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Τα δύο «αγκάθια»  
προς τις κάλπες

Editorial

Πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα εξάγουµε 
από τις δηµοσκοπήσεις, σχετικά µε τα 
προβλήµατα που έχουν στο κεφάλι τους 
οι πολίτες. Αν πάρουµε τα ευρήµατα της 
τελευταίας δηµοσκόπησης της Οpinion 
Poll, βλέπουµε ότι τα προβλήµατα που 
απασχολούν κυρίαρχα τους πολίτες είναι:  
Ακρίβεια / ανατιµήσεις 57.6%, Ενεργειακή 
κρίση/ Τιµολόγια 34.2%, τα εθνικά θέµατα 
/ τουρκική προκλητικότητα 25.1%, το 
Μεταναστευτικό 3.5%, ο πόλεµος στην 
Ουκρανία 3.3% , η υπόθεση των υποκλοπών 
2.6%, η πανδηµία 2.4% , η εγκληµατικότητα 
2.4% κ.λ.π. 
Επίσης από την συνολική αξιολόγηση των 
µέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση τους 
τελευταίους µήνες, για την ακρίβεια και 
την στήριξη της κοινωνίας προκύπτει ότι το 
50% τα αξιολογεί θετικά , µε το 49.2% να τα 
αξιολογεί αρνητικά. Είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι θετική αξιολόγηση γίνεται από το 78.8% 
της Ν.∆, το 64.2% του ΠΑΣΟΚ , το 29.3% 
του ΣΥΡΙΖΑ κ.λ.π 
Όµως το πρόβληµα για την Αντιπολίτευση 
είναι ότι στην ερώτηση αν µια Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ θα αντιµετώπιζε καλύτερα την 
ενεργειακή κρίση και τις ανατιµήσεις: 
Θετικά απαντά το 21.4% µε το 71.7% να 
έχει αντίθετη άποψη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το 31,4% του ΣΥΡΙΖΑ δίνει αρνητική 
απάντηση, ενώ στο ΠΑΣΟΚ το 10.3% 
θεωρεί ότι µια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα τα 
κατάφερνε καλύτερα, µε το 83.9% να απαντά 
αρνητικά. Επίσης, το 47.2% πιστεύει ότι 
ο Κ. Μητσοτάκης µπορεί να διαχειριστεί 
καλύτερα τα θέµατα Οικονοµίας/ Ανάπτυξης 
µε το 22.5% να επιλέγει τον Α. Τσίπρα 
και το 22.9% τον κανένα, ενώ στα θέµατα 
κοινωνικής πολιτικής και στήριξης των 
ασθενέστερων οι αντίστοιχες επιδόσεις είναι 
39.8%, 35.2% και 22.7% αντίστοιχα. 
Επίσης διαπιστώνεται έντονη ανησυχία από 
την συνεχή προκλητικότητα της Τουρκίας. 
Το 59.3% δηλώνει πολύ και αρκετά ανήσυχο 
από την πιθανότητα µιας επιθετικής ενέργειας 
της Τουρκίας, κάποιου θερµού επεισοδίου. 
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ο 
Πρωθυπουργός «παίζει» χωρίς αντίπαλο 
σχεδόν σε όλα τα πεδία και αυτό που έχει 
να εντείνει τις προσπάθειες είναι µόνο η 
στήριξη των νοικοκυριών από την ακρίβεια. 
Και ασφαλώς η Τουρκία, είτε σε επίπεδο 
ρητορικής είτε σε επίπεδο υβριδικού 
«πολέµου» µε τους µετανάστες στον Έβρο. 
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Οριστικοποιούνται τα µέτρα για το ρεύµα

Σ
την οριστικοποποίηση των τε-
χνικών παραµέτρων για το 
«πακέτο» µέτρων όσον αφο-
ρά τις επιδοτήσεις για το ηλε-

κτρικό ρεύµα που θα εφαρµοστούν τον 
Οκτώβριο προχωρούν τα συναρµόδεια 
υπουργεία µε στόχο να ανακοινωθούν 
ίσως και την επόµενη εβδοµάδα.

Όπως ανέφεραν την Πέµπτη ανώ-
τατες πηγές του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας που επικαλείται το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει 
«κλείσει» το ποσοστό της εξοικονόµη-
σης ενέργειας (15%) που πρέπει να επι-
τυγχάνουν οι καταναλωτές σε σχέση µε 
τις καταναλώσεις του 2021, προκειµένου 
να εξασφαλίζουν πρόσθετη έκπτωση, 
όπως επίσης ότι θα επιδοτηθούν όλες οι 
οικιακές καταναλώσεις (όχι µόνο η πρώ-
τη αλλά και η δεύτερη κατοικία).

Υπό διαµόρφωση, ωστόσο, είναι τα 

κλιµάκια της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας µε τα οποία θα εφαρµοστούν 
οι νέες επιδοτήσεις, καθώς παύει η επι-
δότηση για το σύνολο της κατανάλωσης 
που ισχύει τώρα.

Αναφορικά µε το πλαφόν στην τιµή 
αποζηµίωσης των µονάδων ηλεκτροπα-
ραγωγής (το ελληνικό µοντέλο που υι-
οθετήθηκε από την Κοµισιόν), οι ίδιες 
πηγές ανέφεραν ότι παραµένει ως βά-
ση το ελληνικό σχέδιο το οποίο ούτως ή 
άλλως προβλέπει µηνιαία αναθεώρηση 
των τιµών που εισπράττουν οι ηλεκτρο-

παραγωγοί, ανάλογα µε τη διακύµανση 
του πραγµατικού κόστους των µονάδων.

Υπό συζήτηση είναι επίσης τόσο το 
ύψος της επιδότησης στο φυσικό αέριο 
όσο και ο µηχανισµός καταβολής της. 
Αν δηλαδή θα υπάρχει συνδυασµός 
κρατικής επιδότησης µε έκπτωση από τη 
∆ΕΠΑ ή θα εφαρµοστεί µοντέλο ανά-
λογο µε αυτό που ισχύει στην ηλεκτρική 
ενέργεια, όπου το σύνολο των επιδοτή-
σεων παρέχεται από την Πολιτεία µέσω 
του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για 
τις επιδοτήσεις αναµένει και η αγο-
ρά. Κύκλοι των προµηθευτών εξέφρα-
ζαν σχετικά προβληµατισµό για το εν-
δεχόµενο αύξησης των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών ενώ επεσήµαιναν την ανάγκη 
να εφαρµοστεί σύστηµα ανάλογο µε 
του «Τειρεσία» για τους καταναλωτές µε 
χρέη που µετακινούνται σε νέο πάροχο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ/
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Τώρα το σπίτι σου µαθαίνει από εσένα
και προσαρµόζεται αυτόµατα στις
ανάγκες σου, για να απολαµβάνεις
άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας!

smarthink.gr 
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Μ
ε τα τρία «όχι» που 
είπε στη Θεσσαλο-
ν«ίκη ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης –όχι 

εκλογές, όχι αλλαγή του εκλογι-
κού νόµου, όχι ανασχηµατισµός- 
αναλαµβάνει να οδηγήσει την 
κυβέρνηση και την κεντροδεξιά 
παράταξη µέσα από συµπληγά-
δες έως τις κάλπες του 2023. 

Οι επόµενοι µήνες περιλαµ-
βάνουν µια σειρά από προκλή-
σεις και εµπόδια που ανεβάζουν 
τον πήχη της δυσκολίας και θα δο-
κιµάσουν τις αντοχές της χώρας.

Ο µεγαλύτερος πονοκέφαλος 
είναι σαφώς η ενεργειακή κρίση 
και η συνεπακόλουθη ακρίβεια 
που δοκιµάζει τις αντοχές της κοι-
νωνίας και φέρνει τον προϋπολο-
γισµό στα όρια του για να στηρι-
χθούν οι πολίτες. 

Οι προβλέψεις για την τιµή 
του φυσικού αερίου είναι δυσοί-
ωνες και στην κυβέρνηση ανα-
γνωρίζουν ότι είναι αδύνατο να 
καλυφθεί το σύνολο των επιβα-
ρύνσεων που προκύπτουν, ειδικά 
όσον αφορά τις τιµές του ηλεκτρι-
κού ρεύµατος. Η οριζόντια στήρι-
ξη θα συνεχιστεί και τους επόµε-
νους µήνες ώστε να απορροφηθεί 
το µεγαλύτερο µέρος των αυξήσε-
ων στα τιµολόγια που φτάνουν 
στα νοικοκυριά και τις επιχειρή-
σεις, όµως όσοι κάνουν υψηλές 
καταναλώσεις θα πληρώσουν µε-
γαλύτερο κόστος, καθώς θα υπάρ-
χει κλίµακα ως προς το ύψος της 
επιδότησης. 

Κυβερνητικά στελέχη χαρα-
κτηρίζουν αναγκαία αυτή την αλ-
λαγή πολιτικής µε στόχο να προ-
στατευθούν οι πιο ευάλωτοι που 
δεν µπορούν να σηκώσουν το βά-
ρος της κρίσης και ταυτόχρονα να 

µην εκτροχιαστεί ο κρατικός προ-
ϋπολογισµός, δεδοµένου ότι οι 
πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. 

Φυσικό αέριο
– Ηλεκτρικό 
Αυτή την εβδοµάδα, σύµφωνα 
µε πληροφορίες, θα ανακοινω-
θεί από το οικονοµικό επιτελείο 
και η ενίσχυση για τα 700 χιλιά-
δες νοικοκυριά που καταναλώ-
νουν φυσικό αέριο για θέρµανση. 
«Θα κάνουµε τα πάντα για να µην 
παγώσει ο κόσµος αυτόν τον δύ-
σκολο χειµώνα και να µπορέσει 
να σηκώσει το βάρος των αυξήσε-
ων», διαµηνύουν συνεργάτες του 
κ. Μητσοτάκη. 
Σύµφωνα µε τι ίδιες πηγές το πι-
θανότερο είναι να υπάρξει µια 
απευθείας επιδότηση στους λογα-
ριασµούς προκειµένου να απορ-
ροφηθεί το µεγαλύτερο µέρος της 
αύξησης. Ταυτόχρονα, η κυβέρ-
νηση έχει να διαχειριστεί το θέ-
µα της επάρκειας στην προµήθεια 
της χώρας µε φυσικό αέριο. Μέ-
χρι αυτή τη στιγµή διαβεβαιώνουν 
ότι δεν τίθεται θέµα για την ελλη-

νική αγορά, όµως, δεν κρύβουν 
την ανησυχία τους για τις επιπτώ-
σεις, έστω και περιορισµένες, αν 
διακοπεί η ροή από τον αγωγό 
Tourkstream.

Το τοπίο γίνεται πιο δύσβατο 
από τα αργά αντανακλαστικά της 
Ευρώπης. Οι προτάσεις της Κο-
µισιόν βρίσκονται ένα βήµα πί-
σω από τις εξελίξεις και δεν αντι-
µετωπίζουν το ζήτηµα στην ρίζα 
του. Στο παρασκήνιο εκτυλίσσε-
ται ένας αγώνας δρόµου για την 
συγκρότηση µιας ισχυρής πλειο-
ψηφίας εντός της Ένωσης που θα 
επιβάλλει πιο δραστικές παρεµ-
βάσεις στην αγορά του φυσικού 
αερίου και της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας προκειµένου να αντισταθµι-
στούν οι απώλειες για τις οικονο-
µίες των κρατών µελών. Κρίσιµες 
για τις τελικές αποφάσεις είναι οι 
δύο Σύνοδοι Κορυφής, η Άτυπη 
στην Πράγα στις 6 και 7 Οκτωβρί-
ου και η Τακτική στις Βρυξέλλες 
στις 20 και 21 του µήνα. Παρότι 
υπάρχει αισιοδοξία ότι το τελικό 
πακέτο µέτρων µπορεί να είναι 
πιο προωθηµένο ο χρόνος κυλά 
αντίστροφα και τα οφέλη θα αρ-
γήσουν να γίνουν αισθητά στους 
πολίτες.

Ο παράγοντας Ερντογάν 
Με τον ενεργειακό πόλεµο του 
Πούτιν σε πλήρη εξέλιξη, η Ελλά-
δα έχει να αντιµετωπίσει και άλ-
λον έναν ακήρυχτο πόλεµο στα 

σύνορα της. Η Τουρκία εργαλει-
οποιεί εκ νέου το µεταναστευτικό 
αυξάνοντας την πίεση στον Έβρο, 
αλλά και το Αιγαίο. Κυβερνητικά 
στελέχη δεν κρύβουν την ανησυ-
χία τους για τα όσα συµβαίνουν 
το τελευταίο διάστηµα και κυρίως 
την προσπάθεια της Άγκυρας να 
δηµιουργήσει µια παραµορφωµέ-
νη εικόνα για τα πραγµατικά γε-
γονότα. Ένα συνοριακό επεισόδιο 

είναι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο 
µεγαλύτερος κίνδυνος τους επό-
µενους µήνες, καθώς ο χειµώνας 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
για αυξηµένες ροές µεταναστών 
που θα επιχειρήσουν να περά-
σουν παράνοµα τα σύνορα.

Οι µετανάστες
Το µεταναστευτικό αποτελεί µόνο 
µία αιχµή της τουρκικής επιθετικό-

μέχρι τις κάλπες 
Ψηλά ο πήχης της δυσκολίας για την κυβέρνηση τους επόµενους

µήνες  - ∆οκιµάζονται οι αντοχές της χώρας

Με τον ενεργειακό πόλεµο του Πούτιν σε πλήρη εξέλιξη, η Ελλάδα έχει
να αντιµετωπίσει και άλλον έναν ακήρυχτο πόλεµο στα σύνορα της.

Η Τουρκία εργαλειοποιεί εκ νέου το µεταναστευτικό αυξάνοντας την πίεση στον 
Έβρο, αλλά και το Αιγαίο. Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την ανησυχία τους 

Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΟ∆ΙΑ 
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τητας. Η Άγκυρα εβδοµάδα µε την 
εβδοµάδα αυξάνει την ρητορική 
έντασης έναντι της Ελλάδας και 
ναρκοθετεί το πεδίο συνύπαρξης 
των δύο χωρών. Όσο πλησιάζουν 
οι εκλογές στην Τουρκία εκτιµάται 
ότι θα συνεχιστεί το κρεσέντο της 
προκλητικότητας προς εσωτερική 
κατανάλωση. Η ελληνική πλευρά 

είναι σε επιφυλακή για κάθε εν-
δεχόµενο, αν και η εκτίµηση που 
υπάρχει προς το παρόν είναι ότι 
η ένταση δεν θα µεταφερθεί στο 
πεδίο. Η αµφισβήτηση της κυρι-
αρχίας των ελληνικών νησιών 
αποτελεί επιτοµή της ανιστόρη-
της επίθεσης που έχει εξαπολύ-
σει η τουρκική ηγεσία και η Αθή-
να ενεργοποιεί κάθε διπλωµατική 
δυνατότητα για να «σκοτώσει» εν 
τη γενέσει την προπαγάνδα που 
στήνεται. Η Γενική Συνέλευ-
ση των Ηνωµένων Εθνών στην 
οποία θα παραστούν ο πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Εξωτερι-
κών αυτή την εβδοµάδα αποτελεί 
άλλο ένα βήµα στο οποίο η ελλη-
νική πλευρά θα αποδοµήσει το 

τουρκικό αφήγηµα. Τόσο στις συ-
ναντήσεις µε τους οµολόγους τους 
όσο και από το βήµα του ΟΗΕ θα 
καταδείξουν τον αναθεωρητισµό 
που εκπέµπει η άλλη πλευρά του 
Αιγαίου κατ αντιστοιχία µε τα όσα 
πράττει η Ρωσία στην Ουκρανία.

 
Τα σύννεφα στο εσωτερικό 
Σύννεφα συγκεντρώνονται και 
στο εσωτερικό µέτωπο. Το µεγάλο 
στοίχηµα της κυβέρνησης για να 
διαβεί τον απρόβλεπτο χειµώνα 
που έχει µπροστά της είναι η αγα-
νάκτηση που δηµιουργεί στους 
πολίτες η πολυεπίπεδη κρίση της 
ενέργειας να µην πυροδοτήσει 
κοινωνικές αναταραχές. Την αγω-
νία αυτή εξέφρασε και από το βή-

µα της ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός που 
τόνισε ότι δεν πρέπει «να γίνει τυ-
φλή, αναζητώντας εσωτερικές ευ-
θύνες για εξωγενείς επιθέσεις». 
Το καθεστώς Πούτιν επιθυµεί µε 
κάθε τρόπο την  αποσταθεροποίη-
ση των δυτικών κυβερνήσεων που 
αντιτάσσονται στα σχέδια του µε-
τατρέποντας την ενεργειακή ανα-

σφάλεια σε πολιτική. Η ενίσχυ-
ση του διαθέσιµου εισοδήµατος 
µε τις αυξήσεις στις συντάξεις και 
τον κατώτατο µισθό είναι ένας τρό-
πος για την θωράκιση των πολι-
τών, όπως σηµειώνουν κυβερνη-
τικά στελέχη. Αν είναι αρκετό θα 
φανεί τους επόµενους µήνες και 
ανάλογα τις εξελίξεις που διαµορ-
φώνει το διεθνές οικονοµικό πε-
ριβάλλον. 

Η ελληνική οικονοµία 
Οι προοπτικές της ελληνικής οι-
κονοµίας δηµιουργούν αισιοδο-
ξία σε ορισµένους συνεργάτες 
του κ. Μητσοτάκη ότι θα προσφέ-
ρουν την δυνατότητα για επιπλέον 
παρεµβάσεις προς την κατεύθυν-
ση της αύξησης των εισοδηµά-
των. Θεωρούν δεδοµένο, όµως, 
ότι η αντιπολίτευση θα κάνει ότι 
µπορεί προκειµένου να υποδαυ-
λίσει εσωτερική σταθερότητα για 
εκλογικά οφέλη. Σε αυτό πλαίσιο, 
στελέχη του Μεγάρου Μαξίµου, 
εντάσσουν και τις αναταραχές που 
σηµειώνονται σε ορισµένα πανε-
πιστήµια µε αφορµή την πανεπι-
στηµιακή αστυνοµία. Βλέπουν 
ότι η αντιπολίτευση εκµεταλλεύ-
εται την δυνατότητα που έχει µε 
µικρές οµάδες εντός των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να 
δηµιουργεί εντάσεις και να καλ-
λιεργεί ένα κλίµα αµφισβήτησης 
των κυβερνητικών πολιτικών. «Η 
προσπάθεια της αντιπολίτευσης 
να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες 
εκλογές µε την κάλπη της απλής 
αναλογικής συνιστά από µόνη της 
αποσταθεροποιητική ενέργεια», 
δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης, µε τον 
ίδιο να εµφανίζεται αποφασισµέ-
νος να αναλάβει το όποιο πολιτικό 
κόστος προκειµένου να οδηγηθεί 
η χώρα µε ασφάλεια σε εθνικές 
εκλογές στο τέλος της τετραετίας. 
Και «εκεί θα µετρηθούµε και θα 
αναµετρηθούµε», όπως τονίζει ο 
ίδιος µε κεντρικό δίλληµα προς 
τους πολίτες «ή δίνουµε µια δεύ-
τερη εντολή στην πρόοδο ή ρισκά-
ρουµε µια δεύτερη φορά στη συµ-
φορά».  
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Οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας δηµιουργούν αισιοδοξία ότι θα προσφέ-
ρουν την δυνατότητα για επιπλέον παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της αύξησης 
των εισοδηµάτων. ∆εδοµένο, όµως, είναι ότι η αντιπολίτευση θα κάνει ότι µπορεί 
προκειµένου να υποδαυλίσει εσωτερική σταθερότητα για εκλογικά οφέλη.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΟ∆ΙΑ 



Ο
κτώ µήνες πριν τις εκλογές, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθά-
ρισε στη ∆ΕΘ το πολιτικό το-
πίο, άφησε πίσω του, προβλη-

µατισµούς και  τις εισηγήσεις για αλλαγή 
του εκλογικού νόµου και ανασχηµατισµούς  
και έβαλε τους κανόνες µε τους οποίους, ο 
ίδιος και η κυβέρνηση του θα οδηγήσουν τη 
χώρα  στην κάλπη.

Επέµεινε  στην οικονοµική πολιτική που 
έχει χαράξει από το 2019 και στις µεταρρυθ-
µίσεις,  µε την αυτοπεποίθηση, που του δί-
νουν τα χειροπιαστά αποτελέσµατα. 

Το  σχέδιο του, ανάπτυξη, επενδύσεις, 
µεταρρυθµίσεις και αναδιανοµή των κερ-
δών στους πολίτες, µαζί µε την ικανότητα 
διαχείρισης των αλλεπάλληλων κρίσεων 
που παρέχει ισχυρό προβάδισµα έναντι των 
αντιπάλων του. 

Εφικτή η αυτοδυναµία;
Μπορεί όµως να του δώσει και την αυτοδυ-
ναµία στις δεύτερες εκλογές; Ο ίδιος, πιστεύ-
ει πως ναι.  Σύµφωνα µε συνεργάτες του, ο 
κ. Μητσοτάκης εκτιµά πως, όπως όλες οι κυ-
βερνήσεις, έτσι και η δική του, στο µέσο της 
θητείας τους παρουσιάζουν  µια κάµψη των 
ποσοστών τους. 

Ανακάµπτουν όµως, όσο πλησι-
άζει η ώρα των εκλογών, καθώς οι 
πολίτες πρέπει να στοιχηθούν και να 
αποφασίσουν στην  κάλπη, µε βάση 
τα διλήµµατα που τους τίθενται, για το 
ποιός θα τους κυβερνήσει.  

Με τον Μητσοτάκη ή µε τον Τσίπρα, µε 
µια αυτοδύναµη κυβέρνηση που θα παίρνει 
γρήγορα αποφάσεις ή µε µια κυβέρνηση συ-
νεργασίας που θα σέρνεται στα κοµµατικά 
όργανα για να δει τι θα πράξει; 

Με µια οικονοµική πολιτική που αποδί-
δει  ισχυρούς ρυθµούς ανάπτυξης - 9% το 
2021 και κοντά στο 7% το 2022-  ή µε µια αό-
ριστα αριστερόστροφη πολιτική χωρίς σχέ-
διο και στόχο; 

Σε αυτά τα διλήµµατα θα κληθεί να απα-
ντήσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη 
∆ΕΘ. Οι  πληροφορίες λένε πως δεν θα 
ακολουθήσει την τακτική της πόλωσης της 
προηγούµενης Κυριακής, που έφτασε να 
αποκαλέσει «εφιάλτη» τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, χαρακτηρισµό που είχε αποδώσει 
στον πατέρα του σηµερινού πρωθυπουργού 
ο Ανδρέας Παπανδρέου, πριν 37 χρόνια.  

«Είναι θράσος να ζητά µια δεύτερη ευ-
καιρία. Η οικογένεια Μητσοτάκη θέλει µια 
τρίτη ευκαιρία για να ισοπεδώσει ότι έχει 
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Σύµφωνα µε συνεργάτες του πρωθυπουργού όλες
οι κυβερνήσεις στο µέσο της θητείας
τους παρουσιάζουν µια κάµψη των ποσοστών τους.
Ανακάµπτουν όµως, όσο πλησιάζει η ώρα
των εκλογών, καθώς οι πολίτες πρέπει να στοιχηθούν
και να αποφασίσουν στην  κάλπη, µε βάση τα διλήµµατα 
που τους τίθενται, για το ποιός θα τους κυβερνήσει  

Στη ∆ΕΘ
ο κ. Τσίπρας
αναµένεται να είναι
πιο …κόσµιος απ’ ότι
στο φεστιβάλ της νεολαίας του
µε τα υβριστικά συνθήµατα, καθώς
οι ψηφοφόροι του κέντρου, που θέλει
να απευθυνθεί, δεν εµπνέονται από
ακρότητες και πεζοδροµιακές εκφράσεις.
Παρ’ όλα αυτά όµως η θέση του θα είναι  δύσκολη…

ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΟΙ... ΤΡΕΙΣ ΜΑΣ
Άνοιξε το παιγνίδι
για τις κάλπες
με διλλήματα και ύβρεις
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µείνει. Όσο κι αν επινοεί διλήµµατα της 
συµφοράς να γνωρίζει πως το δίληµµα των 
εκλογών είναι: εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης 
δίχως τέλος» είπε στους νεολαίους του, που 
λειτούργησαν -για να παραλλάξω τη φράση 
του Κρούγκµαν-  ως «αριστερές µαζορέτες» 
του Πούτιν, παρουσιάζοντας τον Ρώσο ηγέ-
τη πάνω από το βοθροειδές σύνθηµα  «Μη-
τσοτάκη γ@@@@σαι».

  
Αριστερό… άνοιγµα 
στη µεσαία τάξη 

Στη ∆ΕΘ αναµένεται η εµφάνιση του,  να 
είναι πιο …κόσµια, καθώς οι ψηφοφόροι 
του κέντρου που θέλει να απευθυνθεί,  δεν 
εµπνέονται από ακρότητες και πεζοδροµια-
κές ύβρεις. Παρ’ όλα αυτά όµως η θέση του 
θα είναι  δύσκολη. 

Η µοναδικό αφήγηµα του, της «προο-
δευτικής διακυβέρνησης» για την εξουσία, 
έχει υπονοµευτεί στα µάτια των κεντρώων 
από τον  κ. Μητσοτάκη που περιέγραψε 
τη θεωρητική πιθανότητα κυβέρνησης συ-
νεργασίας  µε Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βα-
ρουφάκη και Κουτσούµπα µε την απλή 
αναλογική ως τερατογένεση... Η περι-
γραφή του κ.  Μητσοτάκη προκαλεί, όχι 
ανησυχία,  αλλά φόβο στους κεντρώους, 
στους “κυρ- Παντελήδες” στους οποίους 
αναφέρεται απαξιωτικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
διεκδικεί τη ψήφο τους.

Ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να “χτίσει”  ξα-
νά  την αξιοπιστία της πρότασής του  προ-
κειµένου  να προσφέρει τη µοναδική συ-
γκολλητική ουσία µε τους ψηφοφόρους της 
κεντροαριστεράς και του κέντρου, που εί-
ναι η  κυβερνητική προοπτική. Η αντεπίθε-
ση του στη ∆ΕΘ, λέγεται οτι θα αφορά την 
ακρίβεια, την ενεργειακή πολιτική -που ως 
λύση του προβλήµατος θεωρεί την επανα-
κρατικοποίηση της ∆ΕΗ (!)- και τη µείωση 

ΦΠΑ και ΕΦΚ, τη φτώχεια των νοικοκυρι-
ών και τους  µικροµεσαίους που… θυµήθη-
κε προσφάτως.    

 
Ανδρουλάκης: «Εναλλακτική»
πρόταση εξουσίας
Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης 
αθεράπευτα αισιόδοξος, ανέδειξε το ΠΑ-
ΣΟΚ ως «την εναλλακτική πρόταση εξου-
σίας». 

Για τον ίδιο το δίληµµα των εκλογών δεν 
είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «δηµο-
κρατική ανατροπή ή ανοχή στον καθεστω-
τισµό και την αδιαφάνεια», όπως είπε. Το 
πως θα την πετύχει δεν το περιέγραψε, αλ-
λά  σίγουρα, όχι µε συνεργασίες αφού επι-
µένει στην «αυτόνοµη» πορεία του ΠΑΣΟΚ. 
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Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στην ∆ΕΘ, µίλησε µεν για αυτοδυναµία της Ν∆, αλλά και 
για µια κυβέρνηση που δεν θα είναι µονοκοµµατική. Η τακτική του «κυβέρνηση Ν∆ 
και µε στελέχη άλλων κοµµάτων», µετασχηµατίζεται σε «ψηφοδέλτια Ν∆ µε στελέχη 
από άλλα κόµµατα».  Η µάχη του Κέντρου θα είναι η µάχη που θα δώσει τη νέα 
κυβέρνηση και ο πιο αξιόπιστος, µε σχέδιο για την επόµενη µέρα, θα την κερδίσει.
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Για τον Νίκο Ανδρουλάκη 
το δίληµµα των εκλογών 
δεν είναι «Μητσοτάκης ή 

χάος», αλλά «δηµοκρατική 
ανατροπή ή ανοχή στον 

καθεστωτισµό και την 
αδιαφάνεια», όπως είπε. Το 

πως θα την πετύχει δεν το 
περιέγραψε, αλλά  σίγουρα, 

όχι µε συνεργασίες, αφού 
επιµένει στην «αυτόνοµη» 

πορεία του ΠΑΣΟΚ

Στο πρωθυπουργικό γραφείο  «διαβά-
ζουν» ξανά τις δηµοσκοπήσεις. ∆ιαπι-
στώνουν τη βλάβη που έχει υποστεί η 
εικόνα της κυβέρνησης  και του πρωθυ-
πουργού, από την υπόθεση της παρακο-
λούθησης του κ. Ανδρουλάκη και τη ζη-
µιά στις σχέσεις των δύο κοµµάτων, αλλά 
παρατηρούν επίσης πως ένα µεγάλο πο-
σοστό του ΠΑΣΟΚ  βλέπει θετικά τον 
Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Ο ίδιος ο 
κ. Μητσοτάκης στην ∆ΕΘ, µίλησε µεν για 
αυτοδυναµία της Ν∆, αλλά και για µια 
κυβέρνηση που δεν θα είναι µονοκοµµα-
τική. Η τακτική του «κυβέρνηση Ν∆ και 
µε στελέχη άλλων κοµµάτων», µετασχη-
µατίζεται σε «ψηφοδέλτια Ν∆ µε στελέχη 
από άλλα κόµµατα». 

Η µάχη του Κέντρου θα είναι η µάχη 
που θα δώσει τη νέα κυβέρνηση και ο πιο 

αξιόπιστος, µε σχέδιο για την επόµενη µέ-
ρα, θα την κερδίσει.

Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως διαθέ-
τει και τα δυο γι’ αυτό και κατέφυγε στο 
δίληµµα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» , που 
η δηµοσκοπική διαφορά τους, στην ερώ-
τηση για την καταλληλότητα του πρωθυ-
πουργού, ξεπερνά κατά πολύ τη διαφορά 
των κοµµάτων τους.

Μάλιστα στη  Ν∆ είναι πολλοί εκεί-
νοι που πιστεύουν πως ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ µε την άρνηση του να ψηφίσει 
τις αµυντικές συµφωνίες µε Γαλλία και 
ΗΠΑ, µε την ταλαντευόµενη θέση του 
για τον πόλεµο στην Ουκρανία µε τις αρι-
στερίστικες εµµονές του, ακόµα και µε τη 
στήριξη στον Κουφοντίνα και µε τα συνε-
χή ψέµατά του, αποτελεί το µυστικό τους 
«όπλο». Αρκεί; 

Ο Μητσοτάκης προς το Κέντρο
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∆ 
υο γήπεδα και µια πα-
ράφρων µεταβλητή. Να 
µια γλαφυρή αλλά και 
ακριβοδίκαιη περιγρα-

φή του πολιτικού µας σκηνικού, το 
οποίο όλοι ψάχνουν να διαβάσουν, 
να αποκρυπτογραφήσουν, να  προ-
βλέψουν. Αυτή η περιγραφή µοιά-
ζει µε γρίφο, αλλά τελικά δεν είναι. 
Προβλέψιµα πράγµατα. Ποια είναι 
τα δυο γήπεδα; Το ένα είναι της οι-
κονοµίας και ανήκει καθ’ ολοκληρί-
αν στην κυβέρνηση. Το άλλο είναι 
των παρακολουθήσεων και ανήκει 
κατά κυριότητα σ’ όλη την αντιπολί-
τευση, αλλά µε 100% επικαρπία από 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και η παράφρων µε-
ταβλητή; Μα φυσικά ο Εντρογάν. 
Που απειλεί να δηµιουργήσει ένα 
δικό του γήπεδο, το οποίο θα σαρώ-
σει τα άλλα δυο.

Ο πρωθυπουργός
η οικονοµία και η ανάπτυξη 
Πάµε από την αρχή, για να αποκωδι-
κοποιήσουµε αυτή την λίγο αλλόκο-
τη περιγραφή του πολιτικού µας σκη-
νικού. Ο Μητσοτάκης έχει ανοίξει το 
δικό του γήπεδο, έχει βάλει την κυ-
βερνητική του οµάδα να παίζει µπά-
λα και περιµένει τον κόσµο να γεµί-
σει τις κερκίδες του. Είναι το γήπεδο 
της οικονοµίας, των υψηλών ρυθ-
µών ανάπτυξης και των τεράστιων 
παροχών προς τις κοινωνικές οµά-
δες, σε µια περίοδο διεθνούς οικονο-
µικής και ενεργειακής κρίσης. ∆εν 
είναι διόλου εύκολο, µια ολόκληρη 

Ευρώπη κλυδωνίζεται και παραπαί-
ει, ακριβώς απ’ αυτά που για τον Μη-
τσοτάκη αποτελούν συγκριτικό πλε-
ονέκτηµα έναντι των αντιπάλων του. 
Ο πρωθυπουργός παλεύει µε νύχια 
και µε δόντια, ο κόσµος να µαζευτεί 
στις δικές του κερκίδες, να θεωρήσει 
ότι το µεγάλο και ουσιαστικό παιχνί-
δι είναι αυτά τα ζητήµατα. 

Το πεδίο
των παρακολουθήσεων 
Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, 
έχουν δικό τους γήπεδο. Αυτό των 
παρακολουθήσεων. Εκεί παίζουν 
εδώ και καιρό, άλλωστε είναι το µό-
νο που τους έχει δώσει ένα κάποιο 
αποτέλεσµα µετά από τριών χρό-
νων άκαρπες προσπάθειες να υπερ-
κεράσουν τον Κυριάκο. Γι αυτό και 
θέλουν να δουν την ελληνική κοινω-
νία να γεµίζει τις δικές τους κερκίδες, 
κατά την γνώµη τους κάθε άλλο ζή-
τηµα είναι άνευ σηµασίας. Ούτε η 
οικονοµία µετράει, ούτε η πολιτική 
σταθερότητα, αυτό που προέχει σή-
µερα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. 
Τον οποίον Μητσοτάκη ο Τσίπρας 
λίγο απέχει από το να τον πει Γεώρ-

γιο Παπαδόπουλο, εξάλλου στο φε-
στιβάλ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ µίλη-
σε για  «γύψο». Άρα η χώρα είναι 
κάτω από µια χούντα κι όταν υπάρ-
χει θέµα δηµοκρατίας όλα τα υπόλοι-
πα παραµερίζονται. 

Μάχη της ατζέντας 
Αυτή είναι η µάχη των δύο γηπέδων 
που εξελίσσεται µπροστά στα µάτια 
µας. Στην πραγµατικότητα πρόκειται 
για µάχη ατζέντας. Αν τους επόµε-
νους επτά-οκτώ µήνες ως τις εκλο-
γές, η αντιπαράθεση επικεντρωθεί 
στην οικονοµία και στους όρους για 
την ανάπτυξη της, τότε νικητής θα εί-
ναι ο Μητσοτάκης. Υπερέχει σε όλα, 
εξάλλου έχει να επιδείξει µια ανά-
πτυξη 6,9% που αν τολµούσε κά-
ποιος να την προβλέψει πέρυσι, θα 
τον έβγαζαν τρελό. Αν, αντιθέτως, 
µέχρι τα Χριστούγεννα και το Πά-
σχα ασχολούµαστε ακόµα µε την 
ΕΥΠ και το Pretador, τότε η µπάλα 
(άρα και το παιχνίδι) θα παιχτεί στο 
γήπεδο της αντιπολίτευσης. Στο χορ-
τάρι του οποίου παίζουν όλοι, Τσί-

πρας, Ανδρουλάκης, Βαρουφάκης, 
εσωκοµµατικοί αντίπαλοι του Μη-
τσοτάκη και Κουτσούµπας, όµως 
την είσπραξη από τα εισιτήρια θα 
την τσεπώσει µόνο ο Αλέξης. Έξυ-
πνο για τον Τσίπρα, µυστήριο για 
τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχη-
γούς που καταχαίρονται επειδή θα 
κερδίσουν µια θέση στο τσεπάκι του 
Αλέξη. 

Στην απέναντι
µεριά του Αιγαίου
Και πάµε στην παράφρονα µεταβλη-
τή που είναι ο Ερντογάν στην απέ-
ναντι µεριά του Αιγαίου. Είναι ο τύ-
πος που µε µια κίνηση του µπορεί 
να ανατρέψει τα πάντα στην από δω 
µεριά του αρχιπελάγους. Ο Τούρ-
κος σουλτάνος, µε 80% επίσηµο 
πληθωρισµό και 160% ανεπίσηµο, 
µε 15 µονάδες δηµοσκοπική διαφο-
ρά από κάθε του αντίπαλο ενώ πάει 
σε εκλογές, κατά την ταπεινή γνώµη 
του γράφοντος είναι ικανός να γίνει 
συνειδητός πρωταγωνιστής στο χει-
ρότερο για µας σενάριο. Προσπα-

Τα γήπεδα και
ο παράφρων

Μια αποκωδικοποίηση της λίγο αλλόκοτης περιγραφής
του πολιτικού µας σκηνικού µε φόντο τον Ερντογάν 

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:

Τσίπρας και
Ανδρουλάκης 
παίζουν µπαλίτσα 
µόνο στο γήπεδο των 
παρακολουθήσεων. 
Είναι το µόνο που 
τους έχει δώσει ένα 
κάποιο αποτέλεσµα 
µετά από τριών χρόνων 
άκαρπες προσπάθειες 
να υπερκεράσουν 
τον Κυριάκο. Ούτε η 
οικονοµία µετράει, ούτε 
η πολιτική σταθερότητα, 
αυτό που προέχει 
σήµερα είναι να φύγει ο 
Μητσοτάκης.
Τον οποίον Μητσοτάκη 
ο Τσίπρας λίγο απέχει 
από το να τον πει… 
Γεώργιο Παπαδόπουλο 
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Το… µατς του Μητσοτάκη «παίζεται» στην οικονοµία, τους υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και τις παροχές προς τις κοινωνικές οµάδες, σε µια περίοδο διεθνούς 

οικονοµικής και ενεργειακής κρίσης. ∆εν είναι διόλου εύκολο. Ο πρωθυπουργός 
παλεύει µε νύχια και µε δόντια, ο κόσµος να µαζευτεί στις δικές του κερκίδες, να 

θεωρήσει ότι το µεγάλο και ουσιαστικό παιχνίδι είναι αυτά τα ζητήµατα
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θώντας να αντιστρέψει την τουρκική 
κοινή γνώµη, να προχωρήσει σε κά-
ποιο βήµα που θα ανατινάξει την πε-
ριοχή µας. Και γράφω για ανατίνα-
ξη, διότι από την ελληνική πλευρά 
έχει γίνει σαφές ότι δεν πρόκειται να 
υπάρξει περιορισµένο και ελεγχόµε-
νο επεισόδιο στην ελληνοτουρκική 
µεθόριο. Οποιαδήποτε κίνηση τους 
θα οδηγήσει σε γενικευµένη σύρρα-
ξη και γαία πυρί µειχθήτω. 

Τα αποτελέσµατα µιας
θερµής αντιπαράθεσης 
Αντιλαµβανόµαστε ότι σε µια τέ-
τοια απευκταία περίπτωση, το γήπε-
δο στο οποίο θα παιχτούν και οι ελ-
ληνικές εκλογές θα είναι αυτό. Σε 
µια σοβαρή ελληνοτουρκική κρίση, 
πόσο µάλλον σύρραξη, και τα τηλέ-
φωνα του Ανδρουλάκη ή του Σπίρ-
τζη, αλλά και η τιµή του ρεύµατος και 
των καυσόξυλων θα εξαφανιστούν 
απ’ το πολιτικό µας προσκήνιο. Τα 
πάντα θα κριθούν από την έκβαση 
µιας τέτοιας θερµής αντιπαράθεσης, 
η οποία θα σφραγίσει τις εξελίξεις 

αλλά κατά πάσα βεβαιότητα θα πλή-
ξει ανεπανόρθωτα και την οικονοµία 
µας ανεξαρτήτως τελικής έκβασης. 
Κανένας στην Ελλάδα δεν εύχεται 
να ζήσουµε τέτοια εξέλιξη, όµως µε 
τον Τούρκο που έχουµε µπλέξει κα-
νένας δεν µπορεί να είναι σίγουρος 
για τίποτα. 

Καθηµερινή εξαλλοσύνη 
του πολιτικού
προσωπικού της Τουρκίας
Μπορεί, εδώ στην Ελλάδα, να καθη-
συχάζουµε τον κόσµο µας λέγοντας 
ότι ο Ερντογάν είναι σιγουρατζής και 
σκυλί που γαβγίζει δίχως διάθεση 
να δαγκώσει, όµως η καθηµερινή 
εξαλλοσύνη του πολιτικού προσω-

πικού της Τουρκίας δεν προµηνύει 
τίποτα καλό. 

Η ανθελληνική υστερία έχει πά-
ρει διαστάσεις επιδηµίας η οποία µε 
µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγήσει 
αργά ή γρήγορα σε κάποιου είδους 
ακραία κατάληξη. 

Αυτό το «αργά» ή το «γρήγορα» 
ενδέχεται να κρίνει και τις δικές µας 
πολιτικές εξελίξεις. Ο Μητσοτάκης 
συνεχίζει να χτίζει τις διεθνείς µας 
συµµαχίες και να εξοπλίζει το στρά-
τευµα έναντι αυτού του κινδύνου, 
δίχως –για να λέµε την αλήθεια- να 
συναντά ουσιώδεις αντιρρήσεις από 
την αντιπολίτευση ως προς αυτά. 
Αυτός άλλωστε ήταν κι ένας βασι-
κός λόγος που δεν τρέχουµε ήδη στις 
κάλπες, όπως πολλοί πρόβλεπαν 
την περασµένη άνοιξη. Ο Ερντογάν 
ψάχνει κενό εξουσίας στην Ελλάδα 
και προς το παρόν δεν το βρίσκει.

Μέχρι να φτάσουµε
στις κάλπες 
Η µάχη των δυο γηπέδων λοιπόν 
µαζί µε την αναµονή της τυχοδιω-

κτικής κίνησης Ερντογάν θα σφρα-
γίσει το επόµενο επτάµηνο-οκτάµη-
νο µας, µέχρι να φθάσουµε αισίως 
στις κάλπες. 

Οι οποίες δεν ξέρουµε πόσες θα 
είναι, δύσκολα µία και µοναδική, 
σχεδόν σίγουρα δύο, διόλου απί-
θανο και τρεις στην σειρά. Η κυβέρ-
νηση θα µοιράζει δισ. για να βγει ο 
σκληρός χειµώνας και θα κραδαί-
νει τον µπαµπούλα της ακυβερνησί-
ας µέσα σ’ έναν κόσµο που κλυδωνί-
ζεται. Η αντιπολίτευση θα θέτει θέµα 
δηµοκρατίας, ελπίζοντας ότι ο Έλλη-
νας θα αξιολογήσει υψηλότερα την 
κυβερνητική εµµονή στο απόρρητο 
παρά στην διαχείριση της οικονοµί-
ας. Και οι φαντάροι µας θα είναι µε 
το δάκτυλο στην σκανδάλη στα νη-
σιά και στον Έβρο, κυρίως την νύχτα 
αφού οι απέναντι το ‘χουν συνήθειο 
να έρχονται νύχτα. Μας περιµέ-
νει µια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτι-
κή σεζόν. Σαν καζάνι µάγισσας που 
βράζει και κανείς δεν ξέρει τι είδους 
πλάσµα θα ξεπροβάλει από τους 
αφρούς του.  

Η µεταβλητή Ερντογάν 
είναι µια τρέλα!

Με µια κίνηση µπορεί 
να ανατρέψει τα πάντα 

στην από δω µεριά.
Ο Τούρκος σουλτάνος, 

µε 80% επίσηµο 
πληθωρισµό και 160% 

ανεπίσηµο, µε
15 µονάδες 

δηµοσκοπική διαφορά 
από κάθε του 

αντίπαλο ενώ πάει  
σε εκλογές, είναι ικανός 

να γίνει συνειδητός 
πρωταγωνιστής 

στο χειρότερο 
για µας σενάριο
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10 Οι χώρες που έχουν πολύ υψηλή εξάρτηση από
το φυσικό αέριο «µεταδίδουν» τις υψηλές τιµές τους 

σε εκείνες που εξαρτώνται λίγο ή και καθόλου

E
ίναι αυτό που ζούµε όλοι 
µας. Ακόµη και αν δεν 
τι σηµαίνει, όλοι µας το 
πληρώνουµε και όλα τα 

στοιχεία της αγοράς προµηνύουν 
ότι έχει έρθει για τα καλά στη ζωή 
µας και είναι άγνωστό πότε θα εξα-
φανιστεί. Ο λόγος για την «επιβά-
ρυνση ενέργειας» όπως θα µετα-
φράζαµε τν επαχθή σηµείωση / 
όρο που στέλνουν όλες, η µία µετά 
την άλλη, οι  προµηθεύτριες εται-
ρίες αγαθών και προϊόντων σε χον-
δρεµπόρους και λιανεµπόρους.

Υπεύθυνη πωλήσεων σε µε-
γάλη εταιρία που δραστηριοποιεί-
ται στα προϊόντα χηµικών και ανα-
λώσιµων καθαριότητας, µου έλεγε 
ότι πριν από λίγα 24ωρα τους ήρ-
θαν οι νέοι τιµοκατάλογοι µε 
όλους τους κωδικούς προϊόντων 
να έχουν επιβάρυνση “energy 
surcharge” σε ποσοστό 20%! Οι 
προµηθεύτριες εταιρίες είναι ελ-
βετικές, αυστριατικές και σκανδι-
ναβικές…

Αντίστοιχα, η  LyondellBasell, 
µία από τις κορυφαίες εταιρίες χη-
µικών -µε παρουσία σε πάνω από 
100 διεθνείς αγορές- που παράγει 
πρώτες ύλες για τον κλάδο τροφί-
µων, την επεξεργασία του νερού, 
την παραγωγή ιατροτεχνολογικού 
υλικού και καυσίµων, ανακοίνω-
σε στους πελάτες της ότι αποφάσι-
σε να εφαρµόσει ενεργειακές επι-
βαρύνσεις στην Ευρώπη για τις 
προµήθειες πολυαιθυλενίου και 
πολυπροπυλενίου από την 1η Σε-
πτεµβρίου. Η εταιρεία – κολοσσός 
αποδίδει αυτή την απόφαση στην 
«πολύ σηµαντική αύξηση του κό-
στους φυσικού αερίου, ηλεκτρικής 
ενέργειας και φορτίου σε όλες τις 
χώρες της Ευρώπης» τους τελευταί-
ους µήνες και διαµηνύει ότι αυτό το 
αυξηµένο κόστος παραγωγής «δεν 
µπορεί να απορροφηθεί πλήρως».

Οι προσαυξήσεις “charge 
surenergy” ήταν ήδη  160 ευρώ/
τόνο, µε βάση τις µέσες τιµές ηλε-
κτρικής ενέργειας 463 ευρώ/MWh 
στο Γερµανικό Ευρωπαϊκό Χρηµα-
τιστήριο Ενέργειας (EPEX) κατά 
τις πρώτες 25 ηµέρες του Αυγού-
στου. Εφεξής, η  εταιρεία θα ανα-
προσαρµόζει τις προσαυξήσεις 
µηνιαίως χρησιµοποιώντας έναν 
παρόµοιο µηχανισµό, στον οποίο 
κάθε αύξηση ή µείωση 30 €/MWh 
στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας θα 
οδηγεί σε αλλαγή 10 €/τόνο στην 
τιµολόγηση των πολυµερών.

∆εν είναι σαφές εάν οι αγο-
ραστές θα είναι διατεθειµένοι να 

δεχτούν αυτές τις προσαυξήσεις 
ή πόση µείωση στην απορρόφη-
ση θα µπορούσε να φανεί από τέ-
τοιες αυξήσεις τιµών, σύµφωνα µε 
αναλυτές της αγοράς, ωστόσο, η 
LyondellBasell δηλώνει ότι «επι-
φυλάσσεται του δικαιώµατος» να 
µειώσει τις προµήθειες σε αγορα-
στές που απορρίπτουν τις ενεργεια-
κές επιβαρύνσεις και είναι ανοιχτή 
σε συζητήσεις για τη µείωση των 
συµβατικών όγκων…

Το παράδειγµα του κολοσσού 
της χηµικής βιοµηχανίας είναι 
απλά ενδεικτικό του τι µάς περιµέ-
νει. Και τώρα τι κάνουµε πέραν της 
διαπίστωσης;

Αναµένουµε ισχυρή δράση 

από την Ευρώπη. Όπως πολύ ορ-
θά τονίζει σε άρθρο του ο δρ. Θε-
όδωρος Τσακίρης, αναπληρω-
τής καθηγητής Γεωπολιτικής και 
Ενεργειακής Πολιτικής του Πανε-
πιστηµίου Λευκωσίας «Το ενερ-
γειακό πρόβληµα της Ε.Ε. δεν 
προέκυψε µόνο λόγω των προβλέ-
ψιµων τακτικισµών του κ. Πούτιν» 
και σηµειώνει ότι «ο Πούτιν ουδέ-
ποτε έκρυψε τη βούλησή του να 
εργαλειοποιήσει τις ροές ενέργει-
ας για την εξυπηρέτηση ζωτικών 
γεωπολιτικών στόχων της ρωσι-
κής υψηλής στρατηγικής, µετα-
ξύ των οποίων η µερική παλινόρ-
θωση της ρωσικής αυτοκρατορίας 
στα µετασοβιετικά εδάφη, που δεν 
έπρεπε ποτέ να ενταχθούν στο 
ΝΑΤΟ κατά τη ρωσική οπτική».

 Εξηγεί δε ότι το πρόβληµα 
εκτός από τον καθορισµό µέσω 
ΟΤΣ της τιµής ηλεκτρισµού βρί-
σκεται στη σύζευξη των αγορών 

ηλεκτρισµού που µεταφέρει την τι-
µή της µιας χώρας στην άλλη µέ-
σω των ηλεκτρικών διασυνδέσε-
ων, ανεξαρτήτως του επιπέδου 
συµµετοχής του φυσικού αερίου. 
∆ηλαδή, µε απλά λόγια, οι χώ-
ρες που έχουν πολύ υψηλή εξάρ-
τηση από το φυσικό αέριο «µετα-
δίδουν» τις υψηλές τιµές τους σε 
εκείνες που εξαρτώνται λίγο ή και 
καθόλου, όπως η Ισπανία και η 
Γαλλία. Σε αυτό το ζοφερό παρόν 
και µέλλον, στη συζήτηση για το 
πλαφόν στο φυσικό αέριο, προτεί-
νει ότι «για να είναι αποτελεσµατι-
κό ένα πλαφόν θα πρέπει:

α) Να τεθεί στη χρηµατιστηρια-
κή τιµή φυσικού αερίου γενικά και 

να µη στοχεύσει έναν παραγωγό,
β) αυτό να εφαρµοσθεί πανευ-

ρωπαϊκά και
γ) να στηριχθεί χρηµατοδο-

τικά από ένα ενεργειακό «ευρω-
οµόλογο» που θα επιτρέψει µε-
ταβατικά την κάλυψη του κενού 
ανάµεσα στην πραγµατική τιµή 
εισαγωγής στην Ε.Ε. και την επι-
δοτούµενη τιµή διάθεσης ενδο-
ευρωπαϊκά, καθώς όλοι οι εξα-
γωγείς υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου και φυσικού αερίου της 
ΕΕ. δεν θα θελήσουν αυτοβού-
λως να προσαρµοσθούν στις νέες 
χαµηλότερες τιµές. Αυτές, δε, πρέ-
πει να είναι επαρκώς υψηλές για 
να συνεχίσουν οι γεωπολιτικά φι-
λικοί προς την Ε.Ε. εξαγωγείς να 
την προµηθεύουν µε το πανάκρι-
βο προϊόν τους».

Αυτά από τον κύριο καθηγη-
τή. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν 
ακούει;

Το «καπέλο»
έχει όνομα:
Εnergy
surcharge

∆εν είναι µόνο τα τερτίπια του Πούτιν, εξηγεί ο δρ. Θεόδωρος Τσακίρης, αναπληρωτής
καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής - Το ακούει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν;

Της: Μάρθας ΛεκκάκουΤης:



∆εν έχει τέλος η τουρκική προκλητικότητα προς
την Ελλάδα. Μετά τα περί τουρκικής µειονότητας 
στην Θράκη, από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ζεϊµπέκ και τα σενάρια σύγκρουσης
στο Αιγαίο, τώρα µας κουνούν το δάχτυλο
και µας λένε να κοιτάξουµε προς… Ουκρανία.

Η 
ρητορική έντασης από την 
πλευρά της Άγκυρας, έχει 
ξεπεράσει κάθε όριο µε 
τους Τούρκους αξιωµα-

τούχους να το… τερµατίζουν αναφορι-
κά µε τις απειλές, δεδοµένου ότι έφτα-
σαν έως το σηµείο να προειδοποιούν 
την Ελλάδα να µην την «πατήσει» όπως 
η Ουκρανία. «Όπως κάποιοι χάιδεψαν 
την πλάτη της Ουκρανίας και δηµιούρ-
γησαν περιβάλλον σύγκρουσης µε τη 
Ρωσία, τώρα, µε τον ίδιο τρόπο, χαϊ-
δεύουν την πλάτη της Ελλάδας», «λέ-
νε στην Ελλάδα “Είσαι λιοντάρι, εί-
σαι τίγρης”», δήλωσε ο αντιπρόεδρος 
του κυβερνώντος κόµµατος Νουµάν 
Κουρτουλµούς. ∆εν δίστασε µάλιστα 
να … συµβουλεύσει την Αθήνα, να 
µην ξεχνά πως δεν θα µπορέσει ποτέ 
να εγκλωβίσει την Τουρκία, να µην ξε-
περάσει τα όριά της και χαρακτήρισε 
«ιερό» το τουρκικό έθνος.

«Η συµβουλή µας προς την Ελλά-
δα είναι η εξής: Μην ξεχνάτε αυτό το ιε-
ρό έθνος. Αυτό το ιερό έθνος δεν ανέ-
χεται ποτέ την αδικία που του γίνεται και 
δεν θα επιτρέψει ποτέ να εγκλωβιστεί 
η Τουρκία. Υπό αυτή την έννοια, µην 
εµπλακείτε σε πράγµατα που ξεπερ-
νούν τα όρια σας βασιζόµενοι σε αυτόν 
ή τον άλλον. ∆εν έχει δικαίωµα η Ελ-
λάδα να παρενοχλεί την Τουρκία», είπε 
ο Κουρτουλµούς.

Ο αντιπρόεδρος του AKP µίλησε 
επίσης για κράτη που προσπαθούν να 
ενισχύσουν την ισχύ τους µέσω τρίτων 
χωρών και κάλεσε την Ελλάδα να µην 

πιστεύει τις χώρες αυτές και να µην γί-
νει όργανό τους.

Μετά από αυτά µιλούν
και για… καλή γειτονία
«Παλαιότερα γινόταν µέσω πληρεξου-
σίων και τροµοκρατικών οργανώσεων. 
Τώρα ξεκινούν µια νέα εποχή. Θα ήταν 
λίγο σκληρό να πούµε «κράτη πληρε-
ξούσιων», αλλά… Προσπαθούν να αυ-
ξήσουν τη δική τους ισχύ χρησιµοποι-
ώντας τα κράτη σαν να είναι δικοί τους 
πληρεξούσιοι. Η συµβουλή µας προς 
την Ελλάδα είναι να µην γίνουν όργανο 
σ’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Και ενώ εξαπέλυε ανοιχτές απει-
λές για τη χώρα µας, ο Κουρτουλµούς 
δίστασε να ισχυριστεί ότι η Άγκυρα πι-
στεύει στην επίλυση των προβληµάτων 
µε την Ελλάδα µέσω διαπραγµατεύσεις 
και στη βάση της καλής γειτονίας.

«Να µην µπουν σε εχθρικές ή αντα-
γωνιστικές σχέσεις µε την Τουρκία πι-
στεύοντας αυτά που λένε οι τρίτες χώ-
ρες, οι τρίτες πλευρές. Πιστεύουµε ότι 
µπορούµε να λύσουµε τα προβλήµατά 
µας µέσω διαπραγµατεύσεων µε τη γεί-
τονά µας Ελλάδα, στο πλαίσιο των σχέ-
σεων γειτονίας. Και για αυτό, η Τουρ-
κία προσπαθεί να προστατεύσει τα 
δικαιώµατά της στο Αιγαίο προστατεύ-
οντας τα δικαιώµατα και το δίκαιό της 
σε κάθε πλατφόρµα».

Πρόκληση από
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χουσείν 

Ζεϊµπέκ, προκλητικά µίλησε για «τουρ-
κική µειονότητα», προκαλώντας, µάλι-
στα και ανακοίνωση από το τουρκικό 
ΥΠΕΞ προς υπεράσπιση του ιδίου και 
της µουσουλµανικής µειονότητας της 
Θράκης, την οποία αποκαλεί «τουρκι-
κή».

Άµεση ήταν η αντίδραση του ελλη-
νικού υπ. Εξωτερικών, το οποίο σε ανα-
κοίνωσή του σηµειώνει ότι «η Τουρ-
κία, για µία ακόµα φορά, προσπαθεί 
να εµπλακεί στις εσωτερικές υποθέ-
σεις άλλου κράτους, κατά παράβαση 
θεµελιωδών κανόνων διεθνούς συ-
µπεριφοράς».

«Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, 
σέβεται το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και εφαρµό-
ζει πλήρως τις διεθνείς υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµ-
βάσεις, όπως η Συνθήκη της Λωζάν-
νης, σε αντίθεση µε την Τουρκία».

«∆εν δεχόµαστε παραινέσεις από 
τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, πόσο 
µάλλον τη στιγµή κατά την οποία αφο-
ρούν Έλληνες πολίτες», καταλήγει.

Οικονόµου: Να πάρει
θέση ο κ. Τσίπρας
για τον βουλευτή του
"Τεράστιο ατόπηµα που δηµιουργεί µία 
σειρά από θέµατα» χαρακτήρισε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οι-
κονόµου τις δηλώσεις του βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, περί 
«τουρκικής µειονότητας» στη Θράκη 
µετά και την ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Το να µιλά η Τουρκική πλευρά για 
δικαιώµατα µειονοτήτων µε τον τρόπο 
που έχει µεταχειριστεί τη Συνθήκη της 
Λωζάνης και τις αντίστοιχες µειονότη-
τες στην Κωνσταντινούπολη, στην Ίµ-
βρο, στην Τένεδο σε άλλες περιοχές 
νοµίζω ότι συνιστά ευθεία πρόκληση 
στην κοινή λογική. Μόνον έτσι µπορεί 
να εκληφθεί. ∆εύτερον, δεν έχει την 
ανάγκη καµίας ξένης υπηρεσίας, κα-
νενός ξένου υπουργείου οποιοσδήπο-
τε πολίτης ζει στη χώρα για προστασία 
φυσική ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν οι 
ελληνικές αρχές, υπάρχουν οι κανόνες. 
Τρίτον, είναι νοµίζω οφθαλµοφανές το 
τεράστιο πρόβληµα που έχει δηµιουρ-
γήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ µε τον 
τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκε. Αυ-

τοπροσδιόρισε τη µουσουλµανική µει-
ονότητα στη Θράκη και τον εαυτό του. 
Μιλάµε για τεράστιο ατόπηµα που δη-
µιουργεί µία σειρά από θέµατα. Νοµίζω 
ότι επιβάλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει θέ-
ση αποδοκιµάζοντας» είπε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Οικονόµου.

 Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος µε αφορµή τις δηλώσεις 
Ζεϊµπέκ «είναι σοβαρότατα ζητήµα-
τα αυτά. Κατ' αρχήν να πω ως προς τις 
απειλές δεν νοείται στην Ελλάδα να 
απειλείται κανείς. Και υπάρχουν όργα-
να και υπηρεσίες να µεριµνήσουν για 
αυτό το πράγµα. Αλλά, είναι αδιανόητο 
Έλληνες βουλευτές ανεξαρτήτως θρη-
σκεύµατος να χρησιµοποιούν τέτοιος 
χαρακτηρισµούς, να πυροδοτούν εντά-
σεις, να χαρακτηρίζουν ένα κοµµάτι του 
ελληνικού πληθυσµού, τουρκικό. Είναι 
αδιανόητο».

Ο κ. Οικονόµου υπενθύµισε, µάλι-
στα, και τα «άλλα τέτοια ατυχή περιστα-
τικά στο παρελθόν και από βουλευτή 
του Κινήµατος Αλλαγής. Ανασκεύα-
σε, έγινε η κίνηση που έπρεπε να γίνει, 
καλοδεχούµενη. Νοµίζω ότι πρέπει να 
υπάρξει αντίστοιχη αντίδραση και από 
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συµπε-
ριφορές που είναι µη ανεκτές».

 «Θεωρώ κατ' αρχήν ότι πρέπει να 
ανασκευάσει και από εκεί και πέρα αν 
επιµείνει στους χαρακτηρισµούς του 
γεννάται µείζον θέµα για τη συµµετο-
χή του στον ΣΥΡΙΖΑ και την αντίδρα-
ση του κ. Τσίπρα» κατέληξε για το θέµα 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το τερμάτισαν 
οι Τούρκοι! 
Ο ΕΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Τι θα πει ο κ. Τσίπρας 
στη ∆ΕΘ για τον 
βουλευτή του που 
χαρακτήρισε ένα 
κοµµάτι του ελληνικού 
πληθυσµού της 
Θράκης, τουρκικό;
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A 
ν και στέφθηκε βασιλιάς 
του Ηνωµένου Βασιλείου 
µόλις το περασµένο Σαβ-
βατοκύριακο, ο Κάρολος 

Γ' ζει… βασιλικά  όλη του τη ζωή, και 
φέρεται να έχει απαιτήσεις και ιδιοτρο-
πίες που θα έκαναν και τον ίδιο τον Λου-
δοβίκο Ι∆' να κοκκινίσει από τη ζήλια 
του.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να 
είχε το προσωνύµιο «χαϊδεµένος πρί-
γκιπας» από το προσωπικό του στο 
Clarence House, όπου ζούσε µε τη «βα-
σιλική σύζυγό» του Καµίλα από το 2003 
µέχρι που ανέλαβε τον θρόνο.

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις συβα-
ριτικές απαιτήσεις του τέως Πρίγκιπα 
της Ουαλίας αποκαλύφθηκαν στο ντο-
κιµαντέρ του Amazon Prime του 2015 
«Serving the Royals: Inside the Firm».

Ο Πολ Μπάρελ, ο οποίος υπηρέτη-
σε ως µπάτλερ στη βασίλισσα Ελισάβετ 
και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, αποκάλυ-
ψε τις ακριβείς οδηγίες που δίνονται στο 
επιτελείο του βασιλιά για να τον φροντί-
σει, από το… σιδέρωµα των κορδονιών 
του µέχρι… την τοποθέτηση ακριβούς 
ποσότητας οδοντόκρεµας στην οδοντό-
βουρτσα του!

Ο τέως µπάτλερ δήλωσε ότι «όλα 

του τα κάνουν οι άλλοι». «Οι πιτζάµες 
του σιδερώνονται κάθε πρωί, τα κορδό-
νια του σιδερώνονται ώστε να γίνουν 
επίπεδα, η τάπα του µπάνιου πρέπει να 
είναι σε µια συγκεκριµένη θέση, και η 
θερµοκρασία του νερού πρέπει να είναι 
µόνο χλιαρή», σε µια µπανιέρα «µόνο 
µισογεµάτη», είπε ο Μπάρελ.

Ο βασιλιάς «βάζει τους υπηρέ-
τες του του να περνάνε µια ίντσα (2,54 
εκατοστά) οδοντόκρεµας στην οδοντό-
βουρτσά του κάθε πρωί».

Αφού ετοιµαστεί, η αυστηρή πρωι-
νή ρουτίνα του Καρόλου, συνεχίζεται µε 
το πρωινό του. «Ο πρίγκιπας Κάρολος 

έχει µια πιο υγιεινή επιλογή. Είχε σπι-
τικό ψωµί, ένα µπολ µε φρέσκα φρού-
τα και φρέσκους χυµούς φρούτων», εί-
πε ο σεφ Γκρέιαµ Νιούµπουλντ, πρώην 
µέλος του βασιλικού επιτελείου.

«Όπου κι αν ταξιδέψει στον κόσµο 
ο πρίγκιπας, το κουτί του πρωινού τα-
ξιδεύει µαζί του. Έχει έξι διαφορετικά 
είδη µελιού, µερικά σπάνια µούσλι, τα 
αποξηραµένα φρούτα του, και οτιδήπο-
τε είναι λίγο ιδιαίτερο, για το οποίο είναι 
λίγο φασαριόζος».

Υποτίθεται επίσης ότι επιµένει τα τυ-
ριά και τα µπισκότα του να ζεσταίνονται 
σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία στο 

τέλος των γευµάτων και αναγκάζει το 
προσωπικό του να κρατά ένα ζεστό δί-
σκο κοντά «καθώς είναι συγκεκριµένος 
για τα πάντα», είπε στο MyLondon ένας 
από τους γνώστες των βασιλικών γού-
στων του Καρόλου.

Μαζί µε το κουτί του πρωινού του, 
ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να στέλ-
νει ένα φορτηγάκι µε τα υπάρχοντά του 
στα εξοχικά σπίτια των φίλων του πριν 
από την άφιξή του για να τοποθετηθούν 
όπου πρέπει το «κρεβάτι, τα έπιπλα ακό-
µη και τις φωτογραφίες του», ανέφε-
ρε η Τίνα Μπράουν στα «The Palace 
Papers».

Φέρεται µάλιστα να φέρνει το δικό 
του κάθισµα τουαλέτας και... χαρτί υγεί-
ας Kleenex Velvet όπου κι αν πάει!

Το… βρώµικο γραφείο
Tις τελευταίες ηµέρες κάνει τον γύρο 
του διαδικτύου ένα βίντεο από την πρό-
σφατη, ιστορική επίσκεψη του βασιλιά 
Κάρολου ΙΙΙ στη Βόρεια Ιρλανδία, που 
εκθέτει τον νέο µονάρχη του Ηνωµένου 
Βασιλείου και την βασιλική του σύζυ-
γο, Καµίλα.

Μετά το περιστατικό µε την εκνευ-
ρισµένη χειρονοµία του στους βοηθούς 
του να καθαρίσουν το γραφείο, όπου 
έπρεπε να καθίσει και να υπογράψει τα 

Από «χαϊδεμένος πρίγκιπας», 
χαϊδεμένος βασιλιάς

ΚΑΡΟΛΟΣ Γ΄

Οι απαιτήσεις, οι ιδιοτροπίες µε την… οδοντόκρεµα και
το χαρτί υγείας και οι γκάφες του νέου µονάρχη 
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έγγραφα στην τελετή ανακήρυξής του 
σε Βασιλιά, αυτή τη φορά, κατά τη διάρ-
κεια υπογραφής του στο βιβλίο επισκε-
πτών στο κάστρο του Χίλσµπορο ήταν 
φανερά εκνευρισµένος, κάνοντας µάλι-
στα λάθος και την ηµεροµηνία.

Στο βίντεο µε ανοιχτό µικρόφωνο 
ακούγεται ο Κάρολος να λέει «θεέ µου 
το σιχαίνοµαι αυτό» (προφανώς την τυ-
πική διαδικασία που ορίζει το πρωτό-
κολλο). Στη συνέχεια δίνει την πένα 
στην Καµίλα και αυτή λέει µε δυσαρέ-
σκεια: «Κοιτά, αυτό τρέχει (το µελάνι), 
περίµενε».

Το προσωπικό έσπευσε να βοηθή-
σει και να καθαρίσει την βασιλική σύζυ-
γο, ενώ ο Κάρολος εκνευρισµένος λέει 
«δεν το αντέχω αυτό το αναθεµατισµέ-
νο πράγµα (Την πένα). Τι κάνουν κά-
θε φορά!» Η Καµίλα υπογράφει ενώ το 
προσωπικό συνοδεύει τον Βασιλιά έξω 
από το δωµάτιο.

Σηµειώνεται πως δεν είναι η πρώ-
τη φορά που συµβαίνει ένα τέτοιο πε-
ριστατικό, καθώς ο Βασιλιάς είχε εκδη-
λώσει την ενόχληση του ξανά όταν είχε 
ζητήσει ενοχληµένος σε έναν από τους 
βοηθούς του να αφαιρέσει ένα δοχείο 
µε µελάνι.

Τη Δευτέρα
η μεγαλοπρεπής
κηδεία της
βασίλισσας
Ελισάβετ
Τη ∆ευτέρα 19 Σεπτεµβρίου, 
θα πραγµατοποιηθεί στο Αβαείο 
του Γουεστµίνστερ η µεγαλοπρε-
πής  κηδεία της βασίλισσας Ελι-
σάβετ, παρουσία ξένων ηγετών.
Η σορός της βασίλισσας βρίσκε-
ται σε λαϊκό προσκύνηµα, στο 
Λονδίνο, κεντρική αίθουσα του 
Βρετανικού Κοινοβουλίου. Εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στή-
θηκαν πολλές ώρες στην ου-
ρά για να αποτίσουν φόρο τιµής 
στην µακροβιότερη µονάρχη της 
Βρετανίας, µε σαφείς οδηγίες 
από την αστυνοµία σχετικά µε το 
τι επιτρέπεται να έχουν µαζί τους 
στην ουρά.  
Οι αρχές περιµένουν πάνω από 
ένα εκατοµµύριο ανθρώπους στο 
Λονδίνο την ηµέρα της κηδείας, 
που θα παραταχθούν κατά µήκος 
της διαδροµής όπου θα περάσει 
η νεκρική ποµπή. 
Τα µέτρα ασφαλείας είναι τα πιο 
αυστηρά που έχουν ληφθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο γεγονός στο 
Ηνωµένο Βασίλειο ενώ στην 
βρετανική πρωτεύουσα. 
Το απόγευµα της ∆ευτέρας, η 
σορός θα µεταφερθεί για να τα-
φεί στο Παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδ-
σορ, εκεί όπου είχε τελεστεί η κη-
δεία του πρίγκιπα Φιλίππου.
Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνω-
σε πως αύριο Κυριακή στις 10 το 
βράδυ, την παραµονή της ταφής, 
θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε 
όλη τη χώρα εις µνήµην της βα-
σίλισσας Ελισάβετ.
Επίσης, αύριο Κυριακή το βράδυ 
ο βασιλιάς Κάρολος Γ' θα παρα-
χωρήσει δεξίωση σε όλους τους 
ηγέτες που θα έρθουν να παρα-
κολουθήσουν από κοντά την νε-
κρώσιµη ακολουθία.

Απολύσεις στο Clarence House
Έως και 100 υπάλληλοι στην πρώην επίσηµη κατοικία 
του Βασιλιά, συµπεριλαµβανοµένων µερικών που ερ-
γάζονταν εκεί για δεκαετίες, έλαβαν ειδοποίηση ότι θα 
µπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους… 

∆εκάδες µέλη του προσωπικού του Clarence House 
έχουν ειδοποιηθεί για την απόλυση τους καθώς τα γρα-
φεία του Βασιλιά Κάρολου και της Βασιλικής Συζύγου 
µετακοµίζουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαµ µετά το θά-
νατο της Βασίλισσας, σύµφωνα µε τον Guardian.

Ειδικότερα, έως και 100 υπάλληλοι στην πρώην 
επίσηµη κατοικία του Βασιλιά, συµπεριλαµβανοµέ-
νων µερικών που εργάζονταν εκεί για δεκαετίες, έλα-
βαν ειδοποίηση ότι θα µπορούσαν να χάσουν τη δου-
λειά τους  - την στιγµή µάλιστα που οι ίδιοι εργάζονταν 
πυρετοδώς για τις προετοιµασίες της ανόδου του Κάρο-
λου στον θρόνο. 

Ιδιωτικοί γραµµατείς, το γραφείο οικονοµικών, η 
οµάδα επικοινωνίας και το οικιακό προσωπικό είναι µε-
ταξύ εκείνων που έλαβαν ειδοποίηση κατά τη διάρκεια 
της τελετής των ευχαριστιών για τη βασίλισσα, στον Κα-
θεδρικό Ναό St Giles του Εδιµβούργο τη ∆ευτέρα 13 
Σεπτεµβρίου. 

Πολλοί υπάλληλοι είχαν υποθέσει ότι θα συγχω-
νεύονταν στο νέο σπιτικό του Βασιλιά, ισχυριζόµενοι 
ότι δεν τους δόθηκε καµία ένδειξη για το τι ερχόταν µέ-
χρι να φτάσει η επιστολή από τον Sir Clive Alderton, τον 

κορυφαίο βοήθό του Βασιλιά. 
Η επιστολή, η οποία δόθηκε στο προσωπικό και 

έφτασε στα χέρια της εφηµερίδας Guardian, µεταξύ 
άλλων έγραφε πως λόγω της θέσης του Καρόλου, το 
Clarence House θα κλείσει και αρκετά πόστα δεν θα 
χρειάζονται πλέον. Φυσικά, στην επιστολή ξεκαθαρί-
στηκε πως ακόµη δεν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφά-
σεις καθώς πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί µια περίο-
δος διαβούλευσης, που θα ξεκινήσει µετά την κρατική 
κηδεία την ερχόµενη ∆ευτέρα. Παράλληλα, γνωστο-
ποιήθηκε πως τα άτοµα που έχουν «άµεση σχέση µε 
τον Κάρολο και την Καµίλα και τους προσφέρουν προ-
σωπική υποστήριξη και συµβουλές» δεν πρόκειται να 
χάσουν την δουλειά τους. Στο προσωπικό, πάντως, που 
απολύεται αναµένεται να προσφερθούν εναλλακτικές 
θέσεις σε άλλα βασιλικά νοικοκυριά και θα τους δοθεί 
βοήθεια προκειµένου να βρουν νέα δουλειά, ενώ θα λά-
βουν και χρηµατική αποζηµίωση. 

Ωστόσο, σηµειώνεται πως παρά το ότι φαίνεται 
ο βασιλιάς Κάρολος να κλείνει οριστικά το Clarence 
House, δεν έχει έχει ακόµη επιβεβαιωθεί εάν ο ίδιος 
και η σύζυγός τους θα µετακοµίσουν στα Ανάκτορα 
του Μπάκιγχαµ. Φηµολογείται ωστόσο πως ο µονάρ-
χης δεν τρέφει ιδιαίτερη αδυναµία για το παλάτι, οπό-
τε µάλλον θα το χρησιµοποιεί για επίσηµους σκοπούς, 
όπως δεξιώσεις, ακροατήρια, επενδύσεις και συµπόσια. 



H
αντεπίθεση της Ουκρα-
νίας  στη βορειοανατολι-
κή περιοχή του Χαρκόβου 
και στην ανατολική περιο-

χή του Ντόνετσκ, και η αποχώρηση των 
ρωσικών δυνάµεων, ίσως αποτελεί το 
«τέλος των ψευδαισθήσεων» για τον 
Ρώσο πρόεδρο. 

Στη Ρωσία, πληθαίνουν οι φωνές 
που ζητούν από τον Πούτιν να κηρύξει 
γενική επιστράτευση, αναγνωρίζοντας 
ότι στην Ουκρανία διεξάγεται πόλεµος, 
και θεωρώντας ότι οι ρωσικές δυνάµεις 
δεν έχουν τη δυνατότητα να νικήσουν 
τους Ουκρανούς µε τα υπάρχοντα δε-
δοµένα.

Σηµειώνεται ότι η λέξη «πόλεµος» 
που χρησιµοποιείται σε αυτό το πλαίσιο 
χαρακτηρίζεται ως «ψευδής», και µάλι-
στα «δυσφήµιση των ενόπλων δυνάµε-
ων». Ως εκ τούτου, εκείνος που χρησι-
µοποιεί την λέξη «πόλεµος» απειλείται 
µε δικαστική δίωξη.

Η κατάσταση στο µέτωπο
Για προέλαση των ουκρανικών δυνάµε-
ων στο Χάρκοβο και βαριές απώλειες 
των ρωσικών δυνάµεων έκαναν εξάλ-
λου λόγο την Τρίτη συγκλίνουσες πλη-
ροφορίες από διάφορες πηγές, µε τον 
ουκρανικό στρατό να έχει ανακαταλά-
βει σχεδόν 6.000 τετραγωνικά χιλιόµε-
τρα, σύµφωνα µε το Κίεβο. 

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις της Ουκρα-
νίας κατέστρεψαν ρωσικό εξοπλισµό 
αξίας 673 εκατοµµυρίων δολαρίων σε 
6 ηµέρες, αναφέρει το Forbes Ukraine, 
ενώ σύµφωνα µε την εφηµερίδα Kyiv 
Post, µεταξύ άλλων, οι Ρώσοι έχουν χά-
σει πάνω από 53.000 στρατιώτες από τις 
24 Φεβρουαρίου, µεταξύ αυτών και πά-
νω από 2.170 τανκς. 

Στοιχεία των ρωσικών δυνάµεων 
που υποχώρησαν από την περιφέρεια 
του Χαρκόβου την τελευταία εβδοµάδα 
ανήκαν στην 1η Τεθωρακισµένη Στρα-
τιά Φρουρών που υπάγεται στη ∆υτική 
(Ρωσική) Στρατιωτική Περιφέρεια ανα-

φέρει το υπουργείο Άµυνας της Βρετανί-
ας. Η 1η Τεθωρακισµένη Στρατιά υπέ-
στη βαριές απώλειες στην αρχική φάση 
της εισβολής και δεν είχε πλήρως ανα-
συσταθεί πριν την ουκρανική αντεπίθε-
ση στο Χάρκοβο. 

Το πολιτικό 
πρόβληµα του Πούτιν
Ωστόσο, η κήρυξη γενικής επιστράτευ-
σης θα θεωρηθεί δεινή ήττα για τον υπε-
ρήφανο Πούτιν, που µιλάει για «γενική 
επιχείρηση», ενώ η υποστήριξη της ρω-
σικής κοινής γνώµης θα εξανεµιστεί 
στην περίπτωση αυτή, όταν βλέπει τα 
παιδιά της να φεύγουν για το µέτωπο.

Πρωτοφανής κίνηση
Υπενθυµίζεται ότι αρχές της εβδοµάδας 
σηµειώθηκε κάτι πρωτοφανές στη Ρω-
σία, καταδεικνύοντας ότι κάτω από την 

επιφάνεια υπάρχει πολιτικό πρόβληµα 
για τον Πούτιν που θα εντείνεται όσο 
διαρκεί ο πόλεµος. ∆ηµοτικοί σύµβου-
λοι 18 περιφερειών της Μόσχας και της 
Αγίας Πετρούπολης κάλεσαν τον Ρώ-
σο πρόεδρο να παραιτηθεί. Την έκκλη-
ση δηµοσίευσε η δηµοτικός σύµβουλος 
της περιφέρειας Σεµιόνοφσκι της Αγίας 
Πετρούπολης Ξένια Τορτσιόµ. «Εµείς οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι της Ρωσίας, θεω-
ρούµε ότι οι ενέργειες του προέδρου 
Βλαντίµιρ Πούτιν βλάπτουν το µέλλον 
της Ρωσίας και των πολιτών της» ανα-
φέρεται στην έκκληση.

Την περασµένη εβδοµάδα το δη-
µοτικό συµβούλιο του Σµολνίνσκο-
γιε στην Αγία Πετρούπολη µε απόφα-
σή του είχε ζητήσει από τους βουλευτές 
της Κρατικής ∆ούµας (κάτω βουλής) να 
απαγγείλουν την κατηγορία της εσχάτης 
προδοσίας κατά του Ρώσου προέδρου 
Βλαντίµιρ Πούτιν για την κήρυξη του 
πολέµου κατά της Ουκρανίας και ως εκ 
τούτου να παυθεί από τα καθήκοντά του. 
Υπέρ ψήφισαν επτά δηµοτικοί σύµβου-
λοι, ενώ τρεις δήλωσαν αποχή.

Την εποµένη ηµέρα 9 Σεπτεµβρί-
ου οι δηµοτικοί σύµβουλοι που υπέ-
γραψαν την έκκληση κλήθηκαν στο 
αστυνοµικό τµήµα, όπου τους ασκήθη-
κε διοικητική δίωξη για «δυσφήµηση» 
του ρωσικού στρατού. Την ίδια ηµέρα, 
9 Σεπτεµβρίου, στην επίσηµη ιστοσελί-
δα του δηµοτικού συµβουλίου της περι-
φέρειας Λοµονόσοφσκι της Μόσχας, 
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Ήρθε, πιθανότατα, η ώρα της σκληρής απόφασης για τον Βλαντίµιρ Πούτιν
όσον αφορά την λεγόµενη από τη Ρωσία «ειδική επιχείρηση»

στην Ουκρανία, που συµπληρώνει σήµερα Σάββατο 204 ήµερες; 

Ο  ηγέτης της 
Τσετσενίας Ραµζάν 
Καντίροφ επέκρινε 
τον ρωσικό στρατό 
αφότου οι ουκρανικές 
δυνάµεις ανέκτησαν 
µεγάλες εκτάσεις 
εδάφους από τον 
ρωσικό στρατό στα 
βορειοανατολικά της 
Ουκρανίας.
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δηµοσιεύθηκε έκκληση των δηµοτικών 
συµβούλων προς τον πρόεδρο Πούτιν 
µε την οποία του ζητούσαν να παραι-
τηθεί. Στην έκκλησή τους οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι ανέφεραν ότι για την ευηµε-
ρία της χώρας πρέπει να αλλάζει η εξου-
σία και επεσήµαιναν ότι µετά την δεύ-
τερη θητεία του Ρώσου προέδρου «όλα 
πήγαν ανάποδα».

«Στην Ουκρανία 
γίνεται πόλεµος»
Από πλευράς του ο ηγέτης του Κοµµου-
νιστικού Κόµµατος της Ρωσικής Οµο-
σπονδίας (ΚΚΡΟ) Γκενάντι Ζιουγκά-
νοφ χαρακτήρισε δηµόσια αυτό που 
συντελείται στην Ουκρανία ως πόλεµο.

«Σε τι διαφέρει η ειδική στρατιω-
τική επιχείρηση από τον πόλεµο; Την 
στρατιωτική επιχείρηση µπορείτε να 
την σταµατήσετε οποιαδήποτε στιγµή. 
Τον πόλεµο δεν µπορείτε να τον στα-
µατήσετε, ο πόλεµος τελειώνει είτε µε 
νίκη είτε µε ήττα. Θέλω να σκεφτείτε 
ότι γίνεται πόλεµος τον οποίο δεν έχου-
µε το δικαίωµα να τον χάσουµε», ανα-
φέρει το κανάλι στο Telegram του ιστό-
τοπου SOTA, επικαλούµενο δήλωση 
που έκανε ο Ζιουγκάνοφ κατά την συ-
νεδρίαση της κοινοβουλευτικής οµάδας 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στην 

Κρατική ∆ούµα (κάτω βουλή). «Σή-
µερα η τύχη της Ρωσίας εξαρτάται από 
την νίκη στο Ντονµπάς, χρειάζεται γε-
νική επιστράτευση στην χώρα, χρειάζο-
νται εντελώς άλλοι νόµοι» είπε ο Ζιου-
γκάνοφ.

«Οι Ρώσοι έχουν κάνει λάθη 
στον πόλεµο στην Ουκρανία»
Παράλληλα, ο ηγέτης της Τσετσενίας 
Ραµζάν Καντίροφ επέκρινε τον ρωσικό 
στρατό αφότου οι ουκρανικές δυνάµεις 
ανέκτησαν µεγάλες εκτάσεις εδάφους 
από τον ρωσικό στρατό στα βορειοανα-
τολικά της Ουκρανίας.

«Έχουν κάνει λάθη (σ.σ οι Ρώσοι) 
και νοµίζω ότι θα βγάλουν τα απαραί-
τητα συµπεράσµατα», είπε ο Καντί-
ροφ σε ηχητικό µήνυµα που αναρτήθη-
κε στον λογαριασµό του στο Telegram 
την Κυριακή, µεταφρασµένο από τον 
Guardian.

«Εάν δεν γίνουν αλλαγές στη στρα-
τηγική, θα αναγκαστώ να µιλήσω µε την 
ηγεσία του Υπουργείου Άµυνας και την 
ηγεσία της χώρας για να τους εξηγήσω 
την πραγµατική κατάσταση στο πεδίο» 
διεµήνυσε ο Καντίροφ, µετά την ανά-
κτηση από τις ουκρανικές δυνάµεις του 
µεγαλύτερου µέρους της περιοχής του 
Χαρκόβου.

Άτακτη υποχώρηση
των Ρώσων από το Χάρκοβο
Είναι πολύ νωρίς για να πού-
µε εάν η πρόσφατη ουκρανική 
αντεπίθεση στην περιοχή του 
Χαρκόβου σηµατοδοτεί µια κα-
µπή στον πόλεµο της Ρωσίας 
εναντίον της Ουκρανίας.

Η επίθεση ήρθε ως έκπλη-
ξη για τις ένοπλες δυνάµεις της 
Ρωσίας. Τα ρωσικά στρατεύµα-
τα που βρισκόταν στην περιοχή 
που είχε καταληφθεί λίγο µετά 
την έναρξη της εισβολής στα τέ-
λη του Φεβρουαρίου 2022, φαί-
νεται ότι υποχώρησαν γρήγορα 
και µε άτακτο τρόπο. Η φύση της 
υποχώρησης δίνει µια εικόνα 
των αδύναµων δοµών ηγεσίας 
εντός του ρωσικού στρατού, και 
δεινότερα το χαµηλό ηθικό του.

Αντιθέτως, η αποκατάσταση 
του ελέγχου σε τµήµατα των κα-
τεχόµενων εδαφών, ενισχύει πε-
ραιτέρω τη βουλή του ουκρανι-
κού στρατού και της κοινωνίας 
να πολεµήσουν, σε ένα κρίσιµο 
στάδιο του πολέµου. Η ανάκτη-
ση ενός τόσο µεγάλου τµήµατος 
εδάφους σηµατοδοτεί µια απο-
µάκρυνση από τη δυναµική του 
πολέµου στην ευρύτερη περιοχή 
του Ντονµπάς στη διάρκεια του 
καλοκαιριού, η οποία χαρακτη-

ρίστηκε από µικρές µετακινήσεις 
στρατευµάτων και αργή προέλα-
ση της Ρωσίας στα διοικητικά κέ-
ντρα της περιοχής.

Η από καιρό ανακοινωθείσα 
αντεπίθεση των Ουκρανών στην 
Χερσώνα στον νότο της Ουκρα-
νίας, έχει προοδεύσει πολύ πιο 
αργά από εκείνη κοντά στο Χάρ-
κοβο. Και οι δύο αποδεικνύουν 
τη συνεχιζόµενη βούληση και 
ικανότητα του ουκρανικού στρα-
τού να υπερασπιστεί τη χώρα. 
Επιπλέον, και οι δύο πρόοδοι 
δείχνουν ότι τα δυτικά όπλα και 
η εκπαίδευση, κάνουν τη διαφο-
ρά και πρέπει να συνεχίσουν και 
να επικαιροποιηθούν µε βάση τις 
ουκρανικές ανάγκες.

Η επίθεση κοντά στο Χάρκο-
βο, την οποία η Ρωσία αντισταθ-
µίζει µε επιθέσεις σε τοπικούς 
σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής σε 
µια προσπάθεια να αποθαρρύνει 
και να σταµατήσει την κινητοποί-
ηση του ουκρανικού πληθυσµού, 
επιτρέπει επίσης µια ρεαλιστική 
αξιολόγηση των προοπτικών 
µιας κατάπαυσης του πυρός ή 
ακόµη και των ειρηνευτικών δι-
απραγµατεύσεων. Είναι αλήθεια 
ότι οι πόλεµοι τελειώνουν µε τις 

διαπραγµατεύσεις. Ωστόσο η 
επαναδιατύπωση αυτού δεν αλ-
λάζει τη συνολική δυναµική του 
πολέµου. Η ουκρανική επίθεση 
υπογραµµίζει ότι το Κιέβο χρει-
άζεται να βρεθεί σε πολύ πιο 
ισχυρή θέση προτού µπορέσουν 
να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύ-
σεις. ∆ιαφορετικά, ισοδυναµούν 
απλώς µε ένα διάστηµα κατά το 
οποίο οι ρωσικές δυνάµεις µπο-
ρούν να ανασυνταχθούν και να 
περιµένουν την επόµενη κατάλ-
ληλη στιγµή για επίθεση.

Εξετάζοντας τις δηλώσεις 
του Πούτιν, του εκπροσώπου 
του Κρεµλίνου Πεσκόφ και του 
ΥΠΕΞ Λαβρόφ, είναι φανερό 
ότι το Κρεµλίνο δεν βλέπει ανά-
γκη να διαπραγµατευτεί, ακόµη 
και µετά την τελευταία επίθεση. 

Μέχρι στιγµής, η Ρωσία ρητά 
κατονοµάζει τη ∆ύση ως στόχο 
σε αυτόν τον πόλεµο πέραν της 
Ουκρανίας και απειλεί να κόψει 
εντελώς τον ενεργειακό εφοδια-
σµό στα κράτη-µέλη της ΕΕ. Ο 
Πούτιν ακολουθεί τη γνωστή του 
στρατηγική, όπου προσπαθεί να 
διασπάσει την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ, 
εστιάζοντας σε διαφορετικά συµ-
φέροντα εντός των θεσµών. 



H
Ειρήνη Παπά, ή Ρηνούλα από το 
Χιλιοµόδι, ή 13η Ελληνίδα θεά 
κατά πολλούς, αποτέλεσε έναν 
από τους ανθρώπους που µε το 

ταλέντο της και την λάµψη της έκανε γνωστή 
την Ελλάδα σε όλο τον κόσµο!

Η Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε την Τε-
τάρτη από τη ζωή βυθίζοντας τον καλλιτεχνι-
κό κόσµο της χώρας µας στο πένθος, γοήτευ-
σε από σταρ του Χόλυγουντ µέχρι µεγιστάνες 
του πλούτου και πολιτικούς ηγέτες, ενώ πρω-
ταγωνίστησε σε εµβληµατικές ταινίες, όπως ο 
«Ζορµπάς», τα «Κανόνια του Ναβαρόνε», ενώ 
η ταινία «Ζ» του Κώστα Γαβρά, στην οποία 
πρωταγωνίστησε, κέρδισε Όσκαρ ξενόγλωσ-
σης ταινίας το 1970.

Η Ειρήνη Παπά έλαµπε. Και µε την λάµ-
ψη της αυτή µετέφερε µε την τέχνη και την 
παρουσία της, σε όλον τον κόσµο. ∆εν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι την ονόµαζαν «αρχαία Ελ-
ληνίδα θεά» λόγω της τέλειας αρµονίας του 
προσώπου της, που θύµιζε εκείνη των αρχαί-
ων αγαλµάτων.

Ποια ήταν 
Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε στις 3 Σεπτεµβρί-
ου 1929, στο Χιλιοµόδι Κορινθίας ως Ειρήνη 
Λελέκου. Οι γονείς της ήταν εκπαιδευτικοί, η 
µητέρα της δασκάλα και ο πατέρας της καθη-
γητής κλασικού δράµατος και διευθυντής του 
σχολείου στο Σοφικό Κορινθίας, όπως αναφέ-
ρει η ιστοσελίδα wikiwand. Ανιψιός της είναι 
ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μανούσος 
Μανουσάκης και ο ηθοποιός Αίαντας Μανθό-
πουλος. Η ίδια δεν απέκτησε δικά της παιδιά.

Γεννήθηκε σε οικογένεια δασκάλων, 
όπως ο παππούς της, οι γονείς της και η θεία 
της που την επηρέασαν στη µόρφωσή της. 
Η µητέρα της Ελένη Λελέκου, από το γένος 

Πρεβεζάνου, ήταν δασκάλα, από την οποία 
είχε ακούσει πολλά παραµύθια και ιστορίες.

Ο πατέρας της Σταύρος Λελέκος ήταν κα-
θηγητής κλασικού δράµατος, υπήρξε διευθυ-

ντής στο σχολείο του Σοφικού Κορινθίας και 
την έµαθε να διαβάζει αρχαίους Έλληνες. Οι 
γονείς της είχαν τέσσερα κορίτσια. Αδελφές 
της είναι η Ευαγγελία Λελέκου – Μανθοπού-
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Ποια ήταν η Ρηνούλα από το Χιλιοµόδι Κορινθίας: Η ζωή της ,
ο γάµος της και η «µυστική της αγάπη» µε τον Μάρλον Μπράντο  
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Να είµαι και εγώ και οι αδελφές µου περήφανες γυναίκες. Όχι να είµαστε σκυµµένες 
και να κεντάµε µαξιλαράκια, αλλά να διαβάζουµε Αριστοτέλη! Και εκείνα τα παιδικά 
χρόνια όρισαν αυτό που είµαι και δεν έµαθα ποτέ να είµαι µεγάλη» Irene Papas
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Κάποιες από τις
ταινίες που έπαιξε 
η Ειρήνη Παπά

– 1948: Χαµένοι άγγελοι
– 1951: Νεκρή πολιτεία
– 1952: Le infedeli
– 1953: Για όλες όσες πόνεσαν 
(Vortice), Dramma nella Casbah, 
Μια από εκείνες (Una di quelle)
– 1954: Αττίλας, η µάστιξ του 
Θεού (Attila Fragello di Dio), 
Θεοδώρα, η αυτοκράτειρα του 
Βυζαντίου (Teodora, l’imperatrice 
de Bisanzio)
– 1956: Ελύγισα για πρώτη φορά 
(Tribute To A Bad Man), The 
Power and the prize, 1959: Ψιτ… 
κορίτσια, Μπουµπουλίνα, Η λίµνη 
των στεναγµών
– 1960: Αναξιόπιστη
– 1961: Αντιγόνη, Τα κανόνια 
του Ναβαρόνε (The Guns of 
Navarone)
– 1962: Αντιγόνη, Ηλέκτρα
– 1964: Αλέξης Ζορµπάς (Zorba 
the Greek)
– 1968: Οδύσσεια
– 1969: Ζ
– 1971: Τρωάδες
– 1976: Ο λέων της Αραβίας (The 
Message)
– 1977: Ιφιγένεια
– 1979: Ο Χριστός σταµάτησε στο 
Έµπολι (Cristo si è fermato a Eboli)
– 1983: Ερέντιρα (Erendira)
– 1993: Πάνω, κάτω και πλαγίως
– 2001: Το µαντολίνο του λοχαγού 
Κορέλι (Captain Corelli’s 
Mandolin)
– 2002: Και το τρένο πάει στον 
ουρανό
– 2003: Λόγια µιας ταινίας (Um 
Filme Falado)
Μουσική
– 1968 Σε ένδεκα τραγούδια του 
Μίκη Θεοδωράκη
– 1972 Aphrodite’s Child – 666
– 1977 Γιάννης Μαρκόπουλος – 
Ελεύθεροι πολιορκηµένοι
– 1978 Βαγγέλης Παπαθανασίου 
– Ωδές
– 1982 Ντέµης Ρούσσος – Demis
– 1986 Βαγγέλης Παπαθανασίου 
– Ραψωδίες
– 1969 Canta Theodorakis
– 2001 Τάσος Καρακατσάνης – …
Και Το Τρένο Πάει Στον Ουρανό

λου (1925-), ιατρός ακτινολόγος, πρώην διευθύ-
ντρια του νοσοκοµείου Άγιος Σάββας και η λογο-
τέχνιδα και ποιήτρια ∆έσποινα Λελέκου-Τατάκη 
(1926- 2009). Ο προπάππος της Σταύρος Λελέκος, 
γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, έγραψε το πρώτο 
συντακτικό της ελληνικής γλώσσας (1881), όπως 
και άλλα βιβλία για την δευτεροβάθµια εκπαίδευ-
ση. Οι γονείς της είχαν αντιρρήσεις όταν στην εφη-
βεία της τους είπε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός.

Γάµοι και σχέσεις
Το 1947 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό 
Άλκη Παππά (1922-2018), µε τον οποίο χώρισαν 
το 1951, αλλά διατήρησε µέχρι και σήµερα το επί-
θετό του. Η ίδια προτιµούσε να γράφει το επίθε-
το µε ένα «π», δηλαδή «Παπά» (όπως στα αγγλικά 
«Irene Papas»). Σύµφωνα µε άλλες πληροφορίες 
ο γάµος τους διήρκεσε από το 1943 έως το 1947.

Η ίδια είχε αποκαλύψει το 2004 στην ιταλική 
εφηµερίδα Corriere della Sera, µετά τον θάνατο 
του Μάρλον Μπράντο, ότι υπήρξε µεταξύ τους µια 
µακρά και «µυστική αγάπη». Η ίδια είχε πει ότι εί-
χαν συναντηθεί το 1954 στη Ρώµη. Όπως είπε 
τον εκτιµούσε πολύ, ήταν το «µεγάλο πάθος της 
ζωής της» και συναντήθηκαν για τελευταία φορά 
το 1999 στην Αθήνα.

«Στο πατέρα µου έχω
χρεώσει πολλές δυστυχίες µου»
Για τα παιδικά της χρόνια και την σχέση µε τον πα-
τέρα της, η ίδια είχε πει σε συνέντευξη της: «Στον 
πατέρα µου έχω χρεώσει πολλές δυστυχίες µου, 
αλλά και του χρωστάω πολλά. Με έκανε αυτό που 
είµαι. Με έµαθε να έχω πάντα αµφιβολίες και να 
ρωτάω το γιατί». «Να είµαι και εγώ και οι αδελφές 
µου περήφανες γυναίκες. Όχι να είµαστε σκυµµέ-
νες και να κεντάµε µαξιλαράκια, αλλά να διαβά-
ζουµε Αριστοτέλη! Και εκείνα τα παιδικά χρόνια 
όρισαν αυτό που είµαι και δεν έµαθα ποτέ να εί-
µαι µεγάλη» έλεγε.

Η οικογένεια της Ειρήνης Παπά ζει στην Αθή-
να. Η µικρή Ειρήνη είναι µόλις 12 χρονών και 

µέχρι εκείνη την ηλικία δεν έχει σκεφτεί να γί-
νει ηθοποιός. Στο διπλανό σπίτι, µια κοπελίτσα 16 
ετών, πηγαίνει στη δραµατική σχολή του Ροντή-
ρη και κάνει λίγη παρέα µε την Ειρήνη. Η 16χρο-
νη σπουδάστρια παίζει στη Ρηνούλα τον µονόλο-
γο της Μαργαρίτας από τον Φάουστ.

«∆εν µου άρεσε καθόλου! Ήθελα σε όλα να 
βρω τα αίτια που την κάνουν να µιλάει έτσι, να 
σιωπά, να κλαίει. Γιατί; Ρωτούσα συνέχεια. Και 
γιατί κλαίει έτσι; Στο χωριό µου, δεν κλαίνε έτσι 
όπως εσύ, όταν πονάνε στα αλήθεια µέσα τους. 
∆εν µε συγκινούσε! Εκείνη αντιδρούσε. Κόλλη-
σα και εγώ ήθελα να της αποδείξω πως δεν κλαί-
νε έτσι. Αυτή ήταν η αφορµή να πάω στην ∆ρα-
µατική Σχολή του Εθνικού» είχε πει.

«Σα να ζωντάνεψε
µια Καρυάτιδα»
Την τελευταία χρονιά στην σχολή την είδε ο Αλέ-
κος Σακελάριος να περπατά στο Σύνταγµα. Ως 
ένα πανέµορφο πλάσµα µε ένα απλό µακρύ φό-
ρεµα, όλο πτυχώσεις, που κινείται µε µεγαλοπρέ-
πεια και συνάµα απλότητα, σαν να ζωντάνεψε µια 
Καρυάτιδα, την περιέγραψε στον Φίνο.

Ο Φιλοποίµην Φίνος γοητευµένος της δίνει το 
1948 ρόλο στην ταινία «Χαµένοι άγγελοι».

Η διεθνής καριέρα
Λίγο µετά την ανακαλύπτει ο Ελία Καζάν και η δι-
εθνή της καριέρα ξεκινά! Πέρασε στην αθανασία 
ως χήρα στον «Ζορµπά», αντάρτισσα στα «Κανό-
νια του Ναβαρόνε», πρωταγωνίστρια στην «Ηλέ-
κτρα» και στην «Αντιγόνη», σύζυγος του Κερκ 
Ντάγκλας στο «The Brotherhood», σύζυγος του 
Ρίτσαρντ Μπάρτον στην «Άννα των χιλιάδων 
ηµερών». 

Ο παγκόσµιος Τύπος την αποκάλεσε αρχαία 
Ελληνίδα θεά. Ανεξάρτητη, αγωνίστρια, χείµαρ-
ρος ταλέντου, δυναµική, ξεπέρασε τα σύνορα της 
πατρίδας της, και οι υποκριτικές της ικανότητες 
προκάλεσαν το ενδιαφέρον µεγάλων ξένων πα-
ραγωγών της εποχής.

Το 1969 κερδίζει το Όσκαρ η ταινία «Ζ», του 
Κώστα Γαβρά, βασισµένη στο βιβλίο του Βασίλη 
Βασιλικού, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Ερµηνεύει την Ελένη στις «Τρωάδες» και την 
Κλυταιµνήστρα στην «Ιφιγένεια» του Μιχάλη Κα-
κογιάννη, της απονέµεται ο τίτλος «Γυναίκα της 
Ευρώπης» για το σπουδαίο πολιτιστικό και πνευ-
µατικό της έργο.

Η αναγνώριση
Στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί τόσο, όσο δι-
εθνώς. Τιµήθηκε µε το Παράσηµο του Ταξιάρχη 
του Τάγµατος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο 
το 1995.

Το 2008, η Ιταλία την τίµησε µε το «Βραβείο 
Ρώµη» στο αρχαίο θέατρο της «Όστια Αντίκα». 
Τότε όταν παρέλαβε το βραβείο είχε πει: «∆εν ξέ-
ρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, µπορώ µό-
νο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η µητέρα 
µου, αλλά η Ρώµη, παράλληλα, είναι δεύτερη µη-
τέρα µου, από ξεκάθαρη επιλογή µου».

Στην Ιταλία συνεργάστηκε µε πολλούς Ιτα-
λούς σκηνοθέτες και οι Ιταλοί την αγάπησαν, λέ-
γοντας Bella Greca και Irene Nostra (δηλ. «η δι-
κιά µας Ειρήνη»). Στην Ιταλία κατέφυγε τα χρόνια 
της χούντας, δεδοµένου ότι ήταν υποστηρίκτρια 
του κοµµουνισµού.

Η Πορτογαλία έδειξε την εκτίµησή της µε την 
υποστήριξη στο θέατρο που ίδρυσε εκεί για να 
παίζονται αρχαίες τραγωδίες. Γι’ αυτό το θέατρο 
η Ειρήνη Παππά διέµενε στην Πορτογαλία τα τε-
λευταία ενεργά χρόνια της. Το 2000 τιµήθηκε µε 
τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» και το 2009 µε 
τον Χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του Θεάτρου της 
Βενετίας, από τα χέρια του σκηνοθέτη Μαουρί-
τσιο Σκαπάρο. 

Τα τελευταία χρόνια είχε τιµηθεί και µε τον 
τίτλο του επίτιµου διδάκτορα στο Πανεπιστήµιο 
Τορ Βεργκάτα της Ρώµης στην Ιταλία. Συνολικά 
έλαβε περισσότερες από 24 τιµητικές διακρίσεις 
και βραβεία.

Ειρήνη Παππά & 
James Cagney στο 
Γουέστερν «Tribute to 
a Bad Man», 1956

Στην πρεµιέρα της “Ιφιγένειας” του 
Μιχάλη Κακογιάννη στο φεστιβάλ 
των Καννών του 1977

Με τον Κώστα Γαβρά και τον Yves 
Montand στην πρεµιέρα του “Ζ” , 1970

Με τον Μιχάλη Κακογιάννη, την Τζάκι 
Κένεντι και την κόρη της πρώτης κυρίας και 
του JFK, Κάρολαϊν Κένεντι στη Νέα Υόρκη



18
Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Σεπτεµβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR

EETODAY  PRESSFR
EE

E
τοιµο εντός του 2025 θα 
είναι το νέο τµήµα της 
Ολυµπίας Οδού Πάτρα - 
Πύργος, την τελετή έναρ-

ξης των εργασιών του οποίου πραγ-
µατοποίησε τον περασµένο Μάρτιο 
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, µε την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υποδοµών και Με-
ταφορών, τον υπουργό Κώστα Κα-
ραµανλή και τον υφυπουργό Υπο-
δοµών Γιώργο Καραγιάννη .

Το έργο αναµένεται να φέρει 
την Αθήνα κατά 40 λεπτά πιο κοντά 
στην πόλη που γέννησε τους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες, καθώς το ταξί-
δι από την πρωτεύουσα µέχρι τον 
Πύργο θα γίνεται πλέον σε 2 ώρες 
και 45 λεπτά.

Ταυτόχρονα, το έργο αναµένε-
ται να δώσει µία πολύ σηµαντική 
αναπτυξιακή πνοή στην ∆υτική Πε-
λοπόννησο, αλλά και στα νησιά του 
Ιονίου. Το ζήτηµα της ασφάλειας 
των µετακινήσεων έχει τεθεί στην 
κορυφή των προτεραιοτήτων του 
έργου, καθώς χαρακτηριστικό εί-
ναι το γεγονός ότι στο τµήµα Ελευ-
σίνα-Πάτρα της Ολυµπίας Οδού τα 
τροχαία ατυχήµατα έχουν µειωθεί 
κατά 93% τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτοψία που πραγµατοποιή-
θηκε στο πλαίσιο δηµοσιογραφικής 
αποστολής διαπιστώθηκε η σηµα-
ντική εξέλιξη των εργασιών, καθώς 
σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται τα 
εργοτάξια των τριών κατασκευα-
στικών εταιρειών που έχουν ανα-
λάβει το έργο (ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, 
ΤΕΡΝΑ), τα οποία έχουν στηθεί 
κατά µήκος των 74,5 χλµ. της Πα-
τρών-Πύργου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της Ολυµπί-
ας Οδού, Παναγιώτης Παπανικό-

λας, συνοδευόµενος από εκπρο-
σώπους της κοινοπραξίας και τους 
εργοταξιάρχες, «το έργο προχωράει 
µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς. 
Μάλιστα, τους τελευταίους τρεις µή-
νες τα έργα έχουν προχωρήσει πέ-
ντε φορές ταχύτερα σε σχέση µε τα 
προηγούµενα χρόνια».

Ο κ. Παπανικόλας περιέγραψε 
τις δυσκολίες, αλλά και την πρόοδο 
των εργασιών, τονίζοντας ότι «η κα-
τασκευή αυτήν τη στιγµή είναι µπρο-
στά από το χρονοδιάγραµµα». Όπως 
εξήγησε, το έργο πραγµατοποιείται 
σε δύο τµήµατα. Το πρώτο τµήµα 
Μιντιλόγλι-Κάτω Αχαΐα, µήκους 13 
χιλιοµέτρων, κατασκευάζεται πάνω 
στην υφιστάµενη χάραξη και η δυ-
σκολία του έγκειται στο γεγονός ότι 
εξελίσσεται σε υφιστάµενο δρόµο µε 
κυκλοφορία, ενώ το υπόλοιπο έργο, 
από την Κάτω Αχαΐα έως τον κόµ-
βο του Πύργου, είναι σε εντελώς νέα 
χάραξη 61,5 χιλιοµέτρων.

Οι εργασίες που εκτελούνται 
σε αυτήν τη φάση είναι κυρίως χω-
µατουργικές ενώ αφορούν, επίσης, 
στην κατασκευή κάτω διαβάσεων, 
οχετών, αλλά και του ανισόπεδου 
κόµβου Κάτω Αχαΐας. Σηµειώνε-
ται, ότι οι περίπου 230 οχετοί που 
κατασκευάζονται πρόκειται να διευ-
κολύνουν τόσο τη ροή των όµβρι-
ων υδάτων, τα οποία προβλέπεται 
να αυξηθούν σε όγκο λόγω της κλι-
µατικής αλλαγής, όσο και τη µετα-
κίνηση της πανίδας της περιοχής.

Σε σχέση µε τις ανατιµήσεις σε 
υλικά και καύσιµα, που έχουν προ-

κύψει λόγω της κρίσης, αλλά και 
των πληθωριστικών τάσεων, ο κ. 
Παπανικόλας υπογράµµισε ότι η 
κοινοπραξία βρίσκεται σε επικοινω-
νία µε την κυβέρνηση για µία αµοι-
βαία επωφελή λύση µε γνώµονα 
τη βιωσιµότητα του έργου αλλά και 
το δηµόσιο συµφέρον, στο πλαίσιο 
του υφιστάµενου νόµου για τα δη-
µόσια έργα.

Το έργο
To συνολικό σηµερινό κόστος κα-
τασκευής ανέρχεται σε 331 εκατ. 
ευρώ και χρηµατοδοτείται σε συν-
δυασµό ιδιωτικών κεφαλαίων των 
µετόχων, τραπεζικών δανείων, ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων και συµβολή 
του ελληνικού ∆ηµοσίου.

Συγκεκριµένα, κατά την περίο-
δο κατασκευής το έργο χρηµατοδο-
τείται κατά 35% από κεφάλαια του 
παραχωρησιούχου (τραπεζικά δά-
νεια και ίδια κεφάλαια) και 65% 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ελληνικό ∆ηµόσιο.

Αφορά στην αναβάθµιση ενός 
τµήµατος 13 χλµ. (Μιντιλόγλι-Κά-
τω Αχαϊα) και την κατασκευή ενός 
νέου αυτοκινητόδροµου µήκους 61 
χλµ. Πρόκειται για ένα νέο τµήµα 
αυτοκινητόδροµου της Ολυµπίας 
Οδού συνολικού µήκους περίπου 
75 χλµ.

Προβλέπονται δύο µετωπικοί 
σταθµοί διοδίων σε Κάτω Αχα-
ϊα και Χανάκια και δύο πλευρικοί 
σταθµοί σε Κάτω Αχαϊα και Αµα-
λιάδα. Ειδικά για την εξυπηρέτηση 
της Βιοµηχανικής Περιοχής Πά-
τρας (ΒΙΠΕ) ολοκληρώνεται µία 
περιφερειακή αρτηρία 25 χλµ. δί-
χως χρέωση, που ξεκινά από την 
περιοχή του Ρίου (18 χλµ. περιµε-
τρικής) και φτάνει έως τον κόµβο 

ΒΙΠΕ Πάτρας (τα πρώτα 7χλµ. του 
νέου αυτοκινητόδροµου).

Ο Όµιλος ΑΒΑΞ έχει αναλά-
βει την κατασκευή του πρώτου τµή-
µατος µήκους 21 χιλιοµέτρων, από 
το Μιντιλόγλι έως τα Καραίικα. Αυ-
τό χωρίζεται σε δύο τµήµατα, µε το 
πρώτο µήκους 13 χιλιοµέτρων να 
είναι το πιο «δύσκολο» καθώς προ-
ϋποθέτει έργα διαπλάτυνσης στον 
υφιστάµενο οδικό άξονα. Μετά 
ακολουθεί ένα νέο τµήµα µήκους 
8 χλµ.

Η Ελλάκτωρ έχει αναλάβει το 
τµήµα από τα Καραίικα έως τη Γα-

«ΤΡΕΧΕΙ»
το Πάτρα – Πύργος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/

Έτοιµο εντός του 2025 θα είναι το νέο τµήµα της Ολυµπίας Οδού

Tο έργο αναµένεται 
να δώσει µία 
πολύ σηµαντική 
αναπτυξιακή 
πνοή στην ∆υτική 
Πελοπόννησο, αλλά 
και στα νησιά του 
Ιονίου. Το ζήτηµα 
της ασφάλειας των 
µετακινήσεων έχει 
τεθεί στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων 
του έργου, καθώς 
χαρακτηριστικό είναι 
το γεγονός ότι στο 
τµήµα Ελευσίνα-
Πάτρα της Ολυµπίας 
Οδού τα τροχαία 
ατυχήµατα έχουν 
µειωθεί κατά 93% τα 
τελευταία χρόνια.



στούνη, έχει µήκος 33 χλµ και αφο-
ρά σε νέα χάραξη.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αναλάβει τα 
υπόλοιπα 21 χιλιόµετρα του έργου, 
από τη Γαστούνη έως τον Πύργο.

Παραχωρησιούχος του έργου 
είναι η Ολυµπία Οδός, στην οποία 
µέτοχοι είναι η Vinci Concessions 
(29,9%), η Hochtief (17%), ο 
ΑΒΑΞ (19,1%), η Ελλάκτωρ (17% 
µέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) 
και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (17%).

Αναπτυξιακή πνοή για Ιόνιο 
και ∆υτική Πελοπόννησο
Με το έργο αναµένεται σηµαντική 
τόνωση της τοπικής οικονοµίας, ει-
δικά της αγροτικής παραγωγής της 
∆υτικής Πελοποννήσου, καθώς δε-
κάδες χιλιάδες τόνοι αγροτικών και 
µεταποιηµένων προϊόντων (οπωρο-
κηπευτικά, κονσερβοειδή κ.λπ.) δι-

ακινούνται κάθε χρόνο από την εν 
λόγω περιοχή προς τα µεγάλα αστι-
κά κέντρα, κυρίως της Αθήνας, και 
άλλους διεθνείς προορισµούς.

Επιπλέον, δεδοµένου ότι από 
τον νοµό Ηλείας ξεκινούν οι θαλάσ-
σιες συνδέσεις της ενδοχώρας µε τα 
νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθο, Ιθάκη, 
Κεφαλονιά, Κύθηρα), η κατασκευή 
της Πατρών-Πύργου θα συντελέσει 
στην κατάργηση των δυσχερειών 
αυτής της σύνδεσης των νησιών µε 
τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 

και θα διευκολύνει την περαιτέρω 
τουριστική ανάπτυξή τους.

Η κατασκευή της Πατρών-Πύρ-
γου, σε συνδυασµό µε τις υπάρχου-
σες θαλάσσιες συνδέσεις και τους 
λιµένες υποδοχής (Πάτρα, Κυλλή-
νη, Κατάκολο κ.λπ.), καθώς και το 
διεθνές αεροδρόµιο του Αράξου, 
είναι βέβαιο ότι θα συµβάλλει στη 
δηµιουργία ενός δεύτερου κύµατος 
ανάπτυξης των τουριστικών εγκατα-
στάσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ 
σηµαντική θα είναι και η συµβο-

λή του αυτοκινητόδροµου στην -έµ-
µεση- διευκόλυνση των τουριστών 
που καταφθάνουν µε κρουαζιερό-
πλοια στο λιµάνι του Κατάκολου µε 
προορισµό την Αρχαία Ολυµπία.

Κατασκευή και τεχνικά
χαρακτηριστικά
της Πατρών-Πύργου
Στα εργοτάξια που θα αναπτυ-
χθούν για την κατασκευή της Πα-
τρών-Πύργου θα απασχοληθούν 
περίπου 800 εργαζόµενοι.

Το πρώτο τµήµα των 13 χλµ. 
από το Μιντιλόγλι έως την Κάτω 
Αχαΐα αφορά διαπλάτυνση της 
υφιστάµενης εθνικής οδού Πα-
τρών-Πύργου. Το υπόλοιπο τµήµα 
είναι νέα κατασκευή (νέα χάραξη 
µέσω της κοιλάδας της Ήλιδας).
- Ο νέος αυτοκινητόδροµος έχει δύο 
λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, 
µε ενδιάµεση κεντρική διαχωριστι-
κή νησίδα.
- Οκτώ κόµβοι συνδέουν τον αυτο-
κινητόδροµο µε πολλά χωριά και 
πόλεις, καθώς και µε τη βιοµηχα-
νική ζώνη της Πάτρας, µε σχεδόν 
200.000 ωφελούµενους.
- ∆ύο µετωπικοί σταθµοί διοδίων: 
Κάτω Αχαΐα (ζώνη χρέωσης διοδί-
ων Μιντιλόγλι - Κυλλήνη) και Χα-
νάκια (ζώνη χρέωσης διοδίων Κυλ-
λήνη-Πύργος)
-∆ύο πλευρικοί σταθµοί διοδίων 
στην Κάτω Αχαΐα και την Αµαλι-
άδα.
- ∆εκαπέντε γέφυρες
- Είκοσι επτά άνω διαβάσεις και 37 
κάτω διαβάσεις.
- Εκατόν πενήντα οχετοί
- Τοίχοι αντιστήριξης µήκους 7.250 
µ.
- ∆ύο Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτο-
κινητιστών (Καραίικα και Πύργος 
και στις δύο κατευθύνσεις).
- Ένα εφεδρικό Κέντρο ∆ιαχείρισης 
Κυκλοφορίας (που περιλαµβάνει 
και εγκατάσταση της Τροχαίας Αυ-
τοκινητοδρόµων) στον Πύργο.
- ∆ύο Σηµεία Εξυπηρέτησης Πελα-
τών, στους µετωπικούς σταθµούς δι-
οδίων (Κάτω Αχαΐα και Χανάκια)
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Ειδικά για την 
εξυπηρέτηση της 

Βιοµηχανικής 
Περιοχής 

Πάτρας (ΒΙΠΕ) 
ολοκληρώνεται 

µία περιφερειακή 
αρτηρία 25 χλµ. δίχως 

χρέωση, που ξεκινά 
από την περιοχή 

του Ρίου (18 χλµ. 
περιµετρικής) και 

φτάνει έως τον κόµβο 
ΒΙΠΕ Πάτρας (τα 

πρώτα 7χλµ. του νέου 
αυτοκινητόδροµου).

Η κατασκευή της Πατρών-Πύργου, σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες 
θαλάσσιες συνδέσεις και τους λιµένες υποδοχής (Πάτρα, Κυλλήνη, 

Κατάκολο κ.λπ.), καθώς και το διεθνές αεροδρόµιο του Αράξου, είναι 
βέβαιο ότι θα συµβάλλει στη δηµιουργία ενός δεύτερου κύµατος 
ανάπτυξης των τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη την περιοχή
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ/

Τ
ο σχέδιο που αφορά τους 
νέους κινείται συνολικά πά-
νω σε 6 άξονες. Στόχος εί-
ναι να ενισχυθούν πάνω 

από 130.000 νέοι έως 39 ετών. Παράλ-
ληλα ανακοινώθηκε και η αύξηση κα-
τά 50% του φοιτητικού στεγαστικού επι-
δόµατος.

Ο πρώτος άξονας είναι τα χαµη-
λότοκα στεγαστικά δάνεια για αγορά 
πρώτης κατοικίας από νέους, είτε είναι 
ελεύθεροι είτε παντρεµένοι είτε σε σύµ-
φωνο συµβίωσης, από 25 έως 39 ετών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην µα-
ζική ανακαίνιση κενών ιδιωτικών κατοι-
κιών. Τρίτος άξονας είναι µια νέα πρωτο-
βουλία αξιοποίησης της περιουσίας του 
∆ηµοσίου µε το θεσµό της κοινωνικής 
αντιπαροχής. Μια πολιτική που εφαρµό-
ζεται και σε άλλες χώρες και είναι ο σύγ-
χρονος τρόπος µε τον οποίο κάθε χώρα 
απαντά στο ζήτηµα της φθηνότερης στέ-
γης σε εθνικό επίπεδο.

Τέταρτος άξονας, η πολιτική της 
επιδότησης για ενεργειακή αναβάθµι-
ση και ανακαίνιση κατοικιών από νέους 
που κατέχουν τέτοιες κατοικίες.

Πέµπτος άξονας, η επιδότηση για 
ανακαίνιση κενών κατοικιών για µα-
κροχρόνια µίσθωση και έκτος, η δηµι-
ουργία φοιτητικών εστιών.

Τελευταίος και έκτος άξονας, η αύ-
ξηση του φοιτητικού επιδόµατος που ει-
δικά στη σηµερινή συγκυρία των υψη-
λών πληθωριστικών πιέσεων κρίνεται 
αναγκαίο βοήθηµα.

Τα µέτρα είναι τα εξής:

1. Άτοκα ή χαµηλότοκα στε-
γαστικά δάνεια
Το µέτρο αφορά στη χορήγηση στε-
γαστικών δανείων, που θα καλύπτουν 
έως και το 90% της εµπορικής αξίας του 
ακινήτου, µε ανώτατο όριο τις 150.000 

ευρώ, για αγορά πρώτης κατοικίας. Το 
πρόγραµµα θα αφορά την αγορά δια-
µερισµάτων έως 120 τ.µ. και έτος κατα-
σκευής έως και το 2007.

Οι ωφελούµενοι των ευνοϊκών 
στεγαστικών δανείων θα είναι 10.000 
νέοι ή νέα ζευγάρια 25 έως 39 ετών (µε 
σύµφωνο συµβίωσης ή θρησκευτικό/ 
πολιτικό γάµο), µε ετήσιο καθαρό εισό-
δηµα από 10.000 ευρώ έως το όριο που 
προβλέπεται για την καταβολή του επι-
δόµατος θέρµανσης.

Ο προϋπολογισµός της δράσης εί-
ναι 500 εκατ. ευρώ (375 εκατ. ευρώ 
από το αποθεµατικό της ∆ΥΠΑ και 125 
εκατ. ευρώ από τις τράπεζες). Στην πε-
ρίπτωση εξάντλησης των πόρων προ-
βλέπεται ο διπλασιασµός του ποσού 
των χορηγούµενων δανείων.

Η δόση που θα πληρώνει ο δανει-
ολήπτης για σπίτι αξίας 100.000 ευρώ 
είναι 275 ευρώ. Όπως σηµείωσε ο κ. 
Χατζηδάκης, προκειµένου η δράση να 
βοηθήσει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες και να συνεισφέρει στην 
αντιµετώπιση του δηµογραφικού προ-
βλήµατος της χώρας, υπάρχει ειδικός 
όρος κατά τον οποίο:

α) όταν ο αιτών είναι νέο ζευγάρι 
(25-39) ετών µε τρία και πλέον παιδιά 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της ή

β) όταν ο αιτών είναι νέος ή νέο ζευ-
γάρι, το οποίο, κατά τη διάρκεια απο-
πληρωµής του δανείου (π.χ. 30 έτη), 
αποκτήσει τρία παιδιά, τότε το επιτόκιο 
1% θα καλύπτεται από πόρους της ∆Υ-
ΠΑ και τα στεγαστικά δάνεια θα χορη-
γούνται άτοκα.

Η υλοποίηση του προγράµµατος 
προβλέπεται να ξεκινήσει από το α’ τρί-
µηνο του 2023.

2. Πρόγραµµα
«ΚΑΛΥΨΗ»
Μίσθωση – σε πρώτη φάση – άνω των 

1.000 κενών ιδιωτικών κατοικιών του 
προγράµµατος ΕΣΤΙΑ για παροχή κα-
τοικιών µε χαµηλό ενοίκιο σε νέους και 
νέα ζευγάρια.

Η εν λόγω δράση αφορά την αξιο-
ποίηση των ακινήτων του προγράµµα-
τος ΕΣΤΙΑ, τα οποία θα είναι διαθέσιµα 
µετά τις 31/12/2022. Όπως αναφέρθη-
κε, τα εν λόγω ακίνητα, τα οποία ήταν 
παραχωρηµένα από ιδιώτες και ενοικι-
άζονταν σε µετανάστες, δεν χρειάζονται 
ιδιαίτερες εργασίες επισκευής/ανακαί-
νισης, καθότι παραδίδονται τους επόµε-
νους µήνες σε καλή κατάσταση, βάσει 
του προγράµµατος ΕΣΤΙΑ.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων θα προσφέρει 
για ακόµα τρία έτη στους ιδιοκτήτες 

των ακινήτων αυτών το ίδιο ποσό ενοι-
κίου που λάµβαναν από το πρόγραµµα 
ΕΣΤΙΑ από το αποθεµατικό της ∆Υ-
ΠΑ. Ωφελούµενοι είναι 2.500 νέοι 
25-39 ετών, δικαιούχοι του ελάχιστου 
εγγυηµένου εισοδήµατος, ενώ προτε-
ραιότητα θα δοθεί στους πολύτεκνους, 
τους τρίτεκνους και τις µονογονεϊκές οι-
κογένειες.

Στόχος είναι σε επόµενη φάση το 
πρόγραµµα να επεκταθεί, βάσει και της 
προσφοράς κατοικιών, που θα υπάρ-
χει από τους ιδιοκτήτες. Σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα, που έχει τεθεί, έως 
τον ∆εκέµβριο, θα δηµοσιευθεί η πρό-
σκληση προς τους ιδιοκτήτες των ακι-
νήτων του προγράµµατος ΕΣΤΙΑ για 
καταβολή των µισθωµάτων που λάµ-

βαναν, για επιπλέον τρία έτη, έως τον 
Φεβρουάριο θα δηµοσιευθεί η πρό-
σκληση συµµετοχής προς τους ωφε-
λούµενους και, από τον Μάρτιο, µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών επι-
σκευής των διαµερισµάτων, όπου χρει-
άζεται, θα ξεκινήσει η στέγαση των δι-
καιούχων.

3. Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 
200 εκατ. ευρώ, για αξιοποίηση υφι-
στάµενων κενών ιδιωτικών κατοικιών

Η δράση αφορά τη χρηµατοδότη-
ση µαζικής ανακαίνισης και ενεργεια-
κής αναβάθµισης 4.000 ακινήτων που 
έχουν µείνει κενά για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, σε συνεργασία µε τους ιδιο-
κτήτες τους, για την άµεση διάθεσή τους 
ως προσιτές κατοικίες σε νέους και νέα 

«ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!»
για νέους έως 39 ετών

Το σχέδιο της Στρατηγικής Κοινωνικής Στέγασης, υπό την επωνυµία «Σπίτι µου!»,
παρουσίασε η κυβέρνηση µετά τις σχετικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ 
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Αναλυτικά οι δράσεις και παραδείγµατα
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ζευγάρια. Το µέτρο θα ωφελήσει τόσο 
τους νέους που θα στεγαστούν σε αυτές, 
όσο και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων 
οι οποίοι θα εξασφαλίσουν εγγυηµένο 
εισόδηµα και αναβάθµιση των ακινή-
των τους. Από τη δράση αναµένεται να 
ωφεληθούν 10.000 νέοι και νέα ζευγά-
ρια, ηλικίας 25-39 ετών.

Επιδίωξη είναι να εξασφαλιστεί 
χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, για 
το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει συζητή-
σεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλ-
λά και από το Ταµείο Ανάκαµψης, στο 
πλαίσιο της επικείµενης αναθεώρη-
σης των πόρων που αντιστοιχούν στο 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

Ως το τέλος του έτους, θα δηµοσι-
ευθεί η πρόσκληση προς ενδιαφερόµε-
νους ιδιοκτήτες για παραχώρηση των 
ακινήτων τους και θα ακολουθήσουν το 
2023 η επιλογή και η ανακαίνιση κα-
τοικιών, καθώς και η επιλογή των δι-
καιούχων.

4. Πιλοτική δράση κοινωνικής κα-
τοικίας για ευάλωτες οµάδες

Το έργο έχει ήδη ενταχθεί στο Τα-
µείο Ανάκαµψης, µε προϋπολογισµό 
1,5 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στο στά-
διο υπογραφής προγραµµατικών συµ-
βάσεων µε τους δήµους. Αφορά στην 
ανακαίνιση 70 διαµερισµάτων στον δή-
µο Αθηναίων και 30 στον δήµο Θεσσα-
λονίκης, στα οποία θα στεγαστούν του-
λάχιστον 200 νέοι και νέα ζευγάρια έως 
39 ετών, µε κριτήρια που θα καθορι-
στούν έως το τέλος του έτους. Η δράση 
καλύπτει, µεταξύ άλλων, το κόστος της 

ανακαίνισης των σπιτιών και της απο-
κατάστασης τυχόν φθορών που θα προ-
κύψουν κατά τη διάρκεια της διαµονής 
των ωφελουµένων. Η αξιολόγηση και 
η επιλογή των κατοικιών θα ολοκληρω-
θεί το 2023, η ανακαίνιση των σπιτιών 
και η επιλογή των ωφελουµένων προ-
γραµµατίζεται το 2024.

5. Κοινωνική αντιπαροχή: Αξιοποί-
ηση ακινήτων της ∆ΥΠΑ

Θεσµοθετείται η κοινωνική αντι-
παροχή για την αξιοποίηση της ακίνη-
της περιουσίας του τέως ΟΕΚ. Θα πα-
ραχωρηθούν, κατόπιν διαγωνισµού, 
ακίνητα της ∆ΥΠΑ, (που είναι διάδο-
χος του ΟΕΚ) και συνολικά του ∆η-
µοσίου, εντός και εκτός αστικών κέ-
ντρων, σε τεχνικές εταιρείες, οι οποίες 
αναλαµβάνουν να κατασκευάσουν µε 
δικά τους έξοδα και µε βάση τεχνικές 
προδιαγραφές της ∆ΥΠΑ σύγχρονα 
κτίρια κατοικίας. Τα µισά από τα δια-
µερίσµατα που θα κατασκευαστούν 
θα διατίθενται για λογαριασµό του 
∆ηµοσίου, µε χαµηλά ενοίκια σε νέ-
ους έως 39 ετών, βάσει οικονοµικών 
κριτηρίων, µε ειδική ποσόστωση για 
τρίτεκνους και πολύτεκνους. Τα υπό-
λοιπα µισά ακίνητα θα αξιοποιούνται 
εµπορικά.

Η δράση στοχεύει την ανέγερση 
2.500 κατοικιών, στις οποίες θα στεγα-
στούν 5.000 ωφελούµενοι. Η επιλογή 
των οικοπέδων θα ξεκινήσει εφέτος, 
ενώ ο διαγωνισµός για την επιλογή 
των αναδόχων προγραµµατίζεται για 
τα µέσα του 2023. Θα ακολουθήσει η 
ανέγερση των κατοικιών, η πρόσκλη-

ση και η επιλογή των ωφελουµένων.
Πρόκειται για το υπόδειγµα φθη-

νής στέγης που χρησιµοποιούν επι-
τυχηµένα και άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και 
η Ισπανία.

6. Κοινωνική αντιπαροχή: Αξιο-
ποίηση ακινήτων του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης υπογράµ-
µισε ότι το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων συµβάλλει 
στη συνολική προσπάθεια αντιµετώ-
πισης του στεγαστικού προβλήµατος 
µε αξιοποίηση ακινήτων που ανήκαν 
στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέµησης 
της Φτώχειας και σήµερα είναι ανε-
νεργά.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στην 
ανακαίνιση 40 ακινήτων και τη διάθε-
σή τους ως κοινωνικές κατοικίες σε νε-
αρά ζευγάρια και νέους έως 39 ετών, 
εφαρµόζοντας ως µοντέλο διάθεσης 
είτε το ενοίκιο, (που θα είναι χαµηλό 
έως µηδενικό), είτε το µοντέλο rent to 
own. Εκτιµάται ότι οι ωφελούµενοι 
θα είναι 80 νέοι. Ο προϋπολογισµός 
είναι 1.750.000 ευρώ και καλύπτεται 
από πόρους της ∆ΥΠΑ.

Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει 
την έναρξη διάθεσης των κατοικιών 
στο 4ο τρίµηνο του 2023, αφού ολο-
κληρωθεί η αναβάθµιση των ακινή-
των και η επιλογή των ωφελουµένων.

Η δράση έχει δυνατότητα επέκτα-
σης σε επιπλέον διαθέσιµα ακίνητα, 

κατόπιν σχετικής χαρτογράφησης και 
προσδιορισµού της κατάστασης του 
κάθε ακινήτου.

Νέο πρόγραµµα «εξοικονο-
µώ» µε δύο πυλώνες
Ακόµη ανακοινώθηκαν δύο νέα προ-
γράµµατα, το «Εξοικονοµώ – Ανακαι-
νίζω» για νέους ηλικίας 18-29 ετών 
και το «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για 
ανακαίνιση παλιών κενών κατοικιών.

Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ 
– Ανακαινίζω» έχει προϋπολογι-
σµό 350 εκατ. Ευρώ. Αναµένεται να 
ενταχθούν 20.000 νέοι προκειµένου 
να χρηµατοδοτήσουν παρεµβάσεις 
αναβάθµισης της κατοικίας τους αλ-
λά και δαπάνες αγοράς οικιακών συ-
σκευών.

∆ιαρθρώνεται σε δύο πυλώνες:
Ο πυλώνας της εξοικονόµησης 

ενέργειας προβλέπει επιδοτήσεις 
50-90 % µε όριο τις 25.000 ευρώ 
ενώ για τις επενδύσεις ανακαίνισης 
το όριο δαπάνης είναι 10.000 ευρώ 
µε ενιαίο ποσοστό επιδότησης 30 % 
για όλους (δηλαδή η επιδότηση φθά-
νει µέχρι 3.000 ευρώ). Το ποσό που 
αποµένει µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
για το “Εξοικονοµώ” µε άτοκο δάνειο 
και για την ανακαίνιση µε χαµηλότο-
κο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής εί-
ναι αντίστοιχα οικογενειακό εισόδηµα 
έως 50.000 ευρώ (εξοικονόµηση) και 
20.000 ευρώ (ανακαίνιση). Το σπίτι θα 
πρέπει να είναι ιδιόκτητο και ιδιοκατοι-
κούµενο ή ο νέος να έχει την επικαρ-
πία και να κατατάσσεται σε ενεργειακή 
κατηγορία Γ ή́ χαµηλότερη.

Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις περι-
λαµβάνουν στη διάσταση της εξοικονό-
µησης, αντικατάσταση κουφωµάτων, 
εξωτερική θερµοµόνωση, συστήµατα 
θέρµανσης – ψύξης, συστήµατα παρο-
χής Ζεστού Νερού Χρήσης, συσκευ-
ές Smart Home και οικιακές ηλεκτρι-
κές συσκευές.

Οι παρεµβάσεις αναβάθµισης που 
δεν σχετίζονται µε την εξοικονόµηση 
ενέργειας περιλαµβάνουν:

Ανακαίνιση χωρών µπάνιου και 
ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χωρών 
κουζίνας. αντικατάσταση πόρτας ει-
σόδου. αντικατάσταση και επισκευ-
ές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
αντικατάσταση και επισκευές υδραυ-
λικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση 
επιφανειών πατωµάτων, επιχρίσµατα 
και επισκευές δοµικών στοιχείων. Το 
πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει 
το ∆εκέµβριο.

Το πρόγραµµα «Ανακαινίζω-Ε-
νοικιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κα-
τοικιών οι οποίες είναι κενές και δεν 
χρησιµοποιούνται, προκειµένου να δι-

ατεθούν σε µισθώσεις διάρκειας του-
λάχιστον 3 ετών. Το πρόγραµµα θα 
έχει προϋπολογισµό 50 εκατ. Ευρώ 
και το ποσοστό επιδότησης των υλι-
κών και εργασιών ανακαίνισης φθά-
νει έως 40%.

Αφορά κατοικίες µέχρι 100 τ.µ.
στις οποίες ο ωφελούµενος θα πρέπει 
να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρ-
πίας ή της πλήρους κυριότητας, οικο-
γενειακό φορολογητέο εισόδηµα έως 
40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 
έως 300.000 ευρώ. 

Παραδείγµατα
Επιδοτούµενο δάνειο - Τι κερδίζει 
ένα νέο ζευγάρι;  

Ένα ακίνητο µε αξία 100.000 ευρώ το 
ζευγάρι θα το αποπληρώσει σε 30 χρό-
νια
● Χωρίς επιδότηση το επιτόκιο θα είναι 
4% ενώ µε επιδότηση 1%
● Η χρηµατοδότηση αν έχεις µπει σε 
αυτό το πρόγραµµα θα είναι 90% µε δό-
ση /µήνα  275€ ενώ χωρίς το πρόγραµ-
µα θα είναι 80% µε δόση /µήνα  415€
● Το κέρδος για όλο τον χρόνο είναι 
1.680 €

Σε τι µηνιαίο µισθό αντιστοιχούν τα 
εισοδηµατικά κριτήρια; 
Πάνω από 715 €/µήνα το ελάχιστο 
ώστε να µπορεί να αποπληρώνει
● έως 1.143€/µηνα για έναν άγαµο
● έως 1.714 €/µηνα το ζευγάρι 
● έως 1.928€/µηνα µε ένα παιδί 

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;     
Από το πρώτο τρίµηνο του 2023 

Έχω /µένω σε ένα παλιό σπίτι. Τι 
µπορώ να κάνω ;
Υπάρχουν δύο νέα προγράµµατα που 
ξεκινούν από τον ∆εκέµβριο του 2022 
που αφορούν τους νέους 18-39 ετών 
και θα δοθούν 350 εκατ. ευρώ 

1. Το ένα είναι το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
µε το οποίο µπορεί να πάρει κανείς 
έως 25.000 €
● Μπορούν να γίνει παρεµβάσεις 
ενεργειακής βελτίωσης 
● Η επιδότηση είναι 50%-90% 
● Παίρνεις άτοκο δάνειο 
● Και το οικογενειακό εισόδηµα πρέ-
πει να κάτω από 50.000 €

2. Το δεύτερο είναι το ΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΖΩ µε το οποίο µπορείς να πάρει 
κανείς έως 10.000 €
● Η επιδότηση είναι 30%
● Παίρνει κανείς ένα χαµηλότοκο δά-
νειο έως 7.000 ευρώ 
● Το οικογενειακό εισόδηµα πρέπει να 
είναι κάτω από 20.000 €.
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Σ
ε απευθείας µετάδοση ήταν η 
προειδοποιητική αλλά καίριας 
σηµασίας βολή που εκτόξευσε 
προς τους δηµάρχους της χώ-

ρας µας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. Πιο συγκεκριµένα, από το βή-
µα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
και συγκεκριµένα στην καθιερωµένη οµι-
λία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης 
εξέφρασε την έντονη δυσφορία του από τα 
έργα των διοικήσεων των δήµων και κα-
ταλόγισε ευθέως στους περισσότερους δη-
µάρχους, ανεπάρκεια, αναποτελεσµατικό-
τητα και ολιγωρία. Χαρακτηριστικά, τους 
επέκρινε ότι καθυστερούν να αξιοποιήσουν 
και να µετουσιώσουν σε έργα τις αυξηµέ-
νες χρηµατοδοτήσεις που λαµβάνουν από 
το κράτος για τον σκοπό αυτό. 

Τα “έχωσε”, σε ζωντανή μετάδοση,
στους δημάρχους ο Πρωθυπουργός

Η εξυπηρέτηση στο ανώτατο επίπεδο στην Κηφισιά 

ΚΕΔΕ: Λείπουν
60 εκατ. ευρώ
για την λειτουργία
των Σχολείων
– Θα τα καλύψει
λέει η Κυβέρνηση 

Τουλάχιστον 60 εκατοµµύ-
ρια ευρώ λείπουν από τα σχο-
λεία για να καλυφθεί το ενεργει-
ακό κόστος όπως εξήγησε στο 
∆Σ της ΚΕ∆Ε ο Πρόεδρος ∆η-
µήτρης Παπαστεργίου, παρουσία 
του υπουργού Εσωτερικών Μά-
κη Βορίδη και του αναπληρωτή 
υπουργού Στέλιου Πέτσα.

Όπως ανέλυσε ο κ. Παπα-
στεργίου από τα στοιχεία του Οι-
κονοµικού Παρατηρητηρίου προ-
κύπτει ότι η αύξηση στο κόστος 
ενέργειας στους δήµους είναι 
περίπου 80% µε 90% µέχρι σή-
µερα. Στις Σχολικές Επιτροπές 
περίπου το 45% µε 50% αφορά 
το κόστος ενέργειας. ∆εν υπάρ-
χουν επίσηµα καταγεγραµµένα 

στοιχεία για τις Σχολικές Επιτρο-
πές, όµως µε µια αναγωγή από τα 
112 εκατοµµύρια που λαµβάνουν 
σήµερα οι δήµοι από την κρατική 
επιχορήγηση και έχοντας υπόψη 
ότι µε το Φυσικό Αέριο η αύξηση 

αυτή θα είναι πάνω από 100%, 
το έλλειµµα προβλέπεται να φτά-
σει τα 60 εκατοµµύρια. Από αυτά 
µέχρι σήµερα οι δήµοι έχουν λά-
βει µόνο 14.

Ο κ. Παπαστεργίου υπο-

γράµµισε ότι οι δήµοι δεν έχουν 
καµία αρµοδιότητα στα σχολεία 
παρά µόνο την ευθύνη της διαχεί-
ρισης και γι αυτό το κενό πρέπει 
να καλυφθεί άµεσα καθώς τον 
Νοέµβριο προβλέπεται να υπάρ-
χει τεράστιο πρόβληµα µε του 
προµηθευτές.

Απαντώντας ο κ. Πέτσας εί-
πε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφή-
σει ακάλυπτους του δήµους στο 
θέµα του ενεργειακού κόστους 
των σχολείων, παρέπεµψε όµως 
για την τελική λύση στο Υπουρ-
γείο Οικονοµικών και στην συνά-
ντηση που θα γίνει µε το Οικονο-
µικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, 
την ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών 
και την ΚΕ∆Ε.

Σε ομηρία
κάτοικοι της Αγίας
Παρασκευής 
Την έντονη αντίδραση του Συλλό-
γου Πευκακίων «Η Αναγέννηση» 
προκαλούν οι χειρισµοί της διοίκη-
σης του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής 
στο ζήτηµα της κυκλοφοριακής µε-
λέτης για τη συνοικία. 
Η ολοκλήρωση του θέµατος εκκρε-
µεί εδώ και 10 µήνες, γεγονός που 
ανάγκασε τον τοπικό φορέα να στεί-
λει αιχµηρή επιστολή στον δήµαρχο 
Βασίλη Ζορµπά, «απαιτώντας άµε-
σα και χωρίς άλλη καθυστέρηση 
επιτέλους» να υλοποιήσει το σχέδιο. 
Ενδιαφέρον έχει, επίσης, η θέση του 
συλλόγου υπέρ της µονοδρόµησης 
στην οδό Αγίας Τριάδος, µε αιχµές 
για τη στάση του «πρώτου πολίτη» 
της πόλης. «Μαθαίνουµε την αναίτια 
πρόθεσή σας να εξαιρεθεί της κυ-
κλοφοριακής µελέτης. Οι λόγοι εί-
ναι εµφανείς, εκλογές έρχονται, µη 
δυσαρεστήσουµε την ΕΝΕΒΑΠ», 
τόνισε µε νόηµα η «Αναγέννηση».

Τη δυνατότητα να δεσµεύουν αριθµό προ-
τεραιότητας για εξυπηρέτηση µε φυσική πα-
ρουσία έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
που επιλέγουν να εξυπηρετηθούν στο κε-
ντρικό ΚΕΠ του ∆ήµου Κηφισιάς, χάρη στο 
KEP-ePass. Το συγκεκριµένο Κέντρο Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών εντάσσεται στα 31 πα-
νελλαδικά, τα οποία έχουν ενταχθεί στην πι-
λοτική λειτουργία του KEP-ePass, το οποίο 
είναι διαθέσιµο µέσω του rantevou.kep.gov.
gr και αποσκοπεί στην ταχύτερη, απλούστε-
ρη και καλύτερη εξυπηρέτηση από τα Κέ-
ντρα. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες µπορούν 

µέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους τη-
λεφώνου:
– να προβαίνουν σε κράτηση αριθµού προτε-
ραιότητας για την εξυπηρέτησή τους και
– να βλέπουν σε πραγµατικό χρόνο ποιος 
αριθµός εξυπηρετείται και πόσος είναι ο εκτι-
µώµενος χρόνος αναµονής µέχρι να φτάσει 
η σειρά τους.

Ο ενδιαφερόµενος πολίτης απλά εισέρ-
χεται στο rantevou.kep.gov.gr µε τους κωδι-
κούς του στο Taxisnet και επιλέγει «Νέα κρά-
τηση», προσδιορίζοντας τον Νοµό και τον 
∆ήµο όπου επιθυµεί να εξυπηρετηθεί.



Σύµφωνα µε ανακοίνωση του 
δηµάρχου, Γιώργου Παπανι-
κολάου, φέτος, όλα τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας στη Γλυ-
φάδα, που έκαναν αίτηση, βρή-
καν µία θέση σε έναν από τους 
δηµοτικούς παιδικούς ή βρεφι-
κούς σταθµούς της πόλης. Τα τε-
λευταία χρόνια η δηµοτική αρχή 
έκλεισε τέσσερις παλιούς παιδι-
κούς σταθµούς και δηµιούργησε 
επτά καινούργιους, µε τις πλέον 
σύγχρονες προδιαγραφές.

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο 
δήµος προσφέρει για όλους ζη-
λευτούς παιδικούς και βρεφικούς 
σταθµούς, µε πρότυπες υποδοµές, 
εξαιρετικές κτιριακές εγκαταστά-
σεις και υψηλού επιπέδου παιδα-
γωγικό και διοικητικό προσωπικό.

Επίσης, από τον δήµο διευκρί-
νισαν ότι για µικρό αριθµό βρε-
φών, η έναρξη λειτουργίας των 
βρεφικών τµηµάτων θα γίνει στις 

10 Οκτωβρίου, µε βάση τη µορι-
οδότηση – κι αυτό γίνεται για να 
µπορέσει ο δήµος να πάρει όλα τα 
παιδιά που έκαναν αίτηση, µε τις 
αρµόζουσες συνθήκες.

“Φέτος έγιναν δεκτά περισσό-
τερα παιδιά από κάθε άλλη χρονιά 
και πιστέψτε µας, η προσπάθεια 
για να µην µείνει κανείς εκτός, από 
όλους µας, ήταν τεράστια”, δήλω-
σε ο κ. Παπανικολάου.
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Έκαστος στο είδος του και ο ∆ήμος Αμαρουσίου 
στη… Βίλα Λουμίδη

Ο ∆ήµος Αιγάλεω ολοκλήρω-
σε τις εργασίες ανακαίνισης των 
εγκαταστάσεων και τις παρέδω-
σε προς χρήση, αποδεικνύοντας 
στην πράξη την στήριξή του στον 
αθλητισµό. 

Το έργο περιλαµβάνει όλες 
τις αναγκαίες οικοδοµικές και 
ηλεκτροµηχανολογικές παρεµ-
βάσεις στα αποδυτήρια, την αντι-
κατάσταση των παλαιών λαµπτή-
ρων µε νέους τύπου LED, που 
µειώνουν σηµαντικά την κατα-

νάλωση ρεύµατος, την τοποθέτη-
ση νέου συνθετικού χλοοτάπητα 
νέας γενιάς και την ανακαίνι-
ση των εξεδρών.  «Παραδώσα-
µε προς χρήση ακόµα µια σύγ-
χρονη αθλητική εγκατάσταση, 
που αποτελεί κόσµηµα για την 
πόλη µας. Συνεχίζουµε σταθερά 
να υλοποιούµε έργα που βελτιώ-
νουν τις υποδοµές και έχουν αµι-
γώς κοινωνικό αποτύπωµα» υπο-
γράµµισε ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω 
Γιάννης Γκίκας.

Σε συνεννόηση µε τη ∆ιεύθυνση κάθε 
σχολικής µονάδας του Χαϊδαρίου, έχουν 
τοποθετηθεί παντού νέα όργανα δραστη-
ριοτήτων ή νέος χλοοτάπητας, ώστε το 
παιχνίδι των παιδιών να γίνεται πιο ευ-
χάριστο και περισσότερο ασφαλές. 

Ο ∆ήµαρχος Βαγγέλης Ντηνια-
κός και τα αρµόδια στελέχη της ∆ηµο-
τικής Αρχής επισκέφθηκαν µερικά από 
τα Νηπιαγωγεία όπου µόλις ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες και διαπίστωσαν ότι 
το αποτέλεσµα είναι λειτουργικά και αι-

σθητικά άρτιο, όπως ταιριάζει στους χώ-
ρους που υποδέχονται καθηµερινά τους 
µικρούς µαθητές και µαθήτριες. Παράλ-
ληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες µό-
νωσης της οροφής στο 14ο ∆ηµοτικό, 
στο 9ο ∆ηµοτικό και στο 3ο Γυµνάσιο, 
όπου πραγµατοποιήθηκαν και επισκευ-
ές στην πρόσοψη του σχολείου, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο 10ο 
∆ηµοτικό. Οι παρεµβάσεις για τη µόνω-
ση των δωµάτων θα συνεχιστούν και σε 
άλλα σχολικά κτίρια της πόλης.

Τσάντες τώρα, θέρμανση
το Χειμώνα για
τους μαθητές του Αλίμου
Όπως συνέβη 
σε όλη τη χώρα 
και τα παιδιά 
του Αλίµου 
πληµµύρισαν τις 
σχολικές αυλές 
µε χαρούµενες 
φωνές και πλατιά 
χαµόγελα.
Στα 
ανακαινισµένα, 
µετά από αδιάκοπες εργασίες στη διάρκεια του καλοκαιριού, 
σχολεία της πόλης έδωσαν το «παρών» ο ∆ήµαρχος Αλίµου 
Ανδρέας Κονδύλης και δηµοτικοί σύµβουλοι. Τον Άλιµο τίµησε 
µε την παρουσία της και η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τοµέα 
Αθηνών ∆ήµητρα Νάνου.
Ο Ανδρέας Κονδύλης επισκέφθηκε το 6 Νηπιαγωγείο, 2ο & 
7ο και 9ο ∆ηµοτικό καθώς και τα εκπαιδευτήρια ∆ελασάλ και 
ευχήθηκε στους νεαρούς Αλιµιώτες «Καλή σχολική χρονιά», 
τονίζοντας ότι ο ∆ήµος θα κάνει το παν, για να υπάρχει 
θέρµανση στα σχολεία τον χειµώνα. Έδωσε ιδιαίτερες ευχές 
σε γονείς και παιδαγωγούς και τους δήλωσε ότι η ∆ηµοτική 
αρχή παραµένει πιστός συµπαραστάτης τους στο οποιοδήποτε 
πρόβληµα. Και, όπως κάθε χρόνο, τα πρωτάκια του Αλίµου 
πήραν από τον ∆ήµαρχο και την πρώτη τους σχολική τσάντα.

Κανένα παιδί εκτός παιδικού και βρεφικού σταθµού στη Γλυφάδα

∆ήµος Αιγάλεω Σύγχρονη µορφή απέκτησε το γήπεδο στην Εδέσσης

Αναβαθµίστηκαν τα προαύλια στα σχολεία του Χαϊδαρίου  

Υ
πεγράφη η σύµβαση 
του ∆ήµου Αµαρουσί-
ου µε την ανάδοχο εται-
ρία για το έργο αποκα-

τάστασης – αξιοποίησης της Βίλας 
Λουµίδη.

Το έργο, προϋπολογισµού 
927.790,65 ευρώ χρηµατοδοτείται από 
το Πράσινο Ταµείο και από ίδιους πό-

ρους του ∆ήµου Αµαρουσίου. Η δηµο-
πράτηση του έργου έγινε µε ανοιχτό δι-
αγωνισµό.

Ο δήµαρχος Αµαρουσίου Θεό-
δωρος Αµπατζόγλου δήλωσε: «Ακό-
µη ένα έργο που θα αποτελέσει κύτ-
ταρο πολιτισµού και µοχλό εµπορικής 
ενδυνάµωσης της πόλης µας, ξεκινά. 
Το κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της 

πόλης (έναντι της πλατείας Ηρώων), 
φτάνει η ώρα να αποκτήσει την πολιτι-
στική υπόσταση που του αξίζει και να 
µετατραπεί από ένα ερειπωµένο κτί-
σµα σε σύγχρονο πολιτιστικό πολυ-
χώρο. Είναι άλλη µία από τις δεσµεύ-
σεις µας που γίνεται πράξη και είµαστε 
περήφανοι γι αυτό. Το Μαρούσι αλλά-
ζει, το Μαρούσι πηγαίνει ψηλά».
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Τζούλια Νόβα:
Θα έβαζα λίγο 

χειλάκι και στήθος
Η 

Τζούλια Νόβα παραχώρησε συ-
νέντευξη στο Mega και µοιρά-
στηκε άγνωστες πτυχές της ζω-
ής της. Για τα αισθήµατά της προς 

τον απών πατέρα της αλλά και στην τραυµα-
τική εµπειρία µε τη θεία της αναφέρθηκε η 
Τζούλια Νόβα.

«Τη θεία µου, µπήκε κάποιος σπίτι της και 
την σκότωσε. ∆εν το ξεπέρασα ποτέ» αποκα-
λύπτει. «Ήταν το βασικό µου στήριγµα, µου 
λείπει πολύ» προσθέτει. Ερωτώµενη για τον 

πατέρα της, δηλώνει πως δεν τον αισθάνεται 
ως πατέρα καθώς απουσίαζε από τη ζωή της, 
οπότε δεν της λείπει. «Είχα πέραση στα αγο-
ράκια, αλλά εγώ θεωρούσα ότι ήµουν ασχη-
µόπαπο» αναφέρει και θυµάται πως το πρώτο 
της αγόρι της έλεγε πως «είναι άσχηµη και δεν 
θα την αγαπήσει άλλος, για να µην την χάσει».

Η ίδια αποκαλύπτει πως «θα άλλαζε τη 
µύτη της και θα έβαζε λίγο χειλάκι και στή-
θος». Η όµορφη παρουσιάστρια µίλησε και 
για µια τροµακτική στιγµή που βίωσε στις δι-

ακοπές της, όταν από τη βιασύνη τους κλεί-
δωσαν το µωρό της στο αµάξι. «Έσπασα το 
τζάµι για να την απεγκλωβίσω» περιγράφει.

Σχετικά µε την γέννα αναφέρει πως δεν 
ήθελε να γίνει µε καισαρική ούτε µε επισκλη-
ρίδιο οπότε επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι. 
Θυµάται πως όταν την πρωτοπήρε αγκαλιά 
έχασε τη µιλιά της και έκλαιγε.

«Πάντα ονειρευόµουν να κάνω ένα µωρά-
κι, αλλά ποτέ µην λες για δεύτερο» συµπλη-
ρώνει.

Η ∆ήµητρα Κατσαφάδου µίλησε 
στο «Πρωινό µας» για τη δεύτερη 
διάρρηξη σε κατάστηµά της.
«Είχαµε δεύτερο συµβάν σε 15 
µέρες. Είναι λυπηρό γιατί η λεία 
των κλεφτών είναι κρέµες. Είναι 
σαν να µου κλέβουν την ψυχή.
Έχουµε από τις κάµερες το 
πρόσωπο του ληστή. Ήµουν στη 
σήµανση πάρα πολλές ώρες. 
Γελάγανε οι άνθρωποι. Την πρώτη 
φορά ήταν τουλάχιστον 10.000 
ευρώ η λεία, έκλεψαν πάνω από 
500 κωδικούς. ∆εν πήραν χρήµατα 
που για µένα είναι χαρτί. Πάνε 
να µας ρίξουν ψυχολογικά; Είναι 
κάποιος ανταγωνιστής; Το άσχηµο 
είναι ότι µέσα από τα social media 
οι κρέµες µου κυκλοφορούν σε 
πάρα πολύ χαµηλές τιµές, κάνουν 
παρεµπόριο.  Εφιστώ την προσοχή 
στον κόσµο να παίρνουν το αληθινό 
προϊόν γιατί µπορεί να αραιώνουν 
το προϊόν για να µου κάνουν κακό».

Mελίνα Ασλανίδου για τις πλαστικές:
Άσε τον κόσμο να λέει…
H Μελίνα Ασλανίδου µίλησε στους δηµοσιογρά-
φους στο πλαίσιο της συναυλία-αφιέρωµα στον 
Γιώργο Ζαµπέτα. Η τραγουδίστρια συµµετείχε στο 
λαιβ στο Καλλιµάρµαρο και αµέσως µετά απάντη-
σε σε ερωτήσεις µπροστά στις κάµερες.

Η Μελίνα Ασλανίδου ρωτήθηκε -µεταξύ άλ-

λων- και για τις αλλαγές που έχει κάνει στην εµ-
φάνισή της και για τα επικριτικά σχόλια που έχει 
ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. «∆εν µου τα λένε κα-
τάµουτρα. Τι να µε ενοχλούν παιδιά; Ο κόσµος 
λέει! Τι να κάνουµε τώρα» αποκρίθηκε η Μελί-
να Ασλανίδου.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολίνα Πορίζκοβα: Θεά και στα 57 της!
Ποιος είπε ότι στα 57 της, µία γυναίκα, δεν 
µπορεί να είναι σέξι; Το πρώην super model 
Πολίνα Πορίζκοβα αποδοµεί τις στερεοτυ-
πικές αντιλήψεις περί ηλικιακών ορίων και 
αποδεικνύει περίτρανα ότι µία γυναίκα σε 
αυτή την ηλικία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 
απολύτως από κάποια νεότερη.

Σε µία τελευταία της φωτογραφία µε µπι-

κίνι, στην οποία είναι πιο εντυπωσιακή και 
σέξι από ποτέ, η ίδια µιλάει για τον ναρκισ-
σισµό των διασηµοτήτων και δηλώνει «ένο-
χη όσο κανένας άλλος». Τ η δεκαετία του ‘80 
υπήρξε ένα από τα πιο γοητευτικά και επιτυ-
χηµένα µοντέλα.

Στα 18 της χρόνια έγινε το πρώτο µο-
ντέλο από την κεντρική Ευρώπη που πό-

ζαρε για εξώφυλλο του Swimsuit Issue του 
Sports Illustrated. Το 1988 κατάφερε να γί-
νει το πιο καλοπληρωµένο µοντέλο για µία 
συνεργασία στην ιστορία, όταν έκλεισε συµ-
βόλαιο 6 εκατοµµυρίων δολαρίων µε την 
Estée Lauder. Σήµερα είναι 57 ετών και εί-
ναι αποφασισµένη να µην θεωρείται «αόρα-
τη».

Η Ζεντέγια καλύτερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στο Euphoria
Η αµερικανίδα Ζεντέγια, η οποία υπο-
δύεται µια έφηβη που είναι εθισµένη στα 
ναρκωτικά στο «Euphoria» της HBO, κέρ-
δισε σήµερα το βραβείο Emmy για την κα-
λύτερη ηθοποιό σε δραµατική τηλεοπτι-
κή σειρά.

Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο Emmy 
για την Ζεντέγια, η οποία επικράτησε 

των έτερων διεκδικητριών Τζόντι Κόµερ 
και Σάντρα Ο (Killing Eve), Λόρα Λίνεϊ 
(Ozark), Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets) 
και Ρις Γουίδερσπουν (The Morning 
Show). Τα βραβεία Emmy απονέµονται 
στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και 
στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρο-
νιά που πέρασε.

Δήμητρα 
Κατσαφάδου: 
Με τις κλεμμένες 
κρέμες 
μου κάνουν 
παρεμπόριο!
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ ΚΑΙ ΤΖΙΤΖΙ ΧΑΝΤΙΝ: 
Φήμες για νέο ειδύλλιο
Ο 

Λεονάρντο Ντι Κά-
πριο φαίνεται ότι ξε-
περνά τον πρόσφατο 
χωρισµό του Καµίλα 

Μορόνε µε έναν νέο έρωτα. Ποια 
φαίνεται να κέρδισε την καρδιά 
του 47χρονου σταρ του Χόλιγουντ; 
Όπως ήδη γράφει ο σκανδαλοθη-
ρικός Τύπος είναι το 27χρονο µο-
ντέλο Τζίτζι Χαντίντ.

Ο «αιώνιος playboy» του Χό-
λιγουντ φέρεται να έχει στραµµέ-
να τα µάτια του στο επόµενο µο-
ντέλο µε το οποίο θα ήθελε να βγει 
και δεν είναι άλλο από την 27χρο-
νη Τζίτζι Χαντίντ, γράφει η Νew 
York Post.

Η Χαντίντ έχει µια 2χρονη κό-
ρη µε τον πρώην της Ζαίν Μαλίκ, 
ενώ ο Ντι Κάπριο και η Μορόνε 
χώρισαν το καλοκαίρι µόλις έκλει-
σε τα 25 της χρόνια. Ο επίσηµος 
λόγος του χωρισµού ωστόσο δεν 
έχει ακόµη δηµοσιοποιηθεί. Ο 

σταρ και το µοντέλο από την Αρ-
γεντινή είχαν σχέση για τέσσερα 
χρόνια.

Πολλές πηγές επιβεβαίωσαν 
στο People τη ∆ευτέρα ότι οι δυο 
τους περνάνε χρόνο «γνωρίζοντας 
ο ένας τον άλλον» στη Νέα Υόρκη.

Καλά πληροφορηµένες πη-
γές επεσήµαναν στο περιοδικό ότι 
ο Ντι Κάπριο και η Χαντίντ «δεν 
έχουν βγει ακόµα», ένας άλλος εί-
πε ότι ο πρωταγωνιστής του «Λύ-
κου της Γουόλ Στριτ» «επιδιώκει 
οπωσδήποτε» µία πιο στενή σχέ-
ση µε την ανύπαντρη µητέρα ενός 
παιδιού.

«Τους έχουν δει να κάνουν πα-
ρέα µε οµάδες ανθρώπων», είπε 
µια τρίτη πηγή στο People, προσθέ-
τοντας ότι «έχουν περάσει µόνο λί-
γες εβδοµάδες» από τότε που ο Ντι 
Κάπριο και η πρώην αγαπηµένη 
του, Καµίλα Μορόνε, χώρισαν.

Ρεπόρτερ της Page Six µίλησαν 
σε µια ξεχωριστή πηγή τη ∆ευτέ-
ρα, η οποία σηµείωσε ότι µερι-
κοί από τους πιο στενούς φίλους 
του Ντι Κάπριο, συµπεριλαµβα-
νοµένης της εµπόρου τέχνης Χέλι 
Ναχµάντ εθεάθησαν στο πάρτι πα-
ρουσίασης της σειράς ρούχων της 
Χαντίντ σε σικ κατάστηµα της πέ-
µπτης λεωφόρου. Ωστόσο, η πηγή 
δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει 
εάν ο ίδιος ο σταρ ήταν επίσης εκεί.

Εν τω µεταξύ, άλλες πηγές εί-
παν στο Us Weekly πρόσφατα ότι 
ο σταρ του «Inception» έχει «τα µά-

τια στραµµένα» στη Χαντίντ, αλ-
λά είπε ότι το ζευγάρι είναι απλώς 
«φίλοι», καθώς η ξανθιά καλλονή 
«δεν είναι σε φάση να αναπτύξει 
ροµαντική σχέση µαζί του αυτή τη 
στιγµή»

«Απλώς δεν πιστεύω τις φήµες 
για τον Λέο Ντι Κάπριο και την Τζί-
τζι Χαντίντ επειδή είναι πάνω από 
25 ετών», γράφουν στο Twitter.

«Περιµένετε, ο ντι Κάπριο θέ-
λει να βγει ραντεβού µε την Τζίτζι 
Χαντίντ τώρα; Ξέρει ότι είναι 27 
ετών;»

Κατερίνα 
Παπουτσάκη: 
Πάσχει από 
άγνωστο 
αυτοάνοσο
Με αφορµή την έναρξη της 
τηλεοπτικής σεζόν και τον 
νέο κύκλο της σειράς «Τα 
Καλύτερα µας χρόνια», όπου 
και πρωταγωνιστεί η Κατερίνα 
Παπουτσάκη παραχώρησε 
µία συνέντευξη εφ' όλης της 
ύλης. Η ηθοποιός µίλησε στην 
εκποµπή «Mega Καληµέρα» 
και αναφέρθηκε στη µητρότητα, 
την καριέρα της, αλλά και το 
αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί 
και ακόµα, δεν έχει ανακαλύψει 
πώς λέγεται.
Αρχικά, ανέφερε: «Έχω 
ανασφάλειες, αλλά όχι σε 
υπέρµετρο βαθµό, σε βαθµό 
ανεκτό. Γενικά, είµαι καλά. 
Νιώθω καλά µε εµένα. Κάνω 
ψυχοθεραπεία, γιατί είµαι 
αγχώδης τύπος, δεν ξέρω να 
βάζω όρια στους άλλους» και 
πρόσθεσε για το αυτοάνοσο 
που την ταλαιπωρεί: «Έχω 
ένα αυτοάνοσο που ακόµα δεν 
ξέρουµε πώς λέγεται. Είναι 
πολύ περίεργο». Στη συνέχεια, 
µίλησε για τον ρόλο της ως 
µητέρα. Όπως είπε, δεν είναι 
η «παραδοσιακή µαµά». «Έχω 
µερικά στοιχεία παραδοσιακής 
µαµάς, αλλά δεν είµαι ακριβώς 
έτσι. Είµαι αφοσιωµένη µαµά, 
θέλω η παρουσία µου να είναι 
έντονη και ουσιαστική. Ο 
µεγάλος ξέρει τι δουλειά κάνει 
η µαµά και ο µικρός σιγά-σιγά 
καταλαβαίνει. Ο µεγάλος µου 
κάνει και κριτική», τόνισε.

Δήμητρα Παπαδοπούλου: Tην εποχή που ήταν 17 χρονών
Η ∆ήµητρα Παπαδοπούλου ανα-
πολεί το παρελθόν και «επέστρεψε» 
σε αυτό µέσα από τις παλιές της φω-
τογραφίες. Αν και δεν δηµοσιεύει συ-
χνά στιγµιότυπα στα social media, 
αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά κι 
εξέπληξε ευχάριστα τους διαδικτυα-
κούς της φίλους.

Πιο συγκεκριµένα, η ηθοποιός «γύ-
ρισε στα παλιά» και ειδικότερα, στην 
εποχή που ήταν ακόµα 17 χρονών και 
µοιράστηκε µια φωτογραφία στον προ-
σωπικό της λογαριασµό στο Ιnstagram.

Σε αυτή, η ∆ήµητρα Παπαδοπού-

λου εµφανίζεται µε το µαγιό της µπρο-
στά στην παραλία. Γνωστή για το χιού-
µορ της µάλιστα, «έκρυψε» ένα µικρό 
σηµείο από το µπούτι της, ζωγραφίζο-
ντάς το µε ένα στυλό.

 Στη λεζάντα της ανάρτησής της 
έγραψε: «Εγώ 17 χρόνων. Με ρετούς 
(Κόψιµο πλαϊνού ψωµιού µε στυλό)».

Ανάµεσα στα σχόλια που άφησαν 
κάτω από τη φωτογραφία οι διαδικτυα-
κοί της φίλοι, ήταν και αυτό του Κώστα 
Κόκλα, ο οποίος της έγραψε στα γαλ-
λικά: «Σε θέλω µικρή γαζέλα. Ο ιππο-
πόταµος!».



Σ
την άµεση αποκατάστα-
ση του χώρου της Αρχαί-
ας Αγοράς της Αθήνας 
από τον πρόσφατο, µε-

γάλης έκτασης, βανδαλισµό µε µπο-
γιές, προχώρησε ο ∆ήµος Αθηναίων 
µε µία µεγάλη επιχείρηση αντι-γκρά-
φιτι, η οποία οργανώθηκε από τη ∆ι-
εύθυνση Καθαριότητας, σε συνεννό-
ηση και µε την άδεια του Υπουργείου 
Πολιτισµού.

Συνολικά 300 τ.µ. εντός του αρ-
χαιολογικού χώρου, καθώς και 
των σιδηροδροµικών γραµµών του 
ΗΣΑΠ, καθαρίστηκαν πλήρως από 
τα συνεργεία του δήµου, µε χρήση 
160 λίτρων ειδικού διαλυτικού υγρού.

Όπως αποδείχθηκε, ο καθαρι-
σµός των πέτρινων επιφανειών ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολος και η διαδικασία 
έπρεπε να επαναληφθεί αρκετές φο-
ρές. Ενδεικτικό της δυσκολίας της επι-
χείρησης, αλλά και της έκτασης του 
βανδαλισµού είναι ότι χρειάστηκαν 
5 ηµέρες για να ολοκληρωθεί ο κα-
θαρισµός µε µία οµάδα 8 ατόµων του 
∆ήµου Αθηναίων να εργάζονται σε 
καθηµερινή βάση. Σηµειώνεται ότι 
ο συγκεκριµένος αρχαιολογικός χώ-
ρος είχε βανδαλιστεί πριν από πε-
ρίπου 2,5 χρόνια και είχε αποκατα-
σταθεί άµεσα από τα συνεργεία του 
δήµου.

«Αποκαταστήσαµε ταχύτατα, 
και µε τη δέουσα φροντίδα, τη φθο-
ρά σε αυτόν τον εµβληµατικό χώρο 
που στην αρχαιότητα αποτέλεσε το 
επίκεντρο του δηµόσιου βίου και 
σήµερα την “καρδιά” της Αρχαίας 
Αθήνας και πόλο έλξης για τους επι-
σκέπτες της. ∆ε θα ανεχθούµε εικό-
νες βανδαλισµού σε κανέναν αρχαι-
ολογικό χώρο ή µνηµείο της πόλης», 
αναφέρει σε δήλωσή του ο ∆ήµαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης και προσθέτει: «Συνεχίζουµε, 
παράλληλα, να δίνουµε τη “µάχη” 
στο κέντρο και τις γειτονιές για µια 
πιο καθαρή πόλη. Το έργο µας απο-
τυπώνεται σε αριθµούς: Συνολικά 
33.536 τ.µ. επιφανειών έχουν κα-
θαριστεί από tags και έχουν απο-
κτήσει µια ανανεωµένη όψη. Οι 
δράσεις αντι-γκράφιτι συνεχίζονται 
εντατικά, µε στόχο να εξασφαλίσου-
µε µια πιο όµορφη καθηµερινότητα 
για τους Αθηναίους και µια πιο φιλό-
ξενη πόλη για τους επισκέπτες µας».

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αθη-
ναίων, κ. Νίκος Αβραµίδης, επιση-
µαίνει: «Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 
του ∆ήµου Αθηναίων έχει αναλάβει 
το δύσκολο έργο να αλλάξει την ει-
κόνα στους τοίχους της πόλης, αφαι-

ρώντας τις µουτζούρες και αποτρέπο-
ντας -µε ειδικά µέσα- µελλοντικούς 
βανδαλισµούς. Συνεχίζουµε τις δρά-
σεις µας σε καθηµερινή βάση, αποκα-
θιστώντας πλατείες, πάρκα και πεζό-

δροµους. Στόχος µας, είναι µία πόλη 
πιο καθαρή από ποτέ».

Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας καθαρισµού, τοποθετήθηκε 
ειδικό “φιλµ”, µε στόχο την προστα-

σία της επιφάνειας από νέους βανδα-
λισµούς.

Για την ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων, οι εργασίες για την αποκατάστα-
ση του χώρου της Αρχαίας Αγοράς 

πραγµατοποιούνταν µετά τα µεσάνυ-
χτα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες, 
κατά το διάστηµα διακοπής της παρο-
χής ρεύµατος στις σιδηροδροµικές 
γραµµές.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
«Επιχείρηση καθάρισμα» από
τα γκράφιτι των βανδάλων
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Τιερί Νεβίλ ήταν 
ο νικητής του Ρά-
λι Ακρόπολις. Ο 
Βέλγος οδηγός της 

Hyundai πανηγύρισε την πρώ-
τη νίκη της καριέρας του στην 
υβριδική εποχή του Παγκοσµίου 
Πρωταθλήµατος Ράλι (WRC) 
και πρώτη µετά τον Οκτώβριο 
του 2021 και το Ράλι Καταλωνί-
ας, αφήνοντας στην δεύτερη θέ-
ση τον Εσθονό «οµόσταυλό» του, 
Οτ Τάνακ (+15.0 δευτερόλεπτα), 
ο οποίος παρέµεινε «ζωντανός» 
στο «κυνήγι» του τίτλου.

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
Hyundai πανηγύρισε το «παρ-
θενικό» 1-2-3 της ιστορίας της ως 
κατασκευαστής, καθώς την τριά-
δα του βάθρου συµπλήρωσε ο 
Ισπανός Ντάνι Σόρντο µε ακό-
µη ένα i20 N Rally1 (+1:49.7). Η 
οµάδα από τη Νότια Κορέα «κλεί-
δωσε» ουσιαστικά τις τρεις θέσεις 
του βάθρου πριν την πρώτη ση-
µερινή ειδική (Ελευθεροχώρι 
1), όταν ο Βρετανός Έλφιν Έβανς 
εγκατέλειψε λόγω προβλήµατος 
στο τούρµπο του Toyota του, ενώ, 
µετά το τέλος της, ο Τάνακ δήλω-
σε ότι οι άνθρωποι της Hyundai 
έδωσαν εντολή στους οδηγούς 
τους να διατηρήσουν τις θέσεις 
τους και να µην πιέζουν.

  Στο µεταξύ, ο Φινλανδός 
Εµίλ Λίντχολµ µε Skoda Fabia 
Evo κατετάγη έβδοµος και πα-
νηγύρισε τη νίκη στην κατηγορία 
WRC2, η οποία είναι η δεύτερη 
διαδοχική του, ενώ ο Κύπριος 

Αλέξανδρος Τσουλόφτας εκµε-
ταλλεύθηκε και το ατύχηµα του 
Γιοάν Ροσέλ στην τελευταία ειδι-
κή (σ.σ. το C3 που οδηγούσε ήρ-
θε... τούµπα και οι θεατές επανέ-
φεραν το αυτοκίνητο του Γάλλου 
στις ρόδες του, ωστόσο είχε υπο-
στεί ζηµιά, µε αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να συνεχίσει) και «σκαρ-
φάλωσε» στην τρίτη θέση της κα-
τηγορίας WRC2 και την ένατη 
θέση της γενικής µε Volkswagen 
Polo GTI. Από την πλευρά του, 
ο Λάµπρος Αθανασούλας ήταν ο 
ταχύτερος Έλληνας, καθώς κατε-
τάγη 16ος µε Hyundai i20 N, µέ-
νοντας 17 λεπτά και 14.8 δευτερό-
λεπτα πίσω από τον Νεβίλ.

Η πρώτη δεκάδα του Ρά-
λι Ακρόπολις και οι βαθµολογί-
ες οδηγών και κατασκευαστών 
έχουν ως εξής:
 1. Τιερί Νεβίλ

(Βέλγιο/Hyundai)                3:34:52.0
2. Οτ Τάνακ
(Εσθονία/Hyundai) + 15.0
3. Ντάνι Σόρντο
(Ισπανία/Hyundai) + 1:49.7
4. Πιέρ-Λουί Λουµπέ 
(Γαλλία/Ford) + 3:42.2
5. Κρεγκ Μπριν 
(Ιρλανδία/Ford) + 4:09.0
6. Τακαµότο Κατσούτα
(Ιαπωνία/Toyota) + 6:21.1
7. Εµίλ Λίντχολµ
(Φινλανδία/Skoda)  + 7:46.6
  --Κατηγορία WRC2--
8. Νικολάι Γκριάζιν
(Ρωσία*/Skoda) + 8:22.7 
 --Κατηγορία WRC2--
9. Αλέξανδρος Τσουλόφτας
(Κύπρος/Volkswagen) + 10:53.8
 --Κατηγορία WRC2--
10. Έϊβιντ Μπρίνιλντσεν
(Νορβηγία/Skoda) + 10:56.7
  --Κατηγορία WRC2--

Η Bentley ολοκληρώνει τη νέα της γκά-
µα των µοντέλων Grand Tourer µε την 
Flying Spur Speed. Τοποθετείται πάνω 
από την έκδοση S και διαθέτει επιπλέον 
ισχύ 85 ίππων και 130 Nm περισσότερη 
ροπή, µε αποτέλεσµα βελτιωµένες επι-
δόσεις τόσο στην επιτάχυνση 0-100 χλµ./
ώρα, όσο και στην τελική ταχύτητα που 
αγγίζει πλέον τα 333 χλµ./ώρα. Ο κινητή-
ρας αποδίδει 635 PS και 900 Nm ροπής, 
µε τα πρώτα 100 χλµ./ώρα από στάση να 
επιτυγχάνονται σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Η Flying Spur Speed χρησιµο-
ποιεί το ίδιο σύστηµα µετάδοσης της 
Continental GT, µε το αυτόµατο κιβώτιο 

διπλού συµπλέκτη οκτώ σχέσεων της ZF, 
προσφέροντας οµαλή επιτάχυνση, ταχύ-
τερες αλλαγές σχέσεων και βελτιωµένη 
κατανάλωση καυσίµου. Οι ταχύτερες αλ-
λαγές ταχυτήτων επιτυγχάνονται µε την 

προ-επιλογή της επόµενης σχέσης, µειώ-
νοντας την απώλεια της ροπής στους τρο-
χούς, ενώ την ίδια στιγµή βελτιώνουν την 
απόδοση. Η µέγιστη ταχύτητα των 333 
χλµ./ώρα επιτυγχάνεται µε την 6η σχέ-

ση, µε τις υπόλοιπες δύο (7η και 8η) να 
είναι overdrive, µε στόχο τη µείωση της 
κατανάλωσης. Οι τροχοί Speed των 22 
ιντσών είναι στάνταρ.

Το εξελιγµένο σύστηµα τετρακίνη-
σης της Flying Spur Speed έχει ρυθµιστεί 
µε τέτοιο τρόπο ώστε υπό κανονικές συν-
θήκες να στέλνει περισσότερη ισχύ και 
ροπή στους πίσω τροχούς. Ανάλογα µε 
τις συνθήκες του οδοστρώµατος και της 
ολίσθησης των τροχών, θα στείλει αυτό-
µατα την κίνηση και στον εµπρός άξονα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιά-
ζει βελτιωµένη συµπεριφορά µέσα στις 
καµπές, ενώ η τετρακίνηση εξαλείφει ου-

σιαστικά το φαινόµενο της υποστροφής 
χαρίζοντας απόλυτη ισορροπία.

Αντίθετα, στις υψηλές ταχύτητες 
οι πίσω τροχοί έχουν την ίδια φορά µε 
τους εµπρός, αυξάνοντας τη σταθερό-
τητα και καθιστώντας πιο ασφαλείς τις 
προσπεράσεις και τις αλλαγές κατεύθυν-
σης. Η καµπίνα της διαθέτει ένα νέο µο-
ναδικό χρωµατικό ύφος που περιλαµβά-
νει τη χρήση του υφάσµατος µικροϊνών 
Dinamica. Η Bentley χρησιµοποιεί στο 
νέο της µοντέλο το ύφασµα Dinamica 
Pure, το οποίο σε σχέση µε το κανονικό 
Dinamica, διαθέτει σε ποσοστό 73% ανα-
κυκλωµένο πλαστικό.

Flying Spur Speed: Η… ρουκέτα της Bentley των 333 χλμ./ώρα

Ο Νεβίλ νικητής στο Ράλι Ακρόπολις 2022
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
  1. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 207
  2. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) 154
  3. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai)  131
  4. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 116
  5. Τακαµότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 100
  6. Κρεγκ Μπριν (Ιρλανδία/Ford) 77
  7. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Toyota) 58
  8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai)  49
  9. Γκας Γκρίνσµιθ (Μ. Βρετανία/Ford) 36
 10. Σεµπαστιάν Λεµπ (Γαλλία/Ford) 35
 11. Σεµπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 34
 12. Πιέρ-Λουί Λουµπέ (Γαλλία/Ford) 30
 13. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 25
 14. Όλιβερ Σόλµπεργκ (Σουηδία/Hyundai) 21
 15. Εµίλ Λίντχολµ (Φινλανδία/Skoda)  14
 16. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Citroen)  11
 17. Νικολάι Γκριάζιν (Ρωσία/Skoda)  11*
 18. Αντριάν Φουρµό (Γαλλία/Ford)  9
 19. Στεφάν Λεφέµπβρ (Γαλλία/Citroen)  8
 20. Ιορδάνης Σερδερίδης (ΕΛΛΑ∆Α/Ford) 6
 21. Καγετάν Καγετάνοβιτς (Πολωνία/Skoda)  6
 22. Γιάρι Χούτουνεν (Φινλαδία/Ford) 5
 23. Όλε Κρίστιαν Βέιµπι (Νορβηγία/Volkswagen) 4
 24. Αλέξανδρος Τσουλόφτας (Κύπρος/Volkswagen) 2
 25. Έρικ Κάις (Τσεχία/Ford)   2
 26. Ζαν Σολάνς (Ισπανία/Citroen) 2
 27. Τεέµου Σούνινεν (Φινλανδία/Hyundai)  2
 28. Κρις Ίνγκραµ (Μ. Βρετανία/Skoda) 2
 29. Εγκον Κάουρ (Εσθονία/Volkswagen)  2
 30. Έϊβιντ Μπρίνιλντσεν (Νορβηγία/Skoda) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
 1. Toyota Gazoo Racing WRT 404
 2. Hyundai Shell Mobis WRT  341
 3. M-Sport Ford WRT  214
 4. Toyota Gazoo Racing WRT NG 112

* Αγωνίζεται ως ανεξάρτητος.
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Άρης: Τα ρεκόρ και οι ημερομηνίες-ορόσημο
του Πάρντιου που... δεν το έχει με το Κύπελλο

Ό
λοι το είχαµε πι-
στέψει. Από τον 
Ιτούδη έως το 
Γιάννη, τους δι-

εθνείς και τον τελευταίο Έλλη-
να. Όλοι είχαµε ονειρευτεί πως το 
βράδυ της Κυριακής θα ζούσαµε 
µέρες ΄87 και 2005. Πως θα κα-
µαρώναµε τον Γιάννη και την πα-
ρέα του στον τελικό του καλύτερου 
Ευρωµπάσκετ όλων των εποχών.

Το νοιώθαµε πριν καν ξεκι-
νήσει η διοργάνωση, το πιστέψα-
µε για τα καλά βλέποντας τα µατς 
στην Ιταλία, πανηγυρίσαµε τον 
αποκλεισµό της Σερβίας ως ένα 
βήµα προς την κούπα. Νοιώσαµε 
πως θα βρεθούµε ξανά στους κα-
λύτερους, πως για πρώτη φορά µε-
τά το µακρινό πια 2009 θα βρεθεί 
στο βάθρο η γαλανόλευκη.

Ακόµη και όταν τα τρίποντα των 
Γερµανών έσκαγαν σαν «βόµβες» 
στο ελληνικό καλάθι δεν νοµίζω ότι 
κανείς φοβήθηκε. Πόσο δε µάλιστα 
όταν ο Σλούκας το έβαλε από το σπί-
τι του, στο ηµίχρονο.

Η συνέχεια στο δεύτερο ηµίχρο-
νο ήταν σοκαριστική. Όχι γιατί χά-
σαµε, αλλά γιατί δεν παίξαµε. Και 
αν κάτι έχει κατακτήσει διαχρονικά 
αυτή η Εθνική είναι το µέταλλο µα-
χητή. Μόνο µε τον… Σιγάλα (Λαρε-
ντζάκης) ήταν αδύνατον να πάρου-
µε τον «τελικό» για τα ηµιτελικά. Τον 

Γιάννη τον βγάζω από την εξίσωση 
γιατί για ένα ακόµη µατς ήταν συ-
γκλονιστικός ειδικά στο πρώτο ηµί-
χρονο. Στο δεύτερο χάθηκε και αυ-
τός στο… σκοτάδι της Εθνικής.

Θα το θυµόµαστε για χρόνια αυ-
τό το µατς, και κυρίως θα είναι καλό 
να θυµόµαστε τα λόγια του Γιάννη 
Αντετοκούνµπο πριν πάµε καν στο 
Ευρωµπάσκετ. «Κάθε φορά λέµε 
για µετάλλιο και τρώµε τα µούτρα 
µας» είχε δηλώσει ο Έλληνας άσος 
και δυστυχώς δικαιώθηκε ξανά.

Η ήττα και κυρίως ο αποκρουστι-
κός τρόπος µε τον οποίο ήρθε είναι 
δεδοµένο πως θα αναλυθεί από τους 

ειδικούς. Το Ευρωµπάσκετ τελείω-
σε για την Εθνική και το ζητούµενο 
πλέον είναι η επόµενη µέρα. Η απο-
τυχία είναι ηχηρή αλλά το θέµα είναι 
στο Βερολίνο να µην γράφτηκε το τέ-
λος αλλά η αρχή αυτής της οµάδας.

Τα «µέτωπα» είναι ανοικτά και 
οι στόχοι συγκεκριµένοι ώστε να 
µπορέσει η Εθνική του Γιάννη και 

της παρέας του να έχει µια δεύτερη 
ευκαιρία. Αυτή την φορά στο Πα-
γκόσµιο σε ένα χρόνο και στη συ-
νέχεια στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
στο Παρίσι.

Μια Εθνική που θα πρέπει να 
κλείσει τα θέµατα της, όπως το πώς 
θα πορευτεί στα «παράθυρα» τόσο 
στο θέµα προπονητή όσο και στο ρό-
στερ. Η πρόκριση άλλωστε στο Πα-
γκόσµιο δεν έχει εξασφαλιστεί. Η 
πρόκριση που είναι απαραίτητη για 
το αντιπροσωπευτικό µας συγκρό-
τηµα ώστε να µπορέσει να αποδεί-
ξει πως στο Βερολίνο έγινε η αρχή 
και δεν γράφτηκε το τέλος. 

“Κάτοικος” Θεσσαλονίκης για 
λογαριασµό του Άρη, είναι πλέον, 
ο Άλαν Πάρντιου. Ο 61χρονος Άγ-
γλος προπονητής θα αντικαταστήσει 
τον Χερµάν Μπούργος στην τεχνική 
ηγεσία των «κίτρινων», υπογράφο-
ντας συµβόλαιο που θα τον κρατή-
σει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» µέ-
χρι το καλοκαίρι του 2024.  

Πρόκειται για έναν πολύπειρο 
προπονητή, ο οποίος έγραψε τη δι-
κή του ιστορία στα γήπεδα της Αγ-
γλίας - σε πολλές κατηγορίες - ενώ 
έκανε κι ένα σύντοµο πέρασµα από 
την Ολλανδία (Ντεν Χάαγκ) και τη 
Βουλγαρία (ΤΣΣΚΑ Σόφιας). Το 
βιογραφικό του περιλαµβάνει 758 
επίσηµους αγώνες (315 νίκες, 169 
ισοπαλίες και 274 ήττες, µε τέρµα-
τα 1.073 υπέρ και 1.016 κατά), µε 
highlights την άνοδο µε τη Γουέστ 

Χαµ στην Premier League το 2005 
και την κατάκτηση του League 
Trophy µε τη Σαουθάµπτον το 2010.  

Σίγουρα, πάντως, θα θυµάται 
µε πικρία τη συµµετοχή του στους 
δύο τελικούς του Κυπέλλου Αγγλί-

ας. Ο πρώτος, το 2006, χάθηκε στη 
διαδικασία των πέναλτι από τη Λί-
βερπουλ, η οποία «επέστρεψε» από 
το 0-2 και το 2-3 για να πανηγυρίσει 
την κούπα. Ο δεύτερος, δέκα χρόνια 
αργότερα, χάθηκε από τη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ στην παράταση, 
µε τους «κόκκινους διάβολους» να 
παίζουν µάλιστα και µε παίκτη λιγό-
τερο. Γενικότερα ο θεσµός του Κυ-
πέλλου δεν του ταιριάζει, αφού τον 
περασµένο Μάιο έχασε και σε αυ-
τόν της Βουλγαρίας από τη συµπο-
λίτισσα Λέφσκι. Αποτέλεσµα που 
έφερε τους οπαδούς στο προπονη-
τικό κέντρο της ΤΣΣΚΑ και τα ρα-
τσιστικά συνθήµατα που οδήγησαν 
στην αποχώρησή του.  

Όπως είναι λογικό, το... κοντέρ 
έχει γράψει µεγάλες νίκες αλλά και 
βαριές ήττες όλα αυτά τα χρόνια. 
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Τα «µέτωπα» είναι ανοικτά και οι στόχοι συγκεκριµένοι ώστε
να µπορέσει η Εθνική του Γιάννη και της παρέας του να έχει

µια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή την φορά στο Παγκόσµιο σε ένα χρόνο
και στη συνέχεια στους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Παρίσι
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Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ…

Χάμες
Ροντρίγκες
στον Ολυμπιακό
Ο Χάµες Ροντρίγκες, ο 
31χρονος Κολοµβιανός 
διεθνής µεσοεπιθετικός 
υπέγραψε στον Ολυµπιακό. 
Η συµφωνία µε την Αλ 
Ραγιάν αφορά παραχώρηση 
υπό µορφή δανεισµού, ενώ 
η διοίκηση του Ολυµπιακού 
θα καλύψει ένα µέρος του 
συµβολαίου των 6 εκατ. ευρώ 
του Χάµες, ενώ το υπόλοιπο 
ποσό θα καταβληθεί από την 
οµάδα του Κατάρ.
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Ιτούδης: «Η Γερμανία
ήταν καλύτερη ομάδα»
Η απογοήτευση στην Εθνική οµάδα 
µετά τον αποκλεισµό από τη Γερµανία 
ήταν εµφανής. Το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότηµα δεν κατάφερε να προκρι-
θεί στα ηµιτελικά του Eurobasket και 
ο ∆ηµήτρης Ιτούδης στη συνέντευ-
ξη Τύπου έδωσε συγχαρητήρια στη 
Γερµανία, όπου όπως είπε, ήταν κα-
λύτερη οµάδα και τόνισε ότι η Ελλά-
δα πρέπει να σηκωθεί!

«Συγχαρητήρια στη Γερµανία, το 
άξιζε, ήταν η καλύτερη οµάδα. Την 
κυνηγούσαµε πολλές φορές για-
τί σούταρε υπερβολικά καλά. Ο Βά-
γκνερ και ο Όµπστ έβαλαν 10/14 τρί-
ποντα! Τους δώσαµε αυτοπεποίθηση 
νωρίς. Βρήκαµε τρόπο για να παλέ-
ψουµε, καταφέραµε να επιστρέψουµε 
και να πάρουµε και το προβάδισµα. Η 
τρίτη περίοδος µας πλήγωσε. Παίξα-
µε σε ένα µατς µε υψηλό ρυθµό, δεν 
βάλαµε τα σουτ, όχι από την άµυνα 
της Γερµανίας, αλλά επειδή χάσαµε 
λέι-απς και βολές. Όλα αυτά οδήγη-
σαν στο 26-10 της περιόδου που µας 
πλήγωσε.

Πολλά συγχαρητήρια στους παί-
κτες µου, στη ζωή υπάρχουν σκληρές 
στιγµές. Πρέπει να σηκώνεσαι όταν 
πέφτεις. Η Γερµανία ήταν καλύτε-

ρη. Για εµάς ήταν µόνο η αρχή, θα το 
δούµε σαν µάθηµα. Αναλαµβάνω την 
ευθύνη µπροστά σε όλους εσάς όσον 
αφορά τη στρατηγική. Απολαύσαµε 
το ταξίδι. Κάναµε πολύ κόσµο περή-
φανο µε το παιχνίδι µας. Θέλαµε κάτι 
περισσότερο, αλλά δεν το καταφέρα-
µε αυτή τη φορά. Ήταν σπουδαίο να 
βλέπω τόσους πολλούς Έλληνες σε 
µία τόσο υπέροχη ατµόσφαιρα. Μι-
λούν όλοι για τη χώρα µας, βάλαµε 
ξανά το µπάσκετ σε υψηλό επίπεδο. 
∆εν πετύχαµε τον στόχο µας, όµως το 
χρυσό για εµάς είναι η πίστη του κό-
σµου σε εµάς. Ευχαριστούµε όσους 
ήρθαν για να µας υποστηρίξουν, από 
την καρδιά µας.

Ο στόχος µας ήταν να κερδίσου-
µε αυτό το παιχνίδι. Μετά θα ερχόταν 
ο ηµιτελικός. Αυτός ήταν ο στόχος. 
Αυτό είναι το ξεκίνηµα για εµάς, πρέ-
πει να επιστρέψουν όλοι στην Εθνική 
και να την βοηθήσουν µε κάθε τρόπο. 
Πρέπει να χτίσεις συνήθειες, όπως 
κάνουν άλλες οµάδες που παίζουν 
περισσότερο µαζί. Προσπαθούµε να 
δηµιουργήσουµε αυτές τις συνήθειες. 
∆εν τα καταφέραµε απόψε, υπάρχουν 
λόγοι γι’ αυτό, όµως µπορούµε να γί-
νουµε καλύτεροι».

Το δικό της µήνυµα θέλησε να στείλει 
σήµερα (14/9) η Ελληνική Οµοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στον ∆ηµή-
τρη Ιτούδη και τους παίκτες του, για την 
πορεία της εθνικής στο Ευρωµπάσκετ 
που ολοκληρώθηκε δυστυχώς χθες, 
στον προηµιτελικό µε την «οικοδέσποι-
να», Γερµανία. «Το αποτέλεσµα δεν ήταν 

αυτό που περίµεναν πρώτοι από όλους 
οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές που µόχθησαν 
για αυτό. Η εικόνα όµως της οµάδας και 
η υγεία που εξέπεµψε, πείθει τους πά-
ντες ότι δεν πρέπει να σταθούµε σε ένα 
αποτέλεσµα. Το µέλλον είναι µπροστά, 
οι προκλήσεις επίσης και αυτή η οµά-
δα θα συνεχίσει να µας κάνει υπερήφα-
νους. Προχωράµε ενωµένοι όλοι µα-
ζί, µε το βλέµµα στο µέλλον,» αναφέρει 
ανάµεσα σε άλλα η ΕΟΚ.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση 
της ΕΟΚ για την εθνική: «Η διοίκηση 
της ΕΟΚ εκφράζει τις θερµές της ευχαρι-
στίες στους παίκτες, το προπονητικό επι-
τελείο και όλα τα άλλα µέλη της Εθνικής 
Ανδρών για τη µεγάλη προσπάθεια που 
έκαναν από την πρώτη µέρα της προε-
τοιµασίας µέχρι και τη χθεσινή ολοκλή-
ρωση της πορείας στο Ευρωµπάσκετ. 
Εκφράζει επίσης τον αµέριστο σεβασµό 
προς όλους τους Έλληνες που συµπαρα-
στάθηκαν από κοντά στην προσπάθεια 
σε Μιλάνο και Βερολίνο, όπως επίσης 
και στο σύνολο του φίλαθλου κοινού 

που έστειλε τη θετική του ενέργεια και 
αγκάλιασε την οµάδα. Το αποτέλεσµα 
δεν ήταν αυτό που περίµεναν πρώτοι 
από όλους οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές 
που µόχθησαν για αυτό. Η εικόνα όµως 
της οµάδας και η υγεία που εξέπεµψε, 
πείθει τους πάντες ότι δεν πρέπει να στα-
θούµε σε ένα αποτέλεσµα. Το µέλλον εί-
ναι µπροστά, οι προκλήσεις επίσης και 
αυτή η οµάδα θα συνεχίσει να µας κάνει 
υπερήφανους. Προχωράµε ενωµένοι 
όλοι µαζί, µε το βλέµµα στο µέλλον και 
σας ευχαριστούµε όλους από καρδιάς».
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Γράφει ο Γιώργος Στογιάννος

ΕΟΚ για εθνική:
«Σας ευχαριστούμε

όλους από καρδιάς»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
το γένος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η που γεννή-
θηκε στην ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ και 
κατοικεί στην Αθήνα και η ΓΚΑΛΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ που γεννήθηκε στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
και κατοικεί στην Αθήνα θα έλθουν σε γά-
µο που θα γίνει στην Αθήνα.



O
ι θεωρίες συνωµοσί-
ας σχετικά µε τον κορο-
νοϊό και την πανδηµία 
Covid-19 υποσκάπτουν 

εδώ και καιρό την υποστήριξη των 
προσπαθειών προστασίας της δηµόσι-
ας υγείας και εξάπλωσης της Covid-19, 
αλλά η επίκληση στην ηθική και στο 
αίσθηµα συλλογικής ευθύνης θα µπο-
ρούσε να προβάλει ανάχωµα σε αυτή 
την συνεχιζόµενη τάση. Αυτό είναι το 
συµπέρασµα µιας νέας διεθνούς µελέ-
της από Έλληνες και ∆ανούς ερευνη-
τές, η οποία ανέλυσε στοιχεία για σχε-
δόν 50.000 ανθρώπους από 67 χώρες.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
κοινωνικό ψυχολόγο Θεόφιλο Γκινό-
πουλο, µεταδιδακτορικό ερευνητή στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, οι οποίοι έκαναν 
τη σχετική δηµοσίευση στο επιστηµονι-
κό περιοδικό «PLOS ONE», διαπίστω-
σαν ότι, όσο κι αν η συνωµοσιολογία - 
π.χ. ότι η συνεχιζόµενη πανδηµία είναι 
ένα ψέµα (fake) ή ότι έχει σχεδιασθεί 
επί τούτου για να ελέγξει τους ανθρώ-
πους - επηρεάζει αρνητικά την δηµόσια 
υγεία και τις προσπάθειες πρόληψης 
(αποφυγή εµβολιασµού ή χρήσης µά-
σκας κ.α.), η ίδια δεν είναι απρόσβλητη 
από τον ρόλο της ηθικής, πράγµα που 
µπορεί να αξιοποιηθεί σε θετική κατεύ-
θυνση.

Άλλες πρόσφατες έρευνες έχουν 
δείξει ότι το αίσθηµα ηθικής των αν-

θρώπων παίζει σηµαντικό ρόλο - αν και 
συχνά προς τη λάθος κατεύθυνση - στις 
συνωµοσιολογικές πεποιθήσεις. Η νέα 
µελέτη επιβεβαιώνει ότι αυτό ισχύει και 
στην περίπτωση της Covid-19.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο πλαί-
σιο της διεθνούς συνεργασίας για την 
κοινωνική και ηθική ψυχολογία της 
πανδηµίας (International Collaboration 
on the Social & Moral Psychology-
ICSMP of COVID-19). Οι συµµετέχο-
ντες συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια 
για διάφορα θέµατα, µεταξύ άλλων για 

την πίστη τους σε συνωµοσιολογικές θε-
ωρίες σχετικά µε τον κορονοϊό, τον βαθ-
µό τήρησης των µέτρων δηµόσιας υγεί-
ας, το ατοµικό αίσθηµα ηθικής τους και 
την ηθική τους στο πλαίσιο συνεργασί-
ας εντός µιας οµάδας.

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η 
πίστη σε θεωρίες συνωµοσίας για την 
Covid-19 σχετίζεται µε µειωµένη υπο-
στήριξη στις πολιτικές δηµόσιας υγεί-
ας και µε λιγότερη τήρηση των µέτρων 
προφύλαξης. Όµως τόσο η ατοµική 
όσο και η συλλογική-συνεργατική ευ-

θύνη φαίνεται ότι µετριάζουν αυτή την 
επίπτωση των συνωµοσιολογικών θε-
ωριών και αυξάνουν την ανταπόκριση 
στα µέτρα δηµόσιας υγείας.

Αυτό, σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές, αναδεικνύει τον σηµαντικό ρόλο 
της ηθικής και πόσο αυτή θα µπορού-
σε να συµβάλει στην αντιµετώπιση τέ-
τοιων συνωµοσιολογικών αντιλήψεων. 
Όπως αναφέρουν, η προσπάθεια απο-
τροπής εξάπλωσης της πανδηµίας πρέ-
πει να ενσωµατώνει επικλήσεις στο ηθι-
κό υπόβαθρο των ανθρώπων.
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COVID-19: Οι συνωμοσιολογικές 
θεωρίες βλάπτουν τη δημόσια υγεία

Το αντιγριπικό
εμβόλιο μπορεί
να μειώσει
τον κίνδυνο
εγκεφαλικού
Το ετήσιο αντιγριπικό εµβόλιο 
µπορεί να σχετίζεται µε µικρότερο 
κίνδυνο εγκεφαλικού, συµπέρα-
νε µια νέα ισπανική επιστηµονική 
µελέτη. Οι ερευνητές, µε επικεφα-
λής τον δρ Φρανσίσκο ντε Αµπάχο 
του Πανεπιστηµίου της Αλκαλά, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσί-
ευση στο περιοδικό «Neurology» 
της Αµερικανικής Ακαδηµίας Νευ-
ρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 
14.322 ανθρώπους άνω των 40 
ετών που είχαν πάθει ισχαιµι-
κό εγκεφαλικό (προκαλείται από 
µπλοκάρισµα της ροής του αίµα-
τος στον εγκέφαλο) και 71.610 που 
δεν είχαν πάθει. Αφού ελήφθη-
σαν υπόψη διάφοροι παράγοντες 
κινδύνου για εγκεφαλικό (ηλι-
κία, υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη 
κ.α.), η µελέτη κατέληξε στο συµπέ-
ρασµα ότι όσοι είχαν κάνει εµβό-
λιο κατά της γρίπης, είχαν 12% µι-
κρότερη πιθανότητα να πάθουν 
εγκεφαλικό. Αντίθετα, το εµβό-
λιο κατά της πνευµονίας δεν βρέ-
θηκε να έχει ανάλογη θετική επί-
πτωση στον κίνδυνο εγκεφαλικού. 
«Άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι 
η λοίµωξη της γρίπης αυξάνει τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού, όµως υπό 
διερεύνηση βρίσκεται κατά πόσο 
ο αντιγριπικός εµβολιασµός µπο-
ρεί να βοηθήσει στην προστασία 
έναντι ενός εγκεφαλικού. Η νέα 
µελέτη µας δείχνει ότι όσοι έκα-
ναν αντιγριπικό εµβόλιο, έχουν µι-
κρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού. Για 
να προσδιοριστεί πάντως κατά πό-
σο αυτό όντως οφείλεται στην προ-
στατευτική επίπτωση του ίδιου του 
εµβολίου ή σε άλλους παράγοντες, 
χρειάζεται περισσότερη έρευνα», 
δήλωσε ο δρ Αµπάχο. «Σε κάθε 
περίπτωση, αυτά τα αποτελέσµατα 
είναι άλλος ένας λόγος για τους αν-
θρώπους να κάνουν κάθε χρόνο το 
εµβόλιο κατά της γρίπης, ιδίως αν 
έχουν αυξηµένο κίνδυνο για εγκε-
φαλικό», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι 
πρόκειται για µια µελέτη παρατή-
ρησης που δεν αποδεικνύει ότι το 
ίδιο το αντιγριπικό εµβόλιο µειώνει 
τον κίνδυνο του εγκεφαλικού, αλ-
λά δείχνει ότι υπάρχει µια συσχέτι-
ση µεταξύ τους.

Φάρµακο για την παχυσαρκία µειώνει κατά 60% τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2
Το νέο φάρµακο σεµαγλουτίδη κατά 
της παχυσαρκίας µπορεί να µειώσει ση-
µαντικά, πάνω από 50%, τον κίνδυνο 
εµφάνισης διαβήτη τύπου 2, όπως δεί-
χνουν δύο νέες αµερικανικές έρευνες.

Η σεµαγλουτίδη, ένας αγωνιστής 
των υποδοχέων του πεπτιδίου GLP1 
που έχει έως τώρα λάβει έγκριση για 
θεραπεία της παχυσαρκίας, χορηγεί-
ται ενέσιµα µία φορά την εβδοµάδα. Η 
έγκρισή της δόθηκε µε βάση κλινικές 
δοκιµές που έδειξαν ότι µειώνει το σω-
µατικό βάρος κατά µέσο όρο τουλάχι-
στον 15%, σε συνδυασµό µε ένα πρό-
γραµµα υγιεινού τρόπου ζωής.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον 
δρα Τίµοθι Γκάρβεϊ του Πανεπιστηµί-
ου της Αλαµπάµα, θα κάνουν σχετική 
ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη 
του ∆ιαβήτη (EASD) στη Στοκχόλµη.

Η παχυσαρκία είναι γνωστό ότι αυ-
ξάνει τουλάχιστον κατά έξι φορές τον 
κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 
δύο νέες κλινικές µελέτες (STEP1 και 
STEP4) που αφορούσαν 1.961 και 803 
άτοµα αντίστοιχα, τα οποία ήταν υπέρ-

βαρα ή παχύσαρκα. Οι συµµετέχοντες 
χωρίστηκαν σε οµάδες και επί µερικές 
εβδοµάδες πήραν είτε σεµαγλουτίδη 
(εβδοµαδιαία δόση των 2,4 µιλιγκράµ) 
είτε εικονικό φάρµακο (πλασίµπο). Στη 
συνέχεια αξιολογήθηκε ο µελλοντικός 
κίνδυνός τους για διαβήτη.

Υπολογίστηκε ότι στην πρώτη κλι-
νική δοκιµή ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 

2 µειώθηκε κατά 61% στην οµάδα της 
σεµαγλουτίδης (έναντι 13% στην οµάδα 
του πλασίµπο), ενώ η απώλεια βάρους 
ήταν κατά µέσο όρο 17% (έναντι 3% 
στην οµάδα του πλασίµπο). Στη δεύτε-
ρη κλινική µελέτη υπήρξε, επίσης, ση-
µαντική µείωση του κινδύνου διαβήτη 
σε όσους έπαιρναν σεµαγλουτίδη.

«Η σεµαγλουτίδη φαίνεται να είναι 
το πιο αποτελεσµατικό φάρµακο µέχρι 
σήµερα για τη θεραπεία της παχυσαρ-
κίας. Μειώνει, επίσης, τον µελλοντικό 
κίνδυνο διαβήτη πάνω από 60% στους 
ασθενείς µε παχυσαρκία, σε επίπεδα 
παρόµοια µε εκείνα του προδιαβήτη ή 
του φυσιολογικού επιπέδου του σακχά-
ρου στο αίµα. Η συνεχόµενη χορήγησή 
της είναι αναγκαία για να διατηρηθεί το 
όφελος», δήλωσε ο δρ Γκάρβεϊ.



ΚΡΙΟΣ
Πριν µιλήσετε σκεφτείτε τι θα πείτε και τα απο-
τελέσµατα των λόγων σας, γιατί µπορεί να βρε-
θείτε σε πραγµατικά πολύ δύσκολη θέση, εξαι-
τίας της βιασύνης και της επιπολαιότητάς σας. 
Τώρα που δεν υπάρχει τόση πίεση µην ανα-
βάλετε όλο τα θέµατα που έχετε να λύσετε κι 
ας µην έχουν προσωπικό ενδιαφέρον . Θα µά-
θετε πράγµατα που σας είναι απαραίτητα εδώ 
και καιρό. Θα βρεθούν άνθρωποι που θα θε-
λήσουν να σας δώσουν λύσεις στα επαγγελ-
µατικά σας θέµατα και θα είναι ευπρόσδεκτες. 

ΤΑΥΡΟΣ
Εκφράστε τα συναισθήµατά σας, για να µη 
χάσετε σηµαντικές ευκαιρίες. Μην επιτρέψε-
τε στα συναισθήµατά σας, να σας κάνουν υπο-
κειµενικούς. Εάν θέλετε να πραγµατοποιη-
θούν οι αλλαγές που σχεδιάζετε, µη στηρίζεστε 
στους άλλους. Μόνο συγκρατώντας την επιθε-
τικότητά σας, θα πετύχετε περισσότερα. Βρεί-
τε τον απαιτούµενο χρόνο για να χαλαρώσετε 
και να σκεφτείτε πως µπορείτε να αλλάξετε τη 
ζωή σας προς το καλύτερο. Ακούστε τον οργα-
νισµό σας και µην αγχώνεστε προσπαθώντας 
να πετύχετε περισσότερα.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Όταν εσείς οι ίδιοι δεν ξέρετε τι θέλετε, µην 
απαιτείται από τους άλλους να συµφωνούν µαζί 
σας. Μην αφήσετε µακροχρόνιες σχέσεις σας να 
κλονιστούν και να φτάσουν σε σηµείο να κατα-
στραφούν. Χειριστείτε µε µεγάλη διακριτικότητα 
ένα θέµα που θα αφορά κάποιο συγγενικό σας 
πρόσωπο. Για να µην πιέζεστε παραπάνω, δη-
µιουργήστε πιο ασφαλείς συνθήκες στον επαγ-
γελµατικό σας χώρο. Κάντε συγχρονισµό στις 
ενέργειές σας µε αυτές των συνεργατών σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Χωρίς να ελέγξετε τα δεδοµένα, µη βιαστείτε 

να εφαρµόσετε κάποια σχέδια. Αφήστε το χρό-
νο να δουλέψει για εσάς, γιατί δεν είναι η κα-
τάλληλη στιγµή για να τσακωθείτε. Ξεκαθαρί-
στε τις καταστάσεις που επικρατούν, χωρίς να 
το παρακάνετε µε απαιτήσεις. Ανανεώστε τις 
ιδέες σας και µην αντιµετωπίζετε τις καταστά-
σεις µε απαρχαιωµένα µυαλά. Εξετάστε τις λε-
πτοµέρειες πριν προβείτε σε υπογραφές συµ-
βολαίων ή κλείσιµο συµφωνιών.

ΛΕΩΝ
Εκµεταλλευτείτε όσες ευκαιρίες σας παρουσι-
αστούν και προσπαθήστε να µη χάσετε καµία. 
Καλυτερεύει η ατµόσφαιρα στη σχέση µε το 
σύντροφό σας, αφήνοντάς σας να απολαύσε-
τε µια όµορφη µέρα µαζί, κάνοντας από κοι-
νού πράγµατα που θα ευχαριστούν και τους 
δυο σας. Εκφράστε τις ιδέες και τους στόχους 
σας, φροντίζοντας να είστε κατανοητοί στους 
άλλους για να πετύχετε άµεση αναγνώριση 
σε κάποιους κύκλους που συναναστρέφεστε. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζεστε, όπως και 
θα ξεκαθαρίσετε τη σχέση σας µε κάποιους 
συγγενείς. Είναι πολύ πιθανόν να έρθουν 
στη σκέψη σας θέµατα του παρελθόντος, αλ-
λά κυριαρχώντας µόνο διάφορες ευχάριστες 
αναµνήσεις. Εάν µερικές φορές πιστεύετε ότι 
υπάρχουν άτοµα που δε σας κατανοούν, µη το 

παίρνετε τόσο βαριά και γίνεστε µυστικοπα-
θείς. ∆εν έχετε να φοβηθείτε τίποτα εάν απο-
φύγετε να δώσετε αφορµές σε τρίτους να κά-
νουν σχόλια σε βάρος σας.

ΖΥΓΟΣ
Τα σχέδιά σας θα αρχίσουν να υλοποιούνται 
και να γίνονται πραγµατικότητα και όσοι από 
εσάς είστε αδέσµευτοι θα σταθείτε αρκετά τυ-
χεροί στην αναζήτηση συντρόφου. Αρκετές 
στιγµές µέσα στη µέρα θα παρασυρθείτε και 
θα αντιδράσετε υπερβολικά χωρίς να υπάρχει 
ουσιαστικός λόγος, γι’ αυτό θα πρέπει να σκε-
φτείτε ψύχραιµα πριν πείτε λόγια που θα στε-
νοχωρήσουν άτοµα που δε θα θέλατε ή κάνε-
τε λάθη από βιαστικές κινήσεις. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Προγραµµατίστε ότι έχετε να κάνετε, δί-
νοντας σηµασία και στην πιο µικρή λεπτο-
µέρεια. Εάν θέλετε να βγείτε κερδισµένοι, 
επωφεληθείτε από τις συνθήκες που επικρα-
τούν. Μην αδιαφορήσετε για τις εκκρεµότη-
τες που υπάρχουν στις υποθέσεις σας, για 
να µη βρεθείτε σε αδιέξοδα. Για να νιώσε-
τε καλύτερα ασχοληθείτε µε τη διευθέτηση 
πρακτικών θεµάτων. Αποφύγετε να δώσετε 
λύσεις σε συναισθηµατικά σας προβλήµατα, 
αφού ακόµα δεν έχουν ωριµάσει µέσα σας οι 
αλλαγές που µπορεί να προκύψουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αναθεωρήστε απόψεις που έχετε και σας κρα-
τούν µακριά από την επιτυχία. Μην εκτεθείτε 
σε µεγάλα έξοδα που δε θα µπορείτε να καλύ-
ψετε, µόνο και µόνο για να εντυπωσιάσετε. Συ-
ντονιστείτε µε τις συνθήκες που επικρατούν και 
δείτε θετικά τις εξελίξεις της ζωής σας. Από το 
να δραµατοποιείτε τις καταστάσεις, κάντε κά-
τι για να τις βελτιώσετε. Αντιµετωπίστε τις επι-
φυλάξεις των άλλων µε κατανόηση και αισιο-
δοξία. Φροντίστε να έχετε ξεκάθαρο µυαλό, 
γιατί µόνο έτσι θα ξεχωρίσετε τι σας συµφέρει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Προσέξτε τις αποφάσεις σας και αφήστε τη λο-
γική να καθοδηγήσει τις πράξεις σας, αφού οι 
εντυπώσεις που έχετε για τους συνεργάτες δεν 
σας επιτρέπουν να τους εµπιστευθείτε. Αποφα-
σίστε πια άτοµα πρέπει να βγουν από τη ζωή σας 
και κοιτάξτε µπροστά, προγραµµατίζοντας τις ερ-
γασίες σας χωρίς αγωνία και άγχος, αλλά µε εν-
θουσιασµό αφού πετυχαίνετε αυτά που θέλετε. 
Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλή-
ψεις που δε σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Μπορεί συχνά να παραβιάζετε τα όρια που βά-
ζετε στον εαυτό σας και να φτάνετε γρηγορότερα 
στους στόχους, όµως, τώρα εφαρµόστε στρατηγι-
κή ισορροπίας για να έχετε υποστήριξη και από 
άλλα άτοµα. Εάν καταφέρετε να µάθετε να συµ-
βιβάζεστε, θα βγείτε κερδισµένοι, γιατί οι άλλοι 
βλέποντας τη συµπεριφορά και τη µετριοπάθεια 
σας, θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. 
Με τη βοήθεια της τετράγωνης λογικής, θα πετύ-
χετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε.

ΙΧΘΥΣ
∆ιευρύνετε τον κύκλο σας και µοιραστείτε το χρό-
νο και τις εµπειρίες σας, για να αποκτήσετε µεγα-
λύτερα ενδιαφέροντα. ∆είξτε όση υποµονή µπο-
ρείτε και µη θεωρείτε τίποτα από όσα γίνονται ή 
βλέπετε δεδοµένα. Εκτός από το να στηρίζεστε σε 
όνειρα, σκεφτείτε τη σχέση σας και ανακαλύψτε 
που σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να κατα-
λάβετε τι µπορεί να προχωρήσει και τι όχι, δώστε 
σηµασία στα σηµάδια που υπάρχουν γύρω σας.

Ο Ήλιος κάνει τρίγωνο µε τον Πλούτωνα, καλυτερεύοντας τις σχέσεις σας. Πλησιάστε τους συνεργάτες σας και 
βρείτε κοινά σηµεία ενδιαφέροντος. Στις 20 η Αφροδίτη σε τρίγωνο µε τον Ουρανό, δίνει σύνεση και λογική, 
αλλά λόγω του ανάδροµου Ουρανού θα εκφράζεστε εγωκεντρικά και απότοµα απέναντι στους άλλους. Στις 23 
ο Ήλιος σε σύνοδο µε τον Ερµή, βοηθάει την επικοινωνία σας να κινείται σε καλό επίπεδο και οι συνεργάτες 
σας θα είναι πρόθυµοι να ακούσουν τις προτάσεις σας. 

Καλυτερεύουν οι σχέσεις

STAR WARS/17/9-23/9

Από τη
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Σ
το Μέγαρο Μαξίµου επιστρέφει σύµ-
φωνα µε πληροφορίες ο στενός συ-
νεργάτης του Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, Έρικ Παρκς.

Ο κ. Παρκς που θεωρείται αρχιτέκτονας της 
ψηφιακής επικοινωνίας των δύο εκλογικών ανα-
µετρήσεων, της επιτυχηµένης ψηφιακής «απάντη-
σης» κατά την διάρκεια του υβριδικού 
πολέµου µε την Τουρκία στον Έβρο 
και του πρώτου rollout επικοινωνίας 
για τον Covid επανέρχεται στην Ηρώ-
δου Αττικού. Με δεδοµένη την ειληµ-
µένη απόφαση του πρωθυπουργού 
για τη διεξαγωγή εκλογών στο τέλος 
της τετραετίας θεωρείται σκόπιµο να 
υπάρξει οργάνωση και συντονισµός 
της οµάδας αρκετούς µήνες πριν.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφο-
ρίες ο Παρκς, ο οποίος πάντοτε ήταν 
στους συνεργάτες µε συχνή επαφή µε 
τον πρωθυπουργό και έχει στενή σχέ-
ση µε τον υφυπουργό παρά τω Πρω-
θυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκο, επα-
νέρχεται µε διευρυµένες αρµοδιότητες 
και µε σαφή εντολή να δώσει ένταση 
στις πρωτοβουλίες και την πολιτική 
της κυβέρνησης στο κέντρο.

Αθόρυβος, εργατικός
και... ψηφιακός
Αθόρυβος, εργατικός και... ψηφια-
κός. Ο Eρικ Θανόπουλος-Παρκς εί-
ναι ίσως ο λιγότερο γνωστός στο ευρύ 
κοινό σύµβουλος του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη και µέλος του ευρύτερου επι-
τελείου του, αλλά η δουλειά που έχει 
κάνει είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
αναγνωρισιµότητας που έχει: άτυπος 
σύµβουλος του πρωθυπουργού όσο 
ήταν ακόµα αρχηγός της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης, ο 42χρονος Ελληνο-
αµερικανός ασχολείται µε τα ψηφιακά 
εργαλεία και τα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης της Νέας ∆ηµοκρατίας -πλέ-
ον και της κυβέρνησης- και αποτελεί 
έναν πολύτιµο κρίκο στην αλυσίδα της 
επικοινωνιακής στρατηγικής του κ. Μητσοτάκη. Η 
παρουσία του στο Μαξίµου δεν είναι τακτική, ενώ 
σπάνια συµµετέχει σε συσκέψεις, αλλά η συµβο-
λή του στην εικόνα της Ν.∆. στο ∆ιαδίκτυο και στα 
social media είναι καθοριστική.

Η πορεία του
Ο Ερικ Παρκς γεννήθηκε το 1975 στην Αθή-

να. Πήρε τον πρώτο του υπολογιστή (έναν ZX 
Spectrum 48) στην ηλικία των επτά ετών και αγά-
πησε αµέσως τον κόσµο των νέων τεχνολογιών. 
Σπούδασε Εγκληµατολογία στο Πανεπιστήµιο 
του Μέριλαντ στις ΗΠΑ και Νοµική στο Πανεπι-
στήµιο του Έσεξ στη Βρετανία και ξεκίνησε να ερ-
γάζεται ως δικηγόρος στο Κολοράντο, για να κά-

νει πολύ γρήγορα στροφή στην καριέρα του και 
να ασχοληθεί µε τις τηλεπικοινωνίες, τον σχεδι-
ασµό βιντεοπαιχνιδιών και την ψηφιακή διαφή-
µιση στην Αµερική, στα Βαλκάνια και, φυσικά, 
στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα επέστρεψε πριν από περίπου 12 
χρόνια. Τότε, σε ένα γραφείο στο Γκάζι, δίπλα 
στις γραµµές του τρένου, µια οµάδα νέων και τα-

λαντούχων Ελλήνων εργαζόταν πάνω σε βιντεο-
παιχνίδια και ψηφιακές εφαρµογές, αναζητώντας 
καινοτόµες ιδέες και, φυσικά, χρηµατοδότηση. Ο 
Ερικ Παρκς δεν ήταν αρχικά µέλος της οµάδας αυ-
τής, έγινε όµως πολύ γρήγορα. Σε ένα καφέ στον 
Πειραιά, τα ιδρυτικά µέλη της οµάδας τον έπεισαν 
να αφήσει τη δουλειά που είχε τότε ως διευθυντής 

σε τεχνική εταιρεία που έφτιαχνε σταθµούς κινη-
τής τηλεφωνίας στα Σκόπια και να γυρίσει στην 
Ελλάδα. Όλοι µαζί έστυψαν το µυαλό τους για να 
βρουν µια καινοτόµο εφαρµογή (application), η 
οποία θα µπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον του κοινού και να αποτελέσει, έτσι, το «όχηµα» 
µιας επικερδούς επιχείρησης.

Ύστερα από πολλή δουλειά, µπόλικα ταξί-

δια και αρκετή υποµονή και επιµονή, κατάφεραν 
όχι µόνο να γεννήσουν την κατάλληλη ιδέα, αλ-
λά και να αντλήσουν συνολικά 350.000 δολάρια 
από Αµερικανούς, Ρώσους και Κινέζους επενδυ-
τές για να την εφαρµόσουν. Έτσι, τον ∆εκέµβριο 
του 2010 δηµιουργήθηκε η εφαρµογή gipht.me 
(και η οµώνυµη εταιρεία) για «έξυπνα» κινητά τη-

λέφωνα. Πρόκειται για έναν συνδυ-
ασµό των λέξεων «gift» και «phone», 
µε την εφαρµογή (σ.σ.: αργότερα µε-
τονοµάστηκε σε pinnata) να προσφέ-
ρει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
στέλνουν «έξυπνο», προσωποποιηµέ-
νο περιεχόµενο, όπως διαδραστικές 
κάρτες, µηνύµατα µε εποχικό περιε-
χόµενο, ενθύµια στιγµών, κουπόνια, 
προσφορές κλπ. Ως εξωτερικός σύµ-
βουλος, µάλιστα, στην gipht.me ήταν 
για ένα διάστηµα ο 27χρονος τότε Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, νυν υπουργός 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης.

Ταλαντούχος 
Ο Ερικ Παρκς, από τους πιο ταλα-
ντούχους στην startup σκηνή και ει-
δικά στην ψηφιακή διαφήµιση στην 
Ελλάδα, συνεργάστηκε και µε άλ-
λες νεοφυείς επιχειρήσεις (Pollfish, 
Novoville κ.ά.), ενώ έγινε επικεφαλής 
του ψηφιακού τµήµατος της διαφηµι-
στικής εταιρείας Leo Burnett και αρ-
γότερα της The Newtons Laboratory 
και της TempoOMD. Το 2013 ήταν, 
µάλιστα, επικεφαλής της επιτροπής 
για τα ψηφιακά βραβεία στον θεσµό 
«Ερµής» Awards της Ενωσης ∆ιαφη-
µιστών Ελλάδας.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2012, 
η οµιλία του στη διοργάνωση TEDx 
Θεσσαλονίκης είχε δηµιουργήσει αί-
σθηση και είχε συζητηθεί µε θετικά 
σχόλια, αφού είχε περιγράψει πολύ 
ζωντανά και παραστατικά, µε αναφο-
ρές στην ελληνική µυθολογία, τις δυ-
σκολίες που πέρασε ως νέος επιχειρη-
µατίας ο ίδιος και η οµάδα του gipht.

me, µέχρι τελικά να ταξιδέψουν στη Σίλικον Βά-
λεϊ και να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη χρηµα-
τοδότηση από το εξωτερικό.

Εν έτει 2022, πατέρας δύο παιδιών πλέον και 
καταξιωµένος στη διαφηµιστική αγορά -µε πλή-
θος βραβείων-, ο Ερικ Παρκς, µετά από ένα διάλ-
λειµα, επιστρέφει στο Μαξίµου ως επικεφαλής για 
τα ψηφιακά µέσα του πρωθυπουργού.

Eρικ Θανόπουλος-Παρκς
Eπιστρέφει στο Μαξίμου

ο «high tech» σύμβουλος του Κυριάκου

Ποιος είναι ο 42χρονος «µάγος» 
των social media που ρίχνεται 
στη µάχη του διαδικτύου,
στην τελική ευθεία προς τις εκλογές  

Aπό τους πιο 
ταλαντούχους στην 
startup σκηνή και 

ειδικά στην ψηφιακή 
διαφήµιση στην Ελλάδα, 

συνεργάστηκε µε 
νεοφυείς επιχειρήσεις, 
ενώ έγινε επικεφαλής 

του ψηφιακού τµήµατος 
διαφηµιστικών εταιρείών




