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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 13 χρόνια, υπουργός 
Μεταφορών ήταν ο Μιχάλης 
Λιάπης, ο οποίος πλέον δεν 
ασχολείται με την πολιτική. Ο 

ξάδερφος του τότε πρωθυπουργού Κώ-
στα Καραμανλή, είχε επισκεφθεί τα Γιάν-
νενα και μεταξύ άλλων, δήλωνε για το 
αεροδρόμιο Ιωαννίνων. «Σε δύο χρόνια 
θα είναι στο στολίδι της περιοχής». Κάτι 
τέτοιο, δεν έγινε.
Πέρασαν δεκατρία χρόνια τελικά και τα 52 
εκατ. του τότε προϋπολογισμού (με αρχική 
έκπτωση 52,5% έγιναν σταδιακά 21 εκατ.) 
ευρώ, αλλά το έργο φτάνει στην ολοκλή-
ρωσή του μόλις φέτος, με πολλούς «αστε-
ρίσκους», πολλά ερωτηματικά και μια 
αύξηση πτήσεων που είναι μεν θετική για 
την επισκεψιμότητα της περιοχής, αλλά 

και ενδεχομένως προβληματική, ακόμα 
και για τις νέες υποδομές στο αεροδρόμιο.
Το 2006 λοιπόν, θα γινόταν ένας αερο-
σταθμός επιφάνειας 10.500 τ.μ., με με-
ταφορική ικανότητα περίπου 270.000 
επιβάτες ετησίως ή, σε χρονικό διάστημα 
μίας ώρας, 550 επιβάτες, που αντιστοι-
χεί σε αναχώρηση τεσσάρων πτήσεων 
και άφιξη δύο και αντίστροφα. Ακριβώς 
έτσι περιγράφει ακόμα στο site της το 
σκοπό του έργου, η εταιρία Obermeyer. 
Το 2013 τα έργα ήταν «βαλτωμένα». Είχε 
εκτελεστεί μόλις το 35% του συμβατικού 
αντικειμένου και η χαίνουσα κρίση, σε 
συνδυασμό με τις λανθασμένες επιλογές 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Υποδομών, είχαν ουσιαστικά σταματήσει 
το έργο. Έτσι, το αεροδρόμιο Ιωαννίνων 
που η μοναδική ουσιαστική παρέμβαση 
που είχε γνωρίσει μέχρι τότε ήταν η ονο-

μασία του σε «Βασιλεύς Πύρρος» μην και 
μας το πάρουν οι «κακοί» ξένοι…
Στις 22 Απριλίου του 2013, ο τότε υφυ-
πουργός Υποδομών Σταύρος Καλογιάν-
νης, που πρόσφατα επανήλθε στο κοινο-
βούλιο, ενημέρωσε ότι αντί του διώροφου 
κτιρίου 10.500 τ.μ. θα κατασκευαζόταν 
ένα κτίριο 2.000 τ.μ. και θα αναβαθμιζό-
ταν ο υπάρχων σταθμός.
Όπως τόνιζε τότε, ο προϋπολογισμός θα 
μειωνόταν στα 8 περίπου εκατ. ευρώ, αντί 
των 21 (που είχε φτάσει ο προϋπολογι-
σμός από τα αρχικά… 52 εκατ. του 2006). Ο 
λόγος του «κουρέματος» ήταν προφανής, 
ότι χρήματα δεν υπήρχαν, αλλά και ότι το 
αεροδρόμιο τότε κρινόταν σχεδόν άχρη-
στο και ασύμφορο. Ενδεικτικό της όχι ιδι-
αίτερα μακροπρόθεσμης αντίληψης και 
σχεδιασμού, είναι ότι ρόλο στην απόφαση 
του υπουργείου τότε έπαιζε η «φθίνουσα 

πορεία» του αεροδρομίου με κίνηση που 
είχε πέσει, από τους 140.000 επιβάτες, 
στους 100.000 το διάστημα 2007-2011.  
Ενδιαφέρον είναι ότι τόσο ο κ. Καλογιάν-
νης τότε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 
όσο και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης 
Κασσής κάνανε ακριβώς την ίδια κριτική: 
ότι το έργο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και 
πέρασε στους δημόσιους πόρους…
Σήμερα το αεροδρόμιο έχει ανακάμψει, 
διαψεύδοντας τις τότε εκτιμήσεις. Το 
πρώτο εξάμηνο του 2019 κατέγραψε τη 
μεγαλύτερη αύξηση από τα αεροδρόμια 
της χώρας, σε σύγκριση με το ίδιο διά-
στημα του 2018: 59.655 επιβάτες, αύξηση 
28,8% και τάση να φτάσει τους αριθμούς 
που το 2013, η πολιτική ηγεσία του Υπο-
δομών σύγκρινε ως φθίνοντες…
Φυσικά, η αύξηση της κίνησης οφείλεται 
σχεδόν αποκλειστικά στην προσπάθεια 

13 χρόνια «φαγούρα»

Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων στην αρχική μακέτα του έργου

http://www.obermeyer.gr/ioanninaairport.html
http://www.obermeyer.gr/ioanninaairport.html
http://anex.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1889:lr-----&catid=36:top-news
http://www.mkassis.gr/blog/deltia-typou-2/88-delose-micale-kasse-gia-to-aerodromio-ioanninon
http://www.mkassis.gr/blog/deltia-typou-2/88-delose-micale-kasse-gia-to-aerodromio-ioanninon
http://www.ypa.gr/news/aeroporikh-kinhsh-ioynioy-kai-statistika-stoixeia-gia-to-a-ejamhno-toy-2019
http://www.ypa.gr/news/aeroporikh-kinhsh-ioynioy-kai-statistika-stoixeia-gia-to-a-ejamhno-toy-2019
http://www.ypa.gr/news/aeroporikh-kinhsh-ioynioy-kai-statistika-stoixeia-gia-to-a-ejamhno-toy-2019
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που έκαναν οι τοπικοί φορείς, δημόσιοι και 
επιχειρηματικοί, με τις συμφωνίες για τις 
διεθνείς πτήσεις, τον ερχομό δεύτερης εται-
ρίας που δημιούργησε ένα στοιχειώδη αντα-
γωνισμό στις πτήσεις εσωτερικού κ.α.
Το νέο αεροδρόμιο όμως, είναι αρκετό;
Το «απίστευτο και όμως ελληνικό» είναι ότι 
μέσα σε δεκατρία χρόνια, φτιάχτηκε ένα αε-
ροδρόμιο με συν 2.500 τ.μ. εγκαταστάσεων, 
με… τα ίδια χρήματα περίπου που προέβλεπε 
ο προϋπολογισμός μείον τις εκπτώσεις και 
τις περικοπές.

Δημιουργήθηκαν κάποια καίρια έργα βέβαια, 
όπως ο νέος πύργος ελέγχου, ο χώρος στάθ-
μευσης αεροσκαφών, η επέκταση του αερο-
διαδρόμου, το νέο πάρκινγκ και ο κόμβος 
πρόσβασης που ετοιμάζεται. 
Το νέο αεροδρόμιο είναι σαφώς καλύτερο 
από το προηγούμενο. Μπορεί όμως να υπο-
στηρίξει την κίνηση που δέχεται πλέον; Η 
αίθουσα αφίξεων είναι ίδια με την παλιά, 
υπάρχει ένας ιμάντας αποσκευών μόνο, ενώ 
στις αναχωρήσεις έχουν τοποθετηθεί οι πα-
λιοί ιμάντες. Σημειωτέον ότι το αεροδρόμιο 

πλέον εξυπηρετεί πτήσεις προς επτά προο-
ρισμούς εσωτερικού και εξωτερικού.
Σε λίγο καιρό, το νέο αεροδρόμιο θα είναι 
έτοιμο. Θα έχει «υποστεί» ήδη αρκετά, από 
τις διαχρονικές ανακρίβειες για τα ηλεκτρο-
νικά μέσα προσέγγισης μέχρι τις μικρο-
πολιτικές κόντρες, εάν είναι «δημοτικό» ή 
«κρατικό». Το σίγουρο είναι ότι αποτελεί μια 
αναγκαία μεταφορική «πύλη» για μια πόλη 
και ευρύτερη περιοχή που τα τελευταία χρό-
νια διαπιστώνει ότι η υπόλοιπη χώρα δεν εί-
ναι δα και τόσο μακριά. 

Το «απίστευτο 
και όμως ελλη-
νικό» είναι ότι 
μέσα σε δεκα-
τρία χρόνια, 
φτιάχτηκε ένα 
αεροδρόμιο με 
συν 2.500 τ.μ. 
εγκαταστά-
σεων, με… τα 
ίδια χρήματα 
περίπου που 
προέβλεπε ο 
προϋπολογι-
σμός μείον τις 
εκπτώσεις και 
τις περικοπές.
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Ένας μουσικός 
«Πορτολάνος» 
Ο πορτολάνος, υπό κανονικές συν-
θήκες, είναι ένας λιμενοδείκτης, ένα 
πλοηγικό βιβλίο με πληροφορίες για 
λιμάνια, όρμους κ.λπ.
Ο «Πορτολάνος» του Βασίλη 
Τριάνη, είναι… cd και έχει εκδοθεί 
από ένα λιμάνι, αυτό  της Νάουσσας 
στην Πάρο. Η Violins Productions 
είναι μια ιδιαίτερα δραστήρια μικρή 
μουσική εταιρία, η οποία έχει κυ-
κλοφορήσει μεταξύ άλλων δουλειές 
του Θάνου Χατζηαναγνώστου και 
του κουαρτέτου του, του Αντώνη 
Απέργη κ.α.
Ο Βασίλης Τριάντης είναι ένας από 
τους σημαντικότερους σύγχρονους 
λαουτιέρηδες και κατάγεται από την 
Πρέβεζα. Στον δίσκο συμμετέχουν 
αρκετοί μη εξαιρετέοι, όπως ο Αλέ-
ξανδρος Αρκαδόπουλος, ο Βαγγέ-
λης Καρίπης, ο Νίκος Σαμαράς, ο 
Κώστας Μερετάκης κ.α. πολλούς 
από τους οποίους τους έχουμε δει 
και ακούσει ως session μουσικούς ή 
και σε συγκροτήματα όπως οι Τακίμ.
Ο ίδιος ο Τριάντης γράφει στο εσώ-
φυλλο του cd: «Αυτός ο δίσκος δεν 
είναι παρά ένας Πορτολάνος μιας 
ατέρμονης μουσικής διαδρομής»…
https://www.youtube.com/
watch?v=eP9DIoO9TV0

Τα πανηγύρια 
του Ιουλίου
ΜΕΤΣΟΒΟ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ: Μετά τη θεία 
λειτουργία θα ακολουθήσει πατινάδα (10.50 πμ.), 
η περιφορά της εικόνας της αγίας και ο χορός των 
γυναικών. 
Στις 12 το μεσημέρι θα κληρωθούν μια γυναικεία 
και μια ανδρική ζώνη. Εκτός του Χορευτικού Συλ-
λόγου Μετσόβου, συμμετέχουν ο Σύλλογος Γυναι-
κών Μακρακώμης και ο Λαογραφικός Όμιλος Κω-
στηλάτα

ΖΙΤΣΑ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ: Άνω Λαψίστα 
(βραδινό), Αετόπετρα (διήμερο), Ασφάκα, Γραμ-
μένο, Πετράλωνα, Ράικο, Ρίζο, Βλαχάτανο (ημε-
ρήσιο)

ΠΩΓΩΝΙ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ: Βροντισμένη: Παραδοσιακό πανηγύ-
ρι, Καλπάκι: Παραδοσιακό πανηγύρι, Κρυονέρι: 
Παραδοσιακό γλέντι
26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Βροντισμένη: Παραδοσιακό πανη-
γύρι, Καλπάκι: Παραδοσιακό πανηγύρι, Κρυονέρι: 
Παραδοσιακό γεύμα μετά τη λειτουργία και βρα-
δινό παραδοσιακό πανηγύρι, Λίμνη: Στους Αγίους 
στο εξωκκλήσι θεία λειτουργία το πρωί και παρα-
δοσιακό πανηγύρι το βράδυ στο χωριό, Φαράγγι: 

Ημερήσιο πανηγύρι στο εξωκκλήσι της Αγίας Πα-
ρασκευής
27 ΙΟΥΛΙΟΥ: (Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρ-
τυρος): Σταυροσκιάδι: Νυχτερινό παραδοσιακό 
πανηγύρι. Γεροπλάτανος: Παραδοσιακό Πανηγύ-
ρι. Παρακάλαμος: Ετήσιο πανηγύρι με γεύμα στην 
εκκλησία και το βράδυ γλέντι στον αύλειο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου Κρυονέρι:
28 ΙΟΥΛΙΟΥ: Δελβινάκι: Παραδοσιακό πανηγύρι, 
Γεροπλάτανος: Ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι, 
Παρακάλαμος: Ετήσιο παραδοσιακό βραδινό πα-
νηγύρι στο Δημοτικό σχολείο Παρακαλάμου. Σταυ-
ροσκιάδι: Το μεσημέρι παραδοσιακό τραπέζι

ΖΑΓΟΡΙ

ΠΕΜΠΤΉ 25 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μο-
νοδένδρι: Παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Πα-
ρασκευής.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ: Βρυσοχώρι: Παραδο-
σιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Μορφω-
τικός και Ορειβατικός Σύλλογος. Aνθρακίτης: Πα-
ραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26 και ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: Βο-
βούσα: Παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρα-
σκευής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Σκαμνέλι: 
Παραδοσιακό πανηγύρι, στις 26 και ημερήσιο. Πο-
λιτιστικός Σύλλογος. Λεπτοκαρυά: Παραδοσιακό 
πανηγύρι με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Πολιτι-
στικός Σύλλογος. Πέτρα: Παραδοσιακό πανηγύρι.
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 48 χρόνια, οι Black Sabbath ήταν 
απλά περίεργοι και αλλόκοτοι, στα μάτια 
του ευρέως κοινού. Στα δε αυτιά του, φά-
νταζαν επικίνδυνοι και απόκοσμοι.

Σε ο,τι αφορά το δεύτερο, ισχύει και σήμερα, για το 
Master of Reality, του καλύτερου ίσως άλμπουμ 
(εντάξει, μαζί με το πρώτο, και με το Vol 4, και με 
το Paranoid και με το…) που έβγαλαν οι επί γης θε-
ότητες του ροκενρολ.
Στις 21 Ιουλίου του 1971 λοιπόν, η τετράδα από το 
Μπέρμιγχαμ κυκλοφόρησε το Master of Reality.
Ήταν ο διάδοχος του Paranoid, άρα είχε βαρύ φορ-
τίο. Επίσης, αυτή τη φορά οι Sabbath έπρεπε να 
ξέρουν ακριβώς τι ήθελαν να κάνουν στο στούντιο, 

κάτι που πριν δεν ήταν δεδομένο (μην ξεχνάτε ότι 
ο Όζι ήταν ακόμα 21 ετών), αλλά και να αποδείξουν 
ότι είναι αρκετά επιδέξιοι για να χειριστούν τα σκο-
τάδια που εξαπέλυσαν στη μουσική.
Το άλμπουμ δεν είχε ούτε 40 λεπτά διάρκεια. Ήταν 
όμως τόσο συμπυκνωμένο, τόσο επιθετικό και τόσο 
συμπαγές ηχητικά, που στο τέλος, οι ακροατές ήταν 
λες και έκαναν διάδρομο στο γρήγορο.
Ο Αϊόμι είχε καταφύγει σε ένα τέχνασμα για να χα-
λαρώσει τις χορδές της κιθάρας, προκειμένου να 
μην τον πονάνε τα δάχτυλά του, καθώς μερικά χρό-
νια πριν είχε υποστεί μερικό ακρωτηριασμό, όσο 
δούλευε σιδεράς (sic) σε εργοστάσιο. 
Το αποτέλεσμα ήταν ένα καινούργιο κούρδισμα, το 
«down 1,5 step» σε ντο δίεση, που έμελλε να γα-
λουχήσει μια ολόκληρη γενιά μεταλλάδων μου-

σικών και να προκαλέσει μερικούς από τους πιο 
απόκοσμους ήχους στη μουσική. Το Into the Void 
είναι ένα κλασικό παράδειγμα, όντας ένα από τα 
πιο σοφιστικέ, σε σύνθεση και στίχους, κομμάτια 
του heavy metal. 
Οι στιχουργικές αγωνίες του Μπάτλερ για τη μετά 
θάνατο ζωή, τη θέση του ανθρώπου στη βιομηχανι-
κή και τεχνολογική επανάσταση και απέναντι στον 
πόλεμο, η παλαβομάρα του Όζι, ο χτίστης Γουόρντ 
στα ντραμς, συν το βήχα του Αϊόμι μόλις δοκίμα-
σε ένα (τεράστιο, κατά το μύθο) joint που είχε φέ-
ρει στο στούντιο ο Όζι (ποιος άλλος;), αλλά και η 
ελεγεία του Solitude, έφτιαξαν ένα δίσκο που αν 
υπήρχε αναλογική δικαιοσύνη σε αυτό τον κόσμο, 
θα ήταν ένας από τους μονόλιθους που στηρίζουν 
το Στόουνχετζ…

Στα σκοτάδια της πραγματικότητας
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 48 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ MASTER OF REALITY

https://www.youtube.com/watch?v=xx6IwshTL6M
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Δρομολόγια 
αστικών 

λεωφορείων

Χρήσιμα 
τηλέφωνα

Εφημερεύοντα 
φαρμακεία

Πρόγραμμα 
τηλεόρασης

Τι καιρό 
θα κάνει σήμερα

στα ΓιάννεναΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ...

Η Γερμανίδα Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, η οποία εξελέ-
γη την Τρίτη πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καλείται να σχηματίσει την ομάδα 
της από σήμερα μέχρι τον Νοέμβριο, 
με έναν ευρωπαίο επίτροπο από 
κάθε χώρα και ίσο αριθμό ανδρών 
και γυναικών.
Πρόκειται για μία σπαζοκεφαλιά για 
την επίλυση της οποίας θα χρειασθεί 
μεγάλη επιδεξιότητα. Το σχήμα θα 
τεθεί τον Οκτώβριο στους ευρωβου-
λευτές προς έγκρισιν.
Στους χειρισμούς της θα πρέπει να 
λάβει υπ΄όψιν μία σειρά παραμέ-
τρων:
 
BREXIT
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει, 
επισήμως, να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι τις 
31 Οκτωβρίου. Εάν αυτό συμβεί, η 
χώρα δεν θα έχει εκπρόσωπο στην 
νέα σύνθεση των ευρωπαίων επι-
τρόπων. Κατά συνέπεια, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή θα απαρτίζεται από 27 
πρόσωπα, περιλαμβανομένης της 
προέδρου.
Ομως, εξαιτίας της επισφαλούς θέ-
σης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν 
αποκλείεται μία νέα καθυστέρη-
ση του διαζυγίου. Στην περίπτωση 
αυτή, το Λονδίνο θα πρέπει να ορίσει 
επίτροπο.
 
ΙΣΟΤΗΤΑ
 
Πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομι-
σιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέ-
λει ένα κολλέγιο επιτρόπων που θα 
αποτελείται κατά 50% από άνδρες 
και κατά 50% από γυναίκες.
Θεωρητικά, η πρόεδρος θα μπορού-
σε να απορρίψει ορισμένους υπο-
ψηφίους εάν βρεθεί με υπερβολικά 
μικρό αριθμό γυναικών (ή το αντίθε-
το), αλλά δεν είναι βέβαιο ότι οι εθνι-
κές κυβερνήσεις θα είναι έτοιμες να 
προτείνουν νέα πρόσωπα.

Η ίδια έχει ζητήσει από τις κυβερ-
νήσεις να προτείνουν δύο πρόσωπα 
-έναν άνδρα και μία γυναίκα- αλλά 
μέχρι στιγμής δεν έχει εισακουσθεί. 
Ο προκάτοχός της, ο Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, είχε διατυπώσει την ίδια 
απαίτηση το 2014 και είχε καταφέ-
ρει να αλλάξει ορισμένες υποψηφι-
ότητες, χωρίς ωστόσο να φθάσει τον 
στόχο του 50%-50%.
Η ομάδα του δεν περιελάμβανε παρά 
9 γυναίκες.
 
ΤΡΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟ  
ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ

Ο ολλανδός σοσιαλδημοκράτης 
Φρανς Τίμερμανς και η δανή φιλε-
λεύθερη Μαργκρέτε Βεστάγκερ είναι 
ήδη βέβαιο ότι θα συμμετέχουν στο 
κολλέγιο των επιτρόπων.
Αυτοί οι δύο υποψήφιοι για την προ-
εδρία της Κομισιόν περιλαμβάνονται 
στο πακέτο που έγινε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων της 
Ενωσης κατά την διάρκεια των μα-
ραθώνιων διαβουλεύσεων κορυφής 
στις αρχές του Ιουλίου.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει 
την πρόθεση να τους ορίσει αντι-
προέδρους της Κομισιόν. Σε αυτά 
τα δύο ονόματα των οποίων η τύχη 
είναι προκαθορισμένη προστίθεται ο 
ισπανός σοσιαλιστής Ζοζέπ Μπορέλ, 
ο οποίος έχει επιλεγεί από τους ευ-
ρωπαίους ηγέτες ως νέος επικεφα-
λής της ευρωπαϊκής διπλωματίας 
στην θέση της Φεντερίκα Μογκερίνι.
 
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
 
Το θέμα της διανομής των χαρτοφυ-
λακίων μπορεί να λάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις, καθώς ορισμένα χαρτο-
φυλάκια είναι περισσότερο επιθυμη-
τά από άλλα, εξαιτίας του κύρους και 
της εξουσίας που προσφέρουν στους 
κατόχους τους.

Η Γαλλία έχει κάνει γνωστό ότι επι-
θυμεί το Εμπόριο ή το Περιβάλλον. 
Αλλά το Περιβάλλον το διεκδικεί 
και η Ολλανδία. Η Ιταλία επιδιώκει 
να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της 
Απασχόλησης, της Βιομηχανίας, του 
Εμπορίου, του Ανταγωνισμού...
 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
 
Οι υπηρεσίες της πολωνικής προ-
εδρίας επαίρονται ότι συνέβαλαν 
στην εκλογή της Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, προσφέροντάς της την υπο-
στήριξη των 26 ευρωβουλευτών του 
υπερσυντηρητικού, ευρωσκεπτικι-
στικού κυβερνώντος PiS. (Κόμμα 
Δικαίου και Δικαιοσύνης).
Κατά συνέπεια, η Βαρσοβία μπορεί 
να ελπίζει σε ανταλλάγματα για την 
στάση της κατά την εκλογή της προ-
έδρου της Κομισιόν. Από την πλευρά 
της, η φον ντερ Λάιεν έχει επιμείνει 
ότι μία από τις προτεραιότητές της 
θα είναι η αντιμετώπιση της διαίρε-
σης ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση 
της Ευρώπης και έχει δηλώσει ότι 
πρόθεσή της είναι να δώσει σημα-
ντικά χαρτοφυλάκια στους επιτρό-
πους ανατολικών χωρών.
 
ΠΡΑΣΙΝΟΙ
 
Οι Πράσινοι αρνήθηκαν να την υπο-
στηρίξουν, αλλά με δεδομένο το 
καλό σκορ των οικολόγων στις ευ-
ρωεκλογές, θα μπορούσαν να στεί-
λουν στο κολλέγιο τουλάχιστον έναν 
επίτροπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
κυβερνούν σε καμία χώρα και δεν 
συμμετέχουν στην κυβέρνηση παρά 
σε τέσσερις χώρες.
Κατά συνέπεια, για την Δανία, η 
Μαργκρέτε Βεστάγκερ έχει ήδη ορι-
σθεί. Στο Λουξεμβούργο, το πόστο 
θα περάσει στον Νικολά Σμιτ, όπως 
και στην Φινλανδία στη Γιούτα Ουρ-
πιλάινεν. Μένει η Σουηδία και ίσως 
το Βέλγιο, εάν σχηματισθεί κυβέρνη-
ση μέχρι τότε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ 

Από σπαζοκεφαλιά σε dream team;
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Πριν από πενήντα χρόνια και μια μέρα, στις 20 Ιουλίου 1969, 
ο άνθρωπος πάτησε στο φεγγάρι. 
Οι Μπαζ Ώλντριν, Μάικλ Κόλινς και Νιλ Άρμστρονγκ φυ-
σικά, ήταν το πλήρωμα του Apollo 11, το οποίο προσεχώς, 

θα το δούμε και σε ταινία. Οκτώ χρόνια μετά τον πρώτο άνθρωπο στο 
διάστημα, τον κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν, οι ΗΠΑ άσθμαιναν να 
ξαναπάρουν την πρωτιά στην κούρσα.
Το Apollo 11 ήταν η πλέον φιλόδοξη αποστολή, τότε. Οι Ώλντριν και 
Άρμστρονγκ προσεληνώθηκαν με 
την άκατο, ενώ ο Κόλινς παρέμει-
νε σε τροχιά με τη μονάδα ελέγχου 
(που λεγόταν «Κολούμπια», παρε-
μπιπτόντως)και τους περίμενε για 
τις 21 ώρες και 31 λεπτά που πέρα-
σαν στην «Βάση Γαλήνη».
Όταν το πλήρωμα των τριών επέ-
στρεψε στη Γη, στη Χαβάη συγκε-
κριμένα, υποχρεώθηκε να συμπλη-
ρώσει το… δελτίο αποστολής και το 
φορτίο της ακάτου. Ως προέλευση, 
έγραψαν… «φεγγάρι».
Τους Ώλντριν και Άρμστρονγκ ακο-
λούθησαν άλλοι δέκα αστροναύτες: 
κατά σειρά, οι Πιτ Κόνραντ, Άλαν 
Μπιν, Άλαν Σέπαρντ (που έπαι-
ξε και… γκολφ), Έντγκαρ Μίτσελ, 
Ντέιβιντ Σκοτ, Τζέιμς Ίρβαϊν, Τζον 
Γουάτς Γιάνγκ, Τσαρλς Ντιούκ, Χά-
ρισον Σμιτ και ο τελευταίος, Γιου-
τζίν Κίρναν, το 1975.
To απίθανο γεγονός καθήλωσε τους 
τηλεθεατές στις τηλεοράσεις τους, 
σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, 
ήταν η δεύτερη επίσημη τηλεοπτική εκπομπή (στα Γιάννενα, ο κό-
σμος το παρακολούθησε από τα ραδιόφωνα). 
Από το 1975, δεν ξαναπήγαμε στη Σελήνη. Μείναμε με την αστροφυ-
σική και τη μαγεία του Σταρ Τρεκ, περάσαμε στα πιο σοφιστικέ και 
φιλοσοφημένα, αλλά πάντα φανταστικά σενάρια του σινεμά. 
Σήμερα, τα σενάρια τροφοδοτούνται από τον Ίλον Μασκ, που περισ-
σότερο φέρνει σε… evil genius. Η NASA έχει επίσημα «παγώσει» το 
πρόγραμμα επιστροφής στη Σελήνη, από το 2011, καθώς η κρίση του 
καπιταλισμού περιόρισε και τα ανθρώπινα σύνορα. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η NASA, την εποχή των Apollo, λάμβανε το 5% του προϋ-
πολογισμού των ΗΠΑ. Σήμερα, παίρνει μόλις το 0,4%...
Αντίθετα, ιδιωτικές εταιρίες όπως η Space X και η Blue Origin, έχουν 
κάνει ανακοινώσεις για ταξίδι στο διάστημα, σε βάθος πενταετίας. 
Το «άλμα για την ανθρωπότητα» πάντως, έκλεισε μισό αιώνα ζωής…

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Από τον Άρμστρονγκ 
στον Κίρναν
Το πλήρωμα χρειάσθηκε τέσσερις ημέρες για να φθάσει στην 
Σελήνη. Η σεληνάκατος Eagle, με επιβαίνοντες τον Αρμστρονγκ 
και τον Μπαζ Ολντριν, προσσεληνώθηκε στις 20 Ιουλίου 1969 
στις 20.17 GMT. Ο Αρμστρονγκ έκανε την έξοδο λίγες ώρες αργό-
τερα, βάζοντας το πόδι του στην Σελήνη στις 02.56 GMT στις 21 
Ιουλίου 1969, αργά το βράδυ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα 
στην νύκτα στην Ευρώπη.
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