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«Ο λαός θα κρίνει 
και θα συγκρίνει»

Editorial

Πάρα πολλά είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν 
από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, αλλά 
το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει «τρικυμία» στο 
πολιτικό σκηνικό. Μπορεί η κυβέρνηση να βγαίνει 
λαβωμένη από την υπόθεση της παρακολούθησης του 
κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, στην πραγματικότητα 
όμως το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει. 
Σε όλες τις μετρήσεις διαφαίνεται ότι οι πολίτες, ναι 
μεν, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση, 
αλλά φαίνεται ότι τους απασχολούν άλλα, όπως η 
ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και πως θα μπορέσουν 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τον δύσκολο 
χειμώνα που έρχεται. 
Η οικονομία, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας, 
λοιπόν, προβληματίζουν τους πολίτες, ενώ οι δείκτες 
του Κυριάκου Μητσοτάκη μένουν σχεδόν αμετάβλητοι. 
Ο πρωθυπουργός κατά γενική παραδοχή έχει 
απόθεμα πολιτικού κεφαλαίου και επιβεβαιώνονται 
όσοι εκτιμούσαν ότι το θέμα των παρακολουθήσεων 
δεν πρόκειται να έχει κόστος για την κυβέρνηση. 
Αυτό το θέμα απασχολεί, τελικά, μόνο την 
αντιπολίτευση και ειδικά την Αξιωματική 
Αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ που το έχει αναγάγει 
σε… σημαία και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως 
βλέπει μια δική του υπόθεση να την οικειοποιείται  ο 
Τσίπρας. Και όμως, παρόλα αυτά, τα ποσοστά και των 
δύο μένουν καθηλωμένα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αντιπολίτευση 
με… δανεικά. 
Η αντιπολιτευτική αδυναμία του κ. Τσίπρα και των 
συντρόφων του είναι περισσότερο από εμφανής. 
Βγάζει μάτι. Δεν έχει αλλάξει στο παραμικρό, παρότι 
έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν έχουν να πουν κάτι 
στους πολίτες. Δεν έχουν κάτι καινούργιο. Δεν έχουν 
να παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα 
διακυβέρνησης. Και γι’ αυτό –όπως προείπαμε- 
προσπαθούν να αντιπολιτευθούν με «δανεικές 
κρίσεις». Και στο τέλος καταντούν γραφικοί…
Η αυτοδυναμία της ΝΔ δεν πρόκειται να εξαρτηθεί 
από τα διάφορα παραμύθια που προμοτάρει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία της «γαλάζιας» παράταξης 
δεν θα κριθεί από τις υποκλοπές, αλλά από τη 
συνολική αξιολόγηση των πεπραγμένων της 
τετραετίας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε 
ξεκάθαρα: «Στις εκλογές του 2023 ο λαός θα κρίνει και 
θα συγκρίνει, η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω».  
Και οι πολίτες, μέχρι τώρα, αξιολογούν θετικά 
τη διαχείριση των απανωτών κρίσεων, είτε της 
πανδημίας, είτε του μεταναστευτικού είτε του πολέμου 
της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης. Και 
εφόσον η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίσει στο ίδιο 
μοτίβο, δηλαδή να στηρίζει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, η κοινωνία θα της δώσει αυτοδυναμία 
για ακόμη μια τετραετία. 
ΥΓ: Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να διαβάσετε μια 
πολύ σημαντική πολιτική ανάλυση του επικεφαλής της 
Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπη, για το θέμα. 
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T
ην σταθερότητα προτάσσει 
ως το κυρίαρχο διακύβευ-
μα για την χώρα τους επό-
μενους μήνες ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης. Οι αλληλένδετες κρίσεις 
των τιμών ενέργειας, του πληθωρισμού, 
της ενεργειακής επάρκειας και των γεω-
πολιτικών κλυδωνισμών δημιουργούν 
ένα δύσβατο μονοπάτι μέσα στο οποίο 
θα πρέπει να πορευθεί η Ελλάδα τον δύ-
σκολο χειμώνα που έρχεται και ο πρω-
θυπουργός μιλώντας σε συνεργάτες του 
δεν κρύβει την ανησυχία του μιλώντας 
για «μια πρωτοφανή απειλή για ολόκλη-
ρη τη Δύση».

 Σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα για την 
χώρα μας προστίθενται δύο επιπλέον 
κίνδυνοι: η επιθετικότητα της Άγκυρας 
που εκδηλώνεται με μια νέα εργαλειο-
ποίηση του μεταναστευτικού και την δη-
μιουργία ψευδών ειδήσεων για τα όσα 
διαδραματίζονται πάνω από το Αιγαίο με 
τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις 
και δεύτερον, η τοξικότητα που επικρατεί 
στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας
Σε αυτό το σκηνικό ο κ. Μητσοτάκης εμ-
φανίζεται αποφασισμένος να «κρατήσει 
σταθερό το τιμόνι της χώρας για να πε-
ράσει με ασφάλεια τον κάβο», όπως με-

ταφέρουν συνεργάτες του και να οδηγή-
σει σε συνθήκες ομαλότητας τη χώρα σε 
εκλογές στο τέλος της τετραετίας. 

Η απόφαση αυτή περιέχει πολιτικό 
ρίσκο, όπως παραδέχεται ο ίδιος, ειδι-
κά από την στιγμή που ουδείς μπορεί να 
προβλέψει την εξέλιξη των τιμών του φυ-
σικού αερίου. Το μήνυμα που εκπέμπει, 
όμως, ο πρωθυπουργός είναι πως «σε 
ένα περιβάλλον ασταθές, μέσα στο οποίο 
τα ισχυρά κράτη είναι μόνο τα σταθερά 
κράτη» ο ίδιος και η κυβέρνηση θα απα-
ντήσουν «στις προκλήσεις της συγκυρίας, 
με σύμμαχο την κοινωνία, χωρίς να υπο-
κύπτουν σε πιέσεις, εντός και εκτός συνό-
ρων». Πιστεύει, όπως λένε οι συνεργάτες 
του, ότι στο τέλος αυτής της πορείας οι πο-
λίτες θα κρίνουν και θα συγκρίνουν και 
το δίλλημα το οποίο θα κληθούν να απα-
ντήσουν είναι «σταθερή πορεία και ανά-
πτυξη ή πισωγύρισμα και περιπέτειες».

 
Η βόμβα της απλής αναλογικής 
Όμως, για πολλά κυβερνητικά στελέ-

χη οι κίνδυνοι ελλοχεύουν την επομέ-
νη των εκλογών. Η απλή αναλογική, 
που αποτελεί μια βόμβα αστάθειας που 
κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι διπλές 
εκλογές δημιουργούν μια δεδομένη πε-
ρίοδο αβεβαιότητας με τις τύχες της χώ-
ρας να περνούν στα χέρια μιας υπηρε-
σιακής κυβέρνησης. Πόσο μάλλον αν 
και από τις δεύτερες κάλπες δεν προ-
κύψει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρ-
νηση. Για αυτό υπάρχουν εν νέου ειση-

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
με αλλαγή
εκλογικού νόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος
να «κρατήσει σταθερό το τιμόνι
της χώρας για να περάσει με ασφάλεια
τον κάβο», όπως μεταφέρουν συνεργάτες



Σε ένα περιβάλλον ασταθές, μέσα στο οποίο τα ισχυρά 
κράτη είναι μόνο τα σταθερά κράτη ο πρωθυπουργός  
και η κυβέρνηση θα απαντήσουν «στις προκλήσεις 
της συγκυρίας, με σύμμαχο την κοινωνία, χωρίς να 
υποκύπτουν σε πιέσεις, εντός και εκτός συνόρων»

γήσεις προς τον κ. Μητσοτάκη για 
αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έντο-
νη είναι η συζήτηση και στο εσωτε-
ρικό της κοινοβουλευτικής ομάδας 
με τους περισσότερους βουλευτές 
του κόμματος να τάσσονται ανα-
φανδόν υπέρ της αύξησης του μπό-
νους για το πρώτο κόμμα. Ο εκλογι-
κός νόμος που ψήφισε η ΝΔ το 2019 
προβλέπει μπόνους 40 εδρών και 
για την επίτευξη της αυτοδυναμίας 
απαιτείται ένα ποσοστό για το πρώ-
το κόμμα που φτάνει το 38%. Η ει-
σήγηση που κάνουν και συνεργά-
τες του κ. Μητσοτάκη προς τον ίδιο 

είναι να αυξηθεί το μπόνους στις 50 
έδρες και το ποσοστό για την επί-
τευξη αυτοδυναμίας να «πέσει» έτσι 
στο 34%.

 
« Ιδού και η Ρόδος,
ιδού και το πήδημα»
Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος εξέφρα-
σε δημόσια μέσα στην εβδομάδα 
τον προβληματισμό αυτόν ζητώντας 
από την κυβέρνηση να δει άμεσα το 
θέμα. «Σας λέω τι εισπράττω συζη-
τώντας με συναδέλφους της ΝΔ» εί-
πε στο κανάλι της Βουλής πετώντας 
το μπαλάκι και στον ΣΥΡΙΖΑ: «Την 
πρόκληση αυτή πρέπει να την απο-
δεχθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ εφόσον πι-
στεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές. 
Ιδού και η Ρόδος, ιδού και το πήδη-
μα», σημείωσε. 

Αλλά και η Ντόρα Μπακογιάν-
νη μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε ότι 
πρόκειται για «μια πραγματικότητα 

που συζητείται σε όλα τα βουλευ-
τικά και δημοσιογραφικά πηγαδά-
κια». Ωστόσο, υπενθύμισε ότι ο κ. 
Μητσοτάκης προς το παρόν έχει αρ-
νηθεί παρόμοιες εισηγήσεις. «Είναι 
ένας άνθρωπος που δύσκολα πιέ-
ζεται, δύσκολα παίρνει πίσω αυτά 
που λέει. Είναι απόφαση δική του», 
δήλωσε.

 
Σημαντικό μήνυμα 
και στις αγορές 
Στην επιχειρηματολογία που ανα-
πτύσσουν όσοι κάνουν αυτή την 
εισήγηση προς τον πρωθυπουργό 
στο επίκεντρο βρίσκεται η εκπομπή 
ενός μηνύματος σταθερότητας της 
χώρας την επομένη των εκλογών, 
κάτι που είναι σημαντικό και για τις 
αγορές ώστε να μην τεθεί κίνδυνος 
για την ομαλή χρηματοδότηση της 
χώρας με χαμηλά επιτόκια. Ειδικά 
εν μέσω ισχυρών διεθνών κρίσεων.

Οι παρακολουθήσεις
Ανδρουλάκη 
Επίσης, η αποκάλυψη της παρα-
κολούθησης του κινητού τηλεφώ-
νου του Νίκου Ανδρουλάκη έφε-
ρε μια βαθιά ρωγμή στις σχέσεις 
της κυβέρνησης με όλα τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης, αύξησε τα 
επίπεδα τοξικότητας στην πολιτική 
αντιπαράθεση και η πόλωση στην 
οποία έχουν οδηγηθεί τα κόμματα 
καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε συ-
νεννόηση, όπως αναφέρουν. Έτσι, 
παρά το γεγονός πως σε όλες τις δη-
μοσκοπήσεις η ΝΔ διατηρεί ισχυ-
ρό προβάδισμα στην πρόθεση ψή-
φου, δεν είναι δεδομένη η επίτευξη 
αυτοδυναμίας με τον εκλογικό νό-
μο του 2019.            

 
Η άλλη άποψη 
Υπάρχουν βέβαια και συνεργάτες 
του κ. Μητσοτάκη που εκφράζουν 
την αντίθετη άποψη. Να διατηρη-
θεί ο εκλογικός νόμος με τον οποίο 
θα στηθούν οι κάλπες στην δεύτερη 
εκλογική αναμέτρηση διότι μια αλ-
λαγή αυτή τη στιγμή θα δώσει το δι-
καίωμα στην αντιπολίτευση να μι-

λήσει για ηττοπάθεια, ενώ θα είναι 
και μια κίνηση αντίθετη με το θεσμι-
κό προφίλ που έχει οικοδομήσει ο 
πρωθυπουργός. Τη συζήτηση επι-
χείρησε να κλείσει και ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος που απάντησε πως 
η κυβέρνηση «προχωρά για τις εκλο-
γές του 2023 με το θεσμικό πλαίσιο 
που υπάρχει αυτή τη στιγμή».
 
Υπουργικό συμβούλιο
με πιο κεντρικό ρόλο
Στις αλλαγές που προχωρά ενό-
ψει τον εκλογών ο πρωθυπουρ-
γός εντάσσεται η απόφαση του να 
αποκτήσει το υπουργικό συμβού-
λιο έναν πιο κεντρικό ρόλο και να 
αποτελέσει ένα πολιτικό κέντρο με 
ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήμα-
τα της επικαιρότητας και το συντονι-
σμό του κυβερνητικού έργου με ορί-
ζοντα τις κάλπες του 2023. Να μην 
επιτελεί πλέον έναν αμιγώς τεχνο-
κρατικό ρόλο με την συζήτηση και 
έγκριση των νομοσχεδίων, αλλά 
τα μέλη του να γίνονται φορείς του 
συνολικού έργου της κυβέρνηση το 
οποίο θα επικοινωνούν στις δημό-
σιες παρεμβάσεις τους. Πίσω από 
αυτή την κίνηση του κ. Μητσοτάκη 
ορισμένα στελέχη διαβλέπουν μια 
έμμεση απάντηση στις αιτιάσεις ότι 
το μοντέλο διακυβέρνησης ήταν αυ-
στηρά περιορισμένο στον επιτελικό 
ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου χωρίς 
την εμπλοκή των υπουργών στην 
συνολική κυβερνητική στρατηγική. 

Η απλή αναλογική, που αποτελεί μια βόμβα
αστάθειας που κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, και 
οι διπλές εκλογές δημιουργούν μια δεδομένη 
περίοδο αβεβαιότητας με  τις τύχες της χώρας να 
περνούν στα χέρια μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης,
με ό,τι κινδύνους ελλοχεύει κάτι τέτοιο

www.afteroffice.gr
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Τ
ην φυγή προς τα εμπρός 
που θα σηματοδοτήσει 
την αλλαγή σελίδας για 
την κυβέρνηση, μετά την 

ισχυρή δοκιμασία την οποία υπέ-
στη τον τελευταίο μήνα, αναζητά ο 
πρωθυπουργός με την παρουσία 
του στη ΔΕΘ το επόμενο Σαββα-
τοκύριακο.

Το γεγονός ότι είναι η τελευ-
ταία  Έκθεση πριν τις εκλογές έχει 
από μόνο του ειδικό πολιτικό βά-
ρος, καθώς η χώρα μπαίνει στην 
τελική ευθεία για τις εκλογές. Πρό-
θεση του κ. Μητσοτάκη, όπως με-
ταφέρουν συνεργάτες του, είναι  η 
ομιλία του στο Βελλίδειο να μην 
αφορά μόνο μια σειρά εξαγγελι-
ών οικονομικού χαρακτήρα για 
τους επόμενους μήνες, αλλά, να 
αποτελέσει έναν οδικό χάρτη για 
την Ελλάδα που οραματίζεται τα 
επόμενα χρόνια.

Οι δυσκολίες 
Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με 
πηγές, δεν θα μασήσει τα λόγια του 
και θα περιγράψει με ειλικρίνεια 
τις δυσκολίες και τους κινδύνους 
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η 
χώρα τους επόμενους μήνες. Θα 
αναφερθεί διεξοδικά στις προκλή-
σεις σε γεωπολιτικό και οικονομι-
κό επίπεδο που θα δοκιμάσουν 
τις αντοχές ολόκληρης της Ευρώ-
πης, η οποία βρίσκεται αντιμέτω-
πη με τον ασύμμετρο πόλεμο που 
έχει κηρύξει ο Πούτιν. Την προ-
σπάθεια της ρωσικής ηγεσίας να 
δοκιμάσει τις αντοχές της φιλελεύ-
θερης δημοκρατίας, να πλήξει την 
κοινωνική συνοχή και να αποστα-
θεροποιήσει τις κυβερνήσεις που 
δεν είναι αρεστές στη Μόσχα. Την 
ώρα που η Ελλάδα έχει να αντιμε-
τωπίσει και την επιθετικότητα της 
Τουρκίας, που εσχάτως εκδηλώνε-
ται με την εκ νέου εργαλειοποίηση 
του μεταναστευτικού και αποτελεί 
μία ακόμα πηγή ανησυχίας.

Η πίεση της οικονομίας 
Η οικονομία θα πιεστεί από την 
ιλιγγιώδη άνοδο της τιμής του φυ-
σικού αερίου με συνεπακόλουθο 
την αύξηση των απαιτούμενων δα-
πανών για την συγκράτηση του κό-
στους της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχι-
στούν δοκιμάζοντας την αγοραστι-
κή δύναμη των πολιτών.

Έναντι των κινδύνων αυτών 
ο κ. Μητσοτάκης θα προτάξει την 
ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου το οποίο θα περιγράψει στους 
πολίτες και θα οδηγήσει την χώ-

ρα μέσα στο δύσβατο μονοπάτι της 
κρίσης τους επόμενους εννέα μή-
νες, μέχρι τις εκλογές. 

Το μείγμα μέτρων 
Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκο-
νται τα μέτρα στήριξης νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων για να αντι-
μετωπίσουν την ενεργειακή κρίση 
και την ενίσχυση της αγοραστικής 
δύναμης. 

Μέγαρο Μαξίμου και οικο-
νομικό επιτελείο επεξεργάζονται 
τις τελευταίες λεπτομέρειες για το 
μείγμα και το ύψος των μέτρων 
που θα ανακοινωθούν. Το μεγα-

λύτερο κονδύλι θα κατευθυνθεί 
στην συγκράτηση των τιμών της 
ηλεκτρικής ενέργειας απορρο-
φώντας τις αυξήσεις. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχει «κλειδώσει» η 
αύξηση του επιδόματος θέρμαν-
σης και η επιταγή ακρίβειας με ει-
σοδηματικά κριτήρια. 

Ο κατώτατος μισθός 
Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί 
στην νέα αύξηση του κατώτατου 
μισθού το 2023 που αναμένεται 
να επανέλθει στα 751 ευρώ, την 
αύξηση των συντάξεων και η κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγ-
γύης για τους συνταξιούχους και 

τους δημοσίους υπαλλήλους που 
εξακολουθούν να την καταβάλ-
λουν. Στις συνεχείς συσκέψεις 
που γίνονται στο Μέγαρο Μα-
ξίμου τις τελευταίες ημέρες ανα-
ζητείται η οριζόντια μείωση ενός 
επιπλέον φόρου, χωρίς προς το 
παρόν να έχει προσδιοριστεί. 

ΔΕΘ: Η ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο δεν 
θα αφορά μόνο μια σειρά εξαγγελιών οικονομικού χαρακτήρα 
για τους επόμενους μήνες, αλλά, θα αποτελέσει έναν οδικό 
χάρτη για την Ελλάδα που οραματίζεται τα επόμενα χρόνια

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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Πέραν αυτών ο πρωθυπουργός 
θα συμπεριλάβει στις ανακοινώ-
σεις του και μέτρα αμιγώς κοινω-
νικού χαρακτήρα όπως η εξομοί-
ωση της άδειας λόγω τοκετού σε 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ 
άκρως φιλόδοξο περιγράφεται 
από αρμόδιες πηγές το σχέδιο 
φθηνή στέγη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το σχέδιο θα απευθύνε-
ται στους νέους έως των 30 ετών 
και μεταξύ άλλων θα περιλαμβά-
νει καινοτόμα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία, αλλά και κίνητρα για νέα 
ζευγάρια ώστε να «επενδύσουν» 
στην αγορά οικίας.

Όχι σε ακατάσχετη
παροχολογία 
Ο κ. Μητσοτάκης όμως θα κρού-
σει και το καμπανάκι κινδύνου. 
Όπως λέει στους συνεργάτες του, 
δεν θα υποκύψει σε μια ακατά-
σχετη παραχολογία θέτοντας σε 
κίνδυνο την δημοσιονομική στα-
θερότητα της χώρας. Τα όσα θα 
εξαγγείλει θα είναι πλήρως κο-
στολογημένα και εντός των δυ-
νατοτήτων του προϋπολογισμού. 
Διότι, σε διαφορετική περίπτω-
ση, θα υπονομευτεί η πορεία της 
χώρας και ο ίδιος δεν θα την οδη-
γήσει στα αδιέξοδα που πλήρω-

σε ακριβά στο παρελθόν ο ελλη-
νικός λαός.

Σταθερή κυβέρνηση 
Το διακύβευμα που θα θέσει ο 
πρωθυπουργός, προκειμένου η 
χώρα να ξεπεράσει με ασφάλεια 
άλλη μια εξωγενή κρίση είναι η 
πολιτική σταθερότητα και η ενότη-
τα της κοινωνίας μακριά από τοξι-
κές αντιπαραθέσεις και τον διχα-
σμό που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ.  
Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για 
το πόσο κρίσιμο είναι για την χώρα 
να έχει σταθερή κυβέρνηση μετά 
τις εκλογές που θα διαθέτει σχέδιο, 

θα λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις 
και θα έχει γνώση των διεθνών 
και ευρωπαϊκών ισορροπιών. Θα 
επανέλθει, έτσι, εμφατικά στην 
ανάγκη μιας αυτοδύναμης κυβέρ-
νησης που θα υλοποιήσει το πρό-
γραμμα της και θα ζητήσει την στή-
ριξη των πολιτών για να το πετύχει.

Το μήνυμα 
«Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω» εί-
ναι το μήνυμα που θα εκπέμψει 
ο κ. Μητσοτάκης προς κάθε κα-
τεύθυνση, όπως λένε συνεργάτες 
του, τόσο εντός όσο και εκτός συ-
νόρων. Όσοι επιχειρούν να υπο-

νομεύσουν το μέλλον της χώρας 
θα αποτύχουν οικτρά διαμηνύ-
ουν κυβερνητικές πηγές.  Η κυ-
βέρνηση, συμπληρώνουν, έχει 
αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρι-
στεί πρωτόγνωρες κρίσεις, ενώ η 
πολιτική της αυτή την τριετία έχει 
δυναμώσει την χώρα και την έχει 
κάνει πιο ισχυρή γεωπολιτικά και 
οικονομικά. Οι πολίτες, συμπλη-
ρώνουν οι ίδιες πηγές, θα κλη-
θούν στο τέλος της τετραετίας να 
συγκρίνουν τα πεπραγμένα της με 
την 4ετία του ΣΥΡΙΖΑ και θα κρί-
νουν σε ποιον θέλουν να δώσουν 
το τιμόνι της χώρας.

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022
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«Η ΕΛΛΆΔΆ
δεν γυρίζει πίσω» 

Αυτό το μήνυμα
θα εκπέμψει

ο Μητσοτάκης προς 
κάθε κατεύθυνση,

τόσο εντός όσο και 
εκτός συνόρων
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Mα να μην
αλλάζουν 
οι πολιτικοί 
συσχετισμοί!

Ο 
ι  πρώτες δημοσκοπή-
σεις μετά τα τέλη Ιου-
λίου (της  GPO  και 
της MARC) και ενώ έχει 

κορυφωθεί η πολιτική αντιπαράθεση 
με αφορμή την παρακολούθηση του κι-
νητού του Νίκου Ανδρουλάκη, μας δί-
νουν μια πρώτη εικόνα των τάσεων της 
κοινής γνώμης, ενώ διανύουμε την τε-
λική ευθεία προς τις βουλευτικές εκλο-
γές. Είναι πριν απ́ όλα φανερό, ότι το 
ακραίο επίπεδο πολιτικής έντασης και 
αντιπαλότητας που επιλέχθηκε από την 
αντιπολίτευση δεν τροποποιεί τους συ-
σχετισμούς, τουλάχιστον ουσιαστικά 
ή ανατρεπτικά. Αντίθετα, η κυβέρνη-
ση εμφανίζεται ισχυρή με μικρές έως 
μηδαμινές φθορές, την ίδια ώρα που 
η αντιπολίτευση εμφανίζει στο σύνο-
λό της μικρές «εισπράξεις». Παρά τις 
όποιες αποκλίσεις στα αποτελέσματα, 
αποκλίσεις στα όρια του στατιστικού 
σφάλματος, τα συμπεράσματα και από 
τις δύο δημοσκοπήσεις (Την ώρα που 
γραφόταν το άρθρο, δημοσιευόταν και 
τρίτη έρευνα, της INTERVIEW αυτή 
την φορά. Τα αποτελέσματά της εναρ-

μονίζονται πλήρως με τα αποτελέσμα-
τα των άλλων δύο και στηρίζουν τις 
εκτιμήσεις μας) είναι σαφή:

Διατηρείται το προβάδισμα ΝΔ
Η Ν.Δ διατηρεί ένα μεγάλο προβά-
δισμα της τάξης του 6.3% (GPO) έως 
8.3% (MARC) που παραπέμπει στο 
προβάδισμα με το οποίο νίκησε στις 
βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για 
την επαναβεβαίωση ενός μοναδικού 
μεταπολιτευτικά δημοσκοπικού φαι-
νομένου, μετά από τριάντα οκτώ μή-
νες θητείας μιας Κυβέρνησης, που 
έχει αντιμετωπίσει την μία κρίση μετά 
την άλλη (πανδημία, μεταναστευτικό, 
τουρκική επιθετικότητα, πόλεμος στην 
Ουκρανία, ενεργειακή – οικονομική 
κρίση) και αυτή την περίοδο βρίσκεται 
στο επίκεντρο οξύτατης επίθεσης από 
το σύνολο της αντιπολίτευσης λόγω της 
υπόθεσης της παρακολούθησης του κι-
νητού του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Μόνο «γρατζουνιές»
για τον Κυριάκο 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει βρε-

θεί στο επίκεντρο όλων των επιθέσε-
ων σ άυτό το διάστημα και έχει γίνει 
δέκτης σαφών προσωπικών κριτικών 
έως και ύβρεων δείχνει να διαθέτει 
ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφά-
λαιο που ακόμα και φθορές δεν το 
απομειώνουν σημαντικά. Η δημοφιλία 
του, σύμφωνα με τις έρευνες, βρίσκε-
ται ανάμεσα στο 46.1% και το 48.3% , 
επιδόσεις με τις οποίες είναι μακράν ο 
δημοφιλέστερος πολιτικός ηγέτης στην 
χώρα. Οι δύο έρευνες τον βρίσκουν να 
προηγείται καθαρά στην καταλληλό-
τητα για Πρωθυπουργός με ποσοστά 
42.7% και 49.9% ποσοστά ορατά μεγα-
λύτερα από την εκλογική επιρροή της 
Ν.Δ και τα ποσοστά που εμφανίζει η 
Ν.Δ στην Πρόθεση ψήφου.
Παρακολουθήσεις ναι,
αλλά όχι πρώτη επιλογή  
Η υπόθεση που κυριαρχεί το τελευ-

ταίο διάστημα στην πολιτική αντιπα-
ράθεση, αυτή των υποκλοπών απα-
σχολεί ασφαλώς τμήμα της κοινωνίας, 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λεί την πρώτη επιλογή στα πιο κρίσι-
μα προβλήματα που οι πολίτες ιεραρ-
χούν για την χώρα και την ζωή τους. 
Σίγουρα αυτό το πρόβλημα βρίσκεται 
σε εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση το 
κυρίαρχο που απασχολεί είναι ο «βα-
ρύς χειμώνας», οι τιμές των λογαρια-
σμών  ενέργειας, η ακρίβεια. 

Η υπόθεση των παρακολουθήσε-
ων δεν αλλάζει, δεν τροποποιεί ουσι-
αστικά τους πολιτικούς συσχετισμούς 
αυτή την στιγμή. Σύμφωνα με την 
έρευνα της GPO η Ν.Δ χάνει 1.7% 
στην πρόθεση ψήφου, ενώ σύμφω-
να με την έρευνα της GPO χάνει μό-
λις 0.2%! Τα αποτελέσματα αυτά δεν 
δικαιώνουν όσους διαπιστώνουν ότι 

Μια πολιτική ανάλυση των μέχρι τώρα ερευνών της Κοινής Γνώμης 
που επιβεβαιώνουν το μοναδικό μεταπολιτευτικά δημοσκοπικό

φαινόμενο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που μετά
από τριάντα οκτώ μήνες θητείας και απανωτές κρίσεις κυριαρχεί 

Του: Ζαχαρία Ζούπη*

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης που έχει 
βρεθεί στο επίκεντρο 
όλων των επιθέσεων 
σ άυτό το διάστημα 
και έχει γίνει δέκτης 
προσωπικών κριτικών 
έως και ύβρεων, 
δείχνει να διαθέτει 
ένα πολύ σημαντικό 
πολιτικό κεφάλαιο που 
ακόμα και οι φθορές 
δεν το απομειώνουν 
σημαντικά 

*Ο Ζαχαρία Ζούπης είναι 
Διευθυντής Ερευνών 
της OPINION POLL 
-Πολιτικός Αναλυτής)
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Η υπόθεση που 
κυριαρχεί το τελευταίο 
διάστημα στην πολιτική 
αντιπαράθεση, αυτή των 
υποκλοπών απασχολεί 
τμήμα της κοινωνίας, 
αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελεί 
την πρώτη επιλογή στα 
πιο κρίσιμα προβλήματα 
που οι πολίτες ιεραρχούν 
για την χώρα 
και την ζωή τους

Η ελληνική κοινωνία δοκιμαζόμενη επί δώδεκα 
χρόνια (μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή-οικονομική 
κρίση, επιθετικότητα Τουρκίας) επιθυμεί σταθερή πορεία 
για να ξεπεραστούν οι σκόπελοι και όχι επανάληψη 
πειραμάτων που στέφθηκαν με αποτυχία. 

η «κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, σε 
λαϊκή κατακραυγή ή και σε κατάρρευ-
ση». Αντίθετα δείχνουν μια κυβέρνη-
ση η οποία ελέγχει την κατάσταση και 
που ακόμα και αν πάρουμε τις μέγι-
στες απώλειες από αυτές τις έρευνες 
(της GPO και της MARC)  δέχεται ένα 
λογικό μήνυμα διορθωτικών κινήσεων 
αλλά όχι για «να φύγει».

 
Και η αντιπολίτευση;
Για άλλη μια φορά η επιλογή ατζέντας 
από την αντιπολίτευση, η πολιτική και 
φραστική οξύτητα των επιθέσεων και 

η μονοθεματικότητα της αντιπολιτευτι-
κής τακτικής τους δεν φαίνεται να την 
ωφελούν. 

Σύμφωνα με την έρευνα 
της GPO ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει μόλις 
0.9% και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλα-
γής 1% , ενώ σύμφωνα με την έρευνα 
της MARC τα οφέλη αυτά είναι της τά-
ξης του 0.5% και για τον ΣΥΡΙΖΑ και 
για το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζεται ειδικά 
για το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή η αύξηση εμ-
φανίζεται μετά την μείωση στα ποσο-
στά του κατά 2,5%-3% από τον Ιανου-
άριο μέχρι τον Ιούλιο, παραμένοντας 

σταθερά τρίτο σε δύναμη κόμμα και με 
μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος παρουσιάζει διπλάσιες επιδό-
σεις από το ΠΑΣΟΚ.

Αναγκαία η διαλεύκανση
της υπόθεσης Ανδρουλάκη
Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι πρέ-
πει να υποτιμάται το πολύ σοβαρό θε-
σμικά θέμα της παρακολούθησης του 
κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη για το 
οποίο υπάρχει αδήριτη ανάγκη πλή-
ρους θεσμικής διαλεύκανσης και το 
οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαι-

ρία για μια αντιμετώπιση των όποιων 
διαχρονικών δημοκρατικών ελλειμ-
μάτων. 

Αν αυτά δεν συμβούν, η υπόθεση 
μπορεί και «να κακοφορμήσει» για την 
κυβέρνηση. Θα είναι κρίσιμο λάθος να 
υποτιμηθούν οι εξελίξεις στο συγκε-
κριμένο θέμα στο όνομα της ακινησί-
ας των πολιτικών συσχετισμών σ́ αυτή 
την φάση. Δεν σημαίνει, όμως ταυτό-
χρονα, ότι βρίσκει αποδέκτες η ρητο-
ρική της όξυνσης, η ρητορική περί κιν-
δύνων για την Δημοκρατία από την 
σημερινή Κυβέρνηση ή «εκκολαπτό-
μενης χούντας» και «παρακράτους» και 
διαφόρων τέτοιων κατηγοριών που δι-
ατυπώνονται ειδικά από το κόμμα της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Όλα αυτά, ακόμα και από τους πο-
λίτες που επικρίνουν την κυβέρνηση 
για τους χειρισμούς στην συγκεκριμέ-

νη περίπτωση, αντιμετωπίζονται ως 
δείγμα αντιπολιτευτικής τακτικής χω-
ρίς όρια και δεν γίνονται αποδεκτά, 
μάλλον απωθούν σε μια κοινωνία που 
θεωρεί εμπεδωμένη την Δημοκρατία 
48 χρόνια από την Μεταπολίτευση.

Είναι ταυτόχρονα φανερό, ότι οι 
προτάσεις για «αντιδεξιά μέτωπα» δεν 
αποδίδουν. Αντίθετα φαίνεται να λει-
τουργούν έντονα αντανακλαστικά για 
τη μη επιστροφή σε εποχές πολιτικής 
διακινδύνευσης που ακόμα αμείωτα 
χρεώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της πα-
ρελθούσας διακυβέρνησής του. 

Το συνολικό αφήγημα
Στην εποχή του πολέμου στην Ουκρα-
νία, της γεωστρατηγικής, ενεργειακής 
και οικονομικής ρευστότητας σε παγκό-
σμιο επίπεδο, εποχή κατά την οποία η 
Ελλάδα αντιμετωπίζει και πρόσθετα 
εθνικά προβλήματα, όλα θα κριθούν 
στο επίπεδο των συνολικών αφηγη-
μάτων των κομμάτων, της εμπιστοσύ-
νης για το ποιος μπορεί να πλοηγήσει 
την χώρα σ́ αυτές τις δύσκολες συνθή-
κες και της διασφάλισης πολιτικής στα-
θερότητας. 

Ο ρόλος αυτών των «κριτηρίων», 
για την εκλογική συμπεριφορά ενόψει 
εκλογών, θα ενισχυθεί μέσα στις συν-
θήκες ενός δύσκολου χειμώνα στον 
οποίο τα θέματα του κόστους ενέργει-
ας, των ανατιμήσεων, της οικονομικής 
δυνατότητας των νοικοκυριών, θα δο-
κιμαστούν και θα επιβραβευθούν συ-
γκεκριμένα μέτρα και όχι μια γενικόλο-
γη καταγγελία. 

Η ελληνική κοινωνία δοκιμαζόμε-
νη επί δώδεκα χρόνια (μνημόνια, παν-
δημία, ενεργειακή-οικονομική κρίση, 
επιθετικότητα Τουρκίας) επιθυμεί στα-
θερή πορεία για να ξεπεραστούν οι 
σκόπελοι και όχι επανάληψη πειραμά-
των που στέφθηκαν με αποτυχία. 

Οι προτάσεις για «αντιδεξιά μέτωπα» δεν αποδίδουν. Αντίθετα 
φαίνεται να λειτουργούν έντονα αντανακλαστικά για τη μη επιστροφή 
σε εποχές πολιτικής διακινδύνευσης, που ακόμα αμείωτα χρεώνονται 

στο ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της παρελθούσας διακυβέρνησής του



T
ο καλοκαίρι δεν ήταν 
εύκολο. Στην πολιτι-
κή και παραπολιτική 
πλευρά του θέρους 

αναφέρομαι, διότι ως προς τις δια-
κοπές του καθενός από μας και ως 
προς τα τουριστικά έσοδα για την 
χώρα, μια χαρά πήγε. Πολιτικά 
όμως, οι φωτιές του ήταν τρομα-
κτικές κι ας μην άναψαν στα δάση 
αλλά στα μπατζάκια της κυβέρνη-
σης. Μια απρόσμενη αποκάλυψη 
που ήρθε από το πουθενά ότι το 
τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλά-
κη παρακολουθήθηκε για μήνες 
από την ΕΥΠ, διέλυσε την κυβερ-
νητική άνεση, στρίμωξε για πρώ-
τη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
κι έδωσε στην αντιπολίτευση την 
δυνατότητα να μιλήσει για μέγα 
σκάνδαλο. 

Ακολούθησε η παραίτηση του 
Γρηγόρη Δημητριάδη, του επι-
κεφαλής της ΕΥΠ Παναγιώτη 
Κοντολέων, η συγκρότηση μιας 
Εξεταστικής Επιτροπής και μια 
πρωτοφανής πολιτική πόλωση 
που συνεχίζεται ακάθεκτη. 

Γνωστά πράγματα, δεν χρειάζε-
ται να τα διηγηθώ ξανά με λεπτο-
μέρειες. Εξάλλου είναι πολλοί που 
προβλέπουν ότι η το σήριαλ αυτό 
και η αντιπαράθεση που το συνο-
δεύει, θα μας συντροφεύσουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτός 
είναι ο διακαής πόθος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση 
με την κυβέρνηση που προσπαθεί 
με νύχια και με δόντια (και με χρή-
μα) να αλλάξει την ατζέντα. Προς το 
παρόν δεν τα χει καταφέρει, η πο-
λιτική ζωή του όψιμου καλοκαιριού 
αναλώνεται σ’ έναν σφοδρό καυγά 
γύρω από την παρακολούθηση Αν-
δρουλάκη. Καυγάς που διευρύνεται 
διαρκώς, όπως οι κύκλοι που δημι-
ουργεί η πτώση μιας πέτρας πάνω 
σε μια επιφάνεια ήσυχου νερού. 

Που καταλήξαμε 
Ξεκινήσαμε με την έκπληξη της 
αποκάλυψης, πήγαμε στις πα-

ραιτήσεις, φτάσαμε στην άρνη-
ση Ανδρουλάκη να ενημερωθεί,  
προχωρήσαμε στον διορισμό και-
νούριου διοικητή της ΕΥΠ, περά-
σαμε σε καυστικά δημοσιεύματα 
του ξένου τύπου που από άλλους 
δοξάστηκαν κι από άλλους αμφι-
σβητήθηκαν, πήγαμε στην «απόρ-
ρητη» Εξεταστική που μεταδόθηκε 
ζωντανά, συνεχίσαμε με το μαλλι-
οτράβηγμα των δύο πολιτικών αρ-
χηγών στην συζήτηση της Βουλής 
και καταλήξαμε σε υπερψήφιση 
Εξεταστικής Επιτροπής. Το σήρι-
αλ αυτοτροφοδοτείται αενάως με 
καινούριο υλικό κι αυτό ακριβώς 
είναι που δεν θέλει η κυβέρνηση. 

Στο χρονοντούλαπο
της ιστορίας
Το βασικό ερώτημα δεν είναι τι θα 
βγει από την Εξεταστική Επιτροπή. 
Ξέρουμε από τώρα. Η μοίρα των 
σκανδάλων ή της σκανδαλολογίας 
στην Ελλάδα είναι παγκοίνως και 
διαχρονικά γνωστή. Όταν ξεσπούν 

γίνονται προσάναμμα για πολιτι-
κό μαλλιοτράβηγμα και στην συνέ-
χεια καταχωνιάζονται δίχως ποτέ 
να μπούμε στην ουσία τους. Θυμού-
νται όλοι το Βατοπέδι ως μια υπόθε-
ση που έριξε τον Κώστα Καραμαν-
λή, κανένας δεν θυμάται ότι τελικά 
άπαντες αθωώθηκαν στο δικαστή-
ριο που τελεσίδικα αποφάνθηκε ότι 
δεν υπήρξε σκάνδαλο. Θυμόμαστε 
όλοι μας την πολιτική θύελλα που 
είχε προκαλέσει η Novartis, ελάχι-
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Που βρισκόμαστε; 
Που πάμε;

Το βασικό ερώτημα 
δεν είναι τι θα βγει 
από την Εξεταστική 
Επιτροπή. Ξέρουμε 
από τώρα. Η μοίρα 
των σκανδάλων ή 
της σκανδαλολογίας 
στην Ελλάδα είναι 
παγκοίνως και 
διαχρονικά γνωστή. 
Όταν ξεσπούν 
γίνονται προσάναμμα 
για πολιτικό 
μαλλιοτράβηγμα 
και στην συνέχεια 
καταχωνιάζονται δίχως 
ποτέ να μπούμε στην 
ουσία τους

Του: Δημήτρη Καμπουράκη

Η πολιτική ζωή του όψιμου καλοκαιριού αναλώνεται σ’ έναν σφοδρό καυγά γύρω από 
την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Καυγάς που διευρύνεται διαρκώς, όπως οι κύκλοι 

που δημιουργεί η πτώση μιας πέτρας πάνω σε μια επιφάνεια ήσυχου νερού

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι τα ουρλιαχτά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ
δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοιχη  κοινωνική αποδοκιμασία της.

Λέει ότι οι δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν, αφού η ακρίβεια είναι
πολύ ψηλότερα στα λαϊκά ενδιαφέροντα από τις παρακολουθήσεις



στοι μπορούν πια να σου πουν που 
βρίσκεται η υπόθεση. Το ίδιο θα 
συμβεί και τώρα. Το «σκάνδαλο» 
της παρακολούθησης Ανδρουλάκη 
θα επιτελέσει την αποστολή του, θα 
φέρει τα πολιτικά του αποτελέσματα 
και μετά θα καταχωνιαστεί ημιτελές 
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. 

Οι δημοσκοπήσεις 
Αυτά τα πολιτικά αποτελέσματα εί-
ναι, λοιπόν, το ουσιώδες θέμα. Η 

κυβέρνηση ελπίζει ότι τα ουρλια-
χτά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ 
δεν ανταποκρίνονται σε αντίστοι-
χη  κοινωνική αποδοκιμασία της. 
Λέει ότι οι δημοσκοπήσεις το απο-
δεικνύουν, αφού η ακρίβεια  είναι 
πολύ ψηλότερα στα λαϊκά ενδια-
φέροντα από τις παρακολουθή-
σεις. Αντιθέτως, η αντιπολίτευση 
θέλει να πιστεύει ότι έχει επέλ-
θει καίριο πλήγμα στο στρατόπε-
δο Μητσοτάκη, ενδεχομένως και 
ανήκεστη βλάβη του. Οι δημο-
σκοπήσεις του φθινοπώρου θα 
καταδείξουν εν μέρει τι πραγμα-
τικά συμβαίνει, επί του παρόντος 
ο καθένας μπορεί να διατυμπανί-
ζει ό,τι νομίζει και να προβλέπει 
ό,τι τον συμφέρει. Οι τρεις πρώ-
τες που κυκλοφόρησαν δείχνουν 

ελαφρές απώλειες για το κυβερνη-
τικό στρατόπεδο, επουσιώδη άνο-
δο για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τέ-
λος πάντων δεν καταδεικνύουν 
κάποια θηριώδη ανατροπή. 

Στην σύγκρουση αρχηγών που 
έγινε στην Βουλή πάντως, μπορεί 
η πόλωση να έφτασε σε ακραία ση-
μεία αλλά τουλάχιστον αποσαφη-
νίστηκαν οι πολιτικές γραμμές των 
δύο μονομάχων. Ο κ. Μητσοτάκης 
κατ’ αρχήν αρνείται στον ΣΥΡΙΖΑ 
το ηθικό ανάστημα να κάνει αυτού 
του είδους τον έλεγχο, καθώς επί 
των ημερών του είχαν γίνει σημεία 
και τέρατα που ομολογούν οι ίδιοι 
οι πρώην υπουργοί του. Επί της ου-
σίας της υπόθεσης, θεωρεί την πα-
ρακολούθηση Ανδρουλάκη μια 
πολιτική αστοχία, ένα λάθος. Και 

πιστεύει ότι η απάντηση πρέπει να 
είναι θεσμική, δηλαδή να δημιουρ-
γηθούν δικλείδες ασφαλείας που 
θα αποτρέψουν στο μέλλον παρό-
μοια περιστατικά. Πιστεύει επίσης 
ότι ένα σοβαρό μεν αλλά μεμονω-
μένο τέτοιο περιστατικό εργαλειο-
ποιείται πέραν των ορίων από την 
αντιπολίτευση, για την επίτευξη 
του βασικού της στόχου που είναι 
η πτώση της κυβέρνησης. 
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Στην σύγκρουση 
αρχηγών που έγινε 
στην Βουλή
πάντως, μπορεί
η πόλωση να έφτασε
σε ακραία σημεία 
αλλά τουλάχιστον
αποσαφηνίστηκαν
οι πολιτικές γραμμές 
των δύο μονομάχων
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 θερμός χειμώνας είναι μπροστά μας και δυστυχώς θα έχει μια θέρμη
που δεν θα ζεσταίνει τα σπίτια. Αυτά μάλλον παγωμένα θα μείνουν.
Όσο εμείς εδώ θα λύνουμε τα θέματα δημοκρατίας, το αέριο
και το πετρέλαιο θα συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία. 
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Ο πρωθυπουργός πιστεύ-
ει τέλος ότι διάφορα συμ-
φέροντα εντός και εκτός 

Ελλάδας πατάνε πάνω σ’ αυτή την 
αστοχία και στον πολιτικό τυχοδιω-
κτισμό της αντιπολίτευσης, για να 
ρίξουν την χώρα σε ακυβερνησία, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
εύθραυστη οικονομία μας και για 
τα φλέγοντα εθνικά μας θέματα. Η 
αντίσταση του κ. Μητσοτάκη σ’ όλο 
αυτό κατασκεύασμα (όπως το περι-
γράφει ο ίδιος) είναι να μην υποχω-
ρήσει, αλλά να πάει σε εκλογές στο 
τέλος της τετραετίας.

Η πλειοδοσία
χαρακτηρισμών από Τσίπρα 
Ο κ. Τσίπρας από την πλευρά του 
θεωρεί ότι η χώρα έχει καταληφθεί 
από μια πολιτική συμμορία. Ότι 
δεν υφίσταται δημοκρατία στην 
χώρα, ότι έχει εγκαθιδρυθεί ένα 
καθεστώς (το είπε πολλές φορές) 

το οποίο παρακολουθεί τους πολί-
τες και τους αντιπάλους του, εξαγο-
ράζει τα μέσα ενημέρωσης, τρομο-
κρατεί όσους το αντιστρατεύονται, 
οικειοποιείται το κρατικό χρήμα και 
λειτουργεί δίχως τον παραμικρό πο-
λιτικό ή ηθικό φραγμό. Παρουσιά-
ζει μια τόσο ακραία και δυστοπική 
εικόνα της χώρας, που μπροστά της 
μια κανονική δικτατορία λατινοαμε-
ρικάνικου τύπου θα έμοιαζε με παι-
δική χαρά. Είναι προφανές ότι ο κ. 
Τσίπρας πλειοδοτεί σε χαρακτηρι-
σμούς και κατηγορίες, αλλά αυτό 
πόσο πειστικό είναι για το κεντρώο 

κοινό που θέλει να υποκλέψει από 
την ΝΔ; Είναι κι αυτό ένα ερώτημα.

Και τώρα,τι;
Και τι θα γίνει από δω και πέρα; 
Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιό-
τητα, είναι το ερώτημα του ενός εκα-
τομμυρίου. Το Μαξίμου θεωρεί ότι 
η πόλωση έφτασε στο ανώτατο ση-
μείο της την Παρασκευή στην Βου-
λή, τα επιχειρήματα εξαντλήθηκαν 
και ως εκ τούτου το πράγμα θα απο-
κλιμακωθεί. 
Η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει να 
το κρατήσει στην πρώτη γραμμή της 
επικαιρότητας, μέσα από τις συνε-
δριάσεις της Εξεταστικής που παρά 
τον απόρρητο χαρακτήρα της είναι 
προφανές ότι θα γίνουν σουρωτή-
ρι. Σκοπός του κ. Μητσοτάκη εί-
ναι να φέρει μπροστά την «μεγά-
λη εικόνα» όπως την λέει, δηλαδή 
τους φόβους για εθνική υπονό-
μευση, πολιτική αποσταθεροποίη-

ση, ακυβερνησία, οικονομική ύφε-
ση και ενεργειακή φτώχεια. Κατά 
τον πρωθυπουργό, αυτά τα μεγά-
λα δεν απαντώνται από την διαρκή 
απασχόληση και πόλωση για μια 
παρακολούθηση, όσο λάθος κι αν 
ήταν αυτή. 

Ο... θερμός χειμώνας
Η αντιπολίτευση απ’ την πλευρά 
της, εφόσον θέτει ζήτημα θεσμικής 
εκτροπής και δημοκρατίας, προφα-
νώς θεωρεί όλα τα υπόλοιπα δευτε-
ρεύοντα και αμελητέα. Μια χώρα 
που ταλανίζεται από μια ιδιότυπη 

δικτατορία (κατά την οπτική του 
ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και του ΠΑΣΟΚ), 
πρώτα λύνει αυτό το μέγα ζήτη-
μα και μετά ασχολείται με τα υπό-
λοιπα. Αυτή θα είναι η σύγκρου-
ση των επομένων μηνών, αν ζούμε 
σε μια κανονική χώρα που πρέπει 
ν’ ασχοληθεί με τα πραγματικά της 
προβλήματα ή αν ζούμε σε μια δυ-
στοπική κοινωνία που πρέπει να 
απαλλαγεί απ’ τον καταπιεστή της. 
Και εν τέλει, θα είναι ο ίδιος ο κό-
σμος που θα αποφασίσει τι απ’ τα 
δυο ισχύει και με ποιας ποιότητας 
προβλήματα πρέπει να ασχολη-
θούμε ως κοινωνία. Ο θερμός χει-
μώνας είναι μπροστά μας και δυ-
στυχώς θα έχει μια θέρμη που δεν 
θα ζεσταίνει τα σπίτια. Αυτά μάλ-
λον παγωμένα θα μείνουν. Όσο 
εμείς εδώ θα λύνουμε τα θέματα 
δημοκρατίας, το αέριο και το πε-
τρέλαιο θα συνεχίζουν την ανηφο-
ρική τους πορεία. 
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Τα διάφορα συμφέροντα

Η αντιπολίτευση 
θέλει να πιστεύει ότι 
έχει επέλθει καίριο 

πλήγμα στο στρατόπεδο 
Μητσοτάκη, ενδεχομένως 

και ανήκεστη βλάβη 
του. Οι δημοσκοπήσεις 

του φθινοπώρου θα 
καταδείξουν εν μέρει τι 

πραγματικά συμβαίνει, επί 
του παρόντος ο καθένας 

μπορεί να διατυμπανίζει ό,τι 
νομίζει και να προβλέπει 

ό,τι τον συμφέρει

Που βρισκόμαστε; Που πάμε; ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ.../



“Η 
φον ντερ Λάιεν, η 
πρόεδρός μας, θα 
το παρουσιάσει 
με περισσότερες 

λεπτομέρειες τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
επιβολή πλαφόν στις τιμές της 
ενέργειας στις 14 Σεπτεμβρίου”, 
δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός 
διευθυντής της υπηρεσίας ενέργειας 
της Κομισιόν στη διάρκεια της 
συνεδρίασης της επιτροπής Ενέργειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το ζήτημα της επιβολής πλαφόν 
αλλά και μιας γενικότερης αναδιάρ-
θρωσης της αγοράς ενέργειας, θα βρε-
θεί στο επίκεντρο του Έκτακτου Συμ-
βουλίου των υπουργών Ενέργειας στις 
9 Σεπτεμβρίου. Το πλαφόν στην τιμή 
του αερίου σημαίνει ότι η Ευρώπη συ-
νολικά θα αποφασίσει μια ανώτατη τι-
μή, πάνω από την οποία θα αρνείται να 
αγοράσει το ρωσικό ενεργειακό προϊ-
όν. 

Από την άλλη, μια μέγιστη τιμή 
στην Ευρώπη για φυσικό αέριο και 
ηλεκτρική ενέργεια καθώς και ένα 
«ευρωπαϊκό πλαίσιο» που θα επιτρέπει 
την ανάκτηση «των εξαιρετικών υπερ-
κερδών» του κλάδου της ενέργειας ζη-
τά ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλε-
ξάντερ ντε Κρου.

Ο Αλεξάντερ Ντε Κρου επανέλα-
βε το αίτημά του για ανώτατο όριο στις 
τιμές της ενέργειας. Συγκρίνοντας δε 
την τρέχουσα κρίση με την οικονομι-
κή κρίση του 2008, ανέφερε: «Τι κάνα-
με τότε; Παρεμβαίναμε απευθείας στις 
αγορές». Και σήμερα, τόνισε θα πρέ-
πει να δράσουμε και μάλιστα τώρα. 
«Να παρέμβουμε στην αγορά. Όπως 
το 2008. Με την ανάκτηση του ελέγχου 
της αγοράς και τον καθορισμό μιας μέ-
γιστης τιμής που εμείς, ως Ευρώπη, θέ-
λουμε να πληρώσουμε στη χονδρική 
αγορά. Για φυσικό αέριο και ρεύμα».

Ανυπομονώντας να απεξαρτητο-
ποιηθούμε από το ρωσικό αέριο όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, ο Βέλγος 
πρωθυπουργός επιμένει: «Όταν η αγο-
ρά δεν μπορεί να ηρεμήσει, πρέπει να 
λάβουμε μέτρα για να τη βοηθήσουμε 
να ηρεμήσει. Δεν υπάρχει απλή λύση. 
Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε 
στις αγορές να στραγγίσουν τις οικο-
γένειες και τις επιχειρήσεις μας. Πρέ-
πει να πατήσουμε το κουμπί παύσης 
και να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να 
εξετάσουμε πώς λειτουργούν οι αγο-
ρές μας».

Το Βερολίνο
και η επιβολή πλαφόν 
Το Βερολίνο προτίθεται να εξετάσει 
την επιβολή πλαφόν στην τιμή του 
φυσικού αερίου, όπως γράφουν πολ-

λές ιταλικές εφημερίδες επικαλούμε-
νες ένα γραπτό μήνυμα που έστειλε ο 
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας 
σε ευρωπαίους υπουργούς Ενέργειας.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ έστειλε ένα 
γραπτό μήνυμα σε ευρωπαίους υπουρ-
γούς Ενέργειας επισημαίνοντας ότι το 

Βερολίνο πιθανόν να εξετάσει την επι-
βολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού 
αερίου στις 9 Σεπτεμβρίου που θα 
πραγματοποιηθεί η έκτακτη σύνοδος 
των υπουργών Ενέργειας.

Η πρόταση της Ελλάδας
Επιστολή στους Ευρωπαίους ομολό-
γους του απέστειλε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, παρουσιάζοντας:
l Τον ελληνικό μηχανισμό ανάκτη-
σης υπερεσόδων από τις εταιρείες πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
l Τα χρήματα που έχει ανακτήσει 
η Ελλάδα τις πρώτες 55 ημέρες της 
εφαρμογής του μηχανισμού.
l Την ελληνική πρόταση για έναν μό-
νιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό που απο-
συνδέει τις τιμές φυσικού αερίου από 
αυτές του ρεύματος.

«Η Ελλάδα διαδραματίζει αποφα-
σιστικό ρόλο με συγκεκριμένες προ-
τάσεις για μια κοινή ευρωπαϊκή απά-
ντηση στην αντιμετώπιση της διεθνούς 
ενεργειακής κρίσης» σημείωσε ο κ. 
Σκρέκας.
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Κομισιόν και Βερολίνο υιοθετούν
την πρόταση του Νότου για επιβολή

πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Ενέργεια: Η Ε.Ε. «ξύπνησε» 
και αναζητεί λύση

Η επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν θα παρουσιάσει 

τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την επιβολή 
πλαφόν στις τιμές της 

ενέργειας σε ομιλία της 
στις 14 Σεπτεμβρίου

Οι τιμές ρεύματος για
όλους τους παρόχους
ΔΕΗ: η τελική χρέωση διαμορφώνεται στα 14,9-16,1 λεπτά ανά 
κιλοβατώρα (αρχική τιμή 78,8 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβα-
τώρες και 80 λεπτά για τις επόμενες, μείον 63,9 λεπτά που είναι η 
επιδότηση). Είναι ακριβώς η ίδια τελική χρέωση που ίσχυσε τον 
Αύγουστο, οπότε η αρχική τιμή της ΔΕΗ ήταν 48,6 λεπτά για τις 
πρώτες 500 κιλοβατώρες και 49,8 για τις επόμενες, μείον 33,7 λε-
πτά που ήταν η επιδότηση του Αυγούστου.
Protergia: η αρχική τιμή είναι 78,213 λεπτά ανά κιλοβατώρα 
και μειώνεται στα 14,313 μετά την επιδότηση, έναντι 21,213 σεντς 
που ήταν τον Αύγουστο. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση είναι 
77,855 λεπτά και μειώνεται με την επιδότηση στα 13,955.
Ήρων: η αρχική τιμή στο πρόγραμμα Generous είναι 75 λεπτά 
και διαμορφώνεται στα 60 λεπτά με την έκπτωση συνέπειας (20 
% ή 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα). Έτσι με την αφαίρεση και της επι-
δότησης που είναι 63,9 λεπτά, το τιμολόγιο για τους συνεπείς πε-
λάτες μηδενίζεται (η επιπλέον διαφορά των 3,9 σεντς όπως δι-
ευκρίνισαν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αρμόδιες πηγές της εταιρείας, θα 
αφαιρεθεί από το πάγιο). Είναι αυτονόητο ότι μηδενίζεται μόνο η 
χρέωση της ενέργειας ενώ οι λοιπές χρεώσεις για δίκτυα, ΥΚΩ, 
δημοτικά τέλη κλπ. ισχύουν κανονικά. Η χρέωση στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα τον Αύγουστο ήταν 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
Elpedison: η αρχική τιμή κυμαίνεται από 1,0804 – 1,1344 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα και μειώνεται στα 4,14-9,54 λεπτά μετά την αφαί-
ρεση της επιδότησης και του loyalty pass (0,4 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα) που εφαρμόζει η εταιρεία.
NRG: Αρχική τιμή 74,8-76,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα, μειώνεται 
σε 10,9 – 12,9 λεπτά με την επιδότηση, έναντι 16,2-23,2 λεπτών 
που ήταν η χρέωση για τον Αύγουστο.
Watt+Volt: αρχική τιμή 78,4 λεπτά, μειώνεται σε 14,5 λεπτά με 
την επιδότηση έναντι 28,3 που είναι το οικιακό τιμολόγιο για τον 
Αύγουστο.
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: αρχική τιμή 67,9 λεπτά, μειώνεται σε 4 
λεπτά μετά την επιδότηση και σε 2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους 
συνεπείς πελάτες, έναντι 22,6 – 24,6 λεπτών τον Αύγουστο με και 
χωρίς την έκπτωση συνέπειας αντίστοιχα.
Volterra: αρχική τιμή 77,8 λεπτά, τελική μετά την επιδότηση 13,9 
λεπτά (έναντι 29,3 λεπτών τον Αύγουστο).
Ζενίθ: αρχική τιμή 68,7 λεπτά, τελική 4,8 λεπτά έναντι 21,8 τον 
Αύγουστο.
Volton: αρχική τιμή 98,9 λεπτά (93,96 με έκπτωση συνέπειας), 
μειώνεται σε 35 λεπτά και 30,06 λεπτά αντίστοιχα, από 22,88 λε-
πτά τον Αύγουστο.
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ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Κλιμακώνει τη ρητορική της η Τουρκία απέναντι
στην Ελλάδα αλλά και στο ΝΑΤΟ το οποίο κατηγορεί

για μεροληπτική στάση υπέρ της Αθήνας 

Τουρκικές 
«μπαμπεσιές» 

με S-300 

Ο
τούρκος πρόεδρος, Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντο -
γάν  εγείρει εκ νέου 
το ζήτημα των εξοπλι-

σμών, κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι 
εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά 
στα οπλικά συστήματα που διαθέτει ή 
«απαγορεύει» στην Τουρκία και στην 
Ελλάδα.

Η τουρκική ηγεσία φαίνεται να 
θέλει να τραβήξει κι άλλο το σχοινί 
καθώς το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας ετοιμάζεται να στείλει στη Γενι-
κή Γραμματεία του ΝΑΤΟ αρχεία για 
την υποτιθέμενη παρενόχληση από το 
ρωσικής κατασκευής σύστημα αερά-
μυνας S-300 στα τουρκικά αεροσκά-
φη που εκτελούσαν πτήσεις σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο. Τα ίδια αρ-
χεία αναμένεται να τα παραδώσει και 
στα υπουργεία Άμυνας των χωρών – 
μελών της συμμαχίας.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας ετοιμάζεται να στείλει στη Γενι-
κή Γραμματεία του ΝΑΤΟ αρχεία για 
την παρενόχληση από το ρωσικής κα-
τασκευής σύστημα αεράμυνας S-300 
στα τουρκικά αεροσκάφη που εκτε-
λούσαν πτήσεις σε Αιγαίο και Ανατο-
λική Μεσόγειο. Τα ίδια αρχεία ανα-
μένεται να τα παραδώσει και στα 
υπουργεία Άμυνας των χωρών – με-
λών της συμμαχίας.

«Αυτό που έκανε ο γείτονάς μας, 
που προσπαθεί συνεχώς να αυξήσει 
την ένταση, πρέπει να φανεί, να γί-
νει κατανοητό. Τέτοια φανερή απερι-
σκεψία είναι απαράδεκτη» τονίζει ο 
υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ, 
με τα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν λό-
γο για ασυμβίβαστη με το πνεύμα της 

συμμαχίας ενέργεια από την πλευρά 
της Ελλάδας. 

Η διάψευση της Ελλάδας
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική 
πλευρά έχει προχωρήσει σε πλήρη 
διάψευση των τουρκικών ισχυρισμών. 
Την περασμένη Κυριακή, ελληνικές 
στρατιωτικές πηγές διαβεβαίωναν ότι 
δεν υπήρξε «εγκλωβισμός από τους 
S-300». Οι ίδιες πηγές υπογράμμι-
ζαν ότι «την αναχαίτιση την εκτελούν 
τα μαχητικά αεροσκάφη μας σύμφω-
να με τους Διεθνείς κανόνες κατά πά-
για πρακτική». Ωστόσο, φαίνεται πως 
ο Ερντογάν θέλει να πιέσει τις ΗΠΑ 
για τα F-16, υπόθεση που έχει μείνει 
στη μέση, και έτσι επιλέγει να ανεβά-
σει τους τόνους.

Ο Ερντογάν προσπαθεί 
να «συμψηφίσει» 
τους δικούς του S-400 
και υποστηρίζει ψευδώς 
«λοκάρισμα»  τουρκικών 
μαχητικών από 
το αντιπυραυλικό 
σύστημα που 
είναι εγκατεστημένο 
στην Κρήτη 
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Το ρωσικό αντιπυραυλικό – 
αντιαεροπορικό σύστημα S-300, 
που βρίσκεται εγκατεστημένο 
στην Κρήτη, μας ζήτησαν, έστω 
ανεπισήμως, να το στείλουμε 
στην Ουκρανία. 

Όμως το σύστημα αυτό θεωρεί-
ται από τους επιτελείς απαραίτητο 
για την άμυνα της χώρας μας και ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση να το παρα-
χωρήσουμε στην Ουκρανία, εκτός 
κι αν μας δοθεί ένα παρόμοιο.

Πώς έφτασαν στην Ελλάδα
Μετά από 24 χρόνια εγκατάστασής 
του στην Κρήτη, η Τουρκία ξαφνι-
κά θυμήθηκε τους S-300 και θέλη-
σε ψευδώς να τους… «τεστάρει». Η 
καταγγελία ότι τουρκικά μαχητικά 
F-16 δήθεν εγκλωβίστηκαν από τα 
ραντάρ των S-300  είχε διπλό στόχο:

Πρώτον, να προβάλει το γεγο-
νός ότι όχι μόνον η Τουρκία αλ-
λά και η Ελλάδα διαθέτει ρωσικό 
αντιπυραυλικό σύστημα και μάλι-
στα ενεργό (αφού «λόκαρε» τουρ-
κικά μαχητικά) και δεύτερον θέλη-
σε να καταγγείλει  την Ελλάδα ως 
υπεύθυνη για την πρόκληση εντά-

σεων στην Ανατολική Μεσόγειο και 
στο Αιγαίο.

Υπάρχει μια άγνωστη, σχε-
δόν μυστηριώδης ιστορία για τους 
S-300 που είχαν αγοραστεί από την 
Κύπρο, αλλά λόγω τότε της αντίδρα-
σης της Τουρκίας (γιατί η εμβέλειά 
τους ήταν μεγάλη και η ικανότητά 
τους να εγκλωβίζουν πολλαπλούς 
στόχους επίσης μεγάλη που προ-
καλούσε προβλήματα στην τουρ-
κική άμυνα) και με την «ευχή» των 
Αμερικανών και με σύμφωνη γνώ-
μη των τότε κυβερνήσεων Ελλάδας 
και Κύπρου μεταφέρθηκαν στην 
Κρήτη.

Η πρώτη βολή και
ο έκπληκτος τούρκος
Αυτό το μυστήριο που καλύπτει 
τους (ελληνικούς) S-300, το οποίο 
θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, 
είχε να κάνει τόσο με τη μεταφο-
ρά τους από την Ρωσία στην Κύ-
προ, όσο και από την πρώτη βολή 
που έγινε μπροστά από τον έκπλη-
κτο Τούρκο στρατιωτικό ακόλουθο, 
που μόλις τότε «γνώρισε» από κο-
ντά τους S-300 και ζήτησε να με-

ταφερθεί στην πίσω πλευρά της 
Κρήτης χωρίς  οι S-300 να «βλέ-
πουν»  Αιγαίο ή Τουρκία έστω και 
από απόσταση.

Με τους S-300, στο πεδίο βολής 
της Κρήτης έγινε το 2013 η πρώτη 
και η τελευταία δοκιμαστική βο-
λή. Τότε κλήθηκαν ως παρατηρη-
τές στρατιωτικοί ακόλουθοι των 
χωρών- μελών του ΝΑΤΟ περι-
λαμβανομένου και ενός Τούρκου 
συνταγματάρχη. Ο τότε αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μιχάλης Κω-
σταράκος που είχε την ευθύνη της 
βολής ζήτησε, πριν από την πραγ-
ματοποίηση της βολής, από  Ρώ-
σους ειδικούς να πιστοποιήσουν τα 
βλήματα ότι δεν έχουν λήξει ώστε 
να γίνει με ασφάλεια η βολή: «Δεν 
υπήρχε περίπτωση να γίνει βολή 
εάν τα βλήματα είχαν λήξει, θα ήταν 
εξαιρετικά επικίνδυνο», έλεγε ο τότε 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ρεκόρ κατάρριψης στόχου 
Όντως ήρθαν δύο Ρώσοι τεχνι-
κοί, οι οποίοι, οι φήμες λένε, ότι 
πριν πάνε να ελέγξουν τους S-300 
και να πιστοποιήσουν τα βλήματά 

τους επισκέφθηκαν κρητικές πα-
ραδοσιακές ταβέρνες και τίμησαν 
δεόντως το ρακί. Ουδείς γνωρίζει 
(άλλο ένα μυστήριο) με ποια νη-
φαλιότητα πιστοποίησαν τα βλή-
ματα, αλλά έδωσαν το «Οκ» και 
η βολή έγινε. Η δοκιμαστική βο-
λή  έγραψε τότε ιστορία, αφού ση-
μειώθηκε εγχώριο ρεκόρ εναέριας 
κατάρριψης στόχου σε απόσταση 
30 χλμ. και σε ύψος 2 χλμ.!

Είχε λοιπόν τεράστια επιτυχία, 
τόσο που ανησύχησε τους Τούρ-
κους που ζήτησαν να μεταφερθούν 
οι S-300, δυτικά της χώρας και να 
μην βλέπουν στο Αιγαίο. Αλλά 
υπήρξε παρέμβαση από τους Αμε-
ρικανούς οι οποίοι εγγράφως ανα-
κοίνωσαν ότι η Ελλάδα μπορεί να 
εγκαταστήσει το αμυντικό της αυτό 
σύστημα σε όποια τοποθεσία κρί-
νει κατάλληλη για την άμυνά της. 
Από τότε όμως οι Τούρκοι είχαν 
βάλει στο μάτι τους S-300. 

Η μεταφορά - θρίλερ
Μυστήριο, επίσης, καλύπτει τη με-
ταφορά των S-300 τον Μάρτιο του 
1999 στο λιμάνι του Ηρακλείου. 
Υπήρχε σαφής προειδοποίηση τότε 
ότι υπήρχε κίνδυνος για ξένη επέμ-
βαση προτού φθάσει το S-300 στην 
Κρήτη. Το Γενικό Επιτελείο Εθνι-
κής Άμυνας τότε κατάρτισε απόρρη-
το (πιο απόρρητο δεν γινόταν) σχέ-
διο, με την ονομασία «ΔΙΑΣ», για 
την ασφαλή (και όχι μόνον) άφιξή 
τους στο λιμάνι.

Έπρεπε παράλληλα να υπάρ-
ξει (επίσης κάτω από άκρα μυστι-
κότητα) εκπόνηση σχεδίου για 
την εκπαίδευση του προσωπικού 
σε ένα πρωτόγνωρο σύστημα που 
δεν ανήκε στα οπλικά συστήματα 
του ΝΑΤΟ και που η εκπαίδευση 
θα γινόταν αναγκαστικά σε χώρα 
του ΝΑΤΟ από Ρώσους. Η Τουρ-
κία με την άφιξη της συστοιχίας 
αντέδρασε.

Έστελνε μάλιστα και τότε τα 
φωτογραφικά αεροπλάνα της 
(Phantom) συνοδευόμενα από μα-
χητικά (F-16) να παραβιάζουν τον 
εθνικό εναέριο χώρο και να προ-
σπαθούν να φωτογραφήσουν τους 
S-300. Αλλά και η μεταφορά τους 
από τη Ρωσία έγινε κάτω από μυ-
στηριώδεις συνθήκες. Αφού τα ρω-
σικά αυτά αντιαεροπορικά αντιπυ-
ραυλικά συστήματα δεν πέρασαν 
από τα Δαδρανέλια, αλλά φορτώ-
θηκαν σε τρία φορτηγά πλοία που 
έκαναν το γύρο της Μεσογείου (μέ-
σω Γιβραλτάρ) για να μην τα πά-
ρουν χαμπάρι οι ξένες δυνάμεις.

Η ιστορία στων S-300:
Από την Κύπρο στην Κρήτη με άκρα μυστικότητα   



Ο
Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς 
Γκορμπατσόφ επαινέθηκε 
ευρέως για τον καθοριστι-
κό του ρόλο στον τερματι-

σμό του Ψυχρού Πολέμου, την επέκταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σο-
βιετική Ένωση και την πτώση του Ανα-
τολικού Μπλοκ στην ανατολική και κε-
ντρική Ευρώπη.

γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1931. 
Ήταν Ρώσος πολιτικός και πρώην ηγέ-
της της Σοβιετικής Ένωσης από το 1985 
μέχρι το 1991.

Όταν οι διαδηλώσεις υπέρ της δη-
μοκρατίας σάρωσαν την κομμουνιστι-
κή Ανατολική Ευρώπη, ο Γκορμπα-
τσόφ απέφυγε να καταφύγει στη βία 
– σε αντίθεση με προκατόχους του, που 
είχαν στείλει τανκς για να καταστείλουν 
εξεγέρσεις στην Ουγγαρία το 1956 και 
στην Τσεχοσλοβακία το 1968.

Όμως οι διαδηλώσεις τροφοδότη-
σαν φιλοδοξίες για αυτονομία στις 15 
δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης, η 
οποία διαλύθηκε τα επόμενα δύο χρό-
νια με χαοτικό τρόπο. Ο Γκορμπατσόφ 
πάλεψε μάταια για να αποτρέψει την κα-
τάρρευση της ΕΣΣΔ.

Όταν έγινε γενικός γραμματέας του 
Σοβιετικού Κομμουνιστικό Κόμματος το 
1985, σε ηλικία μόλις 54 ετών, είχε βά-
λει στόχο να εισάγει περιορισμένες πο-
λιτικές και οικονομικές ελευθερίες, αλ-
λά οι μεταρρυθμίσεις του ξέφυγαν από 
τον έλεγχο.

Η πολιτική της «γκλάσνοστ», για τον 
ανοικτό διάλογο με στόχο την επίλυση 
προβλημάτων, επέτρεψε την μέχρι τό-
τε αδιανόητη κριτική στο κόμμα και στο 
κράτος, ενώ ενθάρρυνε τους εθνικιστές 
που άρχισαν να πιέζουν για ανεξαρτησία 
στις δημοκρατίες της Βαλτικής (Λετονία, 
Λιθουανία, Εσθονία) και αλλού.

Πολλοί Ρώσοι δεν συγχώρησαν πο-
τέ τον Γκορμπατσόφ την αναταραχή που 
προκάλεσαν οι μεταρρυθμίσεις του, θε-
ωρώντας πως η επακόλουθη υποβάθμι-
ση του βιοτικού τους επιπέδου ήταν ένα 
«πολύ υψηλό τίμημα» που κλήθηκαν να 
πληρώσουν για τον «εκδημοκρατισμό».

Ο οικονομολόγος Ρουσλάν Γκρίν-
μπεργκ, ο οποίος επισκέφθηκε στις 30 
Ιουνίου τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο 
νοσοκομείο, είχε δηλώσει πρόσφατα 
στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda: 
«Μας χάρισε την ελευθερία, αλλά δεν 
ξέρουμε τι να την κάνουμε».

Oρισμένες από τις πιο αξιοσημεί-
ωτες δηλώσεις του Μιχαήλ Γκορμπα-
τσόφ, του τελευταίου ηγέτη της Σοβιετι-
κής Ένωσης, που πέθανε την Τρίτη σε 
ηλικία 91 ετών.

«Μια μέρα πιαστήκαμε από το 
χέρι και πήγαμε να περπατήσουμε 
το απόγευμα. Και συνεχίσαμε να 
περπατάμε έτσι όλη μας τη ζωή». Για 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
GORBY!

Σε ηλικία 91 ετών, έφυγε από τη ζωή
ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος

ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης

2 Μαρτίου 1931 – 30 Αυγούστου 2022



τη σύζυγό του Ραΐσα, συνέντευξή του στο 
αμερικανικό περιοδικό Vogue, 2013.

«Αυτό είναι άλλο ένα χτύπη-
μα της καμπάνας, μια νέα τρομερή 
προειδοποίηση ότι στην πυρηνική 
εποχή χρειάζεται νέα πολιτική σκέ-
ψη και απαιτούνται νέες πολιτικές». 
Πρώτη δημόσιες δηλώσεις για το δυστύ-
χημα στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγι-
κό σταθμό στο Τσερνόμπιλ (Ουκρανία), 
14η Μαΐου 1986, στη σοβιετική τηλεό-
ραση.

«Κάποια στιγμή, η χώρα άρχισε 
να χάνει την ορμή της, οι δυσκολίες 
και τα ανεπίλυτα προβλήματα άρχι-
σαν να συσσωρεύονται, εμφανίστη-
καν στοιχεία βαλτώματος και άλλα 
φαινόμενα ξένα στον σοσιαλισμό. Κι 
αυτό έπληξε σκληρά την οικονομι-
κή, την κοινωνική, την πολιτισμική 
και την πνευματική ζωή».

«Ανάγκη για αλλαγή υπήρχε για 
πολύ καιρό, στην οικονομία και σε 
άλλα πεδία, αλλά δεν εφαρμόστηκε 
στην πολιτική και πρακτική δουλειά 
του κόμματος και του κράτους». Ομι-
λία στην Κεντρική Επιτροπή του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής 
Ένωσης, Ιανουάριος 1987.

«Για τους πάντες, και πάνω απ’ 
όλα για τις δυο μεγάλες δυνάμεις 
μας, η συμφωνία το κείμενο της 
οποίας είναι πάνω στο τραπέζι προ-
σφέρει, επιτέλους, τη μεγάλη ευ-
καιρία να πάρουμε τον δρόμο που 
οδηγεί μακριά από την απειλή της 
καταστροφής. Είναι καθήκον μας 
να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτή 
την ευκαιρία και να προχωρήσου-
με μαζί προς έναν κόσμο απαλλαγ-
μένο από τα πυρηνικά όπλα, που θα 
είναι καλύτερος για τα παιδιά και 
για τα εγγόνια μας και τα δικά τους 
παιδιά και τα δικά τους εγγόνια (...) 

προς την υπόσχεση της πλήρωσης 
και της πιο ευτυχισμένης ζωής, χω-
ρίς φόβο, και χωρίς την παράλογη 
κατασπατάληση πόρων για όπλα κα-
ταστροφής». Στην τελετή υπογραφής 
της INF (Intermediate-Range Nuclear 
Forces Treaty) με τον αμερικανό πρόε-
δρο Ρόναλντ Ρέιγκαν, 8η Δεκεμβρίου 
1987, στην Ουάσινγκτον.

«Είχαμε μισό εκατομμύριο άν-
δρες εκεί, οπλισμένους μέχρι τα δό-
ντια. Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
όπλων, καλά εκπαιδευμένων στρα-
τιωτών, αρμάτων μάχης, πυρηνι-
κών όπλων. Αν δίναμε τέτοια δια-
ταγή, θα ήταν λάθος, θα οδηγούσε 
σε καταστροφή, θα μπορούσαμε να 
καταλήξουμε στον Τρίτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο». Για την απόφασή του να μη 
διατάξει τον σοβιετικό στρατό να εμπο-
δίσει την πτώση του Τείχους του Βερολί-
νου, συνέντευξη στο καναδικό τηλεοπτι-
κό δίκτυο CBC, 2009.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι βαθιά συ-
γκινημένος, ως άνθρωπος, για την 
απόφαση αυτή, δεν θα θα το κρύ-
ψω. Αλλά αποδέχομαι το βραβείο 
(...) όχι προσωπικά, αλλά ως ανα-
γνώριση της μεγάλης αξίας και της 
τεράστιας σημασίας της σημαντικής 
αποστολής που ονομάζουμε περε-
στρόικα για τη μοίρα όλου του κό-
σμου». Δηλώσεις σε ξένους δημοσι-
ογράφους αφού του απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ ειρήνης, 15η Οκτω-
βρίου 1990.

«Η μοίρα το θέλησε πως όταν 
έγινα αρχηγός του κράτους, ήταν 
ήδη πασιφανές πως κάτι πήγαινε 
στραβά σε αυτή τη χώρα. Είχαμε 
αφθονία στα πάντα: γη, πετρέλαιο, 
αέριο και άλλους φυσικούς πόρους, 
κι ο θεός μας προίκισε με ευφυΐα 
και ταλέντο - και παρ’ όλ’ αυτά ζού-

σαμε πολύ χειρότερα από τον κόσμο 
σε άλλες βιομηχανικές χώρες και το 
χάσμα διαρκώς μεγάλωνε.

Ο λόγος ήταν προφανής ήδη για 
καιρό: η κοινωνία μας ήταν πιασμέ-
νη στην αρπάγη του γραφειοκρατι-
κού συστήματος. Καταδικασμένη να 
υπηρετεί την ιδεολογία και να κου-
βαλάει το βαρύ φορτίο της κούρσας 
των εξοπλισμών, πιεζόταν αφόρη-
τα. Όλες οι προσπάθειες να εφαρμο-
στούν μεταρρυθμίσεις με μισή καρ-
διά, κι έγιναν πολλές, απέτυχαν η 
μια μετά την άλλη. Η χώρα έχανε 
κάθε ελπίδα. Δεν μπορούσαμε να 
συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Έπρεπε 
να αλλάξουμε τα πάντα ριζικά. Για 
αυτόν τον λόγο, ποτέ δεν μετάνιωσα 
που δεν χρησιμοποίησα τη θέση μου 
του Γενικού Γραμματέα απλά για να 
‘βασιλέψω’ για μερικά χρόνια.

Εγκαταλείπω το αξίωμά μου με 
ανησυχία - αλλά και με ελπίδα, με 
πίστη σε εσάς, στη σοφία σας και 
στην πνευματική σας δύναμη. Εί-
μαστε οι κληρονόμοι ενός σπουδαί-
ου πολιτισμού, και η αναζωογόνηση 
και η μεταμόρφωση μας για να απο-
κτήσουμε σύγχρονη και αξιοπρεπή 
ζωή εξαρτάται από όλους και τον κα-
θένα μας». Τελευταία ομιλία με την ιδι-
ότητα του ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, 
25η Δεκεμβρίου 1991.

«Όσον αφορά τη στρατιωτική 
επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία που άρχισε την 24η Φεβρουαρί-
ου, υπογραμμίζουμε την ανάγκη να 
σταματήσουν το ταχύτερο οι εχθρο-
πραξίες και να αρχίσουν άμεσα ει-
ρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Δεν 
υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον 
κόσμο από τις ανθρώπινες ζωές». 
Ανακοίνωση του Ιδρύματος Γκορμπα-
τσόφ, 26η Φεβρουαρίου 2022.
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Οι σταθμοί στην ιστορία του
Oι σημαντικότερες ημερομηνίες του περάσματος από την εξουσία του Μιχα-
ήλ Γκορμπατσόφ, - Aπό την άνοδό του στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του 
Κομμουνιστικού Κόμματος το 1985 ως την παραίτησή του το 1991
1985
11η Μαρτίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, στα 54 του χρόνια, εκλέγεται επικε-
φαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.
15η Οκτωβρίου: Παρουσιάζει το σχέδιό του για την αναδιάρθρωση της οικο-
νομικού και πολιτικού συστήματος της ΕΣΣΔ, την περεστρόικα, πρόταση του 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ το 1979.
1986
26η Απριλίου: Έκρηξη στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Τσερ-
νόμπιλ (Ουκρανία). Η τραγωδία αποκρύπτεται από την κυβέρνηση για αρκε-
τές ημέρες, κάτι που συμβάλει στη μόλυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων 
από τη ραδιενέργεια.
23η Δεκεμβρίου: Επιστρέφει στη Μόσχα ο αντιφρονών νομπελίστας ειρήνης 
Αντρέι Ζαχάροφ έπειτα από επτά χρόνια εξαναγκαστικής εξορίας στο Γκόρκι 
(Νίζνι Νόβγκοροντ).
1987
8η Δεκεμβρίου: Υπογραφή της συνθήκης INF για την εξάλειψη των βαλλι-
στικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς στην Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια της 
τρίτης συνόδου κορυφής του Ρόναλντ Ρέιγκαν και του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
1988
7η Δεκεμβρίου: Στη Νέα Υόρκη, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακοινώνει στον 
ΟΗΕ ότι η ΕΣΣΔ θα μειώσει μονομερώς κατά 500.000 άνδρες τις δυνάμεις της 
στην ανατολική Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό τμήμα της ΕΣΣΔ.
1989
15η Φεβρουαρίου: Ολοκληρώνεται η αποχώρηση των σοβιετικών στρατευ-
μάτων από το Αφγανιστάν, έπειτα από δέκα χρόνια πολέμου.
16η Μαΐου: Σύνοδος κορυφής στο Πεκίνο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ με τον 
κινέζο πρόεδρο Ντενγκ Σιαοπίνγκ, επισφράγιση της εξομάλυνσης των διμερών 
σχέσεων έπειτα από 30 χρόνια.
12η-15η Ιουνίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, έπειτα από τη θριαμβευτική υπο-
δοχή του στη Βόννη (ΓΛΔ), δηλώνει πως το Τείχος θα πέσει όταν «εξαφανι-
στούν οι συνθήκες που το γέννησαν».
7η Οκτωβρίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, στο ανατολικό Βερολίνο, λέει ενώ-
πιον του ανατολικογερμανού ηγέτη Έρικ Χόνεκερ πως «όποιος καθυστερεί τι-
μωρείται από τη ζωή».
9η Νοεμβρίου: Το Τείχος πέφτει.
1η Δεκεμβρίου: Ιστορική συνάντηση με τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β .́
1990
11η Μαρτίου: Η Λιθουανία ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της από την ΕΣΣΔ. 
Την 13η Ιανουαρίου 1991, σοβιετικά άρματα μπαίνουν στο Βίλνιους (14 νεκροί 
και 700 τραυματίες).
15η Μαρτίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται για πέντε χρόνια πρόεδρος 
της ΕΣΣΔ, θέση που μόλις δημιουργείται.
16η Ιουλίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο δυτικογερμανός καγκελάριος Χέλ-
μουτ Κολ συμφωνούν για μια Γερμανία ενωμένη, κυρίαρχη και ελεύθερη να 
ενταχθεί στο NATO.
15η Οκτωβρίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ βραβεύεται με Νόμπελ ειρήνης.
1991
12η Ιουνίου: Ο Μπόρις Γέλτσιν εκλέγεται πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας.
31η Ιουλίου: Υπογράφεται στη Μόσχα η συνθήκη START, η πρώτη συμφω-
νία για τη μείωση των στρατηγικών πυρηνικών οπλοστασίων των ΗΠΑ και 
της ΕΣΣΔ.
19η/21η Αυγούστου: Αποτυχημένο πραξικόπημα συντηρητικών εναντίον 
του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος βρίσκεται στην Κριμαία. Η απόπειρα αυ-
τή οδηγεί στη διάλυση του κομμουνιστικού κόμματος και επιταχύνει την απο-
σύνθεση της ΕΣΣΔ.
8η Δεκεμβρίου: Στο Μινσκ, οι πρόεδροι της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και 
της Ουκρανίας διαπιστώνουν πως η Σοβιετική Ένωση «δεν υπάρχει πλέον».
25η Δεκεμβρίου: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανακοινώνει πως παραιτείται από 
το αξίωμα του προέδρου της ΕΣΣΔ.
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Μ 
πορεί ο επικεφαλής 
της «Εκκλησίας των 
Εθνών» Χαράλα-
μπος Τσακωνίδης, 

να συνελήφθη μετά τα όσα ήρθαν 
στο φως της δημοσιότητας για τις 
πρακτικές των εξορκισμών και τη 
λειτουργία της αίρεσης, ωστόσο 
φαίνεται πως είναι αποφασισμένος 

να συνεχίσει τη δράση του, αμέσως 
μετά την αποφυλάκισή του.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε 
το έργο του Κυρίου όπως το κάνα-
με τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελ-
λάδα. Το καλό δεν είναι αρκετό, 
γιατί το καλύτερο έρχεται», δήλω-
σε ο επικεφαλής της «Εκκλησίας 
των Εθνών».

 «Η αιτία της σύλληψης του εί-
ναι ότι το όνομα του Ιησού Χριστού 
κηρύχθηκε με δύναμη που σώζει, 
θεραπεύει και ελευθερώνει και αυ-
τό έκανε τον διάβολο και τους πρά-
κτορές του να αρχίσουν να ωρύο-
νται σε όλα τα εθνικά κανάλια της 
Ελλάδος και σε όλες τις εφημερί-
δες», αναφέρει η «Εκκλησία των 

Εθνών», σχολιάζοντας τη σύλλη-
ψη του Χαράλαμπου Τσακωνίδη.

Κλειστός λόγω εργασιών
ο χώρος των εξορκισμών
Ο χώρος που γίνονταν οι τελε-
τές εξορκισμού και οι «λειτουργί-
ες» της αίρεσης σφραγίστηκε από 
τους αστυνομικούς το μεσημέρι 
του Σαββάτου, καθώς δεν είχε κα-
μία άδεια λειτουργίας, ωστόσο η 
«Εκκλησία των Εθνών» δεν φαί-
νεται να σταματά τη δράση της και 
δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει και 

Wiseman Harry
Ο… εξορκιστής

Χαράλαμπος Τσακωνίδης

Η “Εκκλησία των Εθνών” και ο σάλος από
τους εξορκισμούς στη Θεσσαλονίκη 

«Θα συνεχίσουμε 
να κάνουμε το 
έργο του Κυρίου 
όπως το κάναμε 
τα τελευταία 
7 χρόνια στην 
Ελλάδα. Το καλό 
δεν είναι αρκετό, 
γιατί το καλύτερο 
έρχεται», δήλωσε 
ο επικεφαλής της 
«Εκκλησίας των 
Εθνών».

FOCUS/
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Οι πρωτοφανείς εξορκισμοί που έλαβαν χώρα σε τρεις διαδοχικές εκδηλώσεις 
στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και οι μαρτυρίες Θείων 
θεραπειών από ανθρώπους από κάθε γωνία της Ελλάδος και ολοκλήρου του κόσμου, 
σε κοινή θέα όλων, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εξόργισαν τους Ιερείς άλλων 
Χριστιανικών Εκκλησιών και δογμάτων, ψυχιάτρους, δημοσιογράφους και πολιτικούς.

να… προσφέρει στον κόσμο. Σύμ-
φωνα με τους υπεύθυνους της «Εκ-
κλησίας των Εθνών» ο χώρος που 
γίνονταν οι εξορκισμοί θα παρα-
μείνει κλειστός για κάποιο διάστη-
μα, εξαιτίας κατασκευαστικών ερ-
γασιών.

«Δεν μπορεί να σταματήσει»
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής 
της οργάνωσης και «άνθρωπος του 
Θεού», Χάρης Τσακωνίδης υπο-
γράμμισε ότι δεν νιώθει ότι πρέπει 
να μετανιώσει για κάτι και δηλώνει 
έτοιμος να συνεχίσει το έργο του.

«Θα συνεχίσει κανονικά η «εκ-
κλησία», δεν μπορεί να σταματή-
σει για κανέναν λόγο» υποστήρι-
ξε ο ίδιος.

Παράλληλα, εξέφρασε το πα-
ράπονό του για το γεγονός ότι η 
αίρεσή του αντιμετωπίστηκε αρ-
νητικά από τα κανάλια. «Λυπά-
μαι πολύ που δεν έδειξαν τίποτα 
από όλα αυτά που συζητήσαμε. 
Το μόνο πράγμα που σας ενδιέφε-
ρε ήταν τα χρήματα και οι δωρεές, 

άρα δεν έχω κάτι άλλο να πω μαζί 
τους» σημείωσε.

Eναντίον πάντων 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
ση η “Εκκλησία των Εθνών”, 
που δημοσιεύε τα ι  σ το site 
της scoanthessalonica.org υπεύθυ-
νοι για την σύλληψη του καθώς και 
ενός ακόμα στενού του συνεργάτη 
το μεσημέρι του περασμένου Σαβ-
βάτου στην πλατεία Αριστοτέλους 
την ώρα που έκαναν σε μέλη τους 
εξορκισμό, δεν είναι άλλοι από την 
Ελληνική Κυβέρνηση, τους ιερείς 
και τους ψυχιάτρους που εξοργίστη-
καν με τις “Θείες” θεραπείες του, 
που στόχο έχουν την καταπολέμη-
ση του διαβόλου:

« Αγ α π η τ ο ί  Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί 
αδελφοί μας, Οι εξελίξεις των τε-
λευταίων ωρών είναι ραγδαίες, 
καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση δι-
έταξε τη σύλληψη του πατέρα Χα-
ράλαμπου, γνωστού στο εξωτε-
ρικό και ως Wiseman Harry. Η 
σύλληψη έλαβε χώρα, το Σάββα-

το 27/08/2022 περί τις 15:00 μ.μ. Η 
αιτία της σύλληψης του είναι ότι το 
όνομα του Ιησού Χριστού κηρύχθη-
κε με δύναμη που σώζει, θεραπεύ-
ει και ελευθερώνει, και αυτό έκανε 
τον διάβολο και τους πράκτορες του 
να αρχίσουν να ωρύονται σε όλα τα 
εθνικά κανάλια της Ελλάδος και σε 
όλες τις εφημερίδες.

Οι πρωτοφανείς εξορκισμοί 
που έλαβαν χώρα σε τρεις διαδο-
χικές εκδηλώσεις στην πλατεία 
Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, και οι μαρτυρίες Θείων 
θεραπειών από ανθρώπους από 
κάθε γωνία της Ελλάδος και ολο-
κλήρου του κόσμου, σε κοινή θέα 
όλων, στο όνομα του Ιησού Χρι-
στού, εξόργισαν τους Ιερείς άλλων 
Χριστιανικών Εκκλησιών και δογ-
μάτων, ψυχιάτρους, δημοσιογρά-
φους και πολιτικούς.

Επί πολλές συνεχόμενες ημέ-
ρες, τα θαυμάσια έργα του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού έπαιζαν και παί-
ζουν ασταμάτητα σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Μόνο που 
αντί να δοξάζουν τον Θεό για τα με-
γαλεία και τα θαυμάσιά Του, περι-
γελούν το Θείο έργο Του και μει-
ώνουν τη Θεία ενέργειά Του να 
θεραπεύει ασθένειες, να ελευθε-
ρώνει τους δαιμονισμένους και να 
αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων 
προς το καλύτερο.

Το ίδιο που έκαναν και σε άλ-
λες εποχές όλοι αυτοί που εναντι-
ώνονταν στο Θείο έργο του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού, στο έργο των 
Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων 

της Εκκλησίας και των φωτισμέ-
νων απλών ιερέων.

Οι αφορμές για τη σύλληψη του 
Πατέρα Χαράλαμπου και ενός εκ 
των στενών συνεργατών του, κ. Δη-
μητρίου Παναπακίδη, ήταν ότι λει-
τουργούσε υπό τη διαχείριση και 
ευθύνη του Ευκτήριο Χώρο Προ-
σευχής χωρίς την προβλεπόμενη 
άδεια από την αρμόδια αρχή. Η 
πραγματικότητα όμως περί αυτού 
του θέματος είναι ότι εδώ και πολύ 
καιρό ο Ιερός Ναός της Εκκλησίας 
δεν λειτουργούσε λόγω κατασκευ-
αστικών έργων. Για αυτό, όπως θα 
είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης της Εκκλησίας μας, οι συνα-
θροίσεις γινόντουσαν εδώ και μή-
νες στο βουνό της προσευχής και 
έπειτα εκδηλώσεις έλαβαν χώρα 
στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα του πατέρα Χαρά-
λαμπου προς όλους τους πιστούς 
της Χριστιανοσύνης όλων των δογ-
μάτων είναι το εξής: «Δεν υπάρχει 
δούλος μεγαλύτερος από τον Κύ-
ριο του! Αν εμένα έθεσαν υπό δι-
ωγμό, θα θέσουν υπό διωγμό και 
εσάς» (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 
15:20). Χαίρομαι και πανηγυρίζω 
που με αξίωσε ο Θεός να συλλη-
φθώ και να οδηγηθώ στα κρατη-
τήρια της Αστυνομίας για χάρη του 
ονόματος του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού! Προσεύχομαι για όλους 
εσάς που ταλαντεύεστε στην πίστη 
σας να αγρυπνείτε και να προσεύ-
χεστε για να μην πέσετε σε πειρα-
σμό διότι ζούμε σε χαλεπούς και-

ρούς, καθώς ο κόσμος αγάπησε 
περισσότερο το σκοτάδι παρά το 
φως του Θεού. Σας ευχαριστώ 
όλους για τις προσευχές σας και τη 
στήριξή σας σε αυτές τις δύσκολες 
ώρες. Και να θυμάστε πάντα ότι το 
καλό δεν είναι αρκετό, αλλά το κα-
λύτερο έρχεται! Ο Θεός μαζί μας!»

Ποιος ήταν ο ιδρυτής 
Στο site της “Εκκλησίας των 
Εθνών” μεταξύ άλλων γίνεται 
αναφορά στον ιδρυτή της, τον 
Temitope Balogun Joshua από 
την Νιγηρία, ο οποίος απεβίωσε 
το 2021 και θεωρούνταν μεγάλος 
προφήτης, αλλά κι εκείνος που μύ-
ησε στα πιστεύω του τον Χαράλα-
μπο Τσακωνίδη. Ήταν εκείνος μά-
λιστα που του έμαθε να κάνει στα 
μέλη της “Εκκλησίας” τους εξορκι-
σμούς τους οποίους έχουν καταγρά-
ψει και σε αρκετά βίντεο.

Ιδρυτής ήταν ο 
Temitope Balogun 
Joshua από την 
Νιγηρία, ο οποίος 
απεβίωσε το 2021 
και θεωρούνταν 
μεγάλος 
προφήτης, αλλά κι 
εκείνος που μύησε 
στα πιστεύω του 
τον Τσακωνίδη
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του Πέτρου Κουβάτσου

Την ικανοποίηση του για τα έργα που 
προχώρησαν στη Μεταμόρφωση κατά 
την περίοδο του καλοκαιριού εξέφρασε 
ο δήμαρχος Στράτος Σαραούδας. Μά-
λιστα υπογράμμισε ότι «το φετινό καλο-
καίρι θα το θυμόμαστε με τόσα πολλά 
και τόσα μεγάλα έργα που γίνονται στην 
πόλη μας».

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, ο φωτι-
σμός LED μπαίνει σε όλη τη Μεταμόρ-
φωση, τρία σχολεία αναβαθμίζονται 
ενεργειακά (1ο Λύκειο, 1 Γυμνάσιο και 
1ο Δημοτικό) ενώ το 2ο Λύκειο παρα-
δίδεται σύντομα. Στάθηκε, επίσης, και 
στα έργα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, 
για τα οποία επισήμανε ότι προχωρούν 
με γοργούς ρυθμούς, ενώ πρόσθεσε ότι 

συνεχίζονται και οι πεζοδρομήσεις.
«Και είναι μόνο η αρχή, αν αναλο-

γιστούμε τη συνέχεια… Αυτά που ξεκι-
νούν και όσα έρχονται», τόνισε ο δήμαρ-
χος και πρόσθεσε: «Μπροστά ωστόσο 
στα μεγάλα έργα, δεν πρέπει να ξεχνά-
με και τα μικρότερης κλίμακας, τα οποία 
γίνονται σε όλη την πόλη, όπως ο εκσυγ-
χρονισμός και η τοποθέτηση αυτόματου 
συστήματος ποτίσματος και μάλιστα για 
μια ακόμη φορά με χρηματοδότηση από 
την Περιφέρεια. Ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό έργο που έχουμε ανάγκη και το οποίο 
συνδυάζεται με την συντήρηση και ανά-
δειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου, ένα 
δίκτυο που μόνο ο Δήμος Μεταμόρφω-
σης αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί».

Ώρα για “λίφτινγκ”
στη Λ. Καλαμακίου 

Ξεκίνησε η διαδικασία για την 
ανάδειξη εργολάβου που θα εκτε-
λέσει το έργο ασφαλτόστρωσης 
της λεωφόρου Καλαμακίου. Σύμ-
φωνα με τον δήμαρχο Αλίμου, 
Ανδρέα Κονδύλη, θα γίνει πλή-
ρης ανακατασκευή της λεωφό-
ρου, από την Θουκυδίδου έως την 
Ταξιαρχών, όπου υπάρχουν πολλά 
προβλήματα με τις καθιζήσεις. Τα 
προβλήματα έχουν προκαλέσει ερ-

γολάβοι εταιρειών κοινής ωφέλει-
ας και τηλεπικοινωνιών που έσκα-
βαν το δρόμο και μετά κάλυπταν τις 
τρύπες όπως - όπως.

Η καθυστέρηση της ασφαλτό-
στρωσης, οφείλεται σύμφωνα με 
τον δήμαρχο, σε γραφειοκρατικά 
θέματα. Αρχικά είχε αποφασιστεί 
να γίνει σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια αλλά ο δήμος θα εκτελέ-
σει μόνος του το έργο.

Θα σβήσουν τα φώτα οι δήμοι το Χειμώνα; 

Ένα Καλοκαίρι γεμάτο έργα στη Μεταμόρφωση 

Ξεκινά το νέο 
αντιπλημμυρικό 
έργο στην Αν. 
Λεκάνη των Άνω 
Λιοσίων
Το νέο αντιπλημμυρικό έργο που 
θα “θωρακίσει” περαιτέρω την Ανα-
τολική Λεκάνη των Άνω Λιοσίων 
(Δροσούπολη, Λεφάντω και Άγιο Γε-
ώργιο) βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης εργασίας που είχε ο Δήμαρ-
χος Φυλής Χρήστος Παππούς με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 
Λευτέρη Κοσμόπουλο στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Φυλής. Το έργο 
αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, κα-
θώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση 
με τον ανάδοχο, μετά τις συντονισμέ-
νες ενέργειες Δήμου και Περιφέρειας 
που είχαν ως αποτέλεσμα η διαδικα-
σία  να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς.

Το έργο αφορά στην κατασκευή 
διαφόρων ειδών αγωγών ομβρίων 
και φρεατίων υδροσυλλογής επί των 
οδών Πηνειού, Καραϊσκάκη και Αι-
γαίου Πελάγους, καθώς και επί της 
οδού Πίνδου, με παράλληλη ανακα-
τασκευή του οδοστρώματος και των 
πεζοδρομίων. Χρήστος Παππούς και 
Λευτέρης Κοσμόπουλος συζήτησαν 
επίσης για τα υπόλοιπα έργα που εκτε-
λεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης της Περιφέρεια Αττικής.

Σ
τις δυσοίωνες προβλέ-
ψεις για έναν δύσκο-
λο ενεργειακά χειμώνα 
και τις προσπάθειες των 

Δήμων να βρουν λύσεις εξοικονό-
μησης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου. Παράλληλα έκανε λόγο και 
για πιο μακροπρόθεσμες, βιώσι-
μες λύσεις που θα έπρεπε να είχαν 
υλοποιηθεί αρκετά χρόνια πριν.

Ο κ. Παπαστεργίου υπο-
γράμμισε πως ο χειμώνας που 
έρχεται αναμφισβήτητα θα είναι 
ένας ενεργειακά δύσκολος χει-
μώνας. Παρότι οι επιδοτήσεις 
που ανακοινώθηκαν είναι ση-
μαντικές, λίγο αφορούν τους Δή-
μους και τις ΔΕΥΑ, αφού πολ-
λές παροχές τους είναι πάνω από 
35kVA και συνεπώς είναι εκτός 
επιδότησης.

Οι Δήμοι όπως είπε, χρει-
άζονται στήριξη, γιατί άμεσες, 

ανέξοδες και μαγικές λύσεις δεν 
υπάρχουν. Τόνισε πως πρέπει να 
προσπαθήσουμε όλοι.

Σε ότι αφορά τους Δήμους ο 
κ. Παπαστεργίου σημείωσε πως 
τα μέτρα που μπορούν να παρ-

θούν άμεσα και μεσοπρόθεσμα 
απ’ αυτούς είναι:

– Μείωση της κατανάλωσης. 
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφε-
ρε ότι οι Δήμοι προφανώς μπο-
ρούν να εξοικονομήσουν πόρους 

από τον κλιματισμό και τον δια-
κοσμητικό φωτισμό σε δημόσια 
κτίρια και αξιοθέατα. Ωστόσο τα 
πράγματα δεν είναι εύκολα ως 
προς τον οδοφωτισμό, όπου μια 
μείωση 10% θα μπορούσε να δη-
μιουργήσει ζητήματα ασφάλειας 
των πολιτών. Εξίσου σημαντικό, 
ανέφερε, είναι και το νομικό κε-
νό που υπάρχει για την ευθύνη 
των αιρετών οι οποίοι ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να εγκληθούν για 
οποιοδήποτε ατύχημα δυνητικά 
συμβεί σε σημεία με ανεπαρκή 
φωτισμό.

– Να νομοθετηθεί άμεσα η 
δυνατότητα σε όλους τους δή-
μους και σε αυτούς χωρίς πιστο-
ληπτική ικανότητα, να προχω-
ρήσουν σε σύναψη δανείων για 
έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 

– Να δοθεί η δυνατότητα 
στους δήμους να προχωρήσουν 
σε έργα ΑΠΕ.



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ TODAY  PRESSFR
EEΣάββατο 3 & Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

19ΕΝ ΔΗΜΩ/
Γ. Πατούλης: «Με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με αυξημένο κατά 
54% προϋπολογισμό, ανοίγει μια νέα σελίδα για την Αττική

Κριτική για τους παιδικούς
σταθμούς στην Αγία Παρασκευή 
Σκληρή κριτική στον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά ασκεί η 
δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή» με επικεφαλής τον Γ. Οικονόμου, σημειώνοντας 
ότι «100 βρέφη και νήπια δεν θα απορροφηθούν από τους υπάρχοντες παιδικούς 
σταθμούς» και συμπληρώνει «η παράταξή μας είχε προβλέψει ότι το κλείσιμο του 
παιδικού σταθμού επί της οδού Τρωάδος θα είχε ως αποτέλεσμα πολλά βρέφη 
και νήπια να μείνουν εκτός δομών την προσεχή σχολική χρονιά. Στην πρόσφατη 
συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ έγινε γνωστό ότι 100 βρέφη και νήπια δεν μπορούν να 
απορροφηθούν στους υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς της πόλης μας. Αποδείχθηκε 
λοιπόν ότι ο δήμαρχος αυθαίρετα και χωρίς επίσημα στοιχεία ισχυρίζονταν ότι τα 
παιδιά θα καλυφθούν από άλλους υπάρχοντες σταθμούς. Επιπλέον, ο ίδιος κόμπαζε 
για τους νέους παιδικούς σταθμούς στα Πευκάκια και στην περιοχή του Τσακού (στη 
θέση του κοινωνικού μαγειρείου της οδού Ρόδων). 
Φαίνεται όμως ότι έριχνε στάχτη στα μάτια των δημοτών, αφού αυτές οι δομές δεν θα 
είναι έτοιμες την τρέχουσα περίοδο, αλλά από τον Σεπτέμβριο του 2023 και μετά. Έτσι, 
για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη, κανένας προγραμματισμός 
και καμία ανησυχία για τους φορολογούμενους συνδημότες μας, γονείς, που τα παιδιά 
τους μένουν εκτός 
παιδικών σταθμών. 
Την κατηφόρα 
των αστοχιών της 
δημοτικής αρχής 
και του δημάρχου, 
είναι λυπηρό να 
την πληρώνουν 
για άλλη μία φορά 
τα παιδιά και οι 
δημότες».

Πάνε Βιέννη οι άνεργοι 
του Δήμου Ν. Σμύρνης 

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε το 
Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2021-2027. Το Πρόγραμμα, συνολικού 
προϋπολογισμού 1,617 Δις Ευρώ, υποβλήθηκε αρχικά 
τον Οκτώβριο του 2021 και μετά από διαπραγμάτευση 
με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
έλαβε την έγκριση της Επιτρόπου Eliza Ferreira, αρμόδι-
ας για την πολιτική της Συνοχής, τη Δευτέρα 29/8/2022 
(επισυνάπτεται η σχετική απόφαση).

Αυξημένος κατά 54%
ο προϋπολογισμός
Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει προϋ-
πολογισμό αυξημένο κατά 54% σε σχέση με την τρέχου-
σα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ οι βασικοί 
πυλώνες χρηματοδότησης είναι:
l 200 εκ. ευρώ για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματι-
κότητας, της έρευνας και της καινοτομίας
l 330 εκ. € για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλ-
λαγή
l 130 εκ. € για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δί-
κτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

l 650 εκ. € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, 
τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την 
κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρό-
νοιας
l 290 εκ. € για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμέ-
νων χωρικών επενδύσεων

Με αφορμή αυτή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, ο Πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μια διαδικασία που 
ξεκίνησε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στις αρχές 
του 2020, καταλήγει σε ένα ευτυχές αποτέλεσμα, που 
δεν είναι άλλο από την η έγκριση του Προγράμματος 
μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έγκριση αυτή έρ-
χεται σε μια πολύ κρίσιμη και σημαντική για τη Χώρα 
και την Αττική περίοδο. Το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας 
Αττικής για την περίοδο 2021-2027 χαρακτηρίζεται από 
πληθώρα καινοτόμων δράσεων στήριξης των επιχειρή-
σεων, της κοινωνίας και των πολιτών που μπορούν να 
οδηγήσουν την Αττική μας σε μια βιώσιμη, έξυπνη και 
δίκαιη ανάπτυξη.

Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους συντελεστές αυτής 
της επιτυχίας και συγκεκριμένα τη διαχειριστική αρχή, 
τα στελέχη της και τον Προϊστάμενο της. Θέλω επίσης 

να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία και τις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που ήταν 
αρωγοί στη δύσκολη διαδικασία διαπραγμάτευσης με 
τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Τέλος θέλω να ευ-
χαριστήσω τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα στελέχη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα την Επίτρο-
πο Eliza Ferreira, που έδωσαν το «πράσινο φως» για 
την έγκριση αυτού του φιλόδοξου και ελπιδοφόρου για 
το μέλλον της Αττικής Προγράμματος. Μια νέα σελίδα 
άνοιξε για την Περιφέρεια Αττικής».

Οι φοιτητές του 
Δήμου Διονύσου 
έχουν... πακέτο
Ψηφίστηκε, κατά τη 18η συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, η έγκριση 
υλοποίησης του προγράμματος «Πάμε 
πακέτο», μετά από τη σχετική εισήγηση 
της εντεταλμένης συμβούλου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Δομών Υγείας Γεωργίας 
Κριεμάδη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε 
πόλεις της επαρχίας. Ειδικότερα προβλέπει 
την τακτική μηνιαία διανομή τροφίμων και 
προϊόντων πρώτης ανάγκης στους φοιτητές 
και τις οικογένειές τους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Για την υλοποίηση του 
προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει 
να στέλνουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 
τους μαζί με την αίτηση στο email: 
lagadinou@dionysos.gr έως και τη Δευτέρα 
26/9/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης καλεί άνεργους νέους ηλικίας 18-
30 ετών να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος προκει-
μένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ο Δήμος Νέας Σμύρνη συμμε-
τέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CeNEET, το οποίο περι-
λαμβάνει ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στη 
δικτύωση της νεολαίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δί-
κτυα οργανώνουν διασυνοριακές ανταλλαγές και προω-
θούν προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρουν 
ευκαιρίες κατάρτισης σε νέους από όλη την Ευρώπη. Στό-
χος του CeNEET είναι να ενθαρρύνει και να παράσχει τα 
εφόδια στους νέους, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της 
κυκλικής οικονομίας και πρακτικές, όπως της επαναχρησι-
μοποίησης, επισκευής, ανακύκλωσης κ.λπ., ώστε όχι μόνο 
να βρουν απασχόληση, αλλά και να δραστηριοποιηθούν σε 
περιβαλλοντικά βιώσιμες εργασιακές πρακτικές και ευκαι-
ρίες, που θα ανακύψουν τα επόμενα χρόνια.

«Στόχος μας η βι-
ώσιμη και δίκαιη 
ανάπτυξη με την 
υλοποίηση και-
νοτόμων δράσε-
ων   στήριξης των 
επιχειρήσεων, 
της κοινωνίας και 
των πολιτών»
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Η
Διευθύνουσα Σύμβου-
λος του Οργανισμού 
Λιμένος Ραφήνας, Δέ-
σποινα Γκικάκη,  Πολι-

τικός μηχανικός με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Διοίκηση λιμένων, 
αναφέρει ότι το λιμάνι της Ραφή-
νας, του δεύτερου πιο πολυσύ-
χναστου λιμανιού της Αττικής με-
γαλύτερου λιμένα της χώρας σε 
επιβατική κίνηση, με πάνω από 
2 εκατ. περίπου επιβάτες ετησίως 
(στοιχεία 2019), συγκέντρωνε πά-
ντοτε το ενδιαφέρον των ακτοπλό-
ων, αφού το τουριστικό ενδιαφέ-
ρον για τα πιο δημοφιλή νησία της 
χώρας, η απόσταση προς τις Κυ-
κλάδες, η εγγύτητα με τον εθνικό 
αερολιμένα και την πρωτεύουσα 
της χώρας, είναι ιδιαίτερα σηματι-
κοί παράγοντες.

Προσθέτει ότι ο Οργανι-
σμός διαχειρίζεται δυο λιμάνια 
της  Αττικής, το λιμάνι της Ραφήνας 
και της Αγίας Μαρίνας Μαραθώνα 
με μοναδική λιμενική δραστηριό-
τητα την ακτοπλοΐα. Για το λόγο αυ-
τό, το 80% των εσόδων του προέρ-
χονται  από την επιβατική κίνηση.

Η κ.Γκικάκη κάνει λόγο για ση-
μαντικές προοπτικές στην ανάπτυ-
ξη των υπηρεσιών του λιμανιού 
της Ραφήνας, μετά από δύο χρό-
νια πανδημίας, επισημαίνοντας ότι 
το 2021 σε σχέση με το 2020, ήταν 
μια καλή χρονιά για τον Οργανι-
σμό  αφού η επιβατική κίνηση αυ-
ξήθηκε κατά 42,7% σε σχέση με το 
2020, ενώ η φετινή θερινή σεζόν 
πλησιάζει τα αποτελέσματα της επι-
βατικής κίνησης του 2019!

Αναφέρει ότι ο Οργανισμός 

Λιμένα Ραφήνας με τη σημαντική 
συνεργασία και του Προέδρου της 
Σπύρου Χρυσοφώτη, κατάφερε με 
πολύ δουλειά και σωστή διαχείρι-
ση να πετύχει ξανά κερδοφορία, 
το ισοζύγιο της οικονομικής χρή-
σης του 2021 βγήκε θετικό, ξεπερ-
νώντας ακόμα και τον στόχο κατά 
4,53% και τα χρηματικά διαθέσιμα 

αυξήθηκαν κατά 70,35% σε σχέ-
ση με το 2020 και κατά 189% με το 
2019, παρά την οικονομική κρίση 
που προκάλεσαι η πανδημία του 
covid-19.

Μaster Plan
Στο αναθεωρημένο στρατη-
γικό σχεδιασμό του λιμανιού 
(master plan) που έχει υποβληθεί 
ήδη στην ΕΣΑΛ έχουν ενταχθεί 
τα βασικά έργα υποδομής και δι-
ασύνδεσης του λιμένα με τον προ-
αστιακό και την Αττική οδό, ενώ 
έχει υποβληθεί προς έγκριση στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων του Λιμένα.

Στο  master  plan  αναφέρει 
εξάλλου ότι περιλαμβάνεται η δη-
μιουργία μιας μικρής Μαρίνας 
σκαφών αναψυχής η οποία θα 
προσδώσει προστιθέμενη αξία 
τόσο στο λιμάνι όσο και στην πό-

λη της Ραφήνας για μικρά σκάφη 
στην οποία όμως θα μπορούν να 
προσδένουν και μεγαλύτερα του-
ριστικά, αλλά και η κατασκευή λι-
μενικών έργων προστασίας του 
λιμένα με σκοπό τον ασφαλή ελλι-
μενισμό των πλοίων που θα κλεί-
σει το λιμάνι με είσοδο από το νό-
το για να μπορούν να δένουν με 
ασφάλεια όλα τα επιβατηγά οχη-
ματαγωγά πλοία και τα ταχύπλοα, 
αφού όταν υπάρχουν ισχυροί άνε-
μοι η κατάσταση είναι δύσκολη.

Επίσης έχει χωροθετηθεί υδα-
τοδρόμιο στο λιμάνι της Αγ.Μαρί-
νας και για το οποίο αναμένεται η 
τελική αδειοδότησή του.

Η κ.Γκικάκη τονίζει ότι οι απο-
λήξεις και των δύο μεγάλων ση-
μαντικών έργων του προαστια-
κού και τη Αττικής Οδού που είναι 
υπογειοποιημένα από ένα ση-
μείο και μετά και καταλήγουν μέ-
σα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, 

ΛΙΜΆΝΙ ΡΆΦΉΝΆΣ
Στόχος της Διοίκησης του ΟΛΡ 
είναι η ανάπτυξη ταυτόχρονα 
με την έλευση της Άττικής 
οδού και του Προαστιακού

του Γιώργου Γκόντζου

Η κ. Γκικάκη μας 
ενημέρωσε ότι αυτά 
είναι μόνο η αρχή ενώ 
ταυτόχρονα πρόκειται 
άμεσα να υλοποιηθούν 
και άλλα έργα που θα 
αλλάξουν εντελώς την 
εικόνα του λιμένα!



θα εκτοξεύσουν τις παρεχόμενες 
ακτοπλοϊκές υπηρεσίες και θα 
αποσυμφωρίσουν την πόλη από 
την κίνηση.

Σε τροχιά ηλεκτροδότησης
πλοίων το 2ο επιβατικό
λιμάνι της χώρας
Μας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση την έγκριση χρηματοδότη-
σης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την εκπόνηση και ολοκλήρωση τε-
χνικών μελετών για την κατασκευή 
4 σημείων ηλεκτροδότησης επιβατι-
κών πλοίων (gold irpning) στον λι-
μένα Ραφήνας.

Το cold ironing, το λεγόμενο σύ-
στημα λήψης ενέργειας από εγκα-
ταστάσεις της ξηράς, στοχεύει στην 
προστασία του περιβάλλοντος με 
τη μείωση των εκπομπών διοξειδί-
ου του θείου και άλλων καυσαερίων 
που παράγει το πλοίο κατά τη λει-
τουργία του τη χρονική διάρκεια που 

παραμένει ελλιμενισμένο στο λιμά-
νι. Επίσης, συμβάλλει στη μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμων από τα 
ίδια τα πλοία. 

Πρόκειται για τον ευρωπα-
ϊκό μηχανισμό χρηματοδότη-
σης Connecting  Europe Facility 2014-
2020 (βασικό χρηματοδοτικό μέσο 
της ΕΕ για την προώθηση της ανά-
πτυξης, της απασχόλησης και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω στο-
χευμένων επενδύσεων σε υποδο-
μές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο), στον 
οποίο ο ΟΛΡ συμμετείχε με την 
πρόταση για το project EALING: 
European flagship Action for 
coLd ironING in ports. Στην πρό-
ταση συμμετείχε ο Λιμένας Ραφή-
νας, ο Πειραιάς και άλλα 14 Ευ-
ρωπαϊκά λιμάνια της Βουλγαρίας, 
Ιρλανδίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, 
Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Στόχος αυτής της δραστηριό-
τητας είναι η διεξαγωγή τεχνικών 

μελετών για την υποδομή ηλε-
κτροδότησης, που απαιτείται για 
τα θαλάσσια λιμάνια του Διευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ). Σύμφωνα με την ενερ-
γειακή πολιτική της ΕΕ, έως το 
2025 τα θαλάσσια λιμάνια ΔΕΔ-Μ 
θα καταστούν πρωτογενείς κατα-
ναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
εξυπηρετούν ηλεκτρικά μέσα με-
ταφοράς, όπως ηλεκτρικά σκάφη 

και, ως εκ τούτου, την απαιτούμενη 
υποδομή για την προμήθεια ηλε-
κτρικού ρεύματος στα πλοία.

Στα  π λα ίσ ια  του  έ ργου 
EALING, μελετάται η εγκατάστα-
ση τεσσάρων σημείων ηλεκτρικής 
διασύνδεσης ξηράς-πλοίου, με 
σκοπό την απ’ ευθείας τροφοδότη-
ση με ηλεκτρική ισχύ από την ξη-
ρά, των πλοίων που εξυπηρετού-
νται στο λιμένα της Ραφήνας. 

Οι υποσταθμοί τροφοδότησης 
OPS (On-shore Power Supply) 
εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν 
δυτικά του λιμένος και εκτός της 
περιοχής στάθμευσης των οχημά-
των (pin: OPS substation). H τρο-
φοδότηση των παραπάνω τεσσά-
ρων θέσεων θα υλοποιηθεί με 
υπόγεια καλώδια, τα οποία θα ει-
σαχθούν σε χάνδακα ο οποίος θα 
εκτείνεται από τον Υ/Σ τροφοδό-
τησης έως το εκάστοτε σημείο δι-
ασύνδεσης.

Ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου μπροστά
από τον Παλαιό Λιμένα! 
Ακόμα ένα μεγάλο έργο που προ-
ετοιμάζει η παρούσα Διοίκηση της 
Διευθύνουσας Συμβούλου Δέ-
σποινας Γκικάκη και του Προέ-
δρου της ΟΛΡ ΑΕ Σπύρου Χρυ-
σοφώτη, είναι η ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου του Παλαι-
ού Λιμένα Ραφήνας, ένα μεγάλο 
έργο που θα αφήσει ιστορία και θα 
αλλάξει άρδην την όψη του λιμένα. 
Πρόκειται για την ανάπλαση των 

προσόψεων-περγκολών των κατα-
στημάτων και του παραλιακού με-
τώπου στην είσοδο του λιμένα Ρα-
φήνας, μπροστά από τον Παλαιό 
Λιμένα. Έτοιμη η Αρχιτεκτονική 
μελέτη ενώ η Διοίκηση είναι στη 
διαδικασία εξασφάλισης όλων των 
απαιτούμενων εγκρίσεων για την 
υλοποίηση αυτού του μεγάλου έρ-
γου που θα αλλάξει ριζικά την ει-
κόνα της περιοχής και θα προσδώ-
σει προστιθέμενη αξία στην πόλη 
της Ραφήνας.

Το κτηριακό συγκρότημα που, 
αναπτύσσεται ως ένα ενιαίο μέ-
τωπο κατά μήκος της προβλήτας 
αποτελούμενο από μικρές δομι-
κές μονάδες με κοινά τυπολογικά 
χαρακτηριστικά, η νέα σχεδιαστι-
κή προσέγγιση αφορά σε μία ενι-
αία κατασκευή, με επαναλαμβα-
νόμενες τυπολογικά μονάδες, που 
θα αναπτυχθεί παράλληλα με το 
κτηριακό συγκρότημα, στην ζώνη 
των ημιυπαίθριων χώρων, επιτυγ-
χάνοντας μια οπτική εκκαθάριση 
και ενοποίηση της ζώνης, και ταυ-
τόχρονα επιτρέποντας να γίνει ξα-
νά αντιληπτό το υφιστάμενο κτη-
ριακό συγκρότημα ως μία ενιαία 
επιμήκης δομή. 

Η νέα δομή θα είναι μία ελα-
φριά μεταλλική κατασκευή, με ναυ-
τικές αναφορές, στο λευκό χρώ-
μα,στα ιστία και στα πανιά των 
ιστιοπλοϊκών σκαφών και θα λει-
τουργεί ως ένα ελαφρύ,  «διάφανο» 
στέγαστρο, μπροστά από το υπάρ-
χον κτηριακό συγκρότημα.
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Δείτε σε αποκλειστικότητα για πρώτη φορά 
την μακέτα που εξασφαλίσαμε από την Αρχιτεκτονική
μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.



Μ
ε τη θετική ψήφο της 
ΝΔ ψηφίσθηκε το σχέ-
διο νόμου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την «Εξυγίανση των 
Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες δι-
ατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και 
κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
και εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια 
για συζήτηση και ψήφιση.

ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και 
Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν, όπως 
και στις τρείς προηγούμενες συνεδριά-
σεις της Επιτροπής, να τοποθετηθούν 
στην Ολομέλεια, ενώ ΚΚΕ και ΜέΡΑ 
25 επέμειναν στην καταψήφισή του.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης, κατά την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας του 
σχεδίου νόμου στην Επιτροπή και απα-
ντώντας στις παρατηρήσεις των βου-
λευτών της Αντιπολίτευσης ξεκαθάρισε 
πως με την παρούσα νομοθετική πρω-
τοβουλία «δεν παρέχεται οποιαδήπο-
τε λευκή εξουσιοδότηση στον Υπουρ-
γό επί του σχεδίου εξυγίανσης που έχει 
υποβάλλει ο επενδυτής». Αυτό που πα-
ρέχεται με αυτό το σχέδιο νόμου είναι η 
συναίνεση της Βουλής, γιατί έχει μεγά-
λα κουρέματα χρεών προς το Δημόσιο, 
να εξουσιοδοτηθεί ο εκάστοτε Υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εκ-
προσωπήσει συνολικά το δημόσιο για 
τις απαιτήσεις που υπάρχουν στο Δικα-
στήριο που στο τέλος θα κρίνει περί της 
βιωσιμότητας ή όχι του σχεδίου εξυγί-
ανσης του Ναυπηγείου Ελευσίνας που 
έχει υποβάλει ο επενδυτής.

Επισήμανε ότι στην διαδικασία του 
πτωχευτικού νόμου, η οποία ακολου-
θείται μέχρι κεραίας, οι εργαζόμενοι 
ως βασικοί πιστωτές για τις απαιτήσεις 
τους θα πρέπει να πάνε να υπογρά-
ψουν ότι συναινούν με αυτό το σχέδιο, 
σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να 
προχωρήσει η διαδικασία. Η συναίνε-
ση των εργαζομένων αποδεικνύει πως 

αυτό το σχέδιο εξυγίανσης είναι προς 
το συμφέρον τους, αλλιώς δεν θα συ-
ναινέσουν στο δικαστήριο. Επίσης, 
στον φάκελο που θα καταθέσει ο επεν-
δυτής στο δικαστήριο υπάρχει επιστο-
λή σχετικά με τα κατ’ αρχήν 102 εκατ. 
ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης της 
επένδυσης από την αμερικανική ανα-
πτυξιακή τράπεζα DFC. Εάν δεν υπάρ-
χει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση το 
δικαστήριο δεν μπορεί να εγκρίνει ένα 
σχέδιο εξυγίανσης, αυτό είναι δεσμευ-
τικό του νόμου.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν 
έχει καμία αντίρρηση και δεσμεύεται 
πολιτικά, πως όταν οριστικοποιηθεί το 
σχέδιο εξυγίανσης του Ναυπηγείου 
Ελευσίνας και πριν την κατάθεση στο 
δικαστήριο να ενημερώσει την Επι-
τροπή για να το γνωρίζει και η Βου-
λή . Επανέλαβε πως στο νομοσχέδιο 
δεν μπορεί να συμπεριληφθεί οποιο-
δήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο σχετι-

κά με το σχέδιο εξυγίανσης του επεν-
δυτή, καθώς κάτι τέτοιο θα τορπίλιζε 
την διαδικασία του πτωχευτικού νό-
μου που έχει δρομολογηθεί και έχει 
λάβει την πρώτη θετική γνωμοδότηση 
της «DIGICOM».

Υπογράμμισε πως το σχέδιο πά-
νω στο οποίο εργάστηκε η Κυβέρνη-
ση ήταν η βιωσιμότητα και η ανάπτυ-
ξη του Ναυπηγείου να μην βασίζεται 
αποκλειστικά στα προγράμματα του 
Πολεμικού Ναυτικού, όπως είχε γίνει 
σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελ-
θόν και αυτό οδήγησε σε μεγάλες ζη-
μιές τόσο στο ΠΝ όσο και στο ίδιο το 
ναυπηγείο, αλλά να γίνει καταρχήν ένα 
ανταγωνιστικό ναυπηγείο που θα διεκ-
δικήσει μερίδιο από την διεθνή εμπορι-
κή ναυτιλιακή αγορά. Το παράδειγμα 
της ναυπηγείου της Σύρου, παρατή-
ρησε ο κ. Γεωργιάδης, ανέδειξε ότι τα 
ελληνικά ναυπηγεία μπορεί να είναι 
ανταγωνιστικά σε διεθνές εμπορικό 

επίπεδο, καθώς πέρυσι έφτασε να έχει 
τζίρο 34 εκατ. ευρώ που συγκριτικά με 
το μέγεθός του είναι πολύ μεγάλος.

Ερωτηθείς, σχετικά με το πρόσφα-
το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για τα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας από τον κ. Σπα-
νόπουλο, απάντησε πως αυτό «εκδη-
λώθηκε πολύ καθυστερημένα εάν και 
είχε άπειρες ευκαιρίες, εκτός διαδικα-
σίας και κυρίως χωρίς σχέδιο». Ση-
μείωσε πως η διαδικασία εξεύρεσης 
επενδυτή ξεκίνησε από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ και από τότε και μέ-
χρι την ολοκλήρωση της δημόσια δι-
αβούλευσης του σχεδίου εξυγίανσης 
της ΟΝΥΧ, σε καμία απ’ όλες αυτές τις 
φάσεις, δεν είχε εκδηλώσει κανένα εν-
διαφέρον. Παρατήρησε πως ο κ. Σπα-
νόπουλος στην επιστολή που του έχει 
στείλει αυτό που λέει είναι να γίνει δια-
γωνισμός, αλλά αυτό δεν μπορεί να γί-
νει γιατί τα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι 
ιδιωτική εταιρεία άρα πάμε με τις διαδι-

κασίες του πτωχευτικού νόμου. Για να 
γίνει διαγωνισμός το Ναυπηγείο θα 
πρέπει να κλείσει, να διαγραφούν τα 
χρέη και άρα και τα χρέη στους εργα-
ζόμενους και να πάμε σε προσφορές με 
άγνωστη τύχη.

Ο υπουργός, επίσης, ανέφερε πως 
ο κ. Σπανόπουλος του ζήτησε να του 
δώσει τα οικονομικά στοιχεία και το 
σχέδιο εξυγίανσης που έχει πληρώ-
σει και καταρτίσει η ΟΝΥΧ κάτι που 
δεν έχει και δεν είναι ιδιοκτησία του 
Υπουργείου, αλλά του επενδυτή. Ο κ. 
Γεωργιάδης, γνωστοποίησε πως στην 
επιστολή που έστειλε στον κ. Σπανό-
πουλο του αναφέρει πως «αν θέλε-
τε πραγματικά να ασχοληθείτε με την 
Ελευσίνα, να πάτε τώρα και να μαζέ-
ψετε τα οικονομικά στοιχεία της, για να 
μας κάνετε πρόταση».

 Ο υπουργός, επισήμανε ότι υπήρ-
ξε ένας γόνιμος κοινοβουλευτικός δι-
άλογος στην Επιτροπή και υιοθέτησε 
πολλές προτάσεις που έγιναν από την 
Αντιπολίτευση.
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NΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Νέα εποχή βιώσιμης λύσης

Άδωνις Γεωργιάδης: 
Η ανάπτυξη του 
ναυπηγείου να μην 
βασίζεται αποκλειστικά 
στα προγράμματα του 
Πολεμικού Ναυτικού, όπως 
στο παρελθόν και οδήγησε 
σε μεγάλες ζημιές αλλά να 
γίνει ανταγωνιστικό που 
θα διεκδικήσει μερίδιο 
από την διεθνή εμπορική 
ναυτιλιακή αγορά

Το παράδειγμα της ναυπηγείου της Σύρου ανέδειξε ότι τα ελληνικά 
«καρνάγια» μπορεί να είναι ανταγωνιστικά
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Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ για 5 έργα
συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ

Σ
την προκήρυξη των διαγωνισμών ΣΔΙΤ 
για πέντε έργα συνολικού προϋπολογι-
σμού 1,2 δις. ευρώ προχώρησε το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκει-

ται για δύο έργα φραγμάτων, δύο οδικά έργα καθώς 
και την ανάδειξη Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης 
του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:
«Λειτουργία/Συντήρηση του Δικτύου του Μετρό 
Θεσσαλονίκης
Στο έργο περιλαμβάνεται η συντήρηση των σταθμών, 
των σηράγγων καθώς και του τροχαίου υλικού, ενώ 
αφορά τη βασική γραμμή και την επέκταση προς Κα-
λαμαριά.

Προϋπολογισμός του έργου είναι 292 εκ. € και η 
διάρκεια του ΣΔΙΤ είναι συνολικά 12 χρόνια. Σημει-
ώνεται ότι, η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΔΙΤ εξα-
σφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με 
τον κίνδυνο διαθεσιμότητας των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών να μεταφέρεται στον ΙΦΣ, χωρίς ευθύνη και 
πρόσθετο κόστος σε βάρος του Δημοσίου.
«Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Ανα-
βάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – 
Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη 
Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του 
τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού - Έδεσσας»
Το έργο με προϋπολογισμό 358.8 εκ. €, περιλαμβά-
νει την αναβάθμιση τριών τμημάτων του οδικού άξο-
να Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (ειδικότερα στο κομμά-
τι Αξιού ποταμού – Έδεσσα) καθώς και την λειτουργία 
και συντήρηση.

Αναμένεται να συμβάλλει στη στην αναβάθμιση 

της ασφάλειας των οδικών υποδομών της κεντρικής 
Μακεδονίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων και επισκεπτών. Σημαντική θα είναι, επίσης, η 
βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας και πρόσβα-
σης στο διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αλ-
λά και σε μικρά περιφερειακά αεροδρόμια (π.χ. Κο-
ζάνης, Καστοριάς).
«Κάθετος Άξονας Δράμα
– Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)»
Το έργο αφορά την κατασκευή, λειτουργία και συντή-
ρηση της αναβάθμισης της Εθνικής Οδού Δράμας – 
Αμφίπολης, είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση 
τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή 
εντελώς νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος 
από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη, και από Μαυρο-
λεύκη σε Δράμα συνολικού μήκους 43 χλμ. Ο προϋ-
πολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200,4 εκ. €, ενώ 
με τον αναβαθμισμένο οδικό άξονα, ο χρόνος διαδρο-
μής αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά 30 περί-
που λεπτά για τα επιβατικά και κατά 45 περίπου λεπτά 
για τα βαρέα οχήματα.

«Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρ-
σάλων  (στη θέση Παλιοδερλί), δικτύων διανο-
μής νερού και λοιπών συνοδών έργων»
Αντικείμενο του έργου, προϋπολογισμού 185,5 εκ. €, 
αποτελεί μεταξύ άλλων, η κατασκευή:
l του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα σε θέση πε-
ρίπου 5χλμ ανατολικά της κοινότητας Σκοπιάς, θέση 
Παλιοδερλί. Το φράγμα θα είναι λιθόρριπτο με αργι-
λικό πυρήνα, ύψους 77μ, μήκους στέψης 850μ, ταμι-
ευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων 

κυβικών μέτρων και επιφάνεια λίμνης 5.000 στρεμ-
μάτων περίπου
l έργα προσαγωγής του νερού του ταμιευτήρα, 
για την άρδευση γεωργικής γης συνολικής έκτασης 
107.500στρ..
l έργα για την ύδρευση της πόλης των Φαρσάλων 
και 31 οικισμών της περιοχής Φαρσάλων.

Το έργο θα παρέχει, επιπλέον, νερό ύδρευσης 
άριστης ποιότητας στα Φάρσαλα και μια σειρά άλ-
λων οικισμών της περιοχής, πληθυσμού περίπου 
10.000 κατοίκων.
l «Έργα αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού του 
Ταυρωνίτη Ποταμού ΠΕ Χανίων Κρήτης

Πρόκειται για ένα αίτημα δεκαετιών για την άρ-
δευση γεωργικών εκτάσεων μεγάλης απόδοσης, 
όπως η υψηλή ζώνη Πλατανιά και περιοχές της Δυτι-
κής Κισάμου Χανίων, εξοικονομώντας νερό για άλ-
λες χρήσεις, όπως η ύδρευση οικισμών και τουριστι-
κών εγκαταστάσεων.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνε-
ται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή:
l του Φράγματος Ντεριανού (θέση Παπαδιανών) επί 
του παραπόταμου Ντεριανού του ποταμού Ταυρωνίτη 
και των συνοδών τεχνικών έργων,
l του Φράγματος Σεμπρωνιώτη επί του ομώνυμου 
παραπόταμου του ποταμού Ταυρωνίτη και των συνο-
δών τεχνικών έργων,
l της συνδετήριας σήραγγας των δύο δημιουργούμε-
νων ταμιευτήρων, για τη μεταφορά νερών από τον τα-
μιευτήρα του Φρ. Σεμπρωνιώτη προς τον ταμιευτήρα 
του Φρ. Ντεριανού, Ο προϋπολογισμός του έργου εί-
ναι 215,4 εκ. ευρώ.

Κ. Καραμανλής:
Δουλεύουμε για
την ανάπτυξη και
υπηρετούμε το
δημόσιο συμφέρον
O Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, κ. Κώστας Καραμανλής δήλω-
σε: «Από την αρχή της κυβερνητικής 
μας θητείας, στο Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών, είχαμε καταστή-
σει σαφές ότι ενθαρρύνουμε τα έργα 
ΣΔΙΤ. Και για να απορροφήσουμε 
τους κοινοτικούς πόρους,  αλλά και 
για να αξιοποιήσουμε, προς όφελος 
όλων, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
του ιδιωτικού τομέα, ώστε να δώσου-
με λύσεις στα προβλήματα, με μικρά 
και μεγάλα έργα υποδομών σε όλη τη 
χώρα. Με την προκήρυξη των διαγω-
νισμών ΣΔΙΤ για πέντε νέα έργα συνο-
λικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, 
προάγουμε την καινοτομία, δουλεύου-
με για την ανάπτυξη και υπηρετούμε 
το δημόσιο συμφέρον. Οι συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, δεν 
αποτελούν για εμάς μόνο ένα επιπλέον 
χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά και μία 
συνειδητή πολιτική επιλογή στρατηγι-
κής ως προς την υλοποίηση των έργων. 
Απόδειξη όλων αυτών είναι ότι προω-
θούμε 20 έργα ΣΔΙΤ συνολικού προ-
ϋπολογισμού πάνω από 4 δισ. ευρώ. 
Χωρίς δογματισμούς και ιδεοληψίες, 
προχωράμε στην υλοποίηση μικρών 
και μεγάλων έργων που αντιμετωπί-
ζουν σημαντικά προβλήματα και βελ-
τιώνουν την ποιότητα ζωής των πολι-
τών, τονώνουν τις τοπικές οικονομίες 
ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην ενί-
σχυση της εθνικής οικονομίας μας. Πα-
ρά τις αντιξοότητες και τις έκτακτες πε-
ριστάσεις που βιώνουμε, συνεχίζουμε 
απερίσπαστοι το έργο μας».

Γιώργος Καραγιάννης: Σημαντικό ορόσημο ως προς
την επιλογή μας να προχωρήσουμε με διαγωνισμούς ΣΔΙΤ
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, 
κ. Γιώργος Καραγιάννης δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα σημαντικό 
ορόσημο ως προς την επιλογή μας 
να προχωρήσουμε με διαγωνισμούς 
ΣΔΙΤ χρήσιμα έργα, που θα είναι για 
πολλά χρόνια καλοσυντηρημένα και 

λειτουργικά. Κινηθήκαμε με ταχύτη-
τα και μέσα σε περίπου 2 μήνες από 
την έγκριση των διαγωνισμών από τη 
Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, προ-
χωράμε στην προκήρυξή τους. Τα πέ-
ντε έργα συνολικού προϋπολογισμού 
άνω του 1 δισ. ευρώ πρόκειται να ανα-
ζωογονήσουν τις τοπικές οικονομί-

ες, να ενισχύσουν την ανάπτυξη και 
να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια.  
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών υλοποιούμε έργα ΣΔΙΤ προϋ-
πολογισμού άνω των 4 δισ. ευρώ αξι-
οποιώντας με διαφάνεια και χωρίς 
αγκυλώσεις ένα σημαντικό χρηματο-
δοτικό εργαλείο».

«Πατάνε γκάζι» με έργα

Κ. Καραμανλής και Γιώργος 
Καραγιάννης προκήρυξαν σημαντικά 

έργα σε όλη την Ελλάδα 
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Γερμανοί με 57%, Βρετανοί με 32%, Πολωνοί με 21% και Δανοί με 15%
οι τουρίστες που φτάνουν στο νησί – Ακολουθούν Ιταλοί και Γάλλοι 

Α
λλαγές στο προφίλ των 
τουριστών που επισκέ-
πτονται την Κρήτη, μέσω 
του αεροδρομίου «Ιωάν-

νης Δασκαλογιάννης» των Χανίων, 
καταγράφουν τα πρώτα αποτελέσμα-
τα έρευνας στο αεροδρόμιο της πόλης.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν 
την αύξηση της κίνησης στο αεροδρό-
μιο, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 
2022, σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ-
νας που έγινε σε δείγμα 1.400 ατόμων 
στο αεροδρόμιο Χανίων η φετινή αύ-
ξηση, σε σχέση με το 2019, καταγρά-
φεται από κύριες εθνικότητες, όπως εί-
ναι οι Γερμανοί με 57%, Βρετανοί με 
32%, Πολωνοί με 21% και Δανοί με 
15%.

Στην έρευνα καταγράφεται επί-
σης, η αύξηση των Ιταλών και Γάλ-
λων με ποσοστά 223% και 90% αντί-
στοιχα. Αντίθετα, σημαντικές είναι οι 
μειώσεις των Αυστριακών με 29% και 
Κυπρίων, Βέλγων και Ολλανδών με 
ποσοστά κοντά στο 15%, ενώ ανησυ-

χητικές είναι πτώσεις των αφίξεων που 
καταγράφουν οι Νορβηγοί με 30% και 
Σουηδοί με 26%, οδηγώντας σε μια 
συνολική μείωση των Σκανδιναβών 
τουριστών κατά 12% τη φετινή χρο-
νιά σε σχέση με το 2019. Έτσι, ενώ το 
διάστημα 2013-2019, το ποσοστό των 
Σκανδιναβών ήταν γύρω στο 50% επί 
του συνολικού ποσοστού αφίξεων, φέ-
τος το ποσοστό διαμορφώνεται κοντά 
στο 40%.

Συγκριτικά με τα προηγούμενα 
έτη, προ εποχής κορονοϊού, φέτος κα-
ταγράφεται αυξημένο το ποσοστό των 
αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτο-
νται τη Δυτική Κρήτη για πρώτη φορά, 
κυρίως λόγω της μειωμένης έλευσης 
Νορβηγών και Σουηδών τουριστών, 
που παραδοσιακά είναι αυτοί που προ-

τιμάνε να ξαναεπισκέπτονται τον συ-
γκεκριμένο προορισμό, με πάνω από 
τους μισούς αλλοδαπούς τουρίστες να 
επισκέπτονται τη Δυτική Κρήτη για 
πρώτη φορά. 

Αύξηση του εισοδήματος
Ο μέσος όρος του εισοδηματικού τους 
επιπέδου κυμαίνεται μεταξύ της κλί-
μακας 70.000-80.000 ευρώ, όταν το 
2019 κυμαινόταν σε χαμηλότερα επί-
πεδα μεταξύ 45.000 - 60.000 ευρώ. 
Αυτή η αύξηση του εισοδήματος οφεί-
λεται στο γεγονός ότι έρχονται περισ-
σότεροι τουρίστες από Ηνωμένο Βα-
σίλειο και Γερμανία, αλλά και από την 
ιδιαίτερη αύξηση αλλοδαπών του-
ριστών που προέρχονται από χώρες 
της Αμερικής, Καναδά και Αυστραλί-

ας, οι οποίοι είναι και πολύ υψηλού ει-
σοδηματικού προφίλ. Φέτος καταγρά-
φεται αύξηση άνω του 10%~15% της 
μέσης δαπάνης που πραγματοποιεί ο 
επισκέπτης σε σχέση με την «καλή σε-
ζόν» του 2019 και αυτό οφείλεται, με-
ταξύ άλλων και στην έντονη παρουσία 
και καταναλωτική συμπεριφορά του-
ριστών από τη Βόρεια Αμερική, λό-
γω αυξητικής τάσης του δολαρίου και 
υψηλής πτώσης του ευρώ.

Σχετικά με τις ηλικιακές κατηγο-
ρίες, αρχίζουν να επανέρχονται αλλο-
δαποί τουρίστες ηλικίας 35-64 ετών 
σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη 
2020 και 2021 και έτσι να φτάνουμε 
σε επίπεδα της προ κορονοϊού εποχής, 
με την έλευση επισκεπτών από όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. Εννέα στους δέ-

κα αλλοδαπούς τουρίστες όχι μόνο 
θα επιθυμούσε να ξαναεπισκεφθεί τη 
Δυτική Κρήτη, αλλά θα το συνιστού-
σε ανεπιφύλακτα σε συγγενείς και φί-
λους. Επίσης, ένας στους τρεις αλλο-
δαπούς επισκέπτες δηλώνει ότι θα 
επισκεπτόταν την περιοχή και κατά τη 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου αν 
υπήρχε απευθείας ανταπόκριση από 
την πόλη του, γεγονός που αναδεικνύ-
ει τη δυναμική του προορισμού και κα-
τά τη χειμερινή περίοδο.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται 
τη Δυτική Κρήτη το κάνουν ως επί το 
πλείστον για λόγους αναψυχής και ξε-
κούρασης, ενώ η κρητική γαστρονο-
μία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο 
για την επιλογή της περιοχής ως τελι-
κό προορισμό. Οι παραλίες και γενι-
κότερα το τοπίο και το περιβάλλον, η 
ποιότητα των υπηρεσιών στα τουριστι-
κά καταλύματα, η ποιότητα των τοπι-
κών αγροτικών προϊόντων, η φιλοξε-
νία των ντόπιων ανθρώπων, καθώς 
και η ηρεμία και ασφάλεια του τόπου 
αξιολογούνται πολύ θετικά κατά τη δι-

Η… μάχη της Κρήτης
στους τουρίστες 

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Δυτική Κρήτη το κάνουν 
ως επί το πλείστον για λόγους αναψυχής και ξεκούρασης, ενώ 

η κρητική γαστρονομία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό κίνητρο 
για την επιλογή της περιοχής ως τελικό προορισμό.



Οι αλλοδαποί τουρίστες συνεχίζουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους σχετικά 
με την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και της σήμανσης, με μειωμένα όμως 
ποσοστά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ υπάρχει αισθητή βελτίωση στην 
καθαριότητα τόσο στον αστικό ιστό όσο και στις παραλίες, ωστόσο το σύστημα 
αποκομιδής και περισυλλογής απορριμμάτων χρήζει περαιτέρω αναβάθμισης.

άρκεια της παραμονής τους.

Καταλύματα και
«πακέτα» διαμονής 
Διαφορές εντοπίζονται επίσης και 
στις περιοχές, στον τύπο καταλύμα-
τος αλλά και στα πακέτα διαμονής 
που προτιμούν οι αλλοδαποί τουρί-
στες. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύ-
ξηση στην προτίμηση καταλυμάτων 
της πόλης των Χανίων, αλλά και της 
ενδοχώρας, κυρίως στην περιοχή της 
Κισσάμου, ενώ αισθητά μειωμένα εί-
ναι τα ποσοστά των τουριστών που 
προτιμούν το λεγόμενο πακέτο «all 
inclusive», με τους περισσότερους 
αλλοδαπούς επισκέπτες να μην προ-
τιμούν κανένα πακέτο.

Αυξημένο είναι το ποσοστό των 
αλλοδαπών τουριστών που προτι-
μούν τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις 
τύπου Air BnB, αφού περίπου ένας 
στους πέντε επισκέπτες επιλέγει να δι-
αμένει σε τέτοια καταλύματα. Τα ξε-
νοδοχεία, αν και ελαφρώς μειωμένα 
σε ποσοστά, παραμένουν στην πρώ-
τη θέση των προτιμήσεων των τουρι-
στών, με πάνω από τους μισούς από 
αυτούς να τα επιλέγουν, ενώ σχεδόν 
δύο στους τρεις τουρίστες προτιμούν 

πολυτελή ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, 
πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο δέ-
κα διανυκτερεύσεις.

Οι παραλίες
Οι αλλοδαποί τουρίστες κάνουν χρή-
ση ενοικιαζόμενων οχημάτων κατά μέ-
σο 7 ημέρες και επιλέγουν τις παραλί-
ες κυρίως του Ελαφονησίου, αλλά και 
αυτές των Μπάλου και Φαλασάρνων, 
ενώ εξίσου σημαντικός αριθμός τουρι-
στών πραγματοποιεί επισκέψεις σε μο-
ναστήρια και εκκλησίες, μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως της 
Κνωσού. Παρατηρείται ότι οι παραλί-
ες του Νομού Χανίων, όπως είναι του 
Ελαφονησίου και του Μπάλου είναι 
στις πρώτες επιλογές τους και κρίνεται 
απαραίτητη η αειφορική διαχείριση 
των προορισμών αυτών, δεδομένου 
του πολύ μεγάλου αριθμού αφίξεων 
αλλοδαπών τουριστών.

Αναφορικά με τα τοπικά αγροτι-

κά προϊόντα, ο αλλοδαπός τουρίστας 
μένει πολύ ικανοποιημένος από τα το-
πικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 
αυτών, ενώ προβαίνει και σε αγορά 
αυτών με το κρασί, το ελαιόλαδο, τον 
φυσικό χυμό πορτοκαλιού και τα τοπι-
κά τυριά να συνεχίζουν και φέτος να 
προτιμώνται περισσότερο από τους 
αλλοδαπούς τουρίστες, ενώ ιδιαίτερη 
δυναμική παρουσιάζουν φέτος το κρη-
τικό μέλι, καθώς και τα φαρμακευτικά 
και αρωματικά φυτά.

Εναλλακτικός τουρισμός 
Σχεδόν οι μισοί αλλοδαποί τουρίστες 
θα ενδιαφερόντουσαν για εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού, έξι στους δέκα 
θεωρούν ότι τα τουριστικά καταλύμα-
τα πραγματοποιούν δράσεις που εί-
ναι φιλικές προς το περιβάλλον, ένας 
στους πέντε έκανε χρήση των τουρι-
στικών πλατφόρμων του Δήμου Χα-
νίων, όπως είναι η ιστοσελίδα και τα 

διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
για άντληση πληροφοριών πριν έρθει 
στην περιοχή, ενώ η πλειοψηφία των 
αλλοδαπών επισκεπτών έμειναν ευ-
χαριστημένοι από τις διαθέσιμες δια-
δικτυακές πληροφορίες αναφορικά με 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, υποδο-
μές, αξιοθέατα και διάφορες δραστη-
ριότητες κατά τη διάρκεια των διακο-
πών τους στην περιοχή, με περιθώρια 
περαιτέρω βελτίωσης.

Οι αλλοδαποί τουρίστες συνεχί-
ζουν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά 
τους σχετικά με την κακή κατάσταση 
του οδικού δικτύου και της σήμαν-
σης, με μειωμένα όμως ποσοστά σε 
σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ 
υπάρχει αισθητή βελτίωση στην κα-
θαριότητα τόσο στον αστικό ιστό όσο 
και στις παραλίες, ωστόσο το σύστη-
μα αποκομιδής και περισυλλογής 
απορριμμάτων χρήζει περαιτέρω 
αναβάθμισης, καθώς πραγματοποι-

είται έντονη χρήση πλαστικών κυρί-
ως στην πόλη των Χανίων.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση
Επίσης, ιδιαίτερα φέτος, λόγω του με-
γαλύτερου τουριστικού κύματος που 
έχει δεχτεί ποτέ η περιοχή, εκφράζε-
ται έντονα η δυσαρέσκεια και ο προ-
βληματισμός για την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και την έλλειψη διαθέσι-
μων χώρων στάθμευσης κυρίως στην 
πόλη των Χανίων, ενώ πολλά είναι 
τα παράπονα σχετικά με τη δυσκο-
λία εύρεσης διαθέσιμων ενοικιαζόμε-
νων οχημάτων αλλά και ταξί, καθώς 
και έλλειψης ψηφιακών πινάκων πλη-
ροφόρησης στις στάσεις λεωφορεί-
ων, προκαλώντας μεγάλο συνωστι-
σμό και ταλαιπωρία στους τουρίστες. 
Πολλά αρνητικά σχόλια διατύπωσαν 
οι τουρίστες και για το φαινόμενο της 
επαιτείας, το οποίο είναι πολύ έντονο 
τόσο στην Παλαιά Πόλη Χανίων όσο 
και στις ευρύτερες τουριστικές περιο-
χές, το οποίο χρήζει άμεσης ανάγκης 
προσεκτικής αντιμετώπισης.

Η έρευνα υλοποιείται από ομάδα 
επιστημόνων των ακαδημαϊκών ιδρυ-
μάτων της Κρήτης, σε συνεργασία με 
φορείς του τουρισμού.

Αναφορικά με τα τοπικά αγροτικά προϊόντα, ο αλλοδαπός τουρίστας μένει πολύ 
ικανοποιημένος από τα τοπικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, ενώ προβαίνει 
και σε αγορά αυτών με το κρασί, το ελαιόλαδο, τον φυσικό χυμό πορτοκαλιού και τα 

τοπικά τυριά να συνεχίζουν και φέτος να προτιμώνται περισσότερο.
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Κατασκευασμένη σε μόλις 15 μονάδες, η 
συλλεκτική έκδοση Giulia Speciale Montreal, 
δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αγορά 
του Καναδά. Εκτός Ιταλίας, το Μόντρεαλ του 
Καναδά μπορεί να υπερηφανεύεται πως είναι 
η πόλη με την πιο ιδιαίτερη σχέση με την Alfa 
Romeo. Όλα ξεκίνησαν στη Διεθνή Έκθεση 
του Μόντρεαλ το 1967 όπου την προσοχή 
τράβηξε ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτότυπο 
αυτοκίνητο. Η δημιουργία της Alfa Romeo από 
τον οίκο Bertone και τον σχεδιαστή Marcello 
Gandini εντυπωσίασε τους επισκέπτες χάρη 
στην πολύ ξεχωριστή αισθητική, αλλά και 
την τεχνολογική καινοτομία. Η επιτυχία 
του πρωτοτύπου οδήγησε στη δημιουργία 
της έκδοσης παραγωγής, η οποία κράτησε 
το ίδιο όνομα και παρουσιάστηκε το 1970 
δημιουργώντας έναν ακόμα μύθο στην πλούσια 
ιστορία της μάρκας. Για να τιμήσει αυτή την 
ιδιαίτερη δημιουργία, αλλά και τη σχέση της 
με την πόλη του Μόντρεαλ, η Alfa Romeo θα 
διαθέσει αποκλειστικά στον Καναδά την ειδική 
έκδοση Giulia Speciale Montreal, η οποία θα 
παραχθεί σε μόλις 15 μονάδες. Το πράσινο 
χρώμα τού μοντέλου είναι εμπνευσμένο 
από το χρώμα του πρωτότυπου του 1967 και 
συνδυάζεται ιδανικά με τις μαύρες ζάντες, 
τις κίτρινες δαγκάνες και τα στοιχεία από 
ανθρακονήματα. Κίνηση στην Giulia Speciale 
Montreal δίνει ο δίλιτρος Turbo κινητήρας 
των 280 ίππων που συνδυάζεται με το σύστημα 
τετρακίνησης Q4 και το πίσω διαφορικό 
περιορισμένης ολίσθησης.

Η Alfa Romeo θα 
κατασκευάσει σε 15 
μονάδες τη συλλεκτική 
Giulia Speciale Montreal

26 AUΤΟ/

H
μείωση της τιμής 
των ηλεκτρικών 
οχημάτων θα έχει 
δυναμική επίδρα-

ση στις πωλήσεις από το 2025-
2030. Υπολογίζεται ότι κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ο 
αριθμός των ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων που θα πωληθούν θα 
τετραπλασιαστεί και θα αγγίξει 
τα 26 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με αναλυτές του 
Bloomberg NEF, ο αριθμός 
αναμένεται να διπλασιαστεί 
περαιτέρω, φθάνοντας στα 54 
εκατομμύρια το 2040. Ως απόρ-
ροια αυτών των πωλήσεων, τα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα την συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο 
θα έχουν ήδη μερίδιο 58% στις 
παγκόσμιες πωλήσεις. Ωστό-
σο, η τιμή των ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων δεν θα είναι ο μόνος 
παράγοντας που θα καθορίσει 
την αυξανόμενη δημοτικότητά 
τους, καθώς το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα υπάρχει μια έντο-
νη συζήτηση για την ανάγκη 
μείωσης των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου στον το-
μέα των μεταφορών.

Στην Ευρώπη, τα αυτοκί-
νητα με κινητήρες εσωτερικής 
καύσης θα καταργηθούν έως 
το 2035, ενώ ήδη, πολλές ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδο-
τούν την αγορά ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων. Με την πάροδο του 
χρόνου, αυτό θα οδηγήσει σε 
δραστική μείωση του αριθμού 
των αυτοκινήτων εσωτερικής 
καύσης. Πολλοί μάλιστα πι-
στεύουν ότι η κατοχή ενός οχή-
ματος με κινητήρα εσωτερικής 
καύσης θα γίνει χόμπι για τους 
λάτρεις των κλασικών αυτοκι-
νήτων.

Η μείωση της τιμής των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα 

επηρεαστεί από την πτώση 
του κόστους παραγωγής μπα-
ταριών, το οποίο επί του παρό-
ντος αντιπροσωπεύει έως και 
το 40% της αξίας ολόκληρου 
του αυτοκινήτου. Παρά την 
άνοδο των πρώτων υλών και 
της ενέργειας, η τεχνολογία θα 
φθάσει σε τέτοια επίπεδα που 
η πτώση της τιμής των μπατα-
ριών θα είναι εφικτή.

Οι αναλυτές προβλέπουν 
πτώση μακροπρόθεσμα, η 
οποία θα οφείλεται σε πιο 
αποτελεσματικές τεχνολογίες 
παραγωγής, στο άνοιγμα νέων 
εργοστασίων και στις τεχνολο-
γικές καινοτομίες. Κόστος κά-
τω από τα 100 δολάρια ανά 
κιλοβατώρα θεωρείται σημα-
ντικό όριο για να υπάρξει ανά-
πτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με την έκθεση 

του Bloomberg ΝEF, το ση-
μείο καμπής αναμένεται να εί-
ναι το 2026, όταν το μέσο κό-
στος αγοράς ενός μεσαίου 
μεγέθους αυτοκινήτου εσω-
τερικής καύσης και ενός ηλε-
κτρικού αυτοκινήτου θα εξι-
σωθεί. Μετά το 2027, οι τιμές 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
θα γίνονται όλο και χαμηλότε-
ρες, ενώ τα αυτοκίνητα εσωτε-
ρικής καύσης θα γίνονται ελα-
φρώς πιο ακριβά. Το 2030, 
για παράδειγμα, η τιμή ενός 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου ανα-
μένεται να είναι αρκετές χιλιά-

δες πιο κάτω από ένα αυτοκί-
νητο εσωτερικής καύσης.

Φυσικά το μεγαλύτερο 
πρόβλημα παραμένει η έλ-
λειψη υποδομών που προ-
βληματίζει ακόμη και τους πε-
ρισσότερο αισιόδοξους της 
αυτοκίνησης. Όμως, το σί-
γουρο είναι ότι η μετάβαση 
θα γίνει γρήγορα και τα πε-
ρισσότερα προβλήματα θα 
επιλυθούν μέσα σε μικρό χρο-
νικό διάστημα. Σε περίπτωση 
επίλυσης του συγκεκριμένου 
προβλήματος, αλλά και με το 
κλείδωμα της τιμής της κιλο-
βατώρας από τους παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας σε δη-
μόσιους σταθμούς φόρτισης, 
ακόμη και η μικρή αυτονομία 
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν 
θα αποτελεί πρόβλημα για με-
γάλα ταξίδια.

HΛΕΚΤΡΙΚΆ ΆΥΤΟΚΙΝΗΤΆ
Άπό το 2026 θα είναι φθηνότερα από τα συμβατικά

Το 2030, η τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αναμένεται να είναι αρκετές
χιλιάδες πιο κάτω από ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης.



ΚΡΙΟΣ
Ενεργήστε για μια φορά έστω με δυναμισμό, γιατί 
αν συμπεριφέρεστε σαν το καλό παιδί για να ξυπνή-
σετε το φιλότιμο κάποιων δε θα λυθεί η ανασφά-
λειά σας. Θα έχετε αρκετή βοήθεια για να κάνετε 
καινούριες επαφές και διασυνδέσεις, αλλά δε θα 
πρέπει να ξεχνάτε αυτούς που σας την έδωσαν, ούτε 
αυτούς που σας στήριξαν μέχρι τώρα. Να είστε προ-
σεκτικοί και μην υποκύψετε σε υπερβολές και βια-
στικές κινήσεις, επειδή θα βλέπετε ότι ευνοείστε.

ΤΑΥΡΟΣ
Για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις σας πρέπει να 
πλησιάσετε τους συνανθρώπους σας και να απο-
κτήσετε οικειότητα μαζί τους για να γίνουν καλύτε-
ρες οι συνδιαλλαγές σας. Οι καινούριες ιδέες σας 
είναι ικανές να σας βοηθήσουν να παρακάμψετε 
τα λάθη και να βγείτε από πάνω, αλλά ελλοχεύει 
και ο κίνδυνος να φτάσετε στα όριά σας και να τα 
υπερβείτε. Χρησιμοποιήστε τη διορατικότητά σας, 
για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να 
μην πέσετε σε παγίδες. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Γλυκαίνει η συναισθηματική σας ζωή και γεμίζει 
ρομαντισμό και ερωτισμό, βοηθώντας σας παράλ-
ληλα να πάρετε αποφάσεις, κάνοντας σωστές ανα-
θεωρήσεις και παραμερίζοντας κάθε ψυχολογική 
πίεση. Παράλληλα ασχοληθείτε με θέματα εργα-
σίας που είχατε παραμελήσει και βρείτε λύσεις που 
θα είναι αποδοτικές και συμφέρουσες για εσάς. 
Κάποια εμπόδια είναι λογικό να σας εμφανιστούν 
αφού ακόμα δεν έχετε ξεκαθαρίσει τις θέσεις σας, 
αλλά η ανάλυση αυτών που θα σας προκύψουν, θα 
σας βοηθήσει στη λήψη των σωστών αποφάσεων. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Θεωρήστε δεδομένη την αγάπη και την υποστήρι-
ξη που θα σας προσφέρουν όσοι σας περιστοιχί-
ζουν. Από το σύντροφό σας μέχρι τους συνεργάτες 
σας. Δώστε τέλος σε ότι σας άγχωνε και σας στρε-

σάριζε, ώστε να μπορέσετε να προγραμματίσετε 
ταξίδια που είχατε αναβάλει, να βάλετε μπροστά 
σχέδια που είχατε ματαιώσει και να αποκαταστή-
σετε τα κακώς κείμενα στην προσωπική σας σχέ-
ση. Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός δε θα σας βοη-
θήσει να υλοποιήσετε τις επιθυμίες σας, γι’ αυτό 
μην ξεπεράσετε τα όρια.

ΛΕΩΝ
Η φιλοδοξία σας να ανεβείτε στην ιεραρχία είναι 
μεν καλά, αλλά υπάρχει και η αξιοκρατία, οπότε κά-
ποιοι θα καταλάβουν την πρόθεσή σας να τους χρη-
σιμοποιήσετε. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τον 
τρόπο που σκέφτονται οι άλλοι, γιατί όσο και αν 
κρύβεστε πίσω από ευγένειες, η εγωιστική σας δι-
άθεση πλήττει τις συνεργασίες σας. Εάν θέλετε να 
προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες του καθενός και 
να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις, το μόνο που σας 
συμφέρει είναι να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Εάν σας αρέσει να δημιουργείτε σενάρια και να καλ-
λιεργείτε καταστάσεις που σας εξυπηρετούν, φρο-
ντίστε να αφορούν τις δικές σας ενέργειες και όχι 
των άλλων, γιατί έτσι θα απογοητευτείτε. Δεν είναι 
κακή ιδέα να συμβουλευτείτε ανθρώπους που σας 
αγαπούν, μια που οι σωστές διασυνδέσεις θα ικανο-
ποιήσουν τις φιλοδοξίες σας και θα μπορέσετε να ξε-
φύγετε από το χάος. Τα συναισθηματικά σας σκαμπα-
νεβάσματα θα επηρεάσουν τις φιλικές σας σχέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Τα προβλήματα και τις καταστάσεις που σας αφο-
ρούν μπορείτε να τα αλλάξετε, όμως, τους αν-
θρώπους όχι, γι’ αυτό είτε θα τους δεχτείτε όπως 
είναι, είτε θα τους πείτε αντίο. Εάν συνεχίσετε να 
ενεργείτε με την ίδια τακτική εγωισμού, δε θα κα-
ταφέρετε να ισορροπήσετε. Ζητήστε από αγαπη-
μένα πρόσωπα να σας βοηθήσουν να βγείτε από 
τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Φροντίστε να 
διατυπώσετε τις πραγματικές σας προθέσεις, αν 
θέλετε να σας καταλάβουν σε βάθος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Παρακολουθήστε τις εξελίξεις των γεγονότων, 
χωρίς να παίρνετε θέση προς το παρόν. Αντιμε-
τωπίστε με ψυχραιμία και θάρρος μια επαγγελ-
ματική ευκαιρία που θα σας δοθεί. Αντισταθεί-
τε στους περιορισμούς που σας θέτουν οι άλλοι 
με μεγάλη δόση διπλωματίας. Μην κάνετε δη-
λώσεις που μπορεί να σας εκθέσουν ανεπα-
νόρθωτα. Μην επιτρέψετε οι φιλοδοξίες των 
γύρων σας να υπονομεύουν τη δική σας ζωή. 
Αποφύγετε την παρέα με άτομα που σας χα-
λούν τη διάθεση και σας κάνουν να τα βλέπε-
τε όλα μαύρα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Βάλτε σε τάξη τις εκκρεμότητες που σας δημι-

ουργούν άγχος. Μην πιέζετε τις καταστάσεις 
για να γίνουν όλα ακριβώς όπως εσείς θέλετε. 
Εάν διοχετεύετε την ενέργειά σας σε θέματα 
οικογενειακά, θα έχετε προβλήματα στη δου-
λειά σας. Η υπερβολική παρόρμηση σας οδη-
γεί σε λάθη, γι’ αυτό μην πάρετε σοβαρές απο-
φάσεις. Μην εκτεθείτε με λόγια που μπορεί να 
διαρρεύσουν και να σας δημιουργήσουν πρό-
βλημα. Αντιμετωπίστε την κριτική διάθεση 
ενός φίλου με ευγενικό τρόπο, για να τον βά-
λετε στη θέση του.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσαρμοστείτε στις παρούσες συνθήκες, για 
να εξελιχθούν πιο γρήγορα οι θετικές επιρρο-
ές. Προστατεύστε την ψυχική σας υγεία από 
το άγχος της καθημερινότητας. Ασχοληθείτε 
με υποθέσεις που είχατε παραμελήσει και ζη-
τούν άμεσες λύσεις. Φροντίστε να είστε ενημε-
ρωμένοι στα σημάδια που βλέπετε γύρω σας 
και μη μένετε αδιάφοροι. Να είστε οργανωμέ-
νοι και προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, 
έχοντας εναλλακτικές λύσεις. Μη ρισκάρετε 
σε οικονομικά θέματα που δεν τα γνωρίζετε 
τόσο καλά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Εκφράστε τα συναισθήματα και τους φόβους σας 
στο σύντροφό σας, για να σας καταλάβει. Ξεπε-
ράστε αρνητικές σκέψεις που δε σας αφήνουν 
να χαρείτε τις μέρες. Μόνο οι αμοιβαίες υποχω-
ρήσεις και κάποιοι συμβιβασμοί, θα μπορέσουν 
να σώσουν μια φιλία που κινδυνεύει. Μην υπο-
κρίνεστε συναισθηματικά, γιατί θα σας κουράσει 
να μην είστε ο εαυτός σας. Περιφρουρήστε τα κε-
κτημένα σας και μην αφήσετε κανέναν να τα επι-
βουλεύεται. Η ανταγωνιστική σας διάθεση δε θα 
σας βοηθήσει να γίνετε περισσότερο δημοφιλείς.

ΙΧΘΥΣ
Απαλλαγείτε από περιορισμούς που σας δημι-
ουργούν άγχος και δε σας οδηγούν σε θετικές 
εξελίξεις. Μην αφήσετε το πάθος να βγει από τη 
ζωή σας, γιατί θα σας φανεί πολύ χλιαρή. Μό-
νο η σταθερότητά σας, θα κάνει τους συνεργά-
τες σας να σας δείξουν εμπιστοσύνη. Εάν δεν 
είστε σε θέση να αλλάξετε τις καταστάσεις, προ-
σπαθήστε να συμβιβαστείτε. Ξεπεράσετε τους 
κρυφούς σας φόβους, που δε σας αφήνουν να 
είστε χαρούμενοι.      

Στις 3 με τον Ερμή στο Ζυγό σε αντίθεση με το Δία σε ανάδρομη πορεία στον Κριό, αποφύγετε επαφές και 
συζητήσεις εργασιακού χώρου. Μη δώσετε υποσχέσεις γιατί θα εκτεθείτε. Στις 6 η Αφροδίτη περνάει στην 
Παρθένο και καθώς σε αυτή τη θέση είναι σε πτώση, Θα υπάρχει δυσκολία στην έκφραση σε αντίθεση με 
τις απαιτήσεις που θα αυξάνονται. Αλλάξτε συνήθειες που ξέρετε ότι δε σας προσφέρουν τίποτα και ασχολη-
θείτε εντατικά με υποθέσεις του επαγγελματικού σας τομέα.  

Άφήστε στην άκρη τις υποσχέσεις 

STAR WARS/3/9-9/9

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθμολόγος  
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
με δυνατότητα πρόβλεψης και μέσω εφαρμογής:
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Κατερίνα Λιόλιου: 
Χαμός με τη νέα 
εμφάνιση χωρίς 
εσώρουχα
H Κατερίνα Λιόλιου είναι 
ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Και πώς 
να μην είναι, αφού στο Instagram, 
η τραγουδίστρια διαθέτει 
περισσότερους από 118.000 
ακόλουθους.
Η Λιόλιου που δημοσιεύει συχνά 
φωτογραφίες και βίντεο τόσο από 
τη δουλειά της όσο και από την 
προσωπική της ζωή.
Στην τελευταία ανάρτησή της, 
φορώντας μία σέξι ολόσωμη 
φόρμα -χωρίς εσώρουχα- που 
αναδεικνύει την άψογη σιλουέτα 
της, αναφέρει τις επόμενες 
επαγγελματικές εμφανίσεις της 
συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.
Δείτε τις φωτογραφίες της 
τραγουδίστριας που «άναψαν 
φωτιές» στους διαδικτυακούς της 
φίλους…

Αγγελική Νικολούλη: 
Μας συστήνει την αδελφή της!
Την αγαπημένη της αδελφή Μα-
ρία αποφάσισε να μας συστήσει στο 
Instagram η Αγγελική Νικολούλη. Η 
ομοιότητά τους είναι εμφανής παρά τη 
διαφορετική επιλογή στο χρώμα των 
μαλλιών τους.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής 

«Φως στο τούνελ», όπως έγραψε, στε-
ρείται την αδελφή της καθώς ζει στη 
Χαλκιδική.

Οι καλοκαιρινές διακοπές όμως της 
έδωσαν την ευκαιρία και να ξεκουρα-
στεί αλλά και να απολαύσει στιγμές με 
φίλους και την οικογένειά της.

Σ
τη Μύκονο περνάει τις διακοπές της νεαρή Ρωσίδα, η οποία επέ-
λεξε το νησί των ανέμων για να κάνει τις διακοπές της, ωστόσο… 
προκαλεί ταραχή με τα πλούσια προσόντα της. Η κάμερα του 
Mykonos Live TV εντόπισε την πασίγνωστη Tik Toker, Valeriya 

Bearwolf, με την Ρωσίδα καλλονή να τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα.
Η 26χρονη κοπέλα έχει γίνει γνωστή σε πολλές χώρες καθώς διατη-

ρεί τον δικό της λογαριασμό στο Tik Tok. Τα βίντεο όπου χορεύει με τα 
κάλλη της σε πρώτο πλάνο κάνουν θραύση και έχουν εκτοξεύσει την φή-
μη της. Συνήθως ανεβάζει βίντεο από παραλίες με φίλους.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το Tik Tok τον Φεβρουάριο του 2019 ενώ 
σήμερα διαθέτει κοντά στα 13,5 εκατομμύρια followers στην συγκεκριμέ-
νη εφαρμογή και άλλους τόσους στο Instagram!

Ιταλία: Σεξιστικά σχόλια στη φωτογραφία
κολυμβήτριας με τα μετάλλιά της
Κέρδισε με τόσο κόπο πέντε μετάλλια στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, αλλά οι 
περισσότεροι επικεντρώθηκαν στη φωτογραφία 
που ουσιαστικά η ίδια κάνει μία στάση της Yoga 
με τα μετάλλια κρεμασμένα πάνω της. Τα σεξι-
στικά σχόλια που δέχτηκε όμως δεν της έριξαν το 
ηθικό. Αντιθέτως της έδωσαν το έναυσμα για να 
δώσει μία αφοπλιστική απάντηση σε όλους.

Ο λόγος για την 28χρονη  Ολυμπιονί-
κης Linda Cerruti κατέκτησε έξι ασημένια και δύο 
χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Υγρού Στίβου στη Ρώμη νωρίτερα αυτό το μήνα 
και αποφάσισε να διαφημίσει τα επιτεύγματά της 
σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο που μοιράστηκε 
με τους ακόλουθούς της στο Instagram.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τα επίμαχα 
σχόλια

Η εν λόγω φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε 
την περασμένη Δευτέρα, έδειχνε την αθλήτρια να 
ποζάρει ανάποδα δίπλα στον ωκεανό με ένα λεο-
πάρ μπικίνι. Τα οκτώ μετάλλια της Cerruti φαίνο-
νταν να κρέμονται από τα μαυρισμένα και γυμνα-
σμένα πόδια της, τα οποία βρισκόντουσαν στον 
αέρα σε ένα ανάποδο σπαγγάτο. Η φωτογραφία 
έλαβε περισσότερα από 89.000 likes, με πολλούς 
θαυμαστές να σχολιάζουν θετικά για το απίστευ-

το επίτευγμά της.
Αλλά μόλις δύο ημέρες αργότερα, η Cerruti 

επέστρεψε στο Instagram με μια επόμενη ανάρ-
τηση, λέγοντας ότι είχε λάβει «χιλιάδες» σεξιστι-
κά σχόλια κάτω από την αρχική εικόνα.

Η νεαρή αθλήτρια μοιράστηκε ένα screenshot 

ενός σχολίου, γραμμένο στα ιταλικά που έλεγε 
«Ωραία μετάλλια, αλλά και το διάστημα μεταξύ 
των μεταλλίων 4 και 5 δεν είναι κακό». Ένα άλ-
λο σχόλιο, γραμμένο από έναν άνδρα χρήστη του 
Instagram, φέρεται να ανέφερε: «Πολύ καλό… 
στην πισίνα και έξω».

Διάσημη TikToker στη Μύκονο:
Έκανε βόλτα... με τα οπίσθια έξω
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Χ 
αμός έχει γίνει στην Μύκονο με πα-
σίγνωστη παρουσιάστρια, η οποία 
-αφού αναστάτωσε γνωστή μπου-
τίκ του νησιού- με φίρμες και υπο-

γραφές παγκόσμιων και πανάκριβων οίκων- 
ζητώντας να δοκιμάσει ό,τι υπήρχε στα ράφια, 
απαίτησε στη συνέχεια να της τα… χαρίσουν!

Συγκεκριμένα, αφού η παρουσιάστρια επέ-
λεξε τα ρούχα που της άρεσαν, ζήτησε από την 
πωλήτρια να της τα βάλει σε μία σακούλα για να 
φύγει – κι ούτε λόγος για πληρωμή.

«Θα σας κάνω διαφήμιση στο Ιnstagram 
και στην εκπομπή μου! Η οποία είναι η No 1 
στην ελληνική τηλεόραση και όλοι με προ-
σκυνούν!» φέρεται να είπε -αφήνοντας κάγκε-

λο τους πάντες! Όσον αφορά στο θέμα με την 
μπουτίκ, οι… τζάμπα αξιώσεις δεν βασίζονταν 
σε κάποια συμφωνία, αλλά βασισμένο σε κάτι 
που η ίδια αποφάσισε εκείνη τη στιγμή!

Πάντως, προς… υπεράσπιση της εν λόγω 
κυρίας, δεν είναι πρωτάκουστο ούτε πρωτόγνω-
ρο να ντύνονται δωρεάν -αντί διαφημιστικής 
προβολής- οι διασημότερες σταρ και στάρλετ 
της απανταχού showbiz.

Το φαινόμενο αυτό ισχύει και στην Ελλά-
δα από τα χρόνια που μεσουρανούσαν οι σταρ 
του σινεμά και της τηλεόρασης. Πλέον, η μό-
δα αυτή έχει περάσει και στο TikTok. Ωστόσο 
όπως φαίνεται… δεν θα ισχύσει με την εν λό-
γω κυρία...

Έκανα ό,τι 
καλύτερο 
μπορούσα λέει 
η μητέρα της 
Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Η μητέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, 
Λιν Σπίαρς, απάντησε στην 
ποπ σταρ, η οποία σε ένα 
ηχητικό κλιπ δήλωσε ότι 
ένιωθε εγκαταλελειμμένη από 
την μητέρα της εξαιτίας των 
συντηρητικών της απόψεων. 
«Μπρίτνεϊ, σε όλη σου τη ζωή 
προσπάθησα να υποστηρίξω τα 
όνειρα και τις επιθυμίες σου!», 
έγραψε στο Instagram η Λιν 
δίπλα σε μια παλιά ασπρόμαυρη 
φωτογραφία της μαζί με την 
τραγουδίστρια. «Και επίσης, 
έκανα το καλύτερο δυνατό για 
να σε βοηθήσω να βγεις από τις 
κακουχίες! Δεν σου έχω γυρίσει 
ποτέ και δεν θα σου γυρίσω την 
πλάτη!».
Η Λιν ισχυρίστηκε ότι η Μπρίτνεϊ 
ήταν αυτή που της γύρισε την 
πλάτη, προσθέτοντας: «Οι 
απορρίψεις σου στις αμέτρητες 
φορές που μ’ έχεις πετάξει έξω 
και οι αμέτρητες κλήσεις μου με 
κάνουν να νιώθω απελπισία! 
Έχω δοκιμάσει τα πάντα». 
Στη συνέχεια ολοκλήρωσε 
ειρωνικά τη δημόσια ανάρτηση: 
«Σε αγαπώ τόσο πολύ, αλλά 
αυτή η συζήτηση είναι μόνο 
για εσένα και για μένα, 
από κοντά, ιδιωτικά». Λίγες 
ώρες νωρίτερα, η Μπρίτνεϊ 
κατηγόρησε την οικογένειά της 
για την κακοποίηση που βίωσε 
κατά τη διάρκεια της 13χρονης 
κηδεμονίας της, τονίζοντας ότι 
ένιωθε «πιο θυμωμένη» με τη 
μαμά της παρά με τον πατέρα της 
και πρώην κηδεμόνα της Τζέιμι 
Σπίαρς.

ΜΎΚΟΝΟΣ: 
Πέταξαν έξω από μπουτίκ 
πασίγνωστη παρουσιάστρια 
που ήθελε τζάμπα ρούχα

Το αστρονομικό ποσό που 
πήρε η Λάσκαρη για το γυμνό 
εξώφυλλο στο Playboy

H Zωή Λάσκαρη έκανε το 1985 γυμνή φωτογράφηση για 
το Playboy και προκάλεσε κυριολεκτικά πανικό. Σε ηλικία 
41 ετών και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της η 
Ελληνίδα ηθοποιός φωτογραφήθηκε στην Δήλο και έκανε 
τον ανδρικό πληθυσμό να παραληρεί. Ο φωτογράφος Χά-
ρης Χριστόπουλος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που εί-
χε πάρει η Ζωή Λάσκαρη για εκείνη την φωτογράφιση στο 
Playboy. «Η Λάσκαρη είχε πάρει πολλά λεφτά για το εξώ-
φυλλο του Playboy. Νομίζω περίπου πέντε εκατομμύρια 
δραχμές. Θέλω να σου πω ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε 
photoshop με τη μορφή που υπάρχει σήμερα, ωστόσο γινό-
ταν με έναν διαφορετικό τρόπο. Γινόταν photoshop χειροποί-
ητο» αποκάλυψε ο γνωστός φωτογράφος

«Οι αδελφοί Διαμαντόπουλοι, ο Ντίνος και ο Τάκης, εί-
χαν μια τεχνοτροπία που την υιοθέτησαν από τον πατέρα 
τους, αλλά την εξέλιξαν στο έπακρο. Τύπωναν τις φωτογρα-
φίες και μετά έπαιρναν το ξυράφι. Έξυναν τις ρυτίδες και λέ-
πταιναν τη μέση. Αυτό έκανα κι εγώ. Αφού τελειώναμε, φω-
τογραφίζαμε ξανά την ήδη υπάρχουσα φωτογραφία και τη 
στέλναμε. Ήταν τόσο περίτεχνα φτιαγμένη που δεν φαινό-
ταν», συνέχισε ο Χάρης Χριστόπουλος.

Τι είχε δηλώσει η Ζωή Λάσκαρη για την αμοιβή
Η Ζωή Λάσκαρη είχε ισχυριστεί ότι δεν έλαβε χρήματα για 
το εξώφυλλο: «Δεν ήθελα λεφτά. Ήθελα ένα κότερο, να μπω 
στη φωτολουσία του Αιγαίου, σε μέρη που δεν φωτογραφή-
θηκε κανείς… Τι χρειαζόμουν; Ένα φωτογράφο κι ένα μακι-
γιέρ. Αυτά ζήτησα…»  είχε δηλώσει προκαλώντας οργή των 
βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αφού φωτογραφήθηκε 
σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς την άδεια των αρχών. «Πόσο 
εξευτελισμένη θα ήμουν σήμερα αν είχα πουλήσει το γυμνό 
κορμί μου τότε; Όσο πιο ακριβά, τόσο πιο εξευτελισμένη», εί-
χε δηλώσει μεταγενέστερα η Ζωή Λάσκαρη για την θρυλική 
αυτή φωτογράφιση και την αμοιβή που πήρε.
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M
ετά από όσα δια-
δραματίστηκαν το 
περασμένο Σάββα-
το στο νέο γήπεδο 

της ΑΕΚ, η ΠΑΕ πήρε την από-
φαση να απαγορεύσει την είσο-
δο των φίλων της ομάδας μέχρι τα 
επίσημα εγκαίνια της «Αγίας Σο-
φιάς». Οι άνθρωποι της Ένωσης 
έφτασαν σε αυτήν την απόφαση 
ούτως ώστε να μην υπάρξει το πα-
ραμικρό ρίσκο που θα καθυστε-
ρούσε περαιτέρω την είσοδο της 
ομάδας στο νέο της σπίτι.

 Με μία αναλυτική ανακοίνω-
ση εξηγούν τους λόγους: 

«Αγαπητοί μας φίλαθλοι. 
Η μεγάλη στιγμή της επιστρο-

φής στην ιστορική μας έδρα, στη 
Νέα Φιλαδέλφεια, είναι πιο κο-
ντά από πότε. Και ειδικά τώρα εί-
ναι ανάγκη να είμαστε περισσότε-
ρο προσεκτικοί από ποτέ.

Για αυτόν τον λόγο η ΠΑΕ 
ΑΕΚ αποφάσισε από σήμερα και 
μέχρι η OPAP Arena να ανοίξει 
επίσημα τις πύλες της να μην επι-
τρέπεται πλέον η πρόσβαση στο 

εσωτερικό του νέου γηπέδου μας.
Θα ληφθούν όλα τα απαραί-

τητα μέτρα για να εξασφαλιστεί 
αυτό, ωστόσο επειδή η σχέση 
της ΑΕΚ με τους οπαδούς της εί-
ναι κατά βάση σχέση ψυχής, αυ-
τό που προέχει είναι οι φίλοι της 
ομάδας μας να κατανοήσουν την 
αναγκαιότητα αυτής της απόφα-
σης. Και να βοηθήσουν κι εκεί-
νοι από την πλευρά τους για να γί-
νει σεβαστή και να τηρηθεί.

Ζήσαμε όλοι μαζί τα τελευ-
ταία χρόνια, μέρα με τη μέρα, το 

όνειρο να γίνεται πραγματικότη-
τα. Και η ΠΑΕ ΑΕΚ, αντιλαμβα-
νόμενη απόλυτα τη δίψα και το 
πάθος του απλού Ενωσίτη για να 
ζήσει όσο το δυνατόν πιο έντονα 
αυτό το όνειρο, είχε διατηρήσει 
ανοιχτή την πρόσβαση σε αυτό 
που μέχρι πρότινος ήταν εργοτά-
ξιο και πλέον είναι ένα σχεδόν 
έτοιμο υπερσύγχρονο γήπεδο.

Όμως, είμαστε πια στην τελι-
κή ευθεία για τη χρήση και επί-
σημα της OPAP Arena στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Κάθε μέρα, κάθε 

ώρα, κάθε λεπτό, έχουν τη δική 
τους μεγάλη σημασία.

Είναι απόλυτη ανάγκη να 
αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο 
πρόκλησης της παραμικρής κα-
θυστέρησης, με αφορμή κάτι που 
θα μπορούσε να έχει προληφθεί. 
Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή απαι-
τείται να είμαστε απόλυτα προσε-
κτικοί.

Σας ευχαριστούμε για τη στή-
ριξη και την κατανόηση σας.

Ραντεβού σε λίγες μέρες στο 
Σπίτι Μας! Όλοι μαζί!».

Στις 3 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός θα 
αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ τον Πανα-
θηναϊκό για την όγδοη αγωνιστική 
της Basket League. 

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ αναμένεται 
να διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου για την 19η 
αγωνιστική. Θυμίζουμε πως η ομάδα του 
Πειραιά θα αντιμετωπίσει τους «πράσι-

νους» εκτός έδρας στις 30 Δεκεμβρίου για 
την 16η αγωνιστική της EuroLeague, ενώ 
οι ρόλοι θα αντιστραφούν στις 31 Μαρτί-
ου για την 23η αγωνιστική.

Basket League: Την όγδοη αγωνιστική 
το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

«ΛΟΥΚΈΤΟ» 
ΣΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΈΧΡΙ ΤΑ ΈΓΚΑΙΝΙΑ
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O
Κώστας Τσιμίκας πα-
ρ α χώ ρησ ε  μ ε γά -
λη συνέντευξη στην 
εκπομπή της Nova, 

«Monday Football Club» και στον 
Ντέμη Νικολαΐδη. Μίλησε για τα 
ποδοσφαιρικά του όνειρα, για τη 
σχέση με τον Γιούργκεν Κλοπ και 
τον Μοχάμεντ Σαλάχ, τον τελικό 
του Champions League και φυ-
σικά το πέναλτι στον τελικό του 
League Cup.

Αναλυτικά μίλησε:
Για την επιστροφή του στη 

δράση και την εικόνα της Λίβερ-
πουλ στα πρώτα ματς: «Είμαι πο-
λύ χαρούμενος που γύρισα από 
τον τραυματισμό μου και έβγαλα 
δυο ασίστ. Μετά την περσινή σε-
ζόν όλοι είμαστε καταπονημένοι 
από τα συνεχόμενα παιχνιδια. Σε 
όλους συμβαίνει αυτό. Ξεκινήσα-
με πολύ καλα στο παιχνίδι με τη 
Σίτι στο Community Shield».

Για το επίπεδο ανταγωνισμού 
στην Premier League:  «Όλες 
οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και 
έχουν καλούς ποδοσφαιριστές. 
Είναι πολύ νωρίς αλλα πιστευω 
πως αυτή θα είναι μια από τις πιο 
δύσκολες Premier League που 
έχει υπάρξει ποτέ».

Για τον Χάαλαντ και τον Νού-
νιες: «Για τον Χάαλαντ δεν μπο-
ρώ να μιλήσω, καθώς δεν τον 
ζω καθημερινά. Ο Νούνιες εί-
ναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο 
που δουλεύει πολύ και προσπα-
θεί να καλύψει το κενό του Σαντιό 
(Μανέ). Σίγουρα θα βάλει πολ-
λά γκολ και θα τα πανηγυρίσου-
με μαζί».

Για τη συμμετοχή του στο 
Champions League και τα όνει-
ρα του: «Είναι όνειρο ζωής για 
μένα. Κάθε παιχνιδι που παιζα-
με στις αλάνες, στους δρόμους 
και στις γειτονιές λέγαμε πως εί-
ναι τελικός Champions League. 
Όπως κάθε παιχνίδι έκανα όνει-
ρα μικρός. Στη Λίβερπουλ πολλα 
έγιναν πραγματικότητα».

Για το πέναλτι που χάρισε το 
League Cup στη Λίβερπουλ: «Εί-
ναι ότι καλύτερο έχει συμβεί 
στην ποδοσφαιρική μου ζωή μα-
ζί με τον τελικό του Champions 
League. Ήταν το πρώτο μου γκολ 
με πέναλτι και χαίρομαι που βοή-
θησα την ομάδα μου να πάρει το 
League Cup μετά από τόσα χρό-
νια». Για την προσαρμογή του στη 
Λίβερπουλ:  «Όταν ήρθα ήταν 
πρωτόγνωρο για μένα. Κόλλησα 
Covid και είχα τραυματισμούς. 
δεν ήταν εύκολο. Δούλεψα πολύ 
και έμαθα τα συστήματα που παί-
ζει η ομάδα. Στον δεύτερο χρόνο 
μου άρχισα να παίζω και δικαιώ-
θηκα για τη δουλειά που έκανα».

Για τον συναγωνισμό με τον 
Ρόμπερτσον: «Είναι δύσκολο να 
πάρεις χρόνο όταν έχεις μπροστά 
σου έναν παίκτη σαν τον Ρομπο 
που είναι πάντα εκεί. Το να συ-
ναγωνίζεσαι με έναν τέτοιο πο-
δοσφαιριστή σε κάνει καλύτερο».

Για τους παίκτες που είναι πιο 

κοντά: «Πιο πολύ παρέα κάνω με 
τον Τιάγκο και τον Μο (Σαλάχ). 
Με τον Ντίας και τον Νούνιες συ-
νεννοούμαστε με νοηματική και... 
χαμόγελο επειδή δεν μιλούν αγ-
γλικά».

Για την κλήρωση στους ομί-
λους του Champions League: «Εί-
ναι μια δύσκολη κλήρωση, όμως 
το περιμέναμε. Η ομάδα θα εί-
ναι 100%. Θέλουμε κάνουμε 
αυτό που δεν πετύχαμε πέρυσι. 
Να σηκώσουμε το τρόπαιο του 
Champions League».

Για τη σχέση του με τον Γιούρ-
γκεν Κλοπ: «Είναι πολύ καλός 
άνθρωπος. Σε ό,τι κι αν χρειάστη-
κα η πόρτα του ήταν πάντα ανοι-
χτή. Για προσωπικούς λόγους, για 
οτιδήποτε. Ήταν εκεί να μου στα-
θεί, να είναι δίπλα μου. Θέλω να 
του το πω live ότι τον ευχαριστώ 
που με βοηθά καθημερινά είτε σε 
ποδοσφαιρικούς είτε σε προσωπι-
κούς τομείς»

Για το κλίμα στην Εθνική: «Το 

κλίμα είναι άψογο. Υπάρχει πολύ 
ταλέντο. Το γήπεδο είναι ο καθρέ-
φτης μας. Εκεί πρέπει να δείξου-
με ότι είμαστε οικογένεια. Ο κα-
θένας να βγάζει τον καλύτερό του 
εαυτό. Η εθνική για μας είναι κά-
τι πολύ ξεχωριστό. Το έχουν νιώ-
σει όλοι οι Έλληνες που έπαιξαν 
στην Εθνική. Η ανατριχίλα όταν 
ακούς τον εθνικό ύμνο είναι κάτι 
απίστευτο. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι. Τα προηγούμενα χρόνια 
δεν ήμασταν αυτοί που θα έπρε-
πε αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρ-
θουν πολύ καλύτερες μέρες».

Για το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο: «Ελπίζω το ελληνικό ποδό-
σφαιρο να πάει μπροστά. Είμαι 
πολύ χαρούμενος που ο Ολυμπι-
ακός πέρασε στο Europa League. 
Είμαι χαρούμενος για τους παί-
κτες του, τους εύχομαι να κατα-
κτήσουν τα όνειρά τους. Μακάρι 
να κερδίσουν το πρωτάθλημα και 
να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν 
στην Ευρώπη».

Άρης: Ο Ραούλ 
Κανέντα 
αντικαταστάτης 
του Μπούργος
Ο Ραούλ Κανέντα θα είναι 
ο αντικαταστάτης του Χερμάν 
Μπούργος στην τεχνική 
ηγεσία του Άρη. Οι «κίτρινοι» 
συμφώνησαν με τον 53χρονο 
Ισπανό τεχνικό ο οποίος 
μάλιστα αναμένεται στη 
Θεσσαλονίκη.
Ο 53χρονος τεχνικός δεν 
έχει μεγάλη παρουσία στην 
Ευρώπη (ήταν ασίσταντ στο 
ξεκίνημα της καριέρας του 
στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην 
Αλμερία και στο Μεξικό με 
την Σιναλόα).
Ξεκίνησε σαν πρώτος 
προπονητής στην Αλ Ιτιχάντ, 
την κορυφαία ομάδα της 
Σαουδικής Αραβίας, συνέχισε 
στην Αλ Νασρ, μετά πήγε στο 
Κατάρ για την Ουμ Σαλάλ 
και τελευταία φορά ήταν στον 
πάγκο της Κορ Φακάν στα 
Εμιράτα.
Επίσης, ήταν στον στενό κύκλο 
των συνεργατών του Πέπε 
Γκουαρντιόλα, από το 2017 
όταν ήταν στο επιτελείο του.

ΚΏΣΤΑΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ
«Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί 
το πέναλτι στο League Cup»
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GAUTAM ADANI
Ο «άγνωστος» Ινδός 
δισεκατομμυριούχος 

Ο
Γκα ου τά μ  Αν τά -
νι ήταν ήδη ο πλου-
σιότερος άνθρωπος 
στην  Ασία. Τώρα, 

όμως, έχει κάθε λόγο να καυχιέ-
ται, γιατί κατάφερε να μπει στη λί-
στα με τους τρεις πιο πλούσιους 
ανθρώπους του πλανήτη, ξεπερ-
νώντας, μάλιστα, μέχρι και τον 
πρόεδρο της LVMH ( LVMHF 
) Bernard Arnault.

Ουσιαστικά ο Αντάνι, γίνεται 
ο πρώτος Ασιάτης που καταλαμ-
βάνει αυτή τη θέση, σύμφωνα με 
το Bloomberg και τον Δείκτη Δι-
σεκατομμυριούχων.

Πώς έγινε
δισεκατομμυριούχος
Ο Αντάνι, ο οποίος διευθύνει 

έναν από τους κορυφαίους ομί-
λους ετερογενών δραστηριοτή-
των της Ινδίας, πιστεύεται ότι έχει 
περιουσία περίπου 137 δισεκα-
τομμύρια δολάρια.

Ο 60χρονος τα τελευταία χρό-
νια έχει επεκτείνει τον όμιλό του 
και έχει διευρύνει σημαντικά το 
πεδίο δραστηριοτήτων του, από τα 
κέντρα δεδομένων μέχρι το τσι-
μέντο, τα μίντια και τα αλουμίνια.

Ο όμιλός του ελέγχει πλέον 
τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα 
εκμετάλλευσης λιμένων και αερο-
δρομίων της Ινδίας, διανομέα φυ-
σικού αερίου και ανθρακωρυχείο. 
Ενώ το ορυχείο Carmichael στην 
Αυστραλία έχει επικριθεί από πε-
ριβαλλοντολόγους, ο ίδιος δε-
σμεύτηκε τον Νοέμβριο να επεν-

δύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε πράσινη ενέργεια για να γίνει 
ο μεγαλύτερος παραγωγός ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στον 
κόσμο. Όπως και άλλοι δισεκα-
τομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, ο 
Adani έχει δει τον πλούτο του να 
εκτοξεύεται στα ύψη κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας του κοροναϊού.

Πρόσθεσε 60,9 δισ.
δολάρια μόνο το 2022
Συνολικά, ο Adani πρόσθεσε 
60,9 δισεκατομμύρια δολάρια 
στην περιουσία του μόνο το 2022, 
πέντε φορές περισσότερα από 
οποιονδήποτε άλλον. Πρώτα ξε-
πέρασε τον Ambani ως ο πλου-
σιότερος Ασιάτης τον Φεβρου-
άριο, αύξησε την περιουσία του 

πάνω από 100 δισ. τον Απρίλιο 
και ξεπέρασε τον Bill Gates της 
Microsoft Corp. ως ο τέταρτος 
πλουσιότερος άνθρωπος στον κό-
σμο τον περασμένο μήνα.

Βέβαια δεν είναι λίγοι που 
έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες 
σχετικά με τις αδιαφανείς δομές 
των μετόχων και την έλλειψη κά-
λυψης των εταιρειών του Ομίλου. 
Ωστόσο, οι μετοχές του έχουν εκτι-
ναχθεί στα ύψη – μερικές από αυ-
τές πάνω από 1.000% από το 2020, 
με τις αποτιμήσεις να φτάνουν τις 
750 φορές τα κέρδη – καθώς ο με-
γιστάνας επικεντρώθηκε σε τομείς 
που ο πρωθυπουργός της Ινδίας, 
Ναρέντρα Μόντι, θεωρεί κρίσι-
μους για την επίτευξη των μακρο-
πρόθεσμων στόχων της Ινδίας.

Οι φιλανθρωπίες 
Ο Αντάνι κατάφερε να ξεπερά-
σει μερικούς από τους πλουσι-
ότερους δισεκατομμυριούχους 
των ΗΠΑ στον κόσμο, εν μέρει 
επειδή πρόσφατα ενίσχυσαν τη 
φιλανθρωπία τους. Ο Γκέιτς εί-
πε τον Ιούλιο ότι μετέφερε 20 δι-
σεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυ-
μα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, ενώ 
ο Γουόρεν Μπάφετ έχει ήδη δω-
ρίσει περισσότερα από 35 δισε-
κατομμύρια δολάρια στη φιλαν-
θρωπική οργάνωση. Ο Αντάνι, 
επίσης, έχει αυξήσει τη φιλαν-
θρωπική του προσφορά. Δεσμεύ-
τηκε τον Ιούνιο του 2023 να δω-
ρίσει 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια 
για κοινωνικούς σκοπούς για τα 
γενέθλιά του.

Έγινε ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος
στον κόσμο και ο πρώτος Ασιάτης

που καταλαμβάνει αυτή τη θέση
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