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Έσπασε το ταμπού
από έναν υπουργό 

Editorial

Για πάρα πολλά χρόνια η Νέα ∆ηµοκρατία, 
στις περιόδους που κυβερνούσε τη χώρα και ως 
αντιπολίτευση, προχωρούσε σε καταγγελίες για 
την ανοµία που επικρατούσε στα πανεπιστήµια.
Όµως, δεν έκανε απολύτως τίποτα για 
να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα στα 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Και αυτό γιατί η 
Νέα ∆ηµοκρατία – και όχι µόνο σε αυτό το 
θέµα – διακατεχόταν από το σύνδροµο να 
µην ερεθίζει την Αριστερά, το ιερό… τοτέµ! 
∆υστυχώς! Λες και ο αριστερός θα ψήφιζε ποτέ 
Νέα ∆ηµοκρατία. 
Και αυτό αφορούσε όλες τις µεταπολιτευτικές 
κυβερνήσεις της Ν∆, µε αποτέλεσµα να 
προκληθεί ένα χάος στα Πανεπιστήµια, ενώ οι 
φοιτητές ανέκαθεν ήτνα όµηροι µειοψηφιών, 
αναρχικών, αριστεριστών και γενικότερα 
τραµπούκους και κακοποιούς.
Για πρώτη φορά υπουργός τόλµησε να 
προχωρήσει σε επιχείρηση µέσα σε χώρο 
φοιτητικής εστίας στην πανεπιστηµιούπολη 
και να προχωρήσει σε µαζικές συλλήψεις. 
Το επιβεβαίωσε, άλλωστε και ο Γραµµατέας 
του κόµµατος Παύλος Μαρινάκης, ο 
οποίος µιλώντας για τους κακοποιούς της 
Πολυτεχνειούπολης είπε ότι «η κατάσταση που 
επικρατεί σε πολλά Πανεπιστήµια, κυρίως 
της Αθήνας και στο ΑΠΘ, είναι η µεγαλύτερη 
ντροπή της Μεταπολίτευσης».
Η επιχείρηση στην πανεπιστηµιούπολη 
Ζωγράφου είναι ιστορική, γιατί σηµατοδοτεί 
την αντίστροφη µέτρηση για το τέλος µιας 
κατάστασης που ντρόπιαζε τα πανεπιστήµια και 
τη χώρα.
Η επιτυχία οφείλεται στον αρµόδιο υπουργό 
Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος αποφεύγει τις 
επικοινωνιακές µπαρούφες που συνήθιζαν 
οι περισσότεροι προκάτοχοί του και λύνει τα 
προβλήµατα µε πράξεις.
Με σχέδιο, µεθοδικότητα και 
αποφασιστικότητα, τσάκισε τη µεγαλύτερη 
συµµορία που λυµαινόταν τις γύρω περιοχές 
και για χρόνια ήταν ταµπουρωµένη 
στην πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 
διασφαλίζοντας ασυλία.
Επίσης µε οργανωµένες κινήσεις θωρακίζει 
τα σύνορα στον Έβρο. Οι πρωτοβουλίες 
που αναλαµβάνει είναι αποτελεσµατικές και 
βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία µε τη 
συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας που 
απαιτεί πράξεις και όχι λόγια. 
Άλλωστε αυτό είναι και το µότο του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Έργα 
και αποτελέσµατα όχι λόγια!

2
Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY PRESSFR

EETODAY PRESSFR
EE

Γενική ∆ιεύθυνση AG MEDIA:
Aγάπη Κόρµπε 

Επιµέλεια  έκδοσης: Nίκος Μπακουλόπουλος 

Νοµικός Σύµβουλος:
Νίκος Ανδρικόπουλος

∆ιαφήµιση: marketing@todaypress.gr

∆ηµοσιογραφική Οµάδα: 
∆ηµήτρης Καµπουράκης,

Ανδρέας Κωνσταντάτος,  Γιάννης Καντέλης, 
Μάρθα Λεκκάκου, Πέτρος  Κουβάτσος

Αρθρογράφοι: Ζαχαρίας Ζούπης, 
∆ηµήτρης Καφαντάρης

Αθλητικό Ρεπορτάζ:
Κώστας Αλατζαδάκης

Φωτορεπορτάζ: eurokinissi.gr

Εκτύπωση: News Press Hold
Επιστηµονική Επιτροπή/Αρθρoγράφοι: 

Σταύρος Σταυράκογλου, Nτορέττα 
Αλεξίου, Κωνσταντίνος Σιµόπουλος, 

∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, Τάκης
Αλεξόπουλος, Θανάσης Μπαλέρµπας, 

Πάτροκλος Γεωργιάδης, Μαριάνθη
Καφετζή, Ελισάβετ Αµοιρίδου

∆ηµιουργικό & Σελιδοποίηση:
DOT Design & Print Services 

∆ιεύθυνση: Σκουφά 11, Κολωνάκι • Τηλ: 210-9510006  |  E-mail: info@todaypress.gr  |  Web: www.todaypress.gr
facebook: todaypress.gr  |  Twitter: @todaypressgr1  |  Instagram: todaypress.gr

 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:  EK∆ΟΤΗΣ
 AG MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  AΝΕΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

TPTODAY FREE PRESS

∆ιανέµεται δωρεάν κάθε Σάββατο & Κυριακή

ISSN: 2944-9081

ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
Η σχέση που έχει χτιστεί µε τους ψηφοφόρους µέσα από την διαχείριση αλλε-

πάλληλων κρίσεων µπορεί να δοκιµάζεται ενίοτε αλλά έχει γερά θεµέλια.

Τ
ο φθινόπωρο ξεκίνησε για την 
κυβέρνηση µε αρνητικούς οι-
ωνούς: πληγές από την υπό-
θεση των παρακολουθήσε-

ων, δηµοσκοπική φθορά και διατάραξη 
της προνοµιακής σχέσης που απολάµβα-
νε από τους ψηφοφόρους του κέντρου. 

Πολύ σύντοµα όµως, µε την ολοκλή-
ρωση του Σεπτεµβρίου έχει επιτύχει να 
αντιστρέψει το κλίµα και τα χαµόγελα επέ-
στρεψαν στο Μέγαρο Μαξίµου. Το µπα-
ράζ των µετρήσεων που δηµοσιεύτηκαν 
το τελευταίο 10ήµερο αποδεικνύουν ότι οι 
αντοχές της κυβέρνησης και του πρωθυ-
πουργού είναι µεγάλες και η σχέση που 
έχει χτιστεί µε τους ψηφοφόρους µέσα 
από την διαχείριση αλλεπάλληλων κρί-
σεων µπορεί να δοκιµάζεται ενίοτε αλλά 
έχει γερά θεµέλια.

Tα δύο ορόσηµα 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε τα 
δύο ορόσηµα αυτού του µήνα, ένα εθνι-
κό και ένα διεθνές, για να επανακαθορί-
σει την πολιτική ατζέντα και να πάρει εκ 
νέου το προβάδισµα στην πολιτική σκα-
κιέρα ορίζοντας τους όρους του «παι-
χνιδιού». Από το εθνικό βήµα της ∆ΕΘ 
παρουσίασε τις προτεραιότητες και τα 
βήµατα για τους επόµενους µήνες µέχρι 
τις εκλογές, ανακοίνωσε µέτρα στήριξης 
5,5 δισ. ευρώ µε έµφαση στους πιο αδύ-
ναµους και έθεσε τα εκλογικά διλλήµα-
τα ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις από 
τους πολίτες. Από τον δεύτερο σταθµό, 
την έδρα των Ηνωµένων Εθνών στη 
Νέα Υόρκη παρουσίασε την εικόνα µιας 
χώρας η οποία γνωρίζει που βαδίζει εν 

µέσω παγκόσµιων αβεβαιοτήτων και 
υπερασπίζεται την εθνική της κυριαρ-
χία έναντι οποιασδήποτε επιβουλής δί-
νοντας αποστοµωτική απάντηση στον 
τουρκικό αναθεωρητισµό.

Κυριαρχία στο Κέντρο 
Αµέσως µετά την επιστροφή του πρω-
θυπουργού από τις ΗΠΑ έφτασαν στο 
Μέγαρο Μαξίµου και οι πρώτες µετρή-
σεις που αποτύπωναν την εκ νέου κυ-
ριαρχία στο χώρο του κέντρου, καθώς 
σύµφωνα µε πληροφορίες από στε-
νούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, 
για πρώτη φορά µετά από σχεδόν δύο 
µήνες η αποδοχή της πολιτικής του εί-
χε πλειοψηφικό χαρακτήρα στον συ-
γκεκριµένο χώρο. Εκεί που κατά την 

εκτίµηση του ίδιου και του επιτελείου 
του θα κριθεί και η µάχη των εκλογών 
την άνοιξη. Αιχµή για την πλήρη επα-
ναφορά αποτέλεσε η διεθνής παρουσία 
και ο χειρισµός των εθνικών θεµάτων, 
όπου έχει ξεκάθαρο προβάδισµα ένα-
ντι του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτηριστικό 
είναι το αποτέλεσµα της δηµοσκόπησης 
της GPO για το STAR, όπου το 49,8% 
εµπιστεύεται τον κ. Μητσοτάκη για την 
διαχείριση των εθνικών θεµάτων ένα-
ντι 27,4% που συγκεντρώνει ο αρχηγός 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Η µάχη της οικονοµίας 
Ο πρωθυπουργός, όµως, γνωρίζει ότι η 
εκλογική µάχη κρίνεται κυρίως στην οι-
κονοµία. Για αυτό και σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες στο τελευταίο υπουργικό συµ-
βούλιο ζήτησε από τα µέλη του να ριχτούν 
στην µάχη της καθηµερινότητας και κυ-
ρίως να αντιµετωπιστεί το θέµα της ακρί-
βειας. Η απόδοση της οικονοµίας ξεπερνά 
και τους πιο αισιόδοξους υπολογισµούς και 
αυτό δηµιουργεί τον χώρο και για πρόσθε-
τα µέτρα στήριξης τους επόµενους µήνες, 
µε την κυβέρνηση να είναι έτοιµη να πά-
ρει πρόσθετα µέτρα στήριξης για να καλυ-
φθεί το µεγαλύτερο µέρος των απωλειών. 
Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να 
αντιµετωπιστούν αποφασιστικά φαινόµε-
να αισχροκέρδειας στην αγορά µε εντατι-
κοποίηση των ελέγχων και συγκράτηση 
των τιµών στο ράφι.

Στην πορεία της κατά τους τελευταί-
ους µήνες της θητείας της πριν τις εκλογές 
η κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερο βάρος 
και σε πολιτικές που ήταν στον πυρήνα 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Τον Οκτώβριο επανεκκινεί 
το πρόγραµµα περιοδειών 

του πρωθυπουργού µε 
στόχο να επισκεφθεί 

µέχρι τις εκλογές όλες 
τις περιφέρειες και 

τους νοµούς της χώρας 
παρουσιάζοντας το έργο 

της κυβέρνησης σε εθνικό 
αλλά και τοπικό επίπεδο 

µε την επίλυση ζητηµάτων 
που χρόνιζαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/
Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

των εξαγγελιών της. Σε αυτή την κατηγο-
ρία εµπίπτουν τα Πανεπιστήµια, όπου συ-
νεργάτες του κ. Μητσοτάκη σηµειώνουν 
ότι «θα συνεχίσει ανυποχώρητα τις πολι-
τικές και τις δράσεις για την αναβάθµιση 
του δηµόσιου Πανεπιστηµίου». Παρά τις 
αντιδράσεις µιας µικρής µειοψηφίας για 
την πανεπιστηµιακή αστυνοµία και τις αλ-
λαγές στην ανώτατη εκπαίδευση στο Μέ-
γαρο Μαξίµου θεωρούν ότι η πολιτική αυ-
τή επικροτείται από την πλειοψηφία των 
πολιτών και η αποφασιστικότητα για αλ-
λαγές επιβραβεύεται από τους ψηφοφό-
ρους του Κέντρου οι οποίοι θέλουν την 
υλοποίηση µεταρρυθµίσεων που θα απε-
λευθερώσουν τις δηµιουργικές δυνάµεις 
της χώρας και συντάσσονται «µε αυτούς 

που θέλουν βιβλιοθήκες και όχι αυτούς 
που κρατούν βαριοπούλες».

 
Ανοίγει και άλλο η ψαλίδα
Οι δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύτηκαν 
δείχνουν προβάδισµα της Ν∆ στην πρό-
θεση ψήφου από 7,3% έως 10,4%, ενώ ο 
κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται 
στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός 
έναντι του κ. Τσίπρα, διατηρώντας ταυτό-
χρονα την µεγαλύτερη δηµοφιλία µετα-
ξύ των πολιτικών αρχηγών. Η αναγωγή 
στην πρόθεση ψήφου φέρνει το κυβερ-
νών κόµµα σε ένα ποσοστό που ξεπερ-
νά το 34%, την ώρα που αναποφάσιστο 
δηλώνει περίπου το 1/10 του εκλογικού 
σώµατος, µε τους περισσότερους εξ αυ-

τών να δηλώνουν ότι προέρχονται από το 
κέντρο του πολιτικού φάσµατος. Η αξιο-
λόγηση αυτών των στοιχείων από το κυ-
βερνητικό επιτελείο οδηγεί στην πρόβλε-
ψη ότι ο στόχος της αυτοδυναµίας στην 
δεύτερη εκλογική αναµέτρηση µετά την 
απλή αναλογική είναι απολύτως εφι-
κτός. Σε συνθήκες πόλωσης και µε τα 
διλλήµατα για την σταθερότητα της χώ-
ρας να τίθενται επιτακτικά εκτιµάται ότι η 
Ν∆ µπορεί να επιτύχει το 38% που απαι-
τεί ο εκλογικός νόµος για να έχει πλειο-
ψηφία στη Βουλή.

 
Περιοδείες 
Τον Οκτώβριο επανεκκινεί το πρό-
γραµµα περιοδειών του πρωθυπουρ-

γού µε στόχο να επισκεφθεί µέχρι τις 
εκλογές όλες τις περιφέρειες και τους 
νοµούς της χώρας παρουσιάζοντας το 
έργο της κυβέρνησης σε εθνικό αλλά 
και τοπικό επίπεδο µε την επίλυση ζη-
τηµάτων που χρόνιζαν. Εντός του µήνα 
θα γίνουν συσκέψεις για την κατάρτιση 
των ψηφοδελτίων όπου θα συζητηθούν 
οι µικρές εκκρεµότητες που υπάρχουν, 
ενώ στις 4 του µήνα, ηµεροµηνία ίδρυ-
σης της Ν∆ θα πραγµατοποιηθεί εκδή-
λωση στα γραφεία του κόµµατος όπου 
θα δοθεί από τον κ. Μητσοτάκη µήνυµα 
ενότητας της παράταξης και ετοιµότητας 
για την µάχη των εκλογών ώστε η Ν∆ 
να είναι εκ νέου πρώτο κόµµα και αυτο-
δύναµη κυβέρνηση.  

Στο τελευταίο υπουργικό συµβούλιο ζήτησε από τα µέλη του να ριχτούν στην 
µάχη της καθηµερινότητας και κυρίως να αντιµετωπιστεί το θέµα της ακρίβειας 
και να αντιµετωπιστούν αποφασιστικά φαινόµενα αισχροκέρδειας στην αγορά µε 
εντατικοποίηση των ελέγχων και συγκράτηση των τιµών στο ράφι

Κυριαρχία της Ν∆ στο χώρο 
του κέντρου, αφού για πρώτη 

φορά, µετά από σχεδόν δύο 
µήνες, η αποδοχή της πολιτικής 

του πρωθυπουργού είχε 
πλειοψηφικό χαρακτήρα στον 

συγκεκριµένο χώρο
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M
ε κυρίαρχο ζήτηµα 
την στρατηγική που 
θα ακολουθήσει η 
Τουρκία απέναντι 

στη χώρα µας συνεδρίαζε, επί 4 
ώρες την Τετάρτη, το Συµβούλιο 
Εθνικής Ασφάλειας στη γείτονα, 
η οποία χτίζει σταδιακά το αφήγη-
µα της «ελληνικής απειλής» επι-
χειρώντας να δικαιολογήσει µία 
τουρκική αντίδραση στο πλαίσιο 
-όπως υποστηρίζεται- των «νόµι-
µων µεθόδων και µέσων».

Στη σχετική ανακοίνωση που 
εκδόθηκε, γίνεται σαφής αναφο-
ρά περί στρατιωτικοποίησης των 
ελληνικών νησιών και επισηµαί-
νεται ότι «οι κύκλοι που ενθαρ-
ρύνουν την Ελλάδα να εξοπλίζει 
νησιά που βρίσκονται υπό καθε-
στώς αποστρατιωτικοποίησης κα-
λούνται να επιστρέψουν στην κοι-
νή λογική». «∆εν θα διστάσουµε 
να χρησιµοποιήσουµε κάθε νόµι-
µο τρόπο και µέσο προκειµένου 
να διασφαλίσουµε τα δίκαια και 
τα συµφέροντα του έθνους µας» 
τονίστηκε σχετικά.

Παρεµβάσεις ΗΠΑ – ΕΕ
Σαφή θέση απέναντι στην τουρκι-
κή επιθετικότητα είχε λάβει το Στέ-
ιτ Ντιπάρτµεντ, διαµηνύοντας ότι η 
κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά 
του Αιγαίου δεν αµφισβητείται.

Σε γραπτή του δήλωση, εκπρό-
σωπος του αµερικανικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών σηµειώνει ότι «σε 
µια εποχή που η Ρωσία εισέβαλε 
ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό 
κράτος, οι δηλώσεις που θα µπο-
ρούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις 
µεταξύ των Συµµάχων του ΝΑΤΟ 
δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιµες. Της 
ανακοίνωσης του αµερικανικού 
ΥΠΕΞ ακολούθησε η τοποθέτη-
ση του εκπροσώπου της Κοµισιόν 
για θέµατα εξωτερικών υποθέσεων 
Πίτερ Στάνο, ο οποίος έστειλε επί-
σης αυστηρό µήνυµα στην Άγκυ-
ρα. Ειδικότερα, ο κ. Στάνο κάλεσε 
την τουρκική πλευρά «να σέβεται 

την κυριαρχία των κρατών – µελών 
της Ε.Ε. και να δεσµευτεί στην επί-
λυση όλων των ανοιχτών ζητηµά-
των στο πνεύµα της καλής γειτονί-
ας, µε πλήρη σεβασµό στο διεθνές 
δίκαιο».

Ερωτηθείς, εξάλλου, για το γε-
γονός ότι ο πρέσβης της Ελλάδας 
στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζα-
ρης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, 
αλλά και για την γενικότερη συ-
µπεριφορά της Τουρκίας, ο κ. Στά-
νο σηµείωσε ότι δεν θα σχολιάσει 
«τι έγινε εχθές στην Άγκυρα όταν 
κλήθηκε ο πρέσβης, διότι αυτό εί-
ναι κάτι µεταξύ των δύο κρατών».

Σε σχέση όµως µε το συνολι-
κό ζήτηµα των ενεργειών της Άγκυ-
ρας, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, 
υπογράµµισε την αλληλεγγύη της 
ΕΕ στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα εί-
ναι κράτος-µέλος της ΕΕ και η ΕΕ 
και τα κράτη-µέλη της έχουν διατυ-
πώσει πολύ ξεκάθαρα µε µία σειρά 
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, τις προσδοκίες από 
την Τουρκία να αποκλιµακώσει, 
να δεσµευτεί σε εποικοδοµητική 
αποκλιµάκωση για να προχωρή-
σει σε µια αµοιβαία εποικοδοµητι-
κή συνεργασία όχι µόνο µε την Ελ-
λάδα, αλλά συνολικά µε την ΕΕ» 
τόνισε ο Πίτερ Στάνο συµπληρώνο-
ντας ότι αναµένεται από την Τουρ-
κία να σταµατήσει «την απειλητική 
ρητορική».

Τέλος, ανέφερε ότι «οι πρό-
σφατες ενέργειες, προκλήσεις, ρη-
τορική είναι σε αντίθετη κατεύθυν-
ση µε την αποκλιµάκωση που τόσο 
πολύ χρειάζεται».

Τι επιχειρεί ο Ερντογάν
Με τις τελευταίες κινήσεις του, ο 
Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει 
πως επιχειρεί να δηµιουργήσει το 

πολιτικό πλαίσιο έτσι ώστε να δι-
καιολογήσει ενδεχόµενη επίθεση 
εναντίον της χώρας µας.

Αναλυτές εκτιµούν πως το τε-
λευταίο διάστηµα η ρητορική του 
τούρκου προέδρου από επιθετική 
έχει µετατραπεί καθαρά σε πολε-
µική. ∆εν ήταν τυχαίες οι αναφο-
ρές του για την «άλωση της Τριπο-
λιτσάς» αλλά και για τροµοκράτες 
που κρύβονται στο Λαύριο, καθώς 
µε αυτό τον τρόπο επιχειρεί να πο-
λώσει το κλίµα στην Άγκυρα ενα-
ντίον της χώρας µας.

Όπως αναφέρουν σχετικά, το 

σοβαρό ενδεχόµενο ήττας στις 
επερχόµενες εκλογές, αλλά και 
οι πιέσεις που δέχεται από τις 
ΗΠΑ και τις ΕΕ, οι οποίες στη-
ρίζουν δηµόσια τις ελληνικές θέ-
σεις για το ζήτηµα της κυριαρχίας 
στο Αιγαίο, έχουν φέρει σε δύ-
σκολη θέση τον τούρκο πρόεδρο 
που αναζητά τρόπους να γυρίσει 
το κλίµα στο εσωτερικό της χώ-
ρας του. «Η Τουρκία ψάχνει για 
άλλοθι. Το κλωθογυρίζει το ζήτη-
µα και έχει εξαντλήσει τα διπλω-
µατικά εργαλεία τα οποία θα µπο-
ρούσε να χρησιµοποιήσει για να 

πείσει δήθεν τη διεθνή κοινότη-
τα» υποστηρίζει ο αναλυτής διε-
θνών θεµάτων του ΑΝΤ1, Κων-
σταντίνος Φίλης, µιλώντας στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτό που 
πρέπει να περιµένουµε είναι κά-
ποια κίνηση που θα µπορούσε να 
γίνει επί του πεδίου. «∆ηλαδή, θα 
µπορούσε να είναι µια ενέργεια 
µπλοκαρίσµατος, παρεµπόδισης 
κάποιου πλοίου το οποίο την επό-
µενη φορά θα µπορούσε να µετα-
φέρει στρατιωτικό οπλισµό προς τα 
νησιά. Αυτό θα µπορούσε να γίνει 

«Πολεµική» η ρητορική
της Άγκυρας έναντι της χώρας µας 

Ο σουλτάνος δείχνει πως επιχειρεί να δηµιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο έτσι
ώστε να δικαιολογήσει ενδεχόµενη επίθεση εναντίον της χώρας µας.

Που το πάει ο Ερντογάν 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
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Έκθετη η Τουρκία στη διεθνή κοινότητα 
Του Γιάννη Καντέλη 
«Οι βρυχηθµοί της Τουρκίας δεν τρο-
µάζουν την Ελλάδα, παρά µόνο εκθέτουν 
ακόµα περισσότερο την ηγεσία της στη διε-
θνή κοινότητα», είναι το σχόλιο κυβερνητι-
κών στελεχών για την ολοένα αυξανόµενη 
ρητορική κλιµάκωση της έντασης από την 
πλευρά της Άγκυρας. 

Οι απειλές και οι εκβιασµοί που εκτο-
ξεύονται σχεδόν σε καθηµερινή βάση από 
την άλλη πλευρά του Αιγαίου προφανώς 
δεν αγγίζουν την Ελλάδα, καθώς είναι οχυ-
ρωµένη διπλωµατικά και αµυντικά έναντι 
οποιασδήποτε απειλής, όπως σηµειώνουν 
οι ίδιες πηγές. 

Αυτό όµως σε καµία περίπτωση δεν ση-
µαίνει ότι υπάρχει εφησυχασµός στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο που παρακολουθεί πολύ 
στενά την τακτική που ακολουθεί η τουρκι-
κή ηγεσία. Στο στόχαστρο έχουν µπει τα νη-
σιά του ανατολικού Αιγαίου µε το πρόσχηµα 
της αποστρατιωτικοποίησης τους που επιχει-
ρεί να στήσει επικοινωνιακά και όχι µόνο η 
Τουρκία.

Όλα στο «µπλέντερ»
από Άγκυρα 
Οι κινήσεις των τελευταίων µηνών δείχνουν 
να ξεδιπλώνεται ένα σχέδιο που περιλαµβά-
νει αρχικά τις επιστολές προς τα Ηνωµένα 
Έθνη µε τις οποίες τέθηκε για πρώτη φορά 
επισήµως το θέµα της παραβίασης της Συν-
θήκης της Λωζάννης από την Ελλάδα µε 
την παρουσία στρατιωτικών δυνάµεων στα 
νησιά, ακολούθησε ένα µπαράζ δηλώσε-
ων από τον Ταγίπ Ερντογάν και τους υπουρ-
γούς Εξωτερικών και Άµυνας, στις αρχές Σε-
πτεµβρίου εστάλησαν νέες επιστολές στις 25 
πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον 
επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωµατίας 
Ζοζέπ Μπορέλ, στα µόνιµα µέλη του Συµ-
βουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών 
(ΟΗΕ), στον γενικό γραµµατέα του ΝΑΤΟ 
Γενς Στόλντενµπεργκ και στον γενικό γραµ-
µατέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στις οποί-
ες η Άγκυρα περιγράφει το δικό της, ανυπό-
στατο, αφήγηµα για το θέµατα στο Αιγαίο 
βάζοντας στο «µπλέντερ» χωρικά ύδατα, ενα-
έριο χώρο, υφαλοκρηπίδα, καθεστώς νησιών 
και «γκρίζες ζώνες». Και αυτή την εβδοµάδα 
πέρα από τις απειλές που διατυπώνονται κατά 
της χώρας µας πραγµατοποιήθηκε συνεδρία-
ση του Εθνικού Συµβουλίου µε αντικείµενο τα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, µετά το τέλος 
του οποίου ο Ταγίπ Ερντογάν σε άλλη µια επί-
δειξη µεγαλοµανίας τα έβαλε όχι µόνο µε την 
Ελλάδα, αλλά και τις Ηνωµένες Πολιτείες.

Τίποτα δεν αποκλείεται 
Οδηγούν αυτές οι κινήσεις σε µια ένταση 
στο πεδίο µε την δηµιουργία ενός θερµού 

επεισοδίου από την πλευρά της Τουρκίας; 
Κανείς δεν µπορεί να το αποκλείσει όταν 
απέναντι υπάρχει ένα αυταρχικό καθεστώς 
που θα κάνει τα πάντα για να µείνει στην 
εξουσία, ακόµα και να οδηγήσει την χώ-
ρα του σε έναν πόλεµο. Η βασική εκτίµη-
ση, όµως, που υπάρχει σε διπλωµατικό επί-
πεδο στην Αθήνα είναι ότι δεν θα τολµήσει 
µια τέτοια κίνηση που θα έχει «άσχηµο τέ-
λος για την Τουρκία και τον ίδιο τον Ερντο-
γάν». Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και 
αναλυτές που θεωρούν ότι η τουρκική ηγε-
σία θέλει να δηµιουργήσει πίεση στην ελ-
ληνική πλευρά ώστε να είναι αυτή που θα 
τραβήξει πρώτη τη σκανδάλη έναντι µιας 
µεγάλης πρόκλησης.

Από κυβερνητικής πλευράς δηλώνουν 
προετοιµασµένοι για όλα τα ενδεχόµενα και 
πάνω από όλα ψύχραιµοι έναντι των προ-
κλήσεων ώστε να µην πέσουν σε καµία πα-
γίδα που στήνει το καθεστώς Ερντογάν. Οι 
απαντήσεις είναι αυστηρές και ξεκάθαρες 
για την κόκκινη γραµµή της Ελλάδας που 
αφορά την προάσπιση της εθνικής κυρι-
αρχίας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων, 
αλλά αυτές δίνονται στο διπλωµατικό πεδίο 
εκθέτοντας τον αναθεωρητισµό και την επι-
θετικότητα της Τουρκίας.

Αξιοποιώντας τις συµµαχίες
Το Μέγαρο Μαξίµου θα συνεχίσει στη ρό-
τα που έχει χαράξει αξιοποιώντας τις συµ-
µαχίες της και κάθε πρόσφορο φόρουµ για 
να υποδείξει την Τουρκία ως τον ταραξία της 
περιοχής και δεν θα προδώσει την κεντρι-
κή γραµµή που είναι η παρουσίαση της χώ-
ρας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότη-
τας στην περιοχή. Επειδή, «το να γνωρίζει 
ο διεθνής παράγοντας ότι έχουµε δίκιο σε 
αυτή τη διαµάχη δεν αρκεί», όπως λένε συ-
νεργάτες του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση 
θα συνεχίσει τον διπλωµατικό µαραθώνιο 
αποκαλύπτοντας τα ψέµατα της Άγκυρας. Σε 
αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και το ενδεχόµε-
νο να ενηµερώσει ο πρωθυπουργός µε προ-
σωπικές επιστολές τους συµµάχους σε ΕΕ 
και ΝΑΤΟ για την επιθετικότητα της Τουρ-
κίας και την επιχειρούµενη παραποίηση της 
πραγµατικότητας.

Αν και όταν έρθει η στιγµή να αποκατα-
σταθούν οι διπλωµατικοί δίαυλοι επικοινω-
νίας των δύο χωρών και να καθίσουν στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων για την επί-
λυση των διαφορών θα πρέπει να είναι σα-
φές σε όλους ότι αυτό θα γίνει στο πλαίσιο 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και για την µόνη δια-
φορά που υπάρχει και είναι ο καθορισµός 
των θαλασσίων ζωνών και όχι µια ατζέντα 
που θα την έχει καθορίσει ο µεγαλοϊδεα-
τισµός και οι ανυπόστατες απαιτήσεις της 
Τουρκίας.  

Αστυπάλαια

Ικαρία

Λειψοί

Πάτµος Τήλος

ΧάλκηΚάσος

Νίσυρος

Λέρος

Θύµαινα

σε διεθνή χωρικά ύδατα κατά πάσα 
πιθανότητα αλλά και πάλι θα ήταν 
µια παράνοµη ενέργεια από πλευ-
ράς Τουρκίας».

«Συνεπώς, δεν µπορούµε να 
αποκλείσουµε αυτό το σενάριο κι 
εµείς πρέπει να θωρακιστούµε δι-

πλωµατικά, νοµικά και στρατιωτι-
κά για να αντιµετωπίσουµε µια τέ-
τοια ενέργεια. Το ερώτηµα όµως σε 
αυτήν την περίπτωση είναι ποιος θα 
επιλέξει να ρίξει την πρώτη σφαίρα 
αν κι εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απα-
ραίτητο» επισηµαίνει ο κ. Φίλης.

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ



Τ
ο παραπάνω, είναι ένα από τα 
ερωτήµατα που θα τεθούν κατά 
την προεκλογική περίοδο από 
την κυβερνητική πλευρά, στους 

πολίτες.  Πρόκειται φυσικά για µια εξειδί-
κευση του βασικού διλήµµατος που έθε-
σε ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ: “Εγώ ή ο 
Τσίπρας”.

Η αλήθεια είναι ότι το έθεσε εκ του 
ασφαλούς, καθότι σ άυτό το ερώτηµα οι 
πολίτες  απαντούν µονότονα από το 2016, 
σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις εκείνης 
της εποχής, το αποτέλεσµα των εκλογών 
του 2019 και τις σηµερινές έρευνες.

Η απορία αφορά τον κ. Τσίπρα. Γιατί 
δεν στάθηκε ικανός  να σπάσει  το “σερί” 
του πολιτικού του αντιπάλου επί έξι ολό-
κληρα χρόνια. 

 Οι τελευταίες έρευνες της κοινής γνώ-
µης δείχνουν ότι η αποδοχή  Μητσοτάκη , 
είναι  ευρύτερη,  πέρα από τα δηµοσκοπι-
κά όρια του κόµµατος του, µε τον κ. Τσίπρα 
να παρακολουθεί από µακριά. 

Στην  έρευνα GPO και στο ερώτηµα 
πώς κρίνουν οι πολίτες τη συνολική πα-
ρουσία και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και 
Τσίπρα στη ∆ΕΘ, οι ερωτώµενοι  έδωσαν 
τις εξής απαντήσεις:  Μητσοτάκης: 50,7% 
θετικά και µάλλον θετικά και Τσίπρας 34% 
θετικά και µάλλον θετικά Στο ερώτηµα, δε, 
ποιος σας έπεισε περισσότερο, ο κ. Μητσο-
τάκης απαντά το 41,7% και ο κ. Τσίπρας 
30,7%.

Στην έρευνα της Pulse για την καταλ-
ληλότητα πρωθυπουργού ο κ. Μητσοτάκης 
υπερέχει του κ. Τσίπρα κατά έντεκα µονά-
δες, µε 39% έναντι 28%. 

Όπως και της Opinion Poll: O Κυριά-
κος Μητσοτάκης εξακολουθεί να θεωρεί-
ται από τους πολίτες, όχι µόνο ο καταλ-
ληλότερος για Πρωθυπουργός, αλλά και 
αυτός που µπορεί να διαχειριστεί καλύτε-

ρα τα ζητήµατα της εξωτερικής πολιτικής 
και της ασφάλειας της χώρας, τα θέµατα 
της οικονοµίας και της ανάπτυξης, ακόµα 
και τα προβλήµατα της κοινωνικής πολι-
τικής και της στήριξης των ασθενέστερων, 
που, θεωρητικά, αποτελούν προνοµιακό 
πεδίο των κοµµάτων που ανήκουν στο 
αριστερό µέρος του κοινοβουλευτικού 
ηµικυκλίου.

Ταυτόσηµα στοιχεία δείχνουν και όλες οι 
άλλες δηµοσκοπήσεις του µήνα που πέρασε.

Γιατί, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν µπορεί 
να πλησιάσει τον πρωθυπουργό, καθηλώ-
νοντας και το κόµµα του σε δηµοσκοπικά 
χαµηλά επίπεδα;  Το ερώτηµα περισσότε-
ρο απασχολεί τους δηµοσιολογούντες, πα-
ρά τον ΣΥΡΙΖΑ, που ζει  σε µια παράπλευ-
ρη πραγµατικότητα. 

Φλερτάρει µειοψηφίες
Υπάκουος στα κελεύσµατα του πολιτικού 
DNA του, ο κ. Τσίπρας φλερτάρει συνεχώς 
µε  µειοψηφίες, αντιεµβολιαστές, πουτινι-
στές, φιλοκουφοντινιστές, καταληψίες... 

Ανέχεται τη βία στα πανεπιστήµια, 
τάσσεται  εναντίον της  πανεπιστηµιακής 
αστυνοµίας και στηρίζει έµµεσα εγκλη-
µατικές σπείρες που έχουν καταλάβει 
φοιτητικές εστίες και διώχνουν φοιτη-
τές. Ενδεικτική είναι η δήλωση του ∆η-
µήτρη Τζανακόπουλου, που χαρακτήρι-
σε την αστυνοµική επιχείρηση κατά των 
εγκληµατιών Αλβανών στη φοιτητική 
εστία, ως «επιχείρηση αυταρχισµού και 
κατατροµοκράτησης».  

Αυτή η εµµονή σε παρηκµασµένες ιδέ-
ες, όπως ο ψευτοδιεθνισµός, τον οδήγη-

σαν να ανοίξει τα σύνορα ο 2015, για να 
περάσουν οι δυστυχισµένοι του κόσµου 
στην Ελλάδα, που αιµορραγούσε οικονο-
µικά και να δηλώσει διεθνώς πως «δεν 
υπάρχουν θαλάσσια σύνορα».

«Όχι σε όλα»
 Η αντιπολίτευση του «όχι σε όλα» στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη τον οδήγησε σε  θέ-

σεις  που αν εφαρµόζονταν θα είχαν φέρει 
σε πολύ δύσκολη κατάσταση τη χώρα,  κα-
θώς καταψήφισε την αµυντική συνεργασία 
µε τη Γαλλία, τη στρατιωτική µε τις ΗΠΑ- 
που ο ίδιος είχε προωθήσει- και είπε «όχι» 
στους εξοπλισµούς της χώρας.

 Ευτυχώς για την Ελλάδα -γιατί τότε η 
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ απλά παρακολουθού-
σε-  ο Ερντογάν αισθανόµενος «σούπερ» 
ηγέτης, έκανε το µεγαλύτερο σφάλµα της 
ιστορίας του. Αγόρασε τους S-400 από τη 
Ρωσία και έχασε τη µεγαλύτερη στρατιωτι-
κή παραγγελία σε παγκόσµιο επίπεδο, την 
αγορά και συµπαραγωγή µε τις ΗΠΑ, 100 
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Οι πολύ απλοί λόγοι που ο Τσίπρας αδυνατεί 
να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη 

ΟΤΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ 
ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ...

Μέγαρο Μαξίµου ώρα 2 το πρωί:  Θερµό επεισόδιο
είναι σε εξέλιξη στο Αιγαίο. Ποιός θα θέλατε

να σηκώσει το ακουστικό; Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας;



µαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς, 
των F-35 , που θα αλώνιζε τώρα στο Αιγαίο.  

  
Χωρίς σχέδιο και όραµα
 Όµως δεν είναι µόνο οι λαθεµένες για τη 
σύγχρονη εποχή και για τις τροµακτικές 
γεωπολιτικές αλλαγές,  θέσεις του κ. Τσί-
πρα. Είναι και το γεγονός πως δεν µπό-
ρεσε να ανανεώσει το κόµµα του, µετά 
την ήττα του 2019. ∆εν άντεξε την «οδύ-
νη» µιας ειλικρινούς αυτοκριτικής για να 
διορθώσει τα λάθη, να δει κατάµατα τη 
νέα πραγµατικότητα και την ανάγκη να 
αλλάξει και να προσαρµοστεί.  Η φρά-

ση «όποιος δεν προσαρµόζεται πεθαίνει» 
,δεν άρεσε όταν την είπε αχρείαστα, ο κ. 
Πέτσας, αλλά ταιριάζει απόλυτα στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. 

Το αποτέλεσµα  αποτυπώνεται  στις 
έρευνες της κοινής γνώµης του Σεπτεµ-
βρίου και όχι µόνο. Αντί να πέσει η κυ-
βέρνηση από τη «ντροπή» της, για την 
υπόθεση της υποκλοπής του κ. Ανδρου-
λάκη, όπως ζητούσε και ανέµενε ο κ.  Τσί-
πρας, ενίσχυσε τα ποσοστά της! 

Πάλι λάθος η πολιτική Τσίπρα. Τα 
έδωσε όλα για µια υπόθεση που δεν απα-
σχόλησε ιδιαίτερα  τον ελληνικό λαό και 

η κυριαρχία Μητσοτάκη που θέλησε να 
πλήξει, δεν τέθηκε υπό αµφισβήτηση. 

Ακατανόητες συµπεριφορές 
Οι ακατανόητες συµπεριφορές της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης, αποτελούν ένα 
από τα στοιχεία που ο κ Μητσοτάκης και 
η κυβέρνηση του αντέχει τρία και πλέον 
χρόνια τώρα, σ’ αυτές ες τις αλλεπάλλη-
λες κρίσεις.

 Αυτές οι εµφανείς διαφορές µεταξύ 
των δύο αρχηγών, καθορίζουν και την υπε-
ροχή του κ. Μητσοτάκη, στην κοινωνία. Κι 
αν ο κ. Τσίπρας δεν µπορέσει να ανταπο-
κριθεί στη νέα εποχή, να εκσυγχρονίσει το 
κόµµα του, να αποκτήσει ρεαλιστικό σχέ-
διο για τη χώρα, θα υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ µια 
νέα ήττα στις προσεχείς διπλές εκλογές ή 
αν χρειαστεί τριπλές...
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Γράφει ο: Ανδρέας Κωνσταντάτος

Υπάκουος στα κελεύσµατα του 
πολιτικού DNA του, ο πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει 
συνεχώς µε  µειοψηφίες, 

αντιεµβολιαστές, πουτινιστές, 
φιλοκουφοντινιστές, 

καταληψίες... Ανέχεται τη βία 
στα πανεπιστήµια, τάσσεται  

εναντίον της  πανεπιστηµιακής 
αστυνοµίας και στηρίζει 

έµµεσα εγκληµατικές σπείρες 
που έχουν καταλάβει φοιτητικές 

εστίες και διώχνουν φοιτητές

µαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς, 
των F-35 , που θα αλώνιζε τώρα στο Αιγαίο.  



Ο
ΣΥΡΙΖΑ ενοχλείται κά-
θε φορά που βλέπει δη-
µοσκοπήσεις, είτε σε 
κανάλια προβάλλονται 

είτε σε εφηµερίδες δηµοσιεύονται. 
Και όταν δεν τις καταγγέλλει ευθέ-
ως ως προϊόν συναλλαγής (που το 
κάνει συχνότατα) προτιµά να ξεπερ-
νά την πρόθεση ψήφου και να επι-
κεντρώνει την προσοχή του στα λε-
γόµενα ποιοτικά στοιχεία. Αυτά τα 
«ποιοτικά» πάντα κάτι του λένε, κά-
τι αποκαλύπτουν, κάτι προαναγ-
γέλλουν για το µέλλον, που κατά 
την εκτίµηση τους είναι πάντα τρο-
µερά αρνητικά για την κυβέρνηση 
και ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα για τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που αυτό κρατάει 
πια από τον Φεβρουάριο του 2016, 

όταν για πρώτη φορά η Ν∆ βγήκε 
µπροστά στις µετρήσεις της κοινής 
γνώµης.

Μιλάµε για εξίµισι χρόνια πια, 
ένα τεράστιο χρονικό διάστηµα, 
πρωτοφανές όχι µόνο για την Ελλά-
δα αλλά και για ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Τα πάντα άλλαξαν στην χώ-
ρα µας και στον κόσµο από το 2016, 
εκτός από την πολιτική κυριαρχία 
Μητσοτάκη που µπορεί να αυξοµει-
ώνεται οριακά, ποτέ όµως δεν απει-
λήθηκε στα σοβαρά. Τα αρνητικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που πάντα 
διέκρινε (ή κατασκεύαζε µέσα στο 
µυαλό του) ο ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν µε-
τουσιώθηκαν σε ποσοτικά. Παρά τα 
ζόρια µέσα στα οποία συχνά βρέθη-
καν ο πρωθυπουργός και η κυβέρ-

νηση, ποτέ δεν φάνηκε να επηρεάζο-
νται κρίσιµοι ποσοτικοί δείκτες σαν 
την πρόθεση ψήφου, την καταλληλό-
τητα του πρωθυπουργού ή την παρά-
σταση νίκης. 

Συνδυασµός ερωτηµάτων 
Αυτοί όµως είναι οι δείκτες που 

αποκαλύπτουν τις πραγµατικές πολι-
τικές µεταβολές στο εκλογικό σώµα, 
όλοι οι άλλοι επιδέχονται ερµηνεί-
ες και συνδυασµούς πολυποίκιλους. 
Το γεγονός δηλαδή ότι ο κόσµος έχει 
µέγιστη ανησυχία για τις τιµές του 
ρεύµατος και για την ακρίβεια γενι-
κότερα, δηµοσκοπικούς δείκτες που 
ο ΣΥΡΙΖΑ κραδαίνει θριαµβευτικά, 
δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι θα κα-
ταψηφίσει και την κυβέρνηση γι αυ-
τούς τους λόγους. Πρέπει να συνδυ-
αστούν µε κάποιο άλλο ερώτηµα για 
να βγάλουν νόηµα. Ας πούµε, «ποιο 
κόµµα θεωρείτε ικανότερο να αντι-
µετωπίσει την ενεργειακή κρίση». Αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στο δεύτερο 
ερώτηµα, τότε προφανώς η ανησυ-
χία για την τιµή του ρεύµατος θα µε-
τουσιωθεί σε αντικυβερνητική ψή-
φο. Αν όµως η Ν∆ προηγείται στην 
γενικότερη ικανότητα, τότε η ανησυ-
χία παραµένει απλώς στο επίπεδο 
της αδιέξοδης µουρµούρας.

Μετά τις υποκλοπές 
Τα γράφω αυτά, διότι µετά την 

∆ΕΘ γίναµε µάρτυρες µιας εκ νέ-
ου αντιστροφής των δηµοσκοπικών 
δεδοµένων που κανένας δεν µπο-
ρούσε να προβλέψει. Μετά από δυο 
φρικαλέους για την κυβέρνηση µή-
νες, κατά την διάρκεια των οποίων 
σύσσωµη η αντιπολίτευση και ικανό 
κοµµάτι της κοινωνίας την σφυρο-
κοπούσαν για τις υποκλοπές, ο Μη-
τσοτάκης βγήκε πάλι ξαφνικά µπρο-
στά. Λες και δεν τον άγγιξε διόλου η 
υπόθεση Ανδρουλάκη. Τα ποσοστά 
του σε απανωτές φθινοπωρινές δη-
µοσκοπήσεις καρφώθηκαν στο 33-
34%, γεγονός που του δίνει µεγάλες 
ελπίδες να χτυπήσει αυτοδυναµία 
στην επαναληπτική εκλογή. Οι ανα-
λυτές ερίζουν για το που οφείλεται 
αυτό.

Ποια είναι η αλήθεια 
Κάποιοι θεωρούν ότι βρίσκεται εν 
ισχύ ο πάγιος µεταπολιτευτικός κα-
νόνας που λέει ότι οι Έλληνες δίνουν 
πάντα δυο ευκαιρίες σ’ αυτόν που 
εκλέγουν. Μόνο την έκρυθµη περί-
οδο των µνηµονίων δεν έγινε αυτό, 
αλλιώς όλοι οι εκλεγµένοι πρωθυ-
πουργοί είχαν δυο θητείες. Κάποιοι 
λένε ότι ο Μητσοτάκης παραµένει 
κυρίαρχος αν και πολιτικά τραυµατι-
σµένος, διότι δεν έχει αντίπαλο. Ότι 
ο κόσµος καταφεύγει πάλι υποχρε-

ωτικά σ’ αυτόν ελλείψει αξιόπιστης 
εναλλακτικής πρότασης. Η αλήθεια 
είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει απο-
τύχει οικτρά να αποκαθαρθεί από τις 
αµαρτίες της διακυβέρνησης του και 
ακόµα πιο οικτρά στο να παρουσιά-
σει µια αξιόπιστη καινούρια οµάδα 
εξουσίας.

Άλλοι δίνουν µεγαλύτερη έµφα-
ση στην οικονοµία, εξηγώντας ότι ο 
Μητσοτάκης έχει µοιράσει υπερβο-
λικά πολύ χρήµα για να µην έχει το 
πάνω χέρι στο σκηνικό. Παρά την 
αδιάκοπη ελληνική µουρµούρα και 
παρά την ενεργειακή κρίση που µα-
στίζει την κοινωνία µας, κανένας λο-
γικός άνθρωπος δεν µπορεί να αµ-
φισβητήσει ότι ο Μητσοτάκης βρήκε 
χρήµα και το µοίρασε. Από πού το 
βρήκε; Μα από την οικονοµική του 
πολιτική, που άνοιξε την χώρα στις 
επενδύσεις και απορρόφησε όσο πε-
ρισσότερο ευρωπαϊκό χρήµα µπο-

Η αντιστροφή  
των δημοσκοπικών ποσοστών 

και η ερμηνεία τους 
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Με επτά και οκτώ µονάδες διαφορά από τον 
δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, λίγους µήνες πριν τις εκλογές, 
κανένας νουνεχής άνθρωπος δεν πιστεύει 
ότι θα υπάρξει ανατροπή. Κι αφού ο Τσίπρας 
κονιορτοποίησε την απλή αναλογική που ο ίδιος 
θέσπισε, δεσµευόµενος ότι δεν σκοπεύει να 
φτιάξει κυβέρνηση ήττας µε τους δευτερο-τριτο-
τέταρτους, η νέα πρωθυπουργία του Κυριάκου 
είναι νοµοτελειακή. Ε, αυτό εκφράζουν και οι 
δηµοσκοπήσεις

Τα πάντα άλλαξαν στην χώρα µας και στον κόσµο από το 2016, 
εκτός από την πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη που µπορεί 

να αυξοµειώνεται οριακά, ποτέ όµως δεν απειλήθηκε στα σοβαρά

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:



ρούσε. Ο Έλληνας βέβαια πάντα θέ-
λει παραπάνω, όµως στο πίσω µέρος 
του µυαλού του διατηρεί την στοιχει-
ώδη ικανότητα να καταλάβει ότι αυτή 
η κυβέρνηση µέσα σε συνθήκες πα-
γκόσµιας κρίσης βρίσκει τρόπους να 
αντιδρά και να βοηθά. 

Αδιαµφισβήτητη 
πραγµατικότητα
Ο συνδυασµός όλων αυτών, που 
ασφαλώς σηκώνουν πολλές αντιρ-
ρήσεις πλην περιγράφουν σαφώς µια 
αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα, κα-
ταλήγουν σε µια χρόνια πολιτική ηγε-
µονία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με 
επτά και οκτώ µονάδες διαφορά από 
τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, λίγους µήνες 
πριν τις εκλογές, κανένας νουνεχής 
άνθρωπος δεν πιστεύει ότι θα υπάρ-
ξει ανατροπή. Κι αφού ο Τσίπρας κο-
νιορτοποίησε την απλή αναλογική 
που ο ίδιος θέσπισε, δεσµευόµενος 

ότι δεν σκοπεύει να φτιάξει κυβέρνη-
ση ήττας µε τους δευτερο-τριτο-τέταρ-
τους, η νέα πρωθυπουργία του Κυ-
ριάκου είναι νοµοτελειακή. Ε, αυτό 
εκφράζουν και οι δηµοσκοπήσεις που 
βλέπουµε αυτό τον καιρό. 

Καθηλωµένος ο 
Ανδρουλάκης 
Αυτός που φαίνεται να βγαίνει τελεί-
ως εκτός κάδρου είναι ο Νίκος Αν-
δρουλάκης. Με την καθήλωση του 
ποσοστού του σ’ ένα 10-12% και µε 
την σκληρά ουδέτερη γραµµή του 
απέναντι στα δυο κυρίαρχα πολιτικά 
µας πρόσωπα, µοιάζει µάλλον ανίκα-
νος να παίξει κάποιον ουσιώδη ρό-
λο. Ίσα-ίσα που στρώνει µόνος του το 
χαλί για να κατηγορηθεί ως υπαίτιος 
µιας πιθανής ακυβερνησίας, πράγµα 
που λογικά θα τον συρρικνώσει δρα-
µατικά στην επαναληπτική εκλογή. 
Μοιάζει να µην το καταλαβαίνει, εν-

δεχοµένως διότι πίστεψε ότι η υπό-
θεση των υποκλοπών θα του έδινε 
τους πόντους που χρειάζεται για να 
παίξει σοβαρά στο πολιτικό γήπε-
δο. Αντί γι αυτό, οι παρακολουθή-
σεις έφεραν απλώς πολύ νωρίτερα 
την πόλωση στο σκηνικό, η οποία εκ-
φράστηκε µε την ενίσχυση των δύο 
ισχυρών και την αποδυνάµωση του 
τρίτου, παρά το γεγονός ότι αυτός ο 
τρίτος ήταν ο πρωταγωνιστής και το 
θύµα της ιστορίας.

Η παράµετρος 
ελληνοτουρκικά 
Άφησα τελευταία την πιο σοβαρή 
ίσως παράµετρο. Τα ελληνοτουρκι-
κά, που µέρα µε την µέρα οξύνονται 
σε πρωτοφανές επίπεδο. ∆εν θα εί-
ναι υπερβολή αν πούµε ότι ο ελληνι-
κός λαός έχει αρχίσει να τροµοκρα-
τείται απ’ αυτά που κάνει ο Ερντογάν, 
όχι διότι πιστεύει ότι η χώρα δεν µπο-

ρεί να τα βγάλει πέρα µαζί του, αλ-
λά διότι ξέρει πως µια σύγκρουση µε 
την Τουρκία θα µας γυρίσει πολλά 
χρόνια πίσω. Φυσικά, όλοι οι Έλλη-
νες στέκονται στο πλευρό της πολιτι-
κής και στρατιωτικής ηγεσίας και δεν 
θα βρεθεί ούτε ένας να υποστηρίξει 
υποχωρητική πολιτική έναντι του 
σουλτάνου, όλη αυτή η ανακατωσού-
ρα όµως επηρεάζει σαφώς και την 
εσωτερική πολιτική σκηνή. Είναι κα-
νόνας ότι σε περιόδους εθνικής κρί-
σης, ο λαός στηρίζει την ηγεσία που 
έχει και διστάζει να προχωρήσει σε 
αµφίβολης αξιοπιστίας πολιτικά πει-
ράµατα που ενδέχεται να αποδει-
χθούν καταστροφικά για τα εθνικά 
ζητήµατα.

Ο Μητσοτάκης δεν θέλει τέτοιες 
εξελίξεις, διότι ένα θερµό επεισόδιο 
ή µια γενικότερη σύγκρουση δεν 
έχουν ποτέ προδιαγεγραµµένα απο-
τελέσµατα. Θα προτιµούσε να κριθεί 
στην οικονοµία και στις µεταρρυθµί-
σεις, παρά σε µια άδηλου τέλους σύ-
γκρουση στο Αιγαίο. Παρά ταύτα, θα 
κάνει το εθνικό του καθήκον και προ-
φανώς θα εισπράξει ευχαρίστως και 
τα εκλογικά ευεργετήµατα µιας τέ-
τοιας παρατεταµένης κρίσης και του 
φόβου που έχει ενσπείρει στην ελ-
ληνική κοινωνία. Στο τέλος-τέλος, ο 
Μητσοτάκης θα δικαιούται να πει ότι 
αν η χώρα πάει σε ακυβερνησία, ο 
Ερντογάν θα το θεωρήσει ευκαιρία 
για µια σκληρή κίνηση. Θα δικαιού-
ται να το πει στον ελληνικό λαό, διό-
τι είναι αλήθεια.  
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενδεχοµένως διότι πίστεψε ότι η υπόθεση των 
υποκλοπών θα του έδινε τους πόντους που χρειάζεται για να παίξει σοβαρά 
στο πολιτικό γήπεδο. Αντί γι αυτό, οι παρακολουθήσεις έφεραν απλώς πολύ 
νωρίτερα την πόλωση ανάµεσα σε Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτιµά 
να ξεπερνά την 
πρόθεση ψήφου και 
να επικεντρώνει την 
προσοχή του στα 
λεγόµενα ποιοτικά 
στοιχεία. Αυτά τα 
«ποιοτικά» πάντα 
κάτι του λένε, κάτι 
αποκαλύπτουν, κάτι 
προαναγγέλλουν 
για το µέλλον. Τα 
αρνητικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που 
πάντα διέκρινε (ή 
κατασκεύαζε µέσα στο 
µυαλό του) ποτέ δεν 
µετουσιώθηκαν σε 
ποσοτικά

Η αλήθεια είναι ότι 
ο Αλέξης Τσίπρας 
έχει αποτύχει οικτρά 
να αποκαθαρθεί 
από τις αµαρτίες της 
διακυβέρνησης του και 
ακόµα πιο οικτρά στο 
να παρουσιάσει µια 
αξιόπιστη καινούρια 
οµάδα εξουσίας



Μ 
εγάλο ενδιαφέρον θα 
έχουν οι κινήσεις του 
Ανδρέα Λοβέρδου, ο 
οποίος δεν συµφωνεί 

σε πολλά θέµατα µε την τακτική του 
Νίκου Ανδρουλάκη και διαφοροποι-
είται, προκαλώντας εκνευρισµό στη 
Χαριλάου Τρικούπη. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι ιδιαί-
τερα προβληµατισµένος µε την τα-
κτική που ακολουθεί ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, ο οποίος έχει κόψει 
κάθε ενδεχόµενο συνεργασίας µε 
τη Νέα ∆ηµοκρατία και τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, αφήνοντας  παρά-
θυρο συνεργασίας µε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
παρά το ότι λέει ότι δεν πρόκειται να 
συµπορευτεί µε την Πρώτη Φορά 
Αριστερά.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος αναµέ-
νεται να εντείνει τις επόµενες µέρες 
την κριτική του προς την ηγεσία του 
κόµµατος, χωρίς όµως, να αµφισβη-
τεί ευθέως την ηγεσία, ούτε να δια-
κινδυνεύσει µε… διαγραφή από το 
κόµµα

Ενδιαφέρουσα ήταν η θέση που 
εξέφρασε µέσα στην εβδοµάδα, 
όταν κλήθηκε να σχολίασε τις προ-
κλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευ-
ση του ΟΗΕ. Ο κ. Λοβέρδος, µε το 
θάρρος της γνώµης του που τον δι-
ακρίνει, φάνηκε να συµπαρατάσσε-
ται πλήρως µε τη Νέα ∆ηµοκρατία 
για την fake υπόθεση των 38 προ-
σφύγων που υποτίθεται εγκλωβί-
στηκαν στη νησίδα του Έβρου. Μά-
λιστα, αµφισβήτησε και τον θάνατο 
της 5χρονης Μαρίας, παρά το ότι το 
ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής – προ-
σπαθώντας να µην γίνει «ουρά» του 
Τσίπρα- έχει φέρει το θέµα των 38 

προσφύγων και του θανάτου του 
παιδιού στη Βουλή, από τις 16 Αυ-
γούστου.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος µίλησε 
για «συµπαραστάτες του Ερντογάν 
στην Ελλάδα», αφήνοντας να εν-
νοηθεί ότι πρόκειται για κόµµατα. 
Όπως είπε συγκεκριµένα αναφερό-
µενος στον Τούρκο πρόεδρο: «Έστη-
σε την προβοκάτσια µε τα fake news, 
µε τους 38 ανθρώπους στην τάχα ελ-
ληνική νησίδα, το παιδάκι που πέ-
θανε αλλά δεν πέθανε, και δυστυ-
χώς βρήκε και συµπαραστάτες στην 
Ελλάδα».

Και συνέχισε: «∆υστυχώς έχει 
και συµπαραστάτες στην Ελλάδα, 
και πρέπει να το ξανασκεφτούν αυ-
τοί, ακούσιους, δεν λέω ότι το κά-
νουν επίτηδες, και τώρα το πάει 
παραπέρα. Αυτό που έκανε (σ.σ. 
ο Ερντογάν) κι αυτό που έδειξε, το 

έχω δει στην Τουρκία, τότε που έγι-
ναν τα επεισόδια µε τον Ακάρ».

Mάλιστα, µετά τις δηλώσεις του 
στον Σκάι, ακολούθησε γραπτή ανα-
κοίνωση του Ανδρέα Λοβέρδου, 
από την οποία λείπει η λέξη «ακού-
σιοι» και η οποία έλεγε τα εξής:

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν κλιµά-
κωσε κατά κυριολεξία µε την επίθε-
ση κατά της Ελλάδας από το βήµα 
του ΟΗΕ. Εδώ και µήνες αναφέρο-
µαι στην πιθανότητα να επιδοθεί σε 
υβριδικό πόλεµο. Μετά την προβο-
κάτσια που έκανε µε τα fake news 
στον Έβρο, που δυστυχώς βρήκε συ-
µπαραστάτες και στην Ελλάδα, πήγε 
στον ΟΗΕ, έντυσε µε φωτογραφίες 
τα fake news του και επιτέθηκε χυ-
δαία. Η καταδίκη αυτής της επίθεσης 
είναι απερίφραστη. Ο Πρόεδρος 
Ερντογάν βρίσκεται εκτός πλαισί-
ου και δεν θα σταµατήσει εκεί. ∆εν 

θα τον αφήσουµε να το τολµήσει. Η 
εθνική ενότητα είναι δεδοµένη»

«Η χώρα δεν µπορεί
να µείνει στον αέρα»
Μόλις πριν λίγες ηµέρες, επίσης, 
έθεσε τον πήχη των εκλογών µε δι-
πλάσιο ποσοστό από αυτό που πή-
ρε η αείµνηστος Φώφη Γεννηµατά, 
δηλαδή στο 16-18%! «Ο στόχος µας 
πρέπει να είναι πολύ πάνω από το 
8%, να είναι υπερδιπλάσιο το ποσο-
στό από το 2019. Τα έχω πει καθα-
ρά αυτά», είπε. Μιλώντας, πάλι  στην 
ΕΡΤ και ερωτηθείς για το αν µπορεί 
να σχηµατιστεί κυβέρνηση από την 
πρώτη Κυριακή µε απλή αναλογική, 
σηµείωσε ανάµεσα σε άλλα: «Κυ-
βέρνηση µε όλα τα κόµµατα είναι 
διάλυση της χώρας µας. Έχω ζήσει 
επανειληµµένα τέτοιου είδους κατα-
στάσεις, γιατί θυµάµαι και πράγµα-

τα όταν δεν ήµουν πολιτικός», για να 
προσθέσει πως «η χώρα δεν µπορεί 
να µείνει στον αέρα. Από εκεί και πέ-
ρα τα πράγµατα θα τα λέµε σωστά, 
όταν προκηρυχθούν εκλογές». 

«Ο Τσίπρας λέει
ψέµατα, όπως αναπνέει»
Αναφορικά µε τα σενάρια συνερ-
γασίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, εί-
πε µεταξύ άλλων: «Ο κ. Τσίπρας 
επιµένει να λέει πράγµατα µε τα 
οποία δεν µπορούµε να συνεν-
νοηθούµε». Ο κύριος Λοβέρδος 
συνέχισε να είναι αιχµηρός απέ-
ναντι στο νυν αρχηγό της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης, σηµειώ-
νοντας: «Ο Τσίπρας λέει ψέµατα, 
όπως αναπνέει, αλλά όταν λέει 
κάτι σωστό δεν µπορείς να το αρ-
νείσαι. Τώρα λέει ότι µε τα “δευτε-
ρότριτα κόµµατα” δεν θα κάνουµε 
κυβέρνηση», για να καταλήξει µε 
την αποστροφή «πώς µπορούµε να 
συνεργαστούµε;».

 Οι γνωρίζοντες, πάντως, επιµέ-
νουν πως είναι αδύνατον ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος και οι συµπαθούντες 
προς αυτός βουλευτές, να επιτρέ-
ψουν συνεργασία του ΠΑΣΟΚ µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αν δεν κατορθώ-
σουν να την επιτρέψουν, οι ίδιοι δεν 
θα συµµετέχουν σε αυτή.

Πως θα κινηθεί 
Προς την κατεύθυνση αυτή, µε την 
τακτική «µια στο καρφί και µια στο 
πέταλο» αναµένεται να κινηθεί και 
το επόµενο διάστηµα ο Ανδρέας Λο-
βέρδος, αναλόγως και των εξελίξε-
ων που θα υπάρχουν. Τις κινήσεις 
Λοβέρδου γνωρίζει ο Νίκος Αν-
δρουλάκης, µε τις σχέσεις µάλιστα 
των δυο ανδρών να είναι… πολικές.

«Αυτός είναι ο πήχης, πήδα τον»
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Ο Ανδρέας Λοβέρδος, υπενθύµισε ότι αν ήταν αυτός 
στο τιµόνι του ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά θα ήταν 16%-17%,

οπότε το ίδιο ισχύει και για τον Νίκο Ανδρουλάκη 
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Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι γερμανικές επιχειρήσεις 
«ψηφίζουν» Ελλάδα

εντός Ευρώπης ξεκίνησε µε την πανδη-
µία του κορωνοϊού, διευκρίνισε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης, αλλά η ενεργειακή κρί-
ση της δίνει πολύ µεγάλη ώθηση, καθώς 
τώρα πλέον κάτι τέτοιο έχει και οικονο-
µικό νόηµα. 

Μιλώντας στους δηµοσιογράφους,  
ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης σηµείωσε ακόµη 
ότι κατά τις επαφές του µε εκπροσώπους 
τόσο της Κεντρικής Ένωσης Εµπορικών 
και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων της 
Γερµανίας (DIHK) όσο και της Ένωσης 
της Γερµανικής Βιοµηχανίας (BDI), δια-
πίστωσε το µεγάλο ενδιαφέρον των γερ-
µανών επιχειρηµατιών για επαναπατρι-
σµό βιοµηχανικών µονάδων από την 
Ασία στην Ευρώπη. «Σκέφτονται να µε-
ταφέρουν τα εργοστάσιά τους σε άλλες 
χώρες», δήλωσε ο υπουργός και τόνισε 
ότι «είναι εξαιρετικά ρεαλιστικό η Ελλά-
δα να πάρει µερικά από αυτά», ενώ ανέ-
φερε ότι εξήγησε στους συνοµιλητές 
του, µεταξύ άλλων, τις δυνατότητες χο-
ρήγησης χαµηλότοκων δανείων από το 
Ταµείο Ανάκαµψης. Στο πλαίσιο της δι-
ερεύνησης της προοπτικής τέτοιων επεν-
δύσεων, η DIHK δεσµεύθηκε να διορ-
γανώσει επισκέψεις, τόσο του υπουργού 
όσο και εκπροσώπων των υπουργείων 
Εξωτερικών και Ανάπτυξης, σε γερµα-
νικά κρατίδια προκειµένου να γίνουν 
απευθείας επαφές µε ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις. Έδωσε δε χρονικό ορίζο-
ντα 18 µηνών για αυτές τις επενδύσεις.

Σύµφωνα µε τον κ. Γεωργιάδη, ιδι-
αίτερα ελκυστικό στοιχείο της Ελλάδας 
είναι η ταχεία πρόοδος στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, κά-
τι που εκτιµούν ιδιαίτερα οι γερµανικές 
επιχειρήσεις, αλλά έχει πλέον εµπεδω-
θεί και ότι «η Ελλάδα έχει αλλάξει σε-
λίδα», πρόσθεσε ο υπουργός και ανέ-
φερε ότι το ενδιαφέρον της γερµανικής 
πλευράς εστιάστηκε αφενός στην ταχύ-
τητα µε την οποία συντελείται η ψηφια-
κή µετάβαση και αφετέρου στους υψη-
λούς ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας.

Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της 
Ελλάδας να ανταποκριθεί σε ενδεχό-
µενη αύξηση των ξένων επενδύσεων, 
ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε το γεγο-
νός ότι φέτος η Ελλάδα θα επιτύχει ιστο-
ρικό ρεκόρ επενδύσεων, αλλά και την 
εξέλιξη των ΑΠΕ. Όπως ανέφερε ενδει-
κτικά, ο στόχος για 20 GW το 2030 θα 
επιτευχθεί ήδη το 2024 και χωρίς εκπτώ-
σεις σε περιβαλλοντική ευαισθησία. «Το 
µέλλον της Ελλάδας είναι να γίνει εξα-
γωγέας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στην Ευρώπη», υπογράµµισε ο κ. Γεωρ-
γιάδης και εξήγησε ότι κάτι τέτοιο θα δώ-
σει και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
βιοµηχανία - µε φθηνότερο ρεύµα - αλ-
λά και ώθηση στον τουρισµό.

Η 
Ελλάδα αποτελεί πλέ-
ον έναν πολύ ελκυστικό 
επενδυτικό προορισµό 
για τις γερµανικές επιχει-

ρήσεις, λόγω κυρίως της προόδου που 
έχει σηµειώσει στην παραγωγή ανανε-
ώσιµων πηγών ενέργειας, υποστηρίζει ο 
υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του 
για το θετικό κλίµα που συνάντησε κατά 
τις επαφές του µε εκπροσώπους της επι-
χειρηµατικής κοινότητας της Γερµανίας, 
σε µια επίσκεψη, την οποία περιέγραψε 
και ως «θεραπεία της ζηµιάς που υπέστη-
σαν οι ελληνογερµανικές σχέσεις την πε-
ρασµένη δεκαετία».

«Το κλίµα για την Ελλάδα έχει αλλά-
ξει, οι εκπρόσωποι της επιχειρηµατικής 
κοινότητας που συνάντησα εξέφρασαν 
τον θαυµασµό τους για τα επιτεύγµατα 
της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία 
τρία χρόνια και φαίνεται ότι υπάρχει 
µια πολύ µεγάλη διάθεση για να αρχί-
σουν πλέον να γίνονται πολλές επενδύ-
σεις», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης και δια-
βεβαίωσε ότι τους επόµενους µήνες οι 
δύο πλευρές θα συνεργαστούν εντατι-
κά προκειµένου το θετικό κλίµα να γίνει 
και πράξη. «Είµαι πολύ πιο ικανοποιη-
µένος από ό,τι όταν πήγαινα στο Βερο-
λίνο. Πήγαινα έχοντας στο νου περίπου 
το 1/3 από αυτά που συνάντησα», είπε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης. 

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά µε 
το εάν η κρίση δίνει στην Ελλάδα και ευ-
καιρίες, ο κ. Γεωργιάδης επισήµανε ότι η 
τρέχουσα κρίση ωθεί τη γερµανική οικο-
νοµία να αναζητήσει νέους τρόπους και 
τόπους παραγωγής «και η Ελλάδα - µε 
την πρόοδο που έχει σηµειώσει στην πα-
ραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργει-
ας, η οποία τους ενδιαφέρει πάρα πολύ 
- , αποτελεί πλέον για αυτούς έναν πο-
λύ ελκυστικό επενδυτικό προορισµό». 
Η τάση µεταφοράς των εργοστασίων 

«Η χώρα µας αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισµό γιατί η τρέχουσα κρίση ωθεί 
τη γερµανική οικονοµία να αναζητήσει νέους τρόπους και τόπους παραγωγής»

«Οι επιχειρηματίες 
σκέφτονται 

επαναπατρισμό 
βιομηχανικών μονάδων 

από την Ασία στην 
Ευρώπη και είναι 

εξαιρετικά ρεαλιστικό η 
Ελλάδα να πάρει μερικά 

από αυτά»

Την επίσκεψή του, ο 
υπουργός στη Γερμανία 

την περιέγραψε και 
ως «θεραπεία της 

ζημιάς που υπέστησαν 
οι ελληνογερμανικές 

σχέσεις την περασμένη 
δεκαετία»

«Στον Σύνδεσµο Γερµανών 
Βιοµηχάνων είχαµε µία εξαιρετικά 
εποικοδοµητική συζήτηση. Η 
εικόνα της Ελλάδος έχει απολύτως 
αλλάξει και πιστεύω ειλικρινά 
ότι θα καταφέρουµε να έλθουν 
επενδύσεις στην Βιοµηχανία από 
την Γερµανία στην Ελλάδα»

Με τον 
Σεβασµιώτατο 
Μητροπολίτη 
Γερµανίας και 
Κεντρικής Ευρώπης 
κ.κ. Αυγουστίνο 
και το Προεδρείο 
της Ελληνικής 
Κοινότητας 
Βερολίνου. «Η 
παρουσία στην 
Γερµανία δυναµώνει 
τους δεσµούς µας µε 
αυτή την σπουδαία 
χώρα», ανέφερε ο 
υπουργός 

Με βουλευτή του CDU Volkmar 
Klein στο Γερµανικό Κοινοβούλιο. 
«Τον ευχαριστώ για την διαχρονική 
του αγάπη για την Ελλάδα»
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ/

Η σηµασία του για
την Ελλάδα,
τη Βουλγαρία 
και τις άλλες 
γειτονικές χώρες

Σ
υµφ ων ία  τ ης  ∆ Ε Π Α 
Εµπορίας µε την γαλλική 
TotalEnergies για την προ-
µήθεια υγροποιηµένου φυ-

σικού αερίου (LNG) ανακοίνωσε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας σηµειώνοντας ότι αποτελεί κα-
θοριστικό βήµα για την ενεργειακή 
επάρκεια σε περίπτωση µείωσης ή και 
διακοπής της ροής φυσικού αερίου από 
τη Ρωσία.

   «Με την στρατηγική αυτή συµφω-
νία επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος που 
έθεσε η Κυβέρνηση για την ενεργειακή 
επάρκεια της χώρας και την σταδιακή 
απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσι-
κό αέριο. Η συµφωνία υλοποιείται ενό-
ψει ενός δύσκολου ενεργειακά χειµώ-
να για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι µόνο 
εξαιτίας του διεθνούς ράλι των τιµών 
αλλά και υπό τον φόβο διακοπών ηλε-
κτροδότησης και θέρµανσης σε όλη, 
σχεδόν, την ήπειρο», τονίζει το ΥΠΕΝ.

   Η συµφωνία προβλέπει την προ-
µήθεια LNG µε δύο πλοία µεταφοράς 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου ανά 
µήνα, συνολικού φορτίου που αντιστοι-
χεί σε 10 TWh για τους επόµενους πέ-
ντε µήνες, δηλαδή από τον Νοέµβριο 
2022 έως και τον Μάρτιο 2023.

   Η Ελλάδα θα προµηθεύεται το 
LNG µε τιµή αναφοράς διαφορετι-
κή από εκείνη του κόµβου TTF (που 
αποτελεί σήµερα την τιµή αναφοράς 
για την Ευρώπη), ο οποίος παρουσιά-
ζει έντονη µεταβλητότητα, ενώ διατη-
ρεί τη δυνατότητα να µην παραλάβει 
τα φορτία, εάν κριθεί ότι δεν µας είναι 
απαραίτητα, µε την καταβολή τέλους 
ακύρωσης.

   «Η συµφωνία αυτή επισφραγίζει 
τις συντονισµένες ενέργειες της Κυβέρ-
νησης µέσω του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και της ∆ΕΠΑ 
Εµπορίας, για την ενεργειακή θωρά-
κιση της χώρας. Με δεδοµένο ότι πε-
ρισσότερο από το 70% του εισαγόµενου 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα χρησι-
µοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, η 
απρόσκοπτη προµήθειά του, που δι-
ασφαλίστηκε µε µια σειρά συµφωνι-
ών, εγγυάται τη σταθερή κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας, ακό-
µη και µε µειωµένες προµήθειες από τη 
Ρωσία», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

   Επισηµαίνεται ότι, ήδη κατά το 
πρώτο εξάµηνο του 2022, η εξάρτηση 
της Ελλάδας από το ρωσικό φυσικό 
αέριο µειώθηκε αισθητά, καθώς το µε-
ρίδιό του επί των εισαγωγών φυσικού 
αερίου διαµορφώθηκε στο 34% (ένα-
ντι 45% το ίδιο διάστηµα πέρυσι). Πα-
ράλληλα, έχουν ενισχυθεί σηµαντικά 
οι εισαγωγές υγροποιηµένου φυσικού 
αερίου (αύξηση 50% σε ετήσια βάση). 
Οι εισαγωγές LNG από τη Ρεβυθού-
σα αντιστοιχούν στο 44% των συνολι-
κών εισαγωγών φυσικού αερίου, ένα-
ντι 31% τον περασµένο χρόνο.

   Μετά την υπογραφή της συµ-
φωνίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
κι Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκα-
νε την ακόλουθη δήλωση: «Η συµφω-
νία ∆ΕΠΑ Εµπορίας- TotalEnergies 

για την προµήθεια υγροποιηµένου φυ-
σικού αερίου κατά το διάστηµα Νοεµ-
βρίου 2022 - Μαρτίου 2023 αποτελεί 
καθοριστικό βήµα για την ενεργειακή 
επάρκεια της χώρας µας. ∆ιασφαλίζει 
ένα πρόσθετο ενεργειακό απόθεµα της 
τάξεως των 10TWh κατά την περίοδο 
του χειµώνα, το οποίο κάνει την Ελλά-
δα µια από τις ασφαλέστερες ενεργεια-
κά χώρες στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση 
θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής 
ενέργειας σε όλη τη χώρα, σε µια περί-
οδο οξύτατης ενεργειακής κρίσης που 
πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη».

   Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆Ε-
ΠΑ Εµπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, 
δήλωσε σχετικά: «Από την έναρξη της 
ενεργειακής κρίσης και αξιοποιώντας 
τον στρατηγικό της σχεδιασµό, η ∆Ε-
ΠΑ Εµπορίας, σε στενή συνεργασία 
µε την Kυβέρνηση και τον αρµόδιο 
Υπουργό κ. Σκρέκα, προχωρά σε κινή-
σεις και συµφωνίες, όπως αυτή µε τη 
γαλλική TotalEnergies που διασφαλί-
ζουν τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφο-
διασµό της χώρας».

IGB: Άδεια λειτουργίας
για το ελληνικό
τμήμα του αγωγού
Η σηµασία του για την Ελλάδα,  
τη Βουλγαρία και τις άλλες γειτονικές χώρες
Υπογράφηκε η Άδεια Λειτουργίας για το ελληνικό 
τµήµα του ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας-
Βουλγαρίας (IGB), όπως ανακοίνωσε η ∆ΕΠΑ.
Πρόκειται για το τελευταίο διοικητικό βήµα που 
επιτρέπει την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας του 
αγωγού από σήµερα Σάββατο 1η Οκτωβρίου.
Τα εκτελεστικά στελέχη της ICGB, Teodora Georgieva 
και George Satlas, υπογράµµισαν τη σηµασία του 
αγωγού IGB για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τις 
άλλες γειτονικές χώρες. Τόνισαν ότι ο αγωγός φυσικού 
αερίου IGB αποτελεί µια νέα οδό για τον ασφαλή 
εφοδιασµό µε φυσικό αέριο, η οποία θα εξασφαλίσει 
τη διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου και θα 
αυξήσει τον ανταγωνισµό στην αγορά.
"Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσοι συνέβαλαν 
στην επιτυχή κατασκευή και αδειοδότηση του IGB, 
επιτρέποντας την εµπορική έναρξη λειτουργίας του 
αγωγού την 1η Οκτωβρίου 2022, την επίσηµη, δηλαδή, 
έναρξη της νέας περιόδου θέρµανσης", δήλωσαν οι 
Georgieva και Satlas.
«Ο IGB θα συµβάλλει καθοριστικά στη αύξηση της 
ασφάλειας εφοδιασµού και στη διαφοροποίηση 
των πηγών φυσικού αερίου για τη Βουλγαρία 
και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Το έργο συνδέει τη Βουλγαρία µε τον 
Νότιο ∆ιάδροµο Φυσικού Αερίου και θα επιτρέψει 
την ασφαλή προµήθεια από διάφορες πηγές των 
χωρών της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένης της Μολδαβίας και της 
Ουκρανίας», τονίζει η ∆ΕΠΑ.
Ο Αγωγός IGB (διασυνδετήριος αγωγός φυσικού 
αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας) υλοποιείται από την 
κοινοπραξία ICGB AD, µε µετόχους την BEH EAD 
(50%) και την IGI Poseidon (50%) στην οποία 
συµµετέχουν ισοµερώς η ∆ΕΠΑ ∆ιεθνών Έργων και η 
ιταλική EDISON.
Το έργο αποτελείται από έναν αγωγό µήκους περίπου 
182 χλµ. (εκ των οποίων περίπου 31 χλµ. βρίσκονται 
εντός της ελληνικής επικράτειας), µε σηµείο εκκίνησης 
την Κοµοτηνή και κατάληξη στη Stara Zagora και 
µε δυνατότητα αντίστροφης ροής (reverse flow). 
Προβλέπεται επίσης η διασύνδεσή του µε τον αγωγό 
TAP. Ο αγωγός IGB έχει αρχική δυναµικότητα 3 
δισ. κυβ. µέτρα φυσικού αερίου (φ. α.) ετησίως, µε 
δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. µέτρα φ. α. 
ετησίως µε την κατασκευή Σταθµού Συµπίεσης.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΕ LNG 
από το ρωσικό αέριο
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Μ
ήνυµα εµβάθυνσης 
των διµερών σχέσε-
ων Ελλάδας- Ιαπω-
νίας και συναντίλη-

ψης στα ζητήµατα του ∆ικαίου της 
Θάλασσας έστειλε ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών Μιλτι-
άδης Βαρβιτσιώτης από το Τόκιο.

 Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης, 
ο οποίος εκπροσώπησε την ελλη-
νική κυβέρνηση στην κηδεία του 
πρώην πρωθυπουργού της Ιαπω-
νίας Σίνζο Άµπε, είχε συνάντηση 
µε τον οµόλογό του, αναπληρωτή 
υπουργό Εξωτερικών Kέντζι Για-
µάντα (Kenji Yamada), τον ανα-
πληρωτή υπουργό Υποδοµών, 
Μεταφορών και Τουρισµού Το-
σιρό Τογιόντα (Toshiro Toyoda), 
τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων της Βουλής Μι-
νόρου Κιούτσι (Minoru Kiuchi), 
αλλά και τον επιχειρηµατία Γιοϊτσί-
ρο Νακάο (Yoichiro Nakao), αντι-
πρόεδρο της Αεροπορικής εταιρίας 
ANA Holdings.

Στο επίκεντρο των συζητήσε-
ων, βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελί-
ξεις σχετικά µε τη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία που θέτει σε κίνδυ-
νο όχι µόνο την ασφάλεια της Ευ-
ρώπης αλλά και την παγκόσµια ει-
ρήνη και σταθερότητα. Για τον λόγο 
αυτό, όπως επισήµανε ο κ. Βαρβι-
τσιώτης, είναι αναγκαίο να εφαρ-
µόζονται από όλους οι κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της Τουρκίας. Οµοίως, 
πρόσθεσε, πρέπει να καταδικαστεί 
ανεπιφύλακτα ο αναθεωρητισµός 
και η προσπάθεια ανατροπής του 
υπάρχοντος συστήµατος ασφαλεί-
ας, που εκδηλώνεται στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου.

Νέο-οθωµανικό
όραµα Ερντογάν 
Ειδικότερα, γίνεται γνωστό πως ο 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών, αφού ενηµέρωσε τους συνο-
µιλητές του για τις προκλητικές και 
παράνοµες ενέργειες της Τουρκίας, 
εξήγησε ότι η εξωτερική της πολι-

τική εµπνέεται και ασκείται βάσει 
ενός αποσταθεροποιητικού ανα-
θεωρητικού νέο-οθωµανικού ορά-
µατος, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, 
που πορεύεται µε γνώµονα τον διά-
λογο, την ειρηνική επίλυση των δι-
αφορών, τις αρχές καλής γειτονίας 
και τον σεβασµό του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου, συµπεριλαµβανοµένου του 
∆ικαίου της Θάλασσας. Και υπο-
γράµµισε ότι αυτές είναι θεµελιώ-
δεις αρχές που η Ελλάδα µοιράζε-
ται µε την Ιαπωνία, «ένα κατεξοχήν 
φιλειρηνικό και νησιωτικό κράτος, 

που καλείται να αντιµετωπίσει πα-
ρόµοιες προκλήσεις».

Παραβίαση της Συνθήκης 
της Λωζάνης 
 Στη συνάντηση µε τον Ιάπωνα 
υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνη-
σης Τάρο Κόνο (Taro Kono), βρέ-
θηκαν οι δυνατότητες εµβάθυνσης 
της τεχνολογικής συνεργασίας µε-
ταξύ των δύο χωρών και εκφράστη-
κε η αµοιβαία βούληση για ανταλ-
λαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα 
νέων τεχνολογιών, διαδικτυακών 
υπηρεσιών και τεχνητής νοηµοσύ-
νης. Επίσης, ο κ. Βαρβιτσιώτης δι-
αβεβαίωσε τον κ. Κόνο ότι o ψη-
φιακός µετασχηµατισµός αποτελεί 
προτεραιότητα για την ελληνική 

κυβέρνηση και τον ενηµέρωσε για 
τις πολιτικές που έχει υιοθετήσει η 
Ελλάδα για την επίτευξη της ψηφι-
ακής µετάβασης.

Παράλληλα, αντικείµενο της 
συζήτησης αποτέλεσαν οι περιφε-
ρειακές και παγκόσµιες προκλή-
σεις ασφάλειας, ιδίως στην περιο-
χή της Ανατολικής Μεσογείου και 
του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς ο κ. Κό-
νο είναι πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών και Άµυνας της Ιαπωνίας.

Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης 
ενηµέρωσε τον Ιάπωνα υπουργό για 

τη συνεχιζόµενη παραβατικότητα και 
ρητορική όξυνσης της Τουρκίας, που 
απειλεί ευθέως την ελληνική κυρι-
αρχία. Ειδική αναφορά, όπως τονί-
ζεται στην ίδια ανακοίνωση, έκανε ο 
αναπληρωτής υπουργός στην παρα-
βίαση της Συνθήκης της Λωζάνης, 
την οποία υπενθύµισε ότι έχει υπο-
γράψει και η Ιαπωνία.

Πλεονεκτήµατα  
της Ελλάδας
Αντικείµενο των συναντήσεων, 
ήταν επίσης η περαιτέρω εµβάθυν-
ση των οικονοµικών και εµπορι-
κών σχέσεων της Ιαπωνίας µε την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί την 
3η οικονοµική δύναµη παγκοσµί-
ως. Ειδική αναφορά έγινε στην ενί-
σχυση της συνεργασίας στους το-
µείς του τουρισµού, της ενέργειας, 
των ναυτιλιακών και χρηµατοπι-
στωτικών υπηρεσιών, αλλά και των 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσι-
ών logistics, στους οποίους η Ελλά-
δα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονε-
κτήµατα λόγω της γεωστρατηγικής 
της θέσης. Ο κ. Βαρβιτσιώτης ανέ-
δειξε ακόµη το ζήτηµα της αποκατά-
στασης της απευθείας αεροπορικής 
σύνδεσης Ελλάδας- Ιαπωνίας, που 
είναι πρωταρχικής σηµασίας για την 
τόνωση των τουριστικών ροών και 
την ενίσχυση του επενδυτικού ενδι-
αφέροντος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών έθεσε στους συνοµιλητές 
του και το ζήτηµα της ελληνικής 
υποψηφιότητας για θέση µη µόνι-
µου µέλους του Συµβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωµένων Εθνών για την 
περίοδο 2025-2026.

Ενδεικτικά, σε διαδοχικές αναρ-
τήσεις του στο Twitter, ο Μ. Βαρβι-
τσιώτης έγραψε για τη συνάντη-
ση µε τον αναπληρωτή υπουργό 
Εξωτερικών Kέντζι Γιαµάντα ότι 
ήταν παραγωγική, στο επίκεντρο 
της οποίας βρέθηκαν η κατάσταση 
ασφαλείας στην Ουκρανία, οι πρό-
σφατες εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο, οι προκλήσεις στον Ιν-
δο-Ειρηνικό. Με τον αντιπρόεδρο 
της Αεροπορικής εταιρίας ANA 
Holdings, ο Μ. Βαρβιτσιώτης ανα-
φέρει πως είχε µια γόνιµη συζήτηση 
και σηµείωσε πως η απευθείας αε-
ροπορική σύνδεση Ελλάδας - Ιαπω-
νίας πρέπει να αποκατασταθεί για 
ενίσχυση των εµπορικών δεσµών, 
αµοιβαία αξιοποίηση επενδυτικών 
ευκαιριών και τόνωση των τουριστι-
κών ροών. Η Ελλάδα καλωσορίζει 
τους τουρίστες και τις επιχειρήσεις 
από την Ιαπωνία, διαµήνυσε.

Μ. Βαρβιτσιώτης 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

«Καταδικάζουμε
τον αναθεωρητισμό» 

Συναντίληψη στα ζητήµατα του ∆ικαίου της Θάλασσας
και για τη σταθερότητα στις περιοχές εξέφρασε στη συνάντησή

του µε τον Ιάπωνα οµόλογό του, στο Τόκιο  

Τετ α τετ με
Τσαβούσογλου:

Θα συνεχίσουμε 
σε αυτούς 
τους τόνους; 
Πρέπει να πέσουν
Στην κηδεία του Σίνζο Άµπε 
βρέθηκαν ο Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης µε τον 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο 
αναπληρωτής υπουργός και 
ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχαν ένα 
σύντοµο τετ-α-τετ στα όρθια.
«Θα συνεχίσουµε σε αυτούς 
τους τόνους; Πρέπει να 
πέσουν οι τόνοι δεν γίνεται να 
συνεχίσουµε έτσι», του είπε ο 
Έλληνας υπουργός.
Ο Τσαούσογλου έδειξε να 
συγκατανεύει, χωρίς να πει 
κάτι...
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Τ
ην πρόθεση της να «χτί-
σει» µία ισχυρή βά-
ση στην Ελλάδα µέσα 
από ένα πολυεπίπεδο 

και διευρυµένο επενδυτικό σχέ-
διο µε «αιχµή» την κατασκευή 
Data Centers και τη δηµιουργία 
του πρώτου «Cloud Region» στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη ανακοί-
νωσε σήµερα ο τεχνολογικός κο-
λοσσός  Google  σε εκδήλωση 
παρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη. Ένα σχέδιο το 
οποίο όπως τόνισε η Πρόεδρος 
της Google Cloud International 
κυρία  Adaire Fox Martin  επι-
καλούµενη σχετική µελέτη της 
AlphaBeta Economics, θα συ-
νεισφέρει ως το 2030 συνολι-
κά 2,2 δισ δολάρια στο ελληνι-
κό ΑΕΠ και θα υποστηρίξει τη 
δηµιουργία πάνω από 19.400 νέ-
ων θέσεων εργασίας.

Η οµιλία  
του Πρωθυπουργού 
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης παρέστη και µίλησε στην 
εκδήλωση για την παρουσίαση των 
επενδυτικών σχεδίων της Google για 
τη δηµιουργία της πρώτης Google 
Cloud Region (περιοχή παροχής 
προηγµένων υπηρεσιών υπολογι-
στικού νέφους) στην Ελλάδα και την 
ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, 
επένδυση η οποία υπολογίζεται ότι 
θα εισφέρει στο ΑΕΠ περισσότερα 
από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ έως το 
2030 και θα δηµιουργήσει στο ίδιο 
διάστηµα περίπου 20.000 καλοπλη-
ρωµένες νέες θέσεις εργασίας. «Οι 
επενδύσεις, ειδικά σε τοµείς αιχ-
µής, αποτελούν πάντα αδιαπραγ-
µάτευτη και σταθερή µας προτεραι-
ότητα. Όχι µόνο γιατί δηµιουργούν 
εθνικό πλούτο και νέες καλοπλη-

ρωµένες θέσεις εργασίας, αναστέλ-
λοντας το brain drain, δηµιουργώ-
ντας µία νέα τάση επιστροφής νέων 
στην πατρίδα µας, αλλά γιατί ταυ-
τόχρονα αυτές οι επενδύσεις κινη-
τοποιούν και εκσυγχρονίζουν συ-
νολικά την επιχειρηµατική δράση. 
Ενώ, ταυτόχρονα, αναβαθµίζουν 
και την πατρίδα µας στον παγκό-
σµιο χάρτη αξιοποίησης διεθνών 
κεφαλαίων», τόνισε κατά την οµι-
λία του ο Πρωθυπουργός. 

«Η ψηφιακή εξέλιξη µπορεί να 
γίνει ένα πραγµατικό εφαλτήριο 
προόδου για τη χώρα µας. Είναι 
οδηγός για το αύριο, το οποίο είναι 
ήδη εδώ. Ένα καλύτερο αύριο για 
την κοινωνία και την οικονοµία, αρ-
κεί όµως να έχει όραµα, προσανατο-
λισµό και σχέδιο. ∆εν έχω κρύψει, 
από την πρώτη στιγµή που ο ελλη-
νικός λαός µας ανέθεσε την ευθύ-
νη της διακυβέρνησης της χώρας, 

Κυριάκος Μητσοτάκης: ∆εν έχω κρύψει, από την πρώτη στιγµή 
που ο ελληνικός λαός µας ανέθεσε την ευθύνη της διακυβέρνησης της 
χώρας, το όραµά µου για ένα µεγάλο ψηφιακό άλµα της πατρίδας µας.

H ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ 

2,2 δισ. στο ΑΕΠ και 19.400 νέες 
καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας
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το όραµά µου για ένα µεγάλο ψηφι-
ακό άλµα της πατρίδας µας. Και βα-
σικός πυλώνας αυτού του εθνικού 
σχεδίου είναι το σχέδιό µας «Ελλά-
δα 2.0». Είναι ενεργός πυρήνας του 
οικονοµικού µετασχηµατισµού της 
χώρας. Και µε πολύ µεγάλη χαρά 
διαπιστώνω ότι και η Google, αλ-
λά και πολλές επιχειρήσεις του κλά-
δου, συντάσσονται προς αυτές τις 
κατευθύνσεις», σηµείωσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης µίλησε για 
µια επένδυση, η οποία, «είναι ένας 
ακόµα κρίκος στην αλυσίδα των 
σηµαντικών επιχειρηµατικών σχε-
δίων που δεν έµειναν στα λόγια, 
αλλά έγιναν πράξη τα τελευταία 
τρία χρόνια».

«Ο δρόµος βέβαια, το γνωρί-
ζετε καλά, δεν στρώθηκε από µό-
νος του. ∆όθηκαν πολλές µάχες, 
καταπολεµώντας το θηρίο της γρα-
φειοκρατίας, εκσυγχρονίζοντας 
το θεσµικό και το ρυθµιστικό µας 
πλαίσιο, αλλάζοντας νοοτροπίες, 
διορθώνοντας ιδιοτροπίες, εξα-
σφαλίζοντας τον απαραίτητο δηµο-
σιονοµικό χώρο µέσα από µία ανά-
πτυξη η οποία ξεπερνά και τις δικές 
µας προβλέψεις, ώστε αυτός µε την 
σειρά του να επιστρέψει πίσω στις 
επιχειρήσεις τις οποίες ελαφρύνου-
µε µε περισσότερα φορολογικά κί-
νητρα, µε µειωµένους φόρους, µει-
ωµένες εισφορές, αλλά δίνοντας 
και ακόµα πιο ενισχυµένα κίνητρα 
για καινοτόµες επενδύσεις όπως 
αυτή που ανακοινώνουµε σήµερα. 
Πρόκειται για µία διαρκή, προωθη-

τική, µεταρρυθµιστική διαδικασία 
προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό 
της χώρας, του κράτους, αλλά και 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Ει-
δικά, θα έλεγα, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές 
να µπορούν να ευθυγραµµιστούν 
µε τις απαιτήσεις της εποχής», υπο-
γράµµισε ο Πρωθυπουργός.

«Είµαστε ενθουσιασµένοι»
«Είµαστε ενθουσιασµένοι µε τη δι-
εύρυνση της συνεργασίας, ώστε να 
αυξήσουµε δραστικά και να επιταχύ-
νουµε την καινοτοµία και τον ψηφι-
ακό µετασχηµατισµό στην Ελλάδα. 
Όχι µόνο αυτό, αλλά θέλουµε να ενι-
σχύσουµε απευθείας την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στη χώρα, προκειµένου 
να διασφαλίσουµε ότι εταιρείες και 
οργανισµοί εδώ, στην Ελλάδα, µπο-
ρούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
αυτή την επένδυση. Και ότι οι πολίτες 
της Ελλάδας είναι αυτοί που θα ωφε-
ληθούν από την αξία που θα αποφέ-
ρει αυτή η Cloud Region», ανέφερε 
στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος του 
Google Cloud International, Adaire 
Fox-Martin.
«Η Ελλάδα έχει πετύχει αξιοσηµεί-
ωτη πρόοδο στον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό της, γεγονός που προκύπτει 
και από τη σαφή δέσµευση ολόκλη-
ρης της ελληνικής κυβέρνησης και 
προσωπικά του Πρωθυπουργού σε 
αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι 
και ο λόγος που βρισκόµαστε εµείς 
εδώ σήµερα, για να αναλάβουµε 
µία νέα δέσµευση µε στόχο τη στή-
ριξη και την επιτάχυνση της βιώσι-

µης και χωρίς αποκλεισµούς ανά-
πτυξης στην Ελλάδα», δήλωσε κατά 
την εκδήλωση η Πέγκυ Αντωνάκου, 
Γενική ∆ιευθύντρια της Google Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης.

Google Cloud Region: Η 
ταυτότητα της επένδυσης
Η Google ανακοίνωσε την απόφα-
σή της να επενδύσει στην Ελλά-
δα για τη δηµιουργία της πρώτης 
Google Cloud Region στη χώρα µας 
και στην ευρύτερη νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται 
σε περιφερειακό κόµβο για την πα-
ροχή υπηρεσιών Cloud, αφενός δι-
ότι δεν θα απαιτείται η χρήση υπο-
δοµών και δικτύων που βρίσκονται 
στη δυτική, βόρεια ή νότια Ευρώ-
πη, και αφετέρου διότι οι δυνατότη-
τες που αναπτύσσονται στη χώρα µας 
θα µπορούν εξυπηρετούν επιχειρή-
σεις, οργανισµούς και άλλους χρή-
στες στην ευρύτερη περιοχη.

Σε µία εποχή που ολοένα και 
µεγαλύτερος όγκος εργασιών µετα-
φέρεται στο Cloud, στο πλαίσιο της 
εν εξελίξει «4ης βιοµηχανικής επα-
νάστασης», η επένδυση της Google 
στην Ελλάδα συµβάλλει στον περαι-
τέρω εκσυγχρονισµό, στην τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας και την αύ-
ξηση της καινοτοµίας της ελληνικής 
οικονοµίας. Θα επιτρέψει, παράλλη-
λα, την καλύτερη αξιοποίηση του ερ-
γατικού δυναµικού υψηλής κατάρ-
τισης που διαθέτει η χώρα και την 
αντιστροφή του brain drain.

Μία Cloud Region, η οποία βα-
σίζεται σε φυσικές υποδοµές υψη-

λής τεχνολογίας όπως data centers 
και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ουσια-
στικά αποτελεί µία περιοχή παροχής 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
(Cloud) προς επιχειρήσεις κάθε µε-
γέθους αλλά και τον δηµόσιο τµέα.

Κάθε Region έχει τη δυνατότητα 
να υποστηρίξει µε εξαιρετικά µικρό 
χρόνο απόκρισης πληθώρα παρο-
χών, όπως η αποθήκευση, οργάνωση, 
ανάλυση και ταχεία ανάκτηση δεδο-
µένων, υπηρεσίες τεχνητής νοηµοσύ-
νης και µηχανικής µάθησης. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο βελτιώνει δραστικά τη 
διεκπεραίωση σύνθετων εργασιών, 
όπως η ταχεία εκκαθάριση χρηµατο-
πιστωτικών συναλλαγών, η παραγω-
γή πολυµέσων υψηλής ευκρίνειας, το 
gaming υψηλών απαιτήσεων και η 
ψηφιακή µηχανοργάνωση.

Σύµφωνα µε µελέτες που εκ-
πονήθηκαν µετά από παραγγελία 
της Google, η επένδυση για τη δη-
µιουργία του Google Cloud Region 
θα αποφέρει 2,2 δισεκατοµµύρια ευ-
ρώ στην ελληνική οικονοµία έως το 
2030 και θα συµβάλει στη δηµιουρ-
γία περισσότερων από 19.400 θέσε-
ων εργασίας κατά το ίδιο διάστηµα.

Τρίπτυχο συνεργασίας 
Ελλάδας - Google
Πέραν της δηµιουργίας Cloud 
Region, και σε συνέχεια της πολύ-
πλευρης παρουσίας της στην Ελλά-
δα, η Google θα προχωρήσει στην 
ίδρυση δύο Κέντρων Αριστείας 
(Centres of Excellence) στη Θεσσα-
λονίκη και την Πάτρα, σε συνεργα-
σία µε την Deloitte, τα οποία θα είναι 
αφιερωµένα στην τεχνητή νοηµοσύ-
νη και την αειφορία.

Κύριος στόχος θα είναι η ανάπτυ-
ξη ψηφιακών εργαλείων για την τα-
χύτερη επίτευξη στόχων που συνδέο-
νται µε την αειφόρο ανάπτυξη και την 
ανθεκτικότητα στις προκλήσεις που 
προκαλεί η κλιµατική κρίση.

Η Google ανακοίνωσε επιπλέον 
τη συνέχιση και εµβάθυνση της συ-
νεργασίας της µε το Υπουργείο Πολι-
τισµού, ώστε να γίνουν ψηφιακά επι-
σκέψιµα για όλους, έργα σύγχρονης 
τέχνης µέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας Google Arts & Culture.

Ταυτόχρονα, η Google απηύθυ-
νε ανοιχτή πρόσκληση σε Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις και Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις για συµµετοχή σε εκπαι-
δευτικό και χρηµατοδοτικό πρόγραµ-
µα συνολικού ύψους 1 εκατοµµυρίου 
ευρώ, που αποβλέπει στην υποστήρι-
ξη όσων αναπτύσσουν περιβαλλοντι-
κά βιώσιµες δράσεις, όπως ο οικολο-
γικός τουρισµός.

«Είµαστε 
ενθουσιασµένοι µε 
τη διεύρυνση της 
συνεργασίας, ώστε να 
αυξήσουµε δραστικά 
και να επιταχύνουµε 
την καινοτοµία 
και τον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό στην 
Ελλάδα. Οι πολίτες της 
Ελλάδας είναι αυτοί που 
θα ωφεληθούν από την 
αξία που θα αποφέρει 
αυτή η Cloud Region», 
ανέφερε η Πρόεδρος 
του Google Cloud 
International, Adaire 
Fox-Martin.



Α
πό τους πιο σκληρούς κακο-
ποιούς χαρακτηρίζεται από 
στελέχη της Ασφάλειας Ατ-
τικής ο 30χρονος Αλβανός, 

που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε δύο 
συµµορίες µε ορµητήριο τις παλιές φοιτη-
τικές εστίες της Πολυτεχνειούπολης στου 
Ζωγράφου. 

Ο 30χρονος συνελήφθη µε επεισοδια-
κό τρόπο και αφού δέχθηκε τα πυρά αστυ-
νοµικού στην οποία επιτέθηκε.

Ο µύθος που είχε φτιάξει την τελευ-
ταία πενταετία, γύρω από το όνοµα του ο 
«Έσκο», του επέτρεπε να στρατολογεί και να 
ελέγχει νεαρούς που είχαν παρελθόν στην 
οπαδική βία αλλά και παλιούς τρόφιµους 
των φυλακών, στήνοντας ένα δαιδαλώδες 
δίκτυο οργανώσεων που λειτουργούσαν µε 
τη µορφή των συγκοινωνούντων δοχείων.

∆εν είναι τυχαίο οτι τρεις Αλβανοί κα-
κοποιοί που ήταν γύρω του, είχαν αποφυλα-
κιστεί πριν ένα χρόνο, µετά από σχεδόν δέ-
κα χρόνια κάθειρξης, για συµµετοχή στην 
άγρια συµµορία εισβολέων - βιαστών που 
δρούσαν στα νότια προάστια. 

Μέσα από τις φοιτητικές εστίες, εκπο-
ρευόταν ένα µεγάλο µέρος των ληστρικών 
επιθέσεων και διακίνησης ναρκωτικών σε 
όλο το λεκανοπέδιο. Αυτό όµως που έχει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι οι µεγάλες 
δουλειές του 30χρονου Αλβανού, καθώς 
ερευνάται το ενδεχόµενο να είναι ο πραγ-
µατικός ιδιοκτήτης τουλάχιστον τριών επι-
χειρήσεων στην Αθήνα.

Τι συνέβη και πώς
έπεσαν οι πυροβολισµοί
Σύµφωνα µε στελέχη της Ασφάλειας, 
που συµµετείχαν στη αστυνοµική επιχεί-
ρηση, τον 30χρονο αναζητούσαν εντός 
της εστίας. Ωστόσο, όπως διαπιστώθη-
κε αυτός βρισκόταν εκτός του κτιρίου αλ-
λά εντός του χώρου της Πολυτεχνειού-
πολης.

Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε εκ των 

υστέρων λίγο πριν το επεισόδιο µε τους 
πυροβολισµούς βρισκόταν στην µάντρα, 
ακριβώς απέναντι από το ΑΤ Ζωγρά-
φου, εκεί όπου είχαν προσαχθεί µετά 
τη σύλληψή τους στο σπίτι του η σύζυ-
γος του και η µητέρα του. Ο 30χρονος σε 
έξαλλη κατάσταση έβριζε και απειλούσε 
τους αστυνοµικούς για τη σύλληψη των 
συγγενικών του προσώπων.

Εκείνη την τώρα, περίπου 9.30 πρωί, 
η 35χρονη ανθυπαστυνόµος που συµµε-
τείχε ενεργά τόσο τις έρευνες για τη δρά-
ση του 30χρονου όσο και στην αστυνο-
µική επιχείρηση που ήταν σε εξέλιξη 
ζήτησε να αποχωρήσει λόγω µικρής 

αδιαθεσίας. Μάλιστα κάλεσε αστυνοµι-
κό εκτός υπηρεσίας προκειµένου να την 
συνοδεύσει µέχρι το σπίτι της µε το όχη-
µά του, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Έχοντας αποµακρυνθεί περίπου 
300 µέτρα από τη φοιτητική εστία αλλά 
εντός του χώρου της Πολυτεχνειούπο-
λης, η ανθυπαστυνόµος ήρθε πρόσωπο 
µε πρόσωπο µε τον 30χρονο.

Στελέχη της Ασφάλειας εκτιµούν ότι 
ο 30χρονος εκείνη την ώρα αναζητούσε 
πρόσβαση σε χώρο που γνώριζε για να 
προµηθευτεί οπλισµό και να επιστρέψει 
στο ΑΤ Ζωγράφου.

Ο 30χρονος, όπως διηγούνται, βλέ-

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑTODAY  PRESSFR
EETODAY  PRESSFR
EE Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Ο σκληρός «Έσκο»
της φοιτητικής εστίας  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ/16

Ψάχνουν τις «µπίζνες» 
του 30χρονου Αλβανού, 
καθώς ερευνάται το 
ενδεχόµενο να είναι  
ο πραγµατικός ιδιοκτήτης 
τουλάχιστον τριών 
επιχειρήσεων
στην Αθήνα!

Η αρχή του τέλους της ανοµίας και της εγκληµατικότητας στα ΑΕΙ
µε την επιτυχηµένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου



ποντας ότι η αστυνοµικός ήταν µόνη της, της 
επιτέθηκε µε ένα κατσαβίδι.

Ακινητοποίησε τον κακοποιό
Η 35χρονη αναγνώρισε τον 30χρονο και 
µε µία κίνηση του χεριού της κατάφερε να 
αποκρούσει το χτύπηµα και να τραυµατι-
στεί ελαφρά στον ωµό. Παράλληλα κατά-
φερε να χρησιµοποιήσει το υπηρεσιακό 
της όπλο και να ακινητοποιήσει τον δρά-
στη τραυµατίζοντας τον στα πόδια και στην 
κοιλιακή χώρα. 

Περιγράφονας η ίδια το περιστατικό 
ανέφερε «προσπαθώντας να τον απωθή-
σω έκανα χρήση του όπλου µου, αλλά το 
µόνο που µε ενδιέφερε εκείνη τη στιγµή 
ήταν να µην υπάρχει κάποιος κοντά, γιατί 
ήµασταν σε πανεπιστηµιακό χώρο, σε πρω-
ινή ώρα και όλα ήταν πιθανά. Προσπάθη-
σα να διασφαλίσω την ασφάλεια όλων και 
όχι µόνο τη δική µου».

∆ιευκρινίζεται ότι η ίδια, αν και ήταν 
µε πολιτικά ρούχα, έφερε το αλεξίσφαιρο 
γιλέκο γεγονός που την έκανε στόχο στον 
δράστη ενώ και ο συνάδελφός της που την 
συνόδευε ήταν εκτός υπηρεσίας. Μάλιστα 
πριν την επίθεση φέρεται να της φώναξε: 
«Εσύ φοράς αλεξίσφαιρο;»

Ο 30χρονος ήταν σε έξαλλη κατάστα-
ση και φώναζε συνέχεια για τη γυναίκα του 
που είχε συλληφθεί και ότι θα σκοτώσει 
τους αστυνοµικούς. Ο δράστης διακοµίστη-
κε στον Ερυθρό όπου νοσηλεύεται φρου-
ρούµενος.

Το «ξεδόντιασµα»
των τριών συµµοριών 
Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι το «ξεδόντια-
σµα» των τριών συµµοριών που είχαν µετα-
µορφώσει την Πολυτεχνειούπολη σε φωλιά 
σκληρών κακοποιών, από την Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Αθηνών, θα αποκαλύψει σειρά 
ληστειών και άλλων εγκληµατικών ενεργει-
ών που µέχρι σήµερα παραµένουν ανεξιχνί-
αστες.

Πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση, εί-
ναι τα αποτελέσµατα των βαλλιστικών εξετά-
σεων στον οπλισµό που βρέθηκε. Να διαπι-
στωθεί δηλαδή αν και σε ποιες εγκληµατικές 
ενέργειες έχει χρησιµοποιηθεί.

∆εύτερο βήµα, είναι το άνοιγµα των κινη-
τών τηλεφώνων των εµπλεκοµένων, καθώς 
από τα αρχεία και τις επαφές, θα βρεθούν, λέ-
νε οι αστυνοµικοί, άγνωστα µέλη των εγκλη-
µατικών οµάδων, αλλά και άλλα άτοµα µε τα 
οποία είχαν συναλλαγές, κυρίως σε ο,τι έχει 
να κάνει µε τη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, ερευνώνται οι επαφές της 
22χρονης δόκιµης αστυνοµικού του Τµήµα-
τος Ζωγράφου, που «έκαψε» δύο επιχειρή-
σεις της Ασφάλειας λειτουργώντας ως «βα-
θύ λαρύγγι», δίνοντας πληροφορίες στις 
συµµορίες µέσω του Αλβανού συντρόφου 
της, για τις δυνάµεις των αστυνοµικών και 
τις κινήσεις τους. Εξετάζεται δε, το ενδεχό-
µενο, να εµπλέκονται και άλλα πρόσωπα 

στην «υπηρεσία πληροφοριών» των εγκλη-
µατικών οργανώσεων, όπως επίσης και η 
πιθανότητα να έχουν κρυµµένο και σε άλ-
λα στοιχεία της Πολυτεχνειούπολης βαρύ 
οπλισµό.

Η δόκιµη αστυνοµικός 
Σε διαθεσιµότητα τέθηκε από την υπηρε-
σία της, η 22χρονη δόκιµη αστυνοµικός. Η 
22χρονη όσο και οι υπόλοιποι έξι συλληφθέ-
ντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι δίκες 
τους που ήταν για πληµµελήµατα αναβλήθη-
καν από το αρµόδιο αυτόφωρο δικαστήριο. 
Έτσι, όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύ-
θεροι µεταξύ των οποίων και η 22χρονη δόκι-
µη αστυνοµικός.

Για τους επτά συλληφθέντες για πληµµε-
λήµατα έχουν σχηµατιστεί δύο δικογραφίες. 
Η εκδίκαση, ωστόσο, της πρώτης δικογραφί-
ας αναβλήθηκε για τις 14 Νοεµβρίου 2022 λό-
γω της αποχής των δικηγόρων από δίκες που 
αφορούν το άρθρο 187 παρ. 6 του ΠΚ. Η δεύ-
τερη δικογραφία αναβλήθηκε και αυτή για τις 
10 Οκτωβρίου 2022 λόγω της απουσίας του 
βασικού µάρτυρα αστυνοµικού.

Υπενθυµίζεται ότι έχουν ασκηθεί ποινικές 
διώξεις για σωρεία αδικηµάτων (κακουργη-
µάτων και πληµµεληµάτων) σε βάρος 23 ακό-
µη συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση.

Κατά περίσταση οι 23 κατηγορούνται για: 
Εγκληµατική οργάνωση (συµµορία), διακε-
κριµένη περίπτωση κλοπής, ληστεία, διακίνη-
ση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη σωµατι-
κή βλάβη, αντίσταση κατά της αρχής, απείθεια 
και παράβαση του νόµου περί όπλων (πληµ-
µεληµατική και κακουργηµατική). Οι συγκε-
κριµένοι κατηγορούµενοι θα απολογηθούν σε 
ανακριτή.

Θεοδωρικάκος:  
∆εν έχει θέση στην Αστυνοµία 
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Tάκης 
Θεοδωρικάκος, σε δηλώσεις του χαρακτήρι-
σε πετυχηµένη την επιχείρηση της Ελληνικής 
Αστυνοµίας στη Πολυτεχνειούπολη στου Ζω-
γράφου υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητικές εστίες 
εδώ και χρόνια έχουν µετατραπεί σε ορµητήρια 
βίας και εγκληµατικότητας και για το λόγο αυ-
τό επενέβη η Ελληνική Αστυνοµία, µε αποτε-
λεσµατικότητα και επαγγελµατισµό.

Σχολιάζοντας για την 22χρονη δόκιµο ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκαθάρισε 
ότι: «Oι πράξεις της είναι απολύτως απαράδε-
κτες, καταδικαστέες και φυσικά δεν έχουν κα-
µία σχέση µε το λειτούργηµα του αστυνοµικού. 
Θα ακολουθηθούν όλες οι δέουσες διαδικασί-
ες, αλλά είναι προφανές ότι δεν έχει καµία απο-
λύτως θέση στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνο-
µίας».

Παράλληλα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τό-
νισε πως στάλθηκε ένα ξεκάθαρο µήνυµα ότι: 
«Αναβαθµίζουµε το πανεπιστήµιο, θα αναβαθ-
µίσουµε τις φοιτητικές εστίες, προσφέροντας 
πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στους φοιτητές, στους 
καθηγητές και στους εργαζόµενους σε όλους 
τους πανεπιστηµιακούς χώρους».
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Μέσα από το «άβατο» του Πανεπιστηµίου 
εκπορευόταν ένα µεγάλο µέρος των 
ληστρικών επιθέσεων και διακίνησης 
ναρκωτικών σε όλο το λεκανοπέδιο.

Ο ρόλος της 22χρονης 
δόκιµου που ήταν το «βαθύ 
λαρύγγι» και ειδοποιούσε 
τους αστυνοµικούς για τις 
επικείµενες επιχειρήσεις του 

Αποκλειστικές 
φωτογραφίες

από την αστυνομική 
επιχείρηση στην 

Πολυτεχνειούπολη



H 
Ρωσία έχει φτάσει σε ένα 
σηµείο χωρίς επιστροφή, 
ως προς την «ειδική στρα-
τιωτική επιχείρηση» στην 

Ουκρανία, και πρέπει πλέον να συνει-
δοποιήσει ότι βρίσκεται σε πόλεµο µε 
ολόκληρη τη ∆ύση, υποστηρίζει ο Αλε-
ξάντρ Ντούγκιν σε άρθρο που έγραψε 
πριν από περίπου δυο εβδοµάδες.

Ο πολιτικός φιλόσοφος και αναλυ-
τής, που πολλοί αποκαλούν «θεωρητι-
κό του Πούτιν» (µε άλλους πάντως να 
αµφισβητούν ότι παίζει σηµαντικό ρόλο 
στις αποφάσεις του Ρώσου ηγέτη) τονί-
ζει στο άρθρο του ότι η ειδική στρατιω-
τική επιχείρηση, που είχε ως στόχο την 
«απελευθέρωση εδαφών της Νέας Ρω-
σίας από τις ναζιστικές ουκρανικές δυ-
νάµεις» ουσιαστικά έχει πλέον τελειώ-
σει. Η Ρωσία όµως βρίσκεται ήδη σε µια 
άλλη σύγκρουση, που µπορεί να οδηγή-
σει ακόµα και στον Γ’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο, συνεχίζει ο Ντούγκιν, τονίζοντας 
την ανάγκη να τεθεί σε ετοιµότητα όλη 
η χώρα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λό-
γω άρθρο δηµοσιεύτηκε στα µέσα Σε-
πτέµβρη, λίγες µόλις µέρες πριν την 
εντολή Πούτιν για µερική επιστράτευ-
ση στη Ρωσία.

Υπενθυµίζεται ότι η κόρη του Αλε-
ξάντρ Ντούγκιν, Ντάρια Ντούγκινα, 
σκοτώθηκε πριν από µερικούς µήνες 
σε βοµβιστική επίθεση που πιστεύεται 
ότι είχε ως στόχο τον πατέρα της. Η νε-
αρή δηµοσιογράφος, που ασπαζόταν 
τα πιστεύω του πατέρα της, κηδεύτηκε 
ως ηρωίδα στη Ρωσία.

∆ιαβάστε το απόσπασµα του άρ-
θρου του Ντούγκιν, που αναφέρεται 
στον «πόλεµο µε τη ∆ύση»:

«Τις τελευταίες ηµέρες έχει επέλ-
θει µια σηµαντική αλλαγή στην ισορ-
ροπία δυνάµεων στην Ουκρανία. Πρέ-
πει να γίνουν κατανοητές όλες οι πτυχές 
της. Οι αντεπιθέσεις του Κιέβου ήταν 
γενικά αποτυχηµένες στην περιοχή της 
Χερσώνας, όµως δυστυχώς επιτυχείς 
στην περιοχή του Χαρκόβου. Η κατά-
σταση στην περιοχή του Χαρκόβου και 
η αναγκαστική υποχώρηση των συµ-
µαχικών δυνάµεων αποτελεί το ση-
µείο καµπής.

Αφήνοντας στην άκρη τις ψυχολο-
γικές επιπτώσεις και τα δικαιολογηµέ-
να συναισθήµατα των πατριωτών, πρέ-
πει να σηµειωθεί ότι σε ολόκληρη την 
ιστορία της ειδικής στρατιωτικής επιχεί-
ρησης, έχουµε φτάσει στο σηµείο χω-
ρίς επιστροφή. Όλοι προτείνουν τώ-
ρα τη λήψη έκτακτων µέτρων για να 
αντιστραφεί η κατάσταση, και ορισµέ-
νες από αυτές τις προτάσεις είναι αρκε-
τά λογικές. Χωρίς να διεκδικούµε βρα-
βείο πρωτοτυπίας, εδώ προσπαθούµε 
απλώς να συνοψίσουµε τα πιο καίρια 
επιχειρήµατα και προτάσεις και να τα 
εντάξουµε στο παγκόσµιο γεωπολιτι-
κό πλαίσιο.

Τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος
Βρισκόµαστε στα πρόθυρα ενός Τρίτου 
Παγκοσµίου Πολέµου, στον οποίο η ∆ύ-
ση µας σπρώχνει µε εµµονή. Αυτό δεν 
είναι πια φόβος ή προσδοκία, είναι γε-
γονός. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεµο µε 
τη ∆ύση συνολικά, µε το ΝΑΤΟ και τους 
συµµάχους (αν και όχι µε όλους – η Τουρ-
κία και η Ελλάδα έχουν τη δική τους θέ-
ση, και ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, 
κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά όχι 
µόνο, δεν θέλουν να συµµετάσχουν ενερ-
γά στον πόλεµο µε τη Ρωσία). Και όµως, 
η απειλή ενός Τρίτου Παγκοσµίου Πολέ-
µου έρχεται όλο και πιο κοντά.

Το αν θα καταλήξει στη χρήση πυ-
ρηνικών όπλων είναι ένα ανοιχτό ερώ-
τηµα. Όµως οι πιθανότητες ενός πυ-
ρηνικού Αρµαγεδδώνα αυξάνονται 
καθηµερινά. Είναι απολύτως ξεκάθα-
ρο, και πολλοί ηγέτες του Αµερικανι-
κού στρατού (όπως ο πρώην διοικη-
τής των Ενόπλων ∆υνάµεων των ΗΠΑ 
στην Ευρώπη, Μπεν Χότζες) το διακη-
ρύσσουν ανοιχτά ότι η ∆ύση δεν θα εί-
ναι ικανοποιηµένη ούτε ακόµη και µε 
την πλήρη αποχώρησή µας από το έδα-
φος της πρώην Ουκρανίας, θα καταλή-
ξουµε στο έδαφός µας, επιµένοντας σε 
«άνευ όρων παράδοση» (Γενς Στόλτεν-

µπεργκ), «από-ιµπεριαλισµό» (Μπεν 
Χότζες), διαµελισµό της Ρωσίας.

Το 1991, η ∆ύση ήταν ικανοποιη-
µένη µε την κατάρρευση της ΕΣΣ∆ και 
την ιδεολογική µας συνθηκολόγηση, κυ-
ρίως µε την υιοθέτηση της δυτικής φι-
λελεύθερης ιδεολογίας, του πολιτικού 
συστήµατος και της οικονοµίας υπό τη 
δυτική ηγεσία. Σήµερα, η κόκκινη γραµ-
µή για τη ∆ύση είναι η ύπαρξη µιας κυρί-
αρχης Ρωσίας – ακόµη και εντός των συ-
νόρων της Ρωσικής Οµοσπονδίας.

Η αντεπίθεση των Ενόπλων ∆υνά-
µεων της Ουκρανίας στην περιοχή του 
Χαρκόβου συνιστά άµεση επίθεση της 
∆ύσης εναντίον της Ρωσίας. Όλοι γνω-
ρίζουν ότι αυτή η επίθεση οργανώθηκε, 
προετοιµάστηκε και εξοπλίστηκε από 
τη στρατιωτική διοίκηση των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και υλο-
ποιήθηκε υπό την άµεση επίβλεψή τους. 
∆εν πρόκειται µόνο για τη χρήση στρα-
τιωτικού εξοπλισµού του ΝΑΤΟ, αλλά 
και για την άµεση αξιοποίηση δυτικών 
αεροδιαστηµικών πληροφοριών, µισθο-
φόρων και εκπαιδευτών. Στα µάτια της 
∆ύσης, αυτή είναι η αρχή του “τέλους 
µας”. Εφόσον επιδείξαµε κάποια αδυ-
ναµία στην άµυνα των εδαφών υπό τον 
έλεγχό µας στην περιοχή του Χαρκό-
βου, µπορούµε να ηττηθούµε περαιτέ-
ρω. Αυτή δεν είναι µια µικρή επιτυχία 
της αντεπίθεσης του Κιέβου, αυτή είναι 
η πρώτη απτή επιτυχία της “Drang nach 
Osten” (“Πορείας προς ανατολάς”) του 
ΝΑΤΟ.

Φυσικά, µπορεί κανείς να προσπα-
θήσει να αποδώσει τα παραπάνω σε 
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∆ΙΕΘΝΗ/

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΝΤΟΥΓΚΙΝ
Στα πρόθυρα του
Γ’ Παγκόσμιου Πολέμου

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία έχει πλέον
τελειώσει και η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεµο µε τη ∆ύση, υποστηρίζει

ο Ρώσος φιλόσοφος και «θεωρητικός του Πούτιν» 

Το αν θα καταλήξει στη χρήση πυρηνικών
όπλων είναι ένα ανοιχτό ερώτηµα. 

Όµως οι πιθανότητες ενός πυρηνικού 
Αρµαγεδδώνα αυξάνονται καθηµερινά.



προσωρινές “τεχνικές δυσκολίες” και 
ν’ αναβάλει την ουσιαστική ανάλυση 
της κατάστασης για αργότερα. Αλλά αυ-
τό απλώς θα καθυστερούσε τη συνειδη-
τοποίηση ενός τελελεσµένου γεγονότος, 
αποδυναµώνοντας και αποθαρρύνο-
ντάς µας.

Αξίζει τον κόπο, εποµένως, να παρα-
δεχτούµε ψυχρά το γεγονός πως η ∆ύ-
ση όχι µόνο µας έχει κηρύξει πόλεµο, 
αλλά τον διεξάγει κιόλας. ∆εν επιλέξαµε 
εµείς αυτόν τον πόλεµο, δεν τον θέλαµε. 
Το 1941, επίσης δεν θέλαµε πόλεµο µε τη 
ναζιστική Γερµανία και αρνηθήκαµε να 
πιστέψουµε σε αυτόν µέχρι το τέλος. Στην 
τρέχουσα κατάσταση όµως, όταν διεξάγε-
ται de facto πόλεµος εναντίον µας, αυτό 
δεν έχει σηµασία. Τώρα είναι σηµαντικό 
µόνο να τον κερδίσουµε, υπερασπιζόµε-
νοι το δικαίωµα της Ρωσίας να υπάρχει.

Το τέλος  της  ε ιδ ικ ής 
στρατιωτικής επιχείρησης
Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση ως 
περιορισµένη επιχείρηση για την απε-
λευθέρωση του Ντονµπάς και ορισµέ-
νων εδαφών της Νέας Ρωσίας έχει ολο-
κληρωθεί. Σταδιακά εξελίχθηκε σ’ έναν 
πλήρη πόλεµο µε τη ∆ύση, στον οποίο, 
στην πραγµατικότητα, το ναζιστικό κα-
θεστώς του Κιέβου µε τις τροµοκρατι-
κές πρακτικές του παίζει µόνο τον ρό-
λο οργάνου. Η απόπειρα πολιορκίας 
του για την απελευθέρωση σειράς εδα-
φών της Νέας Ρωσίας που ελέγχονταν 
από τους ουκρανούς Ναζί, διατηρώντας 
αµετάβλητη την υπάρχουσα γεωπολιτι-

κή ισορροπία δυνάµεων στον κόσµο, ως 
µια τεχνική επιχείρηση απέτυχε, και εί-
ναι τελείως ανώφελο να προσποιούµα-
στε ότι απλώς συνεχίζουµε την ειδική 
στρατιωτική επιχείρηση.

Χωρίς να το θέλουµε, βρισκόµαστε 
τώρα σε πόλεµο, και αυτό επηρεάζει κά-
θε πολίτη της Ρωσίας: ο καθένας µας 
βρίσκεται στο στόχαστρο του εχθρού, 
του τροµοκράτη, του ελεύθερου σκο-
πευτή.

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παρα-
µέτρους, η κατάσταση είναι τέτοια που 
είναι πλέον αδύνατο να επανέλθουν οι 
αρχικές συνθήκες που επικρατούσαν 
πριν τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Αυτό 
που συνέβη είναι µη αναστρέψιµο και 
δεν πρέπει να ανησυχούµε καν για τυ-
χόν παραχωρήσεις ή συµβιβασµούς 
από τη µεριά µας. Ο εχθρός θα δεχτεί 
µόνο την πλήρη παράδοση, υποδούλω-
ση, διαµελισµό, κατοχή. Έτσι απλώς δεν 
έχουµε άλλη επιλογή.

Το τέλος της ειδικής στρατιωτικής 
επιχείρησης σηµαίνει ότι απαιτείται η ρι-
ζική αλλαγή ολόκληρου του πολιτικού 
και κοινωνικού συστήµατος της σύγχρο-
νης Ρωσίας – ώστε να τεθεί σε κατάστα-
ση πολεµικής ετοιµότητας - στην πολιτι-
κή, την οικονοµία, τον πολιτισµό και τη 
σφαίρα πληροφοριών. Η ειδική στρατι-
ωτική επιχείρηση κατείχε το προηγού-
µενο διάστηµα σηµαντική θέση στη 
ρωσική δηµόσια ζωή, αλλά αυτή περι-
λάµβανε και άλλα πράγµατα. Ο πόλε-
µος µε τη ∆ύση υπερνικά τα πάντα».
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Το αν θα καταλήξει στη χρήση πυρηνικών όπλων είναι ένα ανοιχτό ερώτηµα. Όµως οι πιθα-
νότητες ενός πυρηνικού Αρµαγεδδώνα αυξάνονται καθηµερινά. Είναι απολύτως ξεκάθαρο, και 
πολλοί ηγέτες του Αµερικανικού στρατού (όπως ο πρώην διοικητής των Ενόπλων ∆υνάµεων των 
ΗΠΑ στην Ευρώπη, Μπεν Χότζες) το διακηρύσσουν ανοιχτά ότι η ∆ύση δεν θα είναι ικανοποιη-
µένη ούτε ακόµη και µε την πλήρη αποχώρησή µας από το έδαφος της πρώην Ουκρανίας.
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Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών 

T
α διατάγµατα προσάρτησης των τεσσάρων κατεχό-
µενων ουκρανικών περιοχών στη Ρωσία, υπέγρα-
ψε χθες ο Βλαντιµίρ Πούτιν, όπως ενηµέρωσε ο 
ίδιος στη διάρκεια της φιέστας που είχε ετοιµάσει 

για τον σκοπό αυτό.
 «Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επι-

λογές τους, υπογράψαµε την προσάρτησή τους και ελπίζουµε 
το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωµα 
στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ µά-
χονταν οι προπαππούδες µας. Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν 
το δικαίωµα να ζήσουν, είναι θύµατα των απάνθρωπων ενερ-
γειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουµε τις υποδοµές 
και θα αυξήσουµε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πο-
λίτες την πλήρη υποστήριξη της µητέρας Ρωσίας. ∆εν θα τους 
προδώσουµε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 
1991 δεν βασίστηκε στην επιθυµία των πολιτών. Η Ρωσία δεν 
έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣ∆» ανέφερε στην οµι-
λία του ο Ρώσος πρόεδρος.

Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του, ο Πούτιν είπε πως «είµαστε  
έτοιµοι για συζητήσεις µε την Ουκρανία».

Νωρίτερα, ο Βλαντίµιρ Πούτιν κοινοποίησε στη ∆ούµα τις 
αιτήσεις και το σχέδιο των περιφερειών Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, 
Ζαπορίζιας και Χερσώνας για την προσάρτησή τους στη Ρωσι-
κή Οµοσπονδία, δήλωσε ο πρόεδρος της ∆ούµας Βιάτσεσλαβ 

Βολοντίν. «Ο πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπονδίας κοινοποίη-
σε στην Κρατική ∆ούµα τις αιτήσεις της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 
του Ντονέτσκ, της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Λουχάνσκ, της πε-
ριοχής της Ζαπορίζια και της περιοχής της Χερσώνας να τις δε-
χθεί στη Ρωσική Οµοσπονδία ως νέα υποκείµενα», ανέφερε ο 
Βολοντίν στο κανάλι της Κρατικής ∆ούµας στο Telegram. Στη 

Μόσχα βρέθηκαν οι ρωσόφιλοι επικεφαλής του Ντονέτσκ, Ντέ-
νις Πουσίλιν και του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέκνικ, καθώς και 
οι διορισµένοι από τους Ρώσους επικεφαλής της διοίκησης της 
Χερσώνας, Βλαντιµίρ Σάλντο και της Ζαπορίζια, Γεβγάνι Μπα-
λίτσκι, τους οποίους υποδέχτηκε  ο Πούτιν ο οποίος υπέγραψε 
και τα διατάγµατα.
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«Μπον βιβέρ» με 5 γάμους
ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ

«Έσβησε» ο δηµοσιογράφος και συγγραφέας σε ηλικία 99 ετών

Εργάστηκε στην 
τηλεόραση και 
έγινε γνωστός από 
την εκποµπή «Το 
πεντάλεπτο του Ζάχου 
Χατζηφωτίου», µια 
εκποµπή κοινωνικής 
κριτικής 

Π
ριν από µερικές εβδο-
µάδες ο Ζάχος Χατζη-
φωτίου είχε εισαχθεί 
στο νοσοκοµείο ΝΙ-

ΜΤΣ και νοσηλευόταν σε σοβα-
ρή κατάσταση. Αξίζει να σηµειωθεί 
πως χθες είχε τα γενέθλιά του και 
έκλεισε τα 99 χρόνια.

Ποιος είναι ο Ζάχος Χατζηφω-
τίου

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου ήταν δη-
µοσιογράφος και συγγραφέας. Κα-
ταγόταν από τα Ψαρά, η οικογένεια 
του έφυγε από το νησί το 1824, µετά 
την καταστροφή του από τους Τούρ-
κους και εγκαταστάθηκε αρχικά στη 
Σύρο και τελικά στην Αθήνα, στην 
Πλάκα, όπου και γεννήθηκε ο Ζά-
χος στις 28 Σεπτεµβρίου 1923.

Αποφοίτησε από το Πειραµα-
τικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αθη-
νών. Στην κατοχή, σε ηλικία 17 
ετών, απέδρασε στην Αίγυπτο, όπου 
έλαβε µέρος σε πολεµικές επιχειρή-
σεις, πρώτα ως στρατιώτης στους 
Ποντικούς της Ερήµου, στην πολι-
ορκία του Τοµπρούκ, και µετά συµ-
µετέχοντας στην ΙΙΙη Ορεινή Ταξι-
αρχία - Ρίµινι, η οποία µπήκε πρώτη 
στο Ρίµινι, όπου και παρασηµοφο-
ρήθηκε.

Στα ∆εκεµβριανά η ταξιαρχία 
υπό τις διαταγές του ανέλαβε την εκ-
δίωξη µικρού θύλακα του ΕΑΜ που 
είχε καταφύγει κοντά στο ρεύµα του 
Αρδηττού χωρίς θύµατα, όπως υπο-
στηρίζει ο ίδιος. Μετά το τέλος του 
πολέµου και την επιστροφή του ερ-
γάστηκε στις επιχειρήσεις της οικο-
γένειάς του (βιοµηχανία και εµπό-
ριο υφασµάτων) µέχρι το 1956. Από 
το 1956 και µέχρι το 1962 διετέλεσε 
διευθυντής εκδοτικού οίκου στο Πα-
ρίσι. Την περίοδο 1962-1970 δρα-
στηριοποιήθηκε στη ναυτιλία και 
από το 1970 εµφανίζεται πλέον ως 
συγγραφέας και δηµοσιογράφος.

Χρονογράφος στην εφηµερίδα 
«Καθηµερινή» (1974-1977), στον 

«Ταχυδρόµο» µε το ψευδώνυµο 
«Ίακχος» από το 1975 και στα «Νέα» 
ως «ο ∆ιακριτικός» από το 1977. Ερ-
γάστηκε στην τηλεόραση και έγινε 
γνωστός από την εκποµπή «Το πε-
ντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου».  
Ήταν επίσης συγγραφέας των βιβλί-
ων «Τα εν οίκω... εν ∆ήµω», «Πω-
λείται Συνείδησις», «Συννεφιάζει 
και στη Μύκονο», «Πάντα την Κυ-
ριακή», «Ο Ίακχος κι εγώ», «100 εκ-
ποµπές», «Χιούµορ και ζωγραφική», 
«Τα Μονοπάτια του Πολέµου» και 
άλλα. Ο Ζάχος Χατζηφωτίου έγινε 
ευρύτερα γνωστός από το τηλεοπτι-
κό πεντάλεπτο κοινωνικής κριτικής 
και ως κοσµικογράφος, ένας «µπον 
βιβέρ» µε πολλές αναµνήσεις της 
αθηναϊκής ζωής. Μιλούσε αγγλικά, 
γαλλικά, αραβικά και ιταλικά.

Οι 5 γάµοι
του Ζάχου Χατζηφωτίου
Ο Χατζηφωτίου παντρεύτηκε συνο-
λικά, πέντε φορές.Ο πρώτος του γά-
µος ήταν µε µια Γαλλίδα, κόρη στρα-

τηγού µε την οποία χώρισε όταν ο 
πατέρας της είπε στον Χατζηφωτί-
ου να τον βάλει στο Γαλλικό στρα-
τό. Αφού ξεµπέρδεψε µε το διαζύγιό 
του, παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό 
του, τη ∆ανάη Σωσσίδη, γόνο της 
οικογένειας Κύρου, της εφηµερίδας 
«Εστίας», µε την οποία έφεραν στον 
κόσµο την κόρη τους Μανίτα.

Ο επόµενος γάµος ήταν πά-
λι στο Παρίσι µε µια Γαλλίδα, την 
Ιρέν, η οποία δούλευε στον Ντιόρ. 
Το τέταρτο στεφάνι του Χατζηφωτί-
ου ήταν µε την Τζένη Καρέζη σε ένα 
γάµο όπου οι καλεσµένοι ήταν 500 
και οι απρόσκλητοι 5.000.

Η ίδια είχε περιγράψει τη γνω-
ριµία τους, σε συνέντευξή της, αµέ-
σως µετά τον γάµο. «Μου τον σύστη-
σαν σε ένα ελληνικό σπίτι. «Χαίρω 
πολύ» είπαµε αµφότεροι. Ξανασυ-
ναντηθήκαµε λίγο µετά, την πρω-
τοχρονιά, εδώ στην Αθήνα, που ο 
Ζάχος ήρθε για διακοπές. Ξανα-
χαρήκαµε πολύ. Και ένα µήνα αρ-
γότερα, κεραυνοβόλα, βιαστικά, 

αµερικάνικα αν θέλετε, το συναπο-
φασίσαµε να χορέψουµε στη Φιλο-
θέη».

Ενώ τον πρώτο καιρό ο Ζάχος 
και η Τζένη περνούσαν καλά και κα-
τάφερναν να συνδυάζουν τα ωράρια 
τους, µε το πέρασµα του χρόνου, τα 
διαφορετικά προγράµµατά τους, άρ-
χισαν να τους κουράζουν. Ο Ζάχος 
Χατζηφωτίου έκανε τότε τα πρώτα 
του βήµατα στον χώρο της ναυτιλί-
ας και έπρεπε να βρίσκεται στο γρα-
φείο του από τις εννέα το πρωί, µέ-
χρι τις πρώτες απογευµατινές ώρες.

Αντίθετα, η Καρέζη πήγαινε στο 
θέατρο γύρω στις 5 το απόγευµα και 
τελείωνε µετά τα µεσάνυχτα. Ο σύ-
ζυγός της έπρεπε να την περιµένει 
µέχρι πολύ αργά, αν ήθελε να µοι-
ραστεί χρόνο µαζί της. Σύµφωνα µε 
τον Ζάχο, αυτό το πρόγραµµα, κά-
ποια στιγµή, κούρασε το ζευγάρι και 
προκάλεσε φθορά στη σχέση.

Μετά από πέντε χρόνια κοινής 
ζωής αποφάσισαν να χωρίσουν, 
κάτι που έκαναν µε διακριτικότη-
τα και χωρίς ακρότητες. Ο Ζάχος 
Χατζηφωτίου είχε δηλώσει κατά το 
παρελθόν πως δε χώρισαν επειδή 
υπήρχαν διαφωνίες αλλά επειδή 
δε βρισκόντουσαν ποτέ. «Εργαζό-
µασταν πολύ και οι δύο και έτσι δη-
µιουργήθηκε µια απόσταση µεταξύ 
µας… Ύστερα, ήµουν υποχρεωµέ-
νος να κάνω συνεχώς ταξίδια λόγω 
δουλειάς. Υπήρχαν διάφοροι καλο-
θελητές που µε έβλεπαν στο εξωτε-
ρικό και πήγαιναν και της έλεγαν 
παράλογα πράγµατα.»

Το διαζύγιο ήρθε δύο χρόνια 
µετά το γάµο ενώ δεν ήταν λίγες οι 
φήµες που ήθελαν το Ζάχο να έχει 
ερωµένες. Και κάπου εκεί έρχεται 
η τελευταία ατάκα της Τζένης Καρέ-
ζη «εγώ είµαι η Τζένη Καρέζη, δεν 
µπορείς να µε κερατώνεις».

Μετά την Καρέζη, παντρεύτηκε 
στην Μύκονο την Κατερίνα Παπα-
δηµητρίου, τέως Μις Ελλάς.
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Π
ολιτική συµφωνία για την 
καταπολέµηση της συνε-
χιζόµενης ανόδου των 
ενεργειακών τιµών επε-

τεύχθη κατά τη διάρκεια της Συνόδου 
των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. Ωστόσο, παρέµεινε το χά-
σµα µε το πλαφόν στο φυσικό αέριο. 

Τι συµφωνήθηκε για
την ηλεκτρική ενέργεια
Ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή την 
ηλεκτρική ενέργεια, η επίσηµη υιοθέ-
τηση της πρότασης θα ολοκληρωθεί 
µε γραπτή διαδικασία πιθανότατα έως 
το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας.

Η πρόταση περιλαµβάνει:
●µέτρα για τη µείωση της ζήτησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες 
αιχµής,
●µέτρα για την είσπραξη των πλεονα-
σµατικών εσόδων από την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσι-
µες πηγές ενέργειας και
● την συνεισφορά αλληλεγγύης από 
τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων ορυ-
κτών καυσίµων, τα οποία θα ανακα-
τευθυνθούν προς την στήριξη κατανα-
λωτών και επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, η αρχική πρότα-
ση της Επιτροπής αφορούσε έναν εθε-

λοντικό στόχο µείωσης της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% 
και έναν υποχρεωτικό στόχο µείωσης 
5% για την κατανάλωση κατά τις ώρες 
αιχµής. Η πρόταση, επίσης, προβλέ-
πει πλαφόν στα έσοδα των παραγω-
γών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
πυρηνικά και λιγνίτη στα 180 ευρώ/
MWh.

Τα «στρατόπεδα»
για το πλαφόν στο αέριο
Σηµείο, ωστόσο, αντιπαράθεσης 
αποτέλεσε η διαχείριση της αύξησης 
των τιµών στο φυσικό αέριο, καθώς 
η απόφαση της Επιτροπής να µην φέ-
ρει στο τραπέζι µία πρόταση για την 
επιβολή ανώτατου ορίου τιµής στο 
φυσικό αέριο ανεξαρτήτου προελεύ-
σεως δηµιούργησε έντονη δυσαρέ-
σκεια µεταξύ των κρατών µελών.

Τα 15 κράτη που υπέγραψαν την 
επιστολή προς την Επίτροπο Ενέρ-
γειας, Κάντρι Σίµσον, στηρίζοντας το 
πλαφόν, αναµένεται να επιµείνουν 
για µία πρόταση της Κοµισιόν προς 
αυτή την κατεύθυνση. Όπως ανέφε-
ραν διπλωµατικές πηγές, πριν την 
έναρξη της συνεδρίασης οι υπουρ-
γοί  Ενέργειας της Ελλάδας, του Βελ-
γίου, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της 

Ισπανίας, της Γερµανίας, της Ολλαν-
δίας και της Γαλλίας είχαν άτυπη συ-
νάντηση σε µία προσπάθεια να γεφυ-
ρωθούν οι διαφορές.

Η Γερµανία, η Ολλανδία και η 
∆ανία έχουν αντιταχθεί σε ένα πλα-
φόν στο φυσικό αέριο, διότι, όπως 
ισχυρίζονται, θα αποτελούσε κίνδυ-
νο για την ασφάλεια του ενεργεια-
κού εφοδιασµού και τις προοπτικές 
της ΕΕ να προσελκύσει εισαγωγές 
φυσικού αερίου για τον χειµώνα.

Η Επιτροπή σε σχέδιο εργασί-
ας της, επίσης, προειδοποίησε ενά-
ντια στο πλαφόν στο φυσικό αέριο, 
καθώς αξιολογείται ως επιλογή που 
ενέχει µεγάλο ρίσκο για την εξασφά-
λιση ροών προς περιοχές της Ένω-
σης µε χαµηλή προσφορά φυσικού 
αερίου. Αντίθετα, υποστήριξε εκ νέου 
την µείωση της κατανάλωσης και την 
επαναδιαπραγµάτευση µε τους αξιό-
πιστους εταίρους εφοδιασµού, όπως 
η Νορβηγία και η Αλγερία, για την 
επίτευξη χαµηλότερων τιµών στις ει-
σαγωγές.

Αν και σε αυτή τη συνεδρίαση 
δεν υπήρξε κάποια τελική απόφαση, 
η Κοµισιόν, προβλέπουν ευρωπαϊκές 
διπλωµατικές πηγές, θα αναγκαστεί 
σταδιακά να επανεξετάσει την ιδέα. 

Έδαφος φέρεται να κερδίζει το Ιβη-
ρικό µοντέλο, το οποίο εφαρµόζεται 
από την Ισπανία και την Πορτογαλία, 
µε βάση το οποίο, η τιµή του φυσι-
κού αερίου που χρησιµοποιείται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
επιδοτείται εν µέρει, σε µια προσπά-
θεια µείωσης των τιµών ηλεκτρικής 
ενέργειας — χωρίς να παρεµβαίνει 
άµεσα στη διαδικασία υποβολής προ-
σφορών στις αγορές χονδρικής.

Αντικείµενο συζήτησης αποτέλε-
σε και η πρόθεση της Επιτροπής να 
επιµείνει στην επιβολή ενός ανώτα-
του ορίου τιµής στο ρωσικό φυσικό 
αέριο. Η πρόταση δεν έτυχε ευρεί-
ας αποδοχής, καθώς τα κράτη µέλη 
που εισάγουν µεγάλες ποσότητες φυ-
σικού αερίου από τη Ρωσία, συµπε-
ριλαµβανοµένης της Ουγγαρίας, της 
Σλοβακίας και της Αυστρίας, έχουν 
ταχθεί κατά του ανώτατου ορίου υπό 
τον φόβο διακοπής των ροών από 
την Ρωσία. Παράλληλα, η Γερµανία 
έχει εκφράσει ανησυχίες ότι αυτό το 
µέτρο θα δηµιουργήσει διχασµό µε-
ταξύ των κρατών µελών.

Οι διαβουλεύσεις αναµένεται να 
συνεχιστούν σε συνάντηση των αρ-
χηγών των εθνικών κυβερνήσεων 
στην Πράγα στις 7 Οκτωβρίου.

Όλο το παρασκήνιο από το συµβούλιο των υπουργών Ενέργειας 

E.E.: «ΑΓΚΑΘΙ» ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η Γερµανία, η 
Ολλανδία και η ∆ανία 
έχουν αντιταχθεί 
σε ένα πλαφόν στο 
φυσικό αέριο, διότι, 
όπως ισχυρίζονται, θα 
αποτελούσε κίνδυνο 
για την ασφάλεια 
του ενεργειακού 
εφοδιασµού και τις 
προοπτικές της ΕΕ 
να προσελκύσει 
εισαγωγές φυσικού 
αερίου για τον 
χειµώνα.

Σηµείο, ωστόσο, 
αντιπαράθεσης αποτέλεσε 
η διαχείριση της αύξησης 
των τιµών στο φυσικό 
αέριο, καθώς η απόφαση 
της Επιτροπής να µην 
φέρει στο τραπέζι µία 
πρόταση για την επιβολή 
ανώτατου ορίου τιµής στο 
φυσικό αέριο ανεξαρτήτου 
προελεύσεως 
δηµιούργησε έντονη 
δυσαρέσκεια µεταξύ των 
κρατών µελών.
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Ξ
εκίνησε και ολοκληρώνεται 
τις επόµενες µέρες η τοποθέ-
τηση των πρώτων δέκα γωνι-
ών ανακύκλωσης τεσσάρων 

ρευµάτων στην Ηλιούπολη, µε τρεις 
ηµιυπόγειους κάδους των 5 κυβικών και 
έναν υπόγειο 3 κυβικών, όπου οι δηµό-
τες θα µπορούν να απορρίπτουν ξεχωρι-
στά, γυαλί, πλαστικό, χαρτί και µέταλ-
λο, αντίστοιχα.

Χωροθετήθηκαν µετά από εµπερι-

στατωµένη τεχνική εισήγηση της αρµό-
διας ∆ιεύθυνσης, µε έγκριση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής και οµόφωνη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αποτελούν την εφαρµογή της στρα-
τηγικής του εγκεκριµένου Τοπικού Σχε-
δίου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων του 
∆ήµου Ηλιούπολης, για διαλογή στην 
πηγή µε διακριτά ρεύµατα, που οδηγεί 
στην αύξηση του ποσοστού επανάχρη-
σης υλικών και τη µείωση των απορριµ-

µάτων που καταλήγουν σε υγειονοµική 
ταφή στον ΧΥΤΑ. Ο ∆ήµος εκτιµά ότι 
θα εξοικονοµήσει ετήσια τουλάχιστον 
200.000 ευρώ, από την αντίστοιχη µεί-
ωση δαπάνης για το Τέλος Ταφής Απορ-
ριµµάτων, ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες 
υπέρογκες αυξήσεις από τον Ε∆ΣΝΑ.

∆ήμος Ηλιούπολης: 
Ανακύκλωση με όφελος 
200.000 ευρώ το χρόνο

Ξεκάθαρος ο Υπ. Εσωτερικών: 
Πονηροί δήµαρχοι τέλος

Ανάπλαση 
6 εκατ. ευρώ

 αλλάζει το κέντρο
 του Χαλανδρίου

Χρηµατοδότηση ύψους 
6 εκατ. ευρώ εξασφάλι-
σε ο δήµος Χαλανδρίου 
από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης και Ανθεκτικότη-
τας για το έργο της βιο-
κλιµατικής ανάπλασης 
στο κέντρο του Χαλαν-
δρίου, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Παρεµ-
βάσεις µε στόχο τη βελτί-
ωση του ∆ηµόσιου Χώ-
ρου».

Σύµφωνα µε τον δή-
µαρχο της πόλης Σίµο 
Ρούσσο, το έργο αφορά 
σε µια εµβληµατική ανά-

πλαση, µε στόχο την αναζωο-
γόνηση του κέντρου της Χα-
λανδρίου, την αναβάθµιση του 
αστικού περιβάλλοντος και του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

«Η έγκριση του έργου από 
το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχι-
τεκτονικής και η συνακόλουθη 
χρηµατοδότησή του από το Τα-
µείο Ανάκαµψης αποδεικνύει 
στην πράξη την αρτιότητα και 
την ωριµότητας της µελέτης 
που κατέθεσε ο ∆ήµος Χα-
λανδρίου, µε οµόφωνη µάλι-
στα απόφαση του ∆ηµοτικού 
µας Συµβουλίου», τόνισε ο κ. 
Ρούσσος.

ΔΠάρκο σκύλων 
απέκτησε ο Δήμος 
Ν. Φιλαδέλφειας – 
Ν. Χαλκηδόνας 

Άνοιξε τις πόρτες του το 
πάρκο σκύλων του ∆ήµου 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 
Χαλκηδόνας. Πρόκειται, για 
έναν ειδικά διαµορφωµένο 
και περιφραγµένο χώρο σε 
φυσικό περιβάλλον επί της 
οδού ∆ωδεκανήσου στη Νέα 
Χαλκηδόνα, µε τάπητα και χώµα, 
βρύσες, καλαθάκια, κατάλληλο 
φωτισµό, αλλά και ξύλινες 
κατασκευές για τους τετράποδους 
φίλους µας. Ο χώρος είναι 
χωρισµένος σε δύο τµήµατα, 
ένας για µεγαλόσωµους και ένας 
για µικρόσωµους σκύλους, δύο 
καλαίσθητοι αλλά και ασφαλείς 
χώροι για την καθηµερινή βόλτα 
των ζώων συντροφιάς. Η είσοδος 
στο πάρκο θα είναι φυσικά 
ελεύθερη και δωρεάν για όλους 
τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, 
ενώ έχουν αναρτηθεί οι κανόνες 
λειτουργίας του στην είσοδο του 
πάρκου. 

“Πονηροί δήµαρχοι τέλος”, µε 
αυτόν τον ...λιτό τρόπο σχολίασε ο 
υπουργός εσωτερικών, Μάκης Βο-
ρίδης, όσους δηµάρχους συµφω-
νούν µε τους εργαζόµενους τους 
που έχουν πάει στις δικαστικές αί-
θουσες για να παραµείνουν στην 
εργασία τους. Όπως, τόνισε δεν γί-
νεται να είσαι ορισµένου χρόνου 
να πηγαίνεις στα δικαστήρια και να 
λες ότι είσαι αναγκαίος στην εργα-
σία σου και να έχεις και την υπο-
στήριξη του κάθε δηµάρχου, αυτό 
τελείωσε.

Ο κ. Βορίδης ξεκαθάρισε µε 

αυστηρό τόνο πως όσοι δήµοι 
έχουν συνοµολογήσει στα δικα-
στήρια για την παραµονή συµ-
βασιούχων, οι συγκεκριµένοι θα 
µπαίνουν στις προγραµµατισµέ-
νες προσλήψεις και δεν θα γίνο-
νται άλλες.

Ο ∆ήµος Πετρούπολης συµµετέχει στο Πρόγραµµα: «Εµπι-
στευτική καταστροφή και ανακύκλωση αρχειακού υλικού σε 
ψηφιακή µορφή, ακτινογραφικά φιλµ, φιλµ Μαγνητικών και 
Αξονικών Τοµογραφιών, Digital Laser Dry, ή ηλεκτρονική 
µορφή (cd, dvd, usb stick κάρτες µνήµες κ.α.).
Οι δηµότες µπορούν να αναζητήσουν τα ζεύγη των Ειδικών 
Κάδων προς απόρριψη και ασφαλή ανακύκλωση των παρα-
πάνω υλικών που διαθέτουν, στο Αµαξοστάσιο, στο ΚΕΠ

και στα Ά , Β΄ και Γ΄ 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου 
Πετρούπολης:
Επισηµαίνεται πως η 
εν λόγω ανακύκλωση 
θα αποδίδει ανταπο-
δοτικά οφέλη προς 
τον ∆ήµο, ανάλογα 
µε τις ποσότητες που 
θα συλλέγονται.

Και “ψηφιακή” ανακύκλωση 
στον Δήμο Πετρούπολης
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Ιστορική μέρα για τη Νότια Αθήνα: Παραχωρήθηκαν 
235 στρέμματα στους δήμους από το Ελληνικό 

Σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις 
προκάλεσε η τοποθέτηση του δηµάρ-
χου Αγίας Παρασκευής Bασίλη Ζορ-
µπά για τους ψηφοφόρους της Χρυ-
σής Αυγής, µέσα από τον προσωπικό 
του λογαριασµό στο Facebook.
Συγκεκριµένα, απαντώντας σε προ-
ηγούµενη ανάρτηση από τον προκά-
τοχό του και επικεφαλής της «Νίκης 
των Πολιτών» Γιάννη Σταθόπουλο, 
ο δήµαρχος σχολίασε: «Εάν ο πρώ-
ην δήµαρχος της Αγίας Παρασκευής 

θεωρεί τους ψηφοφόρους της Χρυ-
σής Αυγής την περίοδο 2012 -2019 
(7% – 9% περίπου) φασίστες ή ναζι-
στές είναι πολύ λυπηρό. Ας τον ενη-
µερώσουν αυτοί που γνωρίζουν, γιατί 
µάλλον είναι εκτός τόπου και χρό-
νου».
Μετά από την ανάρτηση αυτή ακο-
λούθησε ένα γαϊτανάκι ανακοινώσε-
ων στο δήµο µε όλες τις παρατάξεις να 
εξαπολύσουν σφοδρή επίθεση στον κ. 
Ζορµπά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης στο 
∆ήµο Ηρακλείου Αττικής, κ. Γιώρ-
γος Παπαδηµητρίου επισκέφτηκε 
το 4ο και 5ο δηµοτικό σχολείο, κα-
θώς  υπάρχουν διαµαρτυρίες γο-
νιών για τα έργα που πραγµατοποι-
ούνται ενώ γίνονται τα µαθήµατα. 

Συγκεκριµένα, ο κ. Παπαδηµη-
τρίου δήλωσε, µεταξύ άλλων, από 
το 5ο δηµοτικό σχολείο: “Βρεθήκα-

µε στο 5ο δηµοτικό σχολείο Ηρα-
κλείου Αττικής έπειτα από πολλά 
τηλέφωνα απελπισίας και αγανά-
κτησης που έκαναν γονείς και κά-
τοικοι του Π. Ηρακλείου στις δηµο-
τικές παρατάξεις. 

∆υστυχώς, ο δήµαρχος και η 
δηµοτική αρχή κάθε χρόνο υπό-
σχεται, στέλνει δελτία τύπου, κάνει 
συσκέψεις. Τα σχολεία όµως είναι 
σε αυτήν την κατάσταση και δυστυ-

χώς τα παιδιά, οι γονείς, η σχολική 
κοινότητα υφίστανται καταστάσεις 
πρωτόγονες και πρωτόγνωρες. Θα 
µπορούσαν πάρα πολύ απλά να εί-
χαν κάνει την ανάθεση του 1,7 εκατ. 
ευρώ σε εργολάβους που θα είχαν 
άλλη αντιµετώπιση στο έργο. ∆εν 
υπάρχει καµία συνέπεια όσον αφο-
ρά τα χρονοδιαγράµµατα και την 
ένταση εργασίας ώστε το σχολείο 
να παραδοθεί στην ώρα του.” 

Ένα ακόμα σύστημα πυρόσβεσης
απέκτησε ο Δήμος Πεντέλης 
Ένα νέο όχηµα πυρόσβεσης παρέλαβε ο ∆ήµος Πεντέλης 
µε ένα µέρος των εσόδων που προέκυψαν από δωρεές κατά 
τη διάρκεια του Φεστιβάλ Πεντελικού.
Μετά το τέλος του Φεστιβάλ Πεντελικού, εξοικονοµήθηκε 
λόγω χορηγιών ποσό 6.000 ευρώ, µε το οποίο αγοράστηκε 
ένα σύγχρονο και πιστοποιηµένο σύστηµα πυρόσβεσης, που 
τοποθετείται πάνω σε όχηµα 4Χ4 του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος διέθετε πέντε τέτοια συστήµατα, όµως έχει 
επιπλέον οχήµατα 4Χ4 που έχουν τη δυνατότητα να 
υποδεχθούν νέο σύστηµα πυρόσβεσης. Έτσι η απόκτηση του 
νέου συστήµατος πυρόσβεσης ενισχύει την επιχειρησιακή 
δυνατότητα του ∆ήµου για άµεση πρόσβαση και κατάσβεση 
περιστατικών φωτιάς. Το σύστηµα περιλαµβάνει δεξαµενή 
600 λίτρων νερού, αντλίες, αυλούς και µάνικες. 

Πολιτικός αναβρασµός στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής 

“Σε απελπισία οι γονείς µαθητών στο Ηράκλειο Αττικής”

Ο 
Υπουργός Οικονοµι-
κών Χρήστος Σταϊ-
κούρας υπέγραψε την 
Υπουργική Απόφαση 

για την κατανοµή των κοινωφε-
λών χώρων και χώρων κοινωνι-
κής ανταποδοτικότητας που εµπί-
πτουν εντός του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κο-
σµά, µε την οποία καθορίζονται 
οι εν λόγω χώροι (235 στρέµµα-
τα) που µπορούν να παραχωρη-
θούν χωρίς αντάλλαγµα και κατά 
κυριότητα στους δήµους Αλίµου, 
Γλυφάδας και Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης.

Συγκεκριµένα, το Υπουργείο 
Οικονοµικών, την προηγούµενη 
εβδοµάδα, µε τη διάταξη του Άρ-
θρου 128 του ν. 4972/2022, θέ-
σπισε τη δυνατότητα του Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου να παραχωρεί, 
χωρίς αντάλλαγµα και κατά κυ-
ριότητα, στους όµορους δήµους 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελ-
ληνικού – Αγίου Κοσµά, δηλαδή 
στους ∆ήµους Αλίµου, Γλυφά-
δας και Ελληνικού – Αργυρού-
πολης, εδαφικούς χώρους που 
εµπίπτουν εντός του εν λόγω Πό-
λου, οι οποίοι κατά τις οικείες πο-
λεοδοµικές διατάξεις χαρακτηρί-
ζονται ως κοινωφελείς χώροι ή 
χώροι κοινωνικής ανταποδοτι-
κότητας.

Η υπογραφή της Υπουργι-
κής Απόφασης πραγµατοποιή-
θηκε σε ειδική εκδήλωση, στην 
οποία πήραν µέρος οι δήµαρχοι 
Αλίµου Ανδρέας Κονδύλης, Γλυ-
φάδας Γιώργος Παπανικολάου 
και Ελληνικού - Αργυρούπολης 
Γιάννης Κωνσταντάτος. Παρέ-
στησαν ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικά-
κος, ο Υφυπουργός Οικονοµι-
κών Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
οι βουλευτές Νοτίου Τοµέα Αθη-

νών, ∆ιονύσης Χατζηδάκης, Σο-
φία Βούλτεψη, Άννα Καραµαν-
λή, Χάρης Θεοχάρης, Βασίλης 
Σπανάκης, Μπάµπης Παπαδη-
µητρίου, Γιάννης Μπαλάφας και 
Τόνια Αντωνίου.
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Ελένη Πετρουλάκη: 
Ήμουν σε κώμα 
τρεις μέρες!

Η 
Ελένη Πετρουλάκη µί-
λησε στο «Πάµε ∆α-
νάη» για τον πρωινό 
καφέ, τους δυο γάµους 

µε τον Ίλια Ίβιτς και τη σοβαρή πε-
ριπέτεια υγείας µετά την εγκυµοσύ-
νη της. Η γυµνάστρια αναφέρθηκε 
και στην απόφασή της να γίνει γυ-
µνάστρια λέγοντας πως, «Ήρθα στην 
Αθήνα για ένα και µονό σκοπό: να 
γίνω γυµνάστρια».
Επιπλέον αναφέρθηκε στον Πρωι-
νό Καφέ αλλά και για την Ρούλα Κο-
ροµηλά.
«Όταν υψηλόβαθµα στελέχη του 
ANT1 µου πρότειναν να πάρω µέ-
ρος στα καλλιστεία τους είπα “δεν 
είµαι µοντέλο, θα συνεχίσω να κά-
νω γυµναστική”. Η πρόταση για τον 
«Πρωινό Καφέ» µε την Ρούλα  Κο-
ροµηλά ήρθε απρόοπτα.  Έπρεπε 
να είµαι στο πλατό του «Πρωινού 
Καφέ» στις 6.30 το πρωί. Όταν µου 
έκλεψαν το µηχανάκι µου, δεν ξε-
χνώ το πόσο µου συµπαραστάθηκε 
η Ρούλα. Η Ρούλα επέµενε να κάνω 
το πρώτο µου εξώφυλλο στο “tv ζά-
πινγκ”. Είχε πάρει τηλέφωνο τον ιδι-
οκτήτη και του είπε “Θέλω να κάνεις 
εξώφυλλο την Ελένη”», δήλωσε.

Για την απόφασή της να πάει στο 
εξωτερικό, υπογράµµισε πως, «το 
1994 που πήρα µεταγραφή στο Star 
µου έγινε πρόταση να φύγω για την 
Αµερική. ∆εν το σκέφτηκα πολύ. 
Πήγα µόνη στο Λος Άντζελες. Εκεί 
γνώρισα τη Χάλι Μπέρι. Ήταν πρό-
τυπο για µένα ο τρόπος που µιλού-
σε. Γύρισα για λίγο στην Ελλάδα µε 
προοπτική να φύγω και πάλι για το 
Λος Άντζελες άλλα τότε γνώρισα τον 
Ίλια».
Μεταξύ άλλων η γυµνάστρια τοπο-
θετήθηκε για την γνωριµία της και 
τον γάµο της µε τον πρώην ποδο-
σφαιριστή, Ίλια Ίβιτς.
«Το πρώτο ραντεβού µε τον Ίλια ήταν 
σε ένα ελληνάδικο στο Πειραιά. Εί-
χα βγει µε τις φίλες µου για να γιορ-
τάσουµε την επιστροφή µου. Στο δι-
πλανό τραπέζι ήταν ο Ίλια και είπα 
στη φίλη µου “αυτός µου αρέσει”. 
Μου έστειλε λουλούδια και µου εί-
πε “για τα δηµοσιεύµατα, να µη λέ-
νε ψέµατα”. Με τον Ίλια έχουµε πα-
ντρευτεί δυο φορές: και µε πολίτικο 
και µε θρησκευτικό γάµο. Όταν έγι-
νε ο πολίτικος γάµος φύγαµε από την 
πίσω πόρτα του δηµαρχείου. Ο θρη-
σκευτικός γάµος έγινε µόνο µε τους 

στενούς συγγενείς µας και παιδά-
κια από τη γειτονιά». Για τις δυσκο-
λίες της στην εγκυµοσύνη, η Ελένη 
Πετρουλάκη αποκάλυψε πως, «δέ-
κα χρόνια πήρε για να κρατήσω το 
πρώτο παιδί στην αγκαλιά µου. Όταν 
κράτησα το τεστ εγκυµοσύνης δεν το 
πίστευα ούτε εγώ η ίδια. Με έπιασε 
φόβος. ∆εν υπάρχει µοναστήρι στην 
Ελλάδα και τη Σερβία που να µην 
το έχω επισκεφθεί. Ό,τι τάµα υπάρ-
χει το έχω κάνει. Πιστεύω πολύ. Ο 
Θεός είναι µεγάλος και δεν αφήνει 
κανέναν. Μετά τη δεύτερη εγκυµο-

σύνη είχα µία σοβαρή επιπλοκή και 
τρεις µέρες ήµουν σε κώµα. ∆εν έχα-
σα την πίστη µου. Ένα πρωί σηκώθη-
κα και δεν µπορούσα να περπατήσω. 
Κατάλαβα ότι κάτι συµβαίνει».
Για το πρόβληµα υγείας που αντι-
µετωπίζει, επεσήµανε χαρακτηρι-
στικά: «έκανα εξετάσεις και διαπί-
στωσα πως είχα ένα αυτοάνοσο στις 
αρθρώσεις. ∆εν το έβαλα κάτω. 
Ήθελα να είµαι λειτουργική στην 
καθηµερινότητα µου και έτσι έφτια-
ξα το πρόγραµµα rehabilitation 
fitness».

Η Χολιγουντιανή σταρ που όσο 
περνά ο καιρός ασχολείται όλο και 
περισσότερο µε τα social media, 
µοιράστηκε µε τους διαδικτυακούς 
της ακόλουθους µία φωτογραφία 
όλο νόηµα, µε αφορµή 
τα γενέθλιά της. 
Μέσα από το προφίλ της 
στο Instagram, η οσκαρική 
ηθοποιός ανέβασε µία φωτογραφία 
της, µέσα από την οποία θέλει να 
δείξει ότι µπαίνει στη «χρυσή» 
δεκαετία της ζωής της, κυριολεκτικά 
και µεταφορικά.
Γυρισµένη στο πλάι και χωρίς να 
φορά απολύτως τίποτα, η Γκουίνεθ 
Πάλτροου έχει βάψει όλο το σώµα 
της µε χρυσή µπογιά και ακουµπά 
σε µία λευκή επιφάνεια, κρατώντας 
το κεφάλι της.
Στη λεζάντα της δηµοσίευσής της, η 
σταρ του «Ερωτευµένου Σαίξπηρ» 
έγραψε απλώς τον αριθµό «50» 
και πρόσθεσε δύο χρυσά αστέρια. 
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της 
ανάρτησής της, η φωτογραφία 
της γυµνής και χρυσής Πάλτροου 
απέσπασε δεκάδες χιλιάδες likes 
και σχόλια µε ευχές.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα έχωσε ο Σκουλός και στις δύο
Ο ∆ηµήτρης Σκουλός βρέθηκε καλε-
σµένος στην εκποµπή «Πρωινό µας», και 
έδωσε µια αφοπλιστική συνέντευξη µι-
λώντας για όλα και για όλους. Ο γνωστός 
φωτογράφος αναφέρθηκε στη σχέση του 
µε την Βίκυ Καγιά, την αποχώρησή του 
από τον πέµπτο κύκλο του GNTM αλ-
λά και στη Σοφία Χατζηπαντελή. ∆ε δί-
στασε επίσης, να αναφερθεί στις αλλα-
γές που έχουν συµβεί στον νέο κύκλο του 
ριάλιτι αλλά και το παρασκήνιο της απο-
χώρησής του από το παιχνίδι. Αφοπλιστι-
κός ήταν απέναντι στην Σοφία Χατζηπα-
ντελή λέγοντας πως δεν είναι κλασσικό 
µοντέλο αλλά κάρακτερ.
«Το κορίτσι αυτό δεν είναι µοντέλο, είναι 
κάρακτερ. ∆εν έχει το ύψος, δεν µπορεί 

να κάνει πασαρέλα. Είναι µεγάλη συζή-
τηση το diversity. Αχ αυτή η καηµένη η 
µόδα, τι έχει τραβήξει. Λοιπόν, άλλο να 
µιλάς και να παρακολουθείς την µόδας 
και άλλο να δουλεύεις. Η Σοφία δεν εί-
ναι µοντέλο, δεν έχει το ύψος, δεν έχει 
το κορµί. Έχει κάνει πράγµατα λόγω της 
ιδιαιτερότητας των φρυδιών της, αλλά 
σε άλλη κατηγορία. Τα µοντέλα µόδας 
έχουν κάποια στάνταρ, σε κιλά και ύψος. 
Το 99,9% των πελατών θέλει µοντέλα µε 
τον κλασσικό όρο του µοντέλου». Κόλα-
φος όµως, ήταν για τη σχέση του µε τη Βί-
κυ Καγιά αλλά και την αποχώρησή του 
από το GNTM.
«Για την αποχώρησή µου θα πρέπει να 
ρωτήσεις άλλους. Με πήραν, µου είπαν 

ότι θα κάνουν κάποιες αλλαγές και δεν 
θα είµαστε εµείς. Αν δεν πέσουν οι υπο-
γραφές, τα χέρια δεν µετράνε ούτε τα 
λόγια. ∆εν είχαµε καµία ενηµέρωση, 
στεναχωρήθηκα τον πρώτο καιρό, σκε-
φτόµουν τι έχω κάνει λάθος αλλά κα-
τέληξε ότι δεν υπάρχει κάτι, αφού έτσι 
και αλλιώς δεν υπάρχει αντικαταστά-
της.  Έπρεπε να στηρίξουν την επιλο-
γή της Βίκυς, που ήθελε να τα αλλάξει 
όλα. Ποια είναι τα όλα; Τα όλα ήµασταν 
εµείς. Πριν ήµουν επιλογή του καναλιού 
και όχι της Βίκυς. Από που και ως που να 
είµαι επιλογή της Βίκυς; Υπήρχε επαγ-
γελµατικός σεβασµός αλλά όχι δέσιµο. 
∆εν ήµασταν φίλοι και ούτε πρόκειται να 
γίνουµε».

Γυμνή και 
ολόχρυση 
η Γκουίνεθ 
Πάλτροου  
στα 50 της 
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ:  
ΣΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΜΕΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
O 

Θανάσης Βισκαδουράκης 
µίλησε για την οικογένεια 
του και τον γιο του, που 
του άλλαξαν τη ζωή, τα 

δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε 
στο ορφανοτροφείο και τη συγγνώµη 
που του ζήτησε ο πατέρας του πριν 
πεθάνει.
Αποκαλύπτει ότι το Survivor τον 
έκανε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή 
και ότι µόλις έµαθε η γυναικά του για 
τα χρήµατα που δίνουν στο ριάλιτι τον 
έσπρωξε να πάει.
Στον ελεύθερο χρόνο του ο Θανάσης 
Βισκαδουράκης απολαµβάνει να 
παίζει τάβλι και να πηγαίνει να βλέπει 
τον Ολυµπιακό.
Σχετικά µε την πατρότητα ανέφερε: 
«Το παιδί µου είναι δώρο Θεού. Μετά 
τη γέννησή του και µε τη σύζυγο µου 
έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, 
κοιτάω το γιο µου που µεγαλώνει, µε 
λέει µπαµπά και λιώνω».
«Οι πιο ιερές λέξεις της ζωής είναι να 
λες µπαµπά και µαµά, λέξεις που δεν 
τις είπα ποτέ, όλα ξεκινάνε από την 
οικογένεια».

Για τα παιδικά του χρόνια παραδέχεται 
«ήταν δύσκολα τα παιδικά µου χρόνια» 
και αποκαλύπτει «όταν πέθανε η 
µαµά µου, µωρό παιδί βρέθηκα στο 
ορφανοτροφείο στη Θήβα».
«Στο ορφανοτροφείο έµεινα µέχρι 
την τρίτη λυκείου µέχρι που πήγα 
Αθήνα για να περάσω περιοδεύων 
στο στρατό».
Παράλληλα εξήγησε τον λόγο που ο 
πατέρας του αισθάνθηκε την ανάγκη 
να του ζητήσει συγνώµη.
«Στην κηδεία του πατερά µου 
συνειδητοποίησα ότι µπορεί να 
απέτυχε ως µπαµπάς αλλά ένωσε 
τους κωφούς της Ελλάδας»
«Ο πατέρας µου έκανε το Σωµατείο 
Κωφών το 1945 και είµαι υπερήφανος 
για αυτόν. Τι να καταφέρει ένας 
µπαµπάς κωφός µε πέντε παιδιά το 
1973, ήµουν ο µικρότερος»
«Σαν παιδί στερήθηκα τη διασκέδαση, 
το προνόµιο να ζητάω δώρα, 
ήµουν µόνος µου. ∆εν επιτρεπόταν 
να ονειρευτώ, υλικά αγαθά δεν 
υπήρχαν».
Και περιέγραψε και τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισε τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του.
«∆εν µου επιτράπηκε να µάθω 
αγγλικά η να σπουδάσω», αλλά 
παραδέχθηκε «αγρίευα όταν µε 
κοίταζαν λυπητερά»
Για την σχέση του µε την θρησκεία και 
την Εκκλησία σχολίασε: «Από µικρό 
παιδί αγαπάω την Εκκλησία. ∆εν 
άντεχα τις καλόγριες, έτρωγα πολύ 
ξύλο».
«Ήµουν πάντα το παπαδάκι του 

Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυµου». Και 
εξηγεί «έδωσα στο παιδί µου το όνοµα 
του Ιερώνυµου γιατί χωρίς αυτόν δεν 
ξέρω που θα ήµουν».
Για την συµµετοχή του στο ριάλιτι 
επιβίωσης σηµείωσε για τη συµµετοχή 
του: «Μόλις άκουσε η γυναίκα µου τα 
οικονοµικά που έδιναν στο Survivor 
µε έσπρωξε να πάω»
«Το Survivor µου επαναπροσδιόρισε 
αυτά που πίστευα, να αγαπώ το απλό 
και το µικρό».

Ασηµίνα 
Χατζηανδρέου: Έχω 
φάει τα µισά λεφτά 
που έβγαλα από το 
Survivor
Η Ασηµίνα Χατζηανδρέου έδωσε 
µια τηλεοπτική συνέντευξη και 
µίλησε στην εκποµπή «Καλό 
Μεσηµεράκι» για την εµπειρία της 
στο Survivor.
H ποδοσφαιρίστρια και πρώην 
παίκτρια του ριάλιτι µίλησε για 
την εµπειρία της στο παιχνίδι 
και σχολίασε ότι έχει ξοδέψει 
σχεδόν τα µισά χρήµατα, από 
αυτά που κέρδισε: «Από εκεί που 
είχα στερηθεί τα πάντα, πλέον τα 
µισά µου χρήµατα από αυτά που 
κέρδισα έχουν φύγει».
Ακόµα η ποδοσφαιρίστρια 
σηµείωσε πως πήγε στο ριάλιτι, 
για να αποδείξει ότι οι γυναίκες 
µπορούν να τα καταφέρουν: «Τις 
γυναίκες λίγο τις υποβιβάζουµε και 
αυτό δεν µου αρέσει. Οι γυναίκες 
µπορούν να ανταπεξέλθουν, όπως 
ακριβώς και οι άντρες. Είναι 
ξεκάθαρα ένα µάθηµα για να 
βλέπει ο κόσµος, πως ό,τι µπορεί 
να κάνεις ένας άντρας µπορώ να το 
κάνω και εγώ».

Καγιά: Θα φας πολύ ξύλο!
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του 
επεισοδίου της περασµένης Τε-
τάρτης στο GNTM 5 είδαµε την 
Βίκυ Καγιά να φεύγει άρον άρον 
από το πλατό καθώς είχε µια 
έντονη αδιαθεσία, ωστόσο δεν 
ήταν κάτι το τόσο ανησυχητικό.
Σειρά είχε λοιπόν να «εισβάλει» 
η επόµενη παίκτρια η οποία δίχα-
σε αρκετά την κριτική επιτροπή.
Συγκεκριµένα, η Καζαµπλάνκα 
µε το που µπήκε µέσα ενθουσί-
ασε τους πάντες µε την εµφάνισή 
της ενώ µόλις αποκάλυψε ότι εί-
ναι µόλις 37 χρόνων ο Γιώργος 

Καράβας δεν δίστασε να δείξει 
τον ενθουσιασµό του.
Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα προ-
κειµένου να αποφασίσουν για το 
τελικό αποτέλεσµα, η Βίκυ Κα-
γιά ήταν η µοναδική η οποία δεν 
έδωσε την θετική της ψήφο κα-
θώς υποστήριξε πως δεν το έχει.
«Στον χώρο της µόδας θα φας 
πολύ ξύλο» της λέει κάποια στιγ-
µή η Βίκυ Καγιά, θέλοντας να 
την προϊδεάσει για όσα αναµέ-
νεται να περάσει, εφόσον συνε-
χίσει να ακολουθεί αυτό το επάγ-
γελµα.
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FOCUS/
Γιατί
η βασίλισσα
Μαργκρέτε 
της Δανίας
αφαιρεί τίτλους
και καθήκοντα
από 4 εγγόνια της
Η βασίλισσα 
Μαργκρέτε της ∆ανίας αφαίρεσε 
τους βασιλικούς τίτλους από τέσσερα 
εγγόνια της. Πρόκειται για τα παιδιά του 
πρίγκιπα Ιωακείµ, του δεύτερου γιου της, 
ο οποίος έχει κάνει δύο γάµους και έχει 
αποκτήσει τέσσερα παιδιά ηλικίας από 
23 έως 10 ετών.  «Από την 1η Ιανουαρίου 
2023, οι απόγονοι της Αυτού Βασιλικής 
Υψηλότητας του πρίγκιπα Ιωακείµ θα 
µπορούν να χρησιµοποιούν µόνο τους 
τίτλους του κόµη και της κόµισσας του 
Μονπεζάτ, ενώ οι τίτλοι του πρίγκιπα 
και της πριγκίπισσας της ∆ανίας 
παύουν να υφίστανται», αναφέρει η 
ανακοίνωση του παλατιού. Η µητέρα 
των δύο µεγαλύτερων γιων του πρίγκιπα 
Ιωακείµ δήλωσε «σοκαρισµένη» από την 
απόφαση. «Αυτό ήρθε από το πουθενά. 
Τα παιδιά αισθάνονται αποκλεισµένα», 
δήλωσε η κόµισσα Αλεξάνδρα στην 
εφηµερίδα BT. «∆εν µπορούν να 
καταλάβουν γιατί τους αφαιρείται η 
ταυτότητά τους».
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση «η 
Βασίλισσα θέλει να δηµιουργήσει το 
πλαίσιο ώστε τα τέσσερα εγγόνια της 
να είναι σε θέση να διαµορφώσουν τη 
ζωή τους σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό 
χωρίς να περιορίζονται από τις ειδικές 
απαιτήσεις και τα καθήκοντα που έχει 
µια επίσηµη σχέση µε τον Βασιλικό 
Οίκο της ∆ανίας». Σύµφωνα µε το 
δηµοσίευµα του ΑFP τα τέσσερα παιδιά 
του πρίγκιπα Ιωακείµ διατηρούν τις 
θέσεις τους στη σειρά της διαδοχής.

Η «αυλή» 
του βασιλιά 
Ποιοι είναι 
οι «έμπιστοι» 
στο πλευρό 
του Καρόλου Γ΄

Καθώς ετοιµάζεται να εισέλθει µόλις στην τέταρτη εβδοµάδα της βασιλείας του, 
µετά τον θάνατο της αγαπηµένης του µητέρας,ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη µια οµάδα «πιστών» 

υπαλλήλων καθώς και στενούς φίλους στους οποίους µπορεί να βασιστεί 
για να τον βοηθήσουν στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. 

Κ
αθώς ετοιµάζεται να ει-
σέλθει µόλις στην τέ-
ταρτη εβδοµάδα της βα-
σιλείας του, µετά τον 

θάνατο της αγαπηµένης του µητέ-
ρας,ο βασιλιάς Κάρολος έχει ήδη 
µια οµάδα «πιστών» υπαλλήλων 
καθώς και στενούς φίλους στους 
οποίους µπορεί να βασιστεί για να 
τον βοηθήσουν στο δύσκολο έργο 
που έχει αναλάβει. Η χώρα δεν 
αντιµετωπίζει µόνο µια κρίση κό-
στους ζωής, αλλά υπάρχει επίσης 
και ένας πόλεµος στην Ευρώπη. 
Ποιος θα είναι οι άνθρωποι που 
θα τον βοηθήσουν να πάρει τις σω-
στές αποφάσεις; 

Σερ Clive Alderton 

1Ο σερ Clive Alderton άρχισε να ερ-
γάζεται για τον βασιλιά το 2006, όταν 

ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, και ανέβη-
κε γρήγορα στην ιεραρχία για να γίνει ο 
προσωπικός του γραµµατέας.

Τώρα γίνεται κατανοητό ότι θα ανα-
κοινωθεί ως ιδιαίτερος γραµµατέας του 
ηγεµόνα εν ευθέτω χρόνω, αναλαµβά-
νοντας τη θέση του αείµνηστου ιδιαί-
τερου γραµµατέα της βασίλισσας, σερ 
Edward Young, ο οποίος λέγεται ότι θα 
αποχωρήσει µετά από µια µεταβατική 
περίοδο. Ο σερ Κλάιβ είναι διπλω-
µάτης καριέρας, ο οποίος έγινε πρε-

σβευτής της Βρετανίας στο Μαρόκο 
µετά από προηγούµενη εξαετή θη-
τεία ως βοηθός στο Clarence House 
µεταξύ 2006 και 2012.Ειδικά η βασί-
λισσα Καµίλα τον «λατρεύει», δήλω-
σε µια πηγή στους «Times». Το 2020, 
λέγεται ότι έπαιξε βασικό ρόλο στις 

διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία 
Χάρι και Μέγκαν µε το παλάτι. 

Peter St Clair-Erskine 
(Πίτερ Σεν Κλερ-Ερσκιν)

2Ο Peter St Clair-Erskine είναι ο 
πρώην διευθυντής στο Clarence 

House και έχει προταθεί να συνε-
χίσει τον ρόλο του στο παλάτι του 
Μπάκιγχαµ τώρα που ο Κάρολος 
είναι βασιλιάς. Η δουλειά του ως 
διευθυντής του οίκου είναι να δια-
σφαλίζει ότι η δηµόσια ζωή του Κα-
ρόλου και της Καµίλα κυλάει όσο 
το δυνατόν πιο οµαλά.

Ταγµατάρχης 
Τζόναθαν Τόµσον

3 Ένας βοηθός που φαίνεται να 
βρίσκεται στο πλευρό του Κα-

ρόλου από τότε που ανέβηκε στο 
θρόνο είναι ο ταγµατάρχης Τζόνα-
θαν Τόµσον.  

Ανήκει στο 5ο Τάγµα του Βα-
σιλικού Συντάγµατος της Σκωτίας 
και συχνά τον βλέπουµε να φοράει 
ένα παραδοσιακό κιλτ. Στο παρελ-
θόν εργαζόταν και για την αείµνη-
στη βασίλισσα.

Σερ Nicholas Soames

4 Ο σερ Nicholas Soames εί-
ναι εγγονός του σερ Ουίνστον 

Τσώρτσιλ και είναι στενός φίλος 
του βασιλιά από τότε που ήταν έφη-
βοι. ∆ύο ηµέρες µετά τον θάνατο 
της βασίλισσας, ο ίδιος µίλησε για 
το πώς θα αλλάξει η ζωή του φίλου 
του µετά την ανάληψη του θρόνου 
και πώς θα χειριστεί την πίεση.

1

2

3

4
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Π
άνω από 6.000 παι-
διά έως 14 ετών έχα-
σαν την ζωή τους στους 
δρόµους της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης τα τελευταία 10 έτη 
(2011-2020) σε τροχαίες συγκρού-
σεις, αποκάλυψε έκθεση του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλει-
ας Μεταφορών (ETSC).

Μάλιστα, έστειλε περίπου 40 συ-
στάσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις 
και την ΕΕ ζητώντας ασφαλείς διαδρο-
µές προς τα σχολεία. Μόλις επτά χώρες 
στην Ευρώπη ανέφεραν ότι έχουν επι-
βάλει χαµηλότερα όρια ταχύτητας στις 
περιοχές των σχολείων, σύµφωνα µε τη 
νέα µελέτη.

Το ETSC αναφέρει ότι οι δρόµοι γύ-
ρω από τις εγκαταστάσεις παιδικής µέ-
ριµνας και στις αστικές περιοχές µε πολ-
λούς ποδηλάτες και πεζούς θα πρέπει να 
σχεδιάζονται για 30 χλµ/ώρα και χαµη-
λό κυκλοφοριακό φορτίο. Το όριο ταχύ-
τητας σε αυτούς τους δρόµους θα πρέπει 
να είναι 30 χλµ./ώρα ακόµα και όταν τα 
κριτήρια σχεδιασµού δεν έχουν επιτευ-
χθεί. Μάλιστα το ETSC καλεί την ΕΕ να 
το κάνει επίσηµη σύσταση.

Παρά τη σηµαντική πρόοδο στην 
ασφάλεια των αυτοκινήτων τα τελευ-
ταία χρόνια, σχεδόν οι µισοί θάνατοι 
παιδιών από τροχαίες συγκρούσεις προ-
ήλθαν από παιδιά που ταξίδευαν µε αυ-
τοκίνητα. Υπάρχουν µόνο περιορισµένα 
δεδοµένα σχετικά µε τη σωστή χρήση 
των παιδικών καθισµάτων σε αυτοκίνη-
τα σε όλη την ΕΕ, αλλά µελέτες έχουν 
δείξει ότι η εσφαλµένη χρήση τους πα-
ραµένει σηµαντικό πρόβληµα.

Τα παιδικά καθίσµατα 
Από την 1η Σεπτεµβρίου 2024, µόνο 
παιδικά καθίσµατα που πληρούν το νέο 
πρότυπο του ΟΗΕ «R129» µπορούν να 
πωλούνται στην αγορά της ΕΕ. Αυτά τα 
καθίσµατα είναι πιο ασφαλή στη σχεδί-
ασή τους και µπορούν να τοποθετηθούν 
µόνο µε σύστηµα ISOFIX, µειώνοντας 
τους κινδύνους λανθασµένης εγκατά-

στασης. Το σύστηµα σηµείων αγκύ-
ρωσης ISOFIX είναι υποχρεωτικό στα 
νέα αυτοκίνητα στην ΕΕ από το 2014. 
Το ETSC αναφέρει ότι καθίσµατα που 
κοιτούν προς τα πίσω (που είναι ασφα-
λέστερα) θα πρέπει να καταστούν υπο-
χρεωτικά για όσο µεγαλύτερο διάστηµα 
είναι δυνατό, κατά προτίµηση έως ότου 
το παιδί γίνει τεσσάρων ετών. Τα παιδικά 
καθίσµατα θα πρέπει, επίσης, να υπόκει-
νται σε µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ.

Οι άδειες οδήγησης 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί τους 
κανόνες για τις άδειες οδήγησης φέτος 
και το ETSC ζητά επίσης υποχρεωτική 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, 
καθώς και πρακτική εξέταση, για την 
απόκτηση άδειας οδήγησης µοτοποδη-
λάτου. Το ETSC προειδοποιεί ότι 16 ευ-
ρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν στα παιδιά 
να οδηγούν µοτοποδήλατο σε ηλικία 14 
ή 15 ετών, παρά τη συνιστώµενη ελάχι-

στη ηλικία των 16 ετών στην ΕΕ. Πάνω 
από την ηλικία των 14 ετών, το 20% των 
παιδικών θανάτων από τροχαία είναι 
αναβάτες µοτοποδηλάτων, µε την συ-
ντριπτική πλειονότητα να είναι αγόρια. 
Το ETSC αναφέρει ότι η ελάχιστη συ-
νιστώµενη ηλικία από την ΕΕ για οδή-
γηση αυτοκινήτου (χωρίς την παρου-
σία συνοδού) των 16 ετών δεν πρέπει 
να µειωθεί.

Επίσης, το ποσοστό παιδικής θνησι-
µότητας από τροχαίες συγκρούσεις στη 
Ρουµανία είναι δέκα φορές υψηλότερο 
από τη Νορβηγία, την Κύπρο και τη Σου-
ηδία. Όπου η παιδική θνησιµότητα από 
τροχαία είναι σχετικά χαµηλή, η θνησι-

µότητα από τροχαία για τον υπόλοιπο 
πληθυσµό είναι επίσης σχετικά χαµηλή 
και αντίστροφα. Όπου αυτό δεν συµβαί-
νει, θα µπορούσε εν µέρει να οφείλεται 
στο ότι τα παιδιά σε αυτές τις χώρες τεί-
νουν να συνοδεύονται και να πηγαίνουν 
µε κηδεµόνες στο σχολείο ή στις άλλες 
δραστηριότητες αντί να µετακινούνται 
µόνα τους µε ποδήλατο ή µε τα πόδια.

Για το θέµα, η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική ∆ανέλ-
λη-Μυλωνά, δήλωσε πως: «εδώ και 17 
χρόνια, αγωνιζόµαστε για την προστα-
σία της ζωής στο δρόµο. Οι 11 θάνατοι 
παιδιών το 2019 στη χώρα µας σε καµία 
περίπτωση δεν µπορούν να γίνουν απο-
δεκτοί. Στοχεύοντας σε µηδενικούς θα-
νάτους παιδιών από τροχαίες συγκρού-
σεις έχουµε εκπαιδεύσει περισσότερους 
από 265.000 µαθητές και 5.500 εκπαι-
δευτικούς σε όλη την Ελλάδα, µέσα από 
τα επιστηµονικά τεκµηριωµένα προ-
γράµµατά µας, ενώ άλλοι 3.500 µαθη-
τές έχουν συµµετάσχει στους πανελλή-
νιους µαθητικούς διαγωνισµούς για την 
οδική ασφάλεια που διοργανώνουµε σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευµάτων τα τελευταία 6 χρό-
νια. Σύντοµα, θα είναι διαθέσιµο και 
πρόγραµµα eLearning για γονείς µέσω 
της πλατφόρµας Road Safety Academy. 
Επίσης, η σωστή επιλογή και τοποθέτη-
ση παιδικού καθίσµατος ένα θέµα που, 
όπως βλέπουµε και στη σχετική Έκθεση 
του ETSC, υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα 
γνώσης που κοστίζει τις ζωές δεκάδων 
παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Η θέσπιση 
των 30 χλµ/ώρα σε κατοικηµένες περιο-
χές, γύρω από σχολεία και σε δρόµους 
όπου παιδιά, γονείς και άνθρωποι παί-
ζουν, ποδηλατούν, αναπτύσσονται είναι 
επίσης σηµαντική και υποστηρίζεται σε 
µεγάλο βαθµό από το Ινστιτούτο τα τε-
λευταία χρόνια».

Σύστημα εσωτερικών ραντάρ βεβαιώνει 
πως δεν αφέθηκε κανείς στην καμπίνα των επιβατών

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΑΙΜΑ; 

Οι στατιστικές της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
δείχνουν ότι από το 1998 περισσότερα από 
900 παιδιά στις Ηνωµένες Πολιτείες πέθα-
ναν, έχοντας ξεχαστεί µέσα σε αυτοκίνητα 
που ανέπτυξαν υψηλές θερµοκρασίες.

Για να αντιµετωπιστεί αυτό, µηχανι-
κοί της Volvo ανέπτυξαν µια νέα λειτουρ-
γία εσωτερικών ραντάρ για να λειτουργούν 

µε όση ακρίβεια και ευαισθησία απαιτεί-
ται, ώστε να εντοπίζει τις ελάχιστες κινήσεις 
σε κλίµακα µικρότερη του χιλιοστού, όπως 
εκείνες ενός νηπίου που κοιµάται. Είναι η 
πρώτη τέτοια λειτουργία που καλύπτει ολό-
κληρο το εσωτερικό του αυτοκινήτου, συ-
µπεριλαµβανοµένου του πορτµπαγκάζ.

Θα περιλαµβάνεται στο επερχόµενο 

αµιγώς ηλεκτρικό SUV, Volvo EX90 και 
σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αντιµε-
τώπιση µίας τραγωδίας που αποδείχτηκε 
σκληρή πραγµατικότητα για πάρα πολλές 
οικογένειες. Θα παρουσιαστεί στις 9 Νοεµ-
βρίου, ενώ η συγκεκριµένη λειτουργία θα 
περιλαµβάνεται επίσης σε άλλα προσεχή 
µοντέλα Volvo.

Παρά τη σηµαντική 
πρόοδο στην 
ασφάλεια των 
αυτοκινήτων τα 
τελευταία χρόνια, 
σχεδόν οι µισοί 
θάνατοι παιδιών από 
τροχαίες συγκρούσεις 
προήλθαν από παιδιά 
που ταξίδευαν µε 
αυτοκίνητα
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Η πιο ακριβή ενδεκάδα στον κόσμο είναι αξίας 1,06 δισ. ευρώ

Ο
ι επαναλαµβανόµε-
νες διαµάχες που 
αφορούν στο Μου-
ντιάλ 2022 του Κατάρ 

(20/11-18/12), αποδεικνύονται 
αρκετές για να προβληµατίσουν 
τους χορηγούς και τους ραδιοτη-
λεοπτικούς φορείς, αλλά οι περισ-
σότεροι θα τιµήσουν τα ακριβά 
συµβόλαιά τους για την κορυ-
φαία ποδοσφαιρική συνάντηση 
του πλανήτη.

Μία διοργάνωση, που συγκε-
ντρώνει δισεκατοµµύρια τηλεθε-
ατές (1,12 δισεκατοµµύρια µόνο 
για τον τελικό του 2018 στη Ρω-
σία, σύµφωνα µε την FIFA), το 
Παγκόσµιο Κύπελλο, προσελκύ-
ει επίσης κάθε τέσσερα χρόνια, χο-
ρηγούς που αναζητούν ένα παγκό-
σµιο κοινό, είτε είναι συνεργάτες 
της διοργάνωσης, είτε των εθνι-
κών οµάδων που συµµετέχουν.

Εκτός από το γεγονός ότι το 
Μουντιάλ του 2022, δηµιούργη-
σε διαµάχες από την ηµέρα της 
ανάθεσής του στο µικρό εµιράτο 
του Κόλπου το 2010, τα ζητήµατα 
της αντιµετώπισης των γυναικών, 
της κοινότητας ΛΟΤΚΙ+ και µειο-
νοτήτων, αλλά κυρίως των δικαι-
ωµάτων των µεταναστών εργαζο-
µένων -που είναι υπεύθυνοι για 
την κατασκευή υποδοµών- και του 
θανάτου χιλιάδων εξ’ αυτών στα 
εργοτάξια του Μουντιάλ 2022, 
έχουν «ανοίξει» τις συζητήσεις 

και µεγαλώσει τον προβληµατι-
σµό. Πρόσφατα, αρκετές οργα-
νώσεις ανθρωπίνων δικαιωµά-
των κάλεσαν τους χορηγούς του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου, να υπο-
στηρίξουν την εκστρατεία τους για 
αποζηµίωση από την FIFA και το 
Κατάρ για τους εργαζόµενους στα 
εργοτάξια της διοργάνωσης, απο-
δοκιµάζοντας τις καταχρήσεις και 
την µη καταβολή δεδουλευµένων.

Καθώς πλησιάζει το Παγκό-
σµιο Κύπελλο, οι στάσεις αποδει-
κνύονται περισσότερο ή λιγότερο 

ριζοσπαστικές ανάλογα µε τους 
χορηγούς και τις χώρες, από απο-
φασισµένο µποϊκοτάζ έως ανεπι-
φύλακτη συµµετοχή, περνώντας 
από ενδιάµεσες θέσεις, όπως η 

επικοινωνία κατά την διάρκεια 
του τουρνουά. Οι βραζιλιάνικες 
εταιρείς Vivo και Itau, θα υπο-
στηρίξουν πλήρως την «σελε-
σάο», ενώ αντίθετα, στην ∆ανία, 
την µοναδική σκανδιναβική χώ-
ρα που θα εκπροσωπηθεί στην 
κορυφαία διοργάνωση, οι προ-
πονητικές φανέλες της θα εµφα-
νίζουν «καίρια µηνύµατα», ενώ 
δύο χορηγοί (Danske Spil και 
Arbejdernes Landsbank) έχουν 
αποδεχθεί ότι θα αντικαταστα-
θεί το λογότυπό τους. Στις περισ-

σότερες περιπτώσεις, υπάρχουν 
ήδη ακριβά µακροπρόθεσµα συµ-
βόλαια. «Ένα µποϊκοτάζ από τα 
ΜΜΕ, δεν θα ήταν αποτελεσµα-
τικό», επιβεβαιώνει η γερµανική 
εταιρεία Telekom, η οποία είναι 
και χορηγός της εθνικής Γερµανί-
ας και ραδιοτηλεοπτικός φορέας 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου, µέσω 
της θυγατρικής της, Magenta TV.

Η εταιρεία αυτή, προτιµά να 
επενδύσει στην «κρίσιµη υποστή-
ριξη», φέροντας ως  παράδειγµα, 
την δυνατότητα µετάδοσης ρεπορ-
τάζ για «τις συνθήκες εργασίας 
των µεταναστών εργαζοµένων».

Οµοίως, ο αµερικανικός κο-
λοσσός Coca-Cola, µεγάλος χο-
ρηγός του Παγκοσµίου Κυπέλ-
λου, εξέδωσε ένα µακροσκελές 
δελτίο Τύπου τον Μάιο, υπερα-
σπιζόµενος την παρουσία του 
στο Κατάρ, λέγοντας ότι πίεζε την 
FIFA να συµβάλει σε «ουσιώ-
δεις µεταρρυθµίσεις για την βελ-
τίωση των δικαιωµάτων των µε-
ταναστών εργαζοµένων». Κι εάν 
ο κίνδυνος αρνητικής κακής δη-
µοσιότητας, είναι πάντα δυνατός 
κατά την διάρκεια του τουρνουά, 
η εµπειρία συχνά αποδεικνύει, 
ότι οι φίλαθλοι έχουν επιλεκτική 
µνήµη, όπως στην περίπτωση της 
ωρολογοποιίας Festina, η οποία 
είχε αυξήσει την φήµη της, παρά 
το σκάνδαλο ντόπινγκ στον Γύρο 
της Γαλλίας του 1998.

Η ακριβότερη ενδεκάδα στον κό-
σµο κοστίζει 1,06 δισεκατοµµύρια ευ-
ρώ και αποτελείται από παίκτες που 
είναι όλοι τους, εκτός από τον τερµα-
τοφύλακα, κάτω των 25 ετών. Αυτό 
αναφέρει η εξειδικευµένη ιστοσελίδα 
transfermarkt «µετά τις ενηµερώσεις 
της αξίας των παικτών από τις τελευταί-
ες µεταγραφές στα µεγαλύτερα πρω-
ταθλήµατα», σηµειώνοντας ότι «σε σύ-
γκριση µε τον Ιούνιο, υπάρχει αύξηση 
στη συνολική αξία αυτών των 11 παι-
κτών, από 1,03 δισ. ευρώ σε περίπου 
1,06 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύ-
ξησης της αξίας στις θέσεις της µεσαί-
ας γραµµής».

Εκεί εντάχθηκαν για πρώτη φορά 
οι 19χρονοι Πέδρι (Μπαρτσελόνα) 
και Τζουντ Μπέλινγκχαµ (Μπορού-
σια Ντόρτµουντ), έχοντας αυξήσει την 

αξία τους σε La Liga και Bundesliga 
κατά 10 εκατοµµύρια, φτάνοντας στα 
90 εκατ. ευρώ.

Τη θέση του στην πιο ακριβή εν-
δεκάδα έχασε ο «αστέρας» της Γου-
έστ Χαµ, Ντέκλαν Ράις, επειδή η αξία 
του παραµένει σταθερή στα 80 εκα-
τοµµύρια ευρώ, ενώ ο Αιγύπτιος επι-
θετικός της Λίβερπουλ, Μοχάµεντ 
Σαλάχ, έµεινε επίσης εκτός, λόγω αλ-
λαγής σχηµατισµού που µειώνει τον 
αριθµό των επιθετικών στον αγωνι-
στικό χώρο.

Μετά την αποχώρηση του Σαλάχ, 
κανένας παίκτης δεν είναι πλέον άνω 
των 25 ετών, εκτός από τον τερµατοφύ-
λακα της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιµπό Κουρ-
τουά (αξία 60 εκατ. ευρώ), που είναι 
ο... γηραιότερος παίκτης στην οµάδα, 
σε ηλικία 30 ετών.

Η άµυνα των τεσσάρων παικτών 
της πιο ακριβής ενδεκάδας του κόσµου 
παραµένει ίδια, µε κανέναν από τους 
αµυντικούς να µην παρουσιάζει αύ-
ξηση ή µείωση σε αξία. Στο αριστερό 
άκρο της άµυνας υπάρχει ο Αλφόνσο 
Ντέιβις (Μπάγερν/70 εκατ. ευρώ) και 
στο δεξί ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ 
(Λίβερπουλ/80 εκατ. ευρώ), ενώ οι 
Ματάις ντε Λιχτ (Μπάγερν/70 εκατ. 
ευρώ) και Ρούµπεν Ντίας (Μάντσε-
στερ Σίτι/75 εκατ. ευρώ) επιλέγονται 
ως οι ακριβότεροι κεντρικοί αµυντι-
κοί στον κόσµο. Η συνολική αξία των 
τεσσάρων αµυντικών ανέρχεται πλέον 
στα 295 εκατοµµύρια ευρώ.

Μπέλινγκχαµ (Ντόρτµουντ/90 
εκατ. ευρώ) και Πέδρι (Μπαρτσελό-
να/90 εκατ. ευρώ) «συνοδεύονται» στη 
µεσαία γραµµή από τον µέσο της Μά-

ντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν (90 εκατ. 
ευρώ), ο οποίος µοιραζόταν το προνό-
µιο να είναι ο ακριβότερος παίκτης της 
Premier League µαζί µε τον Σαλάχ, 
πριν από την πιο πρόσφατη ενηµέρω-
ση για τις αξίες των παικτών στην κο-
ρυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Αυτός ο «τίτλος» ανήκει πλέον 
στον συµπαίκτη του, Έρλινγκ Χάαλαντ 
(Μάντσεστερ Σίτι/150 εκατ. ευρώ), ο 
οποίος βρίσκεται στην επιθετική γραµ-
µή της πιο ακριβής ενδεκάδας, µαζί µε 
τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερµέν, Κι-
λιάν Μπαπέ (160 εκατ. ευρώ) στα δε-
ξιά και τον Βινίσιους Τζούνιορ (120 
εκατ. ευρώ) της Ρεάλ Μαδρίτης στα 
αριστερά, οι οποίοι απολαµβάνουν τη 
µεγαλύτερη αύξηση στην αξία αγοράς 
µεταξύ των 11 παικτών µετά τις πρό-
σφατες ενηµερώσεις.

28

Η «ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ»  
ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 

Το Κατάρ  
και η καταπάτηση 
των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων διχάζει 
χορηγούς και ΜΜΕ

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022
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∆
εκαεννέα χρόνια, τέσσερις µή-
νες και 27 ηµέρες, ή εναλ-
λακτικά 7.090 ηµέρες. Τό-
σο ήταν το διάστηµα που η 

ποδοσφαιρική οµάδα της ΑΕΚ έµεινε 
«άστεγη». Ο νόστος για επιστροφή στα πά-
τρια εδάφη δεν έφυγε ποτέ από τη σκέ-
ψη και την καρδιά των χιλιάδων οπαδών 
της. Και να που η στιγµή εκείνη έφτασε! 

Χθες εγκαινιάστηκε το νέο γήπεδο της 
ΑΕΚ, το «Opap Arena» το οποίο θα µεγα-
λώσει και θα γαλουχήσει τις επόµενες γε-
νιές ΑΕΚτζήδων. Όπως ακριβώς έκανε επί 
σχεδόν 70 χρόνια το «Νίκος Γκούµας», που 
έστεκε υπερήφανο ακριβώς στον ίδιο χώρο.  
Τα χρόνια πέρασαν από την τελευταία πα-
ράσταση, ένα 4-0 επί του Άρη στις 3 Μαϊ-
ου 2003 και όλα είναι τόσο διαφορετικά 

για όλους όσοι είχαν αναµνήσεις από εκεί-
νο το γήπεδο. Περίπου 30.000 τυχεροί πα-
ρακολούθησαν από κοντά τα εγκαίνια. Η 
θεµατολογία της εκδήλωσης περιστράφηκε 
γύρω από την Ιστορία του συλλόγου, µε πολ-
λά video για τις σηµαντικότερες στιγµές της 
ΑΕΚ. Τα 19 χρόνια αναµονής τελείωσαν. Η 
ΑΕΚ µπήκε σε µια νέα εποχή, την εποχή της 
«Αγιάς Σοφιάς» Opap Arena.

Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Ο Τιερί Ανρί, πιστεύει ότι η 
χρήση του VAR στους ποδο-
σφαιρικούς αγώνες, διαρκεί πά-
ρα πολύ και απλώς αυξάνει την 
διαµάχη και «σκοτώνει την χα-
ρά του παιχνιδιού». Ερωτηθείς 
κατά την διάρκεια του «Leaders 
Week sport business», που συ-
γκεντρώνει περισσότερους από 
3.000 από τους κορυφαίους πα-
ράγοντες της παγκόσµιας αθλη-
τικής βιοµηχανίας, ο Γάλλος 
πρώην διεθνής επιθετικός, ξεκα-
θάρισε ότι δεν έχει τίποτε εναντί-
ον της τεχνολογίας γενικά, αλλά 
ότι είναι προβληµατισµένος για 
την απώλεια χρόνου κατά την δι-
άρκεια των προβολών των επί-
µαχων φάσεων, σε σύγκριση 
µε άλλα αθλήµατα. Ο 45χρονος 
Ανρί, θεωρεί επιπλέον, ότι το 
VAR δηµιουργεί νέες αντιπαρα-
θέσεις σχετικά µε τις διαιτητικές 
αποφάσεις αντί να τις µειώνει: 
«Στο ποδόσφαιρο είµαστε πά-
ντα πίσω, έχουµε τόσα πολλά να 
µάθουµε. Αυτό που µπορώ να 
δω στο αµερικάνικο ποδόσφαι-
ρο, στο ράγκµπι, στο κρίκετ, στο 
τένις, είναι ότι οι αποφάσεις, εί-
ναι στιγµιαίες» ,Τηλεοπτικός 
σύµβουλος και βοηθός προ-
πονητή της εθνικής Βελγίου, 
ο Ανρί, έγινε πιο συγκεκριµέ-
νος: «Αυτό που µε ενοχλεί µε το 
VAR, είναι ότι δεν είναι αρκετά 
γρήγορο. ∆εν είναι το VAR που 
αποφασίζει. Το VAR ανακαλεί 
µόνο την κατάσταση. Αφού σκο-
ράρεις, δεν ξέρεις καν αν πρέπει 
να πηδήξεις από την χαρά σου. 
Πηδάω; Κάνω πάρτι; ∆εν κάνω 
πάρτι; Σκοτώνει την χαρά του 
παιχνιδιού».

Ανρί: Το VAR 
σκοτώνει 
την χαρά του 
παιχνιδιού

ΑΕΚ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ «ΝΑΟ»

Οι 23 παλαίμαχοι της ΑΕΚ που τιμήθηκαν 
στα εγκαίνια της OPAP Arena

Τα εγκαίνια της «OPAP Arena Αγιά 
Σοφιά» ήταν µία αναδροµή στην 
Ιστορία στην ΑΕΚ. Μια σύνδεση 

ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν, 
ανάµεσα στο «Νίκος Γκούµας» και το 
νέο «στολίδι» που βρίσκεται ακριβώς 
στον ίδιο χώρο. Έτσι, η ΠΑΕ ΑΕΚ τί-
µησε µια πλειάδα από ποδοσφαιρι-
στές που αγωνίστηκαν στην ιστορική 
της έδρα. Συγκεκριµένα, 23 παλιοί 
παίκτες της οµάδας φόρεσαν  οµοι-
όµορφα κοστούµια µε τον δικέφαλο 
αετό στο πέτο και παρέλασαν ενώπι-
ον των 30.000 θεατών. 

Αυτοί ήταν οι:
1. Αντώνης Παραγιός 
2. Ανδρέας Σταµατιάδης 

3. Κώστας Νεστορίδης 
4. Γιώργος Κεφαλίδης 
5. Κώστας Νικολαΐδης 
6. Γιώργος Καραφέσκος 
7. Νίκος Σταθόπουλος 
8. Λάκης Νικολάου 
9. Χρήστος Αρδίζογλου 
10. Θωµάς Μαύρος 
11. Ντούσαν Μπάγεβιτς 
12. Λύσανδρος Γεωργαµλής 
13. Τάκης Καραγκιοζόπουλος 
14. Χρήστος Βασιλόπουλος 
15. Γιώργος Σαββίδης 
16. Γιώργος Κούτουλας 

17. Ντανιέλ Μπατίστα 
18. Βασίλης ∆ηµητριάδης 
19. Ρέφικ Σαµπανάτζοβιτς 
20. Ηλίας Ατµατσίδης 
21. Μιχάλης Κασάπης 
22. Χρήστος Κωστής 
23. Ντέµης Νικολαΐδης

Ανάµεσα στους προσκεκληµέ-
νους ήταν και οι Στέλιος Μανωλάς, 
Τόνι Σαβέβσκι που ενηµέρωσαν ότι 
δεν θα καταφέρουν να παραστούν 
λόγω υποχρεώσεων, αλλά και ο Μί-
µης Παπαϊωάννου που απουσίασε 
για λόγους υγείας.
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Π
αρ΄ όλο που η πανδηµία 
κοντεύει να κλείσει τρία 
χρόνια και ο Αµερικανός 
πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, 

µάλλον βιάστηκε να κηρύξει το τέλος 
της, αρκετοί επιστήµονες συνεχίζουν να 
θεωρούν σοβαρή πρόκληση τον κορο-
νοϊό και µάλιστα δεν αποκλείουν νέα 
µεγάλα κύµατα της Covid-19, κυρίως 
λόγω των νέων υποπαραλλαγών της 
κυρίαρχης παραλλαγής Όµικρον.

Ο ιός SARS-CoV-2 φαίνεται να 
µην έχει σταµατήσει να βρίσκει νέους 
τρόπους για να διαφεύγει την ανοσία 
που αποκτούν οι άνθρωποι µετά τα εµ-
βόλια και τις λοιµώξεις τους. Τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες αρκετά νέα -ικανά στη 
διαφυγή- στελέχη του ιού έχουν τραβή-
ξει την προσοχή των επιστηµόνων. Ένα 
ή περισσότερα από αυτά τα στελέχη θα 
µπορούσε να προκαλέσει νέα µεγάλα 
κύµατα Covid-19 αυτό το φθινόπωρο ή 
τον χειµώνα, σύµφωνα µε το περιοδι-
κό «Science». «Μπορούµε να πούµε µε 
βεβαιότητα ότι κάτι έρχεται. Πιθανώς 
πολλαπλά πράγµατα έρχονται», εκτί-
µησε ο ειδικός στην εξέλιξη των ιών δρ 
Κορνέλιους Ρέµερ του ελβετικού Πα-
νεπιστηµίου της Βασιλείας και πρό-
σθεσε ότι το µεγάλο ερώτηµα είναι κα-
τά πόσο θα οδηγήσουν σε πολλές νέες 
εισαγωγές στα νοσοκοµεία και σε θα-
νάτους.

«∆εν είναι απρόσµενο που συνεχί-
ζουµε να βλέπουµε αλλαγές, οι οποίες 
βοηθούν ακόµη τον κορονοϊό να δια-
φεύγει από τις ανοσιακές αποκρίσεις», 
δήλωσε και η µοριακή επιδηµιολόγος 
Έµα Χόντκροφτ του ελβετικού Πανεπι-
στηµίου της Βέρνης.

Τα στελέχη που φαίνεται να κα-
θοδηγούν την επιστροφή του κορο-

νοϊού είναι όλα υποπαραλλαγές της 
παραλλαγής Όµικρον που έχει ήδη 
«σαρώσει» τον κόσµο. Ορισµένες νέ-
ες υποπαραλλαγές, όπως η ταχέ-
ως εξαπλωνόµενη και στην Ευρώπη 
ΒΑ.2.75.2, έλκουν την καταγωγή τους 
από την Όµικρον 2 (ΒΑ.2) που διαδέ-
χτηκε την αρχική Όµικρον (ΒΑ.1) και 
η οποία µε τη σειρά της υποσκελίστη-
κε από επόµενες υποπαραλλαγές όπως 
η ΒΑ.5, η οποία τείνει να κυριαρχήσει 
τους τελευταίους µήνες. Μερικές ανα-
δυόµενες υποπαραλλαγές που δια-
φεύγουν καλύτερα της ανοσίας, όπως 
η BQ.1.1 που έχει εντοπιστεί ήδη σε αρ-
κετές χώρες, προέρχονται από τη ΒΑ.5.

Παρά τη διαφορετική προέλευ-
σή τους, αρκετά νέα στελέχη του κορο-
νοϊού εµφανίζουν παρεµφερή συνδυ-
ασµό µεταλλάξεων που τον βοηθούν 
να υπερκεράσει το τείχος ανοσίας, 

σύµφωνα µε τον εξελικτικό βιολόγο 
Τζέσε Μπλουµ του Ιατρικού Κέντρου 
Fred Hutchinson. Πειράµατα ερευνη-
τών στην Κίνα και τη Σουηδία έδειξαν 
ότι π.χ. η ΒΑ.2.75.2 µπορεί να ξεφύγει 
αποτελεσµατικά από σχεδόν όλα τα δι-
αθέσιµα µονοκλωνικά αντισώµατα 
κατά της Covid-19, πράγµα που ουσι-
αστικά καθιστά άχρηστες αυτές τις πο-
λυδιαφηµισµένες θεραπείες.

Οι ανοσολόγοι και ιολόγοι Μπεν 
Μάρελ και Ντάνιελ Σιούαρντ του σου-
ηδικού Ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίν-
σκα του Πανεπιστηµίου της Στοκχόλ-
µης επεσήµαναν ότι η ΒΑ.2.75.2 είναι 
η πιο ανθεκτική υποπαραλλαγή που 
έχουν δει, µε τα προϋπάρχοντα αντι-
σώµατα στον οργανισµό των ανθρώ-
πων (λόγω εµβολιαστικής ή φυσικής 
ανοσίας µετά από λοίµωξη) να έχουν 
µόλις το ένα έκτο της αποτελεσµατικό-

τητας στην εξουδετέρωσή της, σε σύ-
γκριση µε τη ΒΑ.5.

Σε ανάλογο συµπέρασµα για τη 
ΒΑ.2.75.2, καθώς και για τη BQ.1.1, 
που επίσης εµφανίζει εντυπωσιακή 
ικανότητα διαφυγής από τα εξουδετε-
ρωτικά αντισώµατα, κατέληξε ερευνη-
τική οµάδα του Πανεπιστηµίου του Πε-
κίνου υπό τον ανοσολόγο Γιουνλόνγκ 
Ρίτσαρντ Κάο. Οι Κινέζοι ερευνητές 
ανέφεραν σε προδηµοσίευσή τους ότι 
οι νέες υποπαραλλαγές δεν φαίνεται 
να έχουν χάσει καθόλου την ικανότη-
τά τους να προσδένονται σφιχτά στον 
υποδοχέα των ανθρωπίνων κυττάρων, 
συνεπώς η µολυσµατικότητα του κορο-
νοϊού δεν έχει µειωθεί.

Παράλληλα, οι ίδιοι επιστήµονες 
εντόπισαν ενδείξεις ότι οι λοιµώξεις µε 
τις νέες υποπαραλλαγές τείνουν να πυ-
ροδοτούν δυσανάλογα περισσότερους 

λανθασµένους τύπους αντισωµάτων, τα 
οποία ναι µεν προδένονται στα κύττα-
ρα του ιού, αλλά δεν καταφέρνουν να 
εξουδετερώσουν την ικανότητά του να 
διεισδύσει στα ανθρώπινα κύτταρα και 
να τα µολύνει. Όλα αυτά, κατά τον δρα 
Κάο, προµηνύουν ένα νέο µαζικό κύ-
µα. Όπως δήλωσε, «η ανοσιακή δια-
φυγή ποτέ πριν δεν είχε παρατηρηθεί 
σε τέτοια κλίµακα και ο ιός συνεχίζει 
να αναπτύσσεται γρήγορα. Αυτό είναι 
πολύ κακό».=Οι Σιούαρντ και Μάρελ 
συµφωνούν ότι θα πρέπει να περιµέ-
νουµε πολλές µολύνσεις στους επόµε-
νους µήνες, όπως συνέβη και πέρυσι 
τον χειµώνα, όταν η Όµικρον εισέβα-
λε στο προσκήνιο. Είναι, πάντως, λιγό-
τερο απαισιόδοξοι από ό,τι ο Κάο, λαµ-
βάνοντας υπόψη ότι αρχίζουν και οι 
ενισχυτικοί εµβολιασµοί µε τα νέα επι-
καιροποιηµένα εµβόλια κατά των υπο-
παραλλαγών της Όµικρον, τα οποία 
αναµένεται να διευρύνουν το «ρεπερ-
τόριο» των αντισωµάτων και κατ́  επέ-
κταση την ανοσιακή προστασία. «∆εν 
νοµίζω ότι βρισκόµαστε εκεί από όπου 
ξεκινήσαµε», σηµείωσε ο Σιούαρντ.

«Η επιλογή να συµπεριληφθεί η 
ΒΑ.5 στο ενισχυτικό εµβόλιο φαίνε-
ται καλή. Τα αναµνηστικά εµβόλια θα 
βρίσκονται πάντα ένα βήµα πίσω, όµως 
τα καλά νέα είναι ότι το επικαιροποιη-
µένο εµβόλιο µε ΒΑ.5 πρόκειται να εί-
ναι µόνο ένα ή δύο βήµατα πίσω από 
την εξέλιξη του ιού και όχι πέντε βήµα-
τα πίσω», τόνισε ο Μπλουµ. Οι επιστή-
µονες συµφωνούν ότι το πόσο σοβαρή 
τελικά θα είναι η φθινοπωρινή-χειµερι-
νή επιστροφή του κορονοϊού θα φανεί 
όταν περισσότεροι άνθρωποι, παγκο-
σµίως, θα έχουν νοσήσει από τα νέα 
στελέχη του.

Covid-19: Η «Όμικρον» απειλεί 

Το φάρμακο lecanemab επιβραδύνει το Αλτσχάιμερ 
Οι φαρµακευτικές εταιρείες Eisai 
(Ιαπωνία) και Biogen (ΗΠΑ) ανα-
κοίνωσαν ότι το νέο φάρµακο 
lecanemab που αναπτύσσουν από 
κοινού κατά του Αλτσχάιµερ, µείωσε 
κατά 27% - σε σχέση µε ένα εικονικό 
φάρµακο (πλασίµπο) - τη γνωστική 
και λειτουργική εξασθένηση σε µια 
κλινική δοκιµή τελικού σταδίου σε 
1.800 ασθενείς που βρίσκονταν στο 
αρχικό στάδιο της νόσου.

         Το ενθαρρυντικό αυτό αποτέ-

λεσµα του πειραµατικού φαρµάκου - 
ενός αντισώµατος που χορηγείται εν-
δοφλέβια - µπορεί να οδηγήσει στην 
έγκριση κυκλοφορίας του, δίνοντας 
έτσι νέες ελπίδες στους ασθενείς µε 
τη συγκεκριµένη ανίατη µέχρι στιγ-
µής νευροεκφυλιστική πάθηση και 
στις οικογένειες τους, που έχουν δει 
κατ΄ επανάληψη διάφορα φάρµακα 
να εµφανίζουν αρχικά πολλές υπο-
σχέσεις κατά τις αρχικές δοκιµές 
τους, οι οποίες όµως µετά διαψεύδο-

νται στην πράξη. Η σχετική απόφα-
ση από την Υπηρεσία Τροφίµων και 
Φαρµάκων (FDA) των ΗΠΑ αναµέ-
νεται τον ερχόµενο Ιανουάριο, ενώ 
θα ακολουθήσουν ανάλογες αιτή-
σεις στις αντίστοιχες αρχές της Ιαπω-
νίας και της Ευρώπης, σύµφωνα µε το 
πρακτορείο Ρόιτερς και τους Τάιµς της 
Νέας Υόρκης.

Η κλινική δοκιµή φαίνεται να 
επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι η αποµά-
κρυνση των «πλακών» της πρωτεΐνης 

βήτα αµυλοειδούς από τον εγκέφαλο 
των ασθενών σε αρχικό στάδιο Αλ-
τσχάιµερ (κάτι που επιτυγχάνει το νέο 
φάρµακο στοχεύοντας την εν λόγω 
πρωτεΐνη προτού αυτή δηµιουργήσει 
τοξικές συσσωµατώσεις), µπορεί να 
καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου. 
Από την άλλη, το φάρµακο εµφανίζει 
αυξηµένη πιθανότητα παρενεργειών, 
όπως πρήξιµο του εγκεφάλου και µι-
κρο-αιµορραγίες, που όµως θεωρού-
νται ανεκτές. 

Οι επιστήµονες δεν αποκλείουν νέα µεγάλα κύµατα κορονοϊόυ, κυρί-
ως λόγω των νέων υποπαραλλαγών της κυρίαρχης παραλλαγής



ΚΡΙΟΣ
Εάν νιώθετε κακόκεφοι, µη βρίσκεστε µε άτοµα 
που δεν µπορούν να σας βοηθήσουν. Αναβάλε-
τε όσο µπορείτε αποφάσεις που αφορούν επαγ-
γελµατικά σας θέµατα. Σε όσους θέλουν να επι-
βάλουν τις απόψεις τους, απλά αµυνθείτε. Για 
να νιώσετε ασφάλεια στην εργασία σας, δηµι-
ουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες. Μη δώσε-
τε συνέχεια στην άσχηµη συµπεριφορά φίλου 
σας που περνάει άσχηµη περίοδο στη ζωή του. 
Απολαύστε τη ζωή σας, κοντά σε άτοµα που ξέ-
ρετε ότι σας αγαπούν και σας εκτιµούν. 

ΤΑΥΡΟΣ
Μη δηµιουργείτε προβλήµατα στη συναισθη-
µατική σας ζωή µε αντιζηλίες. Προσέξτε τις αλ-
λαγές στη διάθεσή σας που µπορούν να δη-
µιουργήσουν ψυχοσωµατικές αντιδράσεις. 
Σταµατήστε να αγχώνεστε εάν σε κάποια θέ-
µατα δεν έχετε βρει ακόµα λύση. Με το να βά-
ζετε το πείσµα µπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν 
διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα. Αποφύγετε 
επιπολαιότητες που θα σας στοιχίσουν ακριβά 
στο µέλλον. ∆είξτε υποµονή σε κάθε σας βήµα 
και µη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις πριν ολο-
κληρώσετε την εικόνα που έχετε. 

=

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Είστε ελεύθεροι να ερωτευθείτε στην κυριολε-
ξία. Η επικοινωνία σας θα είναι άψογη και θα 
βγουν στην επιφάνεια κρυµµένα σας πάθη και 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Σε αυτή τη φάση, 
εσείς είστε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και έτσι 
εσείς αποφασίζετε για το ποιος θα µπει στην 
καρδιά σας και ποιος όχι. Όσοι είστε δεσµευ-
µένοι, θα έχετε την ευκαιρία εάν είχατε ανταλ-
λάξει πικρά λόγια µε το σύντροφό σας, να γλυ-
κάνετε την κατάσταση και να τα ξαναβρείτε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αφεθείτε στην αρµονία του έρωτα και ανακα-
λύψτε τι νιώθετε πραγµατικά για το σύντροφό 
σας. Ευνοούνται καινούριες σχέσεις, αλλά και 

αναθέρµανση παλιών αφού θα µπορείτε να 
συγχωρήσετε το σύντροφό σας για κάτι που 
είχε κάνει και σας είχε στενοχωρήσει στο πα-
ρελθόν και να έρθετε και πάλι κοντά του. Προ-
σπαθήστε να µη χρησιµοποιήσετε ψέµατα για 
οποιονδήποτε λόγο και να έχετε, γιατί το να χά-
σει την εµπιστοσύνη που σας έχει θα είναι η 
µεγαλύτερή σας απογοήτευση και θα την έχε-
τε προκαλέσει από µόνοι σας. 

ΛΕΩΝ
Κάντε διάλογο για να λύσετε τις διαφορές που 
έχετε και συζητήστε µε επιχειρήµατα και όχι µε 
αερολογίες. Η φλυαρία χωρίς ουσία δεν έχει 
να σας προσφέρει τίποτα και φυσικά δε θα σας 
δώσει λύσεις, οπότε µην εµπλακείτε σε συζη-
τήσεις που βασίζονται σε σχόλια. Ευκαιρίες 
υπάρχουν και θα υπάρξουν, οπότε δεν υπάρχει 
λόγος να βιαστείτε να πιαστείτε από την πρώ-
τη που θα δείτε και µετά να υποστείτε αρνητι-
κές συνέπειες, µόνο και µόνο επειδή ήσασταν 
απροετοίµαστοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
∆ιατηρήστε όσο µπορείτε την καθαρότητα των 
προθέσεών σας και µην συµµετέχετε στο παιχνί-
δι της συµπάθειας και της αντιπάθειας, αφού κά-
ποιους δεν τους γνωρίζετε τόσο καλά, ώστε να 
αποφασίσετε αν θέλετε να τους κατατάξετε στους 

φίλους σας ή στους αντιπάλους σας. Αφήστε τη 
ζωντάνια σας να λειτουργήσει σαν πηγή έµπνευ-
σης και εσωτερικής γενναιοδωρίας µε άτοµα 
που σας συνδέουν δραστηριότητες και ιδέες.

ΖΥΓΟΣ
Λειτουργήστε µε βάση τη λογική και την απο-
δοχή κάποιων γεγονότων, χωρίς εκρήξεις και 
χωρίς να σκέφτεστε µονίµως την αξιοπρέ-
πειά σας, που έτσι κι αλλιώς δεν κινδυνεύει. 
Αισθανθείτε και πάλι δυνατοί και έτοιµοι να 
αντιµετωπίσετε και τα πιο δύσκολα που ίσως 
σας έρθουν. Προσπαθήστε να έρθετε σε επα-
φή µε τα βαθύτερα συναισθήµατά σας, έστω 
κι αν επιφανειακά δείχνετε ότι ελέγχετε τα 
πάντα σε σχέση µε τον εαυτό σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
∆είτε τη ζωή σας µε άλλο µάτι και δουλέψετε για 
να γίνετε περισσότερο ευτυχισµένοι, αναγνωρί-
ζοντας συγχρόνως ότι υπάρχουν πράγµατα που 
δεν µπορούν να αλλάξουν όση προσπάθεια και 
να κάνετε. Ελάτε πιο κοντά στους φίλους σας όχι 
µόνο για να περάσετε ευχάριστα, αλλά και για 
να αναπτύξετε την κοινωνική σας δραστηριότη-
τα. Είναι η κατάλληλη στιγµή για να αναθεω-
ρήσετε απόψεις και ιδέες ή να διαφοροποιήσετε 
την αντιµετώπιση που είχατε σε καταστάσεις που 
απαιτούν κόπο δίνοντας µικρό όφελος. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Όταν απρόσµενα γεγονότα εισβάλουν στη ζωή 
σας, καλλιεργήστε την υποµονή και την ευε-
λιξία, πιστεύοντας παράλληλα στις ικανότητές 
σας. Προωθήστε την προσωπική σας ζωή και 
µη φοβηθείτε να αναγνωρίσετε ή να διορθώ-
σετε λάθη που κάνατε, γιατί οι θετικές αλλα-
γές στη ζωή σας θα είναι πολλές. Μη µπερ-
δεύετε την προσωπική σας σχέση µε φιλικές, 
γεµίζοντάς τη σχέση σας διλήµµατα και βάζο-
ντας σας να κάνετε ακόµα και ανόητες  συγκρί-
σεις µεταξύ τους. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
∆είξτε ότι µπορείτε να ελιχθείτε και εντυπωσι-
άστε ακόµα και τους πιο δύσπιστους. Κάντε αλ-
λαγές µέσα στη σχέση σας για να ανανεώσετε 
τον συναισθηµατικό σας τοµέα. Μην ταυτιστεί-
τε µε ανθρώπους που δεν ξέρετε καλά και θα 
σας οδηγήσουν σε λάθος δρόµους. Αποφύγετε 
άσκοπες συζητήσεις, που σας αναλώνουν και 
σας ταλαιπωρούν. Μην ξεσπάτε στους γύρω 
σας, επειδή επιτρέπετε σε άλλους να σας κατα-
πιέζουν. Μη χάνετε συνέχεια χρόνο σε λεπτο-
µέρειες που δεν έχουν τόσο µεγάλη σηµασία.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Μοιραστείτε ευθύνες και υποχρεώσεις µε τα 
οικεία σας πρόσωπα και µη τα φορτώνεστε όλα 
εσείς. Εάν θέλετε να πετύχετε χρησιµοποιήστε 
το λόγο σας, αλλά και τη διαίσθησή σας. Κερ-
δίστε τις καλύτερες εντυπώσεις στον εργασια-
κό σας χώρο µε ψυχραιµία και λογικές κινή-
σεις. Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση µε άτοµα 
κύρους, ακόµα και αν δε συµφωνείτε µαζί τους. 
Βρείτε χρόνο για να ασχοληθείτε µε τον εαυτό 
σας και να χαλαρώσετε.

ΙΧΘΥΣ
 Όσο εσείς φιλοσοφείτε τα γεγονότα, αφήστε 
τους άλλους να νοµίζουν ότι ελέγχουν την κα-
τάσταση. Μην περιµένετε πολλά από τους άλ-
λους, γιατί θα καταφέρετε µόνο να απογοητευ-
θείτε. Οργανωθείτε για να µην υπάρχει άγχος 
και για να ξεπεράσετε τις ταλαιπωρίες που δε 
σας αφήνουν να χαρείτε. Αποφύγετε δρόµους 
που θα σας προτείνουν και θα σας οδηγήσουν 
σε λάθος επιλογές. Μην επιτρέψετε σε οικογε-
νειακά προβλήµατα να επηρεάσουν την από-
δοση στον επαγγελµατικό σας τοµέα.

Στις 3 ο Ερµής επιστρέφει σε ορθή πορεία στην Παρθένο και όλα αρχίζουν να µπαίνουν στη θέση τους. Τα εµπόδια στην 
επικοινωνία και τις επαφές σας µειώνονται αισθητά, οπότε αν έχετε κρατήσει τις ισορροπίες όσο ο Ερµής κινούνταν 
ανάδροµα και δεν έχετε δηµιουργήσει ανατροπές και µπερδέµατα χωρίς επιστροφή, όλα βρίσκουν το δρόµο τους. 
Προχωρήστε σε νέες γνωριµίες που θα µεγαλώσουν τον κοινωνικό σας κύκλο, δείχνοντας τον πραγµατικό σας εαυτό και όχι 
προσποιούµενοι κάποιον που δεν είστε.

Όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους

STAR WARS/01/10-07/10

Από τη
Άντα Λεούση

Αριθµολόγος 
-Μελλοντολόγος-Αστρολόγος

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

Τηλέφωνα για προσωπικό ή τηλεφωνικό ραντεβού
µε δυνατότητα πρόβλεψης και µέσω εφαρµογής:
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Υ
ποκατάστηµα τράπεζας σε µεγάλο δή-
µο της Αθήνας. Πέρασα το κατώφλι 
της στις 08:15, συνεπής στο ραντεβού 
µου. Εξυπηρετήθηκα από την υπάλλη-

λο στην υποδοχή, οπότε θέλοντας και µη για µια 
ώρα περίπου, τα άκουσα όλα.  

Πρέπει να ήταν καµιά 20αριά ηλικιωµένοι, 
που ζητούσαν ο ένας µετά τον άλλον µε παράπο-
νο και αγανάκτηση να έρθει κάποιος να τους βο-
ηθήσει για να πληρώσουν στο ΑΤΜ τη δόση του 
φόρου εισοδήµατος, το παράβολο τακτοποίησης 
του ακινήτου τους, να µεταφέρουν λεφτά στον λο-
γαριασµό του παιδιού τους ή οτιδήποτε άλλο που 
δεν µπορούσαν να κάνουν από το ένα και µοναδι-
κό ταµείο που δέχονταν συναλλαγές ούτως ή άλ-
λως άνω των 1000 ευρώ.

Προς µεγάλη µου έκπληξη όλοι τους λάµβα-
ναν την απάντηση ότι τέτοιος υπάλληλος – βοη-
θός  δεν υπήρχε και ότι έπρεπε να προσπαθήσουν 
µόνοι τους διαβάζοντας τις οδηγίες προσεκτικά 
στην οθόνη του ΑΤΜ. Κοινώς ευγενικά τους έλε-
γαν «κόψτε το λαιµό σας»…

- «∆εν είναι δυνατόν να έρχονται κάθε µήνα οι 
ίδιοι και οι ίδιοι και να αρνούνται να µάθουν 10 
βασικά πράγµατα» επιχειρούσε να µου εξηγή-
σει η  υπάλληλος, που εµβόλιµα εξυπηρετού-
σε κι εµένα.

- «Μήπως τους ζητούµε πάρα πολλά; Μήπως 
απλά δεν µπορούν να ενσωµατωθούν στη νέα 
ψηφιακή εποχή όλοι;» της απάντησα. «Είναι οι 
γονείς µας και είναι γερασµένοι και οι περισσό-
τεροι από αυτούς δεν πρόλαβαν καν να δουλέ-
ψουν µε υπολογιστή. Όλα αυτά πρέπει να τους 
φαντάζουν πυρηνική φυσική».

- «Μα µερικοί είναι και αγενείς» µου ανταπάντησε 
η υπάλληλος. Κάποιοι ηλικιωµένοι-κυρίως άν-
δρες- είχαν ανεβάσει τον τόνο της φωνής τους 
ζητώντας εξυπηρέτηση εδώ και τώρα, προσπα-
θώντας να εξηγήσουν ότι δεν είναι υποχρεω-
µένοι να µάθουν αυτά τα καινούρια συστήµατα!

Τελικά, µιας και τραπεζικός υπάλληλος δεν 
περίσσευε για τους παππούδες, δυο – τρεις µε-
σήλικες πελάτες ανέλαβαν πρωτοβουλία να βο-
ηθήσουν. Οι πολίτες – Σαµαρείτες έδιναν οδηγί-

ες στους παππούδες βήµα – βήµα τι να κάνουν. 
–«Την ευχή µου» να έχεις ακούστηκε από µια κυ-
ρία.

Περιποιεί τιµή αυτή η εικόνα; Και περιµένει 
κανείς στα σοβαρά οι παππούδες και οι γιαγιάδες 
να ξυπνήσουν µια µέρα αποφασισµένοι να µά-
θουν να χειρίζονται το web banking τους από το 
smart phone τους ή να πληρώνουν τους φόρους 
τους από τα µηχανήµατα αυτόµατων πληρωµών 
των τραπεζών; Εδώ οι µισοί δεν βλέπουν καλά – 
καλά, άλλοι πονούν σε όλο τους το σώµα, ήδη αι-
σθάνονται παροπλισµένοι και αντιµετωπίζουν τη 
δική µας ψηφιακή εποχή, ως έναν διαρκή Γολ-
γοθά, ως έναν ακατάληπτο νέο κόσµο που δεν 
τους θέλει!

Κι εµείς τι κάνουµε; Θα τους παρατήσουµε; 
Και ποιος έχει το δικαίωµα να ταλαιπωρεί αυτή 
την ευαίσθητη ηλικία;

Σε λίγα χρόνια άλλωστε όλοι «γκριζαριστοί» 
θα είµαστε και θα προσπαθούµε να εξοικειωθού-
µε µε µια άλλη µεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που 
θα έρθει. «Εδώ που είσαι ήµουνα και εδώ που εί-

µαι θά ρθεις» λέει η λαϊκή ρήση...
Είναι απαράδεκτο η µητέρα µου, ο πατέρας 

σου, ο γείτονας ο υδραυλικός που γέρασε, να νιώ-
θει µέσα στην τράπεζα τουλάχιστον ως «βαρίδι», 
άχρηστος, αβοήθητος πολίτης.

 ∆υο τραπεζικοί υπάλληλοι να βοηθούσαν σε 
κάθε τραπεζικό κατάστηµα θα αρκούσε. ∆εν φτά-
νει που στο όνοµα του εξορθολογισµού των συ-
στηµικών τραπεζών έκλεισαν εκατοντάδες φυσι-
κά καταστήµατα, θα πρέπει να κάνουµε τη ζωή 
των ηλικιωµένων ακόµη πιο δύσκολη; Καθώς 
τα τελευταία χρόνια ορθά µιλάµε για τη συµπερι-
ληπτική κοινωνία που οφείλουµε να φτιάξουµε, 
αποτελεί συνταγµατική υποχρέωση να µη µένει 
καµία κοινωνική οµάδα πίσω. ∆εν χρειάζεται να 
πηγαίνουµε όλοι µε την ίδια ταχύτητα. Εκείνους 
που έτρεξαν για εµάς, οφείλουµε να τους κουβα-
λήσουµε τώρα που δεν µπορούν.

Μιας και η Ελλάδα αλλάζει πρέπει να τους 
κουβαλήσει όλους.  

Παγκόσµια ηµέρα τρίτης ηλικίας σου λέει η 
1η Οκτωβρίου.

Της 
Μάρθας 
Λεκκάκου

Για τη σημερινή παγκόσμια επέτειο




