
TodayPress – Apps on Google Play TodayPress on the App Store

TPTODAY FREE PRESS

Διανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & ΚυριακήΔιανέμεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικήςσε όλη την Περιφέρεια Αττικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 IOYΛIΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 15

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφημερίδα Today Free Press 
εύκολα και γρήγορα στο κινητό σας από τα παρακάτω links:

Παραλίγο να κάψει για δεύτερη φορά
τη μισή Ανατολική Αττική, επειδή δεν είχε κόψει

τα ξερά χόρτα, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων

Θα βρεθεί κατηγορούμενος
για δεύτερη φορά μετά το Μάτι;

ΕΥΘΥΝΕΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
για τη φωτιά στο Ντράφι

Tα μυστήρια 
του μοιραίου 
Antonov 

n Σελ. 16-17

Β. Περρής:
ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ!

Το κουκούλωμα
του βιασμού

δείχνει πολιτική
ωριμότητα! 

n Σελ. 13-15

Δ. Καμπουράκης:
Το ιστορικό, 

κοινωνικό και 
οικονομικό φαινόμενο 

των διακοπών

A. Κωνσταντάτος:
Από το «Λαϊκό 

Δικαστήριο» για 
Κλίντον στη… 

μάγισσα Μενδώνη

Ζ. Ζούπης:
Black Mirror

Ας κοιταχτούνε 
λίγο στον 

καθρέφτη

n Σελ. 18-19 n Σελ. 8-9

n Σελ. 7

n Σελ. 10-11

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
(Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης) 

«Θα παραδώσουμε στους 
πολίτες περισσότερα 
απ΄ όσα υποσχεθήκαμε»

n Σελ. 12

Γιώργος Δημόπουλος
(Aντιπεριφερειάρχης Αττικής 
στον Κεντρικό Τομέα) 

«Προτεραιότητα
η κοινωνική μέριμνα»

n Σελ. 20

Μυστικές υπηρεσίες και παράνομο
εμπόριο όπλων συνθέτουν ένα δισεπίλυτο γρίφο



«Αυτό που είδα 
ήταν απίστευτο!»

Editorial

Κατά γενική ομολογία, η μεγάλη και δύσκολη 
φωτιά στην Πεντέλη, λόγω των ισχυρών ανέμων, 
αντιμετωπίστηκε και έσβησε πολύ γρήγορα. 

Παρά τις τρολιές περί έλλειψης συντονισμού και 
άλλων κριτικών του… καναπέ, υπήρξαν και οι 
κάτοικοι των περιοχών που βίωσαν από κοντά τις 
μεγάλες προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού. 
Διαβάστε την ανάρτηση στο facebook κατοίκου στο 
Ντράφι, ο οποίος περιγράφει την εικόνα που είδε με 
τα ίδια του τα μάτια. 

Γράφει ο κος Στέφανος Κοτσιλλίνης:

«Έχω ζήσει μέχρι σήμερα τρεις πυρκαγιές στο Ντράφι. 
Η χειρότερη όσον αφορά τους ανέμους ήταν η χθεσινή.

Η φωτιά έσβησε μέσα σε 13 ώρες, εκ των οποίων οι 
9 ήτανε νύχτα, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε εναέρια 
βοήθεια. Για μένα αυτό είναι απίστευτο.

Λίγες ώρες αφού είχε περάσει η φωτιά και το χώμα 
ακόμα κάπνιζε, μέτρησα τουλάχιστον 10 συνεργεία τα 
οποία επισκεύαζαν τις ηλεκτρικές βλάβες. Οι κολώνες 
στο Ντράφι είναι ξύλινες, οπότε οι μισές είχανε πέσει, αν 
δεν είχαν καεί ολοσχερώς, με τα καλώδια να σέρνονται 
στο δρόμο. Φορτηγά με τσιμεντένιες κολώνες, γερανοί 
πού ξεφορτώνουν κολώνες και υλικά και 3-4 άτομα ανά 
κολώνα, δουλεύουν ασταμάτητα όλη την ημέρα. Αυτό 
που βλέπω, από πλευράς οργάνωσης και ταχύτητας, 
είναι εξωπραγματικό για αυτή τη χώρα.

Όλοι μας έχουμε παράπονα σε αυτή τη χώρα για το 
κράτος και το συντονισμό και τη διαχείριση και τα 
λοιπά. Δεν ξέρω αν υπήρχε τέλειος συντονισμός και 
άψογη διαχείριση, αλλά το αποτέλεσμα είναι άκρως 
εντυπωσιακό.

Επιστρέφοντας σπίτι μου χθες, η φωτιά ακόμα άχνιζε. 
Απέναντι από το σπίτι μου, σε κάποια φάση έγινε 
μία αναζωπύρωση και λαμπάδιασε ένα οικόπεδο, το 
οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε άλλα τρία σπίτια. Επειδή 
το οικόπεδο είχε 3-4 πεύκα, οι φωτιές έφταναν τα 
10 μέτρα. Πιο πέρα ήταν ένα πυροσβεστικό, αλλά η 
ένταση της φωτιάς ήταν απαγορευτική για να πλησιάσει. 
Σκεφτόμουν ότι “κοίτα να δεις, τώρα που έσβησε θα 
καούν δύο-τρία σπίτια” και κοιτούσα τρομοκρατημένος. 
Δεν είχαν περάσει 3-4 λεπτά και εμφανίστηκε το 
πρώτο ελικόπτερο, το οποίο έριξε νερό. Δεν είχε πολύ 
αποτέλεσμα γιατί έπεσε το νερό λίγο πιο πέρα και 
σκέφτηκα ότι κρίμα, χάθηκε μια ευκαιρία. Πριν καλά-
καλά τελειώσω τη σκέψη μου εμφανίστηκε δεύτερο και 
τρίτο. Η φωτιά έσβησε πέντε λεπτά αφότου είχε αρχίσει 
και το πυροσβεστικό αποτελείωνε την όποια δράση της.

Για τα δεδομένα της Ελλάδας, αυτό που είδα ήταν 
απίστευτο!

Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που επιχείρησαν. 
Αν αυτό που είδα ήταν αποτέλεσμα συντονισμού, 
συγχαρητήρια σε αυτόν που τους συντόνισε,

συγχαρητήρια for a job well done!»
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Ι
κανοποίηση επικρατεί στην κυβέρ-
νηση για τον τρόπο που ανταπεξήλ-
θε ο κρατικός μηχανισμός στο πρώ-
το μεγάλο crash test, στο μέτωπο των 

πυρκαγιών, για το φετινό καλοκαίρι, στην 
Πεντέλη. 

Ουδείς στο κυβερνητικό επιτελείο πα-
ραβλέπει ή υποτιμά τις καταστροφές στις 
περιουσίες των κατοίκων της Πεντέλης και 
των άλλων πληγεισών περιοχών. Εστιά-
ζουν, όμως, στη διαφύλαξη της ανθρώπι-
νης ζωής και αποτιμούν ικανοποιητικά τον 
καλύτερο συντονισμό και την ταχεία πα-
ρέμβαση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν 
συνιστά εφησυχασμό, καθώς στο Μέγα-
ρο Μαξίμου και την Πολιτική Προστασία 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι το καλοκαίρι με-
τρά πολλές μέρες ακόμα και τα δύσκολα εί-
ναι μπροστά. «Έχουμε μπροστά μας ένα 
δύσκολο Καλοκαίρι και κινούμαστε σταθε-
ρά στο τρίπτυχο: Πρόληψη, προετοιμασία, 
ετοιμότητα», δήλωσε έξω από το συντονι-
στικό κέντρο ο πρωθυπουργός, δίνοντας το 
στίγμα της στρατηγικής του Μεγάρου Μαξί-
μου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κινητοποίηση και συντονισμός 
Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυρο-
σβεστικής ήταν άμεση και η παρέμβαση 
στο πύρινο μέτωπο κρίνεται αποτελεσμα-
τική. Το βράδυ της Τρίτης στο μυαλό όλων 

τριγύριζαν τα όσα συνέβησαν το περασμέ-
νο καλοκαίρι στη Βαρυμπόμπη και η κατά-
σταση ήταν εξίσου δύσκολη, αν όχι χειρότε-
ρη. Στο μέτωπο συνολικά επιχείρησαν 485 
πυροσβέστες, με 28 ομάδες πεζοπόρων 
τμημάτων και 120 οχήματα. Επιχείρησαν, 
επίσης, 28 Ρουμάνοι πυροσβέστες, ενώ στο 
πεδίο είχε διατεθεί και το κινητό επιχειρη-
σιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ του ΠΣ. Συνο-
λικά, επιχείρησαν 26 εναέρια μέσα, εκ των 
οποίων 16 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα. 
Στη μέγιστη ανάπτυξή τους επιχειρούσαν 
ταυτόχρονα 19 εναέρια μέσα. «Μαθαίνουμε 
από τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελ-
θόντος και αυξάνουμε την αποτελεσματικό-
τητα του κρατικού μηχανισμού», σχολίαζαν 
το μεσημέρι της Τετάρτης συνεργάτες του 
κου Μητσοτάκη, όταν και είχαν σχηματιστεί 
τα πρώτα χαμόγελα για την επιτυχή αντι-
μετώπιση μιας πολύ επικίνδυνης πυρκα-
γιάς. «Όλοι οι αρμόδιοι είναι  μία ομάδα», 
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός χθες από 
το Συντονιστικό Κέντρο, όπου βρίσκονταν 
πλέον όλοι μαζί οι εκπρόσωποι των εμπλε-
κόμενων φορέων, κάνοντας λόγο για την 
πεμπτουσία του συντονισμού και θέτοντας 
ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της επιχει-
ρησιακής ετοιμότητας.

 
Πολύ δύσκολη φωτιά 
Οι ίδιες πηγές μιλούν για συνθήκες ανά-

λογες με αυτές στο Μάτι, αλλά «με δια-
φορετικό αποτέλεσμα». Αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά ότι και οι δύο πυρκαγιές 
ξέσπασαν κοντά στο Νταού Πεντέλης αρ-
γά το απόγευμα και ενώ έπνεαν σφοδροί 
άνεμοι, κινήθηκαν σε κατοικημένες περι-
οχές αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις 
και ευτυχώς αυτή τη φορά δεν θρηνήσα-
με ανθρώπινες ζωές. Είναι εμφανές ότι η 
κυβέρνηση εστιάζει πρωτίστως στη δια-
σφάλιση των ανθρώπινων ζωών. Αυτό, 
όπως επισημαίνουν από την κυβέρνηση, 
καταδεικνύεται από το πλήθος των οργα-
νωμένων εκκενώσεων και την προληπτι-
κή απομάκρυνση χιλιάδων πολιτών με τη 
βοήθεια 626 αστυνομικών και μέσω του 
112, που όπως σημειώνουν αποδείχτηκε 
ότι πάλι έσωσε ζωές.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης 
Η θετική εικόνα που έχει επιδείξει ο κρα-
τικός μηχανισμός στην αντιμετώπιση των 
εκατοντάδων πυρκαγιών το φετινό καλο-
καίρι, πιστώνεται από το Μέγαρο Μαξί-
μου και στον αρμόδιο υπουργό Πολιτικής 
Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη. Ο πρω-
θυπουργός, στην αυτοψία που έκανε στις 
πληγείσες περιοχές, είχε στο πλευρό του 
τον κο Στυλιανίδη, δείγμα της ικανοποίη-
σης που υπάρχει για τη δουλειά που έχει 
κάνει στο υπουργείο. 

Θετική η αποτίμηση του Μαξίμου για την πολύ δύσκολη φωτιά στην Πεντέλη 

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΉΚΕ ΤΟ… ΜΆΤΙ
Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης



ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
Tel: 28310 72100,

e-mail:
paradisecreta@gmail.com

web:
www.creta-paradise.gr

Creta Paradise

Το Creta Paradise 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 800μ. 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 Creta Paradise 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!

CR
ET
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RESORT  HOTEL
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Η 
απόφαση του πρωθυ-
πουργού για εξάντλη-
ση της τετραετίας και 
εκλογές στο τέλος της 

άνοιξης του 2023, σε συνδυασμό 
με την τελευταία απογραφή του 
πληθυσμού, φέρνει ανατροπές 
στο σχεδιασμό των κομμάτων και 
των υποψηφίων βουλευτών και 
σε επίπεδο περιφερειών. Κι αυτό 
γιατί ο αριθμός όσων εκλέγονται 
σε κάθε περιφέρεια θα επανακα-
θοριστεί με βάση τα νέα στοιχεία 
των εγγεγραμμένων στα Δημοτο-
λόγια, όπως προέκυψαν από την 
απογραφή.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, 
πρέπει να εκδοθεί Προεδρικό 
Διάταγμα που θα καθορίζει τον 
αριθμό των βουλευτών που εκλέ-
γει κάθε Περιφέρεια, το αργότε-
ρο ένα χρόνο μετά την τελευταία 
πράξη απογραφής. Αυτή θεωρεί-
ται ότι διεξήχθη τον περασμένο 
Μάρτιο, άρα το υπουργείο Εσω-
τερικών υποχρεούται να την έχει 
έτοιμη έως το Μάρτιο του 2023. Η 
αρμόδια διεύθυνση εκλογών του 
υπουργείου αναμένει τα οριστικά 
αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ μέχρι 
το τέλος του έτους, προκειμένου να 
προχωρήσει στον υπολογισμό των 
εδρών, που αντιστοιχούν σε κάθε 
Περιφέρεια.
 
Τα αστικά κέντρα
και η επαρχία 
Ωστόσο, τα προσωρινά αποτελέ-
σματα δίνουν μια πρώτη εικόνα 
για τις αλλαγές που έρχονται. Η 
γενική τάση είναι πως ενισχύο-
νται τα αστικά κέντρα σε σχέση με 
την περιφέρεια, γεγονός που οδη-
γεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι 
θα δούμε να αυξάνονται οι βου-
λευτές που εκλέγονται στο Λεκα-
νοπέδιο και να μειώνονται αυτοί 
της επαρχίας.

Η οικιστική ανάπτυξη και η με-
τακίνηση πληθυσμού προς περιο-
χές όπως η Παιανία, η Παλλήνη 
και άλλοι δήμοι της Ανατολικής 
Αττικής έχουν αυξήσει τον αριθμό 
των μόνιμων κατοίκων κατά 2,8%, 
ενώ ανάλογη εικόνα υπάρχει και 
για τη Δυτική Αττική με αύξηση 
κατά 2,4%. Τα ποσοστά αυτά απο-
κτούν μεγαλύτερη βαρύτητα όταν 

συνυπολογίσουμε ότι σε εκλο-
γικές περιφέρειες της επαρχίας, 
όπως η Δράμα, η Ροδόπη, το Κιλ-
κίς, η Αρκαδία, η Καστοριά και η 
Θεσπρωτία η μείωση του πληθυ-
σμού κυμαίνεται από 5 έως 12%.

Η εκτίμηση που υπάρχει με 
βάση αυτά τα στοιχεία, είναι ότι 
η Ανατολική Αττική φλερτάρει με 
την αύξηση των εδρών, όπως και 

ο Νότιος Τομέας της Αθήνας που 
θα κερδίσει, έτσι, πίσω τη μία έδρα 
που χάνει, λόγω της αύξησης των 
βουλευτών Επικρατείας από 12 σε 
15, κάτι που επηρεάζει και την Ά  
Αθήνας και την Πάτρα, που είναι 
οι άλλες δύο περιφέρειες που χά-
νουν από ένα βουλευτή λόγων των 
3 που προστίθενται στην Επικρά-
τεια, εκπροσωπώντας τους ομογε-
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Η τελευταία απογραφή φέρνει αλλαγές 
στην κατανομή – Τι θα γίνει σε Ανατολική 
και Δυτική Αττική – «Κλειδί» 
και ο νότιος Τομέας της Β΄ Αθήνας 

Η γενική τάση είναι 
πως ενισχύονται 
τα αστικά κέντρα 
σε σχέση με την 

περιφέρεια, γεγονός 
που οδηγεί στο 

ασφαλές συμπέρασμα 
ότι θα δούμε

να αυξάνονται
οι βουλευτές

που εκλέγονται 
στο Λεκανοπέδιο 
και να μειώνονται 

αυτοί της επαρχίας.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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νείς. Στην Αττική, η περιφέρεια 
που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 
μείωση μόνιμων κατοίκων είναι 
ο Δυτικός Τομέας της Αθήνας κα-
τά 2,8%, κάτι που δεν αναμένεται 
λόγω μεγέθους να επηρεάσει τον 
αριθμό των εδρών.
 
Νέες μονοεδρικές 
Στον αντίποδα, η Καστοριά και 

η Θεσπρωτία κινδυνεύουν να γί-
νουν μονοεδρικές με βάση τον συ-
νολικό πληθυσμό, γεγονός που θα 
εντείνει τον κομματικό ανταγωνι-
σμό στις συγκεκριμένες περιφέ-
ρειες. Να βρεθούν με λιγότερους 
βουλευτές η Φθιώτιδα και η Αρκα-
δία, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται και 
η Μαγνησία που σήμερα εκλέγει 
6 βουλευτές.
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ΑΝΑΤΡΟΠΉ ΜΕ ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ: ΠΟΎ ΑΎΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΎ ΜΕΙΏΝΟΝΤΑΙ
Κλείνουν… προς το παρόν
τα σενάρια ανασχηματισμού
Το βάρος του Μαξίμου πέφτει στην επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
 Στην κυβέρνηση θέλουν να κλείσουν τα σενάρια για 
ανασχηματισμό και να βάλουν φρένο στην ονοματολο-
γία που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Το Μέγαρο Μα-
ξίμου έχει ρίξει το βάρος στην επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και την αντιμετώπιση των κρίσεων, που 
συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα και την τσέπη των πο-
λιτών. Η συζήτηση για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα 
λειτουργεί αποπροσανατολιστικά ως προς αυτό το στό-
χο, σημειώνουν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού 
και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερή-
σεις. Για αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κος Μητσο-
τάκης ζήτησε στον πρωινό καφέ της περασμένης εβδο-
μάδας να μπει ένα «στοπ» στη σχετική παραφιλολογία.  
 
Συνεχίζει το έργο της 
Το ρόλο αυτό ανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
που ξεκαθάρισε ότι «όλα όσα γράφονται και λέγονται, 
δεν απηχούν τις απόψεις και τις σκέψεις του πρωθυ-
πουργού». Δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του 
πρωθυπουργού, είπε ότι «η κυβέρνηση έχει μπει στο 
τελευταίο έτος της συνταγματικής της θητείας. Συνε-
χίζει το έργο της. Είμαστε προσηλωμένοι σε αυτά και 
δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί ανασχηματισμού 
και άλλων τέτοιων σεναρίων». Τη στιγμή που η κυ-
βέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές, 
αυτό που δεν θέλουν με τίποτα στο κυβερνητικό επιτε-
λείο είναι να δουν ορισμένους υπουργούς να κατεβά-
ζουν τα μολύβια, περιμένοντας τις αλλαγές που προα-
ναγγέλλονται από δημοσιεύματα και ψιθύρους.

Άλλωστε, μέχρι σήμερα, ο κος Μητσοτάκης έχει 
δείξει ότι δεν επηρεάζεται από την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα, όσον αφορά τις αποφάσεις του για αλλαγές 
στο κυβερνητικό σχήμα. Ο ίδιος ζυγίζει πολύ καλά τα 
δεδομένα πριν κάνει κάποια κίνηση και εμπιστεύε-
ται περισσότερο το μπλοκάκι του, στο οποίο σημειώ-

νει τις παρατηρήσεις του για πρόσωπα και πράγματα 
που αφορούν το κυβερνητικό έργο, όπως έχει εκμυ-
στηρευτεί στο παρελθόν. Και όταν αποφασίσει να αλ-
λάξει υπουργούς ή να προσθέσει νέες δυνάμεις στην 
κυβέρνηση, οι αλλαγές που κάνει στοχευμένες, «με 
χειρουργική ακρίβεια», όπως λένε συνεργάτες του και 
έχει αποφύγει μέχρι σήμερα να προχωρήσει σε δομι-
κές αλλαγές.

Πού υπάρχουν προβλήματα 
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τομείς 
στους οποίους παρατηρούνται υστερήσεις ή δεν υπάρ-
χει ικανοποίηση από τον τρόπο που ορισμένα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου χειρίζονται υποθέσεις των 
χαρτοφυλακίων τους. Ο κος Μητσοτάκης είχε προει-
δοποιήσει από το Μάιο όσους είχαν ρίξει μεγαλύτερο 
βάρος στην εκλογή τους στην επόμενη Βουλή: «Αν κά-
ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι χρειάζεστε περισσότερο 
χρόνο για να προετοιμαστείτε προεκλογικά, μην διστά-
σετε να μου το πείτε. Μπορώ να σας απαλλάξω από 
τα καθήκοντά σας, ώστε να αφοσιωθείτε αποκλειστι-
κά και μόνο στην προετοιμασία των εκλογών», ήταν η 
φαρμακερή ατάκα προς το υπουργικό συμβούλιο. Αυ-
τό στο οποίο, όμως, συγκλίνουν όλες οι πληροφορίες 
είναι ότι δεν πρέπει να αναμένουμε καμία αλλαγή μέ-
χρι να κλείσει η Βουλή. Ο πρωθυπουργός θα ζυγίσει 
τα δεδομένα στις ολιγοήμερες διακοπές που θα κάνει 
το Δεκαπενταύγουστο και οι αποφάσεις του αναμέ-
νεται να αποκρυσταλλωθούν μόλις επιστρέψει στην 
Αθήνα. Η αξιολόγηση αυτή θα κρίνει αν και σε τι εύ-
ρος θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει στο υπουργικό 
συμβούλιο και αν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, για τα 
εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης, με ένα νέο υπουργι-
κό σχήμα που θα αναλάβει να «τρέξει» το κυβερνητι-
κό έργο μέχρι τις εκλογές.
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Ο
κόσμος αλλάζει σήμε-
ρα δραματικά, μέσα από 
έναν πόλεμο και μια βα-
θιά οικονομική και ενερ-

γειακή κρίση διαρκείας, που θα δοκι-
μάσει τις αντοχές κρατών και απλών 
πολιτών. Η γεωπολιτική αναμέτρηση 
μεταξύ Δύσης και Ανατολής που σο-
βούσε τόσα χρόνια έχει ξεκινήσει. 

Από τη μία πλευρά είναι οι ΗΠΑ, 
η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και 
από την άλλη η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρ-
κία, το Ιράν, ο άξονας του αναθεωρη-
τισμού που νιώθει ασφυκτικά μέσα 
στα σύνορά του, αναζητά ζωτικό χώ-
ρο, όπως ο Χίτλερ, και έκφραση της αυ-
ξημένης δύναμής του. 

Ο κόσμος χωρίζεται ξανά στα δύο 
και ο αγώνας των Δημοκρατιών απέ-
ναντι στις απολυταρχίες δεν διεξάγεται 
μεταξύ κρατών μόνο, αλλά και εντός 
των δημοκρατικών κρατών, που ο πο-
λιτικός ανταγωνισμός και η ελευθερία 
έκφρασης αποτελούν τους βασικούς 
της θεσμούς.  

 Ο Πούτιν θέλει 
να «ελέγξει» τη Δύση
Όπως έγραψε πρόσφατα η εφημερί-
δα ΝΥΤ, απώτερος στόχος του Πού-
τιν δεν είναι μόνο να ρωσοποιήσει την 
Ουκρανία, αλλά και τη Δύση. Να αλ-
λάξει τις εχθρικές, σ΄ αυτόν, κυβερ-
νήσεις της Δύσης με φιλικές, με τις 
οποίες μπορεί να συνεργάζεται και να 
επενδύουν στη χώρα των ολιγαρχών 
και του ενός και παντοδύναμου ηγέ-
τη.  Να ανεβάσει στην εξουσία δυνά-
μεις, όπως του Όρμπαν στην Ουγγα-
ρία, της Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, του 
Τραμπ στις ΗΠΑ, να δημιουργήσει φι-
λορωσικές κινήσεις και κινήματα που 
θα πιέζουν τις κυβερνήσεις κατά της 
συμμετοχής της Δύσης στον πόλεμο 
της Ουκρανίας.  

Για να ενισχυθεί, όμως, το υπάρ-
χον αντισυστημικό και φιλορωσικό 
ρεύμα στην Ευρώπη -που τώρα βρί-
σκεται σε ύφεση- θα πρέπει κράτη και 
πολίτες να «πονέσουν» από την ακρί-
βεια, να ξεπαγιάσουν το χειμώνα και 
να πεινάσουν. Μόνο σε μια τέτοια γι-
γάντια οικονομική κρίση, που θα έχει 
πάει δεκαετίες πίσω την Ευρώπη, οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις, που ήδη φαίνο-

νται ζαλισμένες και αμήχανες απένα-
ντι στο ενδεχόμενο πλήρους διακοπής 
του φυσικού αερίου, θα υποστούν τέ-
τοια φθορά που δεν θα μπορούν να 
σταθούν στην εξουσία και πιθανότα-
τα να αντικατασταθούν με πιο «ευέλι-
κτες» απέναντι στη Ρωσία.

Πώς έπεσε ο Ντράγκι 
Εξαιτίας των παρενεργειών της κρί-
σης, ήδη έπεσε η κυβέρνηση Ντράγκι, 
μια κυβέρνηση άκρως εχθρική προς τη 
Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρα-
νία και η Ιταλία οδηγείται σε εκλογές. 

 Στην Ισπανία οι διαφορές μετα-
ξύ των σοσιαλιστών και των Ποδέμος 
για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρί-
βειας διευρύνονται, στη Γαλλία η κοι-
νοβουλευτική ήττα του Μακρόν περι-
όρισε την εμβέλεια των κινήσεών του, 
στη Βρετανία ψάχνουν για άλλο πρω-
θυπουργό, και όχι μόνο εξαιτίας των 

σκανδάλων των κορονοπάρτι, αλλά 
και της οικονομικής κρίσης που μαστί-
ζει τους Βρετανούς.  

 Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Μπάιντεν 
αναμένεται να περάσει πολύ δύσκο-
λα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμ-
βρίου για την εκλογή νέων μελών στη 
Βουλή και τη Γερουσία, με ισχυρή πι-
θανότητα να χάσει την πλειοψηφία και 
στα δύο σώματα.

 
Ανησυχία για
νεοαγανακτισμένους 
στους δρόμους 
Στη χώρα μας η ακρίβεια, ο πληθωρι-
σμός και το ενεργειακό, αποτελούν τα 
σοβαρότερα προβλήματα των Ελλή-
νων, στα οποία επενδύει καθημερινά η 
αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ.

 Η ΡΑΕ ανακοίνωσε πως τα πράγ-
ματα δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα 
το χειμώνα και σχεδιάζει ακόμα και πε-

ρικοπές ρεύματος σε όλες τις περιοχές 
της χώρας, για να αντέξει το δίκτυο. 
Πριν ένα χρόνο, κανείς δεν θα τολμού-
σε καν να διανοηθεί ότι θα έχουμε ρεύ-
μα με δελτίο…

 Η πλήρης διακοπή του ρωσικού 
αερίου για το χειμώνα, εκτιμάται από 
τη ΡΑΕ, πως θα επιφέρει καταστροφι-
κές συνέπειες, καθώς μπορεί να προ-
κληθεί εθνικό μπλακ άουτ, ακόμα και 
απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μέσα σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολύ πι-
θανόν να «ανοίξουν» ξανά οι πλατεί-
ες στη χώρα μας και θα γεμίσουν από 
νεοαγανακτισμένους πολίτες, καθοδη-
γούμενους από κόμματα ή μη.  Η κα 
Αχτσιόγλου είχε πει με απόλυτη επί-
γνωση πως «Η κανονικότητα στην 
πραγματικότητα ποτέ δεν είναι ευκαι-
ρία για την Αριστερά…». Άρα, σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της, η ευκαιρία 
για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά…

  

Ο «νέος κόσμος», δηλαδή ο Πούτιν και οι συν αυτώ και κάποιοι
και στην Ελλάδα, δεν αντέχουν την κανονικότητα 

Οι τελευταίες
δημοσκοπήσεις 
Σε αυτό το σκηνικό ενδεχόμενου 
τρόμου, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης ανέλαβε δημό-
σια το ρίσκο για το χειμώνα που 
έρχεται, πιστεύοντας πως παρά 
τις δυσοίωνες προβλέψεις θα τα 
καταφέρει. Η χώρα σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές χρειάζεται μια 
ισχυρή κυβέρνηση και η Ν.Δ. τη 
διαθέτει, λένε στο Μαξίμου.
 Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκο-
πήσεις δείχνουν μερικές, μικρές 
μεν, αλλά ενδεικτικές αλλαγές. 
Αμέσως μετα την κατηγορημα-
τική δήλωσή του πως οι εκλο-
γές θα διεξαχθούν στο τέλος της 
τετραετίας, ανακόπηκε το αυξη-
τικό ρεύμα που είχε από τον πε-
ρασμένο Μάιο. Στη δημοσκόπη-
ση της Opinion Poll, του Ιουλίου, 
η Ν.Δ. έχασε 0,4% σε σχέση με 
το Μάιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδι-
σε 1%.
Στη δημοσκόπηση της Pulse, η 
Ν.Δ. κέρδισε 0,5% και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ 1% από τον Ιούνιο. 
Μικρές οι διακυμάνσεις, δεν αλ-
λάζουν το τοπίο, αλλά στέλνουν 
μηνύματα σε εκείνους που μπο-
ρούν να τις διαβάσουν. «Μεγάλη 
αναταραχή, υπέροχη κατάστα-
ση», έλεγε ο Μάο Τσε-Τουνγκ 
και τη φρικτή πολιτική που περι-
έχει αυτή η φράση ενστερνίζο-
νται αρκετοί στον κόσμο και τη 
χώρα μας.

«Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη 
κατάσταση» για κάποιους... 

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος
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Ε
νώ τα αποκαΐδια από τη 
φωτιά στο Ντράφι ακό-
μα καπνίζουν (όσο γρά-
φονται αυτές οι γραμμές), 

η οργή των κατοίκων ξεχειλίζει ενα-
ντίον του δημάρχου Ραφήνας-Πικερ-
μίου, Βαγγέλη Μπουρνούς.

 Στα έκτακτα ζωντανά δελτία που 
κάλυπταν τη φωτιά ακούστηκαν δε-
κάδες καταγγελίες εναντίον του δη-
μάρχου Ραφήνας-Πικερμίου. Οι δη-
μότες στο Ντράφι διαμαρτύρονται 
πως η κατάσταση αυτή είναι από 
τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο, 
όπως αναφέρουν οι δύο γειτονικοί 
Δήμοι της Πεντέλης και της Ραφή-
νας, πετούν το μπαλάκι των ευθυνών 
ο ένας στον άλλο, για τους καθαρι-
σμούς στην περιοχή αλλά και μέσα 
στο Ντράφι.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια 
ενός κατοίκου που προσπαθούσε να 
σβήσει τη φωτιά που απειλούσε το 
σπίτι του: «Ευχαριστούμε το δήμαρ-

χο που φέτος δεν καθάρισε απολύ-
τως τίποτα. Ούτε χλωρά ούτε ξερά. 
Έξω από το σπίτι μας έχει φωτιά και 
δεν υπάρχει πυροσβεστικό, την ώρα 
που στην Πεντέλη έχει 100 οχήματα. 
Εδώ έχουμε μόνο τους εθελοντές με 
έναν κουβά».

Ακόμη ένας κάτοικος ξεσπά, 
σε άλλο κανάλι, κατά του δημάρ-
χου, σχολιάζοντας πως «αυτή η κα-
τάσταση επικρατεί χρόνια. Είναι η 
κατάσταση του δημάρχου που δεν 
έχει κουρέψει ούτε ένα χορταρά-
κι. Δεν κουρεύουν ούτε ένα χόρ-
το και δεν ντρέπονται κιόλας. Όλα 

τα σπίτια κινδυνεύουν και οι οικο-
γένειές μας, τον χιλιοπαρακαλάμε 
κάθε χρόνο να καθαρίσει και αυτός 
δεν κάνει τίποτα».

Σύμφωνα με τον Ευαγ. Μπουρ-
νούς, τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν 
καεί ολοσχερώς στο Ντράφι από 
την καταστροφική φωτιά. Μάλι-
στα, είπε αυτολεξεί στις κάμερες 
πως «To Ντράφι επλήγη βάναυ-
σα», προσθέτοντας επίσης «έστω 
κι ένα σπίτι να κάηκε, είναι κατα-
στροφή». Θα αναλάβει ο κύριος 
Μπουρνούς την πολιτική ευθύνη, 
έστω για το ένα από τα σπίτια που 

κάηκαν; Τι έχει να απαντήσει σε 
όλους αυτούς τους δημότες, που 
έζησαν ακόμα έναν εφιάλτη και 
θα ζουν σε ένα μαύρο, κατεστραμ-
μένο τοπίο;

Δυστυχώς όχι, από ό,τι φαίνε-
ται, καθώς ο κος Μπουρνούς (ενώ 
μαινόταν η πυρκαγιά, είχε το θρά-
σος να αποποιηθεί των ευθυνών 
του) δηλώνε χωρίς ντροπή: «Ο 
κάθε κάτοικος, τη νομική του ευ-
θύνη, την υποχρέωσή του, θέλει 
να τη μεταφέρει στον πρώτο, στο 
δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης 
ή στη κυβέρνηση, για να είμαστε 

σωστό κράτος υπάρχει και η ατο-
μική ευθύνη».

Ας μας απαντήσει ευθέως ο κος 
Μπουρνούς; Ποιος λέει ψέματα, οι 
πολίτες ή εκείνος; Θεωρείται το 
Ντράφι «νεκρή ζώνη» για Πεντέλη 
και Ραφήνα; Πόσα πρόστιμα έστει-
λε για ακαθάριστα οικόπεδα;

Και επειδή ο εισαγγελέας ζή-
τησε προανάκριση για τη φωτιά 
στο Ντράφι, μήπως τελικά ο κύρι-
ος Μπουρνούς θα είναι για δεύτερη 
φόρα κατηγορούμενος, αφού για τη 
φωτιά στο Μάτι έχουν απαγγελθεί 
ήδη κατηγορίες; Και αν τελικά κα-
τηγορηθεί και δεύτερη φορά, μή-
πως οι κατηγορίες μετατραπούν σε 
βαθμό κακουργήματος;

Ποια είναι η ατομική και ποια η 
πολιτική σας ευθύνη δήμαρχε για 
ό,τι συνέβη ξανά στο δήμο σας, επί 
δική σας θητεία; Επιτέλους, οφεί-
λετε μια ξεκάθαρη απάντηση στους 
δημότες σας!

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ 
για τη φωτιά στο Ντράφι

Παραλίγο να κάψει για δεύτερη φορά τη μισή Ανατολική Αττική, επειδή 
δεν είχε κόψει τα ξερά χόρτα, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων

Θα βρεθεί κατηγορούμενος για δεύτερη φορά μετά το Μάτι;
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A 
ν μπορούσε να στήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ ένα λαϊκό 
δικαστήριο στο Σύ-
νταγμα για τη Μεν-

δώνη και την υπόθεση Λιγνάδη, 
όπως το ΚΚΕ για τον Κλίντον το 
1999, θα το έστηνε. Έτσι κι αλ-
λιώς, οι αριστεροί έχουν μια λα-
τρεία προς τα λαϊκά δικαστήρια. 
Αποφασίζουν μόνοι τους.

  Αν μπορούσε να πάει ακόμα 
το χρόνο πίσω στο μεσαίωνα, θα 
την έκαιγε κιόλας ως μάγισσα, κα-
θότι τότε, όσοι πήγαιναν κόντρα 
στον ορθολογισμό, τις φοβόντου-
σαν.

Θα έφερναν προσάναμμα και 
ξύλα οι φανατικοί της αριστεράς 
και θα άναβαν τη φωτιά  στην πλα-
τεία, εκεί που άλλοτε νέα παιδιά 
χόρευαν και τραγουδούσαν για τη 
νίκη στο «δημοψήφισμα», άδολα 
και ανύποπτα για τα μυστικά σχέ-
δια του Αλέξη Τσίπρα, που λίγες 
ώρες αργότερα πέταξε την ψήφο 
τους στο καλάθι των αχρήστων.  

Η  Μενδώνη είναι χρόνια τώ-
ρα κάτι σαν το κόκκινο πανί για το 
ΣΥΡΙΖΑ. Είτε επισκεύαζε το μο-
νοπάτι στην Ακρόπολη είτε κατα-
σκεύαζε τον ανελκυστήρα στον 
Ιερό βράχο για τα ΑΜΕΑ είτε το-
ποθετούσε μια μαρμάρινη πινα-
κίδα με το όνομα του δωρητή για 
τον ανελκυστήρα και ακόμα περισ-
σότερο με την υπόθεση Λιγνάδη, 
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί να ασκήσει 
με μένος και πείσμα αντιπολίτευ-
ση στο πρόσωπό της. Με τη Μεν-
δώνη κοιμόντουσαν το βράδυ στη 
Κουμουνδούρου, με τη Μενδώνη 
ξυπνούσαν. 

 
Γιατί τόσο μένος 
Ένα παράδειγμα. Για το πιο ασή-
μαντο, την αναφορά πως το όνο-
μα της υπουργού Πολιτισμού θα 
αποτυπώνονταν σε επιγραφή στην 
Ακρόπολη, μαζί με εκείνο του δω-
ρητή των χρημάτων για την κα-
τασκευή του ανελκυστήρα των 
ΑΜΕΑ, ειπώθηκαν τα κάτωθι:

Νάσος Ηλιόπουλος: «Ό,τι και 
να κάνει η Μενδώνη, θα είναι για 
πάντα η υπουργός που κάλυψε τον 
Λιγνάδη και κατέστρεψε τον πολι-

τισμό, τους ανθρώπους του μέσα 
στην πανδημία. Ο σχεδιασμός για 
μαρμάρινη επιγραφή με το όνομά 
της στην Ακρόπολη αποτελεί ύβρη 
και θα έχει την τύχη που του αξί-
ζει».

Αλέξης Τσίπρας: «Αφού η κα 
Μενδώνη έριξε τσιμέντο στην 
Ακρόπολη, τώρα θέλει να βάλει 
και μαρμάρινη επιγραφή με το 
όνομά της σε μνημείο παγκόσμι-
ας πολιτιστικής κληρονομιάς. Για 
να μείνει στην αιωνιότητα το έργο 
κακοποίησης του πολιτισμού, που 
υλοποιεί με επιμονή εδώ και ενά-
μιση χρόνο».

 
Τι κρύβεται από πίσω; 
Η κα Μενδώνη είναι το «σαμά-

ρι» που χτυπούν, καθώς μοναδι-
κός στόχος του κου Τσίπρα είναι 
η υπονόμευση της αξιοπιστίας του 
κου Μητσοτάκη, με κάθε μέσο και 
κάθε τρόπο. 

Η Μενδώνη είναι μια προσω-
πική επιλογή του, την οποία στηρί-
ζει και αυτός με πάθος. Είναι μια 
υπουργός που έλυσε το πρόβλη-
μα με τα αρχαιολογικά στο Ελλη-
νικό για να ξεκινήσουν τα έργα, 
ενοχλώντας πολλούς στο χώρο 
της αριστεράς και της επιχειρημα-
τικότητας, μια γυναίκα με φιλικές 
σχέσεις με την οικογένεια Μητσο-
τάκη και φαίνεται πως αυτό το τε-
λευταίο το πληρώνει ακριβά. 

Γι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ  έχει βγά-
λει «ντουντούκα» για την υπόθε-

ση Λιγνάδη, προσπαθώντας να 
εμπλέξει μέσω της κας Μενδώνη 
τον πρωθυπουργό.

 
Λαϊκά Δικαστήρια 
στο «πι και φι»
 Πριν λίγες μέρες, η υπουργός 
Πολιτισμού επισκέφτηκε την Κα-
λαμάτα για το ετήσιο Φεστιβάλ 
Χορού, αλλά αποχώρησε όταν 
πληροφορήθηκε πως κάποιοι θα 
μετέτρεπαν το φεστιβάλ χορού σε 
αντι-δικαστήριο και θα εκμεταλ-
λεύονταν την παρουσία της,  προ-
κειμένου να καταγγείλουν την 
απόφαση του Ορκωτού Δικαστη-
ρίου για τον Λιγνάδη.  

Τώρα τα λαϊκά δικαστήρια 
στήνονται στο «πι και φι». Πρώ-
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H υπουργός Πολιτισμού είναι χρόνια τώρα 
κάτι σαν το κόκκινο πανί για το ΣΥΡΙΖΑ 
- Με αυτήν κοιμόντουσαν το βράδυ στη 
Κουμουνδούρου, με αυτήν ξυπνούσαν

Τα λαϊκά δικαστήρια. 
Πλέον, στήνονται 

στο «πι και φι».  
Πρώτα από τα 

τρολ του κόμματος 
στα social media. 

Καλλιεργούν το 
κλίμα. Έπειτα 
οι αναρτήσεις 

κάποιων ηθοποιών 
για την περίπτωση 

και στελεχών 
του κόμματος, 

δίνουν επίχρισμα 
αξιοπιστίας στα 

διακινούμενα στο 
διαδίκτυο και τέλος, 

τη σκυτάλη παίρνουν  
συγκεκριμένοι 

φορείς, όπως το 
ΣΕΗ ή άλλοι φίλα 

προσκείμενοι 
σε ένα κόμμα 

που εκδίδουν… 
δικαστικές 
αποφάσεις

Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

ΑΠΌ ΤΌ «ΛΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΌ» ΓΙΑ ΚΛΙΝΤΌΝ
ΣΤΉ… ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕΝΔΏΝΉ
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τα τα τρολ του κόμματος στα 
social media καλλιεργούν το κλί-
μα, έπειτα οι αναρτήσεις κάποιων 
ηθοποιών για την περίπτωση και 
στελεχών του κόμματος δίνουν 
επίχρισμα αξιοπιστίας στα διακι-
νούμενα από το διαδίκτυο stories 
και τέλος, τη σκυτάλη παίρνουν 
συγκεκριμένοι φορείς, όπως το 
ΣΕΗ ή άλλοι φίλα προσκείμενοι 
σε ένα κόμμα που εκδίδουν δικα-
στικές αποφάσεις εξ ονόματος του 
λαού, σε συναυλίες, φεστιβάλ και 
κάθε είδους εκδηλώσεις, χωρίς 
καν να έχουν διαβάσει μια σελίδα 
δικογραφίας. 

Παλαιότερα, θα έπρεπε να 
στήσουν ένα ικρίωμα στο Σύνταγ-
μα, να βρουν έναν Κώστα Καζάκο 

για πρόεδρο Δικαστηρίου, όπως 
έκανε το ΚΚΕ, και δυο-τρεις ηθο-
ποιούς για να παίξουν τους άλλους 
ρόλους. 

Τότε, για να μην ξεχνάμε τους 
υπόλοιπους ρόλους, έπαιξαν ο 
ηθοποιός Βασίλης Κολοβός που 
ανέλαβε χρέη εισαγγελέα και ο 
επίσης ηθοποιός, Γιάννης Καλα-
ντζόπουλος, που ανέλαβε συνή-
γορος των κατηγορουμένων, δη-
λαδή του Αμερικανού Προέδρου 
Κλίντον.  

Το «Δικαστήριο» του ΚΚΕ είχε 
το βαρύγδουπο τίτλο  «Δικαστήριο 
των Λαών» κι ας ήταν ο Καζάκος 
με δυο τρεις άλλους συντρόφους.  

Εκείνη την εποχή, το Σωματείο 
Ελλήνων Ηθοποιών δεν έβγαλε 

τσιμουδιά ούτε καν για την κακο-
γουστιά της παράστασης. Μούγκα 
στη στρούγκα. Τώρα βγήκε στο 
σεργιάνι με ανακοινώσεις.

   
Αγώνας για 
την πολιτική του επιβίωση
Πίσω από όλα αυτά κρύβεται η 
αγωνία του Αλέξη Τσίπρα για την 
πολιτική του επιβίωση. Η υποθεση 
Λιγνάδη είναι βούτυρο στο ψωμί 
του, εύκολα μπορεί να παρασύρει 
ανθρώπους που ακούν για το απε-
χθέστερο των εγκλημάτων -βια-
σμούς ανηλίκων- και φρίττουν με 
τις λεπτομέρειες που αποκαλύπτο-
νται από τα θύματα στην αίθουσα 
του δικαστηρίου.  Αλλά εδώ υπήρ-
ξε μια καταδίκη, την οποία ξεχνά ο 

ΣΥΡΙΖΑ και οι αριστερίζοντες για 
να προβάλουν την αποφυλάκισή 
του ως τη δίκη στο εφετείο. 

Αν ο κος Τσίπρας χάσει τις δύο 
επόμενες εκλογές, θα έχει στην 
πλάτη του ένα σερί πέντε συνεχό-
μενων εκλογικών αποτυχιών  απέ-
ναντι στον Μητσοτάκη. 

Όσο λοιπόν κι αν αναβαθμί-
στηκε μέσα από την εκλογή του 
από την οργανωμένη βάση, τα 
πράγματα παραμένουν δύσκολα. 
Γί  αυτό θα τα παίξει όλα για όλα 
σ΄ αυτή την προεκλογική περίο-
δο, αν όχι για να κερδίσει, τουλά-
χιστον να μην πέσει κάτω από τα 
ποσοστά του 2019.

Σε αυτό το πλαίσιο, κινείται με 
ακρότητες και λαϊκισμό σε όλους 
τους τομείς της πολιτικής, οικονο-
μία, ακρίβεια, ουκρανικό, εξοπλι-
σμοί, παιδεία, πανδημία. Σιγά μην 
του ξέφευγε ο Λιγνάδης. Επιχειρεί 
να πετάξει τη «λίγδα» του Λιγνάδη 
στον Μητσοτάκη. 

 Η Δικαιοσύνη για τον κο Τσί-
πρα είναι ανεξάρτητη μόνο όταν 
αθωώνει τη Δούρου και βγάζει 
λάδι τον Παπαγγελόπουλο,  διε-
φθαρμένη και χειραγωγούμενη 
από τον Μητσοτάκη, όταν κατα-
δικάζει τον Λιγνάδη για δύο βια-
σμούς ανηλίκων, αλλά δεν τον φυ-
λακίζει.

Αυταρχικοί ηγέτες χρησιμοποι-
ούν τη Δικαιοσύνη όχι ως μέσο 
απόδοσης του δικαίου, αλλά ως 
μέσο άσκησης πολιτικής. Άλλω-
στε, δική του είναι η φράση πως 
όταν αναλάβει ξανά την κυβέρ-
νηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ελέγξει τους 
«κρίσιμους αρμούς της εξουσίας». 

Τώρα, επιχειρεί να επηρεά-
σει «αρμούς» της εξουσίας,  κατη-
γορώντας την κυβέρνηση γί  αυτά 
που ο ίδιος θέλει να κάνει. 

Εν τέλει, τι θα είχε μεγαλύτε-
ρη πολιτική σημασία για την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη; 

Η φυλάκιση του Λιγνάδη ή η 
παραπομπή του Παπαγγελόπου-
λου και Τουλουπάκη στο Ειδικό 
Δικαστήριο, για τη σκευωρία κα-
τά της κυβέρνησης; 

Αν ο κος Μητσοτάκης είχε 
πρόθεση και τα μέσα να παρέμβει 
στη Δικαιοσύνη, εκ του  αποτελέ-
σματος αποδεικνύεται άχρηστος. 

Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να 
αποδείξει τη σκευωρία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που κρέμασε στα μανταλάκια 
δέκα πολιτικούς χωρίς στοιχεία, 
για τη Novartis. Σίγουρα ο Τσί-
πρας  δεν θα την έχανε. Θα έλεγ-
χε καλύτερα τους «αρμούς»...
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Η Δικαιοσύνη για τον σύντροφο Αλέξη είναι 
ανεξάρτητη μόνο όταν αθωώνει τη Δούρου 

και βγάζει λάδι τον Παπαγγελόπουλο και 
«διεφθαρμένη και χειραγωγούμενη» από τον 

Μητσοτάκη, όταν καταδικάζει τον Λιγνάδη για 
δύο βιασμούς, αλλά δεν τον φυλακίζει...

ΑΠΌ ΤΌ «ΛΑΪΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΌ» ΓΙΑ ΚΛΙΝΤΌΝ
ΣΤΉ… ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕΝΔΏΝΉ

Τι λέει
ο Ποινικός Κώδικας

Πριν από την αλλαγή του Ποι-
νικού Κώδικα, τον Ιούνιο του 
2019, από την Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το αδίκημα του βιασμού 
τιμωρείτο στη βασική του μορ-
φή με ποινή κάθειρξης, δηλα-
δή με ποινή από 5-20 έτη. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον 
Ιούνιο του 2019 -λίγες μέρες 
πριν από τις εκλογές- μείωσε 
την ποινή για το βασικό αδίκη-
μα από 5-15 έτη. 
Η Ν.Δ. τροποποίησε τον Ποι-
νικό Κώδικα και προέβλεψε 
ποινή για το βιασμό ανηλίκου 
αποκλειστικά την ισόβια κά-
θειρξη. Αν το δικαστήριο μπο-
ρούσε να δικάσει με βάση 
το νόμο της Ν.Δ., τότε δεν θα 
υπήρχε καμία περίπτωση απο-
φυλάκισης, λένε οι νομικοί. 
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BLACK MIRROR
Ας κοιταχτούνε λίγο
στον καθρέφτη

«Ο
ι τελευταίες έρευ-
νες, πριν τη θερινή 
ραστώνη, ήρθαν 
να επιβεβαιώσουν 

τις τάσεις που είχαν εντοπιστεί. Στην 
έρευνα για παράδειγμα της OPINION 
POLL, με την οποία έπεσε η δημοσκο-
πική αυλαία του Ιουλίου, φάνηκε ότι η 
Ν.Δ. διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα 
της τάξης του 9.3% στην πρόθεση ψή-
φου επί των εγκύρων, αυξάνοντας ορι-
ακά κι άλλο την επίδοσή της. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αν και τους τελευταίους μήνες 
δείχνει να αυξάνει τη δύναμή του, δεν 
δείχνει να έχει τη δύναμη να πλησιά-
σει, να αμφισβητήσει την πρωτιά της 
Ν.Δ.

Έτσι, φαίνεται να είναι περισσότε-
ρο προσπάθεια αποφυγής αποσυσπεί-
ρωσης η πεποίθηση, με την οποία εμ-
φανίζεται ο Α. Τσίπρας να δηλώνει ότι 
από τις εκλογές θα βγει πρώτος ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Είναι μεγάλη απόσταση και η 
οποία παραμένει μεγάλη επί τρία χρό-
νια, κατά την οποία η Κυβέρνηση δεν 
έχει ζήσει κανένα μήνα του μέλιτος, αλ-
λά συνεχείς και πρωτόγνωρες κρίσεις 
(πανδημία, πληθωρισμός, εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενεργεια-
κή και οικονομική κρίση που ακολού-
θησε, ακρίβεια, φωτιές κ.ά). 

Αν αυτό είναι το πρώτο βασικό 
στοιχείο της έρευνας, το δεύτερο είναι 
η συνεχιζόμενη πτώση των ποσοστών 
του ΠΑΣΟΚ. Σε σχέση με τα τέλη Μα-
ΐου, υπάρχει πτώση της τάξης του 1% 
και σε σχέση με τον Ιανουάριο-Φε-

βρουάριο 2.5%. Μπορεί να είναι μια 
«διόρθωση» μετά την πολύ μεγάλη αύ-
ξηση των ποσοστών του με την εκλογή 
του Ν. Ανδρουλάκη μέσα σε ένα κλίμα 
έκρηξης προσδοκιών, μια αποτύπωση 
της διακύμανσης της δύναμής του. Σε 
κάθε περίπτωση, πάντως, υπάρχει μια 
πτώση που θα φανεί αν θα γίνει τάση ή 
αν θα ανατραπεί. Ας έχουμε λίγο υπο-
μονή για να καταλήξουμε σε συμπερά-
σματα. Μην ξεχνάμε ότι επί δυόμισι 
χρόνια μέχρι και τον Οκτώβριο, το ΚΙ-
ΝΑΛ εμφανιζόταν να κυμαίνεται δη-
μοσκοπικά ανάμεσα στο 6%-7%.

Πολλοί αναρωτιούνται: «Μα είναι 
δυνατόν με τόσο μεγάλο κύμα πληθω-
ρισμού και ακρίβειας, με ό,τι αυτό ση-
μαίνει για τη ζωή των ανθρώπων, η 
Κυβέρνηση να μην αγγίζεται;». Κά-
νουν λάθος. Η Κυβέρνηση σε αυτά 
τα χρόνια έχει υποστεί φθορές και όχι 
αμελητέες. Τον Ιούνιο του 2020 κατέ-
γραφε στην πρόθεση ψήφου πάνω 
από 40% και τον Ιανουάριο του 2021 
περίπου 37%-38%. Σήμερα καταγρά-
φει 31.7%. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν 
στέκει και μάλλον υποκρύπτει άρνη-
ση της πραγματικότητας. Η Ν.Δ. απο-
δεικνύει ότι έχει αντοχές, αντοχές που 
απέδειξε και στην περίοδο των Μνημο-
νίων. Ενώ αυτή έφτασε στο 19% ( πρώ-
τες εκλογές 2012), ξαναπήγε σύντομα 
στο 40% ( εκλογές 2019), το ΠΑΣΟΚ 
λεηλατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ αφού 
δέχτηκε ευτελισμό και κατέληξε στο 
5% ή στο 8%. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης αποτελεί κεφάλαιο με δι-

ακομματική αποδοχή, με αποδοχή σαν 
Πρωθυπουργός της τάξης του 49%, την 
ίδια ώρα που η αποδοχή του κυβερνη-
τικού έργου αυτή την τριετία βρίσκεται 
στο επίπεδο του 38%. Προηγείται του 
Α. Τσίπρα με 15%-20% στην καταλλη-
λότητα για Πρωθυπουργός και δείχνει 
στα μάτια της κοινωνίας να θεωρείται 
ως «αυτός που μπορεί να χειριστεί τις 
κρίσεις και τα προβλήματα.

Δεν είναι μόνο αυτό. Η Αντιπολί-
τευση, και βασικά η Αξιωματική Αντι-
πολίτευση, οφείλει να δει τον εαυτό της 
στον καθρέφτη, βλέποντας τα δικά της 
προβλήματα. Αν σε συνθήκες παλαι-
ού δικομματισμού το κυβερνών κόμ-
μα είχε χάσει 8%-9%, το δεύτερο κόμ-
μα θα ήταν πιθανότατα πρώτο ήδη στις 
δημοσκοπήσεις. Αυτό, όμως, δεν συμ-
βαίνει. Γιατί; 

Ας αναζητήσουμε κάποιες απαντήσεις:
– Γιατί ποτέ δεν τόλμησε κάποια γεν-
ναία αυτοκριτική για την περίοδο που 
κυβέρνησε μαζί με τους ΑΝΕΛ και η 
οποία δεν άφησε και καλές εντυπώ-
σεις, για να χάσει δύο εκλογικές μά-
χες το 2019 και μάλιστα με τεράστιες 
διαφορές.
– Γιατί θεώρησε ότι έχει αφετηρία το 
31.5% των εκλογών του 2019, κάτι που 
δεν υπήρχε, αφού ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 
δυνάμεις από την ακροαριστερά μέχρι 
και την ακροδεξιά, μαζί με ένα κορ-
μό που ασφαλώς διέθετε. Δεν υπήρ-
χε, επομένως, ποτέ το 31.5% ως ενι-
αίο, συνεκτικό σύνολο ανθρώπων με 

κοινούς στόχους πέραν της αντίθεσής 
τους στη Ν.Δ ή και στον Κ. Μητσοτά-
κη. Αυτό φάνηκε από τις πρώτες έρευ-
νες του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019, 
οπότε και το 30% των πρώην ψηφοφό-
ρων του κρατούσε, ήδη, αποστάσεις.
– Γιατί έχει το σύνδρομο της επιστρο-
φής στον τόπο του εγκλήματος, συχνά 

O ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δει τον εαυτό του απέναντι, βλέποντας τα δικά του προβλήματα. 
Αν σε συνθήκες παλαιού δικομματισμού το κυβερνών κόμμα είχε χάσει 8%-9%, το δεύτερο 

κόμμα θα ήταν πιθανότατα πρώτο ήδη στις δημοσκοπήσεις. Αυτό, όμως, δεν συμβαίνει. Γιατί; 

Του: Ζαχαρία Ζούπη*

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
δεν πρέπει, 
να υποτιμάει
την κάμψη που
καταγράφεται.
Να αναζητήσει
τα αίτιά της και
να αναλάβει
τις αναγκαίες
πρωτοβουλίες.

ΑΝΑΛΥΣΗ/

*Ο Ζαχαρία Ζούπης είναι 
Διευθυντής Ερευνών 
της OPINION POLL 
-Πολιτικός Αναλυτής)
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υπερασπίζοντάς το. Πώς αλλιώς να χα-
ρακτηρίσεις τα άρθρα και τις δηλώσεις 
στελεχών του, που υπερασπίζονταν το 
δημοψήφισμα του 2015, με το οποίο δί-
χασαν το λαό με ένα γελοίο ερώτημα 
που δεν υφίστατο και που σε τελευταία 
ανάλυση, οι ίδιοι έγραψαν στα παλαι-
ότερα των υποδημάτων τους τη λαϊκή 

βούληση όπως εκφράστηκε;
– Γιατί με την αντιπολιτευτική τακτική 
του συντηρεί το χάσμα που τον χωρίζει 
από τη μεσαία τάξη, τον απομακρύνει 
από τον κεντρώο χώρο που έχει χαρί-
σει στον Κ. Μητσοτάκη και κρατάει ζε-
στή την αμφισβήτηση όσων δυνάμεων 
θεωρούν ότι «αυτοί δεν αλλάζουν με 

τίποτα». Τι να υποθέσει κάποιος από 
την κεντρική επιλογή του να ανεβάζει 
το θέμα της ελευθεροτυπίας στην Ελ-
λάδα, βασισμένος σε μια έκθεση μιας 
ΜΚΟ που κατατάσσει την Ελλάδα, τις 
Η.Π.Α και άλλες χώρες της Δύσης κά-
τω από χούντες; Πώς να εκλάβεις τις 
μόνιμες επιθέσεις κατά της Δικαιοσύ-
νης, τη συχνή προβολή της επικίνδυ-
νης για την Δημοκρατία θεωρίας ελέγ-
χου των αρμών της εξουσίας ή τους 
χαρακτηρισμούς του Π. Πολάκη και 
του Χ. Βερναρδάκη;
– Γιατί με την τακτική του, μια τακτι-
κή φλερτ με μειοψηφίες (ανορθολο-
γιστές, αντιεμβολιαστές, αντιδυτικούς, 
φιλοπουτινιστές, νοσταλγοί του Κου-
φοντίνα, μπαχαλάκηδες κ.λπ.) δείχνει 
να μην μπορεί να καταλάβει ότι ακόμα 
και αν κερδίσεις την ψήφο όλων αυτών 
των μειοψηφιών -που ασφαλώς διεκ-
δικούν και άλλες δυνάμεις- το άθροι-
σμα μειοψηφιών σε αφήνει στη θέση 
της μειοψηφίας, δεν σου επιτρέπει να 
δημιουργήσεις πλειοψηφικό ρεύμα.
– Γιατί η κοινωνία βαρέθηκε το διχα-
σμό, τις ύβρεις, το λαϊκισμό, το μηδενι-
σμό και την εχθροπάθεια και στα μάτια 
της πλειοψηφίας της η βασική δύναμη 
που τα εκφράζει, συνεχίζει να είναι ο 
ΣΥΡΙΖΑ.
– Γιατί με τον τρόπο που πολιτεύεται, 
δεν εκλαμβάνεται ως αξιόπιστη εναλ-
λακτική δύναμη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στο ερώτημα «αν είχαμε Κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι τα πράγμα-
τα θα πήγαιναν καλύτερα;», μόλις το 
23.5% απαντά θετικά, ενώ το 70.8% 
απαντά αρνητικά.

Πρόκειται για μόνιμη πορεία λα-
θών, τακτικών που δεν αποδίδουν, λα-
θεμένων εκτιμήσεων και διατύπωσης 
ακραίων τοποθετήσεων. Μαζί με όλα 
αυτά, όμως, υπάρχει και κάτι άλλο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ συχνά εκτιμά(;) και προα-
ναγγέλλει την πτώση της Κυβέρνησης. 
Μια με την πανδημία, μια με τις περυ-
σινές πυρκαγιές, μια με τις φετινές, μια 
με την ακρίβεια. Πέφτει μόνιμα έξω. 
Μοιάζει σαν να επενδύει σε μια μεγά-
λη καταστροφή, που θα φέρει τα πάνω 
κάτω και που θα ξαναφέρει στον αφρό 
το ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτει μόνιμα έξω, αλλά 
συνεχίζει. Έχω δε, την αίσθηση ότι το 
τελευταίο του χαρτί θα το παίξει ενόψει 
του Χειμώνα και των πιθανών ενεργει-
ακών, οικονομικών προβλημάτων που 
θα υπάρξουν. 

Ακόμα και αν δούμε μια πρωτο-
φανή κρίση, ξεχνούν κάποια βασικά 
πράγματα:

Πρώτον, ότι οι κρίσεις συχνά συ-
σπειρώνουν περισσότερο γύρω από 
την εξουσία, ειδικά αν αυτή δείχνει 
ότι προσπαθεί, ότι το παλεύει. Δεύτε-
ρο, ότι ακόμα και αν προκύψει μια συ-

γκλονιστική κατάσταση που θα τρο-
φοδοτήσει λαϊκίστικα, ανορθολογικά, 
αντισυστημικά ρεύματα, αυτά μπορεί 
να στραφούν πολιτικά προς νέους 
σωτήρες. Ο αντισυστημισμός δεν εί-
ναι πια το ισχυρό σημείο του ΣΥΡΙΖΑ, 
που θέλει δεν θέλει κυβέρνησε τη χώ-
ρα και δεν είναι πια η νέα, ορμητική 
αντισυστημική δύναμη του 2010-2014. 
Είναι μια βαθύτατα συστημική δύνα-
μη που προσπαθεί να ενδυθεί την αμ-
φισβήτηση. Κάπου δεν κολλάει. Στη 
ζωή πιθανότατα να αποδειχθεί ότι τό-
σο καιρό δουλεύει για να ενισχυθούν 
άλλες δυνάμεις. Ας το ξανασκεφτεί...

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το 
ΠΑΣΟΚ που μπήκε στο παιχνίδι πά-
λι αισιόδοξα, με καλές προοπτικές, τρι-
γωνοποιώντας το πολιτικό σκηνικό και 
ενισχύοντας τις δημοκοπικές δυνάμεις 
του. Έχει δε, ένα μεγάλο αφανή σύμ-
μαχο. Προφανώς και υπάρχουν δυνά-
μεις που θα προτιμούσαν προοπτικά 
ένα ΠΑΣΟΚ σύγχρονο, με απόψεις 
και προτάσεις σαφείς και ρεαλιστικές, 
με μεταρρυθμισμό και με σαφές αντι-
λαϊκίστικο στίγμα που θα έπαιρνε τη 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ που θα οδηγούταν 
στην τρίτη θέση, με ό,τι αυτό σήμαινε 
για τη συνέχεια. Στην πραγματικότη-
τα, όταν γίνεται μια γενικόλογη ανα-
φορά στην ανάγκη αλλαγής συσχετι-
σμών, αυτό υπονοείται ή αυτό πρέπει 
να υπονοείται. Ταυτόχρονα, αυτό είναι 
το άμεσο και μεσοπρόθεσμο στοίχημα 
για τον Ν. Ανδρουλάκη.

Δεν πρέπει, όμως, να υποτιμά-
ει την κάμψη που καταγράφεται. Να 
αναζητήσει τα αίτιά της και να αναλά-
βει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Νομί-
ζω ότι χρειάζεται:
– Να  διατυπώσει και να εκλαϊκεύσει 
προτάσεις μεταρρυθμιστικές, εναλλα-
κτικές, ρεαλιστικές που να μιλάνε την 
γλώσσα του μέλλοντος. Η επίκληση 
του σοσιαλδημοκρατικού χαρακτή-
ρα, από μόνο του, δεν λέει απολύτως 
τίποτα.
– Να δείξει ότι δεν τον αφήνει αδιά-
φορο το παιχνίδι της εξουσίας ούτε το 
ενδεχόμενο ύπαρξης συνθηκών ακυ-
βερνησίας της χώρας. Τους Πασό-
κους όπου και αν βρίσκονται σήμερα, 
ένα τους ένωνε κατ́  ουσία σταθερά: 
Η προοπτική της εξουσίας. Έχει δίκιο 
ότι κανένα κόμμα δεν προχωράει λέ-
γοντας «ψηφίστε με για να συνεργα-
στώ με αυτόν». Ένα κόμμα ζητάει ψή-
φο για το πρόγραμμά του και τέτοιο, 
όμως, δεν διαθέτει σε μια συνολική 
αφήγηση ακόμα. Έχει εξυπνάδα η 
κριτική στον Κ. Μητσοτάκη γιατί δεν 
απευθύνει πρόταση διερεύνησης σχη-
ματισμού Κυβέρνησης από τις πρώτες 
εκλογές. Ωστόσο, όταν το λες αυτό, 
πρέπει να είσαι έτοιμος να πεις τι προ-

τείνεις εσύ και όχι να καταφεύγεις σε 
«ας συνεργαστούν άλλοι» ή «εμείς αρ-
κετό κόστος επωμιστήκαμε».
– Να διεκδικήσει χώρο του Κέντρου 
που είναι ο προνομιακός του χώρος. 
Σε έρευνες φαίνεται ότι αν ψήφιζαν οι 
Κεντρώοι θα ήταν δεύτερο κόμμα, με 
το ΣΥΡΙΖΑ πολύ πίσω. Μην θεωρεί 
όμως αυτό ως δεδομένο. 
– Ασφαλώς και έχει χρέος να ασκεί 
σκληρή αντιπολίτευση στην Κυβέρ-
νηση, συνοδευόμενη όμως με προ-
τάσεις και αποβάλλοντας οριστικά το 
σύνδρομο του ισαποστακισμού, νιώ-
θοντας πίεση από το ΣΥΡΙΖΑ. 
– Να κάνει πιο σαφή τον αντιλαϊκισμό 
του και να τον καταστήσει στρατηγική 
φυσιογνωμική επιλογή του, ειδικά σε 
μια περίοδο που όλες οι αναλύσεις, ει-
δικά στην Ευρώπη, κρούουν τον κίν-
δυνο αναζωπύρωσης λαϊκίστικων 
ρευμάτων.
– Μην ξεχνάει ότι ο όγκος των δυνάμε-
ων που χάθηκε (γύρω στο 30%) χάθη-
κε προς το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι και 
υπαρξιακός του αντίπαλος. Αν το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν τα καταφέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ 
συγκεντρώσει τελικά πολύ μεγαλύτε-
ρο ποσοστό, όλα έχουν τελειώσει. 
– Ορισμένα στελέχη του θα πρέπει 
να σταματήσουν να μιλάνε με την 
αυτάρκεια στελεχών κόμματος του 
30%. Βγάζουν ξερολισμό και αλαζο-
νεία, απωθούν. Ξεχνούν ότι το ΠΑ-
ΣΟΚ -αν πάρουμε ενιαία την πορεία 
και την ιστορία του- είναι το Κόμμα 
που κυβέρνησε τα μισά χρόνια από 
την Μεταπολίτευση μέχρι τώρα και 
μπορεί να έβαλε την σφραγίδα του 
σε μεγάλες αλλαγές, αλλά την έχει 
βάλει και σε πολύ προβληματικές κα-
ταστάσεις. Ενώ οι δημοσκοπήσεις Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου ήταν ακόμα 
πιο ενθαρρυντικές απ ό́,τι το τελευ-
ταίο διάστημα, η στάση που τηρούταν 
ήταν σοβαρή και στάση αυτοσυγκρά-
τησης. Κάτι άλλαξε στη συνέχεια και 
μάλιστα στη συμπεριφορά παλαιών 
στελεχών και όχι νέων, που θα μπο-
ρούσε να δικαιολογηθεί από την απει-
ρία τους. 
– Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δείξει ότι εί-
ναι παντού και η ανανέωση - η αλλα-
γή συσχετισμών και ο μεταρρυθμισμός 
του είναι το τρίπτυχό του, δεν μπορεί 
να θολώνει από συμπεριφορές κεντρι-
κών αλλά και περιφερειακών στελε-
χών, ούτε από το προφίλ των υποψη-
φίων του στις βουλευτικές, αλλά στην 
πορεία και στις δημοτικές και περιφε-
ρειακές εκλογές.

Αυτές ήταν κάποιες σκέψεις με βά-
ση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αλ-
λά και έχοντας κατά νου ότι η πολιτική 
περίοδος των επομένων μηνών θα έχει 
μεγάλο, μα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 
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Ο
δήμαρχος Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, μίλησε απο-

κλειστικά στην Today Press και 
αναφέρθηκε στα έργα που έχει προ-
γραμματίσει για το Δήμο «3Β», και 
όπως λέει χαρακτηριστικά, «υπολεί-
πονται 17 μήνες για την ολοκλήρω-
ση της παρούσας Δημοτικής περιό-
δου και θεωρούμε δεδομένο πως 
όπως και στην περίοδο 2014-2019, 
θα παραδώσουμε στους συμπολί-
τες μας πολλά περισσότερα απ́  όσα 
υποσχεθήκαμε προεκλογικά».  

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέ-
ντευξη:

n Υπάρχει μια σειρά από μεγάλα 
έργα που προγραμμάτισε και σχε-
δίασε η Δημοτική Αρχή και πέτυ-
χε τη χρηματοδότηση από την κε-
ντρική διοίκηση. Πόσο αλλάζουν 
την πόλη αυτές οι παρεμβάσεις; 
Από το 2014 που αναλάβαμε τη δι-
οίκηση της πόλης, δουλεύουμε με 
πρόγραμμα για να υλοποιήσουμε το 
όραμά μας για την πόλη. Πράγμα-
τι, έχουμε σειρά σημαντικών έργων 
προγραμματισμένα για το αμέσως 
επόμενο διάστημα, αλλά και πολ-
λά που έχουν ήδη παραδοθεί, συν-
θέτοντας στο σύνολό τους μία πόλη 
όπως θέλουμε να την παραδώσου-
με στις επόμενες γενιές, πράσινη, 
φιλική στο περιβάλλον, ανθρώπι-
νη και με τη χρήση της τεχνολογίας, 
ευφυή. Τα έργα και οι παρεμβάσεις 
μας κινούνται στην κατεύθυνση αυ-
τή και πιστεύω πως μέσα στα επόμε-
να 5 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί ο 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μας.

n Τρία χρόνια μετά την εκλογή 
σας. Σε ποιο σημείο βρίσκετε η δι-
οίκησή σας;   
Διανύουμε τον τρίτο χρόνο της πα-
ρούσας θητείας, αλλά τον όγδοο 
χρόνο της διοίκησής μας καθώς 
εκλεχτήκαμε το 2014. Κινούμαστε 
με εντατικά αλλά σταθερά βήματα, 

με προσήλωση στο στόχο και το πρό-
γραμμά μας. Υπολείπονται 17 μήνες 
για την ολοκλήρωση της παρούσας 
Δημοτικής περιόδου και θεωρούμε 
δεδομένο πως όπως και στην περί-
οδο 2014-2019, θα παραδώσουμε 
στους συμπολίτες μας πολλά περισ-
σότερα απ́  όσα υποσχεθήκαμε προ-
εκλογικά.  

n Τα δύο σημαντικότερα προβλή-
ματα που καταγράφονται στους 
δήμους είναι η ενεργειακή ακρί-
βεια και η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων. Πώς προτίθεστε να τα 
αντιμετωπίσετε;
Ήδη έχουμε πετύχει σημαντική πρό-
οδο και στους δύο τομείς που ανα-

φέρετε και έχουμε καταφέρει να εί-
μαστε πρωτοπόροι στη χώρα μας. 
Στο θέμα της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, με την υλοποίηση σύγ-
χρονων εφαρμογών διαλογής 
στην πηγή, με ζύγιση και καταγρα-
φή του όγκου κάθε ρεύματος απορ-
ριμμάτων, σε κάθε νοικοκυριό, με 
προγράμματα επιβράβευσης των 
κατοίκων, με την παραγωγή εδαφο-
βελτιωτικού υψηλής ποιότητας από 
τα βιοαπόβλητά μας και με τη χρήση 
της τεχνολογίας για την αποτελεσμα-
τικότερη και οικονομικότερη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων μας, έχουμε 
ήδη καταφέρει να εκτρέπουμε από 
την ταφή περίπου το 35% των αστι-
κών αποβλήτων μας, ενώ με ορίζο-
ντα τα επόμενα δύο χρόνια στοχεύ-
ουμε αυτό το ποσοστό να υπερβεί το 
70%.

Παράλληλα, ο δήμος μας είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει την ενερ-
γειακή κρίση και την ακρίβεια, κα-
θώς ήδη από το 2017 έχουμε προ-
βεί σε σειρά ενεργειών που μας 
επέτρεψαν να μειώσουμε σημαντι-
κά τις καταναλώσεις ενέργειας, και 
κατ’ επέκταση, τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου σημαντικά. Η αντικα-
τάσταση του συνολικού δικτύου οδο-
φωτισμού και του φωτισμού σε πάρ-
κα και πλατείες, η αξιοποίηση ΑΠΕ 
σε δημοτικά κτήρια και η ενεργεια-
κή αναβάθμιση των υποδομών του 
δήμου έχουν ως αποτέλεσμα σήμε-
ρα, να είμαστε σε θέση να ανταπε-
ξέλθουμε στις υπέρογκες αυξήσεις 
που προκαλεί η παγκόσμια ενεργει-
ακή κρίση.

n Πείτε μας δύο λόγια για τη με-
γάλη φωτιά που είδαμε στο δήμο 
σας πριν λίγο καιρό. Είστε έτοιμοι 
για κάτι αντίστοιχο;  
Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προ-
στασίας του δήμου μας αποτελείται 
από περισσότερα από 15 οχήματα 
και λειτουργεί με μεγάλη αποτελε-
σματικότητα τα τελευταία χρόνια, 
όχι μόνο στις πυρκαγιές το καλοκαί-

ρι, αλλά και κατά τα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα που βιώνει κάθε χει-
μώνα τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε 
μεγάλο γεγονός, παράλληλα με την 
αντιμετώπισή του, καταγράφουμε 
και περιθώρια βελτίωσης και ανα-
βάθμισης του μηχανισμού. Ήδη, με-
τά την πρόσφατη πυρκαγιά έχουμε 
εξοπλιστεί με σύστημα εναέριας πα-
ρακολούθησης όλων των δασικών 
εκτάσεων της πόλης επί 24ώρου 
βάσης, με θερμικές και οπτικές κά-
μερες που είναι τοποθετημένες σε 
drone, που θα περιπολεί σε όλη 
την επικράτεια του δήμου. Θωρού-
με χρέος μας να αναβαθμίζουμε συ-
νεχώς τα μέσα που διαθέτουμε, για 
να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματι-
κά όλα τα έκτακτα περιστατικά που 
θα προκύψουν.

n Ποια είναι τα έργα που προτε-
ραιοποιείτε; Που εσείς θέλετε να 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λή-
ξη της θητείας σας;
Μέσα στους επόμενους μήνες, έχου-
με στόχο την ολοκλήρωση των αστι-
κών αναπλάσεων που έχουν συμπε-
ριληφθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης», κυρίως στο παραλιακό μέ-
τωπο και την Πλατεία Ιμίων της Δ.Ε. 
Βούλας. Παράλληλα, έχει μπει σε 
άμεση προτεραιότητα η υλοποίηση 
των έργων για τη δημιουργία δια-
δρομών προσβάσιμων σε ΑμεΑ 
και τέλος, σύντομα αναμένεται να 
μπει σε λειτουργία ο συνολικός σχε-
διασμός για τη δημιουργία μίας ευ-
φυούς πόλης και η ολοκληρωμένη 
εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, 
που θα επιτρέπει στους κατοίκους 
και επισκέπτες της πόλης μας να 
έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες της 
πληροφορίες, αλλά και τις υπηρεσί-
ες του δήμου μέσω μίας κινητής συ-
σκευής. Παράλληλα, συνεχίζουμε 
τις ενέργειές μας στους τομείς της δι-
αχείρισης απορριμμάτων, της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της 
αναβάθμισης της καθημερινότητας 
του πολίτη. 

ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΈΛΛΌΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΌΣ ΒΑΡΗΣ ΒΌΎΛΑΣ ΒΌΎΛΙΑΓΜΈΝΗΣ)

«Θα παραδώσουμε στους πολίτες 
περισσότερα απ΄ όσα υποσχεθήκαμε»

«Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά έχουμε 
εξοπλιστεί με σύστημα εναέριας παρακολούθησης 

όλων των δασικών εκτάσεων της πόλης επί 24ώρου 
βάσης, με θερμικές και οπτικές κάμερες 

που είναι τοποθετημένες σε drone, 
που περιπολεί σε όλη την επικράτεια του δήμου»

Της Δήμητρας Κούτρα
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Ο 
βιασμός αποτελεί διαρ-
κές τραύμα και ο Λιγνά-
δης είναι βιαστής, πλέον 
με τη σφραγίδα του νό-

μου. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 
ετών, που στη συνέχεια συγχωνεύ-
τηκαν σε 12 και μετά από δέκα λεπτά 
αποφυλακίστηκε, διότι το μεικτό ορ-
κωτό δικαστήριο αποφάσισε να του 
δοθεί αναστολή έως την εκδίκαση του 
εφετείου. 

Ο συνδυασμός των δύο αποφάσε-
ων προκάλεσε δικαιολογημένο μού-
διασμα σε μεγάλο μέρος της κοινής 
γνώμης και ο ΣυΡιζΑ βρήκε την ευκαι-
ρία να ξαναψαρέψει σε θολά νερά, κο-
νταίνοντας άλλο ένα τεράστιο κοινω-
νικό θέμα και τελικά να το ευτελίσει. 
Όπως συνηθίζει, πήρε μπογιά και έβα-
ψε τους βιαστές με κομματικό χρώμα, 
αδυνατώντας για μία ακόμη φορά να 
αντιληφθεί ότι στις παρεκτροπές συμ-
μετέχει κάθε καρυδιάς καρύδι, επομέ-
νως είναι κοινό χρέος των πολιτικών 
δυνάμεων να επιδείξουν αχρωματο-
ψία, να υπερασπιστούν τα θύματα και 
να δημιουργήσουν το νομικό περιβάλ-
λον που θα τιμωρεί τους θύτες. 

Ψιλά γράμματα. Για τον ΣυΡιζΑ 
βιαστές είναι μόνο όσοι βρίσκονται 
απέναντι. Τους εντός, αυτούς που συ-
ναναστρέφεται, αβαντάρει ή συνεργά-
ζεται, δεν τους βλέπει, όταν μάλιστα 
βγουν στην επιφάνεια οι αθλιότητές 
τους, είτε τις αποδίδει σε «ακροδεξιά 
ρητορική» είτε κινητοποιεί το μηχανι-
σμό του, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ακαθαρσίες. 

Τα παλλόμενα πέη και
το Φεστιβάλ Αθηνών
Περίπτωση Γιαν Φαμπρ. Πρόκειται 
για τον Βέλγο καλλιτέχνη που ο ΣυΡι-
ζΑ επέλεξε ως τον πλέον κατάλληλο 
για να δώσει αριστερό πρόσημο στο 

φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Πριν 
την ενθρόνιση, το κακοποιητικό παρελ-
θόν του εντοπίστηκε από πολλούς, τους 
οποίους οι στρατευμένες γραφίδες χα-
ρακτήρισαν, με τη γνωστή τους ευκο-
λία, «εχθρούς του πολιτισμού». Όμως, 
πριν ο Φαμπρ συναντηθεί με τον «φίλο 
του πολιτισμού» σ. Τσίπρα για να ανα-
λάβει τα καλλιτεχνικά του καθήκοντα, 
είχε πρωταγωνιστήσει σε αλλεπάλλη-
λες σοκαριστικές πρωτοβουλίες που 
περιελάμβαναν βασανισμούς ζώων 
και σειρά από παρεκκλίνουσες προσω-

πικές συμπεριφορές. Οι πρώτοι απο-
κορυφώθηκαν με την προβολή ενός 
βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστού-
σαν γάτες. Ο φιλόζωος καλλιτέχνης 
τις πετούσε ψηλά στον αέρα και αυτές 
προσγειώνονταν σε μία σκάλα με επί-
στρωση μουσαμά, ώστε να γλιστράνε. 
Τα ζώα τρόμαζαν, προσπαθούσαν μα-
ταίως να ισορροπήσουν, έπεφταν πά-
λι από ύψος και καθώς σπάραζαν, ο 
φακός έκανε ζουμ στον τρόμο τους και 
έτσι τελείωνε αυτό το εναλλακτικό έρ-
γο τέχνης. 

Ανάλογη έμπνευση είχε ο Φαμπρ 
και με την «εγκατάσταση», όπου δεκά-
δες νεκροί σκύλοι και γάτες κρέμονταν 
από τσιγκέλια, ενώ το αποτρόπαιο πε-
ριβάλλον συμπληρωνόταν με μια σει-
ρά από βαλσαμωμένες κουκουβάγιες. 
Όλα θεωρήθηκαν προσόντα και, βά-
σει αυτών, ο Φαμπρ επελέγη από την 
Πρώτη Φορά Ευαίσθητη Κυβέρνηση 
για διευθυντής του μεγαλύτερο ελλη-
νικού πολιτιστικού φεστιβάλ. 

Η θητεία του στην Ελλάδα είχε αρ-
χίσει από τη Θεσσαλονίκη, όπου επί 

σκηνής του Μεγάρου Μουσικής πα-
ρουσίασε το θέαμα Παλλόμενα Πέη, 
δηλαδή χορευτές που ήταν γυμνοί και 
περιέστρεφαν τα πέη τους σαν ανεμό-
μυλους. 

Η καταιγίδα ξεκίνησε όταν η χο-
ρευτική του ομάδα απεκάλυψε την πα-
ρεκκλίνουσα συμπεριφορά του και 
δεν ήταν πολλοί όσοι εξεπλάγησαν. 
Οι χορεύτριες, με ανοιχτή επιστολή, 
κατήγγειλαν ότι τις παρενοχλούσε και 
τις προσέβαλε αδιακόπως, στις κατα-
θέσεις τους παρουσίασαν έναν «άν-
θρωπο δεσποτικό» που «δεν είχε κα-
νένα ενδοιασμό να καταφύγει στο 
σεξουαλικό εκβιασμό». Τις υποχρέω-
νε να συμμετέχουν σε φωτογραφίσεις 
με σεξουαλικό περιεχόμενο, οι οποί-
ες κατέληγαν σε εκβιαστικές σεξουα-
λικές πράξεις. Η νομική υπεράσπισή 
του προσπάθησε να τον παρουσιάσει 
σαν θύμα πολιτικών διώξεων, δικαι-
ολόγησε τις πράξεις του με το επιχεί-
ρημα «είναι ένας ρομαντικός αναρχι-
κός», παρουσίασε τις καταγγέλλουσες 
σαν αμφιλεγόμενες, εκδικητικές προ-
σωπικότητες. Ο εισαγγελέας δεν πεί-
στηκε. Πρότεινε κάθειρξη τριών ετών, 
στη συνέχεια η ποινή έγινε 18 μήνες 
και μετά από δέκα λεπτά αποφυλακί-
στηκε με αναστολή. 

Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με 
το κοινό περί δικαίου αίσθημα, όμως 
κανείς δεν ταύτισε τις πράξεις του Φα-
μπρ με τον ΣυΡιζΑ. Δεν έπιασαν δου-
λειά οι διαδικτυακοί σχολιαστές κάτω 
από τη χαρούμενη φωτογραφία του με 
τον σ. Αλέξη Τσίπρα. Έλειψαν οι δια-
μαρτυρίες και τα αναθέματα. Οι ευαί-
σθητες καρδιές των κομματικών οργα-
νώσεων και εντύπων δεν σκίρτησαν, 
ο Φαμπρ γι’ αυτούς είναι ένα φάντα-
σμα. Ο καταδικασθείς είναι κόκκινος, 
επομένως το έγκλημα ποτέ δεν διε-
πράχθη.

13

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τους βιασμούς των άλλων. Όταν εμπλέκονται 
φίλοι και σύντροφοι, σφυρίζει αδιάφορα ή συγκαλύπτει  

Του: Βαγγέλη Περρή

s s

Συνέχεια στην σελίδα 14-15

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ!

ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../
Ο Αλέξης με τον Βέλγο Γιάν Φάμπρ. 

Του εξηγεί τα... Παλλόμενα Πέη
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...ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ!

Το κουκούλωμα
του βιασμού
δείχνει πολιτική
ωριμότητα! 
Τα έργα και οι ημέρες του
σ. εκπροσώπου της Μπολιβαριανής 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα,
στις γυναίκες της πρεσβείας
της Βενεζουέλας 

s s

Συνέχεια από την σελίδα 13

X 
αράς ευαγγέλια! Ο σ. 
Τσίπρας, ως παραλί-
γο δήμαρχος Αθηναί-
ων, έχει εκπονήσει ένα 

τρομερό σχέδιο για να προσφέρει 
φτηνό, σχεδόν δωρεάν πετρέλαιο 
στους συμπολίτες του. Τους ζητάει 
να βγουν στους δρόμους με τα μπι-
τόνια στους ώμους γιατί τα μιλήσα-
με, τα συμφωνήσαμε με τον επανα-
στάτη ηγέτη της Βενεζουέλας και 
σύντομα θα φτάσει στον Πειραιά το 
βαπόρι απ’το Καράκας, με τόνους 
πολλούς, γεμάτο από τζάμπα πετρέ-
λαιο μυρωδάτο.

Τελικά, το αλάνι έμεινε χαρμά-
νι και το μόνο που ήρθε από τη Βε-
νεζουέλα ήταν ένας εκπρόσωπος 
της κυβέρνησης Μαδούρο, ο οποί-
ος ανέλαβε πρέσβης με σκοπό να 
αναθερμάνει -φυσικά χωρίς πε-
τρέλαιο- τις σχέσεις της χώρας του 
με την Ελλάδα. Τα συριζαϊκά κομ-
ματικά έντυπα, με πρωτοπόρα την 
Αυγή, παραληρούσαν από σοσι-
αλιστική έξαψη: «Η Μπολιβαρια-
νή Δημοκρατία της Βενεζουέλας 
επέλεξε τον σ. Φράνκλιν Γκονσά-
λες για να την εκπροσωπήσει στη 

φίλη και συναγωνίστρια Ελλάδα». 
Στο γραφείο του φίλου και συ-

ναγωνιστή πρέσβη προσέφεραν 
τις υπηρεσίες τους πέντε Ελληνί-
δες, μία εκ των οποίων είχε στε-
νότατους συγγενικούς δεσμούς με 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πέ-
ντε κατήγγειλαν ότι απειλήθηκαν 
με βιασμό από τον σ. πρέσβη και 
ανέφεραν το γεγονός στη δικαιο-
σύνη και στα κομματικά όργανα. 

Η περιγραφή του εφιάλτη που 
έζησε μία εξ αυτών, είναι καθηλω-
τική: 

«Ο Γκονσάλες έκανε τη ζωή 
μας κόλαση. Όχι μόνο τη δική 
μου. Σε τέτοιο σημείο, που πή-
γαινα στη δουλειά και ήθελα να 
είμαι αόρατη. Να μη με βλέπει. 
Ένα πρωί ήρθε με το εσώρουχό 
του. Μου ζήτησε να πάω αμέσως 
στο δωμάτιό του. Νόμιζα πως κά-
τι συνέβη. Γνώριζα πως στο σπίτι 
βρίσκονταν και η αδελφή του και 
έτσι δεν πήγε ο νους μου στο κα-
κό. Όταν μπήκα στο δωμάτιο μού 
έκανε επίθεση, με έπιασε με βία 
από το στήθος και το λαιμό. Με 
τράβαγε, μου έσκισε τα ρούχα και 

Για τον ΣυΡιζΑ 
βιαστές είναι μόνο όσοι 
βρίσκονται απέναντι. 
Τους εντός, αυτούς 
που συναναστρέφεται, 
αβαντάρει ή 
συνεργάζεται, δεν τους 
βλέπει, όταν μάλιστα 
βγουν στην επιφάνεια 
οι αθλιότητές τους, 
είτε τις αποδίδει σε 
«ακροδεξιά ρητορική» 
είτε κινητοποιεί 
το μηχανισμό του, 
προκειμένου  
να καλυφθούν 
οι ακαθαρσίες 

Ο Αλέξης 
Τσίπρας με 

τον σύντροφο 
εκπρόσωπο της 
Μπολιβαριανής 

Δημοκρατίας 
που την είχε 

«πέσει» σε όλες 
τιςγυναίκες 

της πρεσβείας! 
Αυτός ήταν ο σ. 

από το Καράκας, 
Φράνκλιν 

Γκονσάλες.
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επιχείρησε να με βιάσει. Φώναζα 
δυνατά. Ένιωθα πως σταμάτησε 
ο χρόνος. Δεν ξέρω από πού και 
πώς εμφανίστηκε ξαφνικά η αδελ-
φή του, που κυριολεκτικά με γλί-
τωσε από τα χέρια του. Δεν θα ξε-
χάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Έκλαιγα 
και ντρεπόμουν. Έχασα την αυτοε-
κτίμησή μου. Όταν σου συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, είναι ισοπεδωτικό. Σε 
ισοπεδώνει σαν άνθρωπο και εί-
ναι κάτι που το κουβαλάς κάθε μέ-
ρα μαζί σου. Δεν φεύγει, δεν είναι 
κάτι που ξεπερνάς σε μια μέρα. 
Έκανα περίπου επτά χρόνια για να 
το ξεπεράσω μέσα μου. Έγινε προ-
σπάθεια να συγκαλυφθεί το θέμα. 
Υπήρξε πολιτικό πρόσωπο από τον 
ΣυΡιζΑ, δεν θέλω να πω το όνομά 
του, που μου ζήτησε να δείξω πολι-
τική ωριμότητα και να λυθεί το θέ-
μα εσωτερικά».

Ο γνήσιος φεμινιστής
ηγέτης σ. Αλέξης...
Το πρόσωπο που ζήτησε από τα 
θύματα να το βουλώσουν δεν κα-
τονομάστηκε, αλλά οι ανάλογες 
δραστηριότητες του σ. Αλέξη Τσί-
πρα, έγιναν γνωστές. Ως ειλικρι-
νής και γνήσιος φεμινιστής ηγέ-
της, έγραψε σχετική επιστολή στον 
σ. Μαδούρο. Δεν καταδίκαζε, δεν 
ζητούσε παραδειγματική τιμωρία, 
απλώς συγκάλυπτε. 

Σύμφωνα με το επίσημο πό-
ρισμα του Συνηγόρου του Πολί-
τη, την επιστολή Τσίπρα μετέφε-
ρε ο σ. Ροδρίγο Τσάβες Σαμούδιο, 
πρέσβης της Βενεζουέλας στη Γερ-
μανία εκείνη την περίοδο. 

Ακολουθεί απόσπασμα του πο-
ρίσματος, που βασίζεται στη μαρ-
τυρία του: 

«Ήρθε (ο Σαμούδιο) στην Ελ-
λάδα από τη Γερμανία και συνα-
ντήθηκε με πολιτικά πρόσωπα 
προερχόμενα από το χώρο της 
τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης 
(ΣΥΡΙΖΑ), για το ζήτημα των σε-
ξουαλικών παρενοχλήσεων. Σύμ-
φωνα με την κατάθεσή του, κατά 
τη συνάντηση αυτή του δόθηκε 
επιστολή απευθυνόμενη προς τον 
πρόεδρο της Βενεζουέλας κο Μα-
δούρο, με φερόμενο αποστολέα 
τον κο Τσίπρα».

Η επιστολή εστιαζόταν στην 
«πολιτική ωριμότητα» των θυμά-
των που κρατούσαν μυστικές τις 
εναντίον τους απόπειρες βιασμού. 
Ιδού το χαρακτηριστικό απόσπα-
σμα της «επιστολής Τσίπρα»:

«Μέχρι στιγμής το προσωπικό 

της πρεσβείας έχει επιδείξει πολι-
τική ωριμότητα και δεν θα λάβει 
μέτρα εντός της Ελλάδας που θα 
δημοσιοποιούσαν το πρόβλημα, 
γεγονός που θα το εκμεταλλεύο-
νταν στο έπακρο τα συστημικά μέ-
σα ενημέρωσης, για να βλάψουν 
την Αριστερά τόσο στη Βενεζουέ-
λα όσο και στην Ελλάδα».

Ο σ. Αλέξης είναι σαφής. Η σε-
ξουαλική παραβατικότητα του συ-
ντρόφου κουκουλώθηκε, αλλά τα 
«συστημικά μέσα ενημέρωσης» 
μπορεί να αποκαλύψουν τον αντι-
συστημικό βιαστή, οπότε καλό θα 
ήταν να μαζέψουν τις στύσεις του! 
Ούτε μια κουβέντα συμπαράστα-
σης στα θύματα ούτε μια προσπά-
θεια να ικανοποιηθεί το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα και να τιμωρηθεί 
ο παραβάτης. Το αντίθετο. 

Ο πρέσβης ένιωσε ασφαλής 
με την αβάντα των συντρόφων 
του, συνέχισε τα ίδια και οι καταγ-
γελίες έφτασαν μέχρι τη Βουλή. 

Ο σ. Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, ως υπουργός Εσωτερικών 
της (για Πρώτη Φορά) Αριστε-
ρής-Φεμινιστικής Κυβέρνησης, 
κάλυψε τον επίδοξο βιαστή πρέ-
σβη της Μπολιβαριανής Δημο-
κρατίας της Βενεζουέλας και κά-
νοντας λόγο για «υποκριτικές 
ευαισθησίες», αναμάσησε τη βο-
λική τσίχλα αποδίδοντας το θό-
ρυβο σε πλεκτάνη των συστημι-
κών ΜΜΕ. 

Η υπόθεση εκδικάστηκε από 
το μονομελές Πρωτοδικείο Αθη-
νών. Οι απειληθείσες και στη συ-
νέχεια απολυθείσες υπάλληλοι 
δικαιώθηκαν από την αστική δι-
καιοσύνη. Ο επαναστατικός ΣΥ-
ΡΙΖΑ και το αρμόδιο για τέτοια 
θέματα Τμήμα Φεμινιστικής Πο-
λιτικής συνέχισαν να κάνουν την 
πάπια, μάλιστα οι εκπρόσωποί 
του στα social media χαρακτήρι-
σαν την υπόθεση «ακροδεξιά ρη-
τορική» και έκτοτε γίνονται έξαλ-
λοι με οποιαδήποτε αναφορά στο 
θέμα των συντροφικών βιασμών. 

ΥΓ: Στο μεταξύ οι καταγγέλ-
λουσες δεν βρήκαν ποτέ δουλειά. 
Όποτε εμφανιζόταν νέος εργο-
δότης, έπεφτε τηλεφώνημα: «Εί-
ναι κακή υπάλληλος». Ο τελευταί-
ος λόγος ανήκει σε μία από αυτές: 
«Εξοργίζομαι όταν ακούω να λένε 
«βγείτε και μιλήστε». Ωραία, βγεί-
τε. Μιλήστε. Και μετά; Τι ακριβώς 
θα γίνει μετά; Το μόνο που βλέπω 
είναι υποκρισία. Τίποτα άλλο». 
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ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../
Και τι έκανε ο σ. 
Αλέξης για όλα αυτά; 
Ως ειλικρινής και 
γνήσιος φεμινιστής 
ηγέτης, έγραψε 
σχετική επιστολή 
στον σ. Μαδούρο. Δεν 
καταδίκαζε, δεν ζητούσε 
παραδειγματική 
τιμωρία, απλώς 
συγκάλυπτε! 

«Ο Γκονσάλες έκανε 
τη ζωή μας κόλαση. 
Όχι μόνο τη δική μου. 
Σε τέτοιο σημείο, που 
πήγαινα στη δουλειά και 
ήθελα να είμαι αόρατη. 
Να μη με βλέπει. 
Ένα πρωί ήρθε με το 
εσώρουχό του. Μου 
ζήτησε να πάω αμέσως 
στο δωμάτιό του...»

«Όταν μπήκα στο 
δωμάτιο μου έκανε 
επίθεση, με έπιασε με 
βία από το στήθος και 
το λαιμό. Με τράβαγε, 
μου έσκισε τα ρούχα 
και επιχείρησε να με 
βιάσει. Φώναζα δυνατά. 
Ένιωθα πως σταμάτησε 
ο χρόνος...»

«Έκανα περίπου 
επτά χρόνια για να το 
ξεπεράσω μέσα μου. 
Έγινε προσπάθεια 
να συγκαλυφθεί το 
θέμα. Υπήρξε πολιτικό 
πρόσωπο από τον 
ΣυΡιζΑ, δεν θέλω να 
πω το όνομά του, που 
μου ζήτησε να δείξω 
πολιτική ωριμότητα 
και να λυθεί το θέμα 
εσωτερικά»



Κ
αθώς ξετυλίγεται το κουβάρι 
της τραγικής συντριβής του 
ουκρανικού αεροσκάφους 
Antonov, το βράδυ του πε-

ρασμένου Σαββάτου στην Καβάλα, τα 
αναπάντητα ερωτήματα πληθαίνουν μα-
ζί με τα κενά, για το τι ακριβώς συνέβη 
πραγματικά.

Η υπόθεση αποκτά πλέον τις δια-
στάσεις ενός θρίλερ, στο οποίο εμπλέ-
κονται κυβερνήσεις, υπηρεσίες πληρο-
φοριών και πρόσωπα που θεωρούνται 
«κεφάλια» στο παράνομο εμπόριο 
όπλων σε εμπόλεμες ζώνες.

Δεν είναι τυχαίο πως η Αθήνα δή-
λωσε εξ αρχής και επίμονα… άγνοια για 
το περιεχόμενο του φορτίου του αερο-
σκάφους, ενώ έχει προχωρήσει σε διά-
βημα τόσο προς τη Σερβία όσο και προς 
τον  Ουκρανό πρέσβη στην Αθήνα. Το 
γεγονός αυτό και μόνο αποδεικνύει πως 
οι εμπλεκόμενες πλευρές, κάτι δεν λέ-
νε ή απλά καθυστερούν να πουν. Σε κά-
θε περίπτωση, οι πιθανότητες να μην 
γνώριζαν οι ευαίσθητες υπηρεσίες της 
χώρας για το φορτίο και την αποστολή 
του μοιραίου αεροσκάφους μεταφοράς 
στρατιωτικού υλικού, είναι μηδαμινές. 

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί 
ένα ακόμα μυστήριο. Τα αλλεπάλλη-
λα ταξίδια που έκανε το Antonov για 48 

ώρες, πριν γίνει «φέρετρο» για το οκτα-
μελές ουκρανικής καταγωγής πλήρωμά 
του και την καταστροφή του 11,5 τόνων 
φορτίου (κυρίως όλμους σερβικής κατα-
σκευής) που μετέφερε.

Οι «περίεργες πτήσεις»
σε Βοσνία, Τουρκία και Σερβία
Επισήμως το Antonov- An 12BK εκτε-
λούσε πτήση από τη Νις της Σερβίας με 
προορισμό το Αμάν της Ιορδανίας. Αυ-
τό είναι, όμως, μόνο το τελευταίο δρο-
μολόγιο με τη θλιβερή κατάληξη. Αδι-
άψευστος μάρτυρας το flightradar24.
com, η συνδρομητική βάση δεδομένων 
η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρό-
νο το στίγμα εκατοντάδων χιλιάδων αε-
ροσκαφών ανά την υφήλιο. Εκεί είναι 
που καταγράφονται αφίξεις του μοιραί-
ου μεταγωγικού αεροσκάφους σε τέσσε-
ρα διαφορετικά αεροδρόμια τεσσάρων 
διαφορετικών χωρών, μέσα σε λιγότε-
ρο από 48 ώρες. 

Όλα γίνονται με τρόπο που δεί-
χνουν «ενιαία αποστολή». Το Antonov 
ξεκίνησε το πρωινό της 15ης Ιουλίου 
από το αεροδρόμιο του Σεγάγεβο στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προσγειώθηκε 
στο Βελιγράδι μισή ώρα αργότερα. Δύο 
ώρες μετά, απογειώθηκε και έφτασε στο 
αεροδρόμιο της Άγκυρας. Εκεί παρέμει-
νε μία μέρα. Το μεσημέρι της επομένης 
(16/7) απογειώθηκε για να φτάσει στις 
16:09 στο Σερβικό αεροδρόμιο της πό-
λης Νις. Μετά από παραμονή 4,5 ωρών 
επί Σερβικού εδάφους, ξεκίνησε το τα-
ξίδι του με προορισμό το Αμμάν της Ιορ-
δανίας. Η …μοίρα είχε όμως άλλα σχέ-
δια.

Τι γνωρίζουν
οι ελληνικές αρχές;
Οι «…στάσεις» στην Κρήτη
Η κινητικότητα και οι προορισμοί δεί-
χνουν πως πιθανότατα το ναυλωμένο 
αεροσκάφος εκτελούσε μυστική στρα-
τιωτική αποστολή. Η επιχείρηση παρα-
μένει άγνωστο αν τελούσε υπό Νατοϊκή 
επίβλεψη. Αυτό θα το μάθουμε αργότε-

ρα, όπως και αν το ελληνικό υπουρ-
γείο Άμυνας παρακολουθούσε τον 
οργασμό δρομολογίων.

Όμως, το παζλ του μυστηρίου 
που περιβάλει το αεροσκάφος δια-
θέτει και κομμάτια «περίεργων» πτή-
σεων σε ελληνικά αεροδρόμια. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία  που προκύπτουν 
από την ίδια βάση δεδομένων πτήσε-
ων (flightradar24.com) το ουκρανικό 
Antonov-12, μόλις τον περασμένο μή-
να είχε προσγειωθεί δύο φορές -στις 
7 και στις 17 Ιουνίου- σε ελληνικό έδα-
φος, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου 
στην Κρήτη. Και στις δύο ημερομηνί-
ες, το μοιραίο αεροσκάφος φαίνεται να 
χρησιμοποίησε το αεροδρόμιο του Ηρα-
κλείου ως σταθμό τράνζιτ, παραμένο-
ντας  για περίπου μία ώρα κάθε φορά. 

Ο γρίφος γίνεται ακόμη πιο δισε-
πίλυτος, όταν κάποιος αναζητήσει τα 
αναλυτικά στοιχεία των πτήσεων, στα 
οποία φαίνεται πέρασμα από τη χώρα 
μας. Και στις δύο περιπτώσεις το στίγ-
μα της πτήσης, περιέργως, δεν καταγρά-
φεται και δεν υπάρχει στο σύστημα. Η 
διαδρομή του Antonov πριν και μετά 

το αεροδρό-
μιο Ηρακλείου, 
άγνωστο γιατί, παραμέ-
νει ασαφής .

Αινιγματική η παρου-
σία
του Antonov στο Ηράκλειο
Το flightradar24 καταγράφει προσγεί-
ωση του ουκρανικού αεροσκάφους 
στο Ηράκλειο στις 7.06 π.μ. της 7 Ιου-
νίου 2022. Πριν από αυτό, εμφανίζε-
ται να πετά πάνω από τα σύνορα Αλγε-
ρίας-Τυνησίας, χωρίς να προκύπτει το 
αεροδρόμιο από το οποίο είχε ξεκινή-
σει. Αναχώρησε μια ώρα αργότερα στις 
8.01 π.μ. και προσγειώθηκε τελικά στις 
10.07 π.μ. στο Τελ Αβίβ, που ήταν ο τε-
λικός του προορισμός.

Στις 17 Ιουνίου 2022 προκύπτει ότι 
απογειώθηκε στις 17.02 από το Παρίσι. 
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Η σερβική εταιρεία 
Valir DOΟ και 
ο πραγματικός 
ιδιοκτήτης Slobodan 
Tesic, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται 
από το υπουργείο 
Οικονομικών των 
ΗΠΑ ως «ένας από 
τους μεγαλύτερους 
εμπόρους όπλων 
και πυρομαχικών 
στα Βαλκάνια»

Toυ Δημήτρη Φρέσκου

TΑ 
ΜΥΣΤΉΡΙΑ 
ΤΟΥ 
ΜΟΙΡΑΙΟΥ 
ANTONOV 
Μυστικές υπηρεσίες και παράνομο εμπόριο 
όπλων συνθέτουν ένα δισεπίλυτο γρίφο



Ως  ενδιάμεσος σταθμός της πτήσης φαί-
νεται το Ηράκλειο στις 22.22. Όταν απο-
γειώνεται και πάλι στις 23.18, το στίγμα 
του χάνεται πάνω από το Λιβυκό πέλα-
γος, μεταξύ της Κρήτης και των ακτών 
της Βόρειας Αφρικής. Απαντήσεις για 
την  παρουσία του αεροσκάφους σε ελ-
ληνικό έδαφος και το φορτίο που τότε 
μετέφερε, δεν έχουν δοθεί.

Προκύπτει μεταφορά
οπλισμού κρυφά από το ΝΑΤΟ;
Το Antonov, αναμφισβήτητα, κατά τη 

μοιραία πτήση έφερε ευαίσθητο στρα-
τιωτικό υλικό που παρέλαβε κατά τις 
πτήσεις του σε χώρες παραγωγής οπλι-
σμού, όπως η Τουρκία και η Σερβία. 
Ο πιλότος, όταν διαπίστωσε τη βλάβη, 
επέλεξε επιστροφή και όχι προσγείω-
ση στο κοντινό στρατιωτικό αεροδρόμιο 
της Λήμνου. Στα δύσκολα δεν επέλεξε 
να προσθαλασσώσει το αεροπλάνο. Για 
κάποιους όλα αυτά αποτελούν στοιχεία 
πως είχε σαφή εντολή να κρατήσει μυ-
στικό το είδος του φορτίου και ίσως την 
ταυτότητα των επιβατών που μετέφερε.

Ο Σέρβος έμπορος όπλων
και οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της 
Σερβίας, Νεμπόισα Στεφάνοβιτς, το 
επικίνδυνο φορτίο με τους 11,5 τόνους 
φωτιστικά βλήματα όλμων και εκπαι-
δευτικά βλήματα όλμων προορίζονταν 
για τις Ένοπλες Δυνάμεις του Μπα-
γκλαντές και εξήχθησαν από τη σερβι-
κή εταιρεία Valir DOO.

Αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ της Σερ-
βίας εμφανίζουν πίσω από την υπό-
θεση, ως πραγματικό ιδιοκτήτη της 
Valir DOO, το Σέρβο έμπορο όπλων 
Slobodan Tesic, ο οποίος χαρακτηρίζε-
ται από το υπουργείο Οικονομικών των 
ΗΠΑ ως «ένας από τους μεγαλύτερους 
εμπόρους όπλων και πυρομαχικών στα 
Βαλκάνια» και βρίσκεται αντιμέτωπος 
με αμερικανικές κυρώσεις, από το Δε-
κέμβριο του 2017.

Το αεροπλάνο είχε ναυλωθεί από 
τη Valir DOO για τη μεταφορά του 
στρατιωτικού υλικού στο Μπαγκλαντές, 
με δύο προγραμματισμένες στάσεις στο 
Αμμάν της Ιορδανίας και στο Ριάντ της 
Σαουδικής Αραβίας. Δεν πρέπει να ξε-
χνά κανείς πως και οι δύο χώρες συνο-
ρεύουν με εμπόλεμες ζώνες, τη Συρία 
και την Υεμένη αντίστοιχα…

Ποιος είναι ο Slobodan Tesic;
Ο Σέρβος έμπορος όπλων Slobodan 
Tesic είναι γνωστός για τις διασυνδέ-
σεις του με κυβερνήσεις αναπτυσσόμε-
νων χωρών, που είναι και οι καλύτεροι 
πελάτες του. Ειδικότητά του οι έμμεσες 
ή άμεσες δωροδοκίες κυβερνητικών 

στελεχών, 
προκειμένου να εξασφα-

λίσει συμβόλαια πώλησης όπλων, 
ακόμη και όταν οι διεθνείς οργανισμοί 
το απαγορεύουν.

Για αυτούς του λόγους, από το 2003 
μέχρι το 2012 βρισκόταν στον κατάλογο 
των Ηνωμένων Εθνών ως ανεπιθύμη-
τος, ενώ του είχαν απαγορευθεί τα ταξί-
δια λόγω παραβίασης κυρώσεων του 
ΟΗΕ κατά των εξαγωγών όπλων στη 
Λιβερία.

Όλα αυτά άλλαξαν όταν στη Σερ-
βία ανέλαβε την εξουσία το Σερβι-
κό Προοδευτικό Κόμμα. Η νέα κυ-
βέρνηση κατάφερε να διαγράψει τον 
Slobodan Tesic από τη μαύρη λίστα 
των Ηνωμένων Εθνών, ενώ του χορη-
γήθηκε διπλωματικό διαβατήριο για τις 
μετακινήσεις του, χωρίς φυσικά να είναι 
διπλωμάτης.

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Τυνησία 
εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης 
για τον Slobodan Tesic, με την κατηγο-
ρία της διαφθοράς και του ξεπλύματος 
μαύρου χρήματος.

«Δουλειές» στις ΗΠΑ,
παρά τις κυρώσεις 
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Tesic 
βρίσκεται και στο στόχαστρο του υπουρ-
γείου Οικονομικών των ΗΠΑ . Του 
έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ενώ έχουν 
παγώσει τα περιουσιακά του στοιχεία 
.Το 2019, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώ-
σεις και σε εννέα συνεργάτες του που 
«ενεργούσαν για λογαριασμό ή εξ ονό-
ματός του», σύμφωνα με τις αμερικανι-
κές αρχές. 

Η εταιρεία Valir DOO καταχωρή-
θηκε μόλις δύο εβδομάδες μετά την 
επιβολή των νέων κυρώσεων. Τα δι-
ευθυντικά της στελέχη συνδέονται στε-
νά με τον ίδιο ή μέλη της ομάδας του. 
Και ενώ ο Tesic δεν μπορεί να συναλ-

λάσσεται με καμία εταιρεία στις ΗΠΑ, 
η Valir DOO, που σκιωδώς διαχειρί-
ζεται, εξήγαγε 249 τόνους σερβικών 
όπλων τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο 
το 2020, η εταιρεία δήλωσε ετήσια έσο-
δα 15,4 εκατ. δολάρια, μόλις ένα χρόνο 
μετά την ίδρυσή της.

Οι Ουκρανοί και η Offshore
με έδρα την Κύπρο 
Αν τελικά η «αποστολή» του Antonov 
δεν ήταν γνωστή στο ΝΑΤΟ και οι ελ-
ληνικές αρχές είναι ειλικρινείς όταν λέ-
νε πως δεν γνώριζαν το παραμικρό για 
το φορτίο της πτήσης, τότε, εκτός του 
Slobodan Tesic, απαντήσεις χρωστά 
και ο ιδιοκτήτης της ουκρανικών συμ-
φερόντων εταιρείας MERIDIAN, και 
ίσως, η κυβέρνηση του Κίεβου που 
έχει, ενδεχομένως, ρόλο στην υπόθεση.

Η ουκρανική εταιρεία MERIDIAN 
του Ολεξάντρ Μπογκτάνοβιτς, που σύμ-
φωνα με τα όσα αναφέρει στην ιστοσε-
λίδα της, ιδρύθηκε το 2003, βρίσκεται 
πίσω από το αεροσκάφος που κατέπε-
σε έξω από την Καβάλα. Ο Μπογκτάνο-
βιτς εμφανίζεται ως στενός συνεργάτης 
του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ για επείγου-
σες παραδόσεις φορτίων, μεταξύ αυ-
τών στρατιωτικού υλικού, ενώ υλοποι-
εί πτήσεις τσάρτερ σε όλον τον κόσμο, 
συνεργαζόμενος με κρατικές αρχές και 
ΜΚΟ για τη μεταφορά ανθρωπιστικής 
βοήθειας.

Η ουκρανική MERIDIAN χρησι-
μοποιεί για αυτό το λόγο τρία αεροσκά-
φη τύπου Antonov-12, τα οποία, ωστό-
σο, δεν της ανήκουν και φέρεται να τα 
διαχειρίζεται με μακροχρόνια μίσθωση 
από την κυπριακή DS Air Cyprus.

Η εγγεγραμμένη στην Κύπρο ως 
εταιρεία Limited, περιορισμένης ευ-
θύνης δηλαδή, DS Air INC. (Cyprus), 
σύμφωνα με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Καταχώρησης, είναι ενεργή με έδρα τη 
Λευκωσία.

Οι πτήσεις του μεταγωγικού αεροσκάφους
που έπεσε στην Καβάλα και οι συνδετικοί
κρίκοι με πρόσωπα που είναι
καταζητούμενοι και το «μαύρο» χρήμα 
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Ο Σέρβος Slobodan Tesic και τα πάρε δώσε 
με το λαθρεμπόριο όπλων και τη δικαιοσύνη.
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Κ
αθώς διανύουμε πια 
την καρδιά του καλο-
καιριού, όλοι μας ονει-
ρευόμαστε τις διακοπές 

μας. Όσοι δεν φύγαμε ακόμα, με-
τράμε ανάποδα. Ανεξαρτήτως οι-
κονομικής δυνατότητας, ηλικίας, 
επαγγέλματος ή μορφωτικού επι-
πέδου, όλοι ψάχνουμε ένα τρό-
πο να ξεφύγουμε για λίγο, να βρε-
θούμε σε μια παραλία ή ένα ορεινό 
χωριό, να χαλαρώσουμε, να ονει-
ρευτούμε, να διασκεδάσουμε. Ο 
δυτικός άνθρωπος που κατοικεί 
σε μια ανεπτυγμένη χώρα έχει πια 
κατακτήσει το δικαίωμα των διακο-
πών. Δεν το ασκούν όλοι, διότι δεν 
διαθέτουν άπαντες την οικονομική 
δυνατότητα, αλλά πάντως εκατο-
ντάδες εκατομμύρια κατοίκων των 
λεγόμενων «πλούσιων χωρών» 
ταξιδεύουν κάθε χρόνο. Ο δύσμοι-
ρος κάτοικος του τρίτου κόσμου εί-
ναι ακόμα πολύ μακριά από μια τέ-
τοια κατάκτηση.

Η ιστορία των διακοπών ως θε-
σμού είναι πολύ γοητευτική. Ξε-
κίνησε ως ιδέα και μετά ως μόδα, 
από τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη. 
Αφορούσε μόνο τα μέλη της ευρω-
παϊκής αστικής τάξης και τους γό-
νους της παλιάς ευρωπαϊκής αρι-
στοκρατίας. Αφορούσε, δηλαδή, 
λίγους ανθρώπους με πάρα πολ-
λά λεφτά. Δύο είναι οι βασικές δι-
αφορές των τότε πρωτόγονων δια-
κοπών με τις σημερινές. Πρώτον, 
οι διακοπές ήταν χειμερινές και όχι 
καλοκαιρινές. Δεύτερον, δεν είχαν 
την παραμικρή σχέση με τον ήλιο 
και τη θάλασσα, στοιχεία που σή-

μερα βρίσκονται στο επίκεντρο της 
αναζήτησης, όσων σχεδιάζουν τα-
ξίδι διακοπών. 

Στη νότια Γαλλία
από την Αγγλία 
Εκείνους, λοιπόν, τους μακρινούς 
καιρούς του παρελθόντος, πρώτοι 
απ’ όλους οι Βρετανοί βιομήχανοι 
και μεγαλέμποροι είχαν την ιδέα να 
ξεφύγουν από τους σκληρούς και 
υγρούς αγγλικούς χειμώνες που 
τρυπάνε τα κόκκαλα, να απομα-
κρυνθούν για λίγο από την αφόρη-
τη κάπνα του κάρβουνου που έκαι-
γαν για να ζεσταθούν. Άρχισαν, 
λοιπόν, να μετακινούνται προς την 
κοντινή τους νότια Γαλλία, για να 
περάσουν τους Δεκέμβρηδες, τους 
Γενάρηδες και τους Φλεβάρηδες 
στο ήπιο μεσογειακό κλίμα. Τους 
ακολούθησαν στη συνέχεια οι βο-
ρειοευρωπαίοι συνάδελφοί τους 
(Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι, Αυ-
στριακοί) για να καταφθάσουν στο 

τέλος και οι Ρώσοι μεγιστάνες και 
τσιφλικάδες της αυλής του Τσάρου, 
που μιμούνταν τους ευρωπαίους.

Απ’ αυτή την πάμπλουτη κάστα 
γεννήθηκαν οι μύθοι των υπέρο-
χων μεσογειακών ακτών της Γαλ-
λίας (Ριβιέρα, Σαιν Τροπέ, Κάν-
νες και όλα τα υπόλοιπα θέρετρα), 
καθώς όλοι οι πλούσιοι τεμπέλη-
δες της Ευρώπης κατέφθαναν εκεί, 
κουβαλώντας τις μυθικές περιουσί-
ες τους, τις λεπτεπίλεπτες γυναίκες 
τους, τις γούνες, τις άμαξές τους, τις 
γαστρονομικές τους υπερβολές και 
τις παράξενες διασκεδάσεις τους, 
που άφηναν άφωνους τους φτωχούς 
Γάλλους αγρότες. Οι ανταποκριτές 
των εφημερίδων τους ακολουθού-
σαν, κατέγραφαν και μετέδιδαν τη 
ξένοιαστη ζωή τους, μεγαλώνοντας 
το μύθο που ήδη είχε αρχίσει να δη-
μιουργείται. Στα γαλλικά παράλια 
χτίστηκαν ακριβά ξενοδοχεία, βί-
λες, μέγαρα, όπερες, χαρτοπαικτι-
κές λέσχες και χλιδάτα εστιατόρια, 

Η ιστορία των διακοπών ως θεσμού είναι πολύ γοητευτική. 
Ξεκίνησε ως ιδέα και μετά ως μόδα, από τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη.

Του: Δημήτρη Καμπουράκη
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Στα γαλλικά παράλια χτίστηκαν ακριβά ξενοδοχεία, βίλες,
μέγαρα, όπερες, χαρτοπαικτικές λέσχες και χλιδάτα εστιατόρια,

μέσα στα οποία η ανώτατη (ούτε καν ανώτερη) οικονομική τάξη της Ευρώπης
περνούσε τους ήπιους χειμώνες της, ξοδεύοντας τα εκατομμύριά της.

Μόλις ερχόταν η άνοιξη, ξανάφευγαν προς τις χώρες τους. 

Το ιστορικό, κοινωνικό 
και οικονομικό φαινόμενο
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μέσα στα οποία η ανώτατη (ούτε καν 
ανώτερη) οικονομική τάξη της Ευ-
ρώπης περνούσε τους ήπιους χειμώ-
νες της, ξοδεύοντας τα εκατομμύριά 
της. Μόλις ερχόταν η άνοιξη,  ξανά-
φευγαν προς τις χώρες τους. 

Ο ήλιος και η θάλασσα
Μια δεύτερη βασική διαφορά των 
τότε και των τωρινών διακοπών, 
ήταν ο ήλιος και η θάλασσα. Εκεί-
νη την εποχή, η ιδέα να κάνει κά-
ποιος διακοπές ξαπλωμένος σε μια 
παραλία και τσαλαβουτώντας κάθε 
τόσο στη θάλασσα, θα θεωρούνταν 
εντελώς παλαβή. Η σημερινή εικό-
να εκατομμυρίων κατάμαυρων αν-
δρών και γυναικών ξαπλωμένων 
εκεί που σκάει το κύμα, θα άφη-
νε άναυδους τους ανθρώπους εκεί-
νων των καιρών. Αυτοί φορούσαν 
χειμώνα-καλοκαίρι στρώσεις από 
πολύπλοκα ρούχα, κάθε ιδέα ξεγυ-
μνώματος θεωρούνταν προσβολή 
και ξεδιαντροπιά, ενώ η γυναικεία 

ομορφιά ήταν άρρηκτα συνδεδε-
μένη με τη λευκότητα του γυναι-
κείου δέρματος. Μαυρισμένες απ’ 
τους ήλιους ήταν μόνο οι αγρότισ-
σες, οι εργαζόμενες στο δρόμο και 
οι υπηρέτριες. Στη θάλασσα τσαλα-
βουτούσαν μόνο οι ψαράδες και τα 
χαμίνια των παράλιων φτωχογει-
τονιών. Η καλή κοινωνία δεν έκα-
νε τέτοιες απρέπειες, κυκλοφορού-
σε κουκουλωμένη με πολλά ρούχα, 
φορούσε καπέλα και κρατούσε 
ομπρελίνες για να μην μαυρίζει.

Όσον αφορά τις περιοχές, 
πρώτα καθιερώθηκε η νότια Γαλ-
λία, μετά οι ακτές της βόρειας Ιτα-

λίας, κάποιες παραλίες της Μάγ-
χης προς νότο, μετά οι ακτές της 
κεντρικής Ιταλίας. Η Ισπανία μπή-
κε στον τουριστικό χάρτη τον 20ο 
αιώνα, ενώ οι σημερινοί προορι-
σμοί (Ελλάδα-Τουρκία-Αίγυπτος 
κ.λπ.) αφορούσαν κάποιους εντε-
λώς πρωτόγονους τόπους, που ου-
δείς σκεπτόταν να επισκεφθεί για 
αναψυχή. Σιγά-σιγά πάντως, η ιδέα 
των διακοπών άρχισε να επεκτείνε-
ται κοινωνικά, πάντα στους εύπο-
ρους και στους μορφωμένους που 
ακολουθούσαν τις κοινωνικές μό-
δες της εποχής. Αφού υπήρχε αγο-
ρά, άρχισαν να δημιουργούνται και 
τα πρώτα πρωτόγονα γραφεία ταξι-
διών, ενώ το ευρωπαϊκό αυτό χούι 
μεταφέρθηκε και στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού, που τότε μιμούνταν  
την Ευρώπη. Χρειάστηκε, πάντως, 
ένας ολόκληρος αιώνας για να μα-
ζικοποιηθεί αυτό το φαινόμενο και 
να δούμε σημαντικές τουριστικές 
ροές (καμιά σχέση με τα σημερινά 

νούμερα, αλλά πάντως αριθμητικά 
αξιοπρόσεκτες) στην Ευρώπη. 

Πώς εμφανίστηκε
το τουριστικό κύμα
Δύο ήταν οι προϋποθέσεις για να 
εμφανιστεί (στα σπάργανά του 
έστω) το μαζικό τουριστικό κύμα, 
που σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια 
τεράστια πολυεθνική βιομηχανία 
δισεκατομμυρίων. Πρώτον, να αυ-
ξηθούν τα εισοδήματα των χαμη-
λών κοινωνικών στρωμάτων και 
να δημιουργηθεί η περίφημη «με-
σαία τάξη» της Ευρώπης. Αυτή 
απέκτησε από τον 19ο αιώνα την 

οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύ-
ει, έστω και δίχως την προκλητική 
χλιδή των αριστοκρατών. Επίσης, 
έχοντας λάβει μια παιδεία που τους 
άνοιξε τα μυαλά, είχαν τη διάθεση 
να δουν τον κόσμο και λίγο παρα-
πέρα απ’ όσο ένας παραδοσιακός 
στενόμυαλος και φοβικός αγρότης. 
Τέλος, αυτή η μεσαία τάξη είχε με-
γάλες φιλοδοξίες ανέλιξης και η 
υιοθέτηση της συνήθειας των δι-
ακοπών ήταν ένα είδος ανοδικής 
κοινωνικής κίνησης προς το επίπε-
δο και τις συνήθειες της ζωής εκεί-
νων, που ήθελαν να φτάσουν.

Το δεύτερο καθοριστικό στοι-
χείο για την ανάπτυξη του γενικού 
τουρισμού, ήταν η ραγδαία ανάπτυ-
ξη των μέσων μαζικής μεταφοράς 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι τερά-
στιες επενδύσεις πάνω στα μέσα 
σταθερής τροχιάς, τα εκτενή  σιδη-
ροδρομικά δίκτυα που εγκαταστά-
θηκαν στην Ευρώπη του 18ου και 
19ου αιώνα, διευκόλυναν τη μετα-
φορά εκατομμυρίων ανθρώπων σε 
μεγάλες αποστάσεις, φθηνά και σε 
ελάχιστο χρόνο (σε σύγκριση πά-
ντα με το τότε παρελθόν). Με κά-
ρα, άλογα, άμαξες ή με τα πόδια, 
δεν αναπτύσσεται μαζικός τουρι-
σμός. Ο σιδηρόδρομος, το πλοίο, 
αργότερα το αυτοκίνητο σε ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο και στη συνέ-
χεια το αεροπλάνο, άνοιξαν τις πύ-
λες των θηριωδών μετακινήσεων 
που βλέπουμε σήμερα.  

Ο ελεύθερος χρόνος 
των εργαζομένων 
Ένα τελευταίο στοιχείο που αξιολο-
γείται σημαντικά, είναι η αύξηση 
του ελεύθερου χρόνου των εργαζο-
μένων. Με δωδεκάωρα και δεκατε-
τράωρα εργασίας του ευρωπαϊκού 
προλεταριάτου, με τις πενιχρές αμοι-
βές και με τη ζωή στο όριο της επιβί-
ωσης, τι τουρισμός να αναπτυχθεί; 
Δεκαετία τη δεκαετία όμως, με το 
σχετικό διαμοιρασμό του πλούτου 
που παραγόταν, με την άνοδο του βι-
οτικού επιπέδου, με την καθιέρωση 
(μέσω συνδικαλιστικών αγώνων) 
του οκταώρου, του εξαημέρου (με-
τά πενθημέρου) και του δικαιώμα-
τος των διακοπών μετ’ αποδοχών σε 
κάθε εργαζόμενο, δημιουργήθηκαν 
οι υλικές προϋποθέσεις για να μπο-
ρεί πια ο καθένας μας να ονειρεύε-
ται και να σχεδιάζει την καλοκαιρι-
νή του απόδραση. Έτσι προχωρά ο 
κόσμος… 

(Την επόμενη εβδομάδα: Μερι-
κές ιστορίες από τις διακοπές παλιών 

πολιτικών ανδρών της Ελλάδας.) 

Ένα καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη
του γενικού τουρισμού, ήταν
η ραγδαία ανάπτυξη των μέσων
 μαζικής μεταφοράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Γ
ια τα τρία χρόνια θητείας 
του, στα έργα που έχουν 
γ ίνει μέχρι τώρα, αλλά 
και την πανδημία που βι-

ώσαμε, μίλησε στην Today Press 
o  Αντιπεριφερειάρχης Αττικής 
στον Κεντρικό Τομέα, κος Γιώρ-
γος Δημόπουλος.  

n  Κλείνετε τον τρίτο χρόνο 
στη θέση του Αντιπεριφερειάρ-
χη Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
Ποιες ήταν προτεραιότητές σας 
αυτό το διάστημα;
Ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών εί-
ναι μια Περιφερειακή Ενότη-
τα που είναι η πολυπληθέστερη 
και η καρδιά της οικονομικής ζω-
ής, του λιανεμπορίου, του τουρι-
σμού, με χ ιλ ιάδες καταστήμα-
τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
ξενοδοχειακές μονάδες και χι-
λιάδες σπίτια τύπου Airbnb, αλ-
λά και σε μια ακτίνα 500 μέτρων 
βρίσκονται τα μεγαλύτερα νοση-
λευτικά ιδρύματα. Αλλά και μία 
Περιφερειακή Ενότητα που δοκι-
μάζεται έντονα από την εποίκηση 
εκατοντάδων χιλιάδων μετανα-
στών, μεταβάλλοντας τα ιστορικά 
και τα διαχρονικά πολιτιστικά της 
χαρακτηριστικά. Σε αυτό το πλαί-
σιο, εκπονήσαμε με την επιτελική 
αιγίδα του Περιφερειάρχη, Γιώρ-
γου Πατούλη, ένα σχέδιο δράσης 
για να ανακτήσει τη λάμψη του το 
κέντρο της χώρας και οι συνθή-
κες διαβίωσης των κατοίκων και 
επαγγελματιών να γίνουν καλύ-
τερες.

n  Η «καρδιά» της Αθήνας εί-
ναι το κέντρο της. Ποια έργα 

υλοποιήσατε, ώστε να μπορέ-
σει να γίνει μία ουσιαστική 
επανεκκίνηση; 
Μια χώρα δεν μπορεί να ακμάσει 
χωρίς την πρωτεύουσά της και 
δεν είναι τυχαίο που στην τουρι-
στική επανεκκίνηση της Ελλά-
δας πρωταγωνιστεί η Αθήνα σή-
μερα. Αυτό συντελέστηκε μέσα 
από τις συνεργασίες του υπουρ-
γείου Τουρισμού, της Περιφέρει-
ας Αττικής και του Δήμου Αθηναί-
ων. Η Αθήνα των 5εκ. τουριστών, 

που έχει ανταγωνιστές τη Ρώμη 
και τη Βαρκελώνη των 38 και 40 
εκ,. όλα δείχνουν ότι σύντομα θα 
κινηθεί προς τα 20εκ. τουρίστες. 
Το στοίχημα, λοιπόν, είναι η προ-
βολή, οι υποδομές και το πλαίσιο 
λειτουργίας της πόλης:
l Η Περιφέρεια Αττικής δίνει το 
παρών στις μεγάλες τουριστικές 
εκθέσεις.
l Το άνοιγμα των επιχειρήσεων 
του ιστορικού κέντρου της Αθή-
νας, όλες τις Κυριακές του χρό-

νου,  ικανοποιών τας έ τσ ι  έ να 
30ετες αίτημα του Εμπορικού 
Συλλόγου Αθηνών.
l Η τοποτήρηση λειτουργείας των 
επιχειρήσεων για την προστασία 
του καταναλωτή, του επισκέπτη, 
του τουρίστα, μέσα από τον ποιο-
τικό και ποσοτικό έλεγχο των προ-
σφερόμενων προϊόντων.
l Οι ολοκληρωμένοι υγειονομι-
κοί έλεγχοι σε όλους τους χώρους 
δημόσιας χρήσης, από ξενοδοχεία 
έως κολυμβητήρια. Ενισχύοντας, 
έτσι, το ποιοτικό προφίλ της Αθή-
νας.
l Όπως και η αναβάθμιση του 
αστικού περιβάλλοντος της Αθή-
νας μέσα από τις ασφαλτοστρώ-
σεις που έγιναν σε αρκετούς κε-
ν τρικούς δρόμους.  Αναφέρω 
ενδεικτικά, Σόλωνος, Πατησίων, 
Ακαδημίας, Αμερικής.
l Καθώς και η καινοτόμος προ-
σέγ γ ιση της προσβασιμότητας 
των ατόμων με αναπηρία, μέσα 
από την τοποθέτηση έξυπνων φα-
ναριών με χρήση τεχνολογίας led 
σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Κι εδώ θέλω να επισημάνω, ότι το 
ζήτημα της προσβασιμότητας των 
ατόμων με αναπηρία αφορά άμε-
σα ή έμμεσα στο 20% των συμπο-
λιτών μας.
Και ε ίναι δείκτης πολιτ ισμού, 
αυτοί οι άνθρωποι να έχουν την 
απρόσκοπτη δυνατότητα να επι-
σκεφθούν ένα πάρκο, μια ακτή, 
ένα κτήριο και να εξυπηρετη-
θούν από μια δημόσια υπηρεσία. 
Ή να μπορούν να εργαστούν. Αυ-
τό ακριβώς κάνουμε πράξη, με έρ-
γα υποδομής και ψηφιακές εφαρ-
μογές.

n  Μεγάλος πρωταγωνιστής, 
λόγω της πανδημίας, τα τελευ-
ταία δυόμιση χρόνια είναι η 
Δημόσια Υγεία. Με ποιόν τρό-
πο συμβάλλατε στη βελτίωση 
και την ενδυνάμωσή της;
Στον Κεν τρικό Τομέα Αθηνών 
βρίσκονται τα μεγαλύτερα νοση-
λευτικά ιδρύματα της χώρας. Το 
ΕΣΥ και η ανθεκτικότητά του στις 
υγειονομικές κρίσεις ήταν το βα-
σικό μας ζητούμενο, για αυτό και 
ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αυτή 
τη μεγάλη πρόκληση. Μέσα από 
ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμ-
μα ιατρικών μηχανήματων, όλα τα 
κεντρικά νοσοκομεία απέκτησαν 
σύγχρονους μαγνητικούς τομο-
γράφους, ψηφιακούς στεφανιο-
γράφους, ψηφιακά ακτινοδιαγνω-
στικά και αγγειογράφους, καθώς 
και κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Πα-
ράλληλα, προγραμματίζεται μια 
σειρά έργων ενεργειακής και κτι-
ριακής αναβάθμισης των νοσοκο-
μείων μας, όπως στο νοσοκομείο 
του Ερυθρού Σταυρού, του Ευαγ-
γελισμού κ.α. 

n  Η οικονομική κρίση δημι-
ούργησε πολλά προβλήμα-
τα στους πολίτες της Αθήνας. 
Ποιες ήταν οι δράσεις σε αυτό 
τον τομέα;
Στον πυρήνα των δράσεών μας εί-
ναι πάντα οι αδύναμοι συμπολίτες 
μας, είναι η κοινωνική μέριμνα. 
Έτσι, σε 5 χιλιάδες οικογένειες 
στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών πα-
ρέχουμε όχι μόνο τρόφιμα, αλλά 
και είδη πρώτης ανάγκης και πα-
ράλληλα, ενισχύουμε τα κοινω-
νικά φαρμακεία και τα κοινωνι-
κά παντοπωλεία. Διασφαλίσαμε, 
επίσης, την ορθολογική λειτουρ-
γία για την αξιοπρεπή διαβίωση 
των συμπολιτών μας της τρίτης 
ηλικίας, που διαμένουν σε μονά-
δες φροντίδας ηλικιωμένων. Μία 
στις τρεις Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωμένων λειτουργούσε εκτός 
προδιαγραφών πριν από 3 χρό-
νια. Σήμερα, έχουν όλες αδειο-
δοτηθεί και ελέγχονται τακτικά.  

n  Με την άρση του lockdown 
οι πολίτες «διψούν» για πολι-
τιστικές εκδηλώσεις. Τι προ-
γραμματισμός υπάρχει για το 
φετινό καλοκαίρι;
Η Αθήνα ήταν πάντα ένα καλλι-
τεχνικό σταυροδρόμι, γι’ αυτό και 
τα φεστιβάλ της, με διαφορετικά 
καλλιτεχνικά ρεύματα, είναι κομ-
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«Προτεραιότητα
η κοινωνική μέριμνα»

«Τουλάχιστον 5 χιλιάδες οικογένειες έχουν όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης 
και παράλληλα, ενισχύουμε τα κοινωνικά φαρμακεία και τα κοινωνικά παντοπωλεία»

Της Δήμητρας Κούτρα
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Γ
ια τη ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας στους δανειολή-
πτες που χρωστάνε, μιλάει στην Today 
Press η δικηγόρος Αθηνών - Διαπι-

στευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔ,UK, USA Εκ-
παιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Νανά Παπαδο-
γεωργάκη. Όπως λέει, παρέχεται η δυνατότητα 
για μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής έως 420 
δόσεις (35 έτη) για χρέη προς Τράπεζες και έως 
240 δόσεις (20 έτη) για χρέη σε Εφορία και Τα-
μεία. Η ρύθμιση αφορά παλαιά και νέα χρέη 
(€10.000 και άνω).

n  Τι θα συμβουλεύατε τους ευάλωτους δα-
νειολήπτες που χρωστάνε;
Με τον πρόσφατο νόμο 4738/27-10-2020 για τη 
«ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαι-
ρίας», παρέχεται η δυνατότητα για μέγιστη δι-
άρκεια αποπληρωμής έως 420 δόσεις (35 έτη) 
για χρέη προς Τράπεζες και έως 240 δόσεις (20 
έτη) για χρέη σε Εφορία και Ταμεία. Η ρύθμιση 
αφορά παλαιά και νέα χρέη (€10.000 και άνω), 
με την προϋπόθεση να μην οφείλονται μόνο σε 
έναν μόνο φορέα κατά 90%. 

Συνεπώς, όσοι έχουν οφειλές κάτω των 
€10.000 δεν εντάσσονται στη ρύθμιση και πρέ-
πει να προσφύγουν με απευθείας διαπραγμα-
τεύσεις προς τους πιστωτές τους, την Εφορία ή 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Είναι χρήσιμο να διευ-
κρινιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλο-
γής ρύθμισης με κάποιον ή κάποιους πιστωτές. 
Πρόκειται για ρύθμιση του συνόλου των οφει-
λών (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορία).

Όλη η διαδικασία  γίνεται αυτόματα μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμ-
ματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ολο-
κληρώνεται εντός 2 μηνών, ενώ η λύση δίνεται 

βάσει ειδικού αλγορίθμου, που υπολογίζει την 
ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. 

n Πώς μπορεί να προστατευτεί σήμερα κά-
ποιος που χρωστάει σε Τράπεζες, Εφορία 
και Ασφαλιστικά Ταμεία; 
Μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020), 
στην πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ. Ο νόμος αυτός 
αντικαθιστά τα προηγούμενα νομοθετήματα 
για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπως το 
γνωστό Νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010). 

n Τι γίνεται όταν κάποιος χρωστάει σε 
Τράπεζες ή σε Εταιρείες Διαχείρισης; Οι 
Τράπεζες και τα Funds υποχρεούνται να 
συμμετέχουν στη διαδικασία και να υπο-
βάλλουν πρόταση ρύθμισης στην πλατ-
φόρμα;
Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών φορέ-
ων διαχείρισης οφειλών στη διαδικασία εξω-
δικαστικής ρύθμισης οφειλών. Eάν τελικά δεν 
δώσουν πρόταση οι Τράπεζες και τα Funds, οι 
οφειλέτες μπορούν να προσφύγουν σε αυτές 
με απευθείας διαπραγματεύσεις ή με το θεσμό 
της τραπεζικής διαμεσολάβησης, δηλαδή, εκτός 
της διαδικασίας της πλατφόρμας του εξωδικα-
στικού μηχανισμού. 

n Ποιοι είναι οι ευάλωτοι δανειολήπτες; 
Για να χαρακτηρισθεί ένας οφειλέτης ως ευ-
άλωτος, το συνολικό ετήσιο εισόδημά του δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις €7.000 για μονοπρό-
σωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά €3.500 
για κάθε επιπλέον μέλος. Το συνολικό εισόδη-
μα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €21.000 ετη-

σίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικο-
κυριού. Η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις €120.000 για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, 
προσαυξημένη κατά €15.000 για κάθε πρόσθε-
το μέλος και ως των €180.000.

n Μπορεί η έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου 
δανειολήπτη να αναστείλει έναν πλειστη-
ριασμό;
Ο οφειλέτης ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος 
έχει τη δυνατότητα λήψης βεβαίωσης ευάλω-
του οφειλέτη, αρκεί να είναι φυσικό πρόσω-
πο και να έχει είτε κηρυχθεί σε πτώχευση εί-
τε κατασχεθεί η κύρια κατοικία είτε καταρτίσει 
σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η έκδοση 
βεβαίωσης μπορεί να αναστείλει τον πλειστη-
ριασμό, όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώ-
σεις έως σήμερα. 

n Τι ισχύει για τους εγγυητές; Ποιες επι-
λογές έχει ένας εγγυητής, σε περίπτωση 
που δεν πληρώνει το δάνειό του ο πρωτο-
φειλέτης;
Τα τελευταία χρόνια οι εγγυητές έχουν βρεθεί 
σε πολύ δύσκολη θέση, ιδίως όταν έρχονται στο 
σημείο να ευθύνονται για μεγάλα χρηματικά 
ποσά, τα οποία δεν έλαβαν ποτέ οι ίδιοι, αλλά 
οι -συγγενείς τους, φίλοι- πρωτοφειλέτες. Αυτό 
που δεν γνώριζαν πολλοί μέχρι και σήμερα, εί-
ναι ότι η παροχή εγγύησης σε ένα δάνειο είναι 
εξίσου δεσμευτική όσο αυτή του αρχικού οφει-
λέτη, αυτού δηλαδή που εκταμίευσε το δάνειο, 
που έλαβε τα χρήματα. Η ιδανική περίπτωση εί-
ναι να υπάρξει συμφωνία ρύθμισης του δανεί-
ου μεταξύ του αρχικού οφειλέτη και της Τράπε-
ζας, η οποία μειώνει το ποσό της οφειλής και 
για τον εγγυητή, δηλαδή, μειώνεται αντίστοιχα 
και η ευθύνη του εγγυητή.

Αυτονόητο είναι ότι όταν ένα δάνειο δεν 
πληρώνεται από τον οφειλέτη, η Τράπεζα έχει 
υποχρέωση να ενημερώσει τον εγγυητή και να 
κινηθεί εναντίον του, εάν δεν έχει άλλο τρόπο 
να εισπράξει την απαίτησή της. 

μάτια της ίδιας της ζωντάνιας της 
και της φυσιογνωμίας της με κοι-
νωνικοποιητικό αποτέλεσμα, με 
σκοπό να φέρουν ξανά τους Αθη-
ναίους στο δημόσιο χώρο. Για το 
λόγο αυτό πραγματοποιούνται, 
ήδη, τα φεστιβάλ της Αθήνας 
όπως αυτό του Θέατρου Βράχων, 
του Ελαιώνα και το μικρό Παρίσι 
των Αθηνών. Επίσης, φέτος, στο 
Αττικό Άλσος, στο Θέατρο Κατί-
να Παξινού διεξάγετε το 1ο Φε-
στιβάλ της Περιφέρειας Αττικής 
που περιλαμβάνει πολλές μουσι-
κές και θεατρικές παραστάσεις μέ-
χρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η είσο-
δος για όλες αυτές τις εκδηλώσεις 
είναι δωρεάν για το κοινό.

n  Ποια είναι τα μελλοντικά 
σας σχέδια;
Έχοντας περάσει από το Δήμο της 
Αθήνας και την Περιφέρεια Αττι-
κής, σκοπός μου είναι η Αθήνα 
να γίνει ένας πολυδιάστατος τό-
πος πολιτισμού και όχι απλά η πό-
λη των αρχαίων μνημείων, αλλά 
ένας ολοκληρωμένος προορισμός 
όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να 
ανακαλύψει πάντα ένα μνημείο, 
ένα κτήριο, μια δραστηριότητα και 
να έχει μια σφαιρική εικόνα της 
δραστηριότητας στην πόλη. Αλλά 
και ο πολίτης να ανακαλύψει ξανά 
την πόλη του, την πόλη μας. Αυ-
τό που έχουμε κληρονομήσει δεν 
είναι προϊόν μιας ιστορικής περι-
όδου, αλλά μιας αδιάκοπης ιστο-
ρικής πορείας που παραμένει πά-
ντα ζωντανή. Κι εμείς, ως ενεργά 
κύτταρα αυτής της πόλης που σή-
μερα έχουμε τη σκυτάλη στα χέ-
ρια μας, μπορούμε και θέλουμε να 
την κάνουμε όλοι μαζί σύγχρονη, 
λειτουργική και ανθρώπινη. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, εγώ 
δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για 
την Αθήνα μας, υπηρετώντας τις 
αρχές και τις αξίες της Νέας Δη-
μοκρατίας.

Χρωστάτε
σε τράπεζες
και εφορία;
Υπάρχει
ακόμα ελπίδα
Η δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια,  
Νανά Παπαδογεωργάκη, απαντάει στα κρίσιμα 
ερωτήματα και συμβουλεύει τους δανειολήπτες

Της Δήμητρας Κούτρα

«Το στοίχημά μας 
είναι η προβολή, οι 
υποδομές και το πλαίσιο 
λειτουργίας της πόλης 
των Αθηνών, ώστε 
από τα 5 εκατ. 
τουρίστες να φτάσουμε 
σύντομα τα 20 εκατ.»
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του Πέτρου Κουβάτσου

Η εβδομάδα που πέρασε ση-
μαδεύτηκε από την πυρκαγιά που 
ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 
στην Πεντέλη. Μόλις την προη-
γούμενη ημέρα, ο Δήμος Πεντέ-
λης είχε ανακοινώσει ότι θα εντά-
ξει ένα νέο πυροσβεστικό όχημα 
στην Υπηρεσία της Πολιτικής 
Προστασίας, το οποίο θα ξεκινού-
σε να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
από την Τετάρτη 20 Ιουλίου. 

Πρόκειται για το πρωτότυ-
πο πυροσβεστικό όχημα «Τυφώ-
νας», που έχει δημιουργήσει ο  
Γιάννης Κρεκούκης το 2017. Το 
συγκεκριμένο όχημα έχει επιχει-
ρήσει σε πλείστα περιστατικά και 

έχει εξαιρετικές δυνατότητες δια-
βροχής, ειδικά από ψηλά, γεγονός 
που το καθιστά ένα εξαιρετικό ερ-
γαλείο αντιμετώπισης πυρκαγιάς 
σε περιαστικά δάση, όπως του Δή-

μου Πεντέλης. Σε πρόσφατη συ-
νάντηση της Δημάρχου Πεντέλης 
Δήμητρας Κεχαγιά με τον Γιάννη 
Κρεκούκη, καθορίστηκε το πλαί-
σιο συνεργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Τυ-
φώνας» έχει μνημόνιο συνεργασί-
ας με τον Τομέα «Μηχανικής Ρευ-
στών» του ΕΜΠ και η παρουσία 
διδασκόντων και φοιτητών θα εί-
ναι θετική ακόμα και με την απλή 
επιδίωξη εμπειρίας για την εθελο-
ντική ομάδα του Δήμου. Το νέο 
όχημα θα βρίσκεται στο χώρο της 
κατασκήνωσης της Νέας Πεντέ-
λης. Θα ενταχθεί στο βαρδιολόγιο 
και θα επιχειρεί σε πιθανά περιστα-
τικά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, 
θα εκπαιδευτεί αριθμός εθελοντών 
στο χειρισμό του. Η συνεργασία 
του Δήμου Πεντέλης θα είναι έως 
30/9. 

«Metoo»
στο Δήμο Αλίμου
για την επίθεση
στην Αναστασία
Σιμητροπούλου 

Ένα πρωτοφανές γεγονός απασχολεί αυτές τις ημέρες την 
πολιτική, και όχι μόνο, ζωή στους Δήμους Αλίμου και Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης. Συγκεκριμένα, η δημοτική σύμ-
βουλος Αλίμου, κα Αναστασία Σιμητροπούλου έπεσε θύμα 
χυδαίας επίθεσης από την παράταξη της δημοτικής αρχής 
Ελληνικού-Αργυρούπολης «Ενωμένη Πόλη», όπως ανα-
φέρεται στο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Αλίμου. Η αφορμή της επίθεσης ήταν η παρουσία της 
κας Σιμητροπούλου στη λαϊκή του Ελληνικού με την κομ-
ματική της ιδιότητα. Μετά από όλα αυτά, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αλίμου εξέφρασε «τον αποτροπιασμό του για το 

μπαράζ χυδαίων δημόσιων ανακοινώσεων από τη διοικού-
σα παράταξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «Ενω-
μένη Πόλη», σε βάρος της δημοτικής συμβούλου Αλίμου 
κας Αναστασίας Σιμητροπούλου τις τελευταίες ημέρες», και 
συμπλήρωσε: «Σε μια εποχή που γίνεται προσπάθεια να 
καταπολεμηθούν η βία κάθε μορφής, οι έμφυλες διακρί-
σεις και ο πολωτικός λαϊκισμός που εκχυδαΐζουν το δημό-
σιο βίο και δηλητηριάζουν την κοινωνία, οι δημόσιες τοπο-
θετήσεις όπως της “Ενωμένης Πόλης” λειτουργούν προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, προβάλλοντας τον τοξικό δημό-
σιο λόγο και τις φασιστικές συμπεριφορές».

Ν
έα συνάντηση με την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, για τις εξελίξεις γύ-
ρω από το δρομολογούμενο έργο 

της διάνοιξης και υπογειοποίησης της Λεω-
φόρου Κύμης, πραγματοποίησαν οι δήμαρχοι 
Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, Αμα-
ρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, και Λυκό-
βρυσης-Πεύκης, Τάσος Μαυρίδης, μετά από 
αίτημά τους. Οι τρεις δήμαρχοι συνάντησαν αυ-
τή τη φορά τον υφυπουργό Γιώργο Καραγιάν-
νη, στον οποίον κατέθεσαν τα αιτήματά τους. 

Τα κυριότερα από αυτά τα αιτήματα είναι 
η επέκταση κατά κάποια μέτρα του μέρους της 
Λεωφόρου Κύμης που θα υπογειοποιηθεί από 
τη νότια πλευρά. Είναι, επίσης, η κυκλοφορι-
ακή ρύθμιση και διευθέτηση των οχημάτων 
που προέρχονται από την οδό Πλαπούτα και 

τις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου-Βύρωνος εί-
τε προς Βορά είτε προς Νότο, προκειμένου 
να μην επιβαρύνεται από την κίνηση των 

οχημάτων ο αστικός ιστός. Επιπλέον, έγι-
νε αναφορά στην παραρεμάτια περιοχή της 
Πύρνας, που είναι περιοχή υψηλής περιβαλ-
λοντικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή 
και στην οποία πρέπει να τηρηθούν πλήρως 
οι περιβαλλοντικοί όροι για την προστασία 
της. Στην περιοχή της Πύρνας ζητήθηκε, επί-
σης, να αντικατασταθούν τα ηχοπετάσματα 
που προβλέπονται με ελαφριά κατασκευή 
(θόλο), ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος 
και η εκπομπή ρύπων.

Οι δήμαρχοι ζήτησαν ακόμη από τον υφυ-
πουργό να υπάρξουν αντισταθμιστικά έργα 
στην πράσινη ζώνη, που θα δημιουργηθεί 
πάνω από την υπογειοποιημένη λεωφόρο, 
η οποία πρότειναν να περιλαμβάνει παιδικές 
χαρές, ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις και 
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 

Τι θέλουν οι δήμαρχοι της περιοχής  
για την επέκταση της Λ. Κύμης

Ο «Τυφώνας»... άργησε μια μέρα για το Δήμο Πεντέλης  

Ληστές 
υποδύονται μέλη 
του «Βοήθεια στο 
Σπίτι» στην Αγία 
Παρασκευή
Λόγω των πολλών παράνομων 
ενεργειών που έχουν καταγραφεί 
στην πόλη το τελευταίο διάστημα, 
από ληστές που υποδύονται μέλη 
του «Βοήθεια στο Σπίτι» και διαπράτ-
τουν συστηματικά κλοπές σε σπίτια 
ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγίας Παρα-
σκευής εφιστά την προσοχή όλων 
των δημοτών και ενημερώνει πως: 
«Η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», 
όπως και όλες οι υπηρεσίες του Δή-
μου μας, κάθε φορά που προγραμμα-
τίζει να βρεθεί στο σπίτι κάποιου δη-
μότη για την παροχή οποιασδήποτε 
μορφή βοήθειας, έχει πρώτα επικοι-
νωνήσει τηλεφωνικώς με τον ενδια-
φερόμενο και τον έχει ενημερώσει 
για την ημερομηνία, την ώρα και το 
σκοπό της επισκέψεως». 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ζητά 
από όλους τους δημότες να επιδεί-
ξουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, ει-
δικά την περίοδο των καλοκαιρινών 
διακοπών, και σε περίπτωση που 
αντιληφθούν την οποιαδήποτε ύπο-
πτη ή παράνομη ενέργεια να επικοι-
νωνήσουν άμεσα με το Αστυνομικό 
Τμήμα Αγίας Παρασκευής. 
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ΚΕΔΕ: «Στο τέλος  
θα ζητήσουν από τους 
δήμους να πληρώνουν  
τους εκπαιδευτικούς» 

Δήμος Κορυδαλλού: 
Μία υποψηφιότητα 
με μεγάλη ιστορία
Ο επί πολλά χρόνια Δήμαρχος Κορυδαλλού 
και στη συνέχεια Αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιά, κος Στέφανος Χρήστου, θα είναι εκ 
νέου υποψήφιος Δήμαρχος στις προσεχείς 
Δημοτικές Εκλογές του 2023.

Στην επίσημη ανακοίνωση της 
υποψηφιότητάς του ανέφερε χαρακτηριστικά: 
«Η πρωτοφανής και επικίνδυνη ανεπάρκεια, 
αναποτελεσματικότητα, αδιαφάνεια και 
ο πολιτικός αμοραλισμός της σημερινής 
δημοτικής αρχής, του Δημάρχου και των 
παρεπόμενων, αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο για τη λήψη της απόφασής μου να 
είμαι υποψήφιος Δήμαρχος στις επόμενες εκλογές.

Καταθέτω ενώπιον των συνδημοτών μου την εμπειρία, τη γνώση και την 
πραγματικότητα του έργου, που απολαμβάνουν οι πολίτες του Κορυδαλλού, 
νέοι και μεγαλύτεροι, από τη θητεία μου ως Δημάρχου αλλά και ως αιρετού 
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. Και την αυτοδιοικητική μου γενική εμπειρία αφού 
διετέλεσα μέλος του Δ.Σ. των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθμιας (ΚΕΔΕ) και 
δευτεροβάθμιας (ΕΝΠΕ) αυτοδιοίκησης.

Αυτό το έργο θα το θέσουμε σύντομα με λεπτομέρειες ενώπιόν σας και κυρίως 
με την πολιτική-προγραμματική διακήρυξη θα καταθέσουμε, εγώ και οι πολλοί 
συνεργάτες μου, τις θεμελιωμένες προτάσεις μας για την επόμενη πενταετία που 
θα οδηγήσουν τον Κορυδαλλό και πάλι ψηλά. Εκεί που του αξίζει και πέρα από τα 
σύνορά του.

Με πολιτικές απρέπειες και ψευδολογίες, δεν κρύβεται η αλήθεια. Και βέβαια, 
θα μπει τέλος στα πανηγύρια πάσης φύσεως». 

Πάρκο 20 στρ. δημιουργείται στην Ελευσίνα 

Πολύ σημαντική ήταν η πρόσφατη συνεδρί-
αση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, 
καθώς τέθηκαν επί τάπητος τα σημαντικότερα 
ζητήματα που απασχολούν τους δήμους της χώ-
ρας.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 
κος Δημήτρης Παπαστεργίου ενημέρωσε για 
την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το 
έργο Οδικής Ασφάλειας που χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χαρακτή-
ρισε ως «εξαιρετικά σημαντικό έργο».

Σημείωσε ότι η πρόσκληση είναι μεν στη 

σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δημοσιεύτηκε μέ-
σα στο καλοκαίρι, που ούτως ή άλλως οι υπο-
στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων 
δεν είναι σε πλήρη λειτουργία.

Σε αντίστοιχη ετοιμότητα κάλεσε τους δή-
μους και για το νέο έργο που ανακοινώθηκε 
από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σε συνεννόηση με την ΕΔΕΥΑ. Πρόκειται για 
τις «smart» ΔΕΥΑ, που προϋπολογίζεται του-
λάχιστον στα 50 εκ. ευρώ και είναι κατά αντι-
στοιχία με το smart που βγήκε για τους δήμους.

Επίσης, μετά την οικονομική επιβάρυνση 

των δήμων για μισθολογικές δαπάνες σχολι-
κών καθαριστριών, ο νέος τρόπος απόδοσης 
στους δήμους των ποσών για την κάλυψη των 
ενοικίων των σχολικών κτηρίων με την ενσω-
μάτωσή τους στους ΚΑΠ, κρύβει νέα οικονομι-
κή επιβάρυνσή τους, καθώς διαπιστώνεται ότι 
σε ορισμένους δήμους τα ποσά είναι λιγότερα 
από τις απαιτούμενες δαπάνες «και άρα», όπως 
τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπα-
στεργίου, «θα πρέπει κάποιοι δήμοι να πληρώ-
σουν για τα ενοίκια ως μη όφειλαν, όπως έγινε 
και με τις σχολικές καθαρίστριες. Ξεκαθαρίζου-

με όμως ότι φέτος δεν θα πληρώσει κανένας 
δήμος, ούτε για τα ενοίκια ούτε για τις σχολι-
κές καθαρίστριες, αν τα χρήματα που παίρνου-
με δεν φτάνουν. Γιατί έτσι πως εξελίσσεται η 
υπόθεση δεν θα είναι ακραίο, σε επόμενη φά-
ση, να μας πουν να πληρώσουμε και τους εκ-
παιδευτικούς…».

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα της ναυ-
αγοσωστικής κάλυψη ενημέρωσε ότι οι δήμοι 
δεν βρίσκουν ναυαγοσώστες, ενώ το κόστος 
έχει εκτοξευτεί και τα χρήματα που έχουν δοθεί 
στους δήμους για αυτό το σκοπό δεν φτάνουν.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας 
η πρόταση της Δημοτικής Αρχής 
για την εκκίνηση όλων των απα-
ραίτητων διαδικασιών, προκειμέ-
νου να περιέλθει στην κυριότητα 
του Δήμου, η «Όαση».

Η συνολική έκταση των 20 
στρεμμάτων, η οποία και βρίσκε-
ται στην περιοχή του Αεροδρο-
μίου, πρόκειται να αξιοποιηθεί 
ως χώρος πρασίνου, δημιουργί-
ας πάρκου αναψυχής και αθλο-

παιδιών, τόσο για τους κατοίκους 
της πόλης όσο και για τους επι-
σκέπτες.

Σημειώνεται πως από τα 20 
στρέμματα τα 8 ανήκουν ήδη στο 
Δήμο Ελευσίνας, ενώ μετά και 
την έγκριση του Δ.Σ., προχω-
ρούν οι διαδικασίες για την από-
κτηση των υπόλοιπων 12 στρεμ-
μάτων που ανήκουν στην Εθνική 
Τράπεζα.

Πρόκειται για συνολικά 5 
Ο.Τ., τα οποία πριν την ένταξη της 

περιοχής στο Σχέδιο Πόλης και 
την κύρωση της πράξης εφαρμο-
γής αποτελούσαν ενιαία ιδιοκτη-
σία της Εθνικής Τράπεζας, ενώ 
σήμερα, τα δύο από αυτά ανή-
κουν στο Δήμο Ελευσίνας.

Όπως επισημαίνεται, η επι-
κείμενη αγορά θα πραγματοποι-
ηθεί μέσα από τη χρηματοδότη-
ση των 20 εκατομμυρίων ευρώ 
που διεκδίκησε και έλαβε αυτή 
η Δημοτική Αρχή από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών.
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Εξαγορά αλλά 
και όχι και τόσο
καλά λόγια – 
Για ποιον;
Και μία ακόμη εξαγορά εν μέσω 
θέρους....Η Polygreen προχώρησε 
στην εξαγορά της Περιβαλλοντικής 
Μεταφορικής (ΠΕΡΜΕ HELLAS). Η 
εξαγορά αυτή είναι η δεύτερη, χρονικά, 
σημαντική επενδυτική κίνηση της 
εταιρείας για το 2022, μετά από αυτήν 
της Βασιλακόπουλος Ανακύκλωση 
Α.Ε. τον περασμένο Μάρτιο.
Σχετικές δηλώσεις έκανε ο Γενικός 
Διευθυντής της Polygreen, Λαυρέντης 
Αλβέρτης, o οποίος παλαιότερα 
ήταν επικεφαλής του Ομίλου του 
επιχειρηματία Θεόδωρου Δουζόγλου 
στην εγχώρια αγορά real estate.
Ο Θεόδωρος Δουζόγλου, 
επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα 
εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2015, 
επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν αγόρασε το 
ξενοδοχείο Πεντελικόν της Κηφισιάς, 
πλειοδοτώντας με 23 εκατ. ευρώ.
Μέσα στην τετραετία (2015-2018) 
έλαβαν χώρα μια σειρά ακόμη 
επιβλητικών επενδύσεων από 
τον ομογενή επιχειρηματία, που 
προκάλεσαν αίσθηση στην ελληνική 
αγορά και το ελληνικό επιχειρείν.
Μεταξύ αυτών, το ξενοδοχείο Λητώ 
στη Μύκονο, το οποίο αποκτήθηκε 
από το ΤΑΙΠΕΔ έναντι 17 εκατ ευρώ, 
το ιστορικό κτήριο του ΟΤΕ στην οδό 
Σταδίου, το οποίο αποκτήθηκε το 2016 
έναντι τιμήματος 13 εκατ. ευρώ, το 
ξενοδοχείο Mistral στην Καστέλλα του 
Πειραιά που απέκτησε το 2017 έναντι 
6 εκατ ευρώ, το ξενοδοχείο Αtheneum 
Smart στη Συγγρού, έκταση στην Ελιά 
Μυκόνου όπου είχε ανακοινωθεί ότι 
θα κατασκευαστούν 140 Bungalows, 
αλλά και δύο βίλες στον Αγιο Λάζαρο 
Μυκόνου, που ανήκαν στον Θεόδωρο 
και τη Γιάννα Αγγελοπούλου. 
Η αξιοποίηση των ακινήτων του 
Δουζόγλου δεν έχει προχωρήσει, 
ενώ όσον αφορά τον άλλοτε στενό 
συνεργάτη του, φίλος της στήλης 
υποστηρίζει ότι μόνο καλά λόγια δεν 
έχει να πει για αυτόν.

TODAY  PRESSFR
EE

Στον πάγο για έναν ακόμα χρόνο, μέχρι και τον 
Ιούνιο του 2023, μπαίνει το σχέδιο δημοσιοποί-
ησης των ονομάτων μεγαλοοφειλετών σε εφο-
ρία και ασφαλιστικά ταμεία με χρέη άνω των 
€150.000. 

Απόφαση που συνυπογράφουν οι υφυπουρ-
γοί Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πά-
νος Τσακλόγλου, προβλέπει μετάθεση για τις 30 
Ιουνίου 2023 της επικαιροποίησης των καταλό-

γων με τα ονόματα και τα χρέη των μεγαλοοφει-
λετών. Η απόφαση αναφέρει ότι «εξαιρετικά, για 
τα ημερολογιακά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, 
οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαι-
ροποιούνται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023». Η προη-
γούμενη απόφαση προέβλεπε τη δημοσιοποίηση 
των μεγαλοοφειλετών έως την 30ή Ιουνίου 2022, 
ενώ τελευταία φορά που κρέμασαν στα... μαντα-
λάκια τα ονόματα μεγαλοοφειλετών σε ΑΑΔΕ και 
ΕΦΚΑ ήταν το 2019.

Για έναν ακόμα χρόνο «διορία» 
στους μεγαλοοφειλέτες  

Γιατί δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους  

«Αλλάζω συσκευή»: Οι αιτήσεις και οι… τυχεροί 

Στο «σφυρί» 
το εμβληματικό
κτήριο 
Πρόκειται για ένα από τα 
πλέον εμβληματικά κτήρια τη 
Θεσσαλονίκης, αποτελώντας το 
πιο χαρακτηριστικό ίσως σύμβολο 
των περασμένων εποχών, όπου 
η πόλη γνώριζε σημαντική 
βιομηχανική ανάπτυξη. Ο λόγος 
για το ιστορικό βιομηχανικό 
συγκρότημα της εταιρείας Αλλατίνη 
στη Θεσσαλονίκη, που βγαίνει 
στο σφυρί. Ειδικότερα, έχουν 
προγραμματιστεί δύο σχετικοί 
πλειστηριασμοί. Ο ένας σε βάρος 
της υπό λύση και εκκαθάριση 
εταιρείας «Αστικές Αναπτύξεις 
Θεσσαλονίκης Α.Ε», που αφορά το 
25% της κυριότητας της έκτασης και 
έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, 
με τιμή εκκίνησης €1.508.000. Ο 
δεύτερος και βασικότερος, σε βάρος 
της Αλλατίνη Εταιρεία Δημητριακών 
Βορείου Ελλάδος ΑΒΕΕ, γνωστής 
τα τελευταία χρόνια ως Nutriart, που 
έχει οριστεί για τις 16 Νοεμβρίου, 
με τιμή εκκίνησης €3.204.500. 
Δηλαδή, η συνολική τιμή εκκίνησης 
διαμορφώνεται σε €4.712.500.

Εξαγορά και ερωτήματα 
Μια άλλη εξαγορά, πάντως, αυτή της INTRAKAT, 
έχει συνοδευτεί από ερωτήματα της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυ-
βο στην αγορά.  Και αυτό, γιατί αφενός μεν ήταν 
όσο βιαστικοί ήταν οι έως πρότινος κύριοι μέτο-
χοί του κατασκευαστικού Ομίλου να πουλήσουν, 
που… «ξέχασαν» ότι είχαν δεσμευτεί στο ενημερω-
τικό της τελευταίας αύξησης να μην το πράξουν, για 

διάστημα 6 μηνών. Κατόπιν αυτού, μια και πράγμα-
τι έτσι ανέφερε το ενημερωτικό δελτίο (το διάστη-
μα έληγε στις 21 Αυγούστου), το σχετικό πρόστιμο 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το βλέπουμε να 
έρχεται… Και φυσικά, δεν είναι μόνο αυτό..., η συ-
μπεριφορά της μετοχής μετά τις σχετικές ανακοι-
νώσεις δείχνει ότι οι επενδυτές στη μετοχή ανέμε-
ναν εξαγορά της πλειοψηφίας του κατασκευαστικού 

Ομίλου και κατάθεση δημόσιας προσφοράς. Όλοι 
οι αγοραστές απέκτησαν μετοχές στην ίδια τιμή και 
την ίδια χρονική περίοδο. Από την άλλη πλευρά, το 
δίδυμο Γκότση και Αγγέλου δεν έχει δείξει ενδια-
φέρον για εκπροσώπηση στο Δ.Σ., παρότι κατέχει 
σχεδόν 30%, οπότε η μοναδική πρόταση για μέλη 
του Δ.Σ. έγινε από την πλευρά της Winex των Μπά-
κου – Καϋμενάκη και Εξάρχου. 

Πάνω από 900.000 αιτήσεις, ενώ οι πόροι 
επαρκούν για περίπου 250.000 νοικοκυριά. Ο 
λόγος για τους επιτυχόντες και επιλαχόντες για 
την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Μετά 
την ανακοίνωση των δικαιούχων, θα ακολου-
θήσει περίοδος περίπου μιας εβδομάδας για 
την υποβολή τυχόν ενστάσεων και στη συνέ-

χεια θα εκδοθούν τα voucher, ώστε οι κατανα-
λωτές να προχωρήσουν έως τις 16 Σεπτεμβρί-
ου σε αγορά των συσκευών που επιθυμούν, είτε 
αφορούν ψυγεία και καταψύκτες είτε κλιματι-
στικά. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα 
τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως εισοδήματος, με το 
ποσοστό επιδότησης να κλιμακώνεται, όμως, 

σε συνάρτηση με το εισόδημα και με πρόσθετη 
μοριοδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογο-
νεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό 
του προγράμματος, το συνολικό προς διάθεση 
κονδύλι ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.
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«Ζεστές» εξελίξεις 
για τα… παγωτά 
Μπορεί να είμαστε μεσούσης καύσωνα, αλλά οι επιχειρη-
ματικές συμφωνίες φαίνονται ότι κλείνονται ακόμη και σε 
40 βαθμούς υπό σκιάν... Στον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΕΛΓΕΚΑ Α. Κατσιώτη περνού,ν σύμφω-
να με πληροφορίες, τα «Παγωτά Δωδώνη» στο πλαίσιο 
του σχετικού διαγωνισμού που διενεργούσαν οι πιστώ-
τριες τράπεζες. Οι άλλοι δύο διεκδικητές που είχαν μείνει 
στην τελική ευθεία ήταν η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι και 
η «Βενέτης», ενώ σε προηγούμενο στάδιο είχε καταθέσει 
προσφορά και ο Δημήτρης Βιντζηλαίος της Creta Farms.
Τα προβλήματα της αλυσίδας τα τελευταία χρόνια ήταν 
πολλά. Το 2012, μεγάλη πυρκαγιά προξενεί καταστροφές 
στο εργοστάσιο στην Παλλήνη και η παραγωγή μεταφέρε-
ται προσωρινά αλλού. Το 2013, το εργοστάσιο ανακαινίζε-
ται με το κόστος να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ. Το 2016, με την 
πώληση της NBGI Private Equity από την Εθνική Τράπε-
ζα, η «Παγωτά Δωδώνη» πέρασε σε εταιρεία-όχημα ειδι-
κού σκοπού και τα χρέη ξεκίνησαν να συσσωρεύονται. Το 
2018 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να πωληθεί από τις 
τράπεζες η «Παγωτά Δωδώνη» και τότε κατέθεσαν προ-
σφορές οι Γιώτης–Γρηγόρης Μικρογεύματα και ο ινδικός 
όμιλος Switzgroup.

Για Σύρο το ναυπηγείο Ελευσίνας
Σε τροχιά… Σύρου κινείται 
το ναυπηγείο της Ελευσίνας, 
καθώς μετά από 12 χρόνια, το νέο 
επενδυτικό πλάνο υπόσχεται ότι 
θα δώσει ξανά ζωή όχι μόνο στις 
δεξαμενές, αλλά και σε ολόκληρη τη 
Δυτική Αττική.

Με την ελπίδα ότι το σχέδιο 
νόμου για την εξυγίανση και 
αξιοποίηση των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας, το οποίο έχει καταρτισθεί 
σε συνεργασία και διαβούλευση 
με τα υπουργεία Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Οικονομικών και 

Εθνικής Άμυνας, θα κατατεθεί άμεσα 
-ακόμα και αυτή την εβδομάδα- 
ώστε να ολοκληρωθεί η ψήφισή του 
μέχρι το τέλος του μήνα, η ONEX 
έχει ήδη επιτύχει μία πρώτη μεγάλη 
νίκη: τη συντριπτική πλειοψηφία των 
εργαζομένων να δηλώνουν αρωγοί 
στην προσπάθειά της.

Μετά από διαβουλεύσεις με το 
σωματείο εργαζομένων έχει ήδη 
συμφωνηθεί -χωρίς να υπήρχε 
κάποια συμβατική υποχρέωση- ότι το 
σύνολο των χρεών των Ναυπηγείων 
προς τους εργαζόμενους θα 

αποπληρωθεί. Στη διμερή συμφωνία 
περιλαμβάνεται η αποπληρωμή 
του 30% των χρεών, περίπου 27 
εκ. ευρώ, μόλις ολοκληρωθεί το 
δικαστικό σκέλος της εξυγίανσης, 
καθώς και οι αποζημιώσεις 
απόλυσης, περίπου 13,4 εκ. ευρώ, 
όπου θα αποπληρωθούν μέσω 
ιδίων κεφαλαίων ή ενδοομιλικών 
διευκολύνσεων και ομολογιών.

Το υπολειπόμενο 70% θα 
αποπληρωθεί με την ολοκλήρωση 
των μεταβιβάσεων και τη μετεγγραφή 
του Ναυπηγείου στην ΟΝΕΧ. 

TΕΛΙΚΆ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΕΠΙΒΕΒΆΙΏΝΟΝΤΆΙ... 

Ο φετινός ελληνικός τουρισμός βαδίζει σε πολύ καλύ-
τερα επίπεδα και από εκείνα του «χρυσού» 2019 προοι-
ωνίζονται τα νούμερα των αφίξεων και των εσόδων, με 
τον πήχη ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να έχει μπει 
πλέον στο ορόσημο των 20 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας 
τις προσδοκίες για μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ, κόντρα στο 
ασταθές περιβάλλον του πληθωρισμού, της ακρίβειας και 
της πανδημίας.
Μπορεί μέχρι στιγμής η τουριστική κίνηση να διαμορφώ-
νεται με δύο ταχύτητες και οι προορισμοί της ηπειρωτικής 
χώρας να βρίσκονται λίγο πιο πίσω στην κούρσα της ζή-
τησης σε σχέση με τα νησιά, ωστόσο, οι επιχειρηματίες 
του τουρισμού ποντάρουν στις κρατήσεις της τελευταίας 
στιγμής, για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος των προη-
γούμενων μηνών. Τον τόνο για την ανάκαμψη του ελλη-
νικού τουρισμού δίνουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, οι 

οποίοι φέτος κάνουν τη διαφορά, με τους Γάλλους, τους 
Ιταλούς και τους Γερμανούς να ακολουθούν κατά πόδας.

Η μεγαλύτερη ζήτηση
Ποιοι είναι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη ζήτηση; Στα-
θερά τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και η Κρήτη. Η πληρό-
τητα στα ξενοδοχεία αρκετών προορισμών προσεγγίζει 
ήδη το απόλυτο 100%, ενώ τη μεγάλη υπέρβαση των αριθ-
μών του 2019 φαίνεται ότι έχουν ήδη κάνει δύο εκ των πιο 
δημοφιλών τουριστικών προορισμών της χώρας, η Σαντο-
ρίνη και η Μύκονος, αφού η πληρότητα στα δύο νησιά για 
το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου ξεπερνά ήδη το 90%.
Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώνεται η ζήτηση και για το Σε-
πτέμβριο και τον Οκτώβριο, τη στιγμή που οι εκτιμήσεις 
«δείχνουν» άνοδο των μεγεθών του 2019 σε ποσοστό 15% 
ως προς τα έσοδα και 20% ως προς τις εισπράξεις.
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ΡΑΧΊΜ ΣΤΈΡΛΊΝΓΚ «ΤΣΈΛΣΊ»

Τ
α μεγάλα κλαμπ της Ευ-
ρώπης κινούνται δυνα-
μικά στο καλοκαιρινό 
μεταγραφικό παζάρι, 

ξοδεύοντας αρκετά χρήματα και 
πραγματοποιούν εξαιρετικές κι-
νήσεις, προκειμένου να προετοι-
μαστούν κατά τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο για τη φετινή απαιτητική 
χρονιά, που έχει την ιδιαιτερότη-
τα να διακόπτεται από το Μουντι-
άλ, που θα γίνει το Δεκέμβρη στο 
Κατάρ.

Σίγουρα, η ομάδα που έχει 
«κλέψει τις εντυπώσεις» μέχρι σή-
μερα, είναι η Μπαρτσελόνα. Η 

ομάδα της Καταλονίας, παρά τα οι-
κονομικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει, κατάφερε να αποκτήσει 
τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, 
Ρόμπερτ Λεβαντόφκι, πείθοντάς 
τον μάλιστα να γίνει κάτοικος Βαρ-
κελώνης, με λιγότερα χρήματα από 
αυτά που του προτάθηκαν από τις 
υπόλοιπες ομάδες που κατέθεσαν 
επίσημη πρόταση.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστη-
μα έχει αναπτυχθεί έντονη φημο-
λογία σχετικά με τον επόμενο πο-
δοσφαιρικό σταθμό του Κριστιάνο 
Ρονάλντο, καθώς ο ίδιος, σύμφωνα 
με δημοσιεύματα των τελευταίων 

εβδομάδων, έχει ζητήσει μεταγρα-
φή από τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
ντεντ και η περίπτωσή του μόνο 
απαρατήρητη δεν περνά.

Η «TodayPress» αξιολόγησε 
και σας παρουσιάζει τις 5+1 κορυ-
φαίες μεταγραφικές κινήσεις από 
τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευ-
ρώπης.
 
Ραχίμ Στέρλινγκ «Τσέλσι»

5Μετά από επτά χρόνια στη Μά-
ντσεστερ Σίτι, ο Ραχίμ Στέρ-
λινγκ αλλάζει στρατόπεδο και 

πλέον θα αγωνίζεται με τα μπλέ της 
Τσέλσι.

Γεννημένος στην Τζαμάικα, ο Στέρ-
λινγκ κόστισε 47,5 εκατομμύρια λί-
ρες στην ομάδα του Λονδίνου, η 
οποία πήρε ένα ποδοσφαιριστή που 
γνωρίζει το Αγγλικό πρωτάθλημα, 
ενώ θα προσθέσει και ταχύτητα στην 
επίθεση των «Μπλέ».
 
Γκάμπριελ Ζεσούς 
«Άρσεναλ»

4Άλλη μία μεταγραφή που προ-
κάλεσε ντόρο στο Ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο, είναι αυτή του 

Γκαμπριέλ Ζεσούς από τη Μάντσε-
στερ Σίτι στην Άρσεναλ.
Η παρουσία του Βραζιλιάνου επι-

θετικού στους «Πολίτες» κρίνεται 
άκρως πετυχημένη και πλέον μετα-
κομίζει στην Άρσεναλ, ως ο παίκτης 
που επέλεξε ο Μικέλ Αρτέτα, προκει-
μένου να λύσει το επιθετικό πρόβλη-
μα των Λονδρέζων.

Σαντιό Μανέ «Μπάγερν»

3Στο πρόσωπο του Σενεγαλέ-
ζου εξτρέμ βρήκε η Μπάγερν 
τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ 

Λεβαντόφσκι, με τον πρώην παίκτης 
της Λίβερπουλ να αφήνει την Πρέ-
μιερ Λιγκ και την Αγγλία για τη Γερ-
μανία.
Ο Μανέ αποτέλεσε βασικό γρανά-

Με τον μεγάλο της σταρ, Γιάννη 
Αντετοκούνμπο, θα παραταχθεί η 
Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο μεγά-
λο μπασκετικό ραντεβού της Ευρώ-
πης, που θα λάβει χώρα τον ερχόμε-
νο Σεπτέμβρη.

Ο «Greek Freak» με ανάρτησή 
του στα social media επιβεβαίωσε ότι 
δεν πρόκειται να απουσιάσει από την 
Εθνική στην κορυφαία διοργάνωση 
της Γηραιάς Ηπείρου και θα έχει την 
ευκαιρία να ηγηθεί της προσπάθειας 
του αντιπροσωπευτικού μας συγκρο-
τήματος για διάκριση.

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουλί-
ου, ο Greek Freak δημοσίευσε δύο 
φωτογραφίες και ένα μήνυμα στο 
Instagram για να δηλώσει «παρών» 
στο μεγάλο φετινό ραντεβού. Συγκε-

κριμένα, ο Γιάννης «ανέβασε» δύο 
φωτογραφίες όπου φοράει το σορ-
τσάκι της Εθνικής, τις οποίες συνό-
δευσε με τη λέξη «soon» (σ.σ σύντο-
μα) και τα αρχικά της Ελλάδας στα 
αγγλικά (βλ. GR).

Από τη στιγμή που κλείνει το ανοι-
κτό ζήτημα της παρουσίας του σούπερ 
σταρ των Μιλγουόκι Μπακς στο τουρ-
νουά, μπορούμε να πούμε πως το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα είναι 
έτοιμο να παρουσιαστεί στη διοργά-
νωση με το πληρέστερο και δυνατότε-
ρο ρόστερ της τελευταίας δεκαετίας, 
έχοντας στον πάγκο της τον Δημήτρη 
Ιτούδη, έναν από τους καλύτερους Έλ-
ληνες προπονητές.

H Ελλάδα βρίσκεται στον 3ο όμι-
λο της διοργάνωσης, μαζί με τις Ιτα-

λία, Κροατία, Ουκρανία, Μεγάλη 
Βρετανία και Εσθονία. Τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται 
στην 3η θέση των φαβορί για την κα-
τάκτηση του Ευρωπαϊκού, με την από-
δοση να βρίσκεται στο 6,00. Ακριβώς 
στην ίδια θέση με τη Γαλλία.

Πρώτο φαβορί για την κατάκτη-
ση του τίτλου είναι η Σερβία, που θα 
παραταχθεί με τους MVP της κα-
νονικής διάρκειας του NBA, Νίκο-
λα Γιόκιτς, και τον MVP της φετινής 
Euroleague, Βασίλιε Μίτσιτς. Η από-
δοση της βαλκανικής χώρας για να 
βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης να 
είναι στο 3,80, ενώ στη δεύτερη θέση 
της σχετικής λίστας βρίσκεται η Σλο-
βενία του Λούκα Ντόνσιτς, η οποία 
έχει απόδοση 5,50.

«Παρών» στο Eurobasket 2022 ο «Greek Freak»  
- Έτοιμη για μεγάλες πτήσεις η Εθνική!

5+1 «ΜΠΑΜ» 
Οι μεταγραφικές κινήσεις  

που έκαναν... κρότο!



ζι της μηχανής που δημιούργησε ο 
Γιόυργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, κα-
ταφέρνοντας να κατακτήσει με τους 
«Κόκκινους» ένα Τσάμπιονς Λιγκ 
και ένα πρωτάθλημα Αγγλίας.

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 
«Μπαρτσελόνα»

2Το μεγάλο κανόνι του Πο-
λωνικού ποδοσφαίρου απο-
χωρεί από την Μπάγερν 

Μονάχου μετά από οχτώ χρόνια 
παρουσίας, όπου έγραψε ιστορία 
με τις επιδόσεις του στους Βαυα-
ρούς, για να ενταχθεί στην Μπαρ-
τσελόνα. Ο Λεβαντόφσκι πέρασε 
τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις 
και ενσωματώθηκε στην αποστο-
λή των «Μπλαουγκράνα» στο Μα-
ϊάμι, όπου η Καταλανική ομάδα κά-
νει την περιοδεία της.
 
Έρλινγκ Χάαλαντ 
«Μάντσεστερ Σίτι»

1Αναμφίβολα, η μεταγραφή 
που τάραξε τα νερά της πο-
δοσφαιρική Ευρώπης είναι 

ο Νορβηγός, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο 
οποίος άφησε την Μπορούσια του 
Ντόρντμουντ και την Μπουντεσλί-
γκα για να μετακομίσει στο Μά-
ντσεστερ και τη Σίτι.

Ο Χάαλαντ πρόκειται για έναν 
από τους πιο πολλά υποσχόμενους 
ποδοσφαιριστές στον κόσμο και 
μετά το πέρασμα από την Μπου-
ντεσλίγκα, πηγαίνει στην Αγγλία 

για να δοκιμάσει στο «μαγικό» της 
Πρέμιερ Λιγκ, υπό την καθοδήγη-
ση του Πεπ Γουαρντιόλα, ο οποίος 
προσθέτει ένα ακόμα βέλος στην 
επιθετική φαρέτρα των «Πολιτών».

Ο Πολωνός στράικερ αγω-
νίστηκε σε 375 παιχνίδια με την 
Μπάγερν, σημειώνοντας 349, επί-
δοση που τον κατατάσσει στη δεύ-
τερη θέση των σκόρερ της Γερμανι-
κής ομάδας.

+1 Η περίπτωση  
του Σεμπαστιάν  
Αλέ «Ντόρτμουντ»
Το κενό που άφησε στην κορυ-
φή της επίθεσης της Μπορούσια 
Ντόρντμουντ ο Έρλινγκ Χάαλαντ, 
κλήθηκε να «γεμίσει» ο πρώην 
επιθετικός του Άγιαξ και αποκάλυ-
ψη του περσινού Τσάμπιονς Λιγκ, 
Σεμπαστιάν Αλέ.

Ο Ιβοριανός επιθετικός πραγμα-
τοποίησε μία εκπληκτική σεζόν με 
τη φανέλα του Αίαντα στο Τσάμπι-
ονς Λιγκ, «γράφοντας» 11 τέρματα 
σε μόλις 668 αγωνιστικά λεπτά.

Ωστόσο, η μοίρα του επιφύλα-
ξε ένα περίεργο παιχνίδι. Λίγες 
ημέρες μετά την ολοκλήρωση της 
μεταγραφής του, ο Αλέ διαγνώ-
στηκε με καρκίνο στους όρχεις. Ο 
ποδοσφαιριστής είχε παραπονε-
θεί στο ιατρικό επιτελείο της γερ-
μανικής ομάδα για αδιαθεσία και 
τελικά υποβλήθηκε σε εξετάσεις, 
όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

ΓΚΑΜΠΡΊΈΛ ΖΈΣΟΎΣ «ΑΡΣΈΝΑΛ»

ΣΑΝΤΊΟ ΜΑΝΈ «ΜΠΑΓΈΡΝ»

ΡΟΜΠΈΡΤ ΛΈΒΑΝΤΟΦΣΚΊ «ΜΠΑΡΤΣΈΛΟΝΑ»

ΣΈΜΠΑΣΤΊΑΝ ΑΛΈ «ΝΤΟΡΤΜΟΎΝΤ»

ΈΡΛΊΝΓΚ ΧΑΑΛΑΝΤ «ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΊΤΊ»

Στα δύσκολα έπεσαν οι «Πράσι-
νοι» στην επιστροφή τους στις ευρω-
παϊκές κληρώσεις έπειτα από πέντε 
χρόνια, με την ομάδα του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς να καλείται να αντιμετω-
πίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο 
του Europa Conference League τη 
Σλάβια Πράγας.

Οι Τσέχοι αποτελούν μία από 
την παραδοσιακές δυνάμεις στη χώ-
ρα τους και τα τελευταία χρόνια δι-
απρέπουν στις Ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, έχοντας φτάσει μέχρι τους 
«8» στο Europa και το Conference 
League, τρεις φορές τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια. Προπονητής των 
«Slaviste» είναι ο Γίντριχ Τρπισόφ-
σκι και τα προηγούμενα χρόνια δη-
μιούργησε μία ομάδα, η οποία κυ-
ριάρχησε εντός των τειχών της 
Τσεχίας, ενώ διέπρεψε στην Ευρώ-
πη με παίκτες, όπως ο Τόμας Σού-

τσεκ, ο Βλάντιμιρ Κουφάλ και ο 
Γιάν Μπορίλ.

Πλέον, η ομάδα της Πράγας 
φαίνεται να μπαίνει σε μία νέα επο-
χή, καθώς έχει πουλήσει αρκετούς 
από τους σημαντικούς της παίκτες, 
ενώ έχει χάσει τα πρωτεία στη Λί-
γκα της Τσεχίας από τη Βικτόρια 
Πλζεν. Παρελθόν από την περσινή 
ομάδα που έφτασε ως τα προημιτε-
λικά του Conference, αποτελούν τα 
βασικά στελέχη Μπαχ και Μούσα, 
οι οποίοι πουλήθηκαν στην Μπεν-
φίκα, ενώ σειρήνες ακούγονται και 
για το αστέρι της ομάδας Πίτερ Ολα-
γίνκα που αναμένεται να πουληθεί 
σε ομάδα μεγάλου πρωταθλήμα-
τος. Αυτό δεν σημαίνει πως η Σλά-
βια δεν διαθέτει ακόμη καλούς πο-
δοσφαιριστές, με τον ηγέτη της Γιαν 
Μπορίλ, τον Λούκας Μάζοπουστ 
και τον Τόμας Χολς να ξεχωρίζουν 

από το ρόστερ των Τσέχων. Ειδι-
κή μνεία πρέπει να γίνει και στον 
Όσκαρ Ντορλέι και τον τερματοφύ-
λακα της ομάδας Οντρέι Κόλαρ.

Η... αδύναμη Σεντ Τζόζεφς 
Στην αντίπερα όχθη, αντίπαλος της 
Σλάβια Πράγας πριν τους αγώνες 
με τον Παναθηναικό, είναι η Σεντ 
Τζόζεφς από το Γιβραλτάρ.

Η Σεντ Τζόζεφς ήταν τρίτη στο 
πρωτάθλημα του Γιβραλτάρ και στα 
αξιοσημείωτά της είναι ότι στο ρό-
στερ της, πέρα από τους γηγενείς 
παίκτες, έχει και εννιά Ισπανούς! 
Φέτος ήταν η πρώτη φορά στην 
ιστορία της που έχει πάρει πρόκρι-
ση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
καθώς απέκλεισε στον πρώτο προ-
κριματικό γύρο τη Λάρνε από τη Βό-
ρεια Ιρλανδία με 0-0 εντός και νίκη 
1-0 εκτός έδρας.

Στο μικροσκόπιο οι αντίπαλοι του ΠΑΟ



ΚΡΙΟΣ
Φροντίστε να μην είστε τόσο αρνητικοί σε προ-
τάσεις που θα σας κάνουν. Μπορεί να σας κρύ-
βουν πράγματα, αλλά δεν σημαίνει πως πρέπει 
να πλάθετε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. 
Σκεφτείτε πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να επιση-
μοποιήσετε τη σχέση σας, καθώς έχετε ανάγκη 
την στήριξη του συντρόφου σας και δεν πρό-
κειται να σας την αρνηθεί. Οι ανατροπές θα εί-
ναι απλώς ρουτίνα, γι’ αυτό να είστε προετοι-
μασμένοι για όλα. 

ΤΑΥΡΟΣ
Η διάθεσή σας θα κυμανθεί σε πολλά και διαφο-
ρετικά επίπεδα, αφού οι συνθήκες που θα επι-
κρατούν στον οικογενειακό χώρο δεν θα συμβα-
δίζουν με τους άλλους τομείς της ζωή σας. Έτσι, 
ενώ τη μία θα είστε ευδιάθετοι και θα θέλετε να 
βγείτε έξω και να διασκεδάσετε, την άλλη θα πέ-
φτει η ψυχολογία σας και θα ζητάτε την απομό-
νωση. Εσωτερικές διεργασίες ίσως σας απομα-
κρύνουν προσωρινά από τους στόχους σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η αναποφασιστικότητα που έχετε θα βάλει σε 
κίνδυνο τους στόχους σας. Μην φοβηθείτε τις 
αντιδράσεις των άλλων, αν κρίνετε ότι κάποιες 
αλλαγές είναι απαραίτητες. Μην εκτιμήσετε 
παραπάνω τις δυνατότητές σας και μην αναλά-
βετε παραπάνω υποχρεώσεις. Επικεντρωθείτε 
στους στόχους σας για να ανακτήσετε πάλι τον 
πλήρη έλεγχο των καταστάσεων που έχουν δι-
αμορφωθεί, βάζοντας το μυαλό σας να δουλέ-
ψει και δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Στοχεύστε μέχρι εκεί που σας παίρνει, για να 
μην απογοητευθείτε. Δεν θα λείψουν οι ευκαι-
ρίες για να ανεβάσετε τα εισοδήματά σας, αλλά 

θα πρέπει να είστε συγκρατημένοι και να προ-
βείτε σε συμφωνίες ή συνεργασίες που έχουν 
βλέψεις στο μέλλον και δεν είναι πρόσκαιρες. 
Ασχοληθείτε περισσότερο με θέματα του εργα-
σιακού χώρου και προσπαθήστε να ανακαλύ-
ψετε νέους τρόπους, μέσα από συζητήσεις και 
συναντήσεις, για να πετύχετε τους στόχους σας. 

ΛΕΩΝ
Φέρτε σε πέρας όποιες εργασίες έχετε κατά νου 
στηριζόμενοι στις δικές σας δυνάμεις και όχι ακού-
γοντας τους άλλους. Θα προκύψουν αλλαγές στις 
σχέσεις με τους συνεργάτες και το σύντροφό σας, 
που θα είναι αναπόφευκτες, απαραίτητες και κα-
θοριστικές. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και συ-
γκρατήστε τις επιθυμίες σας, γιατί δεν θα είναι 
εύκολο να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά. Και-
νούριες γνωριμίες θα σας βοηθήσουν να μπείτε σε 
έναν ευρύτερο κύκλο, για να προβληθείτε και να 
αναγνωριστούν οι προσπάθειές σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Για να φτάσετε στην επιτυχία, μην αλλάζετε 
συνέχεια τους στόχους σας. Φροντίστε να κα-
λύψετε τις επιθυμίες σας, όσο και αν υπάρχει 
ανταγωνισμός. Μην ασχολείστε και δίνετε ση-
μασία σε θέματα που δεν αξίζουν τον κόπο. Εάν 
δεν θέλετε αργότερα να απογοητευθείτε, μην 
θεωρείτε τίποτα ως δεδομένο. Δείξτε στους άλ-
λους ότι και εσείς μπορείτε να απαιτήσετε και 
να διεκδικήσετε, όταν χρειάζεται. Μην προσελ-

κύεστε μόνο από λόγια, γιατί μεγαλύτερη ση-
μασία έχουν οι πράξεις. 

ΖΥΓΟΣ
Ασχοληθείτε άμεσα με όσους σας έχουν ανάγκη, 
για να βρείτε καινούριο νόημα στη ζωή σας. Μην 
κατηγορήσετε τους άλλους, εάν φταίτε εσείς για 
κάποια παρεξήγηση. Οι ευκαιρίες είναι πολλές 
και σημαντικές, αλλά το άγχος δεν σας βοηθά-
ει να τις δείτε. Μην απογοητεύεστε αν μια υπό-
σχεση που σας έδωσαν δεν πραγματοποιήθηκε. 
Αναμνήσεις του παρελθόντος θα ξυπνήσουν και 
θα επηρεάσουν το συναισθηματικό σας κόσμο. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην μπλεχτείτε σε υποθέσεις άλλων, που ίσως θα 
έχουν για εσάς ηθικό και υλικό κόστος. Αγνοήστε 
αυτούς που συνέχεια σας ζητάνε, χωρίς να θέλουν 
κάτι ουσιαστικό. Αποστασιοποιηθείτε από κατα-
στάσεις που δεν σας οδηγούν πουθενά και μην τις 
δραματοποιείτε. Ακόμα και αν όλα φαίνονται ότι 
σας πάνε καλά, φανείτε προνοητικοί. Μην γίνετε 
υπερβολικά σχολαστικοί σε κάποια επαγγελματικά 
σας θέματα. Μην απογοητευθείτε αν ανακαλύψετε 
κάποιες αλήθειες που δεν σας αρέσουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σταματήστε να συζητάτε συνέχεια τα ίδια 

και τα ίδια, γιατί έχετε αρχίσει να κουράζε-
τε τους άλλους. Μην έρθετε σε σύγκρουση 
με οικογενειακά πρόσωπα, γιατί θα βγείτε 
χαμένοι. Ρυθμίστε λεπτές οικονομικές υπο-
θέσεις σας, για να σας φύγει ένα μεγάλο 
βάρος. Ενδιαφερθείτε για άτομα που είναι 
φιλικά απέναντί σας και σας το δείχνουν. 
Περάστε γρήγορα ανούσιες λεπτομέρειες, 
γιατί χάνετε την ουσία. Πάρτε αποφάσεις 
για τα οικονομικά σας που θα σας αποφέ-
ρουν κέρδος και στο μέλλον.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επειδή η κούρασή σας είναι περισσότερο ψυ-
χική παρά σωματική, φροντίστε να φτιάξε-
τε τη διάθεσή σας. Ξεκαθαρίστε στους γύρω 
σας πως είστε διατεθειμένοι να τους ακούσε-
τε, αρκεί να μην κλαίγονται. Μην αφήσετε να 
σας επηρεάσουν συναισθηματικές υποθέσεις 
που δεν είναι στο χέρι σας να διευθετηθούν. 
Επειδή θα χρειαστεί να μιλήσετε με τους δι-
κούς σας ανθρώπους, προστατέψτε τις σκέψεις 
και τις αποφάσεις σας, αναζητώντας καταφύ-
γιο μακριά τους, μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η 
δύσκολη περίοδος.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Προσαρμοστείτε σε αυτά που σας καλούν οι 
περιστάσεις και έχουν πρακτικό και ρεαλιστι-
κό χαρακτήρα. Οι ρυθμοί που θα γίνονται όλα 
στην καθημερινή σας ζωή θα είναι πολύ γρή-
γοροι και δεν πρέπει να χρονοτριβήσετε άλλο, 
γιατί θα κινδυνεύσετε όχι μόνο να μείνετε στά-
σιμοι, αλλά και να εκτεθείτε. Αποφύγετε να έρ-
θετε σε σύγκρουση με άτομα του περιβάλλο-
ντός σας και κρατηθείτε μακριά από εντάσεις 
και προστριβές.

ΙΧΘΥΣ
Αγωνιστείτε με το δικό σας τρόπο, για να 
αμυνθείτε την ώρα που θα χρειαστεί. Θέ-
ματα που είχαν μείνει σε αδράνεια έρχονται 
στην επιφάνεια και θα αφορούν οικονομι-
κές σας εκκρεμότητες, που θα κληθείτε να 
τις τακτοποιήσετε άμεσα. Θα πρέπει να κάνε-
τε υπομονή και να σκεφτείτε καλά, πριν πά-
ρετε οποιαδήποτε απόφαση για να πράξετε 
ανοίγματα ή ρίσκα. Εάν σας κυριεύσει η πα-
ρορμητικότητα και η βιασύνη, θα έχετε αρ-
νητικά αποτελέσματα.

Κρατηθείτε μακριά από αλόγιστες σπατάλες και περιττά έξοδα που θα σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού και θα χαλά-
σουν και τη βολή σας. Πριν τελειώσει η βδομάδα θα πραγματοποιηθεί η Νέα Σελήνη στο Λέοντα, όπου η σταθερότητα 
και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα βάλουν σωστές υποδομές για το μέλλον σας. Εκμεταλλευτείτε έξυπνα τις ευκαιρί-
ες, καθώς ταυτόχρονα ο Δίας ξεκινάει την ανάδρομη πορεία του στον Κριό, φέρνοντας καθυστερήσεις και ανατροπές σε 
επεκτατικά σχέδια νέα και παλιά. 

Εκμεταλλευτείτε έξυπνα τις ευκαιρίες

STAR WARS/23/7-29/728
Από τη

Άντα Λεούση
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Η Μόνικα Μπελούτσι μαζί με την κόρη της, Ντεβά Κασέλ, βρί-
σκονται στο αγαπημένο τους κυκλαδίτικο νησί και απολαμβά-
νουν το ελληνικό καλοκαίρι. Η Ιταλίδα ηθοποιός για μία ακόμη 
φορά επισκέπτεται την Πάρο και μαζί με την κόρη της και με τον 
σύντροφο της 16χρονης, τον 17χρονο Λούκα Σαλάντρα, χαλαρώ-
νουν στα νερά του Αιγαίου. Το νεαρό ζευγάρι είναι μαζί περίπου 
δύο χρόνια και πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ήταν σε σόου των 
Dolce & Gabbana. Η Ντέβα Κασέλ είναι το πρόσωπο του δημο-
φιλούς ιταλικού οίκου, στο κομμάτι των αρωμάτων, και η ομοιό-
τητα με τη μητέρα της είναι έκδηλη.

Μόνικα Μπελούτσι και Ντεβά 
Κασέλ: Διακοπές στην Πάρο

Έγκυος η Ιωάννα Τούνη
H Iωάννα Τού-
νη  ανακοίνωσε 
στον προσωπικό 
της λογαριασμό, 
στο Instagram, ότι 
διανύει τον τρίτο 
μήνα της εγκυμο-
σύνης της.

Σε μια μακρο-
σκελή ανάρτη-
ση που συνόδεψε 
με μία φωτογρα-
φία, στην οποία φανερώς συγκινημένη 
κρατάει το τεστ εγκυμοσύνης, η γνωστή 
instagrammer έγραψε:

«Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε σχε-
δόν πριν από 3 μήνες… Την ημέρα που έμα-
θα ότι περιμένω το πρώτο μου μωράκι! Χαρά 
και λύπη και συγκίνηση… και όλα μου τα συ-
ναισθήματα τόσο έντονα και ανάκατα σαν τα-
ραμοσαλάτα! Μέχρι σήμερα, ονειρευόμουν 
με λαχτάρα και προσμονούσα την ημέρα που 
θα έφτιαχνα τη δική μου οικογένεια… μια 
οικογένεια που θα αποτελείται από δύο γο-
νείς, που θα λατρεύουν το μωράκι που έρχε-
ται… πράγματα απλά που εγώ στερήθηκα 
σαν παιδί, μεγαλώνοντας μόνο με τη μαμά 
μου! Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ, ΟΛΑ ΜΟΥ. Δεν ξέ-
ρω ποιοι από εσάς πιστεύετε ότι οι άνθρω-
ποι μας είναι δίπλα μας και μας ακούνε ακό-

μη και όταν «φύγουν» 
από τη ζωή… θα σας 
πω απλά πως πριν από 
3 μήνες η δική μου μα-
μά «έφυγε» από καρ-
κίνο, έχασα τη γη κά-
τω από τα πόδια μου, 
έκλαιγα μόνη, απαρη-
γόρητη, της μιλούσα 
στις προσευχές μου 
κάθε μέρα και της έλε-
γα συνέχεια: «μαμά 

μου, δεν θέλω να είμαι μόνη, θέλω οικογέ-
νεια!». Λίγες ημέρες μετά, συνέβη ΑΥΤΟ! 
Ξέρω ότι η μαμά μου με ακούει και με προσέ-
χει -ακόμη και τώρα- από ψηλά! Όσο και να 
με στεναχωρεί, λοιπόν, που δεν θα είναι εδώ 
να με αγκαλιάζει και να μου μάθει πως με-
γαλώνει κανείς ένα μωρό… Ξέρω ότι θα εί-
ναι δίπλα μου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο… 
και αυτό το μωράκι που έρχεται στον κόσμο 
είναι η απάντηση και το δώρο της για εμένα 
που έμεινα πίσω… Ανυπομονώ! Και ελπίζω 
να γίνω τόσο καλή μαμά, όσο η δική μου…».

Mέχρι στιγμής, η συγκεκριμένη ανάρτη-
ση έχει αποσπάσει χιλιάδες σχόλια με τους 
φίλους και ακόλουθους της Ιωάννης Τούνη 
να εύχονται τα καλύτερα σε εκείνη και το σύ-
ντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, για το 
χαρμόσυνο νέο. 

Μ
ετά την οριστική αυλαία που έριξε η 
εκπομπή της Ιωάννας Μαλέσκου, η 
παρουσιάστρια ξεκίνησε τις καλο-
καιρινές της διακοπές. Μακριά από 

τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Ιωάννα 
Μαλέσκου απολαμβάνει το μπάνιο της στη θά-
λασσα, φορώντας το μαγιό της.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε μέσα από το 
προφίλ της στο Instagram, η ίδια φορά το μπικί-
νι της και δείχνει το καλογυμνασμένο σώμα της.

Ιωάννα 
Μαλέσκου:  

Κορμί θανατηφόρο 
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Τ
ου «Ελλάδα» ψήφισε για 
τις φετινές του διακοπές 
ο δισεκατομμυριούχος 
Έλον Μασκ, ο οποίος τις 

προηγούμενες μέρες απόλαυσε τον 
ήλιο και τα γαλανά νερά του νησιού 
των Ανέμων! «Τα τελευταία 12 χρό-
νια προσπάθησα να πάρω άδεια μί-
ας εβδομάδας δύο φορές. Και τις 
δύο φορές παραλίγο να ανατινα-
χθεί ο κόσμος», έχει πει στο παρελ-
θόν ο ιδιοκτήτης της Tesla και της 
SpaceX, ωστόσο, η εμπειρία του αυ-
τή δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παρά-
γοντα στο να γνωρίσει τις ομορφιές 
των ελληνικών νησιών.

Η άρνηση του «Mr Tesla» να ξε-
φύγει από την καθημερινότητα και 
τις υποχρεώσεις, έχουν αφήσει εμ-
φανή σημάδια πάνω στο σώμα του, 
αφού οι πρώτες του βουτιές και οι 
εμφανίσεις του χωρίς μπλούζα απο-
κάλυψαν ότι το δέρμα του είναι κά-
τασπρο. Μάλιστα, η Daily Mail που 
δημοσίευσε φωτογραφίες από το τα-
ξίδι του στη Μύκονο, δεν δίστασε να 
τον τρολάρει, τονίζοντας ότι «είναι τό-
σο ξασπρισμένος, λες και έχει πέσει 
σε χλωρίνη», ακόμη προχώρησε και 

σε λογοπαίγνιο με τη φράση «Life is 
a beach», μετατρέποντάς τη σε «Life 
is a Bleach» (σ.σ λευκαντικό).

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον 
κόσμο, με περιουσία 246,9 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων, έμεινε στη χώ-
ρα μας για λίγα 24ωρα συνοδευόμε-
νος από ένα φιλικό του ζευγάρι. 

Έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ 
της περασμένης Παρασκευής, προ-
σγειώθηκε στο αεροδρόμιο του νη-
σιού με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, 
όπου έγινε αντιληπτός από μερικούς 
τουρίστες και κατοίκους του νησιού. 
Το Σάββατο το μεσημέρι εμφανί-
στηκε στην παραλία της Αγίας Άν-
νας, παρέα με το ζευγάρι που τον 
συνόδευσε και με πολλούς σωμα-
τοφύλακες. Επισκέφθηκε το εστια-
τόριο «Σπηλιά» για φαγητό, φθάνο-
ντας στο χώρο του μαγαζιού μέσω 
θαλάσσης με φουσκωτό και οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν πως ο λογα-
ριασμός του τραπεζιού δεν ξεπέρα-
σε τα €500.

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και η πα-
ρέα του μίσθωσαν ιδιωτικό σκάφος 
για €7.000 και επισκέφτηκαν το νη-
σί της Δήλου. Η βίλα που νοίκιασε 

Oι ελληνικές διακοπές του Έλον Μασκ, παρά τις δηλώσεις του
ότι «δεν παίρνω ποτέ άδεια, γιατί πάντα συμβαίνει κάτι κακό»

Του Γιώργου Στογιάννου

SpaceX
«Προσγειώθηκε» 
στην Ελλάδα
ο Mr 246,9 δισ. $

Η βρετανική Daily Mail, στις φωτογραφίες του από τη 
Μύκονο, δεν δίστασε να τον τρολάρει λέγοντας πως «είναι 

τόσο ξασπρισμένος, λες και έχει πέσει σε χλωρίνη», ενώ 
έκανε και λογοπαίγνιο με τη φράση «Life is a beach», 

μετατρέποντάς τη σε «Life is a Bleach» (σ.σ λευκαντικό)
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βρισκόταν πάνω από το νέο λιμάνι 
του νησιού, στην περιοχή του Τούρ-
λου, ώστε να μην χρειάζεται πάνω 
από δέκα λεπτά για να ανέβει στο 
σκάφος «Δία».

Το πολυτελές γιοτ ανήκει στην 
εταιρεία Mykonos Boat Trips 

και θεωρείται ένα από τα κα-
λύτερα σκάφη του νησιού, 
με αξία που αγγίζει τα πέντε 
εκατομμύρια ευρώ. Με το 
«Ζeus», η παρέα πραγματο-
ποίησε μονοήμερη εξόρμηση 
στο νησί του Απόλλωνα.

Εντυπωσίασε η απλότητά 
του και οι γνώσεις της ιστορίας 

των νησιών
Κατά τη διάρκεια της παραμο-

νής του στην Ελλάδα, o Έλον Μα-
σκ, κέρδισε τις εντυπώσεις και τα κο-
λακευτικά σχόλια για την απλότητα, 
την ευγένεια και τις γνώσεις του σε 
θέματα ιστορίας των αρχαιολογικών 
χώρων που επισκέφτηκε.

Ο Μασκ επιβιβάστηκε στον 
«Δία», φορώντας ένα απλό λευκό 

μπλουζάκι, μαύρο μαγιό, σκούρα 
γυαλιά ηλίου, ένα μαύρο καπέλο του 
μπέιζμπολ και σαγιονάρες. Μαζί του 
ήταν η σχεδιάστρια μόδας Σάρα Στό-
τινγκερ, ιδιοκτήτρια της μάρκας μό-
δας Staud, και ο 61χρονος νέος της 
σύζυγος, Αρί Εμανουέλ.

Ο ιδιοκτήτης της πολυτελούς θα-
λαμηγού που νοίκιασε, μιλώντας 
στον Alpha έκανε λόγο για έναν ευ-

γενή και πολύ προσιτό άνθρωπο. 
Σύμφωνα με τον Κώστα Φακίνο, ο 
Έλον Μασκ ήταν πολύ απλά ντυμέ-
νος και δεν φορούσε ρολόι ή κάποιο 
αξεσουάρ. 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το 
γεγονός πως κατά τη διάρκεια της 
κρουαζιέρας δεν ασχολήθηκε καθό-
λου με το κινητό του τηλέφωνο ούτε 
το πήρε μαζί του όταν αποβιβάστηκε 
στον αρχαιολογικό χώρο.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρη-
ματίας δοκίμασε εν πλω παραδοσι-
ακά πιάτα που είχε ετοιμάσει το πλή-
ρωμα, δείχνοντας την προτίμησή του 
στα θαλασσινά και κυρίως στο ψάρι, 
τις γαρίδες και το καλαμάρι.

LIFE STYLE/
Η ανάρτηση στο Twitter με
τους Έλληνες φιλοσόφους
και τον Μέγα Αλέξανδρο
Σίγουρα, με τα όσα έχουν προηγηθεί και την πρόταση εξαγοράς 
του Twitter από τον ίδιο, το προφίλ του Έλον Μασκ στο μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή της πλατ-
φόρμας και κάθε του ανάρτηση με αναφορά στη χώρα μας απο-
τελεί μια πρώτης τάξης ευκαιρία για περαιτέρω διαφήμιση.
Επηρεασμένος από τη σύντομη εξόρμηση στα ελληνικά νησιά 
που πραγματοποίησε, ο επιχειρηματίας ανάρτησε στο Twitter μια 
χιουμοριστική φωτογραφία με τέσσερις γενιές ανδρών, που ου-
σιαστικά ποτίζουν ο ένας τον άλλον. Ο γηραιότερος, που φέρει το 
όνομα «Σωκράτης», δίνει μπύρα σε ένα μεσήλικα τον οποίο ονο-
μάζει «Πλάτωνα», που με τη σειρά του ποτίζει με μπουκάλι ένα 
νεότερο με το όνομα «Αριστοτέλης», ο οποίος δίνει μπιμπερό σε 
μωρό με το όνομα «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο ιδιοκτήτης της Tesla και η παρέα του μίσθωσαν ιδιωτικό 
σκάφος για €7.000 και επισκέφτηκαν το νησί της Δήλου. 
Η βίλα που νοίκιασε βρισκόταν πάνω από το νέο λιμάνι 
του νησιού, στην περιοχή του Τούρλου, ώστε να μην χρειάζεται  
πάνω από δέκα λεπτά για να ανέβει στο σκάφος «Δία».
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Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Rüsvet
Γ

νωστός με προσέγγι-
σε πρόσφατα για να με 
ρωτήσει αν έχω κάποια 
«άκρη» να σβήσω την 

κλήση του ανιψιού του, που οδη-
γούσε χωρίς δίπλωμα… Προσπά-
θησα να είμαι ευγενική, υπερβα-
τικά ψύχραιμη, λέγοντάς του ότι 
αυτό που προσπαθεί να κάνει για 
τον ανιψιό του σήμερα μπορεί να 
του στοιχίσει τη ζωή του, αύριο να 
τον κλαίνε οικογενειακώς όλοι στο 
μνήμα ή να σκοτώσει στον δρόμο 
όποιον περνά, το παιδί του καθε-
νός, τη μάνα της γειτόνισσας κ.ο.κ. 
Του είπα ότι το καλύτερο δώρο 
για τον ανιψιό του είναι να του βά-
λει μια πολύ μεγάλη κατσάδα, να 
πληρώσει από το χαρτζιλίκι του το 
πρόστιμο, να μην ξανατολμήσει να 
πιάσει τιμόνι χωρίς δίπλωμα και 

να μην κλαίγεται για να βρει μια 
«άκρη» να τον ξελασπώσει! Και 
από την άλλη να έχει και το πάτη-
μα με κάθε ευκαιρία να βρίζει κάθε 
μορφής «εξουσία» που είναι «που-
λημένη», αφού κάνει τέτοιου εί-
δους χάρες! Να μη ζητάει ρουσφέ-
τι! Σε τίποτε! Και αν μάθει να μην 
ζητάει τέτοιες «χάρες» αυτός ο πι-
τσιρικάς που είναι 18χρονος και το 
κάνουν και οι άλλοι συνομήλικοί 
του, ίσως σε 10-20 χρόνια, ίσως και 
αργότερα ίσως και ποτέ, το rüsvet, 
αυτή η τούρκικη λέξη, αλλά βαθιά 
ελληνική ριζωμένη νοοτροπία, το 
ρουσφέτι, μπορεί και να εκλείψει ή 
τουλάχιστον να αποδυναμωθεί, να 
θεωρείται πράξη κατάντιας ολίγων 
και όχι των πολλών.

Διότι είναι ντροπή να ζητάς 
να σου χαρίσουν την παράβαση. 

Και είναι εξευτελιστικό και για το 
πολιτικό πρόσωπο ή τον οποιον-
δήποτε έχει την παραμικρή εξου-
σία ή τις γνωριμίες για να κάνει 
τέτοιου είδους χάρες. Όσα ψηφι-
ακά άλματα και να κάνουμε, όσα 
ΕΣΠΑ και κοινοτικούς πόρους 
και να απορροφήσουμε, όση 
πρόοδο και να κάνουμε σε έργα 
και υποδομές, αν δεν πετάξου-
με από πάνω μας το καταραμένο 
το… rüsvet, θα είναι σαν να κά-
νουμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί το 
ρουσφέτι είναι η επιτομή του ρα-
γιαδισμού και της ανισότητας των 
πολιτών, αυτή η γάγγραινα που 
διαχωρίζει τους πολίτες αυτής της 
χώρας στους έχοντες «δόντι» και 
στους υπόλοιπους τους… ξεδο-
ντιασμένους, αυτούς δηλαδή που 
δεν έχουν το γνωστό στην κατάλ-

ληλη θέση, για να τους ξελασπώ-
νει για το κόκκινο φανάρι που πέ-
ρασαν, για το αυθαίρετο μέσα στο 
δάσος που έχτισαν, για να κάνουν 
την καλύτερη «λούφα» στη δου-
λειά, για να μετατεθεί το παιδί στο 
Πεντάγωνο. Και εν τέλει, όλοι αυ-
τοί που θέλουν μια χάρη, μικρή 
ή μεγάλη, θρέφουν, ανατρέφουν 
και μεγαλώνουν ό,τι πιο παλια-
κό, παρακμιακό, διεφθαρμένο ως 
νοοτροπία επικρατεί ακόμη στην 
ελληνική κοινωνία: Το φαινόμε-
νο του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;». 
Και ταυτόχρονα, όλοι αυτοί που 
ζητάνε χάρες, απλά αποθεώνουν 
αυτόν που μπορεί να τις εκπλη-
ρώσει. Και κάνουν και ένα μεγα-
λύτερο κακό. Εμποδίζουν άθελά 
τους τους ίδιους τους υπαλλή-
λους της δημόσιας διοίκησης, της 

γενικής και της κεντρικής κυβέρ-
νησης, από τα υπουργεία ως και 
τους ΟΤΑ Ά  και Β΄ βαθμού, να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 
Όταν οι υπάλληλοι, χαμηλόβαθ-
μοι και υψηλόβαθμοι καταπιά-
νονται με 30 υποθέσεις και «εμ-
βόλιμα» τρυπώνουν άλλες 20 με 
εντολές «άνωθεν», τότε με μαθη-
ματική ακρίβεια ξεκινούν οι κα-
θυστερήσεις και αρχίζει ένας νέος 
κύκλος αναζήτησης ρουσφετιού, 
για τις 30 πρώτες υποθέσεις που 
λιμνάζουν!

Φαύλος κύκλος, κακό σπυρί 
που για να σπάει θέλει δουλειά 
πολλή. Αν δεν γίνει αυτή η δου-
λειά, θα συνεχίσει η ατέρμονη 
δουλεία… Ένας τόνος η διαφο-
ρά. Και ως σημείο στίξης και ως 
μέτρο βάρους.


	SEL 01
	SEL 02-03
	SEL 04-05 
	SEL 06-07_MPOYRNOUS
	SEL 08_09_KONSTANTATOS
	SEL 10-11 ZOYPHS
	SEL 12_KONSTANTELOS
	SEL 13-15 
	SEL 16-17
	SEL 18-19
	SEL 20-21 DIKHGOROS - DHMOPOYLOS
	SEL 22-23_EN OIKO
	SEL 24-25_OIKONOMIA
	SEL 26-27 SPORTS
	SEL 28_29_LIFESTYLE
	SEL 30_31
	SEL 32

