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Η Ελλάδα επενδύει 
στις συμμαχίες της

Editorial

Μηνύματα υπέρ της Ελλάδας και με πολλούς 
αποδέκτες και ιδιαίτερα στην Τουρκία, στέλνει 
η κίνηση του Ισραήλ να δεσμεύσει με άδεια της 
Αθήνας, δύο θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. 
Οι περιοχές δεσμεύτηκαν από τις 26 Ιουλίου έως 
και χθες 5 Αυγούστου και έκανε ασκήσεις το 
Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ.
Όμως αυτό που έχει σημασία, είναι ότι οι περιοχές 
αυτές συμπίπτουν με το παράνομο λεγόμενο 
τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο εκ των 
πραγμάτων, το Ισραήλ αμφισβητεί. Ως εκ τούτου, 
οι ασκήσεις των Ισραηλινών αποτέλεσαν ένα 
σαφές μήνυμα των συμμάχων της Αθήνας, υπέρ 
της νομιμότητας, ενώ αμφισβητήθηκαν ευθέως οι 
αιτιάσεις της Άγκυρας, που κατηγορεί την Ελλάδα 
ως δήθεν παραβάτη του διεθνούς δικαίου.
Η κίνηση του Ισραήλ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα 
την ώρα, μάλιστα, που η Άγκυρα προετοιμάζεται 
για την έξοδο του τουρκικού γεωτρύπανου 
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν», που βρίσκεται στο 
λιμάνι Τασουτζού, πιθανόν στα μέσα της επόμενης 
εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου. 
Μέχρι στιγμής, αναμένονται δηλώσεις του 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον προορισμό του 
γεωτρύπανου.
Παράλληλα, η Άγκυρα, με NAVTEX, δέσμευσε 
περιοχές ανάμεσα σε Ρόδο – Κάρπαθο και 
Καστελλόριζο για δική της αεροναυτική άσκηση 
στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα και με την πάγια 
τακτική που ακολουθεί για την αμφισβήτηση της 
ελληνικής NAVTEX.
Με δεδομένες τις προκλήσεις, η Αθήνα επενδύει 
στις συμμαχίες της και κυρίως σε όσες έχει 
δημιουργήσει με τριμερή και πολυμερή σχήματα, 
στα οποία μετέχει και η Κύπρος. Άλλωστε, 
σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, το τουρκικό 
γεωτρύπανο θα κατευθυνθεί στην κυπριακή ΑΟΖ.
Το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, 
μετείχε στην πολυεθνική άσκηση Μέδουσα και σε 
άλλες συνεκπαιδεύσεις, ενώ είχε ρόλο στην κρίση 
του «Ορούτς Ρέις».
Επίσης, ο έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, στην πρόσφατη συνάντησή 
του στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα, 
συναντήθηκε με τον ομόλογό του και αναπληρωτή 
πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένι Γκατς, 
επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς και τη 
στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. 
Ακόμη δηλαδή κι αν η Τουρκία επιδιώξει 
επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ, οι σχέσεις του 
τελευταίου με την Ελλάδα δεν θα επηρεαστούν. 
Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ειδικά έναντι 
της Τουρκίας,  αποκτάει πλέον γερές βάσεις, οι 
οποίες είναι αποτρεπτικές έναντι κάθε προκλητικής 
αξίωσης της Άγκυρας.
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T
η στιγμή που η πολιτική κρίση 
στη γειτονική Ιταλία αυξάνει 
κατακόρυφα την αβεβαιότητα, 
οι ξένοι επενδυτές στρέφονται 

στα ελληνικά ομόλογα, καθώς η σχέση ρί-
σκου-απόδοσης τα καθιστά σαφώς πιο δε-
λεαστικά, ενώ δεν είναι λίγα τα στελέχη των 
επενδυτικών οίκων που χαρακτηρίζουν τη 
χώρα μας ίσως την πιο σταθερή στη Νότια 
Ευρώπη από πολιτική άποψη και τον πρω-
θυπουργό Κ. Μητσοτάκη ως «άγκυρα στα-
θερότητας».  Η Ελλάδα έχει σχεδόν «ισοφά-
ρισει» τις αποδόσεις με την Ιταλία, γεγονός 
που σημαίνει πως η αγορά, πολύ πιο ψύχραι-
μα πλέον, αρχίζει και τιμολογεί και συγκρίνει 
το ρίσκο και τις προοπτικές των δύο χωρών. 

Έτσι από το υψηλό του 4,7% που είχε αγ-
γίξει η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομο-
λόγου στις 14 Ιουνίου και τις 305 μ.β. που εί-
χε αγγίξει το spread, έχουν υποχωρήσει στο 
3,4% και 218 μ.β., αντίστοιχα. Στην Ιταλία, 
από το 4,18% και τις 255 μ.β., η απόδοση του 
10ετούς κινείται στο 3,35% και το spread στις 
208 μ.β. Μόλις 10 μ.β. «χωρίζουν» Ελλάδα 
και Ιταλία, έναντι 60 μ.β. πριν από έναν πε-
ρίπου μήνα, ενώ στα μέσα της εβδομάδας 
το spread είχε αγγίξει για λίγο και το μηδέν.

Οι αναλυτές τονίζουν πως, σαν βάση, το 
γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει επενδυτική 
βαθμίδα και η Ιταλία έχει, από μόνο του ση-
μαίνει ότι το μεταξύ τους spread δεν μπορεί 
παρά να είναι σχετικά μεγάλο. 

Συγκρίνοντας τις δύο χώρες, η ζυγαριά 
των πλεονεκτημάτων γέρνει προς την πλευ-
ρά της Ελλάδας, ενώ είναι ξεκάθαρο πως η 
Ιταλία έχει πάρει τη θέση της χώρας μας ως 
η μεγάλη ανησυχία για την Ευρωζώνη. Η 
JP Morgan συνεχίζει να αναμένει αποκλι-
μάκωση των ελληνικών spreads κατά τη δι-

άρκεια του υπόλοιπου έτους, καθώς και το 
2023. Έτσι, αναμένει πως θα διαμορφωθούν 
στις 210 μ.β. το Σεπτέμβριο από περίπου 228 
μ.β. σήμερα, στις 200 μ.β. το Δεκέμβριο του 
2022 και το Μάρτιο του 2023, και στις 170 
μ.β. τον Ιούνιο του 2023.

Σε ό,τι φορά την ελληνική οικονομία, η 
JP Morgan αυξάνει τις εκτιμήσεις της για την 
ανάπτυξη στην Ελλάδα φέτος στο 4% από 
3,5% πριν, με τον πληθωρισμό να διαμορ-
φώνεται στο 8,9% από 6,3% που προέβλεπε 
πριν. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να μει-
ωθεί φέτος στο 186% του ΑΕΠ και το έλλει-
μα του προϋπολογισμού στο 4,3% του ΑΕΠ, 
με το έλλειμμα του πρωτογενούς ισοζυγίου 
να κινείται στο 1,9%.

Πόλος σταθερότητας
η ελληνική κυβέρνηση
Στελέχη επενδυτικών οίκων χαρακτηρίζουν 
τη χώρα μας ίσως την πιο σταθερή στη Νό-
τια Ευρώπη από πολιτική άποψη, ενώ τον  
Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
ως εκείνον που έχει  επαναφέρει την πολιτι-

κή και οικονομική σταθερότητα, μαζί με αύ-
ξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20%, 
σε σχέση με πέρυσι. Άλλωστε, η ελληνική 
κυβέρνηση δίνει έμφαση στην αύξηση των 
επενδύσεων, καθώς όπως σωστά εκτιμά, η 
κατανάλωση θα πληγεί εξαιτίας του ισχυ-
ρού πληθωρισμού. Με αυτή τη στρατηγική 
που ακολουθεί η κυβέρνηση, η Ελλάδα θα 
αποφύγει τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρι-
σμού, παρότι η αναπτυξιακή της ανάκαμψη 
μπορεί να επηρεαστεί από τις υψηλές τιμές 
ενέργειας, αλλά όχι να εκτροχιαστεί.

Σημαντικό ρόλο, όπως εκτιμούν επενδυ-
τικοί οίκοι, θα παίξει το Ταμείο Ανάκαμψης 
καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην κινη-
τοποίηση πόρων και την υλοποίηση επενδύ-
σεων, που αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ 
της Ελλάδας έως το 2026. Αυτά σε συνδυα-
σμό με τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης 
και τα κεφαλαιακά αποθέματα θα βοηθή-
σουν την Ελλάδα θα αποφύγει την ύφεση, 
τη στιγμή που άλλες οικονομίες της Ευρώ-
πης, όπως Γερμανία και Ιταλία, βρίσκονται 
στα πρόθυρα μιας καθοδικής σπείρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΟΜΟΛΟΓΆ
Άγκυρα σταθερότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
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H
παραίτηση του Γρηγό-
ρη Δημητριάδη από 
τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του Πρω-

θυπουργού έσκασε σαν βόμβα το 
μεσημέρι της Παρασκευής. Όχι μό-
νο γιατί πρόκειται για μία από τις 
πιο νευραλγικές θέσεις στο πλευ-
ρό του εκάστοτε πρωθυπουργού, 
αλλά και του ρόλου που διαδραμά-
τισε ο κ. Δημητριάδης περισσότε-
ρα από έξι χρόνια στο πλευρό του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Επρόκειτο 
για τον άνθρωπο που κάθε φορά 
έμπαινε στη φωτιά, διαχειρίστηκε 
τις κρίσεις, μικρές ή μεγάλες, που 
ξεσπούσαν και έδινε λύσεις σε πολ-
λά προβλήματα πριν φτάσουν στο 
πρωθυπουργικό γραφείο.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από 
πολύ μικρός έμαθε τα κατατόπια 
της πολιτικής. Δεν θα μπορούσε 
να γίνει διαφορετικά για έναν από 
τους αγαπημένους εγγονούς του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με-
γάλωσε «παίζοντας μπάλα στον 
κήπο του Μαξίμου», όπως περιέ-
γραφε σε φίλους του, χαριτολογώ-
ντας, όμως, ποτέ δεν σαγηνεύτηκε 
από την εξουσία και δεν κυνήγησε 
μια θέση σε ένα κοινοβουλευτικό 
έδρανο, παρά το οικογενειακό αβα-
ντάζ. Γνώριζε άλλωστε από πρώ-
το χέρι όχι μόνο τα ευχάριστα της 
πολιτικής, αλλά και τα δυσάρεστα. 
Προτίμησε μια ανεξάρτητη επαγ-
γελματική πορεία ως επιτυχημέ-
νος δικηγόρος, μακριά από τα φώ-
τα της δημοσιότητας και κοντά στην 
οικογένεια του και τους φίλους του.  

Το μικρόβιο της πολιτικής, 
όμως, υπήρχε. Από το 2004 που 
εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευ-
τής ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 
στο πλευρό του. Μέχρι τότε η ενα-
σχόληση περιοριζόταν στην παρα-
κολούθηση των τεκταινόμενων και 
στις συζητήσεις και τις συμβουλές 
σε φίλους και ανθρώπους που δι-
ατηρούσε καλές σχέσεις. Ακόμα 
πιο ενεργά εμπλέκεται με την είσο-
δο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 
κυβέρνηση Σαμαρά και την ανά-
ληψη του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης. Το κάλεσμα από 
τον άνθρωπο που εκτιμά και σέβε-
ται απεριόριστα, όπως γνωρίζουν 
πολύ καλά όσοι τον ξέρουν, δεν 
μπορούσε να τον αφήσει ασυγκί-
νητο. Πέρα από την οικογενειακή 
τους σχέση, καθώς είναι ανιψιός 
του κ. Μητσοτάκη, έχουν μια ιδι-
αίτερη προσωπική σχέση και δέσι-
μο. Έτσι, βρέθηκε για πρώτη φορά 

ενεργά στην πολιτική ως σύμβου-
λος του τότε υπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Κι έκτοτε δεν έλειψε 
ποτέ.

Το 2016 ο κ. Μητσοτάκης ανα-
κοινώνει την υποψηφιότητα του για 
την προεδρία της ΝΔ και ο Γρηγό-
ρης Δημητριάδης είναι ο άνθρω-
πος που αναλαμβάνει να «τρέξει» 
τα πάντα. Αποτελεί τον «στρατηγό» 
του επιτελείου, όπως τον φωνάζουν 
όλοι, βρίσκεται στο γραφείο στην 
οδό Χαλκοκονδύλη όλη μέρα, συ-
ντονίζει τους πάντες και φτάνουν 
μαζί μέχρι τη νίκη στις εσωκομμα-
τικές εκλογές. Η επόμενη μέρα τον 
βρίσκει σε ένα μικρό γραφείο στην 
οδό Πειραιώς, δυσανάλογο σε μέ-
γεθος του ρόλου που έχει αναλά-

βει. Είναι ο πιο έμπιστος συνερ-
γάτης του κ. Μητσοτάκη, αποτελεί 
τον άνθρωπο των δύσκολων απο-
στολών και ταυτοχρόνως είναι αυ-
τός που αναλαμβάνει να σβήσει κά-
θε φωτιά που ανάβει, ειδικά τους 
πρώτους δύσκολους μήνες της 
ανάληψης της ηγεσίας του κόμμα-
τος. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλη-
μα όλοι γνωρίζουν που θα πρέπει 
να απευθυνθούν για να δοθεί λύ-
ση. Είναι ο συνδετικός κρίκος με 
τους βουλευτές, αυτός που ακού-
ει τα παράπονα τους και κρατά τις 
ισορροπίες.

Το 2019 έρχεται η επόμενη με-
γάλη νίκη. Η ΝΔ είναι κυβέρνηση 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρω-
θυπουργός. Λίγες ημέρες πριν τις 

κάλπες ο Δημητριάδης είναι δυ-
σεύρετος. Το πρόγραμμα του ξε-
κινά από τα χαράματα και τελειώ-
νει μετά τα μεσάνυχτα. Σε όσους 
γκρινιάζουν ότι προσπαθούν να 
τον βρουν και δεν τα καταφέρνουν 
ή τον συναντούν μόνο για λίγα λε-
πτά η απάντηση είναι η ίδια: «εμέ-
να το μόνο που με νοιάζει είναι να 
γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος».

Ως Γενικός Γραμματέας του 
Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δη-
μητριάδης είναι ο άνθρωπος της 
απολύτου εμπιστοσύνης του κ. Μη-
τσοτάκη. Και αυτός που χειρίζεται 
όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Ση-
κώνει το τηλέφωνο και μιλά καθη-
μερινά με τους υπουργούς για να 
λύσει προβλήματα ώστε να «τρέξει» 

το κυβερνητικό έργο και να «σβή-
σει» τις κόντρες που δημιουργού-
νται. Είναι, επίσης, ο κυματοθραύ-
στης εντός και εκτός Μαξίμου για 
διάφορα ζητήματα που προέκυ-
πταν πριν αυτά φτάσουν στον πρω-
θυπουργό.

Όσοι δούλευαν μαζί του αυτά 
τα τρία χρόνια είχαν ένα παράπο-
νο. «Δεν προλαβαίνουμε να κοιμη-
θούμε με τους ρυθμούς που δου-
λεύει». Και ήταν αλήθεια. Σε όλες 
τις μεγάλες κρίσεις, από τον Έβρο 
και τον κορωνοϊό, μέχρι το θερμό 
καλοκαίρι στο Αιγαίο το 2020 και 
την ενεργειακή κρίση είναι αυτός 
που συμμετέχει σε όλες τις συσκέ-
ψεις και αναλαμβάνει την ευθύνη 
να συντονίσει το κυβερνητικό έργο. 

ΑΣΠΊΔΑ 
στην τοξικότητα 
Ο Γρηγόρης Δημητριάδης εκτός
Μαξίμου μετά από 6 χρόνια
στο πλευρό του Πρωθυπουργού 

«Ο κ. Δημητριάδης», όπως πληροφορούν αρμόδιες πηγές
από την κυβέρνηση, «παραιτήθηκε επειδή επί έξι χρόνια δίπλα στον 

πρωθυπουργό δέχθηκε πολλές επιθέσεις, που στόχο είχαν τον ίδιο τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Με την κίνησή του επιλέγει να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό!
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Τα ξενύχτια στο γραφείο, όπως πε-
ριγράφουν οι συνεργάτες του, αμέ-
τρητα, όπως και οι στιγμές έντασης. 
Ωστόσο, όλοι ήξεραν ποιον έπρε-
πε να πάρουν τηλέφωνο όταν κάτι 
«κολλούσε» και η φράση «δεν γίνε-
ται» ήταν απαγορευμένη.

Την Παρασκευή η διαδρομή 
αυτή έφτασε στο τέλος της. Όπως 
αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, 
«μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας, τα 

πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δυ-
σλειτουργικά και για την κυβέρ-
νηση και για τον ίδιο τον κ. Δη-
μητριάδη». Σε αυτό το πλαίσιο, σε 
συνεννόηση με τον πρωθυπουργό 
υπέβαλε την παραίτησή του.

«Ο κ. Δημητριάδης», όπως 
πληροφορούν αρμόδιες πηγές 
από την κυβέρνηση, «παραιτή-
θηκε επειδή επί έξι χρόνια δίπλα 
στον πρωθυπουργό δέχθηκε πολ-

λές επιθέσεις, που στόχο είχαν τον 
ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με 
την κίνησή του επιλέγει να προστα-
τεύσει τον Πρωθυπουργό, δεν θέ-
λει να δημιουργεί πρόσθετα προ-
βλήματα».

Μάλιστα, σημειώνουν πως «εί-
ναι γνωστό ότι αυτές οι θέσεις είναι 
ηλεκτρικές καρέκλες. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι στις ΗΠΑ ο χρόνος παρα-
μονής είναι 1-1,5 έτος».
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Νέος Γενικός Γραμματέας
του πρωθυπουργού
ο Γιάννης Μπρατάκος
Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
τοποθετείται Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού ο 
Γιάννης Μπρατάκος.
Ο κ. Μπρατάκος παραιτήθηκε από τη θέση του 
Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών.
Το βιογραφικό του κ. Μπρατάκου:
Ο Γιάννης Μπρατάκος γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε 
Παραγωγή & Διοίκηση και έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Πολιτική Οικονομία στο LondonS
choolofEconomics&PoliticalScience. Διετέλεσε 
Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτικό μέλος της εταιρίας 
Πληροφορικής DDSYNERGY από το 1999, ενώ 
δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και 
ειδικά στις υπηρεσίες για το λογισμικό SAP από το 1995.
Αποτέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
συμβουλευτικής εταιρίας CAPECONSULTING.
Εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 2006. 
Τον Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 
ΕΒΕΑ αναλαμβάνοντας τα θέματα καινοτομίας, νέων 
τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων, επενδύσεων 
και γενικά το οικοσύστημα ελληνικής νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας.
Από τον Φεβρουάριο του 2021, αποτελεί μέλος 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τον Σεπτέμβριο του 2021 εξελέγη Πρόεδρος του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Ο Γιάννης Μπρατάκος είναι διαζευγμένος και πατέρας 
δύο παιδιών, του Άγγελου και του Αλέξανδρου.

Όσοι δούλευαν μαζί του αυτά τα τρία χρόνια είχαν ένα παράπονο.
«Δεν προλαβαίνουμε να κοιμηθούμε με τους ρυθμούς που δουλεύει». Και ήταν 
αλήθεια. Σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, από τον Έβρο και τον κορωνοϊό, μέχρι το θερμό 
καλοκαίρι στο Αιγαίο το 2020 και την ενεργειακή κρίση είναι αυτός που συμμετέχει σε 
όλες τις συσκέψεις και αναλαμβάνει την ευθύνη να συντονίσει το κυβερνητικό έργο.



Ε 
πειδή λόγω Ερντογάν, 
το εθνικό και πολιτικό 
μας κουρμπέτι έχει γε-
μίσει από πατριώτες και 

«πατριώτες», θυμάμαι τακτικά μια 
ιστορία από τα μικράτα μου που 
μου δίδαξε πολλά για την συμπε-
ριφορά των ανθρώπων. Το περι-
στατικό συνέβη το 1975 ή 1976, τα 
πρώτα αντιπολιτευτικά χρόνια δη-
λαδή, όταν ο  αντιαμερικανισμός 
βρισκόταν στα ύψη καθώς θεω-
ρούσαμε (όχι αδίκως) την Αμε-
ρική υπεύθυνη για την επιβολή 
της επτάχρονης  χούντας και για 
την Κυπριακή τραγωδία. Κάποιο 
Σαββατοκύριακο εκείνων των 
χρόνων, είχε καταφθάσει στην 
Σούδα ένα μεγάλο αμερικανικό 
πολεμικό πλοίο και οι ναύτες του 
με τις λευκές στολές και τα αστεία 
στρογγυλά καπελάκια είχαν πλη-
μυρίσει το παλιό λιμάνι των Χα-
νίων.

Κορωμένοι κι εμείς, έφηβοι 
και μετα-έφηβοι, θεωρώντας 
τους ναύτες κατακτητές τύπου Βι-
ετνάμ και όχι πελάτες των ταβερ-
νών που θα άφηναν καμιά δραχ-
μή στην τοπική οικονομία, είχαμε 
κατέβει μαζικά στο λιμάνι, έχο-
ντας λυμένο το ζωνάρι μας για 
καυγά με τα «Αμερικανάκια». Το 
επαναστατικό και πατριωτικό κα-
θήκον μας καλούσε. Ε, μ’ εμάς να 

ψάχνουμε για φασαρία και τους 
Αμερικανούς να πίνουν τα κρασιά 
με το κιλό, δεν άργησε να ξεσπά-
σει ο καυγάς. Κανένας δεν έμαθε 
τον λόγο που ξεκίνησε, πάντως εί-
δαμε από μακριά αναστάτωση σε 
κάποιο μαγαζί, ακούσαμε φωνές 
και ήχους σπασμένων γυαλικών, 
είδαμε κόσμο να συρρέει, τρέξα-
με κι εμείς προς τα εκεί. 

Φτάνοντας στην ταβέρνα, βρε-
θήκαμε μπροστά σε μια φοβερή 
σκηνή. Ο εξωτερικό χώρος του 
μαγαζιού με τα τραπεζάκια, ήταν 
περικυκλωμένος από καμιά δια-
κοσαριά ντόπιους που κάλυπταν 
όλη την πλακόστρωτη προβλήτα 
ανάμεσα στη ταβέρνα και την θά-
λασσα. Εξαγριωμένοι αλλά και 
με την σιγουριά που δίνει η συμ-
μετοχή στην μάζα, έσπρωχναν, 
φώναζαν, έβριζαν και πετούσαν 
ό,τι έβρισκαν πρόχειρο προς τους 

Αμερικανούς. Αυτοί πάλι, είχαν 
στριμωχτεί με τις πλάτες στην βι-
τρίνα του μαγαζιού, είχαν ρίξει κά-
τω τα τραπέζια που έτρωγαν  μα-
ζί με τα πιατικά τους, είχαν κάνει 
μ’ αυτά ένα πρόχειρο οχυρωματι-
κό έργο , είχαν ταμπουρωθεί από 
πίσω και προσπαθούσαν όπως-ό-
πως να αντισταθούν στο πλήθος 
που τους είχε περικυκλώσει.

Δεν ήταν εύκολοι αντίπαλοι
Δεν ήταν όμως εύκολοι αντίπα-
λοι. Ήταν καμιά δεκαριά όλοι μα-
ζί, με τον καθέναν να καλύπτει 
τον διπλανό του, άλλος κρατούσε 
μπουκάλι στο χέρι, άλλος μαχαί-
ρι του εστιατορίου, άλλος το γε-
μάτο του σακίδιο και τα προέτασ-
σαν προς το απειλητικό πλήθος 
που τους πλησίαζε. Ο πιο τρομε-
ρός όμως απ’ τους Αμερικανούς 
ήταν ένας θηριώδης μαύρος –

σαν να τον βλέπω μπροστά μου 
τώρα- που έχοντας τις διαστάσεις 
του Αντετοκούμπο, κρατούσε από 
μια καρέκλα σε κάθε χερούκλα 
του και σαν να ήταν παιχνιδάκια 
τις στριφογύριζε με κυκλώπεια 
δύναμη γύρω-γύρω σαν δαιμονι-
σμένος. Ποιος να τον πλησιάσει;

Εγώ, ισχνός, αδύνατος (τότε) 
και ανέτοιμος για μάχη εκ του συ-
στάδην, απόμεινα κάπως παράμε-
ρα και παρακολουθούσα την εξέ-
λιξη της σύρραξης. Ένας από την 
παρέα μου όμως, ο πιο επαναστα-
τημένος, ο πιο μαχητικός, ο πιο 
ασυμβίβαστος όλων μας, μπήκε 
κατ’ ευθείαν στον σωρό των εμπο-
λέμων, παροτρύνοντας τις φίλιες 
χανιώτικες δυνάμεις να τσακί-
σουν τους παρείσακτους ιμπερια-
λιστές. Ο φίλος μου ενώθηκε με 
τους πολιορκητές, ουρλιάζοντας 
διάφορα «ορμάτε τους», «απά-
νω τους», «διαλύστε τους», «φάτε 
τους» και άλλα παρεμφερή μαχη-
τικά, ενώ έσπρωχνε προσπαθώ-
ντας να ωθήσει την κινούμενη 
μάζα να περάσει πάνω από τους 
Αμερικάνους. 

Και ξαφνικά, κάτι έγινε στην 
πρώτη γραμμή των πολιορκητών, 
κάπως παραμέρισαν ορισμένοι 
απ’ αυτούς, άνοιξε μια ρωγμή 
μέσα στον συμπαγή ανθρώπινο 
σωρό και ο φίλος μου που έκα-

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Επειδή λόγω Ερντογάν, το εθνικό και πολιτικό μας κουρμπέτι έχει γεμίσει
από πατριώτες και «πατριώτες», θυμάμαι τακτικά μια ιστορία από τα μικράτα μου

που μου δίδαξε πολλά για την συμπεριφορά των ανθρώπων. Το περιστατικό συνέβη
το 1975 ή 1976, τα πρώτα αντιπολιτευτικά χρόνια δηλαδή, όταν ο  αντιαμερικανισμός 

βρισκόταν στα ύψη καθώς θεωρούσαμε (όχι αδίκως) την Αμερική υπεύθυνη 
για την επιβολή της επτάχρονης  χούντας και για την Κυπριακή τραγωδία
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Όσο πιο εμφανής είναι ο εξωτερικός εθνικός κίνδυνος, 
τόσο πιο εύκολα διαχωρίζονται στο εσωτερικό μας μέτωπο 

αυτοί που είναι πραγματικά αποφασισμένοι να δώσουν 
μάχη (αν χρειαστεί), απ’ αυτούς που θέλουν εκ του 
ασφαλούς «να δείρουν, αλλά όχι και να τις φάνε».
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Ένας από την παρέα μου όμως, ο πιο επαναστατημένος, 
ο πιο μαχητικός, ο πιο ασυμβίβαστος όλων μας, μπήκε 

κατ’ ευθείαν στον σωρό των εμπολέμων, παροτρύνοντας 
τις φίλιες χανιώτικες δυνάμεις να τσακίσουν τους 

παρείσακτους ιμπεριαλιστές. Αλλά τελικά προτίμησε 
την… άτακτη υποχώρηση όταν είδε τον θηριώδη, 

μπρατσωμένο μαύρο να στριφογυρίζει με κυκλώπεια 
δύναμη γύρω-γύρω την καρέκλα σαν δαιμονισμένος…

ΟΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ...
(ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΔΕΙΡΟΥΜΕ, ΟΧΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΑΜΕ)
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Μπλοφάρει ο Ερντογάν ή ετοιμάζεται στα σοβαρά να ανοίξει

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

τα χέρια θα κάτσει, ούτε θα αρκεστεί σε άμυνα περιορισμένου πεδίουΑΝΑΛΥΣΗ/
νε σαν νευρόσπαστο ουρλιάζο-
ντας και κλωτσώντας, βρέθηκε 
ξάφνου στην πρώτη γραμμή απέ-
ναντι στους πολιορκημένους. Όχι 
μόνο βρέθηκε μπροστά-μπροστά, 
αλλά φάτσα με τον θηριώδη μαύ-
ρο που στριφογύριζε τις δυο κα-
ρέκλες απειλώντας να τσακίσει 
τα κόκκαλα όποιου τον πλησία-
ζε. Τότε ήταν που εγώ, από τα με-
τόπισθεν, άκουσα το πανικόβλη-
το ουρλιαχτό του φίλου μου, που 
άλλαξε δευτερολεπτικά το τροπά-
ριο του και από το «ορμάτε τους» 
άρχισε να φωνάζει «κάντε πίσω 
ρε παιδιά», «μην σπρώχνετε ρε-
εε» και άλλα ντροπιαστικά, που 
διόλου δεν ταίριαζαν με την ακα-
τάβλητη προηγούμενη μαχητικό-
τητα του.  

Σωθήκαμε όλοι…
Ευτυχώς, κάποιος είχε τηλεφω-
νήσει στην αστυνομία, οπότε κα-
τέφθασαν δυο περιπολικά με 
αναμμένους τους φάρους και τις 
σειρήνες να ουρλιάζουν, διαλύ-
θηκε ο κόσμος, σώθηκαν οι κο-
ψοχολιασμένοι Αμερικανοί ναύ-
τες, σώθηκε και ο φίλος μου από 
τον τεράστιο μαύρο που έπαιζε με 
τις καρέκλες όπως παίζουμε εμείς 
με το κομπολογάκι μας. Όταν ηρέ-
μησαν τα πράγματα και χαλαρώ-
σαμε, δεν άντεξα και διατύπωσα 
ευθέως στον φίλο μου την κριτι-
κή μου στην αντιφατικότητα των 
λόγων, των συνθημάτων και των 
πράξεων του. «Τι έγινε κι από τις 
φωνές να επιτεθούμε στους Αμε-
ρικάνους, το γύρισες στα παρακά-
λια για υποχώρηση;» τον ρώτησα  
με μια κάποια ειρωνεία στην φω-
νή μου. Αλλά εκείνος, δίχως τον 
παραμικρή ντροπή ή μετάνοια 
στην φωνή του, μου απάντησε 
κυνικά. «Κάτσε ρε φίλε, τι ήθελες 
δηλαδή να κάνω; Είπαμε να δεί-
ρουμε, όχι και να τις φάμε.» 

Γιατί θυμήθηκα τώρα αυτή την 
παλιά ιστορία και τι σχέση έχει με 
τις Ερντογανικές προκλήσεις που 
βιώνουμε κάθε μέρα; Έχει και πα-
ραέχει αν θέλετε την γνώμη μου, 
διότι όσο πιο εμφανής είναι ο 
εξωτερικός εθνικός κίνδυνος, τό-
σο πιο εύκολα διαχωρίζονται στο 
εσωτερικό μας μέτωπο αυτοί που 
είναι πραγματικά αποφασισμέ-
νοι να δώσουν μάχη (αν χρεια-
στεί), απ’ αυτούς που θέλουν εκ 
του ασφαλούς «να δείρουν, αλλά 
όχι και να τις φάνε». Να αποτολ-
μήσω μια απλή και περιορισμένη 
καταγραφή των δεύτερων, που 

δυστυχώς ούτε οικτρή μειοψηφία 
είναι, ούτε περιθωριακό πολιτικό 
λόγο έχουν. 

Οι δήθεν υπερπατριωτικοί 
σχηματισμοί
Έχουμε τους πολιτικούς εκπρο-
σώπους μικρών δήθεν υπερπα-
τριωτικών σχηματισμών, που 
έχουν την τουρκοφαγία για ψω-
μοτύρι. Το «γιατί δεν τους βυθί-
σαμε;», «γιατί δεν τους ρίξαμε τα 
αεροπλάνα;», «γιατί δεν τους χτυ-
πήσαμε;», είναι η καθημερινή 
τους κριτική. Αδιαφορία για την 
διπλωματία, κατηγορίες για προ-
δοτικές υποχωρήσεις και διαρκής 
εξώθηση των κυβερνήσεων μας 
σε κάθε πιθανό και απίθανο τυ-
χοδιωκτισμό, είναι η σπονδυλική 
στήλη του πολιτικού τους λόγου. 
Και φυσικά, αν η εξώθηση τους 
ευοδωθεί και υπάρξουν ολέθρια 
αποτελέσματα, θα είναι οι πρώτοι 

που θα μπουν στην θέση του κα-
τηγόρου. 

Από κοντά και
η διεθνιστική αριστερά
Έχουμε επίσης τους πολιτικούς 
εκπροσώπους μιας διεθνιστικής 
αριστεράς, η οποία έχει μεν έναν 
θεωρητικό πατριωτισμό, αλλά αρ-
νείται πρακτικά να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για την υπερά-
σπιση του. Με τέτοιο συνονθύ-
λευμα απόψεων, είναι λογικό να 
πελαγοδρομούν διαρκώς και να 
πέφτουν απ’ την μια αντίφαση 
στην άλλη. Δεν ψηφίζουν τα αμυ-
ντικά κονδύλια του προϋπολογι-
σμού, δεν συναινούν στην αγορά 
οπλικών συστημάτων, δεν αποδέ-
χονται την χρησιμότητα της έντα-
ξης μας σε στρατιωτικούς σχημα-
τισμούς σαν το ΝΑΤΟ, αλλά από 
την άλλη απαιτούν ανυποχώρη-
τη και μαχητική πολιτική απένα-
ντι στους εξωτερικούς εχθρούς. 
Είναι κάθε φορά πανέτοιμοι να 
καταδικάσουν ως εθνοκάπηλους, 
ακροδεξιούς και πατριδοκάπη-
λους όσους μιλούν για την πατρί-
δα, ενώ δεν εμπιστεύονται διόλου 
τους εσωτερικούς στρατιωτικούς 
μηχανισμούς του κράτους, θεω-
ρώντας τους κυψέλες ακροδεξιών 
και υποψήφιων παρακρατικών. 

Τέλος έχουμε και τον απλό 
Έλληνα πολίτη, που σε σημαντι-
κή πλειοψηφία απαιτεί μεν υπε-
ράσπιση της πατρίδας αλλά δίχως 
την δική του συμμετοχή. Η θητεία 
για το παιδί του πρέπει να είναι 
μικρή και δίχως δυσκολίες ή μα-
κρινές μεταθέσεις, η φορολογία 
πρέπει να μειώνεται διαρκώς αλ-
λά η Ελλάδα πρέπει να είναι εξο-
πλισμένη σαν αστακός, λες και 
τα όπλα χαρίζονται. Επίσης, κάθε 
εξωτερική πρόκληση πρέπει να 
απαντάται σκληρά, άτεγκτα και 
αποφασιστικά, αλλά ούτε η οικο-
νομία μας πρέπει να επηρεάζεται, 
ούτε ο τουρισμός να διακινδυνεύ-
εται, ούτε οι πολύτιμες διακοπές 
μας και τα τριήμερα μας να διατα-
ράσσονται. Κατά τα λοιπά, σε κά-
θε μικρή ή μεγάλη πρόκληση, σε 
κάθε επεισόδιο, σε κάθε σύρρα-
ξη, πρέπει να βγαίνουμε νικητές. 
Αλλιώς αυτοί που ηγούνται είναι 
ανίκανοι. 

Κατά τούτα λοιπόν, δεν είμα-
στε όλοι οι Έλληνες «είπαμε να 
δείρουμε, αλλά όχι και να τις φά-
με», είμαστε όμως πολλοί. Κι αυ-
τό δεν είναι καλό στους επικίνδυ-
νους καιρούς που ζούμε…

Όταν ηρέμησαν 
τα πράγματα και 

χαλαρώσαμε, δεν 
άντεξα και διατύπωσα 

ευθέως στον φίλο 
μου την κριτική μου 
στην αντιφατικότητα 

των λόγων, των 
συνθημάτων και 
των πράξεων του. 
«Τι έγινε κι από τις 

φωνές να επιτεθούμε 
στους Αμερικάνους, 

το γύρισες στα 
παρακάλια για 

υποχώρηση;» τον 
ρώτησα  με μια 

κάποια ειρωνεία στην 
φωνή μου. Αλλά 
εκείνος, δίχως τον 

παραμικρή ντροπή ή 
μετάνοια στην φωνή 
του, μου απάντησε 

κυνικά. «Κάτσε 
ρε φίλε, τι ήθελες 
δηλαδή να κάνω; 

Είπαμε να δείρουμε, 
όχι και να τις φάμε.» 

Man Ray (1890-1976) – 
Μπρούτζινο πρες - παπιέ 
Πρίαπος (1920)
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Ο 
παλιός οδικός άξονας 
Αργοστόλι - Πόρος και 
το Γενικό Νοσοκομείο 
Κεφαλληνίας ήταν οι 

δύο πρώτοι σταθμοί του Πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά 
την επίσκεψή του στην Κεφαλονιά.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθη-
κε για το χρονοδιάγραμμα της ανα-
βάθμισης του παλιού δρόμου που 
συνδέει την πρωτεύουσα της Κεφα-
λονιάς με τον Πόρο, το μεγαλύτερο 
εμπορικό και επιβατικό λιμάνι του 
νησιού, το οποίο εξυπηρετεί και την 
τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με την 
Κυλλήνη, από τον Υφυπουργό Υπο-
δομών Γιώργο Καραγιάννη.

Αναβάθμιση του οδικού
άξονα Πόρου- Αργοστολίου
«Γίνονται παρεμβάσεις προφανώς 
και σε άλλα επίπεδα, αλλά αυτή εί-
ναι η πιο σημαντική παρέμβαση η 
οποία δρομολογείται στο νησί. Εί-
ναι απολύτως απαραίτητη για να 
μπορέσει καταρχάς ο πληθυσμός 
της Κεφαλονιάς να μετακινείται με 
ασφάλεια. Αυτό είναι το πρώτο μας 
μέλημα», δήλωσε ο Πρωθυπουρ-
γός.

Αναφερόμενος στην αυξημέ-
νη τουριστική κίνηση που καταγρά-
φεται στην Κεφαλονιά, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης σημείωσε ότι «πρέπει 
να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε 
και τη σημαντική αναπτυξιακή δυ-
ναμική του νησιού. Πληροφορήθη-

κα ήδη ότι σήμερα έχουμε ξεπερά-
σει πια τον αριθμό των αφίξεων στα 
αεροδρόμια της Fraport που είχα-
με το 2019, οπότε βαίνουμε προς μια 
τουριστική περίοδο η οποία θα είναι 
καλύτερη και από αυτή που είχαμε 
το 2019. Αλλά για να μπορέσουμε 
να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες 
μας χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω 
απ’ όλα ασφαλείς υποδομές. Οπότε 
από εμένα αυτό το οποίο θα πρέπει 
να ξέρετε είναι ότι θα παρακολουθώ 
στενά το έργο».

Ο σχεδιασμός του οδικού άξο-
να Αργοστόλι - Πόρος βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης, 
καθώς έχει χαρακτηριστεί έργο 
Εθνικού Επιπέδου οι μελέτες ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν το φθι-
νόπωρο. Θα ακολουθήσει, εντός 
του έτους, η δημοπράτηση του έρ-
γου, με προϋπολογισμό της τάξης 
των 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αναβάθμιση της οδικής σύν-
δεσης, μήκους 37 χιλιομέτρων, απο-
βλέπει στην ουσιαστική βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας και των συν-
δέσεων στο νησί, δεδομένου ότι ο 
υφιστάμενος δρόμος αποτελεί τη 
μοναδική δίοδο επικοινωνίας των 
Δημοτικών Ενοτήτων Λειβαθούς 
και Ελειού - Πρόννων με το Αρ-
γοστόλι. Έχει παράλληλα έντονο 
αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς θα 
διευκολύνει και θα επιταχύνει τη 
μετακίνηση επισκεπτών και εμπο-
ρευμάτων.

Προκήρυξη θέσεων για κάλυψη 
των αναγκών του νοσοκομείου σε 
γιατρούς και νοσηλευτές
Στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλη-
νίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη 
διοίκηση και εργαζόμενους και να 
ενημερωθεί για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν.

«Ήθελα να έρθω εδώ για να δι-
απιστώσω ο ίδιος τις αδυναμίες, για-
τί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα ελ-
λείψεις. Θέλω να ευχαριστήσω, στο 
δικό σας πρόσωπο, όλους τους ερ-
γαζόμενους για το μεγάλο βάρος 
το οποίο σηκώσατε και κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας αλλά και για 
ένα νοσοκομείο περιφερειακό σε 
μια περιοχή που έχει μεγάλη τουρι-
στική κίνηση», σημείωσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

«Έχουμε αναλάβει συγκεκριμέ-

νες δεσμεύσεις για το προσωπικό, το 
οποίο θα έρθει στο νοσοκομείο, για 
τη λειτουργία -επιτέλους- της Μονά-
δας Εντατικής Θεραπείας. Για την 
αναμόρφωση του τμήματος επει-
γόντων περιστατικών, για την ψυ-
χιατρική, καλά κάνετε και το επιση-
μαίνετε, διότι τα περιστατικά αυτά 
χρήζουν μιας ιδιαίτερης μεταχείρι-
σης. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται 
για να αναμορφώσουμε και το ίδιο 
το παλιό κτίριο. Υπάρχει μια μελέ-
τη να ενταχθεί στους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης. Είναι το καλύτε-
ρο παράδειγμα πως οι πόροι αυτοί 
διατίθενται τελικά για υποδομές που 
είναι προς όφελος όλων των ασθε-
νών, αλλά πρωτίστως και των εργα-
ζομένων», συμπλήρωσε ο Πρωθυ-
πουργός.

Σημειώνεται ότι οι πιστώσεις για 
τον ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύ-

ματος αυξήθηκαν από 3,8 εκατομ-
μύρια ευρώ το 2019 σε περισσότερα 
από 6,2 εκατ. το 2021, δηλαδή κατά 
64% ενώ προκηρύσσονται οκτώ επι-
πλέον θέσεις μόνιμων γιατρών και 
12 θέσεις μόνιμων νοσηλευτών με 
τις οποίες θα καλυφθούν ανάγκες 
του νοσοκομείου ιδίως για τη λει-
τουργία της ΜΕΘ και της πλήρους 
αξιοποίησης της δωρεάς του Ιδρύμα-
τος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή.

Παρόντες στην επίσκεψη στο νο-
σοκομείο ήταν, επίσης, ο Διοικητής 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
Γιάννης Καρβέλης και ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Δη-
μήτρης Μαρτίνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη 
συνέχεια περπάτησε σε κεντρικούς 
δρόμους του Αργοστολίου και συ-
νομίλησε με πολίτες σε καφέ της πό-
λης.

ΑΛΛΑΖΕΙ 
ΤΑΧΎΤΗΤΑ
η Κεφαλονιά 

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για
τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

στο νησί και ιδιαίτερα για τον δρόμο
«Αργοστόλι – Πόρος» αλλά και

την άμεση στελέχωση του νοσοκομείου
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Τον Πρωθυπουργό συνοδεύ-
ουν κατά την επίσκεψή του η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα 
Γκάγκα, ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, η 
Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχα-
ηλίδου, ο Υφυπουργός Υποδομών, 
Γιώργος Καραγιάννης, ο Υφυπουρ-
γός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμό-
διος για Θέματα Κρατικής Αρωγής 
και Αποκατάστασης από Φυσικές 
Καταστροφές, Χρήστος Τριαντό-
πουλος, ο βουλευτής Κεφαλληνί-
ας της Νέας Δημοκρατίας Πανα-
γής Καππάτος, η Περιφερειάρχης 
Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσα-
γκαροπούλου, ο Διοικητής της Δη-
μόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, 
Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Δή-
μαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος 
Μιχαλάτος.

Θα λειτουργήσει 
η Μονάδας 

Εντατικής 
Θεραπείας και 

θα αναμορφωθεί το 
τμήμα Επειγόντων

Γιώργος Καραγιάννης: Στα τέλη
του 2022 ξεκινά η διαγωνιστική
διαδικασία για το «Αργοστόλι – Πόρος»
Ο διαγωνισμός για το έργο «Βελ-
τίωση του Οδικού άξονα Αργοστό-
λι – Πόρος» με προϋπολογισμό 55 
εκατ. ευρώ αναμένεται να ξεκινή-
σει στα τέλη του 2022, ενώ ήδη 
έχει επιτευχθεί σημαντική μελετη-
τική ωρίμανση.

Για το έργο ενημερώθηκε ο  
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης από τον Υφυπουργό Υποδο-
μών Γιώργο Καραγιάννη, στο πλαί-
σιο της επίσκεψης στην Κεφαλονιά. 
Όπως σημείωσε ο Υφυπουργός 
Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάν-
νης: «Πρόκειται για μία σημαντική 
ημέρα για την Κεφαλονιά καθώς 
ένα αίτημα ετών της τοπικής κοινω-
νίας, η αναβάθμιση της οδικής σύν-
δεσης “Αργοστόλι - Πόρος” ξεκινά. 
Στο Υπουργείο Υποδομών και Με-
ταφορών αντιληφθήκαμε από την 
πρώτη στιγμή ότι ο δρόμος που 
συνδέει το λιμάνι του νησιού με το 
Αργοστόλι χρειαζόταν την παρέμ-
βασή μας προκειμένου να μπορέ-
σει να ανταποκριθεί στον ρόλο του 
και στις αυξημένες ανάγκες μετακί-
νησης. 

Με ταχύτατους ρυθμούς χαρα-
κτηρίσαμε το έργο προϋπολογισμού 
55 εκατ. ευρώ, Εθνικού Επιπέδου 
με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών Κώστα Κα-
ραμανλή,, το ωριμάσαμε μελετη-
τικά και έως το τέλος του 2022 θα 
προκηρύξουμε τον διαγωνισμό, για 
να ξεκινήσει στη συνέχεια η κατα-
σκευή του.

Η Κεφαλονιά, οι κάτοικοι του 
νησιού  και οι επισκέπτες της, θα 
έχουν στη διάθεσή τους έναν σύγ-
χρονο δρόμο. Οι μετακινήσεις θα 
είναι ταχύτερες, έως και 20% του 
σημερινού χρόνου, κυρίως, όμως, 
θα είναι πιο ασφαλείς. Λαμβάνου-
με, επιπλέον, μέριμνα ώστε να ενι-
σχύσουμε την ανθεκτικότητα της 
οδού σε περίπτωση έντονων και-
ρικών φαινομένων που στο παρελ-
θόν έχουν “πληγώσει” το νησί.

Αποδεικνύουμε με έργα στους 
κατοίκους της Κεφαλονιάς ότι η Πο-
λιτεία και η κυβέρνηση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη είναι δίπλα τους και 
προχωρά σε όλες εκείνες τις πρωτο-
βουλίες που εξασφαλίζουν την ευη-
μερία του τόπου».

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίη-
σης είναι τα τρία χρόνια, συμπερι-
λαμβανομένου του χρόνου της δι-
αγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την 
υπογραφή της σύμβασης.

Οφέλη
Η οδός διέρχεται μέσα από πληθώ-
ρα οικισμών (Τραυλιάτα, Περατά-
τα, Βλαχάτα, Πλατειές, Βαλεριάνο, 
Πάστρα, Αγία Ειρήνη, Τζανάτα) 
και έχει χαρακτηριστικά που μετα-
βάλλονται σημαντικά ανά τμήματα. 
Αυτό έχει ως συνέπεια, η μέση τα-
χύτητα να μην υπερβαίνει τα 50χλμ/
ώρα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα 
προσπέρασης, με συνέπεια αυξη-
μένη επικινδυνότητα και χρόνο δι-
αδρομής που φθάνει τη μία ώρα. 

Με τη κατασκευή του έργου επι-
τυγχάνεται:
l Η αύξηση της οδικής ασφάλειας 
με την παροχή δυνατότητας ασφα-
λούς προσπέρασης σε ποσοστό 
άνω του 20% σε κάθε κατεύθυνση 
κυκλοφορίας ομαλά ισοκατανεμη-
μένο κατά μήκος της διαδρομής, τη 
λήψη μέτρων πρόληψης των ατυ-
χημάτων εντός και εκτός οικισμών 
και την εφαρμογή αντιολισθηρού 
ασφαλτικού τάπητα σε όλο το μή-
κος.
l Η μείωση του συνολικού χρόνου 
διαδρομής κατά 20% περίπου λόγω 
των διαθέσιμων μηκών προσπέρα-
σης 7χλμ περίπου σε κάθε κατεύ-
θυνση κυκλοφορίας.
l Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
της οδού σε περίπτωση έντονων 
βροχοπτώσεων τύπου Ιανού με την 
αντικατάσταση του συνόλου των 
οχετών και την κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατά μήκος της οδού προβλέπο-
νται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες 
εργασίες:
l Τμήματα εντός οικισμών συνολι-
κού μήκους 14χλμ: Ήπια μέτρα βελ-
τίωσης της οδικής ασφάλειας.
l Τμήματα εκτός οικισμών με πα-
ρόδιες χρήσεις συνολικού μήκους 
8χλμ: Βελτίωση της χάραξης και δι-
απλάτυνση της οδού.
l Υπεραστικά τμήματα συνολικού 
μήκους 15χλμ: Βελτίωση της χά-

ραξης και πρόβλεψη 3ης  λωρίδας 
εναλλασσόμενης προσπέρασης με 
αύξηση του πλάτους της οδού.
l Κατασκευή 12 ισόπεδων κόμβων 
στις κύριες συνδέσεις.
l Κατασκευή νέας γέφυρας στην εί-
σοδο του Πόρου για την ομαλή ροή 
της κυκλοφορίας.
l Αντικατάσταση του συνόλου των 
97 υφιστάμενων οχετών της οδού 
με νέους.
l Αντιολιθηρή ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας σε όλο το μήκος.
l Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλεί-
ας.

Λιμάνι Αργοστολίου
Στη συνέχεια ο κ. Καραγιάννης 
ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για 
τις στοχευμένες δράσεις που υλο-
ποιούνται στο λιμάνι του Αργοστο-
λίου. Οι παρεμβάσεις που γίνονται 
πρόκειται να αναβαθμίσουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
των επισκεπτών της πόλης του Αρ-
γοστολίου, να βελτιώσουν την εικό-
να της περιοχής και να αναβαθμί-
σουν τις λιμενικές υποδομές.

Ειδικότερα, υλοποιούνται εργα-
σίες για την αντιμετώπιση των ζημι-
ών που προκλήθηκαν στο κεντρικό 
λιμάνι του Αργοστολίου και ταυτό-
χρονα αλλάζει η εικόνα συνολικά 
του παραλιακού μετώπου της πό-
λης.

Το έργο αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί στα τέλη του 2023.

Παράλληλα, γίνεται επικαιρο-
ποίηση του master plan του λιμα-
νιού και προχωρά ο σχεδιασμός για 
την μετεγκατάσταση του εμπορικού 
κομματιού του λιμανιού από την πό-
λη. Το όφελος θα είναι η αποσυμ-
φόρηση του αστικού ιστού από την 
κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων 
και η αναβάθμιση της συνολικής 
εικόνας της πόλης. Επιπλέον, βελ-
τιώνεται σημαντικά το επίπεδο της 
οδικής ασφάλειας. 

Υπό μελέτη βρίσκεται η κατα-
σκευή νέου εμπορικού προβλήτα 
στο ανατολικό τμήμα του λιμένα, 
στην περιοχή του Δραπάνου, ικα-
νοποιώντας και το σχετικό αίτημα 
της Δημοτικής Αρχής για τη μετα-
φορά του εμπορικού τμήματος του 
λιμένα στο Δράπανο.



Σ
τα περιστατικά ενδοοι-
κογενειακής βίας, και 
στις δράσεις της Ελληνι-
κής Αστυνομίας για την 

αντιμετώπιση τους, με αφορμή τις τε-
λευταίες ανθρωποκτονίες με θύμα-
τα γυναίκες, αναφέρθηκε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη ,Τάκης 
Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο MEGA.

Ο υπουργός έδωσε αναλυτι-
κές πληροφορίες για την υπόθεση 
της Ζακύνθου, τόσο για τις ενέρ-
γειες της Αστυνομίας, που τον είχε 
συλλάβει και τον Ιούνιο, όσο και 
για τις ενέργειες του εισαγγελέα, 
που τον είχε ορίσει τακτική δικάσι-
μο και αφήσει ελεύθερο με τον όρο 
να μην μπορεί να πλησιάσει την 
σύζυγο του σε απόσταση μικρότε-
ρη των 100 μέτρων. Επίσης εστί-
ασε στη λειτουργία των Γραφείων 
Αντιμετώπισης Ενδοοικογενεια-
κής Βίας, τονίζοντας ότι για κάθε 
υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία 
και παρότρυνε τις γυναίκες να μι-
λούν, να εμπιστεύονται την Αστυ-
νομία και να καταγγέλλουν κάθε 
περιστατικό σε βάρος τους.

Χαρακτήρισε επίσης της ενδο-
οικογενειακή βία «σύνθετο πρό-
βλημα που δεν προσφέρεται για 
πολιτική εκμετάλλευση».

Ειδικότερα, ο κ. Θεοδωρικά-
κος είπε ότι από τον Οκτώβριο του 
2021, έχουν συσταθεί και λειτουρ-
γούν 6 Γραφεία Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, 5 στην 
Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ 1200 αστυνομικοί έχουν εκ-
παιδευτεί ειδικά για τη διαχείριση 
αυτών των υποθέσεων. Όπως επε-
σήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, για 
όλες τις υποθέσεις που καταγγέλ-
λονται σχηματίζονται δικογραφίες 
και το πρώτο οκτάμηνο αυτής της 
χρονιάς, η Ελληνική Αστυνομία 
και το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη έχουν αντιμετωπίσει 5.140 
περιστατικά.

«Εάν κάποιος φτάσει στην 
Αστυνομία είναι υποχρεωτικό ότι 
σχηματίζεται δικογραφία και η 
υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύ-
νη. Αυτό είναι υποχρέωση της Ελ-
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Τάκης Θεοδωρικάκος: Από τον Οκτώβριο του 2021, έχουν συσταθεί και λειτουργούν 
6 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, 5 στην Αθήνα και 1 

στη Θεσσαλονίκη, ενώ 1200 αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για τη διαχείριση  
αυτών των υποθέσεων. Το πρώτο οκτάμηνο αυτής της χρονιάς, η Ελληνική Αστυνομία 

και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν αντιμετωπίσει 5.140 περιστατικά!

Δεν είναι για πολιτική 
εκμετάλλευση 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΒΙΑ
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Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι από 
τον Οκτώβριο του 2021, έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν 
6 Γραφεία Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, 5 στην 
Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ 1200 αστυνομικοί 
έχουν εκπαιδευτεί ειδικά 
για τη διαχείριση αυτών των 
υποθέσεων.

ληνικής Αστυνομίας, διότι τα αδι-
κήματα ενδοοικογενειακής βίας 
είναι αυτεπάγγελτα, δηλαδή μηνύ-
σεις γίνονται κατευθείαν», τόνισε ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η υπόθεση της Ζακύνθου 
Όσον αφορά στην υπόθεση της 
Ζακύνθου, για την οποία υπήρχε 
προηγούμενο, καθώς ο δράστης 
του εγκλήματος είχε συλληφθεί 
και τον Ιούνιο, μετά από καταγγε-
λία του θύματος, ο κ. Θεοδωρικά-
κος περιέγραψε τα γεγονότα ως 
εξής:

«Στη συγκλονιστική λοιπόν 
περίπτωση της Ζακύνθου, με την 
οποία ασχοληθήκαμε πολύ ξεχωρι-
στά για να δούμε εάν και τι θα μπο-
ρούσε να κάνει παραπάνω η Ελ-
ληνική Αστυνομία. Ο δολοφόνος 
είχε συλληφθεί κατόπιν καταγγε-
λίας της γυναίκας, που δυστυχώς 
υπήρξε το θύμα της δολοφονίας, 
στις 18 Ιουνίου αυτού του χρόνου. 
Η Ελληνική Αστυνομία τον είχε 
συλλάβει τον οδήγησε στη Δικαι-
οσύνη, τον οδήγησε στον εισαγ-
γελέα. Ο εισαγγελέας ασχολήθη-
κε με την υπόθεση, τον κράτησε, 
έβγαλε τα συμπεράσματα του και 
όταν αφέθηκε προσωρινά ελεύθε-
ρος με ρητή δικάσιμο για το Φε-
βρουάριο του 2023, με τον περιορι-
στικό όρο ότι ο άνθρωπος αυτός να 
μην μπορεί να πλησιάσει τη σύζυ-
γό του, τη γυναίκα του σε απόστα-
ση μικρότερη από τα 100 μέτρα. 
Αυτός είναι ένας άνεργος οικο-
δόμος, η γυναίκα του φαίνεται ότι 
στην πορεία τον λυπήθηκε και ξα-
ναήρθε στο σπίτι. Η γυναίκα είχε 
δώσει τη δυνατότητα δυστυχώς σε 
αυτόν τον άνθρωπο να ξαναβρε-
θεί δίπλα της και να ξαναεκδηλώ-
σει τις άθλιες επιθετικές και βίαιες 
συμπεριφορές του. Το βράδυ της 
31ης Ιουλίου πήγε η ίδια στο Αστυ-

νομικό Τμήμα, με τη παρότρυνση 
απ' ότι φαίνεται, κάποιας φίλης και 
των παιδιών της, κατήγγειλε πλέ-
ον τα περιστατικά. Ανέφερε ότι ο 
άνδρας της έχει φύγει από την οι-
κία, γιατί η αστυνομία ρώτησε που 
βρίσκεται για να πάει να τον συλ-
λάβει κατευθείαν. Δυστυχώς η ει-
κόνα που δόθηκε είναι ότι δεν εί-
ναι στο σπίτι, ζήτησε να φύγει για 
να επιστρέψει στα παιδιά της, για-
τί μιλάμε για ανήλικα παιδιά, επέ-
στρεψε στο σπίτι. Ας υποθέσουμε 
ότι τη συνόδευε κάποιος στο σπίτι 
της. Αυτός δεν ήταν στο σπίτι, πή-
γε εκ των υστέρων στο σπίτι. Ο άν-
θρωπος αυτός είχε αποφασίσει να 
τη δολοφονήσει, η μόνη λύση στη 
συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν 
σε καμία των περιπτώσεων αυτοί 
οι δύο άνθρωποι να μη ξαναβρί-
σκονταν στο ίδιο σπίτι, να προστα-
τευτεί, να βρεθεί σε κάποια δομή, 
να ζητήσει άλλου είδους συμβου-
λές. Γι' αυτό σας είπα κάτι στην αρ-
χή. Η αντιμετώπιση του προβλή-
ματος είναι μια σύνθετη υπόθεση».

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΒΙΑ
Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα:
Μία μαύρη λίστα που δεν έχει τελειωμό

 
Μέσα σε μόλις λίγα 24ωρα σημειώθηκαν τρεις- γυναικοκτονίες, με την ματωμένη λίστα να αυξά-
νεται διαρκώς. Η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη τόνισε πως οι γυναικοκτονίες είναι ένα θέμα πιο 
επίκαιρο ποτέ στη χώρα μας, ενώ υπάρχει καταγεγραμμένη αύξηση των δολοφονιών με θύματα 
γυναίκες, το οποίο δεν είναι δυνατόν να υποτιμηθεί. «Το έγκλημα που έχει να κάνει με την ενδο-
οικογενειακή βία είναι το έγκλημα που φτάνει λιγότερο στα δικαστήρια. Ο λόγος; Επειδή κρύβει 
ντροπή και ενοχή», δήλωσε.

«Ζήλεια και αγάπη δεν πάνε μαζί»
Σύμφωνα με την ίδια, η ζήλεια προς τον/την σύντροφο κρύβει μία μεγάλη παγίδα: «Εάν ένα νέο 
κορίτσι έχει μεγαλώσει σε ένα σπίτι και δεν έχει νιώσει προσοχή, λαμβάνει την ζήλεια ως ενδια-
φέρον. Έρχονται και μου λένε με αθώο τρόπο «με ζηλεύει, επειδή με αγαπάει». Ζήλεια και αγάπη 
δεν πάνε μαζί», είπε, τονίζοντας πως αναφέρεται στην παθολογική ζήλεια. «Όταν αρχίσει ο έλεγ-
χος πρέπει να μας χτυπήσει ένα μεγάλο καμπανάκι».

«Να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία»
Ως ένα εθνικό ζήτημα χαρακτήρισε τις γυναικοκτονίες η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά, η οποία υπο-
γράμμισε πως θα πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία προκειμένου να αναδειχθεί το 
πρόβλημα.

«Η γυναικοκτονία είναι ένα εθνικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με την αναγνώριση 
του όρου, γιατί πρόκειται να αναδείξουμε το φαινόμενο θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε», δήλωσε.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης 
δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας 
για τα θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας και σε προληπτικό επίπεδο, 
προκειμένου να υπάρξει αποτρο-
πή. Από τη στιγμή που υπάρχει 
μία δικαστική απόφαση που απα-
γορεύει την προσέγγιση του θύ-
ματος από τον δράστη θα πρέπει 
να τηρείται. Εάν δεν συμμορφώ-
νεται με τη δικαστική απόφαση 
θα πρέπει να υπάρχουν αυστη-
ρές ποινές που θα λειτουργούν 
αποτρεπτικά».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, 
την τελευταία τριετία έχουν γί-
νει κοινωνικές δράσεις από την 
πολιτεία, συμβουλευτικά κέντρα 
με ψυχολόγους και κοινωνικούς 
επιστήμονες για την παροχή υπο-
στήριξης των θυμάτων, ενώ τα 
αστυνομικά τμήματα έχουν στε-
λεχωθεί με ειδικά εκπαιδευμέ-
νους αστυνομικούς που θα μπο-
ρέσουν να βοηθήσουν τα θύματα 
κακοποίησης.



Σ
ε περίπου 6 εβδομά-
δες, στις 5 Σεπτεμβρί-
ου, ο ένας (ή η μία) από 
αυτούς θα αναλάβει την 

πρωθυπουργία της Βρετανίας: ο πρώ-
ην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σου-
νάκ και η υπουργός Εξωτερικών Λιζ 
Τρας είναι οι τελικοί μονομάχοι στην 
κούρσα για τη διαδοχή του Μπόρις 
Τζόνσον στο Συντηρητικό κόμμα και 
τη Ντάουνινγκ Στριτ. 

Οι δυο τους θα τεθούν στην κρί-
ση των 200.000 μελών του κόμματος, 
που θα ψηφίσουν δια αλληλογραφίας. 
Το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στις 5 
Σεπτεμβρίου.

Ο Σουνάκ έλαβε 137 ψήφους, 
έναντι 113 για τη Λιζ Τρας. Μετά την 
παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον, στις 
7 Ιουλίου, με αφορμή αλλεπάλληλα 
σκάνδαλα, είναι πλέον δεδομένο ότι 
η επόμενη βρετανική κυβέρνηση θα 
έχει ως επικεφαλής είτε, για πρώτη 
φορά, έναν μη λευκό άνδρα είτε, για 
τρίτη φορά, μια γυναίκα. 

«Σας ευχαριστώ που με εμπιστευ-
τήκατε», έγραψε στο Twitter η Λιζ 
Τρας, η 46χρονη υπουργός που δη-
λώνει θαυμάστρια της Μάργκαρετ 
Θάτσερ.
Ο Δένδιας και ο Βέρτης
Και αν ο πρώτος είναι άγνωστος στο 

ευρύ κοινό και φυσικά και στην Ελλά-
δα, η κυρία Τρας έχει προλάβει να... 
συστηθεί στους Έλληνες, μέσα από τα 
social media κυρίως, όταν κατάφερε 
να «μπερδέψει» τον Νίκο Δένδια με 
τον... Νίκο Βέρτη!

Στη συνέχεια, ωστόσο, και σε 
ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με 
την οποία θέλησε να αναφερθεί στο 
τετ-α-τετ τους, αντί να «ταγκάρει» τον-
λογαριασμό του Νίκου Δένδια, «τά-
γκαρε» τον γνωστό λαϊκό τραγουδι-
στή... Νίκο Βέρτη.

Το λάθος διορθώθηκε περίπου 
μία ώρα αργότερα, αλλά τα print 
screen είχαν πάρει ήδη... φωτιά και η 
είδηση έκανε το γύρο του Διαδικτύου.

Στην τελευταία του «ώρα του πρω-
θυπουργού» στη Βουλή των Κοινοτή-
των, ο Τζόνσον αποχαιρέτισε τους 
βουλευτές «α λα τερμινέιτορ», με ένα 
πανηγυρικό «Hasta la vista baby» και 
έδωσε τη συμβουλή του στο/στη διά-
δοχό του: «Μείνετε κοντά στους Αμε-
ρικανούς, στηρίξτε τους Ουκρανούς, 
αγωνιστείτε για την ελευθερία και τη 
δημοκρατία παντού. Μειώστε τους φό-
ρους και περιορίστε τις κρατικές ρυθμί-
σεις όπου μπορείτε, ώστε να γίνει αυτή 
η χώρα το καλύτερο μέρος για να ζει 
και να επενδύει κανείς».

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
Ο Ρίσι Σουνάκ, 42 ετών, η αποχώρη-
ση του οποίου από την κυβέρνηση, 
στις αρχές Ιουλίου, επιτάχυνε την πτώ-
ση του Τζόνσον, βρίσκεται μπροστά σε 
όλες τις ψηφοφορίες που έχουν γίνει 
μέχρι τώρα μεταξύ των βουλευτών. 
Ωστόσο, η μάχη δεν έχει κερδηθεί 
ακόμη, αφού φαίνεται ότι δεν είναι τό-
σο δημοφιλής στη βάση του κόμματος.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπη-
ση του YouGov, την Τρίτη ο πρώην 
υπουργός θα ηττηθεί στην τελική ψη-
φοφορία, όποιος και αν είναι ο αντί-
παλός του.

Αντιθέτως, η 46χρονη Λιζ Τρας 
κρίθηκε «λιγότερο πειστική» στα ντι-
μπέιτ την περασμένη εβδομάδα, όμως 
κατάφερε να μειώσει την ψαλίδα. Φαί-
νεται, εξάλλου, ότι μπορεί να πάρει με 
το μέρος της τους βουλευτές που στή-
ριζαν την Μπέιντενοκ, η οποία εκπρο-
σωπεί, όπως και η υπουργός Εξωτερι-
κών, τη δεξιά πτέρυγα των Τόρις.

Ο Σουνάκ κατηγορήθηκε από τον 
βουλευτή Ντέιβιντ Ντέιβις ότι προσπά-
θησε να «μαγειρέψει» την ψηφοφορία, 
βάζοντας δικούς του βουλευτές να ψη-
φίσουν την Τρας, ώστε να αποκλειστεί 
η Μόρντοντ, καθώς θεωρούσε ότι η τε-
λευταία θα ήταν δυσκολότερη αντίπα-
λος. «Είναι η πιο βρόμικη εκστρατεία 
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Στις 5 Σεπτεμβρίου ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών ή η υπουργός Εξωτερικών

Λιζ Τρας θα μετακομίσει στη Ντάουνινγκ Στριτ

LIZ TRUSS
Θαυμάστρια 

της Θάτσερ και 
του… Βέρτη!
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LIZ TRUSS
που έχω δει ποτέ», υποστήριξε ο Ντέ-
ιβις στο ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

Η Μόρντοντ, 49 ετών, ήταν σχε-
δόν άγνωστη στους Βρετανούς πριν 
από 10 ημέρες. Μια δημοσκόπηση του 
YouGov της έδινε τη θέση του φαβο-
ρί, αν και κρίθηκε «ελάχιστα πειστική» 
στα δύο τηλεοπτικά ντιμπέιτ. Σε ανάρ-
τησή της στο Twitter ευχαρίστησε τους 
υποστηρικτές της για «τη σκληρή δου-
λειά» που έκαναν και πρόσθεσε: «Θα 
προχωρήσουμε μαζί».

Ένα ντιμπέιτ μεταξύ των δύο φινα-
λίστ θα διεξαχθεί την επόμενη Δευτέ-
ρα και θα μεταδοθεί από το BBC. Θα 
φιλοξενηθεί στο Στόουκ-ον-Τρεντ, μια 

πόλη της κεντρικής Αγγλίας η οποία 
στο δημοψήφισμα του 2016 ψήφισε σε 
ποσοστό 69% υπέρ του Brexit, και στο 
κοινό θα συμμετέχουν 80-100 πολίτες.

Για τους φόρους
Ο Ρίσι Σουνάκ δεν υποσχέθηκε, όπως 
οι συνυποψήφιοί του, περικοπές φό-
ρων, λέγοντας ότι θα πρέπει πρώτα 
να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός. 
«Δεν περικόπτω φόρους για να κερδί-
σω εκλογές, κερδίζω τις εκλογές για 
να μειώσω τους φόρους», είπε χαρα-
κτηριστικά στο BBC Radio.

Η Τρας έγραψε σε άρθρο της στην 
εφημερίδα Telegraph ότι θα αρχίσει 

να μειώνει τους φόρους από την πρώ-
τη ημέρα, ώστε να βοηθήσει τους πο-
λίτες να αντιμετωπίσουν το αυξημένο 
κόστος διαβίωσης. «Δεν είναι σωστό 
να αυξάνουμε τώρα τους φόρους», ση-
μείωσε, προσθέτοντας ότι δεν θα αυ-
ξηθεί ούτε η φορολόγηση των εταιρει-
ών, επειδή «είναι ζωτικής σημασίας 
να προσελκύσουμε επενδύσεις στη 
χώρα».

Για την ενέργεια
Ο Σουνάκ δεσμεύτηκε ότι θα καταστή-
σει τη Βρετανία ενεργειακά ανεξάρ-
τητη μέχρι το 2045, ώστε η χώρα να 
μην απειλείται από ενεργειακά «σοκ», 

όπως αυτό που προκλήθηκε με την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Τρας υπόσχεται ότι θα μειω-
θούν προσωρινά οι λογαριασμοί και 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επι-
τραπεί η εξόρυξη σχιστολιθικού αε-
ρίου, «αναλόγως με την περιοχή και 
αν υπάρχει τοπική στήριξη». «Αλλά 
ασφαλώς, πιστεύω ότι πρέπει να κά-
νουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσου-
με το κόστος της ενέργειας για τους κα-
ταναλωτές».

Για την εγκληματικότητα
Ο Σουνάκ υπόσχεται μεταρρυθμίσεις 
στο σύστημα απονομής της δικαιοσύ-

νης, σκληρότερες ποινές στους παρα-
βάτες που δεν εμφανίζονται στο δικα-
στήριο και καταστολή των συμμοριών 
που εκμεταλλεύονται ανηλίκους.

Για τη μετανάστευση
Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τον 
Σουνάκ αναφέρεται στη γιαγιά του, η 
οποία μετανάστευσε στη Βρετανία τη 
δεκαετία του 1960. Ο ίδιος είπε στην 
εφημερίδα The Times ότι είναι υπε-
ρήφανος που κατάγεται από μια οι-
κογένεια μεταναστών, αλλά πιστεύ-
ει πως η χώρα θα πρέπει να ελέγξει 
τα σύνορά της και ότι θα διατηρήσει 
το σχέδιο για την απέλαση των αιτού-
ντων άσυλο στη Ρουάντα. Η Τρας 
έχει δηλώσει ότι «συμφωνεί απολύ-
τως» με την απέλαση των αιτούντων 
άσυλο στη Ρουάντα.

Για το κόστος ζωής
Ως υπουργός Οικονομικών, ο Σουνάκ 
προώθησε μέτρα συνολικής αξίας 37 
δισεκ. Λιρών, με στόχο να βοηθήσει 
τους Βρετανούς να αντιμετωπίσουν τις 
αυξήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα. 
Προτού παραιτηθεί, άφησε να εννοη-
θεί ότι θα προωθούσε και άλλα μέτρα, 
αν χρειαζόταν.

Για το Brexit
Ο Σουνάκ ψήφισε υπέρ του Brexit 
το 2016. Η Τρας ψήφισε κατά του 
Brexit, όμως σύντομα άλλαξε γνώ-
μη και ως υπουργός Εξωτερικών, 
πρότεινε ένα νομοσχέδιο για τη μο-
νομερή κατάργηση ορισμένων εμπο-
ρικών κανόνων για τη Βόρεια Ιρλαν-
δία. Η πρόταση αυτή προκάλεσε νέα 
ένταση στις σχέσεις του Λονδίνου με 
τις Βρυξέλλες.

Για την Ουκρανία
Ο Σουνάκ είπε στην εφημερίδα Sun 
ότι το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, 
εάν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα είναι 
στο Κίεβο. «Θα ενισχύσω την πολιτι-
κή πλήρους στήριξης στην Ουκρανία, 
που ξεκίνησε ο Τζόνσον», τόνισε.

Ως υπουργός Εξωτερικών, η Τρας 
έχει δηλώσει ότι η Ρωσία πρέπει να 
αποσυρθεί πλήρως από την Ουκρανία 
και ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Μό-
σχας θα διατηρηθούν μέχρι να συμ-
βεί αυτό.

Για την άμυνα
Ο Σουνάκ δεν έχει διευκρινίσει πό-
σα θα επενδύσει στον αμυντικό το-
μέα, αλλά χαρακτήρισε το στόχο του 
ΝΑΤΟ, για το 2% του ΑΕΠ, ως «κα-
τώτατο και όχι ανώτερο όριο». Η Τρας 
έχει δεσμευτεί ότι θα αυξήσει τις αμυ-
ντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ μέ-
χρι το 2030.

Φόροι: Μείωση φόρων μόνο όταν
ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.

Φόροι: Μείωση φόρων και αύξηση
των κοινωνικών παροχών.

Εθνική Άμυνα: 
Στο 2% του ΑΕΠ.  

Εθνική Άμυνα: Αύξηση της τάξης του 3%
για εξοπλισμό έως το 2030.

Περιβάλλον: Αφοσιωμένοι στη πράσινη
μετάβαση και τη μείωση του CO2.

Περιβάλλον: 
Αφοσιωμένοι στη μείωση του CO2.

Μεταναστευτικό: 
Διαμονή των μεταναστών από τη Ρουάντα.

Μεταναστευτικό: Η συμφωνία για τους μετανάστες της Ρουάντα 
να επεκταθεί και να συμφωνήσουν κι άλλα κράτη με αυτή.

Για Κίνα:
Η «μεγαλύτερη απειλή».

Για Κίνα:
Την θεωρεί εχθρό.

Για γυναικεία δικαιώματα: 
Να τα υπερασπιστεί.

Για δικαιώματα γυναικών, γκέι, τρανς:
Να περιορίσει τα δικαιώματα των τρανς.

Ρίσι Σουνάκ Λιζ Τρας



Κ
αμία ανησυχία δεν εμπνέει, 
στην παρούσα φάση, η ρό-
τα που έχει χαράξει το τουρ-
κικό πλωτό γεωτρύπανο 

Abdulhamid Han, καθώς συνεχίζει να 
κάνει κύκλους έως και 15 ναυτικά μίλια 
έξω από το λιμάνι Tasucu, στα παράλια 
απέναντι από τη βόρεια Κύπρο.

Το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» αναμέ-
νεται να αποπλεύσει για τον προορισμό 
του, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 
έχει τόσο διαφημιστεί στις 9 Αυγούστου 
για την Ανατολική Μεσόγειο. Το ακρι-
βές σημείο θα ανακοινώσει ο Ερντογάν.

Ωστόσο όπως έχει τονιστεί επανει-
λημμένα ένα γεωτρύπανο για να πραγ-
ματοποιήσει έρευνες πρέπει να κινηθεί 
σε περιοχές που έχει ήδη πραγματοποι-
ήσει εργασίες προηγουμένως ένα σει-
σμογραφικό. Το πεδίο των προκλήσε-
ων αναμένεται να είναι σε περιοχές που 
έχουν κινηθεί στο παρελθόν τα τουρκι-
κά σκάφη, είτε δυτικά του νησιού, που η 
Άγκυρα υποστηρίζει ότι είναι περιοχές 
που ανήκουν στη δική της υφαλοκρηπί-
δα, είτε νότια, όπως για παράδειγμα στο 
«οικόπεδο 6», ή στην περιοχή ανάμεσα 
σε Τουρκία και Κύπρο.

Το σενάριο να ακολουθήσει
την πορεία του Ορούτς Ρέις
Το σενάριο το τουρκικό γεωτρύπανο 
να κινηθεί στις περιοχές που είχε δη-
μιουργήσει την κρίση το Ορούτς Ρέις 
το 2020, κοντά στο Καστελόριζο, την 
Κάρπαθο, τη Ρόδο και την Κρήτη σε 
μία απόπειρα νομιμοποίησης της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» και δημιουργίας νέ-
ων τετελεσμένων που θα λειτουργή-
σουν στο πλαίσιο της αμφισβήτησης 
της ελληνικής κυριαρχίας και των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων.

Ένα σενάριο που όλοι συμφωνούν 

ότι θα είναι το χειρότερο όλων. Καθώς 
θα απειλήσει να φέρει για ακόμα μία 
φορά τις δύο χώρες ένα βήμα πριν το 
«θερμό επεισόδιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 26 
Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου η Ελ-
λάδα έχει δεσμεύσει με navtex δύο πε-
ριοχές νότια της Κρήτης προκειμένου 
το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό να κά-
νει άσκηση η οποία ενδεχομενως να 
ενισχυθεί και με συμμετοχή ελληνικών 
μονάδων.

Ένα μήνυμα στην Τουρκία στις πε-
ριοχές που επιχειρεί να αμφισβητήσει 

και μέσω του παράνομου τουρκολιβυ-
κού μνημονίου.

Διεθνοποίηση
Κυπριακή Δημοκρατία και Ελλάδα 
έχουν ήδη ξεκινήσει να συντονίζουν τις 
ενέργειες τους με φόντο την τουρκική 
προκλητικότητα επιδιώκοντας διεθνο-
ποίηση του προβλήματος. Έμφαση δί-
νεται στα σενάρια εκδήλωσης της τουρ-
κικής προκλητικότητας στην Κύπρο.

Το πρόσφατο ταξίδι του Νίκου Δέν-
δια στην Λευκωσία είχε ακριβώς αυ-
τό το στόχο, της ενίσχυσης του συντο-
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Τα τρία 
σενάρια

ABDULHAMID HAN
Τι σχεδιάζει η Τουρκία με το γεωτρύπανο 
καθώς συνεχίζει να κάνει κύκλους έως και 
15 ναυτικά μίλια έξω από το λιμάνι Tasucu, 
στα παράλια απέναντι από τη βόρεια Κύπρο



νισμούς και του να σταλεί ένα μήνυμα 
κοινής διπλωματικής δράσης Ελλάδας 
και Κύπρου στη διεθνή κοινότητα.

Σε ανοιχτή γραμμή είναι άλλωστε 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρό-
εδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη.

Ουκρανία όπως Κύπρος
Με την Αθήνα να διαμηνύει ξεκάθα-
ρα πλέον ότι η Ουκρανία δεν είναι 
η μόνη χώρα στην οποία έχει πραγ-
ματοπoιηθεί εισβολή, και να αφήνει 
ξεκάθαρες αιχμές ότι η διεθνής κοι-

νότητα δεν αντέδρασε με την ίδια 
αποφασιστικότητα στην περίπτωση 
της Κύπρου.

Μόνη επιλογή η διπλωματία
Στο οπλοστάσιο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, η οποία σε αντίθεση με την Ελ-
λάδα δεν είναι σε θέση να αντιδράσει 
στρατιωτικά σε ενδεχόμενη νέα «τουρ-
κική εισβολή» στην ΑΟΖ της, μοναδική 
επιλογή είναι η διπλωματία.

Η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ, καθώς και η απαίτηση 
από την ΕΕ να λάβει μέτρα απέναντι 

στην τουρκική προκλητικότητα ήταν οι 
τρόποι που η Λευκωσία αντέδρασε τις 
προηγούμενες φορές που η Άγκυρα πα-
ραβίασε την ΑΟΖ της. Με τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να παρα-
μένουν σε ισχύ.

Σε αυτή τη συγκυρία Ελλάδα και 
Κύπρος θεωρούν ότι μπορούν να αξιο-
ποιήσουν το τραγικό μομέντουμ του πο-
λέμου στην Ουκρανία για να θέσουν 
ακόμα πιο επιτακτικά στη διεθνή κοινό-
τητα την ανάγκη να αντιδράσει και να 
μην επιτρέψει στην Τουρκία νέα τετελε-
σμένα.
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Ιμπραήμ Καλίν:
Όπως το Oruc Reis, έτσι
και το Αμπντούλ Χαμίντ
θα κάνει έρευνες 
-Είμαστε απολύτως νόμιμοι
Το έδαφος για νέες προκλήσεις προετοιμάζει ο εκπρόσωπος της τουρκικής 
προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, ενόψει των ερευνών του τουρκικού γεωτρύπανου  
στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Μιλώντας στο τουρκικό κανάλι Haber 7, ισχυρίστηκε πως -όπως και το 
Oruc Reis- έτσι και το Αμπντουλ Χαμίντ θα κάνει έρευνες καθώς η Τουρκία 
πραγματοποιεί τις εν λόγω εργασίες απολύτως νόμιμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν δίνει σημασία στους ισχυρισμούς των 
Ελληνοκυπρίων και των Ελλήνων πως παραβιάζονται δικές τους περιοχές, για-
τί «δεν υπάρχει καμία νομική βάση».

«Κανένας να μη φοβάται τον Αμπντούλ Χαμίντ. Και οι Έλληνες φίλοι μας. 
Το λέω και για το πλοίο και για τον σουλτάνο. Να ξεκαθαρίσουμε πως η Τουρκία 
μπορεί και έχει το δικαίωμα να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στα δικά της χωρι-
κά ύδατα και σε περιοχές που έχουν αδειοδοτηθεί» είπε ο Καλίν και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν οι επιστολές που έχουμε στείλει στον ΟΗΕ, υπάρχουν οι άδειες 
που έχουμε πάρει από την ‘Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου’. Υπάρχουν 
και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει για τα οικόπεδα». Σύμφωνα με τον Καλίν, 
όπως το Oruc Reis, αλλά και άλλα πλοία μας έχουν κάνει έρευνες σε αυτές τις 
περιοχές, έτσι και το πλοίο ‘Σουλτάν Αμντουλ Χαμίτ’ θα κάνει τις εργασίες του. 
Θα κάνουμε εργασίες και σε περιοχές που έχουμε πάρει άδεια από την ΤΔΒΚ 
για τα οικόπεδα, ήδη έχουμε δικαίωμα να κάνουμε τέτοιες εργασίες ερευνών 
στα δικά μας χωρικά.

«Μαξιμαλιστικές οι θέσεις της Ελλάδας»
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την 
Ελλάδα ότι παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, ενώ αναφέρθηκε και στην γερμα-
νίδα ΥΠΕΞ, Αναλένα Μπέρμποκ, λέγοντας ότι με επιφανειακό και αδαή τρό-
πο επιχείρησε να παρουσιάσει στην Τουρκία τις θέσεις της Ελλάδας, αλλά πή-
ρε απάντηση από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Οι περιοχές που λέγεται πως είναι διαφιλονικούμενες έχουν σχέση με τις 
μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας. Για εμάς δεν υπάρχει περιοχή που να εί-
ναι διαφιλονικούμενη. Όμως η Ελλάδα μέσω των νησιών έχει μαξιμαλιστικές 
θέσεις. Λόγω επτά νησιών στην περιοχή διεκδικεί θαλάσσια περιοχή 40.000 τ. 
χλμ» είπε χαρακτηριστικά.

Κορυφώνοντας τις προκλητικές αναφορές, ο ίδιος προσθέτει: «H Eλλά-
δα παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο, τις Συνθήκες Λωζάνης και Παρισί-
ων. Αλλά πάει στη Δύση και προσπαθεί να κατηγορήσει την Τουρκία πως κά-
νει διάφορα. Το είδαμε. «Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας πήρε αυτές τις 
θέσεις και με επιφανειακό και αδαή τρόπο επιχείρησε να τις επαναλάβει στην 
Τουρκία. Όμως ο υπουργός Εξωτερικών μας της έδωσε τις κατάλληλες απα-
ντήσεις, να είναι καλά».

Ο εκπρόσωπος του 
Ερντογάν, Ιμπραήμ 
Καλίν, κατηγόρησε για 
ακόμη μια φορά την 
Ελλάδα ότι παραβιάζει τις 
διεθνείς συνθήκες,
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Αν και γενικά ο ΔΟΛ δεν πολέμησε την επιλογή των κυβερνήσεων 2009-2014 για τα μνημόνια, αυτό δεν 
εμπόδισε τον Σταύρο Ψυχάρη να δει τις κοινωνικές διεργασίες εκείνης περιόδου και να στήσει γέφυρες με 
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον το ΒΗΜΑ επιλέγει μία στάση θετικής αναμονής για την 

έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία το 2015 και αφού έχουν προηγηθεί προσωπικές επαφές του Ψυχάρη με 
τον Αλέξη Τσίπρα, όπως αποτυπώθηκαν με σε ρεπορτάζ, όπως εκείνο για τη «γάτα των Ιμαλάϊων»

Ο 
Σταύρος Ψυχάρης 
έφυγε από τη ζωή 
ήσυχα στον ύπνο του, 
τη νύχτα της Δευτέ-

ρας, ξημερώματα Τρίτης, σε μία πα-
ράδοξη αντίθεση σε σχέση με την 
ταραχώδη, θορυβώδη, εντυπωσια-
κή και δημιουργική πορεία που εί-
χε στη ζωή του.

Υπήρξε ένας από τους πιο ισχυ-
ρούς και πολυσυζητημένους εκ-

δότες της μεταπολίτευσης, 
έχοντας συμβάλει αποφα-
σιστικά στην ανάδειξη του 
Δημοσιογραφικού Οργανι-
σμού Λαμπράκη σε έναν 
από τους πλέον σημαντι-
κούς πυλώνες του σύγ-

χρονου ελληνικού τύ-

που, -όντας στην ηγετική του ομάδα 
και για μεγάλο διάστημα πρόεδρος 
και ιδιοκτήτης του-, από το 1984 έως 
το 2017. Η μάχη όμως με την ανίατη 
ασθένεια που τον χτύπησε εδώ και 
περίπου είκοσι χρόνια, παρά το γε-
γονός ότι πολέμησε με όλες τις δυ-
νάμεις του, ήταν τελικά άνιση. Τα τε-
λευταία χρόνια και αφού έχασε στο 
μεταξύ τον Οργανισμό, οποίος πέρα-
σε στα χέρια των πιστωτών πριν μία 
πενταετία, είχε αποσυρθεί στο σπίτι 
του στο Πόρτο Ράφτη. Η κηδεία του 
έγινε την Πέμπτη 4 Αυγούστου στο 
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ποιος ήταν 
Ο Σταύρος Ψυχάρης γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1945 από αριστε-

ρή οικογένεια - ο πατέρας του ήταν 
στέλεχος του ΚΚΕ ενώ η μητέρα 
του ήταν αδερφή του Κώστα Λου-
λέ, ιστορικού στελέχους του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος.

Έχοντας ισχυρές διασυνδέσεις 
στην ΕΔΑ, άρχισε την δημοσιο-
γραφική του καριέρα το 1964 στην 
αριστερή εφημερίδα «Δημοκρατι-
κή Αλλαγή» (ενώ ήταν γραμμένος 
και στον Ελληνο-Σοβιετικό Σύνδε-
σμο), για να προσληφθεί κατά της 
διάρκεια της δικτατορίας ως κοινο-
βουλευτικός συντάκτης της εφημε-
ρίδας Έθνος. Στον ΔΟΛ μεταπήδη-
σε το 1972, αρχικά ως ρεπόρτερ και 
στη συνέχεια ως πολιτικός συντά-
κτης της εφημερίδας «Τα Νέα».

Με την εκλογική νίκη του ΠΑ-

ΣΟΚ το 1981, ο Ψυχάρης αναβαθ-
μίζεται και διαδραματίζει σημαντι-
κό στο συγκρότημα. Είναι εκείνος 
άλλωστε που ενσαρκώνει καλύτερο 
το πνεύμα της αλλαγής, τη στροφή 
της χώρας στην κεντροαριστερά (ή 
στον «σοσιαλισμό» του Ανδρέα Πα-
πανδρέου) και διαθέτει τις καλύτε-
ρες «πηγές» στο ανερχόμενο φάσμα 
πολιτικών στελεχών. Είναι δε και εκ-
πρόσωπός της γενιάς που αναλαμβά-
νει τα ηνία της εξουσίας στη χώρα, 
ένας άνθρωπος που ξέρει να κινεί-
ται στους διαδρόμους της κυβέρνη-
σης. Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και 
οδηγούν στην θεαματική ανάδειξή 
του μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ο τότε 
διευθυντής των Νέων, Γιάννης Κα-
ψής αποδέχεται την πρόταση του Αν-
δρέα Παπανδρέου να υπουργοποιη-
θεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο 
Λέων Καραπαναγιώτης, ο οποίος εί-
χε τη διεύθυνση του ΒΗΜΑΤΟΣ.

Η εμπιστοσύνη 
του Χρήστου Λαμπράκη 
Σε μία κίνηση που αιφνιδίασε τους 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ 
Έζησε έντονα, έφυγε ήσυχα...

Υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς και πολυσυζητημένους εκδότες
της μεταπολίτευσης, έχοντας συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη

του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη σε έναν από
τους πλέον σημαντικούς πυλώνες του σύγχρονου ελληνικού τύπου

Ο Σταύρος 
Ψυχάρης με τον 
Ευάγγελο Βενιζέλο 
και τον Πέτρο 
Ευθυμίου



Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EE

17

πάντες και ενώ μιλάμε για ένα πα-
ραδοσιακό εκδοτικό συγκρότημα 
με πανίσχυρες «φατρίες» και δαι-
δαλώδη επετηρίδα, ο Χρήστος Λα-
μπράκης επιλέγει τον Οκτώβριο 
του 1983 τον 38χρονο Σταύρο Ψυ-
χάρη για τη θέση του διευθυντή. 
Τον εμπιστεύεται απόλυτα και τον 
εντάσσει στον πιο στενό κύκλο των 
συνεργατών του, μέχρι και την τε-
λευταία στιγμή που ο ιστορικός ιδι-
οκτήτης του ΔΟΛ φεύγει από τη 
ζωή το 2009.

Ο νεαρός τότε πολιτικός συντά-
κτης αποδεικνύεται χαλκέντερος 
και καταφέρνει μέσα σε λίγα χρό-
νια να γίνει σημείο αναφοράς και 
πόλος εξουσίας όχι μόνο μέσα στον 
ΔΟΛ ή στη «δημοκρατική παράτα-
ξη», της οποίας το «συγκρότημα» 
ήταν κύριος εκφραστής στο χώρο 
του τύπου, αλλά και σε όλο το πο-
λιτικό σκηνικό. Είναι από τους κύ-
ριους συνομιλητές του Ανδρέα Πα-
πανδρέου, ενώ συγκρούεται με την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη την περίο-
δο 1990-1993.

Διατηρεί προνομιακές σχέ-
σεις με τον Κώστα Σημίτη και το 
εκσυχρονιστικό μπλοκ και στη μά-
χη διαδοχής του Ανδρέα το 1996, 
βάζει τη σφραγίδα του, με μία αμ-
φιλεγόμενη συνέντευξη, μα κυρί-
ως φωτογράφηση του Άκη Τσο-
χατζόπουλου, που μάλλον εξέθετε 
παρά πρόβαλε θετικά τον τότε βα-
σικό αντίπαλο του μετέπειτα πρω-
θυπουργού και αρχηγού του ΠΑ-
ΣΟΚ. Ωστόσο οι σχέσεις του με τον 
Κώστα Σημίτη και το ΠΑΣΟΚ δεν 
τον εμπόδισαν να έχει δεσμούς και 
με τη ΝΔ. Αν και δεν υπήρξε πολέ-
μιος της κυβέρνησης Κώστα Καρα-
μανλή, χρειάστηκε να «αντέξει» και 
να «προσπεράσει» τον κάβο με τις 
κινήσεις του τότε πρωθυπουργού 
περί του «βασικού μετόχου», που 
προκάλεσαν τριγμούς σε παραδο-
σιακά συγκροτήματα.

Εναντίον του Γιώργου
Παπανδρέου 
Το 2007 υπήρξε σημείο καμπής για 
το Συγκρότημα και πρωτίστως τον 

Σταύρο Ψυχάρη, αφού το ΒΗΜΑ 
με την καθοδήγησή του παίρνει 
ανοιχτά θέση εναντίον του Γιώρ-
γου Παπανδρέου στη μάχη της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Η σύγκρου-
σή του έκτοτε με τον Γιώργο Πα-
πανδρέου είναι ακατάπαυστη, με 
τον τελευταίο να αναφέρεται ακό-
μα και χρόνια αργότερα με κάθε 
ευκαιρία σε «εκδοτικά συγκροτή-
ματα που θέλουν να ελέγξουν την 
πολιτική ζωή του τόπου».

Ίσως δεν είναι άσχετη αυτή η 
ρήξη με το ότι στη συνέχεια ο γιος 
του Σταύρου Ψυχάρη, Ανδρέας πο-
λιτεύεται με τη ΝΔ και εκλέγεται το 
2012 (και μέχρι το 2014) βουλευ-
τής της.

Η «γάτα των Ιμαλάϊων» 
Αν και γενικά ο  ΔΟΛ δεν πολέμη-
σε την επιλογή των κυβερνήσεων 
2009-2014 για τα μνημόνια, αυτό 
δεν εμπόδισε τον Σταύρο Ψυχάρη 
να δει τις κοινωνικές διεργασίες 
της ταραγμένης εκείνης περιόδου 
και να στήσει γέφυρες με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Του-
λάχιστον το ΒΗΜΑ επιλέγει μία 
στάση θετικής αναμονής για την 
έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξου-
σία το 2015 και αφού έχουν προη-
γηθεί προσωπικές επαφές του Ψυ-
χάρη με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως 
αποτυπώθηκαν με έξοχο τρόπο σε 
ρεπορτάζ, όπως εκείνο για τη «γά-
τα των Ιμαλάϊων». 

Η σχέση του πάντως με την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν φτιά-
χτηκε ποτέ και το 2016 κλήθηκε 
να καταθέσει στην εξεταστική επι-

τροπή της Βουλής για τα δάνεια 
του ΔΟΛ.

Το χρηματιστήριο 
και η αντίστροφη μέτρηση
Επί τρεις και πλέον δεκαετίες ο 
Σταύρος Ψυχάρης είναι αδιαμφι-
σβήτητος στην κορυφή του ΔΟΛ, 
πλην ίσως μίας περιόδου. Εκεί-
νης του Χρηματιστηριακού αμόκ 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 
Το Συγκρότημα, όπως και άλλες 
μεγάλες εταιρίες του τύπου, κα-
ταγράφουν αδιανόητες και εν τέ-
λει αδικαιολόγητες χρηματιστηρι-
ακές αξίες. Οι ισορροπίες τείνουν 
να αλλάξουν στον ΔΟΛ, αφού το 
δημοσιογραφικό και πολιτικό «μά-
νατζμεντ» του Ψυχάρη αμφισβη-
τείται από τους έχοντες το οικο-
νομικό πρόσταγμα, με αιχμή την 
διόγκωση του Οργανισμού, μέσω 
του χρηματιστηρίου. Τελικά όλο 
αυτό αποδεικνύεται μία θλιβερή 
παρένθεση, λόγω της «φούσκας» 
στη Σοφοκλέους τότε και ο Ψυ-
χάρης βγαίνει ακόμα και πιο ισχυ-
ρός, αναλαμβάνοντας και διοικητι-
κές θέσεις στον ΔΟΛ.

Όμως οι πληγές από τα οικο-
νομικά ανοίγματα θα παραμείνουν 
και θα βαθύνουν στη συνέχεια, 
όπως αποδείχθηκε με την κρίση 
του 2010, όταν οι εκτεθειμένες σε 
τραπεζικούς δανεισμούς επιχειρή-
σεις θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, 
ιδίως αυτές του τύπου που αντιμε-
τώπισαν πολλές απειλές σε εκείνες 
τις συνθήκες.

Η αδυναμία του ΔΟΛ να αντα-
πεξέλθει στις υποχρεώσεις είναι 

καθοριστική για τη μετέπειτα τύχη 
του, καθώς τελικά πέρασε στα χέ-
ρια των τραπεζών, πριν αναλάβει 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 2017, 
μέσω του πλειστηριασμού, να τον 
διατηρήσει και να συνεχίσει την 
πορεία του. Ο Σταύρος Ψυχάρης, 
χάνει, κατά την κορύφωση της κρί-
σης από τα μέσα της περασμένης 
δεκαετίας σε πλειστηριασμούς μία 
σειρά από ακίνητα που είχε στην 
κατοχή του, μεταξύ αυτών και μία 
υπερπολυτελή βίλα στο Πόρτο Χέ-
λι.

Η σχέση του με την Εκκλησία
Παρότι προερχόταν από αριστερή 
οικογένεια και διακρίθηκε ως άν-
θρωπος του τύπου στο χώρο της κε-
ντροαριστεράς, ο Σταύρος Ψυχά-
ρης διατηρούσε πάντα μία στενή 
σχέση με την Εκκλησία. Το 1996 
διορίστηκε Διοικητής του Αγίου 
Όρους από την κυβέρνηση Σημίτη, 
θέση που διατήρησε μέχρι το 2001. 
Στις 20 Ιουνίου 2010 τιμήθηκε από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως για την προσφο-
ρά του κατά την περίοδο που διε-
τέλεσε Διοικητής του Αγίου Όρους 
με το οφίκιο του Μεγάλου Νοταρί-
ου του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο Σταύρος 
Ψυχάρης το 1998 
σε επίσκεψή του 
στο Άγιον Όρος
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Επεκτείνεται το fuel Pass, νέα επιταγή ακρίβειας
και αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης

Ε
πιβεβαιώνεται, όπως 
όλα δείχνουν, το απο-
κλειστικό ρεπορτάζ της 
Today Press της περα-

σμένης εβδομάδος για τα μέτρα – 
ανάσα και τις εκπλήξεις που ετοιμά-
ζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 
βήμα της ΔΕΘ. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα εν-
δείξεις και επειδή ο χειμώνας προ-
μηνύεται δύσκολος, ο πρωθυπουρ-
γός έχει αποφασίσει να επεκτείνει 
τη στήριξη των νοικοκυριών που 
δοκιμάζονται από τον πληθωρισμό.  

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορί-
ες στο τραπέζι βρίσκονται το fuel 
pass 3, μια νέα επιταγή ακρίβειας, 
αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 
ενώ παραμένει και η υπόσχεση του 
πρωθυπουργού για πολιτική λύση 
στο ζήτημα των αναδρομικών των 
συνταξιούχων. 

Άλλωστε την απόφασή του να 
εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περι-
θώρια,  προκειμένου να στηρίξει η 
κυβέρνηση τους πολίτες, επανέλα-
βε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά 
τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε στην αντιπερι-
φέρεια Κεφαλονιάς, επισημαίνο-
ντας παράλληλα τους «πολύ ισχυ-
ρούς ανέμους» που αντιμετωπίζει η 
παγκόσμια οικονομία.

«Η οικονομία στη χώρα μας 
αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθ-
μούς σε μεγάλο βαθμό ως αποτέ-
λεσμα της εξαιρετικής τουριστικής 
κίνησης αλλά και των σημαντικών 
επενδύσεων που γίνονται στη χώ-
ρα μας. Μην έχουμε καμία αμφιβο-
λία όμως ότι βρισκόμαστε αντιμέ-

τωποι με πολύ ισχυρούς ανέμους, 
οι οποίοι δημιουργούν μεγάλο 
βαθμό ανασφάλειας στην παγκό-
σμια οικονομία. Το κόστος ζωής, 
ο πληθωρισμός, είναι φαινόμενα 
τα οποία είναι παγκόσμια, χτυπούν 
και την ελληνική οικονομία, ροκα-
νίζουν και το ελληνικό διαθέσιμο 
εισόδημα. Γί  αυτό και η κυβέρνη-
ση, διά του κρατικού προϋπολογι-
σμού, θα εξακολουθεί να εξαντλεί 
τα δημοσιονομικά περιθώρια, προ-
κειμένου να στηρίξει τους πολίτες 
να αντιμετωπίσουν αυτήν την «ει-
σβολή» του εισαγόμενου πληθωρι-
σμού που μας δημιουργεί, σήμερα, 
αρκετά προβλήματα και αρκετούς 
βαθμούς ανασφάλειας» τόνισε.

Σκυλακάκης: Είναι θύελλα 
«Είναι σαν να βρίσκεσαι σε θύελλα 
και ο άνεμος αλλάζει συνεχώς από 
ανατολικός σε δυτικός, σε βόρει-
ος, σε νότιος»... Κάπως έτσι περι-
έγραψε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης 
τις συνθήκες, στις οποίες ασκείται 
και φέτος η δημοσιονομική πολιτι-
κή καθώς στο ΥΠΟΙΚ παλεύουν με 
τα ...κύματα των αβεβαιοτήτων.  

Απόρροια όλων αυτών είναι 
ότι η κυβέρνηση βαδίζει ολοτα-
χώς τον Σεπτέμβριο για έναν ακό-
μη συμπληρωματικό προϋπολογι-
σμό, τον δεύτερο τους τελευταίους 
5 μήνες. Σύμφωνα με τον ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 
ο συμπληρωματικός προϋπολο-
γισμός - που αναμένεται να είναι 
στο ύψος του πρώτου και στα 2 
δισ. ευρώ - είναι αναγκαίος διότι 
από τη μια πλευρά παρατηρείται 

σημαντική αύξηση των εσόδων κι 
από την άλλη παρατηρείται σημα-
ντική ανάγκη αύξησης των δαπα-
νών, καθώς οι τιμές του φυσικού 
αερίου παραμένουν σε δυσθεώ-
ρητα επίπεδα.  

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
αλλάξει τον στόχο για πρωτογενές 
έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ, οπότε 
ό,τι επιπλέον έσοδα προκύψουν, 
θα επιστρέψουν στους πολίτες. Με 
δεδομένο ότι ο προηγούμενος σχε-
διασμός της κυβέρνησης έγινε με 
βάση τιμή φυσικού αερίου στα 100 
ευρώ/Mwh και τώρα η τιμή του βρί-
σκεται «σκαλωμένη» πάνω από τα 
200 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς ότι 
η μερίδα του λέοντος των επιπλέον 
εσόδων θα αξιοποιηθεί για την επι-
δότηση των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος νοικοκυριών κι επι-
χειρήσεων.  

Ο δημοσιονομικός χώρος που 
θα προκύψει θα εξαρτηθεί μετα-
ξύ άλλων σύμφωνα με τον κ. Σκυ-
λακάκη, από την πορεία των του-

ριστικών εσόδων και των τιμών 
του φυσικού αερίου ως το Σεπτέμ-
βριο, αλλά και το πόσο θα επηρεα-
στούν οι ελληνικές εξαγωγές από 
την επιβράδυνση ου μη και ύφεση 
που θα...ενσκήψει στις οικονομίες 
των Ευρωπαίων εταίρων.  

Σημαντικές παρεμβάσεις 
Επίσης, δύο σημαντικές παρεμβά-
σεις που θα αφορούν στις παρα-
γραφές χρεών ιδιωτών σε σχέση 
με τον ΕΦΚΑ, αλλά και την αύξη-
ση από 12 σε 24 των δόσεων της 
πάγιας ρύθμισης οφειλών προς τον 
ΕΦΚΑ  θα περιλαμβάνει το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο που θα κατα-
θέσει η κυβέρνηση στη Βουλή το 
φθινόπωρο, όπως είπε  ο υπουρ-
γός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. 

Πρόσθεσε δε ότι εξετάζεται 
-από κοινού με το υπουργείο Οικο-
νομικών- πώς θα καταργηθεί η πα-
ρακράτηση του 1% στους μισθούς 
των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ 
του Ταμείου Πρόνοιας. 

ΤΡΙΠΛΟ 
ΠΑΚΕΤΟ
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Επειδή ο χειμώνας 
προμηνύεται δύσκολος, 

ο πρωθυπουργός 
έχει αποφασίσει να 

επεκτείνει τη στήριξη 
των νοικοκυριών που 
δοκιμάζονται από τον 

πληθωρισμό.  
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Ε
να από τα πλέον δυνα-
τά χαρτιά της ελληνικής 
αγοράς ακινήτων αναδει-
κνύεται η εξοχική κατοι-

κία, με τη ζήτηση να προβλέπεται 
ότι θα συνεχιστεί και σε αρκετές 
περιοχές θα ενισχυθεί, λόγω και 
των πολλών έργων υποδομής που 
βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως προκύπτει από πανελ-
λαδική έρευνα που πραγματοποί-
ησε η RE/MAX Ελλάς, ούτε οι 
προκλήσεις που απορρέουν από 
τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις 
πληθωριστικές πιέσεις στέκονται 
ικανές να πτοήσουν τη ζήτηση για 
εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας προκύπτει ότι από την έναρξη 
του πολέμου στην Ουκρανία δεν 
επηρεάστηκε η ζήτηση σημαντικά, 
ενώ αντίθετα αυξήθηκε η ζήτηση, 
ιδιαίτερα για ενοικίαση επιπλω-
μένων διαμερισμάτων στα κέντρα 
των πόλεων, όπως για παράδειγμα 
στη Θεσσαλονίκη.

Οι ευρωπαίοι συνταξιούχοι
Εξίσου σημαντικό αποτελεί το γε-
γονός ότι βόρειο-ευρωπαίοι επιλέ-
γουν, μόλις βγουν στη σύνταξη, να 
μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλά-
δα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά 
ότι δεν μπορούν να αντισταθούν 
στα «πανέμορφα φυσικά τοπία, 
τα καταγάλανα νερά, τους γραφι-
κούς οικισμούς, την πλούσια ιστο-
ρία και παράδοση, τους φιλόξε-
νους ανθρώπους που συνθέτουν 
την όμορφη Ελλάδα».

Η ισχυροποίηση της ζήτησης 
για ελληνικά εξοχικά δείχνει φέ-
τος να ευνοείται και από τις πολύ 
καλές επιδόσεις που διαγράφει ο 
τουρισμός, αλλά και τις σημαντικά 
χαμηλότερες τιμές από άλλους με-
σογειακούς-ευρωπαϊκούς προορι-
σμούς.

Στη μεγάλη επανάκαμψη του 
ελληνικού εξοχικού συνέβαλε και 
η πανδημία του κορωνοϊού, με τις 
νέες ανάγκες που δημιούργησε 
στην καθημερινότητα των πολι-
τών, όπου εκτός από τις οικογένει-
ες και τα ζευγάρια που περνούσαν 
τις διακοπές σε ένα δικό τους εξο-
χικό πολύ πριν την πανδημία, την 
τελευταία διετία όλο και περισσό-

τεροι μεμονωμένοι ταξιδιώτες και 
νεαροί ενήλικες αναζητούν άλλες 
ποιοτικές λύσεις στέγασης, συνδυ-
άζοντας εργασία και χαλάρωση με 
φόντο το απέραντο γαλάζιο της Ελ-
λάδας.

Τα έργα υποδομών 
Όσον αφορά τον παράγοντα «έρ-
γα υποδομής» που επηρεάζει θε-

τικά τις επιλογές πολλών ενδιαφε-
ρόμενων αγοραστών, οι αναλυτές 
της RE/MAX Ελλάς επισημαίνουν 
ως χαρακτηριστικά παραδείγματα 
την Αλεξανδρούπολη με την πλει-
οδότηση του λιμανιού της, το Ναύ-
πλιο λόγω της εκβάθυνσης του λι-
μανιού για κρουαζιέρες, την Κρήτη 
με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι 
που θα αντικαταστήσει το «Νίκος 

Καζαντζάκης» και τον ΒΟΑΚ που 
θα ενώσει το ανατολικό μέρος του 
νησιού με το δυτικό. Ακολούθως, 
η επέκταση του αεροδρομίου της 
Πάρου έχει δημιουργήσει κλίμα 
αισιοδοξίας, καθώς πλέον θα μπο-
ρούν να προσγειωθούν στο νησί 
και μεγάλα αεροσκάφη.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πύρ-
γου-Πάτρας θα ενισχύσει την επι-
σκεψιμότητα στους νομούς Αχαΐας 
και Ηλείας, με τις παραθαλάσσιες 
περιοχές να σημειώνουν τη μεγα-
λύτερη ζήτηση, ενώ η ανάπτυξη του 
λιμανιού της Λευκίμμης θα επηρε-
άσει θετικά τη ζήτηση προς το νησί 
των Φαιάκων. Και αυτά είναι μόνο 

ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Αεροδρόμια και αυτοκινητόδρομοι 
την «απογειώνουν»! 

Η ισχυροποίηση της ζήτησης ευνοείται και από τις πολύ καλές
επιδόσεις που διαγράφει ο τουρισμός, αλλά και τις σημαντικά χαμηλότερες

τιμές από άλλους μεσογειακούς-ευρωπαϊκούς προορισμούς
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μερικά χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα. Όσον αφοράς στις τιμές πώ-
λησης ακινήτων, σε τουριστικούς 
προορισμούς πρωταθλήτρια ανα-
δεικνύεται η Μύκονος και ακολου-
θεί η Πάρος και η Σαντορίνη.

AirBnB & αγορά κατοικιών
Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές πα-
ρακολουθούν με ενδιαφέρον την 
υπεραξία που προσφέρει η Ελλά-
δα και αναζητούν ακίνητα-ευκαιρί-
ες, με στόχο τη δημιουργία ξενοδο-
χειακών μονάδων, την απόκτηση 
της Golden Visa και την εκμετάλ-
λευσή τους μέσω βραχυχρόνιων 
μισθώσεων.

Η τελευταία φαίνεται να επη-
ρεάζει σημαντικά την απόφαση για 
αγορά εξοχικής κατοικίας, κυρίως 
στα κέντρα των αστικών πόλεων 
και στη νησιωτική Ελλάδα, όπως 
για παράδειγμα στη Μύκονο, στη 
Νάξο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, 
στα Χανιά, στην Κέρκυρα και στην 
Κεφαλονιά. Είναι χαρακτηριστικό 
πώς το υψηλότερο ποσοστό απόδο-
σης στα τουριστικά ακίνητα πανελ-
λαδικά εντοπίζεται στη Ν. Ελλά-
δα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη 
(7%), ενώ έπεται η Β. Ελλάδα (6%) 
και τα νησιά του Ιουνίου (5%).

Πού κυμαίνονται οι τιμές
Η Μύκονος αναδεικνύεται στην 
τουριστική περιοχή με τις υψηλότε-
ρες ζητούμενες τιμές πώλησης κα-
τοικίας (7.250 €/τ.μ.). Ακολουθεί 
η Πάρος & η Σαντορίνη με μέση 
ζητούμενη τιμή 3.450 τ.μ.& 3.250 
τ.μ. αντίστοιχα.

Στην Κρήτη, παρά τη δημοφι-
λία του νησιού σε επίπεδο τουρι-
σμού, τα επίπεδα των τιμών πώλη-
σης δεν είναι τόσο υψηλά και δεν 
συναντώνται μεγάλες αποκλίσεις 
ανάμεσα στις περιοχές των Χανίων, 
του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Όσον αφορά στο Ιόνιο Πέλα-
γος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και 
η Λευκάδα κινούνται περίπου στα 
ίδια επίπεδα ως προς τη μέση ζη-
τούμενη τιμή πώλησης κατοικιών, 
ενώ σε περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας που αποτελούν εξίσου 
τουριστικό πόλο έλξης, όπως είναι 
η Χαλκιδική, ο Βόλος και η Καλα-
μάτα, οι τιμές πώλησης των ακινή-
των διαμορφώνονται στα 1.583 
€/τ.μ., 1.700 €/τ.μ. & 1.950 €/τ.μ. 
αντίστοιχα. 

Χώρες προέλευσης
αγοραστικού ενδιαφέροντος
Οι εθνικότητες εκείνων που αναζη-
τούν εξοχικές κατοικίες στη χώρα 
μας διαφοροποιούνται από περιοχή 
σε περιοχή. Σύμφωνα με τα δεδομέ-
να της ίδιας έρευνας, στη Βόρεια Ελ-
λάδα, στην πρώτη θέση βρίσκονται 
οι Γερμανοί, ενώ στη Νότια Ελλά-

δα πολίτες από το Ισραήλ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας της 
RE/MAX Ελλάς, στις 100 πωλήσεις 
που πραγματοποιούνται το 54% κα-
λύπτει τη ζήτηση Ελλήνων ενδιαφε-
ρομένων και το 46% από χώρες του 
εξωτερικού. Η αναζήτηση εξοχικής 
κατοικίας φαίνεται ότι είναι σχεδόν 
«ελληνική» υπόθεση σε πόλεις της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Ξάν-
θη, η Κομοτηνή και η Ηγουμενίτσα 
(90 στις 100 πωλήσεις πραγματοποι-
ούνται από Έλληνες), ενώ το αντί-
στροφο παρατηρείται σε νησιωτικές 
περιοχές όπως η Νάξος, το Ρέθυμνο 
και η Κέρκυρα, όπου οι 90 στις 100 
πωλήσεις αφορούν αγοραστικό κοι-
νό του εξωτερικού.

Εξίσου σημαντικό 
αποτελεί το γεγονός 
ότι βόρειο-ευρωπαίοι 
επιλέγουν, μόλις 
βγουν στη σύνταξη, 
να μετακομίσουν 
μόνιμα στην Ελλάδα, 
δηλώνοντας 
χαρακτηριστικά ότι δεν 
μπορούν να αντισταθούν 
στα «πανέμορφα φυσικά 
τοπία, τα καταγάλανα 
νερά, τους γραφικούς 
οικισμούς, την πλούσια 
ιστορία και παράδοση

Γράφει η Ελένη Μπότα 

Ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία ούτε οι πληθωριστικές πιέσεις στέκονται ικανές
να πτοήσουν τη ζήτηση παραθεριστικών κατοικιών στην Ελλάδα

Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρας-Πύργου θα ενισχύσει
την επισκεψιμότητα στους νομούς Αχαΐας και Ηλείας, με

τις παραθαλάσσιες περιοχές να σημειώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση 

Αναλυτικά, οι τιμές των ακινήτων (νέα & άνω των 5 ετών)
ανά τουριστική περιοχή έχουν ως ακολούθως:

Τιμές ακινήτων € / τ.μ.
 Νέα έως 5 έτη Άνω των 5 ετών

 Αλεξανδρούπολη 1.725,0 € 1.300,0 €

 Βόλος 1.700,0 € 1.000,0 €

 Ηγουμενίτσα 1.500,0 € 900,0 €

 Ηράκλειο 2.300,0 € 1.600,0 €

 Θάσος 1.850,0 € 1.250,0 €

 Καβάλα 1.600,0 € 1.200,0 €

 Καλαμάτα 1.950,0 € 1.050,0 €

 Κατερίνη 1.175,0 € 600,0 €

 Κέρκυρα 2.500,0 € 1.800,0 €

 Κεφαλονιά 2.600,0 € 1.500,0 €

 Κομοτηνή - 850,0 €

 Λευκάδα 2.150,0 € 1.700,0 €

 Μύκονος 7.250,0 € 6.500,0 €

 Νάξος  3.200,0 € 2.400,0 €

 Ναύπλιο 1.850,0 € 1.100,0 €

 Ξάνθη 1.225,0 € 900,0 €

 Παραλία Οφρυνίου 1.775,0 € 1.450,0 €

 Πάρος 3.450,0 € 2.500,0 €

 Πάτρα 1.550,0 € 850,0 €

 Πρέβεζα 1.550,0 € 1.000,0 €

 Πύργος 1.500,0 € 800,0 €

 Ρέθυμνο 2.400,0 € 1.500,0 €

 Σαμοθράκη 1.600,0 € 800,0 €

 Σαντορίνη 3.250,0 € 2.500,0 €

 Σπάρτη 1.200,0 € 1.000,0 €

 Χαλκιδική 1.583,0 € 1.167,0 €

 Χανιά 2.500,0 € 1.800,0 €
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Ο 
ηγέτης της Αλ Κάι-
ντα, ο Αϊμάν αλ Ζα-
ουάχρι, σκοτώθηκε σε 
αμερικανικό αεροπο-

ρικό πλήγμα στην Καμπούλ, ανα-
κοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν. Πρόκειται για το βαρύτε-
ρο χτύπημα που έχει υποστεί η τρο-
μοκρατική οργάνωση από το 2011, 
όταν σκοτώθηκε ο ιδρυτής της Οσά-
μα μπιν Λάντεν σε επιχείρηση των 
αμερικανικών ειδικών δυνάμεων 
στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Ο Ζαουάχρι κρυβόταν για χρό-
νια και η επιχείρηση για τον εντοπι-
σμό και την εξόντωσή του ήταν το 
αποτέλεσμα «προσεκτικής, υπομο-
νετικής και επίμονης» δουλειάς από 
στελέχη των αντιτρομοκρατικών και 
των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, 
δήλωσε ανώτερος αμερικανός κυ-
βερνητικός αξιωματούχος.

Ως την ανακοίνωση αυτή των 
ΗΠΑ, ο αιγύπτιος γιατρός φερόταν 
να βρίσκεται είτε στις ημιαυτόνομες 
περιοχές των φυλών στο Πακιστάν, 
ή κάπου στο Αφγανιστάν.

Πρώτα εντοπίστηκε
η οικογένειά του
Μιλώντας υπό τον όρο να μην κα-
τονομαστεί, ο αμερικανός αξιωμα-
τούχος έδωσε τις ακόλουθες λεπτο-
μέρειες για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση της επιχείρησης:
l Για χρόνια, οι αρχές των ΗΠΑ 
ήταν ενήμερες για την ύπαρξη δικτύ-
ου που εκτιμούσε ότι υποστήριζε τον 
Ζαουάχρι. Τον τελευταίο χρόνο, με-
τά την αποχώρηση του στρατού των 

ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, οι αμε-
ρικανικές μυστικές υπηρεσίες έψα-
χναν ενδείξεις για το εάν ο ηγέτης 
της Αλ Κάιντα βρισκόταν στη χώρα 
και πού ακριβώς.

Φέτος, εντοπίστηκε η οικογένειά 
του: η σύζυγός του, η κόρη του και τα 
παιδιά της. Είχαν εγκατασταθεί σε 
κρησφύγετο στην Καμπούλ. Κατό-
πιν, εντόπισαν τον ίδιο τον Αϊμάν αλ 
Ζαουάχρι στο σπίτι αυτό στην αφγα-
νική πρωτεύουσα.
l Για αρκετούς μήνες, αξιωματού-
χοι της υπηρεσίας κατασκοπείας 
κατέληξαν στο ολοένα πιο ασφα-

λές συμπέρασμα πως είχαν εντοπί-
σει τον Ζαουάχρι στο κρησφύγετο 
στην Καμπούλ και στις αρχές Απρι-
λίου ενημέρωσαν ανώτερα στελέ-
χη της κυβέρνησης. Τον πρόεδρο 
Μπάιντεν ενημέρωσε κατόπιν ο 
σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της 
αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ 
Σάλιβαν.

«Ήμασταν σε θέση να εξακρι-
βώσουμε το πώς ζούσαν» οι ένοικοι 
του σπιτιού «μέσω πολλών ανεξάρ-
τητων πηγών», εξήγησε ο αμερικα-
νός αξιωματούχος.

Αφού έφθασε στο κρησφύγε-

το στην Καμπούλ ο Ζαουάχρι, οι 
αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες 
διαπίστωσαν πως δεν έφευγε από 
αυτό, αλλά έβγαινε στο μπαλκόνι 
—τον στόχο του πλήγματος— επα-
νειλημμένα,

Η επιλογή των κινήσεων
l Αξιωματούχοι μελέτησαν την κα-
τασκευή και το φυσικό περιβάλλον 
του κρησφύγετου και το πώς κινού-
νταν μέσα σε αυτό οι ένοικοί του, 
ώστε να εξασφαλίσουν πως μπο-
ρούσε να διεξαχθεί επιχείρηση για 
την εξόντωση του Ζαουάχρι χωρίς 

να απειληθεί η δομική ακεραιότη-
τα του κτιρίου και να ελαχιστοποι-
ηθεί ο κίνδυνος για τα μέλη της οι-
κογένειάς του και άλλους άμαχους.
l Τις τελευταίες εβδομάδες ο αμε-
ρικανός πρόεδρος συνεδρίαζε με 
συμβούλους και υπουργούς του για 
να καταλήξουν στον τρόπο δράσης. 
Την 1η Ιουλίου, ο κ. Μπάιντεν ενη-
μερώθηκε για τις λεπτομέρειες της 
προταθείσας επιχείρησης στο λεγό-
μενο Situation Room από μέλη της 
κυβέρνησής του και τον διευθυντή 
της υπηρεσίας πληροφοριών των 
ΗΠΑ, τον Γουίλιαμ Μπερνς.

ΑΪΜΑΝ ΑΛ ΖΑΟΥΑΧΡΙ
Πώς τον εντόπισε και
τον εξόντωσε η CIA

Πρώτα εντοπίστηκε η οικογένειά του. Η σύζυγός του, η κόρη του και τα παιδιά της.
Είχαν εγκατασταθεί σε κρησφύγετο στην Καμπούλ. Κατόπιν,

εντόπισαν τον ίδιο τον Αϊμάν αλ Ζαουάχρι σε σπίτι στην αφγανική πρωτεύουσα
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Υπέβαλε ερωτήματα για τις συν-
θήκες φωτός, τον καιρό, τα υλικά με 
τα οποία ήταν κατασκευασμένο το 
σπίτι και άλλους παράγοντες που 
θα μπορούσαν να κρίνουν την επι-
τυχία της επιχείρησης, σύμφωνα με 
τον αμερικανό αξιωματούχο. Ζήτη-
σε επίσης να του παρουσιαστεί ανά-
λυση για τις πιθανές επιπτώσεις του 
πλήγματος στην Καμπούλ.
l Στενός κύκλος νομικών συμβού-
λων διαφόρων υπηρεσιών εξέτασε 
τις πληροφορίες της CIA και επιβε-
βαίωσε ότι ο Ζαουάχρι ήταν θεμι-
τός στόχος, με δεδομένο πως παρέ-
μενε ο ηγέτης της Αλ Κάιντα. Την 
25η Ιουλίου, ο αμερικανός πρόε-
δρος Μπάιντεν συγκάλεσε συνε-
δρίαση μελών-κλειδιών της κυ-
βέρνησής του και συμβούλων για 
να λάβει την τελευταία ενημέρω-
ση και να συζητήσει μαζί τους το 
πώς η εξόντωση του ηγέτη της Αλ 
Κάιντα θα επηρέαζε τη σχέση της 
Ουάσινγκτον με τους Ταλιμπάν, 
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον 
αξιωματούχο. Αφού άκουσε τις 
απόψεις των υπουργών και των 
συμβούλων του, ο κ. Μπάιντεν 
ενέκρινε την πρόταση να διεξαχθεί 
«ακριβές αεροπορικό πλήγμα» με 
προϋπόθεση ότι θα ελαχιστοποιεί-
το ο κίνδυνος να υπάρχουν θύματα 
μεταξύ των αμάχων.
l Το πλήγμα διεξήχθη στις 21:48 
του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ· στις 
04:48 της Κυριακής ώρα Ελλάδας) 
από UAV οπλισμένο με πυραύλους 
Hellfire.

Από γιατρός στο Κάϊρο αρχηγός της αλ Κάιντα
Ο Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι διαδέχτηκε τον Οσάμα 
μπιν Λάντεν στην ηγεσία της αλ Κάιντα έπειτα από 
χρόνια κατά τα οποία υπήρξε ο βασικός υπεύθυ-
νος της χάραξης στρατηγικής της οργάνωσης, αλ-
λά η έλλειψη χαρίσματος και ο ανταγωνισμός από 
αντίπαλους μαχητές του Ισλαμικού Κράτους μείω-
ναν την ικανότητά του να εμπνέει μεγάλης κλίμακας 
επιθέσεις εναντίον δυτικών στόχων.

Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνα-
το του μπιν Λάντεν το 2011, αμερικανικά αεροπο-
ρικά πλήγματα σκότωσαν υπαρχηγούς του Ζαουά-
χρι αποδυναμώνοντας την ικανότητα του βετεράνου 
αιγύπτιου μαχητή να συντονίζει την διεθνή δράση 
της οργάνωσης. Παρακολουθούσε την αλ Κάιντα 
να παραμερίζεται ουσιαστικά από τις επαναστάσεις 
του 2011 στον αραβικό κόσμο, τις οποίες πραγματο-
ποιούσαν κυρίως μεσοαστοί ακτιβιστές και διανο-
ούμενοι που αντιτίθεντο στην πολυετή αυταρχική 
διακυβέρνηση στη χώρα τους.

Παρότι είχε τη φήμη του άκαμπτου και επιθε-
τικού, ο Ζαουάχρι κατάφερε να κινητοποιήσει διε-
θνείς ένοπλες οργανώσεις, που έφθασαν να πραγ-
ματοποιήσουν μαζικές εξεγέρσεις, κάποιες από 
αυτές έχοντας τις ρίζες τους στις ταραχές που προ-
ήλθαν από την Αραβική Άνοιξη.Η βία αποσταθε-
ροποίησε μια σειρά χωρών στην Ασία, την Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή.

Αλλά οι ημέρες της αλ Κάιντα ως ένα δίκτυο 
με κεντρική διεύθυνση και ιεραρχία που επιτέθη-
κε στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν 
παρελθόν. Αντιθέτως, η ένοπλη δράση της ομάδας 
επέστρεψε στις ρίζες της, σε συγκρούσεις τοπικού 
επιπέδου, υποκινούμενες από έναν συνδυασμό το-
πικών εντάσεων και διεθνικών τζιχαντιστικών δι-
κτύων που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Η ένοπλη ισλαμιστική δράση του Ζαουάχρι 
ανατρέχει σε δεκαετίες.Η πρώτη φορά που η διε-
θνής κοινότητα άκουσε το όνομά του είναι όταν στά-
θηκε μέσα σε έναν κλωβό, σε αίθουσα δικαστηρίου, 
μετά την δολοφονία του αιγύπτιου προέδρου Ανου-
άρ αλ-Σαντάτ το 1981.

«Εχουμε θυσιαστεί και είμαστε έτοιμοι για πε-
ρισσότερες θυσίες μέχρι την νίκη του ισλάμ», φώ-
ναξε ο Ζαουάχρι, ο οποίος φορούσε μια λευκή 
κελεμπία, καθώς οι συγκατηγορούμενοί του, εξορ-
γισμένοι από την ειρηνευτική συμφωνία που είχε 
υπογράψει ο Σαντάτ με το Ισραήλ, φώναζαν συν-
θήματα.Ο Ζαουάχρι εξέτισε τριετή ποινή φυλάκι-
σης για παράνομη κατοχή όπλων, αλλά απαλλά-
χτηκε από τις βασικές κατηγορίες.

Με σπουδές χειρουργού--ένα από τα παρα-
τσούκλια του ήταν ‘Ο Γιατρός’--ο Ζαουάχρι πή-
γε στο Πακιστάν όταν αποφυλακίστηκε, όπου ερ-
γάστηκε στην Ερυθρά Ημισέληνο θεραπεύοντας 
ισλαμιστές μουτζαχεντίν, που είχαν τραυματιστεί 
την περίοδο που οι αφγανικές πολεμούσαν τις σο-
βιετικές δυνάμεις.Στη διάρκεια εκείνης της περιό-
δου γνωρίστηκε με τον μπιν Λάντεν, έναν πλούσιο 
Σαουδάραβα ο οποίος είχε ενταχθεί στην αφγανι-
κή αντίσταση.

Αναλαμβάνοντας την ηγεσία της ισλαμικής τζι-
χάντ στην Αίγυπτο το 1993, ο Ζαουάχρι έγινε ηγε-
τική φυσιογνωμία της εκστρατείας στα μέσα της πε-
ριόδου του 1990 για την ανατροπή της κυβέρνησης 
και την εγκαθίδρυση ενός αμιγώς ισλαμικού κρά-
τους.

Περισσότεροι από 1.200
Αιγύπτιοι σκοτώθηκαν
Οι αιγυπτιακές αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία κα-
ταστολής της ισλαμικής τζιχάντ μετά την απόπειρα 
δολοφονίας του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ τον 
Ιούνιο του 1995 στην Αντίς Αμπέμπα.

Ο γκριζαρισμένος πια Ζαουάχρι με το λευ-
κό τουρμπάνι απάντησε διατάσσοντας επίθεση το 
1995 με στόχο της πρεσβεία της Αιγύπτου στο Ισλα-
μαμπάντ. Δύο αυτοκίνητα φορτωμένα με εκρηκτι-
κά έπεσαν πάνω στις πύλες του συγκροτήματος 
σκοτώνοντας 16 ανθρώπους.

Το 1999, αιγυπτιακό στρατοδικείο καταδίκασε 
τον Ζαουάχρι ερήμην σε θάνατο. Μέχρι τότε ζούσε 
τη σπαρτιάτικη ζωή ενός ενόπλου έχοντας βοηθή-
σει τον μπιν Λάντεν να συγκροτήσει την αλ Κάιντα. 
Ένα βίντεο που προβλήθηκε από το Αλ Τζαζίρα το 
2003 δείχνει τους δύο άνδρες να περπατούν σε μια 
βουνοπλαγιά, μια εικόνα η οποία, όπως ήλπιζαν 
δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, θα μαρτυρούσε 
που βρίσκεται το κρησφύγετό τους.

 
Απειλές για παγκόσμιο τζιχάντ
Ο Ζαουάχρι ανέλαβε την ηγεσία της αλ Κάιντα το 
2011 αφότου αμερικανοί πεζοναύτες σκότωσαν τον 
μπιν Λάντεν στην κρυψώνα του στο Πακιστάν.

‘Εκτοτε δεν σταμάτησε να καλεί σε παγκόσμια 
τζιχάντ έχοντας πάντα στο πλευρό του ένα καλάσνι-
κοφ στα μηνύματά του μέσω βίντεο.

Στη μνήμη του μπιν Λάντεν ο Ζαουάχρι υπο-
σχέθηκε να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Δύ-
σης μνημονεύοντας την απειλή που είχε εκστομίσει 
ο μπιν Λάντεν ότι «δεν θα ονειρευτείτε ασφάλεια 
μέχρι να την ζήσουμε ως πραγματικότητα και μέχρι 
να εγκαταλείψετε τα εδάφη των μουσουλμάνων».

Όπως προέκυψε, η εμφάνιση του ακόμη πιο 
σκληροπυρηνικού Ισλαμικού Κράτους την περίο-
δο 2014-2019 στο Ιράκ και τη Συρία συγκέντρω-
σε το ίδιο, αν όχι μεγαλύτερο, ενδιαφέρον των δυ-

τικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών.
Ο Ζαουάχρι συχνά επιχειρούσε να εμπνεύσει 

το πάθος στους μουσουλμάνους σχολιάζοντας δια-
δικτυακά ευαίσθητα θέματα όπως η αμερικανική 
πολιτική στη Μέση Ανατολή ή οι ενέργειες του Ισ-
ραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, αλλά ο λόγος 
του θεωρούνταν ότι στερείτο την απήχηση που εί-
χε εκείνος του μπιν Λάντεν.

Σε πρακτικό επίπεδο ο Ζαουάχρι θεωρείται ότι 
εμπλέκετο σε ορισμένες από τις μεγαλύτερης κλί-
μακας επιχειρήσεις της αλ Κάιντα έχοντας συνδρά-
μει στην διοργάνωση των επιθέσεων του 2001 όταν 
τρομοκράτες αεροπειρατές της αλ Κάιντα χρησιμο-
ποιήθηκαν για να σκοτώσουν περίπου 3.000 αν-
θρώπους στις ΗΠΑ.

Εις βάρος του διατυπώθηκαν κατηγορίες για 
τον ρόλο που φέρεται ότι είχε στις επιθέσεις το 1998 
εναντίον των πρεσβειών των ΗΠΑ στην Κένυα και 
την Τανζανία. Το FBI τον είχε επικηρύξει με 25 εκα-
τομμύρια δολάρια και βρισκόταν στον κατάλογό του 
με τους πλέον καταζητούμενους.

 
Επιφανής οικογένεια
Ο Ζαουάχρι δεν αναδύθηκε από τις φτωχογειτο-
νιές του Καΐρου, όπως άλλοι που έλκονταν από 
ένοπλες ομάδες οι οποίες πρέσβευαν έναν ιερό 
σκοπό. Γεννημένος το 1951 σε μια επιφανή οικο-
γένεια του Καΐρου, ήταν εγγονός του μεγάλου ιμά-
μη του Αλ Άζχαρ, του ανώτατου πνευματικού κέ-
ντρου του σουνιτικού ισλάμ.

Μεγάλωσε στο καταπράσινο προάστιο Μαα-
ντί του Καΐρου και ήταν γιος καθηγητή Φαρμακο-
λογίας. Ασπάστηκε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό 
σε ηλικία 15 ετών και εμπνεύστηκε από τις επα-
ναστατικές ιδέες του αιγύπτιου συγγραφέα Σαΐντ 
Κουτμπ, ενός ισλαμιστή που εκτελέστηκε το 1966 
με την κατηγορία ότι προσπάθησε να ανατρέψει το 
καθεστώς.

Συμφοιτητές του Ζαουάχρι στην Ιατρική Σχο-
λή του πανεπιστημίου του Καΐρου τα χρόνια του 
1970 τον περιγράφουν ως έναν νεαρό γεμάτο ζωή 
που πήγαινε στον κινηματογράφο, άκουγε μουσι-
κή και αστειευόταν με φίλους.
l  Όταν βγήκε από τη φυλακή ήταν ένα εντελώς 
διαφορετικός άνθρωπος”, είπε ένας γιατρός που 
σπούδασε με τον Ζαουάχρι και αρνήθηκε να κατο-
νομαστεί. Από τον κλωβό της αίθουσας του δικα-
στηρίου μετά τη δολοφονία του Σαντάτ στη διάρ-
κεια στρατιωτικής παρέλασης, ο Ζαουάχρι μίλησε 
στον διεθνή Τύπο, λέγοντας ότι οι μαχητές υφίστα-
ντο φρικτά βασανιστήρια μέσα στις φυλακές, ανά-
μεσά τους μαστιγώματα και επιθέσεις από άγρια 
σκυλιά.
l Συνέλαβαν τις συζύγους, τις μητέρες, τους πατέ-
ρες, τις αδερφές και τους γιους στη διάρκεια της δί-
κης για να ασκήσουν ψυχολογική πίεση σε αυτούς 
τους αθώους κρατούμενους”, είχε πει.

Συγκρατούμενοι του εκτιμούν πως αυτές οι 
συνθήκες ριζοσπαστικοποίησαν περαιτέρω τον 
Ζαουάχρι και τον οδήγησαν στο μονοπάτι της επι-
δίωξης του παγκόσμιου τζιχάντ.
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Σ
την χώρα που δυστυχώς... ό,τι 
δηλώσεις είσαι... κάποιοι για να 
πάρουν την εξουσία είναι ικανοί 
να «πουλήσουν» τα ΠΑΝΤΑ για 

την καρέκλα. Ένας από αυτούς είναι ο Δή-
μαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης, 
που από την εποχή Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
(βλέποντας ένα ΠΑΣΟΚ να καταρρέει δη-
μοκοπικά), κατάφερε να πείσει τους Δημό-
τες Διονύσου - ένας παραδοσιακά δεξιός 
Δήμος - πως ανήκει ιδεολογικά στην Νέα 
Δημοκρατία και στον χώρο της Δεξιάς.

Για να γίνει ακόμα πιο πειστικός, έμπλε-
ξε στις προηγούμενες εκλογές τοπικής αυτο-
διοίκησης ακόμα και την τοπική οργάνωση 
της ΝΔ Διονύσου - με διάφορα ευτράπελα 
γεγονότα - πείθοντας πολλούς μη γνώστες 
πως αυτός έχει λάβει το «χρίσμα» της ΝΔ. 

Για το σκοπό αυτό έβαλε «χέρι» στην 
ΔΗΜ.ΤΟ Διονύσου για να εκλέξει νέο 
Πρόεδρο της αρεσκείας του (από το «κά-
στρο» του Κρυονερίου) και σε τοπικά ζητή-
ματα όπως π.χ διόδια, λατομείο, διαχείριση 
φυσικών καταστροφών επέλεξε να σταθεί 
με την «πολιτική ορθότητα» ενάντια στα 
συμφέροντα των Δημοτών του. 

Βέβαια, ο κόσμος στο Διόνυσο (όσοι 
γνωρίζουν καλά τον Καλαφατέλη) το έχει 
τούμπανο και κρυφό καμάρι - ξέρει πως εί-

ναι Πασοκτζής μέχρι κόκκαλο και πως η 
σχέση του με την Νέα Δημοκρατία είναι 
καθαρά συμφεροντολογική! Τα γνωρίζουν 
αυτά οι βουλευτές της ΝΔ στην Ανατολική 
Αττική και ειδικά ο Στ. Πέτσας;

Φήμες λένε πως ο Γιάννης Καλαφατέ-
λης είναι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙ-
ΝΑΛ και πως ψήφισε κανονικά στις πρό-
σφατες εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ σε 
άλλο Δήμο της Αττικής για ευνόητους λό-
γους! 

Είναι τέτοια η πρεμούρα να ελέγχει τους 
πάντες και τα πάντα - ο εν λόγω Δήμαρ-
χος που είχε το θράσος να βάλλει χέρι ΚΑΙ 
στην τοπική του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο Διό-
νυσο, με το να εκλέξει εν-ενεργεία Αντιδή-
μαρχό του για Πρόεδρο!

Είναι αλήθεια η πληροφορία κύριε Κα-
λαφατέλη πως βρεθήκατε , φυσική παρου-
σία, στην ανάδειξη των οργάνων στην τοπι-
κή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο Διόνυσο;

Ας μας απαντήσεις εάν ισχύει και τι δου-
λεία είχες να βρίσκεσαι εκεί, ο Νεοδημο-
κράτης Δήμαρχος; Θα μας πεις τελικά Δή-
μαρχε  - ξεκάθαρα και αντρίκια - σε ποιο 
κόμμα ανήκεις; Για να ξέρουν οι Νεοδημο-
κράτες στο Διόνυσο που θα ξανακατέβεις 
ως υποψήφιος εάν αξίζει να σου δώσουν 
μια 3η ευκαιρία!

του Γιώργου Γκόντζου

Ο πασοκτζής δήμαρχος που «καταφέρνει» 
να πλασάρεται… Νεοδημοκράτης

Συγκέντρωση των πολιτών στον Ωρωπό για την «Βόρεια Ριβιέρα» 
Το αναπτυξιακό έργο πνοής της οδικής παραλιακής σύνδεσης Ωρωπού-Μαραθώνα.
Εκατοντάδες πολίτες του Ωρωπού προσήλθαν 
την Πέμπτη 7 Ιουλίου στο Atlantis Prive Club 
στη Σκάλα Ωρωπού προκειμένου να ακούσουν 
τις επίσημες εξαγγελίες για το ιστορικό αναπτυξι-
ακό έργο της οδικής παραλιακής σύνδεσης Ωρω-
πού-Μαραθώνα.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο βουλευτής Ανατο-
λικής Αττικής Βασίλης Οικονόμου ο οποίος ειση-
γήθηκε αυτό το οραματικό έργο, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης ο οποίος από τη 
πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την πρόταση και 
φυσικά οι Δήμαρχοι Ωρωπού Γιώργος Γιασεμά-
κης και Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας οι οποίοι 
επιδιώκουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των συνδημοτών τους.

Τα νέα ήταν πολύ ενθαρρυντικά καθώς σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθη-
κε η φάση της προμελέτης και ξεκινάει άμεσα η 

βασική μελέτη η οποία θα κρίνει τα τελικά χαρα-
κτηριστικά του παραλιακού οδικού άξονα Ωρω-
πού-Μαραθώνα.

Στην Ημερίδα επίσης παρευρέθηκαν ο Βου-
λευτής Ανατολικής Αττικής Γεώργιος Βλάχος, οι 
Αντιπεριφερειάρχες Αττικής Νίκος Πέππας και 
Θανάσης Αυγερινός, οι περιφερειακοί σύμβου-
λοι Αττικής Θάνασης Κατσιγιάννης (ο οποίος έχει 
συμβάλει τα μέγιστα ως Εντεταλμένος Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος τεχνικών έργων) και Γεωρ-
γία Βλάχου καθώς και πλήθος π.Δημάρχων, αντι-
δημάρχων και δημοτικών συμβούλων Ωρωπού 
και Μαραθώνα.

 Κλείνοντας ο Βασίλης Οικονόμου ανέφερε: 
«Στέλνουμε μήνυμα ενότητας και στήριξης των 
ανθρώπων που προέρχονται από το τόπο μας και 
εργάζονται για το τόπο μας και υλοποιούν το όρα-
μα που έχουμε καταθέσει τα τελευταία 20 χρόνια. 

Αρχές Σεπτεμβρίου θα διοργανώσουμε 
τη δεύτερη Ημερίδα για τη “Βόρεια Ριβι-
έρα” στο Δήμο του Μαραθώνα»

Ο κ. Τσίρκας δήλωσε: «Η υλοποί-
ησή θα παρέχει ασφαλή και γρήγορη 
πρόσβαση σε δημότες και επισκέπτες 
προς την Β. Αττική, ενώ θα συμβάλλει 
στην επιπλέον τουριστική ανάπτυξή μας, 
στην ανάδειξη της μεγάλης ακτογραμ-
μής μας αλλά και στην ενίσχυση της Πο-
λιτικής Προστασίας μας. Ευχαριστώ τον 
Βουλευτή Αν. Αττικής Βασίλη Οικονό-
μου για την πρωτοβουλία και τις ενέρ-
γειές του, τον Περιφερειάρχη Γιώργο 
Πατούλη για την στήριξη αυτής της προ-
σπάθειας και τον Δήμαρχο Ωρωπού 
Γιώργο Γιασημάκη για τη φιλοξενία και 
την αγαστή συνεργασία μας».

Ποιες κινήσεις τον πρόδωσαν  
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K 
πάρχουν οι  υποψήφιοι δή-
μαρχοι, όπως ο Χατζηγιάν-
νης  με πολλές τετραετίες 
να είναι υποψήφιος, χω-

ρίς αποτέλεσμα και με μηδέν αντιπο-
λίτευση,( λίγο από το FB), προσπαθεί 
με ελάχιστες προτάσεις και ερωτήσεις 
αλλά σχεδόν τίποτα. Ο Λιβαθηνός με-
γάλο ερωτηματικό για το 2023, γιατί 
πολλοί λένε θα ξανά κατέβει, άλλοι 
ότι κουράστηκε και θα αποχωρήσει. 
Αντιπολίτευση δεν κάνει η δεν μπο-
ρεί.  Εμείς πιστεύουμε ότι έχει έτοιμο 
το συνδυασμό θα το προσπαθήσει πά-
λι, εκτός αν δει ότι δεν του βγαίνουν 
τα κουκιά και συνεργαστεί με κάποιον, 
με αντάλλαγμα να γίνει αντιδήμαρχος 
όπως το  παράδειγμα του Κυπαρίσση.

Υπάρχει  και μια δημοτική σύμ-
βουλος, που ξεκίνησε από νωρίς προ-
σπάθεια να φτιάξει  ψηφοδέλτιο για 
τις εκλογές του 2023. Δυστυχώς όμως 
βρίσκει παντού πόρτες κλειστές για 
συνεργασία μέχρι σήμερα και άρχι-
σε η απογοήτευση. Ξαφνικά όμως έρ-
χεται και άλλη σοβαρή γυναίκα υπο-
ψήφια κάτοικος του δήμου,  που  το 
σκέφτεται πολύ σοβαρά, για να κατέ-
βει στις εκλογές με διασύνδεση στην 
Νέα Δημοκρατία και παρότρυνση από 
γνωστούς  βουλευτές.  

Το όνομα της είναι πολύ γνωστό 
και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά 
που θα ασχοληθεί με την πολιτική, 
αφού ασχολείται με αυτήν δεκαετίες. 

Οι πρώτες συναντήσεις έγιναν  και  
ξεκινά επαφές από ότι φαίνεται με επι-
φανείς δημότες για την στελέχωση του 
συνδυασμού της. 

Ένα είναι σίγουρο ότι με την υπο-
ψηφιότητά της αυτή αλλάζουν άρδην 
όλα στο Μαραθώνα, αφού στελέχη 
και του νυν Δημάρχου κυρίου Τσίρ-
κα αλλά και του κυρίου Λιβαθινού, 
θα συσπειρωθούν μαζί της με αποτέ-
λεσμα, οι εκλογές στο δήμο Μαραθώ-
να ντέρμπι για δύο (Τσίρκας- Γυναίκα 
υποψήφια).

Τελευταίο αφήσαμε τον Στέργιο 
Τσίρκα που τρίβει τα χέρια του και 

όλοι περιμένουν τι έργο θα παρουσιά-
σει τον τελευταίο χρόνο και πόσο μπο-
ρεί να πείσει του δημότες του και τους 
συνεργάτες του,  αφού όπως δείχνουν 
οι εξελίξεις μόνο αποδυναμωμένος 
δεν είναι ακόμα και ύστερα από τις 
αποχωρήσεις, οι οποίες δεν του έχουν 
στοιχίσει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος εί-
ναι ευχαριστημένος από την μέχρι τώ-
ρα πορεία του στον δήμο και από τα έρ-
γα που έχει δρομολογήσει, εκτός από 
κάποιους που τον κατηγορούν γιατί πε-
ρίμεναν ανταλλάγματα.

Ο Τσίρκας απέφυγε την κακοτοπιά 
και γρήγορα τους απομάκρυνε από κο-
ντά του, γιατί και αχάριστοι είναι και 
επικίνδυνα παιχνίδια παίζουν εξάλλου 

είναι γνωστό το ίδιο έκαναν και στον 
Ψινάκη και Λουίζο. 

Αυτές είναι οι εξελίξεις μέχρι στιγ-
μής στο δήμο, αλλά πολλοί περιμέ-
νουν την κάθοδο κάποιου πού θα τα-
ράξει τα νερά και επιμένουν ότι θα 
είναι τελικά υποψήφιος,  κάνοντας κά-
ποιους να χάσουν τον ύπνο τους , γιατί 
δεν είναι διατεθειμένος, αμαρτίες του 
παρελθόντος στο δήμο( μερικές από 
αυτές κακουργηματικού χαρακτήρα),  
να τις αφήσει ατιμώρητες.

Εμείς σας ενημερώνουμε, ότι σύ-
ντομα στο δήμο Μαραθώνα, θα έχου-
με πολλές εξελίξεις από το ...παρελθόν, 
η άρωμα γυναίκας και θα έρθουν τα 
πάνω κάτω. Υπομονή.

Πιάσατε πάτο κυρία μου!
Η θέση της Πρόεδρου Δ.Ε.Ε.Π δεν είναι τυπική αλλά 
η φωνή όλων των Νεοδημοκρατών της Αν. Αττικής 
Αρχές Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση 
της ΔΗΜ.Τ.Ο Παιανίας – Γλυκών Νερών σε μεζεδοπωλείο της πε-
ριοχής, την όποια φρόντισε όμως η κα. Σοφρώνη να την «κλείσει» 
με μια περίεργη συμπεριφορά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πεί-
σει τον Υφυπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για  το «ότι δεν είναι 
αυτό που νομίζει».
Ας γίνω όμως πιο συγκεκριμένοι:
Ο κ. Πέτσας φτάνοντας θέλησε να χαιρετήσει προσωπικά όλους 
τους παρευρισκόμενους, μέχρι που έμεινε έκπληκτος όταν πέρασε 
για απλούς υποστηρικτές και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, παλιά 
και έμπειρα στελέχη του κόμματος που είναι και μέλη της Δ.Ε.Ε.Π 
...αφού η κα. Σοφρώνη δεν τους έχει συστήσει ουδέποτε στον υφυ-
πουργό. Στην προσπάθεια του ο κ. Πέτσας να αλλάξει το κλίμα τούς 
απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στο γραφείο του για να λάβει «με ένα 
στόμα, μια φωνή» αρνητική απάντηση από όλους με την χαρακτη-
ριστική φράση: «Εσείς γνωρίζετε μόνο τους ανθρώπους που επιλέ-
γει η κα. Σοφρώνη να σας συστήσει» εκφράζοντας του παράλληλα 
και άλλα παράπονα για τη λειτουργία της Δ.Ε.Ε.Π. Αμέσως μετά, ο 
κ. Πέτσας,  φανερά ενοχλημένος, πήγε στην πρόεδρο να της ζητήσει 
τον λόγο, αφού άλλο πλαίσιο promo έχουν συμφωνήσει...
Η κα. Σοφρώνη τον ρώτησε γιατί το λες αυτό...και αφού της είπε με 
«το ν και με το σ» τι του είχαν πει, σηκώθηκε από την θέση της και 
πήγε στο  συγκεκριμένο τραπέζι που την είχε «εκθέσει». Σαν ταύρος 
εν υαλοπωλείο τους είπε ό,τι την εκθέτουν με αυτά που λένε στον 
Υπουργό και πολλά άλλα. 
Ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλλους... με αποτέλεσμα να ανα-
γκαστεί ο Γενικός Συντονιστής Κομματικών Οργανώσεων Αττι-
κής Ν.Δ  Λεωνίδας Πιλιλίτσης με την βοήθεια ενός ακόμη κυρίου 
να την φυγαδεύσουν στη… τουαλέτα! Η κα. Σοφρώνη παρέμει-
νε… τουλάχιστον 1 1/2 ώρα, αφού ακριβώς απ’ έξω  ήταν μαζεμέ-
να  Μέλη της Δ.Ε.Ε.Π που έπνεαν μένεα  και με το δίκιο τους και με 
την πρώτη να λέει «Μια φορά δεν ήρθε ο Γιώργος μαζί μου και να 
τι έπαθα...», εννοώντας τον σύζυγό της και υποψήφιο δήμαρχο. Και 
το καλύτερο; Αφού ηρέμησαν λίγο τα πράγματα πρόεδρος το πρώ-
το πράγμα που είπε ήταν «Να δω τι θα γράψει αύριο το πρωί ο Γκό-
ντζος αφού θα του τα έχουν ήδη πει».
 
Η απάντησή μας 
Να ξέρει η κα. Σοφρώνη, θα γράψουμε ό,τι με αυτά που κάνατε εκεί-
νη την ημέρα προσθέσατε στην γεμάτη απογοητευμένους - τους μέ-
χρι πρότινος υποστηρικτές - ατζέντα σας ακόμη περισσότερους. Δεν 
φανταζόμασταν ποτέ ότι θα φτάσετε στο σημείο να συμπεριφερθεί-
τε έτσι. Εμείς σας είχαμε ευχηθεί «Καλό Καλοκαίρι κα. Σοφρώνη με 
την ευχή να βάλετε και εσείς στην καθημερινότητα σας τον πολιτικό 
πολιτισμό», σε προηγούμενο δημοσίευμα μας αλλά έχετε χάσει τελεί-
ως την ψυχραιμία σας για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε.
Κυρία Σοφρώνη, οι συμφωνίες promo δεν είναι και ότι καλύτερο. 
Οφείλετε να κρατάτε ισορροπίες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύ-
ντομα θα ξαναγίνετε «φίλοι» και με την ψυχραιμία, που είναι καλός 
σύμβουλος ξέρετε. Εσείς βέβαια, την επομένη της εκδήλωσης και 
σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφού ήπιατε το καφεδάκι σας και τα 
είπατε με τους δικούς σας σημειώσατε, μεταξύ άλλων, στο προφίλ 
σας ό,τι ήταν «Μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά...». Στο σημείο αυ-
τό όμως, οφείλουμε να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια 
σε όλους αυτούς που στις αναρτήσεις τους για την συγκεκριμένη εκ-
δήλωση έδειξαν την παιδεία που τους διακρίνει, αφού δεν σημείω-
σαν τίποτα για το συμβάν, παραδίδοντας σας αυτή την φορά μαθή-
ματα παιδείας. 
Κυρία Σοφρώνη, απογοητεύετε καθημερινά πολλούς, έχετε απο-
μακρύνει πάμπολλους που έδωσαν μεγάλο αγώνα για να εκλεγεί-
τε Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π και πραγματικά αναρωτιόμαστε γιατί δεν 
αντιδρά άραγε το Οργανωτικό. 

Ένα χρόνο πριν κλείσουν τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, 
στον δήμο Μαραθώνα, άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα ονόματα.

Δήμος Μαραθώνα; Άρωμα γυναίκας 
ή εξελίξεις από το… παρελθόν 
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Α
νακοινώθηκαν από 
το υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευμά-
των 8.487 μόνιμοι δι-

ορισμοί. Ειδικότερα, πρόκειται 
για 8.087 εκπαιδευτικούς σε κε-
νές οργανικές θέσεις Γενικής Εκ-
παίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης, 383 μέλη Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και 17 μέλη Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού σε κενές οργανικές 
θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης.

«Συνεχίζουμε τους μόνιμους δι-
ορισμούς εκπαιδευτικών και προ-
σωπικού στη γενική και την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση, αγγίζο-
ντας τους 25.000 συνολικά τα δύο 
τελευταία έτη» δήλωσε η υπουργός 
Νίκη Κεραμέως και τόνισε: «Επεν-
δύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο 
δυναμικό μας, με μόνιμους διορι-
σμούς, επιμορφώσεις, βελτιωτική 
αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό 
εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονο-
μίας τους. Συνεχίζουμε, αναγνωρί-
ζοντας έμπρακτα τον κομβικό τους 
ρόλο, αποδίδοντάς τους την εμπι-
στοσύνη που αξίζουν και τα εργα-
λεία που δικαιούνται για τη διαρκή 
ανέλιξή τους».

Οι διορισμοί γίνονται ως εξής:
- 8.087 εκπαιδευτικών σε κενές ορ-
γανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης, μετά την ολοκλήρωση 
της υποβολής των αιτήσεων, στο 
πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 91715/
E1/22-7-2022 (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, 
ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ ) 
υπουργικής απόφασης/πρόσκλη-
σης
- 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού και 17 μέλη Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού σε κε-
νές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 62 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Ά  13) και με-
τά την ολοκλήρωση της υποβολής 

των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 
91767/Ε4/22-7-2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 
49, ΑΔΑ: 6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ) 
Πρόσκλησης.

Αναλυτικά:
(α) 1.024 εκπαιδευτικοί Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/
ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, 
ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, 
ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, 
ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, 
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, 
ΠΕ87.02, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, 
ΠΕ88.02, ΠΕ88.05, ΠΕ91.01, 
ΤΕ01.19, και ΤΕ16, εγγεγραμμέ-
νοι στους τελικούς αξιολογικούς πί-
νακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύ-
ξεων 3ΕΑ/2019 και 4ΕΑ/2019 του 
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Γ΄ 937/19-6-2020 
και Γ΄ 908/16-6-2020, αντίστοιχα, 
όπως αναμορφώθηκαν και ισχύ-
ουν, και ειδικότερα,
- 492 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια 
Εκπ/ση και

- 532 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια 
Εκπ/ση.
(β) 7.063 εκπαιδευτικοί Γενικής 
Εκπ/σης, κλάδων/ειδικοτήτων 
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,
ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, 
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, 
ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, 
ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, 
ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, 
ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, 
ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.07, 
ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, 
ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, 
ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, 
ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΤΕ01.19 και 
ΤΕ02.02, εγγεγραμμένοι στους τε-
λικούς αξιολογικούς πίνακες κα-
τάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 
του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019 
και 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-
7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 
1694/28-7-2021 και Γ΄ 2679/4-11-
2021, αντίστοιχα, όπως αναμορ-

φώθηκαν και ισχύουν), και ειδι-
κότερα
- 4.911 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια 
Εκπ/ση,
- 1.995 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια 
Εκπ/ση, και
- 157 εκπαιδευτικοί, κλάδου 
ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.
(γ) 383 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού, κλάδων ΠΕ21, 
ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 
και ΠΕ30, και 17 μέλη Ειδικού Βο-
ηθητικού προσωπικού κλάδου 
ΔΕ01, εγγεγραμμένων στους αξι-
ολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1́  
της προκήρυξης 2ΕΑ/2019 και 

Γ2΄ της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του 
ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και 
ισχύουν.

Εντός των επόμενων ημερών 
θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διο-
ρισμοί 146 εκπαιδευτικών κλάδου 
ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογι-
κούς πίνακες κατάταξης της Προκή-
ρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 
Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορ-
φώθηκαν και ισχύουν) σε θέσεις 
Μουσικών Σχολείων, οι οποίες 
παρέμειναν κενές μετά τους διορι-
σμούς των υποψηφίων εκπαιδευτι-
κών κλάδου ΠΕ79.01.

Μετά τη δημοσίευση της από-
φασης διορισμών στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως, θα ακολου-
θήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το 
οποίο θα ενημερωθούν οι διορι-
ζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά 
τις οποίες οφείλουν να παρουσια-
στούν για ορκωμοσία και ανάληψη 
υπηρεσίας.

Διορισμοί 8.087 εκπαιδευτικών
Νίκη Κεραμέως: Επενδύουμε στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό μας, με μόνιμους διορισμούς,

επιμορφώσεις, βελτιωτική αξιολόγηση, ατομικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ενίσχυση της αυτονομίας τους.



ΚΡΙΟΣ
Μην επηρεάζεστε από υποθέσεις που δεν 
περνάει από το δικό σας χέρι να διευθετη-
θούν. Ρυθμίστε τις οικογενειακές σας υπο-
θέσεις, για να σας φύγει ένα μεγάλο βάρος. 
Μια συναισθηματική δέσμευση θα αποδώ-
σει περισσότερο απ’ ότι περιμένατε. Με το 
να προσπαθείτε να αλλάξετε τα μυαλά των 
άλλων, χάνετε τον καιρό σας. Μη βυθίζεστε 
σε μελαγχολία, κάθε φορά που σας συμβαί-
νει κάτι. Ενισχύστε το αίσθημα της αυτοσυ-
ντήρησης για να επιβάλετε τις απόψεις σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Καθαρίστε το έδαφος από ανταγωνιστές και 
αντιπάλους, αλλά προσέξτε τον τρόπο. Βαδί-
στε σε άλλη βάση, σεβόμενοι ότι τα δεδομέ-
να που έχετε έχουν κάπως αλλάξει.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Εάν η επιλογή σας θα είναι να ρυθμίζετε 
εσείς το παιχνίδι των σχέσεων, πρέπει πρώ-
τα να βεβαιωθείτε πως δε θα κάνετε λάθη και 
πως γνωρίζετε καλά του κανόνες που πρέ-
πει να ισχύουν. Εάν επενδύσετε στις σχέσεις 
σας μόνο από σκοπιμότητα, ούτε η ανασφά-
λειά σας θα υποχωρήσει, ούτε κερδισμένοι 
θα βγείτε. Οι μάχες που θα δίνετε για τα συμ-
φέροντά σας άφθονες, το ίδιο και οι επιπλο-
κές, γι’ αυτό χρειάζεται να κάνετε υπομονή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αρκετές γνωριμίες που θα κάνετε, θα έχουν 
να σας προσφέρουν πολλά σε επαγγελμα-
τικό επίπεδο. Όσοι είστε αδέσμευτοι γίνετε 
πιο κοινωνικοί, πιο ανοιχτοί σε γνωριμίες και 
πιο πρόθυμοι να ακολουθήσετε τους φίλους 
σας στις διακοπές. Δείτε τη ζωή με περισσό-
τερη ωριμότητα και εργαστείτε για την πρόο-
δό σας, όμως, προσέξτε τις τομές και τις αλ-
λαγές που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Θα 

παλεύουν να βγουν στην επιφάνεια καταπιε-
σμένα συναισθήματα και μπορεί να αισθαν-
θείτε φόρτιση ή να πέσετε σε κατάθλιψη.

ΛΕΩΝ
Απολαύστε τις ημέρες που θα έχετε στη διά-
θεσή σας και ξεχάστε προς το παρόν ρίσκα 
ή οποιαδήποτε επεκτατική κίνηση έχετε στο 
μυαλό σας. Σκεφτείτε καλά πριν αποφασίσετε 
οτιδήποτε και κυρίως πριν ανοίξετε το στόμα 
σας, γιατί με το να πείτε ευθέως αυτά που εκεί-
νη τη στιγμή πιστεύετε, δεν είναι ο πιο ενδε-
δειγμένος τρόπος και μπορεί να έχει τα αντί-
θετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένατε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όσοι δεν είστε ικανοποιημένοι από τη συ-
μπεριφορά του συντρόφου σας, ψάξτε μήπως 
η ευθύνη είναι και δική σας και όχι μόνο δι-
κό του αποκλειστικό προνόμιο. Οι επαγγελ-
ματικές σας υποχρεώσεις δε θα σας επιτρέ-
ψουν να διατηρήσετε την ανεμελιά που θα 
θέλατε και καθώς θα είστε πιο ευάλωτοι, οι 
ισορροπίες θα είναι εύθραυστες και θα πρέ-
πει να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιδεξι-
ότητα και κυρίως διπλωματία.

ΖΥΓΟΣ
Κλείστε πληγές του παρελθόντος και κοιτάξ-
τε μπροστά γιατί σας ανοίγονται νέοι δρόμοι 
στον αισθηματικό σας τομέα που δε θα τους 
περπατήσετε μόνοι. Θα σας προσφερθεί γό-
νιμο έδαφος για καινούριες γνωριμίες και 
κεραυνοβόλους έρωτες που μπορεί να μην 
έχουν εγγυήσεις για διάρκεια, αλλά σίγουρα 
θα μείνετε ευχαριστημένοι. Το μόνο που πρέ-
πει να θυμάστε είναι ότι ο έρωτας είναι προ-
σωπική υπόθεση του καθενός και πρέπει να 
μένει αθέατη και μακριά από αδιάκριτα μάτια.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Διευθετήστε καταστάσεις που είναι σε εκ-
κρεμότητα, για να περιορίσετε την ανασφά-
λειά σας. Για να μη βρεθείτε μπλεγμένοι χω-
ρίς να το καταλάβετε, διαχωρίστε το φλερτ 
και το σεξ από τη φιλία. Ακόμα έχετε πολύ 
δουλειά να κάνετε, πάνω στις προσωπικές 
σας σχέσεις. Μην τσιγκουνεύεστε τα αισθή-
ματά σας, αφού έχετε μεγάλα αποθέματα. 
Έχετε την ανάγκη να αρχίσετε την κοινωνι-
κή ζωή, για να ενημερώνεστε για ότι μέχρι 
τώρα αγνοούσατε ή δεν προλαβαίνατε να 
παρακολουθήσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Δραπετεύστε από την καθημερινότητα και ξε-
φύγετε απ’ ότι σας πιέζει και σας αγχώνει. Θα 
υπάρξει ισορροπία και σταθεροποίηση των 
σχεδίων σας, αλλά θα πρέπει να συνειδητο-
ποιήσετε τη σημαντικότητα του να αναδιορ-
γανωθείτε και να ξεκαθαρίσετε τις υποθέσεις 
σας. Γίνετε πιο συνετοί στις κινήσεις σας και 
ασκήστε μεγαλύτερο αυτοέλεγχο, για να ανα-
πτύξετε τον εσωτερικό σας κόσμο, να βγάλε-
τε στην επιφάνεια τα ταλέντα σας και να γί-
νετε πιο πνευματώδεις για το δικό σας καλό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πάρτε την απόφαση να απομακρυνθείτε απ’ 
ότι σας κουράζει και φροντίστε να διασκε-
δάσετε, να αναζωογονηθείτε και να ανανε-
ώσετε ακόμα και τους πιο νευραλγικούς το-
μείς της ζωής σας, αποβάλλοντας κάθε σκέψη 
που σας ταλαιπωρεί σε θέματα του επαγγελ-
ματικού σας τομέα. Βάλτε νέα πρόσωπα στη 
ζωή σας, ώστε οι αδέσμευτοι να βρείτε το ταίρι 
σας, ενώ οι δεσμευμένοι να αποκτήσετε και-
νούριους και καλούς φίλους.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όλα όσα θα γίνουν, θα σας δώσουν τα πρώτα 
μηνύματα για να ετοιμαστείτε ψυχολογικά και 
πρακτικά να πάρετε θέση, ελέγχοντας το άγχος 
και την ανυπομονησία σας. Θα υπάρχει αναστά-
τωση στη συναισθηματική σας ζωή και θα πρέ-
πει να βρείτε τρόπο να διαφυλάξετε τη σχέση 
σας, ενώ σε αντίθεση στον επαγγελματικό σας 
τομέα θα σας δοθούν ευκαιρίες για να προωθή-
σετε την καριέρα σας, αν και στον οικονομικό 
σας τομέα δε θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές.

ΙΧΘΥΣ
Δε θα υπάρχουν εγγυήσεις για τα έσοδά σας, 
αλλά θα αυτοσχεδιάζετε επιτυχώς, για να απο-
κτήσετε αργά και σταθερά το χαμένο χρήμα. Οι 
προσωπικές και φιλικές σχέσεις, θα κυλούν σε 
ήρεμο και ευχάριστο κλίμα, σε αντίθεση με τις 
επαγγελματικές που θα τις διακρίνουν εντάσεις. 
Βέβαια, δε θα λείπουν οι αντιπαραθέσεις με φι-
λικά άτομα και ίσως βγει στην επιφάνεια η τά-
ση σας να καταπιέζετε εκείνους που δηλώνουν 
φίλοι σας, για να κρύψετε την ανασφάλειά σας.  

Ενδιαφέρουσες θα είναι οι ημέρες που θα ακολουθήσουν καθώς θα πραγματοποιηθεί στις 12 η Πανσέληνος στον 
Υδροχόο και η Αφροδίτη θα περάσει στο Λέοντα. Απελευθερωθείτε από κάποιες καταστάσεις και μην ξεκινήσετε 
επανάσταση χωρίς αιτία. Θα προκύψουν αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο που θα σας ωθήσουν σε ανασχηματι-
σμούς. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Ταύρος, Λέων, Σκορπιό, Υδροχόο). Χρησιμο-
ποιήστε θετικά την ενέργεια σας για να πλησιάσετε οικογενειακά και αγαπημένα πρόσωπα.

Mην ξεκινήσετε επανάστασεις χωρίς αιτία

STAR WARS/6/8-12/8

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
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O
Κάρλος Κορμπεράν, 
ο τεχνικός που οδήγη-
σε την Χάντερσφιλντ 
Τάουν στον τελικό των 

πλέι-οφ για την EFL Championship 
(«Β’ Κατηγορία» Αγγλίας) στο φινάλε 
της περσινής σεζόν, είναι η τελική επι-
λογή του Βαγγέλη Μαρινάκη για την 
άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού. Το 
προφίλ του Κορμπεράν φαίνεται πως 
κρίθηκε ιδανικό για τη στρατηγική 
αλλαγή που επιχειρεί η διοίκηση του 
Ολυμπιακού, προκρίνοντας τη νεότη-
τα και τη δίψα για διακρίσεις έναντι της 
ήδη συσσωρευμένης εμπειρίας. Εξάλ-
λου, για αυτά τα χαρακτηριστικά είχε 
μιλήσει μετ’ επαίνων ο Πεπ Γκουαρ-
διόλα, όταν ήδη από το 2012 είχε ξε-
χωρίσει τον Κορμπεράν και τον σύ-
στηνε σαν ένα «μελλοντικό αστέρι της 
προπονητικής ποδοσφαίρου».

Ο Κορμπεράν είναι περίπου 13 
χρόνια νεότερος του αποχωρούντος 
Πέδρο Μαρτίνς, κάτι που μόνο ως 
τυχαίο ή επουσιώδες δεν μπορεί να 
εκληφθεί. Στην πραγματικότητα, ο 
Ολυμπιακός επενδύει σε μια διαφο-
ρετική γενιά προπονητή. Οι σύγχρο-
νες ιδέες και μέθοδοι, η εξ ορισμού αυ-
ξημένη αμεσότητα στις σχέσεις του με 
τους παίκτες, είναι οι βασικοί παράγο-
ντες ενός νέου προπονητικού προτύ-
που για το παρόν και το ευρύτερο μέλ-
λον των πολυπρωταθλητών Ελλάδας.

Το κρίσιμο γεγονός που, όπως φη-
μολογείται, επηρέασε την τελική κρί-

ση του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν κά-
πως παράδοξο: Στον τελικό της EFL 
Championship τον περασμένο Μάιο 
αντίπαλος της Χάντερσφιλντ, δηλαδή 
της πρώην ομάδας του Κάρλος Κορ-
μπεράν, ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδι-
οκτησίας του κ. Μαρινάκη.

Η αναμέτρηση ήταν επεισοδια-
κή και ο Κορμπeράν διαμαρτυρήθη-
κε έντονα για τουλάχιστον δύο πέναλτι 
που δεν δόθηκαν στην Χάντερσφιλντ 
-φτάνοντας, μάλιστα, να αμφισβη-
τήσει ακόμη και το VAR. Στον λεγό-
μενο «Τελικό των 160 εκατ. λιρών» 
-όσο είναι, κατ’ εκτίμηση, το χρηματι-
κό έπαθλο για τον νικητή- επικράτη-
σε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Εν τέλει όμως 
θα αποδεικνυόταν ότι ο τεχνικός ηγέ-
της των ηττημένων, στο συγκεκριμέ-
νο αγώνα, θα εξασφάλιζε το επόμενο 
συμβόλαιό του.

Πράγματι, στην αρχή του προη-
γούμενου μήνα ο Κάρλος Κορμπε-
ράν παραιτήθηκε από τα καθήκοντά 
του ως προπονητής της Χάντερσφιλντ 
Τάουν, αφού συμπλήρωσε 2 χρόνια 
στον πάγκο της ομάδας. Για την οποί-
αν θα πρέπει να σημειωθεί πως, παρά 
το γεγονός ότι βασίστηκε σε έναν πολύ 
περιορισμένο προϋπολογισμό (μόλις 
21,8 εκατ. ευρώ), υπό την καθοδήγη-
ση του Κορμπεράν, η Χάντερσφιλντ, 
κατάφερε να φτάσει στον τελικό της 
EFL Championship, διεκδικώντας 
επί ίσοις όροις την άνοδό της στην Α’ 
Κατηγορία, την Premier League. Κατά 

τη διετία με τον Κορμπεράν ως επικε-
φαλής της τεχνικής ηγεσίας της, η Χά-
ντερσφιλντ Τάουν έπαιξε σε 102 αγώ-
νες. Στους 39 εξ αυτών αναδείχθηκε 
νικήτρια, ενώ είχε επίσης 27 ισοπαλίες 
και 36 ήττες. Ο συντελεστής τερμάτων 
ήταν 127 υπέρ και 131 εις βάρος της.

Στην τελευταία σεζόν (2021-22), 
η οποία ήταν και η πιο επιτυχημένη 
για τον Κάρλος Κορμπεράν, η Χά-
ντερσφιλντ τερμάτισε 3η στην κατά-
ταξη του πρωταθλήματος, έχοντας φέ-
ρει 27 νίκες, 14 ισοπαλίες και 13 ήττες, 
με τον συντελεστή των τερμάτων να εί-
ναι 75-56. Η βελτίωση της ομάδας από 
χρονιά σε χρονιά ήταν κάτι περισσότε-
ρο από θεαματική, καθώς στην πρώτη 
σεζόν υπό τον Κορμπεράν, η Χάντερ-
σφιλντ είχε καταταγεί 20η μεταξύ 24 
ομάδων, σε απόσταση μόλις 6 βαθ-
μών από τη ζώνη του υποβιβασμού 
στη βρετανική League 1.

Η Χάντερσφιλντ ήταν το μεγάλο 
βήμα για τη σταδιοδρομία του Κάρλος 
Κορμπεράν ως προπονητή αξιώσεων. 
Διότι για εκείνον ήταν η πρώτη φορά 
που αναλάμβανε πλήρη καθήκοντα τε-
χνικού ηγέτη, εφόσον προηγουμένως 
εργαζόταν ως ανώτατο επιτελικό στέ-
λεχος -αλλά υπό τις διαταγές κάποιου 
άλλου. Αυτό ίσχυε από το καλοκαίρι 
του 2017, όταν ο Κορμπεράν αποφάσι-
σε να μεταναστεύσει στη Μεγάλη Βρε-
τανία, προκειμένου να γίνει προπονη-
τής της ομάδας νέων (U23) της Λιντς 
Γιουνάιτεντ, ομάδα που τότε αγωνιζό-

ταν στην EFL Championship.
Τον επόμενο χρόνο την τεχνική 

ηγεσία της Λιντς ανέλαβε ο Αργε-
ντινός Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος 
εντυπωσιάστηκε αμέσως από τον τότε 
35χρονο Κορμπεράν, με αποτέλεσμα 
να τον χρίσει «Technical coach» της 
ομάδας. Για τα βρετανικά δεδομένα, ο 
«τεχνικός προπονητής» διαδραματίζει 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς εί-
ναι αυτός που διευθύνει τις προπονή-
σεις και φροντίζει να μεταλαμπαδεύει 
τις ιδέες του προπονητή στους παίκτες.

Αυτό ακριβώς έκανε και ο Κορ-
μπεράν, ο οποίος έμεινε στο πλευρό 
του Μπιέλσα ως «υπασπιστής» για 2 
χρόνια και 100 αγώνες. Ύστερα από 
δύο χρόνια δουλειάς, η Λιντς Γιουνά-
ιτεντ των Μπιέλσα-Κορμπεράν κατέ-
κτησε το μεγάλο στόχο της και επα-
νήλθε στην Premier League ύστερα 
από 16 χρόνια απουσίας. Ωστόσο, πα-
ρά την επιτυχία της ανόδου, ο Κάρλος 
Κορμπεράν παραιτήθηκε από τα κα-
θήκοντά του, επιλέγοντας να δοκιμά-
σει τις δυνάμεις του ως προπονητής Α’ 
στην Χάντερσφιλντ, κάτι που αποτελεί 
σαφές δείγμα της νοοτροπίας και των 
φιλοδοξιών του.

Ποιος είναι
ο Κάρλος Κορμπεράν
Ο Κορμπεράν γεννήθηκε στις 7 Απρι-
λίου 1983 στο Τσέστε της Βαλένθια 
και ακολουθώντας από νωρίς την κλί-
ση του προς το ποδόσφαιρο, έγινε μέ-

λος στην ακαδημία εκκολαπτόμενων 
ταλέντων της τοπικής ομάδας. Η θέση 
που έπαιζε ήταν αυτή του τερματοφύ-
λακα, η εξέλιξή του, όμως, δεν ήταν αυ-
τή που ονειρεύτηκε. Μόλις στα 23 του 
χρόνια και με δεδομένο ότι έως τότε εί-
χε αγωνιστεί μόνο με τις ρεζέρβες της 
Βαλένθια φτάνοντας έως την 4η κατη-
γορία Ισπανίας, ο νεαρός Κορμπεράν 
πήρε τη μεγάλη απόφαση που θα άλ-
λαζε για πάντα τη ζωή και την καριέ-
ρα του: Εγκατέλειψε την ενεργό δράση 
ως παίκτης, προκειμένου να αφοσιω-
θεί στην προπονητική, η οποία άλλω-
στε ήταν ανέκαθεν το πραγματικό πά-
θος του.

Ξεκίνησε ως βοηθός στην Γ' ομά-
δα της Βιγιαρεάλ για 3 χρόνια (2006-
2009) και την επόμενη χρονιά προβι-
βάστηκε στην Β' ομάδα. Τον Ιανουάριο 
του 2010 κάθισε για πρώτη φορά σε 
πάγκο ομάδας 1ης κατηγορίας, όταν 
μαζί με τον πρώτο προπονητή της Β' 
ομάδας της Βιγιαρεάλ, Χουάν Κάρλος 
Γκαρίδο, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία 
του συλλόγου. Οι δύο τους αποχώρη-
σαν μαζί από τη Βιγιαρεάλ στις 21 Δε-
κεμβρίου 2011.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012, ο Κάρ-
λος Κορμπεράν δέχτηκε πρόταση να 
εργαστεί στη Σαουδική Αραβία, για 
λογαριασμό της Αλ Ιτιχάντ, όπου και 
υπήρξε άμεσος συνεργάτης του Ραούλ 
Κανέδα. Η πρόσληψη του Κορμπεράν 
από την Αλ Ιτιχάντ δεν ήταν διόλου τυ-
χαία, εφόσον τον είχε προτείνει ο Πεπ 

Η Χαλ Σίτι, ιδιοκτησίας του παραγωγού του 
Survivor Ατζούν Ιλιτζαλί, συνεχίζει τις μετα-
γραφές της από την Τουρκία. Σύμφωνα με 
αρκετά τουρκικά ΜΜΕ ο Αγγλικός σύλλο-
γός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον 
Δημήτρη Πέλκα, με τον Έλληνα μεσοεπιθε-

τικό να αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί 
από την ομάδα της Championship (2η κατη-
γορία Αγγλίας).

Mάλιστα υπήρξε και νέα επαφή με τη 
Φενέρμπαχτσε που δεν υπολογίζει τον 
28χρονο διεθνή και πλέον από μερίδα των 

εκεί media γίνεται λόγος για συμφωνία των 
εμπλεκόμενων πλευρών.

Μάλιστα το τηλεοπτικό δίκτυο A SPOR 
ανέφερε πως το κόστος της μεταγραφής θα 
ανέλθει στα τρία εκατομμύρια βρετανικές λί-
ρες (σ.σ. περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ).

Χαλ: Ο Ατζούν αγοράζει Πέλκα από τη Φενέρ

ΕΠΟΧΉ ΚΟΡΜΠΕΡΆΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΆΚΟ 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΆΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΆ ΤΉΝ ΆΠΟΧΏΡΉΣΉ ΜΆΡΤΙΝΣ



Γκουαρδιόλα αυτοπροσώπως. Ο άν-
θρωπος που θεωρείται ως ο κορυφαί-
ος ποδοσφαιρικός νους του κόσμου 
σήμερα, εισηγήθηκε τόσο στην αραβι-
κή ομάδα όσο και απευθείας στον Κα-
νέδα να εμπιστευθούν τον Κορμπεράν. 
Ο Γκουαρδιόλα παρουσίασε τον Κορ-
μπεράν σαν ένα ανερχόμενο αστέρι 
της προπονητικής, με όρεξη για πολ-
λή δουλειά κ.λπ.

Εν τέλει, κατά τη διάρκεια της συ-
νεργασίας του με τους Σαουδάραβες, ο 
Κορμπεράν κατόρθωσε να φτάσει ως 
τον τελικό του Champions League Ασί-
ας. Κατόπιν, το Φεβρουάριο του 2013 
επέστρεψε στην Ισπανία, όπου και ερ-
γάστηκε για ένα πολύ μικρό διάστημα 

(6 μήνες) ως κόουτς της ομάδας νέων 
της Αλκορκόν.

Το καλοκαίρι του 2014 ο Κορμπε-
ράν επέστρεψε στη Σαουδική Αραβία, 
για την ομάδα Αλ Νασρ αυτή τη φο-
ρα, όπου και ανέλαβε καθήκοντα βο-
ηθού προπονητή. Ακριβώς μία διετία 
αργότερα, στο τέλος Νοεμβρίου του 
2016 και ύστερα από 10 χρόνια ως βο-
ηθός προπονητή, αναζήτησε την επό-
μενη μεγάλη επαγγελματική πρόκλη-
ση: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της 
Δόξας Κατωκοπιάς, ομάδα πρώτης 
κατηγορίας στο πρωτάθλημα Κύπρου, 
δυστυχώς όμως για εκείνον, τα απο-
τελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά και 
τον Ιανουάριο του 2017 απομακρύν-

θηκε από τη Δόξα. Η επόμενη ομάδα 
του ήταν ο ιστορικός Ερμής Αραδίπου, 
τον οποίον ο Κορμπεράν οδήγησε σε 
15 αναμετρήσεις κανονικής διάρκει-
ας (η ομάδα τερμάτισε στην 7η θέση) 
και play outs (γκρουπ υποβιβασμού), 
με απολογισμό 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 7 
ήττες και συντελεστή τερμάτων 25-26.

Πώς θα αλλάξει
τον Ολυμπιακό
Τα στοιχεία που αναμένονται κα-
τά προτεραιότητα και άμεσα από τον 
Κάρλος Κορμπεράν στον Ολυμπιακό 
είναι, φυσικά, μία νέα αύρα και φρε-
σκάδα, την αναπτέρωση της ψυχολο-
γίας στα αποδυτήρια και την ενίσχυση 

του ηθικού των παικτών. Τα τελευταία 
ατυχή αποτελέσματα δεν έχουν αφή-
σει τους Ερυθρόλευκους με την καλύ-
τερη δυνατή ψυχολογία.

Από αμιγώς τεχνικής πλευράς, ο 
Κορμπεράν ανήκει στη «σχολή» προ-
πονητών που απαιτούν διαρκές και 
ασφυκτικό πρέσινγκ στον αντίπα-
λο. Και ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην άμυνα, θέλει να βλέπει την ομά-
δα του παραγωγική μέσα στο γήπεδο. 
Ως προς το σύστημα που προτιμά συ-
νήθως, στην πρώτη του σεζόν στη Χά-
ντερσφιλντ επέλεγε το 4-3-3, το οποίο 
εξελισσόταν σε 3-4-3 κατά την ανάπτυ-
ξη της ομάδας, με το «6αρι» του να οπι-
σθοχωρεί και τα πλάγια μπακ να κα-

λύπτουν όλο το πλάτος του γηπέδου.
Στην δεύτερη σεζόν, που ήταν 

και η πιο επιτυχημένη, ο Κορμπεράν 
εφάρμοσε κυρίως σύστημα με 3 στό-
περ (3-5-2, 3-4-3), καθώς φαίνεται 
πως του αρέσει ιδιαίτερα το σύστημα 
με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Στη διάρ-
κεια της περσινής σεζόν με την Χά-
ντερσφιλντ το εφάρμοσε σε 37 από τις 
54 αναμετρήσεις.

Η κατάσταση του Ολυμπιακού 
όπως τον παραλαμβάνει ο Κάρλος 
Κορμπεράν έχει να κάνει με τη νοο-
τροπία και το στιλ πάιχνιδιού που είχε 
εμπεδώσει ο Πέδρο Μαρτίνς τα προ-
ηγούμενα 4 χρόνια. Ομολογουμένως, 
με τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο, 
η ομάδα έπαιξε ωραίο και ελκυστικό 
ποδόσφαιρο, ενώ κατέκτησε 3 από τα 
4 τελευταία πρωταθλήματα Ελλάδος 
(2019-2020, 2020-2021, 2021-2022), 
ένα Κύπελλο (2020) με επιπλέον αξι-
οπρόσεκτη πορεία στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Ωστόσο, ο φετεινός 
οδυνηρός αποκλεισμός από την Μα-
κάμπι Χάιφα (αποκορύφωμα αποτε-
λεί το 0-4 μέσα στο «Γεώργιος Καρα-
ϊσκάκης» πριν από λίγες ημέρες) και 
η 2η συνεχόμενη απουσία από τους 
ομίλους του Champions League, σε 
συνδυασμό με την γενικότερη κακή 
αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει ο 
Ολυμπιακός το 2022, δεν άφησε πε-
ριθώρια για διαφορετική επιλογή, πέ-
ρα από την άμεση απομάκρυνση του 
Πορτογάλου τεχνικού. Οι Ερυθρό-
λευκοι εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες 
τους για μια αγωνιστική -αλλά και μα-
κρόπνοη- αναγέννηση στον δυναμικό 
Κάρλος Κορμπεράν.

Σε ό,τι αφορά στην οικογενειακή 
κατάστασή του, ο Κάρλος Κορμπεράν 
είναι παντρεμένος και ο γιος του γεν-
νήθηκε πριν από μερικούς μήνες.
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αγωνίσθηκε στον 
φιλικό αγώνα με την Ράγιο Βαγεκάνο, ωστό-
σο εμμένει στην απόφαση του, να φύγει από 
την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, προκειμένου 
να μεταγραφεί σε ομάδα που συμμετέχει στο 
Champions League.

    Ο 37χρονος Πορτογάλος, θέλει να 
βρει αυτήν την ομάδα, πριν από την έναρξη 
της Premier League, που έχει προγραμματι-
σθεί για το προσεχές Σαββατοκύριακο και 
ειδικότερα μέχρι την Κυριακή, οπότε και οι 
«κόκκινοι διάβολοι» θα αντιμετωπίσουν την 
Μπράϊτον. Σύμφωνα, όμως, με την ισπανι-

κή εφημερίδα «As», κάτι τέτοιο είναι πολύ δύ-
σκολο να συμβεί και ο CR7 θ' αρχίσει την νέα 
αγωνιστική περίοδο, ως παίκτης της αγγλικής 
ομάδας, ανεξάρτητα από το εάν θ' αγωνισθεί 
στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

    Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, 
οι πιο αξιόπιστες επιλογές για το μέλλον του 
κορυφαίου ποδοσφαιριστή, παραμένουν η 
Ατλέτικο Μαδρίτης και η Νάπολι. Αλλά και 
στις δύο περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να γί-
νουν κάποιες μεταγραφές, προκειμένου να 
«ελευθερωθεί» χώρος για τον πρώην «αστέ-
ρα» της Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ο Ρονάλντο ψάχνει ομάδα μέχρι την Κυριακή
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Ευγενία Σαμαρά: 
Η ηθοποιός του 
"Σασμού" στην 
αγκαλιά του Γιάννη 
Ποιμενίδη
Τον τελευταίο μήνα του καλο-
καιριού υποδέχτηκε στην αγκα-
λιά του συντρόφου της η Ευγενία 
Σαμαρά. Η ηθοποιός που το τη-
λεοπτικό κοινό παρακολουθούσε 
μέσα από τον ρόλο της Στέλλας 
στον «Σασμό» αυτή την περίοδο 
κάνει διάλειμμα από τα γυρίσμα-
τα και απολαμβάνει τις διακοπές 
της με τον αγαπημένο της Γιάννη 
Ποιμενίδη.
«Όλος ο Αύγουστος χωράει μέ-
σα σε μια αγκαλιά κάτω από ένα 
σκίαστρο με ένα λοξό χαμόγελο», 
έγραψε στη λεζάντα που συνόδε-
ψε την ασπρόμαυρη φωτογραφία. 
Το ζευγάρι προτιμά πιο εναλλα-
κτικά μέρη για τις διακοπές του, 
αποφεύγοντας την πολυκοσμία 
και τα κοσμικά νησιά. Προηγου-
μένως είχαν επισκεφτεί τη Σαμο-
θράκη, όπου είχαν περάσει αρκε-
τές μέρες.

Τι έχει πει η Ευγενία
Σαμαρά για
τον Γιάννη Ποιμενίδη
«Μετράμε αρκετά χρόνια μαζί, 
αλλά δεν τα έχω καταλάβει και το 
γεγονός ότι δεν τα έχω καταλάβει 
κάτι σημαίνει. Μας δένει το ότι 
έχουμε κατακτήσει, δίχως να πα-
σχίσουμε για αυτό, μια πολύ δική 
μας επικοινωνία, ένα θαυμασμό, 
έναν τρόπο να ισορροπεί ο ένας 
τον άλλο. Είναι σαν να βρήκα όλα 
όσα δεν έχω ως χαρακτήρας σε 
έναν άνθρωπο που, χωρίς να μου 
τα επιβάλλει, μου τα μεταλαμπα-
δεύει. Αυτή η ισορροπία μεταξύ 
μας με έχει πάει σε άλλο επίπε-
δο. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι η 
καλύτερη σε ό,τι κάνω, με ενδια-
φέρει να είμαι ευτυχισμένη εκεί 
όπου είμαι. Κι επειδή ακριβώς εί-
μαι ευτυχισμένη προσωπικά, έχω 
αρμονία σε όλη την υπόλοιπη ζωή 
μου», είχε πει η ηθοποιός σε συ-
νέντευξή της.

Κάτια Ζυγούλη και 
Σάκης Ρουβάς ποζάρουν 
αγκαλιά στο Instagram
Η Κάτια Ζυγούλη και ο Σάκης Ρουβάς είναι ένα από τα πιο 
αγαπημένα ζευγάρια της σόου μπιζ. Ιδιαίτερα ενεργοί στα 
social media και οι δύο συχνά ανεβάζουν στιγμιότυπα από 
την καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά το μοντέλο για να 
υποδεχθεί τον Αύγουστο ανέβασε μια φωτογραφία με τον 
σύζυγό του. Οι δυο τους ποζάρουν στον φακό χαμογελα-
στοί και λαμπεροί. «Καλό μήνα με πολλές βουτιές και ξε-
κούραση! Όλοι τη χρειαζόμαστε για να «φορτίσουμε» τις 
μπαταρίες μας για τον χειμώνα που έρχεται», έγραψε στη 
λεζάντα που συνόδεψε τη φωτογραφία.

Ο 
Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιάννης Μπουράρης ανέβασαν μια κοινή τους φωτογραφία 
στα social media. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στη Χαλκιδική και πόζαραν μαζί στον φακό δεί-
χνοντας τα τατουάζ που έχουν στα μπράτσα τους. «Ποιος να συγκριθεί μαζί του;», έγραψε ο 
δημοσιογράφος στη λεζάντα της φωτογραφίας και τα σχόλια έπεσαν βροχή. 

Με ένα άσπρο φανελάκι φωτογραφήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 ο Σταύρος Θεοδωράκης στο 
Ιnstagram, θέλοντας να εκφράσει τη στήριξή του στον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου 
Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανήρτησε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram με 
τη λεζάντα «Μαζί σου Τσιόδρα!».  Ο Σωτήρης Τσιόδρας στοχοποιήθηκε στα social media από αρ-
κετούς, οι οποίοι σχολίασαν με ειρωνικό τρόπο το φανελάκι που φορούσε όταν πήγε στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός» για να εμβολιαστεί. Με την εμφάνισή του αυτή, ο ιδρυτής του «Ποταμιού» εί-
χε δείξει το τατουάζ που έχει στο αριστερό του μπράτσο.

Σταύρος Θεοδωράκης και Γιάννης 
Μπουράρης δείχνουν τα τατουάζ τους 

Αθηνά Οικονομάκου:
Κορμί θανατηφόρο 
Με κορμί που κόβει την ανάσα εμφανίστηκε η 
ηθοποιός, Αθηνά Οικονομάκου, στη Μύκονο 
απολαμβάνοντας το μπάνιο της στην 
παραλία. Μπορεί να έχει κλείσει τα 36 
χρόνια της και να έχει γεννήσει δύο 
παιδιά, όμως διαθέτει κοιλιακούς 
που θα ζήλευαν όλες οι γυναίκες. 
Η ίδια γυμνάζεται συστηματικά 
ενώ παράλληλα φροντίζει να 
προσέχει και την διατροφή 
της, για να έχει καλύτερα 
αποτελέσματα στην 
σιλουέτα της. Οι κόποι 
της απέδωσαν καρπούς, 
όπως θα δεις και στις 
φωτογραφίες που δημοσιεύει 
η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram, με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς 
της να κεντρίζουν την προσοχή όλων. Η Αθηνά 
Οικονομάκου απολαμβάνοντας τις διακοπές της 
στη Μύκονο, πόζαρε στον φακό με το μπικίνι 
της, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την 
βομβαρδίζουν με σχόλια και likes.

O θρύλος του τένις Roger Federer
οικογενειακώς στην Πάρο
Σε πόλο έλξης διασημοτήτων εφάμιλλο της Μυκόνου εξελίσσεται τα τελευ-
ταία χρόνια και η Πάρος καθώς συνδυάζει φυσική ομορφιά και κοσμοπολί-
τικο αέρα. Ανάμεσα στα μεγάλα διεθνή ονόματα που επισκέφθηκαν το νησί 
το φετινό καλοκαίρι είναι και ο Roger Federer, ο θρύλος του τένις. Ο πρω-
ταθλητής των κορτ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα κορυφαίο τουρ-
νουά τένις για σχεδόν ένα χρόνο, εθεάθη με την οικογένειά του στην Πάρο. 
Μαζί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους – δίδυμα εις διπλούν – 
απόλαυσαν χαλαρές στιγμές σε beach bar του νησιού και ο φωτογραφικός 
φακός τα κατέγραψε όλα. Casual στιλ για όλη την οικογένεια στην παρα-
λία με τον ίδιο να φορά ένα απλό Τ shirt, μαγιό με σχέδια και καπέλο.  Όλα 
δείχνουν πως ο Ελβετός θα επιστρέψει στα γήπεδα από Σεπτέμβριο για το 
Laver Cup και στη συνέχεια για το τουρνουά της Βασιλείας.
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Η 
Μέγκαν Φοξ έριξε την ιδέα να ξεκι-
νήσει λογαριασμό στο OnlyFans με 
την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, καθώς δη-
μοσίευσε μια σειρά από σέξι στιγμι-

ότυπα από τα παρασκήνια της κοινής τους φω-
τογράφισης. «Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε 
ένα OnlyFans με την Κόρτνεϊ;», αναρωτήθηκε η 
Φοξ. Το πρώτο από τα στιγμιότυπα έδειχνε την 
43χρονη Κόρτνεϊ μαζί με τη Μέγκαν να ποζάρουν 
προκλητικά φορώντας αποκαλυπτικά εσώρουχα.

 Στην επόμενη φωτογραφία, η Μέγκαν κα-
θόταν στην άκρη του καθίσματος μιας τουαλέτας 
με την Kόρτνεϊ στην αγκαλιά της. Τα δύο κορί-
τσια έβγαζαν τη γλώσσα τους στον φακό καθώς η 
Κόρτνεϊ σήκωνε το χέρι της στον αέρα και η Μέ-
γκαν τοποθετούσε τα χέρια της στην πλάτη και το 
πόδι της. Η τρίτη και τελευταία λήψη τις έδειχνε 
να ποζάρουν αισθησιακά καθισμένες στο πάτω-
μα. Οι φωτογραφίες είναι από την περσινή φω-
τογράφιση στην οποία συμμετείχαν οι δύο κυρί-
ες για την εταιρεία SKIMS, που ανήκει στην Κιμ 
Καρντάσιαν. «Μου αρέσει που η Skims καταλα-
βαίνει πραγματικά τι θέλουν να φορέσουν οι γυ-

ναίκες και ότι θέλουν να αισθάνονται σέξι, με αυ-
τοπεποίθηση και δύναμη», είχε πει τότε η Μέγκαν 
Φοξ. «Μου άρεσε πολύ να συμμετέχω σε αυτή την 
καμπάνια με την Κόρτνεϊ, διασκεδάσαμε τόσο πο-
λύ στα γυρίσματα μαζί». Όταν το δίδυμο δεν ποζά-
ρει για τη Skims, απολαμβάνει τη ζωή με τους συ-
ντρόφους του. Η Μέγκαν είναι αρραβωνιασμένη 
με τον Μασίν Γκαν Κέλι από τον Οκτώβριο του 
2021, ενώ η Κόρτνεϊ παντρεύτηκε πρόσφατα με 
τον ντράμερ των Blink-182 Τράβις Μπάρκερ.

Η Μαρία 
Σολωμού και η... 
πετσέτα της
Ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι 
περνά η . Η ηθοποιός βρίσκεται 
στα καλύτερά της και αυτό 
βγαίνει προς τα έξω. Την 
ώρα που οι φήμες θέλουν 
τη Μαρία Σολωμού να είναι 
φουλ ερωτευμένη, εκείνη 
απολαμβάνει τις διακοπές της 
και παραθερίζει στα νησιά. 
Αυτές τις ημέρες βρίσκεται 
στη Σαντορίνη, ξεκουράζεται 
και περνά μοναδικές στιγμές. 
Όντας ιδιαίτερα ενεργή στα 
social media, αναρτά συνεχώς 
φωτογραφίες της και φυσικά την 
τιμητική τους έχουν αυτές που 
ποζάρει με μαγιό. Η ηθοποιός 
δείχνει την καλλίγραμμη 
σιλουέτα της και τα likes πέφτουν 
«βροχή». Στην τελευταία 
της ανάρτηση θέλησε να 
καλωσορίσει τον Αύγουστο και το 
έκανε με τον δικό της, μοναδικό 
τρόπο. Πώς; Φορώντας μόνο την 
πετσέτα του μπάνιου της. Πόζαρε 
χαμογελαστή και στη λεζάντα 
έγραψε: «Δευτερούλα και 
πρωτομηνιά σήμερα!! Θα βάλω 
κάτι απλό και θα βγω……».

Στην Ικαρία θα περάσει κάποιες μέρες του Αυγού-
στου, η Super Κική, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες, μα-
ζί με τις δύο καλές φίλες της για να απολαύσουν 
τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όπως αποκάλυψε 
η influencer στους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή 
είναι η πρώτη φορά που κάνει «κανονικές διακο-
πές» και παρά το γεγονός ότι έχει πυρετό, ανυπομο-
νεί! «Αύριο φεύγουμε Ικαρία με τη Φαίη Μανουσά-
κη και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το’ χα καημό να 
πάω», ανέφερε στην πρώτη της δημοσίευση και στη 
δεύτερη συνέχισε: «Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου 
κανονικές διακοπές».

Super Κική: «Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου κανονικές διακοπές»

MΈΓΚΑΝ ΦΟΞ 
Μήπως να ξεκινήσουμε 
ένα OnlyFans με την 
Κόρτνεϊ Καρντάσιαν;

Βίκυ Χατζηβασιλείου: 
Ανεμέλη στη Μύκονο
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμ-
βάνει τις τελευταίες ημέρες η Βίκυ Χατζη-
βασιλείου στη Μύκονο, κάνοντας το κοι-
νό του Instagram να «παραληρεί» με το 
γυμνασμένος της σώμα. Η πανέμορφη 
παρουσιάστρια πριν μερικές ημέρες βρι-
σκόταν στη Χαλκιδική, επισκέπτοντας συ-
νεχώς την παραλία και απολαμβάνοντας 
βουτιές στα καταγάλανα νερά της περιο-
χής. Δεν ξεχνάει να ενημερώνει τους δια-
δικτυακούς της φίλους στο Instagram, για τις στιγμές χαλάρωσης που βι-
ώνει, κάνοντάς τους να «ζηλεύουν».

Σπύρος Μαρτίκας 
– Βρισηίδα 
Ανδριώτου: 
Καυτά φιλιά 
στη θάλασσα!

Το Survivor τους έφερε κοντά 
και από τη στιγμή που επέστρεψαν 
στην Ελλάδα η Βρισηίδα Ανδριώ-
του και ο Σπύρος Μαρτίκας ζουν 
τον απόλυτο έρωτα. Οι αντιθέσεις 
τους αλλά και το πώς συμπληρώνει 
ο ένας τον άλλον ήταν αυτά που ξε-
κίνησαν την πρώτη σπίθα ανάμεσά 
τους όπως είδαμε άλλωστε και στο 

ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ. Αυ-
τό το διάστημα το ζευγάρι παραθε-
ρίζει στη Μύκονο και περνά ειδυλ-
λιακές ημέρες στο κοσμοπολίτικο 
νησί. Η κάμερα του Mykonos Live 
TV τους εντόπισε στην παραλία 
της Παράγκας σε τρυφερά ενστα-
ντανέ καθώς αντάλλαζαν φιλιά κά-
τω από τον καυτό ήλιο.



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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