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ρασαν, όµως, 35 χρόνια από τότε και 
κάποιοι συντήρησαν και βελτίωσαν 
αυτές τις δοµές. Στην Καρδίτσα µι-
λούν όλοι για τον καινοτόµο δήµαρ-
χό τους. Αλήθεια είναι και αυτό. Ενας 
άνθρωπος, όµως, δεν είναι ποτέ αρ-
κετός. Χρειάζεται µια δυνατή οµάδα, 
ένα κράµα εκλεγµένων ανθρώπων, 
που δουλεύουν µε πάθος, δεν κρύ-
βονται πίσω από τη χρεοκοπία της 
χώρας και στο τέλος βάζουν τους κα-
τοίκους στο παιχνίδι να αγαπήσουν 
την πόλη και να τη σεβαστούν. Λί-
γες ηµέρες µετά πήγα στη Θεσσα-
λονίκη για δουλειά. Μαύρα χάλια. 
Μια ακόµη Αθήνα. Ρηµαγµένη, πα-
ρατηµένη και γκρίζα, µέσα στη βρο-
µιά. Φαίνεται πως όχι µόνο δεν βρή-

κε αντίσταση η κρίση εκεί, αλλά πέ-
ρασε σαν τσουνάµι από την πόλη 
που θέλουµε να κάνουµε οικονοµική 
πρωτεύουσα και κέντρο των Βαλκα-
νίων. Για να γίνεις µητροπολιτικό κέ-
ντρο το κατακτάς, δεν σου προσφέ-
ρεται ο τίτλος µε τις εξαγγελίες των 
πολιτικών κάθε Σεπτέµβριο που θυ-
µούνται τη Θεσσαλονίκη. Θα πείτε 
και στην Αθήνα, που τη θυµούνται 
κάθε µέρα αφού εκεί ζουν όλοι αξι-
ωµατούχοι της χώρας, έγινε κάτι κα-
λύτερο; Ολα είναι χειρότερα από κά-
θε άποψη. 

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ πολλά λόγια ού-
τε αναλύσεις για τα χάλια της πόλης-
σύµβολο του δυτικού πολιτισµού, 
όπως την αποκαλούν οι γραµµατι-
σµένοι σε όλο τον κόσµο. Μια βόλ-
τα 10 λεπτών Σάββατο βράδυ στην 
πλατεία στο Μοναστηράκι, µια ανά-
σα από την Ακρόπολη, είναι αρκετή 
για να γίνεις έξαλλος. Είναι περιττό 
να περιγράψω τις εικόνες που όλοι, 
λίγο πολύ, έχουν δει. Σπασµένα πε-
ζοδρόµια, που γλιστράς από τη βρο-
µιά λες και έχουν να πλυθούν χρό-
νια για να φύγει το λίπος από τα σου-
βλάκια. Και παντού παγίδες, τρύπες 

ακάλυπτες, που, αν ξεχαστείς, το κά-
ταγµα σε περιµένει. Η Ερµού γεµά-
τη άστεγους, πεινασµένους, ξαπλω-
µένους πάνω στα γεµάτα πεζοδρό-
µια από τους τουρίστες. Χειρότερα 
δεν γίνεται. Η Πλάκα, που έρχονται 
από την άλλη άκρη του κόσµου οι 
άνθρωποι να την επισκεφθούν, µια 
ατελείωτη µουτζούρα από κακότε-
χνα γκράφιτι. Η Σταδίου, εδώ και 
χρόνια, έχει κατεβάσει ρολά. Από 
την Παλαιά Βουλή και κάτω η πόλη 
κόβεται στα δύο. 

ΝΑ ΜΗ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ για την πλα-
τεία Κουµουνδούρου, την πλατεία 

 ΒΡΕΘΗΚΑ Σάββατο βράδυ στην 
Καλαµάτα. Είχα χρόνια να πάω εκεί. 
Ο γάµος τελείωσε νωρίς, υπήρχε χρό-
νος µέχρι το τραπέζι και είπα να περ-
πατήσω στο κέντρο της πόλης. Μό-
λις βρέθηκα στον πρώτο πεζόδροµο, 
αν ήµουν ο Βαρουφάκης θα φώναζα 
δυνατά «Ουάου». ∆εν ήταν µόνο ο 
δρόµος τέλειος, αλλά όλο το κέντρο 
της πόλης. Πεντακάθαρα, φαρδιά 
πεζοδρόµια, χωρίς σπασµένες πλά-
κες, όλα νοικοκυρεµένα, µε άψογη 
αισθητική. Να µην πω για τα µαγα-
ζιά. Το Κολωνάκι µού φάνηκε φτω-
χό µπροστά σε αυτά που είδα. Ο 
κόσµος στους δρόµους απολάµβα-
νε µια από τις τελευταίες καλοκαιρι-
νές νύχτες, στα ωραία καφέ µπαρ και 
εστιατόρια. Συνέχισα να περπατώ και 
βγήκα στην παραλία. Η ίδια εικόνα. 

Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ δεν ανήκει ούτε στο 
Λουξεµβούργο ούτε στη Γαλλία ού-
τε στη βόρεια Ιταλία. Είναι µια πόλη 
της Πελοποννήσου. Στην περιφέρεια, 
σε άλλες πόλεις -να µη λέµε ονόµατα- 
βάζεις τα κλάµατα. Πώς είναι, λοιπόν, 
τόσο διαφορετική, όπως είναι και τα 
Τρίκαλα στη Θεσσαλία; ∆εν πέρασε 
από αυτές τις πόλεις η πολυετής κρί-
ση που τσάκισε τη χώρα; Πώς έγινε 
και όχι µόνο άντεξαν αλλά καλυτέρε-
ψαν; Στην Καλαµάτα έχουν όλοι να 
σου πουν για το νέο στήσιµο της πό-
λης µετά τον καταστροφικό σεισµό 
και τη δουλειά που έκανε εκείνη την 
περίοδο ο «µυθικός» δήµαρχος Σταύ-
ρος Μπένος. Αλήθεια είναι αυτά. Πέ-
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Βάθη και τους δρόµους κάτω από την 
Οµόνοια. Αυτή η πλατεία Οµονοίας 
τι σου λέει πάλι; Τη δεκαετία του ‘60 
ήταν το στολίδι της πόλης. Τώρα εί-
ναι το σύµβολο της παρακµής. Εχω 
κρατήσει τη θυµωµένη δήλωση του 
Κώστα Μπακογιάννη όταν τον φιλο-
ξένησα στην εκποµπή µου λίγες ηµέ-
ρες πριν από τις δηµοτικές εκλογές. 
«Οποιες δυσκολίες και να βρω, αυ-
τή την πλατεία θα τη φτιάξω», είχε 
πει. Είµαι σίγουρος ότι το εννοεί. Η 
πραγµατικότητα, ωστόσο, είναι πως 
δεν αρκεί µόνο η απόφαση του δή-
µου γι’ αυτό το εγχείρηµα. Εµπλέκο-
νται πολλοί. Οµως το πείσµα και η 
επιµονή ενός δηµάρχου µπορεί να 
φέρει µεγάλες ανατροπές. 

ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη εξέλεξαν δύο νέους 
δηµάρχους µε όραµα και όρεξη για 
δουλειά. Ο πρώτος, µάλιστα, έχει µε-
γάλη και επιτυχηµένη διαδροµή. Μα-
κάρι να κάνουν αυτά που οραµατί-
ζονται. Πριν από αυτά, όµως, χρει-
άζονται τρία πράγµατα: Σκούπα, πι-
νέλο και µυστρί. Να καθαρίσουν τις 
πόλεις, να βάψουν τους τοίχους µε 
ειδικές µπογιές που φεύγουν εύκολα 
τα γκράφιτι. Και να στρώσουν τα πε-
ζοδρόµια όχι µε κάθε λογής πλάκες 
που σπάνε κάθε τρεις και λίγο, αλλά 
µε τσιµεντοκονία, όπως στο Παρίσι. 
Κάτι θα ξέρουν οι Γάλλοι. Γρήγορη 
δουλειά και εύκολη στην επισκευή. 
Αν µη τι άλλο, βοηθάει να µη σπά-
µε τα πόδια µας στα πεζοδρόµια.
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Ν
οµοθετική «παγίδα» στον Ερντογάν επι-
χειρεί να στήσει η κυβέρνηση, η οποία 
τους επόµενους 8 µήνες έχει στόχο να 

θέσει σε δοκιµασία την προσήλωση της Αγκυ-
ρας στην ευρωτουρκική συµφωνία, επιστρέφο-
ντας 6.000 πρόσφυγες στην Τουρκία. Με νέο 
νόµο, που θα κατατεθεί εντός του Οκτωβρί-
ου για ψήφιση στη Βουλή, η Αθήνα επιχειρεί 
να άρει τα εµπόδια που θέτει µέχρι σήµερα η 
ίδια η ελληνική νοµοθεσία στην επιστροφή των 
προσφύγων στην Τουρκία και τα οποία έχουν 
οδηγήσει στα γνωστά προβλήµατα προσφυ-
γικού υπερπληθυσµού στα νησιά του Αιγαίου. 

Η επιστροφή στην Τουρκία των ανθρώπων 
που κρίνονται µη επιλέξιµοι για να λάβουν πο-
λιτικό άσυλο στην Ελλάδα ήταν µια από τις βα-
σικές προβλέψεις της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - 
Τουρκίας για την αντιµετώπιση της προσφυ-
γικής κρίσης. Ωστόσο, µέχρι στιγµής τα απο-
τελέσµατα της εφαρµογής της συγκεκριµένης 
διάταξης είναι απογοητευτικά και καταφανώς 
εναντίον της χώρας µας. Από το 2016 µέχρι 
σήµερα, στην Ελλάδα έχουν αφιχθεί περίπου 
230.000 πρόσφυγες από την Τουρκία. Μέσα σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα, όµως, τα επίσηµα 
στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει 
να επιστρέψει στην Τουρκία µόλις 1.836 άτο-
µα, τα οποία µάλιστα, στην πλειονότητά τους, 

Νέος νόµος για την επαναπροώθηση 
Την επιστροφή 
6.000 
προσφύγων 
µέχρι τον Ιούνιο 
του 2020 στην 
Τουρκία θέτει 
ως στόχο το 
νοµοσχέδιο για 
το προσφυγικό 
που κατατίθεται 
τον Οκτώβριο 
στη Βουλή 

αποφάσισαν να µη ζητήσουν άσυλο από τη χώρα µας και να 
επιστρέψουν οικειοθελώς.  

Ο νέος νόµος θα αναθεωρήσει δύο συγκεκριµένα άρθρα του 
ισχύοντος νόµου 4375 για το άσυλο, που ψηφίστηκε τον Απρί-
λιο του 2016. Πρόκειται για το άρθρο 54 περί «απαράδεκτων 
αιτήσεων» και το άρθρο 56 περί «ασφαλούς τρίτης χώρας». Μέ-
σα σε 3,5 χρόνια, από τις προβλέψεις περί «απαράδεκτων αι-
τήσεων» έχουν απορριφθεί µόλις 4.800 αιτήσεις ασύλου, αριθ-
µός που θεωρείται εξαιρετικά χαµηλός σε σχέση µε τα επίπε-
δα των ροών. Παράλληλα, λόγω των παραλείψεων του ισχύ-
οντος νόµου για τον χαρακτηρισµό της Τουρκίας ως «ασφα-
λούς χώρας» για συγκεκριµένες υπηκοότητες, χιλιάδες µετανά-
στες στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν και την Αφρική δεν µπο-
ρούν να επιστρέψουν στην Τουρκία. Με την εφαρµογή του νέ-
ου νόµου, κυβερνητικοί παράγοντες εκτιµούν ότι θα πολλαπλα-
σιαστεί ο αριθµός των ανθρώπων στα ελληνικά νησιά, οι οποί-
οι µπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία. Ο στόχος που έχει 
τεθεί είναι η επιστροφή 6.000 µεταναστών στη γειτονική χώρα 
µέχρι τον Ιούνιο του 2020.  

Σε περίπτωση που η Αγκυρα θέσει οποια-
δήποτε εµπόδια για την επιστροφή των προ-
σφύγων, τότε θα βρεθεί εκτεθειµένη και η Αθή-
να θα µπορέσει να αµφισβητήσει ευθέως την 
ισχύ της ευρωτουρκικής συµφωνίας, ενώ οι 
Βρυξέλλες θα έχουν το «πάτηµα» να αποφα-
σίσουν την παύση της παχυλής χρηµατοδότη-
σης προς την τουρκική κυβέρνηση που προ-
βλέπει η Κοινή ∆ήλωση. Σηµειώνε ται πως η νο-
µική διευκόλυνση των επιστροφών από τα νη-
σιά στην Τουρκία έχει συζητηθεί στις συναντή-
σεις που είχε ο αναπληρωτής υπουργός Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουµουτσάκος 
µε Γερµανούς αξιωµατούχους τον Αύγουστο, 
όπως επίσης και στις συναντήσεις της Γερµανί-
δας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ µε τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του Ελλη-
να ΥΠΕΞ Νίκου ∆ένδια µε τον Γερµανό οµόλο-
γό του, Χάικο Μάας. 


