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Το ξεκάθαρο «όχι» 
στις πρόωρες κάλπες

Editorial

Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, δεν πρόκειται να σταματήσει τις 
προκλήσεις του εναντίον της χώρας μας, και 
πιθανότατα από τους λεκτικούς λεονταρισμούς, 
να περάσουμε και στις πράξεις. 

Τη βόμβα έριξε ο επικεφαλής του Συμβουλίου 
Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), του 
μεγαλύτερου ελληνικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, 
που αποκάλυψε ότι στην αμερικανική 
πρωτεύουσα «ακούγονται φήμες», ότι ο Τούρκος 
πρόεδρος στις 20 Ιουλίου θα ανακοινώσει την 
προσάρτηση των Κατεχομένων. 

Μάλιστα, όπως είπε, η αμερικανική πλευρά 
προτίθεται να στείλει ψήφισμα διαμαρτυρίας 
στον ΟΗΕ, ώστε να αποτρέψει το συγκεκριμένο 
σενάριο. Η αλήθεια είναι ότι η τουρκική 
προκλητικότητα, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί και 
το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας θα είναι 
ιδιαίτερα «θερμό». 

Το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, το επιτελείο του ΥΠΕΞ, η 
κυβέρνηση όλη, γνωρίζει ότι ο γείτονας εξ 
ανατολών είναι απρόβλεπτος και μπορεί να γίνει 
και επικίνδυνος, θέλοντας να γίνει αρεστός στο 
εσωτερικό της χώρας του, ιδιαίτερα τώρα που 
έχει μπροστά του κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση 
και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις χάνει από 
όλους τους αντιπάλους του. 

Συνεπώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από 
τη θεσμική του δέσμευση για εξάντληση της 
τετραετίας και καθιέρωση των συνταγματικώς 
προβλεπόμενων εκλογικών κύκλων, έχει και 
αυτό κατά νου. Τον απρόβλεπτο Ερντογάν και 
την αστάθεια λόγω της απλής αναλογικής, του 
καταστροφικού εκλογικού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και αυτό το 
ρίσκο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι 
προετοιμασμένος να το πάρει. Δεν υπάρχει λόγος 
να περάσουμε τουλάχιστον 35 με 55 ημέρες 
κενού εξουσίας μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων, 
μπροστά στην «απρόβλεπτη» Τουρκία. 

Η απόφαση του πρωθυπουργού υπαγορεύτηκε 
και από πολιτικό σκεπτικό. Εκτός από την 
προοπτική της ευρωπαϊκής λύσης στο 
ενεργειακό πρόβλημα, να σταματήσει 
η «αδράνεια» των υπουργών λόγω της 
εκλογολογίας. Μένει στους ίδιους τώρα να 
φανεί αν θα σπαταλήσουν τον πολιτικό χρόνο 
που απομένει στα «σενάρια» ή θα στρωθούν στη 
δουλειά. Οψόμεθα!
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Έ 
τοιμος να αναλάβει 
«το πολιτικό κόστος 
ενός δύσκολου χει-
μώνα» και να κάνει 

εκλογές στο τέλος της τετραετίας, 
εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. Όσοι εισηγούνται πρόωρες 
κάλπες το φθινόπωρο, ανησυχούν 
για την πορεία της οικονομίας και 
τις επιπτώσεις στα εισοδήματα 
των πολιτών, λόγω της εισαγόμε-
νης ενεργειακής και πληθωριστι-
κής κρίσης από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Πάρα ταύτα, ο πρω-
θυπουργός εμφανίζεται ψύχραι-
μος και επιχειρηματολόγησε για 
πρώτη φορά (ΣΚΑΪ 100,3) με τό-
σο απόλυτο τρόπο γιατί σκοπεύει 
να εξαντλήσει την τετραετία.

Ο κος Μητσοτάκης είναι από 
τους πολιτικούς που δεν παίρνει 
αποφάσεις εν θερμώ, ούτε παρα-
σύρεται από τις συγκυρίες, όπως 
έχει δείξει μέχρι σήμερα. Έτσι, η 
απόφασή του αυτή είναι καλά υπο-
λογισμένη, όπως σημειώνουν συ-
νεργάτες του, και μόνο κάτι εξαι-
ρετικά απρόοπτο ή ένας σοβαρός 
λόγος για τη διατήρηση της σταθε-

ρότητας στη χώρα μπορεί να την 
ανατρέψει.  

H οικονομία 
μπορεί να γίνει ατού
Η οικονομία, το πεδίο που αποτε-
λεί τον πλέον αστάθμητο παράγο-
ντα στις παρούσες συνθήκες και 
που εγείρει τις μεγαλύτερες ανη-
συχίες, μπορεί να μεταβληθεί σε 
ατού της κυβέρνησης και του κου 
Μητσοτάκη στην πορεία μέχρι την 
άνοιξη του 2023. Στο επίκεντρο η 
ενίσχυση των πιο αδύναμων, η συ-
νέχιση των πολιτικών απορρόφη-
σης των αυξήσεων σε ενέργεια και 
καύσιμα και η αύξηση των εισοδη-
μάτων απέναντι στις πληθωριστι-
κές πιέσεις.

Η πορεία αυτή έχει ορισμένα 
πολύ σημαντικά ορόσημα, πάνω 
στα οποία θα βαδίσει το Μέγαρο 
Μαξίμου.  

Το πρώτο από αυτά είναι η έξο-
δος από την ενισχυμένη εποπτεία, 
στις 20 Αυγούστου. Στην ουσία, η 
χώρα αποκτά τον απόλυτο έλεγ-
χο των δημοσιονομικών πολιτι-
κών και είναι η ουσιαστική λήξη 
των μνημονίων. Τη σημασία της 
επίτευξης αυτού του πρώτου πολύ 
σημαντικού στόχου αναμένεται να 
αναδείξει ο κος Μητσοτάκης, κα-
θώς η συγκεκριμένη απόφαση 
δίνει ένα ισχυρό σήμα στις αγο-
ρές περί επιστροφής της Ελλάδας 
στην κανονικότητα, βεβαιώνει τη 

θετική πορεία που έχει καταγρά-
ψει και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει 
το «καλώς έχειν» για τη δημοσιο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης, 
ειδικά μέσα σε τόσο δύσκολες 
συνθήκες για την οικονομία και 
τις αγορές. Μέχρι τότε, όμως, θα 
έχουν ήδη δει οι πολίτες την πρα-
κτική σημασία της θετικής πορεί-
ας της οικονομίας στην τσέπη τους. 
Και αυτό έχει το μεγαλύτερο πο-
λιτικό όφελος. Στις 15 Ιουλίου θα 
πιστωθούν στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς 280 εκ. ευρώ για το 
power pass, στο τέλος του μήνα θα 
τρέξει το fuel pass 2 για το τρίμηνο 
Ιουλίου-Σεπτεμβρίου και θα πα-
γώσει η ρήτρα αναπροσαρμογής, 
απορροφώντας σχεδόν το σύνο-
λο των αυξήσεων στους λογαρια-
σμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο πυρήνας της κυβερνητικής 
αισιοδοξίας για την πορεία της οι-
κονομίας βρίσκεται στην πορεία 
του τουρισμού. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι τα έσοδα θα ξεπεράσουν 
αυτά του 2019, που χαρακτηρίζεται 
ως χρονιά ορόσημο. Η εκτίμηση 
του κου Μητσοτάκη είναι ότι μία 
οικονομία η οποία σήμερα στηρί-
ζεται περισσότερο στις υπηρεσίες 
και λιγότερο στη μεταποίηση, θα 
είναι πιο ανθεκτική από άλλες οι-
κονομίες οι οποίες είναι πιο εξαρ-
τημένες από τη μεταποίηση. Αυ-
τό τον οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι «σε αυτό το δύσκολο χειμώ-

Τι βλέπει μπροστά του ο πρωθυπουργός και σκέφτεται να πάρει το ρίσκο για την εξάντληση 
της τετραετίας, εκτός από τη συνέπεια και τη θεσμικότητα που τον χαρακτηρίζει 
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Μποναμάς σε συνταξιούχους
και Δημόσιους υπαλλήλους 

να ή το δύσκολο χρόνο που έχου-
με μπροστά μας, η ελληνική οικο-
νομία θα είναι πιο ανθεκτική, άρα 
θα έχει και περισσότερα δημοσιο-
νομικά περιθώρια να στηρίξουμε, 
να εξακολουθούμε να στηρίζουμε 
τους πιο αδύναμους συμπολίτες 
μας, αυτούς που έχουν μεγαλύτε-
ρη ανάγκη».

 Το γεμάτο καλάθι της ΔΕΘ
 Η ελληνική οικονομία μπορεί να 
είναι η ευχάριστη έκπληξη στην 
Ευρωζώνη, εκτίμηση που εκφρά-
ζουν και τα στελέχη του οικονομι-

κού επιτελείου, και θα δώσει τη 
δυνατότητα στον κο Μητσοτάκη 
να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για 
τη Διεθνή Έκθεση με γεμάτο κα-
λάθι. Οι προτεραιότητες που θέτει 
η κυβέρνηση για το χειμώνα είναι 
η ενεργειακή ασφάλεια, η θέρ-
μανση και το κόστος καυσίμων. 
Στο σχεδιασμό, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, βρίσκεται η συνέχιση 
της επιδότησης των λογαριασμών 
ρεύματος, ενισχυμένο επίδομα 
θέρμανσης και συνέχιση της στο-
χευμένης ενίσχυσης του κόστους 
καυσίμων με το fuel pass 3.

Ξεχωριστός μποναμάς περιμένει συνταξιού-
χους και δημοσίους υπαλλήλους από την 1η Ια-
νουαρίου 2023, με την κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης. 500 χιλιάδες δημόσιοι υπάλλη-
λοι και συνταξιούχοι, με ετήσια εισοδήματα άνω 
των €12.000, θα δουν αυξήσεις στις καθαρές 
αποδοχές που θα κυμαίνονται από €22 έως 
€676 το χρόνο. Έτσι, μετά τους εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα, όπου η είσπραξη ανεστά-
λη πριν έναν χρόνο, πολιτικοί δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, κρατικοί λειτουργοί (στρατιωτικοί, σώμα-
τα ασφαλείας, δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ) και 
συνταξιούχοι θα δουν μια άμεση αύξηση του ει-
σοδήματός τους.

Επιπλέον, οι συνταξιούχοι θα δουν για 
πρώτη φορά, μετά από 12 χρόνια, να αυξάνε-
ται η σύνταξή τους. Με τα έως τώρα δεδομέ-
να, η αύξηση αυτή θα είναι λίγο πάνω από 5%, 
χωρίς όμως να αποκλείεται αύξηση του ποσο-
στού προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν στο ροκάνισμα του εισοδήματος από τον 
πληθωρισμό. 

Ο κος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να πάρουν επιπλέον χρήματα, 1,3 
εκατ. ευρώ, συνταξιούχοι που δεν δικαιώθη-
καν από την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρο-
μικά των περικοπών σε επικουρικές συντάξεις 
και δώρα για την περίοδο Μάιος 2015-Ιούνι-
ος 2016, επειδή δεν είχαν κινηθεί δικαστικά. 
Από τη στιγμή που οι αισιόδοξες προβλέψεις 
για την οικονομία επιβεβαιωθούν και για να 
ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι στις πληθωρι-
στικές πιέσεις, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και 
για 3η αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ο κατώ-
τατος μισθός αυξήθηκε σημαντικά, €50 δεν εί-
ναι αμελητέο ποσό, όμως αναγνωρίζω ότι όταν 
βρισκόμαστε σε περιβάλλον υψηλών πληθω-
ριστικών πιέσεων ένα μεγάλο κομμάτι αυτής 
της αύξησης ροκανίζεται από το κόστος ζωής 

που αυξάνεται», είπε ο κος Μητσοτάκης (ΣΚΑΪ 
100,3), δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης
Ισχυρό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, 
για να πετύχει τους στόχους της, είναι το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Το ποσό των προεγκρίσεων 
σε επιχειρηματικά δάνεια φτάνει τα 1,9 δισεκα-
τομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 650-700 επενδύσεις 
βρίσκονται σε επεξεργασία και τους επόμενους 
μήνες αναμένεται να πέσουν στην ελληνική οι-
κονομία ποσά χωρίς προηγούμενο, δίνοντας 
μεγάλη δυναμική στις προοπτικές της. Αυτό θα 
σημάνει επιπλέον θέσεις εργασίας, καλύτερες 
αμοιβές και επιπλέον επενδύσεις που θα στηρί-
ξουν το οικονομικό οικοδόμημα και άρα τη δυ-
νατότητα αντιμετώπισης των πολλαπλών εξω-
γενών κρίσεων.

Κατακλείδα του οικονομικού σχεδιασμού 
του κου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη 
αποτελεί η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμί-
δας. Το έχει χαρακτηρίσει εθνικό στόχο και η 
επίτευξή του στις αρχές του 2023 θα βάλει τη 
σφραγίδα στην επιτυχημένη οικονομική πολιτι-
κή της κυβέρνησης, όπως τονίζουν συνεργάτες 
του. Μια τέτοια πορεία θα δώσει τη δυνατότη-
τα στον πρωθυπουργό να θέσει στους ψηφο-
φόρους με τον πιο απόλυτο τρόπο το εκλογικό 
δίλλημα «σταθερότητα και ασφάλεια ή πισωγύ-
ρισμα και περιπέτειες».

Ο κος Μητσοτάκης δήλωσε αποφασισμένος 
να πάρει το «ρίσκο του δύσκολου χειμώνα» και 
να κάνει εκλογές την άνοιξη. Τα βήματα αυτής 
της διαδρομής των οκτώ μηνών, που παρουσιά-
ζει η Today Press, δείχνουν ότι έχει υπολογίσει 
πολύ καλά τις πιθανότητες να μετατρέψει τη δυ-
σκολία σε ευκαιρία και να διεκδικήσει την επα-
νεκλογή του, έχοντας διαμορφώσει ένα θετικό 
οικονομικό περιβάλλον. 

3ΠΟΛΙΤΙΚΗ/



O 
πρωθυπουργός Κ. Μη-
τσοτάκης αποφάσισε την 
ημέρα της επετείου των 
τριών χρόνων της Ν.Δ. 

στην εξουσία, να διαγράψει τα σε-
νάρια των πρόωρων εκλογών που 
τροφοδοτούσαν τον Τύπο συνεργά-
τες και υπουργοί του και να επιμείνει 
θεσμικά για εκλογές στο τέλος της 
τετραετίας, προκαλώντας σύγχυση 
στους αντιπάλους του και ερωτημα-
τικά στους υπουργούς του.
    Παρουσίασε την απόφασή του, 
με μια ομιλία του στη Βουλή που εί-
χε προεκλογικά χαρακτηριστικά, 
αφού αναφέρθηκε στο δίλημμα των 
επόμενων εκλογών «σταθερότητα 
ή αστάθεια» και στην προεκλογική  
τακτική του, που βασίζεται στη σύ-
γκριση του έργου της κυβέρνησής 
του με το έργο της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  
     Αργότερα, στη συνέντευξη του 
στον ΣΚΑΙ, προχώρησε περισσό-
τερο λέγοντας πως δεν ψάχνει κά-
ποιο «δημοσκοπικό ξέφωτο» για 
πρόωρες εκλογές και διευκρίνισε 
ότι παίρνει το ρίσκο της σταθερότη-
τας. «Αν αυτό οδηγήσει σε πολιτικό 
κόστος λόγω δύσκολου χειμώνα, ας 
είναι έτσι», είπε.

Τι έχει στο μυαλό του  
ο πρωθυπουργός;
Εδώ και μήνες, η ατζέντα της κυβέρνη-
σης μοιάζει προεκλογική, με τη χο-
ρήγηση επιδομάτων για την ανακού-
φιση των πολιτών από την ακρίβεια 
και τον πληθωρισμό, με μία κοινωνι-
κή πολιτική πολύ πέραν εκείνων που 
είχαμε ζήσει  σε προηγούμενες κυ-
βερνήσεις της Ν.Δ., με υποσχέσεις 
για συνέχιση της οικονομικής βοή-
θειας των νοικοκυριών και το φθι-
νόπωρο, με αυξήσεις συντάξεων, με 
επισκέψεις στις εκλογικές περιφέρει-
ες της χώρας κυβερνητικών κλιμακί-

ων όλο το καλοκαίρι και με μία τακτι-
κή ελεγχόμενης πόλωσης απέναντι 
στο ΣΥΡΙΖΑ.
      Όμως, ο ίδιος επιμένει θεσμικά 
στην ολοκλήρωση της θητείας του. 
Είναι σαν να χτυπά «μια στο καρφί 

και μια στο πέταλο». 
     Δρα προεκλογικά, αλλά βάζει 
φρένο στην εκλογολογία για να συμ-
μαζέψει τους υπουργούς του, που οι 
περισσότεροι ασκούνται στο «άθλη-
μα» της συλλογής σταυρών και να 

περιορίσει την τοξικότητα, που όπως 
λέει, εκπέμπει η αξιωματική αντιπο-
λίτευση. 
   Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος, λένε 
συνεργάτες του. «Η εκλογολογία κά-
νει κακό στην εικόνα της χώρας στο 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Γιατί ο πρωθυπουργός διέγραψε  
το σενάριο των πρόωρων εκλογών

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης δρα 

προεκλογικά, αλλά 
βάζει φρένο στην 

εκλογολογία για να 
συμμαζέψει και τους 

υπουργούς του, που οι 
περισσότεροι ασκούνται 

στο  «άθλημα» της 
συλλογής σταυρών 

και για να περιορίσει 
την τοξικότητα, που 

όπως λέει, εκπέμπει 
η αξιωματική 

αντιπολίτευση



εξωτερικό, στη λειτουργία της  κυ-
βέρνησης αλλά και στην εικόνα του 
ίδιου του πρωθυπουργού».

Ο κος Μητσοτάκης, πάντως, δεν 
γνωστοποιεί τις βαθύτερες σκέψεις 
του κι έτσι κανείς δεν γνωρίζει  αν 

αξιοποιεί την παραδοσιακή τακτική 
των πρωθυπουργών, να διαψεύδει 
τις πρόωρες μέχρι να τις προκηρύ-
ξει ή όντως επιθυμεί να κινηθεί θε-
σμικά και να ολοκληρώσει την 4ετία. 
    Το  2015, ο κος Τσίπρας υποσχέθη-
κε στους πολιτικούς αρχηγούς, που 
τον βοήθησαν να περάσει το τρίτο 
μνημόνιο, ότι δεν θα προσφύγει σε 
πρόωρες εκλογές και μόλις ψηφί-
στηκε το μνημόνιο, τις προκήρυξε… 
   Αυτό, βέβαια, δεν αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση για τον κο Μη-
τσοτάκη, αλλά προς αποφυγή. Στην 
πολιτική, όμως, κυριαρχεί και το 
δόγμα «ποτέ μην λες ποτέ».
 
Ανασχηματισμός αντί εκλογές; 
Ενημερωμένοι στενοί συνεργάτες 
του εκτιμούσαν τις τελευταίες μέ-
ρες -ακόμα και εκείνοι που έβλε-
παν εκλογές στο φθινόπωρο- πως 
οι πιθανότητες για εκλογές το Σε-
πτέμβριο είναι πολύ μικρότερες από 
τις πιθανότητες για εκλογές τον επό-
μενο Ιούνιο. 
    Αν κάτι τέτοιο ισχύσει, τότε ο κος 
Μητσοτάκης έχει χρόνο για δυο πο-
λιτικές κινήσεις.
     Πρώτον, για ένα σαρωτικό ανα-
σχηματισμό το φθινόπωρο και δεύ-
τερο για να δει ξανά τις προτάσεις 
επαναφοράς του παλιού νόμου της 
ενισχυμένης αναλογικής, με το μπό-
νους των 50 εδρών, διορθώνοντας 
έτσι το λάθος του κου Γεραπετρίτη.   
    Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις του 
κου Μητσοτάκη για το χρόνο των 
εκλογών, υπουργοί και βουλευτές 
εντείνουν την παρουσία τους στις 
εκλογικές περιφέρειές τους, ενώ τα 
εκλογικά επιτελεία των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε 
εκλογικό συναγερμό, για τις λίστες 
των υποψήφιων βουλευτών τους.  

Για πρόωρες πιέζουν 
κυβερνητικά στελέχη
Παρά τις διαβεβαιώσεις του κου 
Μητσοτάκη, υπουργοί και βουλευ-
τές εντείνουν την παρουσία τους 
στις εκλογικές περιφέρειές τους 
και τα εκλογικά επιτελεία των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης βρίσκο-
νται σε εκλογικό συναγερμό για τις 
λίστες των υποψήφιων βουλευτών 
τους.

  Κυβερνητικά στελέχη, που επι-
θυμούν να στηθούν κάλπες το Σε-

πτέμβριο, δεν αντιλαμβάνονται το 
ρίσκο που παίρνει ο πρωθυπουρ-
γός, καθώς έχουν τους δικούς τους 
λόγους να ανησυχούν.

Πρώτον, εκτιμούν πως ο επόμε-
νος σκληρός χειμώνας μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά στην εικόνα 
της κυβέρνησης. 

Σε μια περίοδο που η Γερμανία 
επιβάλλει δελτίο στην κατανάλω-
ση φυσικού αερίου, που η Ευρώ-
πη δεν έχει βρει ακόμα λύσεις να 
γεμίσει τις αποθήκες της με αέριο 
και να μειώσει τις τιμές του και που 
διεθνείς οίκοι, όπως η Goldman 
Sachs, αναθεωρούν προς τα πάνω 
τις προβλέψεις για τις τιμές φυσικού 
αερίου, σημειώνοντας πως η απο-
κατάσταση των ροών αερίου από 
τον Nord Stream 1 δεν αποτελεί 
πλέον το πιθανότερο σενάριο, τους 
«ζώνουν τα φίδια» και πιέζουν για  
πρόωρες εκλογές.

Ο  Άδωνις Γεωργιάδης προ-
ειδοποίησε δημόσια ότι ζούμε μια 
νέα πραγματικότητα, όπου η ενέρ-
γεια δεν θα είναι πια επαρκής, προ-
σθέτοντας ότι «κανείς δεν ξέρει τι θα 
γίνει το χειμώνα».

  
Αύξησε τη διαφορά 
από το ΣΥΡΙΖΑ
 Το δεύτερο επιχείρημά τους για πρό-
ωρες εκλογές είναι η βελτιωμένη εικό-
να της κυβέρνησης σε σχέση με το χει-
μώνα και η δυναμική των γεγονότων. 

Στην πολιτική λένε πως ορισμέ-
νες φορές στην κοινωνία δημιουργεί-
ται δυναμική προς μια κατεύθυνση, 
που δεν μπορεί να την παραβλέψει ο 
επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Έτσι και 
τώρα, η συζήτηση γύρω από το χρόνο 
των εκλογών και ο φόβος του απρόβλε-
πτου χειμώνα έχει πείσει μεγάλο τμή-
μα της κοινωνίας πως  πρέπει να διε-
ξαχθούν σύντομα. Πιστεύουν πως η 
χώρα θα πρέπει να διαθέτει νέα και 
σταθερή κυβέρνηση μέσα στην «τρικυ-
μία» των γεωπολιτικών αλλαγών, που 
συντελούνται στην ήπειρο μας, της οι-
κονομικής και ενεργειακής κρίσης και 
όχι να βιώνει επί ένα χρόνο το τοξικό, 
πολωτικό και διαλυτικό ελληνικό προ-
εκλογικό κλίμα. Ήδη, το 56% των ερω-
τηθέντων στη δημοσκόπηση της Alco 
επιθυμεί εκλογές το φθινόπωρο και μό-
νο το 18% στο τέλος της 4ετίας.

Η λήψη των μέτρων ανακούφισης 
των πολιτών, τα συνεχή σενάρια για 

εκλογές το φθινόπωρο και η ελεγχόμε-
νη πόλωση, ενίσχυσαν τη συσπείρωση 
των δύο μεγάλων κομμάτων, περισσό-
τερο της Ν.Δ. και λιγότερο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία δη-
μοσκόπηση της GPO, η Ν.Δ. από το 
30,8% που  κατέγραψε η έρευνα της 
ίδιας εταιρείας, στις 8 Μαΐου, έφτασε 
τον Ιούλιο στο 33,1%, σημειώνοντας 
αύξηση 2,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ από το 
22,8% του Μαΐου ανήλθε στο 24,2% 
τον Ιούλιο, αύξηση 1,4%. 

Η διαφορά των δύο κομμάτων από 
το 8% του Μαΐου ανήλθε στο 8,9 % τον 
Ιούλιο, διαφορά που υπερβαίνει, κατά 
τι, εκείνης των βουλευτικών εκλογών 
του 2019.

   
Περιφερειάρχες και δήμαρχοι
Το τρίτο που επισημαίνουν, κυρίως 
βουλευτές, είναι πως το σύντομο χρο-
νικό διάστημα μεταξύ των διπλών βου-
λευτικών εκλογών του Ιουνίου-Ιουλίου 
και των αυτοδιοικητικών του Οκτωβρί-
ου θα λειτουργήσει αρνητικά για τον 
κομματικό μηχανισμό, καθώς δεν θα 
υπάρχει επαρκής στήριξη στην προε-
κλογική καμπάνια της Ν.Δ. από τους 
αιρετούς.

Οι περιφερειάρχες και οι δή-
μαρχοι θα έχουν ξεκινήσει το δικό 
τους προεκλογικό αγώνα και θα δια-
πραγματεύονται συνεργασίες με άλ-
λα κόμματα και πρόσωπα, πέραν του 
νεοδημοκρατικού χώρου.

«Θα τρέχουν για να εκλεγούν, 
παζαρεύοντας με άλλες δυνάμεις 
που μπορεί να είναι αντίθετες με το 
κόμμα», σημειώνουν, επισημαίνο-
ντας ότι και το 2019 ήταν πολύ κοντά 
οι ημερομηνίες, αλλά οι αυτοδιοι-
κητικές προηγήθηκαν των βουλευ-
τικών.

Αυτές τις εκτιμήσεις δεν συμμε-
ρίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, 
κάποιοι στενοί συνεργάτες του πρω-
θυπουργού με αποτέλεσμα, όπως ψι-
θυρίζουν βουλευτές, να δημιουργεί-
ται ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που 
βρίσκονται με την κοινωνία στις πε-
ριφέρειές τους και εκείνων που είναι 
κλεισμένοι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάντως, για κάθε περίπτωση, 
στο συρτάρι υπάρχει, ήδη, φάκελος 
με το σχεδιασμό fast track εκλογών 
το φθινόπωρο, αλλά ο κος Μητσοτά-
κης είναι εκείνος, που θα πει την τε-
λευταία λέξη και θα τον ανασύρει...
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Η λήψη των μέτρων 

ανακούφισης των 
πολιτών και η 

ελεγχόμενη πόλωση, 
ενίσχυσαν τη 

συσπείρωση των δύο 
μεγάλων κομμάτων, 

περισσότερο της 
Ν.Δ. και λιγότερο 

του  ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις.
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Π
ριν από λίγα εικοσιτε-
τράωρα, καπνοί σκέ-
πασαν το Κρανίδι. Η 
φωτιά απείλησε σπί-

τια, εκκενώθηκε ένα ξενοδοχείο, 
οι πυροσβέστες και τα καναντέρ 
έδωσαν μάχη για να περιορίσουν 
τις ζημιές. Το θέαμα είναι ένας κό-
μπος στο λαιμό για κάθε φυσιολο-
γικό άνθρωπο. Αγωνιάς, ελπίζεις, 
αναζητάς ευθύνες. Βέβαια, υπάρ-
χει και η περίπτωση να είσαι δά-
σκαλος της «Δημοσιογραφίας 
όπως πρέπει να είναι», οπότε γρά-
φεις το εξής παμπόνηρο κείμενο: 
«Το Σαββατοκύριακο ο Μητσοτά-
κης χαλάρωσε σε βίλα γνωστού 
επιχειρηματία στο Κρανίδι. Ναι, 
στο Κρανίδι…» 

Η αποκάλυψη ανήκει στον 
πολυβραβευμένο σ. Κώστα Βαξε-
βάνη. Αφήνει να εννοηθεί ή ότι ο 
πρωθυπουργός είναι πυρομανής 
και έβαλε ο ίδιος τη φωτιά (ίσως 
γιατί το ζήτησε η Μαρέβα) ή ότι 
οι φλόγες δεν γιγαντώθηκαν από 
τον αέρα, την αμέλεια, τον εμπρη-
σμό κ.λπ., αλλά από την γκαντε-
μιά του Μητσοτάκη. Το δεύτερο 
-προς το παρόν, γιατί έρχονται και 
εκλογές- ταιριάζει περισσότερο με 
την περίπτωση. 

Δεν είναι η πρώτη, ούτε φυσι-
κά η τελευταία φορά που οι δια-
νοούμενοι του ΣυΡιζΑ και τον πα-
ραφυάδων του κάνουν δομική 
αντιπολίτευση με πρακτικές που 
παραπέμπουν στην ταινία «Η κυ-
ρά μας η μαμή». Όπως η Γεωργία 
Βασιλειάδου με ένα ξεμάτιασμα 
έριχνε την ιλαρά στα «καταβάθια 
της θάλασσας, εκεί που δεν λαλεί 
ο πετεινός», έτσι και η σύγχρονη 
αριστερά είναι σίγουρη ότι μόλις 
ο λαός τής αναθέσει χρέη ξεματιά-
στρας τότε, με ένα νόμο-ένα άρ-
θρο, η γκαντεμιά θα φύγει «στα 
όρη, στα άγρια βουνά» και θα επι-
στρέψει ο σ. Τσίπρας, ώστε αυτο-
μάτως θα σταματήσουν οι φωτιές, 
οι ήττες στο τένις και οι σεισμοί. 

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΓΚΑΝΤΕΜΙΣΜΟΥ
ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
Οι αγωνιστές του ΣυΡιζΑ πορεύ-
ονται με τα διδάγματα των μεγά-
λων του μαρξισμού-λενινισμού. 
Εκείνοι είπαν ότι «ο μαρξισμός 
δεν έχει την παραμικρή σχέση 
με τη μεταφυσική», οι ίδιοι ισχυ-
ρίστηκαν ότι «η διδασκαλία του 
Μαρξ παραμένει παντοδύναμη 
γιατί είναι ασυμβίβαστη με κάθε 

δεισιδαιμονία». Όπως συμβαίνει 
και στα υπόλοιπα θέματα, οι συρι-
ζαίοι δυσκολεύονται να γεφυρώ-
σουν τη θεωρία με την πράξη και 
το πρώτο μπέρδεμα εμφανίστηκε 
με το που έγινε ο σεισμός στη Μα-
γούλα.

Καθώς οι άνθρωποι έτρεχαν 
πανικόβλητοι, ο εκπρόσωπος της 
Ερευνητικής Δημοσιογραφίας σ. 
Βαξεβάνης βρήκε την ευκαιρία 
να αποδείξει ότι στη μαχητική του 
πένα κρύβεται και μία αστείρευτη 
πηγή ευρηματικού χιούμορ, οπό-
τε ανακοίνωσε ότι «ο σεισμός με 
βρήκε να γράφω το editorial για 
το Documento. Πληκτρολογούσα 
τη λέξη Μητσοτάκης».

Kομμουνιστικά χωρατά
Το ωραίο αυτό κομμουνιστικό χω-
ρατό, όπως ήταν φυσικό ενθου-
σίασε και άλλους φλεγματικούς 
χωρατατζήδες, με πρώτο και καλύ-
τερο τον ανδρειωμένο σ. Πολάκη, 
που έδωσε μία ακόμη σκληρή και 
αντρίκεια μάχη στο ταμπούρι του 
facebook: «Υπομονή, ένα τσουνά-
μι, μια έκρηξη ηφαιστείου και μια 
πτώση μετεωρίτη έμεινε… Πυρ-
καγιά, χαλαζόπτωση, πλημμύρα 
και σεισμός έγιναν... γρήγορα.

Υ.Γ. Ο λοιμός και ο λιμός έπο-
νται του κύκλου των φυσικών φαι-
νομένων...» 

Αυτό ήταν. Η μεγάλη αντεπί-
θεση για τη Δεύτερη Φορά Αρι-

στερά και την επανακατάληψη της 
Ηρώδου Αττικού από τις κλούβες 
μόλις άρχιζε και ήταν η κατάλλη-
λη στιγμή για να ξαναπιάσουν 
δουλειά οι ανάργυροι αγωνι-
στές του Διαδικτύου. Ο χρήστης 
Konstantinos προέβλεψε την πτώ-
ση ενός F16, από αυτές που γενι-
κότερα διασκεδάζουν τους ευαί-
σθητους Αριστερούς, εξ ου και τα 
αλησμόνητα σχετικά γέλια του σ. 
Τσίπρα: «Καταλαβαίνετε την ψυ-
χολογία του πιλότου, που με τον 
Μητσοτάκη πρωθυπουργό κάνει 
πτήση πάνω από το Καστελόριζο; 
Ένα F16 μείον, αφού θα βαρέσει 
μπιέλα και το πιο τραγικό... δεν 
τολμώ να φανταστώ τι θα συμβεί 

στη ζωή του πιλότου!». 
Προφανώς, έχει πολύ πλάκα η 

αναφορά στο θάνατο ενός πιλότου 
και το χαρούμενο κλίμα συνεχίζε-
ται με τις παρλάτες του συμπαθούς 
χιουμορίστα, στιχουργού και σχο-
λιαστή στο Documento, σ. Νίκου 
Μωραΐτη. Ξεκινάει με μία εποι-
κοδομητική πρόταση: «Προτεί-
νω την αλλαγή του εθνικού μας 
ύμνου: ‘Κι είμαστε ακόμα ζωντα-
νοί’». Στη συνέχεια, απαγορεύει 
σε κάποιον συνάδελφό του σχολι-
αστή να έχει άποψη επί του θέμα-
τος της γκαντεμιάς γιατί του αρέ-
σουν οι μπύρες, ενώ ρίχνει και 
ένα ευφυές δούλεμα σε γνωστή 
τραγουδίστρια που δεν είναι τόσο 
προοδευτική όσο η σ. Άντζι Σαμί-
ου: «Εσύ μην ανησυχείς για σει-
σμούς και μετεωρολογικά φαινό-
μενα. Έχεις περικεφαλαία βρε! Τη 
φοράς και σώζεσαι!».

Υπάρχει και συνέχεια. Στο 
facebook της ψύχραιμης «Εφη-
μερίδας των Συντακτών» φιλοξε-
νούνται προοδευτικά σχόλια, που 

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../6

ΜΕ ΑΥΤΌ ΤΌ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ό ΣΥΡΙΖΑ 
ΌΤΙ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΛΌΓΕΣ

Δεν είναι η πρώτη, ούτε φυσικά η τελευταία φορά που οι διανοούμενοι του ΣυΡιζΑ και των παραφυάδων
του κάνουν δομική αντιπολίτευση με πρακτικές που παραπέμπουν στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή».

Όπως η Γεωργία Βασιλειάδου με ένα ξεμάτιασμα έριχνε την ιλαρά στα «καταβάθια της θάλασσας, εκεί που
δεν λαλεί ο πετεινός», έτσι και η σύγχρονη αριστερά είναι σίγουρη ότι μόλις ο λαός τής αναθέσει χρέη 

ξεματιάστρας τότε, με ένα νόμο-ένα άρθρο, η γκαντεμιά θα φύγει «στα όρη, στα άγρια βουνά» και θα επιστρέψει 
ο σ. Τσίπρας, ώστε αυτομάτως θα σταματήσουν οι φωτιές, οι ήττες στο τένις και οι σεισμοί. 

Του: Βαγγέλη Περρή

Η Συριζαική σιγουριά ότι ο Μητσοτάκης ευθύνεται για τα όσα τραγικά 
συμβαίνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποτυπώνεται σε ειδικό βίντεο

που είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές μεταξύ των αριστερών χρηστών,
συν κάποιους χρυσαυγίτες για να μην χαλάσουν οι σχέσεις στοργής

που χτίστηκαν στην αγανακτισμένη πλατεία Συντάγματος

  Ή βουλιάζουμε
         ή ξεματιάζουμε
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δείχνουν ευαισθησία (σαν αυ-
τή που χαρακτήρισε το ρεπορτάζ 
του ίδιου εντύπου σχετικά με «τον 
Πλεύρη και την Πλεύραινα») και 
αναρωτιούνται «ρε μπας και την 
έχει αστεφάνωτη τη Μαρέβα και 
μας καταριέται ο θεός;». Παραδί-
πλα, ένας πιο επίκαιρος χρήστης 
περνάει στο ζουμί: «Εκλογές τώ-
ρα. Με τον γκαντέμη δεν το βγά-
ζουμε το καλοκαίρι». 

Στον κήπο της «Αυγής», εκεί 
που ο σ. Θανάσης Καρτερός έχει 
φυτέψει τα αντιπυρηνικά κομμου-
νιστικά μαρούλια που δεν επηρε-
άζονται από το Τσερνόμπιλ, αν-
θίζουν ακόμα πιο προοδευτικές 
θεωρίες. Σε ειδικό άρθρο ανα-
λύεται μία συνέντευξη του πρω-
θυπουργού, ο οποίος μιλάει για 
την οικογένειά του και αναφέρε-
ται στα 13 δισέγγονα που πρόλα-
βαν να χαρούν οι δικοί του: «Η 
σημαδιακή επανάληψη του 
δυσοίωνου αριθμού δεκατρία 
επαληθεύει οπωσούν τη λαϊ-
κή καχυποψία… Όλους τους 
γκαντεμιάζει, ουχί μόνο τους 
γηγενείς, αλλά και τους αλλο-
εθνείς».

ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ…
Η Συριζαική σιγουριά ότι ο Μητσο-
τάκης ευθύνεται για τα όσα τραγι-
κά συμβαίνουν σε ολόκληρο τον 
πλανήτη, αποτυπώνεται σε ειδικό 

βίντεο που είναι ιδιαιτέρως δημο-
φιλές μεταξύ των αριστερών χρη-
στών, συν κάποιους χρυσαυγίτες 
για να μην χαλάσουν οι σχέσεις 
στοργής που χτίστηκαν στην αγα-
νακτισμένη πλατεία Συντάγματος. 

Τον εγκαλούν για τις φωτιές 
στην Αυστραλία που στοίχισαν τη 
ζωή σε 22 ανθρώπους, το σοκ από 
τον κορωνοϊό που έζησε το Μπέρ-
γκαμο, την καραντίνα στη Νέα 
Υόρκη, τη φωτιά στο Τσερνόμπιλ, 
τα 347.398 κρούσματα κόβιντ της 
Βραζιλίας, τον καρκίνο. Στην «Αυ-
γή» συμπληρώνουν ότι ο Μητσο-
τάκης πριν από 30 χρόνια είχε πά-
ει στο Λονδίνο και -απίστευτο για 
το Λονδίνο- «ξαφνικά άρχισε να 
βρέχει», γεγονός που «υποχρέω-
σε τους Λονδρέζους να σκεφτούν 
για πρώτη φορά το Brexit».  

…ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Αν αυτά συμβαίνουν έξω από δω, 
η κατάσταση στο εσωτερικό είναι 
σκέτη κόλαση. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, ο γκαντέμης Μητσο-
τάκης δεν ευθύνεται μόνο για τους 
σεισμούς, αλλά για τις στάχτες 
από το ηφαίστειο της Σαντορίνης, 
τις χιονοπτώσεις στο Πήλιο, το θά-
νατο του Αλέφαντου και τον τραυ-
ματισμό του Φορτούνη. «Μητσο-
τακική γκαντεμιά» είναι ο τίτλος 
του φιλοπρόοδου «Documento», 
που συνδυάζει τη φωτιά στον Ερη-

μίτη στην Κέρκυρα με προηγούμε-
νη επίσκεψη του πρωθυπουργού 
στο νησί. 

Στην ίδια διαδικτυακή εφημε-
ρίδα, το αναγνωστικό κοινό πλη-
ροφορείται ότι η τενίστρια φίλη 
του νεαρού Κωσταντίνου Μη-
τσοτάκη, Μαρία Σάκκαρη (πε-
ριέργως δεν την ανέφεραν σαν 
«Μητσοτάκαινα») «μπήκε στο Ρο-
λάν Γκαρός με το δεξί» και αμέ-
σως παίρνουν φωτιά τα αριστε-
ρά πληκτρολόγια που τιμούν τη 
γυναίκα: «Οι ώμοι της είναι σαν 
του Πύρρου Δήμα». «Έμπλεξε με 
το κολόσογο». «Γουρλή, ένα μα-
σάζ στο μωρό», είναι μερικά σχό-
λια πριν από την ήττα στον τελικό, 
για την οποία φυσικά ευθύνεται ο 
πρωθυπουργός: «Η Μαρία έχασε 
την ευκαιρία για ένα εύκολο θρί-
αμβο. Έχει μπροστά της λεωφό-
ρους δόξας, αρκεί να ξεφορτω-
θεί τον γκαντέμη junior», «καλά 
τώρα, περιμένατε άλλο αποτέλε-
σμα με Mitsotakis in the house», 
«με το Μητσοτάκη το μόνο που θα 
παίρνει είναι το βραβείο της ανοι-
χτής παλάμης», είναι τα σχόλια 
που μπορούν να αναπαραχθούν. 
Τα υπόλοιπα είναι προσβλητικά 
για όποιον το διαβάζει. 

ΣΥΝΟΡΑ
Ο ΑΝΤΙΓΚΑΝΤΕΜΙΣΜΟΣ 
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
Ο πρωθυπουργός δεν ευθύνεται 

μόνο για τα χαμένα σερβίς στο Ρο-
λάν Γκαρός, προκαλεί προβλήμα-
τα και στο μηχανοκίνητο αθλητι-
σμό. Σε βίντεο που διακινήθηκε 
από αριστερές διαδικτυακές διευ-
θύνσεις, απεικονίζεται ο Μητσο-
τάκης μπροστά σε ένα αγωνιστι-
κό αυτοκίνητο, καθώς δίνει την 
εκκίνηση για το ράλι Ακρόπολις. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μία 
φωτογραφία που δείχνει το εν λό-
γω αυτοκίνητο σμπαράλια, γιατί 
το μάτιασε ο γκαντέμης πρωθυ-
πουργός. Μεταξύ των δύο στιγμι-
οτύπων μεσολαβούν πέντε μήνες 
και 1.382 χιλιόμετρα. Η έναρξη 
του ράλι έγινε στην Αθήνα, το 
Σεπτέμβριο του 2021, το αυτο-
κίνητο της φωτογραφίας τρά-
καρε στην Κροατία τον προη-
γούμενο Απρίλιο.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΥΤΕ
ΤΟ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ»
Σε όλες τις προηγούμενες αναρ-
τήσεις παρατηρείται έλλειψη 
μαρξιστικής θεωρητικής θωρά-
κισης. Το κενό κλήθηκε να κα-
λύψει αντιστασιακός σχολια-
στής (δεν χρησιμοποιεί τόνους) 
του αλησμόνητου-στρατευμέ-
νου- προοδευτικού σάιτ «Άλ 
Τσαντίρι»:

«Επτα (7) νεκροι σε ανεμο-
στροβιλο με το που πατησε το 
ποδι του στην εξουσια, ειναι κα-

κο ποδαρικο. Ηρθε κι ο σεισμος. 
Η λεξη βγηκε αμεσως στην επι-
φανεια. Γκαντέμης. Οι Αστοι 
που πανηγυριζαν αγκαλια με τον 
ΣΚΑΙ θα ανακαλυψουν πολυ 
γρηγορα, οτι απλα εχουν κλεισει 
πρωτη θεση στον Τιτανικο.Θα το 
βουλιαξει ο Κυριακος το μεγαθη-
ριο. Οι συγκυριες διαμορφωνο-
νται απο γεγονοτα και μυστικες 
ενεργειες που απελευθερωνουν 
οι γκαντεμηδες και αυτα δεν ει-
ναι γραμμενα στα προγραμματα 
των κομματων… Ο λαος τον ψη-
φισε, αλλα ο θεος δεν τον θέλει».

ΥΓ1: Μπροστάρης στη γεν-
ναία αριστερή μάχη κατά της 
γκαντεμιάς, φυσικά ο σ. Αλέ-
ξης. Παραχωρώντας συνέντευ-
ξη στην Όλγα Τρέμη (την οποία 
τα μέσα του ΣυΡιζΑ αποκαλού-
σαν «στρατοδίκη») της έδω-
σε συγχαρητήρια γιατί επέλεξε 
εκείνον για καλεσμένο που εί-
ναι γουρλής. «Είναι ευφυής η 
σκέψη σας να μην κάνει ο κος 
Μητσοτάκης ποδαρικό, αλλά 
να κάνω εγώ», δήλωσε αποκα-
λύπτοντας το βαθύ πολιτικό δί-
λημμα που ο ΣυΡιζΑ θα θέσει 
στους ψηφοφόρους.

ΥΓ2: Μήπως πρέπει να ανα-
κληθεί από την εφεδρεία ο Συ-
γκυβερνήτης σ. Πάνος Καμμέ-
νος, που ξεμάτιαζε τα αεροπλάνα 
μας πριν απογειωθούν; Άντε με-
τά να σου κουνηθούν οι Τούρκοι. 

Μήπως πρέπει να ανακληθεί από την εφεδρεία 
ο Συγκυβερνήτης σ. Πάνος Καμμένος, που ξεμάτιαζε 
τα αεροπλάνα μας πριν απογειωθούν; 
Άντε μετά να σου κουνηθούν οι Τούρκοι. 7



Ε
πτά χρόνια μετά το δημο-
ψήφισμα-οπερέτα του 2015 
-δημοψήφισμα αντιδημο-
κρατικό και αμφιβόλου συ-

νταγματικότητας, δημοψήφισμα επί 
ερωτήματος το οποίο δεν υφίστατο, 
και μάλιστα, διατυπωμένο στα αγγλι-
κά, δημοψήφισμα βαθύτατα διχαστικό 
που έγραψαν εν τέλει στα παλαιότερα 
των υποδημάτων τους οι ίδιοι οι διορ-
γανωτές του- βρέθηκαν στελέχη του 
που το υπερασπίστηκαν σαν κομβική 
στιγμή στην «υπερήφανη διαπραγμά-
τευση». 

Αμετανόητοι; Μάλλον, αλλά θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι αμετανόη-
τοι θα είναι απέναντί τους και όσοι θυ-
μούνται ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο χεί-
λος του γκρεμού, στα πάρα πέντε της 
εξόδου από την Ε.Ε και με την ΟΝΕ, 
με τη χώρα να υφίσταται οικονομική 
ζημιά  100 δις. ευρώ, να μαθαίνει στην 
πράξη τι είναι capital controls, να φορ-
τώνεται ένα « περήφανο αριστερό μνη-
μόνιο» και να περνάει η ακίνητη περι-
ουσία της στο Υπερταμείο για εκατό 
χρόνια. Θα περίμενε κανείς ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αντί να θυμίζει αυτές τις προβλη-
ματικές στιγμές, να προσπαθούσε να 
επιχειρήσει ένα άλμα προς το μέλλον 
και όχι να υπερηφανεύεται για όσα 
προβλήματα προκάλεσε. 

Σαν να μην έφτανε δε αυτό, στελέ-
χη του σκέφτηκαν στην «Προοδευτική 
συνεργασία» ότι πρέπει να συμπεριλά-

βουν και τον Γιάνη Βαρουφάκη, θυμί-

ζοντας τις ηρωικές στιγμές του ηγετικού 

τρίο Α. Τσίπρα - Π. Καμμένου - Γ. Βα-

ρουφάκη. Λες και θέλουν να αυτοκτο-

νήσουν πολιτικά.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 
Γιατί λοιπόν να απορεί κανείς μετά για 
τα αποτελέσματα των ερευνών. Τι έδει-
ξαν;  Η Ν.Δ. προηγείται 10% του ΣΥ-
ΡΙΖΑ σύμφωνα με τη έρευνα της Μarc 
(32,5% έναντι 22.5%), 8.5% σύμφωνα 
με την έρευνα της Pulse (32% έναντι 
24%), 8.5% σύμφωνα με την έρευνα 
της Αlco (31,1% έναντι 22.6%), 8.9% 
στην έρευνα της GPO (33,1% ένα-
ντι 24.2%) και 9.5% σύμφωνα με την 
έρευνα της Opinion Poll (31.3% ένα-
ντι 21,8). 

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το βα-
θύ πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, να ανα-
κάμψει ουσιαστικά και να μπορεί να 
αμφισβητήσει το μεγάλο προβάδισμα. 
Λογικό. Όταν χτυπάς συνέχεια το κε-
φάλι σου στον τοίχο, το πιο πιθανό 
δεν είναι να γκρεμίσεις τον τοίχο αλλά 
να σπάσεις το κεφάλι σου. Όλα αυτά, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε Συ-
νέδριο, στο οποίο υποτίθεται ότι ανα-
συγκροτήθηκε, ενώ το ίδιο το κόμμα 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητά-
ει εκλογές και ο κος Α. Τσίπρας προα-
ναγγέλλει... την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ 
στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες υπο-
τίθεται ότι μπορεί να πραγματοποιη-
θούν και σε δύο, τρεις μήνες.

Το 31,5%  του 2019 ήταν ευχή 
και κατάρα για το ΣΥΡΙΖΑ
Το θέμα που τίθεται είναι επομένως 
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ΣΥΡΙΖΑ
Χτυπώντας συνέχεια το κεφάλι 
σου στον τοίχο, το πιο
πιθανό είναι να το σπάσεις...

Πώς υπάρχουν ακόμη 
στελέχη της ΠΦΑ 

τα οποία πιστεύουν 
στην «υπερήφανη 

διαπραγμάτευση», με 
τη χώρα να υφίσταται 
οικονομική ζημιά  100 
δις. ευρώ, να μαθαίνει 

στην πράξη τι 
είναι capital controls, 

να φορτώνεται ένα 
«περήφανο αριστερό 

μνημόνιο» και να 
περνάει η ακίνητη 

περιουσία της 
στο Υπερταμείο για 

εκατό χρόνια…

Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης*

Διευθυντής Ερευνών της ΟPINION POLL - Πολιτικός Αναλυτής 

Η  διακυβέρνηση 
Τσίπρα 

χαρακτηρίστηκε 
από απογοήτευση 
όσων πίστεψαν τα 

συνθήματά του,  ότι 
θα σηματοδοτούσε 

κάτι διαφορετικό 
και «εξεγερτικό», 

ενώ ταυτόχρονα του 
δημιούργησε βαθύ 
ρήγμα ειδικά με τη 

μεσαία τάξη, 
την οποία 

κατακρεούργησε 
φορολογικά

Για να δημιουργήσεις πλειοψηφικό ρεύμα πρέπει να πείσεις κρίσιμα ακροατήρια και 
πριν απ όλα τη μεσαία τάξη, το χώρο του Κέντρου, κάτι που δεν μπορείς να πετύχεις με 
εξαλλοσύνη, μηδενισμό, ισοπέδωση και χωρίς πολιτική που πείθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο 

Α. Τσίπρας ηττάται κατά κράτος από τη Ν.Δ. και τον Κ. Μητσοτάκη στο ερώτημα ποιος 
μπορεί να διαχειριστεί τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας.

Tις τελευταίες ημέρες είδαμε την εικόνα ενός κόμματος, που κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι του για να μην μπορεί να ξεφύγει από τις 
ιδεοληψίες και τις ζημιές που επέφερε στην ελληνική κοινωνία,
για να πείσει πως αν τυχόν κέρδιζε και πάλι εκλογές, θα έκανε
τα ίδια που το οδήγησαν σε σκληρές αλλεπάλληλες ήττες. 
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εύλογο: Μπορεί να ανακάμψει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αν ναι πότε, σε ποια προο-
πτική και με τι προϋποθέσεις, σε τι 
συνθήκες; Το ερώτημα δεν μπορεί να 
απαντηθεί αν δεν συνειδητοποιηθεί 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε βαθύτατα πολιτι-
κά, ιδεολογικά, ηθικά, προγραμματικά 
ηττημένος από τις εκλογές του 2019, 
πρόβλημα που «κρύφτηκε» πίσω από 
το 31.5%, που κατάφερε να εισπράξει 
στις κάλπες και το οποίο από την επο-
μένη δεν υπήρχε. Αυτό το 31,5% φαί-
νεται να ήταν η ευχή και ταυτόχρονα 
η κατάρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Νόμιζε ότι 
αυτό ήταν η αφετηρία. Λάθος. Σ́  αυ-
τό συγκεντρώθηκαν ανομοιογενή πο-
λιτικά τμήματα από αριστερούς πολί-
τες, γενικά προοδευτικούς μέχρι και 
ακροδεξιούς, ακροαριστερούς που 
απλά δεν ήθελαν τη Ν.Δ. και τον Κ. 
Μητσοτάκη και δεν τους συνέδεε τί-
ποτα άλλο πέραν της αντίθεσης. Τον 
εμπόδισε και τον εμποδίζει να δει ότι 
η  διακυβέρνησή του χαρακτηρίστη-
κε από απογοήτευση όσων πίστεψαν 
τα συνθήματά του, ότι θα σηματοδο-
τούσε κάτι διαφορετικό και εξεγερτι-
κό, ενώ ταυτόχρονα του δημιούργησε 
βαθύ ρήγμα ειδικά με τη μεσαία τάξη, 
την οποία κατά κοινή ομολογία κατα-
κρεούργησε φορολογικά. Για όλα αυ-
τά, ποτέ δεν φάνηκε να γίνεται κάποια 
αυτοκριτική.

Γιατί είναι καθηλωμένος 
Αυτά τα γεγονότα, επομένως, 

αποτελούν πρόβλημα για το 
ΣΥΡΙΖΑ. Συνοψίζονται δε 
στην απλή πραγματικότη-

τα: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι 
το αντισυστημικό άφθαρ-

το κίνημα που θα έφερ-
νε τα πάνω κάτω ού-
τε ο Α. Τσίπρας είναι 
το νέο επικοινωνια-
κό προϊόν. Έχουν 
απωλέσει την πο-
λιτική παρθενία 
τους, έχοντας 
χάσει ήδη τέσ-
σερις εκλογι-

κές μάχες. Ωστό-
σο, πράγματι έχουν 

μεσολαβήσει τρία χρόνια διακυβέρνη-
σης Ν.Δ. και Κ. Μητσοτάκη. Τι συμ-
βαίνει και μένει καθηλωμένος, αδύ-
ναμος να διεκδικήσει την πρωτιά σε 
εκλογές; Έχει ακολουθήσει μια αντι-
πολιτευτική πολιτική, η οποία βρίσκει 
σύμφωνο το 12%-15% της κοινής γνώ-
μης. Απευθύνεται μόνιμα σε μειοψηφι-
κά κοινωνικά ακροατήρια (αντιεμβολι-
αστές, φιλοπουτινικούς, αντιδυτικούς, 
αντισυστημικούς, μπαχαλάκηδες των 
Α.Ε.Ι κ.λπ.), ξεχνώντας ότι και το σύ-
νολο αυτών των μειοψηφιών να συγκε-
ντρώσει, το άθροισμα μειοψηφιών μας 
δίνει μειοψηφία.  

Δεν μπορείς να πείσεις 
κρίσιμα κοινά 
Για να δημιουργήσεις πλειοψηφι-
κό ρεύμα πρέπει να πείσεις κρίσιμα 
ακροατήρια και πριν απ όλα τη με-
σαία τάξη, το χώρο του Κέντρου, κάτι 
που δεν μπορείς να πετύχεις με εξαλ-
λοσύνη, μηδενισμό, ισοπέδωση και 
χωρίς πολιτική που πείθει. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ο Α. Τσίπρας ηττάται κατά 
κράτος από τη Ν.Δ. και τον Κ. Μητσο-
τάκη στο ερώτημα ποιος μπορεί να δι-
αχειριστεί τα κρίσιμα προβλήματα της 
χώρας και της κοινωνίας. Στα θέματα 
της εξωτερικής πολιτικής, η Ν.Δ και ο 
Κ. Μητσοτάκης προηγείται με 50.5% 
έναντι 18.8%, και μάλιστα, με δεύτερο 
τον ΚΑΝΕΝΑ με 26.2%. Στα θέματα 
αντιμετώπισης της Τουρκικής επιθετι-
κότητας, η διαφορά είναι 49.5% ένα-
ντι 17.8% (ΚΑΝΕΝΑΣ 28.4%). Στα 
θέματα της Οικονομίας και της Ανά-
πτυξης, 45.7% έναντι 22.1% (ΚΑΝΕ-
ΝΑΣ 29.5%). Για τα θέματα της ακρί-
βειας, οι επιδόσεις είναι 41% έναντι 
24,3% (ΚΑΝΕΝΑΣ 31.8%). Ωστό-
σο, ακόμα και σε θέματα αιχμής 
όπως η κατάργηση του Πανεπιστη-
μιακού Ασύλου ή η Πανεπιστημια-
κή Αστυνομία , οι κυβερνητικές επι-
λογές συγκεντρώνουν αποδοχή της 
τάξης του 60%-65% (τα στοιχεία από 
έρευνες της Opinion Poll που φαίνε-
ται να επιβεβαιώνονται με κάποιες μι-
κρές αποκλίσεις από άλλες έρευνες, 
όπως της Marc, της Pulse κ.ά.).

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν γιατί 

στην πρόθεση ψήφου βρίσκουμε δια-
φορές από 8%-10%. Δείχνουν ότι οι 
πολιτικές επιλογές και η ακραία ρη-
τορική του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με τον 
τροχό που δεν αγγίζει το έδαφος. Δι-
αφορετικά, θα μπορούσε άλλωστε να 
έχει αξιοποιήσει τις σημαντικές απώ-
λειες της Ν.Δ. στο διάστημα Ιανουάρι-
ος 2021-Απρίλιος 2022, που ήταν της 
τάξης του 8%-8.5%, που λόγω αυτών 
των προβλημάτων δεν μπόρεσε να αξι-
οποιήσει. Είναι απλό: Μ΄ αυτή τη φυ-
σιογνωμία και πολιτική, μ́  αυτή τη 
ρητορική και την εχθροπάθεια ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανακάμψει ου-
σιαστικά, δεν μπορεί να διεκδικήσει 
πρωτιά σε εκλογές. Δεν είναι, όμως, 
μόνο αυτό. Νομίζοντας ότι ζούμε δέκα 
χρόνια πριν, στις συνθήκες αυτής της 
εποχής, και εκφέροντας ένα λόγο που 
αποδεικνύει ότι αδυνατούν να μετα-
τραπούν σε κάτι πιο σύγχρονο, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ μετατρέπεται -για να μιλήσου-
με με όρους marketing- σε προϊόν που 
«δεν πουλάει».

Το μέγα πρόβλημα 
Αυτό ισχύει και θα ισχύει ανεξάρτητα 
από το χρόνο των εκλογών. Ας το πού-
με με σαφήνεια. Τη φιλοσοφία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ την είχε περιγράψει με τη μεγα-
λύτερη σαφήνεια και ειλικρίνεια η Έφη 
Αχτσιόγλου, όταν σημείωνε ότι η κανο-
νικότητα δεν είναι προνομιακή για την 
ανάπτυξη της Αριστεράς. Στη συλλογι-
στική του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει το σχήμα: 
«Όταν χρεοκόπησε η χώρα, υπήρξε μια 
κρίση που με την πολιτική που ακολού-
θησα, βρέθηκα να κυβερνώ έστω με την 
ακροδεξιά. Αν επομένως κάνουμε περί-
που τα ίδια (ισοπέδωση, πόλωση, μη-
δενισμός, ακρότητα) θα ανέβουμε όταν 
προκύψουν κρίσεις». Εδώ, όμως, απο-
καλύπτεται το μέγα πρόβλημα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, γιατί τα τρία χρόνια που έχουν πε-
ράσει με Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν τα λες 
και κανονικά. Η χώρα αντιμετώπισε ένα 
μεταναστευτικό ρεύμα, μία Τουρκική επί-
θεση στον Έβρο, πανδημία, παγκόσμιο 
κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας, ενερ-
γειακή και οικονομική κρίση λόγω της 
επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές 
καταστροφές. Παρ́  όλα αυτά, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι στάσιμος με μικρές δημοσκοπι-
κές εισπράξεις. Άρα, ούτε οι κρίσεις απο-
δείχτηκαν πια προνομιακό πλαίσιο.

Μετά από ένα δύσκολο
χειμώνα, πάλι τζίφος 
Τότε τι; Μήπως πρέπει να υπάρχει μια 
μεγάλη εθνική καταστροφή ή ένα οι-
κονομικό κραχ για να μπορέσει να 
ανακάμψει; Αυτή την περίοδο, για πα-
ράδειγμα, συζητιέται ότι αν οι εκλογές 
δεν γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, 
θα ακολουθήσει ένας βαρύς οικονομι-
κά χειμώνας. Να θεωρήσουμε ότι σ΄ 
αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε 
να δούμε και πάλι ένα ραγδαία ανερ-
χόμενο ΣΥΡΙΖΑ; Ας μου επιτραπεί 
να έχω αμφιβολίες για τη δυνατότητα 
να εισπράξει, ακόμα και αν διογκω-
θεί ένα κύμα αμφισβήτησης κατά της 
Κυβέρνησης. Ακόμα και σ́  αυτή την 
περίπτωση, θα ήταν πολύ πιο πιθανό 
να υπάρξουν άλλες δυνάμεις που να 
μπορούν να εκφράσουν αυτό το νέο 
ρεύμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ που μοιά-
ζει στάσιμος, γερασμένος, αδύναμος 
να αυτοανανεωθεί πολιτικά και προ-
γραμματικά, looser, κολλημένος στα 
ίδια σχήματα. Κοινωνικά και πολιτικά 
υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει χώρος. 
Αυτό δείχνει η παρουσία του ΚΑΝΕ-
ΝΑ. Μόνο που δεν βρίσκει διέξοδο 
στο ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά δε το μέλλον, κάτι 
πρέπει να κάνεις για να πείσεις και ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει.

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ  
είναι πλέον το 
αντισυστημικό 

άφθαρτο κίνημα που 
θα έφερνε τα πάνω 

κάτω ούτε  
ο Α. Τσίπρας είναι το 

νέο επικοινωνιακό 
προϊόν. Έχουν 

απωλέσει την πολιτική 
παρθενία τους, έχοντας 

χάσει ήδη τέσσερις 
εκλογικές μάχες

Marc

32,5% 32%

24%

31,1%

22,6%

31,3%
33,1%

24,2% 21,8%
22,5%

Pulse Alco GPO Op. Poll

Ν.Δ. ΣΥΡΙΖΑ



Τ
ο αργό πετρέλαιο είναι 
σήμερα στα 110 δολάρια 
το βαρέλι και η παγκό-
σμια οικονομία βρίσκε-

ται σε πανικό. Φανταστείτε, λοιπόν, 
τι θα συμβεί αν επαληθευτούν οι 
προβλέψεις των ειδικών, που λένε 
ότι το πιο πιθανό σενάριο για τους 
επόμενους μήνες είναι να σκαρφα-
λώσει στα 150 δολάρια. Πώς φα-
ντάζεστε ότι θα περάσουμε τα επό-
μενα Χριστούγεννα και Πάσχα αν 
συμβεί κάτι τέτοιο; Χαρωπά και αι-
σιόδοξα ή με τον τρόμο να σκεπά-
ζει τις ευχές μας;

Αν πέρυσι τέτοιο καιρό μας 
έλεγε κάποιος ότι οι τιμές της ενέρ-
γειας και ο πληθωρισμός θα σκαρ-
φάλωναν στα σημερινά ύψη, θα 
κάναμε την πρόβλεψη ότι το καλο-
καίρι του 2022 κανένας Έλληνας 
δεν θα μπορούσε να πάει διακο-
πές. Κι όμως, αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει εισιτήριο ή δωμάτιο ούτε 
για δείγμα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι 

ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικό 
ον και βρίσκει τρόπους να επιβιώ-
νει και να λειτουργεί ακόμα και μέ-
σα στις πιο ακραίες και παράλογες 
συνθήκες. Αυτό θα συμβεί και τώ-
ρα. Θα επιζήσουμε.  

Καταφεύγω στην ακραία λέ-
ξη «επιζήσουμε», καθώς γύρω 
μας εκτοξεύονται και προβλέψεις 
ικανές να σβήσουν τελείως τη λέ-
ξη «αισιοδοξία» από τα παγκόσμια 
λεξικά. Και μάλιστα, προβλέψεις 
όχι κάποιων τυχάρπαστων ή ψε-
κασμένων, αλλά καθ’ όλα αξιό-
πιστων και σοβαρών διεθνών ορ-
γανισμών. Για παράδειγμα, η JP 

Morgan πρόβλεψε ότι αν η Ρω-
σία αποφασίσει να μειώσει την 
παραγωγή αργού πετρελαίου, τό-
τε υπάρχει πιθανότητα να σκαρφα-
λώσει το βαρέλι στα 360 δολάρια 
(!), δηλαδή να βρεθεί τρείς φορές 
πάνω από τη σημερινή εξωφρενι-
κή τιμή του.   

Κάποιος να σταματήσει 
τον παραλογισμό, υπάρχει;
Ο λογικός μέσος άνθρωπος θα πει 
«μα δεν είναι δυνατόν, κάποιος θα 
σταματήσει αυτόν τον παραλογι-
σμό». Δεν θέλω να στενοχωρήσω 
κανέναν, αλλά οι ιστορικές περί-
οδοι κατά τις οποίες η ανθρωπό-
τητα λειτουργούσε με γνώμονα τη 
λογική και την πραότητα, ήταν πο-
λύ λιγότερες απ’ αυτές στις οποί-
ες δέσποσε ο παραλογισμός και η 
αγριότητα. Τόσο πριν τον Ά  Πα-
γκόσμιο Πόλεμο όσο και πριν από 
τον Β ,́ τα ίδια έλεγαν οι νουνε-
χείς της εποχής βλέποντας το μα-

κελειό να πλησιάζει. «Δεν μπο-
ρεί, κάποιος θα πατήσει φρένο.» 
Κι όμως, όλοι πατούσαν γκάζι ως 
το τέλος.

Θα πείτε, ίσως, ότι χρησιμο-
ποιώ πολύ ακραία ιστορικά παρα-
δείγματα, πλην θα αντιτείνω ότι 
στα μάτια των ιστορικών, των φι-
λοσόφων και πλήθους τεχνοκρα-
τών, ο πλανήτης έχει ήδη μπει στον 
τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Μπορεί 
να μην ηχούν τα κανόνια σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της υφηλί-
ου, όμως ο ζόφος που έχει απλω-
θεί γύρω μας είναι στον αντίποδα 
της ασφαλούς εβδομηκονταετίας, 
που ξεπήδησε από τα ερείπια του 
τελευταίου μεγάλου πολέμου. 

Πλέον, ολόκληρες ήπειροι 
(Λατινική Αμερική) ή υποήπειροι 
(υποσαχάρια Αφρική - Άπω Ανα-
τολή) του πλανήτη κινδυνεύουν να 
πεθάνουν από την πείνα, τεράστι-
ες  ζώνες μπορεί να μην λιμοκτο-
νήσουν αλλά κινδυνεύουν να κρυ-

Σαν ΑΝΕΜΕΛΕΣ 
ΜΠΕΚΑΤΣΕΣ σε 
κυνηγετική περίοδο

Βγήκαμε μια φορά πριν επτά χρόνια βόλτα στους ουρανούς,  
σαν ανέμελες μπεκάτσες σε κυνηγετική περίοδο, ας μην το 
αποτολμήσουμε και δεύτερη. Τότε τη γλυτώσαμε με κάτι σκάγια  
στην ουρά μας, τώρα μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο... 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Μέσα σ’ όλη αυτή 
την παγκόσμια φουρ-

τούνα, η μικρή Ελ-
λάδα κλυδωνίζεται 

άσχημα, και ως εθνι-
κή-κρατική οντότη-

τα και ως οικονομία. 
Κλυδωνιζόμαστε, 

βρεχόμαστε, μπάζου-
με νερά από τα κύμα-

τα που σκάνε πάνω 
μας, όμως η δύσκολη 

αυτή πορεία μας
είναι συνδεδεμένη 

οργανικά με τη ρότα 
του μεγάλου ευρωπα-

ϊκού καραβιού.
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Μέσα σ’ όλη αυτή την παγκόσμια φουρτούνα, η μικρή Ελλάδα 
κλυδωνίζεται άσχημα, και ως εθνική-κρατική οντότητα και ως οικονομία. 
Μικρό σκαρί, δυσκολότερη η ευστάθεια της. Πλην, η βάρκα είναι δεμένη 

γερά σ’ ένα πολύ μεγαλύτερο καράβι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κι αυτό 
αποτελεί ιστορικό ευτύχημα για τη συγκυρία την οποία διανύουμε.



ώσουν και να ξεμείνουν από την 
ενέργεια που χρειάζονται για να 
δουλέψουν, κραταιές (εθνικές και 
διεθνικές) οικονομίες κλυδωνίζο-
νται σε σημείο κατάρρευσης. Αν 
αυτό δεν είναι παγκόσμιος πόλε-
μος, τότε τι είναι; 

To ευρωπαϊκό καράβι  
και η Ελλάδα
Μέσα σ’ όλη αυτή την παγκόσμια 
φουρτούνα, η μικρή Ελλάδα κλυ-
δωνίζεται άσχημα, και ως εθνι-
κή-κρατική οντότητα και ως οικο-
νομία. Μικρό σκαρί, δυσκολότερη 
η ευστάθεια της. Πλην, η βάρκα εί-
ναι δεμένη γερά σ’ ένα πολύ με-
γαλύτερο καράβι, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κι αυτό αποτελεί ιστορι-
κό ευτύχημα για τη συγκυρία την 
οποία διανύουμε. Κλυδωνιζόμα-
στε, βρεχόμαστε, μπάζουμε νερά 
από τα κύματα που σκάνε πάνω 
μας, όμως η δύσκολη αυτή πορεία 
μας είναι συνδεδεμένη οργανικά 

με τη ρότα του μεγάλου ευρωπαϊ-
κού καραβιού.

Για φανταστείτε το ελληνικό 
βαρκάκι, ολομόναχο στη μέση του 
φουσκωμένου  ωκεανού, να πα-
λεύει για την επιβίωσή του. Για 
φανταστείτε να είχε άλλη έκβαση 
η ακροβασία του 2015 και να εί-
χαμε βρεθεί στη σημερινή υγειο-
νομική και ενεργειακή κρίση χρε-
ωκοπημένοι, δίχως ευρωπαϊκό 
back up και με τζούφιες δραχμού-
λες στην τσέπη, που κανένας δεν 
θα τις λογάριαζε για πραγματικό 
χρήμα. Τα γράφω για να μην ξε-
χνιόμαστε, επετειακές μέρες του 

δημοψηφίσματος που διανύουμε.

Τα επόμενα χρόνια, πώς θα 
είναι;
Κανένας δεν λέει ότι τα επόμενα 
χρόνια θα είναι εύκολα. Ούτε καν 
οι λαϊκιστές που έχουν πρόχειρες 
τις φυτείες των λεφτόδεντρων και 
γεμάτη την κωλότσεπή τους με πα-
νεύκολες λύσεις για πολύπλοκα 
προβλήματα. Όταν ο κόσμος γύ-
ρω μας βράζει, πώς να υποσχεθεί 
κανείς έναν παράδεισο, όσο φα-
φλατάς κι αν είναι; Θα ήταν σαν ο 
Τσόρτσιλ το 1940, αντί να είχε μι-
λήσει στους συμπατριώτες του για 
«πόνο, αίμα και δάκρυα», να τους 
είχε υποσχεθεί ηρεμία, πλούτο και 
χαρούμενες διακοπές. Με τους 
Γερμανούς να βομβαρδίζουν το 
Λονδίνο, οι Άγγλοι θα τον έπαιρ-
ναν κυνήγι με τα φλιτζανάκια του 
τσαγιού τους και δικαίως. Αντιθέ-
τως, τον εμπιστεύτηκαν γιατί τους 
είπε την ωμή αλήθεια. 

Τα χρόνια, λοιπόν, που έρχο-
νται θα είναι δύσκολα για όλους 
μας, καλό θα είναι να το συνειδητο-
ποιήσουμε. Αλλιώς, η επερχόμενη 
πραγματικότητα θα μας βρει δίχως 
επίγνωση και κουράγιο, οπότε θα 
μας ισοπεδώσει. Οπότε και τα κρι-
τήρια για την επιλογή της ηγεσίας 
μας, αν είμαστε λογικοί, δεν μπορεί 
να έχουν σχέση με τα κριτήρια των 
περιόδων της ησυχίας και της ευ-
μάρειας. Στους εύκολους καιρούς, 
μπορεί να θυμώνουμε μ’ αυτόν που 
μας έδωσε μόνο 95 στα 100, αλλά 
στους επικίνδυνους καιρούς είναι 
πιο σοφό να εμπιστευόμαστε αυ-

τόν που μας εξασφάλισε μόλις τα 
40, αλλά γλυτώνοντάς μας από τη 
χασούρα άλλων 100. 

Επειδή, ως φαίνεται, πάμε τε-
λικά για εκλογές στο τέλος Σε-
πτεμβρίου, ας τα βάλουμε κάτω με 
νηφαλιότητα. Το χειρότερο πράγ-
μα σε ένα σκαφάκι που κλυδωνί-
ζεται, είναι να αρχίσουμε τους δια-
γκωνισμούς για το ποιος θα κάτσει 
στη λαγουδέρα και τους πειραμα-
τισμούς για κυκλικά προεδρεία, 
που θα αναδεικνύουν τον καπετά-
νιο της φουρτούνας. Ειδικά, όταν 
αυτοί που διεκδικούν εκ νέου την 
ηγεσία στο σκαρί, έχουν προϊστο-
ρία ατζαμοσύνης και ιδεοληπτικού 
καπετανιλικιού. 

Βγήκαμε μια φορά πριν επτά 
χρόνια βόλτα στους ουρανούς, σαν 
ανέμελες μπεκάτσες σε κυνηγετική 
περίοδο, ας μην το αποτολμήσου-
με και δεύτερη. Τότε τη γλυτώσαμε 
με κάτι σκάγια στην ουρά μας, τώ-
ρα μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. 
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Οι ιστορικές περίοδοι 
κατά τις οποίες 
η ανθρωπότητα 
λειτουργούσε με 
γνώμονα τη λογική 
και την πραότητα, 
ήταν πολύ λιγότερες 
απ’ αυτές στις 
οποίες δέσποσε  
ο παραλογισμός και 
η αγριότητα.  
Τόσο πριν τον 
Ά  Παγκόσμιο 
Πόλεμο όσο και πριν 
από τον Β ,́ τα ίδια 
έλεγαν οι νουνεχείς 
της εποχής βλέποντας 
το μακελειό 
να πλησιάζει. 
«Δεν μπορεί, κάποιος 
θα πατήσει φρένο». 
Κι όμως, όλοι 
πατούσαν γκάζι 
ως το τέλος.
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Π
ριν λιγότερο από ένα μή-
να, επιβίωσε από μια πρό-
ταση μομφής από το ίδιο 
του το κόμμα. Ωστόσο, 

μετά το διορισμό στην κυβέρνηση του 
Κρις Πίντσερ, ο οποίος κατηγορείται 
για σεξουαλικά αδικήματα, και έχοντας 
«βαρύ φορτίο» το σκάνδαλο partygate, 
ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την πα-
ραίτησή του από την ηγεσία του Συντη-
ρητικού Κόμματος της Βρετανίας.

Τι θα συμβεί τώρα; Καταρχάς, να 
υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται να 
γίνουν –ακόμη- εκλογές στη Βρετανία 
και προς το παρόν ο Τζόνσον παραμέ-
νει πρωθυπουργός. Μετά τις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες των Τόρις, τότε θα 
αλλάξει ο ηγέτης τους και ηγέτης της 
χώρας. Σύμφωνα με το καταστατικό 
του κόμματος, οποιοσδήποτε βουλευ-
τής του Συντηρητικού Κόμματος μπο-
ρεί να δηλώσει υποψήφιος για την ηγε-
σία, εφόσον έχει προταθεί από οκτώ 
συναδέλφους του. Εφόσον υπάρχουν 
πολλοί υποψήφιοι, ακολουθούν αλλε-
πάλληλες μυστικές ψηφοφορίες μέχρι 
να μείνουν μόλις δύο πρόσωπα.

Τα φαβορί για να
διαδεχθούν τον Τζόνσον
Αρκετά είναι τα πρώην και νυν στε-
λέχη της κυβέρνησης Τζόνσον που 
αναμένεται να διεκδικήσουν την ηγε-

σία του Συντηρητικού Κόμματος. Σύμ-
φωνα με έκτακτη δημοσκόπηση του 
YouGov, τα πρωτεία έχει ο υπουργός 
Άμυνας Μπεν Ουάλας, με 13%.

Μπεν Ουάλας
Η δημοτικότητά του στο κόμμα του έχει 
εκτοξευτεί τους τελευταίους μήνες, κα-
θώς του δίνονται τα εύσημα για τον 
τρόπο που χειρίστηκε την κρίση του 
ουκρανικού πολέμου. Έχει, επίσης, 
δεσμούς με τη Σκωτία, καθώς υπηρέ-
τησε ως βουλευτής εκεί πριν κατηφο-
ρίσει προς το Ουέστμινστερ.Ο υπουρ-
γός Άμυνας υπήρξε στενός σύμμαχος 
του Μπόρις Τζόνσον και στο παρελθόν 
είχε δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει η 
ηγεσία του κόμματος. Με τα μέσα ενη-
μέρωσης να τον θεωρούν φαβορί, όλα 
όμως αλλάζουν…

Ρίσι Σουνάκ
Μέχρι πρότινος, ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών θεωρούνταν φαβορί για να 
διαδεχθεί τον Τζόνσον. Ωστόσο, η κρί-
ση του κόστους ζωής στη Βρετανία τού 
στοίχισε πολιτικά, ενώ η αποκάλυψη 
ότι αυτός και η σύζυγός του είναι ανά-
μεσα στους πιο πλούσιους ανθρώπους 
του Ηνωμένου Βασιλείου προκάλεσε 
οργή. Μάλιστα, η σύζυγός του δήλω-
σε… μετανάστρια για να μην πληρώνει 
φόρους. Να σημειωθεί ότι έχει «φάει» 

πρόστιμο και για το partygate, καθώς 
ήταν παρών στα γενέθλια του Βρετα-
νού πρωθυπουργού στη Ντάουνινγκ 
Στριτ κατά την περίοδο του lockdown. 
Μπορεί να είναι από τους πρώτους που 
παραιτήθηκαν, αλλά όλα τα παραπάνω 
του έχουν κοστίσει πολιτικά…

Λις Τρας
Άλλη μια στενή σύμμαχος του Τζόν-
σον, η οποία ήταν από τους λίγους 
υπουργούς που δεν τον έχουν εγκατα-
λείψει τα τελευταία 24ωρα. Η υπουρ-
γός Εξωτερικών είναι το πιο έμπειρο 
μέλος της κυβέρνησης, καθώς είχε 
υπηρετήσει και επί Ντέιβιντ Κάμερον 
και Τερέζα Μέι. «Λις Τρας: Η νέα Σι-
δηρά Κυρία;», έγραψαν οι Τimes για 
την 46χρονη πολιτικό, λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα.

Τζέρεμι Χαντ
Υπήρξε αντίπαλος του «Μπο Τζο» στις 
εσωκομματικές εκλογές του 2019. Τό-
τε, ο Τζόνσον είχε ταχθεί υπέρ του 
Brexit, ενώ ο Χαντ κατά -και αυτό του 
στοίχισε. 

Σατζίντ Τζαβίντ
Έχει περάσει σχεδόν από όλες τις κυ-
βερνητικές θέσεις: υπουργός Οικονο-
μικών, Στέγασης, Εσωτερικών, Επι-
χειρηματικότητας, Πολιτισμού και -η 

τελευταία θέση του- Υγείας. Ο πατέ-
ρας του ήταν Πακιστανός μετανάστης 
και οδηγός λεωφορείου. Ζούσαν σε 
ένα μικρό διαμέρισμα στο Μπρίστολ. 
Ο ίδιος έγινε επιτυχημένος τραπεζίτης 
και μετά πολιτικός. Παραιτήθηκε το 
2020 από υπουργός Οικονομικών, αλ-
λά επέστρεψε στην κυβέρνηση Τζόν-
σον πέρσι το καλοκαίρι.

Πρίτι Πατέλ
Η σταρ του Συντηρητικού Κόμματος, 
με αυστηρές δεξιές θέσεις για θέμα-
τα όπως η μετανάστευση και τα δημό-
σια έξοδα. Ως υπουργός Εσωτερικών, 
χρειάστηκε να διαχειριστεί το πρόβλη-
μα με τις μεταναστευτικές ροές από τη 
Γαλλία μέσω της Μάγχης.

Ντόμινικ Ράαμπ
Υπηρέτησε για λίγο ως πρωθυπουργός 
εν ενεργεία της χώρας, όταν ο Μπόρις 
Τζόνσον «χτυπήθηκε» από τον κορω-
νοϊό. Έχει αρκετά ισχυρή θέση, καθώς 
είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός 
και υπουργός Δικαιοσύνης.

Μάικλ Γκόουβ
Έχει κρατήσει διφορούμενη στάση 
απέναντι στον Τζόνσον: από τη μία 
φαίνεται να είναι ένθερμος υποστη-
ρικτής του και υπηρέτησε σε καίριες 
θέσεις της κυβέρνησης, με τελευταία 

αυτή του υπουργού Προεδρίας της Κυ-
βέρνησης. Από την άλλη, ήταν ο υπαί-
τιος για την αποτυχία της υποψηφιό-
τητας του Τζόνσον για την ηγεσία του 
κόμματος, το 2016. Επίσης, ήταν από 
τους πρώτους που αποκήρυξαν τον 
πρωθυπουργό χτες, με αποτέλεσμα να 
αποπεμφθεί από αυτόν.

Ναντίμ Ζαχάουι
Από τα αουτσάιντερ είναι ο νέος 
υπουργός Οικονομικών, που ορίστη-
κε μετά την παραίτηση Σουνάκ. Όταν 
ήταν εννιά χρονών, ο ίδιος και η ιρανο-
κουρδική οικογένειά του διέφυγαν από 
το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεϊν και 
έφτασαν στην Αγγλία. Δεν μπορού-
σε να διαβάσει αγγλικά μέχρι την ηλι-
κία των 11 ετών. Θεωρείται από τα πιο 
φρέσκα μέλη των Τόρις. Εντύπωση 
προκάλεσε το γεγονός ότι παρόλο που 
ορίστηκε από τον Τζόνσον ως υπουρ-
γός, με επιστολή του ζήτησε και αυτός 
από τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, 
χωρίς όμως να παραιτηθεί ο ίδιος!

Πένι Μορντόντ
Ένα άλλο αουτσάιντερ που δεν πρέπει 
να υποτιμηθεί είναι η Πένι Μορντόντ, 
η οποία υπηρέτησε ως υπουργός Άμυ-
νας επί Τερέζα Μέι. Η βουλευτής έχει 
αναδειχθεί σε σταθερό φαβορί μεταξύ 
των πιστών των Τόρις.

ΔΙΕΘΝΗ/

Οι επίδοξοι της  
DOWNING STREET
Ποια είναι τα φοβορί των Τόρις 
για τη θέση του Μπόρις Τζόνσον 

Μπεν Ουάλας Ρίσι Σουνάκ

Σατζίντ Τζαβίντ

Μάικλ Γκόουβ Ναντίμ Ζαχάουι Πένι Μορντόντ

Πρίτι Πατέλ Ντόμινικ Ράαμπ

Λις Τρας Τζέρεμι Χαντ
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AKOYA RESORT
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Akoya Resort

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

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

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

με παραδοσιακή μουσική για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.

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

ALL INCLUSIVE από 54€/άτομο!
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Έ
νας ιδιαίτερα αναγνω-
ρισμένος Ρώσος επι-
στήμονας πέθανε στη 
Μόσχα, δύο ημέρες 

αφότου συνελήφθη στο Νοβοσιμπίρ-
σκ φαινομενικά ως ύποπτος για κατα-
σκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο 54χρονος Ντμίτρι Κόλκερ, δι-
δάκτορας φυσικής και μαθηματικών 
στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Νοβο-
σιμπίρσκ, ο οποίος σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα του είναι επικεφαλής του 
εργαστηρίου κβαντικών οπτικών τε-
χνολογιών, συνελήφθη με την κατη-
γορία της εσχάτης προδοσίας, μια κα-
τηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης 
20 ετών στη Ρωσία.

Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν τον 
Κόλκερ στη Σιβηρία, επειδή φέρεται 
να συνεργαζόταν με τις μυστικές υπη-
ρεσίες της Κίνας.

Ο Κόλκερ έπασχε από καρκίνο 
στο πάγκρεας σε τελικό στάδιο, όταν 
αξιωματούχοι της ασφάλειας τον έσυ-
ραν από το κρεβάτι του νοσοκομείου 
και τον μετέφεραν στη διαβόητη φυλα-
κή Λεφόρτοβο της Μόσχας, όπου δύο 
μέρες αργότερα πέθανε.  

«Οι κατηγορίες για προδοσία ήρ-
θαν λίγο μετά την άρνησή του να κα-
ταθέσει εναντίον δύο επιστημόνων συ-
ναδέλφων του στο Ινστιτούτο Φυσικής 
Λέιζερ (το τμήμα της Σιβηρίας της Ρω-
σικής Ακαδημίας Επιστημών)», είπε ο 
γιος του Μαξίμ Κόλκερ.

«Τον κάλεσαν για ανάκριση, ήθε-
λαν να καταθέσει εναντίον του επικε-

φαλής ερευνητή Μπαγκάεφ και του 
διευθυντή του Ινστιτούτου Φυσικής 
Λέιζερ. Είπε ότι δεν θα πει αναλήθειες 
και πράγματα για τα οποία δεν ήξερε. 
Κάποιο είδος εξαναγκασμού συνέβαι-
νε», κατήγγειλε ο Κόλκερ στο τηλεοπτι-
κό δίκτυο The Insider με έδρα τη Λε-
τονία.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν 
από το θάνατό του, την 1η Ιουλίου, ο 
γιος του Κόλκερ είπε ότι οι αρχές δεν 
του είχαν πει εάν ο πατέρας του ήταν 
ακόμα ζωντανός. Το μόνο που ήξερε 
ήταν ότι ο επιστήμονας βρισκόταν σε 
ένα κελί. «Ο πατέρας μου δεν μπορεί 
να φάει, τρέφεται ενδοφλεβίως. Κάνει 
συνεχώς εμετό», είπε ο Μαξίμ.

«Στο στάδιο 4, ο καρκίνος του πα-
γκρέατος είναι μια θανατική ποινή», 
έγραψε η κόρη του Αλίνα Μιρόνοβα 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αλ-
λά το να αντιμετωπίζεται αυτό εντός 
των τειχών ενός κέντρου κράτησης, 
χωρίς την κατάλληλη ιατρική φροντί-
δα, σε αντίθεση με το σπίτι, είναι ό,τι 
χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν 
άνθρωπο».

Η κύρια εξειδίκευση του Κόλκερ 
ήταν τα φυσικά ηλεκτρονικά -μη γραμ-
μική οπτική, φασματοσκοπία και με-
τρολογία λέιζερ- και είχε συγγράψει 

και συνυπογράψει περισσότερες από 
100 επιστημονικές εργασίες.

Το πότε και πώς έγινε η υποτιθέ-
μενη προδοσία του παραμένει άγνω-
στο. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών 
του στην Κίνα «υπήρχε ένας υπάλλη-
λος της κρατικής υπηρεσίας ασφάλει-
ας δίπλα του όλη την ώρα», έγραψε ο 
γιος του. «Οι ομιλίες και οι συνομιλί-
ες στα αγγλικά ήταν απαγορευμένες». 

Σύμφωνα με τον γιο του, τον Μαξίμ 
Κόλκερ, ο επιστήμονας κατηγορείται 
ότι παρέδωσε στην Κίνα στοιχεία που 
συνιστούν κρατικά μυστικά.

Η σύλληψη ενός τόσο ανώτερου 
επιστήμονα έχει προκαλέσει εικασίες 
ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του Βλα-
ντιμίρ Πούτιν έχουν ξεκινήσει εκστρα-
τεία, για να κυνηγήσουν στοιχεία του 
καθεστώτος σε ευαίσθητες θέσεις. 

Ορισμένοι σημείωσαν την πρόσφατη 
σύλληψη του Βλαντιμίρ Μάου, επικε-
φαλής της Ρωσικής Προεδρικής Ακα-
δημίας Εθνικής Οικονομίας και Δη-
μόσιας Διοίκησης (RANEPA) και 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
της Gazprom, που θεωρείται πολιτι-
κός φιλελεύθερος, και τον υποβιβα-
σμό του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα, του 
αποτελεσματικού αναπληρωτή επικε-
φαλής των Ορθοδόξων.

Ο Ντμίτρι Κόλκερ, πέθανε τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου σε νοσοκομείο 
της Μόσχας, όπου μεταφέρθηκε από 
τη φυλακή όπου είχε οδηγηθεί.

«Η FSB σκότωσε τον πατέρα μου», 
γράφει σε δήλωσή του ο γιος του με 
κεφαλαία γράμματα. «Γνωρίζοντας σε 
τι κατάσταση βρισκόταν, τον έβγαλαν 
από το νοσοκομείο και τον έβαλαν σε 
φυλακή. Ευχαριστούμε χώρα μας… 
δεν επιτρέψατε καν στην οικογένειά 
μας να τον αποχαιρετήσει».

«Ο ανακριτής Μορόζοφ, οι δικα-
στές του Νοβοσιμπίρσκ και ολόκληρη 
η κρατική μηχανή -ελπίζω να λογοδο-
τήσετε για τις πράξεις σας», κατέληξε.

Ορισμένοι Ρώσοι επιστήμονες 
έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για 
προδοσία τα τελευταία χρόνια, επει-
δή φέρονται να έχουν διαβιβάσει ευ-
αίσθητο υλικό σε ξένους. Οι επικριτές 
του Κρεμλίνου λένε ότι οι συλλήψεις 
που πραγματοποιούνται συχνά στηρί-
ζονται σε αβάσιμους και παρανοϊκούς 
ισχυρισμούς, ορισμένοι σημειώνουν 
τη δίωξη του Κόλκερ μέσα σε αυτούς.

FSBΠΏΣ «ΣΚΌΤΏΣΕ» TON ΡΏΣΌ ΕΠΙΣΤΉΜΌΝΑ

Ο περίεργος θάνατος ενός φημισμένου επιστήμονα στη Μόσχα, 
ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του καθεστώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν

Του Γιώργου Στογιάννου 
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«Ο

ι ανάγκες είναι 
πολλές, οι τοπικές 
κοινωνίες έχουν 
ανάγκη για έργα 

ουσίας και πλέον, διανύοντας τον τρί-
το χρόνο μας ως Περιφερειακή αρ-
χή, πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά», 
ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Αττι-
κής-Πειραιώς κα Σταυρούλα Αντω-
νάκου, μιλώντας στην Today Press. 

n Πείτε μου, κα Αντωνάκου, για 
τα έργα που εκτελούνται στην Ατ-
τική. 
Είναι υποχρέωση όλων όσων ασχο-
λούμαστε με τα κοινά να αντιλαμβα-
νόμαστε καταρχήν τις ανάγκες γρή-
γορα, να ακούμε προσεκτικά τους 
ανθρώπους, αλλά και ως τοπική αυ-
τοδιοίκηση να «αγνοούμε» τις πολι-
τικές πεποιθήσεις προς όφελος των 
πόλεων και των πολιτών.

Αυτή τη στιγμή, με χρηματοδό-
τηση από την Περιφέρεια Αττικής, 
εκτελούνται έργα αλλά και χρημα-
τοδοτούνται δράσεις φορέων, άνω 
των 2 δις ευρώ!

Στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πειραιά έχουμε συνολικά 82 ενταγ-
μένα έργα, αλλά και χρηματοδοτή-
σεις με κοινωνικό πρόσημο, όπως η 
χρηματοδότηση του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου-Εστιατορίου στο Δήμο 
Περάματος, αλλά και Κέντρο Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης που προσφέ-
ρει υπηρεσίες όλο το χρόνο σε άστε-
γους συνανθρώπους μας.

n Ποια έργα δεν έχουν γίνει τό-
σα χρόνια; 
Ως περιφερειακή αρχή, πέραν των 
συνεχιζόμενων έργων τα οποία πα-
ραλάβαμε και ολοκληρώνουμε σε 
γρήγορους ρυθμούς, ξεκινήσαμε και 
έργα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ! 
Όπως τρία αντιπλημμυρικά κομβι-
κής σημασίας σε δήμους της Ενότη-
τας Πειραιά, αλλά και το μεγαλύτε-
ρο αθλητικό έργο μετά την ανέγερση 
του ΣΕΦ, τη δεκαετία του ’80.

Σε λίγες μέρες, με μεγάλη χαρά 
υπογράφεται η προγραμματική σύμ-
βαση για τη δημιουργία πέντε προτύ-
πων παιδικών χαρών ΑΜΕΑ.

Το συγκεκριμένο έργο το 
εμπνευστήκαμε, τη μελέτη την έκα-
ναν οι υπηρεσίες μας εξ ολοκλήρου, 
το χρηματοδοτήσαμε και σε λίγους 
μήνες θα ξεκινήσει η δημιουργία 
τους.

Έχοντας αντιμετωπίσει 2,5 χρό-
νια ως χώρα και ως ανθρωπότητα τε-
ράστιες δυσκολίες, συνεχίσαμε και 
συνεχίζουμε απρόσκοπτοι την προ-
σπάθειά μας για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών, αλλά και 

με έργα υποδομών θέλουμε να δια-
σφαλίσουμε και την προστασία της 
ζωής και των περιουσιών τους.

n Έχουν αναβαθμιστεί οι υπη-
ρεσίες στην Περιφέρεια Αττικής 
και αν ναι, πώς; 
Παράλληλα με τις υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας, καταφέραμε να αναβαθ-
μίσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους 
πολίτες, αλλά και το διάστημα της 
πανδημίας να δημιουργήσουμε ένα 
επιπλέον «δίχτυ» προστασίας με τους 
υγειονομικούς μας.

Ως υγειονομική αρχή λιμένα, 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, 
καταφέραμε σε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και την 

αμέριστη στήριξη του Περιφερειάρ-
χη Γ. Πατούλη, να δημιουργήσουμε 
υγειονομικό Terminal για να επα-
νεκκινήσει με ασφάλεια ο τουρισμός 
στη χώρα μας.

Ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή και 
στα δύο χρόνια πανδημίας δεν στα-
μάτησε ούτε μια μέρα να υποδέχεται 
πληρώματα, αλλά και τουρίστες από 
την κρουαζιέρα.

Παράλληλα, είχαμε και έχουμε 
και φέτος ρεκόρ αφίξεων ταξιδιω-
τών. Επίσης, η μεγαλύτερη ναυπη-
γοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα 
δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργία 
της αφού εφαρμόσαμε αυστηρά 
πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόστη-
καν εξαιρετικά από τους ιδιώτες και 
τις εταιρείες.

n Είναι επαρκής ο αριθμός εργα-
ζομένων στην Περιφέρεια Αττι-
κής; 

Η συμβολή της περιφέρειας ήταν και 
είναι κομβική, παρότι η υποστελέχω-
ση των υπηρεσιών μας που ξεπερ-
νάει το 50% των οργανικών θέσεων, 
μας δημιουργεί μεγάλες δυσλειτουρ-
γίες. Γι’ αυτό, ευχαριστούμε από καρ-
διάς τους εργαζομένους μας, οι οποί-
οι σε πολλές περιπτώσεις δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να μπορού-
με να πούμε στη μεγαλύτερη περιφέ-
ρεια της χώρας, όπου κατοικεί ο μί-
σος πληθυσμός της, ότι συμβάλουμε 
καθημερινά με έργα αλλά και υπη-
ρεσίες.

n Ποιες είναι οι προκλήσεις που 
έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα; 
Η Ελλάδα είχε και έχει να αντιμε-
τωπίσει μεγάλες προκλήσεις, θεω-
ρώ όμως ότι εάν η συνεργασία μετα-
ξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής 
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού εί-
ναι συνεχής και ουσιαστική, θα ανα-

βαθμίζουμε συνέχεια τις πόλεις μας 
αλλά και οι πολίτες, πλέον, θα απο-
κτήσουν εμπιστοσύνη στο σύστημα 
διοίκησης.

Ίσως η πιο σημαντική τομή που 
μπορεί να γίνει άμεσα, είναι ο εξορ-
θολογισμός νόμων, οι οποίοι δημι-
ουργούν επικαλύψεις αρμοδιοτή-
των.

Όταν άλλωστε γνωρίζεις ποια 
είναι η ευθύνη αρμοδιότητάς σου, 
τότε όλα απλοποιούνται και πολύ 
απλά κάνει ο καθένας τη δουλειά 
του. Χωρίς καθυστερήσεις γραφει-
οκρατίας που ορισμένες φορές εί-
ναι εξωπραγματικές, αλλά και χω-
ρίς να καθυστερούν έργα ζωτικής 
σημασίας.

Οδεύοντας στον τέταρτο και τε-
λευταίο χρόνο της θητείας μας, η δέ-
σμευσή μας παραμένει ίδια, όπως το 
2019, ότι θα συνεχίζουμε με λίγα λό-
για και πολλά έργα ουσίας.

ΣΤΑΥΡΌΥΛΑ ΑΝΤΏΝΑΚΌΥ
(ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ-ΠΕΙΡΑΙΏΣ)

«Συνεχίζουμε με λίγα 
λόγια και πολλά έργα»

Εάν η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης  α’ και β’ βαθμού 
είναι συνεχής και ουσιαστική, θα αναβαθμίζουμε συνέχεια τις πόλεις μας αλλά

και οι πολίτες, πλέον, θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στο σύστημα διοίκησης
Της Δήμητρας Κούτρα

Η Σταυρούλα 
Αντωνάκου
με τη δημοσιογράφο  
της Today Press, 
Δήμητρα Κούτρα.
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ΘΕΜΑ/16
Toυ Δημήτρη Φρέσκου

Ο
μπρέλα ισραηλινής τε-
χνολογίας κατά των 
τουρκικών μη επαν-
δρωμένων αεροσκα-

φών Bayraktar, πάνω από νησιά 
και άλλες κρίσιμες τοποθεσίες ανά 
την επικράτεια αναπτύσσει, όπως 
όλα δείχνουν, τους τελευταίους μή-
νες η Ελλάδα, υπό όρους άκρας 
μυστικότητας.

Το αμυντικό αντι-drone σύ-
στημα είναι προϊόν της ισραηλινής 
κρατικής αμυντικής βιομηχανί-
ας, βασισμένο στο «Drone Dome» 
της εταιρείας  Rafael Advanced 
Defense Systems και προσαρμο-
σμένο στο γεωγραφικό ανάγλυφο 
της Ελλάδας. 

Παρέχει προστασία αντι-UAV 
360 μοιρών, λειτουργεί σε συνθή-

κες παντός καιρού, είναι ανοικτής 
αρχιτεκτονικής, σε αυτοκινούμενη 
και σε σταθερή μορφή. Καθιστά 
δυνατό τον εντοπισμό απειλών, 
χρησιμοποιώντας ραντάρ και ένα 
στοιχείο νοημοσύνης σήματος που 
αναγνωρίζει και παρακολουθεί το 
σήμα-ίχνος, που εκπέμπεται από 
ένα εχθρικό drone κατά την πτήση.

Ο προηγμένος ηλεκτρο-οπτι-
κός αισθητήρας εμποδίζει τις εκπο-
μπές του απειλητικού drone και ου-
σιαστικά διακόπτει την επικοινωνία 
του με τον χειριστή του. 

Μέσω συστήματος ηλεκτρονι-

κών παρεμβολών, διακόπτεται το 
σήμα ελέγχου τηλεχειρισμού, πα-
ρεμβάλλεται η μετάδοση βίντεο 
στον χειριστή, όπως και το σήμα 
GNSS. Οι ηλεκτρονικές παρεμβο-
λές μπορούν να εκπεμφθούν ενα-
ντίον πολλαπλών στόχων και να 
εξασφαλίσει ολοκληρωμένη αε-
ροπορική εικόνα και βέλτιστη επί-
γνωση της κατάστασης.

Σε μια τέτοια περίσταση, ένα 
ή περισσότερα μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη καθίστανται άχρη-
στα, ανεξάρτητα από το αν συνεχί-
ζουν ή όχι να πετούν χωρίς έλεγχο 

ή αν πέφτουν στο έδαφος και δια-
λύονται.

Αντιμετώπιση των τουρκικών 
drones με ισραηλινή 
τεχνογνωσία
Το ισραηλινό σύστημα στην πράξη, 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησι-
μοποιώντας ακτίνες λέιζερ, «τυ-
φλώνει» και αναχαιτίζει τα τουρ-
κικά UAV, βγάζοντάς τα από το 
«παιχνίδι». Η πηγή λέιζερ, ισχύος 
7,5 kW, που βρίσκεται ενσωματω-
μένη στο ηλεκτροπτικό σύστημα 
επιτυγχάνει «ψήσιμο» του στόχου 
για χρόνο 8 δευτερολέπτων, με 
αποτέλεσμα να επιτρέπεται η δι-
αδοχική αντιμετώπιση ακόμη και 
σμηνών μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών σε πολύ ικανοποιητικές 

Πώς θα αναπτυχθεί η ασπίδα  
πάνω από το Αιγαίο

DRONE DOME
To φόβητρο που τυφλώνει
τα τουρκικά Bayraktar
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Ο ρόλος 
του Ισραήλ  
και η… μυστική 
ανάπτυξή του
στο Αιγαίο

To φόβητρο που τυφλώνει
τα τουρκικά Bayraktar

αποστάσεις και χρόνο.
Ωστόσο, το αμυντικό anti-UAV 

σύστημα δεν αποτελεί λύση κατάρ-
ριψης καθώς, κυρίως, εξασφαλίζει 
το κομμάτι της έγκαιρης προειδο-
ποίησης. Κατάρριψη ιπταμένων 
απειλών σε μέσα ύψη μπορεί να 
εξασφαλιστεί, σε συνεργασία με 
συστοιχίες κατευθυνόμενων βλη-
μάτων εδάφους-αέρος των  υφιστά-
μενων αντιαεροπορικών συστημά-
των του Ελληνικού Στρατού και της 
Πολεμικής Αεροπορίας.

Η συνεργασία με το ΙΣΡΑΗΛ  
για στρατιωτικό εξοπλισμό 
υψηλής τεχνολογίας
Αν και επισήμως η απόκτηση του 
συστήματος ισραηλινής τεχνολο-
γίας, που αποτελεί απάντηση στην 
ανάπτυξη της τουρκικής βιομηχανί-
ας Drone, δεν επιβεβαιώνεται, πα-
ραμένει γεγονός ότι Ισραήλ και Ελ-

λάδα συνεργάζονται στενά σε αυτόν 
τον τομέα. Θυμίζουμε ότι ισραηλινά 
drones υπάρχουν ήδη στην υπηρε-
σία των ελληνικών Ενόπλων Δυνά-
μεων, στη βάση της Σκύρου, ενώ οι 
ισραηλινές προτάσεις για την αντι-
στάθμιση της υπεροχής της Τουρκί-
ας στον τομέα των drones είναι ήδη 
γνωστές εδώ και ένα χρόνο, αποτε-
λώντας εξαρχής «ενδεδειγμένη και 
ώριμη λύση» για τους επιτελείς του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην 
προσπάθεια της χώρας να συμβαδί-
σει με τις εξελίξεις.

Στην έκθεση αμυντικής βιομη-
χανίας DEFEA 2021, οι εκπρόσω-
ποι της Rafael Advanced Defense 
Systems είχαν παρουσιάσει στην 
πρότασή τους μια τυπική σύνθεση 
5 συστημάτων, εγκατεστημένων 
σε αντιπροσωπευτικές θέσεις από 
τη Θράκη μέχρι τη Ρόδο, που δη-
μιουργούσαν ένα επαρκές πλέγμα 
ασφαλείας έγκαιρης προειδοποίη-
σης και προστασίας των ανατολικών 
συνόρων. 

Η επίδοση του συστήματος αντι-
UAV ανέρχεται σε 80 χλμ. μέσω 
των ραντάρ, ενώ μέσω του παθητι-
κού συστήματος SIGINT/RF, η επί-
δοση αυξάνεται στα 130 χλμ. Μικροί 

στόχοι μεγέθους drone αποκαλύ-
πτονται σε απόσταση πλέον των 3,5 
χλμ., ενώ η ακριβής αναγνώριση μέ-
σω του ηλεκτροπτικού συνόλου εξα-
σφαλίζεται σε απόσταση 3 χλμ.

Με πέντε συστήματα βάσεων 
Drone Dome, σύμφωνα με τους κα-
τασκευαστές, επιτυγχάνεται εξάλει-
ψη της τουρκικής drone απειλής. 

Η Βρετανία πρώτος 
πελάτης και το… κόστος  
Αν οι πληροφορίες για την ανάπτυ-
ξη του συστήματος στο Αιγαίο επι-
βεβαιωθούν, πρόκειται για μία ακό-
μα σημαντική επένδυση στην άμυνα 
της χώρας. Ενδεικτικά, ο βρετανι-
κός στρατός δαπάνησε 20 εκατομ-
μύρια δολάρια για την αγορά έξι τέ-

τοιων ευέλικτων συστημάτων Drone 
Domes, τον περασμένο Αύγουστο.

Η ανάπτυξη ενός εκ των συστη-
μάτων εφαρμόστηκε σε επιχειρησι-
ακό πεδίο στην προστασία του αερο-
δρομίου Gatwick του Λονδίνου και 
αυτό όχι στην Ant-UAV, αλλά στην 
anti-Drone εκδοχή του. Στο Gatwick 
είχαν σημειωθεί σημαντικά προβλή-
ματα ασφαλείας το Δεκέμβριο του 
2021. Τότε, όλες οι πτήσεις είχαν 
ακυρωθεί με τα αεροσκάφη να πα-
ραμένουν στο έδαφος για 36 ώρες, 
όταν αδίστακτος χειριστής drone ει-
σέβαλε στον εναέριο χώρο του αερο-
δρομίου, προκαλώντας χάος και κα-
ταστρέφοντας τα χριστουγεννιάτικα 
ταξιδιωτικά σχέδια εκατοντάδων χι-
λιάδων Βρετανών επιβατών.

Θορυβημένοι  
οι Τούρκοι  
που βλέπουν πλήγμα 
στην «πολεμική» τους 
βιομηχανία
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

Ο δήμος μας  
είναι ευρωπαϊκός 

Σ
τα έργα πνοής που 
έχουν προγραµµατι-
στεί σε συνεργασία µε 
την κεντρική διοίκη-

ση, έργα που όπως χαρακτηρι-
στικά λέει θα ενισχύσουν έντονα 
την τοπική οικονοµία, αναφέρε-
ται ο ∆ήµαρχος Ραφήνας-Πικερ-
µίου κος Ευάγγελος Μπουρνούς, 
µιλώντας στην Today Press.  

Mάλιστα, δίνει ιδιαίτερη ση-
µασία στη δηµιουργία του Παρα-
λιακού Πεζόδροµου, που όπως λέ-
ει, θα αναβαθµίσει ουσιαστικά και 
αισθητικά το παράκτιο µέτωπο της 
περιοχής. Επίσης, υποστηρίζει ότι 
«είναι η δεύτερη φορά που η δη-
µοτική µας παράταξη έλαβε ψήφο 
εµπιστοσύνης από τους δηµότες 
µας. Έτσι, µας δόθηκε η δυνατότη-
τα του χρόνου να σχεδιάσουµε και 
να υλοποιήσουµε τα µεγάλα έρ-
γα, που θέλουµε όλοι για τον τό-
πο µας». Ακολουθεί η συνέντευξη: 

n Υπάρχει µια σειρά από µεγά-
λα έργα που προγραµµάτισε και 
σχεδίασε η δηµοτική αρχή και 
πέτυχε τη χρηµατοδότηση από 
την κεντρική διοίκηση. Πόσο 
αλλάζουν Ραφήνα και Πικέρµι 
αυτές οι παρεµβάσεις;  

Έργα προϋπολογισµού άνω 
του 1 δισ. 200 χιλιάδων ευρώ, τα 
οποία έχουν µελετηθεί, προγραµ-
µατιστεί, πολλά από αυτά δηµο-
πρατηθεί και κάποια εξ αυτών βρί-
σκονται στο στάδιο υλοποίησης, 
δηµιουργούν µια πόλη µε πραγ-
µατικά ευρωπαϊκές υποδοµές, µια 
πόλη που έρχεται από το µέλλον. 

Αναφέρω επιγραµµατικά και 
συνοπτικά: Το αποχετευτικό δί-
κτυο, το µοναδικό στα Βαλκάνια 
παραολυµπιακό κέντρο, τα έργα 
αποκατάστασης στις πυρόπληκτες 
περιοχές, το κρίσιµο αντιπληµµυ-
ρικό έργο για τη διευθέτηση του 
Μεγάλου Ρέµατος, η ΜΕΒΑ, οι 
επεκτάσεις του προαστιακού και 
της Αττικής Οδού.

Θα ήθελα, επίσης, να σταθώ 
στην ένταξη στο σχέδιο πόλης των 
πυρόπληκτων περιοχών µέσω του 
Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδια-
σµού, στις πολεοδοµικές µελέτες 
στο Πικέρµι αλλά και στην υπό-
λοιπη Ραφήνα, καθώς και στο νέο 
τοπικό χωρικό σχέδιο, δηλαδή, τη 
διάδοχη κατάσταση των ΓΠΣ, που 
εκπονεί η κεντρική κυβέρνηση µε 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ως πολιορκητικό κριό 
για τον εκσυγχρονισµό των χρήσε-
ων γης, σε µια ραγδαία αναπτυσ-

«Τα µεγάλα και µικρά έργα που υλοποιούµε χαρακτηρίζουν
µια περιοχή, που έρχεται από το µέλλον»

Της ∆ήµητρας Κούτρα
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O Βαγγέλης 
Μπουρνούς

µε τη δηµοσιογράφο  
της Today Press, 

∆ήµητρα Κούτρα.

σόµενη περιοχή που φιλοξενεί το 
δεύτερο λιµάνι της χώρας.            

Όλα αυτά, παράλληλα µε άλ-
λα µικρότερα έργα, δηµιουργούν 
προδιαγραφές ευρωπαϊκής προο-
πτικής για τον τόπο µας.  

n  Έχει ανακοινωθεί ότι έρχε-
ται στο δήµο σας το φυσικό αέ-
ριο µε πρόσµιξη υδρογόνου. Πο-
λύ πρωτοποριακό και καινοτόµο 
έργο που ξεπερνά τα ελληνικά 
σύνορα και αντιστοιχεί στο ευ-
ρωπαϊκό µέλλον για ολόκληρο 
τον κόσµο. Πώς φθάσατε σε αυ-
τόν τον σχεδιασµό και το απο-
τέλεσµα;

Είµαστε από τα ιδρυτικά µέλη 
της ∆ΕΣΦΑ, αλλά είµασταν χρόνια 
τώρα έξω από τον κεντρικό σχεδια-
σµό.  Απετέλεσε, λοιπόν, απόλυτη 
προτεραιότητα της δηµοτικής αρχής 
πριν έρθουν οι δραµατικές αλλαγές 
µε τον πόλεµο στην Ουκρανία που 
έχουν οδηγήσει στην ενεργειακή 
κρίση, να εντάξουµε στο σχεδια-
σµό το ∆ήµο Ραφήνα-Πικερµίου.

Μάλιστα, η εφαρµογή του πρω-
τοποριακού προγράµµατος, όπως 
είπατε, µε την πρόσµιξη φυσικού 
αερίου µε υδρογόνο, που σε δεύ-
τερο χρόνο θα γίνει πράσινο υδρο-
γόνο, θα παράγεται δηλ. από ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας, θα 
βοηθήσει ώστε να αποκτήσου-
µε µια ενεργειακή αυτοτέλεια και 
ένα µικρότερο λειτουργικό κόστος 
των υποδοµών στον τόπο µας. 

Ταυτόχρονα, µε τη σχεδιαζόµε-
νη ΜΕΒΑ το παραγόµενο βιοαέ-
ριο θα εισέρχεται µέσα στο σύστη-
µα, ώστε να προχωρήσουµε ακόµη 
πιο µπροστά αυτό που αποκαλούµε 
πράσινη ενέργεια.   

n Ο παραλιακός πεζόδροµος 
που υλοποιείται στη Ραφήνα, 
στα πλαίσια του έργου αποκα-
τάστασης των υποδοµών στην 
πυρόπληκτη περιοχή, έχει κερ-
δίσει τα βλέµµατα όλων. Πώς 
προέκυψε η αισθητική αυτή 
αναβάθµιση του παράκτιου µε-
τώπου;

Η καταστροφική φωτιά του 
2018, σηµείο αναφοράς σε παγκό-
σµιο επίπεδο για τον τόπο µας -και 
ειλικρινά µακάρι να µην είχε συµ-
βεί τίποτε απ’ όλα αυτά- υπήρξε και 
έναυσµα ανανέωσης για ποιοτική, 
περιβαλλοντική και πολεοδοµική 
αναβάθµιση της περιοχής µας. 

Θέλοντας να επαναφέρουµε το 
χαρακτήρα αναψυχής που έχει χά-
σει η χιλιοτραγουδισµένη Ραφήνα 
των δεκαετιών του ’50, ’60 και του 

’70, αξιοποιούµε µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα κονδύλια που εξα-
σφαλίστηκαν για την αποκατάστα-
ση των υποδοµών στην πυρόπλη-
κτη περιοχή. 

Έτσι, µεταξύ άλλων, µας δόθη-
κε η ευκαιρία να σχεδιάσουµε µαζί 
µε την κεντρική διοίκηση ένα όµορ-
φο παραλιακό πεζόδροµο, που θα 
αναδείξει το εντυπωσιακό ανάγλυ-
φο της περιοχής, το οποίο θα ξεκινά 
από το λιµάνι της Ραφήνας και θα 
φθάνει µέχρι και τον Άγιο Ανδρέα. 

Ταυτόχρονα, ως δηµοτική αρχή 
µε δική µας πρωτοβουλία και χρη-
µατοδότηση θα σχεδιάσουµε αντί-
στοιχο πεζόδροµο από το Πάρκο 
Καραµανλή έως την Αρτέµιδα.

Σε συνδυασµό µε τις υπόλοι-
πες παρεµβάσεις, σε όλα τα πλάτη 
και µήκη του ∆ήµου µας, την πο-
λεοδοµική τάξη και τα έργα υπο-
δοµής που αναφέραµε νωρίτερα, 
φτιάχνουµε έναν τόπο στον οποίο 
αξίζει να ζουν οι πολίτες.  

n Τρία χρόνια µετά την εκλογή 
σας. Σε ποιο σηµείο βρίσκετε η 
∆ιοίκησή σας;   

Είναι η δεύτερη φορά που η 
δηµοτική µας παράταξη έλαβε ψή-
φο εµπιστοσύνης από τους δηµότες 
µας. Έτσι, µας δόθηκε η δυνατότη-
τα του χρόνου να σχεδιάσουµε και 
να υλοποιήσουµε τα µεγάλα έργα 
που θέλουµε όλοι για τον τόπο µας.

Τρία χρόνια µετά, βρισκόµαστε 
πραγµατικά στην υλοποίηση ενός 
στρατηγικού σχεδιασµού που κατα-
τάσσει το ∆ήµο µας ανάµεσα στους 
ευρωπαϊκούς ∆ήµους.   

n  Τα δύο σηµαντικότερα προ-
βλήµατα που καταγράφονται 
στους δήµους είναι η ενεργει-
ακή ακρίβεια και η διαχείριση 
των απορριµµάτων. Πώς προτί-
θεστε να τα αντιµετωπίσετε;

Καταρχήν, µε την πλήρη αντι-
κατάσταση του δικτύου οδοφω-
τισµού, το 2019, έχουµε πετύχει 
µείωση κατά 74% της συγκεκρι-
µένη δαπάνης, µειώνοντας εντυ-
πωσιακά το ενεργειακό κόστος στο 
∆ήµο µας.

Παράλληλα, σε ένα µεγά-
λο µέρος των δηµοτικών κτηρίων 
βρίσκονται σε εξέλιξη προγράµ-
µατα ενεργειακής αναβάθµισης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα το 
πρόγραµµα που υλοποιείται για 
την ενεργειακή αναβάθµιση του 
∆ηµαρχιακού Κτηρίου Ραφήνας, 
σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Αττικής,  το οποίο οδηγεί σε ενερ-
γειακή εξοικονόµηση κατά 98%. 

Ταυτόχρονα, έχουµε στο άµεσο 
προγραµµατισµό µας την ανάπτυ-
ξη φωτοβολταϊκών συστοιχιών µε 
το σύστηµα net metering, ώστε να 
µειώσουµε τη δαπάνη, παράγοντας 
ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές.

Όσον αφορά στη διαχείριση 
απορριµµάτων, αποδείξαµε ότι προ-
χωράµε στην επόµενη µέρα. 

Αναδειχτήκαµε πρώτοι στη 
συλλογή βιοαποβλήτων ανάµεσα 
σε 66 ∆ήµους της Αττικής και δεύ-
τεροι συνολικά στην ανακύκλωση, 
ενώ προβλέπω και ευελπιστώ ότι 
το 2023 θα ανεβούµε στην πρώτη 
θέση. 

Και αυτό το λέω καθώς εφαρ-
µόζουµε και υλοποιούµε το σχεδι-
ασµό µε βάση µια µακροχρόνια 
στρατηγική, η οποία σχετίζεται µε 
την εκπαίδευση και µε την εµπιστο-
σύνη µεταξύ της δηµοτικής αρχής 
και των πολιτών µε την ανακύκλω-
ση, ώστε να σταµατήσουµε πραγ-
µατικά αυτό που έρχεται από το πα-
ρελθόν, το θάψιµο των σκουπιδιών.

Ώστε µε την αξιοποίηση των 
ανακυκλώσιµων υλικών, λειτουρ-
γώντας στο πλαίσιο της κυκλικής 
οικονοµίας, να προστατεύσουµε και 
να κληροδοτήσουµε ένα καλύτερο 
περιβάλλον στα παιδιά µας. 

«Η εφαρμογή του 
πρωτοποριακού 

προγράμματος, με την 
πρόσμιξη φυσικού 

αερίου με υδρογόνο, που 
σε δεύτερο χρόνο θα 

γίνει πράσινο υδρογόνο 
θα παράγεται δηλ. από 

ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, θα βοηθήσει 
ώστε να αποκτήσουμε 

μια ενεργειακή 
αυτοτέλεια και ένα 

μικρότερο λειτουργικό 
κόστος των υποδομών 

στον τόπο μας» 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/



Ο Δήμος Μεταμόρφωσης απο-
φάσισε πριν από μερικούς μήνες 
να εγκαταστήσει στην πόλη έναν 
αερομεταφερόμενο θόλο-μπαλό-
νι, ώστε να αποκτήσει έναν ακό-
μα κλειστό αθλητικό χώρο που 
τόσο ανάγκη είχε. Όμως, πα-
ρά τις προσπάθειες της διοίκη-
σης, αυτό ακόμα δεν έχει κατα-
στεί εφικτό, καθώς στις περιοχές 
που ήταν να τοποθετηθεί υπήρ-
χαν αντιδράσεις.    Έτσι φτάσαμε 
στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβού-
λιο, όπου ο δήμαρχος Μεταμόρ-
φωσης, κος Στράτος Σαραούδας 
ενημέρωσε το Σώμα ότι ρωτήθη-
καν οι σύλλογοι και όσοι είναι κο-
ντά στο 2ο Λύκειο, που ολοκλη-

ρώνεται σε λίγες εβδομάδες, και 
τάχθηκαν υπέρ στην κατασκευή 
εκεί του νέου κλειστού γυμναστη-
ρίου. Επίσης, ο δήμαρχος ανακοί-
νωσε πως επειδή ο χώρος ανήκει 
στην ΚΤΥΠ, ενημέρωσε τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο και πήρε 
και από εκεί τη θετική απάντηση 

για να προχωρήσει η εγκατάστα-
ση του μπαλονιού.   

Στη συνέχεια, όμως, τονίστη-
κε από την αντιπολίτευση ότι στην 
εισήγηση που ετοίμασαν οι υπηρε-
σίες του δήμου αναφέρεται χαρα-
κτηριστικά πως για να προχωρή-
σει η εγκατάσταση του μπαλονιού, 

θα πρέπει να πάρει θετική από-
φαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΚΤΥΠ. Ο δήμαρχος απάντη-
σε πως για να πάρει απόφαση το 
Δ.Σ. της ΚΤΥΠ πρέπει να του 
στείλει ο δήμος ότι έχει αποφασί-
σει να τοποθετηθεί στο 2ο Λύκειο 
το μπαλόνι και μετά να το εγκρί-
νουν από την ΚΤΥΠ. 

 Η αντιπολίτευση επέμεινε 
πως δεν μπορεί να παρθεί κά-
ποια απόφαση χωρίς το Δ.Σ. της 
ΚΤΥΠ, έτσι αποφασίστηκε να 
εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος Μετα-
μόρφωσης από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να καταθέσει στο Δ.Σ. της 
ΚΤΥΠ την πρόταση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.
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του Πέτρου Κουβάτσου

Θύματα 
των ανατιμήσεων 
και οι δήμοι- 
Το παράδειγμα 
του Βύρωνα 

Ταραγμένα
εργασιακά νερά 
στο Δήμο Αγίας
Παρασκευής 

Την έντονη αντίδραση των εργαζομένων 
Καθαριότητας στον Πολιτιστικό και Αθλη-
τικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής προκάλεσε η απόφαση, την οποία 
πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομι-
κού Προσώπου, να ασκηθεί έφεση στη δι-
καστική ετυμηγορία που επιβάλλει καταβο-
λή δεδουλευμένων και Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ). Σε ανακοίνωση του 
προσωπικού, την οποία κοινοποίησε ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων του Δήμου (ΣΕΔΑΠ), 
γίνεται λόγος για «ντροπιαστική απόφαση 

προσφυγής», που «πρέπει να ανακληθεί» 
και καλούν οι εργαζόμενοι τη Διοίκηση του 
ΠΑΟΔΑΠ να μην προχωρήσει σε έφεση, 
τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής να παρέμ-
βει, να δώσει λύση ώστε να μην ασκηθεί 
έφεση και να τακτοποιηθεί η πληρωμή των 
εργαζομένων και όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους να στηρίξουν τις εργαζόμενες 
(παρόλο που μέλη τους στο Δ.Σ. του ΠΑΟ-
ΔΑΠ ψήφισαν ομόφωνα την εισήγηση του 
Προέδρου), να πάρουν θέση και να ζητή-
σουν να δικαιωθούν οι εργαζόμενες.

Ό
σοι παρακο-
λουθείτε τα 
θεσμικά της 
αυτοδιοίκη-

σης, θα γνωρίζετε για τη 
μεγάλη αναστάτωση που 
έχει δημιουργηθεί εδώ 
και κάποιες ημέρες στα 
δημοτικά συμβούλια της 
χώρας, από το νομοσχέδιο 
που αφαιρούσε το δικαίω-
μα στην αντιπολίτευση να 
θέτει κατεπείγοντα θέμα-
τα προ Ημερησίας Διάτα-

ξης, λόγω «διατάραξης της 
εύρυθμης λειτουργίας του 
δημοτικού συμβουλίου».

Σε μια προσπάθεια 
να μετριάσει τις αντιδρά-
σεις, ο αρμόδιος υπουργός 
Εσωτερικών, κος Μάκης 
Βορίδης κατέθεσε νομο-
θετική βελτίωση όπου «48 
ώρες πριν από τη σύνταξη 
της πρόσκλησης του προέ-
δρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου προς τα μέλη του, 
για να προσέλθουν στη 

συνεδρίαση, δίνει τη δυ-
νατότητα στους επικεφα-
λής των παρατάξεων να 
υποβάλουν αίτημα, ώστε 
να συμπεριληφθεί ένα 
θέμα στην ημερησία διά-
ταξη». Έτσι, συμπέρανε ο 
κος Βορίδης «γίνεται ολο-
κληρωμένη στάθμιση των 
δικαιωμάτων της μειοψη-
φίας, αλλά και ταυτόχρονα 
της εύρυθμης λειτουργίας 
του Δημοτικού Συμβουλί-
ου».

Βρήκε τη χρυσή τομή… για τα 
δημοτικά συμβούλια ο Μ. Βορίδης 

Στον αστερισμό του... μπαλονιού ζει για μήνες η  Μεταμόρφωση

Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν οι δήμοι της χώρας εί-
ναι ανατιμήσεις στην αγορά και 
στην εκτέλεση των δημοτικών τε-
χνικών έργων. Συγκεκριμένα, σε 
παύση εργασιών εξαιτίας της εκτί-
ναξης των τιμών στα υλικά κατα-
σκευής, αλλά και στο κόστος της 
ενέργειας, προχωρούν εργολάβοι 
που ανέλαβαν, μέσω διαγωνισμών, 
δεκάδες δημόσια έργα σε δήμους 
όλης της χώρας. Χαρακτηριστική 
είναι η δήλωση που έκανε ο δή-
μαρχος Βύρωνα, κος Γρηγόρης Κα-
τωπόδης, ο οποίος περιγράφει την 
κατάσταση, σημειώνοντας: «Είναι 
απαραίτητο η κυβέρνηση να προ-
χωρήσει άμεσα στην έκδοση από-
φασης, που θα προβλέπει νέες, ρε-
αλιστικές αναθεωρήσεις τιμών για 
όλες τις εργασίες. Είναι αναγκαίο 
να ληφθεί μέριμνα, ώστε το ανα-
θεωρημένο προς τα πάνω κόστος, 
να καλυφθεί από τα προγράμμα-
τα που χρηματοδοτούν τα έργα των 
δήμων και όχι από ίδιους πόρους 
αυτών. Το πρόβλημα αυτό αντιμε-
τωπίζει και ο Δήμος μας, που γίνε-
ται αποδέκτης αιτημάτων για παρά-
ταση των έργων που εκτελούνται 
ήδη από τους εργολήπτες. Η υπο-
χρεωτική αυτή παράταση για 6 μή-
νες, προβλέπεται στην  παρ.1 του 
άρθρου 153 του Ν4938/2022». Βέ-
βαια τώρα τον έπιασε ο πόνος τον 
δήμαρχο που έχει εισβολή Πούτιν 
στην Ουκρανία. Πριν, τί έκανε;



Μετά τη Θεσσαλονίκη και ο δήμος 
Αλίμου πήρε έντονη μυρωδιά από το Χό-
λιγουντ. Πιο συγκεκριμένα, όσοι βρέθη-
καν αυτές τις ημέρες στον παραλιακό δή-
μο της Νότιας Αθήνας είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν γυρίσματα της τρί-
της ταινίας του «Γάμος αλά Ελληνικά».
Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιή-
θηκαν σε μια βίλα στο Πανί, στην «Ακτή 
του Ήλιου» και στο Bolivar.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι παραγωγοί της 
πολυδάπανης ταινίας επέλεξαν τον Άλι-
μο για να γυρίσουν τις σκηνές, καθώς 

στην έρευνά τους σε όλες τις παραλίες 
της Αθηναϊκής Ριβιέρας κατέληξαν στην 
«Ακτή του Ήλιου», γιατί τηρούσε όλες 
τις απαραίτητες προδιαγραφές. Βέβαια, 
καταλυτικός ήταν ο ρόλος του δημάρ-
χου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, ο οποί-
ος πολλές μέρες πριν τα γυρίσματα είχε 
συναντηθεί με τους παραγωγούς. Επέλε-
ξαν τον Άλιμο, λόγω της γρήγορης αντα-
πόκρισης του Δήμου, ο οποίος χορήγησε 
όλες τις απαραίτητες άδειες σε ελάχιστο 
χρόνο μέσα από το film office που τα τε-
λευταία χρόνια έχει δημιουργήσει.
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Άνω κάτω  
ο Δήμος Κηφισιάς
...για το κουλουάρ στο Ζηρίνειο! 

Σε «έξυπνη» πόλη θα μετατραπεί η Ελευσίνα, καθώς η δημοτική 
Αρχή ανακοίνωσε ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» δύο έργα, τα οποία θα αναβαθμίσουν την πόλη τόσο 
ενεργειακά όσο και τεχνολογικά.

Πρόκειται για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, 
προϋπολογισμού €849.309,01, και τη δημιουργία του Smarttech 
Elefsina, δηλαδή ενός «έξυπνου κόμβου» νέων τεχνολογιών, 
ψηφιοποίησης και καινοτομίας του δήμου, προϋπολογισμού 
€1.113.768,00. Τα έργα αυτά αναμένεται να συντελέσουν 
καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, στην αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων από το δήμο και στην παροχή ποιοτικότερων ψηφιακών 
υπηρεσιών σε τομείς της αστικής λειτουργίας.

Θα πάνε για Σ. Ξαρχάκο 
και θα ακούσουν... 
Καραμανλή στο Περιστέρι 
Μια μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον τεράστιο Σταύρο 
Ξαρχάκο έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 11/7 ο 
Δήμος Περιστερίου.  

Η εκδήλωση θα γίνει στο Άλσος Περιστερίου 
με δωρεάν είσοδο και θα τραγουδήσουν σπουδαίοι 
καλλιτέχνες: Ελένη Βιτάλη, Χρήστος Θηβαίος, Κώστας 
Μακεδόνας, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας και 
Ηρώ Σαΐα. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία και σίγουρα όσοι 
βρεθούν στο συγκεκριμένο Άλσος, που είναι ίσως το 
ομορφότερο της Αττικής, θα περάσουν καταπληκτικά. 

Το εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι την τιμητική 
εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό του ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Θυμίζουμε 
βέβαια, ότι από το 2000 έως το 2004 ο Σταύρος 
Ξαρχάκος είχε διατελέσει Ευρωβουλευτής της Ν.Δ.

«Άρωμα» Χόλιγουντ 
στο Δήμο Αλίμου 

Smarttech Elefsina

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυ-
τή τη στιγμή στο Δήμο Κηφισιάς 
-και δεν αστειευόμαστε- είναι 
ένα κουλουάρ. Συγκεκριμέ-
να, για να μπορέσει να αγωνι-
στεί η ομάδα της Κηφισιάς στην 
Super League 2 ήταν απαραί-
τητο να μεγαλώσει ο αγωνι-
στικός χώρος του γηπέδου στο 
Δημοτικό Στάδιο Ζηρίνειο. Ο 
δήμος αποφάσισε να ικανοποι-
ήσει την ομάδα και προχώρησε 
στην επέκταση του γηπέδου ξη-
λώνοντας ένα κουλουάρ από το 
στίβο που υπάρχει περιμετρικά 
του γηπέδου. Μετά από αυτή 

την απόφαση του δήμου, υπήρ-
ξε ένα ατελείωτο γαϊτανάκι ανα-
κοινώσεων, όπου εκτός από τις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης 
που βρήκαν υλικό για να «χτυ-
πήσουν» τη διοίκηση Θωμά-
κου και όλους τους αθλητικούς 
συλλόγους της περιοχής, είχαμε 
παρέμβαση και από τον χρυσό 
Ολυμπιονίκη μας, Μίλτο Τεντό-
γλου, να καταδικάζει αυτή την 
ενέργεια.     

Το θέμα έφτασε και στα δι-
καστήρια, όπου το Πρωτοδι-
κείο Αθηνών απέρριψε το αί-
τημα για έκδοση προσωρινής 

διαταγής απαγόρευσης των έρ-
γων επέκτασης του αγωνιστικού 
χώρου του Ζηρινείου, δικαιώνο-
ντας ουσιαστικά το δήμο.

Όμως, η διοίκηση, που προ-
φανώς δεν περίμενε να υπάρ-
ξουν όλες αυτές οι αντιδράσεις, 
εξετάζει μία εναλλακτική λύση 
προκειμένου να συνυπάρξουν 
στο Ζηρίνειο Στάδιο ο κλασικός 
αθλητισμός και το ποδόσφαιρο. 
Η λύση είναι η δημιουργία εξω-
τερικά έκτης διαδρομής, όπως 
μας ενημέρωσε η πρόεδρος του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δ. Βικέλας», Νίνα-Α-
σπασία Βλάχου.
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Π
αρά τις δύσκολες οικο-
νομικές συνθήκες που 
επικρατούν διεθνώς, 
αρκετές είναι οι επι-

χειρηματικές συμφωνίες που λαμ-
βάνουν σάρκα και οστά επί ελλη-
νικού εδάφους. 

Το σενάριο των προώρων εκλο-
γών, ο υψηλός πληθωρισμός αλλά 
και η άνοδος του κόστους χρήματος, 

δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις επι-
χειρηματικές συμφωνίες που λαμ-
βάνουν χώρα τους τελευταίους μή-
νες. 

Αυτό οφείλεται αφενός μεν στις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομί-
ας, αλλά και στα σημαντικά κεφά-
λαια που θα εισέλθουν στη χώρα 
μας από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μάλιστα, την Παρασκευή, 8 

Ιουλίου -το κείμενο γράφτηκε νω-
ρίτερα- μία ακόμη αναβάθμιση «έκ-
πληξη» του αξιόχρεου της χώρας, 
μια βαθμίδα κάτω από την ελάχι-
στη επενδυτική, αναμένεται από τον 
τρίτο μεγαλύτερο οίκο αξιολόγησης, 
την αμερικανική Fitch.

Αναβάθμιση της οικονομίας 
Οι πληροφορίες που φτάνουν τις 

τελευταίες ημέρες στην Αθήνα θέ-
λουν τον τρίτο μεγαλύτερο οίκο αξι-
ολόγησης να κάνει άμεσα αυτό που 
δεν έκανε τον Ιανουάριο, κατά την 
πρώτη αξιολόγηση της οικονομίας 
για το 2022: Να προχωρήσει δηλα-
δή στην αναβάθμιση κατά μια βαθ-
μίδα της πιστοληπτικής ικανότητας 
της οικονομίας από τη βαθμίδα ΒΒ 
στη βαθμίδα ΒΒ+, αλλάζοντας ταυ-

Η ισχύς εν τη ενώσει στην ελληνική επιχειρηματική
αγορά παρά την διεθνή οικονομική κρίση

BIG DEALS 



23
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR

EE

τόχρονα την προοπτική της οικονο-
μίας, από «θετική» σε «σταθερή». 

Στην εξέλιξη αυτή συνηγορούν 
η ανάκαμψη τύπου V της ελληνικής 
οικονομίας, με ανάπτυξη που έφτα-
σε το 2021 το 8,3%, η απροσδόκητη 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% το πρώ-
το τρίμηνο του 2022 και η προοπτι-
κή να ξεπεράσει το 3% σε επίπεδο 
έτους. Θα βοηθήσει, επίσης, το γε-
γονός ότι το χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ μειώθηκε από το 206,3% το 
2020, στο 193,3% το 2021 και θα 
αποκλιμακωθεί περαιτέρω στο 
185% το 2022. 

Μέχρι στιγμής, οι αναβαθμί-
σεις της πιστοληπτικής ικανότητας 

της Ελλάδας μια 
θέση κάτω από την επενδυτική 

βαθμίδα, είναι δύο από μεγάλους 
οίκους, οι οποίοι είναι αποδεκτοί 
και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, αλλά και από δύο μικρό-
τερους. Από τους μεγάλους οίκους, 
έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα η 
Standard & Poor’s (ΒΒ+) τον πε-
ρασμένο Απρίλιο και η DBRS (ΒΒ 
High) το Μάρτιο. Από τους μικρό-
τερους οίκους, είχαμε στις 20 Ιουνί-
ου την αναβάθμιση της οικονομίας 
στη βαθμίδα ΒΒ+ από τον ιαπωνι-
κό οίκο R&I και αρκετά νωρίτερα το 
Σεπτέμβριο του 2021, από τον γερ-
μανικό οίκο αξιολόγησης, Scope 
Ratings.

Οι επιχειρηματικές συμφωνίες
Δεκάδες είναι οι επιχειρηματικές 
συμφωνίες που έχουν λάβει χώρα 
από τις αρχές του έτους. 

Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή στον 
κατασκευαστικό κλάδο με το σχή-
μα των εφοπλιστών Μπάκου, Καϋ-
μενάκη να αγοράζουν το 31,7% της 
Intrakat από την Intracom, με τιμή 
€2,95 ανά μετοχή.

Δύο μήνες νωρίτερα, οι ίδιοι εί-
χαν πουλήσει τη συμμετοχή τους 
στην Ελλάκτωρ στη Motor Oil, η 
οποία και αγόρασε το 75% των ΑΠΕ 
του κατασκευαστικού ομίλου έναντι 
750 εκατ. ευρώ.

Μία ακόμη σημαντική εξαγορά 
στον τομέα της ενέργειας έλαβε χώ-
ρα το τελευταίο διάστημα. Η ΔΕΗ 

Ανανεώσιμες απέκτησε το χαρτοφυ-
λάκιο ΑΠΕ της Volterra.

Η αξία της συναλλαγής έφτασε 
τα 133 εκατ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να εί-
ναι η πρώτη φορά που καταφέρνει 
να ολοκληρώσει μια τέτοιου μεγέ-
θους κίνηση εξαγοράς. Με τη συ-
ναλλαγή, η ΔΕΗ αποκτά ένα χαρ-
τοφυλάκιο έργων ισχύος άνω των 
110MW. Όμως, εκτός από τις κατα-
σκευές ενδιαφέρον υπάρχει και για 
άλλους κλάδους.

Στις ασφάλειες, η Allianz αγο-
ράζει έναντι υψηλού τιμήματος 
(€7,80 ανά μετοχή) την Ευρωπαϊ-
κή Πίστη.  Επισημαίνεται ότι ο γερ-
μανικός ασφαλιστικός κολοσσός 
έχει υπογράψει ήδη συμφωνία με 
τους βασικούς μετόχους της Ευρω-
παϊκής Πίστης, για να αποκτήσει 
συνολικά 19.181.256 μετοχές, που 
αντιπροσωπεύουν 72,27% του με-
τοχικού κεφαλαίου.

Τη δημιουργία ενός ισχυρού 
ομίλου στην πληροφορική που 
στη βάση του θα έχει το systems 
integration, τον τομέα δηλαδή που 
δραστηριοποιείται η BYTE, προω-
θεί η Ideal Holdings, μέσω της δη-
μόσιας πρότασης για την απόκτηση 
τουλάχιστον του 70% του μετοχι-
κού κεφαλαίου της εισηγμένης σε 
ένα deal, που με βάση το προσφε-
ρόμενο τίμημα αποτιμά την Byte 
στα 60 εκατ. ευρώ και την Ideal στα 
130 εκατ. ευρώ. Η Intralot είναι 
σε αύξηση κεφαλαίου, με το fund 
Standard General να έχει δεσμευ-

τεί να αποκτήσει αδιάθετα μέχρι και 
το 33% του συνόλου των μετοχών.

Επίσης, η Dimand εισέρχεται 
στο χρηματιστήριο με μεγάλους 
επενδυτές να συμμετέχουν στο με-
τοχικό κεφάλαιο, ενώ η έκδοση κα-
λύφθηκε με ευκολία. Είχε προη-
γηθεί η υπερκάλυψη της Εταιρείας 
Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, 
Μπλε Κέδρος. 

Στον τομέα τροφίμων, από την 
αρχή του έτους έχουν γίνει πάνω 
από 15 deals. Από τα πιο εμβλημα-
τικά είναι αυτό της εισόδου του επι-
χειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπου-
λου στη σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ. 

Ο ίδιος, έχει εξαγοράσει, επίσης, 
την εταιρεία ΕΔΕΣΜΑ ενώ μαζί με 
τον Απόστολο Ταμβακάκη έχουν 
υπογράψει MOU για την απόκτηση 
της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί. 

Επίσης, η Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ, 
η οποία συνεργάζεται με το σύνολο 
των ελληνικών σούπερ μάρκετ στην 
Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Lidl, 
η The Mart, o Σκλαβενίτης, ο Μα-
σούτης, η ΑΒ Βασιλόπουλος αλλά 
και με μεγάλο αριθμό κρεοπωλείων, 
έχει προχωρήσει σε σύμπραξη με 
την Αφοί Νασόπουλοι, η οποία επί-
σης αποτελεί βασικό τροφοδότη πολ-
λών επιχειρήσεων κρέατος, αλλά και 
σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά.

Μέσα από τη συγκεκριμένη σύ-
μπραξη θα δημιουργηθεί μία νέα 
κοινή εταιρεία, με τη συμμετοχή 
και των δύο επιχειρηματικών οικο-
γενειών.

Το σενάριο  
των προώρων εκλογών, 
ο υψηλός πληθωρισμός 

αλλά και η άνοδος του 
κόστους χρήματος, δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν 
τις επιχειρηματικές 

συμφωνίες που 
λαμβάνουν χώρα τους 

τελευταίους μήνες

Μία ακόμη σημαντική εξαγορά 
στον τομέα της ενέργειας 
έλαβε χώρα το τελευταίο 
διάστημα. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
απέκτησε το χαρτοφυλάκιο 
ΑΠΕ της Volterra. Η αξία της 
συναλλαγής έφτασε τα 133 
εκατ. ευρώ, με τη ΔΕΗ να είναι 
η πρώτη φορά που καταφέρνει 
να ολοκληρώσει μια τέτοιου 
μεγέθους κίνηση εξαγοράς. 

Γράφει η Ελένη Μπότα 



Με το βλέμμα
στην Κύπρο
ο Σπύρος
Θεοδωρόπουλος 
Στην Κύπρο στράφηκε το ενδιαφέρον 
του γνωστού επιχειρηματία Σπύρου 
Θεωδορόπουλου, πρώην ιδιοκτήτη 
της Chipita και πλέον ως ο άνθρωπος 
που «έριξε το κάστρο» της ΙΟΝ, όπως 
πληροφορείται η στήλη. Το βλέμμα 
έπεσε στην οικογενειακή επιχείρηση 
ΚΕΑΝ που δραστηριοποιείται, 
μεταξύ άλλων, και στον κλάδο των 
χυμών. Ο Έλληνας επιχειρηματίας, 
μαζί με τον Απόστολο Ταμβακάκη 
της EOS Capital, έχουν υπογράψει 
MoU για την απόκτηση της εταιρείας 
«Ελληνικοί Χυμοί». Η δραστηριότητά 
της «κουμπώνει» με το αντικείμενο 
της ΚΕΑΝ, στην περίπτωση που οι 
μέτοχοι της τελευταίας ενδώσουν στο 
φλερτ του Θεοδωρόπουλου. Υπάρχει, 
όμως, και είδηση μέσα στην είδηση. Οι 
εγκαταστάσεις της ΚΕΑΝ στην Κύπρο 
βρίσκονται σε παραθαλάσσια περιοχή-
φιλέτο και μπορούν να αξιοποιηθούν 
ποικιλοτρόπως. 

Επιτέλους!
Free Wi-Fi
σε όλο το δίκτυο
του Μετρό
Σε μία σημαντική συμφωνία για 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό 
προχώρησε η ΣΤΑΣΥ με τις εταιρείες 
Cosmote και Vantage Towers Greece 
Hellas (είναι η κοινή εταιρεία των 
Vodafone – Wind που διαχειρίζεται τις 
κεραίες κινητής). Μεταξύ των τριών 
εμπλεκόμενων μερών υπογράφτηκε 
συμφωνία για τη δωρεάν παροχή Wi-
Fi στο σύνολο του δικτύου του μετρό. 
Πρόκειται για 9ετή συμφωνία, από 
την οποία η ΣΤΑΣΥ πρόκειται να 
εισπράξει περί τα 17,5 εκατ. ευρώ. 
Oι πρώτες δοκιμές αναμένονται 
στο σταθμό του Ελληνικού και 
στους αμέσως προηγούμενους 
σταθμούς το Νοέμβριο. Ο ορίζοντας 
ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε 
στα 2,5 έτη. Η χρήση Wi-Fi στους 
συρμούς του μετρό αποτελεί χρόνιο 
αίτημα των επιβατών της ΣΤΑΣΥ, 
οι οποίοι -σε αρκετά τμήματα του 
δικτύου-αδυνατούν να «σερφάρουν» 
στο ίντερνετ με τη χρήση δεδομένων 
ή και να διεξάγουν τηλεφωνικές 
συνομιλίες. 

Τι θα
κερδίσουμε
σε ενέργεια
και χρήματα
αν αλλάξουμε
συσκευές 
Kάθε προσδοκία έχει ξεπεράσει 
η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Αλλάζω Συσκευή» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, 
έχουν υποβληθεί αιτήσεις από 740 
χιλιάδες διαφορετικά νοικοκυριά, 
ενώ αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα 
ήταν επιλέξιμα 250.000 νοικοκυριά. 
Για αυτά δε τα 250.000 νοικοκυριά, 
έχει εκτιμηθεί ότι από την αλλαγή των 
ηλεκτρικών συσκευών θα προκύψει 
μείωση της ενέργειας κατά 30% 
ετησίως ή 200.000 μεγαβατώρων, 
κάτι που σημαίνει λιγότερο φυσικό 
αέριο κατά 45 εκατ. ευρώ. Η 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 
στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω–
Αλλάζω συσκευή» ολοκληρώθηκε 
την Παρασκευή 8 Ιουλίου, ενώ μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής 
προθεσμίας και για τρεις ακόμα 
ημέρες, θα παρέχεται η δυνατότητα 
υποβολής καταχωρημένων αιτήσεων 
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 
Στο διάστημα αυτό δεν θα δίνεται η 
δυνατότητα δημιουργίας ή ακύρωσης 
αίτησης. Θα ακολουθήσει η 
αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων 
και η ανακοίνωση των προσωρινών 
αποτελεσμάτων. Υπενθυμίζεται 
ότι η επιδότηση για την αγορά 
κλιματιστικών, ψυγείων, καταψυκτών 
κυμαίνεται από €135 έως €710. 
Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα επιδότησης έχει 
τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 
έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές 
(μέχρι δύο κλιματιστικά, ένα 
ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για 
την κύρια ή τη δευτερεύουσα 
κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη. 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 
όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως 
εισοδήματος
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«Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η 
ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου», επε-
σήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η χώρα χρειάζε-
ται σταθερές κυβερνήσεις και όταν γίνουν εκλογές 
θα αδρανοποιηθεί η βόμβα της απλής αναλογικής 
και η χώρα θα αποκτήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση», 
είπε ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα έθεσε το 
δίλημμα της εκλογικής αναμέτρησης. 

Η αλήθεια είναι πως πολλά στελέχη της Ν.Δ. 
εισηγούνται στον πρωθυπουργό ή και θεωρούν 
δεδομένες τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, 
πριν από το δύσκολο χειμώνα που αναμένεται, 
αφού τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν το κυ-
βερνών κόμμα να συσπειρώνεται, κυρίως, λόγω 

της εκρηκτικής έντασης με τη γείτονα χώρα. Οι 
υπέρμαχοι των πρόωρων εκλογών υποστηρίζουν 
ότι ο επόμενος προϋπολογισμός θα είναι αντικει-
μενικά δύσκολος και ότι όσο περνά ο καιρός, ο 
κίνδυνος φθοράς για την κυβέρνηση αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο.

Άλλοι παράγοντες τάσσονται υπέρ της εξάντλη-
σης της τετραετίας με αλλαγή του εκλογικού νόμου, 
θέτοντας ως στόχο την επίτευξη μιας αυτοδυναμίας 
στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέλος, πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν... απλά ο πρωθυ-
πουργός δεν μπορούσε να αφήσει να σέρνονται για 
άλλους δύο μήνες τα σενάρια των πρόωρων εκλο-
γών... Ίδωμεν λοιπόν.  

Έβαλε «φρένο» μεν, αλλά...
Tο φρένο που έβαλε ο πρωθυπουργός στα σενάρια περί προώρων

εκλογών, μονοπώλησε την εβδομάδα που μας πέρασε...

Δεν κατάφερε
να παραμείνει ο Μπόρις
Μετά από ημέρες μάχης για να παραμείνει στη θέ-
ση του, ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Μπόρις 
Τζόνσον έχασε τη στήριξη σχεδόν όλων των συμ-
μάχων του, αφού το τελευταίο διάστημα μια σειρά 
από σκάνδαλα τους κατέστησε απρόθυμους να συ-
νεχίσουν να τον στηρίζουν και αναγκάστηκε να πα-
ραιτηθεί. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κορονοπάρ-
τι και άλλα σεξουαλικά σκάνδαλα οδήγησαν τον 
Τζόνσον εκτός της Ντάουνινγκ Στριτ....

Στο σφυρί η βίλα του Ανδρέα Μικρούτσικου στη Μήλο
Στα δίχτυα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
έχει μπλεχτεί η εξοχική κατοικία που διατηρεί ο 
Ανδρέας Μικρούτσικος στη Μήλο. Συγκεκριμένα, 
για το ακίνητο του γνωστού παρουσιαστή έχει 
προγραμματιστεί να χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί 
την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα 
στις 14 Ιουλίου. Τον πλειστηριασμό, ο οποίος 

στρέφεται εναντίον του κου Μικρούτσικου, 
επισπεύδει η doValue Greece, ενώ η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί στις €335.000. Το ακίνητο 
περιλαμβάνει ένα αγροτεμάχιο επιφάνειας 370 
τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη θέση Μαύρα Γκρεμνά 
(Σταυρός) της Μήλου. Στο εν λόγω οικόπεδο 
έχει ανεγερθεί κατοικία, η οποία αποτελείται 

από ισόγειο επιφάνειας 110,96 τ.μ., στο οποίο 
υπάρχει ημιυπαίθριος χώρος 17,1 τ.μ., πρώτος 
όροφος επιφάνειας 88,86 τ.μ. και υπόγειο 40,56 
τ.μ. Πρόκειται για μια οικοδομή με ανεμπόδιστη 
θέα προς τη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση στην 
επαρχιακή οδό, η οποία περιήλθε στην ιδιοκτησία 
του Ανδρέα Μικρούτσικου με συμβόλαιο του 1993.  
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Άγνωστη η τύχη
του «Πεντελικόν»
- Τι κάνει ο Δουζόγλου
Ουδέν νεώτερον από την ανακατασκευή του ξενοδοχεί-
ου Πεντελικόν στην Κηφισιά, του επιχειρηματία Θεόδω-
ρου Δουζόγλου από την Βραζιλία, που έκανε αισθητή την 
παρουσία του στην Ελλάδα το 2015, όταν το αγόρασε. Πριν 
από μερικούς μήνες, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την 
υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότη-
τας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων «τον εκσυγ-
χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και στην επέκταση δυ-
ναμικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, 
κατηγορίας 5*, αρχικής δυναμικότητας 101 δωματίων / 166 
κλινών και τελικής δυναμικότητας 118 δωματίων / 302 κλι-
νών» στην περιοχή του Κεφαλαρίου, με 3 εκατ. ευρώ. 
Φίλος της στήλης και άνθρωπος που γνωρίζει καλά την 
ξενοδοχειακή αγορά υποστηρίζει ότι δεν θα δούμε καμία 
ανακατασκευή, τουλάχιστον άμεσα.

Με το… δάχτυλο στη
σκανδάλη οι λιανέμποροι 
Από την άλλη... με το δάχτυλο στη σκανδάλη, οι 
λιανέμποροι περιμένουν να ενεργοποιηθεί η ζήτηση 
για ηλεκτρικές συσκευές. Ήταν αρκετούς μήνες σε 
αναμονή για την οριστικοποίηση των παραμέτρων του 
προγράμματος και την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ενώ 
μέχρι πρόσφατα περίμεναν το ΦΕΚ με την εξειδίκευση 
των όρων και προϋποθέσεων υλοποίησης της δράσης.
Τώρα περιμένουν τους καταναλωτές με τα voucher. Οι 
επιλέξιμοι καταναλωτές θα πρέπει να «πληρωθούν» για 
να προχωρήσουν στην αγορά. Έχουν όμως περιθώριο 
μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου για να κάνουν την αγορά.
Οι λιανέμποροι αδημονούν για τα μερίδια...

Γιατί εμφανίστηκαν ξαφνικά άλλοι δύο εφοπλιστές για την Ιntrakat
Η είσοδος των Μπάκου – Καϋμενάκη στην Intrakat, 
την κατασκευαστική εταιρεία του Ομίλου Κόκκαλη, 
ολοκληρώθηκε. Βέβαια, δεν την πήραν όλη, καθώς αίφνης 
εμφανίστηκαν άλλοι δύο εφοπλιστές, οι Ηλίας Γκότσης 
(Eurotankers) και Κώστας Αγγέλου (Benelux Overseas) και 
απέκτησαν το 30% περίπου της κατασκευαστικής. Στην αγορά 
οι κακιές γλώσσες λένε ότι όλο αυτό έγινε για να αποφύγουν 

οι Μπάκος – Καϋμενάκης να προχωρήσουν στην υποβολή 
δημόσιας πρότασης για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αφού θα είχαν πάνω 
από το όριο της καταστατικής μειοψηφίας. Εκείνοι, φυσικά, 
το αρνούνται... Και δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. 
Πάντως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σ. Κόκκαλης έχει βάλει 
στόχο να πουλήσει πολλές από τις εταιρείες του Ομίλου του. 
Την Intrakat, όπως μαθαίνουμε, την είχε αφήσει τελευταία... 

αλλά προέκυψε το επενδυτικό ενδιαφέρον των εφοπλιστών, 
με αποτέλεσμα να «έρθει μπροστά» η πώλησή της. Τώρα, αν ο 
νέος επικεφαλής του κατασκευαστικού Ομίλου τα καταφέρει...
αυτό μένει να αποδειχτεί. Η δικηγορία αν και δεν έχει σχέση 
με τα κατασκευαστικά έργα, εντούτοις τίποτα σε αυτή η ζωή δεν 
θα πρέπει να θεωρείται απίθανο ή ακατόρθωτο... Εν αναμονή 
λοιπόν για τις εξελίξεις.

ΚΑΙ ΌΜΩΣ
ΤΌ ΠΕΤΡΕΛΑΙΌ ΠΕΦΤΕΙ! 

Τα αισιόδοξα σενάρια για 65 δολάρια το φθινόπωρο!

Ενθαρρυντικά είναι τις τελευταίες ημέρες τα στοιχεία 
από τις διεθνείς αγορές, με αποκλιμάκωση των τιμών 
των εμπορευμάτων, γεγονός που αφήνει κάποια περι-
θώρια αισιοδοξίας για τους επόμενους μήνες. Εντός της 
εβδομάδας το πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 100 
δολ. το βαρέλι με πολλούς, πάντως, να συνδέουν το γε-
γονός αυτό στους φόβους για παγκόσμια ύφεση και κάμ-
ψη της ζήτησης. 

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η πτώση του αργού 
είναι υπερβολική δεδομένων των ελλείψεων. Όπως ση-
μείωσε, η παγκόσμια κατανάλωση υπερβαίνει την προ-
σφορά και τα αποθέματα πλησιάζουν σε εξαιρετικά χα-

μηλά επίπεδα. «Ενώ οι πιθανότητες για ύφεση πράγματι 
αυξάνονται, είναι πρόωρο για την αγορά πετρελαίου να 
υποκύψει σε τέτοιες ανησυχίες», ανέφεραν σε σημείωμα 
οι αναλυτές της. «Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί 
να αναπτύσσεται, με την αύξηση της ζήτησης πετρελαίου 
φέτος να υπερβαίνει σημαντικά την αύξηση του ΑΕΠ».

Από την άλλη πλευρά, αν και δεν θεωρεί πιθανή την 
ύφεση στις ΗΠΑ, η Citigroup βλέπει «κατάρρευση» των 
τιμών πετρελαίου στο σενάριο μιας ύφεσης, βλέποντας 
τις τιμές του αργού πετρελαίου να καταρρέουν στα 65 δο-
λάρια το βαρέλι έως τα τέλη του έτους και στα 45 δολά-
ρια έως τα τέλη του 2023. 
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Έριξε τα social
το... δολοφονικό

βλέμμα 

της ΑΝΤΩΝΑ!

Ο 
ποδοσφαιριστής Άρης 
Σοϊλέδης, στο άκου-
σμα του αποτελέσμα-
τος, ήταν χαμογελα-

στός και αμέσως συνεχάρη τον 
αντίπαλό του. Η Μαρία Αντωνά 
ωστόσο, από τις κερκίδες «πάγω-
σε» όταν άκουσε τον Γιώργο Λιανό 
να ανακοινώνει το όνομα του Στάθη 
Σχίζα και όχι του αγαπημένου της. 
Η κάμερα εστίασε στο βλέμμα της, 
αλλά και την αντίδρασή της καθώς 
δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, 
αλλά και το θυμό της.

Δείτε τη φωτογραφία αριστερά,  
με την αντίδραση της Μαρίας Αντω-
νά, όταν δεν άκουσε για νικητή το 
όνομα του συντρόφου της, Άρη Σο-
ϊλέδη. Το Twitter πήρε «φωτιά» και 
τα αρνητικά σχόλια έπεσαν βροχή... 

«Σκηνοθέτη, σε αγαπώ γι' αυ-
τό το πλάνο που μας έδωσες», «ΘΑ 
ΜΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΛΟΙ 
ΣΑΣ, ΣΑΣ ΜΙΣΩ, ΣΑΣ ΜΙΣΩ, 
ΣΑΣ ΜΙΣΩ».

Η απάντηση της Αντωνά  
για το «παγωμένο» πλάνο
Τη δική της εξήγηση για το «παγωμέ-
νο» βλέμμα έδωσε η Μαρία Αντωνά. 
Στην έναρξη της εκπομπής «Ποιος 
είναι πρωινιάτικα», στην οποία συμ-
μετέχει η Μαρία Αντωνά, η Μπέττυ 
Μαγγίρα σχολίασε την κούπα που εί-
χε μαζί της.

«Έφερα την κούπα, Μπέττυ 
μου», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά, 
πίνοντας τον καφέ της στην κούπα 
που της έφερε ο Άρης Σοϊλέδης από 
τον Άγιο Δομίνικο.

Η Μαρία Αντωνά στη συνέχεια 
μίλησε για τον σύντροφό της Άρη 
Σοϊλέδη: «Είμαι πολύ χαρούμενη 
που είδα τον άνθρωπό μου. Τον κα-
μάρωσα χθες, είναι ένα παιδί που ξε-
πέρασε τον εαυτό του. 

Δεν μπορώ να σου περιγράψω 
την περηφάνια που έχω γι’ αυτόν τον 
άνθρωπο, για το πώς στάθηκε, για το 
πώς αγωνίστηκε. Έχουμε πάρει πά-
ρα πολλά μηνύματα και ευχαριστού-

με όλο τον κόσμο». Όσον αφορά 
την επική της αντίδραση στο άκου-
σμα του νικητή, η Μαρία Αντωνά εί-
πε: «Εγώ παίζει να στεναχωρήθηκα 
περισσότερο από τον Άρη. Ευχαρι-
στώ πάρα πολύ για το κοντινό πλά-
νο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν 

πολύ ωραίο!».
Σε άλλο σημείο ανέφερε πόσο 

πολύ στεναχωρήθηκε, για όλα όσα 
ακούστηκαν για τον αγαπημένο της. 

«Στεναχωρήθηκα γιατί άκουσα 
πράγματα και ήταν πολύ άδικο για 
τον Άρη και είχε μια μικρή σκοπι-

μότητα. Εννοείται ότι θα υποστηρί-
ξεις τον άνθρωπο που αγαπάς, αλλά 
όχι προσπαθώντας να αποδομήσεις 
έναν άλλον άνθρωπο που βγαίνο-
ντας έξω έχει τη ζωή του, τα όνειρά 
του και τους ανθρώπους του», είπε η 
Μαρία Αντωνά. 

Χαμός για την αντίδραση της αγαπημένης  
του Άρη Σοϊλέδη, επειδή 

δεν ήταν ο νικητής του Survivor

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τη νίκη του Στάθη Σχίζα στο 
φετινό Survivor μίλησε η σύντρο-
φός του, Αλεξάνδρα Παναγιώτα-
ρου, σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε.

Η instagrammer μίλησε για το 
χθεσινό τελικό του ριάλιτι επιβίωσης, 
αλλά και την αντίδραση της Μαρίας 
Αντωνά όταν άκουσε την ανακοίνω-
ση του νικητή από τον Γιώργο Λια-

νό, η οποία ήταν τουλάχιστον... δολο-
φονική!

Αρχικά, η Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου ανέφερε για τον Στάθη Σχίζα: 
«Είναι πολύ καλός άνθρωπος, σπά-
νιος. Δεν κοιμηθήκαμε, βγήκαμε να 
γιορτάσουμε μετά το Survivor. Θα 
τον δω μετά την εκπομπή». 

Ερωτηθείσα για τη Μαρία Αντω-
νά είπε: «Ήταν λάθος από την πα-

ραγωγή το πλάνο. Ήταν λογικό η 
κοπέλα να αντιδράσει κάπως έτσι. 
Βέβαια, ήταν πιο εξτρίμ αυτό το βλέμ-
μα από αυτό που περιμέναμε. Η Μα-
ρία Αντωνά μου έβγαλε θυμό στο 
βλέμμα της, όχι απογοήτευση. Μετά 
ήταν ήρεμη, δεν μας ακολούθησαν 
στο γλέντι που κάναμε. Και εγώ στη 
θέση της μπορεί να ήθελα να απομο-
νωθώ!».

Τι είπε η Παναγιώταρου 
για τον Στάθη και τη Μαρία
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ΜΕΤΑ ΤΟΝ SNIK 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΤΗΣ 
Τ

ο μοντέλο απολαμβά-
νει το φετινό καλοκαί-
ρι, έχοντας επιλέξει τα 
Κουφονήσια. Μάλι-

στα, δεν είναι μόνη της. Μετά τον 
χωρισμό της με τον Snik, o οποίος 
είναι σε σχέση με τη Γιώτα Ιωαννί-
δου, η Ηλιάνα αποφάσισε να δώ-
σει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν 
μεγάλο έρωτα, που άφησε στη μέ-
ση το 2018.

Σύμφωνα με το περιοδικό 
«Hello!», η Ηλιάνα Παπαγεωργί-
ου είναι και πάλι ερωτευμένη με 
τον πρώην σύζυγό της. Ο άνθρω-
πος με τον οποίο απαθανατίστηκε 
η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε τρυ-

φερά τετ α τετ στα Κουφονήσια, εί-
ναι ο αρχιτέκτονας Γιάννης Καρα-
βασάνης, με τον οποίο το μοντέλο 
γνωρίστηκε το 2010. Οι δυο τους 
ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα και 
έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα. Η 
σχέση τους πέρασε από 40 κύματα, 
καθώς η Ηλιάνα ζούσε μόνιμα στις 
ΗΠΑ και εκείνος στο Βόλο.

Όπως όλα δείχνουν όμως, ο 
έρωτας της Ηλιάνας Παπαγεωρ-
γίου και του Γιάννη Καραβασά-
νη αποδείχθηκε πιο δυνατός και 
τώρα, μετά από τέσσερα χρόνια, 
αποφάσισαν να δώσουν μια δεύ-
τερη ευκαιρία και να είναι και πά-
λι μαζί.

Η πριγκίπισσα 
της Ιορδανίας, 
Ιμάν, 
αρραβωνιάστηκε 
με γόνο 
ελληνικής 
εφοπλιστικής 
οικογένειας
Η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδα-
νίας ανακοίνωσε τον αρραβώνα 
της κόρης της, πριγκίπισσας Ιμάν 
μπιντ Αμπντουλάχ, με τον ελλη-
νικής καταγωγής Τζαμίλ Αλέ-
ξανδρο Θερμιώτη. Η οικογένειά 
του είναι μέλος της ελληνικής 
παροικίας της Βενεζουέλας. Η 
25χρονη πριγκίπισσα Ιμάν είναι 
η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά 
Αμπντάλα Β’ και της βασίλισ-
σας Ράνια Αλ Αμπντουλάχ της 
Ιορδανίας, ενώ ο Θερμιώτης, o 
οποίος γεννήθηκε στο Καράκας 
της Βενεζουέλας, είναι διευθύ-
νων σύμβουλος σε fund επιχει-
ρηματικών κεφαλαίων, με έδρα 
τη Νέα Υόρκη.

Στην ανακοίνωσή της, η βα-
σίλισσα Ράνια αναφέρει: «Συγ-
χαρητήρια αγαπημένη μου Ιμάν. 
Το χαμόγελό σου ήταν πάντα 
ένα δώρο αγάπης, που τιμούσα 
από τη μέρα που γεννήθηκες. 
Εύχομαι σε σένα και στον Τζα-
μίλ μια ζωή γεμάτη αγάπη και 
γέλιο».

Ο Άρης Σοϊλέδης μπήκε από πο-
λύ νωρίς στο Survivor για να το 
κερδίσει, με τις αγωνιστικές του 
ικανότητες και την παρασκηνιακή 
του… μαεστρία να δημιουργούν 
το προφίλ ενός ακλόνητου φαβο-
ρί, αν και στο τέλος αυτό δεν επιβε-
βαιώθηκε.

Η μεγάλη έκπληξη ήταν γε-
γονός στο ριάλιτι επιβίωσης, με 
τον Στάθη Σχίζα να είναι ο νικητής 
και να ανατρέπει κάθε προγνω-
στικό, σηκώνοντας την κούπα και 
παίρνοντας τα €100.000 του επά-
θλου, χώρια μάλιστα τα χρήματα 
που είχε ήδη κερδίσει από τη συμ-
φωνία του με την παραγωγή, βλέ-
ποντας τον τραπεζικό του λογαρια-
σμό να γίνεται μεγαλύτερος κατά 
€118.000.

Αυτό δεν αναιρεί, ωστόσο, 
ότι ο παίκτης που προωθήθηκε 
περισσότερο από την παραγωγή, 
ήταν ο Άρης Σοϊλέδης. Ο πρώ-
ην ποδοσφαιριστής βρέθηκε στον 

Άγιο Δομίνικο ως ένας από τους 
πιο ισχυρούς παίκτες στην ιστο-
ρία του παιχνιδιού, με το κορυφαίο 
μάλιστα ποσοστό σε νίκες, αν και 
κανείς δεν γνωρίζει το τι θα έκανε 
απέναντι σε εξίσου ισχυρούς παί-
κτες προηγούμενων κύκλων.

Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, η 
παραγωγή έδωσε στον Σοϊλέ-
δη ένα «γερό» οικονομικό κίνη-
τρο, ώστε να πάρει το αεροπλά-
νο και να πάει στο νησί, ώστε να 
ζήσει την εμπειρία για έξι μήνες 
και να διεκδικήσει το μεγάλο έπα-
θλο. Είναι χαρακτηριστικό, μάλι-
στα, ότι τα συνολικά του κέρδη εί-
ναι σχεδόν διπλάσια από εκείνα 
του Στάθη Σχίζα, προσμετρώντας 
και το έπαθλο μαζί. Ο Σοϊλέδης 
έμεινε στον Άγιο Δομίνικο για 26 
εβδομάδες με… βδομαδιάτικο τα 
€8.000. Κάπως έτσι, έφτασε τα € 
208.000 και αν κέρδιζε και το έπα-
θλο, θα ήταν ένα κανονικό επαγ-
γελματικό συμβόλαιο!

Πόσα λεφτά πήρε ο Σοϊλέδης από τον Ατζούν 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
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Α
πό 21 Νοεμβρίου 
έως 18 Δεκεμβρί-
ου, στο Κατάρ, θα 
χτυπά η καρδιά του 

ποδοσφαιρικού κόσμου, λόγω 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η 
χώρα των μόλις 2,8 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων αναμένεται να 
δεχθεί 1,2 εκατομμύρια τουρί-

στες κατά τη διάρκειά του, με 
συνέπεια, για ένα μήνα ο πλη-
θυσμός της χώρας να αυξηθεί 
κατά 43%, φτάνοντας τα τέσσε-
ρα εκατομμύρια.

Οι ημερομηνίες  
των αναμετρήσεων
Η πρεμιέρα του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου θα γίνει τη Δευτέρα 
21 Νοεμβρίου στις 12:00, στο Al 
Bayt Stadium. Η φάση των ομί-
λων θα διεξαχθεί μέσα σε διά-
στημα 12 ημερών, από τις 21 Νο-
εμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου.

Οι αναμετρήσεις των ομί-
λων θα διεξάγονται σε τέσσερις 
ζώνες ώρας, στις 12:00, 15:00, 

18:00 και 21:00, ενώ τα νοκ άουτ 
στις 17:00 και στις 21:00. Η φά-
ση των «16» θα πραγματοποι-
ηθεί από τις 3 μέχρι τις 6 Δε-
κεμβρίου, τα προημιτελικά στο 
διήμερο 9-10, ενώ τα ημιτελικά 
στις 13 και 14 Δεκεμβρίου. Με-
ταξύ των νοκ άουτ αγώνων θα 
υπάρξει διήμερη παύση αγωνι-

στικής δράσης, ενώ ο μικρός και 
ο μεγάλος τελικός έχουν προ-
γραμματιστεί για τις 17 και 18 
Δεκεμβρίου.

Κάνει «πρεμιέρα» το… 
ημιαυτόματο οφσάιντ!
Η φετινή διοργάνωση του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου αναμένεται 
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Έχουμε ήδη μπει στην τελική ευθεία για τη γιορτή του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ του 2022, όπου για πρώτη φορά  
στην ιστορία, η μεγαλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών ομάδων θα γίνει χειμώνα, εν μέσω της αγωνιστικής περιόδου.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ

Super League 1: Οι εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι
Το καλοκαίρι όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα διακόπτονται, προκειμένου οι ποδο-
σφαιριστές να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, 
ωστόσο η δράση μεταφέρεται εκτός αγωνιστι-
κού χώρου με τους οπαδούς να παρακολου-
θούν με αγωνία τις μεταγραφικές κινήσεις των 
ομάδων, που πολλές φορές μαρτυρούν τη στό-

χευση των συλλόγων ενόψει της νέας περιόδου.
Αρκετά δραστήριες στη μεταγραφική αγο-

ρά είναι μέχρι σήμερα οι ελληνικές ομάδες.
Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 

Γενς Γιόνσον. Ο Δανός μέσος συμφώνησε με 
την Ένωση για συμβόλαιο τετραετούς διάρκει-
ας και έχει ανακοινωθεί επίσημα. Η ΑΕΚ του 
προσέφερε συμβόλαιο που αγγίζει τα 4,5 εκα-
τομμύρια ευρώ για τα τέσσερα χρόνια συνερ-
γασίας. Η Ένωση, πλέον, στρέφεται στην από-
κτηση δύο παικτών για τη θέση του κεντρικού 
αμυντικού, εκεί όπου η ομάδα χρειάζεται οπωσ-
δήποτε ενίσχυση.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την 
απόκτηση του Σίμε Βρσάλικο. Ο Κροάτης διε-
θνής άφησε την Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από 5 
χρόνια, έχοντας μια πλούσια καριέρα πίσω του. 
Ο Βρσάλικο αναμένεται να πάρει φανέλα βασι-
κού στη θέση του δεξιού μπακ, εκεί όπου ο Ολυ-
μπιακός «πονούσε» από τότε που αποχώρησε ο 
Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε τρίτη προ-
σθήκη στο ρόστερ του, υπογράφοντας τον μέσο 
Ανταμ Τσέριν από τη Νυρεμβέργη. Ο Σλοβέ-
νος είναι διεθνής με την Εθνική του και υπέγρα-
ψε στο «τριφύλλι» για 4 χρόνια. Οι ιθύνοντες 
του «τριφυλλιού» στρέφουν την προσοχή τους 
στην απόκτηση στόπερ, όπου ύστερα από την 
αποχώρηση του Βέλεθ, η μεταγραφή παίκτη για 
να καλύψει τη θέση του βασικού κεντρικού αμυ-
ντικού θεωρείται επιτακτική ανάγκη. 

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεχωρίσει την πε-
ρίπτωση του Ιγκνάσι Μιγκέλ. Ο 29χρονος κε-
ντρικός αμυντικός, ανήκει στην Χετάφε εδώ 
και αρκετά χρόνια και έχει αγωνιστεί επίσης σε 
ομάδες της 2ης κατηγορίας της Ισπανίας

Ο  ΑΡΗΣ ανακοίνωσε και επίσημα την 
απόκτηση τριών παικτών. Ο Μπράντλεϊ Μαζι-
κού, διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τημα του Κονγκό, αφού πέρασε με επιτυχία τις 
απαραίτητες εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο 
τριών ετών.

Έπειτα από τον Μπράντλεϊ Μαζικού, η 
ΠΑΕ Άρης προχώρησε και στην ανακοίνωση 
απόκτησης του Μπριάν Μπουλαγιέ Κέβιν Ντα-
μπό, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Ο υψη-
λόσωμος (1.87μ.) διεθνής μέσος, αφού πέρασε 
με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, 
υπέγραψε για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης 
ενεργοποίησε και τη βόμβα με την απόκτηση 
του Αντρέ Γκρέι. Ο πρώην παίκτης της Γουότ-
φορντ ενσωματώθηκε στην αποστολή του Άρη 
στην Αυστρία και μιλώντας στο επίσημο κανάλι 
των κιτρινόμαυρων, υποσχέθηκε να δικαιώσει 
την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που τον επέ-
λεξαν, πετυχαίνοντας πολλά γκολ.

Στην Αυστρία θα συνεχίσει την καριέρα 
του ο Ευθύμης Κουλούρης. ΛΑΣΚ Λίντσερ 
και Ατρόμητος έδωσαν τα χέρια, με τον Έλλη-
να επιθετικό να αποτελεί την ακριβότερη πώλη-
ση στην ιστορία της ομάδας των δυτικών προ-
αστίων.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

να είναι ιστορική καθώς πέρα 
από την ημερομηνία διεξαγω-
γής του, μία ακόμη καινοτομία 
θα εισαχθεί στο ποδόσφαιρο 
κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Για να εξαλειφθούν οι δι-
αμαρτυρίες, η FIFA, μετά από 
το goal line technology και το 
VAR, προσθέτει ακόμη ένα 
όπλο στη φαρέτρα των διαιτη-
τών για να εξαλειφθούν οι αδι-
κίες, που θα βοηθήσει στο «βρα-
χνά» που λέγεται οφσάιντ.

Πρόκειται για το ημιαυτόμα-
το σύστημα ανίχνευσης οφσάιντ 
(SAOT), το οποίο θα κάνει ντε-
μπούτο στο φετινό Μουντιάλ. Το 
σύστημα οπτικής παρακολούθη-
σης περιλαμβάνει τεχνολογία 
ανίχνευσης άκρων που βασίζε-
ται σε δεδομένα, χρησιμοποι-
εί αποκλειστικές κάμερες τοπο-
θετημένες σε όλο το στάδιο για 
να παρέχει την ακριβή θέση των 
παικτών στο γήπεδο, δίνοντας 
στους διαιτητές τα στοιχεία.

Ο στόχος είναι το σύστημα 
να δημιουργήσει 29 σημεία δε-
δομένων ανά παίκτη, ιχνηλατώ-
ντας τα διάφορα μέρη του σώ-
ματος για να δημιουργήσει ένα 
τρισδιάστατο σκελετικό μοντέλο. 
Μόλις ληφθεί η τελική απόφα-
ση, η τεχνολογία που βασίζεται 
στην τεχνητή νοημοσύνη με-
τατρέπει τις εικόνες σε τρισδιά-
στατο animation, που μπορεί να 
προβληθεί στη μεγάλη οθόνη. Ο 
όρος «ημιαυτόματο» χρησιμοποι-
είται γιατί οι διαιτητές του θα λαμ-
βάνουν την τελική απόφαση.

Aναλυτικά οι όμιλοι
1ος ΌΜΙΛΌΣ: Κατάρ, Εκουαδόρ, 
Σενεγάλη, Όλλανδία
Στον 1ο όμιλο απόλυτο φαβορί είναι η 
Ολλανδία, όπου για να προκριθεί θα χρει-
αστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της διορ-
γανώτριας χώρας, του Ισημερινού και της 
Σενεγάλης.

2ος ΌΜΙΛΌΣ: Αγγλία, Ιράν, ΗΠΑ, 
Όυαλία
Στο 2ο όμιλο δεσπόζει το βρετανικό δίδυ-
μο της Αγγλίας με την Ουαλία, όπου πλαι-
σιώνεται από το Ιράν των «Ελλήνων» Αν-
σαριφάρντ, Χατζισαφί, Μοχαμάντι και τις 
ΗΠΑ.

3ος ΌΜΙΛΌΣ: Αργεντινή, Σαουδική 
Αραβία, Μεξικό, Πολωνία
Στον 3ο όμιλο κυριαρχεί η μονομαχία 
της Αργεντινής με το Μεξικό. Η Πολω-
νία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένε-
ται να διεκδικήσει τη θέση της στα νοκ 
άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης και η 
Σαουδική Αραβία που θα επιχειρήσει 
την έκπληξη.

4ος ΌΜΙΛΌΣ: Γαλλία, Αυστραλία, 
Δανία, Τυνησία
Μετά την αναμέτρηση του Nations 
League, Δανία και Γαλλία θα βρεθούν 
αντιμέτωπες στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ. 
Αυστραλία και Τυνησία ξεκινούν θεωρη-
τικά ως αουτσάιντερ, αλλά αναμένεται να 
διεκδικήσουν μέχρι τέλους τις όποιες πι-
θανότητες πρόκρισης.

 5ος ΌΜΙΛΌΣ: Ισπανία, Κόστα Ρίκα, 
Γερμανία, Ιαπωνία
Μεγάλο ευρωπαϊκό ζευγάρι προέκυψε 
στον 5ο όμιλο, όπου η Γερμανία βρίσκε-
ται απέναντι στην Ισπανία. Κόστα Ρίκα 
και Ιαπωνία συμπληρώνουν την τετράδα 
του ομίλου.

6ος ΌΜΙΛΌΣ: Βέλγιο, Καναδάς, 
Μαρόκο, Κροατία
Ξεκάθαρο φαβορί υπάρχει στον 6ο όμι-
λο, όπου Βέλγιο και Κροατία δύσκολα θα 
αντιμετωπίσουν πρόβλημα στο να προ-
κριθούν, έχοντας ως αντιπάλους Μαρό-
κο και Καναδά.
 7ος ΌΜΙΛΌΣ: Βραζιλία, Σερβία, 
Ελβετία, Καμερούν
Ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργά-
νωσης βρίσκεται στον 7ο όμιλο. Η ομά-
δα της Βραζιλίας, όπως σε κάθε παγκό-
σμιο κύπελλο, έχει τα φώτα στραμμένα 
πάνω της και θα κληθεί να αντιμετωπίσει 
το Καμερούν και τις «Ευρωπαίες» Σερβία 
και Ελβετία.

 8ος ΌΜΙΛΌΣ: Πορτογαλία, Γκάνα, 
Όυρουγουάη, Νότια Κορέα
Τα χειρότερα απέφυγε να αντιμετωπί-
σει η Πορτογαλία των Κριστιάνο Ρο-
νάλντο και Φερνάντο Σάντος, όπου θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει τις Ουρουγου-
άη, Γκάνα και Νότια Κορέα.
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30 SPORTS/FANS

Η
Βραζιλιάνα παίκτρια βόλεϊ, Κέι Άλβες, αποκά-
λυψε πως κερδίζει περισσότερα χρήματα ανε-
βάζοντας σέξι φωτογραφίες της στο OnlyFans, 
απ’ όσα βγάζει ως επαγγελματίας αθλήτρια. Η 

πανέμορφη βραζιλιάνα που έχει τρελάνει τον ανδρικό πλη-
θυσμό είναι μία από τις μεγαλύτερες influencers από το χώ-
ρο του βόλεϊ και του αθλητισμού γενικότερα. Έχει 2,3 εκατομ-
μύρια ακόλουθους στο λογαριασμό της στο Instagram, αλλά 
είναι επίσης επιτυχημένη στο Onlyfans, μια πλατφόρμα επί 
πληρωμή περιεχομένου, όπου οι χρήστες πωλούν τις καυτές 
φωτογραφίες τους.

Η εντυπωσιακή αθλήτρια που αγωνίζεται στο Osasco 
Volleyball Club στο Σάο Πάολο αποφάσισε να μπει στον κό-
σμο του OnlyFans, με την επιλογή αυτή να τη δικαιώνει, αφού 
ποζάροντας χωρίς ρούχα για τους συνδρομητές της υπηρεσίας 
έγινε πλούσια. Μιλώντας στο O Globo, η Άλβες αποκάλυψε 
πως πλέον κερδίζει 50 φορές περισσότερα χρήματα, από όσα 
βγάζει ως επαγγελματίας βολεϊμπολίστρια. «Είμαι στον τρίτο 
χρόνο της επαγγελματικής μου καριέρας και θεωρώ εαυτόν 
επαγγελματία αθλήτρια. Όμως τα πράγματα για μένα δεν πή-
γαιναν όπως θα ήθελα κι έτσι αποφάσισα να αρχίσω μια… 
παράλληλη καριέρα. Κερδίζω περίπου 50 φορές περισσότε-

ρα από ό,τι με το βόλεϊ. Παραμένω αθλήτρια και δεν πρόκει-
ται να σταματήσω, αλλά είμαι παράλληλα μοντέλο, influencer 
και διαχειρίζομαι την εικόνα μου», τόνισε η Άλβες.

KEY ALVES 
Η αθλήτρια που βγάζει 50 φορές περισσότερα

χρήματα στο OnlyFans, από το βόλεϊ!  

Toυ Γιώργου Στογιάννου

ΗΟΤ!



ΚΡΙΟΣ
Μην προκαλέσετε το σύντροφό σας, αλλά με-
ταδώστε την αισιοδοξία σας για να νιώσει κα-
λύτερα και να ξεχαστεί από προβλήματα. Δεί-
τε τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια 
κατάσταση και ίσως δεν τα φαντάζεστε. Μην 
εξοργίζεστε με άλλους, γιατί κινδυνεύετε να 
μείνετε μόνοι σας. Με ηρεμία και λογική θα 
μπορέσετε να λύσετε αρκετά προβλήματα. 
Ίσως ο σύντροφός σας αναζητήσει περισσό-
τερες απολαύσεις και καλό θα είναι να εκμε-
ταλλευτείτε τις διαθέσεις του προς όφελός σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Θα είναι πολύ εύκολο να προκληθούν προ-
στριβές και εντάσεις με οικογενειακά πρόσω-
πα και να έρθει ρήξη στις μεταξύ σας σχέσεις, 
γιατί θα υπάρχει ασυνεννοησία στις συζητή-
σεις που θα ανοίξετε. Μην απαντήσετε σε ό,τι 
ακούσετε και δεν σας αρέσει, γιατί θα κάνε-
τε άσχημο χειρισμό του λόγου και θα φτάσε-
τε στα άκρα, ενώ θα είναι αρκετά εύκολο να 
αποδιοργανωθείτε και με τον τρόπο που θα εκ-
φραστείτε να απομακρύνετε τους δικούς σας 
ανθρώπους, κάποιους χωρίς επιστροφή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Κάποια υπερβολικά σχόλια που θα ακούσετε 
είναι σίγουρο ότι θα σας εκνευρίσουν. Ακού-
στε κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα, που 
προσπαθούν να σας ανοίξουν τα μάτια. Κρα-
τήστε σταθερή στάση και μην αλλάζετε συνέ-
χεια στόχους και σχέδια. Δεν είναι απαραίτητο 
όταν οι άλλοι φέρονται δυναμικά, να γίνεστε 
επιθετικοί. Δώστε προσοχή στη συμπεριφορά 
σας απέναντι στους συνεργάτες σας, γιατί θα 
υπάρχουν συνέπειες. Φροντίστε να έχετε κα-
θαρό μυαλό, για να πάρετε σωστές αποφάσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Εξετάστε εκ νέου ό,τι σας δημιουργεί εμπόδια 

και καθυστερεί τα σχέδιά σας. Υπερασπιστεί-
τε τις θέσεις σας, χωρίς να τους βάζετε όλους 
στην ίδια μοίρα. Κάντε τις αλλαγές που θέλε-
τε εδώ και καιρό και ξαφνιάστε τους άλλους. 
Μην υποχωρήσετε σε απαιτήσεις που είναι τε-
λείως αντίθετες με τις δικές σας απόψεις. Δείτε 
το συμφέρον σας μακροπρόθεσμα και μην τα 
βάζετε με άτομα που είναι ανώτερά σας στον 
εργασιακό χώρο. 

ΛΕΩΝ
Τολμήστε να συζητήσετε ό,τι σας απασχο-
λεί και μην κλείνεστε στον εαυτό σας. Προ-
χωρήστε σε επαναστατικές αλλαγές που θα 
αφορούν την προσωπική σας ζωή. Εάν δεν 
συμφωνείτε με τις απόψεις των άλλων, δεν 
χρειάζεται να τους ειρωνεύεστε. Η ελευθερία 
κινήσεων θα σας κάνει πιο δημιουργικούς και 
δεν θα χρειαστεί να καταφύγετε σε πονηριές. 
Βρεθείτε με ευχάριστους ανθρώπους για να 
περάσετε όμορφες ημέρες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρατηρήστε τους ανθρώπους γύρω σας  και 
αφήστε τους το περιθώριο να πουν την άποψή 
τους. Ασχοληθείτε με ό,τι έχει απόλυτη προτε-
ραιότητα στη ζωή σας και μην παρασύρεστε 
σε ψευδαισθήσεις. Περιορίστε τους ανασταλ-
τικούς σας φόβους και βάλτε μπροστά τη δι-
αίσθηση και το αγωνιστικό σας πνεύμα. Μην 
παραβιάζετε τα δεδομένα των οικείων σας, 
γιατί κάποια διακριτικότητα δεν βλάπτει. Την 

ενεργητικότητα που έχετε, διοχετεύστε την στα 
επαγγελματικά σας σχέδια.

ΖΥΓΟΣ
Εάν νιώθετε πως οι άλλοι δεν σας καταλαβαί-
νουν, βρείτε καταφύγιο σε ανθρώπους που 
σας αγαπούν. Φροντίστε οι δεσμεύσεις σας 
να μην είναι καταπιεστικές και στο μέλλον. 
Μην ανοίγετε καινούριες υποθέσεις, εάν πί-
σω σας υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Μην 
μένετε σε θεωρίες και μην αναμασάτε συνέ-
χεια τα ίδια και τα ίδια. Προσδιορίστε τι είναι 
αυτό που σας αρέσει και τι όχι, αλλά μην τα με-
τράτε όλα στα δικά σας μέτρα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποφύγετε να μιλάτε πολύ και να δημιουργεί-
τε λάθος και άσχημες εντυπώσεις στους άλ-
λους για το άτομό σας. Μην μεταφέρετε τα προ-
βλήματα της εργασίας σας στο σπίτι γιατί είναι 
ανούσιο. Θα γίνει μια σειρά συζητήσεων, συ-
ναντήσεων και επαφών που θα βοηθήσουν 
στην άνοδο του οικονομικού σας τομέα και στο 
κλείσιμο επιτυχημένων συμφωνιών, αλλά κά-
ποιες που θα αφορούν και το οικογενειακό σας 
περιβάλλον δεν θα είναι τόσο ευχάριστες. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Δείτε το θυμό σας σαν εκτόνωση γιατί οι εσωτερι-

κές συγκρούσεις σας απομυζούν ενέργεια. Αξιο-
ποιήστε τις δυνατότητές σας και μην περιμένετε να 
τις ανακαλύψουν οι άλλοι. Εκμεταλλευθείτε στο 
έπακρο τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και ανα-
καλύψτε καινούριες πηγές κέρδους, για να διεκ-
περαιώσετε το συντομότερο τις υποχρεώσεις και 
τις εκκρεμότητες που έχετε. Επειδή η απομάκρυν-
ση των φόβων και των προκαταλήψεων σας έχει 
μεγάλη σημασία, μην απορροφηθείτε από τις κα-
θημερινές σας υποχρεώσεις και δραστηριότητες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δείτε το θυμό σας σαν εκτόνωση γιατί οι εσω-
τερικές συγκρούσεις σας απομυζούν ενέργεια. 
Αξιοποιήστε τις δυνατότητές σας και μην πε-
ριμένετε να τις ανακαλύψουν οι άλλοι. Εκμε-
ταλλευθείτε στο έπακρο τις ευκαιρίες που θα 
σας δοθούν και ανακαλύψτε καινούριες πηγές 
κέρδους, για να διεκπεραιώσετε το συντομότε-
ρο τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες που 
έχετε. Επειδή η απομάκρυνση των φόβων και 
των προκαταλήψεων σας έχει μεγάλη σημα-
σία, μην απορροφηθείτε από τις καθημερινές 
σας υποχρεώσεις και δραστηριότητες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η επικοινωνία σας με τους άλλους θα βοηθήσει 
να βρείτε λύσεις στις καθημερινές σας καταστά-
σεις. Αφήστε τη διαίσθησή σας, σε συνδυασμό 
με τη λογική, να σας βοηθήσει να βάλετε τέλος 
σε καταστάσεις που μέχρι τώρα ανεχόσασταν και 
μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με κάποιο από 
τα αγαπημένα και οικεία σας πρόσωπα, για να 
κάνετε μια ουσιαστική ανασυγκρότηση και να 
ανακτήσετε τον πλήρη έλεγχο των καταστάσε-
ων που διαμορφώνουν την καθημερινότητά σας.

ΙΧΘΥΣ
Θα αναγκαστείτε προσωρινά να απομονωθείτε 
και να επιζητήσετε τη μοναξιά, μέχρι να ανακτή-
σετε και πάλι τις δυνάμεις σας. Εάν σας δοθεί η 
δυνατότητα να κάνετε κάποιο ταξίδι, μην αφήσε-
τε την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί είναι προ-
τιμότερο να αλλάξετε παραστάσεις και να ξεφύ-
γετε από την καθημερινότητα, παρά να πάρετε 
αποφάσεις επηρεασμένες από τη συναισθηματι-
κή και ψυχική σας κατάσταση και να πέσετε στην 
παγίδα των υπερβολών. 
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Τις μέρες που θα ακολουθήσουν μείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας και αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις μη 
πραγματοποιήσιμες, Στις 13 που πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον Αιγόκερω, έρχονται στην επιφάνεια επαγγελματι-
κά και οικονομικά προβλήματα που χρειάζονται αλλαγές και όχι συμβιβασμούς. Αποφύγετε σπασμωδικές ενέργειες και 
εστιάστε στην οργάνωση και στη σκληρή δουλειά. Σε προσωπικό επίπεδο, βελτιώστε τις σχέσεις σας και ενισχύστε τους 
δεσμούς σας. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερως). 

Xρειάζονται αλλαγές και όχι συμβιβασμοί

STAR WARS/9/7-15/7 31
Από τη

Άντα Λεούση

Αριθμολόγος  
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

l 210-4131584 l 210-4222828 l 6971709239 (what’s up) l 6932232132 (vodafone)
l Email: aleousi@gmail.com l FB: @leousianta l Site: www.virginialeousi.com

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
με δυνατότητα πρόβλεψης και μέσω εφαρμογής:
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Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

ΧΑΛΑΡΌΤΗΣ ΜΗΔΈΝ

Σε αυτό το πλαίσιο
των απανωτών,

πολυεπίπεδων κρίσεων, 
το τελευταίο που

χρειάζεται η χώρα μας,
το έσχατο που μπορεί
να ζητά ένας πολίτης,

είναι μια παρατεταμένη 
εκλογική περίοδος
με μια υπηρεσιακή

κυβέρνηση να
λαμβάνει κρίσιμες
αποφάσεις, χωρίς

τη λαϊκή νομιμοποίηση!

Ό
ποτε και να γί-
νουν οι εκλογές, 
φέτος το Σεπτέμ-
βρη, στις 18 ή στις 

25 ή του χρόνου νωρίς την άνοιξη, 
η συζήτηση προς ώρας εξαντλείται 
στα κουκιά. Περιστρέφεται γύρω 
από το φάντασμα της απλής ανα-
λογικής που θα λάβει κάθε κόμμα, 
την πιθανότητα -έως και βεβαιότη-
τα- να μην σχηματιστεί κυβέρνη-
ση, στο δεύτερο γύρο διεξαγωγής 
εκλογών, στο αν μπορεί η Νέα Δη-
μοκρατία να αναδειχθεί αυτοδύνα-
μη κυβέρνηση και αν δεν συμβεί 
αυτό τι θα γίνει κ.ο.κ.

Από το εντευκτήριο της Βου-
λής μέχρι και το καφενείο της 
γειτονιάς, μεταξύ ψήφισης νομο-
σχεδίων και πρέφας και ξερής, 
αντίστοιχα, τα πηγαδάκια αναλώ-
νονται στην εξίσωση των ποσο-
στών και για τις δύο -όπως όλα δεί-

χνουν- εκλογικές αναμετρήσεις. 
Αυτό δεν είναι κακό, μάλλον κα-
λό είναι, διότι αρχίζει ο κόσμος και 
«ξαναζεσταίνεται» πολιτικά. Μπαί-
νει σε προεκλογική διάθεση, έστω 
και με μια επιφανειακή προσέγγι-
ση αριθμητικής. Τουλάχιστον, αρ-
χίζει και ασχολείται με όσους τον 
εκπροσωπούν!

Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε 
μπει ούτε κατά διάνοια στην ου-
σία της πολιτικής συζήτησης. Στο 
διακύβευμα των εκλογών, που 
υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν 
μπορεί να είναι άλλο εκτός από το 
«ποιος μπορεί να διαχειριστεί κα-
λύτερα τις κρίσεις», διότι οι κρίσεις 
είναι πολλές και εισαγόμενες. Και 
οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις 
και το κόστος δανεισμού του χρή-
ματος και οι ενεργειακές ανατιμή-
σεις -άνευ ορατής αποκλιμάκω-
σης- και το μεταναστευτικό, αλλά 

και τα ελληνοτουρκικά. Και φυ-
σικά και η κλιματική κρίση με την 
αναγκαία ενεργειακή μετάβαση, 
η οποία έρχεται πλέον όχι μόνον 
ως περιβαλλοντική αναγκαιότη-
τα, αλλά ως οικονομικά κατεπεί-
γον ζήτημα. Είναι η πρώτη φορά 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
όπου σε επικίνδυνα πολλούς το-
μείς τα νερά είναι αχαρτογράφη-
τα, και για εμάς εδώ στην Ελλάδα 
και για την Ευρώπη και συνολικά 
για τη διεθνή σκηνή.

Σε αυτό το πλαίσιο των απα-
νωτών, πολυεπίπεδων κρίσεων, 
το τελευταίο που χρειάζεται η χώ-
ρα μας, το έσχατο που μπορεί να 
ζητά ένας πολίτης, είναι μια πα-
ρατεταμένη εκλογική περίοδος 
με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να 
λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις, χω-
ρίς τη λαϊκή νομιμοποίηση! Ποιος 
θα αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη 

μαζική απόπειρα μεταναστών από 
ξηράς και θαλάσσης; Ποιος θα δι-
εκδικήσει στην Ευρώπη, που ήδη 
βιώνει το δικό της ενεργειακό βέρ-
τιγκο, εδώ και τώρα γενναίες απο-
φάσεις για μια ενιαία ενεργειακή 
πολιτική; Με αυτά τα ερωτήματα, 
αλήθεια, υπάρχει περιθώριο για 
χαλαρή ψήφο;

Οι επικείμενες εκλογές είναι 
κάτι παραπάνω από «ψήφος εμπι-
στοσύνης» στην κυβέρνηση που 
θα αναδειχθεί. Οι επόμενες εκλο-
γές, εκ των πραγμάτων, θα αναδεί-
ξουν αυτούς που οι πολίτες πιστεύ-
ουν ότι είναι οι καλύτεροι εξ’ όλων, 
για να αντιμετωπίζουν διαδοχικές 
κρίσεις με διαδοχικές κρίσιμες 
αποφάσεις. Με αντανακλαστικά, 
διεθνές κύρος, με αποφασιστικό-
τητα, με δύσκολα διλήμματα και 
πολυεπίπεδα προβλήματα. Χαλα-
ρότης μηδέν.
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