και έδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές για τα έτη 
2022 και 2023.   Ως αποτέλεσμα, 
λένε οι καλά γνωρίζοντες, ήταν η 
καταβολή του πρώτου bonus που 
έγινε στους ελεγκτές εναέριας 
κυκλοφορίας και έχει επηρεάσει 
θετικά, καθώς, σε σχέση με το 2019, 
παρατηρείται ελαχιστοποίηση 
καθυστερήσεων σε αξιοσημείωτο 
βαθμό. Η στήλη μαθαίνει όι η μείωση 
των καθυστερήσεων τον Ιούνιο 
κυμάνθηκε μεταξύ 70% και 90%.
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Ανεπίσημα, έχουμε μπει σε προεκλογικό mood, 
επίσημα... υπάρχουν ζυμώσεις και συζητήσεις στο 
Μέγαρο Μαξίμου για την πιθανότητα πρόωρων 
εκλογών, καθώς υπάρχουν αρκετές παράμετροι 
που θα κρίνουν την τελική απόφαση, την οποία θα 
πάρει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης, τον Αύγουστο.

Ανεπίσημα, το επικρατέστερο σενάριο είναι οι 
εκλογές να γίνουν στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς η 
συνέχιση του πολέμου και η ανεξέλεγκτη άνοδος 
των τιμών στην ενέργεια τον ερχόμενο χειμώνα εί-
ναι βασικό επιχείρημα για εκλογές όσο το δυνα-
τόν πιο άμεσα. 

Στη συζήτηση περί εκλογών, θα πρέπει να προ-
στεθεί και η πιθανότητα ανάκτησης από πλευράς 
της χώρας της επενδυτικής βαθμίδας. Μάλιστα, 

πριν από λίγες ημέρες ο διευθυντής του Οικονο-
μικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πα-
τέλης, έδειξε προς εκλογές άμεσα με μία αποστρο-
φή που πέρασε απαρατήρητη, αλλά ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική. «Αν η κυβέρνηση», είπε, «συνεχίσει τις 
μεταρρυθμίσεις, αν οι τράπεζες συνεχίσουν να κά-
νουν τη δουλειά τους, και με την προϋπόθεση της 
πολιτικής σταθερότητας, τότε δεν βρίσκω το λόγο 
να μην ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα μέ-
σα στο 2023».

Κάποιοι λένε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν 
από τον πρωθυπουργό μετά το 15Αύγουστο, και 
μάλιστα, ακούγεται ότι «όλες οι άδειες τελειώνουν 
στις 20 Αυγούστου και όλοι θα πρέπει να είναι στις 
θέσεις τους». Εν αναμονή λοιπόν των επερχόμενων 
εξελίξεων, καθότι ο χειμώνας αναμένεται «βαρύς». 

Οι παράμετροι που θα κρίνουν 
την απόφαση για πρόωρες

Ο πόλεμος και η άνοδος των τιμών στην ενέργεια τον χειμώνα προβληματίζουν 

Ζορίζονται οι ενοικιαστές 
Και αφού μιλάμε για βαρύ χειμώνα... ιδιαίτερα ανη-
συχητικά είναι τα αποτελέσματα νέας έρευνας, που απο-
καλύπτει ότι οι ενοικιαστές  δυσκολεύονται να απο-
πληρώσουν το ενοίκιο εν μέσω της ακρίβειας και των 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Σε σχετι-
κή έρευνα του Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοι-
νωνική Αλλαγή, Eteron, που έγινε από την εταιρεία 
aboutpeople, οι μισοί ενοικιαστές δυσκολεύονται ή αδυ-
νατούν να πληρώσουν το ενοίκιό τους. Μάλιστα, το 
61,7% δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε περικοπές άλλων 
βασικών αναγκών και το 15,2% ότι για να καλύψει τις άλ-
λες βασικές του ανάγκες λαμβάνει κάποια οικονομική 
βοήθεια ή δανείζεται από τρίτους. Το θέμα των ενοικίων 
στη χώρα μας έχει αρχίσει να παίρνει σοβαρές διαστάσεις. Οι ιδιοκτήτες ζητάνε €600 με €700 το μήνα για τα 
διάρια και €800 με €1.000 για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών. Και οι τιμές αυτές, μην φανταστείτε ότι αφο-
ρούν καινούργια σπίτια. Κυρίως παλιά είναι ή υποτυπωδώς ανακαινισμένα. Αν βάλεις κοινόχρηστα, λογαρια-
σμούς ρεύματος, νερού κ.λπ., τότε χρειάζεται ενάμιση με δύο μισθούς για να συντηρήσεις ένα σπίτι. 
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Η... επιβράβευση
αν κλείνουν
το φάκελο εγκαίρως 
Την καταβολή μπόνους είχε αποφασίσει να δώσει και η 
διοίκηση της ΕΕΤΤ στους υπαλλήλους κάθε φορά που τε-
λείωναν έναν φάκελο, γιατί ως γνωστόν τα αιτήματα που 
καταθέτουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι  είναι πολλά. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο όγκος των φακέλων να μει-
ωθεί σημαντικά, αφού οι υποθέσεις επιλύονταν ταχύτητα. 
Το μπόνους όμως κόπηκε, αφού κρίθηκε ότι η καταβολή 
του αντίκειται στις υπάρχουσες διατάξεις, με αποτέλεσμα, 
όπως μαθαίνουμε, ο όγκος των φακέλων στην ΕΕΤΤ να 
έχει μεγαλώσει και πάλι.....

Σούπερ κρέας για τους
δύο ηγέτες της αγοράς
Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ο λόγος για την εται-
ρεία κρεάτων Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, από την οποία αποχώ-
ρησε ο Γιάννης Φλωρίδης -ο ένας εκ των δύο αδελφών- 
και την Αφοί Νασόπουλοι, που αποφάσισαν να τραβήξουν 
κοινή πορεία. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι νέο κομίζει αυτό 
το deal στην αγορά κρέατος, ο τζίρος του οποίου φτάνει τα 
€3 δισ., όχι πολλά, υποστηρίζουν κάποιοι. Επικαλούνται 
τα μεγέθη: ο τζίρος των δύο παικτών δεν ξεπερνά τα €150 
εκατ… που σημαίνει σχεδόν ψίχουλα. Φίλος της στήλης, 
πάντως, υποστηρίζει πως ο Γιάννης Φλωρίδης, που έχει 
στήσει νέο «μαγαζί» με μαγιά εγκαταστάσεις της πτωχευ-
μένης Θράκη στην Αττική, πήρε €22 εκατ. για να φύγει 
από τη Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ. Ο αδερφός του, ο Χαράλα-
μπος Φλωρίδης, που παρέμεινε στην εταιρεία, βρήκε στην 
Αφοί Νασόπουλοι ένα σύμμαχο με πολύ καλό όνομα στην 
αγορά. Κάποιοι στην αγορά λένε ότι οι δύο νέοι σύμμαχοι 
θα αποκτήσουν, σε συμφωνία με τον Γ. Φλωρίδη, ποσοστό 
στην εταιρεία του τελευταίου. Σενάριο που για κάποιους 
άλλους είναι «επιστημονικής φαντασίας», διότι το διαζύγιο 
των δύο αδελφών Φλωρίδη δεν ήταν… συναινετικό.

Οι υπηρέτριες πληρώνονται από την εταιρεία!
Και να παραμείνουμε στις κατασκευές με το παρακάτω κουΐζ.... ποιο μεγάλο 
στέλεχος εισηγμένης κατασκευαστικής έχει βάλει στο μισθολόγιο της εταιρείας το 
υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού του; To συγκεκριμένο στέλεχος είναι γνωστό 
στην πιάτσα για τις εξαιρετικές του σχέσεις με εκκλησιαστικούς παράγοντες. Άρα-
γε τα ξέρει αυτά ο πρόεδρος; Σίγουρα, οι άλλοι μέτοχοι το αγνοούν! Και το ρε-
πορτάζ συνεχίζεται…

Οι κινήσεις Μπάκου και 
Καϋμενάκη στην Ιntrakat 

Η αντίδραση του Δημ. Κούτρα και οι επαφές Κόκκαλη

Nα περάσουμε και στα κατασκευαστικά δρώμενα της χώρας… 
Εντείνεται η φημολογία τις τελευταίες ώρες για επικείμενη είσο-
δο των εφοπλιστών και πρώην βασικών μετόχων του Ελλάκτω-
ρα, Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, στην Intrakat.

Για τις φήμες περί εξαγοράς της Intrakat από τους κ.κ. Καϋ-
μενάκη και Μπάκο, ρωτήθηκε την Τετάρτη η διοίκηση της κατα-
σκευαστικής, στη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με 
τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου, Δημήτριο Κούτρα να αναφέρει: 
«Για να τελειώσω με τα δημοσιεύματα, εμείς είμαστε ένα θεσμι-
κό όργανο και σαν Intrakat δεν έχουμε τίποτα να πούμε για αυτά 
ούτε κουβέντες κάνουμε. Αυτά θα ανακοινωθούν, αν υπάρχουν 
κουβέντες, που δεν ξέρω αν υπάρχουν, από εκεί που πρέπει», πα-
ραπέμποντας ουσιαστικά στον επικεφαλής της holding, Σωκρά-
τη Κόκκαλη. Όπως μαθαίνει η στήλη, έχουν γίνει συζητήσεις και 
επαφές μεταξύ των δύο επιχειρηματιών και του Σωκράτη Κόκ-
καλη για την εξαγορά της Intrakat, χωρίς ωστόσο -μέχρι στιγμής- 
να υπάρχει κλεισμένη συμφωνία. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, 

υπάρχει απόκλιση μεταξύ του προσφερθέντος και του ζητούμε-
νου τιμήματος. Χρηματιστηριακές πηγές, σχολιάζοντας το τίμη-
μα που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, ύψους €3 ανά μετοχή, το 
χαρακτήρισαν ως «πολύ υψηλό», συμπληρώνοντας ωστόσο πως 
δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα και ότι σαφώς σε περί-
πτωση οριστικοποίησης του deal, το τίμημα θα είναι υψηλότερο 
από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ταμπλό (περί τα €2,35). 

Επίσης, σε περίπτωση που τελικά ο Σωκράτης Κόκκαλης 
αποφασίσει να προχωρήσει σε πώληση ποσοστού άνω του 50% 
του κατασκευαστικού Ομίλου στους κ.κ. Μπάκο και Καϋμενά-
κη, τότε θα πρέπει εκείνοι να προχωρήσουν στην υποβολή δη-
μόσιας πρότασης. Οι επιχειρηματίες, όπως άλλωστε υποστηρί-
ζουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους, διαπραγματεύονται 
και άλλες επενδύσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η 
Intrakat είναι μόνο ένα μικρό μέρος των σχεδιασμών των εφο-
πλιστώ, αφού υπάρχουν συνομιλίες και για άλλα δύο πολύ ση-
μαντικά deals. Είδωμεν…
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«Φωτιά»  
στην ξαπλώστρα 

η Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου 

Σ
τη Μύκονο -πού αλ-
λού;-  για διακοπές 
βρίσκεται η Αλεξάν-
δρα Παναγιώταρου. 

Η τραγουδίστρια και μοντέλο 
έβαλε «φωτιά» σε παραλία της 
Μυκόνου, όταν εμφανίστηκε με 
το ολόλευκο ολόσωμο μαγιό της 

που τόνιζε το καλλίγραμμο σώ-
μα της. Η κάμερα του Mykonos 
Live TV την εντόπισε να χαλα-
ρώνει στην Παράγκα. Πάντως, 
εκείνη, όπως φαίνεται και στη 
φωτογραφία, όσο καθόταν στην 
ξαπλώστρα είχε στραμμένη την 
προσοχή της στο κινητό της...

Η πρώτη ελληνίδα στο Love Island της Βρετανίας 
Στη Βρετανία έχει ξεκινήσει να 
προβάλλεται ο όγδοος κύκλος του 
σόου «Love Island», με την τηλε-
θέαση να χτυπάει «κόκκινο».
Βέβαια, σε αυτό βοήθησε το γε-
γονός πως φέτος το καστ αποτε-
λείται κυρίως από άτομα με χιλιά-
δες ακόλουθους στα social media, 
όπως η Τζέμα Όουεν, κόρη του 
πρώην άσου της Λίβερπουλ, Μά-
ικλ Όουεν. Ανάμεσα στους παί-
κτες, όμως, του βρετανικού Love 
Island υπάρχει και μια Ελληνίδα. 

Ο λόγος για την Αντιγόνη, η οποία 
είναι τραγουδίστρια με καταγωγή 
από την Κύπρο και την Ελλάδα. 
Βέβαια, όταν ρωτήθηκε σχετικά, 
δήλωσε περήφανα πως είναι Ελ-
ληνίδα. Αξίζει να σημειωθεί πως 
η μητέρα της, Tonia Buxton, εί-
ναι αρκετά γνωστή στο νησί. Εί-
ναι σεφ, συγγραφέας και παρου-
σιάστρια, έχοντας αναλάβει στο 
παρελθόν την παρουσίαση δια-
φόρων εκπομπών μαγειρικής στη 
βρετανική τηλεόραση.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Nονός στα Χανιά ο Ζακ Γαλυφιανάκης

Ένα από τα νέα πρόσωπα 
του GNTM, το οποίο έχει συ-
ζητηθεί όσο λίγα, είναι η Σο-
φία Χατζηπαντελή την οποία 
θα γνωρίσουμε για πρώτη φο-
ρά μέσα από το ρόλο του κριτή 
στο ριάλιτι μοντέλων.

Η ίδια είναι 25 ετών και κα-
τάγεται από την Κύπρο. Αργότε-
ρα μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί 
με τον πατέρα της και τον αδερ-
φό της, όπου σπούδασε μάρ-
κετινγκ στο Πανεπιστήμιο του 
Μέριλαντ. Τότε άρχισε να έχει 
και την πρώτη της επαφή με το 
modelling, ξεκινώντας να φω-
τογραφίζεται για πασίγνωστα 

brands. Η Σοφία Χατζηπαντε-
λή έγινε κυρίως γνωστή ως «το 
μοντέλο με το ενιαίο φρύδι», το 
οποίο δείχνει με υπερηφάνεια 
στα social media. Η 25χρονη ξε-
κίνησε το #UnibrowMovement, 
ένα κίνημα υπέρ της τριχοφυΐας, 
το οποίο έχουν αγκαλιάσει αρ-
κετές διάσημες προσωπικότητες, 
όπως η Paris Jackson. Μάλιστα, 
το ενιαίο φρύδι της το έχει βαφτί-
σει… «Βερόνικα»!

Τo μοντέλο δημοσίευσε πριν 
μερικές ώρες, στον προσωπικό 
της λογαριασμό στο Instagram, 
φωτογραφίες από το πλατό που 
ποζάρει α λα Λάρα Κροφτ

Σοφία Χατζηπαντελή:
Α λα «Λάρα Κροφτ»
στο GNTM

Ο Γιάννης 
Αντετοκούνμπο, 
η Mariah 
Riddlesprigger και 
οι δύο γιοι τους 
απαθανατίστηκαν 
μαζί με φίλους 
του ζευγαριού, 
αλλά και τον 
αδερφό του, Άλεξ 
Αντετοκούνμπο, 
στην Ψαρρού της 
Μυκόνου. Τα δύο 
αδέλφια ξεκίνησαν 
τις διακοπές τους, 
πριν επιστρέψουν 
στις ΗΠΑ για το 
ΝΒΑ.

Στη Μύκονο  
για διακοπές  
Giannis  
και Alex Στην Ελλάδα βρέθηκε ο ελληνικής κατα-

γωγής, χολιγουντιανός κωμικός, Ζακ Γα-
λυφιανάκης. Ο ηθοποιός ταξίδεψε στην 
Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, 
αφού την Κυριακή βάφτισε την κόρη του 
πρώτου του ξάδερφου, Νικ Γαλυφιανάκη. 
Αρχικά, έγινε ο γάμος του ξάδελφού του 
με την αγαπημένη του και ακολούθως η 

βάπτιση της μικρής Κατερίνας, στον ιερό 
ναό του Προφήτη Ηλία. Ο Γαλυφιανάκης 
κατάγεται από το Ηράκλειο και παρά το… 
δύσκολο του επιθέτου του, δεν το άλλαξε, 
όπως π.χ. η Aniston, καταφέρνοντας να 
καθιερωθεί και στον κινηματογράφο, αλ-
λά και στο youtube με την κωμική εκπο-
μπή Between Two Ferns.
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Topless στον «ελληνικό παράδεισο»  
η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ

Με ένα αποκαλυπτικό βί-
ντεο καλησπέρισε τους δια-
δικτυακούς της φίλους η Ιζα-
μπέλ Γκουλάρτ. Το διάσημο 
μοντέλο ανέβασε ένα βίντεο 
μέσα από τον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Ιnstagram, 
υμνώντας την Ελλάδα.
Φορώντας μόνο το κάτω 
μέρος του μαγιό της, η 
Γκουλάρτ περπατά σε έναν 
κάμπο γεμάτο λουλούδια, 
καλύπτοντας με τα χέρια της 
το στήθος της. Όταν φτάνει 
σε μια ελιά, πιάνεται από 
τα κλαδιά του δέντρου και 
απολαμβάνει το απέραντο 
γαλάζιο.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής 
της έγραψε: «Πίσω στον 
ελληνικό παράδεισο».

ΑΝΝΑ ΒΊΣΣΗ:  
ΜΕ GLAM ΡΟΚ 
ΕΜΦΑΝΊΣΗ 
Μ

ία μοναδική εμφά-
νιση έκανε η Άννα 
Βίσση στη Βενετία, 
με αφορμή τη βάπτι-

ση της μικρής Στεφανίας, κόρης 
του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και 
της συζύγου του, Δήμητρας Κού-
στα. Mε τις μεγάλες επιτυχίες της, 
η τραγουδίστρια έβαλε φωτιά on 
stage και ξεσήκωσε τους καλεσμέ-
νους, που δεν σταμάτησαν να χο-

ρεύουν και να τραγουδούν στους 
ρυθμούς της. Τις εντυπώσεις έκλε-
ψε και η δημιουργία που φορού-
σε η Άννα Βίσση για το σόου. Διά 
χειρός Βρεττού Βρεττάκου, η κρυ-
στάλλινη φόρμα black Panther δι-
ακοσμημένη με 300.000 κρύσταλ-
λα Swarovski, στο χρώμα του jet 
hematite, έδωσε τη ροκ εσάνς που 
αγαπά η σούπερ σταρ και μαγνήτι-
σε τα βλέμματα όλων.

Παπανώτας 
κατά Μαλέσκου: 
Πριν ένιωθε… 
Μενεγάκη,  
τώρα δασκάλα!
O Δημήτρης Παπανώτας 
έδωσε τη δική του απάντηση  
στα σχόλια της Ιωάννας Μαλέ-
σκου προς το πρόσωπό του.
Ο παρουσιαστής μίλησε για ανά-
γκη της Μαλέσκου να προβλη-
θεί και για δηλώσεις που προκα-
λούν… γέλια.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιωάννα 
Μαλέσκου δήλωσε ότι οι θέσεις 
του Δημήτρη Παπανώτα «για δι-
αφορετικούς ανθρώπους είναι 
ακραίες».
Ο ίδιος, μέσα από τα social 
media έδωσε τη δική του απά-
ντηση: «Πριν αφιχθεί ένιωθε 
Μενεγάκη. Τώρα, δύο χρόνια 
μετά, είναι έτοιμη, σαν δασκάλα, 
να μας κάνει μαθήματα. Προκα-
λεί γέλια αυτή της η προσπάθεια. 
Εκτός αν είναι εκ του πονηρού, 
λόγω ανάγκης (επείγουσας) να 
συζητηθεί… Καλό θα ήταν οι 
αλεξιπτωτιστές να σιωπούν… Ή 
έστω να μην φλυαρούν… Άντε 
να δούμε από τη νέα σεζόν από 
ποιο μετερίζι θα μας ξανακάνει 
μαθήματα… Μπας και βελτιω-
θούμε…

Υ.Γ. Όλοι οι επαγγελματίες που τη 
στελέχωσαν την πρώτη χρονιά χά-
θηκαν όταν τους… ξεφορτώθηκε; 
Όχι! Εύχομαι τα ίδιο και σε εκεί-
νη…», έγραψε ο Δημήτρης Παπα-
νώτας.

Γιώργος Μανίκας: Για να μην μας 
δουλεύουν Snik και Light –  
Γι’ αυτό «έπαιξαν» ξύλο
Έχουν περάσει αρκετές μέρες, 
ωστόσο, το αρκετά λυπηρό σκηνι-
κό που διαδραματίστηκε, και πα-
ρότι είχαν προειδοποιήσει για όλα 
αυτά, στα MAD VMA, έχει μεί-
νει σε αρκετούς ως μία πολύ κακή 
ανάμνηση, κυρίως σε όσους ήταν 
εκεί και είδαν με τα μάτια τους τον 
Snik και τον Light να… μετατρέ-
πουν τη γιορτή σε αρένα.

Πολλοί ήταν λοιπόν αυτοί 
που καταδίκασαν το γεγονός και 
συνεχίζουν να το καταδικάζουν.

Ο Γιώργος Μανίκας, που βρέ-
θηκε μαζί με τον 9χρονο γιο του στα 
βραβεία, ήταν πολύ κοντά στον ξυ-
λοδαρμό και με δηλώσεις του τόνι-
σε πως το περίμενε ότι θα συμβεί 
αυτό το σκηνικό. «Κι εγώ και ο γιος 

μου το ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. 
Όπως και οι περισσότεροι που 
ασχολούνται το ήξεραν. Τα παιδιά 
που κάνουν αυτή τη δουλειά, τα συ-
γκεκριμένα, ζουν μέσα από αυτό», 
είπε αρχικά ο Γιώργος Μανίκας.

«Την επόμενη μέρα του τσακω-
μού ανέβασαν και οι δύο τραγούδι. 
Οπότε, τα παιδιά, αυτό το κάνουν 
για δουλειά», συμπλήρωσε.
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Ολυμπιακός: Με φόρα... πρωταθλητή κινείται μεταγραφικά!

Ο 
ιδιοκτήτης του Ολυ-
μπιακού παρουσιά-
στηκε ενωτικός κατά 
τη διάρκεια της τοπο-

θέτησής του στη συνεδρίαση, 
ζητώντας από τους θεσμικούς 
παράγοντες του ποδοσφαίρου 
να δουλέψουν όλοι μαζί για την 
πρόοδο του αθλήματος.

Ειδικότερα, ο κος Μαρινά-
κης επισήμανε όταν έλαβε το λό-
γο στην Επιτροπή της ομοσπον-
δίας: «Όπως είπα και μετά την 
εκλογή μου στην προεδρία της 
Super League, ήρθε η εποχή να 
αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Μεί-
ναμε πίσω. Οι Super League 
και UEFA θέλουν και πρέπει 
το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
να ορίζεται από το επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο. Έτσι θα έρθει η 
ανάπτυξη και περισσότερα έσο-
δα και για την ΕΠΟ.

Πρέπει και εσείς να αναπτύ-
ξετε το ποδόσφαιρο στην περι-
οχή σας, την Εθνική μας ομά-
δα και να μην ασχολείστε με το 
ποιος θα είναι διαιτητής. Δεν 
πρέπει να απασχολεί κανέναν.

Η επαγγελματική διαιτησία 
πρέπει να προχωρήσει, όπως σε 
όλα τα προηγμένα πρωταθλήμα-
τα του κόσμου. Και έχουμε καθυ-

στερήσει πολύ σε αυτό. Εμείς σαν 
Super League θα επωμιστούμε 
το κόστος, ώστε να μη χρεωθεί 
κάτι παραπάνω η ΕΠΟ».

Η επιτροπή στη συνεδρίαση 
που έλαβε χώρα το μεσημέρι της 
Τετάρτης, εξέτασε την περίπτω-

ση να πραγματοποιηθεί ο τελι-
κός του κυπέλλου ακόμα και σε 
πόλεις του εξωτερικού.

Η διοργάνωση του τελικού 
στο εξωτερικό είχε ακουστεί ως 
φήμη κατά το παρελθόν αρκετές 
φορές, ωστόσο για πρώτη φορά 

τέθηκε ως ενδεχόμενο δημόσια 
από την ομοσπονδία.

Μάλιστα, ο νέος πρόεδρος 
της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος, 
πρότεινε να εξεταστεί η πιθανό-
τητα να γίνει ο τελικός στη Νέα 
Υόρκη.

Με το πόδι στο γκάζι συνεχί-
ζει ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, 
ο οποίος πριν φύγει ο Ιούνιος, 
έχει ανακοινώσει επίσημα την 
απόκτηση τριών παικτών, ενώ 
τα έχει βρει σε όλα με τον Βρ-
σάλικο και απομένουν τα τυπι-
κά για να ολοκληρωθεί και αυτή 
η σπουδαία μεταγραφή. Ο Σίμε 
Βρσάλικο αναμένεται από μέρα 
σε μέρα να ολοκληρώσει τη με-
ταγραφή του στους πρωταθλητές 
Ελλάδος. Ο Κροάτης δεξιός οπι-
σθοφύλακας που έμεινε ελεύθε-
ρος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, 
ταξίδεψε στην Αθήνα την περα-
σμένη εβδομάδα, συμφώνησε 
προφορικά για δύο χρόνια με 
τον ισχυρό άντρα των Πειραι-
ωτών, ενώ στο deal αναμένεται 
να υπάρχει οψιόν και για ακόμη 
ένα χρόνο.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανα-
κοινώσει την απόκτηση ενός 
ακόμη δεξιού μπακ. Ο Γκον-

σάλο Άβιλα Γορδόν πέρασε τις 
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 
και ανακοινώθηκε από τους ερυ-
θρόλευκους για τα επόμενα τρία 
χρόνια. Ο 24χρονος μπακ προ-

έρχεται από τη Βρετανική Χά-
ντερσφιλντ, με τη φανέλα της 
οποίας πέρυσι αγωνίστηκε συ-
νολικά 17 φορές, σε όλες τις δι-
οργανώσεις. Έχει επίσης περά-

σει από την Εσπανιόλ (πρώτη 
και δεύτερη ομάδα) και Ταρα-
γόνα.

Την περασμένη Παρασκευή, 
οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν, 

ακόμη, την απόκτηση του Φίλιπ 
Ζινκερνάγκελ. Ο Δανός άσος, 
ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε δα-
νεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, 
μετρώντας 10 ασίστ και 7 γκολ 
σε 50 συμμετοχές, υπέγραψε με 
τους Πειραιώτες τριετές συμβό-
λαιο συνεργασίας. Οι Πειραιώ-
τες προχώρησαν στην απόκτηση 
του Αμπουμπακάρ Καμαρά από 
τον Άρη, για ένα ποσό που με 
βάση τα όσα διαρρέονται αγγί-
ζει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν, ο Μαυρι-
τανός φορ είχε με τη φανέλα του 
Άρη 36 συμμετοχές σε όλες τις 
διοργανώσεις, είχε βρει δίχτυα 
δέκα φορές, ενώ είχε πιστωθεί 
και τέσσερις ασίστ.
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Την πρώτη του παρουσία σε συνεδρίαση της επιτροπής επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, με το νέο του θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος 
της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος της Super League 1, 

πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

28

Ο Σίμε Βρσάλικο αναμένεται από 
μέρα σε μέρα να ολοκληρώσει 
τη μεταγραφή του στους 
πρωταθλητές Ελλάδος.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
«ΝΑ ΔΟΥΛΈΨΟΥΜΈ  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ  
ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ»
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Μεταγραφικός πυρετός 
επικρατεί στους πέντε μεγάλους 
του Ελληνικού ποδοσφαίρου 
με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Άρη, 
Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να 
έχουν κάνει μεν τις πρώτες τους 
μεταγραφικές κινήσεις, αλλά 
πλέον βάζουν τα δυνατά τους για 
να γεμίσουν όλες τις τρύπες των 
μεταγραφικών τους σχεδιασμών.
Ήδη, στον πρωταθλητή Ολυμπιακό 
έχουν ανάψει για τα καλά οι 
μηχανές με Καμαρά, Ζίγκερναγκελ, 
Άβιλα, ενώ στο δεύτερο της 
περσινής χρονιάς ΠΑΟΚ μαίνεται 
ολική αναδόμηση στο περσινό 
ρόστερ της ομάδας. Από εκεί 
και πέρα, σιγά-σιγά, Άρης και 
Παναθηναϊκός ετοιμάζουν τα 
σχέδιά τους ενόψει προκριματικών 
Conference, ενώ η ΑΕΚ, χωρίς την 
πίεση της Ευρώπης, έχει κεντράρει 
στους στόχους της και περιμένει 
απαντήσεις το επόμενο διάστημα, 
έχοντας σύμμαχό της το χρόνο.

Στη «μάχη»
  
των μεταγραφών 

Ο Παναθηναϊκός εισήλθε δυναμι-
κά στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς με 
την έναρξη της μεταγραφικής περιό-
δου προχώρησε στην απόκτηση του 
Γιούρι Λοντίγκιν από τον ΠΑΣ Γιάν-
νενα και του Γκάνεα από τον Άρη.

Παράλληλα με τις δύο μετα-
γραφές, η ομάδα του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς ανανέωσε τη συνεργασία 
της με τον Χουανκάρ ως το 2024.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανά-
λογη για το τριφύλλι, καθώς την τε-
λευταία βδομάδα επικρατεί «σιγή 
ιχθύος» στις μεταγραφικές του υπο-
θέσεις. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε 

για την απόκτηση του Γκατσίνοβιτς 
από την Χόφενχαϊμ, ωστόσο δεν κα-
τάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον 
Γερμανικό σύλλογο και ο παίκτης 
υπέγραψε στην ΑΕΚ.

Στασιμότητα επικρατεί και στην 
περίπτωση του Αργεντινού χαφ 
Ντομίνγκο Μπλάνκο, που ενδια-
φέρεται ο Παναθηναϊκός και υπήρ-
χαν διαπραγματεύσεις με την πλευ-
ρά του παίκτη, ενώ σενάριο από τη 
Βραζιλία θέλει το τριφύλλι να εξε-
τάζει την περίπτωση του Μολέδου 
που αγωνιζόταν στο παρελθόν με 
την φανέλα του τριφυλλιού, για τον 
οποίο το καλοκαίρι του 2020 «έπαι-
ξε» πολύ δυνατά το σενάριο επι-
στροφής του, όμως η μεταγραφή 
του μπήκε στο «ψυγείο» από τον τό-
τε τεχνικό διευθυντή του Παναθη-
ναϊκού, Τσάβι Ρόκα.

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

Παναθηναϊκός: Το δυναμικό 
ξεκίνημα ακολούθησε  

η... στασιμότητα

Παράλληλα με τις δύο μεταγραφές, 
η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
ανανέωσε τη συνεργασία της με 
τον Χουανκάρ ως το 2024.

Η πιο δραστήρια ομάδα, αυτή 
τη στιγμή, στην καλοκαιρινή με-
ταγραφική περίοδο είναι ο ΠΑ-
ΟΚ. Στην «Τούμπα» έχουν απο-
φασίσει να πραγματοποιήσουν 
συνολική ανανέωση του ρόστερ 
και στο πλαίσιο αυτό αποχώρη-
σαν παίκτες που συνδέθηκαν 
με τις επιτυχίες του συλλόγου 
την τελευταία πενταετία, όπως 
ο Πασχαλάκης, ο Κρέσπο και ο 
Βαρέλα.

Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει 
στην απόκτηση πέντε παικτών. 
Ο πρώτος που πάτησε το πόδι 
του στο αεροδρόμιο «Μακεδο-
νία» της Θεσσαλονίκης, για λο-
γαριασμό του Δικεφάλου του 
Βορρά, ήταν ο Νίκολας Κουα-
λιάτα από τη Μοντεβίδεο Γουό-
ντερερς της Ουρουγουάης.

Πρόκειται για έναν πολύ τα-
λαντούχο 23χρονο μεσοεπιθε-
τικό (που μπορεί να παίξει στα 
άκρα), ο οποίος είναι κάτοχος 
και ιταλικού διαβατηρίου. Φέ-
τος, έγραψε14 συμμετοχές και 3 

ασίστ και παίζει τόσο πίσω από 
τον σέντερ φορ όσο και στα αρι-
στερά, ενώ δεν είναι διεθνής.

Την ανακοίνωση της μετα-
γραφής του Κουαλιάτα ακολού-
θησε αυτή του Ράφα Σοάρες. 
Ο Πορτογάλος μπακ υπέγρα-
ψε συμβόλαιο διάρκειας τριών 
ετών. Την αγωνιστική περίοδο 
που ολοκληρώθηκε συμμετεί-
χε σε 34 παιχνίδια (σε όλες τις 
διοργανώσεις) με τη φανέλα 
της Γκιμαράες, πετυχαίνοντας 
δύο γκολ και μοιράζοντας οκτώ 
ασίστ. Για το κέντρο της άμυνας, 
ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γιάννη 
Κάργα που αγωνίζονταν την 
περασμένη χρονιά στον ΠΑΣ 
Γιάννενα. Οι Θεσσαλονικείς 
ανακοίνωσαν την απόκτη-
ση του πρώην αμυντικού του 
ΠΑΣ μέχρι το καλοκαίρι του 
2025.

Στην ομάδα του ΠΑΟΚ 
έχουν ενταχθεί, ακόμη, ο τερμα-
τοφύλακας Ντόμινικ Κοτάρσκι 
από την Γκόριτσα και ο Αντρέ 

Ρικάρντο με ελεύθερη μεταγρα-
φή από τη Φαμαλικάο. Ο Κρο-
άτης τερματοφύλακας, υπέγρα-
ψε συμβόλαιο συνεργασίας με 
τους «ασπρόμαυρους» μέχρι τις 
30 Ιουνίου του 2026, όπως και 
ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.

ΠΑΟΚ: Πάει για ολικό λίφτινγκ  
ο Δικέφαλος του Βορρά!
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Τ
α δικαιώματα των διεμ-
φυλικών έχουν βρεθεί 
στο επίκεντρο της συ-
ζήτησης στο χώρο του 

αθλητισμού, καθώς όλο και πε-
ρισσότερες συνομοσπονδίες επι-
διώκουν να εξισορροπήσουν τη 
συμμετοχή τους, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει αθέμι-
το πλεονέκτημα.

Η αρχή έγινε από τον υγρό στί-
βο. Το συνέδριο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου πή-
ρε μία σημαντική απόφαση για τη 
συμμετοχή τρανσέξουαλ αθλητών 
στις διοργανώσεις.

Η FINA αποφάσισε τον απο-
κλεισμό της συμμετοχής τους σε 
επίσημες διοργανώσεις, εκτός κι 
αν έχουν ολοκληρώσει την ορμο-
νοθεραπεία μέχρι και την ηλικία 
των 12 ετών. Μόνο τότε θα έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στους αγώ-
νες. Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημι-
ουργίας νέας ξεχωριστής κατηγο-
ρίας, όπου θα μπορούν να διαγω-
νίζονται μεταξύ τους.

Για το σκοπό αυτό, προσέλα-
βε κορυφαίους επιστήμονες στην 
ομάδα εργασίας, που συνέταξε τους 
κανόνες της. Οι υποστηρικτές της 
ένταξης των τρανσέξουαλ ισχυρίζο-
νται πως δεν έχουν γίνει ακόμη αρ-
κετές μελέτες, σχετικά με τον αντί-
κτυπο της μετάβασης στη σωματική 
απόδοση. Κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης, υπέρ της συγκεκριμέ-
νης πρότασης τάχθηκε το 71%.

Αφορμή για την αλλαγή και πε-
ραιτέρω αυστηροποίηση των κανο-
νισμών, στάθηκε η κατάκτηση του 
τίτλου του κολεγιακού πρωταθλή-
ματος των ΗΠΑ στα 500 μέτρα 

ελεύθερο, με τον καλύτερο χρόνο 
της σεζόν, 4΄33’’,24 από την τρανς 
αθλήτρια Λία Τόμας.

Πρώτα στην ανδρική ομάδα! 
Η αθλήτρια αποφοίτησε από το Πα-
νεπιστήμιο της Πενσυλβάνια τον 
Μάιο του 2022, αφού αγωνίστηκε 
πρώτα για τρία χρόνια στην ανδρική 
ομάδα κολύμβησης και στη συνέχεια 
στη γυναικεία την περασμένη σεζόν, 
μετά την αλλαγή φύλου.

Η πολιτική της Αμερικανικής 
Ομοσπονδίας Κολύμβησης προέ-
βλεπε ότι οι τρανς αθλητές πρέπει 
να υποβληθούν σε θεραπεία ορμο-
νικής υποκατάστασης, τρία χρόνια 
πριν τους επιτραπεί να αγωνιστούν.

Η Τόμας ήθελε άλλους έξι μή-
νες όταν κέρδισε τον τίτλο, αλλά το 
NCAA, το διοικητικό όργανο των 
κολεγιακών αθλημάτων στις ΗΠΑ, 

αποφάσισε τότε να μην υιοθετήσει 
ακόμα τους κανόνες της Ομοσπονδί-
ας Κολύμβησης και της επέτρεψε να 
αγωνιστεί, καθότι το δικό της χρονι-
κό όριο θεραπείας ορμονικής υποκα-
τάστασης δεν είχε ακόμη παρέλθει. 
Αυτή η νίκη έγινε αιτία αντιπαράθε-
σης, με τους επικριτές της να λένε ότι 
είχε αθέμιτο, σωματικό πλεονέκτη-
μα απέναντι στις γυναίκες ανταγωνί-
στριες της. Η ίδια η αθλήτρια έδωσε 
μια τελείως διαφορετική: «Ο κόσμος 
θα πει, “Ω, έκανε την αλλαγή για να 
έχει ένα πλεονέκτημα, ώστε να μπο-
ρέσει να κερδίσει.” Έκανα την αλλα-
γή φύλου για να είμαι χαρούμενη, να 
είμαι αληθινή με τον εαυτό μου», τό-
νισε η Λία Τόμας.
 
Αντιδρούν οι αθλητές
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης των καταδύ-
σεων, Τομ Ντέιλι, εμφανίστηκε «έξαλ-

λος» με την απόφαση της FINA να πε-
ριορίσει τη συμμετοχή των τρανσέξουαλ 
αθλητών στις γυναικείες διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιονίκης ανέφερε: «Ξέρετε, 
σε όποιον λένε ότι δεν μπορεί να αντα-
γωνιστεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι που 
αγαπά και μόνο και μόνο λόγω αυτού 
που είναι, δεν είναι σωστό, δεν προχω-
ρά», είπε ο 28χρονος και συνέχισε: «Εί-
ναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ 
άσχημα».

Ο Ντέιλι, ο οποίος μετά την κα-
τάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο είχε 
δηλώσει «απίστευτα υπερήφανος που 
μπορώ να πω ότι είμαι γκέι και χρυ-
σός Ολυμπιονίκης», έχει παντρευτεί 
τον παραγωγό Ντάστιν Λανς Μπλακ, 
με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα γιο, 
τον Ρόμπι.

Στην αντίπερα όχθη, η πρώην Ολυ-
μπιονίκης της κολύμβησης Σάρον Ντέ-
ιβις, η οποία υπερασπίζεται την απόφα-
ση που έλαβε η Συνομοσπονδία Υγρού 
Στίβου, δηλώνοντας συγκεκριμένα ότι 
η FINA «υπερασπίζεται το δίκαιο άθλη-
μα για τις γυναίκες». «Η κολύμβηση θα 
καλωσορίζει πάντα όλους, ανεξάρτητα 
από την ταυτότητά τους, αλλά η δικαι-
οσύνη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του 
αθλητισμού».
 
Ακολουθούν την FINA, FIFA 
και World Athletics
Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου (FIFA) και η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Στίβου (World Athletics) ανα-
κοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι 
αναθεωρούν τις πολιτικές επιλεξιμότη-
τας για τους τρανσέξουαλ αθλητές.

Η FIFA ανέφερε ότι λαμβάνει οδη-
γίες από ιατρικούς, νομικούς, επιστημο-
νικούς, εμπειρογνώμονες επιδόσεων 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και τη θέση της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΔΟΕ).

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι 
η ανώτατη αρχή του ποδοσφαίρου βρι-
σκόταν σε διαδικασία διαβούλευσης για 
μια νέα πολιτική. «Η FIFA επανεξετά-
ζει επί του παρόντος τους κανονισμούς 
της για την καταλληλότητα των φύλων, 
σε συνεννόηση με εμπειρογνώμονες», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσω-
πος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας 
και πρόσθεσε: «Λόγω της συνεχιζόμε-
νης φύσης της διαδικασίας, η FIFA δεν 
είναι σε θέση να σχολιάσει τις λεπτομέ-
ρειες των προτεινόμενων τροποποιή-
σεων στους υπάρχοντες κανονισμούς».

Ο πρόεδρος της World Athletics, 
Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε στο BBC 
ότι το συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Στίβου θα συζητήσει τους κα-
νονισμούς στο τέλος του έτους.

ΔΙΕΘΝΗ/

H τρανς αθλήτρια που διχάζει 
LIA THOMAS

Ποια είναι η κολυμβήτρια που άλλαξε φύλλο και σπάει τα χρονόμετρα στην κολύμβηση 

Toυ Γιώργου Στογιάννου



ΚΡΙΟΣ
Φροντίστε να εξοικονομήσετε χρόνο να πε-
ράσετε με το σύντροφό σας κάποιες ιδι-
αίτερες στιγμές που θα βοηθήσουν στην 
εξομάλυνση της σχέσης σας. Θα αυξηθεί κα-
τακόρυφα το ερωτικό σας πάθος και η τάση 
να κατακτήσετε, αλλά θα αναζητάτε μόνο 
την περιπέτεια και όχι περαιτέρω δέσμευση. 
Υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί ειδύλ-
λιο στον επαγγελματικό σας χώρο. Φροντί-
στε για την επιτυχία των συναντήσεων που 
έχετε κατά νου.

ΤΑΥΡΟΣ
Δε θα είναι δύσκολο να γοητεύσετε άτομα 
που σας ενδιαφέρουν και ίσως να είναι ευ-
κολότερο, αφού θα μπορείτε να εκφράσετε 
με άνεση αυτά που νιώθετε και τις επιθυμίες 
σας. Οι κινήσεις που θα κάνετε θα έχουν μα-
κροπρόθεσμες συνέπειες. Βάλτε τις βάσεις 
που θα φέρουν δημιουργικότητα, ώστε το 
αποτέλεσμα να είναι ικανοποιητικό και απο-
δεκτό στους άλλους και παράλληλα προς 
όφελός σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πολλά από αυτά που θεωρείτε δεδομένα, 
ίσως έχουν διαφορετική εξέλιξη. Μπορείτε 
να διαπραγματευτείτε τα πάντα, αλλά χρει-
άζεται να είστε επιφυλακτικοί και σε επα-
γρύπνηση. Ανανεώστε τις ιδέες σας, για να 
ενταχθείτε με ομαλό τρόπο στις καινούριες 
καταστάσεις. Φέρτε στην επιφάνεια τη δημι-
ουργικότητα που κρύβετε μέσα σας, γιατί το 
χρειάζεστε. Για να πείσετε τους άλλους σε αυ-
τά που θέλετε κάντε έργα και μη λέτε πολ-
λά λόγια. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εάν έχετε αντιρρήσεις για τη σχέση σας μι-
λήστε ξεκάθαρα και μην αναβάλετε συνέχεια 

τις σημαντικές αποφάσεις. Αποφύγετε μυστι-
κά που αν αποκαλυφθούν θα κλονίσουν την 
εμπιστοσύνη σημαντικών ανθρώπων. Η αλ-
ληλοεξυπηρέτηση θα παίξει και αυτή το ρόλο 
της, γι’ αυτό ρίξτε βάρος σε θέματα σχέσεων. 
Από το πώς θα κάνετε τις επαφές σας θα εξαρ-
τηθούν και οι εξελίξεις. Χρειάζεται ακόμα πο-
λύ δουλειά για να στρώσουν τα πράγματα. 

ΛΕΩΝ
Αποφύγετε τις βιασύνες, μια που ο επαγγελ-
ματικός τομέας και οι συνεργασίες σας, θα 
έχουν ιδιαίτερη εύνοια. Για να πετύχετε αρ-
μονία, ισορροπία και όμορφη ατμόσφαιρα, 
δε θα το καταφέρετε με το να πηγαίνετε συ-
νέχεια κόντρα. Εάν η σχέση σας περνάει κρί-
ση, το μόνο που θα τη σώσει είναι οι αμοιβαί-
ες υποχωρήσεις. Επειδή υπάρχουν κάποιες 
αναποδιές, δε σημαίνει ότι πρέπει να τα βλέ-
πετε όλα μαύρα και αρνητικά. Υποσχεθείτε 
στον εαυτό σας ότι θα μιλάτε περισσότερο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Είναι απαραίτητο να προβάλετε τον εαυτό σας 
με σωστά επιχειρήματα, γιατί σας αξίζει μια 
καλύτερη θέση. Μπορεί το κύριο χαρακτηρι-
στικό σας να είναι η αυτοσυγκράτηση, αλλά 
επειδή χρειάζεται να βάλετε σε τάξη την προ-
σωπική σας ζωή, αυτό δε φτάνει. Χρειάζεται 
και διπλωματία. Αποφύγετε τα παιδικά πεί-
σματα και τις ξεροκεφαλιές και κάντε τις σω-
στές επιλογές, για να μην μετανιώσετε πικρά.

ΖΥΓΟΣ
Πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς 
να γίνεστε επιθετικοί και αν δεν μπορείτε εξα-
φανιστείτε φέρνοντας τους άλλους προ τετε-
λεσμένων γεγονότων. Μην προσπαθείτε να 
είστε ευχάριστοι, γιατί έτσι δε θα προοδεύ-
σετε. Πρέπει να μάθετε να υποχωρείτε όταν 
έχετε άδικο και να επιμένετε όταν είστε σω-
στοί. Πάντα τα μπερδεύετε και πράττετε τα 
αντίθετα. Τώρα, όμως, είναι καιρός να το 
σταματήσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ναι μεν πρέπει να διεκδικήσετε τα δικαι-
ώματά σας, αλλά σας χρειάζονται οι συ-
νεργασίες. Η μόνη λύση είναι να κινηθείτε 
διπλωματικά και με ευελιξία, για να ξεπε-
ραστούν οι εντάσεις και τα διλήμματα. Πα-
ραμερίστε τα έντονα συναισθήματα και 
πράξτε λογικά και δίκαια για να φέρετε τις 
υποθέσεις που σας απασχολούν στα μέτρα 
σας. Με το να τις αφήνετε στην τύχη, δε θα 
κερδίσετε τίποτα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ανακατατάξεις, μπερδέματα και προβλημα-
τισμοί θα είναι στο φόρτε τους και θα υπάρ-

χουν αν δεν προσπαθήσετε να απαλλαγείτε. 
Πρέπει πάση θυσία να απαλλαγείτε το συντο-
μότερο από τους φόβους σας και να συντρί-
ψετε όποια εμπόδια έχετε, ακόμα και αν προ-
έρχονται από το οικείο περιβάλλον σας. Θα 
έχετε την απαιτούμενη ενέργεια, αλλά επει-
δή κάποιες φορές το παρακάνει, συγκρατη-
θείτε και μην εμπλακείτε σε προστριβές με 
τους άλλους. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Μην επιμένετε πως μπορείτε να κάνετε τα 
πάντα μόνοι σας, γιατί θα αναγκάσετε τους 
άλλους να στραφούν εναντίον σας και μην 
αφήνετε τις αμφιβολίες που έχετε να διαλύ-
ουν την πίστη σας για το μέλλον. Θα έρθουν 
στην επιφάνεια θέματα κληρονομικά, περι-
ουσιακά και φορολογικά, γι’ αυτό φροντίστε 
να τακτοποιήσετε όποιες εκκρεμότητες έχετε, 
πριν φτάσετε στο απροχώρητο. Είναι πιθανό 
να παραπλανηθείτε σχετικά με αυτά που πι-
στεύετε και να σας διχάσει στους φίλους, αλ-
λά και στο σύντροφό σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Προτιμήστε να εκμεταλλευτείτε τις μέρες για 
να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε συντρο-
φιά με αγαπημένα σας πρόσωπα, φίλους ή 
το σύντροφό σας. Βρισκόσαστε σε μια σχε-
τικά καλή περίοδο για τα προσωπικά και οι-
κονομικά σας, γι’ αυτό αυξήστε τον ερωτισμό 
και το πάθος σας. Τολμήστε ένα ταξίδι που θα 
σας αναζωογονήσει, για να ξεκινήσετε πιο 
άνετα τις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

ΙΧΘΥΕΣ
Η διστακτικότητα που έχετε θα σας κάνει αρ-
κετές φορές να θελήσετε να απομονωθείτε, 
περιορίζοντας στο ελάχιστο συναντήσεις με 
άλλους, για να ανακαλύψετε τις πραγματικές 
σας ανάγκες. Αναπτύξτε τις γνώσεις σας και 
τη διάθεση να φιλοσοφήσετε τη ζωή, για να 
μπορείτε να αντιμετωπίζετε πιο εύκολα τις δυ-
σκολίες. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να 
οδηγηθεί σε θλίψη, γιατί η εσωτερική δύνα-
μη που διαθέτετε είναι ικανή να σας βοηθή-
σει να ξεπεράσετε κάθε αρνητικό συναίσθη-
μα που νιώθετε και το ξέρετε.
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Με τον Άρη να κάνει τετράγωνο με τον Πλούτωνα, θα υπάρχει αναστάτωση στον προσωπικό σας χώρο ειδικά 
αν δεν κρατήσετε τον έλεγχο στον τρόπο που θα εκφράζεστε. Στις 6 που ο Άρης περνάει στον Ταύρο και ο Ερμής 
στον Καρκίνο, θα γίνετε περισσότερο ερωτικοί, ενώ επαγγελματικά θα είστε πιο οργανωμένοι και σταθεροί στις 
απόψεις και αποφάσεις σας. Η δυναμικότητά σας θα βοηθάει να κατακτήσετε στόχους, η επικοινωνία σας θα αρ-
χίσει να καλυτερεύει, ενώ η ψυχολογία σας θα ανεβαίνει σταδιακά. 

ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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K
υρία, κοντά στα 60, 
τσουλάει μέσα στο με-
σημεριανό λιοπύρι  
-ώρα που είναι άδειοι 

οι δρόμοι- καρέκλα γραφείου με 
στοίβα από σακούλες, που έχουν 
μέσα υλικά οικοδομής. 

Αφού δεν τη βλέπει κανείς, 
γυρνάει στο πλάι την καρέκλα και 
αμολάει τα μπάζα από το σπίτι της 
στο κοινόχρηστο άχτιστο οικόπε-
δο με ελιές και πεύκα, που βρίσκε-
ται σε απόσταση 50 μέτρων από 
το σπίτι της και δίπλα από παιδι-
κή χαρά. Η πλάκα είναι ότι τα πε-
τάει ακριβώς κάτω από την πινακί-
δα «Μη ρίχνετε μπάζα», που έχει 
τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα στους 
κάδους απορριμμάτων, δύο για γε-
νικής χρήσης απόβλητα και έναν 
ανακύκλωσης. 

Με δυο-τρία δρομολόγια με 
την καρέκλα-αυτοσχέδιο καρο-
τσάκι, η ντάνα με μπάζα μεγα-
λώνει. Την επόμενη ημέρα, άλ-
λος γείτονας -προφανώς αυτός 
ήταν πιο προσεκτικός, καθώς 
βγήκε σε ώρες που όλοι κοιμού-
νται- αφήνει ένα πάπλωμα δίπλα 
στους κάδους. Συμπληρώνεται σι-
γά-σιγά η χωματερή την αμέσως 
επόμενη ημέρα, με 2 σπασμένες 

λευκές πλαστικές καρέκλες. Και 
ο κάδος της ανακύκλωσης, δεν 
φτάνει που είναι ένας και μονα-
δικός, ξέχειλος από άσχετα προς 
ανακύκλωση πράγματα. Την ίδια 
ώρα, δημοτικός υπάλληλος ακού-
ει στο τηλεφωνικό κέντρο του δή-
μου και σημειώνει τα παράπονα 
από διαφορετικούς δημότες για 
την κατάντια των κάδων της ανα-
κύκλωσης και την εικόνα της πό-
λης και που γεμίσαμε παπλώματα 
και κυρίως τη συνηθισμένη ατά-
κα: «εσένα που σηκώνεις το τηλέ-
φωνο σε πληρώνω και πρέπει να 
έχεις την πόλη καθαρή, όχι να εί-
ναι ξέχειλος ο κάδος και να ζέχνει 
ο τόπος». 

Και για λέμε τα πράγματα ως 
έχουν, το έχει το δίκιο του ο δη-
μότης, αλλά το νόμισμα έχει δυο 
όψεις. Οι απαιτήσεις μας πρέπει 
να απευθύνονται και στους δή-
μους και στους συνδημότες μας. 
Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον 
να δει κανείς αν ο δημότης που εί-
πε στον δημοτικό υπάλληλο «εγώ 
σε πληρώνω», αν θα μιλούσε με 
αντίστοιχο τρόπο και στην κυρία 
με την καρέκλα και τα μπάζα. Θα 
την επέπληττε; Ή ακόμη και πε-
ρισσότερο, θα προέβαινε σε κα-

ταγγελία στο δήμο; Οι καταγγε-
λίες πάντως που φτάνουν στους 
δήμους είναι λιγοστές και κυρίως 
ανώνυμες.

Και ας μην γελιόμαστε, αν ο 
ένας στους πέντε δημότες, ακόμη 
και ο ένας στους 10, κάνει του κε-
φαλιού του και πετάει ό,τι δεν του 
χρειάζεται όπου βολικά βρει μέσα 
στην πόλη, δεν φτάνουν ούτε τα 
οχήματα ούτε το προσωπικό ενός 
δήμου, όσο και πλούσιος να είναι. 

Και κάνοντας μια βόλτα και σε 
εύπορους δήμους, εύκολα διαπι-
στώνει κανείς από τα στρώματα, 
τα ντιβάνια και τους απλωμένους 
καναπέδες στα πεζοδρόμια ότι γύ-
ρω μας υπάρχουν «πονηρούληδες 
τζαμπατζήδες», που δεν τους καίγε-
ται καρφί να «στολίσουν» την περι-
ουσία που ανήκει σε όλους με κά-
θε λογής απορρίμματα. 

Και η περιουσία που ανήκει 
σε όλους είναι ο δημόσιος χώρος, 
οι σχολικές μονάδες, οι πλατείες, 
τα άχτιστα κοινόχρηστα οικόπεδα, 
αναξιοποίητα αγροτεμάχια, οτιδή-
ποτε αποτελεί δημοτική περιουσία.

Μη τα βάζουμε, λοιπόν, μό-
νο με τους πιτσιρικάδες που «τα-
γκάρουν» -έτσι αποκαλούν τις 
«υπογραφές» τους με τους μαρκα-

δόρους και τις μπογιές γκράφιτι- 
όπου βρουν. 

Ας τα βάλουμε πρώτα με τους 
μεγαλύτερους που περιμένουν την 
ώρα που η πόλη κοιμάται ή δεν 
βλέπει, για να πετάξουν στην πε-
ριουσία σου, στην περιουσία μου, 
τα απορρίμματά τους χωρίς καμία 
συναίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή 
η απερίσκεπτη πράξη τους μειώ-
νει το βιοτικό επίπεδο όλων μας!

Καλό είναι -έως και απαραίτη-
το- να σηκώνουμε το δάχτυλο και 
να επιπλήττουμε τις δημοτικές αρ-
χές για την ποιότητα της καθαριό-
τητας της πόλης μας. Ας αναρωτη-
θούμε όμως, παράλληλα, την ίδια 
στιγμή που σηκώνουμε το δάχτυ-
λο, τι κάνουμε εμείς για την πόλη 
μας. Είναι ζήτημα πολιτισμού και 
κοινωνικής ευθύνης.

Όταν ζητούμε ο δημόσιος χώ-
ρος να είναι περιποιημένος, οφεί-
λουμε και να περιφρουρούμε ο 
καθένας ξεχωριστά τη δημόσια πε-
ριουσία μας. Αυτήν που ανήκει σε 
όλους. Και εδώ, ας γίνουμε και δυ-
σάρεστοι, ας τσακωθούμε κιόλας. 
Αν σου έριχνε ο γείτονας τον κανα-
πέ του μέσα στο μπαλκόνι σου, τι 
θα έκανες; Θα έμενες απαθής; Σί-
γουρα όχι.

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Οι τζαμπατζήδες πονηρούληδες

Μην τα βάζουμε μόνο
με τους πιτσιρικάδες

που «ταγκάρουν»
-έτσι αποκαλούν

τις «υπογραφές» τους
με τους μαρκαδόρους

και τις μπογιές
γκράφιτι- όπου βρουν.  
Ας τα βάλουμε πρώτα
με τους μεγαλύτερους 

που περιμένουν την ώρα 
που η πόλη κοιμάται

ή δεν βλέπει, για
να πετάξουν στην

περιουσία σου,
στην περιουσία μου,

τα απορρίμματά τους.
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