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Editorial

Τελικά, ο τούρκος πρόεδρος, ο οποίος 
πήγε µε ύφος στην Πράγα, βρήκε 
τον… µάστορά του στο πρόσωπο του 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος που 
το τελευταίο διάστηµα ζει και αναπνέει 
µόνο κραυγάζοντας απειλές εναντίον 
της Ελλάδας, φαίνεται ότι πήρε αυτό 
που δεν περίµενε από τους Ευρωπαίους 
ηγέτες: Αποµόνωση και αδιαφορία για τα 
λεγόµενά του.
Νόµιζε, για άλλη µια φορά, ότι όλοι θα τον 
χάιδευαν, γιατί κατά την άποψή του «όλος 
ο κόσµος τον έχει ανάγκη». Έλα όµως, που 
δεν είναι έτσι! Ο Ερντογάν µε τα καµώµατά 
του πήγε , είδε και απήλθε από την Πράγα, 
µε την ουρά στα σκέλια. ∆εν βρήκε ευήκοα 
ώτα στις αιτιάσεις του, ούτε στο πάνελ για 
την ασφάλεια, που συµµετείχε, ούτε και 
στις διµερείς επαφές, που είχε.
Αντίθετα αυτό που εισέπραξε ήταν απλό: 
Σταµάτα την τακτική που ακολουθείς και 
επέλεξε τον δρόµο του διαλόγου επί τη 
βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Και ασφαλώς 
δεν περίµενε την άµεση απάντηση του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
οποίος ήταν αποφασισµένος να απαντήσει 
σκληρά σε περίπτωση που προκληθεί. Και 
αυτό έγινε…
 Ο «αυταρχικός Τούρκος πρόεδρος 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», όπως τον 
αποκαλεί και το Politico, γρήγορα έδειξε 
τις προθέσεις του. Προσπάθησε στην 
αρχή να εξαπατήσει, άλλη µια φορά, 
τους άλλους ηγέτες µε µακροσκελείς 
χειραψίες και θερµά λόγια για την ειρήνη 
και την ασφάλεια. Σύντοµα τα ξέχασε 
αυτά και νόµιζε ότι είχε βρει την ευκαιρία 
να επιτεθεί στην Ελλάδα. O Τούρκος 
πρόεδρος χρησιµοποίησε την οµιλία του 
για να βρίσει την Ελλάδα. 
O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
δεν υπήρχε περίπτωση να µείνει άφωνος 
και να αφήσει αναπάντητα τα όσα είπε ο 
Τούρκος πρόεδρος. Και αυτή η εξέλιξη 
τον αιφνιδίασε και τον εκνεύρισε, κάτι που 
έγινε φανερό και αργότερα, όταν µιλούσε 
στους δηµοσιογράφους. Άρχισε πάλι τα 
«θα έλθουµε νύχτα», µέρα απόγευµα κλπ. 
Αυτός είναι ο Ερντογάν! Έτσι θα πορεύεται, 
οπότε στο χέρι της Ελλάδας και της 
ελληνικής κυβέρνησης είναι να τον 
ξεµπροστιάζει σε κάθε του βήµα… 
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ΠΗΡΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΤΟY ΑΞΙΖΕ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

Περισσότερο αποµονωµένος από ποτέ και µετά την άµεση
και σκληρή απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 

O
Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ήλθε στην 
Πράγα και δεν βρήκε ευή-
κοα ώτα στις αιτιάσεις του, ού-

τε στο πάνελ για την ασφάλεια, που συµ-
µετείχε, ούτε και στις διµερείς επαφές, που 
είχε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ηµέ-
ρας, σύµφωνα µε πληροφορίες, από την 
ελληνική πλευρά.

   Το κλίµα που εισέπραξε από τους συ-
νοµιλητές του ήταν η σύσταση να σταµατή-
σει τη συγκεκριµένη τακτική και να ακο-
λουθήσει τον δρόµο του διαλόγου επί τη 
βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, σύµφωνα µε 
τις ίδιες πληροφορίες. Ήταν σε γνώση της 
ελληνικής αποστολής πως είχε ζητήσει να 
πάρει τον λόγο κατά την διάρκεια του δεί-
πνου. Κατά την παρέµβαση του εµφανί-
στηκε αρνητικός ως προς τους χειρισµούς 

της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και ως µη είθι-
σται σε τέτοιες περιπτώσεις επετέθη κατά 
της Ελλάδος.

   Από την ελληνική κυβέρνηση επι-
σηµαίνεται πως ο πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, δεν υπήρχε περίπτωση 
να µείνει άφωνος και να αφήσει αναπάντη-
τα τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

   Κατά την εκτίµηση της ελληνικής 
πλευράς η απάντηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη φαίνεται πως αιφνιδίασε τον Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει συνηθίσει 
σε µονολόγους, κάτι -που σύµφωνα µε τα 
ίδια πρόσωπα- αποτυπώθηκε και στο «αλ-
λοπρόσαλλο» της συνέντευξης Τύπου που 
παραχώρησε αργότερα, κατά τη διάρκεια 
της οποίας σε άλλα σηµεία απειλούσε πως 
«θα έλθουµε νύχτα» και σε άλλα έλεγε πως 
δεν αµφισβητεί την κυριαρχία των ελληνι-

κών νησιών και ότι η Ελλάδα είναι εκείνη 
που δεν προσέρχεται στον διάλογο.

   Τα ίδια πρόσωπα προϊδεάζουν πως 
ο πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις σε 
δήλωσή του προσερχόµενος στην άτυπη 
Σύνοδο των 27 Ευρωπαίων ηγετών στην 
Πράγα, αλλά και µετέπειτα στη συνέντευξη 
Τύπου. Από την ελληνική κυβέρνηση επι-
σηµαίνεται, δε, πως οι θέσεις της Ελλάδος 
είναι γνωστές και πως κανείς δεν µπορεί 
να αµφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία 
των νησιών του ελληνικού Αιγαίου. Μέλη 
της ελληνικής αποστολής στην Πράγα τό-
νιζαν ότι «η Ελλάδα δεν προκαλεί. Αλλά 
όταν προκαλείται θα απαντά, όπως έκανε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης στο δείπνο των ηγε-
τών. Όλοι είδαν τι διηµείφθη. Ο κ. Ερντο-
γάν έφυγε από τη Σύνοδο περισσότερο 
αποµονωµένος από όσο ήρθε».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/





Ρεπορτάζ: Γιάννης Καντέλης
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με Τουρκία και ενέργεια  
∆ΙΜΕΤΩΠΟΣ 

Τα δύο αυτά θέµατα βρίσκονται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας 
και το κυβερνητικό επιτελείο σχεδιάζει λεπτοµερή οδικό χάρτη που εκτιµούν 

ότι θα οδηγήσει σε θετικά

Με τον προκλητικό Ερντογάν 
οι δίαυλοι επικοινωνίας 

έχουν διακοπεί. Αυτό είναι 
και το πιο επικίνδυνο την 

στιγµή που η Άγκυρα παίζει 
µε την φωτιά
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ/

Σ
ε έναν διµέτωπο αγώ-
να, που θα καθορίσει 
τη θέση και τη πορεία 
της χώρας εντός του 

αβέβαιου οικονοµικού και γεωπο-
λιτικού περιβάλλοντος που διαµορ-
φώνεται, θα επιδοθεί η κυβέρνηση 
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου µε ορό-
σηµο την Σύνοδο Κορυφής στις 
Βρυξέλλες στις 20 και 21 του µήνα. 

Ενέργεια και ελληνοτουρκικές 
σχέσεις βρίσκονται στην κορυφή 
της κυβερνητικής ατζέντας για αυ-
τό το διάστηµα και το κυβερνητικό 
επιτελείο σχεδιάζει έναν λεπτοµε-
ρή οδικό χάρτη που εκτιµούν ότι θα 
οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα 
για την διαχείριση και των δύο θε-
µάτων που αποτελούν καυτές πα-
τάτες.

Ένταση µε Τουρκία 
Τα όσα διαδραµατίστηκαν στην 
Πράγα προδιαγράφουν µε απόλυ-
τη σαφήνεια ότι οι σχέσεις µε την 
Τουρκία βρίσκονται σε µια περίο-
δο ανεξέλεγκτης έντασης, χωρίς να 
υπάρχουν σηµάδια αποκλιµάκω-
σης, το αντίθετο. Ο Ταγίπ Ερντο-
γάν όσο κι αν θέλει να δείχνει ότι 
µπορεί να πατά σε δύο βάρκες και 
να εµφανίζεται ως χρήσιµος εταί-
ρος της ∆ύσης αποµακρύνεται όλο 
και περισσότερο από αυτήν. Η συ-
µπεριφορά που επέδειξε στην τσε-
χική πρωτεύουσα δείχνει ότι απέ-
χει από αρχές και τις αξίες που 
διέπουν τις σχέσεις των κρατών 
που επιδιώκουν τη συνεργασία και 
την πρόοδο βυθιζόµενος όλο και 
περισσότερο στα αδιέξοδα της πο-
λιτικής του. Την στιγµή, που σύµ-
φωνα µε πηγές από το περιβάλλον 
διαφορετικών ηγετών, τα µηνύµα-
τα που έλαβε κατά την Σύνοδο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας 
ήταν να επανέλθει στο δρόµο του 
διεθνούς δικαίου και να σταµατήσει 
να δηµιουργεί εντάσεις, ειδικά σε 
αυτή την συγκυρία µε τον πόλεµο 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτός 
επέλεξε κυριολεκτικά στο τέλος της 
ηµέρας, µε την επίθεση στην Ελλά-
δα, να δείξει ότι είναι δεν θέλει να 
στοιχηθεί µε τη διεθνή νοµιµότητα.

Άµεση απάντηση 
Μητσοτάκη
Η άµεση απάντηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη που σε αυστηρό ύφος 
τον κάλεσε να σταµατήσει να προ-
καλεί εντάσεις και να συµπεριφερ-
θεί ως υπεύθυνος ηγέτης και  ξεκά-

θαρη τοποθέτηση του στη Σύνοδο 
Κορυφής και η έκθεση της τουρκι-
κής επιθετικότητας, όπως αυτή εκ-
φράζεται µε την εργαλειοποίηση 
του µεταναστευτικού –µε τα τραγι-
κά αποτελέσµατα των οποίων γίνα-
µε µάρτυρες τις τελευταίες ηµέρες 
µε δεκάδες νεκρούς στα παγωµένα 
νερά του Αιγαίου- τις προκλητικές 
δηλώσεις, που ορισµένες φορές 
φτάνουν στο σηµείο της ύβρις κα-
τά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας 
και την αµφισβήτηση της κυριαρχί-
ας των ελληνικών νησιών, βρήκε 
την πλήρη στήριξη της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Το κλίµα αυτό αντανα-
κλά απόλυτα και την απόσταση που 
χωρίζει τις δύο χώρες. Οι δίαυλοι 
επικοινωνίας µεταξύ των δύο πλευ-
ρών έχουν εξασθενήσει, σχεδόν δι-
ακοπεί. Αυτό είναι και το πιο επι-
κίνδυνο την στιγµή που η Άγκυρα 
παίζει µε την φωτιά.

Η Αθήνα επιµένει στην στρατη-
γική που έχει αποδώσει τα µέγιστα 
µέχρι στιγµής και προτάσσει την δι-
πλωµατία. Η δουλειά που έχει γί-
νει σε αυτό το πεδίο αποδίδει πλέον 
σε κάθε κρίσιµη συγκυρία, όπως η 
χωρίς αστερίσκους καταδίκη της νέ-
ας συµφωνίας Τουρκίας – Λιβύης 
για το τουρκολιβυκό µνηµόνιο. ΕΕ, 
Ηνωµένες Πολιτείες, Μ. Βρετανία 
έχουν τοποθετηθεί τις τελευταίες 
ηµέρες κατά των τουρκικών κινή-
σεων. Αυτό το κλίµα εισέπραξε και 
κατά πρόσωπο ο Ταγίπ Ερντογάν 
σε επαφές που είχε στην Πράγα 
µε ηγέτες όπως ο Εµµανουέλ Μα-
κρόν που του τόνισαν ότι πρέπει να 
επιστρέψει στο τραπέζι του διαλό-
γου σεβόµενος το ∆ιεθνές ∆ίκαιο. 
Πρόκειται ακριβώς για το σηµείο 
που θέλει και η ελληνική πλευρά 
να φέρει την τουρκική ηγεσία - στην 
θέση του απολογούµενου.

Η Τουρκία χάνει 
διαρκώς ερείσµατα
 Η Τουρκία χάνει διαρκώς και τα 
όποια ερείσµατα είχε σε χώρες της 
ΕΕ που κατά το παρελθόν κρατού-
σαν ίσες αποστάσεις. Έχοντας ως 
αδύναµο κρίκο την πληττόµενη 
από τον πληθωρισµό οικονοµία 
της και την διαρκή επιδείνωση 
των δηµόσιων οικονοµικών της η 
Άγκυρα θα βρίσκεται διαρκώς σε 
πιο αδύναµη διπλωµατική θέση 
προσφέροντας ένα ακόµα όπλο 
στην ελληνική φαρέτρα. Πρόκει-
ται για αυτό των κυρώσεων. Αν η 
τουρκική ηγεσία επιµείνει στον 

αδιέξοδο δρόµο των προκλήσεων 
είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο η ελ-
ληνική πλευρά να θέσει το θέµα 
στην Σύνοδο Κορυφής. Η λίστα 
Μπορέλ επικρέµεται πάνω από 
την Άγκυρα από την άνοιξη του 
2021 και υπό το βάρος της οποί-
ας η Τουρκία επανήλθε στο τραπέ-
ζι των διερευνητικών επαφών την 
επίµαχη περίοδο. Η επανεργοποί-
ηση της τακτικής που είχε ακολου-
θήσει η Αθήνα µετά το θερµό κα-
λοκαίρι του 2020 είναι πάντα στο 
τραπέζι και αποτελεί ένα από τα 
ατού της ελληνικής πλευράς.

Στόχος ο διάλογος
Επιδίωξη, άλλωστε της κυβέρ-
νησης είναι όχι να διαρραγούν 
οι σχέσεις µε την Τουρκία και να 
οδηγηθούµε σε ανεξέλεγκτες κα-
ταστάσεις, αλλά να βρεθεί στο 
τραπέζι του διαλόγου, εκεί όπου η 
Ελλάδα διαθέτει την ισχύ των επι-
χειρηµάτων της, των διεθνών συν-
θηκών και του διεθνούς δικαίου. 
Ο µόνος τρόπος να συζητηθούν 
οι διαφορές και όχι µε απειλές 
και τσαµπουκάδες στους οποί-
ους σε ρητορικό επίπεδο επιδίδε-
ται η άλλη πλευρά του Αιγαίου, 
στους οποίους όπως είναι φυσικό 
δεν «τσιµπάει» η Αθήνα, διαθέτο-
ντας στο πεδίο την ισχύ της άµυ-
νας της και απέδειξε το καλοκαί-
ρι του 2020.

Ενεργειακή κρίση 
και ακρίβεια: Στόχος 
η κάμψη των «σκληρών 
του Βορρά
Το δεύτερο µέτωπο στο οποίο στρέφει τις δυνάµεις της η κυβέρνηση 
είναι η αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Η ρίζα 
του προβλήµατος είναι οι τιµές του φυσικού αερίου που είναι η γενεσι-
ουργός αιτία των επακόλουθων κρίσεων του πληθωρισµού και οικο-
νοµικών προβληµάτων. Η απήχηση των θέσεων που παρουσίασε και 
επίµονα υποστήριξε από τον περασµένο Μάρτιο ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αποτυπώθηκε στην υιοθέτηση τους από την πρόεδρο της Κοµισιόν 
στην επιστολή που έστειλε στους ηγέτες της Συνόδου Κορυφής. Μά-
λιστα, ενδεικτικό της αναγνώρισης του καθοριστικού ρόλου της Ελ-
λάδας στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι δηµιουργία 
πλειοψηφίας 15 κρατών εντός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην ελ-
ληνική πρόταση και το γεγονός ότι οι θέσεις που περιήλθαν στα χέρια 
των ηγετών στην Πράγα και επί των οποίων έγινε η τεχνική συζήτηση 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των υψηλών τιµών σε φυσικό 
αέριο και ηλεκτρική ενέργεια είναι αυτές που επεξεργάστηκε ο σύµ-
βουλος του Έλληνα πρωθυπουργού Νίκος Τσάφος.

 Στόχος µέχρι την τακτική Σύνοδο στις Βρυξέλλες είναι να καµ-
φθούν οι αντιδράσεις των «σκληρών» του Βορρά και κυρίως της Γερ-
µανίας και να επιτευχθεί µια κοινή ευρωπαϊκή αντιµετώπιση του ζη-
τήµατος. Με την κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει πόρους και ταµειακά 
διαθέσιµα για την συνέχιση της στήριξης νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για ενέργεια, ότι επι-
πλέον προκύψει από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις θα χρησιµοποιηθεί 
για πρόσθετη στήριξη. Με αυτή την στρατηγική επιτυγχάνεται ένας δι-
πλός στόχος. Από την µία η αναβάθµιση του στάτους της χώρας ως κα-
ταλύτη των εξελίξεων µε τα κέρδη που σηµαίνει αυτό σε αύξηση της 
αποδοχής της στο εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά κυρίως στην επιτυχή 
διαχείριση µιας κρίσης που έχει άµεσο αντίκτυπο στην τσέπη των πολι-
τών, οι οποίοι θα δουν άµεσο όφελος από αυτή την επιτυχία. 



O
ένας έχει ως σύνθηµα την «πο-
λιτική αλλαγή», σε µια περίοδο 
που η λέξη «αλλαγή» δεν είναι 
ελκυστική µε τους πολίτες επι-

ζητούν  σταθερότητα και ασφάλεια,  ο άλ-
λος τη «δηµοκρατική ανατροπή  απέναντι 
στον καθεστωτισµό των δύο κοµµάτων»  
και ο τρίτος οραµατίζεται ακόµα τη …δραχ-
µή, λέγοντας πως σήµερα θα ήµασταν κα-
λύτερα εκτός ευρώ.

 Και οι τρείς, σύµφωνα µε τον Αλέξη 
Τσίπρα, µπορεί να κυβερνήσουν τη χώρα 
µέσα από το όχηµα της «προοδευτικής δι-
ακυβέρνησης» αν βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει 
πρώτο κόµµα. Μόνο που ο κ. Τσίπρας πα-
ραδέχτηκε έµµεσα  πως δεν µπορεί να εί-
ναι αυτός ο νικητής.

Το είπε χαλαρά, αλλά αυτό αποκαλύ-
πτει και τους αληθινούς φόβους του.  «Να 
το πω λαϊκά; Αν είχα», είπε ο Αλέξης Τσί-
πρας, «να µοιράσω 50 δισ. και όχι να µαζέ-
ψω 37 δισ. θα έβγαινα πρωθυπουργός µέ-
χρι να βαρεθώ».

 ∆εν µπορεί… 
Άθελά του, ο κ. Τσίπρας µε τη δική του λο-
γική µας είπε, πως δεν µπορεί να ανατρέ-
ψει τον Μητσοτάκη,  αποδέχεται την πι-
θανότητα της ήττας του και νικητής των 
επόµενων εκλογών θα είναι αυτός, που… 
µοίρασε τα 50 δισ. ευρώ στους πολίτες, δη-
λαδή ο κ. Μητσοτάκης...

Το ζήτηµα δεν είναι τόσο, τα 50 δισεκα-
τοµµύρια που κράτησαν  όρθια την Ελλά-
δα και τους Έλληνες, στην περίοδο του κο-
ρωνοϊού - πολιτική που άσκησαν όλες οι 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις - αλλά η σκέψη 
του αρχηγού της αξιωµατικής αντιπολίτευ-
σης,  ότι για να γίνει ξανά πρωθυπουργός 
πρέπει να «µοιράσει» λεφτά  και όχι να γε-
µίσει λεφτά τα ταµεία µε την ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Καµία σκέψη για το πώς θα 
λειτουργήσει την οικονοµία, ώστε να υπάρ-
χει πλεόνασµα στον προϋπολογισµό, αύξη-
ση του  ΑΕΠ, προσέλκυση επενδύσεων, 
µεταρρυθµίσεις, εκσυγχρονισµός, πάταξη 
φοροδιαφυγής και φοροκλοπής του ΦΠΑ. 
Μόνο πως θα «µοιράσει».

Οι δικαιολογίες 
Εµφανίζεται  έτσι  να παραδέχεται την ήττα 
του, οκτώ µήνες πριν τις εκλογές και να ψά-
χνει από τώρα για δικαιολογίες, του τύπου 
«δεν φταίω εγώ που έχασα αλλά ο Μητσο-
τάκης που µοίρασε 50 δισεκατοµµύρια».

Το γεγονός ότι η χώρα µας, αλλά και η 
ανθρωπότητα πέρασε και περνά µέσα από 
πρωτόγνωρες καταστάσεις  (πανδηµία, πό-
λεµος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση) 
ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έπρεπε 
να επιβιώσουν από τα συνεχή lockdown, 
ότι το κράτος πρέπει να «σηκώσει» ένα µέ-
ρος από τα βάρη της ενεργειακής κρίσης 
δεν πέρασε από το µυαλό του.

∆εν απέχει πολύ από εκείνους στα κα-
φενεία, που λένε «αν ήµουνα εγώ πρωθυ-
πουργός θα δεις τι θα έκανα…»  Αν αυ-
τοί οι πολίτες έχουν ένα δικαιολογητικό, 
ο κ. Τσίπρας δεν έχει κανένα, γιατί υπήρ-
ξε πρωθυπουργός και γνωρίζει από µέσα 
τις δυσκολίες αυτού του αξιώµατος και της 
…ηλεκτρικής καρέκλας του εκάστοτε ηγέ-
τη της χώρας.  

Άλλωστε κι αυτός πέρασε - µε δική του 
ευθύνη βέβαια, εξαιτίας της πολιτικής του-  
δια «φωτιάς και σιδήρου» το 2015,  έως 

ότου ασκήσει µε περισσή επιµέλεια - είναι 
αλήθεια-  την πολιτική ενός σκληρού µνη-
µονίου που υπέγραψε µε τις  Βρυξέλλες. 

Αλλά µε όσα λέει έρχεται σε αντίφαση 
και µε τον εαυτό του. Από τη µια κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι δίνει πενταροδεκάρες 
στους πολίτες που τους «τρώει» η ακρίβεια 
και από την άλλη την «κρεµάει  στα µαντα-
λάκια»  ότι  εξαγοράζει τις ψήφους των πο-
λιτών µε 50 δισεκατοµµύρια  για να κερδί-
σει τις εκλογές. 

Αριστερά και
φόροι, φόροι, φόροι
Για τον κ. Τσίπρα, η υγιής οικονοµική πο-
λιτική, ότι µε το πλεόνασµα µειώνονται οι 
φόροι και περισσότερα χρήµατα διοχετεύ-
ονται για τις ανάγκες της κοινωνίας και 
των πολιτών δεν υφίσταται. Την πλήρω-
σε για τα καλά και ο τελευταίος έλληνας 
φορολογούµενος τα χρόνια της διακυβέρ-
νησης του µε τον κ. Καµµένο.  Και απέδει-
ξε  στην πράξη, πως η αύξηση των εσόδων  
του κράτους για την Αριστερά, δεν προέρ-
χεται από την ανάπτυξη, αλλά από την αύ-
ξηση της φορολογίας της µεσαίας τάξης.

Ο Βαρουφάκης τη… δραχµή του
Αυτή το πολιτικό αφήγηµα  µιας συνεχώς 
υποσχόµενης «προοδευτικής διακυβέρνη-
σης» συµπληρώνει ο κ. Βαρουφάκης που 
θυµήθηκε τη …δραχµή.  

∆ήλωσε στην ΕΡΤ ότι θα αναλάµβανε 
ξανά το υπουργείο Οικονοµικών, αν υπήρ-
χε «προγραµµατική συµφωνία», στο πλαί-

σιο της πρότασης Τσίπρα για «προοδευτική 
διακυβέρνηση»  και προέβη σε µια εκτίµη-
ση που ανατρίχιασε όσους τον άκουσαν. 
Ότι µε τη δραχµή θα ήµασταν «πολύ κα-
λύτερα» σήµερα.   «∆εν ήθελα να βγούµε 
από το ευρώ» είπε για το 2015, όταν όµως  
ρωτήθηκε αν είχαµε βγει τότε που θα ήµα-
σταν  σήµερα  απάντησε επί λέξει: «Πολύ 
καλύτερα, σαφώς καλύτερα»…    

Είναι σαφές πως ο ΣΥΡΙΖΑ “γλυκο-
κοιτάζει” προς τον κ. Βαρουφάκη και ο 
Βαρουφάκης προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι 
δύο µέρα µε τη µέρα γκρεµίζουν τα τείχη 
που τους χώριζαν  και στήνουν γέφυρες, 
καθώς το αφήγηµα της «προοδευτικής δι-
ακυβέρνησης» του Αλέξη Τσίπρα για την 
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Άθελά του, ο κ. Τσίπρας µάς είπε πως δεν µπορεί να ανατρέψει 
τον Μητσοτάκη και αποδέχεται την πιθανότητα ήττας του

Ποιο είναι το «τρίο» που θέλει να …κυβερνήσει την Ελλάδα και γαία πυρί µιχθήτω!

ότου ασκήσει µε περισσή επιµέλεια - είναι 
αλήθεια-  την πολιτική ενός σκληρού µνη-
µονίου που υπέγραψε µε τις  Βρυξέλλες. 

Αλλά µε όσα λέει έρχεται σε αντίφαση 
και µε τον εαυτό του. Από τη µια κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι δίνει πενταροδεκάρες 
στους πολίτες που τους «τρώει» η ακρίβεια 
και από την άλλη την «κρεµάει  στα µαντα-
λάκια»  ότι  εξαγοράζει τις ψήφους των πο-
λιτών µε 50 δισεκατοµµύρια  για να κερδί-
σει τις εκλογές. 

Ποιο είναι το «τρίο» που θέλει να …κυβερνήσει την Ελλάδα και γαία πυρί µιχθήτω!

“ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”
ΜΟΝΟ ΜΕ… 50 ∆ΙΣ. 



εξουσία αποτελεί τη συγκολλητική ουσία 
των δυο πλευρών. Τον κ. Τσίπρα σ’ αυτή 
την πορεία, δεν τον σταµατά ούτε η δραχ-
µοφιλία του κ. Βαρουφάκη, ούτε το 2015 
ούτε οι επιβεβαιωµένες οικονοµικές αρ-
λούµπες του.    

  
«Πόρτα» από Ανδρουλάκη
Στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στέκονται  µε πε-
ρισσότερη σοβαρότητα και προβληµα-
τισµό απέναντι στα κελεύσµατα του κ. 
Τσίπρα. ∆εν πέρασαν και πολλά χρόνια 
από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν ο 
µόνιµος στόχος του κ. Τσίπρα, για να πά-
ρει σχεδόν το µισό κόµµα και να ανέλ-
θει στην εξουσία. Ούτε οι κραυγές περί 

«γερµανοτσολιάδων», ούτε η πάνω και 
κάτω πλατεία των αγανακτισµένων, ού-
τε η κατηγορία πως το ΠΑΣΟΚ έφταιξε 
για τη χρεοκοπία της χώρας, ξεχάστηκαν.

 Ο κ. Ανδρουλάκης µπορεί να µην 
έχει καθαρή προγραµµατική πρόταση , 
αλλά έχει καθαρό πολιτικό στόχο. Γνω-
ρίζει  πως αν συνεργαστεί µε τον έναν ή 
τον άλλο, το κόµµα του θα αφοµοιωθεί 
γι αυτό επιµένει στην αυτοδύναµη πο-
ρεία του. 

Με σύνθηµα τη «∆ηµοκρατική ανα-
τροπή» απέναντι στον καθεστωτισµό της 
Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ Ανδρουλάκης  
δείχνει την «πόρτα» στον ΣΥΡΙΖΑ και η  
υπόθεση των υποκλοπών τον «βόλεψε» 

ώστε να κλείσει την «πόρτα» και στον κ 
Μητσοτάκη.

Ο κ Μητσοτάκης µένει χωρίς  συµµά-
χους για µια κυβέρνηση συνεργασίας αν 
δεν υπάρξει αυτοδυναµία, αλλά και ο κ. 
Τσίπρας χωρίς αφήγηµα για την εξουσία.  

Στις ευρωπαϊκές χώρες, που βρίσκο-
νται στην εξουσία κυβερνήσεις συνεργα-
σίας, τα κόµµατα υπογράφουν προγραµ-
µατικές συµφωνίες πριν τις εκλογές, 
όπως έγινε στην Ιταλία , ή διαπραγµατεύ-
ονται µήνες µετά τις εκλογές, όπως στη 
Γερµανία και δεν αποφασίζουν µέσα σε 
τρεις µέρες που ισχύει η εντολή του προ-
έδρου της ∆ηµοκρατίας, για σχηµατισµό 
κυβέρνησης.

Ο τυχερός Κυριάκος 
Ο κ. Μητσοτάκης  όµως είναι τυχερός, πα-
ρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις που του έτυ-
χαν. Έχει απέναντί του µια αντιπολίτευση 
αχταρµά, χωρίς θέσεις όραµα και στρατη-
γική που επιδιώκει αλα καρτ συνεργασίες 
για να βάλει πόδι στην εξουσία µέσω της 
απλής αναλογικής. 

Το ερώτηµα όµως παραµένει, ποιός σ’ 
ένα κόσµο που αλλάζει, µπορεί να εµπι-
στευτεί κυβέρνηση συνεργασίας στη χώ-
ρα µας;  Αν µάλιστα  λάβει υπόψη του  και 
τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ, τότε ούτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. 
εκτός κι  αν δεν διαθέτει… 50 δισεκατοµ-
µύρια! 
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Κ
αµιά εικοσαριά δηµο-
σκοπήσεις όλων των 
βασικών εταιρειών δη-
µοσκοπήσεων επιβεβαί-

ωσαν µετά το καλοκαίρι, ότι η Ν.∆ 
διατηρεί σταθερό µεγάλο προβάδι-
σµα στα επίπεδα ή και µεγαλύτερο 

των βουλευτικών εκλογών, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται τους τελευ-
ταίους µήνες να ανεβάζει λίγο τις 
δυνάµεις του, δεν δείχνει να διαθέ-
τει την στρατηγική και την πειθώ να 
πλησιάσει έστω την πρώτη θέση. 

Αυτά, πάντα τώρα, αυτή την 

στιγµή, αν και η περίφηµη εικόνα 
της στιγµής αποτυπώνεται µε στα-
θερότητα σε εκατοντάδες εικόνες 
της στιγµής στις περίπου πεντακό-
σιες έρευνες τριών ετών και επο-
µένως φανερώνουν, πια, βαθύτε-
ρες τάσεις στο εκλογικό σώµα.

∆ύσκολο έως απίθανο 

Βεβαίως ποτέ µη λες ποτέ στην 
πολιτική και µπροστά µας έχουµε 
ένα βαρύ ενεργειακά και  οικονο-
µικά χειµώνα. Ας είµαστε όµως ει-

λικρινείς. Είναι εξαιρετικά δύσκο-
λο και µάλλον απίθανο  να µην 
πάρει την πρωτιά η Ν.∆ και γι αυ-
τό όλοι ουσιαστικά δέχονται ότι 
το διακύβευµα των πρώτων εκλο-
γών είναι αν η Ν.∆. συγκεντρώσει 
ένα 34%-35%, ώστε να φανεί ότι 
στις δεύτερες εκλογές µε τον νέο 
νόµο µπορεί να φτάσει στο 37%-
38% που θα της δώσει στην αυτο-
δυναµία. 

Για να είµαστε δε σαφείς, αν 
και οι περισσότερες εταιρείες δη-
µοσκοπήσεων δεν δίνουν τελική 
εκτίµηση ψήφου, γιατί θεµιτά και 
σωστά θέλουν να µελετήσουν κα-
λύτερα την συµπεριφορά των ανα-
ποφάσιστων πριν τους κατανεί-
µουν στα κόµµατα, οι αναγωγές 
που κάνει το Europe Elects δίνει 
µέσο όρο εκλογικής επίδοσης  για 
την Ν.∆ 35.5% -37.5%.

Καταγγελτική ρητορεία 
Έτσι µέχρι στιγµής οδεύουµε προς 
εκλογές µε πόλωση, καταγγελτική 
ρητορεία χωρίς την προβολή σο-

Η περίφηµη «εικόνα της στιγµής» αποτυπώνεται µε σταθερότητα σε εκατοντάδες
«εικόνες της στιγµής» στις έρευνες τριών ετών και, εποµένως,

φανερώνουν πια, βαθύτερες τάσεις στο εκλογικό σώµα

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ  

ζητήματα μέχρι τις εκλογές

Του: Ζαχαρία Ζούπη*

*Ο Ζαχαρία Ζούπης είναι 
∆ιευθυντής Ερευνών
της OPINION POLL
-Πολιτικός Αναλυτής)
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βαρών τουλάχιστον εναλλακτικών 
για την διαχείριση της κατάστασης 
σε µια εποχή που η µία κρίση δια-
δέχεται την άλλη και µάλλον προ-
βλέψιµες επιδόσεις οι οποίες σα-
φέστατα θα καθοριστούν από τις 
εξελίξεις και από την στάση που 
θα κρατήσουν απέναντι στα προ-
βλήµατα τα κόµµατα. Γι αυτό και 
όσοι καταγγέλλουν τις δηµοσκο-
πήσεις , κάνουν και οι ίδιοι δηµο-
σκοπήσεις και τις µελετούν καλά. 
Το γεγονός δε, ότι κανένας δηµο-
σκόπος δεν έχει εµφανίσει κάποια 
σοβαρή διαφοροποίηση στα απο-
τελέσµατα, αποδεικνύει και τον 
κοινό τόπο που υπάρχει, τα κοινά 
συµπεράσµατα τα γνωρίζουν οι 
καταγγέλοντες.

Ρευστότητα…
Αξίζει πάντως να πούµε, ότι όλα 
αυτά που παρακολουθούµε απο-
τελεί το κλίµα. Την στιγµή που 
θα κηρυχθούν οι εκλογές, υπάρ-
χουν πάντα αλλαγές. Τα κοµ-
µατικά ακροατήρια συντάσσο-

νται περισσότερο εκείνη την 
στιγµή, δείχνουν συνήθως µε-
γαλύτερη συσπείρωση προς το 
κόµµα που βασικά προτιµούν 
χωρίς και να ταυτίζονται µετα-
ξύ τους. Πρόσφατη βέβαια έρευ-
να της Metron Analysis έδειξε ότι 
µόλις το 31% θεωρεί πως οι από-
ψεις του ταυτίζονται µε τις απόψεις 
κάποιου συγκεκριµένου κόµµατος 
(µεγαλύτερα τα ποσοστά ταύτισης 
σε Ν.∆ και Κ.Κ.Ε µε 51% και 50% 
αντίστοιχα, ενώ ανάµεσα στους 
ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και του 
ΚΙΝΑΛ αυτά είναι 24% και 42% 
αντίστοιχα). Αυτό αναδεικνύει το 
πρόβληµα της ρευστότητας που 
υπάρχει. 

Πολύ περισσότερο που πάµε 
σε εκλογές µε απλή αναλογική και 
όσο και αν πολωθεί το κλίµα, ένα 
τµήµα του εκλογικού σώµατος θα 
αισθάνεται ότι έχει την άνεση να 
στείλει τα µηνύµατα του προς πολ-
λές κατευθύνσεις. Έτσι, η επόµενη 
περίοδος θα έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Για τις δύο εκλογές και την 
δυνατότητα να υπάρξει τελικά αυ-
τοδύναµη Κυβέρνηση, υπάρχουν, 
ανάµεσα στους άλλους, δύο βα-
σικοί παράγοντες που θα καθορί-
σουν πολλά.

ΜΕΡΑ 25 και Κασιδιάρης 
Ο πρώτος παράγοντας είναι τα πο-
σοστά ειδικά δύο κοµµάτων και αν 
θα τα καταφέρουν να µπουν στην 
Βουλή. 

Το ένα είναι το ΜΕΡΑ 25 που 
έχει µια άστατη διακύµανση στην 
πρόθεση ψήφου, η οποία δείχνει 
το τελευταίο διάστηµα να προσεγ-
γίζει το κρίσιµο 3%. Έχει βέβαια 
την πρόκληση να πιάσει αυτό το 
ποσοστό και στις δεύτερες. Το άλ-
λο κόµµα είναι το «Κόµµα Κασι-
διάρη» το οποίο δείχνει µια εντυ-
πωσιακή σταθερότητα στην ζώνη 
του 2%-2,3% στην απλή πρόθεση 
ψήφου και µάλιστα µε σηµαντικό 
τµήµα των ψηφοφόρων της Χρυ-
σής Αυγής να µην δηλώνει ότι θα 
τον ψηφίσει. Η αναφορά αυτή γί-
νεται, γιατί αν και τα δύο αυτά κόµ-
µατα µπουν στην Βουλή µετά την 
διπλή εκλογική µάχη, ο πήχης της 
αυτοδυναµίας ανεβαίνει στο 40%

Το ερωτηµατικό ΠΑΣΟΚ
Ο δεύτερος παράγοντας είναι τα 
ποσοστά και η στάση του ΠΑΣΟΚ 
Σε ενδεχόµενη ανάγκη συνεργα-
σιών για τον σχηµατισµό Κυβέρ-
νησης. 

Ας σηµειωθεί ξεχωριστά, πως 
αν ένα κόµµα δηµιουργούσε την 
αίσθηση στις αρχές του χρόνου ότι 
µπορούσε πιθανά να «ανακατέψει 
την τράπουλα» ήταν το ΠΑΣΟΚ µε 
µια µεγάλη δηµοσκοπική έκρηξη. 
Ωστόσο δεν φαίνεται αυτό να γί-
νεται, µέχρι στιγµής τουλάχιστον.

 Όλες οι δηµοσκοπήσεις δί-
νουν µια πτώση στο τελευταίο δε-

κάµηνο στα ποσοστά του 2.5%- 
3.5%, ενώ η µέση εκτίµηση ψήφου 
κινείται στο 13% -14% πάντα σύµ-
φωνα µε τις αναγωγές του Europe 
Elects. Το γεγονός δε ότι δεν κα-
τάφερε να εισπράξει από την υπό-
θεση των υποκλοπών και ότι στις 
πιο τελευταίες έρευνες επαληθεύ-
τηκε ότι η καµπύλη έχει στραφεί 
και πάλι προς τα κάτω, θέτει εκ 
των πραγµάτων ένα βασικό ερώ-
τηµα: Θα καταφέρει να κρατηθεί 
σ άυτά τα ποσοστά που θα αποτε-
λούσε σοβαρή επιτυχία (είχε µόλις 
8.1% το 2019), θα µπορέσει να τα 
ανεβάσει ή θα δει τα ποσοστά του 
να πέφτουν κι άλλο, ανοίγοντας 
τον δρόµο σε δυσάρεστες εκπλή-
ξεις στις δεύτερες εκλογές όπου 
θα κυριαρχεί πια πιεστικά η ανά-
γκη η χώρα να κυβερνηθεί; ∆εν 
υπάρχει εύκολη απάντηση σ άυτό 
. Πάντως η απάντηση δεν είναι η 
προσφυγή σε σενάρια ότι  τα δύο 
µεγάλα κόµµατα έχουν σχέδιο δι-
άλυσης του ΠΑΣΟΚ». Αυτό πα-
ραπέµπει περισσότερο στο Κ.Κ.Ε 
που «βρίσκεται στο στόχαστρο των 
δυνάµεων της αντίδρασης». Όπως 
το ΠΑΣΟΚ επιθυµεί και επιδιώκει 
να πάρει το µεγαλύτερο εκλογικό 
αποτέλεσµα και αυτό σηµαίνει να 
πάρει ψήφους από Ν.∆ και  ΣΥ-
ΡΙΖΑ, έτσι και τα άλλα κόµµατα 
κάνουν την ίδια δουλειά. Όλοι την 
ψήφο του λαού διεκδικούν.

Η πορεία του 
το επόµενο διάστηµα 
Η πορεία του ΠΑΣΟΚ το επόµενο 
διάστηµα θα κρίνει πολλά. Αυτή 
δε, θα εξαρτηθεί από την αποσα-
φήνιση του αφηγήµατός του, της 
πολιτικής συνεργασιών, τις εναλ-
λακτικές προτάσεις που θα παρου-
σιάσει και την άντληση εµπειριών 
και διδαγµάτων από την συνολική 
ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ και 
όχι µόνο κάποιων περιόδων. Θα 
εξαρτηθεί επίσης και από τα «οχυ-
ρωµατικά έργα» που θα µπορέσει 
να κατασκευάσει και από τα δεξιά 
του και από τα αριστερά του, κάτι 
που ειδικά για το δεύτερο φαίνεται 
να έχει υποσταλεί στο όνοµα ενός 
πιο αντιδεξιού λόγου. ∆εν είναι 

εύκολη µια τέτοια προσπάθεια, πο-
λύ περισσότερο όταν πολίτες που 
«βλέπουν» προς ΠΑΣΟΚ, έχουν 
πολύ διαφορετικές αντιλήψεις και 
προσεγγίσεις. 

Το σίγουρο είναι ότι οι ψη-
φοφόροι του κατά 55% τάσσο-
ν ται υπέρ αυτοδύναµων Κυ-
βερνήσεων (Metron Analysis , 
Οκτώβριος 2022) , ενώ σύµ-
φωνα µε την τελευταία έρευνα 
της OPINION POLL το 23.9% 
επιλέγει αυτοδύναµη Κυβέρνη-
ση Ν.∆ , το 20.9% Κυβέρνηση τε-
χνοκρατών , το 17.9% Κυβέρνη-
ση συνεργασίας Ν.∆- ΠΑΣΟΚ, 
το 13.4% Κυβέρνηση συνεργασί-
ας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ κλπ.

Σύµφωνα δε µε την ίδια έρευ-
να, αυτή την ώρα της µέγιστης 
επιδείνωσης των σχέσεων ΠΑ-
ΣΟΚ-Ν.∆, το 50.7% των ψηφοφό-
ρων του δηλώνει πολύ και αρκε-
τά ικανοποιηµένο από το έργο της 
Κυβέρνησης , το 15.6% της κοινής 
γνώµης από την αντιπολιτευτική 
τακτική του, ενώ το 62.3% των ψη-
φοφόρων του θεωρεί καταλληλό-
τερο για Πρωθυπουργό τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, έναντι 13% που 
επιλέγει τον Α. Τσίπρα,  το 20.3% 
τον Κανένα και το 2.9% άλλον. Τα 
στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το 
σταυρόλεξο που πρέπει να λυθεί 
από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Το σύνολο 
των ευρηµάτων 
Οι δηµοσκοπήσεις είναι απλά ερ-
γαλεία ανάλυσης της κατάστασης. 
Πολλοί κοιτάνε µόνο την πρόθεση 
ψήφου, συχνά µπερδεύονται γιατί 
άλλοι δίνουν πρόθεση ψήφου, άλ-
λοι πρόθεση ψήφου επί των εγκύ-
ρων και άλλοι τελική εκτίµηση 
ψήφου. Έτσι «συµπαθούν» ή θεω-
ρούν αξιόπιστες τις µετρήσεις που 
δείχνουν να ικανοποιεί περισσότε-
ρο τα πιστεύω τους, µη µπορώντας 
να αντιληφθούν πόσο πιο κοντά 
βρίσκονται όλες, µα όλες, οι µε-
τρήσεις αν εµφανιζόταν από όλες 
τις µετρήσεις εκτίµηση ψήφου. 
Ωστόσο, αυτό είναι ένα στοιχείο. 
Η ουσία βρίσκεται στο σύνολο 
των ποσοτικών στοιχείων σε συν-
δυασµό µε τα ποιοτικά που σπά-
νια γίνονται αντικείµενο µελέτης 
µέσα στην γενική επιδερµικότητα 
που κυριαρχεί. Μόνο από το σύ-
νολο των ευρηµάτων µπορείς να 
δεις, να επιλέξεις, να κάνεις σω-
στή στρατηγική, αντιλαµβανόµε-
νος ταυτόχρονα ότι επτά οκτώ µή-
νες µέχρι τις εκλογές είναι πολύς, 
µα πάρα πολύς χρόνος...

Για τις δύο εκλογές και την δυνατότητα να υπάρξει τελικά αυτοδύναµη 
Κυβέρνηση, υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν 

πολλά: Τα ΜΕΡΑ 25 και Κασιδιάρη και αν θα τα καταφέρουν 
να µπουν στην Βουλή και τα ποσοστά και η στάση 
της Χαριλάου Τρικούπη την εποµένη της κάλπης

Είναι εξαιρετικά δύσκολο και µάλλον απίθανο  να µην πάρει την πρωτιά η Ν.∆ και 
γι αυτό όλοι ουσιαστικά δέχονται ότι το διακύβευµα των πρώτων εκλογών είναι αν η 
Ν.∆. συγκεντρώσει ένα 34%-35%, ώστε να φανεί ότι στις δεύτερες εκλογές µε τον νέο 
νόµο µπορεί να φτάσει στο 37%-38% που θα της δώσει στην αυτοδυναµία
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Α∆ΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η 
ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΙΑ ΛΙΣΤΑ 50 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΙ ΤΙΜΕΣ 

Φθηνό «καλάθι 
της νοικοκυράς»

E 
να «καλάθι της νοικοκυράς» µε 50 δι-
αφορετικά προϊόντα, απαραίτητα για 
τη διαβίωση του νοικοκυριού, στις 
τιµές των οποίων θα γίνει προσπά-

θεια συγκράτησης αυξήσεων, στο µέγιστο δυνα-
τόν βαθµό, θα παρουσιάσουν τα σούπερ µάρκετ, 
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, στο υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.  

Αυτό συµφωνήθηκε στη συνάντηση που 
είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνις Γεωργιάδης µε τους εκπροσώπους των 
σούπερ µάρκετ, του ΣΕΛΠΕ και της ΕΣΕΕ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η συνάντηση κα-
τέληξε στην προαναφερόµενη συµφωνία αλλά 
την ερχόµενη εβδοµάδα θα έχει συνάντηση και 
µε τους εκπροσώπους της βιοµηχανίας µε σκο-
πό τον περιορισµό των αυξήσεων.

Σε αυτό το καλάθι, το οποίο θα προκύψει 
από 20 βασικές κατηγορίες και θα είναι διαφο-
ρετικό για κάθε αλυσίδα, όπως είπε ο υπουργός 
θα συµπεριλαµβάνονται 50 προϊόντα απαραίτη-
τα, για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού στο οποίο 
και θα δοθεί η µάχη να συγκρατηθούν οι τιµές.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήµανε ότι δεν τέθη-
κε στη συζήτηση το «πάγωµα» των τιµών, «κα-
θώς, όπως σηµείωσε, το πάγωµα δεν είναι στο 
δικό τους χέρι. Την επόµενη εβδοµάδα θα έχου-
µε συνάντηση µε όλη τη βιοµηχανία για να δού-
µε πως και η βιοµηχανία µπορεί να συµβάλλει 
στη συγκράτηση των αυξήσεων των τιµών». Και 
συµπλήρωσε: «πιστεύω ότι όλοι έχουν καταλά-
βει το µέγεθος της αναγκαιότητας τα βασικά για 
τη διαβίωση των Ελλήνων προϊόντα να κρατη-
θούν στο µέγιστο δυνατό χαµηλότερο επίπεδο».

Επίσης ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρό-
κειται για «συµφωνία κυρίων. Η κάθε αλυσίδα 
θα κάνει τη δική της πολιτική. ∆εν παραβιάζου-
µε το δίκαιο του ανταγωνισµού. Είναι κάτι που 
δεν θα κάναµε ποτέ».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

συζητήθηκε και το ζήτηµα της επάρκειας των 
προϊόντων και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει 
πρόβληµα στην τροφοδοσία της αγοράς.

«Είναι ένα θέµα που απασχολεί αρκετές ευ-
ρωπαϊκές χώρες, υπό τις παρούσες συνθήκες 
και θέλω να τους ευχαριστήσω διότι η ελληνική 
αγορά, όπως και κατά την περίοδο της πανδηµί-
ας, κατάφερε να ξεχωρίσει και να µην έχει ζητή-
µατα ελλείψεων θα καταφέρει και τώρα να έχει 
πλήρη επάρκεια προϊόντων παρά τις πολύ µεγά-
λες διεθνείς πιέσεις σε διάφορα είδη προϊόντων. 
Αυτό είναι αποτέλεσµα της πολύ καλής δουλειάς 
που έκαναν όλους τους προηγούµενους µήνες 
για να προλάβουν να έχουν τις επαρκείς προ-
µήθειες που δηµιουργούν ένα δείκτη ασφαλείας 
για τον Έλληνα καταναλωτή» είπε ο υπουργός.

Επίσης συζητήθηκε το ενεργειακό και µέτρα 
που θα βοηθήσουν στη µείωση του ενεργειακού 

κόστους και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι: «η Ελλάδα 
δεν θα έχει κανένα µπλακ άουτ. Είµαστε επαρ-
κέστατα προετοιµασµένοι για αυτό. Θα είµαστε 
µία από τις τυχερές ενεργειακά χώρες χάρη στην 
καλή δουλειά της κυβέρνησης και δεν έχουµε τέ-
τοια ζητήµατα» ενώ πρόσθεσε «η κυβέρνηση θα 
παραµείνει κοντά στον κλάδο για να λύνει θεσµι-
κά προβλήµατα αλλά και προβλήµατα που πα-
ρουσιάζονται κατά την πορεία ώστε να συνεχί-
σουµε αυτή την καλή µας συνεργασία αλλά και 
θα παρακολουθούµε µε τη µέγιστη δυνατή αυ-
στηρότητα την εφαρµογή αυτών των αποφάσε-
ών».

Τέλος ο υπουργός επανέλαβε ότι οι έλεγχοι 
της ∆ΙΜΕΑ θα είναι συνεχείς και εντατικοί σχε-
τικά µε το περιθώριο του κέρδους στα σηµαντι-
κά προϊόντα για τη διαβίωση του κόσµου σε αυ-
τές τις δύσκολες συνθήκες.

« Δεν είναι πρόθεση
της κυβέρνησης
η μείωση του
 ωραρίου των
καταστημάτων»
«∆εν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η µείωση του 
ωραρίου των καταστηµάτων. ∆εν συζητείται αυτό το 
ενδεχόµενο, το οποίο αν εφαρµοζόταν θα είχε δυ-
σµενείς συνέπειες και στην αγορά εργασίας και στον 
τζίρο των καταστηµάτων», δήλωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός αναλυτικά ανέφερε: «Το θέµα της 
µείωσης του ωραρίου στα καταστήµατα προήλθε 
από πρωτοβουλία που προκάλεσαν διάφοροι εµπο-
ρικοί σύλλογοι στα πλαίσια της εξοικονόµησης του 
ενεργειακού κόστους

∆εν είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η µεί-
ωση του ωραρίου των καταστηµάτων. ∆εν συζητεί-
ται αυτό το ενδεχόµενο, το οποίο αν εφαρµοζόταν 
θα είχε δυσµενείς συνέπειες και στην αγορά εργα-
σίας και στον τζίρο των καταστηµάτων. Η εποχή της 
κρίσης δεν είναι εποχή για να προκαλέσουµε προ-
βλήµατα στους εργαζοµένους αλλά είναι εποχή για 
να λύσουµε προβλήµατα στους εργαζόµενους. Η δε, 
ενδεχόµενη εξοικονόµηση, κατά µια ή δύο ώρες του 
ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στο λιανι-
κό εµπόριο θα είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τη ζη-
µία που θα προκαλούσε στην αγορά. Άρα δεν τίθε-
ται κανένα τέτοιο ζήτηµα.

Ούτως ή άλλως αν κάποιος θέλει να δουλεύει 
λιγότερες ώρες από το ωράριο λειτουργίας αυτό εί-
ναι δικό του δικαίωµα.  Ως προς τις πρωτοβουλίες 
των εµπορικών συλλόγων για το θέµα του ωραρί-
ου θέλω  να ξεκαθαρίσω ότι το επίσηµο ωράριο της 
χώρας είναι εθνική αρµοδιότητα  και την καθορίζει 
το υπουργείο Ανάπτυξης µε νόµο.

Αν κάποιος εµπορικός σύλλογος θέλει να εφαρ-
µόσει για τα µέλη του διαφορετικό ωράριο αυτό δεν 
αφορά το κράτος και ούτε µπορούν να επιβληθούν 
ποινές σε κάποιον που θα λειτουργήσει µε το εθνι-
κό ωράριο. Αποτελεί µια µεταξύ τους συµφωνία επί 
εθελοντικής βάσεως. Για το κράτος το ωράριο είναι 
αυτό που ορίζουµε και είναι αυτό που ισχύει».

 
Έλεγχοι
Σε ό,τι αφορά στον πληθωρισµό ο υπουργός σηµεί-
ωσε ότι, όλη η αγορά γνωρίζει πως ουδέποτε έχουν 
γίνει τόσοι έλεγχοι και πρόσθεσε: «αντιλαµβανόµα-
στε πλήρως την πίεση στα νοικοκυριά που προκα-
λεί ο πληθωρισµός και η ενεργειακή κρίση. Είµαστε 
εδώ µε τους εκπροσώπους της αγοράς για να βρούµε 
λύσεις στο πλαίσιο του εφικτού για να ανακουφίσου-
µε τους συµπολίτες µας από αυτή την κρίση».

Αναφερόµενος στους ελέγχους της ∆ΙΜΕΑ είπε 
ότι είναι ασταµάτητοι - και θα συνεχιστούν - ενώ µε 
βάση τα στοιχεία που παρουσίασε από τον Απρίλιο 
µέχρι και το τέλος Σεπτεµβρίου προκύπτει ότι έχουν 
γίνει 3.831 έλεγχοι για αποτροπή φαινοµένων αι-
σχροκέρδειας, διαπιστώθηκαν 283 παραβάσεις και 
έχουν επιβληθεί 397.305 ευρώ.

Θα προκύψει από 20 βασικές κατηγορίες, θα είναι διαφορετικό για κάθε αλυσίδα και
θα συµπεριλαµβάνονται προϊόντα απαραίτητα, για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού
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12 Ποια είναι τα σενάρια για τα χρήµατα
ευπόρων Ρώσων που προσπαθούν να
τα σώσουν µε τη βοήθεια καλόγερων 

Ε
ρευνα για ύποπτες µετα-
φορές χρηµάτων από το 
εξωτερικό προς ατοµι-
κούς λογαριασµούς µο-

ναχών του Αγίου Όρους διεξάγει η 
Αρχή για το Ξέπλυµα Χρήµατος. 

Εκτυλίσσεται αθόρυβα τον τε-
λευταίο ένα χρόνο, µε την υπόθεση 
πάντως να παίρνει νέα τροπή µετά 
την έναρξη του πολέµου στην Ου-
κρανία και τις κυρώσεις που έχει 
επιβάλει η ∆ύση σε φυσικά και νο-
µικά πρόσωπα συνδεδεµένα µε το 
Κρεµλίνο, το οποίο άλλωστε παρα-
δοσιακά διατηρεί στενούς δεσµούς 
µε την Αθωνική Πολιτεία.

Πηγή µε γνώση του θέµατος 
αποκαλύπτει ότι ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 20 οι συναλλαγές 
που τους τελευταίους δώδεκα µή-
νες θεωρήθηκαν ύποπτες και ερευ-
νώνται από τα στελέχη της Αρχής. 
Πρόκειται για κινήσεις µεγάλων 
χρηµατικών ποσών από τράπε-
ζες και εταιρείες µεταφοράς κε-
φαλαίων του εξωτερικού, µε τα 
χρήµατα να καταλήγουν όχι σε λο-
γαριασµούς µοναστηριών που στο 
πρόσφατο παρελθόν έχουν δεχθεί 
επισκέψεις υψηλόβαθµων Ρώσων 
αξιωµατούχων, αλλά σε ατοµικούς 
λογαριασµούς µοναχών του Αγίου 
Όρους.

Έµβασµα ενός
εκατοµµυρίου ευρώ 
Αρµόδιες πηγές εξηγούν ότι οι συ-
γκεκριµένες συναλλαγές κρίθηκαν 
ύποπτες από τα πιστωτικά ιδρύµατα 
της χώρας κυρίως επειδή επρόκειτο 
για µεταφορές ασυνήθιστα µεγάλων 
χρηµατικών ποσών, ύψους δεκάδων 
ή ακόµη και εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ. Σε µία περίπτωση, δε, εντοπί-
στηκε έµβασµα που ξεπερνούσε το 
ένα εκατοµµύριο ευρώ, µε την έρευ-
να πάντως να κατατείνει στο συµπέ-
ρασµα ότι τα χρήµατα προορίζονταν 
για τη χρηµατοδότηση ιεραποστο-
λής στην Αφρική.

Πηγές που γνωρίζουν το θέµα 
επιβεβαιώνουν ότι οι περισσότερες 
από τις υπό έρευνα µεταφορές χρη-

µάτων αφορούν κεφάλαια προερχό-
µενα από τη Ρωσία. ∆ιευκρινίζουν 
ακόµη ότι τα χρήµατα που βρέθηκαν 
κατατεθειµένα στους λογαριασµούς 
των µοναχών δεν προέρχονται από 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα για τα 
οποία, από τον περασµένο Φεβρου-
άριο, έχουν τεθεί σε ισχύ κυρώσεις 
εξαιτίας του πολέµου.

Τα σενάρια 
 Ένα από τα σενάρια που εξετάζο-
νται είναι εύποροι Ρώσοι να επέλε-
ξαν να βγάλουν τα χρήµατά τους από 
τη Ρωσία µε τη βοήθεια µοναχών 
του Αγίου Όρους προκειµένου να δι-
ασώσουν τα κεφάλαιά τους σε περί-

πτωση κατάρρευσης των χρηµατοπι-
στωτικών ιδρυµάτων της χώρας τους 
ή ακόµη και δέσµευσης των κεφαλαί-
ων τους από το Κρεµλίνο λόγω του 
πολέµου.

Για τον ίδιο λόγο, εξάλλου, αρ-
κετοί Ρώσοι φέρεται να έχουν τους 
τελευταίους µήνες προχωρήσει ή να 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την 
αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.

«∆εν έχουν προκύψει στοιχεία 
ικανά να επιβεβαιώσουν πλήρως 
πληροφορίες που θέλουν οι συναλ-
λαγές να εντάσσονται στο πλαίσιο 
µιας ευρύτερης, οργανωµένης προ-
σπάθειας διείσδυσης της Ρωσίας στο 
Άγιον Όρος», αναφέρει αρµόδια πη-

γή. «Η προσπάθεια αυτή έχει εκφρα-
στεί κυρίως µέσω επιχειρηµατικών ή 
και πολιτικών κύκλων», συµπληρώ-
νει, παραπέµποντας στις πρόσφατες 
επισηµάνσεις των µυστικών υπηρε-
σιών των ΗΠΑ για µεταφορά από τη 
Ρωσία 300 εκατ. δολαρίων σε κόµµα-
τα και πολιτικούς στο διάστηµα από 
το 2014 κι έπειτα.

Από τµήµα, ∆ιεύθυνση
∆εν έχει περάσει απαρατήρητη και 
προ µηνών πρωτοβουλία του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη να 
αναβαθµίσει σε ∆ιεύθυνση το µέ-
χρι πρότινος αστυνοµικό τµήµα στις 
Καρυές του Αγίου Όρους. Αν και η 

κίνηση συνδέθηκε από ορισµένους 
µε την ανησυχία των ελληνικών –
και όχι µόνο– Αρχών για πιθανή πα-
ρουσία και δράση Ρώσων υπηκόων 
στο Άγιον Όρος, στελέχη του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη που 
ρωτήθηκαν σχετικά απέδωσαν την 
πρωτοβουλία σε αµιγώς αστυνοµι-
κά κριτήρια.

Εξάλλου, το σχίσµα που επήλθε 
την άνοιξη του 2021 ανάµεσα στο Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο και στη Ρω-
σική Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη 
συνέχεια ο πόλεµος στην Ουκρανία, 
έχουν ως αποτέλεσµα ο αριθµός των 
Ρώσων που επισκέπτονται το Άγι-
ον Όρος να έχει µειωθεί σηµαντικά, 
όπως τουλάχιστον αναφέρουν πηγές 
µε γνώση του θέµατος.

Και από Σερβία, Ρουµανία 
και  Βουλγαρία
Πλην των ρωσικής προέλευσης κε-
φαλαίων, πάντως, αρκετές από τις 
καταθέσεις χρηµάτων σε µοναχούς 
του Αγίου Όρους που βρίσκονται 
στο µικροσκόπιο της Αρχής για το 
Ξέπλυµα έχουν γίνει από πρόσω-
πα σε βαλκανικές χώρες, κυρίως τη 
Σερβία, τη Ρουµανία και τη Βουλγα-
ρία. Οι ελεγκτές της Αρχής δεν µπο-
ρούν να αποκλείσουν το ενδεχόµε-
νο να πρόκειται για χρήµατα από µη 
νόµιµες δραστηριότητες, που γίνεται 
προσπάθεια να νοµιµοποιηθούν υπό 
µορφή δωρεών προς ιεροµονάχους 
της Αθωνικής Πολιτείας.

Οι πληροφορίες πάντως που εί-
δαν πρόσφατα το φως της δηµοσιό-
τητας σχετικά µε έρευνα της Ευρω-
παϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης 
της Απάτης (OLAF) σε τρεις µο-
νές του Αγίου Όρους διαψεύστη-
καν στη διάρκεια της εβδοµάδας 
από αρµόδιο Ευρωπαίο αξιωµατού-
χο. Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες 
αναφέρουν ότι η OLAF πράγµατι 
ασχολήθηκε στο παρελθόν µε κινή-
σεις ρωσικών κεφαλαίων προς µονή 
του Αγίου Όρους, ωστόσο η τελευ-
ταία έρευνα ολοκληρώθηκε το µα-
κρινό πλέον 2014 και δεν αφορά την 
τρέχουσα συγκυρία.

«ΙΕΡΑ» ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Αντικείµενο έρευνας µεγάλα ποσά που διοχετεύονται

σε λογαριασµούς µοναχών στο Άγιον Όρος

Σε µία περίπτωση, εντοπίστηκε έµβασµα που ξεπερνούσε το ένα
εκατοµµύριο ευρώ, µε την έρευνα πάντως να κατατείνει στο συµπέρασµα ότι
τα χρήµατα προορίζονταν για τη χρηµατοδότηση ιεραποστολής στην Αφρική
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εκάθαρο µήνυµα προς 
την Τουρκία να κάνει δεύ-
τερες σκέψεις πριν επιχει-
ρήσει οτιδήποτε καθώς εί-

µαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε 
οποιαδήποτε προκλητική ή εχθρι-
κή ενέργεια έστειλε ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης µε θέµα «Ταµείο Ανά-
καµψης και Έργα για τη ∆υτική Αθή-
να» που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ 
της Τετάρτης σε µια κατάµεστη από 
κόσµο αίθουσα στο ∆ηµοτικό Πνευ-
µατικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» στο 
Αιγάλεω.

«Ούτε ο ελληνικός ούτε ο τούρκι-
κος λαός θέλουν να εµπλακούµε σε 
περιπέτειες. Θέλουµε να ζήσουµε ει-
ρηνικά, µε σεβασµό ο ένας προς τον 
άλλον, για να αναπτυχθούν και οι λα-
οί µας και οι οικονοµίες µας και τα 
παιδιά µας να ζήσουν σε ένα καλύ-
τερο κόσµο» είπε χαρακτηριστικά, 
τονίζοντας ότι οι δικές µας κόκκινες 
γραµµές είναι οι γαλάζιες σηµαίες 
µας που βρίσκονται στα σύνορά µας.

«Η Ελλάδα προχώρησε σε ένα 
γενναίο εξοπλιστικό πρόγραµµα, 
που έχει ανησυχήσει πολύ τους γεί-
τονές µας. Το µήνυµα που στέλνουµε 
είναι σαφές. Αν έρθετε, ό,τι ώρα έρ-
θετε, είµαστε εδώ, έτοιµοι. Οι «κόκ-
κινες» γραµµές µας είναι «γαλανές». 
Και βρίσκονται στα σύνορά µας, στο 
Αιγαίο, στον Έβρο».

Ευκαιρίες 
για τη ∆υτική Αθήνα
Ειδικότερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης, µι-
λώντας για τις ευκαιρίες για τη ∆υ-
τική Αθήνα από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης, υπογράµµισε ότι έργα όπως η 
υπογειοποίηση των καλωδίων υψη-
λής τάσης ή τα προγράµµατα αναδά-
σωσης και προστασίας του Ποικίλου 
Όρους -που αποτελούσαν και δικές 
του προεκλογικές δεσµεύσεις- θα 
προσφέρουν ουσιαστική αναβάθµι-
ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της ∆υτικής Αθήνας. Επισήµανε ότι 
το Ταµείο Ανάκαµψης διαµορφώ-
θηκε µετά από 100 ώρες διαπραγ-
µάτευσης στις Βρυξέλλες, οι οποίες 
έφεραν στην Ελλάδα όφελος σχεδόν 
100 δισ. ευρώ, καθώς η κυβέρνηση 
έχει καταφέρει µέσα σε τρία χρόνια 
να κάνει την Ελλάδα πρωτοπόρα 
στην Ευρώπη.

Οι προτάσεις µας 
για την ενεργειακή κρίση 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός σηµείω-
σε ακόµη ότι σήµερα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση υιοθέτησε δύο από τις τρεις 
ελληνικές προτάσεις για την αντι-

µετώπιση της ενεργειακής κρίσης. 
«Έχουµε καταφέρει οι προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προτά-
σεις Ελλάδας του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, της Νέας ∆ηµοκρατίας και µιας 
κυβέρνησης που λειτουργεί µε σχέ-
διο µε όραµα» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, επισήµανε ότι ζούµε σε 
µία βαθιά γεωπολιτική, ενεργεια-
κή και πληθωριστική κρίση για την 
οποία αυτή η κυβέρνηση προσπα-
θεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί 

να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για 
να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά 
για τον ελληνικό λαό.

Κεντρικοί οµιλητές στην εκδή-
λωση εκτός από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό ήταν επίσης ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδω-
νις Γεωργιάδης και ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ενώ 
χαιρετισµό απηύθυναν οι ∆ήµαρ-
χοι Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας, Ιλίου 
Νικόλαος Ζενέτος, Χαϊδαρίου Βαγ-

γέλης Ντηνιακός, Αγίας Βαρβάρας 
Λάµπρος Μίχος και Πετρούπολης 
Στέφανος Βλάχος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης 
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης στην οµι-
λία του ανέφερε ότι από το τρέχον 
ΕΣΠΑ έχουν υλοποιηθεί στη ∆υτική 
Αττική 725 έργα ύψους 161,5 εκατ. 
ευρώ µε την Ελλάδα να είναι πρώ-
τη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και 
πρώτη στην έγκριση των προγραµ-

µάτων του νέου ΕΣΠΑ. Σηµείωσε 
ότι τα επόµενα χρόνια η αξιοποίη-
ση των πόρων από το Ταµείο Ανά-
καµψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 
απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και προ-
ετοιµασία και ζήτησε την ενεργοποί-
ηση της Αυτοδιοίκησης και όλων των 
φορέων.

Ο Γιώργος Πατούλης 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 
Πατούλης σηµείωσε στην οµιλία του 
ότι η Περιφέρεια Αττικής εφαρµόζει 
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για την 
αναπτυξιακή επανεκκίνηση της ∆υ-
τικής Αθήνας, αναφέροντας ενδει-
κτικά ότι µόνο από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αττική 2014-2020 αυτή 
τη στιγµή υλοποιούνται στην ∆υτική 
Αθήνα 870 έργα και δράσεις, µε προ-
ϋπολογισµό περίπου 88 εκ. ευρώ.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν 
πλήθος προσωπικοτήτων από το χώ-
ρο της πολιτικής και της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, µεταξύ των οποίων ο 
Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης 
Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης ∆υτικού Τοµέα Αθηνών Ανδρέ-
ας Λεωτσάκος, ο Βουλευτής της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας Γιάννης Λοβέρδος, 
ο πρώην ∆ήµαρχος Αιγάλεω και 
υποψήφιος Βουλευτής µε τη Ν∆ ∆η-
µήτρης Καλογερόπουλος καθώς και 
ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Οργά-
νωσης ∆υτικής Αθήνας της Ν∆ ∆η-
µήτρης Μαυροειδάκος.

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ»
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ «ΓΑΛΑΝΕΣ»
«Και βρίσκονται
στα σύνορά μας,
στο Αιγαίο, στον Έβρο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/



Τ
ις δεκαετίες του ’70 και 
του ’80, τα ποσοστά του 
αντιαµερικανισµού στην 
Ελλάδα, µόνο µ’ αυτά 

της φλεγόµενης Μέσης Ανατολής 
θα µπορούσαν να συγκριθούν. Σή-
µερα, µετά από τέσσερις και πλέον 
δεκαετίες από κείνους τους µεταπο-
λιτευτικούς καιρούς, το πράγµα έχει 
κατά κάποιο τρόπο αντιστραφεί.

Οι πορείες προς την αµερικάνι-
κη πρεσβεία θεωρούνται γραφικές, 
ενώ συνθήµατα του τύπου «έξω οι 
βάσεις του θανάτου» περιβάλλονται 
πια από µιαν αχλή αστειότητας. Το 
«έξω» έγινε «µέσα». Ο µέσος Έλλη-
νας χαίρεται όταν ακούει ότι η Σού-
δα αντικαθιστά σταδιακά το Ινσιρλίκ 
και θαυµάζει δίχως ενοχές τις αερο-
φωτογραφίες από την καινούρια 
βάση στην Αλεξανδρούπολη, όπου 
διακρίνονται εκατοντάδες αµερικα-
νικά τεθωρακισµένα στοιχισµένα 

και ετοιµοπόλεµα στις προβλήτες.

Σχέση αγάπης και µίσους
Πρόκειται για µια ιστορική σχέση 
αγάπης και µίσους. Η Αµερικανι-
κή ∆ηµοκρατία ήταν από τις πρώ-
τες που το µακρινό 1821 αναγνώ-
ρισε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. 
Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 
20ου αιώνα, η Αµερική έγινε ο µυ-
θικός τόπος προκοπής για τους πάµ-
φτωχους Έλληνες που έψαχναν µια 
γη για να καταπολεµήσουν την πείνα 
τους και να φτιάξουν µια ζωή ευµά-
ρειας. Οι «µπρούκληδες» που επέ-
στρεφαν µετά από χρόνια στον γενέ-
θλιο τόπο τους έχοντας µια αλλόκοτη 
προφορά και την τσέπη γεµάτη δο-
λάρια, ήταν φιγούρες που αποτυπώ-
θηκαν στο συλλογικό υποσυνείδητο 
των τότε Ελλήνων, ως ζηλευτές και 
αξιοµνηµόνευτες. Μετά την Μικρα-
σιατική καταστροφή, το αµερικάνι-
κο και κυρίως το ελληνοαµερικάνι-
κο χρήµα έσωσε κόσµο και κοσµάκη 
στους προσφυγικούς καταυλισµούς. 
Τότε οι Αµερικάνοι ήταν οι καλοί της 
ιστορίας.

Ο µέσος Έλληνας, πλέον, χαίρεται όταν ακούει 
ότι η Σούδα αντικαθιστά σταδιακά το Ινσιρλίκ 

και θαυµάζει δίχως ενοχές τις αεροφωτογραφίες 
από την καινούρια βάση στην Αλεξανδρούπολη, 

όπου διακρίνονται εκατοντάδες αµερικανικά 
τεθωρακισµένα στοιχισµένα και ετοιµοπόλεµα 

στις προβλήτες

Του: ∆ηµήτρη ΚαµπουράκηΤου:
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Πότε «χάλασε» το πράγµα…
Το πράγµα άρχισε να χαλάει µε την 
ανάδειξη της Αµερικής σε παγκό-
σµια ηγεµονεύουσα δύναµη µετά 
τον β’ παγκόσµιο πόλεµο. Η ενεργή 
εµπλοκή τους στον εµφύλιο, η πρόσ-
δεση της Ελλάδας στο άρµα τους και 
η αίσθηση ότι η χώρα µας µεταβλή-
θηκε σε µεταπολεµικό αµερικανικό 
προτεκτοράτο, καλλιέργησαν έναν 
αντιαµερικανισµό που ρίζωσε βα-
θιά στην συνείδηση των νεοελλή-
νων. Σ’ αυτό συνέβαλε καθοριστικά 
και η ιστορικο-ιδεολογική ηγεµο-
νία των ηττηµένων του εµφυλίου. 
Έχασαν στο πεδίο των µαχών, κέρ-
δισαν στο πεδίο των ιδεών. Το σχέ-
διο Μάρσαλ ήταν το µεγαλύτερο πα-
κέτο υποστήριξης που δόθηκε ποτέ 
στην Ελλάδα, οι κατεστραµµένες απ’ 
τους πολέµους υποδοµές της ξανα-
φτιάχτηκαν, όµως στην συνείδηση 
του µέσου Έλληνα η θηριώδης αυ-
τή στήριξη µεταβλήθηκε σε όχηµα 
αποικιοποίησης της χώρας τους και 
σε πάρτι αετονύχηδων.

Η κορύφωση στη χούντα 
Ο αντιαµερικανισµός κορυφώθηκε 
µε την χούντα των συνταγµαταρχών 
και µε την διχοτόµηση της Κύπρου. 
Η Αµερική θεωρήθηκε υπεύθυνη 
για την κατάλυση της δηµοκρατίας 
και ακόµα χειρότερα, υπεύθυνη για 
τον εθνικό ακρωτηριασµό στην Κύ-
προ. Ο δόλιος ρόλος του Χένρι Κί-
σιντζερ επιβεβαιώθηκε αργότερα 
από όλες τις πηγές. Η αποκατάστα-
ση της δηµοκρατίας βρήκε την χώρα 
µέσα σ’ έναν ξέφρενο αντιαµερικα-
νισµό, που συµβάδιζε µε την άνοδο 
του Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ και της 
αριστεράς εν γένει. Η αποµάκρυν-
ση των «βάσεων του θανάτου» έγι-
νε παλλαϊκό σύνθηµα, παρά το γε-
γονός ότι καµιά πολιτική ηγεσία δεν 
το τόλµησε ποτέ, ξέροντας τα γεωπο-
λιτικά δεδοµένα στην περιοχή µας. 
Ακόµα και όταν ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου ανανέωσε την παραµονή των 
αµερικανικών βάσεων, επικοινωνια-
κά την πλάσαρε ως «συµφωνία απο-
µάκρυνσης». Ήταν ο µόνος τρόπος 
για να µην υπάρξουν λαϊκές αντι-
δράσεις. 

Η στήριξη στην Τουρκία 
Ο αντιαµερικανισµός αυτός είχε 
δηµιουργήσει και την πεποίθηση 
στους Έλληνες, ότι ανάµεσα στην 

Ελλάδα και την Τουρκία οι Αµε-
ρικανοί υποστήριζαν σταθερά την 
δεύτερη. Αυτό ίσχυε, αλλά όχι εξ’ 
αιτίας κάποιου αµερικάνικου αν-
θελληνισµού. Απλώς στην Ουά-
σιγκτον  θεωρούσαν την Τουρκία 
χρησιµότερη και κρισιµότερη για 
τα συµφέροντα τους, ειδικά τον και-
ρό του ψυχρού πολέµου. Η αναλο-
γία επτά προς δέκα στις πωλήσεις 
πολεµικού υλικού που επικρατού-
σε επί δεκαετίες, ποτέ δεν έγινε πι-
στευτή από το ελληνικό κοινό, έχα-
σε δε σταδιακά το νόηµα της µε το 
άνοιγµα των διεθνών πολεµικών 
αγορών και µε την ανάπτυξη της πο-
λεµικής βιοµηχανίας της Τουρκίας. 
Εµείς ποτέ δεν καταφέραµε αξιόλο-
γα πράγµατα σ’ αυτό τον τοµέα.

Αµηχανία µετά την πτώση 
των κοµµουνιστικών 
καθεστώτων 
Τις δεκαετίες της ευρωπαϊκής µας 
ευµάρειας, ο αντιαµερικανισµός αµ-
βλύνθηκε, δίχως ποτέ να εξαφανι-
στεί εντελώς. Η απόλυτη παγκόσµια 
κυριαρχία των ΗΠΑ µετά την πτώση 
των κοµµουνιστικών καθεστώτων, 
δηµιούργησε αµηχανία στην ελλη-
νική κοινή γνώµη. Καταλαβαίναµε 
ότι είναι προς το συµφέρον µας να 
είµαστε σύµµαχοι της ισχυρότερης 
χώρας του κόσµου, αλλά κι από την 
άλλη αυτό ερχόταν σε αντίθεση µε 
ένα µύχιο λαϊκό µας αίσθηµα να κά-
νουµε αντάρτικο στο µεγάλο αφεντι-
κό του πλανήτη. Με το γύρισµα του 
αιώνα, η οικονοµική κρίση που ας 
ισοπέδωσε άλλαξε πάλι τις παγιω-
µένες πεποιθήσεις µας. Οι Ευρωπαί-
οι ήθελαν να µας διαλύσουν και να 
µας διώξουν από την ζώνη του ευ-
ρώ, οι Αµερικανοί έβαζαν αποφα-
σιστικά πλάτη υπέρ µας, αν και ήταν 
πέραν των τυπικών τους αρµοδιοτή-
των. Καινούριο µπέρδεµα αυτό. 

Η αναβάθµιση 
των σχέσεων 
Και ξάφνου, σ’ ένα απ’ αυτά τα αλ-
λόκοτα γυρίσµατα της Ιστορίας, µε 
την ανατολή της δεκαετίας του ’20, 
τα πράγµατα αντιστράφηκαν στην 
περιοχή µας. Ο Ερντογάν έκοψε κα-
πίστρι –κατά το βουκολικώς λεγόµε-
νο- µε αποτέλεσµα οι Αµερικανοί να 
τον θεωρήσουν επισφαλή σύµµαχο. 
Αυτό αυτοµάτως οδήγησε τις επίση-
µες ελληνοαµερικανικές σχέσεις να 
αναβαθµιστούν απότοµα και αποφα-
σιστικά. Η βάση του Ινσιρλίκ άρχι-
σε να µετακοµίζει προς την Σούδα, 
η Λάρισα έγινε η µεγαλύτερη βάση 
αµερικανικών ελικοπτέρων στην µε-

σόγειο, στην Αλεξανδρούπολη άρ-
χισε να χτίζεται µια πελώρια στρα-
τιωτική εγκατάσταση. Ο Μπάιντεν 
έβαλε πάγο στον Ταγίπ, το Στέιτ Ντι-
πάρτµεντ υποστηρίζει πια ευθέως 
την ελληνική κυριαρχία στα νησιά 
µας, η Ελλάδα παίρνει F-35 ενώ η 
Τουρκία ακόµα προσπαθεί να ανα-
βαθµίσει τα παλιά της F-16. 

Αλλόκοτα πράγµατα, ειδικά αν προ-
σθέσουµε σ’ αυτά και την τροπολο-
γία Μενέντεζ που βάζει σκληρούς 
όρους στους Τούρκους για τις υπερ-
πτήσεις. Γνωστά πράγµατα.

Ξεπερασµένος 
αντιαµερικανισµός 
Η ελληνική κοινή γνώµη δεν ακο-
λούθησε µε την ίδια ταχύτητα τις 
κινήσεις των πολιτικών ηγεσιών 
Ελλάδας και ΗΠΑ. Ο παλιός αντι-
αµερικανισµός είναι πια ξεπερα-
σµένος, αν και ενυπάρχει ένας και-
νούριος που επικεντρώνεται στην 
έµµεση ή άµεση στήριξη του Πούτιν 
και κάθε ψεκασµένης θεωρίας συ-
νωµοσίας. Ο µέσος Έλληνας που 
παλιότερα φώναζε «φονιάδες των 
λαών Αµερικάνοι», σήµερα στέκε-
ται αµήχανος µπροστά σ’ αυτόν τον 
εναγκαλισµό µας µε την υπερδύνα-
µη. Ακόµα πιο αµήχανος βλέπει τον 

Ερντογάν να λυσσάει για την Αλε-
ξανδρούπολη, αλλά σκέφτεται ότι 
για να φωνάζει ο Τούρκος σηµαί-
νει ότι η βάση που χτίζεται εκεί µας 
συµφέρει. Οι δηλώσεις του Τούρ-
κου ότι η Ελλάδα γίνεται υποµόχλιο 
για αµερικανική επίθεση κατά της 
Τουρκίας, σπάει τα ελληνικά στερε-

ότυπα και µπερδεύει τα απλοϊκά 

µας µυαλά. Κάτι µεγάλο γίνεται γύ-
ρω µας, που δεν το πολυκαταλαβαί-
νουµε. 

Ό,τι και να πούµε είναι 
θετικές οι εξελίξεις 
Οι εχέφρονες της χώρας δεν παύουν 
να µας υπενθυµίζουν ότι καµιά ξένη 
δύναµη, όσο φιλικά προσκείµενη κι 
αν είναι σε µας, δεν πρόκειται να πο-
λεµήσει για µας. Όλοι οι Έλληνες το 
έχουν εµπεδώσει αυτό. Αλλά αυτό 
δεν σηµαίνει ότι η περισσότερο φι-
λική στάση των ΗΠΑ απ’ όσο πα-
λιότερα δεν πρέπει να αξιολογείται 
θετικά. Το ίδιο και η Γαλλία, που εί-
ναι απροκάλυπτα µαζί µας απένα-
ντι στον τούρκικο αναθεωρητισµό. 
Εξάλλου, όσοι έχουν σπουδάσει δι-
πλωµατία ξέρουν ότι η πραγµατική 
δύναµη µιας χώρας είναι ο συνδυα-
σµός των στρατιωτικών, διπλωµατι-
κών και οικονοµικών δυνατοτήτων 
της. Κατά τούτα, είναι ευτύχηµα που 
στη χειρότερη αναθεωρητική στιγ-
µή της Τουρκίας, βρεθήκαµε σ’ ένα 
από τα καλύτερα συνδυαστικά ση-
µεία της εθνικής µας δύναµης. 
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15Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 η Αµερική θεωρήθηκε 
υπεύθυνη για την κατάλυση της δηµοκρατίας και ακόµα χειρότερα, 
υπεύθυνη για τον εθνικό ακρωτηριασµό στην Κύπρο

Η ενεργή εµπλοκή 
των ΗΠΑ στον 
εµφύλιο, η πρόσδεση 
της Ελλάδας στο 
άρµα τους και η 
αίσθηση ότι η χώρα 
µας µεταβλήθηκε 
σε µεταπολεµικό 
αµερικανικό 
προτεκτοράτο, 
καλλιέργησαν έναν 
αντιαµερικανισµό 
που ρίζωσε βαθιά 
στην συνείδηση των 
νεοελλήνων

Η απόλυτη παγκόσµια 
κυριαρχία των ΗΠΑ 
µετά την πτώση των 
κοµµουνιστικών 
καθεστώτων, 
δηµιούργησε αµηχανία 
στην ελληνική 
κοινή γνώµη. 
Καταλαβαίναµε 
ότι είναι προς το 
συµφέρον µας να 
είµαστε σύµµαχοι της 
ισχυρότερης χώρας 
του κόσµου, αλλά κι 
από την άλλη αυτό 
ερχόταν σε αντίθεση 
µε ένα µύχιο λαϊκό µας 
αίσθηµα να κάνουµε… 
αντάρτικο

βαθµίσει τα παλιά της F-16. 
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Μ
ε ένα οµόφωνο και 
ε µ π ε ρ ι σ τ α τ ω µ έ -
νο βούλευµα οι δι-
καστές του Συµβου-

λίου Πληµµελειοδικών Αθηνών 
παραπέµπουν την Ρούλα Πισπιρί-
γκου στο εδώλιο του Μεικτού Ορ-
κωτού ∆ικαστηρίου της Αθήνας για 
δύο κακουργήµατα, της ανθρωπο-
κτονίας από πρόθεση και της από-
πειρας ανθρωποκτονίας µε θύµα το 
ίδιο της το παιδί και συγκεκριµένα 
την πρωτότοκη κόρη της Τζωρτζίνα.

Την ώρα που βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη η κύρια ανάκριση για 
την υπόθεση της δολοφονίας των 
δύο µικρότερων παιδιών της κατη-
γορούµενης, της Μαλένας και της 
Ίριδας, οι δικαστές του Συµβουλίου 
Πληµµελειοδικών Αθηνών αποτι-
µώντας τα στοιχεία που συνέλεξε 
η 18η τακτική ανακρίτρια Χριστίνα 
Σαλάππα, µε ταχύτατους ρυθµούς 
δεδοµένων και των αποδεικτικών 
δυσκολιών της υπόθεσης, έδειξαν 
το δρόµο προς το εδώλιο για την 
Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία εξα-
κολουθεί να αρνείται ότι  αφαίρε-
σε τη ζωή του παιδιού της.

Βήµα – βήµα το χρονικό 
Συγκεκριµένα οι δικαστές του Συµ-

βουλίου, υπό τον πρόεδρο πρωτο-
δικών Γεώργιο Κασίµη και µέλη 
τους πρωτοδίκες  Χαράλαµπο Γε-
ωργακόπουλος και Θεοδώρα Τρα-
ϊανίδου περιγράφουν βήµα -βήµα 
το χρονικό της υπόθεσης που έχει 
συγκλονίσει την κοινή γνώµη, φω-
τίζοντας τόσο τον τρόπο δράσης της 
κατηγορούµενης, όσο και το κίνη-
τρο που την ώθησε σε αυτή.

Όπως και ο εισαγγελέας Γιώρ-
γος Νούλης που είχε διατυπώσει 
τη σχετική πρόταση  έκριναν  πως 
η κατηγορούµενη τέλεσε τις αξιό-
ποινες πράξεις που της αποδίδο-
νται µε δόλο και σε ήρεµη ψυχική 
κατάσταση.

Η απόπειρα και ο θάνατος 
Ωστόσο, οι δικαστικοί λειτουρ-

γοί διαφοροποιούνται ως προς τον 
τρόπο τέλεσης του αδικήµατος της 
απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βά-
ρος της µικρής Τζωρτζίνας . Αξιο-
λογώντας τις καταθέσεις γιατρών 
και ειδικών, καταλήγουν στο ότι 
η  Ρούλα Πισπιρίγκου τον Απρίλιο 

του 2021 προσπάθησε να σκοτώσει 
το παιδί όχι µε ασφυκτικό θάνατο 
αλλά µε την χορήγηση κεταµίνης, 
χωρίς ωστόσο να το καταφέρει λό-
γω της άµεσης επέµβασης των για-
τρών.

Το εγκληµατικό της σχέδιο η 
κατηγορούµενη φέρεται ότι κατά-
φερε τελικά να ολοκληρώσει τον 
Ιανουάριο του 2022,  όταν το παιδί 
της νοσηλευόταν στο νοσοκοµείο 
«ΠΑΙ∆ΩΝ».

Πως τη σκότωσε 
Οι δικαστές αναφέρουν, µεταξύ 
άλλων, πως ο αποκλεισµός της 
µύτη  και του στόµατος δεν είναι 
πρόσφορος τρόπος ώστε να προ-
κληθεί  ανακοπή, σηµειώνοντας 
πως η κατηγορούµενη χορήγη-
σε µη επακριβώς ταυτοποιηθεί-
σα ουσία, κατασταλτική του κε-
ντρικού νευρικού συστήµατος, µε 
πιθανότητα που αγγίζει τη βεβαι-
ότητα  η ουσία αυτή να είναι κετα-
µίνη. Μία ουσία που συγκαταλέ-
γεται  σε εκείνες  που είναι ικανές 

να προκαλέσουν ανακοπή  και η 
οποία επέφερε πτώση των αφίξε-
ων και µηδενισµό του κορεσµού 
στο οξυγόνο .

Για τις συνθήκες θανάτου του 
παιδιού, οι δικαστές υιοθετούν 
πλήρως τα όσα αναφέρει ο εισαγ-
γελέας Γ. Νούλης στην πρότασή 
του, περί  χορήγησης της θανατη-
φόρας ουσίας στις 29 Ιανουαρίου 
2022 µέσα στο νοσοκοµείο που νο-
σηλευόταν το 9χρονο κορίτσι, σε 
χρόνο που µόνο η µητέρα του ήταν 
στο δωµάτιο. Φως και στο κίνη-
τρο της εγκληµατικής πράξης  ρί-
χνουν οι δικαστές στο βούλευµά 
τους αναφέροντας ότι η εµµονή της 
Ρούλας  Πισπιρίγκου µε τον σύζυ-
γό της και πατέρα των τριών παι-
διών της, Μάνο ∆ασκαλάκη. 

ΡΟΥΛΑ 
ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ
Πως δολοφόνησε 
τη Τζωρτζίνα 

«Καταπέλτης» το βούλευµα που την οδηγεί  
στο εδώλιο για δύο κακουργήµατα 

Σε εξέλιξη η κύρια 
ανάκριση και για 
την υπόθεση της 
δολοφονίας των δύο 
µικρότερων παιδιών της 
κατηγορούµενης, της 
Μαλένας και της Ίριδας
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Επισηµαίνουν δε, ότι όλα  τα 
περιστατικά συνέβαιναν όταν ήταν 
σε διάσταση µε τον σύζυγό της, 
και  αποδίδουν τις πράξεις της στην 
προσωπικότητα της, βασιζόµενοι 
και στην περιγραφή της ειδικής 
πραγµατογνώµονα που είχε ορι-
στεί κατά τη δικαστική διερεύνηση 
της υπόθεσης από την ανακρίτρια 
Χριστίνα Σαλάππα.

«∆υσµενής και παθογενής 
προσωπικότητα»
«Η κινητροδότηση της κατηγο-
ρούµενης ως προς την εκπόρευση 
της ως άνω εξακολουθητικής αξι-
όποινης συµπεριφοράς της ελέγ-
χεται στα δυσµενή και παθογενή 
χαρακτηριστικά της προσωπικό-
τητάς και της ιδιοσυγκρασίας της, 
που αποκρυσταλλώνονται, κυρί-
ως, σε ιδέες µεγαλείου συνδεόµε-
νες µε τη δηµοσιότητα / διασηµότη-
τα, αλλά µη έχουσες έρεισµα στην 
πραγµατικότητα, στον ενστερνισµό 
της αντίληψης πως µπορεί κανείς 
να αποκτήσει δηµοσιότητα / δια-

σηµότητα µέσα από παραβατικές 
πράξεις, στη διαρκή διαπραγµά-
τευση µεταξύ αλήθειας και ψέµα-
τος, πραγµατικού και µη πραγµατι-
κού, σε αποστέρηση κάθε γνησίου 
συναισθήµατος, σε επικέντρωση 
(κατά προεξάρχοντα ρόλο) σκέ-
ψεων και  επενδύσεων γύρω από 
τον ήδη εν διαστάσει σύζυγό της 
και υποστηρίζοντα την κατηγο-
ρία, µε ενδιάθετη έκφραση κτητι-
κότητας επ’ αυτού, στη διακατοχή 
της από την ιδέα / φόβο της εγκα-
τάλειψης, στην απόδοση µεγάλης 
σηµασίας στο να βρίσκεται κανείς 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
µέσω της διασηµότητας που προ-
σφέρει η δηµοσιότητα, στην αντί-
ληψη των παιδιών της ως µια ναρ-
κισσιστικής προέκτασης του εαυτού 
της και σε προσέγγιση εξιδανίκευ-
σης του θανάτου, καταδεικνύεται, 
κατά την κρίση του παρόντος Συµ-
βουλίου, θρασύτητα, έντονη αντι-
κοινωνικότητα, αδιαφορία για την 
ανθρώπινη ζωή, ταπεινά ελατήρια 
και ιδιαίτερη επικινδυνότητα της 

κατηγορούµενης…», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.

Συνεχίζεται η κράτηση 
Υπό αυτά τα δεδοµένα  οι δικαστές 
κρίνουν πως πρέπει να συνεχιστεί 
η προσωρινή κράτηση της Πισπι-
ρίγκου για ακόµη 6 µήνες καθώς η 
κατηγορούµενη είναι ύποπτη τέλε-
σης νέων, όµοιων αξιόποινων πρά-
ξεων ακόµη και κατά των δικών της 
ανθρώπων.

Μετά την έκδοση του βουλεύ-
µατος αρχίζει να µετρά αντίστρο-
φα ο χρόνος για τον προσδιορισµό 
της δίκης , η οποία αναµένεται να 
προσδιοριστεί σύντοµα, εκτός αν 
ασκηθεί εκ µέρους της κατηγορού-
µενης ένδικο µέσο , όπως έχει δι-
καίωµα.

Τα άλλα δύο παιδιά 
Παράλληλα, η ανακρίτρια Ευγε-
νία Τζωρτζάτου συνεχίζει τη δι-
καστική διερεύνηση της υπόθε-
σης για τους θανάτους των άλλων 
δύο παιδιών της Ρούλας Πισπιρί-
γκου, η οποία στο τέλος της διαδι-
κασίας θα κληθεί να απολογηθεί 
και όπως έχει αναφέρει σε σχε-
τικά δελτία Τύπου ο συνήγορος 
υπεράσπισής της Αλέξης Κούγι-
ας θα δώσει τη δική της µάχη µε 
όλα τα νοµικά όπλα για να αποδεί-
ξει ότι δεν έχει σκοτώσει τα δύο 
της παιδιά.

Σε κάθε περίπτωση η ώρα της 
δικαιοσύνης για την Ρούλα Πισπι-
ρίγκου έχει πλέον φτάσει. Και µό-
νο οι φυσικοί της δικαστές είναι 
εκείνοι που έχουν αποκλειστική 
αρµοδιότητα να αποφασίσουν για 
την ενοχή ή µη της γυναίκας αυ-
τής που  µε τις αποδιδόµενες πρά-
ξεις βρίσκεται εδώ και µήνες στην 
πρώτη γραµµή της επικαιρότητας 
έχοντας κατά κυριολεξία συγκλο-
νίσει το πανελλήνιο. 

Οι δικαστές 
περιγράφουν βήµα 
-βήµα το χρονικό  
της υπόθεσης που έχει 
συγκλονίσει την κοινή 
γνώµη, φωτίζοντας  
τον τρόπο δράσης της 
και το κίνητρο που  
την ώθησε σε αυτή



Λ
ίγη ώρα αφότου ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερι-
κών, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, διεµήνυσε ότι 

υπογράφηκε µνηµόνιο κατανόησης 
µε τη Λιβύη, βάσει του οποίου θα 
µπορούσαν να ξεκινήσουν οι έρευ-
νες στην ΑΟΖ της τελευταίας, το Λι-
βυκό κοινοβούλιο - όπως έχει γίνει 
γνωστό - απέρριψε τη συµφωνία µε 
την Άγκυρα, χαρακτηρίζοντάς την 
παράνοµη.

Το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρί-
πτει τη συµφωνία για τους υδρογο-
νάνθρακες που υπογράφηκε ανάµε-
σα στην Τουρκία και την κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας», ανέφερε το The 
Libya Update.

 Η συµφωνία αυτή απορρίπτεται 
από το κοινοβούλιο ως «παράνοµη» 
καθώς δεν διαθέτει την έγκριση του 
λιβυκού νοµοθετικού σώµατος, δη-
λαδή του Κοινοβουλίου.

Όπως κατέστησε, ακόµη, σαφές 
το Κοινοβούλιο «η συµφωνία για 
τους υδρογονάνθρακες αφαιρεί από 
την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊ-
κής δικαίωµα για το πετρέλαιο»

 Υπενθυµίζεται πως το Λιβυκό 
Κοινοβούλιο, το µοναδικό εκλεγ-
µένο σώµα στη χώρα, έχει άρει την 

εµπιστοσύνη του από την κυβέρνη-
ση του Αµπντουλχαµίντ Ντµπεϊµπά 
και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζει 
καµία πράξη του.

Τι προβλέπει η συµφωνία 
Άγκυρας-Λιβύης
Συµφωνία (Μνηµόνιο Κατανόησης) 
υπέγραψε ο Τούρκος υπουργός Εξω-
τερικών στη Λιβύη, σύµφωνα µε το 
περιεχόµενο της οποίας τουρκικές 
εταιρείες θα µπορούν να πραγµατο-
ποιήσουν έρευνες στην ΑΟΖ της Λι-

βύης. Η συµφωνία υπεγράφη κατά 
την επίσηµη επίσκεψη που πραγ-
µατοποίησε σήµερα υψηλόβαθµη 
τουρκική αντιπροσωπεία «κατόπιν 
εντολής του Τούρκου προέδρου Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν», σύµφωνα µε 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. 
Η αντιπροσωπεία υπό τον υπουργό 
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου υπέγραψε συµφωνία µε την κυ-
βέρνηση της Λιβύης για τους υδρογο-
νάθρακες όπως ενηµέρωσε ο ίδιος ο 
Τούρκος ΥΠΕΞ στο Twitter του.

Νωρίτερα σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες είχε διαρρεύσει πως η εν 
λόγω συµφωνία θα αφορούσε σε µί-
σθωση της Αποκλειστικής Οικονο-
µικής Ζώνης της Λιβύης στην Τουρ-
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Στεϊτ Ντιπάρτµεντ: Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης 
δεν µπορεί να υπογράφει νέες συµφωνίες
Η προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης 
υποχρεούται µε βάση το Φόρουµ για τον 
Πολιτικό ∆ιάλογο στη Λιβύη (LPDF) να 
µην υπογράφει νέες συµφωνίες που διατα-
ράσσουν τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας 
ή επιφέρουν µακροπρόθεσµες υποχρεώ-
σεις, σηµειώνει το Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Απα-
ντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταπο-
κριτών στην Ουάσιγκτον για το µνηµόνιο 

που υπογράφηκε µεταξύ της Άγκυρας και 
της Τρίπολης για τους υδρογονάνθρακες, 
εκπρόσωπος του αµερικανικού υπουργείου 
Εξωτερικών ανέφερε ότι όλα τα µέρη πρέ-
πει να απέχουν από ενέργειες που κινδυ-
νεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο

Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά, «πα-
ρόλο που είναι σε γνώση µας οι αναφορές 

για την υπογραφή ενός µνηµονίου κατανό-
ησης µεταξύ της κυβέρνησης της Τουρκίας 
και της προσωρινής κυβέρνησης της Λιβύ-
ης, δεν έχουµε δει ακόµα το κείµενο. Ση-
µειώνουµε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της 
Λιβύης υποχρεούται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του οδικού χάρτη του Φόρουµ για τον 
Πολιτικό ∆ιάλογο στη Λιβύη (LPDF) να 
µην εξετάζει νέες συµφωνίες που βλάπτουν 

τη σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων 
του λιβυκού κράτους ή του επιβάλλουν µα-
κροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Θα σας πα-
ραπέµψουµε στις κυβερνήσεις της Τουρκί-
ας και της Λιβύης για το αποτέλεσµα των 
πρόσφατων συζητήσεων. Καλούµε όλα τα 
µέρη να απέχουν από ενέργειες που κινδυ-
νεύουν να αυξήσουν τις εντάσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο»

Κανένας δεν 
αναγνωρίζει 

το «τουρκολιβυκό 
µνηµόνιο» εκτός 

από τους Τούρκους 
και την προσωρινή 

κυβέρνηση της 
Λιβύης

«ΜΠΑΜΠΕΣΙΕΣ» 
χωρίς αντίκρισμα 
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Ο χάρτης µε το 
τουρκολιβυκό 

µνηµόνιο το οποίο… 
εφευρίσκει κοινή ΑΟΖ 

µεταξύ Τουρκίας και 
Λιβύης

Γερμανία: 
Δεν έχει 
καμία 
νομική 
επίπτωση - 
Δεν δεσμεύει 
την Ελλάδα»
Αρχή του διεθνούς δικαίου 
είναι ότι δύο κράτη δεν µπο-
ρούν να συνάψουν συµφω-
νία σε βάρος ενός τρίτου κρά-
τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερι-
κών Κρίστοφερ Μπούργκερ, 
απαντώντας σε ερώτηση σχε-
τικά το µνηµόνιο που υπέ-
γραψαν Λιβύη και ‘Αγκυρα 
για τους υδρογονάνθρακες 
και τόνισε ότι «εάν δύο κρά-
τη συνάπτουν µια συµφωνία 
εις βάρος της Ελλάδας, τό-
τε σε κάθε περίπτωση η Ελ-
λάδα δεν δεσµεύεται από αυ-
τήν και υπό αυτή την έννοια 
δεν έχει καµία νοµική επί-
πτωση». Ο κ. Μπούργκερ 
επιφυλάχθηκε να επανέλθει 
µε αξιολόγηση του θέµατος 
στις λεπτοµέρειές του, τόνισε 
ωστόσο: «Επί της αρχής θα 
ήθελα να πω ότι αρχή του δι-
εθνούς δικαίου είναι ότι δεν 
µπορούν κράτη µεταξύ τους 
να κάνουν συναλλαγές σε 
βάρος τρίτων. Αυτό το γνω-
ρίζουµε και από το αστικό δί-
καιο. ∆εν µπορούν δύο µέ-
ρη να συνεννοηθούν ότι κάτι 
τους ανήκει και δεν ανήκει 
σε κάποιον τρίτο. Εάν σε αυ-
τή την περίπτωση δύο χώρες 
συνάπτουν µια συµφωνία 
εις βάρος της Ελλάδας, τότε 
σε κάθε περίπτωση η Ελλά-
δα δεν δεσµεύεται από αυτήν 
και υπό αυτή την έννοια δεν 
έχει καµία νοµική επίπτωση. 
Αυτό είναι µια αρχή του διε-
θνούς δικαίου, ότι δεν υπάρ-
χει η δυνατότητα δύο κράτη 
να συνάψουν συµφωνία εις 
βάρος ενός τρίτου κράτους. 
Για λεπτοµερή αξιολόγηση 
αυτού του πρόσφατου βήµα-
τος θα πρέπει να επανέλθω».

κία για εξερεύνηση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου από τουρκικές εται-
ρείες, κάτι που επιβεβαιώθηκε από 
τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

«Συζητήσαµε τα βήµατα προς 
µια πολιτική λύση και τις σχέσεις 
µας µε τον Πρωθυπουργό Ντιµπέι-
µπα. Υπογράψαµε Μνηµόνια Συνα-
ντίληψης στους τοµείς των Υδρογο-
νανθράκων και του Πρωτοκόλλου» 
γνωστοποίησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, 
χωρίς να έχει γίνει ακόµη γνω-
στό πλήρως το περιεχόµενο της 
συµφωνίας. Στην συνέντευξη Τύ-
που που  παραχώρησε µε την υπουρ-
γό Εξωτερικών της Λιβύης, Νέκλα 
Μανγκούς, ο Τσαβούσογλου επιβε-
βαίωσε την υπογραφή συµφωνίας 
για έρευνες και γεωτρήσεις σε θά-
λασσα και ξηρά µεταξύ τουρκικών 
και λιβυκών εταιρειών.  «Ελπίζω ότι 
θα επιστρέψουµε υπογράφοντας σή-
µερα ένα µνηµόνιο κατανόησης στο 
κοίτασµα φυσικού αερίου». είπε.

«Η συµφωνία για τους υδρο-
γονάνθρακες που µόλις υπογρά-
ψαµε στοχεύει στη συνεργασία µε 
τουρκικές εταιρείες και λιβυκές 
εταιρείες, για την εξερεύνηση και 
γεώτρηση, µε µια αµοιβαία συνερ-
γασία τόσο στην ξηρά όσο και στη 
θάλασσα»  είπε χαρακτηριστικά. 
Παράλληλα, σηµείωσε ότι όλες οι 
“παρόχθιες χώρες” πρέπει να επω-
φεληθούν εξίσου από τη Μεσόγειο.

Για τις συµφωνίες Τουρκίας-Λι-

βύης, ο Τσαβούσογλου είπε ότι «οι 
τρίτες χώρες δεν έχουν δικαίωµα να 
παρέµβουν στη συµφωνία που υπέ-
γραψαν οι δύο κυρίαρχες χώρες». 

Το τουρκολιβυκό µνηµόνιο
Υπενθυµίζεται πως η συγκεκρι-
µένη συµφωνία έρχεται να προ-
στεθεί στο παράνοµο τουρκολιβυ-
κό µνηµόνιο σύµφωνα µε το οποίο 
και παραχαράσσοντας κάθε έννοια 
∆ιεθνούς ∆ικαίου αλλά και γεω-
γραφίας, Τουρκία και Λιβύη µοι-
ράζονται κοινή ΑΟΖ, αγνοώντας 
τα δικαιώµατα της Ελλάδας σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
Ενοχληµένος µε την ΕΕ
Για την Τουρκία οι παρατηρήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τη 
συµφωνία µε τη Λιβύη δεν έχουν 
καµία αξία ή σηµασία δήλωσε την 
Τρίτη ο εκπρόσωπος του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών όπως µετα-
δίδει το πρακτορείο Anadolu αποτυ-
πώνοντας την ενόχληση της Άγκυ-
ρας για το «ράπισµα» που δέχθηκε 
από την Κοµισιόν το βράδυ της ∆ευ-
τέρας.  

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο 
του τουρκικού ΥΠΕΞ η διαφωνία 
για µια συµφωνία που υπεγράφη 

από δύο κυρίαρχα κράτη παραβιά-
ζει το διεθνές δίκαιο και τις βασικές 
αρχές του ΟΗΕ.

 «Οι προσπάθειες της Ελλάδα 
η οποία επιχειρεί να σφετεριστεί τα 
νόµιµα δίκαια όχι µόνο της χώρας 
µας αλλά και της Λιβύης µε τις µα-
ξιµαλιστικές απαιτήσεις της και τις 
άδειες που έχει εκδώσει σε αυτό το 
πλαίσιο, δεν θα έχουν αποτέλεσµα» 
προσθέτει ο Τανσού Μπιλγκίτς.

Αθήνα: «∆εν θα επιτραπεί η πα-
ραβίαση της συµφωνίας Ελλάδας - 
Αιγύπτου»

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά 
το ζήτηµα. Θα υπάρξει επίσηµη το-
ποθέτηση εφόσον υπάρξει συµφω-
νία και πληροφόρηση όσον αφορά 
το περιεχόµενο της, ανέφεραν οι δι-
πλωµατικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές υπογράµµι-
ζαν ότι ο σεβασµός της συµφωνί-
ας Ελλάδας-Αιγύπτου για την ορι-
οθέτηση της ΑΟΖ του 2020 είναι 
απολύτως ζωτικής σηµασίας. ∆εν 
θα επιτραπεί η παραβίαση της και 
η πυροδότηση ακόµη µίας εστίας 
έντασης στην Μεσόγειο. Σε κάθε 
περίπτωση, η Ελλάδα θα υπερα-
σπιστεί την κυριαρχία και τα κυρι-
αρχικά δικαιώµατα της στη βάση 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και ιδιαίτε-
ρα του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Θά-
λασσας. Το Υπουργείο Εξωτερι-
κών  προβαίνει σε ενηµέρωση 
συµµάχων και εταίρων.

Το Λιβυκό κοινοβούλιο 
απορρίπτει τη 

συµφωνία για τους 
υδρογονάνθρακες 

που υπογράφηκε, ως 
«παράνοµη», καθώς δεν 
διαθέτει την έγκριση του 

λιβυκού νοµοθετικού 
σώµατος



Κ
αθώς η Ουκρανία βλέπει 
ακόµη και το ενδεχόµε-
νο της νίκης επί της Ρω-
σίας µε την ανακατάληψη 

πολλών εδαφών τα τελευταία 24ωρα, 
ο απελπισµένος Βλαντιµίρ Πούτιν πα-
τάει το «κουµπί του πανικού», κι έτσι 
θα µπορούσε να τελειώσει ο πόλεµος.

Ο Ρώσος πρόεδρος την τελευ-
ταία εβδοµάδα εντείνει τις στρατιωτι-
κές του επιχειρήσεις στην Ουκρανία, 
µε την µερική επιστράτευση καλώντας 
στα όπλα 300.000 εφέδρους και εκτο-
ξεύει πυρηνικές απειλές. Αλλά µε τις 
δηλώσεις του έχει σκοπό να κρύψει το 
γεγονός ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεµο, 
καθώς η Ουκρανία ανακαταλαµβάνει 
εδάφη, εξηγεί ο Τουρκοβρετανός Alp 
Sevimlisoy, επιτετραµµένος του αµερι-

κανικού «think tank» Atlantic Council.

Ο Πούτιν στο περιθώριο 
Σε περίπτωση ήττας της Μόσχας, ο 
Πούτιν θα έµπαινε στο περιθώριο, 
η Ρωσία θα µπορούσε να διαλυθεί 
αφήνοντας τη ∆ύση να ανταγωνίζε-
ται την Κίνα για τα «λάφυρα» του πο-
λέµου ενώ το ΝΑΤΟ θα ερχόταν σε 
αντιπαράθεση µε το Πεκίνο.

Απειλώντας µε πυρηνικό πόλεµο 
όποιον τολµήσει να σταθεί εµπόδιο 
στο δρόµο του, ο Βλαντιµίρ Πούτιν 
προέβη στην επιστράτευση εκατο-
ντάδων χιλιάδων εφέδρων διπλασι-
άζοντας τις στρατιωτικές του δυνάµεις 
στην στην Ουκρανία.

Αλλά οι δηλώσεις του διαψεύ-
δουν ένα απλό γεγονός: η Ρωσία χά-

νει τον πόλεµο και ο Πούτιν το ξέρει 
και είναι απελπισµένος. Ο στρατός 
του έχει καταρρεύσει, τα αρχικά πο-
λεµικά του σχέδια δεν είχαν τα ανα-
µενόµενα αποτελέσµατα, δαπανά τα 
µετρητά του µε µη βιώσιµο ρυθµό και 
ο χειµώνας πλησιάζει.

Τι θα συµβεί
εάν η Ρωσία ηττηθεί;
Στο µεταξύ, ο στρατός της Ουκρανί-
ας συνεχίζει να προελαύνει σε όλη τη 
χώρα, δίνοντας στο Κίεβο µια βιώσι-
µη πορεία προς τη νίκη... Γεγονός που 
γεννά το ερώτηµα: Τι θα συµβεί εάν 
η Ρωσία ηττηθεί σε αυτό τον πόλεµο;  
Για τον Τουρκοβρετανό αναλυτή, αυ-
τό θα σήµαινε καθαίρεση του Πούτιν, 
διαίρεση της ίδιας της Ρωσίας και αντι-

παράθεση του ΝΑΤΟ µε την Κίνα για 
τα «αποµεινάρια» του πολέµου.

Η ∆ύση, όπως ο ίδιος επισηµαί-
νει, θα πρέπει να αρχίσει να προετοι-
µάζεται για αυτό το ενδεχόµενο, δι-
αφορετικά θα ανοίξει την πόρτα στο 
Πεκίνο να ενδυναµώσει την παρου-
σία του σε περιοχές όπως η Σιβηρία, 
η κεντρική Ασία, η Αφρική και η Νό-
τια Αµερική όπου έχει ήδη βάλει βά-
λει τα δάχτυλα των ποδιών του, αλλά 
τώρα θα µπορούσε να βρει την κατάλ-
ληλη ευκαιρία ενώ η ρωσική δύναµη 
εξασθενεί.

Τι γίνεται µε την Κίνα 
«Πρέπει να... επιδιώξουµε να ασκή-
σουµε επιρροή και µετά πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε τη Λαϊκή ∆ηµο-
κρατία της Κίνας. Η Κίνα είναι µια 
παγκόσµια αναδυόµενη υπερδύνα-
µη και πρέπει να την καταπολεµήσου-
µε αποτελεσµατικά», δηλώνει ο Alp 
Sevimlisoy. Όταν ο Πούτιν ξεκίνησε 
στις 24 Φεβρουαρίου για πρώτη φο-
ρά αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατι-
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Πώς θα 
μπορούσε

να τελειώσει
ο πόλεμος 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Αναλυτής αµερικανικού «think tank» εξηγεί τα επόµενα
βήµατα µετά την ανακατάληψη πολλών ουκρανικών
εδαφών από το Κίεβο στα νοτιοανατολικά της χώρας 

Για πολιτική 
αποκαθήλωση του 
Πούτιν, διάλυση 
της Ρωσίας και 
αντιπαράθεση 
του ΝΑΤΟ µε την 
Κίνα κάνει λόγο 
Τουρκοβρετανός 
αναλυτής, σε άρθρο 
του στην ιστοσελίδα 
της βρετανικής 
εφηµερίδας «Daily 
Mail», σχολιάζοντας 
τις τελευταίες εξελίξεις 
στο µέτωπο του 
πολέµου.

μπορούσε
τελειώσει

ΟΥΚΡΑΝΙΑ



ωτική του επιχείρηση», αυτό το σενά-
ριο ήταν σχεδόν αδιανόητο. Η ∆ύση 
µπορεί να υποστήριζε µε νύχια και µε 
δόντια την Ουκρανία, αλλά λίγοι πί-
στευαν ότι η νίκη του Κιέβου επί της 
Μόσχας θα ήταν δυνατή - οι Ρώσοι 
στρατιώτες υπερτερούν αριθµητικά, 
όπως και τα όπλα τους, η συνολική 
δύναµη του ρωσικού στρατού έρχε-
ται δεύτερη µετά τις ΗΠΑ. Μπορεί 
να χρειάστηκαν µέρες, ή εβδοµάδες, 
ίσως µήνες, αλλά λίγοι αµφέβαλλαν 
ότι το Κίεβο θα πέρναγε στα χέρια των 
Ρώσων.

Στη συνέχεια όµως ακολούθησε 
µια σειρά θεαµατικών λανθασµένων 
υπολογισµών από τον Πούτιν και τους 
στρατηγούς του.

Ο συνδυασµός της κακής προε-
τοιµασίας και του σχεδιασµού, της δι-
αφθοράς που είχε σαπίσει τα στρατιω-
τικά αποθέµατα της Ρωσίας από µέσα 
προς τα έξω και το πεσµένο ηθικό των 
Ρώσων στρατιωτών, έδωσαν στην Ου-
κρανία την πρωτοβουλία, την οποία οι 
διοικητές του στρατού την εκµεταλλεύ-

τηκαν στο έπακρον. Η αιφνιδιαστική 
προέλαση στο Κίεβο ενώ ο Πούτιν εί-
χε δεσµευτεί ότι θα ανατρέψει το καθε-
στώς αναλαµβάνοντας τον έλεγχο της 
χώρας, επιβράδυνε µέσα σε λίγες ηµέ-
ρες τις κινήσεις των ρωσικών δυνάµε-
ων και τελικά κορυφώθηκε σε µια «χει-
ρονοµία καλής θέλησης» - γνωστή και 
ως υποχώρηση πλήρους κλίµακας. 
Αντιθέτως , το Κρεµλίνο στόχευε στην 
«απελευθέρωση» του Ντονµπάς.

Σταµάτησε η προέλαση
των Ρώσων 
Παρά το γεγονός ότι, τα εδάφη της 
ανατολικής Ουκρανίας- όπου κτυπάει 
η καρδιά της βιοµηχανίας- ήταν απεί-
ρως πιο κατάλληλα για τις ρωσικές 
δυνάµεις - τελικά τα προβλήµατα πα-
ρέµειναν. Και πάλι, η προέλαση των 
ρωσικών δυνάµεων επιβραδύνθηκε 
και µετά σταµάτησε σε µεγάλο βαθ-
µό. Στη συνέχεια, η Ουκρανία έδω-
σε µια καταστροφική γροθιά στη Ρω-
σία: Μια επίθεση στη νότια πλευρά της 
Χερσώνας εξοντώνοντας τα ρωσικά 

στρατεύµατα, προτού ανατολικά από 
το Χάρκοβο σπάσει τη ρωσική άµυνα 
ανακτώντας πολλά εδάφη αναλαµβά-
νοντας εκ νέου τον έλεγχο.

Το Κρεµλίνο αναστατωµένο
 Η Ρωσία είναι αναστατωµένη. Ο 
στρατός του Πούτιν µπορεί να µην 
έχει ακόµη ισοπεδωθεί αλλά έχει δε-
χτεί ένα βαρύ χτύπηµα και τα γόνατά 
του έχουν αρχίσει να λυγίζουν. Λίγα 
ακόµα, και ένα νοκ άουτ θα µπορού-
σε να είναι εφικτό.

Μιλώντας αµέσως µετά την αντε-
πίθεση της Ουκρανίας στο Χάρκοβο, 
ο κ. Sevimlisoy τόνισε: «Οι Ουκρανοί 
έχουν τη δυναµική - κερδίζουν. Αλ-
λά αυτή η σύγκρουση δεν θα τελειώ-
σει µόνο µε τις δύο πλευρές να πουν 
«αυτό ήταν τελικά », αλλά οι επιπτώ-
σεις θα αντηχούν σε ολόκληρη τη Ρω-
σία και την περιοχή». Αυτό θα σήµαι-
νε ότι η ρωσική ισχύς θα εξασθενίσει 
όχι µόνο σε χώρες όπως η Νότια Αµε-
ρική και η Αφρική -όπου στο παρελ-
θόν έχει στείλει µισθοφόρους, έχει 

δώσει δάνεια και κατασκευάζει υπο-
δοµές- αλλά σε πρώην σοβιετικά κρά-
τη- δορυφόρους, όπως το Καζακστάν, 
η Γεωργία και η Αρµενία.

Φόβος εξεγέρσεων 
Και η ίδια η Ρωσία θα µπορούσε να 
υποκύψει στις εσωτερικές µάχες, µε 
τις εξεγερµένες περιοχές να επιδι-
ώκουν να αποµακρυνθούν από τον 
έλεγχο της Μόσχας, καθώς οι «ερα-
στές» της εξουσίας εντός του Κρεµλί-
νου θα µπορούσαν να διεκδικήσουν 
τον θρόνο του Πούτιν.

Αν και η προοπτική µιας Ρωσί-
ας χωρίς τον Πούτιν µπορεί κάποτε 
να φαινόταν σαν κάτι φανταστικό, ο 
αναλυτής θεωρεί ότι πλέον δεν υπάρ-
χει σχεδόν κανένας τρόπος για να επι-
βιώσει από την ήττα στην Ουκρανία.

«∆εν µπορώ να δω µέλλον για 
τον Πούτιν εάν χάσει τον πόλεµο». 
υπογραµµίζει. «Πώς θα αντιµετωπί-
σει τους δικούς του ανθρώπους µε-
τά από αυτό; Πώς θα επιστρέψει στην 
παγκόσµια σκηνή µετά από αυτό;».
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Τι θα συµβεί εάν η Ρωσία ηττηθεί σε αυτό τον πόλεµο;
Για τον Τουρκοβρετανό αναλυτή, αυτό
θα σήµαινε καθαίρεση του Πούτιν, διαίρεση
της ίδιας της Ρωσίας και αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ
µε την Κίνα για τα «αποµεινάρια» του πολέµου

Η Ρωσία είναι 
αναστατωµένη. Ο 

στρατός του Πούτιν 
µπορεί να µην έχει 
ακόµη ισοπεδωθεί 

αλλά έχει δεχτεί ένα 
βαρύ χτύπηµα και 

τα γόνατά του έχουν 
αρχίσει να λυγίζουν. 
Λίγα ακόµα, και ένα 

νοκ άουτ θα µπορούσε 
να είναι εφικτό
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Τ
ην δηµιουργία πλατφόρµας, µέ-
σω της οποίας θα ταυτοποιούνται 
οι εισπράξεις, οι οφειλές των πο-
λιτών και τα ποσά που αποδί-

δονται τελικά από τις εταιρείες – παρόχους 
ηλεκτρικής ενέργειας στους δήµους από τα 
δηµοτικά τέλη, ανακοίνωσε ο υφυπουργός 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Θοδωρής Λιβά-
νιος, µιλώντας στην πρόσφατη συνεδρίαση 
του ∆Σ της ΚΕ∆Ε.

Ο κ. Λιβάνιος αναφερόµενος στο πρό-

βληµα που αντιµετωπίζουν οι δήµοι 
µε την πολύµηνη καθυστέρηση από τις εται-
ρείες – παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας όσον 
αφορά την απόδοση των δηµοτικών τελών, 
είπε πως ετοιµάζεται µία πλατφόρµα όπου θα 
ταυτοποιούνται οι οφειλές και τα ποσά ώστε 
να γνωρίζουν από τη µία οι πολίτες τι έχουν 
πληρώσει και ποιο ποσό αφορά τους δήµους 
και από την άλλη οι δήµοι να γνωρίζουν τι 
έχουν να εισπράξουν.

Να σηµειωθεί ότι η δηµιουργία της πλατ-

φόρµας αποτελεί αίτηµα -πρόταση της Αυ-
τοδιοίκησης, η οποία είχε κατατεθεί από τον 
πρόεδρο της ΚΕ∆Ε ∆. Παπαστεργίου, ως 
την πιο ενδεδειγµένη λύση ώστε να γνω-
ρίζουν οι δήµοι αν ανά πάσα στιγµή τι τους 
αποδίδουν οι εταιρείες – πάροχοι ηλεκτρικής 
ενέργειας, ποιοι και πόσα πληρώνουν και να 
µην αναγκάζονται να καταφεύγουν σε νοµι-
κές διαδικασίες για την επίλυση των διαφο-
ρών που και χρονοβόρες είναι και εν πολ-
λοίς ατελέσφορες.

Ετοιμάζεται η πλατφόρμα 
ελέγχου των οφειλών 
εταιρειών ηλεκτρικής 
ενέργειας στους ∆ήμους

“Όµηρος” της Απλής Αναλογικής  
ο δήµαρχος Κηφισιάς 

Δύο εν ενεργεία δήμαρχοι 
υποψήφιοι βουλευτές
Στις εθνικές εκλογές, στα ψηφοδέλ-
τια των κοµµάτων θα βρίσκονται και 
αυτοδιοικητικοί και πιο συγκεκριµένα 
εν ενεργεία δήµαρχοι.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, υπο-
ψήφιος βουλευτής  µε τον ΣΥΡΙΖΑ θα 
είναι ο δήµαρχος Σαρωνικού Πέτρος 
Φιλίππου. Ο Πέτρος Φιλίππου έχει 
µακρά επιτυχηµένη πορεία στην Αυτο-
διοίκηση ενώ υπήρξε υποψήφιος βου-

λευτής Περιφέρειας Αττικής το 1989.
Το 1995 εξελέγη πρώτη φορά δή-

µαρχος Καλυβίων όπως και το 1998, 
το 2002 και το 2006. Το 2010 εξελέ-
γη πρώτος δήµαρχος στον ενοποιηµέ-
νο ∆ήµο Σαρωνικού. Την πενταετία 
2014-2019 διετέλεσε Αντιπεριφερειάρ-
χης Ανατολικής Αττικής. Τον Μάιο του 
2019 εξελέγη δήµαρχος Σαρωνικού. 

Ο κ. Ξένος Μανιατογιάννης, δή-

µαρχος Βριλησσίων αναµένεται να 
συµπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ στις επόµενες βουλευτικές 
εκλογές. Ο ίδιος διανύει την 2η συνε-
χόµενη θητεία του ως ∆ήµαρχος.

Τοπογράφος στο επάγγελµα που 
το ασκούσε ανελλιπώς έως το 2014 
που εκλέχθηκε δήµαρχος Βριλησσί-
ων. Είναι ενεργό στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ.

Παραίτηση “έκπληξη” 
στο Δήμο Πεντέλης 

Την ανεξαρτητοποίησή της από τον 
συνδυασµό της δηµοτικής Αρχής 
Πεντέλης επικαλούµενη «αξιακές 
διαφορές» ανακοίνωσε µε επιστολή 
της η κα Άρτεµις Αργύρη.
Χαρακτηριστικά, η  µέχρι πρότινος 
εντεταλµένη δηµοτική σύµβουλος 
για τη ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας 
Πεντέλης ανέφερε, µεταξύ άλλων, 
στην επιστολή της: “Επιλέγω να 
συνεχίσω να χαιρετίζω και να 
υποστηρίζω κάθε θετική συλλογικά 
προσπάθεια, να αντιστέκοµαι σε 
αρνητικές εκβάσεις, µα πάνω από 
όλα να νοιάζοµαι, να εργάζοµαι 
και να υπερασπίζοµαι µε όλες µου 
τις δυνάµεις, όπως έπραξα µέχρι 
σήµερα, προς κάθε ανάγκη και 
κατεύθυνση, τους ανθρώπους και 
την πόλη µου από τη θέση πλέον της 
ανεξάρτητης δηµοτικής συµβούλου, 
θητεύοντας ακέραια πιστή στις 
αξίες και αρχές µου για τις οποίες 
µε τίµησαν µε την εµπιστοσύνη 
τους οι συµπολίτες µου και στους 
οποίους οφείλω, και ανταποδίδω 
και µε την παρούσα απόφασή µου, 
µε σεβασµό την ύψιστη πολιτική 
µου αφοσίωση.” Πάντως αυτοί 
που γνωρίζουν τα τοπικά δρώµενα 
της περιοχής έκαναν για λόγο για 
παραίτηση “έκπληξη”.

Η δεύτερη διαδοχική µαταίωση της 
προγραµµατισµένης τακτικής συνε-
δρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου Κηφισιάς προκάλεσε την έντο-
νη δυσαρέσκεια τόσο της προέδρου 
του Σώµατος Λίλας Παπαδηµητρίου 
όσο και του δηµάρχου Γιώργου Θω-
µάκου, ο οποίος δεν δίστασε να κάνει 
λόγο για «ανοιχτή υπονόµευση από 
ανθρώπους που έχουν εκλεγεί για να 
υπηρετούν το συµφέρον του τόπου». Ο 
λόγος που οδήγησε στη νέα µαταίωση 
ήταν η αλλαγή του τρόπου διεξαγω-
γής της συνεδρίασης από µεικτή (δια 
ζώσης και µε τηλεδιάσκεψη) σε απο-

κλειστικά µε τηλεδιάσκεψη, µετά τον 
τραυµατισµό (κάταγµα) που υπέστη 
η πρόεδρος. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι 
της παράταξης «+συνεργαζόµαστε για 
την πόλη της καρδιάς µας» πήγαν στο 
∆ηµαρχείο όπου βρήκαν την αίθου-
σα συνεδριάσεων κλειστή και έστει-
λαν σχετική επιστολή στην κ. Παπα-
δηµητρίου καταγγέλλοντας «έλλειµµα 
“δηµοκρατικής ευαισθησίας” στη λει-
τουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».

Βέβαια, όλα αυτά συµβαίνουν 
επειδή η δηµοτική αρχή δεν έχει την 
πλειοψηφία στο δηµοτικό συµβούλιο, 
λόγω της Απλής Αναλογικής. 

∆εκαέξι ακόµα νέες οικογένειες 
θα πάρουν το έκτακτο βοήθηµα 
των 1000 ευρώ, που ο ∆ήµος 
Ηρακλείου έχει θεσπίσει και 
χορηγεί σε όσους κατοίκους της 
πόλης φέρνουν στον κόσµο το 
πρώτο τους παιδί. Οι σχετικές 

αιτήσεις εγκρίθηκαν, έπειτα από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, στην τελευταία συνεδρίαση του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου, ανεβάζοντας έτσι στις 34 τις οικογένει-
ες Ηρακλειωτών, που έχουν λάβει ή θα λάβουν το εφάπαξ 
αυτό επίδοµα από τις αρχές του έτους έως τώρα. Φυσικά, το 
πρόγραµµα είναι σε διαρκή ισχύ και, έτσι, ανά πάσα στιγµή 
που κάθε ζευγάρι ή και µονογονεϊκή οικογένεια, γεννήσει το 
πρώτο παιδί µπορεί να αιτηθεί για να λάβει το βοήθηµα, πλη-
ρώντας βέβαια τα καθορισµένα εισοδηµατικά κριτήρια.

Ηράκλειο Αττικής: 1.000 ευρώ
για το πρώτο παιδί σε 16 οικογένειες
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Ο ∆ήµαρχος Γαλατσίου Γιώργος 
Μαρκόπουλος υπέγραψε τη σύµβα-
ση για την κατασκευή νέας παιδικής 
χαράς στην οδό Κρήτης και συγκεκρι-
µένα σε πολεοδοµική ενότητα που µέ-
χρι τώρα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. 
Επίσης στη µελέτη προβλέπεται και η 

ανακατασκευή άλλων παιδικών χα-
ρών του ∆ήµου.

Ο προϋπολογισµός του έργου 
ανέρχεται συνολικά σε 320.000 ευρώ 
και το σχετικό κόστος του έργου θα κα-
λυφθεί κατά 206.000 ευρώ από πό-
ρους του Πράσινου Ταµείου και κατά 

114.000 ευρώ από πόρους του ∆ήµου.
Η επιλογή της παιδικής χαράς 

στην οδό Κρήτης, η οποία θα κατα-
σκευαστεί µε τις πιο σύγχρονες προ-
διαγραφές ασφαλείας, έγινε τό-
σο µε χωροταξικά κριτήρια, όσο 
και µε κριτήρια επισκεψιµότητας. 

Δωρεάν διανομή ξυλείας
από το Δήμο Γλυφάδας
Ο χειµώνας που έρχεται είναι δύσκολος, για όλη την 
Ευρώπη και φυσικά και για την Ελλάδα. Για αυτό 
ο δήµος Γλυφάδας, συγκεντρώνει τα δέντρα και 
τα κλαδιά από τους δρόµους και τα πεζοδρόµια της 
πόλης (είτε τα επικίνδυνα είτε όσα πέφτουν λόγω 
κακοκαιρίας). Στη συνέχεια τα τεµαχίζονται και 
διανέµονται δωρεάν ως ξυλεία στους δηµότες και 
κατοίκους, για να ζεστάνουν τα σπίτια τους τις κρύες 
ηµέρες του φθινοπώρου και του χειµώνα.
Όποιος επιθυµεί, µπορεί να συµπληρώσει την 
ηλεκτρονική φόρµα στο site του ∆ήµου και στη 
συνέχεια θα επικοινωνήσουν µαζί του (µε SMS) από 
το ∆ήµο για να παραλάβει όσα ξύλα χωράνε στο πορτ 
µπαγκάζ ενός επιβατικού αυτοκινήτου.
Η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη, λόγω και της 
ενεργειακής κρίσης, όπως µας ενηµέρωσε ο δήµαρχος, 
κ. Γιώργος Παπανικολάου. 

Νέα παιδική χαρά στο Γαλάτσι

Ένα σημαντικό βήμα για  
την ανάπτυξη του Λαυρίου

Σ
την Αττική και συγκεκριµένα στο λι-
µένα Λαυρίου εγκρίθηκε το πρώτο 
Υδάτινο Πεδίο, κατόπιν αίτησης που 
υπέβαλε ο «Οργανισµός Λιµένος 

Λαυρίου Α.Ε.» στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 
η οποία και εγκρίθηκε αρµοδίως από το ΓΕΝ 
σε συνεργασία µε τη Αρχή Πολιτικής Αεροπο-
ρίας και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.

Ο «Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Α.Ε.», 
φορέας ∆ιαχείρισης του Λιµένα Λαυρίου, ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην 

έγκριση Υδάτινου Πεδίου, το οποίο θα εξυπη-
ρετήσει ανάγκες µετακίνησης τουριστών αλλά 
και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Λαυ-
ρίου προς τα νησιά, κυρίως, των Κυκλάδων.

Επιπλέον, όπως τονίζεται, η λειτουργία του 
Υδάτινου Πεδίου θα δηµιουργήσει την πολύ θε-
τική συνέργια κρουαζιερόπλοiων µε υδροπλά-
να, γεγονός που θα βοηθήσει στην περαιτέρω 
ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο Λαύριο καθώς 
θα παρέχεται η δυνατότητα περιηγητικών πτή-
σεων (Sightseeing flights) σε κοντινά νησιά των 
Κυκλάδων.

Ο ∆ήµαρχος Αθηναίων, κ. 
Παύλος Μπακογιάννης, ανα-
φερόµενος στη βραχυχρόνια 
µίσθωση airbnb τόνισε ότι δεν 
είναι µαύρο ή άσπρο και ότι η 
πραγµατικότητα είναι πιο σύν-
θετη και πολύπλοκη. «Οφεί-
λουµε να χρησιµοποιήσουµε τη 
δηµιουργικότητά µας, να βρού-
µε την καλύτερη δυνατή λύση. 
Να συµφωνήσουµε, όµως, ένα 
πράγµα και αυτό θα µπορούσε 
να είναι η αφετηρία µιας συναί-
νεσης: Ότι την απόφαση για το 
Airbnb πρέπει να τη λάβει το 

δηµοτικό συµβούλιο – όπως 
γίνεται στο 99% των ευρωπα-
ϊκών πρωτευουσών. Και όχι το 
κεντρικό κράτος. Αν συµφωνή-

σουµε σε αυτό θα έχουµε κάνει 
µία πάρα πολύ µεγάλη πρόοδο. 
Και πάµε όλοι µαζί να το διεκ-
δικήσουµε».

Π. Μπακογιάννης: Θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο 
να αποφασίζει για τα Airbnb

Σύγχρονες και ασφαλείς παιδικές χαρές, 
µε πιστοποιηµένα όργανα παιχνιδιού, 
απέκτησαν 12 Νηπιαγωγεία του ∆ήµου 
Αχαρνών µε τη δωρεά της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας Πολιτιστικού 
και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑ, του 

κ. Αθανάσιου Μαρτίνου. Πρόκειται για 
µια από τις µεγαλύτερες χορηγίες προς 
τα σχολεία της πόλης, την οποία χαιρέτι-
σε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρετ-
τός ευχαριστώντας τον κ. Μαρτίνο για το 
συνεχές ενδιαφέρον του για την πόλη.

Δωρεά του Α. Μαρτίνου οι παιδικές χαρές 
σε 12 νηπιαγωγείατων Αχαρνών
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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Παντρεύτηκε τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

H Ελένα 
Τσαγκρινού… 
τα έδειξε

Φ
ωτογραφία της Ελένας Τσαγκρι-
νού µε… ακατάλληλο περιεχόµε-
νο έφερε τα πάνω κάτω στο δια-
δίκτυο.

Η τραγουδίστρια που το καλλίγραµµο σώ-
µα φάνηκε ιδιαίτερα απρόσεκτη µε την ανάρ-
τησή της, ωστόσο δεν φάνηκε ιδιαίτερα µετα-
νιωµένη καθώς δεν βιάστηκε να κατεβάσει το 
ακατάλληλο πλάνο.

Η εντυπωσιακή κοπέλα αρέσκεται σε απο-
καλυπτικές εµφανίσεις δηµόσια, ενώ στο 
Instagram πραγµατικά γίνεται… κόλαση.

Η ίδια πάντως παρά τους χιλιάδες followers 
της δεν είναι και ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς 
πριν από λίγα 24ωρα ανέβασε κατά λάθος γυ-
µνό το στήθος σε κάποια Instagram stories.

∆είτε τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν 
µε το διάφανο µπλουζάκι.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου απολαµβά-
νει στο έπακρο τη µετακόµιση της από 
τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και τη 
συγκατοίκηση µε τον Σπύρο Μαρτί-
κα και δείχνει να έχει προσαρµοστεί 
πλήρως στο νέο κεφάλαιο αυτό της 
ζωής της! Το ζευγάρι πραγµατοποιεί 
συχνές εξόδους και δηµοσιεύει µέσα 
από τα social media φωτογραφίες και 
βίντεο από φαγητά, τραπεζώµατα και 
εκδηλώσεις! Το τελευταίο βίντεο που 
δηµοσίευσε η Βρισηίδα Ανδριώτου, 
επισυνάπτοντας ουσιαστικά µερικά 
φωτογραφικά ενσταντανέ, έγινε viral 
αφού µας έδειξε το δικό της µοναδι-
κό τρόπο µε τον οποίο ρουφάει ουσι-
αστικά την πίτσα. Τις φωτογραφίες 
τράβηξε ο Σπύρος Μαρτίκας ο οποί-
ος βλέποντας τη Βρισηίδα να παίρνει 
το κοµµάτι της πίτσας, να το σηκώνει 
ψηλά, να το κοιτάει και στη συνέχεια 
να το βάζει στο στόµα θα πρέπει να 
στραβοκατάπιε χαζεύοντας την καλ-
λονή σύντροφό του.

Το ζευγάρι ενώθηκε µε τα  δεσµά 
του γάµου, στο ∆ηµαρχείο Βούλας 
µε µόλις 10 καλεσµένους.

Λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώ-
τη φορά, η Κωνσταντίνα Σπυρο-
πούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστό-
πουλος ενώθηκαν µε τα δεσµά του 
γάµου. Η παρουσιάστρια και ο επι-
χειρηµατίας παντρεύτηκαν µε πολι-
τικό γάµο την Κυριακή το απόγευ-
µα, στο ∆ηµαρχείο Βούλας. Eκείνοι 
που υπέγραψαν ήταν ο πατέρας του 

γαµπρού και µια φίλη τους, η οποία 
προέρχεται από τον χώρο της εστί-
ασης. 

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της εκπο-
µπής «Happy Day», το ζευγάρι απο-
φάσισε να κρατήσει το ευτυχές γε-
γονός σε στενό οικογενειακό κύκλο, 
όπως είχε ανακοινώσει εξ' αρχής και 
είχε µόλις 10 καλεσµένους στον γά-
µο του. Οι δυο τους κατάφεραν να 
κρατήσουν την ευτυχία τους µακριά 
από τα φώτα της δηµοσιότητας, µε 

µία φωτογραφία όµως που δείχνει 
την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ντυ-
µένη «νύφη» να κυκλοφορεί από το 
Happy Day.

«Ήταν µια ξεχωριστή στιγµή, 
κυρίως για τα δύο παιδιά. Φρόντι-
σαν µε τον πιο εξαιρετικό τρόπο να 
παραµείνει αυτός ο γάµος ένα µυ-
στικό. Mια στιγµή δική τους. Ήταν 
πολύ λαµπεροί και ευτυχισµένοι. 
Οι γονείς και τα αδέρφια τους ήταν 
παρόντες. Η όλη διαδικασία κρά-

τησε περίπου πέντε µε δέκα λεπτά. 
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου συ-
γκινήθηκε πολύ. Όπως µου είπαν 
µετά τη γέννηση του παιδιού τους, 
θα ακολουθήσει και θρησκευτικός 
γάµος.

 Όταν βλέπεις δυο ανθρώπους 
συνειδητοποιηµένα να ενώνουν τη 
ζωή τους, να είναι ευτυχείς και να το 
πιστεύουν ακράδαντα αυτό που κά-
νουν, πραγµατικά χαίρεσαι», δήλω-
σε ο δήµαρχος Βούλας.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιωάννα Τούνη: Το μωράκι ξεκίνησε να κλωτσάει – 
Το τρυφερό βίντεο με τη φουσκωμένη της κοιλιά
Το ζευγάρι ανυποµονεί να κρατήσει 
στην αγκαλιά του τον γιο του και η 
χαρά του δεν κρύβεται. Η Ιωάννα 
Τούνη αναρτά συνεχώς φωτογραφί-
ες και βίντεο στο Instagram και µοι-
ράζεται µε τους followers της τής ανη-
συχίες της για τον νέο ρόλο που θα 
έχει σύντοµα. Αυτόν της µανούλας. 
Η ίδια πρόσφατα δήλωσε αγχωµέ-
νη τόσο για τα ψώνια που πρέπει να 
κάνει όσο και για το πότε πρέπει να 

αρχίσει να ετοιµάζει το παιδικό δω-
µάτιο ενώ ανεβάζοντας βίντεο στο 
instagram από τον έκτο µήνα της 
εγκυµοσύνης της, παραδέχτηκε πως 
ο γιος της έχει ξεκινήσει να κλωτσά-
ει. «Σας έχω πει ότι το µωράκι κλω-
τσάει και το νιώθω κανονικότατα; 
Το έχουν νιώσει και το αγόρι µου 
και η κολλητή µου. Καλά, όταν αρχί-
σει να κλωτσάει και µε το ποδαράκι, 
θα σας το δείξω να δείτε τι περίεργα 

που φαίνεται», είπε χαρακτηριστι-
κά. Τις προηγούµενες µέρες η Ιωάν-
να Τούνη αποκάλυψε πως η ηµερο-
µηνία που θα γεννήσει θα είναι µετά 
τις 13 Ιανουαρίου. «Κάτι που µε ρω-
τάτε συνέχεια είναι το πότε γεννάω. 
Το due date µου είναι στις 13 Ιανου-
αρίου. Κάτι που σηµαίνει ότι µπορεί 
και γεννήσω και τέλη ∆εκεµβρίου. 
∆εν ξέρω αγχώνοµαι», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Βρισηίδα 
Ανδριώτου:  
Τη σηκώνει 
ψηλά, την κοιτά,  
την βάζει  
στο στόμα  
και τη ρουφά 
την πίτσα
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΝΕΖΗ
Eίναι η νέα μούσα του Φοίβου;

Η
νεαρή τραγουδίστρια 
έχει ανοίξει τα φτερά 
της και είναι έτοιµη να 
κατακτήσει τον κόσµο 

του πενταγράµµου. 
∆εν είναι τυχαίο ότι η όµορφη 

Βασιλική Καρνέζη είναι η φωνή 
που «ντύνει» τη σειρά του Σκάι 
«Άγρια Γη», µε το οµώνυµο 
τραγούδι του χαρισµατ ικού 
Φοίβου. Μάλιστα πολλοί είναι 
βέβαιοι ότι η Βασιλική θα είναι 
η νέα µούσα του χαρισµατικού 
συνθέτη. Η Βίκυ, έτσι όπως την 
ξέρει ο περισσότερος κόσµος, 
έχει υπογράψει συµβόλαιο µε 
τη δισκογραφική εταιρεία Spicy, 
όπως έχουν κάνει και οι  ∆έσποινα 
Βανδή,  Έλλη Κόκκινου, Θάνος 
Πετρέλης, Νίνο κ.ά..

Η ίδ ια  όµως  ε ί να ι  κα ι 
πολύ ευαισθητοποιηµένοι στα 
κοινωνικά θέµατα και πρόσφατα, 
µάλιστα, βρέθηκε στη Μύκονο, 
στην εκδήλωση, που οργάνωσε ο 
εκπρόσωπος της Nazionale Piloti 
στην Ελλάδα κ. Κωνσταντίνος 
Μαστοράκης, Η οµάδα των 
πιλότων έτρεξε σε έναν αγώνα 
επίδειξης στην πίστα καρτ της 
Μυκόνου, ενώ ακολούθησε 
συζήτηση για την ευαισθητοποίηση 
του κοινού στο θέµα της οδικής 
α σ φ ά λ ε ι α ς ,  π ρ ο ω θ ώ ν τ α ς 
µηνύµατα που σώζουν ζωές.

Επιπλέον,  εκ τός από το 
κε ν τρικό  θέµα της  οδ ικ ής 
ασφάλειας, η εκδήλωση είχε 
και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, 
ενισχύοντας το «Όραµα Ελπίδας».

Να σηµειωθεί πως η εκδήλωση 
αποτελεί το εφαλτήριο µιας 
σηµαντικής προσπάθειας που 
ακούει στο όνοµα safedrive.org 
και στοχεύει στο να µην χάνονται 
άδικα ζωές στην άσφαλτο.

Η Βίκυ, λοιπόν, τραγούδησε 
κιόλας στα γενέθλια του Τόνιο 
Λιούτσι, πρώην οδηγού της F1 και 
νυν αγωνοδίκη της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας Μηχανοκίνητου 
Αθλητισµού.

Το  π α ρ ώ ν  σ τ η ν  π ο λ ύ 
επιτυχηµένη εκδήλωση έδωσαν 
ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
Κ υ κ λ ά δ ω ν  κ .  Γ ι ώ ρ γ ο ς 

Λεονταρίτης και ο Θεµατικός 
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού 
Κυκλάδων κ. Στέλιος Μπρίγγος, 
εκφράζον τας την αµέρισ τη 
συνδροµή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου στις εκδηλώσεις για την 
οδική ασφάλεια.

Τους τελευταίους µήνες, τη Βίκυ 
Καρνέζη, τη βλέπουµε συχνά στο 
πλευρό του κ. Κώστα Μαστοράκη, 
γ νωστού επιχειρηµατία που 
δραστηριοποιείται στην Αθήνα και 
στη Μύκονο. Επίσης, η όµορφη 
καλλιτέχνης παραβρέθηκε και στη 
µεγάλη εκδήλωση για τα ετήσια 
βραβεία του Ευρω-αµερικανικού 
Συµβουλίου Γυναικών,  παρέα µε 

την Πρόεδρο κυρία Λούλα Λόη 
Αλαφογιάννη και την Αµερικάνα 
γερουσιαστή, που τίµησε την 
εκδήλωση, Κάρολιν Μαλόνι. 

Α κ ό µ η ,  π α ρ έ λ α β ε  γ ι α 
λογαριασµό του Κωνσταντίνου 
Μαστοράκη (µέλους του ∆Σ του 
κοινωφελούς ιδρύµατος Ιωάννη 
και Άννας Βελλίδη) το βραβείο 
από τον Πρόεδρο της Hellastro 
Κωνσταντίνο Κουτσούκο, για την 
έστω και µετά θάνατον αναγνώριση 
του έργου της βραβευόµενης 
Κατερίνας Βελλίδη, θυγατέρας του 
αείµνηστου Γιάννη Βελλίδη, του 
γνωστού κοινωφελούς ιδρύµατος 
στη Θεσσαλονίκη.



H
Όλγκα Βαλέγιεβα ανα-
δείχτηκε νικήτρια στα 
καλλιστεία «Μις Κρι-
µαία 2022» αλλά  η 

χρονιά θα αποδεικνυόταν δύσκο-
λη για εκείνη.

Συγκεκριµένα, η εστεµµένη 
και µια φίλη της ανέβασαν ένα βί-
ντεο στα social media, στο οποίο 
τραγουδούσαν ένα πατριωτικό ου-
κρανικό τραγούδι. Ο λόγος για το 
δηµοφιλές κοµµάτι «Τσέρνοβα 
Καλίνα». Το τραγούδι έχει γίνει 
ύµνος της ουκρανικής αντίστασης 
µετά την εισβολή του Κρεµλίνου 
στη φιλοδυτική γείτονα τον Φε-
βρουάριο.

Οι δύο γυναίκες κατηγορήθη-
καν για «δυσφήµιση» των ρωσι-
κών ενόπλων δυνάµεων και «προ-
ώθηση εξτρεµιστικών συµβόλων». 
Στη Βαλέγιεβα επιβλήθηκε πρό-
στιµο 40.000 ρουβλίων (677 δο-
λάρια), ενώ η φίλη της καταδικά-
στηκε σε 10 ηµέρες φυλάκιση.

«∆ηµοσιεύτηκε ένα βίντεο στο 
Internet, στο οποίο δύο κοπέλες 
τραγουδούν ένα κοµµάτι που απο-
τελεί πολεµικό ύµνο µιας εξτρεµι-
στικής οργάνωσης» ανέφερε το 

υπουργείο Εσωτερικών της Κρι-
µαίας τη ∆ευτέρα. 

Η «συγγνώµη»
Αργότερα, δηµοσιεύτηκε ένα βίντεο 
που έδειχνε τις γυναίκες να ζητούν 
συγγνώµη για το τραγούδι. Στο βί-
ντεο οι δυο γυναίκες µε θολωµένα 
πρόσωπα, απολογούνται για την 
επιλογή του κοµµατιού λέγοντας:

«∆εν ήξερα, δεν είχα συνειδη-
τοποιήσει ότι έχει εθνικιστικό χα-
ρακτήρα και σίγουρα δεν ήθελα 
να διασπείρω προπαγάνδα τρα-

γουδώντας το». Στη συνέχεια, η 
Όλγκα Βαλέγιεβα έκανε ανάρτη-
ση στον προσωπικό της λογαρια-
σµό στο Instagram ζητώντας συγ-
γνώµη. «Απλώς τραγουδήσαµε 
ένα ουκρανικό κοµµάτι. Νοµίζα-
µε ότι ήταν απλώς ένα τραγουδά-
κι που ξέραµε από παλιά».

Η υπόθεση δεν είναι η πρώτη 
του είδους της στη ρωσοκρατού-

µενη Κριµαία, όπου ο διορισµέ-
νος από το Κρεµλίνο επικεφαλής 
της περιφέρειας Σεργκέι Αξιόνοφ, 
έχει προειδοποιήσει τους ανθρώ-
πους να µην «φωνάζουν φιλοου-
κρανικά συνθήµατα» και να «τρα-
γουδούν εθνικιστικά τραγούδια».

«Όποιος τραγουδά αυτά τα 
εθνικιστικά τραγούδια, ιδίως κατά 
τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτι-

κής επιχείρησης, θα τιµωρείται… 
Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό 
φέρονται σαν προδότες», είπε χα-
ρακτηριστικά ο Αξιόνοφ σε βίντεο 
που ανήρτησε στο Instagram τον 
περασµένο Σεπτέµβρη.

Η προειδοποίηση δόθηκε µετά 
από πρόστιµο και σύλληψη έξι ατό-
µων επειδή έπαιζαν το συγκεκριµέ-
νο τραγούδι σε γαµήλια δεξίωση.
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Πρόστιμο σε εστεμμένη
WORLD/26

Η Μις Κριµαία 2022 τραγούδησε ουκρανικό 
πατριωτικό τραγούδι, το δηµοφιλές  
«Τσέρνοβα Καλίνα» και παραλίγο

 να τη βάλουν φυλακή 

Νέο πρόστιµο ύψους τριών εκατοµµυρίων ρουβλίων (51.702 
ευρώ) επέβαλε ρωσικό δικαστήριο στο TikTok της κινεζικής 
ByteDance, επειδή αρνήθηκε να διαγράψει περιεχόµενο που, 
σύµφωνα µε τις ρωσικές αρχές, παραβιάζει τους νόµους κατά 
της διάδοσης της «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας». Τα ειδησεογραφι-
κά πρακτορεία ανέφεραν ότι η υπόθεση κατά του TikTok βασί-
στηκε σε κατηγορίες ότι η εταιρεία «προωθεί µη παραδοσιακές 
αξίες, LGBTQ, φεµινισµό και διαστρεβλωµένη αναπαράσταση 
των παραδοσιακών σεξουαλικών αξιών» στην πλατφόρµα της.

Ο νόµος περί «οµοφυλοφιλικής προπαγάνδας»
Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόµενο να επεκτείνει τον υφιστάµενο 

νόµο περί «οµοφυλοφιλικής προπαγάνδας», που ψηφίστηκε το 
2013, ο οποίος απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότη-
τα να προωθεί οµοφυλοφιλικές σχέσεις σε παιδιά. Οι νοµοθέτες 
έχουν υποστηρίξει ότι ο νόµος θα πρέπει να επεκταθεί και στους 
ενήλικες και να αυξηθούν τα πρόστιµα για την έκθεση ανηλίκων 
σε «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα». 

Η TikTok, η οποία κρίθηκε ένοχη για διοικητικό αδίκηµα 
επειδή δεν διέγραψε απαγορευµένο περιεχόµενο, δεν απάντησε 
αµέσως σε αίτηµα του Reuters για σχολιασµό. Το Interfax µετέ-
δωσε ότι ένας εκπρόσωπος της TikTok στην αίθουσα του δικα-
στηρίου επέµεινε να τερµατιστεί η διαδικασία, χωρίς να δώσει 
περισσότερες λεπτοµέρειες.

«Πόλεµος» 
µε την Big Tech
Το πρόστιµο σηµατοδοτεί το πιο 
πρόσφατο βήµα στη µακροχρόνια 
διαµάχη της Μόσχας µε την Big Tech, 
αν και στο στόχαστρο µέχρι στιγµής είχαν 
βρεθεί κυρίως δυτικές εταιρείες. Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται 
ότι υπερασπίζονται την ηθική απέναντι σε αυτό που χαρακτη-
ρίζουν ότι είναι «µη ρωσικές, φιλελεύθερες αξίες» που προω-
θούνται από τη ∆ύση.

Ωστόσο Ρώσοι ακτιβιστές ξεκαθαρίζουν ότι ο νόµος εφαρ-
µόζεται για τον εκφοβισµό της ρωσικής ΛΟΑΤΚΙΑ κοινότητας.

Ρωσία: Πρόστιμο στo TikTok επειδή δεν διέγραψε ΛΟΑΤΚΙ περιεχόμενο

πρόσφατο βήµα στη µακροχρόνια 
διαµάχη της Μόσχας µε την Big Tech, 
αν και στο στόχαστρο µέχρι στιγµής είχαν 
βρεθεί κυρίως δυτικές εταιρείες. Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται 
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∆
ιευκρινίσεις σχετικά µε 
το πότε οι οδηγοί έχουν 
την υποχρέωση να φέ-
ρουν τα αντιολισθητικά 

µέσα στα οχήµατα τους, καθώς ξε-
κινά η περίοδος υποχρεωτικής χρή-
σης (Οκτώβριος- Απρίλιος), αλλά 
και το τι ισχύει για τα ενοικιαζόµενα 
οχήµατα και τις σχολές οδηγών, δί-
νει το Υπουργείο Μεταφορών.

Συγκεκριµένα, η τήρηση των αντι-
ολισθητικών µέσων (αλυσίδες, κου-
βέρτες, χιονολάστιχα) καθίσταται υπο-
χρεωτική µόνο όταν και εφόσον 
εκδοθούν αποφάσεις από τις αρµόδι-
ες Αρχές (Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, 
∆ιευθύνσεις Τροχαίας, Γενική Γραµ-
µατεία Πολιτικής Προστασίας), καθώς 
σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ΚOK, που 
προβλέπει ότι οι επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες επιβάλλουν οι οδηγοί να φρο-
ντίζουν για τον εφοδιασµό των οχηµά-
των που οδηγούν µε κατάλληλα αντιο-
λισθητικά µέσα.

Συνεπώς, όταν οι κλιµατολογικές 
συνθήκες δεν το απαιτούν και εφόσον 
δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις 
από τις παραπάνω αρµόδιες αρχές, οι 
οδηγοί δεν έχουν την υποχρέωση να φέ-
ρουν τα αντιολισθητικά µέσα στα οχήµα-
τα τους.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οφεί-
λουν οι οδηγοί να γνωρίζουν τον τρόπο 
τοποθέτησης και λειτουργίας αυτών των 
µέσω, προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
ορθή τους χρήση.

Επίσης, µε νεότερη απόφαση που 
υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, 
Μιχ.Παπαδόπουλος, ρυθµίστηκε και το 
θέµα του υπόχρεου εφοδιασµού µε αντι-
ολισθητικά µέσα στην περίπτωση ενοικι-
αζόµενων αυτοκινήτων.

Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι στην πε-
ρίπτωση ενοικίασης αυτοκινήτων, εφό-
σον ζητηθεί από τον µισθωτή η προ-
µήθεια αντιολισθητικών µέσων και 
αναγραφεί το αίτηµά του στο µισθωτή-
ριο συµβόλαιο, η εκµισθώτρια εταιρεία 
είναι υποχρεωµένη να παράσχει τον κα-

τάλληλο εξοπλισµό. Σε αντίθετη περί-
πτωση και εφόσον δεν ζητηθεί, η υπο-
χρέωση αυτή δεν υφίσταται.

Η µεταβολή των κλιµατολογικών 
συνθηκών, αναφέρει ο υφυπουργός κ. 
Παπαδόπουλος,  επιβάλλει σε όλους 
τους οδηγούς να φέρουν τον απαραί-
τητο εξοπλισµό για την ασφαλή κίνηση 
των οχηµάτων στο οδικό δίκτυο, σε περί-
πτωση χιονοπτώσεων, αλλά και να γνω-
ρίζουν την ορθή τους χρήση.

Υπενθυµίζεται, επίσης, η υποχρέω-
ση των εκπαιδευτών υποψήφιων οδη-
γών να περιλάβουν στο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης την εκµάθηση της διαδικα-
σίας τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυ-
σίδων, όπως έχει θεσµοθετηθεί, µε σχε-
τική απόφαση του κ. Παπαδόπουλου.

Οδηγίες τοποθέτησης
� Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθε-
τούνται και στα δύο ελαστικά του κινη-
τήριου άξονα του οχήµατος.
� Εάν το όχηµα διαθέτει κίνηση σε πα-
ραπάνω από ένα άξονα τοποθετούνται 
ανάλογα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής του οχήµατος.
� Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες και ο οδη-
γός έχει µόνο ένα ζευγάρι αντιολισθη-
τικών τότε αυτά τοποθετούνται στον 
εµπρόσθιο άξονα.
� Εάν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι το-

ποθετούνται ταυτόχρονα και στον οπί-
σθιο άξονα.
� Εάν το όχηµα διαθέτει διπλά ελαστι-
κά στον κινητήριο άξονα (δηλαδή 4 ελα-
στικά στον άξονα) τοποθετούνται ανάλο-
γα µε τις οδηγίες τού κατασκευαστή του 
οχήµατος ή εάν δεν υφίστανται τέτοιες 
τοποθετούνται στα εξωτερικά ελαστικά 
της κάθε πλευράς.
� Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών 
µέσων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο 
και ασφαλές σηµείο επί του οδοστρώµα-
τος και να λαµβάνονται όλα τα απαραί-
τητα µέτρα σύµφωνα µε τον ΚΟΚ (π.χ. 
προειδοποιητικό τρίγωνο, απόσταση) 
για την ασφάλεια του οδηγού και για να 
µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κί-
νηση των λοιπών οχηµάτων.

Η Citroen αποκάλυψε τη νέα εταιρική ταυτότητα και το νέο της λογότυπο

Αλυσίδες πάντα!

Η Citroen αποκαλύπτει τη νέα 
εταιρική ταυτότητα και το νέο της 
λογότυπο. Η νέα εµφάνιση αποτε-
λεί µια νέα ερµηνεία του αρχικού 
λογότυπου, το οποίο είχε υιοθετη-
θεί για πρώτη φορά από τον ιδρυ-
τή Andre Citroen και ήταν εµπνευ-
σµένο από την επιτυχία της πρώτης 
του εταιρείας µεταλλουργίας, η 
οποία παρήγαγε συστήµατα γρα-

ναζιών «ψαροκόκαλου».
Η νέα εµφάνιση του εµ-

βλήµατος παρουσιάζει την εξέ-
λιξη της µάρκας και θα κάνει 
το ντεµπούτο της σε λίγες ηµέ-
ρες, σε ένα σηµαντικό πρωτό-
τυπο οικογενειακό µοντέλο. 
Στη συνέχεια, η νέα εµφάνι-
ση του λογότυπου, θα βρεθεί 
στη µελλοντική παραγωγή και 

τα πρωτότυπα οχήµατα Citroen, 
από τα µέσα του 2023 και ύστε-
ρα. Το εµφανές, ενισχυµένο κα-
τακόρυφο οβάλ πλαίσιο, θα ει-
σαγάγει µια νέα κατεύθυνση στη 
σχεδιαστική γλώσσα στην οποία 
το οπτικά εµφανές σήµα θα γί-
νει άµεσα αναγνωρίσιµο στοι-
χείο υπογραφής όλων των µο-
ντέλων της γαλλικής εταιρείας.

Κεντρικό στοιχείο της ταυτότη-
τας της µάρκας, είναι η εξέλιξη του 
παγκοσµίου φήµης συµβόλου της 
Citroen (η δέκατη σηµαντική ανα-
νέωση του λογότυπου από τη δηµι-
ουργία της εταιρείας το 1919) και 
διαθέτει µεγαλύτερα και πιο ευδιά-
κριτα chevron, που κάνουν αντίθε-
ση µε το φόντο και το κατακόρυφο 
οβάλ πλαίσιο.

Πότε καθίσταται 
υποχρεωτική η χρήση 
τους – Οδηγίες για 
να µην πάθουµε τα 
περσινά της Αττικής 
Οδού
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Ή
ταν από τις µετα-
γραφές που έκα-
ναν αίσθηση. Η 
Μάντσεστερ Σίτι 

κατέβαλε τη ρήτρα των 60 εκατοµ-
µυρίων δολαρίων στη Ντόρτµουντ 
και έκανε δικό της τον Έρλινγκ Χάα-
λαντ. 

Ο Νορβηγός είναι από τους πιο 
αποτελεσµατικούς επιθετικούς αυ-
τή την εποχή. Με τη φανέλα της 
Ντόρτµουντ ο Χάαλαντ σηµείωσε 
86 γκολ σε 89 εµφανίσεις σε όλο το 
πρωτάθληµα ενώ µοίρασε και τρεις 
ασίστ. 

Το πρώτο παιχνίδι που έπαι-
ξε µε τη φανέλα της Μάντσεστερ 
Σίτι ήταν το Community Shield µε 
αντίπαλο τη Λίβερπουλ. Το γεγονός 
ότι η οµάδα του ηττήθηκε µε τον ίδιο 
να µένει δίχως γκολ έδωσε την ευ-
καιρία σε κάποιους χρήστες των κοι-
νωνικών δικτύων να κάνουν λόγο 
για µία ιδιαίτερη «πρώτη γνωριµία» 
µε το αγγλικό ποδόσφαιρο. 

Λίγες εβδοµάδες µετά, ο Νορ-
βηγός επιθετικός έχει σπάσει όλα τα 
κοντέρ. Στο ντέρµπι µε αντίπαλο τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Έρλινγκ 
Χάαλαντ σηµείωσε τρία γκολ και 
έκανε τρίτο διαδοχικό χατ τρικ σε 
εντός έδρας αγώνα των «πολιτών».

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής 
χρειάστηκε οκτώ αγώνες για να 
φτάσει τα τρία χατ τρικ στο αγγλικό 
πρωτάθληµα. Φυσικά, κατέχει πλέ-
ον και το σχετικό ρεκόρ. Στη δεύτε-
ρη θέση είναι ο Μάικλ Όουεν που 
έφτασε τα τρία χατ τρικ σε 48 ανα-
µετρήσεις. 

Ο Χάαλαντ µετράει ήδη 14 
γκολ στο αγγλικό πρωτάθληµα. Ο 
µόνος αγώνας στον οποίο δεν βρή-
κε δίχτυα ήταν κόντρα στην Μπόρ-
νµουθ τη δεύτερη αγωνιστική. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι τα 14 γκολ 
που έχει σηµειώσει είναι περισσότε-
ρα απ’ όσα έχουν πετύχει 13 από τις 
οµάδες που συµµετέχουν στο πρω-
τάθληµα. Η Τσέλσι έχει πετύχει 10 
γκολ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
11 σε 7 αγώνες. 

Αν συνεχίσει, µάλιστα, να σκο-
ράρει µε τον ίδιο ρυθµό, τότε µπορεί 
να φτάσει µέχρι και τα 60 γκολ στο 
πρωτάθληµα –  σηµειώνει ένα τέρ-
µα ανά 47,5 λεπτά αγώνα. 

Τα 34 γκολ του Άλαν Σίρερ µε 
τη φανέλα της Μπλάκµπερν το 1995 
και του Άντι Κόουλ µε τη Νιούκα-
στλ έναν χρόνο πριν αποτελούν το 
απόλυτο ρεκόρ σκοραρίσµατος στην 
ιστορία της Premier League. Το ρε-
κόρ όλων των εποχών στο αγγλικό 
πρωτάθληµα ανήκει στον Ντίξι Ντιν 
που είχε πετύχει 60 γκολ ως παίκτης 
της Έβερτον τη σεζόν 1927-1928.

Το παράδοξο είναι ότι η Μά-
ντσεστερ Σίτι δεν είχε πρόβληµα 
σκοραρίσµατος τα χρόνια που είναι 
ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της. 
Οι «πολίτες» είχαν χειρότερη επιθε-
τική επίδοση στο πρωτάθληµα επί 
των ηµερών του Ισπανού τα 80 γκολ 
την πρώτη του σεζόν. Πέρσι τελείω-
σαν την χρονιά µε 99 τέρµατα ενώ η 

καλύτερή τους επίδοση είναι τα 106 
γκολ της σεζόν 2017-2018. 

Η µεγάλη αποτελεσµατικότητα 
του Χάαλαντ φέρνει αναπόφευκτα 
τη σύγκριση µε τον Λιονέλ Μέσι και 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αργε-
ντινός µαζί µε τον σούπερ σταρ της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι οι κο-
ρυφαίοι ποδοσφαιριστές αυτής της 
εποχής και συγκαταλέγονται στους 
καλύτερους όλων των εποχών. 

Ο Χάαλαντ όµως, όπως φαίνε-
ται, είναι εξελιγµένο µοντέλο ποδο-
σφαιριστή. Στη µέχρι σήµερα κα-
ριέρα του, ο Νορβηγός µετράει 172 
γκολ σε συλλογικό επίπεδο. Τα 103 
από αυτά σηµειώθηκαν στα 100 τε-
λευταία µατς που αγωνίστηκε. 

Όταν ο Μέσι ήταν 22 ετών, σύµ-
φωνα µε τη Mirror, είχε σκοράρει 
91 φορές σε συλλογικό επίπεδο. Ο 
Αργεντινός ξεκίνησε την καριέρα 
του από τα πλάγια της επίθεσης έχο-
ντας µπροστά του τον Σαµουέλ Ετό 
και τον Τιερί Ανρί στα πρώτα του 
χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Το γε-
γονός ότι πέρασε πάνω από 15 χρό-
νια στην οµάδα της Καταλονίας τον 
βοήθησαν να κατέχει σχεδόν όλα τα 
ρεκόρ των «µπλαουγκράνα». 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2007, 
σε ηλικία 22 ετών είχε έρθει δεύτε-

Οι τραυµατισµοί στα πέντε µεγάλα πρωτα-
θλήµατα της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 20% 
την περασµένη σεζόν και στοίχισαν σε συλ-
λόγους περίπου µισό δισεκατοµµύριο λίρες, 
σύµφωνα µε µια νέα µελέτη, η οποία εγεί-
ρει ανησυχίες για την ευηµερία των παικτών 
εν µέσω συµφόρησης στον αριθµό των παι-
χνιδιών.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης τραυµατισµών 
ποδοσφαίρου Howden’s European Football 
Injury Index για τη σεζόν 2021-22 εκτίµησε 
ότι το κόστος τραυµατισµών αυξήθηκε κα-
τά 29% στα 513,2 εκατοµµύρια λίρες (572,3 
εκατοµµύρια ευρώ), µε την πρωταθλήτρια 
Γαλλίας Παρί Σεν Ζερµέν να βρίσκεται στην 
κορυφή αυτής της λίστας µε 38,1 εκατοµµύ-
ρια ευρώ.

Το κόστος τραυµατισµού υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας το ηµερήσιο κόστος 
ενός παίκτη µε τον αριθµό των ηµερών που 
δεν ήταν διαθέσιµος. Ο πληθωρισµός των 
µισθών έπαιξε επίσης ρόλο σε αυτή την αύ-
ξηση.

Η Premier League ανέφερε τους περισ-
σότερους τραυµατισµούς (1.231) ακολουθού-
µενη από τη γερµανική Bundesliga (1.205) 
και την ισπανική LaLiga (848).

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέγραψε τον µεγα-
λύτερο αριθµό απουσιών µε 114, ενώ η Μπά-
γερν Μονάχου και η Τσέλσι υπέστησαν αµ-
φότερες από 97 τραυµατισµούς.

«Αν κοιτάξετε τις δύο τελευταίες σεζόν, εί-
ναι λογικό να καταλήξετε ότι η αναστάτωση 
του αγωνιστικού προγράµµατος (λόγω του 
COVID-19) και η συµφόρηση έχει αρνητικό 
αντίκτυπο όσον αφορά στην εµφάνιση τραυ-
µατισµών», δήλωσε ο Τζέιµς Μπάροους, επι-
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KING HAALAND
Οι επιδόσεις του Νορβηγού «τροµάζουν» - 
Καταρρίπτει το ένα ρεκόρ µετά το άλλο,  

µόλις στα 21 χρόνια του 

Γιατί αυξήθηκαν οι τραυματισμοί;
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κεφαλής αθλητισµού στο Howden.
Ο Μπάροους πρόσθεσε το έντονο στυλ 

παιχνιδιού των αγγλικών και γερµανικών 
συλλόγων, σε συνδυασµό µε το να φτάσουν 
στα τελευταία στάδια των ηπειρωτικών τουρ-
νουά, συνέβαλαν στην αύξηση των τραυµα-
τισµών τους.

Οι παίκτες κάτω των 21 ετών επηρεάστη-
καν ιδιαίτερα, µε τον αριθµό των τραυµατι-
σµών τους να έχει δεκαπλασιαστεί τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, από 30 το 2018-19 σε 
326 το 2021-22.

«Από όλη την ανάλυση, αυτή ξεπήδησε 
περισσότερο από τη σελίδα», είπε ο Μπάρο-
ους. «Αν κοιτάξουµε τις δύο τελευταίες σε-
ζόν και τον αντίκτυπο της πανδηµίας, είδα-
µε ότι οι σύλλογοι έχασαν αρκετούς παίκτες 
και αναγκάστηκαν να χρησιµοποιούν πιο συ-
χνά νεαρούς.

Και πάλι µε το αγωνιστικό στυλ της 

Premier League και της Bundesliga, θα υπο-
θέτει κανείς ότι υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση 
για αυτές τις νεότερες οµάδες παικτών».

Ενώ ο αντίκτυπος του COVID-19 µειώνε-
ται, οι σύλλογοι θα αντιµετωπίσουν µια νέα 
πρόκληση αυτή τη σεζόν λόγω του Παγκο-
σµίου Κυπέλλου στο Κατάρ (20 Νοεµβρί-
ου-∆εκ. 18), καθώς θα είναι η πρώτη φορά 
που η συγκεκριµένη διοργάνωση θα διξα-
χθεί το χειµώνα.

Η διακοπή των συλλογικών αγώνων για 
έξι εβδοµάδες θα απαιτήσει σφιχτότερο πρό-
γραµµα αγώνων και µικρότερη χειµερινή δι-
ακοπή για τους παίκτες.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουµε τέ-
τοια αναστάτωση στη µέση µιας σεζόν», είπε 
ο Μπάροους.

«Η χειµερινή διακοπή έχει πολύ σαφές 
αποτέλεσµα όσον αφορά στη µείωση της 
εµφάνισης τραυµατισµών ειδικά τον ∆εκέµ-
βριο και τον Ιανουάριο, και η συγκεκριµένη 
απώλεια της διακοπής φέτος, θα έχει σηµα-
ντικό αντίκτυπο».

Οι απουσίες που δεν σχετίζονται µε τον 
COVID-19 µειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
χειµερινής διακοπής σε όλα τα πρωταθλήµα-
τα - 352 τον Ιανουάριο σε σύγκριση µε 411 
τον προηγούµενο µήνα.

Ωστόσο, ο Μπάροους είπε ότι οι παίκτες 
που δεν έχουν επιλεγεί για τις εθνικές τους 
οµάδες θα λάβουν µεγαλύτερο διάλειµµα 
στη µέση της σεζόν, το οποίο θα µπορούσε να 
αντισταθµίσει πιθανούς τραυµατισµούς που 
θα συµβούν κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
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Γράφει ο Κώστας Αλατζαδάκης

Στοίχισαν σε συλλόγους 
περίπου µισό 

δισεκατοµµύριο λίρες

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, , είπε 
ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι «άρ-
ρωστο» και ότι χρειάζονται αλλαγές για 
να σταµατήσουν οι µικρότεροι σε ηλι-
κία φίλαθλοι να αποµακρύνονται από 
το άθληµα, προβάλλοντας εκ νέου την 
προοπτική µιας Super League που θα 
αποτελείται από τους κορυφαίους συλ-
λόγους της «γηραιάς ηπείρου».

Ο Πέρεθ υπήρξε από τους βασικούς 
αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής Super 
League, η οποία έπαψε να υφίσταται, 
σε λιγότερο από 48 ώρες µετά την ανα-
κοίνωσή για την ίδρυση της, τον Απρί-
λιο του περασµένου έτους και µετά από 
µια κατακραυγή από φιλάθλους, κυβερ-
νήσεις και παίκτες.

Οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερ-
πουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Τότε-
ναµ, Άρσεναλ, Μίλαν, Ίντερ και Ατλέ-
τικο Μαδρίτης αποχώρησαν από το 
εγχείρηµα, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης, η 
Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους παρέ-
µειναν «στο κάδρο».

«Το αγαπηµένο µας άθληµα είναι 
άρρωστο, ειδικά στην Ευρώπη και, φυ-
σικά, στην Ισπανία», είπε ο Πέρεθ στη 
γενική συνέλευση του συλλόγου και 
πρόσθεσε: «Το ποδόσφαιρο χάνει την 
θέση του ως το κορυφαίο άθληµα στον 
κόσµο. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι 
νέοι ενδιαφέρονται όλο και λιγότερο για 
το ποδόσφαιρο. Οι τρέχουσες διοργα-
νώσεις, όπως έχουν σχεδιασθεί σήµερα, 
δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον των θε-
ατών, παρά µόνο στις τελικές φάσεις».

Η Super League µήνυσε την UEFA 
και τη FIFA σε ισπανικό δικαστήριο, 
το οποίο αργότερα ζήτησε καθοδήγη-
ση από το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεµβούρ-
γο, το οποίο θα εκδώσει την απόφασή 
του το επόµενο έτος.

Φλορεντίνο 
Πέρεθ:  

«Το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο 

είναι άρρωστο»

ρος στην ψηφοφορία για τη χρυ-
σή µπάλα πίσω από τον Κακά. Με 
47 γκολ – µέχρι τότε – σε συλλογι-
κό επίπεδο, ο Πορτογάλος σούπερ 
σταρ κέρδισε το βραβείο του κορυ-
φαίου ποδοσφαιριστή έναν χρόνο 
αργότερα. 

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ 
έχει 816 τέρµατα, ο Αργεντινός έχει 
βάλει 780 και ανάµεσά τους βρίσκε-
ται ο Γιόζεφ Μπίτσαν µε 805. Μπο-
ρεί ο Χάαλαντ να τους φτάσει ή 
ακόµη και να τους ξεπεράσει; 

Την απάντηση έδωσε ο Πεπ 
Γκουαρδιόλα αποθεώνοντας τον 
επιθετικό της Σίτι. «Μπορεί να γί-
νει καλύτερος παίκτης [από τον Μέ-
σι]. Έχει τη θέληση να το κάνει. Του 
αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν έχω δει 
ποτέ παίκτη που να είναι 21 ή 22 
ετών και να είναι ήδη ολοκληρω-
µένος, που σηµαίνει ότι έχει πολλά 
περιθώρια βελτίωσης ακόµη». 

Ο 21χρονος 
ποδοσφαιριστής 
χρειάστηκε οκτώ 
αγώνες για να φτάσει 
τα τρία χατ τρικ στο 
αγγλικό πρωτάθληµα



Α
ν µερικοί άνθρωποι 
δεν ξεχνούν το παρα-
µικρό παρά την προ-
χωρηµένη ηλικία τους, 

αυτό µπορεί να οφείλεται στο µε-
γάλο µέγεθος µερικών ζωτικών 
εγκεφαλικών κυττάρων τους. Οι 
άνθρωποι άνω των 80 ετών που 
διατηρούν σχεδόν άθικτη τη µνή-
µη τους, διαθέτουν στον εγκέφα-
λό τους «σούπερ» νευρώνες, ση-
µαντικά µεγαλύτερους σε µέγεθος 
από τον µέσο όρο των συνοµηλί-
κων τους, αλλά και πιο υγιείς, απο-
καλύπτει για πρώτη φορά µια νέα 
αµερικανική επιστηµονική έρευνα.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής την 
επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής και 
νευροψυχολογίας Ταµάρ Γκέφεν της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Northwestern του Σικάγου, που έκα-
ναν τη σχετική δηµοσίευση στο πε-
ριοδικό νευροεπιστήµης «Journal of 
Neuroscience», συµπέραναν ότι «οι 
µεγαλύτεροι νευρώνες συνιστούν βι-
ολογική «υπογραφή» της πορείας της 
Σούπερ-Γήρανσης» (Super-Aging).

Η µετά θάνατον συγκριτική µελέ-
τη του εγκεφάλου έξι ατόµων µε πο-
λύ καλή µνήµη που πέθαναν σε µέση 
ηλικία 91 ετών, επτά ανθρώπων που 
πέθαναν σε µέση ηλικία 89 ετών και 
είχαν την τυπικά εξασθενηµένη µνή-
µη για την ηλικία τους, έξι ατόµων 
που πέθαναν σε µέση ηλικία 49 ετών 
και πέντε ανθρώπων στο αρχικό στά-
διο Αλτσχάιµερ, έφερε στο φως στην 
πρώτη οµάδα, στην εγκεφαλική περι-
οχή της µνήµης τους που επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από την άνοια (στον ενδορ-
ρινικό φλοιό), την ύπαρξη νευρώνων 
που είναι µεγαλύτεροι ακόµη και από 
άτοµα κατά 20 έως 30 χρόνια νεότε-
ρα στην ηλικία.

∆ιαπιστώθηκε ότι οι ηλικιωµέ-

νοι µε θαυµάσια µνήµη (οι λεγόµενοι 
«super-agers») είχαν νευρώνες κατά 
περίπου 10% µεγαλύτερους από τους 
αντίστοιχους νευρώνες στους ανθρώ-
πους που πέθαναν σε παρόµοια ηλι-
κία αλλά είχαν χειρότερη µνήµη. Επί-
σης οι «super-agers» είχαν νευρώνες 
περίπου 5% µεγαλύτερους από όσους 
πέθαναν σε ηλικία 40 χρόνια νεότερη. 
Αυτοί οι υπερ-νευρώνες, πέρα από το 
ασυνήθιστο µέγεθός τους, δεν εµφα-
νίζουν επίσης «πλάκες» τοξικών πρω-
τεϊνών, που αποτελούν ένα χαρακτη-
ριστικό παθολογικό γνώρισµα της 
νόσου Αλτσχάιµερ.

«Η αξιοσηµείωτη παρατήρηση 
ότι οι άνθρωποι αυτοί εµφανίζουν 
µεγαλύτερους νευρώνες ακόµη και 

από τους νεότερους, µπορεί να υπο-
δηλώνει ότι τέτοια µεγάλα νευρικά 
κύτταρα ήταν παρόντα ήδη από τη 
γέννησή τους και διατηρήθηκαν δο-
µικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους», ανέφερε η δρ Γκέφεν.

Η Ελληνίδα επίκουρη καθηγή-
τρια νευρολογίας Αλεξάνδρα Του-
ρούτογλου της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, η οποία 
εδώ και χρόνια µελετά τους «super-
agers», δήλωσε στο περιοδικό «New 
Scientist», ότι η νέα µελέτη «έρχεται 
να προστεθεί στις αυξανόµενες εν-
δείξεις ότι οι super-agers διαφέρουν 
από τους τυπικούς ενήλικες σε πολ-
λαπλά επίπεδα του εγκεφάλου. Το 
δείγµα (της µελέτης) είναι σχετικά 

µικρό, όµως αυτό είναι κατανοητό. 
Οι super-agers αποτελούν µια σπά-
νια οµάδα, συνεπώς είναι δύσκο-
λο να βρεθεί ένας µεγάλος αριθµός 
τους για µια µεταθανάτια µελέτη του 
εγκεφάλου τους».

Οι επιστήµονες προσπαθούν 
εδώ και χρόνια να κατανοήσουν 
γιατί µερικοί άνθρωποι εµφανίζουν 
ανοσία στη νόσο Αλτσχάιµερ και δι-
ατηρούν θαυµάσια µνήµη παρά τα 
γηρατειά τους. Η νέα έρευνα παρέ-
χει µια βιολογική εξήγηση γιατί µπο-
ρεί να συµβαίνει κάτι τέτοιο, αν και 
παραµένει το ερώτηµα γιατί οι εν 
«τυχεροί» έχουν τόσο µεγάλους και 
υγιείς νευρώνες µέχρι τόσο προχω-
ρηµένη ηλικία.
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30 ΥΓΕΙΑ/
«Σούπερ» νευρώνες 

Γιατί κάποιοι 
80άρηδες 
έχουν πολύ 
καλή μνήμη 

Mοναξιά: Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη
Τα αισθήµατα µοναξιάς συνδέονται 
µε σηµαντικά αυξηµένο -περίπου δι-
πλάσιο- κίνδυνο εκδήλωσης διαβήτη 
τύπου 2, δείχνει µια νέα νορβηγική 
επιστηµονική µελέτη. Προηγούµε-
νες έρευνες είχαν συσχετίσει το ψυ-
χικό στρες µε τον διαβήτη. Η µονα-
ξιά, που δηµιουργεί χρόνιο στρες, 
αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο.

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής 
τον αναπληρωτή καθηγητή Ρό-

τζερ Χένρικσεν του Πανεπιστηµίου 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών της ∆υ-
τικής Νορβηγίας στο Μπέργκεν, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δηµοσίευ-
ση στο περιοδικό Diabetologia της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέ-
τη του ∆ιαβήτη (EASD), ανέλυσαν 
στοιχεία για 24.024 άτοµα, λαµβά-
νοντας υπόψη δεδοµένα τόσο για 
τη διάγνωση του σακχαρώδους 
διαβήτη, όσο και για την ψυχολογι-

κή αξιολόγηση του επιπέδου µονα-
ξιάς κάθε ατόµου.

Αισθήµατα µοναξιάς είχαν ανα-
φέρει το 13% των συµµετεχόντων. 
Στη διάρκεια της µελέτης (1995-
2019) 1.179 άνθρωποι ή ποσοστό 
σχεδόν 5% διαγνώστηκαν µε διαβή-
τη τύπου 2. Το 59% ήταν άνδρες και 
η µέση ηλικία τους ήταν τα 48 έτη.

∆ιαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν µε-
γάλη µοναξιά, είχαν διπλάσια πιθα-

νότητα εµφάνισης διαβήτη, σε σχέση 
µε όσους δεν ένιωθαν καθόλου µο-
ναξιά. Οι ερευνητές επεσήµαναν ότι 
η µοναξιά πρέπει πλέον να συµπερι-
ληφθεί στις κλινικές κατευθυντήρι-
ες οδηγίες σχετικά µε τη διάγνωση 
του διαβήτη τύπου 2. Επίσης ανέφε-
ραν ότι χρειάζεται περαιτέρω µελέτη 
σχετικά µε τους βιολογικούς µηχανι-
σµούς που συνδέουν τη µοναξιά µε 
τον διαβήτη.



ΚΡΙΟΣ
Εστιάστε την προσοχή στο σύντροφό σας, πριν 
δυσκολέψετε την κατάσταση ανακατεύοντας τρί-
τα πρόσωπα ανάµεσά σας, εκθέτοντας τη σχέση 
σας ανεπανόρθωτα. Από το να πάρετε πίσω αυ-
τά που θα πείτε πάνω στα νεύρα σας, είναι προ-
τιµότερο να σιωπήσετε και να περιµένετε, αφού 
και εσείς ξέρετε ότι ο εκνευρισµός σας δεν έχει 
σχέση µε την πραγµατικότητα. Μην επιτρέψε-
τε σε τρίτους, να σας αποπροσανατολίσουν από 
τους βασικούς σας στόχους. 

ΤΑΥΡΟΣ
Εδραιώστε τα θέµατά σας, για να µπορέσουν 
να αποδώσουν τα µέγιστα. ∆είτε τις ανάγκες 
σας και µην ασχολείστε µόνο µε τις υποχρεώ-
σεις σας. Μη βγάζετε συµπεράσµατα από κα-
κόβουλα σχόλια κάποιων, που επιδιώκουν να 
τα µάθετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις στα 
εργασιακά σας θέµατα, δε χρειάζεται να είστε 
ισχυρογνώµονες. Φροντίστε να αντιληφθείτε 
έγκαιρα τη σηµασία που έχουν κάποια πρόσω-
πα στη ζωή σας.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
Αποφασίστε να κάνετε µια συζήτηση µε το σύ-
ντροφό σας, που θα δώσει νέα πνοή στη σχέση 
σας. Μην κολακεύεστε από άτοµα που σας πλη-
σιάζουν, γιατί πιστεύουν ότι τους είστε χρήσιµοι. 
Φερθείτε όσο πιο καλοπροαίρετα µπορείτε σε 
χώρους που δε γνωρίζετε. Εάν θέλετε τα πράγ-
µατα να εξελιχθούν οµαλά, αφήστε στην άκρη 
νευρωτικές αντιδράσεις. Μη γίνεστε επιθετικοί 
µε τους γύρω σας, εξαιτίας των υποχρεώσεων 
που σας έχουν δηµιουργήσει άγχος και κούραση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μην το βάζετε κάτω αν οι προσπάθειες να 
πείσετε κάποιο συνεργάτη σας, αποδειχθούν 
άκαρπες. Εάν οι άλλοι σας καταπιέζουν µε τις 
απόψεις τους και σας εκµεταλλεύονται, απλά 
µην τους το επιτρέπετε. Μη χαρίζεστε σε κα-
νέναν και αφήνετε στην άκρη τον αγώνα σας 

για καταξίωση. Προβείτε σε αντικαταστάσεις, 
εάν κάποιες σχέσεις σας έχουν υποστεί ζηµιές. 
Ασχολούµενοι µε το χώρο σας θα αισθανθείτε 
ψυχικά ανανεωµένοι και µε εναλλακτικές λύ-
σεις θα βγείτε νικητές. 

ΛΕΩΝ
Μετριάστε την ένταση ανάµεσα σε εσάς και το 
σύντροφό σας και περάστε µαζί όµορφες ηµέ-
ρες. Φροντίστε να είστε πιο συντηρητικοί στη 
διαχείριση των χρηµάτων σας, πριν βρεθείτε 
ξεκρέµαστοι. Το να περιµένετε βοήθεια από 
φίλους που έχουν ακόµα πιο πολλά προβλήµα-
τα από εσάς, είναι ανούσιο. Προτιµήστε να πείτε 
ευγενικά στους συνεργάτες σας, τι είναι εκείνο 
που σας ενοχλεί. Όσες αξίες δε σας αντιπροσω-
πεύουν, βγάλτε τις από τη ζωή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Κάντε ένα διάλειµµα  για να συνυπάρξετε αρ-
µονικά και ήσυχα και θα διαπιστώσετε πως σι-
γά-σιγά θα αρχίσουν να αποµακρύνονται τα 
σκαµπανεβάσµατα και οι αµφιταλαντεύσεις 
στη διάθεσή σας, δίνοντας τη θέση τους σε γλυ-
κά συναισθήµατα και κάνοντάς σας να νιώθετε 
πιο ασφαλείς µέσα από τη σχέση σας. Εκτός από 
τόλµη χρειάζεστε και τα µέσα για να µπορέσετε 
να εξασφαλίσετε τις αλλαγές που θα σας βοηθή-
σουν. ∆ώστε, λοιπόν, σηµασία στις λεπτοµέρει-
ες, γιατί και αυτές παίζουν το ρόλο τους.

ΖΥΓΟΣ
Γίνετε περισσότερο συνεργάσιµοι και ελαστι-
κοί, για να µπορέσετε να λάβετε βοήθεια από 
τους συνεργάτες αλλά και το σύντροφό σας, σε 
αυτή την περίοδο που είναι γεµάτη υποχρεώ-
σεις και εργασίες. Μπορεί να έχετε τη διάθε-
ση να κυνηγήσετε καινούριους στόχους, αλλά 
πρέπει πρώτα να κάνετε προσεκτικούς υπολο-
γισµούς για να µη διακυβεύονται τα οικονοµι-
κά σας. Ακολουθήστε την κοινή λογική σε αυτά 
που επιδιώκετε και µετριάστε κάπως τις προσ-
δοκίες σας, για να µη στενοχωριέστε όταν δεν 
µπορούν να εκπληρωθούν όλα τα όνειρά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αναλάβετε περισσότερες πρωτοβουλίες για να 
επιδιώξετε καλύτερους όρους εργασίας, προ-
χωρώντας προσεκτικά και µε αργά βήµατα και 
θα διαπιστώσετε ότι δε θα µείνετε παραπονεµέ-
νοι. Σεβαστείτε τα συµφέροντα και το χώρο των 
άλλων, µια που εσείς θα έχετε σηµαντική ηθι-
κή και πρακτική στήριξη από την πλευρά ατό-
µων που πιστεύουν σε εσάς και έχουν κύρος. 
Προωθήστε την αναδιοργάνωση των επαγγελ-
µατικών και κοινωνικών σας θεµάτων, προχω-
ρώντας πάνω σε κάποιο σχέδιο και όχι ακροβα-
τώντας µε πιθανά σενάρια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επειδή το πιο σηµαντικό είναι να δηµιουργήσετε 

στεγανά στις σχέσεις σας, δηµιουργήστε τις βά-
σεις µιας σωστής επικοινωνίας, για να αποκτή-
σετε τη σύµπνοια και τη στήριξη των άλλων. Με-
λετήστε τα τωρινά δεδοµένα της ζωής σας, για 
να κάνετε βαθιές τοµές σε όλα µε ρεαλισµό και 
αποφασιστικότητα, µια που οι εξαρτήσεις είναι 
καλές µόνο µέχρι ενός ορίου. Νιώστε αυτάρκες, 
τώρα που φαίνεται να ευνοήστε στον επαγγελ-
µατικό και οικονοµικό σας τοµέα, δηµιουργώ-
ντας παράλληλα µια νέα τάξη πραγµάτων.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι σκέψεις που κάνετε και δεν βλάπτουν άλλους, 
δείχνει ότι φροντίζετε τον εαυτό σας. Συνεχίστε 
έτσι, ακόµα και αν κάποιοι σας πουν εγωιστές και 
ατοµιστές. Για να µην υπάρχουν θύτες και θύµα-
τα, δηµιουργείστε σχέσεις εµπιστοσύνης και µετά 
ασχοληθείτε µε θέµατα συµπεριφοράς δική σας ή 
του περιβάλλοντός σας. Καταφέρατε να πετύχετε 
να δίνετε και να παίρνετε ισότιµα, οπότε σταµατή-
στε να γκρινιάζετε. Αποβάλετε κάθε εγωισµό και 
αναγνωρίστε στην αγάπη το χάρισµα που έχει να 
γιατρεύει τις πληγές.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
Εάν δεν µπορείτε να δείξετε ευγνωµοσύνη στο σύ-
ντροφό σας που είναι αποφασισµένος να σας αφι-
ερώσει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον µην τον 
αδιαφορείτε. Αλλάξτε τακτική και µην παίζετε παι-
χνίδια δύναµης γιατί θα χάσετε. Μεταδώστε στους 
συνεργάτες σας τον ενθουσιασµό που έχετε αυ-
τές τις ηµέρες. Εάν υπάρχουν κάποιοι που σας αµ-
φισβητούν, δώστε τους πιο πειστικές αποδείξεις. 
Μην πειραµατίζεστε µε φιλικές σχέσεις που έχουν 
αποδείξει εδώ και καιρό ότι είναι ανθεκτικές.

ΙΧΘΥΣ
∆ώστε προτεραιότητα στις ανάγκες του εργασι-
ακού σας χώρου που σας αγχώνουν περισσότε-
ρο. Όταν θεωρείτε τις αποφάσεις σας τελεσίδι-
κες, εννοείται πως δεν µπορείτε να αφήνετε και 
αµφιβολίες. Εάν δεν µπορείτε να παρακολουθεί-
τε τις εξελίξεις, ζητήστε περισσότερο χρόνο. Μην 
αποµονώνεστε τελείως, χάνοντας την επαφή µε 
τον πραγµατικό κόσµο. Φροντίστε να αξιοποιή-
σετε τις ιδέες σας, για να έχετε πρακτικές λύσεις. 
∆ιατυπώστε και εκφράστε ότι θέλετε µε µεγα-
λύτερη προσοχή, για να µην πληγώσετε άτοµα 
που δεν πρέπει.

Στις 8 ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Αιγόκερω, προσφέροντάς σας την ευκαιρία να µεταµορφώσετε τη ζωή σας προς το 
καλύτερο. Στις 10 η Πανσέληνος στον Κριό, δοκιµάζοντάς σας σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο. Αποφύγετε ρίσκα 
ή αµφίβολες επεκτατικές κινήσεις που θα επιβαρύνουν τον οικονοµικό σας τοµέα. Επηρεάζονται περισσότερο τα ζώδια του 
παρορµητικού σταυρού (Κριός, Καρκίνος, Ζυγός, Αιγόκερος). Στις 12 ο Ερµής περνάει στο Ζυγό, οπότε περιορίζεται η έντονη 
ταλαιπωρία σας στα εργασιακά θέµατα και αρχίζει να ισορροπεί ο οικονοµικός σας τοµέας. 

Αποφύγετε ρίσκα στα οικονομικά σας 

STAR WARS/08/10-14/10
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Άντα Λεούση
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M
ε πολύ ενδιαφέρον άκουσα ότι 
«άνοιξε» η ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα για τα δασικά αυθαίρετα. 
Ζουν στις παρυφές των βουνών, 

έχτισαν σπίτια µέσα σε πυκνά πεύκα, οξιές, πλα-
τάνια, στα ωραιότερα καταπράσινα σηµεία της 
χώρας και µέσα σε 4-5 δεκαετίες, αφού γίναν 
πολλοί, µιας και δεν τους ενόχλησε ουσιαστικά 
κανείς, αποτέλεσαν τις επονοµαζόµενες «οικιστι-
κές πυκνώσεις», δηλαδή µε άλλα λόγια τους αυ-
θαιρετούχους που συγκεντρώθηκαν ο ένας δίπλα 
στον άλλον…

Αθέµιτο για όλους τους υπόλοιπους νοικοκυ-
ραίους που αγόρασαν, µε δάνεια ένα νόµιµο κε-
ραµίδι; Απολύτως ναι.

Απαράδεκτο που έχτισαν πάνω στον φυσι-
κό πλούτο- όλων µας, στο δάσος; Αναµφισβήτη-
τα ναι.

Ηλεκτροδοτήθηκαν; Υδρεύθηκαν; Ω ναι! 
∆ρόµους και κάδους απορριµµάτων και πάσης 
φύσεως κοινωφελείς υπηρεσίες δεν απαιτούν 
από τους ∆ήµους ωρυόµενοι ότι είναι «ξεχασµέ-
νοι» και «παρατηµένοι»;  Απολύτως.

Είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν να καούν 
στο ξέσπασµα µια πυρκαγιάς; Είναι!

Είναι οι πρώτοι που πληµµυρίζουν; Που 
εγκλωβίζονται στο χιόνι; Είναι!

Aγγίζουν το ένα εκατοµµύριο 
Και πόσοι είναι; Πάρα πολλοί! Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις από τον τεχνικό κόσµο, τα δασικά αυ-
θαίρετα ενδεχοµένως να αγγίζουν ή και να ξε-
περνούν ακόµη το ένα εκατοµµύριο, που σηµαί-
νει ότι δεν αποτελούν µια …αµαρτωλή εξαίρεση, 
αλλά έναν γενικό κανόνα κάκιστης συµπεριφο-
ράς του πολίτη και χείριστης διαχείρισης διαχρο-
νικά από την Πολιτεία!

∆ιότι κακά τα ψέµατα αν ήξερε ο ιδιοκτήτης 
ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ ούτε ρεύµα, ούτε 
νερό, δεν θα µαζεύονταν πολλοί µαζί για να απο-
τελέσουν µια «πύκνωση»…

Ωστόσο, µόλις την εβδοµάδα που µας πέρα-
σε, άνοιξε η πλατφόρµα της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας υποβολής «αίτησης υπαγωγής στις ευνο-
ϊκές ρυθµίσεις του κεφαλαίου ΣΤ’ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ του ν.4685/2020 (άρθρα 50-55), 
η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε τον φο-
ρέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής αιτηµάτων έχει οριστεί η 
31η ∆εκεµβρίου 2022.

Και σύµφωνα µε το αρµόδιο υπουργείο «οι 
κάτοχοι κτηρίων οικιστικής χρήσης σε εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα, που εµφανίζουν λειτουργι-
κή ενότητα, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν 
στις ρυθµίσεις των οικιστικών πυκνώσεων και να 
τακτοποιήσουν τις δοµηµένες επιφάνειες ιδιοκτη-
σίας τους για 30 χρόνια. Κατόπιν της υποβολής 
αίτησης υπαγωγής στις παραπάνω ρυθµίσεις, η 
οποία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, συνο-
δεύεται από παράβολο των 250€, ‘’παγώνουν’’ οι 
διοικητικές πράξεις προστίµων και κατεδαφίσε-
ων». Το εύλογο ερώτηµα που γεννάται είναι το 
εξής: Θα «τακτοποιηθούν» όλα αυτά τα δασικά 
αυθαίρετα; Η απάντηση είναι ότι ο δρόµος που 
ακολουθεί φαντάζει µακρύς καθώς κάθε οικιστι-

κή πύκνωση θα εξετασθεί ξεχωριστά -και έτσι 
πρέπει- και κατόπιν θα πρέπει να τεθεί υπό την 
κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας, για να εκ-
δοθεί το σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. Οι προ-
ηγούµενοι – µε τον ΣΥΡΙΖΑ – που επιχείρησαν 
κάτι αντίστοιχο, βρήκαν πόρτα.

Και τώρα τι να κάνουµε µε όλους αυτούς που 
έχτισαν µέσα στα δάση και µετά έγιναν πολλοί 
και έχουν δηµιουργήσει ολόκληρους οικισµούς; 
Να κατεδαφιστούν; Και που θα πάνε τα µπάζα 
από ένα εκατοµµύριο ακίνητα έλεγε ένας ειδή-
µων για το θέµα. ∆εν θα γεννηθεί µια ακόµη µε-
γάλη περιβαλλοντική πληγή;

Και πώς θα ξεσπιτωθούν τόσες χιλιάδες άν-
θρωποι που πληρώνουν εδώ και δεκαετίες φό-
ρους τέλη και εισφορές για τα -παρανόµως – 
χτισµένα σπίτια τους; Άλλοι θα έχουν γεράσει, 
άλλοι αρρωστήσει κ.ο.κ. Έλα ντε…

Είναι αίσχος που έχτισαν όλοι αυτοί εκεί, µέ-
σα στα δάση (µας). Αλλά κάποιος τους επέτρεψε 
να το κάνουν αυτό!

Ωστόσο, έστω και τώρα, µετά από τόσες δε-
καετίες ανοµίας και ανοχής της καταπάτησης των 
δασών και κατάφωρης αδικίας κατά των νοµοτα-
γών πολιτών κάτι πρέπει να γίνει, να τελειώνου-
µε µε το θέµα! Και να τραβηχτεί επιτέλους αυτή η 
κόκκινη γραµµή του ως εδώ! Για να δούµε.

Της
Μάρθας 
Λεκκάκου

Πυκνώσεις...

Τα δασικά αυθαίρετα ενδεχοµένως να αγγίζουν ή και να 
ξεπερνούν ακόµη το ένα εκατοµµύριο, που σηµαίνει ότι

δεν αποτελούν µια …αµαρτωλή εξαίρεση, αλλά έναν γενικό 
κανόνα κάκιστης συµπεριφοράς του πολίτη και χείριστης 

διαχείρισης διαχρονικά από την Πολιτεία!
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