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για τη ΔΕΘ...

Πάνω από 
100 εκατ. για 
τη στήριξη 
του εγχώριου 
τουρισμού 

n Σελ. 12-13

Β. Περρής:

Αλέξη, 
μην σκαλίζεις 

τη στάχτη

Μ. Λεκκάκου:

Το «δαδί»
που άναψε

η Δαδιά

n Σελ. 8-10

n Σελ. 32

Δ. Καμπουράκης:

Οι διακοπές 
των πολιτικών μας, 

τότε και τώρα

Γ. Γκόντζος:
Aυτόνομα

στις εκλογές
το Πράσινο

Κίνημα

n Σελ. 14-15

n Σελ. 18

Ξένος Μανιατογιάννης
(Δήμαρχος Βριλησσίων) 

«Παραδίδουμε έργο ορατό 
και το μέλλον της πόλης 
σε γερά θεμέλια»

n Σελ. 20-21

Βασίλης Γιαννακόπουλος
(Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών) 

«Λειψή» η ψηφιοποίηση 
του κράτους, εάν δεν 
καταργεί τη γραφειοκρατία

n Σελ. 19

Σοφία Ζαχαράκη στην «TP» 
(Υφυπουργός Τουρισμού)

ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΈΞΈΙ: Έκλογές στο
τέλος, προεκλογική εκστρατεία τώρα!

Γράφει 
ο Ανδρέας Κωνσταντάτος

n Σελ. 6-7



Τι θα κάνουμε για
να μην ξαναζήσουμε 
ένα νέο κορωνοϊό;

Editorial

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά 
το ξέσπασμα της Covid-19, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας πρότεινε στους 
ερευνητές να συνεχίσουν να αναζητούν 
την πιθανή πηγή του κακού, χωρίς να 
εξαιρείται το σενάριο ότι διέφυγε από κάποιο 
εργαστήριο.

Έτσι, δύο νέες έρευνες δόθηκαν στη 
δημοσιότητα, οι οποίες αν και έχουν 
εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο 
θέμα, καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα: 
Η ψαραγορά Huanan στην Κίνα ήταν 
κατά πάσα πιθανότητα το επίκεντρο του 
κορωνοϊού.

Οι ακριβείς συνθήκες του ξεσπάσματος 
παραμένουν ακόμη ασαφείς, αλλά οι 
επιστήμονες της μίας έρευνας καταλήγουν ότι 
κατά πάσα πιθανότητα ο κορωνοϊός υπήρχε 
στα ζώα που πουλιούνταν στην αγορά, στα 
τέλη του 2019.

Η άλλη έρευνα εξέτασε πότε ο ιός πέρασε 
από τα ζώα στον άνθρωπο. Οι ερευνητές 
καταλήγουν ότι η πρώτη μορφή κορωνοϊού 
υπήρχε σε δύο εκδοχές (την Α και Β), οι 
οποίες ήταν αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο 
μεταδόσεων μεταξύ διαφορετικών ειδών 
ζώων. Επίσης, διαπιστώνουν ότι η πρώτη 
μετάβαση από ζώο σε άνθρωπο έγινε κατά 
πάσα πιθανότητα στις 18 Νοεμβρίου 2019, 
από την εκδοχή του κορωνοϊού που είχε 
άμεση σχέση με τα άτομα κοντά στην αγορά 
της Huanan (την Β).

Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν απαντάνε 
με σαφήνεια στο ερώτημα «από πού» και 
κυρίως στο μεγαλύτερο που είναι «την 
επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό, διότι 
θα συμβεί, πώς πάμε στον εντοπισμό του 
ξεσπάσματος νωρίς και την πρόληψή του, 
ώστε να μην γίνει πανδημία», όπως αυτή 
που ανέτρεψε τις ζωές μας από τη μια 
μέρα στην άλλη και στοίχισε τη ζωή σε 
εκατομμύρια ανθρώπους;».

Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, αλλά όλα 
δείχνουν ότι θα το ξαναζήσουμε το… έργο
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T
ην περασμένη εβδομάδα γράφα-
με ότι είναι «τεράστιες οι ευθύνες 
του δημάρχου Ραφήνας-Πικερμί-
ου κου Ευάγγελου Μπουρνούς, 

για τη φωτιά στο Ντράφι. «Θα βρεθεί κατηγο-
ρούμενος για δεύτερη φορά μετά το Μάτι;». 

Και πριν καλά-καλά στεγνώσει το με-
λάνι, έρχονται επιβεβαιωμένες πληροφο-
ρίες από το Ντράφι να δικαιώσουν το δη-
μοσίευμα.

Πάνω από τριάντα κάτοικοι ετοιμάζο-
νται να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά 
στον εισαγγελέα, για σοβαρές αμέλειες 
και παραλείψεις από την πλευρά του Δή-
μου Ραφήνας-Πικερμίου, τον οποίον βέ-
βαια εκπροσωπεί ο δήμαρχος κος Βαγγέ-
λης Μπουρνούς.

Έχει δοθεί, ήδη, εντολή στους δικηγό-
ρους τους να συντάξουν τη μηνυτήρια ανα-
φορά, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι 
ενέργειες που δεν έγιναν από την πλευρά 
του δήμου, με κυριότερη το μη κόψιμο των 
ξερών και των χόρτων, με αποτέλεσμα όλο 
το Ντράφι να είναι μια απέραντη μπαρου-
ταποθήκη.

Θα αναλάβει ο κύριος Μπουρνούς την 
πολιτική ευθύνη; Τι έχει να απαντήσει σε 
όλους αυτούς τους δημότες, που έζησαν 
ακόμα έναν εφιάλτη και θα ζουν σε ένα 
μαύρο, κατεστραμμένο τοπίο;

Και επειδή η εισαγγελέας ζήτησε προ-
ανάκριση για τη φωτιά στο Ντράφι, μήπως 
τελικά ο κύριος Μπουρνούς θα είναι για 
δεύτερη φόρα κατηγορούμενος, αφού για 
τη φωτιά στο Μάτι έχουν απαγγελθεί ήδη 
κατηγορίες;

Και αν τελικά κατηγορηθεί και δεύτερη 
φορά, μήπως οι κατηγορίες μετατραπούν 
σε βαθμό κακουργήματος;

Ποια είναι η ατομική και ποια η πολιτι-
κή σας ευθύνη δήμαρχε, για ό,τι συνέβη ξα-
νά στο δήμο σας, επί δική σας θητεία; Επι-
τέλους, οφείλετε μια ξεκάθαρη απάντηση 
στους δημότες σας!

Πάνω από 30 μηνυτήριες αναφορές θα καταθέσουν κάτοικοι
κατά του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, για τη φωτιά στο Ντράφι. 

ΣΚΟΎΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΜΠΟΎΡΝΟΎΣ

TodayPress – Apps on Google Play TodayPress on the App Store

TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή
σε όλη την Περιφέρεια Αττικήςσε όλη την Περιφέρεια Αττικής

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 IOYΛIΟΥ 2022 |  ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 15

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

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;
Θα βρεθεί κατηγορούμενος
για δεύτερη φορά μετά το Μάτι;

ΕΥΘΥΝΕΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
για τη φωτιά στο Ντράφι

Tα μυστήρια 
του μοιραίου 
Antonov 

■ Σελ. 16-17

Β. Περρής:
ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ!

Το κουκούλωμα
του βιασμού

δείχνει πολιτική
ωριμότητα! 

■ 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

■ Σελ. 18-19 ■ Σελ. 8-9

■ Σελ. 7

■ Σελ. 10-11

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
(Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης)

«Θα παραδώσουμε στους 
πολίτες περισσότερα
απ΄ όσα υποσχεθήκαμε»

■ Σελ. 12

Γιώργος Δημόπουλος
(Aντιπεριφερειάρχης Αττικής
στον Κεντρικό Τομέα) 

«Προτεραιότητα
η κοινωνική μέριμνα»

■ Σελ. 20

Μυστικές υπηρεσίες και παράνομο
εμπόριο όπλων συνθέτουν ένα δισεπίλυτο γρίφο

του Γιώργου Γκόντζου

Το πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας μας και το φύλλο 
της 23ης Ιουλίου που είχαμε 
καταγράψει τις καταγγελίες 
των κατοίκων.
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Ό
ταν τον Ιούλιο 
του 2019 η Ν.Δ. 
κέρδισε τις εκλο-
γές, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης δεν μπορούσε να 
φανταστεί το μέγεθος των αλλε-
πάλληλων και επικαλυπτόμενων 
κρίσεων που θα καλούνταν να δι-
αχειριστεί ως πρωθυπουργός, τα 
επόμενα τρία χρόνια.

Και κανείς άλλος που θα βρι-
σκόταν στη θέση του μπορούσε να 
προβλέψει ότι ο κόσμος θα άλλα-
ζε τόσο δραματικά και θα συνέπι-
πταν κρίσεις, που το παγκόσμιο 
σύστημα καλείται να διαχειριστεί 
σχεδόν κάθε εκατό χρόνια. Από 
την κρίση με την Τουρκία και το 
παραλίγο θερμό επεισόδιο μέχρι 
την πανδημία, την επακόλουθη οι-
κονομική κρίση, τον πόλεμο στην 
Ευρώπη και την ενεργειακή ανα-
σφάλεια που έχει προκαλέσει, η 
κυβέρνηση βρίσκεται διαρκώς σε 
κατάσταση συναγερμού. Παρά το 
δύσκολο περιβάλλον που είχε δι-
αμορφωθεί, ο ίδιος δήλωνε αισιό-
δοξος. Πολλές φορές αιφνιδιάζο-
ντας τους συνομιλητές του, ακόμα 
και στενούς συνεργάτες του.

 
H εξάντληση της τετραετίας 
Την ίδια έκπληξη προκάλεσε 
στους περισσότερους από αυτούς 
και η απόφασή του για εξάντλη-
ση της τετραετίας. Ο ίδιος, όμως, 
εξακολουθεί να δηλώνει αισιόδο-
ξος και εκτιμά ότι η εξάντληση της 
τετραετίας θα του αποφέρει περισ-
σότερα και πιο ισχυρά όπλα στην 
εκλογική αναμέτρηση που θα γί-
νει το 2023. Η αισιοδοξία αυτή δεν 
βασίζεται σε κάποιο προαίσθημα, 
αλλά σε μελέτη και ανάλυση των 
δεδομένων, γνώση των υπό δια-
μόρφωση εξελίξεων και αυστη-
ρό σχεδιασμό των κινήσεών του, 
όπως σημειώνει συνεργάτης που 

βρίσκεται στο πλευρό του πολλά 
χρόνια.
 
Κρίσιμο τεστ οι φωτιές 
Τους επόμενους εννέα μήνες 
υπάρχουν σταθμοί που θα κρίνουν 
τον τελικό βαθμό της κυβέρνησης 
και το επιτελείο του Μεγάρου Μα-
ξίμου εργάζεται, ήδη, πάνω σε αυ-
τούς, προκειμένου να αποδώσουν 
τα μέγιστα. Το πρώτο κρίσιμο τεστ 
είναι να βγει το καλοκαίρι χωρίς 
κάποια μεγάλη πυρκαγιά, που θα 
έχει τον αντίκτυπο της περσινής 
καταστροφής σε Βαρυμπόμπη και 

Εύβοια. Οι δοκιμασίες στα πύρι-
να μέτωπα μέχρι στιγμής έχουν 
θετική έκβαση και η κυβέρνηση 
πιστώνεται την αποτελεσματικό-
τητα του κρατικού μηχανισμού. 
Ωστόσο, ακολουθεί ένας δύσκο-
λος μήνας και δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια εφησυχασμού, όπως έχει 
επισημάνει προς όλους ο κος Μη-
τσοτάκης.
 
Ακρίβεια και ενέργεια 
Το μεγαλύτερο ανοιχτό μέτωπο 
για την κυβέρνηση είναι η οικονο-
μία και η αντιμετώπιση του ενερ-

γειακού κόστους. «Θα στηρίξουμε 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 
για όσο χρειαστεί», είναι το σύν-
θημα του Μεγάρου Μαξίμου που 
έχει ρίξει στη μάχη κατά των φου-
σκωμένων λογαριασμών ρεύ-
ματος όλα τα διαθέσιμα δημοσι-
ονομικά όπλα. Στο κυβερνητικό 
επιτελείο εκτιμούν ότι οι λογαρια-
σμοί του Αυγούστου που θα ανοί-
ξουν οι πολίτες θα αντιστρέψουν 
την εικόνα που έχει διαμορφω-
θεί, καθώς θα είναι πολύ χαμη-
λότεροι από όσους προηγήθηκαν, 
με το κράτος να καλύπτει το 90% 
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9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ: ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΟΧΏΝ
Η ΔΕΘ είναι ένας από τους πιο κρίσιμους 
σταθμούς στο «μαραθώνιο» προς τις κάλπες. 
Ήδη, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται 
μέτρα που μπορούν να ανακοινωθούν 
το Σεπτέμβριο, στη Θεσσαλονίκη

«Θα στηρίξουμε 
τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις 
για όσο χρειαστεί», 

είναι το σύνθημα 
του Μεγάρου 

Μαξίμου που έχει 
ρίξει στη μάχη κατά 
των φουσκωμένων 

λογαριασμών 
ρεύματος όλα 
τα διαθέσιμα 

δημοσιονομικά όπλα

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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της αύξησης των τιμών. Η ελληνι-
κή οικονομία παρουσιάζει ουσι-
αστικά καλύτερες επιδόσεις από 
ό,τι αναμενόταν, δημιουργώντας 
δημοσιονομικό χώρο για πρόσθε-
τες παροχές. Τα αποτελέσματα της 
τουριστικής κίνησης εκτιμάται ότι 
θα εκπλήξουν ευχάριστα και τα 
δημόσια ταμεία θα επωφεληθούν 
από τα έσοδα που θα προσφέρει.
 
Καλάθι για τη ΔΕΘ
Αυτό προσφέρει στον κο Μητσο-
τάκη, ένα γεμάτο καλάθι για τη 
ΔΕΘ. Ένας από τους πιο κρίσιμους 

σταθμούς στο «μαραθώνιο» προς 
τις κάλπες. Ήδη, το οικονομικό 
επιτελείο επεξεργάζεται μέτρα που 
μπορούν να ανακοινωθούν το Σε-
πτέμβριο, στη Θεσσαλονίκη.  Αυ-
ξημένο επίδομα θέρμανσης, νέα 
αύξηση του κατώτατου μισθού, 
επιπλέον επιδοτήσεις με κοινω-
νικά κριτήρια για τα καύσιμα, μέ-
τρα για τη στεγαστική πολιτική με 
έμφαση στους νέους και ενίσχυση 
των αγροτών, είναι στην οικονο-
μική ατζέντα του πρωθυπουργού. 
Αυτά θα προστεθούν στην κατάρ-
γηση της εισφοράς αλληλεγγύης 

για όλους το 2023 και την πρώτη 
αύξηση που θα λάβουν οι συντα-
ξιούχοι μετά από 12 χρόνια.

Ένας από τους λόγους που ο 
κος Μητσοτάκης αποφάσισε να 
«κάψει» το σενάριο των πρόω-
ρων εκλογών είναι και οι κρίσιμες 
αποφάσεις που αναμένονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενέρ-
γεια, και εφόσον τελεσφορήσουν, 
θα αποφέρουν απτά οφέλη για 
την ελληνική οικονομία. Στις αρ-
χές Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στην 
Πράγα η Σύνοδος Κορυφής, που 
θα διοργανώσει η τσεχική προε-

δρία και είναι πιθανό να επισφρα-
γιστεί μια ευρωπαϊκή λύση για 
τις τιμές του φυσικού αερίου και 
συνεπακόλουθα της ηλεκτρικής 
ενέργειας. «Μια αποτελεσματική 
λύση σε ένα πρόβλημα που μας 
επηρεάζει όλους», όπως τονίζουν 
συνεργάτες του πρωθυπουργού. 
Μια τέτοια εξέλιξη, εκτός από την 
άμεση ανακούφιση των νοικοκυ-
ριών, θα προσφέρει και πρόσθετο 
δημοσιονομικό χώρο στην κυβέρ-
νηση που θα μπορέσει, πλέον, να 
κατευθύνει τα κεφάλαια του προϋ-
πολογισμού που είναι δεσμευμένα 
για την ενεργειακή κρίση σε άλλες 
ανάγκες, όπως η περαιτέρω μείω-
ση των φορολογικών και ασφαλι-
στικών βαρών για τους πολίτες.
  
Τοξικότητα από
την αντιπολίτευση
Στο κυβερνητικό επιτελείο γνω-
ρίζουν ότι η υλοποίηση της στρα-
τηγικής τους δεν θα γίνει σε ένα 
ανέφελο πολιτικό περιβάλλον. Το 
αντίθετο. Η αντιπολίτευση θα επι-
μείνει στο τοξικό κλίμα με δημι-
ουργία εντυπώσεων, παραποίηση 
της πραγματικότητας και επιθέσεις 
χωρίς φραγμούς, όπως σημειώ-
νουν κυβερνητικά στελέχη. Όσο, 
όμως, η κυβέρνηση καταφέρνει 
να δίνει λύσεις στα προβλήματα 
και να αντιμετωπίζει τις εξωγενείς 
κρίσεις που πλήττουν τη χώρα, τό-
σο ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαξιώνεται στα 
μάτια των πολιτών, καθώς θα απο-
δεικνύεται ότι δεν έχει σχέδιο για 
τη χώρα και δεν έχει επαφή με το 
διεθνές περιβάλλον, όπως αναφέ-
ρουν οι ίδιες πηγές.

 
Τα Ειδικά Δικαστήρια 
Λάδι στη σκληρή πολιτική αντι-
παράθεση θα ρίξουν και τα δύο 
ειδικά δικαστήρια για τους πρώ-
ην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και 
στενούς συνεργάτες του κου Τσί-
πρα, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο 
και Νίκο Παππά. Ο πρώην ανα-
πληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης 
θα καθίσει στο εδώλιο στις 19 Σε-
πτεμβρίου, ως αυτουργός σε κατά-
χρηση εξουσίας, ενώ στην ίδια θέ-
ση θα βρεθεί και ο κος Παππάς. 
«Στο σκαμνί θα καθίσει το ηθικό 
πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ», ση-

μειώνουν συνομιλητές του πρωθυ-
πουργού, δίνοντας το περίγραμμα 
της σύγκρουσης που θα διεξαχθεί. 
Η παραπομπή δύο πρώην υπουρ-
γών απογυμνώνει τις επιθέσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση 
για θεσμικά ζητήματα, όπως εκτι-
μάται, και αποδεικνύει ότι η επι-
δίωξη της Κουμουνδούρου για 
«έλεγχο στους αρμούς της εξουσί-
ας» ήταν ένα υπαρκτό σχέδιο για 
άλωση των θεσμών.
 
Στο τέλος της διαδρομής… 
Στο τέλος της διαδρομής των επό-
μενων εννέα μηνών ο κος Μη-
τσοτάκης πιστεύει ότι οι πολίτες 
θα εκτιμήσουν την απόφασή του 
να μην συμβιβαστεί ως προς την 
πολιτική σταθερότητα της χώρας, 
για να αποκομίσει βραχυπρόθε-
σμο πολιτικό όφελος. Παρότι οι 
δημοσκοπήσεις δίνουν ξεκάθα-
ρο προβάδισμα στη Ν.Δ., ο ίδιος 
προτιμά να διαχειριστεί ένα δύ-
σκολο χειμώνα, παρά να θέσει τη 
χώρα σε μια περιδίνηση με σοβα-
ρές επιπτώσεις για την πορεία της. 
Και στο τέλος της τετραετίας εκτι-
μά ότι οι ψηφοφόροι θα μπορούν 
να απαντήσουν υπέρ του στο δί-
λημμα της κάλπης, που θα είναι 
σταθερότητα ή ανασφάλεια και 
θα έχουν να αποφασίσουν ανάμε-
σα στα δικά του πεπραγμένα και 
την τετραετία Τσίπρα-Καμμένου.  
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Ένας από τους  

λόγους που  
ο κος Μητσοτάκης 

αποφάσισε να 
«κάψει» το σενάριο 

των πρόωρων 
εκλογών είναι και οι 
κρίσιμες αποφάσεις 
που αναμένονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο 

για την ενέργεια
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Μ
ε «όπλο» την οικονο-
μία και την ελπίδα 
μιας ακόμα ισχυρότε-
ρης ανάκαμψης, παρά 

τις δυσοίωνες προβλέψεις για το χει-
μώνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης συνεχίζει με αμείωτο 
ρυθμό τις επαφές του με τους πολί-
τες και τις περιοδείες του στην πε-
ριφέρεια. «Θα φανεί ποιος έχει την 
καλύτερη πολιτική φυσική κατάστα-
ση», ήταν το σχόλιό του κατά τη δε-
ξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και 
το «καρφί» του για τους πολιτικούς 
αντιπάλους του, στο πλαίσιο μιας 
αναμενόμενης μακράς προεκλογι-
κής εκστρατείας για τις εκλογές, με-
τά από εννέα μήνες.

Πρόκειται για έναν μαραθώνιο, 
κατά τον οποίο ο κος Μητσοτάκης 
θέλει να ανεβάσει τους ρυθμούς της 
κυβέρνησης, μετα τις διακοπές του 
Αυγούστου, γι’ αυτό και ζήτησε από 
τους υπουργούς του να καταγρά-

ψουν τις εκκρεμότητες των υπουρ-
γείων τους ως το τέλος του έτους και 
να προβούν σε προγραμματισμό για 
το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μια  κί-
νηση να «σφίξει τα λουριά» ορισμέ-
νων που δίνουν προτεραιότητα στην 

επανεκλογή τους, καθώς πλησιάζει 
ο χρόνος της κάλπης.

Το έργο της τριετίας 
Σ’ αυτό το διάστημα, ο πρωθυπουρ-
γός θα τοποθετήσει το  κυβερνητι-

κό έργο της τριετίας στον οικονο-
μικό, αναπτυξιακό, εργασιακό και 
κοινωνικό τομέα σε πρώτο επίπε-
δο στις επαφές του με τους πολίτες 
και θα το θέσει σε σύγκριση με το 
παραγόμενο έργο της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σε ανακοίνωση 
της η Ν.Δ. επισημαίνει πως παρά 
τις πολυεπίπεδες κρίσεις που κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει αυτή η κυ-
βέρνηση στα τρία χρόνια της διακυ-
βέρνησής της, σήμερα σημειώνεται 
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ΚΙ ΌΠΌΙΌΣ 
ΑΝΤΈΞΈΙ…
ΈΚΛΌΓΈΣ ΣΤΌ ΤΈΛΌΣ,  
ΠΡΌΈΚΛΌΓΙΚΗ 
ΈΚΣΤΡΑΤΈΙΑ ΤΩΡΑ
Πρόκειται για ένα... μαραθώνιο, 
κατά τον οποίο ο κος Μητσοτάκης 
θέλει να ανεβάσει τους ρυθμούς της 
κυβέρνησης, μετά τις διακοπές του 
Αυγούστου, γι’ αυτό και ζήτησε από 
τους υπουργούς του να καταγράψουν 
τις εκκρεμότητες των υπουργείων 
τους ως το τέλος του έτους 
και να προβούν 
σε προγραμματισμό για  
το πρώτο εξάμηνο του 2023
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«ισχυρή ανάκαμψη με έκρηξη επεν-
δύσεων και αύξηση απασχόλησης».

Τα επιτεύγματα και  
ο διάλογος με τους πολίτες
Ποια είναι τα στοιχεία που το Μέ-

γαρο Μαξίμου θεωρεί επιτεύγ-
ματα και θέτει σε διάλογο με τους 
πολίτες;
 Πρώτο, η πρόοδος που υπάρχει 
σε όλους τους κοινωνικούς και οι-
κονομικούς δείκτες, που δείχνουν 

πόσο έχει προχωρήσει η χώρα σε 
σχέση με το 2018.
 Δεύτερο, η στήριξη εργαζόμε-
νων, νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων στις αλλεπάλληλες κρίσεις. 
Δόθηκαν 43 δισεκατομμύρια για 
την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας και 8 δισεκατομμύρια μέχρι το 
τέλος του έτους δίνονται για την 
ενεργειακή κρίση. Παρά τις δυ-
σκολίες, ενισχύθηκε το  εισόδη-
μα νοικοκυριών και εργαζομέ-
νων από τη μείωση μιας σειράς 
φόρων και από την αύξηση του 
κατώτατου μισθού. Το ακαθάρι-
στο διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών παρουσίασε σημαντι-
κή αύξηση, κατά 3,7 δισ. ευρώ 
το 2021, σε σχέση με το 2019. Το 
συνολικό ετήσιο διαθέσιμο εισό-
δημα το 2021 είναι το υψηλότερο 
από το 2013 και οι καταθέσεις των 
πολιτών έχουν σημειώσει αύξηση 
κατά 37 δισ. ευρώ στο τέλος του 
2021.
 Τρίτο, οι επενδύσεις. Η τελευ-
ταία έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εμφανίζει την Ελλάδα 
πρωταθλήτρια στην Ευρώπη για 
την τριετία 2021-2023, με διψήφια 
άνοδο των επενδύσεων και για το 
2022 (14,7%).
 Και τέταρτο, η ανεργία, το μεγά-
λο κοινωνικό πρόβλημα, που μει-
ώθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,8% 
από το 2019, και συνεχίζει να 
συρρικνώνεται. Έχουμε σήμερα 
τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργί-
ας εδώ και 12 χρόνια. Για πρώτη 
φορά ξεπεράσαμε τα 4,1 εκατομ-
μύρια απασχολούμενων.  

 
«Καλή πολιτική 
φυσική κατάσταση»
Με αυτά τα στοιχεία, η Ν.Δ. και 
το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν 
πως επιδεικνύουν μια «καλή πο-
λιτική φυσική κατάσταση» σ’ αυ-
τό τον προεκλογικό ανταγωνισμό, 
πάντα με το βασικό πολιτικό σκε-
πτικό τους πως τα έσοδα από την 
ανάπτυξη θα διαχέονται στην κοι-
νωνία, στους πολίτες. 

«Ακόμα και η πιο δυναμι-
κή ανάκαμψη της οικονομίας δεν 
έχει νόημα αν δεν είναι συμπερι-
ληπτική, δηλαδή να περιλαμβάνει 
όλους τους πολίτες και ταυτόχρο-
να βιώσιμη, με σεβασμό στον πε-
περασμένο χαρακτήρα των οικο-
νομικών και φυσικών πόρων που 
δεν είναι ανεξάντλητοι», υποστηρί-
ζει η Ν.Δ. επιχειρώντας να καταλά-
βει δυναμικά το χώρο της κοινω-
νικής πολιτικής, που παλαιότερα 

είχε «θρονιαστεί» η αριστερά με  
λόγια.

Η άγρια φορολογία  
του Τσίπρα 
Ο Αλέξης Τσίπρας ακολούθησε 
μια διαφορετική κοινωνική  πο-
λιτική κατά τη διακυβέρνησή του. 
Εστίασε με ταξικό πρόσημο σε 
αδύνατες οικονομικά ομάδες, που 
είχε προεπιλέξει, στις οποίες χορη-
γούσε επιδόματα, αφήνοντας έξω 
από το «πάπλωμα» εργαζόμενους 
και μεσαία τάξη, τους οποίους φο-
ρολογούσε σκληρά. Σε αντίθεση 
με την ταξική πολιτική Τσίπρα, ο 
πρωθυπουργός ανοίγει τη «βεντά-
λια» σε όλους τους πολίτες -σε άλ-
λους περισσότερο, σε άλλους λιγό-
τερο- πάντα με την ελπίδα πως τα 
έσοδα από την ανάκαμψη της οι-
κονομίας, και κυρίως από τον του-
ρισμό, θα επαρκούν ώστε να κα-
λύψει τις αυξημένες ανάγκες των 
νοικοκυριών, που πλήττονται από 
ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, 
μέσα στο χειμώνα. Ο πρωθυπουρ-
γός ποτέ δεν έκρυψε πως οι επεν-
δύσεις και η ανάκαμψη της οικονο-
μίας ήταν οι προτεραιότητες του, 
γιατί χωρίς ισχυρή οικονομία δεν 
μπορεί καμία κυβέρνηση να στηρί-
ξει τους πολίτες της και είναι γνω-
στό πως με «δανεικά κοινωνική 
πολιτική δεν υπάρχει», όπως έλε-
γε και ο πατέρας του.

Αυτό το πολιτικό χαρτί, δεν 
αμφισβητείται από την κοινω-
νία και δύσκολα ο κος Τσίπρας 
μπορεί να το «κάψει» τους επό-
μενους μήνες. Άλλωστε, ακόμα 
και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις 
μέσα στην ακρίβεια και με τις τι-
μές των  καυσίμων στα ύψη, δεί-
χνουν πως η Ν.Δ. διατηρεί μια 
διαφορά 8-9 ποσοστιαίες, πολύ 
κοντά στα εκλογικά αποτελέσμα-
τα του 2019. 

Αποκούμπι Τσίπρα  
στον... Λιγναδιτισμό 
Γι’ αυτό ο κος Τσίπρας, αδυνατώ-
ντας να καταθέσει ρεαλιστικές προ-
τάσεις για τη βελτίωση της οικονο-
μίας, την αύξηση των επενδύσεων 
και τη μείωση της ανεργίας -τομείς 
που φέρουν έσοδα στο κράτος- οδη-
γείται στο «λιγναδιτισμό», την πόλω-
ση και την καταστροφολογία. Ίσως, 
γιατί γνωρίζει καλά, κι ας το κρύ-
βει βαθιά μέσα του, πως σε καμία 
δημοσκόπηση, για κανέναν τομέα, 
δεν απάντησαν οι πολίτες πως μπο-
ρεί να τα κάνει καλύτερα από τον 
Μητσοτάκη. 
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Μέγαρο Μαξίμου 
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«καλή πολιτική 

φυσική κατάσταση» 
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προεκλογικό 
ανταγωνισμό, 
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πολιτικό σκεπτικό 
τους πως τα έσοδα 
από την ανάπτυξη 

θα διαχέονται στην 
κοινωνία, στους 
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Σε αντίθεση 
με την ταξική 

πολιτική Τσίπρα, 
ο πρωθυπουργός 

ανοίγει τη 
«βεντάλια» σε 

όλους τους πολίτες, 
πάντα με την ελπίδα 

πως τα έσοδα από 
την ανάκαμψη 

της οικονομίας θα 
επαρκούν, ώστε 

να καλύψει τις 
αυξημένες ανάγκες 

των νοικοκυριών 
που πλήττονται από 

ένα πρωτοφανές 
κύμα ακρίβειας μέσα 

στο χειμώνα



Ο 
σ. Αλέξης Τσίπρας 
τοποθετήθηκε για τις 
πρόσφατες πυρκα-
γιές. Αυτό που διαπί-

στωσε, είναι ότι εκ μέρους της κυ-
βέρνησης υπάρχει «ένα πάνδηλο 
έλλειμμα ενσυναίσθησης», συγκε-
κριμένα, ο πρωθυπουργός στερεί-
ται ευαισθησίας, αδυνατεί να νιώ-
σει «συναισθηματική ταύτιση με 
την ψυχική κατάσταση άλλων ατό-
μων». Όταν ο σ. πρόεδρος του Συ-
ΡιζΑ συνδυάζει τις φωτιές με την 
ενσυναίσθηση, αυτομάτως δημι-
ουργούνται συνειρμοί που παρα-
πέμπουν στο παρελθόν.

Μεσημεριανή ενσυναίσθηση
23 Ιουλίου 2018. Οι υπεύθυνοι 
έχουν από ημέρες ειδοποιήσει ότι 
ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι με-
γάλος και οι αρμόδιες υπηρεσίες 
έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Γύρω 
στο μεσημέρι ξεσπάει φωτιά στη 
θέση Αέρας στην Κινέττα, έχει τα-
χύτητα 100 χιλιομέτρων, οι κάτοι-
κοι των οικισμών Γαλήνη, Πανό-
ραμα 1 και Πανόραμα 2 τρέχουν 
αλλόφρονες, γιατί οι φλόγες πλη-
σιάζουν τα σπίτια τους. Την ίδια 
ώρα, απογειώνεται το αεροπλάνο 
του ενσυναίσθητου σ. Αλέξη Τσί-
πρα. Το δρομολόγιό του δεν περι-
λαμβάνει τις πληγείσες περιοχές, 
προορισμός του είναι το Μόσταρ 
της Βοσνίας. Η -όχι και τόσο διά-
σημη- ΜΚΟ «Κέντρο για την Ει-
ρήνη και την Πολυεθνοτική Συ-
νεργασία» θα τον βραβεύσει για 
τη «συνεισφορά του στη διεύρυν-
ση της ειρήνης στα Βαλκάνια» και 
οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ρί-
ψη λουλουδιών στον ποταμό Νε-
ρέτβα.

Στις 5 η ώρα πέφτουν στα νε-
ρά τα πρώτα γαρύφαλλα και βγαί-
νουν οι πρώτοι καπνοί από το Ντα-
ού Πεντέλης.

Απογευματινή ενσυναίσθηση
Στις 5:20 η φωτιά έχει ξεφύγει 
από την Πεντέλη, η πορεία της εί-
ναι ανεξέλεγκτη. Τα εναέρια μέ-
σα βρίσκονται μακριά, επιχειρούν 
στα διυλιστήρια της Motor Oil, πα-
ρόλο που -σύμφωνα με τον ανα-
κριτή ο οποίος ανέλαβε την υπό-
θεση- «η φωτιά στην περιοχή είναι 
ελεγχόμενη, έρπουσα προς θά-
μνους». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να βρίσκεται στις πέριξ της Πεντέ-
λης εστίες μόνο ένα ελικόπτερο. 
Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκο-
λα διότι, σύμφωνα πάλι με την δι-

κογραφία, «μεταξύ 16:26-16:37 δί-
νεται εντολή σε δύο (κατάλληλα 
να επιχειρήσουν) ελικόπτερα να 
παραμείνουν ακινητοποιημένα, 
το ένα με απόφαση της διοίκησης 
και το άλλο για να παραλάβει τον 
κο Προκόπη Παυλόπουλο από την 
Τρίπολη». Στο μεταξύ, απειλού-
νται οι παιδικές κατασκηνώσεις 
στον Άγιο Ανδρέα, καίγεται ο Νέ-
ος Βουτζάς, οι κάτοικοι εγκαταλεί-
πουν τα σπίτια και εγκλωβίζονται 
στη λεωφόρο Μαραθώνος. Στις 7 
το απόγευμα το Μαξίμου στέλνει 
στα ΜΜΕ φωτογραφίες από τη 
«μεγάλη γιορτή της ειρήνης στη 
Βοσνία», με τον Τσίπρα να χαμο-
γελάει για την προσωπική του επι-
τυχία. 

Στις 7:50, όπως προκύπτει από 
τις καταγεγραμμένες συνομιλίες 
της πυροσβεστικής, γίνεται ανα-
φορά για νεκρούς στο Μάτι.

Βραδινή ενσυναίσθηση
Στις 11:45 αξιωματικός της πυρο-
σβεστικής υπηρεσίας ζητάει να 
λάβει πλήρη ενημέρωση, διότι 
«ετοιμάζεται ευρεία σύσκεψη με 
συμμετοχή του πρωθυπουργού». 
Τον πληροφορούν ότι «υπάρχουν 
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κι άλλοι νεκροί, τους οποίους δεν 
έχουμε παραλάβει... Νεκρούς πα-
ραλαμβάνουμε μόνο από τους 
δρόμους… Αν είναι μέσα στο σπί-
τι, δεν τους παραλαμβάνουμε. Τα 
περιστατικά είναι πολλά». 

Η νύχτα είναι μακριά και ο τι-
μηθείς για τη διεθνή του ενσυ-
ναίσθηση, σ. Τσίπρας, έχει επι-
στρέψει στην Ελλάδα. «Άφησε τη 
βράβευση στη μέση», τον επαινεί 
αργότερα η σ. Δούρου και η ΕΡΤ 
μεταδίδει ζωντανά τη σύσκεψη 
των αρμοδίων φορέων. Εισηγείται 
ο σ. υπουργός Δημόσιας Τάξης. ο 
οποίος όπως προκύπτει από τις 
απομαγνητοφωνήσεις του κατα-
γραφικού της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, γνωρίζει 
για την ύπαρξη νεκρών, τουλάχι-
στον από τις 18:36. Δεν λέει κου-
βέντα. Ο αητός της ντομπροσύνης, 
σ. Πολάκης, υιοθετεί την ίδια τα-
κτική και σαν τα ατίθασα κρι-κρι, 
πηδάει από το ένα θέμα στο άλ-
λο, καταλήγοντας ότι «υπάρχουν 
κάποιοι τραυματίες στο Σισμανό-
γλειο και στο ΚΑΤ. 

Ο Ευαγγελισμός είναι σε εφη-
μερία, καλύπτουν και Αττικό και 
Θριάσιο από την άλλη πλευρά. 

Επίσης, έχουμε δύο κέντρα υγεί-
ας με εθελοντική προσφορά». 
Απουσιάζουν και σ’ αυτή την πα-
ρέμβαση οι νεκροί, αλλά ο αψύς 
Σφακιανός έχει μια λεβέντικη δι-
καιολογία. Η κυβέρνηση δεν είναι 
ό,τι κι ό,τι, υπάρχει σοβαρότητα 
και ακολουθεί ευέλικτες διαδικα-
σίες, προκειμένου ένας νεκρός 
να χαρακτηριστεί νεκρός: «Ο νε-
κρός επιβεβαιώνεται από τον ια-
τροδικαστή και ο γιατρός βάζει τη 
σφραγίδα. Μετά ο γιατρός υπη-
ρεσίας ενημερώνει το διευθυντή, 
αυτός τη διοίκηση του νοσοκομεί-
ου, από τη διοίκηση ενημερώνε-
ται η αντίστοιχη ΥΠΕ και από εκεί 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου. 
Χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό δι-
άστημα». 

Η ΠΟΕΔΗΝ διαθέτει πιο γρή-
γορα αντανακλαστικά. Ενημερώ-
νει ότι «από τις 21:50 έως τις 22:30 
το ΕΚΑΒ παρέλαβε τέσσερις νε-
κρούς, στις 23:15 άλλους δύο, 
στο Σισμανόγλειο μεταφέρθηκαν 
δύο νεκροί απανθρακωμένοι, στο 
Αγία Σοφία στις 22:00 υπήρχε νε-
κρό παιδάκι». Ο σ. αναπληρωτής 
υπουργός Υγείας, δηλαδή, γνώρι-
ζε και υπηρεσιακώς ότι υπήρχαν 

νεκροί πριν βουβαθεί στη σύσκε-
ψη της ΕΡΤ, αλλά και για αυτή την 
περίπτωση διαθέτει ένα αποστο-
μωτικό επιχείρημα: «Η ΠΟΕΔΗΝ 
δεν νομιμοποιείται να υποστηρίζει 
όλα αυτά τα ανυπόστατα, γιατί λο-
γοδοτεί σε κομματικά γραφεία και 
όχι στον ελληνικό λαό».

Μεταμεσονύκτια
ενσυναίσθηση
Ο Τσίπρας κάνει δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους. Ως υπεύθυνος 
ηγέτης και ως ευαίσθητος αριστε-
ρός δεν αναλαμβάνει καμία ευ-
θύνη για το χάος και δεν ψελλίζει 
ούτε μία κουβέντα παρηγοριάς 
για τις οικογένειες των νεκρών. 
Ανακοινώνει ότι «η χώρα αντιμε-
τωπίζει ασύμμετρη απειλή», ορο-
λογία που από το 2007 εμπεριέ-
χεται στο ιδεολογικό οπλοστάσιο 
του ΣυΡιζΑ. Την είχε λοιδορή-
σει, όταν η τότε κυβέρνηση χα-
ρακτήρισε με τις ίδιες ακριβώς 
λέξεις τις πυρκαγιές στην Ηλεία. 
«Η κυβέρνηση έχει γελοιοποιη-
θεί πλήρως με τα επικοινωνιακά 
της ευρήματα περί ασύμμετρης 
απειλής», ήταν οι αυστηρές δη-
λώσεις του σ. Αλέξη.
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Του: Βαγγέλη Περρή

Ως υπεύθυνος ηγέτης και ως ευαίσθητος αριστερός 
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το χάος

και δεν ψελλίζει ούτε μία κουβέντα παρηγοριάς για 
τις οικογένειες των νεκρών. Ανακοινώνει ότι
«η χώρα αντιμετωπίζει ασύμμετρη απειλή», 
ορολογία που από το 2007 εμπεριέχεται στο 

ιδεολογικό οπλοστάσιο του ΣυΡιζΑ. Την είχε 
λοιδορήσει, όταν η τότε κυβέρνηση χαρακτήρισε με 
τις ίδιες ακριβώς λέξεις τις πυρκαγιές στην Ηλεία. 
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Οι νεκροί πλησιάζουν τους 100. 
Ο σ. Τζανακόπουλος μαθαίνει να 
μετράει και εξηγεί στον ελληνικό 
λαό τους λόγους της τραγωδίας. Δι-
αβεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση επέ-
δειξε άριστα αντανακλαστικά», για-
τί αυτοπροσώπως ο πρωθυπουργός 
έδωσε εντολή στον συγκυβερνή-
τη σ. Καμμένο «να επικοινωνήσει 
με σύμμαχες χώρες, για να ζητή-
σει στοιχεία από τους δορυφόρους, 
ώστε να εξακριβωθούν με ακριβή 
τρόπο τα στίγματα των εστιών φω-
τιάς». Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη 
σοβαρότητα της ασύμμετρης απει-
λής, ανακοινώνοντας ότι ο αρμό-
διος εξωγήινων θεμάτων, σ. Νίκος 
Παππάς, θα ενεργοποιήσει τον Ελ-
ληνικό Διαστημικό Οργανισμό «για 
να πάρει τα διαθέσιμα στοιχεία από 
ευρωπαϊκά και διεθνή δορυφορικά 
συστήματα». Πράγματι, ο σ. Νικόλας 
παρουσιάζει μια σειρά από δορυφο-
ρικούς χάρτες, πάνω στους οποίους 
έχουν ζωγραφιστεί κάποιες φλόγες. 
Η Ιχνογραφία θεωρείται σοβαρό 
ντοκουμέντο: «Εμπρησμό αποκαλύ-
πτουν οι δορυφόροι», γράφει η εφη-
μερίδα του σ. Βαξεβάνη. «Στα ίχνη 
των εμπρηστών. Δορυφορικές φω-

τογραφίες-ντοκουμέντα», συμπλη-
ρώνει η Εφημερίδα των Συντακτών. 
«Οι θερμικές εστίες είναι η μία δί-
πλα στην άλλη, κατά μήκος της εθνι-
κής οδού», κάνει ακόμα πιο στέρεη 
την επιχειρηματολογία περί ταυτό-
χρονου εμπρησμού ο σ. Παππάς και 
όταν ολοκληρώνεται η έρευνα, απο-
δεικνύεται ότι οι ύποπτες «θερμικές 
εστίες» του ΣυΡιζΑ, στην πραγματι-
κότητα, ήταν οι κολώνες της Δ.Ε.Η.

Η ενσυναίσθηση
της μεθεπόμενης μέρας
Στο Μάτι βγαίνουν ακόμη καπνοί, 
η Ελλάδα πενθεί και ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης σ. Τόσκας βγαίνει 
στις τηλεοράσεις για να αναλάβει 
με ενσυναίσθηση τις ευθύνες του: 
«Προσπαθώ και για λόγους συνει-
δησιακούς να βρω τα λάθη, αλλά 
επιχειρησιακά δεν τα βρίσκω».

Ακόμα μεγαλύτερη ενσυναί-
σθηση δείχνει ο σ. Πολάκης: «Το 
σύνολο των μηχανισμών του κρά-
τους λειτούργησε αποτελεσματικά, 
ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘ-
ΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΟΛΩ-
ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ», δηλώνει 
στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό πρα-

κτορείο ειδήσεων. Ο συγκυβερνή-
της σ. Πάνος Καμμένος προτιμάει το 
BBC. Με πατριωτισμό και ειλικρί-
νεια ρίχνει την ευθύνη στο ΝΑΤΟ, 
γιατί «σε τέτοιες περιπτώσεις είμα-
στε υποχρεωμένοι να ακολουθού-
με το σχέδιο του ΝΑΤΟ» και φέρ-
νει τους καμένους κατοίκους προ 
των ευθυνών τους: «Όλες αυτές οι 
κατοικίες έχουν οικοδομηθεί χωρίς 
άδεια. Μετά από τέτοια τραγωδία, 
ήρθε η στιγμή να καταλάβουν ότι εί-
ναι επικίνδυνο να μην ακολουθούν 
τους νόμους και τους κανόνες». 

Απευθύνεται στο κοινό με φό-
ντο την ίδια περιοχή που προ μηνών 
είχε επισκεφθεί ο βουλευτής του 
ΣυΡιζΑ σ. Πάντζας, ο οποίος απαι-
τούσε από τον παριστάμενο εισαγ-
γελέα να νομιμοποιηθεί η αυθαί-
ρετη δόμηση. Η συνέχεια αποτελεί 
έναν ύμνο στην ΣυΡιζΑική ενσυ-
ναίσθηση. Ο σ. υπουργός Άμυνας 
συναντάει ανθρώπους που στέκο-
νται ανήμποροι δίπλα στις στάχτες 
και όταν ακούει την ιστορία παρι-
στάμενου, που περιγράφει ότι με τα 
χέρια του έσωσε τα παιδιά του από 
τις φλόγες, τον αμφισβητεί και τον 
κατηγορεί: «Αυτά τα λες εσύ και ο 

Πορτοσάλτε». Οι αριστεροί δημοσι-
ογράφοι τα λένε καλύτερα. Η σ. Ευ-
γενία Λουπάκη, δημοσιογράφος 
στην Αυγή και στο Κόκκινο, σύζυ-
γος του διευθυντή στο Γραφείου Τύ-
που του πρωθυπουργού, σ. Θανάση 
Καρτερού, γράφει με ενσυναίσθηση 
στο facebook: «Κόψτε τα “πρωτοφα-
νή τραγωδία”, οι νεκροί του 2007 
ήταν 63».

Η ενσυναίσθηση
της επόμενης εβδομάδας
Ο σ. Αλέξης επισκέπτεται την περι-
οχή με τα καμένα, για να απαλύνει 
τον πόνο των κατοίκων. Τον περιτρι-
γυρίζουν μέλη του ΣυΡιζΑ που υπο-
δύονται τους ντόπιους, αλλά από το 
βάθος ακούγεται μία εκτός σκαλέτας 
φωνή που ζητάει μέτρα άμεσης ανα-
κούφισης. «Να σου πω κάτι; Και να 
πάρεις τα 2.000 €, τι θα τα κάνεις; Θα 
τα σπαταλήσεις.», απαντάει ο ευαί-
σθητος ηγέτης. Μετά από λίγο μπαί-
νει στο 37μετρο γιοτ μάρκας Feretti, 
που ανήκει στον εφοπλιστή Περικλή 
Παναγόπουλο, και βολτάρει στο Αι-
γαίο. Ως άνθρωπος με ενσυναίσθη-
ση, έχει στο μυαλό του το πρόσφατο 
δράμα και επιλέγει να περνά τη μέρα 

του ανάμεσα στους καπνούς. Προέρ-
χονται από τα επαναστατικά κουβα-
νέζικά πούρα Cohiba. Επίσης, για 
να μην τον πλανέψει η dolce vita της 
μπουρζουαζίας, διαβάζει το βιβλίο 
«Ανεξέλεγκτα Στοιχεία». Διαδραμα-
τίζεται στην Ιταλία, την εποχή που οι 
Ερυθρές Ταξιαρχίες σκότωναν τους 
ταξικούς εχθρούς. Πριν γυρίσει σελί-
δα, καθαρίζει τα χέρια του γιατί ο σο-
λομός λεκιάζει.

ΥΓ: Έτερο μνημείο ΣυΡιζΑικής 
ενσυναίσθησης αποτελεί η σ. Δούρου. 
Πρόκειται για την περιφερειάρχη που 
χαρακτήρισε τις φωτιές «στραβή στη 
βάρδιά μου», που γύρισε προεκλογικό 
σποτ με φόντο τα καμένα και η οποία 
κατήγγειλε ότι «οι τοξικοί αντίπαλοί 
μου διέγραψαν τα πλάνα της επίσκε-
ψής μου μετά την τραγωδία». Το ίδιο 
πρόσωπο, ίσως εν αγνοία της, αναφέ-
ρεται και στην επίσημη καταγγελία 
του πραγματογνώμονα της πυροσβε-
στικής, Δημήτρη Λιότσου. Υποστηρί-
ζει ότι μόλις ανέλαβε την υπόθεση της 
πυρκαγιάς στο Μάτι, ανώτατο στέλε-
χος του υπέδειξε να μην αναζητήσει 
ευθύνες της περιφερειάρχου: «Θα τα 
βάλεις με τη Δούρου; Θα σου ανοίξει 
τα καπούλια!»
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Η ενσυναίσθηση
της επόμενης μέρας

Οι νεκροί πλησιάζουν τους 
100. Ο σ. Τζανακόπουλος 

μαθαίνει να μετράει και εξηγεί 
στον ελληνικό λαό τους λόγους 

της τραγωδίας. Διαβεβαιώνει 
ότι «η κυβέρνηση επέδειξε 
άριστα αντανακλαστικά», 

γιατί αυτοπροσώπως ο 
πρωθυπουργός έδωσε 

εντολή στον συγκυβερνήτη σ. 
Καμμένο «να επικοινωνήσει με 
σύμμαχες χώρες, για να ζητήσει 
στοιχεία από τους δορυφόρους, 

ώστε να εξακριβωθούν με 
ακριβή τρόπο τα στίγματα των 
εστιών φωτιάς». Παράλληλα, 
επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα 

της ασύμμετρης απειλής, 
ανακοινώνοντας ότι ο αρμόδιος 

εξωγήινων θεμάτων, σ. Νίκος 
Παππάς, θα ενεργοποιήσει 

τον Ελληνικό Διαστημικό 
Οργανισμό «για να πάρει 
τα διαθέσιμα στοιχεία από 

ευρωπαϊκά και διεθνή 
δορυφορικά συστήματα».



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!
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Πάνω από 100 εκατ. για τη στήριξη 
του εγχώριου τουρισμού 

Τα προγράμματα που «τρέχουν» για να στηριχθούν οι συμπολίτες μας 
που έχουν ανάγκη και να τονωθούν οι τοπικές οικονομίες
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τα προγράμματα που 
«τρέχουν» αυτό το κα-
λοκαίρι, ώστε να κατα-
φέρουν όσοι συμπολί-

τες μας δυσκολεύονται να κάνουν 
διακοπές, αλλά και να τονωθούν 
οι τοπικές οικονομίες, αναφέρεται 
η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία 
Ζαχαράκη, στο άρθρο της που δη-
μοσιεύουμε σήμερα στην Today 
Press.
Ολόκληρο το άρθρο της υφυ-
πουργού: Η ενίσχυση του εγχώ-
ριου τουρισμού αποτελεί μία από 
τις προτεραιότητες της κυβέρνη-
σης και του αρμόδιου υπουργείου.
Αυτό φαίνεται, άλλωστε, από το 
γεγονός ότι φέτος έχουμε το ισχυ-
ρότερο πλέγμα στήριξης του εγ-

χώριου τουρισμού που έχει δο-
θεί από ελληνική κυβέρνηση, σε 
μια περίοδο που η οικονομία μας 
πλήττεται από πολλές και διαφο-
ρετικές εισαγόμενες κρίσεις.
Πάνω από 100 εκατομμύρια θα 
δοθούν φέτος για την τόνωση του 
εγχώριου τουρισμού, με διαφορε-
τικά προγράμματα και με διαφο-
ρετική προσέγγιση αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα:
Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα 
Τουρισμός για όλους, μόλις πριν 
λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η 
κλήρωση για να αναδειχθούν οι 
πρώτοι 200.000 συμπολίτες μας 
που θα λάβουν το voucher των 
150 €. Οι ψηφιακές επιταγές θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από 1η Αυγούστου και να εξαργυ-
ρωθούν είτε εφάπαξ στο ίδιο του-
ριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά 
σε διαδοχικά τουριστικά καταλύ-
ματα, αναλόγως του διαθέσιμου 
υπολοίπου, όποια χρονική στιγ-
μή επιθυμεί ο δικαιούχος, μέχρι 
30/6/2023, γεγονός που θα συμ-
βάλλει και στην επέκταση της του-
ριστικής περιόδου.

Χωρίς περιορισμό 
Δεν υπάρχει κάποιος περιορι-
σμός ούτε στον αριθμό των δια-
νυκτερεύσεων ούτε στην περίο-
δο που ο δικαιούχος θα επιλέξει 
να κάνει χρήση της ατομικής του 
ψηφιακής επιταγής. Δεν υπάρχει, 
επίσης, κάποιος γεωγραφικός πε-
ριορισμός, καθώς στο Πρόγραμ-
μα συμμετέχουν τα τουριστικά κα-
ταλύματα όλης της χώρας.

Μοναδική προϋπόθεση είναι 
το συνολικό ποσό της ανέπαφης 
πληρωμής να μην υπερβαίνει τα 
150 €.Ειδικά για τους συμπολί-
τες μας με αναπηρία, το ποσό αυ-
τό αυξάνεται στα 200 €.

Πρόσφατα μάλιστα, με από-
φαση του πρωθυπουργού, το 
Πρόγραμμα «Τουρισμός για 
Όλους» ενισχύεται με 30 εκατ. 
ευρώ επιπλέον, με το συνολι-
κό προϋπολογισμό να ανέρχε-
ται στα 61 εκατ. ευρώ -από 31 
εκατ. ευρώ που είχαν προϋπο-
λογιστεί αρχικά- και οι συνο-
λικοί δικαιούχοι, για το τρέ-
χον έτος, να ανέρχονται στις 
400.000.

Και φυσικά, αυτοί οι 400.000 
θα προστεθούν με τα εκατομμύρια 
τουριστών που έχουν επιλέξει την 
πατρίδα μας για προορισμό.

Τα νέα ψηφιακά vouchers 
-200.000 στον αριθμό- θα μπο-

ρούν να εξαργυρωθούν από τους 
δικαιούχους από τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου και μετά μέχρι και τον Ιού-
νιο του 2023, με τους ίδιους όρους 
και την ίδια διαδικασία.

Φέτος επιφέραμε αρκετές αλ-
λαγές στο συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, θέλοντας να διευκολύ-
νουμε τους πολίτες αλλά και να 
απλοποιήσουμε τη διαδικασία για 
τους επαγγελματίες! 

Επιπλέον, μειώσαμε τη γρα-
φειοκρατία αλλά και επισπεύσαμε 
χρόνους αποπληρωμής σε ποσά, 
μάλιστα, που είναι αφορολόγητα 
και ακατάσχετα, μετά τη σχετική 
διάταξη που περάσαμε στη Βου-
λή!

Για το Πρόγραμμα «Κοινωνι-
κός Τουρισμός» του υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων τα χρήματα που θα δοθούν 
φέτος αυξήθηκαν κατά 5 εκατομ-
μύρια από την προηγούμενη χρο-
νιά, φτάνοντας το ποσό των 35 
εκατομμυρίων. 

Έως μηδενική συμμετοχή 
Πρόκειται, συνεπώς, για ένα Πρό-
γραμμα ιδιαίτερα ενισχυμένο και 
ελκυστικό φέτος, τόσο για τους δι-
καιούχους όσο και για τους παρό-
χους, καθώς χαρακτηρίζεται από 
μειωμένη έως μηδενική ιδιωτι-
κή συμμετοχή για τους δικαιού-
χους στο κόστος της διανυκτέρευ-
σης στα τουριστικά καταλύματα 
και αυξημένες τιμές επιδότησης 
στους παρόχους.

Ειδικά, για καταλύματα σε 
Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και στο 
νομό Έβρου μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν έως 10 διανυ-
κτερεύσεις με μηδενική ιδι-
ωτική συμμετοχή, ενώ στα 
καταλύματα των Δήμων Ιστι-
αίας-Αιδηψού και Μαντουδί-
ου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύ-
βοιας και της Σάμου μπορούν 
να πραγματοποιηθούν έως 12 
διανυκτερεύσεις εντελώς δω-
ρεάν.

Στόχος μας είναι να στηρι-
χθούν οι συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη, με ταυτόχρονη 
στήριξη του εσωτερικού τουρι-
σμού, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος 
σε περιοχές που έχουν πληγεί 
από φυσικές καταστροφές, όπως 
για παράδειγμα η Βόρεια Εύβοια 
και η Σάμος.

Πρόγραμμα για συνταξιού-
χους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες
Υπάρχει, επίσης, το Πρόγραμμα 
εγχώριου Τουρισμού για συ-
νταξιούχους ελεύθερους επαγ-
γελματίες από το υπουργείο 
Εργασίας. Το Πρόγραμμα αφο-
ρά σε 25.000 επιταγές και ο συνο-
λικός προϋπολογισμός ανέρχεται 
σε 3 εκατ. ευρώ.

«Samospass»  
- «North EviaPass»
Και φυσικά, το Ειδικό πρόγραμ-
μα «Samospass» αλλά και το 
«North EviaPass», ύψους 6 εκα-
τομμυρίων ευρώ, με τη συνεργα-
σία των υπουργείων Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 
Τουρισμού και τον υφυπουργό, 
αρμόδιο για φυσικές καταστρο-
φές, Χρήστο Τριαντόπουλο, με 

άυλη κάρτα των 300 € και 150 €, 
αντίστοιχα. Το Πρόγραμμα αυτό 
θα τρέξει για αρκετούς μήνες και 
μετά τη θερινή περίοδο.

Με τη συγκεκριμένη δρά-
ση, συνολικού προϋπολογισμού 
6 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 
32.000 δικαιούχοι θα μπορούν 
να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή 
χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για 
να επισκεφτούν τις δύο περιοχές, 
τονώνοντας τον τοπικό τουρισμό.

Στις 25/7 άνοιξε η δεύτερη φά-
ση του Προγράμματος, ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην πρώτη φά-
ση, στα πρώτα 45 λεπτά, είχαν 
υποβληθεί 4.000 αιτήσεις για τη 
Βόρεια Εύβοια και 2.500 για τη 
Σάμο.

Σε 60 λεπτά από το άνοιγμα, οι 
αιτήσεις είχαν ξεπεράσει τις 6.000 
για τη Βόρεια Εύβοια και έφταναν 
τις 3.500 για τη Σάμο.

Η προσπάθεια για την ενίσχυ-
ση του εγχώριου τουρισμού έρχε-
ται να προστεθεί σε μια σειρά από 
δράσεις και ενέργειες του υπουρ-
γείου Τουρισμού.

Ενίσχυση του εθνικού μας
τουριστικού προϊόντος
Από την πρώτη στιγμή οι εντολές 
του πρωθυπουργού ήταν σαφείς: 
Αδιάκοπη προσπάθεια για την 
ενίσχυση του εθνικού μας τουρι-
στικού προϊόντος, με αλλεπάλ-
ληλες εξορμήσεις εντός και εκτός 
συνόρων για προσέλκυση επι-
σκεπτών και επενδυτών, με πολ-
λές και διαφορετικές δράσεις για 
την ανάπτυξη των ειδικών μορ-
φών τουρισμού, με εκμετάλλευ-
ση όλων των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων για έργα υποδομής και 
εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων, 
με προγράμματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης εργαζόμενων και 
ανέργων στον τουριστικό τομέα, 
με διακρατικές συμφωνίες, με νέ-
ες απευθείας ακτοπλοϊκές και αε-
ροπορικές συνδέσεις με χώρες 
του εξωτερικού.

Θα περίμενε κανείς, σε μια 
περίοδο που η οικονομία δέχεται 
πολλαπλά χτυπήματα από εισαγό-
μενες κρίσεις, ότι τα αποτελέσμα-
τα όλης αυτής της προσπάθειας 
δεν θα ήταν ικανοποιητικά.

Τα αποτελέσματα, όμως, είναι 
πλέον ορατά και αποδεικνύουν 
ότι με σκληρή δουλειά, σχέδιο 
και όραμα τα πάντα είναι εφικτά. 
Μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέ-
ρει πολλά και τα επίσημα στοι-
χεία δείχνουν ότι θα καταφέρου-
με ακόμα περισσότερα.

Με απόφαση
του πρωθυπουργού,
το Πρόγραμμα
«Τουρισμός για Όλους» 
ενισχύεται με 30 
εκατ. ευρώ επιπλέον, 
με το συνολικό 
προϋπολογισμό να 
ανέρχεται στα 61 
εκατ. ευρώ -από 31 
εκατ. ευρώ που είχαν 
προϋπολογιστεί αρχικά- 
και οι συνολικοί 
δικαιούχοι, για το τρέχον 
έτος, να ανέρχονται
στις 400.000.

Στόχος μας είναι να 
στηριχθούν οι συμπολίτες 
μας που έχουν ανάγκη, με 
ταυτόχρονη στήριξη του 
εσωτερικού τουρισμού,  
δίνοντας ιδιαίτερο βάρος 
σε περιοχές που 
έχουν πληγεί από 
φυσικές καταστροφές
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Ξ
έρουν ότι στις μέρες μας, 
όπου κι αν πάνε, ό,τι κι 
αν κάνουν, θα βρεθούν 
οι κακόβουλοι, οι κακε-

ντρεχείς ή οι φανατικοί που θα ξε-
σπάσουν πάνω τους. Και δεν γί-
νεται πλέον να κάνουν τίποτα στα 
κρυφά, διότι όπου κι αν βρεθούν 
θα υπάρχει πάντα κάποιο κινητό 
που θα υψωθεί και θα τους φω-
τογραφήσει ή θα τραβήξει βίντεο. 
Άρα, το καλύτερο και το ασφαλέ-
στερο για έναν πολιτικό και την οι-
κογένειά του είναι να ανακοινώ-
νουν εκ των προτέρων πού θα πάνε 
και για πόσο

Αναπόσπαστο κομμάτι της κα-
λοκαιρινής ή μάλλον της Αυγουστι-
άτικης ειδησεογραφίας, είναι αυτό 
που συνήθως έχει τίτλο «οι διακο-
πές των πολιτικών» ή «πού θα κά-
νουν διακοπές οι πολιτικοί μας». Αν 
και πλέον το δικαίωμα ενός πρωθυ-
πουργού ή κορυφαίου υπουργού ή 
ενός αρχηγού κόμματος να ξεκου-

ραστεί λίγες μέρες δεν θεωρείται 
αυτονόητο, αντιθέτως μάλλον ποι-
νικοποείται από τους αντιπάλους 
του και από τα social media, πάντα 
αυτοί ψάχνουν και βρίσκουν τρό-
πους να ξεφύγουν για λίγο από την 
τρομερή πίεση που έχει το επάγγελ-
μά τους.

Ξέρουν βέβαια ότι στις μέρες 
μας, όπου κι αν πάνε, ό,τι κι αν κά-
νουν, είτε μεγάλες σε χρόνο είτε 
σύντομες διακοπές, είτε απλές είτε 
πλούσιες, είτε εντός της Ελλάδας εί-
τε εκτός, θα βρεθούν οι κακόβου-
λοι, οι κακεντρεχείς ή οι φανατικοί 
που θα ξεσπάσουν πάνω τους. Ξέ-

ρουν, επίσης, ότι δεν γίνεται πλέον 
να κάνουν τίποτα στα κρυφά, διό-
τι όπου κι αν βρεθούν θα υπάρχει 
πάντα κάποιο κινητό που θα υψω-
θεί και θα τους φωτογραφήσει ή 
θα τραβήξει βίντεο, που στη συνέ-
χεια θα κοινοποιηθεί και θα ανα-
παραχθεί. Άρα, το καλύτερο και το 
ασφαλέστερο για έναν πολιτικό και 
την οικογένειά του είναι να ανακοι-
νώνουν εκ των προτέρων πού θα 
πάνε και για πόσο. 

Οι υπερβολικές κριτικές 
Για να αποφεύγονται υπερβολικές 
κριτικές, σπάνια πια οι κορυφαίοι 
πολιτικοί μας κάνουν πολυήμερες 
διακοπές και ποτέ δεν τις κάνουν σε 
πολυτελή καταλύματα. Αν κάνουν 
τέτοια παρασπονδία, ξέρουν ότι θα 
έχουν στο τσεπάκι τους ρεπορτάζ 
για τις «διακοπές της χλιδής» που 
κάνουν, όταν ο απλός πολίτης «δεν 
έχει την οικονομική δυνατότητα να 
πάει ούτε μέχρι το χωριό του». Επί-

σης, έχουν απολέσει από δεκαετί-
ες τη δυνατότητα να ξεκουραστούν 
στη βίλα κάποιου πλούσιου φίλου 
τους, κάτι που γινόταν κατά κόρον 
παλιότερα, αλλά τώρα θα ενεργο-
ποιηθούν αυτομάτως κριτικές για 
πολιτικο-επιχειρηματική διαπλο-
κή. Τέλος, πάντα κάτι κακό ή δύ-
σκολο θα συμβεί σε τούτη τη χώρα, 
οπότε αυτομάτως θα εμφανιστούν 
ρεπορτάζ ή γκρίνιες του τύπου «ο 
τόπος χάνεται, αλλά ο πρωθυπουρ-
γός διακοπεύει».  

Δεν ήταν πάντα έτσι. Παλιότε-
ρα θεωρούνταν πιο λογικό να βρε-
θεί ο πρωθυπουργός ή κάποιος αρ-
χηγός κόμματος σ’ ένα όμορφο και 
κοσμοπολίτικο μέρος, για να ξεκου-
ραστεί μερικές μέρες. Πριν την με-
ταπολίτευση μάλιστα, εικόνες από 
τις διακοπές των πρωθυπουργών 
και των υπουργών «έπαιζαν» στα 
περίφημα «Επίκαιρα», που προ-
βάλλονταν στις κινηματογραφικές 
αίθουσες πριν αρχίσει η κανονική 

Aπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου 
στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη 

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Για να αποφεύγονται 
υπερβολικές 

κριτικές, σπάνια 
πια οι πολιτικοί μας 
κάνουν πολυήμερες 

διακοπές και ποτέ 
δεν τις κάνουν σε 

πολυτελή καταλύματα. 
Αν κάνουν τέτοια 

παρασπονδία, ξέρουν 
ότι θα έχουν στο 

τσεπάκι τους ρεπορτάζ 
για τις «διακοπές 
της χλιδής» που 

κάνουν, όταν ο απλός 
πολίτης «δεν έχει την 

οικονομική δυνατότητα 
να πάει ούτε μέχρι  

το χωριό του».
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Οι διακοπές των πολιτικών 
μας, τότε και τώρα

Αναπόσπαστο κομμάτι της καλοκαιρινής ή μάλλον της Αυγουστιάτικης ειδησεογραφίας, 
είναι αυτό που συνήθως έχει τίτλο «οι διακοπές των πολιτικών» ή «πού θα κάνουν 

διακοπές οι πολιτικοί μας». Αν και πλέον το δικαίωμα ενός πρωθυπουργού ή κορυφαίου 
υπουργού ή ενός αρχηγού κόμματος να ξεκουραστεί λίγες μέρες δεν θεωρείται αυτονόητο, 

αντιθέτως μάλλον ποινικοποείται από τους αντιπάλους του και από τα social media.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Βέρος Κρητικός δεν άλλαζε με 
τίποτα τα Χανιά.

Γιώργος 
Παπανδρέου: Όπου 

έχει sports.



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

15

ταινία. Η «άποψη» ότι οι πολιτικοί 
δεν δικαιούνται διακοπών, διότι 
αυτό αποτελεί απόδειξη ότι «αυτοί 
εκεί πάνω περνάνε καλά και τρώνε 
με χρυσά κουτάλια, ενώ εμείς εδώ 
κάτω υποφέρουμε», είναι τελευταί-
ας εσοδείας. 

Ο Εθνάρχης και το γκολφ
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, για 
παράδειγμα, ως μεταπολιτευτικός 
πρωθυπουργό (1974-1980) είχε 
συνδέσει τις διακοπές του με τα δυο 
κοσμοπολίτικα νησιά, όπου υπήρ-
χαν γήπεδα του γκολφ. Ο Καρα-
μανλής ήταν μανιώδης παίχτης του 
γκολφ, ένα αριστοκρατικό άθλη-
μα που ακόμα θεωρείται ελιτίστικο 
(πόσο μάλλον τότε) και στην Ελλά-
δα της δεκαετίας του ’70-80 τα γή-
πεδα σπάνιζαν. 

Γι αυτό και πήγαινε διακοπές 
είτε στην Κέρκυρα είτε στη Ρόδο. 
Δεν το έκρυβε ούτε ποτέ δέχτηκε 
κριτική γι αυτό, ίσα-ίσα που η κρα-
τική τηλεόραση έδινε λίγα πλάνα 
του πρωθυπουργού να περπατά 
στο γρασίδι, κρατώντας το ειδι-
κό μπαστούνι. Όταν, μάλιστα, το 
1980 αποφάσισε να μεταπηδήσει 
στην Προεδρεία της Δημοκρατίας 
και έδωσε το δαχτυλίδι της πρωθυ-
πουργίας στον Γεώργιο Ράλλη (και 
όχι στον Ευάγγελο Αβέρωφ), η 

απόφασή του γνωστοποιήθηκε με 
τους δύο άνδρες να παίζουν γκολφ 
στη Ρόδο. 

Ο σοσιαλιστής της Ελούντας
Ο Ανδρέας Παπανδρέου πά-
λι, αν και σοσιαλιστής και φιλο-
λαϊκός, έκανε μονίμως διακοπές 
στην υπερπολυτελή και πανάκριβη 
Ελούντα. Όχι μόνο δεν το έκρυψε 
ποτέ, αλλά αντιθέτως το ΠΑΣΟΚ 
οργάνωνε πάντα μεγαλειώδη λα-
ϊκή υποδοχή του στο αεροδρόμιο 
του Ηρακλείου, πριν αναχωρήσει 
από κει για τις σουίτες του Elunda 
Beach. Οι εφημερίδες, μάλιστα, 
και τα ιδιωτικά κανάλια (που υπήρ-
χαν πλέον) συνήθιζαν να στέλνουν 
ρεπόρτερς που προσπαθούσαν να 
μάθουν «πώς περνά ο Ανδρέας», 
τι κάνει, τι τρώει, πού κάνει μπάνιο 
και άλλα χαριτωμένα. Τα τελευταία 
χρόνια της πρωθυπουργίας του, οι 
διακοπές του εξασθενημένου Αν-
δρέα με τη Δήμητρα Λιάνη στην 
Ελούντα, με όλα τα ευτράπελα που 
συνέβαιναν, γέμιζαν ολόκληρες σε-
λίδες εφημερίδων και περιοδικών 
της εποχής.

Ο βέρος Κρητικός στο Μαράθι 
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
ως βέρος κρητικός που δεν άλλα-
ζε τον τόπο του, πήγαινε πάντα δι-

ακοπές στα Χανιά, στο σπίτι του 
στο Ακρωτήρι. Έκανε πάντα μπά-
νιο στο κοντινό Μαράθι και υπάρ-
χουν πάμπολλα τηλεοπτικά πλά-
να από τα μακροβούτια του και 
από τα τραπέζια που έκανε στη 
συνέχεια στην από πάνω ταβέρ-
να. Όταν ήταν πρωθυπουργός, με 
Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή, είχα καλύψει προσωπι-
κά μια συνάντηση των δύο ανώτα-
των πολιτικών ανδρών, καλοκαίρι 
στη Μύκονο, στο σπίτι του εκδότη 
του «Φως των Σπορ», Θεόδωρου 
Νικολαΐδη, όπου διέμενε ο Καρα-
μανλής. Κανένας τότε δεν μίλησε 
για διαπλοκή, σήμερα θα γινόταν 
σεισμός. Για πολλά χρόνια, επίσης, 
μετά το 1985, ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής έκανε διακοπές στο ξε-
νοδοχείο ιδιοκτησίας του συνεργά-
τη του, Θόδωρου Χαριτόπουλου, 
στη Μύκονο. 

Η Σίφνος του Σημίτη 
Ο Κώστας Σημίτης πήγαινε δι-
ακοπές στη Σίφνο. Έμενε σ’ ένα 
μικρό ξενοδοχειάκι στον Πλα-
τύ Γιαλό, στο ίδιο πάντα δωμάτιο 
επί είκοσι χρόνια κι έκανε μπάνιο 
στην παραλία, κάτω από τα κατά-
λυμά του. Μαζί με τη γυναίκα του 
Δάφνη έκανε τις πιο …μίζερες και 
περιορισμένες διακοπές, μια φο-

ρά μάλιστα ο πρωθυπουργός συ-
νελήφθη από τους λουόμενους να 
βγαίνει στο μπαλκονάκι του και να 
απλώνει το μαγιό του στην απλώ-
στρα. Επειδή πάντως τον ακολου-
θούσαν πάντα δημοσιογράφοι και 
κάμερες, για να τραβήξουν κανέ-
να πλάνο του ενώ έκανε βόλτα στα 
στενά, τελικά ωφελήθηκε η ίδια η 
Σίφνος που μπήκε στον τουριστι-
κό χάρτη. 

Στην αγαπημένη του
Ίο ο Καραμανλής 
Ο Κώστας Καραμανλής ήταν θια-
σώτης της Ίου. Οι φωτογραφίες του 
να κάθεται σε μια βεράντα ταβέρ-
νας με παρέα και να ακούει κιθάρα 
μέσα στην καλοκαιρινή νύχτα ήταν 
το σήμα κατατεθέν της περιόδου. 
Στο Club Hotel Magganari, που εί-
χε πρόσβαση μόνο από τη θάλασ-
σα, ο τότε πρωθυπουργός περνού-
σε υπέροχα, γί  αυτό και δεν το 
άλλαζε με τίποτα. Σε αντίθεση με 
το διάδοχό του στην πρωθυπουργία 
Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος πα-
ρά τις φούριες που είχε στη θητεία 
του, δεν έχανε ευκαιρία να τριγυρί-
ζει εδώ κι εκεί σ’ ολόκληρη τη χώ-
ρα και να διαμένει σε ξενοδοχεία 
που του παρείχαν θαλάσσια σπορ. 
Για τον Γιώργο, δεν ήταν τίποτα να 
κάνει τέσσερις και πέντε ώρες κανό 

και στη συνέχεια άλλες δύο ώρες 
ποδήλατο.
 
Πύλος και Πάλι Πύλος 
Για να φθάσουμε αισίως στον 
Αντώνη Σαμαρά που δεν διανοεί-
ται καν να πάει για διακοπές αλλού 
πλην της Μεσσηνίας, η γενέθλια 
Πύλος είναι ο σταθερός τόπος δι-
ακοπών του. 

Από το Ροδάκινο στο κότερο
Αντιθέτως, ο Αλέξης Τσίπρας (ως 
αριστερός) ξεκίνησε με διάφορους 
εναλλακτικούς τόπους διακοπών, 
από τους Αντίπαξους και το Ροδά-
κινο στη νότια Κρήτη, για να κατα-
λήξει σιγά-σιγά στην γκλαμουριά, 
με διακοπές σε μια βίλα στο Σού-
νιο, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία 
Κωνσταντίνου Γιώτη. Αλλά οι δια-
κοπές που τον έκαψαν ήταν εκείνο 
το τετραήμερο στη θαλαμηγό του 
Περικλή Παναγόπουλου, λίγο με-
τά το Μάτι. Η φωτογραφία του με 
το πούρο στο στόμα, στο σαλόνι της 
θαλαμηγού, ήταν καθοριστική για 
την εικόνα του.

Στην Κρήτη και  
το Μαράθι ο Κυριάκος 
Όσο για τον σημερινό πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη, παλαιότε-
ρα πήγαινε στο εξοχικό του στην 
Τήνο. Τώρα που κληρονόμησε και 
το σπίτι του πατέρα του στο Ακρω-
τήρι στα Χανιά, όλο και συχνότερα 
συλλαμβάνεται να κάνει τα τριήμε-
ρά του εκεί και να κολυμπά στην 
αγαπημένη παραλία των Μητσο-
τάκηδων στο Μαράθι. 

Πάντως, αν το καλοσκεφτεί κα-
νείς, είναι τρελό να πασχίζει κά-
ποιος να ανέβει ψηλά στην ιεραρ-
χία της πολιτικής, για να μην μπορεί 
στη συνέχεια να απολαύσει αυτό 
που μπορεί ο κάθε απλός άνθρω-
πος. Μία ή δύο βδομάδες ξένοια-
στων διακοπών. 

Παλιότερα θεωρούνταν πιο λογικό 
να βρεθεί ο πρωθυπουργός ή 
κάποιος αρχηγός κόμματος σ’ 
ένα όμορφο και κοσμοπολίτικο 
μέρος, για να ξεκουραστεί μερικές 
μέρες. Πριν την μεταπολίτευση 
μάλιστα, εικόνες από τις διακοπές 
των πρωθυπουργών και των 
υπουργών «έπαιζαν» στα περίφημα 
«Επίκαιρα», που προβάλλονταν 
στις κινηματογραφικές αίθουσες 
πριν αρχίσει η κανονική ταινία.

Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής 
παίζει γκολφ 

στη Ρόδο. 
Αριστερά 

ο Ανδρέας 
Παπανδρέου 

στην Ελούντα.

Ο Κώστας
Καραμανλής στην Ίο.

Αντώνης Σαμαράς: Πύλος και πάλι 
Πύλος. Τσίπρας: Και ξαφνικά σε... κότερο. 

Ο Κυριάκος για μπάνιο στο 
Μαράθι.



Μ
ια εικόνα λένε ότι «εί-
ναι χίλιες λέξεις», αλλά 
ποιες λέξεις μπορούν να 
περιγράψουν την ανοη-

σία, την εγκληματική διαστροφή εκεί-
νου του μαυροντυμένου άνδρα στη 
Χριστούπολη Σπάτων, δίπλα στο Πα-
νόραμα Παλλήνης. Τη στιγμή που στη 
γύρω περιοχή (Πεντέλη, Πανόραμα 
Παλλήνης, Ανθούσα, Διώνη και Ντρά-
φι) καίγονταν σπίτια και οι πυροσβέστες 
προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο 
το τεράστιο μέτωπο της φωτιάς, εκείνος 
βρέθηκε «τυχαία» στη μέση του πουθε-
νά. Δεν είχε αντιληφθεί ότι οι γείτονες 
τον παρακολουθούσαν και τον κατέγρα-
φαν. Διακρίνεται με γρήγορες κινήσεις 
να κρύβεται πίσω από ένα θάμνο, πριν 
φύγει βιαστικά. Ο θάμνος αμέσως μετά 
«λαμπαδιάζει»…

Ό,τι και αν έκανε, προκάλεσε ανά-
φλεξη και πυρκαγιά διαστάσεων και 
αν δεν επενέβαιναν εγκαίρως ισχυρές 
πυροσβεστικές δυνάμεις, θα είχαν και 
εκεί κινδυνέψει περιουσίες, και ενδεχο-
μένως, θα είχαν βρεθεί σε κίνδυνο συ-
μπολίτες μας.

To… «ανοικτό ενδεχόμενο»
Την επόμενη ημέρα της καταστροφής 
στην Αττική, στις δηλώσεις του αρ-
μόδιου υπουργού Χρήστου Στυλιανί-
δη, υπήρχαν σαφέστατες «αιχμές» για 
εμπρησμό στην Πεντέλη. 

Ο υπουργός είπε πως σε ό,τι αφορά 
τα αίτια της φωτιάς έχει αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε 
από βραχυκύκλωμα ή κεραυνό. Χωρίς 
να μπει σε λεπτομέρειες, είπε χαρακτη-
ριστικά: «Όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμε-
να είναι ανοιχτά». Και ο πρωθυπουρ-
γός όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο 
εμπρησμού, είπε πως τίποτα δεν πρέπει 
να αποκλειστεί. 

Ποιος ειλικρινά πιστεύει ότι και το 
φετινό «ολοκαύτωμα» που μαύρισε την 
ψυχή του συνόλου των πολιτών είναι 
απλά ένα αποτέλεσμα ατυχών συμπτώ-
σεων, κλιματικής αλλαγής, ανέμων και 
θερμοκρασιών, αμέλειας και επιχειρησι-
ακών αδυναμιών κατάσβεσης;

Πόσοι Έλληνες, τελικά, έκαναν 
ταυτόχρονα μπάρμπεκιου στο δάσος 
και προκάλεσαν άθελά τους πυρκαγιά; 
Πόσοι σπινθήρες έφυγαν από κολώνες 
υπερυψηλής τάσης την ίδια ώρα;

Ποιος δεν βλέπει τον πανελλήνιο 
εμπρησμό με φυσικούς και ηθικούς αυ-
τουργούς; Τα πολλαπλά μέτωπα σε δε-
κάδες περιοχές που εκδηλώθηκαν με 
απόλυτο συγχρονισμό, ώστε να διασπά-
σουν τις δυνάμεις κατάσβεσης για να εκ-
μηδενίσουν κάθε πιθανότητα επιτυχούς 
αντιμετώπισης;

Ποιος αφελώς σκεπτόμενος ξεχνά, 
σκοπίμως, πως μόνο ένα οργανωμένο 
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ΕΜΠΡΗΣΜΟΙΕΜΠΡΗΣΜΟΙ
Το εύρος της νοσηρότητας
δεν περιγράφεται
Τι ζητούν; Ποιοι είναι εκείνοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας,
αντί να βρίσκονται σε ψυχιατρικές κλινικές; Πόσοι, τελικά,
υπέστησαν ομαδική παράκρουση και άρχισαν να βάζουν φωτιές;



σχέδιο «εγκληματικών εγκεφάλων» θα 
επέφερε τέτοια καταστροφή;

Ποιος δεν αντιλαμβάνεται τα κρυφά 
χαμόγελα ικανοποίησης στα πρόσωπα 
εκείνων που «χαίρονται» και προσπα-
θούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο από 
την τραγωδία των ανθρώπων που έχα-
σαν τις περιουσίες τους;

Ποιος από αυτούς τους πυροσβέ-
στες του σαλονιού και του καναπέ, που 
κόπτονται, δήθεν, και ασκούν κριτική 
για τις εκκενώσεις των περιοχών, έχει 
δει από κοντά απανθρακωμένο πτώμα;

Ποιος από αυτούς που γράφουν 
καθημερινά και συντονισμένα ένα κά-
ρο ανακριβείς ανοησίες στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης έχει βρεθεί, έστω μια 
φορά, σε μεγάλη φωτιά;

Ποιος αντιλαμβάνεται πόσο συ-
γκλονιστικά τραγικό είναι να έχεις 
αγνοούμενους και να τους εντοπίζεις μέ-
σα στις στάχτες, όπου οδυνηρά έχασαν 
τη ζωή τους; Ποιος αλήθεια είναι πρό-
θυμος να ξεχάσει εύκολα την τεράστια 
διαφορά που έχει απώλεια ενός αυτο-
κινήτου, ενός σπιτιού από αυτή μιας αν-
θρώπινης ζωής;

Κτίσματα, λαμαρίνες, πράσινο, όλα 
θα ξαναγίνουν, το μόνο που δεν επιστρέ-
φει είναι ο άνθρωπος, ο γονιός, ο αδελ-
φός, ο γείτονας. Ποιος κάνει ότι δεν το 
βλέπει αυτό;

Συλλήψεις 7 εμπρηστών
μέσα σε 5 μέρες
Οι εμπρηστικές ενέργειες, που καταγρά-
φονται τα τελευταία δύο χρόνια, προφα-
νώς και δεν μπορούν να ενταχθούν στο 
σενάριο περί «ψυχικά διαταραγμένων 
ατόμων που μετατρέπονται σε εμπρη-
στές», προκειμένου να ικανοποιήσουν 
το πάθος τους ή να εκδικηθούν για τα 
στραβά του κόσμου.

Τι ζητούν; Ποιοι είναι εκείνοι που 
κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αντί να βρί-
σκονται σε ψυχιατρικές κλινικές…; Πό-
σοι, τελικά, υπέστησαν ομαδική παρά-
κρουση και άρχισαν να βάζουν φωτιές;

Μοιάζει να ψάχνουν κάτι άλλο πέ-
ρα από την καταστροφή περιουσιών, πέ-
ρα από το καρβούνιασμα ανθρωπίνων 
ζωών, πέρα από τη διάσπαση των πυ-
ροσβεστικών δυνάμεων, που παλεύουν 
ασταμάτητα έναν άνισο πόλεμο.

Την ώρα που έσβηνε η φωτιά στο 
δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, στην Εύ-
βοια 63χρονος ομολόγησε τρεις εμπρη-
σμούς στην περιοχή του Αλιβερίου. 
Ομοίως έπραξαν δύο νεαροί στη Χαλ-
κίδα.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλεί-
ας, όπου τις τελευταίες 20 ημέρες έχουν 
ξεκινήσει 15 φωτιές, υπάρχει ήδη μια 
σύλληψη ενός πολίτη, ο οποίος κατη-
γορείται για εμπρησμό και ο οποίος θα 
απολογηθεί στη Δικαιοσύνη. 

Συνολικά, από τις 22 Ιουλίου μέ-
χρι και σήμερα, οι ανακριτικοί υπάλλη-
λοι του πυροσβεστικού προχώρησαν σε 
επτά συλλήψεις για πρόκληση εμπρη-
σμών, οι έξι από αυτές από πρόθεση και 
μία από αμέλεια.

Μόνο κατά τον περσινό Αύγουστο, 

οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 182 
προσαγωγές, εκ των οποίων οι 23 με-
τατράπηκαν σε συλλήψεις. Από αυτούς 
τους αριθμούς, οι 160 προσαγωγές και 
οι 12 συλλήψεις έγιναν στην Αττική. Η 
συντριπτική πλειονότητά τους είχε να 
κάνει με εμπρησμούς από πρόθεση.

Να δούμε, όμως, τι λέει η λογική 
πριν μιλήσουμε ξεκάθαρα για εγκλη-
ματικό σχέδιο, καλά οργανωμένο, με 
συγκεκριμένους στόχους, που πρέπει 
να διερευνήσει και να διαλευκάνει έτσι 
και αλλιώς η δικαιοσύνη.

Η πυρκαγιά ως αποτέλεσμα προϋ-
ποθέτει δημιουργό αίτιο. Ακόμα και αν 
δεχθούμε ότι και η φετινή καταστροφή 
είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής, 
ένα είναι σίγουρο: «Το δάσος δεν αυτο-
αναφλέγεται». Η φωτιά κάπως ξεκινά. 
Κάποιος την προκαλεί είτε από αμέ-
λεια είτε σκόπιμα…, φυτεύοντας γκα-
ζάκια και μεγεθυντικούς φακούς σε ξε-
ρόχορτα. Τέτοια στοιχεία, που δείχνουν 
εμπρησμό, είναι συχνά αδιάσειστα.  

Παραδειγματική τιμωρία 
Και όταν υπάρχει σκοπιμότητα, 

υπάρχει κίνητρο, υπάρχει συμφέρον. 
Αυτό είναι που πρέπει να ελεγχθεί. Να 
εντοπιστεί τι ενώνει όσους έχουν ήδη 
συλληφθεί για εμπρησμό από πρόθε-
ση, ώστε να εξαλειφθούν όλοι εκείνοι 
οι παράγοντες που τους ώθησαν στο 
κακούργημα της σκόπιμης πρόκλησης 
πυρκαγιάς. Πρέπει να τιμωρηθούν πα-
ραδειγματικά, να μάθουν όλοι ότι αν βά-
λεις φωτιά έχεις τελειώσει.

Και όλα αυτά, όχι για να δοθεί άλ-
λοθι στην όποια κυβέρνηση ούτε για να 
δικαιολογηθούν τα μη επαρκή επιχει-
ρησιακά αντανακλαστικά κατά την αντι-
μετώπιση των πυρκαγιών, αλλά για να 
μετατρέψουμε τη θλιβερή εμπειρία σε 
καλό μάθημα για το μέλλον.

Θα το χρειαστούμε, ας μην ξεχνάμε 
ότι μόλις τελειώσει η πύρινη καταστρο-
φή θα έρθουν μοιραία οι πλημμύρες του 
χειμώνα. Πάνε μαζί, δυστυχώς.

Συνολικά, από τις 22 Ιουλίου μέχρι και σήμερα, οι ανα-
κριτικοί υπάλληλοι του πυροσβεστικού προχώρησαν 
σε επτά συλλήψεις για πρόκληση εμπρησμών, 
οι έξι από αυτές από πρόθεση και μία από αμέλεια
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Ποιος ειλικρινά πιστεύει ότι και το φετινό
«ολοκαύτωμα» που μαύρισε την ψυχή
του συνόλου των πολιτών είναι απλά ένα
αποτέλεσμα ατυχών συμπτώσεων, κλιματικής
αλλαγής, ανέμων και θερμοκρασιών, αμέλειας 
και επιχειρησιακών αδυναμιών κατάσβεσης;

Οι εμπρηστικές ενέργειες, που 
καταγράφονται τα τελευταία 
δύο χρόνια, προφανώς και 
δεν μπορούν να ενταχθούν 
στο σενάριο περί «ψυχικά 
διαταραγμένων ατόμων 
που μετατρέπονται σε 
εμπρηστές», προκειμένου να 
ικανοποιήσουν το πάθος τους 
ή να εκδικηθούν για τα στραβά 
του κόσμου.
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Δεν προχώρησε η ενοποίηση του πράσινου
χώρου – όλο το παρασκήνιο

Του Γιώργου Γκόντζου

Σ
ε πλήρη αδιέξοδο οδη-
γήθηκε η προσπάθεια 
να ενοποιηθεί και να 
διευρυνθεί εκλογικά 

ο «πράσινος» χώρος στην Ελλά-
δα. Πλέον, το μοναδικό κόμμα του 
«πράσινου» χώρου, που είναι σί-
γουρο ότι θα κατέβει αυτόνομα στις 
επικείμενες εκλογές, είναι το Πρά-
σινο Κίνημα.

Η προσπάθεια για την εκλο-
γική συμμαχία των κομμάτων του 
«πράσινου» χώρου ξεκίνησε από 
τα ευρήματα των ποιοτικών δημο-
σκοπήσεων, σύμφωνα με τα οποία 
η δυναμική του χώρου είναι από 
8-12%. Όμως, αυτή η δυναμική δεν 
μπορεί να αποτυπωθεί σε κάποιο 
κόμμα συγκεκριμένα, γιατί όλα 
έχουν μικρή αναγνωρισιμότητα. 

Με την παραίνεση και των Ευ-
ρωπαίων Πρασίνων, ξεκίνησαν 
οι συζητήσεις μεταξύ του Πράσι-
νου Κινήματος (σ.σ. που είχαν ήδη 
πολιτική συμφωνία με την Πράσι-
νη Αριστερά και τη Σοσιαλιστική 
Προοπτική) και των Οικολόγων 
Πράσινων. Παρά το γεγονός ότι 
έγινε μια σημαντική προσπάθεια 
και υπήρξε πολιτικό κείμενο συμ-
φωνίας, πριν από το συνέδριο του 
Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος 
στη Ρίγα της Λετονίας, οι Οικολό-
γοι Πράσινοι έβαλαν βέτο να μην 
δημοσιοποιηθεί το κείμενο πριν 
το εν λόγω συνέδριο. Και όχι μό-
νον αυτό. Αλλά κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού 
Πράσινου Κόμματος, προσπάθη-
σαν να σαμποτάρουν όλες τις θε-
σμικές επαφές που έκαναν τα μέλη 

της αποστολής του Πράσινου Κινή-
ματος και δημιουργήθηκαν διάφο-
ρα… παρατράγουδα. 

Επιστρέφοντας, ανακαλύφθηκε 
ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαν ξε-
κινήσει επαφές με το κόμμα του Μι-
χάλη Τρεμόπουλου. Μόνο που το 
Πράσινο Κίνημα είχε βάλει ως όρο 
να μην υπάρχει καμία συζήτηση με 
τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, λόγω των 
γνωστών εθνομηδενιστικών θέσε-
ων που έχει. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα το Πράσινο Κίνημα, με-
τά από συνεδρίαση του Πολιτικού 
Συμβουλίου, να πάρει απόφαση να 
αποχωρήσει από τις συζητήσεις και 
να πατήσει «γκάζι» στην αυτόνομη 
κάθοδο. 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συνε-
χίζουν τις συζητήσεις με τον Μιχά-
λη Τρεμόπουλο και την ομάδα του, 
αλλά δεν δείχνουν ικανοί να δημι-
ουργήσουν πλήρη ψηφοδέλτια σε 
όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με το 
καταστατικό τους, την όποια εκλογι-
κή απόφαση θα την πάρουν σε ειδι-
κό συνέδριο που θα κάνουν, αφού 
προκηρυχθούν οι εκλογές. Το πιο 
πιθανόν είναι όταν προκηρυχθούν 
οι εκλογές, να αποφασίσουν να 
συμπορευτούν με το Σύριζα. Εξάλ-
λου, έχουν να κατέβουν σε εθνικές 
εκλογές αυτόνομα, από το 2012…

Αντίθετα, το Πράσινο Κίνη-
μα δείχνει να έχει την οργανωτική 
δομή και την επικοινωνιακή τακτι-
κή για να κατέβει αυτόνομα. Ήδη, 
υπάρχουν πάνω από 200 υποψή-
φιοι βουλευτές σε όλη την Ελλά-
δα. Υποψήφιοι δήμαρχοι, πρώην 
δήμαρχοι, νυν και πρώην περιφε-

ρειακοί σύμβουλοι, γνωστοί αυτο-
διοικητικοί, αλλά και πρώην στε-
λέχη άλλων κομμάτων, που έχουν 
«πράσινες» ευαισθησίες και οπτι-
κή, μπαίνουν στα ψηφοδέλτια του 
Πράσινου Κινήματος. 

Για την Αττική, μάλιστα, πα-
ρουσιάσαμε σε προηγούμενο ρε-
πορτάζ, κάποια από τα ονόματα 
που έχουν ήδη κλείσει. Περίπου 
το 10% των ψηφοδελτίων θα εί-
ναι με ΑμΕΑ, όπου λόγω και της 
περιπέτειας Υγείας του συμπροέ-
δρου Κώστα Καλογράνη, υπάρ-
χει ιδιαίτερη ευαισθησία. Επίσης, 
στα ψηφοδέλτια θα είναι τουλάχι-
στον ένας αθλητής με διεθνείς επι-
τυχίες στο άθλημά του. Όσον αφο-
ρά το Επικρατείας, επικεφαλής θα 
είναι προσωπικότητα που έχει ένα 
σημειολογικό ρόλο στη μεταπολί-
τευση. Το όνομα του Γιάννη Σγου-
ρού που αναφέρθηκε σε σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης από γνω-
στό δημοσιογράφο, δεν έχει καμία 
υπόσταση για το Επικρατείας του 
Πράσινου Κινήματος. 

Το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο, με ένα μπαράζ αρθρο-
γραφίας, ο συμπρόεδρος Κώστας 
Καλογράνης στο Documento, ο 

εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Κα-
ραμπάσης στην Κυριακάτικη 
KontraNews και ο επικεφαλής 
του Περιφερειακού σχήματος του 
Πράσινου Κινήματος και αντιπρό-
εδρος του ΕΔΣΝΑ Νίκος Παπα-
δάκης, έδωσαν το στίγμα της αυ-
τόνομης καθόδου και του ρόλου 
του Πράσινου Κινήματος μετά τις 
εκλογές.

Ουσιαστικά, ξεκαθάρισαν ότι 
εκπροσωπώντας τον «πράσινο» 
χώρο στο ελληνικό κοινοβούλιο, 
θα συνεργαστούν σε πιθανή κυ-
βερνητική συνεργασία, πρωτί-
στως σε επίπεδο προγραμματικής 
σύγκλισης. Δεν τους ενδιαφέρει 
αν θα είναι η Ν.Δ. και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο Σύριζα και ο Αλέ-
ξης Τσίπρας ή το ΚΙΝΑΛ και ο Νί-
κος Ανδρουλάκης. Θα υπάρχουν 
100 σημεία προγραμματικής σύ-
γκλισης, στα οποία θα πρέπει να 
συμφωνήσει όποιος θέλει συνερ-
γασία. Στα πρότυπα του Γερμανι-
κού Πράσινου Κόμματος και των 
υπόλοιπων θεσμικών συνεργασι-
ών που υπάρχουν στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Με τη λογική αυτή, μπο-
ρεί να υπάρχει κυβέρνηση και από 
τις πρώτες εκλογές… 

Μόνο το 
Πράσινο Κίνημα 
αυτόνομα
στις εκλογές

Yπάρχουν πάνω από 200 
υποψήφιοι βουλευτές 

σε όλη την Ελλάδα. 
Υποψήφιοι δήμαρχοι, 

πρώην δήμαρχοι, νυν και 
πρώην περιφερειακοί 

σύμβουλοι, γνωστοί 
αυτοδιοικητικοί, αλλά και 

πρώην στελέχη άλλων 
κομμάτων, που έχουν 

«πράσινες» ευαισθησίες 
και οπτική, μπαίνουν 
στα ψηφοδέλτια του 

Πράσινου Κινήματος. 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

19ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ/

Γ
Αντιιπεριφερειάρχης Με-
ταφορών & Επικοινωνι-
ών, Βασίλης Γιαννακόπου-
λος, μιλώντας στην Τoday 

Press, αναφέρθηκε στην ψηφιο-
ποίηση του κράτους με ταυτόχρο-
νη κατάργηση της γραφειοκρατίας. 
Όπως χαρακτηριστικά επισημαί-
νει, πρέπει να απλουστευτούν οι 
διοικητικές διαδικασίες και να 
εξαλειφθούν οι παρωχημένες θε-
σμικές αγκυλώσεις και αντινομίες. 
«Πόσω μάλλον που σήμερα επι-
χειρείται η “παρθενική” χρήση ρο-
μποτικών αυτοματισμών στις υπη-
ρεσίες του δημοσίου τομέα και το 
“διαδίκτυο των πραγμάτων” (ΙοΤ) 
είναι προ των πυλών. Το ψηφιακό 
εγχείρημα χρήζει και άλλων ρυθ-
μίσεων-παρεμβάσεων, ώστε να μη 
μείνει “λειψό”», τονίζει. 
Ακολουθεί η συνέντευξη του κου 
Βασίλη Γιαννακόπουλου:

n Πείτε μου τις παρεμβάσεις 
που έχετε κάνει για την ομαλή 
λειτουργία των ΚΕΠ.
Στη δύση του 20ου αιώνα η λει-
τουργία των ΚΕΠ χαρακτηρίστη-
κε δικαίως ως επαναστατική τομή 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Για να συμβεί αυτό, έπρε-
πε να προηγηθούν πολλαπλές και 
συνδυασμένες παρεμβάσεις, ώστε 
ο νέος θεσμός να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα 
αιτήματα των πολιτών. Από την κα-
τάργηση του διαβόητου χαρτόση-
μου και πλήθους διοικητικών δια-
δικασιών, έως την καθιέρωση της 
βραβευμένης από τον ΟΗΕ τηλε-
φωνικής γραμμής 1502 και την τα-
χυδρομική αποστολή του επιθυ-
μητού εγγράφου στην οικία του 
ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Στην αυγή του 21ου αιώνα δια-
μορφώθηκε μια νέα πραγματικό-
τητα, με την ψηφιακή τεχνολογία 
να αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό 
σύμμαχο του ανθρώπου. Το διαδί-
κτυο είναι, πλέον, αναπόσπαστο 

εργαλείο της καθημερινότητας, εκ-
μηδενίζοντας το χρόνο και τις απο-
στάσεις. Σήμερα, με την ανάπτυξη 
των δικτύων 5G διαμορφώνεται 
ένα νέο «διαπροσωπικό» οικοσύ-
στημα, στο οποίο κράτος, πολίτες, 
επιχειρήσεις, το σύνολο της κοι-
νωνίας, συνδέονται μεταξύ τους 
με γρήγορο και αποτελεσματικό 
τρόπο. 

n Πείτε μου τις τελευταίες αλ-
λαγές που έχουν γίνει από τη 
στιγμή που αναλάβατε τα ηνία 
ως Αντιπεριφερειάρχης. 
Την τελευταία τριετία ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της κεντρικής δι-
οίκησης και κατ’ επέκταση της το-

πικής αυτοδιοίκησης, κατέστησε το 
gov.gr δυναμικό εργαλείο αποτελε-
σματικής εξυπηρέτησης των πολι-
τών. Όλες οι αυτόνομες και διά-
σπαρτες τεχνολογικές εφαρμογές 
του κράτους διασυνδέθηκαν, ανα-
πτύχτηκαν και έγιναν λειτουργικές. 
Ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών 
μεταφορών, η κεντρική κυβέρνη-
ση υιοθέτησε ένα πλέγμα ρηξικέ-
λευθων παρεμβάσεων που επεξερ-
γαστήκαμε, πρωτοστατούντος του 
ίδιου του Περιφερειάρχη, Γ. Πα-
τούλη, και εφαρμόζονται ήδη στο 
σύνολο των Περιφερειών της χώ-
ρας. 

Η αρχή έγινε με τη νομοθέτη-
ση του προσωρινού διπλώματος, 

που αποτέλεσε το σημείο μηδέν 
για την ηλεκτρονική αντικατάστα-
ση-ανανέωση των αδειών και την 
ταχυδρομική τους αποστολή. Ακο-
λούθησε η υιοθέτηση της πρότα-
σης για την αυτοδίκαιη άρση της 
παρακράτησης κυριότητας οχήμα-
τος, η οποία ήταν ο προπομπός της 
ηλεκτρονικής μεταβίβασης οχημά-
των ιδιωτικής χρήσης με ένα κλικ 
στο κινητό ή στον ηλεκτρονικό μας 
υπολογιστή από το σπίτι ή το γρα-
φείο. Με όραμα, σχέδιο και «έξυ-
πνες» λύσεις, πετύχαμε μέσα σε 
τρία χρόνια όσα οι συμπολίτες μας 
προσδοκούσαν επί δεκαετίες. 

n Η γραφειοκρατία καλά κρα-

τεί όμως στο δημόσιο. Θα δού-
με αλλαγές μεγαλύτερες; 
Ωστόσο, ο μετασχηματισμός αυ-
τός δεν μπορεί να περιορίζεται 
στην ψηφιοποίηση της υφιστάμε-
νης γραφειοκρατίας. Πρέπει, ταυ-
τόχρονα, να απλουστεύει διοικητι-
κές διαδικασίες και να εξαλείφει 
παρωχημένες θεσμικές αγκυλώ-
σεις και αντινομίες. Πόσω μάλλον 
που σήμερα επιχειρείται η «παρθε-
νική» χρήση ρομποτικών αυτοματι-
σμών στις υπηρεσίες του δημοσίου 
τομέα και το «διαδίκτυο των πραγ-
μάτων» (ΙοΤ) είναι προ των πυλών. 
Το ψηφιακό εγχείρημα χρήζει και 
άλλων ρυθμίσεων-παρεμβάσεων, 
ώστε να μη μείνει «λειψό». 

Για παράδειγμα, έχουμε προ-
τείνει να καταργηθεί η υποχρέ-
ωση του πολίτη να επιστρέφει 
την παλαιά -και χωρίς ισχύ άδεια 
οδήγησης- και η ταχυδρομική 
της αποστολή να γίνεται απευ-
θείας από την εκδίδουσα υπηρε-
σία της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, έχουμε 
προτείνει την καθιέρωση ψηφια-
κού φακέλου οδηγού -που θα τον 
ακολουθεί στο διηνεκές- ώστε να 
καταργηθούν εκατομμύρια αμέτρη-
τοι χάρτινοι φάκελοι που στοιβάζο-
νται σε υπόγεια και τεράστιες απο-
θήκες. Όπως και την καθιέρωση 
ενός ενιαίου παραβόλου, που θα 
καταβάλλεται εφάπαξ και θα είναι 
το μοναδικό που θα απαιτείται μέ-
χρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
χορήγησης διπλώματος, περιλαμ-
βανομένων των θεωρητικών και 
πρακτικών εξετάσεων. 

Ενδεικτικές και επιβαλλόμενες 
παρεμβάσεις που η καθυστέρησή 
τους καθιστά λειψή στην πράξη τη 
γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη 
ηλεκτρονικά και από απόσταση 
και ευνοεί μόνο τους «αμύντορες 
του χτες», που δυστυχώς εξακο-
λουθούν να υπάρχουν στο κεντρι-
κό κράτος και επί δεκαετίες θέ-
τουν φραγμούς στην εξέλιξη και 
την πρόοδο.  

ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΊΑΝΝΑΚΌΠΌΥΛΌΣ 
(ΑΝΤΊΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΦΌΡΏΝ-ΕΠΊΚΌΊΝΏΝΊΏΝ)

«Λειψή» η ψηφιοποίηση του κράτους,
εάν δεν καταργεί τη γραφειοκρατία

«Έχουμε προτείνει να καταργηθεί η υποχρέωση του πολίτη να επιστρέφει 
την παλαιά -και χωρίς ισχύ άδεια οδήγησης- και η ταχυδρομική της αποστολή 
να γίνεται απευθείας από την εκδίδουσα υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης, 
έχουμε προτείνει την καθιέρωση ψηφιακού φακέλου οδηγού, ώστε να καταργηθούν 
εκατομμύρια χαρτιά που στοιβάζονται σε υπόγεια και τεράστιες αποθήκες» 

Της Δήμητρας Κούτρα
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ΞΈΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ)

«Παραδίδουμε έργο ορατό 
και το μέλλον της πόλης 

σε γερά θεμέλια»

O
δήμαρχος Βριλησ-
σίων, Ξένος Μανια-
τογιάννης, μιλώντας 
στην Today Press  

και στη δημοσιογράφο Δήμητρα 
Κούτρα, αναφέρθηκε στο έργο, 
αλλά και στους στόχους που έχει 
θέσει ως Δημοτική Αρχή. Εκλεγ-
μένος για δεύτερη θητεία με διά-
θεση ενωτική, τονίζοντας τη ση-
μασία της συνεργασίας, επιδιώκει 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσμα-
τα για την πόλη του και τους δη-
μότες.  

Η ενασχόλησή του με τα κοινά 
μετράει χρόνια πίσω. Τώρα, κρα-
τώντας το τιμόνι της πόλης των 
Βριλησσίων, σταθερά προσηλω-
μένος στους στόχους, παραδίδει 
έργο ορατό και τοποθετεί το μέλ-
λον της πόλης σε γερά θεμέλια.  

Απόφοιτος του Τμήματος 
Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΕΜΠ, με έντο-
νη επαγγελματική δράση, δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα υπο-
δομών και στοχεύει σε μια πόλη 
ασφαλή και σύγχρονη.  
Ολόκληρη η συνέντευξη:
  
n Η έγκριση  του Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου, κε Μα-
νιατογιάννη, άργησε σχεδόν 
32 χρόνια. Τι σηματοδοτεί για 
την πόλη σας αυτή η εξέλιξη; 
Η έγκριση αναθεώρησης του Γε-
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
αποτελεί ιστορική στιγμή για το 
Δήμο Βριλησσίων και προσωπι-
κά νιώθω δικαίωση ως Δημοτι-
κή Αρχή. Η ένταξη του οικισμού 
ΚΡΑΣΣΑ στο Πολεοδομικό Σχέ-
διο της πόλης και ο επαναπροσ-
διορισμός των χρήσεων γης είναι 
καθοριστικής σημασίας εξέλιξη, 
για την επίλυση χρόνιων προβλη-
μάτων και την αναπτυξιακή προο-
πτική του Δήμου.  

Πιο συγκεκριμένα, και σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο πλέον 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Βρι-
λησσίων, εντάσσεται στο σχέδιο 
πόλης ο οικισμός «ΚΡΑΣΣΑΣ», 
με μέσο συντελεστή δόμησης 0,6 
και με απόλυτη προστασία των 
εκτάσεων που θα κριθούν τελεσί-
δικα δασικές.  

Πρόκειται για μια μεγάλη κα-
τάκτηση, η οποία έρχεται μετά 
από 32 χρόνια να επιλύσει κρί-
σιμα προβλήματα και να αποκα-
ταστήσει χωροταξικές «αδικίες», 
όπως αυτή της περιοχής, ΚΡΑΣ-
ΣΑ, αλλά και να επαναπροσδιο-
ρίσει τις χρήσεις γης προς όφελος 
της πόλης και του δημότη.  

Η προστασία του δημότη αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και η αντιπλημμυρική
θωράκιση της πόλης των Βριλησσίων προχωρά με σταθερούς ρυθμούς. 

Της Δήμητρας Κούτρα
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n Πρόσφατα, εγκρίθηκε μελέ-
τη για τη συνέχιση του έργου 
της αντιπλημμυρικής θωράκι-
σης των Βριλησσίων από την 
Περιφέρεια Αττικής. Ποια πε-
ριοχή αφορά;  
Η προστασία του δημότη αποτελεί 
μέγιστη προτεραιότητα και η αντι-
πλημμυρική θωράκιση της πόλης 
των Βριλησσίων προχωρά με στα-
θερούς ρυθμούς. 

Έχοντας ήδη ολοκληρωθεί, 
κατά την προηγούμενη θητεία, η 
κατασκευή των αγωγών ομβρί-
ων υδάτων στις οδούς Μακεδονί-
ας, Υμηττού, Αχελώου, Θερμοπυ-
λών (βόρειο τμήμα), Αναλήψεως 
και Δ. Βερνάρδου, στην οδό Δω-
δεκανήσου, στις οδούς Θερμοπυ-
λών (νότιο τμήμα) και Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα, η  αντιπλημμυρική 
θωράκιση προχωρά και για το Πά-
τημα Βριλησσίων. Με την ολοκλή-
ρωση της συγκεκριμένης παρέμ-
βασης, θα εξαλειφθεί το χρόνιο 
πρόβλημα των πλημμυρικών φαι-
νομένων στην περιοχή. 

Μετά την έγκριση μελέτης από 
την Περιφέρεια Αττικής, ένα ακό-
μη έργο ζωτικής σημασίας βρίσκε-
ται προς δημοπράτηση, συνολικού 
προϋπολογισμού 8.000.000 €, και 
αφορά πιο συγκεκριμένα τις οδούς 
Αναπαύσεως, Πεντέλης, Ολύμπου 
και Ολυμπιονικών, ενώ παράλλη-

λα, προωθείται προς χρηματοδό-
τηση επόμενη μελέτη, συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000.000 €.   
  
 
n Πρώτος Δήμος στην ανακύ-
κλωση τα Βριλήσσια. Πώς το 
κατακτήσατε και ποιος είναι ο 
επόμενος στόχος; 
Mε όρους βιώσιμης ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο της προοπτικής δημι-
ουργίας μιας κοινωνίας μηδενι-
κών απορριμμάτων (Zero Waste) 
και της προσπάθειας δραστικής 
μείωσης των αρνητικών κλιματι-
κών συνεπειών, ο Δήμος Βριλησ-
σίων προχώρησε από το 2015 να 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την επίτευξη του στόχου: ένα δήμο 
πρότυπο, πρώτο στην ανακύκλω-
ση με Διαλογή στην Πηγή.   

Με μείωση, πάνω από το 50%, 
μεταφοράς των απορριμμάτων στη 
χωματερή, τα Βριλήσσια πέτυχαν 
την πρώτη θέση με τις καλύτερες 
επιδόσεις στην ανακύκλωση, σε 
όλη την Αττική, σύμφωνα με τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία του 
Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης 
της Περιφέρειας Αττικής, με πο-
σοστό 35,4%.   

Πρώτος δήμος στην ανακύ-
κλωση οικιακών αποβλήτων με 
ποσοστό πάνω από το 1/3. Είμα-
στε πρώτοι στη χωριστική συλλογή 
των ανακυκλώσιμων υλικών, χω-

ρίς απόβλητα, με ποσοστό 23,1% 
και με συνολικό ποσοστό ανάκτη-
σης 30,4% ο Δήμος Βριλησσίων 
βρίσκεται πρώτος στην κατηγορία 
της συνολικής ανάκτησης υλικών 
ανακυκλώσιμων και βιοαποβλή-
των. Και βέβαια, οφείλουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους δημότες 
που μας εμπιστεύτηκαν και ακο-
λούθησαν τις πρακτικές μας.   

Συγκεκριμένα, πώς μεταφρά-
ζεται αυτή η προσπάθεια. Ο Δή-
μος Βριλησσίων καταβάλλει στο 
φορέα (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) 644.990 € 
αντί για 1.115.424 €, δηλαδή -42% 
που θα κατέβαλλε εάν δεν είχε 
μεταρρυθμίσει τη λειτουργία του 
στην κατεύθυνση της ανακύκλω-
σης και κομποστοποίησης με Δια-
λογή στην Πηγή (ΔσΠ), κάτι που 
αντιστοιχεί σε μείωση επιβάρυν-
σης κατά 470.434 €. Γι’ αυτό, άλ-
λωστε, τα δημοτικά τέλη καθαρι-
ότητας και ηλεκτροφωτισμού στο 
δήμο μας είναι από τα χαμηλότε-
ρα στη χώρα, 1,12 €/τμ για κάθε 
νοικοκυριό.    

Η προσπάθειά μας ενισχύθηκε 
πρόσφατα μέσω της Περιφέρειας 
Αττικής, με την παραχώρηση δύο 
απορριμματοφόρων και την πα-
ράδοση των πρώτων καφέ κάδων 
συλλογής βιοαποβλήτων. 
 
n Ο δήμος σας δίνει ιδιαίτερη 
σημασία και στον έλεγχο της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τι 
είναι το Σύστημα Παρακολού-
θησης Περιβαλλοντικών Συν-
θηκών, που έχετε τοποθετήσει 
στο δήμο σας; 
Σε συνεργασία με την e-trikala και 
το Δήμο Τρικκαίων προχωρήσα-
με στην τοποθέτηση 10 μετρητών 
αέριας ρύπανσης, σε επιλεγμέ-
να σημεία της πόλης, ώστε να κα-
λύπτονται όλες οι γειτονιές, όπου 
ανά λεπτό τα στοιχεία που συλλέ-
γονται, αποστέλλονται και αναλύ-
ονται σε ειδικό τμήμα του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.  

Το «Σύστημα Παρακολούθη-
σης Περιβαλλοντικών Συνθηκών» 
εφαρμόζεται προληπτικά στο δήμο 
μας από το 2021.  
  
n Ποιος είναι ο επόμενος στό-
χος για την πόλη και τους δη-
μότες σας; 
Οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνο-
νται μέσα στο γενικότερο κλίμα της 
ενεργειακής, και κατά συνέπεια, 
οικονομικής κρίσης. Προσπαθού-
με να δημιουργούμε υποδομές και 
υπηρεσίες προς όφελος της καθη-
μερινότητας του δημότη. Μέσα από 
μια σειρά έργων που ολοκληρώ-
θηκαν ή που βρίσκονται σε εξέλιξη 
-αντικατάσταση Δικτύου ΄Υδρευ-
σης, υπογειοποίηση καλωδίων μέ-
σης-χαμηλής τάσης, αντικατάστα-
ση οδοφωτισμού led, επέκταση 
του δικτύου φυσικού αερίου, υπο-
γειοποίηση κάδων απορριμμάτων, 
ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών 
και των Παροχών Υγείας- προσπα-
θούμε να παραμείνουμε κοντά στο 
δημότη και στις ανάγκες του.  

«Έχουμε μεγαλύτερη 
ευθύνη για καλύτερα 

αποτελέσματα 
στο μέλλον. Τώρα 

ανεβάζουμε τον πήχη 
ακόμα πιο ψηλά»  

«Εγκατάσταση 10 
μετρητών αέριας 

ρύπανσης σε 
επιλεγμένα σημεία 

της πόλης»  

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος 
Μανιατογιάννης με 
τη δημοσιογράφο της «TP» 
Δήμητρα Κούτρα
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του Πέτρου Κουβάτσου

Ο Δήμος Γαλατσίου καταρτί-
ζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
2019-2023, το οποίο θα περιλαμ-
βάνει όλες τις τοπικές αναπτυξια-
κές δράσεις του Δήμου για την τε-
τραετία 2020 – 2023.

Ήδη, έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, για την 
ενημέρωση των πολιτών, η (Ά  
φάση) του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος, το οποίο τίθεται σε δη-
μόσια διαβούλευση ώστε να ορι-
στικοποιηθεί, ενσωματώνοντας τις 
προτάσεις των πολιτών.

Για τις επόμενες εβδομάδες, οι 
πολίτες και οι συλλογικοί φορείς 
του Δήμου μπορούν να διατυπώ-

σουν τη γνώμη τους και να καταθέ-
σουν τις προτάσεις τους για όλα τα 
θέματα του Δήμου, για κάθε δρά-
ση που κρίνουν αναγκαία για την 
ευημερία του τόπου. Επίσης, μπο-
ρούν να συμπληρώνουν τα σχετι-
κά ερωτηματολόγια που βρίσκο-
νται στο κτήριο του Δήμου, στα 
Κ.Ε.Π., στα Κ.Α.Π.Η., στα Στέκια 
Νεολαίας, στους Παιδικούς Σταθ-
μούς κ.λπ., και να καταθέτουν τις 
προτάσεις και τη γνώμη τους με 
αποστολή στο email epixeirisiako-
programma@galatsi.gr, συμπλη-
ρώνοντας το σχετικό αρχείο που 
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Στα «χαρακώματα» 
ο δήμαρχος 
Αμαρουσίου με τον
τοπικό ΣΥΡΙΖΑ

Άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα στο δή-
μαρχο Αμαρουσίου, κο Θεόδωρο Αμπα-
τζόγλου και τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ είχαμε 
αυτές τις ημέρες, με αφορμή την προστα-
σία του Δάσους Συγγρού. Για «χυδαιότη-
τες» από «κομματικούς εγκάθετους εντός 
κι εκτός του Δήμου Αμαρουσίου» κά-
νει λόγο ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπα-
τζόγλου, απαντώντας με ευθεία επίθεση 
στην κοινή ανακοίνωση των ΟΜ ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ανατολικού και Δυτικού Αμαρου-

σίου, για το σοβαρό θέμα που έχει προ-
κύψει με το κτήμα Συγγρού, μετά τις 
καταγγελίες του αντιδημάρχου, Στέφα-
νου Τσιπουράκη. Χαρακτηριστικά, ο δή-
μαρχος ανέφερε: «Η δημοτική αρχή του 
Δήμου Αμαρουσίου δεν θα απαντήσει σε 
καμία χυδαιότητα που γράφεται και λέγε-
ται από εγκάθετους κομμάτων εντός και 
εκτός του Δήμου και που εξυπηρετεί ξέ-
να συμφέροντα από αυτά του Μαρουσι-
ώτικου λαού».

Μ
ε την προοπτική να αναπλα-
στεί και να μετατραπεί σε 
έναν από τους πλέον εντυπω-
σιακούς χώρους της Αττικής, 

το εμβληματικό Θέατρο Πέτρας στην Πε-
τρούπολη εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάπτυ-
ξης με χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, όπως μας αποκάλυψε ο δήμαρχος της 
πόλης, κος Στέφανος Βλάχος. 

«Μετά την πλήρη κυριότητα του χώρου 
από το Δήμο μας -μέχρι πριν ένα χρόνο 
ήταν δασικός- επισημοποιήθηκε και ανακοι-
νώθηκε από το ταμείο ανάκαμψης η χρημα-
τοδότηση με 7 εκατομμύρια ευρώ, για την 
ανάπλαση του θεάτρου και του περιβάλ-
λοντος χώρου. Μαζί με το καμίνι, που ήδη 
αναπλάθεται, θα μεταβληθεί σε έναν από 
τους πλέον εμβληματικούς χώρους του λε-
κανοπεδίου», ήταν τα λόγια του κου Βλάχου.

Δήμος Πετρούπολης: 7 εκατ. ευρώ  
για την ανάπλαση του Θεάτρου Πέτρας 

Οι δημότες προτείνουν τα μεγάλα έργα του Γαλατσίου 

Καταγγέλλει 
εμπρησμό και 
έχει στοιχεία 
ο δήμαρχος 
Παπάγου-
Χολαργού 
Άκρως αποκαλυπτικό είναι το βί-
ντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, κος 
Ηλίας Αποστολόπουλος, για την 
πυρκαγιά που ξέσπασε πρόσφατα 
στο λόφο Τσακού.  
Συγκεκριμένα, στο βίντεο που είναι 
από κάμερα στο εργοτάξιο της περι-
οχής, φαίνεται, όπως είπε, ξεκάθαρα 
ότι πρόκειται για εμπρησμό. Σύμφω-
να με τις εικόνες, ένας μαυροντυμέ-
νος άνδρας φαίνεται να πηγαίνει 
προς το δέντρο, πίσω από το όχημα 
του δήμου και στη συνέχεια ξεσπά η 
φωτιά στο σημείο αυτό, όπου επίσης 
βρέθηκε γκαζάκι.
Το βίντεο αλλά και μήνυση κατά πα-
ντός υπευθύνου θα κατατεθούν άμε-
σα στην αστυνομία, όπως ανέφερε ο 
δήμαρχος. Παράλληλα, ζήτησε σε 
περίπτωση που κάποιος περαστικός 
αντιλήφθηκε κάτι σχετικό με το πε-
ριστατικό να επικοινωνήσει στο τη-
λέφωνο 695 1780959.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την 
άμεση επέμβαση της Δασοπροστα-
σίας Παπάγου-Χολαργού (ΔΑΠΑ-
ΧΟ) και του Δήμου, οι φλόγες σβή-
στηκαν γρήγορα. 
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Τέλος στην  
ταλαιπωρία ετών 
των μαθητών των Ερυθρών 

Αλλάζει «πίστα» ο Δήμος Καλλιθέας 
Ο Δήμος Καλλιθέας εξασφάλισε την ένταξη του σημαντικού έργου 
«Oλοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναβαθμίζοντας το στόλο του με δέκα 
συνολικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα.
Αναλυτικότερα, ο Δήμος Καλλιθέας θα ενισχυθεί με:
 Τρία ηλεκτρικά λεωφορεία (29 επιβαινόντων με θέση ΑμεΑ + τον οδηγό).
  Δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα Ειδικών Χρήσεων Μικρά Φορτηγά (Tύπου 
Pick up-Tipper με ψηλά στεγανά πλαϊνά).
 Δύο ηλεκτροκίνητα επιβατικά οχήματα τύπου SUV πέντε (5) θέσεων. 
 Ένα ηλεκτροκίνητο όχημα οδοκαθαρισμού (Πλυστικό).
 Ένα ηλεκτροκίνητο όχημα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο).
 Ένα ηλεκτροκίνητο μικρό φορτηγό πολλαπλών χρήσεων (ανατρεπόμενο).
 Έξι Σταθμούς Φόρτισης (AC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 22kW).
 Tέσσερις Σταθμούς Φόρτισης (DC ελάχιστης ονομαστικής ισχύος 40kW).
 Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων και Φορτιστών. 
 Μία Μεταφερόμενη Υβριδική Μονάδα Αποθήκευσης Ενέργειας. 
Η  χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στα €2,947.924,31.

Επίθεση «μυστήριο»  
στο Δημαρχείο Αιγάλεω 

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττι-
κής Γ. Πατούλη στη Δημοτική Ενότητα Ερυ-
θρών, η Ένταξη της Πράξης «Κτιριακό Συ-
γκρότημα Γυμνασίου της ΔΕ Ερυθρών του 
Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ανακατασκευή 
για αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 
υφιστάμενου κτηρίου» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Οι Ερυ-

θρές είναι το Βορειότερο σημείο της Δυτι-
κής Αττικής και το Γυμνάσιο είχε διακόψει 
τη λειτουργία του από το 2015, λόγω σοβα-
ρών θεμάτων στατικής επάρκειας και επι-
κινδυνότητας.

Το έργο περιλαμβάνει την ανακατα-
σκευή, αποκατάσταση και επαναλειτουρ-
γία υφιστάμενου κτηρίου, που στεγάζεται 

σε 2 κτήρια. Το Κτήριο 1 είναι διώροφο 
και στεγάζει αίθουσες και γραφεία, ενώ 
το κτήριο 2 είναι Γυμναστήριο με βοηθη-
τικούς χώρους. Το οικόπεδο όπου βρίσκε-
ται το κτήριο είναι εμβαδού 47.540,90 τ.μ. 
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται 
μόνο οι απολύτως απαραίτητες εργασίες 
στον άμεσο χώρο επαφής με το κτήριο του 

Γυμνασίου και τις προσβάσεις προς αυτό. 
Θα πραγματοποιηθούν επιπλέον επεμβά-
σεις στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου 
1 και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκατα-
στάσεις, ενώ στο κτήριο και τον περιβάλ-
λοντα χώρο, επίσης, λαμβάνονται μέτρα για 
την κυκλοφορία και την απρόσκοπτη κίνη-
ση των ΑΜΕΑ.

Άνανδρη επίθεση χωρίς 
προηγούμενη προειδοποί-
ηση δέχτηκε το Δημαρχείο 
Αιγάλεω τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Παρασκευής, 
όπως τόνισε ο δήμαρχος της 
πόλης Γιάννης Γκίκας. 
Σύμφωνα με το δήμαρχο, 
οι δράστες (άγνωστο αν 
ήταν δύο ή τρεις) προκά-
λεσαν μεγάλες υλικές ζη-
μιές εξωτερικά του ισογείου 
και στην είσοδο του κτηρί-

ου, ενώ επιτέθηκαν λεκτικά 
και στον υπάλληλο φύλα-
κα, ο οποίος βρισκόταν στο 
χώρο της εισόδου.
«Ο Δήμος Αιγάλεω κατα-
δικάζει απερίφραστα την 
αναίτια επίθεση. Οποιαδή-
ποτε μορφή βίας δεν μπορεί 
να είναι ανεκτή», σημείωσε 
μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας.
Ανακοίνωση συμπαράστα-
σης εξέδωσε και Η ΚΕΔΕ.

128 «κόκκινα» 
και «κίτρινα» 
κτήρια στο Δήμο 
Παλλήνης
Οι αυτοψίες στις καμένες περιοχές του 
Δήμου Παλλήνης από κλιμάκια του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
έδειξαν μέχρι στιγμής ότι υπάρχουν 128 
«κόκκινα» και «κίτρινα» κτήρια.

Συγκεκριμένα, ο Ιερός Ναός Αγίου 
Γεωργίου Νέας Παλλήνης κάηκε 
ολοσχερώς.

71 κτήρια κρίθηκαν κόκκινα, 
ακατάλληλα προς χρήση. Πρόκειται για 
κατοικίες, επιχειρήσεις και αποθηκευτικούς 
χώρους.

56 κτήρια κρίθηκαν κίτρινα. Είναι 
προσωρινά ακατάλληλα και χρήζουν άμεσης 
επισκευής.

Τέλος, 43 κτήρια κρίθηκαν πράσινα, 
δηλαδή χρήζουν κάποιας επιδιόρθωσης.
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Village Cinemas:
Αλλάζουν χέρια 
Περίπου στα 20 εκατ. ευρώ αναμένεται 
να διαμορφωθεί, σύμφωνα με 
πληροφορίες, το τίμημα για την 
πώληση των Village Cinemas στην 
Ελλάδα, συμφερόντων μέχρι πρότινος 
της ΔΕΜΚΟ Α.Ε. του επιχειρηματία, 
Δημήτρη Κοντομηνά. 
Προτιμητέος επενδυτής στη διαδικασία 
που κινεί η Eurobank αναμένεται να 
αναδειχθεί ο όμιλος Antenna.  
Αρχικό ενδιαφέρον για την απόκτηση 
της Village και των κινηματογραφικών 
αιθουσών που αυτή διαχειρίζεται, 
είχαν επιδείξει η Deca Investments, 
ένα fund Αυστριακών συμφερόντων, 
το SMERemediumCap, fund με 
επικεφαλής τον Νίκο Καραμούζη, 
καθώς και ο όμιλος ANT1.

TODAY  PRESSFR
EE

Πάνω από το 20% των καυσίμων που διακινού-
νται σήμερα στην ελληνική αγορά, εκτιμάται πως 
είναι λαθραία ή νοθευμένα με διαλύτες, με μόλις 
το 6%-7% των πρατηρίων της χώρας να υπολογίζε-
ται πως είναι υπαίτια για την παραβατικότητα, που 
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, στε-
ρώντας πολύτιμα έσοδα από το κράτος.

Στην καταγγελία αυτή προέβη την Τετάρτη ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρα-
τηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ) και 
της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝ.
ΒΕ.Θ), Θέμης Κιουρτζής, σύμφωνα με τον οποίο 
το κόστος της παραβατικότητας που σχετίζεται με 
τα καύσιμα για το ελληνικό κράτος, κυρίως λόγω 
διαφυγής φόρων, υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 
περίπου 700 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς να απο-
κλείεται να φτάνει ακόμα και στο 1 δισ. ευρώ. Έσο-
δα που αν κατέληγαν στα δημόσια ταμεία, υπο-

στήριξε, θα μπορούσαν να μειωθούν φόροι, προς 
όφελος των καταναλωτών.

Πώς γίνεται η νόθευση
Σύμφωνα με τις καταγγελίες από το σύστημα 
εισροών-εκροών που κατέστη υποχρεωτικό στα 
αστικά κέντρα το 2013 και στην υπόλοιπη χώρα 
το 2014, αλλά είναι τόσο διαβλητό, ώστε αδυνα-
τεί να καταγράψει τις παραβατικές συμπεριφορές.

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν σήμερα πε-
ρίπου 35 διαφορετικά συστήματα εισροών-ε-
κροών, τα οποία εγκαθίστανται από ιδιωτικές 
εταιρείες αντί για ένα ενιαίο, γεγονός που διευ-
κολύνει την παραβατικότητα. Δεδομένου ότι το 
σύστημα δεν παρακολουθεί όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι δεν είναι αδιά-
βλητο, τα στοιχεία αυτά είναι στην πραγματικό-
τητα πλασματικά.

Και ακριβά, και νοθευμένα...

Πλήγμα στην πειρατεία 

Χαμόγελα
για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου 
για την εξυγίανση των Ναυπηγείων 
Ελευσίνας, ενώ μετά την επικύρωση 
θα ακολουθήσει η δικαστική μάχη της 
εξυγίανσης.
Πέρα από τις άμεσες θέσεις εργασίας 
και το δημοσιονομικό θετικό πρόσημο 
-συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. 
ευρώ κατά τα επόμενα 25 έτη-, η 
επανεκκίνηση της λειτουργίας των 
Ναυπηγείων Ελευσίνας εκτιμάται θα 
ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική 
οικονομία, διοχετεύοντας σε εγχώριους 
προμηθευτές και στην ευρύτερη 
ελληνική βιομηχανία κεφάλαια 
ύψους 1,6-1,8 δισ. ευρώ. Η συμφωνία 
Εξυγίανσης των Ναυπηγείων, 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα 
βιώσιμο μοντέλο επανεκκίνησης, 
προβλέπει μεταξύ άλλων άμεση 
επένδυση 100 εκατ. δολαρίων, 
διασφάλιση των 600 θέσεων 
εργασίας, αποζημιώσεις ύψους 13,4 
εκατ. ευρώ -αποπληρωμή του 100% 
των υπόλοιπων οφειλών προς τους 
εργαζόμενους-, δημιουργία 1.400 νέων 
θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια, 
καθώς και επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. 
ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο (άμεσοι 
και έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές 
εισφορές) κατά τα επόμενα 25 έτη.

Μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περίμενε 
τους κατόχους πειρατικής συνδρομητικής 
τηλεόρασης την Τετάρτη 20 Ιουλίου, καθώς 
οι περισσότεροι από αυτούς δεν κατάφεραν 
να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Μα-
κάμπι Χάιφα-Ολυμπιακός για τον 2ο προ-
κριματικό γύρο του Champions League.

Η αιτία; Κατόπιν συντονισμένης επι-
χείρησης των αρμόδιων Αρχών, «έπεσαν» 
σχεδόν όλες οι πειρατικές συνδέσεις συν-
δρομητικής τηλεόρασης, και μάλιστα, στο 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με στελέχη της τηλεπικοινω-
νιακής αγοράς που παρακολουθούν τη σχε-

τική διαδικασία, μετέφεραν στη στήλη ότι 
οι εγχώριοι πάροχοι συνδρομητικής τηλε-
όρασης, όπως η Cosmote, οι NOVA-Wind 
και η Vodafone, σε συνεργασία με τις αρμό-
διες Αρχές, εμφανίζονται διατεθειμένοι να 
επιφέρουν σημαντικό «πλήγμα» στην πει-
ρατεία.

Πόσοι είναι οι παράνομοι συνδρομη-
τές στη χώρα μας; Ορισμένοι αναλυτές τους 
τοποθετούν μεταξύ 200.000-300.000, ενώ 
άλλοι έως 400.000. Το θέμα της πειρατείας 
επανήλθε πριν από μερικό διάστημα στην 
επικαιρότητα, όταν η Ελληνική Αστυνομία 
ανακοίνωσε ότι εξιχνιάστηκαν άλλες δύο 

υποθέσεις για παράβαση των νομοθεσιών 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγ-
γελμα και περί προστασίας συνδρομητι-
κών υπηρεσιών κατ’ εξακολούθηση. 

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατάστη-
μα σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν δύο αποθηκευτι-
κά μέσα.

Παράλληλα, σε ηλεκτρονικό υπολογι-
στή διαπιστώθηκε η ύπαρξη εφαρμογής 
για δυνατότητα θέασης συνδρομητικών 
καναλιών, χωρίς νόμιμη συνδρομή, καθώς 
και πίνακας διαχείρισης (panel) συνδρομη-
τών, με 31 ενεργούς συνδρομητές.

NIKE: Νέος
προσανατολισμός
και λουκέτα 
Στο κλείσιμο ενός ακόμα καταστήματος 
του δικτύου της προχώρησε πρόσφατα 
η Nike Retail Ελλάς ΜΕΠΕ, στο 
πλαίσιο της νέας στρατηγικής της που 
επικεντρώνεται στα ψηφιακά κανάλια, 
τα δικά της καταστήματα και σε μερικούς 
στρατηγικούς συνεργάτες λιανικής.
Η εταιρεία αποφάσισε τη διακοπή 
λειτουργίας του υποκαταστήματός της 
στην Ξάνθη, με ισχύ εδώ και λίγες 
εβδομάδες (30.6.2022). Υπενθυμίζεται 
ότι μέσα στο 2022 είχε κατεβάσει ρολά 
και το κατάστημα στο εμπορικό κέντρο 
Mare West, στην Κόρινθο.
Σχετική απόφαση είχε λάβει η γενική 
συνέλευση (με ισχύ από 28.2.2022). 
Εντωμεταξύ, η εταιρεία εγκαινίασε το 
ανανεωμένο store concept Nike Live 
πριν από δέκα ημέρες περίπου, στο 
εμπορικό κέντρο The Mall Athens.
Πρόκειται για το νέο concept λιανικής 
που δίνει έμφαση στις premium 
ψηφιακές και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες.
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Μετρό Πειραιά:
Στην τελική ευθεία 
Όλο και πιο κοντά πλησιάζει η «μεγάλη στιγμή» για την πό-
λη του Πειραιά. H Αττικό Μετρό και η ανάδοχος κοινοπρα-
ξία καταβάλουν προσπάθειες για την παράδοση των σταθ-
μών «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο» στις 
αρχές του φθινοπώρου, με το πιο αισιόδοξο σενάριο να ανα-
φέρεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η παράδοση των σταθμών 
βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σήμερα κλείνουν προ-
σωρινά οι σταθμοί «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και 
«Νίκαια», προκειμένου να διεξαχθούν δοκιμαστικά δρομο-
λόγια από την «Αγ. Μαρίνα» μέχρι το «Δημοτικό Θέατρο», 
με τον ΟΑΣΑ να προχωρά παράλληλα στη δημιουργία της 
λεωφορειακής γραμμής «Χ50 Αγ. Μαρίνα-Νίκαια», για να 
καλύψει τις ανάγκες των επιβατών.  

Καταργούνται
οι ενδιάμεσες εκπτώσεις 
Ο εμπορικός κόσμος το ζητούσε εδώ και αρκετά χρόνια. Τελι-
κά, με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης καταργούνται 
οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέρ-
γεια προσφοράς ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει 
το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστη-
μα. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, «κα-
ταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπε-
ται η διενέργεια προσφοράς ειδών, των οποίων η ποσότητα 
υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κά-
θε κατάστημα». Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια 
των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η πα-
ροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται α) χειμερι-
νές εκπτώσεις από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέ-
χρι το τέλος του Φεβρουαρίου και θερινές εκπτώσεις από τη 
δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Καταργείται το «κυνήγι»
του εγγυητή 
Τη δυνατότητα του δανειστή να στραφεί κατά του εγγυητή δα-
νείου, ανεξάρτητα αν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια εξόφλησης 
από τον βασικό δανειολήπτη (πρωτοφειλέτη), «καταργεί», επί 
της ουσίας για πρώτη φορά, δικαστική απόφαση που εκδόθηκε 
από το Ειρηνοδικείο Καλύμνου. Ουσιαστικά δηλαδή, οι τράπε-
ζες υποχρέωναν τους εγγυητές να υπογράφουν πως μπορούν 
να παρακάμψουν τον οφειλέτη και να στραφούν κατευθείαν 
εναντίον τους και να διεκδικήσουν τα χρήματα, ανεξάρτητα αν 
είχαν εξαντλήσει τα περιθώρια είσπραξης του δανείου από τον 
βασικό οφειλέτη. Με τον τρόπο αυτό όμως, κρίνει η δικαστική 
απόφαση, η εγγύηση έχει χάσει το νόημά της, μιας και ο εγγυ-
ητής έχει καταστεί, από την υπογραφή κιόλας της σύμβασης, 
οφειλέτης της συγκεκριμένης σύμβασης, χωρίς μάλιστα να το 
γνωρίζει. Η απόφαση αυτή θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, 
καθώς είναι η πρώτη φορά που χαρακτηρίζει καταχρηστικό 
τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από την ένσταση διζήσε-
ως, δηλαδή το δικαίωμα του τελευταίου να αποκρούσει την κα-
ταβολή της οφειλής από εκείνον μέχρι ο δανειστής -η τράπεζα- 
να στραφεί πρώτα στον πρωτοφειλέτη. 

Προαστιακός: Από τα Άνω Λιόσια στα Μέγαρα 
Για το τέλος αφήσαμε και τα 
ευχάριστα νέα για τους κατοίκους της 
Δυτικής Αττικής. Έως τον Αύγουστο, 
ο ΟΣΕ θα προκηρύξει την επέκταση 
του Προαστιακού από τα Άνω Λιόσια 
στα Μέγαρα, αρχικού προϋπολογισμού 
85 εκατ. ευρώ. Το έργο θεωρείται 
σημαντικό, λόγω της ραγδαίας 
ανάπτυξης του Θριάσιου Πεδίου, 
αλλά και της ανάγκης σύνδεσης της 
Ελευσίνας με μέσο σταθερής τροχιάς. 

Η γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια 
προαστιακού τύπου και θα συνδέει 
τη Δυτική Αττική με το βασικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Ειδικότερα, πρόκειται για μια νέα 
γραμμή προαστιακού σιδηροδρόμου, 
μήκους 36 χλμ., που θα ξεκινά από 
τα Άνω Λιόσια, θα περνά από τον 
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και θα 
τερματίζει στα Μέγαρα. 
Παράλληλα, θα αξιοποιεί και την παλιά 
μετρική γραμμή, η οποία έχει τεθεί 
εκτός λειτουργίας εδώ και περίπου 15 
χρόνια. 

«ΒΟΥΛΙΆΖΕΙ» ΚΆΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΆ 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΆ ΆΓΟΥΔΗΜΟΥ 

Στο σφυρί μεζονέτα στη Βουλαγμένη και ακίνητο στην καλντέρα Σαντορίνης

Ήταν το 2018 όταν έφυγε από τη ζωή ο εφοπλιστής Μάκης 
Αγούδημος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είδε την αυτοκρατο-
ρία που έχτισε στη θάλασσα να βουλιάζει υπό το βάρος της οι-
κονομικής κατάρρευσης, συμπαρασύροντας στη στεριά σχεδόν 
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που είχε αποκτήσει από την 
επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Αυτή την «τρικυμία» των ηλεκτρονικών σφυριών φαίνεται 
να μην γλίτωσε ούτε η κόρη του, Θάλεια (Νταλιάνα), το όνο-
μα της οποίας είχε δοθεί σε ένα από τα πλοία της άγονης γραμ-
μής, που αποτελούσαν κάποτε μέρος του στόλου της ναυτιλιακής 
εταιρείας του εφοπλιστή.  Στις 8 Σεπτεμβρίου είναι προγραμμα-
τισμένο να χτυπήσει το σφυρί για μια μεζονέτα, 3 θέσεις στάθ-
μευσης και μια αποθήκη στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα κατασχέθηκαν για οφειλή της 

Θάλειας Αγούδημου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 450.000 
€ και αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης οφειλής της τάξεως 
των 3.056 εκατ. ευρώ, ενώ τη διαδικασία επισπεύδει η Intrum 
Hellas.

Πρόκειται για μια μεζονέτα, η οποία αναπτύσσεται σε 2 
στάθμες και πιο συγκεκριμένα στον τέταρτο και τον πέμπτο όρο-
φο ενός πολυώροφου κτηρίου, που βρίσκεται σε οικόπεδο συ-
νολικής επιφάνειας 2.852,20 τ.μ. με πρόσοψη στην οδό Ισμή-
νης, στην οδό Δαιδάλου και στη λεωφόρο Αλ. Παναγούλη στη 
Βουλιαγμένη. Επίσης, στις 14 Δεκεμβρίου έχει προγραμματι-
στεί ένας ακόμα πλειστηριασμός, ο οποίος στρέφεται εναντίον 
της συζύγου του Μάκη Αγούδημου, Ανθής Μαρίνας, και αφο-
ρά σε μια υπόσκαφη κατοικία με εξαιρετική θέα στην Καλντέρα, 
στον παραδοσιακό οικισμό της Οίας, στη Σαντορίνη.



ΚΡΙΟΣ
Κρατηθείτε και εφαρμόστε αυτά που σχεδιά-
ζετε με σύνεση και θα μπορείτε να προωθήσε-
τε τα οικονομικά σας σχέδια, αλλά και τα επαγ-
γελματικά. Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις και 
οι επαφές με άτομα του επαγγελματικού σας το-
μέα θα είναι άφθονες και από εσάς εξαρτάται 
εάν θα είναι προς όφελός σας. Σκεφτείτε καλά 
πριν αποφασίσετε να κάνετε αλλαγή πλεύσης 
και εγκαταλείψετε την υπάρχουσα σχέση σας, 
γιατί μετά δε θα υπάρχει γυρισμός. 

ΤΑΥΡΟΣ
Οι δυσκολίες του οικονομικού τομέα θα ξεπε-
ραστούν με προνοητικότητα. Εξάλλου, δεν θα 
λείψουν από δίπλα σας άτομα που είναι πρόθυ-
μα να σας καταλάβουν και να σας βοηθήσουν. 
Λάθη τακτικής που θα προκαλέσουν ανεπιθύ-
μητες περιπλοκές, είναι σκόπιμο να τα απο-
φύγετε. Μην αφήσετε στιγμές ψυχολογίας να 
ταρακουνήσουν τη σχέση σας ή αφήνετε τα οι-
κονομικά προβλήματα να μπαίνουν ανάμεσά 
σας, μειώνοντας την επικοινωνία σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Χωρίς να εξακριβώνετε πηγές, μην παρασύ-
ρεστε από φήμες και κουτσομπολιά. Δεχθεί-
τε τους συνεργάτες σας με τα προτερήματα και 
τα ελαττώματά τους, όπως σας δέχονται και αυ-
τοί. Απομακρυνθείτε διακριτικά από άτομα που 
βλέπετε ότι αναμοχλεύουν το παρελθόν σας. 
Μην αφήσετε εμμονές ή παλιά προβλήματα 
να σας καταβάλουν. Γίνετε λίγο πιο ενεργητι-
κοί στη λήψη αποφάσεων της σχέσης σας και 
μην αναγκάζετε το σύντροφό σας να αποφασί-
ζει μόνο αυτός και για τους δυο σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, χωρίς να κρα-

τάτε το θυμό μέσα σας. Προσπαθήστε να εξο-
μαλύνετε τις σχέσεις με τους οικείους σας και 
μην φτάνετε στα άκρα. Φανείτε ανεκτικοί σε 
ό,τι αφορά συμπεριφορές άλλων που δεν σας 
αρέσουν. Αφού ανήκετε σε αυτόν τον πλανή-
τη, προσαρμοστείτε στο κλίμα που επικρατεί. 
Μην δημιουργείτε αντιθέσεις και αντιπαραθέ-
σεις για να εδραιώσετε αυτά που θέλετε. Και-
νούριες εργασίες που θα εμφανιστούν, ίσως 
αλλάξουν το πρόγραμμά σας.

ΛΕΩΝ
Ανανεώστε το στυλ σας και θα νιώσετε πολύ 
καλύτερα απ’ ό,τι πιστεύετε. Χρησιμοποιήστε 
τις γνώσεις που έχετε για να λύσετε κάποιο 
επαγγελματικό πρόβλημα. Ενδιαφερθείτε 
για τα προβλήματα των φίλων σας και βοη-
θήστε τους αν μπορείτε. Δώστε προσοχή σε 
θέματα που αφορούν αλλαγές στην καριέρα 
σας. Δεν είναι κακό να δείξετε το θαυμασμό 
που νιώθετε για κάποιους ανθρώπους. Φλερ-
τάρετε για να νιώσετε περισσότερο γοητευτι-
κοί. Εάν κάποιοι επιμένουν να σας βοηθή-
σουν, υποχωρήστε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Με καλή διάθεση θα περάσετε καλά, όπου 
και αν αποφασίσετε να πάτε. Εάν δείχνετε τον 
εκνευρισμό σας και χάνετε την ψυχραιμία σας, 
θα δυσκολέψετε τις καταστάσεις. Ασυνεννοησία 
με συγγενικό σας πρόσωπο θα σας κάνει να εί-

στε επιφυλακτικοί. Μην σπαταλάτε την ενέρ-
γειά σας για να καλύψετε τις ανάγκες των άλ-
λων. Δεν κερδίζετε τίποτα αν αφήνετε να σας 
παρασύρει η αναποφασιστικότητά σας. Βάλτε 
σε πρώτη θέση τα επαγγελματικά σας, αξιοποι-
ώντας τα ταλέντα σας.

ΖΥΓΟΣ
Βρείτε τρόπους να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και 
να ηρεμήσετε ψυχολογικά, αξιοποιώντας τις ευ-
καιρίες που υπάρχουν για αλλαγή στη ζωή σας, 
ξεκινώντας πρώτα από τον έλεγχο των οικονο-
μικών σας. Τα προβλήματα που έχετε σε συναι-
σθηματικό επίπεδο δεν σας αφήνουν να κρίνε-
τε σωστά, όμως, τίποτα δεν γίνεται εύκολα ή 
γρήγορα και αν δεν στηριχτείτε στις δικές σας 
δυνάμεις. Ηρεμήστε, ξεκουραστείτε και προ-
γραμματίστε τις δραστηριότητές σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι προσφορές στο συναισθηματικό τομέα εί-
ναι πολλές, αλλά ό,τι σας ενδιαφέρει δεν σας 
ικανοποιεί. Αποφύγετε διαφωνίες με φίλους 
και αγαπημένα πρόσωπα, γιατί μόνο με ηρε-
μία θα καταφέρετε να δείτε ποιοι δεν θέλουν 
τίποτα να δώσουν ή ίσως δεν μπορούν. Κάντε 
απολογισμό και θα διαπιστώσετε, ακόμα και 
αν αγχωθείτε ή πιεστείτε, πως δεν είστε εσείς 
αυτοί που ανήκουν τους χαμένους. Εάν, όμως, 
περιμένετε το ίδιο και από τους άλλους, θα δυ-
σαρεστηθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μια ερωτική περιπέτεια έρχεται για να ενισχύ-
σει την αισιοδοξία σας. Ίσως ένα ταξίδι μαται-
ωθεί ή μια συμφωνία καθυστερήσει, αλλά θα 
σας γίνει μια σημαντική πρόταση συνεργασί-
ας και θα πρέπει να αποβάλετε το άγχος, γιατί 
επηρεάζει τη μαχητικότητά σας. Η επικοινωνία 
σας αρχίζει να καλυτερεύει, όμως, προσπαθή-
στε να μείνετε μακριά από παρατυπίες και λάθη 
που θα έχουν αντίκτυπο στα σχέδιά σας και κά-
ντε συνετούς οικονομικούς χειρισμούς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οικογενειακά προβλήματα έρχονται στο προ-
σκήνιο, φέρνοντας τα πάνω κάτω και τα απο-
τελέσματα θα είναι ανάλογα με τη στάση που 
θα κρατήσετε και τη συμπεριφορά σας. Επιλέξ-
τε τις γνωριμίες σας και μην παίρνετε βιαστικές 
αποφάσεις. Όσοι δεν σας κάνουν, αφήστε τους. 
Μην επιμένετε να τους εξηγήσετε αυτά που δεν 
καταλαβαίνουν. Μετατρέψτε το άγχος σε δημι-
ουργικές δραστηριότητες και όχι σε διαφωνίες 
με ανθρώπους που μπορούν να φανούν χρήσι-
μοι στους στόχους, που έχετε επιδιώξει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Προγραμματίστε σήμερα επαγγελματικά ταξίδια 
που θα φέρουν καρπούς αργότερα. Η ανασφάλεια 
σας για το μέλλον θα χτυπάει κόκκινο, όμως, μην 
πτοείστε γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη, 
αλλά παροδική. Προτιμήστε να διατηρήσετε ό,τι 
έχετε με σύνεση και όχι παρασυρόμενοι από ψεύ-
τικες υποσχέσεις και ελπίδες και η τύχη θα σας χα-
μογελάσει και πάλι. Δεχθείτε προσκλήσεις, απο-
φύγετε να διασκορπιστείτε σε πολλά ενδιαφέροντα 
και μείνετε συγκεντρωμένοι στους στόχους σας.

ΙΧΘΥΣ
Έρωτες του παρελθόντος έρχονται να αναστατώ-
σουν τη ζωή σας, όσοι από εσάς είστε δεσμευμένοι, 
με σκοπό να σας αποπροσανατολίσουν. Θα σας ξυ-
πνήσουν αναμνήσεις και θα κινήσουν εκ νέου το 
ενδιαφέρον σας, σπρώχνοντάς σας σε σκέψεις που 
δεν θα θέλετε να αποκαλυφθούν. Οι εμπειρίες σας 
και τα κρυμμένα σας συναισθήματα έχουν αφήσει 
τα σημάδια τους, όμως, δεν πρέπει να αφεθείτε 
άνευ όρων, μόνο και μόνο γιατί πιστεύετε ότι έτσι 
θα γίνει η ζωή σας πιο ενδιαφέρουσα.  

Αποφύγετε νέα ξεκινήματα ή υπογραφές συμβολαίων τις πρώτες τρεις μέρες, αλλά συλλέξτε πληροφορίες που θα 
σας φανούν χρήσιμες. Στις 5 ο Ερμής περνάει στην Παρθένο και θα μπορείτε να εστιάσετε στις ιδέες σας και να τις 
κάνετε πράξεις. Επεξεργαστείτε δεδομένα και αναθεωρήστε ό,τι δεν προχωράει. Με σωστή οργάνωση και μεθοδι-
κότητα μπορείτε να πετύχετε ευνοϊκά αποτελέσματα. Βάλτε σε τάξη τα συναισθήματά σας, αφήνοντας στην άκρη 
πάθη που οδηγούν σε λάθη. 

Aναθεωρήστε ό,τι δεν προχωράει...

STAR WARS/30/7-5/826
Από τη

Άντα Λεούση

Αριθμολόγος  
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
με δυνατότητα πρόβλεψης και μέσω εφαρμογής:
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ρόσω ολοταχώς για την πολιτική ανατα-
ραχή βαδίζει η Ιταλία, μετά την παραί-
τηση Ντράγκι. Σύμφωνα με πρόσφατο 
γκάλοπ της εταιρίας Swg, το ακροδεξιό 

κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», με επικεφαλής την 
Τζόρτζια Μελόνι, είναι πρώτη πολιτική δύναμη στην 
πρόθεση ψήφου των Ιταλών. Και κάπως έτσι η Με-
λόνι φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί για την πρώ-
τη θέση στις εκλογές. Εκτός, όμως, από την εκλογική 
νίκη, η Ιταλίδα πολιτικός μοιάζει να έχει «κλειδώσει» 
ήδη τη στήριξη του Ματέο Σαλβίνι και της Λίγκας 
του Βορρά και του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ποια είναι 
Η 45χρονη Τζόρτζια Μελόνι γεννήθηκε και μεγά-
λωσε σε μία εργατική συνοικία της Ρώμης, την Γκαρ-
μπαρέλα. Η μητέρα της καταγόταν από τη Σικελία 
και ο πατέρας της από τη Σαρδηνία. Σε ηλικία 11 
ετών αναγκάστηκε να ζήσει σε μονογονεϊκή οικο-
γένεια, καθώς οι γονείς της χώρισαν. Εργαζόταν ως 
δημοσιογράφος σε εφημερίδες και περιοδικά, όμως 
λόγω της ενασχόλησής της με την πολιτική, αποχώ-
ρησε σε νεαρή ηλικία από το επάγγελμα.

Σύντροφός της είναι ο δημοσιογράφος και πα-
ρουσιαστής της ιταλικής τηλεόρασης, Αντρέα Τζια-
μπρούνο, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Το 
ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί, καθώς οι δυο τους νιώ-
θουν ήδη «ολοκληρωμένοι» με τη σχέση τους, με την 
μορφή που ήδη έχει. Παρά την εργατική της καταγω-
γή, η γρήγορη ανέλιξή της στην πολιτική ζωή της Ιτα-
λίας είχε ως αποτέλεσμα η Μελόνι να αποκτήσει μια 
συνολική περιουσία που εκτιμάται στα 5.000.000 € 
το 2022, με εισοδήματα αποκλειστικά από την εργα-
σία της ως πολιτικός.

Από μπαργούμαν...
υπουργός του Μπερλουσκόνι
Η πολιτική σταδιοδρομία της Τζόρτζια Μελόνι ξεκι-
νά σε εφηβική ηλικία. Στα 15 της χρόνια εντάχθη-
κε στο «Μέτωπο Νεολαίας», την οργάνωση νεολαί-
ας του Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, σε ηλικία 19 ετών, 
ανέλαβε την ηγεσία της «Φοιτητικής Δράσης», της 
φοιτητικής οργάνωσης της νέας μορφής του ακρο-
δεξιού κόμματος, ενώ εργαζόταν μεταξύ άλλων ως 
μπαργούμαν στο Piper Club, από τα διασημότερα 
νυχτερινά κέντρα της Ρώμης.

To 1998 εξελέγη για πρώτη φορά σε αυτοδιοι-
κητική θέση στην Περιφέρεια της Ρώμης. Λίγο αρ-
γότερα, το 2004, έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος 
της Νεανικής Δράσης, της νεολαίας του «Κοινωνι-
κού Κινήματος».

Στις εκλογές του 2006 η Μελόνι εξελέγη στην 
Κάτω Βουλή της Ιταλίας και έγινε, μεταξύ άλλων, η 
νεαρότερη αντιπρόεδρος του σώματος, στα 31 της 
χρόνια. Εκείνη την εποχή, έκανε τα πρώτα της βήμα-
τα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Το 2008 ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι τη διόρισε υπουργό Πολιτικών Νε-
ολαίας, για να γίνει η νεότερη υπουργός στην ιστο-
ρία της Ιταλίας, ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 2009, το 
Forza Italia του Μπερλουσκόνι συνενώθηκε με την 
Εθνική Συμμαχία και δημιουργήθηκε ο «Λαός της 
Ελευθερίας», με την Μελόνι να αναλαμβάνει την ηγε-
σία της Νέας Ιταλίας, δηλαδή των ενωμένων νεολαί-
ων των δύο παλαιών κομμάτων.

Το 2012, ύστερα από σύγκρουση με τον Μπερ-

λουσκόνι για τις προκριματικές εκλογές, η Μελόνι 
εγκατέλειψε το «Λαό της Ελευθερίας» και μαζί με 
άλλα στελέχη ίδρυσε τους «Αδελφούς της Ιταλίας», 
αλλά παρέμεινε στο δεξιό συνασπισμό και επανεξε-
λέγη βουλευτής, το 2013. H οριστική ρήξη στη σχέ-
ση της με τον «Καβαλιέρε» ήρθε το 2016, όταν η Με-
λόνι, που βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, 
ήταν υποψήφια για το αξίωμα του δημάρχου της Ρώ-
μης και ο Μπερλουσκόνι είχε σχολιάσει ότι ο ρό-
λος εκείνος δεν μπορούσε να συμβαδίσει με τη μη-
τρότητα

Στις εκλογές του 2018 το κόμμα της έλαβε πε-
ρίπου το 4% των ψήφων. Οι «Αδελφοί της Ιταλίας» 
είναι το μοναδικό από τα βασικά κόμματα που δεν 
στήριξαν την κυβέρνηση Ντράγκι και προτίμησαν 
να μείνουν στην αντιπολίτευση, πράγμα που φαίνε-
ται πως είχε θετικό αντίκτυπο, με βάση τα δημοσκο-
πικά δεδομένα που έχουμε σήμερα.

Παράλληλα, η Μελόνι έχει διατελέσει πρόε-
δρος της Συμμαχίας Συντηρητικών και Μεταρρυθ-
μιστών στην Ευρώπη, ενός ευρωπαϊκού κόμματος 
που αυτοχαρακτηρίζεται κεντροδεξιό και εκπροσω-
πείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 55 ευρω-
βουλευτές.

Οι ακραίες θέσεις που 
«τρομάζουν» την Ευρώπη
Η φασίστρια Τζόρτζια Μελόνι είναι αυτή τη στιγμή 
στην Ιταλία η πιο δημοφιλής πολιτικός, ακριβώς με-
τά τον Μάριο Ντράγκι. Από τα 15 της χρόνια στο 
ακροδεξιό Μέτωπο Νεολαίας, το οποίο προέρχεται 
απευθείας από την μουσολινική παράδοση.  Οι ρί-
ζες του κόμματος εντοπίζονται στο ανενεργό, πλέ-
ον, Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα (Movimento Sociale 
Italiano), το οποίο αποτελούσε την «εξέλιξη» του ητ-
τημένου Φασιστικού Κόμματος, σε μια πιο μετριοπα-
θή εθνικιστική μορφή του. 

Συνιδρυτής του κόμματος αυτού ήταν ο Τζόρ-
τζιο Αλμιράντε, θαυμαστής των αντισημιτικών νό-
μων του Μουσολίνι. Από μικρή ηλικία η Μελόνι 
γαλουχήθηκε με την εθνικιστική ιδεολογία. Αναφε-
ρόμενη στον Αλμιράντε πριν από δύο χρόνια, η ίδια 
τον είχε περιγράψει ως «”πατριώτη” που έζησε και 
θα μείνει στην ιστορία για την άνευ όρων αγάπη του 
για την Ιταλία».

Το πρόγραμμα της Μελόνι βασίζεται σε εθνικι-
στικούς  άξονες. Αντιτίθεται στη μαζική μετανάστευ-
ση και στην «ισλαμοποίηση», τόσο της Ιταλίας όσο 
και της Ευρώπης. 

Έχει εκφραστεί κατά των αμβλώσεων, ενώ πα-
ράλληλα δηλώνει αντίθετη στους γάμους ομόφυ-
λων ζευγαριών. Ανήκει στον ευρωσκεπτικιστικό 
χώρο, ωστόσο, προσέχει ώστε να μην αμφισβητεί 
ευθέως ούτε την ΕΕ ούτε και το ευρώ. Συχνά αυτο-
προσδιορίζεται στις ομιλίες της, λέγοντας «είμαι γυ-
ναίκα, είμαι μητέρα, είμαι Ιταλίδα, είμαι χριστιανή 
και δεν θα μου το αφαιρέσετε αυτό», ενώ η αντιμε-
τώπιση των καθημερινών οικονομικών προβλημά-
των έχει έντονη λαϊκιστική οσμή.

Αποδοκιμάζει τις βίαιες πρακτικές άλλων μι-
κρότερων ανοιχτά νεοφασιστικών ομάδων, αλλά 
την ίδια στιγμή, συμπορεύεται με το ακροδεξιό VOX 
στην Ισπανία -τον περασμένο μήνα ταξίδεψε στην 
Ισπανία για να μιλήσει σε συγκέντρωσή του, όπου 
δεν άφησε καμία αμφιβολία για τα πιστεύω της: «Ναι 
στη φυσιολογική οικογένεια. Όχι στα λόμπι LGBT». 

Το διεθνές jet-set κάνει δηλώσεις υπέρ της
διάσωσης του πλανήτη μας, αλλά είναι αυτοί
που σκορπίζουν στην ατμόσφαιρα
το περισσότερο διοξειδίου του άνθρακα!

του Γιώργου Στογιάννου

H ιταλίδα που 
τρομάζει την Ευρώπη 

GIORGIA MELONI
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Π
ραγµατοποιήθηκε στη 
Λίµνη της Βουλιαγµέ-
νης η κλήρωση του νέ-
ου πρωταθλήµατος της 

Super League, που θα ξεκινή-
σει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 
Αυγούστου. Οι πρώτες δύο αγω-
νιστικές δεν έχουν κάποιο ντέρ-
µπι, διότι θα είναι ενδιάµεσα σε 
ευρωπαϊκά παιχνίδια, όµως από 
την 3η αγωνιστική κι έπειτα αρχί-
ζει ο «αγωνιστικός Γολγοθάς» των 
οµάδων.
Για να καταλάβει κανείς τι ση-
µαίνει ο Γολγοθάς, αρκεί να ρί-
ξει µια µατιά στο καλεντάρι της 
φετινής σεζόν, µε τις ιδιαιτερότη-
τες που φέρνει η πραγµατοποίη-
ση του παγκοσµίου κυπέλλου µε-

σούσις της σεζόν. Εξαιτίας αυτού, 
οι 13 αγωνιστικές του πρώτου γύ-
ρου της κανονικής περιόδου θα 
ολοκληρωθούν στα µέσα Νοεµ-
βρίου, λιγότερο από τρεις µήνες 
δηλαδή από την έναρξη του πρω-
ταθλήµατος, ακριβώς πριν από τη 
διακοπή για το Μουντιάλ. Ο δεύ-
τερος γύρος θα ξεκινήσει πριν 
από τα Χριστούγεννα (21-22 ∆ε-
κεµβρίου) και θα τελειώσει στις 
12 Μαρτίου.

Κατόπιν θα αρχίσουν τα πλέι 
οφ και πλέι άουτ, που θα διαρκέ-

σουν κοντά στους δύο µήνες και 
θα κλείσουν την αυλαία στις 14 
Μαΐου 2023.

Τα ντέρµπι της χρονιάς
Το πρώτο ντέρµπι της χρονιάς θα 
διεξαχθεί την 3η αγωνιστική στις 
αρχές Σεπτεµβρίου, όπου ο Άρης 
θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο 
«ντέρµπι της Θεσσαλονίκης», ενώ 
µία εβδοµάδα µετά, την 4η αγω-
νιστική δηλαδή, ο Παναθηναϊκός 
θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Το συ-
γκεκριµένο παιχνίδι µε τα τωρινά 

δεδοµένα θα γίνει κεκλεισµένων 
των θυρών, λόγω των επεισοδίων 
που είχαν λάβει χώρα στον τελικό 
Κυπέλλου µε τον ΠΑΟΚ. Οι «πρά-
σινοι» έχουν καταθέσει έφεση και 
περιµένουν το συντοµότερο την 
απόφαση της επιτροπής.

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε 
να παίξει µε την ΑΕΚ την τέταρτη 
αγωνιστική στις 10 ή 11 Σεπτεµ-
βρίου. Την πρώτη αγωνιστική θα 
παίξει εντός µε τον Ιωνικό και στη 
συνέχεια παίζει εκτός µε ΟΦΗ και 
Λεβαδειακό. Επειδή δεν υπάρχει 

κάποια φάση για το Κύπελλο, θα 
είναι κεκλεισµένων των ντέρµπι, 
εκτός κι αν µειωθεί η ποινή. Ή 
εξαλειφθεί, φυσικά. Αν πέσει στο 
µισό, τότε ο Παναθηναϊκός θα παί-
ξει κόντρα στην ΑΕΚ µε τους οπα-
δούς του στις κερκίδες.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ, 
θα εκτίσει την ποινή µε Παναιτω-
λικό, Ατρόµητο και Λαµία, τους 
οποίους υποδέχεται 1η, 2η και 4η 
αγωνιστική, αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα ντέρµπι του πρώ-
του γύρου της κανονικής περιόδου 
του πρωταθλήµατος είναι: 6η αγω-
νιστική (1-2/10) ΠΑΟΚ-Παναθη-
ναϊκός, 8η αγωνιστική (15-16/10) 
Ολυµπιακός-ΠΑΟΚ, 10η αγωνι-
στική (29-30/10) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, 

Ένα από τα χειρότερα ευ-
ρωπαϊκά βράδια της ιστορί-
ας του βίωσε την Τετάρτη ο 
Ολυµπιακός, που γνώρισε 
την ήττα µε το βαρύ 4-0 από 
τη Μακάµπι Χάιφα και απο-
κλείστηκε από τη συνέχεια 
του Champions League.

 Οι «Πειραιώτες», µετά το 
1-1 του πρώτου αγώνα στο Ισ-
ραήλ, ήθελαν µόνο νίκη στη 
ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκά-
κης», για να συνεχίσουν την 
προσπάθειά τους για είσοδο 
στους οµίλους της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης, 
ωστόσο, πραγµατοποίησαν 
κάκιστη εµφάνιση, συνετρί-
βησαν µε 4-0 από την Ισραη-
λινή οµάδα και σόκαραν τους 
φιλάθλους τους, που γέµισαν 

το φαληρικό γήπεδο και δεν πί-
στευαν τα όσα έβλεπαν στον 
αγωνιστικό χώρο από τους πρω-
ταθλητές Ελλάδας.

Τώρα ο Ολυµπιακός θα 
συνεχίσει στον γ΄ προκριµατι-
κό γύρο του Europa League. 
Εκεί θα αντιµετωπίσει τη Σλό-
βαν Μπρατισλάβας στις 4 και 
11 Αυγούστου, ενώ από τη µε-
ριά της η Μακάµπι Χάιφα θα 
παίξει για την είσοδο στα πλέι 
οφ του Champions League µε 
τον Απόλλωνα Λεµεσού. Οι 
Ισραηλινοί κατάφεραν να αιφ-
νιδιάσουν τους «ερυθρόλευ-
κους» νωρίς στην αναµέτρηση, 
όταν στο 5ο λεπτό η απευθείας 
εκτέλεση φάουλ του Σερί κατέ-
ληξε στην εστία του Βάτσλικ. 
Οι παίκτες του Πέδρο Μαρ-

τίνς δεν µπόρεσαν να αντιδρά-
σουν, ενώ στο β' µέρος ο Πιε-
ρό µε δύο γκολ, στο 61' και στο 
65', «κλείδωσε» το µατς. Ο Φα-
νί στο 87' διαµόρφωσε το απο-
τέλεσµα.

Στο 24ο λεπτό ο Μπουχα-
λάκης, µετά από κόρνερ από 
τα δεξιά, κοντρόλαρε, έκανε 
το σουτ και βρήκε το δρόµο 
προς τα δίχτυα. Όµως ο διαι-
τητής δεν µέτρησε το γκολ, για 
χέρι του Κρητικού µέσου στο 
κοντρόλ. Σηµειώνεται ότι οι 
«Πειραιώτες» έχουν πολλά πα-
ράπονα από την διαιτησία του 
Πολωνού ρέφερι Στεφάνσκι, 
καθώς τον κατηγορούν ότι δεν 
καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του 
Πλάνιτς στο 11', µετά από κεφα-
λιά του Τικίνιο, όπου µάλιστα 

«έχασε» εντελώς τη φάση και 
έδειξε «άουτ». Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς, µετά τη λήξη της αναµέτρη-
σης, ανέλαβε την ευθύνη για το 
σοκαριστικό αποτέλεσµα, µίλη-
σε για µεγάλη αποτυχία, ωστό-
σο, τόνισε πως χρειάζεται δου-
λειά καθώς υπάρχουν ακόµη 
πολλοί στόχοι µέσα στη χρο-
νιά. «O µόνος τρόπος που µπο-
ρείς να αντιδράσεις είναι η δου-
λειά και η δέσµευση. Είναι εις 
γνώση µου τι έχει συµβεί, είναι 
µεγάλη αποτυχία, το µόνο που 
µπορείς να κάνεις είναι να δου-
λέψεις. Λαµβάνω την ευθύνη 
για τα δύο παιχνίδια. Η Μακά-
µπι ήταν καλύτερη και στα δύο 
παιχνίδια από εµάς», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο προπονητής 
των ερυθρόλευκων.

Tα ντέρµπι της σεζόν και η αναµονή της ΑΕΚ για την «OPAP Arena»

Ιστορικός αποκλεισμός για τον Ολυμπιακό

SUPER LEAGUE  
 XΩΡΙΣ ΑΝΑΣΑ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 



11η αγωνιστική (5-6/11) Παναθη-
ναϊκός-Ολυµπιακός, 13η αγωνι-
στική (12-13/11) Ολυµπιακός-Α-
ΕΚ.

 Όσον αφορά την πρώτη αγω-
νιστική του φετινού πρωταθλήµα-
τος, δεν κρύβει κάποιο ντέρµπι, 
επιπλέον, οι τέσσερις σύλλογοι 
που πιθανώς να παίζουν Ευρώπη 
εκείνες τις ηµέρες, θα κάνουν πρε-
µιέρα στο γήπεδό τους.

Συγκεκριµένα, οι...  Big-5 
έχουν βατές αποστολές και οι 
Ολυµπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑ-
ΟΚ και Άρης υποδέχονται εντός 
έδρας τους ΠΑΣ Γιάννινα, Ιωνι-
κό, Παναιτωλικό και Λεβαδεια-
κό αντίστοιχα. Η δε ΑΕΚ, που εί-
χε αιτηθεί να παίξει εκτός την 1η 
αγωνιστική, θα φιλοξενηθεί από 
τη Λαµία.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

Αναλυτικά το 
πρόγραµµα της πρώτης 
αγωνιστικής: 

Άρης-Λεβαδειακός
Ατρόµητος-ΟΦΗ 
Βόλος-Αστέρας Τρίπολης 
Ολυµπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός 
Παναθηναϊκός-Ιωνικός 
Λαµία-ΑΕΚ 

Ραντεβού στο νησί της Μυκόνου έχουν δώ-
σει µεγάλα αστέρια της F1 και του µηχανο-
κίνητου αθλητισµού, στο πλαίσιο του φιλαν-
θρωπικού event της Nazionale Piloti στην 
Ελλάδα που θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου.
H µη Κερδοσκοπική Οργάνωση Nazionale 
Piloti, συµπληρώνει φέτος 40 χρόνια προ-
σφοράς στο κοινωνικό σύνολο και εδώ και 
αρκετά χρόνια οι πιλότοι της F1 στηρίζουν το 
πρόγραµµα του συλλόγου «ΕΛΠΙ∆Α», προ-
σφέροντας µυελό των οστών.

Ο πρίγκιπας του Μονακό Αλβέρτος και 
σπουδαία ονόµατα του µηχανοκίνητου αθλη-
τισµού και της Formula 1, όπως ο Σαρλς Λε-
κλέρκ της Φεράρι, ο δύο φορές παγκόσµι-
ος πρωταθλητής Φερνάντο Αλόνσο, ο Πιερ 
Γκασλί της Scuderia AlphaTauri, ο βετεράνος 
της F1 Τζιανκάρλο Φιζικέλα, ο αγωνοδίκης 
της FIA, Τόνιο Λιούτσι, ο Μαξ Μπιάτζι, θα 
παρευρεθούν στην εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα λίγα 24ωρα µετά το πέρας των υποχρε-

ώσεων των οδηγών, στο πλαίσιο του Grand 
Prix Ουγγαρίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στο χώ-
ρο Kartland, στις 19.00, θα διεξαχθεί επίδει-
ξη δεξιοτεχνίας, ενώ ο φορέας θα ανακοι-
νώσει δράσεις για την οδική ασφάλεια και 
θα παρουσιαστεί app για ηλεκτρονικές συ-
σκευές, µε το οποίο ο χρήστης θα έχει τη δυ-
νατότητα να επικοινωνεί άµεσα µε τις αρχές 
σε περίπτωση ατυχήµατος. Στην παρουσία-
ση θα παρευρεθεί και η βουλευτής της Ν.∆., 
Κατερίνα Μονογυιού. Εν συνεχεία, οι οδηγοί 
θα υπογράψουν κράνη για µοτοσυκλέτες, τα 
οποία θα δοθούν σε επισκέπτες και παιδιά.

Αργότερα, στις 21.00 το βράδυ της 6ης 
Αυγούστου, θα ακολουθήσει δείπνο στο εστι-
ατόριο Santana και prive party µε τον Τζι-
ανκάρλο Φισικέλα να εκτελεί χρέη DJ!

Η Nazionale Piloti θα προχωρήσει σε 
ακόµα µια δράση που θα ανακοινωθεί µεσα 
στη βδοµάδα.

H Nazionale Piloti έρχεται Μύκονο για φιλανθρωπικό σκοπό!

Στην αναµονή η ΑΕΚ για τα 
εγκαίνια της «OPAP Arena»
H «Ένωση» είχε ζητήσει από τη 
Super League να δώσει εκτός 
έδρας το µατς της πρεµιέρας και 
αυτό που «πέφτει» πάνω στην 
αγωνιστική, που οι άνθρωποι της 
οµάδας προσανατολίζονται να γί-
νουν τα εγκαίνια του νέου γηπέ-
δου (Σάββατο 17/9).

Κατόπιν τούτου, αγωνία υπάρ-
χει στις τάξεις των οπαδών της 
οµάδας, σχετικά µε το πότε θα 
µπουν για πρώτη φορά στη Νέα 
Φιλαδέλφεια!

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν τα 
εξής δεδοµένα: Στην περίπτωση 
που έχουν ολοκληρωθεί τα έργα 
και να αποφασιστεί να γίνει αγώ-
νας στο νέο γήπεδο πριν τα εγκαί-
νια, δηλαδή στο παιχνίδι µε το Βό-
λο για τη 2η αγωνιστική στις 27 ή 
28 Αυγούστου ή σε αυτό µε τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στις 3 ή 4 Σεπτέµ-
βρη.

Σε αντίθετο ενδεχόµενο, αν 
δεν έχουν προλάβει να τελειώ-
σουν οι εργασίες (ή κριθεί προτι-
µότερο να µη γίνει αγώνας πριν τα 
εγκαίνια), η επόµενη διαθέσιµη 
ηµεροµηνία είναι µετά τη διακοπή 
για τις εθνικές στη 1 ή τις 2 Οκτω-
βρίου, στο πλαίσιο της 6ης αγωνι-
στικής µε αντίπαλο τον Ιωνικό.



TODAY PRESSFR
EETODAY PRESSFR
EE Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Ιουλίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

30

Η Ευδοκία Τσαγκλή, από το Big Brother, περίµενε µε ανυποµονησία 
το καλοκαίρι και γι’ αυτό µόλις ξεκίνησε τις διακοπές της, βάλθηκε να 
αναστατώσει τους πάντες µε τις φοβερές φωτογραφίες της. Η αγαπηµένη 
παίκτρια κάνει… συνεχόµενες διακοπές και µάλιστα γυρίζει την Ελλάδα 
διαρκώς, αφού µέχρι στιγµής έχει επισκεφτεί την Τήνο, τη Χαλκιδική και 
τώρα βρίσκεται στη Μύκονο. Οι φωτογραφίες που αναρτά στο προφίλ 
της στο instagram είναι πραγµατικά εντυπωσιακές και οι περισσότερες, 
όπως θα δει κάποιος που θα το επισκεφτεί, είναι µε εντυπωσιακά µαγιό.
Η Ευδοκία, όµως, έκανε την ανατροπή και φόρεσε ένα εντυπωσιακό 
µεταλλικό super µivi φόρεµα, το οποίο αναδείκνυε το εντυπωσιακό της 
σώµα, ενώ όπως θα δείτε και εσείς, από µέσα µάλλον δεν φορούσε και 
τίποτα!

Jennifer γυμνή
H Lopez γυµνή µάς παρουσιάζει 
την ολοκαίνουργια κρέµα για τους 
γλουτούς που λάνσαρε το JLo 
Body. Η διάσηµη σταρ, που πριν 
λίγες ηµέρες ενώθηκε µε τα δεσµά 
του γάµου µε τον Ben Affleck, έγινε 
53 ετών και αποφάσισε να 
αναστατώσει τους φανς της! 
Στην cover photo του video που 
ανήρτησε, βλέπουµε την Jennifer 
Lopez γυµνή, ενώ πατώντας το 
play, την βλέπουµε να ποζάρει µε 
ένα µαύρο µαγιό, αλλά και σε άλλα 
πλάνα γυµνή, και να παρουσιάζει 
το νέο προϊόν. «∆ίνουµε όλη αυτή 
τη φροντίδα και την προσοχή στο 
δέρµα του προσώπου µας, αλλά 
µερικές φορές παραµελούµε το 
σώµα. Ήταν σηµαντικό για µένα 
να δηµιουργήσω µια ρουτίνα 
περιποίησης για το σώµα, που 
να καλύπτει τις συγκεκριµένες 
και µοναδικές ανάγκες του, και 
ξεκινήσαµε µε τους γλουτούς», 
έγραψε στο Instagram.
Το γυµνασµένο κορµί και το 
λαµπερό της δέρµα σίγουρα είναι 
αυτά που ξεχωρίζουν, ενώ το 
πρόσωπο της JLo στην καµπάνια 
είναι µακιγιαρισµένο µ’ έναν 
εντελώς απλό και φυσικό τρόπο.

Σπυροπούλου: 
Μόνο oversize ρούχα

Η  Κωνσταντίνα Σπυροπού-
λου φαίνεται να διανύει την κα-
λύτερη περίοδο της ζωής της. Οι 
φήµες που θέλουν τη γνωστή 
παρουσιάστρια να περιµένει το 
πρώτο της παιδί µε τον αγαπη-
µένο της, Βασίλη Σταθοκωστό-
πουλο, όλο και πληθύνονται. 
Το ζευγάρι απολαµβάνει ολιγοή-
µερες εξορµήσεις, καθώς οι επαγ-
γελµατικές υποχρεώσεις του δεύ-

τερου δεν τους επιτρέπουν να φύγουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Οι φήµες µπορεί να αυξάνονται, αλλά η Κωνσταντίνα Σπυ-
ροπούλου δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι επίσηµα. Η γνωστή πα-
ρουσιάστρια, παρότι είναι πολύ ενεργή στα social media, το τε-
λευταίο διάστηµα δεν κάνει τόσο συχνές αναρτήσεις. Έτσι, 
οι φήµες για πιθανή εγκυµοσύνη έκαναν την εµφάνισή τους. 
Οι τελευταίες αναρτήσεις της παρουσιάστριας µπορεί να µην επιβε-
βαιώνουν ή να διαψεύδουν τις φήµες, αλλά σίγουρα τις εντείνουν. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο διάστηµα φοράει µόνο φαρδιά 
ρούχα, συγκεκριµένα τις περισσότερες φορές over-size φορέµατα.
Η ίδια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασµό στο Instagram, ένα 
story από την επίσκεψή της στο κοµµωτήριο. Στην ανάρτηση αυτή, 
φαίνεται πως η ρίζα της έχει µεγαλώσει αρκετά, αλλά εκείνη αρκέ-
στηκε στο να κάνει ένα απλό καθάρισµα και χτένισµα στο µαλλί της.
Το µόνο που είπε στην ανάρτησή της ήταν: «Μου στέλνετε πολλά 
µηνύµατα ότι έχουµε χαθεί, όντως, αλλά σιγά-σιγά βρίσκω τα πα-
τήµατά µου…!»

Τ
ρέχουν οι προετοιµασίες για το νέο 
Survivor. Ο πέµπτος κύκλος του ριάλι-
τι επιβίωσης ολοκληρώθηκε πριν από 
δύο εβδοµάδες, µε τον Στάθη Σχίζα να 

είναι ο µεγάλος νικητής και πλέον όλοι αναρωτιού-
νται µε το All Star.

Η Acun Medya έχει ήδη κάνει ραντεβού µε πα-
λαιότερους αγαπηµένους παίκτες και νικητές. Άλ-
λοι επιθυµούν διακαώς να ταξιδέψουν ως τον Άγιο 
∆οµίνικο και άλλοι έχουν απαντήσει κατηγορηµα-
τικά «όχι».

Μεγάλος απών ο Ντάνος
Παρά την πολύ έντονη φηµολογία, η απουσία 
του Γιώργου Αγγελόπουλου θα είναι αισθητή. Ο 
Ντάνος έχει φανατικούς υποστηρικτές, αλλά δεν 
θα µπορέσει να συµµετέχει λόγω υποχρεώσεων. 
Πριν λίγο καιρό, µάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει 
πως θα ήθελε να αναλάβει µόνο την παρουσίαση.

Ποιοι έχουν πει το «ναι»;
Από την παραγωγή έχουν προσεγγιστεί δυνατά 
ονόµατα: Ο Γιάννης Σπαλιάρας, ο Γιώργος Κόροµι, 
ο Τριαντάφυλλος, o Σάκης Κατσούλης, η Μαρια-
λένα Ρουµελιώτη, o Γιώργος Πηλίδης, η Καρολίνα 
Καλύβα, o Νίκος Μπάρτζης και ο Αλέξης Παππάς.
Μάλιστα, ο Ατζούν Ιλιτζαλί τους τάζει γη και ύδωρ 
για να συµφωνήσουν. 

Τα συµβόλα ια που θα υπογράψουν 
θα ε ίνα ι  εξωπραγ µατ ικά κα ι  δεν απο -
κλείεται να φτάσουν τα  20.000€ τον µή-
να για όσους µακροηµερεύσουν στο ριάλιτι. 
Σηµειώνεται, ότι ο Τούρκος παραγωγός θέλει να εί-
ναι οπωσδήποτε στο παιχνίδι ο Τριαντάφυλλος και 
µάλιστα πληρώνει όσο-όσο. Οι δύο πλευρές µέχρι 
στιγµής βρίσκονται σε συζητήσεις και δεν έχουν 
δώσει τα χέρια. ∆εν αποκλείεται όµως, ο τραγουδι-
στής να εκµεταλλευτεί την αδυναµία που του έχει ο 
Ατζούν για να ανέβει το -ήδη υψηλό- ποσό.

Πληρώνει όσο-όσο τον Τριαντάφυλλο για το Αll Star Survivor

Mοιράζει λεφτά ο Ατζούν 

Η Ευδοκία Τσαγκλή, από το Big Brother, περίµενε µε ανυποµονησία 
το καλοκαίρι και γι’ αυτό µόλις ξεκίνησε τις διακοπές της, βάλθηκε να 
αναστατώσει τους πάντες µε τις φοβερές φωτογραφίες της. Η αγαπηµένη 
παίκτρια κάνει… συνεχόµενες διακοπές και µάλιστα γυρίζει την Ελλάδα 
διαρκώς, αφού µέχρι στιγµής έχει επισκεφτεί την Τήνο, τη Χαλκιδική και 
τώρα βρίσκεται στη Μύκονο. Οι φωτογραφίες που αναρτά στο προφίλ 
της στο instagram είναι πραγµατικά εντυπωσιακές και οι περισσότερες, 
όπως θα δει κάποιος που θα το επισκεφτεί, είναι µε εντυπωσιακά µαγιό.
Η Ευδοκία, όµως, έκανε την ανατροπή και φόρεσε ένα εντυπωσιακό 
µεταλλικό super µivi φόρεµα, το οποίο αναδείκνυε το εντυπωσιακό της 
σώµα, ενώ όπως θα δείτε και εσείς, από µέσα µάλλον δεν φορούσε και 

Η Ευδοκία 
χωρίς 
εσώρουχο 
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Η
 Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου βρίσκεται στη Σά-
µο για τις καλοκαιρινές 
της διακοπές µαζί µε το 

σύντροφό της, Στάθη Σχίζα και 
φυσικά, δεν αφήνει τους διαδικτυ-
ακούς της φίλους χωρίς να µοιρά-
ζεται µαζί τους νέα στιγµιότυπα. Η 
instagrammer είναι ιδιαίτερα ενερ-
γή στα social media και καθηµερι-
νά αναρτά φωτογραφίες και στιγµές 
της καθηµερινότητάς της ή µοιράζε-
ται τις σκέψεις της µε το κοινό της. 
 Αυτή τη φορά, η Αλεξάνδρα Πανα-
γιώταρου δηµοσίευσε µία φωτογρα-
φία της, στην οποία βρίσκεται πάνω 
σε ένα ταχύπλοο σκάφος, φορώ-
ντας ένα πορτοκαλί µαγιό και απο-
λαµβάνει ένα ποτήρι κρασί. «Κάτω 
από τον ελληνικό ήλιο, νιώθω και 
πάλι ο εαυτός µου», έγραψε στη λε-
ζάντα της ανάρτησής της.

H τρυφερή 
φωτογραφία  
της Τζένης
Η Τζένη Μπαλατσινού αγαπάει 
πολύ την Πάτµο. Αυτό δεν 
είναι κρυφό, καθώς η γνωστή 
παρουσιάστρια και µοντέλο 
διατηρεί εξοχικό σπίτι στο 
όµορφο νησί των ∆ωδεκανήσων. 
Εκεί επιλέγει να περνά ποιοτικό 
χρόνο µε όλη της την οικογένεια 
εδώ και αρκετά χρόνια. Η 
ίδια βρίσκεται περίπου ένα µήνα 
στην όµορφη Πάτµο, µαζί µε τα 
τέσσερα παιδιά της, και όλοι µαζί 
απολαµβάνουν τις καλοκαιρινές 
διακοπές τους. Η Τζένη ανέβασε 
ακόµη µία τρυφερή οικογενειακή 
φωτογραφία. Αυτή τη φορά, η 
φωτογραφία απαθανατίζει τη 
«µαµά» Τζένη να κρατά αγκαλιά 
τον Παναγιώτη Αντώνιο και 
να χαζεύουν τη θέα από  
το σπίτι τους.

Η 49χρονη Χάιντι Κλουµ έκανε τους θαυµαστές της 
να παραµιλούν, όταν µοιράστηκε µαζί τους µία από 
τις πιο σέξι φωτογραφίες της. Το µοντέλο στην εντυ-
πωσιακή ασπρόµαυρη φωτογραφία, την οποία δη-
µοσίευσε στο Instagram, είναι ολόγυµνο και ξαπλω-
µένο σε ένα κρεβάτι µε µια ανοιχτή λευκή κουρτίνα 
από πάνω. Με το ένα χέρι της ακουµπούσε το κεφά-
λι της και µε το άλλο κάλυπτε το στήθος της, ενώ κοι-
τούσε αισθησιακά στην κάµερα. «Έλα πίσω στο κρε-
βάτι µωρό µου», έγραψε στη σύντοµη λεζάντα που 
συνόδεψε το αποκαλυπτικό στιγµιότυπο. Η γυµνα-
σµένη σιλουέτα της Γερµανίδας καλλονής ήταν σε 
πλήρη έκθεση και η αυτοπεποίθησή της στα ύψη. 
∆εδοµένου ότι έχει εµπειρία ως µοντέλο της 
Victoria’s Secret, δεν είναι η πρώτη φορά που οι 
θαυµαστές της Χάιντι την βλέπουν σε σέξι πόζα, αλ-
λά παρόλα αυτά, και αυτή η πόζα θα παραµείνει χα-
ραγµένη στη µνήµη τους. 

Η Χάιντι Κλουμ γυμνή  
στο κρεβάτι της 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ 
Σε σκάφος και  
ένα ποτήρι κρασί

Το τερμάτισε ο Ρονάλντο! 
Αποκαλύψεις που µας άφησαν µε το 
στόµα ανοιχτό έκανε η Marca για τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο. O Πορτογάλος, στα 37 
του χρόνια, έχει µια αξιοζήλευτη σωµα-
τική διάπλαση, η οποία οφείλεται στη δι-
ατροφή του και στο πρόγραµµα προπο-
νήσεων που ακολουθεί πιστά. Ο άσος 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι, επίσης, 
λάτρης του µπότοξ, αφού είναι γνωστό ότι 
έχει ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπεί-
ες στο πρόσωπό του. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι το µόνο σηµείο 
του σώµατός του που έχει κάνει ένεση. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η 
γνωστή ισπανική ιστοσελίδα, που ισχυρίζεται ότι ο «CR7» έκανε µπό-
τοξ για να µεγεθύνει τα γεννητικά του όργανα. Σκοπός αυτής της ένεσης 
ήταν να αυξηθεί το πάχος του ανδρικού µορίου από 1 έως 3 εκατοστά. 
Σηµειώνεται πως η αύξηση δεν είναι µόνιµη και πως κρατάει για πε-
ρίπου δύο χρόνια, δεν απαιτεί ράµµατα ενώ πρόκειται για µια διαδι-
κασία που ακολουθούν πολλοί πρωταγωνιστές ταινιών ερωτικού πε-
ριεχοµένου.
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Το «δαδί»
που άναψε
η Δαδιά

Κ
αι αυτό το δαδί είναι ο λα-
ϊκισμός, η ισοπέδωση, η 
καταστροφολογία, η δια-
στρέβλωση της πραγμα-

τικότητας. Πάνω στα αποκαΐδια του 
Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς στήθη-
κε για μία ακόμα φορά το γνωστό 
επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσε-
ων, όψιμων υπερασπιστών του εθνι-
κού πλούτου, που δεν είναι άλλο από 
το περιβάλλον, το δάσος, η βιοποικι-
λότητα, το οξυγόνο της χώρας.

Εντύπωση προκαλεί η επίθε-
ση που λαμβάνει διαστάσεις «πυρ 
ομαδόν» από την Αντιπολίτευση 
-με πρωταγωνίστρια την αξιωματι-
κή- στον τρόπο αντιμετώπισης της 
μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς 
στη Δαδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με επίση-
μη ανακοίνωσή του, μιλά για «δόγ-
μα Μητσοτάκη» που υπαγορεύει 
ότι «για την αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών: Η φωτιά κάποια στιγμή θα 
σβήσει μόνη της και τότε θα εμφα-
νιστούν τα κυβερνητικά στελέχη να 
βγάλουν σέλφι στα καμένα και να 
μοιράζουν συγχαρητήρια στους εαυ-
τούς τους»…

Παράλληλα, στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, και κυρίως στο 
Twitter, ανώνυμοι και μη χρήστες 
στηλιτεύουν τις εκκενώσεις περι-
οχών μέσω του 112, ακόμα και την 
ύπαρξη περισσότερων αστυνομικών 
από πυροσβέστες στον τόπο της φω-
τιάς, ασκώντας μάλιστα έως και εμ-

μονική κριτική για την πρόσληψη 
ιερέων και όχι πυροσβεστών. Και λέ-
γε-λέγε, όλο και κάτι θα μείνει. Την 
ίδια ώρα που καίγεται το δάσος της 
Δαδιάς με τη μοναδική βιοποικιλότη-
τα, διαχέεται στο χαοτικό διαδίκτυο 
ότι η φωτιά ξεσπά, ενώ καταργείται ο 
φορέας διαχείρισης σε αυτή την προ-
στατευόμενη περιοχή… Η αλήθεια 
είναι ότι αυτός ενσωματώνεται στον 
ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλ-
λαγής), όπως προβλέπεται από τον 
περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020.

Ποια είναι η απάντηση από το 
αρμόδιο υπουργείο για την προστα-
σία των δασών: ότι στο πρώτο εξά-
μηνο του 2022 έχει διατεθεί  για την 
πυρασφάλεια του δάσους της Δα-
διάς το ποσό των 500.000 €, με το 
οποίο έχουν διανοιχτεί αντιπυρικές 
ζώνες, συνολικού μήκους 140 χιλιο-
μέτρων και έχουν συντηρηθεί και 
διαπλατυνθεί δασικοί δρόμοι, μή-
κους 440 χιλιομέτρων. Η αντίστοι-
χη χρηματοδότηση επί ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως εξηγεί ο αρμόδιος υφυπουρ-
γός, Γ. Αμυράς, «κυμαινόταν ετησί-
ως από 25 έως 33 χιλιάδες ευρώ. Οι 
αριθμοί μιλούν από μόνοι τους». Και 
συνεχίζει ότι «Τα μέτρα αυτά, όπως 
επιβεβαιώνουν οι επιτελείς της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Δήμαρ-
χος Σουφλίου, ο Περιφερειάρχης, 
κυρίως όμως οι κάτοικοι της περιο-
χής, συνετέλεσαν καταλυτικά στο να 

μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς τις 
παρθένες εκτάσεις του δάσους. Τα 
έργα πρόληψης στη Δαδιά, υλοποι-
ήθηκαν από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο 
των εκτεταμένων προληπτικών κα-
θαρισμών ευαίσθητων δασικών οι-
κοσυστημάτων «Antinero», οι οποί-
οι γίνονται για πρώτη φορά». Όπως 
ενημερώνει το ΥΠΕΝ, από το Μά-
ιο εκτελούνται παρόμοια έργα πυ-
ρασφάλειας σε 100 δασικές περι-
οχές όλης της Ελλάδας, συνολικής 
χρηματοδότησης 72 εκατ. ευρώ, με 
τα οποία διανοίγονται 2.200 χιλιό-
μετρα αντιπυρικών ζωνών και αφαι-
ρείται η καύσιμη ύλη από περίπου 
80.000 στρέμματα δάσους».

Όσο για τις εκκενώσεις περιο-
χών που φλέγονται, αρκεί να θυ-
μόμαστε όλοι τις 103 ψυχές που χά-
θηκαν στο Μάτι πριν από 4 χρόνια, 
τέτοιο μήνα… Δεν είχαν τη δυνατό-
τητα να τους καθοδηγήσει κάποιος 
για να φύγουν από την πύρινη κόλα-
ση. Έφυγαν μόνοι τους, σφιχταγκα-
λιασμένοι και αβοήθητοι...

Αλλά ας μην πιστέψει κανείς ού-
τε την κυβέρνηση ούτε την αντιπολί-
τευση. Ας ακούσει κάποιος μόνο τις 
οικολογικές οργανώσεις, για παρά-
δειγμα τη WWF, η οποία ζητεί τώ-
ρα να συγκεντρωθούν υπογραφές 
με αίτημα την καλύτερη, πιο αποτε-
λεσματική πρόληψη. Η WWF, λοι-
πόν, με αφορμή τις μεγάλες πυρ-

καγιές στις χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου, γράφει: «Η Μεσόγειος φλέ-
γεται! Χιλιάδες άνθρωποι εγκα-
ταλείπουν τις τελευταίες ημέρες τα 
σπίτια τους στη Γαλλία για να γλιτώ-
σουν από τις πυρκαγιές, ενώ η διε-
θνής επιστημονική κοινότητα προει-
δοποιεί για πιο ζεστά και εκτεταμένα 
καλοκαίρια, που οδηγούν σε ανεξέ-
λεγκτες πυρκαγιές. Μεγάλες πυρ-
καγιές σημειώνονται, επίσης, σε 
Ισπανία και Πορτογαλία.

Το παράδειγμα της Γαλλίας -που 
θεωρείται από τις πιο οργανωμένες 
χώρες ως προς την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών- δείχνει πόσο ευά-
λωτη είναι πλέον η Μεσόγειος στις 
μεγαπυρκαγιές, εξαιτίας της κλιμα-
τικής κρίσης. Χρειάζεται ριζική αλ-
λαγή της κουλτούρας του συστήμα-
τος δασοπυροπροστασίας, πριν να 
είναι αργά.

Η πρόληψη είναι το κλειδί, για 
να μπορούμε να προλαμβάνουμε 
και να διαχειριζόμαστε τα περιστατι-
κά πυρκαγιών».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 
γενικός γραμματέας της Ακαδημίας 
Αθηνών, εθνικός εκπρόσωπος για 
την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος 
Ζερεφός, ο οποίος έχει κατοικία 
στο πολύπαθο Ντράφι. «Φοβούμαι 
ότι η έλλειψη της πρόληψης έχει την 
καλύτερή της έκφραση φέτος στις 
πυρκαγιές που είδαμε», λέει μεταξύ 
άλλων, ζητώντας μεγαλύτερη δρά-

ση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
δηλαδή τους δήμους. Ρωτήστε από 
την άλλη τους δήμους, ποια και πό-
σα μέσα διαθέτουν για να αποψιλώ-
νουν κοινόχρηστους χώρους, αλλά 
και να στέλνουν «ραβασάκια» στους 
ιδιώτες που αφήνουν στο έλεος τις 
ιδιοκτησίες τους. Όλα αυτά είναι 
άκρως απαραίτητα να γίνονται και 
μάλιστα από τις αρχές κάθε χρονιάς 
και όχι λίγο πριν ξεκινήσει η αντιπυ-
ρική περίοδος την 1η Μαΐου… Αλ-
λά θέλει και ανθρώπους, και λεφτά, 
και εθελοντές, ιδίως το χειμώνα!

Αλήθεια, όσοι βγάζουν ανακοι-
νώσεις και «κόπτονται» όψιμα πά-
νω στις φλόγες για την προστασία 
των δασών, έχουν θέσει εαυτούς πο-
λύ πριν την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου στην εθελοντική υπηρε-
σία της Διοίκησης, αυτοδιοίκησης 
και μη;  Έχουν γραφτεί και εκπαιδευ-
τεί ως εθελοντές; Επικοινωνήστε με 
όσους δήμους έχουν πλούσιο δασικό 
κεφάλαιο να δείτε τι θα σας απαντή-
σουν… Όλα τα άλλα είναι λόγια… 
Που όταν σβήσει η φωτιά, σβήνει και 
η φλόγα της κριτικής…

Πρόληψη, λοιπόν, με ακόμα πιο 
γενναία χρηματοδότηση και το αντί-
στοιχο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι 
μονόδρομος.

Όλα τα υπόλοιπα, εκ των υστέ-
ρων, είναι ανέξοδη κριτική, που μπο-
ρεί να κάνει και ένα παιδάκι δημο-
τικού.


	SEL 01
	SEL 02
	SEL 03
	SEL 04-05 
	SEL 06_07_KONSTANTATOS
	SEL 08-11 PERHS
	SEL 12-13
	SEL 14-15 KAMPOYRAKHS
	SEL 16-17
	SEL 18_19_PRASINOI+GIANNAKOPOYLOS
	SEL 20_21_DHMARXOS BRILLHSIA
	SEL 22-23_EN OIKO
	SEL 24-25_OIKONOMIA
	SEL 26_27_ZWDIA+LIFE
	SEL 28-29 SPORTS
	SEL 30_31 LIFE
	SEL 32



